
صفحه آخر

خروج طالبان از 
مذاکرات صلح در عمان

رهبران طالبان می گویند این گروه هیچ قصدی 
برای حضور در مذاکرات صلحی که قرار اســت با 
مشارکت آمریکا، افغانســتان، چین و پاکستان در 

عمان برگزار شود ندارند.
رهبران  ارشد طالبان می گویند در مذاکرات صلح که 
قرار اســت در عمان برگزار شود شرکت نخواهند کرد. قرار 
بود نمایندگان افغانســتان، چین، پاکستان و آمریکا طی 
چنــد روز آینده در عمان برای احیــای مذاکرات صلح با 

شبه نظامیان طالبان افغانستان مذاکره کنند.طبق گزارش 
روزنامه اکسپرس قرار بود نشست گروه هماهنگی چهارجانبه 
با حضور این چند کشور در راستای تسهیل مسیر مذاکرات 
مستقیم میان دولت افغانســتان و طالبان برگزار  شود اما 
تاکنون این گروه به موفقیت کمی دست یافته است. قرار بود 
امین وقد، یکی از مشاوران نزدیک اشرف غنی، رئیس جمهور 
افغانستان و یکی از اعضای شورای عالی صلح این کشور در 

این مذاکرات شرکت کنند.

تالش 600 مقام عالی رتبه ترکیه ای
برای فرار به آلمان

نوشته، شمار  مورگن پســت«  »برلینر  روزنامه 
»مقامات عالی رتبه« ترکیه ای که تالش می کنند در 

آلمان پناهندگی بگیرند به 600 نفر رسیده است.
»حدود 600 مقام عالی رتبه ترکیه ای از زمان کودتای 
نافرجام در تابســتان 95 در این کشور تالش کرده اند تا به 
آلمان پناهنده شوند. این تعداد بیانگر میزان باالی بی ثباتی 
در ترکیه اســت.« روزنامه آلمانی »برلینر مورگن پست« با 
اعالم این مقدمه آورده: »در بین این افراد 250 نفر به چشم 

می خورند که دارای گذرنامه دیپلماتیک هستند و 380 تن 
هم اوراق هویت دارند که نشان دهنده مقام باالی آنان در 

بخش های مختلف است.« 
ایــن روزنامه  همچنین می گوید اطالعاتی را از وزارت 
اطالعات این کشور به دست آورده که نشان می دهد »فقط 
ماه گذشته 196 تبعه ترکیه ای به آلمان پناهنده شده اند. 
این تعداد شامل اعضای ارتش و ناتو که آنها هم درخواست 

پناهندگی داده اند، نمی شود.«
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سرویس خارجی-
همزمان با پایــان یافتن ضرب االجل دولت 
بغداد مبنی بر عقب نشینی نیروهای پیشمرگ 
از اســتان کرکوک، »برهم صالح« از موافقت 
مقامــات »اربیل« با تعلیق نتایج همه پرســی 

جدایی خبر داد.
همان طور که پیش بینی می شد، استان کرکوک 
تبدیل به نخســتین محل بحران زا پس از همه پرسی 

غیرقانونی سوم مهر شده است.
با برگزاری این همه پرسی، دولت عراق نیروهایش 
را برای استقرار در استان کرکوک حرکت داد. همزمان 
با آن، »مسعود بارزانی« رئیس اقلیم کردستان عراق، 

پیشمرگ ها را روانه این استان نفت خیز کرد.
بــه دنبال این جابه جایــی دوطرفه و قبل از آنکه 
میان ارتش و پیشمرگان درگیری رخ دهد، بغداد برای 
عقب نشینی نیروهای پیشمرگ از کرکوک، ضرب االجل 
تعییــن کرد. در ادامه، بــا پادرمیانی »فواد معصوم« 
رئیس جمهور عراق، مدت این ضرب االجل 48 ساعت 
تمدید شد و دیشب پایان یافت.در روزهای اخیر فواد 
معصوم که خود کردتبار است، با سفر به اربیل و دیدار 

با »مسعود بارزانی«، از وی خواست، خواسته های بغداد 
را محقق کند. این خواســته ها شامل تحویل فرودگاه 
کرکوک، تحویل پایگاه نظامی »کیوان« واقع در شهر 
کرکوک، تحویل چاه های نفتی استان کرکوک، تحویل 
نظامیانــی که به اقلیم گریخته اند که شــمار آنها به 
حدود 500 نفر می رسد و برکناری »نجم الدین کریم« 

استاندار کرکوک می شود. نجم الدین کریم با برگزاری 
همه پرسی موافقت کرده بود.

موافقت اربیل با تعلیق همه پرسی 
دیروز و همزمان با پایان یافتن ضرب االجل بغداد 
»برهم صالح« رئیس »ائتالف عدالت و دموکراسی« که 
او نیز یک کرد است، از موافقت مقامات اقلیم کردستان 
با تعلیق نتایج همه پرسی جدایی خبر داد. به گزارش 
فــارس، صالح گفت: »مقامات اقلیــم با تعلیق نتایج 
همه پرسی موافقند و آماده اقدام براساس طرح ابتکاری 

»ایاد عالوی« معاون رئیس جمهور عراق هستند.«
»صالح« که از شــرکت کنندگان در همه پرســی 
جدایی منطقه کردســتان بود و به طور علنی از رای 
دادن بــه گزینه تجزیه ســخن گفته بــود، در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: »تشکیل کشور کردی، نیازمند 
گفت وگو با دولت عراق اســت. در غیر این صورت، ما 
نیز کشوری مشابه کشــورهای تشکیل شده ناموفق 
خواهیم داشــت.« وی یکی از گزینه های مطرح برای 

جانشینی بارزانی است.
ناامید شدیم!

»مسرور بارزانی« رئیس شــورای امنیت منطقه 

خودمختار کردســتان عراق هم به بی بی ســی گفته: 
»موضــع آمریکا در قبال همه پرســی جدایی منطقه 
کردستان عراق، ناامید کننده بود... ما انتظار نداشتیم 
که آمریــکا علیه همه پرســی موضع بگیــرد و این 
موضع واشــنگتن و جامعه جهانــی، ما را ناامید کرد. 
 توقع ما این بود که اگر حامی نیســتند، مخالفت هم

 نکنند.«
این اظهارات به خوبی نشــان می دهد که مسرور 
بارزانی و دیگر ســران اربیل، روی حمایت های عملی 
آمریکا در این ماجرا حساب باز کرده بودند. در مجموع، 
به نظر می رســد که آنها وضعیــت فعلی و بحران زده 
آمریکا را در نظر نگرفتــه بودند. ضمن اینکه آمریکا 
هرگز با نفس برگــزاری مخالفت نکرده بود و فقط با 

زمان برگزاری آن مخالف بود!
سایر رویدادها

* عربســتان پس از 25 سال، طی هفته های آتی 
پرواز ها را به عراق از سر می گیرد.  

* »صادق المهدی« رئیــس »حزب امت ملی«، 
سودان اظهار داشت: تنها رژیم صهیونیستی از جدایی 

کردستان از عراق، نفع می برد.

همزمان با پایان ضرب االجل بغداد اتفاق افتاد

موافقت مقامات کردستان عراق با تعلیق نتایج همه پرسی

دبیر کل ناتو هفت ســال پس از عملیات 
این سازمان علیه »معمر قذافی« و شهرهای 
لیبی اعتراف کرده که »لیبی به یک کشــور 

شکست خورده تبدیل شده است.«
»ینس اســتولتنبرگ« گفته، لیبی کشــوری 
شکست خورده اســت. با این حال، وی در ارتباط 
بــا علت واقعی این شکســت و نقش حمله ناتو در 
سال 2011 علیه »معمر قذافی« و کشورش در این 
شکست حرفی نزد. وی تنها به این جمله اکتفا کرد 
که ناتو براســاس مأموریتی که سازمان ملل به این 
ســازمان محول کرده بود، دست به چنین اقدامی 
زده است. استولنبر گفت: بارها این سؤال را از من 
می پرســند؛ من اصاًل پشیمان نیستم، ما آن زمان 
تصمیم درستی گرفته ایم. ما از سوی سازمان ملل 

مأموریت داشــتیم و مسئول حفاظت از ملت لیبی 
در برابر حمالت دولت این کشور بودیم.

دبیــر کل ناتو با بر زبــان آوردن این جمالت 
متناقــض، نه تنها اقدام ناتــو را توجیه نکرد، بلکه 

تأیید کرد که همه مصیبت های امروزی ملت لیبی 
محصول مداخله ناتو در آن زمان بوده است.

البته، استولتنبرگ با بر زبان آوردن این جمله که 
»اقدام نظامی مؤثر بود، اما پیگیری سیاسی فاجعه بار 
بــود...« تالش کرد ناتو را تبرئه کند، مردم لیبی و 
کارشناســان به خوبــی پی برده اند که اصوالً هدف 
اصلی آمریکا، اروپا و ناتو، ایجاد بی ثباتی مزمن در 
لیبی بوده اســت و آنها همین سیاست را هنوز هم 

دنبال می کنند.
در پی فروپاشــی رژیم »معمر قذافی« در سال 
2011، لیبــی دچار جنگ داخلی میان گروه هایی 
مثل »فجر«، »انصارالشــریعه« و حامیان »خلیفه 
حفتر« شــده و اکنون این ناآرامی ها به شکل یک 

بحران مزمن درآمده است.

دبیرکل ناتو: لیبی کشوری شکست خورده است اما از حمله به آن پشیمان نیستیم!

سرویس خارجی-
وزارت دفاع روسیه از خروج 450 تروریست 
»داعشی« از پایگاه آمریکایی »التنف« در شرق 
ســوریه و حمله آنها به نیروهای ارتش سوریه 

خبر داد.
آمریکا برای اینکه بتواند نیروهای ارتش سوریه و 
مقاومت را در شرق این کشور متوقف کند، پشتیبانی 
از تکفیری های داعش را علنی و گسترده تر کرده است. 
پیش از این، حمایت های مالی و تسلیحاتی آمریکا از 
داعش، طی سال های 2011 تا 2014، علنی بود و از 
سال 2014 تاکنون، این حمایت ها به صورت پوشیده 

صورت می گرفت.
اما در ماه های گذشــته که پیشــروی های ارتش 
سوریه برای آمریکا نگران کننده شده حمایت نظامیان 

آمریکایی از داعش نیز بیشتر و علنی تر شده است.
براســاس گزارش پایگاه اینترنتی رجانیوز، وزارت 
دفاع روســیه اعالم کرده، 450 تروریست داعشی از 
پایگاه آمریکایی »التنف« در شرق سوریه، خارج شدند و 
مواضع نیروهای سوریه را مورد حمله قرار دادند. پایگاه 

»التنف« پیش از این گمان می رفت که تروریست های 
به اصطالح میانه رو »ارتش آزاد« را آموزش می دهد، 
ولی اکنون مشخص شد که عناصر تکفیری و داعش 
در آنجــا آموزش می بینند. پیــش از این نیز گزارش 
شــده بود، توپخانه هوشمند آمریکایی ها در »التنف« 

در اختیار داعش قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، وزارت دفاع روسیه قبال اعالم کرده 
بــود، داعش و نظامیان آمریکایــی با هم در دیرالزور 
همزیستی دارند. »یگورکونا شنکف« سخنگوی وزارت 
دفاع روسیه هفته گذشته طی بیانیه ای، اعالم کرده بود:  
»تصاویری در اختیار داریم که نشــان می دهد حدود 
600 عنصر مسلح داعش با خودروهای زرهی در برابر 
دیدگان نظامیان آمریکایی، از منطقه التنف به سمت 

غرب سوریه حرکت کرده اند.«
قطع همکاری ترکیه با ارتش آزاد

ترکیه برای نخستین بار اعالم کرد، حمایت از گروه 
موســوم به »جیش العزه« را قطع کرده اســت. آنکارا 
همچنین از این گروه تروریستی که شاخه »ارتش آزاد« 
محسوب می شود، خواست در استان »حماه« با ارتش 

سوریه درگیر نشود. این نخستین بار است که ترکیه 
آشــکارا از قطع حمایت خود از یک گروه تروریستی 
در سوریه خبر می دهد.مقامات ترکیه همچنین، یک 
خلبان سوری را آزاد کردند. چند ماه قبل جنگنده این 
خلبان که سرهنگ »محمد صوفان« نام دارد، در خاک 

ترکیه سرنگون شده بود.
استقبال کردها از پیشنهاد معلم

کردهای سوریه به درخواست اخیر »ولید معلم« 
وزیر خارجه این کشور، در مورد انجام گفت وگو، پاسخ 
مثبت داده اند. »ایسنا« با انتشار این خبر نوشته: »در 
بیانیه ای که هماهنگ کننده اداره خودگردان کردهای 
سوریه منتشر کرده، اظهارات معلم، گامی مثبت تلقی 
شده است، کردها در این بیانیه همچنین، تمایل خود 

برای مذاکره با دمشق را نیز اعالم کرده اند.«
در ادامه این بیانیه آمده اســت: »راه حل سیاسی 
همچنان تنها راه حل برای بحران سوریه است و می تواند 
به تراژدی ســوریه پایان دهــد و فضا را برای تمامی 
گروه های جامعه جهت حضور مطلوب در کشــوری 
که )ســاختار سیاســی آن( به زودی براساس اصول 

دموکراسی شکل می گیرد، فراهم کند.«
اداره خودگردان کردها در تاریخ 22 سپتامبر سال 
جاری میالدی انتخاباتی را در مناطق تحت کنترل خود 
برگزار کرد که این اولین اقدام مشخص برای برقراری 
سیستم فدرالی در شمال سوریه بود. »شاهوز حسن«، 
رئیس مشــترک و جدید حزب اتحادیه دموکراتیک 
کردها در ســوریه اظهارات ولید معلم درباره آمادگی 
دمشق برای گفت وگو با کردها در مورد شکلی از دولت 
خودگردان در مناطقشان را مثبت ارزیابی کرده است.

سایر رویدادها
* روســیه امتناع کارشناســان ســازمان ملل از 
نمونه برداری از پایگاهی که منشأ حمله با گاز »سارین« 

در سوریه خوانده شده را »شرم آور« توصیف کرد.
* یک نویسنده زن روسی که به همراه سه فرزندش 
به سوریه سفر کرده و به داعش پیوسته بود، در نزدیکی 

مرز عراق به اتفاق سه فرزندش کشته شد.
* تروریست ها با حمله موشکی به دو مدرسه در 
»درعا البالد« که منطقه آتش بس محسوب می شد، دو 

نفر را شهید و چهارتن دیگر را مجروح کردند.

ارتش سوریه شهر المیادین را به طور کامل آزاد کرد
نیروهای مقاومت و ارتش سوریه شهر 
مهم »المیادین« در شرق این کشور را به 
طور کامل از اشغال تکفیری های »داعش« 
خارج کردند. »المیادین« همان شــهری 
اســت که 28 خرداد گذشته ایران مراکز 

فرماندهی داعش را هدف قرار داد.
شــهر »المیادین« در اســتان »دیرالزور« 
ســوریه، که بزرگ ترین قلعــه داعش در این 
منطقه خوانده می شــد، دیــروز پس از نبردی 
ســخت و چند روزه به طور کامــل از کنترل 

داعش خارج شد.
به گفته منابع میدانی، دیروز یگان های ارتش 
سوریه به طور کامل بر این شهر مسلط شدند. 
منابع رسمی سوریه نیز این خبر را تایید کرده اند.
با شکست عناصر داعش در المیادین، توان 
رزمی این گروه تروریستی در شرق سوریه، به 

شدت آسیب می بیند. 

رقه به دست کردها افتاد
دیروز همچنین خبر رسید، شهر »رقه« که 
در سال 2013 به اشغال داعش درآمده بود، طی 
 امروز از حضور عناصر این گروه تروریستی، پاک

 می شود.
»نیروهای دموکراتیک سوریه« که کردهای 
مسلح مورد حمایت آمریکا هستند، هم اکنون بر 

بیش از 90 درصد شهر تسلط دارند. 
این گروه مســلح ظاهرا خــروج باقی مانده 
عناصر داعش از شــهر »رقه« را پذیرفته است. 
در همیــن چارچوب، 12 اتوبــوس وارد محله 
»الحاوی الهــوا« در غرب شــهر رقه شــده اند 
تــا عناصر داعــش را از رقه به حومه شــرقی 
»دیرالزور« منتقل کننــد. بدین ترتیب، امروز 
احتماال روز پایانــی حضور داعش در پایتخت 
خودخوانده این گروه تروریســتی )یعنی شهر 

رقه( خواهد بود.

محمد بن نایف ولیعهد سابق عربستان که 
توسط بن سلمان برکنار شد پس از 4 ماه سکوت 

خبری سرانجام در رسانه ها ظاهر شد.
محمد بن سلمان فرزند شاه سعودی 31 خرداد 
ماه با کودتایی خاموش محمد بن نایف را از ولیعهدی 
برکنار و خود بر تخت ولیعهدی تکیه زد. از همان زمان 
برخی خبرها حکایت از حصر خانگی بن نایف داشتند. 
اما پس از حدود 4 ماه دوری بن نایف از انظار عمومی 
ســرانجام وی آفتابی شد و طبق تصاویری که برخی 
کاربران شبکه اجتماعی توییتر منتشر کرده اند، از جده 
وارد ریاض شد. ایسنا به نقل از سایت العهد، در این 
باره نوشته به نظر می رسد انتشار این تصاویر از محمد 

بن نایف، ولیعهد سابق عربستان و بازتاب سفر وی از 
جده به ریاض در رسانه های عربستانی اقدامی عامدانه 
از سوی مسئوالن این کشور با هدف تکذیب خبرهایی 
است که مطبوعات جهان در مدت اخیر درخصوص 

اقامت اجباری وی منتشر کرده اند.
در این تصاویر دیده می شود که بن نایف به همراه 
برخی از اعضای خانواده اش وارد پایگاه ملک سلمان 
در ریاض شــده است. روزنامه نیویورک تایمز آمریکا 
پیش از این به نقل از برخی منابع در دفتر پادشاهی 
عربســتان نوشته بود که، محمد بن نایف در کاخش 
در شــهر جده در اقامت اجباری به ســر می برد و او 
پس از برکناری از سمت ولیعهدی از سفر به خارج از 

عربستان ممنوع شده است. این روزنامه همچنین به 
نقل از »یک مسئول برجسته آمریکایی« نوشته بود: 
»این اقدامات نشــان می دهد که محمد بن سلمان، 
ولیعهد فعلی عربستان نمی خواهد هیچ مخالفی وجود 

داشته باشد.«
پس از کودتای بن سلمان، سرکوب ها در عربستان 
بســیار شدت یافته است و ده ها عالم و فعال سیاسی 
در این کشور به جرم مخالفت با بن سلمان دستگیر 
شده اند. حتی وی برای هموار کردن مسیر پادشاهی 
خود دست به اجرای سلسله ای از اصالحات زده است 
که کارشناسان آن را تنها نمایشی برای انحراف افکار 

عمومی از مشکالت اصلی عربستان می دانند.

ولیعهد ساقط شده عربستان پس از 4 ماه آفتابی شد

فلسطین
معا: »عبدالناصر فروانه« رئیس  بخش پژوهش ها و مستندات کمیته امور 
اسرا و آزادگان اعالم کرده پس از آزادی »محمد الطل« نماینده پارلمان 
فلســطین، هنوز 11 نماینده دیگر از شــورای قانونگذاری در زندان های 
رژیم صهیونیســتی هســتند. در بیانیه کمیته مذکــور آمده »از جمله 
بازداشت شدگان در زندان های رژیم صهیونیستی »مروان البرغوثی« عضو 
کمیته مرکزی فتح، »احمد سعدات« دبیرکل جبهه مردمی، »خالده جرار«، 
و »محمد مطیر« از رهبران حماس هستند.« رژیم  اشغالگر صهیونیستی از 
سال 2002، به صورت فردی و جمعی، 70 نماینده فلسطینی را بازداشت 

کرده است که 50 درصد آنها از اعضای شورای قانونگذاری هستند.
لبنان

المنار: »شیخ نعیم قاسم«، معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان با تاکید بر 
اینکــه »حزب اهلل با همکاری هم پیمانانش و دیگر طرف ها در لبنان نقش 
محوری در ثبات سیاسی این کشور دارد«، گفته: »حضور حزب اهلل باعث 
شد در طول شش سال و نیم از بحران سوریه، لبنان از پیامدهای منفی 
این بحران در امان بماند... نمی گذاریم لبنان بازیچه دست آمریکا و رژیم 
صهیونیستی شود«. نعیم قاســم این را هم گفته که »کشورهایی چون 
آمریکا می خواهند از طریق تحریم های آمریکا علیه نیروهایی که در برابر  

اشغالگری و وابستگی به غرب مبارزه می کنند لبنان را تخریب کنند«.
کره شمالی

خبرگزاری آلمان: کره شمالی تهدید کرده در پاسخ به رزمایش نظامی 
مشترک کره جنوبی و آمریکا که با هدف مهار رهبران پیونگ یانگ انجام 
می شــود، به محض بروز نشانه های درگیری، دست به حمله پیشدستانه 
خواهد زد. کره جنوبی و آمریکا از روز یکشنبه گذشته رزمایش دریایی را 
در ســطح گسترده ای به عنوان بخشی از رزمایش های بازدارنده مشترک 
ســاالنه آغاز کرده اند. یک فروند ناو هواپیمابر آمریکایی که با ســوخت 
هسته ای کار می کند به منظور مشارکت در این رزمایش که تا اواخر ماه 
آینده ادامه خواهد داشــت، وارد بندر پوسان در کره جنوبی شده است. 
پیونگ یانــگ از مدت ها قبل این رزمایش ها را به عنوان مقدمه ای برای 

اعالم جنگ، محکوم کرده است.
فرانسه

میزان: پس از 6 دور انتخابات شــورای اجرایی یونســکو، ســرانجام 
»اودره ازوله« وزیر فرهنگ پیشــین فرانسه به عنوان مدیرکل جدید این 
نهاد بین المللی انتخاب شــد. »ازوله« توانست با کسب 30 رای به عنوان 
یازدهمین مدیرکل یونســکو انتخاب شود. این در حالی است که »حمد 
الکواری« رقیب قطری وی توانســت 28 رای را از آن خود کند. با وجود 
رای اکثریت اعضای شورای اجرایی یونسکو به »ازوله«، وی باید در نشست 
عمومی که اواسط این هفته برگزار می شود، موافقت اکثریت اعضا را جلب 
کند. در انتخابات این دوره مدیرکل یونســکو هفت نامزد از کشــورهای 
فرانسه، لبنان، مصر، آذربایجان، ویتنام و چین با هم به رقابت پرداختند.

آفریقای جنوبی
خبرگزاری فرانسه: دادگاه عالی استیناف آفریقای جنوبی حکم کرده 
که »جاکوب زوما«، رئیس جمهور این کشــور بــه اتهام 800 فقره جرم 
مرتبط با معامالت سالح در سال های دهه 90 میالدی تحت پیگرد قرار 
گیرد. »زوما«، پس از حکم دادگاه بدوی در سال 2016 و مجرم شناخته 
شــدنش، حکم را به چالش کشید و به دنبال دادخواهی مجدد بود. حاال 
اداره ملی پیگرد مجرمان در این کشور باید درباره پیگرد قانونی علیه زوما 
تصمیم بگیرد. قاضی دادگاه عالی حین اعالم حکم علیه زوما گفته: »دالیل 
مطرح شــده از سوی ریاست جمهوری آفریقای جنوبی در متوقف کردن 

حکم پیگرد به اتهام جرایم ارتکابی، قابل قبول نیستند.«

سرویس خارجی-
روزنامه انگلیســی ایندیپندنت در گزارشی  کم سابقه فقر، 
گرسنگی و خودکشی را سه چالش مهم جامعه انگلیس عنوان کرده 
و نوشته والدین فقیر در انگلیس بچه های خود را رها می کنند و 

این کودکان گاهی هفته ها گرسنه می مانند.
انگلیس با چالش های مهمی در عرصه سیاســت خارجی خود رو به رو 
است مانند  برگزیت، شکست در سیاست خود در غرب آسیا، موضع این 
کشور در اروپا و روابط آن با آمریکا. اما شاید همین چالش های سیاست 
خارجی دولت »ترزا می« اذهان را از توجه به اوضاع داخلی این کشور دور 
نگه داشته است . روزنامه ایندیپندنت در گزارشی چالش ها و بحران های 
مهم جامعه انگلیس را مورد توجه قرار داده و در گزارشی نادر نوشته است 
فقر، گرســنگي و اقدام به خودکشي نتیجه نظام معیوب تامین اجتماعي 

انگلیس است که این کشور را تهدید می کند.
این روزنامه در ادامه با اشاره به »وضعیت اسف بار فقر مطلق در جامعه 
انگلیس« می نویسد: »حتی والدین فقیر بچه های خود را به خاطر فقر رها 
می کنند و بچه ها برای هفته ها گرسنه می مانند دولت هم به اینها کمکی 
نمی کند.« بر اساس نوشته این روزنامه »بسیاری از خانواده های فقیر نیز 
که  به ســازمان های خیریه و موسسات دولتی تامین اجتماعی مراجعه 

می کنند یا تماس می گیرند، اغلب پاسخی دریافت نمی کنند.«
تصاویری که از رفاه نشان داده می شود، دروغ است

این روزنامه انگلیســی در گزارشــی دیگر نوشته:  »فقر در شهرهای 
انگلیس سریعتر از نقاط دیگر رو به گسترش است و تصویری که از مناطق 
حومه به عنوان مرفه ترین بخش های کشور نشان داده می شود، افسانه ای 
بیش نیســت.« بر اســاس این گزارش »مناطق حومه ای  در انگلیس 7 
میلیون نفر از جمعیت این کشور را که در خط فقر یا زیر آن قرار دارند، 

در خود جای داده است.«
طبق این گزارش، »روند بهبود نواحی شــهری در پی رکود اقتصادی 
قوی تر از مناطق حومه بوده اســت و فقر به سمت حاشیه شهرها می رود 
به طوری که فقر در بسیاری نواحی حومه ای به رویه ای غالب تبدیل شده 
است و در برخی نواحی به نحو نگران کننده ای باال و رو به افزایش است... 
کاهش ارزش دستمزدها، اصالحات رفاهی و نبود مسکن با قیمت مناسب 
به علت قیمت گذاری امالک در برخی مراکز شــهری امکان تشدید روند 

حومه ای شدن فقر را افزایش می دهد.«

سرویس خارجی - 
روزنامه آلمانی »تاگس ســایتونگ« در گزارشی به »شرایط 
فاجعه بار پناهندگان در جزایــر یونان« و کمبودهای جدی آنها 

درآستانه فصل زمستان پرداخته است. 
بسیاری از کارشناسان و رهبران اتحادیه اروپا بحران پناهجویان و هجوم 
ده ها هزار پناهجو به قاره ســبز را یکی از بحران های جدی این اتحادیه 
می دانند که اگر فکری به حال آن نشــود ممکن است باعث شکاف های 
گســترده در بین کشورهای اروپایی شده و حتی موجودیت این اتحادیه 
را به خطر اندازد.هنوز بعد از گذشــت 2 سال از شروع جدی این بحران 
ده ها هزار پناهجو در اردوگاه های آوارگان در کشورهای اروپایی سرگردان 
هســتند. نزدیک شدن به فصل زمستان نیز این آوارگان را با چالش های 
بسیار جدی مواجه کرده است. روزنامه »تاگس سایتونگ« آلمان در مطلبی 
به شرایط فاجعه بار پناهندگان در جزایر یونان پرداخته و نوشته: »شرایط 
فاجعه بار زندگی پناهندگان در یونان تا به حال کمتر تغییری کرده و حاال 

زمستان نزدیک می شود.«
25 نفر در چادر 6 نفره!

این روزنامه آلمانی در ادامه نوشته: »حدود 14 هزار پناهنده و مهاجر 
در جزایر یونان در نزدیکی ترکیه اقامت دارند. آنها همچنان باید در این 
منطقه و تحت شرایط نامساعد سر کنند. در این شرایط زمستان هم نزدیک 
می شود.« به نوشــته این روزنامه، »زمستان گذشته شرایط اینجا بسیار 
دراماتیک بود.بســیاری از پناهندگان مجبور بودند در چادرهایی با دمای 
زیر صفر درجه سر کنند چرا که ظرفیت کانتینرها پر شده بود. چادرهای 
6 نفره گاه با حدود 25 نفر پر می شدند. باران های سنگین، پتوها، کیسه 
های  خواب و لباس های پناهندگان اردوگاه ها را خیس می کرد و آنها در 
گل و الی زندگی می کردند و برف هم می بارید.« »تاگس سایتونگ« در 
ادامه می نویسد: امکانات بهداشتی کافی نیست. کمپ موریا در این منطقه 
ظرفیت 1500 نفر را دارد، اما اخیرا حدود 5 هزار نفر در آن زندگی می کنند 
که در بین آنها صدها کودک وجود دارد. پردازش و بررسی درخواست های 
پناهندگی به کندی صورت می گیرد به طوریکه هزاران نفر مجبورند در 
این شرایط در اینجا زندگی کنند. سال گذشته برخی ها به دالیل شرایط 
فاجعه بار این منطقه جان خود را از دســت دادند. انســان های ناامید در 
چادرهای خود آتش روشــن می کردند تا خود را گرم کنند و از سم دود 
تولید شده می مردند. نویسنده در ادامه همچنین از افزایش اختالل های 
روانی در بین پناهندگان ناامید و افزایش خطر اقدام افراد به خودکشــی 
با اســتناد به اطالعات پزشکان بدون مرز خبر داده و یک سخنگوی این 

سازمان تاکید کرد که ما به اندازه کافی روانشناس در اختیار نداریم.«

وضعیتفاجعهبارپناهجویانیونان
درآستانهزمستانبهروایتروزنامهآلمانی

 در پی سخنان وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مبنی بر آمادگی 
ارتش این رژیم برای جنگ همزمان در دو جبهه سوریه و لبنان، 
روزنامه صهیونیستی هاآرتص در مطلبی به این سخنان واکنش 

نشان داد.
به گزارش ایرنا،  پس از سخنان هفته گذشته »اویگدور لیبرمن« وزیر 
جنگ رژیم صهیونیستی درباره آمادگی ارتش این رژیم برای جنگ همزمان 
در دو جبهه سوریه و لبنان، روزنامه صهیونیستی هاآرتص در مطلبی به 
این ســخنان واکنش نشان داد و جنگ این رژیم را در دو جبهه با توجه 

به شرایط موجود زیر سؤال برد.
روزنامه صهیونیســتی هاآرتص در مطلبی به قلم »عاموس هرئیل« 
تحلیلگر امور نظامی با  اشــاره به سخنان وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
نوشــت: لیبرمن با گفتن این ســخنان حال و هوای عید )یهودیان( را از 
بین برد و خوش بینی اســرائیلی ها را به یاس مبدل کرد. لحن سخنان او 
درباره جنگ همزمان در جبهه شمالی و جنوبی حاکی از تسلیم کامل بود.
هاآرتص افزود: نظرات لیبرمن درباره نیت دشــمنان اسرائیل و لزوم 
حفظ آمادگی کامل ارتش برای همه شناخته شده است اما آیا نهاد نظامی 
کشور آمادگی ورود در سناریوی جنگ در دو جبهه را که آقای وزیر ترسیم 
کرده دارد؟ مسئوالن سیاسی برای حفظ آمادگی ارتش در برابر تحوالت 

احتمالی پیش رو چه کرده اند؟
تحلیلگر هاآرتص در ادامه نوشت: این مسائل به صورت غیر مستقیم 
در گزارش سرگشاده ای که کمیته فرعی کنست ماه گذشته درخصوص 
توان نظامی اسرائیل منتشر کرد مورد بحث قرار گرفت. یکی از توصیه های 
این کمیته این بود که برنامه ریزی نظامی تغییر کرده و سناریوی تازه ای با 
هدف افزایش آمادگی های رزمی ارتش تدوین شود. در حال حاضر کمیته 
اعالم کرده که ارتش اسرائیل فاقد هرگونه معیار واقعی درخصوص میزان 
پایداری و استقامت نیروها در ارتش است. تحلیلگر اسرائیلی خاطر نشان 
کرد: در نسخه منتشر شده گزارش کمیته عالمت سؤال های مهمی درباره 
آمادگی مطلوب ارتش برای روبرو شدن با چنین احتمالی مطرح شده است.
گفتنی اســت لیبرمن هفته پیش در جمع تعدادی از سربازان نیروی 
هوایی و واحد زرهی و توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی با اشاره به احتمال 
به هم ریختن اوضاع امنیتی گفته بود: در جنگ آینده در مرزهای شمالی 
ما فقط با جبهه لبنان مواجه نخواهیم بود بلکه دو جبهه لبنان و سوریه 

در کنار هم خواهد بود.

تحلیلگر»هاآرتص« در واکنش به سخنان وزیر جنگ 
رژیم صهیونیستی:
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