
صفحه آخر

پیونگ  یانگ: به توازن نظامی با آمریکا رسیدیم
آتش را با آتش پاسخ می دهیم

کره شمالی اعالم کرده به توازن نظامی استراتژیک 
با آمریکا رسیده و در صورت وقوع جنگ، آتش را با 

آتش پاسخ خواهد داد.
وزارت خارجه کره شــمالی روز گذشته اعالم کرده به 
توازن نظامی اســتراتژیک با آمریکا رسیده است و همین 
مســئله باعث تقویت موضع پیونــگ یانگ درباره لزوم در 
اختیار داشتن سالح اتمی می شود.فارس در این باره، به نقل 
از »اینترفکس« نوشته: »وزارت خارجه کره شمالی تاکید 

کــرده، پیونگ یانگ، هیچگاه با آمریکا درباره ســالح های 
اتمــی مذاکره نخواهد داشــت و آتش را با آتش پاســخ 
می دهد.«وزارت خارجه کره شمالی با بیان اینکه »آمریکا 
مجبور است وضعیت هسته ای پیونگ یانگ را تحمل کند«، 
هشــدار داده »به رزمایش دریایی مشــترک آمریکا و کره 
جنوبی واکنش نشان خواهد داد.« نیروهای دریایی آمریکا 
و کره جنوبی از روز دوشنبه رزمایش نظامی جدیدی را در 

آب های شرق آسیا آغاز کرده اند.

خیز آرام سعودی ها برای تجزیه یمن
عربستان 42 هزار کیلومتر از »حضرموت« را اشغال کرده است

عربســتان با حرکت چراغ خاموش طی ماه های 
گذشته، عالوه بر قتل عام مردم یمن اقدام به اشغال 
بخش هایی از این سرزمین و کشیدن دیوارهای بتنی 

در آنها کرده است!
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، عربستان عالوه بر 
جنگ و کشــتن هزاران نفر از شــهروندان یمن، 42 هزار 
کیلومتر مربع از خاک این کشــور را در حضرموت اشغال 
کرده و 6 هزار نفر از ساکنان این مناطق را هم کوچ اجباری 

داده است. طبق این گزارش سعودی ها حتی موانع سیمانی 
را که به عنوان نشانه مرز در منطقه خراخیر قرار داده شده 
بود به مسافت بسیار زیاد به داخل مرز یمن منتقل کرده اند!

برخی کارشناسان معتقدند که یمن دارای ذخایر بسیار 
گسترده نفتی است. شبکه اسکای نیوز آمریکا سال 94 فاش 
کرد که یمن بزرگترین چاه نفت جهان را دارد. کارشناسان 
معتقدند آل سعود به شدت به دنبال تجزیه یمن در جهت 

دستیابی به مخازن نفتی این کشور است.
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هیئت صهیونیســتی که چندی پیش از پارلمان 
مغرب به طرز فضاحت باری اخراج شده بود، این بار از 

اجالس بین المجالس سن پترزبورگ اخراج شد.
»مرزوق الغانم«، رئیس پارلمان کویت در مقابل چشمان 
ده ها هیئت پارلمانی شرکت کننده در کنفرانس پارلمان های 
کشورهای جهان در سن پترزبورگ روسیه و در میان تشویق 
حاضران، هیئت پارلمانی رژیم صهیونیســتی )کنست( را 
مجبــور به ترک ســالن کرد. وی با فریــاد »هیئت قاتل و 
جنایتکار در این اجالس جایی ندارد« خواستار اخراج آنان 
شد و آنها را از ســالن بیرون کرد. ایسنا، به نقل از روزنامه 

»الرای« در این باره نوشته الغانم در سخنان خود خطاب به 
هیئت صهیونیســتی گفت: »کیف های خود را بردارید و از 
سالن خارج شوید. ای اشغالگران همین االن از سالن خارج 

شوید. شما قاتل کودکان هستید.«
پس از خروج هیئت صهیونیستی از سالن ده ها هیئت 
پارلمانی شرکت کننده در کنفرانس برای تأیید این اقدام الغانم 
به پا خاستند و وی را تشویق کردند. نبیه بری، رئیس پارلمان 
لبنان نیز از اقدام مرزوق الغانم بسیارقدردانی و وی را تشویق 
کرد. بسیاری از شرکت کنندگان در این نشست تأکید کردند 
که اقدام رئیس پارلمان کویت یــک اقدام تاریخی بود چرا 

که نوعی انتفاضه عربی و اســالمی علیه رژیم صهیونیستی 
محسوب می شود.

گفتنی است »مرزوق الغانم« زمانی اعضای هیئت رژیم 
صهیونیستی شرکت کننده در این نشست را از اجالس اخراج 
کرد که آنان در صدد بودند در خصوص شرایط نمایندگان 
پارلمان فلســطین که در زندان های رژیم صهیونیستی در 
بازداشــت به سر می برند، سخن بگویند و شرکت کنندگان 

را بفریبند.
الغانم در این باره گفت: »در کنفرانســی که نمایندگان 
پارلمان های شــریف در آن حضور دارند هیئت اســرائیلی 

نباید حضور داشــته باشد. رژیم صهیونیستی شدیدترین و 
خطرناک ترین نوع تروریســم به شمار می آید و این هیئت 

تروریستی در این اجالس جایی ندارد.«
 هفته پیش نیز پارلمان مغرب یک هیئت صهیونیستی 
به ریاســت »عمیر پرتز« جنایتکار جنگــی و وزیر جنگ 
پیشــین سابق رژیم صهیونیستی را ازجلسه پارلمان اخراج 
و خواســتار محاکمه و اعدام وی به عنوان جنایتکار جنگی 
شدند. گفتنی اســت نتانیاهو در جریان سخنرانی خود در 
ســازمان ملل گفته بود همه اسرائیل را دوست دارند حتی 

پنگوئن های قطب جنوب!

اخراج فضاحت بار هیئت صهیونیستی این بار از اجالس بین المجالس سن پترزبورگ

سرویس خارجی-
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل  با انتشار 
گزارشی تکان دهنده و  اشاره به »وضعیت نابسامان 
درمانی و تغذیه کودکان در ســطح جهان« از مرگ 
5 میلیون و 600 هزار کودک در سال 2016 خبر داده 

است.
در گزارش یونیسف می خوانیم: »هر روز 15 هزار کودک 
خردسال در دنیا از گرسنگی می میرند و در مجموع در سال 
2016، 5 میلیون و 600 هزار کودک زیر پنج ســال به دلیل 
ســوء تغذیه و بیماری جان باخته اند و این شرایط در حالی 
اســت که با کمک و حمایت از این کــودکان »به راحتی« 
امکان داشت این کودکان نجات پیدا کنند.به گزارش فارس، 
آنچه در این گزارش بیش از همه اهمیت دارد این است که 
بیشــتر این کودکان یعنی 39 درصد در کشورهای جنوب 
آسیا زندگی می کردند و 38 درصد هم از کشورهای جنوب 

جنبش حماس در واکنش به شروط عجیب و تکراری آمریکا و رژیم 
صهیونیستی درباره سالح و به رسمیت شناختن اسرائیل تأکید کرده که 

این جنبش »هرگز« تن به این شروط نخواهد داد.
»یحیی السنوار« فرمانده جنبش حماس در نوار غزه در پاسخ به درخواست های 
مضحک و عجیب آمریکا و رژیم صهیونیســتی مبنی بر کنار گذاشتن سالح و به 
رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی گفته، خلع سالح این جنبش و یا به رسمیت 

شناختن رژیم صهیونیستی توسط حماس هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
»السنوار« در خصوص ماجراجویی های جدید به رژیم صهیونیستی نیز هشدار 
داده که »اگر نظامیان صهیونیســت مرتکب حماقت جدیدی شوند، گردان های 
عزالدین القسام، شاخه نظامی حماس، ارتش این رژیم را در هم خواهند کوبید.«
به گزارش شبکه المیادین، فرمانده جنبش حماس در نوار غزه همچنین تصریح 
کرده »گفت وگوهای اخیر قاهره ســخت و طاقت فرســا بود ولی حماس توانست 
دستاورد مهمی به دست آورد... در صورت ورود محمود عباس، رئیس  تشکیالت 
خودگردان فلســطین به نوار غــزه از وی حمایت و محافظت خواهیم کرد.« این 
فرمانده مقاومت فلســطین در مورد روابط این جنبش با ایران نیز چنین موضع 
گرفت: »حماس هرگز روابط خود با ایران و سایر کشورها را قطع نخواهد کرد.«

گفتنی است هفته گذشته جنبش فتح و جنبش حماس بر سر تشکیل دولت 
توافق ملی به توافق رســیدند و بر اســاس این توافق، حماس، اداره نوار غزه را به 
فتح واگذار کرد، این در حالی اســت که نماینده ویژه آمریکا در روند به اصطالح 
صلح بالفاصله پس از توافق آشتی ملی، دو پیش شرط برای جنبش حماس تعیین 
کرد! جیسون  گرینبالت، گفت: »اگر حماس می خواهد در دولت فلسطین نقشی 
داشته باشد باید سالح خود را هم زمین بگذارد و اسرائیل را به رسمیت بشناسد!«
در همین رابطه »باسم نعیم« یکی دیگر از رهبران جنبش حماس اما در گفت 
وگو با فرانس پرس به این شروط واکنش نشان داده و گفته: »درخواست نماینده 
آمریکا در روند صلح خاورمیانه در خصوص آشتی ملی فلسطین یک مداخله آشکار 
در امور داخلی فلسطین به شمار می آید و حماس با هیچ شرطی از سوی آمریکا 

یا رژیم صهیونیستی موافقت نخواهد کرد.«

»نه« بزرگ حماس به درخواست مشترک
ترامپ و نتانیاهو برای زمین گذاشتن سالح

دوانفجار تروریستی بین نمازگزاران شیعه در غرب پایتخت افغانستان 
به شهادت 66 و جراحت حدود 100نمازگزار منجر شد.

بــه گزارش خبرگــزاری ها در کابل، یک عامل تروریســتی با ورود به میان 
نمازگزاران مســجد امــام زمان )عج(، بمــب همراه خود را منفجــر کرد و 36 
نمازگزار شــیعه را به شهادت رساند و 70 نفر را نیز زخمی کرد. انفجار مشابهی 
نیز میان نماز گزاران شــیعه در اســتان غور افغانســتان روی داد که شــهادت 
 30 نمازگزار شــیعه و مجروح شــدن ده ها نمازگزار دیگر را به دنبال داشــت.

گروه تروریستی داعش رسما مسئولیت این دوحمله را بر عهده گرفت.
قندهار

در حمله جدید تروریســتی طالبان به یــک پایگاه نظامی در والیت قندهار 
دســت کم 58 نظامی ارتش کشته و 9 نفر زخمی شدند. به گفته »دولت وزیر« 
سخنگوی نیروهای نظامی افغانستان این حمله تروریستی چهارشنبه شب توسط 
طالبان در والیت قندهار و در نزدیکی یک پایگاه نظامی ارتش رخ داده است. مهر 
در این باره به نقل از آسوشیتدپرس نوشته »به گفته این مقام نظامی افغانستان، 
دو تروریست انتحاری با استفاده از خودروهای بمب گذاری شده و پس از ساعت ها 
درگیری میان نیروهای نظامی و طالبان، اقدام به انفجار هر دو خودرو کرده و 58 
نظامی بر اثر این حمله انتحاری جان خود را از دست داده و 9 نظامی دیگر افغان 
نیز زخمی شــده و شش تن هم مفقود شدند. 10 تن از نیروهای مهاجم طالبان 
نیز در جریان درگیری با نیروهای نظامی افغان کشــته شــدند. طالبان با انتشار 

بیانیه ای مسئولیت این حمله تروریستی را برعهده گرفته است. 
آمریکا، افغانستان را به این روز انداخت

»حامد کرزای« رئیس جمهور ســابق افغانستان  در جریان یک سخنرانی با 
اشاره به جوالن تروریســت ها در کشورش گفت: »ما مردمی مسلمان هستیم و 
هرگز افراط گرا نبودیم و نیســتیم ولی آمریکا تالش کرد کشور ما را به پایگاهی 
برای افراط گرایی تبدیل کند.« به گفته کرزای »بعد از فاجعه 11 سپتامبر، آمریکا 
با حمایت ســازمان ملل، روســیه، چین، هند و به شکلی پاکستان و همه جامعه 
جهانی در افغانســتان مداخله نظامی کرد و افراط گرایی وارد شــد، خشونت ها و 
تروریسم باردیگر شروع شد و آمریکا اصال توجهی نداشت که این ها از کجا می آیند. 
شروع به بمباران روستاها و کشتار افغان ها یا زندانی کردن آنها کرد. هرچه بیشتر 
این کارها تکرار شــدند، افراط گرایی نیز بیشــتر شد. امروز من بزرگترین منتقد 
سیاست های آمریکا شده ام و دلیلش هم این است که سیاست های آنها باعث شده 
تا ما مشــکالت عمده ای در افزایش افراط گرایی و تروریسم داشته باشیم. علت 
مخالفت من با سیاست های آمریکا این است که در حالی که آنها به صورت کامل 
فضای افغانستان، دستگاه های اطالعاتی و نظامی افغان را در اختیار دارند، شاهد 
حضور داعش در افغانســتان هستیم. چطور پس از 15 سال بعد از حضور آمریکا 

در افغانستان، شاهد ظهور داعش در این کشور می توانیم باشیم؟« 

66 شهید و 100 مجروح بر اثر انفجار تروریستی
 در پایتخت و استان غور افغانستان

نخســت وزیر عراق گفت، نیروهای مسلح این کشور »داعش« را از 
عراق بیرون رانده اند و اکنون تنها برخی مناطق مرزی در اشــغال این 

گروه تروریستی باقی مانده است.
»حیدر عبادی« گفت، نیروهای عراقی تروریســت ها را از این کشــور بیرون 
رانده اند و تنها )برخی( مناطق مرزی این کشور با سوریه، در دست داعش باقی مانده 
اســت. منظور نخست وزیر عراق از این مناطق مرزی، شهرهای »القائم« و »راوه« 
است. عبادی که با وزیردفاع آلمان تلفنی گفت وگو می کرد، اظهار داشت: نیروهای 
عراقی داعش را بیرون رانده اند و اکنون تنها پاکسازی مرزها با سوریه باقی مانده 
است. وی گفت: مرحله بعد از داعش، که مرحله بازسازی مناطق آزاد شده است، 
مرحله بسیار مهمی خواهد بود. وزیر دفاع آلمان نیز به عبادی اطالع داد، مستشاران 
این کشور آموزش نظامی در اربیل را به خاطر تحوالت اخیر، متوقف کرده اند. آلمان 
مثل همه کشورها، با همه پرسی غیرقانونی سوم مهر منطقه خودمختار کردستان 

عراق مخالفت کرده بود.
دیروز همچنین خبر رسید که نخست وزیر عراق طی یادداشتی در »نیویورک 
تایمز«، متذکر شد که عده اندکی از مسئوالن منطقه خودمختار کردستان عراق 
فاسد هستند و دولت اربیل به خاطر همین فساد، رو به ورشکستگی است.عبادی 
بدون آنکه از »مســعود بارزانی« رئیس اقلیم کردســتان عراق نام ببرد، برگزاری 
همه پرسی جدایی در سوم مهر را اقدامی فردی و یکجانبه [از جانب بارزانی] دانست 
و نوشت که به خاطر این اقدام مغایر با قانون اساسی، مردم عراق شوکه شدند و 
بدتر از همه، این بود که همه پرســی، باقی مانده های داعش را )برای جنگیدن و 
ماندن( تشویق می کرد.عبادی علت فساد شماری از سران اربیل را کسب درآمدهای 
غیرقانونی از فروش نفت کرکوک ذکر کرد و نوشت که دولت قصد دارد برای مهار 
فســاد و حمایت از مردم کرد و مردم کل عراق، فروش نفت )کرکوک( را ســر و 
سامان بدهد.عبادی بار دیگر از اربیل خواست به قانون اساسی عراق گردن بنهد و 
پای میز گفت وگو بنشیند.وی گفت، دولت فدرال عراق درآمدهای نفت و گمرکی 

را در اختیار خواهد گرفت. 
عبادی تاکید کرد که عملیات نیروهای مسلح عراق در کرکوک، به هیچ وجه 

عملیات علیه شهروندان کرد و دیگر شهروندان عراق نبوده است.
اعتراف فرزند بارزانی

»مسرور بارزانی« فرزند »مسعود بارزانی« دیروز طی بیانیه ای، اعتراف کرد که 
»کرکوک« دیگر در دست کردهای منطقه خودمختار نیست.

در این بیانیه آمده اســت: درخصوص موضوع حشدالشــعبی، علی رغم آنکه 
نخســت وزیر عراق اعالم کرد تنها نیروهای پلیس فدرال و دســتگاه های امنیتی 
در اســتان کرکوک مستقر خواهند شد، اما آنچه واقعیت دارد این است که هنوز 
شمار زیادی از مناطق مورد اختالف تحت سیطره نیروهای عراقی هستند و آنها 
هیچ عقب نشینی نکرده اند. آنچه مشخص است مقرر شد نیروهای حشدالشعبی 
در داخل خیابان ها و کوچه ها مســتقر نشــوند و در بیرون شهرها موضع بگیرند؛ 
اکنون نیروهای حشدالشعبی در شهرهای کرکوک، شنگال، خانقین و دیگر مناطق 
حضور دارند و دروازه های شهرها در اختیار آنهاست. مسرور بارزانی در حالی ادبیات 
دشمنان دولت و ملت عراق را درباره حشدالشعبی به کار گرفت و آنها را جزئی از 
نیروهای مسلح عراق ندانست که دولت و مقامات عراقی تاکنون بارها گفته اند که 

بسیج مردمی بخشی از نیروهای مسلح عراق به شمار می رود.
واکنش بارزانی به حکم دادگاه

دســتگاه قضایی عراق علیه »کوســرت رســول علی« معاون رئیس منطقه 
خودمختار کردســتان و دبیرکل موقت »اتحادیه میهنی کردستان عراق« حکم 
بازداشــت صادر کرد. علت صدور این حکم، اظهارات کوســرت رسول علی علیه 
دولت عراق بود؛ وی در جریان پیشروی نیروهای مسلح عراق در کرکوک، دولت 
بغداد و این نیروها را اشغالگر خوانده بود. در پی صدور این حکم بازداشت، »مسعود 
بارزانی« اعالم کرد که این یک اقدام سیاسی است و بغداد هرگز نخواهد توانست 
معاون وی را بازداشت کند. این در حالی است که خود بارزانی اکنون در شرایط 

بدی به سر می برد و حتی بسیاری از کردها نیز علیه او موضع گرفته اند.
سایر رویدادها

* یک هیئت کردی متشکل از فرستادگان حزب »گوران« و حزب »اتحادیه 
میهنی کردستان عراق« برای دیدار با آیت اهلل سیستانی، عازم نجف اشرف شد.

* »مالبختیار« از سران حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق، در مورد خطر 
وقوع شکاف و جنگ داخلی در منطقه کردستان عراق هشدار داد.

* نماینده آیت اهلل سیســتانی در خطبه های نمازجمعه، خواستار حمایت از 
شــهروندان کرد شد و از ســران منطقه خودمختار نیز خواست با دولت مرکزی 

همکاری کنند.

حیدر عبادی:

داعش را از عراق بیرون کردیم
فقط چند منطقه مرزی آلوده است

رئیس جمهوری روسیه در یک نشست مطبوعاتی می گوید اعتمادش 
به غرب بزرگ ترین  اشتباهش بوده است.

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در یک نشست پرسش و پاسخ در»باشگاه 
بحث و مناظره والدای« در »ســوچی« که هر ســال با خبرنگاران بین المللی و 
کارشناسان روسیه برگزار می کند، به بیان دیدگاه هایش در مورد مسائل مختلف 
داخلی و خارجی پرداخت. وی در این نشست که با عنوان »آینده جهان: حرکت 
از میان درگیری و همکاری« صحبت می کرد، با  اشتباه خواندن اعتمادش به آمریکا 
و غرب گفته: »در کل دهه 90 میالدی از جانب روسیه ما شاهد نوعی اعتماد و 
رویکرد باز بی ســابقه بودیم. در این دهه حدود 100 مقام آمریکایی واجد شرایط 
انجام بازرسی های ناگهانی، از تاسیسات هسته ای روسیه بازدید کردند اما چیزی 
که ما در ازایش دریافت کردیم کامال آشکار است و آن چیزی نبود جز بی اعتنایی 
کامل به منافع ملی ما، حمایت از جدایی طلبان در قفقاز، فریب شــورای امنیت 

سازمان ملل، بمباران یوگسالوی، حمله به عراق و مابقی اتفاقات.«
جنگ سرد

پوتین خاطرنشــان کرد سیاست های خصمانه واشنگتن در حال بازگرداندن 
روابط بین دو کشــور به سطح دهه 1950 اســت. در دوران جنگ سرد حداقل 
بین این دو ابر قدرت احترام دوجانبه بیشتری وجود داشت. پوتین اظهار داشت: 
»ما نمی توانیم مشارکت فعالی در معاهدات بین المللی متعدد داشته باشیم چون 
آمریکا به نوبه خود هیچ کاری انجام نمی دهد و ما نمی توانیم مشارکت را یکجانبه 
انجام دهیم.«به گفته پوتین ماه گذشته میالدی روسیه اعالم کرد که همه ذخایر 
سالح های شیمیایی اش را از بین برده اما رسانه های غربی تصمیم گرفتند نسبت 
به آن ساکت باشند. در حالی که آمریکا به شکل مداوم برنامه اش برای نابودسازی 
این ســالح ها طبق کنوانسیون سالح های شیمیایی 1993 را به تاخیر می اندازد 
و اکنون تصمیم گرفته که در ســریع ترین حالت این فرآیند را در سال 2023 به 
پایان برســاند. ما همه چیز را از بین بردیم اما شریکان آمریکایی ما گفتند هنوز 

نمی توان کاری کرد چون ما پولش را نداریم.«
بزرگ ترین  اشتباه

والدیمیر پوتین در ادامه ســخنرانی خود گفت: بدترین  اشتباهی که در 15 
سال گذشته مرتکب شده، اعتماد کردن به غرب بوده است.او در پاسخ پرسش یک 
استاد دانشگاه آلمانی در جلسه درباره اینکه مسکو در تعامل با غرب چه اشتباهاتی 
مرتکب شده، پاسخ داد: »ما بیش از حد به شما اعتماد کردیم. شما اعتماد ما را 
به نشانه ضعف تفسیر کرده و از آن سوءاستفاده کردید.« پوتین خاطرنشان کرد: 
»متاسفانه شــریکان غربی ما که میراث ژئوپلیتیک اتحاد شوروی سابق را چند 
پاره کردند، همچنان خود را به شکل بی چون و چرا حق به جانب دانسته و پیروز 
جنگ ســرد می دانند.« به گزارش ایسنا وی افزود: »آنها شروع به مداخله آزادانه 
در امور حاکمیتی کشــورها کردند و همچنین صادر کردن دموکراسی به همان 
شیوه ای که رهبران شوروی، انقالب سوسیالیستی را به کل جهان صادر می کردند، 
در پیش گرفتند.« پوتین آمریکا را به »خیانت« به روســیه در دهه 1990 متهم 
کرد. در عین حال پوتین در جلسه از مشخص کردن اینکه آیا برای چهارمین دور 
ریاست جمهوری در انتخابات ماه مارس آینده کاندیدا خواهد شد، خودداری کرد.

به ترامپ احترام می گذارم 
رئیس جمهوری روسیه  تاکید کرد که »دونالد ترامپ« به عنوان رئیس جمهوری 
آمریکا مســتحق احترام است، ولی متاســفانه وی در داخل کشور خودش مورد 
بی احترامی قرار می گیرد.  وی افزود: »آقای ترامپ از سوی مردم آمریکا برگزیده 
شده و اگر کسی با تصمیمات او مخالف است هم باید به او به عنوان رئیس جمهوری، 
احترام بگذارد، ولی چنین نیست و این به نقض سیستم سیاسی آمریکا باز می گردد.« 
وی در پاسخ به درخواست یکی از حضار در مورد توصیه ای به ترامپ، گفت: »فکر 
نمی کنم رئیس جمهوری ایاالت متحده نیازی به توصیه داشته باشد. درست است 
او تجربه زیادی در عرصه سیاست را ندارد، ولی استعداد مشخصی در این زمینه از 
خود نشــان داده و در انتخابات دشوار در آمریکا هم به درستی به پیروزی رسیده 
است.« والدیمیر پوتین همچنین افزود که غیرقابل پیش بینی بودن دونالد ترامپ 
هم به رویارویی های بسیار گسترده در داخل آمریکا و بطور کلی سیستم سیاسی 
در این کشور مربوط است که باعث شده  تا او نتواند به وعده های انتخاباتی خود 
عمل کند. البته با وجود این دشواری ها، روسیه همچنان مایل است با او کار کند.

شــبه نظامیان تحت فرمان آمریکا که »نیروهای دموکراتیک سوریه« خوانده 
می شــوند، پس از مسلط شدن بر »رقه«، اعالم کردند که این شهر را تحویل دولت 

دمشق نخواهند داد.
به گزارش فارس، گروه موســوم به »نیروهای دموکراتیک ســوریه« که به ضرب بمباران 
غیرنظامیان توسط آمریکا و کشتار مردم، بر شهر »رقه« مسلط شده است، دیروز طی بیانیه ای 
اعالم کرد که آینده استان »رقه« را ساکنان آن در چارچوب سوریه دموکراتیک رقم خواهند 

زد و خودشان امور این استان را به دست خواهند گرفت.با توجه به اینکه اکثر شبه نظامیانی که 
در »نیروهای دموکراتیک سوریه« متشکل شده اند، کرد هستند، جمالت فوق به خوبی نشان 
می دهد که کنترل استان و شهر عرب نشین »رقه« از این پس، در اختیار کردهای مورد حمایت 
آمریکا خواهد بود.ساکنان شهر »رقه«، عرب هستند با این حال آمریکا تالش کرد که این شهر 
تحت سلطه کردهای مورد حمایت واشنگتن قرار بگیرد. در هر  صورت، تخم نفاقی که آمریکا 

در رقه کاشته، ممکن است دردسرهای زیادی را در آینده برای کل ملت سوریه ایجاد کند.

شبه نظامیان ُکرد تحت امر آمریکا: رقه را پس نخواهیم داد!

پوتین: بزرگ ترین اشتباهم
 اعتماد به غرب بود

سرویس خارجی-
آمریکا و عربستان با اعزام مقامات خود به شهر 
»رقه«، درصدد تکرار سناریوی جدایی »کرکوک« از 
عراق، این بار در سوریه هستند. شبه نظامیان کرد 
مورد حمایت آمریکا هم گفته اند قصد ندارند شهر 

را به دولت مرکزی پس بدهند!
هنوز گــرد و خاک ماجرای جداســازی »کرکوک« 
از عراق و داعیه جدایی اربیل به زمین ننشســته اســت 
که معماران اصلی و پشــت پرده جدایی، یعنی آمریکا و 
عربستان، به ســوریه رفته اند، تا یک بار دیگر بخت خود 

را بیازمایند.
رژیم آل سعود که ماجراهای عراق و سوریه برای آن، 
حکم مــرگ و زندگی پیدا کرده، »ثامرالســبهان« وزیر 
مشــاور پادشاه عربستان، را هفته گذشته درست یک روز 
پس از تسلط »نیروهای دموکراتیک سوریه« بر »رقه«، به 

این شهر فرستاد.
درپی سفر این چهره جنجالی سعودی به »رقه«، برخی 
ناظران گفتند که وی مأموریت دارد 50 ســرکرده اسیر 
داعش که تابعیت سعودی دارند را از نیروهای دموکراتیک 
سوریه )شــبه نظامیان کرد مورد حمایت آمریکا( تحویل 

بگیرد و آنها را به عربستان برگرداند.
اما، وقتی »ثامرالسبهان« و »برت مک گورک« نماینده 
آمریــکا در ائتالف به اصطالح ضــد داعش در رقه به هم 
پیوستند، نظرها عوض شد و ناظران دریافتند که این دو 
برنامه های مهم تری دارند و می خواهند پس شکست داعش، 
آش جدیدی را برای مردم ســوریه بپزند. نقش عربستان 
و رژیم صهیونیستی نیز در این ماجرا، پررنگ خواهد بود.

در ایــن توطئه جدید، آل ســعود کنــار آمریکا قرار 
می گیرد و مقابل ترکیه )و البته ایران( می ایستد. عالوه بر 
آن، همان طور که اشــاره شد، آل سعود سرنوشت خود را 
با توطئه ها در عراق و ســوریه پیوند زده، و می داند که در 
صورت شکســت این توطئه ها رژیم سعودی نیز به خطر 

خواهد افتاد.
شنیده ها حاکی است، »ثامرالسبهان« پس از ورود به 
»رقه« با تعدادی از اعضای شــورای مدنی بومی و سران 

عشایر این منطقه دیدار داشته است.
وی حتی به فرمانده یک گروه مســلح کردی موسوم 
به »قســد« وعده کمک هــای مالی و تســلیحاتی داده 
اســت. از جمله دیگر اقدام های ســؤال برانگیز السبهان، 

گزارش خبری تحلیلی کیهان

تکرار سناریوی کرکوک در رقه!
باز هم پای آمریکا و عربستان در میان است

داشته است. با این توضیحات، مشخص می شود که نیروهای 
دموکراتیک سوریه را فقط کردها تشکیل نمی دهند، بلکه 
عرب هایی که از نگاه دولت دمشــق تروریست هستند و 
ارتش سوریه طی سال های گذشته با آنها می جنگیده نیز در 
درون شاکله »نیروهای دموکراتیک سوریه« حضور دارند. 
به عبارت دیگر، با تردستی آمریکا، رقه میان تروریست ها 
دست به دست شده است! اکنون نیروهایی کنترل رقه را در 
دست دارند که گوش به فرمان آمریکا و عربستان هستند.

بدین ترتیب، هر چند به گفته مقامات مســکو، بیش 
از 92 درصد خاک ســوریه از لوث داعش پاکسازی شده 
است و این کشور به زودی از شر داعش و تکفیری ها راحت 
می شود، ولی آمریکا شرارت جدیدی را تدارک دیده و این 
شرارت نیز مثل توطئه سال 2011، دستپخت واشنگتن- 
ریاض و تل آویو است. لذا، کردهای مسلح شمال سوریه که 
چند ســالی است به بازی برای آمریکا رضایت داده اند، به 
زودی از فرستاده های رژیم صهیونیستی نیز مثل عربستان 

و آمریــکا، به طور علنی میزبانی خواهند کرد. رفت و آمد 
آمریکایی ها به استان های »حسکه« و »رقه« پیش از این 
نیز صورت می گرفته و یک نمونه آن، سفر دو ماه قبل همین 
»برت مک گورک« )نماینده آمریکا در ائتالف ضدداعش( 
به رقه است. آمریکا هم اکنون در استان »حسکه« بیش از 
سه پایگاه و فرودگاه نظامی دارد )برخی منابع این پایگاه ها 

را تا هفت عدد نیز ذکر می کنند.(
معامله احتمالی

همان طور که اشاره شد، هم اکنون حدود 50 سرکرده 
و عضو داعش که تابعیت ســعودی دارند، در اسارت گروه 
کردی »نیروهای دموکراتیک سوریه« به سر می برند. عالوه 
بر این، شــمار دیگری از داعشی های بیگانه، در رقه اسیر 
هســتند. با توجه به اینکه نیروهای دموکراتیک سوریه از 
آمریــکا کاماًل فرمانبری می کننــد، احتمال دارد که این 
تروریست ها را بی سر و صدا در اختیار آمریکا، عربستان و 

دیگر کشورهای خارجی قرار دهند.

خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه سعودی »الحیات« 
در ارتباط با این عناصر تروریســتی، گزارش داده که آنها 

در اختیار شبه نظامیان کرد هستند.
»طالل ســلو« ســخنگوی »نیروهای دموکراتیک 
سوریه« هم به الحیات در این رابطه گفته، این سرکرده ها 
از اعضای خارجی داعش هستند که طی چند ماه [چهار 

ماه] درگیری در شهر رقه، بازداشت شده اند.
وی آمار دقیقی از شمار سرکرده های برجسته داعش 
که بازداشت شده اند، ارائه نکرد. »طالل سلو« از احتمال 
معامله با کشورهای خارجی درمورد این افراد نیز حرف زد.
هرچند دولت ســوریه از لحاظ قانونی برای تحویل 
گرفتن این افراد، از دیگر کشــورها مرجح تر است، ولی 
آمریکا از روز نخســت، همه این ســناریوها را اجرا کرده 
است تا سرکرده های خارجی داعش، که حکم جعبه سیاه 
را دارند، به دست نیروهای ارتش سوریه و مقاومت نیفتند 

تا پشت پرده داعش برمال شود.
پیش از این آمریکا و کردهای تجزیه طلب با داعش بر 
سر خروج عناصر داعش از »رقه« به توافق رسیده بودند 
و دو طرف قطعاً درباره سرنوشــت سرکرده های خارجی 

داعش نیز توافق کرده اند.
هیچ بعید نیست که آمریکا بخواهد به این سرکرده ها 
حتی، مأموریت جدیدی در منطقه و سایر کشورها بدهد.
عملیات »نیروهای دموکراتیک سوریه« در رقه حدود 
چهار ماه قبل آغاز شــده بود و از آن زمان، جنگنده های 
آمریکایی مرتباً مناطق مسکونی رقه را بمباران می کرده اند 
تا رقه هرچه سریع تر به دست شبه نظامیان مورد حمایتش 
بیفتد. حاصل این بمباران ها، مرگ 1183 غیرنظامی ساکن 
رقه و نابودی 80 درصد زیرساخت ها و مناطق مسکونی 

شهر بوده است.

دیدار او با »احمد الجربا« 
رئیس سابق »ائتالف ملی 
معارضان ســوریه« بوده 

است.
»الجربا« همان کسی 
به ســفارش  اســت که 
عشایر  از  آمریکا شماری 
عرب سنی منطقه »رقه« 
صفــوف  درون  در  را 
دموکراتیک  »نیروهــای 
سوریه« سازماندهی کرده 
و در نبردهای اخیر رقه، 
فرماندهی آنها را به عهده 

سرویس خارجی-
وزیر امنیت داخلی آمریکا با اشاره به تحرکات 
گسترده گروه تروریستی تکفیری داعش در کشورش 

گفته:  داعش برای 11 سپتامبر دیگری برنامه دارد.
وحشت از تروریسم سراسر اروپا و آمریکا را فرا گرفته 
است. در حالی که مقامات فرانسوی می گویند شماری از 
مظنونین به عضویت در گروه های تروریستی- تکفیری را 
دستگیر کرده اند رئیس  سرویس امنیت داخلی انگلیس با 
هشــدار نسبت به انجام حمالت تروریستی در این کشور 
گفته هیچ گاه مانند امروز با تهدیدات تروریســتی روبه رو 
نبوده ایم. نظرسنجی ها نیز نشان می دهد که مردم اروپا و 
آمریکا »فقدان امنیت« و »تروریست های سلفی تکفیری« 
را بدون اینکه از خود بپرســند این تروریســت ها از کجا 
آمــده و کدام دولت ها در غــرب از آنها حمایت کرده اند؛ 

پایان گروه های تروریســتی در عراق و ســوریه نزدیک تر 
می شویم، در غرب بیشتر و بیشتر می شود.

در آمریکا نیز وحشت از گروه های تروریستی مسئولین 
امنیتی این کشــور را به جد نگران کرده اســت. به گفته 

یک مقام امنیتی ارشــد آمریکا، داعش و سایر گروه های 
تروریستی در حال برنامه ریزی برای اجرای حمله دیگری 
به بزرگی 11 ســپتامبر هســتند.به گزارش ایسنا، »الین 
دوک« وزیر امنیت داخلی آمریکا در همین رابطه هشدار 

داده حمالت اخیر تروریســتی باعث شده تا افراط گرایان 
آماده »انفجار بزرگ« باشــند و حمله ای شبیه سپتامبر 

2001 به راه بیندازند.
به گفته این مقام آمریکایی، اطالعات به دست آمده بر 
این نکته اشــاره دارد که »افراط گرایان برای ساقط کردن 
هواپیماها و ایجاد تلفات غیرنظامی گسترده تمرکز دارند... 
داعش اکنون در یک دوره »موقت« اســت و روی مرحله 

پایانی بسیار بزرگتر تمرکز کرده است.«
این مقام امنیتی که به ســه رئیس جمهوری آمریکا 
خدمت کرده اســت، می گوید: »سازمان های تروریستی، 
داعش یــا دیگران، قصد دارند تا انفجــار بزرگی همانند 
آنچه در 11 سپتامبر رخ داد، ایجاد کنند. آنها قصد دارند 
هواپیما ساقط کنند و داده های اطالعاتی این مساله بسیار 

شفاف است.«

تهدیــد اصلی خــود می دانند. 
نظرسنجی موسسه »پیو« نشان 
می دهد شهروندان اروپایی، گروه 
تروریستی داعش را »بزرگ ترین 
می دانند.  خــود  برای  تهدید« 
شهروندان 9 کشور از 10 کشور 
اروپایی که در این نظرســنجی 
مورد بررسی قرار گرفته اند، اعالم 
کرده اند »داعش بزرگترین خطر 
است.« این وحشت، هر چه به 

با اشاره به تحرکات گسترده داعش

وزیر امنیت داخلی آمریکا: 11 سپتامبر دیگری در راه است

رژیم صهیونیستی ســفر ولیعهد عربستان به 
اراضی اشــغالی و مالقات وی با مقامات این رژیم را 

تأیید کرد.
یک مقام صهیونیستی با مخفی نگه داشتن نام و سمتش 
به خبرگزاري فرانســه گفته: »محمد بن سلمان« ولیعهد 

و وزیر دفاع عربســتان ســپتامبر گذشته به سرزمین های 
اشغالی ســفر کرده اســت. پیش از این نیز »آریل کهانا« 
روزنامه نگار صهیونیست نشریه »ماکور ریشون« در صفحه 
شخصی توییترش نوشته بود که محمد بن سلمان به همراه 
هیئت رسمي به اسرائیل سفر کرده و با مقامات این رژیم 

دیدارهایی داشته است. روابط عربستان با رژیم کودک کش 
صهیونستی در سال های اخیر بسیار توسعه یافته تا جایی 
که چند ماه پیش مقامات عربستانی اعالم کرده بودند که 
قصد دارند پروازهای مستقیمی از مکه به اورشلیم را افتتاح 
کننــد، خبری که البته با واکنش برخی علمای ســعودی 

همراه بود و هیچگاه عملی نشد. کارشناسان بر این باورند 
که »محمد بن سلمان« ولیعهد جاه طلب سعودی سودای 
پادشاهی عربستان را در سر دارد و به زودی ملک سلمان 
که از فراموشی رنج می برد به نفع پسرش کنار خواهد رفت 

و کرسی حکومت را به وی واگذار خواهد کرد . 

رژیم صهیونیستی سفر محمدبن سلمان به اسرائیل را تأیید کرد!

صحرای آفریقا بودند. نیمی 
از این کودکان در کشورهای 
هند، پاکستان، نیجریه، کنگو 
می کردند.  زندگی  اتیوپی  و 
یونیســف از دولت های این 
کشــورها  نیز خواســته  تا 
تالش های بیشتری در زمینه 
رفع ســوء تغذیه و مشکالت 
درمانــی کــودکان صورت 

دهند.
میانمار

اوضاع  از ســوی دیگر 
کودکان آواره میانماری همچنان »بغرنج« گزارش می شود. 
یونیسف در تازه ترین گزارش خود درباره شرایط این کشور  
اعالم کرده: »حدود 340 هزار کودک روهینگیایی در شرایط 

بســیار سختی در اردوگاه های آوارگان در بنگالدش به سر 
می برند، جایی که دسترسی کافی به مواد غذایی، آب سالم 

و امکانات بهداشتی وجود ندارد.« 

گفتنی اســت هر هفته بیش از 12 هزار کودک آواره 
روهینگیا وارد بنگالدش می شــوند. این در شرایطی است 
که جنایات خونین و کشتار مسلمانان روهینگیا همچنان 
در استان راخین ادامه دارد. سازمان ملل، نیروهای امنیتی و 
ارتش میانمار را به »پاکسازی قومی« و قتل عام  سازماندهی 
شده مسلمانان، متهم کرده ولی فرماندهان ارتش میانمار 
این اتهامات را رد کرده اند. خبر دیگر اینکه با وجود کشتار 
وحشیانه دوماهه اخیر مســلمانان روهینگیا توسط ارتش 
میانمار، آمریکا پس از آواره شدن 500 هزار مسلمان باالخره 

مجبور شد ارتش میانمار را محکوم کند.
 وزیر خارجه آمریکا گفته، این کشور رهبر ارتش میانمار 
را مسئول سرکوب وحشتناک اقلیت مسلمان روهینگیایی 
می داند. با این حال رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا به 
این مسئله اشاره ای نکرد که آیا کشورش اقدامی علیه رهبران 

ارتش میانمار صورت خواهد داد یا خیر!

یونیسف:

گرسنگی در سال 2016 جان 5 میلیون و 600 هزار کودک را گرفت!


