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ارتش افغانستان حمالت سنگین طالبان
برای تسلط بر شهر غزنی را درهم شکست

نیروهــای امنیتی و ارتش افغانســتان، حمله 
گسترده و ســنگین عناصر طالبان برای تسلط بر 
شهر »غزنی« واقع در جنوب شرق این کشور را در 

هم شکستند.
بامداد دیروز عناصر طالبان با ورود به شــهر »غزنی«، 
تا مرکز این شهر، پیشــروی کردند و شماری از نهادهای 
دولتی را به آتش کشیدند. اما، ساعاتی پس از آن، نیروهای 
امنیتی و ارتش افغانستان وارد عمل شدند و توانستند شهر را 

 تحت کنترل درآورند و تروریست های مهاجم را عقب برانند.
به گزارش ایسنا، مقامات محلی می گویند عناصر طالبان طی 
روزهای اخیر به طور نامحسوس وارد شهر شده و در خانه ها 
مخفی شــده بودند و در زمان آغاز عملیات نیز یکباره وارد 
خیابان های شــهر غزنی شدند. عناصر طالبان با این حال، 
شکست خوردند. شمار کشته های نیروهای دولتی، 14 نفر و 
زخمی ها نیز 20 تن اعالم شده است اما درباره تعداد تلفات 

طالبان هنوز خبری منتشر نشده است.

مسکو تحریم های جدید ضد روسی آمریکا را 
اعالن جنگ خواند

مسکو ضمن محکوم کردن تحریم های جدید 
واشنگتن علیه کشورش آن را   »اعالن جنگ علیه 
روسیه« خواند. سری جدید تحریم های آمریکا به 
بهانه ترور یک جاسوس دوتابعیتی در خاک انگلیس 

به مرحله اجرا درآمده است.
»دیمیتری مدودف«،  نخست وزیر روسیه روز گذشته 
گفته: تحریم های آمریکا علیه بانک های روسیه، به مثابه 

اعالن جنگ اقتصادی علیه مسکو است.

مدودف ضمن بازدید از مناطق شرقی روسیه همچنین 
تاکید کرده :» اگر بانک های روسیه از تحریم های آمریکا 
آسیب ببینند، مسکو نیز اقدامات تالفی جویانه اقتصادی و 

سیاسی علیه واشنگتن اجرا خواهد کرد.«
گفتنی است آمریکا شامگاه چهارشنبه به بهانه نقش 
ادعایی روسیه در مسمومیت جاسوس دوجانبه انگلیسی، 
دور جدیــدی از تحریم هــای اقتصادی را علیه روســیه 

اعمال کرد.
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متجاوزان سعودی در جنایت جدید خود،  اتوبوس 
حامل کودکان و دانش آموزان یمنی را در بازاری واقع 
در شــمال یمن هدف قرار دادند که در نتیجه آن 51 

نفر کشته و 79 تن دیگر زخمی شدند.
هنوز یک هفته از جنایت وحشیانه ائتالف سعودی در 
حمله به بیمارســتان الحدیده که منجر به شــهادت بیش 
از 50 بیمار، پزشــک و همراه بیمار شــد، نگذشته که خبر 
رسیده این بار اتوبوس حامل کودکان یمنی در شمال یمن 
در اســتان صعده هدف قرار گرفت. فرزندان ابولهب پس از 
شکســت در صحنه جنگ، کودکان یمنی را برای جبران و 
تالفی انتخاب کرده اند. منابع پزشکی یمن روز پنج شنبه اعالم 
کردند، در حمله جنگنده های متجاوزان سعودی به اتوبوس 
حامل کودکان یمنی در بازار  شهر »ضحیان« دستکم  51 
تن شــهید و 79 نفر زخمی شدند. 29 تن از شهدا کودک 
و دانش آموز زیر 15 ســال هستند. بیمارستان الجمهوری 
صعده خواســتار کمک سازمان های بین المللی و بهداشتی 
و همچنین اهدای خون از ســوی شــهروندان یمنی برای 
مجروحان جنایت جدید سعودی ها شده است. طبق اعالم 
یونیســف، حمله هوایی ائتالف سعودی اتوبوسی را در بازار 
ضحیان هدف قرار داده که حامل کودکانی بود که سن آنها 
کمتر از 15 سال بود. ریاض مسئولیت حمله هفته گذشته 
به بیمارســتان را از ترس تبعات آن بر عهده نگرفت اما این 
بار گفته، مسئولیت حمله به دانش آموزان را بر عهده می گیرد 

چون این حمله»مشروع« بوده است!
دفاع ریاض از حمله به کودکان

با وجود محکومیت گسترده جهانی این جنایت، ترکی 
المالکی، ســخنگوی ائتالف ســعودی تاکید کرد حمله به 
یمن یک عملیات نظامی »قانونی« اســت و »طبق قوانین 
بین المللی انســانی صورت گرفته است!« به نوشته روزنامه 
ســعودی »عکاظ«، المالکی همچنین گفته حمله ائتالف 
سعودی به غیر نظامیان و دانش آموزان یمنی براساس قوانین 
بین المللی حقوق بشــر صورت گرفته است! او  حتی مدعی 
شده که این حمله در واکنش به یک حمله موشکی به شهر 
»جیزان« واقع در عربســتان بوده است. این در حالی است 
که بر اساس قوانین جنگی حمله به مناطق غیرنظامی تحت 

تازه ترین جنایت فرزندان ابولهب 
قتل عام ده ها دانش آموز و مردم مظلوم یمن

هر عنوان غیرقانونی است. 
اوج سقوط اخالق

در همین ارتباط، محمد عبدالسالم سخنگوی جنبش 
انصاراهلل با محکوم کردن جنایت هولناک سعودی ها در صعده، 
اعالم کرده »اوج سقوط اخالق و رذالت این است که ائتالف  
متجاوزان، جنایت خود را با این عبارت که پرتاب کنندگان 
موشــک را هدف قرار دادند، توجیه کند... اقدام سخنگوی 
ائتالف متجاوز ســعودی آمریکایی در توجیه این جنایت، 
بی اعتنایی آشکار به جان غیرنظامیان و بی ارزش دانستن آن 
است.« همچنین احزاب »لقاء مشترک« در بیانیه ای با محکوم 
کردن این جنایت از شرافتمندان جهان خواستند این جنایت 
را محکــوم کنند. این احزاب تصریح کردند ادامه هدف قرار 
دادن غیرنظامیان و کشتن اسیران از سوی متجاوزان به سبب 
سکوت و ناتوانی و همدستی جامعه بین المللی است. کمیته 
ملی امور اسیران هم اقدام مزدوران عربستان در کشتن سه 
اسیر به ضرب گلوله در ساحل غربی را محکوم کرد. حزب اهلل 

لبنان و سوریه نیز این جنایت را به شدت محکوم کردند.
جنایت آل سعود عمدی است

روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم هم اعالم کرده، حمله به 
کودکان یمنی در صعده درســت چند روز بعد از حمله به 
غیرنظامیان یمنی در الحدیده بدان معنا است که هدف قرار 
دادن غیرنظامیان به یک سیاست عمدی برای ائتالف سعودی 
تبدیل شده است و نتیجه اشتباه های غیرعمدی نیست. این 
روزنامه در رد ادعای ســخنگوی ائتالف متجاوز درخصوص 
جنایت علیه کودکان یمنی در صعده نوشت: »ما این سوال 
را از المالکی می پرسیم که آیا این کودکان یمنی، موشک 
بالستیک به شــهر جیزان سعودی شلیک کردند که با آن 

مقابله شد؟ آیا این کودکان آن را از اتوبوسی که آنها را به یک 
اردوی تابستانی می برد، شلیک کردند؟ اگر اینطوری است، 
امیدواریم که المالکی آن را برای ما توضیح دهد و ویدئویی 
از عملیات شلیک نشان دهد؛ به ویژه که هواپیماهایش دارای 
دستگاه هایی هستند که می تواند مورچه را روی زمین ببیند 

و از آن فیلمبرداری کند!« 
در ادامه گزارش رای الیوم آمده: »این کشتارها، جنایات 
جنگی است که هواپیماهای ساخت آمریکا مرتکب می شود...

برای هزاران هزار بار می گوییم که حمالت هوایی و موشکی 
علیه غیرنظامیان بی پناه یمنی نخواهد توانســت سرنوشت 
این جنــگ را رقم بزند. تنها گزینه، عقب نشــینی از یمن 
برای کاستن از تلفات و خســارت ها و در سریعترین زمان 

ممکن است.«
سازمان ملل محکوم کرد

دبیر کل سازمان ملل متحد اما روز جمعه حمله ائتالف 
تحت رهبری عربستان به اتوبوس حامل کودکان در یمن را 
محکوم کرد و خواستار »تحقیقات مستقل« درباره آن شد. 
»فرحان حق«، معاون سخنگوی سازمان ملل در  بیانیه ای 
اعالم کرد: »دبیر کل، حمله هوایی در صعده توسط نیروهای 
ائتــالف را که یک بازار شــلوغ را هدف قــرار داد، محکوم 
می کند. ایشان خواستار تحقیقات سریع و فوری درباره این 

حادثه است.«
موضع حمایتی آمریکا

اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با خودداری از محکوم 
کردن حمله ائتالف سعودی به اتوبوس حامل دانش آموزان 
یمنی، عربستان را »شریکی راهبردی« برای آمریکا خواند و 
تنها از ریاض خواست درباره حمله اخیر تحقیق کند. »هیثر 

نوئرت« در کنفرانس خبری در وزارت خارجه آمریکا درباره 
کشــتار جدید ائتالف عربســتان در یمن، گفت: »ما هنوز 
جزئیــات کامل درباره آنچه که اتفاق افتاده را نداریم. قطعا 
گزارش های خبری در این باره را دیده ایم اما من نمی توانم 
همه جزئیات مخابره شــده را تایید کنم چرا که ما در این 
کشــور حضور نداریم.« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 
حالی درخواســت تحقیق کرده که او حتی زحمت محکوم 
کردن زبانی کشتار غیرنظامیان و کودکان یمنی را به خود 
نداد. او حتی پا را از این هم فراتر گذاشــت و در پاســخ به 
سواالت مکرر خبرنگاران که از خانم سخنگو درباره جنایت 
تازه عربســتان سوال می کردند، انصاراهلل را مقصر جنگ در 

یمن خواند!
واکنش برنی سندرز

اما در مقابل برنی سندرز، سناتور دموکرات آمریکایی روز 
پنج شنبه در واکنش به حمله مرگبار ائتالف سعودی به یک 
اتوبوس حامل دانش آموزان یمنی، بار دیگر از دولت آمریکا 
خواست حمایت از حمالت به یمن را پایان دهد. سندرز با 
به اشتراک گذاری مطلبی درباره کشته و زخمی شدن ده ها 
دانش آموز یمنی در حمله ائتالف سعودی در شهر »ضحیان« 
اســتان »صعده«، در صفحه فیسبوک خود نوشت: »آمریکا 
با پشتیبانی از جنگ ائتالف سعودی در یمن از طریق ارائه 
تســلیحات، سوخت رسانی هوایی و کمک به هدف یابی، در 

این قساوت شریک است.« 
 سندرز در پایان نوشت: »وقت آن است که به حمایت 
از ایــن جنگ پایان داده و تالش هایمان را بر یک آتش بس 
با وســاطت ســازمان ملل متحده و راهکاری دیپلماتیک، 

متمرکز کنیم.«

روزنامه انگلیسی گاردین با  اشاره به تنش در روابط 
عربستان و کانادا نوشته سیاست های ترامپ، بن سلمان 

را گستاخ کرده و باید مقابل ولیعهد سعودی ایستاد.
پــس از انتقاد دولت کانادا از بازداشــت فعاالن حقوق 
بشری در عربستان ، ریاض سفیر کانادا را اخراج و مناسبات 
دیپلماتیک و روابط تجاری خود با اتاوا را قطع کرد. این مسئله 
باعث شــد تا بسیاری از فعاالن و رسانه های غربی نسبت به 

سیاست های ریاض انتقاد کنند. 
در همین ارتباط، روزنامه انگلیسی »گاردین« در سرمقاله 
خود ضمن  اشاره به واکنش سعودی ها نوشته، »هدف ریاض 
از این اقدام هشدار به دیگران است و اروپا باید به این رویکرد 

سعودی ها توجه کند. « 
گاردین در ادامه درباره واکنش حکومت سعودی نوشته: 
»برخــی اقدامات ریاض از جمله خارج کردن دانشــجویان 

عربســتانی از کانادا و بازگردانی بیمارانی که در کانادا تحت 
درمان هســتند، مســائلی اســت که بیش از کانادا به خود 

شهروندان عربستانی ضربه می زند.« 
این روزنامه در ادامه ، اقدامات عربســتان علیه کانادا را 
یک »واکنش افراطی مضحک« توصیف کرده و نوشته: » این 
واکنش تند بازتاب کله شــقی »محمد بن سلمان« ولیعهد 
سعودی اســت؛ کسی که مسئول جنگ یمن و محاصره ای 
است که نتوانسته قطر را به زانو درآورد... بن سلمان احتماال با 
حمالت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه کانادا، جسور 
شده و چندان جای تعجب نیست که وزارت خارجه آمریکا 

اعالم کرد که در این مناقشه مداخله نمی کند.«
ایــن روزنامه ســکوت دیگر کشــورها در قبــال این 
مناقشــه دیپلماتیک را هم »مایوس کننده« توصیف کرده و 
نوشته:»انگلستان هم صرفا از طرفین خواسته خویشتنداری 

به خرج دهند.
 »گاردیــن با  اشــاره به اینکه ریاض پیــش از این هم 
رفتارهای مشابهی از جمله با آلمان داشته«، در پایان نوشته 
است: »به نفع کشورهای اروپایی است تا با یکدیگر در مقابل 
ولیعهد ســعودی ایستاده و به او بگویند که چنین اقداماتی 

بدون هزینه نخواهد بود.« 
ترامپ دوست دیکتاتورهاست

از ســوی دیگر، سوزان رایس، مشاور امنیت ملی دولت 
باراک اوباما، در یادداشتی تحت عنوان »ترامپ بهترین دوست 
مستبدان و دیکتاتورهاست« در روزنامه نیویورک تایمز نوشت: 
»ما باید از کانادا متحد خود در ناتو و همسایه جدایی ناپذیر 
خود که بیانیه وزیر خارجه آن نه تند و نه غیر منطقی بود، 
دفاع کنیم و به ســعودی ها بفهمانیم که اگر آنها با کانادا بر 
سر این مسئله اختالف نظر دارند پس با ما هم مشکل دارند.«

؛  باید به آل سعود فهماند اقداماتش بی هزینه نمی ماند گاردین: ترامپ، بن سلمان را گستاخ کرده

سرویس خارجی-
گروه های مقاومت فلسطین چهارشنبه شب پس 
از مواجهه با حمالت جنگنده های صهیونیست به غزه 
موفق شدند ۲۲0 موشک به 50 شهرک  صهیونیستی 
مجاور غزه شلیک کنند و دست کم 31 شهرک نشین 
را مجروح نمایند. پس از پاســخ قاطع فلسطینی ها، 
غروب پنجشنبه رژیم صهیونیستی مجبور به پذیرش 

آتش بس شد.
 تبادل آتش سنگین میان غزه و سرزمین های  اشغالی 
فلسطین از چهارشنبه شــب آغاز شد و مقاومت فلسطین 
موفق شــد با شلیک 220 موشــک به سمت شهرک های 
صهیونیستی رکورد تازه ای را پس از جنگ 2014 بشکند. 
این موشک باران در پی حمله وحشیانه جنگنده های ارتش 
صهیونیستی به بیش از 140 منطقه غزه صورت گرفت که 
در این حمالت 4 نفر شهید و بیش از 40 نفر مجروح شدند، 
در بین شــهدا یک بانوي فلسطیني باردار به همراه کودک 

خردسالش دیده می شود.
طبــق آخرین گزارش هــای رســیده، از مجموع 40 
زخمي، 18 نفر عصر پنجشنبه در اثر بمباران مرکز فرهنگي 
»مســحال« در اردوگاه شاطی در غرب شهر غزه زخمي و 

براي مداوا به درمانگاه شفا منتقل شدند.
»حازم قاســم« ســخنگوي جنبش حماس پنجشنبه 
شــب با ابراز تاســف از اقدام تعمدي رژیم صهیونیستي در 
بمباران مراکز فرهنگي و تخریب آنها از جمله مرکز فرهنگي 
»مســحال« اعالم کرد، هدف از این اقدام وحشیانه تالش 
براي ضربــه زدن به تالش هاي مصر براي برقراري آرامش 
در نــوار غزه و حاکي از دشــمني این رژیم با تمامي ارکان 

امت عربي است.
»علي یوسف غندور« از اعضاي گردان هاي عزالدین قسام 
شــاخه نظامي جنبش حماس هم در اثر شلیک موشک از 
هواپیماي صهیونیســت ها به خودروي وي در شهرک بیت 

الهیا در شمال نوار غزه به شهادت رسید.
در پی حمالت وحشــیانه  اشــغالگران صهیونیســت، 
گردان هاي عزالدین قســام چندین ساعت مواضع دشمن 
صهیونیستی را در پاسخ به تجاوزگری های اخیرش در نوار 

غزه هدف حمالت موشکی و راکتی قرار دادند.
شبکه »المیادین« به نقل از رسانه های رژیم صهیونیستی 
گزارش داده، مقاومت فلســطین 220 موشــک به سمت 
شهرک های صهیونیستی شلیک کرده است. در همین حال 
گردان های »القسام« شاخه نظامی حماس پیشتر از هدف 
قرار داده شدن پایگاه های نظامی رژیم صهیونیستی از جمله، 
»رعیم«، »یفتاح«، »زیکیم«، »ناحل عوز« و شــهرک های 

مراسم تشییع دختربچه 18 ماهه فلسطینی 
که در حمالت روز پنجشنبه جنگنده های رژیم 
بود،  به غزه به شهادت رسیده  صهیونیستی 

صبح روز گذشته برگزار شد. 
شرکت کنندگان در این مراسم در حالی که پیکر 
نحیف این دختر بچه فلســطینی را بر روی دستان 
خود حمل می کردند تاکید کردند که خون شــهدا 
پایمال نخواهد شــد و انتقام خون شهدا را خواهند 

گرفت.
 نظامیان  اشغالگر صهیونیستی از آغاز تظاهرات 
مســالمت آمیز روز بازگشت که از روز 10 فروردین 
شروع شــده از زمین و هوا فلســطینی ها را آماج 

تشییع پیکر کوچک شهید 18 ماهه در غزه

راهپیمایی بازگشت صدها کودک بر اثر اصابت گلوله 
و استنشــاق گاز  اشک آور مجروح شده اند که آخرین 

آنها »محمد ابو حسین« بود که پای راست وی بر اثر 
اصابت گلوله انفجاری مستقیم قطع گردید.

حمالت وحشیانه خود قرار داده 
و مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین 
از جمله کودکان شــیرخواره را 
به خاک و خون می کشــند که 
آخرین آن کودک 6 ماهه ای به 
نام »لیال« بود. روز پنج شنبه نیز 
یک دختر 18 ماهه به شهادت 

رسید.
بر اســاس گــزارش وزارت 
ابتدای  از  فلســطین،  بهداشت 

رژیم صهیونیستی با 38 زخمی آتش بس را پذیرفت

شلیک 220 موشک به 50 شهرک صهیونیستی پاسخ قاطع حماس به حمالت اسرائیل

به گفته شاهدان شدت حمالت موشکی مقاومت فلسطین 
به حدی بود که مقامات اسرائیلی از شهرک نشین ها خواستند 
از پناهگاه هــا بیرون نیایند. خبرگــزاری »معا« نیز به نقل 
از منابــع خود گزارش داده: »منبعــی عالی  رتبه در ارتش 
اسرائیل گفته اگر نیاز باشد شهرک های اطراف غزه را تخلیه 
می کنیم... اقدامات پشت پرده برای تخلیه هزاران اسرائیلی 

در شهرک های مجاور غزه آغاز شده است.«
واکنش گروه های مقاومت

سرایا القدس شاخه نظامی جهاد اسالمی نیز اعالم کرده 
به رژیم صهیونیستی اجازه نمی دهد قواعد نبرد را تغییر دهد، 
حال بهای آن هر چه می خواهد باشد. گردان های »ابوعلی 
مصطفی« شاخه نظامی جبهه مردمی نیز پیام داده که »پاسخ 
مقاومت به جنایت های رژیم  اشغالگر، حقی مشروع است.« 
کمیته های مقاومت مردمی اما با انتشار بیانیه ای این گونه به 

»سدیروت« و »ناحل عوز« خبر داده بود. 
طبق گزارش های تکمیلی در اثر حمالت 
موشکي روز پنجشنبه مقاومت فلسطین 
به شهرک هاي صهیونیست نشین اطراف 
نوار غزه 31 شهرک نشین صهیونیست 

زخمي شده اند. 
تخلیه شهرک ها آغاز شد

روزنامــه عبــری زبــان »یدیعوت 
آحارونــوت« امــا فاش کــرده که 50 
آماج حمالت  صهیونیســتی  شــهرک 
موشکی مقاومت فلسطین قرار گرفتند. 

این حمالت واکنش نشــان داده است: »مقاومت فلسطین 
آماده تمام احتماالت اســت و زمان حسابرســی با دشمن 

صهیونیستی فرا رسیده است.«
جلسه طوالنی

کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی بعد از جلسه طوالنی 4 
ساعته و با مشاهده پاسخ های شدید موشکی، ضمن پذیرفتن 
گزینه آتش بس، به ارتش دستور داد با شدت و قدرت بیشتری 

به هر عملیات جدید حماس پاسخ دهند.
به گزارش فارس، در جلسه پنجشنبه شب کابینه امنیتی 
دو موضوع تفاهم آتش بس با گروه های مقاومت فلسطینی 
و تشــدید اقدام نظامی علیه نوار غزه مورد بحث قرار گرفته 
است. عالوه بر توافق آتش بس و یا آغاز عملیات نظامی جدید، 
گزینه های دیگری از جمله ترور هدفمند ســران حماس و 
مقاومت در نوار غزه، جهت پایان دادن به موارد متعدد تبادل 

آتش در هفته های اخیر بررسی شده است. پس از این جلسه 
بود که برخی رسانه های محلی از موافقت رژیم صهیونیستی 
با طرح آتش بس با مقاومت در غزه خبر دادند. در حالی که 
وزارت جنگ رژیم صهیونیستی این گزارش ها را تکذیب کرد 
اما آرامش نسبی که از پنجشنبه شب بر غزه و مناطق مرزی 

آن حاکم شده، نشان دهنده صحت توافق آتش بس است.
مشارکت امارات 

در حمالت سه هفته پیش به غزه!
از جمله خبرهای تاسف آور دور تازه جنگ غزه، مشارکت 
هر چند محدود امارات در این جنگ علیه فلسطین بود. یک 
محقق صهیونیست از گسترش همکاری رژیم امارات با رژیم 
صهیونیستی و مشارکت ابوظبی در حمالت سه هفته پیش 
به غزه پرده برداشــت. »ایدی کوهین« محقق صهیونیست 
از مشــارکت یک خلبان اماراتی در بمباران سه هفته پیش 

غزه پرده برداشت.
کوهیــن در این باره گفت این خلبان اماراتی در نیروی 
هوایی اسرائیل آموزش می بیند و در بمباران سه هفته پیش 
غزه مشارکت داشت. وی افزود، این خلبان اماراتی که برای 
استفاده از هواپیماهای اف 35 اسرائیلی در نیروی هوایی ما 
آموزش می بیند، در بمباران غزه مشارکت داشت. کوهین با 
استناد به خبر روزنامه هاآرتص در مارس گذشته )فروردین( 
از تمرینات نظامی مشترک نیروی هوایی امارات و اسرائیل با 
مشارکت آمریکا، ایتالیا و قبرس در یونان خبر داد و یادآور 
شــد که این اولین بار نبود کــه امارات در تمرین نظامی با 

اسرائیل در یونان مشارکت داشت.

مداخله آمریکا در ســوریه و راه انداختن فتنــه »داعش« و دیگر 
گروه های تروریستی در این کشور، طبق برآورد جدید سازمان ملل، 400 
هزار کشته، و 400 میلیارد دالر هزینه برجای گذاشته و نیمی از جمعیت 

سوریه را نیز آواره کرده است.
کمیته اقتصادی و اجتماعی غرب آســیا در سازمان ملل متحد )اسکوا(، که 
اجالسی را با حضور 50  کارشناس سوری و بین المللی در بیروت برگزار کرده است، 
در پایان این نشست، گزارشی را درباره میزان تلفات و خسارات جنگ هفت سال  
و نیمه سوریه ارائه کرد.طبق برآورد سازمان ملل، جنگ داخلی سوریه جان حدود 
400 هزار نفر را گرفته و حدودا 400 میلیارد دالر هزینه برجای گذاشــته است. 

در این جنگ، نیمی از جمعیت سوریه یعنی 11 میلیون نفر، هم آواره شده اند.
آمریکا به همراه متحدانش در سال 2011، عملیاتی را در داخل خاک سوریه 
با هدف براندازی نظام »بشــار اســد« کلید زد. در ایــن عملیات که بنابر برخی 
گزارش ها، »النه زنبور« نام داشت، ده ها هزار تروریست تکفیری  از 100 کشور، 
شرکت داشته اند. گروه تکفیری »داعش«، محوری ترین گروه تروریستی در جنگ 
هفت و نیم ساله سوریه بوده است و باقی مانده های  این گروه به همراه برخی از 
جریان های تروریستی همچنان با دولت سوریه می جنگند. این عناصر تروریستی 
اما حاال، از مناطق شهری، تنها »ادلب« را در اشغال خود دارند و در برخی مناطق 
بیابانی هم حضور دارند.در حال حاضر، حدود دو و نیم میلیون تن در ادلب ساکن 
هســتند که تقریبا نیمی از آنها، افراد مسلح و غیرنظامیانی هستند که از مناطق 

دیگر سوریه به آنجا آمده اند.
جداسازی آمریکایی ها از داعش

از سوی دیگر خبر رسیده نیروهای ارتش سوریه در پیشروی های جدید خود 
در استان جنوبی »السویدا«، راه امدادرسانی آمریکایی ها از پایگاه »التنف« به عناصر 
داعش را بستند.اوایل هفته گذشته اعالم شده بود که حدود نیمی از استان مرزی 
السویدا در اشغال عناصر تروریست قرار دارد. اما طی این مدت، ارتش سوریه بیش 

از 35 کیلومتر پیشروی کرده است.
تروریســت های داعش اخیرا با حمایت نظامیان آمریکایی از پایگاه »التنف«، 
در مناطقی از السویدا دست به عملیات تروریستی  زده و بیش از 250 غیرنظامی 
را کشته اند.عناصر داعش از منطقه صعب العبور و صحرایی شمال شرق  سویدا به 
عنوان آخرین مقر خود در جنوب سوریه استفاده می کنند و ارتش سوریه در تالش 
است که این منطقه را آزاد و منطقه جنوب را کامال پاکسازی کند.خبرگزاری ایسنا 
نیز در ارتباط با تحوالت ســوریه گزارش داده، ارتش سوریه به یک انبار مهمات 
در استان »حمص« دست یافت که برخی از سالح ها و مهمات آن، ساخت رژیم 

صهیونیستی هستند.

طبق برآوردهای سازمان ملل
آمریکا با فتنه داعش

 400 هزار سوری را به کشتن داد
400 میلیارد دالر به این کشور خسارت زد

در آستانه سالگرد حمله مرگبار یک »سفید برترپندار« نژادپرست به 
مردم در »شارلوتسویل« آمریکا فرماندار ایالت »ویرجینیا« از ترس تکرار 

حمله مشابه در این شهر 3 روز »وضعیت اضطراری« اعالم کرده است.
جنبش های نژادپرست در آمریکا بعد از روی کار آمدن ترامپ جان تازه ای گرفته 
و از حاشیه وارد متن سیاست آمریکا شده اند. هر چند روز یک بار نیز طرفداران و 
مخالفان نژادپرستی در یکی از شهرهای آمریکا با هم درگیر می شوند که آخرین 
مورد آن در خیابان های »پورتلند« بود که طرفداران و مخالفان نژادپرستی به جان 

هم افتادند. این درگیری ها بی شباهت به صحنه جنگ نیستند. 
در خونین ترین این درگیری ها 21مرداد ســال گذشته صدها تن از هواداران 
نژادپرست جنبش »ملی گرایی سفید پوست« و مخالفان آنها در »شارلوتسویل« 
تجمع کرده و با یکدیگر درگیر شدند. در این تجمع که با شرکت گروه های نئونازی، 
سفیدبرترپندارها، ملی گرایان افراطی و حامیان ترامپ برگزار شد، شعارهای تندی 
در حمایت از برتری آمریکا، نژاد ســفید و علیه مهاجران داده شد. مدت کوتاهی 
پس از آن  یک خودرو شماری از معترضان به این تجمع نژادپرستی را زیر گرفت 

که در پی آن 3 نفر کشته و 35 تن زخمی شدند.
حاال در سالگرد این حمله مرگبار مقام های آمریکای از ترس تکرار این جنایت 
و جوالن نژادپرستان در این شهر به مدت سه روز وضعیت اضطراری اعالم کرده اند.

به نوشــته خبرگزاری »آسوشیتدپرس«، »رالف نوردام« فرماندار دموکرات ایالت 
ویرجینیا اعالم کرده به مناسبت گرامیداشت قربانیان و مجروحان این درگیری ها، 
برنامه های ویژه ای در این سه روز برگزار خواهد شد. قرار است در روزهای وضعیت 
اضطراری در شارلوتسویل، ایست های بازرسی در ورودی های شهر ایجاد و همچنین 

ورود برخی سالح ها و زنجیرها به شهر ممنوع شود.

وضعیت اضطراری در شارلوتسویل
در سالگرد حمله مرگبار هواداران ترامپ به مردم

در پی درخواست آمریکا برای اعمال تحریم های بین المللی علیه کره 
شمالی، پیونگ یانگ هشدار داد »اگر واشنگتن بخواهد به این سناریوی 
منسوخ ادامه دهد نمی توان انتظار پیشرفت مذاکرات بر سر خلع سالح 

هسته ای را داشت و به ادامه گفت و گو ها امیدوار بود.« 
کره شمالی تقاضاهای آمریکا برای اعمال تحریم های بین المللی علیه پیونگ یانگ 
به رغم »حسن نیت کره شمالی« را محکوم کرد و گفت: »اگر واشنگتن بخواهد به 
این سناریوی منسوخ ادامه دهد نمی توان انتظار پیشرفت بر سر خلع سالح هسته ای 
داشت.«به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه »گاردین«، وزارت خارجه کره شمالی روز 
پنجشنبه با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: »پیونگ یانگ آزمایش های هسته ای و موشکی 
را متوقف کرد. یک ســایت تاسیسات آزمایش هسته ای را برچید و بقایای اجساد 
نظامیان آمریکایی کشــته شده در جنگ دهه 1950 شبه جزیره کره را برگرداند. 
با این وجود واشنگتن هنوز بر خلع سالح هسته ای به عنوان اقدام نخست از سوی 
ما تاکید می کند و جواب توقع های ما را با تحریک به تحریم های بین المللی و فشار 
می دهد.«این وزارتخانه خاطرنشان کرد: »تا زمانی که آمریکا حتی از احترام اساسی در 
قبال شریک مذاکراتش را انکار می کند و به سناریوی منسوخی که دولت های غربی 
آمریکا همگی آزموده و در آن شکســت خورده اند، چسبیده است، نمی توان انتظار 
پیشرفت در اجرای بیانیه مشترک رهبران آمریکا وکره شمالی از جمله درباره خلع 
سالح هسته ای را داشت.«دراین بیانیه همچنین تصریح شده که »انتظار دستیابی به 
نتیجه در حالی که کسی به شریک مذاکره خود توهین کند، صرفا یک کار احمقانه 
است و شبیه به آن است که توقع داشته باشیم یک تخم مرغ آب پز جوجه کند«. 
با این حال این بیانیه که در خبرگزاری رسمی کره شمالی منتشر شده خاطرنشان 
کرده که »کره شــمالی همچنان قصد دارد توافق کلی حاصل شده در نشست مهم 

12 ژوئن)22خرداد( میان دونالد ترامپ و کیم جونگ اون را اجرا کند.«

تهدید پیونگ یانگ به خروج از مذاکرات
پس از فراخوان آمریکا برای تحریم مجدد کره شمالی

ترکیه
حریت: رئیس جمهور ترکیه در واکنش به ســقوط 30 درصدی ارزش 
لیر در برابر دالر، گفته: »نقشــه های متعددی )علیــه ترکیه( وجود دارد. 
نگران آنها نباشــید و فراموش نکنید که اگر آنها دالر دارند، ما هم مردم و 
خدایمان را داریم.« رئیس جمهور ترکیه از مردم این کشور خواست در برابر 
گزارش های سقوط ارزش پول این کشور صبور باشند و برای بهبود اقتصاد 

ترکیه تالش کنند. 
نیجریه

خبرگزاری فرانسه: در تازه ترین حمله عناصر گروه تروریستی »بوکوحرام« 
به یک پایگاه نظامی در شــمال شرقی نیجریه، دستکم 17 نظامی کشته و 
14 نفر زخمی شــدند. عناصر مسلح بوکوحرام با چند کامیون به روستای 
»غاروندا« در ایالت »بورنو« یورش برده و به یک پایگاه نظامی در این روستا 
حمله کردند. بوکوحرام حدود یک ماه پیش نیز به یکی از پایگاه های نظامی 
حمله کرده بود که این امر نشان می دهد این گروه همچنان تهدیدی برای 

این منطقه است.
بنگالدش

تســنیم: روزنامه آلمانی »هانوفرشه آلگماینه سایتونگ« در مطلبی با 
عنوان»زندانی در بزرگترین اردوگاه جهان« به وضعیت فاجعه بار پناهندگان 
روهینگیایی در بنگالدش پرداخته و نوشته: »حدود یک میلیون روهینگیایی 
قبل از کشــتارها در میانمار از کشور خود به بنگالدش فرار کردند. حاال در 
اردوگاه مملو از جمعیت کوتوپالونگ در بنگالدش فاجعه دیگری در انتظار 
آنها اســت«. این روزنامه آلمانی در ادامه به شــرح حال اسفناک برخی از 
پناهندگانی که در این اردوگاه ها به سر می بردند پرداخته و از زبان »احمد« 
یکی از پناهندگان بســیار عصبانی روهینگیایی گفته: »آنگ سان سوچی 
رهبر  میانمار جایزه صلح نوبل را دریافت کرده اســت اما اجازه می دهد که 

مسلمانان در کشورش قتل عام شوند.«
انگلیس

اســپوتنیک: معترضان انگلیســی مقابل دفتر »بوریس جانسون« وزیر 
خارجه سابق این کشــور که اخیرا اظهارنظرهای توهین آمیزی علیه زنان 
مسلمان مطرح کرد تجمع کرده و به آنچه که »عادی شدن اسالم هراسی« 
و »نژادپرستی« خواندند، اعتراض کردند. »بوریس جانسون« چند روز پیش 
در مطلبی در روزنامه تلگراف زنان مســلمانی که از پوشــش برقع استفاده 
می کنند را مورد تمسخر قرار داد و آنها را به »سارقان بانک و صندوق پست« 

تشبیه کرد که با انتقادهای گسترده ای روبرو شد. 
سودان

الیوم السابع: حزب حاکم کنگره ملی سودان با کاندیداتوری »عمر البشیر« 
برای انتخابات ریاست جمهوری در سال 2020 موافقت کرد؛ اقدامی که بار 
دیگر مخالفان او را از انجام اصالحات ناامید کرد. عمرالبشیر از سال 1993 
تاکنون ریاســت جمهوری سودان را در اختیار دارد و با انتقادهای بسیاری 
مبنی بر قبضه قدرت در داخل کشــورش مواجه است. آخرین دور ریاست 

جمهوری وی طبق قانون در سال 2020 پایان می یابد.

انتخابات پارلمانی این کشور را اعالم کرد. از ابتدا قرار بود که آرای مأخوذه از 13 
استان از مجموع 18 استان عراق، بازشماری شود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، تنها نتیجه ای که این بازشماری داشته، افزایش 
یک کرســی به تعداد کرسی های ائتالف »الفتح« تحت رهبری »هادی عامری« 
بوده است و بدین ترتیب، شمار کرسی های این ائتالف، به 48 کرسی در پارلمان 

رسیده است. پارلمان عراق 328 کرسی دارد.
انتخابات پارلمانی عراق 22 اردیبهشت برگزار شد، و ائتالف »سائرون« تحت 
رهبری »مقتدا صدر« در این انتخابات، با کسب 54 کرسی، در صدر سایر ائتالف ها 
و احزاب قرار گرفته است. ائتالف »النصر« به رهبری »حیدر عبادی« نخست وزیر 
نیز در این انتخابات، 42 کرسی به دست آورده، و در جایگاه سوم قرار گرفته است.
پیش از این در پی اعالم نتایج انتخابات، برخی از جریان های سیاسی به شمارش 
آراء به شــیوه الکترونیک معترض شدند و همین باعث شد که آرای صندوق های 
13 اســتان عراق به شیوه دستی بازشماری شــود. در هر حال، رتبه های اول تا 
هفتم این انتخابات به سائرون، الفتح، النصر، دولت قانون )26 کرسی(، دموکرات 
کردســتان )25 کرسی(، ائتالف الوطنیه )21 کرسی( و جریان حکمت ملی )19 

کرسی( تعلق دارد.

انتشار نتایج قطعی بازشماری انتخابات عراق 
جریان »صدر« در صدر ماند

شــورای کمیســیون عالی مستقل 
انتخابات عراق ضمن اعالم پایان شمارش 
دستی آرای انتخابات پارلمانی اخیر این 
کشــور، خبر داد که این بازشماری، در 
نتیجه انتخابات تأثیری نداشته و ائتالف 
وابســته به »مقتدا صدر« از لحاظ تعداد 
کرســی های پارلمان، همچنان در صدر 

قرار دارد.
شورای کمیسیون عالی مستقل انتخابات 
عراق، نتایج نهایی و قطعی بازشــماری دستی 

رئیس جمهور آمریکا با دو برابر کردن تعرفه واردات فوالد 
و آلومینیوم از ترکیه، اعالم کرد که روابط واشنگتن و آنکارا 

در حال حاضر اصال خوب نیست. 
»دونالد ترامپ«  دیروز )جمعه( در ادامه فشــارها به ترکیه برای 
آزادی »اندره برونســون« کشیش جاســوس آمریکایی اعالم کرد، 
تعرفه های گمرکی واردات آلومینیوم و فوالد از ترکیه را دو برابر کرده 
است.ترامپ در یک پیام توئیتری، ضمن اعالم دستور دو برابر شدن 
تعرفه واردات فوالد و آلومینیوم از ترکیه، نوشــت: »ارزش واحد پول 
ترکیه )لیر( به ســرعت در برابر دالر بسیار قوی ما، سقوط می کند«. 
وی با بیان اینکه تعرفه گمرکی واردات آلومینیوم به 20 درصد و فوالد 
به 50 درصد افزایش می یابد، تاکید کرد: »در برهه کنونی، روابط ما 

با ترکیه اصال خوب نیست.«
خبرگزاری »رویترز« پیشــتر گزارش داده بود که بعد از تصمیم 

ترامپ برای آغاز جنگ اقتصادی با کشورهای مختلف، صادرات فوالد 
از ترکیه به آمریکا، طی پنج ماه ابتدایی سال 2018، به نصف رسیده 
است.روزنامه انگلیسی »فایننشال تایمز« نیز در مورد مذاکرات مقامات 
ترک با مقامات آمریکایی در واشــنگتن فاش کرد: »جان سالیوان« 
معاون وزیر خارجه آمریکا، در مذاکره با هیئت اعزامی از آنکارا به ریاست 
»سدات اونال« معاون وزیر  خارجه ترکیه، برای آزادی بی قید و شرط 
»آندره برونســون« کشیش آمریکایی تا روز چهارشنبه هفته جاری 
ضرب االجل تعیین کرده است.این روزنامه انگلیسی اعالم کرد: مقامات 
آمریکایی برای آزادی برونسون به ترکیه اولتیماتوم داده اند و هیچگونه 

شرط و امتیازی در قبال این درخواست برای ترکیه نمی پذیرند.
آمریکا در حالــی ترکیه را هدف جنگ اقتصادی خود قرار داده 
است که آنکارا طی دو دهه اخیر خدمات زیادی به منافع نامشروع و 

اشنگتن در منطقه کرده است.

ترامپ تعرفه واردات فوالد و آلومینیوم از ترکیه را دو برابر کرد

http://www.haz.de/Nachrichten/Politik/Deutschland-Welt/Rohingya-Gefangen-im-groessten-Lager-der-Welt

