
پارلمان افغانستان: آمریکا مانع بزرگی
برای تحقق صلح در این کشور است

شماری از نمایندگان پارلمان افغانستان اعالم 
کردند که آمریکا مانع بزرگی در برقراری صلح در 
افغانستان است و به همین خاطر، باید این کشور 

را ترک کند.
شماری از نمایندگان پارلمان افغانستان دیروز اعالم 
کردند که امضای پیمان امنیتی کابل- واشنگتن، ناامنی ها 
را در این کشــور افزایش داده و از آن زمان، روند کشتار 

غیرنظامیان افغانستان آغاز شده است و این کشتار ادامه 
دارد.به گزارش تسنیم، آنها اعالم کردند که آمریکا هرگز 
به دنبال برقراری صلح در افغانستان نبوده اند و نیروهای 
این کشور به همراه سایر اشغالگران باید خاک افغانستان 
را تــرک کنند. به گفته منابع مختلــف، در حال حاضر 
تنها نیمی از کشــور افغانســتان تحت کنترل نیروهای 

دولتی است.

نخست وزیر تونس: هرگز اسرائیل را 
به رسمیت نخواهیم شناخت

اتهامات مطرح  به  نخست وزیر تونس در پاسخ 
شده ازجانب برخی از نمایندگان پارلمان مبنی بر 
روابط گسترده دولت وی با رژیم صهیونیستی، اعالم 
کرد که هرگز این رژیم را به رسمیت نخواهد شناخت.

»یوســف الشاهد« در جلســه رای اعتماد پارلمان به 
وزرای جدیــد کابینه خود، اتهامات چند نماینده مبنی بر 

عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را رد کرد.

به گزارش ایســنا، نخســت وزیر تونس گفت: حرف و 
حدیث های زیادی درباره عادی سازی روابط با اسرائیل را 
شنیده ام. امروز می خواهم برای همه مشخص کنم که موضع 
ما، حمایت از ملت فلسطین برای دستیابی به حقوق قانونی 
خودشان و حق آنها برای تشکیل یک کشور مستقل است. 
این موضع ثابت تونس در طول تاریخ است. وی عادی سازی 
روابط تونس با رژیم صهیونیستی را بی پایه و اساس دانست.
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سرویس خارجی:
گروه های مقاومت فلسطین پاسخ سخت و کم 
تروریستی صهیونیست ها  عملیات  به  ســابقه ای 
در خان یونس دادند. شــلیک 470 موشــک به 
سرزمین های  اشغالی آن هم طی 40 دقیقه و ناتوانی 
گنبد آهنین برای مهار 70 درصد آنها پاسخی بود 
که خیلی ها از جمله خود صهیونیســت ها را شوکه 

کرده است. 
 مقاومت فلسطین به وعده خود عمل کرد و همانطور 
که قول داده بود انتقام خون رزمندگان قســام را گرفت. 
شــلیک چیزی حدود 470 راکت، خمپاره و موشــک به 
»سدیروت« که بنابر اعالم منابع صهیونیستی 2 کشته و 
85 زخمی بر جای گذاشته است. مقاومت این را هم گفته 
که هدف بعدی تل آویو اســت و یک میلیون صهیونیست 
در سراسر سرزمین های اشغالی نیز در تیررس موشک های 

آنهاست.
منابع عبری اذعان کرده اندکه این موشک ها در مدت 
40 دقیقه شلیک شده و اسرائیل تنها توانسته با استفاده از 
سیستم موشکی گنبد آهنین 100 موشک را منهدم کند. 
گروه های مقاومت فلسطینی نیز اعالم کردند اتوبوس حامل 
نظامیان رژیم صهیونیستی را با موشک »کورنت« در شمال 

نوار غزه هدف قرار داده اند. 
گروه های مقاومت فلســطین اعــالم کردند حمالت 
شامگاه دوشنبه در پاسخ به شهادت هفت نفر از نیروهای 
مقاومــت در جنوب نوار غزه صورت گرفته اســت. پس از 
این حمله گسترده موشــکی از سوی مقاومت فلسطین، 
جنگنده های اســرائیلی با شــلیک ده ها موشک، مناطق 

مسکونی در باریکه نوار غزه را هدف قرار دادند.
رسانه های صهیونیستی از جمله کانال 12تلویزیون این 
رژیم گزارش دادند که دوشنبه شب 470 راکت و خمپاره 
از غزه به ســمت شهرک های »ســدیروت«، »نتیفوت« و 
»حوف اشــکلون« در نزدیکی غزه شــلیک شده است که 
باعث ایجاد رعب و وحشت در میان شهرک نشینان و فرار 
حدود 75 هزار نفر از ســاکنان به پناهگاه ها شــده است. 
صدای آژیر خطر نیز برای اولین بار در بحر المیت شنیده 
شد. رســانه های صهیونیستی همچنین زخمی شدن 85 
شهرک نشین و نظامی صهیونیست در این حمالت موشکی 
را تایید کرده اند، اگرچه صهیونیست ها عادت دارند میزان 
تلفات و خســارات خود را خیلــی کمتر از آن چیزی که 

هست اعالم کنند.
این در حالی اســت که دولت صهیونیســتی درباره 
میزان تلفات ســکوت کرده اســت. جوانان فلسطینی نیز 
همزمان با پرتاب موشــک ها پرتــاب بالن های آتش زا به 
سمت شــهرک یهودی سدیروت را آغازکردند که موجب 
وحشــت شدید شهرک نشینان شد و یک بالون آتش نیز 
در نزدیکی فرودگاه صهیونیستی »بن گورین« درنزدیکی 
تل آویو ســقوط کرد. پس از این حمله گسترده موشکی، 
سخنگوی ارتش اســرائیل گفت: »جنبش های حماس و 
جهاد اسالمی فلسطین بیش از 20هزار فروند موشک در 

نوار غزه در اختیار دارند.«
موشک کورنت 

کورنت نوعی موشک ضد تانک هدایت شونده سنگین 

مقاومت فلسطین اعالم کرد

شلیک 470 موشک به سرزمین های اشغالی
هدف بعدی، تل آویو

روســی است که در ســال 1۹۹4 از آن رونمایی شد. این 
موشک برای انهدام تانک های اصلی میدان نبرد نسل جدید 
و هلیکوپترهای ارتفاع پایین طراحی شــده است. کورنت 
برخالف دیگر موشــک های ضدتانک از هدایت ســیمی 
اســتفاده نمی کند، بلکه با پرتو لیزر به سوی هدف حرکت 
می کند. این موشک 27 کیلو وزن و توانایی عبور از 100 تا 
120 سانتی متر زره فوالدی را دارد و در مسافت های 100 
تا 5500 متری کارایی دارد. مقاومت فلسطین اعالم کرده، 
اتوبوس صهیونیست ها را با این نوع موشک هدف گرفته اند.

حمله به تلویزیون االقصی
»اشرف القدره« سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در 
نوار غزه،اعالم کرد، یک جوان فلسطینی در نتیجه جراحات 
وارده در جریان حمالت عصر دوشنبه جنگنده های اسرائیلی 
به شهر رفح )جنوب نوار غزه( شهید شد و بدین ترتیب، با 
شهادت 4 تن طی روز دوشنبه، شمار شهدای موج جدید 
تجاوز اسرائیل به 11 تن افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری 
قدس، این ســخنگو همچنین از زخمی شدن 8 تن طی 
روز دوشنبه خبر داد. دفتر رسانه ای دولتی در نوار غزه نیز 
اعالم کرده که رژیم صهیونیستی دوشنبه شب ۶ ساختمان 
از جمله مقر شبکه ماهواره ای »االقصی« وابسته به جنبش 
حماس را بمباران کرد. ولی این شــبکه ماهواره ای پس از 
روبرو شدن با چند دقیقه اختالل، دوباره فعالیت خود را از 
سر گرفت. ساختمان این شبکه در مرکز یک منطقه دارای 
تراکم جمعیتی باال واقع شــده که حمله به آن باعث وارد 
آمدن خســارت های زیاد به منازل اطراف شد. یک رسانه 
صهیونیســت اوضاع در شهرک های اطراف غزه را به مثابه 

جنگ واقعی توصیف کرد.
گفتنی اســت، نظامیان صهیونیست یکشنبه شب در 
پوشــش زنانه توانستند وارد غزه شــده و نورالدین برکه 
فرمانده قسام در منطقه خان یونس را ترور کنند، آنها پس 
از عملیات ترور ســعی بر فرار از غزه را داشتند که در دام 
نیروهای قسام گرفتار شدند. در این درگیری یک افسر مهم 
صهیونیست به هالکت رسید و چند نفر دیگر زخمی شدند. 
در مقابل صهیونیست ها برای نجات نظامیان خود مجبور به 
بمباران غزه شدند که در جریان این بمباران 7 فلسطینی 

به شهادت رسیدند.
هدف بعدی تل آویو

 سخنگوی کمیته های مقاومت فلسطین اعالم کرده، 
تداوم حماقت رژیم صهیونیســتی موجب می شود تل آویو 

در فهرست اهداف مقاومت قرار بگیرد. این در حالی است 
که گروه های مقاومت فلســطین با اشاره به شکست طرح 
خطرناک صهیونیســت ها در غــزه، از آمادگی برای دادن 
درسی فراموش نشدنی به دشمن صهیونیست خبر دادند. 
به گزارش قدســنا به نقل از المنار، »ابو عبیده« سخنگوی 
نظامی گردان های عزالدین قسام اعالم کرده که این عملیات 
یک آغاز بوده و در صورتی که دشمن اسرائیلی تصمیم به 
ادامه تجاوز داشته باشد یک میلیون صهیونیست در انتظار 

وارد شدن در شعاع موشک های ما باید باشند. 
وی تاکید کرد، شــهرهای اسدود و بئر السبع اهداف 
بعدی گروه های مقاومت هستند و اگر رژیم صهیونیستی 
بــه تجاوزات خود ادامه دهد این مناطق مورد هدف بعدی 
هستند. سخنگویان حماس و جهاد اسالمی فلسطین گفتند 
که هشدارهای خود را عملی کرده و از موشک هایی با برد 
بیشتر برای ضربه زدن به شهرهای دورتر استفاده خواهند 
کرد.داوود شــهاب، مســئول دفتر رسانه ای جنبش جهاد 
اسالمی هم اعالم کرد که پاسخ مقاومت یک پاسخ طبیعی 
به نمایندگی از مردم فلسطین است و اتاق عملیات مقاومت 
این تصمیم را اتخاذ کرد تا  اشغالگر و تمامی حامیانش بدانند 
که اگر زندگی مردم فلسطین امن نباشد، هیچ امنیتی برای 
آنها نیز وجود نخواهد داشت و به بازی گرفتن جان فرزندان 

ما، بدون پرداخت بها نخواهد بود. 
واکنش های جهانی

حزب اهلل لبنــان با صــدور بیانیــه ای ادامه حمالت 
ددمنشانه رژیم صهیونیستی به غزه را محکوم و اعالم کرده: 
»رزمندگان فلسطینی درسی به دشمن دادند که هزاران بار 
قبل از هر حمله مجددی محاسبه خواهد کرد.« دولت لبنان 
نیز حمالت رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و غیرنظامیان 

بی گناه ساکن آنجا را محکوم کرد.
وزارت خارجه روسیه نیز با انتشار بیانیه ای اعالم کرد 
که دلیل اصلی تشدید تنش و درگیری ها در اطراف باریکه 
غزه طی روزهای گذشته، حمله عناصر یگان ویژه اسرائیل 

به باریکه غزه است.
گوترش دبیرکل ســازمان ملل نیز ابراز امیدواری کرد 
کــه تنش در نوار غزه پایان یابد چرا که در غیراین صورت 
جنگ جدیدی در غزه آغاز خواهد شد و ما با فاجعه بزرگی 
مواجه خواهیم شد. دیبرکل سازمان ملل افزود: جهان دیگر 
همانند وضعیت جنگ جهانی دوم، دو قطبی نبوده و همانند 
وضعیت دهه نود قرن بیستم یک قطب تحت کنترل آمریکا 

نیســت. انصاراهلل یمن و حزب اهلل عراق هم در بیانیه هایی 
همبستگی خود را با مقاومت در غزه اعالم کردند و حمالت 

رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.
دولــت اردن نیز حمــالت رژیم صهیونیســتی علیه 
نــوار غزه را محکوم کرده و خواســتار اقدامی فوری برای 
توقف این حمالت و حمایت از غیرنظامیان شــده اســت. 
سخنگوی وزارت خارجه ایران هم خواستار مداخله فوری 
مجامع بین المللی برای توقف ماشــین جنگی و ترور رژیم 

صهیونیستی شده است.
»عبدالباری عطوان« تحلیلگر و نویسنده معروف عرب 
نیز اظهار داشته، پاسخ مقتدرانه محور مقاومت فلسطین به 
حمالت اخیر رژیم اشغالگر به غزه در واقع پاسخی به هجوم 
برخی کشــورهای عربی برای عادی سازی رسمی روابط با 
رژیم اشــغالگر و یادآور آن بود که مقاومت همچنان پویا و 
مقتدر است و می تواند همه معادالت را در عمل به هم بریزد 
و گنبدهای آهنینی که میلیاردها برای آن هزینه شده است 

تقریبا از مقابله با موشکهای پیشرفته مقاومت ناتوانند.
این محکومیت ها در شرایطی صورت می گیرد که یکی 
از مقامات وزارت خارجه آمریکا گفت: ما در کنار اسرائیل 

می ایستیم.
صهیونیست ها در شوک

یک ژنرال ارشــد صهیونیست در گفت وگو با روزنامه 
»اسرائیل هیوم« به شکست آشکار عملیات اطالعاتی نفوذ 
بــه غزه اذعان کرد و گفت: »ارتش اســرائیل معموال این 
گونه عملیات های اطالعاتی را بدون تلفات در نقاط مختلف 
خاورمیانه انجام می دهد اما در غزه شکســت ســختی را 
متحمل شد... یگانی که برای انجام این عملیات به غزه نفوذ 
کرده بود، شکست سختی خورد که پیامدهای خطرناکی 

برای ارتش اسرائیل دارد.«
به گزارش قدسنا، این ژنرال صهیونیست در ادامه تاکید 
کرد »این رخداد بر ما الزم کرده که درباره یگان کماندویی 
مجری این عملیات و کل ساختار ارتش بازنگری و تحقیقاتی 

را انجام دهیم.«
از ســوی دیگر، »رونی دانیل« تحلیلگر نظامی کانال 
13 عبــری در این باره گفت: »عملیاتی که در خان یونس 
رخ داد برای سال های طوالنی مبهم باقی خواهد ماند...این 
عملیات ما را به یاد عملیاتی که در لبنان به کشــته شدن 
»امانوئل مورنو« افسر اسرائیلی منجر شد، می اندازد و نباید 

انتظار داشت جزئیات آن به زودی افشا شود.«

همزمان با انتشار جزئیات جدیدی از نحوه قتل 
خاشقجی که اینجا نیز نقش بن سلمان در این جنایت 
را تایید می کند، روزنامه فایننشال تایمز اعالم کرد 

ولیعهد سعودی اختیاراتش را از دست خواهد داد. 
روزنامه »فایننشال تایمز« به نقل از شماری از مسئوالن 
غربی نوشته، محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی در معرض 
تهدید قرار دارد و در داخل خاندان حاکم تالش هایی برای 
کاهش قدرت و اختیــارات او به خاطر پرونده قتل جمال 
خاشــقجی، روزنامه نگار منتقد عربســتانی دیده می شود. 
ایسنا نیز در این باره به نقل از این روزنامه انگلیسی نوشته، 
»مسئوالن غربی محمد بن سلمان را جوانی گستاخ و تشنه 
قدرت می دانند که برای سیطره بر کل کشور و منطقه تالش 
می کند...سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان حمایت خود 
را از پســرش به خاطر جانبداری او از طرح »معامله قرن« 
ترامپ درباره فلسطین، کاهش داده است هرچند که برخی 

منابع دولتی عربستان این را تکذیب می کنند.« 
از ســوی دیگر، پیامدهای قتل »جمال خاشــقجی« 
جایگاه »محمد بن ســلمان« ولیعهد سعودی را تضعیف 
کرده و به مسن ترها در خاندان سعودی انرژی دوباره داده 
است. روزنامه انگلیسی »گاردین« با انتشار مطلبی با همین 
مضمون تاکید کرده، شــش هفته بعد از مرگ خاشقجی، 
فرآیند تصمیم گیری در ریاض آرام آرام شروع به تغییر کرده 
اســت... تبعات این ترور به محمد بن سلمان، وارث تاج و 

تخت سعودی، آسیب زده 
نزدیک  است. برخی منابع 
به خاندان سلطنتی سعودی 
این تصور وجود  می گویند 
دارد کــه »رجــب طیب 
رئیس جمهور  اردوغــان« 
انتشــار جزییات  با  ترکیه 
تحقیقات مرگ خاشقجی، 
به پادشاهی سعودی خیانت 

کرده است.
روزنامــه گاردیــن در 

ادامه به نقل از »یک منبع منطقه ای« نوشته، »هیچ شکی 
نیست که بن سلمان بال های خود را قیچی کرده است... بعد 
از قتل خاشقجی که ترکیه بن سلمان را مسئول دستور آن 
می داند، سران غربی درباره جنگ یمن که با ائتالف سعودی 
در جریان است، صحبت کرده  و خواستار آتش بس در این 
کشور شــده اند... پیامدهای مرگ خاشــقجی، بازتابی در 
جایگاه های قدرت در ریاض داشــته و بازگشت »احمد بن 
عبدالعزیز« برادر سلمان، شاه کنونی عربستان، به ریاض این 
تفاسیر را در پی دارد که گام اول این تغییرات بازگردانی یک 
فرد مسن به قدرت است. یک برداشت این است که برکناری 
بن ســلمان، خطر بازگشت به سوی ساختار مذهبی و لغو 
تغییرات اجتماعی در عربستان را در پی داشته باشد و رغبت 

کمی در لندن و واشنگتن 
برای برکناری بن سلمان 
وجود دارد. این در حالی 
رئیس جمهور  که  اســت 
ترکیه با بیان اینکه فایل 
صوتــی قتل خاشــقجی 
نیز  را  ســعودی ها  حتی 
کسی  گفته،  کرد،  شوکه 
که دستور این جنایت را 
صادر کرده بود باید هرچه 

سریعتر مشخص شود.«
شاهزاده ها بن سلمان را نمی خواهند

از سوی دیگر شماری از شاهزادگان سعودی از پادشاه 
عربستان خواستند محمد بن سلمان را به جانشینی خود 
تعییــن نکند و از اختیارات پســر بی پــروای خود بکاهد. 
روزنامه القدس العربی چاپ لندن با انتشار این خبر نوشته: 
»با طرح این درخواســت اعمال فشار بر محمد بن سلمان 
ولیعهد عربستان افزایش یافته است.« به گفته یکی از افراد 
نزدیک به خاندان حاکم، گروهی از شاهزادگان علیه شاهزاده 
محمد بن ســلمان وارد عمل شده اند و بر این باورند وی با 
کشتن جمال خاشقجی و اجرای عملیاتی که خارج از کنترل 
دربار بود، جایگاه عربستان را در عرصه بین المللی به خطر 
انداخته اســت. به گفته یکی از کسانی که شاهد شکایات 

شاهزادگان و گفت وگوهای نزدیکان ولیعهد بوده است، آنها 
از خاندان حاکم خواسته اند با جانشینی محمد پس از مرگ 

پدرش موافقت نکند.
اما به گفته سه منبع مطلع از محتوای فایل های صوتی 
قتل خاشقجی که در دست اطالعات ترکیه قرار دارد، عضوی 
از تیم کشتار اندکی پس از ترور جمال خاشقجی تلفنی به 
مقام مافوقش اطالع رسانی کرد که »به رئیست بگو« عملیات 
انجام شده و گمان می رود این »رئیس« محمد بن سلمان، 
ولیعهد سعودی بوده باشد. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز 
از نظر مقام های اطالعاتی، این فایل صوتی که ماه گذشته به 
دست جینا هاسپل، مدیر سیا هم رسید، موثق ترین مدرکی 
است که ولیعهد سعودی را به قتل جمال خاشقجی، مرتبط 
می کند. در حالی که به نام این رئیس اشاره ای نشده است، 
مقام های اطالعاتی آمریکا معتقدند که واژه  »رئیست«  اشاره 
به محمد بن ســلمان دارد. به گفته مقام های مطلع، ماهر 
عبدالعزیز مطرب،  یکی از 15 سعودی اعزامی به اسالمبول 
برای قتل خاشقجی در کنسولگری ریاض، این گفت وگوی 

تلفنی را انجام داد و به عربی صحبت کرد.
در همین حال »ماریا اسخاکه« نماینده هلندی عضو 
پارلمان اروپا اعــالم کرد که وی و 5۶ عضو دیگر پارلمان 
اروپا در نامه ای به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا خواســتار فراخواندن ســفیر اتحادیه اروپا از 

عربستان شده اند.

شواهد تازه علیه »بن سلمان« در پرونده خاشقجی

فایننشال تایمز: ولیعهد سعودی اختیاراتش را از دست می دهد

معاون رئیس جمهور آمریــکا که به دیدار 
نخست وزیر ژاپن رفته بود پس از دیدار با او اعالم 
کرد، دو کشور بر ادامه تحریم های کره شمالی تا 
زمان خلع سالح کامل این کشور تاکید کرده اند، 
خبری که به اعتقاد ناظران، مذاکرات دو کره برای 
آشتی را هم به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.

چنــد روز پس از آغاز رزمایش نظامی مشــترک 
کره جنوبی و آمریکا که برخالف توافق رهبران ســه 
کشــور صورت گرفت و انتقاد تند پیونگ یانگ را به 
دنبال داشت، شــینزو آبه نخست وزیر ژاپن می گوید 
وی و مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا درمورد 
همکاری به منظور دستیابی به خلع سالح هسته ای 
کامل شــبه جزیره کره توافق کرده اند و تا آن موقع 
تحریم های کره شــمالی به قوت خود ادامه خواهند 

داشــت؛ اظهاراتی که قطعا خوشــایند پیونگ یانگ 
نخواهد بود.

به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما، به نقل از 
شبکه تلویزیونی ان اچ کی ژاپن، آبه این اظهارات را روز 
سه شنبه در کنفرانس خبری مشترک با مایک پنس 
پس از نشستی دوجانبه در در توکیو بیان کرده است. 
نخست وزیر ژاپن گفته توکیو و واشنگتن همکاری با 
یکدیگــر را به منظور جلوگیری از انتقال کشــتی به 
کشتی کاال توســط پیونگ یانگ ادامه خواهند داد. 
براساس قطعنامه های سازمان ملل متحد انتقال کشتی 

به کشتی کاال برای کره شمالی ممنوع شده است.
مایک پنس نیز گفته آمریکا، ژاپن و جهان درموره 
کره شمالی کوتاه نخواهند آمد و فشار علیه کره شمالی 
برقرار خواهد بــود و تحریم  ها نیز به قوت خود باقی 

می ماند...آمریکا، ژاپن و مابقی جهان به نتیجه ای کمتر 
از این راضی نمی شوند.

این موضعگیری تند در حالی عنوان می شود که 
کره شمالی بارها اعالم کرده تبادل امتیازات بین دو 
طرف باید مرحله به مرحله صورت بگیرد. این کشور 
حتی با کره جنوبی به توافقات خوبی رسیده بود که 
آمریکایی ها را نگران می کرد. ضمن اینکه، کره جنوبی 
نیز به شدت متمایل به اعالم »پایان خصومت« بین 
دو کره و از سرگیری روابط تجاری با کره شمالی بود، 
امری که با مخالفت آمریکا مواجه شد. کره جنوبی و 
ژاپن در حوزه سیاســت به شدت به آمریکا وابسته اند 
و بــدون اجازه این کشــور نمی توانند اقدامی در این 

راستا انجام دهند.
در همیــن حــال وزارت دفاع کــره جنوبي روز 

سه شــنبه در بیانیه اي اعالم کرد به رغم مخالفت ها و 
انتقادهاي کره  شــمالي، آن کشور رزمایش مشترک 
دریایــي با آمریکا را ادامــه مي دهد. این رزمایش در 
سال هاي پیش به طور مستمر میان دو کشور برگزار 
شده اســت اما به دلیل موافقت دو کره براي کاهش 
تنش ها و پس از دیدار سران آمریکا و کره  شمالي در 

سال جاري به طور موقت متوقف شده بود.
کره شمالي از این رزمایش انتقاد و تحرکات آمریکا 
براي ایجاد گروه کاري و رزمایش دریایي دو کشور را 
محکوم کــرده و گفته آمریکا در امور داخلي دو کره 
مداخله مي کند. منابع نزدیک به پیونگ یانگ این را 
هم گفته که فعالیت های هســته ای خود را همچون 
ســابق از سر می گیرد. به نظر می رسد مذاکرات شبه 

جزیره کره به در بسته خورده است.

تاکید آمریکا و ژاپن بر حفظ تحریم های کره شمالی          گره مذاکرات دو کره کور شد

در  بین الملل،  سازمان عفو 
بیانیه ای اعالم کرده این سازمان 
جایزه معتبر »سفیر وجدان« را 
از »آنگ ســان سوچی« رهبر 
واقعی میانمار پس گرفته است.

مرداد ماه گذشته رئیس   آژانس 
از  پناهجویان ســازمان ملل پس 
دیدار با آوارگان روهینگیا اعالم کرد 
از دیدن »خشونت های وحشتناک« 
علیه مسلمانان این کشور »شوکه« 

به دلیل مشارکت در قتل عام مسلمانان روهینگیا

عفو بین الملل جایزه »سفیر وجدان« را
از »آنگ سان سوچی« پس گرفت

شده  است.»فیلیپوگراندی« گفت: »من واقعا از دیدن ترس و نگرانی که این 
افراد در خود احســاس می کنند، شــوکه شدم. آنها به شدت نگران بازگشت 
به میانمار هســتند. والدین زیادی کشته شده اند، خانواده های زیادی از هم 
پاشــیده شده است، زنان مورد تجاوز قرار گرفته اند. خشونت های وحشتناک 
زیادی وجود داشــته که رخ داده است.« پزشــکان امدادرسان سازمان ملل 
نیز در گزارش های متعددی، تعرض گســترده نظامیان ارتش میانمار به زنان 
مسلمان روهینگیا را تائید کردند. به دنبال آن یک موسسه بین المللی دیگر 
فاش کرد که ابعاد جنایت ها »خیلی وسیع تر و هولناک تر از آن چیزی است 
که تاکنون منتشر شده است.« آژانس توسعه بین الملل »اونتاریو« در گزارش 
خود نوشــت: »بیش از 24 هزار مسلمان روهینگیا از آگوست )مرداد( 2017 
تاکنون توســط نیروهای دولتی میانمار کشته شده اند. طبق این گزارش 40 
هزار نفر از مسلمانان روهینگیا که از میانمار به بنگالدش پناهنده شده اند از 
زخم ناشی از شــلیک گلوله رنج می برند.« براساس این گزارش بیش از 34 
هزار نفر به آتش انداخته شــده و بیش از 114 هزار نفر هم مجروح شده اند. 
طبق گزارش  فوق از زمانی که ارتش و پلیس میانمار مسلمانان این کشور را 
هــدف قرار داده اند، 17 هزار و 718 زن و دختر روهینگیایی نیز مورد تجاوز 
قرار گرفته اند. در تهاجم ارتش میانمار 115 هزار منزل مســکونی آتش زده 
شده و 113 هزار منزل نیز ویران شده است تمام این جنایات طی یک  سال 

رخ داده است.

یک فرمانده ارشــد نظامی سوریه از شکست فرآیند سیاسی 
مرتبط با »ادلب« خبر داد و اعالم کرد، طی روزهای آینده عملیات 

نظامی آزادسازی این استان آغاز خواهد شد.
یک فرمانده ارشــد ارتش ســوریه به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: در 
صورتی که گروه های تروریستی )در ادلب( همچنان به دنبال تنش باشند 
و آنکارا نیز در عمل به تعهداتش درباره منطقه کاهش تنش ناکام بماند،... 
قطعا این جبهه ها )حماه و ادلب( شاهد عملیات نظامی گسترده ای از طرف 

ارتش )سوریه( خواهد بود. 
به گزارش ایســنا، منبــع فوق افزود، گروه های شــبه نظامی از زمان 
امضای توافق ادلب )میان روســیه و ترکیه( تاکنون، پایگاه های ارتش را با 
ســالح های سنگین هدف قرار داده و می دهند، آخرین مورد آن نیز حمله 
ترویست های وابسته به »حزب  اسالمی ترکستانی« با موشک های آمریکایی 
»تاو« است؛ این تروریست ها مواضع ارتش سوریه را در منطقه »سهل الغاب« 

هدف قرار دادند.
منبع مذکور افزود: ارتش ســوریه روزانه اقدام شبه نظامیان در انتقال 
تجهیزات نظامی به منطقه خالی از سالح  را رصد می کند. ارتش آماده مقابله 
با هرگونه اقدام تحریک آمیز اســت. این منبع همچنین، تاکید کرد: ارتش 
سوریه اطالعات دقیق و اهداف مشخص از جمله چند انبار سالح و مهمات 
و پایگاه های فرماندهی گروه  های شــبه نظامی در اختیار دارد و در همان 
مرحله اول هر عملیات، این اهداف در حومه استان  های ادلب و حماه مورد 

حمله قرار خواهند گرفت.
اواخر شــهریور گذشــته »والدیمیر پوتین« و »رجب طیب اردوغان« 
روســای جمهور روسیه و ترکیه در شهر ســاحلی »سوچی« در ارتباط با 
»ادلب« توافقی را امضاء کردند. براســاس این توافق، آنکارا موظف شــد 
ســالح های سنگین تروریست ها را از مناطقی خاص در غرب استان ادلب، 
تخلیــه کند. اما تاکنون این امر محقق نشــده اســت. طبق گزارش های 
منابــع خبری، ترکیه نمی توانــد گروه های تکفیری »جبهــه  النصره« را 
 تحــت کنترل خود درآورد و بســیاری از این گروه از آنکارا حرف شــنوی 

ندارند.
نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل،  جمعیت استان ادلب را حدود 
سه میلیون نفر اعالم می کنند. شمار افراد مسلح در ادلب نیز از 70 تا بیش 

از 120 هزار نفر گزارش می شود.
کوتاهی ترکیه

»علی حیدر« وزیر آشتی ملی سوریه، در کمیسیون بودجه و برنامه ریزی 
پارلمان این کشور، گفت: »با وجود به تعویق افتادن عملیات نظامی، فرآیند 
سیاســی در ادلب اکنون به صورت کامل متوقف شده است؛ زیرا ترکیه به 

وظایف خود درباره توافق سوچی )ادلب( عمل نمی کند«.
روزنامه الوطن سوریه به نقل از وزیر آشتی ملی این کشور گزارش داد 
که روســیه نیز قصد ندارد توافق با ترکیــه از بین برود و به همین دلیل، 

 توجیهاتی می آورد به امید اینکه ترکیه این توافق را اجرا کند.
وی با تاکید بر اینکه اصل مسلم نزد روسیه،  بازگشت ادلب به حاکمیت 

سوریه است، اعالم کرد که مسکو بر سر این موضوع، پافشاری می کند.
حیدر ادامه داد: »با توجه به این وضعیت، وزارت )آشــتی ملی( بر سر 
موضوع تماس با مناطق نزدیک به )استان های( الذقیه، حماه و حلب تمرکز 

کرده است تا بتواند با ساکنان آن مناطق ارتباط برقرار کند«.
این مسئول سوری با اشاره به اینکه چنین تماس هایی می تواند در آینده 
مفید باشد و آنان را تشویق کند که دولت وارد این استان شود، اعالم کرد 

که در عین حال،  تبلیغات منفی بسیاری علیه دولت وجود دارد.
وی با اشــاره به اینکه »امروز نمی توان درباره مصالحه یا حل و فصل 
در ادلب ســخن گفت«، خاطرنشان کرد که وضعیت این استان ناپایدار و 

متزلزل است.

سرویس خارجی- 
دبیرکل سازمان ملل در واکنش به موج جدید حمالت ائتالف 
ســعودی به الحدیده در غرب یمن اعالم کرده: »خطر بزرگترین 
قحطی قرن جدی است و بندر الحدیده برای تضمین تغذیه کشور 

بسیار مهم است.«
ســایه قحطی و گرسنگی بر سر مردم یمن سنگینی می کند. تشدید 
حمالت ائتالف سعودی به بندر الحدیده نیز مزید بر علت شده و بزرگترین 
فاجعه بشــری در یک قرن اخیر در حال رقم خوردن است. در این شرایط 
آنتونیو گوترش دبیرکل ســازمان ملل در گفت وگو با شــبکه تلویزیوني 
فرانس 24 تصور پیروزی عربستان و امارات متحده عربی در نبرد الحدیده 
را »بســیار نگران کننده« خواند. گوترش گفت: »این جنگی است که همه 
در آن بازنده هستند. این جنگی است که تبعات انسانی ویرانگری دارد. ما 
برای ایجاد شرایطی برای آغاز بحث های سیاسی با مارتین گریفیتس نماینده 
سازمان ملل همکاری می کنیم. اما حقیقت این است که در برقراری آتش 
بس موفقیتی حاصل نشد. این درست است که بگوییم عربستان و امارات 
متحده عربی همچنان بر این باورند که می توانند الحدیده را تصرف کنند و 
این ما را به شدت نگران کرده است. اول به دلیل اینکه نبردها با تبعاتی که 
کامال مشــخص است، ادامه می یابند و دوم به این دلیل که الحدیده برای 
ارسال کمک های بشردوستانه به یمن بسیار مهم است... ما در سال جاری 
8 میلیون نفر را تحت حمایت قرار دادیم و فکر می کنیم که در سال آینده 
می بایست 14 میلیون نفر را تحت پوشش قرار بدهیم، خطر بزرگترین قحطی 
قرن جدی است و بندر الحدیده برای تضمین تغذیه کشور بسیار مهم است.«

تحوالت میدانی الحدیده
اما در ادامه نبرد الحدیده شبکه تلویزیونی »العالم« از ادامه ایستادگی 
ارتــش و کمیته های مردمی یمــن در برابر متجاوزان و مزدوران در جبهه 
سواحل غربی در استان الحدیده و خسارات سنگین وارده به گروه های متجاوز 
خبر داده است. گزارشگر العالم اعالم کرده، »عزیز راشد« کارشناس نظامی 
یمنی از انهدام 211 دستگاه خودروی زرهی و نظامی جنگی متجاوزان به 
ویژه خودروهای زرهی خبر داد. محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی انصاراهلل 
یمن نیز اظهار داشته، موازنه قدرت در میدان های نبرد در الحدیده به سود 
نیروهای ملی یمن تغییر یافته است. وی افزود: »ارتش و کمیته های مردمی 
یمن در جبهه های مختلف در حال پیشروی هستند و خسارات متجاوزان، به 
ویژه در جبهه سواحل غربی بسیار قابل توجه است.« جنبش انصاراهلل یمن 
هم اعالم کرده »حمالت گســترده  نیروهای تحت حمایت ائتالف سعودی 
- اماراتی را ناکام گذاشته و پیشروی آنها به سمت بندر الحدیده را متوقف 
کرده است.« این در حالی است که درگیری ها در حومه این شهر ادامه دارد 
و ســازمان ملل نسبت به پیامدهای »فاجعه بار« آن در صورت نابودی این 
بندر هشدار داده است. الحدیده تنها تنفس گاه باقی مانده برای یمنی هاست.

دبیر کل سازمان ملل هشدار داد

سایه بزرگ ترین قحطی قرن
برسر مردم یمن

توقف فرایند سیاسی در ادلب
شمارش معکوس برای آغاز عملیات نظامی

سرویس خارجی -
رئیس جمهور آمریکا پس از بازگشت از پاریس بسیار تالش کرد 
تا سفرش را موفقیتی چشــمگیر نشان دهد. او از تحکیم روابط در 
اتحادی تاریخی سخن گفت اما به گفته معاون پیشین وزیر خارجه 
آمریکا »رویدادهای پاریس برای ما به مثابه توبیخ و سرزنشی شدید 

بود که ترامپ و گروهش عامل آن بودند.«
اجالس صلح پاریــس به ابتکار امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانســه 
روز یکشــنبه با حضور رهبرانی از 70 کشور جهان، سازمان های بین المللی، 
اندیشکده ها و سازمان های غیرانتفاعی در مورد مسائلی نظیر امنیت، تروریسم، 
آب و هوا و انرژی سبز، حاکمیت جهانی، تهدیدهای سایبری و دیگر مسائل 
مطرح در قرن 21 برگزار شد. این اجالس همزمان با صدومین سالگرد پایان 

جنگ جهانی اول برگزار شد.
»ترامپ« در آستانه ورود به پاریس به شدت به ماکرون حمله کرد و وی را 
به دلیل اظهار نظر در مورد ایده تشکیل ارتش اروپایی مورد سرزنش قرار داد. 
در بازگشت از این اجالس نیز سعی کرد تا سفرش را موفقیتی چشمگیر برای 
سیاست خارجی دولت خود قلمداد کند. ترامپ روز دوشنبه نیز در صفحه توئیتر 
خود نوشت:  همین االن از فرانسه بازگشتم و دیدارهایم با سران )کشورهای( 
دنیا در آنجا دستاوردهای زیادی داشت. طرح این واقعیت که باید در هر دو 
حوزه نظامی و تجاری، منصفانه با آمریکا رفتار شــود که اینگونه رفتار نشده 
اســت، هرگز آسان نیست. ما بخش زیادی از هزینه حفاظت نظامی از دیگر 
کشــورها را می پردازیم؛ صدها میلیارد دالر، برای این امتیاز بزرگ که صدها 
میلیارد دالر دیگر را نیز در حوزه تجارت با همین کشــورها از دست بدهیم. 

من به آنها گفتم این اوضاع نمی تواند ادامه پیدا کند.«
اما به گفته »تونی بلینکن«، معاون پیشــین وزیر امور خارجه آمریکا، در 
اجالس پاریس ماجرا چیز دیگری بود و این اجالس نشانه بیشتر انزوا گرایی 
آمریکا بود. وی در مصاحبه با سی ان ان با  اشاره به رویدادهایی که در پاریس 
و در جریان ســفر دونالد ترامپ به فرانســه اتفاق افتــاد گفت: »رویدادهای 
پاریس برای ما به مثابه توبیخ و سرزنشی شدید بود که رئیس جمهور ترامپ 
و گروهش عامل آن بودند و مسیری که دارند ما و کشور را هدایت می کنند. 
در واقع شــاهد و گواهی دیگر بود مبنی بر اینکه شــعار »نخست آمریکا« به 
معنای آمریکا منزوی شده است. این را هم در سخنان و هم در تصاویری که 
منتشر شد شــاهد بودیم. سخنان رئیس جمهور ماکرون به طور مستقیم در 

تخطئه سیاست ملی گرایانه رئیس جمهور ترامپ ایراد شد.«
به گفته وی تصاویری بود که نشان می داد همه سران کشورها دوشادوش 
یکدیگر زیر باران حرکت می کنند اما دو نفر در میان آنان دیده نمی شــدند 
والدیمیر پوتین )رئیس جمهور روسیه( و رئیس جمهور ترامپ. نقش آمریکا تنها 
در صورتی به نمایش درمی آید که مدیریت کشورهای هم پیمان را بر عهده 
داشته باشد؛ در صورتی که برای نظم بین المللی که در ساختن آن مشارکت 
داشتیم ایستادگی کنیم و برای همکاری بین المللی؛ اما رئیس جمهور )ترامپ( 

در عمل از این صحنه ها غایب بود.
معاون پیشــین وزیر امور خارجه آمریکا در مورد تشــکیل »ارتش واحد 
اروپایی« دربرابر ناتو نیز گفت: »اروپایی ها ارتش اختصاصی دارند؛ لذا پرسش 
این نیست که آیا ارتش خواهند داشت بلکه موضوع همکاری و تالش بیشتر 

برای ایجاد ارتشی قویتر است.« 

وقتی اجالس پاریس
 به اجالس توبیخ آمریکا تبدیل می شود


