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همبستگیدانشآموزانآلمانیباسوریها
نما

دانشآمــوزان آلمانــی در همبســتگی بــا  740هــزار
دانشآمــوز ســوری کــه نمیتواننــد بــه مدرســه برونــد،
740عروســک خــرس «تــدی» را مقابــل ســالن بــزرگ
کنسرتبرلینگذاشتند.
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آتشوخشم
درکاخسفیدترامپ

مایکل وولـف  /مترجم :مهوش غالمی

طرحهای خام بنن برای ترامپ

 ëëخالــد بــن عبدالعزیــز بــن عیــاف ،وزیــر گارد ملی
عربســتان با فرمانده کل ارتش امریکا و هیأت همراه
دو خط خبر
وی در ریــاض دیــدار کــرد .در ایــن دیــدار دو طــرف
موضوعــات مهم و مشــترک میــان دو کشــور را مورد
بررسی قرار دادند.
 ëëیک مقام ارشــد در وزارت دارایی عراق خبر داد،
اداره امــاک و مســتغالت ایــن کشــور ،کاخ «رضوانیه» و محیــط اطراف آن
را به ســاخت دانشــگاه امریکایی اختصــاص داده که از ســالجاری میالدی
افتتاح میشود.
 ëëانتخابــات ریاســت جمهــوری مصر بــا باز شــدن در حوزههــای رأیگیری در
نیوزیلند ،استرالیا ،چین و کرهجنوبی به روی رأی دهندگان مصری ،در خارج از
مرزهای این کشور به طور رسمی آغاز شد.
 ëëفرماندهی مرکزی امریکا از ســقوط یک بالگرد نظامی در نزدیکی القائم در
استان االنبار عراق در نزدیکی مرزهای سوریه با هفت سرنشین خبر داد.
 ëëدادگاه عالــی اســرائیل طرح دولتــی اخراج هزاران آفریقایــی مهاجر را که به
صورت غیرقانونی وارد ســرزمینهای اشغالی شده بودند ،به مدت یک ماه به
حالت تعلیق درآورد.
 ëëدستگاه قضایی فرانسه حکم بازداشت حسه بنت سلمان ،خواهر محمد بن
سلمان ،ولیعهد عربستان را به این دلیل که محافظ شخصیاش در سال ۲۰۱۶
یک کارگر را در آپارتمانش در پاریس کتک زده بود ،صادر کرد.
 ëëارتــش رژیــم صهیونیســتی از ســاح جدیــدی بــرای منفجــر کــردن بمب از
مسافت دور رونمایی کرد.این سامانه لیزر ساخت شرکت رافائل اسرائیل است.
 ëëمدیر آژانس امداد و کاریابی آوارگان فلسطینی هشدار داد ،این سازمان پیش
از فصل تابستان برای ادامه ارائه خدمات خود نیازمند تأمین بودجه است .در
همین حال قطر از کمک  ۵۰میلیون دالری به آنروا خبر داد.
 ëëنمایندگان مجلس اندونزی برای نخستین بار قانونی را بهتصویب رساندند
که طبق آن ،انتقاد از سیاستمداران ملی جرم محسوب میشود.
 ëëشــبکه تلویزیونــی ان.تی.وی ترکیه اعالم کرد که رجب طیــب اردوغان رئیس
جمهوری این کشور قانون جدید ائتالف و امنیت انتخابات سال  2019را تأیید کرد.
 ëëهورســت زیهوفــر ،وزیر کشــور آلمــان که بــه افراطیگری مقابــل پناهجویان
معروف است ،گفت :اسالم به آلمان تعلق ندارد .وی تأکید کرد تالش میکند
پناهجویان مسلمان به کشورشان باز گردند.

حاضران در نشست آستانه خواهان ارسال سریع کمکهای بشردوستانه به مناطق درگیری و اجتناب از نقض آتشبس شدند

گروه جهان /پیش از این تن شان یا سپر
انســانی شورشــیان میشد ،یا بســتر فرود
آمدن تسلیحات شیمیایی آنها .اگر خیلی
خوششــانس بودند در ویرانه خانههایی
که  7ســال پیش جایی برای زندگیشــان
بود ،در میانه جنگ و فقر زندگی زیر سایه
جنــگ را ادامــه میدادند .اما پــس از این
همه کشمکش و درگیری باالخره هزاران
غیرنظامیباکمکارتشسوریه،هرآنچه
برایشانباقیماندهبودرادردستگرفتند
و توانستند از دست تروریستهای غوطه
شرقی بگریزند و به مناطق امنی بروند که
دولت برایشان در نظر گرفته است.
در حالی که دور تازه مذاکرات آســتانه
کار خــود را آغاز کرد ه اســت ،تاکنون بیش
از  12هــزار نفــر از غوطــه شــرقی دمشــق
جــان خــود را برداشــتند و از آن خــارج
شــدند .بــه گــزارش «ایــران» بــه نقــل از
خبرگزاری الجزیره ،پس از  7سال جنگ و
درگیری ،ساکنان حموریه ،منطقه مرکزی
درگیــری نیروهــای دولتی و شورشــیان ،با
کمــک دولــت ســوریه فرصتــی یافتنــد تا
صحنه آشــوب و درگیری را ترک کنند و از
تروریســتها فرصت داشتن سپر انسانی
را بگیرند .براســاس گزارش منابع روسی،
 12الــی  13هزار نفر طی این روند از غوطه
شــرقی خارج شــدهاند ،و تعداد بیشــتری
هم در انتظار خروج هســتند .طوری که به
گفته عالء ابراهیم ،استاندار ریف دمشق،
انتظار می رود شــمار این افراد به 25هزار
نفــر افزایــش یابــد .طــی جنــگ داخلــی
7ساله سوریه ،بیش از 12میلیون نفر آواره
شــدهاند و  400هزار نفر بــه کام مرگ فرو
رفتهاند.
تصاویــری کــه ســاعاتی بعــد از ایــن
طــرح منتشــر شــد ،نشــان مــیداد کــه
سالمندان روی ویلچر و کودکان در آغوش
والدینشــان در حــال خــروج از شــهری
هســتند که بلندپروازیهای تروریســتها
آنجــا را بــر بــاد داده اســت .حموریــه کــه

پیش از این در دستان تروریستها افتاده
بود ،اکنون در کنترل دولت ســوریه اســت.
یکــی از پناهجویان ســوری میگویــد« :در
حموریــه نــه آبی هســت ،نه غذایــی و نه
وســایل پزشکی و درمانی که بتوانیم جان
کودکانمــان را حفــظ کنیــم ».دیدهبــان
حقوق بشــر ســوریه هــم گــزارش داده که
بیــش از  20هــزار نفــر که خانههایشــان را
تــرک کردهاند در انتظــار ایســتادهاند تا با
کمک دولت سوریه در مناطق امن اسکان
داده شــوند .به گزارش «ایران» الن فیشــر
گزارشــگر خبرگزاری الجزیره گفته که این
طرح پس از وخیم شــدن شــرایط انسانی
در حموریــه اجــرا شــده اســت .پــس از
نزدیک به  4هفته جنگ ،درحالی که هزار
و  250نفــر غیرنظامــی ،از جمله کودکان،
کشــته شدهاند ،نیروهای ســوریه با فراهم
کردن گذرگاههای امنی در تالش هســتند
تا هرچــه زودتــر غیرنظامیــان را از غوطه
شــرقی خارج کنند تا بتوانند شدت عمل
بیشتری در جنگ با تروریستها به خرج
دهند .روز پنجشــنبه ،نیروهای دولتی این
کشــور کنترل حموریه را در دســت گرفتند
و با این پیشروی کنترل بیش از  70درصد
غوطــه شــرقی را بــه دســت آوردنــد و بــه
همین ترتیــب راه کمکهــای مردمی به
غوطه شــرقی تســهیل شــد .در همان روز
وزارت دفــاع روســیه هم از خــروج  ۴هزار
غیرنظامی از شــهر دوما در غوطه شــرقی
دمشــق از طریق گذرگاه انســانی خبر داد.
رامی عبد الرحمــان ،مدیر مرکز دیدهبان
حقوق بشــر ســوریه خبــر داد کــه بیش از
3هــزار غیرنظامی از شــهرک حموریه در
غوطــه شــرقی دمشــق به مناطــق تحت
کنتــرل ارتــش ســوریه رفتنــد .بــه گفتــه
عبدالرحمــان ،ایــن بزرگتریــن گروهــی
اســت کــه از زمــان آغــاز عملیــات ارتش
سوریه برای بازپسگیری غوطه شرقی در
ماه گذشــته میــادی این منطقــه را ترک
میکنند .اما بعدتر با خروج  12هزار نفری

از غوطــهشــرقی این رکــورد به آنها تعلق
گرفــت .ســخنگوی ســازمان ملــل هم در
این باره گفت« :ســازمان ملل دارد تالش
میکنــد تــا نیازهــای مراکــز اجتماعــی از
جمله مرکــز الدویر را ارزیابــی کند ،الدویر
همانجایی اســت که هالل احمر ســوریه
بــه خانوادههــای آواره کمــک میکنــد».
ســازمان جهانی بهداشت هم تجهیزات
پزشــکی و دارو را بــرای این مرکز فرســتاد.
یــک روز پیش از ایــن ،کمیته بینالمللی
صلیب ســرخ با صدور بیانیــهای عالوه بر
اعالم آمادگی برای مشارکت در عملیات
تخلیــه بشردوســتانه غیرنظامیــان در
مناطقدرگیریدرسوریه،خواستاررعایت
قوانین و اســتانداردهای مربوط به چنین
عملیاتهایی از جانب تمــام طرفهای
مخاصمه در این کشور شد.
ëëدورتازهنشستآستانه
در همیــن حــال ،وزیــران امورخارجــه
ایــران ،روســیه و ترکیــه ســه کشــور ضامن
آتشبــس در ســوریه روز جمعــه در پایان
اجالس خود در آستانه پایتخت قزاقستان
که بــرای حل بحــران ســوریه برگزار شــد،
بیانیهای  20مادهای صادر کردند که در آن
بر ادامه تعامل مؤثر بین همه طرفهای
درگیر در سوریه و پرهیز از فرقهگرایی تأکید
شــده است .به گزارش ایرنا ،در این بیانیه،
از تالشها برای مبارزه با تروریسم تجلیل
شد و بر حفظ تمامیت ارضی ،حاکمیت،
استقالل و وحدت سوریه تأکید شده است.
در این بیانیه همچنین بر ضرورت ارســال
ســریع کمکهای بشردوستانه به مناطق
درگیــری و اجتنــاب از نقــض آتشبــس
تأکید و در مورد برگزاری نشست سهجانبه
آتی در  4آوریل  2018در ترکیه توافق شده
اســت .وزیر خارجه روسیه در این نشست
گفــت :تهدید واشــنگتن دربــاره حمله به
دمشــق قابل قبول نیســت .وزیــر خارجه
ترکیههماوضاعدرغوطهشرقیرافاجعه
خواند و افــزود« :باید امنیت غیرنظامیان

نیمنگاه

ëëدرحالیکهدورتازهمذاکراتآستانهکارخودراآغازکرد هاست،تاکنونبیشاز 12هزارنفرازغوطهشرقیدمشق
جانخودرابرداشتندوازآنخارجشدند.
ëëنیروهای ســوریه با فراهم کردن گذرگاههای امنی در تالش هستند تا هرچه زودتر غیرنظامیان را از غوطه شرقی
خارجکنندتابتوانندشدتعملبیشتریدرجنگباتروریستهابهخرجدهند.
ëëکمیته بینالمللی صلیب ســرخ با صدور بیانیهای عالوه بر اعالم آمادگی برای مشارکت در عملیات تخلیه
بشردوستانهغیرنظامیاندرمناطقدرگیریدرسوریه،خواستاررعایتقوانینواستانداردهایمربوطبهچنین
عملیاتهاییازجانبتمامطرفهایمخاصمهدراینکشورشد.
ëëیگانهایمدافعخلقکردسوریهاعالمکردهبودکهحملهترکیهبهشهرکردنشینعفرینباعثآوارگی۱۰هزار
نفرطیدوروزشدهاست.درنتیجهاینحمالتاکنون 70درصدعفریندراختیارنیروهایترکیهقراردارد.

را در ســوریه بیــش از همیشــه تقویت کرد
و کمکهای انســانی را فوراًبه دســت آنها
رســاند .دیدارهــای آســتانه از همــان ابتدا
مســیر مهمی برای رســیدن به آتشبس
در ســوریه بــود ».همچنیــن در بیانیه این
نشستازکنفرانسسوچیبهعنوانعامل
کمکی رســیدن به صلــح و تدویــن قانون
اساسی سوریه نام برده شده است.
ëëسایهترکیهباالیسرعفرین
در حالی که دولت سوریه تمام تالش
خود را میکند تا از مردم در غوطه شرقی
محافظت کند 30 ،هزار نفر هم از عفرین
در ســپر امــن نیروهــای ارتش این کشــور

از این شــهر که به تصرف ترکیــه درآمده،
خــارج شــدهاند .بــه گــزارش «ایــران» به
نقل از راشــاتودی ،پیش از این ،سخنگوی
یگانهــای مدافع خلق کرد ســوریه اعالم
کردهبودکهحملهترکیهبهشهرکردنشین
عفرین باعث آوارگــی  ۱۰هزار نفر طی دو
روز شــده اســت .در نتیجــه ایــن حمالت
اکنون 70درصدعفریندراختیارنیروهای
ترکیــه قرار دارد و دفتر ریاســتجمهوری
ایــن کشــور هــم تأکیــد کــرد که عفریــن را
به دمشــق تحویــل نمیدهــد .او در ادامه
ســخنانش ،پیشبینــی کرد کــه عملیات
پاکسازی عفرین بزودی آغاز خواهد شد و

هجمه مشترک اروپا و امریکا علیه روسیه

الوروف :بزودی دیپلماتهای انگلیس از مسکو اخراج میشوند

گروه جهان/همزمان با افزایش تنشها
میــان لندن  -مســکو ب ه دلیل تــرور یک
جاسوس سابق روس در بریتانیا ،وزیران
خارجــه انگلیــس ،آلمــان ،فرانســه و
امریکا در پی مذاکراتی تلفنی ،در بیانیه
مشــترکی ،روســیه را متهــم به مســموم
کردن جاسوس دو جانبه سابق توسط گاز
اعصاب کردند« .سرگئی الوروف» ،وزیر
خارجــه روســیه در واکنش بــه اقدامات
خصمانه اخیر لنــدن اعالم کرد ،بزودی
مقابلــه بــه مثــل کــرده و دیپلماتهای
انگلیس را اخراج خواهیم کرد.
بهگــزارش خبرگزاری مهــر به نقل از
روسیا الیوم ،روز پنجشنبه وزیران خارجه
انگلیــس ،آلمــان ،فرانســه و امریــکا ،در
بیانیــه مشــترکی ،روســیه را به اســتفاده
از مــاده شــیمیایی برای مســموم کردن
«سرگئی اسکریپال» جاسوس دوجانبه
ســابق و دخترش در انگلیس را محکوم
کــرده و ایــن حادثــه را زیــر پــا گذاشــتن
حاکمیت انگلیس محســوب کردند .در
این بیانیه آمده است :در این حمله از گاز
اعصاببرایاهدافغیرنظامیاستفاده
شــده و این همان گازی اســت که روسیه
آن را مــی ســازد .ایــن حملــه نخســتین
حمله با اســتفاده از گاز اعصاب در اروپا
از زمان جنگ جهانی دوم است .در این
بیانیه تأکید شده است :هرگونه اقدام در
استفاده از چنین گازی از سوی طرف های
دولتــی درواقــع نقض آشــکار توافقنامه
منع اســتفاده از ســاحهای شــیمیایی و
قوانیــن بینالمللی محســوب میشــود
و ایــن مســأله امنیــت همه مــا را تهدید
میکند .این ســه کشــور اروپایی و امریکا
در حالی روســیه را به دســت داشــتن در

ترور اسکرپیال متهم کردند که «بوریس
جانســون» وزیــر امــور خارجــه انگلیس
روز گذشــته اعــام کــرد بایــد تبعــات
سختتری علیه روسهای ثروتمند که
در انگلیــس دارایــی دارند ،اتخاذ شــود.
وی مدعی شــد پوتین تالش دارد به آن
دسته از افرادی که از روسیه فرار میکنند
این پیام را منتقل کند که «اگر آنها این کار
را کنند ،خواهند مرد» .جانسون در عین
حال اعالم کــرد لندن نمونــهای از ماده
اعصاب «نوویچاک» را که برای مسموم
کردن ســرگئی اســکریپال استفاده شده،
برای ســازمان منع تسلیحات شیمیایی
میفرستد .در همین حال روز پنجشنبه
«دونالــد ترامــپ» رئیــس جمهــوری
امریکا نیــز به صراحت روســیه را متهم
بــه مســمومیت جاســوس روس تبــار و
دختــرش در انگلیــس کــرد .بــه گزارش
ایرنــا به نقل از تارنمای «هیــل» ،وزارت
خارجه امریکا نیز اعالم کرد که واشنگتن
اعمــال تحریمهای جدید علیه روســیه
دربــاره قضیــه مســمومیت جاســوس
دوجانبه ســابق روس را بعید نمیداند.
وزارت خارجــه رژیــم صهیونیســتی نیز
در نخســتین واکنش خود به حادثه ترور
جاســوس ســابق روس گفت مــا حادثه
ســالزبری را تالش برای مســموم کردن
میدانیم.
ëëمسکو:بزودیمقابلهبهمثلمیکنیم
دیــروز همچنین «ســرگئی الوروف»
وزیــر خارجــه روســیه در مصاحبــه بــا
خبرگــزاری ریانووســتی اعــام کــرد کــه
مســکو بــزودی دیپلماتهــای انگلیس
را اخــراج می کنــد .الوروف در واکنش به
فحاشی وزیر دفاع انگلیس علیه مسکو

حرکت لرزان کاخ سفید به سمت تندروی

از بدو ورود دونالد ترامپ به کاخ ســفید ،این ســاختمان همواره دچار لرزههای فراوان
بــوده اســت .مــدت کوتاهی پــس از برکناری وزیر خارجه این کشــور ،شــایعهها بر ســر
جایگزینی هربرت مکمستر مشاور امنیت ملی امریکا با جان آر .بولتون شدت گرفت
اما کاخ ســفید این شــایعه را تکذیب کرد .سارا سندرز ،مســئول مطبوعاتی کاخ سفید
در توئیتــر خود نوشــت« :ترامپ با مک مســتر روابــط کاری خوبــی دارد و تغییری در
آرایش شورای امنیت ملی کاخ سفید در کار نخواهد بود ».تحلیلگران معتقدند که از
ماه پیش بهدلیل اظهارنظر مکمســتر ،روابط میان این دو شــکرآب شده است .او در
این اظهارنظر مدعی شده بود که مداخله روسیه در انتخابات ریاستجمهوری 2016
امریــکا غیرقابل کتمان اســت .بولتون هماکنون یکی از تئوریســینهای شــبکه خبری
فاکس نیوز از رســانههای حامی ترامپ است .دیلیبیست در گزارشی انتقادی نوشته
که گویا مهمترین شرط ترامپ برای گزینش افراد تیم خود ،حضور در تلویزیون است
نه تجربهها و دانش او .اگر این شایعه به وقوع بپیوندد و پس از انتصاب مایک پومپئو
در ســمت وزیــر خارجــه ،راه بولتون نیز به کاخ ســفید و مقام ریاســت شــورای امنیت
ملی امریکا برسد ،سران اصلی دولت ترامپ در یک ویژگی به تفاهم و وحدت کامل
خواهند رسید :جنگافروزی و افراطگرایی.

آسیا

Reuters

بنن از اســتفان میلر خواســت دســتورالعمل مربوط به مهاجرت را بنویسد.
میلر که فردی پنجاه و پنج ســاله در جســمی ســی ودو ســاله بود ،از کارکنان
پ آورده
ســابق جف سشنز بود که به خاطر تجربه سیاسیاش به ستاد ترام 
شد؛ جز اینکه معلوم بود از محافظه کاران راستگرای افراطی متعهد است،
مشــخص نبود دیدگاه سیاســی میلر شــامل چه تواناییهای خاصی اســت.
او میبایســت نویسنده ســخنرانیها میبود اما اگر همچنین کاری را انجام
مــیداد ظاهــراً فقط محدود به نوشــتن نکاتی به صورت فهرســت وار بود و
نمیتوانســت آنها را درقالب جمله بیان کند .او میبایســت مشاور سیاسی
میبــود اما چیز زیادی از سیاســت نمیدانســت .او میبایســت مغز متفکر
کاخ ســفید باشــد اما عامداً بیســواد بود و مطالعه نداشــت .او میبایســت
متخصص ارتباطات میبود اما تقریباً با همه ضدیت داشــت .بنن در طول
دوره انتقــال قــدرت او را مأمــور کــرد به اینترنــت مراجعه کند و ســعی کند
درباره دستورالعمل مطالعه و اصول آن را تنظیم کند.
وقتی بنن وارد کاخ سفید شد ،طرح اولیه و خام دستورالعمل اجرایی را در مورد
مهاجرت و ممنوعیت سفر ،اخراج فراگیر مسلمانان از امریکا به سبک ترامپ،
در دســت داشت که تا اندازهای بنا به تشویق پریبوس با بیمیلی سر هم شده
بود تا کمی بعد بهعنوان دستورالعملی خشن و بیرحمانه تلقی شود.
در وســواس اســتفاده حداکثر از هر لحظه ،توأم با تقریباً فقدان کامل دانش
انجام کار ،تعداد عجیب جمعیت در مراســم تحلیف و ســخنرانی عجیب
و غریب در ســازمان ســیا ،ناگهان یک دســتور اجرایی پدیدار شد بدون آنکه
تقریباً هیچکس در دولت فدرال آن را دیده باشــد یا حتی از آن خبر داشــته
باشد و سیاست امریکا در مورد مهاجرت را زیرورو کرد .پرزیدنت ترامپ دور
از چشم وکال ،مسئوالن انتظامات و مؤسسات و پرسنل مسئول اجرای قانون
– در حالی که بنن در پشت سرش با صدایی یواش و هیجان زده ،انبوهی از
اطالعات پیچیده را در اختیارش میگذاشــت – هر آنچه را در برابرش روی
میز بود امضا کرد.
روز جمعه  ۲۷ژانویه قانون ممنوعیت ســفر امضا و بالفاصله به اجرا گذاشته
شد.نتیجههمابرازوحشتوعصبانیتازسویرسانههایلیبرال،بروزوحشت
در جوامــع مهاجــر ،اعتراضات پرهیاهو در فرودگاههای بزرگ ،ســردرگمی در
دولت و در کاخ سفید ،سیل سخنرانیها ،هشدارها و نکوهش از طرف دوستان
و خانواده بود .چی کار کردی؟ خودت میدونی چی کار میکنی؟ باید لغوش
کنی! قبل از اینکه شروع کنی کارت تمومه! کی اینجا مسئوله؟
اما اســتیو بنن از کار خود راضی بود .او نمیتوانســت امیدوار بوده باشد خط
جدایی آشکارتری بین دو امریکا – امریکای ترامپ و امریکای لیبرال ها – و
بین کاخ سفید خودش و کاخ سفیدی که کسانی ساکنش بودند که هنوز برای
نابود کردن کامل آن آمادگی نداشتند ،ترسیم کند.
تقریباً همه کارکنان کاخ سفید میپرسیدند چرا این برنامه روز جمعه اعالم
شد که بیشترین ضربه را به فرودگاهها میزند و بیشترین اعتراضات را سبب
میشود.
بنــن گفــت« :ام م م ....خب ،به این دلیل که آدمهای حســاس در فرودگاه
ظاهر شــوند و شــورش کنند ».این راه ســرکوب کــردن لیبرالها بــود :آنها را
دیوانه کن و به چپ بکش.
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اعالم کرد :او میخواهد نامش در تاریخ
ثبــت شــود ،اما ســواد کافــی نــدارد .وی
افــزود :ما بــه اینگونه اظهــارات توجهی
نکرده و در اقدامی مشابه دیپلماتهای
انگلیســی را اخــراج خواهیــم کــرد .وزیر
خارجه روســیه در عین حــال تأکید کرد:
این پرونده در راستای روسیههراسی بوده
و منصفانه نیست« .گاوین ویلیامسون»
وزیــر دفاع انگلیس روز پنجشــنبه اقدام
بــه فحاشــی علیه روســیه کــرده و اعالم
کرده بود روســیه باید دهانش را بســته و
گم شود .همزمان «الکساندر یاکوونکو»
ســفیر روســیه در انگلیس نیز اعالم کرد
روسیهدرمناقشهسالزبری،حداکثرفشار
ممکن را بر طرف انگلیسی وارد خواهد
کرد .روز چهارشنبه نخستوزیر انگلیس
دســتور اخراج  23دیپلمات روســی را از
خاک کشورش صادر کرد.
اقدامــات تالفی جویانه مســکو علیه
لنــدن در حالــی مطرح میشــود کــه روز
پنجشــنبه شــورای امنیــت ملــی روســیه
بــه ریاســت «والدیمیــر پوتیــن» رئیــس
جمهوری این کشــور برای بررســی تنش
به وجود آمده میان مسکو -لندن تشکیل
جلسهداد.شرکتکنندگاندرایننشست

نگرانی عمیق خود را درباره موضعگیری
تحریکآمیــز و مخــرب انگلیــس اعالم
کردنــد .کاخ ریاســت جمهــوری روســیه
نیز اعــام کرد کــه پوتین شــخصاً درباره
مقابلهبهمثل با لندن آن هم به بهترین
شــیوهای کــه منافع کشــور را تأمیــن کند،
تصمیم گرفته و اقدامــات تالفیجویانه
مسکو بزودی اعالم می شود.
ëëتحریمهایجدیدواشنگتنعلیهمسکو
روز گذشته وزارت خزانهداری امریکا،
تحریمهــای جدیدی را علیه روســیه در
پاســخ بــه آنچــه «مداخلــه انتخاباتی و
حمالت سایبری از سوی مسکو» خوانده
شــده ،اعالم کرد .به گزارش ایرنا به نقل
از خبرگــزاری تاس ،دولــت ترامپ برای
نخستین بار از قانون «مقابله با دشمنان
دولــت امریــکا از راه تحریــم هــا» بــرای
اعمــال تحریمهــا در مــورد شــهروندان
روس و شــرکتهای این کشــور استفاده
کرده و نام  19شهروند روس و  5سازمان
ایــن کشــور را در لیســت تحریمی جدید
خــود قــرار داد .در گــزارش تــاس آمــده
اســت :آژانــس پژوهشهــای اینترنتــی
روســیه در فهرســت جدیــد تحریمهای
روسیه قرار گرفته است.

لبنان :اسرائیل مهمترین تهدید امنیتی ماست

ســعد حریری نخســتوزیر لبنان طی ســخنرانیاش در کنفرانس بینالمللی
رم 2صریــح بــه انتقــاد از رژیــم صهیونیســتی برخاســت و آن را بزرگتریــن
تهدید امنیت ملی کشورش دانست .او در ادامه سخنانش افزود« :ما خواهان
آتشبس هســتیم ،اما اســرائیل همچنان به توطئه و تخریب مشــغول است.
لبنان باید خود را از جنگهای منطقهای ،دور نگه دارد .اما اســرائیل همچنان
تهدیــد اصلی علیــه امنیت لبنان اســت و باید از نقض تمامیت ارضی کشــور
مــا دســت بــردارد ».او حمایت خــود از نهادهای ملی لبنان را هــم اعالم کرد.
نخســتوزیر لبنان بــر لزوم تدوین راهبرد دفاع ملی جدیــد تأکید و اعالم کرد
که اخیراً میشل عون ،رئیس جمهوری لبنان بر همین مسأله تأکید کرده و قرار
اســت پس از انتخابات پارلمانی ماه مه آینده این مســأله به صورت گســترده
مورد بررســی قرار گیرد .انتقادات نخســتوزیر لبنان از رژیم صهیونیســتی در
حالی صورت میگیرد که رئیس دفتر بازرسی و حسابرسی این رژیم اعالم کرد
که ارتش آن طی جنگ غزه در سال  ۲۰۱۴میالدی بهطور عامدانه غیرنظامیان
را مورد هدف قرار داده است .خبری که البته بر کسی پوشیده نبود ،اما اعتراف
اعضای این رژیم به آن قابل توجه است.

گفت که براساس توافق ترکیه و واشنگتن،
دربــاره منبــج ســوریه منطقهای امــن در
اطــراف آن ایجــاد خواهند کــرد .این ادعا
که نشــانگر بیتوجهی ترکیه به حاکمیت
و تمامیــت ارضــی ســوریه اســت ،باعث
بهت و حیرت ناظران شــد .پیــش از این،
رئیس مشــترک حزب اتحاد دموکراتیک
کرد سوریه اعالم کرده بود که هدف ترکیه
از عملیــات نظامــی در عفریــن ،اشــغال
تمامــی مناطق کردنشــین از این شــهر تا
استان کرکوک عراق است .خود ترکیه هم
گفته بود که ممکن اســت عملیاتش را تا
نزدیکی مرز عراق به پیش ببرد.

سوئد محل احتمالی دیدار مذاکرات
«اون» و «ترامپ»

گــروهجهــان /در گرماگرم احتمــال دیــدار «ترامپ» و
«اون» ،وزیر خارجه کره شمالی جهت دیدار با مقامات
سوئد راهی این کشور شد .این اقدام که به عنوان اولین
نشــانه تحرک دیپلماتیک از ســوی پیونگ یانگ برای
گفتوگو با واشــنگتن تلقی میشــود ،گمانهزنیها درباره تعیین ســوئد به عنوان
محــل احتمالــی دیدار ترامــپ و اون را افزایش داده اســت .به گزارش مهر به نقل
از بیبیســی ،روز گذشته «ری یانگ هو» وزیر خارجه کره شمالی به همراه «چوئه
کانگ ایل» ،معاون دبیرکل هیأت وزارت خارجه در امور امریکای شمالی وارد سوئد
شــد .همزمان با سفر مقامات کره شمالی به سوئد نیز گمانهزنیها درباره تعیین
ســوئد به عنوان محل احتمالی دیدار ترامــپ و اون افزایش یافت .به گزارش ایرنا
به نقل از خبرگزاری مرکزی کره شمالی ،وزیر خارجه کره شمالی قرار است در این
سفر با «مارگات والستروم» همتای سوئدی خود در مورد تبادل دیدگاهها در روابط
دوجانبهومسائلمربوطبهنگرانیهایمتقابلدیداروگفتوگوکند.ویقبلازسفر
به سوئد به خبرگزاری کره شمالی گفته بود با سوئد در زمینههای مختلف در ارتباط
اســت و این دیدار نیز در همین راســتا انجام میشود .تصور میشــود این دیدار دو
روزه با هدف هماهنگی برای برگزاری دیدار احتمالی «ترامپ» و «اون» انجام شده
باشد .در همین حال ایسنا به نقل از دیلی تلگراف گزارش داد ،احتماالً در مذاکرات
فی مابین مقامات کره شمالی با سوئد مسأله آزادی احتمالی سهامریکایی زندانی
در کره شمالی به نامهای کیم دونگ چول ،تونی کیم وکیمهاک سونگ نیز مطرح
خواهد شــد .شایان ذکر است سوئد در پیونگ یانگ ســفارتخانه دارد و معموالً به
عنوان مجرای ارتباطی بین امریکا و کره شــمالی خدمت کرده اســت .این سفر در
حالی انجام میشــود که اتحادیه اروپا روز چهارشــنبه اعالم کرد هیأتی از پارلمان
این اتحادیه ظرف سه سال گذشته با پیونگ یانگ مذاکرات محرمانه داشته تا این
کشور را به نشستن پای میز مذاکره در مورد توقف برنامه هستهایاش متقاعد کند.
براســاس این گزارش ،این هیأت اروپایی با مقامهای ارشــد کره شــمالی از جمله
وزیــران ایــن کشــور  14بار دیدار کرده اســت و قصــد دارد در آینده نزدیک نشســت
دیگری را با آنها در بروکســل برگزار کند .اولین نشــانههای تحرک دیپلماتیک کره
شمالی برای گفت و گو با واشنگتن در حالی کلید میخورد که کره جنوبی و امریکا
قصد دارند از ابعاد رزمایش نظامی ساالنه خود کاسته و در عین حال مدت زمان
ایــن رزمایشهــا را کوتاهتــر کنند .در همین راســتا یک منبع نظامی بــه خبرگزاری
یونهاپ کره جنوبی اعالم کرده است مدت زمان یکی از این رزمایشهای مشترک
که اوایل ماه آوریل آینده آغاز میشود ،از دو ماه به یک ماه کاهش یافته است .خبر
دیگراینکهاندیشکدهتحلیلاطالعاتغربیموسومبه«جینز»اعالمکرد:تصاویر
ماهوارهای جدید نشان میدهد کره شمالی آزمایشهای مقدماتی مربوط به یکی
از رآکتورهای هستهای خود را در تأسیسات یونگ بیون آغاز کرده است.

درخواست شورای امنیت برای بازگشایی کامل بنادر یمن

شــورای امنیت ســازمان ملل با انتشــار بیانیهای وضعیت وخیم انسانی در یمن و
آثار انسانی جنگ و درگیری در این کشور بر غیرنظامیان را محکوم کرده و خواستار
بازگشایی کامل و مستمر همه بنادر یمن شد .بهگزارش ایسنا ،به نقل از رأی الیوم،
روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل با انتشار بیانیهای از همه طرفهای درگیر
در یمن خواســت وصول کمکهای انســانی به غیرنظامیــان را از طریق باز کردن
همــه بنادر این کشــور به صورت کامل و مســتمر و تســهیل وصول ایــن کمکها از
طریــق فــرودگاه صنعا را تضمین کــرده و مدارس و نهادهای پزشــکی و کارمندان
را حفظ و حمایت کنند .در بیانیه منتشــر شــده ،جنبش انصاراهلل به «بازی با جان
غیرنظامیان» متهم شده و از طرح کمکهای ائتالف بینالمللی به غیرنظامیان
قدردانی شد .همچنین شورای امنیت به منظور ممانعت از قاچاق سالح ،خواستار
بازرســی کشتیهایی شد که به ســمت یمن میروند .گفتنی است مذاکرات درباره
یمن بیش از یک ماه طول کشید و بیشتر آنها در امریکا ،کویت ،هلند و سوئد انجام
شــد ،همچنین رایزنیهای مستقیمی با عربستان صورت گرفت .خبر دیگر اینکه
انصاراهلل یمن اخبار منتشر شده درباره مذاکرات محرمانه این جنبش با عربستان
برای پایان جنگ در یمن را رد کرد.

