بينالملل

شنبه  19اسفند 1396

کارزار شام

استقبال غیرمنتظره رئیسجمهور آمریکا از دعوت رهبر کرهشمالی برای مالقات مستقیم

ترامپ زبان زور را فهمید

تروریستها از غیرنظامیان سوری
یکنند
بهعنوان سپر انسانی استفاده م 

سیطره مقاومت بر بیش از
نیمی از مساحت غوطه شرقی

عملیات ارتش س��وریه و نیروهای مقاومت
برای آزادسازی غوطه شرقی دمشق و پاکسازی
آن از حضور عناصر تروریستی وارد سیزدهمین
روز خود ش��ده اس��ت .ارتش س��وریه پس از
درگیری با تروریستهای جبههالنصره ،موفق
ش��د با حمایت هوایی جنگندههای روس��ی و
سوری بر منطقه «حوشاالشعری» سیطره پیدا
کند .یک منبع میدانی اعالم کرده که یگانهای
ارتش دامنه س��یطره خود را به سمت شهرک
االفتریس گس��ترش دادند .به گفته این منبع،
نیروه��ای مقاومت توانس��تند در این محور بر
مزارع شمالی االفتریس و پدافند هوایی موجود
در آن تسلط پیدا کنند .در محور دیگر نیز ارتش
سوریه عملیات خود را از شهرک تازه آزادشده
المحمدیه آغاز کرد و موفق ش��د بیشتر مزارع
جس��رین را آزاد کند .این مزارع بهعنوان نقطه
تمرکز ارتش س��وریه برای پیشروی به سمت
شهرک جسرین محسوب میشود .با آزادسازی
این مزارع ،ارتش سوریه به چند قدمی محاصره
االفتری��س و به تبع آن ،ش��هرک «حموریه»
نزدیک ش��د .بتازگی ساکنان شهرک حموریه
پرچمهای س��وریه را در این شهرک به اهتزاز
درآورده بودند .نیروهای مقاومت روز پنجشنبه
در بخ��ش مرکزی غوطه توانس��تند ش��هرک
«بیتس��وا» را آزاد کنند .بدین ترتیب فاصله
نیروهای حاضر در بیتسوا با همرزمان خود که
در اداره حملونقل حرستا مستقر هستند ،به
یک و نیم کیلومتر رسید .در صورت آزادسازی
این مس��افت ،غوطه شرقی به  2بخش شمالی
و جنوبی تقسیم خواهد شد .براساس گزارش
دیدهبان حقوق بشر سوریه وابسته به مخالفان
ای��ن کش��ور و مناب��ع موثق ،ارتش س��وریه و
نیروهای همپیمانش بیش از نیمی از مساحتی
را که مخالفان مس��لح در غوطه ش��رقی بر آن
مسلط بودند پس گرفتهاند .روزنامه االخبار نیز
گزارش داد که در کن��ار تداوم عملیات ارتش
س��وریه در جبهههای مزارع الریحان در شرق
ش��هر مهم دوما ،مسؤوالن س��وری با شماری
از نهاده��ای محلی غوطه تماس دارند تا طرح
خروج افراد غیرنظامی به سمت مناطق تحت
کنترل دولت س��وریه را اجرایی کنند .همین
مسأله سبب ش��د که پنجشنبه دولت سوریه
اعالم کند عالوه بر گ��ذرگاه اردوگاه الوافدین،
یک گذرگاه امن دیگر نیز ایجاد کرده است .این
گذرگاه شهرک جسرین را به شهرک الملیحه
وصل میکند .در ح��ال حاضر عملیات ارتش
سوریه به شرق جس��رین رسیده و یگانهایی
از نیروه��ای مقاومت نیز الملیحه را در کنترل
خ��ود دارند .در همین راس��تا ،ژنرال والدیمیر
زولوتوخان ،س��خنگوی «مرکز آش��تی ملی»
روس��یه در سوریه از تصمیم برای اعزام کاروان
بشردوستانه به غوطه شرقی دمشق خبر داد.
■■غیرنظامیان  ،سپر انسانی تروریستها

شورای امنیت س��ازمان ملل هفته گذشته
قطعنامهای را تصویب کرد که خواهان برقراری
آتشب��س به مدت  30روز در س��وریه اس��ت.
این قطعنامه داعش ،جبهه النصره و گروههای
وابس��ته به القاعده را از آتشبس مستثنا کرده
اس��ت .حضور ای��ن گروهها در غوطه ش��رقی و
ش��لیک مداوم راکت از سوی آنها ،موجب شده
درگیریها در این منطقه ادامه داش��ته باشد .با
وجود اعالم روزانه  5ساعت آتشبس در غوطه
ش��رقی و باز کردن مس��یری امن برای خروج
غیرنظامیان توس��ط ارتش سوریه ،تروریستها
این مسیر را هدف گلولهباران قرار میدهند و از
خروج غیرنظامیان جلوگیری میکنند .از سوی
دیگر ،در حالیکه ش��دت درگیریها در غوطه
شرقی افزایش یافته است تروریستها از خروج
مردم از این منطقه جلوگیری میکنند و به نوعی
با سوءاستفاده از حضور غیرنظامیان ،آنان را سپر
بال علیه خود کردهاند .والدیمیر زلوتوخان ،رئیس
مرکز روسی آشتی ملی مستقر در سوریه عنوان
داش��ت :دس��تکم  ۱۵۰۰تن از ساکنان غوطه
ش��رقی آماده ترک این منطقه تحت محاصره
هستند اما گروههای مسلح همچنان مانع خروج
آنها از این منطقه میش��وند .وی در ادامه افزود:
سرکردگان این گروههای مسلح تمام تالش خود
را برای ممانعت از خروج مردم از غوطه ش��رقی
میکنند .ساکنان مناطق جس��رین ،حموریه،
سقبا ،کفر باتنه و خاز آماده ترک غوطه شرقی
هستند .از سوی دیگر ،سخنگوی سازمان ملل
اعالم کرد ک��ه درگیریهای ش��دید در غوطه
شرقی باعث آوارگی و فرار بیش از  ۵۰هزار تن
از ساکنان شهرهای حمریه ،مسرابا و مدیره به
سمت منطقه دوما شده است.

وطن امروز

رئیسجمهور آمریکا به فاصله چند ماه
در مقابل رهبر کش��وری که او را پیر خرفت
خطاب کرده و تهدید کرده بود ایاالت متحده
را با موشکهای هستهای اش نابود میکند،
عقبنش��ینی کرد .دونالد ترامپ با پذیرش
دعوت کی��م جونگ اون ب��رای گفتوگوی
رودررو ،ب��ا یک کرنش  2پیام مهم به جهان
در ح��ال تحول ام��روز داد؛ نخس��ت اینکه
آمریکا دیگر یک ابرقدرت نیست که بتواند
خواستهاش را به دیگر کشورها تحمیل کند
و دوم ،واشنگتن فقط زبان زور را میفهمد،
چرا که او نهتنها مالقات مس��تقیم با رهبر
کش��وری را پذیرفته که آمریکا آن را تهدید
هس��تهای خود دانسته ،بلکه این اتفاق تنها
یک هفته پس از تهدید بیسابقه و تاریخی
رئیسجمهور روسیه به حمله اتمی به خاک
آمری��کا رخ میدهد .بعدازظهر پنجش��نبه
گذش��ته به وق��ت واش��نگتن ،در حالی که
خبرنگاران در اتاق نشست خبری کاخ سفید جمع
ش��ده بودند ،ناگهان ترامپ در اقدامی بیس��ابقه به
داخل اتاق س��رک کشید و گفت« :منتظر یک خبر
بزرگ باشید!» وقتی برخی حاضران به او اصرار کرده
بودند چه خبری؟ او پاس��خ داده ب��ود« :درباره کره
شمالی!» اما پیش از آنکه خبر استقبال رئیسجمهور
آمری��کا از دعوت رهبر کرهش��مالی ب��رای مالقات
مستقیم از تریبون رسمی کاخ سفید منتشر شود ،این
«چانگ اوی یونگ» مش��اور امنیت ملی کرهجنوبی
ب��ود که حین حضور در کاخ س��فید برای مالقات با
ترامپ« ،هربرت مک مستر» مشاور امنیت ملیاش
و سایر مقامهای ارش��د آمریکا ،این موضوع را فاش
کرد .یونگ رئیس دفت��ر امنیتی «مون جائه این»،
رئیسجمهور کرهجنوبی و سرپرست هیات اعزامی
سئول به پیونگیانگ برای دور سوم مذاکرات اخیر 2
کشور ،در بازگشت دعوتنامه کیم جونگ اون از ترامپ
را آورده و در سفر به واشنگتن آن را به رئیسجمهور
آمریکا داده که با استقبال او مواجه شده است .یونگ
گفت« :من به رئیسجمهور ترامپ گفتم کیم جونگ
اون در دی��دار اخیرم��ان [در پیونگیانگ] گفت که
او متعهد به خلع س�لاح اتمی[کره شمالی] است .او
متعهد شد کرهشمالی آزمایش اتمی و موشکی تازه
انجام نخواهد داد» .او همچنین افزود کش��ورش به
همراه آمریکا و دیگر ش��رکا ،متعهدند «اشتباهات
گذشته را تکرار نکنند و فشارها علیه کرهشمالی تا
زمانی که این کشور اقدامات عینی اتخاذ نکند ،ادامه
خواهد یافت».

محم�د بنس�لمان تنه�ا  32س�ال دارد.
ولیعه�د عربس�تان اس�ت و از  9م�اه پیش
ط�ی یک زد و بند خارج�ی و با حذف رقبای
داخل�ی ،این منصب را بر عه�ده دارد .با این
ی که این عضو تازهوارد سیاس�ت
ح�ال ،وقت 
جهان�ی ب�ه لندن س�فر کرد ،ف�رش قرمزی
فوقالع�اده پیشپای�ش انداخت�ه ش�د .او با
ملکه الیزابت در کاخ باکینگهام ناهار خورد.
مراس�م ش�امی با ش�اهزاده ول�ز ،ولیعهد و
فرزن�دش ،دوک کمبریج ترتیب داد و همین
طور نشس�تی با نخس�توزیر .این استقبال
گرم تنها به این دلیل نیس�ت که بنس�لمان
رهبر واقعی کش�ورش است ،بلکه عربستان
س�عودی که متح�د قدیمی انگلیس اس�ت،
پس از خ�روج از اتحادی�ه اروپایی ،رابطهای
متفاوت با این کش�ور خواهد داشت .ولیعهد
عربس�تان از یک سو به دنبال کسب حمایت
جهانی از اصالحات اقتصادی داخلی اس�ت و
از س�وی دیگر میخواهد به س�رمایهگذاران
هراس�ان بینالملل�ی ،ب�رای حض�ور در این
کش�ور اطمینانخاطر دهد .انگلیس اما قصد
دارد همکاریه�ای نظام�ی و امنیت�ی را ب�ا
گسترش همکاریهای اقتصادی همراه کند.
انگلی�س بویژه میخواهد عربس�تان را قانع
کند تا س�هام آرامکو (غول نفتی) را در بازار
بورس لندن عرضه کند .این معاملهای پرسود
خواه�د بود که میتواند س�ایر ش�رکتهای
ب�زرگ بینالملل�ی را ه�م ترغیب ب�ه انجام
ای�ن کار کند .ب�ه بیان دیگ�ر بریتانیا پس از
خ�روج از اتحادیه اروپایی ب�ه متحد ،پول و
بازار نیاز دارد و عربس�تان سعودی در صدر
فهرست این کشور قرار دارد .سفر بنسلمان
ب�ه انگلیس در حال�ی روز گذش�ته به پایان

■■اون اول دعوت کرد یا ترامپ؟

ام��ا نکته مه��م اینجاس��ت که رئی��س دفتر
امنیتی رئیسجمهور کرهجنوبی پس از مذاکرات
چند س��اعته در کاخ سفید فاش کرد نشستهای
دورهای هیاتهای کرهجنوبی با مقامات کرهشمالی
به رهبری شخص دونالد ترامپ بوده است که این
نش��ان میدهد احتماال پیام درخواس��ت مالقات
مستقیم نخست از واشنگتن به پیونگیانگ برده
شده و سپس اون به درخواست ترامپ برای مالقات
در ماه مه (ح��دود  2ماه دیگر) جواب مثبت داده.
پس از انتشار این خبر بود که بامداد جمعه به وقت
س��ئول ،مقامات کرهجنوبی هم به حرف آمدند و
گفتند پیش از دیدار ترامپ -اون ،قرار است دیدار
این -اون در ماه آتی میالدی (آوریل) برگزار ش��ود.
با این حال سئول و واشنگتن ،در اقدامی هماهنگ
با رس��انههای شرکتیشان از قول کیم جونگ اون
گفتهاند پیونگیانگ در فاصله باقیمانده تا این دو
مالقات مهم آزمایشهای هستهای خود را متوقف
میکند ،حال آنکه طرف مقابل نه دست از تحریمها
برمیدارد و نه حاضر است رزمایش نظامی مشترک
ماه آتی در نزدیک مرزهای کرهش��مالی را متوقف
کند .جالب اینکه در تمام این مدت س��ارا سندرز،
سخنگوی کاخ سفید یک مرحله از هر خبر منتشر
ش��ده عقبتر بود و دس��ت آخر ه��م در حالی که
جزئیات مالقات توسط ترامپ و چانگ در حال فاش
شدن بود اعالم کرد مکان و زمان دیدار ترامپ -اون
مشخص نشده است.

در ع��وض مثل همیش��ه این ش��خص ترامپ
ب��ود که در تریبون توئیتریاش درباره این موضوع
سخنس��رایی میک��رد؛ اگرچه با مط��رح کردن
ادعاهایی اثبات نش��ده و شاید حتی دروغ .او که از
 2روز جلوتر با صادقانه خواندن پیشنهادهای جدید
کرهش��مالی  -که آن زمان هنوز اعالم نشده بود -
برای مذاکره بر س��ر تسلیحات هستهای به پیشواز
این ماجرا رفته بود ،این بار نوشت« :کیم جونگ اون
در گفتوگو با نمایندگان کرهجنوبی از خلع سالح
هستهای صحبت کرده ،نه فقط از تعلیق .همچنین
در طول این مدت ،کرهش��مالی آزمایش موشکی
نخواهد داشت .پیش��رفت زیادی شکل گرفته و تا
زمان حصول توافق ،تحریمها س��رجای خود باقی
میماند .در حال برنامهریزی برای دیدار هستیم».

■■زور هستهای بیشتر بود یا زور تحریم؟

نکته اینجاس��ت ک��ه هنوز دولت کرهش��مالی
هیچ بیانیه رسمی درباره ادعاهای ترامپ و مشاور
رئیسجمه��ور کرهجنوبی مطرح نک��رده و آنچه
ترامپ با عنوان پیش��نهاد «خلع سالح هستهای»
توس��ط پیونگیانگ از آن یاد میکند در حقیقت
همان شرط قدیمی اون برای مذاکره با آمریکاست
یعنی خلع سالح هستهای آمریکا و دیگر کشورهای
دارای سالح هستهای به طور همزمان با کرهشمالی!
شبکههای بیبیسی و فاکسنیوز همصدا با سایر
رس��انههای شرکتی غربی برای آنکه موضع ضعف
آمریکا را در این مذاکرات مخفی کنند ،به ش��کلی
احمقانه مدعی شدهاند حمالت کالمی ترامپ علیه

معترضان به جنگ یمن با کفنهای نمادین مقابل پارلمان انگلیس تجمع کردند

بازی شریرانه تاج و تخت در لندن

رسید که از چندین هفته پیش تظاهراتهای
گس�تردهای در اعت�راض به جن�گ خونین
عربس�تان س�عودی علیه یمن ،در لندن برپا
ش�د .روز چهارش�نبه نیز صدها معترض ،در
جری�ان دی�دار بنس�لمان و ترزا م�ی ،برابر
داونین�گ اس�تریت (دفتر نخس�توزیری)
تجم�ع کردن�د .ش�رکتکنندگان در ای�ن
حرک�ت اعتراض�ی ضم�ن اعلام انزج�ار
از حمایته�ای دول�ت انگلی�س از رژی�م
آلس�عود تأکی�د کردند م�ردم این کش�ور
برخلاف دولتش�ان ،جنایته�ای انس�انی
ناش�ی از جنگ تحمیلی علیه یمن را نادیده
نمیگیرن�د .ش�رکتکنندگان پالکاردهایی
در دس�ت داش�تند که روی آن عبارتهایی
همچون «فروش سالح به عربستان را متوقف

کنی�د»« ،دس�ت از یم�ن برداری�د» و «ب�ن
سلمان جنایتکار است و باید محاکمه شود»
نوشتهش�ده بود« .اجازه ندهی�د مردم یمن
در ترس زندگی کنند ،از ش�اهزاده س�عودی
اس�تقبال نمیکنیم»« ،مرگ بر بنسلمان»،
«س�رنگون ب�اد آلس�عود»« ،بنس�لمان
ی�ک جنایت�کار آزاد اس�ت ،بازداش�تش
کنید» از جمله ش�عارهایی بود که از س�وی
ش�رکتکنندگان در این تجمع اعتراضی سر
داده ش�د .فعاالن مدنی و ضدجنگ اقدامات
دیگری را جلوی پارلمان انگلیس در اعتراض
به سفر بنس�لمان به انگلیس برگزار کردند.
نمادین
خون
این فعاالن کفنهای آغشته به
ِ
ِ
قربانی�ان یمن�ی را جلوی پارلم�ان انگلیس
قرار دادن�د و  2نفر از فعاالن نیز در کنار این

کیم جونگ اون در توئیتر ،فش��ار بر چین
برای اقدام ش��دیدتر علی��ه پیونگیانگ و
تش��دید تحریمهای کرهشمالی در شورای
امنیت س��ازمان ملل در نرمش کرهشمالی
موثر بوده است.
اش��اره آنها به توئیتهای ترامپ نظیر
«کیم جونگ اون ،مرد موش��کی کوچک»
یا «بزرگتر بودن دکمه هس��تهای من از
دکمه هس��تهای رهبر کرهش��مالی» است
که باعث مضحکه جهانیان شد و قطعا در
کرهش��مالی هم کسی را نترس��انده است.
همچنین رسانههای غربی اشارهای نکردند
که چطور چراغ سبز ترامپ به اون تنها یک
هفته پس از خط و نش��ان هستهای جدی
والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روسیه علیه
آمریکا به طور خ��اص و غرب به طور عام،
رخ داده اس��ت ،آن هم در شرایطی که در
این فاصله شاهد سکوتی مرگبار در سطح
رسانهای و سیاس��ی در غرب در مواجهه با تهدید
مزبور بودیم .ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد
سال گذش��ته میالدی در واکنش به آزمایشهای
موشکی کرهشمالی تحریمهای تازهای را علیه این
کش��ور تصویب کرد که واردات نفت خام به وسیله
کرهشمالی را بشدت کاهش داده و درآمد این کشور
از مح��ل صادرات نی��روی کار و همچنین فعالیت
کشتیهایش در آبهای آزاد را هدف میگرفت.

■■پکن میزبان ترامپ  -اون

رئیسجمه��ور کرهجنوبی مون جائه این ،خبر
پذیرش دعوت اون از ترامپ را برای کشورش یک
موفقیت دانست آن هم پس از بحرانی که همین 2
ماه پیش در مرز انفجاری وحش��تناک بود .در این
میان  3طرف همیش��گی دیگ��ر بحران کره یعنی
ژاپ��ن ،چین و روس��یه نیز از مالق��ات ترامپ-اون
اس��تقبال کردهاند .هر چند استقبال نخستوزیر
ژاپ��ن محافظهکاران��ه و ت��وام با تاکی��د مجدد بر
اهرم تحریمها علیه کرهش��مالی بود اما روسها با
خوشبینی کامل به این خبر واکنش نشان دادند.
ساعتی پس از انتشار خبر مالقات ترامپ و اون نیز
مقامات چینی اعالم کردند قرار است محل مالقات
پکن باشد .چینیها که به عنوان نزدیکترین متحد
کرهش��مالی در ابتدا با ابراز شگفتی نسبت به این
خبر واکنش نشان میدادند ساعتی بعد با اعالم خبر
میزبانی پکن از نخستین مالقات مستقیم رهبران
کرهشمالی و آمریکا ،نشان دادند آنها هم از قبل در
جریان بودهاند.
کفنها ،خود را به شکل بنسلمان و ترزا می
درآوردند تا به همکاری این دو نفر با یکدیگر
در قتل یمنیها اش�اره کنند .بر اس�اس این
گ�زارش ،انگلیس با ص�دور مجوزهای عادی
برای صادرات تسلیحات ،از زمان آغاز جنگ
یم�ن در س�ال  ،۲۰۱۵بی�ش از  6/4میلیارد
دالر اسلحه ،از جمله جنگندههای پیشرفته
و مهم�ات به عربس�تان فروخته اس�ت .این
صادرات تاکنون رش�د  ۷۵درصدی داش�ته
است .در میان تسلیحات صادر شده ،قطعات
مه�م برای جنگندههایی که در یمن عملیات
بمب�اران انج�ام میدهند نیز موجود اس�ت.
همچنین این مجوزها به دولت ترزا میاجازه
میده�د چندین محمول�ه را ب�دون نظارت
پارلمانی یا مردمی به یک مقصد خاص صادر
کنند.
■■فرار بنسلمان از سوال یک خبرنگار
جمال الش�یال ،خبرنگار ش�بکه الجزیره
قطر در لندن هنگامی که بنسلمان ،ولیعهد
س�عودی به دی�دار ت�رزا می ،نخس�توزیر
انگلی�س میرف�ت ،از او درب�اره زمان توقف
کشتار انسانهای بیگناه در یمن سوال کرد
اما ولیعهد س�عودی پاس�خی ن�داده و به راه
خ�ود ادام�ه داد و با این کار از پاس�خ به این
سوال فرار کرد .الشیال سوال خود را اینگونه
مطرح ک�رد :چه زمانی کش�تار غیرنظامیان
بیگناه در یمن را متوقف میکنید؟ این سوال
بنس�لمان را در وضعیتی دش�وار قرار داد تا
جایی که آن را نشنیده گرفت و به مسیر خود
ادامه داد .دیدبان حقوق بشر ائتالف عربی به
رهبری عربس�تان س�عودی در جنگ علیه
یم�ن را به ارتکاب جنایتهای جنگی در این
کشور متهم کرده است.

جهاننما

ناوهای هواپیمابر آمریکا غرقشدنی هستند

الشه یک ناو هواپیمابر آمریکایی که در جریان جنگ دوم جهانی غرق شده بود در دریای مرجان ،واقع در شرق
اس�ترالیا پیدا ش�د .به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از «پائول آلن» رهبر تیم جستوجو و از بنیانگذاران
ش�رکت مایکروس�افت ،الش�ه ناو هواپیمابر «یواساس لگزینگتون» یکشنبه گذشته توس�ط قایقهای این
تیم پژوهش�ی در عمق  3000متری از س�طح آبهای ش�رق سواحل استرالیا پیدا ش�ده است  .زمانی که این
شناور عظیم که جزو نخستین ناوهای هواپیمابر نیروی دریایی ایاالت متحده بود به همراه یک ناو دیگر به نام
«یواساسیورکت�اون» در م�اه مه  1942پس از درگیری با  3ناو نیروی دریایی امپراتوری ژاپن غرقش�د و 35
هواپیمای جنگی را هم با خود به قعر اقیانوس برد .در جریان نبرد مزبور بیش از  200نفر از خدمه «لگزینگتون»
کشته شدند .حال فیلمهای منتشرشده تیم اکتشافی نشان میدهد که همه هواپیماها ،سالحها و بخشهای
مختلف عرشه لگزینگتون تقریبا به همان شکل  76سال قبل زیر گل و الی  سالم مانده است.
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برخورداری حشدالشعبی
از حقوق مساوی با ارتش

نخس��توزیر ع��راق ب��ه منظور
برخورداری نیروهای بسیج مردمی
یا حشدالشعبی از حقوق نیروهای ارتش ،دستور
ادغام این گروه با نیروهای امنیتی را صادر کرد.
بر اس��اس این حکم ،نیروهای حشدالش��عبی
از حق��وق و مزایایی برابر با نیروهای ارتش��ی
برخوردار میش��ود و قوانین خدمت نظامی بر
آنها اعمال خواهد شد و همچنین نیروهای آن
نیز در دانشکدهها و موسسات نظامی پذیرفته
میش��وند .این حکم از چن��د وقت پیش امضا
ش��ده بود و اکنون  2ماه قبل از انتخابات آتی
مجلس عراق ارائه شده است.

انفجاری انتحاری
در مسجدی در کابل

در پ��ی حمل��های انتح��اری در
نزدیک��ی مس��جدی متعل��ق به
ش��یعیان در غرب کابل دستکم  ۹نفر کشته
و  ۱۸تن دیگر زخمی شدند .این سوءقصد در
حین گردهمایی برای بزرگداش��ت س��المرگ
عبدالعلی مزاری ،رهبر حزب وحدت ملی روی
داد .مقامهای پلیس میگویند حمله زمانی رخ
داد که محمد محقق ،معاون دوم ریاست اجرایی
و یکی از رهبران هزاره در حال س��خنرانی بود.
ظاهرا داعش افغانس��تان مسؤولیت این حمله
انتحاری را بر عهده گرفته است .گروه تروریستی
داعش سال گذشته میالدی در حمالتی متعدد
به مساجد شیعیان و گردهمایی شیعهمذهبان
در افغانستان اقدام به سوءقصد کرده بود.

 25خبرنگار در ترکیه
محکوم به حبس شدند

ی��ک دادگاه ترکی��ه  ۲۵خبرنگار
را به اتهام کمک به ش��بکهای که
ترکیه آن را متهم به طراحی کودتای نافرجام
 ۲۰۱۶میکند ،به حبس محکوم کرد .در میان
این  ۲۵خبرن��گار مراد آکس��وی ،روزنامهنگار
برجس��ته به  ۲۵م��اه زندان محکوم ش��ده و
همچنین آتیال تاش ،خواننده پاپ ترکیه و یکی
از ستوننویسها نیز به  ۳۷ماه حبس محکوم
ش��ده است .آنکارا ،گولن و اعضای سازمانش را
متهم به طراحی کودت��ای  ۱۵جوالی ۲۰۱۶
میکند و خواستار استرداد وی از آمریکاست .با
این حال گولن این اتهامات را رد میکند.

شرط قطر
برای پایان دادن به بحران

وزیر دف��اع قط��ر در گفتوگو با
شبکه الجزیره ،ازسرگیری روابط
قطر با ائتالف تحریمکننده این کشور را مشروط
کرد .خالد بنمحمد العطیه گفت که حل بحران
اخیر با ائتالف تحریمکننده (عربستان سعودی،
بحرین ،امارات و مصر) مشروط به این است که
این کش��ورها شروط دوحه را پذیرفته و آنها را
اجرا کنند .وی گفت که کشورهای تحریمکننده
در گام نخس��ت باید بابت هک کردن س��ایت
خبرگزاری رسمی قطر (قنا) عذرخواهی کنند.
خبرگزاری قطر در ماه مهسال گذشته میالدی
اظهارات��ی از زب��ان «تمیم بنحم��د آلثانی»
امی��ر قطر منتش��ر کرد که علیه عربس��تان و
سیاستهای آن موضع گرفته بود.

ستایش عبدالملک الحوثی
از فداکاری زنان یمنی

رهبر جنبش انصاراهلل یمن در پیامی
میالد حضرت فاطم��ه زهرا(س) و
روز زن را ب��ه همه زنان مؤمن در سراس��ر دنیای
اس�لام تبریک گفت .به گزارش شبکه المسیره،
س��یدعبدالملک الحوثی ش��امگاه پنجشنبه در
ای��ن پیام ویدئوی��ی ،اعالم چنین مناس��بتی به
عنوان روز جهانی زن مس��لمان را خواستار شد.
او ضمن تمجید از مقام اس��تثنایی دختر رسول
خ��دا حضرت محمد(ص) گفت« :اس�لام الگوی
واال و منحص��ر به فرد خود برای زن مس��لمان را
معرفی کرده و ثابت شد اسالم راه پیمودن پلههای
کمال ایمانی و ترقی انسانی را به شکلی حقیقی و
صحیح و مقدس ،برای زن مسلمان ترسیم کرده
است اما دشمنان بش��ریت و در رأس آنها اربابان
فس��اد و رذایل به س��رکردگی آمریکا و اسرائیل،
برای فروپاش��ی زن و تبدیل آن به کاالیی کمبها
در راه تحق��ق اهداف سیاس��ی و نابودی اخالق
و ارزشه��ا ت�لاش میکنند» .س��یدعبدالملک
در ادامه از جامعه اس�لامی و خواهران مسلمان
خواست هوشیاری کاملی برابر همه نیرنگهای
دش��منان و تالشهای شیطانی آنها که با هدف
ناب��ودی ارزشها و اخ�لاق و در نتیجه نابودی
جامعه اس�لامی انجام میش��ود ،داشته باشند.
رهبر انصاراهلل همچنین استقامت و فداکاریهای
زنان یمنی در اوضاع س��خت این کشور ب ه دلیل
حمالت ائتالف متجاوز آمریکایی -س��عودی در
طول  3سال گذشته را ستود.

