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پرتاب کفش به سمت «نواز شریف»
نما

در مراســم سخنرانی نواز شریف ،نخســت وزیر پاکستان
در الهور دانشــجویی به ســمت او کفش پرتــاب کرد که با
واکنشنیروهایامنیتیروبهروشد.
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قسمت

52

آتشوخشم
درکاخسفیدترامپ

مایکل وولـف  /مترجم :مهوش غالمی

حکومت بدون دستور و فرمان

بنن ماهیت دستورالعمل را عمیقاً زیر و رو کرده بود .شما نمیتوانید با دستور و
فرمان در امریکا حکومت کنید به استثنای آنکه واقعاً توانایی آن را داشته باشید.
نکتهجالبدراینجااینبودکهایندولتاوباماباکنگرهجمهوریخواهعصیانگرش
بودکهمحدودهدستورالعملراوسیعترکردهبود.اکنوندستورالعملهایترامپ
در نوعی بده بستان رشتههای اوباما را پنبه میکرد.
درطول دوره انتقالی ،بنن و استفن میلر ،از معاونان سابق شرکت سشنز که قبالً به
ستاد ترامپ پیوسته بود و به معاون و محققی مؤثر برای بنن تبدیل شد ،فهرستی
از بیش از دویســت دســتورالعمل را جمعآوری کردند که بایــد در یکصد روز اول
صادر میشد.
اما از دیدگاه بنن نخســتین اقدام دولت جدید ترامپ مســلماً می باید در رابطه
بــا مهاجــرت میبــود .خارجیهــا در صدر برنامه ترامپیســم قــرار داشــتند .این
مســأله بهعنوان موضوعی که فقط اقلیتی در حاشــیه با ذهنهای تک بعدی به
آن اهمیت میدهند اغلب کنار گذاشــته میشــد – جف سشنز یکی از طرفداران
غرغروی آن بود – اما ترامپ اعتقاد قاطع داشت بسیاری از مردم دیگر نمیتوانند
خارجیها را تحمل کنند و به لبشان رسیده است .قبل از ترامپ بنن در مورد این
موضوعباسشنزهمصداشدهبود.مبارزاتانتخاباتیترامپاینفرصتناگهانی
را ایجاد کرد تا ببینند آیا تعصب روی بومی بودن واقعاً پایه و اساسی دارد یا خیر
و بعد وقتی ترامپ برنده شد بنن فهمید که دیگر نباید در اعالم حمایت از دل و
جان از برتری نژادی تردیدی به خود راه دهند .عالوه براین ،این موضوعی بود که
لیبرالها را کامالً دیوانه میکرد .قوانین مهاجرتی که چندان جدی اجرا نمیشد به
مرکز توجه فلسفه لیبرال جدید رسید و از نظر بنن ،ریاکاری آنها را نمایان ساخت.
در جهان بینی لیبرال ،تنوع کامالً خوب و مفید بود در حالی که بنن معتقد بود هر
شخص عاقل ومنطقی که نور لیبرال چشمانش را کور نکرده باشد میتواند ببیند
که موج مهاجران با انبوه مشــکالت وارد میشــود ،فقط نگاهــی به اروپا بیندازید
و این مشــکالت بوســیله لیبرالهای لوس و ننر ایجاد نشــده بودند بلکه بوسیله
شهروندان بیپناه در انتهای دیگر موازنه اقتصادی به وجود آمده بودند.
ترامپ از روی نوعی غریزه یا درک سیاســی ابلــه دانا این موضوع را به تم خاص
خود تبدیل کرد و اغلب میگفت« :آیا دیگه هیچکس امریکایی نیست؟» ترامپ
در برخی از ســفرهای سیاســی گذشــته خود ،حتی قبل از انتخابات اوباما در سال
 ،2008با نوعی حس ســرگردانی و رنجش درباره ســهم جدی مهاجران اروپایی
و ســیل مهاجران از «آســیا و دیگر نقاط» حرف میزد( .این ســیل ،همانطور که
لیبرالها سریع صحت و سقم آن را بررسی کردند ،حتی با رشدی که داشت ،هنوز
نهر کامالً کوچکی بود ).تمرکز وسواس گونه او روی شناسنامه اوباما تا اندازهای در
مــورد بالی مهاجران غیراروپایی بود  ،نوعی حمله لفظی علیه گروههای نژادی.
اینها کی هستند؟ چرا اینجا هستند؟ ستاد تبلیغات گاهی تصویری تکان دهنده
پخشمیکرد.

یادداشت

تیزهوشی پیونگ یانگ
در برابر امریکا

تیزهوشــی کیــم جــوان در انتخــاب گزینــه و اهــداف
راهبــردی و مهــم موجب شــد بــا تشــخیص بموقع و
تغییــر ناگهانی مواضع خود ،زمینه گشــایش پیرامون
بحران کره شمالی را با امریکا محقق سازد:
اول -رهبــر کرهشــمالی وقتــی احســاس کــرد ،فشــار
اکبرقاسمی
ترامپ به گونهای اســت که دوکشــور مؤثــر هم پیمان
پیونــگ یانگ ،یعنــی چین و روســیه ناگزیر به تطبیق
سفیر پیشین ایران
در اوکراین ومصر
مفاد قطعنامه شکننده علیه کرهشمالی بویژه تحریم
موادسوختی و اخراج کارگران شمالی هستند ،نرمش را
به ادامه تهدیدهای لفظی ترجیح داد.
دوم -اینکه نرمش را با یک زمانگیری تردســتانه در قالب احیاســازی دوستی با
همســایه خــود کره جنوبی که هم زبان وفرهنگ بوده فرمتبنــدی و نرم افزاری
نمــود و در واقــع نرمش سیاســی را در انتخــاب بین گزینههای راهبــر دوتاکتیک
بموقع خود به گونهای ماهرانه جانمایی ساخت.
ســوم -اون احســاس کرد که راهی بجز شــانه خالی کردن نســبت بهمواضع تند
ش از اینکه موج فشــارهای عملی شــروع شود با استفاده از
قبلی خود ندارد ،و پی 
پوشش احیای دوستی درقالب بازیهای المپیک زمستانی ،زمینه ها و مقدمات
شیفت پارادایمی خویش را آرایش داد.
چهــارم -کیم جوان بهتــر دید به جای اینکه به چینیهــا و روسها امتیاز بدهد،
رئیس جمهوری کرهجنوبی را میانجی کرده و از طریق او مقدمات مذاکرات را با
ترامپ تسهیل سازد ،در واقع در این میان کیم جوان به چینیها و روسها درقبال
تطبیق سختگیرانه تحریمهای امریکا علیه پیونگ یانگ واکنش منفی نشان داد.
پنجم :هرچند پیام کیم به ترامپ را هیأت کرهجنوبی اعالم کرد و ترامپ عجوالنه
درصــدد بهرهوری ازاین گشــایش دیپلماتیــک برای خود برآمد ،اما تیلرســون و
سخنگوی کاخ سفید با واقع بینی بیشتری به این نکته که دوطرف باید با یکدیگر
مذاکره کنند تا نتایج الزم بهدست بیاید ،تأکید کردند.
ششــم :بهطــور واضــح ایــن انعطــاف ناگهانــی کیــم ،موضــع ترامــپ را در
ســختگیری بیشــتر درخصــوص امضــای مرحلــه بعــدی برجــام متصلبتر
خواهــد ســاخت ولیکن بــه علــت اینکه کیــم ابعــاد بــازی و امتیازدهی اش،
همچنــان درهالــهای از ابهــام بــوده اســت و احتمــال اتخاذ رویکرد سیاســت
مماطلــه را درنهان داشــته باشــد نیز متصوراســت ولــذا باتوجه بــه ابهامات
متعــدد در مواضــع ادارهکننــد گان امریــکا در ارتبــاط با هر دو پرونــده برجام
و پرونــده بحران کرهشــمالی ونامشــخص بودن زمــان و افق نتایــج دیدار دو
رئیــس جمهوری امریکا وکره شــمالی ،همچنــان پرونده بحران کره شــمالی
در وضعیــت ابهامات متزاید بهســر میبــرد و بنابراین همچنــان باید منتظر
روشنترشدن افقهای این بحران باقی ماند.

جیش االسالم در مذاکره با روسیه حاضر به خارج کردن مجروحان از «غوطه شرقی» شد

عقب نشینی گام به گام معارضان

گــروه جهان /پیش از ایــن گفته بودند
که هرگز به فکر مذاکره و دســت کشــیدن
از غوطــه شــرقی نیســتند .امــا پــس از
پیشــرویهای گســترده و ســریع دولــت
ســوریه ،در حالی که شــانس خــود رابرای
رویارویــی صفر میدیدند ،باالخره حاضر
شدندتاباروسیهبرسرمیزمذاکرهبنشینند
و شرایط صلح و عقبنشینی احتمالی را
بررسی کنند .گفت و گو ها تا عصر دیروز به
توافق جیش االسالم و روسیه برای خروج
زخمی ها و خانواده هایشان به بار نشست.
مرکز آشتی حمیمیم روسیه در سوریه
از گــروه شــبهنظامی معــارض «فیلــق
الرحمن» خواســته تا ارتباطــش را با گروه
تروریســتی النصــره قطــع کنــد .والدیمیر
زولوتوخین ،سخنگوی مرکز حمیمیم نیز
ایــن دیدارها را تأیید کــرد و خبر از حصول
پیشــرفت در این مذاکرات داد .به گزارش
«ایران» بهنقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،او
افــزود« :دیــداری کارآمد میان نمایندگان
حمیمیــم و گروههای معــارض و رهبران
فیلق الرحمــن که غیرقانونی اســلحه به
دســت دارنــد ،صــورت گرفته اســت .ما از
آنها خواســتیم تا فوراً جدایی خود از گروه
تروریســتی جبههالنصــره را اعــام کننــد.
گروههــا هــم مســائل مربــوط بهخــروج
النصره از غوطه شرقی به ادلب را بررسی
کردند .همچنین درباره برنامهریزی برای
عقبنشــینی فــوری نیروهــای النصــره از
غوطــه و آینده نیروهــای این گروه بحث و
گفتوگوشد.
گــروه فیلــق الرحمــان کــه در ابتــدا بــا
خارج شــدن جبهه النصره موافقت کرده
بــود ،حاضــر بــه توافــق نهایــی نشــد .امــا
جیشاالســام گــروه دیگــری کــه طــرف
مذاکره روسیه بود ،اعالم کرد که با نظارت
ســازمان ملل ،با مســکو به توافق رســیده
تــا زخمیهــا را از غوطــه شــرقی از طریــق
شــهرک مدیــرا خــارج کننــد .مقامهــای
ســوریه و روســیه مکــرراً هشــدار میدهند
بــا بمبارانهــای گســترده گروههــای
شبهنظامی،اوضاعغوطهشرقیروزبهروز
وخیمتر میشــود .زولوتوخین در این باره

افزود« :برخــاف ادعاهای تروریســتها،
مرکز آشتی سوریه که زیر نظر روسیه است
و مــورد حمایت دولت ســوریه قــرار دارد،
همچنانبهعملیاتانسانیخوددرغوطه
شرقی پایبند اســت .از ساعت  9صبح تا 2
بعد از ظهر ،ســیزدهمین فاز انســانی هم
عملیاتی شــده تــا اطمینان پیــدا کنیم که
کریدورهای انســانی بــه روی غیرنظامیان
بــاز اســت تا آنهــا را از غوطه شــرقی خارج
کند.پسازتحویلغیرنظامیان،نظامیانو
خانوادههایشان،تارسیدنبهادلبامنیت
آنها تأمین میشود ».بخشــی از مذاکرات
میانروسیهوگروههایمعارضمستقردر
غوطه شــرقی به این منظور صورت گرفته
تــا اطمینان حاصل شــود که غیرنظامیان
به امکانــات درمانی و کمکهای انســانی
دسترسی دارند .بهگزارش «ایران» به نقل
از خبرگــزاری رویتــرز ،روز گذشــته دولــت
دمشقتوانست 52غیرنظامیراکهشامل
 26کودک میشــد ،از درگیریها در غوطه
شــرقی نجــات دهــد و از آنجا خارجشــان
کند .طبق بیانیــه ارتش روســیه ،این افراد
توگوها با گروههای
پس از مذاکــرات و گف 
مســتقر در غوطه شــرقی ،از منطقه خارج
شــدند .این در حالی است که در نبردهای
13روزگذشتهارتشسوریهدرغوطهشرقی
59درصد این اراضی آزاد شده است.
ëëتالشهــای دولت ســوریه بــرای خروج
غیرنظامیانازغوطهشرقی
زولوتوخین اضافه کرده که مرکز آشتی
حمیمیم با حضور واســطهگران سازمان
ملــل و رهبــران گــرو ه جیشاالســام بــر
ســر خــروج دومیــن گــروه شــبهنظامیان
از غوطهشــرقی مذاکــره کــرده اســت.
جیشاالسالم دو روز قبل با عقبنشینی
نیروهای جبهه النصره از غوطه بهسمت
اســتان ادلــب موافقت کــرد و روز جمعه
نخســتین گــروه از نیروهــای مســلح این
گروه تروریستی به همراه خانوادههایشان
از غوطه شرقی در حومه دمشق از طریق
گذرگاه اردوگاه الوافدین به ســمت استان
ادلب حرکت کردند .مرکز آشــتی روســیه
در حــال مذاکره با مســئوالن تعــدادی از
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ëëروز گذشته دولت دمشق توانست 52غیرنظامی را که شامل 26کودک میشد ،از درگیریها در غوطه
شرقینجاتدهدوازآنجاخارجشانکند
ëëروســیه همراه با ایران و ترکیه حامیان آتشبس صلح در ســوریه هســتند .مدتها است مسکو تالش
میکند،دمشقرادربرابرخطراتگروههایتروریستیحفظکندوبافراهمکردنزمینهارسالکمکهای
انسانی،ازشدیدترشدناوضاعبحرانیآنجلوگیریکند
ëëارتش ســوریه از کشــف کارگاهی در منطقه غوطه شــرقی خبر داد که گروههای تروریســتی از آن برای تولید
سالحهایشیمیاییاستفادهمیکردندوبعدآنرابهگردندولتسوریهمیانداختند

روســتاها و شــهرکهای غوطــه بــرای
امدادرســانی بــه غیرنظامیــان و دریافت
تضمینهایــی بــرای خــروج امــن آنهــا
از طریــق گذرگاهــی انســانی در اردوگاه
الوافدیناست.زولوتوخیندرادامهگفت:
«گــذرگاه دیگــری در اطراف جســرین در
جنــوب غوطه شــرقی فعال شــده اســت
و یــک مرکــز پزشــکی و یــک پایــگاه ارائه
وعدههــای غذایی گرم در این گذرگاه دایر
شده اســت .همچنین وسایل نقلی ه برای
انتقالغیرنظامیانبهمناطقامندرآنجا
وجود دارند ،با این حال شرایط همچنان
در غوطــه شــرقی دشــوار و دچــار تنــش
اســت ،گروههــای مســلح در  ۲۴ســاعت
گذشــته دو بــار دمشــق و اطــراف آن را بــا
هفت خمپاره هدف قرار دادند ».روســیه
همراه بــا ایران و ترکیه حامیان آتشبس
صلح در ســوریه هســتند .مدتها اســت
مســکو تالش میکند ،دمشــق را در برابر

خطــرات گروههای تروریســتی حفظ کند
و با فراهم کردن زمینه ارســال کمکهای
انسانی ،از شــدیدتر شدن اوضاع بحرانی
آن جلوگیری کند .با وجود این ،روز گذشته
بــرای دومین بــار ،پهپادهای ناشناســی،
پایــگاه حمیمیــم در الذقیــه ســوریه را
مــورد حمله قــرار دادنــد اما این اقــدام را
نیروهای روســی مســتقر در پایــگاه ناکام
گذاشــتند .از ســوی دیگر پرتــاب خمپاره
گروههای تروریســتی بــه منطقه الکباس
در حومه دمشق ،جان دو شهروند سوری
را گرفت .حمالت خمپارهای روز یکشنبه
تروریســتها به منطقه جرمانا در استان
ریف دمشــق نیــز چهار کشــته و  6زخمی
برجای گذاشت .این گروههای تروریستی
ازماهپیشتاکنونبیشترمناطقمسکونی
دمشــق و حومه آن را با شلیک موشک و
خمپاره هدف قــرار میدهند و برای جان
سالم بردن از دست ارتش سوریه مردم را

خاورمیانه وآسیا مقصد بیشترین سالح های صادراتی
گــروه جهان /بین ســالهای  2013تا
 2017میالدی بیشــترین میــزان واردات
ســاح در جهــان بــه خاورمیانــهای کــه
در آتــش جنگهــا میســوزد و آســیایی
کــه آبســتن جنگهــا و ناآرامیهاســت
اختصاص یافته و بزرگترین صادرکننده
ســاح بــه اقصی نقــاط جهــان از جمله
خاورمیانهوآسیانیزامریکاستکهاگرچه
ایــن جایگاه بــرای این ابرقــدرت جهانی
تازگــی نــدارد امــا رشــد  103درصــدی
صادرات ســاح به خاورمیانه و آســیا در
مقایســه با دوره  5ساله گذشته ( 2008تا
 )2012بشدت نگرانکننده است.
بهگــزارش «ایــران» به نقــل از پایگاه
خبری نیوزلند هرالد ،مؤسسه تحقیقات
صلــح بینالملل اســتکهلم (ســیپری)
دیروز دوشــنبه در تازهترین گزارش خود
دربــاره صادرات ســاح در جهــان اعالم
کــرد ،در دوره  5ســاله بیــن ســالهای
 2013تــا  2017حجــم صــادرات ســاح
از کشــورهای تولیدکننــده و در رأس آن
امریــکا بــه ســایر کشــورهای جهــان 10
درصــد افزایش یافتــه و بیــش از دوره 5
ساله گذشته یعنی بین ســالهای 2008
تا  2012بوده اســت و امریکا  34درصد از
این حجم صادرات تسلیحاتی به سراسر
جهان را به خود اختصاص داده است.
بنــا بــر گــزارش ســیپری ،نزدیــک
بــه نیمــی از فــروش ســاح امریــکا بــه
خاورمیانــه ناآرام و پرتنش بوده و پس از
خاورمیانه ،کشورهای آسیایی در جایگاه
بعدی واردات ســاحهای امریکایی قرار
گرفتهاند .اگرچه سیپری افزایش تنشها
در خاورمیانــه و آســیا را دلیــل افزایــش
شــدید واردات ســاح بــه ایــن مناطــق
اعالم کرده اســت امــا برخی تحلیلگران
و رســانههای بینالمللی بــه عکس این
قضیــه بــاور دارنــد و معتقدند ،چه بســا
قراردادهای تسلیحاتی بزرگی که امریکا و
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دیگر کشورهای تولیدکننده و صادرکننده
ســاح جهان از جمله انگلیس و فرانسه
بــا برخــی کشــورهای ثروتمنــد منطقــه
خاورمیانــه نظیــر عربســتان ســعودی و
امــارات میبندنــد بــر شــدت ناآرامیها
در منطقــه میافزایــد .دونالــد ترامــپ،
رئیــس جمهــوری امریــکا در چهارمین
مــاه حضــورش در کاخ ســفید (مــاه مه)
عربستان ســعودی را بهعنوان نخستین
مقصد ســفر خارجی خــود انتخاب کرد.
در آن سفر توافق تسلیحاتی  110میلیارد
دالری بین واشنگتن – ریاض نهایی شد.
هفته گذشــته نیز در جریان سفر محمد
بن سلمان ،ولیعهد سعودی به انگلیس
توافــق فروش  48فروند جنگنده تایفون
انگلیــس بــه عربســتان امضــا شــد .در
حالی که عربســتان ســعودی حدود سه
ســال است که بهطور شــبانه روزی یمن،
فقیرترین کشــور عربی جهان را بمباران
میکنــد .خبرگــزاری فرانســه بــا اســتناد
بهتازهترین گزارش «سیپری» نوشت ،در
بازه زمانــی  ۲۰۱۳تا پایــان  ۲۰۱۷واردات
سالح به خاورمیانه جنگ زده بیش از دو
برابر شده و نسبت به دوره پنج ساله قبل
از آن ۱۰۳ ،درصد رشد نشان میدهد .بر

ولیعهد عربستان «ولید بن طالل» را ممنوع الخروج کرد

ولیــد بــن طالل ،شــاهزاده میلیاردر عربســتانی از کســب مجوز بــرای خروج از
کشــور و سفر به کشــورهای غربی ناکام ماند .این اقدام تأکیدی بر ادامه کنترل
شــاهزادهها و ســرمایهدارانی اســت که به دســتور محمد بن ســلمان ،ولیعهد
عربســتان بازداشــت و سپس آزاد شدند .بهگزارش ایســنا به نقل از رأی الیوم،
محمــد بــن ســلمان به بهانــه مبارزه با فســاد حــدود  ۴۰۰نفر از شــاهزادگان و
بازرگانــان عربســتانی را اوایل نوامبر بازداشــت کرد کــه در رأس آنها بن طالل
قرار داشــت .او پس از فشارهای بینالمللی و در ازای دریافت پول شاهزادهها
و بازرگانان را آزاد کرد اما ظاهراً آنها نمیتوانند آزادی کامل داشــته باشند .در
این راســتا ،ولید بن طالل که قصد داشــت به جنوب فرانســه ســفر کند ،مجوز
خروج از عربستان و سفر به غرب را دریافت نکرده است.

این اساس خاورمیانه مقصد واردات ۳۲
درصد کل صادرات سالح در جهان بوده
اســت .در این گزارش آمده است ،در این
بازه زمانی عربســتان بعد از هند دومین
واردکننده بزرگ سالح در جهان شناخته
شده اســت و  ۶۱درصد سالحهای صادر
شــده به عربستان از امریکا بوده و پس از
آن ،انگلیس با  ۲۳درصد صادرات سالح
به عربستان در جایگاه دوم قرار دارد.
بهگزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری
فرانســه ،پیتــر ویزمن ،پژوهشــگر ارشــد
مؤسســه ســیپری در واکنــش بــه ایــن
گزارش نگرانکننــده گفت :درگیریهای
خشــونتآمیز وســیع در خاورمیانــه و
نگرانیهــا دربــاره حقــوق بشــر باعــث
شــده در اروپای غربی و امریکای شمالی
بحثهای بســیار داغــی درمورد محدود
کــردن فــروش تســلیحات بــه راه بیفتد.
او افــزود :امریــکا و کشــورهای اروپایــی
همچنــان اصلیتریــن صادرکننــدگان
ســاح بــه منطقــه خاورمیانــه بــوده و
تأمینکننــده  ۹۸درصــد تســلیحاتی که
عربستان وارد کرده ،بودهاند.
عــاوه بــر خاورمیانــه ،در گــزارش
ســیپری آمــده اســت ،در دوره – ۲۰۱۳

 ۲۰۱۷صادرات سالح به آسیا و اقیانوسیه
نیــز افزایش قابــل توجهی داشــته و این
مناطــق بــا تصاحب ســهم  ۴۲درصدی
از مجمــوع واردات جهانــی ســاح در
جایــگاه نخســت واردات ســاح جهــان
قــرار گرفتهانــد .در آســیا هنــد بزرگترین
واردکننده ســاح جهان بوده که سهم 12
درصدی از این واردات را داشــته و روسیه
تأمینکننده اصلی ســاحهای این کشور
ســهم  ۶۲درصدی در تأمین تسلیحات
هنــد داشــته اســت .همزمــان تحویــل
ســاحهای امریکایی به هند در این دوره
پنج ساله بیش از شش برابر شده است.
ســایمون ویزمــن ،محقــق مؤسســه
ســیپری در این بــاره گفت :تنشها میان
هنــد از یــک طــرف و پاکســتان و چین از
طرفــی دیگــر ســبب افزایــش تقاضــای
هند برای سالحهای سنگین که خودش
قادر به تولید آنها نیست ،شده است .در
گــزارش ســیپری آمده اســت :علی رغم
افزایــش واردات ســاح بــه خاورمیانــه
و آســیا در دوره  5ســاله ،2017 -2013
واردات ســاح بــه آفریقــا ،امریــکا و اروپا
نســبت به دوره  5ســاله گذشــته کاهش
یافتهاست.

کنفرانس کمک به فلسطین با حضور  90کشور برگزار میشود

ســازمان کاریابی و کمک به آوارگان فلســطین (آنروا) اعالم کرده که  90کشور در
کنفرانس حامیان مالی فلسطین شرکت خواهند کرد تا کاهش کمکهای امریکا
به این ســازمان را جبران کنند .پس از اعتراضهای گســترده مردم فلسطین به
انتقــال ســفارت امریــکا به بیتالمقدس در راســتای به رســمیت شــناختن آن
بهعنوان پایتخت رژیم صهیونیستی ،ایاالت متحده تهدید خود را عملی کرد و
کمکهایش به مردم فلسطین را بشدت کاهش داد .پس از آن بود که سازمان
آنــروا اعــام کرد که از کشــورهای جهــان دعــوت میکند تا در چنیــن موقعیت
حساسی به کمک مردم فلسطین بیایند و قطع کمکهای امریکا را جبران کنند.
سامی مشعشع سخنگوی این سازمان اعالم کرده که این کنفرانس در ماه مه در
رم برگزار میشود و به احتمال زیاد میتوان به نتایج آن خوشبین بود.

سپر انســانی خود میکنند و تاکنون در اثر
ایــن حمالت تعداد زیادی از شــهروندان
سوری کشــته یا زخمی شــدهاند .با وجود
حمالت تروریســتی ایــن گروههــا ،ارتش
ســوریه عزم خــود را جزم کــرده که هرچه
ســریعتر غوطــه را از حضــور گروههــای
تروریســتی پاکســازی کنــد .شــبکه خبری
المیادین گزارش داده که در همین راستا،
ارتــش ایــن کشــور بعــد از درگیریهــای
شــدید بــا افراد مســلح بر شــهرک َمدیرا
در غوطــه شــرقی تســلط پیــدا کــرد ،قرار
اســت بزودی آزادسازی منطقه حرستا از
دســت افراد مسلح مخالف را اعالمکند.
همزمــان با این تالشها ،ســوریه در حال
مذاکره بــرای جدا کردن ســقبا ،حموریه،
کفــر بطنــا در عملیــات نظامــی خــود در
غوطه شــرقی اســت .ارتش سوریه بعد از
تسلط بر شهرک مدیرا و رسیدن نیروهای
پیشرویکنندهازسمتمسرابابهنیروهای

آسیا

مستقر در منطقه اداره المرکبات در شهر
حرســتا ،توانســت  52درصــد از مناطــق
اشــغالی تروریســتها را آزاد کند و غوطه
شــرقی را بــه دو بخش جنوبی و شــمالی
تقسیم و شهر دوما را محاصره کند.
ëëپنتاگون:سندیازحملهشیمیایی
بهغوطهشرقینداریم
به گزارش «ایران» به نقل از خبرگزاری
فرانســه ،جیمز ماتیس وزیــر دفاع امریکا
در مســقط ،پایتخــت عمــان در دیــدار بــا
سلطان قابوس ،پادشاه این کشور با اشاره
بهگزارشهای حمله شــیمیایی به غوطه
شــرقی گفــت« :گزارشهــای هولناکــی
درباره اســتفاده از گاز کلر در غوطه شرقی
به دســت من رســیده اســت اما من هیچ
ســند قطعــیای نتوانســتم پیدا کنــم .ما
پیــش از ایــن بارهــا گفتهایم که اســتفاده
دولــت ســوریه از گاز کلــر علیه مــردم این
کشور تصمیمی بشدت نابخردانه است».
ماتیس در ادامه با اشاره به واکنش امریکا
در برابر این گزارشها گفت« :اگر صحت
اینگزارشهااثباتشود،رئیسجمهوری
امریــکا اتــاق عملیاتــی دارد کــه پیــش از
تصمیمگیــری بــا اعضــای آن مشــورت
میکنــد تا بهترین تصمیــم را بگیرد .من
اوضــاع غوطــه را بــه دقت زیر نظــر دارم،
روســیه قــرارداد آتشبــس امضا کــرد اما
متحدانش همچنان بــه بمبارانها ادامه
میدهند آن هم با بدترین و شــدیدترین
وضــع حتــی بیمارســتانها هــدف قــرار
میگیرند؛ مســکو یا ناتوان است یا شریک
در اقدامــات غیرقانونــی یــا هــر دو ».ایــن
در حالی اســت که ارتش ســوریه از کشــف
کارگاهی در منطقه غوطه شرقی خبر داد
که گروههــای تروریســتی از آن برای تولید
ســاحهای شیمیایی اســتفاده میکردند
و بعــد آن را بــه گــردن دولــت ســوریه
میانداختنــد .از طرف مقابل ،الکســاندر
فومیــن ،معــاون وزیــر دفــاع روســیه هم
گفت ،ایاالت متحده با وجود تعهدات در
حفظ تمامیت ارضی و اســتقالل سوریه،
با حمایت از تروریستها تالش میکند تا
این کشور را تقسیم کند.

پیش شرطهای رئیس «سیا»
توگو با کره شمالی
برای گف 

توگوی
در شــرایطی که کاخ ســفید اعالم کرده برای گف 
تاریخــی بــا کــره شــمالی شــروط بیشــتری را تحمیــل
نخواهــد کــرد« ،مایــک پمپئــو» رئیس ســیا تأکیــد کرد
واشــنگتن حاضر به دادن هیچ امتیازی به پیونگ یانگ نبوده و پیونگ یانگ باید
 2پیش شرط تعلیق آزمایشهای هستهای و عدم مخالفت با برگزاری مانورهای
توگوها اجرا کند .به گزارش ایسنا به نقل
نظامی واشــنگتن  -ســئول را پیش از گف 
از خبرگــزاری رویتــرز ،روز گذشــته «مایک پمپئو» رئیس آژانــس اطالعات مرکزی
امریکا (ســیا) در گفتوگو با شــبکه خبری فاکس نیوز اعالم کرد دیدار آتی «دونالد
ترامپ» رئیسجمهوری امریکا و «کیم جونگ اون» رهبر کرهشمالی صرفاً جنبه
توگوها امریکا حاضر نیست
نمایشی ندارد .وی به صراحت تأکید کرد در این گف 
هیچ امتیازی به کره شمالی بدهد .پمپئو در عین حال افزود :رهبر کرهشمالی برای
مذاکرهباواشنگتنبایدباپیششرطمتوقفکردنآزمایشهایهستهایوموشکی
وعدممخالفتبابرگزاریمانورهایامریکاوکرهجنوبیموافقتکند.واشنگتننیز
تا پیش از مالقات ترامپ و اون ،به فشارهای اقتصادی خود علیه کرهشمالی ادامه
توگو با
خواهد داد .رئیس آژانس اطالعات مرکزی امریکا (سیا) در حالی برای گف 
کرهشمالی پیش شرط تعیین میکند که روز گذشته مقامهای دولت ترامپ ،اعالم
کردند ،قرار نیســت پیش از دیدار تاریخی رهبران واشنگتن و پیونگ یانگ ،شروط
بیشتری بر کره شمالی تحمیل شود .به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری فرانسه،
این ســخنان در حالی مطرح میشــود که چند روز پیش در اتفاقی بیسابقه اعالم
شــد که ترامپ قبول کرده تا ماه مه با کیم جونگ اون رهبر کره شــمالی دیدار کند.
کره شــمالی پیشــتر مدعی شــده بود در طول این مدت ،آزمایشهای هســتهای و
موشکی را تعلیق کرده و از رزمایش نظامی امریکا-کره جنوبی انتقاد علنی نکند.
خبر دیگر اینکه همزمان با عزم راســخ رهبران کره شمالی و امریکا برای کاستن از
بحران در شــبه جزیره ،واشــنگتن از اعزام کشــتی جنگی «یو اس اس واسپ» ویژه
فرود جنگندههای این کشور به کرهجنوبی خبر داد.

ساخت پایگاه نظامی روستاهای ویران شده
«روهینگیا»

سازمان عفو بینالملل اعالم کرد ارتش میانمار در ادامه سیاستهای
پاکسازیقومیخودعلیهمسلمانانراخین،قصددارددرمحلتخریب
مساجدوخانههایاقلیتروهینگیا،پایگا هوشهرکهاینظامیبسازد.
بهگزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،روز گذشته «تیرانا حسن»،
مدیر واکنش بحران عفو بینالملل با انتشار بیانیهای اعالم کرد :آنچه
در تصاویــر ماهوارهای از ایالت راخین مشــاهده کردیم ،نشــان دهنده
غصب زمین توسط ارتش میانمار با سرعت باال است .در این گزارش
تأکید شــده خانهها و مســاجد برخی از روســتاها با بولدوزر خراب شده
و دولــت در حال ســاخت پایگاه در آنها اســت .دولــت و ارتش میانمار
نسبت به این گزارش تاکنون اظهارنظری نکردند .این در حالی است که
«آنگ سان سوچی» همچنان نسبت به خشونتهای ارتش کشورش
علیه مسلمانان روهینگیا سکوت کرده است .این سکوت دیروز برخی
قانونگذاران کنگره امریکا را به واکنش واداشت تا تالش کنند ،یک دهه
پس از اعطای «مدال طالی کنگره» به رهبر دوفاکتو میانمار ،این مدال
را از وی پس بگیرند .اقدامهای خشونتآمیز راهبان تندروی بودایی در
میانمار و اخیراًسریالنکا ،در بخشهایی از آسیا تلقی عمومی از مذهب
بــودا را بهعنوان مذهبــی مداراکننده تغییر داد .خبرگزاری فرانســه در
تحلیلی با اشاره به وقایع میانمار ،سریالنکا و تایلند نوشت :بنیادگران
بودایــی باوجود چندین قرن همزیســتی مســالمتآمیز اخیراً اســام
را یــک دین مهاجم که امپراطوریهای بودایــی در مالزی و اندونزی را
ساقطکرده،میدانند.بعدازآنکهطالباندرافغانستانمجسمهبودارا
منفجرکردومناقشهجنگباتروریسمباالگرفت،شکایتهایتاریخی
به افراط کشیده شد و با اسالم هراسی تالقی پیدا کرد.

