روسیه :تحرکات ناتو در اروپا
امنیت این قاره را تهدید میکند

روسیه هشدار داد که تحرکات سازمان پیمان
آتالنتیک شمالی (ناتو) در اروپا ،امنیت این قاره
را تهدید میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما ،روسیه اعالم
کرد سازمان ناتو با افزایش آمادگی نظامی خود درقاره
اروپا ،امنیت این قاره را وخیمتر خواهد کرد و مســکو
این مسئله را در برنامهریزیهای نظامی خود ،در نظر
خواهد گرفت.
پنجشنبه  ۲۴خرداد ۱۳۹۷

 ۲۹رمضان 14۳۹

چرخش آشکار ایتالیا به سمت روسیه
رم :مسکو همپیمان اصلی اروپا علیه تروریسم است

«الکساندر گروشکو» معاون وزیرخارجه روسیه با
انتقاد از این تحرکات ،اعالم کرد ،مســکو همه تدبیر
نظامی الزم را برای تامین امنیت خود به کار میگیرد.
مقامات غربی هفته گذشته اعالم کردند که آمریکا
در اقدامی جدید ،برای تقویت توان بازدارندگی ناتو در
برابر هرگونه حمله روسیه ،متحدان اروپایی خود را برای
استقرار هر چه بیشتر موشکها ،کشتیها و هواپیماهای
ناتو تحت فشار قرار داده است.
 ۱۴ژوئن 20۱۸

ن پالیسی :ترامپ از اون
فاری 
امتیازی نگرفت و دست خالی
به واشنگتن برگشت
یک نشریه آمریکایی با اشاره به مذاکرات اخیر رئیسجمهور
آمریکا و رهبر کرهشمالی در سنگاپور ،نوشت که علیرغم ادعاهایی
که میشود ،واشنگتن از این مذاکره امتیازی به دست نیاورده است.
«فارین پالیسی» نوشت :دونالد ترامپ و تیم وی در حالی به واشنگتن
بازمیگردند که هیچ توافقی بر ســر بازرســی از تاسیسات موردنظر در
کرهشمالی ،به دست نیامد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی ،این نشریه به نقل از «جیمز
تــراب» احتمال داد کــه رئیسجمهور آمریکا مغلوب شــیوههای رهبر
کرهشمالی شود و «کیم جونگاون» ،بدون اعطای هر امتیازی ،به اهداف
خود برسد.
این تحلیل و تحلیلهای مشــابه درحالی صورت میگیرد که ترامپ
واقعا خود را پیروز مذاکرات سنگاپور میداند .او مدعی است که از «باراک
اوباما» رئیسجمهور سابق آمریکا بهتر عمل کرده و به دستاوردهای بهتری
رسیده است.
درهر حال ،زمان در اینجا بهترین قاضی اســت و باید منتظر ماند و
دید که آیا رهبر کرهشــمالی به راحتی و بدون دریافت امتیاز درخوری،
از برنامههای هستهای دست خواهد کشید ،و یا برنامههای دیگری را در
سر دارد.

وزیرکشور و معاون نخستوزیر ایتالیا روسیه
را همپیمان اصلی اروپا در جنگ علیه تروریسم
دانست و خواستار همکاری بیشتر میان دو طرف
شد.
«ماتئو ســالوینی» در گفتوگو با روزنامه روســی
«ایزوستیا» اظهار داشت :روسیه همپیمان اصلی (اروپا) در
جنگ با تروریسم است و باید در زمینه دفاع از شهروندان
اروپایی در برابر تروریسم ،با این کشور همکاری کرد.

شماره ۲۱۹۲۸

صفحه آخر
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نبرد سرنوشت ساز بر سر بندر استراتژیک یمن

انصاراهلل :الحدیده را
گورستان متجاوزان میکنیم

اظهارات تازه پامپئو

وزیر خارجه آمریکا یک روز پس از برگزاری نشســت ترامپ و رهبر
کره شمالی در سنگاپور ،گفت که واشنگتن انتظار دارد پیونگ یانگ طی
دو سال و نیم ،گامهایی چشمگیر در مسیر خلع سالح هستهای بردارد.
به گزارش خبرگزاری فارس« ،مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا یک
روز پس از دیدار روســای جمهور کشورش و کره شمالی در سنگاپور ،از
جزئیات انتظارات هستهای آمریکا از کرهایها پردهبرداری کرد.
برپایه گزارش شبکه خبری راشاتودی ،پامپئو که ساعاتی پیش وارد
پایتخت یکی از متحدان اصلی آمریکا در شرق آسیا یعنی کره جنوبی شده
گفته که آمریکا انتظار دارد کره شــمالی ظرف دو سال و نیم« ،گامهایی
چشمگیر» در میسر خلع سالح هستهای بردارد.

میوه تازه اصالحات بن سلمان

 9خواننده زن در  2شهر عربستان
به بهانه عیدفطر کنسرت برگزار میکنند
عربستان در تعطیالت عید فطر و در ادامه اجرای برنامه به
اصطالح «اصالحات» بن سلمان که با هدف سکوالر کردن این
کشــور صورت میگیرد ،در دو شهر «جده» و «ریاض» ،میزبان
کنسرت  9خواننده زن خواهد بود.
هر چند سیاست بسته آلسعود در عربستان ادامه دارد و شیعیان در
شرق این کشور با فشارهای گذشته همچنان روبهرو هستند ،اما محمد
بن ســلمان ،ولیعهد سعودی تالش میکند وجهه جدیدی از عربستان
وهابی به دنیا نمایش بدهد که کامال سکوالر است.
بــه گزارش فارس ،روزنامه «عکاظ» عربســتان اعــام کرد که در
تعطیالت عید فطر  9خواننده زن دنیای عرب در عربســتان کنســرت
اجرا خواهند کرد.
طبق این گزارش ،گروههای مختلفی کنسرت  9خواننده را برگزار
میکنند که در رأس آن مجموعه «روتانا» است .این کنسرتها با حمایت
«هیئت فرهنگ و تفریح» عربستان برگزار میشوند.
ورود خوانندگان زن و چهرههای مبتذل دنیای عرب به عربستان آن
هم در ایامی مذهبی تعطیالت عیدفطر ،صرفا با هدف تغییر ذائقه جامعه
سعودی و تحمیل سبک زندگی غربی به این جامعه است.
به هر حال ،برگزاری کنســرت ،میوه تازهای است که ملت عربستان
از اصالحات ادعایی بن سلمان میچیند.
به گفته کارشناســان ،این طرح ولیعهد سعودی را نباید اصالحات
نامید ،چرا که بر جامعه سرکوب شده سعودی ،بیبندوباری و ابتذال را
نیز تحمیل خواهد کرد و هیچ گشایشی را در عربستان ایجاد نمیکند.

کوتاه از سراسر جهان
فرانسه

خبرگزاری جمهوری اسالمی« :ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه،
سیاســت خارجی ،دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا را بیثبات کننده
خواند و گفت :ترامپ مصمم است به تدریج شرایط چند قطبی در جهان
را برچیند و این باعث ایجاد یک دوره تردید و خطر میشود .آمریکا خود
را در قلعه قدرت خود ،محبوس کرده است.

سوریه

خبرگزاری آناتولی :منابع محلی سوری اعالم کردند ،نظامیان ایتالیایی
از عراق وارد ســوریه شدند و به «دیرالزور» رفتند .این منابع بدون اشاره
به شمار نظامیان ایتالیایی ،گفتند که این نظامیان در مناطق تحت سلطه
کردهای مســلح تحت حمایت آمریکا موسوم به «نیروهای دموکراتیک
سوریه» مستقر شدند.

مصر

فارس :دادگاه مصر حکم حبس دختر و همســر «یوسف القرضاوی»
رئیس اتحادیه جهانی مســلمانان را به اتهام حمایت مالی از تروریســم،
صادر کرد .یوسف القرضاوی هرچند مخالف دولت «عبدالفتاح السیسی»
رئیسجمهور مصر است ،ولی به خاطر موضعگیریهای چند سال اخیرش
علیه مقاومت ،در میان ملتهای منطقه نیز محبوبتی ندارد.

ترکیه

اسپوتنیک :رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه ،گفت :ما سیستم
«اس »400-را از روسیه ،برای ذخیره در انبار نخریدهایم و در صورت نیاز،
از این سیســتم استفاده خواهیم کرد .اگر از آن استفاده نکنیم ،چه باید
بکنیم؟ آیا باید به مرحمت آمریکا تکیه کنیم .خرید اس 400-از روسیه،
باعث ناخرســندی آمریکا از ترکیه شده است .آنکارا به عنوان عضو ناتو،
در اقدامی غیرمعمول ،آذر ماه گذشته توافق خرید اس 400-را با روسیه
امضاء کرده است.

تونس

الجزیــره :مردم تونس با برگزاری تظاهرات در پایتخت این کشــور،
امارات را به توطئه برای انجام کودتا در تونس متهم و این اقدام ابوظبی
را محکوم کردند.
براســاس خبرهای رسیده« ،لطفی براهم» وزیرکشور تونس ،به طور
محرمانه با رئیس دستگاه اطالعات امارات در جزیره «چریه» تونس دیدار
کــرد و دو طرف برای انجام کودتا علیه دولت تونس با یکدیگر گفتوگو
کردند.

همزمان بــا اعالم خبر حمله زمینی ،هوایی
و دریایی ائتالف ســعودی بــه بندر الحدیده،
انقالبیــون یمن اعالم کردند که این شــهر را
گورستان و باتالق متجاوزان خواهند کرد.
بنــدر الحدیده در غرب یمن به عنــوان تنها راه
ارتباطی انقالبیون این کشــور با جهان خارج در چند
هفته گذشته شاهد درگیری بین مزدوران سعودی با
نیروهای انصاراهلل بوده است .اما دیروز خبرهای بسیار
مهمی در مورد این بندر منتشر شد .دیروز رسانههای
عربی به نقل از دولت مســتعفي و فراري يمن از آغاز
عمليات نظامي براياشــغال بنــدر الحديده در يمن
خبر دادند .البته در هفتههای گذشته درگیریها در
این منطقه ادامه داشته و  650مزدور سعودی نیز به
هالکت رســیدهاند .طبق گزارشهای خبری پس از
حمالت توپخانهای و هوایی گسترده متجاوزان سعودی
و اماراتی ،نیروهای این دو کشــور همراه با مزدوران
یمنی خود ،حمله زمینی برایاشغال بندر استراتژیک
الحدیده را آغاز کردند که نگرانیها درباره سرنوشــت
هزاران غیر نظامی ساکن این شهر را افزایش داده است.
سایت خبری العربیه عربستان در این رابطه اعالم کرد،
تیپی از ارتش دولت (مستعفی) یمن عملیات یورش
به الحدیده را با حمایت هوایی و دریایی ائتالف عربی
به رهبری عربستان آغاز کرده است.
خبرگزاری رویترز نیز صبــح دیروز گزارش داد،
ائتالف عربی خود را برای ورود به بندر الحدیده آماده
میکنــد و نیروهای اماراتی عضو این ائتالف ،قبال دو
روز به نیروهای وابســته به انصاراهلل مهلت داده بودند

که سه شنبه شب این مهلت به اتمام خواهد رسید.

هشدار ارتش و انصاراهلل

انصاراهلل و ارتش یمن هم اعالم کرده اند که استان
الحدیده را بــه باتالق متجاوزان تبدیل خواهند کرد.
سرلشگر «شرف لقمان» سخنگوی ارتش یمن گفت:
نبردها از مدتی پیش در جریان است و همه مسیرهای
منتهی به بندر الحدیده (از سوی متجاوزان) آزمایش
شده اســت .اگر خواسته باشــند به جاده «میدی»
بازگردند ،ما در انتظار آنها هســتیم و آمادگی زیادی
داریم .وی افزود :صالح الصماد رئیسفقید شــورای
عالی انقالب یمن تهدید کرده بود که نیروهای ارتش
و کمیتههای مردمی یمن تنگه باب المندب را خواهند
بست .ما برای جنگ خیابانی و شهری آماده هستیم
و در همه ســطوح دفاع خواهیم کرد .سرلشکر شرف
لقمــان درباره آمادگی نظامی در داخل بندر الحدیده
گفت« :الحدیده شهر بزرگی با سه میلیون نفر جمعیت
است و ورود به آن ،مشکل بزرگی برای ائتالف متجاوز
خواهد بود و در باتالق آن غرق خواهند شد .این ائتالف
نخواهد توانســت به جایی در الحدیده وارد شود ،زیرا
نتیجه چنین کاری به طور قطع به نفع ما خواهد بود،
ما آنجا را میشناسیم».
محمد علی الحوثی رئیــسکمیته عالی انقالب
یمن هم تاکید کرد ،یمنیها هراسی از هرگونه تنش
آفرینی نظامی متجاوزان ندارند .الحوثی افزود :هرگونه
ماجراجویی از این دست شکست خواهد خورد .دیگر
سران انصاراهلل نیز جمالت مشــابهی را بیان کردند.
آنها تهدید کردند که الحدیده را گورستان متجاوزان

خواهنــد کرد و اقدامات آنها در آینده ،غافلگیرکننده
خواهد بود.

انهدام ناوچه اماراتی

در جریان نبردهای الحدیده ،نیروی دریایی ارتش
یمن صبح دیروز ضربهای ســنگین به متجاوزان وارد
کــرده و یک ناوچه آنها را در ســواحل بندر الحدیده
منهــدم کردند تا بر آمادگی خود بــرای دفاع از این
شــهر تاکید کنند .یک منبع نظامــی یمنی در این
باره گفت« :دو ناوچه اماراتی حامل نیرو و تجهیزات،
مامور پیاده کردن نظامیان در نزدیک ســواحل یمن
بودند .در عملیــات ارتش و کمیتههای مردمی یمن
یکی از این ناوشــکنها در سواحل منطقه «غلیفقه»
منهدم و دیگری مجبور به فرار به سمت جزیره «زقر»
شــد .ستونهای دود بر فراز ناوچه منهدم شده ،قابل
مشــاهده است ».یک منبع در نیروی دریایی ارتش و
کمیتههای مردمی یمن به شبکه تلویزیونی المسیره
گفت« :ناوشــکن اماراتی با دو فروند موشک دریایی
هدف قرار گرفت و آتش از آن شعله میکشد و تالش
متجاوزان برای نجات سرنشینان آن ادامه دارد».
در همین راستا ،یک مقام نظامی یمنی موفقیت
نیروهای ارتش و کمیتههای مردمی در انهدام ناوچه
اماراتی را ضربه بزرگ و یک سیلی به مزدورانآمریکا
و رژیم صهیونیســتی قلمداد کرد .معاون سخنگوی
ارتش یمن تاکید کرد ضربه نیروی دریایی به متجاوزان
پیامی به همراه دارد مبنی بر اینکه نیروی بازدارندگی
در آغاز راه است .این مقام نظامی یمن به جنگ روانی
و تبلیغاتی رژیم سعودی و دیگر متحدانش در ائتالف

جنگ افروزان علیه یمناشاره کرد و گفت :جنگ روانی
پس از این شکست زودهنگام به خود دشمن بازگشته
و به زیان آنها شده است .معاون سخنگوی ارتش یمن
تاکید کرد :آنچه برای متجاوزان در مراحل آینده تدارک
دیده شده ،توانمندیهای رعبآور در سطح نبرد است.

هشدار درباره فاجعه انسانی

این در حالی است که براساس برآوردهای سازمان
ملل ،این جنگ بزرگترین بحران انسانی جهان را رقم
خواهد زد .به رغم این هشــدار ،ائتالف متجاوز عربی
هزاران مزدور را با سازوبرگ نظامی تحت عنوان کذایی
«مقاومت یمن» روانه الحدیده کرده است .این نیروها
شامل سه گروه از نیروهای جنوب آموزش دیده توسط
امارات ،همچنین تعدادی از ســاکنان الحدیده حامی
منصور هادی رئیسجمهوری مســتعفی یمن و نیز
نیروهایی به ســرکردگی محمد علی صالح ،برادرزاده
علی عبداهلل صالح هستند.
انصاراهلل بر بندر استراتژیک الحدیده که  ۷۰درصد
واردات یمن از این بندر انجام میشــود ،تسلط دارد.
بندر الحدیده شریان اصلی حیات برای ورود کمکهای
انسانی به یمن محسوب میشود .طبق گزارشها ۲۵۰
هزار یمنی در صورت باال گرفتن آتش جنگ با احتمال
خطر مرگ و نیز بیش از هفت میلیون در شمال یمن
با خطر مرگ بر اثر گرسنگی در صورت توقف ارسال
کمکهای غذایی و دارویی در نتیجه بسته بودن بندر
الحدیده روبهرو خواهند شد .صندوق حمایت از کودکان
سازمان ملل (یونیسف) نیز هشدار داد که این حمله،
جان  300هزار کودک یمنی را تهدید میکند.

رایزنیها برای تعیین نخستوزیر جدید عراق

توافق مقتدا صدر و هادی عامری برای تشکیل ائتالف بزرگ

رهبران ائتالف «سائرون» و «الفتح» عراق طی یک نشست
خبری مشترک ،از توافق میان خود بر سر تشکیل «ائتالفی
بزرگتر» خبر دادند.
«مقتدا صدر» و «هادی عامری» به خبرنگاران گفتند برای تشکیل
یک ائتالف بزرگتر به توافق رسیدهاند.
در انتخابات پارلمانی اخیر عراق که  22اردیبهشت برگزار شده ،از
مجموع  328کرسی پارلمان 54 ،کرسی به «سائرون» و  47کرسی
نیز به الفتح رسیده است.مقتدا صدر که به عنوان رهبر ائتالف پیروز،
باید کاندیدای نخستوزیری به مجلس معرفی کند ،باید حمایت نصف
به عالوه یک نماینده پارلمان را جهت اعطای رای مثبت به کاندیدای
مورد نظرش جلب کند .ائتالف الفتح با 47کرسی و ائتالف «النصر»
تحت رهبری «حیدر عبادی» با  43کرسی ،در ردههای بعد از ائتالف
ســائرون قرار دارند.مذاکره مجدد جریانهای سیاسی عراق ،پس از
واقعه آتشســوزی اخیر ،بسیار اهمیت دارد .در این آتشسوزی که
یکشــنبه گذشته رخ داده است شماری از صندوقهای رای در آتش
سوخته بودند .در پی این حادثه ،احتمال میرفت که التهابات سیاسی

جدیدی عراق را فرا بگیرد که البته اینگونه نشــد .در ارتباط با این
اتفاق نیز «مقتدا صدر» گفت که این حادثه ،جنایت زشتی بود .وی
اعالم کرد که پس از اعالم نتایج تحقیقات ،موضع خود را در قبال آن
اعالم خواهد کرد«.حیدر عبادی» نخستوزیر عراق هم آتشسوزی
مذکور را عمدی اعالم کرد و گفت که برخی تالش میکنند کشور را
به وضعیت سابق بازگردانند .دیروز عالوه بر مذاکره میان مقتدا صدر
و هادی عامری ،گفتوگوهای مشابهی هم میان «قیص الخزعلی» از
سران ائتالف «الفتح»« ،نوری مالکی» رهبر ائتالف «دولت قانون» و
«عمار حکیم» رهبر ائتالف «حکمت ملی» صورت گرفت.
سایر رویدادها
* حجتاالســام «یوســف الناصری» معاون دبیرکل جنبش
«نجباء» عراق ،خواســتار تشــکیل «جنبش جهانی مقاومت» علیه
آمریکا و رژیم صهیونیستی شد.
* «ولید معلم» وزیر خارجه ســوریه طــی پیامی برای همتای
عراقی خود ،خواســتار بازگشــایی گذرگاه مرزی میان دو کشور در
استان «االنبار» شد.

امر مانع نشــد که دحالن ،السالمین را مقصر نخواند،
نخست برای اینکه مدارک این پرونده منتشر شده و
برای شــرکت مالک ،رســوایی به بار آورده بود و دوم
اینکه چارهای جز بازگشت پول مصادره شده نیست و
این موضوع را منابع نزدیک به جریان دحالن در گفت
وگو با االخبار بیان داشتند.
السالمین از یک شــرکت امنیتی که در مالکیت
یک صهیونیست میباشد و در امارات فعالیت میکند،
درخواست غرامت کرد ،شرکتهایی که موساد آن را
مدیریت میکنند و همین مســئله منجر به لو رفتن
این جریان شده است.
در پــی برگزاری تظاهرات در کرانه باختری برای

«مارک کرتیس» تاریخدان انگلیســی و خبرنگار

همدستی تشکیالت با صهیونیستها

انگلیس شریک جنایات

غرب باید نگران پیوند روسیه و چین
در سازمان شانگهای باشد
یک روزنامه آلمانی کشــورهای اروپایی را درباره همگرایی
بیشتر میان روسیه و چین در قالب «سازمان شانگهای» هشدار
داد و اعالم کرد که این پیوند میتواند برای غرب یک تهدید باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس ،روزنامه «نویسدویچلد» طی گزارشی،
به برگزاری اجالس شانگهای در چین و رویکرد ضدآمریکایی آن پرداخت.
این روزنامه که عنوان «نشستی غیر غربی» را برای گزارش خود انتخاب
کرده ،نوشت که با رویکرد خصمانه در برابر آمریکا ،چین و روسیه در قالب
نشست شانگهای با هم همکاری دارند.
روزهای شــنبه و یکشنبه گذشــته در شهر «چینگ دائو» در استان
شاندونگ در شرق چین ،هجدهمین نشست سازمان همکاری شانگهای
برگزار شــد و این زمانی بود که چشمهای جهانیان متوجه نشست گروه
هفت در کانادا بود و از طرفی دیدار «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا
با «کیم جونگ اون» رهبر کره شــمالی در سنگاپور هم اهمیت داشت و
انتظار میرفت که این نشست شانگهای مورد توجه قرار نگیرد.
در این گزارش آمده اســت که این ســازمان جهانی که هشت عضو
متشکل از چین ،هند ،قزاقستان ،قرقیزستان ،پاکستان ،روسیه ،تاجیکستان
و ازبکســتان دارد و منطقهای را متشــکل از حدود  ۳میلیارد نفر شامل
میشــود و حدود  ۱۸درصد از منابع نفت کشفشــده جهان و نیمی از
ذخایــر گاز جهان را در اختیار دارد .همچنین تولید ناخالص داخلی این
کشورها هم  ۱۴میلیارد دالر ارزیابی میشود .سازمان همکاری شانگهای
همچنین با مسایل مربوط به امنیتی هم فعال است و کشورهای عضو به
خصوص به مقابله با تروریسم و اقتصاد و بازرگانی میپردازد.
این روزنامه آلمانی نوشــت که اگر غرب این ســازمان را که در سال
 ۲۰۰۱تاسیس شد ،اینطور در نظر بگیرد که میخواهد رقیبی برای غرب
بسازد و یا اینکه در برابر غرب بایستد ،به بیراهه نمیرود ،به خصوص زمانی
که منافع کشورهای عضو هم باید در نظر گرفته شود .روسیه و چین به
عنوان دو کشور اصلی عضو این سازمان دارای اولویتهای متفاوتی هستند.
در شرایطی که پکن بر حواشی اقتصادی احیای جاده ابریشم تمرکز دارد،
مسکو از ضد غربی بودن این گروه حمایت میکند .چندی پیش در جریان
دیدار «والدیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه و «شی جین پینگ» همتای
چینی وی ،طرف چینی از پوتین به عنوان بهترین دوست خود یاد کرد.
هر دو طرف در زمینه همکاری نزدیکتر نظامی تاکید و درباره کرهشمالی
و ایران تبادلنظر کردند.
بر طبق این گزارش؛ مســکو میکوشد تا پس از چندین دوره تحریم
غرب علیه روســیه به ویژه علیه بخش انرژی و صنعت نظامی و محدود
کردن دسترسی مسکو به بازارهای مالی ،رابطه اقتصادی با چین را تقویت
کند .هر دو کشــور پیش از این توافق کردهاند که تا ســال  ۲۰۲۰حجم
تجارت مشترک را از  ۲۰۰میلیارد دالر به بیش از  ۲برابر افزایش دهند.
هم اکنون هم مهمترین پروژه اقتصادی ،ساخت خط لولهای است که گاز
روســیه را به چین میرســاند .نمیتوان این را انکار کرد که این سازمان
که ایران ،افغانستان ،مغولستان و بالروس را به عنوان اعضای ناظر دارد و
ترکیه ،سریالنکا ،ارمنستان ،آذربایجان ،نپال و کامبوج هم شریک گفتوگو
با این سازمان هستند ،رویکرد غربی ندارد.
نویسدویچه نوشت که با پذیرش سال گذشته هند و پاکستان در این
سازمان ،عمال دایره قدرت این نهاد آسیای مرکزی در سطح جهان گسترش
یافت .اکنون پرسش مهم این است که وزن ژئوپلیتیک سازمان همکاری
شانگهای در آینده چه خواهد بود و تا چه حد میتواند ساختار امنیتی در
منطقهایجاد کند؟ این سازمان با توجه به تصمیمگیری مبتنی بر ضوابط
(تاکنون) هیچ مشــکلی از مشکالت کشورهای عضو را حل نکرده است
و مســایل بحث برانگیز هم مطرح نمیشوند .تعامل با دو عضو جدید که
رابطه متشنجی دارند هم مسئله آتی سازمان توسعه و همکاری شانگهای
خواهد بود .به طوری که اگر نظامیان پاکستانی و هندی در یک رزمایش
نظامی مشــترک حاضر شوند ،میتوان از این وضعیت به عنوان پیشرفت
قابل توجه یاد کرد.

ســرکرده گــروه
تروریســتی طالبــان
بار دیگر درخواســت
این گروه بــرای انجام
مذاکرات مســتقیم با
آمریکا برای پایان جنگ
را تکرار کرد.
گروه طالبان چند روز
پیش آتشبس پیشنهادی
رئیسجمهور افغانستان را

نقش پررنگ امارات در تبدیل زمینهای قدس به شهرکهای صهیونیستی

حمایت از غزه ،تشکیالت خودگردان با صدور فرمانی
ت را ممنوع کرد .به موجب فرمان
برگزاری این تظاهرا 
تشکیالت خودگردان ،برگزاری تظاهرات یا تحصن در
کرانه باختری ممنوع بــوده و دلیل آن نیز «اختالل
در عبور و مرور شــهروندان هنــگام عید فطر» اعالم
شــده است.تشــکیالت خودگردان این دستور را در
حالی صادر میکند که قرار بود روز گذشته تظاهرات
اعتراضی در راماهلل و نابلس انجام شود .کرانه باختری
روزهای یکشنبه و سهشنبه هفته جاری شاهد برگزاری
تظاهرات گسترده در اعتراض به اقدامات صهیونیستها
علیه نوار غزه بوده است.

روزنامه آلمانی:

سرکرده طالبان افغانستان
خواستار مذاکره مستقیم با آمریکا شد

االخبار فاش کرد

یک روزنامه لبنانی طی گزارشی ،از توطئه
امارات برای خرید خانههای اهالی قدس به نفع
رژیم صهیونیستی ،پرده برداشت.
بعد از افشای نقش امارات در خرید زمین و امالک
در شــهر قدس و تحویل آن به رژیم صهیونیســتی،
روزنامه االخبار لبنان جزئیات جدیدی از عامل امارات
و این پرونده منتشــر کرد .این روزنامه طی گزارشی
دربــاره مزدوری امارات بــرای خرید خانههای اهالی
قدس به نفع رژیم صهیونیستی ،نوشت که امارات در
این توطئه خود ،باخت بزرگی را متحمل شده است.
بــه گزارش فــارس ،این روزنامه افــزود« ،فادی
الســامین» ،عامل امارات و کارت ســوخته ابوظبی
که پس از افشــای مسئله ،در امر خرید و ثبت امالک
قدس دچار زیان هنگفت شــده ،تالش کرده که پول
خــود را از عامل دیگــر این پرونــده یعنی «محمد
دحالن» ،از رهبران جدا شــده جنبش فتح و ساکن
امارات پس بگیرد که این مســئله منجر به رسوایی و
افشــای این توطئه هماهنگ شده بین امارات و رژیم
صهیونیستی شد.
االخبار نوشــت :درســت اســت که تشکیالت
خودگردان فلسطین با ایفای نقش دیر هنگام خود در
قبال این قضیه از طریق دادستانی کل رام اهلل ،مابقی
پولی را که در حســاب الســامین در بانک مرکزی
فلسطین بود در تاریخ  ۳۱ماه مه  ۲۰۱۶بلوکه کرد و
درست است که پس از تقریبا یک سال قرارداد فروش
در  ۱۲مه  ۲۰۱۷فسخ و تمام اموال به مالک دیگری
واگذار شد و درست است که السالمین آن زمان تالش
کرد به هر نحوی چهره االخبار را مخدوش کند اما این

وی افزود :نزدیک شدن به روسیه از این جهت مهم
اســت که این کشور شــریک مهمی در زمینه اقتصاد و
بازرگانی است ،و در زمینه حل بحرانهای منطقهای مانند
آنچه در سوریه ،لیبی و یمن میگذر د هم اهمیت دارد.
ایــن اظهارات در حالی صورت میگیرد که اتحادیه
اروپا طی سالهای گذشــته (همپای آمریکا) روسیه را
تحت فشارهای چندجانبه قرار داده و با گذشت زمان ،بر
این فشارها میافزوده است.

«میدل ایســت آی» گفت ،لندن در حالی سالحهای
مدرن را در اختیار اســرائیل قــرار میدهد که هیچ
تضمینی از جانب این رژیم درخصوص عدم استفاده
از سالحهای انگلیسی در کشتار فلسطینیها در غزه
دریافت نکرده است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از گاردین ،کرتیس افزود،
سه مسئله مهم در حمایتهای دولت انگلیس از رژیم
اسرائیل وجود دارد که نشان میدهد انگلیس در نقض
حقوق بشر توسط این رژیم همدست است .اول از همه
دولت انگلیس از تلآویو تضمینی درباره عدم استفاده
از تسلیحات صادر شدهاش در کشتار فلسطینیها در
غزه نگرفته است.
دومین مشــکل که همدســتی انگلیــس را در
جنایتهای صهیونیستها علیه ساکنان نوار غزه نشان
میدهــد همکاری نیروی دریایــی انگلیس با نیروی
دریایی رژیم صهیونیســتی است .سوم اینکه انگلیس
تجهیزات نظامی و ســاحهای مختلفــی به نیروی
دریایی رژیم اسرائیل داده که از سوی این رژیم علیه
نوار غزه مورد استفاده قرار گرفته است .این تجهیزات
شامل هدایت و ناوبری ،کنترل تسلیحات و جنگهای
الکترونیک میشود .اینگونه انگلیس از ماشین جنگی
رژیم صهیونیســتی حمایت کــرده و جلوی گزارش
رســانهها درباره این موضوع را میگیرد .با این حال،
دولت انگلیس اعالم کرده که هیچ توجهی به نقش این
کشور در جنایتها علیه مردم نوار غزه ندارد.
کرتیس همچنین نوشت ،دولت انگلیس در اقدامی
عجیب از اســرائیل تقاضا کرده که خــودش درباره
کشتارهایی که در غزه انجام داده ،تحقیق کند!

پذیرفت ،اما اعالم کرد که نیروهای خارجی مشــمول حال این آتشبس
نمیشوند.
از ســوی دیگر« ،هیبتاهلل آخوندزاده» ،سرکرده طالبان دیروز اعالم
کرد ،اگر «اشغالگران آمریکایی» از افغانستان بروند ،مردم آینده روشنی
خواهند داشت .اما با وجود این اظهارات و درخواست برای خروج اشغالگران
توگو با آمریکا نیز شــد و اعالم کرد :اگر
از افغانســتان ،او خواســتار گف 
مقامات آمریکایی واقعا معتقد به پایان صلحآمیز درگیریها در افغانستان
هستند ،باید به طور مستقیم به میز مذاکره بیایند زیرا این جنگ اثرات
تخریبی برای افغانستان دارد و میتوان این مسئله را از طریق صلح حل
کرد .او تاکید کرد :تنها مسیر نجات همه نیروهای اشغالگر خارجی از این
فجایع ،مذاکرات مســتقیم است .بزرگترین اشتباه مقامات آمریکایی این
است که فکر میکنند با زور میتوانند همه مشکالت را حل کنند ،اما زور
و درگیری در همه موارد جواب نمیدهد .هرچند گروه تروریستی طالبان
در کشتار غیرنظامیان به اندازه اشغالگران ،کارنامه سیاهی دارد ،اما رهبر
طالبان در بیانیه خود گفته است که آمریکاییها «از قساوت و شدت عمل
خود برای مطیع ساختن ملت ما دست نکشیدهاند .آنها قریه ها ،شهرها،
مساجد ،مدرســه های دینی و دیگر مکانها را بمباران میکنند و افراد
بیگناه را به قتل میرسانند.
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