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افغانس�تان: »سهیل شاهین« س��خنگوی دفتر 
سیاسی طالبان در قطر گفت: در صورتی  که نیروهای 
خارج��ی از افغانس��تان خارج ش��وند، هم��ه نظامیان 
طالبان به ارتش این کشور خواهند پیوست. وی افزود 
که گفتگو با دولت افغانستان یک بحث داخلی است و 
اکنون در مورد خروج نیروهای خارجی از افغانس��تان 

مذاکرات خود با آمریکا را ادامه می دهیم.

ترکیه: مردم ترکیه در حمایت از قدس اش��غالی 
تظاهرات گس��ترده ای را در ش��هر اس��تانبول برگزار 
کردن��د.  ای��ن تظاهرات در حمایت از قدس اش��غالی 
در براب��ر اقدام��ات رژیم صهیونیس��تی، برگزار ش��د. 
تظاهرات کنندگان با س��ر دادن شعارهایی علیه رژیم 
صهیونیستی خواستار پایان اقدامات خصمانه آن علیه 
قدس ش��دند. معترضان ترکیه ای همچنین خواستار 
توقف هرچه س��ریعتر اقدامات خصمانه تل آویو علیه 

زنان و کودکان فلسطین شدند.

س�ودان: دس��تگاه امنیت و اطالعات ملی سودان 
اخب��ار مربوط به دی��دار رئیس این دس��تگاه با رئیس 
موس��اد در حاش��یه کنفرانس امنیتی مونیخ را تکذیب 
کرد. وبگاه میدل ایست آی به نقل از یک منبع نظامی 
ارشد سودان گزارش کرد که قوش در حاشیه کنفرانس 
امنیتی مونیخ با رئیس موس��اد دی��دار و درباره توطئه 
برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس در خصوص تعیین 
او به عنوان جانشین »عمر البشیر« رئیس جمهور سودان 

در صورت سرنگونی دولت وی، گفت وگو کرد.

آمریکا: رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان 
آمریکا به کاخ س��فید برای ارس��ال اسناد درخواستی 
در خصوص دس��تور ترامپ برای ص��دور »مجوزهای 
امنیتی« کوش��نر تا روز دوشنبه مهلت داده است.  به 
دنبال اظه��ارات جنجالی اخیر »مایکل کوهن« وکیل 
س��ابق شخصی دونالد ترامپ در جلسه استماع کمیته 
نظ��ارت مجلس نماین��دگان آمریکا ح��اال رئیس این 
کمیته به کاخ س��فید برای ارس��ال اسناد درخواستی 
ب��ه منظور تحقیق درب��اره صدور مجوزه��ای امنیتی  
برای»ج��رد کوش��نر« دام��اد رئیس جمه��ور آمریکا 

اولتیماتوم داده است.

س�ازمان ملل: برای اولین بار در تاریخ س��ازمان 
مل��ل، فرانس��ه و آلمان به صورت مش��ترک ریاس��ت 
دوره ای ش��ورای امنیت را در مارس و آوریل بر عهده 
خواهند داش��ت. معموال رسم بر این است که هر یک 
از 15 کشور عضور شورای امنیت یک ماه ریاست این 
شورا را به ترتیب حروف الفبا بر عهده داشته باشد. اما 
برای اولین بار، فرانسه و آلمان مشترکاً در این جایگاه 

قرار خواهند گرفت.

ذرهبین

هشدار عفو بین الملل به سعودی 
عف��و بین الملل اعالم کرد فع��االن زن زندانی در 
عربس��تان باید به سرعت آزاد ش��وند و نباید به علت 

اقدامات مسالمت آمیز محاکمه بشوند.
عفو بین الملل طرح حکومت عربس��تان سعودی 
را برای ش��روع محاکمه فعاالن زن در این کشور که از 
ماه مه سال گذشته در زندان هستند محکوم کرد. عفو 
بین الملل اعالم کرد فعاالن زن زندانی در عربس��تان 
باید به س��رعت آزاد ش��وند و نباید ب��ه علت اقدامات 
مس��المت آمیز خودش��ان محاکمه بش��وند.  عفو بین 
المل��ل همچنین ریاض را به س��رکوب های گس��ترده 
مخالفان متهم کرد. رس��انه های عربستان اعالم کردند 
دادس��تان عمومی این کش��ور پرونده های فعاالن زن 
زندانی در این کشور را آماده کرده است و به زودی به 

دادگاه های مربوطه ارجاع خواهد داد. 
مقام های سعودی این فعاالن زن را به جرائمي از 
جمله روابط مشکوک با طرف های خارجی متهم کرده 
ان��د. اما این فعاالن زن اعالم ک��رده اند اقدامات آن ها 
از جمل��ه راه اندازی پویش هایی با هدف درخواس��ت 
برای اصالحات، تالش برای میان برداشتن قانون های 
تبعیض آمیز و مخالفت با سیاس��ت های ضد زنان علل 

اصلی محاکمه آن ها هستند.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، سازمان عفو 
بین الملل تأکید کرد اعالم تصمیم دادستانی سعودی 
ب��رای ارجاع پرونده فعاالن حقوق بش��ر به دادگاه، به 
مثابه نش��انه هولناک��ی از اقدام مقامات س��عودی در 
تشدید سرکوب فعاالن حقوق بشر است. این سازمان 
درب��اره خطر محاکمه این فعاالن از جمله ش��ماری از 
فعاالن زن پیش��رو در زمینه حقوق زنان هش��دار داد. 
این سازمان خواستار آزادی فوری زندانیان اندیشه در 
عربستان شد. از سوی دیگر، سازمان بین المللی دیده 
بان حقوق بش��ر هم تأکید کرد دادستانی سعودی در 
بیانیه خود هیچ اتهامی علیه این بازداش��ت ش��دگان 
اع��الم نکرده اس��ت. ای��ن بیانیه همچنی��ن به ادعای 
فعاالن زن درباره ش��کنجه ش��دن در مدت بازداشت، 

هیچ اشاره ای نکرده است

نیمچهگزارش

وخامت حال بوتفلیقه
برخ��ی منابع خب��ری در ژنو گزارش دادند که ح��ال »عبدالعزیز بوتفلیقه« 
رئیس جمهور الجزائر به ش��دت وخیم اس��ت و برخی دیگر نیز می گویند که به 

ُکما رفته است.
در حالی که بوتفلیقه برای درمان به بیمارس��تانی در ژنو انتقال داده ش��ده 
اس��ت، برخی منابع آگاه گزارش دادند که حال بوتفلیقه به ش��دت وخیم است و 
امکان انجام عمل جراحی وی وجود ندارد. ش��بکه روسیا الیوم افزود که بوتفلیقه هم 
اکنون در طبقه نهم بیمارس��تان دانشگاه ژنو و در بخش ویژه بستری است. پیش از این 
منابع رس��می به شبکه یورو نیوز گفتند که فرمانده ارتش الجزایر از بوتفلیقه که در ژنو 
به سر می برد خواسته است تا بازگشت خود به کشور را تا امروز که  آخرین مهلت ثبت 
نام نامزدهای ریاست جمهوری است؛ به تعویق بیاندازد.این منبع که خواستار عدم افشای 
نامش شده، گفته است که هواپیمای مخصوص بوتفلیقه، بدون او از ژنو بازگشته است. 

وتمند قاره ثر
تهدید جدید ترامپ علیه چین

»دونال��د ترام��پ« رئیس جمهور آمریکا بامداد ش��نبه اع��الم کرد که چین 
بای��د تمام تعرفه های خود بر محصوالت کش��اورزی ای��االت متحده را لغو کند. 
ترامپ در صفحه ش��خصی توئیتر خود نوش��ت: »از چین خواستم که فورا تمام 
تعرفه ها بر محصوالت کش��اورزی ما را لغو کند، زیرا ما در گفت وگوهای تجاری 

خوش رفتاری می کنیم«.
وی با اشاره به عدم افزایش مجدد تعرفه های آمریکا بر محصوالت وارداتی از چین، 
ادامه داد: »و همچنین من دومین س��ری از تعرفه ه��ا را در تاریخ اول مارس به 25درصد 
افزایش ندادم. این امر برای کش��اورزان ما و البته من بسیار مهم است«. الزم به ذکر است 
که پیشتر رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه پیشرفتهای محسوسی در مذاکرات واشنگتن و 
پکن حاصل شده است، گفته بود مهلت اعمال افزایش تعرفه ها علیه واردات کاالهای چینی 

که پیش از این اول ماه مارس تعیین شده بود را به تعویق خواهد انداخت. 

شرق آسیا
هشدار حزب اهلل به انگلیس 

معاون دبیرکل حزب اهلل در واکنش به تروریستی اعالم کردن شاخه سیاسی 
حزب اهلل توس��ط انگلیس اعالم ک��رد، لندن که خود حامی تل آویو و تروریس��م 
تکفیری است، شایستگی این را ندارد که بگوید کی تروریست است کی نیست.

  »ساجد جاوید« وزیر کشور انگلیس اعالم کرد، لندن، شاخه سیاسی حزب اهلل 
را در لیس��ت تروریس��م قرار خواهد داد. این طرح پس از مشورت میان نمایندگان 
انگلیسی سرانجام تصویب شد. »نعیم قاسم« معاون دبیرکل حزب اهلل در واکنش به این 
اقدام اعالم کرد، انگلیس در جایگاهی قرار ندارد که بگوید کدام گروه، تروریس��تی اس��ت 
و کدام گروه، تروریس��تی نیس��ت زیرا لندن از رژیم صهیونیستی حمایت می کند، حامی 
تروریس��م تکفیری است و عالوه بر آن بخش��ی از ائتالف متجاوز به ملت هاست همانگونه 
که این موضوع در حمالت به یمن و سوریه صدق می کند. حزب اهلل در نظر منطقه و ملت 

لبنان، مقاومتی شریف است و این انگلیس است که نیاز به حسن رفتار دارد. 

مقاومت
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بازی انگلیسی 
فرامرز اصغری 

تحرکات انگلیس که غرب آس��یا در حال گسترش است 
و دامنه در کنار حوزه نظامی و امنیتی به عرصه سیاس��ی نیز 
گسترش یافته اس��ت که در دو قالب رایزنی های دیپلماتیک 
ب��ا ادعای حل بحران های منطقه و نیز اعمال تحریم و فش��ار 
اقتصادی علیه برخی از کش��ورها و جریان های منطقه صورت 
می گیرد. نمود عینی ای��ن رفتار را در تحرکات اخیر انگلیس 
در قب��ال حزب اهلل لبن��ان می توان مش��اهده ک��رد. پارلمان 
انگلیس تصمیم دولت این کش��ور مبن��ی بر گنجاندن هر دو 

شاخه نظامی و سیاسی حزب اهلل لبنان در فهرست گروه های 
تروریستی را تصویب کرد. 

وزارت کش��ور انگلیس اوایل هفته جاری اعالم کرد شاخه 
سیاسی حزب اهلل لبنان را نیز در فهرست گروه های تروریستی 
این کش��ور درج کرده است. حال این سوال مطرح می وشد که 
اهداف لندن از این اقدام چیست و چرا چنین سیاستی را اجرا 
می کند؟ بسیاری از ناظران سیاسی این اقدام انگلیس همراهی 
با آمریکا علیه خاورمیانه و جهان اسالم دانسته اند چنانکه آمریکا 
نیز از اعمال تحریم های جدید علیه لبنان گفته است.  نکته مهم 
آنکه اقدام انگلیس دخالت در امور داخلی لبنان و نقض حاکمیت 
این کشور است بویژه اینکه حزب اهلل بخشی از پارلمان و دولت 

لبنان است .تحریم حزب اهلل تحریم لبنان است.
 در همین حال بسیاری تاکید دارند اقدام انگلیس نشانه 
حمایت این کش��ور از تروریس��م اس��ت چرا که حزب اهلل از 

محورهای مبارزه با تروریس��م اس��ت. در همین حال انگلیس 
ب��ه دنبال حمایت از رژیم صهیونیس��تی اس��ت که تهدیدی 
علی��ه امنیت لبنان و منطقه اس��ت . این تح��رکات در حالی 
صورت می گیرد که مردم و جریان های سیاس��ی لبنان با این 
اقدام انگلیس مخالفت کرده و حزب اهلل را بخش��ی از ساختار 
حاکمیتی کشورش��ان عنوان کرده ان��د. نکته دیگر آنکه رژیم 
عربس��تان و بحری��ن از اقدام لن��دن در گنجاندن نام جنبش 

حزب اهلل لبنان در لیست سیاه تروریستی استقبال کردند. 
ای��ن اق��دام خیانت به لبنان و جهان اس��الم اس��ت. این 
اق��دام آنها برگرفت��ه از حقارت شکس��ت در انتخابات و روند 
سیاس��ی لبنان اس��ت در همین حال بس��یاری تاکید دارند 
ک��ه ادعای تحری��م حزب اهلل به بهانه مقابله ب��ا ایران ادعایی 
واهی و توجیهی غیر قابل پذیرش اس��ت که برای برهم زدن 
روابط لبنان و ایران صورت می گیرد انگلیس با نس��بت دادن 

تحریم حزب اهلل به ایران س��عی در بره��م زدن اتحاد جبهه 
ضد تروریس��م اس��ت که مغایر با امنیت منطقه و همراهی با 
تروریس��م است  نکته قابل توجه آنکه همزمان با این اقدامات 
»جرمی هان��ت« وزیر خارج��ه انگلیس نیز به بهانه بررس��ی 

تحوالت یمن راهی عربستان، عمان و امارات شده است.
 انگلیس از مخالفان تحریم تس��لیحاتی عربستان به جرم 
کش��تار علیه بشریت است و رس��ما در جنگ یمن مشارکت 
دارد. بر این اس��اس س��فر هانت را باید رایزنی انگلیسی برای 
ادامه بحران سازی در منطقه دانست چرا که اگر لندن واقعا به 
دنبال امنیت و ثبات در منطقه بود از یک سو اقدام به تحریم 
حزب اهلل به عنوان پیشگام امنیت منطقه نمی کرد و از سوی 
دیگر بر حمایت از س��عودی و فروش تس��لیحات به این رژیم 
تاکید نمی ک��رد. این رفتارهای انگلیس نش��ان می دهد این 

کشور نه ناجی منطقه که خود کانون بحران است. 

یادداشت

گروه فرادید  ویژه معترض��ان به سیاس��ت های گ�زارش 
اقتصادی دولت فرانس��ه موس��وم به جلیقه زردها 
برای ش��انزدهمین هفته متوالی و البته منسجم تر 
و مصمم تر از گذش��ته به خیابان ه��ا آمدند که با 

سرکوب گری پلیس همراه بود. 
اخی��ر صحن��ه  ماه ه��ای  ط��ی  در  فرانس��ه 
اعتراض های مردمی به حاکمیت نظام سرمایه داری 
بر کشورش��ان و البته همراهی دولتمردانش��ان با 
سیاست های آمریکاست. روندی که البته با دخالت 
نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شده و صدها 
نفر بازداشت و چندین نفر نیز جان خود را از دست 
داده اند. روندی که البته یک نکته خاص دارد و آن 
اینکه کش��ورهای اروپایی مدعی حمایت از حقوق 
بش��ر در برابر این سرکوب ها سکوت و حتی از آن 
حمایت کرده اند. در ادام��ه روند اعتراضی مردمی 
به نظام س��رمایه داری، جلیقه زرده��ا دیروز نیز با 
حضور در خیابان ه��ای پاریس و نانت به اعتراض 
های خود ادامه دادند. ش��بکه رادیویی یوروپ 1 از 
حضور جلیقه زرده��ا در خیابان های پاریس خبر 
داد و در تارنمای خود نوش��ت: نخستین جمعیت 
معترضان در شانزه لیزه جمع شده اند. این شبکه 
رادیوی��ی همچنین افزود: جمعی��ت جلیقه زردها 
نس��بت به ش��نبه های قبل روند افزایشی داشته 
اس��ت. به گزارش ی��وروپ 1، پلی��س دوباره برای 

جلوگیری از درگیری های احتمالی مستقر شد. 
جنب��ش جلیقه زردها که از 17 نوامبر س��ال 

2018 آغاز ش��ده بر اقتصاد فرانس��ه هم تاثیرات 
بس��زایی داش��ته بگونه ای که در 28 فوریه برونو 
لومر وزیر اقتصاد فرانسه با هشدار نسبت به هزینه 
اقتصادی فرانسه در مواجه با بحران جلیقه زردها، 
از کاهش دو دهم درصدی نرخ رش��د اقتصادی در 
سه ماهه نخست سال خبر داد. وی که با تلویزیون 

سنای فرانسه گفت وگو می کرد، افزود: دیگر نمی 
توان گفت که تظاهرات جلیقه زردها بی تاثیر است. 
وی نتیجه این بحران را یک بن بست خوانده بود. 
وزیر اقتصاد فرانس��ه پیش��تر پیش بینی کرده بود 
این کشور در سه ماهه نخست سال میالدی جاری 
ب��ه علت بحران جلیقه زردها متحمل 2.5 میلیون 

یورو ضرر اقتصادی خواهد شد.
 در پاری��س معترضان موس��وم به جلیقه زردها 
به مانند هفته های قبل ابتدا در میدان طاق پیروزی 
تجم��ع کردند و س��پس با عب��ور از مقابل نهاد های 
تاثیرگذار در سرنوشت جنبش مانند کاخ الیزه، وزارت 
کشور، مجالس ملی و س��نا، وزارت امور اقتصادی و 
وزارت ام��ور خارجه در نهای��ت در پاریس چهاردهم 
به اعتراضات خود ادامه دادند.تاکنون در مدت بیش 
از یکصد روز از اعتراضات در فرانس��ه 10 نفر کشته 
و بیش از ۳۳00 نفر زخمی یا بازداش��ت ش��ده اند. 
حدود 20 نفر نیز از طریق شلیک گلوله اسلحه بسیار 

خطرناک فلش بال کور یا قطع عضو شده اند.
 ش��بکه تلویزیون��ی بی اف ام تی وی فرانس��ه 
اعالم کرد: امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه، 
ممنوعیت تظاهرات جلیقه زردها را بی اثر می داند. 
این ش��بکه تلویزیونی با اش��اره به دیدار ماکرون با 
ش��هرداران در بوردو نوشت: در حاشیه یک مناظره 
در بوردو در روز جمعه با شهرداران، امانوئل ماکرون 
در زمینه تظاهرات جلیقه زردها به چالش کشیده 
شد و وی احساس کرد که ممنوعیت این تظاهرات 
بی اثر خواهد بود. این موضع ماکرون از سوی دیگر 

رس��انه های فرانس��وی نیز بازتاب داشت. روزنامه 
فرانس��وی لو فیگارو نوشت: در آستانه شانزدهمین 
هفت��ه تظاهرات جلیق��ه زردها، امانوئ��ل ماکرون 
ممنوعیت ملی ب��رای تظاهرات را لغو کرد. امانوئل 
ماکرون گفت که ممنوعیت ملی برای تظاهرات، که 
 )Éric Ciotti(به طور خاص از سوی اریک کیوتی
نماینده جمهوریخواهان حمایت می شود، بی تاثیر 
است. به نوشته لو فیگارو، رئیس جمهوری فرانسه 
در جری��ان گفت وگو ب��ا نماین��دگان منتخب در 
منطقه بوردو افزود: ممنوعیت هرگونه تظاهرات در 

همه جای فرانسه هیچ تاثیری ندارد.
ماک��رون گفت: م��ن تصمی��م گرفت��م ... به 
بازنگش��تن به وضعیت اضط��راری و فکر نمی کنم 
این تصمیم اش��تباه باش��د اما م��ا در مورد چنین 
وضعیتی تصمیم نمی گیریم زیرا در داخل کش��ور 
تن��ش داریم. وی افزود: این تصمیم را کامال قبول 
دارم زیرا بازگش��ت به وضعیت اضط��راری آزادی 
ه��ای مدن��ی را محدودتر کرده و ش��رایط را آرام 
نخواهد کرد. در این ارتباط سایت فرانسوی »سی 
نیوز« نیز نوشت: حدود 10 نفر از بازاریان بوردو با 
برگزاری تجمعی در مقابل اقامتگاه بخشدار بوردو، 
نگرانی خود را نس��بت به کاه��ش حجم معامالت 
نش��ان دادن��د. نکته قاب��ل توجه آنکه س��رکوب و 
بازداش��ت ها در فرانسه همچنان ادامه دارد اما این 
روند تاثیری بر اعتراض های مردمی نداشته و بیش 
از سه ماه اس��ت که مردم علیه نظام سرمایه داری 

حاکم بر کشورشان دست به تظاهرات می زنند.

هفته شانزدهم اعتراضات مردمی به نظام سرمایه داری حاکم بر فرانسه برگزار شد 

جلیقه زردها مصمم تر از شنبه های گذشته 

همزم��ان ب��ا ش��دت گرفتن  ره تنشها میان هند و پاکستان، ش�ب��ه قا
»ع��ادل الجبی��ر« وزیر مش��اور در ام��ور خارجی 
عربس��تان در حالی راهی این دو کش��ور شده که 
ش��واهد امر نش��ان می دهد که بن سلمان ولیعهد 
س��عودی که چندی پیش با الجبیر به ش��به قاره 

سفر کرده بود از عوامل این اختالفات هستند. 
در آس��تانه س��فر الجبیر و بن سلمان ولیعهد 
س��عودی به هند و پاکس��تان اقدامات تروریستی 
مشکوکی در مرزهای ایران و پاکستان و نیز منطقه 
کش��میر میان هند و پاکستان روی داد که توسط 
گروهی وابسته به سعودی صورت گرفت. آن زمان 
بس��یاری بر این عقیده بوده اند که سعودی با این 
اقدام��ات این پیام را به هند و پاکس��تان می دهد 
که در صورت عدم اجرای تحقق اهداف س��عودی 
با بحران مواجه خواهید ش��د. این سناریو همزمان 

با خروج بن س��لمان از منطقه ش��دت گرفت آنجا 
که میان دو کش��ور تقابل نظامی روی داد. اکنون 
همزمان با این بحران ها منابع خبری اعالم کردند 
»عادل الجبیر« وزیر مش��اور در امور خارجی 
عربستان امروز به پاکستان سفر می کند. گزارش ها 
حاکی است وی در حال حاضر عازم هند می باشد. 
میانجیگ��ری بین هند و پاکس��تان یکی از اهداف 
مهم سفر عادل الجبیر به اسالم آباد است. این سفر 
در حالی صورت می گیرد که در پی ناکامی نیروی 
هوایی هند در رس��یدن به اهداف تعیین شده در 
خاک پاکستان، »سی هری کمار« فرمانده این نیرو 
از سمت خود برکنار شد. بعد از آنکه جنگنده های 
هندی با وجود ادعاهای خود نتوانستند مدرکی در 

زمینه هدف قراردادن ش��به نظامیان جیش محمد 
در پاکستان ارائه کنند و دو جنگنده خود را نیز از 
دست دادند فرمانده نیروی هوایی این کشور عزل 
ش��د. سخنگوی ارتش پاکستان اعالم کرد با اینکه 
جنگنده های هند شبانه وارد پاکستان شدند اما بر 

اثر بمباران حتی یک نفر هم زخمی نشده است.
در ای��ن می��ان پاکس��تان خلب��ان هندی که 
پاکس��تانی  جنگنده ه��ای  توس��ط  هواپیمای��ش 
ه��دف ق��رار گرفته و س��قوط ک��رده ب��ود را آزاد 
کرد»عمران خان« نخس��ت وزیر پاکس��تان ضمن 
اعالم خب��ر آزادی خلبان هندی گف��ت: به دنبال 

جنگ با هند نیستیم.
در همی��ن ح��ال درگیری های مج��دد میان 

نظامیان هند و پاکس��تان در خط کنترل کشمیر 
در بامداد ش��نبه حداقل 6 کش��ته برجا گذاشت. 
تنش نظامی میان دو کش��ور زمانی ش��دت گرفت 
که روز سه ش��نبه جنگنده ای هن��دی وارد حریم 
هوایی پاکس��تان ش��د تا در حمل��ه علیه گروهی 
ک��ه در انفج��ار انتحاری 1۴ فوریه نقش داش��تند 
و موجب کش��ته ش��دن بیش از ۴0 نظامی هندی 
ش��دند شرکت کند. پاکستان در اقدام متقابل یک 
ج��ت جنگنده هن��دی را مورد هدف ق��رار داد و 

خلبان آن را بازداشت کرد.
 ای��ن خلب��ان روز جمعه به هن��د بازگردانده 
شد تا نش��انه ای از صلح طلبی پاکستان باشد. با از 
س��رگیری تبادل آتش بین دو طرف درگیر، ارتش 
پاکس��تان بیانیه ای صادر ک��رد. در این بیانیه ذکر 
ش��د در درگیری اخیر دو غیرنظامی کش��ته و دو 
تن دیگر مجروح ش��دند. ارتش هند نیز اعالم کرد 

ه نظامیان پاکس��تانی به پست های نظامی هند در 
امتداد مرز تیراندازی کرده اند. در این میان  سفیر 
هند در روس��یه اعالم کرد دهلی نو در حال حاضر 
قص��د تدارک حم��الت هوایی جدید ب��ه مرز های 
پاکس��تان را ن��دارد و اوض��اع پرتن��ش در منطقه 

کشمیر به تدریج در حال ثبات است.
بنابر گفته س��فیر هن��د در روس��یه، بهترین 
راهکار برای عادی س��ازی اوض��اع در منطقه این 
اس��ت که پاکس��تان اقدامات��ی را برای مب��ارزه با 
گروه ه��ای تروریس��تی در پیش بگی��رد. این مقام 
دیپلماتیک هند گفت: ای��ن درگیری میان هند و 
پاکس��تان نیست. بلکه مس��ئله مربوط به حفاظت 
هند از منافع خود در مقابله با تهدیدات گروه های 
تروریس��تی اس��ت. هند تنها کش��وری در منطقه 
نیس��ت که از اقدامات )این گروه های تروریستی( 

رنج می برد.

عادل الجبیر به پاکستان و هند سفر می کند
اختالف افکن در لباس میانجی گر

وهینگیایی ها  سرنوشت نامعلوم ر
بح��ران روهینگیا که از 18 ماه پی��ش با حمله بودائیان  ن ا افراط��ی به مس��لمانان در ایالت راخی��ن میانمار آغاز و بح�����ر
باع��ث آواره ش��دن بیش از یک میلیون مس��لمان ش��د، ب��ا تصمیم جدید 

بنگالدش در نپذیرفتن پناهجویان ابعاد تازه ای گرفته است .
دولت بن��گالدش اعالم کرد ک��ه دیگر هیچ پناهجوی��ی از میانمار نمی 
پذیرد  سازمان ملل، آمریکا و انگلیس، حوادث میانمار که بیش از 700 هزار 
نفر از مس��لمانان روهینگنا را مجبور به مهاجرت اجباری کرده است را پاک 
س��ازی قومی خوانده اس��ت. میانمار این اتهامات را رد کرده و اعالم کرد که 
نیروهای امنیتی این کش��ور با گروه های شبه نظامی در منطقه مبارزه کرده 
اند. میانمار آمادگی خود را برای پذیرش مس��لمانان روهینگیا از ماه گذشته 

میالدی اعالم کرده است .
ش��هید الحق معاون وزیر امور خارجه بنگالدش خطاب به شورای امنیت 
س��ازمان ملل، دولت میانمار را به دادن وعده های توخالی در زمان مذاکرات 
درب��اره بازگردان��دن پناهجویان متهم کرد. وی افزود:به دلیل فراهم نش��دن 
ش��رایط مناس��ب، هیچ پناهجوی روهینگیایی حاضر به بازگشت به میانمار 
نش��ده است . گزارش های جدید منتشر ش��ده در ماه دسامبر نشان داد که 
دولت میانمار در زمین های مس��لمانان روهینگیا در ایالت راخین خانه های 
جدیدی برای خانواده های بودایی احداث کرده اس��ت که این امر بازگش��ت 
مس��لمانان روهینگیا به خانه های خود را غیر ممکن س��اخته است. میانمار 
اعالم کرده اس��ت که در مقابل مسلمانان تبعیض قائل نمی شود. کشور های 
غربی از دولت میانمار به دلیل تاخیر در انجام اقدامات جدی برای حل بحران 
روهینگیا انتقاد کرده اند. کریس��تین ش��ارنر نماینده سازمان ملل در میانمار 
خطاب به ش��ورای امنیت گف��ت که اقدامات دولت میانمار علیه مس��لمانان 
روهینگیا جنایت علیه بش��ریت است و این حادثه به وحشتناک ترین حادثه 

قرن تبدیل شده است.

وی میز اردوغان یکایی ر رشوه های آمر
آمریکا که برای ادامه بحران س��ازی در سوریه به ترکیه  آس�یا نی��از دارد اکن��ون راهکار رش��وه دادن های سیاس��ی و غ�رب 

نظامی را در قبال این کشور در پیش گرفته است.
دومین نشس��ت تیم های آمریکایی و ترکیه ای با دستورکار هماهنگی در 
موضوع خروج نظامیان ایاالت متحده از س��وریه، در آنکارا برگزار ش��د. یک 
دیپلمات ترکیه ای که خواس��ت نامش فاش نش��ود به رس��انه ها گفت طرف 
آمریکایی در این نشست از تمایل خود برای خارج کردن نظامیان این کشور 
از سوریه در تابستان 2019 خبر داده و اینکه ممکن است با توجه به شرایط 
میدان��ی، این تاریخ پس و پیش ش��ود. همچنی��ن وزارت خارجه آمریکا نام 
گروهک »پ.ک.ک« را در لیست سازمان های تروریستی خارجی حفظ کرده 
و مدعی شد که با ترکیه برای مبارزه با آنها همکاری می کند. وزارت خارجه 
آمری��کا با صدور بیانی��ه ای اعالم کرد که علی رغم حمایت های واش��نگتن از 
ش��به نظامیان ُکرد سوری، اما گروهک حزب کارگران کردستان »پ.ک.ک« 

در لیست گروه های تروریستی باقی می ماند.
همچنی��ن وزی��ر خارج��ه ترکیه از تمای��ل ایاالت متحده ب��رای فروش 
س��امانه های پدافندی پاتریوت ب��ه آنکارا و آغاز مذاک��رات خبر داد. »مولود 
چاووش اوغل��و« وزیر خارج��ه ترکیه اعالم کرد که آن��کارا در حال مذاکره با 
طرف آمریکایی بر س��ر پیشنهاد کاخ س��فید برای فروش سامانه های پدافند 
موشکی »پاتریوت« هستند. چاووش اوغلو در مصاحبه با یک شبکه محلی در 
»اسکی شهر« با اعالم آغاز مذاکرات با آمریکا برای خرید سامانه های پاتریوت، 
گفت: »آمریکایی ها واکنش مثبتی به نامه ای که دو سال قبل درباره پاتریوت 

به آنها ارسال کردیم، نشان داده و متعاقبا مذاکرات آغاز شد«.
توافق��ات میان ترکیه و آمریکا در حالی مطرح ش��ده که بحران س��ازی 
آمریکا در سوریه بحران انسانی رقم زده است چنانکه سازمان ملل اعالم کرد 

که بیش از 80 درصد مردم سوریه زیر خط فقر زندگی می کنند. 

یک حمله به یمن  انگلیس شر
همزمان با س��فر وزیر خارجه انگلیس به منطقه، رئیس  خط کمیته عال��ی انقالب یمن اعالم کرد، طرح های انگلیس س����ر
در راس��تای خدمت به دس��تورکارهای آمریکایی-اس��رائیلی اس��ت و لندن 

شریک متجاوزان به یمن است.
»محم��د عل��ی الحوثی« رئیس کمیت��ه عالی انقالب یمن ب��ه اظهارات 
»جرم��ی هانت« وزیر خارجه انگلیس درباره اجرای توافق اس��تکهلم س��وئد 
واکنش نشان داد و از نقش انگلیس در حمله به یمن انتقاد کرد. الحوثی در 
صفحه توئیتر خود نوش��ت، جرمی هانت به خوبی می داند، ملت یمن به این 
موضوع آگاهند که انگلیس ش��ریک حمله به یمن اس��ت. طرح های انگلیس 
به خاطر عدالت نیست بلکه در راستای خدمت به دستورکارهای آمریکایی-

اسرائیلی در شورای امنیت ارائه می شود؛ این طرح ها باعث می شود که لندن 
دیگر میانجی بی طرفی نباشد.

رئیس ش��ورای عال��ی انقالبی یمن اعالم کرد، اظه��ارات جرمی هانت با 
ه��دف بهبود چهره کش��ورهای متجاوز به یمن ص��ورت می گیرد که در این 
کش��ور، کشتار و گرسنگی به راه انداخته اند. الحوثی تأکید کرد، پس از آنکه 
»عبدالملک الحوثی« رهبر انصاراهلل پیشنهاد خروج یک جانبه در »الحدیده« 
)برای اجرای طرح استقرار مجدد نیروهای بین المللی در این شهر( را مطرح 

کرد، مشخص شد چه کسی در روند صلح سنگ اندازی می کند.
»محمد عبدالسالم« سخنگوی انصاراهلل( با جرمی هانت در مسقط دیدار و 
هانت در این دیدار اعالم کرد، نیروهای انصاراهلل باید در راس��تای حفظ اعتماد 
به توافق استکهلم )درباره الحدیده( از الحدیده خارج شوند. شهر استکهلم سوئد 
در تاریخ 15 آذر 1۳97 )ش��ش دس��امبر 2018( به م��دت یک هفته میزبان 
چهارمین دور مذاکرات صلح یمن با حضور طرف های یمنی به ریاست »مارتین 
گریفیتس« نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن بود و در تاریخ 
1۳ دسامبر )22 آذرماه( با توافق آتش بس در الحدیده، به کار خود پایان  داد. 


