
گروه فرادید  ویژه در گ�زارش  بینی  خودب��زرگ  توه��م 
میان آمریکایی ها ادامه دارد چنانکه رئیس جمهور 
آمریکا در دیدار با نخس��ت وزیر پاکستان اظهاراتی 
مطرح ک��رد که کارشناس��ان آن را نش��انه وجود 
طرح هایی برای حمله اتمی به افغانس��تان ارزیابی 

کرده اند.
 آمریکا در حالی با ادعای مقابله با س��اح هس��ته 
ای به مقابله با دانش هس��ته ای سایر کشورها می 
پردازد که خود جهان را تهدید به استفاده از ساح 
هسته ای می نماید. »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا گفت در دولت او طرح هایی وجود دارد که 
می توان��د به قیم��ت گرفتن ج��ان میلیون ها نفر، 
جنگ افغانس��تان را یک هفت��ه ای تمام کند. این 
اظهارات به عن��وان تهدید تلویح��ی ترامپ برای 
اس��تفاده از ساح اتمی و دس��تکم تدوین چنین 
طرح هایی در دولت آمریکا تفس��یر شده است.وی 
ک��ه پیش از دیدار با »عمران خان« نخس��ت وزیر 
پاکستان در جمع خبرنگاران حاضر در کاخ سفید 
صحبت می ک��رد، با بیان ایکه می خواهد نیروهای 
نظام��ی آمریکا را از افغانس��تان خارج کند، گفت: 
»اگر ما می خواس��تیم در افغانستان بجنگیم و در 
آن پیروز ش��ویم، من می توانستم ظرف یک هفته 
در این جنگ پیروز ش��وم. من فق��ط نمی خواهم 

۱۰ میلی��ون نفر آدم بکش��م.« ترام��پ ادامه داد: 
»م��ن نمی خواه��م ۱۰ میلی��ون نفر آدم بکش��م. 
م��ن طرح های��ی درب��اره افغانس��تان دارم که اگر 
می خواستم در آن جنگ پیروز شوم، افغانستان از 
صحنه روزگار محو می ش��د. کاما از بین می رفت. 
واقعا ظرف ۱۰ روز، تمام می ش��د. من نمی خواهم 
ای��ن کار را انجام دهم. نمی خواهم این مس��یر را 

ب��روم.«
رئیس جمهور آمریکا سپس گفت: »به همین جهت 
با پاکس��تان و دیگ��ران کار می کنیم تا خودمان را 
]از آنج��ا[ خاص کنی��م. م��ا نمی خواهیم پلیس 
باشیم. االن عما پلیس هستیم، در حالی که قرار 
نبوده ما پلیس باش��یم. ما ۱۹ سال است که آنجا 
در افغانس��تانیم و این مس��خره است. فکر می کنم 
پاکس��تان برای این کار به ما کمک می کند، چون 
ما نمی خواهیم به عنوان پلیس باقی بمانیم.« وی 
افزود: »اگر می خواستیم، می توانستیم در آن جنگ 
پیروز ش��ویم. من طرح هایی دارم که ما ظرف یک 
مدت بس��یار کوتاه در آن جنگ پیروز می شویم... 
م��ا برای پیروزی آنجا نبودی��م، ما فقط آنجاییم تا 
پمپ بنزین بسازیم، مدرسه بسازیم. این ها وظیفه 
ایاالت متحده نیس��ت، خودش��ان باید این کار را 
انج��ام دهند. آنچه ما انج��ام داده ایم و رهبری ما 
انجام داده، مس��خره اس��ت.« در آمری��کا دولت ها 

برای هر مناقش��ه س��ناریوهای نظام��ی مختلفی 
تدوی��ن می کنند و ت��ا در روز مبادا آن ها را به کار 
گیرند. کارشناس��ان با استناد به حرف های ترامپ 
می گویند این صحبت ها نشان می دهد که استفاده 
از بمب اتم، یکی از گزینه های طراحی شده توسط 

پنتاگون است.
»بری مک کافری« ژنرال چهارستاره بازنشسته که 
در حال حاضر کارش��ناس شبکه »ان بی سی«، در 
مورد صحبت های ترامپ، در توییتر نوش��ته است: 
»گوش دادن به حرف های ترامپ در نشست خبری 
کاخ سفید با نخست وزیر پاکستان، مایه تأسف بود. 
او به صراحت اعام کرد که ما استفاده از تسلیحات 
اتمی برای کشتن میلیون ها نفر در افغانستان را به 
عنوان راهکاری برای این مناقشه ارزیابی و بررسی 

کرده ایم. ترامپ به چه فکر می کند؟«
روزنامه »گاردین« چندی پیش اس��نادی منتشر 
کرد که نش��ان می داد پنتاگون از تسلیحات اتمی 
ب��ه عنوان راهکاری اثرگذار برای تغییر روند جنگ 

به نفع ایاالت متحده یاد شده است
در ای��ن میان ریاس��ت جمه��وری افغانس��تان به 
س��خنان رییس جمهور آمریکا در دیدار با نخست 
وزیر پاکستان واکنش نشان داد. ریاست جمهوری 
افغانس��تان در بیانیه ای اعام کرد: افغانستان یکی 
از کهن تری��ن دولت ملت های جهان اس��ت که در 

طول تاریخ از بحران های متعدد عبور کرده اس��ت 
و مل��ت افغانس��تان به هیچ ق��درت خارجی اجازه 
تعیین سرنوش��ت خویش را ن��داده و نخواهد داد. 
در این بیانیه آمده اس��ت: سرنوش��ت کشور ما در 
جلس��ات س��ران دولت های خارجی بدون حضور 
افغان ها تعیین نمی شود. دولت جمهوری اسامی 
افغانستان با در نظر گرفتن روابط همه جانبه بین 
دو دولت افغانس��تان و آمریکا از طریق دیپلماتیک 
و دولتی، خواهان روش��نگری و توضیح واشنگتن 

درخصوص اظهارات ترامپ با عمران خان است.
از سوی دیگر نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان 
که س��اعاتی قبل وارد کابل ش��ده با انتشار پیامی 
تاش کرد تا خش��م مردم این کش��ور از »دونالد 

ترامپ« را کاهش دهد.»زلمای خلیل زاد« نماینده 
ویژه آمریکا در امور افغانستان، با انتشار پیامی در 
توئیتر اع��ام کرد که منظور »دونال��د ترامپ« از 
س��خنانی که در دیدار با »عمران خان« نخس��ت 
وزیر پاکس��تان بر زبان آورده این بود که هیچ راه 

حل نظامی برای افغانستان وجود ندارد.
این در حالی است که  پس از سخنان توهین آمیز 
رئیس جمهوری آمریکا نس��بت به مردم و کش��ور 
افغانس��تان ، نفرت از ترامپ و س��ربازانش در این 
س��رزمین فراگیر شد. ش��خصیت های سیاسی هر 
یک با پرداختن به بخش��ی از ابعاد سخنان دونالد 
ترامپ، وی را فردی بی شخصیت با ادبیات کوچه 

بازاری و قلدرماب توصیف کردند.
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افغانس�تان: رس��انه ه��ای افغانس��تان از ورود یک 
هیات اس��رائیلی به کابل خبر دادند. تارنمای »س��ام 
وطندار« نوشت: »یوآف مردخای«، رئیس یک شرکت 
بین المللی با  »روال غنی«، همسر رئیس جمهور دیدار 
ک��رده اس��ت. مردخای در رأس یک هی��ات پنج نفره 
سرمایه گذاران اس��رائیلی اوایل ماه جوالی )تیر( سال 
جاری به افغانس��تان سفر کرده بود. گفته می شود در 
این دیدار روی س��رمایه گذاری شرکت های اسرائیلی 
در اس��تانهای کابل، فراه، هلمند و نیمروز افغانس��تان  

توافق شد

قطر: »حمد بن جاس��م« نخس��ت وزیر و وزیر خارجه 
س��ابق قطر به تصمیم عربستان سعودی برای استقرار 
مج��دد نیروه��ای آمریکای��ی در این کش��ور واکنش 
نش��ان داد. بن جاس��م در صفحه توئیتر خود نوشت: 
»امنی��ت خلیج ]فارس[؛ تصور می کردیم کش��ورهای 
ب��زرگ منطق��ه می توانن��د امنیت خلیج ]ف��ارس[ و 
آبراه ه��ای خود را تأمین کنند ام��ا وقتی دیدیم آن ها 
این مأموریت را به دیگر کشورهای بزرگ برای تأمین 
امنیت آبراه خلی��ج ]فارس[ به عنوان آبراه بین المللی 
محول کرده اند، غافلگیر ش��دیم، من اعتراضی به این 
ندارم بلکه این یک حقیقت اس��ت و این کش��ورها به 

استقرار مجدد نیروهای آمریکایی روی آورده اند«.
 

ترکیه: انفجار یک بمب کنار جاده ای در جنوب ش��رق 
ترکیه تا کنون موجب کش��ته ش��دن یک نفر و زخمی 
ش��دن تعدادی نامشخص شده اس��ت. عناصر گروهک 
پ.ک.ک را مس��ئول این انفجار معرفی کرد. هنوز این 
گروهک به طور رسمی  مسئولیت آن را بر عهده نگرفته 
اس��ت. خبرگزاری رویترز نیز نوش��ت که راننده خودرو 

فردی است که در این انفجار کشته شده است.

لیب�ی: همزمان با آغاز دور جدی��د حمات نیروهای 
ش��رق لیبی به طرابلس پایتخت این کش��ور، فرودگاه 
بین المللی معیتیقه نی��ز هدف بمباران قرار گرفت اما 
نیروه��ای دولت وفاق ملی حمله ب��ه جنوب طرابلس 
را دف��ع کردن��د. اداره فرودگاه معیتیق��ه در طرابلس، 
پایتخ��ت لیبی اعام کرد که پ��س از حمله هوایی به 

این فرودگاه، پروازهای آن متوقف شده است.

کره جنوبی: بنا به اعام وزارت دفاع ملی »س��ئول«، 
ارتش کره جنوبی ، دو تیر هشدار به سمت یک فروند 
جنگنده روس که وارد حریم هوایی این کش��ور شده 
بود، ش��لیک کرد. آنطور که مقامات کره جنوبی اعام 
کرده ان��د، ظاهراً یک فروند هواپیمای نظامی چین نیز 

وارد حریم هوایی کشورشان شده است.

هن�د: وزارت خارجه هند ادعای ت��ازه دونالد ترامپ 
در زمین��ه تقاض��ای نخس��ت وزیر هن��د از وی برای 
میانجیگ��ری با پاکس��تان را رد کرد. یک مقام ارش��د 
وزارت خارج��ه هن��د ادعای »دونال��د ترامپ« رئیس 
جمهور آمری��کا که گفته بود نخس��ت وزیر هند از او 
خواس��ته نقش میانجی را برای حل مشکات مرزی با 

پاکستان ایفا کند، رد کرد.

ذرهبین

کشتار حامیان شیخ زکزاکی 
بح��ران انس��انی در نیجری��ه ادام��ه دارد چنانکه 
خبرگزاری فرانس��ه گ��زارش داد که پلی��س نیجریه 
در جری��ان حمله به معترضان به وضعیت نامناس��ب 
"ابراهیم زکزاکی" رهبر ش��یعیان این کشور در زندان، 

شش تن از آنها را کشت.
 دست کم ۶ تن از شیعیان نیجریه در درگیری با 
پلیس نیجریه در "ابوجا" پایتخت این کشور جان خود 
را از دست دادند. پلیس در جریان حمله به معترضان 
ب��ه وضعیت ش��یخ زکزاک��ی در زن��دان از گلوله های 
جنگی و گاز اشک آور استفاده کرده است. این حادثه 
آخرین خش��ونت مرگبار دولت نیجریه در واکنش به 
اعتراضات ش��یعیان نیجریه به بازداشت شیخ زکزاکی 
رهبر مذهبی این کشور است. صدها معترض "جنبش 
اسامی نیجریه" در جریان راهپیمایی ها در این کشور 
خواهان آزادی زکزاکی ش��ده اند که از دسامبر )آذر - 
دی( ۲۰۱۵ توس��ط نیروهای دولت نیجریه بازداشت 

شده است.
خبرگزاری فرانس��ه در حالی آمار کش��ته شدگان 
اعتراضات اخیر شیعیان در نیجریه را شش تن گزارش 
داده که جنبش اسامی این کشور این تعداد را ۱۱ نفر 
اعام کرده است. عفو بین الملل در واکنش به حوادث 
اخی��ر در نیجریه، اقدام پلیس این کش��ور در برخورد 
خش��ونت آمیز با معترضان را با عنوان "اس��تفاده بی 
ماحظه از زور" محکوم کرد. "شیخ ابراهیم زکزاکی" 
۱۳ دس��امبر ۲۰۱۵ ب��ر اث��ر حمله ارت��ش نیجریه به 
حس��ینیه بقیةاهلل در شهر زاریا زخمی و توسط ارتش 
بازداشت و زندانی شد. تاکنون ۷ فرزند )۶ پسر و یک 
دختر( از ۹ فرزند عامه ش��یخ زکزاکی به مقام رفیع 

شهادت نائل شده اند.

نیمچهگزارش

اعتراض پکن به  آمریکا
دولت چین به تحریم های جدید آمریکا علیه یک ش��رکت چینی به بهانه نقض 

تحریم های ایران واکنش نشان داد.
»هوا چون اینگ«، سخنگوی وزارت خارجه چین اعام کرد پکن شدیداً مخالف 
تحریمه��ای جدید آمریکا علیه ش��رکت نفتی چینی ب��ه بهانه نقض تحریم های 
ایران و خرید نفت این کشور است. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه 
در گفتگو با روزنامه آمریکایی وال اس��تریت ژورنال اعام کرد واشنگتن شرکت چینی 
»ژو ه��ای ژنرون��گ« و مدیرعام��ل آن را به علت انتقال و خرید نفت ایران، به فهرس��ت 
تحریم های خود اضافه کرده اس��ت. این مقام آمریکایی با تکرار اتهامات همیشکی خود 
علیه ایران افزود: واش��نگتن در راس��تای راهبرد فش��ار حداکثری به اعمال تحریم های 
بیش��تر علیه ایران ادامه می دهد و هر ش��رکت چینی که از این سیاس��ت پیروی نکند، 
تحریم خواهد شد. الزم به ذکر است تنشهای اقتصادی میان دو کشور طی ماه های اخیر 

به شدت افزایش یافته است.

مخالفت با ادغام الحشد الشعبی
نخست وزیر عراق ضمن رد مسئله ادغام الحشد الشعبی با نیروهای مسلح، این 
س��ازمان را »حقیقت واقعی« دانس��ت که نمی توان به تضعیف یا کنار گذاشتن 

آن فکر کرد.
»عادل عبدالمهدی« نخس��ت وزیر ع��راق دهم تیرماه گذش��ته، یک فرمان ده 
بندی برای تعیین وضعیت نیروهای س��ازمان »الحش��د الشعبی« )بسیج مردمی( 
صادر کرد.بر اس��اس فرمان نخست وزیر عراق، الحشد الشعبی »بخشی جدانشدنی از 
نیروهای مسلح عراق« است و آن دسته از گروه هایی که تمایل ندارند به »نیروی مسلح 
عراق«  بپیوندند، می توانند جدا ش��وند و به کار سیاسی بپردازند. عبدالمهدی در واکنش 
به برداشت هایی که از این فرمان صورت گرفته بود، اعام کرد که »الحشد الشعبی یک 
حقیقت واقعی اس��ت و نمی توان به تضعیف یا کنار گذاشتن آن فکر کرد«. نخست وزیر 
عراق ادامه داد: »هر کس به چنین چیزی فکر کند، معنایش این است که اهمیتی برای 

امنیت عراق قائل نیست«.

بازدید از زیردریایی غول پیکر 
کارشناسان نظامی، زیردریایی جدید و غول پیکری که امروز رهبر کره شمالی از 
آن بازدید کرده اس��ت را دارای توانمندی حمل موشک بالستیک توصیف کرده 

و می گویند این پیامی روشن برای آمریکا دارد.
»کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی از یک فروند زیردریایی بزرگ که به تازگی 
توس��ط این کش��ور س��اخته ش��ده بازدید کرده و به طور تلویحی از توسعه برنامه 
موشکی بالس��تیک و زیردریایی هایی با توانایی ش��لیک چنین موشک هایی خبر داد. 
خبرگزاری دولتی کره شمالی گزارش داد کیم در جریان داده های عملیاتی و تاکتیکی و 
همچنین سیستم های تسلیحاتی این زیر دریایی جدید، که تحت نظارت ویژه و مستقیم 
شخص وی ساخته شده و به زودی به آب های سواحل شرقی این کشور انداخته می شود، 
قرار گرفت. کیم در جریان این بازدید با اشاره به عملیاتی شدن این زیردریایی در آینده 
بس��یار نزدیک، گفت: »قابلیت های عملیاتی این زیردریایی، ش��اخصه مهمی در ظرفیت 

پدافندی ملی در آب های شرق و غرب کشور ماست«.

قاسم  غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

افغانستان سرزمینی است که طی چند دهه اخیر رنگ آرامش 
ندیده اس��ت و از س��ال ۲۰۰۱ و اش��غال این کش��ور به جرم 
مجازات عامان این حادثه مش��کوک، این وضعیت بحرانی تر 
ش��ده است. نکته قابل توجه در روند تحوالت افغانستان آنکه 

ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدار با نخست وزیر پاکستان 
با ادبیاتی غیر دیپلماتیک درباره آینده افغانستان سخن گفت. 
ترامپ در این دیدار گفت: نمی خواهم ده میلیون نفر را بکشم. 
افغانستان ممکن است از صفحه روزگار حذف شود، من برای 

پیروزی در آن جنگ در یک هفته برنامه ویژه ای دارم!
ترام��پ  در حال��ی مدعی ام��کان پیروزی یک هفت��ه ای در 
افغانس��تان شده اس��ت که حضور نظامی ۱۸ ساله این کشور 
در افغانس��تان که با ش��عار مبارزه با تروریسم صورت گرفت به 
طوالنی ترین جنگ بدون وقفه تاریخ ایاالت  متحده تبدیل شده 
است و نه تنها موفقیتی کسب نکرده اند بلکه حتی نتوانسته اند 
روند صلح میان دولت مرکزی و طالبان را محقق س��ازند. نکته 
مهم دیگر آنکه هجده س��ال حضور نیروهای نظامی آمریکا در 
افغانس��تان تاکنون موجب کشته شدن نزدیک به ۶۰ هزار نفر 
از مردم این کشور و ۴۰۰۰ سرباز خارجی که بیشتر آمریکایی 
بوده و حدود ۸۰۰ میلیارددالر هزینه ش��ده است. جالب توجه  

آنکه بهانه آمریکا برای حضور در افغانستان مبارزه با مواد مخدر 
نیز بوده حال آنکه گزارش ها نش��ان می دهد میزان تولید مواد 
از ۲۰۰ تن به ۹ هزار تن افزایش یافته اس��ت. در همین حال 
حض��ور پر هزینه آمریکا در افغانس��تان نه تنه��ا باعث نابودی 
تروریس��م و خش��ونت در این کشور نش��د که قدرت طالبان و 
دیگر گروه های مخالف مسلح در افغانستان که کنترل نزدیک 
به ۶۰ درصد خاک این کشور را در اختیار دارند، افزایش یافته 
و بیش از س��ه سال است که گروه داعش نیز در شرق و شمال 
این کشور اعام موجودیت کرده و دست به اقدامات تروریستی 
خش��ونت بار می زند. آمریکا رسما در حال گسترش موقعیت 
داعش در این کشور است. نکته دیگر وضعیت درونی افغانستان 
است. در حالی که هیچ وعده ای در باب تقویت و تسلیح ارتش 
افغانس��تان اجرایی نشده بنابر اعام کمیساریای سازمان ملل، 
ح��دود ۸ میلیون ش��هروند افغانس��تان به دلی��ل جنگ، فقر، 

بیکاری و خشکسالی به کشورهای همسایه یا اروپا رفته اند.

ترامپ که با زیر س��وال بردن سیاس��تهای نظام��ی پرهزینه 
روسای جمهور سابق آمریکا به کاخ سفید راه یافت، با گذشت 
س��ه س��ال از دوران زمامداری اش ضمن تداوم رویکردهای 
نظامی و اشغالگری از کشتن ۱۰ میلیون افغانی در یک هفته 
به عنوان شرط پیروزی در این کشور سخن به میان می آورد، 
سخنی که بیش از آنکه موید این توانایی از سوی کاخ سفید 
باشد، حاکی از فرونشاندن آتش عصبانیت ناشی از شکستها و 
ناتوانی هایش طی ماههای اخیر در منطقه جنوب غرب آسیا 
است. کشتن ۱۰ میلیون افغانی در یک هفته یعنی استفاده از 
بمب اتم و این یعنی نس��ل کشی و نقض تمام قوانین جهانی. 
البته ترامپ س��ابقه چنین گفت��اری دارد و چندی پیش ادعا 
ک��رده بود که ایران را محو خواهد کرد. این نوع رفتار نش��ان 
می ده��د که ترامپ دل بس��ته بمب اتم اس��ت. رویکردی که 
تهدی��د امنیت جهان ب��ودن آمریکا را بیش از پیش آش��کار 

ساخته و مقابله با آن را امری ضروری می سازد 

یادداشت

س��رانجام پس از مدت ها رقابت درون  سب���ز حزبی و در حالی که انگلیس با بحران قاره 
اقتص��ادی و سیاس��ی مواج��ه اس��ت، "بوریس جانس��ون" 
س��رانجام دیروز با آرای اکثریت اعض��ای حزب محافظه کار 

انگلیس به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب شد.
در پی اعام استعفای ترزا می از سمت نخست وزیری بریتانیا 
که به دلیل ناکامی اش در اجرای بریگزیت و مدیریت آن رخ 
داد، حزب محافظه کار بریتانیا که پیروز انتخابات پیشین در 
پارلمان بود امروز از میان بوریس جانس��ون و جرمی هانت 
رای گیری کرد و در نتیجه جانسون همانطور که پیش بینی 

می شد به عنوان رهبر حزب و نخست وزیر انتخاب شد.
 بوریس جانس��ون و جرمی هانت ماه گذش��ته زمانش��ان را 
صرف کس��ب رای حدود ۲۰۰ هزار عضو حزب محافظه کار 
)ت��وری( کردند ک��ه این رای گیری عصر دوش��نبه به پایان 
رس��ید و نتایج دیروز اعام ش��د. جانس��ون امروز به عنوان 
نخست وزیر منصوب  شده و رسما جایگزین ترزا می می شود. 
جانسون وارث بحران سیاسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 
خواهد شد که باید تا ۳۱ اکتبر )نهم آبان ماه( اجرایی شود. 
جانس��ون باید اتحادیه اروپا را برای احیای مذاکرات درباره 
ی��ک توافق خروج ترغیب کند؛ توافق��ی که این نهاد تاکید 
دارد قابلی��ت مذاکره دوباره ندارد. در غیر اینصورت بریتانیا 

وارد تبعات اقتصادی یک خروج بدون مدیریت می شود.
تنها توافق موجود، س��ه بار از سوی پارلمان بریتانیا رد شده 

اس��ت و بسیاری از قانونگذاران از جمله شورشی های حامی 
اروپا در حزب محافظه کار، متعهد ش��ده اند تا جلوی تاش 
جانس��ون برای خارج کردن بریتانیا از اتحادیه اروپا، آن هم 
بدون توافق، بایس��تند. این شهردار سابق لندن گفته  است، 
ت��دارکات برای یک خروج ب��دون توافق را فراهم می کند تا 
مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا مجبور شوند نظرشان را درباره 
توافق تغییر دهند. جانس��ون ماه گذشته به تاک ردیو گفت: 
قطعا طرح خودمان را به س��وی اقدام عملی می کش��انیم و 
آماده ایم که ۳۱ اکتبر خارج شویم، هر چه می خواهد بشود 
بش��ود... یا انجام بده یا بمیر، ه��ر چه پیش  آید خوش آید.  
با انتخاب جانس��ون تعدادی از وزرای کابینه ترزا می اعام 
کرده اند استعفا می کنند و انتظار می رود پیروزی جانسون با 

دودستگی عمیق در حزب محافظه کار همراه باشد.   
جانس��ون در بیمارس��تانی در محله آپر ایس��ت ساید شهر 
نیویورک در س��ال ۱۹۶۴ زاده ش��د. تولد او توسط مقامات 
آمریکا و نیز کنس��ولگری بریتانیا در این ش��هر ثبت شد و 
بدین ترتیب هر دو تابعیت بریتانیایی و آمریکایی به او داده 
ش��د. والدین او هر دو انگلیس��ی بودند.  بوریس جانسون از 
آن جایی که متولد نیوی��ورک در ایاالت متحده آمریکا بود، 
دارای ش��هروندی مضاعف ایاالت متح��ده و بریتانیا بود. او 
که بارها از قوانین مالیاتی آمریکا ش��کایت کرده بود، نهایتاً 
در س��ال ۲۰۱۶ میادی، رس��ماً از تابعیت آمریکایی خود 

صرف نظر کرد.

معرفی نخست وزیر جدید انگلیس 
خانه شماره 10 به جانسون رسید 

رژیم صهیونیس��تی در حالی  در برگ  آس�یا دیگری از جنایات خود از زمان اشغال غ�رب 
ش��هر قدس در س��ال ۱۹۶۷، این بار ۵۰۰ فلسطینی را از 
خانه هایش��ان بیرون کرده و بیش از صد دس��تگاه آپارتمان 
واقع در ۱۶ مجتمع مس��کونی در محل��ه وادی الحمص در 
روس��تای صور باهر را تخریب کرد که جهانیان این اقدام را 
گام��ی در جهت الحاق کران��ه باختری به اراضی اش��غالی 

می دانند. 
روزنام��ه االخبار لبنان نوش��ت: "ب��ا اینکه اس��رائیل برای 
تخریب خانه های فلس��طینی ها به دنبال بهانه ای نمی گردد 
اما این ب��ار نزدیکی این منطقه به دی��وار حائل را که خود 
برای جداس��ازی قدس از کرانه باختری س��اخته بود، بهانه 
کرده اس��ت. ای��ن خانه ها از نظ��ر اداری، حقوقی و امنیتی 
تحت مدیریت تش��کیات خودگردان قرار دارند؛ تشکیات 
خودگردانی که حتی نمی تواند از دفاتر خودش هم حفاظت 
کند. بلدوزرهای اسرائیلی به همراه نیروهایی از گارد مرزی 
دس��ت ب��ه تخریب خانه ها در این روس��تا زدن��د. این جرم 
دس��ته جمعی در نوع خود بی س��ابقه نیس��ت اما بزرگترین 
ج��رم اس��رائیلی ها از تاریخ اش��غال قدس از س��ال ۱۹۶۷ 
محسوب می ش��ود. آنها این بار بهانه نداشتن مجوز ساخت 
را کنار گذاش��ته و نزدیک��ی این منطقه به دی��وار حائل را 
بهانه کرده اند. زی��اد الحموری، مدیر مرکز حقوق اجتماعی 
و اقتص��ادی ق��دس اظهار کرد: این اولین باری نیس��ت که 

اشغالگران تاسیسات و منازل فلسطینی ها را ویران می کنند 
اما ای��ن اقدام این بار در منطقه ای وابس��ته به تش��کیات 

خودگردان انجام شده است.
همچنین عریقات دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش 
فلس��طین گفت که حمات نظام مند و روزافزون اس��رائیل 
علیه فلس��طینی ها نتیجه عادی سازی عرب ها با اشغالگران 
و »به��ای« نشس��ت کارگ��روه اقتصادی بحرین اس��ت. در 
همین حال مسئول اردنی ادعای رسانه های صهیونیست ها 
درب��اره باب الرحمه را تکذیب و تأکی��د کرد که باب الرحمه 
بخش جدایی ناپذیر مس��جداالقصی است. »باب رحمت« یا 
»دروازه طایی«، دروازه ش��رقی مسجداالقصی و یکی از دو 
در شرقی فضای کلی مس��جداالقصی است. در همین حال 
حزب اهلل لبنان طی بیانیه ای تخریب منازل فلس��طینیان در 
قدس اش��غالی را به ش��دت محکوم کرده و این اقدام را در 
راستای طرح صهیونیست ها برای بیرون راندن فلسطینیان 
از سرزمین ش��ان توصیف کرد. همچنین سخنگوی دبیرکل 
س��ازمان مل��ل در واکنش ب��ه جنایت تخری��ب خانه های 
فلس��طینیان در قدس اشغالی از س��وی رژیم صهیونیستی، 

صرفا به ابراز ناراحتی اکتفا کرد.
خبر دیگر از فلسطین آنکه منابع صهیونیستی اعام کردند، ارتش 
این رژیم در یک ماه گذشته نحوه کار با ساح های تک تیراندازی 
جدید را به نظامیان خود آموزش داده تا از این س��اح ها علیه 

شرکت کنندگان در راهپیمایی بازگشت استفاده شود. 

جهانیان به تخریب خانه های فلسطینی ها در قدس واکنش نشان دادند 
جاده صاف کن الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی

 دلبسته بمب اتم 

ترامپ از برنامه حمله اتمی ایاالت متحده  به افغانستان رونمایی کرد

طرح آمریکا برای کشتار 10 میلیون افغان 

 درآمد 650 میلیون پوندی انگلیس
 از کشتار مردم یمن

لش واهی ب��ودن ادعای س��ران  انگلیس مبنی بر عدم فروش چ�����ا
س��اح به س��عودی برما ش��د چنانک��ه روزنامه 
ایندیپندنت با انتقاد از دولت لندن نوش��ت، دولت 
انگلیس طی ش��ش ماه، ۶۵۰ میلیون پوند ساح و 
تجهی��زات نظام��ی به رژیم عربس��تان س��عودی 

فروخته است.
این روزنامه در ادامه نوش��ت: منتقدان دولت لندن 
می گوین��د ک��ه علیرغ��م محکومیت ش��دید قتل 

خاش��قچی از س��وی »جرمی هانت« وزیر خارجه 
انگلیس، دولت این کش��ور تجارت با رژیم سعودی 
را خیلی عادی مثل سابق ادامه داده است. براساس 
آماره��ای تحلیلی »کمپی��ن مخالفت ب��ا تجارت 
اس��لحه« )CAAT(، انگلی��س مجوز فروش ۶۴۸ 
میلیون پوند س��اح به پادشاهی س��عودی را بین 
ماههای اکتب��ر ۲۰۱۸ تا مارس ۲۰۱۹ صادر کرده 
اس��ت.  از این میزان، ۵۵۱ میلیون پوند آن مربوط 
ب��ه فروش بمب، موش��ک، راکته��ا، اژدرها و دیگر 
مواد منفجره و مهمات است. ۹.۲ میلیون پوند آن 
نیز مجوز فروش قایقهایی اس��ت که برای استفاده 
نظامی و دیگر تجهیزات نیروی ویژه دریایی است. 
این آمارها در حالی منتش��ر ش��ده است که اخیرا 

نیز منتق��دان، دولت انگلیس را ب��ه خاطر دعوت 
از عربس��تان س��عودی برای حضور در نمایش��گاه 
تس��لیحاتی لندن که اواخر س��ال جاری میادی 
برگزار می شود مورد هجمه و سرزنش قرار داده اند.  
»ورا هاب هوس« نماینده لیبرال دموکرات پارلمان 
انگلی��س درباره دعوت از ری��اض گفت:  »دعوت از 
نماینده سعودی ها به نمایشگاه لندن، پیامی کامًا 
اشتباه را می فرستد و این امر را متبادر می کند که 
ما هن��وز در انجام معامات با آن ها روی باز داریم 
و به رژیم سعودی ها مهر تأییدی مخفی می زنیم«. 
ایندیپندنت در ادام��ه افزود: در حال حاضر دولت 
انگلیس درگیر مقابله با دادگاهی اس��ت که در ماه 
ژوئن با صدور حکمی، فروش س��اح به عربستان 

س��عودی را غیرقانونی خوانده بود. برخی از احزاب 
مخالف حزب حاکم محافظه کار نیز با تعلیق فروش 
تس��لیحات نظامی به آل سعود موافق هستند و در 
حال فش��ار آوردن به لندن ب��رای همراهی با رای 

دادگاه هستند.
انتقادات به فروش تسلیحات به عربستان سعودی 
پس از آن باال گرفته است که مشخص شده است 
ائتاف س��عودی در جنگ علیه یمن از تسلیحات 
غربی به ویژه بمبهای خوش��ه ای انگلیسی و دیگر 
تس��لیحات فرانس��وی و آلمان��ی در کش��تار علیه 
غیرنظامی��ان در یمن اس��تفاده می کن��د. »اندرو 
اس��میت« از رهبران کمپی��ن CAAT میگوید، 
»وزی��ر خارجه قتل جمال خاش��قچی را ش��دیدا 

محکوم می کن��د اما در ماههای پس از آن تجارت 
ش��رکتهای خصوصی و دولتی انگلیس با حکومت 
س��عودی مثل قب��ل ادامه پیدا میکن��د! در همان 
زمان که ری��اض در حال پنهان��کاری درباره قتل 
خاش��قچی اس��ت، وزرای کابین��ه انگلیس مجوز 
فروش تسلیحات به این کشور را صادر می کنند.«  
به دنبال افش��ای این مساله، یک سخنگوی دولت 
انگلیس در توجیه آن گفته، »آمارهای مربوطه در 
زمینه صدور مجوز س��اح، در س��ه ماهه اول سال 
۲۰۱۹ ص��ادر ش��ده و قب��ل از رای دادگاه تجدید 
نظر بوده اس��ت. و بس��یاری از  تصمیمات مربوط 
به درخواس��تهایی اس��ت که در سال ۲۰۱۸ تایید 

شده اند.« 


