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یادداشت

مرگبارترین شهر جهان

بر اساس گزارش جدید هیئت کمک سازمان ملل در افغانستان ،یوناما ،با وجود
کاهش تلفات غیرنظامیان در ســه ماه نخست ســال جدید میالدی نسبت به زمان
مشــابه سال گذشته در افغانستان ،کابل مرگبارترین شهرهای جهان در سال جاری
میالدی برای غیرنظامیان بوده است.به نقل از تادامیچی یاماموتو ،نماینده ویژۀ دبیر
کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان آمده است :با مالحظه تلفات رو به افزایش
زنان و کودکان ،افراد غیر نظامی اکثراً متحمل زیانهای ناشی از جنگ می شوند.
وی افزود :با فرا رســیدن به اصطالح فصل جنگ ،من از تمام جناحهای درگیر
تقاضا می کنم تا هرگونه اقدام ممکن را برای جلوگیری از آسیبهای غیر ضروری و
غیر قابل پذیرش به غیرنظامیان در نظرگیرند.در این گزارش آمده است :در سه ماه
نُخســت سال  ، 2017یوناما  2181مورد از تلفات غیرنظامیان ( 715کشته و 1466
زخمی) را ثبت کرده اســت که چهار درصد کاهش را در مقایسه به مدت مشابه در
سال  2016نشان می دهد.
این گزارش می افزایــد :آمار مرگ غیرنظامیان  2درصد و میزان زخمی ها در
بین غیر نظامیان  5درصد کاهش یافته است.دلیل کاهش در تلفات افراد غیرنظامی
که توســط یوناما ثبت شــده  ،عمدت ًا کاهش  19درصدی در شمار کشته شدگان و
زخمــی ها در درگیری های زمینی میان نیروهای هوادار دولت و مخالفین مســلح
است.
یونامــا از این کاهش و تمام تالشــها به منظور حفاظــت از افراد غیرنظامی
استقبال و تأکید کرد با در نظرداشتن میزان بی سابقه آوارگان داخلی در سال ،2016
احتما ًال کوچ مردم از چندین منطقه متأثر از جنگ  ،انگیزه کاهش در شــمار تلفات
افراد غیرنظامی بوده اســت.از نظر موقیعت جغرافیایی ،استان کابل بیشترین تلفات
افرادی غیرنظامی را در حمالت انتحاری و گروهی متحمل شــده است ،در حالیکه
اســتان های هلمند ،قندهار ،ننگرهار و اروزگان به ترتیب شاهد تلفات غیرنظامیان
بوده اند.
در گزارش آمده است که گروههای مسلح مخالف دولت عامل 62درصد تلفات
غیرنظامیان  1353تلفات غیرنظامیان ( 447کشــته و  906زخمی) بودندکه نشانه
 5درصد افزایش در مقایســه به مدت مشابه در سال  2016است.در گزارش افزوده
شده است" :گروههای مسلح مخالف دولت به هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان
ادامه داده و شیوههای تخریبی را در جاهایی که غیرنظامیان در آن حضور دارند به
کار بردهاند ،که این اقدام نقض آشــکار قوانینی است که در قانون بشردوستان بین
المللی به آن اشاره شده اســت.این گزارش می افزاید یوناما حمالتی را ثبت نموده
اســت که در آن کارمندان غیرنظامی دولت ،بزرگان قومی ،مساجد اهل تشیع ،مین
روب ها ،کارمندان موسســات غیر دولتی و غیرنظامیان به احتمال حمایت از دولت،
آمــاج حمالت قرار گرفتهاند.یاماماتو در این گزارش گفت:در منازعات مســلحانه،
کشــتن و زخمی کردن عمدی افراد غیرنظامی جنایت جنگی محســوب می شود.
گروههای مســلح مخالف دولت باید به انجام این اقدام اســفناک پایان دهند و به
قانون بشردوستانه بینالمللی احترام بگذارند.
پاورقی

اصطکاک منافع آمریکا و روسیه در ناتو

درحالی که ترامــپ از تجدید نظر در همکاری با ناتو به عنوان پیمانی کهنه و
ضرورت تامین مالی این سازمان توسط اعضای اروپایی آن سخن گفته ،سناتور جان
مک کین هم حزبی ترامپ که به جمهوری استونی در شمال اروپا سفر کرده بود در
واکنش به برخی نگرانی ها از سیاســت های دولت جدید ایاالت متحده تاکید کرد
واشنگتن به تعهد خود به سازمان پیمان آتالنتیک شمالی ،ناتو ،و تامین امنیت حوزه
بالتیک پایبند خواهد بود و حضور نیروهای آمریکایی در اســتونی نشانه ای است از
اعتقاد امریکا به آنچه رونالد ریگان به آن معتقد بود ،یعنی صلح از طریق توانمندی
و قدرت رئیس کمیته نیروهای مســلح ســنا همچنین گفت کــه بهترین راه برای
جلوگیری از ســوء رفتار روســیه ،در اختیار داشتن یک نیروی نظامی قابل اطمینان
و قوی و یک ناتوی قدرتمند اســت .او همچنین گفت :فکر نمی کند تحریم های
آمریکا علیه روسیه که پس از اقدام مسکو به الحاق شبه جزیره کریمه به خاک خود
اعمال شدند ،لغو شوند .او افزود :دست کم مطمئنم این موضع االن مطرح نیست.
این در حالی اســت که برخی از کشورهای اروپایی ،از جمله استونی ،لیتوانی و
لتونــی در حوزه دریای بالتیک ،از اظهــارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب
آمریکا در طول مبارزات انتخاباتی اش که گفته بود نقش ایاالت متحده در سازمان
ناتو را مورد بازنگری قرار خواهد داد ،ابراز نگرانی کرده اند.این در حالی اســت که
دردوره اوباما ،امریکا و سازمان پیمان آتالنتیک شمالی از اقدام روسیه برای استقرار
سامانه موشکی در حوزه دریای بالتیک انتقاد کرده و این اقدام موجب بی ثبات کردن
امنیت اروپا تلقی کرده اند ،انتقادی که مســکو آن را رد کرده و می گوید تصمیمی
است که متناسب با تحرکات اخیر ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه اتخاذ شده است.
روسیه پیشروی ناتو را تهدیدی علیه امنیت ملی خود می داند و ارتش روسیه اقدام
به استقرار سامانه های موشکی اسکندر و اس ۴۰۰-در سواحل کالینینگراد در امتداد
مرزهای غربی خود کرده است .کالینینگراد مرکز استانی با همین نام در غرب روسیه
و در حاشیه دریای بالتیک است ،که میان دو کشور لیتوانی و لهستان در شرق اروپا
واقع شده است .امریکای دوره اوباما این تحرکات نظامی روسیه را موجب بی ثبات
شــدن اروپا می دانست و از مسکو خواســته بود از هر سخن یا اقدامی که با هدف
ارتقای امنیت و ثبات در اروپا ســازگار یا متناسب نباشد ،پرهیز کند .سازمان پیمان
آتالنتیک شمالی (ناتو) هم اعالم کرده است که انتقال تجهیزات موشکی روسیه به
نزدیکی مرزهای همپیمانان این ســازمان ،به کاهش تنش ها یا چشم انداز احتمالی
ترمیم روابط کشــورهای غربی با مسکو کمکی نخواهد کرد .این سازمان همچنین
خواستار شفافیت بیشتر مسکو درباره فعالیت های نظامی اخیرش شده و گفته است
این اقدام مناسبی برای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی خواهد بود و در عین حال
مانع هرگونه سوء تفاهمی خواهد شد.ینس استولتنبرگ ،دبیرکل ناتو نیز پیشتر اعالم
کرده بود اطمینان دارد دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا نقش راهبردی
خود بر پیمان آتالنتیک شــمالی را حفظ خواهد کرد .او همچنین گفته بود به دونالد
ترامــپ اطالع خواهد داد که افزایش کمک مالی دفاعی کشــورهای اروپایی یکی
از اولویت های اصلی اوســت و این مسئله را تمامی اعضای ناتو در میان گذاشته و
حمایت وزیران دفاعی اروپایی را جلب کرده است .او افزوده بود مانع اصلی ،متقاعد
ساختن وزیران امور مالی کشورها بوده است.ترامپ پیشتر در جریان برگزاری کارزار
انتخاباتــی خود درباره حمایت آمریکا از هم پیمانانی که هزینه دفاعی چندانی نمی
پردازنــد ابراز تردید کرده و بر این نگرانی دامن زده بود که او کمک مالی آمریکا به
پیمان ناتو را در زمان افزایش تنش با روســیه ،قطع کند .او همچنین بر مشــارکت
متحدان آمریکا در تأمین هزینه های مالی ،سیاســی و انســانی و سبک کردن بار
ســنگین امنیتی که بر دوش آمریکاســت تاکید کرده و گفته بود درصورت رئیس
جمهور شــدن در جلسه ای با متحدان آمریکا در ناتو و آسیا در مورد متعادل کردن
تعهد مالی این کشــورها مذاکره خواهد کرد و نحوه اجرا و پیشــبرد استراتژی های
جدید را نیز بررسی خواهد کرد .او تاکید کرده بود آمریکا برای دفاع از متحدان خود
بار ســنگینی به دوش گرفته است .بنابراین متحدان امریکا باید هزینه های نظامی
خود را افزایش دهند در غیر این صورت حمایت آمریکا از آنها را متوقف خواهد کرد.

سناتورآمریکایی:
ترامپ سفارت را به
قدس می برد

رون دِه سانتیس سناتور جمهوریخواه آمریکا روز پنجشنبه اعالم کرد ،دونالد ترامپ در سفر آتی خود به تل آویو خبر انتقال سفارت آمریکا به قدس را اعالم خواهد کرد.
رون رئیس کمیته امور امنیت ملی کنگرۀ آمریکا است و ماه مارس گذشته به اراضی اشغالی فلسطین سفر کرد و از چند منطقه به عنوان محل های احتمالی سفارت
آمریکا بازدید کرد.
گفته می شود که ترامپ روز  22ماه مه آینده به اراضی اشغالی سفر خواهد کرد .هیأتی آمریکایی چندی پیش برای زمینه چینی سفر یک روزۀ آتی ترامپ وارد فلسطین
اشغالی شد.

خوش بینی پوتین به از سرگیری مذاکره با کره شمالی

در شرایطی که شــبه جزیره کره از چند هفته پیش به
کانون تنشــهای جدیدی تبدیل شده است ،والدیمیر پوتین
رئیس جمهور روســیه روز پنجشــنبه اعالم کرد که امیدوار
اســت مذاکرات شش جانبه مربوط به پرونده هسته ای کره
شمالی از سر گرفته شود.
بر اســاس این گزارش ،رئیس جمهور روســیه که در
کنفرانس مطبوعاتی مشترک با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن
در مسکو سخن می گفت ،این مطلب را اعالم کرد.
در روند حل و فصل دیپلماتیک مســئله هسته ای کره
شــمالی عالوه بر دو کره ،کشورهای چین ،آمریکا ،روسیه و
ژاپن حضور دارند .کره شــمالی در سال دو هزار و نه از این
مذاکرات خارج شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از مســکو ،سران روسیه و
ژاپن در این فرصت از همه طرفهای دخیل در مسئله هسته
ای کره شمالی خواســتند از هر گونه رفتار تند یا لفاظی که
منجر به تشــدید تنشــها در رابطه با برنامه هسته ای کره
شمالی شود ،خودداری کنند.لفاظی های کره شمالی بهار هر
ســال همزمان با برگزاری رزمایشهای کره جنوبی با آمریکا
تشدید می شود .مقامات پیونگ یانگ رزمایش های نظامی
آمریکا و کره جنوبی را تمرین برای حمله به خاک کشورشان

می دانند.
کره شــمالی در سالهای اخیر بارها به علت برنامه های
موشــکی و هســته ای خود با قطعنامه های سازمان ملل
متحد تحریم شده اســت .با این حال مقامات پیونگ یانگ
بدون توجه به تحریم هــا و ممنوعیت های که جامعه بین
المللی بر ضد کشورشــان وضع کرده است  ،تالشهای خود
را برای توســعه برنامه های موشکی و هسته ای کشورشان
تشدید کرده اند.
روســیه و ژاپن به دنبــال ادامه همکاری
درباره مسأله کره شمالی
شینزو آبه ،نخست وزیر ژاپن پس از مذاکرات با والدیمیر
پوتین رییس جمهور روسیه اعالم کرد روسیه و ژاپن رایزنی
ها و همکاری های فشرده را در باره مساله شبه جزیره کره و
کره شمالی ادامه خواهند داد.
به گزارش «اســپوتنیک» ،آبه گفــت« :ما با پرزیدنت
پوتین توافق کردیم که ژاپن و روسیه به رایزنی ها و همکاری
های خود در این زمینه ادامــه دهند .ما در آینده هم از کره
شمالی خواهیم خواست تا دســت از اقدامات تحریک آمیز
بیشتر بر داشته و به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل
متحد پایبند باشد»ص.

نخســت وزیر ژاپن افزود که مساله کره شمالی یکی از
مبرم ترین مسائل مورد بحث در مذاکرات وی با پوتین بود.
شرط غیرممکن آمریکا برای مذاکره با کره
شمالی
در همیــن حال شــروط آمریکا برای کره ســخت تر
میشــود .مارک تونر گفت :ما همیشه گفته ایم که تنها راه
بازگشــت کره شمالی بر ســر میز مذاکره این است که این
کشــور مایل به مذاکره درباره خلع ســاح اتمی باشد و گام
هایی قابل توجه برای این موضوع بردارد .ما طرفدار مذاکره
هستیم ،اما هدف آن باید مشخص باشد.
تونر افزود :ما می توانیم فشارها را بر کره شمالی افزایش
دهیــم .در حال حاضر این موضوع به اقدامی جهانی نیازمند
است .در گذشــته اینگونه نبوده است اما حاال وضعیت فرق
کرده اســت .یکی از مســائلی که وزیر خارجه قصد دارد که
در جلسه آتی شورای امنیت مطرح کند این است که جامعه
جهانی باید در برابر کره شمالی بایستد و الزم است که بر این
کشور فشار آورد.وی ادامه داد :ما مطمئنا درباره این موضوع
مذاکرات زیادی را انجام خواهیم داد .ما مطالب زیادی درباره
نقش قابل توجه چین گفته ایم .چین نقش قابل توجهی در
این رابطه دارد .یکی از بخش های راهبرد ما افزایش فشــار

بینالملل

بر چین و متقاعد کردن این کشور برای انجام اقدامات بیشتر
است .اما با وجود این الزم است که تالشهایی جهانی برای
این موضوع انجام شــود.این در حالی است که پوتین رییس
جمهور روسیه پنجشنبه نسبت به آغاز دوبارۀ مذاکرات شش
جانبه با کره شمالی ابراز امیدواری کرده بود.
اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در حالی مطرح
می شــود که پیونگ یانگ همواره بــر ادامه آزمایش های
هسته ای خود و مخالفت با هرگونه خلع سالح اتمی یکجانبه
تأکید کرده است.

حمالت بهاره طالبان

طالبان در بیانیه خود آورده اســت :هدف اصلــی عملیات منصوری نیروهای
خارجی ،زیر ساختهای نظامی و اطالعاتی آنان و حذف مزدوران محلی آنان خواهد

پاکستان کشــته شد.او پس از اعالم خبر کشته شــدن مال عمر سرکرده تاریخی
طالبان در ژوییه  ،2015در رأس طالبان افغان قرار گرفت.حمالت طالبان در فصل
زمستان نیز به طور کامل متوقف نشــده بود.طالبان به ویژه مسئولیت حمله هفته
گذشــته به یک پایگاه نظامی را نزدیک شهر مزار شریف برعهده گرفت.این حمله
 135کشته و  64زخمی بر جا گذاشت که بیشتر آنها جوانانی بود که تازه به استخدام
ارتش درآمده بودند و دوره آموزشی را سپری می کردند.بنا بر گزارش سازمان ملل
در ســه ماه نخست سال  2017بیش از  2100غیرنظامی در حمالت در افغانستان
کشته شدند.

بود.به گزارش خبرگزاری فرانسه از کابل ،طالبان افزود :دشمن تا زمانی که آخرین
مواضع خود را ترک کند ،هدف گرفته خواهد شــد ،مــورد آزار و اذیت قرار خواهد
گرفت و کشــته یا اسیر خواهد شد.طالبان برای این هدف مجموعه ای از راهبردها
را در نظر گرفته اســت ،از حمالت متعارف با عملیات چریکی گرفته تا سوءقصد و
ترور.طالبان خاطر نشان کرد این حمالت می تواند شامل حمالت انتحاری ،حمالت
پیچیده و حمالت در داخل پادگان ها یا پاسگاه های پلیس با استفاده از سربازان و
مأموران پلیس وابســته به طالبان بر ضد هم قطاران خود باشد.مال منصور سرکرده
سابق طالبان  22مه  2016در حمله یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در خاک

پیام حسن روحانی به طرف پاکستانی درباره اقدام تروریستی میرجاوه

حسن روحانی ،رییس جمهوری ایران در پیامی خطاب به نخست وزیر پاکستان
با ابراز تاسف از تکرار تعرضات «تروریستی» از خاک پاکستان به خاک ایران یادآور
شده که «برای حفظ و ارتقاء روابط خوب دو کشور ،مسببین این اقدام تروریستی به
محکمه عدالت سپرده شوند».
پیش تر سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به کشته شدن ده تن
از نظامیان این کشــور در میرجاوه ،دولت پاکستان را مسوول دانست .بهرام قاسمی
گفت« :دولت پاکســتان باید درباره نحوه حضور و عملیات این گروهکهای شرور
در خاک خود پاسخگو باشــد ».در همین رابطه سرکنسول پاکستان در سیستان و
بلوچســتان نیز به استانداری فراخوانده شده است.از سوی دیگر مولوی عبدالحمید،
امام جمعه اهل سنت زاهدان در پیامی که در وبسایت او منتشر شده «گروهکهای
تروریستی» را مســئول این اقدام دانسته و گفته که این حادثه در آستانه برگزاری

انتخابات «برای مردم شریف استان غیرقابل تحمل است».
در همین حال یک وبســایت منتسب به جیشالعدل مسوولیت عملیات شب
گذشته را برعهده این گروه عنوان کرده است.از سویی دیگر نفیس زکریا ،سخنگوی
وزارت امور خارجه پاکســتان ضمن تروریستی خواندن کشته شدن نظامیان ایرانی
گفته است که «طبق اخباری که ما در رسانه ها دیدهایم ،این حمله در داخل خاک
ایران صورت گرفته است».
این در حالی است که سعید منتظرالمهدی ،سخنگوی ناجا به خبرگزاری مهر
گفته که حمله به هنگ مرزی میرجاوه از خاک پاکستان بوده است.
در همین حال در پیام محمد جواد ظریف ،وزارت امور خارجه ایران آمده است:
«اطمینان میدهم دستگاه دیپلماسی کشور از هیچ کوششی برای پیگیری موضوع
از مجاری دیپلماتیک و تنبیه تروریســتهای شرور فروگذار نخواهد کرد ۱۱».تن

وزیر خارجه بریتانیا:

به پیشنهاد آمریکا برای حمله به سوریه
مشکل می توان « نه » گفت

بوریس جانسون ،وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه
در گفتگــو بــا رادیــو بی بی ســی اعــام کرد کــه برای
کشورش سخت خواهد بود که به درخواست آمریکا برای
حمله نظامی به ســوریه جواب رد بدهــد .او گفت« :اگر
آمریکا بخواهد در پاسخ به حمله شیمیایی در سوریه اقدام
نظامی انجام دهد و از ما بخواهد که از آنها حمایت کنیم،
به نظر من و خانم نخســت وزیر خیلی سخت خواهد بود

که این درخواست را رد کنیم».
وزیر خارجه بریتانیا همچنین اظهار داشت که دولت
برای چنین اقدام نظامی مشترکی احتماال نیاز به رفتن به
پارلمان و کســب نظر مثبت نمایندگان نــدارد .اظهارات
وزیــر خارجــه بریتانیــا با واکنــش احزاب اپوزیســیون
روبرو شــد .به نقل از روزنامه گاردین ،جرمی کوربین،
رهبــر حزب کارگر و از منتقدان حمله موشــکی آمریکا
به ســوریه ،اظهار داشت که با بمباران نمی توان مشکل
سوریه را حل کرد .او از بوریس جانسون خواست که این
واقعیت را ببیند و در پی یافتن یک راه حل سیاسی باشد.
احــزاب لیبرال -دمکرات و حزب ملی اســکاتلند هم
از وزیر خارجه کشورشان خواستند که پیش از هر اقدام
نظامی با نمایندگان پارلمان مشورت کند .دیوید کامرون،
نخســت وزیر پیشــین بریتانیا ،سه ســال پیش طرح حمله
مشــترک بریتانیا و آمریکا به ســوریه را به مجلس عوام
برد .اما این طرح در نهایت با کســب  ۲۸۵رای مخالف
در مقابل  ۲۷۲رای موافق رد شــد.ارتش آمریکا سهشنبه
 ۱۵فروردیــن و در واکنــش بــه حمله شــیمیایی به خان
شیخون ،با پرتاب دهها موشک کروز به یک پایگاه هوایی
ارتش سوریه حمله کرد.
ارتش ســوریه اتهام حمله شیمیایی به خان شیخون را
رد کرده است.

بشار اسد :در وضعیت جنگ با اسرائیل قرار داریم

بشار اسد پنجشنبه شب در گفتگو با شبکه تلویزیونی تله سور
ونزوئال گفت :تروریست ها آسیب های گسترده ای به سوریه زده
اند.خبرنگار ونزوئالیی پرسید :چرا ســوریه به داشتن جدید ترین
نسل از سامانه های دفاع موشکی روسیه تمایل دارد؟ و اسد پاسخ
داد :ما اساســا در حالت جنگ با “اسرائیل” هستیم ؛ ” اسرائیل” از
سال  1948به خاک کشورهای عربی تجاوز می کند ،طبیعی است
که ما چنین سامانه هایی را در اختیار داشته باشیم  ،البته تروریست
ها با دستور اسرائیل  ،امریکایی  ،ترکیه و قطر و عربستان سعودی
بخشی از این سامانه ها را تخریب کردند ..طبیعی است که با روسیه
برای تقویت سامانه های دفاعی مان برای مقابله با هرگونه تهدید
از سوی “اسرائیل” یا موشک های امریکا مذاکره کنیم.
رئیس جمهور ســوریه افزود :اسرائیل نقش خود در حمله به
سوریه را در اشکال مختلف ایفا می کند .شکل اول تجاوز مستقیم
به پایگاه های ارتش ســوریه است ،با استفاده از نیروهای هوایی و
توپخانه وموشک ها .شکل دیگر آن حمایت از تروریست ها است.
این حمایت دو روش دارد؛ یکی حمایت مســتقیم با ارسال اسلحه.

دوم حمایت لوجستیک به تروریست ها است مانند ارائه کمک های
پزشکی به گروه های تروریستی در بیمارستان های آنها.

از ماموران مرزبانی نیروی انتظامی از جمله  ۳نیروی کادر و  ۸ســرباز وظیفه حدود
ساعت  ۲۰چهارشنبه در منطقه مرزی چاهندو میرجاوه هدف قرار گرفته شدند که از
میان آنان  ۳درجهدار و  ۶سرباز وظیفه جان باختند.
میرجاوه در فاصله  ۷۵کیلومتری شرق زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان و در
همسایگی کشور پاکستان واقع شده است.
جیشالعــدل پیشتر نیز به عنوان یک گروه مســلح مخالف حکومت ایران با
مرزبانان در استان سیستان و بلوچســتان درگیر شده بود .این گروه از سال ۲۰۰۳
میالدی با نام جنداهلل به رهبری عبدالمالک ریگی فعالیتش را آغاز کرد.
پس از دســتگیری عبدالمالک ریگی در ســال  ۲۰۱۰و اعدام وی در ایران،
جنداهلل به جیشالعدل تغییر نام داد.

آمریکا :باید فشار بر روسیه را افزایش دهیم

نیکی هیلی در جلسه شورای امنیت درباره سوریه گفت :هم اکنون الزم است که تمام توجه ها و تمامی
فشارها بر روی روسیه باشد زیرا آنها تنها طرفی هستند که اگر بخواهند می توانند این منازعه را متوقف کنند.
وی افزود :من به اظهارات همکار روس خود توجه کردم .او درباره نیروهای ویژه و دیپلماســی ســخن
گفت .او حرفی در انتقاد از رژیم سوریه نگفت .ما این موضوع را فراموش نکرده ایم .هیچ فردی این موضوع را
فراموش نکرده است .زمان آن فراخواهد رسید که ما به عنوان شورای امنیت بتوانیم اقدامی انجام دهیم .کدام
عضو شــورای امنیت همچنان از رژیمی که از امدادرسانی جلوگیری می کند ،حمایت میکند؟ من به شما می
گویم که الزم است که بر رژیم سوریه فشار آوریم .اما این موضوع اصلی نیست ،بلکه ما باید بر روسیه فشار
آوریم .زیرا روسیه همچنان از رژیم سوریه حمایت می کند .روسیه به آنها در جلوگیری از دسترسی افراد نیازمند
به کمک های بشردوســتانه کمک می کند.وی مدعی شد؛ روسیه همچنان از رهبر کشوری که از تسلیحات
شیمیایی ضد مردمش استفاده می کند،حمایت می کند .روسیه همچنان به وتو کردن خود ادامه می دهد و اسد
چون می داند که روسیه از وی حمایت میکند به اقداماتش ادامه می دهد.هیلی افزود :روسیه باید به تعهدات
خود برای برگزاری گفتگوهای سیاســی و یک راه حل سیاسی واقعی پایبند باشد .محاصره مردم سوریه باید
برداشته شود .سرقت محموله های پزشکی باید متوقف شود .سوری های نیازمند به کمک های بشردوستانه
باید این کمک ها را دریافت کنند.نماینده آمریکا مدعی شد :امدادگران دروغ نمی گویند .اینکه آنها کمک های
مورد نیاز خود را دریافت نمی کنند دروغ نیســت .روســیه با اقدامات خود سبب ادامه این وضعیت وحشتناک
اســت .من از شورای امنیت ســازمان ملل می خواهم که بدون توجه به قدرت وتو روسیه بر این کشور فشار
آورند .زیرا صداها باید شنیده شوند.

افزایش تنش میان مزدوران عربستان و امارات در یمن

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک ،این منبع افزود "سرتیپ مهران القباطی" ،فرمانده تیپ چهارم حفاظت
از رئیس جمهور مســتعفی و فراری یمن در عدن ،پس از آنکه در فرودگاه عدن از ورود به این شهر منع شد،
به ریاض بازگشت.این منبع محلی گفت ممکن است علت جلوگیری از ورود سرتیپ القباطی – که به امارات
وابســته است – تغییرات محدودی باشد که منصور هادی در کابینه خود داده است؛ وی "هانی بن بریک"،
وزیر مشــاور دولت وابســته به امارات را برکنار و تحت تعقیب قرار داد.وی همچنین "عیدروس الزبیدی"،
اســتاندار عدن را که او هم وابســته به ابوظبی ست برکنار کرده و "عبدالعزیز المفلحی" را جایگزین او کرد.
ناظــران معتقدند این دو نفر که از حمایت امارات برخوردارند ،به مخالفت با دولت منصور هادی پرداخته اند و
بارها اوضاع عدن را تا مرز درگیری مسلحانه کشیده اند؛ از جمله "ابو قحطان" ،فرمانده حفاظت فرودگاه عدن
با حمایت امارات دست به شورش مسلحانه زده و هواپیماهای تحت امر وی یک پست امنیتی نیروهای هادی
در اطراف فرودگاه را بمباران کردند.به گفته یک منبع یمنی که نخواست نامش فاش شود ،الزبیدی و بن بریک
از مهمترین بازوهای سیاسی امارات در یمن بوده و همواره به شورش علیه منصور هادی متمایل بوده اند .آنها
از برخی اقدامات جدایی طلبانه در جنوب نیز حمایت کرده اند.

اردوغان و تشبیهات جدیدش

رجب طیب اردوغان در کنفرانس مطبوعاتی مشــترک امروز خود با همتای ســومالیایی خود گفت :غرب
تعهدات خود در قبال  ۱۴میلیون تن از مردم آفریقا که مشــغول دســت و پنجه نرم کردن با قحطی هستند را
نادیده گرفته است.
بر اساس این گزارش ،اردوغان همچنین بر ایستادگی کشورش به پای قحطی زدگان آفریقایی تاکید کرد
و گفت :دستکم  ۱۴میلیون انسان که اغلب آنها زن و کودک هستند از فرط گرسنگی در آفریقا زجر می کشند.
وی همچنین کشــورهای غربی را به بســتن چشــم خود به روی حقیقت متهم کرد و گفت :بسیاری از
کشورهای پیشرفته غربی در مواجهه با چنین تراژدی انسانی مانند شترمرغ رفتار می کنند!
وی افزود :علیرغم آنهایی که چشم های کورشان را به روی مردمی که خود را در فقر و گرسنگی سر پا نگه
می دارند ،ما پای آنها خواهیم ایســتاد .شما نمی توانید در خصوص صلح و ثبات در جهان صحبت کنید ،زمانی
که کودکان از فرط گرسنگی جان می دهند.
رئیس جمهوری سومالی نیز در این کنفرانس مطبوعاتی ،با تقدیر از تالش های ترکیه در راستای ساخت
کشورش طی سالهای گذشته ،ابراز امیدواری کرد که این حمایت های آنکارا از سومالی ادامه یابد.

