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دیدار با ترامپ به منزله خودکشی محمود عباس

به نقل از روزنامه » تایمز آف ایندیا«، طی 15 سال اخیر، مرگ و میر افراد در هند به دلیل 
عشــق ناکام 6 بار بیش از مرگ افراد بر اثر عملیات تروریســتی بوده است. مطابق با اطالعات 
نشریه مذکور، از سال 2001 تا سال 2015 میالدی ، عشق رسما علت بیش از 38 هزار قتل و 80 
هزار خودکشی بوده است. طی این مدت حدود 280 هزار مورد ربودن زنان با هدف ازدواج رخ داده 
است. تمام موارد خودکشی با عشق ناکام مرتبط نیست. بسیاری از کارشناسان دلیل خودکشی را 

در ساختار اجتماعی هند می دانند.
جامعه هند بر اســاس نظام »کاست« شکل گرفته است. تقسیم جامعه به »کاست« ریشه 
در دوران باستان دارد و قدمت آن بیش از 3500 سال است. به احتمال زیاد این تقسیم اجتماعی 
در جوامع مشــابه هند - ایران نیز مشاهده می شود. نظام »کاست«ها در ایران باستان نیز وجود 
داشته است. اما اگر در ایران بمرور زمان این نوع تقسیم بندی از بین رفت، در هند توسعه یافت 
و پیچیده تر شد. تا کنون تعلق به کاست ، تعیین کننده مقام شخص در جامعه است. امروزه، هر 
چند مطابق با قانون اساســی هند، تبعیض » کاستی« در هند ممنوع است، در عمل » کاست«  
مهمترین پدیده در زندگی جامعه هند اســت، به ویژه در روســتاها که این نظام تا کنون به قوت 

خود باقی مانده است.
امکان ازدواج نمایندگان »کاست« های مختلف با یکدیگر همیشه محدود بوده است، اما هم 
اکنون که ارزش های لیبرال غرب با کمک فرهنگ عمومی هر چه بیشتر به » بافت اجتماعی« 
هند نفوذ می کند، تغییراتی در موازین اجتماعی و فرهنگی سنتی هند رخ می دهد.  تعداد بیشتری 
از افراد، به ویژه در شهرهای بزرگ ، سنن باستانی را غلط می دانند و نمی خواهند از رسم و رسوم 
معمــول در بین اجداد خود پیروی کنند. تمایل به انتخاب همســر بدون توجه به عقیده اعضای 

خانواده و خویشاوندان و جامعه، در تضاد با ساختار سنتی قرار می گیرد.
در خانواده های پدرســاالری هند حاضرند به قربانی شــدن عضو خانواده تن در بدهند تا با 
انتخاب وی از » کاست« دیگر موافقت کنند که در تضاد با قوانین سلسله مراتب » کاست« است. 
نقض این قوانین، گناهی بزرگ به حســاب می آید و باعث از دست رفتن حیثیت و آبرو خانواده 
می شــود. اما خشونت نه فقط نسبت به عضو خانواده که مرتکب چنین گناهی شده است، بلکه 
پســر یا دختر و اعضای خانواده » کاست« دیگر نیز اعمال خواهد شد. همانا، این تضادها اغلب 

دلیل قتل یا خودکشی است.
متخصصان غربی و همکاران غربی شده آنها در هند ، در سیستم » کاست« ها فقط موانعی 
را مشاهده می کنند که باعث محدود شدن آزادی شخصیت می شود. اما همه چیز به این سادگی 
نیســت. باید به روی دیگر ســکه نیز توجه کرد. ساختار » کاست« اساس جامعه هند را تشکیل 
می دهد که قرن ها تعیین کننده زندگی هندی ها بوده است که نه فقط باعث محدودیت آزادی 
شخصی بلکه حمایت از او بوده است. کاست حافظ و حامی مهارت های حرفه ای ونهاد اجتماعی 
بود که در وهله اول از افرادی حمایت می کرد که به آن تعلق داشتند. نکته دیگر آنکه » کاست« 
مهمترین عنصر دین هندوست. تغییر مهمترین نهاد هند می تواند موجب انفجار اجتماعی بشود. 
هند کشوری با فرهنگ باستانی است که اکنون ماتریالیسم تحمیلی را خطری برای خود می داند 
و در داخل کشــور، صدای افرادی که به حفظ سنن باستانی و هویت خود فرا می خوانند هر چه 
رساتر به گوش می رسد. آنچه هم اکنون در هند رخ می دهد، تقصیر افراد جداگانه یا طبقه خاصی 
نیست بلکه پیامد تصادم جامعه سنتی با جامعه مدرن است و رفع این مسأله با خودکشی به دلیل 

عشق ناکام وقتی ممکن خواهد بود که این درگیری به نفع یکی از طرفین حل و فصل شود.

روابط بین ترکیه و اســرائیل در طول دهه پنجاه قرن بیســتم توسعه یافت و 
نخســت وزیر اسرائیل، دیوید بن گوریون، در سال 1967، به طور محرمانه از ترکیه 
بازدید و با همتــای ترک خود عدنان مندرس دیدار نمود. بن گوریون در این دیدار 
اندیشــه برقراری یک پیمان منطقه ای بین اســرائیل، اتیوپی، ایران و ترکیه را به 
منظور تقویت همکاری های اســتراتژیک، اطالعاتی و اقتصادی پیشنهاد نمود و با 
حمایت آیزنهاور، رئیس جمهور آمریــکا، بن گوریون و گلدامایر، وزیر خارجه اش بر 
اجــرای این طرح نظارت کردند و در ماه اولت 1958، پیمان کشــورهای پیرامون 
مدیترانه بین اسرائیل، ترکیه و اتیوپی امضاء شد. از آن زمان روابط ترکیه و اسرائیل 
در زمینه هــای مختلف بازرگانی، اقتصادی، نظامی و امنیتی توســعه یافت؛ گرچه 
احیانًا براســاس شــرایط منطقه ای و بین المللی، دچار فراز و نشیب هایی شده که 

مهم ترین آن اوضاع مناطق فلسطینی بوده است.
پس از اولین بحــران ترکیه و قبرس )1964-1963( که اســرائیل از یونان 
حمایــت نمــود و نیز پس از جنگ ســال 1967، که ترکیــه از مواضع اعراب در 
جنگ حمایت کرد و خواستار عقب نشــینی کامل اسرائیل از سرزمین های اشغالی 
اعراب گردید، روابط دو کشــور دچار تیرگی شــد. ترکیــه همچنین بر ضد الحاق 
اداری قدس شــرقی به اسرائیل در ســازمان ملل رأی داد ولی با تصمیم سازمان 
کنفرانس اســالمی مبنی بر قطع رابطه دیپلماتیک با اسرائیل، در واکنش به آتش 

زدن مسجداالقصی در تاریخ 25 سپتامبر 1969، مخالفت نمود.
در جریان جنگ ســال 1973، ترکیه اجازه نــداد که آمریکا از پایگاه های ناتو 
در آن کشور برای ارسال سالح به اسرائیل استفاده کند، ولی به هواپیماهای اتحاد 
جماهیر شوروی اجازه داد که از فضای آن کشور برای تأمین سالح هایی که مصر 

در طول جنگ از دست داده بود، بهره گیری کنند.
ترکیــه در تاریخ 10 نوامبر 1975، از قطعنامه شــماره 3379 مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحد که صهیونیســم را به عنوان یکی از اشــکال نژادپرســتی و 
تبعیــض نژادی معرفی نمود، حمایت کرد و در ســال 1976، هیئتی از ســازمان 
آزادیبخش فلسطین را پذیرفت و به عنوان تنها نماینده قانونی ملت فلسطین مورد 
 شناسایی قرار داد و در سال 1979، اجازه داد که سازمان آزادیبخش فلسطین دفتر 
دیپلماتیک خود را در ترکیه افتتاح کند.فعالیت های دیپلماتیک ترکیه و اسرائیل در 
دهه هشــتاد میالدی، به تدریج کاهش یافت. ترکیه کنسولگری خود را در قدس 
بســت و در تاریخ 28 اوت 1980، سطح روابط دیپلماتیک خود را از کاردار به دبیر 
دوم کاهش داد. این اقدامات در واقع پاسخی بود به مصوبه پارلمان اسرائیل در 30 
ژوئیه 1980، که قدس را به صورت یکپارچه و کامل به عنوان پایتخت اســرائیل 
تعیین نمود، ولی به دنبال کودتای نظامی در ترکیه در 12 سپتامبر 1980، روابط دو 
کشــور به حالت عادی بازگشت. از این پس با تشکیل دولت تورگوت اوزال، روابط 
ترکیه و اســرائیل به طور ریشه ای دچار تحول گردید. دیدارهای پی در پی مقامات 
دیپلماتیک و نظامی دو کشور ادامه یافت. از جمله مهم ترین این دیدارها، دیدار یک 
هیئت عالی رتبه اسرائیل در ماه اوت 1980، از آنکارا بود که به منظور انجام مذاکره 
در خصوص همکاری بین دو کشــور صورت گرفت و نیز دیدار آریل شارون، وزیر 
سابق دفاع اســرائیل در سال 1948، که به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص 
ارتقاء روابط دیپلماتیک دو کشور انجام شد. همچنین یک هیئت غیررسمی ترک، 
شــامل چهار نفر از نمایندگان مجلس از »حزب ملت« مخالف دولت، در سپتامبر 
1984، از اسرائیل دیدار نمود. ترکیه تصمیم گرفت سطح روابط دیپلماتیک خود را 
با تل آویو از دبیر دوم به مدیر مختار ارتقاء دهد و در ســال 1991، سطح روابط دو 

کشور به سطح سفرا ارتقاء یافت.
سال های 1991 تا 1996 را می توان مرحله برقراری روابط سیاسی، اقتصادی 
و نظامی بین ترکیه و اســرائیل نامید. در ژانویه ســال 1994، ســلیمان دمیرل، 
رئیس جمهور ترکیه به طور رســمی از عازر وایزمن، همتای اســرائیلی خود دعوت 
نمود تا از ترکیه دیدار کند. این دعوت مورد پذیرش قرار گرفت و وایزمن در رأس 
یک هیئت عالی رتبه و بزرگ که 72 نفر از مشــاوران وی را همراهی می کردند، از 
آنکارا دیدار نمود. سپس شیمون پرز، وزیر خارجه وقت اسرائیل، در تاریخ 10 آوریل 
1994، بــرای تکمیل دیدار وایزمن از آنکارا دیــدار کرد و با دمیرل رئیس جمهور، 
تانســوچیلر، نخســت وزیر ترکیه و حکمت چتین، وزیر خارجــه و تعدادی دیگر از 
وزرا و رئیســان احزاب سیاســی و انجمن های مختلف مالقات نمود.در پاســخ به 
دیدارهای مکرر مســئوالن اســرائیلی از آنکارا، چیلر نخســت وزیر ترکیه، در ماه 
نوامبر 1994 از اســرائیل دیدار نمود. این اولین دیدار یک مســئول ترک در سطح 
نخســت  وزیر از اسرائیل بود. چیلر در دومین دیدار خود از اسرائیل در سال 1996، 
مجموعه ای از طرح های اقتصادی را به مســئوالن اسرائیل پیشنهاد کرد. سلیمان 
دمیــرل، رئیس جمهور ترکیه نیز اولین دیدار خود را در رأس یک هیئت 400 نفره 

در تاریخ 11 مارس 1996، به انجام رسانید.

جهان قربانی 
تروریسم، هند 

قربانی عشق

ترکیه و فلسطین در آینه تاریخ

بزرگترین سوال آمریکا پس از بیرون راندن داعش از رقه این است که چه کسی باید بر 
این شهر حکومت کند؟

الوقت- دونالد ترامپ بر اساس وعده های تبلیغاتی خود، برای تسلط بر شهر رقه پایتخت 
خالفت خود خوانده داعش عجله زیادی دارد تا شکست این گروه تروریستی را هر چه زودتر 
به نام خود ثبت کند. در همین راستا نیز او حاضر شد علیرغم مخالفت و خشم ترکیه، تسلیح 

کردها را تسریع نماید.
هم اکنون کردها در قالب »نیروهای دمواکراتیک ســوریه« گام به گام در حال نزدیک 
شــدن به رقه هســتند که به عنوان پایتخت خالفت خود خوانده داعش محسوب می شوند. 
ناظران شکســت داعش را دیر یا زود در این شهر حتمی می دانند اما آنچه که پیش بینی آن 

سخت به نظر می رسد آینده رقه پس از شکست داعش است.
کردها به خوبی می دانند اکثر ســاکنین شــهر رقه عرب زبان هستند و عالقه زیادی به 
حضور دائم آنها در شهر خود ندارند. کردها با آگاهی از این مسئله، تمایل چندانی برای تسلط 
بر این شــهر ندارند و اگر آنها نقش نیروی زمینی آمریکا را در عملیات بازپس گیری رقه به 
عهده گرفته اند تنها برای افزایش اعتبار خود و امیتازگیری از دولت سوریه در مذاکرات سیاسی 

بر سر آینده این کشور است. 
در همین حال، گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که ترکیه با هرگونه تسلط دائم 
کردها بر رقه شدیدا مخالفت کرده و آمریکایی ها نیز به آنکارا قول داده اند که پس از بیرون 
راندن داعش، نقش کردها در رقه تمام خواهد یافت و کنترل این شــهر را به دست نخواهند 
گرفت. در چنین شرایطی، آمریکایی ها برای رقه پس از داعش دو گزینه بیشتر ندارند. گزینه 
اول این اســت که آمریکا به صورت مســتقیم و گسترده، نیروهای نظامی در این منطقه پیدا 
کند تا به عنوان قیم عمل کرده و فرایند دولت و ملت سازی جدید را در شمال شرقی سوریه 

آغاز کنند. در همین راســتا، چندی پیش رسانه های آمریکایی فاش کردند مک مستر، مشاور 
شورای امنیت ملی ترامپ تالش کرده تا او را راضی کند تا با اعزام 150 هزار نیروی آمریکایی 
به شمال شــرق سوریه موافقت کند. این گزینه ای اســت که صهیونیست ها و سعودی ها به 
صورت جدی پیگیر آن هســتند تا بدین طریق بتوانند در آنچه که »هالل شیعی« می خوانند 
شکاف ایجاد کنند. اما ناظران، تحقق این مسئله به چند دلیل غیرممکن می دانند. اول از همه 
شــعارهای تبلیغاتی دونالد ترامپ اســت که همواره نسبت به تالش های دولت و ملت سازی 
آمریــکا در خارج انتقاد و اعتراض کرده اســت. دوم و مهم تر، به تجربه آمریکایی در عراق بر 
می گردد. تالش های واشنگتن برای دولت و ملت سازی پس از سرنگونی صدام حسین نه تنها 
با موفقیت همراه نبود، بلکه هزینه های مالی و جانی زیادی برای این کشور به همراه داشت. 
دلیل ســوم نیز به بحث های حقوق بین الملل مربوط می شــود؛ چرا که هر گونه اقدام آمریکا 
برای ایجاد یک کشور جدید نقض حاکمیت ملی سوریه بوده و با واکنش گسترده جامعه بین 

المللی مواجه خواهد شد.
اما گزینه آخر آمریکا برای رقه پس از داعش، تحویل شهر به قبایل و شورای محلی است 
که روابط خوبی با دولت مرکزی سوریه دارند. بر اساس گزارش ها و دیده گاه ناظران احتمال 
اینکه واشنگتن این گزینه را انتخاب کند زیاد است. وال استریت چند روز قبل به نقل از یک 
مقــام آمریکایی گزارش داد: » نظامیان آمریکا به رقــه خواهند رفت و تالش خواهند کرد تا 
بدانند رهبران قبایل چه کسانی هستند. حکومت سوریه این جزئیات را می داند. آن ها از مزیت 
میدانی برخوردار هستند و می دانند چگونه به آرامی به این شهر بازگردند. ما در سال 2020 در 

رقه نخواهیم بود اما دولت در آنجا خواهد بود.«
از دیگری دالیلی که باعث می شود تا گزینه آخر متحمل تر از سایر گزینه ها به نظر برسد 
به مواضع اخیر دمشق و مسکو بر می گردد. ولید معلم وزیر خارجه سوریه دوشنبه هفته گذشته 
با تایید »نیروهای دموکراتیک ســوریه« که علیه داعش می جنگند، آن ها را مشروع توصیف 
کرد. یک روز بعد از اظهارات معلم، میخایل بوگدانف وزیر خارجه روسیه اعالم کرد که مسکو 
از تشکیل شورای محلی برای اداره سرزمین های بازپس گرفته از داعش موافق است. این مقام 

روسی تاکید کرد، اما این شورای محلی نباید حاکمیت دولت سوریه را دور بزنند.

رقه پس از داعش به چه کسی می رسد؟

تالش برای 
آتش بس در یمن 
قبل از ماه رمضان

به نقل از روسیا الیوم "اسماعیل ولد شیخ" ابراز امیدواری کرد که این آتش بس بتواند زمینه برای از سرگرفته شدن مذاکرات صلح را فراهم کند.
وی با بیان اینکه چند دستگی جامعه بین الملل در قبال یمن باعث افزایش رنج مردم این کشور شده و دستیابی به راه حل بحران را دشوار کرده، افزود: اوضاع در یمن بسیار بغرنج 

بوده و درگیری ها در این کشور تاکنون 8 هزار کشته و 44 هزار مجروح به همراه داشته است.
طبق تازه ترین آمار سازمان ملل متحد، حدود 80 درصد از جمعیت یمن )بیش از 21 میلیون نفر( به کمک های انسان دوستانه نیاز دارند.

وب ســایت المانیتور در مطلبی به قلم »لورا روزن« از واشــینگتن 
نوشت: دولت ترامپ ممکن است در روزهای آینده برخی از تحریم های 
مرتبط با برنامه هســته ای ایران را برای پایبند ماندن به توافق هسته ای 
ایران معلق کند. این در حالی اســت که آمریــکا در حال ارزیابی جامع 

سیاست خود در قبال ایران است.
به گفته برخی منابع بــه المانیتور، خبر تعلیق این تحریم ها ممکن 
است تا 17 مه )روز چهارشنبه هفته جاری( منتشر شود؛ یک روز پیش از 
نخستین سفر خارجی دونالد ترامپ – رئیس جمهور آمریکا – به عربستان 
سعودی، سرزمین های اشغالی، ایتالیا و بروکسل. البته آن ها هشدار دادند 
اقدام احتمالی دولت و زمان آن ممکن است دستخوش تغییر شود. تعلیق 
ایــن تحریم ها همچنین چنــد روز پیش از برگزاری انتخابات ریاســت 

جمهوری ایران در 19 مه )29 خرداد( رخ خواهد داد.
حسن روحانی – رئیس جمهور ایران – دستیابی به توافق هسته ای 
با 6 قدرت جهانــی را به کانون تالش های خود بــرای پیروزی مجدد 
در انتخابات تبدیل کرده اســت. اما رقبای سیاسی روحانی از وی انتقاد 
می کنند که ایرانی ها کاســته شــدن از فشــارهای اقتصادی بر اثر لغو 

تحریم ها را که توافق وعده داده بود، احساس نکرده اند.
دولت ترامپ در حال ارزیابی سیاست های کلی تر خود در قبال ایران 
است و شورای امنیت ملی آمریکا مسئولیت به سرانجام رساندن آن را بر 
عهده دارد. مقامات آمریکایی گفته اند تا زمانی که این ارزیابی کامل شود، 
دولت آمریکا همچنان به مفاد توافق هسته ای و برجام پایبند خواهد ماند.

یک مقام وزارت خارجه آمریکا که نخواست نامش فاش شود در این 
خصوص به المانیتور گفت: »ما همچنان در حال بررسی برجام هستیم. 

مادامی که این ارزیابی ادامه دارد، به تعهداتمان عمل خواهیم کرد.«
اگــر آمریکا بخواهد از توافق هســته ای و برجام تخطی نکند، باید 
فرمان تعلیق برخی از تحریم های ایران را در هفته 15 مه )امروز( صادر 
کند. آخرین بار باراک اوباما – رئیس جمهور اسبق آمریکا – فرمان تعلیق 
این تحریم ها را صادر کرد؛ فرمانی که پس از گذشــت 120 روز ضمانت 
اجرایی خود را از دست می دهد. این در حالی است که فرمان تعلیق برخی 
از تحریم های هســته ای ایران پس از 180 روز ضمانت اجرایی خود را از 
دست می دهد. به همین دلیل می توان صدور فرمانی جدید درباره تعلیق 

آن ها را به چند هفته آینده موکول کرد.
مقامــات آمریکایــی از اعالم زمــان پایان ارزیابی سیاســت های 
واشــینگتن در قبال ایران و برجام امتناع کرده اند. رکس تیلرسون، وزیر 
خارجه آمریکا 18 آوریــل در نامه ای خطاب به کنگره پایبندی ایران به 
برجــام را تأیید کرد. اما یک روز بعد در گفتگو با خبرنگاران از آنچه وی 
حمایت ایران از "تروریســم" نامید به شــدت انتقاد کرد. وی همچنین 
حمایت ایران از دولت بشــار اســد را مخرب و عامل ایجاد بی ثباتی در 

منطقه عنوان کرد.

احتمال تعلیق برخی 
تحریم های ایران از سوی آمریکا

وبا جان ده ها یمنی را گرفت
دومینیک استیلهارت، مدیر عملیات کمیته بین المللی 
صلیب ســرخ، یکشــنبه در کنفرانســی خبری در صنعا، 
پایتخت یمن گفت این بیماری در یمن بسیار شیوع یافته 
و این 115 نفر تنها در فاصلۀ زمانی 7 - 23 اردیبهشــت 
جان باخته اند.این مقام صلیب سرخ با استناد به آمار وزارت 
بهداشــت یمن افزود: »ما اکنون با شیوع جدی وبا روبرو 
هستیم.« استیلهارت گفت در همین دوره، بیش از 8500 
مورد مشــکوک به این بیماری در 14 استان یمن گزارش 

شده است.
بیماری وبا از طریق آب آلوده منتقل می شــود و گرم 

شدن هوا، شیوع آن را گسترش داده است.
مدیر عملیات کمیته بین المللی صلیب سرخ تصریح 
کرد بیمارســتان های یمن، بیش از ظرفیت خود، مملو از 
بیماران مبتال به وبا هســتند. به طوری که برای هر تخت 
بیمارســتانی، 4 بیمار مراجعه کرده اند. بیمارانی هستند که 
در فضای آزاد و حتی در داخل اتومبیل ها خدمات درمانی 

دریافت می کنند.
صندوق کودکان ســازمان ملل متحد یونیســف هم 

امروز با صدور بیانیه ای تاکید کرد که 14 اســتان یمن با 
خطر شــیوع وبا روبرو شده و شش هزار حالت اسهال حاد 

ثبت شده است.
شــرینه وارکی، معاون نمایندۀ یونیسف، گفت حتی 
راهروهای بیمارستان الســبعین صنعا نیز پر از بیمار شده 
است. وارکی شیوع وبا در یمن را »بسیار جدی« و وضعیت 
بیماران را »تکان دهنده« توصیف کرد. وی خواستار کمک 
فوری برای نجات جان شــهروندان به ویژه کودکان یمنی 
شد که از دریافت خدمات پزشکی مطلوب محروم مانده اند.

معاون نمایندۀ یونیسف افزود مشاهده شده که همۀ 
افراد یک خانواده با عالئم وبا به بیمارستان مراجعه کرده 
و درخواست کمک کرده اند.حسین الحداد، مدیر بیمارستان 
السبعین نیز گفت: »وضعیت بســیار بدی است. کودکان 
مبتال به وبا بی شــمارند و تخت به اندازۀ کافی وجود ندارد. 
برای مقابله با این وضعیت، نیروی پزشــکی کافی نیز )در 
بیمارســتان( وجود ندارد.« سازمان ملل متحد اعالم کرده 
است تنها چند مرکز پزشکی هنوز فعال هستند و دو سوم 

از جمعیت یمن به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند.

ســازمان بهداشت جهانی نیز وضعیت کنونی یمن را 
به عنوان یکی از بدترین شرایط اضطراری انسانی در جهان 
طبقه بندی کرده است. این ســازمان چندی پیش دربارۀ 
شیوع وبا در یمن هشدار داد و پس از آن تعداد موارد ابتال 

به وبا در سراسر کشور به صدها مورد افزایش یافت.
پارسال نیز حدود 130 نفر به دلیل ابتال به وبا و اسهال 

شدید در یمن جان خود را از دست دادند.
وبا که باعث اســهال شــدید و کم شــدن آب بدن 
می شود، عمدتاً از طریق نوشیدن آب آلوده منتقل می شود 
و ممکن اســت تا 15 درصد از مبتالیان درمان نشده را به 
کام مرگ بکشاند. بیش از دو سال تجاوز نظامی عربستان 
سعودی به یمن، بیشتر امکانات و تأسیسات بهداشتی این 
کشور فقیر را نابود کرده اســت. حدود 3.3 میلیون یمنی 
از جمله 2.1 میلیون کودک در حال حاضر از ســوءتغذیه 
شدید رنج می برند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که 
17 میلیــون نفر در خطر قریب الوقوع قحطی در یمن قرار 
دارند. تاکنون حدود 12 هزار یمنی در حمالت عربستان و 

متحدانش کشته شده اند.

دیده بان حقوق بشــر عراق گفت: شــماری از غیر 
نظامیان در صدد فرار از مناطق تحت تســلط داعش در 
ســاحل سمت راست شــهر موصل بودند که هدف تک 

تیراندازهای داعش قرار گرفته و کشته شدند.
دیده بان حقوق بشر بیان کرد: شماری از غیرنظامیان 
محاصره شده در مناطق تحت تسلط داعش در صدد عبور 
از رود دجله و عبور به سوی ساحل چپ موصل که تحت 
تسلط نیروهای عراقی اســت بودند که تک تیراندازهای 
داعــش آنان را هدف قرار داده و ده هــا تن از آنان را که 

شمال زنان و کودکان بودند را کشتند.
افراد نجات یافته که به منطقه السالمیه بخش چپ 
موصل رســیدند به دیده بان گفتند شماری از خانواده ها 
ساعت هفت صبح پنجشنبه درصدد رسیدن به سمت چپ 
موصل بودند که شــماری از آنان کشــته و برخی نیز به 

اسارت درآمدند.
آنها افزودند: شــمار کشته ها بیشتر است زیرا بیش 
از 40 خانواده در صدد رســیدن به سمت دیگر رود بودند 

اما فقط جسد 64 نفر از اعضای این خانواده ها پیدا شد.

یک ســروان در مرکز پلیس السالمیه در مصاحبه با 
المرصد گفت: جسد 64 نفر در کنار رود پیدا شد اما اجساد 

دیگری نیز وجود دارد که به دنبال یافتن آن هستیم.

کشته شدن 64 غیرنظامی توسط تک تیراندازهای داعش سوری

کره شمالی موشک نوع جدیدی آزمایش کرد
خبرگزاری رسمی کره شــمالی در بیانیه ای اعالم کرد 
موشکی که روز یکشنبه شلیک شد از نوع موشک بالستیک 
 12-Hwasong / 12 راهبردی جدید با نام هواســونگ
است. هواسونگ 12 موشــکی میان برد با قابلیت تبدیل به 

موشک دور برد است.
در این بیانیه آمده است کیم جونگ اون رهبر کره شمالی 

شخصا نظاره گر آزمایش این نوع جدید از موشک بود.
خبرگزاری رسمی کره شــمالی در بیانیه خود همچنین 
اعالم کرد هدف از آزمایش موشــکی روز یکشــنبه بررسی 
جزئیات فنی و ویژگی های نوع جدیدی از موشک با قابلیت 
حمل یک کالهک هسته ای قوی و بزرگ و همچنین تایید 
قابلیت یک موتور جدید موشک بود که به تازگی در این کشور 

ساخته شده است.
در این بیانیه همچنین آمده است این موشک جدید پس 
از رســیدن به ارتفاع دو هزار و 111 کیلومتری، مسافتی 787 
کیلومتری را طی کرد و دقیقا در محلی که برنامه ریزی شده 

بود فرود آمد.
کره شــمالی به علت برنامه های هسته ای و موشکی 
خود با مجموعه ای از تحریم های شورای امنیت سازمان ملل 
متحد روبرو شده است. فعالیت های هسته ای و موشکی کره 

شــمالی باعث به صدا درآمدن زنگ خطر در سراسر منطقه و 
همچنین در واشنگتن شده است.

کره شمالی تاکید دارد تسلیحات هسته ایش را برای دفاع 
از خــود در برابر خطر حمله به این کشــور نیاز دارد. به طور 
گسترده این تصور وجود دارد که کره شمالی در تالش برای 
دستیابی به موشــکی با قابلیت حمل کالهک هسته ای به 
سمت آمریکا توانسته است به پیشرفت هایی دست یابد. این 
در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قول داده 

است اجازه نخواهد داد چین اتفاقی بیفتد.
تنش ها بین آمریکا و کره شــمالی طی چند هفته اخیر 
وارد مرحله ای جدید شــد به طوری که واشنگتن می گوید 
اقــدام نظامی از گزینــه های روی میز بــرای مقابله با کره 
شمالی اســت و پیونگ یانگ نیز به نوبه خود تهدیدهایی را 
علیه آمریکا مطرح کرده اســت. این تهدیدهای متقابل باعث 
شده است تا نگرانی هایی درمورد احتمال درگیری نظامی بین 

آمریکا و کره شمالی بوجود آید.
با این حال ترامپ پس از تهدید به اقدام نظامی علیه کره 
شــمالی ظاهرا کمی لحن خود را تلطیف و باب مذاکره را باز 
کرد و گفت آماده است در صورت فراهم شدن شرایط، با کیم 

جونگ اون دیدار کند.

از ســوی دیگر مون جائه این که یک سیاستمدار حامی 
آشتی با کره شمالی است به عنوان رئیس جمهور جدید کره 
جنوبی انتخاب شــد. مون در مراسم تحلیف خود گفت آماده 
است در شرایط مناسب برای کاهش تنش ها به کره شمالی 
سفر کند. با این حال وی پس از نشست اضطراری با مشاوران 
امنیت ملی خود، از آزمایش موشکی جدید کره شمالی انتقاد 

کرد و آن را اقدامی تحریک آمیز نامید.
سخنگوی رئیس جمهور جدید کره جنوبی به نقل از وی 
اعالم کرد گفتگو ممکن خواهــد بود اما تنها در صورتی که 
کره شمالی رویکرد خود را تغییر دهد. کره شمالی از آغاز سال 
گذشته دو آزمایش هسته ای و دهها آزمایش موشکی انجام 
داده اســت تا از این طریق بتواند به تقویت تســلیحات خود 
کمک کند. کره شمالی ماه آوریل در یک مراسم رژه نظامی 
دهها فروند موشــک خود را در خیابان های پیونگ یانگ به 

حرکت درآورد و آنها را به نمایش گذاشت.
آمریکا پس از آزمایش موشــکی بالســتیک جدید کره 
شمالی که ظاهرا نوعی تالش برای محک زدن رئیس جمهور 
لیبرال جدید کره جنوبی و دولت دونالد ترامپ بود، تحریم های 

شدیدتر علیه پیونگ یانگ را خواستار شد.
کاخ سفید با انتشار بیانیه ای اعالم کرد این اقدام تحریک 

آمیز جدید کره شمالی باید زنگ هشداری برای همه کشورها 
باشد تا تحریم های شدیدتری علیه کره شمالی اعمال کنند.

شــان اسپایسر سخنگوی کاخ ســفید گفت روسیه باید 
نگران این مســئله باشد زیرا موشکی که کره شمالی شلیک 

کرده نزدیک این کشور ) روسیه ( فرود آمده است.
وی افزود: رئیس جمهور آمریکا از آزمایش موشکی جدید 
کره شــمالی مطلع شده است. با توجه به اینکه موشک جدید 
کره شــمالی نزدیک خاک روســیه فرود آمده و این واقعیت 
که محل فرود آمدن آن به روســیه نزدیک تر اســت تا ژاپن 
، رئیس جمهور آمریکا نمی تواند تصور کند که روســیه از این 
اقدام کره شــمالی خرسند باشد. اما وزارت دفاع روسیه اعالم 
کرد این موشــک کره شمالی در حدود 500 کیلومتری خاک 

روسیه فرود آمد و تهدیدی برای این کشور نبوده است.
از ســوی دیگر دیپلمات ها گفتند آمریــکا و ژاپن روز 
یکشنبه نشست فوق العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد 
را به منظور گفتگو درباره آزمایش موشکی جدید کره شمالی 
خواستار شدند. دفتر نمایندگی اروگوئه در سازمان ملل متحد 
که درحال حاضر ریاســت دوره ای شورای امنیت را به عهده 
دارد اعالم کرد نشســت فوق العاده شورای امنیت درباره کره 

شمالی قرار است عصر سه شنبه برگزار شود.

محمدبابایی

یک منبع محلی در استان دیالی عراق از کشف یک 
گور دسته جمعی در منطقه ای در نزدیکی مرزهای عراق با 
ایران خبر داد.به گزارش الوقت، این منبع محلی در گفتگو با 
شبکه تلویزیونی سومریه نیوز عراق اظهار داشت:  تیپ های 
امنیتی بر اساس گزارش یک چوپان در منطقه شعنون در 
20 کیلومتری قزانیه و 120 کیلومتری شرق بعقوبه، گوری 

دسته جمعی با هشت جسد از جمله پنج زن که هویت شان 
مشخص نیست را کشف کردند. این منبع که خواست نامش 
فاش نشود، گفت: این گور بسیار به مرزهای مشترک عراق 

با ایران نزدیک است.
وی افزود: نشانه های فساد بر روی این اجساد مشاهده 
می شود و دست های آنها بسته هستند. منبع یاد شده با اشاره 

به اینکه این اولین گور دسته جمعی کشف شده در منطقه 
قزانیه اســت، ادامه داد: یک تیم امنیتی کار بیرون آوردن 
اجساد را آغاز کرده و جستجوها برای کشف اجساد احتمالی 

دیگر ادامه دارند.
قزانیه یکی از مناطق مرزی در استان دیالی است که 

ده ها کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد.

در پی آزمایش موشــکی امروز کره شمالی و سقوط 
آن در نزدیکی مرزهای روسیه، پدافند هوایی این کشور به 

حالت آماده باش در آمد. 
به گزارش انتخاب ایلنا، سیســتم های پدافند هوایی 
روســیه به دنبال اقدام امروز پیونگ یانگ مبنی بر پرتاب 
موشــک در نزدیکی مرزهای روســیه به حالت آماده باش 

درآمد. »ویکتــور اوزروف« رئیس کمیته دفاعی و امنیتی 
روســیه اعالم کرد که با وجود اینکــه می دانیم هدف این 
موشک به سمت روسیه نبوده است، اما وظیفه محافظت از 

کشورمان را در برابر حوادث احتمالی بر عهده داریم. 
 کره شمالی امروز اقدام به پرتاب موشک نمود، که این 

موشک نزدیک مرز روسیه سقوط کرد. 

کاخ سفید نیز در پی این اقدام و در بیانیه ای تاکید کرد: 
»گزارش مربوط به اقدام اخیر کره شمالی در شلیک موشک 
در اختیار دونالد ترامپ قرار گرفته است و از آنجا که محل 
انجام عملیات به مرزهای روســیه بسیار نزدیک تر بوده تا 
مرزهای ژاپن، ترامپ بعید می داند که روســیه از این اقدام 

خشنود بوده باشد.« 

کشف گور دسته جمعی در نزدیکی مرزهای عراق

منابع خبری از ارسال اولین محموله تسلیحات آمریکا برای شبه نظامیان ُکرد در 
شمال سوریه در روز شنبه خبر می دهند.الوقت- مقامات اطالعاتی ترکیه نیز به نقل از 
منابع مطلع محلی )در آمریکا( می گویند این محموله - که شامل توپخانه و دو خودرو 
زرهی مسلح به مسلسل سنگین است - برای نیروهای دموکراتیک سوریه )س.د.ف( 
مســتقر در »الطبقه« واقع در استان »رقه« ارسال شده است. به نوشته روزنامه »ینی 
شفق« محموله تسلیحاتی آمریکا از شهر »اربیل« مرکز منطقه کردستان عراق برای 
ُکردهای ســوریه ارسال شــده و این دومین باری است که واشنگتن از مناطق تحت 

کنترل »مسعود بارزانی« برای کردهای سوریه سالح ارسال می کند.
بنابر اطالعات منابع، این محموله شــامل موشــک های ضد تانک یا نفربرهای 
زرهی نمی شود.در حالی که ترکیه مخالف مسلح سازی کردها در شمال سوریه بوده و 
بارها به کاخ سفید در این باره هشدار داده اما واشنگتن همچنان به ارسال تسلیحات و 
مهمات به شبه نظامیان اتحاد دموکراتیک )پ.ی.د( و یگان های مدافع خلق )ی.پ.گ( 

ادامه می دهد.

تسلیحات آمریکایی در راه رقه

پدافند هوایی روسیه به حالت آماده باش درآمد


