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افغانستان سرزمینی است کوهستانی و محاط به خشکی در آسیای مرکزی، این 
کشــور تاریخ 5 هزار ساله دارد که نخست به نام آریانا و بعدا نیز به نام خراسان و در 
سال 1126خورشیدی در زمان حاکمیت احمد شاه به نام افغانستان، نام گرفت. بیشتر 
از 3 دهه به این طرف بحران، جنگ و ناامنی در افغانستان جریان داشته و با 15 سال 
تالش دولت جدید و حضور جامعه جهانی، هنوزهم ناامنی و جنگ در گوشــه و کنار 
افغانستان همه روزه از مردم قربانی می گیرد گروه بنیادگرای طالبان 5 سال افغانستان 
را در عمق فاجعه و سیاهی تاریخ نگهداشت تا اینکه دسیسه 11 سپتامبر کامیاب شد 
و آمریکا به طور مســتقیم با شعارهای مبارزه با تروریسم و نابودی القاعده و طالبان 

وارد این کشور شد. 
 در ابتدا مردم افغانســتان تصور می کردند که آمریکا بهترین گزینه برای نابودی 
گروه  طالبان و القاعده اســت، اما با گذشت 15 ســال دیده می شود که نه طالبان و 
القاعده نابود شده اند و نه جنگ افغانستان خاموش. آمریکا و کشورهای غرب در مدت 
15سال گذشــته و پس از سقوط دولت طالبان، همانگونه که در کنار افغانستان قرار 
داشته اند به دنبال منافع و مصالح خود نیز بوده به همین دلیل آن انتظاری که دولت 

و ملت این کشور از غربی ها داشت، برآورده نشد.
خامــوش کردن جنگ در افغانســتان هم همتی داخلــی می طلبد و هم تالش 
گســترده بین المللی. دولت های روی کار آمده در افغانستان با توجه به منعت طلبی 
کشورهای غربی و فراگیری خشونت و نابه سامانی توانایی الزم برای مقابله با طالبان 
و ناآرامی را ندارند. کشــورهای غربی نیز تا به حال، احساس ترس نکرده اند و شاید 
این وضعیت برایشان وضعیتی مطلوب است چرا که شکل گیری یک کشور مستقل در 
نزدیکی ایران برایشان خطر محسوب می شود. از سوی دیگر با افزایش کشتارهایی 
نظیر کشــتار اخیر کابل، بی باوری عمیق ملت نسبت به نیروهای پلیس و ارتش به 
وضوح دیده می شود، مردم دیگر برای پلیس و ارتش ارزشی قائل نیستند و در موارد 
متعدد از استقبال ها و تقدیرهایی که کرده اند اظهار پشیمانی می کنند.بی اعتمادی ملت 
نسبت به نظامیان می تواند زمینه ساز فروپاشی نیروهای پلیس و ارتش که تاکنون به 
صورت مســتقالنه در برابر رویدادها و تحوالت بزرگ قرار نگرفته اند، باشد که خود 

زمینه ساز دولت نیمه بند وحدت ملی نیز خواهد بود.
بر همه روشن است که گروه های ترورریستی حداقل بقای خود را مدیون آمریکا 
و کشورهای غربی هستند بنابراین یک سوی ناآمنی خواست کشورهای منفعت طلب 
غربی است و این دلیل کمی نیست. بنابراین طالبان زاده تفکر غربی-آمریکایی است 
و جنگ طلبی و گســترش خشونت ایده غرب اســت. برای آمریکا حضور نظامی و 
تئوری جنگ پیش دســتانه در افغانستان، پیروزی به بار نیاورد اما تنها توانست مسیر 
خودکفایی سیاســی افغانستان را مختل کند. جنگ افروزی در افغانستان برای آمریکا 
از این جهت شــاید مثمر ثمر باشد که توانســته جای پایی در خاورمیانه و در نزیکی 
کشوری استراتژیک نظیر ایران، برای خود فراهم آورد. شاید ظهور یک دولت قدرتمند 
و پیشرفت های نظامی در افغانستان به جنگ پایان دهد. اما قومیت گرایی در افغانستان 
آتش گداخته جنگ را گداخته تر می کنــد. کابل تا زمانی که خود بر اوضاع داخلیش 

مسلط نگردد و وحدت را شکل ندهد؛ جنگ، ادامه سیاست است.

پرزیدنت ترامپ در جریان ســخنرانی اش در ریاض اعــالم کرد دولت وی در حال اتخاذ 
»رئالیسم )واقع گرایی( اصولی « است. تعبیر رسمی آن این است که کاخ سفید در حال پیروی 
از دکترین مشــخصی اســت که اصطالح واقع گرایی برازنده اش است. برخی تفسیرها به نظر 
حرف هــای او را جدی گرفته اند، با این نقطه نظر مرجع کــه اوباما و جورج بوش، هر یک به 
شــیوه های خیلی متفاوت، نســبت به دونالد ترامپ، اهمیت بیشــتری برای به کرسی نشاندن 
ارزش های لبیرال دموکراسی در خارج از آمریکا به خرج دادند. تضاد اصلی در این است که ترامپ 

به طور کلی فاقد نگرانی در خصوص حقوق بشر در آن سوی آب ها است.
اما ابراز بی عالقگی نسبت به دموکراسی و حقوق بشر نیست که رئالیسم را تعریف می کند.  
به طور قطع حاال دیگر ما اینقدر ترامپ را می شناسیم که بدانیم ادعای او مبنی بر انجام کاری، 

ارتباط اندکی با آنچه واقعا انجام می دهد دارد.
یکی از پایه های رئالیســم برگرفته از ریشه شناسی خود این اصطالح است. واقع گرایان 
نــگاه واقع گرایانه به دنیا دارند؛ آنچنان که واقعیت موجود اســت نه آن طور که ما می خواهیم 
بازسازی اش کنیم یا به نحوی که دوست داریم دیگران باور کنند. از این منظر، رئالیسم درست 
در نقطــه مقابل دنیای ترامپ قرار می گیرد، دنیایی که مملو از دروغ اســت، دنیایی که در آن 
ترامپ دوســت دارد دیگــران باور کنند بیش از واقعیت خارجی نفوذ دارد. البته این بیشــتر در 
سیاســت داخلی وی قابل مشــاهده اســت اما بر روابط خارجی هم تاثیر می گذارد، در دنیای 
ترامپ چین باعث رکود ارز می شــود حال آنکــه در واقعیت عکس آن دارد رخ می دهد، مثال 
اینکه دیشب در سوئد اتفاق هولناکی افتاده حال آنکه در واقعیت سوئدی ها شب آرامی را پشت 

سر گذاشته باشند.
افزون بر جنبه حقیقت و واقعیت، رئالیسم به مثابه رویکردی به سیاست خارجی متمرکز بر 
مفهوم رقابت مداوم تمام دولت ها برای نفوذ و جســتجوی منافعی است که بخشی از آن مورد 
نزاع یا در موازات منافع آن ها است. واقع گرایان در جستجوی مهار منافع دیگران برای افزایش 

منافع ملی خودشان هستند.
واقــع گرایان در حالی که با ملت ها بازی می کنند اتحادهای خود را انجام می دهد، اما از 
اینکه تصویر ثابت خیر در برابر بد یا خیر در برابر شر با عادات سنتی میل یا دافعه از خود نشان 
دهند پرهیز می کنند. به نظر ترامپ وقتی مهمترین حلقه سنتی دوستی و پیوستگی آمریکا، یعنی 
اتحاد آتالنتیک شمالی با لیبرال دموکراسی های غربی را لکه دار می کند به این صورت رئالیسم 
توجه دارد. ما این الگو را در مالقات های اخیر وی در اروپا دیده ایم، امتناع وی از تصریح مجدد 
بر ماده پنجم پیمان آتالنتیک شــمالی، کنار زدن فیزیکی نخست وزیر جدید ترین عضو ناتو و 
مواضع او در مالقات چندجانبه مبنی بر اینکه آلمانی ها بد هستند، خیلی بد اما در حالی که وی 
تالش دارد انضباط واقع گرایانه مبنی بر اجتناب از موضع گیری شر در برابر خیر را رعایت کند و 
آهنگ آن دارد که برای پیشرفت منافع ملی با هر کسی که الزم است مراوده کند، همین حاال 
وی با کارهایی که در ســفرهای اخیر خود انجام داده، غرق در جانبداری شده است. سفر او به 
ریاض تماما برای سعودی بود، او اعالم کرد که این کار را به خاطر رویارویی خیر علیه شر انجام 
می دهد، به طور کامل طرف سنی ها را در مقابل شیعیان و طرف اعراب را در مقابل فارس ها 
گرفت. در اسرائیل هیچ اشاره ای به دولت فلسطین یا استعمارگرایی اسرائیل در مناطق اشغالی 
نکرد، هیچ نشــانه ای وجود نداشت که ترامپ بی طرفانه منافع ایاالت متحده را دنبال کند، به 
جای آن تسلیم تمایالت میزبان خود شد.ترامپ تاکنون به طور عمومی رژیم اقتدارگرایان را به 
دموکرات منش ها ترجیح داده اســت و این ترجیح، سیاست خارجی وی را تحت تاثیر قرار داده 
است. چنین رویکردی هیچ ربطی به واقع گرایی که ترجیح عمومی اش دموکرات منش ها به 

جای اقتدارگرایان است ندارد.

در افغانستان، جنگ ادامه سیاست است!

ترامپ به دنبال رئالیسم نیست

عربستان ســعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی 
بــا وارد کردن این اتهام به قطر که باعث بی ثباتی در منطقه 

می شود روابط دیپلماتیک با این کشور را قطع کرده اند.
به نظر می رسد قطع روابط مصر، بحرین و امارات با قطر 
نیز به تبع فشــارهای عربستان ســعودی صورت گرفته است 
که اختالفاتش با همســایه کوچک شرقی خود طی چند هفته 

گذشته در حال تشدید است.
این کشورها قطر را به حمایت از گروه های تروریستی از 

جمله اخوان المسلمین متهم کرده اند.
عربستان سعودی این خبر را اوایل صبح دوشنبه از طریق 

آژانس سعودی پرس منتشر کرد.
عربستان سعودی گفت این حرکت برای حفاظت در برابر 
تروریســم و افراط گرایی الزم است. گفته می شود عربستان 

همه نیروهای قطری را از جنگ در یمن خارج کرده است.
عربستان گفت همه تماس های زمینی، دریایی و هوایی با 
قطر را قطع می کند و همه کشورهای برادر و دوست را دعوت 

به چنین کاری می کند.
همزمان مصر و امارات متحد عربی قطع روابط با قطر را 

در خبرگزاری های دولتی خود اعالم کردند.
پیشتر وزارت خارجه بحرین طی بیانیه ای گفته بود روابط 
با قطر را قطع می کند و همه دیپلمات های قطری باید ظرف 

۴۸ ساعت این کشور را ترک کنند.
در بیانیه وزارت خارجه بحرین آمده اســت که شهروندان 

قطر باید ظرف دو هفته از بحرین بیرون بروند.
بحرین هم ترددهای هوایی و دریایی با قطر را قطع کرد.

این کشــور قطر را بــه تحریک رســانه ای، حمایت از 
فعالیت های مســلحانه تروریســتی و تامین مالی گروه های 
مرتبط با ایران برای انجام خرابکاری و گســترش هرج و مرج 

در بحرین متهم کرد.
امارات متحده عربی هم حمایت، تامین مالی و در آغوش 
گرفتن ســازمان های تروریستی، افراط گرا و فرقه گرا توسط 

قطر را از دالیل قطع روابط برشمرد.
تنش ها میان عربستان و قطر از آن زمان علنی و تشدید 

شــد که شیخ »تمیم بن حمد آل ثانی«، امیر قطر در سخنانی 
در جریان مراسم پایان خدمت گروهی از سربازان این کشور در 
انتقاد از تروریســتی خواندن »حماس« و »حزب اهلل« و تاکید 
بــر نقش ایران در برقراری ثبــات و امنیت منطقه ای، برخی 
کشــورهای منطقه را به عنوان مدعیان مبارزه با تروریسم به 
تعصب مذهبی و عدم درک درست از اسالم واقعی متهم کرد. 
در افکار عمومی دنیای عرب کســی تردیدی ندارد که منظور 

امیر قطر عربستان سعودی بوده است.
بالفاصله پس از انتشــار ویدئوی اظهارات امیر قطر، این 
سخنان به بحث داغی در افکار عمومی عرب و به یک جنگ 
رسانه ای در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس تبدیل شد. 
یک چیز در این بین مشــخص شده است و آن اینکه ویدیوی 
سخنان شیخ تمیم، اختالفات عمیق میان قطر و عربستان بر 

سر نقش گروه اخوان المسلمین را آشکار کرد.
در همین ارتباط حافظ المیرازی کارشناس رسانه  از مصر 
می گوید، قطر با شبکه الجزیره از تحوالت اعتراضی خاورمیانه 
در سال 2011 حمایت کرده بود. رهبری قطر، این تحوالت را 
فرصتی برای افزایش نفوذ خود در منطقه می دانست. در همین 
راستا قطر با حمایت مســتقیم و غیرمستقیم از این تحوالت، 
مشــروعیت رژیم های مطلقه و پادشــاهی منطقــه، از جمله 

عربستان سعودی را زیر سؤال برد.
المیرازی معتقد اســت که آنچه که در ویدئو از قول امیر 

قطر نقل می شود با سیاست کنونی این کشور انطباق دارد.
یکی دیگر از اختالفات اساســی قطر با عربستان بر سر 
برخورد با گروه اخوان المسلمین است. قطر با حمایت از گروه 
اخوان المسلمین قصد دارد نفوذ خود در کشورهای سنی مذهب 

را افزایش دهد. عربستان ولی با آن به شدت مخالف است.
عالوه بر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، آمریکا هم از 
قطر انتقاد می کند. شبکه »ارم نیوز« وابسته به امارات متحده 
عربی از قول رابرت گیتس، وزیر دفاع ســابق آمریکا گزارش 
می دهد که قطر از گروه اخوان المسلمین همیشه حمایت کرده 

است.
گیتس این سخنان را در کنفرانس قطر و مناسبات آن با 

اخوان المسلمین در واشنگتن بیان کرده است. وزیر دفاع سابق 
آمریکا انتقاد می کند که قطر تالش دارد نفوذ سیاسی خود در 
منطقه را افزایش دهد و به گفته او پای خود را از گلیمش فراتر 

بگذارد، در حالی که تنها 2 و نیم میلیون نفر جمعیت دارد.
نشریه سیاسی »فارین پالیسی« هم با انتشار مقاله ای گفته 

است که قطر شریک قابل اعتمادی برای آمریکا نیست.
با این حال برخی دیگر از کارشناسان از جمله کریستیان 
کواتس اولریکسن، از مؤسسه سلطنتی روابط بین المللی »چتم 
هاوس« )Chatham House( تشــدید اختالف قطر 
و عربســتان را با ســفر ترامپ مرتبط می دانند. او می گوید با 
ســفر ترامپ به ریاض، عربستان ســعودی و امارات متحده 
عربی اکنون احســاس پیروزی می کننــد و فکر می کنند که 
نقش برتری در منطقه پیدا کرده اند. در واقع نشست ترامپ با 
رهبران کشورهای عرب در ریاض قرار بود اتحاد دنیای عرب 
و وحدت نظر رهبران آنها را بــه نمایش بگذارد، اما هنوز چند 
صباحی از این نشســت نگذشته که شکاف عمیق بین قطر و 

عربستان آشکار شده است.
از طرف دیگر این اولین بار نیســت که شاهد بروز تنش 
و اختالف بین دو یا چند کشــور عضو شورای همکاری خلیج 
فارس هستیم، بلکه تاریخ کوتاه این کشورها مملو از اختالفات 
و منازعاتی اســت که بصورت مقطعی میان کشورهای عربی 
حاشــیه جنوبی خلیج فارس جریان داشــته است. اما تاکنون 
در تمــام ایــن اختالفات شــیوخ عرب هم »ســقفی« برای 
خصومــت ورزی های خود در نظر مــی گرفتند و هم از حمله 
مســتقیم به حکام و خاندان های حاکم اجتناب می کردند، لذا 
این منازعات، جنگ های وکالتی بودند که بین نمایندگان این 
شیوخ به راه می  افتاد، به ویژه در مورد کشوری چون قطر که 
طی یک دهه اخیر همواره در پرونده های مختلف با سعودی ها 
اختالف نظر داشــته است. به همین دلیل تحلیل گران در ابتدا 
این تنش را هم در چارچوب همان اختالفات و رویارویی های 
ســابق مالحظه کردند که پس از چند روز حل و فصل شده یا 

از تب و تاب می افتاد.
از جمله چهار سال قبل از این نیز درست چند ماه پس از 

روی کارآمدن امیر فعلی قطر بجای پدر خود، عربستان، امارات 
و بحرین ســفرای خود را از قطر فراخواندند که این امر برای 
بسیاری از محافل سیاســی غیرمنتظره بود زیرا به هیچ وجه 
وقوع چنین امری را خصوصاً پس از روی کار آمدن امیر جدید 
قطــر پیش بینی نمی کردند. با این حال در آن زمان این اقدام 
تنش آمیز نیز طی کمتر از دو ماه با بازگشت سفرای کشورهای 
مذکور به قطر پایان یافت، اما در حال حاضر بر خالف بسیاری 
از تحلیل ها و ارزیابی ها، تنش های جاری نه تنها پایان نیافته 
و از تــب و تاب نیفتاده که هر روز در حال تشــدید و با ورود 
برخی طرف های منطقه ای به حمایت از ســعودی ها به نظر 
در حال تبدیل شدن به بحران است.این بحران وقتی جدی تر 
به نظر می رســد که کار را به قطع رابطه چهار کشــور عربی 
با قطر رســانده و ممکن اســت در صورت ادامه این وضعیت 
ما شــاهد ایجاد شکاف های جدی و دســته بندی جدیدی در 
میان کشورهای عضو شــورای همکاری خلیج فارس باشیم. 
شــکاف هایی که بطور حتم در صورت تداوم تاثیرات خود را بر 

سایر تحوالت و پرونده های منطقه نیز نشان خواهد داد.

اوج گیری تنش  عربی، قطع کامل روابط دیپلماتیک چهار کشور عربی با قطر

در اولیــن دور این تمرینات که روز شــنبه در 
یک شــهر کوچک در 760 کیلومتری غرب توکیو 
پایتخت این کشــور انجام شد به کودکان و والدین 
آنها آموزش داده شــد که در صورت شــنیدن آژیر 
خطر ناشــی از حمله فرضی موشکی قریب الوقوع 
کره شــمالی چگونه در اسرع وقت مدرسه را تخلیه 

کرده و در سالن ورزشی پناه بگیرند.
این اقــدام در واقع اولین بخش از برنامه های 
آماده سازی شهروندان ژاپن برای مقابله با آنچه که 
آنها امیدوارند هرگز اتفاق نیفتد یعنی حمله موشکی 
کره شــمالی اســت. توکیو پیوســته آزمایش های 
موشکی کره شــمالی را محکوم کرده و شینزو آبه 
نخست وزیر این کشور از ابتدای سال به شهرداری ها 
دستور داده است مانورهای تخلیه برای شهروندان 
برگزار کنند تا حساسیت آنها نسبت به این موضوع 
اضطــراری را باال ببرند. متخصصیــن امور امنیتی 
می گویند چنین تمرین هایی هیچ تاثیری در دفاع و 
تامین سالمت شهروندان در صورت وقوع یک حمله 
موشکی نخواهد داشت اما آگاهی و حساسیت آنها 

درباره چنین تهدیداتی را باال خواهد برد.
این نگرانــی ژاپن از آزمایش موشــک های 
بالســتیک توسط کره شــمالی چندان جدی است 
که این کشــور اخیرا یک رزمایش دریایی مشترک 
با آمریکا در شــبه جزیره کره و در آب های دریای 
شــرقی انجام داد. رزمایش های مشترک نیروهای 
دریایی دو کشــور که نســبت به قبل بــا افزایش 
بیشتری همراه شــده، در حالی برگزار می شود که 
منطقه شبه جزیره در نابسامان ترین و بحرانی ترین 
شرایط خود بســر می برد. ژاپن تایمز گزارش کرد 
به بــاور تحلیل گران انجام ایــن رزمایش تهدیدی 
مستقیم علیه کره شمالی است که در ماه های اخیر 

چندین موشک بالستیک آزمایش کرده است.

ژاپن برای جنگ با کره 
شمالی آماده می شود

نفیسهالهدادی-تحلیلگر

در ادامــه ادعاهای مقامــات دولت دونالد ترامــپ درباره »ضد 
اســرائیلی« بودن نهادهای وابسته به سازمان ملل، نماینده آمریکا در 

این سازمان به شورای حقوق بشر سازمان ملل تاخته است.
»نیکی هیلی« که چند بار در نشست ها درباره فلسطینیان و رژیم 
صهیونیســتی به جای صحبت درباره شهرک سازی های غیرقانونی و 
دیگــر جنایت های این رژیم، از »فعالیت هــای مخرب ایران« حرف 
زده، با انتشــار یادداشتی شورای حقوق بشر سازمان ملل را به داشتن 

تمایالت »ضد اسرائیلی« متهم کرده است.
او در واشنگتن پست، مطلبی با این عنوان نوشته است: »شورای 

حقوق بشر سازمان ملل، وحشیگری را ماستمالی می کند«.
او در ابتــدا به ونزوئــال و تحوالت جاری آن اشــاره می کند و 

رئیس جمهور آن را به »خشونت علیه مردم عادی« متهم می کند.
ســپس با پرداختن به کوبا، این کشور را به اعمال خشونت علیه 
مخالفان و زندانی کردن آنها متهم می کند و از اینکه این دو کشور با 
چنین کارنامه حقوق بشری عضو »شورای حقوق بشر سازمان ملل« 

هستند، انتقاد می کند.
هیلی پای روســیه را هم وسط می کشــد و می نویسد: »در سال 
201۴ روسیه به اوکراین حمله کرد و کریمه را گرفت. این اشغال گری 
غیرقانونــی منجر بــه مرگ و زخمی شــدن هــزاران غیرنظامی و 
بازداشــت های خودسرانه شد. هیچ جلســه اضطراری توسط شورای 

حقوق بشر برگزار نشد«.
نماینده آمریکا در ســازمان ملل که کشــورش توســط مقامات 
نهادهای بین الملل و رســانه های مستقل، طی ســالیان متمادی به 
نقض حقوق بشر در کشــورهای مختلف از قبیل عراق، افغانستان و 
حتی در خود آمریکا متهم شــده، ادامــه داد: »من هفته آینده به ژنو 
سفر خواهم کرد تا درباره نگرانی های آمریکا برای شورای حقوق بشر 
صحبت کنم«. وی افزود: »من تغییراتی که باید در شورای حقوق بشر 
اعمال شود را شرح خواهم داد. در میان این تغییرات، عضویت در شورا 
باید از طریق یک رای گیری رقابتی مشــخص شود تا ناقضان حقوق 
بشــر صاحب این کرسی نشوند. در حال حاضر، بلوک های منطقه ای 

نامزدهایــی را معرفی می کنند و بدون رقابت آنها انتخاب می شــوند. 
رقابت سبب خواهد شد که وضعیت و کارنامه حقوق بشری آن قبل از 

رای گیری لحاظ شود«.
نماینده آمریکا در سازمان ملل، در ادامه مدعی ضد اسرائیلی بودن 
شورای حقوق بشر شده و باز هم اظهارات ضد ایرانی خودش را تکرار 

کرد.
هیلی نوشت: »شورای)حقوق بشر سازمان ملل( همچنین باید به 
رویه غلط خود در انتقاد از ســارائیل پایان دهد. وقتی شورا بیش از 70 
قطعنامه علیه اســرائیلی که کارنامه حقوق بشری قوی و بسیار خوبی 
دارد،  تصویــب می کند و فقط 7 قطعنامه علیــه ایران با این وضعیت 
ناگوار حقوق بشری اش تصویب می کند، شما متوجه می شوید که یک 

چیزی به طرزی جدی اینجا اشکال دارد«.
نماینده آمریکایی در انتها مدعی است که شورای حقوق بشر برای 
بازیابی »اعتبار و وجهه« خود، باید تغییرات پیشنهادی او و واشنگتن 

را اعمال کند.

یک خبرگزاری فلســطینی اعالم کرد اسنادی در دست 
دارد که نشــان می دهد امارات منازل فلسطینی ها در قدس 
را می خریده و بالفاصله آنها را به شــخصیت های اسرائیلی 
می فروخته اســت. به گزارش الوقت، خبرگزاری فلســطینی 
»غزه االن« اعالم کرد بزودی اســنادی را منتشــر می کند 
که نشان می دهد امارات اقدام به خرید منازل فلسطینی های 
ســاکن قدس می کرده و بالفاصله آن را به رژیم اشــغالگر 
اسرائیل می فروخته است. »غزه االن« تأکید کرده اسناد مذکور 
را از منابع موثق گرفته است و نشان می دهد که امارات برخی 
تاجران و شخصیت های اماراتی را در خدمت گرفته بوده و این 
افراد وظیفه داشته اند فلسطینی ها را قانع کنند منازل خود در 
قدس را با قیمت های باال بفروشند اما پس از گذشت تنها یک 
هفته این منازل به خاخام ها و دیگر شخصیت های اسرائیلی 
فروخته می شده اســت. تاجرها و شخصیت های اماراتی این 
بهانه را می آورده اند که به قدس »محبت و دلبستگی« دارند 
و بــه همین دلیل قصد خرید منزل در این شــهر را کرده اند.

ایــن خبرگــزاری در ادامه اعالم کرده شــهادت های برخی 
خانواده های فلسطینی که منازل خود را فروخته اند، نیز منتشر 
خواهد کــرد که تنها پس از چند ماه بــه مکان زندگی خود 
بازگشته اند و دیده اند که خاخام ها و صهیونیست ها ساکن خانه 

آنها شده اند.

»سامح شــکری« وزیر خارجه مصر و »عادل الجبیر« وزیر خارجه 
عربســتان یکشنبه شب ضمن دیدار با یکدیگر در قاهره، نشست خبری 

مشترک برگزار کردند.
وزیر خارجه مصر گفت: در دیدار با الجبیر اوضاع منطقه و تالش ها 

برای مبارزه با تروریسم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سامح شــکری افزود: حمایت از امنیت ملی عربی بدون هیچ گونه 
دخالت خارجی ضرورت دارد. برای مقابله با گروه های تروریستی و توقف 

هرگونه حمایت مالی و تسلیحاتی با عربستان همکاری می کنیم.
شکری تاکید کرد که روابط ویژه ای بین مصر و عربستان وجود دارد 

و برای توسعه همکاری ها بین دو طرف اقدام می کنیم.
وزیر خارجه عربســتان نیز بر ادامه هماهنگی ها بین دو کشــور در 
زمینه های مختلف تاکید و ابراز امیدواری کرد که همکای با مصر بویژه 

در زمینه مقابله با تروریسم توسعه یابد.
عــادل الجبیر تصریح کرد: ریاض و قاهره بر مقابله با تروریســم و 

توقف حمایت از تروریسم پایبند هستند.

مســئوالن بلندپایه آمریکایی و اســترالیایی از احتمال بازگشت 
عناصر تروریســت اهل جنوب شرق آســیا به کشورهای خود برای 

اجرای حمالت ابراز نگرانی کردند.
ماریز باین وزیر دفاع اســترالیا در ســخنانی گفت: جنگجویان 
گــروه داعش در ســایه کســب مهارت هــای نظامــی در نبرد و 
 دارا بــودن ایدئولــوژی متعصــب به کشورهایشــان بــاز خواهند 

گشت.
وی افزود: آنها خشــمگین و ناامید باز خواهند گشت و باید این 

امر را مدنظر قرار دهیم.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در واکنش به حمله اخیر در شهر 
لندن گفت: ما در موضع قاطع خود از جمله مقابله با دشــمن متحد 

هستیم.

کارنامه حقوق بشری اسرائیل بسیار خوب است؛ علیه ایران قطعنامه صادر کنید

رئیس حزب کنگره مردمی یمن با اشــاره به برخورداری 
یمن از تسلیحات و موشک های مدرن، تاکید کرد که حتی یک 
گلوله از ایران وارد زرادخانه ارتش یمن نشــده است و نیروهای 
ائتالف نتوانســته اند، انبارهای اصلی تسلیحات ارتش یمن را 

هدف بگیرند.
»علــی عبداهلل صالح« رئیس حــزب کنگره مردمی یمن 
در ششمین ســالگرد انفجار مسجد »النهدین« در کاخ ریاست 
جمهوری، در دیدار با شــماری از خبرنــگاران نزدیک به خود، 
انگشــت اتهام خود را رسما به سوی »حمید االحمر« بازرگان 
معروف یمنی و از رهبران حزب اصالح در یمن گرفت و گفت 
که وی پشــت پرده انفجار مســجد »النهدین« و کشته شدن 

شماری از مقامات دولتی یمن در سال 2011 قرار دارد.
در این انفجار خود علــی عبداهلل صالح که رئیس جمهور 

وقت یمن بود نیز بشدت زخمی شد.
ترکیه باید حمیداالحمر را تحویل دهد

وی تاکید کرد: متهم اول در این حادثه، حمید االحمر است 

که یک رهبر قبیله ای در یمن به شــمار می رفت و اکنون نیز 
در استانبول به سر می برد و وی در صدد آن است که از آنکارا 
بخواهد، االحمر را تســلیم کند تا وی به عنوان یک جنایتکار 
که شماری از شخصیت های سیاســی یمن به دستور او ترور 

شده اند، محاکمه شود.
علی عبداهلل صالح تاکید کرد که حمید االحمر پشت پرده 
ترور شــخصیت هایی نظیر دکتر محمد عبد الملک المتوکل، 
أحمد شرف الدین، عبد الکریم جدبان، الشیخ المحطوری وعبد 

الکریم الخیوانی قرار دارد.
جماعت اخوان المسلمین یمن پشت پرده تمام 

حمالت تروریستی قرار دارد
وی همچنین جماعت اخوان المسلمین یمن را متهم کرد 
که در همه ترورها و حمالت تروریستی در یمن از جمله انفجار 

مسجد النهدین نقش داشته است.
رئیس جمهور مستعفی یمن در ادامه اعالم کرد که جنبش 
اخوان المسلمین ریشه اصلی القاعده و داعش به شمار می رود.

وی افزود: تحقیقات درباره این انفجار کامال شــفاف است 
و پارلمان باید از کلیه افراد فراری رفع مصونیت کند و زمینه را 
برای محاکمه متهمان فراهم سازد. علی عبداهلل صالح در ادامه 
به ارتباطش با حزب اصالح اشــاره کــرد و گفت: رابطه من با 
این حزب بر اساس برخی اصول و ثوابت مشترک نظیرآزادی، 

وحدت، دموکراسی و رد خشونت استوار است.

همچنــان مقابــل تجاوز پایــداری می کنیم و تســلیم 
نمی شویم. رئیس حزب کنگره مردمی یمن در ادامه بر ضرورت 
تداوم پایداری در قبال تجاوز عربستان به کشورش تاکید کرد و 
گفت: از 26 سپتامبر و از همان آغاز انقالب، ما منتظر شهادت 
بودیم. دوستان و همقطاران ما شهید شده اند آیا خون ما از آنها 

رنگین تر است؟ خیر.
رئیس جمهور برکنارشــده یمن در ســال 2011، از دولت 
نجات ملی خواســت تا تمامی امور را با تدبیر حل و فصل کند 
و فکری برای مشــکالت اجتماعــی و معضل پرداخت حقوق 

کارمندان بیاندیشد.
یمن هیچ خطری برای همسایگانش ندارد

وی در ادامه خواســتار توقف تجاوز به یمن و گفت وگوی 
مســتقیم با عربستان و همپیمانانش شــد و گفت که باید این 
جنگ و محاصره پایان یابد و نام یمن از زیر بند هفت سازمان 
ملل خارج شود و پس از عقب نشینی نیروهای متجاوز، به ملت 
ما غرامت پرداخت شــود. ما هیچ خطری برای همسایگانمان 

نداریم و هرچیزی که در این باره گفته می شود، کذب است.
حتی یک گلوله از ایران یا هر کشــور دیگری 

نگرفته ایم
علــی عبداهلل صالــح در ادامه تاکید کرد: موشــک های 
بالستیکی که اکنون علیه نیروهای متجاوز به یمن استفاده می 
شــود، در زرادخانه راهبردی یمن وجود داشته و یمن حتی یک 

گلوله از ایران یا هر کشور دیگری، وارد نکرده است. جنگنده ها 
و موشــک های نیروهای سعودی نتوانسته آسیبی به انبارهای 

تسلیحاتی راهبردی ما وارد کند.
وی گفت: اگر من رهبر شــما بودم، ده ها بندر برای شما 
بــاز می کردم تا موشــک وارد کنید. اما با ایــن وجود من در 
زمان ریاست جمهوری ام تســلیحات زیادی خریداری کرده ام 
و این ســالح های ما شما را بیش از پیش متعجب خواهد کرد 

موشک های ائتالف نمی تواند آنها را از بین ببرد.
انصاراهلل برای مشــارکت در اداره کشور وارد صنعاء شدند 
نه کودتاعلی عبداهلل صالح در ادامه در پاســخ به اینکه برخی، 
انصــاراهلل را پس از ورود به صنعاء، کودتاچی می خوانند گفت: 
حوثی ها برای مشــارکت در اداره کشــور وارد صنعاء شدند نه 

کودتا و آنها کودتاچی نیستند.
رئیس حزب کنگره مردمی یمن در این مصاحبه تفصیلی 
که از شبکه »الیمن الیوم« پخش شد، ادعا کرد که از انصاراهلل 
در مقابله با متجاوزان حمایت می کند و با نیروهای داوطلب و 

نیروهای نظامی نزدیک به خود این حمایت را ادامه می دهد.
ما از مقاومت لبنان حمایت می کنیم

رئیس جمهور برکنار شده یمن پس از انقالب سال 2011 
این کشــور گفت: ملت یمن نه شافعی و نه زیدی است اما وی 
از شیعیان در جنوب لبنان به رهبری »سید حسن نصراهلل« که 

مقابل اسرائیل ایستاده اند، حمایت می کند.

صالح از بُعد تسلیحاتی یمن می گوید

مصر: روابط با عربستان برای امنیت جهان عرب ضروری است امارات، خریدار منازل 
فلسطینیان و فروشنده به اسرائیل

رضا عبداهلل البهادلی مســئول یگان کنترل و مراقبت در دســتگاه نیروهای واکنش سریع عراق روز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی گفت: حداقل 230 شهروند عراقی در ۴۸ 
ساعت گذشته به دست داعش و نیز در حمالت نیروی هوایی ارتش به غرب شهر موصل کشته شدند. 

البهادلی گفت: داعش از شنبه شب تاکنون 157 شهروند عراقی را از جمله تعدادی زن و کوکان را هنگام فرار از منطقه الزنجیلی در غرب موصل کشته است. البهادلی افزود: حمالت 
جنگنده ها به مواضع داعش در منطقه الشفاء در شمال غرب موصل در روز گذشته نیز به کشته شدن ۴3 شهروند انجامید. البهادلی اعالم کرد: 30 شهروند هم در حملۀ نیروهای زمینی 
ارتش عراق به مواضع نیروهای مسلح داعش در مناطق الشفاء، الزنجیلی، بورس، باب سنجار و باب الطوب در غرب موصل کشته شدند. علی داود یکی از افسران پلیس عراق هم اعالم کرد 
که نیروهای عراقی کنترل 65 درصد منطقه الزنجیلی را به دست گرفته و 130 خانواده را نجات داده اند. او افزود این نیروها به آرامی در این منطقه پیشروی می کنند تا آسیبی به مردم نرسد.

در 48 ساعت 230 غیرنظامی 
در موصل کشته شدند

نگرانی از بازگشت تروریست ها به شرق آسیا


