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قطعنامه شورای امنیت برای برقرای آتشبس  30روزه در سوریه همراه با ابهامهای فراوان تصویب شد

نجات تروریستها یا نجات مردم؟

امارات از بنادر جیبوتی اخراج شد

مســئوالن جیبوتی گفتنــد که قرارداد
امتیــازی (فرانشــیز) با شــرکت بنادر
دبی به دلیل «مفــاد ظالمانه» آن لغو
شــد .مســئوالن جیبوتــی گفتند که
ی لند»
احتمــاال جمهــوری «ســومال 
نیــز چنیــن تصمیمی اتخــاذ نماید و
به همکاری با امــارات پایان دهد .به
گفته این مســئوالن از جمله شــروط
ظالمانــه و اجحافآمیز ایــن قرارداد،
ممنوعیت توســعه تأسیســات بنادر یا
ایجاد ســاختمانهای جدید و نابرابری
تقسیم ســود حاصله اســت و گذشته
از آن مدیریت مالی آن نیز در دســت
شــرکت بنادر جبل علی زیر مجموعه
بنــادر جهانی دبی اســت .به گزارش
فــارس به نقل از الجزیره ،مســئوالن
جیبوتی فاش کردنــد که  ۲۰درصد از
سهم سود حاصله از بندر این کشور به
«عبدالرحمن بوری» مدیر سابق بنادر
جیبوتی و عامل اصلــی انعقاد قرارداد
با شــرکت بنادر دبی که هم اکنون نیز
مقیم امارات است و «سلطان احمد بن
سلیم» رئیس شورای اداری بنادر دبی
 ،تعلق میگرفت .به گفته مســئوالن
جیبوتی شــرکت بنادر دبی طی سفری
به اتیوپی به این کشور پیشنهاد کردهاند
که در صورت پایان دادن به همکاری
خــود با بندر جیبوتی ،ســهمی از بندر
عصب و بندر جمهوری ســومالی لند را
به آنها اختصاص خواهند داد.
درگیری لفظی ترامپ با رئیس
جمهور مکزیک

روزنامه آمریکایی
«واشنگتن پست»
از به هم خوردن
برنامــه احتمالی
ســفر «انریکه پنا
نیتو» رئیس جمهور مکزیک به آمریکا
بعد از مکالمه تلفنی او با «دونالد ترامپ»
رئیس جمهور آمریــکا و بحث مجدد و
اختالفنظر آنها درباره تصمیمات ترامپ
برای احداث دیوار مــرزی میان آمریکا
و مکزیک خبر داد .به گزارش تســنیم،
بر اســاس گزارش روزنامــه آمریکایی
«واشنگتن پست» ،بیشتر زمان مکالمه
تلفنی اخیر 50دقیقه ای روسای جمهور
آمریکا و مکزیک به بحث درباره ساخت
دیوار مرزی اختصاص داشت .این روزنامه
آمریکایــی به نقل از منابع خبری آگاه و
ناشناس نوشت که ترامپ در این مکالمه
بار دیگر تأکید کرده اســت که مکزیک
باید هزینه ســاخت این دیوار مرزی را
پرداخت کند و رئیس جمهور مکزیک نیز
نپذیرفته است .واشنگتن پست به نقل از
یک مقام آمریکایی نوشت که ترامپ در
این مکالمه کنترل خود را از دست داده و
بسیار خشمگین شده است.
الجبیر :جنگ یمن ،جنگی مشروع
است

«عادل الجبیر» وزیر خارجه عربســتان
به اعتراضها درباره صادرات تســلیحات
آلمان به عربســتان واکنش نشان داد.
به گزارش فــارس ،وی در گفتوگو با
خبرگزاری آلمان گفت« :ما به تسلیحات
جنگی شما نیاز نداریم ».الجبیر در این
گفتوگو ،تصمیم دولت آلمان مبنی بر
توقف صادرات تسلیحات این کشور به
عربســتان را عجیب توصیف کرد .وزیر
خارجه عربستان در ادامه گفت« :ما این
تســلیحات را از جایی دیگر تامین می
کنیم ».الجبیر همچنین مدعی شد که
جنگ یمن ،جنگی مشروع است و آلمان
به کشــورهایی سالح می فرستد که در
مقابله با داعش در ســوریه و عراق و یا
طالبان در افغانستان نقش دارند.
ترکیه :طرح آمریکا برای انتقال
سفارت نگران کننده است

وزارت خارجه ترکیه
با انتشــار بیانیهای
اعالم کرد :تصمیم
اخیــر آمریکا برای
انتقال سفارتش از
تل آویو به بیت المقــدس ،فوق العاده
نگران کننده اســت .ایــن بیانیه افزود:
ترکیه به تالش های قاطع خود همراه با
جامعه بین المللی برای حمایت از حقوق
مشروع مردم فلســطین در واکنش به
ایــن تصمیم آمریکا ادامــه خواهد داد،
تصمیمی که کامال نگران کننده است.
وزارت خارجــه آمریکا روز جمعه اعالم
کرده است که ایاالت متحده سفارتش
در تل آویــو را در روز  14ماه می یعنی
 24اردیبهشــت  97از تل آویو به بیت
المقــدس منتقل خواهد کــرد 14 .می
روزی اســت که رژیم جعلی اســرائیل
شــکل گرفت و در سال  1948میالدی
از سوی آمریکا به رسمیت شناخته شد.
وزارت خارجه ترکیه اعالم کرد :آمریکا
با تصمیم اخیرش ثابت کرده اســت که
موضع و صدای جامعه بیــن المللی را
نمی شــنود و تمایلی هم به شنیدن آن
ندارد ،موضعی که در بیانیه اخیر سازمان
همکاری اسالمی در استانبول و قطعنامه
مجمع عمومی سازمان ملل به آن اشاره
شده است.

گروه جهان :در حالی که بحران در کشــور سوریه
ادامه دارد به نظر می رسد دور تازهای از تالشها
برای نجات تروریستها آغاز شده است .در همین
رابطه ،قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد
با موضوع اعمال آتشبس  30روزه در ســوریه ،با
رأی مثبت همه اعضــای دائم و غیردائم تصویب
شد .به گزارش فارس ،بر اساس توافق بعمل آمده
میان اعضای شــورای امنیت سازمان ملل متحد،
مدت زمان اجرای آتشبــس 30 ،روز خواهد بود
و طی آن ،دسترسی بشردوستانه به برخی مناطق
تحت محاصره در سوریه بخصوص غوطه شرقی
ایجاد خواهد شــد .گروههای تروریستی القاعده،
جبههالنصــره و داعش از شــمول این آتشبس
مستثنی شدهاند .غوطه شرقی منطقهای راهبردی
در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه است که ارتش
ســوریه قصد دارد آن را از وجود تروریستها پاک
کند .پیشنویس اولیه این قطعنامه که توسط کویت
و سوئد نوشته شده ،روز پنجشنبه گذشته به شورای
امنیت آورده شــد ولی با توجه به اختالف اعضاء،
رأیگیری به تعویق افتاد .جمعه شــب گذشته (به
وقت تهران) هم رأیگیری برای بار دوم به تعویق
افتاد تا اینکه باالخره نشست شورای امنیت با چند
ساعت تأخیر شــروع بکار کرد و رأیگیری انجام
گرفت .روسها از ابتدا خواستار معاف شدن گروه
تروریستی جبههالنصره (شاخه القاعده در سوریه)
از شــمول آتشبــس بودند .پــس از رأیگیری،
«نیکــی هیلی» نماینده آمریکا در ســازمان ملل
گفت که آمریکا اعمال فشــار از ســوی شورای
امنیت بر «رژیم اســد و متحدانش یعنی ایران و
ســوریه» برای پایبندی آنان به مفاد آتشبس را
خواســتار اســت .هیلی گفت« :ما از این قطعنامه
حمایت میکنیم اما شــک داریم که رژیم اسد به
آن پایبنــد بماند ».تروریســتهای تحت حمایت
آمریــکا در غوطه شــرقی ،یعنی همــان اعضای
جبههالنصره که حاال با فشــار چند روزه روسیه ،از
شمول آتشبس معاف شدهاند ،با حمله به مواضع
ارتش سوریه و پناه گرفتن در غوطه شرقی که در
نزدیکی دمشــق قرار دارد ،امنیت پایتخت سوریه
را به خطر انداختهاند« .فاســیلی نیبینزیا» نماینده
روسیه در سازمان ملل ،پس از نیکی هیلی سخن
گفت؛ وی هشــدار داد که آمریکا علن ًا سوریه را به
حمله نظامی تهدید میکند و اعالم کرد که روسیه
هرگونه تفســیر به رأی آمریکایی از متن قطعنامه
جدید آتشبس را قبول نخواهد کرد.
ترکیه از تصویب قطعنامه آتشبس در سوریه
استقبال کرد

همچنین وزارت خارجه ترکیه بامداد یکشنبه(دیروز)
با صدور بیانیهای از تصویب قطعنامه آتشبس 30
روزه در ســوریه طی جلسه شورای امنیت سازمان
ملل ،استقبال کرد .به نوشته خبرگزاری «آناتولی»
در این بیانیه آمده است که ترکیه برای حفظ تمامیت
ارضی سوریه ،به مبارزه با سازمانهای تروریستی
که تحت این آتشبس نیســتند ،ادامه خواهد داد.
وزارت خارجه ترکیه همچنین از کشورهای ایران
و روســیه به عنوان کشــورهای ضامن آتشبس
در ســوریه (طبق توافقات گفتوگوهای آستانه)
خواســت تا با ممانعت از عملیات دولت دمشق در
مناطق تحت کنترل معارضــان ،به کاهش تنش
کمک کنند.
مسکو :حامیان غربی گروههای مسلح سوریه
ضمانت اجرایی قطعنامه شورای امنیت را فراهم
کنند

وزارت خارجه روســیه نیز در واکنش به تصویب
قطعنامه آتشبس ســوریه در شورای امنیت تأکید
کرد ،مسکو امیدوار است آن دسته از کشورهایی که

روی گروههای مسلح در سوریه نفوذ دارند بتوانند
پایبندی آنهــا به توقف اقدامات خصمانه در خاک
ســوریه را تضمین کنند .بنا بر گزارش خبرگزاری
«اسپوتنیک» ،شــورای امنیت سازمان ملل متحد
24فوریه ( 5اســفندماه) قطعنام ه  2401به منظور
اعمــال آتشبــس  30روزه در ســوریه و ایجاد
دسترسی بشردوستانه به مناطق تحت محاصره را
به اتفاق آراء تصویب کرد .تصویب این قطعنامه در
شرایطی صورت گرفت که با فشار روسیه ،گروههای
تروریستی از جمله نیروهای القاعده ،جبههالنصره
و داعــش از زیر چتر حمایتی این آتشبس بیرون
رفتند .وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیهای تأکید
کرد« :پس از تصویب ایــن قطعنامه ،ما هرگونه
تالش برای دامن زدن به حمالت ضد دمشــق و
روســیه و همچنین تضعیف روند صلح سوریه که
در جریان برگــزاری کنگره گفتوگوی ملی جان
تازهای گرفت را متوقف خواهیم کرد» .این بیانیه
میافزاید ،روســیه به عنوان یکی از کشــورهای
تضمینکننده آتشبس در ســوریه به همکاری با
تمام طرفهــای درگیری ادامه خواهد داد .وزارت
خارجه روسیه با اعالم اینکه مسکو مانع از تصویب
یک طرح آتشبس غیرواقعگرایانه در سوریه شد،
تأکید کرد« :این مسئله بســیار مهمی بود که ما
توانســتیم مانع از تصویب قطعنامه پیشــنهادی
اعضای غربی شورای امنیت برای پیشبرد طرحی
غیرواقعگرایانه از آتشبس در سوریه شویم .حاال
این سند تصویب شــده ،طرفهای درگیری را به
توقف فعالیتهای نظامــی ،اجرای توافقات قبلی
و مذاکــره درباره تنشزدایی و کمــک به انتقال
کمکهای بشردوســتانه در سراسر سوریه تشویق
میکنــد« ».ســرگئی الوروف» وزیر امور خارجه
روسیه روز پنجشنبه گذشــته تأکید کرده بود که
مســکو آماده بررسی طرح آتشبس یک ماهه در
سوریه است البته به شرطی که جبههالنصره (شاخه
القاعده در سوریه) از این آتشبس مستثنی شود
وبگاه لبنانی:افراد مســلح در غوطه شــرقی
دمشق چارهای جز تسلیم ندارند

در عیــن حال  ،وبگاه خبری «النشــره» لبنان در
یادداشــتی با عنوان «شــرط محکم دمشــق در
غوطه» آورده اســت :نظام ســوریه زمان مناسبی
را انتخاب کرده اســت تا شکاف امنیتی مهمی که
با حضور هزاران مخالف مســلح در غوطه شرقی
برای دمشق ایجاد شــده است ،از بین ببرد اما آیا
حمله سنگین کنونی میتواند بقایای عناصر مسلح
در نزدیکی دمشق را سرکوب کند و آیا شورشیان
گزینهای برای پاســخ در اختیــار دارند؟ به عقیده
نویســنده ،در آغاز باید اشاره کرد که نظام سوریه
با استفاده از اختالف فزاینده بین قدرتهای حامی
باقیمانده گروههای معارض مسلح و کشمکشهای
روز افزون بین آنها به دلیل پرونده ُکردها و غیره،

غوطه شــرقی را که از ســال  2013در محاصره
خود گرفته هدف حمــات هوایی و بمبارانهای
موشــکی و توپخانهای قرار داده اســت  .النشره
آورده است :بسیاری از ناظران حمله ارتش سوریه
و نیروهای پشتیبان آن به غوطه شرقی را که بین
 350تا  400هزار نفر از جمعیت گروههای مســلح
و خانوادههایشان در آنجا ساکن هستند بزرگترین
و قویترین حمله ارتش ســوریه از ســال 2015
تاکنــون توصیف کردنــد و بیتردید این حمالت
مقدمه بزرگترین حمله زمینی به غوطه شــرقی
است جایی که سنگر دستکم پانزده هزار فرد مسلح
اســت که در چندین گروه تندرو و تکفیری حضور
دارند .روسیه که مدتی است به توقف درگیریهای
نظامی در ســوریه تمایل دارد و فشار میآورد تا
مذاکرات تحت نظارت آن به منظور دســتیابی به
راه حل های مسالمت آمیزی که نفوذ و منافع آن
در سوریه و منطقه را برای چندین دهه موفق شود،
این بار درصدد اجتناب از وقوع درگیری در غوطه
برآمد و در ماه مارس ســال گذشته در جای دادن
نام غوطه شرقی در فهرست مناطق کاهش تنش
در ســوریه نقش جدی داشت  .روسیه در چند روز
گذشــته هم تالش کرد برای خروج هزاران فرد
مسلح از غوطه شــرقی به إدلب میانجیگری کند
چیزی که نظام دمشــق هم خواهان آن است ،اما
گروههای معــارض و قدرتهای منطقهای حامی
آنها با این پیشــنهاد مخالفت کردند .این در حالی
است که نظام سوریه به هر قیمتی بر پایان یافتن
قضیه غوطه شــرقی خواه از طریق سیاســی یا با
توسل به زور اصرار دارد .هم اینک مخالفان مسلح
قریب به یکصد کیلومتر مربع از غوطه شــرقی را
تحت تسلط خود دارند آن هم پس از اینکه ارتش
سوریه طی دو سال گذشته با حمالت پراکنده خود
تا حد جزیی وسعت مناطق تحت سیطره آنها را کم
کرده است .نویسنده با پیش بینی ادامه درگیریهای
شدید در غوطه شرقی گفت :نشستهای شورای
امنیت و میانجیگریهای بین المللی فراتر از اظهار
نظرهای رســانهای نیست و فشارهای بین المللی
در ساعات آتی هم برای بازگشت اوضاع به ماقبل
از نبرد کافی نیســت .النشره تاکید کرد :دمشق از
موضع طرف پیروز رفتار میکند و شــرط گذاشته
که افراد مسلح بدون هیچ استثنایی به طور کامل
غوطه شرقی را ترک کنند تا بدین ترتیب خمپاره و
موشک پراکنیهای دورهای به دمشق متوقف شود.
این وبگاه لبنانی آورده است :دولت سوریه جدیت
خود را برای نبرد جدید در غوطه شرقی نشان داده
و ماهیــت نیروی نظامی بزرگی که برای این نبرد
اختصاص داده شــده این واقعیت را ثابت میکند
نبردی که سرتیپ «سهیل الحسن» ،ملقب به ببر
مسئول نظامی مشهور ارتش سوریه فرماندهی آن
را بر عهده دارد .در مقابل شــمار زیاد افراد مسلح
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محاصره شــده در غوطه شــرقی و کارهای چند
ســاله آنها در حفر تونلهــا و ایجاد مراکز نظامی
زیرزمینی و تحکیم استحکامات دفاعی خود ،نبرد
زمینی در این منطقه را دشوار و پیچیده و چه بسا
نسبتا طوالنی کند .اما معادله نظامی روشن است،
چون هیچ کدام از این گروههای مســلح محاصره
شده نمیتوانند به طور نامحدود مبارزه کنند یعنی
دیر یا زود گروههای مســلح معارض نظام سوریه
مجبور میشــوند در برابر فشارها برای موافقت با
عقب نشینی و تخلیه منطقه تسلیم شوند .همه این
پیش بینیها حاکی است که مسکو نیز مجددا پس
از چنــد روز یا نهایتا چند هفته دیگر به این قضیه
ورود کرده و پیشنهاد جدید عقب نشینی معارضان
مســلح را مطرح کند مشابه پیشنهادی که پیشتر
به افراد مسلح در حلب و بخصوص در اواخر سال
 2016ارائه شــد تا ســازمان ملل هم زمینه پیاده
شــدن این برنامه را فراهم کند .در نتیجه ،تصمیم
نظام سوریه برای پایان دادن به حضور مسلحانه در
غوطه شرقی گرفته شده است و جامعه بین المللی
هم به رغم شدت درگیریها در این منطقه قادر به
جلوگیری از آن نیست و تنها گزینه ای که ممکن
است بازگشت غوطه شرقی به آغوش نظام سوریه
را به تعویق اندازد ،هم اینک در بین رهبران گروه
های معارض مســلح در حال بررسی جدی است.
گزینه مذکور این است که مابقی گروههای مسلح
معارض نظام با کمک طرفهای منطقهای اوضاع
نظامی را در جبهههای مختلف باقیمانده در سوریه
بار دیگر مشــتعل کند در غیر این ضورت موضوع
آزادی غوطه یا عقبنشینی افراد مسلح از آنجا ،در
بهترین حالت ،حتمی و نزدیک است.
آخرین تحوالت میدانی سوریه

در آخرین تحوالت میدانی ،ارتش سوریه عملیات
زمینی خــود را در محورهای «الزریقیة حزرما» به
سمت شهرک «النشابیة» و «تل فرزات» همزمان
با عملیات تهاجمی دیگر در محور «حرستا» آغاز
کرده است .بر اســاس این گزارش ،جنگندههای
ارتش هم مواضع تروریســتها را در «کفر بطنا،
جســرین ،عین ترما و حرستا»» به شدت بمباران
میکننــد .خبرها از پیشــروی نیروهای ارتش در
شهرکهای «حزرما والنشــابیة» در عمق غوطه
شــرقی حکایت میکند .عملیات ارتش ســوریه
همچنان در این مناطق ادامه دارد و به نظر میرسد
امروز دســتاورد مهمی محقق خواهد شد .حمالت
شــدید جنگندههای ارتش به مواضع تروریستها
عملیات زمینی نیروهای ارتش را تســهیل کرده
است .از عفرین در شمال سوریه هم خبر میرسد
ارتش ترکیه به شــکل گسترده این شهر و اطراف
آن را هــدف حمالت خود قــرار میدهد و خبرها
از تصمیم نظامیان ترکیهای برای ورود به عفرین
و اشــغال آن حکایت میکند ،هــر چند نیروهای
مردمــی و یگانهای حمایت به شــدت در حال
دفاع از این شــهر هستند .منابع خبری در دمشق
در تازهترین خبــر خود از موفقیت نیروهای ارتش
در آزادسازی شهرکهای «حزرما ،النشابیة ،حوش
الصالحیة و الزریقیه» و تپــه «فرزات» در غوطه
شرقی پس از درگیری با گروههای تروریستی خبر
داده اســت .لنشابیه از مهمترین دژهای گروههای
تروریســتی در غوطه شرقی قلمداد میشده است.
تپه فرزات هم یک تپه مهم و استراتژیک به شمار
میرود زیرا بر چندین شهرک غوطه مشرف است.
نیروهــای ارتش همچنین توانســتند با محاصره
«اوتایا» به سمت شهرک«الشــفونیه» پیشروی
کنند .حوشالصالحیه تنها روستای شیعهنشین در
این مناطق قلمداد میشد که گروههای تروریستی
طی سالیان اخیر اشغال کرده بودند.

کره شمالی:

گروه جهان :کره شمالی در واکنش به
تحریمهای جدید آمریکا آن را اقدامی
جنگی نامیــد .به نوشــته خبرگزاری
یونهاپ ،یک سخنگوی وزارت خارجه
کره شمالی روز یکشنبه (دیروز) گفت
هرنوع محاصرهای از ســوی آمریکا به
عنــوان اقدامی جنگــی در نظر گرفته

تحریمهای جدید آمریکا ،اقدام جنگی است

میشــود و کره شــمالی تســلیحات
هســتهای برای برخورد بــا تهدیدات
آمریکا را داراست .در ادامه سخنگوی
وزارت خارجه کره شــمالی گفته است،
آمریکا مسئول تمامی تراژدیهایی است
که در صورت ســوق دادن شبه جزیره
کره به ســوی جنگ ،بوجــود خواهند

آمد .آمریکا روز جمعه تحریمهای تازه
و ســنگینی علیه کره شمالی تصویب
کرد« .دونالد ترامــپ» رئیس جمهور
آمریکا دربــاره این تحریمها علیه کره
شــمالی گفته اســت دولتش در حال
اعمال بزرگتریــن مجموعه تحریمها
علیه کرهشــمالی اســت تا این کشور

رفتارش را تغییر دهد .آمریکا و اعضای
شورای امنیت ســازمان ملل متحد از
زمان اولین آزمایش اتمی کره شــمالی
در ســال  ۲۰۰۶میالدی ،چندین دور
تحریم علیه کره شمالی وضع کردهاند.
کره شــمالی علیرغم این تحریمها بر
تقویت توانایی نظامی خود برای مقابله

با تهدید حضور نیروهای آمریکایی در
منطقه تأکید کرده اســت .کره شمالی
دلیل ایــن اقدامات را سیاســتهای
خصمانــه آمریکا و حضــور نظامی و
برگــزاری رزمایشهای مشــترک با
متحدانش در منطقه شرق آسیا عنوان
میکند.

تداوممصائبمسلمانانروهینگیا

گروه جهــان :اقلیت مســلمان روهینگیا که در
پی حمــات ارتش میانمار از  6ماه پیش مجبور
به ترک خانه و کاشــانه خود شدند همچنان در
اردوگاههــای بنگالدش به ســر میبرند و امید
روشنی برای بازگشــت ندارند ،هرچند وضعیت
کنونی آنها در بنگالدش نوعی تســای خاطر
اســت برای آنها .به گزارش تسنیم به نقل از
آسوشــیتدپرس ،محل ســکونت روهینگیاها در
اردوگاهها اغلب از پالستیک تشکیل شده است.
اکثر مــواد غذایی مصرفی آنها هــم از ناحیه
سازمانهای امدادی تأمین میشود .فرصتهای
شــغلی معدودی در دســترس اســت و به طور
دردآوری کار چندانی نمیتوان برای آنها انجام
داد .به گفته محمد اماناهلل ،کســی که روستای

امیدیبرایبهبازگشتبهمیانماروجودندارد

محل سکونتش تابستان گذشته و پیش از ترک
آنجا به همراه همســر و سه فرزندش ،ویران شد
میگوید« :هیچکسی برای کشتن ما نمیآید ،از
این بابت مطمئن هستیم» .خانواده محمد اماناهلل
هماکنون در ارودگاه پناهجویان کوتوپالونگ در
کنار شهر ســاحلی کاکسبازار زندگی میکنند.
محمــد میگوید که «در اینجا ما صلح و آرامش
داریم» .به نوشــته آسوشیتدپرس ،موج حمالت
جدیــد ارتش میانمار از اواخر آگوســت شــروع
شــد؛ نظامیان میانماری در پاســخ به «حمالت
شورشــیان روهینگیایی علیه مراکز امنیتی» ،در
اقدامی انتقامجویانه به همراه خیل حامیان بودایی
خود دســت به کشــتاری خونین در روستاهای
روهینگیایی زدند و هزاران نفر را کشتند ،به زنان

و دختران تجاوز کردند ،خانهها و تمامی روستاها
را آتش زدند .گروه امداد «پزشــکان بدون مرز»
تخمین میزند که در ماه اول خشونتها ،دستکم
 6700روهینگیایی کشته شدند که شامل دستکم
 730کودک زیر پنج ســال است .نجاتیافتگان
روهینگیایی به سوی بنگالدش سرازیر شدند.
طبق نوشته این خبرگزاری آمریکایی ،شش ماه
پس از این ماجرا ،نشانههای کمی وجود دارد که
روهینگیایی بتوانند به این زودیها به خانههای
خود بازگردند.
میانمار و بنــگالدش توافقنامهای را امضا کردند
که براساس آن اقلیت مسلمان روهینگیایی گام
بــهگام به صورت «ایمن ،امــن و با احترام» به
محل سکونت خود بازگردانده شوند ،اما فرآیند آن

با وقفه مواجه شده است و خطرات همچنان وجود
دارد .در تصاویر ماهوارهای جدید مشاهده میشود
که روســتاها و کلبههای خالــی آنها با خاک
یکسان شده ،و شواهد زندگی پیشین روهینگیاها
در این اماکن در حال پاک شدن است .وضعیت به
گونهای است که با وجود فرار  700هزار مسلمان
روهینگیایی به بنگالدش ،همچنان موج فرار از
میانمار ادامه دارد.
محمد اماناهلل میگوید« :اگر آنها با بازگرداندن
ما موافقت کنند ،آیا به آسانی میسر است؟ میانمار
باید به ما حق شهروندی بدهد .آنجا خانه ما است.
بدون حق شــهروندی آنها بار دیگر ما را مورد
شکنجه قرار میدهند ،آنها بار دیگر ما را کشتار
میکنند».

به صورت مشروط

پاکستان از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج شد

گروه جهان :پاکستان متعهد شد اقدامات
بیشتری برای جلوگیری از کمک مالی
به تروریســتها انجام دهد بنابراین نام
این کشور در فهرست کشورهای حامی
تروریسم قرار نگرفت.
پیــش از این گروه ویژه اقــدام مالی یا
 FATFکه مقر آن درپاریس است پس

از یک هفته رایزنیها سرانجام تصمیم
گرفــت نام پاکســتان را به فهرســت
کشورهای حامیان مالی تروریسم اضافه
کند.
«احسن اقبال» وزیر کشور پاکستان در
این زمینه گفت :عملکرد اســامآباد در
زمینه مبارزه با تروریسم از بقیه کشورها

بهتر بود اما به شــدت از جانب آمریکا
تحت فشار هستیم.
آمریکا و انگلیس ســعی داشــتند نام
پاکستان را به کشورهای حامی تروریسم
اضافه کنند اما حمایت چین ،عربستان و
ترکیه سبب شــد گروه ویژه اقدام مالی
از تصمیم خود در این زمینه صرف نظر

کند.
بــه گزارش فــارس به نقــل از داون،
سرانجام به پاکستان سه ماه مهلت داده
شد که نشان دهد در مبارزه با تروریسم
جدی است.
داشت اما بعدها بر اثر اقدامات این کشور
از سال  2012تا سال  2015نام پاکستان در مبارزه با تروریستها نام این کشور از
در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار این لیست خاکستری حذف شد.

3

جهان

www.asre-iranian.ir

اخبار
ی در کرکوک
تداوم ناآرام 

یک منبع آگاه امنیتی ،یکشنبه (دیروز 25
فوریه) ،اعــام کرد که یک انتحاری به
مقر نیروهــای «عصائب اهل الحق» از
زیرمجموعههای «الحشد الشعبی» حمله
کرد و خود را منفجر کرد.به گزارش فارس
به نقــل از «الغد پرس» ،این انتحاری با
لبــاس نظامی بــه این مقــر در مرکز
کرکوک حمله کرد .نیروهای محافظ نیز
به سوی وی تیراندازی کردند و وی پیش
از رسیدن به داخل مقر ،منفجر شد و تنها
سه نیروی عصائب زخمی شدند.مقامات
مســئول عصائب اهل الحق اطالعاتی
درباره این حمله و حمالت مشــابه دیگر
علیه خود در دســت داشتند و به همین
دلیل در آمادهباش به ســر میبرند .افراد
مســلح داعش ،نیز به طور همزمان به
میدان نفتی «خبــاز» در غرب کرکوک
و روستاهای شهرستان «داقوق» حمله
کردند و شــماری از نیروهای امنیتی را
به قتل رساندند.منابع آگاه امنیتی اعالم
کردند که عناصــر داعش ،به محافظان
چاه شــماره  43در روســتای «ادریس
خباز» در میدان نفتی خباز حمله کردند و
این حمله به کشته شدن دو نیروی پلیس
و زخمی شدن یک نفر دیگر منجر شد.
بازداشت دو عضو رده باالی داعش
در بغداد

نیروهای امنیتی عراقی دو تن از عناصر
داعش را امروز در بغداد بازداشت کردند.
بر اســاس این خبر یــگان دوم پلیس
اتحادیــه عراق امروز موفق شــد دو تن
از تروریســت های داعش را در یکی از
مناطق بغداد بازداشــت کنند.به گزارش
مهر به نقل از اسپوتنیک ،یکی از این دو
نفر یکی از اعضای یکی از سازمان های
اداری مربوط به داعش در شــهر فلوجه
عراق بوده و دیگری نیز یک رتبه نظامی
در بدنه گروهک تروریستی داعش داشته
است.
پیشنهاد حذف محدودیت  2دوره
ریاست جمهوری در چین

کمیتــه مرکــزی
حزب کمونیســت
چین پیشــنهاد داد
جملــهای که دوره
ریاست جمهوری و
معاون رئیس جمهور را به دو دوره محدود
میکند ،از قانون اساســی حذف شــود.
به گزارش فارس بــه نقل از خبرگزاری
شینهوآ ،این پیشنهاد روز یکشنبه (دیروز)
از سوی کمیته مرکزی حزب حاکم چین
یعنی حزب کمونیست مطرح شد.پیشتر،
شــی جینپینگ رئیس جمهــور چین و
رئیس حزب کمونیســت این کشور ،بر
اهمیــت قانون اساســی در چین تاکید
کرده بود .قانون اساسی کنونی چین در
سال  1982در پنجمین کنگره ملی خلق
تدوین شد و در سالهای 1993 ،1988و
ســال  1999و در نهایت ســال 2004
تغییراتی در آن ایجاد شد.
جاسوسی موساد از وزارت دفاع
فرانسه از طریق یک زن

«لورانــس بندنیر» یک زن فرانســوی
اسرائیلی عضو موساد است که با شماری
از کارکنان و مسئوالن ارشد وزارت دفاع
فرانسه به ادعای اینکه مشاور شبکههای
اسالمگرای تندرو اســت ،ارتباط برقرار
کرده است اما در نهایت توانسته از طریق
آنها به وزارت دفاع فرانســه نفوذ کرده
و روابطــی محکم با آن برقــرار کند.به
گزارش تســنیم ،این جاسوس موساد از
این راه توانسته است با  3نفر از مسئوالن
ارشد وزارت دفاع ،وزارت کشور و وزارت
امور خارجه فرانســه ارتباط برقرار کند.
سرویسهای امنیتی و اطالعاتی فرانسه
به تحرکات این زن مشکوک شده و او را
تحت نظر میگیرند و بدین گونه به طرح
جاسوســی وی پی میبرند و کارکنانی
جدید را جایگزین افــرادی میکنند که
او بــا آنها ارتباط برقرار کرده اســت.با
وجود حساســیت و اهمیت این موضوع،
دستگاه قضایی فرانسه حکمی مبنی بر
پیگرد قانونی این جاسوس موساد صادر
نکرده است.
سفیر سودان تا چند روز دیگر به
قاهره بازمیگردد

«ابراهیم غندور» وزیر خارجه ســودان
گفت کــه «عبدالمحمــود عبدالحلیم»
ســفیر این کشــور ظرف چند روز آینده
برای ازســرگیری فعالیتهــای خود به
قاهره بازمیگردد.بــه گزارش فارس به
نقل از اسپوتنیک،غندور اظهار داشت که
عبدالمحمود در حال حاضر میخواهد در
کنفرانس ســفرای خارطوم شرکت کند
و پس از اتمام ایــن کنفرانس به قاهره
بازخواهد گشت.

