در اعتراض به کشتار مردم بیگناه میانمار برگزار شد
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جها نشـهر

روز گذشته دانشجویان و شهروندان مشهدی با تجمع درمقابل دفتر نمایندگی سازمان ملل در مشهد به سکوت
این سازمان دربرابر نسلکشی در میانمار اعتراض کردند .در انتهای این تجمع بیانیهای خطاب به آنتونیو گوترش،
دبیرکل سازمان ملل متحد ،قرائت شد.

شماره 2362

خبر ویژه

دیدگاه
«اشپیگل» در گزارشی
به چگونگی اوضاع یمن پرداخت

نوانخانۀجهانعرب
هفتهنا مۀ آ لما نی « ا شپیگل » د ر
مطلبی بــا عــنــوان «بــدتــریــن همۀ
بحرانها» به اوضاع فاجعهبار در یمن
پرداخت و نوشت7 « :میلیون نفر در
این کشور د رمعرض تهدید گرسنگی
قرار دارند.
3میلیون نفر آواره شدهاند و 600هزار
نفر هم به ویروس وبا مبتال شدهاند .در
یمن یک تراژدی شکل گرفته است که
مسئولیت اصلی آن برعهدۀ عربستان
سعودی است و جهانیان از دور نظارهگر
آن هستند.
ب ـراســاس اطــاعــات ســازمــان ملل،
د رحــا لحــاضــر در یمن بزرگترین
فاجعۀ انسانی دنیا اتفاق میافتد.
ایــن فــاجــع ـهای اســت کــه بهعنوان
رویــدادی طبیعی در این کشور رخنه
نکرده ،بلکه ساختۀ دست بشر است.
البته دنیا این فاجعه را انکار میکند.
آمارهایی که شنیده میشود بسیار
وحشتناک است :حدود 18میلیون از
27میلیون یمنی به کمکهای انسانی
وابسته هستند .بیش از 7میلیون نفر
هم درمعرض تهدید گرسنگی قرار
دارنــد .بیش از 3میلیون نفر در این
کـــشـــور درحـــــال فـــــرار هــســتــنــد.
14.5میلیون ،یعنی بیش از نیمی
از همۀ این شهروندان ،دسترسی به
آب آشامیدنی تمیز ندارند .پیامد آن
بدترین بیماری همهگیر در این کشور
اســت .حــدود 600هــزار نفر از آوریل
ســال جــاری در یمن بــه ویـــروس وبا
مبتال شدهاند و حداقل حدود 2000
یمنی تـابـهحــال بــراثــر ایــن بیماری
مردهاند.
هــمــۀ ایــنهــا اتــفــاقــاتــی اســـت که
میشد از آن جلوگیری بهعمل آورد
و ســازمــان ملل هــم در ایــن مسئله
شکی نــدارد که ایــن بحران انسانی
نتیجۀ مستقیم جنگ در این کشور
است.».
«اشپیگل» در ادامــه نوشت« :یمن
هــمــواره بــا فاصلۀ زیـــاد بهعنوان
فقیرترین کشور جهان عرب مطرح
بود که البته درگیر یهای داخلی در
این کشور از سال  2014شرایط این
کشور را بهشکل دراماتیکی بدتر
کرده است.».
نویسنده در ادامــه با اشــاره به جنگی
که بهرهبری عربستان در یمن علیه
حوثیها ب ـهراه افتاده است نوشت:
«حــدود دو سال است که سعود یها
اعــام میکنند که پــیــروزی نزدیک
اســـت ،امـــا ایـــن تنها یــک تــوهــم و
آرزوســـــت؛ بــرعــکــس ،پــادشــاهــی
عربستان سعودی در کشور همسایۀ
خـــود کــامــا گــرفــتــار شـــده اســت.
منتقدان د رحا لحاضر از یک ویتنام
سعودی سخن میگویند که در یمن
ایجاد شده است.
از زمــان شــروع جنگ یمن ،براساس
آمارهای شــورای حقوق بشر سازمان
ملل ،بیش از  5000غیرنظامیکشته
شدهاند که دربین آنها  1200کودک
وجود دارنــد .سازمان ملل عربستان
سعودی و متحدانش را مسئول اکثر
ایــن قربانیان بـهبــارآمــده مـیدانــد.
البته سعودیها نباید از این انتقادها
ترسی به خود راه بدهند؛ وقتیکه در
اواخــر آ گوست بمبهای عربستان
سعودی هتلی در شما لغربی صنعا
را تخریب کرد و در این بمباران حداقل
 30نفر جــان باختند وزارت امــور
خارجۀ آلمان دراینباره ابراز ناراحتی
کــرد ،امــا حرفی از مسببان آن نزد.
وزیر امور خارجۀ آلمان و کمیسر حقوق
بشر سازمان ملل خواستار یک بررسی
مستقل بینالمللی د راینباره شدند
که البته انگلیس و آمریکا تشکیل یک
چنین کمیسیون بــررســیای را رد
میکنند .ایــن دو کــشــور د رکــنــار
آلمان ا زجمله صادرکنندگان مهم
تسلیحا ت بــه عر بستا ن سعو د ی
هستند.
لـــنـــدن از شـــــرو ع جــنــگ یمن
صـــــادرات تــســلــیــحــاتــی بــــهارزش
بیش از 3میلیارد دالر به عربستان
ســعــودی را تــصــویــب کـــرده اســت.
واشینگتن هــم صــادراتــی بــهارزش
بیش از یکمیلیارد دالر به این کشور
داشته اســت .دیــد هبــان حقوق بشر
اعــام کــرده اســت که مهمات تولید
آمــریــکــا و انگلیس در حــمــات به
غیرنظامیان در یمن ب ـهکــار بــرده
شده است.».

اجرایکاملبرجام

اتحادیۀ اروپا در نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی از طرفین خواستار شد

رضا نجفی ،نمایندۀ جمهوری اسالمی ایران در آژانس
بینالمللی انرژی اتمی ،روز گذشته در نشست شورای
حکام این نهاد با اشــاره به برجام بهعنوان توافقی
تاریخی که به بحرانی غیرضروری پایان داده و تأکید
شورای امنیت بر ایجاد تغییری بنیادین در رهیافت
شــورا و ایجاد روابطی نو با ایــران گفت« :متأسفانه
تحرکات اخیر دولت آمریکا در تضاد با این توافق قرار
دارد.».
نجفی در سخنرانی خود در همین چارچوب افزود:
«برجام مانند سایر توافقات متکی به آن است که
همۀ طرفها براساس عمل متقابل و بهطور کامل با
حسننیت و در فضای سازنده و با احترام متقابل اقدام
کنند.».
وی گفت« :پس از گذشت بیش از  20ماه اجرای
برجام توسط طر فهای دیگر ،بهخصوص آمریکا،
هنوز قابلقبول نیست و دولت آمریکا برخالف روح و
متن این توافق رویکردی غیرسازنده درجهت تضعیف
اجرای موفقیتآمیز برجام درپیش گرفته است.».
نمایندۀ دائم ایران در آژانس افزود« :دیدار اخیر یکی
از مقامات آمریکایی از وین با هدف تضعیف اعتبار
آژانس نمونۀ دیگری از سوءنیت و رفتار غیرصادقانۀ
آمریکاست.».

اعمال فشار بر آژانس
تأثیری منفی بر بیطرفبودن این نهاد دارد

نجفی ادامــه داد« :اعــمــال فشار به آژانــس به هر
وسیلهای تأثیر منفی بر ماهیت حرفهای و بیطرفانۀ
کار آژانس در اجرای وظایف محوله ازسوی قطعنامۀ
 2231شورای امنیت و قطعنامههای شورای حکام
برجای میگذارد و بدینوسیله استقالل و اعتبار
فعالیت آژانس را تضعیف مینماید.».
نجفی همچنین ضمن اشــاره به قطعنامۀ 2231
شورای امنیت و نقش اساسی و مستقل آژانس گفت:
«آژانس در اقداماتش باید از خدشهدارکردن توسعۀ
اقتصادی و فنی ایــران اجتناب کند و در حفاظت
از اســرار تجاری ،فنی و صنعتی و سایر اطالعات
محرمانهای که به آژانس ارائه میشود از هیچ اقدامی
فروگذار نکند.».

وی دربــارۀ اجــرای پروتکل الحاقی تأکید آژانــس بر
اجرای پروتکل در ایران همانند تمام کشورهای عضو
را یادآور شد.
نمایندۀ ایــران در آژانــس در پایان سخنان خود به
مواضع نامربوط نمایندۀ رژیم صهیونیستی پاسخ داد
و برنامۀ هستهای نظامی و خارج از پادمان این رژیم
را بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت منطقهای و
بینالمللی دانست که مستلزم توجه و رسیدگی جدی
و بدون تأخیر شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی
اتمی است.

مدیرکل در گزارش بعد
اطالعات مبسوطتری ارائه کند

همچنین در ایــن نشست اتحادیۀ اروپــا با صدور
بیانیه بر حمایت این اتحادیه از اجرای کامل توافق
هستهای (برجام) توسط تمام طر فها بهعنوان
یک توافق موردتأیید شــورای امنیت سازمان ملل
تأکید کرد.
نمایندۀ کشور استونی بهنمایندگی از اتحادیۀ
اروپا در ابتدای این بیانیه با تشکر از گزارش جدید
یوکیا آمانو ،مدیرکل آژانس ،از ارائۀ اطالعات بیشتر
در گــزارش جدید دربــارۀ اجــرای تعهدات مرتبط با

هستهای ایــران مطابق با برجام و قطعنامۀ 2231
شــورای امنیت استقبال کرد و گفت« :مدیرکل را
ترغیب میکنیم که در گــزار شهــای آیندۀ خود
مطابق با بند  4قطعنامۀ شــورای حکام ،مصوب
 15دسامبر  ،2015اطالعات مبسوط بیشتری
دربــارۀ تمام تدابیر هستهای فهرستشده در تمام
بخشهای ضمیمۀ بــرجــام ارائـــه دهــد .ایــن امر
بـــرای اینکه شـــورای حــکــام شناخت کاملی از
اجــرای برجام داشته باشد و درصــورت بروز هرگونه
ً
مسئلهای بــتــوانــد ســریــعــا واکــنــش نــشــان دهد
ضروری است.».
اتحادیۀ اروپا با اشاره به گذشت بیش از یکسالونیم از
روز اجرای برجام که مصادف با اجرای موقتی پروتکل
الحاقی توسط ایران و اجرای کد اصالحشدۀ 3.1
ترتیباتاضافیتوافقپادمانیبودازادامۀارزیابیهای
آژانس از اظهاریههای ایران مطابق پروتکل الحاقی
و دسترسیهای تکمیلی به سایتها و سایر اماکن
در ایران ،و همچنین نظارت و راستیآزمایی آژانس
دربـــاب تعهدات مرتبط بــا هستهای ایـــران تحت
برجام استقبال کرد و افــزود« :ما مشتاق ادامۀ این
کــار و گــزارش آن در گــزارشهــای بعدی مدیرکل
آژانس هستیم.».

تصویب زودهنگام پروتکل الحاقی ضروری است

در ادامــۀ ایــن بیانیه آمــده اســت« :اتحادیۀ اروپــا
متعهد به اجــرای کامل برجام بهعنوان توافقی
موردتأیید شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامۀ
 2231توسط تمام طر فهاست .اتحادیۀ اروپــا
د رعیناینکه از اجـــرای جــاری بــرجــام استقبال
میکند بر ضــرورت پایبندی دقیق ایــران به تمام
تعهدات مرتبط با هستهای تحت برجام و همکاری
کامل و بموقع ایـــران بــا آژانـــس ازطــریــق اجــرای
توافق جامع پادمانی و پروتکل الحاقی ،ازجمله
از طریق فراهمکردن امکان دسترسیها ،تأ کید
میکند .ایــن امــر بــرای اینکه آژانـــس بتواند به
نتیجهگیری گسترده برسد ضــروری است .درکنار
اجرای کامل و پایدار برجام رسیدن به این نتیجهگیری
ً
ماهیت صرفا
بــرای حصول اعتماد بینالمللی به
ِ
صلح آمیز برنامۀ هستهای ایــران ضــروری است.
د راینزمینه تصویب زودهنگام پروتکل الحاقی
ضروری است.».
نــمــایــنــدۀ اســتــونــی ازطــــرف اتــحــادیــۀ اروپــــا و
همچنین کــشــورهــای مــقــدونــیــه ،مونتهنگرو،
ایسلند ،صربستان ،آلبانی ،بوسنیوهرزگوین،
لیختناشتاین ،اوکراین و مولداوی این بیانیه را صادر
کرده است.
نشست فصلی شــورای حکام آژانــس از روز دوشنبۀ
این هفته آغاز شد .در این نشست ،عالوهبر گزارش
اخیر آژانــس دربــارۀ ایــران وکرۀ شمالی ،از مسائلی
مانند تقویت همکار یهای بینالمللی درزمینۀ
هستهای ،تشعشعات ،حملونقل و ایمنی مواد
هستهای ،امنیت هستهای ،اجــرای توافقهای
پادمانی در سوریه و کاربرد پادما نهای آژانــس در
خاورمیانه بحث میشود.
شایان ذکر است یوکیا آمانو ،مدیرکل آژانس ،در آغاز
این نشست در روز دوشنبه گفت« :آژانس همچنان
انحرافنداشتن مواد هستهای اعالمشدۀ ایران طبق
توافق پادمان را تأیید میکند .ارزیابیها دربارۀ نبود
مواد و فعالیتهای هستهای اعالمنشده در ایران نیز
درجریان است.».

چهره

نخستوزیر پاکستان با اشاره به اختالفات دو کشور:

پاکستانهمیشهدلسوزافغانستانبودهاست

شاهد خاقان عباسی ،نخستوزیر پاکستان ،با
بیان اینکه اسالمآباد در مبارزه با تروریسم فراتر
از مسئولیتش اقدام کرده است گفت« :ناامنی
افغانستان ضررهای فراوانی به ما زده است .».وی
تصریح کرد« :کسانی که به جدیت ما در مبارزه با
تروریسم شک دارنــد به میرانشاه بروند و نتیجۀ
مبارزات ما با تروریستها را ببینند.».
نخستوزیر پاکستان به مشکالت اخیر درباب
آمریکا اشاره کرده و گفت« :دولتمردان آمریکا
ً
نباید ارتباطشان با پاکستان را دائما به افغانستان
ربــط دهند .مشکالتی که د رحا لحاضر بین
اسالمآباد و کابل وجود دارد با مذاکره حل خواهد
شد .».وی تأکید کرد« :اگر به کشورهای منطقه
نگاهی بیندازید ،میبینید ناامنی و مشکالت
افغانستان بیش از همه به پاکستان خسارت وارد

کرده است .در حال حاضر ما تنها کشوری هستیم
که بهصورت واقعی خواهان امنیت و آرامش در
افغانستان هستیم.».
شاهد خاقان عباسی اضافه کــرد« :پاکستان
بیشترین اقـــدام علیه تروریستها را انجام
داده است و دولت افغانستان نیز باید پناهگاه
تروریستها در خــاک کشورش را هــدف قرار
دهد .البته ما دراینزمینه آماده هستیم به آنها
کمک کنیم .».او با رد این اتهام که ناامنیهای
افغانستان تقصیر پاکستان اســت بیان کرد:
«ایــن اتهامات کامال بیاساس و غلط اســت و
اســا مآبــاد همیشه با کابل همکاری کــرده و
خواهد کرد.».
مد تهاست دولتمردان کابل مدعی هستند
ناامنیهای افغانستان ازسوی پاکستان طراحی
شده و اسالمآباد از تروریستهای فعال در این
کشور حمایت میکند .دراینزمینه کار بهحدی
بــاال گرفته اســت که وقتی در انفجار مناطق
دیپلماتیک کابل مسئولیت انفجار را داعش قبول
کرد بازهم عدهای از مسئوالن دولت افغانستان
پاکستان را عامل اصلی انفجار دانستند.
دونالد ترامپ طی روزهای اخیر با تکرار اتهامات
دولتمردان افغانستان پاکستان را تهدید به قطع
همکاریهای مالی کرده بود.

واکنشکرۀشمالی
بهتحریمهایشورایامنیت

وزارت خارجۀ کرۀشمالی طی بیانیهای به تحریمهای اخیر
شورای امنیت سازمان ملل علیه این کشور واکنش نشان داد.
در این بیانیه که در آژانــس خبری رسمی این کشور منتشر
شد آمده است« :تصویب یک قطعنامۀ غیرقانونی و شیطانی
دیگر ا زســوی آمریکا باعث میشود کرۀشمالی برنامههای
تسلیحات خود را تسریع کند و راه را سریعتر بــرای این کار
بپیماید.».
در ادامۀ این بیانیه آمده است« :پیونگیانگ تال شهایش را
برای افزایش توان نظامی و حفظ امنیت و استقالل کشور ادامه
میدهد .».تحریمهای جدید ازسوی شورای امنیت سازمان
ملل پس از آخرین آزمایش هستهای کرۀشمالی تصویب شده و
شامل ممنوعیت صادرات تولیدات نساجی و محدودیت فروش
تولیدات نفتی به کرۀشمالی برای مجازات این کشور است.
ششمین و آخرین آزمایش اتمی کرۀشمالی چندی پیش انجام
شد.

اردوغان با اعالم نارضایتی برخی کشورها از قرار داد این کشور با روسیه:

امضایتوافق«اس»۴۰۰بعضیرادیوانهکرد

رجب طیب اردوغـــان ،رئیسجمهور ترکیه ،با
اعــام نارضایتی برخی از کشورها از امضای
«اس »۴۰۰مــیــان روســیــه و تــرکــیــه گفت:
«د رحا لحاضر ما گا مهای بزرگی برداشتهایم.
برخی زمانی که دیدند ما توافق «اس »۴۰۰
را امضا کــردیــم از عصبانیت دیــوانــه شدند.
چه انتظاری داشتند؟! آیــا باید منتظر آ نها
میماندیم؟!».
رئیسجمهور ترکیه گفت« :ما تمام تدابیر امنیتی
را اتخاذ کرده و میکنیم .».وی در بخش دیگری
از اظهاراتش اعالم کرد« :استفاده از پهپادهای
مسلح در حوزۀ مبارزه با تروریسم امکانات زیادی
ایجاد کرده است ،اما دربرابر ادعاهای مطر حشده
باید تأکید کنیم که ما همواره در مبارزه با تروریسم
حساسیت فو قالعاد های برای اینکه آسیبی به
غیرنظامیان وارد نشود نشان میدهیم .ترکیه
همواره سیاست آسیبنرساندن به غیرنظامیان
را ،چه در عملیات داخــل مرزهایش و چه در
عملیات فرامرزی ،رعایت کرده است.».
اردوغان دربارۀ اعتراضات اخیر حزب اپوزیسیون
ترکیه به دادگا ههای بینالمللی گفت« :حزب
اپوزیسیون عادت کرده دعواهای داخلی کشور
را به دستگاههای قضایی خارجیها منتقل کند.
همینکه در هر فرصتی شکایتی را به اتحادیۀ اروپا

العبادیرهبراناقلیمرا
بهمذاکرهدعوتکرد

حیدر الــعــبــادی ،نخستوزیر عـــراق ،در کنفرانس خبری
هفتگی خــود خطاب به رهــبــران کــرد گفت« :کابینۀ عراق
متعلق به تمام عراقیهاست و شما در وهلۀ اول شهروندان
مــا هستید .شما بــرای مــن مهم هستید و م ـیدانــم کــه چه
اتفاقاتی ممکن است بیفتد؛ لذا هشدار میدهم بهسمت
آشـــوب نــرویــم و هـرگــونــه تــاش درای ـنزمــیــنــه را در نطفه
خفه کنیم.».
نخستوزیر عراق ادامه داد« :از رهبران کرد میخواهم برای
بازکردن باب گفتگو به بغداد بیایند .ما باید به کسانی که تالش
میکنند تنشآفرینی کنند و به مسائل نژادپرستی دامن بزنند
توجه داشته باشیم.».پیشتر نیز ائتالف ملی موردحمایت
شیعیان روز پنجشنبه شرط کرده بود که هیئت کردی به بغداد
برود.پارلمان عــراق نیز روز سهشنبه با همهپرسی مخالفت
و حیدر العبادی را ملزم به مذاکره با کردها بهمنظور حفظ
وحدت ملی کرد.

سازشنتوانستحتی
یکشهرکصهیونیستی
راتخلیهکند

«جنبش مقاومت اسالمی» فلسطین،
«حــمــاس» ،در هجدهمین سالروز
عقبنشینی د شمن صهیو نیستی
از نوار غزه بر پایبندی خود به گزینۀ
«مقاومت» بهعنوان تنها راه تحقق
اهداف ملت فلسطین درزمینۀ آزادی
و استقالل تأکید کــرد .ایــن جنبش
روز سهشنبه در بیانیهای عموم ملت
فلسطین و تمامی گروهها و جریانهای
ملی و اسالمی آن را به وحــدت تحت
گزینۀ «مقاومت» و تالش برای تحقق
آن دعــوت کــرد« .حــمــاس» تصریح
کــرد کــه ایــن پــیــروزی بـــزرگ (پــایــان
اشغال نوار غزه) نقطۀ تحولی در نبرد
با دشمن صهیونیستی بــود که باید
بر آن سرمایهگذاری کــرد ،نه اینکه
مانعتراشی نمود .این جنبش همچنین
بیان کرد که شکست مذاکرات سازش
با دشمن صهیونیستی برای همگان
ثابت شــده اســت و ایــن مــذاکــرات به
باری اضافی بر دوش فلسطین تبدیل
شده است .اصرار و پافشاری مقاومت
قهر ما ن فلسطین و حما یت ملت
فلسطینازآنآریلشارون،نخستوزیر
وقت رژیــم صهیونیستی ،را وادار به
تخلیۀ شهرکهای صهیونیستنشین
و عقبنشینی از غزه کرد ،درحالیکه
نه معاهدۀ اسلو و نه هیچگونه عملیات
سازشی تاکنون حتی به تخلیۀ یک
شهرک صهیونیستنشین هم منجر
نشده است.
اخبار
روسیه

آزمایشموشک«یارس»

روسیه روز سهشنبه ۱۲ ،سپتامبر،
موشک بالستیک بینقارهای «یارس»
را با موفقیت پرتاب کرد .این آزمایش
در ناحیۀ تعیینشده در بخش کورا در
شبهجزیرۀ کامچاتکا انجام شد که
بهگفتۀ وزارت دفاع اهــداف شلیک و
وظایف این موشک بهطور کامل محقق
شــد .موشک  RS-۲۴ Yarsمجهز
به کالهک قابلانفجار است و توسط
مرکز فضایی «پلسکات» در منطقۀ
آرخانگلسک روســیــه ساخته شده
است.
افغانستان

تالشدولت
برایایجادبحراندرانتخابات

ارجــاع میدهید باعث ایجاد دعوا میان خود و
مردم میشوید.».
اردوغــان اضافه کرد« :ترکیه در ما ههای اخیر
توانسته در مبارزه با تروریسم به موفقیتهایی
دست یابد .طبیعی است که گروههای تروریستی
از این موضوع ناراحت شوند و حتی این امکان
وجود دارد که برخی از کشورهای حامی تروریسم
ناراضی باشند ،اما نمایندۀ پارلمان هیچ کشوری
این حق را ندارد که اعالم کند ترکیه با پهپادهای
غیرمسلح خود غیرنظامیان را هدف قرار میدهد.
ملت ما به افرادی که خصومتآمیز رفتار میکنند
در انتخابات درس الزم را خواهند داد.».
وی در ادامــــه خــطــاب بــه قــلــیــچــداراوغــلــو
گفت« :وظیفۀ پهپادهای مسلح مــبــارزه با
تروریستهاست.».

ایرانشرافتخودرا
ثابتکرد

روز گذشته نشست دورهای وزیــران خارجۀ اتحادیۀ عرب
صحنۀ درگیری لفظی شدید بین نمایندگان قطر و نمایندگان
هیئتهای عربستان ،مصر ،امــارات و بحرین بــود .سلطان
بنسعد المریخی ،وزیر مشاور در امور خارجۀ قطر ،طی سخنانی
در این نشست گفت« :ایــران ثابت کرد که دولت شریفی بوده
و هرگز ما را به بازگشایی یا بستن سفارتمان در اینجا و آنجا
مجبور نکرده است .ما خودمان سفارتمان در ایران را که قبال
بهدلیل همبستگی با عربستان بسته بودیم بازگشایی کردیم.
امــا حتی حیوانات نیز از دســت شما د رامــان نماندند .این
پاسخ من اســت .».وی افــزود« :کشورهای محاصرهکنندۀ
قطر پس از  100روز هنوز هیچ دلیلی که ثابت کند قطر از
تروریسم حمایت میکند ارائه نکردهاند .».این درحالی است
که احمد قطان ،نمایندۀ عربستان در ایــن جلسه ،گفت:
«قسم میخورم تازمانیکه به این درو غها پاسخ ندهم از سالن
خارج نمیشوم.».

احــمــد ولــی مــســعــود ،رئــیــس بــرادر
احمدشاه مسعود ،از جریا نهای
سیاسی همسو در افغانستان خواست
در چارچوب طرح «وفاق ملی» منسجم
شوند و اجازۀ ایجاد بحران در انتخابات
آیندۀ این کشور را ندهند .وی در سفر
به هرات گفت« :در این شکی نیست
که رهبری حکومت وحدت ملی برای
مهندسی و فساد در انتخابات آیندۀ
افغانستان برنامهریزی میکند.».
بحرین

وخامتاوضاعزندانهایبحرین

«الــمــنــار» بهنقل از منابع بحرینی
از وخـــامـــت حــــال شـــمـــاری از
اعتصا بکنندگان غذا در زندا نهای
این کشور خبر داد .زندانیان سیاسی
در زندان مرکزی «جو» از روز یکشنبه
در اعتراض به اوضــاع بد و محرومیت
از حقوق خود اعتصاب غذای خود را
آغاز کردند .زندانیان بحرینی خواستار
انــجــامدادن آزادانـــۀ مناسک دینی
هستند و این نگرانی را دارند که بهویژه
با توجه به نزدیکشدن به ماه محرم
مسئوالن زندان مانع انجا مشدن این
مراسم شوند.
آمریکا

آمریکاچینراتهدیدکرد

آمریکا به چین هشدار داده است که،
اگــر دربــاب کرۀشمالی با ایــن کشور
همکاری نکند ،با تدابیر بازدارندهای
روبهرو خواهد شد .دراینباره استیون
مونشن ،وزیــر خــزانــهداری آمریکا،
ً
صراحتا به چین اعالم کرده است که
همکاری تجاری با کرۀشمالی برایش
گران تمام خواهد شد .وی در مطلبی
که خبرگزاری «یونهاپ» از کرۀجنوبی
از او نقل کرده است خاطر نشان کرده
است« :اگر چین تحریمهای شورای
امنیت را بهطور کامل اجــرا نکند،
آنوقت خودش تحریم خواهد شد.».

