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کنفرانس یورو مانی در پاریس

عراقچی: سیاست های ترامپ در قبال 
ایران مخرب است

ایســنا|  معاون وزیر امور خارجه کشورمان 
سیاســت های رئیس جمهوری آمریــکا در قبال 
ایران را غیرسازنده و مخرب توصیف کرد و گفت 
که اقدامات وی متن توافق هسته ای را نقض کرده 
است. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران 
روز پنجشنبه در سخنرانی در کنفرانس یورو مانی 
در پاریس  گفت که اگر غرب خواهان گفت وگو با 
ایران درباره دیگر مسائل است ابتدا باید موفقیت 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( را تضمین کند. 
وی تصریح کرد: »اکنون غــرب از ما می خواهد تا 
وارد رایزنی هایی درباره مسائل دیگر شویم. پاسخ 
ما روشن اســت. ابتدا تضمین کنید که این توافق 
یک تجربه موفقیت آمیز است ســپس ما درباره 
دیگر مســائل گفت وگو خواهیم کرد.« عراقچی 
ادامه داد: »سیاست دولت ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا در قبال ایران غیرسازنده بوده و موجب نقض 
متن توافق هسته ای شده است.« رئیس جمهوري 
آمریکا به اروپایی ها هشدار داده است که اگر آنچه 
را وی نقاط ضعف توافق هسته ای می داند، اصالح 
نکنند از این توافق خارج خواهد شد. معاون وزیر 
امور خارجه کشــورمان همچنین در حاشیه این 
کنفرانس در گفت وگو با رویترز تأکید کرد که ایران 
همواره برای بازگردانــدن صلح و ثبات به منطقه 
پرمناقشه خاورمیانه تالش کرده است. وی تصریح 
کرد: »ما همیشه با تروریسم مقابله کرده ایم. ایران 
همواره نقش کلیــدی در برقراری صلح و ثبات در 
منطقه داشته اســت. هیچ ارتباطی میان توافق 

هسته ای و نقش ما در منطقه وجود ندارد.«

تالش اتحادیه اروپا برای محافظت از 
شرکت هایش در صورت خروج آمریکا 

از برجام
ایسنا| یک مقام اتحادیه اروپا گفت که در صورت 
خروج آمریکا از توافق هسته ای، بروکسل مقرراتی 
جدید را برای محافظت از شرکت های اروپایی در 
برابر پیامدهای تحریم های فرامرزی آمریکا وضع 
خواهد کرد. دنیس چایبی، رئیس کارگروه ایران در 
سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانسی با 
موضوع ایران در پاریس گفت که در صورت خروج 
آمریکا از برجام یکی از گزینه هــای این اتحادیه 
بازگرداندن مقررات مسدودکننده است که در  سال 
1996 در جریان تحریم های اقتصادی واشنگتن 
علیه اروپا به تصویب رسید. چایبی تصریح کرد: »ما 
در حال بررسی یک سری احتماالت هستیم. این که 
بتوانیم با وجود این ابزار قانونی چنین کاری را انجام 
دهیم، پیچیده نیست و نیاز به بحث و رایزنی داخلی 
زیادی هــم ندارد.« وی ادامــه داد: »اتحادیه اروپا 
می تواند این مقررات را احیا کند یا باز گرداند؛ اما در 
صورتی می تواند این کار را انجام دهد که مشخص 
شــود آمریکا در حال بازگردانــدن تحریم های 

فرامرزی است و این تحریم ها اعمال خواهد شد.«

 تکرار ادعای بی اساس عربستان 
علیه ایران

ایســنا| عربســتان چهار شــهروند خود را 
به همــکاری با ایــران به منظور انجــام عملیات 
تروریســتی در آن کشــور متهم کرد. دادستانی 
کل عربستان مدعی شد که نظام ایران به منظور 
ایجاد ناامنی و بی ثباتی در عربستان برخی عناصر 
تروریستی را در ایران آموزش داده اند تا بمب های 
C4 و TNT بســازند و در عربســتان عملیــات 
تروریســتی انجام دهند. دادســتانی عربستان 
چهار شهروند خود را به ســفر به ایران به منظور 
فراری دادن برخی متهمان و قاچاق اسلحه از طریق 
خلیج فارس به عربســتان متهم کرد. دادســتان 
عربستان همچنین این شهروندان را به 22 اتهام 
ازجمله پیوستن به گروهک تروریستی به منظور 
مخالفت با دولت و حاکمان عربستان، ایجاد ناامنی 
و هرج و مرج، تخریب اماکن عمومی، فراری دادن 
برخی متهمان به ایران و ســفر به ایران و عراق به 
منظور آموزش دیدن و انجام عملیات تروریستی 
در عربســتان محکوم کرد. ایــن ادعاها در حالی 
مطرح می شود که جمهوری اسالمی ایران همواره 
خواســتار صلح، ثبات و امنیت در منطقه بوده و 
تالش های فراوانی برای ریشه کن کردن تروریسم 
کرده اســت. مقامات کشــورمان همواره تأکید 
می کنند که جمهوری اســالمی ایران هیچ گونه 

دخالتی در امور داخلی دیگر کشورها ندارد.

 ترامپ ادعاهایش علیه ایران را
 تکرار کرد

ایسنا|  رئیس جمهوری آمریکا با تکرار ادعاهای 
خصمانه خود علیه کشورمان بار دیگر مدعی شد 
که از مردم ایران حمایــت می کند. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا در مراسم سالیانه صبحانه 
دعای ملی به زعم خود به حمایــت از مردم ایران، 
کوبا، ونزوئال و کره شمالی پرداخت و در عین حال 
در ادعایی بی اساس و خصمانه گفت: »ما می دانیم 
که میلیون ها نفر در ایران، ونزوئال، کوبا، کره شمالی 
و کشورهای دیگر از وجود حکومت های سرکوبگر 
و خشــن رنج می برند؛ آمریکا در کنــار این مردم 
ایســتاده اســت.« رئیس جمهوري آمریکا پیش 
از این نیز این ادعاهــای نخ نما و واهی خود را علیه 
کشــورمان مطرح کرده و به ویژه در جریان برخی 
اعتراض ها در چند شهر ایران که در دی  ماه اتفاق 
افتاد، با تکــرار ادعاهای خود بــه دخالت در امور 

داخلی کشورمان پرداخت.
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شهروند| ایاالت متحــده آمریکا گفته است که 
آنها حمله ای را به یکی از پایگاه های آمریکا در شرق 
سوریه دفع کرده و بیش از 100 جنگجوی وفادار به 
دولت بشار اسد را کشته اند. این جدی ترین درگیری 
میان متحدان به رهبری آمریکا و نیروهای وفادار به 

دولت سوریه در این کشور است.
در پی حمله نیروهای وفادار به دولت بشار اسد به 
مقر نیروهای مورد حمایــت آمریکا، جنگنده های 
ارتش ایاالت متحده شــامگاه چهارشــنبه مواضع 
نیروهای حامی دولت ســوریه در استان دیرالزور را 

مورد هدف قرار دادند.
به گفته یک مقام ایــاالت متحده نزدیک به 100 
نفر از نیروهای وفادار به بشــار اســد در این حمله 
تالفی جویانه کشته شــدند. مقامات نظامی آمریکا 
می گویند کــه هیچ  یک از نیروهای این کشــور در 
اثر حمله نیروهای حامی بشار اسد کشته یا زخمی 

نشدند.
حمله   توســط نیروهای وفادار به دولت سوریه به 
نیروهای دموکراتیک سوریه که مورد حمایت ایاالت 
متحده هستند، در هشت کیلومتری شرق رودخانه 

فرات صورت گرفته بود.
نیروهای ائتــالف تحت حمایــت آمریکا ضمن 
»بی دلیل« و »غیر منتظره« خواندن حمله نیروهای 
حامی بشار اســد طی بیانیه ای ادعا کردند: »حمله 
متقابل جنگنده های ائتالف در دفاع از شرکای خود 
در این ائتــالف جهانی برای جنگ برای شکســت 

داعش صورت گرفت.«
از سوی دیگر، جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا ادعا 
کرده که حمالت مرگبار توسط ائتالف ضد داعش به 
سرپرستی آمریکا علیه نیروهای طرفدار دولت دمشق 
در شــرق ســوریه کامال اقدامی »در دفاع از خود« 
بوده است. ماتیس با رد هرگونه حمله تهاجمی علیه 
نیروهای  همپیمان ارتش ســوریه مدعی شد: »این 
عملیات خود تدافعی بوده است. ما به دنبال دخالت 

در جنگ داخلی سوریه نیستیم.«
ماتیس ادامه داد: »بنا به دالیلی نیروهای طرفدار 
دولت دمشق که من نمی توانم توضیحی درباره دلیل 
این حمالت ارایه دهم، مواضع نیروهای دموکراتیک 
سوریه را که نیروهای ویژه آمریکا نیز در این منطقه 
حضور دارند، مورد هدف قرار دادند. نیروهای طرفدار 
دولت دمشق حمالت توپخانه ای داشتند. آنها با دو 
تانک به این مناطق پیشــروی کردند و آشکارا این 
تانک ها در مسیری حرکت می کردند که تیراندازی 
انجام می گرفــت. در پایان تالش هــای ما حمالت 
توپخانه ای آنها دفع شد و دو تانک آنها منهدم شده 
و طرف مقابل تلفاتــی داشــته اند. ماتیس گفت: 
»نمی توان اعالم کرد که مهاجمان دقیقا چه کسانی 
بودند؛ فقط ما می دانیم که آنها طرفدار رژیم اســد 

هستند.«
به گفته یک مقام آمریکا، هنوز مشخص نیست 
که نیروهای حامی دولت بشــار اسد از چه گروهی 
بوده اند؛ اما دولت ایاالت متحده درباره دخیل بودن 
روســیه در این حمله تحقیق می کند. به گفته او، 
۵00 سرباز حامی دولت ســوریه در حمله خود از 
خمپــاره و تانک های تی-۵4 و تی-۷2 ســاخت 

روسیه استفاده کردند.
از ســوی دیگر، وزارت دفاع آمریــکا اعالم کرده، 
ائتالف بین المللی به روسیه درباره حمله به نیروهای 
همپیمان ســوریه اطالع قبلی داده بود. سخنگوی 
پنتاگون افزود: »این وزارتخانه با روسیه برای ممانعت 
از حوادث برخورد در سوریه در تماس دایمی است.« 
وی افزود، پنتاگون تصمیم روســیه مبنی بر عدم 
حمله به نیروهای ائتالف را بعد از حمله به نیروهای 
همپیمان ارتش ســوریه موضعــی موفقیت آمیز 

می داند.
وزارت دفاع روســیه اما گفته است، ائتالف درباره 
هدف قراردادن نیروهای همپیمان نظام سوریه هیچ 

هماهنگی با مسکو نداشت.
با ایــن حال، یــک نماینده پارلمان روســیه روز 
پنجشنبه حمله جنگنده های ایاالت متحده به مواضع 
نیروهای حامی دولت سوریه را »اقدامی متجاوزانه« 
خواند. فرانس کلینســویچ افزود: »این اقدام ائتالف 
به رهبری آمریکا بــا قوانین )بین المللی( همخوانی 

نداشته و بدون  شک عملی متجاوزانه است.«
خبر درگیری میان نیروهای آمریکایی با نیروهای 
وفادار به دولت اســد در حالی به گوش می رسد که 
اوضاع در غوطه شرقی سوریه بسیار وخیم گزارش 
شده است. این سومین روز است که نیروهای دولتی 
سوریه مواضع شورشیان و مخالفان را در غوطه شرقی 
در حومه دمشق بمباران می کنند. روزنامه گاردین 
گزارش داده اســت کــه این حمالت تنهــا در روز 

پنجشنبه موجب مرگ 21 نفر شده است.
»راعد سرول« خبرنگار ســاکن شهر دوما در 10 
کیلومتری دمشق می گوید: »هواپیماها به  طور دایم 
در آســمان غوطه پرواز و بازارها و خانه ها را بمباران 

می کنند؛ هیچ مکان امنی در غوطه وجود ندارد.«

غوطه شــرقی که محل گرد آمدن شورشــیان و 
مخالفان مسلح دولت سوریه است، از  سال 2013 به 
محاصره درآمده و هیچ گونه منابع غذایی، آب یا دارو 

نمی تواند به آن وارد شود. 
ســازمان ملل روز سه شــنبه درخواســت یک 
ماه آتش بس کــرده بود تا وخامــت این »وضعیت 
وحشــتناک« کمی کاهش پیدا کند. این سازمان 
می گوید، میزان رنج و درد در سراسر سوریه با وجود 
عدم دسترسی به کمک ها در سه مرکز پرجمعیت، 
افزایش آوارگان و بیــش از 13 میلیون نفر نیازمند 

کمک ها، به سطح بی سابقه ای رسیده است.
شورای امنیت ســازمان ملل در نشستی که روز 
پنجشنبه برگزار شد، ســعی در به نتیجه رساندن 
آتش بس یک ماهه در سوریه داشت. با این حال این 
نشست بدون دستیابی به نتیجه ای ملموس پایان 
یافت. درخواست برای آتش بس یک ماهه در سوریه 
را امدادگران سازمان ملل مطرح کرده بودند و کویت 
و سوئد برای بررسی امکان برقراری چنین آتش بسی 
خواستار نشست شورای امنیت شده بودند. با این حال 
نشست شورای امنیت که پشت درهای بسته تشکیل 
شد، بی نتیجه ماند. تعدادی از سفیران سازمان ملل 
در سکوت و با چهره ای عبوس محل نشست را ترک 
 کردند. یک دیپلمات غربی به خبرنگاران گفت که 

»وضعیت وحشتناک است.«
روسیه مخالف چنین آتش بسی است و می گوید 
وضع انسانی در یک ماه اخیر تغییری نکرده است. 
واسیلی نبنزیا، نماینده روســیه در سازمان ملل، 
برقراری آتش بس بشردوســتانه را »غیرواقعی« 
خواند و گفت مســکو خواستار آتش بس است؛ اما 
مطمئن نیست که »تروریست ها« با این امر موافق 

باشند.

از ســوی دیگر، نماینده فرانســه اظهار داشت: 
»فرانسه هرگز ادامه وضع کنونی در غوطه شرقی را 
نمی پذیرد و از این رو واکنش جدی شورای امنیت را 
مطالبه می کند. باید آتش بس فوری در سراسر سوریه 

برقرار شود.«
ســفیر فرانســه نظام ســوریه را به تالش برای 
بازگرداندن غوطه شرقی به شــرایط قرون وسطي 
متهم کرد و افــزود: »فاجعه انســانی جدید مقابل 
چشمان ما در غوطه در حال رخ دادن است.« وی در 
پاسخ به مخالفت روسیه با صدور قطعنامه ای از سوی 
شورای امنیت درباره وضع انسانی در سوریه گفت: 
»ما همه می دانیم که دستیابی به توافق در شورای 
امنیت دشوار است؛ اما بار دیگر نباید ساکت باشیم 
و باید حرف بزنیم. این مسئولیت اخالقی و سیاسی 
ماست. ما باید کامال در این باره صریح باشیم چراکه 
آنچه اتفاق افتاده کامال روشن است و این یک ننگ 

است.«
این در حالی است که واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه 
در ســازمان ملل گفت، حضور آمریکا در ســوریه 
غیرقانونی است و حمله به نیروهایی که با تروریسم 

می جنگند، نیز جنایت است.
وی در کنفرانس خبری بعد از نشســت شورای 
امنیت گفت: »من در نشست از آنها خواستم به یاد 
آورند که حضورشان در سوریه عمال غیر قانونی است 
و هیچ کس آنها را به آن جا دعوت نکرده اســت. آنها 
همواره اصرار می کنند که با تروریست های بین المللی 
می جنگند اما ما می بینیم که از این ســطح خارج 
می شوند.« این دیپلمات روس افزود که به نیروهای 
بین المللی ائتالف ضد داعش هشدار داده که مقابله 
با کســانی که واقعا با تروریســت های بین المللی 

می جنگند، جنایت است.

اخبار    دیپلماسی

درگیری در کرانه فرات
بیش از 100 نیروی وفادار به دولت سوریه در درگیری با نیروهای آمریکایی در شرق سوریه کشته شدند

  نشست سازمان ملل با هدف رسیدن به آتش بس یک ماهه بی نتیجه ماند

یک روزنامه آمریکایی گــزارش داد: دولت ترامپ 
به  طور محرمانه تالش کرده اســت تــا یک کانال 
ارتباطی مســتقیم را با مقامات ایرانی برای رایزنی 
درباره شــهروندان آمریکایی زندانی در ایران ایجاد 
کند. به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه وال استریت 
ژورنال، به گفته مقامات آمریکایی و منابع مطلع از 
این موضوع، دولت ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در 
ماه دسامبر تالش کرده است تا یک کانال ارتباطی 
مستقیم با ایران ایجاد کند تا بتواند درباره آزادی اتباع 
ایرانی و آمریکایی که در کشور متقابل در زندان به سر 

می برند، گفت وگو کنند.
هر چند ایران به این تالش های واشــنگتن پاسخ 
نداده و با مقامات آمریکایی درباره این موضوع تعامل 

نکرده است؛ این نخستین تالش دیپلماتیک آمریکا 
برای گفت وگو با ایران درباره این مسأله از زمان روی 

کار آمدن رئیس جمهوری ترامپ است.
به گفته این منابع آگاه، دولت آمریکا تمایل خود را 
برای تعامل با ایران و گفت وگو درباره تبادل احتمالی 
زندانیان میان دو کشور نشان داده است. این در حالی 
اســت که دولت ترامپ در طول یک  ســال فعالیت 
خود سیاست هایش را در قبال ایران بازبینی و برای 

سخت تر کردن آن تالش کرده است.
به نوشته وال اســتریت ژورنال، تام شانون، معاون 
وزیر امور خارجــه آمریکا در امور سیاســی نیز در 
اواسط ماه دسامبر 201۷ در حاشیه نشستی درباره 
توافق هسته ای، مسأله آزادی شهروندان آمریکایی 

بازداشت شــده در ایران را با مقامــات ایرانی مطرح 
کرده است. سپس دیگران ازجمله خانواده های این 

زندانیان در جریان رایزنی ها قرار گرفتند.
وزارت امور خارجه آمریــکا تاکنون اظهارنظری 
درباره این گزارش نکرده اســت. استیو گلد اشتاین، 
معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور دیپلماســی 
عمومی پیش از این گفته بود که واشــنگتن از هر 
فرصتی برای گفت وگو درباره شهروندان آمریکایی 
زندانی در ایران با مقامات این کشور استفاده خواهد 
کرد. یک مقام دیگر نیز که از این رایزنی ها مطلع است، 
گفت که آمریکا گفت وگو با ایران را درباره این مسأله 
دنبال می کند اما پیشنهاد تبادل زندانیان را تاکنون 

مطرح نکرده است.

اما مقامات ایرانی تاکنون از دولت ترامپ به دلیل 
فقدان هرگونه گفت وگو انتقاد کرده اند.

یک مقــام ایرانی مطلع در این بــاره گفت: دولت 
ترامپ باید یاد بگیرد که چگونه به درســتی با ایران 
وارد تعامل شــود. آنها نمی توانند ایران را تهدید و به 
کشورمان حمله کنند و سپس خواستار مذاکره شوند. 
رئیس جمهوري آمریکا تاکنون از بازداشت شهروندان 
ایرانی- آمریکایی توسط مقامات تهران انتقاد کرده 
است. ایران و آمریکا پس از اجرای توافق هسته ای در 
ژانویه 2016، از یک توافق مجزا برای تبادل زندانیان 
میان دو کشور خبر دادند که در آن دولت اوباما هفت 
ایرانــی را در ازای آزادی چهار شــهروند دو تابعیتی 

ایرانی آمریکایی آزاد کرد.

وال  استریت ژورنال خبر داد: 
تالش محرمانه آمریکا برای گفت وگو با ایران درباره زندانیان دوتابعیتی

اخبار  جهان

 خواهر کیم جونگ اون 
وارد کره جنوبی شد

ایسنا|  »کیم یو جونگ« خواهر کوچکتر کیم 
جونگ اون، رهبر کره شــمالی معاون اول مدیر 
کمیته مرکزی حزب حاکم کارگران کره شمالی، 
در جمع هیأت اعزامی این کشور برای حضور در 
بازی های المپیک زمستانی وارد کره جنوبی شد. 
صبح دیروز )جمعه( هواپیمای شخصی کیم یو 
جونگ و هیأت همراه در فــرودگاه بین المللی 
اینچه اون کره جنوبی به زمین نشست. کیم یو 
جونگ که به نظر می رسد در اواخر دهه سوم یا 
اوایل دهه چهارم زندگی اش باشد،  سال گذشته 
از جانب برادرش، کیم جونگ اون به مقام عضو 
جانشین اداره سیاســی تصمیم گیری کمیته 
مرکزی حزب حاکم منصوب شد که این نشانگر 
آن است که فعالیت های او از چیزی که پیش از 
این تصور می شد، مهمتر هستند. این باور وجود 
دارد که او یکی از نزدیک ترین محرم اسرارهای 

کیم جونگ اون است.
پس از تنش هــا میان کره شــمالی و جنوبی 
بر ســر برنامه تسلیحات هســته ای و موشکی 
پیونگ یانگ، بازی های المپیک زمستانی زمینه 
نزدیکی روابط ایــن دو کشــور را فراهم کرده 
اســت و کیم جونگ اون نیز در سخنرانی خود 
به مناسبت  سال نو، در خصوص شرکت در این 

بازی ها ابراز تمایل کرد.

 سنای آمریکا الیحه بودجه را 
تصویب کرد

دولت آمریکا از تعطیلی درآمد
 ایسنا|  ســنای آمریــکا روز جمعه از الیحه 
بودجــه حمایت کرده و با ایــن کار تأمین مالی 
برای آژانس های دولت فدرال در 23 مارس  سال 
جاری میالدی بار دیگر آغاز می شود. در جریان 
رأی گیری ســاعت 2 صبح دیروز به وقت محلی 
۷1 سناتور از این الیحه حمایت کرده و 2۸ تن 
با آن مخالف بودند. پس از رأی گیری در سنا، این 
الیحه به مجلس نمایندگان آمریکا می رود. اوایل 
دیروز، آژانس هــای فدرال آمریکا پس از ناکامی 
کنگره در تصویــب الیحه بودجه بــار دیگر به 
صورت موقت به حالت تعطیل درآمدند. دولت 
فدرال آمریکا در 19 ژانویــه 201۸ نیز به دلیل 
موافقت نکردن کنگره آمریکا و اختالف نظر بین 
جمهوریخواهــان و دموکرات ها با الیحه بودجه 
پیشــنهادی از طرف دولت ترامپ تعطیل شد. 
این نوزدهمین بار است که دولت فدرال آمریکا 
در طول تاریخ این کشــور تعطیل شــد. دولت 
آمریکا پس از ســه روز تعطیلی، سرانجام در 23 
ژانویه 201۸ با الیحه ضرب االجلی کنگره دوباره 

بازگشایی شد.

 آخرین اعضای تیم انگلیسی
 »جالدان داعش« دستگیر شدند

ایســنا|  مقام های آمریکایــی می گویند، 
شبه نظامیان کرد در ســوریه دو انگلیسی عضو 
داعش را بازداشــت کرده اند که آخرین اعضای 
حلقه معروف شکنجه گران و جالدان این گروه 
بوده اند. الکساندر کوتی و ال شافی الشیخ آخرین 
دو عضو انگلیســی داعش بودند که در کنار دو 
تن، دیگر هر چهار تن اهل لندن، به علت لهجه 
بریتانیایی خود به »بیتلز« )بیتل ها( شــهرت 
یافته بودنــد. مقام های آمریکایــی می گویند، 
این چهار تن مســئول اعدام هــای بی رحمانه 
و گــردن زدن 2۷ نفر از اســرای داعش بوده اند. 
به گزارش بی بی سی، یک مســئول آمریکایی 
اظهار داشت، نیروهای دموکراتیک سوریه آنها 
را اوایل ژانویه در شــرق سوریه بازداشت کردند. 
وزارت خارجه آمریکا در ژانویه  ســال گذشــته 
میالدی اعــالم کرده بود، کوتــی محافظ گروه 
بیتلزها بــود و احتمــاال در اعدام های گروهی و 
شیوه های استثنایی شکنجه و وحشیانه داعش 
مشــارکت داشــت. این وزارتخانه افزود، کوتی 
نیز اقدام به جذب نیرو می کرد و مسئول جذب 
تعدادی از انگلیســی ها به داعش بــود. وزارت 
خارجه آمریکا همچنین مارس گذشته گفته بود، 
الشیخ زندانبان داعش بوده و اقدام به شکنجه و 
اعدام اســیران داعش می کرده است. همچنین 
مشــهورترین عضو این گروه چهارنفره، محمد 
اموازی که به »جان جهادی« شهرت یافته بود 
در  سال 201۵ و طی یک حمله هوایی در سوریه 
کشته شد. تصاویر محمد اموازی با آن نقاب سیاه 
و چاقوی سالخی که در برابر اسرای نارنجی پوش 
و رو به دوربین با لهجــه لندنی تهدید می کرد، 
یکی از قوی ترین روش های پروپاگاندای داعش 
در ماه های نخست اعالم رسمی تشکیل خالفت 

خودخوانده آن در عراق و سوریه بود.

 ۸۵ هزار یمنی
 طی ۱۰ هفته اخیر آواره شده اند

ایسنا|  ســازمان بین المللی مهاجرت اعالم 
کرد کــه ۸۵ هــزار یمنی طــی 10 هفته  اخیر 
بی خانمان شده اند. سازمان بین المللی مهاجرت 
تأکیــد کرد که طــی 10 هفته اخیــر به دلیل 
تشدید اقدامات خشــونت آمیز ۸۵ هزار یمنی 
از خانه هایشــان آواره شــده اند. در پی حمالت 
ائتالف متجاوز سعودی به یمن و محدودیت های 
بســیاری که برای ورود کمک ها به یمن اعمال 
کرده است، تعداد بسیاری از یمنی ها با قحطی 
و گرسنگی و بیماری های واگیردار دست و پنجه 

نرم می کنند.
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ذره بین

  داکا، بنگالدش- پس از آنکه نخست وزیر ســابق و رهبر حزب ملی بنگالدش به دلیل فســاد به 5 سال حبس محکوم شد، 

Abir Abdullah/EPA وکال در حمایت از حزب ملی تجمع کردند.  

  بدون شرح!  

Marian Kamensky
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