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تحلیل علی شمخانی از حمله به سفارت ایران 
در لندن: 

طراحی بازی پینگ پنگی دولت انگلیس 
در برابر تعرض به سفارت ایران

دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره علت انفعال 
پلیس و دولت انگلیس در تعرض به ســفارت ایران 
در لندن گفت: این بازی پینگ پنگی طراحی شده 
دولت انگلیس بود که همزمان با سفر یکی از رهبران 

کشورهای منطقه به لندن انجام شد.
امیردریابان علی شمخانی، نماینده مقام معظم 
رهبــری و دبیر شــورای عالی امنیــت ملی صبح 
دیروز در حاشیه بازدید از مجتمع خدمات فناوری 
دانشــگاه صنعتی شــریف در گفت وگویی تعرض 
به ســفارت جمهوری اســامی ایران در لندن را 
خوش خدمتی دولت انگلیس به خرید تسلیحاتی 
میلیاردی ولیعهد عربستان از این کشور دانست که 
به شکل بســیار مفتضح آن انجام شد. وی در پاسخ 
به اظهارات ضد ایران و مقاومت اســامی ولیعهد 
عربستان گفت: در منطق و ادبیات سیاسی منطقه ای 
ما، رژیم صهیونیستی و آمریکا بابت حمله به عراق 

و افغانستان و مروجان تروریسم در منطقه شرورند.
وی افزود: رئیس جمهوری اسبق آمریکا تاش کرد 
که لفظ شر را از رژیم اشغالگر قدس بردارد و در مقابل 
به کشورهایی که نوعاً تامین کننده صلح و ثبات در 

منطقه هستند، اطاق کند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به فرافکنی 
ولیعهد عربســتان تأکید کرد: این خطا ناشــی از 
کم عقلی است که زمان باید پاسخ آن را به او بدهد. 
متاسفانه حکام سعودی در طول حیات سیاسی خود 
با ترویج گروه های تکفیری، مرزهای خونینی را در 

جهان اسام ایجاد کردند.

ظریف در دیدار با همتای پاکستانی تأکید کرد:

 ضرورت تقویت همکاری ایران
 و پاکستان در خصوص امنیت مرزها 

وزیر خارجــه در دیدار با همتای پاکســتانی بر 
ضــرورت تقویت همــکاری ایران و پاکســتان در 
خصوص امنیت مرزهای ۲ کشــور و جلوگیری از 
نفوذ تروریســت ها تأکید کرد. به گــزارش فارس، 
محمدجواد ظریــف، وزیر امور خارجــه ایران که 
برای گفت وگو و رایزنی با مقامات پاکستان در صدر 
هیأتی سیاسی و اقتصادی به این کشور سفر کرده 
است، صبح دیروز با »خواجه محمد آصف« همتای 
پاکستانی خود دیدار کرد و ضمن تأکید بر تقویت 
همکاری های ۲ کشور در تمامی زمینه های سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی و امنیتی گفــت: ضرورت دارد 
ایران و پاکستان به عنوان ۲ کشور دوست و همسایه و 
دارای مرزهای مشترک در خصوص تضمین امنیت 
مرزهای ۲ کشــور و جلوگیری از نفوذ تروریست ها 

همکاری قوی داشته باشند.
وزیر امور خارجه پاکســتان نیــز در این دیدار بر 
توسعه مناسبات ۲ کشور تأکید کرد و گفت: آمادگی 
داریم در زمینه های مختلف سیاســی و اقتصادی 
همکاری های خود را گســترش دهیم. وی افزود: 
ما خواهان مرزهایی با ثبات برای ۲ کشور هستیم. 
طرفین همچنین ضمن گرامیداشــت هفتادمین 
 سال برقراری روابط ۲ کشور، در خصوص موضوعات 
مختلف ازجمله کمک به روند صلح در افغانستان، 
توســعه همکاری های بانکی و انرژی، تأمین برق 
مورد نیاز پاکستان توسط ایران، همکاری و ارتباط 
بین بنادر چابهار و گوادر، توســعه بازارهای مرزی و 
موضوعات بین المللی، موضوعات جهان اسام، ایجاد 
تسهیات بیشتر توسط ایران برای زائران پاکستانی 
به منظور ســفر به مشــهد مقدس، همکاری های 
چندجانبه به ویژه اقتصادی با هدف کمک به ثبات و 
ایجاد صلح در منطقه، مبارزه با تروریسم و گروه های 
 افراطــی و قاچاقچیــان موادمخــدر گفت وگو و 

تبادل  نظر کردند.

 پایان دوره یک ساله ریاست ایران
 بر گروه 77 و چین در وین

دوره یک ساله ریاست جمهوری اسامی ایران بر 
گروه 77 و چین در وین پایان یافت و ریاســت این 
گروه به اکوادور منتقل شد. به گزارش فارس، دوره 
یک ساله ریاســت رضا نجفی، سفیر و نماینده دایم 
کشورمان در وین بر گروه 77 و چین روز جمعه، 18 
اسفندماه 96 پایان یافت و ریاست گروه طی مراسمی 
رسمی با حضور روسای ســازمان های بین المللی 
مســتقر در وین و تعداد زیادی از سفرا و نمایندگان 
کشــورهای عضو گروه 77 به سفیر و نماینده دایم 
جدید اکوادور منتقل شد. در مراسمی که به همین 
منظور در مقر سازمان ملل برگزار شد، رضا نجفی، 
نماینده دایم کشورمان طی سخنانی ضمن تشریح 
تحوالت و دستاوردهای گروه در یک  سال گذشته 
گفت: گروه 77 در طول یک  ســال گذشته بیش از 
130نشست مشورتی برگزار و بیش از 80 سخنرانی 
در موضوعــات مختلف ارایه کــرد. وی همچنین 
مهمترین فعالیت های گروه 77 و چین را در حوزه 
آژانس و اســتفاده صلح آمیز از انرژی هســته ای، 
موضوعات مربوط به مقابله با جرایم سازمان یافته و 
موادمخدر، موضوعات مربوط به توسعه صنعتی ملل 
متحد، مسائل حوزه فضای ماورای جو سازمان ملل 
و نیز موضوعات مربوط به منع جامع آزمایش های 
هسته ای تشــریح کرد.  در این نشست که با حضور 
یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
معاون مدیرکل دفتر سازمان ملل در وین و معاونان 
CTBT و یونیدو در محل دفتر سازمان ملل در وین 
برگزار شد، یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس و مدیران سایر 
سازمان های بین المللی مستقر در وین طی سخنانی 
از فعالیت های کشورمان و نماینده دایم جمهوری 
اســامی ایران در دوره ریاســت گروه 77 و چین 

قدردانی کردند.
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درحالی  که ارتش ترکیه و متحدان آن برای تسخیر 
مراکز شهری عفرین سوریه که در کنترل کردهاست 
آماده می شوند، مردم قصد دارند به عنوان سپر انسانی از 

این شهر دفاع کنند. 
ترکیه عملیات خود را موسوم به »شاخه زیتون« در 
۲0 ژانویه آغاز کرد و گفته بود که این عملیات به منظور 
از بین بردن شبه نظامیان کرد موسوم به یگان های مدافع 
خلق )یا همان ی.پ.گ( صــورت می گیرد. این گروه 
توسط آمریکا حمایت می شود اما ترکیه آن را یک گروه 

تروریستی می داند.
پس از هفته ها درگیری، سربازان ترک و متحدان آن، 
یعنی جنگجویان ارتش آزاد سوریه )اف.اس.ای( اکنون 
در حومه شــهر قرار دارند و آماده ورود به داخل شــهر 
هستند. ارتش ترکیه با متحدان خود در شمال و جنوب 
مناطق کردنشین، تعدادی از شهرها و روستاها را در روز 

یکشنبه از دست ی.پ.گ گرفت.
آلن فیشر، خبرنگار الجزیره که از شهر مرزی گازیانتپ 
گزارش می دهد، گفته اســت: »سرعت حمله، همه را 
غافلگیر کرده است.« او اضافه کرده که هواداران کردها 
در ترکیه نیز قصد دارند خود را به عفرین برســانند و 
به عنوان سپر انسانی عمل کنند و مانع حمات گسترده 
به این شهر بشــوند. آلن فیشــر می گوید: »برخی از 
مردم، می گفتند می خواهند به ی.پ.گ کمک کنند 
و در مقابــل اف.اس.اس و ترک ها بایســتند و بنابراین 
پیشنهاد دادند که از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده 
شود. پیشنهادی که توسط ی.پ.گ پذیرفته شد.« در 
این میان، تنها کردها نیستند که می خواهند به آن جا 

بروند. گزارش هایی شنیده می شود از این که گروه هایی 
از زنان و سوسیالیســت ها هم تصمیم دارند خود را در 
میان نیروهای ی.پ.گ و ترک ها و متحدان ترکیه یعنی 

اف.اس.ای قرار دهند.
آنها بــا این کار می خواهند به ترک هــا بگویند، این 
اســت که »ما جرأت این کار را داریم، اما آیا شــما هم 
جرأت پذیرش تبعات و مسائل انسانی پس از حمله به 

غیرنظامیان را خواهید داشت؟«
شهروندان  آسیب پذیر

در طی 48ساعت گذشته، شهر عفرین به کرات هدف 
حمات هوایی ترکیه قرار گرفته، 
آب قطع شده و اینترنت نیز مختل 
شده است. رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه 
گفت؛ نیروهای ارتش او تا چند روز 
دیگر به داخل عفرین می رسند، اما 
به دالیل انسانی، آنها زمان خود را 
برای جلوگیری از تلفات انســانی 
و کشته شدن غیرنظامیان صرف 

خواهند کرد.
بیش از یک میلیون نفر درحال 

حاضر در عفرین و روستاهای اطراف آن زندگی می کنند 
و بســیاری هم بر طبق آمارهای گروه ناظر حقوق بشر 
ســوریه، برای فرار از درگیری ها از آن جا خارج شده اند. 
فیشر گزارش داد: »ما از مردم داخل شهر می شنویم که 
پس از آغاز حمات ترکیه به عفرین، بسیاری از خانه ها 
با 4 تا 5 خانواده  زندگی می کنند.« اردوغان روز یکشنبه 

گفت که ارتش ترکیه و متحدان او، یعنی شورشــیان 
سوری، اکنون 4 تا 5کیلومتر با مرکز شهر عفرین فاصله 
دارند. رئیس جمهوری ترکیه گفت که تاکنون بیش از 
950کیلومتر مربــع از این مناطق را با عملیات نظامی 
خود تسخیر کرده اند. او بار دیگر گفت، که این عملیات 
برای »اشــغال« نبوده بلکه به منظور »آزادســازی« و 

سپس دادن آن به ساکنان است.
نیروهای شــرکت کننده در عملیات شاخه زیتون 
توانستند فرودگاه نظامی استراتژیک در نزدیکی روستای 
بابلیت و هشت روســتای جدید در منطقه واقع میان 
جندیرس و عفرین را پاکســازی 
کنند. ارتش ترکیــه و ارتش آزاد 
سوریه بر پنج روستای جدید تحت 
کنترل یگان های کرد نیز کنترل 
پیدا کردند و کارشناسان دو ارتش 
مذکور درحال پاکسازی منطقه 
جندیرس از مین ها و بمب هایی 
هستند که یگان های کرد آنها را کار 
گذاشته اند و غیرنظامیان درحال 
بازگشت به منازل خود در مناطق 
پاکسازی شده هستند. همچنین 
ارتش ترکیه به منظور حمایت از عملیات نظامی شاخه 
زیتون یک کاروان تجهیزات نظامی جدیدی به دو استان 
مرزی  هاتای و کلیس در مســیر عفرین فرستاد. این 
تجهیزات شامل تانک ها، نفربرها و دیگر تجهیزات است.

»آیا دوستی این است؟«
اردوغان همچنین روز یکشنبه با محکوم کردن ناتو، 

متحدان غربی واشینگتن را متهم کرد که می خواهند 
کمپین ترکیه را به شکست بکشانند.

اردوغان گفت: »هی ناتو! با اتفاقاتی که در ســوریه 
درحال رخ دادن است، پس شما چه زمانی می خواهید 

بیایید و به ما ملحق شوید؟«
اردوغــان ادامه داد : »ما به طــور دایم در مرزهایمان 
توســط گروه های تروریســتی مورد اذیت و آزار قرار 
می گیریم. متاســفانه تاکنون، هیچ ســخن یا صدای 
مثبتی از سوی شما وجود نداشته است. آیا دوستی این 
است؟ این اتحاد کشورهای ناتو است؟ آیا ترکیه عضو ناتو 
نیست؟ زمانی که ترکیه را برای مشارکت در عملیات 
افغانستان، سومالی و بالکان فرا خواندید، ما آمدیم، زیرا 
ما عضو ناتو هستیم اما اکنون ناتو به وعده های خود عمل 
نمی کند.« وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشــاره 
به همکاری آمریکا با یگان های مدافع خلق در عفرین 
سوریه گفت: آمریکایی ها»پنج هزار کامیون ساح و با 
دو هزار هواپیمای باری تجهیزات و مهمات ارسال کردند. 
دوستی بین ما چه شد؟ مگر ما در ناتو با هم نبودیم؟« 
گروه ی.پ.گ یکی از کلیدی ترین متحدان آمریکا در 
مقابله با داعش در عراق و سوریه بوده است. حاال با آغاز 
عملیات حمله ترکیه به عفرین سوریه، تنش هایی میان 

واشینگتن و قدرت های غربی ناتو افزایش یافته است.
آنکارا این گروه را شــاخه ای از گروه پ.ک.ک )حزب 
کارگران کردستان( می داند و آن را تروریستی می بیند. 
گرچه آمریکا هم پ.ک.ک را در لیســت سازمان های 
تروریســتی قــرار داده، اما می گوید گــروه ی.پ.گ، 

شاخه ای از پ.ک.ک نیست و نسبتی هم با آنها ندارند.

اخبار    دیپلماسی

 »سپر انسانی« برای محافظت از عفرین
  مردم داخل و خارج سوریه پیشنهاد داده اند که میان ی.پ.گ و نیروهای ترکیه قرار بگیرند

روز گذشــته فردی مسلح به ساح سرد به اقامتگاه ســفیر ایران در وین 
حمله ور شد.

ســخنگوی وزارت امــور خارجه ایران اعــام کرده که هنــوز از هویت 
حمله کننده اطاعاتی در دست نیســت و قرار است دولت اتریش اطاعات 
تکمیلی را در مورد حمله جوانی که گویي دارای تابعیت اتریشــی است، به 
محل اقامت سفیر ایران در این کشور اروپایی منتشر کند و ما از دولت اتریش 
خواسته ایم این موضوع را هر چه سریع تر پیگیری کند. بهرام قاسمی با بیان 
این که در تماسی که من با سفیر ایران در اتریش داشتم، اعام شد که در پی 
این اقدام خسارتی به محل اقامت سفیر ایران در اتریش وارد نشده است و در 
توضیح آنچه که رخ داده، تصریح کرد: بر اساس گزارش های اولیه که به دست 
ما رسیده، در ساعت ۲3:30 به وقت محلی یک جوان ۲6 ساله که ظاهرا دارای 
تابعیت اتریشی است، با ساح سرد به سرباز نگهبان محل اقامت سفیر ایران 
در اتریش حمله می کند که نگهبان مستقر در آن جا با شلیک گلوله این فرد 

مهاجم را از پای درمی آورد.
وی با بیان این که بافاصله بعد از این اتفاق نیروهای پلیس اتریش در محل 
حاضر می شوند، ادامه داد: طبق اخبار واصله سرباز نگهبان مستقر در محل 
اقامتگاه ســفیر ایران در اتریش مجروح و به بیمارستان منتقل شده است. 

ســخنگوی وزارت خارجه با بیان این که هنوز هویت فرد مهاجم مشخص 
نیست و پلیس اتریش در حال بررسی این موضوع و قرار است تا ساعاتی دیگر 
اطاعات تکمیلی در این زمینه را در اختیار ما قرار دهد، گفت: پلیس همچنان 
در محل اقامت سفیر ایران حضور دارد و هیچ گونه خسارتی به شخص سفیر و 

محل اقامت او  وارد نشده است.
قاسمی با بیان این که بر اساس برخی از گمانه زنی ها و اقوال گفته می شود 
که گویی این فرد ضارب خارجی است ولی تابعیت اتریشی دارد، ادامه داد: ما 
از دولت اتریش خواسته ایم که هر چه سریع تر به این موضوع رسیدگی کند و 
توجه بیشتري به حفاظت مکان های دیپلماتیک ایران در این کشور داشته 
باشد. این دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: ما در تماس با مقامات اتریشی 
هستیم تا اطاعات تکمیلی را دریافت کنیم. پلیس اتریش نیز در خصوص 
حادثه یکشنبه شــب در مقابل محل اقامت ســفیر ایران در وین بیانیه ای 
رسمی منتشر کرد. در این بیانیه آمده اســت: در مورخ 11 مارس، یکشنبه 
ساعت ۲3:30 حادثه ای در مقابل اقامتگاه سفیر ایران در Wenzgasse  به 
وقوع پیوست. نیروی ۲3 ساله ارتش اتریش در حال انجام وظیفه به  عنوان 
محافظ ساختمان اقامتگاه ســفیر بود که ناگهان متوجه فرد مشکوکی در 
نزدیکی ساختمان شــد. فرد مظنون دقایقی بعد به سوی این نیروی ارتش 

حرکت کرد و چاقویی را از داخل کاپشــن درآورد و به او حمله کرد. نیروی 
ارتش ابتدا خود را عقب کشید و ســعی کرد با استفاده از اسپری فلفل فرد 
مهاجم را متوقف کند که این اقدام نتیجه ای در برنداشت. در حین درگیری در 
حالی  که نیروی ارتش ثابت قدم مبارزه می کرد، هر دو نفر روی زمین افتادند و 
آن گونه که تصاویر ویدیویی نیز تأیید می کند، فرد مهاجم شروع به ضربه زدن 
با چاقو به وی می کند. این اقدام باعث شــد تا چند گلوله از اسلحه سازمانی 
 نیروی ارتش شــلیک و مظنون احتمالی در اثر جراحــات در همان محل

 کشته شود.
فرد مهاجم مردی ۲6ساله، اتریشی و مقیم وین بود. انگیزه و پیش زمینه 
این اقدام کاما مبهم بوده و تحقیقات گسترده و عمیقی در حال حاضر توسط 
اداره مبارزه با تروریسم و حفاظت از قانون اساسی )توضیح: بخش اطاعاتی 
وزارت کشور( در حال انجام است. چاقوی مهاجم ضبط شده و محل حادثه نیز 

از سوی پلیس جنایی اتریش مورد بررسی قرار گرفته است.
نیروی ارتش توسط آمبوالنس به بیمارســتان منتقل شد و مداوا بر روی 
بازوی او که در اثر حمله با چاقو زخمی شد، انجام پذیرفت. عاوه بر اقدام به 
موقع، داشتن جلیقه ضدگلوله نیز باعث شد که بر وی جراحات عمیق تری 

وارد نشود. وی نهایتا به بیمارستان منتقل شد.

حمله به اقامتگاه سفیر ایران در اتریش با سالح سرد
  سخنگوی وزارت خارجه: هویت ضارب مشخص نیست

اخبار  جهان

سازمان ملل: 

 پرونده حقوق بشر باید
 بخشی از مذاکرات با کره شمالی باشد

ایسنا| بازرس ســازمان ملل دیروز )دوشنبه( 
گفت که هرگونه پیشــرفت در مذاکرات اتمی و 
امنیتی با کره شمالی در نشســت های آتی باید 
همراه با گفت وگوها درباره نقض های حقوق بشری 
در این کشور باشد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا موافقت کرده تــا با کیم جونگ اون، رهبر 
کره شمالی در پایان مه  سال  جاری میادی دیدار 
کند و به بررســی  آینده برنامه اتمی این کشــور 

آسیایی بپردازد.
»توماس اوجی کوئینتانــا« مخبر ویژه حقوق 
بشر سازمان ملل در کره شمالی به شورای حقوق 
بشر سازمان ملل گفت: امروز ما شاهد آن چیزی 
هستیم که به نظر پیشرفت سریع در روند امنیتی 
و سیاسی در روابط دو کره و آمریکا با کره شمالی 
است و قرار است نشســت های تاریخی بین این 

کشورها برگزار شود.
وی با اشاره به این لحظه حساس گفت: »اجازه 
بدهید تأکید کنم که کره شمالی باید این روابط 
نزدیک و حســنه را با یک اقدام موازی در دیدگاه 
حقوق بشری مستحکم کند. پیام اصلی من این 
است که هرگونه پیشــرفت در مذاکرات امنیتی 
باید با مذاکرات درباره حقوق بشر در کره شمالی 
همراه باشــد.« تئودور آلگــرا، کاردار آمریکا در 
سازمان ملل در ژنو به تقبیح کشتارهای فراقانونی، 
ناپدید شدن های اجباری، شکنجه، دستگیری های 
تعمدی، خشونت های جنســی و کار اجباری در 
کره شــمالی پرداخت و گفت: »بســیاری از این 
جرایم در زندان های سیاســی در کره شــمالی 
صورت گرفته کــه تخمین زده می شــود 80 تا 
1۲0 هزار تن در آنها بازداشت هستند که شامل 

کودکان و خانواده های متهمان نیز می شود.«

پوتین: 

پدربزرگم آشپز استالین و لنین بود
ایسنا| رئیس جمهوری روسیه در فیلمی که 
در اینترنت منتشر کرد، گفته است: »پدربزرگم 
به عنوان آشــپز برای رهبران کمونیست شوروی 
)جوزف استالین و والدیمیر لنین( کار می کرد.« 
در این مستند دو ساعته انتخاباتی والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روسیه گفت که اسپریدون پوتین، 
یکی از اعضای با ارزش حلقــه کارمندان جوزف 
استالین بود؛ استالین از رهبران شوروی درگذشته 
به  ســال 1953 در ســه دهه زمامداری شوروی 
کشتارهای فراوانی را انجام داد. پوتین در این فیلم 
ادامه می دهد: »پدربزرگم هم برای لنین و هم برای 
استالین در مسکو آشــپزی می کرد.« دیمیتری 
پسکوف، ســخنگوی کرملین در مورد این فیلم 

اعام کرده، اطاعات ارایه شده در آن دقیق است.

فلسطین از ترامپ و نتانیاهو به دادگاه 
کیفری بین الملل شکایت می کند

ایسنا| تشکیات خودگردان فلسطین درصدد 
شکایت علیه رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر 
رژیم صهیونیســتی در دادگاه کیفری بین الملل 
اســت. صالح رأفت، عضو کمیته اجرایی سازمان 
آزادیبخش فلسطین )ساف( اعام کرد که ریاض 
المالکی، وزیــر خارجه تشــکیات خودگردان 
فلســطین طی روزهای آتی به الهــه می رود و 
شکایتی را علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا به دادگاه کیفری بین المللی ارایه خواهد 
داد. وی در ادامه افزود: »در این دادخواست آمده 
است که نتانیاهو و وزیر جنگ اسراییل جنایاتی 
را در حــق ملت فلســطین مرتکب شــده اند.« 
رأفت همچنیــن تصریح کــرد: »المالکی علیه 
دولت آمریکا نیز به دلیــل اعام تصمیم ترامپ 
مبنی بر به رســمیت شــناختن قدس به عنوان 
پایتخت اسراییل وانتقال ســفارت واشنگتن به 
این مکان نیز شکایت خواهد کرد.« این مسئول 
 فلسطینی جزییات بیشتری در این خصوص ارایه 

نکرده است.

 تمدید تحریم های اتحادیه اروپا
بر ضد روسیه

 ایســنا| اتحادیه اروپا تحریم های خود علیه 
روســیه را به مدت 6 ماه دیگر تمدیــد کرد. این 
تحریم ها شامل 150نفر از شهروندان و 38شرکت 
فعال روسیه می شــود که تا 15 سپتامبر ۲018 
ادامه خواهد داشــت. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده 
اســت: »اقدامات محدود کننده بر ضد روسیه به 
دلیل اقداماتی است که روسیه به جهت تضعیف 
و تهدید تمامیت ارضی، حاکمیت و اســتقال 

اوکراین انجام می دهد.«
این تحریم ها شــامل مســدود کردن دارایی 
شرکت ها و ممنوعیت ورود افرادی از اتباع روسیه 
به محدوده اتحادیه اروپا است. به گفته این اتحادیه، 
بررسی های انجام شده نشان می دهد که تاکنون 
هیچ گونه تغییری در روند کاهش و توقف تحریم ها 
به دلیل اقدامات روسیه مشاهده نمی شود.روسیه 
در پی اختاف سیاسی با اوکراین از  سال ۲014 
میادی تا کنون با برگزاری همه پرســی منطقه 
کریمه را ضمیمه خاک خود کرد، در پی این اتفاق 
اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم هایی را در بخش های 
انرژی، بانکی، مالی و صنایع نظامی و دفاعی بر ضد 
این کشور وضع کردند. مقامات روس نیز با اقدام 
متقابل ورود کاالهــای اروپایی را به بازار مصرفی 
روسیه ممنوع کردند که تاکنون میلیاردها دالر به 

تولیدکنندگان اروپایی ضرر رسانده است.
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آلن فیشر، خبرنگار الجزیره :
 » هواداران کردها

  در ترکیه نیز قصد دارند 
 خود را به عفرین برسانند 

 و به عنوان سپر انسانی
 عمل کنند و مانع حمالت 

گسترده به این شهر بشوند«
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