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رئیس جمهوري قزاقستان اعالم کرد:

آستانه، میزبان مذاکرات ایران  
روسیه و ترکیه درباره سوریه

ایســنا| رئیس جمهوری قزاقستان گفت 
که این کشــور میزبان مذاکرات ایران، روسیه 
و ترکیه درباره سوریه خواهد بود. نورسلطان 
نظر بایــف، رئیس جمهوری قزاقســتان روز 
دوشــنبه گفت که این کشــور تمام شرایط 
الزم برای برگزاری مذاکرات بر ســر مســأله 
سوریه میان ایران، روســیه و ترکیه را فراهم 
خواهد کرد. براســاس این گزارش، نظر بایف 
در گفت وگــوی تلفنی با والدیمیــر پوتین، 
رئیس جمهــوری روســیه این پیشــنهاد را 
مطرح و برای میزبانی این مذاکرات در آستانه 
پایتخت قزاقستان اعالم آمادگی کرده است. 
رئیس جمهوری قزاقستان همچنین گفت که 
پیشــنهاد خود برای برگــزاری این مذاکرات 
در آستانه را با حســن روحانی و رجب طیب 
اردوغان همتایان ایرانــی و ترکیه ای خود نیز 

مطرح کرده است.
 وی تصریــح کــرد: تمامــی آنها بــا این 
پیشــنهادات موافقت کرده اند و تمام شرایط 
الزم برای این که آنها بتوانند با یکدیگر دیدار 

و همکاری کنند را فراهم می کنیم.

موسسه آمریکن اینترپرایز   

 محور ایران - روسیه
 درحال شکل گیری است

یک اندیشکده آمریکایی در گزارشی تحلیلی 
درباره روابط ایران و روسیه نوشت: تهران و مسکو 
بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نزدیک شده اند 
و یک محور واقعی میان این دو کشــور درحال 

شکل گیری است.
 به گزارش ایسنا، اندیشکده آمریکن اینترپرایز 
با اشاره به انتقادات جورج بوش، رئیس جمهوری 
پیشین آمریکا که حدود 15 سال قبل گفته بود 
ایران، کره شمالی و صدام حسین )دیکتاتور مخلوع 
عراق( بخشــی از یک محور شــیطانی هستند، 
نوشت:  اگرچه هیچ گاه شواهدی به دست نیامد 
که نشان دهد این سه کشور با یکدیگر همکاری 
می کننــد،  به نظر می آید که اکنــون یک محور 
واقعی میان ایران و روســیه درحال ایجاد شدن 

است.
تهران و مســکو بیش از هر زمــان دیگری در 
500 سال گذشــته با یکدیگر روابط گرم دارند، 
با این حال ایرانی ها باز هم نســبت به اعتماد به 
کرملین نگران هستند. هرچند این نگرانی موجب 
توقف افزایش روابط نظامی دو کشور نشده است 
و نیروهای ویژه ایران در روســیه در تابســتان 
 ســال جاری در المپیک ارتش روسیه با یکدیگر 
رقابت کردند و آموزش دیدند. سپس گزارشاتی 
از استقرار و استفاده جنگنده های روسیه از یک 
پایگاه هوایی در غرب ایران برای حمله به مواضع 

تروریست ها در سوریه به دست آمد.

کمالوندی عنوان کرد:  

پیشران هسته ای در مراحل اولیه کار
سخنگوی ســازمان انرژی اتمی با بیان این که 
پیشران هسته ای در مراحل اولیه کار است، گفت: 
با توجه به ظرفیت هایی که ما در کشورمان داریم 
این امر، شدنی است. بهروز کمالوندی، سخنگوی 
ســازمان انرژی اتمی در مصاحبه اختصاصی با 
برنامه »من طهران« شبکه العالم گفت:  پیشران 
درواقع برای حرکت کشتی ها و زیردریایی هاست، 
جمهوری اســالمی ایران االن یکی از ناوگان های 
کشتی دنیا را دارد و از نظر حتی زیردریایی هم در 
بلند مدت جمهوری اسالمی ایران، نیازهای خاص 
خودش را دارد؛ البته االن در مراحل اولیه کار است. 
کمالوندی افزود: دستور آقای رئیس جمهوری به 
ســازمان این بوده که در این زمینه بررسی دقیق 
انجام دهد و زمینه های انجام کار را فراهم کند.وی 
تأکید کرد:   به صورت جدی همان روز بالفاصله بعد 
از دریافت این دستور، ما تشکیل جلسه دادیم، کار 
را تقسیم کردیم، کمیته تشکیل دادیم و داریم در 
این زمینه کار می کنیم. حتی خود من که فرد فنی 
نیستم شاید صدها صفحه مطالب فنی خواندم که 
یک ذهن و درک درستی داشته باشیم که درواقع 
ما دنبال چه چیزی هستیم. سخنگوی سازمان 
انرژی اتمــی در ادامه اظهار داشــت:  الحمدهلل با 
توجه به ظرفیت هایی که ما در کشورمان داریم این 
امر، امری شدنی است. البته یک سری بحث های 
فنی اســت. کمالوندی تأکید کرد:   پیشران ها از 
لحاظ ســوخت می تواند سوخت مختلف داشته 
باشد، حتی تا ســوخت 95 درصد، آنچه که مهم 
است جمهوری اسالمی ایران می خواهد این کار 
را با توجه به برجام انجــام دهد. البته مفهومش 
این نیســت که حاال مثالً اگر سوخت 20 درصد 
الزم بود ما این را کنار بگذاریم، بلکه این می تواند 
در برنامه ها باشد که شما بتوانید کار رآکتور را به 
خوبی پیش ببرید کار تئوری را انجام دهید، اما در 
عمل وقتی که درواقع این محدودیت ها رفع بشود 
بتوانید این سوخت را تأمین کنید .وی ادامه داد: 
اما اگر سوال این باشد که آیا چنین پیشران های 
دریایی با سوخت غنای کم هم شدنی است، یا نه؛ 
باید گفت که بله، بعضی از کشورها در این زمینه 
کار کردند و شدنی است؛ با توجه به این که ما هم 
تخصص خوبی به ویژه در زمینه سوخت داریم به 
نظرم ما می توانیم در زمینه سوخت هم کار را به 
صورت جدی پیگیری کنیــم. به هرحال ما فعال 
از طرف رئیس جمهوری ســه ماه وقت داریم که 
فعال در این زمینه کار مطالعاتی کنیم. بعد از آن 

می توانیم دقیق بگوییم چه کاری می توان کرد.
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مجتبی پارسا| روز قبل از مرگش، در خانه به دنبال 
غذا می گشت، اما هیچ غذایی برای خوردن نیافت. چیزی 
پیدا کرد و خورد، اما خوردن آن، کوین را به شدت بیمار و 
راهی بیمارستان کرد. ساعت ها بعد، روی تخت بیمارستان 
جان داد. پزشکان جســد او را پیش چشمان بهت زده و 
ناامید مادرش در ملحفه ای سفید پوشاندند. مادر کوین 
می گفت این بیمارستان، فاقد ساده ترین و ابتدایی ترین 

منابع دارویی و پزشکی برای نجات فرزندش بوده است.
»یمیلت لوگو«، مادر کوین، گفت: »من سنتی را اجرا 
می کردم که طی آن، فرزندم را در صبح روز تولدش بیدار 
می کردم و برایش آواز می خواندم، اما حاال که فرزندم دیگر 

زنده نیست، چطور می توانم برایش آواز بخوانم؟«
به گزارش نیویورک تایمز، ونزوئال، خصوصا در  ســال 
 جاری میالدی، از دردهای زیادی رنج برده اســت. تورم، 
کارکنــان اداری زیــادی را مجبور به ترک دفاترشــان 
کرده و آنهــا را راهی معادن غیــر قانونی در جنگل های 
شهرســتان های اطراف کرده اســت. آنها برای به دست 
آوردن پولی برای زنده ماندن، خود را در معرض خطرات 
گروه های مســلح و حمالت پشــه های ماالریــا در این 

جنگل ها قرار داده اند.
پزشکان بیمارســتان ها مجبورند که روی تخت های 
آغشــته از خون، بیماران را عمل کنند، چراکه آب کافی 
برای شستن لوازم اتاق عمل وجود ندارد. بیماران روانی 
به تخت ها و صندلی ها در بیمارســتان های روانی بسته 
شده اند؛ هیچ دارویی برای بهبود حال آنها و رفع اوهام و 
هذیانشان باقی نمانده است. گرسنگی، بعضی از مردم را به 
شورش و طغیان واداشته و برخی دیگر را راهی قایق های 
ماهیگیری شکسته و پوسیده برای فرار از ونزوئال از طریق 

دریا کرده است.
اما داستان پسرک گرسنه، داستان دیگری است. کسی 
که به دنبال غذا و رفع گرســنگی اش، مجبور به خوردن 
ریشــه گیاهی وحشی شد؛ گرســنگی اش رفع شد، اما 
در عوض، مســمومیت جان او را گرفت. داستان کوین، 

تجسمی از کل ونزوئالست.
بحران اقتصادی ای که ماه ها ونزوئــال را احاطه کرده، 
خانواده کوین را تحت فشــار زیادی قرار داد و در نهایت، 
فرزند دوم آنها را گرفت. محله آنها که روزی یکی از مناطق 
پرجمعیت و دارای رشــد اقتصادی باال بود، حاال مدت 
زیادی اســت که مواد غذایی اصلی مثل آرد و نان هم در 

آن جا به پایان رسیده است.
کارخانه کارد و چنگال سازی که لوگو، مادر کوین، در 
آن جا کار می کرد، در ماه می )7 ماه پیش( به دلیل آن که 
دیگر مواد اصلی برای ساخت پالستیک یافت نمی شد، 
تعطیل شد و خانم یمیلت لوگو به بیکاران بی شمار دیگر در 
سراسر این کشور پیوست. به همین دلیل، خانواده کوین 
دیگر حتی قدرت خریدن مــواد غذایی باقیمانده در این 

کشور را هم از دست دادند.
در بیمارستان، لوگو گفت هیچ فرصتی برای استراحت 
وجود نداشته اســت. این بیمارســتان نیز مانند سایر 
بیمارستان ها در سراســر ونزوئال، هیچ دارویی برای رفع 
گرفتگی وریدی نداشت و به همین دلیل، خانواده کوین 
پیش از مرگ او، ساعت ها در شــهر به دنبال این دارو در 
بازار سیاه سرگردان شدند. »لیلی بث دیاز«، عمه کوین 
درحالی که چشــمانش به نام کوین روی ســنگ قبر او 
دوخته شده بود، گفت: »این پسرک بیچاره، بدون هیچ 

دلیلی جان داد.«
تصویری از کودکی کوین روی دیوار اتاق مادر قرار دارد. 
جوهر ماژیک هایی که روی دیوار آشپزخانه است، نمایانگر 

کودکی و رشــد کوین در طول این چند  سال است. نام 
نوشته شده او روی پریز برق اتاق مشترک مادر و پسر، قرار 
دارد. در کنار تلفن، لوگو به عکسی از فرزندش خیره شده 
که در  سال گذشته، در حیاط روبه روی خانه  گرفته شده 
است. لوگو از پارسال، تغییر زیادی کرده است. استخوان 
ترقوه او از کنار گردنش بیرون زده و بدنش الغر و نحیف تر 
شده است. او می گوید: »حاال وزن من 40 کیلوگرم است.« 
کوین نیز در چند ماه آخر عمرش به شدت وزن کم کرده 
بود. از بهار امسال، همه اعضای خانواده وزنشان را از دست 
داده اند. در حیــن صحبت با لوگو بودم کــه مردی وارد 
خانه شد؛ آقای »خوزه رافائل کاسترو«، یکی از دوستان 
خانوادگی آنها و تنها نان آور خانه بعد از مرگ شوهر  لوگو 
بود. حاال با خبر بدی وارد اتاق شد؛ کارخانه ای که خوزه در 
آن کار  و بلوک سیمانی درست می کرد نیز او را بیرون کرد، 

چراکه دیگر سیمانی برای ساخت بلوک پیدا نمی شود.
در ابتدا این خانواده، خود را با انبه ســیر می کردند. با 
آمدن تابســتان، آنها میوه ای به نام »یوکا« می خوردند. 
این میوه در زمین یکی از خویشاوندان که خانه اش، یک 
ایستگاه اتوبوس با خانه آنها فاصله داشت، رشد می کرد. 
لوگو می گوید: »این غذا، صبحانه و ناهار و شــام ما بود.« 
در ماه جوالی، دیگر هیچ پولی حتی برای سوار شدن به 
اتوبوس برای رفتن به خانه خویشــاوندان برای خوردن 
میوه نداشتند. آنها شروع به جست وجو برای این میوه، در 

اطراف خانه شان کردند.
تولد کوین نزدیک بود و خانواده او می دانستند که این، 
نخستین سالی است که آنها پولی برای خرید کیک تولد 
ندارند، اما راه حلی به ذهنشان رسید: یکی از همسایه ها 
در پایین خیابان، برای فرزندش جشن تولد گرفته بود و 
به خانواده کوین پیشنهاد داده بود که یک برش از کیک 
را برای کوین کنار بگذارد. با این حــال، اعضای خانواده 
گرســنه بودند و باید چیزی برای خوردن می یافتند. 3 
روز بود که چیزی نخورده بودند و همه به شدت ضعیف 

شــده بودند. انتخاب های زیادی وجود نداشــت. این جا 
کاراکاس، پایتخت ونزوئال نبود که اگر غذا در فروشگاه ها 
کمیاب است، بتوانند شانس خود را در بازار سیاه امتحان 
کنند. خانه آنها حتی در نزدیکی مرز هم نبود که بتوانند 
از محصوالت خارجی ارزان قیمت تر استفاده کنند. این 
خانواده در قلب ونزوئال زندگی می کردند، جایی که کیک 
و شیرینی هم به شدت نایاب بود و محصوالتی مثل نان و 
آرد نیز به سرعت ناپدید شده بود. تنها مرغ وجود داشت 

که البته قیمت آن هم به شدت باال بود.
کوین و کاسترو خبرهایی در مورد زمینی شنیده بودند 
که 45 دقیقه پیاده روی با خانه آنها فاصله داشت؛ جایی که 
همسایه ها به دنبال خوردن »یوکای تلخ« بودند.  کاسترو 
گفت به محض این که به زمین کشاورزی رسیدند، 4 مرد 
با هفت تیر آنها را محاصره کردند و گوشی های موبایلشان 
را از آنها گرفتند تا مقــداری از آن یوکاهای تلخ را به آنها 
بدهند. اعضای خانواده، ریسک خوردن یوکای تلخ را به 
درستی می دانستند. آنها یوکاها را خشک کردند تا سم 
آن را خارج کنند؛ تکنیکی که در تولید نان محلی استفاده 

می شد.
 کاسترو می گوید: »راه دیگری نداشتیم. هیچ چیزی 
برای خوردن نبود.« اما در ساعت 30: 11 شب 25 جوالی، 
یک شب پیش از تولد کوین، اعضای خانواده مریض شدند.  
کاسترو می گوید که کوین چندبار در طول شب حالش 
به هم خورد. او کــف زمین افتاده بــود. از آن جا که آنها 
خودرویی نداشتند، یک ساعت سپری شد تا توانستند با 
استفاده از خودرو یکی از همسایه ها، کوین را به بیمارستان 
برســانند. به محض این که او را به بیمارستان رساندند، 
کوین به یاد برش کیکی افتاد که برایش کنار گذاشــته 
بودند. لوگو، جمله کوین را به یاد می آورد که گفت: »فردا 

برمی گردم خانه و می خورمش.«
برای از بین بردن مسمومیت یوکا، باید عمل پاکسازی 
معده صورت بگیرد و بعد با داروهای رفع گرفتگی وریدی 

نیز به درمان ادامه دهند، اما خانواده کوین می گویند که 
آنها ســاعت ها در سالن شــلوغ و پرازدحام بیمارستان، 
بدون این که اقدام درمانی یا معاینــه ای صورت بگیرد، 
منتظر ماندند. دکتر »لوییس بریسنو«، مدیر بیمارستان 
می گوید:   »همواره چنین وضعیتــی داریم. گاهی اتاق 
اورژانس که 200 نفر ظرفیت دارد، با بیش از 450 بیمار پر 
می شود.« دکتر بریسنو می گوید: »همیشه فرد یا افرادی 
هستند که فرصت معاینه شدن یا مداوا پیدا نمی کنند.« 
او گفت که کمبود دارو، بسیار رایج است و در بسیاری از 
مواقع، بیماران خود مجبورند که این داروها را تهیه کنند. 
گرچه او معتقد است که احتماال بیمارستان، در شبی که 
کوین وارد شده، اندکی از داروهای رفع گرفتگی وریدی را 
داشته است. با این حال، لوگو می گوید که یک پرستار به او 
گفت که از خارج بیمارستان، این دارو را تهیه کنند. آنها با 
کمک خویشاوندانشان در جست وجوی این دارو برآمدند. 
آنها داروی مذکور را در بازار سیاه پیدا کردند که قیمتش 
4 دالر بود، اما این میزان، بیش از دارایی خانواده کوین بود.

در نهایت، یک خانواده دیگر در بیمارستان، مقداری از 
داروهای اضافی خود را به خانــم لوگو داد، اما تا آن زمان، 
اندکی تغییرات در کوین به وجود آمده بود. حدود ساعت 
4 صبح روز 26 جوالی، صبح روز تولد کوین، او به سختی 
می توانست حرف بزند. مادرش می گوید: »شکمش مانند 
سنگ شــده بود.« لوگو می گوید که بعد از مدتی، مایع 
سیاه رنگی از دهان کوین بیرون آمد. سپس ساعت 45: 4 

دقیقه صبح، کوین جان داد.
روز تشییع جنازه کوین، مادر پیش از آن که تابوت او را 
داخل خاک قرار دهند، برایــش آواز خواند؛ آواز »تولدت 
مبارک«. حاال از آن زمان، مادر کوین، هر یکشنبه به یاد 
او بر ســر مزارش می آید. یکی از همین روزها، او را دیدم 
که در کنار قبر فرزندش، به قبری خالی خیره شــده بود 
و گفت: »بــه زودی من را هم در یکــی از این قبرها دفن 

خواهند کرد.«

اخبار    دیپلماسی

سیدحسین موسویان، دیپلمات سابق ایران و عضو تیم مذاکره کننده ایران 
در دوران مذاکرات هسته ای حســن روحانی، درجمع اساتید و دانشجویان 
دانشگاه براون آمریکا با بیان این که سه گزینه پیش روی ترامپ درمورد ایران 
وجود دارد که نخستین گزینه سیاست تغییر رژیم است، اظهار کرد: گزینه 
سلطه و تغییر رژیم در ایران از قدمتی 60ساله در ایران برخوردار است، یعنی 
از ســال 1953 تا  2013. آمریکا در سال 1953 با تبانی با انگلیس، حکومت 
دموکراتیک مردمی مصدق در ایران را ســاقط کرد و با منصوب کردن شاه، 
یک ربع قرن بر ایران ســلطه یافت و از دیکتاتوری فاســد حمایت کرد. وی 
افزود: انقالب اســالمی ایران در حقیقت واکنش مردم ایران هم به حکومت 
دیکتاتوری و هم سلطه خارجی بود، اما چون استراتژی آمریکا سلطه بر نفت 
منطقه بود، استقالل ایران را نمی توانست تحمل کند و همین واقعیت ریشه 
اصلی سیاست »تغییر رژیم« آمریکا در ایران از سال 1979 تا 2013 بود. در 
این دوران آمریکا از تجاوز صدام بــه ایران به منظور تجزیه خاک ایران و نیز 
تغییر رژیم حمایت کرد، درحدی که امکانات الزم جهت کاربرد سالح های 
شــیمیایی علیه ایرانیان را دراختیار صدام گذاشت و موجب شد 100هزار 
ایرانی قربانی ســالح های شمیایی در ایران شــوند. آمریکا در دوران بحران 
هسته ای هم سخت ترین تحریم های یک جانبه، چند جانبه و بین المللی را 
علیه ایران سازماندهی کرد. این دیپلمات با سابقه پیشین ایران، با تأکید بر 
این که گزینه »تغییر رژیم« یک گزینه امتحان شده و شکست خورده است، 
اظهار کرد: درعین حال، ســریع ترین راه برای ورود به چنین استراتژی هم 

پاره کردن برجام است. ایران تاکنون به تمام تعهداتش در قالب برجام بدون 
کم و کاست عمل کرده است، درحالی  که آمریکا در اجرای تعهداتش لنگ 
می زند. اخیرا هم که سنا با رأی 99 به صفر تمدید قانون تحریم 10ساله ایران 
را تصویب کرد. درعین حال مقام معظم رهبری ایران هم اعالم کرده که اگر 

آمریکا برجام را پاره کند، ایران هم آن را آتش خواهد زد.
وی گزینه دوم پیش روی ترامپ را »سیاست تعامل« عنوان کرد و گفت: 
این سیاست توســط اوباما صرفا سه سال یعنی از ســال 2013 تا 2016 در 
روابط با ایران اجرا شد. سیاســت تعامل اوباما مبتنی بر خصومت حداقلی، 
کنارگذاشــتن سیاســت تغییر رژیم، اجتناب از درگیری نظامی، مذاکره 

مســتقیم و بدون پیش شــرط در موضوعات مورد اختالف بود. این 
مذاکرات درمورد موضوع هســته ای که از دید آمریکا تهدید 
اصلی بود نیز، آزمایش شد و نتیجه آن هم حل مسالمت آمیز 
بحران هســته ای و برجام بود. در این دوره در سطح وزیران 
خارجه مذاکرات مستقیم صورت گرفت. این سیاست موجب 
حل بخشی از اختالفات کهنه مالی شد و آمریکا 1.7 میلیارد 
دالر به ایــران پرداخت. مقامات امنیتی دوکشــور هم برای 

نخســتین بار به طور مســتقیم مذاکره و برخی از 
زندانیان دوکشور هم تبادل شدند. ضمن 

این که ایران هم از مجازات 16 ملوان 
آمریکایی به خاطر ورود غیرقانونی 

به آب های ایران گذشت و آنها را فورا آزاد کرد.
این دیپلمات پیشین کشورمان گزینه سوم پیش روی ترامپ را شکست 
بن بست برای ایجاد تغییر بنیادین در روابط با ایران دانست و گفت: این گزینه 
به ترامپ کمک می کند تا به دنبال روابطی ســالم و واقعا دوســتانه با ایران 
باشد. این نوع رابطه نیز قدمتی 100ساله درتاریخ روابط ایران و آمریکا دارد؛ 
یعنی از 1856 تا 1953. در این دوران آمریکا از نهضت ایرانی ها برای مقابله 
با سلطه دو قدرت استعمارگر وقت، یعنی روسیه و انگلیس حمایت می کرد و 
روابطی دوستانه و سالم با ایران داشت. به عنوان نمونه ها وارد بسکرویل )معلم 
آمریکایی مدرســه مموریال در تبریز بود که درجریان جنبش مشروطه و 
تالش برای شکستن محاصره تبریز دراین شهر کشته شد. از او اغلب به عنوان 
»الفایت آمریکایی ایران« و »شهید آمریکایی جنبش مشروطه ایران« 
یاد می شود( در ســال 1907 از دانشگاه پرینستون، دانشگاهی که 
من االن در آن مشــغول به کار هستم، فارغ التحصیل شد، به ایران 
رفت، درتبریز به شغل معلمی پرداخت، دوشادوش مردم تبریز در 
تظاهرات  سال 1909 مردم ایران برای قانون اساسی و دموکراسی 
شرکت کرد و کشته شد و هزاران ایرانی او را به عنوان یک قهرمان 
ملی تشییع کردند و درتبریز به خاک سپردند. 
او گفته بود که »تنها تفاوت من با مردم 
ایران، محل تولد اســت که تفاوت 

بزرگی نیست«.

حسین موسویان در دانشگاه براون آمریکا توضیح داد:  

3 گزینه ترامپ در مواجهه با ایران

ایسنا|  نیروهای ارتش سوریه که در حال پاکسازی 
محله های شــرقی حلب هســتند هر روز با کشفیات 
جدیــدی روبه رو می شــوند که از جمله آن کشــف 
اجساد 21 غیرنظامی اعدامی به دست تروریست ها و 

خودرویی با دو تن مواد منفجره بوده است.
دکتر زاهر حجو، مدیر پزشــکی قانونی در حلب به 
خبرگزاری رســمی سوریه )ســانا( گفت: بخش های 
مربوطــه اجســاد 21 غیرنظامیانی کــه گروه های 
تروریســتی قبل از خروج از محله های شــرق حلب 
آنها را اعدام کرده  بودند، کشــف کردند. این اجساد در 
زندان های گروه های تروریستی در محله های السکری 
و الکالســه کشف شد که تحقیقات نشــان داد آنها از 
مســافت نزدیک گلوله باران شده بودند. در بیستم ماه 

جاری میــالدی ده ها تن خود را از محله های شــرقی 
حلب به مراکز اســتقرار ارتش در منطقه جسر الحج 
رساندند. آنها از زندان های تروریست ها فرار کرده بودند. 
تروریست ها از هزاران تن در این محله ها به عنوان سپر 
انسانی استفاده می کردند. همچنین یگانی از ارتش و 
نیروهای مسلح سوریه طی حمالت توپخانه ای ارتش 
خطوط امدادرسانی تروریست ها در حومه شرقی حلب 
را نابود کردند. در این عملیات 50 تروریســت داعش 

کشته شدند.
یگان های مهندسی در ارتش سوریه نیز در جریان 
پاکسازی محله های شــرقی حلب بعد از تخلیه آن از 
تروریســت ها یک خودروی  بمب گذاری شده با دو تن 
مواد منفجره را کشف کردند که متعلق به تروریست ها 

در محله السکری در حلب بود. یگان های ارتش دو روز 
پیش مقادیر زیاد ســالح در داخل مدارس، تاسیسات 
و سازمان های خدماتی در محله الزبدیه در شهر حلب 
کشــف کردند. به گفته منابع نظامی سوری، برخی از 
فرماندهان مخالفان ســوریه از جمله فرمانده گردان 
توحید األمه در استان درعا واقع در جنوب این کشور نیز 

خود را تسلیم نیروهای ارتش کردند.
طی ماه های گذشته استان درعا شاهد حل و فصل 
اوضاع صدها تن از مخالفان بوده است. منابع نظامی از 
وجود مذاکرات میان فرماندهان نظامی ارتش سوریه و 
نمایندگان افراد مسلح خبر دادند و تأکید کردند که این 
مذاکرات به پایان خود نزدیک شده است. رسانه  جنگ 
در سوریه نیز اعالم کرد، ارتش سوریه با داعش در شرق 

ایستگاه چهارم در غرب پالمیرا )تدمر( در حومه شرقی 
حمص درگیر شد که تعدادی نیز کشته و زخمی شدند.

از ســوی دیگــر، هیئت هــای مدنی، پزشــکی و 
امدادرســانی در دو شــهرک مضایا و الزبدانی در ریف 
دمشــق طرحی چهار بنــدی را برای حــل و فصل 
وضعیت شان که تحت محاصره نیروهای ارتش سوریه و 
هم پیمانانشان است، مطرح کردند. این طرح در راستای 
حفظ آتش بس و توقف عملیات نظامی است و همچنین 
خروج غیرنظامیان به هر جایــی که بخواهند و حفظ 
امنیت کسانی که تمایل به ماندن دارند، نیز بازگشت 
ارتش ســوریه به مقرهای خود قبل از ســال 2011 ، 
بازگشت ساکنان به منازلشان و راه اندازی سازمان های 

دولتی را شامل می شود.

کشف اجساد غیرنظامیان اعدامی در حلب

اخبار  جهان

نتانیاهو سفیر آمریکا را احضار کرد
ایسنا|  نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اقدامی 
بسیار نامعمول سفیر آمریکا را احضار کرده است تا 
از او در مورد دلیل پرهیز واشنگتن از وتوی قطعنامه 
ضداسراییلی اخیر شورای امنیت سوال کند. رژیم 
صهیونیستی پیشتر ســفرای دیگر کشورهایی را 
که از ایــن قطعنامه حمایت کــرده بودند، احضار 
کرده بــود. ســخنگوی وزارت  امــور خارجه رژیم 
صهیونیستی گفته که سفرای 14 کشور عضو دایم 
و دوره ای شورای امنیت احضار شده اند. روز جمعه 
شورای امنیت با تصویب قطعنامه ای ضمن محکوم 
کردن ادامه شهرک سازی در سرزمین های اشغالی 
فلسطینی، خواستار توقف این ساخت و سازها شد. 
بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
قطعنامه شورای امنیت را »شرم آور و ضد اسراییلی« 

خوانده است.

در سال 2۰1۶ بیش از 12 هزار عراقی 
کشته شده اند

ایســنا| طبق آمارهای جهانی بیش از 12 هزار 
عراقــی در درگیری هــا،  انفجارهــا و اقدامــات 
خشونت آمیز در  ســال 2016 در این کشور کشته 
شده اند. با بررسی گزارش هایی که  هیأت سازمان 
ملل در عــراق )یونامی( هر ماه منتشــر می کند، از 
ابتدای  سال جاری میالدی طی درگیری ها، انفجارها 
و اقدامات خشونت آمیزی که در بغداد و استان های 
صالح الدین، نینوا، کرکوک، االنبار و دیالی عراق روی 
داد، 12 هزار و 38 تن کشته و 14 هزار و 411 تن دیگر 
زخمی شدند. گروه تروریستی داعش نیز مسئولیت 
بخش عمده ای از این انفجارها را برعهده گرفت. طبق 
این گزارش ها در مجموع در این درگیری ها 6492 

غیرنظامی و 5546 نظامی کشته شدند.

 حمالت توپخانه ای آمریکا
 به مواضع داعش در موصل

ایسنا| ارتــش آمریکا برای نخستین بار حمالت 
توپخانه ای را به مناطقی مسکونی در شمال موصل 
انجام داد. این درحالی است که نیروهای حشد شعبی 
حمله گســترده داعش به تلعفر برای تالش جهت 
گشودن روزنه ای به سمت مرزهای سوریه را خنثی 

کردند.
منابع نظامی عراقی اعالم کردند: توپخانه سنگین 
ارتش آمریکا که در شمال موصل مستقر است روز 
یکشنبه برای نخســتین بار عملیات پشتیبانی از 
نیروهــای عراقی را انجــام داد و مقرهای داعش در 
محله های السکر، البلدیات، الحدباء و عویزه در شمال 
و شمال شرقی موصل را هدف قرار داد و تمامی این 
اهداف را منهدم کرد. به گفته این منابع، این حمالت 
مقدمه ای برای آغاز مرحله دوم عملیات موصل است. 
از سوی دیگر نیروهای عراقی توانستند تالش داعش 
برای حمله به محله االنتصار در جنوب شرق موصل را 

ناکام بگذارند.

راهپیمایی از برلین تا حلب برای 
نمایش فجایع انسانی در سوریه

ایسنا| »راهپیمایی مدنی برای حلب« از دیروز 
)دوشــنبه( با درخواســت برای دسترسی فوری 
کمک های بشردوستانه به تمام مناطق محاصره شده 
سوریه آغاز شده و قرار است فعاالن از برلین تا حلب 

راهپیمایی کنند.
فعاالن از سراســر اروپا دیروز راهپیمایی حدودا 
3 هزار کیلومتری از برلین به حلــب را آغاز کردند. 
هدف آنها ارتقای دسترســی فــوری و بدون مانع 
کمک های بشردوستانه به تمام مناطق محاصره شده 

سوریه است.
آنا آلبوث، وبالگ نویس و روزنامه نگار لهستانی از 
همه درخواست کرد تا با راهپیمایی به سیاستمداران 
اروپایی نشــان دهند که این فاجعه انسانی آشکار 
در ســوریه تا چه حد برای آنها اهمیــت دارد. این 
راهپیمایی امــروز از فرودگاه ســابق تمپلهوف در 
برلین آغاز می شــود. این فرودگاه اکنون به محلی 
برای اســکان صدها پناهجوی سوری تبدیل شده 
اســت. از زمان مطرح شــدن این طــرح، بیش از 
13 هزار تن از این ابتکار عمل استقبال کرده و بیش 
از 2500 تن گفته اند که در روز اول به این راهپیمایی 
ملحق می شوند. به گفته آنا آلبوث، این راهپیمایی 
هیچ ارتباطی با احزاب سیاســی یا هیچ سازمانی 
ندارد و تنها هدف آن گردهم آوردن مردمی اســت 
 که می خواهند برای وضع انســانی ســوریه کاری

 انجام شود.

 اعتراض افغانستان
 به نشست سه جانبه مسکو

ایرنا|  سه کشور چین، روسیه و پاکستان امروز 
)سه شنبه( در مسکو نشســتی را درباره راه های 
برقراری صلح در افغانســتان برگزار می کنند اما 
نماینده ای از کابل برای حضور در این نشســت 
دعوت نشده و این موضوع نگرانی افغانستان را به 
دنبال داشته است. مســکو معتقد است که نفوذ 
گروه تروریســتی داعش در افغانستان خطری 
برای روسیه و سایر کشورهای منطقه خواهد بود 
و به همین دلیل از برخی متحدان منطقه ای خود 
دعوت به عمل آورده است تا در یک نشست سه 
جانبه، درباره این خطر با آنان گفت وگو و تبادل نظر 
کند. مقام های افغانستان از برگزاری این نشست 
ابراز نگرانی کرده اند و شماری از آنان گفته اند که 
برگزاری نشست با موضوع امنیت افغانستان بدون 
حضور نماینده ای از این کشــور به معنای نادیده 
گرفتن حق حاکمیت ملی افغانستان و از سویی 

دیگر به رسمیت شناختن گروه طالبان است.
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