
در بدو ورود به اسالم آباد

ظریف: برای پیگیری وضعیت مرزبانان ربوده شده به 
پاکستان آمده ام

وزیر امور خارجه کشورمان در بدو ورود به اسالم آباد پایتخت پاکستان 
گفت: برای پیگیری وضعیت مرزبانان ربوده شده کشورمان به پاکستان 

آمده ام.
به گزارش ایسنا ، محمد جواد ظریف در جمع خبرنگاران  افزود : ایران و پاکستان 
دو همسایه بسیار خوب هستند و روابط بسیار خوبی بین دو کشور جریان دارد. 
شریف  مرزبانان  از  تعدادی  گروگانگیری  شاهد  گذشته  هفته های  در  متأسفانه 
کشورمان توسط گروه های تروریستی بودیم و در این زمینه ضرورت دارد که با 
مقامات پاکستانی گفت وگوهای مستمری صورت گیرد تا شاهد بازگشت این عزیزان 

به وطن باشیم.
وی تصریح کرد : به همین دلیل قبالً در تماس های تلفنی و همچنین در سفرهای 
قبلی مقامات کشورمان پیگیری هایی انجام شد و امروز هم بنده به پاکستان آمده ام 

تا با مقامات این کشور صحبت هایی داشته باشم.
 به گزارش خبرگزاری صداوسیما از اسالم آباد ، ظریف در پاسخ به سوالی در مورد 
آزادی مرزبان ربوده شده کشورمان گفت: مقامات پاکستانی در سفرهای قبلی به 
دوستان ما و همینطور در تماس تلفنی که بنده خودم داشتم وعده دادند که همه 

تالش خودشان را در این زمینه انجام دهند.
وی تاکید کرد : امروز به پاکستان آمده ام تا با دوستان خودمان در این کشور این 

موضوع را پیگیری کنیم.

یک گور دسته جمعی با 1500 جنازه در رقه سوریه 
کشف شد

رئیس اتحادیه پزشکان رقه سوریه از کشف یک گور دسته جمعی با یک 
هزار و500 جنازه باقی مانده از بمباران ائتالف آمریکایی در این شهر خبر 

داد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، جمال العیسی در گفت و گو با روزنامه سوری الوطن 

افزود: این گور دسته جمعی در منطقه پانوراما در رقه کشف شد.
وی اضافه کرد: هر روز جنایت های بیشتری از گروه تروریستی داعش و ائتالف 

غیرقانونی غرب به سرکردگی آمریکا در شهر رقه کشف می شود.
العیسی اظهار داشت: پس از این که ائتالف آمریکایی گروه تروریستی داعش را از 
رقه منتقل کرد این شهر را به صورت کور و بی هدف بمباران قرار داد که بر اثر آن 

85 درصد این شهر به طور کلی ویران شده است.
وی بیان کرد: تاکنون جنازه چهار هزار شهید در گورهای دسته جمعی کشف 
شده است که جنازه هایی دفن شده در حیاط خانه ها توسط ساکنان شهر نیز باید 

به این تعداد اضافه شود.
رئیس اتحادیه پزشکان رقه گفت: صدها جنازه دیگر نیز زیر آوارها قرار دارد و 

تاکنون فقط کمتر از 2 درصد از آنها برداشته شده است.
وی افزود: آنچه رنج های ساکنان شرق و تعداد شهدا را بیشتر می کند بمب هایی 

است که گروه تروریستی داعش کار گذاشته است.
شهر رقه، مرکز استان رقه که از سال 2013 در اشغال داعش بود، سه شنبه 17 
اکتبر 2017 )25مهر 96( به طور کامل از تصرف داعش خارج و تحت کنترل 

نیروهای دموکراتیک سوریه قرار گرفت.
نیروهای دموکراتیک سوریه با حمایت آمریکا و همپیمانانش با انجام عملیات 
نظامی توسعه طلبانه در شمال و شمال شرق سوریه قلمرو مناطق تحت اشغال خود 

را در دو استان رقه و دیرالزور گسترش داده اند.

سازمان ملل خواستار مشارکت کارشناسان بین المللی 
در تحقیقات درباره قتل خاشقجی شد

کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل از کارشناسان بین المللی خواسته 
تا در تحقیقی مستقل در باره قتل روزنامه نگار منتقد سعودی دخیل باشند.
به گزارش ایسنا، میچل باچله، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ای 
خطاب به عربستان تاکید کرد تا بگوید جسد جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد 

سعودی کجاست.
وی گفت:  بررسی های کالبدشکافی و پزشکی قانونی از عوامل مهم در تحقیقاتی 

اینچنینی هستند.
جمال خاشقجی روز دوم اکتبر سال جاری میالدی پس از جدا شدن از نامزدش 

خدیجه چنگیز وارد کنسولگری عربستان در استانبول شد اما دیگر بازنگشت.
به گزارش خبرگزاری رویترز،  پس از دو هفته تناقض گویی و انکار درباره سرنوشت 
وی، دولت عربستان اعتراف کرد که این روزنامه نگار داخل کنسولگری به قتل رسیده 

است اما هنوز از سرنوشت جسد این روزنامه نگار اطالعی در دست نیست.
باچله گفت: من از گام های مقامات سعودی و ترکیه ای در زمینه تحقیق درباره قتل 
خاشقجی و مجازات مسببان آن استقبال می کنم اما با توجه به اطالعات درباره دست 
داشتن مقامات سعودی عالی رتبه در این جنایت و وقوع آن در داخل کنسولگری 
عربستان باید معیارهای بسیار عالی در زمینه تضمین مجازات مناسب و عادالنه در 
نظر گرفته شود لذا باید کارشناسان و بازرسان بین المللی در این تحقیقات مشارکت 

کنند و آنها به تمامی ادله و شاهدان عینی دسترسی داشته باشند.
به منظور تضمین  به همکاری  را  و عربستان  ترکیه  مقامات  وی همچنین 
کشف حقیقت در قتل خاشقجی فراخواند و گفت، دفترش آماده یاری به این 

مساله است.

در حالی که برخی رسانه های خارجی از وجود برخی موانع 
از جمله اختالف بر سر محل گشایش دفتر سازوکار ویژه 
)SPV( در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هفته 
جاری خبر دادند، اما به نظر می ِآید تفاهم ها و نتایج مثبتی 
در این رابطه به وجود آمده و محل این دفتر نیز مشخص 

شده است.
اجرای  زمان  به  شدن  نزدیک  با  هم زمان  ایسنا،  گزارش  به 
سازوکار ویژه مالی برخی رسانه های خارجی تالش دارند این گونه 
القا کنند که تالش اروپا بی فایده و اقدامی نمایشی در مقابله با 
آمریکا است. این در حالی است که مذاکرات و اقدامات کارشناسی 
و اجرایی در بین کشورهای اروپایی به ویژه سه کشور اروپایی 
حاضر در برجام با جدیت در حال انجام است و نسبت به چند ماه 

گذشته شدت گرفته است.
کردن  اجرایی  برای  اروپا  تالش  نتایج  ملموس ترین  از  یکی 
سازوکار ویژه مالی، بعد از واکنش تند مقامات آمریکایی از جمله 
برای  آمریکایی ها  که  است  معافیت هایی  آمریکا،  خارجه  وزیر 
برخی کشورهای خریدار نفت ایران و نیز در رابطه با سوئیفت 
قائل شده اند و به دامنه و تعداد آن هر روز افزوده می شود و این 
نشان دهنده آن است که آمریکا نمی تواند بدون در نظر گرفتن 
مالحظات هم پیمانان و شرکاء خود و ضربتی سیاست هایش را 
تا انتها به پیش ببرد. عالوه بر این، اقدام حاکی از محدودیت های 
آمریکا در اعمال محدودیت  برای کشورهای دیگر و تعامالت مالی 

و سیاسی شان است.
با نزدیک شدن به مرحله دوم از بازگشت تحریم های آمریکا 
علیه ایران، نگاه ها معطوف به همکاری های ایران و 1+4 و ایران 
و اروپا برای حفظ برجام تحت فشار تحریم های یک جانبه آمریکا 
شده است که از اردیبهشت سال جاری )7 ماه( تا کنون تالش 
کرده اند تا در چارچوب سازوکارهای مشخص مالی و تجاری توافق 
هسته ای را حفظ کنند و این مذاکرات به نظر هم چنان ادامه داشته 
و حتی بعد از 13 ابان نیز ادامه خواهد یافت چرا که ایجاد سازوکار 
ویژه از سوی اروپایی ها نیازمند زمان و تهیه و تدوین قوانین اداری 

و اجرایی است.
مهم ترین بخش از تالش های ایران و کشورهای باقی مانده در 
برجام، مربوط به تعهدات و اقداماتی بود که اروپایی ها باید برای 
جبران خالء حضور هم پیمان مهم شان یعنی آمریکا انجام می دادند 
تا ایران بتواند از مزایای برجام و رفع تحریم ها در ازای اجرای 
تعهدات هسته ای اش بهره مند شود و بخش های مربوط به انرژی و 
تعامالت بانکی و مالی مهم ترین تعهدات هستند که به نوعی برای 
ایران حیاتی محسوب شده و بدون تامین منافع ایران از این دو 

منظر در عمل ادامه اجرای برجام برایش غیرممکن خواهد شد.
ایران و سه کشور اروپایی در مالقات ها و مذاکرات مستمر و 
جدی که تا کنون داشته اند، خیلی زود توانستند بر روی یک 

چارچوب مشخص برای ادامه همکاری ها در نبود آمریکا در برجام 
توافق کنند.

که  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  رییس  موگرینی،  فدریکا 
روزهای پایانی مسئولیتش در این سمت را می گذراند چندی 
پیش اعالم کرد، سازوکار ویژه اروپا )SPV( تا قبل از 13 آبان 

اعالم خواهد شد.
مقامات ایرانی درگیر در مذاکرات با اروپایی ها برای حفظ برجام 
همواره تاکید کرده اند که اروپا اراده سیاسی الزم برای حفظ برجام 

را دارد اما در عمل روند کمی کند پیش می رود.
و  شرکت ها  که  است  آن  مهم  کارشناسان  برخی  گفته  به 
موسسات مالی و بانکی و تجاری ایرانی بتوانند فعالیت هایشان 
با بانک های بزرگ که اکنون با تحریم های آمریکا این فعالیت ها 
قطع شده است را به سمت بانک ها و موسسات و شرکت های 
از  اعتمادسازی  نیازمند  فرایند  این  که  کنند  منتقل  کوچک 
سوی دستگاه های حاکمیتی و سیاسی هر دو طرف است و دوما 
کشورهای اروپایی اراده سیاسی خود را به کار گیرند و کشورهای 
کوچک را برای همکاری با ایرانی ها همراه سازند؛ چرا که این ترس 
برای شرکت های کوچک اروپایی که تعاملی با آمریکا ندارند وجود 
دارد که مورد تهدید سیاسی و شخصی آمریکایی ها نیز قرار گیرند 

یا آینده فعالیت شان در هاله ای از ابهام فرو رود.
قانون موسوم به قانون مسدودکننده یا مقررات مقابله ای امکانات 
زیادی را برای همکاری  کشورها و شرکت های اروپایی با ایران 
فراهم می کند اما ترس از تحریم موضوعی بازدارنده است که این 
شرکت ها را از تعامل با ایران ولو دولت هایشان این اجازه قانونی 
را به آنها داده باشند برحذر می دارد. از این رو به نظر می آید در 
این مرحله نیازمند تضمین های قطعی و عینی از سوی دولت های 
اجرای  تا  هستیم  خصوصی  موسسات  و  شرکت ها  به  اروپایی 

سازوکار ویژه مالی کلید بخورد.
قانون مسدودکننده به اتحادیه اروپا این امکان را خواهد داد تا 
با نادیده گرفتن احکام صادرشده در دادگاه های ایاالت متحده، در 
برابر تحریم های فرامرزی آمریکا پس از خروج یک جانبه این کشور 

از برجام بایستد.
به نظر شرکت های اروپایی به ویژه شرکت های تجاری و مالی 
سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه در گام نخست پیش قدم اجرای 
سازوکار ویژه مالی اروپا برای همکاری با ایران در چارچوب برجام 
خواهند بود و در مرحله بعد با اعتمادسازی که انجام می شود، 
سایر کشورهای اروپایی برای اجرا و استفاده از سازوکار ویژه مالی 
ترغیب خواهند شد، از این رو اجرای این مکانیسم نیز همان قدر 

که تهیه و تدوین آن زمان بر بوده و هست، طوالنی خواهد بود و 
در این شرایط مهم است سه کشور اروپایی به همراه چین و روسیه 
منافع ایران از برجام را تضمین کنند. در حال حاضر کشورهای 
اروپایی خرید نفت از ایران را قطع کرده اند و کشورهای دیگر از 
جمله چین، کره جنوبی، هند و دیگران سعی دارند با دریافت 
معافیت هایی آن هم برای کوتاه مدت از ایران نفت بخرند که در 

این شرایط نیز موضوع بازپراخت  پول های ایران مبهم است.
یکی از دغدغه های مهم کشورهای ثالث برای همکاری با ایران 
در شرایط جدید از جمله چین و روسیه، این است که سازوکار ویژه 
مالی این امکان را در گام نخست ندارد که این کشورها بتوانند از 
آن برای همکاری با ایران و تعامالت بانکی و مالی استفاده کنند 
و باید در چارچوب تعامالت دو جانبه که بسیار سخت خواهد بود 

کار انجام شود.
البته مقامات کشورهای اروپایی اعالم کرده اند، سازوکار ویژه مالی 
به شکلی طراحی و طبقه بندی شده است که عالوه بر کشورها و 
شرکت های اروپایی چه خصوصی و چه دولتی، کشورهای ثالث 
غیراروپایی نیز بتوانند از این طریق با ایران همکاری داشته باشند. 
مقامات ایرانی نیز این درخواست را از اروپایی ها داشته اند که این 

سازوکار منحصر به کشورهای اروپایی نباشد.
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 انفجار مقابل ساختمان امنیت روسیه یک کشته برجای گذاشت
رسانه های روسی از کشته شدن یک تن به دلیل وقوع انفجار در مقابل ساختمان سازمان امنیت فدرال روسیه در شهر آرخانگلسک خبر داده اند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری اینترفاکس روز چهارشنبه اعالم کرد: انفجار نه چندان قوی در برابر ساختمان 

سازمان امنیت فدرال در شهر آرخانگلسک مرکز استان ارخانگلسک در شمال غربی روسیه رخ داد. پس از این انفجار که گفته می شود منشاء خانگی نداشته )انفجار گاز نبوده( تمام کارکنان سازمان امنیت آرخانگلسک، ساختمان را ترک کردند. 
اکنون کارشناسان در حال تحقیق در این باره و بررسی حادثه هستند. آرخانگلسک با 350 هزار نفر جمعیت در شمال غربی روسیه واقع شده و تنها بندر شمالی روسی محسوب می شود که به دلیل کشتیرانی در تمام طول سال در جهان معروف است.

اخبار کشورهای عضو اتحادیه اروپا از  سازوکار ویژه )SPV( خبر دادند

به رونمایی از سازوکار ویژه مالی اروپا نزدیک می شویم

مذاکره دانمارک با اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم علیه ایران

وزیر امور خارجه دانمارک با ادعای تالش جمهوری اسالمی برای انجام یک 
حمله در این کشور از اتحادیه اروپا خواهد خواست تا تحریم هایی جدیدی 

علیه ایران اعمال کند.
به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه گاردین، وزارت امورخارجه دانمارک روز سه شنبه 
30 اکتبر در پی ادعای دولت این کشور مبنی بر این که ایران قصد داشته در خاک 

دانمارک علیه سه ایرانی حمله ای انجام دهد، سفیر خود را از تهران فرا خواند.
آندرس ساموئلسن، وزیر امور خارجه دانمارک به خبرنگاران گفت: من تصمیم گرفتم 

سفیر دانمارک در تهران را فرا بخوانم. دانمارک به هیچ وجه نمی تواند بپذیرد که افرادی 
که در ارتباط با سرویس اطالعاتی ایران هستند نقشه حمله به افرادی دیگر را در 

دانمارک برنامه ریزی کنند.
وی گفت که عملیات برنامه ریزی شده مطلقا غیر قابل قبول بوده و در حال مذاکره با 
هم پیمانان و متحدان دانمارک، از جمله اتحادیه اروپا درباره اعمال تحریم های احتمالی 
است. فین بورخ اندرسن، رئیس سرویس اطالعاتی و امنیتی دانمارک نیز پیش از این 
گفت که سرویس امنیتی دانمارک معتقد است که اطالعات ایران طرح انجام یک 
حمله در دانمارک علیه سه ایرانی را ریخته بوده که گمان می رود از فعاالن گروهک 

االحوازیه باشند.
همچنین به گفته مقامات، یک نروژی ایرانی تبار در تاریخ 21 اکتبر به اتهام طراحی 
حمله و جاسوسی برای ایران بازداشت شد و اکنون در حبس به سر می برد. بنابر اعالم 

سرویس امنیتی سوئد، این متهم در سوئد بازداشت شده بود.
به نوشته گاردین، ایران در اواخر سپتامبر دانمارک، هلند و انگلیس را متهم کرد که 

به چند تن از اعضای گروهک تروریستی االحوازیه پناه داده اند.
جمهوری اسالمی ایران گروه گروهک االحوازیه را مسئول حمله تروریستی به رژه 
نیروهای مسلح در تاریخ 22 اوت در اهواز می داند که در جریان آن، دست کم 24 

نفر کشته شدند.
الرس راسموسن، نخست وزیر دانمارک نیز در صفحه توییتر خود نوشت: کامال 
غیرقابل قبول است که ایران یا هر کشور خارجی دیگر طرح هایی برای سوء قصد 
در خاک دانمارک داشته باشد. درباره انجام اقدامات دیگر علیه ایران با اتحادیه اروپا 

گفت گو خواهد شد.
راسموسن که در اسلو در نشست رهبران شمال اروپا شرکت و با ترزا می، همتای 

انگلیسی خود مالقات کرده بود، گفت که لندن در این مورد از دانمارک حمایت 
خواهد کرد.

وی افزود: ما در همکاری نزدیک با انگلیس و دیگر کشورها در برابر ایران خواهیم 
ایستاد.

همچنین مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا گفت که از دانمارک حمایت می کند. 
وی در پیام توییتری خود مدعی شد: به دولت دانمارک تبریک می گوییم که یک 
آدم کش از ایران را دستگیر کرده است. اروپا به مدت نزدیک به 40 سال هدف حمالت 
تروریستی بوده که ایران از آن حمایت مالی می کرده است. ما متحدان و شرکای خود 

را فرا می خوانیم تا با تهدیدات ایران برای صلح و امنیت مقابله کنند.
سفیر ایران در کپنهاگ نیز برای ارائه توضیحات به وزارت امور خارجه دانمارک 

احضار شد.
رئیس سرویس امنیت و اطالعات دانمارک روز سه شنبه با ارائه توضیحاتی به 
گمانه زنی های رسانه ها در این کشور درباره این که چرا پلیس روز  28 سپتامبر برای 

ساعت ها پل های دانمارک به سوئد را بسته بود، خاتمه داد.
فین بورخ اندرسن گفت که بستن پل ها برای خنثی کردن آنچه توطئه عملیات 

ایران خواند، بوده است.
به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان به ادعاهای 

اخیر مقامات دانمارک علیه ایران وا کنش نشان داد.
قاسمی اخبار مغرضانه منتشر شده در خصوص طرح عملیات نافرجام علیه یکی از 
مخالفان ایرانی در دانمارک و ادعای انتساب آن به جمهوری اسالمی را قویا تکذیب 
کرد و آن را در  ادامه توطئه ها و دسیسه های دشمنان شناخته شده روابط خوب و رو 

به گسترش ایران و اروپا در شرایط خاص و خطیر کنونی خواند.

وزیر خارجه به همراه وزیر دفاع آمریکا در اظهاراتی که 
نشانگر چرخشی ویژه در موضع گیری این کشور در قبال 
جنگ یمن است، اعالم کردند، آمریکا از ائتالف عربی به 
سرکردگی عربستان سعودی می خواهد تا حمالت هوایی 

خود را به تمامی مناطق مسکونی در یمن متوقف کند.
به گزارش ایسنا، مایک  پامپئو، وزیر خارجه آمریکا شب گذشته 
در بیانیه ای اعالم کرد، آمریکا خواهان توقف فوری حمالت هوایی 
و آغاز مذاکرات در ماه آینده میالدی بین طرف های درگیر است.

این در حالی است که این جنگ در سایه عملیات نظامی ائتالف 
متجاوز سعودی  اماراتی موجب فاجعه انسانی عظیمی شده که هر 

روز بر رنج مردم یمن افزوده  است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، مایک پامپئو گفت: زمان آن 
رسیده اقدامات خصمانه از جمله حمالت موشکی و پهپادی از 
مناطق تحت کنترل حوثی ها به سمت عربستان و امارات و نیز 
حمالت هوایی ائتالف سعودی به مناطق مسکونی یمن متوقف 

شوند.
پامپئو تاکید کرد: باید مذاکرات ریشه ای با فرستاده سازمان ملل 
به یمن به منظور اجرای تدابیر مربوط به اعتمادسازی برای حل 
مشکالت اصلی و علل درگیری و عاری سازی مرزها از سالح در 

نوامبر 2018 در کشور سومی آغاز شود.
گریفیتس،  مارتین  دعوت  به  مذاکراتی  شروع  خواستار  وی 
این  شد.  میالدی  آینده  ماه  از  یمن  به  ملل  سازمان  فرستاده 
اظهارات پامپئو کمی بعد از اظهارات مشابه جیمز ماتیس، وزیر 

دفاع آمریکا در جلسه ای در آکادمی صلح آمریکا در واشنگتن 
مطرح شد.

ماتیس در این جلسه تصریح کرد: تمامی طرف های درگیر در 
جنگ یمن باید طی 30 روز آینده پای میز مذاکره بنشینند.

و  درگیری ها  توقف  براساس  باید  مذاکرات  این  افزود:  وی 
عقب نشینی حوثی ها از مرزها و توقف حمالت هوایی در اشاره به 

حمالت ائتالف سعودی باشد.
همه  نوشت،  ماتیس  از  نقل  به  پست  واشنگتن  روزنامه 
باید ماه آینده میالدی مذاکراتی را شروع کنند که  طرف ها 
به توافق بینجامد. این در حالی است که خبرگزاری فرانسه 
به نقل از ماتیس گزارش داد، عربستان و امارات آماده ورود 

به این مسیر هستند.
وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت: این جنگ باید متوقف شود و 

باید توافق جای جنگ و درگیری را بگیرد.
به گزارش واشنگتن پست به نقل از ماتیس، این جنگ با قدرت 

باید پایان یابد.
خاشقجی  جمال  قتل  با  درخواست  این  ارتباط  درباره  وی 
روزنامه نگار منتقد سعودی گفت ، این دو ارتباطی به هم ندارند و 

دو موضوع مجزا هستند.
ماتیس در ادامه از حجم حمایت نظامی آمریکا از ائتالف سعودی  
اماراتی کاست و گفت: نیروی هوایی آمریکا تنها اقدام به سوخت 
رسانی به حدود یک پنجم هواپیماهای سعودی می کند که دست 

به حمالت در یمن می زنند.

ماتیس درباره قتل خاشقجی نیز گفت:  هیچ کشوری اطالعات 
کاملی از اینکه چه بر سر خاشقجی آمده، ندارد.

وزیر دفاع آمریکا افزود: من در منامه با عادل الجبیر، وزیر خارجه 
عربستان صحبت کردم و به او گفتم تحقیق فراگیر و گسترده ای 

درباره قتل خاشقجی انجام می شود.
وی درباره سوریه نیز تاکید کرد: بحران آوارگان سوری بحرانی 
بی سابقه در این زمینه است که در طول عمرش مانند آن را ندیده 

است.
بر  غربی  فشارهای  که  است  حالی  در  ماتیس  اظهارات  این 

عربستان برای توقف جنگ در یمن در پی قتل جمال خاشقجی 
به دست  اکتبر  دوم  در  استانبول  در  عربستان  در کنسولگری 
تیم سعودی باال گرفته است. به طوریکه وزیر دفاع فرانسه نیز با 
محکوم کردن این جنگ گفت، این جنگ منجر به بحران انسانی 

بی سابقه ای شده است.
در این راستا روزنامه واشنگتن تایمز به نقل از مارتین اندیک، 
معاون اسبق وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک گفت، فرصت 
در حال حاضر دست داده تا به سعودی ها گفته شود نمی توانند این 

وضعیت در یمن را ادامه دهند.

واشنگتن: 

زمان پایان جنگ در یمن رسیده است


