
ادامه نقض آتش بس در الحدیده توسط ائتالف متجاوز 
عربی

منابع یمنی از تداوم نقض آتش بس در استان الحدیده توسط متجاوزان و 
کشته و زخمی شدن چندین غیرنظامی در حمالت خبر دادند.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه المسیره، متجاوزان حمالت توپخانه ای را به 
خیابان ها و محله هایی از مناطق الحالی و الحوک انجام دادند که به زخمی شدن ۱۰ 

غیرنظامی و آسیب دیدن منازل منجر شد.
همچنین متجاوزان کارخانه نانا در منطقه ۱۶کیلو را هدف حمالت توپخانه ای قرار 

دادند که به زخمی شدن چهار تن از کارکنان آن منجر شد.
در حمالت جنگنده های ائتالف سعودی به منطقه مستبأ در استان حجه نیز سه 

غیرنظامی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند.
همچنین مارتین گریفیث، فرستاده سازمان ملل به یمن برای نجات آتش بس 
الحدیده و مذاکره با طرف های درگیر برای توقف حمالت و باز کردن گذرگاه های 

انسانی در الحدیده سفری را به صنعا آغاز کرد.
قرار است گریفیث با پاتریک کامرت، رئیس تیم ناظران سازمان ملل در یمن 

صحبت کند.

استعفای نماینده عرب زبان کنست

از نمایندگی  نماینده زن عرب زبان کنست صهیونیستی اعالم کرد که 
کنست کناره گیری خواهد کرد و در انتخابات پارلمانی زودهنگام آتی نیز 

نامزد نخواهد شد.
به گزارش ایسنا، حنین زعبی در سخنرانی خود در جمع اعضای کمیته مرکزی 
جمعیت ملی دموکراتیک تصریح کرد که پایان مرحله ای مهم و پربار در زندگی 
سیاسی خود را که طی آن در راستای پروژه، افکار و ارزش های جمعیت ملی 

دموکراتیک حرکت می کرد، اعالم خواهد کرد.
رژیم  تلویزیون  شبکه ۱۴  از  نقل  به  فلسطین  اطالع رسانی  مرکز  گزارش  به 
صهیونیستی، وی افزود: زمان تغییر مکان فرا رسیده است اما قرار نیست مسیر 
تغییر کند. من برای تقویت جمعیت ملی دموکراتیک، آرمان ها، افکار و شخصیت 

آن تالش خواهم کرد.
این در حالی است که جمال زحالقه، رئیس جمعیت ملی دموکراتیک هم قبل 
از این اعالم کرده بود که هفته آینده تصمیم خود برای نامزدی یا عدم نامزدی در 

انتخابات آتی کنست را اعالم خواهد کرد.
در همین راستا، آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ مستعفی رژیم صهیونیستی و رئیس 
حزب تندرو و راست گرای »اسرائیل خانه ما« در واکنش به این تصمیم حنین زعبی، 
اعالم کرد: بهتر است زعبی از کنست خارج شود. برای او در غزه یا در بیروت آرزوی 

موفقیت می کنم.
یوئیل حسون، یکی از اعضای صهیونیست کنست نیز در واکنش به این تصمیم 
نماینده عرب زبان مدعی شد: زعبی حتی از نظر خود عرب ها هم یکی از تندروترین 
نمایندگان در کنست بود که از تمام توانش برای ضربه زدن به همزیستی مسالمت 
آمیز در اسرائیل و مشروعیت بخشی خطرناک به تروریسم استفاده کرد. خوب شد 
که او رفت اما باید نسبت به کارهایش مواظب باشد؛ چرا که دیگر خبری از مصونیت 

پارلمانی نیست.
حنین زعبی در مدت حضورش در کنست صهیونیستی یکی از مهم ترین حامیان 
حقوق فلسطینیان و به ویژه عرب های ساکن اراضی اشغالی سال ۱۹۴۸ بود و بارها 
در برابر قوانین و تصمیمات نژادپرستانه کنست ایستادگی و برای افشای چهره واقعی 

رژیم صهیونیستی تالش کرد.

گالوپ : آمریکایی ها برای مهاجرت دائم از کشور 
رکورد زدند

نظرسنجی جدید موسسه گالوپ نشان می دهد که 16 درصد از جمعیت 
آمریکا و 30 درصد از جوانان خواستار مهاجرت دائم به کشور دیگر هستند.
به گزارش بامداد یکشنبه ایرنا به نقل از هیل، این این آمار باالترین رقمی است که 

در تاریخ نظرسنجی های گالوپ گزارش شده است.
درصد آمریکایی هایی که خواستار مهاجرت از این کشور بوده اند، در زمان ریاست 
جمهوری »جرج دبلیو بوش« نزدیک به ۱۱ درصد و »باراک اوباما« ۱۰ درصد ارزیابی 
شده بود. نظرسنجی گالوپ نشان می دهد که با گذشت دو سال از روی کار آمدن 
دولت »دونالد ترامپ« 3۰ درصد از جوانان زیر 3۰ سال آمریکایی چنین خواسته ای 
دارند. بر اساس نتایج این نظرسنجی، ریاست جمهوری ترامپ، علت اصلی خواست 
این افراد برای ترک آمریکا بوده است. از جمله دیگر دالیل ذکر شده، شکاف های 

جنسیتی و درآمدی بوده است.
این نظرسنجی در طول سال های 2۰۱7 و 2۰۱۸ انجام شده و جامعه آماری آن 

بالغ بر یکهزار تن بوده است. درصد خطای احتمالی، 3.۶ اعالم شده است.

کره شمالی برای نخستین بار در طول هفت سال گذشته، 
در سال 2018 از هرگونه آزمایش اتمی و موشکی بالستیک 
خودداری کرد؛ موضوعی که نشان می دهد این کشور به 
قول کیم جونگ اون در صدد ورود به عصر جدیدی است با 

این شرط که »آمریکا بد قولی نکند«.
به گزارش ایرنا، این توقف یکساله نشان می دهد کره شمالی 
به طور جدی بر توسعه اقتصادی و بهبود شرایط تجاری کشور 
متمرکز شده و بیش از توسعه تسلیحاتی، به رشد اقتصادی و بهبود 

شرایط زندگی مردم می اندیشد.
خلع  برای  مذاکرات  سرنوشت  نیست  معلوم  هنوز  هرچند 
سال  در  شمالی  کره  اما  رسید  خواهد  کجا  به  اتمی  سالح 
2۰۱۹ میالدی، روی مسایل دیپلماتیک و اقتصادی بیش از 
این  را حول  برنامه های خود  و  گذشته متمرکز خواهد شد 

محور تنظیم کرده است.
گسترش روابط کره شمالی با دیگر کشورهای جهان و برنامه 
ریزی های دیپلماتیک به این کشور امکان خواهد داد از تضمین 

های امنیتی نیز در برابر آمریکا برخوردار شود.
وزارت دفاع ژاپن در گزارشی آورده است؛ تا پایان سال 2۰۱7 
میالدی، کره شمالی 55 فروند موشک بالستیک را آزمایش کرده 
و چهار بار نیز آزمایش اتمی انجام داده است؛ این کشور در پایان 
همان سال بود که یک موشک بالستیک قاره پیما را که گفته می 
شود می تواند حامل کالهک های هسته ای باشد و آمریکا را نیز 

هدف قرار دهد، آزمایش کرد.
درست در شرایطی که خطر برخورد نظامی بیش از هر زمان 
دیگری افزایش یافته بود کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در 
»تصمیمی تعجب برانگیز« قول داد که در مسیر خلع سالح اتمی 
حرکت کند. در ماه مارس نیز در نخستین سفر خارجی خود راهی 
چین شد و با شی جین پینگ رییس جمهوری چین دیدار کرد. 
پس از آن نیز سه بار با مون جائه این رییس جمهوری کره جنوبی 
مالقات کرد و یک دیدار نیز با دونالد ترامپ رییس جمهوری 

آمریکا داشت.
در سال 2۰۱۸ میالدی روابط اقتصادی کره شمالی با دو کشور 
چین و کره جنوبی بتدریج بهبود یافت اما مذاکرات این کشور با 
آمریکا به بن بست رسید؛ موضوعی که در سال 2۰۱۹ میالدی 

تحوالت دیگری را برای این کشور رقم خواهد زد.

کره شمالی در سال 2۰۱۸ میالدی قول داد به جای تمرکز بر 
تسلیحات موشکی و اتمی، روی مدرن سازی اقتصادی متمرکز 
خواهد شد و گردشگری را به عنوان یک صنعت کلیدی، رشد 
خواهد داد. حتی در رژه ماه سپتامبر نیز خبری از نمایش موشک 
های بالستیک قاره پیمای این کشور نبود؛ موضوعی که نشان می 
دهد این کشور به دنبال اقدامات تحریک آمیز علیه واشنگتن 

نیست.
کارشناسان معتقدند برنامه های اقتصادی کره شمالی افزایش 
و اقدامات و راهبردهای نظامی این کشور در یک سال گذشته، 
کاهش یافته است. قرار است پیونگ یانگ در سال جاری میالدی 
هفتادمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک با پکن را جشن 

بگیرد.

جان ژائو تحلیلگر بخش شبه جزیره آکادمی علوم اجتماعی 
چین می گوید؛ اگر کره شمالی بار دیگر تصمیم به پرتاب موشک 
های بالستیک و آزمایش های اتمی بگیرد، احتمال می رود که 
دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا اقدام نظامی علیه این کشور 
را مد نظر قرار دهد و برای همین، پیونگ یانگ اکنون بیش از هر 
چیز در تالش است تا از حمایت های بیشتر چین و کره جنوبی 
برخوردار شود و دلیلی برای اقدامات تالقی و تالفی جویانه نمی 

بیند.
با این وصف، رهبر این کشور در پیام سال نو  او می گوید؛ 
میالدی خود، واشنگتن را تهدید کرد که اگر فشارها و تحریم ها 
ادامه یابد، »راهی دیگر« در پیش می گیرد؛ راهی که ممکن است 

آرامش شبه جزیره را مجدداً به خطر بیندازد.

به گفته این تحلیلگر چینی، راهی که کره شمالی اکنون در 
پیش گرفته، راه مدارا و سازش با کره جنوبی و آمریکاست اما 
راه دیگر، ممکن است خالف این مسیر باشد که می تواند با یک 

آزمایش موشکی جدید آغاز شود.
رهبر کره شمالی در پیام سال نو میالدی خود به آمریکا هشدار 
داد: اگر ایاالت متحده به وعده های خود که در برابر همه جهان 
داد پایبند نباشد، تنها یک راه پیش روی ما باقی می ماند و آن 
هم در پیش گرفتن راه جدیدی برای حمایت از حاکمیت و مصالح 

خود است.
جان ژائو می افزاید: باید دید و منتظر ماند آیا آمریکا به تعهدات 
خود در برابر جهان و کره شمالی پایبند خواهد بود؛ موضوعی که 

نیازمند همکاری و همراهی واشنگتن است.
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شفیعی: موانع اجرای برجام، مهم ترین چالش سیاست خارجی ایران در 2019 است
نوذر شفیعی مهم ترین چالش ایران در سال 2019 را بر سر برجام دانست و گفت: اگر اروپا نتواند موانع مالی و بانکی ایران را رفع کند کشور با چالش مهمی رو به رو خواهد شد. نوذر شفیعی، کارشناس مسایل بین الملل در گفت وگو با ایسنا گفت: 

مهم ترین چالش ایران در سال جدید میالدی در حوزه سیاست خارجی این است که آیا تصمیم اروپا برای استمرار کار برجام و اجرای آن به نتیجه می رسد و گشایش ها و اجرای مکانیسم مالی و بانکی ویژه برای ایران اتفاق می افتد یا خیر. وی ادامه 
داد: اگر اروپا موفق به این کار نشود مشکالت ایران در این حوزه افزایش خواهد یافت و سیاست خارجی را در ابعاد مختلف با چالش های جدی رو به رو می کند.

اخبار کره شمالی در سال 2018 از هرگونه آزمایش اتمی و موشکی بالستیک خودداری کرد

 کره شمالی متعهد، آمریکای بی اعتماد

ژاپن از درخواست غرامت توسط کره جنوبی اظهار تاسف کرد

 گره مذاکرات کاخ سفید و کنگره باز نشد

شینزو آبه نخست وزیر ژاپن از درخواست غرامت کارگران کره ای در دوران 
جنگ جهانی دوم از شرکت های ژاپنی، انتقاد و آن را غیرقابل قبول توصیف 

کرد.
به گزارش ایرنا از یونهاپ، آبه روز یکشنبه با انتقاد شدید از اینکه کارگران دوران 
جهانی جهانی دوم کره جنوبی به دنبال مصادره اموال کارخانه های ژاپنی هستند 
تاکید کرد دولت با جدیت این موضوع را دنبال می کند و به دنبال راهی برای حل این 

مساله از طریق قوانین بین المللی است.
با رای دیوان عالی کره جنوبی، دو کارخانه ژاپنی که در زمان جنگ جهانی دوم، 
کارگران کره ای را مجبور به کار اجباری بدون حقوق کرده بودند، به پرداخت غرامت 

محکوم شده اند.
تاکنون یک هزار و ۱۰۰ کارگر و خانواده های آنان شکایت کرده اند که در 
جنگ جهانی دوم مجبور به کار اجباری در شرکت های ژاپنی شده اند برخی 
دیگر می گویند مجبور شده بودند تحت فرمان ارتش امپراتوری ژاپن خدمت 

کنند.
این افراد اصرار دارند دولت کره جنوبی باید به خاطر خدماتشان به کارخانه ها و 
ارتش ژاپن، به آنها غرامت بپردازد چون دولت کره جنوبی پیشتر این غرامت را از 

توکیو گرفته است هر کدام از این کارگران ۸۸ هزار دالر غرامت درخواست کرده اند.
کره جنوبی پس از عادی سازی مناسبات با ژاپن در سال ۱۹۶5 میالدی، کمک 
های اقتصادی به ارزش 5۰۰ میلیون دالر از توکیو دریافت کرد دولت ژاپن می گوید 
با پرداخت این وجه، مساله حق ادعای غرامت به طور نهایی و کامل حل و فصل شده 

است.
دولت کره جنوبی بیشتر این پول را صرف سرمایه گذاری در زیرساخت ها از جمله 
بزرگراه ها و کارخانجات فوالد کرد همچنین دولت بخشی از این وجه را در میان 

کارگران پیشین توزیع کرد اما شاکیان می گویند این کافی نبود.
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن می گوید مساله پرداخت غرامت به کارگران کره جنوبی 
توسط شرکت های ژاپنی، بر اساس پیمان سال ۱۹۶5 حل شده است و حکم دادگاه 

کره جنوبی قابل قبول نیست.
اخیرا تنش ها بین دو کشور بعد از اینکه ژاپن ادعا کرد رادار ضدآتش یک کشتی 
جنگی کره جنوبی به سمت یکی از هواپیماهای گشت زنی این کشور نشانه رفته است 

افزایش یافته است.
وزیر دفاع کره جنوبی نیز اعالم کرده است از رادار نه برای هدفگیری هواپیمای ژاپنی 

بلکه در یک عملیات عادی استفاده شده است.

دور جدید مذاکرات کاخ سفید و کنگره آمریکا برای بازگشایی بخش هایی از 
دولت این کشور که در نتیجه عدم تامین بودجه تعطیل شده بود، روز شنبه 

بی نتیجه پایان یافت و تداوم گفت وگوها به آینده موکول شد.
به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، هیاتی به نمایندگی از دولت آمریکا و به ریاست 
»مایک پنس« معاون رئیس جمهوری این کشور در مذاکرات با نماینده های دمکرات 

کنگره حضور داشت.
یکی از دستیاران پنس در گفت وگو با این رسانه، مذاکرات انجام شده را »سازنده« 
توصیف کرد، ولی گفت که هیچ گفت وگوی جامعی بر سر یک رقم دقیق برای 

اختصاص به دیوار مکزیک صورت نگرفت.
با این وجود، »میک مالوانی« رئیس دفتر موقت ترامپ به سی ان ان گفت که 

مذاکرات در روز شنبه نیز هیچ پیشرفت قابل توجهی به خود ندید.
به گفته رسانه ها، ادامه گفت وگوها برای یکشنبه پیش بینی شده است.

اختالف ها برسر هزینه های ساخت و ساز دیواری است که دولت این کشور می خواهد 
در مرز با مکزیک بسازد.

رئیس  ترامپ«  »دونالد  انتخاباتی  وعده های  از  که  دیوار  این  هزینه های  تامین 
جمهوری آمریکا بوده، تاکنون مورد موافقت قانونگذاران آمریکایی قرار نگرفته است.

این موضوع موجب رد الیحه بودجه از سوی کاخ سفید و تعطیلی بخش هایی از 
دولت این کشور به علت عدم تامین بودجه مورد نیاز شده است.

ترامپ روز جمعه تهدید کرده بود که چنانچه هزینه های دیوارش تامین نشود، اعالم 
وضعیت اضطرار ملی خواهد کرد.

آمریکا،  دفاع  وزیر  متیس«  »جیمس  استعفای  از  پس 
کارکنان  رئیس   )Kevin Sweeney( سوینی«  »کوین 

پنتاگون نیز از سمت خود کناره گیری کرد.
به گزارش ایرنا به نقل از رسانه های آمریکایی، سوینی در بیانیه 
استعفای خود نوشت: پس از دوسال فعالیت در پنتاگون، زمان آن 

رسیده است که به بخش خصوصی بروم.
وی افزود: افتخار بسی بزرگ بود که در کنار مردان و زنان وزارت 

دفاع خدمت کنم.

استعفای سوینی چند هفته پس از استعفای متیس دفاع انجام 
می شود.

متیس 2۰ دسامبر )2۹ آذرماه( و پس از اعالم ترامپ برای 
خروج نظامیان آمریکایی از سوریه از سمت وزارت دفاع کناره 

گیری کرد.
متیس اگرچه مستقیما به موضوع خروج نیروهای آمریکایی از 
سوریه اشاره نکرد اما گفت که اختالف نظرهای وی با ترامپ دلیل 

کناره گیری اش است.

رسانه های آمریکا همچنین اعالم کردند که متیس دو روز پس 
از اعالم ترامپ مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از سوریه به 
کاخ سفید رفته بود تا ترامپ را قانع کند سربازان آمریکایی را 
در سوریه و افغانستان نگه دارد، اما وقتی با پاسخ منفی او مواجه 

شد، استعفا کرد.
خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و افغانستان از شعارهای 
انتخاباتی ترامپ بوده و وی حضور نظامی واشنگتن در این کشورها 

را هدر دادن سرمایه های مردم ایاالت متحده می داند. 

»هارولد براون« وزیر دفاع دولت »جیمی کارتر« رئیس جمهوری 
آزادی  برای  ناموفقی  تالش  در سال 13۵8  که  امریکا  اسبق 
گروگان های آمریکایی بازداشت شده در تسخیر النه جاسوسی 
در  سالگی  سن 91  در  داشت،  طبس  به  موسوم  عملیات  در 

کالیفرنیا درگذشت.
به گزارش ایرنا به نقل از آسوشیتدپرس، خبر درگذشت وی شامگاه 
شنبه )به وقت محلی( و با یک روز تاخیر رسانه ای شد. علت مرگ 

سرطان پانکراس اعالم شده است.
براون در دوران ریاستش در پنتاگون با ترغیب دولت به افزایش بودجه 

این نهاد، سامانه های نوینی را وارد زرادخانه نظامی آمریکا کرد.
حمله شوروی به افغانستان و تسخیر سفارت آمریکا در ایران به دست 
دانشجوهای پیرو خط امام، از جمله رویداد مهم دوران مسئولیت وی 

بود.
در آوریل ۱۹۸۰ )اردیبهشت سال ۱35۹( تیمی از یگان های نظامی 
ویژه آمریکا در عملیاتی که زیر نظر براون و با اسم رمز »پنجه عقاب« 
انجام شد، به ایران اعزام شده و با استقرار در ۱25 کیلومتری جاده طبس 
به یزد، قصد حرکت به سمت تهران و تالش برای آزادسازی زندانی ها 

را داشتند که با گرفتار شدن در طوفان شن، از اهداف خود بازماندند.
وی در کتاب خود موسوم به »امنیت پرستاره« از این عملیات به 

عنوان »مایه تاسف و سخت ترین درس« دوران وزارتش یاد می کند.
براون پس از روی کار آمدن دولت »رونالد ریگان« و خروج از وزارت 
دفاع آمریکا، به دانشکده مطالعات بین المللی دانشگاه جان هاپکینز 
و اندیشکده »َرند« پیوست و به فعالیت های مشاوره ای و مطالعاتی 

پرداخت.

 یک مقام دیگر پنتاگون استعفا کرد

 وزیر دفاع آمریکا در زمان عملیات طبس درگذشت


