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عقبنشینینمیکنیم
رئیس جمه��ور ترکیه با رد توافق تبادل زندان��ی با آمریکا، تاکید کرد که به 
دلیل تهدید واشنگتن به تحریم آنکارا، از موضوع خود عقب نشینی نمی کنند. 

رج��ب طی��ب اردوغان که اکنون طی س��فری منطقه ای در آفریقا به س��ر 
می برد، با رد گزارش ها مبنی بر مذاکره با آمریکا جهت آزادی »اندرو برانسون« 
کش��یش آمریکایی، گف��ت موضع ترکیه به س��بب تهدید آمریکا ب��رای تحریم، 

تغییری نمی کند.
وی تاکی��د کرد که اگر »دونالد ترام��پ« رئیس جمهور آمریکا رویکرد خود در قبال 
ترکی��ه را تغییر ندهد، یک متحد نزدیک را از دس��ت خواهد داد. رئیس جمهور ترکیه با 
»جنگ روانی« توصیف کردن گزارش ها درباره بازداشت خانگی برانسون، تاکید کرد: ما 
به س��بب تحریم ها، حتی یک قدم هم عقب نشینی نمی کنیم. ما درباره مسئله برانسون 

مذاکره نکرده و نمی کنیم. 

سرخط 
تنشمیانوزیردفاعانگلیسوترزا

وزیر دفاع انگلیس در تازه ترین درگیری با »ترزا می« نخست وزیر این کشور 
به اقدام دولت برای مقابله با افزایش دستمزد نیروهای نظامی اعتراض کرد. 

گاوین ویلیامس��ون به خانم می  و به »فیلیپ هاموند« وزیر دارایی انگلیس 
اعت��راض کرد و هش��دار داد این دو مس��ئول تصمیم اش��تباهی را در رابطه با 
دس��تمزد نظامیان اتخاذ کرده اند. ویلیامسون طی نامه ای به دولت انگلیس گفت 
این تصمیم برای عدم افزایش ۲.۹ درصدی دستمزد نیروهای نظامی، اشتباه است. 
ی��ک منبع در وزارت دفاع انگلیس به روزنامه تلگراف گفته اس��ت، ویلیامس��ون به 
پرس��نل نظامی وعده قراردادهای بهتر را داده بود، ام��ا وزارت دارایی انگلیس تنها ۱.۵ 

درصد افزایش دستمزد برای کارکنان وزارت دفاع در نظر گرفته است. 
پیش از این »س��اجد جاوید« وزیر کش��ور انگلیس نیز درب��اره افزایش دو درصدی 

دستمزد نیروهای پلیس ابراز نگرانی کرده بود. 

چالش
حزبمسلملیگاپوزیسیونشد

»شهباز ش��ریف« رئیس حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف ضمن برقراری 
ارتباط ب��ا »احمد محمود« عضو حزب مردم و فرماندار س��ابق ایالت پنجاب از 

تشکیل یک اپوزیسیون قوی در برابر حزب تحریک انصاف خبر داد. 
وی در ارتباط تلفنی با »خورش��ید ش��اه« رئیس اپوزیس��یون سابق و عضو 
ارشد حزب مردم تأکید کرد: قبل از این حزب مسلم لیگ و حزب مردم توانستند 
برای حفظ دموکراسی با هم کنار بیایند بنابراین چرا نتوانند برای تشکیل اپوزیسیون 

به توافق برسند.
 در همین حال احزاب سنتی و مخالف می توانند یک اپوزیسیون قوی در برابر حزب 
تحریک انصاف تش��کیل دهند که از س��ال ۱۹88 تا س��ال ۱۹۹0 در پاکستان بی  سابقه 
اس��ت. ممکن است حزب مس��لم لیگ شاخه نواز ش��ریف،حزب مردم و ائتالف مذهبی 

مجلس متحده عمل اختالفاتی با یکدیگر داشته باشند.

شبه قاره 

احواالت سرزمین اشغال  شده 
فرامرز اصغری

افغانس��تان در هفته ه��ای اخیر با موج��ی از بحران های 
امنیت��ی مواجه ش��ده چنانک��ه در انفجاره��ای متعدد صدها 
نفر کش��ته و زخمی ش��ده اند. نکته قابل توج��ه آنکه افزایش 
نیروهای خارجی نیز نتوانس��ته تاثیر چندانی در مقابله با این 
وضعیت داشته باشد. آنچه در این تحوالت بیش از هر چیز به 
چشم می آید ناتوانی اش��غالگران در تامین امنیت پس از ۱7 
سال حضور در این کش��ور است. این شکست چنان بوده که 

آمریکا رویکرد به مذاکره با طالبان را در دستور کار قرار داده 
اس��ت. رویکرد آمریکا به گفت و گو با طالبان نه از روی قدرت 
که نش��انه ضعف است چراکه از بهانه های آمریکا از حضور در 

افغانستان را مقابله با طالبان تشکیل می داد. 
فش��ار آمری��کا برای افزای��ش بودجه نات��و و افزایش نیرو 
در افغانس��تان رفت��اری برگرفته از ناکامی آمری��کا در اجرای 
تعهداتش در تامین امنیت افغانس��تان اس��ت. در همین حال 
حضور داعش در افغانستان برگرفته از حضور نیروهای خارجی 
است که جز بحران برای این کشور و منطقه هیچ دستاوردی 
نداشته اند. در این میان انفجارهای اخیر در افغانستان و کشتار 
غیرنظامیان برگرفته از عدم صداقت نیروهای خارجی است که 

برای منافع خود از هیچ جنایتی فروگذار نیستند. 
حضور نیروهای خارجی در افغانستان زمینه ساز بحران در 

منطقه عنوان ش��ود که هدف از آن نیز جلوگیری از همگرایی 
منطقه ای اس��ت. آمار سازمان ملل در باب تلفات غیر نظامیان 
در حمالت نیروهای خارجی نش��انه رفتارهای ضد بش��ری و 
واهی بودن ادعای غرب مبنی بر اهدای آزادی به این کش��ور 
است چنانکه گزارش های سازمان ملل نشان می دهد که محور 
برنامه های ناتو و آمریکا در افغانس��تان جز کشتار غیرنظامیان 
کارکرد دیگری نداش��ته اس��ت. نکته قابل توجه آنکه بخشی 
از تحرکات صورت گرفته در افغانس��تان برگرفته از طرح هایی 
است که مرتبط با طراحی آمریکایی برای مقابله با چین است. 
کش��ورهای غربی برآنند تا از اجرای طرح جاده ابریشم که پل 
ارتباط اقتصادی در منطقه اس��ت جلوگی��ری کنند و بحران 
امنیتی در افغانستان بخشی از این طرح است. حال این سوال 
مطرح می ش��ود که راه��کار مقابله با این وضعیت چیس��ت و 

چگونه می توان آرامش را به این کشور بازگرداند؟ 
همگرایی منطق��ه ای راهکار مقابله ب��ا بحران های امنیتی 
افغانس��تان و منطقه اس��ت چنانکه ۱7 س��ال حضور نیروهای 
خارجی در افغانستان هیچ دستاوردی برای این کشور و منطقه 
نداشته است. تجربیات ایران به عنوان پیشگام مبارزه با تروریسم 
که نمونه آن را در سوریه و عراق شاهد بوده ایم می تواند مولفه ای 
برای کمک به سایر کشورهای منطقه از جمله افغانستان باشد 
چنانکه تهران همواره بر این اصل تاکید و خواس��تار همگرایی 
منطقه ای در مبارزه با تروریسم بوده است. در جمع بندی نهایی 
از آنچه ذکر ش��د می توان گفت که انفجارهای اخیر افغانستان 
هرچند که در ظاهر ریش��ه قومی و سیاس��ی دارد اما در اصل 
نشات گرفته از حضور نیروهای خارجی در این کشور است که 

جز استمرار و تشدید بحران نتیجه ای برای آن ندارد. 
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در مجمع عمومی سالیانه 150 ریال سود تقسیم شد

تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی شرکت توسعه صنایع بهشهر در سال 1396

ویژه گروه فرادید  تهدی��دات گ�زارش  ب��ه  واکن��ش  در 
ائتالف س��عودی - آمریکایی، س��خنگوی جنبش 
انصاراهلل یمن، سالح های پیش��رفته و ارتقاء یافته 
یمن را دارایی ارتش و ملت یمن دانست که ضامن 

امنیت این کشور است.
 »محمد عبدالس��الم« اعالم کرد  دارایی ارتش 
یمن، دارایی مردم این کش��ور است. وی در توییتر 
خود نوشت: آنچه ارتش و کمیته های مردمی یمن از 
سالح های پیشرفته و باکیفیت و نیز تجارب متعددی 
- که به واس��طه حمله دشمن و نیاز به پاسخگویی 
حاصل شد - برخوردارند، دارایی ملت یمن محسوب 
می ش��ود و افتخ��اری تاریخ��ی باقی خواه��د ماند. 
سخنگوی انصاراهلل مایملک ارتش را »ضامن امنیت 
وطن« دانست و گفت، »این سالح و این تجربه ها در 
سایه راهکارهای سیاسی و کشوری که دربرگیرنده 
]همه مردمش[ اس��ت، ُملک ارت��ش میهن، امنیت 

وطن و حافظ حاکمیت و استقاللش خواهد شد«.

ارتش یمن در سایه حمله نظامی سه سال و نیم 
ائتالف سعودی - آمریکایی موفق به ارتقای سالح های 
موجود و کسب تجاربی زیاد شد تا جایی که سامانه 
موشک های بالس��تیک خود را ارتقا داده و به اعتقاد 
بسیاری از کارشناسان س��اخت و ارتقای پهپادهای 
شناس��ایی و مهاجم یمن، اکن��ون یکی از مهمترین 

سالح های بازدارنده یمن تبدیل شده است.
ب��ه دنب��ال افزایش حم��الت پهپ��ادی ارتش 
و کمیته ه��ای مردم��ی یمن به نیروه��ای ائتالف 
عربس��تان و ناتوان��ی آنه��ا در دفع ای��ن حمالت، 
ائت��الف س��عودی درص��دد خری��د س��امانه های 
ض��د پهپ��ادی برآمده اس��ت. در حالی ک��ه توان 
پاس��خگویی یمن ب��ه حمالت ائتالف س��عودی و 
اماراتی تا قلب سرزمین  های متجاوزان پیش رفته، 
یک رس��انه آمریکایی خبر داده که اماراتی ها برای 

در امان ماندن از حمالت پهپادی یمنی ها در حال 
رایزنی های فش��رده با اروپا و استرالیا برای دریافت 

سامانه های ضد پهپادی هستند.
طب��ق گزارش »فوربس«، ی��ک هیات اعزامی 
ام��ارات متحده عرب��ی به فرانس��ه و فنالند، اخیرا 
رایزنی های فش��رده ای درباره دریافت سامانه های 
ض��د پهپ��ادی داش��ت. از س��وی دیگر، ش��رکت 
استرالیایی »دران شیلد« که کار و تخصص خود را 
»حفاظت از تهدید ناشی از پهپاد« معرفی می کند، 
اخیرا گزارش داده که از س��وی یک کش��ور حاضر 
در منطقه غرب آس��یا یک س��فارش به ارزش ۳.۲ 

میلیون دالر دریافت کرده است.
مقام های این شرکت استرالیایی به نام این کشور 
اشاره نکردند اما گفتند که قرار است 70 عدد از یک 
نوع پیشرفته »سالح ضد پهپادی« تولیدی خود را 

به این کشور تحویل دهند. در گزارش فوربس آمده 
است: »بعید است تهدید منافع اقتصادی عربستان 
س��عودی و امارات متحده عربی ناپدید ش��ود و در 
نتیج��ه به نظر می رس��د که حکومت ه��ای منطقه 
دارن��د درباره تهدید خاص ناش��ی از پهپادها جدی 
می ش��وند«. این رسانه آمریکایی سپس به حمالت 
اخی��ر پهپادی ارت��ش و کمیته ه��ای مردمی یمن 
پرداخت و ابتدا به خب��ر حمله پهپادی به فرودگاه 

بین المللی ابوظبی امارات اشاره کرد.
فورب��س ادامه داد: »هرچند مقام ها در امارات 
متحده عربی حمله به فرودگاه را رد کردند اما خود 
فرودگاه ابوظبی در توئیتی گفته بود که حادثه ای 
یک حادث��ه مربوط به یک خ��ودروی خدمات در 
ترمینال ۱ این فرودگاه در س��اعت ۴ بعد از ظهر« 
حادث ش��د اما این اتفاق تأثی��ری بر فعالیت های 

ف��رودگاه نداش��ته و ورود و خ��روج پروازها طبق 
برنامه ادامه دارد«. خبر دیگر آنکه در شرایطی که 
اغلب انتقادات درباره بحران یمن متوجه عربستان 
سعودی است، ولی اقدامات امارات به مثابه ارتکاب 

جنایت جنگی در این کشور محسوب می شود.
 در ش��رایطی که اغلب انتقادات درباره بحران 
یمن متوجه عربس��تان سعودی و حمالت هوایی و 
بمباران های ویرانگر جنگنده های این کش��ور در 
یمن شده اس��ت ، ولی باید توجه داشت اقداماتی 
که ام��ارات متحده عربی در یم��ن انجام می دهد 
، بی��ش از هر چیز دیگر به مثاب��ه ارتکاب جنایت 
جنگی در این کش��ور محسوب می ش��ود. امارات 

درحال نابود کردن یمن است
ام��ارات از زمان آغاز حمالت ائتالف تحت امر 
س��عودی به یمن در مارس س��ال ۲0۱۵ تاکنون ، 
به عنوان بازیگر کلیدی در این فرایند ظاهر ش��ده 
اس��ت. امارات با بحران س��ازی به دنبال گسترش 

القاعده در یمن است . 

سالح های پیشرفته یمن در انتظار اشغالگران

حبسدرزندانانفرادی

ماهورا کیهانی

وهشگر پژ

حبس طوالنی مدت در س��لول های انفرادی از دیگر 
م��وارد نگران کننده و اس��فناک در رابطه با نقض حقوق 
زنان باردار در زندان های نیویورک می باش��د. طبق گفته 
گزارش��گر ویژه سازمان ملل در امر شکنجه حبس بیش 
از ۱۵ روز افراد در سلول های انفرادی شکنجه محسوب 
می ش��ود؛ به ویژه این که محکومین افرادی آسیب پذیر 
همچ��ون کودکان معلوالن ذهنی و زنان باردار باش��ند. 
مس��احت بسیاری از س��لول های انفرادی در زندان های 
نیویورک به اندازه مساحت یک اتاقک آسانسور می باشد. 
افرادی که به س��لول های انفرادی منتقل می شوند 
روزانه به مدت ۲۳ س��اعت محبوس ب��وده واز ارتباط با 
دیگر افراد مش��ارکت در برنامه ه��ا ارائه برخی خدمات 
دسترسی به تلفن مالقات های عادی و... محروم می شوند. 
دو نوع سلول انفرادی در زندان های نیویورک وجود دارد 
که عبارتند از: "واحد انفرادی ویژه" که در شرایط نقض 
جدی از قوانین استفاده می شود و "کیپ الک" که برای 

جرایم کم اهمیت مورد استفاده قرار می گیرد.
افرادی که به "واحد انفرادی ویژه" منتقل می شوند 
ممکن اس��ت ماه ها و سال ها را در آنجا سپری کنند که 
این کار از نظر سازمان ملل شکنجه محسوب می شود. 
ش��رایط در "واحد انفرادی ویژه" بس��یار سخت بوده و 
حت��ی از به همراه بردن لوازم ش��خصی نیز ممانعت به 
عمل می آید. س��االنه ح��دود ۱600 زن در زندان های 
ایالت نیویورک به سلول های انفرادی فرستاده می شوند 
و به طور متوسط هر روز ۱00 زن در سلول های انفرادی 

این ایالت حضور دارند. 
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