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ژاپن امتناع کرد
نخست وزیر ژاپن گفت که قدرت های اتمی جهان باید 
در »معاهده ممنوعیت تسلیحات اتمی« مشارکت داشته 

باشند و توکیو تغییر موضع نداده و عضو آن نمی شود. 
»ش��ینزو آب��ه« گفت تصمی��م توکیو ب��رای عدم 
مشارکت در »معاهده ممنوعیت تسلیحات اتمی« تغییر 
نکرده اس��ت. آبه در هفتاد و س��ومین سالگرد بمباران 
اتمی »هیروش��یما« و »ناکازاکی« گفت که تغییری در 
موضع ژاپن برای مش��ارکت در این معاهده وجود ندارد 

اما کشورش اهداف مشابهی با این معاهده دارد. 

کره شمالی اقدام موثری انجام نداده
مشاور امنیت ملی کاخ سفید در یک مصاحبه گفت 
که کره ش��مالی اقدامات موثری برای خلع سالح اتمی 
صورت نداده و باید بازرسان بین المللی برای راستی آزمایی 

درباره خلع سالح اتمی این کشور حاضر باشند. 
در ادامه اظهارنظره��ا درباره مذاکرات آمریکا و کره 
شمالی به دنبال دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در 
سنگاپور، مشاور امنیت ملی کاخ سفید پیونگ یانگ را به 

اجرا نکردن تعهدش برای خلع سالح اتمی متهم کرد.

راکتور هسته ای روسیه برای کره جنوبی 
 شرکت جی.اس.سی آفریکانتوف روسیه خبر داده 
اس��ت که به کره جنوبی برای ساخت نخستین راکتور 
هسته ای نیروی دریایی این کشور کمک خواهد کرد. 
موسسه تحقیقاتی انرژی اتمی کره جنوبی پیشتر 
اع��الم کرده بود که به دنبال س��اخت یک راکتور تازه 
برای کشتی های جنگی با الگو برداری از راکتور مدل 
»آر.آی.تی.ام-RITM( »200-200( روس��یه است. 
ش��رکت آفریکانت��وف که بزرگ ترین توس��عه دهنده 
راکتورهای هسته ای برای کش��تی و زیردریایی است 
در حقیقت زیرمجموعه شرکت بزرگ روس اتم است.

قانون خودمختاری مسلمانان فیلیپین 
رئیس جمه��ور فیلیپین قانونی را که خودمختاری 
بیشتری را در اختیار مسلمانان این کشور قرار می دهد، 
اعالم کرد. او ابراز امیدواری کرد که این اقدام بتواند به 

ده ها سال درگیری جدایی طلبانه پایان دهد. 
رودریگو دوترته در اقدامی نمادین یک کپی از این 
قانون را در مراسمی در کاخ ریاست جمهوری مانیل به 
رهبر بزرگ ترین گروه ش��به نظامی مسلمان این کشور 
اعطا کرد. این قانون گامی کلیدی در پایان دادن به یکی 

از طوالنی ترین و مرگبارترین درگیری های آسیاست.

تالش احزاب چپ اسلوونی 
دو ماه بعد از برگزاری انتخابات در اسلوونی، بلوک 
اح��زاب چپ میانه اعالم کردند ک��ه تالش دارند یک 

دولت اقلیت تشکیل بدهند.
اس��لوونی در س��وم ماه ژوئن انتخابات سراسری 
برگزار کرد ک��ه در این انتخابات ح��زب دموکراتیک 
اس��لوونی )SDS( به پیروزی رس��ید. البته این حزب 
نتوانسته ائتالفی در اسلوونی برای تشکیل دولت شکل 
دهد و تالش های یانز یانس��ا رئیس حزب دموکراتیک 
اسلوونی برای تشکیل دولت ائتالفی به نتیجه نرسید. 
بر همین اساس پنج حزب چپ میانه به رهبری حزب 
LMS ک��ه دومین ح��زب پیروز در انتخاب��ات بوده و 
توانست 13 کرسی را به دست آورد ائتالف کرده اند تا 

بتوانند دولت اقلیت را ایجاد کنند.

دخالت آمریکا در امور نیکاراگوئه 
دنیل اورت��گا، رئیس جمه��وری نیکاراگوئه گفت: 
دولت واش��نگتن از قرن 1۹ می��الدی تالش کرده تا 

اوضاع در کشور را تحت کنترل خود بگیرد. 
در آغ��از قرن 20 می��الدی نیروه��ای آمریکایی 
نیکاراگوئه را اش��غال کرده و روسای جمهوری را برای 
ما برگزیدند که به نفع خودش��ان بود و فرصت یافتند 

به هر بهانه ای اوضاع در کشور ما را تضعیف کنند. 

اخبار

محدودیت جی پی اس در ارتش آمریکا
براساس دس��تور جدید پنتاگون، سربازان و سایر 
کارکن��ان نظام��ی در پایگاه ه��ای حس��اس و مناطق 
جنگی پرخطر مج��از به اس��تفاده از برنامه های ثبت 
فعالیت های ورزش��ی و اپلیکیش��ن هایی که می توانند 

موقعیت آنان را مکان یابی کنند، نیستند.
 در متن این دستور آمده است که این برنامه های 
نصب ش��ده روی دس��تگاه های ش��خصی ی��ا دولتی 
"خطری جدی" برای پرسنل نظامی هستند، بنابراین 
قابلیت مکان یابی آن ها در مناطق عملیاتی مش��خص 
ش��ده باید خاموش باشد. براساس این دستور رهبران 
نظامی قادر خواهند بود که مجاز بودن سربازان تحت 
فرماندهی خود به اس��تفاده از قابلیت جی پی اس را بر 

مبنای تهدید امنیتی منطقه عملیاتی تعیین کنند.
پنتاگون در متن این دس��تور نوشته است: قابلیت 
تشخیص موقعیت جغرافیایی می تواند اطالعات شخصی، 
موقعیت ها، فعالیت های روزانه و شمار نیروهای وزارت 
دفاع را افشا کند و احتماال پیامدهای امنیتی ناخواسته 
و خطر فزاینده ای را برای نیروهای مش��ترک ماموریت 
آنان به دنبال داش��ته باش��د. نیروهای��ی که در مناطق 
حس��اس قرار ندارن��د، در صورت اع��الم فرمانده خود 
مجاز به اس��تفاده از جی پی اس هس��تند اما برای مثال 
نیروهایی که در مناطقی نظیر سوریه،  عراق، افغانستان 
و بخش هایی از آفریقا هس��تند احتماال برای استفاده از 

این قابلیت با محدودیت هایی مواجه خواهند شد.
راب منینگ، س��خنگوی پنتاگون اظهار کرد، این 
اقدام برای حصول اطمینان از عدم دسترس��ی آس��ان 
دش��من به نیروه��ای آمریکایی صورت گرفته اس��ت. 
این دومین اطالعیه ای اس��ت ک��ه وزارت دفاع آمریکا 
در ماه ه��ای اخیر درباره اس��تفاده از تلفن های همراه 
و دس��تگاه های الکترونیکی صادر کرده است. مقامات 
دفاع��ی آمریکا در ماه م��ه محدودیت های جدیدی را 
برای اس��تفاده از گوشی های همراه و بایر دستگاه های 

بی سیم در پنتاگون اعالم کردند.

گزارش

یری خواستار وساطت فرانسه  الحر
کردن��د  اع��الم  لبنان��ی  رس��انه های  خط نخس��ت وزیر دولت پیشبرد امور لبنان ســــر
به فرانس��ه رفت تا از این کشور و عربستان درخواست کند 

با مداخله، روند تشکیل دولت لبنان را تسهیل کنند.
س��ایت ها و رسانه های لبنان بر مسأله رکود در تشکیل 
دول��ت جدید، بازگش��ت »س��عد الحریری« نخس��ت وزیر 
مکلف از س��فر فرانس��ه و گمانه زنی هایی درباره درخواست 
میانجی گ��ری وی از فرانس��ه و عربس��تان متمرکز ش��دند. 
روزنام��ه »الجمهوری��ه« در همین راس��تا به نق��ل از منابع 
سیاس��ی عالی رتبه نوشت، هدف از س��فر سعد الحریری به 
فرانسه درخواست وی برای میانجی گری »امانوئل ماکرون« 
رئیس جمهور این کش��ور نزد »محمد بن سلمان« ولی عهد 

عربستان است تا تشکیل دولت لبنان تسهیل شود.

در ادامه این گزارش آمده اس��ت، ماکرون مدتی است که 
بنا به درخواس��ت الحریری با سعودی ها در این راستا صحبت 
می کند اما پاسخی از جانب ریاض نداشته است. برخی اعضای 
حزب اهلل از جمله »ش��یخ علی دعموش« نائب رئیس شورای 
اجرایی این جنبش هفته جاری خواستار پایان سنگ اندازی های 

عربستان در روند تشکیل دولت لبنان شدند. 
الجمهوریه در ادامه به نقل از محافل نزدیک به »میشل 
عون« رئیس جمهور لبنان گزارش داد، وی همچنان منتظر 
پیشنهادات س��عد الحریری اس��ت اما بر اصول فوق تأکید 
دارد: احت��رام به نتایج انتخابات پارلمانی و متناس��ب بودن 
س��همیه های وزارتی با نتایج انتخابات. بنا به گفته نزدیکان 
سعد میش��ل عون، وی معتقد است در برابر سعد الحریری 
دو گزینه بیش��تر وجود ندارد: تش��کیل دولت وحدت ملی 
براس��اس نتایج انتخابات و تش��کیل دول��ت اکثریت که به 

دموکراسی نزدیکتر است. 

یکا برای تثبیت حضور در عراق ترفند آمر
کارشناس��ان امنیت��ی ع��راق از ترفند  ن ا جدی��د آمریکا برای حض��ور دایمی در بحـــــر
عراق و تثبیت این حضور، تحت پوش��ش نیروهای ناتو خبر 

دادند.
»حاف��ظ البش��ارة« در گفت وگ��و ب��ا پای��گاه خب��ری 
»المعلومة« اظهار داشت: نیروهای آمریکایی گام به گام در 
حال تثبیت حضورشان در عراق به صورت دایمی در قالبی 
جدید هستند. البشارة توضیح داد: واشنگتن تالش می کند 
ت��ا نیروهای ناتو را وارد عراق کند ت��ا جایگزین نیروهایش 
در این کش��ور شود اما باطن امر این است که تنها سربازان 
آمریکایی با س��ربازان جدیدی که در ناتو هس��تند، تعویض 
می ش��وند و فعالیت آنها نیز تحت نظارت دستگاه اطالعاتی 
آمری��کا خواهد بود. وی با اش��اره به اینک��ه هدف آمریکا از 

این اقدام، پوش��ش دادن به حضورش در عراق و مشروعیت  
بخش��ی به این امر است، تاکید کرد که نیروهای ناتو اکنون 
وارد عراق شده اند و در حال جایگزینی با نیروهای آمریکایی 
در برخی پایگاه های نظامی این کش��ور در االنبار، کرکوک 

و نینوی هستند. 
دولت عراق نیز در قبال این مس��ئله سکوت کرده است 

زیرا نمی تواند با این امر مخالفت یا مقابله کند.
این در حالی اس��ت که »حمید الهایس« رئیس شورای 
نجات االنب��ار نیز درباره افزایش تح��رکات اخیر داعش در 
اطراف شهرس��تان »الرطبة« در غرب االنبار تحت پوش��ش 

نیروهای امریکایی هشدار داده است
پیش از این »جمیله العبیدی« نماینده س��ابق پارلمان 
ع��راق نیز هش��دار داده بود که تالش ه��ای ناتو برای ایجاد 
پایگاه های نظامی در مناطق مختلف کشور، پوشش جدیدی 

برای ابقای نیروهای آمریکایی در عراق است. 

هر روزی که می گذرد، اوضاع انس��انی  آسـيا در یم��ن بدتر می ش��ود و این کش��ور غـرب 
اکنون پس از گذش��ت س��ه س��ال و نیم از جن��گ ائتالف 

سعودی در آستانه قحطی کامل قرار دارد.
 خط��ر مرگ در یمن دیگر منحصر ب��ه بمباران ائتالف 
متجاوز س��عودی نمی ش��ود و به خطر وبا و قحطی رس��یده 
اس��ت. مردم یمن در حالی چهارمین س��ال جنگ را تجربه 
می کنن��د که بی��ش از ۹ میلیون نفر آنه��ا اکنون نمی دانند 
وعده غذایی بعدی آنها چه اس��ت و از کجا می خواهد تامین 
شود. گرسنگی در یمن به جایی رسیده است که بسیاری از 
والدین یمنی برای اینکه ش��اهد تلف شدن فرزندان خود به 
دلیل سوء تغذیه نباشند، اعضای بدن خود را می فروشند. این 
مرگ خاموش و ساکت یمنی ها بویژه برای کودکان یمنی به 
یک »فاجعه شایع« تبدیل شده است؛ به طوری که بارها در 
یمن اتفاق افتاده که کودکان و نوزادان به دلیل گرسنگی در 

برابر چشمان والدین جان خود را از دست داده اند.
یمن این روزها بدترین کش��ور از لحاظ بحران انس��انی 
اس��ت؛ بحرانی که پس از محاص��ره هوایی و دریایی ائتالف 
متجاوز س��عودی - اماراتی با حمایت غربی ها، عمال به یک 
»فاجعه« تبدیل ش��ده اس��ت و بیمارس��تان ها و کانال های 
آبی و زیر س��اخت های این کشور افزون بر بمباران هر روزه 
منازل مس��کونی، هدف قرار می گیرن��د. در همین ارتباط، 
هماهنگ کننده سازمان ملل در امور انسانی یمن فاش کرد 
ک��ه میلیون ها نف��ر از یمنی ها هر روز ب��ه دنبال یک وعده 
غ��ذا هس��تند. خانم »لی��ز گران��دی« هماهنگ کننده امور 
بشردوس��تانه س��ازمان ملل در یمن در بیانیه ای اعالم کرد 
ک��ه ۸.۴ میلیون نفر از یمنی ه��ا نمی  دانند که غذای آنها از 
کج��ا خواهد آمد و وعده غذایی بعدی آنها چه خواهد بود و 

بسیاری از آنها در طول روز یک وعده غذا دارند.
مس��ئول س��ازمان ملل درباره تبعات حم��الت هوایی 
ائتالف س��عودی ب��ه منابع بهداش��تی و آبی یمن هش��دار 
داد و اع��الم کرد که »بحران انس��انی در یم��ن بزرگترین 
بحران جهان اس��ت.« گزارش های س��ری س��ازمان ملل و 
گفت  وگوهای رس��انه ای مس��ئوالن حقوق بش��ری نش��ان 
می ده��د ک��ه ائتالف س��عودی روی بحرانی ک��ردن اوضاع 
انس��انی و فاجعه آمیز بودن آن تمرکز کرده و از راه دریایی 
و هوایی مانع ورود کمک های بشردوس��تانه به یمن به بهانه 

کمک های تسلیحاتی می شوند.
در این گزارش های س��ری آمده اس��ت که کشتی های 
ائتالف س��عودی یکی از کشتی های حامل کمک های انسان 
دوس��تانه و کاالهای تجاری را قب��ل از آنکه به بنادر یمنی 
برسند، بازگردانند؛ با وجود اینکه مهر تائید سازمان ملل را 
داشت و این نهاد بین المللی تائید کرده بود که کشتی خالی 
از هرگونه س��الحی است. گزارش های س��ری حاکی از آن 
است که عربستان از ورود هفت کشتی حامل مواد غذایی و 
دارو به یمن به مدت س��ه ماه جلوگیری کرده بود، تا اینکه 
کمک های اولیه فاس��د ش��دند. در یکی دیگ��ر از گزارش ها 
آمده اس��ت که ائتالف س��عودی همچنین مانع ورود چهار 
کش��تی نفتی حامل ۷1 تُن سوخت یعنی معادل 10 درصد 

از نیازهای ماهانه یمن شد.
»اش��واق محرم« پزش��ک یمنی ساکن ش��هر الحدیده 
درباره اوضاع بد یمن گفته که »وضعیت قطحی یمن اکنون 
ش��بیه وضعیت قحطی سومالی است که از تلویزیون شاهد 
آن بودم.« پزشک یمنی تاکید کرد که »اگر حمالت هوایی 
علیه یمن باعث تلفات نش��ود، بیماری و گرس��نگی شدید 

باعث فوت می شود و این بدترین نوع آن است.«

مرگ خاموش هزاران یمنی 
براساس نتایج نظرسنجی اخیر، میزان  لش م��ی، چـــــا ت��رزا  مذاک��رات  از  حمای��ت 
نخس��ت وزیر انگلیس برای بریگزیت به 22 درصد رس��یده 

است.
حمای��ت از مذاک��رات بریگزیت توس��ط دولت انگلیس 
در نیمه اول س��ال 201۷، ۵۵ درصد ب��ود اما پس از وقوع 
اختالفات داخلی در دولت بر سر توافق آینده روابط بریتانیا 
با اتحادیه اروپا، این حمایت رفته رفته کمتر ش��د. براساس 
نتایج نظرسنجی او آر بی، طبق اعالم نظر نزدیک به 2000 
ش��رکت کننده در این نظرس��نجی، ۶0 درصد از آنها دیگر 
اعتماد ندارند که ترزا می توافق درستی انجام  دهد. این در 
حالی است که ماه گذشته میالدی این رقم ۵۶ درصد بود.

براس��اس نظرسنجی اخیر تنها 22 درصد بر این باورند 
که ترزا م��ی توافق خوبی را انجام می دهد و باقی ش��رکت 
کنن��دگان اعالم کردند که نمی دانن��د. در حال حاضر تنها 
چند ماه تا 2۹ ماه مارس 201۹ برای خروج رسمی بریتانیا 
از اتحادیه اروپا زمان باقی مانده است اما دولت می، پارلمان، 
مردم و جامعه تجاری بریتانیا اختالف نظرهای گس��ترده ای 

درباره خروج از اتحادیه اروپا دارند. 
براساس پیشنهاد می، او در نظر دارد که روابط نزدیک 
تج��اری با اتحادیه اروپا باقی بمان��د. با توجه به چالش های 
به وجود آمده در داخل دولت می گمانه زنی هایی وجود دارد 
که او در آینده با چالش رهبری مواجه ش��ود. در این میان 
ویلی��ام هیگ، وزیر خارجه اس��بق انگلیس گفت، بریتانیا و 
فرانس��ه اکنون در مواجهه با ظهور چین در جهان و کاهش 
اعتماد به آمریکا بیش از هر زمان به یکدیگر احتیاج دارند.

ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه اسبق انگلیس در مطلبی 
در روزنامه دیلی تلگراف به امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری 

فرانسه هش��دار داد به نفع فرانسه نخواهد بود که مانعی بر 
سر راه انگلیس در راستای دستیابی به یک توافق بریگزیت 
مطلوب باش��د. ویلی��ام هیگ در حالی که اخی��را ترزا می، 
نخس��ت وزیر انگلی��س تعطیالتش را به منظ��ور دیداری با 
رئیس جمهوری فرانس��ه در فورت دو برگانس��ون نیمه کاره 
گذاش��ت، در این مطلب تصریح کرد: روشن است که وزرای 
ما مش��خص کرده اند که فرانسه بزرگترین مانع ملی بر سر 

راه یک توافق است.
او پیش بینی کرد که رئیس جمهوری فرانسه در مذاکرات 
مربوط ب��ه بریگزیت موضع سرس��ختانه ای را حفظ خواهد 
کرد. هیگ او را با شارل دوگل، رئیس جمهوری فقید فرانسه 
ک��ه در دهه 1۹۶0 مانع عضویت بریتانیا در بازار مش��ترک 
شد، تش��بیه کرد. او در عین حال استدالل کرد که این دو 
کش��ور یعنی انگلیس و فرانسه در مواجهه با تغییرات بزرگ 
جهانی بیش از هر زمانی به هم نیاز دارند و شکست اتحادیه 
اروپا در دستیابی به یک روابط ویژه با بریتانیا بعد از خروج، 
به فرصت های آن برای بقا لطمه وارد خواهد کرد. خبر دیگر 
از انگلیس آنکه 12 تن از قانونگذاران میانه روی حزب کارگر 
انگلیس دست کم دو مرتبه با برگزاری نشست هایی محرمانه 

درباره طراحی توطئه درون حزبی رایزنی کردند.
 لیز کندال، نامزد سابق رهبری حزب کارگر انگلیس و 
اس��تفان کیناک، پسر رهبر سابق این حزب هم در جلسات 
حضور داشتند. این قانونگذاران انگلیسی برای تشکیل جلسه 
عمارتی لوکس در منطقه روستایی ساسکس به قیمت 1۴۴ 
پوند به ازای هر ش��ب اجازه کرده بودن��د. طبق گزارش ها، 
آخرین جلسه آنها ماه مه برگزار شد. همچنین چوکا اومونا، 
وزیر بازرگانی س��ابق دولت سایه و جان وودکاک، قانونگذار 

مستقل انگلیسی هم در جلسات حاضر بودند.

ترزا همچنان در برزخ برگزیت

بشـر گروه فرادید  کشتار بی گناهان در کشوری حقـوق 
که خ��ود را مدعی حقوق بش��ر می دان��د هر روز 
قربانیان بیش��تری می گیرد چنانکه براس��اس یک 
یافت��ه جدی��د، پلیس آمری��کا روزانه س��ه مرد را 
می کش��د که بیش از 1000 نفر در س��ال می شود 
و این بس��یار بیشتر از تعدادی افرادی است که در 

آمارهای رسمی ذکر می شود.
براس��اس ای��ن یافته جدید ک��ه در تاریخ 1۹ 
ژوئی��ه و در مجل��ه آمریکایی "س��المت عمومی" 
منتشر ش��د، پلیس آمریکا مس��ئول کشته شدن 
ح��دود هش��ت درصد از تمام��ی م��ردان بالغ در 
ای��االت متحده و در بازه زمان��ی 2012 تا 201۸ 

بوده است.
ای��ن مطالعه تحقیقی توس��ط یک تیم جامعه 
شناس��ی از دو دانش��گاه کورنل و واشنگتن انجام 
ش��ده اس��ت. این محققان از داده های غیررسمی 
مربوط به یک س��ایت که افراد کشته شده توسط 

پلیس را ثبت می کند، استفاده کرده اند.
براساس این مطالعه جدید، خطر واقعی کشته 
شدن توسط پلیس دو برابر بیشتر از آنچه است که 
در پایگاه های داده ای رسمی اداره آمار دادگستری 
یا سیس��تم آمار حیاتی ملی آمریکا گزارش ش��ده 
اس��ت. این بدان دلیل است که آژانس های پلیس 
مل��زم به ارائه اطالعات درب��اره قتل ها و مرگ های 
مرتبط با پلیس به دولت فدرال نیستند. همچنین 
اداره های پلیس و پزشکی قانونی معموال به صورت 
دقیق مرگ های مرتبط با کش��ته ش��دن توس��ط 
پلی��س را مش��خص نمی کنند ی��ا از ارائه گزارش 
دقیق ن��اکام می مانند. در این گ��زارش همچنین 
آمده است: محققان براس��اس داده های مربوط به 
وب سایت "درگیری های کشنده" که درباره ۹۷۹۵ 
مرگ مرتبط با پلیس اس��ت، استفاده کرده اند که 

در سال های 2012 تا 201۸ رخ داده است.
در ای��ن مطالعه همچنین مش��خص ش��د که 
عالوه بر نرخ قتل توس��ط پلیس که دو برابر بیشتر 
از آماره��ای ارائه ش��ده در منابع داده ای رس��می 
اس��ت، مردان التی��ن تبار و سیاه پوس��ت بیش از 
مردان سفیدپوس��ت در معرض خطر کشته شدن 
توسط پلیس قرار دارند به طوری که ریسک مرگ 
مردان س��یاه بین 1.۹ و 2.۴ نفر در هر 100 هزار 
نفر در سال اس��ت در حالی که میزان خطر مرگ 
مردان التین تبار به دس��ت پلیس بین 0.۸ و 1.2 
است اما این احتمال برای سفیدپوستان بین 0.۶ و 
0.۷ است. بدان معنا که به صورت میانگین مردان 
سیاه پوست سه برابر بیشتر از دیگران توسط پلیس 
کشته می شوند در حالی که مردان التین تبار ۴0 
درص��د بیش��تر از مردان سفیدپوس��ت در معرض 

کشته شدن توسط پلیس آمریکا قرار دارند.
البت��ه اخت��الف در م��رگ م��ردان در ایاالت 
مختلف آمریکا متفاوت است. به طوری که مردان 
سیاه پوس��ت در معرض کشته شدن توسط پلیس 
بیشتر در اکالهاما قرار دارند در حالی که این میزان 
برای مردان التین تبار در نیومکزیکو بیشتر است. 
البته خطر کش��ته ش��دن مردان سفیدپوست هم 
توسط پلیس در اکالهاما به شدت باالست.همچنین 
در این گزارش آمده اس��ت: مردان 10 برابر بیشتر 
از زنان توس��ط پلیس کشته می شوند و اختالفات 
ن��ژادی برای زن��ان هم در ای��االت مختلف آمریکا 
وجود دارد. به طوری که زنان بومی  آالس��کا، زنان 

سرخ پوس��ت آمریکایی و زنان سیاه پوست بیش از 
همتایان سفیدپوس��ت خودشان در معرض کشته 

شدن توسط پلیس قرار دارد.
در ادام��ه ای��ن مطالعه همچنین آمده اس��ت 
که باید اقداماتی برای کاهش قتل توس��ط پلیس 
ص��ورت بگیرد و به ماموران پلیس یادآوری ش��ود 
تا از نیروی مرگبار و کش��نده کمتر استفاده کنند. 
به عالوه اقداماتی برای کاهش خشونت در مناطق 
هدف که نرخ قتل در آنها بیشتر است، باید صورت 

گیرد.
براساس گزارش »اینفوگرافی خشونت پلیس« 
ن��ه تنها سیاه پوس��تان آمری��کا 2۵ درصد از هدف 

خشونت های پیلس هستند بلکه احتمال هدف قرار 
گرفتن آنها از س��وی پلیس سه برابر سفیدپوستان 
اس��ت. پایگاه »نیوزویک« در گزارشی به خشونت 
پلیس آمریکا در طول سال جاری پرداخته و ضمن 
بی��ان این مطلب که بی��ش از 1100 نفر در طول 
س��ال 201۷ از س��وی پلیس هدف قرر گرفته اند 
می نویس��د که سیاه پوستان آمریکا بیشترین هدف 
این خش��ونت ها هس��تند. نیوزویک می نویسد: در 
ط��ول س��ال 201۷، 112۹ نف��ر از م��ردم آمریکا 
از س��وی پلیس ب��ه قتل رس��یده اند و در حالی که 
سیاه پوس��تان تنها 13 درصد جمعی��ت آمریکا را 
تشکیل می دهند اما حدود یک چهارم از افرادی که 

هدف خشونت پلیس بوده اند از سیاهان هستند.
»اینفوگراف��ی خش��ونت  گ��زارش  براس��اس 
پلیس« نه تنها سیاه پوس��تان آمری��کا 2۵ درصد 
از هدف خش��ونت های پیلس هستند بلکه احتمال 
ه��دف قرار گرفتن آنها از س��وی پلیس س��ه برابر 

سفیدپوستان است.
»بریتانی پکنت« یکی از تنظیم کنندگان این 
گزارش می گوید: امروز روز بزرگی اس��ت که به ما 
یادآوری می کند خش��ونت پلی��س آمریکا با پایان 
یافتن فاصله بس��یار زیادی دارد. پکنت در صفحه 
توییتر خود می نویس��د: امروز ما گزارش جدیدی 
که مرگ بیش از 1100 نفر از سوی پلیس آمریکا 
را بررس��ی می کن��د منتش��ر کردیم ب��رای یافتن 
راهحل��ی برای ای��ن موض��وع درک عمیق تری از 

خشونت پلیس به دست آورید.
»دی ری مکسون«، فعال حقوق اجتماعی که 
در تنظیم گزارش درباره خشونت پلیس آمریکا نیز 
نقش داشته می گوید: تجزیه و تحلیل های ما نشان 
می ده��د که این قتل های پلیس قابل پیش��گیری 
بوده ان��د. نیوزویک می نویس��د: احتمال قتل مردم 
آمری��کا در برخی از نقاط کش��ور از س��وی پلیس 
بسیار بیشتر است و آمار قتل سیاهان در شهرهای 
بزرگ از س��وی پلیس بس��یار بیش��تر از آمار ملی 
قتل اس��ت، برای مثال احتمال قتل سیاه پوستان 
اوکالهما از س��وی پلیس ۷ برابر بیشتر از احتمال 
قتل همتایان آنها در گرجس��تان اس��ت. در بخش 
دیگری از این گزارش آمده اس��ت: قتل شهروندان 
در آمریکا هیچ گونه ارتباط��ی با میزان وقوع جرم 
نی��ز ندارد؛ برای مث��ال »دترویت« آم��اری باال از 
وق��وع جرم و جنایت دارد اما قتل ش��هروندان در 
این منطق بس��یار کم است اما »اوکالهما« میزان 
پایینی از وقوع جرم را دارد اما قتل ش��هروندان در 

این منطقه از سوی پلیس بسیار باالست.

جنایت عليه بشریت در کشور مدعی حقوق بشر هر روز قربانی می گيرد

کشتار سه نفر سهم روزانه پلیس آمریکا
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آمریکایی گفتند که س��ازمان مقـــاومـت مقامات امنیتی به یک روزنامه 
جاسوس��ی رژیم صهیونیس��تی »موس��اد« طراح و 

مجری ترور دانشمند موشکی سوریه بوده است.
 مقاماتی از یک سازمان اطالعاتی منطقه ای به 
دست داشتن سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی 
»موس��اد« در ترور دکتر »عزیز اس��بر« دانشمند 
س��وری اعتراف کردن��د. این مقام ارش��د امنیتی 
که نام و س��ازمان متبوعش فاش نشد، به روزنامه 
»نیوی��ورک تایمز« گفت که این حداقل چهارمین 
بار طی سه سال اخیر است که رژیم صهیونیستی 
یک مهندس و دانش��مند نظامی از محور مقاومت 

را در کشورهای خارجی ترور می کند.
طب��ق اطالعات محرمانه ای که به دس��ت این 
س��ازمان امنیتی منطقه ای رس��یده، موساد برای 
م��دت طوالن��ی دکتر اس��بر را زیر نظر داش��ته و 
نهایتا روز ش��نبه با پیدا کردن فرصت مناس��ب با 
اس��تفاده از خودروی بمب گذاری ش��ده، وی را به 

قتل رساند.
صهیونیست ها ادعا می کنند اسبر ریاست یگان 
محرمان��ه وی��ژه ای به نام »بخ��ش ۴« را در مرکز 
مطالعات علمی و تحقیقاتی سوریه برعهده داشته 
و مس��ئول آغاز تولید موش��ک های هدایت شونده 

نقطه زن در این کشور بوده است.
نیویورک تایمز همچنین به نقل از یک مقام در 
ائتالف ایران - سوریه نوشت که رژیم صهیونیستی 
به دنبال ترور اس��بر بود زیرا او نقش برجس��ته ای 
در برنامه موش��کی ارتش س��وریه حت��ی پیش از 
آغاز بحران در س��ال 2011 داش��ته اس��ت. طبق 
قوانین رژیم صهیونیس��تی، فقط مقام نخست وزیر 
اختیار صدور دس��تور عملیات ت��رور را دارد که به 
نام »درمان منفی« در موس��اد ش��ناخته می شود. 
بدین ترتیب، ترور دکتر اس��بر به دستور مستقیم 
»بنیامی��ن نتانیاه��و« بوده اس��ت. س��خنگوهای 
نخست وزیری و وزارت جنگ رژیم صهیونیستی از 

اظهار نظر درباره این مسئله امتناع کردند.
»ایس��رائیل کات��ص« وزی��ر اطالع��ات رژیم 
صهیونیس��تی ام��ا در واکن��ش ب��ه ای��ن گزارش 
نیوی��ورک تایم��ز، بدون تایید ی��ا رد کردن آن، از 
ترور دانش��مند سوری استقبال کرد. شامگاه شنبه 
1۴ م��رداد بود که منابع س��وری اعالم کردند که 
دکتر »عزیز اسبر«  مدیر مرکز پژوهش های علمی 
منطق��ه »مصی��اف« در انفجاری که خ��ودرو او را 
هدف گرفته، جان باخته است. این در حالی است 

که صبح یکشنبه، گروه موسوم به »َسریة ابو عماره 
للمهام الخاص��ة« )گروهان عملیات ویژه ابوعماره( 
مس��ئولیت این ترور را بر عهده گرفت. خبر دیگر 
از سوریه آنکه ارتش س��وریه برای سومین روز به 
عملیات خود علیه داعش در اس��تان سویداء ادامه 
داد و در مرحله نخس��ت در تالش است که کنترل 

مناطق مرتفع این منطقه را به دست گیرد.
 ارتش س��وریه در جریان سومین روز عملیات 
علی��ه باقی مانده عناصر داعش در ش��رق اس��تان 
س��ویداء )صحرای س��ویداء( در جنوب این کشور، 
دامنه عملیات خود را گسترش داد. منابع میدانی 
اعالم کردند که ارتش س��وریه ش��بی سخت و پر 
از درگی��ری را از س��ر گذرانده اما موفق ش��ده که 
نقاط مرتفعی را که به دیگر نقاط مش��رف اس��ت، 

تصاحب کند.
نیروه��ای ارتش س��وریه که از روز یکش��نبه 
1۴ مردادم��اه عملیات پاکس��ازی حض��ور داعش 
در صح��رای س��ویداء را کلید زدند توانس��ته اند از 
دو محور پیش��روی کنند. روزنامه الوطن س��وریه 
گ��زارش داد که نیروهای س��وری توانس��ته اند در 
شمال شرق سویداء کنترل چند موضع را به دست 

گرفته و در شرق س��ویداء ارتفاعات واقع در شرق 
روستای »السبکی« را آزاد کنند.

همزمان با عملیات ارتش سوریه، جنگنده های 
سوری نیز محورهای درگیری با داعش را بمباران 
می کنند و از ش��امگاه یکش��نبه تا به امروز شمار 
زی��ادی از عناص��ر داعش در جری��ان این حمالت 
کش��ته شده اند. به طور کلی عملیات ارتش سوریه 
بر محوره��ای منطقه »ملح رش��یده«، »الکرع« و 
»الدیاث��ه« و چند محور فرع��ی دیگر در صحرای 
ش��رقی س��ویداء متمرکز بوده و نیروهای س��وری 
حمالت خود به سمت ارتفاعات راهبردی »دکوه« 

را ادامه می دهند.
برخی از یگان های ارتش س��وریه موفق شدند 
کنت��رل چند ارتفاع را به دس��ت گیرن��د. در واقع 
مرحله نخس��ت عملیات ارتش س��وریه، تسلط بر 
مناطق مرتفع است تا عملیات رصد منطقه آسانتر 
ش��ده، از پاتک های ناگهانی داع��ش جلوگیری و 
مساحت گس��ترده تری مشخص ش��ود و عملیات 
پیش��روی به سمت سایر ارتفاعات و عمق صحرای 
س��ویداء برای پایان دادن به حضور داعش در این 
منطقه آسان تر انجام گیرد. صفحه »السویداء 2۴« 
در فیس��بوک اعالم کرد که نیروهای ارتش سوریه 
از چند محور در صحرای سویداء به سمت منطقه 

الکراع واقع در شرق روستاهای »الرضیمة الشرقیة، 
عراجة و دوما« پیشروی کردند.

نیروه��ای س��وری همچنی��ن ب��ه عملیات به 
س��مت منطقه »الدیاثه« از محورهای »الش��ریحی 
و الش��بکی« ادام��ه دادند و یک منب��ع نظامی در 
همین راس��تا اعالم کرد: »ارتش سوریه بر شماری 
از ارتفاع��ات صحرای س��ویداء از جمل��ه ارتفاعات 
الرزین و منطقه غبش��ه مس��لط شده و پس از فرار 
عناص��ر داعش به س��مت مناط��ق صعب العبور از 
نظر آتش��باری بر ]منطقه[ مغر ملحه تسلط یافته 
است«. برخی از منابع خبری معارض اعالم کردند 
که گروههای معارضی که در اس��تان درعا با ارتش 
س��وریه مصالحه کرده بودند، به نیروهای س��وری 
پیوس��ته  و به این منطقه تجهیزات نظامی ارس��ال 
کرده اند. عملیات ارتش سوریه در این محور پس از 
حمالت خونبار و انفجارهای مهیبی آغاز ش��ده که 
عناصر داعش در شهر و ریف شمال شرقی سویداء 
علیه غیرنظامیان انجام دادند و درپی آن دست کم 
2۵0 نف��ر جان باختند. خبر دیگر آنکه واش��نگتن 
در تالش است برای عدم تحقق هرگونه راه حل در 
شمال سوریه، س��قف مطالبات ُکردها با دمشق را 
افزایش دهد؛ هر چند نخستین اقدام آمریکا در این 

زمینه مانع تراشی در مسیر این مذاکرات است. 
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