سرخط

معنای سیاست بیطرفی

لبنان امن و با ثبات خواهد ماند

رئیسجمهور لبنان اعالم کرد تأکید بیروت بر سیاس��ت بیطرفی بدان معنا
نیس��ت که از س��رزمین و منافع خود که به ضرر کشورهای عربی دیگر نیست،
دفاع نکند.
میش��ل عون اعالم کرد این کش��ور بر سیاس��ت «بیطرفی» تکیه میکند و
امکان ندارد در نبرد یک کشور برادر علیه کشور برادر دیگر ،جانبداری یک طرف
را کند .عون ادامه داد اما بیطرفی به معنای بیخیالی درباره منافع نیست و لبنان از
خاک و منافعی که به ضرر هیچ کشور عربی دیگر نیست ،دفاع خواهد کرد.
عون بر ضرورت بازگش��ت آوارگان س��وریه تأکید کرد و گفت :آیا کسی از بازگشت
آوارگان س��وری به کشورش��ان ضرر کرد؟ و آیا اگر تولیدات ما از گذرگاه «نصیب» (در
مرز اردن و سوریه) عبور کند ،کسی ضرر خواهد کرد؟ اخیر  6گروه از آوارگان سوری از
لبنان به کشورشان بازگشتهاند و آمار رسمی درباره تعداد آنها وجود ندارد.
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غرب آسیا

پیشبینی سیدحسن نصراهلل

فرمان��ده ارتش لبنان تاکید ک��رد به لطف تالشها و دس��تاوردهای ارتش
لبنان ،این کش��ور هم��واره منطقهای امن و با ثب��ات در خاورمیانه باقی خواهد
ماند.
ای��ن بخش��ی از س��خنانژنرال جوزف ع��ون بود که در حاش��یه رزمایش
یگانه��ای ارتش لبنان با مهمات جنگی ایراد کرد .این رزمایش در حضور رابرت
کارم مع��اون امور امنیت بینالمللی وزارت دفاع آمریکا و الیزابت ریچارد س��فیر این
کشور در لبنان برگزار شد.
پی��ش از آغاز این رزمایش ژنرال عون ب��ا معاون وزیر دفاع آمریکا و هیئت همراه وی
دی��دار و درباره روابط و همکاری بین ارتش آمریکا و لبنان گفتوگو کرد .وی همچنین با
مارتین هوس سفیر آلمان در بیروت دیدار و درباره اوضاع لبنان و روابط و همکاری بین دو
طرف گفتوگو کرد .ارتش لبنان بر مقابله با هرگونه تهدید خارجی تاکید کرده است.

دبی��رکل حزباهلل لبنان پیشبین��ی کرد که تا زمان حضور دونالد ترامپ بر
سر قدرت فشار مالی بر این حزب ادامه داشته باشد.
سیدحسن نصراهلل در جریان دیدار با اعضای گروه «فرهنگسازی جهادی»
تاکید کرد :پیشبینی میکنیم که فش��ار مالی بر حزباهلل چند س��ال دیگر نیز
ادامه داش��ته باشد چراکه به نظر میرس��د تا زمانیکه دونالد ترامپ رئیسجمهور
آمریکا در قدرت باشد این فشار ادامه پیدا کند.
وی اف��زود :حزباهلل طی هفت سال اخیر در قلب نبرد ماهیتی قرار داش��ت .آمریکا
هفت تریلیون دالر هزینه کرد و این هزینه جدای از هزینه کشورهای خلیجفارس است
ام��ا چیزی به دست نیاورد .نصراهلل تاکید کرد :آمادگی معنوی و ایمانی مهمترین عامل
در تحقق پیروزی است نه فقط داشتن موشک و انبار سالح .آمریکا و شرکای منطقهای
آن برای مقابله با مقاومت به حزب اهلل فشار مالی میآورند.

فرادیـد
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یادداشت

ذرهبین
مص�ر :دادس��تانی کل مصر دس��تور حبس ۱۵
روزه هف��ت نف��ر از معارضان «عبدالفتاح السیس��ی»
رئیسجمه��ور ای��ن کش��ور را صادر کرد .دادس��تانی
کل مص��ر به این افراد اتهام مش��ارکت ب��ا یک گروه
تروریس��تی ب��رای تحقق اهداف این گ��روه و حمایت
مالی از آن به منظور ارتکاب جنایت تروریس��تی وارد
کرده است .بازجویی از این افراد از پنجشنبه شب آغاز
شده و دادستانی کل دستور حبس  ۱۵روزه «معصوم
م��رزوق»« ،یحیی القزاز»« ،رائد س�لامه» و چهار نفر
دیگر را صادر کرده است.
افغانس�تان :مقامات پایگاه « ۲۰۹ش��اهین» در
شمال افغانستان اعالم کردند که نیروهای دولتی این
کشور کنترل شهر کوهس��تان واقع در والیت فاریاب
را به دس��ت گرفتند« .حنیف رضایی» سخنگوی این
پای��گاه گفت :در ای��ن عملیات ش��ماری از طالبان از
جمله برخی فرماندهان این گروه کشته شدهاند .بر اثر
حمالت هوایی در روس��تای «قضات» شهر کوهستان
فاریاب ۳۰ ،طالب مس��لح به همراه چند فرمانده این
گروه ،کشته شدهاند.
بحرین :س��ازمان گزارشگران بدون مرز بار دیگر
خواس��تار آزادی "نبیل رجب" ،فع��ال بحرینی حقوق
بش��ر و  ۱۶روزنامهنگار بازداشت ش��ده در این کشور
ش��د .سازمان گزارش��گران بدون مرز با انتشار مطلبی
در ش��بکه اجتماعی توئیتر اعالم کرد :رجب شش ماه
پی��ش به دلیل نش��ر مطالبی علیه دول��ت بحرین در
توئیتر پس از پایان محکومیت دوس��الهاش ،بار دیگر
به  ۵س��ال حبس محکوم شد .وی در سال  ۲۰۱۶نیز
به دلیل آن چه نش��ر اخب��ار دروغین از اوضاع داخلی
بحرین اعالم شد به دو سال حبس محکوم گردید.

ویتن�ام :دادگاهی در ویتن��ام دو تبعه آمریکا را
به جرم تالش برای بران��دازی دولت ویتنام به تحمل
 ۱۴س��ال حبس محکوم کرده اس��ت .دادگاه ،این دو
ش��هروند آمریکا به نامهای «جیم��ز گوین» و «آنجل
ف��ان» را به برنامهریزی برای در اختیار گرفتن کنترل
ایس��تگاههای رادیویی و پخش پیامهای ضد دولت و
سازماندهی تظاهراتهای خیابانی متهم کرده است.

نیمچه گزارش
خدمترسانی فاجعهبار سعودی
به حجاج مغربی

رس��انههای مغربی با انتقاد از ش��یوه خدمترسانی
سعودی به حجاج این کشور نوشتند :مغربیها با مشکالت
لونقل و کیفیت غذا
زیادی از جمله محل اس��کان ،حم 
مواجه بودند و اوضاع بسیاری از آنها فاجعهبار بود.
تارنمای «مراکش آنالین» نوش��ت ،درپی شکایت
حجاج از وضعیت خود ،وزارت اوقاف و امور اس�لامی
مغ��رب روز جمعه جلس��های فوقالعاده ب��ا بعثه حج
مغرب تش��کیل داد .پیش از آن نیز «احمد التوفیق»
وزیر اوقاف و امور اس�لامی مغرب در تماس با همتای
س��عودی خود از مش��کالت به وجود آمده در مراسم
حج امس��ال به ویژه مشکالت غذا ،حملونقل و محل
اسکان حجاج گله و شکایت کرده بود.
مراک��ش آنالی��ن اف��زود ،ط��ی روزهای گذش��ته
ویدیوهایی در ش��بکههای اجتماعی منتش��ر ش��د که
نش��ان میدهد وضعیت حجاج نامناس��ب بوده اس��ت
و آنها روزهای س��ختی را س��پری کردهان��د .تارنمای
مغربی «کوش��ک» نوش��ت ،یحیی الیحیاوی تحلیلگر
سیاس��ی و استاد دانش��گاه با انتقاد از مسئوالن وزارت
اوقاف کشورش به دلیل سرپوش گذاشتن بر مشکالت
حاجیان گفت ،وزارت اوقاف در حالی منکر وضعیت بد
حاجیان میشود که برخی از آنها ناچار شدند چندبار
در س��رویسهای بهداشتی بخوابند .وی افزود :بسیاری
از حجاج در عرفات و مزدلفه با مش��کل جدی داشتند و
برخی از آنها در مناطق مختلف مکه سرگردان شدند در
حالی که همه هزینهها را پرداخت کرده بودند اما خدمات
مناس��ب به آنها ارائه نشد ،ش��خص شاه مغرب باید در
این خصوص دخالت کند .تارنمای «العمق المغربی» نیز
نوشت ،اوضاع بسیاری از حاجیان مغربی فاجعهبار بود.
ش��بکههای اجتماعی ویدیوهایی منتشر کرده که
حجاج مغربی در آن ،از ش��اه این کش��ور میخواهند
به مشکالت آنها رس��یدگی کند زیرا با آنان برخورد
بس��یار بدی ش��ده اس��ت و جدا از این به دلیل نبود
راهنما بسیاری از حجاج بیسواد موفق به به جا آوردن
مراسم حج به صورت درست نشدند.

نگاه دوباره به جنگ
فرامرز اصغری

س��وریه همچنان به عن��وان اصلی تحوالت غرب آس��یا
ش��ناخته میش��ود که نه تنها بازیگران منطقهای بلکه آن را
صحنه رقابت و تنش میان قدرتهای بزرگ عنوان میکنند.
بر این اس��اس هر تحولی در این کش��ور میتواند بر ساختار
نظ��ام بینالملل تاثیرگذار باش��د .آنچ��ه در باب تحوالت این
کش��ور قابل توجه است نوع موضعگیری کشورهای اروپایی و
آمریکا مبنی بر رویکرد به گزینه نظامی است.

گ�زارش ویژه

آمریکا ،فرانسه و انگلیس آماده حمله جدید علیه سوریه میشوند

گروه فرادید

همزمان ب��ا ادعاه��ای غرب
مبن��ی ب��ر احتم��ال اس��تفاده س��وریه از س�لاح
ش��یمیایی ،وزارت دفاع روسیه میگوید سه کشور
آمریکا ،فرانسه و انگلیس آماده حملهای دیگر علیه
سوریه میشوند.
وزارت دفاع روسیه تصریح کرده که گروههای
مسلح مستقر در سوریه آماده یک حمله شیمیایی
دیگ��ر با ه��دف تامین بهان��ه برای اق��دام نظامی
علیه سوریه میشوند .مس��کو همچنین انگلستان
را مته��م ک��رده ک��ه در آمادهس��ازی ای��ن حمله
ش��یمیایی با تروریستها همکاری میکند .وزارت
دفاع روس��یه همچنین با اش��اره به ورود ناوشکن
آمریکایی یواساس سالیوان به خلیجفارس ،گفته
است ناوشکن مزبور یک فروند بمبافکن بی1-بی
را در قطر مس��تقر کرده تا برای حمله به س��وریه
آماده باشد.
آخرین ب��ار ،آمریکا ،فرانس��ه و بریتانیا بامداد
 25فروردین س��ال جاری دس��ت به اقدام نظامی
علیه س��وریه زدند .در این حمل��ه بیش از یکصد
موش��ک به مناطقی در سوریه ش��لیک شد که به
گفته وزارت دفاع روس��یه ،ح��دود  70درصد آنها
رهگیری و منهدم ش��د .بهان��ه حمله فروردین نیز
حمله ش��یمیایی به منطقه دوما بود .دولت سوریه
تاکی��د کرد که این حمله نی��ز عملیات فریبکارانه
برای تحری��ک به اقدام نظامی علیه س��وریه بوده
است.
حمل��ه فروردی��ن ماه بدون هرگون��ه مجوز از
س��وی شورای امنیت س��ازمان ملل متحد صورت

وزارت دفاع روس��یه میگوید سه کش��ور آمریکا ،فرانسه
و انگلیس آماده حملهای دیگر علیه س��وریه میشوند .وزارت
دفاع روس��یه تصریح کرده که گروههای مس��لح مس��تقر در
سوریه آماده یک حمله ش��یمیایی دیگر با هدف تامین بهانه
برای اقدام نظامی علیه س��وریه میشوند .در همین چارچوب
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه میگوید آمریکا با نسبت دادن
حمالت ش��یمیایی به دولت س��وریه ،به مس��کو هشدار داد
چنانچه چنین حمالتی تکرار شود ،از هدف قرار دادن مواضع
دمشق ابایی نخواهد داشت .ظاهرا ً تهدید آمریکا از زبان جان
بولتون مش��اور امنیت ملی کاخ سفید و حین دیداری که در
ژنو با نیکالی پاتروشف همتای روسی خود داشته است ،ابراز
ش��د .بلومبرگ همچنین مدعی شد آمریکا اطالعاتی دارد که
نشان میدهد بش��ار اسد رئیسجمهوری سوریه ممکن است

در جریان آزادسازی استان ادلب واقع در شمال غرب سوریه،
از تسلیحات شیمیایی استفاده کند!
در ادامه روند توجیه گزینه نظامی علیه سوریه ،وزیر خارجه
انگلیس در نشس��تی در س��ازمان ملل متحد گفت��ه که گروه
تروریس��تی داعش با از دس��ت دادن سرزمینهایش در عراق و
سوریه به یک شبکه تروریستی مخفی تبدیل شده است.
حال این س��وال مطرح است که چرا غرب به دنبال تکرار
گزینه ادعای شیمیایی اس��ت و چرا تحرکات نظامی آنها این
روزها تش��دید شده است؟ اولین مس��ئلهای که در این حوزه
مطرح اس��ت روند تحوالت داخلی سوریه است .استان ادلب،
کمینگاه اصلی گروههای تروریستی در سوریه در مسیر آزادی
قرار گرفته است و تکمیل این راه تنها به مناسبترین سناریو
در چارچوب حفظ منافع و حاکمیت کشور و ارتش سوریه و نه

ح شیمیایی بهانه تکراری جنگافروزان
سال 

پذیرف��ت .گفته میش��ود هزینه حمل��ه فروردین
گذش��ته به س��وریه از جانب عربس��تان سعودی
تامین شده بود .این طراحی حمله در حالی مطرح
میشود که ارتش سوریه در منطقه ارتفاعات صفا
پیش��روی هزار و  500متری داش��ت و موفق شد
کنترل منطقه «خربه الحاوی» را به دس��ت گیرد
و در جریان این عملیات ش��ماری از عناصر داعش
را از پای درآورد .ارتش س��وریه همچنان در حال
تداوم محاص��ره عناصر داعش در ارتفاعات «صفا»
اس��ت که در مرز اداری صحراهای سویداء و ریف
دمشق واقع شده است.
ارتش سوریه با س�لاح توپخانهای خود مراکز
تجم��ع عناصر داعش را در این ارتفاعات راهبردی
ه��دف قرار داد .در محور «قبر الش��یخ حس��ین»
که یکی دیگر از محوره��ای اطراف ارتفاعات صفا
است ،ارتش س��وریه توانس��ت در جریان یک تله
انفجاری 40 ،تروریس��ت داع��ش را از پای درآورد
و ش��ماری از عناصر این گروه را بازداشت کند .در
این میان وزارت خارجه روسیه درخصوص هرگونه
اقدام ماجراجویانه آمریکا در سوریه به واشنگتن و
متحدانش هش��دار داد .این هشدار وزارت خارجه
روس��یه پس از آن صادر میش��ود که وزارت دفاع
این کشور نیز از برنامهریزی تروریستهای سوریه

ب��رای یک حمله ش��یمیایی با هدف ایج��اد بهانه
جهت حمله نظامی به سوریه خبر داد.
تالش کنونی دولت س��وریه برای پس از ادلب
است که مطمئنا مربوط به شرق سوریه خواهد بود
که معادله ادلب برای آن در نظر گرفته میش��ود،
یعنی تروریس��تها یا وارد مذاکره میشوند و یا با
عملیات نظامی تکلیف آنها یکسره میشود .پایگاه
خبری «العهد» در یادداش��تی به قلم «شارل ابی

استمرار وضعیت بحرانی صدها خانواده آواره در آمریکا
براس��اس گ��زارش مش��ترک اتحادیه
چـــــا لش
آزادیهای ش��هروندی آمری��کا و اداره
مهاجرت و گمرک آمری��کا ،هنوز  565کودک خانوادههای
آواره از والدین خود جدا هس��تند و در بازداشت دولت قرار
دارند.
از زمان��ی که یک قاض��ی آمریکایی ب��ه دولت آمریکا
دس��تور داد ک��ودکان مهاج��ر را که در مرز از والدینش��ان
جدا ش��دهاند ب��ه خانوادههایش��ان برس��انند ،تقریبا دو ماه
میگ��ذرد ،اما صدها خانواده هنوز از یکدیگر جدا هس��تند
و خبره��ا حاکی از آن اس��ت ک��ه والدین این ک��ودکان به
کشورهایشان بازگردانده ش��دهاند در حالی که کودکانشان
هنوز در بازداش��ت به س��ر میبرند و حتی کودکان کم سن
و س��الی که به والدینشان باز پس داده شدهاند دیگر آنها را
نمیشناسند.
در بیس��ت و شش��م ژوئن ،دان��ا س��ابراو ،قاضی فدرال
آمریکا در کالیفرنیا طی حکمی به دولت فدرال چهارده روز
مهلت داد تا کودکان زیر پنج س��ال را به والدینشان برساند
و س��ی روز نیز برای رس��اندن کودکان دیگر به والدینشان
فرصت تعیین کرد .اکنون دو برابر این زمان گذش��ته است

همزمان با سکوت جهانی در
حق�وق بش�ر
برابر کشتار مسلمانان میانمار،
ه��زاران ت��ن از آوارگان روهینگی��ا میانمار که به
بن��گالدش پناه برده اند ،با برپایی تظاهرات اجرای
عدال��ت را در حق این اقلیت مس��لمان خواس��تار
شدند.
ای��ن تظاهرات در اولین س��الگرد فرار دس��ته
جمع��ی مس��لمانان میانم��ار از بیم س��رکوبهای
ارتش این کش��ور به بنگالدش برگزار شد .آوارگان
مسلمان میانماری حاضر در این تظاهرات با تجمع
در اردوگاه کوتوپالون��گ از س��ازمان مل��ل متحد
خواس��تند عدالت را درب��اره آنها به اج��را گذارد.
بر روی پارچه نوش��ته بزرگی ک��ه تظاهرکنندگان
میانماری با خود حمل میکردند نوشته شده بود":
روز یادبود قربانیان نسلکش��ی روهینگیا ،بیست و
نهم اوت ."2018
نزدیک به هفتصد هزار تن از آوارگان مسلمان
میانماری عضو اقلی��ت روهینگیا از بیم جان خود
به بن��گالدش فرار ک��رده و در اردوگاههای بزرگ
منطقه کاک��س بازار در جنوب ش��رقی بنگالدش

منافع چیز یا طرف دیگری نیاز دارد .پیروزی ارتش سوریه در
این منطقه به منزله شکست تروریستها و حامیان آنهاست.
ب��ر این اس��اس غرب با برجستهس��ازی حمله به س��وریه
میخواهد از یک سو روحیه تروریستها را در این منطقه حفظ
کند و از س��وی دیگر با ادعای اقدام ش��یمیایی سوریه اهمیت
کارکرد آن در مبارزه با تروریس��م را زیر س��وال برده و فضایی
روانی علیه سوریه ایجاد کنند .بعد دیگر این ادعای نظامیگری
معطوف به طراحی غرب برای سرکیسه کردن کشورهای عربی
است که با بحران و کشتار به دنبال گرفتن هزینههای ساختگی
عملیات نظامی در س��وریه هس��تند .مجموع رفتارهایی که در
نهایت یک اصل را آش��کار میسازد و آن اینکه غرب به دنبال
مبارزه با تروریسم و برقراری امنیت در منطقه نبوده و همچنان
محور اصلی بحرانسازی در عرصه جهانی است.
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الس�الوادور :السالوادور کش��ور کوچک دیگری
اس��ت که با قطع روابط رس��میاش با تایوان و ایجاد
مناس��بات دیپلماتیک با چین به یک س��ردرد بزرگ
برای آمریکا تبدیل ش��ده است واشنگتن نگران است
این کش��ور به پایگاه نظامی آمریکا تبدیل شود .قطع
روابط این کش��ور با تایوان برای واشنگتن یک نگرانی
اس��ت اما تبدیل ش��دن آن به یک پایگاه نظامی برای
چین میتواند یک چالش بزرگ برای آمریکا باشد.

مقاومت

و براساس گزارش مش��ترک اتحادیه آزادیهای شهروندی
آمریکا و اداره مهاجرت و گمرک آمریکا ،در شانزدهم اوت،
هنوز  565کودک از والدین خود جدا هستند و در بازداشت
دولت قرار دارند .از میان این تعداد کودک ،والدین  366نفر
که ش��ش نفر آنها زیر پنج سال هس��تند ،به کشورهایشان
منتقل شده اند.
 203کودک که ش��امل آن  565نفر نمیش��وند بدون
آن که به والدینش��ان سپرده ش��وند ،از بازداشت دولت آزاد
ش��دهاند که نوزده نفر آنها کمتر از پنج س��ال سن دارند .به
گزارش س��یانان ،این کودکان احتماال به یکی از بس��تگان
یا دوس��تان خانوادگی سپرده ش��دهاند یا شاید زمانی که در
بازداش��ت بودند ،هجده ساله ش��دهاند .به هر حال ،تا کنون
 1923ک��ودک ب��ه والدینش��ان رس��یدهاند .انجمن وکالی
مهاجرت آمریکا با شکایت از وزارت امنیت داخلی این کشور
اعالم کرد بس��یاری از والدین برای آن که از حق خود برای
رس��یدن به کودکان خود بگذرند تحت فشار قرار گرفتند و
مجبور ش��دند بدون هیچ سوالی اسنادی را امضا کنند .آنها
فق��ط به علت نگرانی یا آش��فته بودن از سرنوش��ت نامعلوم
فرزندانشان با سلول انفرادی و گرسنگی مجازات شدند.

بمبهای خوشهای عربستان بار دیگر قربانی گرفت
انفجار ی��ک بمب خوش��های دیگر در
بحــــ�ر ا ن
مزرعه یک��ی از ش��هروندان یمنی در
استان صعده ،به کشته شدن دو کودک منجر شد.
پایگاه خبری «یمنی پرس» به نقل از یک منبع امنیتی
نوشت که این بمب در مزرعه یکی از شهروندان شهرستان
«کتاف» در اس��تان صعده منفجر شد و طی آن دو کودک
ب��ه نامهای «عادل راش��د مانع ابوراس��ین» ( 10س��اله) و
«حسین راش��د مانع ابوراسین» ( 8س��اله) جان خود را از
دست دادند.
تاکنون دهها کودک و زن یمنی بر اثر انفجار بمبهای
خوش��های مختلفی که جنگندههای سعودی بر روی مزارع
و مناطق مسکونی در شهرس��تانهای مرزی استان صعده،
انداختهاند ،کشته و زخمی شدهاند.
حتی س��ازمان عفو بینالمل��ل نیز با ص��دور بیانیهای
هش��دار داد که ،وجود بمبهای خوشهای منفجره نشده در
یمن ،برخی از مناطق این کش��ور را به «میدانهای مین»
تبدیل کرده است.
اس��تفاده از بمبهای خوش��های براس��اس کنوانس��یون
مهمات خوشهای مصوب سال  2008ممنوع است و تاکنون

آوارگان روهینگیايي خواستار اجرای عدالت

مس��تقر ش��ده اند .در اردوگاه کوتوپالونگ صدها
آواره میانم��اری پارچه هایی به س��ر خود بس��ته
بودند که روی آنها نوش��ته شده بود "روهینگیا را
نجات دهید".
تظاه��رات و راهپیماییه��ای مش��ابه دیگری
نیز در این منطق��ه از بنگالدش که به بزرگترین
اردوگاه آوارگان در جه��ان تبدی��ل ش��ده اس��ت،
برگزار شد .محمدحسین آواره مسلمان چهل ساله
میانم��اری حاضر در این تظاه��رات گفت" :ما در
اینجا جمع شدهایم تا یاد و خاطره هموطنان خود
را گرامی داریم و برقراری عدالت را خواستار شویم.
ما خواستار آن هستیم که ما را به عنوان روهینگیا
ب��ه رس��میت بشناس��ند .از اینک��ه نمیتوانیم در
س��رزمین مادریمان زندگی کنیم ،ناراحت هستیم
و همه خواستار عدالتیم".یک آواره مسلمان دیگر
میانماری به نام نور کمال میگوید ":سال گذشته
در بیست و پنجم اوت ،ما با یک نسلکشی واقعی
در میانمار روبهرو شدیم .ما خواستار تحقق عدالت

نادر» ،س��رتیپ بازنشس��ته ارتش لبنان با عنوان
«چ��را آزادی ادل��ب قطعی اس��ت» ،تکمیل روند
آزادس��ازی ادل��ب را در آینده نزدی��ک با موفقیت
پیشبینی کرد.
موضوع آزادسازی ادلب و پیرامون آن از چنگ
تروریستها دیگر موضوعی نیست که نیاز به بررسی
یا گمانهزنی داشته باشد ،استان ادلب ،کمینگاه اصلی
گروههای تروریستی در سوریه در مسیر آزادی قرار

گرفته اس��ت و تکمیل این راه تنها به مناسبترین
سناریو در چارچوب حفظ منافع و حاکمیت کشور
و ارتش سوریه و نه منافع چیز یا طرف دیگری نیاز
دارد .مطمئنا این نتیجهگیری امروز به طور عینی و
کامال واقعگرایانه و نه بر پایه رویاپردازی و خیاالت
حاصل شده است ،یعنی دستاوردهای ارتش عربی
س��وریه با پش��تیبانی متحدانش این حقیقت را به
کرسی مینش��اند ،چراکه آنها در طول دوره جنگ
جهانی در سوریه با پش��تکار ،مقاومت و جانفشانی
خود مناطق آلوده به وجود تروریستها را یکی پس
از دیگری آزاد کردند.
در ای��ن میان در توجیه تح��رک نظامی علیه
سوریه وزیر خارجه انگلیس در نشستی در سازمان
ملل متحد گفته که گروه تروریس��تی داعش با از
دست دادن س��رزمینهایش در عراق و سوریه به
یک ش��بکه تروریس��تی مخفی تبدیل شده است.
وزیر خارجه انگلیس ،ارزیابی سازمان ملل مبنی بر
اینکه حدود  20هزار تروریست داعش در سوریه و
عراق باقی ماندهاند را تکرار کرد و گفت شهروندان
بس��یاری از کش��ورها در میان اعض��ای این گروه
تروریستی حضور دارند.
همزم��ان با ادعای نظامی علیه س��وریه منابع
خبری اعالم کردند بنا بر برخی گزارشها ،نیروی
هوای��ی آمریکا اخیرا یک بم��ب اتمی ارتقایافتهی
سنگرش��کن را با اس��تفاده از بمبافکن رادارگریز
بی ۲-مورد آزمایش قرار داد .نیروی هوایی آمریکا
بمب اتمی ب��ی )۱۲-B۶۱( ۱۲-۶۱را ارتقا داده و
آن را قادر برای اس��تفاده در عملیاتهای نفوذ در
عمق زمین و تخریب سنگرشکنها کرده است.

هستیم".
بیس��ت و پنجم اوت س��ال گذش��ته حمالت
حمله برخ��ی گروههای افراطگرا به پاس��گاههای
پلیس میانمار بهانهای به دس��ت ارتش این کشور
داد تا عملیات سرکوبگرانه شدیدی را بر ضد اقلیت
مسلمان روهینگیا به اجرا گذارد که از نظر شدت و
گستردگی بیسابقه بود.
تج��اوز ،آزار و اذی��ت ،اعدامه��ای فراقضایی،
تخری��ب و آتش زدن روس��تاهای مسلماننش��ین
از جمل��ه جنایاتی اس��ت ک��ه ارت��ش میانمار بر
ضد مس��لمانان این کش��ور مرتکب شد به طوری
که س��ازمان ملل متح��د آن را پاکس��ازی نژادی
توصی��ف کرده اس��ت .ام��ا مقامات رانگ��ون اتهام
پاکس��ازی نژادی را درخص��وص عملیات ارتش بر
ضد روهینگیا رد میکنند و اعدامهای خودس��رانه
مس��لمانان را به گردن نمیگیرن��د .دولت میانمار
مدعی اس��ت که ه��دف از عملی��ات ارتش از بین
ب��ردن افراط گرای��ان روهینگیا بوده که س��ال دو

 108کشور جهان از جمله انگلیس این کنوانسیون را امضا
کردهاند اما با این وجود وزارت دفاع انگلیس دو س��ال پیش
اعتراف کرد که این کشور طی یک قرارداد تسلیحاتی ۵۰۰
بمب خوشهای به عربستان سعودی فروخته است.
خب��ر دیگ��ر از یمن آنک��ه به گفت��ه منابع رس��انهای
جنگندهه��ای امارات ،همزمان با عقبنش��ینی ش��ماری از
نیروهای ائتالف س��عودی از یکی از جبهههای ساحل غربی
یمن ،آنها را هدف قرار دادند.
این تیپ در واقع ش��امل نیروهای س��لفی عضو القاعده
اس��ت که امارات و عربس��تان از آنها در جنگ ساحل غربی
استفاده میکنند .جنگندههای اماراتی ،در منطقه «التحتیا»
در جبهه س��احل غربی یمن ،این خودرو را هدف قرار دادند
که به کش��ته و زخمی شدن شماری از همراهان فرماندهی
تی��پ چهارم ائتالف س��عودی از جمله «بکی��ل المطرفی»
فرمانده گردان دوم منجر شد.
انتشار فیلمی که در آن هواپیماهای سوخترسان آمریکا
در نزدیکی سواحل یمن در حال تأمین سوخت جنگندههای
سعودی هستند ،اظهارات مقام��ات یمن مبنی بر مشارکت
واشنگتن در جنگ علیه این کشور را تأیید میکند.

هزار و ش��انزده به برخی مواض��ع و اهداف دولتی
حمله کردند .سازمان ملل متحدجامعه مسلمانان
روهینگی��ا را اقلیت محرومی میداند که در جهان
بیشتر از همه اقلیتها مورد ظلم و ستم قرار دارند
و حتی از حقوق اولیه خود نیز محروم هستند.
در همی��ن ح��ال آژانسه��ای س��ازمان ملل
متحد از جامعه جهانی خواس��تند کمکهای خود
را ب��ه صدها ه��زار آواره روهینگیایی آس��یبپذیر
افزایش دهد .حدود یک س��ال از بحرانی که 700
ه��زار روهینگیایی را مجبور به فرار از خش��ونت و
نسلکش��ی در ایال��ت راخین میانم��ار و مهاجرت
به بن��گالدش کرد میگذرد .ای��ن تعداد به حدود
 200ه��زار نفری که در موج قبلی خش��ونتها به
بنگالدش آمده بودند ،اضافه شدند.
الزم به ذکر اس��ت «آنگ سان سوچی» رهبر
ح��زب حاک��م میانم��ار ساکنان مسلم��ان استان
«راخی��ن» در ش��مال غ��رب میانم��ار را تهدی��د
تروریستی خواند.
سوچ��ی در سنگاپ��ور مدع��ی ش��د« :خطر
فعالیته��ای تروریستی در راخی��ن ...امروز واقعی

اس��ت و وج��ود دارد ...ای��ن تهدی��دی اس��ت که
میتوان��د تبعاتی سخت نه فقط برای میانمار بلکه
ب��رای کشورهای دیگ��ر منطقه م��ا و فراتر از آن،
داشته باشد».
اقلی��ت روهینگیا که مسلمانان ساکنان استان
راخین ،در میانمار هستند سالهای زیادی قربانی
تبعی��ض و رفتاره��ای خشونتبار دول��ت و ارتش
میانم��ار بودهاند و سال گذش��ته بع��د از حمالت
وحشیان��ه ارتش میانمار و به آتش کشیده ش��دن
خانههایش��ان ،ب��ا پای پی��اده یا با قای��ق به سوی
بنگ�لادش گریختهان��د .دولت سوچ��ی متهم به
رفت��ار غیرانسانی با این اقلیت است و سازمانهای
بینالمللی خواست��ار همکاری وی برای بازگردانی
آوارگ��ان میانم��ار و اعطای حقوق ش��هروندی به
آنان هستن��د .سوچی همچنین گف��ت ،فضاهایی
ب��رای استقرار این آوارگان نقشهبرداری ش��ده اما
نمیتوان زمان مشخصی را ب��رای بازگشتشان در
نظ��ر گرفت .سوچی گفت بنگالدش و میانمار باید
ب��ا همکاری یکدیگر برای فرآیند بازگشت آوارگان
گفتوگو کنند.

