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قطر: معاون فرمانده نیروی هوایی قطر اعالم کرد 
یک پایگاه هوایی جدید به نام امیر این کش��ور ساخته 
خواهد ش��د. »احمد ابراهیم المالکی« از تأسیس یک 
پایگاه هوایی جدید به اس��م »تمیم« خبر داد. وی در 
گفت وگویی با مجله قطری »الطالئع« گفت پایگاه هایی 
هوایی »العدید و الدوحه« نیز توسعه داده خواهند شد 
تا آم��اده پذیرش جنگنده های جدید نیروی هوایی به 
ویژه »رافائل« فرانس��ه، » F15« آمری��کا، »تایفون« 

اروپا و دیگر جنگنده ها و سامانه  های جدید باشند.

فیلیپین: به دنبال انتش��ار ش��ایعاتی درباره سفر 
درمان��ی رئیس جمه��وری فیلیپین ب��ه اردن و اراضی 
اشغالی وی اعالم کرد که این سفر به منظور اطمینان 
از حال ده ها هزار فیلیپینی مقیم در این مناطق است. 
رودریگو دوترته، رئیس جمه��وری فیلیپین اعالم کرد 
ک��ه وی ب��ه زودی به منظ��ور اطمین��ان از حال ده ها 
هزار فیلیپینی س��اکن در اردن و اراضی اشغالی به این 
مناطق سفر خواهد کرد. این در حالی است که مخالفان 

دوترته، هدف سفر وی را درمانی اعالم کرده اند.

برونئی: منابع خبری گ��زارش دادند وزارت دفاع 
آمریکا اولین رزمایش نظامی مشترک خود با نظامیان 
برونئی را در آب و خاک این کش��ور جنوب شرق آسیا 
با عنوان جنگجویان پهلوان برگ��زار کرد. این رزمایش 
مش��ترک درپی دس��تور دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا برای کسب حامیان بیشتر در جنوب شرق آسیا 

علیه چین برگزار شده است. 
منابع آمریکایی نیز گزارش دادند که نظامیان آنها 
4 ش��ب را در جنگل های بارانی جنوب غرب برونئی در 

تمرینات فشرده گذراندند.

پاکس�تان: احزاب عضو اپوزیسیون پاکستان به 
جز ح��زب مردم »موالنا  فضل الرحم��ان« را به عنوان 
نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری انتخاب کردند. این 
در حالی اس��ت که حزب مردم اعالم کرد همچنان از 
نامزدی »اعتزاز احسن« برای انتخابات ریاست جمهور 
حمایت می کند و وی را برای این منظور به کمیسیون 
انتخاب��ات معرف��ی خواهد ک��رد. با پذیرفته نش��دن 
موالنا  فضل الرحمن توس��ط حزب مردم احزاب عضو 

اپوزیسیون نتوانستند اتحاد خود را حفظ کنند.

روس�یه: وزارت دفاع روسیه گزارش های منتشر 
ش��ده درباره حمل��ه جنگنده های روس ب��ه نیروهای 
طالبان در مرز ش��مالی افغانس��تان را رد کرد. وزارت 
دفاع روس��یه تأکید کرد، ش��ایعات درخصوص حمله 
هوایی جنگنده های روس��یه در شمال افغانستان هیچ 
همخوانی با واقعیت ندارد. این گزارش همچنین افزود 
ک��ه این حم��الت ادعایی پس از ی��ک درگیری میان 
مأموران م��رزی تاجیک و ش��نبه نظامیان طالبان در 

منطقه رخ داده است.

ذرهبین

القای اختالف میان الحشدالشعبی و العبادی
با وجود آنکه الحشدالش��عبی عراق همواره تاکید 
کرده است که از فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور، 
اطاع��ت می کند اما برخی در این میان تالش دارند با 
منح��رف کردن افکار عمومی، رابط��ه این دو طرف را 

مخدوش جلوه دهند.
فرماندهی نیروهای »الحشدالشعبی« عراق، محور 
ش��مال، دیروز اعالم ک��رد که این نیروه��ا از مناطق 
شمالی کشور در اس��تان نینوی خارج نشده اند و تنها 

مقرهای آنها تغییر یافته است.
»علی الحسینی« سخنگوی فرماندهی الحشدالشعبی 
در مح��ور ش��مال ع��راق در گفت وگو با وب��گاه خبری 
»المعلومة« اعالم کرد که تنها برخی از مقرهای نیروهای 
الحشد در شمال نینوای با مقرهای دیگر در غرب موصل 
تعویض شده است و ارتش عراق در امتداد مرزها حرکت 
می کند و مقرهایش را با نیروهای الحشد تغییر داده است 
و این اقدام کامال یک تاکتیک بوده و هیچ بُعد سیاس��ی 
ندارد. وی افزود: دس��تورات مربوط به این جابه جایی از 
طریق فرماندهان میدانی یگان های مختلف و با هماهنگی 
آنها صورت گرفته است و دستوری در این باره از فرماندهی 
کل نیروهای مس��لح عراق یعنی »حیدر العبادی« صادر 
نشده است. »جمال جعفر آل ابراهیم« نایب رئیس هیأت 
الحشدالش��عبی مع��روف به »ابومهدی مهن��دس«، 1۸ 
آگوست جاری به مسئوالن دفاتر و مقرهای خود دستور 
داد تا از مرکز تمامی شهرها به خصوص مناطق آزاد شده 
از دس��ت تروریس��ت های داعش، خارج شوند و مقرها و 

دفاتر را تخلیه کنند.
درپی این مخالفت العبادی، برخی پایگاه های خبری 
و کاربران شبکه های اجتماعی با انتشار یک نامه دیگر از 
ابومهدی المهندس، مدعی تمرد او از دستور جدید العبادی 
شدند. اما هیأت الحشدالشعبی عراق درباره انتشار این نامه 
منسوب به نائب رئیس این هیأت در رسانه های مختلف 
که براساس آن، وی خواستار عدم عمل به دستورات اخیر 

العبادی شده، توضیحاتی ارائه کرد.

نیمچهگزارش

اروپا باید واکنش نشان دهد
وزیر خارجه آلمان ضمن اعالم اینکه کش��ورش سیاس��ت خارجی جدیدی 
در ارتباط با آمریکا درپیش می گیرد، گفت که بروکس��ل باید به سیاس��ت های 

تحریمی آمریکا علیه روسیه، چین و ترکیه واکنش نشان دهد. 
»هایک��و م��اس« از اعالم سیاس��ت خارجی جدید این کش��ور در ارتباط با 
آمریکا در چند هفته آتی خبر داد. وی گفت: زمان آن رس��یده است که ما روابط 
فراآتالنتیک را با روش انتقادی و حتی خود انتقادی مورد ارزیابی مجدد قرار دهیم. 
ما می خواهیم اتحاد چند جانبه ای را در قالب شبکه ای برای دفاع و توسعه قوانینمان که 

به تغییرات آب وهوایی، تجارت آزاد و مهاجرت مربوط می شوند، شکل دهیم. 
وی اف��زود: وقت��ی مبانی ناتو زیر س��وال می روند در این صورت م��ا با یک واقعیت 
راهبردی جدید مواجه هستیم. با تقویت ستون های روابط اروپایی در روابط فراآتالنتیک، 

آمریکا و اروپا در آینده می توانند به یکدیگر تکیه داشته باشند.

قاره سبز
افغانستان و مبارزه با داعش 

رئیس اجرایی دولت افغانس��تان گفت نیروهای امنیت��ی افغان در مبارزه با 
داعش به هیچ وجه کوتاهی نخواهند کرد.

عبداهلل عبداهلل در نشس��ت کابینه افغانس��تان با اش��اره به هالکت سرکرده 
داعش در این کش��ور افزود س��رکرده به هالکت رسیده داعش مسئول جنایات 
بس��یاری در افغانستان بود و کشته ش��دن وی بر امنیت و ثبات افغانستان تاثیر 
مثب��ت خواهد داش��ت. وی گف��ت واقعیت این اس��ت که نیروه��ای امنیتی و مردم 
افغانس��تان در ص��ف اول مقابله با داعش قرار دارند و نیروه��ای امنیتی افغان حتی یک 
لحظه هم از تحرکات داعش چه در شمال و چه در دیگر مناطق این کشور غافل نیستند. 
سعد ارهابی چهارمین سرکرده داعش براساس اطالعات نیروهای امنیت ملی افغانستان 
دو روز پی��ش در حمله ای هوایی در اس��تان ننگرهار کش��ته ش��د. وی ب��ر لزوم وحدت 

افغانستان در مبارزه با داعش تاکید کرده است. 

شبه قاره
نصیحت رئیس جمهور بالروس 

رئیس جمهور بالروس معتقد اس��ت اگر همتای آمریکای��ی او رفتار خود را 
اصالح و زبان تیزش را کنترل کند برای آمریکا و مردمش بهتر خواهد بود. 

الکس��اندر لوکاشنکو، دونالد ترامپ را درخصوص رفتار نامناسب و زبان تیز 
نصیحت کرد. رئیس جمهور بالروس معتقد است اگر ترامپ رفتار خود را اصالح 

کند و زبان تیزش را ترک کند برای آمریکا و مردمش بهتر خواهد بود.
لوکاشنکو گفت: من فکر می کنم اگر ترامپ زبان تند و رفتار خشن خود را ترک 
کند پیروزی های بیشتری برای مردم آمریکا به همراه خواهد آورد. رئیس جمهور آمریکا 
از زمان ورود به کاخ س��فید، رویکردهای حاش��یه س��از و خصمان��ه ای را در زمینه های 
مختلف بین المللی از جمله مهاجرت، توافق هس��ته ای ایران، بحث بودجه ناتو و تجارت 
با اتحادیه اروپا و چین را اتخاذ کرده اس��ت. وی تاکید می کند که ترامپ به جای اقدام 

یک جانبه به تغییر رفتار و همگرایی روی آورد.
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وتمند ترزا در قاره ثر
علی تتماج 

ترزا می  نخست وزیر انگلیس در سفری دوره ای راهی قاره 
آفریقا ش��ده است. او اولین مسئول انگلیسی است که در پنج 
سال گذشته به کشورهای مرکز آفریقا سفر کرد. این سفر سه 
 روزه ش��امل دیدارهایی با روسای جمهوری آفریقای جنوبی، 
نیجریه و کنیا می ش��ود. حال این س��وال مطرح می شود که 
هدف از این س��فر چیست و چرا وی راهی آفریقا شده است. 
مهمترین مس��ئله ای ک��ه در این زمینه مطرح اس��ت اهداف 

اقتصادی است. 
هر چند کش��ورهای غربی همواره بر آن بوده اند تا چنان 
وانمود سازند که آفریقا قاره ای فقیر و نیازمند کمک است اما 
حقیقت امر آن اس��ت که آفریقا منشا منابع عظیم زیر زمینی 
دارد و بازار مصرف بزرگی را شامل می شود که نقشی اساسی 
در اقتصاد جهانی خواهد داش��ت. بر این اساس می توان گفت 
ترزا می، تالش دارد تا چش��م اندازهای صادرات پسا بریگزیت 
کش��ورش را ارتقا دهد خصوصا آنکه اخی��را به بی توجهی به 
این منطقه متهم شده است. آخرین باری که یک نخست وزیر 
انگلیس به کشورهای مرکز آفریقا سفر کرد، به سال ۲۰1۳ و 
زمانی باز می گردد که دیوید کامرون برای ش��رکت در مراسم 
خاکس��پاری نلس��ون ماندال به آفریقای جنوبی رفت. او قصد 
داش��ت تا تابس��تان ۲۰1۶ ه��م به آنجا برود ام��ا با روی کار 

آم��دن ترزا می  به عنوان رهبر حزب محافظه کار برنامه هایش 
به هم ریخت. 

نکته دیگر تقالی انگلیس برای نشان دادن نقش خود در 
معادالت جهانی در شرایطی است که آمریکا در حال از دست 
دادن هژمونی خود اس��ت و هر کش��وری به دنبال رسیدن به 
موقعیت برتر در جهان اس��ت. این امر چنان است که ترزا می 
 تاکید کرده سفر سه  روزه اش تالشی برای نشان دادن موقعیت 
انگلیس به جهان پیش از بریگزیت اس��ت. او گفت: همزمان با 
آنکه برای خروج از اتحادیه اروپا آماده می ش��ویم، اکنون زمان 

آن است تا لندن شراکت جهانی اش را عمیق و تقویت کند.
نکته قابل توجه آنکه این اولین س��فر یک نخس��ت وزیر 
انگلیس به کنیا در ۳۰ س��ال گذش��ته است. نکته دیگر آنکه 
بح��ران پناه جوی��ان یکی دیگ��ر از دالیل و اه��داف رویکرد 

کش��ورهای اروپایی به آفریقا اس��ت چنانکه اعالم شده است 
ترزا می  در این کش��ورها درباره تدابیری برای مقابله با ورود 
مهاجران به اروپا و ارتقای همکاری امنیتی علیه بوکوحرام در 
غرب آفریقا و الش��باب در سومالی رایزنی می کند. کشورهای 
اروپایی در حالی ادعای حقوق بش��ر سر می دهند که در عمل 
اقدامی در این عرصه نداش��ته و وضعی��ت بحرانی پناه جویان 
نمودی از این مسئله است چنانکه انگلیس از پذیرش این افاد 

خودداری و صرفا پذیرش کودکان آنها را مطرح کرده اند. 
به هر تقدیر سفر ترزا می  به آفریقا نه از روی قدرت و نه 
از روی بش��ر دوستی است بلکه برگرفته از نیازهای اقتصادی 
و سیاس��ی و نیز رقابت ش��دید میان قدرت ه��ای بزرگ برای 
نفوذ در مناطق اس��تراتژیک جهان است که آفریقای ثروتمند 

جایگاه ویژه ای در این رقابت دارد. 

یادداشت

در حالی فرانسه به دنبال افزایش نفوذ  ن ا در س��وریه و بهره مندی از منافع این بح�����ر
کش��ور در رون��د بازس��ازی اس��ت، »امانوئ��ل ماک��رون« 
رئیس جمهور فرانس��ه در س��خنانی، خط مش��ی اصلی این 

کشور در سیاست خارجی را تبیین کرد.
 ماک��رون گف��ت که دیپلماس��ی را می ت��وان در تغییر 
ذهنیت ارزیابی کرد. وی همچنین درباره وضعیت س��وریه 
هم گفت: »من هرگز نبودن بش��ار اس��د را به عنوان پیش 
ش��رط مطرح نکرده ام این موضوع به فرانس��ه ربطی ندارد 
که رهبر مردم س��وریه را انتخاب کند.«وی افزود: »بگذارید 
به حاکمیت مردم س��وریه احترام بگذاریم به عبارت ساده، 
تنها اجرای چنین نقش��ه راهی می تواند به ما کمک کند تا 
ثب��ات را برای منطقه به ارمغان بیاوریم و در این صورت ما 
می توانیم مسایل مربوط به ایران را هم حل کنیم. سیاست 
ما در برابر س��وریه روشن است. مقابله با داعش، حمایت از 
مردم و کمک های بشردوس��تانه .این باعث می ش��ود که ما 
درخواست بیشتری از رژیم )سوریه( و هم پیمانانش داشته 

باشیم. ما از ترکیه و روسیه انتظار بیشتری داریم.«
ماکرون همچنین گفت: »اگر ثابت ش��ود که سالح های 
شیمیایی در سوریه به کار گرفته شده اند، ما به اقدامات خود 
ادامه خواهیم داد.فرانسه زمانی که )مسایل( به ایران مربوط 

می شوند، بدون اینکه ساده لوح باشد عمل می کند.«
رئیس جمهور فرانس��ه در بخش دیگری از س��خنانش 
گف��ت: »اروپا دیگ��ر نمی تواند برای تأمی��ن امنیت خود به 
ایاالت متحده متکی باش��د. اروپا باید امنیتش را مستقالنه 

به دست بگیرد... ائتالف های پس از جنگ جهانی هنوز هم 
مفید هس��تند، اما موازنه و مواضع تغییر کرده اند، بنابراین، 

اروپا هم موضع متناسب را اتخاذ کند.«
ماک��رون افزود: »تردید در نات��و، جنگ تجاری با چین 
و خروج از توافقنامه پاریس و برجام نش��انه های این تغییر 
هس��تند. به نظر می رس��د که یک ش��ریک، در حال پشت 
کردن به اروپا است. ما همواره تالش کردیم تا از این موارد 
جلوگیری کنیم، هر بار تالش کردیم تا گزینه های جایگزین 
را به آن ها پیشنهاد کنیم. باید از توافق پاریس حمایت شود 
ه��ر روز فجایع طبیعی به ما فوریت چنین اقدامی را یادآور 

می شوند.«
وی گفت: »انزواگرای��ی و یکجانبه گرایی که آمریکا در 
حال تجربه آن اس��ت، چیز جدیدی نیست. بلکه سابقه آن 
به دولت جانس��ون بازمی گردد و حتی در دولت س��ابق این 
کش��ور هم وجود داشته است. معتقدم که باید این وضعیت 
را یک نش��انه و نه دلیل دانس��ت. این نش��انه تضعیف نظم 
پساوس��تفالی و نظ��م لیبرال اس��ت... این نظم سیاس��ی و 
اجتماعی اکنون در بحران اس��ت، ب��ه این دلیل که ما عدم 
موازنه ه��ای این مدل را برطرف نکردی��م، عدم موازنه هایی 

مانند نابرابری در جوامع ما.«
خب��ر دیگ��ر از س��وریه آنک��ه درحالیک��ه وزارت دفاع 
روس��یه نسبت به حضور کارشناسان خارجی در ادلب برای 
سازماندهی حمالت شیمیایی به کفر زیتا طی دو روز آینده 
هشدار داده بود، امروز عناصر تروریستی افراد غیر نظامی را 

از این شهر بیرون راندند.

رویاپردازی ماکرون با ژست بشر دوستانه
»رجب طی��ب اردوغان« رئیس جمهور  آس�یا ترکی��ه ب��ا تاکی��د ب��ر ل��زوم تقویت غ�رب 
مس��لمانان در تمام حوزه ها از جمله سیاس��ی و اقتصادی، 
گفت اگر چنین نباش��د قدرت ه��ای غربی اجازه زنده ماندن 

به آنها نخواهند داد.
اردوغان طی سخنرانی در مراسم یادبود نهصد و چهل و 
هفتمین سالگرد »نبرد مالزگرد« و پیروزی »آلب ارسالن« 
پادشاه سلجوقی بر رومی های بیزانس، گفت: »امنیت ترکیه 
ب��ه مرزهای��ش محدود نخواهد بود و در ه��ر جایی که یک 

برادر مسلمان در خطر باشد، موضوعیت پیدا می کند«.
وی با بیان اینکه مسئله نبرد مالزگرد نه بحثی شخصی 
بلکه درباره اس��الم اس��ت، توضیح داد: »اگر ما کوچکترین 
نش��انه ای از ضع��ف از خود ب��روز دهیم یا خی��ال کنند ما 
ضعیف هس��تیم، خواهید دید که مانند الش��خورها بر س��ر 
م��ا می ریزند«. رئیس جمهور ترکیه با تاکید بر لزوم افزایش 
قدرت مسلمانان در برابر قدرت های غربی، افزود: »بنابراین 
ما باید در حوزه های سیاسی، دیپلماسی، اقتصادی، تجاری 
و فن��اوری قوی باش��یم. در غیر این صورت، ج��دای از این 
س��رزمین، آنها حتی یک روز هم فرص��ت زنده بودن به ما 

نخواهند داد«.
این اظهارات در حالی است که طی روزهای اخیر درپی 
اعمال تحریم از سوی آمریکا علیه ترکیه و مخالفت آنکارا با 
آزادی »اندرو برانسون« کشیش آمریکایی، تنش ها بین دو 

کشور شدیدا افزایش یافته است.
ایاالت متحده چهارشنبه )1۰ مرداد( »عبدالحمید گل« 

وزیر دادگستری و »سلیمان سویلو« وزیر کشور ترکیه را به 
بهانه نقش آفرینی در بازداش��ت برانسون تحریم کرد. درپی 
این اختالفات و تحریم های آمریکا بود که ارزش واحد پول 

ترکیه در برابر دالر آمریکا در سرازیری قرار گرفت.
ط��ی دو هفت��ه اخیر ارزش لی��ر ترکی��ه در برابر دالر 
آمریکا دس��تخوش کاهش نس��بی شده اس��ت تا جایی که 
»رجب طیب ادروغان« از مردم ترکیه خواس��ته دالر، یورو 
و طالهای خود را به لیر تبدیل کنند تا دس��ت دولت برای 
مقابل��ه با بحران بازتر باش��د. هم اکنون ه��ر ۶.۲ لیر ترکیه 

معادل با یک دالر آمریکا است.
اردوغان نیز روز سه ش��نبه )۲۳ م��رداد(، با بیان اینکه 
آمری��کا از اقتصاد به عنوان یک س��الح اس��تفاده می کند، 
گف��ت ک��ه تولی��دات و تجهی��زات الکترونیک��ی آمریکا را 
تحری��م خواهند کرد. روابط ترکیه با آمریکا طی س��ال های 
اخیر به خاطر مس��ائلی مانند حمایت نظامی واش��نگتن از 
ش��به نظامیان ُکرد سوری، عدم استرداد فتح اهلل گولن واعظ 
اپوزس��یون آمریکانش��ین، تهدید به تحریم به خاطر خرید 
سامانه های پدافند موش��کی S-4۰۰ از روسیه و همچنین 
بازداش��ت برانسون، متشنج شده اس��ت. الزم به ذکر است 
اختالفات میان آمریکا و ترکیه در هفته های اخیر به شدت 
افزایش یافته و هر کدام دیگری را به مقابله گسترده تهدید 
می کن��د. ترکی��ه تاکی��د دارد بحران اقتصادی این کش��ور 
برگرفته از تحرکات بحران س��از آمریکاست که برای تسلیم 
س��ازی این کشور صورت می گیرد اما آنکارا حاضر به کوتاه 

آمدن در این معرکه نخواهد بود. 

مسلمانان قوی نباشند، غرب آنها را زنده نمی گذارد

ویژه گروه فرادید  در حالی غ��رب همچنان در گ�زارش 
برابر کشتار مس��لمانان میانمار سکوت کرده است 
که یک هیأت حقیقت یاب سازمان ملل درخواست 
ک��رد نظامی��ان ارش��د ارت��ش میانمار ب��ه دلیل 
نسل کشی مس��لمانان روهینگیا و ارتکاب جنایات 

جنگی محاکمه شوند.
هیأت حقیقت یاب مستقل بین المللی سازمان 
ملل در گزارشی گفته است ارتش میانمار مرتکب 
کش��تار جمع��ی و تجاوز گروهی علیه مس��لمانان 
روهینگی��ا »با نیت نسل کش��ی« ش��ده اس��ت و 
فرمان��ده کل ب��ه همراه پنج ژن��رال ارتش میانمار 
باید محاکمه ش��وند. این گروه سازمان ملل تاکید 
کرد ارتش میانمار به دلیل ساماندهی عمیق ترین 
جنایات، می بایست تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد. 
این هیأت حقیقت یاب از ش��ورای امنیت خواست 
عوامل کشتار مسلمانان در میانمار را هدف تحریم 
قرار داده و صادرات سالح به این میانمار را ممنوع 

کند.
در گزارش این هیات آمده اس��ت، اقدام ارتش 
میانمار در نسل کشی، ابزاری برای تخریب یک نژاد، 
قوم، ملیت یا گ��روه مذهبی به طور کلی یا جزئی 
بوده است. در این گزارش آمده است: »جنایات در 
استان راخین و شیوه ای که آن ها مرتکب شدند در 
طبیعت، دش��واری و محدوده شبیه آن هایی است 
که اجازه دادند نیت نسل کشی در زمینه های دیگر 
فراهم شود«. در این گزارش بیست صفحه ای آمده 
است که اطالعات مختلفی برای تضمین تحقیقات 
و محاکمه زنجیره فرماندهان ارتش میانمار وجود 
دارد و یک دادگاه شایس��ته باید مس��ئولین آن ها 
در نسل کش��ی با توجه به شرایط استان راخین را 

بررسی کند. 
از ماه آگوست سال ۲۰1۷ بعد از حمله ارتش 
میانمار به خانه های اقلیت مسلمان در روهینگیا و 
به آتش کش��یده شدن خانه هایشان، قتل و تجاوز، 
حدود ۷۰۰ هزار نفر از س��اکنان این استان با پای 
پیاده به بن��گالدش گریختند و تاکنون با کمترین 
امکان��ات در کمپ به س��ر می برند. در این گزارش 
همچنی��ن آمده اس��ت دولت غیرنظام��ی میانمار 
تحت رهبری آنگ سان سوچی اجازه رواج سخنان 
تنفرآمیز و نابود کردن اس��ناد را داد و در حفاظت 
از اقلیت ها در مقابل جنایت علیه بشریت و جنایت 
جنگی از س��وی ارتش میانم��ار در ایالت راخین، 

کاچین و شان ناکام ماند.
سال گذش��ته نیروهای دولتی میانمار هدایت 
س��رکوب های ظالمانه را در ایال��ت راخین میانمار 
-در واکنش به حمالت از سوی ارتش آزادی بخش 
آراکان روهینگیا علیه س��ی پاس��گاه پلیس و یک 

پایگاه ارتش- برعهده داشتند. 
ح��دود هفتصد ه��زار مس��لمان روهینگیا از 
این س��رکوب ها فرار کردند و بیش��تر آنها در حال 
حاض��ر در اردوگاه های پناه جوی��ان در بنگالدش 
زندگی می کنند. س��ازمان ملل متحد نسل کش��ی 
را اق��دام برای نابود کردن ی��ک گروه ملی، قومی، 
نژادی ی��ا مذهبی به طور کلی ی��ا جزیی توصیف 
می کند. چنین اقدامی نادر است اما از این عبارت 

در کش��ورهایی همانند بوسنی و سودان و کمپین 
داع��ش علیه اقلیت های ایزدی در عراق و س��وریه 

استفاده شد.
پیش از ای��ن نیز عفو بین الملل در گزارش��ی 
س��ران ارتش میانمار را به دلیل مدیریت تهاجمی 
»نظام مند« بر ضد مس��لمانان روهینگیا به ارتکاب 
جنایت علیه بشریت متهم کرد. این گروه همچنین 
خواستار محاکمه مقامات ارتش میانمار در دیوان 
بین المللی کیفری ش��ده است. پس از حمله ارتش 

میانمار به ایالت راخین، بیش از ۷۰۰ هزار مسلمان 
روهینگی��ا وادار ب��ه ترک منازل و روستا هایش��ان 
ش��دند. س��ازمان ملل این اقدام ارت��ش میانمار را 
»پاک س��ازی قومی« نامیده است. در گزارش عفو 
بین الملل آمده اس��ت: »پاکس��ازی قومی جمعیت 
روهینگیا به وس��یله کمپینی مداوم و نظام مند که 
در آن نیروهای امنیت��ی میانمار هزاران روهینگیا 
- از جمله کودکان کم س��ن و سال - را کشتند به 

وقوع پیوست.«

عف��و بین المل��ل همچنین نیروه��ای امنیتی 
میانم��ار را ب��ه ارت��کاب خش��ونت های جنس��ی، 
ش��کنجه، جابجایی های اجباری، آتش زدن بازارها 
و مزارع ک��ه بروز قحطی و ف��رار اجباری مردم را 
به همراه داش��ت متهم کرد. این گزارش می افزاید: 
»این جنایات در قوانین بین المللی با جنایت علیه 
بش��ریت برابری می کند؛ چراکه در قالب تهاجمی 
گس��ترده و نظام مند بر ضد جمعیت روهینگیا به 

وقوع پیوسته است.«
چندی پیش روزنامه ایندیپندنت با اش��اره به 
نسل کش��ی مس��لمانان در میانمار گزارش داد که 
نظامیان و شبه نظامیان این کشور تعدادی را زنده 
سوزانده و یا س��ر آنها را از بدن جدا کرده اند. این 
روزنامه در گزارش��ی درباره نسل کش��ی مسلمانان 
در میانم��ار ب��ه دس��ت نیروهای نظام��ی میانمار 
و بودائی ه��ای تندرو نوش��ت: براس��اس اظهارات 
شاهدان عینی، کودکان روهینگیا توسط نیروهای 
نظامی و شبه نظامی در میانمار سرشان بریده شده 

و تعدادی نیز به صورت زنده سوزانده شده اند. 
براساس این گزارش، آنها معتقدند که نظامیان 
و ش��به نظامیان میانماری مرتکب نسل کشی علیه 
مس��لمانان و یا قتل عام ش��ده اند. ط��ی یک هفته 
گذش��ته بیش از ۶۰ هزار نفر از روهینگیا به دلیل 
درگیری ها به س��مت مرز بن��گالدش فرار کرده  و 
آواره هستند. این درحالیست که دولت بنگالدش 
نیز مرزها را بسته و می گوید که ظرفیت میزبانی از 
این تعداد پناه جو را ندارد. »بوریس جانسون« وزیر 
خارج��ه انگلیس نیز طی پیامی ب��ه رهبر میانمار 
خواس��تار پایان خشونت ها ش��د و گفت که رفتار 
ظالمان��ه با مس��لمانان روهینگیا لک��ه ننگی برای 

میانمار محسوب می شود.

در سایه سکوت کشورهای غربی مدعی حقوق بشر صورت می گیرد

نسل کشی روهینگیایی ها ماموریت ارتش میانمار

تهدید جان فلسطینیان با200هزار سالح 
با اصالح قانون حمل س��الح  در رژیم صهیونیس��تی، پیش مق���اوم�ت
بینی می ش��ود بیش از ۲۰۰ هزار قبضه سالح در 
اختیار ش��هرک نشینان صهیونیس��ت قرار گیرد؛ 
مساله ای که بیش از پیش جان فلسطینیان ساکن 

سرزمین های اشغالی را تهدید می کند.
»گلع��اد اردان« وزی��ر امنی��ت داخل��ی رژیم 
صهیونیستی اخیرا سیاست های اصالح شده حمل 
سالح را در دولت جعلی اسرائیل ابالغ کرده است 
که براس��اس آن هر شهرک نشین صهیونیست که 

دوره نظام��ی مقدماتی را گذرانده باش��د، می تواند 
مجوزهای الزم برای در اختیار داش��تن اس��لحه را 

کسب کند.
براس��اس گزارش دفتر ملی دفاع از س��رزمین 
و مقاومت در برابر ش��هرک س��ازی ها در رام اهلل، 
در ح��ال حاضر در مناطق اش��غالی س��ال 19۶۷ 
فلس��طین، ح��دود 15۰ ه��زار ش��هرک نش��ین 
صهیونیست دارای سالح و مجوز حمل آن هستند 
و این عدد غیر از نظامیان اش��غالگر اس��ت. حال با 
اص��الح قانون حمل س��الح بی��ش از 4۰ هزار نفر 
دیگر نیز می توانند به س��ادگی سالح با خود حمل 
کنند. پس از گذش��ت هفتاد سال از تاسیس رژیم 

صهیونیستی ثابت شده است که این سالح ها تنها 
بر روی فلسطینیان آتش می گشاید و برای کشتن 

آنان استفاده می شود. 
ش��هرک نش��ینان برای محافظ��ت از خود در 
برابر س��اکنان اصلی فلس��طین، دور خ��ود دیوار 
حائل می کش��ند و در هنگام ت��ردد در مکان های 
مش��ترک به محض احس��اس خط��ر از حمله یک 
فلس��طینی با ده ها گلول��ه او را از پای در می آورند 
یا با خودرو او را زیر می گیرند. برخی کارشناس��ان 
معتقدند که سیاس��ت جدید حمل س��الح توسط 
رژیم صهیونیستی باعث می شود جوانان اسرائیلی 
برای پیوستن به گروه های شبه نظامی و تروریستی 

تمایل بیشتری پیدا کنند.
فعاالن فلس��طینی خواس��تار ارج��اع پرونده 
مس��لح ش��دن ش��هرک نش��ینان صهیونیست به 
محافل بین المللی مانند ش��ورای امنیت س��ازمان 
ملل و دادگاه بین المللی جنایات جنگی ش��دند، تا 
میزان خطر این اقدام اسرائیلی ها برای همه روشن 
ش��ود و از مردم فلس��طین در برابر وحش��ی گری 

صهیونیست ها حمایت صورت گیرد.
خبر دیگر از فلس��طین آنکه قرار بود مذاکرات 
مربوط ب��ه آتش بس غزه از س��ر گرفته ش��ود اما 
جنب��ش حم��اس از تعویق آن خبر داد. »حس��ام 
بدران« از اعضای دفتر سیاس��ی حماس اعالم کرد 

ازسرگیری مذاکرات بازگش��ت که قرار بود دیروز 
آغاز ش��ود، برای چند روز به تأخیر افتاده اس��ت. 
بدران در صفحه توییتر خود نوشت: موضع حماس 
در اص��رار به تحقق وحدت ملی حقیقی براس��اس 

توافقنامه ۲۰11 قاهره ثابت است.
در این می��ان در بحبوحه تنش ها در مرز غزه 
و گزارش های ض��د و نقیض از آتش بس تل آویو با 
گروه های مقاومت، رئیس ستادکل نیروهای مسلح 
رژی��م صهیونیس��تی از نظامی��ان مس��تقر در این 
منطقه بازدید کرد. همچنی��ن وزارت جنگ رژیم 
صهیونیستی قرارداد خرید »موشک های نقطه زن« 

جدید امضا کرد. 


