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لیب�ی: هیأت س��ازمان ملل در بیانی��ه ای درباره 
گزارش های رسیده از جنوب لیبی مبنی بر صف آرایی 
گروه های مس��لح ابراز نگرانی ک��رده و درباره احتمال 
وق��وع درگیری در ای��ن منطقه هش��دار داد. در این 
بیانیه آمده است که »غسان سالمه« فرستاده دبیرکل 
سازمان ملل به لیبی، همه طرف ها را به خویشتنداری 

دعوت کرده است.

افغانس�تان: » محمد وی��س صمیمی « فرمانده 
پلی��س اس��تان وردک اعالم ک��رد: عام��ل انتحاری، 
خودروی بمب گذاری شده خود را در قرارگاه نیروهای 
امنیت مل��ی در "میدان ش��هر" مرکز اس��تان وردک 
منفجر کرد. وی افزود: نیروه��ای امنیتی افغان موفق 
شدند خودروی بمب گذاری شده دوم را خنثی کنند و 

سه مهاجم مسلح نیز به ضرب گلوله کشته شدند.

ایتالی�ا: لوئیج��ی دی مای��و: اتحادی��ه اروپا باید 
فرانس��ه و همه کش��ور هایی مانند فرانسه را که آفریقا 
را فقی��ر و افراد را وادار ب��ه مهاجرت می کنند، تحریم 
کن��د. لوئیجی دی مایو معاون نخس��ت وزی��ر ایتالیا 
اعمال تحریم علیه کشور هایی را که دست از استثمار 
آفریقا بر نمی دارند، خواستار شد. این دیدگاه وی، این 

مسئله بیش از همه متوجه فرانسه است. 

آمری�کا: نی��روی دریای��ی روس��یه از حضور 2 
ناوش��کن آمریکایی در دریای بالتیک خبر داده است. 
آمریکا اخیرا بر س��رعت افزایش حض��ور نظامی خود 
در نزدیکی مرزهای روس��یه افزوده است تا جایی که 
ناوش��کن »یو اس اس دونالد کوک« آمریکا مجهز به 
موش��ک های هدایت ش��ونده طی روزهای گذشته در 

دریای سیاه مستقر شده  است.

فیلیپین: منطقه مسلمان نشین فیلیپین واقع در 
جنوب این کش��ور، امروز ش��اهد برگزاری همه پرسی 
خودمختاری اس��ت. این همه پرس��ی ک��ه در منطقه 
»میندانائو« با حدود 2 میلیون و ۸۰۰ مسلمان برگزار 
می ش��ود، به ده ها س��ال منازعه ب��رای جدایی طلبی 
خاتمه خواهد داد. گفتنی اس��ت که ۴ دهه مناقشات 
جدای��ی  طلبی در این منطقه ب��ه مرگ بیش از ۱2۰ 

هزار نفر منجر شده است.

ذرهبین

روسیه و اروپا در نبرد تحریمی
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در واکنش 
ب��ه تصمیم اخیر اتحادیه اروپا درباره تحریم روس��یه، 
اعالم کرد مسکو از این تصمیم حمایت نمی کند و آن  

را »اقدامی منفی« می داند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در واکنش 
به تصمیم اخی��ر اتحادیه اروپا درباره تحریم روس��یه 
اظهار داش��ت مس��کو از این تصمیم حمایت نمی کند 
و آن  را »اقدام��ی منف��ی« قلمداد می کند. پس��کوف 
تاکید ک��رد دو مقام روس تحریم ش��ده در ارتباط با 
پرونده اس��کریپال مظنون هس��تند ب��دون آنکه هیچ 
مدرکی در کار باش��د و تاکنون هیچ س��ندی در این 
زمینه ارائه نشده اس��ت.او در ادامه گفت: »ما از هیچ 
مدرک حقیق��ی و ویژه ای آگاه نیس��تیم؛ و به همین 
دلیل با چنی��ن تصمیمی مخالفت می کنیم«. اتحادیه 
اروپ��ا دیروز اولین دور از تحریم ها علیه س��وریه را در 
چارچوب نظام جدید مربوط به تس��لیحات شیمیایی 
اعم��ال کرد که ش��امل ۱۱ فرد و پنج نهاد می ش��ود. 
این اتحادیه همچنین مدیر سازمان اطالعات روسیه و 
معاون وی را در ارتباط با حادثه سالزبری )مسمومیت 
سرگئی اسکریپال، جاسوس دوجانبه روس و دخترش 

در شهر سالزبری انگلیس( تحریم کرد.
»فدری��کا موگرینی« مس��ئول سیاس��ت خارجی 
اتحادیه اروپا در بروکس��ل درباره تحریم هایی که علیه 
روسیه بواسطه پرونده مسمومیت »سرگئی اسکریپال« 
افس��ر س��ابق روس در س��الزبری انگلیس وضع شده، 
تأکی��د کرد که تمام تصمیماتی که اتحادیه اروپا اتخاذ 
می کند، مبنای حقوقی قوی دارد و این تحریم ها با در 

نظر گرفتن ادله محکمه پسند وضع شده است.
بنا بر این گزارش، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا که در کنفرانس خبری شورای امور خارجی این 
اتحادیه حاضر شد، در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه 
»فایننش��ال تایمز« که درباره تحریم های این اتحادیه 
علیه روس��یه در جریان پرونده مسمومیت اسکریپال 
در ش��رایطی که هن��وز ش��واهدی در خصوص نقش 
ادعایی روس��یه در این پرونده ارائه نش��ده، سوالی را 
مطرح کرد، به دفاع از سیاس��ت های این اتحادیه علیه 

روسیه پرداخت.
وی در ادام��ه تأکی��د کرد که تم��ام اقداماتی که 
این اتحادیه اتخاذ می کند، مبتنی بر ادله مستحکمی 
هس��تند ک��ه مبن��ای حقوقی دارن��د ت��ا در محاکم 
بین المللی قابلیت استناد داشته باشند، در نتیجه این 
تحریم ها نیز قطعا بدون در نظر گرفتن این ادله لحاظ 

نشده است.

نیمچهگزارش

امارات به دنبال ضربه زدن به ثبات تونس 
رئیس جمهور س��ابق تونس با اش��اره به وجود توطئه های خارجی علیه این 

کشور، گفت که امارات برای ضربه زدن به ثبات تونس تالش می کند.
»منصف المرزوقی« رئیس جمهور س��ابق تون��س از تالش های امارات برای 
نابودی تجربه دموکراس��ی در این کش��ور خبر داد. وی گفت: »بار دیگر تأکید 
می کن��م که ما وجود توطئه ها علیه تونس برای برهم زدن ثبات آن را احس��اس 

می کنیم و اتاق عملیات امارات پشت این توطئه ها قرار دارد.«
 المرزوق��ی همچنین از اق��دام »الباجی قائد السبس��ی« رئیس جمهور تونس برای 
استقبال از »محمد بن سلمان« ولی عهد سعودی انتقاد کرده و آن را یک »اشتباه« خواند 
و گفت که اگر رئیس جمهور بود هرگز از بن س��لمان اس��تقبال نمی کرد. رئیس جمهور 
س��ابق تونس همچنین گفت که جنبش النهضه با پیوس��تن به دولت »گزینه غلطی« را 

انتخاب کرده است.

وتمند قاره ثر
 محبوبیت ماکرون به ۲۷ درصد رسید

میزان محبوبیت امانوئل ماکرون پس از س��قوط ش��دید در ماه دس��امبر به 
دنبال اعتراض��ات "جلیقه زردها"، اکنون با چهار درص��د افزایش به 2۷ درصد 
رس��یده است. یک نظرسنجی که اخیرا از سوی شرکت Ifop برای "ژورنال دو 
دیمانش" صورت گرفته نش��ان می دهد که محبوبی��ت امانوئل ماکرون، رییس 
جمهور فرانس��ه پس از سقوطی که ماه گذشته میالدی با آن روبه رو شد، افزایش 
یافته است. ماکرون اقداماتی رفاهی را برای کمک به معترضانی که در سراسر فرانسه 
علیه کاهش توان خرید و افزایش مالیات س��وخت دست به تظاهرات زده اند، اعالم کرد. 
او که طی چند ماه گذشته با اعتراضات پی درپی روبه رو بوده، یک "مناظره بزرگ ملی" 
برگزار کرد تا معترضان را متقاعد کند یک نخبه سیاسی دور از دسترس نیست و خشم 
آنان را در آستانه انتخابات پارلمان اروپا فروبنشاند. محبوبیت ادوار فیلیپ، نخست وزیر 

فرانسه نیز با یک درصد کاهش به ۳۰درصد رسیده است.

بحران
توپ برگزیت همچنان در زمین لندن است

»هایک��و ماس« وزیر خارجه آلمان پیش از عزیمت به بروکس��ل با اش��اره 
ب��ه گفتگوی وزرای خارج��ه اتحادیه اروپا درباره برگزی��ت گفت: توپ برگزیت 
همچنان در زمین لندن اس��ت. وی همچنین در صفحه اینستاگرام خود نوشت: 
ما همچنان خواهان تحقق برگزیت براس��اس تواف��ق و قرارهای از پیش تعیین 
ش��ده میان بروکسل و لندن هستیم.  وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا در نشست خود در بروکسل عالوه بر برگزیت درباره انتخابات ریاست جمهوری 
کنگو نیز گفتگوهایی را انجام دادند.گفتنی اس��ت در هفته گذشته مجلس عوام انگلیس 
به توافق نخس��ت وزیر این کشور با اتحادیه اروپا در خصوص برگزیت )خروج از اتحادیه 
اروپ��ا( رای منف��ی داد و بدین ترتیب ابهامات جدیدی در خصوص اجرایی ش��دن طرح 
خ��روج انگلی��س از اتحادیه اروپا به وجود آمد. »هایکو ماس« گفت که همه درباره آنچه 

قرار است از لندن بشنوند هیجان زده هستند.
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رژیم صهیونیس��تی دی��روز یک باردیگر س��وریه را مورد 
تهاج��م ق��رار داد. تجاوزی آش��کار به یکی از اعضا رس��می 
س��ازمان ملل متحد که نقض قوانین جهانی اس��ت. هر چند 
که صهیونیست ها بویژه نتانیاهو نخست وزیر این رژیم تالش 
بس��یار کرده اند ت��ا این تج��اوز را اقدامی علیه ای��ران و یک 
پیروزی برای خود عنوان نماید اما گزارش های منتشره نشان 

می دهد که پدافند هوایی سوریه بخش عمده ای از موشک ها 
را رهگیری کرده اس��ت که عمال شکس��ت این رژیم را آشکار 
می س��ازد. در باب اهداف این تجاوز در شرایط کنونی دالیل 
متعددی مطرح می ش��ود که مهمترین آن نیز اهداف داخلی 
صهیونیست هاس��ت. نتانیاهو نخس��ت وزیر صهیونیست ها در 
حالی به انتخابات زودهنگام تن داد که به دلیل پرونده فس��اد 
و ناکارآمدی هایش با بحران عدم مش��روعیت مواجه است لذا 

سعی دارد تا از مولفه های بیرونی برای جلب ارا بهره گیرد.
 بخش��ی از این سیاس��ت در قالب ادعای روابط گسترده 
با کش��ورهای عربی صورت می گی��رد و حلقه تکمیلی آن نیز 
س��فر وی به آمریکای التین و آفریقا است. بعد دیگر تحرکات 
نتانیاهو را تقابل با س��وریه تشکیل می دهد که حمالت اخیر 
را نی��ز می توان در این چارچوب دانس��ت. نتانیاهو بارها ادعا 
کرده که ای��ران را تهدید اول رژیمش می داند و برای مقابله 
با آن حتی حاضر به گزینه نظامی اس��ت. آنها با ادعای مقابله 

با ایران برآنند تا جلب نظر افراطیون صهیونیس��ت را کس��ب 
نمایند. نکت��ه مهم آنکه این تهاج��م در حالی صورت گرفت 
که چند روزی بیش��تر از اعالم سران نظامی جدید این رژیم 
نمی گذرد بر این اس��اس می توان گف��ت که آنها با این تجاوز 
برآنن��د تا اقتدار خ��ود را به نمایش گذارند ت��ا نوعی امنیت 
مصنوعی را برای ش��هرک نش��ینان بعد از شکست در غزه و 
نی��ز چند عملیات استش��هادی در کرانه باخت��ری و تل آویو 

ایجاد کنند. 
در ای��ن میان ایجاد فضای بحرانی در منطقه برای اعمال 
فشار جهانی مبنی بر خروج ایران از سوریه را نیز باید از اهداف 
این تجاوزات دانس��ت چنانکه در سال 2۰۰5 با مجموعه ای 
بحران سازی از جمله ترور رفیق حریری قطعنامه های ۱5۰9 
و ۱559 را علیه س��وریه در لبنان در س��ازمان ملل تصویب و 
زمینه س��از خروج س��وریه از لبنان ش��دند. در کنار این امور 
یک اصل بس��یار مهم در باب تجاوز دیروز صهیونیس��ت ها به 

سوریه مطرح است و آن نوع واکنش های جهانی به آن است. 
کش��ورهای غربی، آمریکا و س��ازمان ملل و برخی کشورهای 
عربی اخیرا ادعاهایی را در باب مبارزه با تروریسم و کمک به 

سوریه برای بازسازی مطرح کرده اند. 
ای��ن ادعاه��ا در حالی مطرح ش��ده که س��کوت و حتی 
حمای��ت آنها از تجاوز اخیر صهیونیس��ت ها به س��وریه واهی 
بودن این ادعا را آش��کار ساخته و نش��ان می دهد که سوریه 
ب��رای حفظ امنیت و ثبات خود گزین��ه ای جز ادامه مبارزه و 
مقاومت و نیز همراهی با متحدان قدیمی اش که س��الها علیه 
تروریس��م مبارزه کرده اند نخواد داشت. این تجاوز نشان داد 
که حضور مستشاری ایران و حزب اهلل و گروه های مردمی در 
سوریه امری درس��ت در تامین امنیت منطقه بوده است و تا 
زمانی که تجاوز صهیونیست ها و آمریکا ادامه دارد این حضور 
باید ادامه داش��ته باشد و با تروریس��ت و حامیان آنها مبارزه 

ادامه داشته باشد.

یادداشت

گروه فرادید  ویژه ب��ه رغ��م هیاه��وی بس��یار گ�زارش 
تجاوزش��ان  بزرگنمای��ی  ب��رای  صهیونیس��ت ها 
ب��ه س��وریه، وزارت دفاع روس��یه با اع��الم اینکه 
پدافند موش��کی ارتش سوریه ۳۰ موشک متجاوز 
صهیونیس��تی را س��رنگون کرده اس��ت، گفت که 
جنگنده های اس��رائیلی از سه محور به این کشور 

حمله کردند.
به نوشته خبرگزاری »اینترفکس« در این بیانیه 
آمده است که در ساعات اولیه دیروز، جنگنده های 
رژیم صهیونیس��تی س��ه بار از س��ه محور به خاک 
س��وریه تجاوز کردند. وزارت دفاع روسیه می گوید 
که در این تهاجم هوایی، چهار خدمه ارتش سوریه 
جان خود را از دست داده اند و شش نفر هم مجروح 
ش��ده اند. مناب��ع دیگ��ر از جمله گروه موس��وم به 
»دیدبان حقوق بشر س��وریه« وابسته به معارضان، 
مدعی است که یازده سوری کشته شدند. این بیانیه 
همچنین می افزاید که درپی حمله موش��کی رژیم 
صهیونیستی به س��وریه، به بخش هایی از فرودگاه 

بین المللی دمشق آسیب جزئی وارد شده است.
وزارت دفاع روس��یه نوع موشک های اسرائیلی 
ساقط ش��ده توس��ط پدافند هوایی ارتش سوریه را 
ک��روز و بمب های هدایت ش��ونده اعالم کرد. بامداد 
دیروز بود که رس��انه های س��وریه از شنیده شدن 
صدای انفجار در آسمان دمشق خبر دادند. دقایقی 

بعد، سخنگوی عرب زبان ارتش رژیم صهیونیستی 
در حساب توئیتری خود نوشت که ارتش این رژیم 
در حال بمباران اهدافی در خاک سوریه است. شبکه 
راشا تودی گزارش داد حمالت رژیم صهیونیستی به 
دمشق حدود س��ی دقیقه طول کشیده است.  این 
حمله جدید در حالی است که رژیم صهیونیستی روز 
یک شنبه نیز قصد داشت مواضعی در جنوب سوریه 
را از طری��ق حمالت هوایی مورد ه��دف قرار دهد 
اما پدافند هوایی س��وریه هم��ه این حمالت را دفع 
کرد. همزمان با این تجاوز شورای اروپا از افزودن نام 
۱۱ فرد و 5 نهاد به فهرس��ت تحریم های اروپا علیه 
س��وریه خبر داد.ش��ورای اروپا فهرست تحریم های 
سوریه را طوالنی تر کرد. افراد و نهادهایی که به آنها 
اشاره ش��ده در زمینه توسعه امالک لوکس و دیگر 
پروژه های مورد حمایت دولت سوریه فعال هستند 
و ی��ا اینکه طبق آنچه اروپا مدعی ش��ده، به نوعی 
از منافع دولت »بش��ار اس��د« رئیس جمهور سوریه 

بهره مند می شوند.
در ای��ن می��ان حماس ضمن محک��وم کردن 
حمل��ه رژیم صهیونیس��تی به س��وریه، خواس��تار 
وحدت امت عربی و اس��المی برای پایان دادن به 
اختالفات و بحران ها با هدف مقابله با تل آویو شد. 
جنبش فلسطینی حماس تجاوز رژیم صهیونیستی 
به خاک سوریه  را محکوم کرد؛ حمالتی که نشان 
می ده��د رژیم صهیونیس��تی دش��من اصلی امت 

اسالم و خطر بزرگ علیه  وحدت آن است. نخست 
وزیر رژیم صهیونیس��تی با تایید حمله موشکی به 
سوریه، مدعی ش��د به هرکسی که بخواهد به آنها 
آسیب برساند، صدمه می زنند. از سوی دیگر »هوا 
چان یینگ« سخنگوی وزارت امور خارجه چین از 
همه طرف ها خواست از اقداماتی که موجب تنش 

بیشتر در سوریه می شود خودداری کنند. 
»هوا چان یینگ« سخنگوی وزارت امور خارجه 
چی��ن، در نشس��ت خبری هفتگی گف��ت: »یافتن 
راه حل سیاس��ی برای بحران س��وریه در مرحله ای 

کلیدی ق��رار دارد... باور داریم تمام طرف ها باید از 
مواضعی که موجب افزایش تنش می ش��ود کوتاه 
بیایند«. روزنامه لبنانی البناء آورده است، نخستین 
حم��الت هوایی رژیم صهیونیس��تی به س��وریه از 
زمان انتصاب رئیس جدید س��تاد ارتش این رژیم 
نتوانست تابوی شکس��ت در سوریه را پایان بدهد. 
در مقدمه این یادداش��ت آمده است: تنها پنج روز 
پس از انتصاب ژنرال »آویو کوخاوی«، رئیس ستاد 
ارتش رژیم صهیونیستی در روز پانزدهم ژانویه، وی 
اولین فرمان جنگی خود را  صادر کرد و با تصمیم 

ریاست س��تاد نیروی هوایی ارتش این رژیم برای 
حمل��ه هوایی دیروز به فروگاه بین المللی دمش��ق 
موافقت کرد، به گونه ای که چهار فروند هواپیمای 
جنگی رژیم صهیونیستی از جانب دریای مدیترانه 
و با عبور از آس��مان شهرک برجا لبنان به فرودگاه 

دمشق حمله کردند. 
 به نوش��ته البناء، نظیر دیگر حمالت شکست 
خورده رژیم صهیونیستی، هوشیاری پدافند هوایی 
س��وریه و آمادگی باالی کادر آن، حمله هوایی تازه 
رژی��م صهیونیس��تی را نی��ز ناکام گذاش��ت و همه 
موشک های این رژیم بدون اصابت به اهداف مد نظر 
منهدم شد تا همچنان دسترسی به اهداف در سوریه 
آرزویی برای نتانیاهو و رئیس س��تاد ارتش وی باقی 
بماند. نویسنده تاکید کرد: بنابراین کوخاوی در اداره 
نبرد علیه نوار غزه شکس��ت خ��ورده و ناکام از آنجا 
خارج شد. او پس از آن در همه ماموریت هایی که به 
تیم چتربازان در جنگ علیه لبنان در س��ال 2۰۰6 
واگذار شده بود شکست خورد و زمانی هم که رئیس 
سرویس اطالعات نظامی رژیم صهیونیستی بود چه 
در جنوب لبنان  و چه در جنوب سوریه نتوانست به 
هیچ موفقیتی دس��ت یابد. خبر دیگر درباره سوریه 
آنکه وزیر دفاع ترکیه با بیان اینکه عملیاِت به تعویق 
افتاده در منبج و ش��رق فرات، در زمان مناسب اجرا 
می ش��ود، گفت که تمام برنامه ریزی ه��ا و اقدامات 

لجستیکی تکمیل شده است.

سامانه های پدافند هوایی سرزمین شامات ۳۸ موشک اسرائیل را ساقط کردند

شکست موج های هوایی صهیونیست ها در نسیم پدافند سوریه

 رویای روهینگیای ها
 پشت سیم های خاردار

دادند  گ��زارش  منابع خبری  بش�ر که ارتش میانم��ار به منظور حق�وق 
جلوگی��ری از بازگش��ت آوارگان روهینگیای��ی از 
بن��گالدش ب��ه این کش��ور، اقدام به ایج��اد موانع 
جدی��د م��رزی مانن��د س��یم خ��اردار ، اح��داث 

حصارهای بلند و موانع بتنی کرده است.
 اقدامات غیر انس��انی ارتش میانمار در حالی 
صورت می گیرد که دولت آنگ سان سوچی رهبر 
معنوی میانمار، در طول یکسال گذشته به منظور 
بازگشت آوارگان روهینگیایی از بنگالدش، دستکم 

دوبار توافق دوجانبه داشته که تاکنون به هیچ یک 
از آنه��ا عمل نکرده اس��ت. دو کش��ور بنگالدش و 
میانمار در 25 نوامبر سال 2۰۱۷ میالدی مصادف 
با ۴ آذر ماه ۱۳96 یک توافق نامه برای بازگش��ت 
پناهجوی��ان روهینگی��ا به خانه هایش��ان خود در 

راخین امضا کردند.
بر اس��اس این توافق قرار بود روند بازگش��ت 
مسلمانان روهینگیا به تدریج انجام شود در حالی 
که نایپیدائو تاکنون نه تنها روند اجرایی آن را آغاز 
نکرده بلکه موانع جدیدی نیز بر س��ر راه بازگشت 

آوراگان ایجاد کرده است.
رسانه های منطقه همچنین گزارش دادند که 
اقدام میانمار در ایجاد موانع بتنی در مرز مشترک 
ب��ا بن��گالدش س��بب ایج��اد س��یالب در منطقه 

مسکونی روهینگیایی ها می شود و این موضوع به 
همراه آزار و اذیت ارتش و بودائیان افراطی س��بب 
شده تا چند هزار نفر از روهینگیایی ها در ماه های 
اخیر مجبور به ترک راخین شوند. میانمار با نادیده 
گرفت��ن نگرانی مقامات بنگالدش��ی و پناهندگان 
روهینگیا و نقض آشکار حقوق بین الملل، اقدام به 
مسدود سازی خطوط مرزی خود با بنگالدش می 
کن��د. برخی روهینگیایی ها اع��الم کردند که این 
تاکیتک جدید ارت��ش میانمار برای متوقف کردن 
روند زندگی عادی در مناطق روهینگیایی نش��ین 

در میانمار است.
اق��دام ارتش میانم��ار در ایج��اد موانع مرزی 
دارای س��ابقه اس��ت و پیش��تر نیز به نق��ل از وال 
استریت ژورنال گزارش شده بود که ارتش میانمار 

حصارهای فلزی ، سیم خاردار را در بیش از 2۳۷ 
کیلومتر از مرزهای مشترک این کشور با بنگالدش 
احداث کرده است. آوارگان روهینگیایی مستقر در 
اردوگاههای بنگالدش می گویند ارتش میانمار با 
این اقدام ها در عمل راه بازگشت برای آوارگان را 

به سمت خانه هایشان مسدود کرده است.
پلیس مرزی بنگالدش و آوارگان میانماری از 
جمله شاهدان عینی هستند که به رسانه ها اعالم 
کرده اند ارتش میانمار در هفته های اخیر از همه 
امکانات برای بس��تن مرزهای این کش��ور به روی 

پناهجویان میانماری استفاده کرده است.
»زاخ��اری ابوزا« اس��تاد کال��ج جنگ ملی در 
واش��نگتن در این زمینه به خبرن��گاران گفت که 
نظامی��ان میانماری خود را پی��روز میدان عملیات 

س��رکوب و اخراج مس��لمانان روهینگیایی از این 
کشور می دانند و از این رو موانع جدید و گسترده 
ای را برای جلوگیری از بازگشت آوارگان به داخل 

کشورشان به کار گرفته اند
. آنگ س��ان س��وچی رهبر معن��وی میانمار 
پیش��تر در این زمینه گفته بود ک��ه میانمار صرفا 
به آن دس��ته از روهینگیایی ها اجازه بازگشت می 
دهد که مدارک الزم ب��رای اثبات میانماری بودن 

آنها وجود داشته باشد.
نظامی��ان و بومی��ان افراط��ی در میانم��ار در 
ش��هریورماه س��ال ۱۳96 با حمله گسترده نظامی 
به مسلمانان روهینگیایی در ایالت راخین میانمار 
هزاران تن از آنها را کشته و دستکم ۷5۰ هزار تن 

از آنها را آواره کردند.

نق��ش مش��کوک آمریکا در مب��ارزه با مق���اوم�ت س��ازمان بس��یج مردمی عراق درباره 
گروه تروریس��تی داعش هشدار داد و تاکید کرد آمریکا در 

صدد بازگرداندن امور به نقطه صفر است.
قاس��م مصلح مس��ئول محور غرب االنبار در نیروهای 
بس��یج مردمی ع��راق اعالم کرد نقش آمری��کا در مبارزه با 
گروه )تروریستی( داعش این است که امور را به نقطه صفر 
بازگرداند. این در حالیست که مرزهای عراق و سوریه شاهد 
تحرکات نظامی اس��ت که در خ��الل آن عناصر داعش نیز 
هدف حمله قرار می گیرند. عبداهلل بدران خبرنگار ش��بکه 
در عراق در گزارش��ی با اش��اره نیروهای بس��یج مردمی و 
نیروهای مرزی عراق که در مرزهای این کش��ور با س��وریه 
مس��تقر شده اند و اوضاع آن س��وی مرزها را زیر نظر دارند 
گف��ت: آنها این مجوز را دارند که عناصر داعش را در داخل 
س��وریه هدف قرار دهند. مس��ئوالن )بسیج مردمی( اوضاع 
را کنت��رل می کنند و تحرکات عناصر مس��لح داعش را زیر 
نظر دارند و آنه��ا را هدف حمالت هوایی و زمینی قرار می 
دهند؛ اما این س��وال مطرح است که آیا خطر حمله مجدد 
عناصر داع��ش به خاک عراق وجود دارد؟ حس��ین عالوی 
رئی��س یکی از مراک��ز مطالعات راهب��ردی و آینده پژوهی 
گفت: عناصر داعش باید به طور کامل نابود ش��وند و منتظر 
شویم تا ارتش سوریه آنها را به طور کامل در دیرالزور نابود 

کن��د. در این میان عضو کمیته امنی��ت و دفاع در پارلمان 
عراق خبر داد، نخس��ت وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح 
عراق از جانب واش��نگتن تحت فش��ار زیادی است. »کریم 
علیوی« عضو کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق در 
گفت وگو با وبگاه خبری »المعلومه« گفت: »مایک پامپئو« 
وزیر خارجه آمریکا در سفر به بغداد حامل پیام های تهدید 
متعددی برای عبدالمهدی درباره هر گونه اقدام بغداد برای 

اخراج نظامیان آمریکایی از عراق بوده است.
وی تصریح کرد: آمری��کا از طریق تحریم های تحمیلی 
علی��ه ایران و وادار کردن عراق به پایبندی به این تحریم ها 
بر دولت عراق فش��ار وارد می کند تا درباره کمیت و کیفیت 
حض��ور رزمی آمریکا در عراق حرفی نزن��د، عالوه بر اینکه 
آمری��کا تهدی��د به انح��الل 6۷ گروه از الحش��د الش��عبی 
هم کرده اس��ت. خب��ر دیگر از عراق آنک��ه دو حزب اصلی 
دموکرات کردس��تان و اتحادیه میهنی بر سر حل مشکالت 

کرکوک به توافق رسیدند. 
کمیته متش��کل از دو حزب اصلی دموکرات کردستان 
و اتحادی��ه میهن��ی کردس��تان ویژه منطقه مورد مناقش��ه 
کرکوک شنبه گذشته اولین نشست خود را برگزار کرد. این 
کمیته سال گذشته میالدی در جریان نشست مشترک دو 
حزب مذکور با نظارت مستقیم مسعود بارزانی، رهبر حزب 

دموکرات کردستان تشکیل شد.

هشدار سازمان بسیج مردمی عراق درباره آمریکا
س��کوت غرب در برابر س��رکوب مردم  آس�یا ادام��ه دارد ک��ه غ�رب  بحری��ن در حال��ی 
گزارش��گر ویژه سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر در 
صفحه توییتر خود نس��بت به وضعیت دو زندانی سیاس��ی 
بحرین��ی »ناجی فتی��ل« و »علی حاجی« ک��ه از قربانیان 

شکنجه اند ابراز نگرانی کرد.
»میشل فورست« گزارش��گر ویژه سازمان ملل در امور 
مدافعان حقوق بشر روز گذشته در صفحه توییتر خود نسبت 
به وضعیت دو زندانی سیاسی بحرینی »ناجی فتیل« و »علی 
حاجی« که از قربانیان شکنجه اند ابراز نگرانی کرد. فتیل و 
حاجی بیش از دو ماه اس��ت در زندان مرکزی بحرین »جو« 
در اعتراض به عدم تمکین مدیریت زندان برای دسترس��ی 
آنها به حقوق اولیه و اساس��ی اشان مانند رسیدگی پزشکی 
دس��ت به اعتصاب غذا زده اند و »فتیل« که خود از فعاالن 
حقوق بش��ر است جمعه گذشته )۱۸ ژانویه 2۰۱۸( در نامه 
ای از زندان نوش��ته اس��ت در روزهای آینده از آش��امیدن 
مایعات هم خودداری خواهد کرد. در مقابل مسئوالن زندان 
»فتیل« و »حاج��ی« را به زندان انفرادی منتقل نموده و از 
آشامیدن و وسایل نظافت شخصی و استحمام محروم کردند 
و در س��لولی بوده اند ک��ه در آن آب فاضالب جاری بوده و 
حش��رات و موش هم به وفور وجود داشته اند. همچنین در 
نیمه های ش��ب تعمدا آنها را از خ��واب بیدار می کرده اند. 

فتی��ل و حاج��ی در نامه ای به فع��االن حقوقی، نمایندگان 
پارلمان ها و آزادگان عالم و س��ازمان های حقوق بشری در 
راس آنها س��ازمان عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق 
بش��ر آورده اند که ما قربانیان ش��کنجه ای��م، از همگان می 
خواهیم تا به حکومت بحرین برای دستیابی ما به حقوقمان 

به عنوان زندانیان اندیشه فشار آوردند.
الزم به ذکر است دادگاه وابسته به آل خلیفه ۸ نوجوان 
بحرینی بین ۱5 تا ۱۸ س��ال سن را به حبس محکوم کرد.

اقدامات خصمانه آل خلیفه علیه شهروندان بحرینی همچنان 
ادامه دارد. طبق اعالم رس��انه های عربی، دادگاه آل خلیفه 
مدعی شده است که این افراد اقدام به آشوبگری کرده اند! 

در همین حال دیوان عالی بحرین حکم انحالل جمعیت 
لیب��رال دموکرات و معارض »وعد« را صادر کرد. دیروز 2۱ 
ژانویه 2۰۱9 دیوان عالی بحرین حکم صادره توسط دادگاه 
تجدید نظر علیه جمعیت کار ملی دموکراتیک بحرین )وعد( 
مبنی بر انحالل این جمعیت و مصادره اموالش به نفع خزانه 
دولت را تایید کرد. این در حالی اس��ت که کشورهای غربی 
مدعی حمایت از حقوق بشر در برابر سرکوب مردم بحرین 
راه سکوت در پیش گرفته و هیچ اقدامی برای مقابله با این 
وضعیت صورت نداده اند. این در حالی است که گزارش های 
نهادهای جهان��ی از وضعیت بحرانی زندانیان در زندان های 

آل خلیفه حکایت دارد. 

ابراز نگرانی از اوضاع زندانیان سیاسی بحرین


