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اندونزی: »کمیس��ون ملی انتخاب��ات« اندونزی 
اعالم ک��رد که تلفات انتخاب��ات ۲۸ فروردین در این 
کش��ور به ۳۶۷ کش��ته افزایش یافت و ۲۱۵۱ کارگر 
مامور ش��مارش آرا هم دچ��ار بیماری ش��ده اند. ۲۸ 
فروردی��ن اندونزی برای اولی��ن بار به صورت همزمان 
انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و نمایندگی محلی 
و منطقه ای را برگزار ش��د و دولت اندونزی ۷ میلیون 
نف��ر را برای رس��یدگی به روند برگ��زاری انتخابات با 

بیش از ۸۱۰ هزار صندوق رأی به کار گرفت.

روس�یه: آخرین رهبر شوروی س��ابق با اشاره به 
پیمان منع موش��ک های هسته ای میان برد خواستار 
تامل بیش��تر از سوی روس��یه و آمریکا شد.»میخائیل 
گورباچف« آخرین رهبر ش��وروی سابق در یادداشتی 
در روزنامه وال اس��تریت ژورن��ال در خصوص پیمان 
منع موش��ک های هس��ته ای میان برد نوشت: باید به 
ای��ن نکته توجه داش��ت که پیمان منع موش��ک های 
هسته ای میان برد تاکنون امنیت روسیه را تضمین و 
مانع از نزدیکی احتمالی سالح های مرگبار در نزدیکی 

مرزهای این کشور بود.

ژاپ�ن: مراس��م تغیی��ر امپراتوری ژاپ��ن در کاخ 
س��لطنتی توکی��و در حال برگزاری اس��ت که طی آن 
»آکی هیت��و« از ق��درت کن��اره گی��ری و »ناروهیتو« 
ولیعهدش جایگزین وی شد. آکی هیتو از ژانویه ۱9۸9 

بعد از مرگ »هیروهیتو« امپراتور ژاپن شده بود.

ترکیه: رئیس جمهور ترکیه اعالم کرد طرح تولید 
جنگن��ده اف-۳۵ در آمری��کا بدون مش��ارکت آنکارا 
محکوم به شکست است. اظهارات رئیس جمهور ترکیه 
در کارخانه صنایع نظامی در اس��تانبول در حالی بیان 
شد که واشنگتن و آنکارا مدتهاست بر سر خرید سامانه 

اس-۴۰۰ روسیه از سوی ترکیه دچار تنش شده اند.

چین: بنا به اعالم ی��ک منبع دیپلماتیک نظامی 
روس��یه، این کشور چندین سامانه دفاع موشکی اس-
۴۰۰ را برای چین ارس��ال کرده است. بنا به گفته این 
منب��ع دیپلماتیک روس، این محموله جدید به عنوان 
جایگزین محموله س��امانه های اس-۴۰۰ آسیب دیده 

در سال ۲۰۱۷ به چین ارسال شد.

آلم�ان: صدراعظ��م آلم��ان با هدف گس��ترش 
مناس��بات برلی��ن ب��ا کش��ورهای غ��رب آفریق��ا به 
بورکینافاسو، نیجر و مالی سفر می کند.نشریه آلمانی 
بیلد نوش��ت: تور آفریقایی »آن��گال مرکل« از  امروز و 
از بورکینافاس��و آغاز می شود. صدراعظم آلمان سپس 
راهی نیجر و مالی می شود تا در دیدار با مقامات این 
کش��ورها در مورد مس��ائل مهم دو جانب��ه و نیز روند 

مبارزه با تروریسم رایزنی کند. 

ذرهبین

ارتش آماده عملیات در شمال حماه
به رغم کارش��کنی های آمریکا و فرانس��ه، ارتش 
س��وریه در حال ارس��ال تجهیزات نظام��ی زیادی به 
جبهه های عملیاتی در ش��مال اس��تان حماه است تا 
بتواند ای��ن منطقه را از حضور گروه های تروریس��تی 

پاکسازی کند.
 ی��ک منبع نظامی س��وری اعالم ک��رد که ارتش 
سوریه ارس��ال تجهیزات نظامی به محورهای مختلف 
ریف شمالی استان »حماه« را از سر گرفته است. این 
محورها در مجاورت منطقه موسوم به »عاری از سالح« 
قرار دارد؛ منطقه ای که در پی توافق رؤس��ای جمهور 
روس��یه و ترکیه قرار بود، عاری از حضور تروریست ها 
و تجهیزات نظامی و س��الح باشد، ولی آنکارا به عنوان 
ضامن اخراج گروه های تروریس��تی، نتوانست به وعده 

خود عمل کند.
ای��ن منبع نظام��ی به خبرگزاری »اس��پوتنیک« 
گفت که هدف از ارسال این تجهیزات، »فراهم سازی 
مقدمات عملیات نظامی اس��ت که از رهگذر آن، این 
منطقه از حضور تروریس��تی مسلح پاک شده و دامنه 
امنیت روس��تاها و ش��هرکهای امنی ک��ه در مجاوزت 
منطقه عاری از س��الح ق��رار دارند، گس��ترش یابد«. 
وی گفت که ارتش س��وریه دیگر در موقعیت پاس��خ 
دهنده باقی نخواهد ماند و »عملیات پاکسازی منطقه 
عاری از س��الح ]به عنوان مرحله نخس��ت[ ضرورتی 
اس��ت که نمی توان آن را به تأخیر انداخت«. در حال 
حاضر ائتالف تروریس��تی »هیئة تحریر الش��ام« -که 
جبه��ه النصره رکن اصلی آن اس��ت- همه ش��هرها و 
ش��هرکهای استان ادلب را در اش��غال خود دارد. یک 
منبع نظام��ی در خصوص این عملی��ات گفت که در 
جریان دفع حمالت انصار التوحید، بیس��ت تروریست 
این گروه کشته و زخمی شدند و دو سرباز سوری نیز 
جان باختند. در این میان منابع خبری سوریه از وقوع 
چند انفجار در ش��هر الرقه واقع در ش��مال س��وریه و 
کشته شدن ۱۶ تن از نیروی قسد )نیروی دمکراتیک 

سوریه( خبر دادند.

نیمچهگزارش

معاون وزیر دادگستری آمریکا استعفا کرد
»راد روزنشتاین«، معاون وزیر دادگستری آمریکا نامه استعفای خودش را به 
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور این کش��ور تقدیم کرد. طبق گزارش رس��انه های 
آمریکا استعفای این مقام با توجه به اخراج »جف سشنز«، وزیر دادگستری سابق 
آمریکا توس��ط دونالد ترامپ قابل انتظار بود.  ترامپ آبان ماه س��ال گذشته پس 
از دو س��ال کشمکش با »جف سشنز«، وزیر دادگس��تری سابق آمریکا و مسئول 
بررسی دخالت ادعایی روس��یه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶، او را از کار 
برکن��ار کرد. چند ماه بعد از این برکناری، مجلس س��نای آمریکا در بهمن ماه صالحیت 

»ویلیام بار« را برای انتصاب به سمت وزیر دادگستری جدید آمریکا تأیید کرد.
  انتص��اب »رابرت مولر« به عنوان بازرس ویژه تحقیق درباره تبانی ادعایی تیم ترامپ با 
روسیه در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ از جمله اقدامات روزنشتاین بود که 
دوران دو ساله حضور او را در کانون توجهاتی بی سابقه و غیرمعمول برای این سمت قرار داد.

چالش
شبعا را پس خواهیم گرفت

جبران باسیل با بیان اینکه لبنان آغازگر هیچ جنگی در منطقه نخواهد بود، 
گفت: اگر جنگی به لبنان تحمیل شود، پاسخ خواهیم داد.

وزیر امور خارجه لبنان با تاکید بر اینکه مزارع ش��بعا بخش جدایی ناپذیر 
لبنان است گفت: برای پس گرفتن مزارع شبعا مقابل رژیم اشغالگر صهیونیستی 
می ایس��تیم. جبران باس��یل در گفتگو با شبکه العربیه، با اش��اره به اینکه لبنان 
آغازگ��ر هیچ جنگ��ی در منطقه نخواهد بود، گفت: ما برای حفاظت از مرز ها و منابع 
طبیعی کشورمان در مقابل تجاوزات اسرائیلی ها ایستادیم و اگر جنگی به لبنان تحمیل 
شود، پاسخ خواهیم داد.وزیر امور خارجه لبنان در این گفتگو ضمن غیر قانونی خواندن 
تصمیم آمریکا در اعالم جوالن اش��غالی سوریه به عنوان بخشی از اسرائیل تصریح کرد: 
تصمیم آمریکا، س��وری بودن جوالن را تقویت کرد، زیرا هیچ کش��وری وجود ندارد که 

این اقدام خطرناک را بپذیرد.

مقاومت
افتخار می کنم فلسطین را به رسمیت شناختیم

 وزیر خارجه سوئد از تصمیم کشورش بابت به رسمیت شناختن »فلسطین« 
به عنوان کشور مستقل قدردانی کرد.  

»مارگوت والس��تروم« وزیر خارجه سوئد گفت: »به تصمیم دولت سوئد در 
س��ال ۲۰۱۴ که فلس��طین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت، 
افتخار می کنم«. والس��تروم گفت که بس��یاری از کش��ورها موضع سوئد را در به 
رسمیت شناختن فلسطین دنبال کردند. او گفت: »این امر نشان می دهد که فلسطین 
را در زمان مناسب به رسمیت شناختیم. ما همچنان از فلسطین حمایت خواهیم کرد«. 
والستروم در خصوص انتقاد سوئد از سیاست های )رژیم ( اسرائیل گفت، مذاکرات میان 
س��وئد و تل آویو برای حل مشکالت موجود همچنان ادامه دارد.»محمود عباس« رئیس 
تشکیالت خودگردان فلسطین در آن برهه اقدام دولت سوئد را »شجاعانه« و »تاریخی« 

توصیف کرد. 
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چرا البغدادی بازگشت؟
فرامرز اصغری

سنت انتش��ار ویدئو از سوی سران گروه های تروریستی 
این بار از س��وی ابوبکر البغدادی صورت گرفت. وی با انتشار 
ویدئویی ادعای ادامه مبارزه را س��ر داده اس��ت. با انتشار این 
نوار، وزارت دفاع آمریکا به انتش��ار تصویری ویدیویی از ظهور 
کم س��ابقه ابوبکر بغ��دادی برای اولین بار از س��ال ۲۰۱۴ از 
سوی رسانه های وابسته به داعش واکنش نشان داد و متعهد 
ش��د، رهبران داعش را که آزاد هستند تحت پیگرد قرار داده 
و آنها را شکست دهد. حال این سوال مطرح می شود که چرا 

این نوار در مقطع کنونی منتش��ر شده و چه اهدافی در ورای 
آن نهفته است.

 انتش��ار ویدئو بغدادی در شرایط کنونی جای ابهام دارد 
بویژه اینکه داعش در بدترین ش��رایط حیاتی به س��ر می برد 
و ت��وان ادامه کار ندارد بر این اس��اس انتش��ار این ویدئو می 
تواند اقدامی ب��رای روحیه دادن به تروریس��ت ها برای ادامه 
بحران س��ازی در سوریه و عراق باشد در این میان این ویدئو 
پس از نشس��ت ضد تروریسم ریاض منتشر شده که می تواند 
توجیه��ی برای تحرکات نظامی س��عودی در منطقه به بهانه 
مب��ارزه با داعش باش��د نکته بس��یار مهم آنکه ن��وار بغدادی 
همزمان با تحرکات نظامی آمریکا در عراق و س��وریه اس��ت 
و ای��ن یعن��ی اینکه آمریکا ب��ه بهانه یافتن بغ��دادی و تایید 
س��ند ای��ن ویدئو نظامی گ��ری در منطق��ه را توجیه و حتی 
به سرکیس��ه کردن کش��ورهای منطقه می پردازد این ویدئو 

می تواند اقدامی برای ایجاد وحش��ت در عرصه جهانی باشد 
ت��ا به این بهانه فروش تس��لیحات آمریکایی صورت گیرد. در 
همی��ن چارچوب یک مقام دولت ف��درال آمریکا گفته پلیس 
این کشور توانسته از یک حمله تروریستی در چند منطقه در 

لس آنجلس جلوگیری کرده است. 
حمله به دو کنیسه و مرکز دینی در آمریکا طی روزهای 
اخیر بوده اس��ت. انفجارهای تروریس��تی سریالنکا نیز توسط 
داعش پذیرفته ش��ده اس��ت با این ش��رایط این س��ناریو نیز 
مطرح اس��ت که انتش��ار این ویدئو می توان��د برای کم رنگ 
سازی دس��تاوردهای جبهه مقاومت در مبار زه با تروریسم و 
تخریب جایگاه جهانی ان باشد که با تشریح اقدامات مقاومت 
در مبارزه با تروریس��م این خط رس��انه ای می تواند سوزانده 
ش��ود  در همی��ن حال آمریکا با این ویدئو به توجیه کش��تار 
غیر نظامیان در عراق و س��وریه و حتی اس��تقرار بلک واتر در 

بصره می پردازد.
 ترامپ رس��ما اعالم کرد ک��ه اوباما داعش را ایجاد کرده 
پس انتشار این نوار بدون نظر آمریکا نمی تواند باشد و امریکا 
ب��ا ادعای بودن بغدادی نمی توان��د به توجیه ادامه رفتارهای 
بحران س��از خود در منطقه بپردازد.آمری��کا همواره به دنبال 
بحران س��ازی در منطقه اس��ت چنانکه بخشی از ایمیل های 
هیالری کلینتون: س��رویس جاسوسی اس��رائیل معتقد است 
»س��قوط اسد جنگ شیعه-س��نی به راه می اندازد و این امر 
برای اسرائیل و متحدین غربی اش بد نیست«اقدامات امریکا 
با ن��ام آنچه یافتن بغدادی می نامد م��ی تواند ادامه این کار 
باش��د. با تمام این تفاس��یر حضور بغدادی پس از چند سال 
نشانه شکست تروریست ها در منطقه با حضور جبهه مقاومت 
اس��ت که ادامه حضور ایران در عرصه مبارزه با تروریس��م را 

الزام آور می سازد

یادداشت

همزمان با تش��دید تح��رکات آمریکا  علی��ه ونزوئال، منابع خبری از تحرکات آمريكاي التین
موس��س »بلک واتر« و دیدارهای محرمان��ه او در آمریکا و 
اروپا برای ایجاد یک »ارتش اجاره ای« به منظور س��رنگونی 

دولت »نیکالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال خبر داد.
خبرگزرای »رویترز« در خبری اختصاصی گزارش داد، 
»اریک پرینس« موس��س ش��رکت خصوصی بدنام امنیتی 
»بل��ک واتر« ک��ه از حامیان سرس��خت »دونال��د ترامپ« 
محسوب می ش��ود، برای استفاده از یک »ارتش خصوصی« 
در ونزوئال به منظور س��رنگونی دول��ت »نیکالس مادورو« 

تالش کرده است.  
چهار منبع مطلع به این رسانه غربی خبر دادند، پرینس در 
ماه های اخیر در رایزنی با »حامیان موثر« رئیس جمهور آمریکا 
و »ونزوئالیی ه��ای متم��ول در تبعید« به دنب��ال پیش بردن 
طرحی برای اس��تفاده از ارتش خصوصی برای سرنگون کردن 
دولت مادورو بوده اس��ت. طبق این گزارش، موسس بلک واتر 
در دیداره��ای خصوصی خود در آمریکا و اروپا طرحی را برای 
ایجاد »سرباز اجاره ای ۵۰۰۰ نفره « در ونزوئال به منظور مبارزه 
در حمایت از »خوان گوایدو« رئیس جمهور خودخوانده ونزوئال 
ارائ��ه داد. به گفته یک منبع مطلع، اریک پرینس تا چند روز 
قبل هم در حال رایزنی های محرمانه برای پیش بردن طرحش 

به منظور ایجاد ارتش مزدور در ونزوئال بوده است.
پرینس بعد از رس��وایی های مختلف بل��ک واتر و قتل 
غیرنظامی��ان در ع��راق، نام این ش��رکت را تغییر داد و آن 
را فروخت. او از س��ال ۲۰۱۴ با راه اندازی ش��رکتی »گروه 

خدماتی فرانتیر«  در هنگ کنگ که یک ش��رکت پیمانکار 
نظامی است، مشغول به کار بوده است. »لیتال لشم« مدیر 
بخش روابط س��رمایه گذاری در ش��رکت »گ��روه خدماتی 
فرانتیر« پیش��تر گفته بود که پرینس به عملیات امنیتی در 
ونزوئال عالقه نشان داده اس��ت. وی البته گفت: »او )اریک 
پرین��س( برای ونزوئال یک راهکار دارد همانطور که او برای 

دیگر مناطق هم راهکار دارد«.
بن��ا بر گ��زارش رویت��رز، پرینس به دنب��ال جذب ۴۰ 
میلیون دالر س��رمایه از »س��رمایه گذاران خصوصی« است 
ت��ا طرح مدنظرش برای ونزوئ��ال را پیش ببرد. او در همین 
راستا، به منظور اس��تفاده از دارایی های بلوکه شده ونزوئال 
در دیگر کش��ورهای جهان رایزنی هایی کرده است. پرینس 
در دیدارهای��ش گفته که به دلیل آنکه کش��ورهای مختلف 
خوان گوایدو را به عنوان »رئیس جمهور ونزوئال« به رسمیت 
شناخته اند، اختیار الزم برای تشکیل دادن »نیروی نظامی« 
خاص خودش را دارد. تحرکات موس��س بل��ک واتر درباره 
ونزوئال در حالی رس��انه ای شده که طبق اسناد محرمانه ای 
که اخیرا منتشر شده، ش��رکت وابسته به اریک پرینس در 

جنوب عراق هم فعالیت دارد
در این میان رئیس جمهور خودخوانده ونزوئال با انتشار 
ویدئویی خواس��تار شورش مس��لحانه در این کشور شد اما 
لحظاتی بع��د دولت ونزوئال از دف��ع کودتایی کوچک خبر 
داد. بن��ا بر گزارش »کاراکاس کرانیکلز«، به وقت کاراکاس، 
گوایدو با انتش��ار ویدئویی در فضای مجازی از مردم ونزوئال 

خواست تا به شورش مسلحانه ملحق شوند.

بلک واتر مامور براندازی نظام ونزوئال 
همزم��ان با انتش��ار اخب��اری در باب  آس�یا رش��وه س��عودی برای تحمیل معامله غ�رب 
قرن به فلس��طینی ها، گزارش ها نش��ان می دهد عربستان و 
ام��ارات در ماههای اخیر اقدامات خود را برای جلوگیری از 
انتق��ال پول و کمکه��ای مالی به جنبش حم��اس و دیگر 

گروههای مقاومت فلسطینی، تشدید کرده اند.
به نوش��ته پایگاه »العربی الجدید«، حماس اعالم کرده 
که از س��از و کارهای جدیدی برای حفظ قدرت مالی خود 
بهره می برد، گردان های »القس��ام« ش��اخه نظامی حماس 
ف��اش کرده اند ک��ه از پول دیجیت��ال )بیت کوی��ن( برای 
دریافت کمک مالی اس��تفاده می کنن��د. حماس همچنین 
برای حمای��ت از خانواده های فقیر و مقابله با کاهش ارزش 

پول، اقدام به تزریق پول کرده است.
اما چندی پیش منابع خبری اعالم کردند که عربس��تان 
س��عودی چند تن از فلس��طینیان داخل عربستان را به اتهام 
جمع آوری پول برای حماس بازداش��ت کرده است. آلمان نیز 
از بستن چندین مؤسسه فلسطینی که در راستای جمع آوری 
کمک به حم��اس فعالیت می کردند، خب��ر داد. منابع داخل 
حماس به العربی الجدید گفتند که کش��ورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس به خصوص عربستان سعودی و امارات دست به 
اقدامات ش��دیدتری برای مقابله با ارسال کمک مالی از سوی 
افراد و مؤسس��ات مختلف به حم��اس در پیش گرفته اند. در 
این میان یک رس��انه عربی پیشنهاد رشوه ۱۰میلیارد دالری 
ولیعهد سعودی به رئیس تشکیالت خودگردان فلسطینی برای 
موافقت با طرح موس��وم به »معامله قرن« را فاش کرده است. 

روزنامه االخبار به نس��خه ای از گزارش های ارس��الی نماینده 
اردن در رام اهلل به وزارت خارجه در امان دسترسی پیدا کرده 
است که این گزارش ها، حجم نگرانی اردن را از تبعات »معامله 
قرن« نشان می دهد که رئیس جمهوری آمریکا درصدد است 

مفاد این طرح را در ماه ژوئن آینده اعالم کند.
بع��د از تصمیم »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا 
برای به رس��میت شناختن قدس اش��غالی به عنوان پایتخت 
رژیم صهیونیس��تی در دس��امبر ۲۰۱۷، »ابومازن« رئیس 
تش��کیالت خودگ��ردان فلس��طین از »رهبران فلس��طینی 
خواس��ته اس��ت تحت هیچ بهانه ای با ایاالت متحده آمریکا 
رودررو نش��وند و به دنب��ال ناظری جدید ب��رای روند صلِح 

معلق شده باشند«.
»خالد الش��وابکه« رئیس دفتر نمایندگی پادشاهی اردن 
در رام اهلل، بعد از دیداری که با »احمد مجدالنی« از مشاوران 
تش��کیالت خودگردان فلس��طینی داش��ت، طی گزارشی به 
وزارت خارجه اردن در ۲۰ دس��امبر سال ۲۰۱۷، خاطرنشان 
کرد که تشکیالت خودگردان فلسطین مجدالنی را به چین 
و »نبیل ش��عث« را به روس��یه اعزام کرده اس��ت تا پکن را 
به پیوس��تن به کمیته چهارجانب��ه بین المللی متقاعد کنند 
و ه��دف از این تحرک، عدم رویارویی ب��ا طرف آمریکایی و 
نی��ز تقویت این کمیته و حمای��ت از دولت آمریکا برای ارائه 
بسته ای از روند صلحی است که راضی کننده و منصفانه برای 
تمامی طرف ها باشد. در این میان منابع خبری اعالم کردند 
اس��رائیل تصمیمی مبنی بر کاهش مس��احت ماهیگیری در 

سواحل نوار غزه به شش مایل دریایی اتخاذ کرد.

توطئه سعودی و امارات علیه فلسطین 

گروه فراديد  ويژه همزمان با ادامه یافتن سکوت گ�زارش 
مجامع جهانی و مدعیان حقوق بشر در غرب در برابر 
درد و رنج مسلمانان میانمار، رئیس امور بشر دوستانه 
س��ازمان ملل در جریان سفر به بنگالدش، اوضاع و 

شرایط روهینگیا را نگران کننده توصیف کرد.
وعده های س��ازمان مل��ل در کن��ار ادعاهای 
میانمار و بنگالدش موجب شد تا پرونده مسلمانان 
میانمار به حاشیه رود حال آنکه تمام شواهد نشان 
می ده��د که وضعیت بحرانی آنه��ا همچنان ادامه 
دارد و ه��ر روز بر مشکالتش��ان افزوده می ش��ود. 
در همین چارچوب »م��ارک لوکوک« رئیس امور 
بشردوس��تانه س��ازمان ملل که به بنگالدش سفر 
کرده اوضاع و شرایط روهینگیا را تأسف بار خواند 

و در خصوص آنها ابراز نگرانی کرد.
وی در سخنانی نس��بت به بروز خشونت های 
بیش��تر علیه اقلیت روهینگیا در س��ریالنکا هشدار 
داد و خاطرنشان کرد: نهادهای بشردوستانه و صلح 
طلب باید اقدامی در جهت تسریع وضعیت کنونی 
انجام دهند. این در حالی است که کمیساریای عالی 
سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خشونت های 
صورت گرفته را »هشدارآمیز« توصیف کرده است. 
بنا ب��ه اعالم این نهاد، پناهجویان روهینگیا پس از 
آنکه در میانمار مورد اذیت و آزار و خش��ونت قرار 

گرفتند، به سریالنکا رفته بودند.
وی اظهار ک��رد پناهجوی��ان روهینگیا عقیده 
دارند که ش��رایط برای بازگشت آنها به کشورشان 
فراهم نیس��ت. مارک لوکوک به همراه کمیساریای 

عالی آوارگان س��ازمان ملل متحد و س��ازمان بین 
المللی مهاجرت به بنگالدش سفر کرده بود. روسای 
این س��ه نهاد سازمان ملل پس از بازدید از اردوگاه 
کاکس  ب��ازار در بنگالدش نزدیک مرز های میانمار، 
بر تعهد خود برای پیدا کردن راه حل های مطمئن و 

پایدار برای آوارگان روهینگیایی تاکید کردند.
فیلیپ��و گران��دی رئی��س کمیس��اری عال��ی 
پناهجویان س��ازمان ملل متحد تاکید کرد: بحران 
آوارگان روهینگی��ا همچن��ان یک��ی از بزرگترین 
بحران های آوارگی در جهان اس��ت. پیشرفت های 
زیادی برای حل این بحران حاصل شده است، اما 
اوضاع و ش��رایط آوارگان روهینگیا به ویژه زنان و 

کودکان همچنان شکننده است.
این سه نهاد بشردوستانه سازمان ملل متحد بر 
اهمیت حیاتی حمایت از آوارگان روهینگیا به ویژه 
در زمینه آموزشی و آموزش حرفه ای تاکید کردند. 
نزدیک به نیمی از ۴۵۰ کودک آواره روهینگیایی 
کمتر از دوازده س��ال دارن��د و از هر گونه امکانات 
آموزش��ی محروم هس��تند این در حالی است که 

بقیه نیز امکانات آموزشی محدودی دارند.
بس��یاری از م��ردم میانم��ار روهینگیایی ها را 
مهاجرینی غیرقانونی می دانند و لذا این مردمان از 

تبعیض هایی که علیه شان روا می رود در رنج هستند. 
دول��ت میانمار با روهینگیایی ه��ا همانند مردمانی 
فاقد ملّی��ت و بی خانمان برخورد می کند و به آنها 
تابعیت نمی دهد. روهینگیایی ها با محدودیت های 
سفت از جمله محدودیت در جابجایی و دسترسی 
به امکانات پزش��کی و آموزشی مواجه هستند. به 
گفته مقامات بنگالدش��ی از ماه اوت) مرداد( سال 

۲۰۱۷ نزدی��ک به ۷۰۰ هزار مس��لمان روهینگیا 
وارد بنگالدش ش��ده ان��د درحالی که پیش از این 
حدود ۴۰۰ ه��زار نفر از مس��لمانان روهینگیا در 
مناطق مختلف بن��گالدش زندگی می کردند. هم 
اکن��ون بیش از 9۰۰ هزار مس��لمان روهینگیا در 
اردوگاه ه��ای مهاجران در منطق��ه 'کاگس بازار' 
بنگالدش حضور دارند. نزدی��ک به ۶۸۸ هزار نفر 

از ای��ن تعداد پس از آغاز دور جدید خش��ونت ها 
در میانم��ار در اواخر ماه اوت در س��ال ۲۰۱۷ به 
بنگالدش آمده اند. در این میان کش��ورهای غربی 
در برابر کشتار مس��لمانان میانمار سکوت کرده و 
صرفا به بهانه بحران در داخل ساختار سیاسی این 
کشور به تحریم آن ادامه می دهند. شورای اتحادیه 
اروپا تحریم ها علیه میانمار را به خاطر ادامه نقض 
حقوق بشر در این کشور و سرکوب اقلیت مسلمان 

روهینجا، یک سال دیگر تمدید کرد.
در ۲9 ماه آوریل ش��ورای اتحادیه اروپا تدابیر 
محدود کننده را علی��ه دولت میانمار تا ۳۰ آوریل 
۲۰۲۰ تمدید کرد. براس��اس بیانیه منتش��ر شده 
توسط اتحادیه اروپا، این تحریم ها شامل ممنوعیت 
ص��ادرات تس��لیحات و محص��والت دو منظوره و 
ممنوعی��ت آم��وزش و همکاری ه��ای نظام��ی با 
نیروهای مس��لح میانمار است. همچنین ۱۴ فرد از 
جمله مقامات ارش��د میانمار به خاطر نقض جدی 

حقوق بشر علیه مردم روهینجا تحریم شدند.
اتحادی��ه اروپا برای اولین بار در س��ال ۱99۰ 
صادرات تس��لیحات به میانمار را منع کرد. سپس 
این اتحادیه هر گونه همکاری نظامی و کمک های 
دیگر بجز کمک های بشردوس��تانه به این کشور را 
تحریم کرد. در این میان کش��ورهای غربی اقدامی 
برای حمایت از مس��لمانان میانم��ار صورت نداده 
و همچن��ان ب��ر روابط با دولت مرک��زی ادامه می 
دهند. بسیاری از نهادهای حقوق بشری مدال ها و 
نشان هایی که به آن سان سوچی از سران میانمار 

داده  بودند را پس گرفته اند.  

رئیس امور بشر دوستانه سازمان ملل بر استمرار نقض حقوق مسلمانان میانمار تاکید کرد 

وضعیت نگران کننده روهینگیایی ها 

ن همزم��ان ب��ا انتش��ار ن��وار  ا س��رکرده بح�����ر ادعایی  ویدئوی��ی 
داعش منابع آمریکایی ادع��ا کردند که داعش در 
حال انتقال نیروهای خود از س��وریه به افغانستان 
ب��رای طراح��ی عملی��ات از ای��ن کش��ور علی��ه 
آمریکاس��ت و ب��ا ای��ن ادعا نی��ز بر ل��زوم تقویت 

نظامی گری آمریکا تاکید کردند.
یک مقام ارش��د اطالعات آمریکا اظهار داشت 
که داعش در حال انتقال نیروهای خود از س��وریه 
به افغانس��تان برای طراحی عملیات از این کشور 
علیه آمریکاس��ت. وی به خبرگزاری فرانسه گفت: 
اطالعاتی به ما رس��یده که برخی از اعضای داعش 
در ح��ال انتقال افراد، تجربه، مهارت خود از جنگ 

در سوریه و عراق به افغانستان هستند.

این مقام ارش��د اطالعاتی آمری��کا ادامه داد: 
اگر ما عملیات ضدتروریس��م خود علیه این گروه 
تروریس��تی را در افغانس��تان ادام��ه ندهیم، آنها 
عملی��ات قاب��ل توجه��ی را علیه آمری��کا از خاک 
افغانس��تان طی یکس��ال آینده انجام خواهند داد. 
این مقام آمریکایی به نوع عملیات داعش در آمریکا 
اش��اره نکرد ولی یاد آور ش��د ک��ه داعش چندین 
حمله به آمریکا از جمله تیراندازی مرگبار در سال 
۲۰۱۶ در فلوریدا را انجام داده است. سازمان ملل 
در گ��زارش اخیر خود اعالم کرده اس��ت که گروه 
تروریستی داعش در افغانستان ما بین ۲۵۰۰ تا ۴ 

هزار نیرو دارد. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند 
ک��ه حضور داعش در افغانس��تان سیاس��ت جدید 
آمریکا برای مقابله با کش��ورهایی از جمله روسیه، 
چین و ایران است و پدیده ای بیگانه در افغانستان 

به شمار می آید.
همزمان با این ادعاها یک مقام آمریکایی اعالم 
کرد که ائت��الف ضد داعش به رهب��ری آمریکا در 
حال بررس��ی صحبت فیلم منشتر شده از سرکرده 
گروه داعش اس��ت. گروه تروریس��تی داعش فیلم 
جدیدی از »ابوبکر البغدادی«، س��رکرده این گروه 
تروریستی منتشر کرد. سرکرده داعش در این فیلم 

۱۸ دقیقه ای که خبرگزاری فارس نمی تواند صحت 
آن را ب��ه طور مس��تقل تأیید کن��د، درباره جنگ 
در »باغوز« س��وریه صحبت می کن��د. البغدادی در 
ویدئوی جدید که »الفرقان«، از رس��انه های وابسته 
به داعش منتشر کرده درباره »نبرد باغوز« صحبت 
می کند. شکست داعش در این نبرد در حکم پایان 

خالفت داعش در عراق و سوریه دانسته می شود. 
این اخبار در حالی منتشر می شود که گزارش 
یک مؤسس��ه مطالعاتی نش��ان می دهد با افزایش 
چش��مگیر بودجه نظامی آمری��کا و همچنین باال 
رفت��ن هزینه های نظام��ی چین، میزان س��رمایه 
تخصیص یافته به خرید تجهیزات نظامی در جهان 
به باالترین حد پس از پایان جنگ س��رد رس��یده 
است. گزارش مؤسسه پژوهش های صلح بین الملل 

استکهلم )سیپری( نشان می دهد میزان هزینه های 
نظامی جهان در سال ۲۰۱۸ به رقم کم سابقه ۱.۸۲ 
تریلیون دالر رسیده که این رقم باالترین میزان از 

زمان پایان جنگ سرد به شمار می آید.
به نوش��ته این مؤسس��ه، هزینه ه��ای نظامی 
جه��ان اکنون ۷۶ درصد باالتر از رقمی اس��ت که 
کش��ورهای جهان در س��ال ۱9۸۸ یعن��ی اولین 
مطالعه ثبت ش��ده س��یپری، برای مس��ائل نظامی 
تخصیص داده بودند. در س��ال ۲۰۱۸، ۲.۱ درصد 
از تولید ناخاص داخل��ی جهان، معادل ۲۳9 دالر 
به ازای هر نفر، ب��ه بودجه نظامی تخصیص یافته 
است. »نان تیان« از پژوهشگران سیپری می گوید: 
»در س��ال ۲۰۱۸، نیمی از هزینه نظامی جهان را 

ایاالت متحده آمریکا و چین انجام داده اند. 

همزان با انتشار نوار ادعايی منتسب به سرکرده داعش صورت می گیرد 
یکا از افغانستان حرکت بهانه  نظامی گری آمر


