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س�ودان: دبی��رکل اتحادیه عرب در س��فری به 
س��ودان با رئیس ش��ورای نظامی این کش��ور دیدار و 
بر حمایت از این ش��ورا تأکید کرد. »احمد ابوالغیط« 
دبی��رکل اتحادی��ه ع��رب در س��فری ب��ه س��ودان با 
»عبدالفتاح البرهان« رئیس شورای نظامی این کشور 
و برخی ش��خصیت های س��ودانی دیدار کرد. ابوالغیط 
گفت که اتحادیه عرب از انتقال قدرت به غیرنظامیان 

به صورت مسالمت آمیز حمایت می کند.

مص�ر: ش��رکت نفت مص��ر اعالم ک��رد که 500 
میلیون دالر به شرکت برق رژیم صهیونیستی در ازای 
توق��ف ص��ادرات گاز به این ش��رکت غرامت پرداخت 
خواه��د کرد.هی��أت عالی نفت مصر اع��الم کرد که با 
ش��رکت برق رژیم صهیونیستی در خصوص پرداخت 
غرامت در ازای توقف صادرات گاز به سرزمین اشغالی 

به توافق رسیده است.

نیجریه: منابع خبری از کش��ته شدن ۳0 نفر در 
حمالت انتح��اری به افرادی که در ح��ال دیدن بازی 
فوتبال در منطقه ای در ش��مال ش��رق نیجریه بودند، 
خبر دادند. منابع نیجریه ای اعالم کردند که س��ه عامل 
انتحاری خود را در مکانی که تماشاگران فوتبال در حال 

دیدن بازی فوتبال از تلویزیون بودند، منفجر کردند.

پاکستان:  به گفته وزارت خارجه پاکستان ایران 
جز کش��ور هایی است که ش��هروندان آن می توانند از 
روادید فرودگاهی پاکس��تان بهره مند شوند. وزیر امور 
خارجه پاکستان اعالم کرد: سیاست های جدید اسالم 
آباد ب��رای فراهم کردن روادید آنالی��ن و فرودگاهی، 
نقط��ه عطفی در ارتقای صنعت گردش��گری و تقویت 

اقتصاد پاکستان خواهد بود. 

روسیه: رئیس شرکت هواپیمایی روسی »میگ« 
اعالم کرد نیرو های هوافضای این کش��ور به زودی به 
دو جنگن��ده میگ-۳5 مجهز خواهند ش��د. این مقام 
ش��رکت هواپیمایی میگ اعالم کرد طی س��ه س��ال 
گذشته پیشرفت های چشمگیری را در برنامه جنگنده 
میگ-۳5 داشتیم. ما ساخت این جنگنده را به سرعت 

آغاز کردیم. 

امارات: رئیس ستاد نیروهای مسلح ژاپن با ژنرال 
حمد محمدثانی الرمیثی، رئیس ستاد نیروهای مسلح 
ام��ارات متحده عربی دیدار و گفت وگ��و کرد. در این 
دیدار طرفین ب��ا تاکید بر گس��ترش روابط دوجانبه، 
نح��وه همکاری و هماهنگی دفاع��ی و نظامی بین دو 

کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

ذرهبین

اعتراض به پلمب  مساجد در فرانسه
همزمان با تشدید اسالم س��تیزی سران فرانسه، 
مجمع اسالمی "اقدام برای دفاع از حقوق مسلمانان" 
فرانس��ه اقدام پلیس این کش��ور در پلمب و تعطیلی 
مساجد را »تنبیهی جمعی" و تصمیمی "غیر عادالنه" 

توصیف کرد.
اقدام بی س��ابقه دولت فرانس��ه در بستن مساجد 
این کشور به اتهام گسترش افکار افراطی و یا به بهانه 
خطر تروریسم موجب اعتراض گروه ها و مجامع مدافع 
حقوق مسلمانان شده و پلمب این مساجد بازتاب های 
منفی متفاوتی از س��وی مسلمانان فرانسه را به دنبال 

داشته است.
در این ارتباط، انجمن "اق��دام برای دفاع از حقوق 
مسلمانان" در گزارشی پلمپ مساجد در فرانسه توسط 
دولت و دستگاه قضائی را تنبیهی جمعی علیه مسلمان 
خوان��د که بخاطر ن��گاه مغرضانه به مس��لمانان عملی 
غیرمنصفان��ه و غی��ر عادالنه نیز هس��ت. در بیانیه این 
مجمع تصریح شده که مبارزه با تروریسم نباید به معنای 
تضییع حقوق مسلمانان در فرانسه باشد و تعطیل کردن 
مس��اجد و نمازخانه ها در فرآیندهای اداری و نه قضائی 
منجر به محروم شدن مسلمان از حقوق اولیه خود برای 

عبادت و برگزاری مراسم عبادی می شود.
مس��لمانان فرانس��وی ام��روزه ف��ارغ از منش��أ و 
خاس��تگاه قومیش��ان به عن��وان جمعیتی پرش��مار، 
جزیی جدانشدنی از جامعه فرانسه محسوب می شوند 
و ای��ن گون��ه اعمال تنه��ا موجب رنج��ش و ناراحتی 
آنان می ش��ود. در حال حاضر به دلی��ل قوانین حالت 
اضطراری که به دنبال عملیات تروریس��تی سال های 
اخیر در فرانس��ه برقرار اس��ت، نیروه��ای امنیتی این 
کش��ور می توانند نظارت مستقیم و مستمری بر مراکز 
فعالیت گروه های اس��المی داشته باشند.تحت همین 
قانون اظطراری دولت نی��ز می تواند تصمیم به پلمب 

مساجد و دیگر امکان مذهبی بگیرد.
انجمن "اقدام برای دفاع از حقوق مسلمانان" یک 
س��ازمان حقوق بشری نیز محس��وب می شود که در 
پاری��س فعالیت می کند و در پی جمع آوری اطالعات 
مربوط به آزار مس��لمانان در این کشور و ارائه کمک و 

مشاوره به آنها است.

نیمچهگزارش

اتحادیه اروپا ترکیه را تحریم کند
نخس��ت وزیر یونان می گوید در برخورد با اق��دام ترکیه مبنی بر حفاری در 
ش��رق مدیترانه، زمینه اتخ��اذ اقدامات تنبیهی از س��وی اتحادیه اروپا از جمله 
اعمال تحریم فراهم اس��ت. »الکس��یس سیپراس« نخس��ت وزیر یونان می گوید 
در همراه��ی با قبرس، دیگر همتایان خ��ود از اتحادیه اروپا را به اتخاذ اقدامات 

تنبیهی علیه ترکیه از جمله تحریم ترغیب خواهد کرد.
وی افزود: اگر مشخص شود که ترکیه مشغول استخراج گاز از منطقه اقتصادی 
ویژه واقع در غرب قبرس اس��ت، آمادگی اتخ��اذ اقدامات الزم طی هفته های پیش رو را 
داریم. این در حالی اس��ت که امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانس��ه نیز روز شنبه از 
ترکیه خواسته بود تا فعالیت های این کشور در خصوص حفاری در منطقه ویژه اقتصادی 
قبرس به منظور یافتن گاز طبیعی را متوقف کند. در این میان اما رجب طیب اردوغان 

رئیس جمهوری ترکیه واکنشی تهدید آمیز به هشدار مقامات اروپایی داشته است. 

چالش
ضرب االجل عبدالمهدی

یک نماینده پارلمان عراق اعالم کرد که نخست وزیر این کشور برای احزاب 
و جری��ان های سیاس��ی در خصوص تکمیل کابینه ض��رب االجل تعیین کرده 

است.
»محم��د س��الم الغب��ان« نماین��ده پارلمان ع��راق از ض��رب االجل عادل 
عبدالمهدی، نخس��ت وزیر این کشور به احزاب و جریان های سیاسی در خصوص 
تکمی��ل کابین��ه خبر داد. ای��ن نماینده پارلمان ع��راق اعالم ک��رد: عبدالمهدی به 
گروه های سیاس��ی تا ۲0 ماه جاری میالدی مهلت داده اس��ت تا اسامی نامزدهای خود 
ب��رای تصدی چهار پس��ت وزارتی باقی مانده را ارائه کنند. الغب��ان افزود: در صورتی که 
گروه های سیاسی نتوانند اسامی نامزدهای خود برای تصدی وزارتخانه های دفاع، کشور، 
دادگس��تری و آموزش ارائه کنند، عبدالمهدی مجبور خواهد شد اسامی را که نزد خود 

است به پارلمان ارائه کند. 

غرب آسیا
ترزا می  به آشپزی می پردازد!

نخس��ت وزیر انگلیس اعالم کرد پس از کناره گیری از سمتش قصد دارد به 
مسائلی به غیر از سیاست بپردازد و بخشی از اوقات خود را با آشپزی بگذراند.

ترزا می ، نخست وزیر کنونی انگلیس، که روز ۷ ژوئن از سمت خود به عنوان 
رهبر حزب محافظه کار انگلیس استعفا داد، اعالم کرد قصد دارد پس از انتخاب 
نخس��ت وزیر جدید به تماشای مس��ابقات کریکت بپردازد و به همراه همسرش 
ب��ه گردش و تفریح برود. او اعالم کرد پس از اس��تعفا از رهبری حزب محافظه کار و 
اس��تفعا از سمت نخس��ت وزیری انگلیس در آینده ای نزدیک قصد دارد بیشتر وقت خود 
را به خانواده اش اختصاص دهد. نخس��ت وزیر انگلیس گفت: احتماال من در آینده وقت 
بیش��تری برای پرداختن به مس��ائلی به غیر از سیاس��ت خواهم داشت. ترزا می  گفت از 
زمانی که در سال ۲0۱۶ نخست وزیری را برعهده گرفت حاال قصد دارد کار های دیگری 

مانند گردش با همسرش انجام دهد.
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مسئولیت جهانی و یک اعتراف 
فرامرز اصغری 

جهان در حالی به دلیل سیاست های جاه طلبانه آمریکا در 
وضعیت بحرانی قرار گرفته است که جان بولتون مشاور امنیت 
ملی آمریکا اذعان کرد ما مش��غول حمالت سایبری هستیم تا 
به روس��یه و دیگر کشورها نش��ان دهیم که آنها بهای مداخله 
در امور داخلی امریکا را پرداخت خواهند کرد. مش��اور امنیت 
ملی آمریکا ادامه داد: ما در این مس��یر هزینه هائی را بر شما 
تحمی��ل می کنیم تا این نکته را دریابی��د که چنین اقداماتی 
علیه ما ارزشی ندارد.این اقدام از سوی بولتون در حالی صورت 
می گیرد که در باب آن چند نکته قابل توجه اس��ت: حمالت 

سایبری به عنوان بخشی از تروریسم قلمداد می شود که علیه 
امنیت ملی و اطالعاتی کشورها صورت می گیرد و لذا اقدامات 
س��ایبری آمریکا را می توان بخش دیگری از تروریسم دولتی 
آمریکا دانست آمریکا در حالی بر حمالت سایبری خود افتخار 
می کند که علیه توان س��ایبری سایر کش��ورها اقدام و آن را 

ناقض امنیت جهان معرفی می کند. 
ای��ن دو گانگی رفت��اری آمریکا عدم صداق��ت آمریکا را 
آش��کارتر می سازد که سندی دیگر بر بی اعتمادی جهانی به 
آمریکاس��ت هر چند که بولتون این حمالت را نش��انه قدرت 
آمریکا عنوان می کند اما با مروری بر سوابق آمریکا که همواره 
از اقتصاد و لشگر کشی نظامی برای رسیدن به اهدافش بهره 
می گرفت، این رویکرد س��ایبری و به قولی زیر زمینی شدن 
اقداماتش، نش��انه ضعف و تزلزل آمریکا در حوزه اقتصادی و 
نظامی است آمریکا در حالی حمله سایبری را رسما اعالم می 
کند که به بهانه خطرناک بودن حمالت سایبری برای امنیت 

جهان به تحریم بسیاری از کشورها پرداخته است.
 اذع��ان بولتون واهی بودن ادعای تحریم کش��ورها برای 
امنیت جهان را آش��کارتر می س��ازدبولتون اذع��ان دارد که 
منتقدان و مخالفان سیاست های آمریکا مورد حمله سایبری 
ق��رار م��ی گیرند با توجه ب��ه این حقیقت که رواب��ط اروپا و 
آمریکا بویژه در حوزه اقتصادی دچار تنش ش��ده اس��ت می 
توان دریافت که ادعای اروپایی ها مبنی بر متهم سازی ایران، 
روس��یه و چین به حمالت س��ایبری ادعایی واهی بوده و آنها 
مب��دا این حمالت را باید در آمری��کا دنبال نمایند در همین 
حال اعتراف بولتون س��ندی بر حقانی��ت مواضع ایران مبنی 
بر تجاوز آمریکایی- صهیونیس��تی در قالب ویروس استاکس 
نت به تاسیس��ات هس��ته ای ایران است و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی باید به آن رسیدگی و به مسئولیت خود مبنی بر 

مجازات عامالن این تجاوز عمل نماید . 
از س��وی دیگر اظهارت بولتون حقانیت تالش ایران برای 

تقویت توان دفاعی و س��ایبری را نش��ان می دهد و بر اساس 
اص��ل دفاع مش��روع از خود این امر حق جمهوری اس��المی 
ایران اس��ت بولتون در حالی ادعای برتر بودن توان س��ایبری 
آمریکا را س��ر می دهد که بارها اخبار و گزارش های متعددی 
در باب هک ش��دن و یا س��رقت اطالع��ات مهرمانه نظامی و 
امنیتی آمریکا منتشر می شود که خود سندی بر واهی بودن 
ادعاهای بولتون و بلف بودن قدرت نمایی وی اس��ت با توجه 
به س��وابق بولتون مبنی بر اصرار بر گزینه نظامی علیه س��ایر 
کش��ورها، به صراح��ت می توان گفت ک��ه وی یکی از هزینه 
آورترین افراد برای مردم آمریکاس��ت که رفتارهایش به جای 
کمک به حل مش��کالت اقتصادی و امنیتی مردم کش��ورش 
صرفا به هزینه تراش��ی برای آنها منجر می ش��ود و لذا اصرار 
ترامپ به حفظ بولتون نش��انگر عدم ماهیت مردمی س��اختار 
حاک��م بر آمریکاس��ت که ج��ز تامین منافع س��رمایه داری و 

تاجران اسلحه هدف دیگری ندارد. 

یادداشت

گروه فرادید  ویژه اس��تمرار وضعی��ت بحران��ی گ�زارش 
مسلمانان میانمار موجب شده تا دفتر سازمان ملل 
در میانمار هشدار داده است که برای جلوگیری از 
همکاری راخین در "سیاست آپارتاید" دولت علیه 
مس��لمانان روهینگیا، حمایت خود را از این استان 

قطع خواهد کرد.
به رغم هش��دارهای نهادهای حقوق بش��ری 
و س��ازمان ملل درباره وضعیت بحرانی مسلمانان 
میانم��ار همچنان، نقض حقوق آنه��ا ادامه دارد و 
کش��ورهای غربی مدعی حقوق بشر اقدامی برای 
پای��ان دادن ب��ه این بحران صورت ن��داده و حتی 
به تس��لیح میانم��ار می پردازن��د. هماهنگ کننده 
س��ازمان ملل در میانمار در نامه ای که برای دولت 
میانمار نوش��ته و از س��وی روزنامه گاردین رؤیت 
ش��ده، تصمیم س��ازمان ملل و ش��رکای فعال در 
زمین��ه حقوق بش��ر را برای قط��ع حمایت  از این 
اس��تان به ج��ز در زمینه "امداده��ای حیاتی" در 
اردوگاه های آوارگان ابالغ و خاطرنشان کرده است 
که تنها در صورتی که تغییراتی اساسی در راخین 

صورت گیرد، این تصمیم لغو خواهد شد.
این نامه که در تاریخ ششم ژوئن نوشته شده، 
بیانگر آن اس��ت ک��ه کمک های س��ازمان ملل از 
هم اکنون ممکن اس��ت تنها در صورتی ارائه شوند 
که "پیشرفت محسوسی در مسائل اساسی مربوط 
ب��ه آزادی عمل" ص��ورت گیرد. کنوت اوس��تبی، 
هماهنگ کننده س��ازمان مل��ل در میانمار در این 

نامه اظهار کرده اس��ت، در حال حاضر سیاس��ت 
دولت میانمار به "تبعیض نژادی" نزدیک می شود.

ای��ن نامه که خطاب به وین می��ات آیه، وزیر 
رفاه اجتماعی، امدادرس��انی میانمار نوش��ته شده، 
اش��اره کرده اس��ت، اف��رادی ک��ه در اردوگاه های 
آوارگان میانمار به س��ر می برند همچنان از هتک 

حرم��ت رنج می برند و ب��ه "امکان��ات ابتدایی" یا 
"فرصت های معیش��تی" دسترس��ی ندارند و حتی 

مکان این اردوگاه ها هم تغییر نکرده است.
یک مقام ارش��د س��ازمان ملل که نخواس��ته 
نامش فاش ش��ود، درباره این تصمیم توضیح داد: 
برنامه دولت برای س��اخت مس��کن دائم در محل 

اردوگاه ها یا در نزدیکی آن ها کاماًل این مس��اله را 
روش��ن کرده است که جدایی برخاسته از آپارتاید 
در این منطقه دائمی خواهد بود و بنابراین از خط 
قرمز ادامه حمایت از این اردوگاه ها عبور می کند.

این نخستین اقدام از سوی سازمان ملل برای 
اتخاذ سیاس��ت س��ختگیرانه تر علیه راخین است. 
گاردی��ن پی برده اس��ت که دول��ت میانمار ماه ها 
برگزاری نشس��تی با هماهنگ کننده سازمان ملل 
را رد ک��رده و به همین دلیل اوس��تبی در ماه های 
پیش رو از س��مت خود کناره گیری خواهد کرد و 
اوالً آلمگرن که هم اکنون هماهنگ کننده سازمان 

ملل در فیلیپین است، جانشین او خواهد شد.
س��و آنگ، معاون وزیر رف��اه اجتماعی میانمار 
اظهار کرده اس��ت، دولت نامه اوتس��بی را هشدار 
س��ازمان ملل برای قطع کمک ه��ا نمی داند، بلکه 
بر این باور اس��ت که این نام��ه "تمایل و آمادگی 
نهادهای س��ازمان ملل و شرکای حاضر در زمینه 
فعالیت های بشردوس��تانه را برای حمایت از دولت 
میانمار در اقدامات اس��کان مجدد در اردوگاه های 
بس��ته ش��ده" نش��ان می دهد.وی افزود: نهادهای 
س��ازمان ملل در میانم��ار و وزارتخان��ه ما ارتباط 
بس��یار نزدیکی با هم دارن��د و درباره همکاری در 
زمینه امدادهای بشردوستانه، صلح، ثبات و توسعه 

با یکدیگر گفت وگو می کنند.
تاکن��ون بی��ش از ۷۳ هزار نفر از مس��لمانان 
روهینگی��ا از مرز عبور ک��رده اند. اما گزارش های 
رس��یده از ایال��ت راخین حکای��ت از آن دارد که 

دس��تکم سی هزار روهینگیا در مناطق کوهستانی 
گیر افتاده اند و به ذخایر آب، دارو و غذا دسترسی 
ندارند.ه��زار نف��ر از مس��لمانان روهینگی��ا در پی 
عملی��ات های ارتش میانمار در ش��مال غرب این 
کش��ور در مرز بنگالدش گیر افت��اده اند و به آب، 
دارو و غذا دسترس��ی ندارند.  عکس های ماهواره 
ای که دیده بان حقوق بش��ر منتش��ر کرده، نشان 
می دهد که در جریان درگیری های نیروها مسلح 
میانمار و ش��به نظامیان محلی تمام روس��تاها به 
آتش کشیده شده و مردم روهینگیا تقال می کنند 

از منطقه بگریزند.
در همین حال، مالله یوس��ف زی برنده جایزه 
صلح نوبل از آنگ س��ان سوچی از رهبران میانمار 
که او هم برنده جایزه صلح نوبل اس��ت، خواست تا 
خش��ونت علیه مسلمانان روهینگیا را محکوم کند. 
وی در بیانی��ه ای نوش��ت: هر بار ک��ه اخبار را می 
ش��نوم قلبم با دیدن رنج مس��لمانان روهینگیا در 
میانمار می ش��کند. روهینگیاها اقلیتی مس��لمان 
در کش��ور عمدتا بودایی میانمار هس��تند. میانمار 
آنها را بنگالدشی و بنگالدش آنها را میانماری می 
دانند. این دومین بار در سالجاری میالدی است که 
عملیات ارش��د موج عظیمی از آوارگان را به وجود 
می آورد.ارتش ش��به نظامیان محلی را تروریست 
نامیده و آنها را عامل بروز خش��ونت های اخیر می 
داند. دو هفته پیش در حمله شبه نظامیان به پست 
ه��ای امنیتی ۱۲ نفر کش��ته ش��دند. از آن هنگام 

»عملیات پاکسازی« ارتش شروع شده است.

سازمان ملل بار دیگر درباره وضعیت بحرانی مسلمانان میانمار هشدار داد

آپارتایدعلیهروهینگیاییها

نامزدهای  مقدمات��ی  مناظره  خط ریاس��ت س����ر  ۲0۲0 انتخاب��ات 
جمهوری آمریکا میان بیست نامزد و در دو برنامه 
جداگانه )هر ش��ب ۱0 نامزد( برگزار خواهد ش��د. 
چهار نامزد نیز حائز ش��رایط نش��دند و نتوانستند 
که در دور اول مناظره ها ش��رکت کنند حال آنکه 
نظ��ر  س��نجی ها نش��ان می ده��د ک��ه ترامپ در 

وضعیت مطلوبی در کسب آرا برخوردار نیست. 
از بی��ن تم��ام نامزدهای��ی که اع��الم حضور 
کرده ان��د )۲۴ نفر( چهار نامزد یعنی وین مس��ام 
شهردار میرامار، استیو بوالک فرماندار مونتانا، سث 
مولتن نماینده ماساچوست و مایک گَرِول سناتور 
سابق آالس��کا حائز شرایط نشدند و نتوانستند که 

در دور اول مناظرات شرکت کنند.
بنابر اعالم کمیته ملی حزب دموکرات موس��وم 

به DNC، قرار اس��ت نخس��تین مناظره نامزدهای 
ریاس��ت جمهوری ۲0۲0 آمریکا در شهر "میامی" 
بی��ن ۲۶ تا ۲۷ ماه ژوئن )5 تا ۶ تیر ۱۳۹۸( برگزار 
شود. پس از آن ۱۱ مناظره مقدماتی دیگر تا پیش از 
 )caucuses( برگزاری انتخابات انجمن های حزبی
در س��وم فوریه ۲0۲0 )۱۴ بهم��ن ۱۳۹۸(؛ برگزار 
خواهد شد. کوران اصلی انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا با انتخابات primaries موسوم به انتخابات 
مقدماتی و " caucuses " موس��وم به انجمن های 
حزبی یا "رایزنش" از فوری��ه تا ژوئن ۲0۲0 در 50 
ایالت و دیگر قلمروهای آمریکا به مدت پنج ماه آغاز 

می شود. انتخابات مقدماتی درآمریکا که حدود 5 ماه 
زمان می برد، بدین جهت برگزار می ش��ود تا ش��مار 
نامزدها پیش از برگزاری انتخابات سراسری محدود 
ش��ود، این انتخابات به عنوان اب��زاری برای احزاب 
سیاسی جهت دس��ت یافتن به یک وحدت نظر بر 

روی یک نامزد پیش از انتخابات است.
انتخاب��ات مقدمات��ی آمری��کا در برگیرنده دو 
ن��وع انتخاب نامزدهای ریاس��ت جمهوری ۲0۲0 
آمریکا اس��ت ک��ه در ابتدا انتخاب��ات تحت عنوان 
Caucus )رایزن��ش – انجمن ه��ای حزبی( و در 
پایان تشکیالت حزبی برای دست یافتن به وحدت 

نظر و انتخاب نامزد نهایی خود در همایش سیاسی 
حزبی موسوم به Political conventionکه به 
نشس��ت گزینش نامزد نیز ش��هره اس��ت، برگزار 
می ش��ود. نتایج نظرسنجی  ش��بکه »فاکس نیوز« 
نش��ان می ده��د ک��ه رئیس جمه��ور آمری��کا از 
تمام��ی پن��ج نام��زد دموکرات ه��ا در انتخاب��ات 
ریاس��ت جمهوری ۲0۲0 آمریکا عقب تر اس��ت و 
»جو بایدن« با اختالف ۱0 درصد از ترامپ پیشی 
گرفته اس��ت. طبق نتایج نظرسنجی »فاکس نیوز« 
، »دونال��د ترامپ« رئیس جمه��ور آمریکا از دیگر 
رقب��ای دموک��رات خ��ود از جمله »ج��و بایدن« 
معاون »باراک اوباما« رئیس جمهور س��ابق آمریکا 

با اختالف ۱0 درصد عقب افتاده است.
پایگاه اطالع رس��انی »هیل« وابسته به کنگره 
آمریکا گزارش کرد، این نظرس��نجی در بازه زمانی 

۹ ژوئ��ن تا ۱۲ ژوئ��ن )۱۹  خردادماه تا ۲۲ خرداد 
م��اه( انجام گرفته و نش��ان داده که بای��دن با ۴۹ 
درصد از ترامپ با ۳۹ درصد پیش��ی گرفته اس��ت. 
این نظرس��نجی همچنین نشان می دهد که »برنی 
س��ندرز« دیگ��ر نام��زد دموکرات ه��ا در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲0۲0 آمریکا با کسب ۴۹ درصد 
آراء از ترامپ با ۴0 درصد آراء جلوتر است. نظرسنجی 
شبکه فاکس نیوز همچنین نشان می دهد که دیگر 
نامزدهای دموک��رات، گرچه با اخت��الف اندک اما 
همچنان از ترامپ جلوتر هستند به طوریکه سناتور 
»الیزابت وارن« با اختالف دو درصد از رئیس جمهور 
آمریکا پیشی گرفته است و سناتور »کاماال هریس« 
از ایالت کالیفرنیا و »پیت بوته جج« شهردار »ساوث 
بند« ایالت »ایندیانا« هرکدام با اختالف یک درصد 

از ترامپ پیش تر هستند.

مناظره 20 نامزد مقدماتی انتخابات 2020 آمریکا برگزار می شود 

جا ماندن ترامپ از رقبا 

اسالم ستیزی جدید در کبک
در اقدام��ی دیگر علیه اس��الم، حکومت محلی اس��تان  بش�ر »کبک« در کانادا با امضای یک قانون، معلمان، ماموران حق�وق 
پلی��س، قض��ات و کارمن��دان نهادهای دولتی را از پوش��یدن و اس��تفاده از 

نمادهای مذهبی منع کرد.
در حال��ی که طی س��ال های گذش��ته تش��دید قوانین س��ختگیرانه در 
کشورهای اروپایی علیه پوش��ش های اسالمی با اعتراض شهروندان مسلمان 
مواجه ش��ده اس��ت، خبرها از ایالت کبک کانادا از تصویب یک قانون جهت 

ممنوعیت استفاده از نمادهای مذهبی حکایت دارد.
حکومت محلی در ایالت کبک کانادا ش��امگاه یکش��نبه )به وقت محلی( 
قانون ممنوعیت پوش��یدن و اس��تفاده از نمادهای مذهبی توس��ط معلمان، 
مام��وران پلیس، قض��ات و دیگر کارمندان نهادهای دولت��ی را تصویب کرد، 
اقدام��ی که انتقاد فعاالن حقوق مدنی و را درباره تعرض دولت به آزادی های 
اجتماعی را به دنبال داش��ته است.»فرانس��وا لیگال��ت« رئیس دولت محلی 
اس��تان کبک کانادا در دف��اع از تصویب این قانون مدعی ش��ده که تصویب 
ممنوعیت پوشیدن نمادهای مذهبی اقدامی ضروری برای اطمینان یافتن از 

جدایی »مذهب« و »دولت« است.
اح��زاب مخالف لیگالت در کبک کانادا ضمن انتقاد ش��دید از مواضع او 
اعالم کردند که دولت محلی اس��تان کبک با تصویب این قانون، روز یکشنبه 

را به یک »روز تاریک« در تاریخ این  استان تبدیل کرد.
منتقدان کانادایی معتقد هس��تند که با تصوی��ب این قانون، آزادی های 
کارمندان مس��لمان، س��یک  و یهودی از آنها س��لب خواهد شد و این قانون 
می تواند به تحریک احساس��ات ضد اس��المی، ضد یهودی و ضد اقلیت ها در 
اس��تان کبک دامن بزن��د. یکی از مهم ترین دغدغه  های زنان مس��لمان در 
غرب، به طور خاص در کانادا، درمان و به عبارتی مبارزه با ارائه تصویر منفی 
اس��الم در رسانه  هاست و برای درمان این مشکل آنها تالش می  کنند تا در 

تعامالت و رفتارهای خود از هشیاری و احتیاط بیشتری برخوردار باشند. 

اعتراف به افزایش توانمندی انصارالله
س��خنگوی فرمانده��ی مرک��زی آمریکا در غرب آس��یا  ضمن اعتراف به س��اقط شدن پهپاد این کشور در یمن مق���اوم�ت
تأکید کرد که توانمندی انصاراهلل در مقایسه با گذشته پیشرفت کرده است.

»ارل براون« سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا در غرب آسیا )سنتکام( 
به دنبال س��اقط ش��دن پهپاد این کشور در ساحل غربی یمن تأکید کرد که 
ارتفاع��ی که پهپاد »ام کیو-۹« در تاریخ شش��م ژوئن )۱۶ خردادماه( از آن 
ساقط شد نمایانگر »پیشرفت توانمندی  انصاراهلل در مقایسه با گذشته« است. 
این مقام آمریکایی در ادامه مدعی ش��د که انص��اراهلل به کمک ایران، پهپاد 
آمریکا را س��اقط کرده است. در این میان مقامات یمنی تأیید کردند، سایت 
اینترنتی خبرگزاری رس��می این کشور هک ش��ده و خبری دروغ به نقل از 
رئیس شورای عالی سیاسی یمن درباره قصد صنعاء برای حمله به نفتکش ها 

روی خروجی آن قرار گرفته است. 
از سوی دیگر رئیس شورای عالی انقالب یمن در واکنش به مصاحبه اخیر 
ولی عهد س��عودی با روزنامه »الشرق االوسط« اعالم کرد، اظهارات وی درباره 
یمن نشان می دهد ائتالف سعودی اهل صلح نیست و گزینه نظامی را انتخاب 
کرده است. »محمد علی الحوثی« رئیس شورای عالی انقالب یمن به اظهارات 
»محمد بن س��لمان« ولی عه��د و وزیر دفاع س��عودی در مصاحبه با روزنامه 
»الشرق االوسط« واکنش نشان داد و اعالم کرد، این سخنان داللت بر آن دارد 
که خواس��تار صلح در یمن نیستند. از سوی دیگر ارتش و کمیته های مردمی 
یم��ن در واکنش ب��ه ادامه حمالت ائتالف متجاوز، بار دیگ��ر فرودگاه »أبها« 
در جنوب غرب عربس��تان را هدف قرار دادند. در این میان س��خنگوی ارتش 
و کمیته های مردمی یمن س��ه فرودگاه س��عودی را »ناام��ن« خواند و افزود، 
این س��ه فرودگاه به صورت مرتب هدف قرار خواهند گرفت. »یحیی سریع«، 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعالم کرد، حمله پهپادی به فرودگاه سعودی 
»أبها« موفق بود و باند فرود هواپیماها را هدف قرار داد. یحیی سریع بار دیگر 

از غیرنظامیان خواست از این فرودگاه ها به صورت کامل فاصله بگیرند.

ارتقای زرادخانه های قدرت های اتمی 
یک موسس��ه تحقیقات صلح در تازه تری��ن گزارش خود  ن ا نوش��ت که ب��ا وج��ود کاهش تع��داد تس��لیحات اتمی، بح�����ر
قدرت های اتمی جهان همچنان، ارتقای زرادخانه هایشان را در دستور کار دارند.

 موسسه تحقیقات و صلح )سیپری( در تازه ترین گزارش خود نوشت که 
چشم اندازی از جهان بدون تس��لیحات اتمی وجود ندارد و برعکس، قرارداد 
مهم میان آمریکا و روسیه هم میان طرفین رو به انقضاست که این وضعیت 

می تواند رقابت تسلیحاتی را به دنبال داشته باشد. 
قدرت های اتمی در حال تداوم مدرن کردن زرادخانه های اتمی هس��تند 
و این در حالی اس��ت که در مجموع ش��مار کالهک های اتمی رو به کاهش 
است. برآورد می شود که نه قدرت هسته ای یعنی از آمریکا، روسیه، انگلیس، 
فرانسه، چین، هند، پاکس��تان، رژیم صهیونیستی و کره شمالی در آغاز سال 
جاری میالدی حدود ۱۳ هزار و  ۸۶5 سالح اتمی داشته اند. در این گزارش 
موارد مربوط به کالهک های مستقر شده و آنهایی که در آستانه تخریب قرار 

دارند هم لحاظ شده اند.
در ادامه این گزارش آمده اس��ت که ش��مار تس��لیحات اتمی در مقایسه با 
پارسال، کاهش یافته و به حدود ۶00 رسیده است. روسیه و آمریکا به ویژه این 
اقدام را در قالب پیمان NEWSTART صورت داده اند. با این حال در شرایطی 
که به زمان انقضای پیمان یاد شده در سال ۲0۲۱ نزدیک می شویم، مذاکراتی 

میان مسکو و واشنگتن برای تمدید پیمان یاد شده در جریان نیست.
همچنین هند و پاکستان به عنوان دو کشوری هسته ای رقیب، هر کدام 
به ترتیب، ۱۳0 تا ۱۴0 و ۱50 تا ۱۶0 کالهک هسته ای دارند و آنها هم در 
حال افزایش ش��مار زراد خانه های خود هستند. کره شمالی هم حدودا ۲0 تا 
۳0 کالهک هس��ته ای دارد. س��یپری می گوید که این تعداد، اولویت راهبرد 
امنیت ملی این کش��ور اس��ت با این حال کره ش��مالی از زمان آغاز مذاکره 
با آمریکا در س��ال ۲0۱۸، س��الح هسته ای و یا موش��ک بالستیک دوربرد را 

آزمایش نکرده است.


