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فلسطین: رسانه های رژیم صهیونیستی نوشتند 
ک��ه آژیر خط��ر حمالت راکتی در چند نقطه ش��مال 
فلس��طین اش��غالی به صدا درآمده اس��ت. به نوشته 
روزنامه »جروزالم پس��ت«، ارتش رژیم صهیونیس��تی 
اع��الم کرد آژیر خط��ر در منطقه »دیش��ون« که در 

نزدیکی مرز با لبنان قرار دارد، فعال شده است.

ترکیه: دولت ترکیه دستور بازداشت 128 پرسنل 
نظامی دیگر را در ارتباط با کودتای نافرجام این کشور 
در س��ال 2016 صادر کرد. خبرگزاری آناتولی ترکیه 
گ��زارش کرد ک��ه مأم��وران پلیس ترکیه در اس��تان 
ساحلی غربی »ازمیر«، بیش از نیمی از این مظنونین 
را دنبال می کنند و به دنبال باقی این مظنونین در 30 

استان دیگر ترکیه هستند.

ایتالیا: »ماتئو سالوینی« معاون نخست وزیر ایتالیا 
می کوشد تا این کشور هم پیمان اصلی آمریکا در اروپا 
شود. سالوینی در جریان سفر به واشنگتن بر اشتراک 
دیدگاه ه��ای خود ب��ا »دونالد ترام��پ« رئیس جمهور 
آمریکا اش��اره کرد و در این راس��تا  بر دیدگاه مشابه 
کش��ورش درباره ای��ران درباره و طیفی از مس��ایل از 
جمله درباره ایران، ونزوئال، لیبی، تحوالت غرب آس��یا 

و موجودیت رژیم صهیونیستی تاکید کرد. 

قرقیزستان: »س��میدین اولو ساگینبک« رئیس 
بخ��ش بازرس��ی کمیته امنی��ت ملی قرقیزس��تان در 
نشست کمیس��یون پارلمانی از تشکیل پرونده جنایی 
علیه »الماس بیک آتامبایف« رئیس جمهور سابق این 
کشور خبر داد. گزارش کمیته امنیت ملی در چارچوب 
بررسی پروسه نوسازی نیروگاه حرارتی شهر »بیشکک«، 

پرونده ای جدا برای به آتامبایف تشکیل داده است.

کویت: نماینده دائم کویت در سازمان ملل متحد 
حمله گ��روه انصاراهلل یمن به فرودگاه های عربس��تان 
س��عودی را تهدی��دی برای ثب��ات و امنی��ت منطقه 
توصی��ف کرد.»منص��ور عیاد العتیب��ی« نماینده دائم 
کویت در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت که به 
ریاس��ت کویت برگزار شد، بر حمایت کامل کشورش 
از عربس��تان سعودی و تمامی تدابیری که برای حفظ 
امنی��ت و ثب��ات و س��المت ارضی این کش��ور اتخاذ 

می شود، تأکید کرد.

لبنان: هیأتی از ش��ورای مشورتی سعودی برای 
اولی��ن ب��ار در راس��تای توس��عه روابط دو کش��ور به 
لبنان س��فر کرد.پس از این س��فر قرار است سفرهای 
دیپلماتیک دیگری نیز انجام شود که طبق گفته یک 
منبع لبنانی این س��فرها در راستای توسعه روابط دو 

کشور و در همه سطوح صورت می گیرد.

ذرهبین

بحرانکودکاندرمرزجنوبیآمریکا
بحران بهداشت و سالمت که گریبان گیر کودکان 
مهاج��ر در م��رز جنوبی آمریکا ش��ده، ب��ه اوج خود 
رسیده اس��ت. کودکان بازداشت  شده روی نیمکت ها 
می خوابن��د؛ زیرا دولت آمری��کا دیگر مکانی برای پناه 
دادن ب��ه این کودکان ندارد و بودجه اش هم به اتمام 
رس��یده  است. هزاران کودک مهاجر مورد آزار و اذیت 
جنسی قرار گرفته اند و شش نفر هم در 8 ماه گذشته 

در بازداشتگاه های آمریکا  کشته شده اند! 
به نوش��ته هی��ل، ی��ک توافقنامه به ن��ام توافق 
»فلورس« چند دهه پیش تصویب شده بود که از وقوع 
چنین ش��رایطی در آمریکا  جلوگیری کند؛ اما به نظر 
می رسد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا سعی 
در ناب��ودی آن دارد.در حال حاضر کودکان  بیش��تری 
در مقایسه با گذشته در بازداشتگاه های آمریکا به سر 
می برند. تا تاریخ 31 مه س��ال جاری میالدی، بیش از 
1۴00 کودک  مهاجر بوس��یله نیرو های گشت مرزی 
آمریکا بازداش��ت ش��دند. زمانی که ای��ن کودکان در 
نهایت به پناهگاه های دولتی منتقل شوند،  زمان انتظار 
آن ها مشخص نیست. آمی کوهن، یک روانپزشک که 
از نزدیک با این کودکان در ارتباط اس��ت، اعالم کرد 
برخی از  این کودکان برای بیش از یک سال است که 

در این پناهگاه ها زندگی می کنند. 
ش��رایط زندگی این کودکان در بازداش��تگاه های 
آمری��کا واقعا وحش��تناک اس��ت. وزارت بهداش��ت و 
خدمات انسانی آمریکا که بر این  پناهگاه های کودکان 
نظ��ارت دارد، با تم��ام ظرفیت خود عم��ل می کند و 
حتی از کنگره درخواست بودجه برای تأمین نیاز های 
 ضروری کودکان کرده است. وزارت بهداشت و خدمات 
انس��انی همچنین از آغاز برنام��ه ریزی ها برای حذف 
برنامه های رفاهی  اساسی کودکان از جمله تحصیل و 
ورزش خبر داد؛ زیرا ای��ن وزارتخانه بودجه مورد نیاز 
ب��رای تأمین ای��ن نیاز های کودکان را  ن��دارد. الزم به 
ذکر اس��ت  دونالد ترامپ میلیون ها مهاجر غیرقانونی 
را در آستانه اعالم کمپین انتخاباتی اش برای انتخابات 

2020  تهدید به اخراج کرد. 

نیمچهگزارش

خواهانجنگباچیننیستیم
رئیس جمهور فیلیپین با وجود اعمال فشارهای داخلی به منظور بازبینی روابط 
دوستانه با پکن، پس از برخورد دو کشتی در دریای چین جنوبی اعالم کرده است که 

موضع خود را نسبت به چین تغییر نداده و همچنان در کنار این کشور خواهد بود.
»رودریگو دوترته« با انتشار بیانیه ای با عنوان “حادثه دریایی” اعالم کرد که 
اظه��ارات چین نیز باید درمورد برخورد و غرق دو کش��تی که حامل 22 ماهیگیر 
در دریای چین جنوبی در تاریخ ۹ ژوئن س��ال جاری، شنیده شود.خدمه این کشتی 
توس��ط قایق ماهیگیری ویتنامی و کش��تی نیروی دریایی فیلیپین نجات یافتند. دوترته 
گفت: »بهتر است این موضوع را بررسی کنیم؛ تا زمانی که بررسی های الزم انجام نشده 
و نتیج��ه ای حاصل نش��ود به این موضوع نخواهیم پرداخ��ت.« وی افزود، تنها کاری که 
می توانیم انجام دهیم این است که منتظر بمانیم و به طرف چینی فرصت صحبت بدهیم؛ 
فیلیپین تصمیم ندارد با ارسال ناو جنگی به دریای چین جنوبی تنش ها را تشدید کند.

سرخط
ردسفرپوتینوپینگبهکرهشمالی

پسکوف س��خنگوی کرملین گفت، رئیس جمهوری روسیه و چین در دیدار 
اخیرش��ان درباره س��فر آتی شی جینپینگ به کره ش��مالی صحبتی نکردند اما 

موضوع خلع سالح هسته ای در شبه جزیره کره مورد رایزنی قرار گرفت.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت: والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روس��یه و ش��ی جینپینگ، رئیس جمهوری چین درباره این سفر 
گفت وگو نکردند؛ البته موضوع کره شمالی و خلع سالح در شبه جزیره کره مورد بحث 
و رایزنی قرار گرفت. رئیس جمهوری چین قصد دارد 20 و 21 ژوئن در س��فری رس��می 
وارد کره شمالی شود تا درباره روابط دوجانبه رایزنی کند و شرایط در شبه جزیره کره با 
کیم جونگ اون، رهبر کره ش��مالی مورد بررسی قرار می گیرد. طی ماه های اخیر تنشها 
میان امریکا و کره ش��مالی به شدت افزایش یافته اس��ت در حالی که عدم تحقق وعده 
های آمریکا دلیل اصلی این تنشها است که وضعیت شرق آسیا را بحرانی کرده است. 

بحران
آمادگی»هاموند«برایکنارهگیری

وزی��ر دارایی انگلیس به علت اختالف با نخس��ت وزیر این کش��ور در بحث 
هزین��ه ها، از آمادگی خ��ود برای کناره گیری خب��ر داد.»فیلیپ هاموند« وزیر 
دارایی انگلیس به دلیل اختالف با »ترزا می« در خصوص بحث هزینه ها آماده 

است تا از سمت خود کناره گیری 
اختالف��ات میان دفتر نخس��ت وزیری انگلی��س و وزارت دارایی به اوج خود 
رس��یده و ادامه آن می تواند به بروز تنش های بیش��تر در دولت انگلیس منجر شود.

ترزا می در نظر دارد تا ۹ میلیارد پوند معادل 11.300 میلیارد دالر را بطور س��االنه در 
یک دوره سه ساله در بخش آموزشی هزینه اما وزارت دارایی با این میزان هزینه مخالف 
اس��ت.ترزا می که از س��مت ریاست حزب محافظه کار اس��تعفا کرده در شرایط چندان 
مس��اعدی از لحاظ سیاسی به س��ر نمی برد و جدا شدن هاموند از کابینه وی مشکالت 

ترزا می را بیشتر خواهد کرد.

قاره سبز 

درس سرنوشت 

قاسم غفوری

ghassem_tg@yahoo.com

تاریخ همواره درس��هایی با خود دارد که سرنوش��ت افراد 
و حتی جوامع را رقم می زند. درس��هایی که گاه بی توجهی 
به انها سرنوش��ت های مش��ابهی  را رقم می زند. بخش��ی از 
ای��ن درس ها جنبه ف��ردی دارد. به عن��وان نمونه می توان 

به سرنوشت یاس��ر عرفات رئیس فقید تشکیالت خودگردان 
فلسطین ، صدام حسین رئیس حزب بعث عراق، قذافی رهبر 
لیبی و در نهایت محمد مرس��ی رئیس جمهور برکنار ش��ده 
مصر اشاره کرد. سرنوشت مشترک تمام این افراد مرگ های 
مشکوک در اول نابسامانی و حتی حقارت بوده است. حال این 
سوال مطرح می ش��ود که چگونه چنین سرنوشت مشترکی 
برای انان رقم خورده اس��ت. نگاهی بر زندگی این افراد نشان 
می دهد که در مقاطعی آنها رویکرد ضد آمریکایی داشته اند 
ک��ه نتیجه آن نیز رویکرد و اقبال مردمی به آنها بوده اس��ت 
حال آنکه پس از مدتی آنها رویکرد تعاملی و سازش��کارانه با 
غرب را در پی��ش گرفتند که نتیجه اول آن دوری مردمی از 
آنان و مرحله بعدی خیانت آمریکا و سرنگونیشان بوده است. 
قذاف��ی در اخرین روزهای  حیاتش می گوید به ایران  و کره 

ش��مالی توصیه می کنم که هرگز به آمریکا اعتماد نداش��ته 
باشند. 

اگر به سرنوشت مرسی نیز دفت کنیم در می یابیم که او 
نیز قربانی رویکرد به امریکا و س��عودی شد چنانکه وی اولین 
سفرهای خود را به این کشورها انجام که با خشم مردمی نیز 
مواجه شد. هر چند این کشورها در ابتدا در چار چوب مبارزه 
با بیداری اسالمی به اخوان و شخص مرسی اقبال نشان دادند 
اما در نهایت راه خیانت در پیش گرفته و با کودتای السیسی، 

وی را سرنگون کردند. 
جال��ب توجه آنکه مرس��ی که زمانی مب��ارک را به جرم 
خیان��ت به کش��ور زندانی ک��رده بود در حالی محاکمه ش��د 
که مبارک یکی از ش��اهدانی بود که علیه وی ش��هادت داد و 
این اوج خیانت امریکایی به مرس��ی ب��ود. اما در کنار افراد و 

سرنوشتشان موضوع دیگر مسئله ملتهاست. ملت هایی مانند 
افغانس��تان، عراق، لیبی، مصر تقریبا سرنوشتی مشابه داشته 
اند و آن هرج و مرج بحران سراس��ری بوده است این وضعیت 
در حالی برای آنها رقم خورده اس��ت که نقطه اتکا آنها وعده 
های غرب بوده است حال آنکه نه تنها غربی کاری برای آنها 
صورت نداده بلکه با ایجاد بحران و ناامنی طرح سلطه بر این 

کشورها را اجرا کرده اند. 
با توجه به انچه ذکر ش��د می توان گفت که سرنوش��ت 
های افراد و ملت ها بیانگر یک درس اساسی است و آن اینکه 
هر ش��خصیت و یا ملتی که دلبسته وعده های غرب شود در 
نهایت با نابودی مواجه خواهد شد و هر ملتی که راه استقالل 
از انه��ا را در پیش گیرد پیروز خواهد ش��د که نمود آن را در 

لبنان، سوریه و یمن می توان مشاهده کرد. 

یادداشت

ماهورا کیهانی

نخس��تین  مرس��ی  محم��د  ویژه رئیس جمهور مصر که بعد از گ�زارش 
دیکتاتوری حس��نی مبارک با رای مردم برگزیده 
شده بود در حین محاکمه در دادگاهی تشریفاتی 
به طرز مش��کوکی مرد. این خب��ر همان قدر قابل 
تامل اس��ت که باید درب��اره آزادی دیکتاتور مصر 
)حس��نی مبارک( بعد از بیرون رانده شدن توسط 
مردم از این س��رزمین تامل و تدبر داشت. انقالب 
مردم مصر که با خواس��ت م��ردم صورت گرفت به 
قدری دچار انحراف و حضور نفوذی  ها ش��د که به 
ج��ای دیکتات��ور، رئیس جمهور قانون��ی محاکمه 
می ش��د و نهایتا دیکتات��وری که انق��الب بابتش 
راه افتاد در حال خوش��گذرانی است و مرسی که با 
رای م��ردم بر صندلی مس��ئولیت تکیه زده بود به 

زندان رفته و به طرز مشکوکی مرد.
مرگ مرسی درست اس��ت که مشکوک بوده 
و امری��کا و گروه های مخال��ف مردمی طبق بیانیه 
اخوان المسلمین متهم اصلی هستند اما، او ان زمان 
ک��ه اعتماد مردم را نادیده گرفت و بدون توجه به 
خواس��ت مردم کارهایی را انجام داد که پش��توانه 
اصلی اش را از دس��ت بدهد، مرد. اگر مرس��ی در 
نخس��تین س��فرش در قام��ت رئیس جمهوری به 
عربس��تان س��فر نمی ک��رد، اگر فری��ب وعده های 
امریکای��ی و غربی و حتی اس��رائیلی را نمی خورد 
رفته رفته مردم طردش نمی کردند تا با وجودی که 
رای میلیونی دارد در غربت و در دادگاه فرمایش��ی 

از دنیا برود یا بکشنش. 

اگر مرس��ی همانن��د روزه��ای انتخابات مصر 
طرفدار داشت قطعا هیچ کدخدایی، هیچ مخالفی 
ج��رات نمی کرد به او نزدیک ش��ود چه برس��د به 
اینکه به بند کشیده شود. اگر مرسی آن روز که بر 
مسند قدرت تکیه زده بود خواست واقعی مردم را 
اجرا می کرد، اگر دست دوستی کارشاناسان ایرانی 
که خواس��تند تجربه انقالب اسالمی را بدون هیچ 
چشم داشتی در اختیارش قرار دهند پس نمی زد، 
اگ��ر ب��رای رابطه با آل س��عود، امریکا و اس��رائیل 
پل های پش��ت س��رش را قطع نمی کرد و مردم را 
یکی یکی نا امید و از دور و برش نمی پراکند، امروز 
به جای اینکه در دادگاه های فرمایشی محاکه و به 
قتل برسد، توانسته بود مصر را از مشکالت عدیده 
و تجزیه و طمع دشمنان نجات داده و دیکتاتور را 

بابت همه ظلم هایش محاکمه کند. 

اگر مرس��ی منحرف نمی شد حتما می  توانست 
مصری مس��تقل و آباد بس��ازد، مصری که مردمش 
هر روز دلهره نداش��ته باشند که سربازان امریکایی 
اشغالشان می کند یا خط وط لوله انرژی اش به دست 
اس��رائیلی ها در صحرای س��ینا منفجر شده و خبر 

مرگ سربازان و بی پناهای وطنشان را بشنود. 
مرس��ی نه توانس��ت نماد یک مرد آزادی خواه 

و مردم��ی را ب��رای خود حفظ کند و نه توانس��ت 
حتی یک س��ال رایی را که مردم با ش��ور و هیجان 
برای ریاستش به صندوق ریختند را صیانت کرده 
و پشتیبانشان باش��د. مرسی امروز که پایان یافته 
نماد عاقبت انحراف از خواس��ت مردم و دل خوش 
کردن به بزک غربی اس��ت، نماد ش��خصی اس��ت 
ک��ه نفهمید مردم کش��ور چ��ه می خواهند و جز 

سرخوردگی و شاید پش��یمانی از انقالب برایشان 
دستاوردی نداشت.

مرس��ی نماد ش��خصی اس��ت که نتوانس��ت، 
نخواس��ت یا نفهمید که مردمی که به پا خواسته و 
جان ش��ان را کف دستش��ان گرفته اند دیگر تحمل 
اس��تعمار ندارند و حاضر نمی شوند در ظاهر دولتی 
دموکرات دستاوردهایش��ان را به غرب ببخش��د و 
برای همین هم خیلی س��ریع تر از آنچه تصورش را 
می کرد از روی دوش مردم به زمین افتاد و حاال از 

سطح زمین  هم پایین تر می رود و دفن می شود. 
مرس��ی دفن می ش��ود اما تجربه مرسی باید 
زنده نگاه داش��ته شود تا مصر بتواند از این به بعد، 
هم درست انتخاب کند و هم درست و در بزنگاه ها 
مطالبه گری را آموخته و اجازه ندهد پایان مرسی، 
پای��ان انق��الب مردمی نیز لقب گی��رد. مصری ها 
بای��د از تجربه مرس��ی درس گرفت��ه و یاد بگیرند 
افرادی را انتخاب کنند که اس��تقالل کشورشان را 
زیر سوال نبرده و آنقدر انقالبی باشد که حتی اگر 
در تنگن��ا و تهدیدات هم قرار بگیرد حاضر باش��د 
خودش و خانواده اش را قربانی منافع ملی و انقالب 

مردمی کند. 
مص��ر اگر یکپارچ��ه از انحراف ایجاد ش��ده در 
انقالبش عبور کند می تواند منشا تحوالت افریقا قرار 
گرفته و تاثیر بسزایی در رشد و اعتالی خود و دیگر 
همسایگانش داشته و مظهر مردمی بودن در قاره ای 
که مردم را تنها برای بیگاری می خواهند شود. مرگ 
مرس��ی می تواند پایان یک انقالبی  ای که منحرف 
ش��د نام  گیرد و درس عبرت برای آنهایی شود که 
مردم را نادیده گرفته و زرق و برق و وعده  های غربی 

را به خواست مردمشان ترجیح می دهند.

عاقبت مرسی نتیجه اعتماد به غرب؛

پایان انقالبی ای که منحرف شد
مرگ مشکوک در دادگاه تشریفاتی!
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رئی��س کمیته عال��ی انقالب  یمن در واکن��ش به اظهارات مق���اوم�ت
اخیر مدی��ر اجرایی برنامه جهان��ی غذا اعالم کرد 
این س��ازمان از مواضع وزیر خارج��ه آمریکا تأثیر 

گرفته است.
 دی م��اه گذش��ته )13۹7( بود ک��ه »محمد 
عل��ی الحوثی« رئیس کمیته عالی انقالب یمن در 
واکنش به تهدید مدیر برنامه جهانی غذا، از اقدام 
این نهاد در خرید مواد غذایی فاسد برای ملت یمن 
پرده برداشت »دیوید بیسلی« مدیر اجرایی برنامه 
جهانی غذا در جلس��ه ش��ورای امنیت از احتمال 
تعلیق احتمالی در ارس��ال کمک های انس��انی به 
یمنی ها در هفته جاری س��خن گف��ت و اتهاماتی 
علیه انصاراهلل مط��رح کرد.الحوثی بار دیگر به این 

موضوع پرداخت و اعالم کرد: س��ازمان جهانی غذا 
در راس��تای تعویض غذای فاسد ارائه شده به ملت 
یم��ن با جنگ کالمی که مدیر آمریکایی اش آن را 

فرماندهی می کند، کار می کند.
رئیس کمیته عالی انقالب یمن ادامه داد: این 
اظهارات از سیاست های مایک پامپئو )وزیر خارجه 
آمریکا( تأثیر گرفته اس��ت، ش��خصی که به دفاع 
ناامید کننده از ادامه فروش سالحی که ملت یمن 
را می کش��د، معروف اس��ت. اظهارات و فریب های 
رس��انه ای که در حال حاضر با هدف بهبود چهره 
کش��ورهای متجاوز در جریان اس��ت، همان دلیل 
گرسنگی )یمنی ها( اس��ت.الحوثی در ادامه گفت؛ 

س��ازمان غذای جهانی باید غذاهای فاسد خود را 
با پول نق��د جابه جا کند و فروش غذاهای فاس��د 

»غیرقانونی« است.
»مارک لوکوک« معاون دبیر کل سازمان ملل 
در امور بشردوستانه هشدار داد که یمن در بدترین 
فاجعه انس��انی تاریخ به سر می برد. وی همچنین 
خب��ر داد ک��ه بی��ش از نیم��ی از م��ردم یمن به 
کمک های بشردوس��تانه نیازمند هستند و سازمان 
ملل ب��ه  ۴.2 میلیارد دالر ب��رای مقابله با بحران 
انس��انی در یمن نیازمند است. در این میان مشاور 
رئیس جمهور دولت مس��تعفی یم��ن اعتراف کرد، 
ائتالف س��عودی که مدعی است برای بازگرداندن 

قدرت به »دولت قانونی« یمن به این کشور حمله 
کرده، اجازه بازگشت دولت به یمن را نمی دهد.

از سوی دیگر سخنگوی نیروهای مسلح یمن 
تأکید کرد عملیات دفاع��ی علیه تجاوزات ائتالف 
س��عودی ادام��ه دارد و در نتیجه حمالت پهپادی 
به فرودگاه س��عودی »أبها«، وضعیت این فرودگاه 
از حالت طبیعی خارج ش��ده است.»یحیی سریع« 
سخنگوی فرمانده نیروهای مسلح یمن اعالم کرد، 
عملیات دفاعی یمن ادامه دارد و با تشدید حمالت 
»رژیم سعودی« بیشتر هم خواهد شد؛ ائتالف در 
دو روز گذش��ته ۴1 حمله به یمن داشته که طی 

آنها چندین نفر کشته و زخمی شده اند.
بر اس��اس گزارش شبکه »المس��یره«، سریع 
ادام��ه داد: ف��رودگاه أبها، فلج ش��ده و با عملیات 

نظامی نیروی هوایی )ارتش یمن( ، حالت طبیعی 
خود را از دست داده است.وی سپس تصریح کرد، 
حمالت پهپادی ارتش یمن ادامه داد و با دقت به 
اهداف  برخورد کرد. شبکه خبری المسیره بامداد 
امروز خبر داد که ارتش یمن عملیات گس��ترده ای 
را با استفاده از پهپاد علیه فرودگاه أبها انجام داده 

است.
از س��وی دیگر کودتا و درگیری در »عدن« از 
دو س��ال گذشته بر این شهر س��ایه افکنده و این 
روزها مشهودتر از گذشته به نظر می رسد. منصور 
هادی از عربستان درخواست کمک کرده است اما 
سعودی ها دغدغه های امنیتی خود را دارند. ارتش 
یمن بار دیگر فرودگاه ابهاء عربستان سعودی را با 

پهپاد مورد حمالت گسترده قرار داد.

کشتار یمنی ها با غذای فاسد سازمان جهانی غذا 

وهینگیا اعتراف سازمان ملل به کوتاهی در قبال ر
وضعیت بحرانی مس��لمانان میانمار در حالی ادامه دارد  بش�ر ک��ه س��ازمان مل��ل در گزارش��ی عملک��ردش در قبال حق�وق 
مهاجران میانمار را محکوم  کرد و با اعتراف به کوتاهی خود آن را شکس��ت 

سیستماتیک خواند. 
پس از آنکه س��ازمان ملل به نادیده گرفتن افزایش خش��ونت ها در کشور 
میانمار علیه مهاجران متهم شد، »آنتونیو گوترش« دبیر کل  سازمان ملل دستور 
داد تا تحقیقاتی در مورد عملکرد این س��ازمان در مورد مهاجران میانمار تهیه 
شود. گزارش عملکرد سازمان  ملل که توسط وزیر خارجه سابق گواتماال نوشته 
است بیانگر آن است نهاد بین المللی شکست های سیستماتیکی را در مدیریت 
 اوضاع میانمار که موجب آوارگی جمعی روهینگیاها در سال 2017 شد، تجربه 
کرده اس��ت. »گرت روزنتال« در گزارش خویش  می نویس��د، اشتباهات متعدد 
و فرصت هایی خوبی در سیتس��م س��ازمان ملل در مورد میانمار وجود دارد. در 
حالی که تعیین  مسئولیت ها برای شکست های سیستماتیک دشوار است، یک 
مسئولیت مشترک در بخشی از تمام طرفین دخیل وجود دارد و آن  عدم انتقال 

جدی نگرانی های اصولی سازمان ملل در رابطه با نقض جدی حقوق بشر است. 
روزنت��ال در ادام��ه می افزاید، از جمله دالیل ناکامی های س��ازمان ملل 
متح��د در مورد مهاج��ران میانمار می توان به عالقه اولیه بخش��ی  از جامعه 
بین المللی به گذار سیاسی اشاره کرد که مربوط به وضعیت تقریباً افسانه ای 
اس��ت که »آنگ س��ان س��وچی« رهبر غیر  نظامی این کش��ور به آن رسیده 
بود. ارتش میانمار در آگوس��ت سال 2017 سرکوب شدیدی علیه مهاجران 
روهینگیا در ایالت راخین  انجام داد که سازمان ملل این اقدام را نسل کشی 
و پاکس��ازی نژادی خواند. هم اکن��ون بیش از 700 هزار مهاجر روهینگیایی 
از  فش��ارهای دولت میانمار با عبور از مرزها به بنگالدش فرار کرده اند. الزم 
به ذکر اس��ت کش��ورهای غربی مدعی حقوق بش��ر در  برابر وضعیت بحرانی 
روهینگیایی ها راه سکوت در پیش گرفته و هیچ اقدامی برای حمایت از آنها 

صورتر نداده و حتی به  تسلیح ارتش میانمار می پردازند.  

یم صهیونیستی جوالن اشغالی علیه رژ
آس�یا همزم��ان با اعالم نامگ��ذاری یک ش��هرک در جوالن  اش��غالی ب��ه ن��ام »دونال��د ترام��پ« از س��وی رژی��م غ�رب 
صهیونیستی، ساکنان این منطقه دست به اعتراض و اعتصاب عمومی زدند.

به نوشته خبرگزاری رسمی سوریه )س��انا( در این اعتراضات، اهالی جوالن 
همچنین به نصب توربین های بادی بزرگ در مزارع کشاورزی آن ها اعتراض کردند. 
»شیخ سلیمان« از اهالی جوالن اشغالی که پیش از این سال ها در زندان های رژیم 
صهیونیستی حضور داشته به سانا گفت که اعتصاب عمومی از آغاز شده و تمامی 
کسب و کارها و فعالیت ها از جمله مکان های تجاری و مدارس تعطیل شده و اهالی 
در شهرک »مجدل شمس« تجمع کرده اند.همچنین مردم جوالن پس از تجمع 
در ش��هرک »مجدل شمس« به س��مت مزارعی که توربین های بادی در آن کار 

گذاشته شده حرکت کرده و علیه رژیم صهیونیستی شعار دادند.
به گفت��ه اهالی نصب ای��ن توربین ها در نزدیکی م��زارع و منازل اهالی 
جوالن اش��غالی عالوه بر اینکه مس��احت نزدیک به ش��ش هزار دونم از این 
مزراع را غصب کرده، س��المتی س��اکنان را نیز به خطر می اندازد. پس از این 
اقدام اسرائیل، بسیاری از ساکنان مجبور به ترک منازل خود شده اند.شامگاه 
یکش��نبه، »بنیامی��ن نتانیاهو« نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی به منظور 
قدردانی از حمایت های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در زمینه اش��غال 

جوالن، یک شهرک جدید در این منطقه را به اسم ترامپ نامگذاری کرد.
خبر دیگر از س��وریه آنکه وزیر خارجه چین در کنفرانس خبری مشترک 
با همتای س��وری خود خواستار خویشتنداری و کاهش تنش ها در غرب آسیا 
و وزیر خارجه س��وریه نیز خواس��تار مبارزه با تروریسم اقتصادی آمریکا شد.   
»وان��گ یی« وزی��ر امور خارجه چین در کنفرانس خبری مش��ترک با »ولید 
المعلم« وزیر امور خارجه س��وریه به تنش ها در منطقه اش��اره کرد و از همه 
طرف ها خواستار خویشتنداری و کاهش تنش ها در غرب آسیا شد. ولید معلم 
بر لزوم مقابله جامعه بین الملل با تروریس��م اقتصادی که آمریکا بر س��وریه، 

چین، ایران، ونزوئال و کشورهای دیگر تحمیل کرده است، تأکید کرد.

اعتراض توکیو به نظامی گری واشنگتن
بحران سازی امریکا در شرق آسیا صدای ژاپن را هم درآورد  آس�یا معاون دبیر کابینه ژاپن در یک نشست خبری، درباره طرح ش�رق 
آمریکا برای اعزام 1000 نظامی جدید به منطقه غرب آسیا به شدت ابراز نگرانی 

کرد و گفت: »این موضوع تنش ها در منطقه را تشدید خواهد کرد«.
اظهارات مقام های واش��نگتن از قبیل سرپرس��ت پنتاگ��ون درباره اعزام 
تعداد بیش��تری از نظامیان آمریکایی به غرب آس��یا با ادعای تضمین امنیت 
نیروهای آمریکا در این منطقه، واکنش دولت ژاپن را به همراه داشته و یک 
مقام توکیو درباره اثرات این اقدام واش��نگتن بر تش��دید تنش ها شدیدا ابراز 
نگرانی کرده اس��ت. »یاسوتوشی نیش��یمورا« معاون دبیر کابینه ژاپن امروز 
س��ه شنبه طی یک نشست خبری در پاسخ به س��والی درباره  اعزام 1000 
نظامی آمریکایی جدید به منطقه غرب آسیا گفت: »این موضوع، مایه نگرانی 
شدیدی است و تنش ها در منطقه خاورمیانه را تشدید خواهد کرد«. پیش از 
این، »پاتریک شاناهان« سرپرست وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( ضمن تایید 
گزارش های رس��انه ای مبنی بر اعزام نظامیان بیشتر به منطقه مدعی شد که 

این اقدام با هدف مقابله با »رویکرد تخاصمی ایران« انجام می شود.
وی ادع��ا کرده بود: »اج��ازه اعزام 1000 نظامی بیش��تر به خاورمیانه با 
اهداف دفاعی داده شده و این اقدام به خواسته فرماندهی مرکزی و پیشنهاد 
رئیس س��تاد مشترک و البته با رایزنی با کاخ سفید نیز بوده است.«اظهارنظر 
تازه دولت ژاپن درباره مسائل منطقه خاورمیانه در حالی مطرح شده که طبق 
گزارش اخیر »ژاپن تایمز«، توکیو از مدارک ادعایی واشنگتن و اتهام زنی هایش 
در خصوص حمله به دو نفتکش در دریای عمان قانع نشده است.  یک منبع 
دولتی ژاپن به این روزنامه خبر داد که که توکیو از واشنگتن درخواست کرده 
است شواهد محکم تری در زمینه دست داشتن ایران در حمله به دو نفتکش 
در دریای عمان ارائه کند. این منبع دولت ژاپن در رد اتهام زنی های آمریکا به 
ایران تصریح کرده بود: »مقامات دولت ژاپن قانع نش��ده اند. توضیحات آمریکا 

کمکی به حدس و گمان های ما نکرده است«.


