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ع�راق: جنبش حزب اهلل ع��راق با تأکید مجدد بر 
لزوم اخراج نظامیان تروریست آمریکایی از عراق تأکید 
کرد ک��ه آمریکاییها در پِس تجاوزات امنیتی عراق قرار 
دارند. محی به پایگاه خبری »بغداد الیوم« گفت که »تنها 

راهکار ثبات کشور )عراق(، اخراج این نیروهاست«.

اردن: وزارت امور خارجه اردن به خبر بازداشت یک 
تبعه خود توس��ط رژیم صیهونیستی، در کرانه باختری 
رود اردن، واکنش نشان داد.  دفتر نخست وزیری رژیم 
صهیونیس��تی از بازداش��ت یک تبع��ه اردن خبر داد و 
اع��ام کرد او را به اتهام »جاسوس��ی ب��رای ایران« در 

کرانه باختری رود اردن بازداشت کرده است 

ترکیه: ترکیه در ادامه محاکمه عناصری که گفته 
می ش��ود با کودتای سال 2016 مرتبط هستند، 151 
نفر دیگر را به حبس ابد محکوم کرد. سه شنبه بیستم 
خرداد نیز دولت ترکیه دستور بازداشت 12۸ پرسنل 
نظام��ی دیگ��ر را در ارتباط با کودتا ص��ادر کرده بود.  
»2۳ نفر ب��ه جرم "تاش برای براندازی نظام قانونی" 
ترکی��ه، ترور و تاش برای ت��رور به حبس ابد و 12۸ 
نفر دیگر نیز به اتهامی مش��ابه محکوم به حبس ابد با 

اعمال شاقه شدند«.

روسیه : اتحادیه اروپا تحریم های مرتبط با شبه جزیره 
کریمه که به روسیه الحاق شده را به مدت 12 ماه تمدید 
کرده اس��ت. این شورا در تاریخ 20 ژوئن 2019، اقدامات 
تنبیهی علیه روسیه به واسطه آنچه که »الحاق غیرقانونی« 
کریمه و سوستوپول به روسیه خوانده شده را تا 2۳ ژوئن 

2020 به مدت یک سال تمدید کرده است.

گرجستان:  پلیس ضدش��ورش گرجستان برای 
متف��رق کردن تظاهرات کنن��دگان در مقابله پارلمان 
این کش��ور متوسل به شلیک گلوله های پاستیکی و 
گاز اش��ک آور شد. بر این اساس در این اقدام که پس 
از تاش معترضان برای حمله به س��اختمان پارلمان 
انجام گرفت، چندین نفر از آنان مجروح شدند. سرگی 
گاوریلوف از حزب کمونیست است. او برای شرکت در 
مجمع بین پارلمانی ارتدکس وارد تفلیس شده بود و 

ریاست مجمع عمومی را عهده دار است.

قرقیزس�تان: نمایندگان پارلمان قرقیزستان در 
نشس��ت اخیر خود به حذف مصونیت سیاسی رئیس 
جمهور س��ابق این کش��ور و تش��کیل پرونده جنایی 
برای وی رای مثب��ت دادند.  از 120 نماینده پارلمان 
قرقیزس��تان 100 نفر به این موضوع رای مثبت دادند 
و تنه��ا پنج نماینده مخالف آن بودند، 15 نماینده نیز 

در جلسه حضور نداشتند.

نیجریه: تروریست های بوکوحرام با حمله به یک 
پاس��گاه نظامی در شمال ش��رق نیجریه، 1۸ سرباز را 
کش��ته و ۸ تن دیگر را زخمی کردن��د. این حمله در 
منطق��ه »گاجرام« ایال��ت بورنو رخ داده اس��ت. این، 
چهارمین حمله تروریستی بوکوحرام به مقر نظامیان 

طی یک هفته اخیر است.

ذرهبین

۲.۲ میلیارد نفر محروم از آب سالم 
 بن��ا ب��ر اعام س��ازمان ملل متحد، بی��ش از دو 
میلیارد نفر از س��اکنان جهان همچنان از مزایای آب 
سالم و بی خطر محروم هستند.گزارش جدید یونیسف 
و س��ازمان جهانی بهداشت حکایت از آن دارد که در 
ه��زاره جاری پیش��رفت های مهمی نیز حاصل ش��ده 
و هم اکن��ون 1.۸ میلی��ارد نفر در فاصل��ه ۳0 دقیقه  
پی��اده روی از محل س��کونت خ��ود می توانند به آب 

آشامیدنی دسترسی پیدا کنند.
اما جمعیت انبوهی از س��اکنان زمین به آب سالم 
دسترس��ی ندارند؛ از جمله صده��ا میلیون نفر که در 
فاصله ۳0 دقیقه از محل زندگی خود هیچ گونه منبع 
حفاظت ش��ده آب آش��امیدنی ندارند. همچنین 1۴۴ 
میلیون نفر هنوز آب های رهاشده در سطح و غیرقابل 
اعتماد از نظر بهداش��تی و پزش��کی را می نوش��ند. به 
گفته نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، می توان 
ب��ا حفاظت از منابع آب آش��امیدنی و س��رویس های 
بهداشتی با کیفیت، جلوی شیوع بسیاری از بیماری ها، 

مانند تیفوئید، هپاتیت آ و وبا را گرفت.
بر این اس��اس، ۴.2 میلیارد نفر از جمعیت زمین، 
یعنی بیش��تر از نصف کل س��اکنان، به سرویس های 
بهداش��تی که زائدات را به طور ایم��ن دفع می کنند، 
و به آب  های نوش��یدنی س��رایت نمی دهند، دسترسی 
ندارند. پیش از این نیز صندوق کودکان سازمان ملل، 
یونیسف، هشدار داده بود با ادامه روند کنونی، تا سال 
20۴0 می��ادی یک چهارم ک��ودکان جهان با کمبود 
آب مواجه ش��ده و بس��یاری جان خود را به دلیل این 
کمبود از دست خواهند داد. بر اساس اعام یونیسف، 
از هر ۳ نفر در جهان، 1 نفر به آب آش��امیدنی س��الم 

دسترسی ندارد.

نیمچهگزارش

کاهش اختیارات جنگی ترامپ 
اعضای مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را به تصویب رساندند که خواستار 
کاهش اختیارات رئیس جمهور آمریکا برای اعان جنگ با سایر کشورها به بهانه 

»مبارزه با تروریسم« است.
مجل��س نمایندگان آمریکا با لغو قانون موس��وم به »مجوز اس��تفاده از نیروی 
نظامی« )AUMF( موافقت کرد. این قانون که بعد از حمات 11 س��پتامبر س��ال 
2001 به تصویب رسید، به رئیس جمهور آمریکا اجازه می دهد بدون مشورت با کنگره از 
زور نظامی برای مبارزه با »گروه های تروریستی« استفاده کند. اما در طول 1۸ سال گذشته، 
روس��ای جمهور هر دو حزب آمریکا از این قان��ون به عنوان توجیهی برای جنگ افروزی در 
سراسر منطقه غرب آسیا استفاده کرده اند. منتقدان AUMF می  گویند دولت های آمریکا با 
استناد به این قانون وارد ۴۸ درگیری در 1۸ کشور دنیا شده اند. عده ای در کنگره ابراز نگرانی 

کرده  بودند دولت ترامپ بخواهد از این قانون برای ایجاد درگیری با ایران استفاده کند.

چالش
هشدار ولید معلم 

وزیر خارجه س��وریه تاکید کرد که کش��ورش به دنب��ال درگیری نظامی با 
ترکیه نیس��ت و اگر آنکارا نیروهایش را از خاک س��وریه خارج نکند اش��غالگر 

قلمداد می شود و میان آن و اسرائیل فرقی وجود ندارد.
ولید معلم، ضمن تاکید بر ضرورت عقب نش��ینی نیروهای ترکیه از س��وریه 
و توقف حمایت از "گروه های تروریس��تی" برای عادی س��ازی روابط میان دمشق 
و آنکارا خاطرنش��ان کرد که کش��ورش به دنبال درگیری نظامی با ترکیه نیست اما 
موضع آنکارا را در قبال عملیات ارتش سوریه در استان ادلب رد می کند. معلم در ادامه 
افزود: ادلب یکی از اس��تان های س��وریه اس��ت و عملیات ارتش برای آزادسازی اراضی 
س��وریه حق مش��روع ما اس��ت. در همین حال در ادامه وزیر خارجه س��وریه همچنین 
عنوان داشت: ترکیه باید از آموزش و تسلیح گروه های تروریستی دست بردارد و اینگونه 

اقدامات می تواند به عادی سازی روابط میان آنکار و دمشق منجر شود.

 غرب آسیا
خیانت جدید آل خلیفه به فلسطین

بحرین برای اولین بار به خبرنگاران 6 رس��انه رژیم صهیونیس��تی مجوز داد 
برای پوشش نشست منامه وارد این کشور شوند.

نشست اقتصادی بحرین به عنوان اولین گام در راستای اجرای طرح موسوم 
به »معامله قرن« قرار است طی روزهای 25 و 26 ژوئن )۴ و 5 تیرماه( در منامه 
برگزار شود. خبرنگار اس��رائیلی »باراک راوید« در صفحه توئیتر خود اعام کرد: 
»بحرین به خبرنگاران ش��ش رسانه اسرائیلی برای ورود به این کشور در هفته آینده 
اجازه ورود داده تا نشست "صلح برای شکوفایی" در منامه را پوشش دهند؛ نشستی که 
در آن از بخش اقتصادی طرح صلح دولت آمریکا رونمایی می شود«. وی در توئیتی دیگر 
این اقدام بحرین را بی سابقه خواند و تأکید کرد، اولین بار است که کشوری بدون روابط 
دیپلماتیک با رژیم »اس��رائیل« اجازه ورود خبرنگاران اس��رائیلی را می دهد. »جیس��ون 

گرینبات« فرستاده رئیس جمهور آمریکا نیز از این اقدام بحرین قدردانی کرد.

سرخط 
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وش سالح  عقب نشینی از فر
علی تتماج

یمن همچنان یک��ی از اصلی ترین کانون های بحران های 
جهانی اس��ت. از یک سو ائتاف سعودی- آمریکایی همچنان 
به کشتار و جنایت ادامه می دهد و هر روز مناطق مسکونی را 
هدف قرار می دهد و از س��وی دیگر ارتش و نیروهای مردمی 
یمن به مبارزه و مقاومت ادامه می دهند و توان پهپادی آنها 
به چالش��ی بزرگ برای متجاوزان مبدل شده است. آنها اصل 
چش��م در برابر چش��م، فرودگاه در برابر فرودگاه را اجرا می 
کنند که تاکنون نیز نتایج بسیاری برای آنها به همراه داشته 
اس��ت. آنچ��ه در کنار مابحث مطرح ش��ده در باب یمن قابل 

توجه اس��ت اقدامات جدید آمریکا و انگلیس اس��ت. مجلس 
س��نای آمریکا روز پنجش��نبه به لغو برنامه دولت این کشور 
برای فروش ساح به عربستان سعودی با استناد به اختیارات 
ویژه ِرئیس جمهور آمریکا رأی مثبت داد. دولت دونالد ترامپ 
پی��ش از این با اعام وضعیت اضطراری در قبال ایران س��وم 
خردادماه س��ال جاری ب��ه  دلیل تنش با ای��ران، کمیته های 
کنگ��ره را از قص��د خود برای فروش بیش از هش��ت میلیارد 
دالر تس��لیحات نظامی به عربستان س��عودی، امارات و اردن 

مطلع کرد. 
از س��وی دیگ��ر پس از آنک��ه دادگاه��ی در انگلیس روز 
پنج شنبه صادرات ساح به عربستان سعودی را »غیرقانونی« 
خواند، دول��ت انگلیس اعام کرد هرچن��د مخالف این حکم 
است و برای تجدید نظر در آن تاش می کند، اما فعا صدور 
مجوزه��ای جدید برای ص��ادرات جنگ افزار به عربس��تان را 
تعلیق می کند. لیم فاکس وزیر تجارت بین الملل انگلیس پس 

از صدور این حکم در نشس��ت پارلمان گفت: »ما با این حکم 
علیه دولت مخالف هس��تیم... و به دنبال کس��ب مجوز برای 
درخواس��ت تجدید نظر در این حک��م خواهیم بود. ما تبعات 

این حکم برای تصمیم گیری را به دقت بررسی می کنیم.«
حال این سوال مطرح است که چرا این اقدامات از سوی 
این کشورها صورت می گیرد و چه اهدافی را دنبال می کنند؟ 
پاسخ به این پرسش از چند منظر قابل بررسی است. نخست 
آنکه افکار عمومی جهان نس��بت به تحوالت یمن آگاه ش��ده 
و از آن ب��ا نام نمودی از جنایت علیه بش��ریت یاد  می کند. 
اکنون هر کش��وری که فروش تسلیحات به سعودی و امارات 
را انجام دهد ش��ریک جرم آنها در این کش��تار اس��ت. آنها با 
اعام برائت از س��عودی برآنند تا نقش خود در کش��تار یمن 
را کم رنگ س��ازند حال آنکه نهادهای حقوق بش��ر و سازمان 
ملل بارها اذعان کرده اند که این کشورها شریک این جنایت 

هستند.

 دوم آنکه ائتاف آمریکایی – س��عودی در برابر مقاومت 
یمن ناتوان بوده اند که شکس��ت ه��ای پهپادی نمودی از آن 
اس��ت. این شکست ها به یک رس��وایی برای آنان مبدل شده 
اس��ت لذا می توان گفت ک��ه انگلیس و آمریکا با عدم فروش 
س��اح به یمن برآنند تا این حق��ارت بزرگ را پنهان و چنان 
وانمود س��ازند که در این جنگ نقش��ی ندارند. توان موشکی 
و پهپادی رس��وایی سیس��تم های راداری این کشورهاست و 
می تواند بازار تس��لیحات آنها را کم رنگ س��ازد لذا با ادعای 
عدم فروش ساح به سعودی این رسوایی را کم رنگ ساخته 
تا ش��اید بتوانند همچنان به فروش تسلیحات در جهان ادامه 

دهند. 
 بر این اساس اقدام آمریکا و انگلیس مبنی بر ادعای عدم 
فروش س��اح به یمن نه از روی انس��ان دوستی بلکه از روی 
ناچاری برای فرار از مجموعه ای از رسوایی هاست که برگرفته 

از اقتدار یمنی ها در مقابل متجاوزان است. 

یادداشت

گروه فرادید  ویژه همزمان ب��ا انتش��ار اخباری گ�زارش 
مبنی بر هدف قرار گرفتن تاسیسات برقی سعودی 
در عملیات موش��کی یمنی ها، سخنگوی نیروهای 
مس��لح یمن از شلیک موشک »بدر-اف« به سمت 
مواضع ائتاف س��عودی در »نج��ران« خبر داد و 
افزود، در پی اصابت موش��ک مذک��ور دهها نفر از 

نیروهای ائتاف کشته و زخمی شده  اند.
ارتش و کمیته های مردمی یک فروند موش��ک 
بالس��تیک »ب��در-اف« به س��مت مواض��ع ائتاف 
س��عودی در منطقه »الصوح« در »نجران« شلیک 
کرد. »یحیی سریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن 
اعام کرد، این موشک با دقت به هدف برخورد کرده 
و دهها نفر از »مزدوران« ائتاف س��عودی کشته و 
زخمی شده  اند به نحوی که دیده شده دهها خودرو 
مشغول انتقال کشته ها و زخمی ها بوده اند. سریع در 
ادامه تصریح کرد، این عملیات که در میان نیروهای 
»دشمن« ترس و وحشت ایجاد کرده، ثبت شده و 

به زودی بخش می شود.
ارتش یمن اعام کرد که ،  حداقل یازده نیروی 
ائتاف س��عودی را در جنوب عربستان سعودی از پا 
در آورده اس��ت. »ارتش و کمیته های مردمی یمن 
موفق ش��دند در دور محور عملیاتی جازان و نجران 
در جنوب عربستان، یازده نیروی وابسته به عربستان 

سعودی را با تک تیراندزان خود از پای در آورند«.
 این عملیات موش��کی ارت��ش یمن در حالی 
صورت می گیرد، که تنها چند س��اعتی از ش��لیک 
موش��ک »ک��روز« ب��ه نی��روگاه برق »الش��قیق« 

عربس��تان در استان »جازان« گذشته است  یگان 
پهپادی و موشکی یمن در پاسخ به حمات مداوم 
ائت��اف متجاوز، ح��دود 10 عملی��ات پهپادی و 
موش��کی علیه فرودگاه های س��عودی و تأسیسات 
نفتی این کش��ور تنها در یک ماه اخیر انجام داده 
اس��ت. نیروگاهی که هدف حمله موش��کی ارتش 
یمن قرار گرفت، از بزرگتری��ن نیروگاه های تولید 
برق در عربس��تان س��عودی به ش��مار می رود که 

به باالترین میزان بهره وری در این کش��ور دس��ت 
پیدا کرده اس��ت. شرکت »صنایع سنگین هیوندا« 
)وابس��ته به کره جنوبی( ساخت این نیروگاه را از 
س��ال 201۳ آغاز و تا سال 201۸ به پایان رسانده 
است. نیروگاه الشقیق با تولید 26۴0 مگاوات برق، 
۷0 درصد از نیازهای مصرفی اس��تان های جنوبی 
عربستان یعنی »جازان، نجران و عسیر« را تأمین 
می کند. س��خنگوی رسمی ائتاف متجاوز به یمن 

تأیید کرد، یک فروند موش��ک به س��مت نیروگاه 
برق و آب شیرین کن »الش��قیق« در استان جازان 

شلیک شده است.
خبر دیگر از یمن آنکه نیروهای مورد حمایت 
ام��ارات در ادام��ه تح��رکات خود در اس��تان های 
جنوبی یمن، به شهر »عتق« مرکز استان »شبوه« 
حمله کردند. منابع مخلی در ش��هر »عتق« مرکز 
استان ش��بوه اعام کردند، نیروهای مورد حمایت 
ام��ارات به ف��رودگاه این ش��هر حمل��ه کرده اند و 
درگیری ه��ای ش��دیدی میان نیروه��ای مذکور و 
نیروهای دولت مس��تعفی آغاز شده است. در این 
می��ان منابع خب��ری اعام کردند مجلس س��نای 
آمریکا به لغو برنامه دولت این کش��ور برای فروش 
س��اح به عربستان سعودی با استناد به اختیارات 

ویژه ِرئیس جمهور آمریکا رأی مثبت داد. 
مجلس س��نای آمریکا طرحی را که خواستار 
لغو برنامه »دونالد ترام��پ«، رئیس جمهور آمریکا 
ب��رای اس��تفاده از اختی��ارات وی��ژه جهت فروش 
ساح به عربستان س��عودی است را تصویب کرد.  
دولت دونال��د ترامپ پیش از این با اعام وضعیت 
اضط��راری در قبال ایران س��وم خردادماه س��ال 
ج��اری به  دلیل تنش با ای��ران، کمیته های کنگره 
را از قصد خود برای فروش بیش از هشت میلیارد 

دالر تسلیحات نظامی به عربستان سعودی، امارات 
و اردن مطل��ع ک��رد. قرارداد جدی��د ۸.1 میلیارد 
دالری آمریکا و عربستان سعودی شامل 120 هزار 
موشک هدایت شونده، پشتیبانی برای جنگنده های 
اف-15 سعودی، تعدادی خمپاره انداز، موشک های 

ضد تانک و مسلسل های کالیبر 50 است. 
همچنین دادگاهی در بریتانیا فروش تسلیحات 
این کش��ور به عربستان سعودی به منظور استفاده 
در تجاوز ائتاف س��عودی علیه یمن را غیرقانونی 
خواند. دول��ت انگلیس اعام ک��رد هرچند با رأی 
دادگاه در م��ورد غیرقانونی بودن فروش س��اح به 
ریاض مخالف اس��ت، اما فعا ص��دور مجوز جدید 
برای ص��ادرات جنگ افزار به عربس��تان س��عودی 
و اعض��ای ائتاف تحت رهبری ری��اض در یمن را 
متوقف می کند. »لیم فاکس« وزیر تجارت بین الملل 
انگلیس پس از صدور این حکم در نشست پارلمان 
گفت: »ما با این حکم علیه دولت مخالف هستیم... 
و به دنبال کسب مجوز برای درخواست تجدید نظر 
در این حکم خواهیم بود. ما تبعات این حکم برای 

تصمیم گیری را به دقت بررسی می کنیم.«
خب��ر دیگر آنکه س��ازمان برنام��ه جهانی غذا 
اع��ام کرد توزیع کمک های انسان دوس��تانه را به 
صورت موقت در  پایتخت یمن متوقف کرده است. 
هرویه ورهوس��ل، س��خنگوی برنام��ه جهانی غذا 
گفت: توزیع کمک های غذایی را به علت س��ختی 
مذاک��رات با انصاراهلل در خصوص نظارت بر توزیع، 
به صورت موقت در مناطق تحت سیطره این گروه 

در تصمیمی اضطراری متوقف کرده ایم.

شکست ائتالف آمریکایی- سعودی ابعاد تازه تری گرفت

تاسیسات برق عربستان هدف موشک های یمنی 

اتحادیه اروپا در حالی به آنکارا  ن ا هش��دار داد که ادامه حفاری بح�����ر
دریایی ترکیه در منطقه مورد ادعای قبرس، تحریم 
این کش��ور را بدنبال خواهد داش��ت که ترکیه نیز 

اروپا را به نقض توافقات مهاجرتی متهم کرد. 
ترکیه دومین کش��تی خود به منظور اکتشاف 
نف��ت و گاز طبیع��ی روانه آب های همس��ایگی با 
قبرس کرده است. نیکوزیا ادعا می کند که عملیات 
این کش��تی به حدود دریایی قب��رس تجاوز کرده 
اس��ت. رهبران اتحادیه اروپا در پایان نشس��ت در 
بروکس��ل به ترکیه هش��دار دادند: در صورت ادامه 
حفاری دریایی در منطقه مورد ادعای قبرس، آنکارا 
از س��وی اتحادیه اروپا تحریم خواهد شد. در بیانیه 
پایانی نشس��ت رهبران اتحادیه اروپا آمده اس��ت: 

اقدام ترکیه برای حفاری دریایی در نزدیکی جزیره 
قبرس غیر قابل قبول و ما به آنکارا هشدار می دهیم 
ک��ه ادامه این رون��د اقدامات تنبیه��ی و تحریمی 
اتحادیه را در پی خواهد داشت. وزیر انرژی و منابع 
طبیعی ترکیه در این ب��اره همچنین تصریح کرد: 
به رغم صدور حکم بازداشت برای کارکنان کشتی 
حفاری فاتح از س��وی نیکوزیا، فعالیت این ش��ناور 

اکتشافی بدون وقفه ادامه دارد.
از سوی دیگر رجب طیب اردوغان طی پیامی 
به مناسبت روز جهانی پناهجویان اعام کرد: هیچ 
کس حق را ندارد در راس��تای جاه طلبی سیاسی و 
ایدئولوژیک خود به دشمنی با پناهجویان پرداخته 

و در میهمان نوازی ترک ها تردید کند. وی در این 
پیام همچنین اظهار داشت: ترکیه میزبان بیش از 
۴ میلیون پناهجوی س��وری و غیره است. همانند 
گذش��ته تاریخ��ی خود اکنون نیز ب��دون توجه به 

دین، اعتقادات و ملیت از آنها میزبانی می کنیم.
 همچنین رئیس جمهور ترکیه با تهدید آمریکا 
به اعمال تحریم های متقابل، گفت اگر واش��نگتن 
گامی اش��تباه در خصوص قرارداد مشارکت آنکارا 
در برنامه اف-۳5 بردارد، به دادگاه های بین المللی 
ش��کایت می کنند. اردوغان ب��ا رد احتمال تحریم 
ش��دن به دلیل خرید س��امانه های پدافند موشکی 
»اس-۴00« گفت که در صورت اعمال تحریم های 

آمریکا، مقابله به مث��ل می کنند. همچنین رئیس 
جمه��وری ترکیه با تاکید براینک��ه در قبال مرگ 
محمد مرسی سکوت نخواهد کرد گفت: به نظر ن 
سازمان ملل این مرگ مشکوک را بررسی کرده و 

عامان آن را مجازات خواهد کرد.
 رئی��س جمهوری ترکیه همچنین گفت: ما در 
مقابل قتل رئیس جمهوری پیش��ین مصر س��کوت 
نخواهیم ک��رد حتی اگر غرب س��اکت باقی بماند. 
اردوغان عنوان داشت: سرکوب رسانه ها توسط مصر 
شک و شبهه هایی را درباره مرگ مرسی ایجاد کرده 
است. او قول داد که به دنبال محاکمه دولت مصر در 
دادگاه بین المللی باشد. رئیس جمهوری ترکیه اعام 
کرد که عامان قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار و 
منتقد س��عودی بهای قتل وی را پرداخت خواهند 

کرد. در مقاب��ل وزیر خارجه مصر اظهارات "مکرر و 
غیر مسئوالنه" رئیس جمهور ترکیه درباره درگذشت 
محمد مرسی را محکوم و تاکید کرد که کشورش با 
هرگونه تهدیدی مقابله می کند.  سامح شکری، وزیر 
خارجه مص��ر  اعام کرد که رجب طیب اردوغان، 
رئی��س جمهوری ترکیه تمایل دارد که تجاوزات و 
مداخله های داخلی خود را با ورود به مناقشات پوچ 
و بیهوده در جهت کمک به وضعیت انتخاباتی اش 
بپوش��اند. ش��کری تاکید کرد: اظه��ارات اردوغان 
بیانگر ارتباط وی با گروه "اخوان المسلمین" است. 
وزیر خارجه مصر  ضم��ن محکوم کردن اظهارات 
مکرر و غیر مس��ئوالنه رئیس جمهور ترکیه درباره 
درگذشت محمد مرسی، تاکید کرد که کشورش با 

هرگونه تهدیدی مقابله می کند.

روابط ترکیه و اروپا روی مدار تنش 

وهینگیایی ها خواستار برکناری دبیر کل سازمان ملل  ر
بحران انس��انی در مناطق مس��لمان نش��ین میانمار در  بش�ر حالی ادامه دارد که به دنبال اعتراف سازمان ملل مبنی حق�وق 
ب��ر کوتاهی در موض��وع مهاجران مس��لمان میانمار، ائت��اف آزاد روهینگیا 

خواستار برکناری »آنتونیو گوترش« شده است.
ائتاف آزاد روهینگیا که یک ش��بکه جهانی از فعاالن روهینگیایی است، 
ب��ا اش��اره به گزارش ۳6 صفحه ای س��ازمان ملل مبنی بر پذیرش شکس��ت 
سیس��تماتیک در میانمار خواس��تار کن��اره گیری گوترش ش��د.در گزارش  
سازمان ملل که در روزنامه گاردین منتشر شد، با انتقاد از  عملکرد نیروهای 
زیرمجموع��ه خود در قب��ال مهاجران میانمار ت به کوتاهی و کاس��تی های 
اساس��ی در ساختار این س��ازمان اعتراف کرد. پس از آن که سازمان ملل به 
نادیده گرفتن افزایش خشونت ها در کشور میانمار علیه مهاجران متهم شد، 
»آنتونیو گوترش« دبیر کل س��ازمان ملل دس��تور داد تا تحقیقاتی در مورد 

عملکرد این سازمان در مورد مهاجران میانمار تهیه شود. 
گزارش عملکرد سازمان ملل که توسط وزیر خارجه سابق گواتماال نوشته، 
بیانگر آن اس��ت نهاد بین المللی شکس��ت های سیس��تماتیکی را در مدیریت 
اوضاع میانمار که موجب آوارگی جمعی روهینگیا در سال 201۷ شد، تجربه 
کرده اس��ت.»گرت روزنتال« در گزارش خویش می نویسد، اشتباهات متعدد  
در سیس��تم س��ازمان ملل در مورد میانمار وج��ود دارد. در حالی که تعیین 
مس��ئولیت ها برای شکست های سیستماتیک دشوار است.   روزنتال در ادامه 
می افزای��د، از جمله دالیل ناکامی های س��ازمان ملل متحد در مورد مهاجران 
میانمار می توان به عاقه اولیه بخش��ی از جامعه بین المللی به گذار سیاس��ی 
اشاره کرد که مربوط به وضعیت تقریباً افسانه ای است که »آنگ سان سوچی« 
رهبر غیرنظامی این کش��ور به آن رسیده بود. ارتش میانمار در آگوست سال 
201۷ سرکوب شدیدی علیه مهاجران روهینگیا در ایالت راخین انجام داد که 

سازمان ملل این اقدام را نسل کشی و پاک سازی نژادی خواند. 

معامله قرن اجرایی نخواهد شد
گروهها و طیفهای فلس��طینی در دمشق نشستی در رد  ط��رح آمریکا برای صلح با رژیم صهیونیس��تی برگزار و مق���اوم�ت

تأکید کردند که این طرح موسوم به »معامله قرن« اجرایی نخواهد شد.
 گروهها، هیئتها، مراکز و طیفهای فلس��طینی، سوری و عربی در دمشق 
نشس��تی در محکومی��ت طرح آمریکایی موس��وم به »معامله ق��رن« برگزار 
کردند. ش��عار این نشس��ت،»نه به معامله قرن، نه به نشس��ت بحرین، نه به 
تصمی��م ترامپ برای حاکمیت صهیونیس��م بر قدس و ج��والن« بود. »خالد 
عبدالمجی��د« دبیر کل جبهه مبارزه مردمی فلس��طین تأکی��د کرد که قرار 
اس��ت در 25 ماه ج��اری می��ادی، در ورودی اردوگاه »الیرموک« )جنوب 
دمش��ق( همایشی با حضور شخصیتهای سوری، فلسطینی و سایر کشورهای 
عربی برگزار و موضع این افراد در قبال طرحهای آمریکا علیه مردم فلسطین 

اعام خواهد شد.
عبدالمجید با اش��اره به برگزاری چنین نشستهایی در سایر اردوگاههای 
فلس��طینی در داخل و خارج از س��وریه، درباره نشست منامه که در راستای 
محو آرمان فلسطین صورت خواهد گرفت، گفت: »با وجود تمامی اعامیه های 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، اقدامات مس��ئوالن اش��غالگر اسرائیلی و 
همدس��تی شماری از کش��ورهای عربی درباره معامله قرن، تا زمانی که ]این 
طرح[ دارای پوش��ش فلسطینی  نباش��د، این معامله به هیچ عنوان اجرایی 
نخواهد شد«. »خلف المفتاح« مدیر کل مؤسسه بین المللی قدس نیز تأکید 
ک��رد که آمریکا قص��د دارد همه چیز را در جهان تبدیل ب��ه کاال کند، و به 
همین دلیل بازگرداندن اعتبار به تفکرات مربوط به میهن، شهروندی، هویت 
و کرامت بس��یار مهم اس��ت. از سوی دیگر هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس 
در نشس��تی مطبوعاتی به تشریح هشت اولویت اول این جنبش پرداخت که 
از جمله آنها احیای وحدت فلس��طینی و پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی 

است.

کشمیر در وضعیت بحران و ناآرامی 
ره گزارش های منتشر شده نشان می دهد که ناآرامی ها  و حم��ات علی��ه نیروهای امنیتی هند در کش��میر در ش�ب��ه قا
ش��ش ماه اول سال میادی جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال 201۸ 

افزایش یافته است.
 بر اس��اس گزارش س��ازمان های امنیتی هند، در ش��ش ماه گذشته در 
مجموع 1۷0 درگیری و حمله به نیروهای هند در مناطق مختلف کش��میر، 
69 نیروی پلیس و همچنین نیروی نظامی این کش��ور کش��ته شده اند. این 
درحالی است که در سال گذشته مجموعاً 95 نیروی امنیتی هند در جریان 

درگیری های کشمیر کشته شده بودند.
س��ازمان های اطاعاتی هند اعام کرده اند که حدود ۳00 شبه نظامی 
در این منطقه فعال هس��تند بنابراین تمهیدات امنیتی در کش��میر افزایش 
یافته اس��ت. وزارت کش��ور هند نیز اعام کرد که در ماه ژوئن س��ال 2019 
بیش��ترین ناآرامی ها در کشمیر اتفاق افتاده اس��ت. در 1۸ روز گذشته 1۷ 
حمله علیه نیروهای امنیتی هند اتفاق اتفاده است که به دلیل آن 11 نیروی 
نظامی و پلیس کشته شده اند. در شش ماه گذشته همچنین 2۳ شبه نظامی 
در درگی��ری با نیروهای امنیتی هند در کش��میر کش��ته ش��ده اند. مقامات 
هندی اعام کرده اند با آغاز فصل تابس��تان و باز ش��دن مس��یر های صعب 
العبور کوهس��تانی، ش��به نظامیان از پاکستان به خاک هند نفوذ می کنند و 

جوانان کشمیری را به گروه های شبه نظامی جذب می نمایند. 
حمله تروریس��تی ماه فوریه کش��میر یکی از ب��زرگ ترین حمات علیه 
نیروه��ای امنیت��ی هند در یک دهه گذش��ته بود. در حمل��ه 1۴ فوریه )25 
بهمن( یک ش��به نظامی عضو گروه تروریس��تی جی��ش محمد خودرو بمب 
گذاری ش��ده خود را در نزدی��ک یک اتوبوس حمل نیروه��ای امنیتی هند 
منفجر کرد. در این حمله تروریس��تی دستکم ۴0 نیروی امنیتی هند کشته 

شدند. 


