
گروه فرادید  ویژه سکوت نهادهای مدعی حقوق گ�زارش 
بش��ر در برابر وضعیت بحرانی مس��لمانان میانمار 
در حال��ی ادامه دارد که تجزی��ه و تحلیل تصاویر 
ماهواره ای تردیدهای بیشتری را در خصوص وعده 
انجام برنامه ریزی ها توس��ط میانمار برای بازگشت 
امن و انسانی مس��لمانان روهینگیا به وجود آورده 
است و افشا کردند که تخریب روستاهای مسلمانان 

روهینگیا همچنان ادامه داشته است.
نهاده��ای مدع��ی حقوق بش��ر غربی ک��ه مدعی 
حمایت از بشریت هس��تند در برابر کشتار و آواره 
س��ازی مس��لمانان میانمار راه س��کوت در پیش 
گرفته اند چنانکه در قبال کش��تار سایر مسلمانان 
جه��ان چنین رویکردی دارند. گزارش��ی توس��ط 
موسسه سیاست استراتژیک استرالیا اعالم کرد که 
علی رغم تضمین های مکرر دولت میانمار مبنی بر 
این که ۷۰۰ هزار مس��لمان روهینگیایی که پس 
از سرکوب های خشونت آمیز ارتش در اوت ۲۰۱۷ 
میالدی از اس��تان راخین ف��رار کرده اند به میهن 
خود ب��از می گرداند، مقدمات برای بازگش��ت آنها 

حداقل بوده است.
در ادامه این گزارش آمده اس��ت ما هیچ اس��ناد و 

مدارکی دال بر تدارکات گس��ترده برای بازگش��ت 
امن و محترمانه آوارگان روهینگیا به میهن شان به 
دس��ت نیاورده ایم. این گزارش همچنین مشخص 
کرد ک��ه تصاویر ماهواره ای نش��ان می دهند آتش 
زدن روس��تاهای مس��لمانان روهینگیا در اس��تان 
راخین تا امس��ال ادامه داشته است؛ رویدادی که 
مدت ها پس از آغاز اولیه خشونت ها در اوت ۲۰۱۷ 
میالدی با آتش زدن روستاهای مسلمانان روهینگیا 
و کش��تار و تجاوز به مردان و زنان روهینگیا باعث 

فرار هزاران تن از آنها به بنگالدش شد.
محققان موسس��ه سیاست اس��تراتژیک استرالیا 
مش��خص کردن��د ک��ه دس��ت کم ۵۸ ش��هرک 
روس��تای روهینگی��ا در س��ال ۲۰۱۸ می��الدی 
ه��دف تخریب های جدید ق��رار گرفته در حالی 
که تصاوی��ر ماهواره ای همچنی��ن تخریب دیگر 
روستاهای مس��لمانان روهینگیا در سال ۲۰۱۹ 
می��الدی را نش��ان داد؛ اقدام��ی که بخش��ی از 
کمپی��ن ارتش میانمار برای تضمین این که دیگر 
هیچ روس��تای قابل س��کونتی برای روهینگیاها 
ب��رای این که به میهن ش��ان بازگردد محس��وب 

می ش��ود.
در همین حال بیش از ۳۲۰ ش��هرک مس��لمانان 

روهینگیا که در جریان خش��ونت ها تخریب شده 
هیچ نش��انه ای از بازس��ازی را نش��ان نمی دهد و 
این علی رغم ادعاهایی اس��ت ک��ه آوارگان اجازه 
دارن��د ت��ا به روس��تاهای خ��ود باز گردن��د. این 
گ��زارش داد: این داده ه��ا و تصاوی��ر ماهواره ای 
شک و تردیدهایی را در خصوص معتبربودن این 
ادعاها ک��ه آوارگان اجازه دارند به خانه های خود 
بازگردن��د به وجود می آورد. در ادامه این گزارش 
آمده است در عوض ما متوجه تخریب های کنونی 
ش��هرک های بیشتر و س��اخت کمپ های شدیدا 
امنیتی و پایگاه های نظامی ش��ده ایم که س��اخته 
تقویت ش��ده و یا توس��عه یافته ان��د و آن هم در 
مکان هایی که ش��هرک های روهینگیایی ها ویران 
شدند. اگرچه ش��رایط اعالم شده توسط سازمان 
ملل برای بازگش��ت مسلمانان روهینگیا این است 
که بازگش��ت آنها باید داوطلبانه، امن، محترمانه و 
پایدار باش��د اما این گزارش هش��دار می دهد که 
آوارگان��ی که باز می گردند ممکن اس��ت به جای 
خانه هایش��ان در کمپ ه��ا و ی��ا مناطق ش��دیدا 

نظامی اس��کان یابند.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت اس��تمرار وضعی��ت بحرانی 
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. 
ب��ه رغ��م هش��دارهای نهادهای حقوق بش��ری و 
س��ازمان ملل درباره وضعیت بحرانی مس��لمانان 
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. 

تاکنون بیش از ۷۳ هزار نفر از مسلمانان روهینگیا 
از م��رز عبور کرده اند. اما گزارش های رس��یده از 
ایالت راخین حکایت از آن دارد که دس��تکم سی 
ه��زار روهینگیا در مناطق کوهس��تانی گیر افتاده 
ان��د و به ذخایر آب، دارو و غذا دسترس��ی ندارند.
هزار نفر از مس��لمانان روهینگی��ا در پی عملیات 
های ارتش میانمار در ش��مال غرب این کشور در 
مرز بنگالدش گی��ر افتاده اند و به آب، دارو و غذا 
دسترسی ندارند. عکس های ماهواره ای که دیده 
بان حقوق بش��ر منتش��ر کرده، نشان می دهد که 
در جری��ان درگیری های نیروها مس��لح میانمار و 
شبه نظامیان محلی تمام روستاها به آتش کشیده 
ش��ده و مردم روهینگیا تقال م��ی کنند از منطقه 

بگریزند. 
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 آمریکا:  قانونگذاران مجلس سنای آمریکا در رای گیری 
برای تعیین رئیس پیش��نهادی ستاد مشترک نیروهای 
مسلح این کشور، صالحیت »مارک مایلی« را به عنوان 
عالی ترین مقام نظامی آمریکا تایید کرده است. اعضای 
مجلس س��نای آمریکا با ۸۹ رای موافق در برابر ۱ رای 
مخالف، صالحیت مارک مایلی ژنرال ۴ ستاره این کشور 
برای جانشینی »جوزف دانفورد« در مقام ریاست ستاد 

مشترک نیروهای مسلح آمریکا را تایید کرد.

انگلیس: نخست وزیر جدید انگلیس، »ساجد جاوید« 
یک پاکستانی مقیم این کشور را به عنوان وزیر دارایی 
انتخاب کرد. س��اجد جاوید نخس��تین غیر انگلیس��ی 
اس��ت که به عنوان وزیر دارایی  انتخاب می شود. بعد 
از نخس��ت وزیر،وزیر دارایی  باالترین مقام در کابینه 

دولت انگلیس است.

ازبکس�تان: پنجمین نشس��ت کمیس��یون مشترک 
ازبکس��تان و ترکیه در حوزه همکاری های اقتصادی و 
بازرگانی در شهر »آنکارا« برگزار و در چارچوب آن ۲ 
کش��ور قراردادهای دوجانبه ای به ارزش ۴۵۵ میلیون 
دالر امض��ا کردند. در این نشس��ت »الی��ار غنی اف« 
معاون نخست وزیر ازبکستان و »فواد اوکتای« معاون 

رئیس جمهور ترکیه حضور پیدا کردند.

افغانس�تان: سه انفجار در پایتخت افغانستان به وقوع 
پیوست و تاکنون کشته شدن ۱۱ نفر و زخمی شدن ۴۵ 
نفر تایید شده است. سه انفجار در مناطقی از پایتخت 
افغانس��تان به وقوع پیوست که به کشته شدن ۱۱ نفر 
و زخمی شدن ۴۵ نفر انجامید. ۵ زن و یک کودک در 

بین کشته شدگان انفجارهای امروز دیده شد. 

جمه�وری آذربایجان: دولت ترکیه نیز پیش از این 
ش��هروندان جمهوری آذربایجان را که قصد سفر ۳۰ 
روزه به ترکیه داشتند از دریافت ویزا معاف کرده است. 
وزارت ام��ور خارجه جمهوری آذربایجان با اش��اره به 
سطح روابط خوب و مشترکات فراوان دو کشور اعالم 
کرد:  در حال حاضر در س��ایه تالش روسای جمهوری 
دو کشور، روابط دو طرف با موفقیت گسترش می یابد 
و گس��ترش همکاری همه جانبه، ارزیابی مجدد رژیم 

روادید میان دو کشور را ضروری می کند. 

تون�س: »قائد باجی السبس��ی« رئیس جمهور تونس 
پس از بس��تری ش��دن در بیمارس��تان، درگذش��ت.  
دفتر ریاس��ت جمهوری تونس از ف��وت »الباجی قاید 
السبس��ی« رئیس جمهور این کشور خبر داد. السبسی 
در تاریخ ۶ تیرماه نیز به دلیل وخامت حال جس��مانی 

به بیمارستان منتقل شده بود.

ذرهبین

اعتراف به دخالت در ونزوئال 
علیرغ��م شکس��ت توطئه های آمریکا علی��ه کاراکاس 
و موفقیته��ای دول��ت ونزوئال طی ماه های گذش��ته، 
نماینده وی��ژه آمریکا در امور ونزوئال مدعی ش��د که 
دولت کاراکاس تا آخر س��ال ۲۰۱۹ میالدی از قدرت 

ساقط خواهد شد.
»الیوت آبرامز« فرس��تاده ویژه آمریکا در امور ونزوئال 
که پی��ش از این چندین بار پی��ش بینیهایش درباره 
تح��والت ونزوئال اش��تباه از آب درآمده اس��ت اخیرا 
مدعی ش��ده اس��ت که دولت ونزوئال به زودی سقوط 
می کند. این گزارش نوش��ت: علیرغم موفقیتهایی که 
دولت نیکالس مادورو رئیس جمهور ونزوئال در مقابل 
»خوان گوایدو« به دس��ت آورده اس��ت آبرامز گفته، 
مطمئن اس��ت که دولت کاراکاس تا آخر سال ۲۰۱۹ 

میالدی سقوط خواهد کرد. 
اکنون ۶ ماه از زمانی که گوایدو خود را رئیس جمهور 
ونزوئال خوانده گذشته، تقاضاهای آمریکا و متحدانش 
برای کن��اره گیری مادورو از قدرت بی پاس��خ مانده، 
کودت��ا ماه آوری��ل علیه کاراکاس شکس��ت خورده و 
تالش��ها برای مداخله نظامی با شکس��ت مواجه شده 
اس��ت.  آبرامز افزود: »من نمی توانم چگونگی س��قوط 
رژی��م را پی��ش بینی کنم، نمی توان��م روزش را پیش 
بین��ی کن��م اما من فک��ر می کنم که س��قوط مادورو 

اجتناب ناپذیر است.«
این اظهارات در حالی مطرح می ش��ود که نمایندگان 
دولت و مخالفان ونزوئال مذاکراتی را برای حل و فصل 
بح��ران با میانجیگری نروژ آغ��از کرده اند. با این حال 
»کارلوس وچیو« نماینده گوایدو در واش��نگتن گفته 
ک��ه امکان راه حل سیاس��ی وجود ن��دارد مگر اینکه 
م��ادورو از قدرت کن��اره گیری کند و ی��ک انتخابات 
جدید برگزار ش��ود. در همین حال وزارت خزانه داری 
آمریکا تحریم های تازه ای را علیه ۱۰ ش��خص حقیقی 
و ۱۳ ش��رکت مرتبط با حکومت ونزوئال از جمله سه 
فرزندخوان��ده نیکالس م��ادورو وضع کرد. از س��وی 
دیگ��ر مادورو رئیس جمهوری ونزوئال از ارتش کلمبیا 
خواس��ت تا از دس��تورات برای بر ه��م زدن صلح در 

کاراکاس نافرمانی کنند.

نیمچهگزارش

هشدار در باره پایمال کردن خون شهدا 
 االسدی با تأکید بر اینکه تبرئه سرلشکر »محمود الفالحی« پایمال کردن خون 
شهدای عراق است، از کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق خواست که بدون 

فوت وقت به این پرونده رسیدگی کند تا خائنان به مجازات قانونی برسند. 
به گزارش مرکز ارتباطات و امور رسانه ای نَُجباء ، رئیس شورای سیاسی مقاومت 
اسالمی نَُجباء تبرئه فرمانده عملیات استان االنبار از اتهام جاسوسی برای آمریکا 
را به ش��دت محکوم کرد. ش��یخ »علی االس��دی« با تأکید بر اینکه تبرئه سرلش��کر 
»محمود الفالحی« پایمال کردن خون شهدای عراق است، این اقدام را تحت تأثیر فشار 
و مداخله آمریکا دانس��ت.وی هیاهوی رس��انه ای درباره تشکیل کمیته تحقیق و تفحص 
� که در نهایت به تبرئه مش��کوک این افسر خائن منتهی شد � را "عوام فریبی" توصیف 
کرد. رئیس شورای سیاسی نَُجباء از کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق خواست که 

بدون فوت وقت به این پرونده رسیدگی کند تا خائنان به مجازات قانونی برسند. 

افزایش بودجه فضایی-نظامی فرانسه
 فلوران��س پارل��ی وزیر دفاع فرانس��ه جزئیات دکترین جدی��د فضایی و نظامی 
فرانس��ه را در لی��ون اعالم کرد. وزیر دفاع فرانس��ه از افزای��ش بودجه فضایی - 

نظامی فرانسه به ۷۰۰ میلیون یورو خبر داد.
 ب��ه این ترتیب بودجه فضایی-نظامی فرانس��ه تا س��ال ۲۰۲۵ به ۴.۳ میلیارد 
یورو می رس��د. این نبردی اس��ت که در صدها کیلومتری باالی سر ما در جریان 
است. در فضا و در اطراف زمین، نبرد ماهواره آغاز شده است. در حال حاضر بیش از 
۱۵۰۰ ماهواره در اطراف زمین فعال هستند.  . این فرماندهی قرار است از ماه سپتامبر 
در تولوز آغاز به کار کند. پارلی در این باره گفت این برای ما به منزله راه اندازی جنگ 
س��تارگان نیست. این به معنای مش��ارکت و واکنش در مواردی است که با تهدید رو به 
رو ش��ویم. فرانس��ه از مدت ها پی��ش تالش می کند تاخیر خ��ود را در این حوزه کامال 

راهبردی جبران کند.

اسکاتلند رفراندوم استقالل می خواهد
استورجن رهبر ناسیونالیست اسکاتلند به نخست وزیر انگلیس هشدار داد که به 
تدارکات برای برگزاری یک رفراندوم اس��تقالل ادامه می دهد چرا که برنامه های 

بریگزیت وی به اقتصاد اسکاتلند لطمه می زند.
 نیکوال اس��تورجن، وزیر اول اسکاتلند در نامه ای به بوریس جانسون، نخست وزیر 
انگلیس گفت: در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری ضروری است که در اسکاتلند 
گزینه جایگزین داش��ته باشیم. وی افزود: دولت اسکاتلند به انجام تدارکات برای اینکه 
به مردم اس��کاتلند گزینه تبدیل ش��دن به یک کشور مس��تقل را بدهد، ادامه خواهد داد. 
استورجن تاکید کرد: پارلمان اسکاتلند چارچوب قانونی را برای برگزاری یک رفراندوم پس 
از تعطیالت تابستان در نظر خواهد گرفت. اسکاتلند پیش از این نیز بارها هشدار داده بود که 
در صورت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به سمت استقالل پیش خواهد رفت. الزم به ذکر 

است پیش از این نیز یک رفراندوم برای استقالل اسکاتلند از انگلیس برگزار شده بود.  

قاسم  غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

خلی��ج ف��ارس و در راس آن تنگه هرمز ط��ی هفته های اخیر 
کانون توجهات محافل رس��انه ای و سیاس��ی جهان ش��ده که 
محور آن را نیز چگونگی آنچه عبور کش��تی های تجاری و نفت 
کش ها نامیده اند عنوان ش��ده اند. آنها ب��ر این ادعایند که اقدام 

آنه��ا در جهت مقابل��ه با تکرار اقدامات��ی همچون توقیف نفت 
کش انگلیس��ی توسط جمهوری اسالمی ایران است. در همین 
چارچوب نیز مقر سازمان تروریستی »ستاد فرماندهی مرکزی 
آمریکا«، موس��وم به »س��نت کام« پنجش��نبه میزبان نشستی 
بین المللی با موضوع امنیت تردد کشتی ها در خلیج فارس بود. 
پایگاه نشنال گزارش داده نمایندگان امارات و چند کشور دیگر 
از جمله انگلیس و کش��ورهای اروپایی در این نشست در شهر 
»تامپا« در ایالت فلوریدا حاضر شده و درباره برنامه دولت آمریکا 
موسوم به »عملیات سنتینل« که ادعا می کند برای محافظت از 

تردد کشتی ها در خلیج فارس طراحی شده رایزنی کردند. 
در همی��ن ح��ال وزارت دف��اع و س��خنگوی دول��ت بریتانیا 
اع��الم کردند برای دفاع از آزادی ناوبری و کش��تیرانی، تمام 
کشتی های انگلیس��ی عبوری از تنگه هرمز و آب های جنوب 
ایران را اس��کورت می کنند. این ادعا در حالی مطرح می شود 
که منابع رسانه ای تاکید دارند که بریتانیا در حالی قصد دارد 
با شرکای اروپایی خود ناوگانی را تحت رهبری اروپا در خلیج 

فارس به بهانه حمایت از کش��تیرانی در تنگه هرمز تش��کیل 
دهد که کشتی های کافی برای تحقق چنین هدفی را ندارد.

در همی��ن چارچوب »خال��د الفالح« وزیر انرژی س��عودی با 
ادعای اینکه تنگه هرمز برای نفتکش ها امن نیست، مسئولیت 
تأمی��ن امنیت نفتکش ها را بر عهده واردکنندگان و خریدارن 
نفت دانست. از س��وی دیگر علی رغم اینکه پیشتر سخنگوی 
دولت آلمان گفته بود هنوز تصمیمی برای مشارکت در طرح 
ائتالف نظام��ی آمریکا در خلیج ف��ارس نگرفته اند اما وزارت 
خارجه این کشور از تصمیم برلین برای پیوستن به پیشنهاد 
ن��اوگان دریایی انگلی��س خب��ر داد. وزارت خارجه دانمارک 
با اس��تقبال از ط��رح انگلیس برای ایجاد ائت��الف دریایی در 
آب های جن��وب ایران، گفت که به دنبال مش��ارکت فعال در 
آن اس��ت. این نوع موضوع گیری ها در حالی صورت می گیرد 
که یک س��وال اساسی مطرح اس��ت و آن اینکه کانون بحران 
دریایی چیس��ت؟ نگاه��ی بر آنچه در عرص��ه جهانی تجارت 
دریایی می گذرد نش��ان می دهد که رعای��ت نکردن مقررات 

بین الملل��ی دریاها و نیز دزدی دریای��ی محور این بحران ها 
را تشکیل می دهد.

 بر این اس��اس ه��ر اقدامی برای امنی��ت دریایی باید در این 
چارچوب صورت گی��رد. نگاهی بر آنچه طی هفته های اخیر 
روی داده نش��ان می دهد ک��ه انگلیس ب��ا توقیف نفت کش 
ایرانی در جبل الطارق مرتکب دزدی آش��کار دریایی ش��ده و 
از س��وی دیگر نفت کش این کشور در تنگه هرمز هیچ کدام 
از قوانی��ن بین المللی را رعایت ک��رده که به دلیل رفتارهای 
خطرآفرین از س��وی گش��ت دریایی ایران توقیف شده است. 
بر همین اس��اس اگر کش��ورها واقعا به دنبال امنیت دریایی 
هس��تند به جای پیوس��تن به ائتالف ادعایی انگلیس باید به 
مقابله با این کش��ور پرداخته و با مجازات آن گامی اساس��ی 
برای تامین امنیت دریایی جهان بردارند. انگلیس��ی که خود 
محور نقض امنیت دریایی اس��ت نمی تواند ادعای ناجی بودن 
داش��ته باش��د و با ادعای ایجاد ائتالف پرونده س��یاه خود در 

ایجاد بحران دریایی را پنهان سازد. 

یادداشت

همزمان با اصرار آمری��کا و کره جنوبی  آس�یا رای توس��عه همکاری نظامی و برگزاری ش�رق 
رزمایش مشترک، کره شمالی اعالم کرد، جدیدترین آزمایش 
موشکی  این کشور هشداری برای "جنگ طلبان" کره جنوبی 
است تا واردات سالح و رزمایش های مشترک را متوقف کنند.

ب��ه گفته تحلیلگران، این آزمایش موش��کی که اوایل صبح 
پنجش��نبه صورت گرفت را می توان هش��داری برای آمریکا 
نی��ز به ش��مار برد. کی��م جونگ اون، رهبری کره ش��مالی 
به ش��خصه آزمایش دو موشک بالس��تیک کوتاه برد را که 
نخس��تین آزمایش از زمان دیدار میان وی و دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا در ماه گذش��ته میالدی انجام شد، 

نظارت کرد.
رهبری کره ش��مالی گفت: ما در مقابل تهدیدهای مستقیم 
و بالق��وه برای امنیت کش��ورمان که از جان��ب کره جنوبی 
است، ایستادگی می کنیم و ساخت بدون توقف سیستم های 
تس��لیحاتی فوق قدرتمند را ادامه می دهیم تا این تهدیدها 
را از میان برداریم. این آزمایش های موشکی باعث به وجود 
آم��دن تردیدهایی درباره احیای مذاکرات اتمی بین آمریکا 
و پیونگ یانگ ش��ده است که از فوریه سال جاری میالدی 
و نشس��ت هان��وی، ویتنام متوقف ش��د. یک��ی از مقام های 
وزارت دفاع کره جنوبی گفت، این موشک ها نوع جدیدی از 

موشک های بالستیک کوتاه برد هستند.
خبرگزاری رسمی کره شمالی اشاره مستقیمی به ترامپ یا 

آمری��کا نکرد اما گزارش داد، کیم جونگ اون مقام های کره 
جنوب��ی را بابت به راه انداختن رزمایش های مش��ترکی که 
ترامپ قول توقف آنها را پس از نخستین دیدارش با رهبری 
کره ش��مالی در ۲۰۱۸ داده بود، به شدت مورد انتقاد قرار 
داد. مدیر س��ایت نورس ۳۸ که مس��ئول بررسی اوضاع در 
کره شمالی است، گفت: در حالی که پیام امروز کره شمالی 
مستقیما برای سئول بود، اما نشانه هایی هم برای واشنگتن 
داش��ت. در م��واردی، می توان گفت که این پیام ش��بیه به 
نس��خه اعمال فشار حداکثری کره شمالی علیه کره جنوبی 
و آمریکا است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به اقدام کره 

شمالی در شلیک دو موشک بالیستیک واکنش نشان داد.
بعد از آنکه دولت ه��ای ژاپن و کره جنوبی از انجام آزمایش 
موش��کی جدید توسط کره شمالی خبر دادند، دولت آمریکا 
از پیونگ یان��گ خواس��ت از انجام »اقدام��ات تحریک آمیز« 
بیشتر خودداری کند.  همچنین وزیر دفاع ژاپن، اقدام  کره 
ش��مالی در پرتاب دو موش��ک بالس��تیک کوتاه برد را بسیار 
تأسف برانگیز خواند و وزارت دفاع کره جنوبی هم خواستار 
توقف اینگونه اقدامات پیونگ یانگ شد.یک مقام نظامی کره 
جنوب��ی نیز گفت موش��ک دومی که کره ش��مالی  پرتاب و 
حدود ۷۰۰ کیلومتر نیز طی کرد، از نوع جدید بود. یک مقام 
وزارت دفاع کره جنوبی گفت که به نظر می رسد موشک های 
پرتاب ش��ده از سوی کره ش��مالی در روز پنج شنبه، از نوع 

اسکندر بوده و هر کدام ۶۰۰ کیلومتر پرواز کردند.

خط و نشان موشکی کره شمالی برای رزمایش آمریکایی 
آمریکا که همچمنان بحران سازی در  آس�یا غرب آسیا محور سیاستهایش است با غ�رب 
سیاست تحریم علیه عراق و نیز تحرک نظامی علیه سوریه 

سعی در استمرار وضعیت بحرانی منطقه دارد. 
»هیثم الجبوری« رئیس کمیس��یون مال��ی پارلمان عراق، 
در ی��ک گفت و گ��وی تلویزیونی گفت ک��ه برخی خبرها از 
تصمیم دولت آمریکا برای تحریم ۶۷ سیاس��ی عراقی خبر 
می دهند. به نوشته پایگاه خبری العربی الجدید،  اعالم این 
خب��ر یک هفته پس از آن صورت می گیرد که دولت آمریکا 
چهار شخصیت شناخته شده عراقی را به لیست تحریم های 
خود اضاف��ه کرد. دو تن از این افراد از فرماندهان الحش��د 
الش��عبی بودند. »حس��ن الکعبی« رئیس فراکسیون بدر در 
پارلم��ان هم در گفت و گو با خبرنگاران با هش��دار به آمریکا 
گفت که در صورت تحریم رهبران الحش��د الشعبی موضع 
بسیار سختی از سوی عراق منتظرشان خواهد بود. از سوی 
دیگر »کریم المحمداوی« عضو ائتالف »الفتح« در پارلمان 
عراق گفت که واش��نگتن از طریق سفارت خود در بغداد به 
»عادل عبدالمهدی« نخست وزیر عراق برای عقد قرارداد با 

شرکت های آمریکایی در زمینه برق رسانی فشار می آورد.
در همین حال از سوریه خبر می رسد، یک منبع ُکرد اعالم 
کرد که نیروهای ائتالف آمریکا، یک پس��ت دیدبانی جدید 
در مرزهای س��وریه و ترکیه ایجاد کردند تا مانع از عملیات 
آن��کارا در این منطقه ش��وند. این منبع ک��ه پایگاه خبری 

»باس��نیوز« -نزدیک ب��ه ُکرده��ا- آن را آگاه نامید، اعالم 
کرد که نیروهای ائتالف آمریکا موس��وم به ضد داعش، یک 
پس��ت دیدبانی جدید در مرز سوریه و ترکیه ایجاد کردند. 
وزیر دفاع ترکیه در دیداری که با مقامات آمریکایی داشته، 
عملیات نظامی احتمالی در منطقه شرق رود فرات )سوریه( 
را بررس��ی کرد. آکار بعد از ای��ن دیدار گفت: »همه نظرات 
و پیش��نهادات خود را در این باره به هیأت آمریکایی ابالغ 
کردیم و منتظریم آن ها این پیش��نهادات را بررسی کرده و 
ف��وراً به آن پاس��خ دهند«. در این می��ان منبعی در وزارت 
خارجه س��وریه تداوم دخالت واش��نگتن در امور این کشور 
برای طوالنی ت��ر کردن بحران س��وریه را محکوم کرد. این 
منبع افزود سوریه مجددا مخالفت خود را با هرگونه مذاکره 
آمریکا و ترکیه که تجاوز به حاکمیت س��رزمین س��وریه و 
نقض صریح اصول قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل 

متحد محسوب می شود، ابراز می کند.
او در ادام��ه گفت: س��وریه مجدد مخالف��ت قاطع خود را با 
هرگون��ه تفاهم ترکی��ه و آمریکا که به مثابه تجاوز آش��کار 
به حاکمیت و وحدت س��وریه و نقض آشکار مبادی حقوق 
بین الملل و منش��ور س��ازمان ملل اس��ت، اع��الم می کند. 
بهانه هایی که ترکیه در تجاوز علیه س��وریه مطرح می کند، 
کذب اس��ت و این را سیاس��ت های این رژی��م که همچنان 
رکن اساسی تروریسم است و حمایت نظامی و لجستیک از 

تروریسم به عمل می آورد، آشکار می کند.

طراحی بحران ساز آمریکا علیه عراق و سوریه 

 مجازات انگلیس
 راهکار نهایی 

تصاویر ماهواره ای ابعاد جدیدی از نسل کشی مسلمانان میانمار را افشا کرد

اشکهایناتمامروهینگیاییها

در اقدام��ی ک��ه برگرفت��ه از  ن ا طراح��ی آمری��کا و انگلی��س بح�����ر
برای ادامه فروش س��الح به س��عودی برای کشتار 
مردم یمن اس��ت، همان هفته ای ک��ه دادگاه های 
انگلیس صادرات سالح های این کشور به عربستان 
س��عودی را غیرقانون��ی اعالم کردن��د، محموله ای 
عظیم از س��امانه های تس��لیحات راه دور س��اخت 
کش��ور اس��ترالیا به عربس��تان س��عودی و امارات 
فرس��تاده ش��ده اند. ب��ه نوش��ته روزنام��ه گاردین 
عکس هایی که به صورت مخفیانه گرفته ش��ده اند 
نشان می دهند که خریداران این سالح ها عربستان 
س��عودی و امارات متح��ده عربی هس��تند که به 
جنایت های جنگی در یمن متهم شده اند.  روزنامه 

گاردین می گوید مس��ئله قابل توج��ه دیگر درباره 
ارس��ال این سالح ها این است که سازندگان آنها با 
لحنی مفتخرانه از »کشنده بودن« آنها در میادین 
جنگ سخن گفته اند. برچسب های نصب شده روی 
پالت هایی که ماه ژوئن برای وزارت کشور عربستان 
س��عودی )اداره امور تس��لیحات و م��واد منفجره( 
ارسال شده اند نشان می دهد فروشنده این سالح ها 
کمپان��ی »اوربیتال ATK« اس��ت ک��ه در آمریکا 
مستقر است. این ش��رکت، تجهیزات ساخته شده 

 Electro Optics«  توسط شرکت اس��ترالیایی
Systems« )ی��ا ش��رکت EOS( را ب��ه ف��روش 
می رساند.  شرکت EOS عرضه کننده سامانه های 
تس��لیحاتی بوده که تحویل نیروهای مسلح امارات 
شده اند.  ایستگاه های تسلیحاتی کنترل از راه دور 
»R۴۰۰s« به توپ های کوچک، سالح ها و موشک  
اندازه��ا اجازه می دهد بر روی خودروهای نظامی و 
س��بک نصب ش��ده و به ص��ورت از راه دور کنترل 
شوند. از سوی دیگر رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه 

قطعنامه هایی از کنگره این کش��ور را که خواستار 
جلوگیری از فروش »اضطراری« سالح به عربستان 
س��عودی بودند وتو کرد. مجلس سنای آمریکا ۳۰ 
خرداد )۲۰ ژوئن( طرحی را که خواستار لغو برنامه 
»دونال��د ترامپ« برای اس��تفاده از اختیارات ویژه 
جهت فروش س��الح به عربستان سعودی است به 
تصویب رس��انده بود. این اقدامات در حالی صورت 
می گیرد که در واکنش به جنایات س��عودی، حمله 
مجدد ارت��ش یمن به فرودگاه��ی در جنوب غربی 
عربستان س��عودی منجر به اخالل در پروازهای این 
فرودگاه شد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله 
گسترده پهپادهای این کشور به فرودگاهی در جنوب 
غربی عربستان س��عودی خبر داد. سرتیپ »یحیی 

سریع با اعالم خبر این حمله گفت که حمله پهپادی 
ارتش یمن به فرودگاه بین المللی اَبها، در پاس��خ به 
ت��داوم حمالت ائتالف س��عودی و اماراتی به یمن و 
محاصره این کش��ور صورت گرفت. س��اعاتی پس از 
حمله پهپادی یمن به پایگاه هوایی در جنوب غرب 
عربستان سعودی، ائتالف عربی ضد یمن مدعی شد 
که این »موفقیت« این حمله صحت ندارد.د از سوی 
دیگر محمد عبدالسالم رئیس هیات مذاکره کننده 
دول��ت نجات ملی یمن در مس��کو تاکی��د کرد از 
شروط صنعا برای پذیرش راه حل سیاسی در یمن 
این است که این کشور هرگز به دوران سرسپردگی 
به عربس��تان بازنمی گردد و بیگان��گان باید خاک 

یمن را ترک کنند.

 غرب همچنان به تسلیح عربستان برای کشتار مردم یمن ادامه می دهد 

جنایات آمریکا و انگلیس با نقاب استرالیا


