
گروه فرادید  ویژه در اقدام��ی که می توان آن را گ�زارش 
اشتباه محاس��باتی بر اس��اس بازیگری آمریکا در 
منطقه دانس��ت، ش��ورای دفاع ملی ترکیه از طرح 
آنکارا ب��رای ایجاد منطقه ام��ن در طول مرزهای 
س��وریه و تا عمق 40 کیلومتری داخل خاک این 

کشور خبر داد.
ش��ورای دفاع ملی ترکیه اعالم کرد که آنکارا قصد 
دارد در طول مرزهای خود با س��وریه منطقه امن 
ایجاد کند. ش��ورای دفاع ملی ترکیه در بیانیه ای 
اعالم کرد، در جلس��ه س��ه شنبه ش��ب ما دوباره 
ب��ر طرحمان برای ایجاد ی��ک »کریدور صلح« در 
چارچوب تضمین امنی��ت مرزهایمان تاکید و آن 
طرحه��ا را تایید کردیم. مباح��ث مربوط به ایجاد 
منطقه حائل در مرزهای سوریه اولین بار در سال 
2013 از سوی ترکیه مطرح شد. چندین گزینه از 
جمله منطقه پرواز ممنوع و منطقه امن در قلمروی 
سوریه برای پناهجویان مطرح و مورد بررسی قرار 
گرفت. با این حال ترکیه هیچ کدام از این طرح ها 
را ب��ه دالیلی اجرا نکرد. مناب��ع دیپلماتیک هفته 
گذشته اعالم کردند که »مولود چاوش اوغلو« وزیر 
امور خارجه ترکیه هفته گذش��ته تلفنی با »مایک 
پامپئو« همتای آمریکایی خود درباره ایجاد منطقه 
حائل و همچنین ادلب و منبج رایزنی کرده است. 
آن��کارا می گوید که عمق این منطقه امن باید بین 

30 تا 40 کیلومتر درون خاک سوریه باشد.
»خلوصی آکار« وزی��ر دفاع  ترکیه نیز  با »مارک 

اس��پر« وزیر دف��اع جدید 
گفت وگو  تلفن��ی  آمری��کا 
کرده و به وی گفته اس��ت 
که در صورت عدم حصول 
تواف��ق ب��ا آمری��کا، ترکیه 
یک منطقه امن در ش��مال 
می کن��د.  ایج��اد  س��وریه 
از جمله کشورهایی  ترکیه 
اس��ت که نیروهای نظامی 
ای��ن کش��ور ب��دون مجوز 
قانون��ی از دولت دمش��ق و 
بین المللی  قوانین  برخالف 
خ��اک  از  بخش��هایی  در 
س��وریه حض��ور دارد. یک 
روزنامه سعودی به اختالف 
نظر بی��ن ترکیه و ُکردهای 

تحت الحمای��ه آمریکا برای ایج��اد منطقه امن در 
سوریه پرداخت و تأکید کرد که ُکردها با پیشنهاد 

آنکارا مخالفت کرده اند.
مذاک��رات هی��أت آمریکای��ی به ریاس��ت »جیمز 
جفری« فرس��تاده ویژه آمریکا در س��وریه که اخیرا 

با مسئوالن ترکیه ای در آنکارا انجام شد، به شکست 
انجامید. روزنامه س��عودی الش��رق االوس��ط ششم 
م��رداد ماه جاری گ��زارش دادکه پس از شکس��ت 
ای��ن مذاک��رات، هر یک از طرفها به س��مت میدان 
حرک��ت و نیروها و گروههای وابس��ته به خود را در 

نزدیکی خطوط تالقی گرد 
هم آوردند. ترکیه و آمریکا 
پس از شکس��ت گروه های 
حمایت  تحت  تروریس��تی 
برگه های  برای حفظ  خود، 
خود در سوریه، این بار طرح 
موسوم به »منطقه امن« را 
مطرح کردن��د؛ طرحی که 
قرار بود در ش��مال و شمال 
شرق س��وریه اجرایی شود، 
ولی دمش��ق باره��ا، ضمن 
مخالفت، آن را در راس��تای 
مداخالت آنکارا و واشنگتن 

قلمداد کرده است.
خبر دیگر آنکه سیزدهمین 
دور مذاکرات صلح س��وریه 
موسوم به »آستانه« در حالی برگزار خواهد شد که 
ق��رار اس��ت در این دور از مذاکرات، ط��رح آنکارا و 
واش��نگتن درباره ایجاد منطقه امن و اجرای توافق 
س��وچی بررسی شود. ریاس��ت این هیئت بر عهده 
»بش��ار الجعفری« نماینده دائم سوریه در سازمان 

ملل خواه��د بود. منابع دیپلماتیک غربی حاضر در 
ژنو اعالم کردند که »گیر پدرسون« فرستاده سازمان 
ملل در امور س��وریه، نخواهد توانست در این دور از 
مذاکرات حضور داشته باشد.از سوی دیگر با تشدید 
شکس��ت آمریکا در سوریه، س��فیر سابق آمریکا در 
دمش��ق گفت که آمریکا متقاعد شده که بشار اسد 
دس��ت کم تا انتخابات آتی همچنان رئیس جمهور 
س��وریه می ماند. وی که با ش��بکه خبری المیادین 
مصاحبه می کرد، افزود: »واشنگتن ترجیح می دهد 
که بغداد با نیروهای دموکراتیک س��وریه همکاری 
داشته باش��د و آمریکا به هیچ وجه نمی خواهد که 
انزوای دولت سوریه شکسته شود و به همین دلیل 
با بهبود روابط میان دمشق و بغداد مخالف است.« 
فورد اضافه کرد:» واشنگتن متقاعد شده که »بشار 
اسد« دس��ت کم تا انتخابات آتی سوریه، همچنان 

رئیس جمهور این کشور باقی خواهد ماند.«
از سوی دیگر شهردار سابق آنکارا و از افراد نزدیک 
به اردوغان پیشنهاد کرد که تمامی پناهندگان زیر 
35 س��ال در ترکیه به اجبار مس��لح شده و برای 
جنگ به س��وریه اعزام ش��وند. »ملیح کوکچک« 
ش��هردار س��ابق آنکارا و از رهبران حزب عدالت و 
توسعه در صفحه توئیتر خود پیشنهاد کرد که باید 
مردان س��وری زیر 35 س��ال که در ترکیه به سر 
می برند مس��لح شده و برای جنگ به سوریه اعزام 
شوند. او همچنین نوشت که هر پناهنده ای حاضر 
به گذراندن دوره آموزش نظامی و اعزام به سوریه 

نباشد نیز باید فورا از ترکیه اخراج شود.
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یونان: »نیک��وس دندیاس« وزیر خارجه یونان بعد از 
دی��دار با همتای مصری خود در آتن، اس��تخراج نفت 
و گاز در س��واحل جنوب��ی قبرس از س��وی ترکیه را 
تهدیدی برای امنیت منطقه خوانده است. وزیر خارجه 
یونان در ادامه جنجال های اخیر بر سر استخراج نفت 
و گاز در سواحل جنوبی قبرس، اقدامات ترکیه در این 

سواحل را محکوم کرده است.

س�ودان: همزم��ان با افزایش ش��مار تلف��ات حمله به 
تظاهرات کنندگان ش��هر األبیض به شش کشته، انجمن 
مشاغل سودان خواس��تار برگزاری »تظاهرات میلیونی« 
شد. انجمن مشاغل س��ودان در بیانیه خواستار برگزاری 
»تظاه��رات میلیونی« و قص��اص عادالن��ه عامالن قتل 
دانش آموزان در شهر األبیض واقع در کردفان شمالی شد.

مصر: س��ازمان عفو بین الملل در بیانیه ای از اعتصاب 
غ��ذای 130 زندان��ی در زندان »العق��رب« مصر خبر 
داد. این س��ازمان خواس��تار پایان فوری شرایط بد و 
غیرانس��انی زندان العقرب و اعطای اجازه به زندانیان 

برای مالقات با خانواده  هایشان شد.

روسیه: وزارت دفاع انگلیس اعالم کرد، جنگنده های 
»تایفون« این کش��ور یک هواپیم��ای ترابری نظامی 
روس را در نزدیک��ی حریم هوایی اس��تونی رهگیری 
کردند. وزارت دفاع انگلیس در بیانیه ای اعالم کرد که 
جنگنده های تایفون این کش��ور یکشنبه هفته جاری 
هواپیمای ترابری »ایلوش��ین-۷۶« روس��یه را که در 
نزدیکی حریم هوایی اس��تونی واقع در منطقه بالتیک 

پرواز می کرد، رهگیری کردند.

امارات: وزیر مشاور در امور خارجه امارات از حمایت 
این کش��ور از طرح های بین الملل��ی مربوط به تأمین 
امنیت تنگه هرمز خبر داد. »انور قرقاش« وزیر مشاور 
امارات در امور خارجه ضمن اعالم حمایت کشورش از 
طرح های بین المللی برای حفظ امنیت تنگه هرمز، بر 

اهمیت دریانوردی در منطقه تأکید کرد.

افغانس�تان: والیت فراه در غرب افغانس��تان ش��اهد 
انفجار یک دس��تگاه اتوبوس در برخ��ورد با مین کنار 
جاده ای بود که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. 
برخورد یک دس��تگاه اتوبوس با مین کنار جاده ای  در 
بزرگراه هرات- قندهار، تاکنون به کش��ته ش��دن 34 
مسافر و مجروح شدن 1۷ نفر دیگر منجر شده است.

ذرهبین

انگلیستامینکنندهسالحسرکوبگران
انگلیس در س��ال 2018 رتبه خود را به عنوان دومین 
صادرکننده بزرگ س��الح در جه��ان خصوصا به رژیم 

های سرکوبگر بازیافت.
گاردی��ن در گزارش��ی به قل��م دن صب��اغ در پایگاه 
اینترنتی خود نوشت: آمار رسمی که سه شنبه منتشر 
شد، نش��ان می دهد صادرات اقالم دفاعی انگلیس به 
رقم بی سابقه 14 میلیارد پوند در سال 2018 رسید، 
و 80 درصد این صادرات به عربستان سعودی، امارات 
متحده عربی، قطر و دیگر کشورهای خاورمیانه )غرب 

آسیا( بود. 
فع��االن اعالم کردند، این آمار حاکی از آن اس��ت که 
انگلیس ”رژیم های سرکوبگر را مسلح، و حمایت می 
کن��د،“ در حالی که وزارت تجارت بین الملل انگلیس 
اع��الم کرد این آمار نش��ان می دهد ک��ه انگلیس به 
جایگاه خود به عنوان دومین صادرکننده بزرگ سالح 
در جهان پس از آمریکا بازگش��ته است. سفارش اقالم 
دفاع��ی به انگلیس از پنج میلیارد به 14 میلیارد پوند 
رس��ید و باعث شد این کشور بار دیگر در سال 2018 
در ای��ن زمینه رکورد بزند. این افزایش بی س��ابقه تا 
حدی ناشی از س��فارش پنج میلیارد پوندی جنگنده 
های تایفون، س��اخت ش��رکت بی ای ای سیستمز، و 
موشک های پیووِی شرکت ریتیون است، که تا حدی 
در انگلیس ساخته می شود.  گروه ”پویش ضد تجارت 
اسلحه“ تصریح کرد این آمار ”تزویر موجود در کانون 
سیاست خارجی انگلیس را برمال می کند. دولت ادعا 
می کند از حقوق بشر و دموکراسی حمایت می کند، 
اما دیکتاتوری ها و رژیم های س��رکوبگر در سراس��ر 

جهان را تامین تسلیحاتی و حمایت می کند.“ 
فروش های )تسلیحاتی( انگلیس به عربستان سعودی 
- که گمان می رود بزرگترین خریدار اس��لحه است- 
هم اکنون موضوع یک دعوای حقوقی اس��ت. وزیران 
انگلیس از دیوان عالی کش��ور خواس��ته اند حکم یک 
دادگاه ب��دوی را - مبن��ی بر اینکه بخش��ی از فروش 
های تس��لیحاتی به عربس��تان، غیرقانونی انجام شده 
است- تغییر دهد. بر اساس برآورد وزارت تجارت بین 
المللی، س��هم انگلیس در صادرات محصوالت دفاعی 
جهان حدود 19 درصد اس��ت، که این کشور را برای 
نخستین بار از سال 2014 در رده دوم قرار می دهد، 
و روس��یه را به رده سوم تنزل می دهد. فرانسه نیز در 

این فهرست رتبه چهارم را دارد. 

نیمچهگزارش

استارتجدیدتمدیدنخواهدشد
مشاور امنیت ملی کاخ سفید با ناقص خواندن پیمان کاهش تسلیحات راهبردی 
با روسیه، تأکید کرد که احتماال پیمان موسوم به »استارت جدید« بعد از سال 

2021 تمدید نمی شود.
 »جان بولتون« در چهل و یکمین سالگرد کنفرانس ملی دانشجویان محافظه کار ضمن 
انتقاد از پیمان کاهش تسلیحات راهبردی موسوم به »استارت جدید« گفت که احتماالً 
اس��تارت جدید بعد از 2021 تمدید نخواهد شد. بولتون بدون آنکه به سخت افزار نظامی 
خاصی اش��اره کند، تأکید کرد که این پیمان »از همان ابتدا ناقص بوده اس��ت« و این پیمان 
تس��لیحات هسته ای تاکتیکی کوتاه برد و »سیستم های تحویل روسیه« را پوشش نمی دهد.  
معاهده کاهش تسلیحات راهبردی موسوم به استارت، سال 1991 منعقد و سال 2009 منقضی 
ش��د. استارت جدید نیز پیمان کاهش تسلیحات اتمی میان آمریکا و  روسیه است و در سال 

2011 اجرایی شد و به طرفین هفت سال برای کاهش تسلیحات خود مهلت داده است. 

زورگوییدیگرانرانمیپذیریم
وزیر دفاع چین تاکید کرد کشورش به هیچ وجه به دنبال سلطه گری، گسترش 
زمین یا ایجاد منطقه تحت نفوذ خود نخواهد رفت ولی قاطعانه با سلطه گری و 

زورگویی دیگران هم مخالف است و آن را نمی پذیرید.
»وی فن��گ ه��ه« وزیر دفاع چین در آیین بزرگداش��ت نود و دومین س��الگرد 
تاس��یس ارتش آزادی بخش چین در پکن با تاکید بر عزم راسخ چین برای دفاع 
از حق حاکمیت، امنیت و توسعه کشور و غلبه بر همه چالش ها تاکید کرد: چین بر 
مس��یر توسعه صلح آمیز و سیاس��ت دفاعی با ماهیت حقیقی پایبند است. او اظهار کرد: 
ارتش چین همکاری های خود با ارتش های دیگر کشورها را تعمیق می بخشد و فعاالنه 
در امور بین المللی و منطقه ای شرکت می کند و تالش می کند سهم بیشتری در حفظ 
صلح و ثبات جهان داش��ته باشد. او تاکید کرد: هیچ توطئه ای به منظور تجزیه چین به 

سرانجام نخواهد رسید.

دشمنتنهازبانزوررامیفهمد
معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان با تاکید بر اینکه هرچقدر مقاومت قوی تر باش��د 
جنگ بیش��تر از ما دور می شود، خاطرنشان کرد، دشمن تنها زبان قدرت و زور 

را می فهمد.
ش��یخ نعیم قاس��م، معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان خاطرنش��ان کرد: بعد از این 
تجرب��ه مقاومت بزرگ، در حال حاضر لبنان نیاز به این دارد که به مقاومت قوی 
خود ادامه دهد و جبهه مقاومت نیز قوی تر ش��ود. هر زمان که مقاومت قوی تر بوده 
است، سایه جنگ از ما بیشتر دور شده است. وی در ادامه افزود: دشمن تنها زبان قدرت 
و زور را می فهمد و این همان توازن بازدارنده است که به دلیل قدرت مقاومت و حضور 
آن در میدان جنگ، 13 س��ال اس��ت که تحقق یافته است. ش��یخ نعیم قاسم همچنین 
تصری��ح کرد: ما نی��از داریم که این مقاومت قوی ادامه یابد ت��ا از لبنان در مقابل خطر 

اسرائیل و طرح های آمریکا در لبنان و منطقه حفاظت کند. 

قاسم  غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

بحران امنیت همواره یکی از چالش های مطرح در غرب آسیا 
بوده و همچنان ادامه دارد. از سال 2011 و با ورود تروریسم 
تحمیلی به س��وریه، این منطقه به یک��ی از کانون های اصلی 
بحران س��از امنیتی مبدل ش��د بگونه ای مباحث مهمی چون 

اش��غالگری رژیم صهیونیستی در فلس��طین و از سال 2015 
تجاوز گسترده سعودی به یمن به حاشبه مبدل شده است. 

در کنار آنچه در باب تحوالت داخلی سوریه ذکر شد رفتارها 
و اقدامات ترکیه قابل تامل اس��ت ک��ه محور آن نیز طراحی 
برای ایجاد منطقه امن در این مرزهای سوریه و ترکیه است. 
در همی��ن چارچوب ش��ورای دفاع ملی ترکی��ه در بیانیه ای 
اعالم کرد، در جلس��ه ما دوباره ب��ر طرحمان برای ایجاد یک 
»کریدور صلح« در چارچوب تضمین امنیت مرزهایمان تاکید 
و آن طرحه��ا را تایید کردیم. نکت��ه قابل توجه آنکه مباحث 
مربوط به ایجاد منطقه حائل در مرزهای س��وریه اولین بار در 

سال 2013 از سوی ترکیه مطرح شد. 
چندی��ن گزین��ه از جمله منطقه پرواز ممن��وع و منطقه امن 
در قلمروی س��وریه برای پناهجویان مطرح و مورد بررس��ی 
ق��رار گرفت. ب��ا این حال ترکیه هیچ ک��دام از این طرح ها را 

ب��ه دالیلی اجرا نک��رد.در باب اهداف ترکی��ه از این اقدامات 
س��ناریوهای متع��ددی مط��رح می ش��ود که بخش��ی از آن 
ش��امل چالش های امنیتی ترکیه در قب��ال کردهای جدایی 
طل��ب ) پ.ک.ک ( اس��ت. آن��کارا بر این ادعا اس��ت که آنها 
در مرزهای س��وریه جای گرفته اند و ب��ا این عنوان حمالت 
خود به سوریه و عراق را توجیه می کند. در همین حال آنکارا 
مناطق کردنش��ین مرزهای سوریه را مولفه ای برای چند پاره 
س��ازی ترکیه می داند که به واسطه طرح آمریکا برای تجزیه 

کشورهای منطقه صورت می گیرد. 
این اهداف امنیتی از س��وی ترکیه در حالی مطرح می ش��ود 
که طی این س��الها این طرح ها نتوانس��ته به نتیجه برس��د و 
همچنان بحران های این کش��ور ادامه دارد. با این شرایط این 
سوال مطرح می شود که راهکار ترکیه برای رسیدن به امنیت 
و ثبات پایدار چیس��ت؟ بررس��ی روند تحوالت نشان می دهد 

که عراق و س��وریه طی سالهای اخیر توانسته اند نقشی مهم و 
تاثیرگذار در مبارزه با تروریس��م ایفا نمایند و امنیت را برای 

کشورشان و منطقه تامین نمایند. 
در همین حال آمریکا، صهیونیست ها و سعودی محور بحران 
سازی در منطقه هستند. بر این اساس ترکیه برای رسیدن به 
امنیت پایدار از یک سو می تواند رویکرد تعاملی گسترده تر با 
سوریه و عراق داشته باشد و از سوی دیگر در برابر مداخالت 
آمریکا، رژیم صهیونیس��تی و عربستان در منطقه قرار گیرد. 
اقدام��ات صادقانه در قبال تصمیمات نشس��ت های آس��تانه 
س��وچی با محوریت روسیه، ترکیه و ایران و توسعه مناسبات 
با عراق و س��وریه می تواند راهکار تحقق این مهم باشد. راهی 
ک��ه ترکیه در مقاطعی آن را انتخاب ک��رد که نتیجه آن نیز 
تقویت امنیت این کشور و جایگاه منطقه ای آن و البته مقابله 

با رفتارهای بحران ساز سعودی و آمریکا شد

یادداشت

چگونهمنطقهامنمیشود؟

ترکیه برای ایجاد »منطقه امن« در مرزهای سوریه طراحی می کند 

پوست خربزه ترامپ زیر پای اردوغان

هشدار جنبش اسالمی نیجریه 
جنبش اس��المی نیجریه درباره وخام��ت حال دبیرکل  بش�ر ای��ن جنبش و عواقب درگذش��ت وی و همس��رش در حق�وق 

زندان هشدار داد.
پس از آن که دولت نیجریه جنبش اس��المی این کش��ور را غیرقانونی اعالم 
کرد، پلیس خواس��تار تدابیر ش��دید علیه این جنبش ش��د و تاکید کرد هر 
کس در فعالیت های این جنبش مش��ارکت کند تروریست به حساب می آید. 
در همین حال دادگاه کادونا جلس��ه درخواس��تی جنبش اس��المی را برای 
اجازه به عالمه ابراهیم الزکزاکی دبیرکل جنبش اسالمی نیجریه و همسرش 
برای س��فر درمانی به خارج، به تعویق انداخت. جنبش اس��المی در پی این 
تصمیم درباره عواقب درگذش��ت شیخ الزکزاکی و همسرش در زندان هشدار 
داد.   پلی��س نیجریه به غیرقانونی اعالم ش��دن جنبش اس��المی اکتفا نکرد 
بلکه دس��تور اقدام مس��تقیم علیه این جنبش را صادر کرد و از ش��هروندان 
خواس��ت اعضای این جنبش را که خواس��تار آزادی عالمه ابراهیم الزکزاکی 
هستند دستگیر کنند. پلیس هرگونه همکاری با جنبش اسالمی را به منزله 
تروریسم و خرابکاری و دشمنی با حکومت دانست و تاکید کرد کسانی که با 

این جنبش همکاری کنند باید محاکمه شوند.
پلیس همچنین هرگونه تجمع و اعتراضات این جنبش را غیرقانونی دانست. 
وخامت وضع جس��مانی ش��یخ الزکزاکی نگرانی های زی��ادی به وجود آورده 
اس��ت. بر همین اساس و با توجه به وخامت روزافزون حال شیخ الزکزاکی و 
همس��رش در زندان، جنبش اس��المی نیجریه درباره عواقب درگذشت آن ها 
هش��دار داد و تاکید کرد عالمه یکی از چشمان خود را از دست داده است و 
بیم آن می رود چش��م دیگر خود را نیز از دست بدهد. در همین حال همسر 
عالمه نیز با مش��کل فش��ار خون دس��ت به گریبان اس��ت و عالوه بر این به 
عمل جراحی زانو نیاز دارد و گلوله ای که در بدن وی اس��ت نیز باید با عمل 
جراحی خارج شود. خوراندن غذای مسموم به آن ها نیز مشکالتی برای آن ها 
به وجود آورده اس��ت. این در حالی اس��ت که نهادهای حقوق بش��ر در برابر 
این وضعیت راه س��کوت در پیش گرفته و اقدامی برای آزادی شیخ زکزاکی 

صورت نمی دهند.

وری آمریکا در نینوا وریسم پر تر
در چارچوب حمایت و تقویت تروریس��ت ها، آمریکا به  آس�یا نهادهای عراقی اعمال فش��ار می کند تا نیروهای الحشد غ�رب 
الش��عبی را از دش��ت نینوی خارج کنن��د. برخی این اقدام را تالش��ی برای 

بازگشت عناصر داعش قلمداد کرده اند.
کمیس��یون امنیت و دفاع در پارلمان عراق درباره تحرکات مشکوک نظامیان 
تروریس��ت آمریکا در این کش��ور هش��دار داد.»کریم المحمداوی« عضو این 
کمیته تأکید کرد که واش��نگتن »قصد دارد خانواده های تروریستی داعش را 
که در اردوگاه "الهول" س��وریه مستقر هستند، به مناطق دشت نینوی منتقل 
کند«. »ش��یروان دوبردانی« نماینده استان »نینوی« در پارلمان عراق اخیرا از 
انتقال قریب الوقوع عناصر داعش��ی عراقی به این کشور خبر داد و گفت که به 
اطالعاتی دست یافته که نشان می دهد دولت عراق از چند ماه پیش قصد دارد 
خانواده های عناصر داعش را از سوریه به عراق انتقال دهد. دوبرانی تصریح کرد 
که قرار است این عناصر به اردوگاه »الجدعه« واقع در منطقه »حمام العلیل« 
در جنوب موصل منتقل شوند و خانواده های آواره ای که در آن سکونت دارند 

نیز از آن خارج شوند؛ خبری که وزارت مهاجرت عراق، آن را تکذیب کرد.
المحمداوی در ادامه، به پایگاه خبری »المعلومه« گفت که »بازگرداندن این 
خانواده ها، به امنیت کشور آسیب خواهد رساند و بار دیگر، عناصر تروریستی 
داعش در موصل گرد هم جمع خواهند شد«. این مسئول عراقی تصریح کرد 
که واش��نگتن به این بهانه که این خانواده ها، عراقی هستند و نمی توانند در 
س��وریه بمانند، به دولت و مراجع امنیتی عراق اعمال فش��ار می کند تا آنان 
منتقل شوند. وی همچنین خاطر نشان کرد که طرف آمریکایی، فشار زیادی 
وارد می کند تا نیروهای الحش��د را از دشت نینوی خارج کند و منطقه امنی 

را برای بازگشت داعش فراهم سازد.
در همین ارتباط، »علی الحس��ینی« س��خنگوی رس��می الحشد الشعبی در 
محور ش��مال سه شنبه اعالم کرد که تصمیم اخیر عادل عبدالمهدی نخست 
وزیر عراق برای »خارج کردن لش��کر 30 الحش��د الش��عبی از مناطق دشت 
نینوی، با فش��ارهای سیاس��ی و اتهام��ات باطلی از س��وی برخی طرف های 

سیاسی انجام شده که خواستار ثبات کشور نیستند«. 

قیام  برای دفاع از آزادی و حقوق دینی 
آیت اهلل عیسی قاسم در پایان تاکید کرد شکنجه مردم  بحری��ن بدون وجود هیچ توجی��ه دینی، قانونی و عرفی مق���اوم�ت

تنها بیانگر ولع رژیم آل خلیفه درکشتار، ظلم و از بین بردن ارزشهاست.
آیت اهلل ش��یخ عیس��ی قاسم رهبر نهضت اس��المی بحرین بر ضرورت ادامه 
مطالب��ات مردمی ب��رای برخورداری از آزادی و حق��وق دینی تاکید کرد. به 
گزارش پایگاه خبری مراه البحرین، آیت اهلل ش��یخ عیسی قاسم رهبر نهضت 
اسالمی بحرین در بیانیه ای به مناسبت شهادت سه جوان بحرینی اعالم کرد: 
»این افراد شاهد ظلم و ستم، نقض حقوق بشر و و اقدامات غیر انسانی بودند 

که در حق ملت بحرین اعمال می شود«.
عیس��ی قاس��م در این بیانیه با انتقاد از مواضع بی طرفانه برخی کشور ها در 
برابر ظلم و ستم حاکمان بحرین، از مردم این کشور خواست برای بازستاندن 
حق��وق دینی، ازادی، کرامت، امنیت و برقراری عدالت در بحرین به مبارزات 
خود ادامه دهند. عیسی قاسم افزود:رژیم ال خلیفه از یک سو اعالم می کند 
اعتراض های مردمی را س��رکوب کرده اس��ت و از س��وی دیگ��ر همچنان به 
بازجویی ها، حمله به خانه ها، شکنجه ها، گرفتن اعتراف زیر شکنجه، صدور 
احکام قضایی ظالمانه تا حبس صد س��اله، کشتار، س��لب تابعیت، بازداشت 
اجباری و اِعمال اقدامات غیر اخالقی در حق مردم بحرین ادامه می دهد.آیت 
اهلل عیس��ی قاسم در پایان تاکید کرد شکنجه مردم بحرین بدون وجود هیچ 
توجیه دینی، قانونی و عرفی تنها بیانگر ولع رژیم آل خلیفه درکش��تار، ظلم 

و از بین بردن ارزشهاست.
در این میان س��ازمان ملل متحد در واکنشی دیرهنگام به اقدامات خصمانه 
آل خلیفه خواس��تار توقف اعدام ها در بحرین ش��د. بر اس��اس این گزارش، 
س��ازمان ملل از آل خلیفه خواس��ت تا صدور هر گونه حکم اعدام   را متوقف 
و در محاکم��ه متهمانی که حقوق آنها نقض ش��ده اس��ت، تجدید نظر کند.  
وزارت خارج��ه بحرین با صدور بیانیه ای در واکنش به بیانیه اگنس کاالمارد، 
گزارش��گر س��ازمان ملل در پرونده قتل های فراقانونی اع��الم کرد که احکام 
اع��دام اخیر پس از حکم کیفری نهایی علیه محکومان به ارتکاب جرایم قتل 

و جنایات دیگر اجرا شد.

همزم��ان دور جدید تنش��ها  آس�یا میان آمریکا و کره ش��مالی، ش�رق 
خبرگزاری یونه��اپ به نقل از مقامات کره جنوبی 
خبر داد که کره ش��مالی دیروز  چندین موش��ک 

نامشخص شلیک کرده است.
بر اس��اس گزارش ها، کره ش��مالی این موشک ها 
را از ش��به جزیره »هوندو باندو« از س��احل شرقی 
این کشور شلیک کرده اس��ت. کره شمالی بامداد 
پنجش��نبه گذش��ته نیز اقدام به پرتاب دو موشک 
کرد و بر اس��اس اعالم ژاپن این موش��ک ها از نوع 
کوتاه برد بالستیک بوده اند. کره  شمالی اعالم کرده 
بوده که آزمایش موش��کی پنجش��نبه گذشته این 
کشور هشداری جدی به جنگ طلبان کره  جنوبی 
بود . آزمایش موش��کی کره شمالی در حالی انجام 

گرفته است که مقامات این کشور پیش از این در 
خصوص برگزاری رزمایش ماه آینده میالدی کره 
جنوبی و آمریکا هش��دار داده بودند. اواخر تیرماه، 
کره ش��مالی اعالم کرد که احتم��ال دارد به دلیل 
رزمایش های ماه آینده واشنگتن-سئول، حتی در 
خصوص آزمای��ش اتمی خود نیز که بنا به دالیلی 

کاهش پیدا کرده بود، تجدیدنظر کند.
وزارت دف��اع ژاپن اعالم کرد که موش��ک های کره 
ش��مالی که روز پنجشنبه هفته گذشته پرتاب شد، 
خط س��یر غیرمتعارفی داشت و در مقایسه با دیگر 
موشک های بالستیک متعارف در ارتفاع پایین تری 
پرواز ک��رد و به همین دلیل رهگیری آنها دش��وار 

می شود. مقامات دفاعی ژاپن همچنین اعتراف کردند 
که بر اس��اس یافته های ارتش آمریکا و کره جنوبی 
این نوع موش��ک ها قابلیت رسیدن به ژاپن را دارد. 
در ای��ن میان وزیر ام��ور خارجه آمریکا درخصوص 
تن��ش اخیر میان کره جنوبی و ژاپن گفت، توکیو و 
س��ئول دو متحد مهم واشنگتن هستند و آنها را به 

تنش زدایی ترغیب خواهیم کرد.
»مایک پومپئو« وزیر امور خارجه آمریکا اعالم کرد 
کره جنوبی و ژاپن را به یافتن مس��یری رو به جلو 
درخصوص حل مناقشات دیپلماتیک تشویق خواهد 
کرد. با این حال س��خنگوی کابینه ژاپن اعالم کرد 
روابط کش��ورش با سئول در ش��رایط بغرنجی قرار 

گرفته و بهبود این وضع منوط به اقدامات س��ازنده 
از س��وی کره جنوبی است. وی افزود: »آن ها هردو 
شرکای بزرگی برای ما هستند. آن ها هردو به طور 
جدی با ما در حال کار برای خلع سالح کره شمالی 
هس��تند. پس قطعاً برای ایاالت متحده مهم است 
که بتوانیم به  آن ها کمک کنیم جایگاه خوبی برای 

هریک از دو کشور پیدا شود«.
از سوی دیگر ژاپن اعالم کرد علی رغم آزمایش های 
موشکی کره شمالی، توکیو حاضر است بدون قید و 
شرط با این کشور وارد گفت وگو شود. »یوشیهیده 
سوگا« س��خنگوی کابینه ژاپن اعالم کرد به دنبال 
برگزاری نشستی بدون شرط با کره شمالی است. 
همچنی��ن مقام ه��ای آمریکایی اع��الم کردند که 
موشک های شلیک شده کره شمالی تهدیدی برای 

آمریکا به ش��مار نمی آیند. یک مقام ارش��د دولت 
آمریکا ضمن اعالم ع��دم حضور وزیر امور خارجه 
کره ش��مالی در نشست بانکوک برای دیدار با وزیر 
خارج��ه آمریکا گف��ت، مذاکرات دو کش��ور برای 
خلع سالح به زودی از سر گرفته می شود. وی تاریخ 
دقیقی برای شروع این مذاکرات اعالم نکرد. با این 
ح��ال گفت به نظر می رس��د »ری یونگ هو« وزیر 
امور خارجه کره ش��مالی در نشست این هفته در 
بانکوک شرکت نخواهد کرد. علی رغم آزمایش های 
موش��کی روزهای اخیر، »مایک پامپئو« وزیر امور 
خارجه آمریکا روز دوش��نبه اب��راز امیدواری کرد 
مس��یری دیپلماتیک و رو به جلو با کره ش��مالی 
پیش گرفته ش��ود. اما تأکید ک��رد  برنامه ای برای 

دیدار رهبران دو کشور چیده نشده است.

موشک پاسخ کره شمالی به تهدیدات واشنگتن


