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 عراق: معاون دبیرکل النجبا با اش��اره به پایبندی 
این جنبش از نظر سیاس��ی و نظامی به فتوای تحریم 
حضور نظامیان تروریس��ت آمریکای��ی در عراق، تأکید 
ک��رد جنب��ش مقاومت حض��ور دارد و از خ��ود دفاع 
می کن��د. جنب��ش »النجباء« عراق ب��ه رهبری »اکرم 
الکعبی« پایبندی »سیاسی و نظامی« خود را به فتوای 
تحریم حضور نظامیان تروریس��ت آمریکایی در عراق 
اعالم کرد. »نصر الش��مری« مع��اون دبیر کل النجباء 
تأکید کرد که »مقاومت عراق حضور دارد و در صورت 
لزوم، همچنان به فعالیت و نقش خود ادامه می دهد«.

 سودان: عبداهلل حمدوک، نخست وزیر دولت انتقالی 
جدید سودان شب گذشته در اولین مصاحبه تلویزیونی 
خود پس از ادای س��وگند اع��الم کرد تالش برای خارج 
کردن س��ودان از فهرست کش��ور های حامی تروریسم 
را آغ��از کرده اس��ت. وی گفت: س��ودان برای پوش��ش 
فاکتور های واردات و بهبود ش��رایط ارزی طی دو س��ال 

آینده نیازمند ۸ میلیارد دالر کمک های خارجی است.
 آلم�ان: رئیس اتحادیه صنایع آلمان در گفتگویی 
با اش��اره به تح��والت اخیر اروپ��ا و بخصوص موضوع 
برگزیت نس��بت به رکود اقتصادی در این کش��ور ابراز 
نگران��ی کرد. دیتر کمف« رئیس اتحادیه صنایع آلمان 
در گفتگو با خبرگزاری آلمان ضمن ابراز نگرانی نسبت 
به ش��رایط آتی اقتصادی در این کش��ور اظهار داشت: 
اوضاع اقتص��ادی با ثباتی نداریم.  وی در ادامه افزود : 
رشد اقتصادی در سال جاری میالدی تنها 5/0 درصد 

بوده که این رقم بسیار کم و ناچیزی است. 
 لیبی: نیروهای دولت وفاق ملی لیبی به ریاس��ت 
»فائز الس��راج«، امارات را به بمب��اران جنوب طرابلس 
پایتخت این کشور و کشته شدن سه نفر در این حمله 
متهم کردند. فرماندهی عملیات »برکان الغضب« وابسته 
به دولت وفاق ملی لیبی اعالم کرد که حمله پهپادهای 
اماراتی، در حمایت از ژنرال »خلیفه حفتر«، به جنوب 

طرابلس باعث کشته شدن سه غیرنظامی شد.
 اردن: رزمایش  "ش��یر آماده" با مش��ارکت هشت 
هزار نظامی از ۲۸ کش��ور جهان ام��روز در اردن آغاز 
شد.محمد ثلجی، سخنگوی رس��انه ای رزمایش  "شیر 
آم��اده" در کنفرانس مطبوعاتی گف��ت: این رزمایش  
امروز با مش��ارکت ۸000 نیرو از ۲۸ کش��ور جهان و 
ب��ا هدف مقابله با چالش هایی ک��ه در منطقه و جهان 
با آن روبرو هس��تیم آغاز شد و تا پنجم سپتامبر ادامه 

خواهد داشت. 

ذرهبین

بحران  خودکشی در ارتش آمریکا 
همزمان با هش��دارها درباره وضعیت بحرانی در ارتش 
آمری��کا به دلی��ل افزایش آمار خودکش��ی، مقام های 
آمریکای��ی ضمن ارائه آمار 79 خودکش��ی طی هفت 
م��اه اخی��ر در نیروی هوای��ی این کش��ور، از تعطیلی 
موقت یک پایگاه هوای��ی در ایالت کارولینای جنوبی 

خبر دادند.
طبق این گزارش افزایش ش��دید می��زان مرگ و میر 
ناشی از خودکشی در نیروی هوایی این کشور، پایگاه 
نیروی هوایی »ش��ا« در ایالت کارولینای جنوبی این 
کش��ور را به تعطیلی موقت کش��انده است. قرار است 
این پایگاه نیروی هوایی س��ه روز در ماه های آگوست 
و سپتامبر تعطیل ش��ود تا به بازیابی روحی نیروهای 
مستقر در این پایگاه کمک شود. »کریستوفر روتون« 
۳5 ساله، »جاستین اس��تریکلند« ۲۶ ساله و »خوزه 
لینز« ۲۸ س��اله ط��ی همین یک س��ال اخیر در این 

پایگاه نیروی هوایی جان خودشان را گرفتند.
طبق گفت��ه مقام ها و رس��انه های آمریکای��ی، میزان 
مرگ و میر ناش��ی از خودکش��ی در امسال تقریبا دو 
برابر خودکش��ی در سال گذش��ته میالدی بوده و این 
نگرانی وجود دارد که سال ۲0۱9 به مرگبارترین سال 
نیروی هوایی آمریکا از منظر خودکش��ی تبدیل شود. 
بنا بر گزارش فاکس نیوز، طی 5 سال گذشته به طور 
متوسط در هر س��ال ۱00 مورد خودکشی در نیروی 
هوایی آمری��کا انجام گرفت��ه اس��ت. »ِدِرک اومالی« 
فرمان��ده پای��گاه هوایی ش��ا در کارولین��ای جنوبی، 
چهارشنبه هفته گذشته با انتشار فیلمی در فیسبوک، 
اظهاراتی درباره تعطیلی موقت این پایگاه مطرح کرده 
ب��ود. طبق برنامه اعالمی این س��رهنگ نیروی هوایی 
ارتش آمریکا، ۳0 آگوس��ت )هش��تم ش��هریور(، ۱۳ 
سپتامبر )۲۲ ش��هریور( و ۲0 سپتامبر )۲9 شهریور( 
پایگاه هوایی ش��ا تعطیل می ش��ود تا با پرسنل درباره 

سالمت ذهنی و روانی شان صحبت شود.
»کیلت رایت« سرگروهبان یکم عضو این پایگاه هوایی 
در گفت و گو با یک رس��انه آمریکای��ی درباره وضعیت 
ناگ��وار روح��ی در این پایگاه هش��دار داده اس��ت. او 
گفت: »ما بیشتر از هر کشور دیگری خلبانان و کمک 
خلبانان نیروی هوایی خود را در خودکش��ی از دست 
می دهیم و حتی بیشتر از جنگ، در خودکشی آنها را 
از دس��ت می دهیم. اگر کاری انج��ام ندهیم، احتمال 
دارد ۱50 تا ۱۶0 عضو پرسنل نیروی هوایی مان را در 

سال ۲0۱9 از دست بدهیم«. 

نیمچهگزارش

تکنولوژی فضایی هند برای بحرین 
 نارندرا مودی نخس��ت وزیر هند در س��فر به بحرین و دیدار با خلیفه بن سلمان 
آل خلیفه، ولیعهد این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس برای انتقال تکنولوژی 
فضایی و انرژی خورش��یدی به بحرین اعالم آمادگی کرد. مودی اولین نخس��ت 
وزیر هند است که به منامه سفر می کند. سازمان تحقیقات فضایی هند)ایسرو( 
و سازمان ملی علوم فضایی بحرین برای همکاری در زمینه فضا به توافق رسیدند. 
دو کشور همچنین در زمینه ورود بحرین به اتحاد بین المللی انرژی خورشیدی )ایسا( 
توافق کردند. اتحاد بین المللی انرژی خورش��یدی )ایسا( یک طرح بهره برداری از انرژی 
خورش��یدی است که در س��ال ۲0۱5 توسط نارندرا مودی نخست وزیر هند و فرانسیس 
اوالند رییس جمهوری س��ابق فرانسه در طول کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس معرفی 
شد. پیش از این حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین در سال ۲0۱۴ به دعوت پرناب 

موکرجی رییس جمهور سابق هند، به دهلی نو سفر کرده بود.                       

 تالش جانسون برای تعطیل کردن پارلمان 
  نخست وزیر انگلیس در حال دریافت مشاوره مخفیانه درخصوص سازوکار قانونی 
به تعطیلی کشاندن پارلمان در بازه زمانی منتهی با پایان مهلت برگزیت و در نهایت 
اجرای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا اس��ت.  »بوریس جانسون« از »جئوفری 
کاکس« وزیر دادگس��تری این کشور پرسیده است که آیا می تواند پارلمان را از 9 
س��پتامبربه مدت 5 هفته تعطیل کند تا نگذارد قانون گذاران مانع از اجرای برگزیت 
بدون توافق ش��وند. روزنامه »آبزرور«  ایمیلی را افش��ا کرد که ح��دود ۱0 روز پیش از 
سوی یک مشاور ارشد دولت به یکی از مشاوران دولت فرستاده شده است و نشان می دهد 
جانسون به دنبال کسب راهنمایی درخصوص تعلیق فعالیت پارلمان است. قصد جانسون این 
است که با تعلیق فعالیت پارلمان مانع از اقدام نمایندگان علیه اجرای برگزیت بدون توافق 
ش��ود. جانسون از دوره کمپین انتخابات نخس��ت وزیری اعالم کرده بود دولتی که تشکیل 

دهد، بریتانیا را با توافق یا بدون توافق با بروکسل، از اتحادیه اروپا خارج می کند.

نظارت اون بر آزمایش راکت انداز غول پیکر 
رسانه رس��می کره شمالی با اشاره به اینکه این کش��ور یک راکت انداز غول پیکر 
آزمایش کرده، از نظارت مس��تقیم کیم جونگ اون بر روند این آزمایش خبر داد. 
خبرگزاری دولتی کره شمالی )KCNA( گزارش داد رهبر کره شمالی بر آزمایش 
پرتاب یک راکت انداز بسیار بزرگ چندگانه نظارت داشته است. طبق آنچه ارتش 
کره جنوبی اعالم کرده، کره شمالی دو موشک بالستیک کوتاه بُرد را نیز در دریای 
ساحل شرقی خود آزمایش کرده است که جزو آخرین سری از آزمایش ها در هفته های 
اخیر پس از توقف مذاکرات هسته ای پیونگ یانگ و واشنگتن بوده است. عکس های منتشر 
شده توسط رس��انه های دولتی کره شمالی نشان می دهد که راکت انداز از لوله های بزرگ 
نصب شده در پشت یک وسیله نقلیه هشت چرخ صورت گرفته است. این آزمایش حداقل 
چهارمین سامانه موشکی جدید کره شمالی از زمان شکست مذاکرات خلع سالح هسته ای 

میان رهبر کره شمالی و ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در ماه فوریه امسال است.

علی تتماج 

رژیم صهیونیستی طی روزهای اخیر تحرکات گسترده ای در 
منطقه داشته است که محور آن را نیز اقدامات نظامی و البته 
برخی تحرکات دیپلماتیک تش��کیل می دهد. گزارش ها نشان 
م��ی دهد که این رژیم در انفجارهای خبرابکارانه در انبارهای 
مهمات ارتش و نیروهای مردمی عراق دست داشته است. در 
همین حال این رژیم تجاوز پهپادی و نظامی به سوریه و لبنان 
داش��ته است. در همین حال برخی منابع خبری از هماهنگی 
این رژیم با سعودی برای حمله به یمن خبر داده اند. حال این 

سوال مطرح می شود که چرا این رژیم در مقطع کنونی چنین 
رویکردی را در پیش گرفته که حلقه تکمیلی آن نیز بمباران 
غزه و تش��دید بازداشت ها در کرانه باختری و قدس است. هر 
چند که خوی تجاوزگری و اشغالگری از درون مایه و ماهیت 
این رژیم اس��ت اما تشدید چنین رویکردی در مقطع کنونی 
می تواند برگرفته از هدفی خاص و شرایطی ویژه باشد. نگاهی 
بر تحوالت داخلی رژیم صهیونیس��تی نش��ان می دهد که به 

زودی انتخابات زودهنگام در این رژیم تکرار خواهد شد.
 نتانیاه��و که در انتخابات قبلی نتوانس��ت کابینه را تش��کیل 
دهد ای��ن انتخاب��ات را آفرین فرصت ب��رای ادامه حضور در 
صحنه سیاس��ی می داند لذا به دنبال افزایش آرا اس��ت. این 
سیاس��ت در حالی پیگیری می شود که پرونده فساد نتانیاهو 
و همس��رش و نارضایتی ساکنان اراضی اش��غالی از وضعیت 

اقتص��ادی و البته نژادپرس��تی حاکم علیه س��یاه پوس��تان و 
آفریقایی تبارها عمال نتانیاهو را در وضعیت بحرانی قرار داده 
اس��ت. از س��وی دیگر در عرصه خارجی نیز ناتوانی این رژیم 
در مقابله با جبهه مقاومت بویژه در برابر توان ایران به چاشی 
بزرگ برای او مبدل ش��ده اس��ت. نتانیاهو امیدوار بود که با 
اقدامات آمریکا و اروپا بتواند مانع تقویت موقعیت ایران شود 
اما سرنگون سازی پهپاد آمریکایی، توقیف نفت کش متخلف 
انگلیس��ی در هرم��ز و نیز ناتوانی انگلیس ب��رای ادامه دزدی 
دریایی علی��ه نفت کش ایرانی و نیز اج��رای گام های تعلیق 
تعه��دات برجامی توس��ط ایران، عمال این روی��ا را به کابوس 

نتانیاهو مبدل ساخت. 
با این ش��رایط می توان گفت که نتانیاهو با تش��دید تحرکات 
نظام��ی و امنیت��ی کردن فضا، س��عی دارد در کنار حاش��یه 

س��اختن پرونده فس��اد خود و خان��واده اش، اهمیت زدایی از 
بح��ران نژادپرس��تی و اقتصادی در این رژی��م، و نمایش یک 
اقت��دار ظاهری در مقابله با آنچه تهدی��دات امنیتی می نامد، 

رای دهندگان را به سمت خود سوق دهد. 
به عبارتی دیگر می توان گفت که تحکراتی که نتانیاهو صورت 
می ده��د نه از روی قدرت و توانایی این رژیم بلکه برگرفته از 
چالش��ها و بحران های درونی و البته اهداف انتخاباتی نتانیاهو 
اس��ت چنانکه نتانیاهو با نس��بت دادن این بحران ها به مقابله 
ب��ا ایران س��عی دارد تا خ��ود را تنها قهرمان مقابل��ه با ایران 
معرف��ی نماید. روندی ک��ه البته به دلی��ل قاطعیت مقاومت 
در پاس��خگویی به تهدیدات نمی توان��د کارکرد چندانی برای 
نتانیاهو به همراه داش��ته باشد و همچنان سرنوشت سیاسی 

وی در ابهام باقی خواهد ماند. 

یادداشت

همزمان با تحرکات ترامپ در نشس��ت  ن ا گروه 7 برای تش��دید فشارها بر چین، بح�����ر
دولت چین ضمن ابراز مخالفت ش��دید با تصمیم واشنگتن 
برای تحمیل تعرفه های اضافی بر 550 میلیارد دالر کاالی 
وارداتی از چین، نس��بت به پیامده��ای این اقدام به آمریکا 

هشدار داد.
وزارت بازرگانی چین در یک بیانیه اعالم کرد: »این گونه 
سیاستهای حمایتی یکجانبه و قلدرمابانه و همچنین فشارهای 
حداکثری توافق حاصله میان سران چین و آمریکا را نقض می 
کند، اصول احترام متقابل و نفع متقابل را زیر پا می گذارد و 
به نظام تجاری چندجانبه و نظم تجاری متعارف و بین المللی 
به طور جدی آسیب می زند«. در ادامه این بیانیه آمده است: 
»چین قویاً از آمریکا می خواهد تا در مورد این وضعیت داوری 

بد نکند یا اراده مردم چین را ناچیز نپندارد«.
گفتنی اس��ت که ترامپ در پیام��ی توئیتری اعالم کرد 
که آمریکا تعرفه های کنونی بر ۲50 میلیارد دالر کاالهای 
وارداتی از چین را از ۲5 درصد اوایل ماه اکتبر به ۳0 درصد 
افزایش خواهد داد. افزون بر این، ترامپ اعالم کرد که تعرفه 
های پیش بینی ش��ده بر ۳00 میلیارد دالر کاالهای چینی 

را از ۱0 درصد به ۱5 درصد افزایش داده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که  برای ش��رکت 
در نشس��ت گروه هفت به شهر ساحلی بیاریتز فرانسه سفر 
کرد، امروز در جمع خبرنگاران گفت از واکنش بازار ها پس 
از تصمی��م خود مبنی بر افزای��ش تعرفه کاال های چینی به 
۳0 درصد، نگران نیس��ت. در این میان ایندیپندنت نوشت 
س��ران گروه هف��ت در حالی در فرانس��ه گرده��م آمده اند 
ک��ه باور دارند رس��یدن ب��ه توافق با رئیس جمه��ور آمریکا 
بی معناس��ت.  در ای��ن میان روزنام��ه »نیویورک تایمز« در 
گزارشی به نشست س��ران »گروه 7« در فرانسه اشاره کرد 
و نوشت که مشاوران ارش��د »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا به صورت خصوصی از میزبانی نشس��ت »گروه 7« و 
نوع مدیریت »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه بر این 
نشست انتقاد کرده اند.  خبر دیگر آنکه ۶۸ نفر توسط پلیس 
فرانس��ه در جریان تظاهرات علیه نشس��ت س��ران 7 کشور 

صنعتی موسوم به گروه هفت بازداشت شدند.
از سوی دیگر سخنگوی کرملین اعالم کرد که در صورت 
دعوت رئیس جمهور آمریکا از همتای روس خود برای حضور 
در نشست گروه 7، مسکو این دعوت را بررسی خواهد کرد. 

ناکامی آمریکا در برابر خط و نشان های پکن 
همزمان با ق��رار دادن مواضع نیروهای  زمینی متج��اوزان به یم��ن، نیرو های مق���اوم�ت
انصاراهلل در حمالتی پهپادی فرودگاه بین المللی أبها و پایگاه 

هوایی ملک خالد را در جنوب عربستان هدف قرار دادند.
 یحیی س��ریع، سخنگوی نیرو های مس��لح یمن اعالم 
کرد دی��روز در چندین حمله پهپادی ف��رودگاه بین المللی 
أبها هدف قرار گرف��ت. نیرو های انصاراهلل در حمله  پهپادی 
برج دیده بانی فرودگاه أبها و همچنین برج دیده بانی پایگاه 
هوایی ملک خالد در خمیس مشیط عربستان را هدف قرار 
دادند. س��ریع گف��ت: این حمالت با اس��تفاده از پهپاد های 
قاصف کی ۲ صورت گرفته و موفقیت آمیز بوده و به اهداف 
برخورد کرده اس��ت. این مقام نظامی یمن��ی تاکید کرد تا 
زمان��ی که رژیم ال س��عود به جنایات خ��ود ادامه می دهد 

عملیات  انصاراهلل نیز متوقف نخواهد شد.
همچنی��ن نیروهای ارتش و کمیته ه��ای مردمی یمن 
در حمل��ه به مواضع متجاوزان س��عودی در نزدیکی بخش 
الدایر در منطقه جیزان ش��ماری از این مواضع را به کنترل 
خ��ود درآورند. پیش از این نی��ز مبارزان یمنی محل تجمع 
مزدوران س��عودی را در ش��رق منطقه »ال��دود« در جیزان 

واقع در جنوب عربستان س��عودی، هدف حمله توپخانه ای 
قرار دادند.

در این حمله توپخانه ای، ش��ماری از مزدوران سعودی 
کش��ته و یا زخمی ش��دند. از س��وی دیگر در ادامه بحران 
در جنوب یمن، وزارت دفاع وابس��ته به دولت منصورهادی 
ب��ا انتقاد آش��کار از ام��ارات، اعالم کرد ک��ه مقادیر زیادی 
سالح های سبک و س��نگین اماراتی از شبه نظامیان شورای 
انتقالی جنوب بدس��ت آورده اس��ت. وزارت دفاع وابسته به 
دول��ت منصور هادی در بیانیه ای ب��ار دیگر دولت امارات را 
حامی اصلی شبه نظامیان شورای انتقالی جنوب اعالم کرد. 
در این بیانیه آمده است که کشور امارات انواع حمایت های 
نظامی، مالی و لجستیکی به شبه نظامیان شورای انتقالی و 

به دور از چشم دولت منصور هادی ارائه می دهد.
وزارت دف��اع دولت منصور هادی همچنین خبر داد که 
انواع س��الح ها و مهمات نیمه س��بک و سنگین و همچنین 
خودروها و نفربرهای اماراتی از جدایی طلبان جنوب کش��ف 
ش��ده است.  در این بیانیه با تأکید بر مقابله با شبه نظامیان 
جنوب، از آنها خواس��ته ش��ده است تا س��الح ها را بر زمین 
گذاشته و مانع خون ریزی بیشتر در میان مردم یمن شوند. 

زمین گیر شدن متجاوزان در برابر عملیات پهپادی یمن

آنچه در پس پرده تجاوزات رژیم  صهیونیستی به سوریه، لبنان و عراق می گذرد

دست و پا زدن نتانیاهو بر لبه پرتگاه 

بازنده ای با ادعای پیروزی

وزی��ر  نخس��ت  نتانیاه��و  ویژه دورانی گ�زارش  ک��ه  صهیونیس��ت ها 
بحران��ی را س��پری می کن��د، با تش��دید تحرکات 
نظامی علیه امنیت منطقه از جمله تجاوز پهپادی 
ب��ه لبنان و اقدام علیه س��وریه و ع��راق به دنبال 
قدرت نمایی برای فرار از شکس��ت انتخاباتی است 
در حالی که اجماع مقاومت علیه این رژیم می رود 
تا این رویا را به کابوس��ی وحش��ت ناک برای وی 

مبدل سازد. 
رژی��م  تجاوزکاران��ه  رفتاره��ای  از  بخش��ی  در 
صهیونیس��تی، رس��انه های مختلف خبری، دیروز 
از ساقط ش��دن دو پهپاد در »ضاحیه« در جنوب 
بی��روت خبر دادن��د. در همین چارچ��وب یکی از 
مسئوالن رسانه ای حزب اهلل لبنان با اشاره به سقوط 
دو پهپاد در جنوب بیروت اعالم کرد حزب اهلل هیچ 
پهپادی محمد عفیف، مس��ئول رسانه ای حزب اهلل 
لبنان در مصاحبه با رس��انه ملی این کش��ور اعالم 
کرد حزب اهلل هیچ پهپادی را ساقط نکرده و پهپاد 

اول بدون اینکه آسیبی بزند، سقوط کرد.
وی گفت: پهپاد دوم بمب گذاری شده بود و منفجر 
ش��ده و به ساختمان مرکز رس��انه ای حزب اهلل در 
ضاحیه آس��یب زده و انفجار آن واقعی بوده است. 
این مس��ئول حزب اهلل افزود: پهپ��اد اول که برای 
شناسایی بوده و منفجر نش��د در اختیار حزب اهلل 
است و در حال تحلیل داده ها و مأموریت احتمالی 
آن هس��تیم.  همچنی��ن خبرگ��زاری لبنان اعالم 
کرد، در پی انفجار پهپادی در نزدیکی س��اختمان 
رس��انه ای وابس��ته به حزب اهلل س��ه نفر جراحات 
س��طحی برداش��تند و ارتش نیز هویت پهپادهای 

را اس��رائیلی اعالم کرد. خبرگ��زاری لبنان »ان ان 
ای« اعالم کرد، در پی منفجر ش��دن یک پهپاد در 
نزدیکی ساختمان رسانه ای وابسته به حزب اهلل در 
ضاحیه در جنوب بیروت، س��ه نفر دچار جراحات 
س��طحی شدند. خبرگزاری لبنان در ادامه از پرواز 
گسترده هواپیماهای صهیونیستی در ارتفاع پایین 
در مناطق مختلف لبن��ان از جمله بیروت و صیدا 
خب��ر داد. »وئام وهاب« رئی��س حزب »التوحید« 
لبن��ان در صفحه توئیتر خود نوش��ت: پهپادهایی 
ک��ه در ضاحیه س��قوط کردند، تهاجمی آش��کار 
ب��ه لبن��ان و ملت آن بود و دولت باید به ش��ورای 
امنیت ش��کایت کند. حماس تجاوز پهپادی رژیم 
صهیونیستی به لبنان را محکوم کرد و افزود، برای 
مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیس��تی در 
کن��ار لبنان و مقاومت ایس��تاده اس��ت. همچنین 
حریری نخس��ت وزیر لبنان با اشاره به پرواز پهپاد 
جاسوس��ی رژیم صهیونیس��تی بر فراز آسمان این 
کش��ور، گف��ت: آنچ��ه در ضاحیه بی��روت رخ داد 
تجاوز آشکار به لبنان بود. الحریری تأکید کرد که 
با میش��ل عون، رئیس جمه��ور لبنان و نبیه بری، 
رئیس پارلمان این کش��ور درخص��وص گام هایی 
که باید در آینده درقبال تجاوز رژیم صهیونیستی 
اتخ��اذ ش��ود، رایزنی م��ی کن��د. همچنین عون 
رئیس جمهور لبنان، »تجاوز پهپادهای اسرائیلی« 
به جنوب بیروت را محکوم و آن را نشانه »مقاصد 

تجاوزکارانه اسرائیل« توصیف کرد.
همچنی��ن عبداالمی��ر قب��الن رئی��س مجل��س 
اعالی اس��المی ش��یعیان لبنان اع��الم کرد، رژیم 
صهیونیس��تی در حال بازی با آتشی است که این 

رژیم را در جن��گ غرق خواهد کرد، جنگی که به 
قیمت موجودیت آن اس��ت. این در حالی است که 
وزارت ام��ور خارجه لبنان قص��د دارد بعد از اقدام 
»دو پهپاد اسرائیل به نقض حریم هوایی لبنان« از 
رژیم صهیونیس��تی در سازمان ملل، شکایت کند. 
در بیانیه وزارت خارجه لبنان آمده است که ارتفاع 
بس��یار کم پهپاده��ای اس��رائیل »دلیلی بر تالش 
اس��رائیل جهت تجاوز به اموال و خود ش��هروندان 
لبنانی بوده که این امر نقض فاحش حاکمیت ملی 
و تجاوزی واضح به لبن��ان و تهدیدی جدی برای 

ثبات در منطقه است«. 
الزم به ذکر است پس از سرنگونی دو پهپاد متجاوز 
ارتش رژیم صهیونیس��تی در آسمان جنوب بیروت 
)یکی از این پهپادها در نزدیکی مرکز اطالع رسانی 
حزب اهلل لبنان ساقط شده است(، این رژیم آسمان 
جوالن اشغالی را منطقه پرواز ممنوع اعالم کرد. از 
س��وی دیگر منابع محلی در سوریه دیروز از شنیده 
شدن صدای چند انفجار در آسمان شهر »دمشق« 
خبر دادند. در واکنش به این حمالت، پدافند هوایی 
ارتش س��وریه برای مقابله با اهداف متخاصم، فعال 
شد. برخی منابع خبری نیز گزارش دادند که احتماال 
جنگنده های اس��رائیلی چند موش��ک ب��ه فرودگاه 
نظامی »المزه« در جنوب دمش��ق شلیک کرده اند. 
گفته می شود حداقل ۴ انفجار بزرگ بر فراز دمشق 
رخ داده و دست کم هشت آتش بار پدافندی عملیات 
انجام دادند. در عراق نیز اخیرا چندین بار مواضع و 
انبارهای مهمات سازمان »الحشد الشعبی« )بسیج 
مردمی( عراق هدف حمالت ناشناس قرار گرفت که 
بسیاری از کارشناسان، رژیم صهیونیستی و آمریکا 

را در پس آن اعالم کردند.
در ای��ن میان »عل��ی الصطوف« نماین��ده پارلمان 
سوریه به تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی به عراق 
و س��وریه واکنش نش��ان داد. الصطوف تأکید کرد 
ک��ه »پیروزی محور مقاومت باعث ش��ده که رژیم 

صهیونیستی و هم پیمانانش، درباره مسائل مربوط 
به پای��ان این رژیم، در محاس��بات خ��ود بازبینی 
کنند«. جهاد اس��المی فلسطین حمله جدید رژیم 
صهیونیستی به سوریه را محکوم کرد و دفاع سوریه 

از خاک و ملتش را حق این کشور دانست.

همزمان با اس��تمرار س��کوت  بش�ر جهانی در برابر وضعیت بحرانی حق�وق 
روهینگیایی ها، هزاران تن از آوارگان خش��مگین و 
ناراضی روهینگیایی  ساکن بنگالدش تجمعی را به 
مناسبت دومین س��الگرد فرارشان از سرکوبگری ها 
در میانمار و کوچ به این کشور برپا کرده و خواستار 
احقاق حق ش��هروندی خود و دیگر حقوقش��ان در 

کشوری که از آن فرار کرده اند، شدند.
این تجمع چند روز بعد از آن برپا می شود که 
بنگالدش تالش کرد روند اس��ترداد تعداد ۳۴50 
تن از آوارگان اقلیت مس��لمان روهینجا به میانمار 
را ب��ه اج��را در آورد اما هیچ ی��ک از این آوارگان 
قبول نکردند که داوطلبانه برگردند. برآورد ش��ده 
ک��ه بیش از ی��ک میلی��ون آواره روهینگیایی  در 
بنگالدش زندگی می کنند.  برخی از آنها پالکاردها 

و بنرهایی را حمل می کردند که رویش��ان نوش��ته 
ش��ده بود: "دوب��اره هرگز! روز یادبود نسل کش��ی 

روهینجا" و "شهروندی ما را پس دهید".
۲5 آگوس��ت ۲0۱7 در چنی��ن روزی ارتش 
میانمار حمله و سرکوب وحشیانه ای را علیه اقلیت 
مس��لمان روهینگیا با قتل عام ،شکنجه و به آتش 
کشیدن خانه و کاش��انه یک نسل و با هدف نابود 
کردن این قوم و حذف بخشی از تاریخ یک کشور 
آغاز کرد .اما پس از دو س��ال ، این نس��ل کش��ی 
سیستماتیک، همچنان از سوی مجامع منطقه ای 
و بی��ن الملی با واکنش درخور و بازدارنده ای روبه 
رو نش��ده است. این در حالی است که کمیساریای 
عالی حقوق بشر سازمان ملل در نخستین گزارش 

ها تاکید کرد که نظامیان میانمار عامل اصلی نسل 
کش��ی هدفمند روهینگیایی ها هستند و نظامیان 
از هیچ جنای��ت جنگی علیه روهینگیایی ها دریغ 
نک��رده اند، از ای��ن رو ارتش میانم��ار بدنام ترین 

ارتش جهان نام گرفت.
س��ازمان مل��ل حت��ی در تازه تری��ن گزارش 
بازرس��انش در م��ورد این فاجعه انس��انی که  روز 
پنجش��نبه گذشته منتشر شد، تاکید کرد: واقعیت 
این  است که نظامیان میانماری معروف به تاتمادو 
در جریان حمله علیه ای��ن قوم به همراه بودائیان 
افراطی در س��ال ۲0۱7 مرتکب صدها مورد تجاوز 
به زنان و دختران روهینگیایی ش��ده  که از اهداف 
برنامه ریزی شده برای نابودی روهینگیایی ها بوده 

اس��ت. این سازمان در گزارش خود متذکر شد که 
دولت میانمار براساس کنوانسیون نسل کشی برای 
شکس��ت در بررسی و اعمال مجازات علیه عامالن 

نسل کشی در میانمار مقصر شناخته شده است.
درابتدای ماه جاری نیز نماینده ویژه س��ازمان 
ملل در میانمار آشکار س��اخت که تاتماداو توسط 
شبکه ای قریب به  ۲00 شرکت داخلی و خارجی 
اداره می ش��ود  که  به نیروهای امنیتی خودمختار 
ب��رای اقدام��ات غیرقاب��ل کنترل آنه��ا خدمات و 
پش��تیبانی ه��ای الزم را ارائه می کند. براس��اس 
گزارش  شبکه خبری پولیتیکو نظامیان میانماری 
نه تنها در بخش های سیاس��ی بلکه عمدتا بخش 
های مهم اقتصادی این کشور را نیز در دست دارند 
و از این رو تصمیم گیرندگان اصلی اما عمدتا پنهان 
سرنوشت این کشور در جنوب شرق آسیا هستند. 

براساس این گزارش، در میانمار دو هلدینگ بزرگ  
اقتصادی  وجود دارد که  دس��ت کم ۱۲0 شرکت 
فعال اقتصادی را در زمینه ها و بخش های مختلف 
این کش��ور در برگرفته  و روس��ای هر دو هلدینگ 
از فرماندهان ارشد نظامی میانمار هستند. عالوه بر 
این ، بیش از دهها شرکت خارجی تسلیحات الزم 
را در اختی��ار تاتمادو قرار می دهند. طبق اس��ناد 
سازمان ملل این شرکت های خارجی کمک های 
خود را به صورت تس��لیحاتی و یا نقدی به تاتمادو 
ارائه می کنند. "مین آنگ هالینگ" فرمانده ارتش 
میانمار در روز اول س��پتامبر ۲07 تنها یک هفته 
پس از ش��روع عملیات نس��ل کش��ی نظامیان در 
ایال��ت راخی��ن در اظهاراتی با "بنگال��ی" خواندن 
روهینگیایی ها عملیات ارتش را در کشتار هزاران 
نفر در خانه خود در غرب این کشور توجیه کرد .

روهینگیایی ها قربانیان خاموشی جامعه جهانی


