
وزی��ر امور خارجه آمریکا برای گفت وگ��و با ادعای دلجویی از 
سران ریاض به دلیل شکست در برابر عملیات پهپادی مقاومت 
یمن در تاسیسات نفتی آرامکو و در اصل برای سرکیسه کردن 

این رژیم راهی عربستان سعودی و امارات شد.
هن��وز زمان زیادی از این جمل��ه ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
ک��ه گفته بود عربس��تان باید پ��ول دفاعمان از این کش��ور را 
بپردازد نمی گذرد که وزی��ر خارجه اش برای نقد کردن چک 
ای��ن صحبت ها البت��ه در لوای نام دلجویی از س��عودی، راهی 
ریاض ش��د. وزارت خارجه آمریکا اعالم کرده پومپئو در جده 
با »محمد بن س��لمان«، ولیعهد عربس��تان سعودی گفت وگو 
خواهد کرد و س��پس برای دیدار با »محمد بن زاید«، ولیعهد 

ابوظبی روانه امارات خواهد شد.
»مورگان اورتاگوس«، س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت 
پومپئو با ولیعهد عربس��تان س��عودی »درب��اره حمله اخیر به 
تأسیسات نفت عربستان سعودی و تالش های هماهنگ جهت 

مقابله با ستیزه جویی های ایران گفت وگو خواهد کرد.«
س��فر پومپئو در ش��رایطی انجام می ش��ود که تأسیسات نفت 

عربستان سعودی هدف حمله ارتش یمن قرار گرفته است. 
 ش��نبه هفته جاری )۲۳ شهریورماه( »یحیی سریع« سخنگوی 
ارتش و کمیته های مردمی یمن اعالم کرد، یگان پهپادی یمن با 
۱۰ پهپاد پاالیش��گا ه های »بقیق« و »خریص« شرکت آرامکو در 
منطقه »شرقیه« عربستان سعودی را در چارچوب حق طبیعی و 
مشروع در پاسخگویی به جنایات ائتالف متجاوز و محاصره پنج 
ساله یمن هدف قرار داد. »مایک پومپئو« وزیر امور خارجه آمریکا 
بدون ارائه هرگونه س��ندی مدعی شد که این ایران و نه یمنی ها 
بوده اند که تأسیسات نفتی آرامکو عربستان را هدف قرار داده اند.

در این میان سعودی به شدت برای اهمیت زدایی از این شکست 
دس��ت و پا می زند و س��عی دارد با رایزنی با س��ران قدرت های 
بزرگ خود را همچنان مقتدر و افکار عمومی را از این شکست 
منحرف سازد. رئیس جمهور فرانسه برای بررسی حادثه آرامکو 
که در آن تأسیس��ات نفتی سعودی هدف حمالت تالفی جویانه 
ارتش یمن قرار گرفت، تلفنی با ولی عهد سعودی گفت وگو کرد. 

خبرگزاری رس��می عربستان سعودی )واس( نوشت، ولی عهد ، 
تماس��ی از امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه دریافت کرد و 
در این گفت وگو، حمله به تأسیس��ات نفتی وابس��ته به شرکت 
آرامکو بررس��ی ش��د. همچنین یک مقام آمریکایی به رسانه ها 
گفت واشنگتن معتقد است بعد از جمع آوری اطالعات در مورد 
حمله به تأسیس��ات نفتی عربس��تان سعودی، ش��ورای امنیت 

سازمان ملل متحد باید در این پرونده مشارکت کند.
این در حالی است که یک مقام مسؤول در وزارت دفاع عربستان 
اعالم کرد، این کشور به ائتالف تحت رهبری آمریکا که به بهانه 
»تأمین امنیت تردد دریایی« تش��کیل ش��ده، می پیوندد.  »این 
ائتالف بین المللی دنبال حمایت از کش��تی های تجاری از طریق 
ناوبری ایمن اس��ت تا دریانوردی و تج��ارت جهانی و حمایت از 

منافع کشورهای عضو ائتالف تضمین و امنیت کشتی های تجاری 
عبورکننده از مس��یرها تقویت ش��ود«. از س��وی دیگر جانسون 
نخس��ت وزیر انگلیس با ولیعهد عربستان سعودی درباره حمالت 

انجام شده به تأسیسات نفت عربستان سعودی گفت وگو کرد.
این در حالی اس��ت ک��ه پدافند هوایی ارت��ش یمن موفق به 
س��رنگون کردن یک پهپ��اد ائتالف متج��اوز در جنوب غرب 
یمن ش��د. نکت��ه مهم آنک��ه وزارت خارجه آمریکا با هش��دار 
به اتباع این کش��ور درباره س��فر به عربس��تان سعودی از آنها 
خواس��ته که در صورت س��فر به این کش��ور، »احتیاط زیادی 
به خرج دهند«.پایگاه خبری هیل نیز در گزارش��ی نوشت که 
سناتورهای جمهوری خواه به کاخ سفید توصیه کرده اند که در 
زمینه هرگونه اقدام برای پاسخ به حمالت پهپادی به عربستان 
س��عودی احتیاط به خرج دهد. معتمدان رئیس جمهور آمریکا 
ب��ه یک رس��انه آمریکایی گفته ان��د، دونالد ترام��پ به دالیل 
مختل��ف از قبی��ل در پیش بودن انتخابات ریاس��ت جمهوری 
۲۰۲۰، تمایلی ب��ه درگیری نظامی با ایران ندارد. چندین نفر 
از افرادی ک��ه به طور مرتب با رئیس جمه��ور آمریکا صحبت 
می کنند، ب��ه پولیتیکو گفتند: »ترامپ به دلیل اینکه خواهان 
پایبند ماندن به وعده های کارزار انتخاباتی اش برای کاستن از 
درگیری های خارجی اس��ت، میلی ب��ه انجام یک اقدام نظامی 

در خاورمیانه ندارد«.
الزم به ذکر اس��ت کاخ ریاست جمهوری روسیه از گفت وگوی 
تلفنی رئیس جمهور با ولی عهد س��عودی درباره حادثه آرامکو 
خب��ر داد. نکته مه��م در تحوالت یمن آنکه ی��ک وزیر یمنی 
می گوید ادله ای دارند که نش��ان می ده��د امارات با گرو ه های 
تروریستی داعش و القاعده در ارتباط است. »صالح الجبوانی« 
وزیر حمل ونقل دولت »عبدربه منصور هادی« یمن با اش��اره 
به ارتب��اط امارات با داعش و القاعده گف��ت که امارات از این 
تروریس��ت ها برای ضربه زدن به ارتش یمن استفاده می کند. 
الجبوانی در صفحه رس��می خود در توئیتر نوش��ت: »دالیلی 
داریم که ثابت می کند امارات با گروه های تروریستی القاعده و 

داعش در یمن در ارتباط است.«
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جزایر سلیمان: یک مقام ارشد آمریکایی اعالم کرد 
که در پی قطع روابط جزایر سلیمان با تایوان، »مایک 
پنس« معاون رئیس  جمهور آمریکا برنامه های دیدار و 
گفت وگو با رهبر این کش��ور در مورد توسعه مشارکت  
دوجانبه را لغو کرده اس��ت. این مقام ارش��د دولتی با 
شرط ناش��ناس بودن نامش، به خبرگزاری »رویترز« 
گفته اس��ت، »ماناسه سوگاوار«، نخس��ت وزیر جزایر 
س��لیمان در ماه ژوئی��ه از پنس درخواس��ت مالقات 
کرده بود. قرار بود این دیدار در حاشیه نشست مجمع 

عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شود.

س�ازمان مل�ل: مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 
حمایت از ابتکار ترکمنس��تان برای اعالم سال ۲۰۲۱ 
میالدی به عنوان س��ال بین المللی »صلح و اعتماد« 
قطعنامه مرتبط را به تصویب رس��اند. به مناسبت این 
روی��داد »قربانقل��ی بردی محم��داف« رئیس جمهور 
ترکمنس��تان با حضور رئیس پارلمان و معاون نخست 
وزیر این کشور یک کنفرانس ویدئویی برگزار کردند.

لبنان: یکی از عناصر داعش که اقدام به تصویربرداری 
از موکب ه��ای حس��ینی در لبن��ان و ارس��ال آنها به 
همدس��تان خود در س��وریه کرده بود، بازداشت شد. 
این شخص در ارتباط با عملیات های پیشگیرانه برای 
مقابله با فعالیت هس��ته های تروریستی بویژه داعش و 

در نتیجه رصد دقیق بازداشت شده است.

ونزوئال: وزارت خزانه داری آمریکا س��ه فرد و شانزده 
نهاد از کش��ورهای مختلف را در فهرست تحریم های 
جدی��د علیه ونزوئ��ال قرار داد.۳ ف��رد و ۱6 نهاد را به 
دلی��ل ارتب��اط با »آلکس س��اب« تاج��ر کلمبیایی و 
ش��ریک وی که متهم به کمک به »نیکالس مادورو« 
رئیس جمهور قانونی این کش��ور هستند، در فهرست 

تحریم های جدید آمریکا قرار گرفتند.

عربستان: ۱۳۰ نفر در سال ۲۰۱9 در عربستان اعدام 
ش��ده اند که بیش��تر آنها مخالفان محمد بن س��لمان 
بودند. نش��ریه میدل ایس��ت مانیتور در مطلبی با این 
عنوان نوشت, یک سازمان بین المللی حقوق بشر فاش 
کرده است که مسئوالن سعودی از ابتدای امسال بیش 
از ۱۳۰ نفر را اعدام کرده اند که بیش��تر آنها مخالفان 

محمد بن سلمان ولیعهد سعودی بودند.

ک�ره ش�مالی: پیش بینی های یک پژوهشگر موسسه 
تحقیقات بین المللی صلح اس��تکهلم حاکی از ۲ برابر 
ش��دن تعداد کالهک های هس��ته ای کره ش��مالی تا 
سال ۲۰۲۰ است. »دن اس��میت« پژوهشگر موسسه 
تحقیقات بین المللی صلح اس��تکهلم پیش بینی کرده 
است تعداد کالهک های هسته ای پیونگ یانگ تا سال 

۲۰۲۰ به ۳۰ تا ۴۰ کالهک می رسد.

ذرهبین

آغاز عملیات ضد تروریستی روسیه 
س��رویس امنیت فدرال روس��یه اعالم کرد که دیروز 
عملیات ضد تروریس��تی در شهر »چگم« روسیه آغاز 

شد.
سرویس امنیت فدرال روس��یه )FSB( اعالم کرد که 
عملیاتی در جمهوری »کاباردینو-بالکاریا« آغاز ش��ده 
و ماموران در آنجا، اعضای یک گروه تروریس��تی را که 
قصد حمله تروریس��تی را داشتند، هدف قرار داده اند. 
مسئوالن این سازمان اعالم کردند: »یک عملیات ضد 
تروریس��تی در س��اعت 5 صبح )به وقت محلی( آغاز 
و یک نظام قانونی ویژه در بخش��ی از ش��هر »چگم« 
در جمهوری »کاباردینو-بالکاریا« روسیه اعمال شد.« 
این سرویس امنیتی به رسانه ها گفته که مظنونان روز 
گذش��ته در خانه ای در بخش ش��رقی شهر شناسایی 
شدند. امروز گزارش شد که در عملیات ضدتروریستی 
در ای��ن منطق��ه، دو نف��ر از مظنونی��ن ب��ه ارتباط با 

گروه های تروریستی بازداشت یا کشته شده اند.
س��رویس امنیتی ف��درال روس��یه )FSB( و پلیس از 
ابتدای س��ال ج��اری، واحدهای مخفی س��ازمان های 
تروریس��تی را در ۱۷ منطق��ه از روس��یه شناس��ایی 
کرده ان��د. به گفته رئیس اداره مب��ارزه با افراط گرایی 
وزارت کش��ور روس��یه در 6 ماه نخس��ت سال جاری 
مجموع 9۷۲ مورد جرم مرتبط با تروریس��م کش��ف 
ش��ده اس��ت. رئیس اداره مبارزه با تروریست روسیه، 
از شناس��ایی واحده��ای تروریس��تی در ۱۷ منطق��ه 
روس��یه خبر داد. »اولگ اولینیخ« رئیس اداره مبارزه 
با افراط گرایی وزارت کش��ور روسیه می گوید سرویس 
امنیت��ی فدرال این کش��ور )FSB( و پلیس از ابتدای 
سال جاری، واحدهای مخفی سازمان های تروریستی 
را در ۱۷ منطق��ه از روس��یه شناس��ایی کرده ان��د.در 
س��ال ۲۰۱9 میالدی، مأموران وزارت کش��ور روسیه 
و س��رویس امنیتی فدرال فعالی��ت واحدهای مخفی 
داع��ش را در مناطقی از جمله جمه��وری کاباردینو-
بالکاریا، داغس��تان، تیومن، آدیغیه، سامارا، ساراتوف، 

والدیمیر و  کراسنودار خنثی کردند.

نیمچهگزارش

سوریه حامی محور مقاومت باقی می ماند
رئیس جمهور س��وریه هفته گذش��ته میزب��ان ۱5۰ هیأت خارجی متش��کل از 
س��ندیکاهای کارگری بود. اس��د در این دیدار تأکید کرد این کش��ور هم چنان 

حامی محور مقاومت است.
بش��ار اسد، اعالم کرد که »جنگ علیه س��وریه، در چارچوب حمله اقتصادی به 
ث��روت ، گذرگاه ها و نفت منطقه اس��ت«.وی درباره ماهی��ت جنگ ها، خطاب به 
حضار گفت: »چیز دیگر را باور نکنید. ماهیت بیشتر جنگ ها اقتصادی است، و آنچه 
برای ما اتفاق افتاد، خارج از این چارچوب نیس��ت«. رئیس جمهور س��وریه با اش��اره به 
تحریم های ش��دید اعمال شده علیه این کشور، اما خاطر نشان کرد: »ما تالش می کنیم 
با آن سازگار شویم و حتی االمکان، از شدت آن بکاهیم«. رئیس جمهور سوریه با تأکید 
بر اینکه موضع س��وریه تغییر نخواهد کرد، خاطر نش��ان کرد که این کش��ور »همچنان 

حامی گزینه مقاومت باقی خواهد ماند«.

هشدار یونکر درباره برگزیت
ژان کلود یونکر، رئیس کمیس��یون اروپا هش��دار داد خطر خ��روج بدون توافق 

انگلیس از اتحادیه اروپا هنوز »کالمال جدی« است.
در حالی که شش ماه به تاریخ پیش بینی شده برای برکسیت باقی است، رئیس 
کمیسیون اروپا دو روز پس از دیدار ناموفق خود با بوریس جانسون، نخست وزیر 
انگلیس در لوکزامبورگ گفت: »شاید این )برکسیت بدون توافق( انتخاب انگلیس 
باش��د، اما به هیچ وجه انتخاب اتحادیه اروپا نیس��ت«. با این حال، وی گفت وگو های 
روز دوش��نبه را که میش��ل بارنیه، مذاکره کننده اتحادیه اروپا در مورد برکسیت هم در 
آن ش��رکت داش��ت، »دوستانه« و »س��ازنده« خواند و اعالم کرد: »اطمینانی نیست که 
بتوانیم راه حلی پیدا کنیم، اما باید تالش خود را انجام دهیم«. نخست وزیر انگلیس روز 
یکش��نبه از »پیش��رفت های بزرگ« خبر داد در حالی که به گفته مقامات اتحادیه اروپا 

هنوز از سوی انگلیس پیشنهاد مناسبی جهت پیشبرد مذاکرات ارائه نشده است.

استیضاح روسف یک کودتا بود
میش��ل تامر گفت که استیضاح دیلما روسف، رئیس جمهوری پیشین برزیل در 

حقیقت یک کودتا بوده است.
میش��ل تامر، رئیس جمهوری سابق برزیل در گفت وگویی گفت، هرگز از کودتا 
حمایت نکرده یا متعهد به انجامش نشده و حتی سعی کرد جلوی آن را بگیرد. 
حامیان دیلما روسف، رئیس جمهوری برکنار شده برزیل مدت هاست که گفته اند 
اس��تیضاح وی در س��ال ۲۰۱6 یک ظاهرس��ازی و برکناری وی یک کودتا از سوی 
رقب��ای سیاس��ی اش بود. تام��ر در ۲۰۱6 و پس از آن جای روس��ف را گرفت که حزب 
جناح راس��تی تامر به استیضاح روس��ف کمک کرد. روسف پس از آنکه از طریق توییتر 
به طرفدارانش درباره اعتراف تامر نوشت، گفت: تامر نگفت که کودتای ۲۰۱6 برای قرار 
دادن برزیل در وضعیت نئولیبرالیسم بوده است. تامر همچنین دخالت مستقیم در کودتا 

را رد کرد. این کودتا از سوی جریان های طرفدار آمریکا صورت گرفت.

فرامرز اصغری

سرانجام آنچه انتخابات س��رزمین های اشغالی نامیده می شد 
برگزار شد. بر اساس گزارش های منتشره جریان آبی و سفید 
۳۳ کرسی و حزب لیکود ۳۲ کرسی را کسب کرده اند. پس از 
اعالم نتایج بنی گانتز، رئیس ائتالف آبی و سفید در انتخابات 
فلس��طین اشغالی گفت به نظر می رس��د که بنیامین نتانیاهو 
انتخابات را باخته اس��ت. با توجه با ش��رایط موجود ابهام در 

باب آینده سیاس��ی این رژیم بیشتر شده است چرا که عمال 
س��اختار کابینه به صورت تک حزبی قابل شکل گیری نیست 
وائتالف ها تعیین کننده سرنوش��ت بحران سیاسی این رژیم 
خواهند بود. بر اس��اس آمارها و نتایج کرسی ها اکنون تعیین 
کنن��ده نهایی روند سیاس��ی مذکور حزب اس��رائیل بیتنا به 
رهب��ری لیبرمن وزیر جنگ س��ابق این رژیم اس��ت که نگاه 
ائتالفی اش سرنوش��ت معادالت را رقم خواه��د زد. حال این 
سوال مطرح می شود که چرا نتانیاهو شکست خورده و عرصه 

سیاسی این رژیم در چه مسیری حرکت خواهد کرد؟ 
در ب��اب ناکام��ی نتانیاهو آنچ��ه همگان ب��ر آن تاکید دارند 
تاثی��رات سیاس��ت ها و رفتارهای فردی نتانیاهو اس��ت. وی 
ه��ر چند که از ابزارهای قدرت و تبلیغاتی گس��ترده ای برای 
رس��یدن به مقصود برخوردار بود و با سیاس��ت های رادیکالی 

بوی��ژه در حوزه اش��غال کرانه باختری و ق��دس و نیز بحران 
س��ازی در منطقه س��عی در کس��ب دوباره قدرت داشت اما 
واقعیت های جاری در س��رزمین های اشغالی روندی دیگر را 
رق��م زد. در عرصه سیاس��ت داخلی دو مح��ور از عمده ترین 
محورهای پرونده نتانیاهو اس��ت از یک سو پرونده فساد مالی 
او و خانواده اش اس��ت و از س��وی دیگر بحران تبعیض نژادی 
که با سیاست های نتانیاهو تش��دید شده است. شواهد نشان 
می دهد که رنگین پوس��تان و یهودیان آفریقایی تبارهمچنان 
از حداقل امکانات زندگی محروم بوده و در اردوگاه ها به س��ر 
می برند. در همین ح��ال ناتوانی اقتصادی نتانیاهو را نیز باید 
به این وضعیت افزود بویژه اینکه بس��یاری از ساکنان اراضی 

اشغالی صرفا برای رفاه بیشتر به اراضی اشغالی آمده اند.
 در عرصه سیاست خارجی نیز نتانیاهو هر چند با بهره گیری از 

افرادی همچون ترامپ و بولتون و نیز نمایش به ظاهر دیپلماسی 
موف��ق در قبال  قدرت های غربی و ش��رقی و البته بهره گیری از 
فشارهای آمریکا برای سوق دادن کشورهای عربی به روند سازش 
در کنار رویکرد تهاجمی علیه ایران، سوریه، عراق و حزب اهلل لبنان 
به دنبال خودنمایی انتخاباتی بود اما حقیقت امر ناتوانی وی حتی 
در برابر مقاومت غزه بود که عمال سیاس��ت های تبلیغاتی وی را 
خنثی س��اخت. بسیاری از س��اکنان اراضی اشغالی سیاست های 
نتانیاهو را نه ضامن امنیت بلکه زمینه س��از تش��دید بحران های 
امنیتی دانس��ته و حدذف وی را مولفه ای برای رسیدن به امنیت 
دانس��ته اند. بر اس��اس آنچه ذکر ش��د می توان گفت که نتانیاهو 
به سیاس��ت هایش باخته اس��ت در حالی که این روند را می تواند 
نشانه ای دیگر بر تزلزل ساختار سیاسی و امنیتی حاکم بر این رژیم 

دانست ماهیت فروپاشی آن را بیش از پیش آشکار می سازد.

یادداشت

تانیاهو و گانتز دو روی یک سکه 
جنبش ها و گروه های مختلف فلس��طینی اع��الم کردند، آنها 
روی نتیجه انتخابات رژیم صهیونیس��تی حسابی باز نمی کنند 
زیرا از نظرشان تمام دولت های رژیم اشغالگر مانند هم هستند 

و تفاوتی ندارند.
انتخابات رژیم صهیونیستی سه شنبه برگزار شد و شمارش آراء 

تا این لحظه نش��ان می دهد »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر و 
رئیس حزب »لیکود« و »بنی گانتز« رئیس حزب »آبی سفید« 

رقابت تنگاتنگی با یکدیگر دارند.
در همی��ن ارتب��اط، »عبداللطیف القانوع« س��خنگوی  جنبش 
فلس��طینی حماس اعالم کرد: انتخابات رژیم اش��غالگر برای ما 
مهم نیست، همه دولت ها )-ی این رژیم( دو روی یک سکه اند. 
بر اس��اس گزارش ش��بکه »المیادی��ن«، القانوع اف��زود، ملت 
فلس��طین اقدامات خصمانه دولت آینده رژیم صهیونیس��تی را 

شکست خواهد داد و مقاومت تا آزادسازی اسرا و تمام فلسطین 
ادامه پیدا خواهد کرد.»جمیل علیان« از اعضای ارش��د جنبش 
جهاد اسالمی فلسطین هم گفت، تفاوتی میان نتانیاهو، گانتز یا 
لیبرمن وجود ندارد و همه آنها در »سنگر تسلط بر فلسطین و 
تحویل منطقه به محوری علیه محور مقاومت« قرار دارند.وی به 
خبرنگار »العهد« گفت: ما زیاد بر روی نتایج این انتخابات حساب 
باز نمی کنیم؛ اما آن را بررس��ی می کنیم تا بگوییم چه لیبرمن، 
چه نتانیاهو و چه گانتز برنده ش��وند هدف آنها یکی اس��ت )از 

نظر آنها( دولت فلسطینی یا نهاد فلسطینی مستقل نباید وجود 
داشته باشد و باید تحت حاکمیت و نظارت اسرائیل باشد. علیان 
ضمن تأکید بر قدرت مقاومت اعالم کرد، این مقاومت است که 
سرنوشت رژیم صهیونیستی را مشخص می کند. »حسین شیخ« 
عضو کمیته مرکزی جنبش فلس��طینی فتح هم گفت: اتهامات 
نتانیاه��و و برخی از اعض��ای فتح مبنی بر دخالت تش��کیالت 
خودگردان در انتخابات اسرائیل، اتهاماتی باطل و توجیهی برای 

ادامه حمالت به تشکیالت و رهبران آن است.

چرایی یک شکست؟

پومپئو برای بررسی عملیات پهپادی یمن علیه آرامکو راهی عربستان شد 

دلجویی با طعم سرکیسه کردن 

۱۰ هزار اقدام علیه مسلمانان در آمریکا 
آمریکای مدعی حقوق بش��ر گویی برای مسلمانان یعنی محلی برای نابودی 
تمام حقوقشان چنانکه شورای روابط آمریکایی-اسالمی اعالم کرد، ۱۰ هزار 

و ۱5 مورد اقدام ضد مسلمانان از ۲۰۱۴ در آمریکا رخ داده است.
 شورای روابط آمریکایی-اسالمی در گزارش خود آورده است تحقیقات نشان 
از افزای��ش رویدادهایی با منش��اء ضد اس��المی دارد و این ح��وادث پس از 
ورود دونالد ترامپ به رقابت های انتخاباتی بیش��تر شده است.در این گزارش 
همچنین آمده اس��ت: ن��ه تنها این حم��الت افزایش داش��ته، بلکه ماهیت 
خشونت آمیز آن هم رشد کرده است. از ۲۰۱۴ تا ژوئن ۲۰۱9، دفاتر شورای 
مذکور در سراس��ر آمریکا در مجموع ۱۱6۴ مورد جرایم انزجار ضد اسالمی 
ش��امل حمالت فیزیک��ی و تخریب اموال گزارش کرده اند. در س��ال ۲۰۱6، 
رویدادهای ضد اس��المی ۲۲۱۳ مورد بود که رش��دی 65 درصدی از ۲۰۱۴ 

داشت. همچنین باالترین آمار مربوط به ۲۰۱۷ با ۲599 مورد است.
 در ادامه گزارش مذکور آمده اس��ت: این روند افزایشی را می توان به اجرای 
دس��تور ممنوعیت ورود مس��لمانان مرتبط دانس��ت که در ۱۰ روز نخس��ت 
روی کار آم��دن ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا امضا ش��د. در نیمه 
نخست سال جاری میالدی هم ۷59 مورد حمله ضد اسالمی رخ داده است. 
در گزارش ش��ورای مذکور همچنین به 5۰6 مورد حمله به مس��اجد شامل 
تخریب، آس��یب زدن و از بین بردن اموال اشاره شده است. وضعیت بحرانی 
حقوق بشر در آمریکا در حالی تشدید شده که در ادامه بحران سیاسی در این 
کش��ور، جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا خواستار اعمال محدودیت 
س��نی برای نامزدی ریاس��ت جمهوری در آمریکا ش��د. رئیس جمهور اسبق 
آمریکا در س��خنرانی خود در جریان گزارش س��االنه اش در "مرکز کارتر" در 
آتالنتای آمریکا تأکید کرد، خود او که هم اکنون 9۴ سال سن دارد در سن 
۸۰ سالگی قادر به خدمت در ریاست جمهوری آمریکا نبوده است. او تصریح 
کرد: من امیدوارم برای نامزدی ریاست جمهوری در آمریکا محدودیت سنی 
وجود داش��ته باش��د. اگر خود من ۸۰ س��اله و ۱5 س��ال جوان تر بودم فکر 
نمی کنم می توانس��تم عهده دار وظایفی که در زمان ریاست جمهوری تجربه 

آن ها را داشتم، باشم.

 سان سوچی، ریشه درد بی پایان 
مسلمانان روهینگیا 

یک بازرس ارشد سازمان ملل اظهار کرد، نقش آنگ سان سوچی که از اوباما 
مدال صلح دریافت کرده است در نقض حقوق بشر علیه مسلمانان روهینگیا 

همچنان "پرسشی بی پاسخ" است.
مرزوقی داروس��مان، بازرس ارش��د س��ازمان ملل اظهار کرد، "ش��اید مساله 
ای��ن ب��وده" که آنگ س��ان س��وچی، رهبر دوفاکت��وی میانمار از س��رکوب 
روهینگیایی ها "بی اطالع" بوده اما او پس از آن در واکنش به این خشونت ها 
کاری نکرد.داروسمان که طی دو سال گذشته ریاست یک ماموریت حقیقت 
یاب س��ازمان ملل در میانمار را بر عهده داش��ته، گفت: نقش سوچی در این 

وقایع هنوز سوالی بی پاسخ است.
داروس��مان این اظهارات را پس از انتش��ار گزارشی از سوی تیمش بیان کرد 
که خواس��تار اجرای عدالت علیه عامالن این خش��ونت شده و نام صدها تن 
از اف��رادی را ک��ه ممکن اس��ت در این خصوص  محاکمه ش��وند، ذکر کرده 
اس��ت. نام چندین تن از ژنرال های ارش��د میانمار نیز در این فهرس��ت قرار 
دارد.این ماموریت حقیقت یاب خواس��تار محاکمه سوچی نشده اما اظهارات 
داروس��مان احتماال فشار بین المللی بر س��وچی را که سکوتش طی حوادث 
راخین انتقادات بس��یاری را به دنبال داشت، بار دیگر افزایش دهد.کیاو موئه 
تون، س��فیر میانمار در س��ازمان ملل در همین جلس��ه تاکید کرد که دولت 
میانمار "هرگز نقض حقوق بش��ر علیه کس��ی را تحم��ل نمی کند" و قادر به 
مواخذه عامالن وقایع راخین اس��ت. یانگی لی، گزارش��گر ویژه سازمان ملل 
در امور میانمار نیز در این نشس��ت از سوچی درخواست کرد که "چشمانش 
را باز کند، بش��نود و با قلبش احساس کند و پیش از آنکه خیلی دیر شود از 
اختیارات اخالقی اش اس��تفاده کند". کریستوفر سیدوتی، یکی از اعضای این 
ماموریت حقیقت یاب اظهار کرد، وضعیت حقوق بشر در میانمار طی ۱۲ ماه 
گذش��ته بهبود نیافته و به نوعی بدتر هم ش��ده است. وی افزود: هر چه این 
ش��رایط ادامه یابد، خالصی بخش غیرنظامی دولت از مس��ئولیت بین المللی 

وضعیت حقوق بشر در میانمار دشوارتر خواهد بود. 

آدم ربایی مهره های آمریکا در شرق سوریه 
مناب��ع محل��ی در اس��تان های رق��ه، دیرالزور و الحس��که اع��الم کردند که 
ش��به نظامیان ُکرد تحت الحمایه آمریکا ده ها ج��وان را برای اعزام اجباری به 

مناطق عملیاتی ربوده اند.
این منابع به خبرگزاری رس��می سوریه )سانا( اعالم کردند که »در واکنش به 
این تجاوزات، تظاهراتی در ش��هرک الحصان در ش��مال استان دیرالزور )شرق 
س��وریه( برگزار ش��د«. تظاهرات کنندگان این تظاه��رات را برای محکومیت 
اقدامات ش��به نظامیان نیروهای دموکراتیک برگزار کردند؛ ش��به نظامیانی که 
ش��ماری از س��اکنان این منطقه را ربودند و آنان را به محل��ی نامعلوم انتقال 
دادند. منابع محلی می گویند که ش��به نظامیان ُکرد پ��س از ربودن این افراد، 
آن��ان را آموزش نظامی می دهن��د و به صورت اجباری از آن��ان در عملیات ها 
استفاده می کنند، یا اینکه در مقابل اخذ مبالغی از خانواده هایشان، آنان را آزاد 
می کند. در استان »الحسکه« )ش��مال شرق سوریه( نیز شبه نظامیان ُکرد در 
ورودی محله »النش��وه« ایست وبازرسی ایجاد کردند و ۲۰ جوان را نیز ربودند 
تا به صورت اجباری، آنان را به میادین جنگ بفرس��تند. خبر دیگر از س��وریه 
آنکه رئیس جمهور ترکیه با هش��دار به آمریکا درباره درباره لزوم تعیین تکلیف 
درباره منطقه امن شمال سوریه طی ۲ هفته آینده، گفت در نشست سه جانبه 
با ایران و روس��یه تصمیمات مهمی درباره س��وریه گرفته ش��د. »رجب طیب 
اردوغ��ان«  رئیس جمهور ترکیه مجددا واش��نگتن را تهدی��د کرد که اگر هیچ 
بروندادی از طرح مشترک منطقه امن با آمریکا در شمال سوریه حاصل نشود، 
آنکارا خود وارد عمل می ش��ود. اردوغان طی س��خنرانی در مراس��م آغاز سال 
تحصیل��ی جدید در ترکیه، گفت: »اگر ط��ی ۲ هفته آینده، به یک جمع بندی 
درباره ]اختالف نظرها درباره منطقه امن[ نرس��یم، م��ا برنامه های خودمان را 
اجرا می کنیم«. خبر دیگر آنکه  پنجمین دوره فعالیتهای نمایشگاه »بازسازی 
سوریه« آغاز شد. خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( گزارش داد که این نمایشگاه 
با حضور حدود ۳9۰ شرکت از ۳۱ کشور عربی و خارجی آغاز شد و تا شنبه ۳۰ 
شهریور ماه ادامه خواهد داشت. »محمد سیف الدین« وزیر کار و مسکن سوریه 
تأکید کرد که این نمایشگاه فرصتی برای آشنایی  با جدیدترین تکنولوژیهای 

عمرانی است؛ تکنولوژیهایی که نقش مهمی در مرحله بازسازی سوریه دارد.

گزارش


