شهادت  ۲۵عراقی بر اثر حمالت تروریستها
در کرکوک و نینوا

منابع امنیتی عراقی از شــهادت  ۲۵نظامی و
غیرنظامی بر اثرحمالت مســلحانه تروریستها در
استانهای کرکوک و نینوا خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری فارس ،گروهی از تروریستهای
باقی مانده داعش شب یکشنبه با حمله به دو مرکز امنیتی،
 ۱۸نفر را کشتند  .این مهاجمان تروریست برخی از نیروهای
امنیتی را در داخل خودروهایشان سوزاندند.
سهشنبه  ۲۲اسفند ۱۳۹6

منابــع عراقــی همچنین اعالم کردنــد ،هفت نفر از
غیرنظامیان نیز در حمله مسلحانه به یک منزل مسکونی
روستایی در جنوب نینوا شهید شدند.
نیروهای ارتش عراق طی روزهای اخیر چندین نفر از
عناصر داعش را در حومه شــهر موصل مرکز استان نینوا
بازداشــت کرده و مجموعا  ۲۱داعشی را نیز در این استان
از پای درآوردهاند.

 ۲۴جمادیالثانی 143۹

 ۱۳مارس 201۸

پیونگیانگ :جلوی آمریکا
زانو نخواهیم زد

روزنامه نهاد حاکمیتی کره شمالی نوشته ،به رغم موافقت رهبر کره
شمالی برای دیدار با ترامپ ،همچنان به روند رویارویی و مقابله با آمریکا
ادامه خواهند داد و این کشور قصد ندارد تسلیم فشارها شده و جلوی
آمریکاییها زانو بزند.
روزنامه «رودونگ ســینمون» مهمترین نهاد حزبی و دولتی کره شمالی در
توگو با مقامات آمریکایی
واکنش به انبوه خبرها درباره تمایل کره شمالی برای گف 
توگو،
نوشته« ،آمریکا باید بداند به رغم موافقت سران دو کشور برای دیدار و گف 
واشنگتن با زور ،فشار و تحریم نمیتواند پیونگ یانگ را از پا درآورد و این کشور
در مقابل آمریکا زانو نخواهد زد و تســلیم تحریمها نخواهد شد».چند روز پیش
مقامات کره جنوبی اعالم کردند کیم جونگ اون ،آماده کنار گذاشتن تسلیحات
هســتهای خود اســت .با این حال جزئیات مذاکرات برنامهریزی شده همچنان
مبهم بوده و تا کنون بر سر مکان و محورهای مذاکره هیچ توافقی صورت نگرفته
است .کارشناسان درباره نتیجه مذاکرات با توجه به پیچیدگی موضوع مورد بحث
اختالف نظر دارند.ســخنگوی وزارت اتحاد کره جنوبی نیز روز گذشته گفت :تا
کنون پاســخ رسمی از سوی رژیم کره شمالی درباره نشست آمریکا،کره شمالی
دریافت نکردهایم...احســاس میکنم آنها با احتیاط درحال پیشرفت دراین مورد
هستند و برای مشخص کردن موضع خود به زمان نیاز دارند .مقامات کره جنوبی
کــه با ترامپ دراین باره گفت وگو کردهاند اکنون راهی چین و کره شــدهاند تا
گزارشی در مورد مذاکرات پیش رو را در اختیار رهبران این کشورها قرار دهند.
پیشنهاد نشست میان آمریکا و کره شمالی پس از یک سال و نیم تنش شدید میان
رهبران فعلی دو کشور و نگرانی جهانی درباره درگیری نظامی میان دو طرف خبر
غافلگیرکنندهای به شمار میرود .با این حال نشریه انگلیسی آبزرور در یادداشتی
بهاشاره به دیدار سران آمریکا و کره شمالی نوشته ،رئیسجمهور آمریکا به دنبال
فرصت تاریخی اســت تا جایگاهی برای خود دست و پا کند اما او حتی تاریخ را
نخوانده است.روزنامه نیویورک پست هم طی گزارشی نوشته ،نباید فریب رهبران
کره شــمالی را خورد چرا که پدر بزرگ کیم جونــگ اون هم دعوت به مذاکره
میکرد اما وقتی فرستادگان غرب برای مذاکره بر سر تواناییهای موشکی و اتمی
این کشور به کره شمالی میرفتند ،با آزمایشات موشکی تازهای مواجه میشدند!

نام افسران ارشد عربستان و امارات
در لیست جنایتکاران جنگی

یک گروه بینالمللی فعال در حوزه حقوق بشری میگوید« ،اطالعات
موثقی» در اختیار دادگاه بینالمللی الهــه قرار داده که ثابت میکند
افسران ارشد اماراتی و سعودی در یمن مرتکب جنایات جنگی شدهاند.
«شبکه جهانی پیگرد جنایت کاران جنگی» میگوید نام  10نفر را در لیست
جنایتکاران جنگی تحت پیگرد بینالمللی قرار داده تا به دلیل جنایاتی که در جنگ
یمن مرتکب شــدند در برابر دستگاه عدالت بازجویی شوند و از جمله آنها شش
نظامی ارشــد سعودی و اماراتی است .به گزارش فارس ،این سازمان در بیانیهای
که پایگاه «خلیج آنالین» هم آن را منتشر کرده ،آورده است افرادی که نام آنها را
ذکر کرده موجب رنج وحشتناک مردم در کشور فقیر یمن شدهاند و این لیست
شامل شماری از مقامات نظامی کنونی و سابق طرفهای مختلف درگیر در یمن
است که این گروه حقوق بشری اسناد موارد متعدد نقض حقوق بشری آنها را که
برخی تا سطح جنایات غیرانسانی و جنگی میرسد ثبت کرده است.
شبکه جهانی «پیگرد جنایتکاران جنگی» یک نهاد حقوق بشری غیرانتفاعی
مســتقر در الهه است که در سال  2018تاســیس شد تا به گفته خود ،به طور
حرفهای و بیطرف کار کند و سند نقض قوانین بینالمللی را در جریان درگیریهای
مســلحانه و عامالن جنایات جنگی را پیدا کرده و آنها را تحت پیگرد قرار داده و
آنها را به دستگاه عدالت تحویل دهد .فهرست نامهای ذکر شده توسط این سازمان
شــامل دو افسر ارشد ســعودی با درجه سرتیپ ستاد و یک افسر ارشد با درجه
سرلشکری است ،سه افسر ارشد اماراتی نیز با درجه سرتیپی و همچنین دو افسر
ارشد ارتش یمن با درجه سرهنگی و سرتیپی نیز در این فهرست جای دارند .بر
اساس فهرست شبکه ،دو نظامی میدانی گروه الحوثی هم از جمله کسانی هستند
که متهم به جنایات جنگی شدهاند.
این گروه حقوق بشری تاکید کرد که اطالعات موثق و متکی به ادله موجود
و شــهود متعددی درباره جنایاتی که افراد نام برده شده در لیست یا زیردستان
آنها مرتکب شدند ،به دفتر دادستانی کل دیوان کیفری بینالمللی برای محاکمه
جنایتکاران جنگی تحویل داده است .بنا بر اعالم شبکه جهانی پیگرد جنایتکاران
جنگی این جنایات ثبت شــده شــامل اســتفاده غیر متعادل از قدرت نظامی،
بهکارگیری از سالحهای ممنوعه در سطح بینالمللی ،بمباران و تخریب اموال تحت
حفاظت به موجب کنوانســیون ژنو و تصرف آن ،چپاول و غارت و محروم کردن
افراد طرف مقابل از حقوق و دعاوی و اســتفاده از کودک سرباز در درگیریهای
مسلحانه است.

کوتاه از سراسر جهان
انگلیس

صداوسیما :افزایش هزینههای شرکتهای انگلیسی و اروپایی و تشدید ابهامات
موجود در بازار در صورت عدم حصول توافق تجارت آزاد میان لندن و بروکســل
میتواند میزان ســودآوری و حتی موجودیت برخی شــرکتها را در دو طرف به
خطر اندازد میزان خســارت احتمالی مجموعا  65میلیارد یورو تخمین زده شده
اســت .مقامات اتحادیه اروپا از همان آغاز روند برگزیت به انگلیس هشدار دادند
این کشور پس از اتحادیه اروپا دیگر نمیتواند همانند دیگر کشورهای عضو این
اتحادیه به فضای اقتصادی و مالی و بازار مشترک اروپا دسترسی داشته باشد.

اسپانیا

ایسنا :دهها هزار تن از مردم کاتالونیا در حمایت از استقالل این منطقه دست
به راهپیمایی زده و خواستار تشکیل دولت جدید در کاتالونیا شدند .تشکیل دولت
جدید در کاتالونیا این منطقه را به سمت استقالل از مادرید سوق میدهد .حدود
 45هزار نفر به راهپیمایی «حاال جمهوری» که به درخواست گروه حامی استقالل
«مجمع ملی کاتالونیا» برگزار شده بود ،پیوستند .با این حال معاون رئیس مجمع
ملی کاتالونیا به خبرنگاران گفته« :بیش از دو میلیون تن از شــهروندان کاتالونیا
که به دنبال استقالل هستند ،در این راهپیمایی شرکت کردند».

روسیه

س جمهور روسیه در مستند جدیدی که در آستانه
خبرگزاری فرانســه :رئی 
برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری این کشــور منتشر شده تاکید کرده تحت
هیچ شرایطی شبه جزیره کریمه را به اوکراین پس نخواهد داد .والدیمیر پوتین،
در جریان این مســتند دو ساعته تحت عنوان «پوتین» به خبرنگاری که از وی
پرســید «آیا شرایطی وجود دارد که تحت آن رهبر روسیه آماده باشد تا از شبه
جزیره کریمه دست بکشد؟» ،گفت« :آیا شما عقلتان را از دست دادهاید؟! چنین
شرایطی وجود ندارد و نخواهد داشت».

لبنان

فارس« :ســعد الحریری» نخستوزیر لبنان اســامی نامزدهای حزب «تیار
المســتقبل» را با شعار «مهره آبی (چشم زخم)» اعالم کرد! مقصود حزب سعد
الحریری (المســتقبل) از شعار «چشــمزخم» آن است که المستقبل خود را به
مثابه «مهره آبی چشم زخم» میداند که لبنان را در برابر آسیبها حفظ میکند.
الحریری  37نامزد برای شرکت در  8حوزه انتخاباتی معرفی کرد؛  22نامزد معرفی
شده ،جدید هستند و در بین آنها چهار زن از جمله «بهیه الحریری» (عمه سعد
الحریری) وجود دارد.

فیلیپین

جوالن هفتتیرکشها در آمریکا
 48نفر ظرف  48ساعت گذشته کشته شدند

راشــا تودی :رئیس جمهور فیلیپین با انتقاد شــدید از مقامات حقوق بشر
ســازمان ملل که قصد دارند در خصوص اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تحقیقات
کنند ،مسئولیت کامل اقدامات «قانونی» صورت گرفته را در مبارزه با مواد مخدر
در این کشور بر عهده گرفت و خواهان عدم همکاری با تیم محققان شد .اظهارات
تازه رودریگو دوترته ،رئیس جمهور فیلیپین علیه مقامات حقوق بشر سازمان ملل
یک روز پس از آن صورت گرفت که زید رعد الحسین ،کمیسیونر عالی سازمان
ملل «ارزیابی روانی» رهبر فیلیپین را خواستار شد.

تیراندازی در شــهرهای مختلف آمریکا طی
 48ساعت گذشته چیزی حدود  48کشته و 86
زخمی برجای گذاشته است؛ این یعنی هر ساعت
یک کشته!
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما ،مرکز ثبت آمار
خشونتهای مسلحانه در آمریکا اعالم کرد ،طی روزهای
شــنبه و یکشــنبه  141مورد تیراندازی در شــهرهای

شماره ۲۱۸۶۶

صفحه آخر

اذان ظهر ،12/14 :اذان مغرب ،18/28 :نیمهشب شرعی ،23/32 :اذان صبح (فردا) ،4/54 :طلوع آفتاب (فردا)6/17 :

آخرین تحوالت میدانی در غوطه شرقی
پیروزیهای بزرگ در راه است

با تســلط نیروهای ارتش و مقاومت بر مناطق
جدیدی از «غوطه شــرقی» و تقسیم شدن مناطق
تحت اشغال تروریستها به دو بخش شمالی و جنوبی،
احتمال ریشهکنی کامل تروریستها از شرق دمشق
طی روزهای آینده ،قوت گرفت.
در غوطه شــرقی همه چیز به نفــع نیروهای دولتی و
مقاومت پیــش میرود؛ ارتش ســوریه در آخرین نبردها،
توانســت شــهرکهای «افتریس» و «مدیرا» را آزاد کند و
به کمک نیروهای مقاومت ،برای آزادسازی شهر «حرستا»
خیز بردارد .حرســتا که دومین شهر منطقه غوطه شرقی
پس از دوما است ،هم اکنون از چهار محور تحت محاصره و
پیشروی نیروهای ارتش و مقاومت قرار دارد .بیش از 1000
تروریست مسلح که تحت حمایت ترکیه و غرب هستند ،در
حرستا حضور دارند.
همچنین ،نیروهای ارتش و مقاومت از شرق و غرب به

هم پیوستند و عم ًال منطقه غوطه را به دو بخش شمالی و
جنوبی تقسیم کردند.
عالوه بر این پیشــرویها ،ارتش سوریه که نگران جان
مــردم در مناطــق تحت محاصره اســت ،از طریق بالگرد،
اعالمیه پخش میکند و از مردم میخواهد از مناطق استقرار
تروریستها ،فاصله بگیرند .در این میان 52 ،غیرنظامی که در
غوطه تحت محاصره بودند ،توانستند از محاصره تروریستها
بگریزند 26 .نفر از این افراد نجات یافته ،کودک هستند.

انفعال غرب

خبرها همچنین حاکی اســت کــه غربیها به تدریج
واقعیتها در غوطه شرقی را پذیرفتهاند و مثل قبل ،درصدد
فضاسازی در حمایت از تروریستها نیستند.
به گزارش ایســنا« ،جیمز ماتیــس» وزیر دفاع آمریکا
در جمع خبرنــگاران اعالم کرد :اکنون گزارشهایی درباره
حمالت شیمیایی در غوطه شرقی دریافت میکنیم ،اما هیچ

سندی که بتوانیم آن را به شما ارائه کنیم ،وجود ندارد .این
اظهارات ،نوعی عقبنشینی است ،چون پیش از این «رکس
تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا مدعی شده بود ،ارتش سوریه
 22ژانویه (دوم بهمن) در غوطه شــرقی از سالح شیمیایی
علیه غیرنظامیان استفاده کرده است.
در مجموع ،به نظر میرسد که غربیها عناصر تروریستی
را در غوطه به حال خود رها کردهاند.

توطئه تجزیه سوریه

«الکساندر فومین» معاون وزیر دفاع روسیه گفت ،آمریکا
علیرغم وعدهای که داده ،درصدد تجزیه سوریه است.
این مقام بلندپایه نظامی گفت« :قصد آمریکاییها کام ًال
روشن است؛ نیروهای مسلحی که تحت کنترل آمریکا قرار
دارند با تروریستهای داعش همکاری دارند و این اتفاقات
دقیقاً تحت نظارت و کنترل آمریکاییها صورت میگیرد».
معــاون وزیر دفاع روســیه با یــادآوری اینکه در حال

سیاستمداران انگلیسی:

حاضر واشنگتن در حال اشاعه تمایالت جداییطلبانه بی 
ن
اقلیتهای ملی ســوریه است ،افزود« :عالوه بر این ،آمریکا
بازی خاصی را به وسیله گروههای مسلح مخالف سوریه ،از
جمله شــبه نظامیان کرد به راه انداخته است ،آمریکاییها
همچنین از ایجاد منطقه امنیتی تحت کنترل برخی از این
گروهها صحبت به میان میآورند ،تمامی این اقدامات گویای
نقشه واشنگتن برای تجزیه خاک سوریه است».
سایر رویدادها
* با تشــدید درگیریها میان نیروهای ارتش ترکیه و
شبه نظامیان کرد در شهر عفرین سوریه ،این شبه نظامیان
تجهیزات جدیدی را وارد این شهر کردهاند.
* دیدهبان حقوق بشر سوریه (وابسته به مخالفان) اعالم
کرد که محل استقرار نیروهای روسیه در پایگاه «حمیمم»
سوریه ،هدف حمله پهپادها قرار گرفت .در ارتباط با تلفات
و یا زخمیهای احتمالی این حمله ،گزارشی نرسید.

قرارداد فروش هواپیمای جنگی به سعودیها یک لکه ننگ ملی بود

برخی احزاب و سیاستمداران مستقل در انگلیس
در واکنش به امضای قرارداد فروش  48فروند جنگنده
انگلیسی به سعودیها آن را «یک لکه ننگ در سطح
ملی» توصیف کردند.
پس از آمریکا که خرداد ماه گذشته با یک قرارداد 110
میلیارد دالری فروش سالح به عربستان این کشور متمول
عربی را حسابی «دوشید» انگلیس نیز هفته گذشته در جریان
سفر بن سلمان ولیعهد سعودی با فروش  48جنگنده تایفون
به ارزش  14میلیارد دالر دوشیدن ریاض را رسما آغاز کرد.
در واقع این قرارداد مزد حمایتهای انگلیس از عربستان و
بیانیهخوانیهای لندن علیه ایران در سازمان ملل بود .این
قرارداد اما با واکنشهای تندی حتی در بین احزاب انگلیسی
مواجه شده است.

درحالی که شرکت صنایع نظامی «بی
سیســتم» این قرارداد را «گامی مثبت»
توصیف کرد و وزیر دفاع انگلیس نیز آن
را «فصل جدیــدی در روابط دو جانبه»
دانست؛ احزاب مخالف در انگلیس و برخی
سیاســتمداران این کشور با ابراز خشم،
خواهان پایان فروش سالح به عربستان
شدهاند و قرارداد فروش این جنگندهها را
«لکه ننگ ملی» توصیف میکنند.
بــه گــزارش تســنیم ،برخــی
سیاستمداران انگلیســی قرارداد فروش

هواپیمــا را کــه دولت «ترزا می» نخســتوزیر انگلیس با
عربستان امضا کرده؛ یک لکه ننگ ملی توصیف کرده و این

ســؤال را مطرح میکنند که چرا باید لندن با کشوری که
همچنان در مســیر رسیدن کمکهای انسانی به یمن مانع

تراشــی میکند و درگیر جنگی اســت که به کشته شدن
هزاران انســان و گرسنگی میلیونها نفر دیگر منجر شده،
چنین قراردادی امضا کند؟
«کیت اوسامور» وزیر توسعه بینالمللی در دولت سایه
انگلیس یکی از این سیاستمداران است که با محکوم کردن
قرارداد تسلیحاتی یاد شده گفته« :این اقدام به وجهه انگلیس
لطمه میزند زیرا با کشــوری امضا شده است که نخستین
مسئول یکی از بزرگترین بحرانهای انسانی در جهان است
و به علت آن ،دهها هزار نفر کشته شدهاند و بیش از هشت
میلیون یمنی نیز با خطر گرسنگی و قحطی مواجه شدهاند».
امــا «جرمی کوربین» رهبر حــزب کارگر انگلیس نیز
«ترزا می» را به گمراه کردن پارلمان این کشور درخصوص
مبنای قانونی تجاوزگری عربستان به یمن متهم کرده است.

امارات یهودیهای سیاهپوست را از اسرائیل خرید!
آنچنانی به سرزمینهای اشغالی دعوت
و زمینــه مهاجرت آنهــا را فراهم آورد
لیکــن به دلیــل اعمال سیاســتهای
تبعیضنژادی و خشونت علیه مهاجران
یهودی(حریدیها) تصمیم به اخراج آنها
از سرزمینهایاشغالی گرفته است بهویژه
آنکه هر روز در این سرزمیناشغال شده از
سوی حریدیها تظاهرات صورت میگیرد
و نسبت به سیاستهای آپارتایدی رژیم
		
اشغالگر اعتراض میشود.

محدود به اسرائیل نمیشــود و یک مسئول بلندپایه اداره
مهاجرت غیرقانونی در لیبی از وجود دالیل و شــواهدی در
مورد دست داشتن امارات متحده عربی در حمایت و تامین
مالی تجارت و قاچاق انسان از جمله در کشور لیبی خبر داد.
به گفته این مسئول ،یک قبیله به نام «الرشایده» در اریتره
این تجارت را مدیریت میکنند و عالوهبر این اسناد موجود
از جمله تماسهای تلفنی حاکی از دست داشتن ابوظبی در
تامین مالی تجارت انسان و حمایت از قاچاقچیان انسان است.

سرویس خارجی-
مراکز تحقیقاتی وابسته به سازمان ملل میگویند
رژیم صهیونیســتی و امارات قرارداد تجاری برای
خرید و فروش انسان امضا کردهاند و طی آن ،امارات،
یهودیهای سیاهپوستی را که صهیونیستها به دنبال
اخراج آنها بودند میخرد!
سازمانهای تحقیقاتی وابسته به سازمان ملل اخیرا به
نتایج اســفباری در زمینه کارنامه حقوق بشری اماراتیها
دست پیدا کردهاند که فعاالن حقوق بشر را نگران کرده است.
طبق گزارشهایی که در این باره منتشــر شده ،امارات در
قاچاق مهاجران آفریقایی از اسرائیل دست داشته و آنان را
در ازای دستمزد خیلی پائین با خود به امارات انتقال داده و
از آنها در نبرد در یمن و دیگر جنگهای جاری در منطقه
استفاده میکنند.
امارات همچنین در خریــد و فروش اعضای بدن این
سیاهپوستان یهودی فعال شده است .رژیم صهیونیستی در
بدو تاســیس خود مهاجران یهودی زیادی را از کشورهای
مختلــف از جملــه کشــورهای آفریقایی بــرای افزایش
جمعیت در قبال جمعیت فلسطینیها با وعده و وعیدهای

خبرگزاری میزان با اعــام این خبر به
نقل از سازمانهای تحقیقاتی وابسته به سازمان ملل نوشته،
حکومت امارات و مرد شــماره یک این کشور« ،محمد بن
زاید» ،ولیعهد ابوظبی که از او با عنوان «شیطان خاورمیانه»
یاد میشود ،این روزها در حال دخالت در بحرانهای آفریقا
برای رسیدن به اهداف خود است.
این کشور با ارسال سالح به آنچه که نبردهای فراموش
شده در آفریقا نامیده میشود ،زمینه تشدید بحران انسانی در

کشورهای آفریقایی همچون سومالی ،اریتره ،سودان جنوبی
و لیبی را فراهم میکند .سازمانهای حقوق بشری وابسته
به سازمان ملل بااشــاره به اینکه اقدامات امارات برخالف
کنوانســیونها و توافقات بینالمللی است که ابوظبی آنها
را امضا کرده اســت ،تاکید میکنند که این اقدامات امارات
تهدیدی برای امنیت بینالمللی است.
تحقیقات گزارشــگران حقوق بشــر سازمان ملل فقط

رســانههای دولتی چین دیروز بــر منتقدان
برداشته شدن محدودیت دورهای ریاستجمهوری و
ریاستجمهوری مادامالعمر«شی جین پینگ» تاختند.
کنگــره خلق چیــن روز یکشــنبه( 20اســفند) در
ی خود محدودیت دوره ریاستجمهوری و معاونت
رایگیر 
ریاستجمهوری را که دو دوره پنج ساله بود برداشت و به این
ترتیب «شی جین پینگ» ،رئیسجمهوری کنونی میتواند
مادامالعمر در این منصب باقی بماند .براساس این اصالحات
بندهایی نیز برای قدرتمندتر کردن حزب کمونیســت که
هماکنون حکومت را در این کشور در دست دارد ،به قانون
اساسی چین اضافه شد.
در پــی این رایگیری در پارلمــان چین ،منتقدان در

شبکههای اجتماعی به این اقدام تاختند
و وضعیت چین را با کره شمالی یا زمان
حکومت مائو ،بنیانگذار چین کمونیستی
مقایسه کردند.روزنامه گلوبال تایمز چین
اما در واکنش به این انتقادها در سرمقاله
خود نوشــت ،تئوریهای سیاسی غربی
در چین بیاستفاده هستند .این روزنامه
نوشــت :ما به طور فزاینــدهای مطمئن
هســتیم که کلید پیشرفت چین ،حفظ
قدرت رهبــری حزب و دنبــال کردن
رهبری کمیته مرکزی حزب اســت که شی جین پینگ در
مرکز آن قرار دارد .روزنامه «چاینا دیلی» نیز تاکید کرد که

این اصالحات در قانون اساسی به معنی «قدرت مادامالعمر
برای رهبران» نیست .این روزنامه انگلیسیزبان دولتی چین

شیطان خاورمیانه

مخالفت اتحادیه اروپا با قانون اسرائیلی

امارات در ماجرای هولناک بردهفروشی لیبی نیز دست داشت.

خبر دیگر اینکه اتحادیه اروپا اعالم کرد به موجب قوانین
بینالمللی تسلط رژیم صهیونیستی بر اراضیاشغالی ۱۹۶۷
از جمله قدس شرقی را نمیپذیرد .سخنگوی رسمی اتحادیه
اروپا در این باره گفته این اتحادیه با اقدام کنست در تصویب
قانون لغو اقامت فلسطینیان ساکن قدس مخالف است.
به گزارش مرکز اطالعرسانی فلسطین ،سخنگوی اتحادیه
اروپا همچنین تاکید کرد که تصویب چنین قانونی «اقدامی
بســیار خطرناک اســت» و موجودیت فلسطینیان ساکن
قدس را به خطر میاندازد و مانع از تحقق ایده تشکیل «دو
دولت» میشود.

حمله هماهنگ رسانههای چین به منتقدان مادامالعمر شدن ریاستجمهوری جینپینگ

نوشــت :با این وجود برخی در غرب بر خالف این مســئله
تاکید دارند .چنین افرادی تعصب ایدئولوژیک عمیقی علیه
چین دارند و گمانهزنیهایشــان یکی پس از دیگری درباره
چین غلط از آب درمیآید .گروه مخالف دولت چین موسوم
به «مدافع حقوق بشر چین» که در آمریکا فعالیت میکند،
نیز درخصوص تمرکز قدرت در این کشور ابراز نگرانی کرده
است .شارون هوم ،مدیر اجرایی این گروه در بیانیهای اظهار
کرد :لغو محدودیت دو دورهای برای تصدی ریاستجمهوری،
نادیده گرفتن درس دردناکی است که از دوران مائو گرفتیم و
مردم چین را بار دیگر در معرض رنجی بزرگ و سوءاستفاده
و فجایع ملی قرار میدهد که میتواند به دنبال تمرکز قدرت
در دستان یک شخص واحد به وجود آید.

شبکه تلویزیونی الجزیره منتشر کرد

جزئیات جدید از کودتای  1996عربستان در قطر هزین ه مالی کودتا بر عهده آلخلیفه بود

شــبکه تلویزیونی «الجزیــره» قطر در دومین
قسمت مســتند جنجالیاش ،جزئیات بیشتری از
کودتای نافرجام سال  1996عربستان و امارات علیه
این کشور را منتشر و اعالم کرده ،بار مالی این کودتا
بر عهده بحرین بود.
شــبکه تلویزیونی «الجزیره»  13اســفند ماه با پخش
مســتندی جنجالی با عنوان «قطر  »۹۶نقش عربســتان،
امارات ،مصر و بحریــن را در کودتای نافرجام  1996علیه
امیر وقت قطر افشا کرد .بخش دوم این مستند نیز که 20
اسفندماه از شبکه الجزیره پخش شد زوایای دیگری از این
کودتای نافرجام را روشــن کرده اســت .به گزارش فارس،

«فهد المالکی» یکی از برجستهترین شخصیتهای قطری
کــه در کودتا علیه «حمد بن خلیفه آل ثانی» امیر ســابق
قطر در ســال  1996دست داشــت به افشای جزئیات این
کودتا میپردازد .در ابتدای این مستند به سخنان «پاتریک
توروس» سفیر اسبق آمریکا در قطر (بین سالهای  1995تا
 )1998استناد میشود که به گفته وی ،هدف از کودتای 96
علیه قطر« ،یکسره کردن» کار مقامات این کشور و «ایجاد
شکاف سیاسی» بوده است تا زمینه برای بازگرداندن شیخ
«خلیفه بن حمد» به قدرت مهیا شود.
طبق این مســتند ،رهبران این کودتا بعد از آنکه موفق
به فرار از قطر میشــوند ،ویزاهای رسمی بحرین و امارات

دریافت میکنند که این مســئله باعث شد برای تحرکات و
اقدامهایشان جهت راهاندازی کودتای جدید پوشش سیاسی
داشته باشند .بر اساس مستند الجزیره« ،حمدبن عیسی»،
پادشاه بحرین و ولیعهد وقت این کشور در تحریک و حمایت
مالی از اقدامات تخریبی در قطر دست داشته است.
فهد المالکی ،یکی از راویان که خود در این کودتا نقش
داشــت ،میگوید شخصا از بن عیسی در آن مقطع100 ،
هــزار دینار بحرینی در مقابل قــرار دادن مواد منفجره در
داخل قطر دریافت کرده بود و هفت هدف مختلف برای این
کار نیز مشخص شده بود .به گفته وی ،یکی از این بمبها
در داخل ســاختمان صدور ویزای دوحه جاسازی شد که با

تصاویر ماهوارهای نشان داد

هماهنگی ولیعهد وقت بحرین صورت گرفته بود .شیخ زید
بن سلطان ،حاکم امارات بعد از این رویداد ،به کسانی که در
کودتای  96قطر مشارکت داشتند ،مصونیت داد و با تحویل
آنها به قطر مخالفت کرد.
به گفته فهد المالکــی ،حاکم امارات به کودتاچیان و
عامل آن در کشورش امان داد ولی محمد بن زاید ،پسرش
زیر این توافق زد و مصونیت آنها را لغو کرد.
این مســتند جنجالــی در ادامه تنشهــا بین قطر با
کشــورهای عربستان ،امارات ،بحرین و مصر در حال پخش
شدن است .موضع کشورهای کودتاکننده علیه قطر نسبت
به این مستند تا کنون «سکوت» بوده است.

ارتش میانمار روی خرابههای مساجد و خانههای مسلمانان پادگان نظامی میسازد!

عفو بینالملل ضمن انتشــار گزارشی جدید به
ابعاد مختلف جنایات انسانی به دست ارتش میانمار
در این کشور پرداخته و اعالم کرده بر اساس تصاویر
ماهوارهای ارتش میانمار روی خرابههای مســاجد و
خانهها در حال ساختن پادگان نظامی است.
در حالــی که تنها چند مــاه از دور تازه جنایات دولت
«ســوچی» علیه مســلمانان میانمار و اقلیت روهینگیایی
نمیگذرد ،سازمان عفو بینالملل با انتشار گزارشی مستند
ابعاد دیگری از این فجایع را روشــن کرد .طبق این گزارش
ارتش میانمار در طول ماههای گذشــته نه تنها حدود ۷۰۰
هزار مسلمان روهینگیایی را از این کشور اخراج کرده بلکه
عالوهبر آن در حال ســاخت پایگاههایی در محل خانهها و

مساجد آنهاست .به گزارش
ایســنا ،واکنش تند نظامی
ارتش میانمــار به حمالت
منتسب به «شبهنظامیان»
روهینگیایی در اواخر سال
گذشته میالدی منجر شد
تا این اقلیت مسلمان راهی
جزء فرار به کشور بنگالدش
نداشته باشند .عالوه بر اینها
 ،بیش از  ۳۵۰روستا در ایالت راخین در غرب میانمار در آتش
خشــم و تنفر دولت میانمار سوخت که موجب بیخانمانی
بسیاری از مسلمانان گردید .در گزارش عفو بینالملل تاکید

مختلف این کشــور رخ داده است .براساس این گزارش،
در تیراندازیهای مذکور 48 ،شهروند آمریکایی جان خود
را از دست داده و  86نفر نیز زخمی شدهاند .با روی کار
آمدن «دونالد ترامپ» ،تیراندازی ،خشونتهای خیابانی
و درگیری موافقان و مخالفان تبعیض نژادی در شهرهای
این کشور افزایش یافته است .فروشندگان سالح ،از جمله
البیهای پرقدرت در نهادهای سیاسی این کشور هستند.

شده ،برخی از روستاها و برخی از ساختمانها که قبال سالم
بود ،با بولدوزر تخریب شده است .این گزارش تاکید میکند:
عالو ه بر مسکنســازی و جادهسازی سریع در این منطقه،

دستکم سه تاسیسات امنیتی جدید در دست ساخت است
و در یکی از موارد ،روستاییان مسلمان روهینگیایی که در
میانمار باقی مانده بودند مجبور شدند تا برای ساخت پایگاه
خانههایشان را ترک کنند».
« تیرانا حسن» ،مدیر واکنش بحران عفو بینالملل هم
در بخشی از این بیانیه گفته« :آنچه ما در ایالت راخین شاهد
آن هستیم ،غصب زمین توســط ارتش با سرعت باالست.
پایگاههای جدید به محل اســتقرار همان نیروهای امنیتی
تبدیل شده است که جرایم ضد انسانی علیه روهینگیاییها
مرتکب شــدند .وی همچنین تاکید کرده ،دستکم چهار
مســجدی که در آتشســوزی از بین نرفت ،ارتش میانمار
خود آنها را نابود کرد.

 111هزار کشته حاصل  6هزار روز
مداخله آمریکا در افغانستان

بر اساس تحقیقات یک دانشگاه آمریکایی 111 ،هزار نفر طی  6000روز
جنگ این کشور در افغانستان ،جان خود را از دست دادهاند.
بر اساس تحقیقات جدیدی که دانشگاه «واتسن» آمریکا انجام داده ،این کشور
در حالی شش هزارمین روز حضور در افغانستان را پشت سر میگذارد که 111
هزار نفر بر اثر همین حضور و اشغالگری ،جان خود را از دست دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،از مجموع این  111هزار نفر 42 ،هزار نفر
عضو طالبان 31 ،هزار نفر غیرنظامی افغانســتان 30 ،هزار نفر نظامی افغانستان،
 6000نفر نظامی و پیمانکار آمریکایی 1100 ،نظامی ناتو و صدها خبرنگار ،فعال
رسانهای و امدادرسان هستند.آمریکا در سال  2001و یک ماه پس از حادثه 11
سپتامبر ،به همراه متحدان خود ،به افغانستان لشکرکشی کرد .در حال حاضر 14
هزار نظامی آمریکایی در افغانستان حضور دارند.بنابر اعتراف آمریکاییها این کشور
علیرغم  17سال حضور در افغانستان ،هیچ دستاوردی از این جنگ نداشته است
و با این حال ،از عقبنشینی هم امتناع میکند.اما در این میان ،مردم افغانستان
عالوه بر تحمل تلفات جانی و خسارات مالی ،با فساد و گسترش تولید مواد مخدر
نیز مواجه شدهاند.به همین خاطر ،اقشار مختلف مردم و بسیاری از سیاستمداران،
آمریکا را عامل اصلی مشکالت خود در افغانستان میدانند.

طالبان و آمریکا

آمریکا که در ســال  2001و به بهانه مبارزه بــا «القاعده» و «طالبان» وارد
خاک افغانستان شد سالهاست سرگرم نبرد با عناصر طالبان است اما این گروه
هماکنون بیش از  30درصد خاک افغانستان را تحت کنترل خود دارد و به نظر
میرســد که با شــرایط جدید ،خود را کامال تطبیق دادهاند .طالبان که به اندازه
آمریکاییها ،در افغانستان جنایت کرده ،از فساد مقامات دولتی و بیاعتمادی مردم
به آنها ،سوءاســتفاده میکند.در ارتبــاط با وضعیت تجهیزات نظامی طالبان هم
دیروز تسنیم به نقل از مقامات محلی افغانستان ،گزارش داد این گروه تروریستی
از دوربینهای دید در شــب ،سالح تکتیراندازی و سایر تجهیزات پیشرفته ،در
حمله به نیروهای امنیتی افغانســتان استفاده میکند.عناصر طالبان یکشنبه در
آخرین حمالت خود به نیروهای دولتی 15 ،نیروی پلیس را در استان «فاریاب»
کشــته و  14تن دیگر را نیز زخمی کردند.مــورد دیگری که این روزها در مورد
طالبان گزارش میشــود ،تمایل آن به مذاکره با آمریکا است .اما آمریکاییها به
این درخواست ،پاسخ منفی میدهند.

گزارش تازه مؤسسه صلح «سیپری» نشان داد

آمریکا همچنان درصدر صادرکنندگان سالح
بازار هدف ،غرب آسیا
سرویس خارجی-
موسسه تحقیقات صلح بینالمللی اســتکهلم (سیپری) با انتشار
گزارش جدیدی اعالم کرده آمریکا همچنان بزرگترین صادرکننده سالح
در جهان است و کشورهای غرب آسیا نیز در صدر واردکنندگان اسلحه
این کشور قرار دارند.
یکی از دالیلی که آتش جنگ و آشوب و منازعات در مناطق مختلف جهان
به خصوص غرب آســیا را همیشه شــعلهور نگه داشته ،سود سرشاری است که
کمپانیهای فروش اســلحه در غرب به خصوص آمریکا از این وضعیت به جیب
میزنند .گزارش موسســه تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم (سیپری) نیز که
صبح دیروز (دوشــنبه) درباره میزان خرید و فروش ســاح در دنیا منتشر شده،
این مسئله را تایید میکند.
بر اساس گزارش موسسه سیپری ،آمریکا حدود  34درصد از بازار تسلیحات
جهان را به تنهایی در دســت دارد و بزرگترین صادرکننده سالح در دنیاست .بر
این اساس آمریکا در پنج سال گذشته میزان فروش تسلیحات خود را  25درصد
افزایش داده و به مجموعه  98کشــور جهان ســاح صادر کرده است .به گفت ه «
اوده فلوران» ،مدیر بخش تحقیقات موسســه سیپری درباره بخش «هزینههای
تسلیحاتی» ،قراردادهای تسلیحاتی که آمریکا در سال  2017منعقد کرده ،سبب
خواهد شــد این کشور در ســالهای آینده نیز همچنان بزرگترین صادرکننده
اسلحه باقی بماند.
بر اســاس این گزارش آمریکا از تجارت سالح به عنوان یک «ابزار سیاسی»
استفاده میکند تا همکاریهای استراتژیک با دیگر کشورها ایجاد کند .همچنین
حدود نیمی از صادرات تسلیحات آمریکا به غرب آسیا انجام میشود .بر این اساس
کشــورهای این منطقه در پنج سال گذشته با وجود درگیریهای مداوم واردات
کاالهای تسلیحاتی بیشتری داشتهاند.
بر اســاس گزارش این موسسه ،میزان مبادله تسلیحات در پنج سال گذشته
در مقایســه با فاصله زمانی  2008تا  2012به میزان  10درصد افزایش داشــته
که بیشتر این صادرات به کشورهای منطقه «خاورمیانه  ،آسیا و اقیانوسیه» بوده
است« .پیتر وسمن» ،از کارشناسان موسسه صلح سیپری در این باره اظهار داشته،
اکثر کشورهای خاورمیانه مستقیما در درگیریهای خشونت بار مشارکت دارند.
البته در کشورهای غرب اروپا و شمال آمریکا بحثهای سیاسی در این باره وجود
دارد که ســاحهای کمتری به این منطقه صادر شــود ،اما با این حال آمریکا و
کشورهای اروپایی همچنان از صادر کنندگان اصلی سالح به این منطقه هستند.
به گفته «وســمن» کشورهای خاورمیانه میزان واردات تسلیحات خود را در پنج
سال گذشته بیش از دو برابر کردهاند .تقریبا از هر  30سالح فروخته شده در این
دوره زمانی یک سالح به خاورمیانه وارد شده است ( 32درصد).
بر اســاس گزارش موسسه سیپری اگر چه روسیه در بین سالهای  2013تا
 2017در مقایسه با پنج سال پیش از آن به میزان هفت درصد کمتر تسلیحات
فروختــه ،اما همچنان پس از آمریــکا در رتب ه دوم بزرگترین فروشــندگان و
صادرکنندگان تسلیحات در جهان قرار دارد .به گزارش سیپری  22درصد از بازار
تسلیحات جهان در دست روسیه است .بر این اساس آلمان پس از فرانسه چهارمین
فروشنده بزرگ تسلیحات در جهان محسوب میشود .البته میزان فروش و صادرات
تسلیحات از آلمان در پنج سال گذشته کاهشی  14درصدی را نشان میدهد .اما
میزان صادرات تسلیحات آلمان به خاورمیانه در بین سالهای  2013تا  2017در
مقایسه با پنج سال پیش از آن دو برابر شده است.کشور هند همچنان با سهمی
 12درصدی از کل بازار تسلیحات ،بزرگترین خریدار تسلیحات در جهان است.
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