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ایندیپندنت: ارتش انگلیس
در حال تبدیل شدن به ارتش یک کشور جهان سومی است

یک روزنامه انگلیســی طی گزارشی درباره 
وضعیت نیروهای نظامی این کشــور، نوشت که 
ارتش انگلیس در حال تبدیل شدن به یک ارتش 

جهان سومی است.
»ایندیپندنت« بــه نقل از فرمانده ســابق نیروی 
دریایی انگلیس، نوشــت: اگر بودجــه نظامی انگلیس 
افزایش پیدا نکند، ارتش این کشور به ارتش یک کشور 

جهان سومی تبدیل خواهد شد.

به گفته این فرمانده انگلیســی، بودجه ای که لندن 
برای نیــروی دریایی در نظر گرفته، پایین ترین بودجه 
طی 37 سال اخیر است. این در حالی است که نیروی 
 دریایی به شــدت بــا کمبود منابع دســت به گریبان 

است.
انگلیس به خاطر لشکرکشی به مناطق غرب آسیا و 
مشارکت در ماجراجویی هایی که آمریکا راه انداخته، با 

مشکالت اقتصادی دست به گریبان است.

سلب تابعیت محمد مرسی
 در دستور کار مقامات مصری قرار گرفت

یک وکیل مصری نزدیک بــه نظامیان حاکم، با ارائه 
این  برکنار شده  رئیس جمهور  علیه  فوری  کیفرخواستی 

کشور در دادگاه اداری،  خواستار سلب تابعیت وی شد.
 به گزارش الیوم الســابع، »طارق محمود« در کیفرخواست 
خــود خطاب به دادگاه اداری این کشــور، مدعی شــد که پس 
از محکومیــت »محمــد مرســی« در پرونده جاسوســی برای 
قطر ، دالیل کافی برای ســلب تابعیت وی وجــود دارد. در این 
کیفرخواســت آمده است، حکم حبس ابد صادره از سوی دیوان 

عالی مصر مبنی بر محکومیت محمد مرسی در پرونده جاسوسی 
برای قطر نهایی اســت و دیگر هیچ جایی بــرای اعتراض به آن 
وجود ندارد. عــالوه بر این، مجمــوع محکومیت ها علیه محمد 
مرســی به ۴۵ سال حبس برای وی رسیده و  همین برای خائن 

دانستن محمد مرسی و سلب تابعیت وی کافی است.
محمد مرسی درحالی از جانب یک نظامی غربگرا )عبدالفتاح 
السیسی(، برکنار شده که خود در زمان حکومتش، دست دوستی 

به سوی غرب و آمریکا دراز کرده بود.

سازمان ملل هشدار داد

نیاز فوری 10 میلیون کودک یمنی
به کمک های غذایی و دارویی

جنگنده های عراقی شــش موضع تروریست های »داعش« را در 
داخل خاک سوریه بمباران کردند و شمار زیادی از عناصر تکفیری را 

به هالکت رساندند.
همزمان با عملیات نیروهای مســلح عراق در اســتان مــرزی »االنبار«، 
جنگنده های ارتش این کشور شش موضع تروریست های داعش را در حومه شهر 
»المیادین« سوریه بمباران کردند. در این عملیات که با اطالع دولت سوریه و با 
هماهنگی کمیته چهارجانبه )متشکل از عراق، سوریه،  ایران و روسیه( صورت 
گرفت، سه خودروی بمب گذاری شده و انبار مهمات داعش منهدم شد و ده ها 

عضو داعش نیز به هالکت رسیده و یا زخمی شدند.
چنــد ماه قبل نیــز جنگنده های عراقی مواضع داعش را در شــهر مرزی 

»بوکمال« سوریه بمباران کرده بودند.
به گزارش ایســنا، بر اســاس گزارش منابع رسمی،  نیروهای عراقی از 20 
تا 2۵ شــهریور ماه جاری 306 تروریست تکفیری را در داخل عراق کشته اند. 
جنگنده هــای عراقی نیز طی این مدت، 36 هدف متعلق به داعش را در عراق 

بمباران کرده اند.
شهرهای »القائم« در استان االنبار و »الحویجه« در استان کرکوک همچنان 
در اشــغال داعش قرار دارند. به نظر می رسد که بغداد ابتدا قصد دارد القائم را 

آزاد کند.

پادشاه بحرین تحریم رژیم صهیونیستی از سوی برخی کشورهای 
اسالمی را مورد نکوهش قرار داد! و خواستار تردد آزادانه بحرینی ها در 
سرزمین های  اشغالی فلسطین شد. این نخستین بار است که رهبر یک 
کشور عربی به این صراحت به نفع رژیم صهیونیستی موضع می گیرد.

»حمد بن عیســی آل خلیفه« ضمن انتقاد از کشــورهای عربی که رژیم 
صهیونیستی را تحریم کرده اند از عالقه خود به تردد آزاد شهروندان بحرینی در 

سرزمین های  اشغالی با وجود مخالفت اکثریت اعراب منطقه گفت.
به نوشــته روزنامه »جروزالم پست« پادشاه بحرین این سخنان را در یک 
مرکز یهودی به نام »ویزنهال سنتر« در لس آنجلس بیان کرد.کوپر، از موسسان 
این مرکز صهیونیســتی هم در این مراســم اظهار داشت بحرین و اسرائیل در 
مکانی سخت زندگی می کنند که در آینده به رویکرد مذهبی معتدلی نیاز دارد.

طبــق این گزارش عالوه بر پادشــاه بحرین و هیئت همراه، نمایندگانی از 
مالزی، جمهوری آذربایجان، کویت، مصر و امارات در این نشست حضور داشتند 
و پادشاه بحرین در همین جمع تحریم رژیم صهیونیستی توسط کشورهای عربی 
را محکوم کرد. »شیخ ناصر بن حمد الخلیفه«، فرزند پادشاه بحرین که هدایت 
هیئت بحرینی را در این سفر بر عهده داشت نیز سخنران اصلی این مراسم بود 
و حتی با گروهی از دانشجویان صهیونیست نیز دیدار کرد. تمایل رژیم آل خلیفه 
برای عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیستی در شرایطی صورت می گیرد که 
چندی پیش یک جنبش صهیونیستی تندرو موسوم به حباد به بحرین سفر کرد 
و در یک مراسم جشن و پایکوبی با بحرینی ها آهنگ »صهیونیسم« را خواند که 
از بارزترین جمالت آن، این است که معبد هیکل )ادعایی( را بنا خواهیم کرد 
و شهر صهیون پر خواهد شد که  اشاره به شهر اشغالی قدس دارد. جنبش حباد 
از حامیان سرســخت صهیونیسم است که خواستار سربریدن عرب ها و ویرانی 
مسجداالقصی است. بحرینی ها در این مراسم با صهیونیست ها همراه شدند و با 
آنها به رقص و پایکوبی پرداختند. رسانه های رژیم صهیونیستی با بازتاب گسترده 
سفر این خاخام ها به بحرین، به تعیین »هدی نونو« صهیونیست از سوی شاه 
بحرین به عنوان نماینده این کشور در سازمان ملل اشاره کردند. این درحالی است 
که اسناد ویکی لیکس نیز پیشتر از دیدارهای محرمانه فشرده بین مسئوالن رژیم 
صهیونیســتی و مقامات بحرینی خبر داده بود. البته عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی مختص بحرین نیست و عربستان نیز در این خیانت، ید طوالیی دارد.

دادگاه فدرال عراق به توقف برگزاری همه پرسی جدایی در منطقه 
خودمختار کردستان رای داد.

به گزارش ایســنا، دادگاه عالی فدرال عــراق دیروز طی حکمی، به توقف 
همه پرسی جدایی در کردستان عراق رای داد و اعالم کرد که دستور برگزاری 

همه پرسی، مغایر با قانون اساسی عراق است.
»ایاس ســاموک« مدیر دفتر اطالع رسانی دادگاه عالی فدرال عراق اظهار 
داشــت: دادگاه عالی فدرال جلسه امروز )دیروز( خود را با حضور تمامی اعضا 
برگزار کرد و به درخواســت های ارائه شده در زمینه توقف برگزاری همه پرسی 
در منطقه )کردستان( و سایر مناطق مشمول همه پرسی پرداخت. وی گفت که 
دادگاه مذکور نهایتا حکم به توقف همه پرسی داده و این حکم مبتنی بر ماده 

1۵1 آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1963 است. 
در پی صدور حکم مذکور، دفتر »حیدر عبادی« نخســت وزیر عراق اعالم 

کرد، حکم مذکور درپی درخواست عبادی صادر شده است.
در پی صدور این حکم، اربیل دیروز واکنشی به آن نشان نداد.

به درخواست »مسعود بارزانی« رئیس منطقه خودمختار کردستان عراق، 
قرار است سوم مهر آینده، در این منطقه و مناطق همجوار همه پرسی جدایی 

برگزار شود.
به گزارش شبکه تلویزیونی روســیا الیوم، »مسعود بارزانی« رئیس منطقه 
کردستان عراق گفت: مصوبات مجلس این کشور دیگر شامل این منطقه نمی شود.

ادامه مخالفت ها در بغداد
به گزارش فارس، شورای امنیت ملی عراق برگزاری همه پرسی در منطقه 
کردستان را تهدیدی علیه وحدت عراق دانست. این شورا که به ریاست عبادی 
برگزار شــد، رسما با برگزاری همه پرسی جدایی، مخالفت و تاکید کرد که این 

اتفاق، امنیت تمام کشور را به خطر می اندازد.
عالوه بر نخست وزیر، وزیران کشور، دفاع، دادگستری، روسای دستگاه های 

امنیتی و فرمانده عملیات نظامی، کابینه امنیتی عراق را تشکیل می دهند.
در همین حال، »نوری مالکــی« معاون اول رئیس جمهور عراق هم اعالم 
کرد: اجازه تاسیس اسرائیل دوم را در شمال عراق نمی دهیم. وی برگزاری این 

همه پرسی را اقدامی غیرقانونی دانست.
تصمیم اربیل

به گزارش تسنیم، دولت منطقه خودمختار کردستان عراق اعالم کرد که قصد 
دارد هیئت دیگری را جهت مذاکره، به بغداد اعزام کند، تا دو طرف در ارتباط 
با همه پرسی گفت وگو بکنند. پیش از این نیز اربیل دست به اقدام مشابهی زده 
و هیئتی را به بغداد اعزام کرده بود؛ اما این هیئت نتوانست نظر مقامات بغداد 

را به همه پرسی جلب کند.
این اقدام بارزانی، نشــان می دهد که او کم و بیش روی موضع قبلی خود 
اصرار می ورزد و تالش می کند به هر ترتیبی که شــده، همه پرسی را در موعد 

مقرر )سوم مهر( برگزار کند.
ادامه مخالفت های جهانی

از مجموع کشورهای منطقه ای و جهانی، تنها رژیم صهیونیستی با برگزاری 
این همه پرسی موافق است. آمریکا، انگلیس و فرانسه هم هرچند اصل برگزاری 
همه پرسی را مورد سوال قرار نداده اند، ولی اعالم کرده اند که بارزانی باید آن را 

تا دو سال عقب بیندازد.
»گوترش« دبیرکل سازمان ملل هم همه پرسی را تصمیمی یک طرفه دانست 
و بر حفظ تمامیت ارضی و اتحاد عراق تاکید کرد. گوترش گفت که همه پرسی، 

تمرکز جنگ با داعش را برهم می زند.
»رجــب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه نیز بــار دیگر گفت، بغداد و 
آنکارا درباره همه پرســی منطقه خودمختار کردستان عراق، اتفاق نظر دارند و 

با آن مخالف هستند.
وی گفت که بارزانی برای تجزیه عراق تالش می کند.

از ترکیه همچنین خبر رســید، شماری از شــهروندان ترکیه با برگزاری 
تظاهرات در اسالمبول، از آنکارا خواستند جلوی برگزاری همه پرسی در منطقه 

خودمختار کردستان عراق را بگیرد.

»نه« بزرگ دادگاه فدرال عراق
به همه پرسی کردستان

 جنگنده های عراقی در سوریه 
مواضع داعش را منهدم کردند

خاخام ها و نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی
به جان هم افتادند

نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد می گوید، »گزینه های 
شورای امنیت این ســازمان برای مقابله با برنامه های هسته ای 
کره شمالی به اتمام رســیده است.« وی سپس نتیجه گرفته که 
واشــنگتن احتماال مجبور به حل این مســئله از طریق دخالت 

پنتاگون شود!
نیکی هیلی در یک جلسه توجیهی با خبرنگاران در کاخ سفید اظهار 
داشــته: »ما در این مقطع تمامی اقداماتی را که می توانستیم در شورای 
امنیت انجام دادیم اما در صورتی که کره  شمالی به این رفتار بی دقت خود 
ادامه دهد و در صورتی که آمریکا مجبور به دفاع از خود یا هم پیمانانش 
شــود، پنتاگون دخالت خواهد کرد و در این صورت، کره  شــمالی نابود 
خواهد شد. همگی این را می دانیم و هیچ کدام از ما خواهان این نیست.«
آن طــور که خبرگزاری رویترز نوشــته »هیلــی« در ادامه می گوید 
»تحریم های دشــواری علیه کره شــمالی اعمال و 90 درصد تجارت این 
کشــور با خارج قطع شده اســت«. وی در عین حال تصریح کرده، »من 
مشــکلی ندارم که موضوع را به ژنرال ماتیس)وزیر دفاع( حواله کنم، زیرا 

فکر می کنم که وی گزینه های زیادی دارد.«
تهدیدات نظامی آمریکا علیه کره شمالی همواره به عنوان »اصلی ترین 
دلیل کره شــمالی برای آزمایش موشکی و هسته ای« عنوان شده است. 

پیونگ یانگ بارها گفته توان اتمی اش قدرت بازدارندگی دارد.
پــس از »هیلی« نوبت به تهدیدات »رکس تیلرســون« وزیر خارجه 
آمریکا بود. وی گفت: »در صورتی که تالش های دیپلماتیک با کره  شمالی 
شکست بخورد در آن صورت گزینه نظامی تنها راه حل خواهد بود، ما هر 
چیــز ممکنی را که در اختیــار داریم، امتحان می کنیم اما در عین حال، 
گزینه های نظامی متعددی روی میز وجود دارد.« »هربرت مک  مستر«، 
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا نیز این تهدیدات را اینگونه تکرار 
کرد که، »گزینه های نظامی وجود دارند و احتمال به کارگیری آنها هست.«
کره شمالی طی ماه های گذشته در واکنش به تحریم ها و تهدیدهای 
آمریکا چندین آزمایش موشکی و اتمی انجام داده که این تحوالت روی هم 
رفته بحران در شبه جزیره کره را به طور کم سابقه ای تشدید کرده است.

نیکی هیلی:

گزینه های شورای امنیت
برای مقابله با کره شمالی تمام شد

پــس از آنکه دادگاه عالی رژیم صهیونیســتی معافیت یهودیان 
ارتودکس از خدمت سربازی را لغو کرد، آنها در قدس دست به تظاهرات 
زده و با نیروهای امنیتی به شــدت درگیر شدند. خاخام ها می گفتند 

حاضرند بمیرند اما در ارتش رژیم صهیونیستی خدمت نکنند.
روز یکشــنبه صدها تن از یهودیان ارتودکس به خیابان های منطقه »میا 
شئریم« در شهر قدس آمدند تا به این حکم اعتراض کرده و همچنین اعتراضشان 
را نسبت به بازداشت پسر یک خاخام یهودی که برای سربازی حاضر نشده بود، 
اعالم کنند. روز سه شنبه دادگاه عالی رژیم صهیونیستی قانون معافیت یهودیان 

ارتودکس از خدمت سربازی را لغو کرد.
آنطور که ایسنا، به نقل از راشاتودی نوشته، این تظاهرات از سوی یک گروه 
یهودی به نام »اداهاردیت«  برگزار شده و تظاهرکنندگان دست نوشته هایی حمل 
می کردند که روی آنها نوشته شده بود: »ما یهودی هستیم و بنابراین در ارتش 
صهیونیســتی خدمت نخواهیم کرد.« »حاضریم بمیریم اما در ارتش اسرائیل 
خدمت نکنیم.« معترضان تردد خودرو در یک تقاطع را بند آورده و عده ای از 
آنها درگیری های شدیدی با پلیس پیدا کردند و گروه دیگر نیز اقدام به پرتاب 
سنگ و  اشیاء دیگر به سمت افسران پلیس صهونیست کردند. نیروهای پلیس 
ضد شورش هم علیه این تظاهرکنندگان از ماشین های آب پاش استفاده کردند. 
دست کم هفت افسر در این درگیری مجروح شدند. بر اساس تصاویر و گزارش ها، 
پلیس رژیم صهیونیستی معترضان را روی زمین می کشید و با باتوم آنها را مورد 

ضرب و شتم قرار می داد.
استقبال فتح از تصمیم حماس

خبر دیگر اینکه رهبران جنبش »فتح« روز گذشته و پس از اعالم رسمی 
خبــر انحالل دولت حماس در غزه در رام اهلل نشســتی فوق العاده به ریاســت 
رئیس تشــکیالت خودگردان فلســطین برگزار کردند. از سوی دیگر هیئتی از 
اعضای جنبش فتح به ریاست »عزام احمد«، عضو کمیته مرکزی جنبش فتح 
شــامگاه یکشــنبه قاهره را به مقصد رام اهلل ترک کرد. در این نشست تحوالت 
صورت گرفته در پرونده موسوم به »آشتی ملی« در قاهره مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت و درباره اقدامات جدید مصر و حماس در این زمینه رایزنی شد. یک 
مســئول بلندپایه فلسطینی نیز تاکید کرد که یک هیئت مصری طی روزهای 
آینده به منظور اطالع از وضعیت اجرای توافق آشــتی میان دو جنبش فتح و 
حماس راهی نوار غزه خواهد شــد. وی افزود: »هیئت مذکور چند روز در غزه 
حضور خواهد داشــت تا موانع پیش روی اجرای توافقات صورت گرفته میان 
دو جنبش فتح و حماس پس از نشست های طوالنی در قاهره را برطرف کند. 
حماس با پذیرش شروط سه گانه فتح برای آشتی، این جنبش را غافلگیر کرد 
و همه منتظرند تا ببینند سرنوشــت  توافق های جدید این دو جنبش به کجا 
کشــیده می شود.« »عزام االحمد« مســئول پرونده آشتی در جنبش فتح هم 
اعالم کرده تماسی از »محمود عباس« رئیس تشکیالت خودگردان که در مسیر 
رفتن به نیویورک بوده دریافت کرده و وی توافقات جدید را تبریک گفته است.
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سرویس خارجی-
بشردوستانه سازمان  امور  هماهنگ کننده  دفتر 
ملل اعالم کرده10 میلیون کودک یمنی در پی جنگ 

و درگیری های یمن نیازمند کمک »فوری« هستند.
زنان و کــودکان، بزرگترین قربانیــان تجاوز 30 ماهه 
آل ســعود به یمن هستند. شــیوع بیماری وبا که به گفته 
برخی مقامات انصاراهلل »عامدانه« و توسط عربستان منتشر 
شده است تاکنون بیش از 680 هزار یمنی را مبتال کرده که 
1۵0 هزار تن از این افراد کودک هســتند. این مسئله باعث 
شــده تا شرایط کودکان یمنی بسیار وخیم گزارش شود. به 
گزارش العالم، دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان 
ملل در حساب توییتری خود اعالم کرده درگیری های یمن 
نیازهای اساسی شهروندان به ویژه کودکان را تشدید کرده 
اســت. سازمان ملل همچنین با انتشــار گزارش هایی اعالم 
کرده »نزدیک به 21 میلیون یمنی نیازمند کمک های انسانی 
هستند و 10 میلیون کودک نیز برای نجات جان خود به این 
کمک ها نیاز مبرم دارند.« کودکان بیش از دیگران از جنگ 
یمن آســیب دیده اند و شمار زیادی از آنان دچار سوءتغذیه 
و مبتال به بیماری وبا شــده اند و عالوه بر آن تاکنون صدها 
کودک بر اثر حمالت جان خود را از دست داده اند. صندوق 

کودکان سازمان ملل )یونیسف( قبال هم اعالم کرده بود که 
از آوریل)فروردین( سال جاری تاکنون 1۵0 هزار کودک زیر 
۵ سال در یمن به بیماری وبا مبتال شده اند. همچنین 380 هزار 

کودک زیر پنج سال از سوء تغذیه شدید رنج می برند. 
فرودگاه بین المللی صنعا فوراً بازگشایی شود

در همیــن حال، دولــت نجات ملی یمن وابســته به 

انصاراهلل با  اشــاره به فاجعه  انســانی به خاطر بسته شدن 
فرودگاه بین المللی صنعا، حاصل شــده، از ســازمان ملل و 
ســازمان های حقوقی دیگر خواســت ائتالف متجاوز عربی 
را به منظور بازگشــایی این فرودگاه تحت فشار قرار دهند. 
»مــازن غانم«، ســخنگوی اداره کل هواپیمایی و مدیرکل 
حمل ونقل هوایی یمن وابســته به جنبش انصاراهلل و حزب 

عبداهلل صالح، رئیس جمهور پیشــین یمن گفت: »جنبش 
انصاراهلل و همپیمانان آن از جمله حزب علی عبداهلل صالح، 
از سازمان ملل خواستند، ائتالف عربی ضد یمن را به منظور 
توقف تحریم بیش از یک ساله فرودگاه بین المللی صنعا تحت 
فشار قرار دهد.« وی از سازمان ملل و سازمان های حقوقی هم 
خواست برای توقف اقدامات غیرقانونی و غیرانسانی از جمله 
بسته شدن فرودگاه صنعا فورا وارد عمل شوند؛ اقداماتی که 
باعث به وجود آمدن فاجعه انســانی و تبدیل شدن یمن به 

زندانی بزرگ شده است.
»غانم« افزود: »آمارهای وزارت بهداشــت دولت یمن 
وابسته به انصاراهلل نشان می دهد از زمان آغاز تحریم فرودگاه 
صنعا نزدیک به 13 هزار و 39۵ بیمار و به طور میانگین روزانه 
37 تن به دلیل عدم امکان سفر، دستیابی به داروهای پزشکی 
که از طریق حریم هوایی جابجا می شــوند، جان خود را از 
دســت می دهند. وی از سازمان ملل و سازمان های حقوقی 
خواســت به وظایف خود عمل کرده و فرودگاه صنعا را به 
عنوان یک اقدام انسانی باز کنند. ائتالف سعودی ضد یمن 
از تابستان سال 2016 پروازهای هوایی فرودگاه بین المللی 
صنعا را که بزرگترین فرودگاه یمن است تحریم کرده و تنها 
اجازه پروازهای انسانی سازمان ملل و هالل احمر را می دهد.

مقام سعودی در گفت وگو با تلویزیون کانال 
24 رژیم صهیونیستی اعالم کرد، ریاض در پی 
آن است تا به زودی سفارتخانه اش را در اسرائیل 

افتتاح کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرلشکر »انور 
عشقی« رئیس  مرکز پژوهش های راهبردی خاورمیانه، 
مامور پیگیری روابط عربستان- اسرائیل و از نزدیکان 

»محمد بن سلمان« ولیعهد عربستان، در گفت وگو با 
تلویزیون کانال 2۴ اســرائیل اعالم کرد، کشورش در 
پی آن اســت تا به زودی سفارتخانه اش را در اسرائیل 

افتتاح کند.
الشرق االوسط در این باره نوشت، اظهارات عشقی 
پس از آن بیان شد که »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 
اسرائیل هشدار داد، کابینه اش پس از این، با گشایش 

ســفارتخانه های جدید در تل آویــو موافقت نخواهد 
کرد، در نتیجه کشورهایی که تمایل دارند با اسرائیل 
ارتباط داشــته باشــند باید سفارتخانه هایشان را در 

قدس بنا کنند.
این روزنامه در ادامه نوشــت، اظهارات عشــقی 
درباره بهبود روابط با اســرائیل، در مخالفت با اصول 
ثابت فلسطین یعنی تشکیل کشور مستقل فلسطین 

به پایتختی قدس اســت. این ســخنان بــا اظهارات 
»دونالد ترامــپ« رئیس جمهــوری آمریکا مبنی بر 
تمایل واشنگتن برای انتقال سفارتخانه اش از تل آویو به 
قدس همخوانی دارد به ویژه اینکه ریاض در چارچوب 
سیاست های واشــنگتن گام بر می دارد حتی اگر این 
سیاست ها با منافع عربستان، منافع کشورهای منطقه 

و منافع مردم فلسطین در تضاد باشد.

مقام سعودی: سفارت عربستان به زودی در تل آویو آغاز به کار می کند

سرویس خارجی -
دیده بان حقوق بشــر در واکنش به حمالتی که 
موجب فرار 410 هــزار روهینگیایی به بنگالدش و 
قتل عام هزاران مسلمان دیگر این کشور شده است،  
خواستار تحریم های هدفمند علیه ارتش میانمار شد.
تازه ترین دور از خشونت ها در ایالت »راخین« در غرب 
میانمار از 3 شــهریور شروع شــده و بیش از ۴000 کشته 
برجای گذاشــته اســت. ناظران حقوق بشری و مسلمانان 
این کشور روهینگیایی می گویند، نیروهای امنیتی میانمار 
و بوداییان راخین موجی از خشــونت با هدف بیرون کردن 
جمعیت مسلمانان این کشور به راه انداخته اند. ارتش میانمار 
تاکید دارد نیروهایش عملیات پاکسازی علیه »ارتش رهایی 
آراکان«، یک گروه شورشی روهینگیایی را اجرا می کنند اما 
شواهد نشان دهنده پاکسازی قومی مسلمانان است. مسئله ای 

که سازمان ملل نیز به آن اذعان کرده است.
در همین حال گروه دیده بان حقوق بشــر اعالم کرد، 

»نیروهای امنیتــی میانمار محکومیت جهانــی را نادیده 
می گیرند و زمان آن فرا رســیده تا تدابیر سخت تری اعمال 
شود تا دیگر ژنرال های میانماری نتوانند آن را نادیده بگیرند.«

 در بیانیه این گروه آمده: »شــورای امنیت سازمان ملل 
متحد و کشــورهای نگران اوضاع میانمــار باید تحریم های 
هدفمند و یک تحریم  تسلیحاتی علیه ارتش این کشور برای 
پایان دادن به کمپین پاکسازی قومیتی خود اعمال کنند.« 
دیده بان حقوق بشــر همچنین از کشورهای دنیا خواست تا 
ممنوعیت مسافرتی و توقیف دارایی علیه مقام های امنیتی 
میانمار که به نقض حقوق شــهروندان متهم هستند، اعمال 
کنند. این سازمان همچنین درخواست کرده تا تحریم های 
تسلیحاتی موجود شامل فروش انواع تجهیزات نظامی، آموزش 
و همکاری شود، همچنین یک ممنوعیت برای تراکنش های 
مالی با شرکت های میانماری تحت کنترل ارتش اعمال شود.

سوچی مجبور به واکنش شد
در همین حال آنگ ســان سوچی، رهبر دولت میانمار 

به شــدت تحت فشار است تا واکنش قاطعی نشان دهد. او 
همچنین قرار اســت امروز برای اولین بار درباره این بحران 
ســخنرانی کند.  سوچی در یکی از اظهار نظرهای خود در 
مورد کشتار مسلمانان، این جنایات را از اساس انکار کرده بود. 
این موضع گیری باعث شد بیش از ۴00 هزار نفر با امضای 

طوماری خواستار پس گرفتن جایز صلح نوبل از وی شوند.
گزارش تکان دهنده اشپیگل

از سوی دیگر، هفته نامه اشپیگل در مطلبی به وضعیت 
بــد و فاجعه بار پناهندگان مســلمان روهینگیا در اردوگاه 
پناهنــدگان بنــگالدش پرداخته و نوشــت: »صدها هزار 
روهینگیایــی در اردوگاه هــای پناهندگان بنگالدش تحت 
شرایط فاجعه باری به سر می برند.«  اشپیگل در ادامه نوشت: 
»بیش از ۴00 هزار روهینگیایی در هفته های گذشــته از 
میانمار و از طریق مرزها به بنگالدش فرار کرده اند. به گفته 
یک ســخنگوی پلیس بنگالدش البته آن هــا اجازه ندارند 
در این کشــور آزادانه تــردد کنند. این پناهندگان و اقلیت 

مسلمان در میانمار باید در اردوگاه های تعیین شده توسط 
دولت بنگالدش بمانند تا به کشور خود بازگردانده شوند.« 
همچنین براســاس این گزارش، این پناهندگان نمی توانند 
از طریق مســیرهای جاده ای، آبی و یــا ریلی از مکانی به 
مکان دیگر سفر کنند. همچنین از این پناهندگان خواسته 
شده که در خانه های خویشاوندان و یا دوستان خود ساکن 
نشــوند. از مردم بنگالدش نیز خواسته شده روهینگیایی ها 
را نــزد خود نپذیرنــد و همچنین راننــدگان اتوبوس ها و 
کامیون هــا هم نباید آن ها را ســوار کنند. پلیس برای این 
منظور کنترل بازرســی هایی را در مسیرها قرار داده است. 
 اشــپیگل در پایان نوشت: »روهینگیایی ها به عنوان یکی از 
اقلیت ها در دنیا هســتند که بیش از همه مورد آزار و اذیت 
قرار می گیرند. بخش اعظمی از اکثریت بودایی ها در میانمار 
آنها را مهاجران غیــر قانونی از بنگالدش می دانند، این در 
حالی است که نسل های مختلف روهینگیایی ها در میانمار 

زندگی می کرده اند.«

درخواست دیده بان حقوق بشر برای تحریم جهانی میانمار

اعتراضات به کشــتار هدفمند سیاهان و تبرئه 
پلیس های قاتل در سنت لوئیس آمریکا همچنان ادامه 
دارد و تا کنون بیش از 80 معترض به نژادپرستی پلیس 

آمریکا بازداشت شده اند.
اعتراضات به نژادپرستی دستگاه قضایی آمریکا و تبرئه 
پلیس های قاتل های هنوز در شهر سنت لوئیس ادامه دارد 
امــا هنوز هیچ خبری از تجدید نظر دســتگاه قضایی در 
تبرئه پلیس قاتل سیاه پوســت نیست . شهر سنت لوئیس 
روز یکشــنبه نیز صحنه تظاهرات و تنش میان نیروهای 
امنیتی و معترضان به حکــم یک دادگاه بود. معترضان 
که برای سومین روز متوالی به خیابان های سنت لوئیس 
آمده بودند، نهادینه شدن نژادپرستی را در آمریکا و به ویژه 
در میان نیروهای پلیس محکوم کردند. معترضان فریاد 
می زدند »اگر عدالت اجرا نشــود، صلحی در کار نخواهد 
بود« و » جان سیاهان ارزش دارد«. طی درگیری های روز 
یکشنبه نیز معترضان شیشه  مغازه ها را شکستند و تالش 
کردند اتوبان را مســدود کنند.پلیس به تظاهرکنندگان 
دســتور داد متفرق شوند.یکی از شــرکت کنندگان در 
تظاهرات، با  اشاره به شکسته شدن شیشه های برخی  از 
مغازه ها در تظاهرات دو روز گذشــته، گفت می توان این 
شیشه ها را جایگزین کرد، اما نمی توان جان کسی را که 

کشته شده به او بازگرداند.
گاردیــن، نیز نوشــت، پس از حضــور پلیس و پرتاب 
گاز اشــک آور و پاشیدن اســپری فلفل به سمت معترضان 

به دلیل عدم توجه به دستور پلیس برای متفرق شدن، بیش 
از 80 نفر بازداشت شدند.

پلیس سنت لوئیس اعالم کرد که گزارشاتی از خسارت 
جدی به اموال شخصی مردم دریافت کرده و به مردم دستور 
داده که از منطقه »پین« متفرق شوند.در جریان تظاهرات 
شنبه شب نیز برخی معترضان برای مقابله با نیروهای پلیس 
از آجر، ســنگ و افشانه های رنگی استفاده کردند و شیشه 
مغازه  های متعددی را شکستند. اداره پلیس محلی گفته بود 
که در جریان اعتراضات شنبه 9 تن بازداشت شده اند. اما در 
حالی که اعتراضات در سنت لوئیس ادامه دارد انتشار فیلمی 
از ضرب و شتم یک پیرزن توسط پلیس خبرساز شده است. 
به گزارش ایسنا، یکی از دوربین های ایستگاه فاکس نیوز حمله 

به این پیرزن را ضبط کرد و در آن مشخص است که ماموران 
با ســپرهای پالستیکی خود به دنبال این پیرزن می روند و 
وی را مورد ضرب و شــتم قرار می دهند. همچنین تصاویر 
نشان می دهد که ماموران پلیس سایر معترضانی را نیز که 
تــالش می کردند تا این پیرزن را نجات دهند مورد ضرب و 
شتم قرار داده اند. انتشار این فیلم ویدئویی در فضای مجازی 
خشــم بســیاری را برانگیخت و برخی از کاربران اینترنتی 
افسران پلیس را به خشــونت علیه این زن متهم کرده اند.
دپارتمان پلیس سنت لوئیس اما به سرعت به این پیام ها و 
فیلم ویدئویی واکنش نشان داد و در توئیتی نوشت: رفتار با 
این پیرزن به خاطر عدم تبعیت از دستورات پلیس بود و او 

به مداخله در نظم عمومی متهم است.

از ســوی دیگر همزمان با این اعتراضات صدها فعال 
سیاســی و مدنی از 98 شهر آمریکا با شرکت در سمینار 
دو روزه »کنگره مقاومت مردم«، سیاســت های ترامپ را 
محکوم کردند. این معترضان که از اقشار مختلف مردم و از 
ادیان گوناگون هستند، به جای »کنگره آمریکا «، »کنگره 
مقاومت مردم« تشکیل داده اند. شرکت کنندگان بعد از دو 
روز کنفرانس که در محل دانشگاه هاروارد واشنگتن دسی 
برگزار شد، از محل این دانشگاه تا کاخ سفید راهپیمایی 
کردند.در مسیر راهپیمایی، معترضان شعارهای »فلسطین 
باید آزاد گردد« ، »از فلسطین تا فرگوسن« ، »اگر عدالت 
نباشــد صلــح هم نخواهد بــود« و »این کشــور ترامپ 

نمی خواهد« سردادند.

ناآرامی های سنت لوئیس پایان ندارد    پلیس آمریکا 80 نفر را بازداشت کرد

کوتاه از سراسر جهان

ونزوئال
 خبرگزاری مغرب : وزارت نفت ونزوئال اعالم کرده   
برای آنکه این کشور را از   »استبداد دالر« برهاند در  نظر 
دارد از این به بعد نفت  خود را به »یوآن چین« بفروشد.   
نیکوالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال هم، هفته گذشته 
 بعد از آنکه آمریکا تحریم  های جدیدی را علیه کشورش 
 اعمال کرد گفت که »دالر را  در فروش نفت کنار خواهد 
 گذاشت.« گفته می شود چین هم حذف دالر از مبادالت 

خارجی را در دستور کار قرار داده است.
 روسیه

راشــاتودی: رزمایش های زاپــاد 2017 با حضور 
بالروس و روسیه از روز پنجشنبه گذشته در دو کشور 
آغاز شــده اســت. نزدیک به 12 هزار و 700 نیرو در 

این مانورهای نظامی شرکت دارند که 7200 نفر آنها 
بالروسی و ۵۵00 نفر روسی هستند. در این رزمایش ها 
همچنین حدود 70 جنگنده، 10 ناو و 680 تجهیزات 

نظامی زمینی از جمله 2۵0 تانک شرکت دارند.
پاکستان

خبرگزاری جیو پاکســتان: وزیر دفاع پاکســتان 
درخواســت های مکرر مقــام ارشــد آمریکایی برای 
مالقــات با خودش را رد کرده اســت. وی اعالم کرده 
»در نهایت اگر مقام آمریکایی خواستار دیدار با مقامات 
پاکستانی است باید با هم منصب خود مالقات کند نه 
وزیر دفاع.« بعد از اعالم اســتراتژی تازه ترامپ برای 
افغانستان، واشــنگتن به عناوین مختلف اسالم آباد را 
به حمایت از تروریسم متهم کرد.این مواضع به شدت 
پاکستان را خشمگین کرده است. در پاسخ به اقدامات 
آمریکا مسئولین آمریکایی که مجوز سفر به پاکستان 
را دریافــت می کنند تنها حق دیدار با هم منصب خود 

را خواهند داشت.

آمریکا
سی بی اس: وزیر خارجه آمریکا می گوید، واشنگتن 
در حال بررسی تعطیل کردن سفارت خود در کوبا است. 
رکس تیلرسون، تاکید کرده »ما این مسئله را در دست 
بررسی داریم و امکان دارد سفارت آمریکا در کوبا مجددا 
تعطیل شود.« باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا به 
ظاهر هم که شده روابط دو کشور را احیاء کرده بود اما 
دونالد ترامپ، پس از روی کار آمدن تاکید کرد روابط 

آمریکا را به موضع خصمانه بازمی گرداند.
اردن

ایســنا: ســایت »بازفید« آمریکا از سفر محرمانه 
پادشاه اردن به واشنگتن دو هفته قبل از انتصاب دونالد 
ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا پرده برداشت. در 
این ســفر،  ملک عبداهلل دوم، پادشاه اردن با سه تن 
از مشــاوران ارشد کاخ ســفید در منهتن دیدار کرده 
است. محور این دیدارها صحبت درباره »طرح مارشال 
خاورمیانه« مربوط به »راه اندازی ۴0 رآکتور هسته ای 

با اهداف صلح آمیز« عنوان شده است. 
فلسطین

فارس: یکشــنبه شب به مناســبت اعیاد یهودی، 
بیش از 3 هزار صهیونیســت به مســجد ابراهیمی در 
»الخلیل« واقع در جنوب کرانه باختری یورش بردند. 
مســجد ابراهیمی یا حرم ابراهیمی شریف، چهارمین 
مکان مقدس در میان مســلمانان محسوب می شود، 
این مسجد در شهرک قدیمی الخلیل در جنوب کرانه 

باختری واقع شده است.
چین

رویترز: وزیر خارجه چین با ســفر به پاناما اولین 
سفارت پکن در پاناما را افتتاح کرد. دو کشور اعالمیه 
رســمی مشترکی را درباره برقراری روابط دیپلماتیک 
در ســطح ســفیر، امضا کردند. »ونگ یی«، پاناما را از 
جمله کشــورهای مهم آمریکای التین نامیده و گفته 
 »مردم چین همیشــه دوستی با مردم پاناما را گرامی 

می دارند.«

پادشاه بحرین عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی را رسمًا کلید زد


