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جنوب شرق آسيا اين روزها با نسل كشی مسلمانان ميانمار 
به يكی از محورهای رس��انه ای جهان مبدل شده است. در كنار 
آنچه در درون ميانمار و ابعاد گس��ترده اين جنايت ضد بشری 
روی می ده��د يك نكت��ه مهم مطرح اس��ت و آن تاثيرات اين 

فاجعه بر چين و اهداف منطقه ای و جهانی آن است. 

ه��ر چند كه ش��ايد در ظاهر اي��ن تح��والت ارتباطی به 
هم نداش��ته باش��د اما بررسی ريشه ای سياس��ت ها و موقعيت 
جغرافيايی و جمعيتی چين نكاتی قابل تامل را به همراه دارد. 
آنچه در ميانمار می گذرد در محافل رس��انه ای و سياسی غربی 
به ش��دت مورد تاكيد است نقش بودائيان در كشتار مسلمانان 
ميانمار اس��ت بگونه ای كه حتی نقش ارت��ش و دولت در اين 
كش��تار را كتمان می كنن��د. اين رويكرده��ا در حالی صورت 
می گيرد كه بيشترين جمعيت بودايی در چين بوده و به نوعی 

نقش محوری در اين عرصه دارد. 
در همين حال پكن تالش دارد تا ارتباطی گس��ترده بويژه 
در حوزه اقتصادی با كشورهای اسالمی داشته باشد و از سوی 
ديگ��ر به عنوان اقتصاد برتر جهانی ايفای نقش نمايد. مجموع 
اين اقدامات يك پيامد به همراه دارد و آن افول جايگاه آمريكا 
در اقتص��اد جهانی و تزل��زل جايگاهش در ميان كش��ورهای 

اسالمی خواهد بود.

 بر اين اس��اس آمريكا از محورهای اصلی برنانه های خود 
را گرفتارس��ازی چين در مناقش��ات منطقه ای و جهانی و نيز 
تضعيف جايگاه جهانی آن قرار دارده است. بحران كره شمالی 
و درگيرس��ازی ش��به جزيره ك��ره در تقابل نظام��ی، تحريك 
كشورهای منطقه به سهم خواهی از دريای چين جنوبی، تاكيد 
بر گس��ترش روابط با تايوان، زمينه س��ازی ب��رای ادامه بحران 
امنيتی در پاكستان و حتی گسيل داعش به اين كشور، اعمال 
فشار بر پاكستان و تالش برای دوری آن از چين با تحريم های 
اقتصادی و نظامی، اس��تمرار سياس��ت تقابل با ايران و روسيه 
را می توان بخش��ی از اين تحركات دانس��ت. ب��ه عبارتی ديگر 
می ت��وان گفت كه زنجيره تحركات آمري��كا در قالب محاصره 
كردن چين اجرا می ش��ود هر چند ك��ه در ظاهر اين تحوالت 

چندان ارتباطی به هم ندارد. 
 مجم��وع اين تحركات يك هدف ويژه دارد و آن ناكارآمد 
ساختن بانك آسيايی چين با سپرده 100 ميليارد دالری است 

كه با هدف احيای جاده ابريشم ايجاد كرده بود. اكنون بحران 
ميانمار و كشتار مسلمانان دو پيامد مهم دارد. نخست آنكه بر 
چالش��های امنيتی منطقه می افزايد و از سوی ديگر با توجه به 
جاي��گاه بودائيان در چين، به تنش ميان پكن و جهان اس��الم 
منجر می شود بحرانی كه با تحريك جريان های افراطی اويغورها 
در سين كيانگ می تواند هزينه های امنيتی بسياری برای پكن 
به همراه داش��ته باش��د. مجموع اين مولفه ها بر امنيت داخلی 
چين و اه��داف منطقه ای و جهانی چي��ن تاثير منفی خواهد 
داشت لذا پكن بايد تالش كند تا در حوزه ميانمار نقشی موثر 
ايفا كرده و ادامه بحران در اين س��رزمين جلوگيری نمايد. اين 
رويكرد پكن در كنار خنثی سازی طراحی های آمريكا عليه اين 
كش��ور می تواند زمينه ساز ارتقا جايگاه آن در معادالت جهانی 
ش��ود بويژه اينكه ميانجی گری های آمريكا هم��واره با ناكامی 
همراه ش��ده و پكن ب��ا اين ميانجی گ��ری می تواند از اين خال 

آمريكا برای رسيدن به جايگاه جهانی بهره گيرد. 

مترجم: حسين ارجلو2017/09/12كيوسك

ائتالفعربستانبهجنایاتجنگیادامهمیدهد
س��ازمان ديده بان حقوق بش��ر اعالم كرد كه ائتالف 
متج��اوز س��عودی از ماه ژوئن گذش��ته تاكن��ون، 5 بار 
حمالت��ی غيرقانونی به يمن انجام داده اس��ت كه درپی 
اين حمالت 39 يمنی از جمله 26 كودک جان خود را از 
دس��ت داده اند. عربستان در يكی از اين حمالت خود، 4 
منزل و يك بقالی را بمباران كرده است كه درپی آن 14 
نفر از اعضای يك خانواده، كش��ته شده اند. اين حمالت 
نقض قوانين جنگی به ش��مار می رود و اينگونه حمالت 

چه عمدی باشد يا سهوی، جنايت جنگی است.
تشدیدسرکوبگریآلخلیفهعلیهزندانیان

ش��ماری از خانواده ه��ای زندانيان بحرين��ی در زندان 
الحوض الج��اف گفتند كه در س��ايه ادام��ه اعتصاب غذای 
زندانيان، رژيم آل خليفه محدوديت های تحميلی عليه آن ها 
را تش��ديد كرده است. خانواده های زندانيان بحرينی تاكيد 
كردند كه مسئوالن زندان با هدف اعمال فشارهای بيشتر بر 
زندانيان، از ورود وسايل مورد نياز آن ها جلوگيری می كنند. 
زندانيان بحرينی خواستار انجام آزادانه مناسك دينی هستند 
و اين نگرانی را دارند كه به ويژه با توجه به نزديك شدن به 

ماه محرم، مسئوالن زندان، مانع انجام اين مراسم شوند.
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دامادترامپبایدازمقامشکنارهگیریکند
برخی از اعضای تيم حقوقی رئيس جمهوری آمريكا بر 
اين باورند كه جارد كوش��نر، داماد دونالد ترامپ، بايستی 
پي��ش از انتش��ار گزارش هايی درباره قص��ورش در اعالم 
تماس هايش ب��ا روس ها در ط��ی دوران انتقال قدرت، از 
منصب خود به عنوان مشاور و دستيار ترامپ كناره گيری 
می كرد. به نوش��ته اين روزنامه آمريكايی، هرچند در بين 
تيم حقوقی ترامپ بر سر ضرورت كناره گيری جارد كوشنر 
اتفاق نظری وجود ندارد، اما برخی از وكال، نگرانی خود از 

اين موضوع را به رئيس جمهوری منتقل كرده اند.
خیزلهستانبرایدرخواستغرامتیازآلمان

دولت لهستان ممكن است از آلمان تقاضای غرامتی 
به ارزش 840 ميليارد يورو كند. در گزارش كارشناسی 40 
صفحه ای پارلمان لهستان آمده است كه »آلمان بايد بابت 
خس��ارت هايی كه در طول جنگ جهانی دوم به بار آورده 
به لهس��تان غرامت بپردازد«. برخی مس��ئوالن لهستانی 
سخن از غرامتی 840 ميلياردی به ميان آورده اند. نشريه 
آلمانی اشپيگل با اشاره به گزارش پارلمان لهستان اذعان 
كرده اس��ت كه ارتش نازی هيتلر در هيچ كشور ديگری 

مانند لهستان ويرانی و كشتار به بار نياورد. 
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پلیسنظامیروسیهبهادلبسوریهاعزاممیشود
پلي��س نظامی روس��يه بزودی ب��رای كنترل اوضاع 
در منطق��ه كاهش تنش به اس��تان ادلب س��وريه اعزام 
می شوند. اين در حالی است كه در ابتدا تصور بر اين بود 
كه مس��ئوليت كنترل آتش بس در اس��تان ادلب برعهده 
تركيه باش��د. به عقيده كارشناس��ان، اين تغيير وضعيت 
به نفع مسكو و دمشق است، برای اينكه از يك سو نفوذ 
روسيه در س��وريه را افزايش داده و در عين حال امكان 
كنترل آنكارا بر اس��تان ادلب را از بين برده و به تماميت 

ارضی سوريه كمك خواهد كرد.
بیانیهکشورهایعربیدرخصوصقطر

عربس��تان، امارات، بحرين و مصر با صدور بيانيه ای 
جدي��د اعالم كردند كه قطر ب��رای بهبود وجهه خود در 
جامعه جهان��ی، ادعای آمادگی خود ب��رای گفت وگو را 
مطرح می كند. عبيد الزعابی نماينده امارات در س��ازمان 
مل��ل، در واكنش به اظهارات اخير محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانی وزير خارجه قطر، بيانيه ای در شورای حقوق بشر 
اين سازمان قرائت كرد. در اين بيانيه آمده است: امارات، 
عربس��تان، بحرين و مصر حق دارند به تالش برای جعل 

كردن حقايق پاسخ بدهند.
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حمایتترامپازکمکبهرژیمصهیونیستی
طب��ق توافق طرفين اس��رائيل تا س��ال 2028، 38 
ميلي��ارد دالر كم��ك از آمري��كا درياف��ت می كند. طی 
مذاكرات س��ال 2016 نخس��ت وزير رژيم صهيونيستی 
متمم��ی را امضا ك��رد كه به موج��ب آن هرگونه كمك 
تخصيص داده شده توس��ط كنگره بيش از 3.1 ميليارد 
دالر ب��رای اين س��ال مالی را بازگرداند. ام��ا كنگره اين 
بند را ناديده گرف��ت و 75 ميليون دالر كمك اضافی را 
در آخرين طرح خود اختصاص داد. ترامپ پيش��تر وعده 

انتقال سفارت آمريكا از تل آويو به قدس را داده بود.
کرهدانشهستهایخودرادراختیارایرانمیگذارد

مدير سيا گفت طرح اين مسئله كه ممكن است برخی 
كش��ورها مانند ايران برای خريد رازهای مربوط به برنامه 
هس��ته ای به كره شمالی نزديك شوند دور از ذهن نيست. 
پومپئو گفت همانطور كه كره شمالی به تالش برای پرتاب 
موفق موشك های دوربردتر و نصب تسليحات هسته ای به 
اين موشك ها ادامه می دهد، بسيار بعيد است كه در صورت 
دستيابی آنها به اين قابليت، آن را در اختيار گروه های ديگر 
قرار ندهند و ايران مطمئنا يكی از كش��ورهايی اس��ت كه 

مايل است برای دستيابی به اين قابليت هزينه كند.
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مغ�رب: ده ها فع��ال حقوقی با برگ��زاری تظاهراتی 
در »رباط«، همبس��تگی خود با »حميد المهداوی« و دو 
روزنامه نگار بازداش��تی ديگر كه بيش از 10 ماه است در 
بازداشت بسر می برند، را اعالم كردند. شركت كنندگان در 
اين تظاهرات كه بنا به دعوت هيأت همبستگی با »حميد 
المهداوی« و ديگر روزنامه نگاران برگزار شد، شعارهايی در 
خصوص درخواست آزادی روزنامه نگارانی كه در اعتراضات 

»حراک الريف« بازداشت شده اند، سر دادند.

اردن: دولت اردن اعالم كرد كه با همكاری روس��يه 
برای تدوين طرح��ی به منظور پايان دادن به درگيری ها 
در جنوب غربی سوريه در سريع ترين زمان ممكن تالش 
می كن��د. دولت اردن پس از اي��ن ديدار اعالم كرد كه دو 
طرف درباره تدوين طرحی برای پايان دادن به درگيری ها 
در جنوب غربی س��وريه در س��ريع ترين زمان ممكن در 
چارچوب توافقنامه صلح منطقه مرزی، به توافق رسيدند.

مص�ر: مردم مصر ب��ا پی بردن به اش��تباه خود در 
مورد مس��ائل سوريه، خواستار اخراج معارضان سوری از 
كشورشان هس��تند.مردم مصر خواستار اخراج مخالفان 
س��وری از اين كشور هس��تند و بر اين درخواست مردم 
مصر ب��رای اخراج معارض��ان س��وريباورند، درخصوص 
تحوالت سوريه فريب خورده اند و به همين خاطر فعاالن 
حقوقی اين كش��ور تحركات قضايی را برای بيرون راندن 

اين افراد كه آنها را مزدور می دانند؛ آغاز كرده اند.

لبنان: »س��عد حريری« نخست وزير لبنان در سفر 
خود به مس��كو با »س��رگئی الروف« وزير امور خارجه 
روس��يه ديدار و گفت وگو كرده اس��ت. حريری در اين 
دي��دار گفته اس��ت: »به بازگش��ت آوارگان س��وری به 
كشورشان ضمن دستيابی به راه حل سياسی در سوريه 
اميدوار هس��تيم«. وی اف��زود: »ما با تروريس��م مقابله 
می كنيم و می خواهيم قدرت ارتش لبنان در راس��تای 

تقويت كشور، افزايش يابد.«

قزاقستان: ش��ركت اتمی قزاقستان قصد دارد در 
آين��ده نزديك تحويل اورانيوم از اين كش��ور به امارات 
متح��ده عربی را انجام دهد. بنا به اطالع ش��ركت اتمی 
قزاقس��تان، در اين راستا بين شركت ملی گاز اتم پروم 
قزاقستان و شركت انرژی هسته ای امارات متحده عربی 
يك يادداش��ت تفاهم همكاری در زمينه انرژی اتمی و 
صلح آميز به امضا رسيد. شركت انرژی هسته ای امارات 

متحده عربی در سال 2009 تاسيس يافته است.

قط�ر:قطر ب��ه بيانيه منس��وب به داع��ش كه در 
رس��انه های س��عودی و اماراتی منتش��ر ش��د، واكنش 
نش��ان داد و گف��ت: اي��ن مس��ئله فص��ل جدي��دی از 
دروغ های عربستان اس��ت. در اين گزارش تحت عنوان 
»رسانه های كشورهای محاصره كننده قطر بيانيه داعش 
را جعل كرده اند«، آمده كه رس��انه های سعودی و ديگر 
كشورهای محاصره كننده قطر كارشان به جايی رسيده 
كه س��خنگويان داعش ش��ده اند. در اين گ��زارش آمده 
است، »اتفاقی كه افتاد فصل جديدی از دروغ هايی است 
كه روزنامه س��عودی الرياض با عنوان »داعش كمك به 

قطر را علنی كرد«، آغاز كرده است.
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گروه بين الملل
بحران س��از  وسوس��ه های  و 
برخی مقامات اقليم كردستان 
ع��راق، پارلم��ان ع��راق در نشس��ت دي��روز به رد 
همه پرس��ی جداي��ی منطقه كردس��تان رأی داد و 

برگزاری آن را غيرقانونی دانست.
پارلم��ان عراق، درخواس��ت ش��مار زيادی از 
نمايندگان مبنی بر قرار گرفتن مسئله همه پرسی 
جدايی منطقه كردس��تان در دس��تور كار نشست 

امروز را پذيرفت و درباره آن رای گيری كرد.
80 نماين��ده پارلمان عراق، درخواس��ت داده 
بودند تا در نشست ديروز، درباره عدم قانونی اعالم 
كردن همه پرس��ی جدايی رای گيری شود. پارلمان 
عليه اين همه پرس��ی رای داد و اعالم كرد كه آن 
را رد می كند و نخست وزير نيز ملزم به اتخاذ كليه 

تدابير الزم برای حفظ وحدت عراق است.
»حنان الفتالوی« از نمايندگان حاضر در اين 
نشس��ت، اعالم كرد كه اين همه پرس��ی برخالف 
قانون اساس��ی اس��ت و از نظر ما ب��ه تجزيه عراق 

منجر می شود.
پس از رد همه پرس��ی جداي��ی در رای گيری 
امروز پارلم��ان، نمايندگان كرد حاضر در پارلمان، 
س��الن را به نش��انه اعتراض ترک كردن��د. اين در 
حالی است كه رياست منطقه كردستان، همچنان 
ب��ر برگزاری اين رفراندوم در 25 س��پتامبر جاری 
تاكيد كرد. ديروز رئيس منطقه كردستان عراق در 
سايه مخالفت تركمانی ها و عربهای ساكن كركوک 

با همه پرسی جدايی، وارد اين استان شد.
 در اي��ن مي��ان عرب های كرك��وک نيز مانند 
تركمانی ه��ا از اربيل خواس��تند ك��ه در برگزاری 
همه پرس��ی جدايی در اين استان تجديدنظر كند 

زيرا اين امر، امنيت و ثبات و همزيس��تی مسالمت 
آمي��ز ميان اقوام مختلف در اين اس��تان را تهديد 
می كن��د. اين درخواس��ت عرب های كركوک، پس 
از آن ص��ورت می گي��رد كه تركمانی های س��اكن 
اين اس��تان، ضمن رد همه پرس��ی جدايی منطقه 
كردس��تان، اع��الم كردن��د كه اين همه پرس��ی را 

تحريم می كنند و نتايج آن را نمی پذيرند. 
»اسماعيل الحديدی« از رهبران حاضر در اين 
ش��ورا، طی كنفرانس��ی خبری كه خبرنگار شبكه 
»روداو« ني��ز در آن حض��ور داش��ت؛ گفت: ضمن 
تش��كر از تالش های كليه نيروهای عراقی قهرمان 
شامل ارتش، الحشد الشعبی، پليس فدرال، مبارزه 

با تروريس��م، پيش��مرگه و عش��ائر در آزادس��ازی 
مناطق مختلف كش��ور از لوث وجود تكفيری های 
داع��ش كه هن��وز نيز ادام��ه دارد، از دولت محلی 
كرك��وک و دول��ت منطقه كردس��تان ني��ز تقدير 
می كنيم كه به هزاران آواره جنگ زده از شهرهای 
مختلف عراق پناه دادند و از آنها اس��تقبال كردند. 
الحديدی تاكيد كرد كه بايد رايزنی با دولت فدرال 
با حضور نمايندگانی از كليه طيف های س��اكن در 
كرك��وک، ادامه يابد تا به نتايج��ی كه مورد قبول 

تمامی طرف ها است، برسيم.
هشت حزب تركمانی، رسما برگزاری همه پرسی 
منطقه كردستان را در استان كركوک تحريم و آن 
را فاقد وجاهت قانونی اعالم كردند. »حسن توران« 
مع��اون رئيس ح��زب جبه��ه تركمان��ی و يكی از 
نمايندگان پارلمان عراق پس از نشست نمايندگان 
8 ح��زب تركمانی در كركوک، در جمع خبرنگاران 
گفت: نماين��دگان تركمانی تصمي��م گرفته اند كه 
همه پرس��ی جداي��ی از عراق را تحري��م كنند و به 
نتايج غيرقانونی آن نيز پايبند نخواهند شد. تمامی 
نمايندگان تركمانی از تمامی احزاب، موضعی واحد 

اعالم كرده اند و اين همه پرسی را رد می كنند.
در اي��ن مي��ان ح��زب الوف��اء الوطن��ی العراق 
دادخواس��تی را علي��ه رئيس منطقه كردس��تان و 

استاندار كركوک به دادگاه فدرال كشور ارائه كرد.
 اين حزب از طريق پايگاه اطالع رس��انی خود 

اعالم كرد كه اين دادخواس��ت ها با استناد به ماده 
اول قانون اساسی تنظيم شده است كه بر اساس آن، 
جمه��وری عراق به عنوان يك دولت فدرال واحد و 
مستقل دارای حاكميت معرفی شده كه نظام حاكم 
بر آن، جمهوری پارلمانی و دموكراتيك است و نص 
اين قانون اساس��ی ضامن وحدت آن است. لذا اين 
قانون مخالف هرگونه درخواس��ت يا طرح تقس��يم 
كشور است. دادخواستها عليه بارزانی و كريم نيز در 
پی اصراری های مستمر آنها بر برگزاری همه پرسی 
جدايی تنظيم ش��ده است. خبر ديگر آنكه نماينده 
ويژه سازمان  ملل در عراق، در ديدارهايی جداگانه 
ب��ا نخس��ت وزير و رئيس منطقه كردس��تان عراق 
گفت وگو كرد. در بيانيه دفتر نخس��ت وزيری عراق 
آمده است كه در اين ديدار، درباره جنگ با داعش، 
پيروزی های حاصل ش��ده، روند تكميل آزادسازی 
مناط��ق باقی مانده در س��يطره تكفيری ها و اوضاع 

سياسی جاری در عراق گفت وگو شد.
خب��ر ديگ��ر آنكه در ح��وزه امنيت��ی يكی از 
فرماندهان الحش��د الش��عبی با اش��اره به آمادگی 
كامل برای آزادسازی مناطق باقی مانده در اشغال 
داع��ش در غرب االنبار، اعالم كرد كه الحش��د در 

انتظار دستور آغاز عمليات است.
»ج��واد الطليب��اوی« از فرماندهان »الحش��د 
الش��عبی« عراق، اعالم كرد كه كليه تداركات الزم 
برای آزادس��ازی شهرستان »القائم« واقع در غرب 
اس��تان »االنب��ار« و برقراری امني��ت در مرزهای 
مشترک با س��وريه تهيه شده است. از سوی ديگر 
وزير خارجه عراق طی س��خنرانی خود در نشست 
اتحاديه عرب خواس��تار اتحاد كشورهای عربی در 
برابر رژيم صهيونيس��تی ش��د و درباره همه پرسی 

منطقه كردستان هشدار داد.

ضمنتاکیدبرحفظیکپارچگیعراقصورتگرفت

مخالفت پارلمان عراق با وسوسه های بارزانی 

تاکیددبیرکلحزباهلللبنانبرپیروزیمقاومتدرسوریه

تاریخمنطقهرامیسازیم
دبيركل حزب اهلل لبن��ان ضمن اعالم اينكه 

مقاومت در سوريه پيروز شده، بر ساخت غرب مق���اوم�ت
آسيای جديد توسط مقاومت تاكيد كرد.

سيدحس��ن نصراهلل در ديدار س��االنه خود با مبلغان دينی 
در آس��تانه ماه محرم تأكيد كرد مقاومت در سوريه پيروز شده 

و آنچه باقی مانده »نبردهای پراكنده « است.
نصراهلل گفت: ما به امور خود در اين نبرد )جنگ س��وريه( 
آگاهي��م ، ش��هدا، مجروحان و اس��رای ما مع��ادالت را تغيير 
می دهن��د و تاري��خ كل منطقه را می نويس��ند ن��ه فقط تاريخ 
لبنان. ما در س��وريه پيروز شده ايم؛ پروژه آخر شكست خورد و 

می خواهد مذاكره كند تا برخی دستاوردها را كسب كند.
وی تأكيد كرد: مس��ير پروژه آخر شكس��ت خورد و مسير 
پروژه ما كه متحمل س��ختی های بسياری در آن شديم، پيروز 
شد و نتايج بزرگی ، معادالت را به نفع امت تغيير خواهد داد.

نصراهلل در ادامه گفت: نبرد با داعش و النصره بزرگترين رنجی 
بود كه از سال 2010 تا كنون با آن زندگی كرديم و خطرناک تر 
از جنگ 2006 بود. از سال 2011 مطمئن بوديم كه فتنه بزرگی 

رخ خواهد داد و پروژه ای آمريكايی - اسرائيلی - قطری - سعودی 
با هدف نابودی مقاومت و آرمان فلسطين وجود دارد.

دبيركل ح��زب اهلل لبنان در ادامه گف��ت: در آغاز حوادث 
س��وريه، به ايران رفتم و با ]آيت اهلل[ سيدعلی خامنه ای رهبر 
جمهوری اس��المی ديدار كردم در آن زمان همه معتقد بودند 
كه نظام س��وريه طی 2 يا 3 ماه سقوط خواهد كرد، ما ديدگاه 
خ��ود را مطرح كردي��م و گفتيم اگر در دمش��ق نجنگيم بايد 
در هرمل، بعلبك، ضاحي��ه، الغازيه، بقاع غربی و جنوب لبنان 
بجنگيم. رهبر جمهوری اس��المی ايران ح��رف من را تكميل 
كرد و گفت: نه فقط در اين مناطق بلكه در كرمان، خوزستان 
و ته��ران و... اي��ن جبهه چند محور دارد: مح��ور ايران، محور 
سوريه، و محور لبنان. فرمانده محور سوريه »بشار اسد« است 

و بايد كاری كنيم كه پيروز شود و پيروز خواهد شد.
 با گذش��ت يكسال ونيم يا 2 سال ، عربستان پيامی برای 
بش��ار اسد فرستاد و گفت س��وريه در كنفرانسی قطع روابط با 

حزب اهلل و ايران را اعالم كند تا بحران كشورش تمام شود.
سيدحسن نصراهلل در ادامه گفت: ما از همان ابتدا به برادران 
عراقی خود هشدار داديم اگر با داعش نجنگندو اين گروهك بر 
ديرالزور مس��لط ش��ود ، هدف بعدی داعش ، عراق خواهد بود. 
پيش بينی ما درس��ت از آب درآمد و اين گروهك تروريستی بر 

ثلث عراق مسلط شد.

اعترافدیدهبانحقوقبشربهجنایاتعربستاندریمن

سعودیبایدبه»لیستسیاه«بازگردد
ديده ب��ان حقوق بش��ر اعالم ك��رد: ائتالف 

سعودی در حمالت 2 ماه اخير در يمن، 39 حق�وقبش�ر
غيرنظامی از جمله 26 كودک را كش��ته و 

جنايات جنگی مرتكب شده و بايد به ليست سياه بازگردانده شود.
ر حالی كه حمالت كور ائتالف عربستان سعودی به يمنی ها 
از دو س��ال و نيم قبل همچنان ادامه دارد، حاال ديدبان حقوق 
بش��ر بر ارتكاب »جنايات جنگی« اين ائت��الف در يمن تاكيد 
كرده اس��ت. ديدبان حقوق بش��ر ائتالف به رهبری عربس��تان 

سعودی در جنگ يمن را به جنايات جنگی متهم كرده است.
طب��ق اعالم اين نهاد حقوق بش��ری، در حمالت هوايی دو 
م��اه اخير ائتالف س��عودی، 39 يمنی ش��امل 26 كودک جان 
خود را از دس��ت دادند. بنا به اعالم ديدبان حقوق بشر، ائتالف 
س��عودی 5 حمله هوايی عامدانه يا از س��ر بی مالحظگی به 4 
منزل مس��كونی و يك خواربار فروشی در يمن انجام داد كه در 
اين حمالت مغاير با قوانين جنگ، جان غيرنظاميان گرفته شد. 
مدير بخ��ش خاورميانه ديدبان حقوق بش��ر در بيانيه ای اعالم 
ك��رده كه »قول های مك��رر ائتالف به رهبری س��عودی درباره 

انج��ام حمالت هوايی مطابق با قوانين، كودكان يمنی را از اين 
حمالت مس��تثنی نمی كنند. »سارا ليا ويتس��ون« افزود: »اين 
موضوع بر ضرورت بازگشتن فوری ائتالف )سعودی( به فهرست 
س��اليانه "ليست شرم" سازمان ملل)ليست سياه ناقضان حقوق 
كودكان( تاكيد می كند«. چهارم آگوست بود كه يك هواپيمای 
ائتالف عربس��تان سعودی يك منزل مس��كونی در صعده يمن 
را ه��دف ق��رار داد و 9 عض��و يك خانواده ش��امل 6 كودک را 

كشت؛ كودكانی كه از 3 تا 12 سال سن داشتند.
س��وم جوالی هم در يك حمل��ه هوايی ديگر، 8 عضو يك 
خانواده در اس��تان تعز يمن ش��امل همسر و يك دختر 8 ساله 

كشته شدند. 
در جديدتري��ن گ��زارش يك س��ازمان حقوق��ی از ميزان 
خسارت های جانی، مالی، فرهنگی و اقتصادی جنگ عربستان 
علي��ه مردم يمن تأكيد ش��ده كه با گذش��ت 900 روز از اين 
جنگ بيش از 34 هزار نفر ش��هيد يا زخمی شده اند. براساس 
گزارشی كه مركز حقوقی »حقوق و توسعه« منتشر كرده است 
بعد از گذش��ت نزديك به 900 روز از آغاز جنگ ائتالف عربی 
به س��ركردگی عربستان عليه يمن 12 هزار و 907 غيرنظامی 
يمن��ی از جمله 2768 كودک و 1980 زن ش��هيد و 21 هزار 
و 165 غيرنظام��ی از جمله 2598 كودک و 2149 زن زخمی 

شده اند.


