
اخبار

9 بینالملل
| یکشنبه | 21 آبان         1396 |

| شماره 4609 |

تظاهرات علیه برگزاری نماز در فرانسه
مس��لمانان فرانس��ه ب��ه رغ��م تظاهرات 

مخالفان برگزاری نم��از جمعه به دعوت حق�وق بش�ر
شهردار راستگرای شهر کلیشی در شمال 

فرانسه، به این فریضه دینی عمل کردند.
 فض��ای ضد اس��امی در حالی در اروپ��ا ادامه دارد که به 
رغم تظاهرات مخالفان برگزاری نماز جمعه به دعوت ش��هردار 
راستگرای شهر کلیشی در شمال فرانسه، به این فریضه دینی 

عمل کردند.
این روزها اسام ستیزی و نادیده گرفتن حقوق مسلمانان 
در فرانس��ه ابعاد جدیدتری گرفته است بگونه ای که در اقدامی 
ضد اس��امی ش��هرداران فرانسوی در شهر کلیش��ی واقع در 
اس��تان او - دو - ِس��ن علیه برگزاری نماز جمعه در خیابان ها 
تظاهرات کردند. این تظاهرات به درخواست ِرمی موزو شهردار 
ش��هر کلیشی از حزب راستگرای »جمهوریخواهان« و با هدف 

جلوگیری از برگزاری نماز جمعه در این شهر برگزار شد.
کلیش��ی در جمع تظاهر کنندگان که ش��عار ملی فرانسه 
را س��ر داده بودند، گفت: امروز وزارت کشور به وظایفش عمل 
نمی کند و من باید ضامن حفظ آرامش و آزادی مردم در شهرم 
باش��م. جمهوری )فرانس��ه( امروز تحقیر ش��ده و من مطمئن 
هس��تم که در آینده این طور نخواهد شد. شهردار کلیشی در 
ادامه خاطر نش��ان ک��رد که اگر الزم باش��د در هفته های بعد 
نیز ب��ه برگزاری تظاهرات مبادرت خواه��م کرد. من صاحبان 
ش��رکت ها را نیز بس��یج کرده ام تا با ایجاد گروهی بزرگ )به 
دولتمردان( بگوییم، ببینید چه تصویری از جمهوری فرانس��ه 

ارائه کرده اید.
یک��ی از نمازگزاران نیز تظاهرکنندگان مخالف نماز جمعه 
در خیاب��ان را عامل تفرقه بین مردم معرف��ی کرد. وی گفت: 
آن ها می خواهند بین م��ردم تفرقه بیندازند تا ما در خیابان ها 
انگشت نمای سایرین باشیم. من َسلَفی و افراط گرا نیستم. ما 

طرفدار اسام در فرانسه هستیم. 

کاهش چشمگیر محبوبیت مرکل و حزبش 
نتای��ج جدیدترین نظرس��نجی از کاهش 

سب���ز چش��مگیر محبوبیت صدر اعظم آلمان و قاره 
ح��زب وی حدود ۲ ماه بع��د از برگزاری 

انتخابات پارلمانی در این کشور خبر می دهد.
براساس نظرسنجی موسسه "اینفراتست دیامپ" که به سفارش 
"آ ار دی" و روزنامه "دی ولت" آلمان انجام ش��ده اس��ت حدود ۲ 
م��اه بعد از برگ��زاری انتخابات پارلمانی در آلم��ان، احزاب متحد 
 مسیحی باز هم با کاهش محبوبیت در بین شهروندان آلمانی روبرو 
ش��ده اند. از طرفی تردیدهای ش��هروندان درباره تشکیل ائتاف 
موسوم به جامائیکا ) ائتاف احزاب متحد مسیحی، لیبرال دموکرات 

و سبزها( در کشورشان نیز افزایش پیدا کره است.
موسس��ه اینفراتست دیامپ این نظر س��نجی را در هفته 
ج��اری از بین حدود بیش از هزار ش��هروند آلمانی انجام داده 
است. در این نظر سنجی اتحادیه احزاب متحد مسیحی حدود 

۲ درصد نس��بت به ماه اکتبر با کاهش محبوبت مواجه شده و 
تنها 30 درصد آرای ش��هروندان را به دست آورد. این بدترین 
ارزیاب��ی برای احزاب متحد مس��یحی در 11 س��ال گذش��ته 

محسوب می شود.
نتیج��ه این نظر س��نجی نش��ان داد که حزب سوس��یال 
دموک��رات ۲1 درص��د آراء را بدس��ت آورده و ح��زب افراطی 
جایگزین��ی برای آلمان نیز با کس��ب 13 درصد آراء همچنان 
قدرتمندتری��ن حزب در این کش��ور باقی مان��د. حزب لیبرال 
دموک��رات نی��ز 1۲ درصد آراء و س��بزها ه��م 11 درصد آراء 
شهروندان را کسب کردند. چپ ها نیز 9 درصد آراء شهروندان 
را بدس��ت آوردند. این نظر سنجی همچنین نشان می دهد که 
اکثر ش��هروندان آلمانی ائتاف موس��وم ب��ه جامائیکا را دولت 
خوبی نمی دانند. 5۲ درصد ش��هروندان چنین نظری داشتند. 
تنها 45 درصد شهروندان تشکیل چنین ائتافی در کشورشان 
را مثبت ارزیابی می کنند. این در حالی اس��ت که در ماه اکتبر 

57 درصد شهروندان چنین نظری داشتند.

یکا و کره جنوبی مانور آمر
 مانور مشترک دریایی چهار روزه واشنگتن و سئول 
در س��واحل شرقی کره جنوبی آغاز شد؛ مانوری که در 

آن سه ناو هواپیمابر آمریکایی هم حضور دارند.
آسوش��یتدپرس خبر داده که مانور نظامی مشترک 
دریایی آمریکا و ک��ره جنوبی در بحبوحه تنش ها با کره 
شمالی، از دیروز با حضور سه ناو هواپیمابر آمریکایی آغاز 
شده است. این مانور 4 روزه در سواحل شرقی کره جنوبی، 
در ادامه تحرکات نظامی آمریکا در منطقه و همزمان با تور 
آسیایی دونالد ترامپ آغاز شد. ناوهای »یو اس اس رونالد 
ری��گان«، »تئودور روزولت« و »نیمیتس«، در طی این 4 

روز مانور در آن شرکت خواهند کرد.

ون از ترامپ انتقاد ماکر
رئیس جمهوری فرانس��ه در مصاحبه جدیدی درباره 
اختافاتش با همتای آمریکایی خود درباره توافق تغییرات 
آب  و هوایی پاریس و معاهده هسته ای ایران سخن گفت.

به گزارش ایسنا، امانوئل ماکرون در مصاحبه با مجله 
تایم گفت: انتشار توئیت کاری در شأن ریاست جمهوری 
نیست. من شخصا نه توئیت می کنم و نه فالو. این کار با 
حریمی که ش��ما برای حکومتداری و ریاست جمهوری 
الزم دارید، فاصله دارد. ش��ما برای اینکه رئیس جمهور 
باش��ید، باید اندکی از تح��والت، از جریان دائمی اخبار 
و واکنش ها دور باش��ید.  تفاوت��ی میان رئیس جمهوری 
39 س��اله فرانسه با رئیس جمهوری 71 ساله آمریکا که 
مش��هور به استفاده از توئیتر اس��ت، وجود دارد. ترامپ 
درباره همه مس��ائل از سیاس��ت گرفته تا ورزش روزی 

چندین بار توئیت می کند.

برکناری مقام ارشد سلطنتی تایلند 
یکی از مقام های ارش��د س��لطنتی تایلند به خاطر 
اقدامات شیطانی شامل داشتن روابط خارج از ازدواج و 
مجبور کردن معش��وقه اش به سقط جنین از کار برکنار 

شد.
ب��ه گ��زارش خبرگزاری فرانس��ه، این مقام ارش��د 
س��لطنتی تایلند که "دیستورن واجارودایا" نام دارد، به 
دلیل رسوایی شامل داشتن روابط خارج از ازدواج، مجبور 
کردن معش��وقه اش به سقط جنین و مجبور کردن وی 
به ازدواج با یک مرد دیگر مورد غضب پادش��اهی تایلند 
قرار گرفته و از کار برکنار شد. در ادامه این بیانیه آمده 
اس��ت: این معاون ارشد از نام پادشاهی تایلند برای فرار 
از مالیات به منظور وارد کردن خودرویی خارجی برای 
جایگزین��ی یکی از خودروهای از کار افتاده س��لطنتی 

نیز متهم است.

بازگشت نظامیان گرجستانی 
نظامی��ان گرجس��تانی پ��س از 7 م��اه حضور در 

افغانستان به کشور خود بازگشتند.
به گزارش تس��نیم، دسته دوم نظامیان حافظ صلح 
گرجس��تان در افغانس��تان پس از پایان ماموریت هفت 
ماهه خود در این کش��ور به گرجس��تان بازگشتند، اما 
ش��مار نظامیان بازگشتی مشخص نیست. این نظامیان 
که در مدت هفت ماه حضور خود در افغانستان در پایگاه 
هوایی »بگرام« واقع در ش��مال کابل حضور داشتند با 
هواپیماهای آمریکایی به تفلیس، پایتخت گرجس��تان 
بازگش��تند. گرجستان از س��ال ۲009 نیروهای نظامی 
خ��ود را تحت رهبری ناتو به افغانس��تان اعزام کرد و با 
اینکه این کشور هنوز به عضویت سازمان ناتو درنیامده 

اما بیش از 800 نظامی مستقر در افغانستان دارد.

یل یاضتی در برز تظاهرات ضد ر
هزاران تن از مردم برزیل در اعتراض به اقدامات ریاضتی 
دولت این کش��ور ش��امل قوانی��ن کار که ب��ه زودی اجرایی 

می شود، به خیابان ها آمدند.
به گزارش رویترز، معترضان علیه پروژه اصاحات مربوط 
به بازنشس��تگی و گسترش خصوصی سازی که از سوی میشل 
تامر، رئیس جمهوری برزیل اعام ش��ده، دست به راهپیمایی 

گس��ترده زدند.یکی از معترضان که 57 س��ال سن دارد و در 
جریان راهپیمایی در س��ائوپائولو حضور داشت، گفت: ما باید 
از تخریب کشور، از بین رفتن دستاوردهای اجتماعی و تهدید 
علیه دموکراس��ی جلوگیری کنیم. اعتراضات گسترده دیگری 

همچنین در ش��هرهایی چون ریودوژانیرو و همچنین پایتخت 
برزیل برگزار ش��د.  همچنین تظاهرات دیگری علیه اقدامات 
ریاضت��ی در ماه های اخیر به ویژه در خواس��ت برای اعتصاب 

سراسری برگزار شد.

گزارش

یکا توافق اقیانوس آرام بدون آمر
در ادام��ه روند افول جایگاه جهان��ی آمریکا، یازده 
کش��ور حاش��یه اقیانوس آرام و بدون حضور آمریکا به 

توافق تجاری مشترک دست یافتند.
 فقط س��اعاتی از س��خنرانی جنجالی دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا، در ویتنام که مدعی شد دیگر اجازه 
نمی دهد هیچ کشوری از آمریکا سوء استفاده کند، گذشته 
بود که یازده کش��ور عضو پیمان تجاری ترنس پاسیفیک 
توانستند به توافقی جامع بدون حضور آمریکا دست یابند.

ترامپ در سخنرانی نشست »اَپک« مدعی شده بود: 
چین از تجارت با ما س��وء استفاده کرده است. البته من 
چین یا کش��ور های دیگر را س��رزنش نمی کنم و مقصر 
اصلی را دولت های پیش��ین آمریکا می دانم. دیگر اجازه 

نمی دهیم کسی از آمریکا سوء استفاده کند.
با گذش��ت کمتر از ۲4 س��اعت از این س��خنرانی 
انتقادی ترامپ، بیانیه ای صبح دیروز از سوی 11 کشور 
عضو پیمان تجاری اقیانوس آرام منتش��ر و در آن اعام 
ش��د: توافق تجارت آزاد آس��یا - پاسفیک که ترامپ در 
روز های نخس��ت رسیدن به ریاس��ت جمهوری آمریکا 
خ��روج یک جانبه از آن را اعام کرده بود، به قوت خود 
پابرجا اس��ت و با نظر موافق هم��ه 11 عضو، این توافق 

تجاری بدون حضور آمریکا اجرا خواهد شد.
بدون شک ترامپ که در روز های پایانی سفر آسیایی 
خود به س��ر می برد از توافق حاصل شده میان کشور های 
اقیانوس آرام هیچ خوشحال نخواهد شد؛ زیرا این توافق به 
روشنی نشان می دهد کشور های منطقه آسیا - پاسفیک 
تمایل چندانی به ادامه خرید های تجاری از آمریکا ندارند.

در بیانیه منتشر شده آمده است: وزرا مفتخر هستند 
اعام کنند آن ها برای توافق تجاری آزاد میان کشور های 
آسیا - پاسفیک بر سر »عناصر اصلی« تفاهم کامل دارند. 
این عناصر اصلی ب��رای اجرایی کردن توافقنامه جامع و 

پیشرو همکاری های تجاری منطقه کاربرد دارند.
البته قرار ب��ود بیانیه نهایی در مورد این توافق روز 
جمع��ه و همزمان با حضور ترام��پ در اجاس »اَپک« 
منتشر شود؛ اما سخنرانی سراسر انتقادی رئیس جمهور 
آمری��کا و ابراز نگرانی کانادا درم��ورد پیامد های توافق، 
آن را به تاخیر انداخت. ترامپ در نشس��ت تاکید داشت 
همکاری و توافق های دوجانبه را به توافق های چندجانبه 
ترجیح می دهد. اما »ش��ی جین پینگ«، رئیس جمهور 
چین، نظری مخالف با وی داشت و تاکید کرد کشور های 
اقیان��وس آرام باید از تجارت های چن��د جانبه حمایت 
کرده و به دنبال اقتصاد باز باشند. این سخنان »شی« با 

تشویق و حمایت حاضران مواجه شد. 

ادعاه��ای  ب��ه  واکن��ش  در 
گ�زارش ويژه

گروهبينالملل
سعودی درباره اجرای اسام 
میانه رو، رئیس جمهور ترکیه 
با انتقاد از اس��تفاده از واژه »اس��ام میانه رو« این 
واژه را ابداع و س��اخت و پرداخته کشورهای غربی 

برای ضربه زدن به دین اسام خواند.
 در حالی که اخیرا ولیعهد عربس��تان سعودی 
مدعی شده که ریاض خواهان بازگشت به »اسام 
میانه رو« اس��ت، رئیس جمهور ترکیه می گوید که 
این واژه ابداع غرب برای تضعیف دین اسام است. 
دوم آبان ماه، ولیعهد عربستان سعودی در نشست 
معرف��ی ابرپروژه »نئوم« گفت که عربس��تان قصد 
دارد ب��ا نابودی افکار افراطی به س��مت »اس��ام 

میانه رو« برگردد.
محم��د بن س��لمان همچنی��ن در مصاحبه با 
روزنام��ه گاردین هم این اظهارنظ��ر خود را تکرار 
ک��رد و ب��ا تک��رار روایت گفتم��ان غ��رب درباره 
اس��ام گفت که کشورش را به اس��ام میانه رو باز 
می گرداند. به گزارش راش��ا ت��ودی، رئیس جمهور 
ترکیه در سخنرانی برای شورای مشورتی زنان در 
سازمان همکاری اس��امی در آنکارا، واژه »اسام 
میانه رو« را واژه ای ساخت و پرداخته غرب خواند. 
رج��ب طیب اردوغ��ان بدون نام ب��ردن از ولیعهد 
عربستان سعودی در س��خنرانی خود گفت: »واژه 
"اس��ام میانه رو" دوباره در حال اس��تفاده ش��دن 
اس��ت. غرب مبدع واژه اس��ام میانه رو است. اصا 
چیزی به اسم اس��ام میانه رو یا غیرمیانه رو وجود 
ندارد و تنها یک اسام وجود دارد. هدف از استفاده 
از چنین واژگانی، تضعیف و ضربه زدن به اس��ام 
است«. اظهارات رئیس جمهور ترکیه درباره »اسام 
میان��ه رو« در حالی مطرح ش��ده که ولیعهد جوان 
سعودی در راستای خشنودسازی کشورهای غربی 

اخیرا بارها از این واژه استفاده کرده است. غرب با 
ادعای اسام میانه رو مقابله با جریان های مقاومت 
را اجرا می کند در حالی که فضای سرکوب در اروپا 

و آمریکا نیز علیه مسلمانان شدت گرفته است. 
در ادامه تحقیقات مرب��وط به پرونده جنجالی 
دخالت روس��یه در انتخابات ریاست جمهوری اخیر 
آمریکا، "مایکل فلین" مشاور مستعفی امنیت ملی 
کابینه ترامپ در مظان اتهام دریافت رشوه از سوی 
دولت ترکیه جهت دزدیدن و تحویل "فتح اهلل گولن" 

واعظ و روحانی ترکی��ه ای مقیم آمریکا، قرار گرفته 
است. روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا در گزارشی 
نوش��ت پلیس فدرال آمریکا )اف بی آی( دست کم 4 
نف��ر را در رابطه با این موض��وع تحت بازجویی قرار 
داده اس��ت. براس��اس گزارش جدید وال اس��تریت 
ژورنال، فلین در میانه های دسامبر ۲016، در کلوب 
بیت و یکم نیوی��ورک با نمایندگانی از دولت ترکیه 
ماق��ات کرده ب��ود. موضوع این دیدار درخواس��ت 
دول��ت ترکیه از فلین برای رب��ودن فتح اهلل گولن از 

اقامتگاهش در پنسیلوانیای آمریکا و بردن او با یک 
جت اختصاصی به جزیره "ایمرال��ی" در دریای اژه 
بوده اس��ت. براساس گزارش وال استریت ژورنال در 
این ماقات خصوصی، نمایندگان ترکیه به فلین 59 
ساله و پسر او پیشنهاد پرداخت 15 میلیون دالر پول 
بابت ربودن و تحویل گولن به ترکیه را داده بودند. 

براساس گزارش ژورنال، مقامات پلیس فدرال 
آمریکا هم اینک برای کسب اطاع از چند و چون 
اته��ام جدید فلین و ماقات او با نمایندگان دولت 
ترکیه در کلوب بیس��ت و یکم نیویورک، از 4 نفر 

بازجویی و تحقیق می کنند.
گفتنی است پیشتر اسنادی از البی گری فلین 
برای دولت ترکیه در رس��انه های آمریکا منتش��ر 
شده است. براس��اس گزارش وال استریت ژورنال 
4 نف��ر تحت بازجویی برای ای��ن اتهام در ماقات 
ماه دس��امبر حاضر نب��وده و از جزیی��ات ماقات 
فلین و پسرش با نمایندگان ترکیه اطاعی ندارند. 
همچنین هنوز معلوم نش��ده که 15 میلیون دالر 
پول پیشنهادی ترکیه به فلین، ردوبدل شده یا نه! 
گفتنی است دولت ترکیه از زمان کودتای نافرجام 
تابس��تان سال گذشته در این کشور، فتح اهلل گولن 
را ب��ه رهبری ای��ن کودتا متهم ک��رده و از دولت 
آمریکا خواسته تا او را برای محاکمه به این کشور 
مس��ترد کند. وزارت دادگستری ترکیه اعام کرده 
هزاران صفحه س��ند و مدرک درباره دست داشتن 
گولن در کودتای نافرجام سال گذشته ترکیه را به 

مقامات قضایی آمریکا تحویل داده است
خبر دیگ��ر از ترکیه آنک��ه تحقیقات جدیدی 
درب��اره س��خنرانی ۲014 صاح الدی��ن دمیرتاش 
ک��ه در حال حاض��ر در زندان به س��رمی برد، آغاز 
شد.دادستانی ترکیه از صاح الدین دمیرتاش، رهبر 
محبوس حزب دموکراتیک خلق خواس��ته اس��ت 
که توضیحات خود را ب��ه صورت مکتوب به عنوان 
بخشی از تحقیقات آغاز شده درباره سخنرانی اش در 
سال ۲014 در مرسین ارائه دهد. وکای دمیرتاش 
این درخواس��ت را رد کرده و گفته اند که دمیرتاش 
هنوز از مصونیت پارلمانی در زمان ارائه س��خنرانی 
برخ��وردار بوده اس��ت. برهمین اس��اس نمی توان 

هیچگونه اقدام نظامی در این باره انجام داد.
پس از پاس��خ وکای دمیرتاش دادستانی نیز 
درخواس��ت خود را پس گرفته و درخواست کتبی 
به پارلمان علیه دمیرتاش ارسال کرده است. رهبر 
ح��زب دموکراتیک خلق در اکتبر س��ال ۲016 به 
اتهامات تروریستی بازداشت شد. این بازداشت پس 
از لغ��و مصونیت برخی از نمایندگان پارلمان انجام 
گرفت. خبر دیگر از ترکیه آنکه ارتش ترکیه اعام 
کرد، 115 "تروریست" را در عملیات گسترده خود 

در ترکیه و شمال عراق از پای در آورده است. 
در ط��ول این عملیات 115 تروریس��م کش��ته 
ش��دند، 9 قبضه اس��لحه، دو پرتاب کننده موشک، 
دو می��ن کن��ار ج��اده ای و بی��ش از 10 کیلوگرم 
موادمنفجره نیز توقیف شد. بنابر اعام ارتش ترکیه 
در بخشی از این عملیات اقداماتی برای مبارزه علیه 
قاچاق انس��ان و موادمخدر نیز انجام گرفت. این دو 
اقدام به عنوان منبع درآمدی مهم برای سازمان های 
تروریستی محسوب می شوند. عملیات ضد تروریسم 
در استان های جنوب شرقی از جمله شرناک، دیاربکر 

و در مناطق شمالی عراق انجام گرفته است.

واکنش رئیس جمهور ترکیه به ادعاهای دينی بن سلمان

واژه اسالم میانه رو ابداع غرب علیه اسالم است

ام��ور  هماهنگ��ی  دفت��ر 
بشردوس��ت س��ازمان مل��ل غ�رب آس�یا

"اوچ��ا" از تش��دید تجاوزات 
دش��من صهیونیستی علیه غیر نظامیان فلسطینی 

خبر داد.
 این نهاد بین المللی با انتش��ار گزارشی تحت 
عنوان "حمایت از غیر نظامیان" به تشریح تجاوزات 
دشمن صهیونیس��تی علیه مردم فلسطین در بازه 

زمانی ۲4 اکتبر تا 6 نوامبر جاری پرداخت.
در این گزارش آمده اس��ت که ارتش اس��رائیل 
در س��ی ام اکتبر یک تونل را در زیر دیوار واقع در 
نوار مرزی باریکه غزه با فلس��طین اش��غالی منفجر 
کرد که درپی این تجاوز 1۲ فلس��طینی به شهادت 
رسیده و 1۲ تن دیگر زخمی شدند.در این گزارش 
می خوانیم که این تعداد قربانیان تجاوزات اسرائیل از 
زمان رخدادهای سال ۲014 تاکنون بی سابقه بوده 
اس��ت. اوچا در گزارش خود آورده اس��ت: نیروهای 
ارتش رژیم صهیونیستی در ماه گذشته به سوی دو 
فلسطینی در جاده 465 در نزدیکی شهرک یهودی 

حلمیش واقع در نزدیکی رام اهلل آتش گشودند که 
درپی این جنایت یکی از آنان به ش��هادت رسیده و 
دیگری مجروح ش��د. در این گزارش تصریح ش��ده 
اس��ت: اشغالگران صهیونیست در بازه زمانی مذکور 
۲9 فلس��طینی را در جری��ان درگیری ب��ا آنان در 
بخش های مختلف اراضی اشغالی فلسطین زخمی 
کردند. اوچا گزارش داد: نیروهای اس��رائیلی در بازه 
زمانی مذکور دس��ت به 166 مورد عملیات تفتیش 

زدند و 179 فلسطینی را اسیر کردند.
خبر دیگر آنکه مناب��ع امنیتی تل آویو ضمن 
اذعان به قدرت موشکی و نیروی انسانی حزب اهلل 
در هر جن��گ آتی تاکید کرد، بدترین س��ناریوی 
جنگ بعدی شلیک روزانه چند هزار موشک از غزه 
و لبنان به عمق اسرائیل است. روزنامه فرامنطقه ای 
»رای الیوم« در یادداشتی با عنوان «جنگ آتی با 
لبنان ابعاد متعددی خواهد داشت« ، تاکید کرد: با 

وجود هراس افکنی سعودی ها درباره جنگ پیش 
روی لبنان، تصمیم س��ازان تل آویو درصدد کنترل 
اوضاع و تاکید بر این هس��تند که رژیم اش��غالگر 
صهیونیستی قصد حمله نظامی به لبنان را ندارد.

 رای الی��وم ب��ه نق��ل از منابع��ی امنیت��ی در 
تل آویو که بلندپایه خوانده ش��دند نوشت: بدترین 
س��ناریو برای مردم اسرائیل پرتاب روزنامه هزاران 
موشک به جبهه داخلی اسرائیل است و مسئوالن 
نهاد امنیتی اس��رائیل ارزیابی کردند که اگر شاخه 
نظامی حزب اهلل چراغ سبز بگیرد ضربه ای گسترده 
نه فقط به جبهه مقدم اس��رائیل وارد می کند بلکه 
به طور خاص عمق اس��رائیل هم با موش��ک های 

دقیق هدف گرفته می شود.
این اظهارات را تحلیلگر مسائل نظامی اسرائیل 
در پایگاه خبری عبری زبان »والا« بیان کرده است 
با وجود اینکه تل آویو تاش های فشرده ای را به کار 

بسته تا هراس و نگرانی خود را از جنگ سوم لبنان 
مخفی نگاه دارد .به نوش��ته رای الی��وم آنهایی که 
پیگیر مسائل اسرائیل هستند متوجه شدند که ارکان 
سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی درخصوص هر 
آنچه که به حزب اهلل مربوط است دچار سردرگمی 
ش��دیدی شده چراکه این حزب به توسعه زرادخانه 
نظامی خ��ود ادامه می دهد تا آنجایی که »آویگدور 
لیبرمن«، وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی آش��کارا 
اعام کرد که حزب اهلل شبیه یک ارتش شده است 
و تس��لیحات بسیاری از کشورهای ناتو هم از لحاظ 
کیفی و کمی به پای حزب اهلل نمی رس��د از همین 
رو تل آویو او را دشمن شماره یک خود می داند کما 
اینکه ارتش اسرائیل حزب اهلل را ارتش دوم از حیث 

قدرت در منطقه می نامد.
الزم به ذکر اس��ت نیروهای اشغال گر اسرائیل 
ح��رم ابراهیمی را در ش��هر الخلیل بس��ته و مانع 

از ورود فلس��طینیان به این حرم ش��دند تا فضا را 
برای شهروندان یهودی جهت برگزاری عید "ساره 

یهودی" فراهم کنند.
حسام عابدین، مدیر روابط عمومی و رسانه ای 
الخلیل تاکید کرد، رژیم صهیونیس��تی همیشه این 
سیاس��ت را برای کاهش تعداد فلسطینیان در شهر 
قدیم��ی الخلیل در جنوب کران��ه باختری در زمان 
برگ��زاری اعیاد یه��ودی ادامه می ده��د. وی ادامه 
داد، اکنون هم اش��غال گران اسرائیل تقویت تعداد 
نیروه��ای خود را آغاز و به بهانه حفظ امنیت یگان 
جدیدی به نیروهای خود اضافه کرده  و مدارس این 
شهر را با هدف مانع تراشی در روند آموزش بسته اند. 
مس��جد ابراهیمی در بخش قدیمی شهر الخلیل و 
تحت کنترل رژیم صهیونیستی قرار دارد. در الخلیل 
حدود 400 شهرک نش��ین اس��کان دارند و حدود 
1500 سرباز اس��رائیلی نیز از این شهرک نشین ها 
حراست می کنند. در داخل مسجد قبور و بارگاه های 
انبیاء الهی چون ابراهیم )ع(، اس��حاق )ع(، یعقوب 

)ع( و یوسف )ع( واقع هستند.

تشديد تجاوزات رژيم صهیونیستی علیه مردم فلسطین

همزمان با اس��تمرار س��کوت جهانی در 
خط برابر کشتار مس��لمانان میانمار، سازمان س����ر

بین الملل��ی مهاجرت : بیش از 600 هزار 
نفر از آوارگان روهینگیایی از اوت از میانمار گریخته اند.

 س��خنگوی س��ازمان بین المللی مهاجرت اع��ام کرد از 
۲5 اوت تاکن��ون 613 ه��زار نف��ر از آوارگان روهینگیای��ی از 
خش��ونت های دول��ت میانمار ف��رار کرده و به بن��گادش پناه 

برده اند.
جوی��ل میلمن با اش��اره به کمب��ود اردوگاه های اس��کان 
آوارگان گف��ت» آوارگان روهینگیایی ناگزیرند در اردوگاه های 
بسیار ش��لوغ و غیر قابل سکونت و همچنین نقاط دورافتاده و 

نامناسب دامنه تپه ها مستقر شوند.«
وی اف��زود ای��ن آوارگان ب��ا ش��رایط نامناس��ب زندگی و 
همچنین عدم دسترس��ی به امکانات بهداش��تی روبرو هستند 
و انتق��ال کمک های بشردوس��تانه برای آن��ان تقریبا ناممکن 
ش��ود. سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت خاطر نشان کرد 
دسترس��ی به منطقه کوتوپالونگ که در حال حاضر 4۲3هزار 

آواره در آن مستقر هستند به شدت با مشکل روبروست.
افزون برآن، ش��یب های تند و راهه��ای خطرناک، وضع را 

برای کودکان و افراد سالخورده دشوار کرده است.
سازمان بین المللی مهاجرت به منظور تاش برای تسهیل 
در روند انتقال کمک های بشردوس��تانه به دست کم 50 هزار 
آواره روهینگیایی در اکتبر 850 متر جاده احداث کرد. براساس 
اظهارات مس��ئوالن این سازمان، قرار اس��ت شش طرح جاده 
سازی دیگر در اینگونه مناطق اجرا شود. دبیرکل سازمان ملل 
پایان دادن به خش��ونت ها علیه مس��لمانان روهینگیا و اعطای 

حق شهروندی به آنها را از دولت میانمار خواستار شد.
 »آنتونی��و گوت��رش« دبیرکل س��ازمان مل��ل اعام کرد 
ک��ه اولویت اصلی و ض��روری پایان دادن به خش��ونت ها علیه 
مسلمانان روهینگیا است و آنها باید به خانه های خود بازگردند 

و وضعیت حقوقی شان مشخص شود.
براس��اس گ��زارش »دیلی میل«، وی افزود: س��ازمان ملل 
همچنان بر »دسترس��ی بشردوس��تانه بدون مان��ع« به تمامی 
مناطق ش��مال ایالت »راخین« مکانی که بی��ش از 600 هزار 

مس��لمانان روهینگیا پیش از فرار به بنگادش در آنجا زندگی 
می کردند، مصر است. دبیرکل سازمان ملل قصد دارد به منظور 
حضور در یک اجاس مش��ترک میان س��ازمان ملل و »انجمن 
ملل آسیای جنوب شرقی« با موضوع وضعیت روهینگیا به اروپا 
و آس��یا س��فر کند. گوترش ادامه داد: آنچه ک��ه رخ داده یک 
فاجعه عظیم اس��ت و سطح خش��ونت و جنایات مرتکب شده 
توس��ط ارتش میانمار امری است که ما نمی توانیم در مورد آن 
سکوت کنیم. وی بیان کرد: ما نه تنها به توقف درگیری ها علیه 
این مسلمانان نیاز داریم بلکه بر بازگرداندن حق آنها نیز اصرار 
داریم. دبیرکل سازمان ملل گفت: آوارگان روهینگیا باید توانایی 
بازگشت داوطلبانه ،ایمن و شرافتمندانه را به مناطقی که از آنجا 
آمده، داشته باشند نه اینکه در اردوگاه ها به سر ببرند. گوترش 
افزود: همچنین ریشه های اصلی تبعیض مسلمانان روهینگیا از 

جمله وضعیت حقوقی آنها باید مورد توجه قرار گیرد.
وی به طور جدی اعطای حق ش��هروندی و یا به رس��میت 
ش��ناختن قانونی آوارگان روهینگیا را از دولت میانمار خواستار 
ش��د. دبیرکل سازمان ملل با تحسین بیانیه شورای امنیت آن را 
»یک گام مهم رو به جلو« خواند. براس��اس این گزارش، شورای 
امنیت سازمان ملل روز دوشنبه با صدور بیانیه ای خشونت ها علیه 
اقلیت مس��لمانان روهینگیا را به ش��دت محکوم کرد و از دولت 
میانمار خواس��ت تا دیگر از نیروی نظام��ِی بیش ازحد در ایالت 
راخین استفاده نکند و گام هایی را برای تحقق حقوق بشر در این 
منطقه بردارد. همچنین نماینده ویژه کانادا در امور میانمار اظهار 
کرد، جاستین ترودو به رهبر میانمار گفت، اقدامات بیشتری الزم 

است تا قتل عام مسلمانان روهینجایی متوقف شود.
 "باب را" در نشس��ت جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا و 
آنگ س��ان س��وچی، رهبر میانمار که برای شرکت در اجاس 
همکاری اقتصادی آس��یا پاس��یفیک در دانانگ ویتنام به سر 
می برند، حضور داش��ت. این جلس��ه 45 دقیقه ای تنظیم شده 
بود تا طی آن به مساله قتل عام ادامه دار مسلمانان روهینجایی 
در میانمار با اکثریت بودایی پرداخته شود. باب را که اواخر ماه 
گذشته به این منطقه رفت تا دیدار مستقیمی از شرایط آن جا 
داش��ته باشد، پس از این نشست به خبرنگاران گفت، ترودو از 

شدت خشونت ها ابراز ناامیدی کرد.

فرار 600 هزار روهینگیايی از میانمار
ب��ه منظ��ور پیش��برد مذاک��رات خروج 

بریتانیا از اتحادیه اروپا، این نهاد به لندن چ�����الش
۲ هفته فرصت داد که موضع گیری کند.

بنابر گزارش خبرگزاری آلمان، اتحادیه اروپا اعمال فشارها 
ب��ر بریتانی��ا را افزایش داده و به همین دلی��ل ۲ هفته به این 
کشور فرصت داده است تا در زمینه برگزیت به توافق برسد در 
غیر این صورت بروکسل در زمینه روابط آتی همکاری نخواهد 
داشت. »میش��ل بارنیه« رئیس مذاکره کننده اتحادیه اروپا در 
ای��ن مورد گفت: »اگر در مدت 14 روز درباره مس��ایل کلیدی 
مرب��وط به چارچوب خروج این کش��ور از اتحادیه اروپا توافقی 
حاصل نش��ود، در ماه دس��امبر و بنابر آنچه برنامه ریزی شده، 

مذاکرات پیش نخواهد رفت.«
پی��ش از این پارلمان اروپا ب��ه مواضع دولت بریتانیا مبنی 
بر اینکه توافق درباره حقوق ش��هروندی با اتحادیه اروپا بسیار 
دور از دس��ترس است، واکنش نشان داد و چنین موضع گیری 
را نادرس��ت خوانده بود. این نهاد اروپایی ضمن هشدار درباره 
چنین رویکردی همچنین اعام کرد که پیش��نهاد لندن برای 
س��اختار پذیرش شهروندان اروپایی برای اقامت در بریتانیا هم 
کافی نیست. اتحادیه اروپا تاکید دارد که نخست باید تعهدات 
مالی بریتانیا در برابر اتحادیه اروپا مش��خص شود و پس از آن 
می توان به مذاکرات در زمینه برگزیت با این کشور ادامه داد.

با این حال به تازگی »ترزا می« نخست وزیر بریتانیا گفته 
بود که این کش��ور به بهترین توافق برگزیت )خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا( دست خواهد یافت. مذاکرات برای خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت میان لندن و بروکسل از 19 
ژوئن آغاز ش��ده اس��ت و انتظار می رود تا پایان مارس ۲019 
ادامه داشته باشد. قرار است ۲ طرف در این مدت زمان قوانین 
جدید را تدوین کنند. مردم بریتانیا )انگلیس، ولز،  اس��کاتلند، 
ایرلندش��مالی( س��ال ۲016 با ش��رکت در همه پرسی رای به 
خروج از اتحادیه اروپا دادند و س��ال ۲017 مذاکرات دو ساله 

خروج آغاز شد که باید تا مارس ۲019 به پایان برسد.
در ش��رایطی دور جدی��د مذاکرات برگزیت از س��ر گرفته 
ش��ده که سه مسئله میزان پول پرداختی لندن به بروکسل در 
قبال تعهدات مالی اش، حقوق ش��هروندان اروپایی در انگلیس 

و مرزهای این کش��ور با ایرلند، مهمترین محورهای مذاکرات 
طرفین است.

یورونیوز گزارش داد که دور شش��م مذاکرات برگزیت بین 
اتحادیه اروپا و انگلیس از س��ر گرفته شد. به نوشته این رسانه، 
به نظر می رسد در این دور برخاف دوره های گذشته مذاکرات 
ک��ه بدون نتیجه و کس��ب توافق به پایان رس��ید، توافق هایی 

هرچند نه به اندازه کافی در حال شکل گیری است.
میش��ل بارنیه کمیس��ر اتحادیه اروپا و مس��ئول مذاکرات 
برگزیت در پایان دور شش��م گف��ت: »می خواهیم و ناگزیریم 
ش��رایطی را اجرا کنیم تا بصورت عملی ملزم به کس��ب توافق 
باش��یم چراکه برای جدایی کامل انگلیس از اتحادیه اروپا تنها 
تا ماه مارس س��ال ۲019 زمان باقی است«. وی اعام کرد که 
پانصد روز پس از رأی موافق مردم انگلیس به خروج از اتحادیه 

اروپا همچنان هیچ توافقی در این زمینه بدست نیامده است.
دیوی��د دیویس وزی��ر برگزیت انگلیس ه��م در کنفرانس 
خبری که در محل کمیسیون اروپا در بروکسل برگزار می شد، 
گفت: »باید در اولین زمان ممکن مش��کل ناش��ی از مرزهای 
ایرلند ش��مالی و جمه��وری ایرلند را مرتفع کنی��م. برای این 
کار بای��د دوباره حد اصلی مرزهای داخل��ی "بریتانیای کبیر" 

را تعیین کنیم«.
برخی از طرفداران برگزیت در دولت تراز ِمی بر این باورند 
که دولت بای��د بدون امضای هرگونه توافق��ی از اتحادیه اروپا 
خارج ش��ود. آنها بر ای��ن باورند که اتحادیه اروپ��ا نیز نیازمند 
یک جدایی نظام بند اس��ت و انگلیس باید در برابر هر فش��اری 
مقاومت کند. با این حال یک دیپلمات ارشد اروپایی بر این باور 
است که برای زمینه سازی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نباید 
ش��تابزده عمل کرد. مقامات اتحادیه در اظهارنظرهای رسمی 
خود می گویند که انگلیسی ها برای خروج باید با دستی پر پول 
وارد مذاکرات ش��وند. به جز مبلغ پرداختی مدنظر انگلیس که 
مورد توافق اتحادیه اروپا نیس��ت موان��ع مهم کلیدی دیگر در 
راه رسیدن به توافق، شامل وضعیت حقوق شهروندان اروپایی 
در خاک انگلیس و عکس آن است. همچنین موضوع مرزهای 
انگلی��س جمهوری ایرلن��د در جزیره ایرلن��د )مرزهای ایرلند 

جنوبی و شمالی( مطرح است.

ضرب االجل اتحاديه اروپا برای انگلیس


