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وسیه  یکا علیه ر ادعای انتخاباتی آمر
روس��یه به دنبال اعمال نف��وذ و تاثیر بر 

خط انتخاب��ات می��ان دوره ای 2018 آمریکا ســــر
است. خبرگزاری فارس: روسیه به دنبال 
اعمال نف��وذ و تاثیر بر انتخابات می��ان دوره ای 2018 آمریکا 

است
رهبران س��ازمانهای اطالعاتی و جاسوس��ی آمریکا هشدار 
دادند که روس��یه به دنبال مداخل��ه در انتخابات میان دوره ای 
س��ال 2018 آمری��کا از طریق ش��بکه های اجتماعی، انتش��ار 
پروپاگان��دا و گزارش��های منح��رف کننده، همانن��د آنچه در 

انتخابات سال 2016 انجام داد، است.
به گزارش رویترز، دن کاتز رئیس اطالعات ملی آمریکا به 
یک کمیته کنکره این کش��ور گفته که مسکو و دیگر نهادهای 
خارجی به دنبال حمله به انتخابات آمریکا و کشورهای اروپایی 
طی س��ال جاری و بعد از آن هس��تند. وی افزود که روس��یه 

معتقد است این تالشها طی سالهای گذشته منجر به تضعیف 
دموکراسی در آمریکا شده است.

کاتز که پیش از این س��ناتور بود و توسط ترامپ به عنوان 
مقام ارشد جامعه اطالعاتی آمریکا منصوب شد در این کمیته 
به س��ناتورها گفت؛ صادقانه بگویم، آمریکا تحت حمله اس��ت. 
ش��ک ندارم که مس��کو تالشهای موفق گذش��ته خود را برای 
تاثی��ر گذاری بر انتخابات 2018 هم به کار خواهد گرفت. وی 
به راههای احتمالی روسیه برای نفوذ به انتخابات آمریکا اشاره 
ک��رد و افزود؛ در س��طح پایی��ن ما انتظار داریم که مس��کو از 
تبلیغات، شبکه های اجتماعی، ش��خصیتهای غیرواقعی و... به 
دنبال تش��دید فرس��ایش های سیاس��ی و اجتماعی در ایاالت 

متحده است.
محافل اطالعاتی و امنیتی آمریکا پیش از این نیز روس��یه 
را به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا 
و کم��ک به پی��روزی دونالد ترام��پ کرده ان��د، ادعاهایی که 

تاکنون نتوانسته اند به خوبی آن را ثابت کنند. 

گام جدید انصارالله برای تحکیم ثبات یمن 
شبه نظامیان وابس��ته به محور »جنوب 

خط یمن« تحت حمایت ام��ارات و نیروهای ســــر
جنبش »انصاراهلل« مس��تقر در س��احل 

غربی، مارب و غرب تعز بر سر تبادل سرا توافق کردند.
یک منبع میدان��ی جنوب یمن به پایگاه خبری »العربی« 
گفت که » در توافق تعز، هشت اسیر وابسته به انصاراهلل مقابل 
آزادی ی��ک نیروی جنوب یمن و تحویل اجس��اد هفت نیروی 

دیگر آزاد شدند.«
 کمیته ملی امور اسرا وابسته به انصاراهلل در بیانیه  ای اعالم 
کرد که دو عملیات تبادل اسرا در دو محور ساحل غربی-مارب 
انجام ش��د که به موجب آن 12 اس��یر وابسته به ارتش یمن و 

انصاراهلل آزاد شدند.
در اردیبهشت ماه گذشته در جریان مذاکرات کویت میان 
انصاراهلل و دولت مس��تعفی یمن تحت حمایت عربستان بر سر 

تبادل اس��را توافق ش��ده بود، اما س��ازمان ملل در اجرای این 
توافق ها به دلیل کارشکنی های دولت مستعفی شکست خورد. 
تجاوزات عربس��تان س��عودی و ائتالف آن علی��ه یمن به بهانه 
بازگرداندن قدرت به عبدربه منصور هادی، بیش از دو س��ال و 
نیم است که ادامه دارد و طی این مدت بیش از 36 هزار نفر از 

مردم یمن کشته و ده ها هزار نفر دیگر زخمی شده اند.
»آنتونیو گوترش« دبیر کل سازمان ملل دیروز پس از پایان 
ماموریت اسماعیل ولد الشیخ احمد در یمن به شورای امنیت 
نامه ای ارسال و در آن اعالم کرد که »مارتین گریفیتس« تبعه 

انگلیسی گزینه جایگزین است.
»آنتون��ی گوترش« دبیرکل س��ازمان ملل اخیرا یک تبعه 
انگلیسی به نام »مارتین گریفیتس« را به عنوان نماینده جدید 
س��ازمان ملل در امور یمن به جای »اس��ماعیل ولد الش��یخ« 

معرفی کرده است.
جایگزینی تبعه انگلیس��ی به نام »مارتین گریفیتس« قرار 

است تا پایان ماه فوریه این جابجایی صورت بگیرد.

یت امیدوارکننده است برگز
وزیر خارجه انگلیس در سخنانی برای متحد کردن 
موافق��ان و مخالفان خروج این کش��ور از اتحادیه اروپا 
ب��ر دالیل امیدوارکننده این جدای��ی و نتیجه فاجعه بار 

همه پرسی دیگر تاکید می کند.
 به گزارش مهر، »بوریس جانس��ون« وزیر خارجه 
انگلی��س س��عی دارد این اطمینان را به م��ردم بریتانیا 
بدهد که برگزیت )خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا( باعث 
امیدواری می شود و باعث ترس نمی شود. جانسون طی 
یک س��خنرانی سعی خواهد کرد پل هایی میان کسانی 
که رای به ماندن در اتحادیه اروپا دادند و دولت انگلیس 
که س��عی در خ��روج از این اتحادی��ه دارد، برقرار کند. 
وی تاکی��د دارد، برگزاری یک همه پرس��ی دیگر برای 
رای ب��ه خروج یا عدم خروج از اتحادیه اروپا اش��تباهی 
وحشتناک است که می تواند منجر به احساس خیانتی 

دائمی و از بین نرفتنی شود.

رای عدم اعتماد دولت هلند
به دنبال استعفای وزیر خارجه هلند، امکان مطرح 
ش��دن رای عدم اعتماد به دولت در پارلمان این کشور 

قوت گرفت.
بناب��ر گزارش خبرگ��زاری آلم��ان، بحث ها در پی 
پیش��نهاد »خیرت ویلدرز« سیاس��تمدار راس��ت گرای 
افراط��ی در ای��ن زمینه ق��وت گرفت. دول��ت ائتالفی 
هلند متش��کل از چهار حزب فقط یک رای بیش��تر در 
پارلمان هلند در مقایس��ه با دیگر اح��زاب دارد. با این 
حال رس��انه های هلندی درباره اینکه رای عدم اعتماد 
بتواند نتیجه بخش باش��د، ابراز تردید کرده اند. زیلسترا 
در پارلمان هلند اس��تعفای خ��ود را اعالم کرد. وی روز 
دوش��نبه 23 بهمن ماه حرف هایش درب��اره »والدیمیر 

پوتین« رئیس جمهور روسیه را پس گرفت. 

وسیه با ترکیه  دومین قرارداد اس-400 ر
یک منبع دیپلماتیک از قصد مس��کو و آنکارا برای 
امض��ای ق��راردادی در خصوص تحوی��ل محموله دوم 

سامانه های اس-400 به ترکیه خبر داد.
به گزارش ف��ارس، یک منب��ع دیپلماتیک نظامی 
اعالم کرد که روسیه و ترکیه در نظر دارند تا قراردادی 
ب��رای تحویل دومی��ن محموله س��امانه پدافند هوایی 
»اس-400« در سال 2020 به امضا برسانند. این منبع 
به خبرگزاری »تاس« گفت، »پس از تحویل نخس��تین 
محمول��ه در ماه م��ی یا ژوئن س��ال 2020، طرف های 
روس و ترکی��ه ای قصد دارند تا ق��رارداد جدیدی برای 
تحوی��ل دومین محموله اس-400 در س��ال بعد از آن 

یعنی سال 2021 امضا کنند.«

خدمت اجباری در فرانسه
رئیس جمهور فرانسه در نظر دارد علیرغم مخالفت 
وزیر دفاع و پس از گذش��ت چندین سال، خدمت نظام 

وظیفه را در این کشور اجباری کند.
بنابر گزارش ایندیپندنت، ماکرون همچنین موضع 
»فلوران��س پارلی« وزیر دفاع را مبنی بر اختیاری بودن 
خدمت س��ربازی را نپذیرفت. 2 دهه اس��ت که خدمت 
نظامی وظیفه در فرانس��ه اختیاری اس��ت. ماکرون در 
جری��ان رقابت های انتخاباتی خود اع��الم کرده بود که 
قص��د دارد برای هم��ه جوانان ش��رایط تجربه زندگی 
نظامی را فراهم کند تا به این ترتیب حس وطن پرستی 

و انسجام اجتماعی در آنها تقویت شود. 

یکا  هشدار پکن به آمر
وزارت خارجه چین در واکنش به تهدید تحریم های 
جدید علیه این کش��ور هشدار داد هر اقدام یکجانبه از 
س��وی آمریکا، ش��رایط تجارت جهان��ی را بدتر خواهد 

کرد.
وزارت خارج��ه چین دیروز ب��ه تهدید آمریکا برای 
تحریم ه��ای اقتصادی جدید علیه چین واکنش نش��ان 

داد.
به نوشته روزنامه گلوبال تایمز، وزارت خارجه چین 
گفت ه��ر اقدام یکجانب��ه  یا هر اق��دام حمایت گرایانه ، 
ش��رایط تجارت جهان��ی را بدتر خواهد ک��رد و به عزم 

برای بهبود اقتصاد جهانی آسیب می زند.
دونال��د ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه ش��نبه 
تهدی��د کرد تحریم های تازه اقتصادی علیه چین اعمال 

خواهد کرد. 
رئیس جمه��ور آمریکا چین را مته��م کرد صنایع 
آلومینیوم و فوالد آمریکا را تضعیف کرده است و افزود 
همه گزینه ها از جمله تعرفه را در نظر دارد. ترامپ افزود 
»آن ه��ا ]چینی ها[ صنعت ما را تخریب و بازارش��کنی 
می کنن��د و خانواده ه��ای کارگران را ناب��ود می کنند و 

نمی توانیم بگذاریم چنین چیزی اتفاق بیفتد«.
ای��ن س��خنان ترام��پ بع��د از آن مطرح ش��د که 
گزارش های��ی مبنی بر قصد چی��ن برای در نظر گرفتن 
سوبس��ید برای صادرات فوالد و آلومینیوم منتشر شد.  
چی��ن نیمی از فوالد جهان را تولید می کند و انتقاداتی 
علی��ه چین به دلیل تالش برای در دس��ت گرفتن بازار 

فوالد در راستای تقویت اقتصاد خودش، وجود دارد.
همچنی��ن گنگ ش��وانگ، س��خنگوی وزارت امور 
خارج��ه چین در گفت وگو با خبرن��گاران گفت آمریکا 
از نظر ت��وان نظامی همچن��ان بزرگترین قدرت جهان 
محس��وب می ش��ود. وی افزود: »اما م��ن نمی دانم این 

کشور چرا همچنان این قدر احساس ناامنی می کند.«
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه چی��ن تاکید کرد: 
»م��ا امیدواریم آمریکا از ذهنیت برد-باخت رها ش��ود، 
از منظر رویارویی به روابط قدرت های بزرگ نگاه نکند، 
روند توس��عه صلح آمیز را دنبال کند و با روسیه و چین 

برای تضمین صلح و ثبات جهانی همکاری کند.« 
در گ��زارش آمری��کا، همچنی��ن روس��یه، ایران و 
کره ش��مالی به عن��وان تهدیدات س��ایبری بزرگ علیه 
آمری��کا معرف��ی ش��ده اند. دن کوتس، مدیر س��ازمان 
اطالع��ات ملی آمریکا س��ه ش��نبه در نشس��ت کمیته 
اطالعاتی مجلس س��نای آمریکا گفت این کش��ور برای 
به حداقل رس��اندن حمالت سایبری، واکنش های خود 

را آماده کند.

ین فیلیپین  ح جایگز طر
وزی��ر دف��اع فیلیپین اعالم کرد: پ��س از آن که تفاهم بر 
س��ر خرید 16 فروند بالگرد از کانادا متوقف ش��د، از این پس 

احتم��ال دارد که این کش��ور از غیرغربی ه��ا از جمله چین و 
روسیه خرید نظامی کند.

به گزارش ایرنا، »دلفین لورنزو« وزیر دفاع فیلیپین اظهار 
داش��ت: ما اکن��ون کره جنوبی، چین، روس��یه، ترکیه و دیگر 

کش��ورها را برای خرید بالگرد از آن ها در نظر داریم. »لورنزو« 
ب��ا بیان این ک��ه فیلیپین در حال حاض��ر در مرحله تدارکات 
انجام این خرید ها اس��ت، اظهار داش��ت که برای رس��یدن به 
قرارداد متوقف ش��ده با کانادا بر س��ر خری��د 16 فروند بالگرد 

به ارزش 233 میلیون دالر، 2 س��ال مذاکره شده بود. مقامات 
کانادایی اس��تفاده احتمالی از بالگردها در نقض حقوق بش��ر 
را نگ��ران کننده خوانده و اعالم داش��تند که قرار نبوده از این 

تجهیزات برای عملیات جنگی استفاده شود.

سرکوب مسلمانان روهینگیایی 
گـزارش ويژه

گروهبينالملل
همچنان ادام��ه دارد چنانکه 
عال��ی  کمیس��یاری  رئی��س 
پناهندگان س��ازمان مل��ل  اعالم کرد ک��ه میانمار 
برخالف تعهداتش شرایط بازگشت امن روهینگیایی ها 

را فراهم نکرده است.
روهینگیایی ه��ا ب��ه جای آنکه طب��ق قرارداد 
بی��ن میانم��ار و بن��گالدش، به خانه هایش��ان در 
ایالت »راخین« میانمار بازگردند، در اردوگاههای 
موقت بنگالدش مستقر شده اند. »فیلیپو گرندی«، 
رئیس کمیس��یاری عالی پناهندگان سازمان ملل 
در س��خنانی که به ص��ورت تصویری در جلس��ه 
شورای امنیت پخش ش��د، اظهار داشت: بگذارید 
واضح بگویم که ش��رایط همچنان مساعد بازگشت 

داوطلبانه روهینگیایی ها به میانمار نیست.
وی دراین اظهارات که در رس��انه های آسیایی 
بازتاب یافته اس��ت ، گفت: میانمار هیچ اقدامی در 
زمین��ه رفع مش��کالتی که باعث فرار آن ها ش��ده 
نکرده اس��ت و برنامه ای برای رعایت حقوق آن ها 
که دهه هاست برای نداشتن حق شهروندی پایمال 

شده، ندارد.
6 م��اه قب��ل و در پی خش��ونت های ارتش و 
بودایی های افراط گ��رای میانمار حدود 800 هزار 
اقلیت مس��لمان روهینگیایی از روستاهایش��ان در 
ایال��ت »راخین« به همس��ایه میانم��ار، بنگالدش 
گریختند و پس از آن میانمار متعهد ش��ده بود که 
اجازه دهد روهینگیایی های گریخته از خشونت ها، 
به خانه هایش��ان بازگردند. میانمار روهینگیایی ها 
را ب��ه عن��وان مهاجران بنگالدش��ی به رس��میت 
می شناس��د، در حالی که آن ها چندین نسل است 

که در میانمار حضور دارند.
در جلسه شورای امنیت سازمان ملل، »نیکی 
هیلی« س��فیر ایاالت متحده آمریکا اظهار داشت 
که ش��ورا باید ارتش میانمار را مس��ئول کش��تار 
روهینگیایی ه��ا بداند و به »آنگ س��ان س��وچی« 
فشار بیاورد تا اعمال خش��ونت ها در میانمار را به 

رسمیت بشناسد.

میانمار توسط س��ازمان ملل متهم شده است 
که با اعمال خشونت ها و به هدف پاکسازی نژادی 
در میانمار، اقلیت مسلمان روهینگیایی را از کشور 

رانده است.
از طرف��ی دیگ��ر، س��فیر چی��ن در س��ازمان 
ملل، خواس��تار صبر همگان ش��د و تأکید داشت 
ک��ه وضعی��ت ایالت راخی��ن به س��مت »ثبات و 
قانونم��داری« پیش می رود. وی بیان داش��ت که 

حل بحران روهینگیایی ها نیاز به زمان دارد.
وی از دول��ت میانم��ار خواس��ت ت��ا اقدامات 
تأثیرگ��ذاری در زمینه ریش��ه یاب��ی دالیل فقر و 
مشکالت عمرانی در ایالت »راخین« بکند. جلسه 
ش��ورای امنیت تقریبا س��ه ماه پس از آن صورت 
می گیرد که ش��ورا طی صدور بیانیه ای خواس��تار 
آن ش��د که میانمار به عملیات نظامی خود پایان 
دهد و اج��ازه دهد ک��ه روهینگیایی ها به صورت 
داوطلبانه به خانه هایش��ان بازگردن��د. با این حال 
به گفت��ه »فیلیپو گرن��دی«، در همین ماه حدود 
1500 روهینگیایی دیگر به بنگالدش گریخته اند.

رئیس کمیس��یاری عالی پناهندگان سازمان 
ملل همچنین هش��دار داد که ح��دود 100 هزار 
پناهنده روهینگیای��ی در مناطق در معرض وقوع 
س��یل قرار دارند و طبق پیش بینی ها بارندگی ها از 
ماه آینده شروع خواهد شد و آن ها نیاز به استقرار 
در مکان دیگری دارند. حمایت های جهانی از دولت 
بنگالدش برای تغییر مکان استقرارروهینگیایی های 
در معرض خطر سیل زدگی، باید افزایش یابد تا از 

یک فاجعه عظیم جلوگیری شود.
شورای امنیت خواستار آن شده که امدادگران 
بتوانن��د ب��رای پیدا ک��ردن مفقود ش��دگان، وارد 
ایال��ت راخین ش��وند و از »آنتونیو گوترش«، دبیر 

کل س��ازمان ملل خواس��تند تا نماینده ویژه ای به 
میانمار فرس��تد. خبر دیگر آنک��ه نظامیان میانمار 
دو خبرنگار محلي که تصاویر و گزارش��ي از کشتار 
دس��ته جمع��ي مس��لمانان روهینگی��ا را در یکم 
سپتامبر گذش��ته در ایالت راخین منتشر کردند، 

بازداشت و قرار است محاکمه کنند.
فش��ارهای جهانی درباره میانمار چنان شدت 
گرفته که در اقدامی ظاهر س��ازانه و پنهان سازی 
حمایت آمریکا از کشتار مردم روهینگیایی،  سفیر 
آمریکا در س��ازمان ملل با اشاره به کشف گورهای 
دس��ته جمعی، دولت میانمار را ب��ه خاطر تبدیل 
کردن زندگی برای مسلمانان روهینجایی به حکم 

مرگ، به شدت مورد انتقاد قرار داد.
 نیکی هیلی، س��فیر آمریکا در س��ازمان ملل 
سخنرانی خود در شورای امنیت را با بیان مطالبی 
ارائه ش��ده از س��وی یک��ی از آوارگان نجات یافته 

روهینجای��ی ک��ه چگونه از دس��ت حمالت ارتش 
میانمار به روس��تایش نج��ات یافته و به بنگالدش 

گریخته است، آغاز کرد.
هیلی گفت، تنه��ا این فرد به نام نور قدیر و دو 
تن از 14 دوس��تش نجات یافته و شش روز بعد وی 
دوس��تان دیگرش را که توسط س��ربازان میانماری 
کشته ش��ده بودند، در گوری دس��ته جمعی یافت. 
نجات یافتگان گزارش دادند که بیش از 200 سرباز 
ارتش میانمار روس��تای "گ��و دار پین" در راخین را 
محاصره کرده، اقدام به تیراندازی و آتش زدن خانه ها 
کردند. سفیر آمریکا در سازمان ملل همچنین گفت:  
دولت میانمار مکررا قتل عام و وجود گورهای دسته 
جمعی را رد کرده و مدعی مقابله با تروریست هاست. 
ام��ا آنچه نور قدیر آن روز یافت، نش��ان می دهد که 
ارت��ش میانمار می دانس��ته که کاری اش��تباه انجام 

می دهد و نمی خواهد جهان آن را بفهمد.

وی به یک قتل عام و گور دسته جمعی دیگر 
در روس��تای "این دین" اش��اره کرد که توسط دو 
خبرنگار بازداش��تی رویترز کشف شد و گفت: این 
دو خبرنگار گزارش دادند که پلیس به روستاییان 
دستور داد تا در کشتار، مثله کردن و دفن اجساد 
در گوری دس��ته جمعی متشکل از 10 مرد و پسر 

روهینجایی شرکت کنند.
 هیلی خواس��تار آزادی سریع این دو خبرنگار 
شد و گفت که دسترسی بی قید و شرط رسانه ای 
به غرب میانمار بس��یار مهم است. "کارل اسکائو"، 
مع��اون س��فیر س��وئد در س��ازمان مل��ل گفت: 
گزارش های زیادی از خشونت های سیستماتیک و 
گس��ترده نشان می دهد که جرایم علیه بشریت در 

راخین رخ داده است.
دولت میانمار، مسلمانان روهینجایی را گروهی 
قومی نمی دان��د و می گوید آنه��ا مهاجران بنگالی 
از بنگالدش هس��تند که به ص��ورت غیرقانونی در 
میانمار زندگ��ی می کنند به همین دلیل از اعطای 
حق ش��هروندی به آنها امتناع ک��رد و آنها را بدون 
کش��ور گذاشته اند. س��فیر میانمار در سازمان ملل 
نیز به ش��ورای امنیت گفت که گزارش های بی.بی.

 س��ی و آسوشیتدپرس از گورهای دسته جمعی در 
"گو دار پین" توس��ط تیمی 1۷ نفره مورد بررسی 
قرار گرفت و هیچ گور دس��ته جمعی یافت نشد و 
حتی افراد سالخورده در روستا هم گفتند که چنین 
رخدادی اتفاق نیفتاده اس��ت با این حال، دولت در 

حال بررسی ها در روستاهای نزدیک است.
وی با اش��اره به گور دسته جمعی در روستای 
"این دین" نیز گفت که براس��اس تحقیقات ارتش، 
10 ت��ن از اعضای "ارت��ش رهایی بخ��ش آراکان 
روهینجا" در اول س��پتامبر دس��تگیر شده و یک 
روز بع��د، آنها اع��دام و دفن ش��دند. نیکی هیلی 
همچنی��ن گف��ت، نیروه��ای قدرتمن��د در دولت 
میانمار پاکس��ازی قومی در راخین را رد می کنند 
و مطمئن می ش��وند که هیچکس این انکارشان را 
نقض نکند. آنها دسترس��ی به راخین را مس��دود 

کرده اند تا کسی شاهد جنایاتشان نباشد.

سازمان ملل بارديگر هشدار داد 

استمرار ناامنی میانمار برای روهینگیایی ها 

خط و نشان پاکستان 
برای آمريکا

گفت  پاکستان  کش��ور  وزیر 
که در صورت هر گونه اقدام چـــــالش

یک طرفه از س��وی آمریکا، 
اسالم آباد متقابال پاسخ واشنگتن را خواهد داد.

»احسن اقبال« وزیر کشور پاکستان در گفت 
وگو با ش��بکه خبری س��ی ان ان اعالم کرد که در 
صورت هرگونه اقدام یک طرف از سوی آمریکا در 
خاک پاکس��تان، اسالم آباد متقابال پاسخ واشنگتن 

را خواهد داد.
وی در ادام��ه تاکید کرد که هرگونه اقدام یک 
طرفه از س��وی آمریکا خط قرمزی برای پاکستان 
است چرا که اسالم آباد خواهان یک رابطه دوستانه 
بر پایه صداقت اس��ت و جواب هر گونه فشار و زور 

از جانب واشنگتن را خواهد داد.

اقب��ال همچنی��ن گفت که پاکس��تان به طور 
مس��تقیم از تروریسم و گروه های تروریستی متاثر 
ش��ده اس��ت؛ هیچ کش��وری در دنیا طی سالهای 
گذشته به اندازه پاکستان در مبارزه علیه تروریسم 
قربانی نداده و متحمل خس��ارات نشده است. وی 
افزود که پاکس��تان در راه مبارزه با تروریسم بیش 
از 60 هزار ت��ن از نظامیان و غیر نظامیان خود را 
قربانی کرد و حدود 25 میلیارد دالر نیز خس��ارت 

مالی به اسالم آباد وارد شد.
وزی��ر کش��ور پاکس��تان در ادام��ه و در مورد 
کمک ه��ای نظامی آمریکا به این کش��ور گفت که 
این حمایت ها کامال عادی و به خاطر همکاری های 
اسالم آباد با واشنگتن در راستای مبارزه با تروریسم 

صورت گرفته است.
وی تاکی��د ک��رد که جنگ علیه تروریس��م و 
گروه های تروریس��تی نه به خاط��ر آمریکا بلکه به 
خاطر مردم پاکس��تان و آینده این کش��ور صورت 
گرفته است و ادامه خواهد داشت. اقبال همچنین 

در اظهارات خود در مورد روابط دو جانبه با آمریکا 
گفت که اس��الم آباد به جای توق��ع حمایت مالی 
از جانب واش��نگتن انتظار همکاری در بخش های 
تج��اری با آمریکا را دارد چرا که ما نیازمند کمک 
مال��ی نیس��تیم بلک��ه نیازمند همراهم��ی آمریکا 
برای پیش��رفت در عرصه های اقتصادی و سیاسی 
هستیم. وزیر کشور پاکستان در مورد روابط کابل- 
اسالم آباد گفت که دو کشور پاکستان و افغانستان 
از لح��اظ جغرافیایی به یکدیگ��ر پیوند خورده اند 
و ای��ن به نف��ع آمریکا خواهد بود که با پاکس��تان 
کار کن��د چرا که اولین کش��وری که از نا امنی در 
افغانستان دچار آسیب می شود پاکستان است و از 
دیگر سو امنیت و ثبات در افغانستان نیز مستقیما 
و در ابت��دا منجر به امنیت و ثبات در افغانس��تان 
خواهد ش��د.زیر کشور پاکس��تان در پاسخ به یک 
سوال در مورد نگاه پاکستان به افزایش نقش هند 
در اس��تراتژی آمریکا گفت که ضروری اس��ت که 
واش��نگتن مسائل افغانستان و آسیای جنوبی را نه 

با دید هند که با دید آزاد بنگرد.
از س��وی دیگر مدی��ر اطالعات مل��ي آمریکا 
گفت: پاکس��تان با وجود همکاري ضد تروریسم با 
واش��نگتن در برابر تروریس��ت هایی که داخل این 
کشور هستند انعطاف نشان می دهد و به گروه های 

افراطی سخت نمی گیرد.
»دن کت��س«  مدی��ر اطالعات مل��ی آمریکا 
گفت: پاکس��تان با وجود همکاری ضد تروریس��م 
با واش��نگتن در براب��ر تروریس��ت هایی که داخل 
این کش��ور هس��تند  انعطاف نش��ان می دهد و به 

گروه های افراطی سخت نمی گیرد.
کتس در جلسه کمیته اطالعات سنای آمریکا 
گفت: با وجود درخواست های مکرر واشنگتن برای 
اقدامات بیشتر، ارتش پاکستان فقط تالش می کند 
نش��ان دهد در ح��ال انجام اقدامات س��ختگیرانه 

بیشتر علیه طالبان و شبکه حقانی است.
به گزارش دیلی اکس��پرس، دن کتس تأکید 
کرد: گروه های تروریس��تی مس��تقر در پاکس��تان 

از مخف��ی گاه امن خود در این کش��ور برای انجام 
حمالت علیه هند و افغانس��تان استفاده می کنند 
که این موضوع منافع آمریکا را به خطر می اندازد.

وی افزود: اقداماتی که ارتش پاکس��تان علیه 
گروه های تروریس��تی انجام می دهد نشان دهنده 
فش��ار بر این گروه ها نیس��ت بنابراین بعید به نظر 
می رسد اثری پایدار داشته باشد. دن کتس خاطر 
نش��ان ک��رد: عوامل اطالعات��ی آمری��کا معتقدند 
پاکس��تان ضمن حفظ همکاری ضد تروریس��م با 
آمریکا روابط محدود خ��ود با گروه های افراطی را 

حفظ خواهد کرد.
خب��ر دیگ��ر از پاکس��تان آنکه افراد مس��لح 
ناش��ناس خودروی حامل نیروهای پلیس در شهر 
کویته مرکز ایالت بلوچس��تان را هدف قرار دادند 
که بر اثر آن 4 نفر کش��ته شدند. خودروی حامل 
نیروی پلیس در حال عبور از خیابان »سریاب« در 
ش��هر کویته بود که هدف حمله افراد مس��لح قرار 

گرفت و مجرمان بعد از تیراندازی گریختند.

دیروز سیزدهمین س��الگرد ترور »رفیق 
الحریری« نخس��ت وزیر پیشین لبنان و غـرب آسـيا

رهبر وقت حزب جریان المس��تقبل بود 
در حال��ی که در این س��الها لبنان دوران پر فراز و نش��یبی را 

سپری کرده است.
 پس از گذشت این سال ها بسیاری معتقدند المستقبل به 
عنوان مهمترین میراث سیاسی و حزبی رفیق الحریری، درگیر 
ش��کاف ها و اختالف ه��ای درونی جدی اس��ت. در این ارتباط 
روزنامه »االخبار« لبنان مقاله ای را به قلم »میسم رزق« منتشر 
کرده است.  در این مقاله آمده است: المستقبلی ها فکرش را هم 
نمی کردند پس از س��یزده سال و زمانی که انتخابات سرنوشت 
س��از پارلمانی پیش روس��ت، جایگاهشان از رهبری اهل سنت 

لبنان به یک حزب شریک در رهبری تنزل کند.
نویس��نده، ای��ن مس��اله را ناش��ی از »تح��والت داخلی و 
منطق��ه ای« می داند ک��ه »آنها را در برابر آزمون س��ازگاری با 
مرحله جدی��د قرار داد« اما رهبران این حزب »نتوانس��تند با 
تحوالت سیاسی جدید به خوبی تعامل کنند و خود را تطبیق 
دهن��د.« االخبار بارزترین این تحوالت را اس��تعفای اجباری و 
جنجالی اخیر »سعد الحریری« نخست وزیر می داند که در اثر 

آن روابط سعودی-الحریری لکه دار شده است.
این روزنامه لبنانی سه بزنگاه اصلی را ذکر می کند که سعد 
الحریری در طول سیزده سال پشت سر گذاشته است. نخست: 
عهده دار ش��دن میراث سیاسی پدر در رهبری اهل سنت پس 
از کش��ته ش��دن وی در روز 14 فوریه 2005 ؛ دوم: انتخاب او 
به عنوان نخست وزیر در اولین دولت پس از انتخابات پارلمانی 
2009؛ و س��وم: حل و فصل سیاس��ی که در پی آن »میش��ل 
عون« در پایان سال 2016 به عنوان ریاست جمهوری انتخاب 

شد و سپس سعد الحریری به نخست وزیری رسید.
االخب��ار با بیان اینکه هر مرحله دارای س��ود و زیان بود، 
م��ی افزاید: المس��تقبل حول محور نمادین »الحریری پس��ر« 

هواداران خود و نخبگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را جمع 
کرد، اما دیری نپایید عربستان سعودی، از ابتدای سال 2012 
کمک های مالی و سیاسی خود را به سعد الحریری کاهش داد 
و او اعتماد بخش زیادی از هوادارانش را نیز در داخل از دست 
داد. همزمان لبنان از یک بحران داخلی به بحرانی بزرگتر وارد 
شد یعنی زلزله سیاسی امنیتی که منطقه و به خصوص سوریه 

را به لرزه درآورد.
میس��م رزق ب��ه تغییر در جری��ان المس��تقبل در فاصله 
س��ال های 2005 تا 2018 اش��اره می کند. از نظر او برگزاری 
چند مراسم سالگرد برای ترور رفیق الحریری نشانه ای از وجود 

شکاف و اختالف در این حزب است.
امسال س��الروز رفیق الحریری با دو مراسم گرامی داشته 
می ش��ود، یکی در مسجد »محمد االمین« بیروت با سخنرانی 
»فؤاد السنیوره« )نخست وزیر پیشین و از اصلی ترین رهبران 
المس��تقبل( و دیگری چند ساعت و چند ده متر آن سوتر در 
سالن نمایش��گاه بین المللی بیروت با سخنرانی سعد الحریری. 
عالوه بر اینه��ا در چند جای دیگر رهبران المس��تقبل حاضر 

شده و تاکید می کنند ما به الحریری بزرگ وفاداریم.
االخب��ار در ادامه می نویس��د: س��عد الحری��ری بر مرکبی 
دیگر س��وار شده است که بس��یاری از المستقبلی ها جایی در 
آن نمی بینند. رهبرش��ان به کینه توزترین دشمنش��ان یعنی 
»جریان ملی آزاد« دست داده است. حزبی که از هیچ فرصتی 
برای تاخت و تاز به المس��تقبلی ها و متهم دانس��تن رهبرشان 
به فس��اد و تروریس��م دریغ نمی کرد. این موضوع در ش��کاف 
میان حزب آبی رنگ لبنان س��هم زیادی داشته است و برخی 
از رهبران آن توانس��ته اند بر این اس��اس ب��رای خود حیثیت 
سیاسی و انتخاباتی جدیدی دست و پا کنند که در برابر سعد 
الحریری ایس��تاده اند. از آن جمله »اشرف ریفی« در طرابلس، 
»خال��د الضاه��ر« در عکار، »احمد فتف��ت« در الضنیه، و فؤاد 

السنیوره در صیدا هستند.

لبنان 13 سال پس از ترور رفيق
 پس از انتش��ار گزارش هیات بین المللی 

نظارت بر اداره حرمین ش��ریفین که در حقـوق بشـر
عن��وان  ب��ه  س��عودی  حاکم��ان  از  آن 
باج خواهان سیاس��ی مراس��م حج توصیف شده برخی مقامات 
ری��اض پیگیری بین المللی کردن اماکن مقدس را خط قرمز و 

بازی با آتش قلمداد کردند.
موضوع بین المللی کردن مس��جدالحرام و مسجدالنبی که 
پس از ممانعت عربس��تان س��عودی از ورود زائ��ران قطری به 
س��رزمین وحی در حج تمتع امسال و در پی اعتراض مقامات 
قطری علیه تحریم مناس��ک دینی و فریضه الهی زائران قطری 
از سوی دولت ریاض جدی تر شده است به تازگی نیز با انتشار 
گزارش این مرک��ز در مالزی به جنگی تمام عیار بین دوحه و 

ریاض در فضای مجازی و توئیتری تبدیل شده است.
هی��ات بین المللی نظ��ارت بر اداره حرمین ش��ریفین که 
مرکز آن در مالزی اس��ت با انتشار گزارش ماه ژانویه 2018 ) 
دی/ بهمن 96( به باج خواهی های سیاس��ی دولت عربستان در 
برگزاری مراسم حج تمتع و عمره، استفاده از منابر برای اهداف 
سیاس��ی، تغییر مکان نماز درمس��جدالنبی )ص(، دستگیری 
عم��ره گ��زاران و باز گردان��دن آنان به روش ه��ای غیرقانونی، 
دریاف��ت مالیات برای انجام عم��ره و جلوگیری از فعالیت های 

سازمان های نظارتی بر روند انجام عمره اشاره کرد. 
»احمد قطان« سفیر عربستان در مصر و نماینده دائم این 
کشور در اتحادیه عرب از جمله مقامات عربستانی است که در 
واکنش به گزارش این هیات و س��خنان ی��ک مقام قطری در 
توئیتی نوشت: درخواست و ترویج بین المللی شدن حج توطئه 

خطرناک از سوی کشورهایی است که طرفدار ایران هستند.
اشاره قطان به اظهارات » سلطان بن سعد المریخی« وزیر 
مش��اور در امور خارجی قطر اس��ت که در نشست شهریورماه 
گذش��ته اتحادی��ه عرب با انتقاد از سیاس��ت های کش��ورهای 
عربس��تان، امارات و بحرین، گفته بود ایران کش��ور ش��ریفی 

است. اظهارات این مقام سعودی درحالی است که عربستان به 
همراه امارات، بحرین از ژوئن 201۷ با قطع روابط دیپلماتیک 
، تحری��م و محاصره سیاس��ی - اقتصادی قط��ر درصدد ایزوله 
کردن دوحه در سطح منطقه و بین المللی باهدف تسلیم شدن 
در برابر اراده ریاض بر آمدند و ممانعت از ورود زائران قطری به 
س��رزمین وحی در موسم حج تمتع سال جاری نیز در راستای 
این سیاست تنبیهی و تحریمی ریاض علیه دوحه بوده است.

سفیرعربستان در مصر همچنین مدعی شد: کسانی که از 
تهران پیروی می کننند یک روز پشیمان می شوند ولی آن روز 

پشیمانی فایده ای ندارد. 
وی گف��ت: پیگیری بین المللی ک��ردن اماکن مقدس خط 
قرمز و بازی با آتش اس��ت و نباید به آن نزدیک ش��د و تمامی 
تالش های مذبوحانه در این خصوص یک خودکش��ی سیاسی 
اس��ت چ��را که دنیا به تالش های عربس��تان ب��رای خدمت به 

میهمانان خانه خدا اعتراف دارد!
برپای��ه این گ��زارش، موافق��ان اداره بین المللی حرمین با 
هش��تگ # نطالب _ تدوی��ل_ حرمین با اس��تناد به گزارش 
هیات بین المللی نظارت بر اداره حرمین ش��ریفین و اش��اره به 
اقدامات دولت عربستان در محترم نشمردن حق مسلمانان به 
ویژه اتباع قطری در ادای فریضه حج تمتع و عمره، خواس��تار 
تش��کیل یک هیات بین الملل��ی برای اداره حرمین ش��ریفین 
ش��دند.  از س��وی دیگر کاربران توئیتری کش��ورهای محاصره 
کننده قطر)عربس��تان، امارات و بحرین( ای��ن موضوع را خط 
قرمز خود اعالم کردند و با هشتک #اال _الحرمین _ الشریفین 

به جنگ با کاربران قطری رفتند. 
ای��ن کاربران درخواس��ت بین المللی ش��دن اداره حرمین 
ش��ریفین را به مثابه اعالم جنگ دانس��تند و ویدئویی منتشر 
کردن��د که طی آن »عادل الجبیر« وزیر امورخارجه عربس��تان 
درخواس��ت اداره بین المللی اماکن مقدس درعربستان را اعالم 

جنگ به این کشور ارزیابی کرده است.  

باج خواهی سياسی سعودی ها از مراسم حج 


