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جزئیات کودتای عربستان و امارات علیه قطر
ش��بکه الجزیره قط��ر ب��رای دومین بار، 

خط مس��تندی از جزئیات کودتای مش��ترک ســــر
عربس��تان و امارات در سال 1996 علیه 

مقامات وقت دوحه را منتشر کرد.
»فهد المالکی« یکی از برجسته ترین شخصیت های قطری 
که در کودتا علیه »حمد بن خلیفه آل ثانی« امیر س��ابق قطر 
در تاریخ 14 فوریه 1996 دست داشت به افشای جزئیات این 

کودتا پرداخت.
در ابتدای این مستند به سخنان »پاتریک توروس« سفیر 
اس��بق آمریکا در قطر )بین سال های 1995 تا 1998( استناد 

می ش��ود که به گفته وی، هدف از کودتای 96 علیه قطر، یک 
سره کردن کار مقامات این کشور و ایجاد شکاف سیاسی بوده 
اس��ت تا زمینه برای بازگرداندن ش��یخ »خلیفه بن حمد« به 

حکومت در قطر مهیا شود.
رهب��ران ای��ن کودتا بع��د از آنک��ه موفق به ف��رار از قطر 
می ش��وند، ویزاهای رس��می بحرین و امارات دریافت می کنند 
که این مس��ئله باعث ش��د که برای تحرکات و اقدام هایش��ان 
جهت راه اندازی کودتای جدید در قطر پوشش سیاسی داشته 

باشند.
بر اس��اس مس��تند الجزیره، »حمد بن عیس��ی«، پادشاه 
بحرین و ولیعهد وقت این کشور در تحریک و حمایت مالی از 

اقدامات تخریبی در قطر دست داشته است.  

جاسوسی انگلیس در کشورهای  غرب آسیا
دول��ت انگلی��س از س��ال 2015 تا هم 

اکنون فروش 42 میلی��ون دالر نرم افزار چـــــالش
جاسوس��ي به »رژیم هاي س��رکوب گر« 
غرب آسیا از جمله عربس��تان سعودي، امارات، بحرین و مصر 

را تصویب کرده است.
دولت انگلیس از س��ال 2015 تاکنون فروش 42 میلیون 
دالر نرم افزار جاسوس��ي به »رژیم هاي سرکوب گر« غرب آسیا 
از جمله عربس��تان س��عودي، امارات، بحرین و مصر را تصویب 
کرده اس��ت. در پایگاه اینترنتي این نشریه آمده است انگلیس 
از س��ال 2015 میالدي تاکنون ص��ادرات بیش از 40 میلیون 

دالر تجهی��زات نظارتي به کش��ورهاي غرب آس��یا را تصویب 
ک��رده اس��ت؛ این صادرات باع��ث نگراني در این رابطه ش��ده 
اس��ت که این تجهیزات نظارتي براي تعقیب مخالفان و فعاالن 
سیاسي استفاده شود. آمارها نشان مي دهد صادراتي به ارزش 
میلیون ها دالر به کش��ورهاي حاش��یه خلیج )فارس( تصویب 
ش��ده اس��ت؛ فعاالن حقوق بش��ر، کشورهاي حاش��یه خلیج 
)فارس( را به جاسوس��ي و س��رکوب علیه مخالفان سیاسي و 

رهبران اپوزیسیون هدف انتقاد قرار داد.
محمد بن س��لمان، ولیعهدش س��فري س��ه روزه به لندن 
داشت، تجهیزاتي به ارزش 818 هزار دالر خریداري کرد؛ کویت 
2.8 میلیون دالر صرف خرید این تجهیزات کرد.  بحرین، امارات 

و قطر نیز تجهیزات نظارتي از انگلیس خریداري کردند.

حذف نام آبه 
هرگونه اشاره به شینزو آبه نخست وزیر ژاپن، آکی 
همسر و تارو آسو وزیر دارایی این کشور در اسناد مرتبط 

با یک رسوایی مالی خانوادگی، حذف شده است.
خبرگزاری رویترز در گزارش��ی نوشت، به اسنادی 
دس��ت یافته اس��ت که بر اس��اس آن معلوم می ش��ود 
نام نخس��ت وزیر ژاپن و همس��رش از اسناد مربوط به 
یک پرونده رس��وایی مالی حذف شده است. سواالت و 
تردیدهای��ی درباره فروش ی��ک زمین دولتی با تخفیف 
بسیار به یک مدرسه ساز وجود دارد. این مدرسه ساز از 

نزدیکان نخست وزیر ژاپن و همسرش است. 

ضرر 65 میلیاردی 
در صورتی که لندن و بروکس��ل پ��س از برگزیت، 
هیچ گونه توافق تجارت آزاد امضا نکنند، هزینه ساالنه 
شرکت های دو طرف شصت و پنج میلیارد یورو افزایش 

خواهد یافت.
 نتایج تحقیق جدیدی که در بروکس��ل منتشر شد 
نشان می دهد در صورتی که لندن و بروکسل بر سر خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا )برگزیت( هیچ گونه توافق تجارت 
آزاد امضا نکنند، هزینه ساالنه شرکت های دو طرف شصت 
و پنج میلیارد ی��ورو افزایش خواهد یافت و در این میان 

بخش مالی انگلیس بیشتر از اروپا لطمه خواهد دید.

وپا حامی اوکراین  اتحادیه ار
»فدری��کا موگرین��ی« مس��ئول سیاس��ت خارجی 
اتحادیه اروپا در سخنانی در کی یف بر حمایت اتحادیه 

اروپا از اوکراین تاکید کرد.
ب��ه گزارش فارس، وی گف��ت: »اتحادیه اروپا حامی 
قدرتمند و ش��ریک اوکراین اس��ت. این کشور در مسیر 
تحقق دموکراس��ی  و اقتصاد قدرتمند ق��رار دارد و من 
می خواهم بگویم که چنین چیزی در زندگی روزانه مردم 
از اهمیت فراوانی برخوردار است.« موگرینی گفت که در 
پی درخواست اوکراین، اتحادیه اروپا با برنامه کمک مالی 
در قالب وام تا یک میلیارد یورو موافقت کرد و این مبلغ 

برای اصالحات ساختاری در اوکراین هزینه خواهد شد.

وسیه  یم های ر وپا  و تمدید تحر ار
شورای اروپا اعالم کرد که  تحریم ها علیه روسیه را 
به مدت 6 ماه تمدید می کند. دلیل چنین اقدامی نقض 

یکپارچگی قلمرو اوکراین اعالم شده است.
بنابر گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک،  اروپا در این 
زمینه بیانیه ای صادر کرده اس��ت با این مضمون: »روز 
دوازدهم مارس 2018، شورا تدابیر محدود کننده ای را 
علییه اقدام مسکو در زمینه نقض حاکمیت و یکپارچگی 
قلمرو اوکراین صورت داده است تا به مدت 6 ماه دیگر 
و تا 15 س��پتامیر 2018 تمدی��د می کند. این اقدامات 
ش��امل مس��دود کردن دارایی ها و ایجاد مانع در س��فر 
برخی افراد اس��ت. چنین محدودیت هایی ش��امل 150 
نفر و 38 ش��رکت می ش��ود. )چرا که( ارزیابی وضعیت 

باعث تغییری در شرایط تحریمی رژیم نشد.«

تظاهرات در اسپانیا
ده ه��ا هزار نفر از م��ردم کاتالونیا در بارس��لون در 
حمایت از اس��تقالل ای��ن منطقه از اس��پانیا تظاهرات 
کردند. ش��رکت کنندگان خواستار تشکیل شدن هر چه 

سریعتر دولت محلی شدند.
بنابر گ��زارش خبرگزاری آلمان، ای��ن تظاهرات به 
دنبال فراخوان نهاد محل��ی کاتاالن )ANC( که برای 
اس��تقالل این ایالت تالش می کند، برگزار شد.  پلیس 
اع��الم کرده اس��ت که در جریان ای��ن تظاهرات حدود 
45 هزار نفر شرکت داشتند.بسیاری از مردم پرچم های 
جنبش اس��تقالل کاتالونیا را با خ��ود حمل می کردند. 
»آگوستی آلکوبرو« رئیس این نهاد گفت: »ما بیش از 2 
میلیون نفر از مردم کاتالونیا هستیم که کامال در جهت 

تشکیل جمهوری کاتالونیا حرکت می کنیم.«

یم کاالهای صهیونیستی  درخواست  تحر
 فع��االن فلس��طینی و آلمانی با برگ��زاری تجمع 
اعتراض آمی��ز علی��ه رژی��م صهیونیس��تی در مقاب��ل 
ساختمان بورس گردشگری جهانی در برلین )پایتخت 
آلمان( خواس��تار تحریم کاالها و تولیدات ساخت رژیم 

صهیونیستی )بی دی اس( شدند.
فعاالن فلسطینی و آلمانی در این تجمع همچنین 
نسبت به سفر گردشگران به سرزمین های اشغالی هشدار 
دادند. ش��رکت کنن��دگان در این تجم��ع اعتراض آمیز 
ب��ا حم��ل پالکاردهایی که روی آن نوش��ته ش��ده بود 
'هیچ مجوزی در س��ایه دی��وار تبعیض آمیز اس��رائیلی 
صادر نخواهد ش��د' و با باال بردن پرچم های فلس��طین، 
ش��عارهایی در راستای تحریم رژیم صهیونیستی و منع 

خرید کاالها و تولیدات این رژیم سر دادند.
تجمع کنندگان همچنین با گذاشتن مجسمه های 
سنگی در ورودی نمایشگاه گردشگری جهانی در برلین 
و بستن ورودی آن، جدا سازی سرزمین های فلسطینی 
اش��غال شده توسط دیوار حائل رژیم صهیونیستی را به 

نمایش گذاشتند.
ای��ن تجم��ع که با پخ��ش آهنگ های فلس��طینی 
همراه بود یک��ی از فعالیت های هفتگی ش��عبه آلمانی 
جنبش تحری��م کاالهای اس��رائیلی در برلین با عنوان 
هفت��ه 'مخالفت با تبعیض نژادی اس��رائیل' همزمان با 
س��الگرد هفتادمین سال اش��غال فلسطین توسط رژیم 

صهیونیستی است.
جنبش تحریم کاالهای اسرائیلی با صدور بیانیه ای 
اع��الم کرده ک��ه ه��دف از اینگونه فعالیت ه��ا معرفی 
فلسطین و سالگرد اشغال آن توسط رژیم صهیونیستی 
و تداوم مقاومت در برابر اش��غالگران است. این بیانیه از 
گردش��گران آلمانی درخواست نموده تا از سیاست های 
تجاوزکارانه و اش��غالگرانه رژیم صهیونیس��تی حمایت 
نک��رده و تعطی��الت خ��ود را در مناط��ق گردش��گری 
س��رزمین های اش��غالی نگذرانند زیرا بخش گردشگری 
رژیم صهیونیس��تی همان شهرک سازی های غیر قانونی 
در س��رزمین های فلسطینی اس��ت که هدف این رژیم 

تداوم اشغال زمین های فلسطینان می باشد.

پوتین:
پدربزرگم آشپز لنین و استالین بود

»والدیمیر پوتین«  رئیس جمهور روس��یه گفته اس��ت که 
پدربزرگ پدری اش به عنوان آشپز »والدیمیر لنین« و »ژوزف 

استالین« از رهبران شوروی سابق خدمت می کرده است.
بنا بر گزارش خبرگ��زاری »رویترز«، پوتین این اظهارات 

را در ویدئویی مطرح کرده که روز گذش��ته در اینترنت منتشر 
ش��ده اس��ت. رئیس جمهور روسیه در این مس��تند دو ساعته 
با عن��وان »پوتی��ن«، »آندری کندراش��وف« که س��خنگوی 
کمپین انتخاباتی رئیس جمهور روس��یه نیز هس��ت، می گوید 

»اس��پیریدون پوتین« پدر بزرگ رئیس جمهور فعلی روسیه تا 
س��ن 86 س��الگی اندکی پیش از مرگش در س��ال 1965 نیز 
همچنان به عنوان آش��پز تش��کیالت رهبری ش��وروی سابق 

فعالیت می کرده است.

جنایت علی��ه روهینگیایی ها 
گـزارش ويژه

گروهبينالملل
همچن��ان ادامه دارد چنانکه 
س��ازمان عف��و بین الملل در 
گزارش��ی اعالم ک��رد که دولت میانم��ار در محل 
روهینگی��ا  مس��لمانان  "س��وختۀ"  روس��تاهاِی 

پایگاه های نظامی احداث کرده است.
"تیرانا حسن" یکی از مسئوالن عفو بین الملل 
در مصاحبه با فرانس پرس گفت: مدارک جدیدی 
که سازمان عفو بین الملل جمع کرده و در گزارش 
خود آورده است ، نشان می دهد که دولت میانمار 
در روستاهای مسلمانان آوارۀ روهینگیا که باید به 
روستاهای خود برگردند، پایگاه های نظامی احداث 

کرده است.           
عفو بین الملل در گزارشی با عنوان "بازسازی 
راخین" با استناد به تصاویر ماهواره ای و مصاحبه ها 
اعالم ک��رد: دولت میانمار از ابتدای س��ال 2018 
شتابزده به احداث پایگاه های نظامی در روستاهای 

مسلمانان آواره می پردازد.
ح��دود 700 هزار نفر از مس��لمانان س��اکن 
استان راخین میانمار از ماه اوت 2017 برای  فرار 
از جرای��م و جنای��ات فجیع و ش��رم آور ارتش این 
کش��ور به بنگالدش فرار کرده اند. س��ازمان ملل 
متحد ، س��ازمان های حقوق بش��ری و بسیاری از 
کشورهای غربی اعالم می کنند که ارتش میانمار 
به بهانۀ مبارزه با شورشیان مسلح شروع به اخراج 

مسلمانان روهینگیا از کشور خود کرده است.
عفو بین الملل با اس��تناد به تصاویر ماهواره ای 
اعالم کرد : به عنوان مثال؛ روس��تای " کان کیا " 
در منطقه " مونگدو " در خشونت های اسل 2017 
به خاکستر تبدیل شد و دولت در محل این روستا 
پایگاه ه��ای نظامی و یک باند فرود هواپیما احداث 
کرده اس��ت . ی��ک پایگاه نظامی نیز در روس��تای 
" ای��ن دین " احداث ش��ده اس��ت روس��تایی که 
ارتش میانمار س��پتامبر 2017 اذعان کرد که 10 
مسلمان روهینگیا را در آن اعدام کرده بود. حداقل 
4 مسجد مس��لمانان روهینگیا از دسامبر گذشته 

تاکنون از بین رفته است.

در حال��ی که س��ازمان ملل و آمریکا رس��ما 
اقدامات ارش��ت میانمار علیه مسلمانان روهینگیا 
را پاکس��ازی قومی دانس��ته اند ولی دولت میانمار 
خواس��تار ارائه ش��واهد و اس��ناد روش��ن در این 
خصوص ش��ده اس��ت. میانمار و بنگالدش نوامبر 
گذش��ته توافقنامه ای را امضا کردند تا صدها هزار 

آواره روهینگیایی را به استان راخین بازگردانند.
راهبان بودایی در آس��یا با رواج اسالم هراسی، 
کشتار مسلمانان و خش��ونت علیه آنان را مشروع 

جلوه می دهند.
کشتار مش��روع، ماهیت جدید فرقه بوداییان 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، خبرگزاری 
فرانس��ه در گزارش��ی مبن��ی بر افزای��ش رویکرد 
خش��ونت گرایانه بوداییان در آس��یا نوش��ت: شاید 
بودا در غرب به عنوان یک فلس��فه مس��المت آمیز 

شناخته شود، اما افزایش اقدامات خشونت آمیز از 
سوی گروه های کوچک اما با نفوذ و افراطی راهبان 
بودایی در آس��یا تصویری که آنان از خود ساخته 

بودند را مخدوش کرده است.
جامع��ه بودای��ان س��ریالنکا هفت��ه گذش��ته 
شورش هایی ضدمسلمان به راه انداخت که حداقل 
3 کش��ته به جای گذاشت و بیش از 200 موسسه 
متعل��ق به مس��لمانان را تخریب ک��رد. گزارش ها 
حاکی از این است که تمام خشونت های اعمالی از 
س��وی بوداییان ملی گرا رهبری شده است. فرانس 
پرس در ادامه نوشت: در میانمار راهبان افراط گرای 
بودایی ب��ه رهبری »آش��ین ویرات��و«، ملی گرای 
بودایی اهل این کش��ور و سخنران ضد مسلمان، بر 
علیه اقلیت مسلمان این کشور شوریده و با کمک 
سرکوب  های نظامی موجب مهاجرت بیش از 700 

هزار مسلمان روهینگیا به سمت بنگالدش شدند. 
در تایلن��د نیز یک راهب برجس��ته بودا خود را در 
آب داغ انداخت و از پیروانش خواس��ت تا مساجد 
مسلمانان را بسوزانند. اما چه چیزی باعث تهاجم 
یک فرقه که خود را با صلح و تعادل تبلیغ می کند 

شده است؟
در ادامه این مطلب آمده اس��ت: برای بسیاری 
از م��ردم، که فرهنگ ب��ودا را از طری��ق هالیوود، 
کالس های مدیتیشن، تعطیالت گرمسیری و نقل 
قول های داالیی الما می شناس��ند، پاس��خ چنین 

پرسشی می تواند غافلگیر کننده باشد.
»مایکل جریسون«، یک متخصص دین شناسی 
در دانش��گاه ایالت یانگ استون که به تازگی کتابی 
را در مورد خش��ونت بودایی ه��ا تمام کرده، گفت: 
»بودایان از دین برای توجیه خش��ونت اس��تفاده 

می کنند.«
جریس��ون گفت: »باور مش��ترکی در میانمار، 
تایلند و س��ری النکا وجود دارد که فرهنگ بودا در 

خطر است.«
او در تکمیل سخنان خود گفت: »هر منطقه ای 
تاریخ و پیش��ینه خود را دارد که این پیش��ینه ها 
ب��ه یکدیگر متصل هس��تند و اکنون این س��ابقه 
مس��لمانان را هدف قرار داده است.« جریسون در 
ادام��ه مصاحبه خود هش��دار داد: »راهبان بودا با 
برچسب زدن بر روی مسلمانان به عنوان مخالفان 
بودا که از لحاظ تاریخی تاریخی درست نیست، در 
پی مش��روع س��اختن اعمال خود هستند. این کار 
اعتم��اد را از بین برده و فضایی سرش��ار از رعب و 

وحشت به وجود آورده است.«
در ادامه این گزارش آمده است: بعد از تخریب 
مجس��مه های بودا در منطقه بامیان افغانستان به 

دس��ت طالب��ان، نوع��ی اسالم س��تیزی در میان 
بودایی��ان رخنه کرده اس��ت. اکنون ب��ودا افزایش 
جمعیت مس��لمانان را تهدیدی برای جامعه مدرن 

بودایی تلقی می کند.
ویرات��و در میانمار با س��خنرانی های خود و با 
استفاده از فیس بوک، موج عظیمی علیه مسلمانان 
ای��ن منطقه ب��ه راه انداخ��ت. اگرچه مس��لمانان 
میانم��ار تنه��ا 4 درصد از جمعیت این کش��ور را 
تش��کیل می دهد، ویرات��و تصویری هزار س��اله از 
تالش مس��لمانان برای ریشه کن کردن بودا، برای 
مردم کشور خود ترس��یم کرد. »ماباتا« یا انجمن 
حفاظ��ت از نژاد و مذه��ب ویراتو، به او در محدود 
ک��ردن قوانین برای جلوگی��ری از تغییر مذهب و 
ازدواج ه��ای مذهبی کم��ک کرد. در س��ری النکا 
نی��ز افراط گرایان بودایی همی��ن روند را در پیش 
گرفتند. راهبان این فرقه دست به شورش زده و با 

معترضان ضد حکومت همراه شدند.
در زم��ان جن��گ داخل��ی آمری��کا، اکثریت 
جمعیت بودایی س��ینهاله در جزیره تمیل هیدوز 
میانمار س��اکن ش��دند. اما بعد از این که ببرهای 
این جزیره در س��ال 2009 مردن��د، افراط گرایان 
بودای��ی مس��لمانان ای��ن جزی��ره ک��ه تنه��ا 10 
درص��د جمعی��ت آن را تش��کیل می دادند، مقصر 
ش��ناختند. »گاالگ��ودا آتته جناناس��ارا«، یکی از 
رهب��ران برجس��ته ضدمس��لمانان، متهم��ان این 
اتف��اق را محکوم و به قرآن توهی��ن کرد. او اخیرا 
در سخنرانی خود گفت: »باید قرآن در سری النکا 
ممنوع ش��ود. اگر این کار را انجام ندهید، ما خانه 
ب��ه خانه مب��ارزه می کنی��م تا این کت��اب ممنوع 
شود.« افراط گرایان ضدمسلمان در تایلند موفقیت 
کمتری کسب کردند. »سنیتسودا اکاچای«، مقاله 
نویس تایلندی می گوید سال ها فساد اداری، ایمان 
روحانیان را تضعیف کرده است. او در مصاحبه اش 
به خبرگزاری فرانسه گفت: »در نتیجه این اتفاق، 
لفاظی های راهبان محلی بودا نس��بت به همتایان 
خود در میانمار و سری النکا، تاثیر کمتری بر روی 

مردم دارد.«

ارتش میانمار همچنان به کشتار روهینگیايی ها ادامه می دهد 

ساختن پادگان بر ویرانه  خانه های مسلمانان 

پژوه��ش،  ی��ک  ب��ر  بن��ا 
سبـــز جنگ افزاره��ای آمریکایی به قاره 

98 کش��ور جهان صادر شده 
و بخ��ش عمده ای از آن ب��ه هواپیماهای جنگی و 

ترابری مربوط است.
نتای��ج تازه تری��ن تحقیقات ی��ک مرکز معتبر 
مطالعات��ی نش��ان می ده��د آمری��کا و روس��یه، 
بزرگ ترین فروش��ندگان جنگ اف��زار و تجهیزات 
نظامی در پنج سال گذشته بوده اند. بنا بر گزارش 
مؤسس��ه بین المللی پژوهش های صلح اس��تکهلم 
)SIPRI( در پنج س��ال گذش��ته س��ود ناشی از 
34 درص��د کل جنگ افزاره��ای فروخته ش��ده در 
سراس��ر جهان به آمریکا رسیده اس��ت. روسیه نیز 
در مجموع فروش��نده 20 درص��د از کل تجهیزات 

نظامی بوده است.
تازه تری��ن گزارش مؤسس��ه »س��یپری«، 20 
اس��فند ماه منتشر شده اس��ت. مؤسسه بین المللی 
پژوهش های صلح اس��تکهلم که در س��وئد مستقر 
اس��ت، از نهادهای مش��هور مطالعات��ی، در زمینه 
خرید و فروش جنگ افزار و مسائل مربوط به جنگ 
و صلح به ش��مار م��ی رود. بنا بر اع��الم این مرکز، 
آمریکا که بین سال های 2008 تا 2012 فروشنده 

30 درصد جنگ افزار بود، در پنج س��اله اخیر چهار 
درصد بیشتر سالح و ادوات نظامی فروخته است.

اود فلورانت، مدیر پژوهش های مربوط به خرید 
و فروش جنگ افزار در این موسسه می گوید بر پایه 
معامالت تسلیحاتی در دوره ریاست جمهوری باراک 
اوباما، صادرات سالح آمریکا بین سال های 2013 تا 
2017 به باالترین س��طح از پایان دهه نود میالدی 
تا کنون رسیده است. فلورانت می گوید قراردادهای 
دوره اوباما، و نیز معامالت تسلیحاتی در سال 2017 
میالدی -دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ- باعث 
می شود »آمریکا در س��ال های پیش رو بزرگ ترین 

صادرکننده جنگ افزار در جهان باقی بماند«.
بر این اساس، جنگ افزارهای آمریکایی به 98 
کش��ور جهان صادر شده اند. بخش عمده ای از این 
ص��ادرات مربوط به هواپیماه��ای جنگی و ترابری 
می ش��ود. این موسس��ه مطالعاتی اعالم کرده است 
روس��یه، در مق��ام دوم، ب��ه 47 کش��ور جهان، از 
جمله برای شورش��یان در اوکراین، س��الح ارسال 

کرده اس��ت. با این وجود فروش جنگ افزار روسیه 
در پنج س��اله اخیر، هفت درصد نسبت به پنج ساله 

پیشین کاهش داشته است.
پس از این دو، فرانسه، آلمان و چین قرار دارند. 
گزارش جدید مؤسس��ه بین الملل��ی پژوهش های 
صلح اس��تکهلم یک ماه پس از آن منتشر می شود 
که موسس��ه بین المللی مطالعات اس��تراتژیک در 
لندن، ارزیابی س��االنه خود از توان نظامی و هزینه 
دفاعی کش��ورهای جه��ان را در کتاب��ی با عنوان 
»موازنه نظامی 2018« منتشر کرد. بنا بر ارزیابی 
مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن، 
آمریکا به روال س��ال های گذشته در صدر جدول 
رتبه بندی هزینه های نظامی جهان قرار دارد. پس 
از آن کش��ور نیز چین، عربستان سعودی، روسیه 
و هند قرار دارند. این مؤسس��ه یادآوری کرده است 
بر پایه اس��تراتژی دفاع مل��ی آمریکا که در ژانویه 
2018 منتشر شد، احتمال جنگ میان قدرت های 
ب��زرگ »یکی از چالش های عم��ده ایاالت متحده 

آمریکا« است، روس��یه همچنان »مهمترین عامل 
نگرانی« در بخش های بزرگی از اروپا است و روند 

رو به رشد نوسازی ارتش چین ادامه دارد.
خبر دیگ��ر آنکه معاون وزیر دفاع روس��یه از 
تولید انب��وه جدیدترین موش��ک های بالس��تیک 
بین قاره ای »سارمات« این کشور خبر داد. »یوری 
بوریس��وف«، معاون وزیر دفاع روس��یه اعالم کرد 
صنعت دفاعی روسیه آماده تولید انبوه جدیدترین 
موشک های بالستیک بین قاره ای »سارمات« است. 
بوریس��وف در گفت وگو با روزنامه »ستاره سرخ« 
اعالم کرد در حال حاضر این سیستم های موشکی 
از ابع��اد مختل��ف عمل��ی، علمی، فنی و مس��ائل 
تولیدی ب��ا موفقیت م��ورد تائید ق��رار گرفته اند. 
در ای��ن میان معاون وزیر دفاع روس��یه با تکذیب 
اخباری که وجود تس��لیحات جدید نام برده شده 
توس��ط "والدیمیر پوتین" را زیر سئوال برده اند، از 
آمادگی رزمی تقریبا تمامی این سالح ها خبر داد. 
یوری بوریسوف" یکی از معاونین وزیر دفاع روسیه 
در مصاحبه با روزنامه »کراس��نایا زوزدا« )روزنامه 
داخلی وزارت دفاع( اعالم کرد که کلیه سامانه های 
تس��لیحاتی که "والدیمیر پوتین" رئیس جمهوری 
 روس��یه در جری��ان س��خنرانی اول م��اه م��ارس 

)10 اسفند( خود برای مجمع فدرال به آنها اشاره 
کرده بود، در س��طوح مختلف آمادگی رزمی قرار 
داشته و اخباری که موجودیت این سالح ها را زیر 

سوال برده اند، با واقعیت مطابقت ندارند.
ای��ن مقام بلندپایه نظام��ی گفت: »باید توجه 
داشت که تفاسیر زیاد و مختلفی در باره اظهارات 
رئیس جمهوری ص��ورت گرفته که اصال هم جای 
تعج��ب ندارد. مانند اینکه: پوتین صفحه تازه ای از 
مس��ابقه تسلیحاتی را گش��ود و غیره... البته اصال 
چنین چیزی صحت ندارد. من در اینجا فقط یادآور 
می ش��وم که تمامی این سامانه های تسلیحاتی در 
مراحل مختلف آمادگی رزمی قرار دارند.« به گفته 
معاون وزیر دفاع روسیه، موشک های هایپوسونیک 
س��امانه »خنجر« ک��ه از جدیدترین جنگنده های 
رهگی��ر مدرنیزه ش��ده میگ برخوردار هس��تند، 
قادرن��د هر نوع هواپیما، ناوش��کن و موش��ک های 
کروز دشمنان بالقوه را نابود کنند. وی افزود: »این 
سامانه یک سالح بسیار مدرن و دارای دقت بسیار 
باالس��ت که از بخش های جنگی مختلفی تشکیل 
ش��ده که ای��ن امکان را بوج��ود آورده تا هم برای 
اه��داف ثابت و هم ب��رای اهداف متح��رک مورد 

استفاده قرار بگیرد.«

آمارهای جديد از وضعیت نظامی جهانی منتشر شد 

بزرگ ترين فروشندگان اسلحه در جهان

امارات با همکاری متحد نظامی خود در 
لیبی س��ازوکاری را تدارک دیده است تا غـرب آسـیا

مهاجران آفریقایی ک��ه امیدوار به رفتن 
به اروپا هس��تند، با دستمزد نازلی به کارگری گرفته شوند و یا 
از آن ها به عنوان نیروی رزمی در جنگ یمن و دیگر نزاع های 

منطقه استفاده شود.
اختالفات سیاسی، جنگ و ناآرامی این روزها به بخشی از 
هویت خاورمیانه تبدیل ش��ده است و هر روز تعداد زیادی در 
حمالت تروریس��تی، بمباران یا میدان های نبرد جان خود را از 
دس��ت می دهند. اما با این وجود جنایاتی چون قاچاق انسان، 
فروش اعضای بدن یا انجام آزمایش های بیولوژیک از آن دست 
اقداماتی است که کمتر در خاورمیانه روی می دهد و تنها رژیم 
صهیونیس��تی است که س��وابقی در این حوزه های غیرانسانی 
دارد؛ اما اخیرا صهیونیس��ت ها ش��ریک جدیدی در زمینه این 

جنایت ها پیدا کرده اند.
حکومت امارات و مرد ش��ماره یک این کش��ور، محمد بن 
زای��د، ولیعهد ابوظبی که از او با عنوان »ش��یطان خاورمیانه« 
یاد می ش��ود، این روزها درگیر پرونده جدیدی ش��ده است که 
فعاالن حقوق بشر را نگران کرده است. براساس گزارش برخی 
 ،PAX سازمان های تحقیقاتی وابسته به سازمان ملل همچون
حکوم��ت امارات متحده عربی در ح��ال دخالت در بحران های 
آفریقا برای رس��یدن به اهداف خود است. این کشور با ارسال 
س��الح به آنچه ک��ه نبردهای فراموش ش��ده در آفریقا نامیده 
می شود، زمینه تش��دید بحران انسانی در کشورهای آفریقایی 
همچ��ون س��ومالی، اریتره، س��ودان جنوبی و لیب��ی را فراهم 
می کن��د. این گزارش ها با اش��اره ب��ه اینکه اقدام��ات امارات 
برخالف کنوانس��یون ها و توافقات بین المللی است که ابوظبی 
نی��ز آن ها را امضا کرده اس��ت، تصریح دارن��د که این اقدامات 

امارات متحده عربی تهدیدی برای امنیت بین المللی است.
ع��الوه ب��ر این، گزارش ها حاکی از آن اس��ت ک��ه امارات 

در زمینه قاچاق انس��ان از آفریقا هم فعال ش��ده و نوعی نظام 
برده داری به راه انداخته و آفریقایی های فقیر که قصد مهاجرت 
دارند ب��ا هدایت اماراتی ها ب��ه عنوان نی��روی کار و یا نیروی 
نظامی به کار گرفته می شوند یا به کشورهای مختلف فروخته 
می ش��وند. ام��ارات از طریق نیروهای خلیف��ه حفتر که متحد 
ابوظب��ی در جنگ داخلی لیبی اس��ت، اقدام به س��ازماندهی 
س��ازوکاری برای به خدمت گرفتن موج انس��انی سیاه پوستانی 
کرده است که خواهان مهاجرت از طریق لیبی به اروپا هستند. 
براس��اس گزارش ه��ا، اماراتی ها برخی از این اف��راد را در ازای 
دس��تمزد خیلی پائینی با خود به امارات انتقال داده و از آن ها 
در نبرد در یمن و دیگر جنگ های جاری در منطقه اس��تفاده 

می کنند.
همچنی��ن تعدادی از این اف��راد به عنوان نی��روی کار از 
طرف امارات به کش��ورهای دیگر منطقه خلیج فارس فروخته 
می شوند و با توجه به اینکه این کشورها به دلیل کاهش قیمت 
نفت برای پرداخت دس��تمزد به کارگران آس��یایی به مش��کل 
برخورده اند، تمایل ب��رای به کارگیری نیروهای آفریقایی که با 
دستمزدهای بسیار نازل تر حاضر به کار هستند، افزایش یافته 

است.
آنچه اش��اره ش��د، بخش کوچکی از ماهیت رژیم امارات و 
س��ران آن در دست داش��تن در جنایات غیرانسانی در منطقه 
اس��ت و با وجود تالش مستمرشان برای نشان دادن چهره ای 
مدرن از خود با کمک برج های سربه فلک کشیده و خودروهای 
گران قیمت در خیابان های دبی و ابوظبی، اما در حقیقت رژیم 
عقب مانده و خطرناکی برای امنیت منطقه و جهان هستند که 
به لطف دالرهای نفتی توهم پیدا کرده اند. الزم به ذکر اس��ت 
حاکمان امارات تحرکات بس��یاری را در حوزه آفریقا با ادعای 
کم��ک به فقرزدایی در این کش��ورها صورت داده اند که بخش 
عمده ای از آن به غارت ثروت های این کشور و حتی حمایت از 

گروه های تروریستی معطوف بوده است. 

میدان داری ولیعهد ابوظبی در تجارت انسان 
یک مرد میلیونر مس��لمان متعهد ش��د 

جریم��ه زنان��ی را که بخاطر پوش��اندن حقـوق بشـر
چهره ش��ان در دانم��ارک جریمه ش��ده 

بودند، پرداخت کند.
»رشید نقاز«، تاجر، کارآفرین  و فعال حقوق بشر فرانسوی 
– الجزایری نقش مهمی در مقابله با قانون ممنوعیت پوشاندن 
چه��ره یا اس��تفاده از برقع دارد. او به تازگ��ی آمادگی خود را 
برای پرداخت جریمه حجاب چهره زنان مسلمان در دانمارک 

اعالم کرده است.
این تاجر مس��لمان که به »ولتر مسلمانان« معروف است 
بارها جریمه نقدی زنان مسلمان در کشورهای مختلف اروپایی 
را که به دلیل پوش��اندن چهره ش��ان جریمه شده اند، پرداخت 

کرده است.
دانمارک در نظر دارد با پیروی از سایر کشورهای اروپایی، 
قانون ممنوعیت اس��تفاده از برق��ع را تصویب کند. در صورت 
تصویب این قانون، زنانی که چهره ش��ان را بپوش��انند مشمول 

جریمه ای بین 165 تا  1650 دالر می شوند.
پی��ش از این نی��ز، نقاز بیش از 1500 جریمه اس��تفاده از 
برقع را در سراسر اروپا پرداخت کرده بود. این میلیونر 46 ساله 
که در حال حاضر یکی از اتباع مس��لمان کش��ور فرانسه است 
در مصاحبه با رادیو دانمارک گفت: مجموع جریمه اس��تفاده از 
حجاب چهره در س��وئیس 9200 یورو )11 هزار و 320 دالر( 
بود و من آن را پرداخت کرده ام. پرداخت جریمه زنان مسلمان 
در دانمارک برای من هیچ مشکلی ندارد. کمپین مقابله با قانون 
ممنوعیت حجاب چهره فقط منحصر به دانمارک نیس��ت. او از 
طریق این کمپین  تا کنون جریمه های زیادی را در کشورهای 
اروپایی همچون فرانسه، بلژیک و سوئیس پرداخت کرده است 
و اینک آمادگی خود را برای پرداخت جریمه زنان مس��لمان در 
دانمارک که برقع به صورت می زنند، اعالم کرده است. در حال 

حاضر، او به »زورو حامی حجاب چهره« معروف است.

الزم به ذکر اس��ت در ادامه فضای اسالم ستیزی در غرب، 
افراد ناش��ناس با مواد آتش زا به یک مسجد در برلین و مرکز 
انجمن دوستي آلمان و ترکیه در نورث راین - وستفالیا حمله 
کردند. به نقل از ش��بکه ARD ، بار دیگر چندین مس��جد و 
مراک��ز متعلق ب��ه ترک هاي ترکیه در آلمان م��ورد حمله قرار 

گرفت. 
یک مس��جد در ش��هر »برلی��ن« آلمان به آتش کش��یده 
ش��دخبرگزاری فارس: یک مس��جد در ش��هر »برلین« آلمان 
به آتش کش��یده شد یک مس��جد متعلق به ترکیه در پایتخت 
آلمان توس��ط گروه هایی که هنوز شناسایی نشده اند اما ظاهراً 
وابسته به »پ ک ک« هستند، به آتش کشیده شد و خسارات 
ش��دیدی به آن وارد آمد. مسجد »کوچا س��ینان« که متعلق 
به س��ازمان مس��لمانان ترکیه » DITIB« است به شدت در 
این حمله حریق عمدی آس��یب دیده اس��ت. گروه تروریستی 
پ ک ک از س��ال 1993 تاکنون در آلمان منع شده است اما 
همچن��ان فعالیت خود را حفظ کرده اس��ت و حدود 14 هزار 
نف��ر از طرفداران این گروه در میان جمعیت مهاجران کرد این 
کشور اس��ت. خبر دیگر آنکه راهپیمایی س��ازماندهی شده از 
س��وی یک گروه راست افراطی، ضد مسلمانان و ضد مهاجرتی 
ک��ه قرار بود در آمس��تردام برگزار ش��ود،  آنچنان که تصورش 

می رفت با اقبال عمومی همراه نشد.
تنها 50 تن از هلندی ها یکش��نبه در راهپیمایی یک گروه 
کمتر ش��ناخته ش��ده موس��وم به اروپاییان میهن پرست علیه 
اسالمی س��ازی غرب )پگیدا( ش��رکت کردند. شرکت کنندگان 
تح��ت نظارت پلیس بودند و بنرهای نژادپرس��تانه در دس��ت 
داش��تند. به گفته پلیس هلند، یک گروه مخالف آنها موس��وم 
به "اقدام ضد فاشیستی" برای متوقف کردن این تجمع تالش 
کرد و همین امر منجر ش��د تا سه تن از اعضای آنان بازداشت 
شوند. در همین حال اعضای پگیدا شنبه در محل ساخت یک 

مسجد اقدام به نصب 23 صلیب کردند.

پرداخت جريمه زنان مسلمان در حمايت از حجاب


