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عقبگرداجباريترامپ
فرامرز اصغری

دونالد ترامپ از زماني ك��ه به عنوان رئیس جمهور آمریكا 
انتخاب شده، در كنار همه اعمال و رفتار متناقض خود، نشان 
داده اس��ت كه تمایالت زی��ادي براي ورود به جنگي جدید در 
نظ��ام بین الملل دارد و بیش از همه خواهان آن اس��ت كه به 

شكل یک جانبه آن را به پیش ببرد. 
حمالت لفظي حتي در سطح هسته اي علیه كره شمالی و 
همچنی��ن اقدام اولیه براي این كار كه با اعزام ناو هواپیمابر به 
آسیاپاسیفیک همراه بود،  حمله موشكي سحرگاهي به سرزمین 

س��وریه و هدف ق��رار دادن مواضع ارت��ش آن، حمالت نیابتي 
به برخي از مواضع رقبا در س��وریه از جمل��ه پایگاه حمیمیم، 
حمل��ه لفظي و تهدی��د علیه ایران، آزمایش بمبي موس��وم به 
بمب مادر در افغانس��تان، نشان دادن تمایالت رقابتي سخت با 
روس��یه و... بخش هایي از این تمایل هستند تا جایي كه برخي 
 به صراحت اع��الم كرده اند كه رئیس جمه��ور آمریكا خواهان 

جنگ است. 
طبیعي اس��ت كه در ه��ر جایي كه دونالد ترامپ دس��ت 
گذاش��ته و تهدی��د به حمله و جنگ كرده ب��ا واكنش هاي تند 
مواجه ش��ده و حتي روس��یه به صراحت اعالم كرده اس��ت كه 
نسبت به آن اقدام خواهد كرد. نمونه بارز آن سخنان والدیمیر 
پوتین اس��ت كه تاكید كرده اگر آمریكا به روسیه یا هر یک از 
متحدان آن حمل��ه اتمي كند، بدون در نظر گرفتن عواقب آن 

دست به حمله اتمي خواهد زد.

در تازه ترین موضع گیري نیز مقامات آمریكا اعالم كرده اند 
كه منتظر دیگران نمانده و به تنهایي به سوریه حمله خواهند 
ك��رد. نیكي هیل��ي، نماین��ده آمریكا در س��ازمان ملل چنین 
تمایلي را در قبال تحوالت غوطه ش��رقي اعالم كرده است. به 
خصوص كه اخبار موجود نشان مي دهد دولت سوریه در حال 
شكس��ت دادن تروریس��ت هاي حامي واشنگتن در این منطقه 
اس��ت. این موضع گیري نیز با واكنش تند مسكو مواجه شده و 
والری گراسیموف، رئیس ستاد مشترک نیروهای روسیه تاكید 
كرد كه در صورتی كه ایاالت متحده به س��وریه حمله موشكی 

كند، با پاسخ نظامی روسیه مواجه خواهد شد.
این پاسخ روسیه به آمریكا به طبع پاسخي به رئیس جمهور 
فرانس��ه نیز مي باش��د كه گفته بود در صورتي كه اثبات شود 
دولت س��وریه از سالح شیمیایي اس��تفاده كرده به این كشور 
حمله خواهد كرد. س��ناریوي اس��تفاده از س��الح ش��یمیایي 

سال هاس��ت كه دامن دولت سوریه را گرفته است. از این قبیل 
پاس��خ ها از سوي دیگر واحدهاي سیاس��ي نظام بین الملل در 
قبال آمریكا گرفته شده است از جمله مقامات كره شمالی كه 
تاكید كرده اند اگر آمریكا به آنها حمله كند بي شک و بي درنگ 

از تسلیحات فوق استراتژیک استفاده خواهد كرد. 
مجم��وع این كنش ه��ا و واكنش ها باعث ش��ده تا دونالد 
ترامپ از تمایالت جنگ طلبانه و آرزوهاي نهفته در ذهن خود 
عقب نش��یني كند و براي جبران آن به دستگاه دیپلماسي پناه 
ببرد. براي همین منظور بحث گفت و گوها با كره ش��مالی به 
عنوان یک نمونه را بر س��ر زبان رسانه ها انداخته است. بر این 
اس��اس ش��اید بتوان گفت ترامپ با بركنار كردن تیلرسون از 
مقام وزیر امور خارجه به دنبال ایجاد راهبردی جدید در حوزه 
سیاست خارجی است كه نشات گرفته از شكست سیاست های 

تهاجمی و باج خواهانه وی است. 

مترجم: حسين ارجلو2018/03/13كيوسك

موش�کهایگرادحزباهلل،اس�رائیلرابهوحشت
انداختهاست/محافل امنیتی اسرائیل با اشاره به موشک های 
گراد حزب اهلل و جنبش مقاومت اسالمی "حماس" و قابلیت 
آن در حم��ل مواد منفج��ره، آن را خطر بزرگی در هرگونه 
جنگ احتمال��ی آینده عنوان می كنند. رس��انه های عبری 
كه منعكس كننده دیدگاه های سیاس��ی و امنیتی اسرائیل 
هستند، بدون هیچ مانعی در تالش برای متقاعد كردن افكار 
عمومی اسرائیل به این موضوع هستند كه آینده با گذشته 
كام��ال متفاوت خواهد بود و قلب اس��رائیل با وجود برتری 

نظامی به میدان نبرد تمام عیار تبدیل خواهد شد.
تهدی�دماک�رونب�هحمل�هنظام�یبهس�وریه/
رئیس جمهور فرانس��ه تهدید كرده است كه پاریس آماده 
حمله و هدف قرار دادن تاسیسات و سایت های شیمیایی 
سوریه است. امانوئل ماكرون ادعا كرد: پاریس آماده است 
تا حمالت هدفمندی را علیه هر گونه تاسیساتی در سوریه 
انجام دهد كه از آنها برای حمالت شیمیایی مورد استفاده 
ق��رار می گیرد و نتیجه آن مرگ غیرنظامیان اس��ت. وی 
افزود: فرانسه آماده است تا در صورت كشف شواهد معتبر 
درباره استفاده از سالح های شیمیایی كه منجر به كشتار 

غیر نظامیان شده است، به سوریه حمله كند.
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واکن�شسیاس�تمدارانپاکس�تانب�هانتخ�اب
رئیسجدیدس�نا/»صادق س��نجرانی« پس از انتخاب 
به عنوان رئیس جدید س��نای پاكس��تان با عمران خان 
تم��اس تلفنی برقرار و از او بابت حمایتش تش��كر كرد. 
رئیس س��نای پاكستان اعالم كرد: تمام مردم بلوچستان 
ق��دردان حمایت تمام عیار تحری��ک انصاف خواهند بود 
و این انتخاب فصلی جدید از مس��یر توس��عه برای ایالت 
بلوچستان اس��ت. وی سپس به دیدار بالول بوتو رفته و 
با اش��اره به حمایت نمایندگان حزب مردم از او، تصریح 

كرد: حمایت حزب مردم الیق تحسین است.
لغوممنوعیتپروازفرودگاههایمنطقهکردستان/
دفتر اطالع رس��انی »حیدر العبادی« نخس��ت وزیر عراق 
طی بیانیه ای كه نسخه ای از آن در پایگاه خبری »بغداد 
الیوم« منتش��ر شد، اعالم كرد: نخس��ت وزیر در دیدار با 
افس��ران وزارت كش��ور كه در فرودگاه ه��ای بین المللی 
منطقه كردس��تان مش��غول ب��ه كارند، اع��الم كرد پس 
از آنك��ه دول��ت محل��ی در منطقه كردس��تان اداره این 
دو فرودگاه را به دولت فدرال براس��اس قانون اساس��ی، 
بازگردان��د، وی نیز حكمی ریاس��تی برای لغو ممنوعیت 

پروازها در این فرودگاه ها را امضا كرد.
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ترکیهس�فیرآلمانرافراخواند/تركیه به ش��دت 
نگران تش��دید حمالت اخیر به تاسیس��ات و سازمان ها و 
مساجد ترک در آلمان است. در همین راستا آنكارا سفیر 
آلم��ان را ب��رای توضیخاتی در این باره فراخوانده اس��ت. 
وزارت امور خارجه تركیه س��فیر آلمان را فراخوانده و این 
وزارتخانه به سفیر آلمان یادداشتی را در این باره ارائه داده 
است. در روزهای گذشته در آلمان یک سری حمالتی به 
تاسیسات تركیه وجود داشته است كه دالیل و انگیزه های 
آن آشكارا اعالم نشده است. احتمال ارتباط این حمالت با 

مداخله نظامی تركیه در عفرین سوریه وجود دارد. 
کرهشمالیبهدنبالخریدزمانازطریقمذاکرهبا
آمریکانیست/سخنگوی دفتر رئیس جمهور كره جنوبی 
با انتشار بیانیه ای تاكید كرد: شینزو آبه نخست وزیر ژاپن 
اعتقاد ندارد كه كره ش��مالی از نشس��ت ها و مذاكره ها با 
آمری��كا و ك��ره جنوبی برای خرید زمان ب��ا هدف دنبال 
كردن برنامه های هسته ای و موشكی استفاده خواهد كرد. 
در این بیانیه آمده اس��ت: كره شمالی مذاكرات مهمی را 
باید در نشس��ت بین دو كره و بعدا با آمریكا انجام دهد و 
در چنین شرایطی من فكر نمی كنم كه كره شمالی از این 

فرصت به سادگی برای خرید زمان استفاده كند.
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عم�ل وارد س�وریه در خودم�ان باش�د، الزم
میش�ویم/نیكی هیلی نماینده آمریكا در سازمان ملل 
گف��ت در صورت كوتاهی ش��ورای امنیت درب��اره اقدام 
درخصوص سوریه، آمریكا در س��وریه وارد عمل خواهد 
شد. وی طی س��خنانی در نشست شورای امنیت درباره 
اوضاع س��وریه اف��زود: در صورت نی��از، آمریكا همچنان 
آماده دخالت در س��وریه اس��ت. همانند كاری كه سال 
گذش��ته انجام دادی��م و به دلیل حمالت ش��یمیایی كه 
شماری كش��ته به جا گذاش��ته بود، پایگاه هوایی دولت 

سوریه را هدف قرار دادیم.
مس�کودخالتدرمس�مومیتجاس�وسس�ابق
روسراردک�رد/وزارت امور خارجه روس��یه با انتش��ار 
بیانیه ای اعالم كرد كه مس��مومیت "سرگئی اسكریپال" 
كارمند سابق اداره مركزی اطالعات روسیه بهانه ای برای 
آغاز فعالیت های گس��ترده با هدف بی اعتبار كردن مسكو 
و آس��یب رس��اندن به اعتماد بین المللی به این كشور به 
عنوان میزبان بازی های جام جهانی فوتبال س��ال 2018 
شده اس��ت. روس��یه می گوید قضیه مرگ "لیتوینینكو"، 
"بریزوفس��كی" و سایر اتباع روس��ی كه بطور مرموزی در 
خاک انگلستان كشته شده اند، به كجا خاتمه یافته است.
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عربستان: مقامات عربستان و مصر توافق نامه حمایت 
از حمل ونقل دریایی را امضا و تاسیس شركت دریانوردی 
مشترک را بررسی كردند. مهاب ممیش، رئیس كمیته كانال 
سوئز و عبداهلل بن علی دبیخی، رئیس اجرایی شركت ملی 
حمل ونقل دریایی عربستان توافق نامه حمایت از حمل ونقل 
دریایی میان مصر و عربستان از طریق كانال سوئز را امضا 
كردند. این توافق نامه شامل اقدام شركت دریایی به انتقال 
همه نیازهای عربستان از طریق كانل سوئز با استفاده ازهمه 

نوع كشتی های وابسته به این شركت است.

ترکی�ه: وزیر دفاع تركیه كه به دوحه س��فر كرده 
است با همتای قطری خود دیدار و درباره روابط دوجانبه 
و راهكارهای توسعه این روابط گفت وگو كرد. »نور الدین 
جانیكلی« وزی��ر دفاع تركیه و ژن��رال »خلوصی آكار« 
رئیس ستاد مشترک ارتش این كشور با »خالد بن محمد 
العطیه« همتای قطری خ��ود دیدار كردند. وزارت دفاع 
قطر در بیانیه ای كه پس از این دیدار صادر ش��د، اعالم 
كرد كه این نشست به بررسی روابط دوجانبه اختصاص 

داشت.

مصر: مركز تحقیقات بین المللی صلح »استوكهولم« 
در گزارش��ی اعالم كرد كه عربس��تان و مصر طی پنج 
سال گذشته واردات سالح و تجهیزات نظامی را افزایش 
داده اند. مركز اس��توكهلوم »SIPRI« افزود: عربستان 
واردات سالح را بین سال های 201۳ و 201۷ به میزان 
22۵ درصد در مقایس��ه با س��ال های 2008 و 2012 
افزایش داده است، و واردات سالح به مصر نیز طی پنج 
سال گذشته به میزان 21۵ درصد افزایش یافته است.

امارات: گروه شركت های ملی نفت قطر با نام »قطر 
للبترول« از امضای قرارداد با ابوظبی به منظور توسعه و 
راه اندازی میدان نفتی دریایی مشترک خبر داد. »أسعد 
ش��ریده الكعبی« رئیس اجرایی ای��ن مجموعه نفتی در 
بیانیه ای از امضای توافقنامه با ابوظبی با هدف راه اندازی 
و توس��عه میدان نفتی البندق برای چندین س��ال ابراز 
خرس��ندی كرد. از س��وی دیگر یک منبع مس��ئول در 
ش��ورای عالی نفت ابوظبی امضای این قرارداد با قطر را 
تكذیب كرد و گفت كه هیچ امتیازی به ش��ركت »قطر 

للبترول« ارائه نشده است.

پاکستان: وزیر دفاع پاكستان در پاسخ به مجلس ملی 
در زمینه حضور نظامیان در كش��ورهای عربی اعالم كرد 
16۷1 نظامی ارتشی این كشور در عربستان مستقر هستند 
و بعد از این كشور بیشترین تعداد نیروهای مسلح پاكستان 
كه تعداد آن ها 62۹ نفر اس��ت در قطر حضور دارند. ۹12 
نیرو به درخواس��ت وزارت دفاع عربستان و ۷۵۹ سرباز به 

خواست وزارت كشور آل سعود در آنجا مستقر شده اند.

کشمیر: زید رعد الحسین، كمیسیونر عالی حقوق بشر 
سازمان ملل در سخنرانی در یک نشست با حدود ۵00 تن 
از نمایندگان جامعه مدنی از كشورهای سراسر جهان كه در 
حاشیه سی و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان 
ملل در ش��هر ژنو برگزار ش��د این اظهارات را مطرح كرد. 
رعدالحسین در سپتامبر 2016 به نیم قرن سكوت تاریخی 

سازمان ملل در مورد مناقشه كشمیر پایان داد.
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در اقدامی كه نشانگر تشدید 
گ�زارشآخر

گروه بين الملل
اختالفات در ساختار حاكم بر 
آمریكا و البته برخی تغییرات 
در سیاست خارجی این كشور است، رئیس جمهور 
آمریكا با اعالم خبر بركناری تیلرسون، اعالم كرد از 

این پس »مایک پومپئو« وزیر خارجه خواهد بود.
 »دونال��د ترامپ« رئیس جمه��ور آمریكا اعالم 
كرد »مایک پومپئو« رئیس كنونی آژانس مركزی 
اطالعات آمریكا )س��یا( از ای��ن پس به عنوان وزیر 
خارجه این كش��ور فعالیت می كند. پومپئو كه چه 
زمان فعالی��ت به عنوان نماین��ده كنگره و چه در 
منصب ریاست سیا گرایش��ات به شدت ضد ایران 
داش��ت، جایگزین »ركس تیلرس��ون« می شود. در 
مدت یک س��الی كه تیلرسون وزیر خارجه آمریكا 
بود در پرونده های مختلف از جمله توافق هسته ای 
ب��ا ایران و پرونده روس��یه با ترام��پ اختالف نظر 
داشت و تقریبا هر ماه شایعاتی از احتمال بركناری 
وی منتشر می شد. این شایعات 6 ماه پیش، یعنی 
زمان��ی ك��ه رس��انه های آمریكایی گ��زارش دادند 
تیلرسون ترامپ را »كودن« خوانده، به اوج رسید. 
از همان زم��ان گمانه زنی های��ی درباره اینكه 
احتماال پومپئو سكان دس��تگاه دیپلماسی آمریكا 
را به دس��ت می گیرد، مطرح ش��د. ترامپ بارها از 
پوپمئو تمجید كرده و گفته بود او در سیا »عملكرد 
فوق العاده ای« داشته است. ترامپ در توییتر نوشت: 
»مایک پومپئو رئیس س��یا وزیر خارجه جدید ما 
خواهد بود. او عملكرد فوق العاده ای خواهد داشت. 
ركس تیلرسون، ممنون بابت خدماتت.« این اقدام 
در حال��ی ص��ورت گرفت��ه كه در حوزه سیاس��ت 
خارجی تنش ها میان روسیه و آمریكا شدت گرفته 
است چنانكه »سرگئی الوروف« وزیر امور خارجه 

روسیه تأكید كرد، عواقب حمله به نیروهای دولت 
سوریه بسیار شدید خواهد بود. الوروف ادامه داد، 
در حال حاض��ر هیچ دلیلی برای توس��عه مناطق 

كاهش تنش در سوریه نمی بینیم.
 وزیر خارجه روس��یه در كنفرانس مطبوعاتی 
مش��ترک با همت��ای اندونزیایی خود در مس��كو 
تصری��ح ك��رد، هرگونه حمله احتمال��ی آمریكا به 
نیروهای دولت س��وریه بس��یار خطرن��اک خواهد 

بود. وی افزود، »اگر حمله ای از این نوع را ش��اهد 
باش��یم، عامالن آن مطمئن باشند كه شدیدترین 
عواق��ب در انتظارش��ان خواهد بود«. ای��ن بیانیه 
ش��دیداللحن وزی��ر خارجه روس��یه در ش��رایطی 
مطرح ش��د كه »نیكی هیل��ی« نماینده آمریكا در 
سازمان ملل تهدید كرده بود در صورت استفاده از 
تسلیحات شیمیایی در سوریه، واشنگتن به دمشق 

حمله خواهد كرد. 

همچنین وزارت دفاع روسیه رسما اعالم كرد 
چنانچه جان نیروهای نظامی این كشور در سوریه 
با اقدامات آمریكا تهدید شود، مسكو قاطعانه وارد 
عم��ل خواهد ش��د. »والری گراس��یموف« رئیس 
س��تاد كل نیروه��ای مس��لح روس��یه تأكید كرد، 
مس��كو آماده است تا در صورتی كه جان نظامیان 
روس در س��وریه به خطر بیفتد وارد عمل ش��ود. 
رئیس س��تاد كل نیروهای مس��لح روس��یه ادامه 
داد، این مس��ئله ش��امل هرگونه حمله به دمشق 
نیز می شود. گراس��یموف در این رابطه گفت: »ما 
مستشاران نظامی روس و نمایندگان مركز روسی 
نظارت بر آتش بس سوریه و نظامیانی در دمشق و 

در پایگاه های نظامی سوری داریم«.
خبر دیگر از تحوالت سوریه آنكه ارتش تركیه: 
مركز ش��هر عفرین محاصره شده اس��تخبرگزاری 
فارس: ارتش تركیه: مركز شهر عفرین محاصره شده 
اس��ت در بیانیه ارتش تركیه همچنین آمده اس��ت 
كه از آغاز عملیات ش��اخه زیت��ون تا كنون، ۳۳۹۳ 
شبه نظامیان ُكرد در عفرین از پای درآمده اند. ارتش 
تركیه با بیان اینكه شهر عفرین از شامگاه دوشنبه 
به محاصره نیروهای عملیات شاخه زیتون درآمده، 
همچنین گفت كه مناطقی با اهمیت حیاتی در این 

منطقه به تصرف آنها درآمده است.
بر این اساس همچنین تا كنون بیش از 8۵0 
هدف تعیین شده متعلق به نیروهای ُكرد در منطقه 

عفرین، ش��امل سنگرها، مخفی گاه ها، انبار مهمات 
و تجهیزات نظامی در عملیات جنگنده های تركیه 
نابود ش��ده اند. تركیه كه از چندین ماه قبل تهدید 
به اجرای عملیات نظامی جدید در ش��مال سوریه 
علیه شبه نظامیان ُكرد در این منطقه می كرد، بعد 
از اع��الم تصمیم آمریكا ب��رای ایجاد ارتش ُكردی 

۳0هزار نفری در سوریه، مجاب به آغاز آن شد.
در این میان منابع دیپلماتیک به روزنامه حریّت 
گفته اند كه آمریكا با خروج تدریجی ش��به نظامیان 
ُكرد از ش��هر منبج در غرب رودخانه فرات موافقت 
كرده است. منابع دیپلماتیک كه خواستند نامشان 
فاش نش��ود به روزنامه »حریّت« گفتند كه موافقت 
آمریكا با خ��روج تدریجی ُكردها از منبج در جریان 
جلسات مذاكره با تركیه در تاریخ های 8 و ۹ مارس 
در واشنگتن به دست آمده است. وزیر خارجه تركیه 
گفت در صورت عدم خروج شبه نظامیان ُكرد از شهر 
منبج، عملیات جدیدی را بدون اجازه بش��ار اس��د 

رئیس جمهور سوریه در این شهر آغاز می كنند.
از س��وی دیگر یک مقام وزارت خارجه آمریكا 
بامداد سه ش��نبه گفت دولت این كش��ور خواستار 
نشس��ت فوری در اردن برای بررسی اوضاع جنوب 
غرب سوریه شده است. مقام وزارت خارجه آمریكا 
مدعی ش��ده در صورتی كه گزارش ه��ا درباره این 
حمالت صحت داشته باشند، دولت سوریه آشكارا 
نظام آتش بس مذاكره شده در سال گذشته را نقض 
كرده و دامنه درگیری ها را گس��ترده تر كرده است. 
در ای��ن بیانیه آمده اس��ت: »م��ا از تمامی طرف ها 
در نواح��ی كاه��ش تنش در جنوب غرب س��وریه 
می خواهی��م از انجام اقداماتی ك��ه آتش بس را به 
مخاطره می اندازند و همكاری های آتی را دشوارتر 

می كنند، خودداری كنند.«

تیلرسونازسمتوزیرخارجهآمریکابرکنارشد

آشکارتر شدن شکاف در کابینه ترامپ

در دور جدی��د س��ركوب فلس��طینی ها، 
نظامیان رژیم صهیونیس��تي براي شلیک غ�ربآس�یا

گاز اش��ک آور ب��ه طرف فلس��طیني ها از 
هواپیماهاي بدون سرنشین استفاده كردند.

نظامیان صهیونیست از یک فروند هواپیماي بدون سرنشین 
براي شلیک گاز اشک آور به طرف تظاهركنندگان فلسطیني در 
مجاورت مرزهاي نوار غزه اس��تفاده كردند. رسانه هاي اسرائیلي 
گزارش دادند اس��تفاده از پهپادها براي شلیک گاز اشک آور در 
مرحله آزمایشي قرار دارد و هنوز به مرحله اجراي نهایي نرسیده 
است . منابع خبري اسرائیلي اعالم كردند به احتمال زیاد نظامیان 
گارد مرزي اسرائیل مستقر در كرانه باختري رود اردن در آینده 
به این نوع پهپادها مجهز خواهند ش��د. یک منبع پزشكي گفت 
دانشجویان دانش��گاه برزیت از بزرگترین دانشگاه هاي فلسطین 
در اعتراض به حمله هفته گذش��ته نظامیان صهیونیست به این 

دانشگاه، روز دوشنبه در شمال شهر رام اهلل تظاهرات كردند.
خبر دیگر آنكه معاون ش��هردار قدس اش��غالی به اتهامات 
مختلف فساد مالی از جمله ارتشا، كالهبرداری و جرائم مالیاتی 
بازداش��ت شد. به نوش��ته وبگاه »تایمز اس��رائیل« تورگمان به 
هم��راه ۵ مقام دیگر در ش��هرداری قدس، به اتهامات ارتش��اء، 
كالهب��رداری، خیانت در امانت، سوء اس��تفاده از قدرت و جرائم 
مالیاتی بازداش��ت ش��د. مقامات امنیتی می گویند تورگمان كه 

ریاس��ت كمیته ساخت وساز شهر قدس اش��غالی را نیز برعهده 
دارد، به دریافت پ��ول در ازای دادن مجوزهای غیرقانونی برای 
احداث ساختمان های یهودی نشین در این شهر نیز متهم است.

از س��وی دیگر رزمایش نظامی ارتش رژیم صهیونیس��تی 
برای مقابله با عملیات های استشهادی، در غرب كرانه باختری 
آغاز شد. به نوشته وبگاه »یدیعوت آحارونوت« این رزمایش در 
شهرک های یهودی نش��ین »عیناو« و »القناة« واقع در منطقه 
كرانه باختری در حال برگزاری اس��ت. ناو هواپیمابر آمریكایی 
» USS Iwo jima « فوری��ه )ماه گذش��ته( از فلوریدا راهی 
فلس��طین اشغالی ش��د، این ناو پس از حدود 2 هفته به بندر 
حیفا رس��ید، ناو مذكور حام��ل ۳0 جنگنده و بالگرد جنگی و 

2۵00 سرباز نیروهای ویژه آمریكا بود.
در این میان اتحادیه عرب طی نشستی در قاهره، به مناسبت 
"روز می��راث عربی" قدس را به عن��وان "پایتخت دائمی میراث 
عربی" انتخاب كرد. در همین راستا، خلیل قراجه الرفاعی، رئیس 
موسسه احیای میراث قدس و تحقیقاتی اسالمی اعالم كرد كه 
اتحادیه عرب، قدس را به عنوان "پایتخت دائمی میراث عربی" 
انتخاب كرده  است. این تصمیم پس از برگزاری مراسمی در مقر 
اتحادیه عرب با حضور محمد مختار جمعه، وزیر اوقاف، س��فیر 
بدرالدین العاللی، معاون دبیركل امور اجتماعی و نیز شماری از 

نمایندگان كشورهای عربی گرفته شد.

كارشناس��ان س��ازمان مل��ل كه مس��ئله 
نسل كشی مسلمانان روهینگیا در میانمار را حق�وقبش�ر

بررس��ی می كنند می گویند: فیسبوک در 
نفرت پراكنی ها علیه اقلیت مسلمان میانمار نقش داشته است.

مس��ئوالن این شبكه اجتماعی هنوز به این انتقادها پاسخ 
نداده اند اما پیش��تر عنوان كرده بودند كه در حال كار بر روی 
حذف مطال��ب حاوی نفرت گرایی و حس��اب كاربری آن هایی 

است چنین مطالبی را منتشر می كنند.
درپی حمالت وحشیانه ارتش و بوداییان افراطی میانمار به 
روس��تاهای روهینگیایی ها كه 6 ماه پیش آغاز و باعث كشتار، 
تج��اوز و آتش زدن خانه های آن ها ش��د، حدود ۷00 هزار نفر 
از مردم این اقلیت مس��لمان به بنگالدش در همس��ایگی این 
كشور با اكثریت بودایی گریختند. سازمان ملل جنایات میانمار 
علیه روهینگیایی ها را »پاكسازی نژادی« خوانده اما دولت این 
كشور با وجود شواهد بسیار، این اتهامات را همواره رد كرده و 
ادعا دارد كه حمالت ارتش واكنشی به حمالت »ارتش آزادی 
بخش آراكان«، یک گروه شبه نظامی روهینگیایی بوده است.

در كن��ار ارتش میانم��ار، بوداییان افراطی نی��ز به پیروی از 
رهبران مذهبی تندرو به جنایت علیه اقلیت مسلمان روهینگیا 
پرداخته ان��د كه كارشناس��ان س��ازمان ملل، نقش ش��بكه های 
اجتماع��ی به خصوص فیس��بوک را در به وج��ود آمدن چنین 

حوادث��ی پررنگ می دانند. به گزارش اس��تریت تایمز »مارزوكی 
داروسمان« رئیس گروه مستقل بین المللی حقیقت یاب سازمان 
ملل در مسئله میانمار به خبرنگاران گفت: شبكه های اجتماعی 

»نقش تعیین كننده ای« در به وجود آمدن این بحران داشته اند.
»یانگی لی« گزارشگر ویژه سازمان ملل در مسئله میانمار 
نیز گفت: در میانمار شبكه اجتماعی فیسبوک بخش بزرگی از 
زندگی عموم مردم محس��وب می شود كه دولت نیز برای اشاعه 
اطالعات از آن استفاده می كند. وی در این خصوص به خبرنگاران 
گفت: همه اتفاقات در میانمار از طریق فیس��بوک بازتاب پیدا 
می كند. شاید در مواردی فیسبوک به بهبود زندگی در میانمار 
كمک كرده باشد اما در همین حال وسیله ای برای نفرت پراكنی 
نیز بوده اس��ت. گزارشگر ویژه س��ازمان ملل در میانمار با بیان 
اینكه كشتار روهینگیایی ها در میانمار، »نشانه های نسل كشی« 

را دارد، تأكید كرد: دولت باید جوابگوی آن باشد.
 س��ازمان مل��ل جنایات میانم��ار علی��ه روهینگیایی ها را 
»پاكسازی نژادی« خوانده اما دولت این كشور با وجود شواهد 
بس��یار، این اتهامات را همواره رد كرده و ادعا دارد كه حمالت 
ارتش واكنش��ی به حمالت »ارتش آزادی بخش آراكان«، یک 
گروه شبه نظامی روهینگیایی بوده است. »یانگی لی« گزارشگر 
ویژه س��ازمان ملل در امور میانمار ادع��ای مقامات میانماری 
را مبنی بر مبارزه با شبه نظامیان، غیرقابل قبول خوانده است.
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