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محکومیت رزاق
 دادگاه عالی مالزی »نجیب رزاق« نخست وزیر سابق 
مالزی را به دلیل ارتکاب سه مورد پولشویی متهم کرد.

رزاق به جرمی مربوط به سه انتقال پول مجموعا به 
ارزش ده میلیون دالر آمریکا به حساب بانکی اش متهم 
شده اس��ت. جرم پولشویی در مالزی مجازات حبس تا 
پانزده س��ال دارد و جریمه نقدی بیش از یک میلیون 
دالر آمری��کا دارد. رزاق در س��ال 2013 نخس��ت وزیر 
مالزی شد اما در انتخابات اخیر در مالزی شکست خورد 

و بعد از آن وی و همسرش ممنوع الخروج شدند. 

گاف جدید جانسون
وزیر خارجه س��ابق انگلیس که به دادن گاف های 
زیاد مش��هور اس��ت، به دلیل اظهارنظ��ر درباره زنان 

»برقع پوش« بار دیگر خبرساز شد. 
درپ��ی افزایش انتقادها از »بوریس جانس��ون« به 
دلی��ل اظهارات وی درخصوص زنان برقع پوش، »ترزا 
می« نخس��ت وزیر انگلیس خواس��تار معذرت خواهی 
وی در این رابطه ش��د. برندن لوئی��س، رئیس حزب 
محافظ��ه کار بریتانی��ا از بوریس جانس��ون وزیر امور 
خارجه س��ابق این کشور خواس��ت به دلیل به سخره 
گرفتن مسلمانانی که برقع یا نقاب به چهره دارند، به 

صورت رسمی عذرخواهی کند.

کنایه مادورو به ترامپ 
رئیس جمهوری ونزوئال در سخنانی کنایه آمیز گفت: 

امیدوارم ترامپ اجازه ترور رهبران خارجی را ندهد. 
»نیکالس مادورو« که به تازگی هدف س��وء قصد 
نافرجام ق��رار گرفته در اظهاراتی گف��ت: معتقدم که 
دونال��د ترام��پ رئیس جمهوری آمری��کا به هیچ کس 
اج��ازه نمی ده��د که از خاک این کش��ور ب��رای ترور 

رهبران خارجی برنامه ریزی کند.

درخواست غنی
»هارون چخانسوری« سخنگوی ریاست جمهوری 
افغانس��تان در یک نشست خبری گفت: اشرف غنی با 
صدور فرمانی از تمام نهادهای دولتی خواسته است تا 

در روند انتخابات مداخله نکنند. 
در ای��ن فرمان رئیس جمهوری افغانس��تان از تمام 
اداره ه��ای دولت��ی، نهادهای امنیتی، اعضای ش��ورای 
ملی و اعضای دیوان عالی این کش��ور خواس��ته اس��ت 
ت��ا از مداخله در روند انتخابات خ��ودداری کنند. غنی 
همچنین تاکید کرد که نیروه��ای امنیتی حق ندارند 
خودسرانه در مراکز رای دهی و شمارش آرا وارد شوند. 

طرح کانادا 
منابع آگاه می گویند بعد از آنکه مشخص شد آمریکا 
قصد مداخله در مناقش��ه ریاض - ات��اوا را ندارد؛ دولت 

کانادا به دنبال میانجی گری امارات و انگلیس است. 
به گفته یکی از این منابع، دولت لیبرال جاستین 
ترودو نخس��ت وزیری کانادا که مواضع حقوق بش��ری 
عربستان را زیر س��وال برده است، به دنبال مددجویی 
از امارات اس��ت. به این ترتیب، اتاوا کلید حل مشکل را 
در کمک گرفتن از دوستان منطقه ای می بیند و انتظار 

دارد اوضاع هرچه زودتر سامان بگیرد.

ادامه محاکمه نواز
 به دلیل عدم حضور داماد شهباز شریف در دادگاه 
و بی توجهی او به احضاریه های مکرر، سازمان بازرسی 

پاکستان او را مجرم فراری اعالم کرد. 
ب��ه این ترتی��ب عمران علی یوس��ف که به خارج 
از پاکس��تان گریخته است دیگر نمی تواند به پاکستان 
بازگ��ردد و به زودی ت��الش برای بازگردان��دن وی از 

طریق پلیس بین الملل آغاز خواهد شد. 

اخبار

کدام کشور ها سالح هسته ای دارند؟
پای��گاه اینترنتی روزنامه اکس��پرس فهرس��تی از 
کشورهای دارای سالح های هسته ای را منتشر کرد. در 
حال حاضر چند کشور در سراسر جهان 14525 سالح 
هس��ته ای دارند. روسیه و آمریکا 92 درصد از کل این 
سالح های هسته ای را در اختیار دارند. آخرین باری که 
از یک سالح هس��ته ای علیه غیرنظامیان استفاده شد 
در 9 اوت سال 1945 در ناکازاکی ژاپن بود. تنها چند 
روز پیش از آن بمباران اتمی هیروشیما اتفاق افتاد که 
منجر به کشته شدن ده ها هزار غیرنظامی شد و هزاران 

نفر در دوران پس از آن بیمار شدند.
 تازه تری��ن آمارها حاکی از آن اس��ت که 14525 
سالح هس��ته ای در اختیار چند کشور مختلف جهان 
قرار دارد که در زیر به آنها اش��اره ش��ده است: روسیه: 
دارای 6850 س��الح هس��ته ای، آمریکا: دارای 6450 
سالح هسته ای، فرانس��ه: دارای 300 سالح هسته ای، 
چین: دارای 280 سالح هسته ای، انگلیس: دارای 215 
سالح هسته ای، پاکستان: دارای 150 سالح هسته ای، 
هند: دارای 140 سالح هس��ته ای، کره شمالی: دارای 
60 س��الح هس��ته ای، اس��رائیل: بین 0 تا 80 س��الح 
هسته ای )اطالعات موثقی از تعداد سالح های هسته ای 
رژیم صهیونیس��تی در دست نیست!( روسیه، آمریکا و 
کره شمالی در سال های اخیر هزاران آزمایش موشکی 

برای ارتقای توان خود در این زمینه انجام داده اند.
براس��اس آمار »فدراسیون دانشمندان آمریکایی«، 
بیش از 70 هزار س��الح هسته ای قابل استفاده از اواخر 
جنگ س��رد در دهه 1980 انبار ش��ده است. براساس 
این آمارها، کره ش��مالی هم 60 س��الح هسته ای دارد 
که برخی از آنها قابلیت هدف قرار دادن خاک آمریکا را 
دارن��د. »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا در تالش 
اس��ت این کش��ور را مجبور به »خلع سالح هسته ای« 
کن��د. اما برخی افراد در جهان خواس��تار نابودی کامل 
این س��الح های خطرناک هس��تند. در س��ال 2017، 
جایزه صلح نوبل به »کمپین بین المللی نابودی س��الح 
هسته ای« اعطا ش��د. این کمپین به دلیل تالش برای 
جلب توجه بین المللی به پیامدهای فاجعه بار استفاده 
از سالح های هسته ای موفق به دریافت این جایزه شد.

گزارش

پشت پرده یک رقابت 
علی تتماج

در روزهای اخیر تنش ها میان عربس��تان و کانادا ش��دت 
گرفته اس��ت. از یک س��و کانادا مقامات سعودی را به دخالت 
در حقوق بش��ر متهم می کنند و از س��وی دیگر س��عودی با 
ادع��ای دخالت در امور داخلی اش اقدام به تعدیل روابط و به 
اصطالح برخی تهدیدات علیه کانادا پرداخته اس��ت. با توجه 
به روابط دو کش��ور این س��وال مطرح می شود که ریشه این 
تنش ها چیست و هر کدام چه اهدافی را در ورای آن پیگیری 

می کنند؟
در این میان پرونده کانادا نشان می دهد که این کشور از 
ناقضان بزرگ حقوق بش��ر است که وضعیت بحرانی بومیان و 
مسلمانان در این کش��ور و جنایاتی که نیروهای کانادایی در 
افغانس��تان صورت داده اند تنها بخش کوچکی از این وضعیت 
اس��ت. بر این اساس کانادا رسما صالحیت اظهار نظر در باب 
حقوق بشر را ندارد. در باب کانادا پیش از هر چیز باید به این 
امر توجه داشت که اوتاوا همواره ادعای حقوق بشر جهانی سر 
داده و با این ادعا نیز به پرونده سازی علیه کشورها می پردازند 
که نمونه آن رفتارهای آنها در قبال جمهوری اس��المی ایران 

و... است که در سازمان ملل صورت می گیرد.
 کان��ادا با ادعاهای حقوق بش��ری در قبال کش��ورهای به 
اصطالح دوس��ت سعی دارد تا پرونده سازی علیه سایر کشورها 

را موج��ه جلوه داده و خود را از اتهام رفتارهای جانبدارانه مبرا 
سازد. هدف دیگر کانادا اعمال فشار بر عربستان برای واداشتن 
آن به باج دهی اقتصادی است چنانکه سایر کشورهای غربی نیز 
این روند را اجرا کرده اند. نکته قابل توجه آنکه کانادا می داند که 
آمریکا حاضر به مداخله در این پرونده نخواهد بود چراکه حاضر 
به تهدید کردن منافع خود در هیچ کدام از این کشورها نیست 
چنانکه س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده دو کشور 

خود باید مشکالتشان را از طریق دیپلماتیک حل کنند. 
اما در باب رفتارهای عربس��تان ای��ن حقیقت وجود دارد 
که س��عودی عمال توان مقابله ن��دارد و لذا رویکرد تقابلی آن 
بیش��تر یک ژست سیاس��ی برای قدرت نمایی ظاهری است 
عربس��تان با اقدام مس��تقیم و البته تحریک کشورهای عربی 
به حمایت از این کش��ور س��عی دارد تا به افکار عمومی خود 

را قدرت��ی برتر معرفی نماید این امر برای بن س��لمان که به 
دنب��ال قدرت مطلقه اس��ت دارای اهمیت اس��ت و از س��وی 
دیگر س��عودی با این رفتارها بر شکست های سنگین خود در 
یمن، س��وریه و عراق و لبنان سرپوش می گذارد در حالی که 
همزمان خیانت های خود به فلسطین در قالب معامله قرن را 

نیز حاشیه می سازد. 
در جمع بن��دی نهایی می توان گف��ت آنچه در تنش های 
میان کانادا و عربس��تان مشهود است عدم طوالنی بودن این 
رویکردها اس��ت چراکه طرفین در نهایت به س��مت مصالحه 
پی��ش خواهند رف��ت و اکنون نیز هر کدام ب��ه دنبال اهداف 
جانبی هس��تند که در لوای این تنش ها به دست می آورند در 
حالی که طرفین از ظرفیت الزم برای تنشی جهانی برخوردار 

نبوده و در نهایت نیز پای میز مذاکره قرار خواهند گرفت.

یادداشت

وهینگیایی ها را برطرف نکرد میانمار نگرانی  ر
دول��ت بنگالدش،  میانمار را به عدم موفقیت در از میان  بش�ر برداش��تن نگرانی های بی��ش از یک میلیون مس��لمان حق�وق 
روهینجایی گریخته از این کشور متهم کرد و به شورای امنیت سازمان ملل 

تاکید دارد تا برای بازگشت امن آنها به خانه تدابیر الزم را بیندیشد.
مس��عود بن مومن، سفیر بنگالدش در سازمان ملل در نامه ای به شورای 
امنیت نوش��ت: با وجود آنک��ه دولت بنگالدش همچنان با "حس��ن نیت" به 
مساله روهینگیایی ها می اندیشد و به دنبال تدابیری برای بازگشت آنها است 
اما متاسفانه ش��رایط الزم برای بازگشت امن و دائمی این افراد به میانمار از 

سوی دولت این کشور فراهم نشده است.
وی در ادامه نوش��ته اس��ت: اقدامات مناسب از سوی دولت میانمار برای 
از میان برداش��تن نگرانی های روهینگیایی ها و جامعه بین الملل انجام نشده 
است. سفیر بنگالدش در سازمان ملل همچنین به شورای امنیت تاکید کرد 
تا قطعنامه ای را تصویب کرده و اقدامات مشخصی و معینی را برای رسیدگی 

به مساله روهینگیایی ها انجام دهد.
وی دولت میانمار را به تالش برای کم اهمیت جلوه دادن مقیاس فاجعه 
آمی��ز این بحران و تاثی��رش بر جامعه بنگالدش متهم ک��رد و ادعای دولت 
میانم��ار را مبن��ی بر نقض معاهده مرزبندی 1998 ب��ا ایجاد موانعی در مرز 
توس��ط بنگالدش را نادرست و بی پایه و اس��اس خواند. وی گفت: بنگالدش 
از ش��ورای امنی��ت می خواهد تا ش��رایطی را برای بازگش��ت روهینگیایی ها 
فراهم کند و خواس��تار همکاری میان سازمان ملل و دولت میانمار برای گام 

برداشتن در مسیری درست است. 
در نتیجه سرکوب مسلمانان روهینجا توسط نیروهای امنیتی میانمار در 
25 اوت 2017 بیش از 700 هزار تن از آنها به بنگالدش گریختند. در همین 
حال زید رعد الحس��ین، رئیس حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرده است که 
احتمال نسل کش��ی علیه روهینگیایی ها حقیقت دارد و خواس��تار ارجاع این 

مساله به دادگاه کیفری بین المللی شده است. 

ومیت منتقدان آل خلیفه از مراقبت های پزشکی  محر
همزمان با شدت گرفتن س��رکوب گری آل خلیفه، پسر  خط شیخ »حس��ن مش��یمع« از رهبران معارض زندانی در س����ر
بحرین اعالم کرد که پدرش از دریافت مراقبت های ویژه پزش��کی در زندان 

محروم شده است.
علی مشیمع تاکید کرد که به همین خاطر از مدتی پیش، مقابل سفارت 
بحرین در لندن اعتصاب غذا کرده است. وی با بیان اینکه از شروع اعتصاب 
غذا تاکنون پنج کیلو گرم وزن کم کرده است، افزود: درخواستم بسیار ساده 
اس��ت. من از مراقبت های پزشکی و دیدارهای خانوادگی و تهیه کتاب برای 

پدرم سخن می گویم.
پس��ر این رهبر معارض بحرینی از آمریکا و انگلیس بخاطر خودداری از 
فشار به بحرین در این خصوص انتفاد کرد و گفت که دولت انگلیس به طور 
غیرمس��تقیم مس��ئول چنین وضعیتی است، زیرا این کش��ور افسران پلیس 
بحرین را آموزش می دهد و به آنها کمک فنی ارایه می کند. مش��یمع افزود: 
آنها پدرم را آرام و بی س��ر و صدا می کشند، زیرا وقتی فردی70 ساله از دارو 
محروم شود، بدنش تاب و تحمل خود را از دست می دهد. وی گفت که پدرم 
س��ال ها پیش س��رطانش را درمان کرد و در حال حاضر برای تضمین اینکه 
بیم��اری اش عود نکند ب��ه آزمایش های دوره ای نیاز دارد. پدرم همچنین از 

بیماری فشار خون، دیابت و پروستات رنج می برد.
س��ازمان عفو بین الملل مقام های بحرینی را متهم کرده است که از ارایه 
خدمات مناس��ب پزش��کی به مش��یمع و س��ه تن دیگر از فعاالن سالخورده 
بحرین��ی خودداری می کنن��د. »لین معلوف« مدی��ر پژوهش های خاورمیانه 
س��ازمان عفو بین الملل خاطرنش��ان کرده که رفتار مقام های بحرینی با این 
فعاالن مس��المت جوی زندانی ظالمانه و ناقض حقوق بین الملل و معیارهای 
مربوط به نحوه برخورد با زندانیان اس��ت و رفتاری وحشیانه و غیرانسانی به 
شمار می رود. سازمان عفو بین الملل بارها از رژیم آل خلیفه خواسته است تا 

شیخ »حسن مشیمع« رهبر جنبش حق این کشور را آزاد کند.

یکا و چپن دور جدید جنگ تعرفه های آمر
آس�يا آمری��کا با اعمال 25 درص��د تعرفه گمرکی بر کاالهای  واردات��ی از چین به ارزش 16میلی��ارد دالر دور جدید ش�رق 
جن��گ تج��اری با این کش��ور را ب��ه راه انداخ��ت در حالی که پک��ن درباره 

پیامدهای این رفتارها هشدار داد.
دولت دونالد ترامپ فهرس��تی جدید از کاالهای وارداتی چینی به آمریکا 
را که حدود 16میلیارد دالر ارزش دارد، منتش��ر کرد که ش��امل 25 درصد 
تعرفه گمرکی می شود. با وجود هشدارهای بخش های مختلف تجاری آمریکا 
که این امر منجر به افزایش بهای کاالها برای مصرف کنندگان خواهد ش��د، 
ای��ن دومین بار اس��ت که دولت اق��دام به وضع تعرفه گمرک��ی بر کاالهای 
وارداتی از چی��ن می کند. اعمال تعرفه های جدی��د دولت ترامپ علیه چین 
تازه ترین دور تش��دید جنگ تجاری بین دو قدرت اقتصادی جهان به شمار 

می رود.
فهرست جدید 279 محصول و کاالی چینی را در بر می گیرد که از 23 
اوت )اول ش��هریور( اجرا می شود. ماه جوالی گذشته نیز دولت ترامپ تعرفه 
گمرک��ی 25 درصدی بر 34 میلیارد دالر کاالی وارداتی از چین اعمال کرد 
ک��ه با مقابله به مثل فوری این کش��ور در برابر کااله��ای وارداتی از آمریکا 
مواجه شد. آمار دفتر نماینده تجاری آمریکا )USTR( نشان می دهد میزان 
در س��ال 2017 صادرات آمریکا به چین نزدی��ک 170 میلیارد دالر و 478 
میلیارد دالر واردات بوده که با احتس��اب ارزش تجاری خدمات مبادله شده 

میزان تراز تجاری منفی آمریکا حدود 385 میلیارد دالر است. 
وزارت خارجه چین با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که آمریکا با بی اعتنایی 
به اصل یک چین، خود را برای استقبال از تسای اینگ ون رهبر تایوان آماده 
می کند. آمریکا ظاهرا می گوید به این اصل پایبند است اما عمال مقام هایش 
با مقام های تایوانی دیدار می کنند و در س��ه دهه گذشته بزرگترین فروشنده 
س��الح به این جزیره بوده است. قرار است س��فر تسای به آمریکای التین از 

روز یکشنبه شروع شود.

جو
نش
دا

ویژه گروه فرادید  اخب��ار گ�زارش  روز  ه��ر  حال��ی  در 
جدیدی از شکس��ت متج��اوزان به یمن منتش��ر 
می ش��ود در ادامه تالش ها برای تحق حقوق ملت 
یمن محمد عبدالس��الم س��خنگوی گروه انصاراهلل 
یمن با انتقاد از فرس��تاده س��ازمان ملل به یمن و 
تالش هایش جه��ت احیای مذاک��رات صلح برای 
پایان دادن به جنگ در این کشور تاکید کرد: او از 

راه حل هایی جزئی صحبت می کند.
محمد عبدالسالم، سخنگوی انصاراهلل یمن در 
گفت وگو با فاکس نیوز که از مسقط پایتخت عمان 
انجام ش��د، تاکید کرد: اکن��ون می توانیم بگوییم 
روند سیاس��ی مسدود ش��ده و مارتین گریفیتس، 
فرستاده سازمان ملل به یمن طرحی دارد که آن را 
"مبادی و اصل ها" نامیده اما طرحی ضعیف است. 
س��خنگوی انصاراهلل تصریح کرد، او از راه حل هایی 
جزئی نظیر بندر الحدیده و دیگر مسائل در سطح 
انس��انی صحبت می کند و هیچ کاری انجام نداده، 
هیچ یک از زندانیان آزاد نشده اند، هیچ فرودگاهی 
باز نشده و در سطح اقتصادی طرف مقابل را وادار 
به پرداخت حق��وق نکرده به طوریکه ما می توانیم 
بگوییم هیچ طرحی در رابطه با هیچ روند سیاسی 

مطرح نشده و وجود ندارد.
عبدالس��الم گفت: انص��اراهلل تمای��ل به کنار 
گذاشتن سالح دارد اما با وجود هشدارها و خطرات 
روش��ن نه. راه حل مورد نظر این است که باید به 
جای اینکه جدول زمانی مجزا باشد که با یک دید 
به تمام مسائل می نگرد، راه حلی فراگیر باشد. وی 
درباره جزئیات دیدگاه های انصاراهلل گفت، طرحی 

که داریم طرحی فراگیر است باید رئیس جمهوری 
جدیدی تعیین ش��ود، باید دست کم ریاست دوره 
انتقالی مشخص شود، باید دولت انتقالی ماموریت 
مشخصی داشته باشد و در دوره مشخص آن را به 
ثمر بنش��اند. طبق طرح انصاراهلل که عبدالسالم به 
تشریح آن پرداخت، رئیس دوره انتقالی باید فردی 
م��ورد قبول همه طرف ها باش��د و نباید طرفی در 
خود بحران باش��د و منصور هادی رئیس جمهوری 

مستعفی یمن خودش بخشی از مشکل است. 
وی افزود: باید ریاس��ت کمیته ای تعیین شد و 
چهار فرد به نمایندگی از تمامی بخش های جامعه، 
دولت وحدت ملی نیز تعیین شوند، نباید این دولت 
با هیچ ی��ک از احزاب مخالفت کن��د و باید احزاب 
بخش��ی از آن و جزئی از دولت باشند. باید قدرت از 

سوی تمامی طرف ها مورد پذیرش قرار بگیرد.
الزم ب��ه ذکر اس��ت در واکنش ب��ه تجاوزات 
ائتالف س��عودی - آمریکایی، یگاه موشکی ارتش 
و کمیته های مردمی یمن بامداد چهارشنبه محل 
تجمع مزدوران ائتالف سعودی را در سواحل غربی 
یمن با یک فروند موشک بالیستیک کوتاه برد هدف 
قرار دادند. »االع��الم الحربی« گزارش داده حمله 
نیروهای انصاراهلل با یک فروند موش��ک بالیستیک 
کوتاه برد انجام ش��ده اس��ت. یگان پهپادی ارتش 

یمن و انصاراهلل روز سه ش��نبه نیز مرکز فرماندهی 
ائتالف س��عودی را در پادگان »عمب��ره« واقع در 
س��احل غربی هدف ق��رار دادند. حم��الت ائتالف 
سعودی به نابودی زیرساخت های یمن و گسترش 
فقر، بیکاری و گس��ترش بیماری های واگیردار در 

این کشور فقیر عربی منجر شده است.
س��اکنان منطقه التهامه در استان الحدیده با 
در شرایط بسیار رقت باری به سر می برند. التهامه 

زیر حمالت س��نگین هوایی و موش��کی متجاوزان 
س��عودی - آمریکایی قرار دارد و رنج و مش��کالت 
آنها روز به روز بیش��تر می ش��ود. هدف سعودی ها 
تحقی��ر و ب��ه خاک و خون کش��یدن م��ردم یمن 
بویژه س��اکنان الحدیده است. در تازه ترین جنایت 
هولناک س��عودی ها، جنگنده ه��ای این رژیم بازار 
ماه��ی فروش ها و بزرگترین بیمارس��تان الحدیده 
را هدف قرار دارند. این بیمارس��تان روزانه پذیرای 

هزاران بیمار بود. خب��ر دیگر آنکه روزنامه آلمانی 
زوددویچه در تشریح شرایط حاکم بر یمن نوشت 
ک��ه برلین با وجود بحرانی بودن ش��رایط یمن به 
کشورهای درگیر در جنگ این کشور حجم کالنی 

تسلیحات فروخته است.
گزارش های سری سازمان ملل و گفت  وگوهای 
رسانه ای مسئوالن حقوق بشری نشان می دهد که 
ائتالف س��عودی روی بحرانی کردن اوضاع انسانی 
و فاجعه آمیز بودن آن تمرکز کرده و از راه دریایی 
و هوای��ی مان��ع ورود کمک های بشردوس��تانه به 
یمن به بهانه کمک های تس��لیحاتی می ش��ود. در 
این گزارش های س��ری آمده است که کشتی های 
ائت��الف س��عودی یک��ی از کش��تی های حام��ل 
کمک های انس��ان دوس��تانه و کاالهای تجاری را 
قبل از آنکه به بنادر یمنی برس��د، بازگرداندند؛ با 
وجود اینکه مهر تائید سازمان ملل را داشت و این 
نهاد بین المللی تائید کرده بود که کشتی خالی از 

هرگونه سالحی است.
گزارش ه��ای س��ری حاک��ی از آن اس��ت که 
عربس��تان از ورود هفت کشتی حامل مواد غذایی 
و دارو به یمن در مدت س��ه م��اه جلوگیری کرده 
بود، تا اینکه کمک های اولیه فاسد شدند. در یکی 
دیگر از گزارش ها آمده اس��ت که ائتالف سعودی 
همچنین مانع ورود چهار کش��تی نفتی حامل 71 
تُن س��وخت یعنی معادل 10 درص��د از نیازهای 

ماهانه یمن شد.
ای��ن روزنامه آلمانی در بخ��ش دیگری از این 
گ��زارش نوش��ت که س��ازمان مل��ل متحد تالش 

می کند تا جلوی گسترش بیماری وبا را بگیرد. 

در چارچوب گرفتن حقوق ملت یمن از ائتالف آمریکایی - سعودی مطرح شد

شروط انصاراهلل برای توقف جنگ

در ادام��ه نق��ض مک��رر قطعنامه های  سازمان ملل و قوانین بین المللی، رژیم مق���اوم�ت
ش��هرک های  گس��ترش  ب��ا  دارد  قص��د  صهیونیس��تی 
صهیونیست نش��ین در کرانه باختری، مناطق حاشیه نشین 

ثبت نشده را نیز تحت پوشش قرار دهد.
مناطق حاشیه نش��ین یا به عبارتی حلبی آبادها، مناطق 
مس��کونی هستند که صهیونیس��ت های مهاجر به فلسطین 
اش��غالی، بدون دریافت مجوز رسمی از نهادهای مرتبط در 
رژیم صهیونیستی، به صورت غیرصنعتی )دستی( در اراضی 

خصوصی فلسطینیان در کرانه باختری ایجاد کرده اند.
کابینه رژیم صهیونیستی می خواهد برای قانونی کردن 
منطقه حاشیه ای »آدی آد« در شمال کرانه باختری، وسعت 
ش��هرک »آمیخای« را به میزان سه برابر گسترش دهد. بر 
این اساس، هدف اصلی این طرح توسعه، به اصطالح قانونی 
ک��ردن حلبی آباد »آدی آد« به عنوان بخش��ی از ش��هرک 
آمیخای اس��ت. بعد از گس��ترش س��ه برابری آمیخای، این 
شهرک به حوزه اس��تحفاظی بزرگ صهیونیست ها در قلب 
کرانه باختری تبدیل می شود. این حاشیه نشین در منطقه ای 
به نام »دره ش��یلوح« در شمال ش��هر »رام اهلل« مرکز کرانه 
باختری و نزدیک شهرک های »عوفره« و »آریل« واقع شده 
است. روزنامه هاآرتص، ساخت وساز در این منطقه را مانعی 

برای اجرای راهکار دو دولتی توصیف می کند.
این در حالی است که شورای امنیت در روزهای پایانی 
س��ال 2016 با تصوی��ب قطعنامه 2334 س��اخت هرگونه 
واحد یهودی نش��ین یا ش��هرک جدید در اراضی خصوصی 
فلسطینیان شامل قدس ش��رقی و کرانه باختری را ممنوع 

اعالم کرد.

در همی��ن ح��ال مقامات رژی��م صهیونیس��تی دیروز 
از بس��تن 24 س��اعته ورودی های ح��رم ابراهیمی بر روی 
نمازگ��زاران به بهانه اعی��اد یهودیان خبر دادند. از س��وی 
دیگر ده ها شهرک نش��ین صهیونیس��ت در اقدامی هتاکانه 
ضمن یورش به صحن های مسجداالقصی اقدام به سر دادن 
شعارهای ضد اس��المی کردند. صهیونیس��ت ها در اقدامی 
هتاکانه ضمن یورش به صحن های مس��جداالقصی اقدام به 

سر دادن شعارهای ضد اسالمی کردند. 
خب��ر دیگر از فلس��طین آنکه هیأتی از جهاد اس��المی 
که به روس��یه رفته با مش��اور رئیس جمهور این کش��ور در 
امور خاورمیانه و کشورهای آفریقایی دیدار کرد. تیم جهاد 
اسالمی همچنین درباره طرح های مطرح شده برای تسویه 
مس��أله فلس��طین از جمله »معامله قرن« که مقدمات آن 
در حال اجراس��ت، صحبت و بر ضرورت مقابله با آن تأکید 

کرد.
خب��ر دیگر آنکه رئیس دفتر سیاس��ی جنبش مقاومت 
اس��المي فلس��طین، حماس با تأکی��د بر ادام��ه تظاهرات 
بازگشت تا محقق ش��دن اهداف آن گفت: مالکیت قدس و 
حق بازگشت آوارگان دو اصل ثابت ملت فلسطین است که 
هرگز تغییر نمی کند. اس��ماعیل هنیه در نشست مسئوالن 
جنبش حماس با س��ران گروه های فلس��طینی در نوار غزه 
ک��ه تحت عنوان " دی��دار وحدت و بازگش��ت " و با هدف 
بررسی تحوالت اخیر سرزمین های اشغالی و نوار غزه برگزار 
شد، گفت: معامله قرن براساس نادیده گرفتن حق بازگشت 
آوارگان فلس��طینی به سرزمین خود و به رسمیت شناختن 
قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیس��تی ش��کل گرفته 

است.

سه شهرک اشغالگران جدید کرانه باختری 
در ادامه طراحی نظامی برای تش��دید  ن ا رقاب��ت تس��لیحاتی در جه��ان و البته بح�����ر
نمای��ش برتری جهانی ایاالت متح��ده، وزیر دفاع آمریکا از 
ایده دونالد ترامپ برای تش��کیل »نیروی فضایی« به عنوان 

ُرکن ششم ارتش این کشور حمایت کرد.
جیم��ز متیس، وزیر دفاع آمریکا اعالم کرد وزارت دفاع 
این کش��ور )پنتاگون( با برنامه تشکیل »نیروی فضایی« و 
در نظ��ر گرفتن فضا به عنوان یک میدان مبارزه ممکن، که 
از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور مطرح شد، موافق است 
و در نظ��ر دارد تا پیش از ش��کل گیری نیروی فضایی یک 

فرماندهی رزمی مربوط به آن را ایجاد کند.
وزیر دفاع آمری��کا در جمع خبرنگاران اعالم کرد: الزم 
اس��ت فضا را به عنوان یک میدان مبارزاتی در حال توسعه 
در نظر بگیریم و یک فرماندهی رزمی قطعا یکی از چیزهایی 
است که ما قادر به ایجاد آن هستیم. متیس افزود: پنتاگون 
نگرانی های ترام��پ درباره حفاظت از دارایی های آمریکا در 
فضا را کامال درک می کند. قصد داریم این مس��ئله را مورد 
توجه قرار دهیم زیرا دیگر کش��ورها نش��ان داده اند توانایی 

حمله به این دارایی ها را دارند.
وی همچنی��ن در ای��ن باره اع��الم کرد: م��ا روزانه در 
ح��ال بح��ث و گفتگو با حامیان این ط��رح در کنگره و نیز 
کمیته ه��ای مربوط��ه هس��تیم.رئیس جمهور آمریکا در ماه 
ژوئن دستورالعملی را درباره فراهم کردن مقدمات تشکیل 
نیروی فضایی به عنوان یک شاخه جداگانه در ارتش آمریکا 
و در کنار ارتش، نیروی دریایی، هوایی، تفنگداران دریای و 
گارد ساحلی صادر کرد. با این حال انجام این کار در نهایت 
مستلزم عمل از سوی کنگره آمریکا است. اگرچه وزیر دفاع 

آمریکا س��ال گذشته با ایجاد نیروی فضایی مخالف بود ولی 
به نظر می رسد این روزها با دیدگاه ترامپ درباره اینکه فضا 
هم می توانند مانند هوا، زمین و دریا یک قلمرو مبارزاتی در 

جنگ باشد، همسو شده است.
جیم برایدنس��تاین، مسئول س��ازمان ملی هوا و فضای 
آمریکا )ناس��ا( ماه گذش��ته به س��ی بی اس نیوز اعالم کرد 
روش زندگ��ی در آمری��کا ب��ه فضا وابس��ته اس��ت. اگر ما 
س��یگنال های دس��تگاه جی پی اس را از دست بدهیم هیچ 
انتقال بانکی داخلی صورت نمی گیرد و این بدان معنا است 
که هی��چ مواد غذایی در فروش��گاه ها نخواهد بود و زندگی 
م��ا از بین می رود و به همین دلیل اس��ت که کش��ورهای 
متخاصم در سراس��ر جهان اقداماتی را برای آسیب زدن به 

این قابلیت های آمریکا درپیش گرفته اند.
آمری��کا در ح��ال حاض��ر ش��ش فرمانده��ی مبارزاتی 
جغرافیایی )آفریقا، اروپا، مرکزی، شمالی، جنوبی و اقیانوس 
آرام( و چهار فرماندهی رزمی) سایبری، راهبردی، عملیات 
وی��ژه و تراب��ری( دارد. فرماندهی مبارزات��ی واحدی تحت 
فرماندهی وزارت دفاع آمریکا اس��ت ک��ه هدف آن هدایت 
نیروی نظامی این کش��ور در جه��ان و بدون توجه به واحد 
و رس��ته نظامی آنها اس��ت. الزم به ذکر  اس��ت آمریکا در 
قالب جنگ ستارگان سالهاس��ت که به دنبال نظامی سازی 
فضا اس��ت و س��عی دارد تا خود را تنها ق��درت این عرصه 
معرفی نماید. مس��ئله ای که موجب رقابت شدید جهانی در 
عرصه فضایی ش��ده که اقدامات روس��یه و چین نمودی از 
این وضعیت اس��ت که برگرفته از سیاست ها و طراحی های 
جاه طلبانه آمریکاست که جهان را به سمت بحران هدایت 

کرده است. 

طراحی آمریکا برای نظامی کردن فضا


