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فرار از سرزمین مادری

مسلمانان میانمار برای فرار از این کشور به هر روشی
نما
متوسل میشوند .برخی با پای پیاده راهی بنگالدش
میشــوند و برخی سوار قایقهایی میشوند که هر آن
امکان غرق آنها وجود دارد .سازمان ملل دیروز شمار
این آوارگان را  370هزار نفر اعالم اما تأکید کرد ،آمار
واقعی ممکن است حتی بیشتر باشد زیرا بسیاری از افراد متواری هنوز در راه
هستند و در کنار جادهها اقامت دارند.

Reuters

گزارش

گروه جهان /آنگ ســان ســوچی ،رهبر دوفاکتوی میانمار
میگویــد ،مســلمانان ســیاهنمایی میکننــد و واقعیــت
آنچــه آنها میگویند نیســت .امــا پاهای قطع شــده دهها
روهینگیایی چیز دیگری میگوید و خبر از مینهایی میدهد که بر سر راه مهاجرت
روهینگیاییهــا بــه بنــگالدش کار گذاشــت ه شــدهاند .یکــی از آنها عزیزالحق ،پســر
 15ســالهای اســت که در بیمارســتانی در بنگالدش بســتری اســت .او هر دو پایش
را از دســت داده و بخشهایــی از باالتنــهاش هــم زخمی اســت .خون زیــادی از او
رفته و پزشــکان میگویند ،چون گــروه خونی نادری دارد و بانک خون بیمارســتان
آنهــا امکانات محــدودی دارد ،از مردم خواســتهاند بیایند و خون اهــدا کنند .مادر
عزیزالحق میگوید ،آنها در حال فرار از میانمار بودند که عزیزالحق و برادرش روی
مین رفتند و هر دو بشــدت مجروح و دچار نقص عضو شــدند .برادر عزیزالحق در
بیمارستان دیگری بستری است .او نیز هر دو پایش را از دست داد ه است .مادر این
دو پسر میگوید« :زخمها و دردهای آنها خیلی جدی و بد است .وضعیت آنها کم
از مردن نیســت .شاید بهتر بود خدا جان آنها را میگرفت تا اینگونه درد نکشند».
«سابقور نهار» زن مجروح دیگری است که در اتاق کناری عزیزالحق بستری است.
او جثهای کوچک دارد و چهرهاش بشدت خسته بهنظر میرسد .او نیز میگوید به
همراه ســه پســرش در حال فرار از میانمار بودند که هدف تیراندازی قرار گرفتند و
بعد هم مینها منفجر شــدند .این زن  50ســاله میگوید« :آنها عمــداً ما را هدف
قرار دادند و سر راهمان مین گذاشتند ».در نزدیک به دو هفته اخیر و با باال گرفتن
خشونتها علیه مسلمانان در میانمار ،بیش از  300هزار مسلمان روهینگیایی از
خانههای خود آواره و وارد بنگالدش شــدهاند .آنها بعد از رســیدن به بنگالدش از
مصائبی که در راه این آوارگی بر ســر آنها رفته ســخن گفت ه و شــرح دادهاند ،ارتش
چگونــه خانههای آنها را آتش زده و به ســمت آنها شــلیک کرد ه اســت .اما ارتش
میانمار همچنان این اتهامات را رد میکند.
منبع/BBC:مترجم:شقایقامیری

شورای امنیت با همراهی روسیه و چین ،بیسابقه ترین تحریمها علیه «پیونگ یانگ» را تصویب کرد
گروه جهــان /شــورای امنیت ســازمان
ملل متحد دوشــنبه شب با رأی مثبت
روسیه و چین بیسابق ه ترین تحریمها
علیه کره شــمالی را تصویب کرد که به
موجــب آن  75درصــد از واردات گاز و
 55درصد از واردات بنزین به این کشور
قطع میشود و صادرات آن نیز به طور
کامــل ممنــوع میشــود .صادراتــی که
 90درصد از درآمد خارجی این کشور را
شامل میشد و به تنهایی  800میلیون
دالر سود اقتصادی برای دولت پیونگ
یانگ داشت.
به گزارش «ایران» به نقل از روزنامه
امریکایی واشــنگتن پســت ،به موجب
قطعنامه  2375که امریکا پیشنویس
آن را بــه شــورای امنیــت ارائــه کــرد،
همچنیــن از کار کارگــران کــره شــمالی
در کشــورهای دیگر جلوگیری میشود.
بــه گفتــه نیکــی هیلــی ،نماینــده دائم
امریــکا در ســازمان ملــل ،کره شــمالی
 93هــزار کارگــر در کشــورهای مختلف
دارد که تعدادی از آنها درآمدی حدود
 500میلیــون دالر وارد کشورشــان
میکننــد .اگرچــه گفتــه میشــود،
تحریمهــای جدیــد علیــه کره شــمالی
شدیدترین و بیسابقهترین تحریمهای
ضدپیونگ یانگ است اما برخی منابع
دیپلماتیک که خواستند نام شان فاش
نشود ،به واشنگتن پست گفتند ،نسخه
اولیــه پیشنویس ایــن قطعنامه مفاد
بســیار ســخت تری از جملــه در بخش
نفــت و گاز ،داراییهــای کره شــمالی و
ســفرهای خارجــی رهبــر کــره شــمالی
داشــته امــا امریــکا بــرای جلــب نظــر
مساعد چین و روســیه اقدام به اصالح
پیشنویــس و مالیمتــر کــردن مفــاد
آن کــرده اســت .به گــزارش خبرگزاری
آسوشیتدپرس ،برخی از دیپلماتهای
شــورای امنیــت دیــروز دوشــنبه درباره
چانــه زنیهــای امریــکا و چیــن درباره
مفــاد این قطعنامــه گفتند ،ایــن چانه
زنیهــا تــا دقیقــه نــود طــول کشــید و
سرانجام امریکا توانست چین را راضی
کند به قطعنامه رأی مثبت بدهد.
چین و روسیه از متحدان کره شمالی
هســتند و بــ ه طــور معمول میکوشــند
در نشســتهای شــورای امنیــت یــا
موضعگیــری میانــه داشــته باشــند و
رأی ممتنع دهند یــا رأی گیریها علیه

ایــن کشــور را وتو کننــد اما در شــرایطی
که وضعیت منطقه شــرق آســیا بسیار
پرتنش اســت و رهبر جوان کره شمالی
با انجام آزمایشهای موشــکی و اتمی
بر تنشها میافزاید ،دولتهای مسکو
و پکن چاره کار را در همراهی با جامعه
جهانــی دیــده و بــا دادن رأی مثبت به
تحریمها علیه کره شــمالی پیام خشم
و نگرانــی خــود را بــه کیــم جونــگ اون
ارســال کردند .البته هــم مقامات عالی
رتبه چین و هم والدیمیر پوتین ،رئیس
جمهوری روسیه در روزهای اخیر بارها
و بارها اعالم کردند که تحریمها هر قدر
هم که سخت باشــد راهکار رویارویی با
کره شــمالی نیســت و تنها راه توسل به
دیپلماسی و مذاکره است.
نماینــده روســیه در شــورای امنیت
نیــز دیــروز پــس از دادن رأی آری بــه
قطعنامــه علیــه کره شــمالی گفــت :از
ایــن قطعنامه اعالم پشــتیبانی کردیم
اما تأکید داریم که باید این قطعنامه به
وضعیت انسانی و وضعیت شهروندان
کــره شــمالی توجه کنــد .روســیه بر این
باور اســت کــه راه حــل تغییر وضعیت
شــبهجزیره کره ،دیپلماســی و کاســتن
مرحله به مرحله از تنشها است.
گنگ شوانگ ،سخنگوی وزارت امور
خارجــه چین نیز در نشســت خبری که
دیروز داشــت ،درباره موضع کشــورش
در قبــال تحریمهــای بیشــتر علیه کره
شــمالی گفــت :پکن بــا واکنش بیشــتر
شــورای امنیت نســبت به اوضاع شــبه
جزیره کره موافق اســت اما این واکنش
و اقدامات باید برای عاریســازی شــبه
جزیــره از ســاحهای اتمــی ،دفــاع از
صلح و ثبات منطقه و پیشبرد روند حل
و فصل سیاســی مسأله شبه جزیره کره
مفید باشد .این اظهارنظر مقام چینی
حکایــت از تردیدهــای پکن نســبت به
نتیجه بخــش بودن تحریمها داشــت.
بویژه اینکه کر ه شمالی پیش از این ،در
بیانیــهای اعالم کرده بود ،اگر پیشــنهاد
مــورد نظــر واشــنگتن بــرای اعمــال
تحریمهای شدیدتر علیه پیونگیانگ
در جلسه شورای امنیت تصویب شود،
امریکا بهای ســنگینی پرداخت خواهد
کرد.
تهدیــدی کــه امریــکا آن را جــدی
نگرفــت و دیــروز نیــز به گزارش شــبکه

نیمنگاه

ëëدر بیســابق ه ترین تحریمها علیه کره شــمالی  75درصــد از واردات گاز
و  55درصد از واردات بنزین به این کشــور قطــع و صادرات آن نیز به طور
کامل ممنوع میشــود همچنین از کار کارگران کره شــمالی در کشــورهای
دیگرجلوگیریمیشود

خبری ســیانان ،نیکی هیلی ،نماینده
دائمــی امریــکا در ســازمان ملــل بــا
ابــزار خرســندی نســبت بــه تصویــب
تحریمهــای جدیــد علیــه کره شــمالی
گفت ،امروز جامعه جهانی نشــان داد
کــه برنامه هســتهای کــره شــمالی را بر
نمیتابد و اگر این کشور نخواهد به این
مســأله پایان دهد ،این جامعه دســت
بــه کار خواهــد شــد .وی از چیــن نیز به
خاطــر رأی دادن بــه نفــع تحریمهــای
ضدپیونگ یانگ قدردانی کرد و گفت،
اگر روابط مســتحکمی که بین رؤســای
جمهــوری امریــکا و چین برقرار شــده،
نبــود؛ قطعنامــه امــروز بــه تصویــب
نمیرسید .هیلی درعین حال به بیاثر
بــودن تحریمهــای گذشــته علیــه کــره
شــمالی اذعان کرد اما نسبت به نتیجه
بخــش بــودن قطعنامــه  2375ابــراز
امیــدواری کــرد و گفت« :با ایــن برنامه
تحریمی جدید ،میخواهیم سرنوشت
برنامــه هســتهای را از دســت رهبــران
بیپــروای کره شــمالی خارج ســازیم».
قطعنامــه  2375کــه دیــروز تصویــب
شــد ،نهمیــن مجموعــه تحریمهــای
شورای امنیت علیه کره شمالی از سال
 ۲۰۰۶به این سو است.

هیلــی دربــاره احتمــال رویارویــی
نظامــی امریــکا بــا کــره شــمالی نیــز
تصریــح کرد ،امریــکا در صدد جنگ با
کر ه شــمالی نیســت .زیــرا پیونگیانگ
هنــوز از نقطــه غیرقابلبازگشــت عبور
نکــرده اســت .ایــن در حالــی اســت که
جــان مککیــن ،ســناتور جمهوریخواه
در تازهتریــن مصاحبهاش با ســیانان
از مقامــات کشــورش خواســته حضــور
نظامــی امریــکا در اطراف کره شــمالی
را افزایش دهند .وی گفته اســت« :وزیر
دفاع کــره جنوبی همین چند روز پیش
خواهــان اســتقرار مجــدد ســاحهای
هستهای امریکا در شبه جزیره کره شد.
باید این پیشــنهاد او را به طور جدی در
نظر گرفت».
نماینــده ژاپــن در ســازمان ملل نیز
دیروز در نشست شــورای امنیت گفت:
این تحریمها پاســخی به سیاستهای
تحریکآمیــز کــره شــمالی بــود .وی
دیپلماسی را راه حل مسأله کره شمالی
دانست اما گفت ،کره شمالی ابتدا باید
رفتــار خــود را تغییر دهــد .نماینده کره
جنوبــی هــم در پایان نشســت شــورای
امنیت از این قطعنامه اســتقبال کرد و
گفــت :ب ه طور ویژه از چین و روســیه به

طرح حمله داعش به دو مقر وزارت دفاع عربستان خنثی شد
بازداشت دو عامل انتحاری داعشی با تابعیت یمنی

گــروه جهــان /بومرنــگ داعــش بــه
ســمت حامیــان آن بازگشــت ه اســت.
دولــت عربســتان خبــر داد ،گــروه
تروریســتی داعــش کــه طــی دو ســال
گذشــته  5عملیــات تروریســتی در این
کشــور انجام دادهاست ،در جدیدترین
طراحی تروریســتی خود تالش داشت
تــا با عوامل انتحاری بــه دو مقر وزارت
دفاع عربستان حمله کند که این طرح
توسط مقامات ســازمان امنیت ریاض
پیــش از اجــرا خنثــی شــد .نیروهــای
امنیتی عربســتان در همیــن ارتباط دو
عامــل انتحــاری بــا تابعیــت یمنــی را
دستگیر کردند.
بــه گــزارش «ایــران» بــه نقــل از
خبرگزاری رویترز ،روز گذشــته سازمان
امنیــت عربســتان ســعودی با انتشــار
بیانیهای اعالم کــرد :طرح توطئه گروه
«دولــت اســامی» مرتبــط بــا داعــش
در جهــت بمبگــذاری دو مقــر وزارت
دفــاع در ریــاض پایتخــت عربســتان
خنثــی شــده و در همیــن ارتبــاط نیــز
دو عامــل انتحــاری با نامهــای «احمد
یاســر الکلدی» و «عمــار علی محمد»
پیش از رســیدن به مقرهای مورد نظر
بازداشت شدند .این بمبگذاران دارای
تابعیت یمنی معرفی شدند .عالوه بر
این ،این نیروها دو شهروند عربستانی
مظنــون را نیــز دســتگیر کردنــد کــه در
مخفیگاهــی واقع در محلــه الرمال در

ریــاض شناســایی و بازداشــت شــدند.
تاکنــون بــه دالیــل امنیتــی نــام این دو
شــهروند اعالم نشده اســت .اما برخی
از منابع امنیتی عربســتان ســعودی به
خبرگزاری رویترز گفتند این دو شهروند
عربستانی با دو عامل انتحاری مرتبط
هســتند .در همیــن ارتبــاط یــک منبع
توگــو
امنیتــی دیگــر عربســتان در گف 
بــا رویتــرز مدعــی شــد :برخــی از ایــن
 4مظنون متهم هســتند فعالیتهای
جاسوسی داشته و با نهادهای خارجی
از جملــه اخوانالمســلمین کــه در
فهرســت ســازمانهای تروریســتی
عربســتان هســتند ،ارتبــاط برقــرار
کردهانــد .ایــن منبع همچنیــن مدعی
شــد :یکــی از بازداشــت شــدگان عضو
جنبش مسلح حوثی است که در طول
جنــگ ائتــاف تحت رهبری ســعودی
در یمــن در تمــاس مســتقیم بــا ایــن
گروه قرار داشته اســت .در حال حاضر
مظنونــان در بازداشــت هســتند و بــه
حقوق قانونی آنها رسیدگی میشود.
در ادامــه بیانیــه منتشــر شــده از
ســوی وزارت دفــاع آمده طــرح مذکور
بــرای هدف قــرار دادن دو مقــر وزارت
دفــاع بواســطه کمربندهــای انفجاری
انجــام گرفته اســت .از عوامل انتحاری
دو کمربنــد انفجــاری ،بمبهــای
دســت ساز و اســلحه نیز به همراه آنها
کشــف و ضبــط شــده اســت .همزمان

با دســتگیری عوامل انتحاری ریاســت
امنیــت دولت عربســتان از بازداشــت
گروهی دیگر که برای منافع کشــورهای
ت میکردنــد ،خبر داد.
خارجــی فعالی 
این گروهک جاسوســی تالش داشــت
تا از طریق اغتشاش به نابودی وحدت
ملی همت گمارد.
این نخستین بار نیست که عربستان
ســعودی در تیــررس حمــات گــروه
تروریســتی و تکفیــری داعــش قــرار
میگیــرد .مقامــات بلنــد پایــه داعش
بــرای ســالها از رهبــری عربســتان
ســعودی کــه بهعنــوان بزرگتریــن
صادرکننــده نفــت جهــان شــناخته
میشــود ،انتقــاد کــرده و ایــن کشــور را
بــه انحــراف از تفســیر دقیــق خــود از
اســام و پیشــبرد منافــع دولتهایی از

جملــه ایــاالت متحــده متهــم کردند.
بــر این اســاس اســت کــه ریــاض بارها
توســط بمــب گذاریهــای مرگبــار و
تیراندازیهای متعدد مورد حمله قرار
گرفته است.
ëëادامه بازداشت روحانیون در ریاض
دولت عربستان در ادامه دستگیری
روحانیــون مخالف دولت آل ســعود و
با هدف ســاکت کــردن دیگر مخالفان،
«علــی العمــری» روحانــی شــیعی
عربستانی را به مانند «سلمان العوده»
و «عوض القرنی» دو روحانی برجسته
دیگر دســتگیر کردند .اتهام اصلی این
روحانیون آن اســت که به طور علنی با
سیاستهای سعودی از جمله اختالف
این کشــور با قطر درباره کمک به گروه
اخوان المسلمین حمایت نکردند.

گام اولیه ابطال قوانین اروپایی در انگلیس کلید خورد
نماینــدگان مجلس عوام انگلیــس با اکثریت آرا به
الیحه پایان برتــری قوانین اروپایی در انگلیس رأی
داده و بدین ترتیــب دولت محافظه کار «ترزا می»
موفق شد گام اصلی برای ابطال قوانین اروپایی در
انگلیــس را بردارد .به این ترتیب قوانین انگلیســی
بار دیگر مرجع اصلی قانونی در این کشور به شمار
خواهد رفت.
بــه گــزارش ایرنــا ،بامــداد روز سهشــنبه نمایندگان
مجلــس عــوام انگلیــس بــا  326رأی موافــق در

مقابــل  290رأی مخالــف ،الیحــه لغــو بــزرگ را
تصویــب کردنــد .بــه ایــن ترتیــب «قانــون جوامــع
اروپایــی  »1972که انگلیــس را تابع قوانین اتحادیه
اروپا کــرده و برتری قوانین اتحادیــه اروپا بر قوانین
داخلــی ایــن کشــور را در اولویــت قــرار داده بــود از
قوانیــن انگلیــس حــذف شــده و قوانیــن انگلیســی
بــار دیگــر مرجــع اصلــی قانونــی در ایــن کشــور
بهشــمار خواهند رفت .حال بــا تصویب این الیحه
قانونگذاران انگلیســی روند بررســی تطبیق قوانین

ëëنماینده روسیه در شــورای امنیت :از این قطعنامه پشتیبانی کردیم اما
باید بهوضعیتانسانیووضعیتشهروندانکرهشمالیتوجه شود
ëëسخنگویوزارتامورخارجهچین :پکنباواکنشبیشترشورایامنیت
موافقاستامااینواکنشواقداماتبایدمفیدباشد

خاطر رأی مثبت بــه قطعنامه ممنون
هســتیم .ایــن قطعنامه کره شــمالی را
از دو منبــع مهــم درآمــد یعنی فروش
منســوجات و درآمد نیــروی کارگری در
خارج از این کشور محروم کرد.
کانــگ کیونــگ وا ،وزیــر خارجه کره
جنوبــی نیــز در مصاحبــه بــا رســانهها
اذعــان کــرد ،مســأله کــره شــمالی
بزرگتریــن چالــش سیاســت خارجی
و امنیتــی ســئول اســت و ممکن اســت
تــا ســالها ادامــه داشــته باشــد .وی
گفــت :ما با امریکا بــرای تقویت نیروی
بازدارندگــی و تدابیــر دفاعــی قــوی
همــکاری میکنیــم امــا میخواهیــم
عاریســازی منطقه از تسلیحات اتمی
با ابزارهای صلحآمیز تحقق یابد.
نماینــده فرانســه در ســازمان ملــل
متحــد نیــز دیــروز گفــت :هــر انــدازه
تحریمهای قویتری علیه کرهشــمالی
اعمــال کنیم ،دســت باالتری در تحقق
راهکار سیاسی خواهیم داشت.
اولوف اســکوگ ،نماینده ســوئد نیز
سیاســتهای کــره شــمالی را تهدیدی
بــرای صلــح جهانــی دانســت و گفت:
اتحاد شــورای امنیت بــرای رویارویی با
این بــزرگ تریــن تهدیــد جهانی مهم

خاورمیانه
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موضعگيري چين در شوراي امنيت در قبال کره شمالي و
فراسو
رأي آن به تحريم کشوري که همواره حامي آن محسوب
ميشده است ،شايد تعجببرانگيز باشد اماقابل انتظار
ريچارد مک گرگور
بود .شــي جين پينگ ،رئيسجمهــوري چين ،برخالف
مترجم :وصال روحاني
تصــور همگان از «کيــم جونگ اون» ،رهبر کره شــمالي
نفرت دارد .اما از ترس اين که ستيزمســتقيم ارتشهاي
امريکا و کره شمالي کل منطقه را با يک مرگ وحشتناک اتمي مواج ه سازد عمالً از
حمايت از ترامپ معذور است و ميکوشد نظر منفياش نسبت به «جونگ اون»
را پنهان نگه دارد.
ترامپ البته از اين بابت شاکي است و بخشي از توئيتهاي معروف و دائمياش را
به رهبران چين اختصاص داده و دائماً از آنها به خاطر مداخله نکردن در ماجراي
تهديدهاي سران کره شمالي در خصوص يک حمله نظامي و اتمي به امريکا گاليه
ميکند.رؤسايجمهوريقبليامريکانيزازسياستهايکرهشماليشکايتداشتند
اما نوعي پردهپوشــي و پنهانســازي در رفتار و گفتارهاي جورج دبليو بوش و باراک
اوباما مشاهده ميشد حال آن که ترامپ استاد ابراز هر احساسي است که اين البته
در تضاد با «سياستبازيهاي» رايج در دنيا است.
شي جين پينگ درآستانه انتخاب مجدد به عنوان رئيسجمهوري چين و حاکميت
مطلق بر هيأت مرکزي حزب کمونيست اين کشور قرار دارد و همين مسأله سبب
شــده وي ســرش گرم باشــد و فعالً از ورود فعال به مســائل بينالمللي و از جمله
وعدهها و تهديدهاي رهبر کره شــمالي پرهيز و به ترامپ هم پشــت کند .شايد هم
شــيجين پينگ اين دفاعيه را براي خود داشــته باشــد که کشــورش و کره شــمالي
هميشــه و براساس شــعارها و اهدافشان بســيار به هم نزديک و همراه و همقدم
در دوران ناماليمات بودهاند .با اين حال حقيقت آشــکار اين اســت که اين دو کشور
هيچگاه کامالً يکســان و همعقيده نبودهاند و برعکس گذشــتهاي سرشار از برخورد
دارند .اين روابط وقتي تندتر و بحرانيتر شد که پکن در اوايل دهه  1990روابط خود
را با دولت سئول که دشمن و رقيب اصلي دولت پيونگ يانگ است ،ترميم و از نو
برقرار کرد و طبعاًسران کره شمالي را نسبت به سياستگذاران خود بدبينتر ساخت.
سالها است که پيام و درخواست دولت پکن از کره شمالي آسان و صريح بوده است.
آنها به دولتمردان پيونگ يانگ گفتهاند هرچند موضع هر دو دولت کمونيســتي و
ضد امپرياليستي است اما اجبارهاي زمانه آنها را به معامله کردن و کارهاي تجاري
مشترک با شرکتهاي غربي سوق داده و گريزي از آن نيست و در نتيجه بهتر است
کره شمالي تکنوازي نکند و نقش پيشرو چين را در معامالت بينالمللي رعايت و
لحاظ کند و هر دو همسو با يکديگر با غربيها داد و ستد کنند .در همين ارتباط گفتني
اســت ،چين بيش از  80درصد در شــکلگيري صادرات و واردات کره شمالي و ورود
و خروج آنها از محدوده سرزمين کره شريک و حاضر است و همين وجوه از قضيه
است که ترامپ را از دست چينيهاي به پندار او منفعل در ناآرامي سياسي ماههاي
اخير و توأم با وعده موشک پراني به سمت واشنگتن عصباني کرده است .کشورهاي
عمده غربي و بخصوص امريکا اخيراًاز چين خواسته بودند ،نفت ارسالياش به کره
شماليراقطعوازاينطريقدولتپيونگيانگراواداربهعقبنشينيازتهديدهاي
کالمي خود با واشنگتن کند اما دولت پکن از اين کار پرهيز کرده زيرا ميترسد تحقق
اينگونه اقدامات خشم کرهاي ها را بيشتر و جنگ اتمي را محقق کند و در آن صورت
«چين همسايه با کره» آسيب اتمي بسيار شديدتري از امريکايي خواهد خورد که با
وجود قرار داشــتن شــهرهاي عمدهاش در تيررس موشکهاي دوربرد کره شمالي
مستقيماًدر صحنه کارزار قرار ندارد.
ëëحرفآخر
حرف آخر را کوين رود نخســتوزير ســابق اســتراليا که با فرهنگ و گويش چينيها
آشنايي دارد ،ميزند .وي ميگويد« :به راحتي در پکن حس ميکنيد که دل خوشي
از کيــم جونــگ اون ندارند اما مشــکل آنها اين اســت که اوالً بايد ايمني و ســامتي
منطقــه را حفــظ کننــد و ثانیــاً در دامان ترامپي نيفتنــد که از رهبر کره شــمالي نيز
غيرقابل اعتمادتر است .با اين بساط بحران امريکا – کره شمالي شايد هر روز آرامتر
و پرمالحظهتر شود اما قطع و حل نهايي نخواهد شد».

تیغ تحریم جهانی روی رگ اقتصاد کره شمالی
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پاهای قطع شده روهینگیاییها
در میدانهای مین ارتش میانمار
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اتحادیه اروپا با قوانین انگلیس که گفته میشود در
نزدیک به پنج دهه گذشته بیش از  80هزار صفحه
از قراردادهای اتحادیه اروپا تصویبشــد ه را شــروع
خواهند کــرد و تصمیم خواهنــد گرفت کدامیک از
آنهــا باقــی و کدام تغییــر کنند .با این اقــدام پس از
این احکام صادرشــده از ســوی قضات انگلیسی بار
دیگــر فصلالخطاب خواهند بــود و متعاقباً احکام
صــادر شــده از ســوی دادگاه اروپــا در لوکزامبــورگ
برای انگلیس الزامآور نخواهد بود.

بــود .وی در عین حال از تأثیر تحریمها
بر مردم کره شمالی ابراز نگرانی و تأکید
کرد ،بایــد از پیامدهای منفی تحریمها
بر مردم کره شمالی جلوگیری کرد.
متیــو ریکرافــت ،نماینــده انگلیس
در ســازمان ملــل نیــز ابــراز امیــدواری
کــرد ،این تحریمها انگیــزهای برای کره
شمالی ایجاد کند تا با تغییر رویه خود،
برای نشســتن بر ســر میز مذاکره آماده
شود.
در امریــکای التین هم پس از ســفر
مایک پنس ،معــاون رئیس جمهوری
امریــکا بــه چهــار کشــور ایــن منطقــه،
تحرکاتــی علیه کره شــمالی آغاز شــده
اســت که به گزارش روزنامه واشــنگتن
پست ،در تاز ه ترین تحرکات ،دولت پرو
«کیم هاک  -چول» ،سفیر کره شمالی
را بــه دلیــل آزمایــش اتمــی پیونــگ
یانــگ از این کشــور اخراج کــرد و به وی
پنــج روز زمــان داد تــا پرو را تــرک کند.
دولــت مکزیــک نیــز پیشــتر در اقدامی
مشــابه سفیر کره شــمالی را از کشورش
اخــراج کــرده بــود .پنــس از کشــورهای
امریــکای التین خواســته اســت ،روابط
دیپلماتیــک خــود را بــا پیونــگ یانــگ
قطع کنند.

دیدهبان حقوق بشر :حمالت تحت امر
عربستان در یمن جنایات جنگی است

دیــده بــان حقوق بشــر ،ائتــاف تحت امر عربســتان
ســعودی در یمن را به ارتــکاب جنایت جنگی متهم
کــرده و اعــام کــرد طــی دو مــاه گذشــته در حمالت
هوایی این ائتالف  ۳۹غیرنظامی از جمله  ۲۶کودک کشته شدند .به گزارش
ایســنا به نقل از خبرگزاری آسوشــیتدپرس ،روزگذشته دیده بان حقوق بشر
اعــام کــرد پنج مــورد از چهــار حملهای که ائتــاف تحت امر عربســتان در
یمــن به صــورت عامدانه یــا غیرعامدانه باعــث تلفات کورکورانه بســیاری
از غیرنظامیــان شــده نقــض قوانین جنگی به شــمار میرود .ایــن در حالی
اســت که ائتالف بارها اتهامــات جنایت جنگی را رد کــرده و تأکید کرده این
حمالت علیه شبه نظامیان حوثی یمن و نه غیرنظامیان انجام میگیرد.در
همین رابطه «ســارا لی ویتســون» ،مدیر بخش خاورمیانــه دیدهبان حقوق
بشــر با انتشــار بیانیهای تأکید کرد ائتالف تحت امر ریاض به رغم تعهدات
قانونمند به طور مکرر جان کودکان یمنی را میگیرد .بر این اساس باید فوراً
نــام این ائتــاف را به دلیل نقض حقوق کودکان در درگیریهای مســلحانه
وارد «فهرســت شــرم» کنــد .دیدهبــان حقوق بشــر اخیــراً از شــورای امنیت
ض قوانین
ســازمان ملل متحد خواســته تا تحقیقاتی بینالمللــی درباره نق 
بینالمللی و حقوق بشر انجام دهد.

آرایش نظامی ارتش عراق در مناطق کردنشین

در واکنــش بــه وجود احتماالتــی درباره حمله بــه کرکوک همزمان
با نزدیک شــدن به زمان برگزاری همه پرســی در اقلیم کردســتان،
بخــش زیادی از نیروهــای عراقی از جمله یگانهــای ارتش حضور
خــود در طول مرزهای اربیل را تقویت کردند .به گزارش ایســنا ،روز
گذشــته یک منبع نظامی ویــژه در گفتوگو با روزنامه فرامنطقهای
القــدس العربــی اعالم کــرد بهمنظور مقابلــه با هر گونــه فعالیت
نظامــی یــا درگیری احتمالی با نیروهای پیشــمرگ کرد دســتوراتی
نظامی مبنی بر اتخاذ تدابیر احتیاطی و افزایش ســطح آمادهباش
نیروهــا در مرزهــای اربیــل را دریافــت کردیم .ایــن منبع همچنین
تأکیــد کــرد این حالت هشــدار پــس از اعــام زمان اســتقالل اربیل
در تاریخ  ۲۵ســپتامبر ایجاد شــده اســت .این منبــع در ادامه بعید
ندانســت کــه عملیــات آزادســازی حویجــه بــا آزادی کامل اســتان
کرکوک و بازگرداندن آن به دولت مرکزی به اتمام برسد.

 ëëاعضــای شــورای امنیت ســازمان ملل امشــب نشســتی
درباره خشونتها در میانمار که باعث فرار بیش از 300هزار
دو خط
نفرازاقلیتروهینگیابهکشوربنگالدششدهبرگزارمیکند.
« ëëســرگئی ریابکــوف» معاون وزیــر امور خارجه روســیه با
«توماس شــنون» دســتیار وزیر خارجــه امریکا دیــدار کرد و
مراتب اعتراض مســکو بــه اقدامات واشــنگتن علیه مراکز
دیپلماتیکروسیدرآیینکشوررااعالمکرد.
 ۴ ëëایالت دیگر امریکا اعالم کردند که از دولت ترامپ به خاطر تصمیمش برای لغو
«برنامه تعویق اقدام علیه کودکان وروری به امریکا» (داکا) شــکایت میکنند .این در
حالیاستکهیکقاضیدیوانعالیامریکابالغوموقترأیدادگاهاستینافحکمداد
کهبخشیازفرمانضدمهاجرتیترامپبهاجراگذاشتهشود.

