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اصابت۱۰موشکبهپایگاهعیناالسد؛
آمریکا مرگ یک پیمانکار 
غیرنظامی اش را تایید کرد

ائتالف بین المللی 
تحت امر آمریــکا روز 
گذشته )چهارشنبه( 
ضمــن تاییــد حمله 
موشکی به پایگاه عین 
االســد در غرب عراق، بیانیه ای درباره جزئیات این 
حمله منتشر کرد.  به گزارش سومریه نیوز، ائتالف 
بین المللی در بیانیه ای اعالم کرد که ۱۰ راکت پایگاه 
هوایی عین االســد را که در آن نیروهای ائتالف نیز 
حضور دارند، حدود ساعت ۷:۲۰ صبح به وقت عراق 
هدف قرار دادند. در این بیانیه آمده اســت که عراق 
مسئولیت تحقیقات درخصوص این حمله را برعهده 
دارد و اطالعات بیشتری در صورتی که در دسترس 
قرار بگیرد، ارائه می شود. همچنین شبکه اسکای نیوز 
از مرگ یک پیمانکار عیرنظامی به دلیل سکته قلبی در 
پی حمله مذکور خبر داد. گروه اطالع رسانی امنیتی 
عراق نیز در بیانیه ای در خصوص هدف قرار گرفتن 
پایگاه عین االسد اعالم کرد: صبح دیروز ۱۰ راکت از نوع 
گراد به پایگاه عین االسد اصابت کرد، اما خسارت های 
شایان ذکری بر جای نگذاشــت. در این بیانیه آمده 
است که نیروهای امنیتی سکوی شلیک این راکت ها 
را پیدا کرده است. براساس اعالم ائتالف بین المللی، 
موشــک های مذکور از صندوق عقب یک خودروی 
سواری ساخت کره جنوبی به عین االسد شلیک شده 

که توسط نیروهای امنیتی عراق توقیف شد. 
    

بازداشت شش خبرنگار میانماری 
توسط پلیس

نیروهــای امنیتی 
میانمار روز گذشــته 
)چهارشــنبه(  از گاز 
اشــک آور و شــلیک 
هوایی بــرای متفرق 
کردن معترضان ضد خونتا استفاده کرده و در جریان 
آن، شــش خبرنگار از جمله خبرنگار خبرگزاری 
آسوشیتدپرس نیز بازداشت شــده اند. به گزارش 
رویترز، این حمله از سوی نیروهای امنیتی میانمار 
یک روز پس از تالش های دیپلماتیک منطقه ای با 
هدف کمک به پایان بحران یک ماهه در این کشور 
صورت گرفت. وزرای کشــورهای عضو آ.ســه.آن 
نسبت به خویشتنداری در میانمار تاکید کردند اما در 
رسیدن به یک بیانیه واحد برای درخواست از ارتش 
میانمار در آزادی آنگ سان سوچی، رهبر دوفاکتوی 
این کشور و احیای دموکراسی ناکام ماندند. در حالیکه 
آ.سه.آن در خویشتنداری در میانمار صدای واحدی 
داشت، اما تنها چهار عضو آن یعنی اندونزی، مالزی، 
فیلیپین و سنگاپور خواستار آزادی سوچی و سایرین 
شدند. از آغاز کودتای میانمار دست کم ۲۱ تن کشته 
شده اند. براندازی دولت مدنی در میانمار و روی کار 
آمدن خونتا در این کشور باعث اعتراضات سراسری 
در این کشور شده است. یک گروه رصد بازداشتی های 
میانمار به دست خونتا اعالم کرده که ده ها تن دیگر 
روز سه شنبه دستگیر شدند که یکی از آنها سازمان 
دهنده اعتراضاتی است که از سوی مردان امنیتی در 

یک خودروی بدون پالک دستگیر شد.
    

پیش نویس قانونگذاران آمریکا 
برای مجازات بن سلمان

قانــونـگـــذاران 
آمریکایــی از حــزب 
دموکرات پیش نویسی 
را بــا هــدف مجازات 
ولیعهد عربســتان به 
دلیل دست داشتن در قتل جمال خاشقجی ارائه 
کردند. به گزارش ســایت روزنامــه عربی۲۱، تام 
مالینووســکی، عضو دموکرات کنگره آمریکا و دو 
نماینده حزب دموکرات این پیشنهاد را مطرح کردند 
که شامل ممانعت از ورود محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربســتان به آمریکا به دلیل دست داشتن در قتل 
جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی که در 
کنسولگری عربستان در استانبول ترور شد و ممنوع 
السفر کردن تمام افرادی است که نامشان در گزارش 
سازمان اطالعات مرکزی آمریکا)سیا( آمده است. در 
این پیش نویس آمده است: جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا تنها زمانی می تواند از موضوع ممنوع السفر 
کردن کوتاه بیاید که ۱۵ روز قبــل از صدور ویزا به 
کنگره خبر داده باشد. مالینووسکی گفت: این قانون 
واضح است. باید ممنوعیت سفر بر افرادی که به نقض 
حقوق بشر پرداخته اند، اعمال شود. بایدن با عدم 
مجازات بن ســلمان به رغم اینکه قاتل خاشقجی 
است پیام واشنگتن به ریاض را از بین می برد. از سوی 
دیگر ایلهان عمر، نماینده مسلمان حزب دموکرات 
در مجلس نمایندگان آمریکا الیحه ای را برای تحریم 
ولیعهد عربستان سعودی به خاطر دست داشتن در 

قتل روزنامه نگار منتقد سعودی ارائه کرده است.

جهاننما
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فرشادگلزاری

طی ادوار مختلف تاریخ شاهد آن 
بوده ایم که حکومت های بســیاری 
علیه اقلیت های متفاوتی با گونه های 
فرهنگی، دینی، زبانی و باوری دست 
به انجام یکسری از اقداماتی زده اند که 
از منظر انســانی و حقوقی »شنیع« و 
»ضایع کننده حق« قلمداد شده است. 
به عنوان مثال نسل کشی ارامنه توسط 
دولت وقت عثمانی که از سال ۱9۱۵ تا 
۱9۲3 میالدی رخ داد، یکی از همین 

پرونده ها به شمار می رود. 
در آن زمان دولــت عثمانی به هر 
ترتیبی که شد بسیاری از ارامنه را به 
صورت مستقیم به خاک و خون کشید 
و بخشــی دیگر از آنها به اردوگاه های 
کار اجبــاری فرســتاد و برخی دیگر 
را هم مجبــور به نقل مــکان به نقاط 
دیگری کرد. پرونــده دیگری که تا به 
امروز به عنوان نمونه ای از ســرکوب و 
استبداد و حاکمیت یک نظام توتالیتر 
از آن نام برده می شــود، اردوگاه های 
کار اجباری گوالک است. شاید برای 

شما جالب باشــد و برای برخی دیگر 
تاسف  بار قلمداد شود اما این اردوگاه 
کار اجباری که توســط دولت اتحاد 
جماهیر شــوروی تاســیس و اداره 
می شــد، حاصل بیمــاری پارانویای 
)وســواس خیانت( ژوزف استالین، 

رهبر اتحاد جماهیر شوروی بود. 
اردوگاهی که براساس اسناد موجود 
در نواحی دور افتــاده اتحاد جماهیر 
شوروی از قبیل ســرزمین سردسیر 
و یخبندان ســیبری و اســتپ های 
قزاقســتان و بیابان های ترکمنستان 
تاسیس شد و از سال ۱9۲9 میالدی تا 
۱9۵3 حدود ۱۴ میلیون نفر از مردم 
شوروی در آن محکوم به کار اجباری 
شــدند و بعدها جمعیت آن به حدود 
۶ الی ۷ میلیون افزایش پیدا کرد. این 
اعداد و اقام به خوبی نشــان می دهد 
که اســتالین حتی بــه نزدیک ترین 
دوستانش هم رحم نکرد و مدعی بود 
که همه در حال توطئه چینی علیه او و 
دستگاه مخوفش هستند. آلمان نازی 
و در رأس آن آدولــف هیتلر هم یکی 
دیگر از پرونده های موجــود در باب 

نسل کشی و کار اجباری است. 
در لهستان اردوگاه آشویتش نماد 

همین موضوع اســت که به دنبال آن 
مساله هولوکاســت به میان می آید 
که تا همین امــروز دولت جمهوری 
فدرال آلمان در حال پرداخت غرامت 
آن دوران به تل آویو اســت. مدل های 
دیگری از اعمال فشــار و ممیز کردن 
اقلیت ها در دنیا و حتی در خاورمیانه 
هم وجود دارد. در نزدیکی ما )ایران( 
یعنی در ترکیه، شــاهد اعمال فشار 
چند جانبة سیاســی - امنیتی آنکارا 
بر کردهای این کشور هستیم و همین 
مدل را در زمان حافظ اسد در سوریه 
علیه کردهای سوریه شاهد بودیم. در 
عراق هم رژیم بعث تا حدودی شیعیان 

این کشور را زیر فشار قرار داد. 
فارغ این مدل ها باید توجه داشت 
که در جهاِن امروز هم شاهد این مدل 
هستیم. تازه ترین نمونه آن داعش بود 
که از ایزدی ها گرفته تا مســیحیان را 
سر برید یا به کارتل های قاچاق انسان 
به عنوان منبع درآمد فروخت و تقریباً 
تا بــه امروز بجز عراق هیچ کشــوری 
)خصوصاً اروپایی هــا( جرأت نکرده 
تا علیه این ماشــین تروِر قرن بیست 
و یکم، کیفرخواســت صادر کند! اما 
از این مســائل که عبور کنیــم اخیراً 

ســر و صداهای زیادی در مورد یک 
پرونده حقوق بشــری دیگر بلند شده 
که اینبار جغرافیای آن اروپا، قفقاز یا 
خاورمیانه نیســت؛ بلکه گسترة آنرا 
ایالت سین کیانگ به مرکزیت ارومچی 
واقع در چین تشکیل می دهد. ایالتی 
که آنــرا خودگردان می نامنــد اما بر 
اساس تصاویر و مستنداتی که از سوی 
رسانه های عمدتاً غربی منتشر شده، 
هیچ اثــری از خودگــردان بودن این 

ناحیه وجود ندارد. 
در نمای کلی ما شــاهد شــهری 
هستیم که برســر هر خیابان و بلوار 

آن تعداد زیــادی از انواع دوربین های 
چهره زنی، ترافیکی و حتی مادون قرمز 
و بنفش نصب شده اســت و دلیلش 
هم این اســت که دولت کمونیستی 
چین معتقد اســت طیف زیــادی از 
مســلمانان اویغور که در این منطقه 
زندگــی می کنند، به دنبــال اجرای 

فرامین رادیکال هستند. 
نکته اینجاست که قومیت اویغورها 
که در ســین کیانگ مشغول زیستن 
هستند، اصوالً به زبان تُرکی و قفقازی 
صحبت می کنند و این یکی از مسائلی 
است که دستگاه اطالعاتی و امنیتی 
چین را بــرای رصد هرگونــه تهدید 
احتمالی به زحمت انداخته اســت. 
شاید این موضوع یکی از دالیلی باشد 
که دولت پکن را به سمت اعمال فشار 
علنی و خشــن علیه اویغورها سوق 
داده باشد اما واقعیت امر این است در 
کشوری که پایه و اساس تفکراتشان 
کمونیسم است و حدود یک میلیارد و 
3۰۰ میلیون نفر جمعیت دارد، وجود 
یک تفکر دیگر آن هم با ریشــه های 
اســالمی، برای دولت چین چندان 
خوشــایند نیســت. مضاف بر اینکه 
مقامات پکن اعالم کرده اند که برخی 
از افراد قومیت  اویغور، با شــبکه های 
افراط گرایی در آسیای مرکزی و قفقاز 
ارتبــاط دارند که در اینجا برچســب 
تهدید امنیت ملی هم به این جماعت 

چسبانده شد.
حملهبهپکن

بدون تردید اعمال فشار بر چین و 
بسیاری از کشــورها از سوی آمریکا و 
متحدان غربی اش یک ابزار برای تامین 
منافع و داشتن دست برتر در مجادالت 
بین المللی اســت. بر همین اساس در 
زمان ترامپ ما شاهد تاخت و تاز ایاالت 

متحده بر چین بودیم. 
واشنگتن و متحدانش بارها اعالم 
کردند که دولت چین برنامه مشخصی 
علیــه اویغورها با محــور کوچاندن 
اجباری، بازداشت های فله ای، اعزام 
به اردوگاه کار اجباری، عقیم ســازی 
زنــان، غربالگری جمعیتــی و غیره 
در دســتور کار قرار داده که فیلم ها و 
تصاویر زیادی از این اقدامات به بیرون 

درز کرده است. 
حاال هم گزارش دیگری از ســوی 
رســانه های بریتانیا منتشر شده که 

نشــان می دهد دولت چین در حال 
انتقــال صدها  هزار مســلمان اویغور 
و ســایر اقلیت هــای قومی اســتان 
سین کیانگ به مشــاغلی دور از خانه 
اســت تا جمعیت آنها را کاهش دهد 
و در نهایت سیاســت همانند سازی 
اقلیت هــا را اجرایی کنــد. به همین 
دلیل پارلمان هلنــد اخیراً یک طرح 
غیر الزام آور را تصویب کرد که بر اساس 
آن، رفتار چین بــا اویغور ها را مصداق 
نسل کشــی خوانده اســت. پارلمان 
کانــادا هم حدود یک هفتــه پیش با 
۲۶۶ رای موافق و بدون هیچ مخالفتی، 
طرح چیــن در خصوص بازداشــت 
گســترده، کار اجباری و عقیم سازی 
اجباری مســلمانان اویغور در منطقه 
سین کیانگ را به عنوان یک نسل کشی 

به رسمیت شناخت. 
دولت فعلــی آمریکا بــه رهبری 
جــو بایدن هــم از بــدو ورود به کاخ   
سفید همین خط مشی انتقادی علیه 
پکن را در دســتور کار قرار داده است. 
میچل باچله، کمیسیونر عالی حقوق 
بشر ســازمان ملل هم اخیراً با ارسال 
نامه ای به شــورای حقوق بشــر ملل 
متحد، اقدامات چیــن علیه اویغورها 
را بســیار نگران کننده ارزیابی کرده 
است. این در حالیســت که هوا چون 
اینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین 
تمام مسائل مطروحه را بازی با افکار 
عمومی خوانده اســت. ادعایی که با 
تصاویر و داده های منتشر شده چندان 
تطبیق ندارد اما جنــگ میان غرب و 
شرق در خصوص این پرونده به دلیل 
ابزاری بودن ماهیت آن، به زودی باال 

خواهد گرفت.

واکنشآمریکاواروپابهپروژهجدیددولتچینعلیهمسلماناناویغور

کوچاندن اجباری با برچسب تهدید امنیت ملی
عالوهبرهلندوآمریکا،
پارلمانکاناداهمحدود
یکهفتهپیشبا۲۶۶
رایموافقوبدونهیچ
مخالفتی،طرحچیندر

خصوصبازداشتگسترده،
کاراجباریوعقیمسازی
اجباریمسلماناناویغور
درمنطقهسینکیانگرابه
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سینکیانگمشغول

زیستنهستند،اصوالً
بهزبانتُرکیوقفقازی

صحبتمیکنندواینیکی
ازمسائلیاستکهدستگاه
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دانمارک نخستین کشور اروپایی است که اقامت 9۴ آواره سوری را در این کشور لغو و به آنها اعالم کرده که باید 
به کشورشان برگردند چون سوریه اکنون کشوری امن است. به گزارش دیلی میل، آوارگان سوری به اردوگاه هایی 
منتقل می شوند تا به کشورشان بازگردانده شوند اما آنها را مجبور به بازگشت نمی کنند. لغو اجازه پناهندگی پس 
از آن صورت گرفته که دانمارک اعالم کرد سوریه کشوری امن شــده و مهاجران می توانند به کشورشان برگردند. 
حزب حاکم چپ میانه دانمارک موضع به شدت مخالف علیه مهاجرت دارد. آلمان 
پیشتر حکم کرده بود که مجرمان را می توان به سوریه برگرداند. دانمارک اجازه 
سکونت 9۴ آواره سوری را لغو کرده و آنها باید به کشورشان برگردند. با اینکه این 
افراد در اردوگاه هایی برای بازگشتشان ساکن شده اند و اجباری برای بازگشتشان 
نیست، اما گروه های حقوق بشری می گویند، دانمارک تالش می کند آنها چاره ای 

جز بازگشت به سوریه نداشته باشند.

شورای امنیت امروز )پنجشنبه( بنا به درخواست ایرلند، جلسه غیرعلنی را برای بررسی وضعیت انسانی در تیگرای 
در شمال اتیوپی برگزار می کند. به گزارش القدس العربی، منابع دیپلمات با بیان اینکه این جلسه امروز برگزار می شود، 
مشخص نکردند که آیا در این جلسه اعضای شــورای امنیت، بیانیه ای درخصوص اوضاع در تیگرای صادر می شود 
یا خیر. آخرین جلسه شورای امنیت در مورد تیگرای دوم فوریه برگزار شد تا طی آن درخواست رسیدن کمک های 
انسانی بیشتر به این منطقه داده شــود. در آن روز، چین و اعضای آفریقایی در 
شــورای امنیت با صدور بیانیه ای از جانب شورا مخالف کردند. یک دیپلمات که 
نخواســت نامش فاش شــود، اعالم کرد که تعدادی از اعضای شورای امنیت با 
ایرلند در درخواست برای برگزاری نشست هم صدا شدند.  استونی، فرانسه، نروژ، 
انگلیس و آمریکا روز سه شــنبه خواهان انجام تحقیقات بین المللی چند جانبه 

پیرامون خشونت های انجام شده در تیگرای شدند. 

شورای امنیت امروز درباره تیگرای تشکیل جلسه می دهددانمارک پناهندگان سوری را به کشورشان باز می گرداند

شورای ریاســتی جدید لیبی و نخست وزیر مکلف 
این کشور از کمیته کارشناسان سازمان ملل خواستند، 
تحقیقــات مربوط به وجود فســاد و رشــوه در مجمع 
گفتگوی سیاسی لیبی را منتشر کنند. به گزارش رویترز، 
شورای ریاستی جدید لیبی و عبدالحمید الدبیبه، نخست 
وزیر مکلف این کشور در بیانیه مطبوعاتی اعالم کردند، 
از کمیته کارشناسان سازمان ملل خواسته اند تحقیقات 
مربوط به ادعای وجود تقلب و رشوه در مجمع را منتشر 
کند. دو طرف در این بیانیه بر پایبندی به تعهدات خود 
در مبارزه با فســاد با همه ابزارهای قانونی و عدم حضور 
افراد مفسد در دولت تاکید و اعالم کردند، به مانع تراشان 
اجازه نخواهند داد از شرایط فعلی برای ناکام گذاشتن 
نتایج مجمع گفتگو و تعطیلی روند آشتی سوءاستفاده 
کنند. مجمع گفتگوی سیاسی لیبی که متشکل از ۷۵ 
نماینده از سراسر لیبی است، ماه نوامبر با نظارت سازمان 

ملل در سوئیس تشکیل شد و پنجم فوریه الدبیبه را به 
عنوان نخســت وزیر دوره انتقالی در لیبی برگزید. این 
مجمع همچنین با شورای ریاستی متشکل از سه عضو به 
ریاست محمد المنفی موافقت کرد. خبرگزاری فرانسه 
اخیراً گزارش کارشناسان سازمان ملل پیرامون خرید 
دستکم رای سه شرکت کننده در مذاکرات صلح لیبی 

را منتشر کرد.

نیروهــای امنیتی یمن یک افســر اماراتــی را به 
مدیریت عملیات ترور و ایجاد آشــوب در استان شبوه 
در جنوب شــرقی یمن متهم کردند. به گزارش عربی 
۲۱، نیروهای امنیتی اســتان شبوه در بیانیه ای که در 
فیس بوک منتشر شــد، اعالم کردند، تعدادی از افراد 
متهم که پیشتر دستگیر شده اند، در اعترافاتشان وجود 
شــخصی اماراتی را فاش کردند که عملیات های ترور 
اعضای ارتش و نیروهای امنیتی یمن، عملیات ترور در 
شبوه و عملیات ایجاد آشــوب را مدیریت می کند. در 
این بیانیه آمده است، متهمان به اداره پرونده آشوب و 
عملیات تامین بودجه از سوی یک افسر اماراتی به نام 
»ابومحمد« اعتراف کردند کــه به اعضای گروهک ها 
برای انجام اقدامات خرابکارانه در شبوه پول می دهد. 
آنها جزئیات طرح های حمله بــه پایگاههای نظامی، 
ترور رهبران شبوه و جذب نیروهای داخل یگان های 

نظامی برای ایجاد آشوب را فاش کردند. همچنین این 
متهمان از اعضای گروهک مامور به مین گذاری و بمب 
پرده برداشتند که در ازای هر عملیاتی پول دریافت می 
کند. در این بیانیه جزئیات بیشتر از این افسر اماراتی 
یا محل حضور وی و همچنیــن مرتبطین اطالعاتی 
 و عملیاتــی او فاش نشــده و ابوظبی هم واکنشــی 

نشان نداده است. 

درخواست از سازمان ملل برای ورود به بحث تقلب در انتخابات لیبیافشای خرابکاری و عملیات های ترور امارات در یمن
خبرخبر


