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یک کارشــناس مصری فاش کرد که رژیم اســرائیل 
درصدد توافق برای اختصاص بخشی از صحرای سینا به 
عنوان کشور جایگزین برای فلسطینی ها بود؛ اما رئیس 
جمهوری مصر مانع از این طرح شده است. به گزارش 

ایسنا، به نقل از صدی البلد، سرلشــکر »نصر سالم«، کارشناس 
مســائل راهبردی مصری در این باره ادعا کرد: حســنی مبارک، 
رئیس جمهوری فقید مصر حاضر به چشــم پوشــی از بخشی از 
سینا نشد و دشمن )رژیم صهیونیستی( سعی کرد با کمک محمد 

مرسی، رئیس جمهوری اسبق »عناصر تروریستی« 
را در »سرزمین فیروزه« )صحرای سینا( مستقر کند 
و از آن به عنوان وطن جایگزین برای فلســطینی ها 

استفاده کنند.
سالم درباره جزئیات این اتفاق گفت که یک کارشناس اسرائیلی دو 
ماه قبل طرحی را پیشنهاد کرد مبنی بر اینکه ۲۰ هزار کیلومتر از 
سینا برای ایجاد سرزمینی برای فلسطینیان اختصاص داده شود، 

که یک طرح خطرناک است.

وی افزود: دشمن در این صدد بود که مصر را از سینا متنفر کند و 
تن به توافق تبادل اراضی دهد و یا از بخشی از این منطقه چشم 
پوشی کند؛ اما عبدالفتاح سیســی، رئیس جمهوری مصر از این 
طرح ها آگاه بوده و تاکید کرد که حتی از یک وجب از خاک کشور 

چشم پوشی نخواهد کرد.
صهیونیست ها عالوه بر اقدامات ظالمانه در اراضی اشغالی علیه ملت 
مظلوم فلســطین، سالهاست که طرح های شومی از قبیل اسکان 

فلسطینی ها در شبه جزیره سینا در مصر را در سر می پرورانند.

»طرح خطرناک اسرائیل« در صحرای سینا ناکام ماند سیاسی
عراق

مکزیک

ترکیه

آمریکا

رئیس جمهــوری مکزیک گفت که ماده مخدر 
فنتانیل که ساالنه جان ده ها هزار آمریکایی را 
می گیرد، به دست آمریکایی ها تولید می شود و 
ربطی به مکزیک ندارد. به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری راشــا تودی، آندرس مانوئل لوپز 
اوبــرادور، رئیس جمهوری مکزیک گفت: ما در 
اینجا نه فنتانیل را تولید می کنیم و نه مصرف 
داریم. بــه آمریکایی ها توصیه می کنم به جای 
جنگ افروزی علیــه کارتل های مواد مخدر، به 

مشکل فساد اجتماعی خود بپردازند.
گرچه در ســال های اخیر دولت مکزیک ده ها 
میلیــون ُدز ماده مخدر کشــف و ضبط کرده، 
این رهبر مکزیکی گفت که همه گیری اعتیاد 
در آمریــکا بیــش از آن که از عرضه ناشــی 
شود، به مشکالت اجتماعی برمی گردد، مانند 
خانواده های تک والد، والدینی که فرزندانشــان 
را بیــرون می کنند و فرزندان بالغی که والدین 
سالمند خود را به خانه سالمندان برده و سالی 

یک بار از آن ها خبر می گیرند.
ایــن اظهارات لوپز اوبــرادور پس از آن مطرح 
شد که لیندســی گراهام، ســناتور آمریکایی 
خواستار »نشان دادن خشــم و قدرت آمریکا 
به این کارتل ها« شد. او با بیان اینکه پیشنهاد 
حمله به مکزیک را نمی دهد، گفت که پنتاگون 
باید »آزمایشگاه های ساخت مواد مخدری که 

آمریکایی ها را مسموم می کنند« نابود کند.
اوبــرادور اظهــارات گراهام را محکــوم کرد و 
آن ها را »توهین به مکزیــک و نادیده گرفتن 
اســتقالل و حق حاکمیت« این کشور دانست. 

او تهدیــد کرد کــه از تمامــی مکزیکی ها و 
مردم اســپانیایی زبان ایــاالت متحده خواهد 
خواست تا به حزب »غیرانسانی و مداخله گر« 
جمهوری خواه رای ندهند. مارسلو ابرارد، وزیر 
خارجه مکزیــک هم با بیان اینکه پیشــنهاد 
بــر همکاری های  »فاجعه بار«  اثــری  گراهام 
آمریکا و مکزیک دارد، گفت: آن ها می دانند که 
ریشه مشــکل فنتانیل نه در مکزیک، بلکه در 

خاک خودشان است.
او با اشــاره به ضبط محموله ای ۶ تنی حاوی 
فنتانیــل در مکزیک و یــادآوری اینکه دولت 
مکزیک مانع رســیدن این مواد مخدر به مردم 
آمریکا شد، در توییتر نوشت: امروزه بیش از هر 
زمان دیگری ســعی در کنترل فنتانیل داریم. 
کارتل های مواد مخدر که ســابقاً بر هروئین و 
کوکائین تمرکز داشتند، امروزه به مواد صنعتی 
ســودآورتر مانند فنتانیل و متامفتامین روی 
آورده اند. آن ها مواد اولیه را از خارج تهیه کرده 
و در آزمایشــگاه های عظیم خــود آن را تولید 
می کنند. گرچه فنتانیل - که ۵۰ برابر قوی تر 
از هروئین است - به ندرت در مکزیک مصرف 
می شــود، اما دولت این کشــور اخیرا کازاری 
برای بازداشتن شــهروندانش از مصرف آن به 
راه انداخته و از تصاویر نواحی آلوده شــهرهای 

آمریکا در این طرح استفاده می کند.
این اداره در سال ۲۰۲۲ محموله ای از فنتانیل 
را کشــف کرد که برای کشــتن تمامی مردم 
آمریــکا کافی بود، یعنی بیــش از ۵۰ میلیون 
قرص و بیش از ۴۵۰۰ کیلوگرم پودر فنتانیل.

براســاس نتیجه اولین نظرسنجی پس از اعالم 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه، 
حزب عدالت و توســعه دیگر حزب اول نیست. 
به گزارش ایســنا به نقل از مدیا تاوا، بر اساس 
تصمیم رجــب طیب اردوغــان، رئیس جمهور 
ترکیه، انتخابات در تاریخ ۱۴ مه برگزار می شود.

بر اساس نتایج نظرســنجی انجام شده توسط 
پژوهشــکده »پیار«، کمال قلیچداراوغلو، نامزد 
»ائتالف ملــت« ۵۷.۱ درصــد و رجب طیب 
اردوغان، نامــزد »ائتالف مردمی« ۴۲.۹ درصد 
آرای مردمی را دارا هستند. در این نظرسنجی، 

از شــرکت کنندگان پرســیده شــد که »اگر 
انتخابات سراســری روز یکشنبه برگزار شود به 
کدام حزب سیاســی رأی می دهید؟« بر اساس 
نتایج این نظرسنجی، حزب مردم جمهوری خواه 
به ریاســت کمال قلیچداراوغلــو ۳۲.۳ درصد، 
حزب عدالــت و توســعه، ۳۰.۸ درصد، حزب 
دموکراتیک خلق ۱۱.۶ درصد، حزب خوب ۸.۳ 
درصــد، حزب حرکت ملــی ۷.۱ درصد، حزب 
آینــده من ۳.۷ درصد، حــزب دوا ۲.۱ درصد، 
حزب ترکیه مســتقل ۱.۸ درصــد و بقیه ۲.۳ 

درصد آرای مردمی را به دست آورده اند.

جان بولتون با پیشــنهاد نام گذاری کارتل های 
مــواد مخــدر مکزیک بــه عنــوان گروه های 
تروریســتی مخالفت کرد و گفت که این کار به 
حل مشــکالت ایجاد شده توســط این گروه ها 
کمکــی نمی کند. به گزارش ایســنا، به نقل از 
وبسایت روزنامه هیل، جان بولتون، مشاور سابق 
امنیت ملی آمریکا گفت: من خطر این کارتل ها 
را دســت کم نمی گیــرم. در دوره دونالد ترامپ 
هم بســیار نگران این مســئله بودیم و من هم 
حرف های زیــادی در این باره زده ام. کارتل های 
مکزیک و کلمبیا قوی تر شده اند. او تصریح کرد: 
ولی اگر چیزی در حــد کارتل های مواد مخدر 
را ســازمان تروریستی بنامیم، کمی گیج کننده 

می شود. کارتل ها خطرناک هستند، تهدیدشان 
را دســت کم نمی گیرم، اما - هرچه باشــند - 
تروریست نیستند. این ظاهرفریبی و لفاظی ها 
کمکی به پیشبرد سیاســت ها نمی کند. او که 
حدود یک ســال در دولت دونالد ترامپ مشاور 
امنیت ملی آمریکا بود، گفت که جنس خطری 
که سازمان های تروریستی دارند، با کارتل های 
مواد مخدر متفاوت است و راهکارهای متفاوتی 
هم می طلبند. او پیشــنهاد کــرد که نیروهای 
نظامی آمریکا در نزدیکی مرز در خاک مکزیک 
مستقر شوند تا با کارتل ها مبارزه کنند. این هم 
یکی از ایده هایی اســت که در پی ربایش و قتل 
چند شهروند آمریکا در هفته گذشته مطرح شد.

دو روزنامــه آمریکایی نیویــورک تایمز و وال اســتریت ژورنال به 
این نتیجه مشترک رسیدند که عربســتان و آمریکا در حال انجام 
مذاکراتی درباره خواســته ریــاض در ازای عادی ســازی روابط با 
اســرائیل در چارچــوب »توافقنامه های ابراهیم« در ســال ۲۰۲۰ 
هستند که با کشــورهای امارات و بحرین امضا شــدند و در ادامه 
مراکش نیز این توافقنامه را امضا کرد. به گزارش ایسنا، دو روزنامه 
آمریکایی نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال به نقل از برخی افراد 
آگاه در مذاکرات جاری میان ریاض و واشــنگتن نوشــتند، ریاض 
در ازای عادی ســازی روابط خود با تل آویو، خواســتار تضمین های 
امنیتی آمریکا برای خود و حمایت از توســعه برنامه های هسته ای 
غیرنظامی اش است. روزنامه وال استریت ژورنال پیش بینی کرد که 
این دو شرط مانعی در مذاکرات امضای توافقنامه باقی بماند چراکه 
برخــی نمایندگان آمریکایی احتماال با آن مخالفت می کنند و یکی 
از دالیلش این است که این نوع توافق موجب افزایش تنش با ایران 

می شود.
به گفته منابع وال اســتریت ژورنال، مســئله فلسطین اهمیتی در 
شروط مقامات سعودی نداشته و آن ها آن را موضوع اصلی نمی دانند. 
جون هانا، مشاور سابق امنیت ملی دیک چینی، معاون رئیس جمهور 

سابق گفت، بررسی مسئله فلسطین بسیار حاشیه ای بود.
وال اســتریت ژورنال نوشــت، مســئوالن دولت جو بایدن، رئیس 
جمهوری آمریکا و برخی مقامات ســعودی بر این باور هستند که 
اســرائیل باید با اقداماتی متواضعانه همانند انجام مذاکرات صلح با 
فلســطینی ها موافقت کند. این روزنامــه آمریکایی در ادامه به نقل 
از دنیل شــاپیرو، ســفیر ســابق آمریکا در اراضی اشغالی نوشت، 
عادی سازی روابط میان اسرائیل و عربستان تسهیل آن در راستای 
منافع ســه طرف خواهد بود اما این به معنای آن نیست که تحقق 

آن آسان خواهد بود.
روزنامه نیویورک تایمز نیز به نقل از مارتین اندیک، ســفیر آمریکا 
در اراضی اشــغالی در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون نوشت، 
بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر اســرائیل واقعا ایــن توافقنامه را 
می خواهد و این توافق تنها با حمایت بایدن ممکن است و بایدن در 
تالش است نتانیاهو را متقاعد کند که اگر تل آویو اجازه دهد اوضاع 
در کرانه باختری و قدس شرقی به هم بریزد، این توافق با سعودی ها 
هرگز به دســت نخواهد آمد. اندیک همچنین تاکید کرد که بایدن 

معتقد است »توافق اسرائیل-عربستان در راستای منافع آمریکا در 
مهار نفوذ ایران خواهد بود«.

وال استریت ژورنال در ادامه نوشت، »یکی از دالیل دشواری حصول 
این توافق که مذاکرات بسیار جدی برای امضای آن در دست انجام 
هستند، این اســت که می تواند فضای سیاسی خاورمیانه را تغییر 
دهد چراکه به سایر کشــورهای آن که غالبا رویکرد اسالمی دارند 
چراغ ســبزی برای قدم گذاشتن در این راه نشان می دهد و این امر 
روند تشکیل یک ائتالف نظامی منطقه ای در مقابل ایران را سرعت 

خواهد بخشید«.
با وجود دشــوار بودن روند مذاکرات، این روزنامه آمریکایی به نقل از 
برخی مقامات آمریکایی، اسرائیلی و سعودی نوشت، حصول چنین 
توافقی ممکن است و به منزله پیروزی برای جو بایدن، سران عربستان 
و بنیامین نتانیاهو خواهد بود. به نوشته نیویورک تایمز، مذاکرات از 
طرف آمریکا توسط برت مک گورک، هماهنگ کننده شورای امنیت 
ملی شمال آفریقا و خاورمیانه و نیز آموس هوکشتاین، معاون ارشد 
بایدن در امور انرژی که سال گذشته در توافق لبنان و اسرائیل برای 
تعیین مرزهای دریایی میانجی بود، هدایت می شود. اما این روزنامه به 
نقل از برخی منابع آگاه نوشت، از طرف عربستان، محمد بن سلمان، 
ولیعهد سعودی نقش مستقیمی در مذاکرات دارد اما مذاکره کننده 

ارشد ریما دختر بندر آل سعود، سفیر عربستان در آمریکا است.
طبق اظهارات منابع این روزنامه آمریکایی، مســئوالن سعودی در 
پایان ســال گذشته با کارشناســانی در موسسه سیاست های خاور 

نزدیک در واشنگتن، پژوهشــکده حامی رژیم صهیونیستی رایزنی 
کردند. به نوشــته این دو روزنامه آمریکایی، شرط اصلی ریاض در 
مذاکرات حمایت آمریکا از غنی ســازی اورانیوم در پروژه هسته ای 
عربســتان و پشتیبانی از آن اســت تا بتواند سیستم تولید سوخت 
هســته ای خود را داشــته باشــد و همین مســئله آمریکایی ها و 
اسرائیلی ها را نگران کرده چرا که احتمال دارد روزی این سیستم به 
ساخت سالح هسته ای توسط عربستان رسیده و موجب آغاز مسابقه 

تسلیحاتی با ایران شود.
یوئیل گوزانسکی، پژوهشگر ویژه روابط عربستان و رژیم صهیونیستی 
در موسســه امنیت ملی )که دفتــر آن در تل آویو قرار دارد( گفت، 
شــرط هسته ای چالش بزرگتری برای اســرائیل است تا حدی که 
این ســوال ایجاد می شود که آیا صلح با عربستان ارزش این ریسک 
را دارد. برخی منابع آگاه نیز به شــبکه خبری سی ان ان گفتند که 
عربســتان به دنبال گرفتن تضمین های امنیتی از آمریکا و حمایت 
آن از برنامه هســته ای غیرنظامی خود به عنوان شرط عادی سازی 
روابط با اسرائیل و گرفتن تصمیمی نهایی در این خصوص است که 
می تواند شرایط سیاسی خاورمیانه را تغییر دهد. با این وجود، بایدن 
به عادی سازی روابط میان عربســتان و رژیم صهیونیستی اهمیت 
می دهد، همینطور نتانیاهو که معتقد اســت بهبود روابط میان دو 

طرف می تواند به »افزایش امنیت در خاورمیانه« کمک کند.
رژیم صهیونیستی و عربستان از چند سال قبل با وجود اینکه روابط 
دیپلماتیک رسمی با یکدیگر ندارند، بر روی ایجاد روابط غیررسمی 

خود تالش می کنند.
سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا از تایید این مسئله که عربستان 
برای گرفتن تضمین های امنیتــی از آمریکا تالش می کند، آنگونه 
که روزنامه وال اســتریت ژورنال خبر داده، خــودداری کرد. جان 
کربی، هماهنگ کننده رایزنی های اســتراتژیک در شــورای امنیت 
ملی از دستاوردهایی بایدن در سفر تابستان خود به اراضی اشغالی 
و عربســتان سخن گفت. کربی مدعی شــد: سفر رئیس جمهور به 
منطقه دســتاوردهای زیادی داشــت و ما از تداوم این دیپلماسی 
حفاظت خواهیم کرد. وزارت خارجه آمریکا از درخواست سی ان ان 
بــرای ارائه توضیحــات در این خصوص خودداری کرد و ســفارت 
 رژیم صهیونیســتی در واشــنگتن نیز در این خصوص اظهارنظری 

نداشته است.

نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال نوشتند:

دو شرط عربستان برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی

12

لی چیانگ، رئیس ســابق حزب کمونیست شــانگهای، به عنوان 
نخست وزیر چین، مرد شماره ۲ این کشور، انتخاب شد. به گزارش 
ایســنا به نقل از رویترز، به این ترتیب متحد نزدیک رئیس جمهور 
شی جینپینگ مسئول شکوفایی اقتصاد آسیب دیده در چین پس 

از سه سال مهار کرونا شد.
لی ۶۳ساله که به طور گســترده عملگرا و دوستدار تجارت است، با 
وظیفه تقویت اقتصاد چیــن در مواجهه با موج های منفی جهانی و 
اعتماد ضعیف در میان مصرف کنندگان و بخش خصوصی مواجه است.
لی همزمان با افزایش تنش ها با غرب بر ســر بسیاری از مسائل از 
جمله اقدامات ایاالت متحده برای مسدود کردن دسترسی چین به 

فناوری های کلیدی و بســیاری از شرکت های جهانی زنجیره های 
تامین روبرو است. این بوروکرات، جایگزین لی کچیانگ می شود که 
پس از دو دوره پنج ساله بازنشسته می شود و در طی آن نقش وی 

به طور پیوسته کاهش می یابد
به گفته تحلیلگران، لی چیانگ اولین نخست وزیر از زمان تأسیس 
جمهوری خلق است که هرگز قباًل در دولت مرکزی خدمت نکرده 
اســت، به این معنی که ممکن است در ماه های اولیه کارش کمی 
مشکل باشد. ناظران رهبری گفتند، با این حال، روابط نزدیک لی 
با شی - لی بین ســال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۷، زمانی که دومی دبیر 
حزب استانی استان ژجیانگ بود، رئیس دفتر شی بود - به او قدرت 

می دهد تا کارها را انجام دهد.
لی ۲۹۳۶ رای موافق، سه رای مخالف و ۸ رای ممتنع کنگره را برای 
نخست وزیری دریافت کرد. او روز دوشنبه در جلسه پرسش و پاسخ 
رسانه ها پس از پایان جلسه پارلمان، اولین حضور خود را از نزدیک 
در صحنــه بین المللی تجربه خواهد داد. اودر ماه اکتبر در مســیر 
نخست وزیری قرار گرفت، زمانی که در کنگره حزب کمونیست که 
دو بار در یک دهه برگزار می شــد، به مقام شماره دو کمیته دائمی 
دفتر سیاســی منصوب شد. قرار است روز یکشنبه تعداد زیادی از 
مقامات مورد تایید شی از جمله معاونان نخست وزیر، رئیس بانک 

مرکزی و سایر وزرا و روسای ادارات تایید شوند.

کودتای نظامی در میانمار در حالی اول فوریه وارد ســومین سال 
خود شد که با امتناع شورای نظامی حاکم از زمان کودتا علیه دولت 
و آنگ سان سوچی، رهبر دوفاکتوی آن از مذاکره با گروه های ضد 
نظامی و ضد کودتا و نیز تداوم کشتار مردم، همچنان درگیر بحران 
بزرگی اســت. به گزارش ایســنا، تام اندروز، نماینده ویژه سازمان 
ملل در امور حقوق بشر میانمار در مصاحبه با سایت خبری العربی 
الجدید در نیویورک درباره تحوالت این دو سال کودتا صحبت کرد.
وی درباره میزان حمایت جامعه جهانی از ملت میانمار گفت، مردم 
میانمار با وضعیت بســیار اسفباری روبرو هســتند که دائماً رو به 
وخامت اســت. درست است که حداقل جامعه بین المللی حمایت، 
نگرانی و مخالفت خود را با آنچه شــورای نظامی در میانمار انجام 
می دهد اعالم کرده است؛ اما با این وجود برای حل این بحران باید 
نوعی واکنش استراتژیک هماهنگ از سوی جامعه بین المللی وجود 

داشته باشد.
اندروز گفت، جنگ داخلی میانمار فراموش شده است در حالی که از 
زمان کودتا تاکنون دستکم ۲۹۰۰ تن کشته شده اند و احتمال می رود 
آمار واقعی بیش از این باشد، همچنین حداقل ۱۷۰۰۰ نفر به دالیل 
سیاسی دستگیر شده اند، دستکم ۳۸۰۰۰ خانه، درمانگاه و مدرسه 
از زمان کودتا ســوزانده، ویران و تخریب، ۱.۱ میلیون نفر آواره شده 
و تعداد کل آوارگان در میانمار به ۱.۵ میلیون نفر می رسد و نزدیک 

به نیمی از جمعیت میانمار هم اکنون زیر خط فقر زندگی می کنند.
وی افزود، آنچه مردم میانمار به آن نیاز دارند حمایت و پشتیبانی 
است. تعدادی از کشورها )ایاالت متحده آمریکا و کشورهای غربی( 
در دومین سالروز کودتای نظامی، مجموعه ای از تحریم ها را اعالم 
کردند. این خوب است، اما آنچه الزم است این است که تحریم های 
هماهنــگ، راهبردی و هدفمند علیه ارتش میانمار اعمال شــود، 
یعنی جامعه بین المللی در یک ائتالف فراگیر متشــکل از تعدادی 
از کشــورها که مایل به ایستادن در کنار مردم میانمار هستند، به 
هــم بپیوندند و با همکاری یکدیگر نقاط ضعف شــورای نظامی را 

هدف قرار دهند.
اندروز گفت، تحریم های سختگیرانه و متمرکز اعمال می شوند و این 
تحریم ها تا زمانی که شــورای نظامی بفهمد که اقداماتش ناپایدار 
اســت و این کابوس در میانمار باید پایان یابد، ادامه خواهند یافت. 
بنابراین آنچه الزم است یک رویکرد استراتژیک، متمرکز و هماهنگ 
است و این چیزی است که جامعه بین المللی تاکنون نتوانسته است 

به آن دست یابد.
گفتنی است، ارتش میانمار که در مدت زیادی از ۶۰ سال گذشته 
حاکم بر این کشــور بوده اما در یک دهه گذشته تا حدی قدرت را 
به غیرنظامیان داده بود، همواره با گروه های قومی در نبرد بوده و در 

سال ۲۰۱۷ کارزار پاکسازی قومی را علیه اقلیت مسلمان روهینجا 
در غرب کشــور اجرا کرد و هزاران تن را به قتل رساند و ۷۰۰ هزار 
نفر را مجبور به مهاجرت به بنگالدش کرد که در شــرایط دشواری 

به سر می برند.
نماینده ویژه ســازمان ملل در حقوق بشــر میانمار در تشریح این 
موضوع که شــورای نظامی میانمار با انجام اقداماتی مثال برگزاری 
انتخابات ساختگی خواهان دستیابی به مشروعیت بین المللی است 
و از طرفی هم نقاط ضعفی دارد، تصریح کرد، در مورد نقاط ضعف 
باید گفت که نشانه هایی وجود دارند که حتی واکنش محدودی که 
از سوی جامعه بین المللی اعمال می شود یعنی تحریم ها روی قدرت 
این شــورا تاثیر دارد. نشانه هایی وجود دارند مبنی بر اینکه اعمال 
تحریم ها، اجرای عملیات )نظامی( شورای نظامی میانمار را دشوار 
می کند و بر توانایی او در پرداخت هزینه هایش تأثیر می گذارد. این 
نشانه امیدواری است و درسی که از این شاخص ها گرفته می شود 
این است که تحریم ها موثر هستند، اما باید استراتژیک و هماهنگ 

اعمال شوند.
وی افزود، اما در مورد موضوع مشــروعیت، حتی با معیارهای خود 
شورای نظامی هم به دلیل عدم توانایی در کسب حمایت بین المللی 
و مشروعیت در حدی که می خواست، موفق به انجام این کار نشده 
اســت. برخی کشــورها با تعیین نماینده دیپلماتیک یا از طریق 
همکاری عمال این شورا را به رسمیت شناخته اند اما حتی برخی از 
آن کشورها گفته اند که همکاری با شورای نظامی به معنای مشروع 
دانستن آن نیست. با این حال، این تالش برای برگزاری آنچه شورا 
به عنوان انتخابات توصیف می کند، تالشــی برای به دست آوردن 

مشروعیتی است که از آن برخوردار نیست.
اندروز گفت، چاره در برگزاری انتخاباتی است که نزد جامعه جهانی 
مشروع باشد و شورای نظامی در آن پیروز شود و جامعه بین المللی 
نتایــج را بپذیرد کــه در این صورت در واقع پیــروزی برای ارتش 
خواهد بود. در کل با وجود بازداشت مخالفان، شکنجه و اعدام آن ها 
نمی توان انتخاباتی آزاد و شــفاف برگزار کرد. وقتی روزنامه نگاری 
خالف قانون است برگزاری انتخابات غیر ممکن است؛ ۱۳۰ روزنامه 
نگار در میانمار به دلیل انجام کار خود بازداشــت شده اند، ۷۲ نفر 
از آن ها همچنان در بازداشــت هستند و »جرم« آن ها کار روزنامه 
نگاری آن هاست. وقتی انتقاد از ارتش خالف قانون است، برگزاری 
انتخابات آزاد و منصفانه غیرممکن است. بنابراین تصور این که در 
این شــرایط می توان انتخابات برگزار کرد، مضحک است و حقه ای 
بیش نیست و الزم است جامعه جهانی این موضوع را منتفی بداند 

و در این باره هیچ اقدامی نکند و درگیر آن نشود.
نماینده ویژه ســازمان ملل در حقوق بشر میانمار درباره نقش الزم 

بقیه کشورهای آسیایی به ویژه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا 
)آسه آن( در مورد درگیری در میانمار گفت، در دوره کوتاه پس از 
کودتا، آسه آن تالش کرد تا نقش مهمی در حل این بحران ایفا کند. 
یک نشســت مهم در آوریل ۲۰۲۱، درست چند ماه پس از کودتا، 
برگزار کرد و همه رهبران آســه آن و ژنــرال مین اونگ هالینگ، 
نماینده شــورای نظامی را دعوت کــرد و آن ها در مورد پنج نکته 
به توافق رســیدند که اولین آن توقف همه اعمال خشونت آمیز در 
میانمار بود. هالینگ این توافق را تایید و با آن موافقت کرد اما ظرف 
چند ساعت از آن برگشت و این توافق را صرفا پیشنهاداتی دانست 
که شاید در آینده احتماال پس از سرکوب مخالفان به آن فکر کند. 
آسه آن همواره از مردم میانمار حمایت و با شورای نظامی مخالفت 
کرده است. کشورهای آسه آن خواستار یک استراتژی برای اجرای 
پنج نقطه مــورد توافق از جمله تدوین یک چارچوب زمانی خاص 

برای اجرای آن استراتژی هستند.
تام اندروز درباره نافرمانی مدنی و میزان موفقیت آن گفت، از همان 
آغاز کودتای نظامی همه مردم میانمار در سراســر کشور اقدام به 
نافرمانــی مدنی کردند در حالی که ارتش آن هــا را با گلوله مورد 
هدف قرار می داد. تنها در شش ماه گذشته ۱۴۰۰ اعتراض صورت 
گرفته است. میانمار شاهد یک اعتصاب عمومی )در دومین سالگرد 
کودتای نظامی( بود و با وجود تالش شورای نظامی برای وادار کردن 
مردم به عادی جلوه دادن زندگی در کشور، هیچ کس به خیابان ها 
نیامد. مردم هر چیزی را که مربوط به شورای نظامی است تحریم 
می کنند. بسیاری از آن ها مالیات خود را نگه می دارند و از پرداخت 
قبوض انرژی خودداری می کنند. راه های زیادی وجود دارد که مردم 
مخالفت خود را با حکومت نظامی ابراز می کنند، از جمله اینکه به 
مخالفان مسلح بپیوندند. همبستگی و اتحاد در میان مردم میانمار 
در مخالفت آن ها با ارتش و فاجعه ای که به طرز قابل توجهی بر سر 

کشور آمده است، وجود دارد.
وی درباره تاثیر قتل عام مسلمانان روهینجا قبل از کودتای نظامی، 
عدم مجازات مســئوالن ایــن قتل عام و نقش منفی آنگ ســان 
ســوچی در قرار گرفتن میانمــار در این وضعیت گفت، آنچه برای 
روهینجایی ها اتفاق افتاد یک نســل کشی بود که در برابر چشمان 
همه رخ داد. همان مردی که فرماندهی نیروها را در ایالت راخین بر 
عهده داشت، اکنون رهبر شورای نظامی میانمار است. او و کسانی 
که به وضوح مســئول این نسل کشی بودند هرگز مجازات نشدند. 
وقتی مســئوالن این قتل عام مجازات نمی شــوند تمام ملت را با 
اسلحه گروگان می گیرند و به جنگ علیه یک ملت می روند و این 
اصال جای تعجب ندارد. باید به خاطر شکست در حل جنایت های 

وحشیانه بهای اخالقی داد.

aftabeyazd.ir :نشانی سایت

سازمان ملل:

جامعه جهانی در یک ائتالف فراگیر از مردم میانمار حمایت کند

لی چیانگ با وظیفه تقویت اقتصاد، نخست وزیر چین شد

رئیس جمهــوری عراق اعالم کرد، جریان صدر 
داخل دولــت قرار دارد و خارج از آن نیســت. 
به گزارش ایســنا، به نقل از ســایت المعلومه، 
عبداللطیف رشــید، رئیس جمهوری عراق در 
مصاحبه تلویزیونی گفت: گمان نمی کنم که در 
عراق فراکسیون های سیاسی وجود داشته باشند 
که مانع از مشــارکت هر فراکسیون دیگری در 
حکومت شوند و جریان صدر با تمام احترامی که 
برای آن ها قائل هســتم، جایز است که پارلمان 

را ترک کنند؛ اما آن ها در داخل دولت هستند 
و نــه خارج از آن، چون برخــی از مقامات این 
جریان در دســتگاه های دولتــی حضور دارند، 
شایسته هســتند و نظر و رویکردهای خود را 
بیان می کنند. وی افزود: این آزادی وجود دارد 
و نمی تواند مانع خروج مردم از جریان سیاسی 
شود، برعکس، این نتیجه آزادی است و چیزی 
به آن ها تحمیل نشــده اســت، این خواست، 

پیشنهاد و تصمیم آن هاست.

سفر اخیر وزیر دفاع آمریکا به بغداد و اظهارات 
وی مبنی بر آمادگی نیروهای کشــورش برای 
ماندن در عراق بر اســاس خواست دولت عراق، 
سواالتی را درباره آینده روابط بغداد و واشنگتن 
به ویژه در زمینــه همکاری نظامی ایجاد کرده 
اســت. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری 
شفق نیوز، سرلشــکر یحیی رسول، سخنگوی 
فرماندهی کل نیروهای مســلح عــراق در این 
باره معتقد اســت: نیروهای ائتالف بین المللی 
یــا نیروهای آمریکا ماموریت هــای رزمی خود 
را به پایان رســانده اند و اکنــون در حال انجام 

ماموریت های آموزشی و مستشاری هستند.
وی تاکید کرد: نیروهای عراق قادر به حفاظت 
و دفاع از کشورشــان هستند، چراکه در سراسر 
کشــور حضور دارند و عناصر داعش را تعقیب 

می کنند.
یحیی رسول تاکید کرد: پیروزی بر داعش با نبرد 
نیروهای عراقی به دست آمد و آن ها برای حمل 
سالح و جنگیدن در کنارشان به هیچ خارجی 
نیاز نداشتند و آن ها هستند که با حمایت ائتالف 

بین المللی و دیگر طرف ها کشور را آزاد کردند.
وی ادامــه داد: بقای نیروهــای آمریکا یا ائتالف 
بین المللی به صالحدید دولت عراق بستگی دارد و 
ارتباط با ائتالف بین المللی و ناتو می تواند در زمینه 
آموزش، تســلیح و تجهیزات در راستای تکمیل 

توانمندی های نیروهای مســلح عراق ادامه یابد. 
سپهبد حسن البیضانی، کارشناس امور امنیتی و 
نظامی عراقی نیز معتقد است که توافقنامه امنیتی 
با طرف آمریکایی در سال ۲۰۱۱، با وجود گذشت 
بیش از ۱۱ ســال از امضای آن، همچنان بدون 

تغییر باقی مانده است.
وی گفت: طرف آمریکایــی این توافق را نقض 
کرد و به اکثر مفاد آن پایبند نبوده اســت، به 
ویژه زمانی که داعش به بسیاری از مناطق عراق 
حمله کرد و آمریکا به این موضوع توجهی نکرد.
وی افزود: آمریکایی هــا پس از تصمیم پارلمان 
عراق مبنی بر اخراج نظامیان خارجی از کشــور 
که پس از شــهادت فرماندهــان پیروزی اتخاذ 
شد، مدعی عقب نشینی شدند و تنها مستشاران 
آموزشــی باقی ماندند؛ اما در حقیقت حمالت و 
عملیات های رزمی توسط آمریکایی ها در مناطق 
مختلف انجام می شود و این عملیات ها مأموریت 
تعیین شــده برای مستشاران نیست و این خود 
بیانگر تناقض در اظهارات و تحوالت میدانی است.
در همین حال، احمد الشــریفی، کارشــناس 
مسائل راهبردی عراقی نیز معتقد است: موضوع 
ماندن یا نماندن در ائتالف آمریکا یک ضرورت 
تحمیلی بر اساس شرایط موجود است، چراکه 
زیرســاخت ها و توان رزمی عــراق همچنان به 

آمریکا نیاز دارد.

رئیس جمهوری مکزیک: 
فنتانیل مشکل »فساد اجتماعی« آمریکاست

در اولین نظرسنجی پس از اعالم برگزاری انتخابات،
حزب اردوغان دیگر اول نیست

بولتون: کارتل های مکزیک، تروریست نیستند

رئیس جمهوری عراق: 
جریان صدر داخل دولت است نه خارج از آن

پس از سفر آستین به بغداد مطرح شد
نظر کارشناسان نظامی عراق درباره آینده حضور آمریکا در این کشور


