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کارزار تبلیغاتی ترامپ ارزیابی شد
برگزاری جشن استقالل آمریکا 
در سایه انتقاد مردم و دمکرات ها

رئیس جمهــور آمریــکا زیر رگبــار انتقاد 
دمکرات ها و اعتراضات مردمی؛ سالروز استقالل 

آمریکا را جشن گرفت.
به گزارش دویچه وله، او در ســخنرانی خود 
ملت آمریکا را خطاب قرار داد و میهن پرســتی 
ارتش را ستود. مخالفان از این جشن به عنوان 

هرز دادن بودجه انتقاد کرده اند.
ترامپ با برپایی یک مراسم نظامی خطاب به 
شرکت کنندگان در مراسم بزرگداشت چهارم 
ژوئیه، روز اســتقالل آمریکا، گفــت: »ملت ما 
هیچ گاه همچون امروز قدرتمند نبوده اســت. 

برای آمریکایی ها هیچ چیز ناممکن نیست.«
رئیس جمهوری آمریکا از جشــن استقالل 
آمریکا برای نمایش قــدرت ارتش بهره گرفت 
و ملت آمریکا را به وحــدت فرا خواند. ترامپ به 
موازات مراسم ساالنه این بار تصمیم گرفت این 
جشن را با مراســم نظامی توام سازد. به فرمان 
ترامپ، زره پوش ها در بنای یادبود ابراهام لینکلن 
به حرکت درآمدند. موضوعــی که انتقادهای 

بسیاری را نیز در پی داشت.
ترامپ در ســخنرانی خود گفت: »ما تاریخ 
کشور خودمان را جشــن می گیریم و مردم و 
قهرمانان تاریخ خودمان را که با غرور و افتخار از 

پرچم ما دفاع کردند، ستایش می کنیم.«
ترامپ در یک روز بارانی، از پشــت شیشه  
ضدگلوله در برابــر ده ها هزار نفــری که برای 
بزرگداشت روز استقالل در بنای یادبود لینکلن 

گرد هم آمده بودند، سخن می گفت.
یک فروند بوئینگ ۷۴۷ متعلق به »ایرفورس 
وان« )هواپیمای شــماره یک نیــروی هوایی 
که وظیفه نقل و انتقــال رئیس جمهور آمریکا 
را برعهده دارد( نیز بر فراز شــهر واشــنگتن 
به پرواز درآمــد. افزون بر آن شــمار زیادی از 
هلی کوپترهای جنگی و جنگنده های این کشور 
و از جمله بمب افکن »بی ۲« نیز در این مراسم 

نظامی شرکت داشتند.
دونالد ترامپ پیــش از برگزاری مراســم 
بزرگداشت روز اســتقالل با انتشار یک پست 
توییتری از برپایی »بزرگترین جشــن ملی در 

تاریخ آمریکا« سخن گفته بود.
انتقاد مخالفان

هزینه برپایی این جشــن ناروشــن است. 
منتقدان ترامــپ از این اقدام به عنــوان کارزار 
تبلیغاتی ترامپ یاد کرده اند که هزینه آن بر دوش 
مالیات پردازان آمریکا سنگینی می کند. منتقدان 
می گویند ترامپ برای برپایی این کارزار تبلیغاتی 
می بایست از بودجه انتخاباتی خود بهره  می گرفت 

و نه از بودجه دولتی.
چاک شومر، سناتور دموکرات با انتشار یک 
پست توییتری از این جشن تحت عنوان »فریاد 

تردیدآمیزی برای جلب توجه« یاد کرده است.
هیالری کلینتون نیز از نحــوه برگزاری این 
جشن انتقاد کرده و گفته است که رئیس جمهوری 
آمریکا برای نشان دادن میهن پرستی خود منطقا 

نباید به چنین چیزی نیازمند باشد.
مخالفت سازمان »کد پینک«

مخالفان ترامپ نیز علیــه او و نحوه برگزاری 
این جشن اقدام به برپایی یک تظاهرات کردند. 

تظاهراتی که در »نشنال مال« برگزار شد.
 )Code Pink( هواداران سازمان کد پینک
که یک ســازمان مدافع صلح و حقوق بشر است 
عروسک بزرگ شش متری پالستیکی از ترامپ 

کودک با پوشک را به نمایش گذاشتند.
آن ها نیز بر آن بودند که این عروسک را همچون 
هلی کوپترها و جنگنده هایی که با فرمان ترامپ در 
آسمان  واشنگتن در پرواز بودند، به هوا بفرستند. 
اما با درخواست آن ها موافقت نشد. مدیا بنجامین، 
بنیانگذار سازمان یادشــده گفته است: »امروز 
نمی بایست به روزی بدل شود که دونالد ترامپ 

بیاید و جشن ملی ما را از آن خود بکند.«

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

یک بازرس ســازمان  ملل متحد در 
گزارش خود گفته اســت کــه صدها 
هزار مســلمان روهینگیــا در میانمار 
در اردوگاه های متمرکز و حاشــیه ای 
همچون اردوگاه هــای نازی ها در اروپا 

به سر می برند.
کریستوفر سیدوتی، یکی از اعضای 
گروه حقیقت یاب ســازمان ملل متحد 
درباره جنایت های علیه مردم روهینگیا 
که ســال گذشــته ارتش میانمار را به 
نسل کشی متهم کرد، هشــدار داد که 
شــرایط در مورد آزار این اقلیت از مرز 

بحران عبور کرده است.
به گزارش روزنامه انگلیسی گاردین، 
سیدوتی گفته است که 1۲8 هزار نفری 
که با خشــونت از خانه های خود رانده 
شده اند، حاال در اردوگاه هایی در راخین 
مرکزی و کمپ های حاشیه شهری به 
سر می برند که بی شــباهت با مراکزی 
نیســت که مردم یهود در زمان قدرت 

نازی ها متحمل می شدند.
وی گفت: مــردم روهینگیای باقی 
مانده در میانمار در یک روســتا به سر 
می برنــد، در حالی کــه جنبش آن ها 
به شدت سرکوب شده و حقوق آن ها برای 

ازدواج و فرزندآوری شدیداً تحت کنترل 
اســت. ســیدوتی گفت: اردوگاه های 
متمرکزی وجود دارد، اگر بتوان نامشان 
را اردوگاه گذاشت، که در آن 1۲8 هزار 
آواره و رانده شــده از خانــه در راخین 
مرکزی بیرون شهر سیتوه در حال گذران 
عمر هستند. در سیتوه سه محله وجود 
دارد که مردم روهینگیــا در آن زندگی 
می کنند و این محله ها به اردوگاه هایی 
بدل شده اند که شبیه آن هایی است که 
یهودیان در اروپای تحت اشغال نازی ها به 
سر می بردند. سیدوتی، یکی از سخنرانان 
اصلی اجــالس بحــران روهینگیا در 
دانشگاه لندن، روز پنج شنبه )سیزدهم 
تیر ماه( افزود: تبعیدهای گســترده و 
کشتارها شاید تمام شده باشند، ارتش 
شاید به هدف خود رسیده باشد، تغییر 
چهره استان راخین شاید رخ داده باشد، 

اما بحران پایان نیافته است.
به گفتــه وی براســاس تخمین ها 
هم اکنون تنها بیــن ۴00 تا 500 هزار 
روهینگیا در میانمار باقی مانده اند که در 
مقایسه با آمار ۲ یا 3 میلیون نفری سال 

۲01۲، کاهش فاحشی داشته است.
ســیدوتی گفت: ما یک سال پیش 
گفتیم که شــرایط تحقیق و تفحص با 
ادله کافی در مورد نسل کشی مهیا است. 
آنچه که در طول دو ســال گذشته رخ 
داده، تمایل برای نسل کشی را تقویت 

کرده است. روستاییان همچنان در انزوا 
هستند و جنبش آنها محدود شده است. 
ماهی گیران نمی توانند برای ماهیگیری 
به آب بروند و کــودکان نمی توانند به 
مدرســه بروند. آن ها برای ســفر به هر 
مسافتی به مجوز کتبی از طرف مقامات 
نیاز دارند و برای ازدواج و یا فرزندآوری نیز 
باید مجوز بگیرند. افراد بیمار برای رفتن 
به بیمارستان باید شش مجوز مختلف 
از شــش مقام متفاوت اخذ کنند. همه 
محاسبات به منظور تماشای حذف این 

مردم انجام شده است.
سیدوتی گفت که انتظار دارد گزارش 
جدید هیأت که ظــرف چند ماه آینده 
منتشر می شــود، مؤید استنتاج آن ها 

در مورد نسل کشی در حال وقوع باشد.
اظهارات ســیدوتی در حالی عنوان 
شده است که سازمان ملل  متحد هشدار 
داد که شهروندان اســتان های راخین 
و چین میانمار ممکن است در معرض 
آســیب از جرایم جنگی جدید و نقض 
حقوق بشر در جریان تشدید درگیری ها 

بین ارتش و گروه های شورشی باشند.
یانگی لی، گزارشــگر ویژه سازمان 
ملل متحد در مورد میانمار، در جریان 
سخنرانی در شورای حقوق بشر سازمان 
ملل متحــد )UNHRC( جزئیــات 
گزارش هــای آدم ربایــی و شــکنجه 
شهروندان از سوی ارتش میانمار و گروه 

شورشیان متمرد موسوم به ارتش آراکان 
که برای خودمختاری گســترده تر در 
منطقه در حال نبرد است را تشریح کرد.

 UNHRC لی رئز در صحن اجالس
گفت: درگیری با ارتش آراکان در استان 
شمالی راخین و بخشــی های جنوبی 
اســتان چین در چند ماه گذشته ادامه 
داشته اســت و تأثیر آن بر غیرنظامیان 
مخرب است. بسیاری از اقدامات نیروهای 
تاتمادو )نیروهای مسلح میانمار( و ارتش 
آراکان، نقض قوانین بین المللی بشری 
است و می تواند در رده جنایات جنگی 

و همچنین نقض حقوق بشر قرار گیرد.
وی پس از این سخنرانی برای شورا 
در مصاحبه با روزنامــه گاردین گفت: 
وضعیت رو به وخامت اســت و شورای 
امنیت سازمان ملل متحد ملزم به اجرای 
راهکار و محکومیت فوری اقدامات ارتش 

میانمار است.

اســتان راخین جایی بود که ارتش 
میانمار از ســرکوب های خصمانه خود 
علیه جامعه روهینگیــا در اوت ۲01۷ 
)مرداد – شــهریور 96( اســتفاده کرد 
و روســتاها را از میان برد و هزاران نفر 
را کشــت و تقریبا 800 هزار شهروند 
روهینگایــی را به آن ســوی مــرز در 
بنگالدش راند؛ حمالتی که ســازمان 
ملل آن را پاکســازی قومیتی با اهداف 

نسل کشی توصیف کرد.
موج جدید خشونت ها در این استان 
حاال بیــن نیروهای امنیتــی و ارتش 
شورشــیان قوم جنگجویــان بودایی 
راخین شکل گرفته که از ماه ژانویه )دی 
– بهمن( تقویت و منجر به فرار 35 هزار 

نفر از خانه هایشان شده است.
با توجه به ممنوعیت ســازمان های 
بشــری و رســانه ها از ورود به منطقه 
منازعه، تشــخیص اطالعات صحیح 
ســخت اســت، اما این باور وجود دارد 
که تاتمادو  35 هزار سرباز را در منطقه 
مستقر کرده و تعداد بیشتری در روزهای 

آتی به آنجا می روند.
لی در بازشماری نقض های متعدد 
حقوق بشر تشریح کرد که گزارش هایی 
از گشودن آتش از سوی ارتش میانمار 
به وسیله بالگرد بر شــهروندان در حال 
برداشت بامبو، کار اجباری، غارت منازل 
و حمله به صومعه هــای مظنون به پناه 
دادن به فراریان از خشونت، دریافت شده 
است. همچنین مرگ ومیر شهروندانی 
که از ســوی تاتمادو بازداشت شده اند، 
بسیار شایع اســت؛ در آخرین مورد زاو 
وین هلینگ که در اواسط ماه ژوئن )اواخر 
خرداد( بازداشت شده بود، روز دوشنبه 
)دهم تیر ماه( جان خود را از دست داد 
و آنطور که مادرش به رسانه های محلی 
گفته ، این مرگ ناشی از ضربات سنگ بر 

بردن وی بوده است.
لی افزود که ارتش آراکان نیز به دلیل 
سواستفاده مقصر اســت. آنها متهم به 
ربایش 1۲ کارگر ساختمانی در روستای 
پالتوا و 5۲ روســتایی دیگر ساکن در 
روســتایی در نزدیکی مرز بنگالدش 
هستند. در اقدامی بی ســابقه، ارتش 
میانمار در ماه ژوئن )خرداد – تیر( دستور 
قطع زیرساخت های ارتباطی در هشت 
منطقه در استان راخین و یکی در استان 
همســایه آن، چین، را صادر کرد؛ قطع 
دسترسی به تلفن و اینترنت همچنان 

پابرجا است. لی و دیگر گروه های مدافع 
حقوق بشر همچون دیده بان حقوق بشر 
گفته اند که این قطعی برای پنهان کاری 
اتفاقاتی اســت که در منطقه در حال 

رویداد است.
البته این باور وجــود دارد که قطع 
اینترنت از سوی ارتش میانمار با هدف 
جلوگیری از تراکنش هــای مالی برای 

حمایت از ارتش آراکان است.
لی که از بازدید از میانمار به واسطه 
دولت این کشــور منع شــده اســت، 
همچنان خواستار بردن پرونده میانمار 
به دیوان کیفری بین المللی است. میانمار 
امضاکننده اساسنامه رم و تحت اختیار 
دیوان کیفری بین المللی نیست، اما این 
دیوان سال گذشته حکم داد که می تواند 
میانمار را برای اتهام کیفری علیه حقوق 
بشر در مقابل مردم روهینگیا، محاکمه 

کند.
لی گفت: تا زمانی که مجازات برای 
جرایم ادعایی خشــونت بار احراز شود، 
ما همچنان شاهد نقض آشکار حقوق 
علیه اقلیت های مذهبی به نام مبارزه با 
شورشیان، تشدید نارضایتی ها و ناامنی 

و بی ثباتی هستیم.
روز پنج شنبه )ســیزدهم تیر ماه(، 
فاتو بن سودا، دادســتان دیوان کیفری 
بین المللی، درخواستی را برای تحقیقات 
رسمی از جنایات علیه بشریت مطرح 
کرد؛ جنایاتی که علیه روهینگیا انجام 

شده است.
بنسودا گفت که قصد دارد به بررسی 
جنایات تبعید، اقدامات غیرانســانی 
و آزار و اذیت و شــکنجه علیه فراریان 
میانمار که عضو دادگاه جهانی نیست 
بپردازد، چراکه این فراریان به بنگالدش 
گریخته انــد که عضو دیــوان کیفری 

بین المللی است.

سازمان ملل شرایط زندگی روهینگیا را به کمپ های نازی تشبیه کرد

نسل کشی با چراغ خاموش

کوتاهازجهان

خدیجه عالمه زاده

پس از کشته شــدن یک جوان یهودی اتیوپیایی به 
دست یک افســر پلیس رژیم صهیونیستی در حالی که 
وی در حین انجام وظیفه نبوده، اعتراضات گسترده در 
سرزمین های تحت اشغال صهیونیست ها شکل گرفته 

است.

روزنامه جرسلیم پست نوشــت، مرگ سولومون تکا 
جوان 18 ساله منجر به خشــم یهودیان اتیوپیایی برای 
ســومین روز متوالی در این منطقه شــده و پلیس برای 

برخورد با این اعتراضات از زور استفاده کرده است.
یهودیان اتیوپیایی تبــار، جامعه ای 1۴0 هزار نفره را 
در این منطقه تشکیل می دهند که نزدیک به یک سوم از 

آن ها در همین جا متولد شده اند.

یهودیان اتیوپیایی تبار ساکن سرزمین های اشغالی 
در واقع در اعتــراض به اقدامات خشــونت آمیز پلیس 
صهیونیستی دســت به اعتراض زده اند و تداوم تنش ها 
منجر به درگیری های گســترده بین نیروهای امنیتی 
و معترضان شده اســت. بر اســاس اخبار منتشر شده 
بیــش از 60 نفــر تاکنــون در جریان ایــن اعتراضات 
 بازداشــت و ۴۷ افســر پلیــس رژیــم اشــغالگر نیز 

زخمی شده اند. پلیس رژیم صهیونیستی ضمن اعتراف 
به استفاده از زور برای پراکنده کردن معترضان از آن ها 
خواسته است دست از این اعتراضات بردارند تا شرایط به 

حالت عادی بازگردد.
ســولومون تــکا یکشــنبه  گذشــته در شــهر 
 حیفا در حالی کــه غیر مســلح بود، به دســت پلیس 

کشته شد.

اعتراضات گسترده به قتل جوان اتیوپیایی در سرزمین های اشغالی 

مردم روهینگیا برای ازدواج 
و یا فرزندآوری باید مجوز 

بگیرند. افراد بیمار برای 
رفتن به بیمارستان باید 

شش مجوز مختلف از شش 
مقام متفاوت اخذ کنند. 
همه محاسبات به منظور 
تماشای حذف این مردم 

انجام شده است

تبعیدهای گسترده و کشتار 
روهینگیا شاید تمام شده 

باشند، ارتش شاید به هدف 
خود رسیده باشد، تغییر 

چهره استان راخین شاید 
رخ داده باشد، اما بحران 

پایان نیافته است

پس از آنکــه دونالد ترامپ، رئیس جمهــور آمریکا، 
سال گذشته از پیمان منع توسعه موشک های هسته ای 
میان برد موســوم به INF با روســیه خارج شد، پوتین 
نیز اعالم کــرد که از ایــن پیمان بیرون مــی رود. حاال 
رئیس جمهور روسیه با امضای حکم رسمی تعلیق این 
پیمان، کشــورش را از توافق هســته ای با آمریکا خارج 

کرده است.
به گزارش راشاتودی، کاخ سفید سال گذشته به بهانه 
اینکه این پیمان بیشــتر برای امنیت اروپا کاربرد دارد و 
هزینه های بسیاری را به آمریکا وارد می کند و با بهانه های 
نقض این پیمان از سوی روســیه، به صورت یکجانبه از 

توافق خارج شد.
اگرچه دو طرف در اردیبهشت ماه سال جاری اعالم 
کردند که پس از یک گفتگوی تلفنی به ایده توافقی بهتر 
برای منع توسعه هسته ای رسیده اند که از پیمان قبلی 
گسترده تر و بهتر اســت و حتی می تواند برای چین نیز 

به کار گرفته شود. پوتین و ترامپ این گفتگو را در حاشیه 
نشست سران گروه ۲0 در اوساکای ژاپن ادامه دادند و بر 
اساس خبرهای منتشر شده زمینه برای چنین توافقی 

فراهم شده است.
پوتیــن نیز عنــوان کــرده کــه بــه زودی پیمان 
 جدید آماده می شــود و بــه امضــای دو رئیس جمهور

 می رسد.

بر اساس اعالم محمد الحسن ولد لبات، فرستاده ویژه 
اتحادیه آفریقا به ســودان، معترضان سودانی و شورای 
نظامی انتقالی ســودان به منظور تشــکیل یک دولت 

غیرنظامی تکنوکرات توافق کردند.
شبکه خبری اسکای نیوز گزارش کرد که روز جمعه 
)چهاردهم تیرماه( دو حــزب آزادی و تغییر، از احزاب 
برجسته مخالفان، در ائتالفی به مذاکره با شورای نظامی 

انتقالی سودان پرداختند.
بر اساس این توافق قرار است رئیس شورای حاکمیتی 
به صورت دوره ای انتخاب  شــود و تا زمان تشکل دولت 
غیر نظامی انتخابات مجلس نمایندگان به تعویق بیافتد.

روز یکشنبه گذشته )نهم تیر ماه( در جریان تشدید 
اعتراضاتی که با درخواست انتقال قدرت به دولت مدنی 
صورت گرفته بود، 10 غیرنظامی جان خود را از دســت 

دادند.
پیش تر سوم ژوئن )ســیزدهم خرداد ماه( در جریان 

بزرگ ترین تحصن پس از انقالب این کشــور، نیروهای 
شبه نظامی وابسته به شورای نظامی بیش از 100 تن را 
به شکل وحشیانه کشتند و اجســاد آنها را سوزاندند و یا 
به رودخانه نیل انداختند. گزارش هایی از تجاوز به زنان 

معترض نیز دریافت شده است. 
بر اساس توافق انجام شده قرار است تحقیقات جامع و 

شفافی در مورد این حوادث صورت گیرد.

امضای حکم لغو پیمان هسته ای با آمریکا از سوی پوتین
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