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کریالماستعفانمیدهد
اعتصاب عمومی و وضعیت 
»خطرناک« در هنگ کنگ

کری الم، رهبر هنگ کنگ که در دو هفته گذشته 
در انظار عمومی ظاهر نشده است، در گفت وگویی 
رسانه ای اعتراضاتی که به اقتصاد و ثبات شهرش 

لطمه می زند، محکوم کرد.
به گزارش روزنامه گاردین، او گفت: چنین اختالل 
طوالنی ای به بهانه درخواست های خاص یا جنبش 
بدون همکاری به شدت نظم و قانون هنگ کنگ را 
تضعیف کرده است و شهر ما، شهری که همگی عاشق 
آن هستیم و بسیاری از ما در ساخت آن کمک کردیم، 
به آستانه یک وضعیت بسیار خطرناک کشانده است.     
کری الم در این کنفرانس خبری همچنین تاکید 
کرد هیچ برنامه ای برای اســتعفا بر سر این ناآرامی 
مدنی که دولتش را هدف گرفته است، ندارد. او گفت 
مسئولیت این مشــکالت را به عنوان مدیر اجرایی 
هنگ کنگ می پذیرد و مصمــم به حل و فصل این 
وضعیت است. به گفته کری الم، خشونت و اختالل ها 
در میان شــهروندان نارضایتی ایجاد کرده است و 
اکنون زمان کنار گذاشتن اختالف ها و صف آرایی 
کنار یکدیگر اســت. حمل و نقل در هنگ کنگ از 
بامداد روز دوشنبه مختل شده و بیش از ۱۵۰ پرواز 
خروجی داخلی کنسل شده اســت. تقریبا ۱۰۰ 
پرواز بین المللی خروجی و ۱۰۰ پرواز بین المللی 
ورودی هم لغو شد. معترضان همچنین جاده ها و 
قطارهای اصلی را مسدود کردند و فروشگاه ها و اکثر 
شرکت ها هم تعطیل کردند. با آغاز نهمین هفته از 
اعتراضات پیاپی در هنگ کنگ،  تنش ها شدت یافته 
و تاکتیک های معترضــان از راهپیمایی و تحصن 
در خیابان ها تغییر یافته است. کارکنان بیش از ۳۰ 
اداره دولتی و همچنین خلبان ها، معلمان، کارگران، 
مهندســان و کارکنان هوانــوردی امروز اعتصاب 
می کنند. صبح دیروز فعالیت خطوط شبکه راه آهن 
هنگ کنگ به حالت تعلیق درآمد و معترضانی که 
عمدتا ماسک به صورت داشتند و لباس سیاه پوشیده 
بودند، جلوی در های قطارها را گرفتند و اجازه خروج 

آن ها از ایستگاه ها را نمی دادند. 
    

برایخروجازنیجریه؛
 شیخ زکزاکی آزاد می شود

توییتر جنبش اسالمی نیجریه از آزادی شیخ 
زکزاکی برای خروج از این کشور خبر داد.

جنبش اسالمی شیعیان نیجریه در توییتر اعالم 
کرد، دادگاه حکم کرده که شیخ زکزاکی و همسرش 
می توانند برای درمان از نیجریه خارج شــده و به 
هند بروند البته شرایط آن باید تحت نظارت دولت 
نیجریه باشد. در پیام توییتری این گروه آمده است: 
قاضی طی حکمی اعالم کرد که باید به شیخ زکزاکی 
و همسرش اجازه مداوا داده شــود چرا که به دلیل 
وخامت حال جسمانی، جان وی در خطر است و او 
نمی تواند با این شرایط جسمانی برای دفاع از خود در 
دادگاه حاضر شود. به همین دلیل به وی و همسرش 
اجازه داده می شود برای مداوا به هند بروند. دادگاه 
نیجریه چند روز پیش حکم کرده بود که جنبش 
اسالمی شیعیان نیجریه یک گروه تروریستی است و 
حاال اعالم خبر اجازه دادن برای خروج شیخ زکزاکی 
احتماال می تواند نشان دهنده تصمیم دولت نیجریه 
برای بیرون راندن رهبر این جنبش و کال برچیدن آن 
باشد. در همین حال ممنوعیتی که مقام های نیجریه 
علیه جنبش اقلیت شیعیان این کشــور به بهانه 
تروریستی خواندن این جنبش اعمال کرده اند باعث 
افزایش نگرانی درخصوص تشدید حتی بیشتر از 
قبل سرکوب این شیعیان و زدن جرقه یک درگیری 
جدید در این کشور شده اســت. مقام های دولت 
نیجریه به دلیل اعتراض شیعیان این کشور به حبس 
رهبرشان، شیخ ابراهیم زکزاکی، جنبش اسالمی 
نیجریه را تروریستی خواندند و آن را ممنوع الفعالیت 
اعالم کردند، در حالی که اعضــای این جنبش به 
صورت مسالمت آمیز تنها به حبس رهبرش معترض 
بود. از سوی دیگر سهیال زکزاکی دختر شیخ زکزاکی 
که در مالزی است، گفته: مقام های نیجریه به سختی 
تالش می کنند تا جنبش اسالمی نیجریه را به جایی 
برسانند که اعضای آن باالجبار بگویند: دیگر بس 
است! باید با به دست گرفتن سالح از خود دفاع کنیم!

جهاننما

سیدمحمدمیرزامحمدزاده

همزمان با تشدید تنش ها در منطقه 
تحت مناقشه کشــمیر، به دنبال اعزام 
بیش از ۱۰ هزار سرباز از سوی دولت هند 
به این منطقه، بخش تحت کنترل دولت 
هند شاهد بگیر و ببندها و بازداشت های 
مداوم سیاستمداران است. به گزارش 
خبرگــزاری الجزیره، در بیانیه شــب 
یکشنبه )ســیزدهم مرداد ماه( دولت 
جامو و کشمیر که هم اکنون در کنترل 
دولت مرکزی هند اســت، آمده است: 
براســاس دســتور نباید هیچ جنبش 
عمومی شــکل گیرد و تمامــی مراکز 
آموزشی باید همچنان تعطیل بمانند. 
براســاس این دســتور، تدابیر امنیتی 
نامحدود در محدوده اصلی شهر سرینگر 
اعمال می شود. رسانه های هندی گزارش 
کردند که برخی رهبــران طرفدار هند 
این منطقه شامل محبوبه مفتی و عمر 
عبداهلل دو تن از وزرای ارشــد اسبق در 
بازداشت خانگی به ســر می برند. این 

اقدامات پس از آن صــورت گرفت که 
دولت هند ۱۰ هزار نیروی نظامی را هفته 
گذشته به منطقه گسیل کرد؛ اعزام این 
نیروها در پی دستور بی سابقه درخواست 
خروج توریست ها و زائران هندو از دره 
هیمالیا صورت گرفت. ساکنان منطقه 
نگران تصمیم دهلی نو برای مهندسی 
جمعیت تنها منطقه اکثریت مسلمان 
هند هستند. آن ها احتمال می دهند با 
تغییر قانون ممنوعیــت خرید زمین از 
ســوی افراد غیربومی در کشمیر تحت 
اختیار هند، این مهندســی جمعیت 

آغاز شود.
نگرانیازتغییرماده35ای

صبح روز یکشــنبه، فاروق عبداهلل، 
سروزیر سابق جامور و کشمیر، ریاست 
جلســه ای با حضور رهبران سیاســی 
منطقه را برعهده داشــت و درنهایت با 
انتشار بیانیه ای نسبت به هرگونه رویکرد 
تغییر وضعیت ویژه منطقه که مطابق 
ماده ۳۵ ای قانون اساسی هند تضمین 
شده است، هشدار داد.  در این بیانیه آمده 
بود که احزاب سیاسی منطقه در رویکرد 
خود برای حفاظــت از خودمختاری و 

وضعیت ویژه منطقه کشــمیر، متحد 
می ماننــد. با گــردآوری امضاهایی در 
دادگاه عالی هندوستان، حزب باهاراتیا 
جاناتا )BJP(، حزب حاکم هندوستان، 
به همراه حــزب راســت متحد خود 
چالش هایی را برای مــاده ۳۵ ای ایجاد 
 BJP کرده اند. ماه گذشته رهبر حزب
گفت که دولت تصمیــم دارد به صورت 
اختصاصی نسبت به ایجاد شهرک های 
هندو در منطقه اقدام کند. ســید علی 
گیالنی، رهبر  ارشد جدایی طلب منطقه 
نیز روز یک شــنبه با صدور بیانیه ای از 
ســاکنان کشمیر خواســت تا با حفظ 
اتحاد و برادری جلوی گســتاخی های 
هندوستان بایســتند. آخرین طغیان 
تنش ها هفته گذشته همزمان با اعزام 
۱۰ هزار نیرو به این منطقه صورت گرفت 
که خود به طور بالقوه نظامی ترین منطقه 
در جهان شــناخته می شــود. نزدیک 
به 7۰۰ هزار ســرباز هنــدی در بخش 
هندی کشمیر در حال خدمت هستند؛ 
منطقــه ای که شــهروندان معترض و 
شورشیان مسلح، هر دو خواهان آزادی یا 
پیوستن به پاکستان هستند. هندوستان 

و پاکســتان هر دو مدعی کنترل کامل 
کشــمیر هســتند و در دو مورد از سه 
جنگ با یکدیگر برای مالکیت آن نزاع 
داشته اند. با دستور دولت جامو و کشمیر 
عمال مراسم مذهبی بزرگ  هندوها که 
در معبد غاری هیمالیا که هر ســال به 
مدت 4۵ روز برگزار می شــد، به حالت 

تعلیق درآمد.
ترسمردماز

تهیهمایحتاجزندگی
اقدامات اخیر دولت که با استناد به 
تهدید های امنیتــی در منطقه صورت 
گرفته ترس و وحشت را در میان ساکنان 
منطقه که به صورت روزمره شاهد زد و 
خورد بین شورشیان و نیروهای امنیتی 
هستند، برانگیخته است. روز یکشنبه، 

صف های طوالنی در جایگاه های عرضه 
بنزین، مغازه های عرضه غــذا و دارو و 
دســتگاه های خودپرداز کالن شــهر 
سرینگر شکل گرفت؛ چراکه شهروندان 
پیش از عیــد قربان بــرای انبار کردن 
مایحتاج خود نگران بودند. بسیاری از 
ساکنان به خبرگزاری الجزیره گفتند 
که پس از این تنش هــا آن ها امیدی به 
برگزاری جشــن های این عید ندارند و 
به جای آن در تالش برای ذخیره سازی 
مایحتاج ضروری و ســوخت هستند. 
هفته  گذشته دولت محلی دستوراتی را 
برای مواجهه با تنش صادر کرد؛ بر اساس 
این دستورات پزشکان باید آماده باشند و 
دانشجویان غیربومی باید منطقه را ترک 
کنند و مقامات منطقه نیز باید در حالت 
آماده باش بماننــد. اگرچه این منطقه 
همواره شــاهد تنش های این چنینی 
اســت، اما تنش های اخیر نگرانی های 
بسیاری را در مورد آینده نامعلوم منطقه 
ایجاد کرده است. ناصر احمد، شهروند 
کشمیری، در پی ناآرامی های گسترده 
در سال 2۰۱6 کار خود را در یک شرکت 
دارویی واقع در سرینگر از دست داد. این 
شرکت ترجیح داد فعالیت تجاری خود 
را در منطقه متوقف کنــد. او که پدر دو 
فرزند است نگران از دست دادن دوباره 
شغل خود در وضعیت بی ثبات کنونی 
است. عبدالرشید صاحب قایق تفریحی 
در دریاچه معروف دال در اسرینگر نیز 
بعد از ورود ده ها کامیون مملو از نیروهای 
مسلح به شهر و عدم حضور مردم برای 

استفاده از قایق  کامال ناامید است.
درگیریهایمرزی

در همین حین در منطقه موســوم 
به خط کنتــرل، منطقه ای به شــدت 
نظامی که کشمیر را بین هند و پاکستان 
تقســیم می کند، درگیری های جدید 
بین دو همسایه مســلح به تسلیحات 
هسته ای شکل گرفته است. ارتش هند 
روز یکشنبه گفت که در طول ۳6 ساعت 
گذشته شاهد تالش های متعدد از سوی 
پاکستان برای بر هم زدن صلح در منطقه 
بوده است، اما پاکســتان این ادعا را رد 

کرد. راجش کالیا، سخنگوی ارتش هند 
در بیانیه ای گفــت: تیم عملیات مرزی 
پاکستان در منطقه کران تالش کرد از 
پســت مرزی عبور کند، اما با هشیاری 
نیروها پنج تا هفت تروریست پاکستانی 
کشته شدند و عملیات خنثی شد. عمران 
خان، نخست وزیر پاکستان در توئیتی 
عنوان کرد که ایــن وضعیت به صورت 
بالقــوه می تواند منجر بــه یک بحران 
منطقه ای تبدیل شود. او در توئیت خود 
نوشت: مسیر صلح و امنیت در جنوب 
آسیا صرفا با اسکان مســالمت آمیز و 
عادالنه در کشــمیر ایجاد می شود. روز 
یکشنبه خان با مقامات نظامی در مورد 
وضعیت پیش آمده جلســه ای برگزار 
کرد و جلسه مشابهی نیز از سوی نارندرا 
مودی، همتای او در هندوســتان روز 
دوشنبه برگزار شد. ســاکنان اطراف 
منطقه خط کنترل عنــوان می کنند 
که تقابل توپخانــه ای در چند روز اخیر 
شــب های بی خوابی را بــرای آن ها به 
همراه آورده است و نگران شکل گیری 
جنگی دیگر هستند. دلشاده بیگم ۵۰ 
ساله، شهروند روستای باالکوت در شمال 
کشمیر گفت: وقتی هوا تاریک می شود 
ما نگران بدتر شــدن وضعیت هستیم. 
شب ها بسیار وحشتناک است. نزدیک 
به 7۰ هزار نفر که عمدتاً شهروند بودند، 
در طول ســه دهه گذشــته در جریان 
منازعات مسلحانه در بخش در اختیار 

هند کشمیر، کشته شدند.

هندوپاکستانهردومدعیمالکیتکاملمنطقهموردمناقشههستند

بحران در کشمیر
ساکنانمنطقهنگرانتصمیم

دهلینوبرایمهندسی
جمعیتتنهامنطقهاکثریت
مسلمانهندهستند.آنها
احتمالمیدهندباتغییر

قانونممنوعیتخریدزمین
ازسویافرادغیربومیدر
کشمیرتحتاختیارهند،
اینمهندسیجمعیتآغاز

شود

رسانههایهندیگزارش
کردندکهدوتنازوزرایارشد

اسبقطرفدارهندمنطقه
کشمیرشاملمحبوبهمفتی
وعمرعبدالهدربازداشت
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رحمه آدم نماینده پارلمان لیبی گفت که یکشنبه شب )سیزدهم مرداد ماه( بر اثر حمله نیروهای حفتر به شهر مرزق 
در جنوب لیبی، 2۰ نفر کشته و بیش از ۳۵ نفر نیز زخمی شدند. وی افزود که این کشته ها و زخمی ها از قبیله التبو هستند.
برخی رسانه های لیبی روز دوشنبه )چهاردهم مرداد ماه( از افزایش تعداد کشــته های این حمله به 4۱ نفر و تعداد 

زخمی ها به 6۱ نفر خبر دادند.
طبق گزارش وبگاه البوابة، مرزق محمد عمر عضو شورای شهر مرزق نیز گفت که یک هواپیمای نظامی حفتر محله 

مسکونی القلعه که شهروندانی از قبیله التبو ساکن آن هستند، بمباران کردند.
برخی رسانه های عربی نیز گزارش دادند که در این حمله یک مراسم عروسی هدف قرار گرفته است.

غسان سالمه فرستاده سازمان ملل در امور لیبی حمله مکرر به فرودگاه 
معیتیقه طرابلس را محکوم و تأکید کرد کــه تکرار چنین حمالتی یکی از 
اشکال خشونت علیه غیرنظامیان است. سالمه همچنین طرف های درگیر 

در لیبی را به آتش بس در آستانه عید سعید قربان دعوت کرد.
فرودگاه معیتیقه به عنوان تنها فرودگاه طرابلس روز یکشنبه )سیزدهم 
مرداد ماه( نیز هدف حمله قرار گرفت و یــک هواپیمای غیرنظامی در این 

حمله نجات یافت.

به نقل از آسوشیتدپرس، وزیر دفاع استرالیا صریحا درخواست آمریکا برای استقرار موشک های زمین پایه در خاک 
این کشور را رد کرد و آب سردی بر صورت واشنگتن ریخت. 

براساس این گزارش، در دیدار وزیر دفاع استرالیا با مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در کانبرا درباره درخواست واشنگتن 
برای استقرار موشک های آمریکایی در جزیره داروین بحث و بررسی شد. 

لیندا روینولدز وزیر دفاع استرالیا تاکید کرد که کانبرا هیچ درخواستی برای استقرار این موشک ها به واشنگتن نداده 
است و هیچ انتظاری هم برای استقرار این موشک ها ندارد.  مارک اسپر و مایک پامپئو وزرای دفاع و خارجه آمریکا روز 
یکشنبه )سیزدهنم مردادد ماه( به استرالیا سفر کرده بودند تا در دیدار با همتایان استرالیایی خود درباره ائتالف دریایی 
آمریکا در خلیج فارس و حضور استرالیا در این ائتالف رایزنی کنند. در صورت 
استقرار موشک های آمریکا با برد ۵۵۰۰ کیلومتر در داروین، مناطق جنوبی 
چین در تیررس موشک های آمریکایی قرار خواهد گرفت. طی این دیدارها 
آمریکا پیشنهاد پیوستن استرالیا به ائتالف دریایی آمریکا در تنگه هرمز نیز 
مطرح کرده است. مقامات استرالیایی پاسخ رسمی نداده و تاکید کردند به 
طور جدی مورد بررسی قرار خواهند داد. آمریکا از سال 2۰۱۱ حدود 2۵۰۰ 

تفنگدار دریایی در جزیره داروین مستقر کرده است.

مخالفت استرالیا با استقرار موشک های آمریکایی در جزیره داروین۴۱ کشته در حمله نیروهای حفتر به جنوب لیبی

طبق اعالم ســازمان ملل کشــورهایی مانند کره 
شمالی، روسیه، چین و هند در ســالهای اخیر ارتش 
میانمار، عامل سرکوب مسلمانان روهینگیا، را تامین 

تسلیحاتی کردند.
روزنامه واشنگتن پست با استناد به گزارش سازمان 
ملل افزود، دهها شــرکت میانماری کــه برخی از آنها 
قبل از لغو تحریم در ســال 2۰۱6، در فهرســت سیاه 
آمریکا بودند، در پاسخ به فراخوان کمپین تامین مالی 
روهینگیا در ســال 2۰۱7، بیش از ۱۰ میلیون دالر به 

ارتش میانمار کمک کردند.
در گزارش کمیته حقیقتیاب ســازمان ملل آمده 
است، درآمد ارتش میانمار از معامالت داخلی و خارجی 
باعث افزایش توانایی هایش بــرای مصونیت در انجام 

نقض حقوق بشر می شود.
آمریــکا به تازگــی صــدور روادیــد بــرای مین 
آنــگ هالینــگ، فرمانــده ارتــش میانمــار و 
معاونــش را ممنــوع کــرد. واشــنگتن، اتحادیــه 

 اروپــا و کانــادا مقامــات دون پایه ارتــش میانمار را 
تحریم اقتصادی کردند.

ارتش میانمار تا سال 2۰۱۱ بر این کشور حکومت 
می کرد و ســپس جای خود را به دولت تحت حمایت 
ارتش داد. هرچند این کشــور ســال 2۰۱۵ شــاهد 
برگزاری انتخابات دمکراتیکی بود که آنگ ســان سو 
چی را به عنوان رهبر غیررسمی یک دولت غیرنظامی 
به قدرت رســاند؛ اما ارتش میانمار همچنان ســلطه 

قابل توجهی بر پارلمان، وزرا و اقتصاد کشور دارد.

رئیس جمهور ترکیه اعالم کرد که نیروهای مسلح 
کشــور وارد عفرین، جرابلس و الباب شده و اکنون نیز 

وارد شرق فرات خواهد شد.
خبرگزاری رســمی ترکیه آناتولی گــزارش داد 
که، رجب طیب اردوغــان، رئیس جمهور ترکیه طی 
سخنانی در مراسم مشترک افتتاح بیمارستان شهری 
بورسا و بزرگراه استانبول ازمیر اعالم کرد: وارد عفرین، 
جرابلس و الباب شــدیم و اکنون نیز وارد شرق فرات 

خواهیم شد.
وی افزود: این موضوع را به اطالع روســیه و آمریکا 
رســاندیم. چرا که در قبال ادامه حمــالت متجاوزانه 
از این مناطق به سمت کشــورمان نمی توانیم ساکت 

بمانیم.
اردوغــان در خصوص اظهارات تهدیدآمیز ســایر 
کشــورها علیه ترکیه در روند خرید سامانه های اس-

4۰۰ از روسیه و سکوت اپوزیسیون ترکیه در قبال این 
تهدیدها گفت: به خاطر تضمین آرامش ملت ما باید این 

امر را انجام دهیم. با گروه های تروریســتی پ.ک.ک، 
پ.ی.د، ی.پ.گ، داعش و فتو مبارزه می کنیم. هیچ 
کشــور غربی در صورت مواجه با یکی از اتفاقاتی که از 
2۰۱۳ تاکنون برای ترکیه افتاده است، نمی توانست از 
جای خود بلند شود. موضوع ورود نیروهای ارتش ترکیه 
به شمال ســوریه گرچه پیش تر اتفاق افتاده است، اما 
این موضوع در روزهای اخیر موجب ناهماهنگی هایی 
با نیروهای آمریکایی شده به طوری که میان دو کشور 

در همین زمینه اختالفاتی بروز کرد.

گزارش سازمان ملل در مورد کشتار مسلمانان روهینگیااردوغان: وارد شرق فرات خواهیم شد
خبرخبر


