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رئیس شورای امور بین الملل هلند گفت 
در ح��ال حاض��ر مطمئن نیس��تیم ناتو شـبــهقاره

بتوان��د در مواجهه با تهدیدات بیرونی به 
موقع و به طور متناسب واکنش نشان دهد.

 شورای مش��ورتی امور بین الملل هلند روز جمعه هشدار 
داد ب��ا توج��ه به عدم قطعی��ت پیش آمده در رابط��ه با اتحاد 
س��ازمان پیم��ان آتالنتیک ش��مالی )ناتو( با توج��ه به مواضع 
دونال��د ترام��پ رئیس جمهور آمریکا، این س��ازمان از ظرفیت 
و امکان��ات الزم ب��رای دفاع از اعضای خ��ود در برابر تهدیدات 
خارجی برخوردار نیس��ت و روس��یه می تواند از آسیب پذیری 
 ناتو به��ره برداری کن��د. یوریس وورهوه رئیس ش��ورای امور 
بی��ن الملل هلند که یک نهاد مش��ورتی اس��ت گفت: در حال 
حاضر مطمئن نیس��تیم نات��و بتواند در مواجهه ب��ا تهدیدات 
بیرونی به موقع و به طور متناس��ب واکنش نشان دهد. امروزه 
شاهد تنش های درونی این سازمان در چندین حوزه مختلف 
هس��تیم. عدم اطمینان مربوط به رهبری سیاس��ی آمریکا در 
دوران ریاس��ت جمهوری ترامپ در کن��ار نگرانی های مربوط 
به اتحاد و یکپارچگی ائتالف قرار گرفته اس��ت.این هش��دارها 
در گزارش این ش��ورا که وظیفه ارائه مشورت به وزارت خارجه 
هلند و همچنین دولت این کشور در زمینه سیاست گذاری را 

بر عهده دارد، ذکر شده اند. 
در بخش��ی از گ��زارش ش��ورای ام��ور بین المل��ل هلند 
آمده اس��ت، ناتو برای انجام وظایف ذات��ی خود یعنی دفاع از 
کش��ورهای عضو در برابر تخاصم خارجی با بکارگیری س��طح 
قاب��ل قبولی از بازدارندگی و اتکا ب��ه دفاع جمعی از تجهیزات 
و امکانات کافی برخوردار نیس��ت. در این گزارش گفته ش��ده 
است از زمان تاسیس ائتالف ناتو، آمریکا همواره ستون فقرات 
سیاس��ی و نظامی آن بوده اس��ت اما با روی کار آمدن ترامپ 
ش��اهد فقدان موضع قاطع آمریکا هستیم.در پایان این گزارش 
گفته ش��ده است امنیت اروپا به دلیل اقدامات بی ثبات کننده 

روس��یه و همچنین ب��ی ثباتی و ناآرامی حاکم ب��ر خاورمیانه 
تهدید می ش��ود. الزم به ذکر است س��ازمان پیمان آتالنتیک 
ش��مالی )ناتو( به منظور مقابله با روسیه، ساختار نظامی خود 
را ارتقا می دهد.بنابر گزارش شبکه خبری دویچه وله، این اقدام 
برای نخس��تین بار پس از جنگ سرد صورت می گیرد و به این 
ترتی��ب تحرکات نیروه��ا در منطقه آتالنتیک و اروپا آس��انتر 

خواهد شد. 
دبیرکل پیمان آتالنتیک ش��مالی)ناتو( اعالم کرد که وزیر 
دفاع قطر و معاون وزیر دفاع امارات ضمن حضور در نشس��ت 
وزرای دفاع این سازمان در بروکسل برای همکاری با نیروهای 
ناتو در افغانس��تان اعالم آمادگی کردن��د.وی در ادامه تصریح 
ک��رد که تمایل قطر و ام��ارات متحده برای همکاری با ناتو در 
افغانستان نشان دهنده حمایت جامعه جهانی از دولت و مردم 
افغانس��تان است. دبیر کل سازمان ناتو خاطرنشان کرد که 27 
عضو از 29 عضو سازمان ناتو همچنان به ادامه حضور نظامیان 
خود در افغانستان مصمم هس��تند. خبر دیگر از تحرکات ناتو 
آنک��ه مقام��ات وزارت دفاع آمری��کا اعالم کردند:س��ال آینده 
میالدی ش��مار مجم��وع نظامیان آمریکایی در افغانس��تان به 
۱۶ هزار نفر می رس��د.این مقامات بدون افشای نام خود اعالم 
کردند که س��ه ه��زار و 800 نظامی ک��ه رئیس جمهور آمریکا 
دستور اعزام آنان به افغانستان را صادر کرده بود، اکنون در این 
کش��ور مستقر شده اند و تاکنون مجموع نظامیان آمریکایی در 
افغانستان به دست کم ۱5 هزار نفر می رسد. این در حالی است 
که هنوز تیپ آموزش��ی نظامیان آمریکای��ی در پایگاه نظامی 
این کش��ور در گرجس��تان حضور دارد و در اوایل سال جاری 
میالدی نیز به افغانس��تان اعزام خواهد ش��د. اخیرا نیز »ینس 
اس��تولتنبرگ« دبیرکل ناتو اعالم کرده بود در حال حاضر ۱3 
هزار نظامی در قالب ماموریت »حمایت قاطع« در افغانس��تان 
حضور دارند و قرار اس��ت تعداد ای��ن نظامیان به ۱۶ هزار نفر 

افزایش یابند.

ناتوانیناتودردفاعازاعضا
همزمان با اس��تمرار س��کوت جهانی در 

ف��رار حقـوقبشـر روهینگیایی ه��ا،  کش��تار  براب��ر 
مس��لمانان روهینگیای��ی از کشورش��ان 

درپی جنایت های ارتش میانمار همچنان ادامه دارد.
 صدها مسلمان روهینگیایی با عبور از دریا که خوشبختانه 
توفانی نبود وارد بنگالدش شدند. بحران میانمار همچنان ادامه 
دارد و درخواس��ت ها برای برگزاری یک نشس��ت منطقه ای به 
منظور تحت فشار قرار دادن »آنگ سان سو چی« رهبر حزب 
حاکم این کش��ور پررنگ تر ش��ده است. سو چی روز پنجشنبه 
کش��ورش را برای ش��رکت در نشست س��ازمان همکاری های 
اقتصادی آسیا–پاسفیک در »دانانگ« -یک شهر بندری بزرگ 

در سواحل جنوب مرکزی ویتنام- ترک کرد.
عملیات نظامی ارتش میانمار ۶00 هزار روهینگیایی را از 
اواخر اوت وادار به فرار از کشورش��ان کرده است و جدیدترین 
پناه جویانی که به بنگالدش رس��یده اند، از هزاران نفر دیگر که 
برای خروج از میانمار تالش می کنند خبر می دهند. یک گارد 
م��رزی بنگالدش در ای��ن خصوص گف��ت 200 نفر صبح روز 
پنجش��نبه وارد بنگالدش ش��دند. بی��ش از 200 روهینگیایی 
نیز در دو ماه گذش��ته در تالش برای عب��ور از دریا و ورود به 
بنگالدش گرفتار امواج توفانی ش��دند و جانش��ان را از دس��ت 
دادند. اما دریا روز پنجش��نبه آرام بود و پناه جویانی که برنامه 
فرارش��ان را از هفته ها پیش آغاز ک��رده بودند باالخره موفق 

شدند.
یک��ی از این پناه جوی��ان که خان��ه اش را در ایالت راخین 
ره��ا کرده و به بنگالدش آمده اس��ت، در مصاحب��ه با رویترز 
گفت: »ما فرار کردیم چون ارتش هنوز هم در حال س��وزاندن 
خانه هایمان اس��ت«. یک گروه 5۶ نفره از پناه جویان به مدت 
4 س��اعت روی قایقی که از چوب بامبو و دبه های پالس��تیکی 
ساخته ش��ده بود پارو زدند تا به س��احل برسند. به گفته این 
افراد صاحب��ان قایق ها برای انتقال آنها به س��احل بنگالدش 

پول زیادی می خواس��تند؛ به همین دلیل آنها قایق خودش��ان 
را ساختند.س��ازمان مل��ل متحد عملی��ات ارت��ش میانمار را 
»پاکسازی قومی« توصیف کرده است. اما میانمار این اتهامات 
را رد می کند. آنگ س��ان سو چی که به دلیل سالها ایستادگی 
در مقاب��ل دیکتات��وری و حمایت از دموکراس��ی جایزه صلح 
نوب��ل را از آن خود ک��رد، اکنون در مقابل جنایاتی که در حق 
مس��لمانان روهینگیا صورت می گیرد سکوت کرده است. او به 
همین دلیل مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است. حتی برخی 
دیگر از برندگان جایزه صلح نوبل نیز خواستار پس گرفتن این 

جایزه از سو چی شده اند.
روهینگیایی ها در میانمار که اکثر جمعیت آن بودایی است، 
اقلیت به حساب می آیند و همواره سرکوب شده اند. گزارش ها 
نش��ان می دهد ارتش میانم��ار با بی رحم��ی روهینگیایی ها را 
قتل عام می کند و خانه هایش��ان را به آتش می کش��د. با اینکه 
س��ابقه سکونت روهینگیایی ها در ایالت راخین به چندین قرن 
می رس��د، دولت میانمار حق ش��هروندی آن ها را به رس��میت 
نمی شناس��د. در ادامه سیاست سرکوب در میانمار یک دادگاه 
میانم��ار دو خبرن��گار متعلق به یک ش��بکه ترکیه را به همراه 
مترج��م و رانن��ده آنها به جرم نقض قوانی��ن تجهیزات هوایی 
این کش��ور به س��بب اقدام ب��ه فیلمبرداری با ی��ک پهپاد، به 
زندان انداخت. این افراد ش��امل یک فیلمبردار به نام الئو هون 
منگ، اهل سنگاپور و یک خبرنگار مالزیایی به نام موک چوی 
لین همراه با راننده و مترجم ش��ان در تاریخ 27 اکتبر توس��ط 

مقام های میانمار بازداشت شدند.
با وجود آنکه هیچ یک از این چهار نفر رس��ما تبعه ترکیه 
نیس��تند اما حکم حبس دو ماهه ای که برای آنها صادر ش��ده 
موجب تیره ش��دن هر چه بیش��تر روابط دیپلماتیک دو کشور 
بع��د از آنکه رجب طیب اردوغ��ان، رئیس جمهور ترکیه ارتش 
میانمار را متهم به نس��ل کش��ی علیه اقلیت مسلمان روهینجا 

کرد، می شود.

فرارصدهاپناهجویروهینگیاییبهسواحلبنگالدش

وئال  یکا علیه ونز یم جدید آمر تحر
دولت آمریکا در ادامه رویارویی با دولت ونزوئال و نهادهای 
قانونی این کشور، ۱0 نفر از جمله رئیس دفتر رئیس جمهور 

و معاون مجلس موسسان ونزوئال را تحریم کرد.
آنطور که »اس��تیو منوش��ین« وزیر دارایی آمریکا 
گفته، اتهام اصلی این ۱0 نفر، دست داشتن در برگزاری 
انتخابات ماه گذش��ته مجلس موسسان ونزوئال است که 
در زبان حقوقی با عنوان »تضعیف مردم ساالری، سانسور 
رسانه ها و داش��تن مسئولیت در برنامه فسادآلود پخش 
م��واد غذایی دولتی« عنوان ش��ده اس��ت. ماه گذش��ته 
میالدی بود که مردم ونزوئال برای تعیین اعضای مجلس 
موسس��ان که اختیار راهبری این کش��ور را به دس��ت 

می گیرد، پای صندوق های رأی رفتند.

وپا به لندن  هشدار پارلمان ار
پارلمان اروپا ضمن رد کردن مواضع انگلیس در زمینه 
توافق حقوق  شهروندی با اتحادیه اروپا در ارتباط با برگزیت 

گفت که پیشنهادهای لندن در این مورد کافی نیستند.
بنابر گزارش روزنامه انگلیسی گاردین، این نهاد اروپایی 
ضمن هشدار درباره چنین رویکردی همچنین اعالم کرد 
که پیشنهاد لندن برای ساختار پذیرش شهروندان اروپایی 
برای اقامت در بریتانیا هم کافی نیس��ت. پارلمان اروپا با 
توجه به اهمیت پیشرفت مذاکرات برگزیت و پرداختن به 

مسایلی که به پیشبرد مذاکرات کمک می کنند.

امضای تفاهم نامه سه جانبه
کش��ورهای ترکیه، فرانسه و ایتالیا تفاهم نامه تولید 

مشترک سامانه های موشکی امضا کردند.
»نورالدی��ن جانیکلی« وزیر دفاع ترکیه از همکاری 
آنکارا با پاریس و رم جهت س��اخت سامانه های پدافند 
موش��کی خبر داد. جانیکلی در حاش��یه نشست ناتو در 
بروکس��ل، تفاهم نامه همکاری نظامی ب��ا همتایانش از 
دو کش��ور ایتالیا و فرانسه امضا کرد. این قرارداد شامل 
توسعه سامانه های موشکی »اس400« نیز می شود. به 
نوشته وبگاه روزنامه »ینی شفق« ترکیه، فرانسه و ایتالیا 
همچنین همکاری های خود در زمینه تولید مش��ترک 
تجهیزات الکترونیکی نظامی، سامانه های شبیه ساز نبرد 

و ابزارهای جنگی را تقویت خواهند کرد.

حکم دادگاه اسپانیا 
اتهام شورش ۶ نفر از مقامات کاتالونیا از جمله رئیس 

پارلمان این منطقه امروز در دادگاهی بررسی می شود.
ب��ه گ��زارش ف��ارس، اته��ام ۶ ت��ن از قانونگذاران 
کاتالونی��ا مبنی بر اینکه اصول دادگاه قانون  اساس��ی را 
نادیده گرفته اند و در پارلمان کاتالونیا رای به اس��تقالل 
داده اند در دادگاه بررس��ی می شود. »کارمه فورکادی« 
رئیس پارلمان کاتالونیا و 5 نفر دیگر از اعضای پارلمان 
متهم به ش��ورش، فتنه افروزی و سوء اس��تفاده از اموال 

عمومی شده اند.

یر پیشین ایتالیا  امیدواری نخست وز
»ماتئو رنتسی« سیاستمدار ایتالیایی و نخست وزیر 
پیش��ین این کشور ابراز امیدواری کرد که رقیب وی در 
انتخابات آتی »س��یلویو برلوسکونی« نخست وزیر اسبق 

این کشور خواهد بود.
بنابر گ��زارش خبرگزاری اتری��ش، وی امکان اینکه 
»پائولو جنتیلونی« نخس��ت وزیر کنونی ایتالیا در قدرت 
باق��ی بماند را رد نکرد. درپ��ی نتیجه نه چندان مطلوب 
حزب سوس��یال دموکرات در انتخابات محلی سیسیل، 
رنتس��ی اعالم ک��رد که احتم��اال برلوس��کونی وارد این 

رقابت ها خواهد شد.

آزمایش سامانه اسکندر- M در تاجیکستان
روس��یه در آس��تانه برگ��زاری رزمایش مش��ترک 
نیروه��ای نظامی کش��ورهای س��ازمان پیم��ان امنیت 
جمعی در تاجیکستان سامانه دفاع موشکی »اسکندر- 

M« را آزمایش می کند.
 رزمای��ش مش��ترک نیروهای نظامی کش��ورهای 
عضو س��ازمان پیم��ان امنیت جمعی ام��روز در پایگاه 
»هرب میدان« تاجیکس��تان آغاز می شود. وزارت دفاع 
تاجیکس��تان در این زمینه گفت: آزمایش کامل سامانه 
دفاع موشکی »اسکندر- M« روسیه در دور نهایی این 

رزمایش ها صورت خواهد گرفت. 

ترامپ: باید با اسالم رادیکال مبارزه کرد
رئیس جمهور طی س��خنرانی در نشست APEC درباره 
 موضوع��ات مختلف��ی از جمله مب��ارزه با تروریس��م و بحران 

کره شمالی صحبت کرد.
به گزارش فارس، »دونالد ترام��پ« رئیس جمهور آمریکا 
گف��ت باید با »اس��الم رادی��کال« مبارزه کرده و تروریس��م و 
افراط گرایی را نابود کنند. ترامپ طی س��خنرانی در نشس��ت 

همکاری های اقتصادی آسیا-اقیانوس��یه )APEC( همچنین 
 گف��ت: »آس��یا نمی توان��د در س��ایه تهدی��دات دیکتات��وری 
 کره ش��مالی به حی��ات ادامه دهد...آینده ای��ن منطقه نباید 
گ��روگان توهمات پیچی��ده یک دیکتاتور باش��د.«وی با بیان 

اینکه س��ازمان تجارت جهانی با آمریکا برخورد خوبی نداشته، 
مدعی ش��د: »چین از تجارت با ما سوءاس��تفاده کرده است.. 
بلکه دولت های قبلی آمریکا مس��ئول آن هستند... دیگر اجازه 

نمی دهیم کسی از آمریکا سوءاستفاده کند.«

گزارش

یره مانوس در ابهام  سرنوشت پناه جویان جز
در حال��ی که ضرب االجل دولت محلی پاپوا گینه نو 
ب��رای تخلیه مرکز پناه جویان رو به پایان اس��ت، حدود 
20 نفر از پناه جویان این مرکز را ترک کرده اند در حالی 

که همچنان ابهام درباره سرنوشت آنان ادامه دارد.
در شرایطی که پاپوا گینه نو صدها مهاجر و پناه جو 
را تهدید کرده اس��ت که در صورت خارج نشدن از مرکز 
نگهداری طی روزهای آینده به زور آنها را اخراج خواهد 
کرد، ح��دود 20 نفر از پناه جویان دی��روز جمعه حاضر 
به ترک این مرکز بازداش��ت و نگهداری شده اند. حدود 
۶00 پناه ج��و بیش از ۱0 روز اس��ت که به آب و برق و 
مواد غذایی در مرکز نگهداری جزیره مانوس دسترس��ی 
ندارند. سازمان ملل نیز نسبت به وقوع بحران انسانی در 

این مرکز نگهداری هشدار داده است.
این مرکز نگهداری پناه جویان 3۱ اکتبر تعطیل شده 
و آب و ب��رق آن نیز ب��ا رای دادگاه پاپ��وا گینه نو قطع 
ش��ده است. 3 پناه جو در مصاحبه با رویترز تاکید کردند 
که ح��دود 20 پناه جو حاضر به ترک این مرکز ش��ده و 
ب��ه یک مرکز دیگر منتقل ش��ده اند ول��ی بیش از 500 
م��رد دیگر هنوز در این مرکز بوده و حاضر به ترک آنجا 
نیستند. این در شرایطی است که در شهرهای سیدنی و 
ملبورن تظاهراتی در حمایت از پناه جویان برگزار شده و 
معترضان خواستار اسکان این پناه جویان شده اند. کمیته 
حقوق بشر سازمان ملل از استرالیا خواسته است تا قوانین 
مهاجرتی خود را با استانداردهای جهانی هماهنگ کند. 
س��ازمان ملل نگرانی خود را نسبت به شرایط پناه جویان 
در جزای��ر مان��وس و نائورو اعالم کرده اس��ت. بیش��تر 
پناه جویان این دو مرکز از کش��ورهای افغانستان، ایران، 

میانمار، پاکستان، سریالنکا و سوریه هستند.

جنایات س��عودی علیه یمن 
گـزارشویژه

گروهبينالملل
در حال��ی ادام��ه دارد که به 
گفته دبیرکل س��ازمان ملل 
متحد ه��ر ده دقیق��ه یک کودک زیر پنج س��ال 

یمنی به دالیل قابل پیشگیری جان می دهد.
یمن در محاصره است و سازمان ملل همچنان 
اعتراض می کند. اما عربس��تان به پش��توانه آمریکا 
توجهی به س��ازمان ملل ن��دارد. »مارک لوکوک« 
رئیس بخ��ش کمک های بشردوس��تانه س��ازمان 
ملل، که ماه گذش��ته به یمن س��فر کرده بود، روز 
چهارش��نبه به درخواست سوئد در نشست شورای 
امنیت س��ازمان ملل متحد حاضر ش��د و پش��ت 
درهای بس��ته گزارش��ی در این زمین��ه به اعضای 
ش��ورا ارائه ک��رد. لوکوک پس از این نشس��ت به 
خبرنگاران گفت: »به اعضای شورای امنیت گفتم 
اگر این تدابیر )محاصره یمن( لغو نش��وند در یمن 
قحطی خواهد ش��د؛ بزرگ تری��ن قحطی، که دنیا 
ط��ی ده های اخیر با آن مواجه بود و میلیون ها نفر 

قربانی خواهند شد.«
وی افزود، »آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان 
ملل نیز روز چهارش��نبه با »ع��ادل الجبیر« وزیر 
خارج��ه س��عودی گفت وگ��و ک��رده و خواس��تار 
ازس��رگیری فوری ورود کمک های انسانی به یمن 
را خواستار شده اس��ت. وی با اعالم این که برنامه 
جهانی غذا سازمان ملل هر ماه برای 7 میلیون نفر 
در یم��ن غذا تامین می کن��د، گفت: »آنچه اکنون 
می خواهیم این است که محاصره پایان یابد... تا ما 

بتوانیم جان این انسان  ها را نجات دهیم.«
از س��وی دیگر، »سباس��تیان کاردی« سفیر 
ایتالیا، که ریاست دوره ای شورای امنیت را برعهده 
دارد، گفته، این شورا نسبت به وضعیت انسانی در 

یمن ابراز نگرانی کرده است.
کاردی گفت: »اعضای ش��ورای امنیت تاکید 
کردند، می بایست تمامی بنادر یمن از جمله بندر 
الحدیده برای کمک های انس��انی و دیگر نیازهای 
ضروری باز باشند.« در حالی که طبق گفته مارک 
لوک��رک، حتی پیش از اعالم محاصره یمن در روز 
دوش��نبه، شش��م نوامبر دسترس��ی به بنادر یمن 

کاف��ی نبود. در همین زمینه، س��ازمان بین المللی 
»پزش��کان ب��دون مرز«، اع��الم کرد ک��ه ائتالف 
سعودی 3 روز اس��ت که به هواپیماهای آن اجازه 
ورود ب��ه یمن را نمی دهد. س��ازمان ملل می گوید 
از زمان مداخله ائتالف عربس��تان در جنگ داخلی 
یمن نبردها و حم��الت هوایی بیش از 8۶70 نفر 
کش��ته و نزدیک به 50 هزار زخمی به جا گذشته 
اس��ت. بیش از ۶0 درصد این کشته ها غیرنظامی 
هستند. صندوق کودکان سازمان ملل هشدار داده 
اس��ت که ذخایر س��وخت یمن تنها ت��ا پایان ماه 

نوامبر نیاز این کشور را تامین خواهد کرد.

نماین��ده یونیس��ف در یمن دی��روز جمعه در 
س��خنانی تاکید کرد: ذخایر س��وخت یمن تا پایان 
نوامبر کافی خواهد بود و ذخایر واکس��ن نیز تا یک 
ماه دیگر به پایان خواهد رسید اگر ائتالف به رهبری 
عربستان سعودی اجازه ورود کمک های بین المللی 
به فرودگاه صنعا و بندر حدیده را ندهد. مریتکسل 
ریالن��و نماینده یونیس��ف در یم��ن در گفت وگوی 
تلفن��ی با خبرن��گاران در ژنو تصری��ح کرد: قیمت 
س��وخت در یمن بیش از ۶0 درصد افزایش داشته 
که علت اصلی این مس��اله کمبود شدید بوده است. 
نگرانی فوری نسبت به شیوع دیفتری در یمن وجود 

دارد و همین طور بس��ته شدن بندر حدیده موجب 
کمبود شدید مواد غذایی شده است.

س��ازمان بین المللی »پزش��کان ب��دون مرز« 
اعالم کرد که ائتالف س��عودی 3 روز اس��ت که به 
هواپیماه��ای آن اجازه ورود ب��ه یمن را نمی دهد. 
این س��ازمان اجازه فوری ب��ه هواپیماهایش برای 
ورود ب��ه یمن جه��ت ارائه کمک های انس��انی به 

نیازمندان را خواستار شد.
سازمان پزشکان بدون مرز در بیانیه ای متذکر 
ش��د، اقدام ائتالف س��عودی به بس��تن گذرگاه ها 
و مرزه��ای یمن ب��ا اصول بی طرف��ی که متضمن 
رس��یدن کمک ه��ای انسان دوس��تانه ب��ه دس��ت 
نیازمن��دان و ورود تیم ه��ای امدادرس��انی به این 

کشور است، تناقض دارد. 
»جاس��تین آرمس��ترونگ« رئیس تیم اعزامی 
سازمان پزشکان بدون مرز به یمن در این بیانیه افزود: 
»به رغم تالش های مس��تمر برای دستیابی به اجازه 
ورود هواپیماهای م��ان به یمن، ک��ه از جیبوتی عازم 

می  شوند، ولی این ائتالف تاکنون اجازه نداده است.«
آرمسترونگ درباره تاثیرات ملموس بسته شدن 
تمام��ی گذرگاه ه��ای یمن��ی بر زن��ان و مردان و 
کودکان هشدار داد و گفت که چنین اقدامی جان 
هزاران نفر را در معرض خطر قرار می دهد؛ چراکه 

اقتصاد فروپاشیده یمن وخیم تر شده است.
الزم به ذکر است درپی ادامه محاصره کامل یمن 
از سوی ائتالف متجاوز سعودی، شورای عالی سیاسی 
یمن خواستار برگزاری تظاهرات در محکومیت این 
محاصره شد. شورای عالی سیاسی یمن از شهروندان 
این کشور خواست که صبح روز دوشنبه آینده، برای 
محکومیت تجاوز و محاصره کامل یمن از سوی ائتالف 
متجاوز س��عودی، در راهپیمایی بزرگ صنعا شرکت 
کنند. شورای عالی سیاسی یمن در این فراخوان، بر 
اهمیت مش��ارکت گسترده در این راهپیمایی تأکید 
کرد و از جامعه جهانی خواست که به مسئولیت های 
خود در پایان دادن به محاصره ملت یمن، عمل کند. 
شورای عالی سیاسی یمن همچنین بر حفظ وحدت 

جبهه داخلی در این کشور تأکید کرد.
همچنی��ن یک روزنامه آمریکایی گزارش داده 

سکوت کش��ورهای غربی در قبال فجایع یمن این 
نگرانی را ایجاد کرده که عربس��تان سعودی عالوه 
بر خرید س��الح از این کشورها، سکوت آنها را هم 

خریداری می کند.
 مقام های اروپای��ی و آمریکایی در حالی درباره 
اقدام عربستان سعودی در محاصره یمن و جلوگیری 
از ورود کمک ه��ای بشردوس��تانه س��کوت اختیار 
کرده اند که س��ازمان های بین المللی درباره احتمال 
وقوع بزرگترین قحطی در این کشور فقیر و جنگ زده 
عربی هشدار داده اند. روزنامه واشنگتن پست نوشته 
در هفته های گذشته، تقریباً هیچ پیامی از پایتخت 
کش��ورهای اروپایی در حمای��ت از مردم یمن که با 
بحرانی انسانی مواجه هستند، شنیده نشده است. دو 
هفته پیش، »مایکل فالون، وزیر دفاع وقت انگلیس، 
بدون هیچ پرده پوشی ارزیابی های دولت این کشور 
را درب��اره درگیری های یمن بیان کرد. او در کمیته 
امور دفاعی پارلم��ان انگلیس، ضمن دفاع از فروش 
جنگنده به عربستان سعودی گفت: »بایستی به این 
کمیته بگویم که انتقاد از عربس��تان سعودی در این 

پارلمان سازنده نیست.«
در ادامه حمایت از س��عودی معاون خاورمیانه 
وزارت خارج��ه انگلیس ضمن ابراز نگرانی ش��دید 
از گزارش ه��ای مربوط به حمایت موش��کی ایران 
از حمله موش��کی اخیر یمنی ها ب��ه ریاض، ورود 
بازرس��ان س��ازمان ملل به این پرونده را خواستار 
ش��د. در واکنش ب��ه جنایات س��عودی نیروهای 
موش��کی ارتش یمن و انصاراهلل یک فروند موشک 
»زلزال2« را به سمت مواضع نظامیان سعودی در 

منطقه عسیر شلیک کردند.
س��خنگوی رسمی جنبش انصاراهلل تاکید کرد 
ت��ا زمانی ک��ه تجاوز به یمن و محاص��ره آن ادامه 
یابد، حمالت موشکی به عربستان نیز ادامه خواهد 
یاف��ت. نیروهای یمنی با حمله به مواضع مزدوران 
متجاوز در مناطق مختلف شماری از آنها را کشته 
یا مجروح کردند و خس��ارات سنگینی نیز به آنها 
وارد کردن��د. جنگنده ه��ای س��عودی 3 بار مرکز 
آموزش��ی گارد ریاس��ت جمهوری یم��ن واقع در 

شمال صنعاء را بمباران کردند.
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بزرگترین فاجعه قرن

سازمان خبرنگاران بدون مرز 
خط با اش��اره به محدودیت های ســــر

شدید آل خلیفه ضد اصحاب 
رس��انه اعالم ک��رد: آزادی رس��انه ه��ا در بحرین 

برچیده شده است.
به نقل از سایت خبرنگاران بدون مرز، سازمان 
خبرنگاران بدون م��رز در بیانیه ای، محاکمه یک 
خبرن��گار و یک وب��الگ نویس بحرین��ی به اتهام 
فعالیته��ای تروریس��تی ب��دون ارائه هی��چ گونه 
 اس��ناد و ادل��ه محک��م را محک��وم ک��رد و صدور 
حکم های حبس ابد و ۱5 سال حبس برعلیه آنان 

را مستبدانه و خودسرانه خواند.
در این بیانیه آمده اس��ت نگرانی این سازمان 
نس��بت به وضعیت رس��انه ها در بحری��ن بیش از 
پیش افزایش یافته چراکه محدودیت دسترسی به 
اطالعات همچنان رو به افزایش است و خبرنگاران 
 بازداش��ت ش��ده م��ورد برخ��ورد ناشایس��ت قرار 
گرفته اند. در این بیانیه به نقل از الکساندر الخازن 
مدیر بخش خاورمیانه س��ازمان آمده است : آزادی 

رس��انه ها در بحرین برچیده ش��ده است، محاکمه 
منتق��دان نظ��ام اوج گرفته و فض��ای آزادی بیان 
همچنان رو به کاهش است، ما زنگ خطر را به صدا 
در آورده و از مسئولین بحرین می خواهیم بازداشت 
و محاکمه خودسرانه خبرنگاران و و وبالگ نویسان 
را متوقف س��ازند، از جمله آنانی که به بهانه مبارزه 

با تروریسم مورد محاکمه قرار گرفته اند.
دادگاه جنایی بحرین 30 اکتبر )8 آبان( علی 
المعراج وبالگ نویس و محمود الجزیری خبرنگار 
روزنامه تعطیل ش��ده الوس��ط را به همراه جمعی 
دیگر ب��ه اته��ام فعالیتهای تروریس��تی به تحمل 

حبس ابد و ۱5 سال حبس محکوم نمود.
دادگاه آل خلیفه جمعی از روحانیون برجسته 
بحری��ن را ب��ه پرداخ��ت جریمه نقدی ب��ه اتهام 

مشارکت در تجمع غیرقانونی محکوم کرد.
دادگاه بحری��ن جمع��ی از علم��ای بحری��ن 

ش��یعیان  علم��ای  ش��ورای  رئی��س  جمل��ه   از 
"حجت االسالم سید مجید المشعل" که در حبس 
بسر می برد را مجددا به اتهام مشارکت در تحصن 
در اطراف منزل آیت اهلل عیس��ی قاس��م در س��ال 
گذش��ته محکوم کرد و این بار مل��زم به پرداخت 

جریمه نقدی نمود.
شبکه اللؤلؤة در این خصوص نوشت دادگاه که 
مبنی بر ش��کایت یکی از افس��ران باال رتبه وزارت 
کش��ور بحرین "ترک��ی الماجد" تش��کیل پرونده 
کرده و صدور حکم نموده، روز گذش��ته جمعی از 
روحانیون برجس��ته بحرین از جمله "س��ید مجید 
المش��عل" ، "عالمه ش��یخ محمد العالی" و "شیخ 
عل��ی الجفیری" را به پرداخ��ت 300 دینار جریمه 
نق��دی )معادل تقریبی 30 ملی��ون ریال( به اتهام 
مشارکت در تجمع غیر قانونی محکوم نموده است. 
گفتنی س��ید مجید المشعل رئیس شورای علمای 

شیعیان بحرین که توس��ط حکومت منحل گشته 
است در حالیکه پرونده های متعددی در خصوص 
وی در جریان بوده اس��ت هم اکنون در زندان بسر 
برده و محکومیت دو س��اله خود را سپری می کند. 
نظام آل خلیفه با پرونده س��ازی های متعدد برای 
این عالم  جلیل القدر بحرینی نیت به انتقام جویی 
از مواضع مخالف حکومت و حمایتهای راسخانه وی 
از آیت اهلل عیس��ی قاسم را دارد. الزم به ذکر است 
درپی ممانعت نیروهای امنیتی بحرین از اقامه نماز 
جمعه ش��یعیان در منطقه محاصره شده »الدراز«، 
نمازگزاران حاضر در مسجد امام صادق)ع( همچنان 

به ناچار نماز فرادا به جا آوردند.
 نیروه��ای امنیتی بحرین با تش��دید محاصره 
منطقه »الدراز« و منزل آیت اهلل عیس��ی قاسم، از 
اقامه نماز جمعه ش��یعیان در این منطقه ممانعت 

کردند.
درپ��ی ممانع��ت نیروهای امنیت��ی بحرین از 
اقامه نم��از جمعه ش��یعیان در منطق��ه محاصره 
 ش��ده »ال��دراز«، نمازگ��زاران حاضر در مس��جد

امام صادق)ع( به ناچار نماز فرادا به جا آوردند.
دولت بحرین با سلب تابعیت و محاکمه آیت اهلل 
عیس��ی قاسم رهبر شیعیان و انقالبیون این کشور 
از ماه ژوئن س��ال گذشته میالدی )خرداد ۱395( 
منطق��ه الدراز محل س��کونت این عالم برجس��ته 
جهان اس��الم را ب��ه محاصره امنیت��ی در آورده و 
با قرار دادن ایش��ان در اقام��ت اجباری، اقامه نماز 
جمعه ش��یعیان را نیز طی این مدت به توقیف در 
آورده و از ورود امام جمعه و نمازگزاران به مسجد 
امام ص��ادق )ع( در ای��ن منطق��ه ممانعت بعمل 
می آورد. قدم��ت نماز جمعه ش��یعیان بحرین در 
مسجد امام صادق )ع( منطقه الدراز به صدها سال 
قبل و پی��ش از روی کار آمدن خاندان آل خلیفه 
در بحری��ن بازمی گردد. از س��وی دیگر همزمان با 
ایام تاسوعا و عاش��ورای حسینی نیروهای امنیتی 
بحرین با یورش به برخی مناطق این کش��ور اقدام 
به جمع آوری مظاهر عاشورایی کرده و حتی دولت 
بحرین ذکر نام آیت اهلل عیسی قاسم رهبر شیعیان 

این کشور در حسینیه ها را ممنوع کرده است.

آزادیرسانههادربحرینبرچیدهشدهاست

و به اوکراین یکا برای اعزام ۲۰ هزار نیر ح آمر طر
مناب��ع خبری از قصد آمری��کا برای ارائه 

طرحی در مورد استقرار 20 هزار نیروی چـــــالش
حافظ صلح بین المللی در ش��رق اوکراین 

خبر دادند.
روزنام��ه »وال اس��تریت ژورنال« آمریکا ام��روز به نقل از 
منابع دیپلماتیک در واش��نگتن و اتحادیه اروپا نوش��ته است: 
ای��االت متحده قصد دارد با روس��یه امکان اس��تقرار 20 هزار 
نیروی حافظ صلح بین المللی در شرق اوکراین را مورد بررسی 
قرار دهد. به نوش��ته این روزنامه، مقامات واشنگتن قصد دارند 
در آینده بس��یار نزدیک این موضوع را به مقامات مس��کو ارائه 

داده و موافقت آنها با این مسئله را بدست آورند.
»وال اس��تریت ژورنال« یادآور ش��ده اس��ت که آمریکا و 
برخی کش��ورهای غربی، از جمله آلمان و فرانس��ه، امیدوارند 

که روس��یه دیگر درصدد یافتن راهی برای خروج از مناقش��ه 
نظامی در شرق اوکراین است.  پیش از این، "والدیمیر پوتین" 
رئیس جمهوری روس��یه اعالم کرد که از نظریه اعزام نیروهای 
حاف��ظ صلح به اوکراین حمای��ت می کند، ولی صحبت تنها بر 
س��ر تامین امنیت ناظرین س��ازمان امنیت و همکاری اروپا در 
منطق��ه دونباس اس��ت و "کاله آبی ها" بای��د صرفا در خطوط 

درگیری ها و نه در مرزهای روسیه و اوکراین مستقر شوند. 
"کورت ولک��ر" نماینده ویژه آمریکا در ام��ور اوکراین هم 
اعالم کرده که موضوع گس��ترش استقرار نیروهای حافظ صلح 
را با "والدیسالو سورکوف" مشاور رئیس جمهوری روسیه مورد 
بررس��ی قرار داده و امیدوار اس��ت این ط��رح بتواند مرزهای 
روسیه را به منظور ممانعت از ورود تسلیحات سنگین به خاک 
اوکراین تحت کنترل قرار دهد. این در حالی اس��ت که مسکو 
انتقال هر نوع تس��لیحات نظامی از خاک روسیه به اوکراین را 

تکذیب کرده است.

ونده جدید عامالن ربایش امام موسی صدر پر
دادگاهی در لبنان حکم بازداش��ت مقام 

سابق لیبی را به دلیل مشارکت در ربودن غـربآسـیا
امام موسی صدر را صادر کرد.

دستگاه قضایی لبنان، حکم بازداشت "موسی کوسا"، وزیر 
خارجه سابق لیبی در دوره معمر قذافی را به دلیل مشارکت در 

ربودن امام موسی صدر صادر کرد.
نبیه ب��ری رئیس پارلمان لبنان 30 جوالی س��ال 20۱5 
می��الدی )8 م��رداد 94( از دس��تاوردی مه��م در پرونده امام 
موسی صدر خبر داد و گفت این دستاورد مهم اعتراف دستگاه 
قضایی ایتالیا مبنی بر اینکه صدر در خاک لیبی ربوده ش��ده، 
اس��ت. موسی کوسا از ش��خصیت های سیاسی در دوران معمر 
قذافی دیکتاتور س��ابق لیبی بود. او ابتدا دارای مشاغل امنیتی 
در س��فارت خانه های لیب��ی در اروپا ب��ود. در ۱979 به عنوان 

کاردار س��فارت لیبی در لندن شروع به کار کرد. وی یک سال 
بعد به دلیل تالش برای حذف فیزیکی مخالفان حکومت لیبی 

از انگلستان اخراج شد. 
کوس��ا در سال های ۱992 تا ۱994 س��مت معاونت امور 
خارج��ه لیبی را به عهده داش��ت. از ۱994 ت��ا 2009 میالدی 
رئیس سازمان اطالعات لیبی بود و پس از آن تا 20۱۱ وزارت 
خارجه لیبی را به عهده داش��ت. اندکی پس از آغاز درگیری ها 

در لیبی او به بریتانیا و پس از آن به قطر گریخت.
او در 9 ش��هریور ۱357، طی س��فری رس��می به لیبی به 
دعوت معمر قذافی، ناپدید شد. در حالی که بسیاری گزارش ها 
حاک��ی از قتل او در همان زمان توس��ط قذافی اس��ت، برخی 
گزارش ه��ا حاک��ی از وجود او در زندان های لیبی بوده اس��ت. 
احم��د رمضان یک��ی از نزدیکان معمر قذافی روز چهارش��نبه 
 ۱390/8/۱8 ط��ی مصاحب��ه ای با یک ش��بکه خبری در دبی 

باز گو کرد.


