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یت  وکسل برای شکست برگز آمادگی بر
مذاکره کنن��ده اتحادیه اروپا در مس��أله خ��روج بریتانیا 

سبـــز گف��ت که همه باید آماده شکس��ت این مذاکرات بوده و قاره 
برای آن برنامه داشته باشند.

میش��ل بارنیه مذاک��ره کننده اتحادیه اروپا برای مس��أله برگزیت )خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا( گفت بروکس��ل برنامه های احتمالی شکست مذاکرات 

را طراحی کرده است.
به نوش��ته روزنامه گاردین، بارنیه که اخیرا به لندن دو هفته فرصت داده 
ت��ا برنامه های مالی خروج را به طور ش��فاف بیان کند، در گفت وگو با روزنامه 
فرانس��وی دیمانش گفت شکس��ت مذاکرات برگزیت گزینه دلخواه نیست اما 
ام��کان آن وج��ود دارد. بارنیه همچنین گفت، همه ش��امل کش��ورهای عضو 
اتحادی��ه اروپا و بازرگانان و ش��رکت های تجاری باید برای شکس��ت برگزیت 
برنامه داشته باشند و افزود در تاریخ 19 مارس 2019 که روز پایانی مذاکرات 
برگزیت تعیین ش��ده، به بریتانیا با دید کشور سوم نگاه می شود. این اظهارات 
در حالی بیان شد که ترزا می نخست وزیر بریتانیا فشارهای زیادی را در رابطه 

با برگزیت در داخل کشور متحمل شده است.
ت��ا کنون بی��ش از 5 دور مذاکرات برگزیت برگزار ش��ده اما هنوز لندن و 
بروکس��ل به توافقی در زمینه برنامه های مالی خروج و روابط دو طرف بعد از 
آن دست نیافته اند. مردم بریتانیا)انگلیس، ولز، ایرلندشمالی و اسکاتلند( سال 
2016 رای به خروج از اتحادیه اروپا دادند و با شروع مذاکرات خروج در مارس 
2017، دو سال فرصت دارند به توافقی برای جدایی از بروکسل دست یابند.

 رئی��س پارلمان اروپا به یکی از رس��انه های آلمان��ی گفت که لندن برای 
خروج از اتحادیه اروپا باید دست کم 70 میلیارد دالر به اتحادیه اروپا بپردازد. 
تایانی در این مورد به نش��ریه »فونکه مدین گروپه« گفت: »به عقیده من باید 
دس��ت کم60 میلیارد یورو به این موضوع اختصاص یابد.« وی این پرس��ش را 
هم مطرح کرد که چرا باید آلمان، ایتالیا، اس��پانیا و یا هلند این مبلغ را برای 

بریتانیا بپردازند.

ضرب االجل اثبات دو تابعیتی نبودن
مقام های اس��ترالیا اع��ام کردند همه س��ناتورهای این 

کش��ور باید در عرض س��ه هفته آینده ثابت کنند زمانی چـــــالش
که در انتخابات برگزیده ش��دند، شهروند کشور خارجی 

نبوده اند.
 این فراخوان در پی توافق احزاب سیاسی بزرگ استرالیا برای حل بحران 

شهروندی مقامات که دولت را درگیر ساخته مطرح شده است.
ائتاف محافظه کار مارکوم ترنبول، نخس��ت وزیر استرالیا بعد از آنکه جان 
آلکساندر، یک قانونگذار وابسته به دولت روز شنبه از پارلمان استرالیا به دلیل 
احتمال به ارث بردن شهروندی بریتانیا از پدرش استعفا داد در انتخابات میان 

دوره ای ماه آینده میادی دو کرسی خود را از دست می دهد.
استرالیا یکی از معدود کشورهای جهان است که عضویت اتباع دوتابعیتی 

در پارلمان را ممنوع کرده است.
اخیرا فش��ارها در این کش��ور برای اصاح قانون اساسی 116 ساله استرالیا 
بعد از بروز بحران فعلی مربوط به تابعیت کش��ورهای خارجی باال گرفت. حزب 
محافظه کار لیبرال ترنبول و مخالفان چپ میانه روی حزب کارگر توافق کردند تا 
ضرب االجل اول دسامبر را برای سناتورها به منظور تسلیم مدارک مستند برای 
اثبات عدم وجود هرگونه شهروندی دیگر به جز شهروندی استرالیا تعیین کند.

قانونگذاران زاده اس��ترالیا باید مش��خصات و مدارک مربوط به والدینشان 
و همینط��ور پدربزرگ ه��ا و مادربزرگ هایش��ان را در زمین��ه تاریخ و کش��ور 
محل تولد تس��لیم کنند تا نش��ان بدهند هیچ ش��هروندی دیگری نیز به ارث 
نبرده ان��د. قانونگذاران مهاجر نیز باید مس��تندات مربوط به اقداماتی که برای 

لغو شهروندی اولیه خود صورت داده اند را ارائه دهند. 
ب��ا توجه به حمایت دو حزب اصلی از این ط��رح انتظار می رود که اواخر 
دیروز تصویب ش��ود. جولی بیشاپ، نخس��ت وزیر موقت استرالیا گفت: انتظار 
دارد که مجلس نمایندگان این کش��ور در دوره بعدی نشس��ت هایش در 27 

نوامبر طرح مشابهی نیز برای ثبت شهروندی تصویب کند.

وزی رئیس جمهور اسلوونی  پیر
 »بروت پاهور« رئیس جمهور اس��لوونی در دور دوم 
انتخابات ریاست جمهوری این کش��ور که دیروز برقرار 

شد، موفق شد بیشترین میزان رای را کسب کند.
بنابر گزارش خبرگزاری آلمان، به این ترتیب پاهور 
با شمارش حدود 80 درصد آرا، توانست 46 درصد رای 
به دس��ت آورد بیش از یک س��وم از یک میلیون و 700 
هزار نفر در انتخابات شرکت کرده اند. »ماریان سارس« 
شهردار شهر کامنیک، رقیب پاهور در این انتخابات بود. 
در دور نخس��ت انتخابات که 3 هفته قبل برگزار ش��د، 
پاهور در رقابت با 9 نام��زد انتخاباتی حدود 47 درصد 
رای به دست آورد و سارس هم با کسب 25 درصد رای 

در رتبه بعدی قرار گرفت.

یم کرد وئال را تحر وپا ونز ار
اتحادیه اروپا در بیانیه ای از تحریم تسلیحاتی و مسدود 

کردن دارایی و محدودیت سفر اتباع ونزوئایی خبر داد.
بنابر گ��زارش خبرگزاری اس��پوتنیک، اتحادیه اروپا 
مدعی شد که در راستای اقدامات سیاسی و دیپلماتیک به 
منظور حمایت از مذاکرات صلح آمیز در جهت حل بحران 
سیاس��ی در ونزوئا، دیروز به اتفاق آرا تصمیم گرفت که 
تدابیری در جهت محدودیت این کش��ور اعمال کند. در 
بیانیه ای که به این منظور منتش��ر ش��ده آمده است: این 
تحریم ها ش��امل تسلیحات و مواد مربوط به آن می شود؛ 

که می توان از آنها برای سرکوب داخلی استفاده کرد.

یکا  پیام تایوان به آمر
نماینده تایوان در س��ازمان کشورهای جنوب شرق 
آسیا خطاب به واشنگتن گفت: تایوان قصد ندارد تا در 

تنگه تایوان دردسرساز شود.
براس��اس گ��زارش »دیلی میل«، وی پی��ش از این 
در پایان هفته گذش��ته ب��ه خبرنگاران گفت که وی در 
طول دیدارهای غیررس��می در حاشیه نشست اپک در 
ویتنام مذاکرات خوبی با ترامپ و تیلرسون داشته است. 
سونگ در پاسخ به سوالی پیرامون تعاماتش با ترامپ و 
تیلرسون، گفت: ما نمی خواهیم مشکلی در تنگه تایوان 
ایجاد کنیم و افکار کشورهای آمریکا، چین و ژاپن را به 

سمتی که ما مشکل ساز هستیم سوق دهیم.

ودهنگام اسپانیا انتخابات ز
بر اس��اس نظرس��نجی که دیروز در اسپانیا صورت 
گرفت، مشخص ش��د بیش از نیمی از مردم این کشور 

طرفدار برگزاری انتخابات زودهنگام هستند.
ب��ه گزارش رویت��رز، ماریانو راخوی، نخس��ت وزیر 
اس��پانیا کنترل مس��تقیم منطقه خودمختار کاتالونیا را 
بعد از برگزاری رفراندوم استقال اول اکتبر سال جاری 
میادی به دس��ت گرفته اس��ت؛ این رفراندوم توس��ط 

دادگاه های اسپانیا غیرقانونی دانسته شده است.

یکا  خشم رنگین پوستان آمر
ده ه��ا نف��ر از فعالین مدنی و سیاهپوس��تان واش��نگتن 
دس��ی در اعتراض به ساخت پارکینگ روی قبرستان تاریخی 

سیاهپوستان دست به تجمع اعتراضی زدند.
ب��ه گزارش خبرگزاری صدا و س��یما؛ ده ها نفر از فعالین 
مدنی و سیاهپوس��تان واشنگتن دسی در ا عتراض به ساخت 
پارکینگ روی قبرستان تاریخی سیاهپوستان دست به تجمع 

ا عتراضی زدند. معترضان با حمل پاکارد و دست نوشته هایی 
که روی آنها نوش��ته بود :" قبرس��تان ما را از س��اختن نجات 
بدید "," پارکینگ روی قبرس��تان ممنوع اس��ت ", " گذشته 
را آس��فالت نکنید ", " قبرستان موزس تاریخ سیاهپوستان را 

نجات بدید ", " ساخت پارکینگ روی قبرستان سیاهپوستان 
 ممن��وع ", " قبرس��تان بای��د موزه ش��ود "," زندگ��ی رنگین 
پوس��تان ب��ا ارزش اس��ت " ، به طرف قبرس��تان م��ورد نظر 

راهپیمایی کردند.

ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به حسين روزبهانى  خواهان اعظم   آگهى 
مال آقائى  دادخواستى به طرفيت خوانده  حسين روزبهانى   به خواسته  الزام به فك 
پالك خودرو   مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9609980011100481 شعبه  
104 دادگاه عمومى عدالت تهران ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن   96/10/9   و 
ساعت  8:30  تعيين كه حسب دستور دادگاه  طبق ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده ظرف يكماه پس از تاريخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه  و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
     110/106441   
منشى دادگاه حقوقى شعبه 104  دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به ايمان اسدى و بابك شمس الهى 
طارى  رحيمى  محمد  خواهان  الهى    بهروز شمس  و  اسدى  آيدين  و  اسدى  نقى  على  و 
و  اسدى  نقى  على  و  الهى  بابك شمس  و  اسدى  ايمان  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى 
آيدين اسدى و بهروز شمس الهى     به خواسته  دستور موقت و الزام به اخذ پايان 
تنظيم سند  به  الزام  و  مالى غير منقول  كار و مطالبه خسارت دادرسى و تسليم مبيع 
الزام به اخذ صورتمجلس تفكيكى   مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به  رسمى ملك و 
كالسه 9609980011100673شعبه 104 دادگاه عمومى حقوقى عدالت تهران  ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگى آن  96/10/26    و ساعت  12  تعيين كه حسب دستور 
دادگاه  طبق ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا 
اعالم  به دفتر دادگاه مراجعه  و ضمن  آگهى  انتشار  تاريخ  از  يكماه پس  خوانده ظرف 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد. 
     110/106439   
منشى دادگاه حقوقى شعبه 104  دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت    تهران

حقوقى  عمومى  دادگاه   211 شعبه   9609982163600350 كالسه  پرونده  دادنامه 
خواهان-  نهايى شماره 9609972163601036  تصميم  تهران  مفتح  قضايى  مجتمع 
شركت ليزينگ خودرو كار با وكالت بهاره مهرابى ف محمد حسين  خوانده- مهدى عبداله 
–خواهان  گردشكار  خودرو   ك  پال  فك  به  الزام   – خواسته  فريدون  ف  قرخبالغ  زاده 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين 
شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده دادگاه به تصدى 
امضا كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به 
شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد  راى دادگاه –در خصوص دعوى شركت ليزينگ 
خودرو كار با وكالت بهاره مهرابى بطرفيت مهدى عبداله زاده قرخبالغ به خواسته الزام 
به فك پالك خودرو سمند شماره انتظامى 778-د15 ايران 33 به اين شرح كه شركت 
ليزينگ خودرو كار به موجب قرارداد اجاره شماره 3176-12-84-84/4/11 خودرو 
مذكور را به مدت شصت ماه از تاريخ 84/4/11 تا مورخ 89/4/11 به صورت اجاره 
به شر ط تمليك در اختيار خوانده قرارداده و به علت تخلف مستاجر عليرغم انقضا مدت 
اجاره مالكيت عين مستاجره به وى انتقال نيافته و خوانده عليرغم ابالغ قانونى در دادگاه 
حضور نيافته و در قبال دعوى مطروحه دفاعى به عمل نياورده لذا دادگاه دعوى را مقرون 
به صحت تلقى و مستندا بهمواد 10-494 قانون مدنى و با توجه به شخصى بودن پالك 
انتظامى خودرو و انقضا مدت اجاره و عدم وجود اذن  مالك جهت نصب پالك حكم به فك 
پالك موضوع خواسته از خودرو موضوع قرارداد اجاره صادر مى نمايد راى صادره غيابى 
و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از آن تا بيست 

روز قابل اعتراض د ر دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد . 

تهران  حقوقى  دادگاه   211 شعبه  رئيس      110/106438  

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به محمد على معصومى   خواهان صفر 
مرامى هنگروانى دادخواستى به طرفيت خوانده  محمد على معصومى   به خواسته مطالبه 
وجه    مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9609980242700042 شعبه  114 
دادگاه عمومى شهيد باهنر تهران ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن  96/10/3    و 
ساعت  11  تعيين كه حسب دستور دادگاه  طبق ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده ظرف يكماه پس از تاريخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه  و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
     110/106449   
منشى دادگاه حقوقى شعبه 114 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنرتهران

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به سهيال سادات صابرى خجسته ف 
سيدرضا  خواهان فريبا حافظى نيا  دادخواستى به طرفيت خوانده  سهيال سادات صابرى 
خجسته ف سيدرضا   به خواسته  مطالبه وجه سفته   مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
ثبت  تهران   باهنر  عمومى شهيد  دادگاه  كالسه 9609980242700528شعبه 114 
تعيين كه حسب دستور  گرديده كه وقت رسيدگى آن  96/10/3    و ساعت  12  
دادگاه  طبق ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا 
اعالم  به دفتر دادگاه مراجعه  و ضمن  آگهى  انتشار  تاريخ  از  يكماه پس  خوانده ظرف 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد. 
     110/106448   
منشى دادگاه حقوقى شعبه 114  دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر    تهران

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به زهرا اسداله زاده – شريفه يوسفى 
–مسعود اسداله زاده   سعيد اسداله زاده و ژيال اسداله زاده   – ليلى اسداله زاده   –
خواهان –طاهره سلماسيان  دادخواستى به طرفيت خوانده   حسين على معصوم آبادى 
و زهرا اسداله زاده و مونا معصوم ّآبادى و مبين معصوم آبادى و شريفه يوسفى و بهناز 
رفعتى خلع آبادى و ليلى اسد اله زاده سعيد اسداله زاده و ژيال اسداله زاده و مسعود  
اسداله زاده   به خواسته  الزام به تنظيم سند رسمى ملك   مطرح كه به اين شعبه 
تهران  به كالسه 9609980011100204شعبه 104 دادگاه عمومى عدالت  و  ارجاع 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن   96/10/24   و ساعت   11 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه  طبق ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا 
اعالم  به دفتر دادگاه مراجعه  و ضمن  آگهى  انتشار  تاريخ  از  يكماه پس  خوانده ظرف 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد. 
منشى       110/106447   
تهران عدالت  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   104 شعبه  حقوقى  دادگاه 
آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم به تجديدنظر خواهى  ميثم دانا زاده   تجديدنظر خواه  
خوانده  تجديدنظر  طرفيت  به  خواهى  تجديدنظر  دادخواست  مقربيان   عرب  محمدرضا 
ميثم دانا زاده  نسبت به دادنامه شماره   960692 در پرونده كالسه 951109شعبه 
104 دادگاه عمومى تهران تقديم كه طبق موضوع ماده 73-346 قانون آئين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن تجديدنظر خواندگان مراتب تبادل لوايح يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا تجديدنظر خواندگان ظرف ده روز پس 
نسخه  خود  كامل  نشانى  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  آگهى  انتشار  تاريخ  از 
اين  به  كتبا  دارند  پاسخى  چنانچه  و  دريافت  را  تجديدنظر خواهى  و ضمائم  اينصورت 
دادگاه ارائه نمايند در غير اينصورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال 

پرونده و به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شد. 
تهران  دادگاه عمومى حقوقى  احكام شعبه 104  اجراى   110/106444   مدير دفتر 
 آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم به تجديدنظر خواهى   فرهاد رسولى كهكى  تجديدنظر 
خواه  حسين خوئى  دادخواست تجديدنظر خواهى به طرفيت تجديدنظر خواندگان فرهاد 
رسولى كهكى  نسبت به دادنامه شماره   960687 در پرونده كالسه 960076شعبه 
104 دادگاه عمومى تهران تقديم كه طبق موضوع ماده 73-346 قانون آئين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن تجديدنظر خواندگان مراتب تبادل لوايح يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا تجديدنظر خواندگان ظرف ده روز پس 
نسخه  خود  كامل  نشانى  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  آگهى  انتشار  تاريخ  از 
اين  به  كتبا  دارند  پاسخى  چنانچه  و  دريافت  را  تجديدنظر خواهى  و ضمائم  اينصورت 
دادگاه ارائه نمايند در غير اينصورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال 

پرونده و به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شد. 
تهران  دادگاه عمومى حقوقى  احكام شعبه 104  اجراى   110/106442   مدير دفتر 

ب��ه  روزه��ا  ای��ن  یم��ن 
گـزارش ويژه

گروهبينالملل
فاجعه بارتری��ن منطقه جهان 
مبدل ش��ده چنانک��ه منابع 
خب��ری اعام کردند این س��رزمین روزهای زیادی 
ذخی��ره غذایی ندارد ب��ا این وجود م��ردم یمن بر 
ایستادگی در برابر متجاوزان سعودی تاکید دارند. 

یمن سرزمینی است که از یک سو نماد فاجعه 
انسانی ناشی از جنایات ائتاف سعودی - آمریکایی 
اس��ت و از س��وی دیگر نم��ادی از ایس��تادگی و 
مقاومت در برابر جنایت و کشتار است که نام این 
ملت را در جمع ش��ریف ترین آزادی خواهان جهان 
ثبت می کند. این امر زمانی آش��کارتر می شود که 
ه��زاران نفر از مردم یم��ن در رد محاصره مناطق 
مختلف این کش��ور توس��ط ائتاف س��عودی و در 
محکومیت بس��ته ش��دن راه های هوایی و دریایی 
و زمینی تظاه��رات کردند. یمنی ها ضمن محکوم 
کردن اقدام ائتاف سعودی، شعار مرگ بر آمریکا 
و مرگ بر اس��رائیل و عربستان س��ر دادند. شبکه 
المس��یر گزارش داد که این تظاه��رات به دعوت 
گروه ه��ای یمنی، از مقابل دفتر س��ازمان ملل در 

صنعاء برگزار شده است. 
صالح الصماد رئیس شورای عالی سیاسی یمن 
ضمن شرکت در تظاهرات اعام کرد که جنایت های 
دش��من س��عودی منجر به تقویت روحیه مقاومت 
مردم یمن می ش��ود. وی همچنین بر همبس��تگی 
ملت یم��ن با ملت لبن��ان تاکید و اع��ام کرد که 
مواضع خصمانه عربس��تان در برابر لبنان، ناشی از 
مواضع ضد اسرائیلی لبنان است. هشدارهای کمبود 
م��واد غذای��ی در حالی مطرح می ش��ود که ائتاف 
سعودی همه راه های دریایی، هوایی و زمینی یمن 
را بس��ته اس��ت. مرکز فعالیت های بشردوستانه در 

یمن هشدار داد:  تنها شش هفته تا تمام شدن مواد 
غذایی در یمن باقی مانده است.

س��ازمان های بومی و بین الملل��ی فعالیت ها و 
کمک های بشردوستانه خواس��تار بازگشایی فوری 
راه های دریایی ، هوایی و زمینی در یمن ش��دند تا 
ورود کمک های بشردوس��تانه و مواد غذایی و انواع 
دارو و س��وخت به کش��ور یمن تضمین ش��ود. این 
سازمان های بشردوستانه هشدار دادند هفت میلیون 
یمنی از کمک هایی ک��ه دریافت می کردند محروم 
ش��ده اند . این در حالی است که مقادیر مواد غذایی 

که برای آنها تخصیص یافته رو به پایان است.
این در حالی اس��ت که بیش از هفت میلیون 
نف��ر از مردم یمن به این کمک ها نیاز مبرم دارند. 
این هش��دارها در حالی مطرح می شود که ائتاف 
س��عودی همه راهه��ای دریایی، هوای��ی و زمینی 
کش��ور یمن را بسته است. این سازمان ها خواستار 
بازگش��ایی فوری این گذرگاه ها شدند. سازمان ها 
با کمک های بشردوس��تانه خود تنها س��ی درصد 
از نیازه��ای مردم یمن را تامی��ن می کنند این در 
حالی اس��ت که مردم یمن از همین س��ی درصد 
کمک نیز با تنگ تر ک��ردن حلقه محاصره محروم 
خواهند ش��د. عاوه بر این بیش از هفتاد درصد از 
مردم یمن به رغم نیازهای نامحدود آنها، هیچ نوع 
کمکی دریافت نمی کنند. خبرنگار ش��بکه خبری 
الجزی��ره می گوی��د پس از تش��دید محاصره یمن 
توسط عربس��تان، قیمت ذخایر غذایی سرسام آور 
شده اس��ت و با اتمام قریب الوقوع آن فقیر و غنی 
یمنی باید ع��اوه بر وبای واگیردار، با گرس��نگی 
هم دس��ت و پنجه ن��رم کنند. »پزش��کان یمنی 
همین حاال با کمبود ش��دید دارو مواجه هس��تند 
و در ص��ورت ادام��ه وضع موج��ود، از هفته آینده 

دیگر هیچ دارویی برای درمان س��رطان، دیابت و 
نارسایی کلیه نخواهند داشت. 

عل��ی 2 س��اله، مبتا به س��رطان خون، جزء 
اولی��ن بیمارانی ب��ود که در نتیج��ه این محاصره 
دارویی، جان باخت. دکتر عبدالرحمان االنسی که 
در بیمارس��تانی در صنعا طبابت می کند، می گوید 
»اگر محدودیت های اعمال شده از سوی عربستان 

کاهش نیابد، احتماالً همه بیماران سرطانی و حتی 
بیماران دیابتی  من از دنیا خواهند رفت. فقط طی 

یک هفته، صدها نفر با وضع بدی خواهند مرد.«
 در ای��ن می��ان پای��گاه خب��ری - تحلیل��ی 
»النج��م الثاقب« یمن در گزارش��ی با عنوان »آغاز 
شمارش معکوس شکست تجاوز سعودی به یمن« 
آورد: همه نش��انه ها و شواهد در زمینه های مختلف 

نظامی، سیاس��ی و اقتصادی حاکی از نزدیکی زیاد 
شکست نهایی تهاجم سعودی - آمریکایی به یمن 
اس��ت. این وبگاه یمنی با بیان اینکه پیروزی مردم 
یمن به یک واقعیت اجتناب ناپذیر تبدیل شده است، 
افزود: با توجه به تغییرات س��ریعی که هر روزه در 
وضعیت جنگ پدید آمده و ناکامی های پیاپی ائتاف 
س��عودی و مزدورانش در سطوح داخلی و خارجی، 
پیروزی نهایی نزدیک است. این امر زمانی آشکارتر 
می شود که نماینده عربستان در سازمان ملل اعام 
ک��رد که ائتاف تحت رهبری ری��اض، فرودگاه ها و 

بنادر دریایی یمن را بازگشایی می کند.
در این میان س��خنگوی نیروهای مسلح یمن: 
ارت��ش یم��ن در واکنش به جنایت های س��عودی 
منابع اقتصادی و درآمدزای این کشور را هدف قرار 
خواهد داد. نیروهای مسلح یمنی تاکید کردند که 
حمات به منازل مردم و بس��تن گذرگاه های یمن 

را بی پاسخ نخواهند گذاشت.
سرتیپ شرف لقمان سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن حمات ائتاف س��عودی به مناطق مسکونی 
را اقدام��ی بزدالنه خواند و گفت: ائتاف س��عودی 
جرأت رویاروی��ی با رزمندگان یمنی را ندارد و در 
پی شکست های خود در محورهای مختلف، مردم 
عادی را هدف قرار می دهد، به این امید که کشتن 
زن��ان و کودکان از ع��زم و اراده ملت یمن بکاهد. 
وی تاکی��د کرد نیروی موش��کی، پدافندی و دفاع 
س��احلی ارتش یمن دارای س��اح های راهبردی 
کافی برای مقابله با تجاوزات س��عودی است و این 
اقدام را در وقت مناسب انجام خواهند داد. لقمان 
همچنین عربستان را تهدید کرد که ارتش یمن در 
واکنش به جنایت های س��عودی منابع اقتصادی و 

درآمدزای این کشور را هدف قرار خواهد داد.

جنايت ائتالف سعودی فاجعه انسانی رقم زده است

تمام شدن مواد غذایی در یمن

فرس��تاده ویژه س��ازمان مل��ل متحد در 
میانمار روز یکش��نبه اعام کرد نظامیان حقـوق بشـر

ارت��ش میانم��ار به صورت »نظ��ام مند«، 
زنان روهینگیا را هدف تجاوز جنسی گروهی قرار داده اند.

»پرامیا پاتن«، فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد 
در امور خش��ونت های جنس��ی در درگیری ه��ای میانمار، این 
س��خنان را پس از بازدید از منطق��ه »کوکس بازار« در جنوب 
ش��رق بنگادش مطرح کرد. در این منطق��ه حدود 610 هزار 
آواره روهینگیایی زندگی می کنند. مس��لمانان روهینگیا در پی 
حم��ات بی رحمانه ارت��ش میانمار به روستاهایش��ان در ایالت 

راخین مجبور شدند کشورشان را ترک کنند.
پات��ن در این باره گفت بس��یاری از خش��ونت هایی که در 
قب��ال ای��ن افراد صورت گرفته اس��ت » مص��داق جنایت علیه 
بشریت« است. وی در این باره به خبرنگاران در داکا گفت: »من 
داستان های بس��یار وحش��تناکی از تجاوز جنسی و تجاوز های 
گروهی ش��نیدم که طی آن، بس��یاری از زنان و دختران بر اثر 

شدت این تجاوزها جان باخته اند«.
او در این باره گفت:»مش��اهدات من حاکی از وجود الگویی 

از خش��ونت های گسترده، از جمله خش��ونت های جنسی علیه 
زنان و دختران روهینگیا است که به علت قومیت و مذهب این 

افراد علیه آنها به صورت نظام مند صورت گرفته است«.
»پاتن« افزود خش��ونت های جنس��ی در ایال��ت راخین در 
ش��مال میانم��ار، »به دس��تور نیروهای مس��لح میانمار صورت 
گرفت و به وس��یله این افراد س��ازماندهی و انجام ش��د. شیوه 
خشونت های جنسی که ما همواره درباره آن از زبان بازماندگان 
ش��نیدیم، حاکی از تجاوزهای گروهی، برهن��ه کردن افراد در 
ماء عام و تحقیر آنها و همچنین استفاده از آنها به عنوان برده 

جنسی در بازداشتگاه های نظامی است«.
او در ادام��ه گف��ت: »یکی از بازمان��دگان در این باره اعام 
کرد نیروهای مس��لح میانمار وی را به مدت 45 روز در اسارت 
خود نگه داش��تند و طی این م��دت، بارها به وی تجاوز کردند. 
دیگر زنان نیز هنوز دارای زخم های قابل مشاهده و کبودی های 

ناش��ی از ضرب و ش��تم هس��تند که از تجربه تلخ آنها حکایت 
دارد«.فرستاده ویژه سازمان ملل در این باره گفت افراد دیگری 
نیز در این خشونت های جنسی مشارکت داشته اند که از جمله 
آنها می توان به نیروهای پلیس مرزبانی میانمار، و شبه نظامیان 
اش��اره کرد که ترکیبی از بوداییان و س��ایر گروه های قومی در 

ایالت راخین است.
ب��ر اس��اس برآورده��ای س��ازمان مل��ل متح��د، اکثریت 
روهینگیایی ها ک��ه زمانی در ایالت راخی��ن زندگی می کردند، 
اکن��ون به بن��گادش گریخته اند. س��ازمان مل��ل این حمات 
میانمار علیه اقلیت روهینگیا را به پاکسازی قومی تشبیه کرده 
است. پاتن در این باره گفت خشونت های جنسی یکی از دالیل 
مهم خارج ش��دن روهینگیا از راخین بود که در حقیقت نوعی 
»آزار و اذیت گروهی« ش��مرده می ش��ود. او افزود: »اس��تفاده 
گسترده از خش��ونت های جنس��ی، به وضوح از عوامل آوارگی 

اجب��اری روهینگی��ا در مقیاس ب��زرگ بوده اس��ت. این اقدام 
همچنی��ن یک ابزار حساب ش��ده برای ایجاد رعب و وحش��ت 
ب��وده که با هدف نابود کردن و از بین بردن روهینگیا به عنوان 
یک گروه، مورد اس��تفاده قرار گرفته است«.600 هزار مسلمان 
روهینگیای��ی ظرف چند ماه در پی حم��ات بی رحمانه ارتش 
میانمار به روستاهایشان از این کشور به بنگادش فرار کرده اند. 
وقتی این تعداد انسان به طور دسته جمعی روی زمین حرکت 

می کنند از فضا می توان حرکت آنها را مشاهده کرد.
»پلنت« شرکتی که تصاویر ماهواره ای از سطح زمین تهیه 
می کن��د، عکس هایی را از میانمار برای کارشناس��ان س��ازمان 
عفو بین الملل ارس��ال کرد. در این تصاوی��ر اردوگاه پناه جویان 
»کوتوپاالنگ« دیده می ش��ود که در منطقه ای حدوداً 10 مایل 
مربعی)حدود 2600 هکتار( توسعه یافته است. »میکاه فارفور« 
که برای س��ازمان عفو بین الملل کار می کند درباره این تصاویر 
گفت: »از 21 س��پتامبر تا 10 نوامبر، تنها در مدت چند هفته 
اردوگاه پناهجویان به میزان زیادی وسعت یافته است. به خوبی 
دیده می ش��ود در جاهایی که پیش تر درخت و محل کشاورزی 

بود اکنون، سازه هایی برای پناه جویان برافراشته شده است«. 

فرستاده ويژه سازمان ملل از جنايتی ديگر علیه مسلمانان پرده برداشت 

جنايت ارتش میانمار علیه زنان روهینگیا

 ترکیه و آمريکا
 همچنان روی نوار تنش 
نخست وزیر  ایلدیریم«   »بینالی 

خط ترکی��ه در مصاحبه ب��ا »فرید ســــر
ش��بکه  مج��ری  زکری��ا« 
»س��ی ان ان« از دول��ت آمریکا به خاطر درخواس��ت 
ب��رای ارائه ش��واهد و م��دارک بیش��تر در خصوص 
پرونده اس��ترداد »فتح اهلل گولن« به آنکارا به ش��دت 

انتقاد کرد.
بنا بر این گزارش، در این مصاحبه، از نخست وزیر 
ترکیه پرسیده شد که آیا آنکارا انتظار دارد واشنگتن، 

شرایط استرداد گولن را فراهم آورد.
ایلیدیریم در پاسخ به این سوال گفت: »ما انتظار 
داری��م که این اتفاق رقم بخورم اما تا این زمان هیچ 
نش��انه ای در رابطه با محقق ش��دن اس��ترداد گولن 

شاهد نبوده ایم«.
وی در ادامه، ادعاهای مطرح شده توسط رسانه ها 
در خصوص نامه »مایکل فلین« مش��اور امنیت ملی 
سابق کاخ س��فید در رابطه با تضمین دادن به آنکارا 

برای استرداد گولن را رد کرد.
نخس��ت وزیر ترکیه در پاس��خ به س��والی درباره 
برخی ادعاها مبنی بر اینکه فایل های ارس��الی ترکیه 
برای استرداد گولن »جامع و قوی« نبوده گفت: »ما 
هم از آمریکا ش��واهد بیش��تری درباره دست داشتن 

القاع��ده در حم��ات ی��ازده س��پتامبر درخواس��ت 
نکردیم«.

 وی تأکی��د ک��رد: »زمان��ی ک��ه رئیس جمه��ور 
ج��رج ب��وش اعام کرد ک��ه به آمریکا حمله ش��ده، 
ترکیه نخس��تین کشوری بود که پیشنهاد کمک داد 
و ارتش خود را به افغانستان اعزام کرد. ما نپرسیدیم 
که چه کسی پش��ت این حمات است. آمریکا اعام 
کرد، القاعده مس��ئول این حمات است و هیچ کس 
هم از آمریکا نخواس��ت تا شواهدی در این خصوص 

ارائه دهد«.
بنا بر ای��ن گزارش، ایلیدیریم در پاس��خ به این 
س��وال که »آیا آنکارا ب��ر این باور اس��ت که آمریکا 
پش��ت پرده کودت��ای ماه جوالی در ترکیه اس��ت«، 
گفت : »ی��ک اعتقاد رایج بین م��ردم وجود دارد که 
آمریکا پشت این کودتا بوده است و دلیل آن هم عدم 

همکاری آ«ریکا برای استرداد گولن است«.
نخست وزیر ترکیه افزود: »ما در دولت ترکیه این 
اعتق��اد را نداریم. معنای کودت��ای 15 جوالی برای 
م��ا همان معنای حادثه یازده س��پتامبر برای آمریکا 
است. ما انتظار اقدامات بیشتر از جانب دولت آمریکا 
در ای��ن رابطه را داریم.« مصاحبه »بینالی ایلدیریم« 
نخس��ت وزیر ترکیه با شبکه »س��ی ان ان« در محل 

اقامت سفیر ترکیه در واشنگتن انجام شده است.
وزیر دفاع ترکیه درباره تداوم ارس��ال س��اح به 
ُکردهای س��وریه، علی رغم نزدیک ب��ودن پایان نبرد 
با داعش، ب��ه همتای آمریکایی خ��ود اعتراض کرد. 
»نورالدین جانیکلی« وزیر دفاع ترکیه گفت مدارکی 

را ب��ه همت��ای آمریکایی خود نش��ان داده که اثبات 
می کند ساح هایی که واش��نگتن برای شبه نظامیان 
ُکرد س��وریه فرس��تاده اکنون علی��ه نظامیان ترک 

استفاده می شود.
جانیکلی طی مصاحبه با خبرنگاران در حاش��یه 
نشس��ت ناتو در بروکس��ل گفت: »ط��ی دیداری که 
ب��ا وزیر دفاع آمریکا )جیمز متیس( داش��تم برای او 
مش��خص کردم که ی.پ.گ )یگان های مدافع خلق( 
انشعابی از گروه تروریستی پ.ک.ک )حزب کارگران 
کردس��تان( است و این دو س��ازمان تحت یک مرکز 

فرماندهی عملیات می کنند.«
 به نوش��ته وبگاه روزنام��ه »حریّت« وی با بیان 
اینکه اس��ناد تروریس��تی بودن نیروهای ُکرد سوری 
را نه تنها به آمریکا، بلکه به انگلیس، اس��پانیا و دیگر 
کش��ورها نیز ارائ��ه داده اند، گفت آنها با س��اح های 
آمریکای��ی که برای نبرد با داع��ش دریافت کرده اند، 
ب��ه نظامیان ترکیه در ش��رق منطق��ه آناتولی حمله 

می کنند.
تص��رف  ب��ه  ادام��ه  در  ترکی��ه  دف��اع  وزی��ر 
موشک  اندازهای ضد تانک از تروریست های پ.ک.ک 
)ک��ه از ُکردهای س��وریه دریافت کرده ان��د( و علیه 

ارتش این کشور به کار رفته، اشاره کرد.
جانیکل��ی همچنین از تداوم ارس��ال س��اح به 
ُکرده��ای س��وریه انتقاد کرده و گف��ت در حالی که 
نبرد با گروه داعش در س��وریه به پایان خود نزدیک 
می ش��ود، چرا باید هنوز این کمک های تس��لیحاتی 

ادامه داشته باشد.


