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خشمخانوادههایشاهزادگانبازداشتشدهازبنسلمان
در حالی که هیچ نشانی مبنی بر آزادی شاهزادگان بازداشت 

خط ش��ده دیده نمی شود، خش��م و عصبانیت خانواده شاهزادگان ســــر
بازداشت شده در حال هرچه شدت گرفتن است.

به نقل از روزنامه رای الیوم، هیچ نشانی از آزادی شاهزاگان بازداشت شده در 
چارچوب س��ریال کنار زدن مخالفان از س��وی محمد بن سلمان دیده نمی شود و 

همین وضعیت موجب خشم و عصبانیت خانواده این شاهزادگان شده است.
این در حالی اس��ت که ش��اید محاکمه آنان در آغاز سال آینده میالدی انجام 
پذیرد زمانی که سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی به نفع پسرش از قدرت کنار 
رفته باشد. در این میان اخبار مبنی بر اینکه خارجی ها در بازداشت و بازجویی این 
شاهزادگان دست داشتند، خشم و عصبانیت خانواده شاهزادگان را دو چندان کرده 
است. 10 روز از اقدام کمیته مبارزه با فساد به ریاست ولیعهد سعودی در بازداشت 
ده ها ش��اهزاده و وزیران س��ابق س��عودی به اضافه تعدادی از مسئوالن بلند پایه و 
تاجران گذش��ته اس��ت، بدون اینکه این افراد به دادگاه فراخوانده شده و به شکل 
رس��می اظهارات آنان شنیده شود. در این میان مسئوالن سعودی اعالم کردند که 
بازداشت ها در ارتباط با پرونده های فساد صورت گرفته است و تحقیق در مورد آن 
طوالنی مدت اس��ت، حال آنکه انتظار می رفت بازداش��ت شدگان در برابر دادستان 
کل و قاض��ی بازپرس حضور یافته و زمینه حض��ور وکالی مدافع برای آنان فراهم 
ش��ود اما این اتفاق نیفتاد و مس��ئوالن قضایی تاریخی را برای محاکمه و یا دست 
کم مالقات آنان با وکالی مدافع مشخص نکردند و حتی به خانواده ها اجازه ندادند 
با آنان مالقات داش��ته باش��ند. اما منابع نزدیک به خاندان حاکم سعودی از خشم 
گس��ترده در بین نواده شاهزادگان بازداشت ش��ده خبر دادند زیرا در شرایطی که 
همچنان از کابوس بازداش��ت آنان رنج می بردند، اخباری ش��نیده می شود مبنی بر 
اینکه نیروهای ویژه بیگانه به ریاست یک افسر سعودی این افراد را بازداشت کردند 
حال آنکه مس��ئوالن س��عودی نیز خبر دستگیری ش��اهزادگان به دست نیروهای 
بیگانه را تکذیب نکردند. محمد بن سلمان نیز به مالقات نزدیکان بازداشت شدگان 
به آنان اشاره ای نداشته و فقط نمایندگان او به ذکر این موضوع اکتفا می کنند که 
عدالت مس��یر طبیعی خود را طی می کند و امیران بازداشت شده در هتلی لوکس 

به سر می برند نه در زندان در کنار عموم زندانیان.

افشایرابطهپسرترامپباویکیلیکس
رس��انه های جهان که در ماههای 

مختل��ف چـــــالش ان��واع  ب��ا   گذش��ته 
جنجال س��ازی از سوی خانواده 
رئیس جمهوری آمریکا مواجه بوده اند از صبح دیروز با 
افش��ای خبر رابطه پسر ارش��د ترامپ با ویکی لیکس 

برخورد کرده اند.
پایگاه افش��اگر ویک��ی لیکس در س��ال ۲01۶ و 
 در جری��ان انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری آمریکا درپی 
تماس هایی ب��ا تیم دونالد ترامپ بوده و از قرار معلوم 

در تماس با پسر ارشد او موفقیت  داشته است.
به گزارش مجله آتالنتیک، فرزند دونالد ترامپ در 
جریان کارزار انتخاباتی س��ال گذشته آمریکا با پایگاه 
ویکی لیکس در توئیتر به طور مس��تقیم تماس داشته 
است. نسخه ای از مکاتبات دونالد ترامپ جونیور اکنون 

در اختیار کنگره آمریکا قرار گرفته است.
دونالد ترامپ جونیور، فرزند ارشد رئیس جمهوری 
آمریکا نیز در س��اعات اولیه دیروز سه شنبه در صفحه 
توئیت��ر خود مکاتباتش با پایگاه اینترنتی ویکی لیکس 
را منتش��ر ک��رد. وی در توئی��ت خود ضم��ن انتقاد از 
»افش��ای گزینش��ی« بخش��ی از این تماس ه��ا تاکید 
ک��رده که آنچه اکنون منتش��ر می کند کل مکاتباتش 

با ویکی لیکس است.
تماس های منتش��ر ش��ده نش��ان می ده��د ویکی 
لیکس و دونالد ترامپ جونیور به دنبال کسب اطالعات 
از یکدیگ��ر بودند. پایگاه اینترنت��ی ویکی لیکس پس 
از انتخ��اب دونالد ترامپ به مقام ریاس��ت جمهوری از 
فرزند ارش��د او خواس��ته بود با اعمال نف��وذ بر دولت 
اس��ترالیا، زمینه انتخاب جولیان آسانژ به عنوان سفیر 

استرالیا در آمریکا را فراهم کند.
پای��گاه افش��اگر ویک��ی لیکس در جری��ان کارزار 
انتخاباتی ریاس��ت جمه��وری در آمری��کا ایمیل های 
اردوی دموکرات ها پیرام��ون هیالری کلینتون را هک 
و منتش��ر کرد. این امر به وجهه  کلینتون آس��یب زد. 
س��رویس های اطالعاتی آمریکا روسیه را متهم کردند 

که در هک کردن ایمیل ها دست داشته است.
اکنون از پیام های منتش��ر شده توسط پسر دونالد 
ترامپ معلوم می شود که ویکی لیکس چندین بار از او 
س��ؤال کرده است. نخستین سؤال به یک کمیته  فعال 
سیاسی مربوط است و دونالد ترامپ جونیور پاسخ داده 
که نمی داند کیس��ت، اما درب��اره  آن پرس وجو خواهد 

کرد.
دومین بار ویکی لیکس از پس��ر ترامپ خواس��ته 
اس��ت پیامی علنی درباره  گزارش��ی در مورد کلینتون 
بنویسد. پس��ر ترامپ پاس��خ داده که این کار را کرده 
است. درمورد یک افش��اگری که به جزییات آن اشاره 
نشده است، ویکی لیکس در سومین پیام، پرسیده چه 
کس��ی پشت افشاگری است، اما از پسر ترامپ پاسخی 
دریاف��ت نکرده اس��ت. ویک��ی لیکس بعدها نوش��ته 
اس��ت: »هی دونالد، عالی اس��ت که تو و پدرت درباره  

افشاگری های ما صحبت می کنید.
 توصی��ه می کنیم که پدرت ای��ن لینک را توئیت 
کند وقتی از ما نام می برد«. برای نمونه کاربر حس��اب 
توئیتری در اکتبر ۲01۶ به پسر ترامپ پیشنهاد کرده 
ک��ه برگه  توضی��ح مالیاتی پدرش را ب��ه ویکی لیکس 

بدهد تا آنها آن را منتشر کنند. 
همچنین توصیه ش��ده که اگر ترامپ در انتخابات 
شکس��ت خورد، نباید تسلیم شود، بلکه باید به نتیجه 
اعتراض کند. وکیل دونالد ترامپ جونیور گفته است که 

انتش��ار این پیام ها نگران کننده نیست. »مایک پنس« 
معاون ترامپ هم در این میان گفته است که از تماس 
میان پسر ترامپ با ویکی لیکس اطالعی نداشته است. 
خب��ر دیگر آنکه مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را با 
موضوع کاهش حقوق بازنشس��تگی و مزایای روس��ای 
جمهور س��ابق این کشور تصویب کرد. اعضای مجلس 
نماین��دگان آمریکا طرحی را برای کاهش دادن میزان 
مزایا و حقوق بازنشس��تگی روس��ای جمهور سابق این 

کشور مصوب کردند.
»ج��ودی های��س« عض��و جمهوریخ��واه مجلس 
نماین��دگان آمری��کا از ایالت جورجیا ط��رح مذکور را 
ب��ه این مجلس پیش��نهاد کرد و این ط��رح با موافقت 
قانونگ��ذاران مواجه ش��د. اعضای مجل��س نمایندگان 
آمریکا با این اس��تدالل که روس��ای جمهور س��ابق با 
توج��ه به درآمدهای هنگفت ناش��ی از ف��روش کتاب  
و انج��ام س��خنرانی ها، دیگر نی��ازی به پ��ول مالیات 
دهندگان آمریکایی ندارند، با کاهش میزان این حقوق 

بازنشستگی و مزایا موافقت کردند.
بن��ا بر طرح مص��وب مجلس نماین��دگان آمریکا، 
میزان حقوق بازنشستگی روسای جمهور سابق آمریکا 
به ۲00 ه��زار دالر کاهش می یابد در حالی که اکنون 
این مبلغ، ۲05 هزار و 700 دالر اس��ت. همچنین قرار 
ش��ده که مبلغ تخصیص داده ش��ده به دفاتر روس��ای 
جمه��ور، به 500 هزار دالر کاه��ش می یابد البته این 
مقدار در س��ال های آین��ده هم کاه��ش می یابد و در 
نهای��ت ب��ه ۲50 هزار دالر خواهد رس��ید. به گفته او، 
بیل کلینتون از زم��ان کنار رفتن از منصبش، با انجام 
س��خنرانی های مختل��ف، بی��ش از 100 میلیون دالر 
کسب کرد و جورج بوش پسر هم تنها برای انتشار یک 

کتاب، قرارداد 10 میلیون دالری بست.

گسستدرناتو
۲۳ وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکس��ل مقر 
این اتحادیه؛ پیمانی را امضا کردند که به گفته وزیر خارجه 

آلمان می تواند مستقل و بی نیاز از ناتو عمل کند.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، در حالی که 
آمریکا هر روز ساز مخالفش را با اروپا بیشتر کوک می کند 
و در حالی که فرانسه مشغول برپایی بزرگداشت قربانیان 
حمالت تروریستی 1۳ نوامبر ۲015 با حدود 500 کشته 
و زخمی بود و بازهم در حالی که ائتالف بین المللی اروپا 
آمری��کا و چند کش��ور دیگر کارنامه س��یاهی از خود در 
سوریه و عراق در برابر داعش بر جای گذاشته اند. فدریکا 
موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد 

امروز روز تاریخی برای دفاع اروپا محسوب می شود.

هشداربهتحریمهایآمریکا
نخست وزیر روسیه تأکید کرد، آمریکا با هدف وارد 
ک��ردن گاز طبیعی خود به اروپا تحریم های جدید علیه 

روسیه را وضع کرده است.
بنابر گ��زارش خبرگزاری »اس��پوتنیک«، مدودوف 
تأکید کرده که تحریم های ضدروسی جدید آمریکا روابط 
دوجانبه میان مسکو و واشنگتن را برای چندین دهه خراب 
خواهد کرد. این مقام عالی رتبه روسیه تأکید کرده است 
که تحریم های جدید آمریکا نمی تواند به اقتصاد روس��یه 
ضربه بزند. وی در ادامه گفت که اقتصاد روسیه خود را با 

شرایط جدید تحریمی در جهان وفق داده است.

آمادگیپوگدمونت
رهبر مخلوع کاتالونی��ا در گفت وگو با یک روزنامه 
بلژیکی گفت که آمادگی دارد تا با دولت مرکزی اسپانیا 

ارتباط و تعامل داشته باشد.
»کارل��س پوگدمونت« در زمینه هم��کاری با دولت 
مرکزی اس��پانیا اعالم آمادگی ک��رد. وی در این مورد به 
روزنامه بلژیکی »لوسوا« گفت: »من آمادگی دارم و همواره 
در ای��ن زمینه آماده بوده ام که روابط به ش��یوه ای دیگر را 
با اس��پانیا بپذیرم و چنین چیزی همواره ممکن اس��ت.« 
پوگدمونت به اینکه چطور چنین رابطه ای می تواند تحقق 
یابد اش��اره ای نکرد و این در شرایطی است که وی پیشتر 
گفته بود که اعالم استقالل می تواند مبنایی برای تعامالت 

سیاسی با »ماریانو راخوی« نخست وزیر اسپانیا باشد.

تیلرسوندرنشستآسهآن
یک مقام ارشد کاخ سفید اعالم کرد به دلیل تأخیر 
در زمان برگزاری نشست »آسه آن«، وزیر خارجه آمریکا 
به جای رئیس جمهور این کش��ور در این نشست شرکت 

می کند.
به گزارش رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
فیلیپی��ن را به مقصد آمریکا ترک ک��رد و به دلیل تأخیر 
 در برنامه این نشس��ت، وی نتوانس��ت در نشس��ت ساالنه 
»آسه آن« در مانیل شرکت کند. یک مقام ارشد کاخ سفید 
اعالم کرد: رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا به جای 

دونالد ترامپ در نشست آسه آن شرکت خواهد کرد.

روسیهوچینتحریمکردند
چین، روس��یه، مصر و بولیوی نشس��ت غیررسمی 
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل در مورد ونزوئال را که از 
جانب آمریکا س��ازمان دهی ش��ده بود، بایکوت و اعالم 

کردند شورای امنیت نباید در این مساله دخالت کند.
به گزارش ایس��نا، واس��یلی نبنزیا، سفیر روسیه در 
س��ازمان ملل به خبرنگاران گفت، این مساله مداخله در 
امور داخلی ونزوئال محسوب می شود و ابراز امیدواری کرد 
که این کشور به صورت صلح آمیز و بدون مداخله خارجی 
مش��کالت خود را حل و فصل کند. نیکی هیلی، س��فیر 
آمریکا در سازمان ملل در این نشست گفت: حقیقت این 
است که ونزوئال آنچنان که باید تالش نکرده تا اوضاع را 

بهبود بخشد و این مساله مایه تاسف است.

تحقیقاتسازمانمللدرآفریقایمرکزی
س��ازمان ملل تحقیقات مس��تقلی را برای تشخیص 
واکن��ش مناس��ب حافظان صلح این س��ازمان در مقابل 
گس��ترش خش��ونت های اخی��ر در جمه��وری آفریقای 

مرکزی آغاز کرد.
به گ��زارش خبرگزاری فرانس��ه، تیم��ی که ژنرال 
فرناند آموسو، از کشور بنین رهبری آن را برعهده دارد، 
به آفریقای مرکزی می رس��د و تحقیقات خود را تا روز 

۲8 نوامبر انجام می دهد.

تشکروزیراسرائیلیازمفتیعربستان
وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی ضمن قدردانی از مفتی 

عربستان، از وی برای سفر به تل آویو دعوت کرد.

به گزارش س��ومریه نیوز، ایوب ق��را، وزیر ارتباطات رژیم 
صهیونیس��تی از عبدالعزی��ز آل الش��یخ، مفتی عربس��تان که 
روز دوش��نبه فت��وای حرام بودن قت��ل یهود را ص��ادر کرده 
بود، قدردانی کرد. قرا مدعی ش��د: حماس گروه تروریس��تی 

اس��ت که به فلس��طینی ها آس��یب می زند. تظاهرات به خاطر 
االقصی آشوبگرانه اس��ت. وی گفت: می توان با ارتش اسرائیل 
ب��رای نابودی ح��زب اهلل همکاری کرد ب��رای همین از مفتی 
عربس��تان می خواهم به اس��رائیل بیاید تا از اس��تقبال گرم و 

احترام برخوردار شود. 
الزم به ذکر اس��ت اخیرا برخی مقامات سعودی از رویکرد 
به روابط آش��کار با رژیم صهیونیستی خبر داده اند که با محور 

بن سلمان ولیعهد صورت می گیرد.

گزارش

هشدارولیعهدانگلیسدرباره»البییهودی«
نامه ای از ولیعهد بریتانیا بعد از ۳1 سال منتشر شد 
و در آن از عب��ارت البی یه��ودی هنگام صحبت درباره 
مش��کالت خاورمیانه استفاده شده بود که همین مساله 

به انتقاداتی علیه شاهزاده بریتانیایی منجر شد.
با انتشار نامه ای بعد از سه دهه از پسر ملکه بریتانیا، 
انتقادات شدیدی علیه وی به دلیل مقصر دانستن البی 
یهودی در مش��کالت خاورمیانه، مطرح ش��د. به نوشته 
روزنامه دیلی میل، پرنس چارلز ولیعهد بریتانیا در سال 
198۶ میالدی یعنی ۳1 سال پیش طی نامه ای درباره 
مش��کالت اعراب و اسرائیل نوشته بود، مهاجرت عظیم 
یهودیان اروپا به خاورمیانه در قرن گذش��ته به بزرگ تر 

شدن مشکل کمک کرده است.
وی در ادامه نوشته بود، تنها زمانی تروریسم در این 
منطقه پایان می یابد که اس��باب آن از بین برود و اظهار 
امیدواری کرده بود که رئیس جمهور آمریکا شجاعت این 

را پیدا کند که در مقابل "البی یهودی" بایستد.
دیلی میل افزود، عبارت "البی یهودی" بیشتر توسط 
مخالفان یهود استفاده می شود که به معنای اداره آمریکا 
توسط ثروتمندان یهود است. مشاهده این عبارت در نامه 
۳1 س��ال گذش��ته چارلز که اکنون افشا شده، انتقاداتی 
علیه وی به دنبال داشته است. الزم به ذکر است ساختار 
حاکم بر انگلیس خود را وابس��ته به صهیونیسم می داند 
در حال��ی که اکثریت جامعه انگلیس صهیونیس��ت ها را 
زمینه س��از بحران های کشورش��ان می دانند و خواستار 
مقابل��ه با آنها هس��تند چنانکه یک��ی از مطالبات مردم 

انگلیس را حمایت از ملت فلسطین تشکیل می دهد. 

همزمان با اس��تمرار کش��تار 
گـزارش ويژه

گروهبينالملل
عف��و  میانم��ار،  مس��لمانان 
بین المل��ل ضمن رد نتایج به 
اصطالح تحقیقات داخلی ارتش میانمار که مدعی 
ش��ده بود علیه مس��لمانان روهینگیایی دس��ت به 
خشونت و س��رکوب نزده اس��ت، این تحقیقات را 
س��رپوش گذاش��تن بر حقایق و واقعی��ات موجود 
خواند و انجام تحقیقات مس��تقل س��ازمان ملل را 
برض��د  گرفت��ه  ص��ورت  جنای��ات  درخص��وص 

روهینگیایی ها خواستار شد. 
عف��و بین الملل ب��ا انتش��ار بیانی��ه ای نتایج 
تحقیقات داخل��ی ارتش میانمار را درباره وضعیت 
مس��لمانان روهینگیا رد کرد و خواس��تار آن ش��د 
که کمیته مس��تقل حقیقت یاب س��ازمان ملل و 
دیگر بازرس��ان مس��تقل بین المللی برای تحقیق 
درخصوص این پرونده به ایالت راخین دسترس��ی 

آزاد و کامل داشته باشند. 
جیم��ز گومز مدیر منطق��ه ای عفو بین الملل 
در منطقه جنوب ش��رق آس��یا و اقیانوس آرام در 
بیانیه ای که اواخر ش��ب گذشته منتشر شد اعالم 
ک��رد : »یکبار دیگ��ر ارتش میانمار می کوش��د بر 
جنایات��ی که بر ضد مس��لمانان روهینگیا مرتکب 
ش��ده س��رپوش بگذارد ولی ش��واهد قانع کننده و 
فراوانی وجود دارد که نشان می دهد ارتش میانمار 
بر ضد مسلمانان روهینگیا مرتکب کشتار و تجاوز 
شده و روس��تاهای انان را با خاک یکسان کرده و 
خانه هایش��ان را سوزانده است.«  وی افزود: » پس 
از ثبت مصاحبه های بیش��مار و استفاده از تصاویر 
و تجزی��ه وتحلیل ماه��واره ای از فجایع اخیر تنها 
می توان به این نتیجه رس��ید ک��ه این حمالت به 

مثابه ارتکاب جنایت علیه بشریت است.« 
یک مقام ارشد سازمان ملل نیز روز یکشنبه ارتش 

میانمار را به ارتکاب تجاوز جمعی و دیگر جنایات ضد 
بشری بر ضد مسلمانان روهینگیا متهم کرده بود. وی 
اعالم کرد این اتهامات علیه ارتش میانمار را در دیوان 

بین المللی الهه مطرح خواهد کرد.
نماین��ده ویژه دبی��رکل س��ازمان ملل پس از 
بازدید از منطق��ه ای در بنگالدش گفت: نظامیان 
میانمار به طور س��ازماندهی شده به زنان روهینگیا 
تجاوز کردن��د و آن ها مجبور ش��دند به بنگالدش 
مهاجرت کنند. وی تاکید کرد: در جریان س��فر و 
بازدید از اردوگاه روهینگیا اینگونه موارد خش��ونت 
را ش��نیدم و در برخ��ی موارد زن��ان و کودکان که 
به آنها تجاوز ش��ده بود، جان باختند. نماینده ویژه 
دبیر کل س��ازمان ملل گفت: در منطقه راخین در 
ش��مال میانمار، زنان روهینگیا با حکم نظامیان با 
خش��ونت جنسی روبرو ش��دند و در موارد مختلف 
برهنه کردن زنان و خشونت ضد آنان گزارش شده 

اس��ت . »پرمیال پاتین« افزود: یک پناهنده به وی 
گفته 45 روز در کنترل نظامیان بوده و دراین مدت 
مرتب به وی تجاوز ش��ده است، او می گوید بربدن 

این زن زخم و سوختگی با آتش مشهود بود. 
در این میان در اقدامی نمادین روسای جمهور 
آمری��کا و فیلیپین از تعهدات دول��ت میانمار برای 
پایان دادن به خشونت ها علیه مسلمانان روهینگیا 
اس��تقبال کردند. دونالد ترام��پ و رودریگو دوترته 
روس��ای جمهور آمری��کا و فیلیپین ضمن تاکید بر 
قرار دادن عبارت خشونت علیه روهینگیا در بیانیه 
مشترک خود، مجددا لزوم کمک های بشردوستانه 
ب��ه این آوارگان را بیان کردند. در همین حال رهبر 
حزب حاکم میانمار به منظور حل بحران روهینگیا 
با دبیرکل س��ازمان ملل و وزیر امور خارجه آمریکا 
دیدار کرد. »آنگ س��ان سوچی« رهبر حزب حاکم 
میانم��ار که با فش��ار های جهانی پیرام��ون بحران 

مس��لمانان روهینگیا مواجه شده دیروز سه شنبه به 
منظ��ور حل این بحران با دبیرکل س��ازمان ملل و 
دیپلمات ارشد آمریکایی در فیلیپین دیدار می کرد.

براس��اس گزارش »مانیل بولت��ن«، » آنتونیو 
گوترش« دبیرکل س��ازمان ملل به س��وچی گفت: 
بای��د به صده��ا هزار نف��ر از مس��لمانان آواره که 
ب��ه بنگالدش ف��رار کرده ان��د اجازه بازگش��ت به 

خانه هایشان در میانمار داده شود.
بیانیه س��ازمان مل��ل در جمع بن��دی نظرات 
سوچی اعالم کرد: دبیرکل بر ضرورت تالش ها برای 
تضمین دسترسی بشردوس��تانه، ایمن، داوطلبانه، 

پایدار و آشتی واقعی میان جوامع تاکید کرد.
دبیر کل س��ازمان مل��ل از رئیس حزب حاکم 
در میانمار خواس��ت زمینه بازگش��ت صدها هزار 
آواره روهینگیایی را به میانمار فراهم کند. آنتونیو 
گوترش، دبیر کل س��ازمان ملل متحد در حاشیه 
نشست سران کش��ورهای منطقه ای در فیلیپین، 
با آنگ س��ان س��وچی، رئیس حزب حاکم میانمار 
دیدار کرد و خواس��تار آن ش��د تا این کش��ور به 
اقلیت مس��لمان روهینگیا اجازه بازگشت به کشور 
را بده��د. س��ازمان ملل با انتش��ار بیانیه ای اعالم 
کرد: »دبیر کل س��ازمان ملل در دیدار با س��وچی 
بر لزوم گش��وده ش��دن راه برای ارسال کمک های 
بشردوس��تانه، بازگش��ت داوطلبانه، دائمی و امن 
آوارگان و همچنین آش��تی واقعی میان قومیت ها 

در میانمار تاکید کرد«.
یک خبرنگار انگلیسی که پیشتر اخبار مربوط 
ب��ه گروه تروریس��تی داعش در س��وریه و عراق را 
پوش��ش می داد اعالم کرد جنایاتی که در میانمار 
علیه مس��لمانان روهینگیا صورت می گیرد، بسیار 
بدتر از جنایاتی اس��ت که گروه تروریستی داعش 

علیه مردم انجام می داد.

»گابری��ل گیت هوس«، فیلمس��از و خبرنگار 
انگلیسی در مصاحبه با شبکه بی بی سی اعالم کرد: 
من درباره اقدامات وحش��تناک داعش در سوریه و 
ع��راق گزارش تهی��ه کرده ام؛ اما اقدام��ات آنها به 
ان��دازه جنایات��ی که در حق مس��لمانان روهینگیا 
می ش��ود، هولناک نبود. ارتش میانمار نوزادان تازه 
به دنیا آمده را هم اعدام می کند. این وحش��تناک 

ترین داستانی است که تابه حال شنیده ام. 
وی افزود: زمانی که داش��تم گزارش��ی درباره 
سرنوشت یکی از روستاهای میانمار تهیه می کردم، 
متوجه اتفاقات و جنایات بس��یار وحشتناک ارتش 
میانمار علیه مس��لمانان روهینگیا ش��دم. در این 
میان در اقدامی برای کاهش اعتراض های درونی، 
نخس��ت وزیر انگلیس گفت به نظر می رسد بحران 
روهینگیا پاکسازی قومی است و حکومت و ارتش 
 میانم��ار بای��د مس��ئولیت آن را برعه��ده بگیرند. 
ترزا می نخس��ت وزیر انگلی��س گفت که از تصاویر 
منتش��ر ش��ده میانمار، ب��ه نظر می رس��د بحران 

روهینگیا پاکسازی قومی باشد. 
به نوش��ته سایت ش��بکه خبری اسکای نیوز، 
خانم می طی س��خنانی گفت بای��د روابط بریتانیا 
با کش��ورهای آسیایی عمیق تر ش��ود تا با مسایل 
اساس��ی مب��ارزه ک��رد. وی اف��زود، این مس��ایل 
ش��امل کره ش��مالی و برنامه اتمی این کشور نیز 
می ش��ود. نخست وزیر انگلیس در ادامه گفت، این 
همکاری ها باید برای افزایش تالش ها در راس��تای 
مقابله با ش��رایط بد مردم روهینگیا باش��د چراکه 
مس��اله روهینگیا، بحرانی انس��انی است و مقامات 
میانمار به ویژه ارتش این کش��ور باید مس��ئولیت 
آن را برعه��ده بگیرند. انگلیس تا به امروز در برابر 
این کشتارها س��کوت کرده و اقدامی برای مقابله 

صورت نداده است. 

گزارش عفو بین الملل از استمرار نسل کشی مسلمانان در میانمار

دردهای روهینگیا و جهانی که همچنان خاموش است

همزم��ان با اس��تمرار بحران 
از غـرب آسـیا مناب��ع خب��ری  س��وریه، 

توافقی می��ان گروه داعش و 
برخی مقامات محلی اس��تان »رقه« با همکاری و 
موافق��ت ائت��الف آمریکای��ی برای خ��روج صدها 

تروریست داعشی از این شهر خبر داد.
بر این اس��اس، این توافق ب��رای خروج صدها 
تروریس��ت به همراه خانواده هایشان از شهر تحت 
محاص��ره رقه – بعد از 4 ماه نبرد با نیروهای ُکرد 
– در ازای آزادی ش��هروندان ع��رب، ُک��رد و دیگر 

ساکنین این منطقه بود.
کاروانی ش��امل تروریس��ت های بدنام و تعداد 
زیادی از جنگجوی��ان خارجی با هماهنگی آمریکا 
و انگلیس از رقه خارج و اکنون در سراس��ر سوریه 
پخش شده اند. حتی برخی از آنها توانسته اند خود 
را ب��ه ترکیه برس��انند. تعداد تروریس��ت های فرار 
کرده، ۲50 نفر به هم��راه ۳500 نفر خانواده های 
آنها ب��وده اس��ت. ائت��الف آمریکایی موس��وم به 
ض��د داعش مدعی اس��ت ک��ه توافق باعث ش��د 
خون ریزی ها در رقه به پایان رس��یده و این ش��هر 
با مقاومت کمتر آزاد ش��ود. وزیر دف��اع آمریکا از 

باقی ماندن نظامیان کش��ورش در س��وریه به بهانه 
مبارزه ب��ا داعش خبر داد. »جیم��ز متیس« وزیر 
دفاع ایاالت متحده بامداد سه ش��نبه از باقی ماندن 
نظامیان آمریکایی در خاک سوریه به بهانه مبارزه 

با گروه تروریستی داعش خبر داد.
متیس طی نشست خبری در پنتاگون با بیان 
اینکه تا زمانی که داعش بخواهد بجنگد، نظامیان 
آمریکایی در نیز در سوریه باقی خواهند ماند، اظهار 
داشت: »دشمن هنوز اعالم شکست نکرده است.« 
به نوشته خبرگزاری »رویترز« وی همچنین ضمن 
تاکید ب��ر اهمیت اقدامات طوالنی مدت برای صلح 
در س��وریه، افزود که نظامیان آمریکایی وسیله ای 
برای اعمال شروط واشنگتن در راهکار دیپلماتیک 
برای بحران س��وریه هستند و آمریکا از روندی که 
در ژنو به دس��ت آمد، عقب نش��ینی نخواهد کرد. 
وزارت دفاع روس��یه اعالم ک��رد، امتناع نیروهای 
ائت��الف به رهب��ری آمریکا از حم��الت هوایی به 
تروریس��ت های داع��ش که در حال عقب نش��ینی 

از »ابوکم��ال« س��وریه بودند، نش��ان داد که آنها 
از داعش حمای��ت می کنند. وزارت دفاع روس��یه 
تصاویر مربوط به خروج تروریس��ت های داعش از 
»ابوکمال« سوریه را منتشر کرده است. خبر دیگر 
آنک��ه درپی اعالم مخالفان س��وری برای برگزاری 
نشست در ماه جاری میالدی،  عربستان اعالم کرد 
که میزبان "نشست گس��ترده" طیف های مختلف 
مخالف س��وری از ۲۲ )اول آذر( ت��ا ۲4 نوامبر در 

ریاض خواهد بود.
 دولت س��عودی ک��ه حامی گروه موس��وم به 
"کمیته عالی مذاکرات" اس��ت، در بیانیه ای اعالم 
ک��رد ک��ه در این نشس��ت گروه های��ی نیز حضور 
خواهند یافت که کش��ورهای دیگر از آنها حمایت 
می کنند. خبرگزاری رس��می عربستان گزارش داد 
که این نشس��ت با هدف نزدیک کردن طرف های 
مخال��ف و یکپارچ��ه کردن هیئ��ت مذاکره کننده 
آنها برای از س��رگیری مذاکرات مستقیم در ژنو با 

نظارت سازمان ملل است.

در حوزه نظامی یمن خبر می رس��د نیروهای 
س��وری و عراقی پس از آزادسازی آخرین مناطق 
تحت اش��غال داعش در نوار مرزی مشترک خود، 
موف��ق ش��دند 140 کیلومت��ر از این ن��وار را آزاد 
کنند. گروه اطالع رس��انی االع��الم الحربی گزارش 
داد ک��ه نیروهای عراقی در جری��ان عملیات خود 
موفق ش��دند روس��تای »عکلة ص��واب« و پادگان 

»الکمونات« را آزاد کنند.
در ط��رف مقابل، نیروهای س��وری در داخل 
خاک خود و در نوار مرزی مشترک با عراق کنترل 
منطقه »وادی الصواب« و مزارع »فیضة البعاج« را 
به دس��ت گرفتند. با این پیشروی نیروهای عراقی 
و س��وریه، مرزهای دو کشور از خط ممتد از شهر 
بوکمال-گ��ذرگاه »القائ��م« در جن��وب تا گذرگاه 

»الولید-التنف« کامال آزاد شد.
خط تالقی میان ارتش��های عراق و س��وریه به 
طول 140 کیلومتر رس��ید. خط طولی بین این دو 
گذرگاه ۲15 کیلومتر است. تروریستهای نورالدین 
الزنکی می گوین��د که جبهه النص��ره مجری اوامر 
ترکیه اس��ت و بر سر همین مس��ئله از هفته پیش 
ش��دیدا در غرب حلب درگیر هس��تند. از امروز نیز 

دامنه این درگیریها شدیدا افزایش پیدا کرده است. 
تروریستهای النصره حمالت گسترده تری به 
مواضع عناص��ر الزنکی در این منطقه انجام دادند.
گ��روه اطالع رس��انی االعالم الحرب��ی می گویدکه 
دامن��ه درگیریها می��ان طرفین افزای��ش یافته و 
به ش��هرکهای خان العس��ل، الحیلونة، کفرتنین، 
کفرناها، محیط دارة عزة، الش��یخ س��لیمان، تقاد، 
هنگه��ای 111 و 4۶ ومنطق��ه »ضاحیة الکهرباء« 
رسیده اس��ت. منابع میدانی از تیراندازی گسترده 
میان طرفین خب��ر میدهند و میگویند که النصره 
در تالش اس��ت وارد این مناطق ش��ود. خبر دیگر 
آنک��ه تروریس��تهای داع��ش در ادام��ه تواف��ق با 
ُکردهای س��وریه، ب��دون هیچ درگی��ری در ریف 
ش��رقی دیرالزور، میدان نفتی التنک را در اختیار 
آن��ان قرار دادن��د. در آخرین مورد ای��ن توافقات، 
سوریه ش��اهی عقب نشینی داعش از میدان نفتی 
»التنک« و تحوی��ل آن به ُکردهای تحت حمایت 
آمریکا اس��ت. گروه اطالع رس��انی االعالم الحربی 
گزارش داد ک��ه داعش بدون هی��چ درگیری این 
می��دان نفتی را که در ش��رق دیرالزور واقع ش��ده 

است، تحویل نیروهای ُکرد داده است.

توافق مخفی داعش و ائتالف آمريکايی در رقه

 پرونده سیا بحران جديد
آمريکا و پاکستان 

دادگاه پاکس��تان با تش��کیل پرونده علیه 
س��ازمان س��یا این س��ازمان را در زمینه شـبــه قاره

اس��تفاده از پهپاده��ای آمریکای��ی برای 
کشتن مردم قبایلی پاکستان مقصر دانست.

قاضی »ش��وکت عزیز صدیقی« مس��ئول بررس��ی پرونده 
عملی��ات پهپاده��ای آمریکای��ی در دادگاه اس��الم آباد گف��ت: 
عملیات های س��ازمان س��یا در خاک پاکستان برخالف تمامیت 
ارضی و اس��تقالل این کش��ور اس��ت بنابراین دولت همچنین 
 وزارت کش��ور ای��ن موض��وع را ب��ا جدی��ت پیگی��ری کنن��د. 
»عبد الکریم خان« که برادرش »آصف اقبال« و فرزندش »زعیم 
اهلل« بر اثر حمله پهپادهای آمریکایی در ۳1 دسامبر سال ۲009 

در منطقه میر علی کش��ته شده بودند در دادگاه اسالم آباد علیه 
س��ازمان سیا تش��کیل پرونده داد. به گزارش نوای وقت، دادگاه 
بررس��ی پرونده سازمان سیا را به ۲4 نوامبر موکول کرد. بعد از 
فراهم شدن مقدمه تشکیل پرونده علیه سرویس امنیتی آمریکا 
این پرونده علیه رئیس س��ازمان سیا در پاکستان تشکیل شد و 
دادگاه آن را پیگیری می کند. دادگاه پاکستان در حال برقراری 
ارتب��اط با م��ردم محلی که از حمالت پهپاده��ای آمریکایی در 
وزیرس��تان آسیب دیده اند، می باشد تا مدارک الزم برای ارائه به 
مقامات آمریکایی در دس��ت داشته باشد. بعد از تشکیل پرونده 
علیه »جاناتان بانک« رئیس س��ازمان س��یا در پاکستان امکان 
تشکیل پرونده علیه تمام اعضای این سازمان فراهم شده است.

آمریکا در س��ال ۲010 به س��رعت »جانات��ان بانک« را به 
بهانه اینکه جانش در خطر اس��ت از پاکس��تان خارج کرد قبل 
از وی »گریک پیترز« از دیگر روس��ای سازمان سیا نیز به علت 
فاش ش��دن نامش به سرعت از پاکستان گریخت. یکی دیگر از 

روس��ای سازمان سیا که مجبور به فرار از پاکستان شد »مارک 
کارلتن« می باشد. کارلتن در زمان حمله نیروهای آمریکایی به 
مخفی گاه »اسامه بن الدن« در »ابیت آباد« یکی از روسای مهم 
س��ازمان سیا در پاکستان بود. تا کنون ۳ رئیس سازمان سیا به 
بهانه های مختلف از پاکس��تان خارج شده اند اما پرونده آنها در 

دادگاه بسته نشده است.
در صورتی که این روند ادامه پیدا کند، واش��نگتن مجبور 
خواهد شد تا رئیس سازمان اطالعاتی خود را از پاکستان خارج 
کند. کارشناس��ان پاکستانی معتقدند مهم نیست جاناتان بانک 
یا س��ایر روسای سازمان سیا در پاکستان مجازات شوند اما این 
موض��وع باعث خواهد ش��د تا آمریکایی درآینده تمام مس��ائل 
را مورد س��نجش قرار دهندو بعد از آن دس��ت به اقدام بزنند. 
حمل��ه پهپادهای آمریکایی به پاکس��تان که پ��س از به قدرت 
رس��یدن باراک اوباما در س��ال ۲009 افزایش قابل مالحظه ای 
یافت تاکنون باعث مرگ ش��مار زی��ادی از غیرنظامیان بی گناه 

ش��ده اس��ت. خبر دیگر آنکه کنگره آمریکا برای کمک مالی به 
پاکس��تان در س��ال ۲018 ش��رط اقدام علیه »لشکر طیبه« را 
حذف کرد و این کش��ور فقط باید علیه »ش��بکه حقانی« وارد 
عمل ش��ود. پی��ش از این نیز آمریکا مبل��غ 10 میلیون دالر را 
به عنوان پاداش برای دس��تگیری رهبر "لشکر طیبه" پاکستان 

تعیین کرده بود که این کار باعث خوشنودی هند شده بود.
س از اعالم استراتژی دونالد ترامپ در افغانستان، اختالفات 
پاکس��تان با آمریکا روز به روز در حال تش��دید است. تنش در 
روابط اس��الم آباد و واش��نگتن تا بدان جا ادامه یافته که حتی 
ژنرال باجوه فرمانده ارتش پاکستان ضمن دیدار با سفیر آمریکا 
در اس��الم آباد تاکید کرد: ما نی��ازی به کمک های مالی آمریکا 
نداریم. این س��خنان پس از آن مطرح ش��د ک��ه دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا طی س��خنانی، پاکس��تان را به حمایت از 
تروریس��م در افغانس��تان متهم و تهدید کرده بود که واشنگتن 

کمک های مالی خود به اسالم آباد را قطع خواهد کرد.


