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سکوت در برابر نسل کشی

اندیشکده روز
اردوغان از قطار دموکراسی پیاده می شود؟
مرکزمطالعاتاستراتژیکخاورمیانهنوشت:بهنظرمیرسد
اردوغان دغدغه ای برای دور شــدن از اتحادیه اروپا ندارد .او
میخواهدمردمشبپذیرندکهاروپاییهاوترکهایترکیه،
هویت های متفاوتی دارند .اردوغان به مانع تراشی اتحادیه
اروپا درباره اســامی بودن ترکیه به عنــوان یک فرصت نگاه
و برای ارتقای قدرتش نــه از طریق رفتن به ســوی اروپا بلکه
بازگشت به هویت عثمانی اســتفاده می کند .خرید سامانه
موشکیاس ۴۰۰-ازروسیهنیزباهمینرویکردصورتمی
گیرد .کشــوری که زمانی آرزوی پیوســتن به اتحادیه اروپا را
در سر می پروراند ،امروز با مخالفت با رسانه ها و آزادی بیان
و ترویج نقــش مذهب در زندگــی روزمره مردم ،روز بــه روز از
اینآرزوهافاصلهمیگیرد.منتقداناردوغانمیگویندوی
در یک سخنرانی گفته دموکراسی مانند قطاری است که با
رسیدن به مقصد می توان آن را ترک کرد .با احتمال صحت
اینموضوع،میتوانگفتشایداردوغاندرحالپیادهشدن
ازقطاردموکراسیاست.

اظهار نظر روز

اعضای شورای هنر هم استعفا کردند

نبی شریفی

در سرزمینی که آنگ ســان ســوچی ،جایزه صلح نوبل را
گرفته« ،نســل کشــی» اتفاق می افتــد ،اما همــان جامعه
بیــن المللی کــه از روی «آگاهی» جایزه صلــح را به یکی از
شــهروندان میانمار داده ،چشــم خــود را از جنایت در این
کشــور می بندد .بر اســاس بیانیه ســازمان ملل متحد در
سال  ،1948از موارد پیشرو به عنوان نسل کشی یاد می
شــود :الف) هرگونه اقدام به نابودی کل یک گروه نژادی،
ملی ،مذهبی مانند کشتار دســته جمعی یک گروه خاص
ب) ایجاد لطمه های روانی و جسمانی بر یک گروه خاص،
ضربــه زدن تعمدی بــه افراد یــک گروه خــاص ج) تحمیل
معیارهایی بــرای جلوگیری از تولد فرزنــدان آنها د) جا به
جایی اجباری فرزنــدان گروهها به یکدیگــر .در این میان
اکنون خانه صدها مســلمان در ایالت راخین یک شــبه در
آتش سوخته و خاکستر می شــود .حق اعتراض با بایکوت
رسانه ای از آنها سلب می شود .مسلمانان اجازه شرکت
در انتخابات را ندارند .اقلیت چهار درصدی (یک میلیونی)
آنها به رسمیت شناخته نمی شود و در پایان آنها به دلیل
فرار یا اخــراج از این کشــور به بنگالدش یــا هند مهاجرت
می کننــد .در این شــرایط قدرتمندان جامعــه بین الملل
همچنان در شــادی کنار رفتن حکومت ژنرال ها از قدرت
و بر کرسی نشستن «هتین کیاو» به عنوان نماینده ملت و
برآمدن دموکراسی به سر می برند.
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از میانمارمانده ،ازهند رانده
دهلی دستور اخراج مسلمانان روهینگیایی را داد

ده ها هزار مســلمان روهینگیا برای رهایی از قتل عام و نســل کشی به
دست ارتش میانمار به هند و بنگالدش پناهنده شده اند اماوزارت کشور
هند اعالم کرده در پی شناسایی و اخراج مسلمانان روهینگیایی از این
کشور است .مسلمانان روهینگیا اکنون از میانمار مانده و از هند رانده
شده اند .به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما ،وزیر مشاور وزارت کشور
هند گفته کشــورش پیمان مربوط بــه پناه جویان را امضا نکرده اســت.
گفته می شــود در هند حدود  40هــزار نفر پناه جوی مســلمان زندگی
می کنند .کمیســاریای عالی ســازمان ملل متحد در امــور پناهندگان
« »UNHCRاعالم کرده برای بیش از  16هزار روهینگیایی ساکن هند
اوراق هویت صادر کرده اســت تا بنا بر گزارش های این سازمان ،آن ها
از بازداشــت های بی دلیل و اخراج از کشــور در امان باشند .روهینگیا
مردمی مسلمان از نژاد هند و آریایی هستند که در ایالت راخین در غرب
میانمار زندگی میکنند .تعــداد آن ها در میانمار به بیش از یک میلیون
نفر می رســد .اما به گفتــه یکی از پنــاه جویان ،مســلمانان اجازه ســفر
ندارند .حاال ،روهینگیایی هایی که در هنــد زندگی می کنند ،هرچند
اوضاع وخیمی دارند ،اما می گویند اگر به میانمار برگردند ،نظامیان و
بوداییان ،آن ها را خواهند کشت .در این شرایط ،دولت میانمار ،از ورود
کمیته حقیقت یاب ســازمان ملل به این کشــور برای بررســی وضعیت
جسمانی مسلمانان جلوگیری می کند.

...
سوریه

پنج روز پس از استعفای مشاوران اقتصادی ترامپ از «شورای صاحبان صنایع»،
و«شورایاتحادیهکارگری»،تمامیاعضایشورای«هنروعلومانسانی»کاخسفید
نیز درواکنشبهموضعگیریرئیسجمهورآمریکا،بهوقایعشارلوتزویلاستعفا
کردند.اعضایاینشوراکهنامهایآشناییازدنیایهنرآمریکادرمیانآنهاست،
در نامهای با یاد آوری حمایت ترامپ از گروه های افراطی نوشــتند« :چارهای جز
محکومیت تمام عیار نیســت .ما نمیتوانیم مثل مشاوران شــما در بخش غربی
کاخسفیدگوشهایبنشینیموحرفیعلیهصحبتهاواقداماتشمانزنیم».نامه
اعتراضیدرحالینگارششدکهمالنیاترامپهمسررئیسجمهورآمریکا،بهطور
سنتی،دبیرافتخاریاینشورابود.شورای«هنروعلومانسانی»کاخسفیداولینبار
سال ۱۹۸۲دردورهریاستجمهوریرونالدریگانشروعبهکارکرد.اینمیزاناز
انتقادهادرحالیاستکهترامپهفتهگذشتهدرواکنشبهحوادثنژادپرستانه
«شارلوتزویل»،گفتهردوطرفمقصرند.اما«آرنولدشوارتزنگر»،فرماندارسابق
کالیفرنیادرپیامخودخطاببهرئیسجمهورآمریکاگفت«:فرقهگراییونفرتدو
طرفندارد.اگرتصمیمگرفتیدزیرپرچمیبرویدکهنمادکشتارمیلیونهاانسان
است،دیگردوطرفبیمعناست».شوارتزنگراظهارکرد:ترامپسخنرانیبعدی
خود را این طور بنویسد «به عنوان رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا و به عنوان
یک جمهوریخواه ،هر گونه پشتیبانی از برتری نژاد ســفید را رد میکنم .حزب
آبراهام لینکلن از کســانی حمایت نخواهد کرد که پرچم جنگ شکســتخورده
استقاللخواهی(کنفدراسیون)راحملمیکنند».

...
لبنان

...

عطوان:

نمایشگاهی که نوید بخش
پایان جنگ سوریه است

توفانحزبا ...درمرزهای لبنان

آغازعملیاتارتشلبنانوحزبا...علیهداعشدرمرزسوریه
ارتش لبنان و حزبا ...بامداد دیروز عملیاتی را علیه داعش در قلمون غربی
با نام «و ان عدتم عدنا» (و اگر بازگردید ،ما هم برمیگردیم) آغاز کردهاند .این
عملیات همزمــان با عملیات ارتش لبنــان علیه داعش در خــاک لبنان انجام
میشــود .خبرگزاری رویترز تعداد نیروهای داعش را در مناطق مرزی شرق
لبنان  ۵۰۰نفر ذکر کرده است اما رســانههای عربی ،این شمار را تا هزار نفر
نیز عنوان کردهاند.چند ساعت پس از آغاز عملیات ،یکی از سرکردگان داعش
بهنام «احمد وحید العبد» که امیر شــرعی داعش در قلمون غربی بود ،خود و
اعضای تحت امرش را تسلیم نیروهای حزب ا ...لبنان کرد .به گزارش شبکه
المیادین ،میشــل عون ،رئیــس جمهور لبنان نیز دســتور آغــاز عملیات پاک
سازی منطقه کوهســتانی مرزی جرود عرســال ،که «فجر الجرود» نام دارد،
را صادر کرد .پیش از این حزب ا ...لبنان در طول یک هفته عملیات ،بیش از
 ۹۰درصد عرسال را آزاد کرده بود.جرود عرسال برای سالها به پناهگاهی
برای تروریست های مخالف بشــار اســد بدل و در عین حال سکونتگاه تعداد
نامعلومی از پناه جویانی شده بود که از جنگ ششســاله سوریه گریخته و به
آن جا پناه آورده بودند .نصرا ،...دبیرکل حزبا ...لبنان گفته است ،داعش
حدود  ۲۹۶کیلومتر مربع از دو طرف مرز بین لبنان و سوریه را در اختیار دارد
که  ۱۴۰کیلومتر مربع از آن در شرق لبنان واقع است.میتوان انتظار داشت
با آزادســازی کامل عرســال وقلمون ،ضریب ثبات و امنیت در لبنان و سوریه
بازهم افزایش یابد.

اسپانیا

...
روسیه

توقف آموزش نظامی معارضان
سوری توسط انگلیس

کاشت درخت،برنامه حزبا...درمرز
با فلسطیناشغالی

پلیس در تعقیب مظنون اصلی
حمله های اسپانیا

داعش؛ مسئول حمله تروریستی
با چاقودر روسیه

انگلیس ،پــروژه بحــث برانگیز آمــوزش معارضان
ســوری بــرای نبــرد بــا داعــش را متوقــف کــرد.
همزمان تیــم نیروهای تعلیــم دهنــده انگلیس از
ترکیه و اردن (مــکان تعلیم آموزشهــای نظامی )
خارج شــدهاند .ترکیــه نیز از هفته گذشــته کمک
های مالی خود به ائتالف مخالفان که حدود350
هزاردالردرماهبودراقطعکردهاست.درچارچوب
طرح تسلیح و آموزش مخالفان سوری در طول سه
سالدرکشورهایترکیه،اردنوعربستان،بیشاز
پنجهزارمخالفسوری،آموزشنظامیدیدهبودند.

پس از سفارش دبیرکل جنبش حزبا ...به کاشت
درخــت در مرز با فلســطین اشــغالی ،هیئت ویژه
برگــزاری اردوها در «حــزبا »...تصمیــم گرفته
اســت دیوارهای از درخــت در برابــر مواضع رژیم
صهیونیســتی ایجاد کند .نصرا ...به تازگی گفته
بود" :اکنون اســرائیل به وجود یک درخت در مرز
هم اعتراض میکند چون از مقاومت میترســد،
من از مردم میخواهم که بروند و درخت بکارند.
اسرائیل اصال لبنان را حساب نمیکرد اما االن به
وجود یک درخت در مرز اعتراض میکند".

وزارتکشوراسپانیااعالمکردشبکهتروریستیکه
در پشت حمله های تروریستی اسپانیا قرار داشت،
متالشیشدهاست.بااینحالمظنوناصلیحمله
بارســلون ،همچنان فراری اســت.همزمان،پلیس
کاتالونیا تعــداد زیادی کپســول گاز را از مخفیگاه
تروریستهادربارسلونکشفکردکهقراربودازآن
هادرحملهاخیربهعنوانمادهمنفجرهاستفادهشود.
اوضاعامنیتیدراسپانیادرسطحچهارم،یعنییک
سطح پایین تر از بیشترین میزان تهدید تروریستی،
پسازحملههایتروریستیمرگباراخیراست.

گروه تروریســتی داعش ،مســئولیت حمله فردی
ناشناسکهباچاقوبهمردمدرمرکزشهرسورگورت
روسیهیورشبردوهشتتنرازخمیکرد،برعهده
گرفت.درهمینحالرانندهیکخودرودرسیدنی
استرالیانیزبهسمتعابرانپیادهراندهوآنهارازیر
گرفتهاستکهدرنتیجهآنپنجنفرزخمیشدهاند.
همزمان،پلیسفنالنداعالمکردحملهباچاقوراکه
شنبهشبدرتورکوTURKUصورتگرفت،اقدامی
تروریســتی تلقی می کند و مظنــون این حمله یک
جوانمغربی 18سالهاست.

ســردبیر روزنامه رای الیــوم برگزاری نمایشــگاه بین المللی
تجارت دمشــق را نویدبخش پایان جنگ در ســوریه دانست.
عطوانگفت:مشارکت ۴۳کشور ازجملهفرانسه،انگلیسو
آلمان،نشانهمهمیازتغییراتبزرگدرزمینههایاقتصادی
و فرهنگی در کنار تغییرات سیاسی و در نتیجه برطرف شدن
ترس و نگرانی مردم ســوریه است .ســوریه به سرعت به سوی
آرامش پیش مــیرود و وارد مرحله بازســازی میشــود .یک
سیاستمدارمراکشیدرسفراخیرمبهطنجهدرمغرب،اتفاقی
مرا دید و به من گفت حال که این همه از قانون آمریکا موســوم
به «جاستا» برای محاکمه کشــورهای حامی تروریسم سخن
میگویمومطلبمینویسم،آیازمانآننرسیدهاستکهدرباره
جاستایعربیبرایمحاکمهکشورهایعربیحامیتروریسم
سخنبگویمومطلببنویسم،کشورهاییکهجنگوویرانیدر
سوریه به بار آوردند و باید غرامت این جنگ و ویرانی را به مردم
ســوریه بپردازند.عطوان تاکید کرد :این یادداشت بخشی از
وعده من به این سیاستمدار مراکشــی درباره جاستای عربی
استچراکهانتظاربازگشتسوریهابهجایگاهپیشرودرمیان
کشورهایعربیانتظارغیرمنطقینیستزیراسوریهکشوری
استکهبسیاریازدیگرکشورهاراآبادکردهاست.

خبرهای متفاوت
راز حضور مدل  28ساله در دفتر ترامپ

دیلی میل:هوپ هیکس مدیر موقت جدید دفتر ارتباطات
ترامپ ،در گذشــته مدل بوده و  ۲۸ساله اســت.وی پیش از
سیاست و آشنایی با ترامپ ،عالوه بر مدیریت روابط عمومی
شرکتپوشاکایوانکایترامپ،چندباریهمبهعنوانمدل
لباسهای دختر رئیس جمهور آمریکا جلــوی دوربین رفته
است.این همکاری با دختر بزرگ ترامپ ،باعث شد او مورد
توجه ترامپ قرار بگیرد .در سال  ،۲۰۱۴ترامپ ،هیکس را
برایمدیریتروابطعمومیبنگاههایمعامالتملکیخود
برگزیدهبود.

کتککاری همسرموگابهدرهتل!

بی بی ســی :پلیس آفریقای جنوبی برای ممانعت از خروج
«گریــس موگابــه» همســر رابــرت موگابــه رئیسجمهوری
زیمبابوه از آن کشور ،حکم "هشدار قرمز" صادر کرد.گریس
متهم شده در جریان سفرش به آفریقای جنوبی یک دختر را
دراتاقهتلیدرژوهانسبورگکتکزدهوزخمیکردهاست.
ازگریسموگابهبهعنوانیکیازجانشیناناحتمالیهمسر
 ۹۳سالهاشیادمیشودکهازدهه ۱۹۸۰میالدیتابهحال
قدرترادردستدارد.

CMYK

