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دهمین کمیسیون مشترک برجام به 
ریاست عراقچی و اشمیت برگزار شد

ایسنا| دهمیــن کمیسیون مشترک برجام 
دیروز درحالی برگزار شــد که تصمیم و اصرار 
ترامپ برای خارج شــدن از توافق هســته ای 
همچنــان ایــن توافــق را تهدیــد می کند. 
کمیســیون مشــترک برجام میــان ایران و 
کشــورهای 1+5 صبــح روز چهارشــنبه در 
هتل کوبورگ وین به سرپرســتی سیدعباس 
عراقچی، معــاون وزیر خارجه ایــران و هلگا 
اشــمیت، معاون مسئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپــا و با حضور معاونــان و مدیران 
سیاسی 6 کشــور )آمریکا، روســیه، فرانسه، 

انگلستان، چین و آلمان( برگزار شد.
سیدعباس عراقچی، رئیس هیأت ایرانی که 
این نشست را برای نخستین بار در غیاب همکار 
خود، مجید تخت روانچی سرپرســتی می کند، 
روز سه شــنبه بعد از ورود به وین در چند دیدار 
جداگانه با همتایان خود در گروه 1+5 گفت وگو 

کرد.
عراقچی روز سه شنبه در نشســت کارگروه 
رفع تحریم ها در سطح کارشناسان ارشد ایران 
و 1+5 شرکت کرد. وی همچنین در ناهار کاری 
با هلگا اشمیت، معاون فدریکا موگرینی، رئیس 

سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت وگو کرد.
عراقچی با اشاره به مواضع اخیر دولت آمریکا 
در رد پایبندی ایــران به برجــام، تالش برای 
خروج یک طرفه از این توافــق را برخالف اصل 
حسن نیت و فضای سازنده ای که در بندهای ۲6، 
۲۸ و ۲۹ مورد تأکید قرار گرفته است، دانسته و 
گفته است که در این نشست تالش خواهد شد 

به درک واحد و جمع بندی های واحدی برسیم.

دفاع موگرینی از ضرورت حفظ برجام
از ســوی دیگر، فدریکا موگرینی، مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته است: »ما 
نمی توانیم اجازه دهیم توافقی که کارساز بوده و 

به اهدافش رسیده است، از بین برود.«
موگرینی در نشســت مقدماتی پارلمان اروپا 
در استراســبورگ گفت: »ادامــه اجرا و حفظ 
توافق هســته ای با ایران یک ضرورت اســت. 
ما نمی توانیم یک تنش دیگــر در خاورمیانه و 
یک بحران هســته ای دیگر را تــاب بیاوریم. ما 
نمی توانیم تحمل کنیم که اعتبــار یک توافق 
چند جانبه که به تصویب شورای امنیت سازمان 
ملل نیز رسیده است، تضعیف شود و همچنین 
نمی توانیــم توافقی را که کارســاز بــوده و به 

اهدافش رسیده است، از بین ببریم.«
موگرینی با بیان این که توافق هسته ای برای 
امنیت اتحادیه اروپا، منطقه و فراتر از آن ضروری 
اســت، اظهار کرد: »این توافق به ویژه با توجه به 
بحران هسته ای با کره شمالی بسیار اهمیت دارد. 
ما با توافق هســته ای توانستیم قوی ترین نظام 
راستی آزمایی را ایجاد کنیم. آژانس بین المللی 
انرژی اتمی نیز تاکنون ۹ بار تأیید کرده اســت 
که ایــران به تمام تعهدات هســته ای اش عمل 

می کند.«
وی در ادامه گفت: »1۲ سال مذاکرات بشدت 
سخت، تحت رهبری اتحادیه اروپا سبب شد تا 
به این نتیجه دست یابیم. مذاکره مجدد بر سر 
توافق یا بخشــی از آن به هیچ عنوان یک گزینه 
نیست.« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
افزود: »پس از آن کــه رئیس جمهوری ترامپ 
اســتراتژی جدید آمریکا در قبال ایران را اعالم 
کرد، ما اروپایی ها موضع خود را بســیار شفاف 
نشان دادیم. حفظ این توافق در راستای منافع 
مشــترک ما و بهترین راه برای آمریکاست تا به 
نگرانی هایش در زمینه امنیتی که نگرانی ما نیز 

هست، رسیدگی کند.«
این درحالی است که سارا سندرز، سخنگوی 
کاخ  سفید گفته است: »اگر اصالحات مناسب 
برای توافق هسته ای در کنگره و توسط متحدان 

آمریکا انجام نشود، توافق پایان خواهد یافت.«
سخنگوی کاخ  سفید در نشست خبری روز 
سه شنبه خود در پاسخ به ســوالی درباره نبود 
طرحی در کنگــره آمریکا بــرای وضع مجدد 
تحریم هــا علیه ایــران با وجود فرارســیدن 
ضرب االجــل قانونگذاران گفت کــه دولت به 
تالش و تشویق برای پیشرفت در زمینه اصالح 
توافق هسته ای با ایران در کنگره آمریکا ادامه 

می دهد.
ســندرز در ادامــه گفــت: »در واقــع هیچ 
ضرب االجلی برای اقدام تــا پایان هفته تعیین 
نشــده بود و دولت هــم هیچ درخواســتی از 
کنگره برای ارایه طرحــی در زمینه بازگرداندن 

تحریم های مرتبط با برجام نداشته است.«
وی همچنین هشــدار داد که اگر اصالحات 
مناســب از طریق کنگره و متحدان آمریکا در 
توافق هســته ای انجام نشــود، برجام متوقف 

خواهد شد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در ماه 
اکتبر از تأیید توافق هسته ای ایران و گروه 5+1 
که در ژوئیه ۲015 حاصل شــد، خودداری کرد 
و با این کار سرنوشــت توافق را به کنگره سپرد. 
اما همزمان با پایان 60 روز فرصت اعضای کنگره 
برای تصمیم گیری درباه وضع مجدد تحریم ها 
علیه ایــران و آینــده توافق هســته ای برخی 
دســتیاران قانون گذاران آمریکایی خبر داده اند 
که ایــن هفته کنگره بــدون آن که درخصوص 
بازگردانــدن تحریم های هســته ای تصمیمی 
بگیــرد از این ضرب االجل که به پایان رســیده 

است، عبور خواهد کرد.
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شــهروند|  در حالی  که درگیری ها و اعتراض ها 
به تصمیــم ترامپ در مــورد به رسمیت شــناختن 
بیت المقدس به  عنوان پایتخت اسراییل همچنان ادامه 
دارد، سازمان همکاری اسالمی در اجالس فوق العاده 

خود در استانبول تصمیم آمریکا را محکوم کرد.
این نشســت یک روزه در پاســخ به تصمیم دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن 
بیت المقدس به  عنوان پایتخت اسراییل در استانبول 
برگزار شــد و در آن نوزده کشــور در باالترین سطح 
شــرکت کردند. روسای جمهوري کشــورهای ایران، 
ترکیه، افغانستان، لبنان، یمن و جمهوری آذربایجان 
و همچنین پادشاه اردن، امیران قطر و کویت و رئیس 
تشــکیالت خودگردان فلســطینی در این نشست 

فوق العاده حضور داشتند.
سازمان همکاری کشورهای اسالمی در  سال 1۹6۹ 
بنیان گذاشته شد و 5۷ عضو دارد. نشست ویژه سازمان 
همکاری اسالمی پس از تصمیم ترامپ توسط رجب 

طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه فراخوانده شد.
پیش نویس پایانی نشست سران سازمان همکاری 
اسالمی از ایاالت متحده خواسته است تا از روند صلح 
عقب نشینی کند. همچنین در بیانیه پایانی نشست 
سران کشورهای سازمان همکاری اسالمی از شورای 
امنیت خواسته شده اســت تا مجددا بر وضع قانونی 
شهر قدس تأکید کند. این پیش نویس تصمیم دونالد 
ترامپ، رئیس جمهــوری آمریکا در خصوص قدس را 
باطل خوانده و بر مرکزیت داشــتن مسأله فلسطین و 
قدس شریف برای امت اسالمی تأکید کرده است. این 
کشورها خواهان به رسمیت شناختن کشور فلسطین 

با پایتختی قدس شرقی شده اند.
پیش نویس پایانی نشست سران از ایاالت متحده نیز 
خواسته است تا از روند صلح عقب نشینی کند. در این 
پیش نویس به این امر اشاره شده است که دولت آمریکا 
مسئول پیامدهای ناشی از عدم بازگشت از این تصمیم 

خود است.
اردوغان: دولت اسراییل تروریست است

آقای اردوغان در افتتاحیه این اجالس دولت اسراییل 
را به عنوان »حکومتی تروریستی« معرفی کرد و قدس 
را خط قرمز ترکیه خواند و گفت: »آنچه اســراییل با 

فلسطینیان می کند گرگ با گوسفندان نمی کند.«
رئیس جمهوري ترکیه با تأکیــد بر این که تصمیم 
ترامپ باید توسط جامعه جهانی مورد تجدید نظر قرار 
بگیرد، گفت که به غیر از اسراییل هیچ کشوری از آن 
پشتیبانی نمی کند: »ما امروز برای بررسی تجاوزاتی 
که علیه مردم فلسطین و قدس رخ داده این جا جمع 
شدیم. قدس شهری تحت اشغال اسراییل است و نباید 
شاهد چنین تصمیماتی از ســوی هر کشوری با هر 

جایگاه و اعتباری باشیم. تصمیم ترامپ مخالف قوانین 
بین المللی است و اسراییل تنها طرفی است که آمریکا را 

در این تصمیم تأیید کرده است.«
اردوغان با بیان این که »تصمیم ترامپ هیچ چیز را 
عوض نمی کند« گفت: »آمریکا با اقدامات نادرستش 
باعث پیامدهای خطرناکی در منطقه شــده به جای 

این که صلح را در جهان برقرار کند.«
او ضمن تأکید بر این که قدس خط قرمز این کشور 
است، اعالم کرد، زمان آن رســیده که جهان »کشور 
فلســطین« را برای تغییر معادالت فعلی به رسمیت 

بشناسد.
رئیس جمهوری ترکیه گفت: »هر کســی که چند 
دقیقــه در خیابان های بیت المقدس پیــاده راه برود، 
متوجه خواهد شد که این شــهر تحت اشغال است.« 
رئیس جمهوری ترکیه گفت: »اگر به نقشه فلسطین و 
اسراییل نگاه کنیم، می بینیم اشغالگري های اسراییل و 
کاهش اراضی فلسطینی از  سال 1۹4۸ به مراتب ادامه 
داشته و متاسفانه اراضی اســراییلی چند برابر اراضی 
فلسطین شده است. نقشه فلسطین و اسراییل نشان 
می دهد که اسراییل دولتی اشغالگر و تروریست است.«

عباس: دیگر نقش آمریکا را نمی پذیریم
محمــود عباس، رئیــس تشــکیالت خودگردان 
فلسطین نیز در اجالس ســازمان همکاری اسالمی 
سخنرانی کرد. او در سخنان خود اعالم کرد که آمریکا 
با این تصمیم خود جانب اسراییل را گرفته و صالحیت 
مذاکــرات صلح بین اســراییل و فلســطین را ندارد: 
»آمریکا از طرح ظالمانه انگلیس برای مصادره اراضی 
فلسطینی ها به نفع اسراییل حمایت کرد و اکنون ده ها 

 ســال از این اقدام می گذرد. امروز نیز ترامپ، قدس را 
به اسراییل هدیه کرد به شکلی که گویا قدس یکی از 

شهرهای آمریکا است که آن را به اسراییل می بخشد.«
عباس هم تصمیم آمریکا را نقض حقوق بین المللی 
دانست و تأکید کرد: »ما هیچ نقشی برای آمریکا در روند 
صلح قایل نیستیم؛ آنها نشان دادند که کامال در طرف 

اسراییل قرار دارند.«
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین بیت المقدس 
را »خط قرمز« فلســطینی ها خواند و گفت این شهر 
»همیشه پایتخت فلسطین خواهد ماند« و »باید تمامی 
اراضی اشغال شده توسط اسراییل در سوریه و لبنان نیز 

آزاد شود.«
وی با اشــاره به طرح های کنگــره آمریکا مبنی بر 
تروریستی خواندن سازمان آزادیبخش فلسطین تأکید 
کرد: »ما تروریست نیستیم بلکه شما تروریست هستید. 
اسراییل زمانی که به اراضی ما یورش برد و ده ها روستا 
را منهدم کرد و تمامی قطعنامه های بین المللی را زیرپا 
گذاشت، بازخواست و مجازات نشــد. اسراییل حتی 
به یک قطعنامه هم متعهد نبوده اســت. چه کسی از 

اسراییل حمایت می کند؟«
محمود عباس با بیان این که فلســطینی ها به صلح 
پایبند هســتند و پایبنــد خواهند مانــد، گفت: »ما 
مخالف خشونت خواهیم بود و به صلحی که برخاسته 
از قطعنامه های بین المللی باشد، پایبند خواهیم ماند.« 
وی در ادامه افزود: »طبق قطعنامه های شورای امنیت 
که آمریکا خود یکی از اعضای آن اســت، کشــورها 

نمی توانند سفارت های خود را به قدس انتقال دهند.«
رئیس تشــکیالت خودگردان فلسطین در بخش 

دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه، براساس قوانین 
بین المللی برای تشکیل یک کشور باید مرز وجود داشته 
باشــد، گفت: »چطور می توان کشوری را به رسمیت 
شناخت که مرز ندارد در نتیجه به رسمیت شناختن 

اسراییل امری باطل است.«
عباس از کشورهای جهان خواست که در به رسمیت 
شناختن اســراییل تجدیدنظر کنند و از کشورهای 
شورای حقوق بشر نیز خواست تا تشکیل جلسه دهند و 

به مسئولیت انسانی خود عمل کنند.
حســن روحانی، رئیس جمهوری ایران نیز در این 
اجالس حضور داشت. وی در توییتر نوشت: »تصمیم 
اخیر دولت آمریکا روشن کرد که آمریکا فقط به دنبال 
تأمین حداکثری منافع صهیونیســت ها است و این 
کشور هیچ احترامی برای حقوق قانونی فلسطینی ها 
قایل نیست. آمریکا هیچ وقت میانجی قابل اعتمادی 

نبوده و نخواهد بود.«
از سوی دیگر، ملک عبداهلل، پادشاه عربستان نیز در 
سخنرانی خود به مسأله قدس پرداخت. ملک سلمان 
در اجالس ســازمان همکاری اسالمی حضور نداشت 
اما دیروز، چهارشــنبه در پارلمان این کشور نسبت به 
تصمیم ترامپ ابراز تأسف کرد. او از حق فلسطینی ها 
برای داشتن کشوری مستقل دفاع کرد و گفت شرق 
بیت المقدس پایتخت فلسطین است. ملک سلمان از 
حل مســالمت آمیز بحران های منطقه و در رأس آنها 

مسأله فلسطین استقبال کرد.
دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری آمریکا هفته پیش 
بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسراییل به رسمیت 
شناخت. او رسما دســتور انتقال سفارت این کشور از 
تل آویو به بیت المقــدس را صادر کــرد. اقدامی که با 
مخالفت های جهانی ازجمله در فلســطین و چندین 

کشور اروپایی روبه رو شد.
شهرهای فلســطین از روز جمعه شاهد درگیری با 
نیروهای رژیم صهیونیستی اســت. در درگیری های 
روز سه شــنبه میان نیروهای رژیم صهیونیســتی و 
فلسطینیان در کرانه باختری و نوار غزه 1۲4 فلسطینی 
زخمی شدند. هالل احمر فلسطین در بیانیه ای اعالم 
کرد: 1۲4 فلسطینی در درگیری های روز سه شنبه با 
نیروهای رژیم صهیونیستی با گلوله پالستیکی و گاز 
اشک آور در مناطق مختلف نوار غزه و کرانه باختری و 
قدس زخمی شدند. در جریان این درگیری ها جوانان 
فلسطینی ورودی شمالی شــهر بیت لحم را در کرانه 
باختری بستند و به ســمت نظامیان اسراییلی سنگ 

پرتاب کردند.
تعدادی از اعراب ساکن تل آویو نیز در مقابل سفارت 
آمریکا در این شهر در اعتراض به اقدام ترامپ تظاهرات 

کردند.

رهبران کشورهای اسالمی تصمیم ترامپ را محکوم کردنداخبار    دیپلماسی

دولت آمریکا مسئول پیامدهای تصمیم خود است
 تعدادی از اعراب تل آویو در مقابل سفارت آمریکا در این شهر در اعتراض به اقدام ترامپ تظاهرات کردند

 کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی خواهان به رسمیت شناختن کشور فلسطین با پایتختی قدس شرقی شده اند

فرستاده سازمان ملل به سوریه با هیأت های نظام 
و مخالفان بــه صورت جداگانه در ژنــو دیدار کرد و 
این درحالی اســت که مخالفــان خواهان برگزاری 
مذاکرات جدی مستقیم با هیأت دمشق هستند. به 
گزارش ایسنا، مخالفان سوریه اعالم کردند که آنچه از 
مذاکرات ژنو ۸ باقی مانده فرصت جدی برای ورود به 

مذاکرات مستقیم با نظام است.
مخالفان درحالی این موضع را اتخاذ کرده اند که 
استفان دیمیستورا، فرستاده سازمان ملل به سوریه 
به آنها ابالغ کرده بود که هیأت دمشــق با مذاکرات 

مستقیم مخالف است.
از سوی دیگر دیمیستورا پیشنهاد داده که پرونده 
قانون اساســی و انتخابات ســوریه را به کنفرانس 
سوچی واگذار کنند اما فراس الخالدی، عضو هیأت 
مخالفان تأکید کرد که مخالفان ارتباطی با بررسی 
مسأله کنفرانس سوچی ندارند. وی گفت که مخالفان 
سوریه هرگز در نشست ســوچی شرکت نخواهند 
کرد مگر این که این نشست به تحقق انتقال سیاسی 
و توقف نقض هــای صورت گرفته از ســوی نظام و 

تضمین بازگشت آوارگان بینجامد.
مخالفان سوریه روز سه شــنبه در بیانیه ای اعالم 
کردند که هدفشان رسیدن به تغییر ریشه ای فراگیر 
و عمیق در سوریه است و با هرگونه پیش شرطی از 
سوی نظام سوریه مخالفند. در این بیانیه بر لزوم پایان 
فاجعه انسانی در ســوریه از طریق اجرای قطعنامه 
۲۲54 شورای امنیت بدون پیش شرط تأکید شده 

است.
دور اول ژنو ۸، ۲۸ نوامبر آغاز شد و چهار روز ادامه 
داشت اما بعد از خروج هیأت نظام از ژنو برای چند روز 
متوقف و هفته گذشته مجددا ازسرگرفته شد. با وجود 
پافشاری مخالفان و آمریکا بر لزوم برکناری بشار اسد، 
رئیس جمهوری سوریه، الکساندر الورنتیف، فرستاده 
ویژه روســیه به ســوریه تأکید کرد که باید به اسد 
فرصت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سوریه 

داده شود چراکه مانعی در این زمینه وجود ندارد.
مذاکرات ژنو روز سه شنبه ادامه داشت و دیمیستورا 
با هیأت دمشق و مخالفان دیدار کرد. یحیی العریضی، 
سخنگوی هیأت مخالفان تأکید کرد که هیأت دمشق 

به دیمیستورا گفته که در مذاکرات مستقیم شرکت 
نمی کند همین مســأله روند مذاکرات را ســخت 

می کند.
دیمیستورا با هیأت دمشق با ریاست بشار الجعفری 
دیدار کرده اما جزییات این دیدار فاش نشده است. 
منابع می گویند دیمیستورا در حل معضل مذاکرات 

مستقیم موفق نشده است.
قرار اســت دور کنونی مذاکرات ژنــو اواخر هفته 
جاری به پایان برسد. هیأت عالی مذاکره کنندگان 
مخالف خواهــان نشســت رو در رو و آغاز مذاکرات 

درباره انتقال سیاسی هستند.
بازی مخالفان تمام شده است 

یک مخالف سوری برجســته به النشره گفت که 
اوضاع مخالفان این روزها خوب نیست به ویژه این که 
طرف روســی کامال بر تمامی ابعاد بحران ســوریه 
ســیطره دارد، درحالی که آمریکا تنها بر نیروهای 
ســوریه دموکراتیک تکیه کرده است. وی گفت که 
برخی از کشــورهای اروپایی به مخالفان نصیحت 
کرده اند که به مســکو نزدیک شــوند چراکه تنها 

کشوری اســت که قادر به حل بحران سوریه است. 
وی افزود: »اکنون مخالفان دیگر هیچ گونه حمایت 
بین المللــی ندارند که بتوانند روی آن حســاب باز 

کنند.«
این مخالف سوری گفت: »تهدید درباره نشست 
ســوچی ازجمله فشارهایی اســت که مخالفان در 
معرض آن قرار گرفته اند. نگه داشتن روند ژنو بسیار 
بهتر از رفتن به یک روند دیگر است که در آن مسکو 
امرو نهی کند. اگر امروز از ژنو خارج شویم و بعد از همه 
اتفاقاتی که افتاده به مردم سوریه بگوییم سرنوشت 
بشار اسد قابل مذاکره نیست چگونه می توانیم با مردم 

روبه رو شویم؟«
این مخالف گفت که برخی از طرف های بین المللی 
و منطقه ای به صورت مســتقیم یا غیرمستقیم به 
مخالفان ابالغ کرده اند که »بازی تمام شده است« و 
بهتر است در برخورد با تحوالت واقع بین تر باشند. وی 
درنهایت گفت که مخالفان به دلیل بی توجهی برخی 
گروه های منطقه ای و بین المللی که حامی شان بودند، 

سقوط کردند.

دیمیستورا با دولت و مخالفان سوری در ژنو دیدار کرد

اصرار مخالفان برای مذاکره مستقیم

مســئول آژانس امدادرســانی وابسته به دولت 
آمریکا اعالم کرد که هیچ نشانه ای مبنی بر کاهش 
محاصره بنادر یمن از سوی ائتالف متجاوز عربی 
جهــت ورود کمک ها به مناطقی کــه در معرض 
قحطی و گرسنگی هستند، وجود ندارد. به گزارش 
ایسنا، به نقل از روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، 
مارک گرین، مدیر اداری آژانس توسعه بین المللی 
آمریکا از ائتالف متجاوز عربی به رهبری عربستان 

خواست بنادر یمن را باز کند.
وی همچنین از گروه انصاراهلل یمن خواســت تا 
با برقراری آتش بس اجازه ورود کمک های غذایی 
و تجهیزات پزشکی را برای ده ها هزار یمنی که در 

نتیجه درگیری ها در محاصره هستند، بدهد.
رئیس آژانــس توســعه بین المللــی آمریکا 
خاطرنشان کرد: »متاسفم از این که نمی توانم بگویم 
محاصره کاهش یافته است. ما آماده پاسخگویی به 

این فاجعه انسانی هستیم.«
گرین ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به بحران 

یمن و ناکامی در انتقال ســوخت به این کشــور 
جهت دســتیابی به آب آشــامیدنی سالم گفت: 
»برخی از مناطق فاقد آب شــرب سالم هستند یا 
این که به زودی از آب شــرب محروم می شــوند و 
این موضوع در هــر دو حالت باعث ترس و نگرانی 
شدید درخصوص بیماری وبا یا از حیث زنده ماندن 

است.«
هماهنگ کننده سازمان ملل اخیرا اعالم کرده 
بود که محاصره کاهش یافتــه اما وضع همچنان 
ترسناک است، به طوری که حدود ۸.4 میلیون تن 

در معرض گرسنگی و قحطی هستند.

مسئول امدادرسان آمریکایی: نشانه ای از کاهش محاصره بنادر یمن وجود ندارد

یک مقام ارشــد ســازمان ملل متحد در شورای 
امنیت از »قســاوت های جنســی وحشــتناک و 
دلهره آور« ســربازان میانماری علیه زنان مسلمان 
روهینگیایی ســخن گفت و تأکید کرد نهاد مذکور 
از این منطقه بازدید کرده و خواستار توقف حمالت 
به غیرنظامیان شــد. به گزارش ایســنا، به نقل از 
خبرگزاری رویتــرز، پرامیال پتن، فرســتاده ویژه 
دبیرکل سازمان ملل متحد در امور مقابله با خشونت 
جنســی در مناطق درگیر در جلسه شورای امنیت 
گفته های زنــی را بازگو کرد که 45 روز در دســت 
سربازان میانماری اسیر بوده و مکررا مورد تجاوز قرار 

گرفته است.
او همچنین ســخنان زن دیگری را بیان کرد که 
حین تجاوز جنسی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و 
بینایی یک چشــمش را از دست داده است. پرامیال 
پتن گفت: »برخی شــاهدان گزارش دادند پیش از 
آن که چندین سرباز میانماری تا زمان مرگ زنان و 
دختران را مورد تجاوز قرار دهند، آنها را به صخره یا 

درختی می بستند.«
این مقام افزود: »برخی از زنان از قساوت سربازان 
و غرق کردن نوزادان در چاه های روســتاها سخن 
گفتند. چند زن به من گفتند که چگونه ســربازان 
نوزادانشــان را داخل آتش می انداختند و بعد آنها 
را روی زمین می کشــیده و می بردند و مورد تجاوز 

گروهی قرار می دادند.«
او گفت: »تدوین یک قطعنامه شــورای امنیت با 
درخواست توقف فوری خشونت ها علیه غیرنظامیان 
در ایالت راخین و انجام تدابیری برای محاکمه عامالن 

این جنایت ها پیام مهمی ارسال خواهد کرد.«

گزارش مقام سازمان  ملل درباره قساوت ارتش میانمار علیه روهینگیایی ها

اخبار  جهان

آمریکا: روسیه و چین تهدید جدی 
برای امنیت ملی ما هستند

ایسنا| مشاور رئیس جمهوری آمریکا در امور 
امنیت ملی گفت که روسیه و چین جزو کشورهای 
تهدیدآمیز برای ایاالت متحده هستند. هربرت 
مک مستر، مشــاور امنیت ملی رئیس جمهوری 
آمریکا افزود: »در اســتراتژی جدید امنیت ملی 
آمریکا روسیه و چین به عنوان کشورهای خطرناک 
گنجانده خواهند شد.« وی گفت: »مسکو و پکن 
نظم و ثبات بین المللی را تضعیف کرده و استقالل 
ملی همسایگان و حاکمیت قانون بین المللی را 

نادیده می گیرند.«
این مقام آمریکایی ادعا کرد: »روســیه اولین 
کشوری بود که جنگ نســل جدید را آغاز کرد. 
روســیه با فعالیت های تخریبی، اطالعات غلط و 
تبلیغاتی با استفاده از ابزار سایبری که در مناطق 
مختلف به کار گرفته، تالش می کند کشورهای ما 
را تقسیم کند و آنها را در برابر یکدیگر قرار داده و 
بحران بی اعتمادی به راه اندازد.« به گفته مشاور 
رئیس جمهوری آمریکا، چین نیز با تجاوز اقتصادی 
خود، نظم اقتصــادی جهان را تهدید می کند که 
باعث می شود صدها میلیون نفر در سراسر جهان 

در فقر زندگی کنند.

نیروهای نظامی روسیه حداقل 
۴۹ سال در سوریه می مانند

ایسنا| رئیس جمهوری روسیه الیحه گسترش 
پایگاه های نظامی این کشور را در سوریه به دوما 
فرستاد. براساس این الیحه، پایگاه نیروی دریایی 
روسیه در طرطوس به مدت 4۹ سال باقی خواهد 
ماند و در صورت توافق دو کشور، به طور خودکار 
برای ۲5 ســال آینده آن نیز تمدید خواهد شد. 
براساس این طرح تمامی نیروهای نظامی، اموال 
و تجهیزات نظامی روسیه در این پایگاه از مصونیت 
کامل مدنــی و اداری جمهوری عربی ســوریه 
برخوردار هستند و دولت سوریه حق احضار افراد 
و تفتیش اموال روسیه را نخواهد داشت. همچنین 
حق دولت روســیه برای ارســال پرسنل مورد 
نیاز خود به این پایگاه نظامی در سوریه محفوظ 
می ماند. پس از خروج نیروهای روســی از خاک 
سوریه به دستور والدیمیر پوتین، دو پایگاه نظامی 
طرطوس و حمیمیم همچنان در اختیار روسیه 

باقی خواهد ماند.

العبادی: جهان مدیون عراق است  
ایسنا| نخست وزیر عراق اعالم کرد که به دلیل 
جانفشانی هایی که عراق در جنگ علیه تروریست 
داشــته، جامعه بین الملل مدیون عراق اســت. 
حیدر العبادی، نخســت وزیر عراق در سخنانی 
در حاشــیه کنفرانس آب وهوا در پاریس با بیان 
این که مشارکت عراق در نشست های بین المللی 
امری اساســی و کارآمد اســت، گفت: »به دلیل 
جانفشــانی هایی که عراق علیه تروریسم داشته 
و رنجی که متحمل شده اســت، جهان مدیون 
عراق اســت و موفقیت های گســترده نیروهای 
عراقــی می طلبد که جامعه بین الملــل در کنار 
عراق بایســتد.« وی افزود: »عراق درحال حاضر 
تغییر کرده است و جهان به سمت عراق می آید. 
ما زمانی که با داعش می جنگیدیم کمک هایی را 
که جامعه بین الملل به ما می کرد، مشخص کردیم 
و در میدان نبرد جز عراقی ها حضور نداشتند و ما 
از جامعه بین الملل خواهان حمایت اطالعاتی و 

لجستیکی شدیم و این امر نیز تحقق یافت.«
حیدر العبادی گفت: »ما از جهان نمی خواهیم 
که میلیاردها دالر به مــا بدهد. ما واقع بینانه عمل 
می کنیم و نیازمند کمک های اساســی هستیم.« 
وی تأکید کرد: »عراق باید به دلیل تجربه موفقش در 
مرکز توجهات باقی بماند و ما باید این مرکز توجه را 
نگه داریم و عراقی ها خودشان می توانند بلند شوند.« 
وی گفت: »روابط عراق با کشورهای جهان به دلیل 
منافع مشترک بوده و این روابط برای ادامه حمایت 

بین المللی از عراق امری ضروری است.«

فرانسه ۱۵۰ تا ۲۰۰ »صرافی مخفی« 
داعش را شناسایی کرد

ایسنا|  ســازمان مبارزه با پولشویی و حمایت 
مالی از تروریسم در وزارت کشور فرانسه اعالم کرد 
که 150 تا ۲00 صراف مخفی که حمایت مالی از 
داعش را در لبنان و ترکیه برعهده داشتند مشخص 
کرده اســت. برونو دال، مدیر این سازمان در ارایه 
گزارش خود با محوریت »خطرات پولشویی ها و 
حمایت مالی از تروریســم« به خبرنگاران گفت: 
»ما در راستای مشخص کردن 150 تا ۲00 تن از 
حامیان مالی نیروهای داعش که اساسا در لبنان و 

ترکیه حضور دارند، تالش کردیم.«
وی افزود: »آن صراف های پنهانی داعش که به 
صورت مخفیانه فعالیت می کنند، اموالی را دریافت 
می کنند تا به داعش قدرتی را برای ادامه فعالیتش 
بدهند.« برونو دال ادامه داد که سازمان در تعیین 
حامیان مالی جدید داعــش که بر حمایت مالی 

خارجی حساب باز کرده تمرکز کرده است.
وی افزود: »یک حســاب باز کردن استراتژیک 
واقعی همزمان با پراکنده شدن داعش مطرح است 
که در زمینه تعیین اماکــن حامیان مالی جدید 
داعش است تا شناسایی اماکن استقرار داعشی ها 

در آینده را هم برای ما راحت تر سازد.«
همزمان با خروج داعش از عراق و ســوریه، این 
گروه از منابع مالی اولیه خود نظیر غنایم جنگی و 
باج خواهی از ساکنان محروم شده و به دنبال منابع 

مالی خارجی است.
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