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فحاشــی به همسر شــوهر ســابق برای یک 
شهروند انگلیســی ایرانی تبار دردسر ایجاد کرد. 
به گفته فعاالن ناظر بر حقوق  بازداشت شــدگان 
در امارات متحــده عربی، الله شــاهروش، یک 
شــهروند ایرانی تبار بریتانیا بــه دلیل آن که در 
فیس بوک خود همســر تازه  شــوهر سابقش را 
»اسب« خطاب کرده، ممکن اســت به دو سال 

زندان محکوم شود . 
شــاهروش، ۵۵ ساله و ســاکن لندن که برای 
شرکت در مراسم تشییع همسر سابقش به دوبی 
رفته بود در فرودگاه این شــهر بازداشــت  شده 
اســت.  او به خاطر دو نظری که روی عکس های 
عروسی مجدد همسر ســابقش در سال ۲۰۱۶ 
میالدی در فیس بوک نوشته بود،  بازداشت شده 

است . 
وزارت خارجــه بریتانیــا گفته کــه از خانم 
شاهروش حمایت می کند . به گفته فعاالن گروه 
»بازداشت در دوبی« الله شاهروش که مادر  یک 
فرزند است، ۱۸ سال با همســر سابقش زندگی 
کرده و حدود هشــت ماه از آن مدت را ســاکن 

امارات بوده است . 
او بعد از این دوره اقامت در امارات با دخترش 

به بریتانیا بازگشــته، اما همسرش در آن کشور 
مانده و مدتی بعد این زوج از هم جدا  شده اند . 

در آن زمان شــاهروش با دیــدن عکس های 
شوهر سابقش در فیس بوک دریافته که او ازدواج 
کرده اســت  . شــاهروش در آن زمان دو  کامنت 
به زبان فارســی روی عکس های شوهر سابق و 
همسر تازه او گذاشــته که در یکی از آنها با لعن 
و نفرین همسر ســابقش نوشته  است: »تو مرا به 

خاطر این اسب رها کردی .«
بر اســاس قوانین مربوط به جرایم ســایبری 
در امارات متحــده عربی، فرد بــه خاطر اظهار 
نظــری که باعث هتــک حرمت دیگران شــود 
 ممکن اســت با مجازات زندان یا جریمه نقدی 
روبه رو شود . گروه »بازداشت در دوبی« می گوید 
الله شاهروش ممکن اســت به دو سال  زندان و 
پرداخت ۵۰ هزار پوند جریمه محکوم شــود، هر 
چند که کامنت هایی که باعث دستگیری او شده 
در زمان سکونت او در  بریتانیا منتشر شده است . 
این گروه می گوید شاهروش و دخترش روز دهم 
مارس )حــدود یک ماه پیش( برای شــرکت در 
مراسم تدفین  همسر سابقش که به دلیل سکته 

قلبی درگذشته بود، به دوبی سفر کرده بودند . 

دو سال حبس در انتظار زن همسرآزار!

داستان عجیب دستگیری الله شاهروش در دبی که
 این

و  
روزنامه گاردین نوشته کابینه انگلیس از روش ترزا 
می، نخست وزیر این کشور درخصوص طرح برگزیت 
ناامید شده است. این روزنامه همچنین نوشته که خود 
ترزا می  نیز دیگر امیدی به پیشبرد طرح خود ندارد. هر 
چند او همچنان به مذاکــرات خود با جرمی کوربین، 
رهبر حزب کارگر بــرای ایجاد اصالحاتــی در طرح 

برگزیت ادامه می دهد. 

روزنامه مورنینگ اســتار از تظاهــرات مردم محله 
کنزینگتون لندن در اعتراض به عدم پاکســازی مواد 
آلوده به جا مانده از آتش سوزی برج گرنفل لندن خبر 
داده است. شهروندان این محله خیابان ها را بسته و به 
خیابان ریخته اند. برج گرنفل لندن چند  ســال پیش 
به طور کامل در آتش ســوخت و نزدیک به ۱۰۰ نفر 

کشته شدند. 

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی اختصاصی از کنیا 
به شــیوع بیش از حد موادمخدر در برخی محله های 
پایتخت کنیا پرداخته و نوشــته این حجم از مواد به 
خانواده های فقیر آسیب بسیاری می رساند. متخصصان 
بهداشــت نیز اعالم کرده اند شــیوع بیــش از اندازه 
موادمخدر موجب شیوع برخی از بیماری های مسری 

شده است. 

ک
وس

 کی

وب سایت ویکی لیکس  در صفحه توییتر خود به نقل 
از یک »منبع بلندپایــه« در دولت اکوادور اعالم کرد که 
جولیان آســانژ  بنیانگذار این وب سایت در »ساعت ها یا 

روزهای آینده« از سفارت این کشور اخراج می شود. 
برخی منابع خبــری اخیرا از توافق دولــت اکوادور با 

لندن برای بازداشت جولیان آسانژ خبر داده بودند. 
ویکی لیکس گفته است که این اقدام از آن رو صورت 
می گیرد که این وب سایت، تصاویر، ویدیوها و مکالمات 
شخصی لنین مورنو،  رئیس جمهوری اکوادور را منتشر 
کرده اســت. این وب سایت افزوده اســت که اکوادور با 

بریتانیا برای بازداشت جولیان آسانژ توافق  کرده . 
به دنبال انتشــار این خبر، نیروهــای پلیس لندن در 
کنار سفارت اکوادور کیوسک نصب کرده اند تا به محض 

بیرون آمدن جولیان  آسانژ، او را بازداشت کنند.  
از ســوی دیگر، طرفداران آسانژ نیز در اعتراض به این 
اتفاق، در بیرون از سفارت در مرکز لندن دست به تجمع 

زده اند.  
وزارت خارجــه اکــوادور در بیانیه ای اعــالم کرد که 
در مورد شــایعات و نظریه های حیرت انگیزی که هیچ 
پشتوانه مستندی ندارند،  اظهارنظر نخواهد کرد. این در 
حالی است که یکی از مقامات ارشد اکوادور اعالم کرده 
است که هنوز هیچ تصمیمی در مورد اخراج   آسانژ اتخاذ 

نشده است. 
ویکی لیکس ســازمانی غیردولتی اســت که از سال 
۲۰۰۶ فعال شد و به افشــای اسناد محرمانه کشورها و 
سازمان های اطالعاتی از  سوی منابع ناشناس پرداخت. 
جولیان آســانژ، بنیانگذار ویکی لیکس  از ژوئن ۲۰۱۲ 
به ســفارت اکوادور در لندن پناه برده است. او  به حکم 
دادستان سوئد و به دلیل اتهام تجاوز جنسی تحت پیگرد 

قانونی در سرتاسر اروپا قرار دارد. 
آسانژ اتهامات وارد شــده به خود را بارها رد کرده و آن 
را صرفا یک واکنش سیاســی به افشاگری های سایت 
ویکی لیکس  می داند،  چرا که طبق مصوبه سازمان ملل 

متحد به سبب افشــاگری  نمی تواند تحت تعقیب قرار 
گیرد. 

چه اتفاقی برای آسانژ خواهد افتاد؟
وبســایت ویکی لیکس  اعالم کرده که با خارج شدن 
جولیان آسانژ از ساختمان سفارت اکوادور، او بازداشت 

و به آمریکا مسترد  خواهد شد. 
یکی از افرادی کــه در اعتراض به دولــت اکوادور در 
بیرون سفارت ایستاده، می گوید که با اخراج آسانژ او را 
در آمریکا به زندان  خواهند انداخت. این فرد 52 ساله که 
باغبان است می گوید: »دولت جدید اکوادور می خواهد با 
این کار به دونالد ترامپ، هدیه ای  بدهد. ترزا می نیز او را 
مستقیم به آمریکا خواهد فرستاد. ما اینجا آمده ایم تا از 

آزادی بیان و از جولیان آسانژ حمایت کنیم.«  
نگرانی آسانژ بیش از هر چیز مســأله استردادش به 
آمریکا است. با این حال، روز سه شنبه، رئیس جمهوری 
اکوادور با بیان این که  دولت بــه تالش خود برای یافتن 
راه حلی در مورد وضعیت آســانژ ادامــه می دهد، گفت 
آســانژ »بارها تخطی های خود« از شرایط  پناهجویی را 

تکرار کرده است. 
به دنبال گزارش هایی مبنی بر اخراج جولیان آسانژ از 
سفارت اکوادور در لندن، مطلبی مبنی بر هشدار آسانژ 

درباره تهدیدی که  متوجه امنیت وی است، منتشر شد. 
مدیر سایت ویکی لیکس با انتقاد از دولت اکوادور مبنی 
بر نقض قانون اساسی این کشــور در صورت اخراج وی 
از ســفارت اکوادور در  لندن گفت کــه در معرض خطر 
ترور قرار دارد.  پایگاه ویکی لیکس  رونوشت بیانیه آسانژ 
را منتشر کرد و نوشــت: »اکوادور اگر جولیان آسانژ را از 
سفارت خود در لندن اخراج کند،  قانون اساسی خود را 
نقض خواهد کرد. آن هم در صورتــی که احتمال ترور 
وی وجود دارد.«  آسانژ روز ۲۹ اکتبر به دادگاه اکوادوری 
گفته بود که در بند ۷۹ قانون اساســی اکوادور تضمین 
داده شــده اســت که افراد در هیچ  موردی از ســفارت 

استرداد داده نشوند. 

تخطی های »آسانژ« از شرایط پناهجویی کار دستش داد

افشاگر بزرگ در آستانه بازداشت
 ویکی لیکس خبر داده سفارت اکوادور در لندن قصد اخراج جولیان آسانژ را دارد

فصل نهم »کانال پشت پرده«
 روایت ویلیام برنز از نامه اوباما

به رهبر معظم انقالب

دیپلمات کهنه کار آمریکایی در فصل نهم کتاب 
خاطرات خود روایتی کوتاه از محتوای نامه باراک 
اوباما، رئیس جمهوری سابق آمریکا به رهبر معظم 

انقالب اسالمی مطرح کرده است.
»ویلیام برنز«، دیپلمات سابق آمریکایی در فصل 
نهم کتاب خاطرات خود که به نام »کانال پشــت 
پرده؛ تاریخچه دیپلماسی آمریکا و استداللی برای 
احیای آن« منتشر شده است، می گوید که باراک 
اوباما، رئیس جمهوری سابق ایاالت متحده در نامه 
خود به رهبر انقالب اسالمی، آمادگی خود را برای 
گفت وگوهای مستقیم با جمهوری اسالمی ایران 

ابراز داشته بود.
او در این بــاره می نویســد: »در اوایــل ماه می، 
رئیس جمهوری ]اوباما[ نامه ای بلند و محرمانه برای 
آیت اهلل خامنه ای فرستاد. این نامه تالش داشت تا 
ظرافت زیادی به خرج دهد. پیام این نامه باید واضح 
می بود، اما باید به شکلی نوشته می شد که در صورت 

درز کردن به بیرون، خیلی بحث برانگیز نباشد.«
در ادامه نوشــتار برنز می خوانیم: »در نامه، اوباما 
بر کلیت پیام نوروزی خود تأکید کــرد. او بر عزم 
راسخ خود مبنی بر جلوگیری از دستیابی ایران به 
سالح هســته ای و حمایتش از موضع 1+۵ مبنی 
بر این که ایران از یک برنامه هســته ای غیر نظامی 
برخوردار باشــد، تصریح کرد. او همچنین تصریح 
کرد که سیاســت دولت او پیگیری تغییر رژیم در 
ایران نیست و به آمادگی خود برای گفت وگوهای 

مستقیم اشاره کرد.«
برنز در ادامــه ضمن ارایه روایت خود از پاســخ 
رهبر انقالب به نامــه اوباما تصریــح می کند: »با 
این که رهبر عالی ایران پاسخ مشخصی به پیشنهاد 
رئیس جمهوری برای گفت وگوی مستقیم نمی داد، 
اما پاسخ وی بر اساس استانداردهای ادبیات انقالبی 
خیلی تند نبود. چندی بعد رئیس جمهوری اوباما در 
نامه ای کوتاه پیشنهاد ایجاد یک کانال گفت وگوی 
دوجانبه مشــخص را می داد و در آن من و »پونیت 
تالوار« از شورای امنیت ملی به عنوان نمایندگان او 
معرفی شده بودیم.« در ادامه برنز تصریح می کند 

که این روند پس از انتخابات ۸۸ متوقف شد.

چهره

دونالد ترامپ اعالم 
کرد که وزیر امنیت 

داخلی آمریکا از سمتش 
استعفا کرده است. اعالم 

کناره گیری کریستین 
نیلسن، وزیر امنیت 

داخلی آمریکا که در 
توییتی از سوی دونالد 

ترامپ، رئیس  جمهوری 
آمریکا صورت گرفت، 
دو روز بعد از آن اتفاق 

می افتد که ترامپ 
کاندیدایش برای تصدی 

رهبری سازمان موسوم 
به سازمان اعمال قوانین 

مهاجرتی و گمرکی 
را تنها به دلیل گفتن 

این که خواهان در 
پیش گرفتن رویکردی 
»سرسختانه تر« است، 

کنار گذاشت.

رئیس مجلس قطر اعالم 
کرد که اگر این کشور 

صادرات گاز به امارات را 
قطع کند، یک سوم دوبی 
و ابوظبی در تاریکی فرو 

می رود. به گزارش ایسنا، 
احمد آل محمود، رئیس 

مجلس قطر در مصاحبه ای 
با خبرنگاران روسیا الیوم 
در حاشیه صد و چهلمین 

نشست مجمع عمومی 
اتحادیه بین المجالس در 

دوحه گفت: »تمیم بن 
حمد آل ثانی، امیر قطر از 
روز اول آغاز بحران گفت 
که نباید کاری کنیم مردم 
از اختالفات میان کشورها 
تأثیر بپذیرند و نباید آنها 

بهای این اختالفات را 
بپردازند. امارات همه چیز 
کشورمان را تحریم کرد 

به جز گازمان را. یک سوم 
دوبی و یک سوم ابوظبی در 
تاریکی فرو خواهد رفت.«

 استعفای وزیر
امنیت داخلی آمریکا

قطر: می توانیم یک سوم 
دوبی و ابوظبی را در 

تاریکی فرو ببریم

عکس خبراخبار روز
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گاه
ن

در پی اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا علیه نخستین زن مسلمان در کنگره این 
کشور، ایلهان عمر برای او دعا کرد. ایلهان عمر بعد از اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
در پیامی در توییتر حدیثی از پیامبر اسالم )ص( را به عربی نوشت: »َرّب اْغِفْر لَِقْوِمی َفاِنُّهم الَ یَْعلَُموَن.« 
معنای این حدیث این است: »خداوندا، مردم من را بیامرز زیرا که آنها نمی دانند.« به تازگی ترامپ، عمر را در 

برابر جمهوریخواهان یهودی به باد تمسخر گرفته بود.

دعای ایلهان عمر 
برای ترامپ

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00 / 16

اتمام صفحه آرایی
16 / 30

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

هر کسی که در خانه شما 
حضور دارد باید بداند هنگام 
وقوع زلزله چه اقدامی انجام 

دهد حتی اگر شما موقع وقوع 
حادثه آنجا نباشید.


