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کسی اجازه بازدید از مراکز نظامی ایران را ندارد
علی اکبر والیتی مشاور امور بینالملل رهبر معظم انقالب در نشست خبری خود با بیان این که اجازه نمی دهیم کسی از مراکز نظامی ایران بازدید کند ،گفت :آمریکایی ها می خواهند برجام را زیر
پا بگذارند اما جهان مقابل آنها ایستاده است .به گزارش ایرنا ،وی تصریح کرد :می دانیم که سفرهای متعددی از سوی آمریکا به سمت مرکز استقرار هسته ای صورت گرفته و در این زمینه نیز با
آمانو صحبت کرده اند اما کسی اجازه ندارد از مراکز نظامی ایران بازدید کند.

« ابتکار» وضعیت خشونتبار علیه مسلمانان روهینگای میانمار را بررسی میکند

روی خشن بودایی!

.

یک زن توسط مسلمانان صورت گرفته است ،دولت بنگالدش
میزبان شمار زیادی از آوارگان روهینگایی بوده است .این امر به
واسطه چالشهای داخلی بنگالدش و همچنین معضالت پیش
آمده ناشی از این مهاجرت گسترده سبب شد تا از  200هزار
پناهنده عدهای به کشورشان بازگردانده و حدود  70هزار نفر نیز
تحت تکفل سازمان ملل قرار بگیرند .در همین راستا و با تشدید
درگیریها طی هفتههای اخیر ،روز گذشته مشاور نخست وزیر
بنگالدش اعالم کرد که دولت کشورش تا حد ممکن مانع از ورود
مسلمانان روهینگایی خواهد شد ،اما از سازمان ملل خواهد خواست
که برای اسکان موقت آوارگان در جزیره ثینگارچار دولت این کشور
را یاری کند.
وضعیت روهینگاییها در دولت جدید
حکومت در میانمار که تقریباً  144طایفه گوناگون در آن
زندگی میکنند تا سال  2011تحت تسلط کامل یک رژیم
نظامی با رویکردی سوسیالیستی قرار داشت .این روند از سال
 2011جای خود را به یک حکومت نیمه نظامی داد و پس از آن
در پی انتخابات سال  2015و با پیروزی آنگ سان سوچی رهبر
حزب «لیگ ملی برای دموکراسی» در انتخابات مجلس به یک
حکومت اصالحطلب تغییر وضعیت داد .در همین راستا از آنجا
که خانم سوچی فرزندانی با تابعیت انگلیسی دارد ،هتین چاو از

یاران قدیمی وی عهدهدار ریاست جمهوری میانمار شده است .در
همین رابطه برخی از کارشناسان معتقدند که برنامههای تبعیض
آمیز علیه مسلمانان روهینگایی که دههها توسط رژیم نظامی این
کشور دنبال شده است ،پس از به روی کار آمدن دولت جدید و
به واسطه اجرای آزادیهای سیاسی و اجتماعی دست بوداییان
را برای اعمال رفتار خشونت آمیز علیه مسلمانان بازتر گذاشته
است .به گزارش اندیشکده راهبردی تبیین دولت میانمار از یک
سو این درگیریها را یک مساله داخلی نامیده و برنام ه مذاکرهای
را که آسهآن پیشنهاد کرده ،نپذیرفته است و از سوی دیگر نه تنها
اقدامات الزم را برای رفع خشونتها انجام نمیدهد بلکه رئیس
جمهوری این کشور اعالم کرده است که باید ۸۰۰هزار نفر از قوم
روهینگیا را از میانمار اخراج کرد تا تنشها پایان یابد.
میانمار عرصه رقابت چین و آمریکا
میانمار هر چند از لحاظ سیاسی و اقتصادی جزء کشورهای
توسعه نیافته قرار میگیرد ،اما به واسطه موقعیت استراتژیک خود
و کنترل بر تنگه ماالکا از اهمیتی راهبردی در منطقه برخوردار
است .این تنگه عالوه بر متصل کردن اقیانوس هند به اقیانوس آرام،
کوتاهترین مسیر دریایی میان خلیج فارس و چین بوده و بیش از
 80درصد از واردات نفتی چین از این تنگه حملونقل میشود و
تقریباً تمام کاالهای صادراتی چین به منطقه خاورمیانه از این تنگه

عبور میکند .به همین دلیل است که گفته میشود کسی که بر
این آبراه کنترل داشته باشد در حقیقت گلوگاه عبور انرژی به چین
را در دست خواهد داشت و چین و آمریکا نیز بر سر تسلط بر این
منطقه استراتژیک با یکدیگر رقابت دارند.
تازهترین اظهارنظر آنگ سان سوچی
هر چند کشتار و آتش کشیدن خانههای مسلمانان از سوی
کشورهای اسالمی مورد انتقاد و واکنش شدید قرار گرفته و در این
راستا ،طی روزهای گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری
ترکیه ،برمه را به نسل کشی بر علیه مسلمانان متهم کرد و در دیگر
کشورهای مسلمان از جمله ایران ،مالزی و اندونزی مواضع سیاسی
در حمایت از مسلمانان برمه با انزجار افکار عمومی از خشونت
سازمان یافته حکومتی بر علیه مسلمانان در این کشور همراه بوده
است ،آنگ سان سوچی رهبر دموکراسیخواه میانمار که سالها
توسط حکومت نظامی این کشور در حبس خانگی قرار داشت ،روز
گذشته در نخستین اظهار نظرش حمالت شبه نظامیان روهینگایی
به مراکز نظامی استان راخین را اخباری جعلی و ساختگی عنوان
کرد .گفتنی است برخی از منابع ،مسلمانان و سازمانهای تحت
کنترل آنها را مسئول حمالت به پاسگاههای پلیس در استان راخین
دانسته و معتقدند که خشونت در این استان به صورت دوطرفه
اعمال میشود .خانم سوچی نیز در پیامی توئیتری اشاعه اخبار
جعلی توسط معاون نخست وزیر ترکیه را به نفع تروریستها اعالم
کرده و گفته است که تروریسم در میانمار یک مساله جدید است
اما دولت بهترین تالش را برای تضمین این مساله به کار می گیرد
تا نگذارد تروریسم گسترش یابد و به تمام راخین سرایت کند.
گفت و گوهای ظریف با وزرای خارجه کشورهای اسالمی
از سوی دیگر در تازهترین واکنشها از طرف مقامات کشورمان،
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در گفت و گویی با
خبرگزاری ایرنا از توجه ویژه دستگاه دیپلماسی ایران برای حل
مشکالت مسلمانان میانمار خبر داد و اظهار کرد :محمدجواد
ظریف دی ماه  ۱۳۹۵با ارسال نامه ای به دبیرکل سازمان ملل
متحد نسبت به وخامت فزآینده اوضاع مسلمانان روهینگیا در
میانمار ابراز نگرانی کرد و از آنتونیو گوترش خواست فعاالنه و در
تعامل با دولت میانمار گام های اساسی برای پایان دادن به نگرانی
های جدی جامعه بین المللی درباره وضعیت مسلمانان روهینگیا
بردارد .دستگاه دیپلماسی ایران تالش کرده مساله مسلمانان
میانمار در مجامع بین المللی و به ویژه سازمان ملل مطرح شود
و حساسیت در خصوص شرایط آنها از سطح مسلمانان فراتر رفته
و حساسیت تمام مردم جهان و سایر دولت ها را نسبت به آن
جلب کند .وی در ادامه به رایزنی های ظریف با وزیران امورخارجه
ترکیه ،مالزی و اندونزی در خصوص اقدامات الزم برای متوقف
کردن خشونت ها علیه مسلمانان اشاره و اظهار کرد :قرار است این
گفت و گوها با وزیران خارجه دیگر کشورهای اسالمی ادامه یابد.

ظریف در گفت و گو با شبکه المیادین

برای پایان بحران با تمام کشورهای اسالمی از جمله عربستان همکاری میکنیم
محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در گفتوگو با شبکه المیادین شکست
محاصره منطقه دیرالزور که به مدت سه سال گروهک داعش بر آن مسلط بود را
به مردم سوریه تبریک گفت و آن را یک پیروزی بزرگ و مهم در برابر تروریستها
و افراطگرایان توصیف کرد.
ظریف با اشاره به نزدیکی نابودی داعش در سوریه و مردود شمردن راهحل نظامی در
سوریه گفت :روند گفتوگو میان طرفین موجود در سوریه باید تسهیل شود و از زمان به
وجود آمدن بحران سوریه نشست آستانه موفقترین نشست بوده است و نشست آینده
آستانه فرصتی مناسب برای حمایت از آنچه تا کنون محقق شد و همچنین تقدیم کمکهای
بشردوستانه و جلوگیری از خونریزی است.
وزیر خارجه کشورمان در ادامه گفت :ما به منظور پایان دادن به درگیریهای سوریه،
بحرین و جنگ غیرعاقالنه یمن آمادهایم با تمام کشورهای اسالمی از جمله عربستان
همکاری کنیم .عربستان ،امارات و کشورهایی که در حال جنگ با یمن هستند تا کنون
هیچ دستاوردی نداشتند .ایران همیشه آماده گفتوگو بوده است اما کشورهای همسایه
آمادگی را نداشتند و ما از هرگونه تحول در این راستا استقبال میکنیم .اگر عربستان خواهان
ایجاد صفحه جدید با ایران است ما نیز آماده آن هستیم و برای ایجاد صفحه جدید نباید به
اوضاع منطقه نگاه کرد ،زیرا وضع بحرانی است و به جای آن باید در مورد همکاری بحث
شود .تفاهم و گفتوگو در منطقه نیازمند تغییر برخی روشها است که مهمترین آنها وارد
کردن امنیت از خارج است ،زیرا کشورهای منطقه قدرت و توانایی آن را دارند که پایههای
امنیت و ثبات را بنا کنند.
افراط گرایی در تمام کشورهای منطقه وجود دارد
ظریف در ادامه با اشاره به اینکه افراط گرایی در تمام کشورهای منطقه وجود دارد و هیچ
یک از کشورهای منطقه چه عربستان و چه کشورهای دیگر از این قاعده مستثنی نیستند،
گفت :برای ایران نه تنها ثبات منطقه خلیج فارس بلکه ثبات تمام کشورهای منطقه مهم
است و ایران یک شریک مهم و آماده برای همکاری با تمام همسایگان به منظور ایجاد امنیت
و ثبات است .وی همچنین گفت :ما برای حمایت از ملت فلسطین هزینههای زیادی کردیم
همچنین از دیگر کشورها و اطراف از جمله کردها حمایت کردیم و روابط با عربستان در
سطح خوبی نیست و امیدواریم که این روابط بهبود یابد.
وی در رابطه با مصافحه با عادل الجبیر در استانبول گفت :این دیدار در چارچوب حمایت
از ملت فلسطین انجام شد و قوانین دیپلماتیک ما را بر این وا میدارد که رفتارمان متمدنانه
باشد .تمام کشورهای اسالمی برای قضیه فلسطین باید متحد شوند زیرا این قضیه چالشی
است که تمام امت اسالمی با آن مواجه هستند.
خوشحالم که حج هیچ مشکلی به پایان رسید
ظریف در ادامه گفت :خوشحالم که حج امسال بدون هیچ مشکلی به پایان رسید و
موضع ایران همیشه عدم سیاسی کردن حج بوده است .وی در رابطه با قطر گفت :ایران به
منظور مقابله با تحریمهای قطر از این کشور حمایت می کند زیرا معتقدیم که هیچ ملتی
مستحق این اختناق نیست ،با وجود اینکه ما در مشکالت کشورهای همسایه در منطقه

هیچ دخالتی نمیکنیم.
وزیر امور خارجه در رابطه با ترکیه گفت :با وجود اینکه در برخی پروندههای منطقه از
جمله پرونده سوریه با ترکیه اختالف داریم اما این اختالفات از طریق گفتوگو قابل حل
شدن است و گسترش روابط با ترکیه بسیار مهم و به نفع همه است .سفر رئیس ستاد کل
نیروهای مسلح به آنکارا در راستای سفرهای دو جانبه که در آنها در مورد مسائل منطقه
گفتوگو میشود انجام شد و ربطی به تحول خاصی در منطقه نداشت .ما خواستار ایجاد
رابطه با ترکیه در جهت مبارزه با افراطگرایی ،تروریسم و زمینههای دیگر هستیم و گسترش
روابط میان ایران و ترکیه به سود همه خواهد بود.
همهپرسی برای کردها مشکل ایجاد میکند
ظریف در رابطه با همهپرسی اقلیم کردستان عراق گفت :همهپرسی برای خود کردها
نیز مشکل بزرگی به وجود خواهد آورد .امروز وضع کردستان عراق بهتر از هر زمان دیگری
است .رئیسجمهوری عراق کرد است و نمایندگانی در پارلمان و دولت دارند .گفتوگوی
سیاسی به نفع تمام اطراف و کشورهای منطقه خواهد بود و ما به وحدت و یکپارچگی
همه کشورها احترام میگذاریم و خواستار آن هستیم .بهترین راه برای تقویت همزیستی
ایجاد گفتوگو میان بغداد و حکومت کردستان است و تهران به منظور تحقق اهداف تمام
اطراف آماده همکاری با همسایگان است .وی ادامه داد :دولتها همیشه نهادهایی یکپارچه
نیستند به همین دلیل میان آنها اختالفاتی به وجود میآید و برخیها تالش میکنند تا از
این اختالفات به شکل منفی بهرهبرداری کنند و من معتقدم که عراقیها از طریق گفتوگو
قادرند اختالفات خود را حل کنند و جدایی برای همه کشورها خطر ایجاد میکند .رییس
دستگاه دیپلماسی ایران در ادامه با اشاره به اینکه روابط ما با عراق بر اساس احترام به
حاکمیت و یکپارچگی آن است گفت :مرجعیت نجف نقش بسیار مهمی را برعهده دارد و
باعث حفظ وحدت و تداوم عراق شد و با افراطگرایان مقابله کرد.
محافظت از برجام به نفع آمریکا خواهد بود
به گزارش ایسنا ،ظریف در رابطه با توافق هستهای نیز گفته است :غربیها با دیکته کردن
خواستههای خود هیچ چیزی را محقق نکردند و به نظر من با حمایت جامعه بینالمللی
از توافق هستهای ،این توافق محکم و پا بر جا خواهد ماند و محافظت از این توافق به نفع
آمریکا خواهد بود .وی افزود :تداوم توافق هستهای بدون آمریکا امر غیرممکنی نیست اما
ما خواستار آن نیستیم .همچنین تمام گزینهها از جمله بازگشت به مرحله قبل روی میز
است و گزینههای دیگر به جز عقب کشیدن از این توافق نیز وجود دارد که در زمان مناسب
مشخص خواهند شد.
هیچ برنامهای برای دیدار با تیلرسون ندارم
وزیر خارجه کشورمان در رابطه با دیدار تیلرسون ،وزیر خارجه آمریکا گفت :من هیچ
برنامهای برای دیدار با رکس تیلرسون ندارم ،در صورتی که نشست  5+1در سطح وزیران
خارجه برگزار شود با همدیگر دیدار میکنیم زیرا همزمان در یک سالن خواهیم بود.
پناه بردن به گزینه سالح هستهای از نظر ایران مردود است
وزیر امور خارجه ایران در رابطه با کره شمالی و سالح هستهای گفت :پناه بردن به گزینه

سالح هستهای ،گسترش و آزمایش آن از نظر ایران مردود است و همه کشورها باید در
جهت نابودی و از بین بردن سالح هستهای و عدم استفاده آن از سوی هر طرف با هم
همکاری کنند و برای از بین بردن درگیریها و اختالفات در شبه جزیره کره به جای تهدید
و ایجاد رعب و ترس به راههای مسالمتآمیز پناه برد .ظریف افزود :آمریکا باید بر تهدیدی که
زرادخانه هستهای اسرائیل برای همه کشورها ایجاد میکند ،تمرکز کند و تنها مانع رسیدن
منطقه خاورمیانه به منطقهای خالی از سالح کشتار دسته جمعی ،اسرائیل است .تمام بحران
موجود در منطقه تالش اسرائیل است تا از این طریق ماهیت خصمانه خود را پنهان کند و
تنها راهحل مساله فلسطین بازگرداندن حقوق ملت فلسطین است.
دیدار ظریف با فرستاده ویژه نخست وزیر ژاپن
رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین روز گذشته در دیدار خود با ماساهیکو
کومورا ،فرستاده ویژه نخستوزیر ژاپن و از اعضای برجسته حزب حاکم و رئیس گروه
دوستی پارلمانی دو کشور با اشاره به توافقات ایران و ژاپن در خصوص توسعه روابط اقتصادی
از جمله توافقات اخیر فیمابین در حوزه فاینانس پروژهای انرژی ایران ،ابراز امیدواری کرد که
ژاپن به شریکی قوی برای ایران در حوزههایی مانند حمل و نقل ،انرژی و نفت و گاز تبدیل
شود و گفت :مقدمات این مهم با همکاری دو کشور در حال فراهم شدن است و ما معتقدیم
ایران و ژاپن میتوانند شرکای خوبی در حوزههای سیاسی و اقتصادی باشند .ایران امنترین،
باثباترین و دمکراتیکترین کشور منطقه است و عالیق سازنده دو کشور ،حضور فعال و
سازندهتر ژاپن را میطلبد .وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در این دیدار موضع اصولی
ایران مبنی بر مخالفت با هر گونه کاربرد و یا تهدید به کاربرد سالحهای هستهای ،لزوم حل
و فصل مسالمتآمیز اختالفات و ضرورت همکاری کشورهای مهم منطقهای در کاهش
تنشها را یادآوری کرد .کومورا نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر به تهران و انجام
رایزنیهای سیاسی و اقتصادی با مقامات ایرانی و با تجلیل از نقش منطقهای ایران گفت :ما
به ایران به خاطر پایبندی به تعهداتش احترام میگذاریم .فرستاده ویژه نخستوزیر ژاپن در
ادامه با اشاره به پشت سر گذاشتن آخرین مراحل انجام خطوط اعتباری ،ابراز امیدواری کرد
روابط اقتصادی دو کشور وارد مرحله جدیدی شود .کومورا در این دیدار همچنین با اشاره به
مسائل اخیر در رابطه با کره شمالی ،از روند پیچیده رویدادها ابراز نگرانی کرد.

موج انتقادات به صحبتهای ضد برجامی نماینده آمریکا در سازمان ملل

سخنان نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل درباره
برجام و ادعای نقض آن توسط ایران ،با واکنش گسترده و
انتقادآمیز محافل سیاسی در آمریکا روبرو شد.
در همین رابطه سناتور بن کاردن نماینده دمکرات مریلند روز
سه شنبه با ابراز نگرانی از سخنان نیکی هیلی ،کاخ سفید رامتهم
به سیاسی کاری علیه برجام کرد .وی به سی .ان .ان گفت :این
اشتباه خواهد بود اگر آمریکا دست به اقدام یکجانبه ،خصوصا با

بن رودز ،مشاور امنیت ملی باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین
آمریکا در صفحه توییتر خود به نیکی هیلییادآور شد که توافق
هستهای با ایران صرفا مربوط به موضوع هستهای بوده است و
مسایل دیگر را در بر نمی گیرد.
 وی تاکید کرد :توافق با ایران تنها به برنامه هسته ای مربوط
بوده و ایران نیز به آن پایبند بوده است.ژرارد آرود سفیر فرانسه در
آمریکا نیز واکنشی مشابه به سخنان هیلی نشان داد و در صفحه

نشریه نشنال اینترست در گزارشی با پرداختن به قطع روابط عربستان با
قطر ،نوشت :بحران سعودی قطر یک پیروزی بزرگ برای ایران به همراه
داشت که تا حد زیادی ناشی از حماقت خود سعودیها بود.
به گزارش ایسنا ،به نوشته نشنال اینترست ،بهبود روابط تهران و آنکارا از دیگر
نتایجی است که در پی بحران قطر و اقدامات ناجور عربستان علیه قطر حاصل شده
است .ترکیه در این میان قاطعانه از عربستان سعودی جدا شد و با وجود اختالفاتش
با ایران در مساله سوریه در موضوع قطر در صفبندی با ایران در یک سو قرار گرفت.

مخالفان سوری و دولت باید بپذیرند
درجنگ دستاوردی نداشته اند
استفان دی میستورا فرستاده وِیژه سازمان ملل متحد در امور سوریه با
بیان اینکه منتظر اعالم آزادسازی کامل دیرالزور درآینده بسیار نزدیک
هستیم ،خطاب به مخالفان سوری تاکید کرد :باید واقعیت را بپذیرید و
درک کنید که در جنگ دستاوردی نداشته اند.
به گزارش ایرنا ،وی با بیان اینکه دولت سوریه هم باید بداند که جنگ منفعت
نظامی برایش ندارد گفت :مخالفان سوری که در ریاض یکدیگر را مالقات خواهند
کرد ،باید نگاه واقع بینانه ای درباره تحوالت میدانی داشته باشند و بدانند که تشکیل
نشدن یک هیات مشترک و یکپارچه ،به نفع آنها نیست.

واکنش عادل الجبیر به سخنان ظریف
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در واکنش سخنان محمدجواد ظریف،
وزیر خارجه ایران مدعی شد :سخنان محمدجواد ظریف تمسخرآمیز است
و هیچگونه نزدیکی روابط میان ایران و عربستان وجود ندارد.
به گزارش ایسنا ،وی در ادامه ادعا کرد :هیچگونه جدیتی برای گفتوگو با ایران
نمیبینم و اگر تهران میخواهد با عربستان روابطی ایجاد کند باید دخالت در منطقه
عربی را متوقف کند.
گفتنی است ظریف اخیرا گفته بود که من هنوز چشمانداز واضح و مشخصی در
روابط با عربستان ندیدهام؛ اما اگر چنین تحولی در تفکر سعودی پیدا شود ،حتماً
تحول مثبتی است و با واکنش مثبت ایران مواجه خواهد شد.

توافق چشمگیر میان ایران ،روسیه و ترکیه
سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه روز گذشته در گفتوگو با خبرنگاران
گفت :کارشناسانی از روسیه ،ترکیه و ایران پیشرفتهای چشمگیری در
رسیدن به توافق بر سر پارامترها و متدهای حفظ امنیت در مناطق کاهش
تنش در استان ادلب سوریه داشتهاند.
به گزارش ایلنا ،الورف گفت که در بحث مذاکرات ما پیشرفتهای قابل توجهی
داشتیم و بر سر ترتیبات الزم برای تامین امنیت مناطق کاهش تنش به نتایج خوبی
دست پیدا کردهایم و امیدوارم اخبار ویژهای در آینده نزدیک در این باره بشنویم.

داعش در جنگ به زنان متوسل شده است
یک پژوهش جدید درباره داعش نشان می دهد که این گروه بعد از اینکه
بیشتر نیروهایش را در درگیری های اخیر از دست داد اکنون بیشتر زنان
را در جنگ به کار می گیرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز ،در پژوهشی که شرکت
انگلیسی سرویس مدیریت اطالع رسانی انجام داده است داعش از بحران کمبود
نیرو بعد از شکست های اخیرش در عراق و سوریه رنج می برد.
در این پژوهش اشاره شده که دیگر محال است داعش بتواند مناطقی را که از
دست داده به دست آورد.
یکی از تحلیگران این شرکت می گوید که داعش بعد از کشته شدن تعداد زیادی
از اعضایش در جنگ زنان را به کار می گیرد.
گفتنی است ،داعش پیشتر نیز از زنان در حمالت انتحاری استفاده کرده بود و
طی عملیات موصل زنان  ۴۰درصد حمالت انتحاری را علیه نیروهای عراقی انجام
دادند.

اکنون زمان مذاکره با کرهشمالی نیست!
دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا در گفت و گویی تلفنی با ترزا می
نخست وزیر انگلیس تأکید کرد که اکنون زمان گفتوگو با کره شمالی
نیست.
به گزارش فارس ،وی ضمن تاکید بر ادامه فشارهای اقتصادی و سیاسی بر
کرهشمالی ،افزود :تمام گزینهها برای دفاع از آمریکا و متحدانش در برابر تجاوزگری
کره شمالی ،همچنان مطرح هستند.

تبلیغات برگزاری همهپرسی استقالل
کردستان عراق رسما آغاز شد
منابع کرد اعالم کردند که کمپین تبلیغاتی برای همهپرسی اقلیم کردستان
عراق بعد از نیمه شب دوشنبه در شهر اربیل با مشارکت تعداد زیادی از
شهروندان در قلعه اربیل آغاز شد.
به گزارش ایسنا ،این همهپرسی قرار است سوم مهر انجام شود و دفتر انتخابات
و همهپرسی در استان کرکوک اعالم کرد که کمیته انتخابات تمامی مقدمات
لجستیکی برای برگزاری همهپرسی را به پایان رسانده و حدود  ۹۲۶هزار تن در این
همه پرسی شرکت خواهند کرد.

تالش اف.بی.آی برای اجیر کردن موسس تلگرام

دولت ترامپ در آینده از تصمیم خود پشیمان خواهد شد
انگیزه سیاسی برای خروج ازتوافق هسته ای با ایران بزند .این عضو
کمیته روابط خارجی سنا همچنین افزود :دولت باید تصمیم خود
را بر واقعیت ها بنا کند و نه بر اساس مسایلی سیاسی .در مقابل
سناتور جمهوریخواه باب کورکر گفت که سخنان نیکی هیلی را
تحولی بر خالف برجام نمی داند .به گزارش ایرنا ،وی در سخنانی
پر ابهام به سی .ان .ان گفت که هیلی تنها سازوکار قانونی اعالم
پایبندی را که کنگره تایید کرده است بیان کرد .از سوی دیگر

اخبار
اقدامات عربستان علیه قطر
یک پیروزی بزرگ برای ایران بود

محمدرضاستاری

mrezasattari62@gmail.com
خشونتها علیه مسلمانان روهینگایی میانمار پس از
گذشت هفتهها درگیری همچنان ادامه دارد .در همین
راستا طبق آخرین اخبار اعالم شده در حدود  150هزار
نفر از مسلمانان منطقه راخین به بنگالدش گریختهاند
و سازمان ملل متحد در خصوص پاکسازی قومی و خطر
بیثباتی داخلی در میانمار هشدار جدی داده است.
روهینگاییهای میانمار که در ایالت راخین و در غرب این
کشور ساکن هستند ،سالیان درازی است که با بودائیان این کشور
درگیر بوده و طبق گزارشهای متعدد سازمانهای حقوق بشری
جزء تحت ستمترین اقلیتهای دینی در سراسر جهان شناخته
میشوند .این اقلیت که 4درصد از جمعیت  60میلیونی میانمار
(برمه) را تشکیل میدهند از حقوق شهروندی محروم بوده و
طی خشونتهایی که سالها بر علیه آنها جریان داشته ،مجبور
به مهاجرت به کشورهایی از جمله بنگالدش ،عربستان ،مالزی و
اندونزی بوده اند.
به اعتقاد دولت و بسیاری از بودائیان میانمار ،این طایفه ،که
اکثریت مطلق آنان را مسلمانان تشکیل میدهند ،مهاجرین
غیرقانونی بنگال هستند .به همین دلیل طبق قانون حقوق
شهروندی مصوب سال  ۱۹۸۲تابعیت میانماری و حقوق بسیاری
از جمله ،حق سکونت در خانههایی که خودشان ساخته باشند،
ساخت و حتی تعمیر مساجد ،به راه انداختن کسب و کار مستقل
از بوداییها و … از آنها تضییع شده است.
 146هزار آواره طی  12روز
در همین رابطه طبق تازهترین برآوردهای به عمل آمده تنها در
 12روز گذشته حدود  146هزار روهینگایی وارد منطقه کوکس
بازار بنگالدش شدهاند که طبق این شرایط تعداد مهاجران به
بنگالدش از مهرماه سال گذشته تاکنون به حدود  230هزار نفر
رسیده است .از سوی دیگر دو منبع مطلع دولتی بنگالدش روز
گذشته اعالم کردند که دولت میانمار از سه روز پیش برای ممانعت
از بازگشت آوارگان به راخین در مرز میان دو کشور اقدام به مین
گذاری کرده است .البته این دو منبع هنوز مشخص نکردهاند که
این اقدام توسط نظامیان دولتی انجام شده یا خیر ،اما بر پایه
تصاویر و اطالعات بدست آمده موضوع مینگذاری را مورد تائید
قرار داد هاند.
از زمان تشدید درگیریها میان بودائیان و مسلمانان روهینگا
در سال  2012که همزمان با روی کار آمدن حکومت اصالحطلب
در میانمار و به بهانه کشته شدن یک روحانی بودائی و تجاوز به
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توییتر خود نوشت :توافق هستهای درباره موضوع اتمی بوده است
و نه چیز دیگری .تا اینجا نیز ایران به تعهدات خود در چارچوب
توافق شده پایبند بوده است.
ریچار نفیو ،مذاکره کننده سابق آمریکایی نیز به دولت ترامپ
هشدار داد که در صورتی که بدون هیچ دلیل موجهی ایران را
ناقض برجام اعالم کند ،در آینده از این تصمیم خود پشیمان
خواهد شد .

پاول دوروف بنیادگذار روسی شبکه اجتماعی تلگرام از فشار پلیس فدرال
آمریکا (اف بی آی) برای اجیر کردن وی خبر داد.
به گزارش ایرنا ،دوروف گفت که ماموران اطالعاتی آمریکا در ماههای اخیر با
همکاران وی در شبکه تلگرام تماس گرفته و پیشنهاد همکاری داده اند .وی گفت:
ماموران اطالعاتی آمریکا به یکی از کارشناسان پیشنهاد کردند در ازای دریافت 10
هزار دالر کانالی ایجاد کند که بدون اطالع موسس تلگرام ،اطالعات الزم در اختیار
طرف آمریکایی قرار گیرد.

