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گزارش روز

گ�روه ديپلماس�ي | زلزل��ه در مرزهاي اي��ران و عراق، 
تازه ترين تحولي اس��ت كه بعد از دو ماه بسيار پر چالش، 
ش��هروندان اقليم كردس��تان عراق را گرفتار كرده است. 
آنگونه كه قباد طالباني، معاون نخست وزير اقليم كردستان 
در حساب كاربري توييتر خود مي نويسد: »يك زمين لرزه 
واقع��ي بر تمامي زلزله هاي سياس��ي، امنيتي، بش��ري و 
اقتصادي در كردس��تان و ع��راق افزوده ش��د. براي همه 
آس��يب ديدگان دع��ا مي كنم و آرزوي امنيت و س��امت 
دارم. « اين زلزله كمتر از دو ماه بعد از برگزاري همه پرسي 
استقال كردس��تان عراق رخ مي دهد، همه پرسي اي كه 
بر اثر آن ش��رايط روابط دوجانبه ميان دولت عراق و اقليم 
كردس��تان عراق دچار مش��كات جدي ش��د و حتي بيم 
درگيري هاي نظامي گس��ترده ميان كردها با دولت عراق 
ايجاد شد. هر چند طي يك ماه گذشته، پيشرفت هايي در 
نزديك ش��دن اربيل و بغداد به گفت وگو ديده مي شود، اما 
زلزله سليمانيه، يكي از اصلي ترين آزمايش هايي است كه 
آمادگي دو طرف براي همكاري و مذاكره با يكديگر را نشان 
مي دهد. دولت تركيه، همسايه ش��مالي عراق كه يكي از 
اصلي ترين مخالفان برگزاري همه پرسي استقال در اقليم 
كردستان بود، نخستين كشور خارجي بود كه بعد از وقوع 
زلزله براي كمك رساني به مناطق آسيب ديده، چه در ايران 
و چه در خاك عراق و منطقه اقليم كردستان، اعام آمادگي 
كرد. بر اساس گزارش رسانه ها در همان ساعات اوليه وقوع 
زلزله، هواپيماه��اي باربري نظامي تركي��ه يك محموله 
كمك هاي بشردوستانه و امدادي براي آسيب ديدگان در 

سليمانيه ارسال كردند. 
در اين ميان در گفته هاي نچيروان بارزاني، نخس��ت وزير 
اقليم كردستان عراق و حيدر العبادي، نخست وزير عراق، 
نشاني از هماهنگي دوجانبه وجود ندارد. بارزاني از دولت 
تركيه به دليل ارسال كمك ها با استفاده از پرواز به فرودگاه 
سليمانيه و از طريق مرز زميني ابراهيم خليل تشكر و اعام 
كرده اس��ت كه پليس و نيروهاي امنيتي اقليم كردستان 
براي كمك به آس��يب ديدگان زلزله به س��ليمانيه اعزام 

ش��ده اند. در عين حال، حيدر العبادي، نخست وزير عراق 
نيز در بياني��ه اي از همه نهادهاي مرتبط و گروه هاي دفاع 
غيرنظامي خواس��ته اس��ت كه براي واكنش به اين باي 

طبيعي آماده  باشند و به منطقه بروند. 
به گزارش خبرگزاري آسوش��يتدپرس، 33 كاميون اقام 
امدادي از سوي تركيه، روز دوشنبه از مرز ابراهيم خال به 
سمت شهر سليمانيه حركت كردند كه اين كمك ها شامل 
3000 چادر، 10 هزار تخت و پتو و غذا مي شد. به گزارش 
خبرگزاري آناتولي يك فرون��د هواپيماي باربري نظامي 
تركيه هم بامداد دوش��نبه تع��دادي از امدادگران و اقام 
كمكي تركيه را به س��ليمانيه ارسال كرده است. بر اساس 
اعاميه وزارت خارجه تركيه، اين كشور در كنار مردم ايران 
و عراق است و آماده ارسال كمك هاي امدادي به ايران در 

صورت دريافت درخواست خواهد بود. 
به گزارش آسوشيتدپرس، در عين حال، سد دربندخان در 
خاك عراق روي رودخانه س��يروان )دياله( بر اثر زلزله روز 
گذشته آسيب ديده است. رحمان هاني، مدير اين سد كه 
بيش از نيم قرن عمر دارد، به آسوش��يتدپرس گفته است 
كه »ترك هاي عمودي و افق��ي كاما واضحي بر اثر زلزله 
به اين سد وارد شده است، ترك هايي روي جاده باالي سد 
قابل مشاهده است و بخشي هايي از بدنه سد فرو رفته اند.« 
با توجه به سن باالي سد دربندخان، نگراني هايي در مورد 
احتمال آسيب هاي وارده به آن بر منطقه اطراف وجود دارد. 

گروه جهان| ارتش رژيم صهيونيس��تي در اقدامي تازه، 
چندي��ن خانواده فلس��طيني را با اس��تفاده از يك فرمان 
نظام��ي، از مناط��ق مس��كوني در ش��مال دره اردن، در 
سرزمين هاي اشغالي كرانه باختري رود اردن، از خانه هاي 
خود اخراج كرده است. به نوشته خبرگزاري آناتولي، بيش 
از 30 خانوار فلسطيني، از ساكنان روستاهاي منطقه شمال 
دره اردن، روز دوم نوامبر )12 روز پيش( يك نامه از سوي 
ارتش اس��راييل دريافت كرده اند كه در آن نوشته است 8 
روز فرصت دارند تا خانه هاي خود را ترك كنند. بر اساس 
اين فرمان قرار است تمام خانه هاي روستاهاي فلسطيني 
در اين منطقه تخريب ش��ود. مهدي دراغم��ه، از اعضاي 
ش��وراي منطقه دره اردن به خبرگزاري آناتولي مي گويد: 
»اين دستور دس��ت كم 200 فلسطيني از جمله 45 زن و 
60 ك��ودك را تحت تاثير قرار مي دهد.« رژيم اس��راييل، 
پيش از اين اعام كرده است حتي اگر از كل سرزمين هاي 
كرانه باختري عقب نشيني كند، حاضر به تخليه دره اردن 
نخواهد شد. به نظر مي رسد تاش هاي جديد ارتش رژيم 
صهيونيستي در راستاي اس��تمرار تغيير اجباري نسبت 
جمعيتي اين منطقه باشد. به نوشته روزنامه هاآرتص، بيش 
از 300 فلس��طيني كه براي دهه ها در اين منطقه زندگي 
كرده اند، با اين دستور نظامي مجبور به ترك خانه هاي خود 
مي شوند. به نوشته اين روزنامه اين نخستين بار است كه 
بر اساس يك دستور ارتش، فلسطيني هاي ساكن مناطق 
كرانه باختري مجبور به ترك خانه هاي خود مي شوند. به 
گفته اين رسانه اسراييلي، دستور ارتش رژيم صهيونيستي 
با عنوان »فرمان ساختمان هاي غيرمجاز« است و به نوشته 
اين رسانه مستقيما به روستاييان فلسطيني تحويل نشده 
اس��ت. به گفته وكاي روستاييان فلس��طيني، نفس اين 
فرمان جديد با دس��تور ارتش متناقض اس��ت، چرا كه در 
»فرمان ساختمان هاي غيرمجاز«، نمي توان محتواي آن 
را در مورد »افرادي كه به عنوان ش��هروند اين سرزمين ها 
ثبت ش��ده اند« اجرا كرد كه عما به معن��اي عدم اطاق 
آن به فلس��طينيان و ارتباط با س��اختمان هاي مربوط به 

شهرك نشين هاي يهودي است. 
 به نوشته رسانه ها، سربازان رژيم صهيونيستي نسخه هايي 
از فرمان را در جاده هاي اطراف محل اقامت فلسطينيان رها 
كرده اند. اين فرمان توسط روني نوما، امضا شده است و از 
ساكنان خواسته شده است طي 8 روز منطقه را ترك كنند 
و به دليل آنچه »ساخت و ساز و حق تخريب هر ساختماني 

در محل« عنوان شده، حق ورود به آن را ندارند. 
به گزارش آناتولي، يوآو گاالنت، وزير مسكن كابينه رژيم 
صهيونيستي، چهارشنبه هفته گذشته اعام كرده  بود كه 
برنامه هاي تازه اي براي »تقويت مناطق يهودي نشين در 
دره اردن« وجود دارد. به گفته اين وزير رژيم صهيونيستي 
»به ازاي هر خانواده جديد يهودي كه در اين منطقه مستقر 
شوند، مبلغ خاصي براي كمك به تعاوني ها و شهرك هاي 
كش��اورزي ميزبان در نظر گرفته ش��ده اس��ت. « به گفته 
گاالنت، دولت رژيم صهيونيستي برنامه تبليغاتي تازه اي 
براي تش��ويق شهرك نش��ين هاي يهودي به مهاجرت به 
اين منطقه در نظر گرفته است. در 21 شهرك غيرقانوني 
اسراييلي نشين كه در منطقه دره اردن ساخته شده است، 
بيش از 6000 يهودي زندگي مي كنند. منطقه دره اردن، 
يك چهارم سرزمين هاي كرانه باختري را در بر مي گيرد و 
بيش از 10 هزار فلسطيني در آن زندگي مي كنند. دولت 
رژيم صهيونيستي اجازه ساخت و ساز به فلسطينيان در اين 
منطقه نداده است، در نتيجه فلسطينيان در سرپناه هاي 
موقت در اين منطقه زندگي مي كنند. منطقه دره اردن، از 
جمله مناطقي است كه بر اساس توافق هاي اسلو در حوزه 
س��رزمين هاي »بند C« كرانه باختري قرار مي گيرد كه 
كنترل امنيتي و مديريت آن كاما در اختيار دولت اسراييل 
قرار دارد. به نوشته هاآرتص، اغلب ساكنين روستاهايي كه 
ارتش اسراييل دس��تور تخليه آنها را داده است، دامداران 
فلسطيني هس��تند و 55 هكتار از زمين ها يا رسما متعلق 
به خودش��ان يا كليس��اي كاتوليك اس��ت. اين دامداران 
فلس��طيني بيش از 4000 گوسفند، 200 شتر و 600 گاو 

در اين زمين ها دارند. 

فلسطينعراق

ارتش اسراييل يك روستا را به تخريب كامل تهديد كردبالي طبيعي باعث كنار رفتن اختالفات تركيه با اقليم كردستان شد

ادامه تغيير تركيب جمعيت »دره اردن«زلزله؛ آزمون رابطه ميان اربيل و بغداد

 حقوق بشر، حلقه مفقود ديدار 
ترامپ- دوترته 

استاندارد چندگانه امريكا اين بار در »مانيل« به چشم آمد

گ�روه جهان| رواب��ط امري��كا و فيليپين با 
روي كار آم��دن رودريگ��و دو ترته در س��ال 
گذش��ته وارد عص��ر جديدي ش��د. هرچند اين كش��ور به 
عنوان يك حياط خلوت براي امريكا در جنوب ش��رق آسيا 
به حساب مي آيد، اما در طول يك س��ال اخير اين كشور در 
مس��ير چند جانبه گرايي و نزديكي بيش��تر با چين و روسيه 
قدم برداشته اس��ت. با اين وجود روز دوشنبه دونالد ترامپ، 
رييس جمهور اياالت متحده در ديدار با همتاي فيليپيني خود 
گفت: ماقات بسيار خوبي با رييس جمهور رودريگو دوترته 
داشته اس��ت. اين در حالي است كه كه ترامپ هيچ اشاره اي 
به اتهامات حقوق بش��ري كه متوجه رييس جمهور فيليپين 
است، نكرد. بس��ياري معتقدند كه دوترته به بهانه مبارزه با 
قاچاقچيان مواد مخدر به ش��كل اس��تبداد گونه اي تاكنون 
تعداد زيادي از افراد را كشته است. هرچند دونالد ترامپ در 
اين نشست به شدت از سوي رسانه ها در خصوص پاسخگويي 
به اين موضوع مورد هجمه قرار گرفت با اين وجود كاخ سفيد 
اعام كرد در نشستي كه ميان دو رييس جمهور برگزار شده 
است، دونالد ترامپ روي موضوعاتي همچون مبارزه با داعش، 
قاچاق مواد مخدر و همچنين مسائل مربوط به تجارت آزاد 
متمركز شده است.  سارا سندرز، سخنگوي كاخ سفيد گفت: 
حقوق بشر در چارچوب بحث مبارزه با قاچاقچيان غيرقانوني 
مواد مخدر در فيليپين مورد بحث قرار گرفته اس��ت. با اين 
وجود سخنگوي دوترته هرگونه صحبت در خصوص حقوق 
بشر را تكذيب كرد و گفت حتي در چارچوب بحث قاچاق مواد 
مخدر نيز هيچ صحبتي در خصوص نقض حقوق بشر به ميان 
نيامده اس��ت.  دونالد ترامپ در واكنش به سوال خبرنگاران 
در خصوص اين موضوع هيچ واكنشي نش��ان نداد و تنها به 
سرتكان دادن اكتفا كرد و سخنگوي دوترته نيز تاكيد كرد كه 
هيچ گونه صحبتي در اين خصوص به ميان نيامده اس��ت. از 
طرفي برخي معتقدند كه نشست دونالد ترامپ با دوترته يك 

تضاد جدي ميان نقش ترامپ رييس جمهور و ترامپ به عنوان 
يك معامله گر اماك ايجاد كرده بود. گفته مي شود در جلسه 
خصوصي كه ميان ترامپ و دوترته برگزار شد، دونالد ترامپ 
به همراه شريك خود در برج 150 ميليون دالري لوكس 57 
طبقه در مانيل به اين جلسه آمد. پيش از جلسه دوجانبه ميان 
دوترته و ترامپ آنها در جمع خبرنگاران تشريفات اوليه را به 
جا آوردند و به خصوص عكاس ها س��عي كردند لحظه ديدار 
آنها و حاشيه هاي آن را به ثبت برسانند. ترامپ به خبرنگاران 
گفت: ما ماقات خوبي با هم داشتيم و رهبري آقاي دوترته 
در اجاس سران را مورد تحسين خود قرار مي دهم و در شامي 
كه مهمان ايشان بودم، توانستيم مجموعه اي از نمايش هاي 
فرهنگي را مشاهده كنيم و اين بسيار عالي بود. به محض آنكه 
خبرنگاران تاش كردند از ترامپ در مورد بحث حقوق بش��ر 
بپرسند دوترته به سرعت تاش كرد مانع از اين اقدام شود و 
گفت: اين جلسه يك كنفرانس خبري نيست بلكه ما اكنون 
در يك جلسه دو جانبه حضور داريم. وي در ادامه خبرنگاران 
را جاس��وس خواند. نيروهاي امنيتي ني��ز تاش كردند تا به 
خبرنگاران حمله ور ش��وند و در نهايت آنه��ا را از اتاق خارج 
كردند ام��ا پيش از اينكه روزنامه نگاران از اتاق خارج ش��وند 
ترامپ خنده اي از سر رضايت كرد. سخنگوي دوترته گفت: 
آقاي ترامپ در جلسه تقريبا 40 دقيقه در مورد نگراني هاي 
خود در خصوص تعرفه خودروهاي امريكايي صحبت كرده 
است. همچنين دوترته از همكاري نيروهاي امريكايي براي 
مبارزه با نيروهاي داعش در جنوب فيليپين تش��كر كرد. در 
عين حال همزمان با ديدار ميان دوترته و ترامپ در خيابان هاي 
مانيل صدها نفر از معترضان به حضور ترامپ در خاك فيليپين 
جلوي سفارت امريكا رفتند و با نيروهاي ضد شورش درگير 
شدند. معترضان پوسترهاي ضد امريكايي كه در آنها ترامپ 
به شكل هيتلر كشيده شده بود در دست داشتند. اين افراد در 
نهايت با حمله هاي پليس ضد شورش از محل پراكنده شدند. 

كماكان بس��ياري از كشورهاي جهان تاش مي كنند تا 
مساله مسلمانان روهينگيا در ميانمار را ناديده بگيرند. 
اين ناديده گرفتن حتي در ميان همسايگان نزديكي كه 
هم مرز با ميانمار هس��تند نيز به آس��اني قابل مشاهده 
است. پيش نويس بيانيه نهايي نشست سران كشورهاي 
جنوب شرقي آسيا )آسه آن( كه به دست رويترز رسيده 
نش��ان مي دهد كه در اين بيانيه هيچ اشاره اي به حمله 
نظاميان ميانمار به مسلمانان روهينگيا در استان راخين 
اين كشور نشده است. اين در حالي است كه اقدام ارتش 
ميانمار از سوي سازمان ملل متحد يك پاكسازي قومي 
شناخته مي شود. در يك بند از اين بيانيه كه روز دوشنبه 
رويت��رز آن را منتش��ركرد تنها بر اهمي��ت كمك هاي 
بشردوس��تانه براي قربانيان باياي طبيعي در ويتنام و 
جنگ اخير ارتش فيليپين با تروريست ها و مردم آسيب 
ديده بر اثر اين جنگ و همچنين جوامع آسيب ديده در 
استان راخين ميانمار تاكيد شده است. اين بيانيه توسط 
فيليپين، رييس دوره اي سازمان همكاري هاي آسه آن 
كه ميانمار را نيز ش��امل مي ش��ود، تنظيم ش��ده است. 
رهبران س��ازمان روز دوش��نبه در جلسه عمومي كه در 
مانيل برگزار شد يكديگر را ماقات كردند. پيش نويسي 
كه از سوي مانيل تهيه شده است هيچ گونه جزيياتي از 
وضعيت مسلمانان در شمال استان راخين ارايه نمي دهد 
يا از اصطاح روهينگيا براي اقليت مسلمان تحت تعقيب 
ارتش ميانمار استفاده نمي كند. چرا كه به نظر مي رسد 
رهبر كنوني ميانمار آنگ س��ان سوچي از رهبران ساير 
كشورها خواسته تا از طرح آن جلوگيري كنند. حكومت 
عمدتا بودايي ميانمار، قوم مسلمان روهينگيا را مهاجر 
غيرقانوني مي دانند كه از بنگادش به ميانمار كوچ كردند 
و آنها را به عنوان شهروند خود به رسميت نمي شناسد. از 
روز 25 آگوست نيز موج جديدي از حمات نظاميان به 
اين گروه از مسلمانان در استان راخين ميانمار آغاز شد كه 
تاكنون بيش از 600هزار نفر از مردم اين قوم به بنگادش 
فرار كردند تا بتوانن��د به يك پناه��گاه در اردوگاه هاي 
پناهجوياني كه در مرز ميان بنگادش و ميانمار ساخته 
شده است پناه ببرند. در حال حاضر وضعيت قوم روهينگيا 

خشم افكار عمومي در بس��ياري از كشورهاي جهان را 
برانگيخته است. افكار عمومي بيش از هرچيز از آنگ سان 
سوچي ناراحت هستند چرا كه او خود فردي بود كه مورد 
اين ظلم قرار گرفته است و به همين دليل در سال 1991 
نيز جايزه صلح نوبل را دريافت كرد اما او تاكنون هيچ يك 
از اقدامات نظامي در ميانمار را محكوم نكرده اس��ت.  در 
ماه سپتامبر آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل متحد 
بحران در استان راخين ميانمار را يك پاكسازي قوميتي 
دانست. با اين وجود بعضي از اعضاي كشورهاي آسه آن به 
ويژه مالزي كه اكثريتي مسلمان دارد، نگراني خود در اين 
خصوص را ابراز كرده اند اما به نظر مي رسد با توجه به اصل 
عدم دخالت كشورهاي عضو در امور داخلي ساير كشورها 
اين موضوع به راحتي در اين اجاس كنار گذاشته شده 
اس��ت. در ماه سپتامبر، مالزي در بيانيه اي موضع وزراي 
خارجه كشورهاي عضو آسه آن در راستاي عدم شناسايي 
مردم راخين به عنوان يك جامعه آسيب ديده را رد كرد. 
سوچي در سخنان خود پس از ورود به مانيل هيچ اشاره اي 
به بحران در كشورش نكرد و اين در حالي است كه او در 
س��ال 1999 هنگامي كه كشورش به دست فرماندهان 
نظامي اداره مي ش��د از اصل عدم مداخله كش��ورهاي 
آسه آن در كشورهاي ديگر انتقاد كرد. او در يك روزنامه 
تايلندي به نام ملت در آن زمان نوش��ت: اين سياس��ت 
عدم دخالت تنها بهانه اي براي كمك نكردن اس��ت و در 
اين روز و سال شما نمي توانيد جلوي دخالت نكردن در 
كشورها را بگيريد. وي گفت كه اين اصل با وجدان هاي 
بيدار همخواني ندارد. روبرتو روملو، وزير امورخارجه سابق 
فيليپين، به خبرگزاري رسمي اين كشور گفت كه به نظر 
مي رسد هيچ بحثي درباره روهينگيا در اين نشست وجود 
ندارد. وي افزود: ما احترام زيادي براي خانم آنگ س��ان 
سوچي، برنده جايزه صلح نوبل قايل هستيم. ويلينور پاپا، 
نماينده سازمان عفو بين الملل فيليپين به خبرگزاري اين 
كشور گفت: رهبران كشورهاي آسه آن در مورد تروريسم 
و صل��ح و نظم صحبت مي كنند، اما آنها در صحبت هاي 
خود عما مردم را ناديده مي گيرند. در حال حاضر بيش 
از دو دهه از مبارزات دموكراسي خواهانه آنگ سان سوچي 
مي گذرد؛ فردي كه سال ها براي رسيدن به دموكراسي در 
كشورش در حصر خانگي به سر برد و حتي جايزه صلح 

نوبل گرفت حاال متهم اصلي وقايع اخير و پاكسازي قومي 
در ميانمار است. او كه همواره كشورهاي زيادي را به دليل 
ناديده گرفتن شرايط حاكم بر كشورش متهم مي كرد، 
حاال اين اتهام به سوي خودش نشانه گرفته شده است. 
سوچي كه اكنون رهبري كشورش را برعهده گرفته است 
ساير كشورهاي عضو را مجبور كرده است تا بحران داخلي 
در كشورش را ناديده بگيرند و هيچ سخني در خصوص 
بحران مردم روهينگيا به ميان نيايد. او در حالي به جلسه 
سران كشورهاي عضو حاضر شد كه نه تنها آنها را به دليل 
س��كوت كردن در برابر اين جنايت محكوم نكرد بلكه با 
حضور آرام و بي س��رو صداي خود از اقدام آنها نيز تشكر 
كرد. ديويد متيس��ون، يكي از محققان س��ابق در حوزه 
حقوق بش��ر كه اكنون به صورت يك تحليلگر مستقل 
در ميانمار حضور دارد، گفت: نشست هاي آسه آن براي 
پاسخ هاي سياسي به مسائل مهم حقوق بشري كه بر كل 
منطقه تاثير مي گذارد، طراحي نشده اند. در حال حاضر 
دولت سوچي از اين وضعيت و سنتي كه بر آسه آن حاكم 

است در راستاي منافع خود استفاده كرده است. 
اما هرچقدر كشورهاي عضو آسه آن بخواهند اين بحران 
را ناديده بگيرند اما تاكنون در اين بحران صدها نفر جان 
خود را از دست داده اند و بازماندگان اين سركوب، تجاوز و 
تيراندازي سربازان ميانماري و مسائل مذهبي مسلمانان 
روهينگيا را مجبور كرده است تا منطقه اي را كه مسلمانان 

اين قوم در آن زندگي مي كردند، ترك كنند. 
سوچي كه خود روزي رهبري مبارزه غير خشونت آميز 
براي رسيدن به دموكراس��ي و حقوق بشر در ميانمار را 
بر عهده داشت حاال براي دفاع از مسلمانان روهينگيا در 
زيرمجموعه دولتي كه او مسووليت آن را برعهده دارد هيچ 
اقدامي صورت نداده است. سوچي در يك سخنراني در 
ماه سپتامبر از جامعه بين المللي درخواست صبر كرد و 
گفت كه پناهندگان بخشي از بحران هستند و براي اينكه 
مسووليت خود را در اين راستا كاهش دهد، اعام كرد كه 
بيش از نيمي از روستاهاي مربوط به مسلمانان روهينگيا 

سالم است و هنوز نابود نشده اند. 
هرچند ارتش مس��ووليت كامل اين اوض��اع را برعهده 
گرفته و مدعي است در پاسخ به عمليات هايي كه مردم 
روهينگيا عليه ارتش انجام داده اند، دست به اين اقدام زده 

اس��ت و حتي برخي نيز مدعي هستند كه پايان دادن به 
اين موضوع در اختيار آنگ سان سوچي نيست اما دولت 
س��وچي از فعاليت هاي ارتش حمايت كرده و هيچ گونه 

اعتراضي نسبت به آن صورت نگرفته است. 
همچنين هنگامي كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد 
در هفته گذشته براي ميانمار تشكيل جلسه داد تا طي 
بيانيه اي خواس��تار توقف خشونت بيش از حد نظاميان 
ميانمار عليه مس��لمانان روهينگيا شود، دفتر آنگ سان 
سوچي اين بيانيه را مايه تاسف خواند. از همين رو چين 
نيز به عنوان عضو دايم شوراي امنيت سازمان ملل به دليل 
اصل عدم مداخله در مسائل داخلي كشورها اين بيانيه را 
رد كرد و اجازه تصويب آن را در جلس��ه ش��وراي امنيت 
نداد و دولت ميانمار نيز اين اقدام چين را ستايش كرد. با 
اين وجود گفتني اس��ت كه اصل عدم دخالت در مسائل 
داخلي كشورها يكي از پايه هاي سنتي كشورهاي عضو 
آسه آن است كه اكنون پنجاهمين سال تاسيس خود را 

جشن مي گيرد. 
هنوز مشخص نيست به طور دقيق چه نكاتي در جلسات 
دروني سران كشورهاي عضو ميانمار مطرح خواهد شد 
اما مدير بخش همكاري هاي سياسي و امنيتي آسه آن در 
وزارت امور خارجه اندونزي به خبرگزاري آسوشيتدپرس 
گفت كه دولت وي در اين نشس��ت، بحران مس��لمانان 
روهينگيا را پيگيري خواهد ك��رد و در اين باره افزود: ما 
نمي توانيم در برابر اين بحران سكوت كنيم چرا كه ما بايد 

به آنها كمك كنيم. 
همچني��ن ه��ري روكو، س��خنگوي رودريگ��و دوترته 
رييس جمهور فيليپين روز دوشنبه اعام كرد: ميانمار 
اجازه بازگشت مسلمانان روهينگيا به خانه هاي شان را 
خواهد داد. براساس گزارش »مانيل تايمز«، سخنگوي 
رودريگ��و دوترته ط��ي ي��ك نشس��ت مطبوعاتي در 
سي ويكمين اجاس آسه آن، گفت: سازمان آسه آن در 
خصوص مس��لمانان روهينگيا ابراز نگران��ي كرد. روكو 
ادامه داد: ميانمار گفت بازگشت آوارگان سه هفته پس 
از امضاي تفاهم نامه با بنگادش شروع خواهد شد. وي 
افزود: گزارش كوفي عنان، دبيركل پيشين سازمان ملل 
مورد بررسي قرار گرفت و كمك هاي بشردوستانه براي 

مسلمانان روهينگيا مورد استقبال واقع شد.

ميثم سليماني 

گفت وگ��وي تلويزيوني »س��عد الحريري« 
نخست  وزير مستعفي لبنان يكشنبه شب از 
شبكه لبناني المس��تقبل به صورت پرسش و پاسخ پخش 
ش��د. اين مصاحبه در واقع نخستين حضور تلويزيوني وي 
پس از اعام استعفايش به شمار مي آيد. به گزارش فارس 
و به نق��ل از نيويورك تايمز، » اين اظهارات كه نخس��تين 
اظهارنظر عمومي وي از زمان ورود مشكوكش به عربستان 
در تاريخ 3 نوامبر اس��ت كه در همان زمان نيز استعفايش 
را اعام كرد، بعيد است كه بتواند سردرگمي ها و ترديدها 

پيرام��ون مس��اله آزادي وي ي��ا گروگان بودن در دس��ت 
س��عودي ها يا حتي ترديدها درباره تحت فشار بودن براي 
استعفايش به عنوان بخشي از استراتژي بزرگ تر سعودي ها 
براي افزايش فش��ار بر ايران به عنوان رقيب منطقه اي آنها 
را از بين ببرد.« در ادامه اين گزارش آمده اس��ت: »كساني 
كه درباره وضعيت حريري ترديد و س��واالتي داشتند بعيد 
است كه با مصاحبه شب گذشته وي با شبكه حزب حامي 
عربس��تان وي در لبنان قانع شده باش��ند، آن هم با وجود 
مجري اي كه پايبند به اصول و خط مشي سعودي است.«

مصاحبه حريري قانع كننده نبود
خبر

مسلمانان روهينگيا را 
ناديده بگيريد 

 بي توجهي سران آسه آن به بحران ميانمار 
با اشاره آنگ سان سوچي 

آنچه  گذشت
 بخش دوم| پس از شكست در انتخابات

 جورج بوش مرا به صرف همبرگر دعوت كرد 

او ب��ه عنوان قهرم��ان حقوق مدن��ي و عضو 
كنگره، گفته ك��ه رييس جمهور منتخب به 
دليل ش��واهدي دال بر دخالت روسيه در انتخابات، مشروع 
نيس��ت. ديگر اعضاي كنگره هم به جان پيوسته اند و همراه 
او رييس جمهور جدي��د را تفرقه انداز مي دانند و او را بايكوت 
كرده اند. بسياري از دوستان نزديك و حاميان من هم، مصر 

بودند در خانه بمانم. 
دوستانم مي دانستند نشس��تن بر سكويي كه دونالد ترامپ 
قرار اس��ت روي آن به عنوان فرمانده كل قوا در چهار س��ال 
آينده، سوگند ياد كند چقدر دشوار و تماشاي صحنه تحليف 
او تا چه اندازه دردناك اس��ت. براي روي ن��دادن اين اتفاق، 
سرسختانه مبارزه انتخاباتي كرده بودم. باور داشتم كه او به 
مثابه خطري زنده و آشكار براي كش��ور و جهان است. حاال 
بدترين اتفاق ممكن روي داده بود و او قرار بود براي به دست 
گرفتن زمام امور كشور سوگند ياد كند. با مبارزات انتخاباتي 
ناجوانمردانه اي كه ترامپ راه انداخته بود اگر مي رفتم، امكان 
هو ش��دنم و شنيدن فرياد »دس��تگيرش كنين!« هم وجود 
داش��ت. با تمام اينها، هنوز خودم را موظف مي دانستم آنجا 
باشم. انتقال مسالمت آميز قدرت، از ديرباز يكي از مهم ترين 
رسوم كشور ما بوده است. من به اميد اينكه كشورهاي ديگري 
هم از ش��يوه ما پيروي كنند، در سفرهايي كه به عنوان وزير 
امورخارجه به سراسر دنيا داش��ته ام آن را تبليغ كرده ام. اگر 
واقعا به آن باور داش��تم بايد احساساتم را كنار مي گذاشتم و 
مي رفتم. من و بيل مس��اله را با خانواده هاي بوش و كارتر در 
ميان گذاشتيم و نظرشان را در اين مورد جويا شديم. جرج و 
جيمي جزو نخستين افرادي بودند كه پس از انتخابات با من 
تماس گرفتند و اين، برايم بسيار با ارزش بود. جرج تنها چند 
دقيقه پس از پايان سخنراني پذيرش شكستم در انتخابات 
تلفن زد و با بزرگواري پشت خط منتظر ماند تا اعضاي ستاد 

و حاميانم را براي آخرين بار در آغوش بكشم. 
او هنگام گفت وگوي تلفني پيشنهاد داد تا در نخستين فرصت 
براي خوردن همبرگر قراري بگذاريم و به گمانم اين روش��ي 
تگزاسي بود براي گفتن »حاِل تو مي فهمم!« جرج و جيمي هر 
دو درك مي كردند كه خود را مقابل تمام كشور به آب و آتش 
زدن چه حسي دارد. جيمي هم گزندگي شكست را چشيده 
بود. كمي در اين باره با جيمي درد دل كرديم. گفتم: »جيمي 

اين بدترين اتفاقي بود كه مي تونست بيفته.« 
- »بله هياري، همين طوره!«

بر كسي پوشيده نبود كه اين دو رييس جمهور اسبق امريكا 
هوادار دونالد ترامپ نيستند. ترامپ مخصوصا به برادر جرج، 
يعني ِجب جفا كرده بود. با اين اوصاف آيا آنها به مراسم آغاز 
مي رفتند؟ بله. همين، انگيزه الزم را برايم فراهم كرد. من وبيل 
هم مي رفتيم. اينگونه شد كه من روز بيستم ژانويه در آستانه 
ورودي عم��ارت كنگره، منتظر اعام نامم ب��ودم. راه درازي 
پيموده بودم. حاال چند گام ديگر هم بايد برمي داشتم. بازوي 
بيل را گرفتم و آن را از س��ر قدرداني براي بودنش در كنارم، 
فش��ردم. نفس عميقي كشيدم و با كشدارترين لبخندي كه 
مي توانس��تم روي صورت بنش��انم از در گذشتم. روي سكو 
كنار خانواده بوش نشستيم. چهارنفرمان چند دقيقه پيش 
وارد ش��ده همديگر را ديده بوديم و احوال دخترها و نوه هاي 
هم را جويا ش��ده بوديم. چنان گرم صحبت بوديم كه گويي 
آن ه��م، روزي مثل بقيه روزها بود. ج��رج و لورا ما را از اخبار 
س��امتي والدين جرج يعني جرج پدر و باربارا باخبر كردند. 
هر دو اخيرا در بيمارستان به سر مي بردند و حاال خوشبختانه 
صحيح و سالم بودند. همچنان كه منتظر ورود رييس جمهور 
منتخب بوديم، خيالم به بيست و چهار سال پيش پر كشيد؛ 

روز خارق الع��اده اي ك��ه بيل به عن��وان رييس جمهور براي 
نخستين بار مراسم تحليف به جا آورد. آن روز بايد براي جرج 
پدر و باربارا روز سختي بوده باشد. اما آن دو به طرز غريبي با ما 
مهربان بودند. رييس جمهور سابق نامه اي در اتاق بيضي كاخ 
سفيد براي بيل گذاشته بود. آن نامه يكي از دلنشين ترين و 
ميهن پرستانه ترين چيزهايي است كه تا به امروز خوانده ام. او 
نوشته بود: »موفقيت تو امروز، موفقيت كشور ما است. با همه 
توان حمايتت مي كنم.« هشت سال پيش ما هم تاش كرديم 
همي��ن مهرباني را در حق جرج پس��ر و الرا روا داريم. در اين 
لحظه سعي مي كردم چنين رويكردي نسبت به رييس جمهور 
جديد هم داشته باش��م. همان طور كه در سخنراني پذيرش 
شكس��تم آوردم او شايسته ذهني باز و فرصتي براي رهبري 
است. به الگور هم فكر كردم كه در سال 2001 با وجود كسب 
آراي بيشتر از جرج بوش با خويشتنداري در مراسم تحليف 
او حاضر شد. پنج نفر از اعضاي دادگاه عالي درباره نتيجه آن 
انتخابات تصميم گرفتند. تحملش بايد وحشتناك بوده باشد. 
انگار مرور رنج و شكس��ت هاي انتخابات گذشته را به عنوان 
س��رگرمي جديدي براي خودم ابداع كرده بودم. جان آدامز، 
دومين رييس جمهور كش��ور ما و نخستين كسي بود كه در 
س��ال 1800 از توماس جفرسون شكست خورد و با خفت از 
كاخ سفيد رانده شد. هرچند 25 س��ال بعد با انتخاب شدن 
پس��رش يعني جان كويينس��ي جبران مافات كرد. در سال 
1972 جرج مك گاورن در 49 ايالت از 50 ايالت، نتيجه را به 
ريچارد نيكسون واگذار كرد. من و بيل در ستاد انتخاباتي مك 
گاورن سخت كار كرده بوديم و خاطراتي فراموش نشدني از آن 
شكست داريم. ياد ويليام هوارد تافت به  خير كه تدي روزولت، 
مس��بب پيروزي اش در انتخابات ش��د. چهار سال بعد تدي 
روزولت به اين نتيجه رسيد كه تافت به عنوان رييس جمهور 
عملكرد چشمگيري نداش��ته و از آن پس خودش به عنوان 
كانديداي حزب س��وم وارد شد و راي ها را شكست اما وودراو 
ويلسون پيروز ش��د. حتما آزاردهنده بوده است.  بعد بيل به 
آرنجم زد و به زمان حال برگشتم. خانواده هاي اوباما و بيدنز 
مقابل مان بودند. اوباما را داخل ليموزين رياس��ت جمهوري، 
كنار مردي مجسم كردم كه بخش��ي از شهرتش را با ادعاي 
كذب درباره محل تولد باراك به دست آورد و او را متهم كرد 
كه امريكايي نيست. گاه در طول مراسمِ آن روز با ميشل نگاه 
اندوهناكي رد و بدل مي كرديم كه معنايش اين بود: »باورت 
ميشه؟!« هشت سال پيش در روز تحليف باراك كه هوا بسيار 
سرد بود، سرمان پر از طرح و نقشه و برنامه هاي شدني بود اما 
امروز تنها به حفظ ظاهر و تمام كردن كارمان فكر مي كرديم. 
سرانجام رييس جمهور منتخب از راه رسيد. دونالد ترامپ را از 
سال هاي دور مي شناختم اما هرگز فكرش را هم نمي كردم كه 
او روزي روي پله هاي مقابل عمارت كنگره بايستد و به عنوان 

رييس جمهور امريكا تحليف به جا آورد. 

نويسنده: هيالري كلينتون 
مترجم: مريم منظمي 

كتاب

دفتر نخس��ت وزيري بريتانيا روز 
گذش��ته اعام ك��رد كه ب��ه نظر 
مي رسد اقدامات نيروهاي نظامي 
در ميانمار عليه م��ردم روهينگيا 
به مانند يك پاكسازي قومي است. 
سخنگوي ترزا مي، نخست وزير اين 
كشور گفت: ما از خش��ونت هاي غير انساني كه در استان 
راخين در حال وقوع اس��ت به ش��دت نا اميد شده ايم. وي 
افزود: اين يك بحران بزرگ حقوق بشري است كه توسط 
ارتش ميانمار به وجود آمده اس��ت. به نظر مي رس��د يك 

پاكسازي نژادي است. 

پاكسازي قومي
برش


