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سیاســی  نظــام 
آمریکا  متحده  ایاالت 
فــدرال  جمهــوری 
اســت و در این کشور 
سیستم تفکیک قوا به 
به  بارزی  کاماْل  شکل 

مرحله اجرا در آمده اســت. بنیان گذاران و نویسندگان اعالمیه استقالل ایاالت 
متحــده آمریکا و قانون اساســی ایاالت متحده آمریــکا به دلیل نگرانی از ظهور 
نظام ســلطنتی اروپایی که در آن پادشاه قدرت مطلق را در دست داشت، نظام 
سیاســی جدید خود را به گونه ای طراحــی کردند که درآن فرد یا نهادی نتواند 
قدرت مطلق به دست آورد. بر مبنای این گونه تفکیک قوا، اگر چه قدرت رئیس 
جمهور از رأی مردم مشــروعیت می یابد و وی به کنگره جوابگو نیســت، لیکن 
برای انتخاب وزرای خود نیاز به کسب آراء مثبت دو سوم سناتورها دارد. به عالوه 
بودجه کشــور باید به تصویب مجلس نمایندگان برسد و به همین دلیل رئیس 
جمهور همواره بایــد دیدگاه و مواضع نمایندگان ملت را مد نظر قرار دهد. حق 
اســتیضاح رئیس جمهور ) روند اســتیضاح در ایاالت متحده آمریکا ( نیز یکی 
دیگر از مواردی اســت که کنگره می تواند نظارت خود را بر رئیس جمهور اعمال 
کند. در صورت تخلف آشکار رئیس جمهور از قوانین، طرح استیضاح در مجلس 
نمایندگان مطرح می شــود و اگر با رأی اکثریت نمایندگان به تصویب برســد، 
ســنا با تشــکیل دادگاهی رئیس جمهور را محاکمه خواهد کرد. پس از شنیدن 
دفاعیات رئیس جمهور، ســناتورها تشــکیل جلســه می دهند و نظر خود را در 
خصــوص اتهامات وارده بــه رئیس جمهور اعالم می کنند. اگــر وی نتواند رأی 
اکثریت ســناتورها را جلب کند، محکوم شــده و از ســمت خود عزل می شود. 
در مقابــل نظارت کنگره بر رئیس جمهور، رئیس قــوه مجریه نیز از حق وتوی 
مصوبات قوه مقننه )وتوی مصوبات کنگــره در ایاالت متحده آمریکا( برخوردار 
اســت و می تواند هر یک از مصوبات مجلس نمایندگان و ســنا را رد نماید. این 
امر ســبب می شــود نمایندگان کنگره نتوانند بر خالف مصالح عمومی جامعه 
تصمیم گیری نمایند و از این طریق از ظهــور» دیکتاتوری اکثریت« جلوگیری 
به عمــل می آید.  با توجه به اخبار اخیر مبنی بر احتمال اســتیضاح ترامپ، باید 
بررســی نمود که آیا چنین امکانی به لحاظ قانونی تا حد عملی اســت؟ شــاید 
نخســتین اقدام قابل بررسی برای این امر »ارتباط تیم رهبری ترامپ با روسیه« 
باشــد چرا که واکنش ترامپ به این نظر برکناری رئیس اف بی آی بود. شــاید 
همین موضوع، ســبب قوت گرفتن بیشتر این امر شده است. ارتباط با روسیه با 
دیدار ترامپ با الوروف جنجالی تر شــد. احتمال می رود ترامپ مطالب سری تری 
را در اختیار روسیه قرار داده باشد. البته تاکنون تنها با احتماالت سروکار داریم. 
در صورت آغاز تشــریفات اولیه برای استیضاح رئیس جمهور، این ابتکارعمل با 
رأی اکثریت ساده مجلس نمایندگان ادامه یافته و بعد سنای آمریکا نیز باید این 
اتهام را مورد تأیید قرار دهد و به منظور دادن رأی عدم اعتماد به دونالد ترامپ، 
آرای دوســوم سناتورهای آمریکایی الزم خواهد بود. ترامپ همچنان پدیده قرن 
اســت. رئیس جمهــوری نامتعارف و غیرقابل پیش بینی. به نظر می رســد برای 
استیضاح مقام ریاست جمهوری نیاز به مدارک و مستندات بیشتری باشد که به 
نظر در مورد ترامپ هنوز صحت مدارک تنها نوعی احتمال اســت. از سوی دیگر 
نیز ترامپ و آنچه به ترامپ مربوط اســت نیز همراه با شگفتی است یعنی شاید 

هم چنین امری به سرعت اتفاق بیفتد! 

استیضاحرئیسجمهور

محمد اکبری هشترودی

الوقت: میانمار کشــوری در آسیای جنوب شرقی 
بــا جمعیت بیــش از ۶۰ میلیون نفر اســت که بعد از 
بودایی ها، مســلمانان بزرگ ترین اقلیت در این کشور 
محســوب می شــوند. میانمار، با نام پیشــین برمه، از 
مستعمره های بریتانیا بود که در سال ۱۹۴۸ به استقالل 
رسید. از زمان استقالل، این کشور شاهد درگیری های 
درازمــدت میان اقوام پرشــمار خود بــوده و یکی از 
طوالنی ترین جنگ های داخلی را به خود دیده  اســت. 
میانمار از ۱۹۶۲ تا ۲۰۱۱ تحت یک رژیم نظامی اداره 
می شــد اما پس از برگزاری انتخابات در سال ۲۰۱۲، 
این رژیم نظامی در ســال ۲۰۱۱ رســماً پایان یافت و 
حکومتی نیمه نظامی جایگزین آن شــد. آمار دقیقی از 
شــمار مسلمانان میانمار در دســت نیست؛ دولت این 
کشــور از اعالم جمعیت دقیق مســلمانان خودداری 
می کند و جمعیت آنــان را کمتر از تعداد واقعی آن ها 
قلمــداد می کند. آمارهای مختلفی از جمعیت بین ۳ تا 
۶ میلیون نفری مسلمانان حکایت دارد که برابر با ۴ تا 

۱۰ درصد مردم میانمار است. 
سابقه  ظلم و خشونت میانمار علیه مسلمانان تقریباً 
به ســال ۱۷۷۴ میالدی برمی گردد و تــا پیش از آن 
مسلمانان در آنجا مشــکل نداشتند. در آن مقطع یک 
بودایی به نام بوداپایا در آن منطقه به قدرت می رســد 
و با مســلمانان بنای ناســازگاری می گــذارد و اجرای 
قوانین اســالمی را ملغی می کنــد. از آن زمان به بعد 
اختالفات مســلمانان میانمار با دولت شــروع می شود. 
در این سال ها حقوق مسلمانان نادیده گرفته می شود، 
تبعیض ها تشدید می شود و مسئله مسلمانان به تدریج 
به عنوان یک معضل مطرح و کشورهای منطقه متوجه 
این موضوع می شــوند و حتی به سطح بین المللی نیز 

کشــیده می شــود و تا امروز نیــز از موضوعات حقوق 
بشری در سطح بین الملل است. در این مدت تعدادی 
از مسلمانان گروه های چریکی تشکیل دادند و مبارزاتی 
هم داشــتند و برخی برای اینکــه از این وضعیت   رها 
شوند، به کشورهای هند و بنگالدش مهاجرت کردند تا 
در آنجا زندگی  کنند. بوداییان میانمار در طول استقالل 
این کشــور، همواره نگاه مشکوکي به مسلمانان داشته 
و از جدایي مسلمانان از بوداییان و تشکیل یک منطقه 
مستقل هراس دارند. از سوي دیگر تشکیل حزب مسلم 
لیگ و همچنین جداکردن دانش آموزان مســلمان از 
بودایي در مدارس مســلمانان جرقه هاي اختالف میان 

بوداییان و مسلمانان را آشکار کرد.
در سال ۱۹۷۴ میالدي، رژیم نظامي میانمار قانون 
اساسي جدیدي را وضع کرد و براساس آن، اسم میانمار 
به جمهوري سوسیالیســتي اتحادیه میانمار تغییر کرد 
و بعد از این تغییر، عماًل مســلمانان به عنوان ساکنین 
بیگانــه و غیرقانونــي معرفي شــدند و تمامي اموال و 
دارایي هاي آن ها توقیف و از شــغل هاي دولتي برکنار 
شدند و حق شــهروندي آن ها نیز توسط رژیم نظامي 
میانمار ســلب و تکذیب شــد. در ســال ۱۹۸۲ قانون 
حقوق شهروندی به تصویب رســید که به واسطه این 
قانــون از میان ۱۴۴ قومیت موجــود در میانمار ۱۳۵ 
قومیت حق شهروندی دریافت کردند و ۹ دسته از اقوام 
اقلیت از حق شــهروندی محروم شدند که بزرگ ترین 
این قومیت های، قوم روهینگیا است. آنچه باعث شدید 
شدن اختالفات و شروع بحران در سال ۲۰۱۲ در ایالت 
راخین شــد، به درگیری بین یک فرد مسلمان با یکی 
از بوداییان، برمی گردد که طی آن فرد بودایی کشــته 
شــد و این واقعه خشــم مردم محلی و مأموران دولتی 
را برانگیخــت. این ماجرا بهانه ای به دســت نیروهای 
افراطی جهت حمله به روســتاهای مســلمان نشین و 

آتش زدن منــازل آن ها داد این خشــونت ها درحالی 
ادامه داشــت که رئیس جمهور وقت میانمار اعالم کرد 
که مسلمانان شــهروند میانمار نیستند. دولت میانمار 
بــرای رفع اختالفات و مشــکالت میان مســلمانان و 
بوداییان، سیاست کوچ اجباری کل ۶ میلیون مسلمان 
روهینگیایی را از منطقه آرکان اتخاذ کرده  است. البته 
آمار رســمی جمعیت روهینگیا ۶ میلیون نفر بوده اما 
طبق آمار غیررســمی جمعیت این قوم که صد در صد 
آن ها مســلمان هســتند به ۸ میلیون نفر می رسد. به 
واسطه این سیاست اتخاذ شــده از جانب دولت قریب 
به ۱۵۰ هزار نفر از مســلمانان آرکان به بنگالدش، ۵۰ 
هزار نفر به تایلند و ۴۰ هزار نفر به مالزی و تعداد قابل 

توجهی به دیگر کشورهای آسیایی مهاجرت کردند.
از علل و ریشــه های بحران در میانمار می توان به 
تبعیض نژادی در این کشــور، منافع بعضی از کشورها 
مانند آمریکا و چین در این کشــور که چشــم به روی 
مسائل حقوق بشری بسته اند، شرایط سیاسی ویژه در 
داخــل آن و اختالف نظامی ها با نهادهای دموکراتیک، 
اسالم هراسی جهانی و سیاست تالفی جویانه بودایی ها 
اشــاره کرد. این مســائل باعث شــده تا روند کنترل 

بودایی های افراطی با کندی پیش برود. 

در حــال حاضر، این کش و قــوس و بحران ادامه 
دارد و به خاطر سیاست های دولت میانمار، سازمان های 
حقوق بشری و کشــورهای دیگر نمی توانند به موضوع 
ورود پیــدا کنند. یــک مقام دولت میانمــار به تازگی 
عنوان کرد که این کشور جلوی ورود اعضای یک هیأت 
تحقیقات سازمان ملل درباره هشــدارها، شکنجه ها و 
تجاوزهــای نیروهای امنیتی میانمار علیه مســلمانان 
قوم روهینگا را خواهد گرفت. گفته می شــود مالزی در 
حال بررســی انجام اقداماتی علیه میانمار اســت چون 
این کشــور از ورود کمیته حقیقت یاب ســازمان ملل 
برای بررســی نقض حقوق مسلمانان روهینگا ممانعت 
به عمل آورد. از زمان کشــته و آواره شــدن ده ها هزار 
مســلمان روهینجایــی میانمار در ســال های ۲۰۱۲ 
و ۲۰۱۳ تاکنــون و در جریــان درگیری هــای میان 
مســلمانان و بودایی ها تنش ها میان این دو گروه ادامه 
پیدا کرده اســت. تعطیلی مدارس مذهبی مســلمانان 
در شــهر یانگون میانمار از جمله حوادثی است که در 
هفته های اخیر به تنش های مذهبی در پایتخت تجاری 
میانمار دامن زده است. در همین حال فیل رابرتسون، 
از گروه دیده بان حقوق بشر گفت: باید مقام های میانمار 
مدارس و مساجد مسلمانان را که به زور تعطیل شد ه اند 
فوراً بازگشــایی کنند و نباید پیروان مذاهب دیگر را به 
دلیل انجام حق مســلم برای امور مذهبی، تهدید کرده 
یا تحت تعقیب قرار دهند. علیرغم اینکه در این سال ها 
درخواســتهایی  در ســازمان ملل و در داخل میانمار 
وجود دارد که بحران میانمار و مسئله کشتار مسلمانان 
را پیگیری کند اما این صداها و تالشــها به خاطر نبود 
اراده قوی کشــورهای مهم ســازمان ملل مانند آمریکا 
و چین به جایی نرســیده و هــر از گاهی موضوع نقض 
حقوق  مســلمانان با اتفاقی جدیــد مطرح و دوباره به 

فراموشی سپرده می شود.

روزنامــه »رأی الیوم« در گزارشــی به بررســی 
بحران میان قطر و چهار کشور عربی پرداخته و این 
احتمال را مطرح کرده اســت کــه ترامپ با علم به 
شکســت مأموریت وزیر خارجه اش، او را به منطقه 
فرســتاد، تا شرایط را برای ورود به مرحله تازه ای از 

بحران، آماده کند.
به گــزارش نشــریه صفحــه اول »عبدالباری 
عطوان«، ســردبیر روزنامه عرب زبــان »رأی الیوم«، 
چاپ لندن، در ســرمقاله شــماره اخیر این روزنامه 
ورود رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا به موضوع 
بحران میان کشــورهای حاشــیه خلیــج فارس را 
به معنای به بن بســت رســیدن ســایر تالش های 
میانجی گرایانه و خروج راه حل از دستان کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس دانست و نوشــت: نمی دانیم 
»نســخه جادویی« که وزیر امور خارجه آمریکا در 

سفر چهار روزه اش به منطقه خلیج فارس حامل آن 
است، چیست؟ همینطور، نمی دانیم چرا او یک ماه 

کامل منتظر ماند تا این اقدام را انجام دهد.
عطــوان با انتقاد از نقش آمریکا در ایجاد بحران 
قطر افزود: اما آنچه به خوبی می دانیم این است که 
آمریکا و دونالد ترامپ، ریاســت جمهوری این کشور 
نقش مهمی در دامن زدن به این بحران ایفا کردند. 
آن ها قطر را به حمایت از تروریســم و تأمین مالی 
آن در ســطوح باال متهم کردند. و ترامپ در یکی از 
توییت های خود بر ضروری بودن مجازات این کشور 

یعنی قطر تأکید کرد.
ائتالف چهــار کشــور عربی، درخواســت های 
ســیزده گانه خود از قطر را بعد از منقضی شدن دو 
ضرب االجل تعیین شــده، پــس گرفت و اعالم کرد 
این درخواســت ها دیگر روی میز مذاکره قرار ندارد. 

این یعنی عمر میانجی گری کویت به طور رســمی 
به پایان خود رسیده اســت و این بحران اکنون در 
آستانه تحوالت تنش زای جدید اقتصادی و چه بسا 
نظامی اســت. مگر آنکه یکی از ایــن دو اردوگاه از 
شرط های خود عقب نشــینی کند که هیچ نشانه ای 

در این زمینه به چشم نمی خورد.
وزیــر امــور خارجه قطــر بار دیگر بــر مواضع 
کشورش تأکید کرد و گفت: قطر به هیچ درخواستی 
که ناقض قوانین بین المللی باشــد یا هرگونه اقدامی 

که تنها محدود به این کشور شود تن نخواهد داد.
او همچنین »توپ تروریسم« را به زمین دشمن 
فرستاد و گفت: عربستان ســعودی و امارات متحد 
عربی نباید به ما درس دهند زیرا آنان شــهروندانی 
دارند که به دست داشتن در تروریسم و تأمین مالی 

آن متهم هستند.

در مقابل، »انــور قرقاش«، وزیــر امور خارجه 
امارات هــم درها را بــه روی میانجی گری انگلیس 
و آمریــکا بســت و گفــت:  بــدون عقالنیــت و 
پختگــی و واقع گرایی از ســوی دوحه، هیچ تالش 
دیپلماتیــک یا میانجی گــری خیرخواهانه ای موفق 
نخواهد شــد. پنهان شــدن پشــت کلماتی چون 
 حاکمیــت و انکار، عمر بحــران را طوالنی تر خواهد 

کرد.
ایــن گــزارش می افزایــد: بــه نظر می رســد 
همیــن اظهــارات تحریک آمیز دو طرف، شــانس 
میانجی گری هــای غــرب را محدود کرده اســت و 
ایــن یعنی تالش های وزیر امــور خارجه آمریکا نیز 
سرنوشــت بهتــری از میانجی گری »شــیخ صباح 
احمــد«، امیر کویــت و مردی که بــه خردمندی 

معروف است، نخواهد داشت.

وضعیت مسلمانان میانمار
نفیسهالهدادی-تحلیلگرسیاسی

به گزارش اسوشیتدپرس از بیت المقدس، موشه یعلون که از منتقدان صریح دولت به شمار می رود روز پنجشنبه در گفتگو با کانال 10 تلویزیون اسرائیل گفت: من به عنوان وزیر دفاع از 
این موافقتنامه کنار گذاشته شدم و پس از آنکه سال گذشته فرد دیگری به جای من در این سمت قرار گرفت، این موافقتنامه به اجرا درآمد.

دیوید شیمرون از نزدیکان نتانیاهو پس از افشای قرارداد یک میلیارد و 500 دالری وی با یک شرکت آلمانی مورد بازجویی پلیس قرار گرفت. اما نتانیاهو و شیمرون هردو، هرگونه اقدام 
خالف را تکذیب کرده اند. اسرائیل طی دو دهه گذشته برای خرید شش فروند زیردریایی از آلمان سفارش داشته و آخرین مورد آن قرار است سال 2018 تحویل داده شود.

اتهامات مطرح شده به قرارداد به خرید سه فروند زیردریایی دیگر برای جایگزین کردن زیردریایی های فرسوده اسرائیل مربوط می شود.

نتانیاهوفاسد
استوبایدبرود

به گزارش روزنامه العرب، چاپ لندن، این منابع می گویند که سفر اخیر بوریس 
جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا به قطر تا کنون نتوانسته است گامی موثر در حل 
بحران پیش آمده بردارد. جانســون قبل از آغاز سفرش به منطقه مواضع دوگانه ای 
اتخــاذ کرده بود با این هدف که بتواند نقش میانجی برای حل بحران قطر با چهار 
کشور عربی را ایفا کند اما تا کنون نتوانسته است در تالش هایش موفق شود. حاال 
رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا سفر منطقه ای خود را آغاز کرده است. وی 
روز دوشنبه در کویت بود و پس از آن به قطر رفت و قرار است به عربستان سعودی 
نیز سفری داشته باشد. وی چهارمین مسئول بین المللی بعد از زیگمار گابریل، وزیر 
امور خارجه آلمان و جفری فلتمن، معاون دبیرکل ســازمان ملل و بوریس جانسون، 

وزیر امور خارجه بریتانیاست که به همین منظور به منطقه سفر می کند.  
ناظران می گویند، ســفر تیلرسون نیز همانند ســفر دیگر مقامات راه به جایی 
نخواهد برد مگر این که آمریکا موضعی رســمی اتخــاذ کند و به صراحت بخواهد 
در جهــت آن موضع حرکت کند. در آغاز بحران کشــورهای عربی با قطر، دونالد 
ترامــپ، رئیس جمهوری آمریکا در مناســبت های مختلف قطر را متهم به حمایت 
از تروریســم کرد که موضعی مطابق با موضع چهار کشور عربی محسوب می شود، 
در حالــی که جیمز ماتیس، وزیر دفاع و رکس تیلرســون، وزیر امور خارجه مواضع 
دیگری داشتندکه نشان از وجود اختالف در درون دولت آمریکا در چگونگی تعامل 
با این بحران را داشت. وزارت امور خارجه آمریکا قبل از سفر تیلرسون اعالم کرده 
بود که وی به واسطه روابط بسیار نزدیکی که در دوران ریاستش بر شرکت اکسون 
موبیل با کشــورهای نفت خیز عربی حاشیه خلیج فارس داشت امید دارد بتواند در 
مذاکراتش با رهبران کشــورهای کویت و قطر و عربســتان در جهت کاهش تنش 
اقدامات موثری انجام دهد. آر. سی. هاموند، مشاور ارشد تیلرسون در این باره گفت، 
وزیر امور خارجه راه های شکســت دیوار بی اعتمادی بــه وجود آمده میان قطر با 
چهار کشور عربی بعد از مخالفت قطر با خواسته های 13 گانه آن کشورها را بررسی 
خواهد کرد. وی در این باره گفت: »نتایج دیدار از عربســتان و قطر به فن مذاکرات 
باز می گردد. مطالبات 13 گانه تمام شــده اســت و نباید دیگر به سراغ آن ها رفت. 
در این میان اموری وجود دارند که شاید به واسطه آن ها بتوان به موفقیت رسید.«

این در حالی اســت که بسیاری معتقدند که کشــورهای عربی همگی منتظر 
موضع صریح و یکپارچه ایاالت متحده هســتند و تنها این راه کار است که می تواند 
در حل بحران موثر باشــد. هاموند می گوید: »ما به دنبال پیشرفتی ملموس بر سر 
قطع حمایت مالی از تروریســم هستیم. رئیس جمهور با قاطعیت بر این اعتقاد است 
که اگر حمایت از تروریســم قطع شود گام های اساســی به سوی منطقه ای جدید 

برداشته خواهد شد.«
عبداهلل الشایجی، استاد علوم سیاســی در دانشگاه کویت در این باره می گوید: 
»ســفر تیلرسون در حالی انجام می شود که ما شاهد اظهارات متناقض در واشنگتن 

در قبال این اختالفات هستیم.«
وی در ادامه افزود: »ما شاهد آخرین گام ها برای حل بحران هستیم و اگر عماًل 
کاری از پیش نرود این بحران تأثیری مســتقیم بر ثبات منطقه خواهد گذاشــت.« 
تیلرســون قبل از آن که به منطقه بیاید با رجب طیــب اردوغان، رئیس جمهوری 
ترکیه در آنکارا دیدار کرد. وی یکشــنبه شب در جلسه ای با رئیس جمهوری ترکیه 
دربــاره راه های موجود برای پایان دادن به بحران گفت وگو کرد. بســیاری بر این 
اعتقادند سفر تیلرسون به آنکارا قبل از عزیمت به منطقه به این معناست که آمریکا 
ترکیــه را جزئی از حل بحران پیش آمده میان قطر با چهار کشــور عربی می داند. 
در عین حال، واشــنگتن از تالش های کویت برای حــل بحران حمایت می کند و 
هم زمان به قطر فشــار می آورد که از برخی خواســته هایش کوتاه بیاید و تســلیم 
فشــارهای همسایگانش شود. انور قرقاش، وزیر دولت امارات متحده عربی در امور 
خارجی در این باره در توئیتر خود نوشــت: »هیچ تالش دیپلماتیک یا میانجی گری 
خیرخواهانه ای به نتیجه نخواهد رســید اگر عقالنیت و درک واقعیت از سوی دوحه 

مشاهده نشود.«

بحرانقطر،بحرانیتر

آیاخلیجفارس»آرامشپیشازطوفان«راتجربهمیکند؟

یعلون:

مسلمانانمیانمار،اقلیتیمظلوموفراموششده

یک نوار ویدئویی به تازگی منتشر شده است که »دونالد 
ترامپ« را در ضیافت شام سال 2013 با خانواده آذربایجانی-

روس نشان می دهد که بعدها اطالعاتی را درباره »هیالری 
کلینتون« در اختیار خانواده ترامپ قرار دادند.

به گزارش کالکو، برخی منابع آگاه به روزنامه آمریکایی 
»نیویورک تایمز« اعالم کرده بودند که در یک پیام ایمیلی به 
پسر بزرگ ترامپ گفته شده بود که یکسری اسناد و مطالبی 
که در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا به »هیالری 
کلینتــون« نامزد دموکرات ها ضربه زد، در واقع بخشــی از 
تالش دولت روسیه برای کمک به پیروزی »دونالد ترامپ« 

نامزد جمهوری خواهان در انتخابات آمریکا بوده است.
گزارش هــا حاکی از آن اســت که این نــوار ویدئویی، 
»دونالد ترامپ« را در ضیافت شــام چهره های کلیدی نشان 
می دهد که در رسوایی ایمیل پسر بزرگش که در یک هفته 

گذشته، کاخ سفید را فراگرفته است، حضور داشتند.
روزنامه انگلیسی »ایندیپندنت« گزارش کرد که این نوار 
ویدئویی ظاهراً در سال 2013 در »الس وگاس« فیلمبرداری 
شده اســت و ترامپ را با اعضای خانواده آذربایجانی-روس 
نشــان می دهد که بعدهــا اطالعاتی را دربــاره »هیالری 
کلینتــون« نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاســت جهوری 

2016 آمریکا مطرح کردند.
در این ضیافت، »راب گلدستون« خبرنگاری نیز حضور 

داشــت که اولین نفری بود که با خانواده ترامپ در خصوص 
اطالعاتی که درباره کمپین کلینتون در اختیار داشــت، وارد 

تعامل شد.
در ایمیل هایی که پسر ترامپ در هفته جاری منتشر کرد، 
گلدستون به پسر ترامپ وعده داده بود که »اسناد و اطالعات 
رســمی را در اختیار وی قرار دهد کــه هیالری کلینتون و 
رویارویی های کلینتون با روســیه را متهم می کند« و این را 
به عنوان بخشی از تالش بزرگ تر دولت روسیه برای کمک 

به کمپین انتخاباتی ترامپ تلقی شده بود.
پسر ترامپ پاســخ داده بود: »اگر واقعاً اینطور است که 

تو می گویی، بسیار عالقمندم که به ویژه اواخر تابستان این 
اطالعات را دریافت کنم«.

نیویورک تایمز گزارش کرد، بزرگترین پسر ترامپ قبل 
از آنکه نشســتی را با یکی از حقوق دانان وابسته به کرملین 
برنامه ریزی کنــد که به اعتقاد وی می توانســت اطالعات  
محرمانــه ای را درباره »هیالری کلینتون« در اختیارش قرار 
دهد، در یک پیام ایمیلی مطلع شد که این اطالعات در واقع 
بخشی از تالش دولت روسیه برای کمک به پیروزی دونالد 

ترامپ در انتخابات است.
طبق این گزارش، ایمیل مذکور توسط »راب گلداستون« 

گزارشــگر یکی از رسانه های انگلیســی بود که به برگزاری 
نشســت 2016 پســر ترامپ و چند تن دیگر از اعضای تیم 

انتخاباتی ترامپ با وکیل روس نیز کمک کرد.
اوایل هفته جاری، روزنامه نیویورک تایمز از یک دیدار 
مهم میان پســر و داماد ترامپ با یک وکیل روســی قبل از 

انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 خبر داده بود.
این روزنامه آمریکایی به نقل از 3 دســتیار کاخ سفید و 
همچنین دو منبع مطلع در این زمینه نوشــت؛  جان ترامپ 
پسر بزرگ رئیس جمهور آمریکا به همراه داماد و رئیس سابق 
ستاد انتخاباتی وی به محض تأیید نامزدی »دونالد ترامپ« 
به عنوان نامزد جمهوری خواهان در انتخابات 2016، با یک 

حقوقدان وابسته به کرملین دیدار داشتند.
روزنامــه نیویورک تایمز به نقل از همین افراد می گوید 
کــه این وکیل روس به اعضای تیم ترامپ قول داده بود که 
به زودی اطالعاتی از هیالری کلینتون منتشر خواهد شد که 

آسیب جدی به وجهه وی خواهد زد.
ترامپ در بیانیه ای این نشســت را تأییــد کرد و آن را 
به عنوان یک »نشست کوتاه معارفه ای« توصیف کرد که در 
آن نشســت در اصل بر موضوع پذیرش فرزندخوانده تمرکز 
شده است. با این حال گلداستون که حدود یکسال پیش این 
ایمیل را نوشته بود، هرگونه اطالع از مداخله دولت روسیه در 

این موضوع را رد کرد.

انتشاریکنوارویدئوییابعادتازهاىازرابطهترامپوروسیهروشنکرد

به گزارش اســپوتنیک، پس از اخبار 
بغدادی  ابوبکــر  از هالکت  منتشرشــده 
وضعیت  داعــش،  خودخوانــده  خلیفــه 
مهم ترین سرکردگان داعش بدین ترتیب 

است:
ابو  ابوعلی االنباری معروف به 

عالء العفری
تا چندی پیش وظایف معاون ابوبکر 
البغــدادی را اجرا می کــرد. العفری اهل 
موصل بود. مدتی معلم فیزیک در مدرسه 
بود. در ســال 1998 به افغانستان رفت و 
سپس در سال 2004 فرماندهی نیروهای 
القاعده در موصل به وی محول شد. پس 
از کشته شدن ابوعمر البغدادی ، نامزدی 
وی برای ســمت فرماندهــی القاعده در 
عراق مورد بررســی قرار داشــت اما در 
با گروه تروریستی موسوم  القاعده  نهایت 

به حکومت اسالمی داعش ادغام شد.
العدنانی سخنگوی رسمی  ابو محمد 

داعــش بود. العدنانی در ســال 1977 در 
شــهرک کوچک بنش در اســتان ادلب 
سوریه متولد شد. در سال 2014 ویدئویی 
منتشــر شــد که در آن العدنانی با ابوبکر 
البغدادی بیعت می کند. وی اولین کسی 
بود کــه اعالم کــرد گروه تروریســتی 
نیجریه ای بوکو حرام به داعش پیوســته 
اســت. العدنانی از تروریست های در حال 
فعالیت در غرب آفریقا تقاضا کرد از بوکو 
حرام پیروی کنند. ســازمان دهنده انفجار 
در هواپیمای مســافربری روسیه در مصر 
در روز 31 اکتبــر 2015 بود که منجر به 
ســقوط این هواپیما و کشته شدن 224 
سرنشین آن از جمله 25 کودک شد. روز 
30 اوت 2016 در استان حلب سوریه به 

هالکت رسید.
ابو عمر الشیشانی )چچنی(

وی اهــل گرجســتان و از جمله با 
تجربه تریــن شــبه نظامیان اســت و در 

درگیری روســیه و گرجســتان در سال 
2008 شرکت داشــت. الشیشانی پس از 
خارج شــدن از صفوف ارتش گرجستان 
به تروریســت های ســوریه پیوست وی 
همچون  شورشــی  گروه های  فرماندهی 
کتیبــه المهاجرین، جیــش المهاجرین و 
االنصار را بر عهده داشته است. الشیشانی 
در ســال 2013 فرماندهی شبه نظامیان 
داعش در شمال ســوریه از جمله حلب، 
رقه، الذقیــه و ادلب را بر عهده گرفت و 
در اواخر همان ســال امیر داعش در این 

مناطق شد. 
فرماندهان  مشهورترین  از  یکی  وی 
نظامی داعش در سوریه است. خبرگزاری 
اعماق وابســته به داعــش روز 13 ژوئیه 
2016 اعالم کرد ابو عمر الشیشــانی که 
نام گرجی وی ترخان باتیراشــویلی بوده، 
در نبردها در حوالی شــهر الشرقاط، واقع 

در جنوب موصل کشته شده است.

به گــزارش کالکو رئیس دفتر ارتباطات دولتی 
قطــر ضمن کثیف توصیف کــردن تحرکات چهار 
کشــور عربی ضد دوحــه به محاصــره کنندگان 

کشورش حمله کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، 
سیف بن احمد آل ثانی رئیس دفتر ارتباطات دولتی 
قطر با ایجاد حســاب توییتری در اولین توییت خود 
به زبان عربی و انگلیســی بــه محاصره کنندگان 
کشــورش حمله کــرد. وی در توییت خــود آورده 
است: کمپین کثیف، ســپس ادعاهای پوچ، پس از 
آن محاصره ظالمانه غیرقانونی، ســپس انتشار سند 
محرمانه؛ قطر لقمه راحت الحلقومی و آسانی نیست 
و ملت ها نادان و جاهل نیســتند. شایان ذکر است 
عربســتان، امارات، بحرین و مصــر از پنجم ژوئن 
گذشــته )15 خرداد96 ( با متهم کــردن دوحه به 
حمایت از سازمان های تروریستی، روابط دیپلماتیک 

خود را با قطر قطع کردند.

وزارت خارجــه قطر با رد همــه این اتهامات 
تأکید کرد که این ســه کشور با همکاری مصر، به 
دنبال تحمیل قیمومت خود بر تصمیمات ملی قطر 
هستند. کویت در راســتای میانجی گری برای حل 
این بحران فهرستی از خواسته های کشورهای عرب 
حاشــیه خلیج فارس و مصــر را که حاوی 13 ماده 
از جمله توقف حمایت از تروریســم، کاهش روابط 
دیپلماتیک با ایران و تعطیلی شبکه »الجزیره« است 
به قطر تحویل داد. اما وزارت خارجه قطر با رد این 

خواسته ها، آن ها را غیر قابل اجرا دانست.

سیف بن احمد آل ثانی: 

قطرلقمهآسانیبراىبلعیدننیست
سرکردگانداعشپسازهالکتبغدادى


