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ترامپ تهدید به مرگ شد
س��فارت آمریکا در کانادا نامه ای دریافت کرد که در آن کلی کرافت، س��فیر 
این کش��ور در کانادا، رئیس جمهور آمریکا و اعضای خانواده اش تهدید به مرگ 
ش��دند. بسته پس��تی که برای سفیر آمریکا در کانادا فرس��تاده شده بود حاوی 
ی��ک نامه بود ک��ه در آن کلی کرافت در صورت اس��تعفا ندادن به مرگ تهدید 

شده بود.
بلومب��رگ به نقل از منابع آگاه اعالم ک��رد کرافت تنها در این نامه هدف تهدید 
ق��رار نگرفته بلکه دونالد ترام��پ، رئیس جمهور آمریکا و اعضای خان��واده او نیز در این 
نامه تهدید به مرگ ش��دند.  جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا و دیگر مقامات بلندپایه 
کانادایی پس از دریافت نامه تهدید به مرگ از سوی سفیر آمریکا در کانادا از او حمایت 
کردند. دفتر نخس��ت وزیری کانادا درپی این حادثه گزارش داد که ترودو ضمن تماس با 

سفیر آمریکا حمایت خود را از او اعالم کرده است.

بحران
درخواست تمدید آتش بس در افغانستان 

 »فدریکا موگرینی« رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن استقبال از 
آتش بس فعلی بین دولت افغانستان و طالبان، خواستار ادامه آتش بس از سوی 
کابل و احترام طالبان به این آتش بس شد. وی در بیانیه ای اعالم کرد: آتش بس 
تاریخی بین دولت کابل و ش��به نظامیان طالبان در افغانس��تان در جریان عید 
فطر برای مردمی که ۱۷ س��ال در نبرد و جنگ در این کش��ور زندگی کرده اند، 

ضرورت دارد. 
وی همچنی��ن از تصمیم »اش��رف غن��ی« رئیس جمهوری افغانس��تان برای تمدید 
آتش بس اس��تقبال کرد و خواس��تار احترام به آن از سوی طالبان شد. الزم به ذکر است 
که پیشتر دولت افغانستان از تاریخ ۲۷ رمضان تا پنجم عید سعید فطر و طالبان از اول 
تا س��وم عید فطر را آتش بس اعالم کرده بودند. اما »محمداشرف غنی« رئیس جمهوری 

این کشور، در پیام ویدئویی تمدید آتش بس سراسری با طالبان را اعالم کرد.

شبه قاره
استیضاح سیپراس رای نیاورد

پارلمان یونان به رای عدم اعتماد به نخست وزیر این کشور در مورد اختالفات 
میان آتن و اسکوپیه در زمینه تغییر نام مقدونیه موافقت نکرد. این اقدام به دنبال 
اختالف��ات در زمینه تغییر نام مقدونیه درپی درخواس��ت ح��زب اصلی مخالف 

»دموکراسی نوین« برگزار شد، اما با آرای ۱53 در برابر ۱۲۷ رد شد. 
 چنی��ن اقدامی زمین��ه را برای امض��ای توافقی تاریخی که امروز یکش��نبه 
صورت می گیرد، مس��اعد کرد. س��یپراس و »زوران زائف« همت��ای مقدونیه ای وی 

توافق کرده اند تا نام مقدونیه به جمهوری شمالی مقدونیه تغییر نام دهد. 
هدف این اس��ت که نام کش��ور مقدونیه با نام یکی از استان های یونان تفاوت داشته 
باشد. قرار اس��ت، »نیکوس کوتزیاس« وزیر خارجه یونان و »نیکوال دیمیتروف« همتای 
مقدونیه ای وی دیروز با حضور نخست وزیران دو کشور توافقی را در این زمینه امضا کنند. 

مخالفان معتقدند که سیپراس در این توافق، امتیازات فراوانی به مقدونیه داده است. 

قاره سبز

وز  آتش در خانه آتش افر
علی تتماج

اروپا این روزها درگیر مسئله ای به نام وضعیت پناه جویانی 
اس��ت که اکثرا از طریق دریا خود را به اروپا می رس��انند در 
حالی که سرنوش��ت آنها یا غرق ش��دن در دریاست و یا عدم 
پذیرش از س��وی کشورهای مقصد. در همین حال اختالفات 
میان کشورهای اروپایی در باب چگونگی برخورد با پناه جویان 
نیز به ش��دت باال گرفته اس��ت. روزنامه آلمانی بیلد نوش��ت 
ک��ه با وجود افزایش تنش ه��ا در دولت ائتالفی آلمان و ادامه 
اختالف میان کش��ورهای اروپایی در زمینه سیاست پذیرش 

پناه جویان، صدراعظم آلمان می خواهد تا نشس��ت ویژه ای در 
این زمینه این در سطح کشورهای اروپایی برگزار شود. 

این موضوع با توجه به اقدام اخیر ایتالیا مبنی بر نپذیرفتن 
کشتی حامل پناه جویان و واکنش انتقادی فرانسه، بار دیگر در 
مرک��ز توجه قرار گرفت. این امر موجب ش��ده تا هزاران نفر در 
مرکز رم پایتخت ایتالیا برای نش��ان دادن همبس��تگی خود با 
آوارگان تظاهرات کردند. این اعتراضات پس از اقدام رهبر حزب 
راس��ت گرای لیگ و متئو سالوینی وزیر کشور برای جلوگیری 
از ورود قایق های آوارگان به س��واحل ایتالیا برگزار شد. در این 
می��ان درگیری های لفظ��ی و دیپلماتیک بی��ن ایتالیا، مالت و 
فرانس��ه بر سر اینکه چه کشوری باید مس��ئولیت حدود 630 
پناه جوی نجات یافته از امواج آب های س��احلی اروپا را بپذیرد، 
نش��ان می دهد که بزرگترین چالشی که امروزه قاره سبز با آن 
روبه روست چالش آوارگان و پناه جویانی است که از دیگر مناطق 

جهان به سوی اروپا سرازیر می شوند. از سوی دیگر دولت بلژیک 
به اتحادیه اروپا پیشنهاد داد تا این اتحادیه فقط اقدام به پذیرش 
آن دس��ته از پناه جویان فراری از مناطق جنگ زده کند که در 

کمپ های ویژه سازمان ملل پذیرفته شده اند.
مجموع این تح��والت در حوزه پناه جویان در حالی روی 
می دهد که در باب این امر چند نکته قابل توجه است. نخست 
آنکه بحران پناه جویان امری نیس��ت که یک روز و در مقطع 
کنونی ش��کل گرفته باشد و حداقل از سال ۲0۱۱ با تحوالت 
و ناآرامی ها در غرب آس��یا و شمال آفریقا شاهد این وضعیت 
بوده اس��ت لذا وضعیت کنونی اروپا را باید نشانه ناتوانی آنها 

در حل بحران پناه جویان دانست. 
دوم آنکه وضعیت کنونی نتیجه سیاست های جهانی اروپا 
و آمریکاست. کشورهای مذکور به عناوین مختلف به دخالت 
در امور آفریقا و غرب آس��یا می پردازند در حالی که عملیات 

نظامی آنها در افغانس��تان و لیبی علیه تروریسم نیز با ناکامی 
همراه بوده است. رفتار غرب رسما زمینه ساز گسترش بحران 
و آوارگی افراد بیش��تری ش��ده که نتیجه آن وضعیت کنونی 

پناه جویان در اروپاست.
 در این میان غرب به جای حمایت از مبارزان با تروریسم نظیر 
سوریه، عراق، ایران و گروه های مقاومت منطقه به سیاست های 
غلط گذشته یعنی سرنگونی نظام سوریه و حذف ایران و مقاومت 
از معادالت منطقه تاکید دارد که نتیجه آن نیز فعالیت بیش��تر 
گروه های تروریس��تی و آوارگی بیشتر غیرنظامیان است. جالب 
توجه آنکه غرب یا خود به حمایت از تروریست ها می پردازد و یا 
به حامیان آنها کمک می کند که نمونه آن جنایات س��عودی در 
یمن است. بر این اساس می توان گفت که اروپا اکنون در آتشی 
است که خود افروخته و راهکار آن نیز پایان دادن به حمایت از 

تروریسم و رفتارهای دوگانه در حوزه امنیت جهان است. 

یادداشت

جهنم زندانیان سیاسی

ماهورا کیهانی

وهشگر پژ

برای آنهایی که امریکا کعبه آمالش��ان است باید 
نوش��ت تا بدانند زندانیان سیاسی در امریکا جهنم را 
در روی زمین به چشم می بینند. باید برایشان توضیح 
داد که امریکا نه تنها به اکثر نهادهای حقوق بش��ری 
نپیوسته است بلکه براساس اعتراف رایس هیچ چیز را 

مقدم به حقوق خود نمی داند.
وضع زندانیان سیاس��ی در امریکا به قدری وخیم 
است که حتی راشاتودی نیز این موضوع را اعالم کرده و 
درباره آن گزارش می نویسد، در گزارش های این رسانه 
آمده که تاکنون میلیون ها زندانی سیاسی گرفتار نظام 
قضایی آمریکا ش��ده اند و دولت این کشور به هیچ وجه 

این دسته از زندانی ها را به رسمیت نمی شناسد.
"آدام گاپنی��ک" نویس��نده کانادای��ی،  طنز نویس، 
خبرن��گار و منتقد سیاس��ی در س��ال ۲0۱۲ در مجله 
نیویورک نوش��ت: یکی از واقعیت انکارنشدنی امروز در 
کش��ور ما )آمریکا( حبس های دس��ته جمعی است که 
در تاریخ بش��ریت سابقه نداشته است. در ایاالت متحده 
آمریکا به ازای هر ۱00 هزار ش��هروند، ۷60 زندانی وجود 
دارد. این تعداد 4 تا ۱0 برابر بیشتر از زندانیان محبوس در 
سایر کشور های صنعتی غربی است: ژاپن 63 نفر به ازای 
هر نفر ۱00 هزار شهروند،  آلمان 90 نفر، فرانسه 96 نفر 

و انگلیس ۱53 نفر. 
در س��ال ۲003 بی��ش از ۲.4 درصد از جمعیت 
ایاالت متحده یا در زندان )۲.3 میلیون( بوده اند، یا در 
بازداشت )4.3میلیون( و یا تحت شرایط آزادی به قید 
التزام )0.8۲8( وزارت دادگس��تری آمریکا در مجموع 

۷.4 میلیون نفر را زیر نظر دارد. 
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ویژه گروه فرادید   تاریخ تکرار شد و یک بار دیگر گ�زارش 
در ایام بازی های جام جهانی کشتار مسلمانان البته 
این بار در یمن ش��دت گرفت��ه در حالی که جهان 
سرمس��ت از هیجان رقابت های فوتبالی اس��ت که 

میلیاردها نفر را به خود مشغول داشته است.
مراس��م افتتاحیه برگزار ش��د و س��پس سوت 
رقابت ها میان 3۲ تیم راه یافته به جام جهانی به صدا 
درآمد تا پس از 4 سال قهرمان تازه جهان را بشناسد. 
اما گویا این س��نت هر دوره  جام جهانی فوتبال است 
که قاتالن و ج��الدان عرصه جهانی تمام برنامه های 
خود را برای این روزها تنظیم کرده اند. این رسم هر 
دوره ای صهیونیست هاست که در غزه جوی خون راه 
می اندازند اما گویا دوستان آنها در رژیم سعودی نیز 
تبعیت از آنها را برای امسال در پیش گرفته اند چنانکه 
در روزهای اخیر حمالت ائتالف سعودی - آمریکایی 
به یمن ش��دت گرفته و از بمب های خوشه ای علیه 

زنان و کودکان بی دفاع استفاده می کنند.
 چشم هابه جام جهانی در روسیه دوخته شده و 
بسیاری برای دیدن بازی ها خود را به روسیه رسانده 
و میلیاردها نفر نیز از طریق شبکه های ماهواره ای، 
رادیو و تلویزیون  پیگیر این مسابقات هستند اما در 
این میان مادرانی هستند که فریادشان نه از هیجان 
جام جهان��ی بلکه فری��اد جان باختن کودکانش��ان 
را فری��اد می زنند و کودکانی که به جای تماش��ای 
رقابت ه��ای تیم های بزرگ جهان ب��ر پیکر مادران 
و پدران خود اش��ک مات��م می ریزند و در حالی که 
بسیاری از کودکان در حال خرید لباس های تیم های 

محبوب خ��ود در جام جهانی هس��تند، پیران های 
پاره پاره شده از گلوله های دشمنان سرزمینشان بر 
تن دارند در حالی که میلیون ها نفر از آنها به دلیل 

قحطی در آستانه مرگ تدریجی هستند. 
ای��ن روزها حتی بیمارس��تان ها نیز از حمالت 
متجاوزان در امان نیس��تند چنانکه وزیر بهداشت 
یمن حمله جنگنده های ائتالف متجاوز سعودی به 
اتاق هماهنگی امدادرس��انی و اورژانس بیمارستان 
الثوره در شهر الحدیده را حمله کلی به زیرساخت 
بهداشتی در یمن دانست. البته مقاومت ملت بزرگ 
یمن در برابر متجاوزان همچنان ادامه دارد و گرفتار 

آمدن جهانی��ان در بازی ه��ای جام جهانی موجب 
نش��ده تا آنه��ا از خاک و میهن خود به حاش��یه ها 

معطوف و از بی مهری جهانیان دلسرد شوند. 
شبکه الجزیره مباشر با پخش تصاویری از داخل 
شهر و فرودگاه الحدیده، ادعای رسانه های وابسته به 
ائتالف س��عودی را مبنی بر کنترل ش��هر و فرودگاه 
الحدیده تکذیب کرد. در این تصاویر یکی از شهروندان 
جوان الحدیده گفت: "ما می خواهیم در صلح و امنیت 

زندگی کنیم و خواهان جنگ نیستیم".
الزم به ذکر است جنگنده های سعودی سه بار 
فرودگاه بین المللی الحدی��ده را هدف قرار دادند تا 
شاید شکست خود را پنهان سازند. شبکه تلویزیونی 
المس��یره گزارش داد یک منبع در ی��گان تیرانداز 
ارتش و کمیته های مردمی یمن اعالم کرد بیش از 
40 منافق و مزدور سعودی در عملیات تک تیراندازان 
یمنی در جبهه های مناطق مرزی کش��ته و زخمی 
شدند. شبکه المیادین گزارش داد در حمله مبارزان 
یمنی به مواضع ائتالف متجاوز در جیزان شماری از 

نظامیان سعودی کشته و زخمی شدند.

گم شدن کشتار بشریت در هیاهوی مسابقات فوتبال در روسیه
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