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چچن: رهبر جمهوری چچن خطاب به کشورهای 
خارجی هش��دار داد اش��تباه هیتلر را تک��رار نکنند و از 
خصوم��ت ورزی علی��ه روس��یه ب��دون درس گرفتن از 
تاریخ مملو از تالش های شکس��ت  خورده برای مغلوب 
س��اختن آن خودداری کنند. رمضان قدیروف در سالروز 
گرامیداش��ت یاد قربانیان حمل��ه ۱۹۴۱ آلمان نازی به 
اتحاد جماهیر ش��وروی به دشمنان روسیه هشدار داد و 
گفت: هیتلر می خواست روسیه را ظرف چند ماه به زانو 
درآورد و در میدان سرخ رژه نظامی بر پا کند اما او اشتباه 

فکر می کرد که تمام وظیفه اش رسیدن به مسکو است.

اردن: برخی مناب��ع آگاه گزارش دادند که دولت 
قطر تصمی��م دارد طی روزهای آینده کمک های مالی 
بیش��تری به اردن اختصاص دهد. روزنامه الکترونیکی 
»رأی الیوم« به نقل از این منابع نوش��ت که قطر ۵۰۰ 
میلی��ون دالر دیگر به بخش بانکی اردن کمک خواهد 
کرد. توافقی بین دو طرف اردنی و قطری درباره کمک 
به امان در صورت تمایل دوحه، وجود دارد. این منابع 
همچنین گفتند که اقدامات مربوط به بازگشت سفیر 

قطر به اردن در مراحل پایانی قرار دارد.

فلسطین: کارشناس امور رژیم صهیونیستی گفت 
ک��ه ترتیبات و تماس هایی در س��طح عال��ی به منظور 
زمینه س��ازی برای برقراری روابط رس��می و علنی بین 
رژیم صهیونیستی، عربس��تان و امارات در جریان است. 
»سلطان العجلونی« در مصاحبه با الجزیره اظهار داشت 
ک��ه این روابط از مدت ها پیش وجود داش��ته اما اکنون 
تالش عربس��تان و امارات برای مشروعیت بخشی به این 
روابط و اعطای صبغه دینی به آن است. وی افزود که به 
زودی فتواهایی درخصوص مجاز بودن امضای توافقنامه 

صلح و دیگر توافقات با یهودیان صادر می شود.

ذرهبین

اقدام جدید رهبر کره شمالی
رهبر کره ش��مالی متن س��وگند ملی جدیدی را تدوین و رونمایی کرد که 
افتخ��ارات و دس��تاوردهای پ��در و پدربزرگش را در آن حذف ک��رد و اقدامات 

ایدئولوژیک و رهبری خود را در آن ستود.
کیم جونگ اون این س��وگندنامه ملی ۱۱۰ ماده ای را به ۵ ماده تقلیل داد 
و در عین حال ماده ای را به آن افزود که صرفا بیانگر ستایش از سیستم رهبری 
خودش به حس��اب می آید. این سوگندنامه که در دهه ۱۹7۰ زمان کیم ایل سونگ، 
پدر بزرگ رهبر فعلی و بنیانگذار کره ش��مالی تدوین ش��د و برای قرائت اجباری توسط 
همه شهروندان این کشور در مناسب های ملی همگانی شد، به تمجید از عقل و عظمت 
کیم )پدر بزرگ( و فرزندش کیم جونگ ایل می پردازند که رهبر فعلی بعد از مرگش در 

سال ۱۹۹۴ جانشین او شد.
الزم به ذکر است اخیرا مذاکراتی میان آمریکا و کره شمالی برگزار شده است. 

 شرق آسیا
اعالم موعد انتخابات شورای شهر سوریه

رئیس جمه��ور س��وریه در فرمانی اعالم کرد که انتخابات ش��وراهای محلی 
)شهر و روستا( در این کشور، در ماه سپتامبر برگزار خواهد شد.

خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( گزارش کرد که »بشار اسد« رئیس جمهور 
س��وریه در بخش��نامه ای اعالم کرد که روز یکش��نبه ۲۵ ش��هریور آینده )۱۶ 
س��پتامبر۲۰۱۸( موعد انتخابات شوراهای شهر در این کشور خواهد بود. الزم به 
ذکر است که از سال ۲۰۱۳ به بعد، گروه های مسلح که برخی شهرهای سوریه را در 
کنترل خود داش��تند، شوراهایی تحت عنوان »المجالس المحلیة« تشکیل داده بودند تا 

امور مدنی را اداره کنند اما عموما گروه های مسلح دچار اختالفات داخلی بوده اند. 
این خبر در حالی اعالم ش��د که اکنون با آزاد ش��دن بس��یاری از مناطق شهری در 
سوریه از دست گروه های مسلح به خصوص در ریف دمشق، این مناطق برای اداره امور، 

به انتخاب اعضای جدید نیازمند است.

سرخط
ویلیامسون، ترزا را تهدید کرد

وزیر دفاع انگلیس درباره کاهش بودجه نظامی به نخست وزیر هشدار داده و 
گفت که اگر ۲۰ میلیارد پوند به وزارت دفاع ندهد، دولت را سرنگون می کند.

وزیر دفاع انگلیس به ترزا می، نخس��ت وزیر هشدار داده که اگر این مبلغ را 
ب��ه وزارت دفاع تزریق نکند، نمایندگان حزب محافظه کار بودجه بعدی را قبول 
نمی کنن��د و درخواس��تی را برای رای عدم اعتماد به م��ی  تصویب می کنند. وی 

گفت: من ترزا می  را مجبور کردم و او را به زانو در می آورم. 
این تهدید از س��وی وزیر دفاع، پس از آن مطرح ش��د که ترزا می مبلغ ۲۰ میلیارد 
پوند در س��ال را برای تقویت هزینه های درمان در انگلس��تان اعالم کرد. فیلیپ هاموند، 
وزیر خزانه داری انگلیس س��پس اعالم کرد که دیگر پولی برای هزینه نظامی، مس��کن و 
مدارس نمی ماند. ویلیامس��ون همچنین به این مس��اله اشاره کرده که پس از بریگزیت، 

برای انگلیس بسیار مهم خواهد.

بحران
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سرانجام انتخابات زودهنگام پارلمانی و ریاست جمهوری 
ترکیه برگزار ش��د. اهمیت این انتخابات از آن جهت است که 
زمینه س��از س��اختار جدید حاکم ترکیه خواهد بود. براساس 
همه پرس��ی قانون اساسی، س��اختار سیاسی ترکیه از ساختار 
پارلمانی به ریاستی تغییر کرده و عمال رئیس جمهور از قالب 
تش��ریفاتی به محور ساختار مبدل ش��ده است. بر این اساس 
رقابت انتخاباتی در این دوره صرفا برای تصاحب کرس��ی های 
پارلمان میان جریان های حامی دولت و مخالفان آن نیس��ت 
بلکه برای ریاس��ت جمهوری آینده اس��ت که تمام س��اختار 

سیاسی را به عهده خواهد داشت. 
آنچ��ه در روند مبارزات انتخاباتی و تحوالت درونی ترکیه 
به چش��م آید می توان نتیجه گرفت که حزب عدالت و توسعه 
به ریاست اردوغان می توانند به طور نسبی پارلمان را به دست 
گرفت��ه و در عین ح��ال اردوغان نیز امید زیادی به ریاس��ت 
جمهوری دوباره خود دارد. حال این س��وال مطرح می ش��ود 
که ساختار آینده ترکیه با چه چالش هایی مواجه خواهد بود؟ 
بررس��ی تحوالت ترکیه نشان می دهد که این کشور در عرصه 
داخل��ی و خارجی با مجموعه ای از چالش ها مواجه اس��ت که 

پیش روی دولت و پارلمان آینده این کشور نیز خواهد بود. 
در عرصه داخلی از یک س��و مشکالت اقتصادی همچنان 
بح��ث اصلی اس��ت در حالی ک��ه مخالفت ه��ای جریان های 
سیاس��ی ب��ا عملکردهای حزب عدالت و توس��عه و ش��خص 
اردوغان در کنار بحران های امنیتی و ش��کاف های اجتماعی 
چالش��ی است که ترکیه را با معضالت داخلی بسیاری مواجه 

می س��ازد. قطعا دولت آینده در برابر این مس��ائل با مشکالت 
بس��یاری مواجه خواهد ش��د بویژه اینکه بسیاری از احزاب و 
جریان ه��ای سیاس��ی حاضر به همکاری با عدالت و توس��عه 
نبوده و از س��وی دیگ��ر اردوغان به دنب��ال حذف حداکثری 

مخالفان از زمان کودتای دو سال پیش تاکنون است. 
در عرصه سیاس��ت خارجی نیز ترکیه ضمن آنکه درگیر 
مع��ادالت امنیتی منطقه اس��ت ب��ا کش��ورهای منطقه ای و 
فرامنطقه ای با تنش های قابل توجهی مواجه اس��ت. درگیری 
در سوریه و عراق با نام مقابله با جریان های کردی، تنش های 
نس��بی با کش��ورهای عربی ب��ه دلیل روابط با قطر، ش��رایط 
نابس��امان ترکیه در قبال تحوالت فلسطین به گونه ای که از 
یک س��و می خواهد به روابط با صهیونیس��ت ها ادامه دهد و از 
س��وی دیگر حامی فلسطین باش��د در حالی که با رفتارهای 
صهیونیس��ت ها در کش��تار غزه و نیز اق��دام آمریکا در انتقال 
س��فارت از تل آویو به قدس و اع��الم طرح معامله قرن تحقق 

همزمان این سیاست امکان پذیر نیست.
ترکیه همین حال با اتحادیه اروپا نیز بر س��ر حقوق بشر 
و البته مس��ئله پناه جویان و پیبوستن ترکیه به اروپا با چالش 
مواجه اس��ت که نمود آن را در تنش ه��ای موجود در روابط 
ترکیه با آلمان می توان مش��اهده کرد. البت��ه روابط ترکیه با 
آمری��کا نی��ز در وضعیت چندان مطلوبی نب��وده را که ترکیه 
همواره آمریکا را متهم به حمایت از کردهای سوریه و منطقه 
ب��رای جدایی طلبی می کن��د و آمریکا نیز ترکیه را ش��ریکی 

نامطمئن برای اهداف منطقه ای خود می داند. 
 با توجه به این شرایط می توان گفت که دولت آینده ترکیه 
ب��ا زنجیره ای از بحران ها و چالش ها مواجه اس��ت که می تواند 
زمینه س��از ش��رایطی نامطلوب برای این کشور خواهد شد در 
حالیک��ه توجه به مطالبات مردمی و عدم بازی دوگانه در قبال 

تحوالت منطقه می تواند زمینه ساز کاهش این بحران ها باشد.
به هر تقدیر ترکیه دورانی بس حساس را سپری می کند. 
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شهردارى كالله درنظر دارد سالن سرپوشيده ورزشى جنب فرماندارى خود را  بصورت 
اجاره ماهيانه به مدت يكسال از طريق مزايده عمومى با شرايط ذيل واگذار نمايد.

1) متقاضيان مى بايست مبلغ 7/200/000 ريال بابت سپرده شركت در مزايده به صورت 
ضمانتنامه بانكى و يا بحساب سپرده شهردارى به شماره 0106464486001 نزد بانك 
ملى واريز و فيش مربوطه و يا ضمانتنامه بانكى را به انضمام قيمت پيشنهادى خود 

تحويل دبيرخانه شهردارى نمايند.
 2) مهلت شركت در مزايده حداكثر تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه 97/4/19 
مى باشد كه دو روز پس از آن در محل دفتركار شهردار كالله پيشنهادات قرائت و 

رسيدگى مى شود.
3) ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مزايده درج مى گردد كه متقاضيان جهت دريافت 

اسناد مزايده در مهلت تعيين شده در بند 2 به امور مالى شهردارى مراجعه نمايند
4) در صورت انصراف نفر اول، سپرده او ضبط و الويت به ترتيب با نفرات دوم و سوم 
برنده گان مى باشد كه در صورت انصراف ، سپرده آنان نيز به نفع شهردارى ضبط 

خواهد شد.
5) شهردارى در رد يا قبول كليه پيشنهادات مجاز و مختار مى باشد.

آگهى مزايده اجاره سالن ورزشى جنب فرماندارى   ( چاپ اول)    

عبدالحميد حق شناس – شهردار كالله

حقوق زندانیان نوجوان در آمریکا

ماهورا کیهانی

وهشگر پژ

به دلیل نق��ض تعهدات بین المللی و حساس��یت 
ویژه جامع��ه بین الملل درخصوص وضعیت محاکمه و 
زندان نوجوانان، همواره زندان های آمریکا و شرایط بد 
زندانیان در این کشور مورد انتقاد نهادها  وسازمان های 
حقوق بش��ری بوده است. اما امریکا بیشترین تخلفات 
را در رعایت حقوق زندانیان نوجوان داشته و بیشترین 
تهم��ت را در این زمینه به کش��ورهایی که سیاس��ت 

متفاوتی از او اتخاذ کرده  اند می زند.
در اکثر کش��ورهای دنیا وضعی��ت محاکمه افراد 
زیر ۱۸ س��ال )کودکان و نوجوانان( با افراد بزرگسال 
متفاوت است؛ این امر به دلیل وضعیت ویژه این افراد 
از لح��اظ عاطفی، جس��می و روحی اس��ت. از این رو 
محاکمه این دس��ته از افراد و همچنین محل زندان و 

شرایط زندان آنان با افراد بزرگسال متفاوت است. 
در همی��ن رابط��ه معاهدات و اس��ناد بین المللی 
متعددی نیز درخصوص حمایت از حقوق متهمین زیر 
۱۸ سال ایجاد ش��دند که مهمترین آن ها کنوانسیون 
حقوق کودک )۱۹۸۹( است که نگاه ویژه ای به حقوق 

کودکان بخصوص در زمان محاکمه دارد.
بخش عمده ای از نقض حقوق زندانیان در آمریکا 
سیس��تماتیک بوده و دادگاه های این کش��ور به طور 
قانون��ی حقوق متهمان و زندانی��ان را نقض می کنند. 
نمونه ب��ارز این وضعیت محاکمه افراد زیر ۱۸ س��ال 
متهم به قتل و یا جرایم خطرناک توس��ط دادگاه های 
ویژه بزرگس��االن و در نظر گرفتن آنان به عنوان یک 

فرد بزرگسال هنگام محاکمه می باشد. 
دیده بان حقوق بشر در دو گزارش در مارس و نوامبر 
۲۰۱۴، نگرانی عمیق و گسترده خود را درخصوص تجاوز 
گس��ترده به زندانیان نوجوان توس��ط مامورین و افراد 
بزرگس��ال و همچنین عدم مرخصی و آزادی مش��روط 

نوجوانان محکوم به حبس ابد ابراز کرده است.
در گزارش��ی که از س��وی دیده بان حقوق بش��ر 
منتش��ر ش��د ضمن ابراز نگرانی از وضعیت اس��فناک 
ک��ودکان در زندان ه��ای آمریکا از دولت این کش��ور 
خواسته شده است تا از زندانی کردن کودکان در کنار 

افراد بزرگسال خودداری نماید. 
گزارش ضمن انتقاد از محاکمه افراد زیر ۱۸ سال 
در آمریکا به عنوان یک مجرم بزرگسال تصریح می کند 
که آمریکا ب��ا این اقدام تمامی معاهدات و هنجارهای 
بین المللی درخصوص نحوه محاکمه و برخورد با افراد 

زیر ۱۸ سال را زیر پا گذاشته است. 
این گزارش با اشاره به اینکه آمریکا تنها کشور دنیا 
است که در آن حکم مجازات زندان بدون آزادی مشروط 
و مرخصی کوتاه مدت برای محکومین به حبس ابد صادر 
می ش��ود می افزاید: آمریکا با این اقدام تمامی تعهدات 
خود نسبت به منشور س��ازمان کشورهای آمریکایی و 
همچنین اعالمیه آمریکایی حقوق و تعهدات بش��ری را 

که در سال ۱۹77 امضاء کرده نقض کرده است.
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انتخابات ریاس��ت جمهوری و  ویژه پارلمانی ترکیه در بیش از ۸۰ گ�زارش 
اس��تان این کشور برگزار ش��د و مردم برای تعیین 
سرنوشت کشور خود به پای صندوق های رای رفتند 
در حال��ی ک��ه اردوغان ب��ه دنبال تمدید ریاس��ت 

جمهوری است.
صبح دیروز روند رای گیری در سراس��ر ترکیه 
از س��اعت ۸ صبح به وقت محلی آغاز شد. براساس 
قوانین انتخاباتی ترکیه، مردم برای رای دادن باید از 
چند ماه قبل ثبت نام کنند. هر کس براساس منطقه 
محل س��کونتش ثبت نام کرده و برای رای دادن به 
نزدیک ترین مرکز رای گیری با در دس��ت داش��تن 

برگه ثبت نام و کارت شناسایی مراجعه می کند.
در انتخابات ریاس��ت جمهوری ش��ش کاندیدا 
با یکدیگر رقابت می کنن��د. صالح الدین دمیرتاش، 
کاندیدای ح��زب دموکراتیک خل��ق که در حبس 
به س��ر می ب��رد، از پش��ت میله های زن��دان روند 
انتخاب��ات را پیگیری می کند. رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمه��وری ترکیه به عن��وان کاندیدای حزب 
حاکم در این انتخابات کاندیدا شده است. در طرف 
مقابل نیز محرم اینجه کاندیدای بزرگ ترین حزب 
اپوزیسیون به صحنه انتخابات آمده و امیدوار است 
که بتواند به حضور ۱۶ ساله اردوغان پایان دهد. در 
این میان "مرال آکشنر" نیز به عنوان تنها کاندیدای 

زن حض��ور دارد. "تم��ل ک��رم اهلل اوغل��و" از حزب 
س��عادت و "دوغو پرینچیک" از حزب وطن نیز در 
این انتخابات کاندیدا شده اند. در انتخابات پارلمانی 

نیز رقابت بر سر ۶۰۰ کرسی پارلمان است.
وزارت کش��ور ترکیه تع��داد واجدان ش��رایط 
رای دادن را ۵۶,۳۲۲,۶۳۲ نف��ر اعالم کرده اس��ت. 
دستگاه های امنیتی ترکیه برای این انتخابات تدابیر 
شدیدی اتخاذ کرده اند. فقط در شهر استانبول بیش 
از ۳۸ هزار نیروی پلیس، ۴ بالگرد نظامی، ۸ شناور 
نظامی، ۸۵ خ��ودروی آب پاش، ۹۰ خودروی زرهی 
ضد ش��ورش و ۳ پهپاد مسلح امنیت انتخابات را در 

این شهر تامین می کنند.
شرکت کنندگان در انتخابات سراسری ترکیه، 
اجازه استفاده از تلفن همراه و دوربین را در زمان 
رای گیری ندارند. همچنین فروش مشروبات الکلی 
در اماکن عمومی طی روز یکش��نبه ممنوع است. 
بعد از پایان رای گیری در س��اعت مقرر، ابتدا آرای 
صندوق های انتخابات ریاس��ت جمهوری ش��مرده 

می شوند تا فرد پیروز از بین ۶ نامزد معرفی شود.
همچنین ۴۱۵ ناظر بین المللی از ۸ س��ازمان 
جهانی روی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و 

پارلمانی ترکیه نظارت می کنند. این افراد همچنین 
می توانند روی شمردن تعرفه های رای نیز نظارت 
کنند البته به ش��رطی که در روند آن اخالل ایجاد 

نکنند. انتخابات سراس��ری ترکی��ه در حالی امروز 
برگزار می شود که نامزدهای ریاست جمهوری در 
این کشور، برنامه ای برای ۱۰۰ روز ابتدایی دولت 

خود، در صورت پیروزی، ارائه داده اند.
»رج��ب طیب اردوغ��ان« رئیس جمهور فعلی 
ترکیه اع��الم کرده که در برنام��ه صد روزه دولت 
خود، به درخواس��ت ها و انتظارات مردم رسیدگی 
می کن��د. یکی از مس��ائل اصلی برنام��ه صد روزه 
اردوغ��ان، تصویب ط��رح خرید خدمت س��ربازی 
اس��ت. اردوغان همچنین وعده داده تا در صورت 
انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهور، ش��هرهای 
ترکی��ه را هوش��مند، پاکیزه تر و مناس��ب تر برای 
زندگی سازد. ساخت پارک های ملی در این کشور 

نیز بالفاصله آغاز خواهد شد.
»محرم اینجه« نام��زد حزب جمهوری خواه و 
رقی��ب اصلی اردوغان اما در برنامه صد روز ابتدای 
دولت خود، س��فر به اروپا، مذاکره با سران اتحادیه 
اروپا و بهبود روابط��ی که اردوغان مخدوش کرده 

را وعده داده است.
اینجه همچنین گفته عالوه بر برقراری ارتباط 
مجدد با دولت سوریه و »بشار اسد« رئیس جمهور 
این کشور، سفیر ترکیه را به دمشق باز می فرستد. 
وی تاکی��د کرده ک��ه تم��ام آوارگان و پناه جویان 

سوری را به کشورشان بازمی گرداند.

انتخابات ترکیه با حضور تامل برانگیز مردم برگزار شد

اردوغان چشم انتظار کرسی ریاست جمهوری

تظاهرات استقالل طلبان اسکاتلندی 
حدود ۸ هزار نفر از حامیان استقالل اسکاتلند  سب���ز از بریتانیا، به س��مت محل جنگ تاریخی که قاره 

منجر به پیروزی اسکاتلندی ها بر انگلیس شد، راهپیمایی کردند.
اس��تقالل طلبان اس��کاتلندی به س��مت »بانوکبرن« محل 
پیروزی اس��کاتلند بر ارتش انگلی��س در قرن چهاردهم میالدی، 
حرکت کردند. حدود ۸ هزار نفر از اس��تقالل طلبان اس��کاتلندی 

بع��د از راهپیمایی حدود ۲ مای��ل )۳.۲ کیلومتر( در این محل، 
حاضر ش��دند و پیروزی اس��کاتلند بر انگلیس را یادآور ش��دند. 
دو م��اه پیش از این نیز حدود ۶۰ هزار نفر از حامیان اس��تقالل 
اس��کاتلند با تجمع در شهر گالسگو خواستار استقالل این کشور 

از بریتانیا شدند. 
حامیان اس��تقالل اس��کاتلند، چندی��ن برنام��ه دیگر برای 
راهپیمایی در س��ال ۲۰۱۸ دارند. برای اولین بار در سال ۲۰۱۴، 
همه پرس��ی اس��تقالل اس��کاتلند از بریتانیا برگزار شد که با رای 

۴۵ درصدی موافقان، موفق به اس��تقالل نشد اما استقالل طلبان،  
همچن��ان خواس��تار جدایی از لندن هس��تند. ده ها ه��زار نفر از 
مخالف��ان برگزیت )خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا( هم در دومین 
سالگرد برگزاری همه پرسی که با رای ضعیف به جدایی انجامید، 

در خیابان های لندن تجمع کرده بودند.
خیابان ه��ای اطراف پارلمان و س��اختمان دول��ت انگلیس با 
معترضان��ی که پرچم های اتحادیه اروپا در دس��ت داش��تند، پر 
شده بود. مخالفان برگزیت از سراسر بریتانیا برای شرکت در این 

تظاهرات به لندن رفته بودند ت��ا بزرگترین راهپیمایی اعتراضی 
بعد از همه پرسی سال ۲۰۱۶ را برگزار کنند. ایندیپندنت نوشت، 
س��ازمان دهندگان این تظاهرات گفته اند بیش از صدهزار نفر در 

خیابان های لندن حاضر بودند.
در میان معترضان برخی خواستار برگزاری همه پرسی دیگر 
و برخ��ی امی��دوار به توقف برگزی��ت و مان��دن در اتحادیه اروپا 
هس��تند. رهبر حزب لیبرال دموکرات انگلیس گفت که برگزیت 

یک توافق انجام شده نیست و می توان آن را بازگرداند. 


