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بازداشت ده ها قزاق 
ده ها قزاق در »آس��تانه«، »آلماتی« و برخی دیگر از 
شهرهای قزاقستان به اتهام شرکت در اعتراضات غیر قانونی 

از سوی نیروهای انتظامی این کشور بازداشت شدند.
افراد بازداشت ش��ده در دست پوستری نداشته و 
هیچ ش��عاری نمی دادند و حت��ی برخی از آنان از علت 
بازداش��ت خود اظهار بی اطالعی کردند. پلیس ش��هر 
آستانه که در نزدیکی شهرداری ایستاده بود به صورت 
انتخاب��ی به مردم اجازه ورود به می��دان را می داد و از 
کسانی که در مقابل ساختمان شهرداری گردهم آمده 

بودند خواست پراکنده شوند.

درگیری حامیان داعش در کشمیر
بعد از کش��ته شدن »داود سلفی« یکی از رهبران 
داعش و همراهانش در کشمیر طرفداران این گروه به 

خیابان ها آمدند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند.
با توجه به نقض آتش ب��س میان جدایی طلبان و 
هند در کش��میر، وضعیت بحرانی شد که کشته شدن 
رهب��ر داعش اوضاع را وخیم تر کرد. رهبر داعش داود 
سلفی به همراه 3 تن از دوستانش کشته شده و بر اثر 
درگیری حامیان این گروه با نیروهای امنیتی نیز یک 

پلیس و یکی فرد عادی کشته شده است.

اقدامات اروپا بر ضد میانمار
بناب��ر اع��الم مقام��ات و دیپلمات ه��ای اروپایی، 
اتحادیه اروپ��ا تحریم هایی را بر ض��د 7 مقام امنیتی 
میانمار به دلیل نقض نظام مند حقوق بش��ر از س��وی 
آن ها در تعامل با مسلمانان روهینگیا اعمال می کند. 

اتحادیه اروپا در س��ال 2012 تحریم های خود را 
بر ضد میانمار به منظور ترغیب این کش��ور در مسیر 
حرکت به سوی مردم ساالری به حالت تعلیق درآورده 
ب��ود. اما آالم حدود 700 هزار مس��لمان روهینگیا در 
ایالت راخین که س��ازمان ملل آن را پاکس��ازی قومِی 

اعمال شده از سوی ارتش نامیده است.

اهداف چین و فرانسه 
رئیس جمهوری چین اظهار کرد چین و فرانس��ه 
ش��ریک راهب��ردی همه جانبه هس��تند دو طرف باید 
ضمن تقویت ایده شراکت، پایبندی بر اعتماد متقابل 
و برخ��ورداری برابر، به منافع اصلی و نگرانی های مهم 

همدیگر احترام بگذارند.
ش��ی جین پین��گ در دی��دار ب��ا "ادوارد فیلیپ" 
نخست وزیر فرانس��ه افزود: دو طرف باید به طور کامل 
س��از و کارها گفت و گو را مد نظر قرار داده و آش��نایی 
و اعتم��اد متقابل را افزایش دهند. ش��ی در این دیدار 
ضمن اس��تقبال از س��فر فیلیپ به چی��ن گفت: دیدار 
رئیس جمهوری و نخس��ت وزیر فرانسه از چین ظرف 6 
ماه گذش��ته نشانگر اهمیت فرانسه به توسعه مناسبات 
دو کشور و سطح باالی مناسبات چین و فرانسه است.

اخبار

 جوسازی صهیونیستی
 برای توجیه معامله قرن

در ادام��ه طراحی ها ب��رای توجیه معامله  آس�یا قرن و نابودی حقوق ملت فلس��طین که غ�رب 
برگرفته از سکوت س��ران کشورهای علیه این طرح آمریکایی 
اس��ت، یک روزنامه اسرائیلی گزارش داد که علی رغم مخالفت 
تشکیالت خودگردان فلس��طین با طرح »معامله قرن« دولت 
آمریکا، س��ران کش��ورهای مصر، عربس��تان، امارات و اردن با 

اجرای آن موافق هستند.
در حال��ی ک��ه »ج��رد کوش��نر« مش��اور ارش��د و داماد 
رئیس جمهور آمریکا در اولین مصاحبه با یک رسانه فلسطینی 
از آماده ش��دن »طرح صلح« »دونالد ترامپ« برای غرب آسیا 
خبر داد، سران برخی کشورهای عربی نیز حمایت خود را از آن 
اعالم کردند. نش��ریه »اسرائیل هیوم« گزارش داد که مقامات 
ارشد دولت های مصر، اردن، عربستان سعودی و امارات عربی 
متحده از حمایت کشورهایشان از این طرح، علی رغم مخالفت 

تشکیالت خودگردان فلسطین خبر داده اند.
ب��ر این اس��اس، مقامات کش��ورهای مذک��ور در دیدار با 
کوش��نر و »جیس��ون گرینبل��ت« فرس��تاده وی��ژه ترامپ در 
امور غرب آس��یا، گفته اند حتی اگر »محم��ود عباس« رئیس 
تشکیالت حاضر به همکاری نباشد، آنها »معامله قرن« را اجرا 
می کنند. وبگاه »عروتص شوع« به نقل از این نشریه نوشت که 
آنها وعده داده اند که کشورهای میانه رو عربی حتی در صورت 
مخالفت فلس��طینیان نیز مانع کاخ س��فید برای ارائه و اعمال 

این طرح نخواهند شد.
یک مقام ارش��د دولت مصر به نشریه اسرائیل هیوم گفت 
چهار کش��ور عربی با طرح صلح ترامپ کامال موافق هس��تند 
و عب��اس را نیز برای موافقت با آن، تحت فش��ار قرار خواهند 
داد. این مقام که نامش فاش نش��د، تاکید کرد که کشورهای 
مذکور به تیم مذاکره کننده آمریکایی گفته اند تش��کیل دولت 
فلس��طینی مس��تقل به پایتختی قدس ش��رقی الزامی است و 
هی��چ بندی از تواف��ق را که به کیفیت زندگی عباس آس��یب 

بزند نمی پذیرند.
کوش��نر در مصاحبه ب��ا روزنامه »الق��دس« گفته بود که 

معامله قرن در آس��تانه کامل شدن اس��ت و اگر عباس با آنها 
همکاری نکند، مفاد آن را علنی می کنند این در حالی است که 
سران تش��کیالت خودگردان فلسطین به دلیل تصمیم ترامپ 
برای به رسمیت شناختن قدس به پایتختی رژیم صهیونیستی 
و انتق��ال س��فارتخانه از تل آویو به این ش��هر، مذاکرات با تیم 

آمریکایی را به حالت تعلیق آورده است.
از سوی دیگر در ادامه سرکوب گری صهیونیست ها، رژیم 
صهیونیس��تی با انتش��ار عکس ه��ای چهار نفر از کس��انی که 
بادبادک  و بالن های آتش زا به هوا می فرستند، آنها را به صورت 
غیرمس��تقیم تهدید به ترور کرد. بنا به این گزارش، چهار نفر 
اعالم شده »عمرو أبو دف، معتصم نباهن، مهنا حمدان و باسم 

حزین« هستند.
خبر دیگر از فلس��طین آنکه فردی ک��ه میراث دار خیانت 
بریتانیا به ملت فلسطین است در آستانه سالگرد تاسیس رژیم 
جعلی اسرائیل راهی اردن و اراضی اشغالی شد. وی قرار است 
در ادامه، در قالب نخستین سفر رسمی خود به اراضی اشغالی 
رفته و با بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی و 
محمود عباس رئیس تش��کیالت خودگردان فلس��طین دیدار 

کند.
گفتنی اس��ت این سفر که در آس��تانه هفتادمین سالگرد 
تاسیس رژیم جعلی اسرائیل صورت می گیرد با توجه به افزایش 
تنش های اخیر میان صهیونیس��ت ها و فلسطینیان درخصوص 
قدس اش��غالی، از اهمیت برخوردار اس��ت و کنایه ای تاریخی 
در خود دارد. این س��فر ب��ا توجه به برهه زمان��ی انجام آن و 
نقش آفرینی لندن در ضایع کردن حقوق ملت فلسطین، نشانه 
اعالم حمایت انگلس��تان از رژیم صهیونیستی است حال  آنکه 
می تواند نش��انه افزایش دوستی لندن - امان هم باشد.گفتنی 
اس��ت پرنس ویلیامز در جمع اردنی ها، از مقاومتی که دربرابر 
مشکالت امنیتی و چالش های انس��انی ناشی از درگیری های 
منطقه نش��ان می دهن��د قدردانی کرد و گش��اده رویی آنها در 

میزبانی پناه جویان سوری و فلسطینی را ستود.
خب��ر دیگ��ر آنکه ت��رس رژی��م صهیونیس��تی از افزایش 
جمعیت فلس��طینی ها باع��ث مقابله سرس��ختانه این رژیم با 
»تعدد زوجات« س��اکنان اراضی اش��غالی 1948 شده و حتی 
وزیر دادگستری صهیونیست ها دنبال اخراج یک قاضی مرتبط 

با همین موضوع است.

در  واقع   2 قطعه  آپارتمان  دستگاه  يك  دانگ  شش  مالكيت  سند  فقدان  آگهى 
طبقه 2 به مساحت 111/58 مترمربع به پالك ثبتى 45729 فرعى از 116 اصلى 
مفروز و مجزى شده از 34738 فرعى از اصلى مذكور واقع در بخش 11 تهران 
به انضمام شش دانگ يك واحد پاركينگ به مساحت 11 مترمربع قطعه3 واقع در 
طبقه همكف جنوب راه پله و انبارى2 به مساحت 4/16 در همكف به قدر السهم 
دفتر   137 صفحه   417133 ثبت  ذيل  مشتركات  و  مشاعات  ساير  و  عرصه  از 
1754/2 امالك به شماره چاپى 741 به نام جعفر بانصيرى صادر و تسليم شده 
است سپس مالك با ارائه دو برگ استشهاديه كه به امضاء شهود رسيده است و 
ذيل آن طى شماره 35845 – 97/2/9 توسط دفترخانه 612 تهران گواهى امضاء 
گرديد مدعى است كه اصل سند مالكيت به علت اثاث كشى مفقود گرديده است و 
تقاضاى صدور المثنى سند مالكيت ملك مذكور را نموده لذا مراتب به استناد ماده 
120 آيين نامه  قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى انجام 
معامله نسبت و يا در اختيار داشتن سند مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت 
10روز از انتشار اين آگهى به اين منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالكيت اقدام نمايد بديهى است در اين صورت پس از تنظيم صورت 
مجلس اصل سند مالكيت به ارائه كننده مسترد خواهد شد و صدور المثنى سند 
از  بود و پس  از مراجع ذى صالح قضايى خواهد  ارائه دادنامه  به  مالكيت منوط 
انقضاء مدت مذكور و عدم هرگونه اعتراض اين منطقه نسبت به صدور المثنى 

سند مالكيت اقدام خواهد نمود. سابقه بازداشت مشاهده نگرديد.
تهران آباد  سعادت  امالك  و  اسناد  ثبت  رئيس  الف         12767/م 

  
استشهاديه  برگ  دو  ارائه  با  اينچه  نوعى  اژدر  آقاى  مالكيت  سند  فقدان  آگهى 
گواهى شده به شماره 18501 – 95/7/5 دفتر 827 تهران مدعى است  كه سند 
مالكيت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان به شماره 384 فرعى از 4509 اصلى 
مفروز از 380 فرعى از اصلى مذكور قطعه يك تفكيكى واقع در بخش هفت تهران 
به مساحت 88/69 مترمربع واقع در غرب طبقه يك به انضمام انبارى مسكونى 
قطعه سه به مساحت 2/77 مترمربع واقع در سمت شمالى طبقه همكف به انضمام 
پاركينگ مسكونى مزاحم قطعه يك به مساحت 11 مترمربع واقع در سمت جنوب 
غربى طبقه همكف به نام آقاى اژدر نوعى اينچه ثبت و صادر و تسليم و به علت 
نامعلوم مفقود گرديده و درخواست صدور المثنى سند مالكيت نموده است لذا 
مراتب به استناد تبصره يك اصالحى مورخ 72/9/2 ماده 120 آيين نامه قانون 
ثبت در يك نوبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك 
مرقوم غير از اسناد فوق و يا وجود اسناد مالكيت مذكور نزد خود مى باشد از تاريخ 
نشر اين آگهى ظرف مدت 10 روز به اين منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل اسناد مالكيت يا سند معامله تسليم و رسيد دريافت نماييد تا مورد 
رسيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى مهلت مزبور و نرسيدن واخواهى نسبت به 

صدور المثنى اسناد مالكيت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
12772/م الف                           رئيس ثبت منطقه پيروزى تهران – شعبانى
آگهى فقدان سند مالكيت از پالك ثبتى 2397/7120 واقع در بخش 10 تهران 
آقاى يوسف رضوانى وكالتا“ به موجب وكالت نامه شماره 87427 دفترخانه 23 
تهران طى برگ تقاضا به وارده شماره 139785601045008123 با تسليم دو 
طى شماره 27443  آن  امضاى شهود  گواهى  كه  محلى مصدق  استشهاديه  برگ 
مورخ 97/3/9 دفترخانه 23 تهران ثبت گرديده است با اعالم مفقود شدن سند 
كه  نموده است  را  مالكيت  المثنى سند  تقاضاى صدور  آگهى  مالكيت ملك مورد 
مراتب در اجراى ماده 120 آيين نامه ثبت به شرح ذيل گواهى مى گردد: سند 
مالكيت شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت 78 مترمربع به پالك 7120 فرعى 
از 2397 اصلى بخش 10 تهران مورد ثبت 135900 صفحه 234 دفتر جلد 836 
به شماره چاپى 990351 به نام صفرعلى رفيعيان ثبت و صادر گرديده است و 
برابر سند صلح عمرى به شماره 26504 مورخ 87/9/11 دفترخانه 478 تهران 
شش دانگ با حفظ منافع براى مصالح به كبرى خوش بازان منتقل گرديده است و 
به علت نامعلوم مفقود گرديده است. لذا مراتب در اجراى تبصره يك اصالحى ماده 
120 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت در يكي از  روزنامه هاي  كثيراالنتشار 
آگهى مى گردد چنانچه كسى ادعاى انجام معامله و  يا وجود سند مالكيت را نزد 
خود داشته باشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10روز اعتراض خود را 
تا مورد رسيدگى قرار گيرد.  به انضمام عين سند مالكيت به اين اداره تسليم 
بديهى است چنانچه در مهلت مقرر اعتراضي واصل نگردد المثنى سند مالكيت 

پالك مرقوم صادر و به متقاضى تسليم مى گردد.
12774/م الف             رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رودكى – عبدالرضا شاكرى

آگهى ابالغ اجراييه بدين وسيله به وراث مرحوم مديا كاشى گر 1- غزل 2- 
لطيف 3- مانى همگى كاشى گر به نشانى: تهران، ظفر، عمرانى، شماره 16 
ابالغ مى گردد: خانم منيژه عراقى زاده به استناد سند ازدواج شماره 1235 
مورخ 1370/9/27 دفتر ازدواج شماره 468 تهران جهت وصول 1000 
بهار آزادى عليه مورث شما مبادرت به صدور  (هزار) عدد سكه طالى يك 
اجراييه نموده و پرونده اجرايى به كالسه 9602879 در اين اداره تشكيل 
و در جريان است. لذا با توجه به اينكه ابالغ اجراييه به شما در آدرس متن 
سند ميسر نشده، مراتب از طريق درج در روزنامه به شما ابالغ مى گردد 
به  نسبت  آگهى  اين  انتشار  تاريخ  از  روز   10 ظرف  حدكثر  است  مقتضى 
پرداخت بدهى مورث خود اقدام نماييد در غير اين صورت عمليات اجرايى 

عليه شما ادامه خواهد يافت.
علينژاد  – رسمى  اسناد  اجراى  پنجم  اداره  رئيس  الف           12770/م 

وكالت  با  خانلو  محمد  داود  اينكه  به  نظر  مالكيت  سند  فقدان  آگهى 
 1393/5/11 مورخ   4711 و   1393/5/11 مورخ   4718 شماره  نامه 
نظامعلى  گرگان،  جعفرزاده   فاطمه  خانم  طرف  از  تهران   1534 دفترخانه 
جعفرى  شهربانو  احمدى،  اله  فيض  جعفرزاد،  رسول  محمدخانلو، 
شناسه  شماره  طى  مصدق  محلى  استشهاديه  برگ  دو  تسليم  با  (مالكين) 
رمز  و   139702153063000087 و   139702153063000088
دفترخانه   1397/3/27 مورخ   169656 و   599473 شماره  تصديق 
1534 تهران و برگ تقاضا به شماره وارده 11218 مورخ 1397/3/27 
از  فرعى   60604 شماره  به  دانگ  شش  مالكيت  سند  فقدان  مدعى 
 17077 و   17076 17078و  از  شده  مجزا  و  مفروز  اصلى   2398
يافت  ملك  ثبت  حوزه   10 بخش  در  واقع  قطعه  مذكور  اصلى  از  فرعى 
مالكين:   مشخصات  مترمربع   198 مساحت  به  تهران  استان  تهران  آباد 
دانگ  شش  از  مشاع  دانگ  يك  مالك  گرگان  جعفرزاده  فاطمه  مالكيت 
شماره  به  اصلى  مالكيت  سند  موضوع   اعيان،  و  عرصه  اعيان  و  عرصه 
چاپى 878318 سرى ب سال 95 با شماره دفتر الكترونيكى الكترونيك 
اله  فيض  مالكيت  است.  گرديده  ثبت   139620301078034080
احمدى مالك پنج دهم  دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان عرصه و 
اعيان، موضوع  سند مالكيت اصلى به شماره چاپى 878321 سرى ب سال 
95 با شماره دفتر الكترونيكى الكترونيك 139620301078034083 
مشاع  دانگ  دهم  پنج  مالك  جعفرى  مالكيت شهربانو  است.  گرديده  ثبت 
مالكيت  سند  موضوع   اعيان،  و  عرصه  اعيان  و  عرصه  دانگ  شش  از 
دفتر  شماره  با   95 سال  ب  سرى   878320 چاپى  شماره  به  اصلى 
گرديده  ثبت   139620301078034082 الكترونيك  الكترونيكى 
دانگ  شش  از  مشاع  دانگ  دو  مالك  جعفرزاد  رسول  مالكيت  است. 
شماره  به  اصلى  مالكيت  سند  موضوع  اعيان،  و  عرصه  اعيان  و  عرصه 
چاپى 878319 سرى ب سال 95 با شماره دفتر الكترونيكى الكترونيك 
139620301078034081 ثبت گرديده است. مالكيت نظامعلى محمد 
خانلو  مالك دو دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان عرصه و اعيان، 
 95 878317 سرى ب سال  به شماره چاپى  مالكيت اصلى  موضوع سند 
 139620301078034079 الكترونيك  الكترونيكى  دفتر  شماره  با 
درخواست  و  گرديده  مفقود  جايى  جابه  علت  به  است.  گرديده  ثبت 
در  مراتب  لذا  است  نموده  را  موصوف  پالك  المثنى  مالكيت  سند  صدور 
اجراى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت فقط در يك نوبت در يك روزنامه 
كثيراالنتشار (همين روزنامه) آگهى مى شود تا چنانچه كسى ادعاى انجام 
را  خود  نزد  مالكيت  سند  اصل  وجود  يا  مذكور  ملك  به  نسبت  معامله 
اعتراض  روز   10 مهلت  ظرف  آگهى  اين  انتشار  تاريخ  از  باشد  داشته 
مورد  تا  نمايد  ارائه  منطقه  اين  به  مالكيت  انضمام اصل سند  به  را  خود 
و  رويت  از  پس  مالكيت  سند  اصل  است  بديهى  گيرد  قرار  رسيدگى 
ارائه  بدون  اعتراض  به  ليكن  خواهد شد  اعاده  دهنده  ارائه  به  مالحظه 
وصول  عدم  صورت  در  شود  نمى  داده  اثر  ترتيب  مالكيت  سند  اصل 
واخواهى ظرف مهلت مقرر قانونى المثنى سند مالكيت پالك مرقوم صادر 

به متقاضى تسليم خواهد گرديد. و 
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بش�ر گروه فرادید  اروپ��ا ای��ن روزها ب��ا نادیده حق�وق 
گرفتن قوانین بین المللی به تشدید محدودیت ها و 
اعمال فشارها علیه پناه جویان می پردازند چنانکه 
اروپا را به برزخی سیاه برای آنان مبدل کرده اند. 

این روزه��ا اروپا با بحرانی به ن��ام پناه جویان 
مواجه است در حالی که کشورهای مذکور از اجرای 
تعهدات خود در قالب کنوانس��یون 1951 سازمان 
ملل در باب پناه جویان خودداری می کنند. در این 
میان حتی محدود س��ازی قوانین داخلی اروپا نیز 
به کار گرفته ش��ده که بسیاری آن را نشانه شکاف 
بیش��تر در درون اتحادیه اروپا می دانند. به عنوان 
نمونه نخس��ت وزیر بلژیک یکی از راهکارهایی که 
می تواند در حل بحران مهاجرت تاثیرگذار باش��د 
را اعم��ال محدودیت ورود برای ویزاهای ش��نگن 
عنوان کرد. »چارلز میش��ل« نخس��ت وزیر بلژیک 
در س��خنانی با اش��اره به بحران مهاجرت در اروپا 
اظهار داشت: اعمال محدودیت در ویزاهای شنگن 
می تواند به عنوان یکی از راهکارهای موثر در حل 

این بحران باشد. 
وی در توضیح گفته خود افزود: ش��خصی که 
ویزای ش��نگن دریاف��ت می کند بای��د تنها اجازه 
داشته باشد تا در بازه زمانی مشخص شده تنها در 
کشور صادرکننده ویزا حضور داشته باشد. چنانچه 
برای دارندگان ویزای ش��نگن محدودیت های این 
چنینی ایجاد شود، می توان ورود به اروپا را بیشتر 
تح��ت کنترل داش��ت. گفتنی اس��ت رهبران 16 
کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست غیررسمی روز 
گذشته خود در بروکسل توافق خود را برای تالش 
به منظور تحقق راه��کار اروپایی برای حل بحران 

مهاجرت اعالم کردند. 

رئی��س پارلم��ان اروپا در یادداش��تی در یکی 
از روزنامه های آلمانی بس��ته ش��دن گ��ذر دریای 
مدیترانه را از راهکارهای اساس��ی درخصوص حل 
بح��ران مهاجرت قلم��داد کرد. »آنتونی��و تایانی« 
رئیس پارلم��ان اروپ��ا در یادداش��تی در روزنامه 
آلمانی دی ولت نوشت: بستن گذر دریای مدیترانه 
ب��ه روی پناه جویان از جمل��ه مهمترین اقداماتی 

است که باید در اسرع زمان به آن پرداخت. 
وی در ادامه با اش��اره به توافق اتحادیه اروپا - 
ترکیه نوشت: توافق اتحادیه اروپا و ترکیه تا حدی 
توانس��ت به کنترل ورود پناه جویان به کشورهای 
اروپایی کمک کند. بس��ته ش��دن مس��یر دریای 
مدیترانه نیز یکی دیگر از این راه ها اس��ت. بستن 
گذر دریای مدیترانه حداقل نیاز به 6 میلیارد یورو 
هزین��ه دارد و اتحادی��ه اروپا باید ع��الوه بر این با 
اتخاذ یک استراتژی مناسب با کشورهای مراکش، 
تون��س و الجزایر به عن��وان مبادی های ورودی به 

دریای مدیترانه تعامل الزم را ایجاد کند. 
رئیس پارلمان اروپا همچنین یادآور شد که از 
650 هزار پناه جویی که در س��ال 2017 میالدی 
وارد اروپا ش��ده اند، حدود 416 هزار نفر از مس��یر 
س��ه کش��ور مذبور عبور کرده اند. ما در این راستا 
نیازمند به بهره وری از یک تکنیک خودکار هستیم 
و امیدواری��م اعض��ای اتحادی��ه اروپا ب��ا برگزاری 
نشس��ت ها و دیدارهای س��ودمند م��ا را در تحقق 

اهداف اروپایی یاری کنند.
در این میان وزرای دفاع و خارجه کش��ورهای 
عضو اتحادی��ه اروپا در لوکزامبورگ گرد هم جمع 
شده تا روند تاس��یس و راه اندازی اتحادیه دفاعی 
اروپا را مورد بررس��ی ق��رار دادند. گفتنی اس��ت 
حدود یک ماه گذش��ته کمیس��یون اروپا با صدور 

بیانی��ه ای اعالم ک��رد که اتحادیه اروپ��ا به منظور 
پیشبرد ابتکارات جدید و تثبیت و ادامه طرح های 
پیشین، بودجه دفاعی خود را به 245 میلیون یورو 

)حدود 287 میلیون دالر( افزایش داده است. 
از س��وی دیگ��ر نخس��ت وزیر ت��ازه کار ایتالیا 
در راس��تای حل بحران مهاج��رت و کاهش ورود 
غیرقانون��ی پناه جوی��ان ب��ه کش��ورهای اروپایی 
خواس��تار اجرایی شدن پیمان دوبلین شد. گفتنی 
است پیمان نامه یا معاهده دوبلین قراردادی است 
ک��ه در 15 ماه ژوئن س��ال1997 بی��ن 12 عضو 
جامعه مش��ترک المنافع در آن زم��ان در اروپا در 

ش��هر دوبلین پایتخت ایرلند به تصویب رسید و از 
سپتامبر سال 1997 به اجرا درآمد. پس از چندی 
ق��رارداد دیگری در تاریخ 18 فوریه س��ال 2002 
ب��ه امضای اعضای اتحادیه اروپا رس��ید که از اول 
مارس 2003 میالدی به اجرا گذاشته شد. قرارداد 
دوبلین 2 جایگزین قرارداد گذش��ته ش��د که این 
قرارداد از اول ژانویه س��ال 2014 اجرایی ش��ده و 
به نام قرارداد دوبلین 3 شناخته می شود. براساس 
قانون دوبلین پناه جویان باید در نخس��تین کشور 
امنی که رس��یدند اعالم پناهندگ��ی کرده و حق 

انتخابی جهت کشور را ندارند.

الزم به ذکر است ش��بکه تلویزیونی سی ان ان 
گ��زارش داد: وضعی��ت پناه جویانی ک��ه با اجرای 
سیاست بدون ارفاق )Zero Tolerance( دولت 
ترامپ بازداش��ت ش��ده اند، رو به وخامت گذاشته 
و برخی از آنان توس��ط دولت ب��ه زندان های فوق 

امنیتی در جنوب کالیفرنیا منتقل شدند.
س��ی ان ان افزود: بنابر گزارش های منتشر شده 
از س��وی وکالی اتحادی��ه آزادی های ش��هروندی 
آمریکاموسوم به )ACLU( پناه جویانی که به طور 
غیرقانونی وارد آمریکا ش��دند در مکان هایی به سر 
می برند که شرایط زندان را داشته و قادر به دسترسی 
به وکیل و تماس با دنیای خارج از محیط بازداشت 
خود نیس��تند. مایکل کافمنوکی��ل مدافع اتحادیه 
آزادی های شهروندی آمریکا در این باره به سی ان ان 
گفت: این ش��امل پناه جویانی می باشد که از مورخ 
چهارم ژوئن )14خرداد( به آمریکا وارد شده اند. آنان 
از مراکز نگاهداری پناه جویان توسط دولت به زندان 
فوق امنیتیویکتوروی��ل )Victorville( در جنوب 
کالیفرنیا منتقل ش��دند. سی ان ان دربخش دیگری 
از ای��ن گزارش اف��زود: تصاویری که توس��ط پهپاد 
خبرنگاران از بیرون از محل نگهداری کودکانی که 
از والدین پناه جویشان گرفته شده نشان می دهد که 
آنها در شهری که با چادرهای نظامی در بیابان و در 

گرمای تابستان برپا شده نگهداری می شوند.
برخ��ی  داد:  گ��زارش  ادام��ه  در  س��ی ان ان 
نماین��دگان کنگره آمریکا ک��ه در روزهای اخیر از 
نزدی��ک وضعیت کودکانی که با اجرای سیاس��ت 
ب��دون ارف��اق دولت ترام��پ از والدین ش��ان جدا 
شده اند، را دیده اند در شرح آن درجمع خبرنگاران 
گاها متاثر ش��ده و ش��رایط را ب��رای این کودکان 

همچون یک زندان توصیف کردند.

پناه جویان در برزخ اروپا

خط در یک س��الی که از ولیعهدی  "محم��د بن س��لمان" گذش��ته س����ر
اس��ت، حضور او عالوه بر بروز اختالفات جدی میان 
خاندان س��لطنتی، نق��ش این کش��ور در تنش های 
منطق��ه ای را افزای��ش داده و اصالح��ات هم��راه با 

سرکوب او هم جامعه جهانی را اقناع نکرده است.
21 ژوئ��ن 2017 می��الدی )31 خ��رداد 96( 
"س��لمان بن عبدالعزیز" با برکناری "محمد بن نایف" 
برادرزاده اش، پس��ر خود یعنی محمد را در حالی که 

تنها 31 سال داشت، به عنوان ولیعهد برگزید.
اقدام ملک س��لمان در تعیین پسرش به عنوان 
ولیعهد عمال موجب شد سلطنت به خانواده او منتقل 
ش��ود و همین امر باعث بروز اختالفات ش��دید میان 

خاندان سلطنتی شد.
اعض��ای خان��دان س��لطنتی که در گذش��ته به 
چرخ��ش آرام و نوبت��ی قدرت در می��ان خود عادت 
ک��رده بودند، اکن��ون ت��ازه واردی را در مقابل خود 
می دیدند که همه چیز از پول و ارتش گرفته تا تخت 

شاهی را یکجا می خواست.
تنها چند ماه بعد از ولیعهدی بن سلمان نیروهای 
امنیتی در س��پتامبر س��ال 2017 میالدی دست کم 
بیس��ت نفر از روحانیون، روشنفکران، روزنامه نگاران 
و نویس��ندگان عربس��تان را دس��تگیر و روانه زندان 

کردند.
دس��تگیری افراد سرشناس در اکتبر همان سال 
شکل جدیدی به خود گرفت. بن سلمان که به عنوان 

رئیس س��ازمان نوبنیاد مبارزه با فساد منصوب شده 
بود، ده ها نفر از ش��اهزادگان، تج��ار و بازرگانان این 
کش��ور را دس��تگیر و در هتل "ریتز کارلتون" حبس 
کرد. اگرچه شماری از دستگیر شدگان بعد از مدتی 
با پرداخت پول یا کوتاه آمدن از بخشی از دارایی های 
خود، آزاد ش��دند، اما وجود افراد سرشناس��ی مانند 
"ولی��د بن ط��الل" و "متع��ب بن عب��داهلل " دو تن از 
عموزاده های بن س��لمان در میان دس��تگیر شدگان، 

اختالفات را بیشتر کرد و تنش را باال برد.
ماجراجویی های منطقه ای سعودی ها که از زمان 
پادشاهی سلمان بن عبدالعزیز با شدت بیشتری آغاز 
ش��ده بود، در یک س��ال گذش��ته هم ادامه داشته و 
ولیعه��د جوان جنبه های جدی��دی از مداخالت این 
کش��ور در مس��ایل منطقه ای از خود بروز داده است. 
بازداشت نخس��ت وزیر قانونی لبنان با هدف تاثیر بر 
انتخابات این کشور و وادار کردن او به اعالم استعفا، 
یکی از این اقدامات بود که در نهایت موجب رسوایی 

سعودی ها شد.
بن س��لمان به عنوان یکی از طراحان جنگ یمن 
در یک س��ال گذشته هم اس��یر قدرت موشک های 
ارتش و کمیته های مردمی یمن ش��ده اس��ت. او که 
پاس��خ مناسبی برای شکست در جنگ یمن نداشت، 
ب��ا فرار به جلو، ایران را متهم به حمایت تس��لیحاتی 
از مبارزان یمنی کرد. او با کمک دولت آمریکا تالش 

ک��رد تا با کش��اندن موضوع به س��ازمان ملل متحد، 
فش��ارهای بین المللی علیه تهران را افزایش دهد، اما 
هر بار نمایش او و اربابش در سازمان ملل، شکست و 

فضاحت بیشتری برای آنها به بار آورد.
محمد بن سلمان در چارچوب برنامه ای با عنوان 
"چش��م انداز 2030 " برنامه هایی را به ویژه در حوزه 
آزادی ب��رای زن��ان اعالم کرد و ن��ام آن را اصالحات 
اجتماع��ی گذاش��ت. راه دادن زنان به ورزش��گاه ها، 
اعطای حق رانندگی به زنان، بازگش��ایی س��الن های 
س��ینما و آزاد کردن برخی تفریحات که در گذشته 
در عربس��تان ممنوع بود، بخشی از این اصالحات به 
شمار می رود. سازمان عفو بین الملل هم هشدار داده 
است: مقام های عربس��تان از زمانی که بن سلمان به 
عنوان ولیعهد این کش��ور انتخاب ش��ده، روند هدف 

قراردادن مخالفان را تشدید کرده اند. 
"کاتیا رو" مسئول آزادی های عمومی و فردی در 
سازمان عفو بین الملل در تحلیل خود درباره گزارش 
این س��ازمان در س��ال 2018 گفت: ولیعهد سعودی 
اع��الم کرده که دس��ت به اصالحات��ی خواهد زد که 
هدف از آن اصالح و مدرنیزه کردن کش��ور اس��ت و 
مثال بارز در این زمینه آزادی حق زنان در رانندگی 
اس��ت، اما این مس��ائل نادیده گرفتن حقوق بشر در 
عربس��تان را نمی پوشاند. جامعه مدنی در این کشور 
به طور خش��ونت باری سرکوب می ش��ود و مخالفان 
سیاسی، مدافعان حقوق بش��ر و روزنامه نگاران مورد 

هدف قرار می گیرند تا سکوت اختیار کنند.

یکایی اوکيناوا عليه پایگاه آمر
در ادامه اعتراض ها به نظامی گری آمریکا، ساکنان  آس�یا اوکیناوای ژاپن علی��ه برنامه جابه جایی یک پایگاه ش�رق 

نظامی آمریکا اعتراض کردند.
ساکنان اوکیناوای ژاپن دوشنبه و در دریا علیه برنامه ریزی ها برای 
جابه جایی پایگاه نظامی آمریکا در جنوبی ترین جزیره این کشور تجمع 
اعتراضی برگزار کردند. آن ها از هفتاد قایق کانو و چند کش��تی کوچک 
در این اعتراض برای مواجهه با کشتی های گشت زنی گارد ساحلی ژاپن 
در منطقه ساحلی هونوکو - جایی که قرار است پایگاه هوایی آمریکا در 
آنجا مس��تقر شود - اس��تفاده کردند. بیش از نیمی از قایق ها به منطقه 
ساخت و س��از وارد و بالفاصله بازداشت شدند. معترضان پالکارت هایی 

در دست داشتند که روی آن ها نوشته شده بود: "پاگاه نسازید."
با وجود مخالفت های شدید محلی ها که خواستار برچیده شدن کامل 
پایگاه نظامی آمریکا از ژاپن هستند، دولت از آوریل سال گذشته ساخت 
دیوار ه��ای دریایی را آغاز کرد و تصمیم دارد از هفدهم اوت )26 مرداد( 
س��اخت پایگاه نظامی را تکمیل کند. دولت ژاپن در ابتدا تصمیم داشت 
کار تکمیل پایگاه نظامی آمریکا را از ژوئیه آغاز کند، اما تصمیم محافظت 
از گونه های در خطر مرجان های منطقه موجب شد اجرای این تصمیم به 

تاخیر بیفتد. تعداد زیادی پایگاه نظامی در اوکیناوا وجود دارد.
ع��الوه بر تجهیزات و ادوات نظامی آمریکا مس��تقر در ژاپن، ارتش 
آمریکا آوریل س��ال 2017 میالدی ده ها بالگ��رد، جنگنده و هواپیمای 
جاسوس��ی برای مقابله با کره ش��مالی در پایگاه هایش در ژاپن مستقر 
کرد. ارتش دو کش��ور نیز هرچند وقت یکبار رزمایش نظامی مش��ترک 
برگزار می کنند. الزم به ذکر اس��ت نیروهای آمریکایی در ژاپن جنایات 
متع��ددی را علیه ش��هروندان بوی��ژه زنان صورت داده ان��د اما هرگز به 

مجازات مورد نظر مردم نرسیده اند. 

یه یکا در حال آموزش 8 هزار داعشی در سور آمر
یک نماین��ده عراقی ضمن هش��دار درباره توطئه  ن ا جدی��د آمریکا ب��رای بازگرداندن تروریس��ت ها به بح�����ر
کش��ورش، اعالم کرد که آمریکایی ها در حال آموزش 8 هزار تروریست 

در سوریه هستند.
 »فردوس العوادی« نماینده ائتالف »دولة القانون« عراق، اعالم کرد 
که آمریکا در حال آموزش 8 هزار داعشی در سوریه برای انجام حمالت 

تروریستی در عراق است.
وی طی بیانیه ای که نس��خه ای از آن در پایگاه خبری »الس��ومریة 
نیوز« منتش��ر ش��د، اعالم کرد: آمریکا برنامه دارد تا داعش را به عراق 
بازگرداند و به آن کمک کند تا برخی مناطق شمالی و غربی این کشور 
را اشغال نماید و عراق را در جنگ جدیدی غرق کند و از نظر اقتصادی 

آن را از هم بپاشد. 
الع��وادی تاکید کرد: کلیه اطالعاتی که »الحش��د الش��عبی« اعالم 
کرده، ب��ا تحرکات آمریکا مطابق��ت دارد و هواپیماه��ای آمریکایی در 
مناط��ق و پایگاه های��ی فرود می آیند ک��ه داعش در آنه��ا حضور دارد. 
مهمترین همپیمان آمریکا، ترکیه اس��ت که حزب حاکم آن تایید کرده 
که ادله ای دارد که نش��ان می دهد، آمریکا از داعش پش��تیبانی هوایی 
می کند و در حال آموزش 8 هزار داعشی در شمال سوریه برای تدارک 

عملیات های تروریستی در عراق و سوریه است.
وی افزود: احباری در دس��ت است که نشان می دهد، نیروی هوایی 
آمریکا در نقطه مرزی عراق - سوریه، منطقه ایمنی را برای این داعشی ها 
ایجاد کرده و در حال آموزش آنهاس��ت. العوادی با ابراز تعجب از سکوت 
دولت و عدم اشاره آن به این مسائل گفت که گویا دولت حتی قدرت آن 
را ندارد که درباره این مسائل از آمریکا سوال کند و دلیل هدف قرار دادن 

نیروهای الحشد و تالشش برای تضعیف این نیروها تسهیل آمد.

اصالحات با طعم سرکوب


