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با زبان زور سخن نگویید
وزیر دفاع روسیه به اظهارات وزیر دفاع آلمان که 
اظهار داش��ته با مسکو باید از موضع زور سخن گفت، 
واکنش نش��ان داد و ضمن یادآوری فتح برلین توسط 
روس��یه در جنگ جهانی دوم، از ژرمن ها خواس��ته با 

زبان زور با روسیه سخن نگویند.
سرگئی ش��ایگو در گفت وگو با شبکه تلویزیونی 
روس��یه24 خاطرنش��ان کرد: روس��یه آماده همکاری 
اس��ت اما روابط از موضع زور هرگز نمی پذیرد. وی به 
همت��ای آلمانی خود توصیه کرد که بار دیگر تاریخ را 
مطالعه کند )شکست آلمان در جنگ جهانی دوم برابر 
روس��یه( چرا که اقدامات آلمان علیه روسیه در تاریخ 
بیانگر این نکته اس��ت که آنها دست کم تا 200 سال 

آینده هیچ نطقی نباید داشته باشند.

اطاعت کره جنوبی از آمریکا
یک رس��انه دولتی کره ش��مالی ضم��ن انتقاد از 
عملکرد کره جنوبی نوشت تالش یکجانبه برای تحقق 
»بیانیه پانمونجوم« میان دو کره، نتیجه نخواهد داد و 

سئول باید تالش های سخت تری انجام دهد.
»اوریمنزوکری« از رسانه های دولتی کره شمالی 
خواستار تالش سخت تر کره جنوبی برای بهبود روابط 
میان دو کره در راس��تای روح بیانیه پانمونجوم ش��د. 
این رسانه کره ش��مالی در ادامه نوشته است، اطاعت 
کور کره جنوبی از تحریم های آمریکا مانع بزرگی برای 

تحقق این بیانیه است. 

روز خونین انگلیس
تیران��دازی در منطق��ه »موس س��اید« در ش��هر 
منچس��تر انگلی��س ده  مجروح برجا گذاش��ت.  پلیس 
منچستر می گوید بعد از تیراندازی در »موس  ساید« در 
جنوب منچس��تر، ده  نفر با جراحات جدی یا خفیف به 
بیمارستان منتقل شدند. سال گذشته نیز بعد از پایان 
یک کنسرت در شهر منچستر فردی با حمله انتحاری 

22 نفر را کشت و حدود ۶0 نفر را مجروح کرده بود. 

استمرار اعتراضات رومانی
دهه��ا هزار نفر از م��ردم رومانی برای دومین روز 
متوالی در اعتراض به فساد دولتی در این کشور دست 
به تجمع اعتراضی زدند. تظاهرات کنندگان ، خواستار 
کناره گیری دولت سوس��یال دموکرات کنونی ش��دند. 
40 ه��زار نفر مقابل دفتر دولت رومانی در بخارس��ت 
جمع ش��دند و ش��ب قبل از آن صدهزار نفر تظاهرات 
کرده بودند. تظاهرکنندگان پرچم رومانی و کشورهای 

اتحادیه اروپا را در دست داشتند. 

وعده نخست وزیر ایتالیا 
جوزپه کونته ام��روز گفت دول��ت ائتالفی ایتالیا 
پاییز امس��ال بسته ای از اصالحات س��اختاری را ارائه 

خواهد کرد.
 جوزپه کونته، نخس��ت وزی��ر ایتالیا ضمن تاکید 
بر اینکه بودجه س��ال 2019 »جدی، دقیق و تشویق 
کنن��ده« خواهد بود گفت دول��ت ائتالفی ایتالیا پاییز 
امسال بسته ای از اصالحات ساختاری را ارائه خواهد 
کرد. کونته با ارسال ویدئویی در فیسبوک گفت وزرای 
دولتش به دنبال قطع بوروکراسی هستند و نبرد علیه 
فق��ر را یک اولوی��ت می دانن��د. وی گف��ت: »از ماه 
س��پتامبر چالش های مهمی منتظر ما اس��ت, آنهایی 
که حیاتی هس��تند, باعث احیای کش��ور و اقتصاد ما 
می ش��وند. برای انجام این امر ما یکس��ری اصالحات 
س��اختاری آماده می کنیم که برای رش��د اقتصادی و 

توسعه اجتماعی بنیادی هستند«.

اخبار

تغییر عقیده درباره برگزیت
همزمان با ش��دت گرفتن تنش های درونی سران 
انگلیس بر س��ر مان��دن یا خ��روج از اتحادی��ه اروپا، 
گاردین نوشت بررسی جدید نشان می دهد در بیشتر 
حوزه ه��ای انتخابات��ی در انگلیس، اکثریت خواس��تار 

ماندن این کشور در اتحادیه اروپا هستند.
در پای��گاه اینترنتی این روزنامه انگلیس��ی آمده 
اس��ت: بیش از 100 حوزه انتخاباتی در وست مینستر 
انگلی��س که از خ��روج این کش��ور از اتحادی��ه اروپا 
)برگزی��ت( حمایت ک��رده بودند اکن��ون مخالف آن 

هستند و می خواهند انگلیس در اتحادیه اروپا بماند.
در نتیجه این بررس��ی که می توان��د تاثیر مهمی 
بر بحث ه��ای مربوط به برگزیت در اواخر امس��ال در 
پارلمان داشته باشد، همچنین مشخص شده است که 
بس��یاری از حوزه های انتخاباتی در انگلیس اکنون در 
اختیار اکثریتی هستند که می خواهند در این اتحادیه 

بمانند. 
در این بررس��ی ۶۳2 حوزه انتخاباتی در انگلیس، 
اسکاتلند و ولز مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد 
که 112 ح��وزه انتخاباتی نظر خ��ود را از برگزیت به 
باقی ماندن در اتحادیه اروپا تغییر داده اند. بررس��ی ها 
نشان می دهد اکنون ۳41 حوزه انتخاباتی وجود دارند 
ک��ه از ماندن در این اتحادیه حمایت می کنند و 229 

حوزه خواستار همه پرسی هستند.
یک حوزه انتخاباتی در اس��کاتلند و 9۷ حوزه در 
انگلی��س نظر خ��ود را از خروج به مان��دن تغییر داده 
اند. در ول��ز نیز از 40 حوزه انتخاباتی حامی برگزیت، 
چه��ارده ح��وزه تغییر نظر داده ان��د. در کل، در حال 
حاضر ۵۳ درصد از باقی ماندن در اتحادیه اروپا و 4۷ 

درصد از برگزیت حمایت می کنند.
رای دهندگان ج��وان و اقلیت های قومی نیز نظر 
خود را تغییر داده اند و خواس��تار باقی ماندن انگلیس 
در اتحادیه اروپا هس��تند. این در حالی اس��ت که ترزا 
می، نخس��ت وزیر انگلیس قرار اس��ت اواخر امس��ال 
درب��اره این موض��وع با مجلس عوام تب��ادل نظر کند 
و احتم��ال دارد موضوع توافق نهای��ی برگزیت نیز در 
پارلمان به رای گذاشته شود. در همین حال، مخالفان 
ترزا می  در حال تهیه طرحی برای برگزاری یک همه 

پرسی جدید یا انتخابات هستند.

گزارش

گروه فرادید  بش�ر س��عودی حق�وق  ائت��الف  جنای��ات 
صرفا با بمباران اتوبوس دانش آموزان نیست بلکه 
ش��یوه های متعددی را برای کشتار اجرا می کنند 
چنانکه روزانه بیس��ت تا سی بیمار یمنی به دلیل 
بس��ته ماندن فرودگاه صنعا جان خود را از دست 

می دهند.
کش��تار و نابودی یمن و مردمان این سرزمین 
هدفی اس��ت که سعودی برای خود تعریف کرده و 
در این راه نیز از هیچ اقدامی فروگذار نیس��ت گاه 
ب��ا بمباران هوایی و گاه با تحریم و تحمیل تحطی 
و گاه با جلوگی��ری از پرواز هواپیماهای یمنی که 
تنها ماموریتشان انتقال بیماران به بیمارستان و یا 
آوردن دارو و کمک های اولیه برای بیماران اس��ت. 
در همی��ن چارچوب معاون وزیر حمل و نقل یمن 
با انتقاد از اقدام ائتالف متجاوز سعودی- آمریکایي 
در بس��تن فرودگاه بین المللی صنعا گفت: روزانه 
بیس��ت تا س��ی بیمار یمنی به دلیل بسته ماندن 

فرودگاه صنعا جان خود را از دست می دهند.
عبداهلل العنس��ی معاون وزی��ر حمل و نقل در 
دولت نجات ملی یمن، حمله هوایی ائتالف متجاوز 
س��عودی به فرودگاه بین الملل��ی صنعا را محکوم 
کرد و از جامعه جهانی و ش��ورای امنیت خواست 
زمینه بازگش��ایی این فرودگاه را برای نجات جان 
هزاران بیمار و ادامه تحصیل دانشجویان یمنی در 
خارج از کشور فراهم کنند.العنسی که در تظاهرات 
اعتراض��ی کارمندان فرودگاه ش��رکت داش��ت در 
این خصوص گفت: "بس��ته مان��دن فرودگاه صنعا 
به کارمندان آن خس��ارت های زیادی زده اس��ت. 
اکثریت ملت یمن از بسته ماندن دو ساله فرودگاه 
زیان های بس��یاری دیده اند، چرا که ساالنه بیش 
از 200 ه��زار بیمار از طریق فرودگاه برای دریافت 
روند درمان خود به خارج از کشور اعزام می شوند 
و بس��ته ماندن آن باعث فوت روزانه بیست تا سی 

بیمار می شود".

خالد الش��ایف مدیر فرودگاه بین المللی صنعا 
نیز که در این تظاهرات حضور داشت گفت: "همه 
ملت یمن از بسته ماندن فرودگاه زیان های بسیاری 
دیده اند. ما از جامعه بین المللی و به ویژه ش��ورای 
امنیت می خواهی��م در مواضع خود بازبینی کنند 
و سکوتش��ان را بشکنند و زمینه را برای بازگشایی 
فرودگاه فراهم کنند، زیرا شورای امنیت تنها طرفی 
است که صالحیت دارد با صدور قطعنامه متجاوزان 

را به بازگشایی فرودگاه مجبور کند".
ای��ن جنای��ت در حالی ص��ورت می گیرد که 
در اقدامی تام��ل برانگیز نماینده دائم عربس��تان 
در س��ازمان ملل حمله وحش��یانه ائتالف سعودی 
به اتوب��وس حامل کودکان و قتل ع��ام آنها را در 
اس��تان صعده یک اقدام نظامی مش��روع توصیف 
کرد. »عبداهلل المعلمی«، نماینده دائم عربس��تان 
در س��ازمان ملل در نامه ای ف��وری که به رئیس 
شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل تحویل داده 
مدعی ش��د که عملیات نظامی ص��ورت گرفته در 
اس��تان صعده یک اقدام نظامی مشروع و بر اساس 
قوانین انس��انی بین المللی صورت گرفت! وی در 
ادام��ه افزود: ای��ن اقدام نظامی ائتالف عربس��تان 
در واق��ع برای هدف ق��رار دادن رهبران حوثی ها 
صورت گرفت که مس��ئول آموزش نظامی کودکان 
و فرس��تادن آنها به جبهه های جنگ هستند. این 
اقدام کامال انس��انی و بر اساس اصول بین المللی 

صورت گرفت.
المعلم��ی تاکی��د ک��رد: یک تی��م تحقیقاتی 
مشترک برای بررس��ی جوانب این مسأله و اتخاذ 
تصمیم��ات فوری در خصوص آن تش��کیل ش��ده 

است. متأس��فانه ما شاهد عدم اتخاذ اقدامات الزم 
از س��وی شورای امنیت در خصوص اقدامات ایران 
برای ارسال س��الح به یمن هستیم! این در حالی 
اس��ت که حمله وحش��یانه ائتالف سعودی به یک 
اتوبوس حامل کودکان دانش آموز در استان صعده 
و کش��ته و زخمی ش��دن دهها تن در جریان آنها 

خشم و نفرت جهانیان را برانگیخت.
خب��ر دیگر آنک��ه یک پایگاه خب��ری عربی از 
اق��دام ابوظبی در گ��روگان گرفت��ن خانواده های 
رهبران ش��ورای انتقالی جنوبی برای حفظ آنها در 
چارچوب سیاست ها و منافع خود، خبر داد. پایگاه 
خبری »عربی 21« به نقل از منابع آگاه سیاس��ی 
در یمن نوش��ت که ابوظب��ی، خانواده های رهبران 
رده باالی شورای انتقالی جنوب یمن را در امارات 

به گروگان گرفته است و از آنها به عنوان تضمینی 
برای حفظ این رهبران در محور سیاست های خود 
اس��تفاده می کند. این خانواده ه��ا در امارات، عمال 
در حالت بازداشت هستند و از آنها به عنوان برگه 
فش��اری بر رهبران ش��ورای انتقال��ی جنوب یمن 
اس��تفاده می ش��ود. یکی از این مناب��ع آگاه افزود: 
برخی از رهبران شورای انتقالی جنوب یمن تالش 
دارن��د تا خانواده های خود را از امارات خارج کنند 
اما ابوظبی اجازه نمی  دهد و بر ابقای آنها در خاک 

امارات پافشاری می کند.
خب��ر دیگر از یمن آنک��ه ارتش و کمیته های 
مردمی یمن تالش مزدوران سعودی برای نفوذ به 
منطقه »عیریم« در استان لحج را ناکام گذاشتند. 
نیروه��ای ارت��ش یمن تعدادی از خ��ودروی های 

متج��اوزان را هدف ق��رار داد و منه��دم کرد. این 
در حالی اس��ت که نیروهای یمنی تجمع مزدوران 
سعودی در نجران را نیز هدف قرار داده و شماری 
از عناصر مزدور را به هالکت رس��اندند. در همین 
ح��ال یک منبع در وزارت دفاع یمن اعالم کرد که 
بمبی که کودکان یمنی را به خاک و خون کشید، 
س��اخت یکی از متحدان غربی عربستان سعودی 
اس��ت. یک منبع در وزارت دفاع یمن جزئیاتی را 
درباره قتل عام اخیر دهها کودک یمنی فاش کرد؛ 
کودکان��ی که با بمب یک��ی از هواپیماهای ائتالف 
سعودی در بازار »ضحیان« استان صعده به خاک 
و خون کش��یده شدند. این منبع اعالم کرد: بمبی 
که دانش آموزان خردسال یمنی را به خاک و خون 
کش��ید، ساخت آمریکا و از نوع بمب »ام کی ۸2« 
بود. این جنایت وحش��یانه ۵1 شهید و ۷9 زخمی 
برجای گذاشت که 1۵ جسد هنوز شناسایی نشده 
اس��ت. منبع مذکور افزود: هواپیماهای سعودی از 
بم��ب »ام کی ۸2« در جنایت ه��ای اخیر خود و 
همچنین تخریب خانه های مسکونی و تأسیسات 

مختلف استفاده کرده است.
وزیر حقوق بش��ر یمن ضم��ن محکوم کردن 
ه��دف ق��رار دادن اتوب��وس حام��ل دانش آموزان 
در »صع��ده«، گفت که ریاض ک��ودکان و زنان را 
هدف نظامی می بیند. »علیا الشعبی« وزیر حقوق 
بش��ر دولت نجات ملی یمن، تاکید کرد که ائتالف 
آمریکایی - س��عودی، ملت یمن از جمله کودکان 
و زنان و سالمندان را اهداف نظامی و قانونی خود 

قرار می دهد.
وی در پی جدیدترین حمله ائتالف س��عودی 
در ه��دف ق��رار دادن اتوبوس حام��ل کودکان در 
بازاری در ش��هر »ضحیان« در اس��تان »صعده«، 
گفت: موش��کی که با آن این اتوب��وس هدف قرار 
گرفت، دقیقا از همان نوع موش��ک آمریکایی است 
که چند س��ال پیش یک مراسم ختم در صنعاء را 

هدف قرار داده بود.

ائتالف سعودی با تعطیلی فرودگاه صنعا روزانه جان 20 تا30 نفر را می گیرد 

کشتار یمنی ها با ممنوعیت جا به جایی بیماران

درخواس��ت ترکی��ه از جبهة  آس�یا النص��ره ب��رای پیوس��تن به غ�رب 
ائتالف گروه های مس��لح در استان ادلب سوریه، با 

مخالفت این گروه تروریستی روبه رو شده است.
 روز پنجشنبه نُهم آگوست )هجدهم مرداد(، 
ائتالف تروریس��تی »هیئة تحریر الشام« در ادلب، 
که جبهة النصره مهم ترین گروه عضو آن است، از 
رد درخواس��ت دولت ترکیه برای انحالل این گروه 

و ادغام در گروه های مسلح دیگر خبر داد.
ترکیه، گروه های مسلح مختلف در ادلب را که 
ب��ه نوعی با گروهک ارتش آزاد همکاری می کنند، 
گروه ه��ای معارض میانه رو می داند و با کمک آنان 
بخش هایی از ش��مال س��وریه مثل منطقه عفرین 
را اش��غال کرده است. دمش��ق می گوید این اقدام 
ترکیه، مصداق اشغالگری است. هیئة تحریر الشام 
)هتش( پنجش��نبه گذشته درخواست ترکیه برای 
انحالل خود و ادغام در دیگر گروه های مسلح را رد 
و تهدید کرد که هر دس��تی که برای گرفتن سالح 

هتش دراز شود، قطع خواهد کرد. 
در ابتدای ماه جاری گروه های تروریس��تی در 
ادلب ائتالف جدی��دی تحت عنوان »جبهه آزادی 
بخش ملی« تش��کیل دادند؛ این اقدام تحت اجبار 
دول��ت ترکیه صورت گرفت تا گ��روه هیئه تحریر 
الشام را وادار به انحالل و ادغام در این جبهه کند 
و در غی��ر این صورت آن را س��رکوب کند. هدف 
دول��ت ترکی��ه از این اق��دام، این اس��ت که اعالم 
کند، هیچ گروه تروریس��تی در ادلب حضور ندارد 
و همه گروه های مس��لح، معارض دولت هستند و 
بدین ترتی��ب از عملیات احتمالی ارتش س��وریه 
علیه گروه های مسلح تحت حمایت خود در ادلب 
جلوگی��ری کند. در مقابل، روس��یه، ایران و حتی 
س��ازمان ملل از مبارزه با گروه های تروریستی که 
جبهة النصره وجه بارز آن در اس��تان ادلب سوریه 

است، حمایت می کنند.

» مظه��ر لویس« از س��رکرده های مهم هیئه 
تحریر الش��ام در ای��ن خصوص گفت: کس��ی که 
خواه��ان انح��الل این گ��روه ]هتش[ اس��ت باید 
خیاالت و وسوس��ه ها را از عق��ل مریض خود دور 
کند چون فقط مسئوالن هیئت درباره آن تصمیم 
می گیرند  ]نه ترکیه[. وی اظهار داش��ت: ما آماده 
ه��ر گونه هم��کاری یا هماهنگی ب��ا دیگر گروه ها 
حتی برای پیوس��تن به آنها بر اساس یک تصمیم 
گیری مستقل هستیم، نه اینکه بخواهیم دیکته ها 

از این و آن را بپذیریم.
هیئة تحریر الش��ام همزمان دس��ت به حمله 
امنیتی گس��ترده در مناطق تح��ت نفوذ خود در 
حومه ادلب زده و بیش��تر کس��انی را که خواهان 
آش��تی با دولت سوریه بودند، دستگیر کرده است. 
در واکن��ش ب��ه همین اق��دام، ارتش س��وریه نیز 
حم��الت هوایی ب��ه مواضع جبهة النص��ره در در 

بخش هایی از استان ادلب تشدید کرده است.
همزمان گروهک موسوم به »جبهه آزادی بخش 
ملی« )الجبهة الوطنی��ة للتحریر(، هم با وضع منع 
آمدوشد در ده ها شهر و روستای ادلب از دستگیری 
حامیان آشتی با دولت خبر داد و آنها را »دار و دسته 
آشتی« خواند. شهر ادلب، مرکز استان ادلب، که در 
۶0 کیلومتری ش��هر حلب، در شمال غرب سوریه 
واقع ش��ده، آخرین اس��تان تحت کنترل گروه های 
تروریستی است. استان ادلب از نُهم فروردین 1۳94 
به اشغال ائتالف تروریستی »جیش الفتح« در آمد؛ 
ائتالف��ی که حاصل اتحاد ترکیه، عربس��تان، قطر و 
دیگر کشورهای ضد سوریه بود.  شهر ادلب در چند 
ماه اخیر شاهد هرج و مرج امنیتی ناشی از درگیری 
درون سازمانی گروه های تروریستی است که دست 
ب��ه ترور س��رکرده ها و عناصر یکدیگ��ر می زنند  و 
تاکن��ون بیش از 2۶۷ کش��ته برجای گذاش��ته که 

اغلب آنها از اتباع خارجی هستند.
خبر دیگر از س��وریه آنکه مرکز روسی مسئول 

پذیرش و توزیع پناهجویان سوری اعالم کرد که از 
سال 201۵ میالدی حدود 1.2 میلیون آواره سوری 
به منازلشان بازگشته اند. این مرکز اعالم کرد، از ۳0 
سپتامبر 201۵ میالدی حدود 1.2 میلیون آواره به 
منازلشان بازگش��ته اند که از میان آن ها ۳۶4 هزار 

تن زن و ۶20 هزار کودک هستند.
این مرکز پیشتر اعالم کرده بود که ۶4 پناهجو 
از لبنان به س��وریه بازگشتند که 1۸ تن آن ها زن و 
۳4 تن از آن ها کودک هستند؛ بیش از 1.۷ میلیون 
سوری نیز تمایل دارند که به سرزمینشان بازگردند. 
طبق بیانیه های صادره از مرکز حمیمیم 11 منزل 
مسکونی بازسازی شده که از میان آن ها دو منزل در 
حلب، چهار منزل در حمص و پنج منزل در دمشق  
وجود دارد. در حال حاضر فعالیت هایی درخصوص 
بازس��ازی ۵2 مدرسه، 2۳ مهد کودک، ۳4 نانوایی، 
۳۳ نیروگاه ه��ای انتق��ال آب، 1۷  کیلینک و 29۳ 
ساختمان مسکونی در استان های دمشق، دیرالزور، 

حماه و حمص صورت می گیرد. 

اختالف ترکیه و جبهة النصره در ادلب

وزگار بحرانی پناه جویان در آلمان  ر
بر اس��اس پاسخ وزارت کشور آلمان به  سب���ز یک درخواس��ت حزب چپ این کشور، قاره 
آلمان همچنان با مس��ئله بیگانه س��تیزی درگیر است و در 
نیمه ابتدایی سال 201۸ بیش از ۷00 حمله به پناهندگان 

در این کشور ثبت شده است.
بر اساس پاس��خ وزارت کشور آلمان به یک درخواست 
فراکسیون چپ پارلمان آلمان در نیمه ابتدایی سال 201۸ 
ح��دود ۶2۷ حمله به پناهندگان خ��ارج از محل اقامت آن 
ه��ا و همچنین ۷۷۷ حمل��ه به محل اقام��ت آن ها وجود 
داش��ته اس��ت که در اثر آن حدود 120 نفر مجروح شدند. 
البته میزان این گونه حمالت نس��بت به سال گذشته کمی 

کاهش داشته است.
در نیم��ه ابتدایی س��ال 201۷ ح��دود ۶42 حمله به 
پناهن��دگان خ��ارج از محل اقامت آن ه��ا و 1۵۳ حمله به 
اقام��ت گاه ه��ای آن ها در آلمان گزارش ش��ده بود که در 
اث��ر آن 12۳ نفر مجروح ش��دند. در تمام س��ال 201۷ هم 
پناهن��دگان و اقامتگاه های آن ها بی��ش از 2200 بار هدف 
حمل��ه قرار گرفتند و در س��ال 201۶ ه��م تعداد این گونه 
حم��الت در آلمان ح��دود ۳۵00 مورد گزارش ش��ده بود. 

جرائمی که امس��ال علیه پناهندگان ثبت شده است شامل 
آسیب های جسمی، صدمات شدید، صدمات مالی و توهین 
و افتراء اس��ت. "اوال یلپکه" از سیاستمداران بلند پایه حزب 
چپ آلمان در این باره اظهار داش��ته اس��ت که حتی اگر ما 
از کاهش تعداد این گونه حمالت نس��بت به س��ال 201۶ 
خرس��ند باش��یم، اما این یک وضعیت غیر قابل تحمل نژاد 

پرستی و خشونت راست افراطی در کشور ما است.
در این میان صدر اعظم آلمان پس از دیدار با نخس��ت 
وزیر اس��پانیا ضمن تاکید بر هماهنگی بیشتر کشورها برای 
کنترل بحران مهاجرت یادآور ش��د که نژاد پرستی در آیین 
و ارزش های اروپایی جایی ندارد. »آنگال مرکل« صدر اعظم 
آلمان در دیدار با »پدرو سانچز« نخست وزیر اسپانیا درباره 
افزایش موج مهاجرت به اروپا گفتگو کرده و اظهار داش��ت: 
هیچ کش��وری را نمی توان در خصوص حل بحران مهاجرت 

تحت فشار قرار داد. 
خب��ر دیگر از آلمان آنکه دولت آلم��ان در حال راه اندازی 
مرکزی است که هدف آن طراحی و توسعه قابلیت های تهاجمی 
و تدافعی قابل اس��تفاده در جنگ سایبری است. »اورسوال فن 
درلین« وزیر دفاع و »هورس��ت زیهوفر« وزیر کشور آلمان در 
حال پیشبرد طرحی هس��تند که هدف آن طراحی و توسعه 

جنگ افزارهای سایبری توسط یک آژانس دولتی است.  

ومیت دختر مسلمان به خاطر حجاب!! محر
اقدام��ات ضد اس��المی همچن��ان در  لش جوامع غربی در حال رش��د و گسترش چ�����ا
اس��ت چنانکه مقامات یکی از شهرداری های بلژیک به یک 
دختر مسلمان بلژیکی گفته اند که در صورت کنار گذاشتن 
حج��اب، ب��ه وی اجازه کارآم��وزی می دهن��د؛ وی اما این 
پیش��نهاد را قبول نک��رده و گفته که حجاب��ش در اولویت 

است.
در ادامه رفتارهای تبعیض آمیز با مس��لمانان در غرب، 
ای��ن بار یک ش��هروند مس��لمان بلژیکی به خاطر داش��تن 
روس��ری، از کارآم��وزی در یک مرکز نگهداری س��المندان 
محروم ش��د. »بتول باسلیک« که اجدادش از ترکیه ای های 
مهاجر بوده اند، فارغ التحصیل رش��ته م��ددکاری اجتماعی 
اس��ت و قصد داش��ت برای گذران��دن دوره کارآموزی خود 
در یک مرکز نگهداری س��المندان مشغول شود که به دلیل 

داشتن حجاب، با مخالفت مسئوالن مرکز روبرو شد.
بتول باسلیک که متولد و بزرگ شده بلژیک است، اخیراً 
برای ادامه تحصیالت خود در مقطع کارشناس��ی ارش��د در 
دانش��گاه »ورژ« بلژیک پذیرفته ش��ده اس��ت. این شهروند 
مسلمان بلژیکی به خبرگزاری آناتولی گفته که برای کسب 

تجربه در زمینه فعالیت های مرتبط با رش��ته تحصیلی خود 
به یکی از مراکز نگهداری سالمندان در استان »لیمبورگ« 
رفته و در آنجا متوجه ش��ده که حجابش مانعی است برای 

کارآموزی در این مرکز.
بتول باسلیک گفته: »خانمی که از من مصاحبه می کرد، 
گفت که باید از ش��هرداری اس��تعالم کند تا ببینید که آیا 
روسری من مشکلی دارد یا نه.« آن طور که این دختر جوان 
مس��لمان گفته، شهرداری به اس��تعالم این مرکز نگهداری 
سالمندان پاسخ می دهد و می گوید »اگر من روسری داشته 
باشم، به کار گرفته نمی شوم اما اگر روسری خود را بردارم، 

خواهم توانست )در این مرکز کارآموزی کنم(.«
بتول باس��لیک در پاسخ به مس��ئوالن مرکز نگهداری 
س��المندان و مقامات ش��هرداری لیمب��ورگ می گوید »من 
اعتق��ادات مذهب��ی خود را کن��ار نمی گذارم و روس��ری از 
س��ر برنمی دارم.« ای��ن دختر جوان به دلی��ل همین اصرار 
ب��ر اعتقادات خ��ود، در این مرکز پذیرفته نمی ش��ود. بتول 
باس��لیک با زبان و معیارهای مورد ادعای خود اروپایی ها به 
ارزیابی این ماجرا پرداخته و گفته: »من فقط می خواهم که 
حقوقی همپای دیگر ش��هروندان بلژیکی داش��ته باشم. اگر 
یک کش��ور اروپایی از آزادی دم می زن��د، همه باید حقوق 

یکسانی داشته باشند.«

دول��ت میانمار پس از گذش��ت ضرب  آس�یا االجل دیوان بین المللی کیفری برای ش�رق 
پاس��خگویی به نس��ل کش��ی در این کش��ور علی��ه اقلیت 
روهینگیایی ، این دادگاه را فاقد صالحیت رسیدگی به این 

موضوع دانست.
قضات دیوان بین المللی کیفری ماه گذش��ته با تعیین 
ضرب االجل، خواستار پاسخگویی میانمار به اتهامات مطرح 
ش��ده در مورد اعمال جنای��ت های گس��ترده علیه اقلیت 
روهینگیای��ی دراین کش��ور و آواره کردن صدها هزار نفر از 

آنها شدند
ای��ن دیوان که مقرآن در هلند اس��ت، روز 2۷ جوالی 
201۸) ۵ مرداد 9۷( را آخرین مهلت قانونی دولت میانمار 
برای پاس��خگویی به قض��ات این دیوان در م��ورد اتهامات 

مطرح علیه مردم روهینگیا اعالم کرد.
فاتو بنسودا Fatou Bensouda دادستان دیوان بین 
المللی کیفری )ICC( در ابتدای س��ال جاری در یک اقدام 
منحصربه ف��رد از قضات این دادگاه خواس��ته بود تا مجوز 
بررس��ی قضایی خروج اجباری صدها ه��زار نفر از آوارگان 
روهینگیای��ی از ایال��ت راخین میانمار به س��وی بنگالدش 
صادر ش��ود. این اقدام در پی س��رکوب گسترده مسلمانان 
روهینگیایی توس��ط نظامی��ان و بودائی��ان میانمار در اوت 
201۷ )ش��هریور9۶( که منجر به برجای گذاش��تن هزاران 

کشته و صدها هزار نفرآواره در بنگالدش ، انجام شد.
درپی بحران روهینگیا در طول قریب به 11 ماه گذشته 
بیش از ۷۵0 هزار نفر از جمعیت اقلیت مسلمان روهینگیایی 

در میانم��ار که از حق ش��هروندی محروم بوده و نظامیان و 
بودائیان از آنها به عنوان »مهاجر غیر قانونی« یاد می کنند، 
ب��رای حفظ جان خ��ود از مهلکه ، از راخی��ن به بنگالدش 
فرار کردند.س��ازمان ملل عملیات کش��تار ارتش میانمار را 
پاکس��ازی نژادی نامید اما نظامیان این کشور تاکنون آن را 

مبارزه با شورشیان و تروریست ها خوانده است.
دفتر آنگ سان س��وچی رهبر معنوی میانمار با صدور 
بیانی��ه ای اعالم کرد که قضات این دادگاه بین المللی نمی 
توانن��د علیه این کش��ور اقدامی انجام دهند زی��را میانمار 
عضو ای��ن دیوان نیس��ت.طبق بیانیه دفتر س��وچی،دیوان 
بین المللی کیفری وجاهت قانونی و شایس��تگی رس��یدگی 
ب��ه پرونده مرتبط ب��ا آوارگان روهینگیایی را ندارد بنابراین 
هر نوع کیفرخواس��تی دراین زمینه باید از این دادگاه کنار 
گذاشته ش��ود. طبق گزارش رسانه های آسیایی دیوان نیز 

تاکنون پاسخ دولت میانمار نداده است.
پیش��تر رئیس دیوان بین المللی کیفری اعالم کرده بود 
که قضات این دادگاه باید راههای قانونی رسیدگی به جنایات 
اعمال ش��ده علیه اقلیت روهینگیای��ی را بدون توجه به عدم 

عضویت میانمار در این دادگاه مورد بررسی قرار دهند.
دیوان بین المللی کیفری در پی ایجاد »اساسنامه رم« 
که در س��ال 199۸ تنظیم و به امضای 12۳ کش��ور رسید، 
در الهه هلند از س��ال 2002 فعالیت خود را ش��روع کرد . 
این دیوان پرونده های مربوط به نس��ل کش��ی، جرائم علیه 
بش��ریت و جرائم جنگی را توسط س��ازمان ها، دولت ها و 

افراد حقیقی و حقوقی در جهان بررسی کند.

خودداری میانمار از پاسخگویی درباره روهینگیایی ها 
در ادامه بازداش��ت  فعاالن عربس��تانی،  ن ا پسر سلمان العوده، مبلغ عربستانی در بح�����ر
بازداشت، خبر دستگیری شیخ مشهور سعودی را تایید کرد.

موج بازداشت های صورت گرفته توسط مقامات سعودی 
از یک سال قبل تا به امروز ادامه دارد. در این راستا، عبداهلل 
العوده، پسر س��لمان العوده، مبلغ عربستانی بازداشت شده 
خبر دس��تگیری ناصر العمر، شیخ مش��هور عربستانی را در 
مک��ه اعالم کرد.الع��وده گفت: خداوند ب��ه تمامی ما کمک 
کن��د و این زندانیان را آزاد گرداند. پس از اعالم بازداش��ت 
العمر، فعاالن هش��تگ "بازداش��ت ش��یخ ناصر العمر" را به 
راه انداختن��د و به دو گروه در حمای��ت و مخالفت با العمر 

تقسیم شدند.
یک��ی از توئیت کنن��دگان از ناصر العم��ر دفاع کرده و 
بازداش��تش را محک��وم نمود.همچنین ف��رد دیگری گفت: 
گمان می کنند که با بیشتر شدن بازداشت ها اوضاع بحرانی 
عربس��تان را تح��ت کنترل خود در می آورند، مس��ائل باید 
ب��ا خ��رد و درایت حل و فصل ش��ود، در غی��ر این صورت 
پیامدهای آن وخیم خواهد بود. یک تن دیگر نیز در دفاع از 
العمر نوشته بود: جنگ سکوالریسم حتی به بهترین مبلغان 
ه��م رس��ید.  یک فرد دیگر نیز نوش��ته بود ک��ه محمد بن 
سلمان، ولیعهد عربس��تان دستورات خارجی را با بازداشت 
شیوخ مورد اعتماد اجرایی می کند. اما برخی دیگر اقدامات 

محمد بن سلمان را تایید کرده بودند.
در ای��ن میان پس از انتقادهای کانادا از وضعیت حقوق 
بش��ر در عربستان که خشم ریاض را برانگیخت تا جایی که 

سفیر این کشور را اخراج کرد، حاال اتحادیه اروپا از بازداشت 
فعاالن حق��وق زنان در عربس��تان انتقاد کرده و خواس��تار 

توضیح مقام های سعودی در مورد این ماجرا شده است.
 اتحادی��ه اروپا با انتقاد از بازداش��ت فعاالن حقوق زنان 
در عربستان سعودی خواستار توضیح مقامات ریاض در این 
باره شده است. سخنگوی فدریکا موگرینی، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا، با انتشار بیانیه ای اعالم کرد مسئوالن 
این اتحادیه در تماس با مقامات س��عودی خواستار توضیح 

آنان درباره بازداشت فعاالن زن حقوق بشر شده اند.
ب��ه دنب��ال انتش��ار بیانی��ه ای از س��وی کان��ادا که از 
دس��تگیری فعاالن مدنی در عربس��تان اب��راز نگرانی کرده 
و خواس��تار آزادی آنها ش��ده بود، عربس��تان این بیانیه را 
»دخالت آش��کار در امور داخلی« خودش توصیف و س��فیر 
این کش��ور را عنصر نامطلوب اع��الم و از خاک خود اخراج 
ک��رد. تن��ش در روابط دو کش��ور تا جایی پی��ش رفته که 
عربس��تان تعامالت اقتصادی و تجاری خود ب��ا کانادا را به 
حال تعلیق در آورده است. همچنینخطوط هوایی عربستان 
پروازهایش به تورنتوی کانادا را متوقف کرده است. اتحادیه 
اروپا از حکومت س��عودی خواسته در مورد بازداشت فعاالن 

حقوق زنان در آن کشور، اطالعاتی ارائه کند.
س��خنگوی مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا، در 
بیانیه ای اعالم کرد این اتحادیه »با مقام های سعودی برای 
دریافت توضیحاتی در مورد رخدادهای مربوط به بازداشت 
زنان مدافع حقوق بشر در عربستان، به شکل سازنده ای وارد 

تعامل و گفت وگو شده است«.

ادامه موج سرکوب ها در عربستان 


