شرق آسیا

میانجیگری بین پاکستان و هند

فیلیپین از آمریکا تجهیزات نظامی نمی خرد

س��خنگوی وزارت امور خارجه چین گفت :به عنوان همس��ایه دو کش��ور از
مذاکرات بین هند و پاکس��تان حمایت میکنیم و همواره خواستار دوستی بین
تمام کشورهای منطقه هستیم.
«لوکان��گ» اع�لام کرد چین خواه��ان ایفای نقش برای ح��ل اختالفات و
پیش��رفت اقتصادی پاکس��تان و هند اس��ت .وی افزود :برای پیشرفت اقتصادی
منطقه حل اختالف بین پاکس��تان و هند ضروری اس��ت .لوکانگ گفت :ما به عنوان
همس��ایه دو کشور از مذاکرات بین هند و پاکستان حمایت میکنیم و همواره خواستار
دوستی بین تمام کشورهای منطقه هستیم.
س��خنگوی وزارت امور خارجه چین تاکید کرد :هند و پاکس��تان برای حل بحران
کشمیر انعطاف نشان دهند .وزیر خارجه پاکستان در سخنان متعدد خود از عالقه دولت
جدید نسبت به برقراری روابط بهتر بین اسالمآباد و دهلینو خبر داده است.
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چالش

مرگ جنگافروز غرب آسیا تا آفریقا

رئیسجمه��وری فیلیپین ک��ه در هفتههای اخیر با فش��ارهای دیپلماتیک
آمریکا ب��رای خرید تجهیزات نظامی ازجمله هواپیمای جنگنده اف  16-از این
کش��ور قرار گرفته بود ،دس��ت رد به س��ینه واش��نگتن زد و این خرید را کامال
بیفایده دانست.
واش��نگتن تاکنون چندین بار از مانیل خواسته است تا تجهیزات نظامی اش
را به جای چین یا روسیه از آمریکا بخرد .وزیر دفاع آمریکا و برخی از مقامهای ارشد
این کشور دراین زمینه به مانیل پیشنهاد خرید جنگندههای اف 16 -از واشنگتن را دادند
که رودریگو دوترته رئیسجمهوری فیلیپین آن را رد کرد و با این استدالل که اقدام برای
خرید این هواپیما برای مانیل کامال بیفایده است ،به این پیشنهاد پاسخ منفی داد.
دوترته گفت :کش��ورش برای مبارزه با شورش��یان در بخشه��ای مختلف از جمله
جنوب فیلیپین نیاز به جنگندههای سبک دارد.

جان مک کین س��ناتور  ۸۱س��اله ایالت «آریزونا» بعد از حدود یک س��ال
دست و پنجه نرم کردن با سرطان ،دیروز درگذشت.
اوایل ش��هریور سال گذش��ته دفتر «جان مک کین» ،رئیس کمیته نیروهای
مسلح مجلس سنای آمریکا خبر داد که او «تومور مغزی» دارد .نگاهی به کارنامه
و مواضع سیاس��ت خارجی «جان مک کین» نش��ان میدهد که او از منطقه غرب
آسیا تا اروپا و آفریقا همواره به دنبال جنگطلبی و دخالت در امور دیگر کشورها بود.
«ج��ان اس .مککین جونیور» پدر او از نظامیان سرش��ناس بود و در س��ه دهه از
 ۱۹۴۰تا  ۱۹۷۰در جنگهای مختلف حضور داش��ت و تا درجه دریاس��االری هم پیش
رفت .از جمله س��متهای او فرمانده «فرماندهی اقیان��وس آرام» آمریکا بود .مک کین
بارها بر لزوم کمکهای نظامی به گروههای معارض س��وریه تاکید کرد و حتی خواستار
ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه شده بود.

فرادیـد

دوشنبه  5شهریور  1397شماره 4824

یادداشت

ذرهبین
افغانس�تان :وزرای دفاع و کش��ور افغانستان به
همراه مش��اور امنیت ملی و رئیس اداره امنیت داخلی
این کشور به دلیل اختالف با سران دولت استعفا دادند.
چخانس��وری بدون ذکر دلیل این اس��تعفا ،به رویترز
گفت« :چهار اس��تعفانامه از س��وی دو وزیر و دو مقام
ارشد امنیتی دریافت کردیم» .اشرف غنی رئیسجمهور
افغانستان این استعفاها را رد کرده است.
جمهوری آذربایج�ان :رئیسجمهور جمهوري
آذربايجان گفت :عالوه بر مسائل امنیتی منطقه مسئله
قره باغ کوهستانی را نیز برای صدر اعظم آلمان تشریح
ک��ردم .الهام علیاف دیروز پ��س از دیدار با صدراعظم
آلمان در کنفرانس خبری مش��ترک در باکو با اش��اره
به اینک��ه آنگال مرکل برای نخس��تینبار به جمهوری
آذربایجان س��فر کرده اس��ت ،دیدار آنگال مرکل را از
کشورش دیدار تاریخی توصیف کرد.
ازبکستان« :ش��وکت میرضیایف» رئیسجمهور
ازبکس��تان در اکتبر س��الجاری میالدی عازم فرانسه
میش��ود .گروه کاری مخصوص برای انجام این س��فر
ایجاد و مس��ئولیت برای انجام این سفر برعهده «عزیز
عبدالحکیم اف» معاون نخستوزیر ازبکستان گذاشته
ش��ده اس��ت .این  2کش��ور در زمینه آموزش نیروی
انس��انی در حوزه اقتص��اد کالن ،مالی ،کش��اورزی و
کارآفرینی خصوصی از نزدیک همکاری میکنند.

کامرون :وزی��ر دفاع کامرون اعالم کرد ،یک هزار
نیروی نظامی تازه نفس این کشور برای برقراری صلح و
آرامش ،عازم جمهوری آفریقای مرکزی میشوند .جوزف
بیتی اسومو افزود ،این سربازان براساس قوانین سازمان
ملل و ب��ا پایبندی به اصل بیطرفی و احترام به حقوق
بش��ر ،ب��رای بازگرداندن صلح و آرام��ش و ثبات به این
کشور تالش خواهند کرد .وی گفت ،این نیروها بخشی
از  11هزار و  200نیروی نظامی بینالمللی هستند که
از سال  2014برای برقراری صلح و آرامش و حفاظت از
جان غیرنظامیان در این کشور مستقر شدهاند.

حقوق بشر امریکایی
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خودکشی کودکان سیاهپوست
ماهورا کیهانی
پژوهشگر

آمریکا همواره از مدعیان حمایت از حقوق بش��ر
بوده و با این ادعا نیز به دخالت در امور داخلی س��ایر
کش��ورها میپردازد .این ادعاها در حالی مطرح است
که بررسی کارنامه این کشور نکات قابل توجه دیگری
را در خود دارد و از آن جمله اقداماتی اس��ت که علیه
کودکان بویژه رنگینپوستان صورت میگیرد چنانکه
طبق تحقیقات انجام ش��ده میزان خودکشی کودکان
سیاهپوست در آمریکا افزایش یافته است.
در ط��ول تاریخ میزان خودکش��ی در آمریکا در
بین افراد سفید پوست بیشتر از افراد سپاهپوست بوده
اس��ت .با این حال تحقیقات جدید منتشر شده نشان
میده��د که میزان خودکش��ی کودکان سیاهپوس��ت
در س��نین  5تا  12س��ال دو برابر بیش��تر از کودکان
سفیدپوس��ت اس��ت .از طرفی طب��ق تحقیقات اخیر
میزان قتل جوانان سیاهپوس��ت در س��نین  13تا 17
س��ال  5تا  7برابر بیشتر از جوانان سفیدپوست است
و این نرخ ممکن اس��ت نقطه مقابل خطر خودکش��ی
در این گروه س��نی باش��د .این آمار ب��ه نوعی گویای
نژادپرس��تی موجود در آمریکاس��ت که به طور مرتب
شاهد بیعدالتیهای گسترده علیه اقلیتهاست.
نتایج این تحقیق که در نش��ریه  JAMAمنتشر
شده به بررسی آمار خودکش��ی در میان کودکان پنج
تا  ۱۱س��ال در دوره زمانی  ۱۹۹۳تا  ۲۰۱۲میپردازد.
برهمین اس��اس میزان خودکش��ی در می��ان کودکان
سیاهپوس��ت آمریکایی از  ۱.۷۸در هر یک میلیون نفر
ب��ه  ۳.۴۷افزایش یافت��ه اما در میان کودکان س��فید
این می��زان از  ۱.۹۶به  ۱.۳۱کاهش یافته اس��ت .این
آمار به نوعی گویای نژادپرس��تی موجود در آمریکاست
که به طور مرتب ش��اهد بیعدالتیهای گسترده علیه
اقلیتهاس��ت .در همین رابطه ش��ب گذشته در اوهایو
افسر پلیسی که متم به قتل دو شهروند سیاهپوست بود
در دادگاه تبرئه ش��د و همین امر موجب به راه افتادن
دوباره اعتراضات ضد بیعدالتی در آمریکا گردید.

برای پذیرش حدود  ۱۵۰سرنش��ین کشتی امدادی ایتالیایی
«دیسیوتی» را فراهم کنند .این سازمان همچنین از ایتالیا هم
خواست که هر چه سریعتر مردم را از کشتی تخلیه کند.
ع��دم اراده اروپا برای توجه به مس��ئله پناهجویان چنان
اس��ت که م��رکل صدراعظم آلمان با اش��اره ب��ه بالتکلیفی
سرنشینان کشتی دیکوتی ابراز امیدواری کرد که تا پایان ماه
جاری میالدی پیش��رفتی در روند راهکار اروپایی درخصوص
بح��ران مهاجرت صورت بگیرد .رویکرد مقابله با پناهجویان و
تفکرات نژادپرستانه در قبال آنها به شدت در میان مسئوالن
غربی ش��دت گرفته اس��ت چنانکه مقامات ارشد کشورهایی
مانند مجارس��تان ،صرباس��تان و ایتالیا رس��ما مخالفت خود
ب��ا پناهجویان را اع�لام کردهاند .وزیر کش��ور ایتالیا به خاطر
نقش��ش در جلوگیری از ورود مهاجران نج��ات یافته از دریا

درمان درد پناهجویان
فرامرز اصغری

اتحادیه اروپا طی هفتههای اخیر یکی از محورهای اصلی
برنامههایش موضوع پناهجویان است .این وضعیت چنان بوده
اس��ت که سازمان ملل متحد از تنش میان کشورهای اروپایی
در زمینه پذیرش پناهجویان انتقاد کرد و خواس��تار دستیابی
به راهحلی فوری در این مورد ش��د .آژانس آوارگان س��ازمان
ملل متحد در بیانیهای که در ژنو منتش��ر ش��د اعالم کرد که
کش��ورهای عضو اتحادیه اروپ��ا باید هر چه زودت��ر زمینه را

گ�زارش ویژه

لغو حق بازگشت آوارگان فلسطینی

(سال اشغال فلسطین) از ش��هر «عکا» آواره شده
باش��ند ،بازگشت فرزندان او به س��رزمین پدری و
دریافت غرامت به خاطر این کوچ اجباری براساس
حق بازگش��ت ،تضمین شده اس��ت .حق بازگشت
غی��ر قابل تص��رف و از جمله مفاد منش��ور حقوق
بش��ر س��ازمان ملل مربوط به س��ال  1948است.
راهپیماییهای بازگشت در مرز نوار غزه با فلسطین
اش��غالی که از  30مارس ( 10فروردین) آغاز شده
و تاکنون هم ادامه دارد در راستای تأکید بر همین

حق بازگشت است .تاکنون حدود  170فلسطینی
در این راهپیمایی به شهادت رسیدهاند.
در این میان اداره اوقاف قدس اشغالی ،به رژیم
صهیونیستی درباره اتخاذ تصمیماتی که به هویت
اس�لامی مس��جداالقصی ضربه بزند ،هش��دار داد.
اداره اوقاف اس�لامی قدس در بیانیهای اعالم کرد:
مسجداالقصی مسجدی اسالمی است و بخش مهم
باورها و اعتقادات همه مسلمانان را تشکیل میدهد
و تقسیم آن با غیرمسلمانان قابل قبول نیست.

ورود کارشناسان غربی برای انجام حمله شیمیایی به سوریه
وزارت دفاع روس��یه اعالم کرد برخی
غ�رب آس�يا
کارشناس��ان خارجی برای انجام حمله
ش��یمیایی وارد منطق��ه کاهش تنش در ادلب ش��دهاند تا
امکان تجاوز مجدد خارجی به سوریه را فراهم آورند.
وزارت دفاع روس��یه در بیانیهای اعالم کرد که گروهی
از کارشناس��ان خارجی با هدف انجام حمله شیمیایی وارد
سوریه ش��دهاند .براس��اس این بیانیه ،کارشناسان مزبور به
زبان انگلیس��ی صحبت میکنند .بنابر این بیانیه که بخش
انگلیس��ی اس��پوتنیک بخشهایی از آن را منتش��ر کرده،
کارشناس��ان مزبور وارد منطقه کاهش تنش ادلب شدهاند.
ادلب بزرگترین منطقه س��وریه اس��ت که همچنان تحت
کنترل تروریستهاس��ت ،تروریس��تهایی که عموماً تحت
حمایت ترکیه هس��تند .بنابر برخی آمارهای تأییدنش��ده،
دهها هزار نیروی القاعده در شهر ادلب بهسر میبرند.
ایران ،ترکیه و روس��یه ضامنان آتشبس��ی در س��وریه
هستند که حاصل روند مذاکرات آستانه است .براساس روند
آستانه ،داعش و القاعده مشمول آتشبس نیستند و عملیات
نظامی علیه آنها در هر نقطهای از س��وریه مجاز است .گفته
میشود که ارتش سوریه در حال آمادهشدن برای عملیاتی با
هدف بازپسگیری ادلب از تروریستهای القاعده است.
دیروز نیز وزارت دفاع روس��یه از احتمال انجام عملیات
شیمیایی با هدف فراهمآوردن توجیه الزم برای تجاوز مجدد
سه کشور آمریکا ،فرانسه و انگلیس به سوریه خبر داده بود.
این س��ه کش��ور پیش از این دو ب��ار در فروردین  1396و
فرودین  1397اقدام به تجاوز نظامی علیه س��وریه کردهاند.
براس��اس بیانیه ژنرال «ایگور کناشنکف» ،سخنگوی وزارت

اصرار سعودی
بر سرکوب قطیف
در حال��ی که دادس��تانی کل
حق�وق بش�ر
عربستان س��عودی خواستار
ص��دور حکم اع��دام برای پن��ج فع��ال حقوقی و
سیاس��ی «قطیف» ش��ده اس��ت ،برخی منابع از
اتهام��ات س��اختگی جدید علیه ای��ن فعاالن خبر
میدهند.
برخی از گروههای فعال حقوق بش��ر از جمله
س��ازمان «دیدهبان حقوق بش��ر» ،چند روز پیش

به سرزمین سوریه باز گشتهاند .منفعتطلبی غرب در فروش
تس��لیحات و غارت منابع کشورها موجب شده تا همچنان از
ادامه بحران در منطقه حمایت داشته باشند.
دوم آنکه کش��ورهای غربی برآنند تا با پذیرش گزینشی
پناهجوی��ان از آنها به عنوان نیروی کار به��ره گیرند چنانکه
برخی صرفا افراد ماهر و صاحب تخصص را جذب میکنند و
عدهای نی��ز صرفا کودکان را .تا زمانی که غرب به پناهجویان
ب��ه عنوان نیروی کار ارزان نگاه میکند امیدی به حل بحران
پناهجوی��ان نخواهد بود .به هر تقدی��ر درمان درد پناهجویان
با این رفتار اروپا یا مرگ در پش��ت دروازههای اروپاست و یا
بازگش��ت به کش��ورهای خود که درگیر جنگ است .در اصل
سیاس��تهای غرب را میتواند موجب قتلعام و مرگ و میر
هزاران پناهجوی بیگناه دانست.

آمریکا برگ دیگری از طرح نابودی فلسطین را ثبت میکند

گروه فرادید

همزم��ان ب��ا نزدیک ش��دن
انتخابات آمریکا و طراحی جریانهای سیاسی برای
خوشخدمتی به البی صهیونیستی برای بهرهگیری
از منابع آنها جهت کس��ب رای در انتخابات ،کانال
دو تلویزیون رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد ،دولت
آمریکا قصد دارد ،هفته آینده «لغو حق بازگش��ت
آوارگان فلسطینی» را اعالم کند.
دول��ت دونالد ترام��پ رئیسجمه��ور آمریکا
قصد دارد از طریق چند گام ،حق بازگش��ت را لغو
کند؛ اول :انتش��ار گزارش��ی درباره تعداد آوارگان
فلس��طینی که آمریکا مدعی است تعداد آنها فقط
حدود نیم میلیون نفر اس��ت ام��ا «آنروا» (آژانس
امداد و کاریابی برای آوارگان فلسطینی) تعداد آنها
را بیش از پنج میلیون نفر اعالم کرده اس��ت؛ دوم:
توقف حمایت مالی از آنروا در کرانه باختری.
کان��ال دو تلویزیون رژیم صهیونیس��تی افزود
احتمال میرود آمریکا از رژیم صهیونیستی بخواهد
ب��ر کار آنروا در کرانه باخت��ری نظارت کند تا عدم
حمایت مالی کش��ورهای عربی از این نهاد به جای
آمریکاییها تضمین شود .این قصد آمریکا همزمان
با انتش��ار اخباری درباره زمان اعالم «معامله قرن»
گزارش میش��ود؛ هفته گذشته روزنامه «القدس»
اعالم کرد که دونالد ترام��پ رئیسجمهور آمریکا
احتماال در س��خنرانی مجمععمومی سازمان ملل
(ط��ی ماه س��پتامبر) ط��رح خود برای فلس��طین
و اس��رائیل را اعالم خواهد کرد .حق بازگش��ت بر
ض��رورت بازگش��ت آوارگان فلس��طینی به اراضی
اش��غالی  1948و  1967تأکی��د میکند ،به عنوان
مث��ال اگر اجداد یک فلس��طینی در س��ال 1948

مورد بازجویی قرار میگیرد .وزیر کشور ایتالیا این اقدام را در
حالی انجام داده که براساس توافقی چند جانبه مجوز خروج
مهاجران از کشتی داده شده بود.
حال این س��وال مطرح میشود که چرا پس از گذشت 7
س��ال از بحران پناهجویان همچنان این وضعیت ادامه دارد و
اروپا نتوانسته آن را پایان دهد؟
بررسی کارنامه کشورهای ارویایی نشان میدهد که چند
اصل در میان آنها مطرح اس��ت نخست آنکه کشورهای غربی
ارادهای برای پایان بحران امنیتی در غرب آس��یا و قاره آفریقا
ندارند و با حمایت از تروریس��م زمینه س��از استمرار آوارگی
م��ردم این مناطق میش��وند .این در حالی اس��ت که اگر در
این کش��ورها امنیت برقرار شود مردم به س��رزمین خود باز
میگردند چنانکه هزاران سوری آواره از ترکیه ،اردن و لبنان
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اس�ترالیا« :جولی بیش��اپ» وزیر خارجه استرالیا
خبر داد از نخستوزیر درخواست کنارهگیری از سمتش
را کرده است .خانم بیشاپ گفت که برای منافع کشور،
از س��مت خود کنارهگیری میکند و تا انتخابات آتی به
عنوان نماینده پارلمان استرالیا باقی خواهد ماند .بیشاپ
اعالم کرد« :به نخستوزیر پیشنهاد کردم که از موقعیت
خود در کابینه به عنوان وزیر خارجه ،کنارهگیری کنم.
من در قس��مت پسنش��ینان پارلمان صدایی قدرتمند
برای "استرالیای غربی" باقی خواهم ماند».

چالش

دفاع روسیه ،گروهی در لباس «کالهسفیدها» آماده شدهاند
تا پس از تحقق این حمله شیمیایی ،نسبت به ضبط تصاویر
آن و ارس��ال آنها به رسانههای انگلیس��یزبان اقدام کنند.
اس��پوتنیک پیش از این گزارش داده بود که کالهس��فیدها
اخیرا ً فعالیت خود را در ادلب گسترش دادهاند.
منابع محلی اس��پوتنیک گفتهاند که شماری از عناصر
کالهس��فید با هش��ت خودرو ون ،چند بش��که را از کارگاه
«اطم��ه» در مرزهای ترکیه ب��ه منطق��ه نامعلومی انتقال
دادند؛ کارگاهی که مخصوص تولید مجدد ماده کلر اس��ت.
گفته ش��ده که نیروهای تحریر الش��ام ک��ه مهمترین گروه
ذیل آن جبهةالنصرة ،ش��اخه القاعده اس��ت ،این خودروها
را اس��کورت کردهاند .کناشنکوف در این بیانیه میگوید که
گروهی از س��اکنان مناطق ش��مالی به منطقه «کفر زیتا»
منتقل ش��دهاند و آماده میش��وند تا در ترتیب دادن حمله
شیمیایی مزبور مشارکت کنند.
قرار اس��ت این افراد نقش کسانی را بازی کنند که در
اثر استفاده از س�لاح شیمیایی و بمبهای بشکهای آسیب
دیدهاند! خبر دیگر از س��وریه آنکه رئیسجمهوری بالروس
به همتای سوری خود بابت بیست و پنجمین سالگرد ایجاد
روابط دیپلماتیک بین دو کشور تبریک گفت و آمادگی خود
را برای کمک به بازس��ازی این کشور جنگ زده اعالم کرد.
الکساندر لوکاش��نکو ،رئیسجمهوری بالروس در نامهای به
بشار اسد ،رئیسجمهوری سوریه نوشت :مایه خرسندی من
اس��ت که شاهد پایان جنگ در سوریه با پیروزی ارتش این
کشور باشیم و مردم تحت رهبری بشار اسد ،رئیسجمهوری
سوریه به زندگی عادی خود بازگردند.

اعالم کرد که دادس��تانی کل عربس��تان سعودی
خواس��تار صدور حکم اعدام برای پنج فعال حقوق
بشر در منطقه «الشرقیة» عربستان شده است.
به نوشته پایگاههای خبری «الجزیرة» و «رای
الیوم» ،براساس این گزارش در میان این پنج فعال،
نام «اس��راء الغمغام» نیز وج��ود دارد که به گفته
فعاالن عربس��تانی ،وی نخستین زنی است که در
این کش��ور به دلیل فعالیتهای حقوقی در آستانه
اع��دام قرار میگیرد و اتهام او تحریک به برگزاری
تظاهرات و حمایت معنوی از اغتشاش��گران عنوان
میشود .سازمان بینالمللی دیدهبان حقوق بشر با
انتش��ار دو گزارش اعالم کرده است که الغمغام و

اداره اوقاف اسالمی قدس همچنین اقدام دادگاه
اسرائیل را در مشروعیت بخش��ی به تجاوزگریهای
یهودیان افراط��ی علیه مس��جداالقصی و برگزاری
مراس��م ویژه یهودیان در آن را محک��وم کرد .دهها
شهرکنشین صهیونیست در اقدامی هتاکانه ضمن
یورش به صحنهای مس��جداالقصی اقدام به س��ر
دادن شعارهای ضد اسالمی کردند .شهرکنشینان
در یورش خود به مسجداالقصی از حمایت نظامیان
صهیونیست برخوردار بودند .این درحالی است که در
سالجاری میالدی اقدامات هتاکانه شهرکنشینان
علیه مسجداالقصی تشدید شده است.
خبر دیگر آنکه همزمان با تصمیم آمریکا برای
کاه��ش کمکهای مالی به آژانس امدادرس��انی و
کاریابی آوارگان فلسطینی (آنروا) ،اردن تحرکاتی
در س��طح عرب��ی و بینالمللی برای رفع کس��ری
بودج��ه آنروا آغاز ک��رد .دولت اردن ب��ا همکاری
تع��دادی از کش��ورها و هیأته��ای مربوط��ه در
تالش اس��ت تا در حاش��یه نشست مجمع عمومی
س��ازمان ملل کنفرانس��ی با هدف خروج از بحران
آنروا ،برگزار کند .روزنامه اردنی «الغد» نوشت که
«ایم��ن الصفدی» وزیر خارجه این کش��ور در این
باره تماس تلفنی با «مولود چاوش اوغلو» همتای
ترکیهای خود برقرار کرد.
الصف��دی همچنی��ن با همتای��ان آمریکایی و

س��وئدی خود و نیز «فدریکا موگرینی» مس��ئول
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپ��ا تلفنی گفتوگو
ک��رد .وزی��ر خارج��ه اردن همچنی��ن در تماس
تلفنی با «س��امح ش��کری» همتای مصری خود،
«احم��د ابوالغی��ط» دبی��رکل اتحادی��ه ع��رب و
«صائب عریقات» دبیر کل کمیته اجرایی سازمان
آزادیبخش فلسطین ،تماس تلفنی برقرار و درباره
کمک مالی به آنروا گفتوگو کرد.
خبر دیگر آنکهیک روزنامه صهیونیستی اعالم
کرد «موس��اد» با  7هزار کارمند دائمی و افزایش
قاب��ل توجه بودج��ه آن در س��ال  ، 2018پس از
«س��یآیای» در رتبه دوم سازمانهای جاسوسی
جهان قرار دارد .روزنامه صهیونیس��تی «هاآرتص»
اعالم کرد موساد (سازمان اطالعاتی خارجی رژیم
صهیونیستی) در حاضر  7هزار کارمند دائمی دارد
و بودجه تصویب ش��ده برای این سازمان در سال
 2018حدود  2.3میلیارد دالر است.
موساد پس از سازمان اطالعاتی مرکزی آمریکا
«  »CIAدر رتبه دوم قرار گرفته است .بودجه این
س��ازمان در سال  2017حدود  2.1میلیارد دالر و
در سال  1.3 ، 2007میلیارد دالر بوده است و این
بودجه در سال  2019به  2.7میلیارد دالر خواهد
رسید .هاآرتص در ادامه اعالم کرد ،از سال 2016
که «یوس��ی کوهن» نزدیک ب��ه بنیامین نتانیاهو
نخس��توزیر رژیم صهیونیستی رئیس موساد شد
این نهاد جاسوس��ی گسترش یافت ،از بودجههای
دولتی بیش��تری برخوردار ش��د و در عملیاتهای
بیش��تری ش��رکت کرد .این روزنامه افزود «تامیر
پاردو» رئیس س��ابق موساد بیشتر «محافظه کار»
بود و کمتر میل به ماجراجویی داشت.

هشدار سازمانملل به وضعیت بحرانی پناهجویان در اروپا
همزمان ب��ا بحرانیتر ش��دن وضعیت
قاره سبـــز
پناهجوی��ان در اروپا ،س��ازمان ملل با
انتقاد از اختالفات کنونی میان کشورهای اروپایی در زمینه
پذیرش پناهجویان از کشورهای عضو خواست تا با توجه به
حض��ور پناهجویان در کش��تی ام��دادی ایتالیایی برای این
وضعیت راه حلی بیابند.
س��ازمان ملل متحد از تنش میان کش��ورهای اروپایی
در زمینه پذیرش پناهجویان انتقاد کرد و خواستار دستیابی
به راهحلی فوری در این مورد ش��د .آژانس آوارگان سازمان
ملل متحد در بیانیهای که در ژنو منتشر شد اعالم کرد که
کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا باید ه��ر چه زودتر زمینه را
برای پذیرش حدود  ۱۵۰سرنشین کشتی امدادی ایتالیایی
«دیسیوتی» را فراهم کنند .این سازمان همچنین از ایتالیا
هم خواس��ت که هر چه س��ریعتر مردم را از کشتی تخلیه
کند.
«فیلیپو گراندی» نماینده آوارگان س��ازمان ملل متحد
با اش��اره به حواشی مربوط به کش��تی «دیسیوتی» ،رفتار
با سرنش��ینان این کش��تی را «خطرناک» و «غیراخالقی»
توصیف کرد و افزود« :زمانی که کش��ورها تقابل سیاس��ی
برای دستیابی به راهکار دراز مدت درپیش میگیرند در این
صورت زندگی پناهجویان در معرض خطر قرار میگیرد».
در جریان نشس��تی ک��ه روز جمعه با حض��ور مقامات
ایتالیایی و اروپایی در بروکس��ل برگزار شد« ،جوزپه کنته»
نخستوزیر ایتالیا هشدار داد که اگر اتحادیه اروپا در زمینه
پذیرش  ۱۵۰پناهجو کمکی نکند در این صورت باید منتظر
پیامدهای این اقدام باشد .وی همچنین کشورهای اروپایی

همس��رش به همراه س��ه فعال دیگر از «القطیف»
واق��ع در منطقه «الش��رقیة» عربس��تان ،به اتهام
ش��رکت در تظاهراتهای مس��المت آمیزی که از
سال  2011برای ایجاد اصالحات در نظام سعودی
برگزار میشده ،در خطر اعدامند.
«سارة لیا ویتس��ن» مدیر بخش خاورمیانه در
س��ازمان دیدهبان حقوق بش��ر طی بیانیهای اعالم
کرد که هر اعدامی وحشتناک است اما تالش برای
اعدام فعالی مانند اسراء الغمغام ،فاجعه آمیز است.
برخی منابع تاکید میکنند که اخیار منتش��ر شده
در ش��بکههای اجتماعی مبنی بر اعدام این فعاالن
صحت ندارد و آنها هنوز در بازداشتند و حکم اسراء

را به دورویی متهم کرد .نخستوزیر ایتالیا با انتشار مطلبی
در ش��بکه اجتماع��ی فیسبوک نوش��ت« :اروپ��ا در زمینه
مس��ئولیتپذیری و همبس��تگی ناتوان است و شکاف میان
حرفها و اعمال چیزی اس��ت که گاهی اوقات به ریاکاری
منته��ی میش��ود ».همچنین «لوئیج��ی دیماتیو» معاون
نخس��توزیر ایتالیا هم پس از اینکه نشست مزبور بینتیجه
پایان یافت ،اعالم کرد که به نظر میرسد که مبالغ پرداختی
به اتحادیه اروپا تاثیر اندکی دارند.
صدراعظ��م آلمان با اش��اره به بالتکلیفی سرنش��ینان
کش��تی دیکوتی ابراز امیدواری ک��رد که تا پایان ماه جاری
میالدی پیشرفتی در روند راهکار اروپایی درخصوص بحران
مهاجرت ص��ورت بگیرد« .آنگال م��رکل» صدراعظم آلمان
پس از سفر به جمهوری آذربایجان ضمن ابراز تاسف نسبت
به تداوم بالتکلیفی سرنش��ینان کشتی دیکوتی در سواحل
ایتالیا اظهار داشت :امیدواریم که تا پایان ماه جاری میالدی
بتوانیم به راه��کار اروپایی درخصوص حل بحران مهاجرت
دس��ت پیدا کنیم .مرکل با بیان اینکه اروپا باید اقتدار خود
را در دورهه��ای مختلف با توج��ه به رویدادهای پیش آمده
حفظ کند ،افزود :اروپ��ا باید بداند که معضل مهاجرت نیاز
به نگاه جدی دارد و باید سیاس��تهای اصولی در قبال آن
اتخاذ شود.
وزیر کشور ایتالیا به خاطر نقشش در جلوگیری از ورود
مهاجران نجات یافته از دری��ا مورد بازجویی قرار میگیرد.
وزی��ر کش��ور ایتالیا این اق��دام را در حالی انج��ام داده که
براساس توافقی چند جانبه مجوز خروج مهاجران از کشتی
داده شده بود.

الغمغام ،در هفته جاری اعالم میشود .وی یک فعال
شیعه معروف از منطقه الشرقیه عربستان است که
به همراه همس��رش در منزلش دستگیر شده است
و  32ماه اس��ت کهبه دلیل دفاع از حقوق زندانیان
سیاسی و مطالبه حقوق مدنی شهروندان عربستان
و مش��ارکت در تظاهرات مس��المتآمیز و انتش��ار
عقایدش در شبکههای اجتماعی زندانی است.
تاکنون رژیم س��عودی شمار زیادی از فعاالن
ش��یعه را با انگیزههای کامال سیاسی و به اتهامات
واهی اعدام کرده ،اما این نخس��تین بار اس��ت که
دادستانی کل عربستان خواستار صدور حکم اعدام
علیه یک فعال زن حقوق بشر است.

از سوی دیگر «علی الدبیسی» رئیس سازمان
اروپایی  -سعودی حقوق بشر که مقر آن در برلین
اس��ت ،نیز اعالم کرد که این پنج فعال حقوق بشر
که در میان آنها اسراء الغمغام  29ساله نیز هست،
با بسته جدید از اتهامات مواجه شدهاند و اتهامات
آنها دیگ��ر محدود به تظاه��رات علیه نظام حاکم
در عربس��تان نیس��ت .وی در گفتوگو با ش��بکه
سیانان ،اظهار داش��ت :اتهامات این افراد شامل
پیوستن به سازمان تروریستی همکار با یک کشور
دش��من ،مش��ارکت در تظاهراتهای ضد دولتی
و عکاس��ی از ای��ن تظاهراته��ا و انتش��ار آنها در
شبکههای اجتماعی است.

