
»نورد استریم« به آمریکا مربوط نیست
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی روسیه تاکید کرد که خط لوله گاز نورد 
استریم یک موضوع کامال اروپایی است و از نظر جغرافیایی ربطی به منافع 

آمریکا ندارد.
»ماریا زاخاروا« سخنگوی دستگاه سیاست خارجی روسیه در مصاحبه با کانال 
روس��یه 24 گفت که خط لوله نورد استریم 2 نباید باعث نگرانی ایالت متحده 
آمریکا شود چرا که این یک موضوعی کامال اروپایی است.  وی افزود: »اگر این پروژه 
بخشهایی از خاک آمریکا را در بر می گرفت ما درک می کردیم که به منافع واشنگتن 
هم مرتبط اس��ت. چون این یک موضوع اروپایی اس��ت نباید مایع نگرانی یک کشور 
دیگر شود و فقط کشورهایی که از نظر جغرافیایی در آن دخیل هستند باید درباره آن 
نگران باشند.«»الکساندر نواک« وزیر انرژی روسیه روز جمعه گفت که خط لوله گاز 

نورد استریم 2 پیش از پایان سال 2020 میالدی به پایان خواهد رسید.

تل آویو دنبال استعمار کرانه باختری 
فلس��طینی ها در واکنش به دس��تور جدید وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی 
درباره کرانه باختری اعالم کردند، این اقدام را یک طرح اس��تعماری کثیف 
و جنایت جنگی جدید تل آویو می دانند.بر اس��اس توافق »اسلو« امضا شده 
میان تشکیالت خودگردان و رژیم صهیونیستی، کرانه باختری به سه منطقه 

»الف«، »ب«، و »ج« یا »C« تقسیم شد.  
منطق��ه الف که ۱۸ درصد این منطقه را تش��کیل می ده��د از نظر امنیتی و اداری 
زیر نظر تش��کیالت خودگردان است؛ منطقه ب ش��امل 2۱ درصد کرانه باختری از 
لحاظ اداری دس��ت تشکیالت خودگردان است اما از نظر امنیتی تحت کنترل رژیم 
صهیونیستی است اما منطقه ج که ۶۱ درصد این منطقه را شامل می شود از لحاظ 
امنیتی و اداری زیر نظر رژیم صهیونیس��تی است اما تشکیالت خودگردان خدمات 

آموزشی و درمانی به فلسطینی های ساکن این منطقه ارائه می دهد.

سرکوب تظاهرات حامیان عالمه زکزاکی 
در حمله نیرو های پلیس نیجریه به معترضانی که خواس��تار آزادی دبیرکل 
جنبش اسالمی این کشور شدند، یک نفر به شهادت رسید و شماری زخمی 
شدند. دفتر عالمه ابراهیم زکزاکی، دبیرکل جنبش اسالمی نیجریه، در پیامی 
در صفح��ه توئیتر خود از حمله نیرو ه��ای پلیس نیجریه به معترضان حامی 
زکزاکی خبر داد.در این پیام آمده اس��ت: نیرو های پلیس نیجریه به معترضان 
صلح جویی که آزادی زکزاکی را خواس��تار بودند در سوکوتو حمله کرده، شماری را 
زخمی کردند و یک نفر را به شهادت رساندند. این دفتر در پیام دیگری آورده است 
اعتراضات هفتگی »زکزاکی را آزاد کنید« روز جمعه در مسجد مرکزی ابوجا برپا شد 
و معترضان آزادی فوری و بدون قید و شرط ابراهیم زکزاکی را از بازداشت غیرقانونی 
خواستار شدند. الزم به ذکر است مدعیان حقوق بشر در کشورهای غربی در برابر این 

سرکوب ها و وضعیت بحرانی عالمه زکزاکی سکوت کرده اند.
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غ��رب در حال��ی ادعای حقوق بش��ر س��ر می ده��د که نگاهی ب��ر اخبار 
واقعیتی مغایر با این ادعا را نش��ان می دهد چنانکه محافل رس��انه ای از 
وضعیت اسف بار زندگی حدود ۶ هزار کودک در اردوگاه مهاجران جزیره 
»لس��بوس« یونان، ش��یوع بیماری های مزمن کودکان از قبیل سرطان و 

چادرهای در محاصره گل و الی و زباله آنها خبر دادند.
»دیلی می��ل« با تاکید بر گیر افتادن حدود ۶000 هزار کودک مهاجر در 
گل و الی و کثاف��ت اردوگاه »موریا« در جزیره لس��بوس، این موضوع را 
یک »بحران شرم آور« برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا خوانده است و 
می نویس��د: »دلیل همه اینها آن است که بروکسل هنوز هم نتوانسته به 

این کابوس پایان دهد«.
»در ایام کریسمس هزاران نفر در بزرگ ترین اردوگاه مهاجران اروپا دارند 
زندگی می کنند؛ جایی که در آن خش��ونت و وضعیت بد بهداشتی، منجر 
ب��ه افزایش بیماری های مزم��ن در ک��ودکان در اردوگاه موریا در جزیره 
لس��بوس یونان شده است اما طبق مقررات اتحادیه اروپا آنها باید در این 
کثافت که زباله در اطراف سکونت گاه های اسف بارشان انباشه شده است، 
زندگ��ی کنند. وضعیت کثیفی آن چنان اس��ت که نباید انتظار داش��ت 
حت��ی هیچ فرد بزرگس��الی بتواند این وضع را تحمل کند چه برس��د به 
کودکان«.»حدود ۶000 کودک در این اردوگاه زندگی می کنند. سن اکثر 
آنها ۱2 ساله و یا کمتر از ۱2 سال است و با خانواده شان در چادر یا کانتینر 
زندگی می کنند؛ خانواده ای که به ادعای متواری ش��دن از کشورشان به 
خاطر جنگ و یا تحت تعقیب بودن به دنبال دریافت پناهندگی هستند. 
حدود ۱۱4۹ کودک هیچ همراهی )خانواده ای( ندارند«.اردوگاه موریا در 
لس��بوس برای میزبانی از حدود ۳000 نفر ساخته شد اما در حال حاضر 
۱۸۵00 نفر در آن حضور دارند. س��ال قبل در این اردوگاه حدود ۷000 

نفر اقامت داشتند.
»مارکو س��اندرون« یکی از مقام های ارش��د پزش��کان ب��دون مرز درباره 
وضعیت ناگوار حاضران در لس��بوس و همچنین تعداد باالی کودکان در 

آن به ش��دت ابرز نگرانی کرده است. به گفته او، گزارش هایی درباره زیاد 
ش��دن خودزنی های مهاجران در لسبوس و همچنین صحبت های آنها با 
روان شناس��ان پزشکان بدون مرز درباره تمایلشان برای خودکشی وجود 
دارد.ساندرون گفت: »اردوگاه )موریا( یک کابوس است و زندگی در اینجا 
حتی ب��رای یک هفته هم اثرات ویرانگری روی ذهن هر فردی می گذارد 
)با این حال( کودکان ماه هاست که اینجا زندگی می کنند«.دیلی میل در 
ادام��ه گزارش خود از ناچاری زنان و م��ادران حاضر در اردوگاه مهاجران 

لسبوس به تن فروشی هم خبر داده است.
در گزارش آمده است: »چندین تن از فعاالن سازمان های امدادی گفتند 
که آنها گزارش هایی درباره روس��پی گری زنان اردوگاه در ازای غذا، دارو 
یا پول دریافت کرده اند«.فعاالن س��ازمان های خیریه و گروه های امدادی، 
رهب��ران اتحادی��ه اروپا را به دلیل ناکامی در حص��ول به یک توافق برای 

تقسیم تعداد مهاجران بین کشورهای عضو مقصر دانسته اند.
دیلی می��ل گزارش تکان دهنده خود را با آماری از ملیت های مهاجران گیر 
افتاده در اردوگاه موریا در جزیره لسبوس یونان پایان می دهد. در گزارش 
آمده اس��ت: »حدود ۷0 درصد از س��اکنان اردوگاه موریا اهل افغانس��تان 
هستند و ۱۳ درصد از اهل سوریه و 4 درصد هم اهل کشورهای آفریقایی 
هستند. تنها در سال جاری )20۱۹( بیش از ۷0000 نفر وارد یونان شدند 

و این تعداد به نسبت سال گذشته، به دو برابر افزایش پیدا کرده است«.

اوضاع هولناک 6هزار کودک مهاجر در یونان و تن  فروشی زنان

بردگی نوین در حقوق بی بشر غربی 

هند: یک مقام ارش��د دولت هند از واکنش خشن 
پلیس و نیروهای امنیتی به تظاهرات کنندگان علیه 
قانون تبعیض آمیز علیه مسلمانان، دفاع کرد.»یوگی 
آدیتیاناث« وزیر ارشد ایالت »اوتار پرادش« در هند 
ضمن دفاع از مش��ت آهنین پلیس این کش��ور به 
معترضان ضد قانون جنجالی شهروندی در کشمیر، 

آن را وسلیه ای برای بازگرداندن آرامش دانست.

ع�راق: نایب رئیس پارلمان عراق اع��الم کرد نامه 
رئیس جمهور این کش��ور خطاب به رئیس پارلمان 
در س��ایه پیچیده ش��دن انتخاب نخس��ت وزیر، در 
چارچوب بیان موضع اس��ت نه درخواس��ت رسمی 
برای استعفا. »بش��یر الحداد« نائب رئیس پارلمان 
عراق ، نام��ه رئیس جمهور به ریاس��ت پارلمان را 
بیان موضع دانس��ت نه یک درخواست رسمی برای 
استعفا و از همه خواس��ت برای بازداشتن کشور از 

فاجعه و مشکالت بیشتر منطقی تر عمل کنند.

ویتنام: دادگاهی در »ویتنام«، »نگوین باک سان« 
وزیر ارتباطات پیش��ین را به جرم دریافت رشوه ۳ 
میلیون دالری در ارتباط با قرارداد جنجالی شرکت 

مخابراتی »موبی فون« به حبس ابد محکوم کرد.

ترکی�ه: معاون نخس��ت وزیر روس��یه ب��ار دیگر از 
احتمال ف��روش دومی��ن محموله از س��امانه های 
پدافن��د موش��کی »اس 400« ب��ه ترکیه س��خن 
گفت.»یوری بوریسوف« معاون نخست وزیر روسیه 
ش��امگاه جمعه اب��راز امیدواری کرد ک��ه ترکیه در 
آینده نزدیک دومین محموله از س��امانه پدافندی 

»اس-400« را از این کشور خریداری کند.

ذره بین

همزمان با اس��تمرار اعتص��اب در بخش های 
حمل و نقل عمومی،مردم پاریس تجمع خود 
برای برگزاری آخرین شنبه اعتراضی در سال 

20۱۹ را برگزار کردند.
 آخرین ش��نبه س��یاه فرانس��ه دیروز با حضور 
معترضی��ن به سیاس��ت های اقتص��ادی دولت 
فرانس��ه )جلیقه زردها( در پاریس انجام  ش��د.

جلیقه زردها تجمع خود را در برخی از میادین 
پاری��س آغاز کردن��د ت��داوم اعتراضات جلیقه 
زردها در حالی است که فرانسه از سه هفته قبل 
درگیر اعتصابات سراسری شده است.معترضین 
)جلیق��ه زردها( ب��ا انتخاب روزهای ش��نبه و 
نامگذاری آن با عنوان »شنبه سیاه« اعتراضات 

خود را در هر هفته پیگیری می کنند.

جنبش اعتراضی جلیقه زردهای فرانسه از ۱۷ 
ماه نوامبر سال گذشته میالدی و در اعتراض 
ب��ه تصمیم دول��ت مبنی ب��ر افزایش قیمت 
س��وخت و کاه��ش مالیات ثروتمن��دان آغاز 
ش��د ولی به مرور مطالبات آنها رو به افزایش 
گذاش��ت. روزنامه لوپاریزین نوش��ت: امانوئل 
ماکرون رئیس جمهور فرانس��ه به حرف هیچ 

کس گوش نمی دهد
روزنامه لوپاریزین نوش��ت: ماک��رون بیش از 

پیش منزوی شده است و به حرف هیچ کس 
گوش نمی دهد. یک سال از آغاز اعتراضات به 
سیاست های اقتصادی دولت فرانسه می گذرد. 
امانوئ��ل ماک��رون رئیس جمهور فرانس��ه که 
طبق نظرسنجی ها میزان محبوبیتش در حال 
س��قوط آزاد اس��ت، تا اندازه ای تضعیف شده 
اس��ت که اس��کورت وی تصمیم می گیرد به 
ط��ور محرمانه مقصدش را به س��وی اقامتگاه 
لنترن در ورس��ای که زوج ریاست جمهوری 

پایان هفته را در آن می گذراندند تغییر دهد. 
دلیل این اقدام مسئله امنیتی اعالم شد. این 
حکایتی است که برخی را به شدت سردرگم 
کرده است. برخی از ماکرون به عنوان رئیس 
جمهوری یاد می کنند که مسیر ماشین خود 
را تغییر داد تا از مردمی که به وی رای دادند 
دوری کند. عده ای نیز وی را رئیس جمهوری 
می دانن��د که با وج��ود راه ان��دازی گفتگوی 
بزرگ ملی اندکی تنها ش��ده است. در شرایط 

کنون��ی ک��ه در زمان اج��رای اص��الح نظام 
بازنشستگی تا این اندازه تعیین کننده است، 
رئیس جمهور که سکوت اختیار کرده است از 
چند روز پیش به برگانسون سفر کرده است. 
بس��یاری از حامیان ماکرون وی را مس��ئول 
۱00 درصد همه رویداد های کنونی می دانند. 
آسیب جانبی اصالح در نظام بازنشستگی این 
اس��ت که برخی از حامی��ان دیرینه حتی در 
میان اقتصاد دانان و روشنفکران حاال در مورد 

این حمایت تردید دارند و ناامید شده اند.
ژک اتلی کارشناس سیاسی و یکی از مربیان 
ماکرون می گوید این تغییرات ضروری است، 
اما تنها در صورتی معنا خواهد داش��ت که در 

طول زمان عادالنه و معتبر اجرا شود.

فرامرز اصغری 

مجمع عمومی س��ازمان ملل قطعنامه ای را در محکومیت 
نقض حقوق بشر و سرکوبگری دولت میانمار علیه مسلمانان 
و دیگر اقلیت ها در منطق��ه »روهینگیا« تصویب کرد. این 
قطعنام��ه که ب��ا ۱۳4 رای موافق، ۹ رای مخالف و 2۸ رای 
ممتن��ع تصویب ش��د، از دولت میانم��ار می خواهد هرچه 
س��ریعتر اقدامات الزم را برای مقابل��ه با نفرت پراکنی علیه 
روهینگیا و دیگر اقلیت ها در ایالت های »راخین«، »کاچین« 

و »شان« انجام دهد.قطعنامه بامدادی سازمان ملل، درباره 
تداوم موج مهاجرت مسلمانان روهینگیا به کشور همسایه 
یعنی بنگالدش »به دلیل خصومت های نیروهای مس��لح و 
امنیتی روهینگیا« طی چهار دهه گذشته، که اکنون تعداد 

آوارگان آن به ۱.۱ میلیون نفر رسیده، ابراز نگرانی کرد.
ای��ن قطعنام��ه با درخواس��ت برای توقف ف��وری جنگ و 
خصومت ه��ا در منطقه راخین، می گوی��د: نگرانی عمیقی 
درب��اره گزارش هایی وج��ود دارد که نش��ان می دهد افراد 
غیرمس��لح در ایالت راخین، تحت استفاده بیش از حد زور 
و نقض حقوق بین المللی بش��ری توس��ط نیروهای مسلح، 
امنیت��ی و ارتش میانمار قرار دارند. این قطعنامه در مجمع 
عمومی سازمان ملل در حالی تصویب شده است که اخیرا 
در الهه نیز اقدامات دولت میانمار به س��رکردگی آن سان 

سوچی محکوم نموده است. اسناد و شواهد نشان می دهد 
ک��ه ارتش میانمار درباره س��رکوب اقلیت روهینگیا مدعی  
عملیات پاکسازی این مناطق از عناصر افراطی بوده است.
چن��دی پیش نیز بازرس س��ازمان ملل هش��دار داد بیش 
از ۶00 هزار نفر از مس��لمانان روهینگی��ا که همچنان در 
میانمار به س��ر می برند، در معرض خطر جدی نسل کشی 
قرار دارند.  طبق گزارش سازمان توسعه بین المللی انتاریو 
، از 2۵ آگوس��ت 20۱۷، نزدی��ک ب��ه 24 هزار مس��لمان 
روهینگیایی توس��ط نیروهای دولتی میانمار کش��ته شده، 
بیش از ۳4 هزار نفر با آتش سوخته شده و متجاوز از ۱۱4 
هزار نفر دیگر نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. حال این 
سوال مطرح اس��ت که قطعنامه سازمان ملل تا چه میزان 
می تواند در رفع درد و رنج مس��لمانان میانمار تاثیر داشته 

باش��د؟ نگاهی بر تحوالت میانمار نشان می دهد که از یک 
سو دولت حاکم بر این کشور سیاست سرکوب و پاسکازی 
ن��ژادی مس��لمانان را صورت م��ی دهد و از س��وی دیگر 
کشورهای غربی مدعی حقوق بشر در برابر این سرکوب ها 
س��کوت و حتی به حمای��ت از آن می پردازن��د. گزارش ها 
نش��ان می دهد که رژیم صهیونیستی از اصلی ترین تامین 
کنندگان س��الح برای دولت میانمار در این کشتارهاست. 
با توجه به این ش��رایط سازمان ملل زمانی می تواند به رفع 
درد و رنج مس��لمانان میانمار بپردازد که با سیاسی کاری 
غرب در حوزه حقوق بشر و حمایت های رژیم صهیونیستی 
از مس��لمان کشی مقابله نماید در غیر این صورت وضعیت 
بحرانی این منطقه همچن��ان ادامه خواهد یافت و هر روز 

کشتار بیشتر مسلمان صورت می گیرد. 

یادداشت

ریشه های یک رنج 

تظاهرات جلیقه  زردها در آخرین شنبه سیاه 2019
اعتراض های مردمی به حاکمیت نظام سرمایه داری در فرانسه ادامه دارد 

تظاهرات ژاپنی ها علیه اعزام نیرو به خاورمیانه
خبرگزاری کیودو گزارش کرد ش��ماری از م��ردم ژاپن با تجمع در 
مقابل دفتر نخس��ت وزیری در توکی��و علیه برنامه دولت برای اعزام 

پرسنل نیروی دفاع از خود به خاورمیانه اعتراض کردند.
معترضان با در دس��ت داش��تن پارچه نوش��ته ه��ا و پالکاردهایی، 
خواستار لغو مصوبه دولت برای اعزام نیروهای دفاع از خود به منطقه 
خلی��ج عم��ان و تنگه باب المن��دب بودند. پیش از ای��ن نیز آخرین 
نظرس��نجی های صورت گرفته نش��ان می داد که بی��ش از نیمی از 
شهروندان ژاپنی مخالف طرح اعزام نظامیان کشورشان به خاورمیانه 
هستند یک نظرس��نجی که کیودو آن را منتشر کرده بود نشان می 
داد ۵۱.۵ درص��د از ژاپنی ه��ا مخالف طرح های دول��ت توکیو برای 

شرکت در ائتالف های دریایی بین المللی در خلیج فارس هستند.
دول��ت ژاپ��ن روز جمع��ه اعزام پرس��نل نیروهای دف��اع از خود به 
خاورمیانه را به منظور گردآوری اطالعات با هدف حفاظت از کشتی 
ه��ای مرتبط با ژاپ��ن و همچنین تضمین ایمنی ت��ردد نفتکش ها 
تصوی��ب کرد این برنامه ش��امل اعزام یک ش��ناور،  یک هواپیمای 
گشتی نیروهای دفاع از خود به همراه 2۶0 پرسنل به دریای عمان 

و تنگه باب المندب است.

روز خونین موگادیشو با 100 کشته  
ش��بکه الجزیره قطر دیروز از موگادیشو گزارش داد که بمب گذاری 
دیروز تروریست های الشباب سومالی در این شهر موجب شد بیش 
از ۱00 ش��هروند این کشور از جمله ۱۷ پلیس و چند تبعه خارجی 

جان خود را از دست بدهند.
این گزارش به نقل از وزارت اطالع رس��انی س��ومالی حاکیس��ت که 
بمبگذاری خودرویی در نزدیکی یک مقر ایس��ت و بازرسی پلیس در 
بزرگراه منتهی به ش��هرک "آفگویه" در موگادیش��و پایتخت، بیش از 
۱00 نفر از جمله ۱۷ پلیس، 4 تبعه خارجی و بسیاری از دانش آموزان 
در حال تردد از این مس��یر را به کام مرگ برد.این وزارتخانه با پیش 
بینی اینکه تعداد مجروحان این حادثه نیز از ۶0 تن فراتر رفته است 
احتمال داد که هر لحظه بر آمار کش��ته های این حادثه افزوده شود.

احمد بشیر، افسر پلیسی که از این حادثه جان سالم به در برد گفت 
که تروریست ها صبح امروز در اوج زمان ترددها ، این خودرو مملو از 
مواد منفجره را در حالی به س��مت این ایستگاه بازرسی پلیس مجاور 
محل جم��ع آوری مالیات هدایت کردندعبدال��رزاق محمد، نماینده 
مجلس س��ومالی نیز گفت: ش��دت این انفجار به قدری زیاد بود که 
حتی برخی از قربانیان و مجروحان صرفا با موج انفجار آسیب دیدند.


