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قیامیمانی

مروری بر 150روز جنایت غربی-عربی

هرروز  30یمنی قربانی میشوند

گ�روه بینالمل�ل :ب��ا گذش��ت  150روز از
تجاوزات عربی -غربی به یمن برآورد میشود
که نیروهای س��عودی و متحدانش��ان نظیر
ام��ارات ،قطر ،اردن ،بحرین ،کویت ،مراکش،
مصر و سودان با پشتیبانی آمریکا ،اسرائیل،
فرانسه و انگلیس به طور متوسط روزانه 30
یمنی را کش��تهاند .این در حالی اس��ت که
القاعده با حمایت آش��کار حکومت عربستان
از فرصت ایجاد ش��ده سوءاس��تفاده کرده و
بر تح��رکات خود در یمن اف��زوده و مناطق
بیش��تری را به اشغال خود درآورده است .در
عین حال ،داعش نیز به فکر گس��ترش نفوذ
خود در منطقه است که این حقیقت تلخ به
معنای ادامه کشتار یمنیها در جنگی نیابتی
از س��وی غرب و متحدانش حتی در صورت
توقف جنگ کالسیک فعلی است.
در ماه جوالی که جنگ یمن  100روزه
ش��ده بود ،آمار س��ازمان ملل نشان میداد،
 3000نفر کش��ته ش��دهاند که نیمی از آنها
ش��هروند ع��ادی بودهاند .تنه��ا  20روز بعد،
این آمار به  3600کش��ته و  17300زخمی
افزایش یافت .حال یونیسف تخمین میزند
از آغ��از تجاوز به ملت مظلوم یمن در  5ماه
گذش��ته بیش از  400کودک در این جنگ
کش��ته و بیش از  600کودک دیگر زخمی
شده باشند و تازه این در حالی است که آمار
س��ازمان حمای��ت از کودکان س��ازمان ملل
قربانیان تمام مناطق کشور را در بر نمیگیرد
چنانکه آمار وزارت بهداش��ت یمن حاکی از
شهادت مس��تقیم یا غیر مس��تقیم بیش از
 700کودک است .به گزارش تارنمای خبری
مون��دو وی��س ،روز  24جوالی ،ب��ه عنوان
خونبارتری��ن روز در جنگ یمن ،در بمباران
تعز 120 ،ش��هروند کش��ته و  150شهروند
دیگر زخمی ش��دند .این در حالی اس��ت که
یمن فقیرترین کش��ور در خاورمیانه اس��ت.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل اعالم کرد:
پیش از آغاز جنگ ،بیش از نیمی از جمعیت
این کش��ور با روزانه کمت��ر از  2دالر زندگی
میکردند و هیچ دسترسی به آب آشامیدنی
نداش��تند 41 .درصد از جمعیت این کش��ور
امنی��ت غذایی نداش��تند و نرخ س��وءتغذیه
کودکان در این کشور در میان باالترینها در
جهان بود .نرخ بیکاری در این کشور بیش از
 40درصد و در میان جوانان این کشور ،بیش از
 60درص��د ب��ود 90.درصد از م��واد غذایی
مورد نیاز یمن وارد میش��ود و در عین حال
محاص��ره عربستانس��عودی ،ن��ه تنها مانع
ورود محمولهه��ای غذا بلک��ه محمولههای
س��وخت و دارو و کمکه��ای ض��روری ب��ه
میلیونها نفر نیازمند در این کش��ور ش��ده
اس��ت .نیروهای عربستانسعودی حتی مانع
ورود روزنامهنگاران به یمن میشوند .در این
میان گروههای افراطی ،یعنی القاعده ،در این
شرایط وخیم رش��د کردند .دیدهبان حقوق
بشر ( )HRWگفته است ائتالف به رهبری
عربس��تان مناطق غیرنظام��ی یمن را هدف
قرار میدهد .نیروهای ائتالف بیمارستانها،
م��دارس ،محلهه��ا و دیگر مناط��ق را هدف
حم�لات هوایی خ��ود قرار میدهن��د .عفو
بینالمل��ل ای��ن ائتالف را به نق��ض آگاهانه
قوانین بینالمللی بشردوس��تانه متهم کرده
اس��ت .در آغاز حمالت ،ائت�لاف به رهبری
عربس��تان یک اردوگاه پناهن��دگان را هدف
ق��رار داد و حدود  40نفر را کش��ت و حدود
 200نف��ر دیگر را زخمی ک��رد .چند هفته
پیش ،نیروهای ائتالف به ش��کل هدفمندی
انب��ار کمکهای بشردوس��تانه آکس��فام را
تخریب کردند؛ اقدامی ک��ه دیدهبان حقوق
بشر آن را نقض آشکار قوانین جنگ دانست.
ائتالف همچنی��ن در حمالت خود در یمن،
از بمبهای ممنوعه خوشهای استفاده کرده
اس��ت .ائتالف به رهبری عربستانس��عودی،
متش��کل از پادش��اهی بحرین ،امارات عربی
متح��ده ،قط��ر ،کوی��ت ،اردن و مراک��ش،
همراه با مصر و س��ودان است .آمریکا و دیگر
کش��ورهای غربی با علم به اینکه س�لاحها
برای ارتکاب جنایات جنگی بالقوه اس��تفاده
میشوند ،س�لاح مورد نیاز عربستانسعودی
را فراهم میکنند .سازمانهای حقوق بشری
آمریکا ،عربس��تان و دیگر متحدان غربی آنها
را عام��ل جنایت جنگی در یمن میدانند اما
از آنجا که آمریکاییها در این جنایات بالقوه
جنگی همدست سعودیها هستند ،سازمان
ملل متحد و س��ازمانهای حقوق بش��ری از
کش��ورهای غربی خواستهاند حمایت خود را
از حمله نظامی علیه یمن خاتمه دهند.

وطن امروز

آیشن گورجان نخستین وزیر محجبه تاریخ ترکیه

پایان موقت حاکمیت مطلق آک پارتی

گروه بینالمل�ل :پس از آنکه اردوغان
و ح��زب حاک��م عدالت و توس��عه با
کارشکنی آشکار و راه انداختن جنگ
داخل��ی و خارج��ی با کرده��ا ،روند
تفاه��م با  3حزب دیگر پارلمان برای
تش��کیل یک دولت ائتالفی قانونی را
س��د کردند تا کار به تکرار انتخابات
کش��یده ش��ود ،حال به ناچار کابینه
موقت توس��ط رئیسجمهور معرفی
میشود .اردوغان از مدتها پیش در
پی ایجاد تغییراتی در قانون اساس��ی
ترکیه ب��ه منظور اعط��ای اختیارات
بیشتر به رئیسجمهور است .مخالفان
اردوغان وی را متهم کردهاند به امید
پیروزی مطلق حزب حاکم عدالت و
توس��عه به دنبال برگزاری انتخابات
مج��دد اس��ت .او فهرس��ت وزیران
کابینه موقت را که ت��ا انتخابات اول
نوامب��ر ( 10آبان) اداره کش��ور را بر
عهده خواهد داشت ،روز جمعه پس
از دیدار ب��ا احمد داووداوغلو ،نخس��توزیر اعالم
کرد .هفته پیش بود که اردوغان برگزاری انتخابات
زودهنگام را خواستار شد و داووداوغلو را مأمور به
تشکیل دولت موقت کرد .او در این کابینه  2ماهه
ظاهرا برای فرونش��اندن بحران داخلی برای اولین
ب��ار از اعضای یک حزب حام��ی کردها به عنوان
وزیر دولت استفاده کرده است .نخستوزیر ترکیه
اع�لام کرد علی حیدر کونجا و مس��لم دوغان ،از
نمایندگان ح��زب دموکراتیک خلقها ،به ترتیب
به عنوان وزیر امور اتحادیه اروپا و وزیر توس��عه در
ترکیب کابینه موقت حض��ور دارند .کابینه جدید
ش��امل  11نماینده از حزب عدالت و توس��عه11،
کاندیدای مستقل و  3نماینده از اپوزیسیون است.

گروه بینالمل�ل« :نیویورکتایمز» ،روزنامه ظاهرا
خ�لاف جریان اصل��ی رس��انههای آمریکایی در
گزارشی با هش��دار درباره گرداب ناشی از مواضع
آنکارا ،سیاست اردوغان در قبال سوریه و همچنین
درخواس��تش برای نیل به قدرت سیاسی مطلق
در ترکیه را شکس��تخورده خواند .تحلیلگر این
روزنامه همچنین با اشاره به مواضع آنکارا در قبال
سوریه ،داعش و موضوع کردها ،درباره پیامدهای
«گرداب» ناش��ی از مواض��ع رئیسجمهور ترکیه
برای این کشور هشدار داد .او در مطلبی با عنوان
«چانهزنی خطرن��اک آمریکا با ترکیه» نوش��ت:
«تغییر موضع اخیر دولت ترکیه و آمادگی ناگهانی
آن برای دسترس��ی دادن آمریکا به پایگاه هوایی
اینجرلیک به دلیل مالحظات سیاسی داخلی بود
و نه بازاندیشی اساسی در استراتژی خود در قبال
س��وریه .تنها به فاصله کوتاهی از دادن دسترسی
ب��ه پای��گاه اینجرلیک ،رج��ب طی��ب اردوغان
رئیسجمهور ترکیه موج حم�لات علیه مواضع
کردها را آغاز کرد و درگیری را که در مس��یر حل

این به معنای پایان 13سال حاکمیت مطلق حزب
عدالت و توسعه(آک پارتی) به دولت آنکاراست .در
کابینه موقت همچنین نام اولین وزیر زن محجبه
تاریخ ترکیه به چشم میخورد .او آیشن گورجان
استاد دانشگاه تجارت استانبول است که به سمت
وزارت خانواده و امور اجتماعی انتخاب شده است.
فری��دون س��ینیرلیاوغلو نیز که از س��ال 2009
بهعنوان معاون وزی��ر خارجه ترکیه فعالیت کرده
بود بهعنوان وزیر خارجه جدید معرفی شد ،سمتی
بسیار حیاتی در زمانی که ترکیه آماده میشود تا
حمالت هوایی خود علیه تروریستهای داعش را
در ائتالفی به رهبری آمریکا در سوریه آغاز کند .او
از سال  1982وارد دستگاه دیپلماسی ترکیه شده

چانهزنی خطرناک آمریکا با ترکیه

گرداب اردوغان

ش��دن بود دوباره مش��تعل کرد .از این بدتر آنکه
ترکیه ش��دیدا ً به کردهای س��وریه ک��ه تاکنون
قابلاتکاترین متحد آمریکا در جنگ با داعش بودند
حمله کرد» .در این مطلب با اشاره به مواضع آنکارا
در قبال بحران سوریه ،از تالش دولت ترکیه برای
س��وریهای بدون بشار اس��د و با حکومت اکثریت
سنیها در این کشور تاکید کرده است؛ سوریهای
ک��ه اغل��ب توس��ط اخوانالمس��لمین رهبری و
حکومت شود .در این یادداشت آمده است« :هدف
ناکام آقای اردوغان نیل به اکثریت پارلمانی بود که
به او ریاستجمهوری نظامی ریاستی واگذار کند
اما از آنجا که حزب او اکثریت مطلق را در انتخابات
ژوئن از دست داد و آرزوهایش از بین رفت اکنون
بر انتخابات پی��ش از موعد در ماه نوامبر متمرکز
است تا کنترل پارلمان را دوباره به دست گیرد».

احتمال حضور  2500شبهنظامی کرد در جنگ داخلی آناتولی

پکک خطری جدی در خاک ترکیه


گ�روه بینالمل�ل :جنب��ش
تروریستی موسوم به جوانان
انقالب��ی و میهنپرس��ت
ک��ه جوان��ان ک��رد ترکیه به
آن پیوس��تهاند در برخ��ی
شهرهای شرقی ترکیه مانند
«جزی��ره» اعضای ج��وان خود را به س�لاحهای
سبک و نیمهسنگین مانند آرپیجی مسلح کرده
پکک در مقایسه با
است .کارشناسان معتقدند 
تنشهای دهه  1990رویکرد خود را تغییر داده و به
گروههای محلی با مسلح کردن آنها نقش بیشتری
داده است .با اینکه برخی جوانان عضو این جنبش
به روزنامه فایننش��ال تایمز انگلیس گفتهاند برای
اقدامات مسلحانه خود علیه نیروهای نظامی ترکیه
پکک دستور نمیگیرند اما برخی تحلیلگران
از 
پکک
معتقدند این اقدامات نشانه تغییر رویکرد 
در رویارویی با دولت ترکیه و دادن نقش بیشتر به
عناصر محلی کرد در ترکیه است .جهان اولمز ،از
روزنامهنگاران محلی به فایننشالتایمز گفته است:
این بچهها چند سال قبل کوکتلمولوتف به سمت
نیروهای دولت��ی پرتاب میکردند و برخی از آنها
به زن��دان میرفتند اما آنها اکنون س�لاح دارند.
نهاد علی اوزجان از نیروهای نظامی س��ابق ارتش
پکک
ترکیه و تحلیلگر مسائل امنیتی میگوید :
سازمانی اس��ت که چیزهای جدید یاد میگیرد.
پکک در دهه  1990کارگر نیفتاد
اس��تراتژی 
ام��ا اکنون خود را تطبیق داده و از حالت متمرکز
پکک اکنون
بودن در کوهها خارج شده است .
نقش بیش��تری به نیروهای داوطلب و گروههای
محلی داده است .از طرف دیگر خبرگزاری ترکی
پکک بهرغم تداوم
«خبر »7اعالم کرده اس��ت 
رون��د مذاکرات صل��ح از س��ال  2013به صورت
م��داوم در حال انتقال نیروه��ای نظامی خود به
داخل ترکیه است و در حال حاضر 2هزار و 500
پکک در داخل ترکیه
نیروی نظامی وابسته به 

و به مدت  33سال در سمتهای مختلفی به ایفای
نقش پرداخته اس��ت و بهعن��وان یکی از نیروهای
تکنوکرات وزارت خارجه ترکیه ش��ناخته میشود
که بخش اعظم دوران کاری خود را به فعالیت در
عرص��ه امور خارجی پرداخته اس��ت .همچنین
دیروز خبر رس��ید که لونت توزل ،نماینده حزب
دموکراتیک خلقها که از جانب احمد داووداوغلو،
برای حضور در کابینه دعوت شده بود بنا به دالیل
شخصی پیشنهاد نخس��توزیر ترکیه را رد کرده
است .از طرف دیگر هیچکدام از نمایندگان حزب
جمهوریخ��واه خلق ترکیه که به آنان پیش��نهاد
وزارت شده بود قبول مسؤولیت نکرده و پیشنهاد
نخس��توزیر موقت را رد کردند و از حزب حرکت

حضور دارند .براساس گزارش
منتشر شده از ستاد نیروهای
مس��لح ترکیه ،شاخه نظامی
ح��زب غیرقانون��ی کارگران
کردستان برای عملیات خود
در داخ��ل ترکی��ه از اعضای
غیرترکی��های خ��ود اس��تفاده میکن��د .در این
پکک بهرغ��م تداوم روند
گزارش آمده اس��ت :
مذاکرات صلح از س��ال  2013ب��ه صورت مداوم
در ح��ال انتقال نیروهای نظامی خ��ود به داخل
ترکی��ه اس��ت و در ح��ال حاضر  2ه��زار و 500
پکک در داخل ترکیه
نیروی نظامی وابسته به 
پکک ک��ه در اثر حمالت ارتش
حضور دارند .
ترکی��ه به مواض��عاش در اقلیم کردس��تان عراق
خس��ارات سنگینی متحمل ش��ده برای مقابله با
این حمالت در داخل ترکیه عملیاتهای نظامی
ترتیب داده اس��ت که در ای��ن عملیات از اعضای
خارجی بویژه سوری اس��تفاده میکند .در کنار
پکک در داخل ترکیه اعضای
سوریهای عضو 
ایران��ی و عراقی این حزب نیز در عملیات نظامی
ش��رکت میکنند .نیروهای امنیت��ی ترکیه ،در
اطالعات��ی ک��ه از طری��ق زخمیه��ای نظامیان
پکک ب��ه دس��ت آوردهاند گ��زارش دقیقی از

پکک ،طرحها و عملیات این
وضعیت نظامیان 
حزب در داخل ترکیه کسب کرده که براساس آن
پکک در نظر دارد در روزهای پیشرو عملیات

گس��تردهای را از طریق اعض��ای خارجی خود در
قال��ب بمبگذاریهای انتحاری و س��ایر عملیات
نظام��ی آغاز کند .همچنین گروهی موس��وم به
«گردان فداییهای جاویدان» که بیش��تر از زنان
پکک هستند در قالب گروهی 600
وابسته به 
نف��ری خود را آماده عملی��ات انتحاری در ترکیه
میکنن��د .همچنین در این گزارش آمده اس��ت:
پکک تنه��ا خ��ارج از مرزهای ترکی��ه 9هزار

نیرو دارد.

نیویورکتایمز با تاکید بر اس��تفاده رئیسجمهور
پکک و کردها در
ترکی��ه از حمالت اخیر ب��ه 
ش��مال س��وریه و همچنین در ع��راق به منظور
پیشبرد اهداف خود ادامه داد« :بدین منظور آقای
اردوغان به برچس��ب زدن ب��ه حزب دموکراتیک
خلق(حام��ی کردها) به جبهه تروریس��تی بودن
و قاپی��دن آرای جنبش ملیگرا امی��د دارد» .این
روزنامه آمریکایی افزود« :این اس��تراتژی شاید به
آق��ای اردوغان برای پی��روزی در انتخابات کمک
کند اما بشدت جنگ با داعش را تضعیف میکند.
ترکیه با ایج��اد اختالل و وقفه در لجس��تیک و
پکک در ع��راق و  PYDدر
ارتباط��ات بی��ن 
سوریه ،در حال تضعیف موثرترین نیروی زمینی
در جنگ با داعش در س��وریه یعنی کردهاست».
نیویورکتایمز هشدار داد« :توافق آمریکا با ترکیه

مل��ی ترکیه نیز تنها طغرول تورکش
پیشنهاد احمد داووداوغلو را پذیرفت
که این اقدام باعث موضعگیری تند از
جانب رؤسای حزب حرکت ملی شده
و حتی مساله اخراج وی از حزب نیز
توسط اوکتای ورال رئیس فراکسیون
ح��زب حرک��ت ملی ترکی��ه مطرح
شده است .خبرگزاری آناتولی دیروز
فهرس��ت کامل کابینه دولت موقت
ترکی��ه یا همان «دول��ت انتخاباتی»
به ریاس��ت احمد داووداوغلو را اعالم
ک��رد که اعض��ای آن ب��ه ترتیب زیر
هستند :جناپ آش��چی وزیر گمرک
و تجارت ،س�لامی آلتی��ن اوک وزیر
کشور ،مس��لم دوغان وزیر توسعه (از
ح��زب دموکراتیک خلقها) ،یالچین
توپچ��ی وزیر فرهنگ و گردش��گری
 ،کنع��ان ایپ��ک وزیر دادگس��تری ،
علیحیدر کونجا وزی��ر اتحادیه اروپا
(از حزب دموکراتیک خلقها) ،فکری
ایشیک وزیر علوم ،صنایع و تکنولوژی  ،احمد اردم
وزی��ر کار و تامین اجتماعی ،ادریس گولوجو وزیر
شهرس��ازی  ،فریدون سینرلی اوغلو وزیر خارجه،
نیهاد زیبکچی وزیر اقتصاد ،علیرضا آالبویون وزیر
انرژی و منابع طبیعی  ،آکیف چاغدای قلیچ وزیر
ورزش و جوانان ،قطبالدین آرزو وزیر کش��اورزی
و دامپ��روری ،مهمت شیمش��ک وزیر امور مالی و
دارای��ی ،نبی آوچ��ی وزیر آموزش مل��ی ،ویصل
عراوغلو وزیر آب و جنگلداری ،مهمت موذناوغلو
وزیر بهداشت ،فریدون بیلگین وزیر ارتباطات ،امور
کشتیرانی و دریانوردی و نومان کورتولموش یالچین
آکدوغان ،جودت ییلماز و طغرول تورکش ،معاونان
نخستوزیر ترکیه.

شاید سبب حمالت هوایی موثرتری شود اما این
موضوع به بهای از دس��ت دادن اطالعات بهنگام
نیروهای کردی منجر میشود که برای هدف قرار
دادن این مواضع حیاتی اس��ت» .در این گزارش
آمده است« :در طوالنیمدت ،قطع و نابودی کردها
بشدت در تالش برای مقابله با داعش مضر خواهد
ب��ود و دادن اجازه به ترکیه ب��رای ایجاد منطقه
ورود ممنوع برای نیروهای کرد س��بب اختصاص
سرزمین برای جنگجویان میانهرو نخواهد شد بلکه
خطر ایجاد منطق��های امن برای گروههایی چون
جبههالنصره و احرار الش��ام را به همراه دارد» .در
پایان این مطلب با تاکید بر لزوم فشار دولت آمریکا
به ترکیه برای تغییر موضع خود تاکید شد« :سوق
دادن رهبران ترکیه به تغییر مسیر بسیار سخت
خواهد بود اما اگر ترکیه نپذیرد که از فرو رفتن در
گرداب سیاست شکستخوردهاش در قبال سوریه
و درخواس��ت آقای اردوغان ب��رای نیل به قدرت
سیاسی مطلق اجتناب کند ،مهم است که به آنها
فشار بیاوریم».

هشدار نماینده آیتاهلل سیستانی درباره اصالحات عراق

اهداف شوم فرصتطلبان از جنبش اصالحطلبان

گ�روه بینالمل�ل :مرجعیت
عال��ی دین��ی در ع��راق از
ش��هروندان عراق��ی ک��ه در
ح��ال جن��گ اصالح��ات در
کن��ار جن��گ سرنوش��ت با
تروریستها هستند ،خواست
از این جنگ برای تحقق اهداف مس��المتآمیز و
صحیح استفاده کنند و نگذارند غرضورزان برای
رسیدن به اهداف خود از این جنگ سوءاستفاده
کنن��د .به گ��زارش پای��گاه «العتبه الحس��ینیه
المقدسه» ،ش��یخ عبدالمهدی کربالیی نماینده
آیتاهلل سیس��تانی در کربال و خطیب جمعه این
ش��هر در خطبه دوم نماز که در صحن حسینی
ای��راد کرد ،گفت« :پیشنی��از موفقیت در عرصه
اصالح��ات ،درک سیاس��تمداران و زمامداران از
لزوم فراهم کردن خدمات عمومی ،مبارزه با فساد
و برداشتن گامهایی اساسی و استوار جهت محقق
کردن اعتماد و اطمینان شهروندان عراقی است تا
آنان احساس کنند که مسؤوالن خواستههایشان
را درک میکنند و با تمام توان برای محقق کردن
آنها تالش کنند .شهروندان عراقی وعد ه و وعیدها
را پیشتر ش��نیده و آزمودهاند اما در عمل نهتنها
مش��کلی از آنان حلنش��ده بلکه این احساس به
آنها دس��ت داده که مس��ؤوالن در پی آرام کردن
احساسات عمومی و تسکین درد و رنجهای آنان
بهصورت موقت هستند».
به گفته کربالیی ،ضروری اس��ت مس��ؤوالن
عراق��ی در این برهه از زمان به صورتی متفاوت با
گذشته عمل کنند و صدق نیت خود در اصالحات
و هم��دل بودن خود با م��ردم را به آنان به اثبات
برسانند .مردم نیز که در کنار نبرد سرنوشتساز
با تروریستها وارد میدان اصالحات هم شدهاند،
باید هش��یار باش��ند و بدانند که موفقیت در این
عرصه نیازمند بهرهبردن از ظرفیتهایی است که
رسیدن به خواستههای آنان را تضمین کند.

نماینده آیتاهلل سیستانی
همچنین افزود« :شهروندان
عزی ِز اصالحطلب باید عناوین
خواس��تههای خود را که در
آنها اصال��ت و حقانیت مبرز
و آشکار باشد بهطور واضح و
ش��فاف بیان کنند و مردم نیز نباید اجازه دهند
فرصتطلبان شعارهای صادقانه مردمی را به نفع
خود تغییر دهند و ای��ن جنبش اصالحطلبانه را
از مس��یر درس��ت خارج کنند تا به اهداف شوم
خود برسند» .از نظر شیخ عبدالمهدی کربالیی،
اس��لوب و روش آیتاهلل سیستانی درگذشته این
بوده است که نقش��ه راه کلی را در روند سیاسی
کشور بیان کنند و جزئیات را به مسؤوالن هشیار
در قوای س��هگانه واگذار کنند .امید است که این
مس��ؤوالن اقدامات و تصمیمات جس��ورانهتری
اتخاذ کنند ،تصمیماتی که به س��ود ش��هروندان
باشد و رضایت آنان را جلب کند.
کربالی��ی در محور دیگ��ری از خطبه خود به
پدیده مهاجرت جوانان عراقی به خارج از کش��ور
اشاره کرد و گفت :در برهه اخیر پدیده مهاجرت
جوانان به کشورهای دیگر بسیار گستردهتر شده
اس��ت ،پدیدهای که موجبات نگرانی ما را فراهم
ک��رده و احتمال خالی ش��دن کش��ور از جوانان
توانمن��د و تحصیلکرده را پیش روی ما قرار داده
است .مهاجرت جوانان به دلیل نبود حداقلهای
معیش��تی و اقتص��ادی و همچنی��ن احس��اس
آنان نس��بت به نب��ود فرصت ب��رای بهکارگیری
استعدادهایشان و رسیدن آنان به اهدافشان است.
او ضمن هش��دار به مسؤوالن عراقی خواستار
درک هشیارانه آنان نسبت به این پدیده خطرناک
ش��د و گفت :زمامداران کش��ور باید این وضعیت
را ب��ا اجرای طرحهای توس��عهای و فعالس��ازی
بخش خصوصی جهت بهکارگیری جوانان بیکار
اصالح کنند.

شماره 15 1685
چهارگوشه

شنود تلفنی در آمریکا قانونی شد

س��رانجام با صدور حک��م نهایی
برنامه شنود و جمعآوری دادههای
تماسه��ای تلفنی ش��هروندان ایاالت متحده
توسط نهادهای اطالعاتی این کشور قانونی شد.
به گزارش رویترز ،کا خ سفید روز گذشته اعالم
کرد که دادگاه استیناف آمریکا تصمیم آژانس
امنیت ملی آمریکا برای جم��عآوری دادههای
تلفنی را مطابق با موضع دولت اوباما دانس��ت
که براساس آن برنامههای جمعآوری اطالعات
قانونی است .این دادگاه فدرال روز جمعه حکم
یک قاضی که میتوانس��ت مانع از جمعآوری
دادههای تلفن توسط آژانس بینالمللی انرژی
اتمی ش��ود را رد کرد .س��ال  ۲۰۱۳بود که در
پی افشاگری ادوارد اس��نودن ،پیمانکار سابق
آژانس امنیت ملی آمریکا ،ابعاد برنامه گسترده
جاسوسی و جمعآوری اطالعات این سازمان از
شهروندانآمریکاییهمچنینتماسهایتلفنی
دیگر نقاط جهان بویژه اروپا و آمریکای التین
افشا شد و رس��وایی بزرگی را برای دولتمردان
آمریکایی ایجاد کرد.

شولتز :رفتار اروپا با پناهندگان
ناشایست است

رئیس پارلم��ان اروپای��ی رفتار
برخ��ی دولته��ای اروپای��ی در
قبال پناهندگان را بازی ناشایس��ت و شرمآور
توصیف کرده و بحران پناهندگان را مسالهای
اروپایی دانست که به راهحلی اروپایی نیاز دارد.
مارتین شولتز در گفتوگو با روزنامه دیولت
با اشاره به مناقشات درباره تقسیم پناهندگان
در اروپا از شکس��ت و یک بازی ناشایس��ت از
طرف بسیاری کشورهای اروپایی سخن گفت.
او تصریح کرد :ما با یک شکست اتحادیه اروپا
در این راستا روبهرو نیستیم ،بلکه با شکست
آش��کار برخی دولتهای اروپای��ی مواجهیم
که از زیر بار مس��ؤولیت شانه خالی میکنند
و از ی��ک راه حل اروپایی مش��ترک برای این
منظ��ور جلوگیری به عمل میآورند .ش��ولتز
از این کش��ورهای اروپایی درخواست کرد که
مهاجران بیشتری را بپذیرند و تصریح کرد که
دولتهای برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا
باید باالخره موانعی را که در این راس��تا ایجاد
کردهاند برطرف کنند و به این بازی ناشایست
پایان دهند.

اربیل همچنان به اسرائیل نفت
میفروشد

یک��ی از رهبران ائت�لاف دولت
قانون ،دولت اقلیم کردس��تان را
به فروش نفت به اس��رائیل متهم کرد .موفق
الربیعی به «رادیو س��وا» عراق گفت« :دولت
اقلیم کردس��تان همچنان به اس��رائیل نفت
میفروشد و اس��رائیل اکنون سهچهارم نفت
خ��ود را از چاهه��ای نفت کرک��وک و اقلیم
کردس��تان تامین میکند» .ربیعی با اشاره به
اینکه وی ط��ی چند روز آین��ده علیه دولت
اقلیم کردس��تان به دادگاه فدرال و دادستان
کل عراق ش��کایت خواهد کرد ،افزود :اینگونه
اقدامات اربیل نقض قانون اساسی عراق و دیگر
قوانین این کشور به شمار میرود.
تاریکخانه

بازگشت سپر بالی مرداک

ربکا بروکس ،مدیر اس��بق بخش انگلیس
و ایرلند ش��رکت رس��انهای راب��رت مرداک
که بهخاطر رس��وایی ماجرای ش��نود و هک
تلفنهای نیروهای پلیس انگلیس از س��وی
روزنامه انگلیس��ی «اخبار جهان» و تعطیلی
متعاقب آن مجبور به استعفا و کنارهگیری از
سمت خود شده بود ،بار دیگر به این مجموعه
رسانهای پیوست و بهعنوان مدیرعامل بخش
انگلی��س ای��ن غول خب��ری منصوب ش��د.
ب��ه گ��زارش ایندیپندنت ،او که س��ردبیری
نشریه انگلیسی «سان» را هم در سابقه کاری
خود دارد 4 ،س��ال پیش و هنگام اوجگیری
رس��وایی هک و ش��نود تلفنه��ای همراه از
سوی نشریه اخبار جهان ،مدیرعامل مجموعه
رس��انهای «خبر بینالمللی»  -زیرمجموعه
غول رس��انهای مرداک -بود .در ماجرای این
رس��وایی آشکار شد که هک و شنود تلفنها
زمانی رخ داده اس��ت که بروکس سردبیری
نش��ریه «اخبار جه��ان» را بهعهده داش��ته
است .بروکس که در پرونده مزبور سپر بالی
«م��رداک» نام گرفت ،نهایتا ب��ا اعمال نفوذ
البی صهیونیس��تی در سیستم قضایی فاسد
بریتانیا در سال  2014از اتهامات خود درباره
این رسوایی تبرئه شد.

