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فلسطین؛ کانون آزمون سازمان ملل
دکترسیفالرضاشهابی

تحلیلگر مسائلخاورمیانه

آقــاي «بان كيمون» دبير كل ســازمان ملل در
اجــاس بينالمللي در نيويورك به مناســبت روز
جهاني همبســتگي با ملت فلســطين مطالبي در
دفاع از فلسطينيان و محكوميت عملكرد اسرائيل
در سرزمينهاي اشــغالي ابراز کرد كه از هر حيث
قابل توجه اســت .اوگفت«:اســتقرار ثبات و امنيت
طوالنيمــدت در اين منطقــه نيازمند حل و فصل
مشكالت ريشهاي اين درگيريهاست .محاصره نوار
غزه لغو بايد شود و اشغالگري اسرائيل در اراضي كه
بيــش از نيم قرن به طول انجاميد پايان يابد و البته
نگرانيهاي امنيتي اسرائيل نیز از بين برود» اگر چه
تجربه نشان داده است چندان نميتوان به اظهارات
سياستمداران كه در سطح جهاني تاثيرگذار هستند
اطمينان كرد ،زیرا بسیاری از این افراد در هر زمان به
اقتضايشرايطوحالوروزشان صحبتهایيميكنند
كه در شرايطي ديگر صحبتهایي متضاد با حرفهای
قبليشان ابراز ميکنند .به هرحال صحبتهاي اخير
دبيركل سازمان بسيار با اهميت تلقي ميشود .او در
ادامه گفت« :قلوب ما در حمايت از آوارگان فلسطيني
قرار دارد كه به شــدت از جنگ در غزه و درگيريها
در ســوريه آسيب ديدهاند ».البته «بان كيمون» در
باره شهركسازيهاي غير قانوني اسرائيل نیز اشارهاي
داشت و تأکید کرد که «قوانين بينالمللي در مورد
شهركسازي روشن است و شهركسازي غير قانوني
در ضديت با تالشها بــراي عملي كردن گزينه دو
كشور اســت ».و از كابينه اسرائيل خواست متوقف
كند .گذشته از اينكه اظهارات تقريباً صريح و شفاف
دبيركل با عكسالعملهاي مثبت از سوي سازمان
آزاديبخش فلســطين و منفي از جانب «بنيامين
نتانياهو» نخســتوزير تندروی رژيم صهيونيستی
روبهرو شد ،واقعيت اين است كه در رهبران سياسي
جهان و قدرتهاي بزرگ ارادهاي قوي مبنی بر تحت
فشار قرار دادن تلآويو براي قبول واقعياتي كه آقاي
بانكيمون به آنها اشاره كرده است ،وجود ندارد و
مشكالت منطقه استراتژيك خاورميانه در ارتباط با
اسرائيل كه بیش از 60سال است دامنگير اين حوزه
جغرافيایي شده و امنيت منطقه و حتی جهان را بر
هم زده ،ناشي از نبود قاطعيت در برخورد با تخلفات
قوانين بينالمللي از سوي رژیم اسرائيل است.در حالي
كه دبير كل سازمان ملل از اسرائيل به این صراحت
انتقاد ميكند و از نااميدي جوانان فلسطيني صحبت
ميكند و ميگويد که «جوانان فلســطيني نااميد
شدهاند و سياستهاي اسرائيل مبني بر اشغالگري
هرچه بيشــتر آنها را خشمگين ميكند ».و حتی
به طور غيرمســتقيم بر مقاومت جوانان فلسطيني
تأکید دارد ،اما از آن ســو «نتانياهو» از این سخنان
خشمگین میشود و در مقام پاسخ به بان كيمون
میآید و معتقد است که «اظهارات دبير كل سازمان
ملل تشويق تروريسم است».اینها در حالی در مجمع
ســازمان ملل رخ میدهد که همزمــان با بيانات
بانكيمون؛ «باراك اوباما» در ســفارت اســرائيل
در واشنگتن حضور پيدا ميكند و در سخنرانیاش
ميگويد «:هنگامي كه اســرائيل با خطر تروريسم
مواجه شود ،آمريكا با قدرت در كنار اين رژيم خواهد
ايستاد ».رئيس جمهور آمريكا با اينكه دقيقاً ميداند
تروريســمي كه اســرائيل با آن مواجه است ،مولود
عملكرد تلآويو اســت و اگر همانطور كه دبير كل
سازمان ملل گفته ،اسرائيل محاصره غير قانوني غزه
را پايان دهد و به اشــغال سرزمينهایي كه از سال
 1967تصرف كرده ،بر اساس قطعنامههاي شوراي
امنيت ســازمان ملل خاتمه دهد و شهركسازيها
را متوقف كند و به تشكيل كشور مستقل فلسطيني
حتي بر اســاس موافقتنامه «اسلو» تن بدهد ،قطعاً
مقاومتــي كه اوبامــا از آن با عنوان تروريســم! ياد
كرده اســت ،كاهش پيدا خواهــد كرد.تا زماني كه
دبير كل سازمان ملل به عنوان متولي صلح جهاني
و حفــظ امنيت بينالمللي يك جــور حرف بزند و
رئيسجمهور آمريكا به خاطر برخــورداري از آراي
يهوديان صهيونيست آمريكایي در انتخابات پيشروی
رياست جمهوري آمريكا طور ديگر عمل كند ،مطمئناً
اسرائيلازاشغالسرزمينهايفلسطينيعقبنشيني
نخواهد كرد و عليرغم انتقادهای جهاني؛ گستاخانه
به شهركسازيها ادامه خواهد داد و محاصره باريكه
غزه را لغو نميكند و حتی اگر پشــت ميز مذاكره
با فلسطينيها بنشيند ،سعی میکند با كارشكني
مذاكرات را به شكست بكشاند و ...در نتيجه همچون
60سال گذشــته خاورميانه روي صلح و امنيت را
نخواهد ديد و فلســطينيها همچنان آواره خواهند
ماند.اگر آقاي بانكيمون به اظهاراتش اعتقاد دارد،
بايد از اهرم شــوراي امنيت بيشــتر استفاده کند و
اعضاي دایمي اين شــورا را متقاعد سازد تا با صدور
قطعنامههاي متوالی ،رژیم صهیونیستی را تحت فشار
شديد قرار دهند و تحريمهاي همهجانبه را بر اسرائيل
تحميل كنند و پيگير اجراي تحريمها و قطعنامهها
باشند -همانطور كه در مورد ساير كشورهاي خارج از
دايره قدرت بلوك غرب اعمال ميشود-تا فلسطينيها
به حقوقشان دســت پيدا كنند و صلح و امنيت در
خاورميانه مستقر شود .فلسطین در حقیقت کانون
آزمونی است که در آن نه تنها سیاستمداران جهان
که دستاندرکاران سازمان ملل ،خصوصا دبیر کل آن،
در صورتی در این آزمون موفق بیرون خواهند آمد که
مشکالت فلسطین و مردم آن را با نگاه انسانی رصد
کننــد و این حق را برای آنان قائل شــوند که مردم
فلسطین بعد از 60سال از زیر سایه رژیم صهیونیستی
خارج شــوند و با هویت واقعی خود در کنار جامعه
جهانی باشند.
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شیطنت عربستان در تحریک اپوزیسیون سوریه در مذاکرات ژنو3

مخالفان اسد :در مذاکرات شرکت نمیکنیم

همدلی :در حالی که ســران کشــورهای دنیا
تالش های دیپلماتیک خود را برای نتیجه گیری
در مذاکــرات ژنو  3به منظور حل و فصل بحران
ســوریه به کار بسته اند .دســت ریاض از آستین
اپوزوسیون سوریه خارج شده و این گروه علی رغم
حضور در محل نشســت تهدید به عدم شــرکت
در مذاکرات صلح ژنو  3نموده اســت.ناکامی های
ســعودی در رهبری ائتالف عربی علیه مردم یمن
را می توان از مهمترین علل ســنگ اندازی آنان
در مذاکرات برشــمرد .پیش از این نیز بسیاری از
تحلیل گران تیرگی روابط میان ایران و عربستان
را مانعی جدی بــرای مذاکرات قلمداد می کردند
و نســبت به آن هشــدار داده بودند .کمیته عالی
اپوزیسیون سوریه مدعی شده است اگر دنیا نتواند
جلوی جنایتهای اسد را بگیرد مذاکرات را ترک
خواهد کرد .به گزارش خبرگزاری فرانسه ،استفان
دیمیستورا ،نماینده ویژه سازمان ملل برای سوریه،
ضمن اعالم این خبر گفته اســت این گروه پایان
دادن به «جنایتهای» رژیم سوریه را شرط اصلی
شرکت در مذاکرات صلح عنوان کرده است.بهرغم
شرکت مهمترین گروههای اپوزیسیون سوریه در
مذاکرات صلح ژنو ،این مذاکرات همچنان با خطر
عدم برگزاری روبروست .هیأت نمایندگی کمیته
عالی اپوزیسیون سوریه که اصلیترین گروه مخالف
بشار اسد است ،روز شنبه ( ۳۰ژنو ۱۰ /بهمن) وارد
ژنو شد اما همان زمان نیز گفته شد که مشخص
نیست اعضای این هیأت در مذاکرات شرکت کنند.
مذاکرات صلح ژنــو ۳از روز جمعه  ۲۹ژانویه (۹
بهمن) آغاز شد .دیمیستورا نماینده سازمان ملل
در این روز با نمایندگان دولت بشــار اســد در ژنو
گفتوگو کرد.
ریاض حجاب ،مدیر کمیته عالی اپوزیســیون
ســوریه ،که خود به ژنو نرفته در بیانیهای که در
اینترنت منتشر شده نوشته است« :زمانی که رژیم
ســوریه به جنایتهای خود ادامه میدهد ،حضور
کمیته عالی در ژنو توجیهی ندارد».
او که خود پیشتر در سال  ۲۰۱۲به مدت دوماه
نخستوزیر دولت بشار اسد بود و سپس به مخالفان
پیوســت در ادامه ســخنانش گفته است که اگر
سازمان ملل و قدرتهای جهانی قادر نیستند به
این بیقانونی دولت سوریه پایان دهند ،کمیته عالی
اپوزیسیون از شرکت در مذاکرات صرفنظر خواهد

کرد .کمیته عالی اپوزیسیون سوریه  HNCاز سوی
عربستان سعودی حمایت میشود و شامل نیروهای
مسلح و شهروندان غیرنظامی مخالف رژیم سوریه
اســت .این گروه تا کنون از مذاکره غیرمستقیم با
نمایندگان دولت بشار اسد خودداری کرده است.
این گروه اپوزیســیون خواهان پایــان دادن به
حمالت هوایی علیه شهروندان و نیز پایان محاصره
شــهرها و مناطقی است که از سوی ارتش سوریه
محاصره شدهاند .اینها دالیلی بودند که تا کنون نیز
مانع شرکت این گروه در مذاکرات پیشین شدهاند.
مذاکره در اتاقهای جداگانه
در مذاکرات صلح ژنو ۳قرار نیست که نیروهای
درگیر در سوریه بر سر یک میز بنشینند بلکه این
گروهها در ســالنهای جدا حضور خواهند داشت
و نمایندگان ســازمان ملل بین این ســالنها در
رفت و آمد خواهند بود.فرانک والتر اشــتاین مایر،
وزیر امور خارجه آلمان به روزنامه ولت ام زونتاگ
گفته است که هفته ســختی برای این مذاکرات
پیش روست .او گفته میتواند این رفتار اپوزیسیون
سوریه را درک کند اما تنها بر سر میز مذاکره است
که میتوان نشــان داد دو طرف چه اندازه آمادگی
دارند به یک «توافق سخت» برسند.
حزب کردی پ.ی.د .باوجود نارضایتی مسکو در
مذاکرات ژنو شرکت نخواهد کرد .شاخه نظامی این

حزب یکی از نیروهای اصلی در ســوریه است که
در شــمال این کشور علیه گروه موسوم به «دولت
اسالمی»میجنگد.
دولت ترکیه ایــن حزب را شــاخهای از حزب
کارگران کردســتان ترکیه پ.ک.ک .میداند که
فعالیتش در این کشور غیرقانونی است .ترکیه از
تشکیل یک منطقه خودمختار کرد در مرز با سوریه
هراس دارد .نماینــدگان پ.ی.د .روز جمعه ژنو را
ترک کردند .همچنین شورای دموکراتیک سوریه
که شامل نیروهای کرد ،عرب و مسیحی است در
مذاکرات ژنو شرکت نخواهد کرد .سرگئی الوروف
وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه اعالم کرد که او
و همتای آمریکاییاش جان کری قصد دارند تا روز
 ۱۱فوریه ( ۲۲بهمن) جلسه نتیجهگیری مذاکرات
صلح ســوریه را برگزار کنند .الوروف درباره محل
این جلســه چیزی نگفت اما پیشتر مسکو اعالم
کرده بود خواهان آن اســت تا یــک روز پیش از
آغاز کنفرانس امنیتی مونیخ در  ۱۲فوریه ،جلسه
جمعبندی مذاکرات صلح ســوریه در همین شهر
برگزار شود.
فابیوس :گذار سیاسی باید تضمین شود
لوران فابیوس ،وزیر خارجه فرانســه شنبه (۳۰
ژانویــه) گفتمذاکرات صلح ســوریه باید رعایت
حقوق بشر و همچنین گذار سیاسی در این کشور

را تضمیــن کند.جان کری ،وزیــر خارجه آمریکا
و ســرگئی الوروف ،وزیر خارجه روســیه نیز طی
گفتوگویی تلفنی پیرامون مذاکرات صلح سوریه
تبادل نظر کردند .آنها بر سر دیداری در  ۱۱فوریه
در مونیخ توافق کردند تا روند گفتوگوهای صلح
ســوریه را مــورد ارزیابی قرار دهنــد .خبرگزاری
روسی اینترفاکس با اســتناد به اظهارات گنادی
گاتیلــوف ،معاون وزیر خارجه روســیه اعالم کرد
کــه انتظار نمیرود در ژنو بین موافقان و مخالفان
اسد گفتوگویی مستقیم صورت گیرد.گاتیلوف با
تأکید بر این که هیچ پیششرطی برای شرکت در
مذاکرات ژنو در نظر گرفته نشده ادامه داد ،مسکو از
تصمیم ریاض حجاب ،هماهنگکننده کمیته عالی
مذاکرات برای شرکت در نشست ژنو تقدیر کرد.
 ۴۶کشته در عرض دوماه در اثر گرسنگی
کمیته بینالمللی صلیب سرخ روز شنبه بار دیگر
خواســت تا امکان دسترســی به  ۴و نیم میلیون
نفری که در ســوریه به کمک نیــاز دارند فراهم
شود.سازمان پزشکان بدون مرز نیز اعالم کرد که
در شــهر محاصره مضایا  ۱۶نفر دیگر از گرسنگی
جان دادهاند .با احتساب این  ۱۶نفر از ماه دسامبر
تا کنون شــمار کســانی که در این شهر از شدت
گرسنگی جانشان را از دســت دادهاند به  ۴۶نفر
رسیده است.

بیش از  2100زن باردار درکلمبیا مبتال به ویروس زیکا هستند

همزمــان با گســترش ویروس زیــکا در قــاره آمریــکا ،وزارت
بهداشــت کلمبیا از ابتالی بیش از  2100زن بــاردار کلمبیایی به
این ویــروس خبر داد.خبرگزاری رویترز بامداد دیروز (یکشــنبه) از
بوگوتــا گزارش داد که بولتن اپیدمی های وزارت بهداشــت کلمبیا
حاکیســت که  20هزار و  297مورد تایید شــده ابتــا به ویروس
زیــکا از جمله دو هــزار و  116زن بــاردار در کلمبیا وجــود دارد.
براســاس این گزارش تاکنون موردی از نقص یا کوچکی مغز (میکرو
سفالی) یا مرگ در ارتباط با این ویروس گزارش نشده است.
براســاس پژوهش های صورت گرفته ،این ویروس می تواند سبب
جلوگیری از رشد طبیعی مغز جنین شود که هیچ واکسن یا دارویی
برای پیشگیری و درمان آن تهیه نشده است.
ســقط جنین در کلمبیا با محدودیت هایی روبرو است اما ابتال به
ویروس زیکا در چارچوب شرایطی قرار می گیرد که زنان می توانند
دست به سقط جنین بزنند.
براساساینگزارشسقطجنینغیرقانونیدرکلمبیازیاددیدهمیشود.
وزارت بهداشــت کلمبیا که انتظار دارد  700هزار نفر به این بیماری
مبتال شوند ،از زنان خواسته بارداری خود را هشت ماه به عقب بیندازند.
برزیل با ســه هزار و  700مورد کوچکی مغز (میکروسفالی) بدترین
شــرایط را بین کشــورهایی دارد که ویروس زیکا در آنها شیوع پیدا
کرده است.
ویــروس «زیــکا» کــه از پشــه «آئــه دس» ( )Aedesمنتقل
می شــود مــادران بــاردار و جنین را مــورد هدف قــرار می دهد.

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده که زیکا نخستین بار سال 1947
در اوگاندا در گونه ای از میمون ها به نام رزوس از طریق یک شــبکه
نظارت بر تب زرد شناسایی شد و برای اولین بار در انسان سال 1952
در همین کشور و تانزانیا دیده شد.
در زمان حاضر ،برزیل میزبان اصلی این ویروس اســت و ســازمان
جهانی بهداشت به تازگی در مورد شیوع این ویروس هشدار داده است.
«دیلما روسف» رئیس جمهوری برزیل نیز اعتراف کرد که این کشور
در مبارزه با این بیماری ناکام مانده است.
تب ،ســردرد ،قرمزی چشــم ها ،خارش و درد مفاصل و عضالت،
مهمترین نشانه های ویروس زیکا به شمار می آیند که معموال دو تا

موشک توچکا دهها مزدور عربستان را در یمن از پای درآورد

شلیک موشک توچکا توسط نیروهای یمنی به
مواضع نظامی عربستان منجر به کشته شدن دهها
تن از متجاوزان ومزدوران از جمله کولونل نیکوالس
پطرس فرمانده آمریکایی جدید شرکت بلک واتر ،
انهدام هواپیماها ،ساختمان ها ومخازن سوخت آنها
شد.
به گزارش شبکه خبری المسیرة یک مقام نظامی
روز یکشنبه گفت :بر اثر شلیک موشک توچکا توسط
نیروهای یمنی به پایگاه نظامی العند ،دهها متجاوز
ومــزدور از جمله فرمانده جدید شــرکت بلک واتر
کشته ومقادیر زیادی تجهیزات نظامی آنها از جمله
بالگرد آپاچی و هواپیمای پیشرفته تایفون منهدم
شدند.
ایــن منبع افــزود :اصابــت موشــک توچکا به
پایــگاه العند منجر بــه انهدام ســاختمان محل
ســکونت نظامیــان متجــاوز ،مقر عملیــات آنها

وآتــش گرفتن تانکر های ســوخت بــرای مدت
طوالنــی وایجــاد هــرج ومــرج در پایگاه شــد.
ویادامهدادپسازاصابتموشکتوچکا،آمبوالنس ها
وخودروهای آتش نشانی به سرعت به سمت محل
انفجار وآتش سوزی در پایگاه ،العند به راه افتادند .
ایــن پنجمیــن عملیات ویــژه نیروهــای یمنی
علیه متجاوزان عربســتانی در خاک یمن اســت.
منابع پزشــکی از حالت آماده باش همه نیروهای
بیمارستانی در عدن با ورود دهها زخمی از متجاوزان
عربستانی ومزدوران آنها از پایگاه العند خبر دادند.
برخــی منابــع از آمادگــی بیــش از 4000
متجاوز عربســتانی قبل از اصابت موشــک توشکا
بــه پایگاه العند بــرای حمله به تعز خبــر دادند.
آخرین عملیات نیروهای یمنی از طریق شــلیک
موشــک توچکا به مواضع متجاوزان عربســتانی،
عملیات بیرق در استان مارب بود که منجر به کشته
وزخمی شــدن دهها تن از متجاوزان عربســتانی ،
اماراتی ومزدوران شرکت بلک واتر همچنین انهدام
اتاق عملیات متجاوزان وســامانه کنترل پیشرفته
هواپیماهای شناسایی ودستگاه رصد وکنترل آنها
شــد .عربستان و برخی کشــورهای عربی دیگر با
حمایت آمریکا از ششم فروردین  ،94حمالت هوایی
و دریایی علیه یمن را آغاز کردند و تاکنون بیشــتر
تأسیسات زیربنایی ،خدماتی ،بیمارستان ها ،مدارس
و حتی خانه های مسکونی مردم این کشور را بمباران
و منهدم کرده اند.

هفت روز ادامه دارد .این نشانه ها به طور معمول از هر چهار بیمار ،در یک
نفر ظاهر می شود .بسیاری از افرادی که به این ویروس آلوده هستند،
به دلیل مشــاهده نکردن عالیم اولیه ،از بروز عفونت آگاهی ندارند.
در زمان حاضر  21کشور در آمریکای مرکزی و جنوبی مواردی از ابتال
به ویروس زیکا را گزارش کرده اند .مراکز مهار و پیشگیری از بیماری ها
دراین کشــورها از زنان باردار خواسته اند در شرایط کنونی از سفر به
بولیوی ،برزیل ،کلمبیا ،اکوادور ،السالوادور ،گینه کوناکری ،گوادلوپ،
گواتماال ،گویان ،هاییتی ،هندوراس ،مارتینیک ،مکزیک ،پاناما ،پاراگوئه،
سن مارتین ،سورینام ،ساموآ ،ونزوئال و پورتوریکو خودداری کنند.
تا این زمان هیــچ درمان خاصی برای مبتالیان به ویروس زیکا به
عنوان «ویروس غافلگیرکننده سال  » 2016شناخته نشده و بهترین
راه پیشگیری و محافظت در برابر نیش حشره است.
تحقیقات ،هنوز انتقال ویروس از مادر به جنین را  100درصد تایید
نکردهوممکناستدربرخیمادرانباردار،ویروسبهجنینمنتقلنشود.
بیماری از طریق واکنش زنجیره ای پلیمراز و جداســازی ویروس از
خون تشخیص داده می شود که تشخیص این بیماری معموال به دلیل
شباهت به تب دانگ و تب زرد دشوار است.
اســتفاده از پشه بند ،حشــره کش ها و پوشاندن بدن ،بستن در و
پنجره و توجه به نظافت منزل به ویژه دور کردن زباله از خانه ،مهمترین
روش های پیشگیری از رشد و تکثیر پشه ناقل «آئه دس» ()Aedes
است که معموال در آب ساکن موجود در سطل ،گلدان ،ظروف و پارچ
تخم ریزی می کند.

تاکید رئیس جمهوری فیلیپین بر تصویب توافقنامه صلح با مسلمانان
«بنیگنــو آکینو» رئیس جمهــوری فیلیپین
دســتور داد تا تالش ها برای تصویب توافقنامه
صلح با مسلمانان این کشور در کنگره بیشتر شود
و این توافقنامه قبل از پایان دوره ریاست جمهوری
وی به نتیجه برسد.
به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری فرانسه ،البته
رهبرانکنگرهتصویبتوافقنامهصلحتاقبلازپایان
دوره ریاست جمهوری آکینو در ماه ژوئن (خرداد)
بعید اســت.انتخابات ریاست جمهوری فیلیپین
ماه مه ســالجاری میالدی (خــرداد  )95برگزار
می شود تا جایگزین ‹بنیگنو آکینو› تعیین شود.
‘هرمینیو کولوما› سخنگوی ریاست جمهوری از
دستور ویژه رئیس جمهوری برای برپایی جلسات
با طرف های مذاکره در روند صلح خبر داد.
آکینو امیدوار است با تصویب این توافقنامه در
کنگره و بسته شدن پرونده آن ،به یک توافقنامه
صلح بــا بزرگترین گروه معتــرض تحت عنوان
جبهــه آزادیبخش اســامی مورو دســت یابد.
پیش نویس این قانون با هدف پایان دادن به جنگ
در جنوب جزیــره میندانائو و ایجاد یک منطقه
خودمختار مسلمان نشین در جنوب این جزیره
که به توافق دولت و معترضان رســیده به کنگره
ارسال شده است.مخالفت برخی از قانون گذاران
با پیش نویس ارایه شده از سوی رئیس جمهوری،
تصویب آن را به تعویق انداخته است.
‘دلس ترزیتــا› رئیس تیم مذاکره کننده صلح
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ریاســت جمهوری نیز از تصمیــم دولت برای
مذاکرات با جبهه آزادیبخش اسالمی مورو و دیگر
گروه ها خبر داد.
وی افــزود :ما باید هــر کاری را کــه اجرای
کامــل توافقنامــه جامع صلــح را تضمین می
کند انجــام دهیم.به گفته پلیس ملی فیلیپین،
در ســال  2015میالدی ،یک میلیــون و 200
ســاح گرم مجوزدار در این کشــور ثبت شده
و این در حالی اســت که  600هزار ســاح گرم
دیگر بــدون مجــوز در فیلیپین وجــود دارد..
مجازات حمل اسلحه بدون مجوز در فیلیپین تا
شش سال زندان به همراه دارد.مالکیت اسلحه یک
موضوع حساس در فیلیپین بوده و بسیاری از مردم
برای محافظت از خود سالح گرم حمل می کنند.
پلیس ملی فیلیپین در این مورد بیش از  500نفر
را دستگیر کرده است.

هشدار مجدد مالکی
نسبت به توطئهها برای تجزیه عراق
نخســت وزیر سابق و رئیس «ائتالف دولت
قانــون» عراق با هشــدار مجدد نســبت به
توطئههای جدید علیه کشورش ،از رسانههای
عراقی خواســت این نقشهها را کشف کرده و
بر مال سازند.به گزارش پایگاه خبری المسله،
نوری مالکی ،نخســت وزیر ســابق و رئیس
ائتالف دولت قانون عراق در ســخنرانی که به
مناسبت بزرگذاشــت اهالی رسانه در استان
نجف داشت ،گفت :ما در کشور به رسانههای
مبارز و خبرنــگاران و چهرههای رســانهای
مجاهد که بــا اندیشــههای دروغ و حقایق
تحریف شده مبارزه کنند ،نیاز داریم .شرایط
اســتثنایی عراق به گونهای است که به کالم
و موضعگیری که حقیقت را منعکس سازد و
توطئهها و نقشههای شــرورانه را برمال سازد
نیاز دارد .مالکی در ادامه اظهار داشــت :امروز
منطقه با چالشهایی مواجه اســت که برخی
تصور میکننــد این چالشها تنها محدود به
عراق است و درک نمیکنند که این چالشها
به کل منطقه ضربه خواهد زد .دبیرکل حزب
«الدعوه» عراق در ادامه هشدار داد :برگهای
جدیدی از توطئه گشــوده خواهد شد اما با
عناوینی جدید و هدف از این توطئهها تقسیم
کشــور و ایجاد اختالف طائفــهای در عراق
اســت .رئیس «ائتالف دولت قانون» در ادامه
از رســانههای عراقی خواست این توطئهها و
جرایم را کشف کرده و برمال سازند و ازهرگونه
اقدامی که از سوی سران فتنه و تروریسم درهر
کشوری علیه بشــریت انجام میشود غفلت
نورزند .وی در ادامه از اهالی رســانه خواست
در حمایت از نیروهای داوطلب مردمی که با
توطئهای خطرناک مواجه هســتند و ماهیت
این نیروها را هدف گرفته نقش بزرگتری ایفا
کنند .مالکی در  22ژانویه نیز نســبت به آغاز
ظهور آنچه «نشانههای تقسیم عراق» پس از
شکست توطئه سرنگونی پایتخت خوانده بود و
نیز سوء استفاده دشمن از سالح طائفهگرایی
هشدار داده بود.
سفرعبداهلل عبداهلل به هند
رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان
برای شرکت در کنفرانس مبارزه با تروریسم
در شــهر «جیپور» هند امروز وارد این کشور
می شــود.به گزارش مهر به نقــل از «اندیا
تودی»« ،عبداهلل عبداهلل» رئیس اجرایی دولت
وحدت ملی افغانســتان در سفری  ۴روزه و
با هدف مبارزه با تروریســم ،آزادسازی ویزا و
بهبود روابط تجاری ،امــروز وارد «دهلی نو»
پایتخت این کشور می شود«.مجیب الرحمن
رحیمی» سخنگوی ریاست اجرائیه افغانستان
گفت :وی در این ســفر با «نارنــدرا مودی»
نخســت وزیــر« ،پرناب موکرجــی» رئیس
جمهور« ،سشما سوراج» وزیر خارجه« ،اجیت
دوول» مشاور شــورای امنیت ملی هند نیز
دیدار و گفتگو خواهد کرد.وی افزود :عبداهلل
عبداهلل هم چنین ضمن شرکت در کنفرانس
در مــورد همکاری های منطقــه ای در مورد
بندر «چابهار» و چگونگی استفاده مشترک از
این بندر هم سخنرانی می کند   .هم چنین
در جریان این ســفر ،یادداشــت تفاهم میان
وزارت های تجارت افغانستان و هند نیز امضاء
خواهد شد.عالوه بر این قرار است در این سفر
توافق در مورد معافیت ویزا برای پاسپورت های
سیاسی هم به امضاء برسد.رئیس اجرایی دولت
وحدت ملی افغانستان همچنین با گروهی از
مهاجران ،دانش آموزان  و تاجران افغانستان
در هند نیز دیدار خواهد دید.
اولین حضور اوباما در یک مسجد
برای مبارزه با اسالم هراسی
روزنامه واشنگتن پست با انتشار این خبر به
نقل از کاخ سفید نوشت :این اقدام در راستای
بخشــی از راهبرد دولت برای ترویج بردباری
مذهبی در زمانی اســت که لفاظی های ضد
اســامی با توجیه ارتباط با تروریسم در حال
رشد است.براساس برنامه اعالم شده ،قرار است
اوباما در مرکز جامعه اسالمی بالتیمور نزدیک
واشــنگتن حضور یاید که یکی از بزرگترین
مراکز مذهبی مســلمانان در مرکز آتالنتیک
اســت و هزاران نفر از مسلمانان آمریکا برای
عبادت به ایــن مکان مراجعه مــی کنند و
مدارس مذهبی نیز در آن فعال است.
این نشــریه نوشــت :اوباما معتقد است که
مسلمانان دوســتان ،همکاران همسایگان و
قهرمانان ورزشی آمریکا هستند و حتی لباس
دفاع از کشــور را به تن دارند.این اظهارات در
حالی مطرح می شود که بسیاری از ایالت های
آمریــکا اعالم کــرده انــد از ورود مهاجران
مسلمان به این مناطق جلوگیری می کنند.
افزون بر این ،پیشــتر «دونالد ترامپ» نامزد
جنجالی جمهوری خواه آمریکا اعالم کرد که
باید جلوی ورود مسلمانان به این کشور را گرفت.
مسلمانان ،سیاهپوستان و سرخپوستان همواره
از اقلیت های تحت فشــار در آمریکا بوده اند
که تحت سیاســت های تبعیض نژادی قرار
دارند و کاخ ســفید تاکنــون برای تغییر این
وضعیت و پایان موج اسالم هراسی که توسط
رسانه های این کشور دامن زده می شود هیچ
اقدامی نکرده اند.

