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مذاکرات فشرده در لبنان برای حل بحران
ریاستجمهوری
سعد حریری رئیس جریان المستقبل که برای
پایــان دادن به بحران ریاســت جمهوری لبنان
به کشورش بازگشــته ،مذاکرات گستردهای را با
طرفهای سیاســی این کشور آغاز کرده است.به
گزارش پایگاه العهد لبنان ،سعد حریری در ادامه
مذاکرات خود برای رســیده به اجماع بر سر یک
کاندیدا به عنوان رئیس جمهور لبنان ،روز گذشته
با ســمیر جعجع ،رئیس حزب «القوات البنانیه»
دیدار کرد.جعجع پــس از دیدار با حریری گفت:
نشست صریح و روشنی داشتیم و در مورد مسائل
مربوط به ریاست جمهوری بحث کردیم .به نظرم
اختالفات تا حدود زیادی کنار گذاشته شد.حریری
پس از آن با میشل عون ،رئیس فراکسیون تغییر
و اصالح در پارلمان لبنــان و نامزد اصلی جریان
مقاومت لبنان برای ریاســت جمهوری نیز دیدار
کرد.بنابر اعالم شبکه المنار ،جو دیدار میان حریری
و عون بسیار خوب و سازنده بوده و دو طرف توافق
کردند که نشستهایشان ادامه یابد.پست ریاست
جمهوری لبنان که بیش از  2ســال است خالی
مانده ،باعث شــده که دیگــر نهادهای حکومتی
این کشور از جمله دولت و پارلمان نیز نتوانند به
طور صحیح به وظایف خود عمل کنند .اختالفات
سیاسی گسترده میان جناحهای مختلف لبنان به
ویژه جنا ح  14مارس به رهبری جریان حریری و
جناح  8مارس به رهبری حزباهلل لبنان باعث شده
که بر سر هیچ یک از دو نامزد اصلی پست ریاست
جمهوری یعنی میشــل عون و سلیمان فرنجیه
توافق به دست نیاید.گرچه هردو نامزد از حامیان
مقاومت لبنان ،جناح مخالف حریری محســوب
میشوند اما وی و جریان المستقبل از فرنجیه به
عنوان نامزد اصلی خود حمایت میکنند و حزباهلل
نیز میشل عون را نامزد خود میداند.
حریت خبر داد:
ناتو در اندیشه همکاری بلند مدت
با عراق است
یک رونامه چــاپ ترکیه از تصمیم ســازمان
آتالنتیک شمالی (ناتو) برای همکاری بلند مدت
با عراق خبر داد .به گزارش مهر ،حریت با اشاره به
آموزش نیروهای عراقی از سوی نیروهای ناتو در
مرکز آموزشی «ملک عبداهلل» در اردن اعالم کرد
که ســازمان آتالنتیک شمالی در اندیشه افزایش
همکاری های خود با بغداد اســت .برنامه آموزش
نظامیان عراقی در اردن بخشــی از طرح «برنامه
ایجاد ظرفیت دفاعی ناتو» برای عراق اســت که
در پاسخ به درخواست دولت عراق صورت گرفت.
این برنامه مناسب با نیازهای ارتش عراق تدوین
شده و طی آن قرار است ناتو در فعالیتهایی که
میتواند بیشترین همکاری و آموزش تخصصی را
داشته باشد ،شرکت کند .این برنامه شامل مشاوره
در بخش اصالحات امنیتی ،آموزش نظامی ،خنثی
ســازی تجهیزات انفجاری ،دفاع سایبری ،برنامه
ریزی شهری فوری ،برنامه ریزی شهری نظامی،
پزشــکی نظامی و همکاری پزشکی میشود .این
برنامه آموزشی بخشی از کمکهای ناتو به عراق
برای تقویت ظرفیتهای دفاعی ،اصالحات امنیتی
و افزایش توانایی در ایجاد ثبات منطقهای است.

بینالملل

تشدید بحران آب در کمین امنیت کشورهای غرب آسیا

خبر

وضعیت امنیتی پایتخت و پنج ایالت هند
قرمز شد
وزارت کشور هند روز شنبه با افزایش احتمال
حمله های تروریستی ،وضعیت امنیتی دهلی نو
پایتخت و ایالت های راجستان ،گجرات ،پنجاب ،
ماهاراشــترا و جامو وکشــمیر را قرمز اعالم کرد.
به گزارش ایرنــا ،مقامات اطالعاتی هند به دنبال
حملــه چند روز گذشــته ارتش هنــد به چند
پایگاه شــبه نظامیان در داخل پاکستان ،احتمال
حمله های تروریســتی در دهلی نو و پنج ایالت
این کشــور را در روزهای آینده زیــاد می دانند.
حمله دو روز گذشــته ارتش هند به هفت پایگاه
شــبهنظامیان در ســه کیلومتــری عمق خاک
پاکستان و کشته شدن تعدادی از شبه نظامیان و
نیروهای نظامی ،باعث صدور این هشدار شده است.
ژنرال سینگ سخنگوی وزارت دفاع هند روز گذشته
اعالم کرد که در حمله ارتش هند به هفت پایگاه
شبه نظامیان در خاک پاکستان  35شبه نظامی
و  9نیروی نظامی پاکســتانی کشته شده است.
براســاس گــزارش ســازمان هــای اطالعاتی
هنــد  ،گروههــای تروریســتی وابســته بــه
ســازمان اطالعــات پاکســتان خــود را برای
حملــه بــه پایتخــت هند آمــاده مــی کنند.
‘راجنات ســینگ ‹ وزیر کشور هند در نشستی
بــا مقامــات امنیتــی و اطالعاتی این کشــور
میزان خطــر حمله انتقــام جویانــه گروههای
تروریســتی وابسته به پاکســتان را بررسی کرد.
مقامــات امنیتــی در دیــدار با وزیر کشــور با
اشــاره بــه باال بــودن میــزان خطر از ســوی
گروههــای تروریســتی افزودند ممکن اســت
گروههــای تروریســتی از پناهگاههــای خــود
خــارج و بــرای حمله عــازم پایتخت شــوند.
در این جلســه همچنین در خصوص راه اندازی
جنــگ نیابتی پاکســتان علیه هند با اســتفاده
از افــراط محلــی هشــدار داده شــده اســت .
پلیسونیروهایامنیتیازروزگذشتهتدابیرامنیتی
شدیدی را در فرودگاهها  ،ترمینال های مسافربری ،
مناطق تاریخی مهم مانند تاج محل ،قلعه ســرخ
و مراکــز خرید پایتخت هند به اجرا گذاشــتند.
یک مقام امنیتی هند با بیان اینکه هشدار قرمز در
پایتخت ممکن اســت تا پایان ماه میالدی جاری
ادامه داشته باشد افزود :احتمال حمله انتقامجویانه
در  10تا  15روز آینده بسیار زیاد است.
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همدلی ـ غفار نیکنام راد -در گزارش توسعه
جهانی آب ســازمان ملل متحد که اخیرا ً منتشر
شده میخوانیم :صدها هزار نفر از مردم خاورمیانه
و شــمال آفریقا (به ویژه در الجزایر ،اردن ،لیبی،
مراکش ،فلسطین ،سودان ،سوریه و یمن) در سال
 2016بدترین کمبود آب در دهههای گذشــته را
تجربه میکنند .عوامل متعددی به وضعیت فعلی
دامــن زده و آن را تشــدید کرده اســت از جمله
تغییرات آب وهوایی ،بیابــان زایی ،آلودگی آب و
استفاده بیش از حد از منابع طبیعی .عالوه بر اینها
اطالعات ناکافی ،آموزش نادرست و عدم ارتباط این
مشکالت و چالشها را بیشتر کرده است .ناآگاهی از
شیوههای زندگی سازگار با محیط زیست و یا تعهد
نداشــتن به آن ،عامل دو چندان شدن مشکالت
است .به همه اینها باید عدم مدیریت درست دولت
در کاهش بالیای طبیعی ،مناقشات و بحرانها را
اضافه کرد که اوضاع را وخیمتر کرده است.
الجزایر ،بدترین خشک سالی را در  5دهه اخیر
تجربه کرده اســت .مانند بســیاری از کشورهای
منطقه کشــاوری در آن به میزان بارش در فصل
باران بستگی فراوانی دارد .با توجه به زیرساختهای
توسعه نیافته ،تولید غالت در این کشور  40درصد
در ســال جاری کاهش یافته است .باوجود ثروت
فراوان نفت و گاز ،الجزایر در اطمینان یافتن از منابع
کافی آب برای جمعیت اش شکست خورده است.
الجزایــر در بحرانی قرار گرفته که در نتیجه آن با
تظاهرات مردمی روبه رو است.
لیبی حتی با بی ثباتی بیشتری مواجه شده که
سالها جنگ داخلی به آن دامن زده است .کاهش
قدرت مرکزی جریان توزیع آب را تضعیف کرده و
کمبود آب در کشــور بیداد میکند .سال گذشته
سازمان ملل دســت به کار شد تا برای بخشی از
جمعیت کشــور که به آب نیاز داشتند  5میلیون
لیتــر آب فراهم کنــد .در اردن کمبود آب تا حد
ویرانگری رخ داده است ،به خصوص در شهر برزگی
مانند امان .اردن تخمین زده که میتواند آب مورد
نیاز برای دو میلیون نفــر را فراهم کند .در حالی
که جمعیت این کشور در حدود 6میلیون نفر است
حتی بدون در نظر گرفتن 1,5میلیون مهاجر سوری
که در حال حاضر در این کشور اقامت دارند.
در زمان کمبودها ،پناهندگان اولین گروههایی
هستند که اثرات مخرب را درک میکنند .ذخیره
آب کمپها هم در اردن و هم در لبنان به کمترین
میزان ممکن رسیده است .مشکلی که میلیونها
نفر را تحــت تأثیر قرار میدهــد ،افرادی که هم
اکنون نیز در گرمایی ســوزان روزگار میگذرانند.
در روکبان ،کمپ پناهندگانی در مرزهای مشترک
اردن با سوریه و عراق ،بیشتر از 85هزار و  500نفر
به ندرت در روز  5لیتر آب برای نوشیدن ،پخت وپز
و شستوشو دریافت میکنند.
اوضاع در یمن هم به شکل مشاب ه تیره و تار است.
این کشــور همچنان در خشونت و جنگ داخلی
غرق اســت و هیچ دولت کارآمدی برای مدیریت
منابع آب وجود ندارد .صنعا ،پایتخت کشــور در
10ســال آینده به طور کلی خشک خواهد شد .و

خاورمیانه ،منطقه قرمز آبی

اکنون هم نیمی از جمعیت این کشور به منابع آب
پاکیزه دسترسی ندارند و به همین علت بیماری و
مرگ در این کشــور گسترش یافته است .سازمان
ملل تخمین میزند که 14هزار کودک زیر  5سال
از سوء تغذیه و اسهال مرده باشند .در همین حال
کشاورزان برای دسترسی به آب ،زمین را بیش از
هر زمان دیگری حفــر کر دهاند .برخی از چاهها تا
 500متر عمق دارند و هیچ مقرراتی برای کنترل
این روند وجود ندارد .تا مداخله مؤثر یک دولت در
این موارد راهی طوالنی در یمن باقی است اما این
دخالت هم اکنون مورد نیاز و در واقع ضروری است،
مانند سایر کشــورهای خاورمیانه و شمال آفریقا.
برای شروع ،دولتهای این کشورها باید کشاورزی
را با شیوههای نوین مدرن کنند ،از جمله با آموزش
کشاورزان و معرفی ابزارهایی برای آبیاری کارامدتر.
کاهش وابســتگی کشــاورزی در این کشورها به
نزوالت آسمانی ضروری است.
تغییرات اقلیمی توفانها را شــدیدتر ،دورههای
ســرما را طوالنیتر و منابع آبی را خشک میکند،
اما آیا میتواند به وقوع یک جنگ دامن زند؟ نتایج
پژوهشی جدیدی که در مجله آکادمی ملی علوم
ایاالت متحده منتشــر شــده ،حکایت از آن دارد
خشکسالی در سوریه که به علت گرم شدن زمین،
شدت بی سابقهای یافته بود ،ناآرامیهای اجتماعی
آن کشــور را به ســمت یک خیزش همگانی در
سال ٢٠١١سوق داده است؛ منازعهای که چندی
اســت به یک بحران داخلی گســترده با ابعادی
بینالمللی بدل شده است .از این منظر رود فرات
یکی از چالشهای اساسی بین سه کشور ترکیه،
سوریه و عراق است و حتی اروند رود که روزگاری
یکی از دالیل مناقشه جنگ بین ایران و عرق شد،
توجه به منابع آب شیرین اهمیتی دوچندان برای
سیاست مداران کشــورهای منطقه دارد .دجله و
فرات را باید شریانهای حیاتی خاورمیانه دانست
که حیات کشورهای ترکیه ،سوریه ،عراق و جنوب
غرب ایران را به خود وابســته کردهاند .بیش از 90
درصــد آب فرات و بیش از  56درصد آب دجله از
خاک ترکیه تأمین میشود و از سویی نیز نزدیک
به  85درصد از آب شیرین مصرفی کشور عراق و

بینتیجه ماندن رایزنی تازه آمریکا و روسیه بر سر
آتشبس در حلب

آخرین تماس تلفنی وزیران خارجه دو کشور
آمریکا و روســیه بینتیجه ماند .دارندگان حق
وتو در شــورای امنیت نیز بر ســر پیشنویس
قطعنامــه آتشبس رایزنی کردند .واشــنگتن و
مســکو همچنان بر ســر روند اوضاع در سوریه
و برقــراری آتشبــس در حلب اختــاف نظر
دارند.
بــه گــزارش رویترز جــان کری و ســرگئی
الوروف ،وزیران خارجه آمریکا و روسیه شامگاه
جمعه ( ۳۰سپتامبر) تماسی تلفنی داشتند که
طبق اعالم وزارت خارجه آمریکا حاصل چندانی
نداشت.
قرار اســت که تماسهای طرفین ادامه یابد،
اگرچــه خطر قطع گفتوگوهــا همچنان وجود
دارد .آمریــکا روز پنجشــنبه روســیه را تهدید
کرده بود که بــه همکاریهای دیپلماتیک خود
با این کشــور در ارتباط با سوریه پایان خواهد
داد.
رویترز به نقل از وزیر خارجه روســیه گزارش
داد کــه مســکو در فکــر برداشــتن گامهایی
در راه «عادیســازی» وضعیــت در حلــب
است.
الوروف در عیــن حــال آمریــکا را بــه
طــور تلویحــی متهــم کرد کــه بــا مواضع و
سیاســتهای خود بــه جنــگ و درگیری در
ســوریه دامن میزند ،چرا کــه «تفاوتی میان
شورشــیان میانهرو و گروههای تروریستی قائل
نمیشود».
حــدود یک و نیم هفته پیش بود که آتشبس
در ســوریه بــا شکســت مواجه شــد و آتش
جنگ در این کشــور بار دیگر شــعلهور گردید.

ائتــاف نظامی بــه فرماندهی آمریــکا مواضع
ارتش ســوریه را مورد حمله هوایــی قرار داده
بود.
بــا پایان گرفتــن آتشبس ،ارتش ســوریه با
پشــتیبانی هوایی روسیه عملیات گسترده خود
را برای تصرف حلب آغاز کرد.
چندین کامیون یــک کاروان امدادی که قرار
بود به جنگــزدگان در منطقه حلب کمک کند
نیز بمبارن شــد .آمریکا در این ارتباط روســیه
و حکومت ســوریه را متهم کرد که دستور این
حمله را داده اســت؛ اتهامی که مسکو آن را رد
میکند.
بــان کیمون ،دبیــر کل ســازمان ملل ،روز
جمعه ( ۳۰سپتامبر) اعالم کرد که یک شورای
داخلی پرونده حمله به کاروان امدادی را بررسی
خواهد کــرد ،تا جزئیات این رویداد مشــخص
شود.
از ســوی دیگر پنج عضو دائم شورای امنیت
سازمان ملل که از حق وتو برخوردارند ،روز جمعه
در مورد پیشنویــس قطعنامهای برای برقراری
آتشبس دوباره در حلب بــه رایزنی پرداختند.
متن پیشنویس این قطعنامه را فرانسه ارائه کرده
است.
خبرگــزاری فرانســه بــه نقــل از محافــل
دیپلماتیــک گــزارش داد که قرار اســت ،متن
پیشنویس این قطعنامــه در روزهای آینده در
ســطح کارشناســان مورد بحث و بررسی قرار
گیرد.
هــدف قطعنامه این اســت کــه آتشبس در
ســوریه بار دیگر برقرار شــود ،تــا کمکهای
بشردوستانه به جنگزدگان منطقه حلب میسر
گردد.
به گفت ه یــک مقام دیپلماتیک ،فرانســه روز
دوشــنبه ( ۳اکتبر) طــرح پیشنویــس را به
تمامــی اعضای شــورای امنیت ســازمان ملل
ارائــه خواهد کرد ،تــا «راهکاری بــرای پایان
دادن بــه اتهامــات متقابــل طرفیــن جنگ و
همچنیــن برونرفت از بنبســت دیپلماتیک به
دست آید”.

 35درصد از آب شیرین مصرفی سوریه از این دو
رود و سرچشمههای آن تأمین میشود .همچنین
با اجرای طرحهای آبی ترکیه این منابع را تا نصف
کاهش میدهد .خطر این رخداد این است که با این
کار در عراق نیمی از اراضی کشاورزی و در سوریه
بیــش از  80درصد اراضی خشــک به حال خود
رها شــدهاند .این موضوع عراق و سوریه را در برابر
تهدیدهای اجتماعی ،سیاســی و زیست محیطی
بسیار ناپایدار و آسیب پذیر میکند.
این در حالیست که دولت رجب طیب اردوغان
در حــال نهایی کردن پــروژه طوالنی مدتش در
جنوب شرق آناتولی اســت ،یعنی سد ایلیسو بر
روی رودخانه دجله و در نزدیکی مرز ســوریه .سد
ایلیسو جدیدترین پروژه ترکیه به منظور استفاده
از نیروگاههــای برق آبی بــر رودخانههای دجله و
فرات است .زمانی که این سد ساخته شود1200 ،
مگاوات برق تولید خواهد کرد که حدود  2درصد
از نیاز برق ترکیه است .پروژه جنوب شرق آناتولی
شامل ساخت  22ســد و  19نیروگاه برق آبی بر
روی حوضه آبی دجله و فرات است ،منطقهای که
چندین جنگ بینالمللی بر سر آب در آن رخ داده
است.
بزرگترین بازنده فعالیتهای ترکیه در باالدست
رودخانه ،عراق و با درجه کمتر سوریه است .عراق
در طول تاریخ از این رودخانه استفاده کرده است و
این رودخانه تاالبهای فصلیای را به وجود میآورد
که برای تأمین مواد غذایی ضروری هستند .اما این
آب در طول دهه گذشــته ،حتی قبل از اتمام سد
ایلیسو ،در حال کاهش است .در حقیقت هم اکنون
در شمال عراق و سوریه ،خشکسالی طوالنی مدتی
رخ داده اســت ،که بعضی از تحلیلگران معتقدند
که این مســئله به ظهور داعــش در این منطقه
کمک کرده است .براساس بعضی از پیشبینیهای
حداکثری ،بــا توجه به تغییــرات آب و هوایی و
فعالیت سد در باالدســت رودخانه ،دجله و فرات
تا ســال  2040به دریا نخواهند رســید .تغییرات
اقلیمی منشــا نگرانیهای بســیاری برای امنیت
ملی ،منطقهای و بینالمللی اســت .جنگ سوریه
اکنون حیاتی مختص به خود یافته است ،اما این
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خشکســالی بود که پس از تشدید آن به واسطه
تغییرات اقلیمی ،نقشی مهم در واسازی کالفهای
اجتماعی ایفا کرد .نکته اساسی این است که هرچند
جنگ و درگیری غرب آسیا متناظر بر رقابتهای
منطقهای ،فرا منطقهای و بنیادگرایی است ،اما نقش
غیر مستقیم ناامنی موجود در منطقه را میتوان در
اثر خشکسالی و کم آبی دانست.
در عیــن حال جهت جبران کــم آبی ،برخی از
کشــورها همچون مغرب و اردن ،در حال حاضر
برخــی از این قدمهای مهم را در راســتای بهبود
کشاورزی برداشتهاند .هیچ کشوری نمیتواند این
کار را به تنهایی انجام دهد .همکاریهای منطقهای
و بینالمللی به شــدت نیاز اســت .کشــورهای
خاورمیانه و شمال آفریقا باید به یکدیگر در اجرای
ایــن پروژهها و این مــدل برنامهها کمک و از هم
حمایت کنند .عالوه بر این باید به سرمایهگذارهای
اضافی داخلی و بینالمللی اجازه داده شود تا برای
تأمین منابع مالی تعمیر زیرساختهای پیر آبی ،در
کنار انجام پروژههای جدید مانند سدها با طراحی
نوین و مخــازن آب فعالیت کنند .همچنین باید
تالشهای بیشــتری برای حفاظت از منابع آبی
موجود انجام گیرد.
اینهــا کارهایی اســت که باید توســط دولت
انجام شــود اما عموم مردم هم نقش مهمی بازی
میکنند .شــهروندان باید در ابتدا آگاه شــوند نه
تنها دربــاره چگونگی اســتفاده معقولتر از آب
بلکه درباره نحوه محافظت در برابر خطرات ناشی
از فجایــع آب وهوایی .بــرای بخش خصوصی و
ســازمانهای غیردولتی ،ارتقای مدیریت آب در
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یک فرصت بزرگ
برای سرمایهگذاری در بخش خدمات توزیع آب و
فنآوریهای مربوط به آن است .تخمین زده میشود
که بازار منطقهای خدمات مربوط به بهداشت آب
در حدود  200میلیارد دالر ارزش داشــته باشــد.
پروژههایی ایــن اهداف را بــرآورده میکنند که
بتوانند هوشمند سرمایهگذاری کنند.همه اینها
اما به دولتها بستگی دارد که بتوانند گامهای اول
را به درستی بردارند .اگر آنها اقدامی برای حفظ
منابع آب و استانداردســازی عرضه انجام ندهند،
جمعیت در معرض خطــر همچنان رنج خواهند
برد.
وضعیتی که به ســادگی میتواند به ناآرامی یا
حتی بدتر تبدیل شود .اگر کاری برای این وضعیت
صورت نگیــرد کل منطقه با چالــش آب مواجه
خواهد شــد ،از آن دست چالشهایی که میتواند
آتش جنگهای آینده را شــعلهور کند .در جلسه
بعدی کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون سازمان
ملــل در تغییرات آب وهوایی ،که در مغرب در ماه
نوامبر برگزار میشــود ،مســئله آب باید در رأس
دستور کار قرار گیرد .با توجه به این که بیش از 80
درصد از کشــورهایی که در مبارزه با تغییرات آب
وهوایی نقــش دارند در آینده با چالش آب روبهرو
خواهد شد ،نمیتوان برای ایجاد هماهنگی در میان
دولت ها و کشورهایی که نقشی بزرگ در صحنه
بینالمللی ایفا میکنند ،تأخیری ایجاد کرد.

مرکل :تغییری در سیاست مهاجرتی آلمان
ایجاد نکردم
«آنــگال مرکل» صدر اعظم آلمان که دو هفته
پیش گفته بود اگر می توانست زمان را به عقب
بازگرداند تالش می کــرد آمادگی بهتری برای
مقابله با پناهجویان کســب کند ،تاکید کرد که
تغییری در روند سیاســت مهاجرتی اش ایجاد
نکرده است.
صدر اعظم آلمان که حزب متبوعش موســوم
به حزب دمکرات مســیحی ( )CDUماه گذشته
در دو انتخابــات ایالتــی شکســت خــورد ،در
گفتو گــو با روزنامه آلمانی «زگزیش زایتونگ/
 »Saechsische Zeitungگفــت ،تغییــری
در سیاســت درهای بازش بــه روی پناهجویان
ایجاد نکرده اســت و تغییری در این روند به جز
تالشی منســجم در چند ماه گذشته نمی بیند.
مــرکل افزود که از تابســتان گذشــته تاکنون
«بــر روی راه حــل هایی کــه به نفــع مردم
آلمــان و اروپــا اســت» ،کار کــرده اســت.
این مقــام آلمانی افزود :چنیــن راه حل هایی
شامل حفاظت از مرزهای خارجی اروپا و مبارزه
با دالیل هجوم پناهجویان از مناطق خاورمیانه،
آســیا و آفریقا بوده اســت .آلمان ،همچنین در
تالش برای ایجــاد نظم در روند مقابله با هجوم
پناهجویان بوده است و ما به دنبال جلوگیری از
تکرار اتفاقات سال گذشته هستیم و در حقیقت
پیشرفت عظیمی را در  12ماه گذشته داشته ایم.
آلمــان ،روز جمعــه پیش بینی هــای قبلی را
دربــاره تعداد مهاجران و پناهجویانی که ســال
گذشــته وارد این کشور شدند ،به  890هزارنفر
کاهــش داد .پیــش بینــی های قبلی نشــان
میداد که این کشــور در سال  2015میالدی،
میزبان یــک میلیون و صدهزار نفر خواهد بود.
این کشور اعالم کرده که از ابتدای سال 2016
تاکنون حدود  210هزار نفر وارد آلمان شده اند.
مــرکل گفــت کــه هــدف کنونــی ،تــاش
بــرای اخــراج پناهجویانــی اســت کــه
حــق پناهندگــی در آلمــان را ندارنــد.
وی توافق بر ســر ســهمیه های قانونی توزیع
عادالنــه پناهجویــان بیــن اعضــای اتحادیه
اروپــا را یکی دیگر از اهداف کنونی برشــمرد.
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مــرکل ،همزمــان بــا هجــوم پناهجویانی از
کشورهای جنگ زده سوریه ،عراق و افغانستان
بــه اروپا گفته بود که کشــورش محدودیتی در
زمینه پذیــرش پناهجویان ندارد .هر چند هنوز
هــم تعدادی از پناهجویان تــاش می کنند به
صــورت هفتگی وارد المان شــوند امــا ظاهرا
عزیمت به آلمان اکنون دشــوارتر شــده است.
آلمان در اوت (مرداد) گذشــته از ورود 1070
نفر از میان دو هــزار و  300نفر از پناهجویانی
کــه در مــرز این کشــور با اتریش ســرگردان
هســتند ،جلوگیری کرد؛ موضوعی که روزنامه
آمریکایی واشــنگتن پســت از آن بــه عنوان
عامــل ناامیــدی پناهجویانی یاد کــرده که به
دنبال تعهد مرکل درباره سیاســت های درهای
بازش ،این کشور را بهشت پناهجویان بدل کرد.
حزب سوســیال دمکرات آلمــان در انتخابات
داخلــی ایالــت برلین کــه روز دوشــنبه (29
شــهریور) برگزار شــد ،با از دســت دادن 6.7
درصد از آرای خود 21.6 ،درصد آرا را به دست
آورد و حزب دمکرات مســیحی نیز با ســقوط
 5.7درصــدی ،بــه  17.6درصد از آرا دســت
یافت.
مــرکل نتیجــه انتخابــات برلیــن را «تلخ»
خواند و مســئولیت شکســت حــزب حاکم را
پذیرفت اما از سیاســت درهــای بازش در قبال
پناهجویــان بــه ویژه مســلمانان دفــاع کرد.
در حالی که تا زمان برگــزاری انتخابات فدرال
تنها یک ســال باقی مانده است ،شکست حزب
مرکل در این دو انتخابات محلی به مثابه دست
رد رای دهندگان به سیاســتهای درهای بازش
قلمداد می شود.

درخواست رهبر هنگکنگ برای
اتحاد با چین
رهبــر هنگکنــگ در واکنش بــه افزایش
زمزمهها برای اســتقالل از چین خواستار اتحاد
با پکن براساس سیستم سیاسی موجود شد .به
گزارش ایســنا ،خبرگزاری فرانسه گزارش کرد
که لئونگ چــون ـ یینگ ،رهبــر هنگ کنگ
در ســخنرانی ســاالنه خود به عنوان بخشی از
مراســم روز ملی چین گفت« :این دو سیستم
به یکدیگر نیاز دارند ».وی در ادامه اظهاراتش از
شهروندان جوان هنگکنگ خواست که به چین
ســفر کنند و دوستی عمیق میان دو کشور را از
نزدیک مشــاهده کنند .به هنگام سخنرانی وی
گروهی از قانونگذاران طرفدار دموکراسی با قطع
سخنرانیاش ،خواستار استعفای وی شدند .برخی
از قانونگذاران جدید که در انتخابات اخیر پیروز
شدند و خواستار خودمختاری و استقالل هنگ
کنگ بودند در مراسم سخنرانی رهبر هنگ کنگ
شرکت نکرده و آن را تحریم کردند .در همین حال
سخنگوی شورای دولت چین ،مسئول رسیدگی
به امور هنگ کنگ و ماکائو گفت« :ما شدیدا با
فعالیتهای مرتبط با استقالل هنگ کنگ به هر
شکلی در داخل و خارج از مجمع قانونگذاری این
دولتشهر مخالف هستیم و از دولت هنگ کنگ
میخواهیم تا براساس قوانین دست به اقدامات و
مجازات خاطیان بزند ».در ادامه این بیانیه آمده
اســت« :برخی از کاندیداها از این انتخابات برای
ترغیب و پیگیری روند استقالل استفاده کردند.
این مساله با قانون اساسی چین و همچنین قانون
هنگ کنگ مغایر است .این روند با منافع مردم در
هنگ کنگ نیز مغایرت دارد».
سامانه انتخابات آمریکا هک شد!
یک مقام ارشد اطالعاتی دولت ایاالت متحده روز
جمعه از حمالت سایبری علیه برخی سامانههای
انتخاباتی در برخی ایالتهای آمریکا در چند ماه
گذشته خبر داد.به گزارش نسیم آنالین ،این مقام
اطالعاتی که نخواست هویتش فاش شود ،گفت
هکرها به سامانه ثبت نام رأی دهندگان در بیش
از  ۲۰ایالت نفوذ کردهاند.پلیس فدرال آمریکا ماه
گذشته و به دنبال حمله سایبری به سیستمهای
انتخاباتی دو ایالت ایلینوی و آریزونا ،به مقامات
دولتی هشدار داده بود که امنیت این سیستمها
را ارتقا دهند.جیمز کومی رئیس اف بی آی این
هفته به قانوگذاران آمریکایی گفت پلیس فدرال
آمریکا به شدت به هکرهای روسیه مظنون است
که ممکن اســت در روند انتخابات اخالل کنند.
جیمز کلپر رئیس اطالعات ملی آمریکا نیز اواخر
اردیبهشــت درباره حمالت سایبری «احتماال»
مرتبط بــا دولتهای خارجی علیــه نامزدهای
اصلی انتخابات ریاســت جمهوری هشتم نوامبر
( ۱۸آبان) هشــدار داد.کمیته کمپین انتخاباتی
کنگره حزب دموکرات آمریکا اوایل مرداد تایید
کرد که هدف یک حمله ســایبری ،مشابه دیگر
حمالت اخیر از جمله سرقت اسناد کامپیوتری
کمیته ملی حزب دموکرات قرار گرفته است.با این
حال مقامهای آمریکایی معتقدند به دلیل ماهیت
غیرمتمرکز ســامانههای انتخاباتی و این که از
سوی دولتهای محلی و بدون اتصال به اینترنت
اداره میشوند ،هرگونه خرابکاری برای هکرها را
دشوارتر میکند.آمریکا مکرر روسیه ،چین و ایران
را به انجام حمالت ســایبری علیه مراکز دولتی
و شرکت های آمریکایی متهم کرده و روسیه را
مظنون اصلی در حمالت اخیر به ســامانه های
کامپیوتری انتخابات می داند.
بحران بوکوحرام میتواند به بدترین
بحران جهان تبدیل شود
یکی از مقامات عالی سازمان ملل گفته است،
بدون حمایت مالی خیرین ،وضعیت بحرانی که
بوکوحرام در آفریقا ایجاد کرده به بدترین بحران
بشری جهان تبدیل خواهد شد .به گزارش ورلد
بولتن ،توبی النزر ،معاون دبیرکل سازمان ملل با
اشاره به منطقه جنگزده ســودان در آفریقا در
جمع خبرنگاران گفت :من در دارفور کار کردهام
اما میزان و عمق آســیبی که مــن در نیجریه
دیدهام به هیچ وجه قابل مقایســه با تجربه من
نیست.گروه افراط گری بوکوحرام که در نیجریه
شــکل گرفت ،شورشی ظالمانه و وحشیانه را در
شمال شرق این کشــور به راه انداخته است ،در
حالیکه خشــونتهایش بیش از پیش در غرب
کامرون و جنوب چاد و نیجر گسترش یافته است.
سازمان ملل برای پوشش نیازهای سراسر مناطق
تحتتاثیر بوکوحرام  ۷۳۹میلیون دالر درخواست
کرده اســت اما تاکنون تنها  ۱۹۷میلیون دالر
آن تامین شده است.النزر دربارهای شرایط مالی
توضیح داد :اگر ما بــا رویکردی جامعتر به این
موضوع نپردازیم برای مثــال میزان برنامههای
امدادرسانی فوری خود را افزایش ندهیم ،چیزی
که در پایان در انتظار ماســت بزرگترین بحران
بشــری خواهد بود .وی تاکید کــرد ،بیش از ۹
میلیون تن از مردم این مناطق در وضعیت بحرانی
نیاز به کمک به سر میبرند.سازمان ملل تاکنون
در دریاچــه چاد اعالم وضعیت قحطی نکرده اما
النزر گفته اســت که در منطقه  ۶۵هزار تن در
شرایطی مشابه قحطی زندگی میکنند.سازمان
ملل همچنین اعالم کرده اســت که حدود ۸۰
هزار کودک در این منطقه ممکن اســت بر اثر
گرسنگی طی ســال آتی جان خود را از دست
بدهند.النزر توضیح میدهد که شــرایط در این
منطقه شاید تنها با سوریه قابل مقایسه باشد و
میتواند از سوریه در خصوص میزان نیاز پیشی
بگیرد.

