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بین الملل
بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر رژیم صهیونیستی
در دیدار با رئیس جمهور فرانســه گفته اســت با
اجرای آتشبس مورد توافق آمریکا و روســیه در
ســوریه در حال حاضر مخالف است ،زیرا موجب
ادامه حضور نظامی ایران در ســوریه می شــود.
آتــش بس مورد نظر که توافق نهایی بر ســر آن در جریان
دیــدار دونالد ترامپ و والدیمیر پوتین در اجالس گروه ۲۰
درهامبورگ اعالم شــد ،از روز  ۹ژوئیه ( ۱۸تیرماه) به اجرا

آزمایش مشترک موشک مافوق صوت
آمریکا و استرالیا به طور مشترک آزمایش یک موشک مافوق صوت را با موفقیت پشت سر
گذاشتند .به گزارش اسپوتنیک ،این موشک مافوق صوت در چارچوب پروژه  HIFiREاز
منطقه بومر استرالیا شلیک شد .نیروهای هوایی آمریکا و وزارت دفاع استرالیا در یک آزمایش
مشترک به همراه متخصصین موفق به طراحی موشکی شده اند که سرعت آن تا  7700مایل در
ساعت یا بیش از  12000کیلومتر در ساعت می رسد.

آمریکا

اخراجمهاجرانغیرقانونی
بدونسابقهکیفری

تحقیقات نشــان میدهد اخــراج مهاجران
غیرقانونی از آمریکا شدت گرفته و مهاجران
غیرقانونی با سابقه مجرمیت که در صد روز
اول دولــت دونالد ترامــپ از آمریکا اخراج
شــدند در مقایسه با زمان مشــابه بیش از
دو برابر شده است .دونالد ترامپ در مبارزات
انتخاباتــی وعــده داده بود کــه میلیونها
مهاجــر غیرقانونــی را اخراج کنــد و حتی
با مجرم خواندن آنها باعث جنجال شــد ،اما
بعد گفت اولویت او مهاجران غیرقانونی است
که سابقه کیفری دارند.
اما آقای ترامپ تا وارد کاخ سفید شد ،با صدور
یک فرمان اجرایی ،اولویت را تغییر داد؛ دیگر
فقط مهاجران غیرقانونی با ســابقه مجرمیت
در اولویت نبودند بلکه هر مهاجر غیر قانونی
در اولویت اخراج قرار گرفت و اکنون مقامات
فعاالنه به دنبال هــزاران مهاجر غیر قانونی
بدون ســابقه مجرمیت در آمریکا هستند تا
آنها را از خاک این کشور اخراج کنند .تخمین
زده میشــود در آمریکا یازده میلیون مهاجر
غیر قانونی زندگی میکنند.

ونزوئال

همهپرسیونزوئالییها
با یک کشته و چند زخمی!

گزارش ارسالی از ونزوئال حکایت از آن دارد
که یک زن  ۶۱ســاله که در صف رایگیری
همه پرســی مخالفان در ونزوئال بود ،بر اثر
تیراندازی یک مهاجم کشــته شــده است.
براساس همین گزارشها این حادثه هنگامی
رخ داد که فردی مســلح بســوی جمعیتی
کــه بــرای رایدادن صف کشــیده بودند
آتش گشــود که این اقــدام منجر به مرگ
این زن شــد و ســه نفر دیگر را نیز مجروح
کرد .همزمان ناظران همهپرســی در ونزوئال
میگوینــد که بیش از  ۷میلیون نفر در این
رفراندوم غیررســمی که از ســوی مخالفان
برگزار شده بود ،شرکت کردهاند.

جانیان رها در شهرها

ادامه از صفحه اول:
کــودکان بــه عنــوان مظلومتریــن ،ضعیفترین
و بیدفاعتریــن اقشــار جامعــه وقتی مــورد ظلم
قرار میگیرند دل هر انسان دلسوز را به درد میآورند
مخصوصــا آنهایی که خــود پدر یا مادر هســتند.
ارتباط دادن این گونه حوادث تلخ با مسائل سیاسی،
کاری بیهدف و بینتیجه است .از نظر آسیب شناسی
اجتماعی و رفتارشناســی در فاجعه پارس آباد باید
حادثه را با دقت کالبد شکافی کرده و برای جلوگیری
از تکــرار این گونه فجایع راهنماییهــای الزم را به
خانوادهها ارائه داد.
 بعضی از خانوادهها مخصوصا مادران ،کاستیهایزندگی دوران کودکی خود را با قصد جبران از طریق
فرزندان انجام میدهند .از ســوی دیگر پوشــاندن
لباسهای بــاز به کودکان ممکن اســت اشــکال

امارات/قطر
واشنگتن پست:

بحران قطر
زیر سر اماراتیها است!

روزنامه واشــنگتن پســت به نقــل از منابع
اطالعاتی آمریکا نوشــت که امارات متحده
عربی در ایجاد بحران قطر نقش داشته است.
به گفته مقامــات آمریکا ،برخــی نهادهای
اطالعاتی این کشور از یک هفته قبل با تحلیل
اطالعات موجود به این نتیجه رسیدهاند که در
اواخر ماه مه ،رسانههای دولتی قطر با هدف
نسبت دادن برخی اخبار و نقل قولهای غلط
به امیر قطر هک شده اند .این نقل قولها در
دامن زدن بحران بین کشورهای عرب منطقه
تاثیرگذار بوده است.
منابع اطالعاتی آمریــکا افزودهاند که هنوز
روشــن نیســت که دولت امارات مستقیما
عملیات هک شدن سایتهای دولتی قطر را
هدایت کرده و یا اجرای این پروژه را سفارش
داده است .واشنگتن پست به نقل از مقامات
آمریکایی می نویسد که بهره برداری از هک
این رســانهها روز  ۲۴ماه مــه یعنی کمی
پس از دیدار دونالد ترامپ با رهبران کشورهای
عضو شورای همکاری خلیج فارس و دعوت
آنها به اتحاد علیه تروریســم صورت گرفته
است .این مقامات همچنین گفتهاند که روز
 ۲۳ماه مه مقامات ارشــد امارات متحده در
مورد اجرای این طرح به بحث نشستهاند .در
بین اطالعات هک شده از سایتهای دولتی
قطر ،ســخنان غلطی به امیر قطر نسبت داد
شده ،از جمله اینکه وی ایران را یک “قدرت
اســامی” نامیده و از حماس ستایش کرده
اســت.گزارش واشنگتن پســت می افزاید
دولتهای عربستان سعودی ،امارات متحده،
بحرین و مصر ،بر اســاس همین نقل قولها
بالفاصله تمام رســانههای قطــر را تحریم و
روابط دیپلماتیک و تجاری با این کشــور را
قطع کردند .ایاالت متحــده آمریکا خواهان
پایان دادن هرچه ســریعتر به این بحران از
راه گفتگو شده و رکس تیلرسون وزیر خارجه
آمریکا گفته است ادامه این بحران می تواند
تالشهــای این کشــور علیه تروریســم را
تحت تاثیر قرار دهد.

نتانیاهو:باآتشبسدرسوریهمخالفیم!

در آمده است.
نخست وزیررژیم صهیونیســتی که به مناسبت
 ۷۵امین ســالگرد گــردآوری و اخراج بیش از
 ۱۳هزار یهودی فرانســوی ســرگرم بازدید از
پاریــس بود ،برای اولین بار بــا امانوئل مکرون
رئیــس جمهوری فرانســه نیز دیدار کــرد .او در این دیدار
گفت که ایران قصد دارد به ایجاد پایگاههای زمینی ،هوایی
و دریایــی در لبنــان بپــردازد و نباید با آتــش بس چنین

فرصتــی به آن داده شــود .آتشبس مورد توافق روســیه و
آمریکا در ســه منطقه درعا ،قنیطره و سویدا به اجرا درآمده
و شــامل ایجاد نواحی بدون درگیــری در مرز بین اردن و
اســرائیل خواهد بــود .به گفتــه بنیامیــن نتانیاهو اگرچه
در ایــن طرح  ۲۰کیلومتر فاصله بین نیروهای ایران تا مرز
اسرائیل در نظر گرفته شده ،اما به دلیل اینکه این آتشبس
می تواند به تثبیت حضور نظامی ایران در آن منطقه کمک
کند ،اسرائیل با آن مخالف است.

بحرانقطرازنگاهمفسردویچهولهآلمان

رویارویی
یکه ساالری
با تکثرگرایی
در بحران قطر

آفتاب یزد ـ بین الملل :کرستن کنیپ ،مفسر
دویچه ولــه بر این باور
اســت که عربستان در
بحــران قطر هیچ دلیل
قانعکننــدهای عرضــه
نکــرده اســت .موضوع
بر سر تقابل جدی منافع
اســت و بیــش از همه
بر سر فرهنگ سیاسی در سراسر این منطقه.
بین عربستان ســعودی و اروپا فاصله زیاد است،
از این رو اســت که گهگداری این پرسش مطرح
میشود که آیا اطالعاتی که فرستاده میشوند ،واقعا
هم به گوش مخاطب میرسند .به عنوان نمونه ،آیا
ممکن است که اطالعات مربوط به علل منطقهای
سیاست تند و خشنی که عربستان و متحدانش در
برابر قطر در پیش گرفتهاند ،در همین طول مسیر
مفقود شده باشــد؟ اگر چنین میبود و عربستان
و متحدانــش دالیل قانع کنندهای میداشــتند،
مشــکلی نبــود .اما متاســفانه چنین نیســت.
به هر جا که مراجعه میکنیــم ،خواه روزنامهها،
و حتی روزنامههــای محلی ،یــا در گزارشهای
تلویزیونی ،و یا حتی در گفتگو با همکاران دویچه وله
کــه در بخش عربی کار میکنند ،هیچ جا اثری از

اتهام حمایت
از تروریسم ،وقتی
از سوی نمایندگان
کشوری میآید که یکی
از بزرگترین و چه بسا
بزرگترینپشتیبانمالی
جنبشهایبنیادگرایانه
اسالمیاست،کمابیش
مسخرهاست

اخالقی نداشته باشد اما از نظر نهادینه شدن اصول
تربیتی باید به این موضوع توجه کرد که در ســنین
بزرگتر ،دشواریهای تغییر در رفتار پوشش مشکل
آفرین خواهد شد.
 در جامعه بیماران رفتاری و جنسی وجود دارند کهبه خاطر ویژگیهای بیماریشان ممکن است فاجعه
بزرگی خلق کنند .در مرحله بعد بارها و بارها توسط
پلیس و نهادهای متولی اعالم شــده که از استفاده
طالجات و زیورآالت همراه کودکان خودداری شــود
چرا که طالجــات موجود همراه کــودکان هرچند
کمترین قیمت را داشته باشند بازسراب فریبندهای
برای طمع ورزان هستند که ممکن است سرآغاز یک
جنایت باشد.
 رنگرز جانی در مغان ظاهرا ســوابقی در این گونهموارد داشته است حال سؤال این است که این گونه
جانیان چگونه میتوانند راحت و آزاد در شهرها رها
باشند .در اینجا الزم است از نظر رفتارشناسی تربیتی
به نکتهای اشــاره نمایم؛ بچه بودن یا کم سن بودن

دالیل و علتهای قانعکننده برای فهم این سیاست
خشن در قبال قطر نمییابیم.
در خانه شیشهای

اتهام حمایت از تروریسم ،وقتی از سوی نمایندگان
کشــوری میآید که یکی از بزرگترین و چه بسا
بزرگترین پشتیبان مالی جنبشهای بنیادگرایانه
اسالمی است ،کمابیش مسخره است.
حتــی اگر خود دولت در حمایــت از وهابیگری
نقشــی نداشــته باشــد ،در عربســتان سعودی
بســیاری از بنیادها وجود دارند که از وهابیگری
جانبداری میکنند .حتی اگــر نخواهیم بگوییم
وهابیســم قرائتــی ارتجاعی از اســام اســت،
به هر روی تفسیری است بسیار محافظهکارانه از آن.
اندونزی و کشورهای بالکان همین اواخر تاثیرات
برآمــده از این جهانبینی را تجربه کردند .به باور
کرســتن کنیپ ،مفســر دویچه وله،تا زمانی که
پشتیبانی مالی از این بنیادگرایی مذهبی جریان
دارد و تا زمانی که سم این بنیادگرایی مذهبی در
حال گسترش است ،پسندیده است که عربستان
ســعودی در زدن اتهاماتــی چــون «حمایت از
تروریسم» خویشتنداری بیشتری پیشه کند.
یورش به تکثرگرایی

از این اتهام شــرمآورتر خواست بستن فرستنده
تلویزیونــی الجزیره و آن دســته از رســانههای
سرگرم کنندهای است که توسط قطر پشتیبانی
مالی میشوند .نیازی نیســت که همه از شبکه
الجزیره خوششــان بیاید .در برنامــه عربی این
فرســتنده مجموعه برنامههای یوسف قرضاوی
پخش میشود که یک روحانی سنی مذهب است
و درباره جهانبینی او هیچ تردیدی وجود ندارد.
در عین حال ،الجزیره یک رســانه چند صدایی
اســت و از اینکه مواضع افرادی را بازتاب دهد که

هیچ تغییــری در ماهیت نیت و رفتــار پلیدجانیان
نخواهد داشــت .آتنا و قربانیان دیگر از نظر والدین و
ما کودک هستند اما از چشم تجاوزگران یک طعمه
به حساب میآیند.
 بعضی از افــراد قصد دارند ایــن حادثه و وقایعیمشابه را به وضعیت جامعه ارتباط دهند .بدون ورود
به جزئیات جهت اطالع این گونه افراد باید گفت که
در بعضی از کشورهای پیشرفته در هر صد ثانیه یک
آزار جنسی در مورد کودکان اتفاق میافتد .بنابراین
نظریه پردازان لطف کرده و نظریات خود را در حوزه
فردی نگاه داری کنند.
 آنچــه که در مورد آتنا و کودکان نظیر وی مطرحاســت ،همراه شــدن آنها با پدر یا مادر و رفتن به
محل کار آنهاســت که به جای تفریح و آموزش به
خاطر جلوگیری از ســررفتن حوصله آنها و فقدان
امکانات مالی یا رفاهی و تفریحی ،اجباری به رفتن
به محل کار والدین دارند که این خود در همین جا
باید مورد توجه قرار گیرد .ایجاد امکانات تفریحی و

با باورهای دینی مبلغان اسالمی سنخیتی ندارند،
نیز ابایی ندارد.
به ســخن دیگر ،نوعی تکثرگرایی بر برنامههای
فرســتنده الجزیره حاکم اســت و از تبلیغات
وهابــی و وهابیگــری و همچنیــن از فتواها
و تبلیغات دینــی مبلغان تندروی عربســتان
ســعودی بســیار فاصله دارد .تردیدی نیست
کــه قطر بهشــت حقوق بشــر نیســت .رفتار
شرمآوری که قطر با کارگران مهمان کشورهای
آســیایی دیگر میکند ،گواه این موضوع است.
اما رســانههایی کــه از پشــتیبانی مالی قطر
برخوردارند ،مثل روزنامه تازه تاســیس شــده
«العربی الجدیــد» تاثیری مطلــوب بر جهان
رسانههای عرب زبان دارند.
در این روزنامه فرد میتوانــد نظریاتی را بخواند
که هــم قابل فهم بوده و هــم متکی بر مباحث
قانعکننده هســتند .الزامی نیســت که آدمی با
هر چه در ایــن روزنامه میخواند موافق باشــد،
اما حداقل میشــود گفت که نظریاتی که در این
روزنامه مطرح میشوند ،قابل فهمند.
احترام به مخاطب

تردیدی نیســت که یک اصل مشترک برای هر
رســانهای وجــود دارد و آن احترام به مخاطب
و شعور شهروندان اســت .ما در روزنامه العربی
الجدید دقیقا با چنین نمونهای روبهرو هســتیم
یعنی انتشــار نظریات روشنگر با عزیمت اذهان
اصــل .و میشــود احتمــال داد کــه حاکمان
عربســتان از انتشــار چنین نظریاتی خرســند
نباشــند .در عربســتان تمایل بر آن است که با
بهره گرفتــن از همه امکانات دینی ،روح و فهم
انسانی را وادار به اطاعت کنند.
بدیهی است کســانی که از برکات ایمان سخن

رفاهی ارزان یا رایگان مخصوصا در شهرهای کوچک
میتواند برای اوقات فراغت کودکان بسیار سازنده و
مفید باشد.
 این نکته را فراموش نکنیم همدردی هم وطنان درسراسر کشور و همشهریان در پارس آباد و فعاالن و
مناطق مختلف آذربایجان قابل تقدیر و احترام است
اما با کمال تاســف باید گفت تا چند وقت دیگر این
موضوع به فراموشی سپرده میشود و احتماال ممکن
است حادثهای مشابه در جایی دیگر اتفاق بیفتد .از
همیــن رو آموزش به خانوادههــا و والدین در جهت
پیشگیریهای گفته شــده و درخواست از نهادهای
متولــی برای نظارت و کنترل افراد نظیر رنگرز جانی
دومیــن اقدام در جهت پیشــگیریهای فرهنگی و
اجتماعی اســت و در قدم سوم درخواست از کاربران
فضای مجازی است که باید بدون تحقیق یا مطالعه
از کارشناسان اقدام به اظهارنظر و تحلیل نکنند چرا
که ممکن است این گونه حرکات خود آشوب روانی و
اضطراب اجتماعی ایجاد کند.

مفقودی

بــرگ ســبز وکارت خــودرو پرایــد بــه رنــگ قرمــز بــه
شماره پالک  619 - 54د 86و شماره شاســی 1412285030549 :و
شــماره موتور 1837477 :متعلق به آقای علیرازه به شــماره ملی:
 5529886051مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

از این اتهام شرمآورتر
خواستبستنفرستنده
تلویزیونیالجزیرهو
آن دسته از رسانههای
سرگرم کنندهای است که
توسطقطرپشتیبانیمالی
میشوند.نیازینیست
که همه از شبکه الجزیره
خوششانبیاید
میگوینــد و بــر آنند تا مانــع از داوری فردی
مخاطبان خود شــوند ،روزنامــهای که مطالب
خود را بر قوه اســتدالل اســتوار کرده باشد را
خوش ندارند .این چنین است که میتوان گفت
رویارویی عربستان سعودی و قطر چیزی فراتر
از مشــاجره بین کشورهای واقع در شبه جزیره
عربســتان است .موضوع بر ســر اصول پایهای
فرهنگ سیاســی است و همچنین بر سر آینده
سیاسی منطقه.
موضوع بر ســر یک انتخاب است :آیا قرار بر ادامه
حیات حاکمیت زیانبار حکومتهای یکهســاالر
در جهان عرب اســت یا زمانی تکثرگرایی باعث
گشــایش فضای سیاســی این منطقه میشود؟
در فرجامین نگاه ،ایــن همان رویارویی اصلی در
بین کشــورهای واقع در حوزه خلیج فارس است.
و هــرگاه کشــورهای اروپایی از جملــه به موج
مهاجرتها نگاه کنند ،عمال متوجه خواهند شــد
که جانب کدام طرف را باید بگیرند.

