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بنیاد کره جنوبی علیه سوچی؛
سوچی بدون جایزه شد

یکی از گروه های حقوق بشری بزرگ کره جنوبی 
جایزه ســال ۲۰۰۴ آنگ سان ســوچی را به علت 
بی تفاوتی این رهبر دوفاکتوی میانمار به قساوت های 

ضد اقلیت مسلمان روهینگیایی پس می گیرد.
به نقل از خبرگزاری فرانسه،  آنگ سان سوچی، 
رهبر دوفاکتوی میانمار سال ۲۰۰۴ تحت بازداشت 
خانگی خونتای میانمار بود و موفق نشــد آن زمان 

جایزه حقوق بشری گوآنگجو را دریافت کند.
با وجود این که حزب ســوچی در میانمار روی 
کار است و این برنده جایزه صلح نوبل سمت مشاور 
دولت را دارد، به بی تفاوتی یا همدســتی در بحران 
روهنیجایی ها متهم می شود. سازمان ملل هشدار 
داده اســت این اقلیت مســلمان همچنان هدف 

نسل کشی قرار می گیرند.
آنگ سان سوچی که به  عنوان نخستین مشاور 
دولتی میانمار و رهبر اتحادیه ملی برای دموکراسی 
فعالیت می کرد، اکنون مورد انتقاد و خشم سازمان 

حقوق بشر قرار گرفته است.
چو جین تائه، ســخنگوی بنیاد حقوق بشری 
گوآنگجو اعالم کرد: بی تفاوتی او به قساوت های ضد 
روهینگیایی ها همچنان با ارزش هایی که این جایزه 
روی آن بنا شده است، شامل حفاظت و تقویت حقوق 
بشر، مغایرت دارد. از همین رو، ریاست این بنیاد روز 
دوشــنبه )۲6 آذر ماه( تصمیم گرفت تا جایزه او را 

پس بگیرد.
این بنیاد حقوق بشــری در ۱۹۹۴ به مناسبت 
قیام دموکراسی خواهانه ۱۹۸۰ در گوآنگجو تشکیل 
شد. این قیام با سرکوب مرگ بار نیروهای امنیتی و 
کشته و زخمی شدن بیش از ۲۰۰ نفر به پایان رسید 
اما بعداً موجی از اعتراضــات ضد دیکتاتوری به راه 
انداخت که هفت سال بعد به شکوفایی دموکراسی 

رسید.
سو چی در پی کشتار اقلیت مسلمان روهینگیا 
در میانمار به طور گسترده به بی توجهی و هم دستی 

در این مناقشه متهم می شود.
ماه گذشــته نوامبر )آبان ماه( ســازمان عفو 
بین الملل نیز جایزه معتبر و عالی ترین جایزه این 
سازمان سفیر وجدان را از سوچی به دلیل بی تفاوتی 

آشکارش به این جنایت ها پس گرفت.
آنگ سان سوچی در سال ۲۰۰۹ میالدی برنده 
جایزه سفیر وجدان سازمان عفو بین الملل شده بود. 
این جایزه به افراد و گروه هایی اعطاء می شود که از نظر 

عفو بین الملل به رعایت حقوق بشر کمک کرده اند.
سازمان عفو بین الملل هم دلیل لغو جایزه آنگ 
سان سوچی را بی تفاوتی او نسبت به سرکوب اقلیت 
مسلمان روهینگیا از ســوی ارتش میانمار عنوان 

کرده است.
پیش تر نیز شــورای شهر آکســفورد واقع در 
انگلیس جایزه حقوق بشری موسوم به آزادی شهر 
آکسفورد را از آنگ سان سوچی رئیس حزب حاکم 

میانمار و رهبر کنونی این کشور پس گرفت.
به نقل از آناتولی، شورای شهر آکسفورد واقع در 
انگلیس با صدور بیانیه ای اعــالم کرد: به اتفاق آراء 
تصمیم به پس گرفتن جایزه آزادی شهر آکسفورد از 
آنگ سان سوچی، رئیس حزب حاکم میانمار و رهبر 

کنونی این کشور گرفتیم.
در ادامه دلیل این تصمیــم را خودداری رئیس 
حزب حاکم میانمار از اقدام مناسب برای حل بحران 
مسلمان ایالت راخین واقع در شمال غربی میانمار 

اعالم کرد.
این جایزه که پیش تر در ســال ۱۹۹۷ به خاطر 
دفاع از دموکراسی، بازتاب ارزش های چندملیتی 
در میانمار که بیان گر ارزش های آکســفورد بود به 
وی اعطا شد؛ اما امروز به دلیل بی اعتنایی  او به بحران 
میانمار و خشونت علیه مسلمانان روهینگیایی در 

این کشور این جایزه از وی پس گرفته شده است.
الزم به ذکر است، آنگ سان سوچی که دارنده 
جایزه نوبل صلح نیز اســت در سال ۱۹۹۷ به علت 
پیش برد ارزش های مورد نظر آکســفورد را کسب 

کرد و در سال ۲۰۱۲ آن را تحویل گرفت.
گفتنی است، دانشگاه آکســفورد در ماه اکتبر 
)مهر ماه( گذشته تابلو نقاشی حاوی تصویر رهبر 
میانمار، آنگ سان سوچی که از دوران تحصیلی وی 
در سال های ۱۹6۴ تا ۱۹6۷ در این دانشگاه را از سر 

در ورودی یکی از دانشکده های خود پایین کشید.
ســازمان عفو بین الملل هم ماه گذشته جایزه 
معتبر سفیر وجدان را از ســوچی پس گرفت و به 
بی تفاوتی آشــکار او علیه قســاوت هایی که علیه 

مردمان روهینگیایی وارد می شود، اشاره کرد.
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رئیــس تشــکیالت خودگردان 
فلسطین روز یکشنبه )۲5 آذر ماه( در 
ســفری به اردن با عبداهلل دوم شاه این 

کشور دیدار کرد.
نشســت محمود عبــاس رئیس 
تشــکیالت خودگردان فلســطین و 
عبداهلل دوم شــاه اردن در حالی برگزار 
شــد که هر دو طرف با اوضــاع داخلی 
دشوار و فشــارهای خارجی روزافزون 
مواجه هســتند. روزنامه الکترونیکی 
رأی الیوم در ســرمقاله خود به بررسی 
دغدغه های اردن، نگرانی از فروپاشی 
تشــکیالت خودگردان، احتمال ترور 
محمود عبــاس و گزینــه جایگزین 
وی پرداخت و نوشت که شــاه اردن با 
اعتراضات داخلی به دلیل قانون مالیات 

بر درآمد و افزایش فاحش گرانی کاالها 
مواجه است، امری که شرایط معیشتی 
را برای شــهروندان اردنی دشوار کرده 
است و حتی طبقه متوسط که ستون 
فقرات ثبات کشور و توان تولیدی آن به 
شمار می رفت در شرایط فعلی به طبقه 
فقیر نزدیک تر شده است و در این شرایط 
برخی رویکردها بــرای اعطای جنبه 
سیاســی به این حرکت های اعتراضی 
نیز مشاهده می شود. روزنامه رأی الیوم 
نوشت، محمود عباس رئیس تشکیالت 
خودگردان فلسطین نیز با چالش های 
متعددی از جملــه کاهش محبوبیت 
آن در داخل کرانه باختری و نوار غزه و 
تهدید شهرک نشینان افراطی برای ترور 
وی مواجه است در حالی که محبوبیت 

حماس به ویژه پس از عملیات هجومی 
اخیر علیه شهرک نشــینان و نظامیان 
صهیونیست افزایش یافته است و عالوه 
بر آن تهدیدات صهیونیســت ها برای 
یورش به مقر خبرگزاری فلسطین وفا 
که در فاصله ۲۰۰ متری منزل محمود 
عباس قرار دارد، همچنان به قوت خود 

باقی است.
رأی الیوم با اشــاره به شرایط دشوار 
محمود عباس و عبداهلل دوم نوشت که 
بیشتر کشورهای حاشیه خلیج فارس 
این دو طرف را از لحاظ مالی و سیاسی 
نادیده گرفته اند و به ایجاد ائتالف های 
امنیتــی و سیاســی قــوی بــا رژیم 

صهیونیستی روی آورده اند.
این روزنامــه در ادامه بــه چهار 

دغدغه اصلی و بی ســابقه شاه اردن 
اشاره کرد و نوشت:

نخســت: فروپاشــی تشکیالت 
خودگردان بــه رهبری محمود عباس 
است که در آن صورت هرج ومرج سراسر 
کرانه باختری را فراگرفته و فلسطینیان 
به اقدام مسلحانه علیه رژیم اشغال گر 
روی می آورند که این امر باعث آوارگی 
هزاران نفر و سرازیر شدن آن ها به سمت 

اردن می شود.
دوم: اصــرار دولت آمریــکا برای 
تحمیل معامله قرن بــر اردن و گرفتن 
امتیــازات از آن در قدس اشــغالی به 
خصوص لغو قیمومیت اردن بر مناطق 
مقدس اسالمی و مســیحی از جمله 
مسجداالقصی و اعطای قیمومیت به 
عربستان سعودی است و بالطبع عدم 
همراهی با آمریکا در این امر نیز برابر با 
قطع کمک های مالی و احیاناً محاصره 

اقتصادی خواهد بود.
سوم: وجود طرحی در معامله قرن 
مبنی بر ضرورت بازگرداندن شهرهای 
اصلی و پرجمعیت کرانه باختری اعم از 
الخلیل، نابلس، طولکرم، رام اهلل و جنین 
به اردن است چرا که فروپاشی تشکیالت 
خودگــردان بــه معنای فروپاشــی 
دستگاه های امنیتی فلسطینی است 
و تنها جایگزیــن آن نیروهای امنیتی 
اردن اســت همچنان که برخی منابع 
صهیونیستی نیز برای تشکیل کنفدرالی 

اردن فلسطین تبلیغ می کنند.
چهارم: حمایت و پشتیبانی علنی 
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس از 
معامله قرن از طریق عادی سازی روابط 
سیاســی، اقتصادی و امنیتی با رژیم 
صهیونیستی و حتی گرسنه سازی اردن 
و محاصره آن و نیــز توقف کمک های 
مالی با هدف به زانــو درآوردن اردن در 

برابر این طرح آمریکایی است.
این روزنامه در ادامه نوشت که شاه 

اردن همواره بر تشکیل دولت فلسطین 
به پایتختی قدس، پایبندی به قیمومیت 
اردن بر اماکن مقدس اسالمی و مسیحی 
و مخالفت با تشکیل کنفدرالی اردن و 
فلســطین تأکید می کند زیرا می داند 
که این ها دامی برای اردن جهت صدور 

بحران ها به این کشور است.
رأی الیوم در پایان نوشت که عبداهلل 
دوم و عباس با تهدیــدات واقعی علیه 
حکومت های خود از یک ســو و خشم 
مردمی از سیاســت های تحقیرآمیز 
در قبال رژیم اشغال گر و مجازات های 
جمعی آن علیه فلسطینیان، گسترش 
شهرک سازی و یهودی سازی قدس از 

سوی دیگر مواجه هستند.
رأی الیوم افزود که خواسته  ملت های 
فلسطین و اردن از عبداهلل دوم و محمود 
عباس عبارت از وحدت، اتخاذ مواضع 
مشــترک و قاطع در برابــر تجاوزات و 
ســلطه گری رژیــم صهیونیســتی، 
توقف مجازات های جمعی، گسترش 
شهرک سازی و مقابله با اشکال مختلف 

عادی سازی روابط است.

رأی الیوم بررسی کرد

احتمال فروپاشی تشکیالت خودگردان فلسطین

خبر

حمالت هوایــی آمریکا علیــه افراطیون 
الشــباب در ســومالی از زمان آغاز ریاســت 
جمهوری دونالد ترامپ به بیشترین میزان خود 

رسیده است.
به نقل از خبرگزاری آسوشــیتدپرس، طی 
روزهای گذشــته در حمالت آمریــکا 6۲ تن 
از نظامیان الشباب که ســعی در ایجاد نسخه 
افراطــی خود از شــریعت در ســومالی دارند  
کشته شدند. یک افســر اطالعاتی سومالی به 
آسوشیتدپرس خبر داد که حمالت آمریکا به 
گاندارشه، شــهری در امتداد ساحل اقیانوس 
هند، به منظور سرکوب عملیاتی بود که از سوی 

افراطیون برنامه ریزی شده بود.
بر اســاس گفته های بیل روگیو از النگ وار 
ژورنال که حمالت هوایــی را بیش از یک دهه 
در چندین کشــور پیگیری کرده، آمریکا بین 
سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۱5، هفده حمله هوایی 
در سومالی انجام داده اســت؛ اما این عدد طی 
سال های اخیر افزایش چشم گیری داشته است.

در ســال ۲۰۱6، آخرین ســال ریاســت 

جمهوری باراک اوباما، رئیس جمهور ســابق 
آمریکا، این کشــور پانزده حمله را در سومالی 
به عهده گرفت. این رقم در ســال ۲۰۱۷ به ۳۱ 
حمله افزایش یافت و امسال حداقل ۴5 حمله 

توسط آمریکا صورت گرفته است.
الشباب زمانی کنترل سواحل بزرگ سومالی 
از جملــه بخش زیادی از پایتخت این کشــور 
موگادیشو را در اختیار داشت. نیروهای اتحادیه 
آفریقا موفق به خارج کردن افراطیون از بیشتر 
شــهرهای بزرگ شــدند با این حال این گروه 
همچنان در مناطق روستایی فعال است و دست 
به ایجاد حمالت انتحاری توســط خودروهای 
بمب گذاری شده در پایتخت سومالی می زند. 
سال گذشــته بیش از 5۰۰ نفر در یک حمله 
انتحاری توســط کامیون بمب گذاری شــده 

کشته شدند.
حدود سه هزار تا هفت هزار شبه نظامی گروه 
الشباب به همراه ۲5۰ نفر از اعضای گروه داعش 

در سومالی حضور دارند.
روگیو با پیش بینــی ادامه حمالت هوایی 

با ســرعت فعلی یا حتی افزایــش آن گفت: 
آمریکا مراکز آموزشــی و دیگر مراکز را برای 
کاهش ظرفیت نظامی الشــباب مورد هدف 

قرار می دهد.
او ادامه داد: آن ها در کنترل کردن الشباب 
تأثیرگذار بوده اند اما در شکســت دادن و وارد 

کردن یک ضربه جدی به آن ها موفق نبوده اند.
افسر اطالعاتی سومالی که اصرار داشت به 
علت ممنوع بودن صحبت درباره این مســئله 
نامش فاش نشــود، نیز گفت: حمالت هوایی 
روزهای گذشته، نظامیان الشباب را که در حال 
برنامه ریزی حمله ای بزرگ به پایگاهی دولتی 

در منطقه شابل بودند، مورد هدف قرار داد.
ایــن افســر همچنین گفت کــه حمالت 
هوایی یک پایگاه نظامی و هم وســایل نقلیه 
شبه نظامیان را در گاندارشه مورد هدف قرار داد. 
الشباب مدت زیادی است که از این شهر تاریخی 
در جنوب غربی موگادیشو به عنوان مکانی برای 
برنامه ریزی و ایجــاد حمالت از جمله حمالت 
توسط خودروهای بمب گذاری شده که پایتخت 

را مورد هدف قرار می دهند، استفاده می کند.
ارتش ایاالت متحــده اعالم کرده که چهار 
حمله هوایی را پانزده دســامبر انجام داده که 
طی آن ۳۴ نفر کشته شدند و دو حمله هوایی 
نیز در شانزده دسامبر )۲5 آذر ماه( انجام گرفته 
که طی آن ۲۸ نفر کشــته شــده اند. مقامات 
ارتش آمریکا همچنین اعــالم کردند که در 
این حمالت هیچ غیرنظامی کشته و یا زخمی 

نشده است.
این حمالت بخشی از استراتژی دولت دونالد 
ترامپ در آفریقا هستند که سه هدف اصلی را 
در این قاره دنبال می کند: پیشــبرد تجارت و 
روابط تجاری، اطمینان حاصل کردن از این که 

پول کمک های آمریکا هدر نمی رود و مبارزه با 
خشونت و افراطی گری.

بعد از دهه ها از این که آمریکا حضور گسترده 
خــود را در ســومالی کاهش داد و آن هــا را با 
مشکالت شان تنها گذاشت، ترامپ با تمرکز بر 
مقابلــه با عملیات هــای تروریســتی، تعداد 
نظامیان آمریکایی در این کشــور را تا چیزی 

حدود 5۰۰ نفر افزایش داد.
دو نفر از اعضای ارتش آمریکا بعد از این که 
ترامپ ســمت ریاســت جمهوری را به عهده 
گرفت در سومالی کشته شده اند که این اولین 
باری از ســال ۱۹۹۳ تاکنون است که چنین 

اتفاقی می افتد.

جنگ طلبی بی پایان؛

حمالت هوایی آمریکا به سومالی در حال افزایش است

توافق پیش نویس آتش بس بین دولت مستعفی یمن 
و جنبش انصاراهلل در شهر الحدیده در غرب یمن که اخیراً 
در سوئد به امضا رسید، وارد فاز اجرایی شده در حالی که 

خبرهایی نیز از درگیری های محدود به گوش می رسد.
دولت مستعفی یمن وابسته به عبدربه منصور هادی 
و دولت صنعا وابسته به انصاراهلل حوثی ها از اجرایی شدن 
توافق آتش بس در الحدیده و بندر این شهر و بنادر الصلیف 

و رأس عیسی از روز سه شنبه )۲۷ آذر ماه( خبر داد.
هنوز موعد رأی گیری درباره این پیش نویس مشخص 
نیست. این قطعنامه نیاز به ۹ رأی موافق دارد و کشورهای 
عضو دائم شــورا نباید آن را وتو کنند. در این پیش نویس 

از آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان ملل خواسته شده 
پیشنهاد هایی درباره چگونگی حمایت این سازمان از توافق 
سوئد از جمله چگونگی روند نظارت بر آتش بس و انتقال 
نیروهای دو طرف از شهر الحدیده و بنادر الحدیده، الصلیف 
و رأس عیسی ارائه کند. همچنین در این پیش نویس تأکید 
شده است: ما می خواهیم بدانیم سازمان ملل چگونه نقش 
اصلی را در حمایت از مؤسسه بنادر یمن و تفتیش آن ها و 

تقویت حضور خود در این مناطق ایفا می کند.
در این پیش نویس از تمامی طرف ها خواســته شده 
اقدامات بیشــتری برای تسهیل ورود کمک های تجاری 

و انسانی از جمله مواد غذایی، سوخت و دارو اتخاذ کنند.

در این راستا، مارتین گریفیث، فرستاده سازمان ملل 
به یمن گفت: کمیته هماهنگی استقرار مجدد که کمیته 
مشترک مسئول اجرای آتش بس در الحدیده است فعالیت 
خود را به صورت مستقیم آغاز خواهد کرد تا نتایج مذاکرات 

سوئد بر روی خاک یمن به صورت واقعی اجرا شود.
این کمیته بر روند استقرار مجدد و روند مین زدایی از 
الحدیده و بندر آن نظارت خواهد داشت. همچنین محمد 
المقدشی، وزیر دفاع در دولت مستعفی یمن دستوراتی را 
به فرمانده منطقه نظامی چهارم و فرمانده محور الحدیده 
در زمینه توقف درگیری در اســتان مذکور از ساعت ۱۲ 
بامداد سه شنبه )۲۷ آذر ماه( خبر داد. دولت مستعفی یمن 
اعالم کرد، آتش بس در شهر الحدیده از نیمه شب گذشته 
شروع و شامل اســتان الحدیده، بنادر آن یعنی الحدیده 

الصلیف و راس عیسی می شود.
در صنعا پایتخت یمن نیز فرماندهــی وزارت دفاع و 

ریاست ستاد مشترک ارتش وابســته به انصاراهلل از آغاز 
آتش بس در استان الحدیده استقبال کرد.

پیش تر محمد عبدالسالم، رئیس هئیت مذاکره کننده 
انصاراهلل از نیروهای مسلح وابسته به انصاراهلل خواسته بود 
به آتش بس پایبند باشند. اما خبر از درگیری هایی محدود 
بین دو طرف درگیری در الحدیده در سایه آرامش توأم با 

هشداری که شهر را فراگرفته به گوش می رسد.
یک منبع نظامی که خواســت نامش فاش نشــود به 
خبرگزاری آناتولی گفت، درگیری ها در الحدیده دو ساعت 
بعد از اجرایی شدن توافق آتش بس به مدت ۱5 دقیقه رخ 
داد اما فوراً متوقف شد. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک 
منبع در دولت مستعفی یمن گزارش داد، درگیری های 
پراکنده کمی بعد از اجرایی شدن آتش بس در استان در 
شرق الحدیده رخ داد. این منبع گفت، درگیری ها در بندر 

الحدیده رخ داد.

اجرای توافق آتش بس در یمن

درگیری ها ادامه دارد

شاه اردن همواره بر 
تشکیل دولت فلسطین به 
پایتختی قدس، پایبندی 

به قیمومیت اردن بر اماکن 
مقدس اسالمی و مسیحی 

و مخالفت با تشکیل 
کنفدرالی اردن و فلسطین 
تأکید می کند زیرا می داند 
که این ها دامی برای اردن 
جهت صدور بحران ها به 

این کشور است

رأی الیوم با اشاره به شرایط 
دشوار محمود عباس 
و عبداهلل دوم نوشت 
که بیشتر کشورهای 

حاشیه خلیج فارس این 
دو طرف را از لحاظ مالی و 
سیاسی نادیده گرفته اند 

و به ایجاد ائتالف های 
امنیتی و سیاسی قوی با 
رژیم صهیونیستی روی 

آورده اند
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