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 گزارش کمیساریای سازمان ملل 
در امور پناهندگان؛

ماهانه 72 آفریقایی در راه اروپا 
کشته می شوند! 

گزارش کمیســاریای عالی ســازمان ملل 
بــرای پناهنــدگان حاکی از مــرگ هزاران 
پناهنده در مســیر خود از آفریقا به سوی اروپا 
است. دست کم ۱۷۵۰ نفر در سال های ۲۰۱۸ 
و ۲۰۱۹ پیش از آنکه به دریای مدیترانه برسند، 
جان خود را از دست داده اند. نگاه ها بیشتر به 
یک نقطــه از دریای مدیترانه اســت. به آنجا 
که پناهجویان از شــرق لیبی تالش می ورزند 
خود را به اروپا برسانند. اکنون گزارش منتشر 
شده از سوی کمیســاریای عالی سازمان ملل 
متحد برای پناهنــدگان از خطرات موجود در 
دیگر نقاط مسیر پناهجویان سخن می گوید. 
خبرگزاری فرانســه روز گذشته )چهارشنبه( 
با انتشــار مقاله ای از برلین به گزارش جدید 
کمیســاریای عالی ســازمان ملل متحد در 
امور پناهندگان پرداخته است. بر اساس این 
گزارش، ساالنه هزاران پناهجو در مسیر خود 
از آفریقا به اروپا جان خود را از دست می دهند. 
در این گــزارش آمده اســت که تنهــا در دو 
ســال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ دست کم ۱۷۵۰ نفر در 
جاده های بین کشــورهای آفریقایی کشــته 
شده اند. در مسیر دریای مدیترانه به سوی اروپا 
هر ماه به طور متوسط ۷۲ پناهنده جان خود 
را از دست می دهند. همین موضوع این مسیر 
را به مرگبارترین مسیر پناهجویان و آوراگان 
در جهان تبدیل کرده اســت. در این گزارش 
 آمده است که خطرات بسیاری در کمین جان 
پناهجویان در دیگر مسیرهای منتهی به دریای 
مدیترانه نشسته است. به عنوان نمونه، بسیاری 
از پناهجویان و آوارگان جنگی در مسیر خود 
از غرب به شــرق آفریقا جان خود را از دست 
می دهند. گزارش کمیساریای عالی سازمان 
ملل متحد در امور پناهندگان در ادامه به این 
نکته اشــاره می کند که گردآوری آمار دقیق 
قربانیان در مسیرهای یاد شده ممکن نیست. 
این مناطق در تصرف قاچاقچیان انسان بوده و 
همین موضوع امکان دسترسی به آمار دقیق را 

ناممکن می سازد.

گزارش کمیســاریای عالی ســازمان ملل 
متحد در امــور پناهندگان بر اســاس آمار و 
اطالعات شــورای پناهجویان دانمارک تهیه 
شده است. شواری پناهجویان دانمارک نهادی 
 )MMC( به عنوان میکسد میگریشن سنتر
راه اندازی کرده است.  بر اساس آمار ارائه شده 
از سوی این موسسه ۲۸ درصد قربانیان و موارد 
ثبت شده مرگ پناهجویان در سال های ۲۰۱۸ 
و ۲۰۱۹ مربوط به عبور آن ها از صحرای بزرگ 
آفریقا می شود. بسیاری دیگر از پناهجویان در 
جنوب لیبی جان خود را از دســت می دهند. 
افزون بر آن، شــماری از پناهجویــان نیز در 
مســیر خود از جمهوری آفریقــای مرکزی و 
مالی به سوی لیبی جان می بازند. پناهجویانی 
که موفق به عبور از این مســیرهای خطرناک 
می شــوند از ناراحتی های روحی شدید رنج 
می برند. این پناهجویان از سوءرفتار، از شکنجه 
و از تجــاوز در مناطق مرزی و حتی در شــرق 
لیبی خبر داده اند. گفته می شود از روغن داغ 
و پالســتیک ذوب شده برای شــکنجه و آزار 
پناهجویان اســتفاده شده اســت. بسیاری از 
پناهجویان نیز مورد تعرض جنســی و تجاوز 
قرار گرفته اند. در این گزارش آمده اســت که 
ســوءرفتار و تجاوز تنها به قاچاقچیان انسان 
محدود نمی شود و در بسیاری از موارد سربازان 
نیز در چنین رفتار خشــنی نقش داشــته اند. 
فیلیپو گراندی، کمیســار عالی سازمان ملل 
متحــد در امــور پناهندگان گفته اســت که 
مدت ها این سوءرفتار وحشتناک علیه آوارگان 
و پناهجویان از سوی مراجع بین المللی نادیده 
گرفته شده است. او خواستار اقدام سریع و قاطع 
جامعه جهانی برای دفــاع از جان پناهجویان 
شده است. گراندی بار دیگر تاکید کرده است 
که لیبی کشور امنی برای پناهجویان نیست. 
باید یادآور شــد که لیبی از سال ۲۰۱۱ به این 
سو، شاهد جنگ داخلی است. بسیاری از نقاط 
این کشــور در اثر این جنگ به کام هرج و مرج 
افتاده است. این هرج و مرج جدیداً در ایتالیا و به 
دلیل نزدیکی با لیبی بیشتر مشاهده می شود. 

جهاننما

فرشاد گلزاری

 طی یکسال اخیر تحوالت عجیب 
و غریبی در حوزه یمن رخ داده است. 
در شمال این کشــور به دلیل وجود 
کوهســتان  صعب العبــور و آرایش 
سخِت زمین، شــاهد آن بودیم که 
برتری نظامی در حــوزه زمینی تا 
حد زیادی بــه نفع انصــاراهلل رقم 
خورد. در این میان ســعودی ها در 
شماِل یمن درگیر نبرد طاقت فرسا 
با انصاراهلل بودند؛ چراکه از یک ســو 
آب و هوای خشک و گرم آن منطقه 
نبرد را طاقت فرسا می کند و از سوی 
دیگر به دلیل احاطه کوهســتان بر 
آن ناحیه، گرمای بیش از حد باعث 
می شــود تا پســت های دیده بانی 
سعودی ها بسیار ضعیف شود. همین 
موضوع این امکان را برای انصاراهلل 
به وجــود آورد که در شــکاف های 
کوهستان شمال و با استفاده از اصل 
اختفا، بتوانند موضع خود نسبت به 

سعودی ها را تقویت کنند. 
این تقویت موضع موجب شد تا 
معادله در عرصه میدان نبرِد زمینی 
تا حد زیادی به ضرر عربســتان رقم 
بخورد. به همین دلیل است که شاهد 
افزایش پرواز جنگنده های امارات و 

عربســتان بر فراز یمن هستیم و به 
نوعی عملیات های آنها در آســمان 
این کشــور دو چندان شــد. حمله  
ســعودی ها به مراکز غیرنظامی و 
حتی اماکنــی کــه در آن مجلس 
عزا یا عروســی برگزار می شــد، به 
حدی افزایش پیدا کــرد که تالفی 
این حمالت بر ســر »شرکت نفتی 

آرامکو« در آمد. 
همانجــا بود که امــارات پس از 
برآورد خسارات و هزینه های وارده 
بر ســعودی ها ســعی کرد تا خود 
را از اتحاد بــا ریــاض دور کند. در 
همان زمان جنــوب یمن به صحنه 
رویارویی دو کشــور تبدیل شد. در 
یک ســوی میدان نیروهای شورای 
انتقالی جنوب یمن که تحت حمایت 
امارات متحده عربــی بودند حضور 
داشــتند و در ســوی دیگر جریان 
منتســب به عبدربه منصور هادی 
)رئیس جمهور مستعفی یمن( اقدام 
به صف بندی برای کسب منافع خود 
کردند. دیری نگذشت که این تقابل 
جنبه های بســیار خونیــن به خود 
گرفت و دلیل اصلی آن هم  تقســیم 
منافع بود. ماجــرای جنوب یمن از 
این قرار بود که سعودی ها و امارات 
با یکدیگر در پیشــبرد اهداف خود 
در یمن بســیار نزدیک به هم قدم 
برمی داشــتند اما موضوع زمانی با 

مشکل روبرو شــد که تقسیم منافع 
با مســائل حاشــیه ای روبرو شد. 
شاید برای بسیاری از مخاطبان این 
سوال پیش بیاید که مگر امارات ذیل 
پروژه ائتالف عربی، همکاری خود با 
سعودی ها را آغاز نکرده بود، پس چرا 
دو طرف با هم وارد تقابل و درگیری 
میدانی و دیپلماتیک شدند؟ پاسخ 
این ســوال کمی پیچیده است اما 
مهمترین نکتــه ای که باید در مورد 
این ســوال مطرح کنیــم، اهمیت 
جغرافیای جنوب یمن و تقسیم کاِر 
ریاض و ابوظبی در این کشور است. 
سعودی ها از روز اول شمال یمن را 
حوزه نفوذ سنتی خود اعالم کردند 
و قرار شد که تماماً در آن ناحیه اقدام 

به فعالیت کنند. 
امارات هــم متعاقباً جنوب یمن 
را برای خود برگزید. جنوب و شمال 
یمن از هیچ حیث بــا یکدیگر قابل 
مقایســه نیســتند. جنوب یمن به 
دلیل اشراف بر باب المندب و منتهی 
شدن به دریای ســرخ و همچنین 
کانــال ســوئز اســتراتژیک ترین 
موقعیت منطقه به  شــمار می رود. 
مضاف بر اینکه کشتیرانی و مسائل 
اقتصــادی مرتبــط بــا آن هم در 
این میان دخیل اســت. از ســوی 
دیگر وجــود جزیره ســقطری در 
۱6۰ کیلومتری جنــوب یمن که 

به تازگی توســط شــورای انتقالی 
جنوب یمن تصرف شــد، یکی از با 
اهمیت ترین نقاط منطقه به حساب 
می آید که گفته می شــود اسرائیل 
با هماهنگی امــارات متحده عربی 
قرار اســت در این جزیره به صورت 
پوششی حضور داشته باشد و حتی 
صحبت از استقرار ســامانه پدافند 
هوایی اسپایدر توســط تل آویو در 
این جزیره به میان آمده اســت. این 
مولفه ها باعث شــد تا سعودی ها و 
امارات در مورد منطقه جنوب یمن 
با هم به مشکل بربخوردند و از این رو 
بخش عمــده ای از نیروهای ارتش 
امارات از جنوب یمن خارج شدند و 
حاال شاهد آن هستیم که عربستان 
مجدداً برای آنکــه اختالف خود با 
امارات را حل و فصــل و منافعش را 
تامین کند، دســت یاری به سوی 

ابوظبی دراز کرده است. نتیجه این 
نزدیک شدِن مجدد، امضای توافق 

»ریاض ۲« بود. 
ریاض 2؛ تعیین نخست وزیر 

توافقی و حل اختالف!   
منابع خبــری بومــی یمن روز 
گذشته )چهارشــنبه( اعالم کردند 
که شورای انتقالی جنوب یمن اعالم 
کرده که از خودمختاری در جنوب 
این کشــور منصرف شــده است تا 
ائتالف متجاوز عربی به سرکردگی 
عربستان سعودی بتواند توافقنامه 
جدید ریاض را اجرا کند. کمی بعد 
نزار هیثم علی، ســخنگوی شورای 
انتقالی جنوب یمن با انتشار پیامی 
در توییتر در اینبــاره اعالم کرد که 
این تصمیم در چارچوب تالش های 
رهبری ائتالف عربــی برای اجرای 
نســخه جدید توافقنامــه ریاض و 
دستیابی به راه حل هایی برای اوضاع 
سیاسی، نظامی و انسانی اتخاذ شده 
اســت. این تصمیم پس از آن اتخاذ 
شد که عربستان سازوکاری را برای 
تســریع در روند اجرای توافقنامه 
ریاض به دولت مســتعفی و شورای 
انتقالی جنوب یمن پیشــنهاد کرد. 
ســازوکار پیشــنهادی عربستان، 
شــامل منصرف شــدن شــورای 
انتقالــی )تحت حمایــت امارات( 
از خودمختــاری در جنــوب یمن، 
تعیین اســتاندار و مدیــر امنیتی 
برای اســتان عدن، مکلف شــدن 
نخســت وزیر دولت مســتعفی به 
تشــکیل دولتــی دارای صالحیت 
سیاســی ظرف ۳۰ روز اســت. در 
همین دیروز )چهارشــنبه( امضای 
توافق رســمی برای تشکیل دولت 
جدیــد متشــکل از ۲۴ وزیر تحت 

نظارت عربستان تایید شد. 
این فرآیند به »توافق ریاض ۲« 
معروف شد که بر اساس آن قرار شد 
چهار تن از این وزیران سهم عبد ربه 
منصور هادی، )رئیــس جمهوری 
مســتعفی یمن(، چهار وزیر سهم 
شــورای انتقالی به رهبری امارت 
و باقی وزیران ســهم دیگر احزاب 
و تشــکیالت سیاســی در شمال و 
جنوب یمن باشــند. درست است 
که ویتریــن این تحــوالت مربوط 
به منصور هادی و اعضای شــورای 
انتقالــی یمن اســت، اما مســاله 

اصلی این اســت که در پشت پرده 
این اتفاق هــا، عربســتان و امارات 
صحنه گردان تمــام این معادالت 
هستند. کمی بعد هم منابع خبری 
از تعییــن »معیــن عبدالملک« به 
عنوان نخســت وزیر دولت ائتالفی 
میان دولت مســتعفی و شــورای 
انتقالــی جنوب یمن خبــر دادند. 
این اقدام پــس از موافقت دو طرف 
برای تشــکیل دولــت جدید طبق 
نســخه جدید »توافــق ریاض ۲« 
صورت گرفت. او نخست وزیر دولت 
مستعفی یمن است و طبق دستور 
منصور هادی، دولت کنونی به شکل 
موقت و تا زمان تشکیل دولت جدید 

به فعالیتش ادامه خواهد داد. 
در این راســتا، شــورای امنیت 
سازمان ملل از توافق دولت مستعفی 
یمن با شــورای انتقالی جنوب این 
کشــور برای احیای مجــدد توافق 
ریاض استقبال و بر اهمیت اجرای 
سریع و کارآمد این توافق بر اساس 
قطعنامــه ۲۲۱6 و مکانیزم اجرایی 
آن تاکید کرد. این مولفه ها به خوبی 
نشان می دهد که سعودی ها حداقل 
خیالشان از این بابت راحت است که 
با امارات به صلح رسیده اند. ریاض به 
دنبال ان است تا از منافع جنوب یمن 
بی نصیب نماند اما مساله اصلی این 
اســت که اتحاد دو کشور با یکدیگر 
بیش از هــر چیز برای اســرائیل و 
ایاالت متحده مهم و اســتراتژیک 
اســت. چراکه این موضوع می تواند 
منافع دو طرف در موقعیت مورد نظر 
را تامین کند و از سوی دیگر اجماعی 
باشد بر ایران هراسی و ادامه تزریق 
ســناریوهای مخرب علیه تهران در 

افکار عمومی دنیا.

انصراف شورای انتقالی از خودمختاری در جنوب یمن و تعیین نخست وزیِر دولت توافقی

ریاضِ 2؛ فاز جدید همگرایی عربستان و امارات
بر اساس توافق ریاض 2، 

قرار شد چهار تن از وزیران 
سهم عبد ربه منصور هادی، 
)رئیس جمهوری مستعفی 

یمن(، چهار وزیر سهم 
شورای انتقالی به رهبری 

امارت و باقی وزیران سهم 
دیگر احزاب و تشکیالت 

سیاسی در شمال و جنوب 
یمن باشند

عربستان مجدداً برای آنکه 
اختالف خود با امارات را 
حل و فصل و منافعش را 

در جنوب یمن تامین کند، 
دست یاری به سوی ابوظبی 

دراز کرد و نتیجه این 
نزدیک شدن، امضای توافق 

»ریاض2« بود

پارلمان ترکیه قانون تنظیم مقررات رسانه های اجتماعی مورد حمایت دولت را روز گذشته )چهارشنبه( در حالی تصویب کرد 
که منتقدان می گویند، این قانون سانسور را افزایش می دهد و به مقام ها در سرکوب مخالفان کمک می کند. به گزارش رویترز، حزب 
عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان، که اکثریت کرسی های پارلمان این کشور را دارد با یک حزب متحد خود از این الیحه حمایت 
کرد. پارلمان روز سه شنبه درباره این قانون جدید بحث کرد و تصویب آن از سوی توئیتر 
پارلمانی ترکیه اعالم شد. این قانون سایت های رسانه های اجتماعی را ملزم می کند تا برای 
رسیدگی به نگرانی های مقام های دولتی ترکیه درباره محتوای منتشر شده، نمایندگانی 
مستقر در این کشور منصوب کنند و شامل ضرب االجل هایی برای حذف مطالبی می شود 
که محل این نگرانی ها هستند. رسانه های مذکور در صورت تخطی از این قانون با پرداخت 

جریمه یا توقف دسترسی به پهنای باند اینترنت تا ۹۰ درصد روبرو می شوند.

رهبر اقلیت دموکرات سنای آمریکا اظهار کرد دونالد ترامپ باید برای انعقاد یک توافق بر سر اعطای کمک های بیشتر مربوط 
به کرونا تالش کند تا به این ترتیب به دورنمای انتخاباتی جمهوری خواهان برای ماه نوامبر کمک کند. به گزارش هیل، چارلز 
شومر در مصاحبه ای با ام.اسن.ان.بی.سی عنوان کرد: شخصی که واقعاً باید بخواهد اتفاقی به طور عملی بیفتد دونالد ترامپ 
است؛ زیرا اگر اقتصاد به مسیرش به سمت جهنم ادامه دهد و اگر ما چیزی تصویب نکنیم، 
اتفاقی که نباید، می افتد و کار ترامپ تمام میشود. البته ممکن است کار ترامپ از راههای 
دیگر هم تمام شود اما مطمئناً اگر این اتفاق مشخص بیفتد کار او حتما تمام است. شومر 
در پاسخ به ســوال مجری برنامه درباره اینکه آیا فکر می کند راهبرد جمهوریخواهان 
در ضمن اینکه برخی از اعضای این حزب طرح پیشنهادی حزب خودشان را محکوم 

می کنند، عجیب و غریب است پاسخ داد: بله اینگونه است.

هشدار رهبر دموکرات های سنا به ترامپپارلمان ترکیه قانون رسانه های اجتماعی را تصویب کرد! 

اعتراضات مردم عراق برای بهبود شرایط معیشتی و 
خدماتی ادامه دارد و منابع از زخمی شدن بالغ بر ۲۰ تن 
در اعتراضات روز سه شنبه در نجف خبر دادند. به گزارش 
عربی۲۱، کمیساریای حقوق بشــر عراق در بیانیه ای 
اعالم کرد، در تظاهراتی که روز سه شنبه در اعتراض به 
ضعف خدمات رسانی و قطعی برق در استان نجف برپا 
شد، ۲۰ تظاهرکننده زخمی شدند. به گفته یک منبع 
امنیتی، تعدادی از معترضان ورودی دفتر اســتانداری 
نجف را آتش زده و به ســمت منزل لؤی الیاســری به 
راه افتاده و برکناری او را خواســتار شدند. به گفته این 
منابع نیروهای امنیتی با تیراندازی به ســمت تعدادی 
از معترضان ســعی کردند مانع از رسیدن آنها به منزل 
الیاسری شوند. همزمان با شدت گرفتن اعتراضات منابع 
پزشکی و شاهدان عینی روز سه شنبه اعالم کردند یکی 
از تظاهرکنندگانی که در جریان درگیری های یکشنبه 

در بغداد زخمی شــده بود، در اثر شدت جراحات وارده 
فوت شد. روز دوشــنبه نیز ۱۳ تن دیگر از معترضان در 
جریان درگیری های شدیدی با نیروهای ضد شورش در 
بغداد آسیب دیده و دچار مشکالت تنفسی شدند. گفته 
شده ۱۳ تظاهرکننده در میدان الطیران واقع در نزدیکی 
میدان التحریر، زخمی شــده و با گاز اشــک آور دچار 

مشکالت تنفسی شدند. 

حدود ۱۰۰۰ اســرائیلی در تل آویو با برپایی تظاهراتی 
خواستار استعفای نخست وزیر رژیم صهیونیستی شدند که 
متهم به فساد و خیانت در امانت است. به گزارش المیادین، 
ســاکنان تل آویو، تظاهراتی را در اعتــراض به تصمیمات 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در خصوص 
مدیریت بحران ویروس کرونا برپا کردند و خواستار استعفای 
وی شدند. تظاهرکنندگان ســوء مدیریت بحران ویروس 
کرونا توســط نتانیاهو را محکوم کردند. نتانیاهو که با اتهام 
فساد و خیانت در امانت مواجه است به دلیل سوء مدیریت در 
بحران کرونا تحت فشار زیادی برای استعفا است. در همین 
راستا، رسانه های رژیم صهیونیستی اعالم کردند که میان 
تظاهرکنندگان و پلیس این رژیــم درگیری هایی رخ داد و 
این درگیری ها با بازداشت چند تن از معترضان پایان یافت. 
نیروهای زیادی از پلیس اســرائیل به منظور متفرق کردن 
تظاهرکنندگان و بازگشایی مسیر ایالون وارد محل برپایی 

اعتراضات شدند. همچنین طبق نوشته روزنامه عبری زبان 
یدیعوت آحارنوت، در جریان درگیری میان حامیان و مخالفان 
نتانیاهو در تل آویو پنج تن زخمی شــدند. طبق نوشته این 
روزنامه، مخالفان نتانیاهو اعالم کردند که حامیان نخست 
وزیر رژیم صهیونیســتی با چوب، شیشه و اسپری فلفل به 
سمت تظاهرکنندگان هجوم آوردند و در نتیجه آن پنج تن 

زخمی شدند.

تظاهرات مردم نجف برای برکناری استاندارزد و خورد حامیان و مخالفان نتانیاهو در تل آویو

خبرخبر


