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گزارش یونیسف از کودکان جنگ
سربازان کودک قربانی 
خشونت جنگ می شوند

یونیسف در گزارش جدید خود توجه جهانیان را 
به سرنوشت ۲۵۰ هزار دختر و پسر خردسالی جلب 
کرده که برای پیشبرد مقاصد نظامی و در حمایت از 
جنگ ها به عنوان کودک ســرباز، خدمتکار یا برده 

جنسی مورد سوءاستفاده قرار می گیرند.
بر اســاس قانون صندوق حمایــت از کودکان 
ســازمان ملل اگرچه به کارگیری کــودکان برای 
رســیدن به مقاصد نظامی ممنوع است، اما هنوز 
هم ده ها هزار دختر و پســر خردســال در سراسر 
جهان به عنوان کودک  ســرباز مورد سوءاستفاده 
قرار می گیرند. یونیسف خواستار پایان دادن به این 

روند شده است.
یونیســف می گوید که آمار دقیقی از تعداد این 
کودکان سرباز در دست نیســت، اما تخمین زده 
می شود تعداد ســربازان خردســال در جهان به 

۲۵۰هزار نفر برسد.
در روز سه شنبه )۲3 بهمن ماه( به مناسبت روز 
جهانی مبارزه با به کارگیری کودکان سرباز، سازمان 
یونیســف در فراخوانی به همه دولت های جهان، 
خواسته است که برای پایان دادن به این نقض جدی 

حقوق کودک تالش کنند.
به گزارش دویچه وله کریستیان اشنایدر، مدیر 
یونیسف در آلمان می گوید: کودکان سرباز نیستند. 
آن ها به هیچ وجه نباید در جنگ های بزرگ ساالن به 

کار گرفته شوند.
استخدام کودکان در ۵۰ ارتش و گروه نظامی

در گزارش یونیسف آمده است  در حدود بیست 
کشور یا منطقه درگیر در جهان شدیدترین نقض 
حقوق کــودکان به معنی سوءاســتفاده از نیروی 
کودکان به عنوان سرباز، در کشتار، زورگویی، حمله 

به مدارس و بیمارستان ها به کار گرفته می شود.
بر اساس فهرستی که سازمان ملل متحد منتشر 
کرده کار کودکان در پیشبرد مقاصد نظامی در ۵۰ 

ارتش و گروه مسلح نظامی ثبت شده است.
یونیسف به ویژه از سوءاســتفاده از بسیاری از 
دختران و پسران خردسال توسط طرف های درگیر 
در جنوب سودان، در جمهوری آفریقای مرکزی، در 
جمهوری دموکراتیک کنگو، سومالی، سوریه و یمن 

گزارش داده است.

در افغانســتان، مالی و میانمار نیــز از کودکان 
به عنوان سرباز یا در حمایت از گروه های مسلح در 

بخش های خدماتی سوءاستفاده می شود.
در گزارش یونیسف آمده است که این دختران 
و پسران خردســال نباید در جنگ شرکت کنند. 
در برخی از مناطق درگیر از این کودکان به عنوان 
قاصد، پادو، جاسوس و خدمتکار آشپزخانه استفاده 
می شــود. دختران در برخی از مــوارد به اجبار به 
ازدواج جنگجویان درمی آیند. یونیسف همچنین 
از سوءاستفاده جنســی از دختران و پسران سرباز 
گزارش داده است. در مواقعی از کودکان به عنوان 
سپر در درگیری ها استفاده می شود یا آن ها را وادار 
می کنند در عملیات انتحاری خــود را در مراکز پر 
رفت وآمد منفجر کنند. به گزارش یونیسف به ویژه 
شبه نظامیان الشباب، جنگجویان طالبان، نیروهای 
داعش و شــبه نظامیان بوکوحــرام از کودکان و 
نوجوانان برای پیشبرد مقاصد خود حتی در خارج 
از کشور سود می جویند. شرایط بسیار سخت برای 
این خردســاالن به ویژه زمانی است که مظنون به 
همکاری با یک گروه مســلح باشند و در این مواقع 
از سوی نیروهای امنیتی در زندان ها با آن ها بسیار 
بدرفتاری می شود. یونیســف از تمام کشورهای 
جهان خواسته است  با جدیت بیشتری علیه نقض 
شدید حقوق کودکان مبارزه کنند. به این منظور 
یونیسف کمپینی را به نام روز دســت سرخ به راه 
انداخته است که در آن با گذاشتن اثری قرمزرنگ 
از دست به عنوان یک نماد، مخالفت با به کارگیری 
کودکان در مقاصد نظامی نشان داده شود. در ۱۲ 
فوریه )۲3 بهمن ماه( ســال ۲۰۰۲ میالدی، سال 
۱38۰ شمسی درست در هفده سال پیش، پروتکل 
الحاقی کنوانســیون حقوق کودکان سازمان ملل 
متحد درباره ممنوعیت استفاده از کودکان به عنوان 
سرباز به امضا رســید. تاکنون ۱۶8 کشور جهان 
این پروتکل را امضا کرده انــد. مطابق این پروتکل 
استفاده مســتقیم از کودکان زیر هجده سال در 
جنگ ها، ســربازگیری اجباری از سوی دولت ها و 
هر نوع سربازگیری کودکان زیر هجده سال از سوی 
گروه های شبه نظامی و گروه های مسلح غیردولتی 

ممنوع است.
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روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از 
مقام های سعودی و آمریکایی گزارش 
داد: سعود القحطانی که در قتل جمال 
خاشقجی روزنامه نگار منتقد آل سعود 
نقش داشت، همچنان به عنوان مشاور 

دربار سعودی فعالیت می کند.
به نقل از ایــن روزنامه آمریکایی، 
عربســتان در مقابــل فشــارهای 
واشنگتن برای اقدام علیه القحطانی 
مقاومت می کند. القحطانی پیش تر 
به عنــوان مشــاور ارشــد محمدبن 
ســلمان ولیعهد ســعودی فعالیت 
می کرد. یک مقام ارشد وزارت خارجه 
آمریکا اظهار داشت: ما نمی بینیم که 
فعالیت های سعود القحطانی چندان 

محدود شده باشد.
به گفتــه مقام هــای آمریکایی، 
ادامه نفوذ القحطانی نشــانه آن است 
که سعودی ها پاســخ کافی به مسئله 
قتل خاشــقجی نداده اند. خاشقجی 
روزنامه نــگار منتقد آل ســعود دوم 
اکتبر )دهم مهر( در محل ســاختمان 
کنسولگری عربســتان در استانبول 
ترکیه کشته شد. عربستان ابتدا هرگونه 
اطــالع از سرنوشــت وی را رد کرد اما 
درنهایت اعتراف کــرد گروهی از افراد 
وابسته به حاکمیت در قتل وی نقش 

داشته اند.
آمریکا گفتــه القحطانــی و چند 
سعودی دیگر در قتل خاشقجی دست 

داشــتند و آن ها را تحریم کرده است. 
ترکیه نیز به دنبال استرداد القحطانی 

و محاکمه وی است.
بــه گفتــه مقام های ســعودی، 
القحطانی 4۰ ساله، نفوذ زیادی در امور 
داخلی و خارجی داشت. او تحت حمایت 
بن سلمان کنترل بر رسانه ها را تشدید 
کرده و با تشکیل تیمی سه هزار نفری به 
نظارت و ارعاب منتقدان در شبکه های 

اجتماعی می پرداخت.
سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی 
پس از بررسی شواهدی که مقام های 
ترکیه جمع آوری کرده بودند، القحطانی 
را برکنار کرد؛ اما مقام های ســعودی 
می گویند او همچنان به عنوان مشاور 
غیررسمی ولیعهد ســعودی فعالیت 

می کند.
یک مقام ســعودی اظهار داشت: 
بن ســلمان همچنان برای مشــاوره 
به القحطانــی رجوع می کنــد و نزد 
نزدیکانش هنــوز او را مشــاور خود 

می خواند.
بنا بــه گفته مقام های ســعودی، 
القحطانی به طور غیررسمی برخی از 
مسئولیت هایش به عنوان مشاور دربار 
سلطنتی را ادامه می دهد، ازجمله آن که 
دستورالعمل هایی برای روزنامه نگاران 
محلی صادر کرده و برنامه مالقات های 

بن سلمان را تنظیم می کند.
عادل الجبیر وزیر خارجه ســابق 

عربستان هفته گذشته قتل خاشقجی را 
اشتباهی بزرگ خواند. این درحالی است 
که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
از انتقاد از بن ســلمان امتناع ورزیده 
و علــت آن را اهمیت روابــط آمریکا و 

عربستان عنوان کرده است.
آژانس اطالعات مرکزی آمریکا سیا 
اعالم کرده بن ســلمان شخصاً دستور 
هدف قراردادن خاشقجی را داده، مجوز 
علیه وی را صادر کرده و احتماالً دستور 

قتل وی را داده است.
درحالی کــه بــه نقــل از رویترز، 
دموکرات ها و جمهوری خواهان دو هفته 
پیش قطعنامه ای را در مورد اختیارات 
جنگی آمریکا معرفی کردند که درواقع 
پیامی به عربســتان در رابطه با فاجعه 
انسانی در یمن و قتل جمال خاشقجی 

روزنامه نگار منتقد آل سعود است.
دولت آمریکا گفته قطعنامه کنگره 
دراین باره نامناسب است زیرا نیروهای 
آمریکا صرفــاً به سوخت رســانی به 
هواپیماهای ائتالف ســعودی یا سایر 
حمایت ها می پردازند و نیروی نظامی در 
آن ائتالف ندارند. دولت ترامپ همچنین 
گفته اقــدام کنگره بــه روابط موجود 
در منطقه لطمه می زنــد و به قابلیت 
آمریکا برای جلوگیری از گســترش 
افراط گرایی خشونت آمیز ضربه خواهد 
زد. کاخ سفید باید تا جمعه هفته گذشته 
)نوزدهم بهمن ماه( گزارشی در مورد 

قتل خاشقجی در کنسولگری عربستان 
در استانبول تهیه می کرد اما این گزارش 
در مهلت مقرر ارائه نشــد. این مسئله 
باعث خشم بسیاری از اعضای کنگره 
حتی برخی از هم فکران ترامپ در حزب 

جمهوری خواه شده است.
اد پرلماتر عضــو دموکرات مجلس 
نمایندگان آمریکا روز دوشــنبه )۲۲ 
بهمن ماه( با اشــاره به دست داشتن 
ســعودی ها در قتل خاشقجی اظهار 
داشت: سخت است نسبت به رژیمی که 
چنین کاری انجام داده است احساس یا 

تعهدی داشت.
از این سو نیز دادستان کل عربستان 
در حال بررسی پرونده خاشقجی است 
و در این رابطه یــازده نفر را متهم کرده 
است. به گفته دولت عربستان، اتهامی 
متوجه القحطانی نشده! اما یکی از ده 

نفر دیگری اســت که تحت تحقیقات 
قرار دارند.

یک مقام دربار ســعودی می گوید: 
بن سلمان تالش کرده است  از القحطانی 
حمایت کند؛ ایــن مقام که نامش ذکر 
نشده اظهار داشت: از نظر بن سلمان، 
القحطانی ستون دربارش بوده و هست؛ 
بن ســلمان به القحطانــی اطمینان 
داده آسیبی متوجه وی نخواهد بود و 
وقتی اوضاع درباره پرونده قتل جمال 
خاشقجی آرام شود، بازگردانده خواهد 

شد.
به گفته این مقام، بن سلمان وقتی 
پــدرش القحطانــی را برکنــار کرد، 

عصبانی بود.
مســئوالن عربســتانی گفتنــد 
باوجودی که ریاض در مورد القحطانی 
ممنوعیت ســفر اعمال کرده بود؛ اما 
وی به ابوظبی سفر کرده و در ابوظبی 
دیده شده است. او حتی دو بار در دربار 
سعودی رؤیت شــده است تا این که به 
رفت و آمدهای وی اعتراض و تردد وی 

ممنوع شد.
بنا به اظهارات یک مقام آمریکایی، 
خالد بن ســلمان برادر ولیعهد و پسر 
پادشاه سعودی که سفیر عربستان در 
آمریکاســت، گفته ریاض تلفن همراه 

القحطانی را مصادره نخواهند کرد.
مقام هــای آمریکایــی همچنین 
می گویند عربســتان در مقابل فشار 
آمریکا برای تعطیلی مرکز رســانه ای 
دربار که القحطانــی از آن برای ارعاب 
معارضان اســتفاده می کرد، مقاومت 

می کنند.
آمریکایی ها مدعی هستند ریاض 
را تحت فشار قرار داده اند تا القحطانی را 
مهار کند و او باید تحت پیگرد قرار گیرد. 
آمریکا همچنین اعالم کرده خواهان آن 
است که بن سلمان بخشی از مسئولیت 

خود در قتل خاشقجی را بپذیرد.
دو مقام ســعودی به وال استریت 
ژورنال گفته اند پنج نفر از کســانی که 
در ارتبــاط با قتل جمال خاشــقجی 
متهم شده اند با مجازات اعدام روبه رو 
هســتند. این پنج نفــر عبارت اند از 
احمد العسیری معاون سابق دستگاه 
اطالعات عربستان، ماهر مطرب عضو 
سابق گارد سلطنتی، صالح التوبیغی، 

مصطفی مدنی و ظار الحربی.
عربستان امیدوار است پرونده این 
افراد از فشــار آمریکایی ها بکاهد. یک 
مقام ســعودی گفت: رژیم عربستان 
می داند آمریــکا خواهــان محاکمه 
القحطانی است اما آن ها امیدوارند این 

پنج نام کافی باشد.
آمریکایی ها به عربســتان گفته اند  
روند قانونی مربوط به محاکمه عامالن 
قتل جمال خاشقجی به کندی پیش 

می رود.
روزنامه نیویورک تایمز اخیراً گزارش 
داد دســتگاه اطالعاتی آمریکا با مرور 
فایل های صوتی شنود شده از ولیعهد 
سعودی دریافته اســت وی یک سال 
قبل در محفلی خصوصی، درخواست 
قتل خاشقجی را به علت اظهارنظرهای 

جنجالی او مطرح کرده بود.
در همین راســتا نیــز خبرگزاری 
آناتولی ترکیه گزارش داد: عمر چلیک 
سخنگوی حزب حاکم ترکیه در یک 
کنفرانس خبری در آنکارا افزود: ترکیه 
با جدیت به دنبال کشــف آمران قتل 
خاشقجی و شــفافیت در این زمینه 
است. وی گفت: آنکارا به تحقیقات خود 
با شفافیت کامل درخصوص قتل این 

روزنامه نگار ادامه می دهد.
از طرفــی نیز ســخنگوی حزب 
عدالت و توســعه ترکیه روز دوشنبه 
)۲۲ بهمن ماه( عربســتان سعودی 
را متهم کرد؛ کــه در موضوع پرونده 
قتل جمال خاشــقجی روزنامه نگار 
منتقد آل سعود با مقام های این کشور 
همکاری نمی کنند. گفته می شــود 
بن ســلمان به ترکی الدخیل مسئول 
سابق رسانه ای عربســتان گفته بود  
مایل است یک گلوله خرج خاشقجی 

کند. 
فرانس۲4 گزارش داد عربســتان 
روز یکشنبه )۲۱ بهمن ماه( الدخیل را 
به عنوان سفیر جدید ریاض در امارات 

منصوب کرده است.
الدخیل که پیش تر مدیر شــبکه 
سعودی العربیه بوده نیز در روز یکشنبه 
)۲۱ بهمن ماه( در توئیتی نوشــت که 
استوارنامه خود را به عبداهلل بن زاید وزیر 

خارجه امارات ارائه کرده است.

وال استریت ژورنال گزارش داد؛

ستون دربار سعودی عامل قتل خاشقجی

خبر

برخی از تحلیل گــران رســانه های عربی 
معتقدند آمریــکا و هم پیمانانش بــا برگزاری 
نشست ورشــو، در صدد مهار قدرت روبه رشد 
جمهوری اسالمی ایران و تقویت عناصر ائتالف 
ضد محور مقاومت هستند؛ اما آن ها دررسیدن به 

این هدف با شکست مواجه خواهند شد.
مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در )۲۲ 
دی ماه( طی جریان سفر خاورمیانه ای خود در 
قاهره در گفت وگو با شبکه خبری فاکس نیوز از 

برگزاری نشست ضد ایرانی ورشو خبر داده بود.
این نشســت تحت عنــوان کنفرانس صلح 
و امنیت در خاورمیانه، قرار اســت در روزهای 
۲4 و ۲۵ بهمن  ماه به میزبانی مشترک آمریکا و 
لهستان در ورشو برگزار شود. در حالی برخی از 
کشورهای عربی ازجمله عربستان به همراه رژیم 
صهیونیســتی و گروهک تروریستی منافقین 
قرار است در این نشست شرکت کنند، شماری 
از کشورهای اروپایی و منطقه ای در خاورمیانه 
عالقه ای به حضور در این نشست نشان نداده اند.

روسیه ازجمله کشــورهایی است که در این 
نشســت شــرکت نمی کند. فدریکا موگرینی 
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا نیز 
اعالم کرده اســت که در نشســت ورشو حضور 

نخواهد داشت. تارنمای عربی خبرگزاری روسی 
اسپوتنیک در این زمینه نوشت: گزارش ها نشان 
می دهد  پس از اعتراض های اتحادیه اروپا، آمریکا 
از طرح خود برای تشــکیل ائتــالف علیه ایران 
عقب نشینی کرده است. واشنگتن می کوشد با 
ادعای این که این نشست صرفاً علیه ایران نیست 
و اوضاع خاورمیانه را بحث و بررســی می کند، 
کشورهای مؤثر جهان را به شرکت در این نشست 

ضد ایرانی و فریبکارانه ترغیب کند.
آمریکا اعالم کرده معــاون رئیس جمهوری 
این کشور، در نشست ورشو حضور پیدا می کند، 
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران نیز اظهار داشته 
آمریکا در تالش اســت؛ به شکلی فضای شکل 
گرفتــه علیه خود را جبــران کند؛ لــذا به نظر 
می رسد این نشست به صورت مورد قبول و نظر 

آمریکایی ها برگزار نمی شود.
وزیر امور خارجــه ایران نیــز بابیان این که 
هیچ کــدام از مقامات و مســئوالن ایرانی برای 
حضور در این نشست دعوت نشده اند؛ تأکید کرد 
نشست ورشــو قبل از شروع محکوم به شکست 

شده است.
در این خصوص شــبکه خبری المنار لبنان 
در گزارشی به قلم ذوالفقار ضاهر نوشت: دولت 

آمریکا تصمیم گرفته است هم پیمانان و ابزارهای 
خود در منطقه و جهان را در نشست ورشو گردهم 
آورد. هدف از برگزاری این نشست تالش برای 
مهار قدرت روبه رشد جمهوری اسالمی و تقویت 
عناصر ائتالف ضد محور مقاومت است. مکان و 
زمان برگزاری نشســت و کشورهایی که در این 
نشست شرکت خواهند کرد سؤال هایی را درباره 

دستور کار آن مطرح می کند.
روزنامــه فرا منطقــه ای رأی الیــوم نیز در 
گزارشــی به قلم علیان در ارتباط با این نشست 
نوشت: نشست ورشو تنها ایستگاه دیگری برای 
شکست های آمریکا در منطقه است. این نشست 
پس از شکســت تحریم های آمریکا علیه ایران 
برگزار می شود و هدف از آن فراهم کردن پوشش 
سیاســی و مادی برای پیش بردن معامله قرن 
صهیونیستی آمریکایی ســعودی و جلوگیری  
پیروزی محور مقاومت اســت؛ اما این نشست 
نخواهد توانســت معامله قرن را پیش برد و مانع 
از پیروزی نهایی محور مقاومت شــود و همانند 
نشست دشمنان ســوریه در تونس و شکست 
ائتالف سعودی در جنگ یمن با شکست روبرو 
خواهد شــد؛ زیرا محور مقاومت در میدان های 
نبرد پیروز شــده است و ســرزمین هایی را در 

اختیار دارد. طرح معامله قرن از محور مقاومت 
مشت های محکمی خورده است.

تصمیم ترامپ برای عقب نشــینی نیروهای 
آمریکا از ســوریه، اعتراف به شکست طرح های 
واپس گرایانه صهیونیستی در سوریه است. این 
عقب نشینی سبب شده است؛ دیگر هم پیمانان 
آمریکا به این کشور اعتماد نداشته باشند و آنان 
به این واقعیت پی برده اند که آمریکا هم پیمانان 
خود را رها می کند. تشــکیل ائتالف راهبردی 
علیه تهــران و محور مقاومت ناممکن اســت؛ 
زیرا واشنگتن در حالی با اســتفاده از ابزارهای 
منطقه ای خود به دنبال ماجراجویی علیه ایران، 
حزب اهلل و دیگــر جبهه های محــور مقاومت 
است که این ابزارها در یمن از پابرهنگان یمنی 

شکست خورده اند.
این نشست در شــرایطی برگزار می شود که 

منطقه در مرحله حساسی به سر می برد و بسیاری 
از طرح های آمریکا، رژیم اسرائیل و کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس علیه محــور مقاومت با 
شکست روبه رو شده اســت. این نشست یادآور 
بســیاری از نشســت ها، دیدارهای دوجانبه و 
چندجانبه ای اســت کــه علیه ایــران و محور 
مقاومت برگزارشده است. همه نشست هایی که 
آمریکا و هم پیمانان با هماهنگی رژیم اسرائیل 
برگزار کرده اند نتیجه ایده الی به دنبال نداشت. 
در ســفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
به عربســتان ســعودی در ماه می سال ۲۰۱7 
میالدی )اردیبهشت ماه( سال ۱39۶ شمسی 
نشست مشــترک عربی، آمریکایی برگزار شد 
که هیچ نتایج عملی به دنبال نداشت. شکست 
سیاست های آمریکا و عربستان در منطقه از یمن 
و لبنان تا عراق و دیگر کشورها آشکار شده است.

ادعای تحلیلگران رسانه های عرب زبان؛

نشست ورشو با شکست روبه رو می شود

القحطانی 4۰ ساله، نفوذ 
زیادی در امور داخلی و 

 خارجی داشت. 
او تحت حمایت بن سلمان 

کنترل بر رسانه ها را 
تشدید کرده و با تشکیل 

تیمی سه هزار نفری به 
نظارت و ارعاب منتقدان 
در شبکه های اجتماعی 

می پرداخت

آمریکایی ها مدعی هستند 
که ریاض را تحت فشار قرار 
داده اند تا القحطانی را مهار 

کند و او باید تحت پیگرد 
قرار گیرد. آمریکا همچنین 

اعالم کرده خواهان آن 
است که بن سلمان بخشی 
از مسئولیت خود در قتل 

خاشقجی را بپذیرد
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