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روزنامه مترو چاپ انگليــس گزارش داده گروهی 
داوطلب راستگرای افراطی که به نظر نژادپرست نيز 
هستند، در امتداد ســواحل انگليس مستقر شده اند 
و تا مهاجرانی را که توانســته اند با قايــق خود را به 
سواحل انگليس برســانند را بازداشت می کنند. اين 
افراد نام گروه خود را به تاســی از شــعار انتخاباتی 
دونالد ترامپ، «اول بريتانيا» گذاشــته اند. بيشــتر 
مهاجرانی که وارد خاک انگليس می شــوند، سعی 
می کنند از سواحل فرانسه خود را به سواحل انگليس 
برســانند. اين گروه راســتگرا اعالم کرده است طی 
هفته های آينده گشــتزنی در ســواحل بريتانيا را 
تشديد خواهند کرد؛ چراکه مهاجران مشخصا طی 
هفته های آينده تالش خود برای رســيدن به خاک 
بريتانيا را تشــديد خواهند کرد. جالب اين است که 
رهبری اين گروه را نيز فردی بــه نام پل گولدينگ 
برعهده، سوابق جنايی نيز داشته و مدتی را در زندان 

به سر برده است. اتهام او توهين مذهبی بوده است. 
درحال حاضر طبــق قوانين بريتانيــا، اگر فردی 
مهاجر غيرقانونی را مشاهده کرد، بايد با پليس تماس 
بگيرد. اما گروه تحت رهبــری گولدينگ خود اقدام 
به دســتگيری مهاجران می کند. برخی از گروه های 
حامی مهاجران و در کنار انجمن های ضدنژادپرستی 

نسبت به اين اقدام گروه گولدينگ اعتراض کرده اند. 
اما ظاهــرا تاکنون پليس اقدامی عليــه آنها صورت 
نداده اســت. در ســواحل کنت انگليس، پليس اين 
منطقه گاهی از پيمانکاران بخش خصوصی استفاده 
می کند. هنوز مشخص نيست که آيا گروه گولدينگ 

با پليس هماهنگی هايی صورت داده است يا خير. 
حاميان حقوق مهاجران می گويند در بسياری از 
موارد، مهاجرانی که با قايق خود را به سواحل بريتانيا 
می رسانند، به محض رســيدن نياز به مراقبت های 
پزشکی و غذايی دارند. و برخورد خشونت آميز با آنها 
در چنين زمانی بســيار نادرست است. در اين موارد 
اغلب افــراد حرفه ای بايد به آنها رســيدگی کنند تا 

سالمت و امنيت شان حفظ شود.

شکار مهاجران در سواحل بریتانیا 

یک زندانى آزاد شده با سوابق جنایى سازماندهى مى کند:

که
 این

و  
هفته نامه اکونوميســت در يک پرونده مفصل به 
ســير تاريخی تغييرات آب و هوايی از  سال ١٨٥٠ 
تا عصر حاضر پرداخته است. اين هفته نامه در طرح 
روی جلد خود نيز، نتايج بررســی خود را منتشــر 
کرده که نشــان می دهد وضع هرساله بدتر از  سال 
گذشــته شــده و حاال ديگر وضع جهان به مرحله 

بحران رسيده است. 

هفته نامه تايم در پرونــده اين هفته خود به موضوع 
سيگارهای الکترونيک پرداخته است و تيتر زده: «نوع 
جديدی از اعتياد آمريکايی». اخيرا اســتفاده بيش از 
حد از سيگارهای الکترونيکی در آمريکا بحران سالمت 
ايجاد کرده اســت. دولت آمريکا درنظر دارد به  زودی 
توليد، فروش و مصرف سيگارهای الکترونيک را ممنوع 

اعالم کند. 

روزنامه اينديپندنت از عصبانيت ملکــه اليزابت از 
ديويد کامرون نخست وزير اســبق انگليس خبر داده 
است. به نظر می رسد برخی نوشــته های کامرون در 
کتاب جديدش موجب خشم ملکه شده است. گفته 
می شود کامرون مسائلی را مطرح کرده که نبايد فاش 
می شــد. کامرون بخش هايی از گفت وگويش با ملکه 

اليزابت را منتشر کرده است.

ک
وس

 کی

سی.ان.ان| صدها هزار نفر در سراسر دنيا در اعتصاب بزرگ 
محيط زيستی شــرکت کردند. اين سومين راهپيمايی جهانی 
محيط زيســتی اســت که احتماال بزرگترين آنهاست. افرادی 
که در اين راهپيمايی سراسری شــرکت کردند، دانش آموزان و 
دانشجويان  و فعاالن محيط زيستی هستند که به واسطه گرتا 
تانبرگ، دختر نوجوان معروف ســوئدی، به خيابان ها آمده اند 
تا دولت ها را مجبور  به انجام کاری در قبال تغييرات آب وهوايی 
بکنند. در ايــن ميان، گروه هــای کارگری و حقوق بشــری و 
محيط زيستی و شــرکت های  ديگر هم شــرکت کردند. اين 

اعتصاب ها در ١٣٩ کشور جهان انجام شد. 
شرکت کنندگان در اين اعتصاب سراسری خواهان آن هستند 
که دولت ها دست به اقداماتی سريع و کافی بزنند تا با تغييرات آب 
و  هوايی مقابله کنند و مانع گرم شدن بيش از اين زمين شوند. آنها 
همچنين می خواهند از اين تظاهرات به عنوان اهرم فشار بر  روی 
رهبران در سازمان ملل استفاده کنند. رهبرانی که قرار است روز 
دوشنبه در نيويورک در نشست آب وهوايی با يکديگر ديدار  کنند. 

اما اعتصاب فراتر از نيويورک است. نپال، بنگالدش، اوکراين، 
فيليپيــن، نايروبی، کنگــو، اندونزی، هند، آلمان و بســياری 

کشورهای  ديگر درگير اين اعتصاب ها شدند. 
در شــهر نيويورک که گرتــا، دختر ١٦ ســاله، تظاهرات و 
اعتصاب ها را ترتيب داده، ١,١ ميليون مدرســه تعطيل شدند و 

دانش آموزان  در اين اعتصاب شرکت کردند.  
اما يک مســأله وجود دارد و آن اين است که آنها برای شرکت 
در اين اعتصاب بايد از پدر و مادرشان اجازه می داشتند و کودکان 
 مدارس ابتدايی هم بايد به همراه يکی از والدينشان در اين مراسم 

شرکت می کردند. 
شــهردار نيويورک در توييتی با حمايت از اين بچه ها نوشت:   
«نيويورک در کنار شــما ايســتاده اســت. اين وجدان بيدار 
شماســت.»  آنتونيو گوترش از رهبران جهان دعوت کرده تا در 
نيويورک گرد هم بيايند و نقشه ها و طرح های واقع بينانه و سفت و 
سخت خود را  برای مقابله با تغييرات آب و هوايی و گرم شدن کره 

زمين ارايه دهند. 
افراد جوانی که در اين اعتصاب شــرکت کرده اند، معتقدند 
که اين تغييرات آب و هوايــی، زندگی جوانان را بيش از ديگران 

تحت تأثير  قرار می دهد، اما اين بدان معنا نيست که ديگران بايد 
نسبت به آن بی تفاوت باشند. آنها نيازمند متحدانی قوی هستند.  

افرادی که اين تظاهرات را سازماندهی کردند می گويند که اين 
حرکت می تواند موجب موجی جهت اقدامات مناسب در سراسر 

 جهان بشود. 
در اســتراليا بيش از ١٠٠ هزار نفر وارد خيابان ها شدند. افراد 

جوان و فعاالن محيط زيستی بيشترين حضور را داشتند. 
تظاهراتی هم در بانکوک صورت گرفته. نــام تظاهرات آنها 

«جمعه ها برای آينده» است.  
مانند ساير تظاهرات مشابه در سراسر جهان، در اين تظاهرات 

اعتصابی هم افراد جوان بيشترين حضور را داشتند. 
در کره جنوبی نيز جوان ها به خيابــان آمدند و پالکاردهای 
محيط زيســتی در دســت داشــتند. ابتکار جالبی که مردم 
کره جنوبی انجام  دادند، اين بود که با چراغ قوه هايی که در دست 

داشتند، پيام مورس « SOS » می فرستادند.  
مقامات دولتی اين کشور قول داده اند که ١٤ کارخانه را که با 
سوخت زغال سنگ کار می کنند را تعطيل کنند. آلودگی هوا يکی 

از  مشکالت بزرگ در کره جنوبی به شمار می آيد. 
در هنگ کنگ نيز مردم به خيابان ها آمدند و پس از چندين 
هفته پياپی که درگير تظاهرات ضد دولتی بودند، شعارهايشان به 

 شعارهای محيط زيستی تغيير کرد. 
نکتــه جالب توجه اين اســت کــه کارکنان شــرکت های 
فيس بوک، گوگل، آمازون، توييتر و مايکروســافت هم در اين 
اعتصاب ها شرکت  کردند. از شرکت آمازون تنها ١٥٠٠ نفر دست 

به اعتصاب زدند و به تظاهرات آب و هوايی پيوستند. 
مديران اين شرکت ها به کارکنانشان اين اجازه را دادند تا روز 

جمعه سر کار نيايند و در اين اعتصاب ها شرکت کنند. 
در چند ســال اخير، گرم تر شــدن زمين باعث تغييرات آب 
و هوايی شــده و اين شــرايط می تواند وخيم تر شود. تغييرات 
آب و هوايی  می تواند باعث خشکســالی، بارندگی های شديد و 
طوفان های مخرب بشــود. همچنين با گرم شدن کره زمين، 
يخ های قطبی آب  می شــوند و ســطح آب درياها به شدت باال 
می آيند و جان بسياری از ساکنان شهرهای ساحلی را به خطر 

می اندازد. 

اعتصاب در 139 کشور جهان

افشاگرى دیوید کامرون درباره 
آنگ سان سوچى

ديويد کامرون، نخست وزير اسبق انگليس، 
در کتاب جديدی نوشته است که اطالعات 
رئيس  آنگ سان ســوچی،  درباره  تازه ای 
دولت ميانمار، منتشر کرده که نشان دهنده 
طرز فکر او در خصوص مســلمانان ميانمار 
در روهينگيا اســت. کامرون نوشــته در 
ديداری که با سوچی داشته است، سوچی 
به او گفته «مســلمانان روهينگيا شهروند 
ميانمار نيســتند». کامرون در کتاب خود 
از اولين ديدارش با ســوچی نوشــته: «با 
آنگ سان ســوچی که ١٥ ســال در حصر 
خانگی ارتش ميانمار بــود، ديدار کردم. او 
به  زودی قصد دارد کانديــدای انتخابات 
زندگی  داســتان  رياست جمهوری شود. 
سياســی او واقعا مرا تحت  تأثير قرار داد». 
کامرون ســپس به ديدار دومش با سوچی 
در  سال ٢٠١٣ اشاره کرده و می نويسد: «اما 
وقتی که او در اکتبر  سال ٢٠١٣ به لندن آمد 
که همه نگاه ها به ميانمار و وضع مسلمانان 
روهينگيا دوخته شــده بود؛ کسانی که به 
زور از خانه هايشــان بيرون رانده شده و 
مجبور شده بودند به بنگالدش بگريزند.» 
گزارش هايی از تجاوز و کشتار و پاکسازی 
نژادی نيز مطرح شــده بود. وقتی که با او 
ديدار کردم به او گفتم دنيا شاهد همه اين 
وقايع است اما او در جواب من گفت: «آنها 
شهروند برمه نيستند. آنها اهل بنگالدش 
هستند». به نظر می رسد اين سخنان باور 
سوچی درباره مسلمانان روهينگيا است؛ چرا 
که ارتش ميانمار نيز با اين استدالل که آنها 
اهل برمه نيستند، اقدام به اعمال خشونت 
عليه آنها می کند. بيــش از ٧٠٠ هزار نفر از 
مسلمانان روهينگيا از ترس کشته شدن به 
دست نيروهای ارتش ميانمار به بنگالدش 
گريخته اند و حاضر نيستند به خانه هايشان 

بازگردند.

چهره

وزیر امور خارجه پیشین 
آمریکا اذعان کرد بنیامین 

نتانیاهو با ارایه اطالعات 
غلط به دونالد ترامپ، او 

و دولت واشنگتن را بازى 
مى داده است. رکس 
تیلرسون، وزیر امور 

خارجه پیشین آمریکا 
در سخنانى در دانشگاه  
هاروارد، بنیامین نتانیاهو 

را سیاستمدارى ماهر 
اما سیاست باز خواند. 
او گفت: «در رابطه با 
نتانیاهو همیشه باید با 

حدى از تردید با او 
صحبت کنید.» دونالد 

ترامپ بیش از یک سال 
پیش پس از مدت ها 
اختالف نظر با رکس 

تیلرسون او را از وزارت 
خارجه آمریکا برکنار 
کرد. توافق هسته اى با 

ایران یکى از مسائلى بود 
که ترامپ درباره اش 
از عملکرد تیلرسون 

راضى نبود. تیلرسون در 
اظهاراتش تصریح کرد که 

اسراییل در صورت نیاز 
براى پیشبرد اهداف خود، 

دولت آمریکا را گمراه 
کرده است. او گفت: 

«چند بارى این کار را با 
رئیس جمهورى کردند تا 

او را قانع کنند که «ما آدم 
خوب ها هستیم و آنها آدم 
بدها هستند.» ما دستشان 
را براى رئیس جمهورى رو 
کردیم و او متوجه شد که 
بازى خورده است. سخنان 
وزیر خارجه سابق آمریکا 
را نشریه رسمى دانشگاه  
هاروارد گزارش کرده و 

رسانه هاى آمریکایى و 
اسراییلى از آن نقل قول 

کرده اند. رکس تیلرسون 
پس از خروج از کابینه 

دونالد ترامپ حضور 
پررنگى در عرصه عمومى 

نداشته است. 

تیلرسون: نتانیاهو با اطالعات 
غلط ترامپ را بازى مى داد

عکس خبراخبار روز

يونان- هزاران ماهی درياچه کورنيا به دليل خشکسالی و عدم رسيدن مواد غذايی، 
جان خود را از دست داده اند.
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گاه
ن انتشار عکسی از نخست وزير کانادا با شــمايل «عالءالدين» که البته به  ســال ۲۰۰۱ و دوران معلمی وی باز 

می گردد، جاستين ترودو را وادار به عذرخواهی کرد. اين تصوير به مبارزات انتخاباتی او ضربه بدی می زند. در اين 
تصوير جاستين ترودو، نخست وزير کانادا، با صورت، دستان و گردنی سياه لباسی به شکل عالءالدين بر تن دارد. 
اين تصوير که مجله تايمز منتشر کرده به دوران معلمی ترودو و بيست ونه سالگی اش بازمی گردد. جاستين ترودو، 
نخست وزير کانادا، در واکنش به انتشــار اين تصوير گفت: «عميقا متاسفم و عذرخواهی می کنم، جداً از اين کار 
متاسفم. بايد شناخت بهتری می داشتم.» ترودو در کنفرانس خبری ضمن رد استعفا گفت: «نبايد اين کار را انجام 

می دادم؛ در آن زمان اين کار اصال به نظرم نژادپرستانه نبود اما اکنون فکر می کنم کاری نژادپرستانه است.»

شیطنت تایمز
کار دست 

نخست وزیر
کانادا داد

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۳۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

مى دهـد  نشـان  تحقیقـات 
کـه خسـتگى راننـده یکى از 
عوامـل مؤثـر در بیـش از 20 
درصـد تصادفـات جـاده اى و 
بیش از یک چهـارم تصادفات 

کشـنده و جدى اسـت.

گروه هاى کارگرى، حقوق بشرى و محیط زیستى
براى بحران آب و هوایى ائتالف مى کنند


