
بغداد: حمالت ترکیه مغایر با قوانین 
بین المللی است

صدور  با  دیروز  عراق  ریاست جمهوری  نهاد 
ترکیه  مکرر  عملیات های  کرد،  اعالم  بیانیه ای 
اصل  آشکار  نقض  عراق،  حریم  هوایی  نقض  و 
و  عرف  با  آشکار  مخالفت  و  هم جواری  حسن 

قوانین بین المللی است . 
آمده است:  به گزارش ایسنا، در این بیانیه 
»این نهاد خواستار توقف نقض حاکمیت ملی 
نقض  و  ترکیه  مکرر  توسط  عملیات های  عراق 
حریم هوایی عراق است که بر اثر این عملیات ها 
این  می شوند.  بی دفاع  قربانی  غیرنظامیان 
هم جواری  حسن  اصل  آشکار  نقض  اقدامات 
و مخالفت آشکار با عرف و قوانین بین  المللی 

است .«
نهاد  است،   آمده  بیانیه  این  ادامه  در 
ریاست جمهوری این نقض ها را محکوم کرده و بر 
ضرورت حل  مشکالت مرزی، پرونده های امنیتی 
میان عراق و ترکیه از طریق همکاری و هماهنگی، 
مخالفت با  یک جانبه گرایی در حل مشکالت و 

لزوم احترام به حاکمیت عراق تأکید دارد . 
منطقه ای  ترکیه  جنگنده های  این  از  پیش 
گردشگری در سلیمانیه اقلیم کردستان عراق را 
هدف قرار دادند  که بر اثر آن سه تن کشته و چند 
تن دیگر زخمی شدند .   ترکیه با وجود اعتراض ها و 
مخالفت های دولت  عراق، به بهانه مبارزه با حزب 
و  هوایی  حریم  نقض  ضمن  کردستان  کارگران 
مناطق  به  به طور  پیوسته  عراق  ملی  حاکمیت 
تازه ترین  می کند.  حمله  کشور  این  شمالی 
عراق  عملیات های  در  آنکارا  نظامی  عملیات 

»چنگال عقاب« و »پنجه ببر« است . 

آمریکا، نام عربستان را از فهرست سیاه 
ج کرد قاچاق انسان خار

دولت آمریکا نام عربستان را از فهرست سیاه 
کشورهایی که ادعا می شود هیچ اقدامی در حوزه 
گزارش  کرد  . به  ج  خار نمی کنند،  قاچاق  انسان 
درباره  آمریکا  خارجه  امور  وزارت  سی ان ان، 
موضوع  قاچاق انسان ادعا کرده که عربستان در 
۱۲ ماه گذشته »دستاوردهای کلیدی« در قبال 
این مسأله به دست  آورده است . وزارت خارجه 
که  کرد  توجیه  این گونه  همچنین  آمریکا 
به  مربوط  ملی  مکانیسم  نخستین  عربستان 
 مراقبت از قربانیان قاچاق انسان را اجرا کرده و 
شامل  خود  داده های  شفاف  به طور  دولتش 
افزایش  موارد پیگرد قانونی و محکومیت ها را بر 
داده  گزارش  خود  قاچاق  با  مبارزه  قانون  طبق 
دو  گذشته  یک سال  طول  عربستان   در  است. 
مقامش را که در جرایم مربوط به قاچاق انسان 
دست داشتند محکوم به  مجازات حبس کرد. در 
نتیجه نام عربستان از رده سوم بدترین کشورها 
دوم  رده  به  قاچاق  انسان  با  برخورد  حوزه  در 
منتقل شد اما همچنان نیاز است مقام های این 
قاچاق  با  مبارزه  اساسی  برای  اصالحاتی  کشور 

انسان انجام دهند. 

سنای آمریکا تحریم های جدید علیه 
چین تصویب کرد

مجلس سنای آمریکا به اتفاق آرا، لوایحی برای 
اعمال مجازات و تحریم علیه چین تصویب کرد .   
یکی  از این لوایح با عنوان »قانون خودمختاری 
و  شرکت ها  تحریم  به  است  قرار  هنگ کنگ« 
افرادی که به  چین در محدود کردن خودمختاری 

هنگ کنگ کمک کرده اند، بپردازد .
ح کنندگان این الیحه، پت تومی، سناتور  مطر
جمهوری خواه از پنسیلوانیا و کریس ون هولن، 
سناتور  دموکرات از مریلند بودند . ون هولن در 
صحن مجلس سنا گفت: »کاری که دولت چین 
قبول  غیرقابل  انجام  می دهد  هنگ کنگ  در 
است. آنها مردم را در هنگ کنگ از حقوق شان 
محروم می کنند. آنها دارند آزادی  هایی را که هم 
اکنون در آنجا وجود دارد از بین می برند.« در عین 
حال الیحه دومی نیز برای مجازات  چین از جانب 
ح شد که  سناتور جمهوری خواه جاش هاولی مطر
یک قطعنامه برای محکوم کردن چین به  اتهام 
تضمین  به  مربوط   ۱۹۸۴ توافق سال  نقض 
خودمختاری برای هنگ کنگ است .    هاولی اظهار 
کرد،  قانون امنیت ملی جدیدی که چین تصویب 
که  آزادی هایی  به  بزرگ  ضربه ای  کرده 
هنگ کنگی ها  برای چند دهه از آنها بهره برده اند، 
وارد خواهد کرد. این سبب جدایی دائمی از اصل 
موسوم به »یک  کشور و دو نظام« می شود که 
هنگ کنگ  دولتشهر  بر  تاکنون   ۱۹۹۷ از سال 

حکمفرما بوده است. 
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مانده  باقی  روز  چند  فقط  پارسا[  ]مجتبی 
اسراییل  نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین  تا 
ائتالفی،  انضمام  دولت  توافق  براساس 
اسراییل  به  را  باختری  کرانه  خاک  غیرقانونی 
پیش ببرد. بحث های زیادی در این باب شده 
که سرنوشت این  سرزمین در هفته ها و ماه های 

پیش رو چه خواهد شد. 
سناریوهای  الجزیره،  خبرگزاری  گزارش  به 
مورد  باختری  کرانه  انضمام  مورد  در  مختلفی 
انضمام  از  سناریوی  است.  گرفته  قرار  بحث 
30 درصد کرانه باختری که در طرح دولت ترامپ 
پیش بینی شده -که شامل منطقه دره اردن 
 می شود- تا سناریوی انضمام زمین های اطراف 

شهرک های اصلی. 
با  همراه  اسراییل  سیاسی  بحث های 
دیپلماسی بین المللی به صورت موازی پیش 
می رود و همزمان، مقامات فلسطینی  در رام اهلل 
اتحادیه  عضو  کشورهای  نظر  جلب  دنبال  به 
اروپا و دولت های عربی برای مخالفت با اقدام 

اسراییل هستند. 
اما درحالی که بحث های زیادی درباره انضمام 
کرانه باختری به اسراییل در کنست )پارلمان 
صفحات  در  و  سران  اروپایی  میان  اسراییل(، 
کمتر  می گیرد،  صورت  رسانه ها  و  روزنامه ها 
کسی به جوامع فلسطینی توجه می کند. اینکه 
نه  لزوما به لحاظ سیاسی که به لحاظ اجتماعی 
چه بالیی بر سر ساکنان این منطقه، خصوصا 
فعاالن خواهد آمد.   برای رشید خداری، یک فعال 
در دره اردن، اقدامات اسراییل برای الحاق رسمی 
کرانه باختری، نتیجه منطقی  سیاست گسترش 
کردن  محدود  و  یهودیان  شهرک نشینی 

فلسطینی ها برای ساخت وساز است. 
که  می دهد  نشان  رسمی  آمارهای 
از  مورد   ۲۱ فقط  اسراییل   ،۲0۱۸ تا   ۲0۱6 از سال 
را  برای  فلسطین  مردم  هزارو۴۸5درخواست 
در  است.  شمرده  مجاز  ساخت وساز  اجازه 
منطقه  c  )که 6۱ درصد کرانه باختری را تشکیل 
می دهد( این  موضوع به وضوح قابل مشاهده 
است. فلسطینی ها فقط مجاز به ساخت وساز 
در 0.5 درصد مساحت این سرزمین  هستند. 
شهرک نشین های  برای  رقم  این  درحالی که 
به  خداری  رشید  است.   ۲6 درصد  اسراییلی 
الجزیره با اشاره به تخریب ها و محدودیت های 
شدید برای دسترسی به زمین های کشاورزی 
از سوی  سربازان اسراییلی می گوید: »حدودا از 
سه سال پیش، ما شاهد بیشتر شدن حمالت 
همه نوع  آنها  بوده ایم.  جوامع  به  اسراییلی ها 
استراتژی را در پیش گرفتند تا ما از اینجا برویم.« 
رشید اضافه می کند:  »فعالیت  شهرک نشین ها 
افزایش  بیشتر،  زمین های  تصاحب  برای  هم 

یافته است.« 
رشید با احساس ناراحتی که در چهره اش 
می دهد:  ادامه  حرف هایش  به  است،  نمایان 
»برای ما کامال واضح و روشن است که دولت 

 اسراییل می خواهد فلسطینی ها را از دره اردن 
بیرون بیندازد تا این منطقه را هم به خاک خود 
الحاق کند. جنگ  اصلی بر سر این است که چه 
کسی این منطقه را تحت کنترل خود بگیرد و 
آِن  خود  از  را  این سرزمین  کسی می تواند  چه 
کند. خیلی واضح است و ما هم به وضوح این را 
درک می کنیم.«  منطقه دره اردن، حدود 30 درصد 
کرانه باختری را تشکیل می دهد و حدود 65 هزار 
فلسطینی در آنجا زندگی  می کنند. عالوه بر این، 
»بتیسلم«،  بشری  حقوق  ان.جی.او  براساس 
حدود ۱۱ هزار شهرک نشین یهودی هم در  آنجا 
ورود  مانع  اسراییل  دولت  که  می کنند  زندگی 

فلسطینی ها به ۸5 درصد آن منطقه می شود. 
روزنامه   در  امسال  اوایل  که  اطالعاتی 
هاآرتص منتشر شد، نشان می دهد ۹0 درصد 
به  اشغالگر  اسراییل  مقامات  دستورات 
بوده است و  این منطقه  ساکنان فلسطینی 
فلسطینی  مردم  اسراییل،  »دولت  آمار  طبق 
هرجای  از  بیش  را  اردن  دره  در   ساکن 
سرزمین شان از  خروج  به  مجبور   دیگری 
کرده است.«  تهدیدات روزافزون اسراییل برای 
مردم ساکن در دره اردن و همچنین اهمیت 
فراوان این منطقه برای زنده ماندن  ایده کشور 
مستقل فلسطین، این منطقه را به کانون اصلی 
تالش های فلسطینی ها برای مقابله با اقدامات 

اسراییل  تبدیل کرده است. 
جنوب  در  فلسطینی  هزاران  دوشنبه،  روز 
دره اردن گردهم آمدند تا علیه الحاق این منطقه 
از  تعدادی  آن،  در  اقدامی  که  کنند.  اعتراض 
شرکت  نیز  خارجی  کشورهای  دیپلمات های 
کردند.  سامی حرینی، فعال حقوق بشری ساکن 
منطقه »هبرون هیلز« )تپه های هبرون( می گوید: 

»همه ما از این وضع  می ترسیم. از اتفاق هایی که 
بعد از الحاق این منطقه رخ خواهد داد. هیچ کس 
دوست ندارد تحت قوانین اشغالی  زندگی کند. 
امروز موضوع الحاق دره اردن است و فردا الحاق 
تپه های هبرون. همه مردم به این مسأله فکر 

می  کنند و آماده مقاومت هستند.« 

مقاومت جمعی
فلسطینی  فعال  زواره،  سلیمان  محمود 
دیگر به الجزیره می گوید، اینکه دقیقا چه اتفاقی 
قرار است در عمل بیفتد،  سوال بسیار مهم و 
پیچیده ای است که هیچ کدام از ما پاسخ آن را 
به  مناطق  این  فلسطینی های  اما  نمی دانیم. 
خوبی  می دانند که تنها راه موجود برای مقاومت، 

حضور آنها در این مناطق است.« 
سلیمان می گوید، اسراییلی ها با هر سیاستی 
کردن  مجبور  و  دسترسی  محدودیت  ازجمله 
ساکنان به جابه جایی و  مهاجرت تالش می کنند 
این منطقه را به خاک خود الحاق کنند؛ اما این 
فشارها باعث ایجاد مقاومت در میان  جوامع 
جدیدی  رهبران  و  می شود  فلسطینی 
نهایت،  »در  می گوید:  سلیمان  سربرمی آورند. 
اتفاقاتی که در پایین این  هرم قدرت )در میان 
قدرت  هرم  باالی  به  و  آغاز  فلسطینی(  مردم 
تشکیل  را  فلسطین  آینده  می شود،  منتقل 
 می دهد.«   او می گوید: »ما به عنوان شهروندان 
فلسطینی، نباید در این تالش تنها باشیم. این 
جامعه  و  بین المللی  است  و  جمعی  اقدامی 
بین المللی هم باید از قوانین بین المللی و از ما، 
زندگی  اشغال  تحت  که  کسانی  به عنوان 
می کنیم،  حمایت کند. جامعه بین الملل باید 

این الحاق را متوقف کند.«  

اطالعاتی که اوایل امسال 
در روزنامه  هاآرتص منتشر 

شد، نشان می دهد 90 درصد 
دستورات مقامات اشغالگر 

 اسراییل به ساکنان 
فلسطینی این منطقه بوده 

است و طبق آمار »دولت 
اسراییل، مردم فلسطینی 
 ساکن در دره اردن را بیش 

از هرجای دیگری مجبور به 
خروج از سرزمین شان کرده 

است.« 

جهان در مرز بحران گرسنگی ناشی از 
ویروس کرونا

همه گیری  دوران  در  الجزیره [  فخری/  ]مایکل 
کووید-۱۹ چشم ها به سازمان بهداشت  بیماری 
جهانی دوخته شده است.  ویروس کرونا نه تنها در 
زمینه پزشکی شرایط اضطراری به وجود آورده بلکه 

دنیا را به مرز بحران گرسنگی  نزدیک کرده است.  
معنی  این  به  جا  همه  در  مدارس  تعطیلی 
است که تعداد کودکانی که در سراسر جهان به 
غذای مجانی  مدارس دسترسی ندارند و گرسنگی 
اصلی  تولیدکنندگان  می یابد.  افزایش  می کشند، 
کارخانه ها  زمین های  کشاورزی،  در  موادغذایی 
به خطر  را  بازارها مجبور شده اند سالمت خود  و 
بیندازند چون کارفرمایان محیط کاری  ایمنی برای آنها 
فراهم نمی کنند و از حمایت کافی دولت ها در دوران 

همه گیری برخوردار نیستند.  
وقتی سالمت نیروی کار به خطر بیفتد، عرضه 
موادغذایی نیز ثبات نخواهد داشت. بخش هایی از 
سیستم  مواد غذایی، سالمت عمومی را به مخاطره 
می اندازد. مانند کارخانه های بسته بندی گوشت 
در سراسر دنیا که با  سرایت ویروس به محیط های 

اطراف خود، باعث تقویت همه گیری کرونا شده اند.  
ابزار  و  سیاسی  اراده  دنبال  باید  کجا  پس 
قانون گذاری الزم برای اجتناب از یک بحران جهانی 

گرسنگی بگردیم؟  
کمیته امنیت غذایی جهانی سازمان ملل در 
رم بهترین مکان برای واکنش جهانی به تأثیرات 
مخرب همه گیری  ویروس کرونا روی امنیت غذایی 
که   ) CFS ( جهانی  غذایی  امنیت  کمیته  است. 
در سال ۱۹۷۴ تأسیس شد، برای چند دهه موسسه 
عملکرد  و  می زد  حرف  فقط  بود؛  بی استفاده ای 
موثری نداشت. اما بعد از بحران  جهانی قیمت مواد 
غذایی در سال ۲00۸ دوباره خود را بازسازی کرد. از آن 
زمان تاکنون، کمیته امنیت غذایی  به بستر جهانی  
برجسته ای تبدیل شده که دولت ها، سازمان های 
بین المللی و بخش خصوصی، تالش های  خود را 

برای مهار گرسنگی و سوءتغذیه به کار می گیرند.   
هرچند مشخص نیست آیا هنوز هم این کمیته 
را با شرایط موجود سازگار و نقش  می تواند خود 
اصلی خود را  حفظ کند. کمیته امنیت غذایی درحال 
تصمیم گیری برای رویکرد خود در مهار کردن بحران 
گرسنگی است.  این کمیته در تالش است مشخص 
کند چگونه می تواند خود را با دنیای پس از کرونا 
تطبیق دهد و چه نقشی  در مقابله جهانی با ویروس 

کرونا بازی کند.  
این کمیته درنهایت دو گزینه دارد: یا مکانی باشد 
که دولت ها سیاست های ملی مقابله را به اشتراک 
 بگذارند یا مانند انجمنی عمل کند که همکاری ها و 
اقدامات هماهنگ شده جهانی در مقابله با تأثیرات 

 شدید و سخت بیماری کووید-۱۹ را ترویج کند.  
کمیته امنیت غذایی جهانی نه تنها موسسه 
فراگیر بین دولتی است که سیاست غذایی جهانی 
را اداره  می کند، بلکه یکی از چندین موسسه ای 
است که رویکردهای بشردوستانه را در اولویت 
قرار می دهد. سازوکار  جامعه مدنی و مردم بومی 
و جوامع آسیب پذیر جایگاه تأثیرگذاری بر سر میز 
کمیته امنیت غذایی جهانی دارند.  کمیته امنیت 
را  امکان  این  که  است  مستقل  نهادی  غذایی، 
فراهم می کند تا جنبش های مختلف اجتماعی، 
کارگری و سازمان های  اتحادیه های   مردم بومی، 
حمایتی با یکدیگر همکاری کنند و سیاست های 

آن را شکل  دهند. 
محافظت  معنای  به  بشردوستانه  رویکرد 
این  به  رویکرد  این  آسیب پذیر نیست.  افراد  از 
مرکز  در  را  جوامع  آسیب پذیر  که  است  معنی 
و  دهند  قرار  خود  عملکردی  سیاست های 
آنها به گوش  اطمینان حاصل کنند که نیازهای 
 دولت ها برسد تا به آنها رسیدگی شود و درنهایت 
تا آنجایی که امکان دارد به آنها قدرتی داده شود تا 

بتوانند  آینده خود را رقم بزنند.   
برخی از دولت ها برای استفاده از شیوه هایی که 
براساس حقوق بشر تعریف می شود، تمایلی ندارند 
یا  نمی خواهند سیاست های خود را با کشورهای 
با  مقابله  برای  نتیجه  در  و  کنند  هماهنگ  دیگر 
همه گیری  ویروس کرونا از کمیته امنیت غذایی 
استفاده نمی کنند. به همین دلیل، احتمال دارد که 
کمیته  امنیت غذایی جهانی دوباره به مکانی تبدیل 
شود که دولت های اطالعاتی را به اشتراک بگذارند و 

هیچ اقدامی  انجام ندهند.  
اگر کمیته امنیت غذایی اجازه نداشته باشد 
مواد  بحران  برابر  در  را  موثری  و  گسترده  واکنش 
غذایی حاصل از  همه گیری ویروس کرونا داشته 
باشد، مشروعیت عمومی خود را از دست می دهد. 
این موضوع شرم آور است  چون بدون این کمیته، 
دنیا هیچ مکانی ندارد که در آن تمام صداها شنیده 
 شود. این درصورتی است که  سیاست  گذاری های 

غذایی جهانی براساس همکاری شکل می گیرد.     

کیوسک

فلسطینی ها چگونه خود را برای الحاق آماده می کنند

تنها راه مقاومت، ماندن است
 جامعه بین المللی نباید ما را تنها بگذارد


