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افزایشدوتریلیوندالریمالیاتثروتمندان پیشخوان
روزنام�ه لسآنجلستایم�ز در تیت�ر و عکس اول خود به بحث بودجه آموزش�ی س�ال آینده ایاالت
متحده آمریکا پرداخته اس�ت و این بودجه را از زاویهدید مخالفان و موافقان سیاس�تهای آموزشی
آن مورد بررسی قرار داده است.
همچنی�ن بح�ث افزای�ش دو تریلی�ون دالری مالی�ات ثروتمن�دان و ش�رکت های ب�زرگ از دیگر
موضوعهای مورد اختالف در بودجه اس�ت اما دومی�ن موضوع مهم از دید این روزنامه بحث اعدام
وحشیانه خلبان اردنی به دست افراطگرایان داعش به شیوه زنده سوزانده شدن بود که نیمه سمت
راست صفحه نخست دیروز را به خود اختصاص داد.

یادداشـــــــــت

خوارج عصر مدرن

عصر ارتباطات و اتصال دیجیتال
نزدیک به دو ده��ه است که آغاز
مازیار آقازاده|
ش��ده و در این راه خدمات زیادی
به زندگی انسان داده است اما ابزار
M.aghazadeh@fdn.ir
رسانه نیز مانند هر ابزار دیگری ،در
دست نااهالن میتواند به سالحی ویرانگر علیه انس��انیت تبدیل شود .نمونه این
اثر شوم را میتوان در استفاده نوین گروههای تروریستی و بهخصوص داعش از
توان چند رسانهای مالحظه کرد که از یک سو موجب ایجاد رعب و وحشت در
جوامع اطراف خود میشود و از سوی دیگر میتواند بهعنوان یک جاذبه خونین
برای جذب تروریستهای افراطی از اقصینقاط جهان مورد استفاده قرار گیرد.
منطقه شامات (عراق ،سوریه و بخشی از ترکی��ه امروزی) در تاریخ اسالم ،دوره
دیگری از خشونت لگام گس��یخته و به نام دین را نیز دیده است و آن زمانی بود
که امیرالمومنین علی(ع) رهبری سیاسی مس��لمانان را برعهده داشت .در آن زمان
نیز پدیده نامبارک خوارج ،که خود را مظهر اسالم خالص میدانستند و بر خلیفه
وقت خروج کرده بودند ،با وجود تعداد اندک ،ترس و وحشت زیادی را در میان
مردم عراق ایجاد کردند و تا آنجا پیش رفتند که امام علی(ع) ناگزیر به مقابله نظامی
با آنها پرداخت و بخش عمده آنها را به هالکت رساند .این روزها نیز این منطقه
شاه��د نوع تازهای از ای��ن افراطیگری است که داعیههایی مشابه دارد و جنایات
مشابه��ی را نیز رقم میزند .در تازهترین جنایت جنونآمیز ،این گروه یک خلبان
اسیر را در حالی که در قفسی محبوس است به آتش میکشند و پیروزمندانه از این
جنایت خود کلیپ تبلیغاتی تهیه میکنند؛ اما پرسش اساسی اینجاست که چنین
خوی غیر معمولی چگونه پیشرفته است و از چه منابعی بهره میگیرد؟ در زمان
ورود داعش به عراق ،در اخبار تاکید میشد که این گروه متشکل از نهایتا  30هزار
جنگجوی غیر حرفهای است که با  3000خودروی وانت هایلوکس از سوریه به
این کشور آمدهاند اما امروز تعداد دقیقی از افراد آن دردست نیست و البته با همان
نیروی اندک نیز آنها پیشرویهایی داشتند .یکی از بنیانهای مهمی که داعش با اتکا
به دانش و پشتیبانی دستگاههای اطالعاتی که در منطقه از آن حمایت میکنند ،از
آن بهره گرفته است ،ابزار تبلیغات و پیروزی در نبرد قبل از وقوع آن است .درواقع
فتوحاتی که داعش در شمال و غرب عراق یکی پس از دیگری به آنها دستیافت،
بدون مقاومت محسوس از سوی مردم و نیروهای دولتی بود که غالبا قبل از ورود
آنه��ا شهر را ترک کرده بودند .این دستاورد داعش تنها در سایه دسترسی آسان و
گسترده به ابزار و آالت تهیه فیلمهای تبلیغاتی از کشتار ،اعدام و مجازات در نواحی
تح��ت کنترل خود است که با استفاده از تجهی��زات تصویربرداری فوق حرفهای
و از راه اینترن��ت پر سرعت که در عراق و سوریه چندان قابل دسترس نیس��ت،
برای تروریس��تهای تکفیری ممکن شده است و ف��ارغ از تمامی علل سیاسی
و غیرسیاس��ی دیگر ،میتواند اثبات کند که این گروه از طرف یک حامی دولتی،
پشتیبانی میشود .حال ائتالفات بینالملل��ی هراندازه که مواضع غیرمتمرکز این
گروه را بمباران کنند یا از انتقال برخی وجوه نقد به حسابهای مشکوک منطقه
جلوگیری نمایند ،تا زمانی که این دستهای پنهان از تکفیریها حمایت میکنند
و راههای استفاده از ابزارهای اثرگذار تبلیغاتی را به آنها آموزش میدهند ،نمیتوان
به موفقیت چند پرواز بر فراز منطقه یا گلولهباران کور چند کوهستان ،امیدوار بود.

ساز ناکوک جداییطلبان جنوب

یمن در آستانه جنگ داخلی

فرهیختگان| اولتیماتوم حوثیهای یمن برای توافق گروههای سیاسی و پایان بحران
خ�لأ قدرت در این کش��ور بدون حصول نتیجه در حال پای��ان یافتن است و در
همین ح��ال سازمان ملل هشدار داده است که در صورت تداوم وضعیت بحرانی
در فقیرتری��ن کشور خاورمیانه بروز جنگ داخل��ی اجتنابناپذیر خواهد بود .در
چنین شرایطی جداییطلبان جنوب یمن ضمن اعالم مخالفت خود با درخواست
عبدالملک حوثی برای مذاکره جهت حل مس��اله جنوب ،بار دیگر بر درخواست
خ��ود برای جدایی جنوب یمن از شمال آن تاکی��د کردند .ریاست «شورای عالی
جداییطلب��ان جنوب یمن» پس از نشس��ت احزاب جنوب��ی در عدن ،مخالفت
خ��ود را با درخواست عبدالملک حوثی ،رهبر گروه انصاراهلل مبنیبر «حل عادالنه
مس��اله جنوب» اعالم کردند .در بیانیه جداییطلبان آمده است« :مردم جنوب یمن
نمیپذیرند که یک طرف خارجی یا داخلی سرپرست آنها باشد و برای جنوبیها
تصمیم بگیرد ».جداییطلبان همچنین اعالم کردند که مذاکرات در گرو برگزاری
نشس��ت میان نمایندگان جنوب یمن و شمال آن است .همچنین رهبران احزاب
عضو تشکل «اللقاء المشترک» روز سهشنبه به نشست خود بدون دستیابی به نتیجه
ی��ا موضعی مشخص پایان دادند .محمد الرباع��ی ،رئیس شورای عالی این حزب
احتم��ال داد که اللقاء المشترک در پایان ضرباالجل شیعیان حوثی ،موضع نهایی
خود را نسبت به بحران کشور اعالم کند .اللقاء المشترک پیشتر مشارکت خود را در
مذاکراتی که برای مهار پیامدهای خأل قدرت برگزار میشود ،اعالم کرده بود .جمان
بن عمر ،نماینده سازمان ملل در یمن نیز نسبت به پیامدهای وخیم شدن اوضاع یمن
هش��دار داد و گف��ت« :یمن در حال حاضر در آستانه فروپاشی است و اگر اوضاع
وخیم کشور ادامه یابد ،کشور وارد جنگی داخلی میشود ».از سوی دیگر  10کشور
ناظر بر طرح شورای همکاری خلیج فارس درباره یمن ،از جمله آلمان ،ژاپن ،هلند و
ترکیه از تمام طرفهای یمنی خواستند به یک توافق سیاسی جدی برای حل بحران
کشور برسند و به نتایج مذاکرات ملی و توافقنامه صلح و شراکت و طرح شورای
همکاری خلیج فارس پایبند باشند .در بیانیه این کشورها آمده است« :این توافقنامه
تنه��ا راه برای حل بح��ران کشور است و ما از مذاکرات گروههای یمنی با نظارت
جمال بن عمر حمایت میکنیم».
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تدابیر امنیتی در خارج از یک مرکز
یهودیان در شهر نیس فرانسه در پی
حمله با چاقو به دو مامور پلیس
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تهدید برخی سناتورهای دموکرات آمریکا به حضور نیافتن در سخنرانی نتانیاهو

ارش جــــــهان

گز

سناتورهابهسنانمیروند
واشنگت��ن ،پایتخت ایاالت متح��ده آمریکا ،طی
ی��ک م��اه آغازین س��ال  2015می�لادی شاهد
کشمکشه��ا و تقابلهای سیاس��ی زیادی میان
جمهوریخواه��ان و دموکراتها ب��وده است که
درواق��ع رویارویی میان ق��وه مقننه و مجریه این
کشور اس��ت .در تازهترین تنشهای سیاسی که
مهمترین موضوع آن نیز توافق جامع هس��تهای
با ای��ران است ،بهگ��زارش پولتیکو ،ع��دهای از
سناتورهای دموکرات به صورت خصوصی اعالم
کردهان��د که در مراسم سخنرانی بنیامین نتانیاهو،
نخستوزیر رژیم صهیونیستی ،که قرار است 3
م��ارس ( 14اسفند) در سن��ا انجام شود ،حضور

نخواهند یافت .نتانیاهو ب��ا وجود مخالفتهای
آشک��ار و پنهان داخل��ی و بینالمللی ،به دعوت
جان بون��ر ،رهب��ر اکثریت جمهوریخ��واه سنا،
ق��رار است برای سخنران��ی درباره مضرات یک
توافق جامع هس��تهای با ایران به واشنگتن سفر
کن��د؛ سفری که مقامات آمریکایی از آن استقبال
نکردهاند و باراک اوباما ،رئیسجمهوری و جان
کری ،وزیر امور خارجه این کشور اعالم کردهاند
که بهدلی��ل نزدیکی انتخاب��ات در سرزمینهای
اشغالی حاضر به مالقات با نتانیاهو نیس��تند .به
تازگ��ی جو بایدن ،قائممقام و مع��اون اوباما ،که
براساس قانون اساسی ،ریاست سنا را نیز برعهده

آسوشیتدپرس خبر داد

پیشرفت فنی
در مذاکرات

محمدرضااحمدینیا
گزارش جهان

پنجشنبه  16بهمن 1393

جــــــــــهان

w w w . F a r h e e k h t e g a n . i r

Behzad.Ahmadinia@fdn.ir

سانتریف��وژ کلمهای است ک��ه در علم
و صنعت به هر دستگ��اه چرخان که با
سرعت باال میچرخد گفته میشود .در
موضوعهای هستهای نیز دستگاهی است
که با استف��اده از چرخش با سرعت باال
گاز اورانیوم را به درجات باالتر خلوص
میرساند که اصطالحا به آن «غنیسازی»
گفته میشود ،ک��ه در حال حاضر یکی
از دو موضوع اصل��ی مطرح میان ایران
و  5+1برای حلوفصل مسائل هستهای
است .دیروز روزنامه واشنگتن پست و
برخی دیگر از رسانههای غربی ،به نقل
از اسوشیتدپرس ،خبر از عبور مذاکرات
هس��تهای ایران از مرحله چانهزنی برای
توافق به رایزنی درباره شکل توافق دادند.
اسوشیتدپ��رس در گزارش خود به نقل
از دو دیپلم��ات نزدیک به مذاکرات که
چون اجازه مصاحب��ه نداشتهاند ،تمایل
به پنهان ماندن نامشان دارند ،نوشت که
ایران و آمریک��ا با نزدیک شدن به زمان
ضرباالج��ل نخس��ت در  24م��ارس
(4فروردی��ن) ،تالش میکنند تا به جای
چانهزنی روی تعداد سانتریفوژهای ایران،
مقدار اورانیوم تزریقی به این دستگاهها و
اندازه ذخیره اورانیوم ایران را کمتر کنند
تا ب��ه توافق کلی سیاس��ی دست یابند.
مذاکرات هس��تهای می��ان ایران و غرب
بیش از یک دهه اس��ت که ادامه دارد و
اکنون بیش از ه��ر زمان دیگری به یک
تواف��ق کلی نزدیک شده است .یکسال
قبل ،آمریک��ا تنه��ا راه دستیابی به یک
توافق را کاستن از تعداد سانتریفوژهای
فع��ال ایران به کمت��ر از دو هزار و 500
عدد میدانست که این رقم نزدیک به 10
درصد از توان اسمی آنروز ایران بود و
از سوی تهران کامال مردود دانسته شد.
در مدت یکس��ال مذاکره مستمر پس از
آن ،نهایتا ایران اعالم کرد که آماده است
برای مدت معینی تعداد سانتریفوژهای
در آبشار خ��ود را در رقم  10هزار عدد
ثاب��ت نگه دارد و این مبنایی است برای
آنچه که به گفته طرفین بهزودی منجر به
توافق جام��ع خواهد شد .ایران در حال
حاضر  19ه��زار سانتریفوژ نصب شده
دارد ک��ه 10هزار ع��دد از آنها در آبشار
هس��تند ،آبشار اصطالح��ی است که به
اتصال سانتریفوژهای مستقل به یکدیگر
برای انتقال گاز اورانیوم گفته میشود و
درواقع غنیس��ازی زمانی ممکن است

که آبشار بین سانتریفوژها برقرار باشد.
این تع��داد سانتریفوژهای نصب شده و
فعال همگی از زمان قبل از توافق ژنو در
زمستان پارسال در مراکز هستهای ایران
تعبیه شدهاند.
براس��اس آنچ��ه دیپلماته��ا ب��ه
اسوشیتدپ��رس گفتهان��د ،آنچ��ه ای��ن
روزه��ا روی میز میان ای��ران و آمریکا
در حال بررسی است ،مق��دار اورانیوم
تزریقی ب��ه دستگاهها در ه��ر نوبت و
می��زان ذخیره مج��از اورانیوم غنیشده
برای ای��ران است تا ای��ن کشور بتواند
بخش عم��ده سانتریفوژه��ای خود را
حف��ظ کند .یک��ی از دیپلماتها به این
خبرگ��زاری گف��ت« :راهه��ای دیگری
غیر از کم ک��ردن سانتریفوژها که برای
ایران حس��اسیتزاست ،ب��رای کنترل
برنامه هستهای این کشور وجود دارد».
روش آس��ان این کار کاست��ن از تعداد
دستگاههای موج��ود در آبشار است اما
روش جایگزین ،تعهد ای��ران به انتقال
اورانی��وم غنیشده به جای��ی خارج از
خ��اک این کش��ور و نگه��داری مقدار
مشخصی است ک��ه برای مقاصد تولید
برق و پزشکی مورد نیاز باشد .در روش
دوم میتوان سازوکاری طراحی کرد که
میزان اورانی��وم تزریقی به سانتریفوژها
در هر نوبت تح��ت نظارت دقیق باشد
تا از سرعت انباشت اورانیوم غنیشده و
میزان خلوص آن کاسته شود.
از س��وی دیگر ،جن ساکی ،سخنگوی
وزارت امور خارجه آمریکا نیز دیروز
در اظهارنظری اعالم کرد که مذاکرات
در ح��ال رسیدن به نقط��های است که
میتواند از ابعاد احتمالی نظامی برنامه
ای��ران بکاه��د ،ادعایی ک��ه همواره از
سوی ته��ران رد شده است .ساکی در
ادام��ه گفت« :قطعات زی��ادی از پازل
هنوز بای��د در کنار هم چی��ده شوند،
از جمل��ه اینک��ه در آخ��ر چ��ه تعداد
سانتریفوژ ب��رای ای��ران الزم است و
نحوه استفاده از آنها چه باشد».
یک��ی از پیشنهادهایی ک��ه پیش از این
مطرح شده بود ،قطع ارتباط میان چهار
هزار سانتریفوژ و خ��ارج کردن آنها از
آبشار فعال بود که بدون نتیجه مشخصی
باقیمان��د .ادامه رایزنیهای هس��تهای
ک��ه بیشتری��ن حس��اسیت را در جناح
ایران و آمریک��ا دارد ،از روز جمعه در
حاشیه نشس��ت امنیتی مونیخ در آلمان
برنامهری��زی ش��ده است ک��ه حضور
وزی��ران امور خارجه ایران و آمریکا در
آن قطعی شده است.

دارد ،اعالم ک��رده است که در سخنرانی نتانیاهو
شرکت نخواهد کرد.
اعالم برنامه سخنرانی نتانیاهو در سنا پس از نطق
آتشی��ن اوباما در ژانویه گذشته (دیماه) صورت
گرفت ک��ه در آن بهشدت ب��ر جمهوریخواهان
تاخ��ت و رسم��ا از تریبون سنا اع�لام کرد که
طرحه��ا و قوانینی را که ب��ا سیاست کلی دولت
او در تعارض باشد وتو خواهد کرد و نگرانیای
نیز از بابت انتخابات آت��ی ندارد .اوباما دو دوره
پیاپی رئیسجمهوری آمریکا بوده است و دیگر
نمیتوان��د در انتخابات س��ال  2016این کشور
حضور داشته باشد.

اعدام ساجده الریشاوی به تالفی سوزاندن خلبان اردنی

نمایشداعش
و نگرانیسلفیها

فرهیختگان| اق��دام وحشیانه داعش در
زنده سوزاندن معاذ الکساسبه خلبان اسیر
اردنی با واکنش اردن و موج محکومیت
بینالمللی روبهرو ش��د و بامداد دیروز
دو عضو القاع��ده زندانی در اردن اعدام
شدن��د .یک��ی از ای��ن دو نف��ر ساجده
الریشاوی عراقی بود که داعش خواستار
مبادله او با خلبان اردنی شده بود.
الریشاوی از حدود  9سال پیش در اردن
محکوم ب��ه اعدام شده ب��ود .الریشاوی
در نوامب��ر  2005در بمبگذاریه��ای
هتل شهر امان مشارک��ت داشت اما در
آن عملی��ات کمربن��دش منفج��ر نشد.
تروریستهای داعش در حالی سهشنبه
شب خلبان جوان اردنی را زنده در قفس
سوزاندند که دولت اردن رایزنیهایی را
برای تبادل الکساسبه و الریشاوی انجام
م��یداد .به نظر میرسد این اقدام داعش
نمایش قدرت این گروه تروریس��تی و
اعالم هشدار به کشورهای شرکتکننده
در ائتالف آمریکاست.
ام��ا پادش��اه اردن که در زم��ان انتشار
ویدئ��وی داع��ش در واشنگتن حضور
داش��ت اعالم کرد که کشورش جدیتر
از قبل در این ائتالف حاضر خواهد بود.
در دی��دار عبداهلل دوم و اوباما در کاخ
سفی��د رئیسجمه��ور آمریک��ا مراتب
تاسف و تس��لیت عمیق خود را بابت
کشت��ه ش��دن یک خلب��ان ج��وان به
پادشاه اردن ابراز کرد .آلتیسر باسکی،
سخنگوی کاخ سفید گفت که اوباما و
پادشاه اردن ،بار دیگر تاکید کردند قتل
وحشیانه ای��ن اردنی تنها باعث تالش
بیشت��ر جامعه بینالملل ب��رای نابودی
داعش میشود .اوباما پیش از دیدار با
پادشاه اردن هم در بیانیهای قول داد تا
به خاطر مرگ این خلبان جوان اردنی
تمام تالش ائت�لاف را برای نابودی و
شکست داعش به کار گیرد.
رئیسجمه��وری آمریک��ا همچنی��ن
دست��ور تشکیل تیمی را ب��رای تعیین
اماکنی ک��ه گروگانها در آنجا حضور
دارن��د و تح��ت بازداش��ت داعش در
سوری��ه و عراق هس��تند ،ص��ادر کرد
و خواه��ان استفاده از تم��ام امکانات
و راهه��ای ممک��ن برای تحق��ق این
مس��اله شد .ه��دف از تشکیل این تیم
ممانعت از دچار شدن سرنوشت دیگر
گروگانها در نزد داعش به سرنوشت
خلبان اردنی و  2گروگان ژاپنی است.

تهدیدهای تازه داعش

داع��ش در انتهای فیلم��ی که از لحظه

سوزان��دن خلب��ان اردن��ی پخش شد،
اسامی  55افس��ر نی��روی هوایی را که
قصد دارد آنها را به قتل برساند ،اعالم
ک��رد .گفته میش��ود این اف��راد همان
نظامیانی هستند که در عملیات نیروی
هوای��ی اردن علی��ه داع��ش مشارکت
دارند.
داعش اسامی این افسران را به ترتیب
درجه یعنی سرتیپ تا پایینترین رتبه
نظامی یعنی ستوان اعالم کرد .لیس��ت
منتش��ر ش��ده از سوی داع��ش شامل
اسام��ی فرماندهان نظام��ی ،خلبانها،
مربیه��ای آم��وزش نظام��ی و حتی
نظامیان تازهکار است .داعش همچنین
خواست��ار حمالت جدید به فرانس��ه
شده است.
در پیام��ی ویدئوی��ی یک تروریس��ت
نقابپوش ناشن��اس در جمع گروهی
از شبهنظامی��ان از مس��لمانان فرانس��ه
میخواهد که کشورش��ان را به مقصد
جای��ی ک��ه داع��ش آن را «خالف��ت»
میخواند و شامل بخشهایی از عراق
و سوریه است ،ترک کنند .او خواستار
آن شد تا ب��ه مواضع پلیس و ارتش و
نیز کس��انی که در اعتراضات گسترده
ماه گذشت��ه برای محکوم کردن کشتار
 12نف��ر در دفتر شارل��ی ابدو شرکت
کرده بودند ،حمله کنند.
داع��ش همچنی��ن از دولت فرانس��ه
خواس��ت تا بازداشتیها را آزاد کرده
و ب��ه آنها اج��ازه خ��روج از کشور
بده��د .در همین حال رهبران جریان
سلف��ی اردن ،ضم��ن محکومی��ت
سوزاندن خلب��ان اردنی توسط گروه
تروریستی داعش بیم آن را دارند که
دول��ت اردن اقدام��ات شدیدتری را
علی��هسلفیه��ااتخ��اذکن��د.
رهبران تن��دروی جری��ان سلفی بیم
آن دارن��د که دول��ت اردن در آینده
نزدی��ک ب��ه فک��ر انتق��ام گرفتن از
زندانی��ان داعش و اعض��ای سلفیها
در استانه��ای مختل��ف اردن باش��د
و علی��ه آنها اع��دام و خشونتهای
بیشت��ریترتی��بده��د.
گروه تروریس��تی داعش ب��ا این اقدام
خود در پی آن اس��ت که دولت اردن
اقدامات سختگیران��های علیه زندانیان
سلفی اتخاذ و آنه��ا را اعدام کند تا از
این طریق آش��وب جدیدی علیه نظام
اردن ایجاد شود .این در حالی است که
بیشتر این زندانیان اصالتا اردنی هستند
و قبایل اردنی سرکوب و اعدام آنها را
نمیپذیرند.

اخـ

ـــــبار جـــــهان

کمیسیونر حقوق بشر
در راه آمریکا

فرهیختگان| برای نخستین بار از سال
 2007کمیسیونر حقوق بشر سازمان
ملل راهی آمریکا میشود تا در مورد
مسائل حقوق بشر با مقامهای امنیتی
و رهب��ران کنگره به بح��ث بپردازد.
ناآرامیهای اخی��ر داخلی در آمریکا
نی��ز مزید بر علت ش��ده تا زید رعد
الحس��ین ب��رای اولینب��ار در دوره
ریاستجمهوری اوباما طی روزهای
آتی راهی واشنگت��ن شود .زید رعد
الحس��ین سفیر سابق اردن در آمریکا
با س��وزان رایس ،مشاور امنیت ملی،
مقامات ارش��د دول��ت واشنگتن و
اعضای کنگره آمریکا دیدار میکند.
رع��د الحس��ین در دسامب��ر س��ال
گذشته شدیدا به گزارش سنا درباره
برنامه سی��ا برای شکنج��ه مظنونان
تروریس��تی اعتراض ک��رده و گفته
است که براس��اس قوانین بینالملل
کامال مشخص است که آمریکا باید
درباره این گزارش پاسخگو باشد .او
همچنین نسبت به جوانان سیاهپوست
آمریکایی که به دست ماموران پلیس
کشته شدند و تع��داد باالی زندانیان
سیاهپوست آمریکا و میزان مرگومیر
آنه��ا ابراز نگرانی کرده است .این در
حالی است که ناوی پیالی ،کمیسیونر
عال��ی سابق حقوق بشر سازمان ملل
نیز درخواست سفر رسمی به آمریکا
را ارائ��ه کرده بود اما هیچ پاسخی از
جانب واشنگتن دریافت نکرد.

مانعتراشی واشنگتن و تلآویو
در تحقیقات شاباس
فرهیختگان| کنارهگیری رئیس کمیته
تحقی��ق سازمان ملل درب��اره جنگ
اخیر غزه با استقبال صهیونیستها و
واشنگتن روبهرو شده است .فشارها
و اتهامهای تلآویو بر ویلیام شاباس
مبنیب��ر طرف��داری او از سازم��ان
آزادیبخ��ش فلس��طین درنهای��ت
نتیج��ه داد و شاب��اس از سمت خود
کنارهگی��ری ک��رد .شاب��اس گفت:
«دیدگاههای من درخصوص اسرائیل
و فلس��طین و همچنین مسائل دیگر
کامال روشن بوده و فعالیت مشورتی
من در دف��اع از حقوق بشر صورت
گرفته و این مساله باعث شده که من
هدف حمالت خبیثان��ه قرار بگیرم.
فعالیت من برای سازمان آزادی بخش
فلس��طین دستگاه اجرای��ی شورای
حقوق بشر را وادار کرده است تا برای
باقی ماندن من در پس��تم از سازمان
ملل مشورت حقوقی بگیرد .تا زمانی
ک��ه درباره ماندن یا کنار گذاشتن من
تحقیقات ادامه دارد امکان ادامه دادن
فعالی��ت من وج��ود ن��دارد ».اشاره
شاباس به حکم��ی است که در سال
 2012صادر شده بود .وی میافزاید:
«حکم قانونی که برای سازمان آزادی
بخش فلسطین در سال  2012نوشتم
و در آن خواه��ان ه��زار و  300دالر
جریمه ش��دم ب��ا مشورتهایی که
به دولتها و دیگ��ر سازمانها ارائه
میکن��م ،هی��چ تفاوت��ی ن��دارد .اما
مصمم هس��تم هرگونه نظ��ر درباره
اتفاق��ات گذشت��ه را کنار بگ��ذارم».
بنیامین نتانیاه��و از استعفای شاباس
استقبال کرد و خواستار آن شد که از
انتشار گزارش در مورد احتمال بروز
جنایت جنگی در جن��گ اخیر غزه
خ��ودداری شود .در همین حال جن
ساک��ی ،سخنگ��وی وزارت خارجه
آمریکا هم اینگون��ه موضع آمریکا
را توجیه کرد که «مخالفت واشنگتن
به این مس��اله برمیگردد که تصمیم
برای تشکیل این کمیته یکجانبه بوده
است و همچنین شورای حقوق بشر
سازمان ملل نی��ز موضعی بیطرفانه
علی��ه اسرائیل نداشته است ».به گفته
ساکی« ،آمریکا معتق��د است چنین
مکانیسمی در تحقق اهداف مطلوب
برای دستیابی به توافق همیشگی میان
طرفهای فلسطینی و اسرائیلی نقش
موثری ندارد .راههای زیادی برای نیل
به این اهداف وجود دارد».

