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 اسد میتواند شریکی در مرحله انتقالی باشد
نخستوزیر ترکیه میگوید ،کشورش طی  6ماه آینده برای جلوگیری از تقسیم سوریه،
در قبال مساله این کشور نقش فعاالنهتری ایفا خواهد کرد...
یاد  د اشت سردبیر

زیرساخت های فرهنگی المپیک

بــرای ما که از فاصله چند هزار کیلومتری و با بهره گیری
از ابزارهای نوین ارتباطی مســابقات بین المللی المپیک را در
رشــته  های گوناگون به تماشا می  نشــینیم و پیش از آن نیز
تجربه  ی میزبانی چنین مسابقاتی را در کشور خود نداشته ایم،
تصور عمق و گســتردگی این رویداد بزرگ ورزشــی در ابعاد
گوناگون اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی کار آسانی نیست .این
که  یک کشــور بخواهد در  یک بــازه  ی زمانی محدود پذیرای
هزاران ورزشــکار در رشــته  های گوناگون که هر رشــته ای
امکانات و فضــای مخصوص خود را طلب می  کند باشــد و
همچنین قادر به ایجاد ظرفیتی باشــد که بتواند انســان  هایی
با فرهنگ  ها و باورها و اندیشــه  های گوناگون را در خود جای
دهد و به موازات تامین وسایل رفاهی ،غذایی ،دارویی ،امنیتی،
مسکن ،تسهیالت فرودگاهی و زمینی و دریایی جهت رفت و
آمد همه  ی ورزشــکاران و مربیان و مدیران و سرپرستان اعم
از زن و مرد ،از پتانســیلی فراخور پذیرایــی و تامین امکانات
میلیون  ها تماشاگر و بازدید کننده برخوردار باشد ،نیازمند وجود
بسترهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر مناسباتی
اســت که تسهیل کننده  ی تعامالت گسترده و بی مرز انسانی
است .بنابراین زمانی که ما به امکانات الزم برای برگزاری  یک
تورنمنت بین المللی در چنین ســطح و عمقی اشاره می  کنیم،
تنها از فضا و وســایل و ابزار صوری و ارتباطی و مســافرتی
ســخن نمی  گوییم ،بلکه از ظرفیت  هایی سخن می  گوییم که
جهانیان با تمام وجود آن را باور کرده باشند.
اگرچه کمیته  های ملی المپیک از  یک سو و کمیته  های بین
المللی مربوط به هر رشته ورزشی از سوی دیگر هماهنگی  های
الزم برای گزینش و شرکت ورزشکاران و مربیان و داوران را
بر عهده دارند و بدین وســیله مقدمات این رویداد بین المللی
را در هر کشــور ،منطقه و قاره فراهــم می  نمایند ،اما تعریف
چنین ساز و کاری برای برگزاری مسابقاتی که با حساسیت و
هیجان و تعصب و اســترس و جانبداری و گاه خشم و آسیب
جسمی  و روحی همراه اســت ،کافی نیست .اهمیتی که مردم
هر کشور برای نخبه  های ورزشی خود قائل هستند ،حساسیت
آنها را نســبت به شــرایطی که باید در  یک بازه  ی زمانی در
کشــوری دیگر داشته باشــند ،باال می  برد ،کما این که خطر
ابتالی عده ای به ویروس زیکا منجر به  یک بسیج عمومی  در
شهرهای محل برگزاری مسابقات المپیک شد و تمهیداتی در
نظر گرفته شد تا همه  ی کشــورها با اطمینان خاطر از وجود
مراقبت  های ویژه نسبت به اعزام ورزشکاران خود به مسابقات
المپیک اقدام کنند.
تمامی  کشورهایی که تاکنون توانسته اند پذیرای ورزشکاران
المپیکی از سراســر دنیا باشند از لحاظ توان اقتصادی ،ظرفیت
فرهنگی و نوع مناســبات اجتماعی تقریبا به  یکدیگر نزدیک
بــوده و با اندک تفاوت  هایی کــه اغلب به آب و هوا ،جغرافیا،
ارتفاع از سطح دریا و زبان و فرهنگ مربوط بوده تالش کرده
انــد ،ظرفیت باالی فرهنگی خود را به رخ جهانیان بکشــند.
از منظر آنها با توجه به اینکه تمامی  ورزشــکاران در مسابقات
جهانی المپیک باید منادی صلح و همزیســتی مسالمت آمیز
باشند ،اختالفات نژادی ،رنگ پوست ،دین و مذهب و همچنین
رویکردهای متفاوت فرهنگی و حتی سیاسی به عنوان مانعی
در مســیر اجرای مسابقات مطرح نیســتند .باال رفتن دو دختر
محجبه از مصر و ایران روی ســکوی قهرمانی و کسب مدال
طال توسط  یک بانوی محجبه آمریکایی در رشته شمشیر بازی
و برگزاری مسابقات دوستانه بین ورزشکارانی که هرکدام دین
و مذهب مربوط به خود را دارند از امتیازات مســابقات المپیک
به حســاب می  آید و می  تواند به عنوانی الگوی همزیســتی
مسالمت آمیز انسان  ها مطرح باشد.
آنچه انســان  ها را در عرصه  های اقتصادی و سیاســی و
فرهنگی رودرروی هم قــرار می  دهد دکان داری  ها و منفعت
طلبی  هایی است که تاکنون دســتاوردی برای جامعه بشری
نداشته و خط کشــی  ها و ترسیم مرزهای قراردادی متوهمانه
ای اســت که منجر به چرخش آسیاب عده ای خاص می  شود
تا بتوانند گندم خود را آرد کنند.
ناگفته پیداســت که کشــور میزبان نیز اگر چه برای ایجاد
بستر و زمینه  ی مناسب جهت برگزاری هر چه بهتر مسابقات
میلیاردهــا دالر هزینه می  کند اما از این رهگذر ضمن این که
چندین برابر هزینه صورت گرفته ،سود می  برد ،زمان برگزاری
مسابقات المپیک را به فرصتی برای معرفی فرهنگ ،اقتصاد،
جغرافیا و جاذبه  های توریستی و کاالهای تولیدی خود تبدیل
می  کنــد .واکنش بموقع پلیس برزیل بــه اتهامات واهی چند
ورزشــکار آمریکایی که به بهانه  ی مــورد حمله قرار گرفتن
توسط چند سارق ادعای خسارت کرده بودند ،نشان دهنده  ی
حساسیت این دولت در برابر قضاوت و داوری جهانیان پیرامون
فرهنگ و رفتار شهروندان برزیلی است.
البته ناگفته نمانــد که وجود اختالفات طبقاتی در برزیل و
واقعیت تلخ حاشیه نشین  ها در ریودوژانیرو قابل کتمان و توجیه
نیســت و مراقبت  های شدید پلیســی و نظامی  نیز در راستای
تضمین امنیت ورزشــکاران و تماشــاگران صورت می  گیرد.
من با تماشای مراسم افتتاحیه  ی مسابقات المپیک در برزیل،
شــاهد نمایش آمیزه ای از هنر و صنعت و تاریخ و فرهنگ و
نظــم و ترتیب فوق العاده ای بــودم که با زیبایی هر چه تمام
تر توجــه میلیون  ها بیننده را در سراســر جهان به خود جلب
کرده بود.
طبیعی اســت که برگزاری باشــکوه مســابقات المپیک
بــه نحوی که هم برای ورزشــکاران و همراهــان آنها و هم
تماشاگران و بینندگان تلویزیونی در سراسر جهان خاطره انگیز
و لذت بخش باشد در گرو سعه  ی صدر ،تحمل مخالف و نگاه
انســان مدارانه به جامعه بشری است .به امید آن که کشور ما
نیز در آینده ای نه چندان دور بتواند شــاهد برگزاری مسابقات
اد   امه د   ر ستون روبرو
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انتقال سامانه اس  400به ایران صحت ندارد
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به روند تحویل سامانه اس  300روسی
به ایران اظهار کرد :بخش عمدهی این سامانه به داخل منتقل شده...

بان کی مون تهدید به درج مجدد نام عربستان در فهرست سیاه کشورهای
کودک کش کرد
مجله فارین پالیسی به نقل از یک مقام بلندپایه سازمان ملل نوشت :بان کی مون...

سرمقاله
اسماعیل عسلی

ایران و جهان

الریجانی:

تمامیت ارضی عراق اصلی مهم برای ثبات منطقه است

رییس مجلس شورای اسالمی  یکپارچگی
تمامیــت ارضــی عــراق بــرای جمهوری
اســامی  ایران را مهم دانســت و گفت :این
موضوع اصلی مهم برای ثبات منطقه است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا ،ســلیم
الجبوری رییس مجلس عــراق که به تهران
سفر کرده است دیروز با علی الریجانی دیدار
و گفت و گو کرد و پس از آن به همراه رییس
مجلس شــورای اســامی  در نشست خبری
مشترک شرکت کرد.
الریجانی در این نشســت خبری مشترک
اظهار داشت :در دیدار رییس مجلس عراق هم
مذاکرات رســمی  و هم مذاکرات خصوصی در
مورد مسائل مهم این کشور و منطقه داشتیم.
وی افزود :عراق کشــور دوســت و برادر
ما اســت و در یک بازه زمانی طوالنی روابط
دو ملت به هم تنیده شــده است مخصوصا در
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس شــورای اســامی  از بررسی
موضــوع همکاری ایران و روســیه در همدان
در کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی
مجلس خبر داد.
حشــمتاهلل فالحت پیشــه در گفتوگو با
ایســنا اظهار کرد :اصل  176قانون اساســی
تاکید دارد که در شــرایط مربوط به امنیت ملی
کشــور چنین همکاریهایی میتواند صورت
گیــرد؛ اگرچــه در اصــل  146هرگونه ایجاد
پایگاه نظامی  خارجی در کشور منع شده است.
بــه هر حال در مجلس دغدغههایی وجود دارد
و دوســتان وزارت دفاع و مسئوالن مربوطه به
جــای این که این دغدغهها را برطرف کنند به
آن اضافه میکنند.
وی افزود:صحبتهــای اخیر وزیر دفاع که
ممکن است پایگاههای دیگری را هم در اختیار
روسها قرار دهیم ،در شرایطی که هنوز راجع
به موضوع اول توضیح داده نشــده اســت ،به
دغدغهها اضافه میکند.
نماینده مردم اســام آباد غرب با بیان این
که باید پاســخ الزم به سواالت موجود در این
زمینه داده شــود ،یادآور شد :روسها در سال
 1994میالدی به طرح مشــارکت برای صلح
ناتو پیوستند و در قالب این طرح همکاریهای
اطالعاتــی با ناتــو دارند .روس  ها در ســال
 1990ابــر قدرت رقیب آمریــکا بودند ولی در
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح با
اشــاره به روند تحویل سامانه اس  300روسی
به ایران اظهار کرد :بخش عمدهی این سامانه
به داخل منتقل شده و بخش دیگر نیز در حال
بارگیری و انتقال اســت و تا یک ماه آتی این
سامانه به طور کامل وارد کشور میشود.
به گزارش ایسنا ،سردار حسین دهقان وزیر
دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح صبح دیروز
در نشســت خبری که به مناسبت فرا رسیدن
ســالروز صنعت دفاعی برگزار شــد ،در پاسخ
به پرسش ایســنا مبنی بر زمان تکمیل انتقال
سامانه اس  300و منطقه استقرار این سامانه
اظهار کرد :بخش عمده اس  300به ایران وارد
شــده و بخش دیگر در حال بارگیری و انتقال
اســت و ظرف یک ماه آتی این سامانه به طور
کامل به داخل کشور وارد میشود.
وی با تاکید بر اینکه پرســنل نظامی  کشور
آموزشهــای الزم جهــت نگهــداری و بــه
کارگیری از این سامانه را دیدهاند ،گفت :در    باره
محل استقرار این سامانه متناسب با تهدیداتی
که علیه نقاط حســاس کشــور مطرح میشود
تصمیمگیری خواهد شد.
دهقان همچنین در رابطه با پرونده شکایت
ایران از روســیه در    باره عدم تحویل ســامانه
اس  300خاطر نشــان کرد :به طور طبیعی و
در چارچوب کلی مورد توافق دو کشــور ایران
و روســیه نظر طرفین بر این شــد زمانی که
روس  ها قــرار داد را به طور کامل اجرا کردند،
ایــران نیز به طور کامل شــکایت خود را پس
بگیــرد .ما نیز با تحویل این ســامانه توســط
روسها ،شــکایت خود را پس گرفتهایم اما در
عین حال این حق را برای خود قائل هســتیم
که چنانچه در ادامه قرارداد مشــکلی پیش آید
شکایت خود را پیگیری کنیم.
وزیر دفاع در ادامه در پاســخ به پرسشــی
در    باره اســتقرار سامانه اس  400توسط روسیه
در غرب کشــور ،با تاکیــد بر اینکــه انتقال
ســامانه اس  400به داخل کشور صحت ندارد
اظهــار کرد :زمانــی که ما به دنبــال پیگری

فراز و فرودهای ســختی که طی ســال  های
اخیر برای عراق پیش آمد و همیشــه دولت و
ملت ایران در کنار ملت و دولت این کشور بود.

عضو شــورای عالی امنیت ملی با تاکید بر
این که عراق کشوری ثروتمند و دارای ملتی
ریشــه دار است ،گفت :آرزوی ایران این است

فالحت پیشه:

کمیسیون امنیت همکاری ایران و روسیه
در همدان را بررسی میکند

سال 1991با این کشــور در جنگ علیه عراق
همکاری کردند .در ســالهای  2001و 2003
همکاریهای ناوبری و اطالعات صورت دادند.
فالحت پیشــه بــا بیان این کــه روسها
مناســبات خود را در قالب مقتضیات بینالمللی
شــکل میدهند ،افــزود :از زمانی که روسها
در کریمه بــا اروپا درگیر شــدند میبینیم که
سیاستهای شــرقی آنها هم تعدیل شد؛ کما

این که اگــر زمانی غرب در قبال کریمه کوتاه
بیایــد ،روسهــا طبیعتا دوباره سیاســتهای
گذشته خود را در پیش میگیرند.
این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس تصریح کرد :نوع رابطهای که
االن ایران با روســیه در حوزهی نظامی  شکل
میدهد بیشتر در مقولهی راهبردی میگنجد؛
منوط به این که دو جانبه باشــد؛ یعنی روسیه

وزیر دفاع:

انتقال سامانه اس  400به ایران
صحت ندارد

قــرارداد اس  300بودیــم ،روسها پیشــنهاد
تحویل سامانه اس  400همچون یک سیستم
دیگر پدافندی به ایــران را مطرح کردند و بر
پیشــنهاد خود اصرار داشــتند اما مــا بر لزوم
دریافت اس  300تاکید کردیم و حاضر نشدیم
بحث دیگری را در برابر پیشــنهاد طرف روس
قبول کنیم .ما هیچگاه بحث اس  400را مطرح
نکردیم و بنایی برای پیگری آن نداریم.
وی در پاســخ به پرســش دیگری در    باره
ســطح همکاری ایران و روســیه بــا تاکید بر
اینکه همکاری ایران و روســیه در دوره جدید،
همــکاری در ســطح راهبردی اســت ،اظهار
کرد :طی دو و نیم ســال گذشــته من حداقل
 5مالقات با وزیر دفاع روســیه داشــتهام و در
این مالقات  ها عالوه بر امضای سند همکاری
دفاعی بحثهــای جدی نیز در    باره ســوریه
داشــتهایم .امروز همکاری ما با روسها جهت
مبــارزه بــا بیثباتی و ناامنیتــی در منطقه و
دسترســی به صلح و امنیت در ســطح منطقه

و ریشــهکن کردن ترور و ترویسم در منطقه،
یک همکاری راهبردی است به طور طبیعی نیز

که همه مردم عراق ســرافراز باشند و همیشه
تمامیــت ارزی این کشــور بــرای ما مهم و
محتــرم بوده اســت و آن را اصلی مهم برای
ثبات منطقه می  دانیم.
الریجانی خاطرنشــان کرد :در مذاکرات با
الجبوری و دوستانشــان در    باره توسعه روابط
اقتصــادی دو کشــور در زمینه  های مختلف
و در    باره موارد و مشــکالتی کــه برای تجار
ایرانــی وضــع شــده ،گفت و گــو کردیم و
امیدواریــم با تــاش رییــس مجلس عراق
مشکالت ایجاد شــده رفع و جهش مهمی  در
مســائل و روابــط اقتصادی میان دو کشــور
بوجود آید.
رییس مجلس شورای اسالمی  حل بحران
تروریســتی در عراق و همگرایی سیاســی را
از دیگــر محورهای گفت و گــو با الجبوری
عنوان کرد.

هم در شرایط خاص پایگاه در اختیار ایران قرار
دهد .ولی من معتقــدم روسها هنوز ابا دارند
از این که رابطه با ایــران را راهبردی بخوانند
و بــه هر حال نوع نگاهشــان بــه این رابطه
متفاوت است.
وی با بیــان این کــه دغدغههایی در این
زمینه در مجلس وجــود دارد ،گفت :جمعی از
نمایندگان برای تشــکیل جلســه محرمانهای
در ایــن زمینه امضــاء جمع کردهانــد ،اینها
دغدغههایی است که مســئوالن میتوانند به
آن پاســخ بدهند نه این کــه در مصاحبههای
مطبوعاتی خود به این دغدغهها اضافه کنند.
فالحت پیشه خاطر نشان کرد :من نماینده
شهری هســتم که هزار بمب و موشک به آن
خورد که  80درصد آنها روســی بودند .روسها
به طور معمول نگاهشــان بــه روابط مختلف
نگاه سیاســی است؛ یعنی محاسبه سود و زیان
میکنند و اگر زمانی در محاسبات سود و زیان
آنها شرایط به گونهای شکل بگیرد که بخشی
از اطالعات آســمان ایران در اختیار دشــمنان
ما قــرار گیرد آیا آن موقع مســئوالن مربوطه
پاسخی دارند به مردم بدهند؟
نماینده مردم اســام آباد غرب با اشاره به
دغدغههای خود در خصوص امنیت ملی کشور
گفت :به طور طبیعی این موضوع در کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح خواهد شد
و من امیدوارم در این رابطه پاســخ دقیقتری
دریافت کنیم.
همکاری  هــای خود را به طور جدی و تا زمان
دستیابی به اهداف مورد نظر انجام میدهیم.
دهقــان با اشــاره به حضــور هواپیماهای
جنگنده روســی در همدان و استفاده روسها
از امکانات پایگاه هوایی همدان گفت :آنچه که
امروز در پذیرش هواپیماهای روسی در همدان
انجام میشود در راستای همکاری  های متقابل
ایران و روســیه جهت مورد هــدف قرار دادن
تجهیزات و تجمعات در جریان  های تروریستی
است و این موضوع نیز بنا بر درخواست سوریه
انجام میشود.
وزیــر دفاع همچنیــن با بیــان اینکه اوج
همکاری  های دفاعی ایران و روســیه و سوریه
در اجالس سه جانبه ای که میان وزرای دفاع
سه کشــور در تهران انجام شــد برنامهریزی
گردیــد ،خاطــر نشــان کــرد  :امیدواریم در
کوتاهترین زمــان به نقطه نهایــی هدف که
چیزی جز از بین بردن توانمندیها و ریشهکن
کردن توان تروریستی نیست دست یابیم.
وی همچنین از برگــزاری دومین اجالس
ســه جانبه وزرای دفاع ایران و سوریه و روسیه
در مسکو خبر داد.

آگهی نوبت دوم

تاریخ انتشار95/5/31 :

بدینوســیله به اطالع اعضای کانون بازنشســته فرهنگیان شیراز
می رساند که مجمع عمومی  عادی ساالنه در روز چهارشنبه مورخ
 95/6/10رأس ســاعت  17:30عصر روز جاری به آدرس :شــیراز
خیابان معدل سالن اجتماعات دبیرســتان شهید بهشتی عشایری
برگزار می گردد از عموم اعضاء با همراه «داشتن کارت عضویت»
کانون جهت حضور دعوت به عمل می آید.
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هیأت مدیره کانون فرهنگیان بازنشسته فارس
شیراز
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ییلدیریم:

 اسد میتواند شریکی در مرحله انتقالی
باشد

نخستوزیر ترکیه میگوید ،کشورش طی  6ماه آینده برای
جلوگیری از تقســیم ســوریه ،در قبال مساله این کشور نقش
فعالتری ایفا خواهد کرد.
به گزارش ایســنا ،به نقــل از خبرگزاری رویتــرز ،بنعالی
ییلدیریم ،نخســتوزیر ترکیه در جمع خبرنگاران در استانبول
تاکید کرد ،آنکارا به منظور جلوگیری از چند تکه شدن سوریه
و حفظ تمامیت ارضی آن تصمیم دارد طی  6ماه آینده در مورد
بحران ســوریه فعالتر عمل کند .نخســت وزیر ترکیه گفت:
میتوانیم برای دستیابی به راه حلی در سوریه با مشارکت ایران،
کشورهای حوزه خلیج فارس ،آمریکا و روسیه همکاری کنیم.
وی گفت که بشــار اســد ،رئیس جمهور ســوریه میتواند
شــریکی در مرحله انتقالی باشد ،بشار اسد یکی از طرفهای
کارآمد در نزاع در سوریه است و میتوان با او در مرحله انتقالی
گفتگو کرد ،اما نمیتواند در آینده سوریه باقی بماند.
نخست وزیر ترکیه گفت که کشورش اجازه تقسیم سوریه
بر اســاس امور نژادی را نخواهد داد .ســوریه بیش از  5سال
اســت که صحنه درگیریهای گســترده است؛ درگیریهایی
که کردهای آن توانســتهاند نقشــی بســیار برجســته در آن
داشته باشند .همین اقدامات چشــمگیر نیروهای کرد سوریه
کشورهای همســایه از جمله ترکیه را به سمت این تحلیلها
ســوق داده است که این گروه اقلیت نژادی بتواند به عنصری
تعیین کننده و مســتقل در آینده سیاســی سوریه تبدیل شود.
آنکارا نگران اســت چنین سرنوشتی کردهای این کشور را نیز
برای دستیابی به استقالل به شورش وادارد.
ییلدیریم همچنین مدعی شــد ،دولت ســوریه با بمباران
نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا در شــمال شرق این کشور
طی هفته گذشــته نشان دادکه متوجه شده کردها به تهدیدی
برای دولت سوریه تبدیل شدهاند .وی با اشاره به تالش کردهای
سوریه برای اشغال مناطق بیشتر در این کشور در این باره توضیح
داد :این یک شرط جدید است ...روشن است که دولت سوریه
متوجه شــده کردها قصد دارند ســاختاری را در شمال سوریه
ایجاد کنند و میتوانند به تهدیدی برای ســوریه تبدیل شوند.
نخستوزیر ترکیه در بخش دیگری از اظهاراتش به خواست
دولتش بر تسریع روند بازگرداندن فتحاهلل گولن ،روحانی منتقد
دولــت آنکارا از ســوی آمریکا تاکید کرد .آنــکارا گولن را به
طراحی کودتای اخیر این کشور متهم میکند.
ییلدیریم خاطرنشــان کرد که آنکارا و واشــنگتن در زمینه
بازگرداندن گولن به توافقی رســیدهاند و اجــرای این توافق
نباید به تاخیر بیفتد .این در حالی اســت که دولت آمریکا تنها
تحقیقات در    باره شواهد دست داشــتن گولن در این کودتا را
آغاز و اعالم کرده رونــد بازگرداندن متهمان جریان و فرآیند
خاص خود را دارد.

بان کی مون تهدید به درج مجدد نام
عربستان در فهرست سیاه کشورهای
کودک کش کرد

مجله فارین پالیســی به نقل از یک مقام بلندپایه سازمان ملل
نوشت :بان کی مون دبیرکل ســازمان ملل در نامه ای به ریاض
تهدید کرد که نام عربســتان را بار دیگر در فهرســت کشورهای
کودک کش و ناقض حقوق کودکان درج خواهد کرد.
به گزارش شــبکه تلویزیونی نبأ ،بــان کی مون در واکنش به
حمله روز سه شنبه هفته گذشته ائتالف عربی به رهبری عربستان
به بیمارستان متعلق به سازمان پزشکان بدون مرز در منطقه عبس
استان حجاجه و کشته شدن  19تن از جمله یکی از اعضای گروه
پزشــکان بدون مرز و زخمی  شــدن  24نفر دیگر ،در نامه ای به
ریاض این موضوع را مطرح کرد.
'مالک شاهر ' مســئول رسانه ای سازمان پزشکان بدون مرز
نیز در واکنش به این حمله به دلیل بمباران  های بی هدف و عنان
گســیخته جنگنده  های ائتالف سعودی،اعالم کرد که این سازمان
کارکنانش را از شش بیمارستان واقع در شمال یمن خارج خواهد کرد.
ائتالف سعودی در واکنش به این اقدام سازمان پزشکان بدون مرز
با صدور بیانیه ای که در خبرگزاری رسمی  عربستان 'واس' انتشار
یافته ،مدعی شد که از اتخاذ چنین تصمیمی  متاسف است و سعی
دارد جهت حل و فصل این موضوع با ســازمان یک نشست فوری
تشکیل دهد .در گزارش مجله فارین پالیسی آمده است :این اقدام
بان کی مون به دنبال آن انجام گرفت که جنگنده  های ســعودی
روز دوشنبه هفته گذشته مدرسه حفظ قرآن کریم در منطقه جمعه
بن فاضل در شــهر حیران استان صعده در شمال یمن را بمباران
کردند که در اثر آن  10دانش آموز این مدرســه به شهادت رسیده
و دستکم  28دانش آموز دیگر زخمی  شدند.
در همین راســتا روسیه خواستار انجام یک تحقیق بین المللی
در خصوص حمالت ائتالف ســعودی علیه غیرنظامیان یمنی شد
و تاکید کرد  :بمباران غیرنظامیان یک اقدام کامال مردود اســت و
نقض قوانین بشردوستانه به شــمار می  آید .عربستان بیش از 17
ماه اســت که با ایجاد ائتالفی موسوم به ائتالف عربی و به کمک
کشــورهای غربی و در راس آنها آمریکا ،حمالت خود را از زمین،
هوا و دریا علیه مردم یمن آغاز کرده است .در جریان این حمالت
و بر اساس گزارش ســازمان ملل متحد ،بیش از  14میلیارد دالر
به زیرساخت  های این کشور فقیر عربی خسارت وارد شده است.
ادامه از ستون روبرو

باشــکوه المپیک و نمایــش ظرفیت  هــای واالی فرهنگی
مردمی  کهن در منظر جهانیان باشد.
آفت بــازیهای صلحمحور المپیک آلــوده کردن آن به
اغراض سیاسی اســت .اصو ًال این که ورزشکاران یک کشور
به پیروزی دســت پیدا کنند و چه جایگاهی در جدول داشــته
باشند از نگاه ملی بسیار اهمیت دارد اما از آنجا که ورزشکاران
نماینده ملت و نه دولت خود هستند حساس کردن ورزشکاران
و مردم روی پیروزی بر ورزشــکاران کشــوری خاص با روح
و فلســفه وجودی المپیک ســازگاری ندارد و نهادینه شــدن
چنین رویکردی از نشانه های سیاست زدگی و عقب افتادگی
فرهنگی است که البته بیشتر مصرف داخلی دارد.

