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در حالــی که اغلب کشــورهای اروپایی
پروازهــا بــه مبــدأ و مقصــد انگلیس را
بهخاطر شیوع نوع جدیدی از ویروس
کرونــا در ایــن کشــور ممنــوع کردهاند،
اســپانیا هنــوز حاضر به اعمــال چنین
محدودیتی نشــده اســت و تنها دستور
گرفتــن تســت پی ســی آر از مســافران
این پروازها را داده است.

روز یکشــنبه صدهــا نفــر در مونتــرال
در تظاهراتــی ،خواهــان کاهــش
محدودیتهــای کرونایی شــدند .این در
حالی است که در همان روز تنها در کبک
و اونتاریــو بیــش از  2هــزار نفــر بــه کرونا
مبتال شــدند .از دیگر ســو نظرســنجیها
نشــان میدهــد کاناداییهــا بــه واکســن
کرونا اعتماد ندارند.

در حالــی کــه منطقــه فوکوشــیما
بهخاطر آســیبی که نیــروگاه اتمی آن
بــر اثــر زلزله دیــد ،هنوز قابــل زندگی
نیســت ،آژانــس بینالمللــی انــرژی
اتمــی اعــام کرد ،آمــاده اســت تا در
صــورت موافقت دولت ژاپــن هیأتی
را بــرای بازگردانــدن فوکوشــیما بــه
وضعیت عادی گسیل کند.

در خاورمیانه خبری در راه است؟

ولیعهدان سعودی و امارات درباره قطر گفت وگو کردند ،نخست وزیر عراق درباره فروپاشی هشدار داد

گــروه جهــان /کمتر از یــک مــاه مانده بــه آغاز
کار «جو بایــدن» ،تغییــرات در خاورمیانه آغاز
شــده اســت .در حالــی کــه در جنــوب منطقــه،
عربســتان در تــدارک نزدیــک شــدن بــه قطــر
اســت که چند سال ســخت را با آن سپری کرده
و در پــی راهکاری کــم خطر برای عادیســازی
روابــط با تــل آویــو اســت ،در عــراق ،چالشها
بر ســر حضور امریکا در این کشــور بــاال گرفته و
وضعیت اجتماعی و سیاسی ،نخستوزیر این
کشــور را واداشــته تا از خطر فروپاشــی کشورش
سخن گوید.
بهگزارش روزنامه «دیلی میل» ،شاهزادگان
عربســتان و امــارات در دیــداری محرمانــه در
شــهر تازه تأســیس نئوم در عربســتان در مورد
برخــی مســائل مــورد اختــاف بــا یکدیگــر بــه
توافق رســیدند .یکی از این مسائل ،حل بحران
شــورای همــکاری خلیــج فــارس بود که شــیخ
محمــد بن زایــد ،ولیعهــد ابوظبی ،بــه همتای
عربســتانیاش ،محمد بن سلمان قول داد ،در
بازگشت قطر به شورای همکاری خلیج فارس،
اختاللی ایجاد نکند و ســنگ راه مســیر آشتی با
دوحه نشــود .پیشــتر عربســتان بــا میانجیگری
کویــت و امریکا با قطر به توافق آشــتی رســیده
بودنــد .امــا امــارات تمایلــی به بازگشــت برادر
ســرکش بــه جمــع ســایر بــرادران نداشــت کــه
اکنــون بــا توافقهایی کــه گفته میشــود در این
خصوص به آنها دست یافتهاند ،انتظار میرود

در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس
که  5ژانویه  16( 2021دی ماه) برگزار میشــود،
شاهد حل تنشهای این شورا باشیم.
بــن زایــد و بــن ســلمان همچنیــن در مــورد
مســأله عادیســازی روابط با اســرائیل به توافق
دســت یافتنــد .در حالــی که در ســه ماه گذشــته
امــارات ،بحریــن ،ســودان و مراکــش روابط خود
را بــا اســرائیل عــادی کردهاند ،به نظر میرســد،
بــن زاید در حــال ترغیب بن ســلمان برای ورود
بــه ایــن چرخــه اســت .ایــن در حالــی اســت که
هرچنــد پادشــاه عربســتان بــر اصــول کشــورش
در مســأله فلســطین تأکیــد کــرده و گفته اســت،
روابط با اســرائیل در گرو تشــکیل کشور فلسطین
اســت امــا ولیعهــد او خود نیز نســبت بــه چنین
اقدامــی بیمیــل نیســت .چنــدی پیــش برخــی
منابــع فاش کردند که بن ســلمان در شــهر نئوم
با بنیامیــن نتانیاهو دیدار کرد .خبری که تل آویو
هنــوز تکذیبیــهای بر آن صــادر نکرده اســت .اما
عربستان آن را رد کرد و شاهزاده ترکی الفیصل،
رئیــس ســابق اطالعــات عربســتان در اظهاراتی
عادیســازی روابــط ریاض بــا تل آویو را ســخت
توصیــف کــرد و بــا نامیــدن اســرائیل بهعنــوان
آخرین قدرت اســتعمارگر غــرب در خاورمیانه،
تأکیــد کــرد« :اســرائیل ســرزمینهای عربــی
همسایه را اشغال کرده است».
ëëحمله به سفارت امریکا در بغداد
در حالــی کــه در جنــوب خاورمیانــه طرفین

emaratalyoum

ترامپ ســپس موضوعی را کــه فکر میکرد تعیین کننده و جذاب اســت
مطــرح کــرد؛ چشــماندازی بســیار وســیعتر از وضــع فعلی بــرای روابط
تجاری امریکا با ترکیه .اردوغان نیز با اینکه بهنظرم برایش بسیار سخت
و دشــوار بود گفت که کردها را دوست دارد و کردها نیز او را دوست دارند
امــا اضافه کرد که « »YPG»، «PYDو «( »PKKســه گروه کرد در ترکیه و
سوریه که اردوغان حروف مخفف آنها را مثل حروف اسم خودش کامالً
حفظ بود و پشــت ســر هــم ردیف میکــرد) نماینده کردها نیســتند بلکه
دیدگاههــای آنهــا را تحریف و دســتکاری میکننــد .او با اشــاره به حضور
وزیــران و نمایندگان کرد در دولت و مجلس ترکیه گفت که کردها عالقه
خاصی به او دارند و او تنها رهبر سیاسی بوده که توانسته گردهماییهای
سیاسی و انتخاباتی و تجمعات بزرگی را در مناطق کردنشین شکل دهد.
رئیس جمهوری ترکیه تأکید کرد که دولت او قصد کشتن هیچ کسی را به
جز تروریســتها ندارد .ما قبالً هم همه این حرفها را شــنیده بودیم که
در واقع چیزی بیشتر از تبلیغات مرسوم و همیشگی رژیم اردوغان نبود.
گردهماییهــای سیاســی! چه موضوع جذابی بــرای ترامپ! اما رئیس
جمهوری شاید در آن لحظه متوجه شده بود که به سمت دامی در موضوع
کردها کشــیده میشــود (کردهایی که اردوغان نقشــه قتل آنها را میکشید
و کردهایی که دوســت داشــتند حرفهای او را بشــنوند در مقابل هم قرار
میگرفتنــد کــه این اختالف ارتباطی با ما نداشــت کــه بخواهیم برای حل
آن به رئیس جمهوری ترکیه کمک بکنیم) ،بههمین دلیل نظر مرا درباره
اظهــارات اردوغان پرســید که مــن در همان لحظه و بــدون اینکه قبالً فکر
کرده باشم ،گفتم؛ ما باید بررسی این موضوع را به مذاکرات آتی مقامات
نظامــی دو کشــور محــول کنیم تا آنهــا تروریســتها را از غیرتروریســتها
متمایز کنند .احساســم این بود که تجزیه و تحلیل این مســأله راه بهجایی
نخواهد برد جز اینکه خروج ما را از سوریه به تأخیر بیندازد.
شــب قبل از کریسمس و روز کریســمس به آرامی سپری شد؛ در ساعت
 9و  45دقیقــه شــب کریســمس به همــراه مأموران مخفــی محافظم عازم
پایگاه هوایی اندروز شدیم .در پایگاه که تحت تدابیر فوقالعاده امنیتی قرار
داشــت ،رئیس جمهــوری ،بانوی اول (همســر رئیس جمهــوری) به همراه
گــروه کوچکی از همراهان در حال ســوار شــدن به هواپیمــای ایرفورس وان
بودند تا برای دیداری ســرزده با نیروهای امریکایی عازم عراق شــوند و من
هــم جزو همراهان رئیس جمهوری در این ســفر بــودم؛ با توجه به اختالف
هشت ساعته زمانی با عراق ،کمی خوابیدم و وقتی بیدار شدم اخبار را چک
کــردم ببینــم چیزی از این ســفر به رســانهها درز کرده یا نه؛ هنــوز خبری در
رسانهها نبود و این نشان میداد که مسائل امنیتی بخوبی رعایت شده و ما
میتوانیم با خیال راحت به ســفر خود به مقصد پایگاه االســد ادامه دهیم.
قــرار بود ترامپ عــاوه بر دیدار با نظامیان امریکایــی با عادل عبدالمهدی
نخستوزیر و تعدادی از مقامات ارشد عراقی در این پایگاه مالقات کند.
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درگیــر در مســائل منطقــهای خــود در حــال
برطــرف کــردن اختالفــات هســتند ،در عــراق
تنشهــا در حــال اوج گرفتــن اســت .شــامگاه
یکشــنبه اصابــت  8موشــک بــه منطقــه ســبز
بغــداد ،نگرانیها را درباره وقــوع ناآرامیها در
روزهای آینده افزایش داد.
به گزارش شــبکه خبــری «الجزیره» ،وزارت
دفاع عراق شبه نظامیان را عامل این حمالت
دانســت و از مصدومیــت دســتکم یک افســر
امنیتــی عــراق در این موشــک باران خبــر داد.
در همین راستا ســفارت امریکا نیز در بیانیهای
بــا تأیید این حمالت و عملکرد موفق سیســتم

پدافندی در انهدام موشکها اعالم کرد« :ما از
همه گروههای سیاســی و مقامات دولتی عراق
میخواهیم تــا از تکرار این حمــات جلوگیری
کنند».
همزمان به گزارش ایسنا به نقل از آناتولی،
«مقتــدی صــدر» رهبــر جریــان صــدر نیــز در
بیانیــهای با محکــوم کردن این حمله نوشــت:
«هــدف قــرار دادن غیرنظامیــان ،کار شــبه
نظامیــان و اقدامــی مطرود اســت .چراکه هیچ
کس حق اســتفاده از ســاح خــارج از چارچوب
دولــت را ندارد .دولــت نیز باید بــا اعالم وضع
اضطــراری در بغــداد ،ارتــش را بهصــورت

انحصــاری بــرای محافظــت از غیرنظامیــان و
نیروهای دیپلماتیک بهکار گیرد».
صــدر همچنیــن ضمــن توصیه به ســفارت
امریــکا بــرای ممانعــت از اقــدام متقابــل بــه
حمــات موشــکی ،از پارلمــان عراق خواســت
برای پایان دادن به حضــور نظامیان امریکایی
در خاک عراق وارد مذاکره شوند.
ایــن حمــات تنهــا ســاعاتی پس از هشــدار
«مصطفــی الکاظمــی» دربــاره خطــر بحــران
فروپاشــی نظامی سیاســی اجتماعــی عراق رخ
داد .به گزارش «روسیا الیوم» ،نخستوزیر عراق
پس از جلســه فوقالعاده کابینــه درباره بودجه
ســال  2021گفت« :از سال  2003اشتباهاتی رخ
داده که نظام سیاسی و اجتماعی را به فروپاشی
کامل خواهد رســاند .در این شــرایط یا باید این
بحــران را بپذیریم یا برای اصالح آن وارد عمل
شــویم .بدون شک نباید تســلیم فساد شویم یا
مــردم را بــه بــازی بگیریــم .بحران سیاســی در
عــراق با قدرت ،پول و فســاد مرتبط اســت و ما
برای حل بحران باید تصمیمی جســورانه برای
مبارزه با فساد بگیریم».
وی افــزود« :نخســتین قربانی بودجه ســال
آتی من هســتم چون ســیبل انتقــادات خواهم
بود .میتوانســتم با فریب مردم وارد انتخابات
شــوم اما وجدانم اجازه ایــن کار را به من نداد.
ما باید مسئولیت پذیر باشیم چراکه این مسأله
تاریخی و سرنوشت ساز است».

حرکت ناو هواپیمابر چینی به سمت دریای چین جنوبی
عبور نــاو هواپیمابر چین از تنگــه تایوان یک روز
پــس از عبــور ناو امریکایــی از این مســیر ،نیروی
هوایی تایوان را به حال آمادهباش درآورد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از رویتــرز ،ایــن
نخســتین بار نیســت که این تحــرکات نظامی از
ســوی چین درایــن تنگه دیــده میشــود اما این
مســأله آن هم همزمان با افزایش تنشها میان

تایپه و پکن نگرانیهایی را برانگیخته است.
تایــوان در حالــی از فعالیتهای مداوم چین
در منطقــه و پروازهــای مکــرر جنگندههــای این
کشور شکایت دارد که چین ،مدعی مالکیت این
جزیره اقدامات خود را رزمایشهایی برای دفاع
از حاکمیت سرزمینیاش میداند.
بنــا به اعالم وزارت دفاع تایوان ناو هواپیمابر

جدید چین به نام شــاندونگ ،یک ســال قبل به
نــاوگان دریایــی این کشــور افزوده شــد و در چند
روز اخیر با همراهی چهار ناو دیگر از بندر دالیان
بــه نزدیکــی تایــوان حرکت کــرده اســت .ارتش
چیــن اعــام کــرد این ناو پــس از ردیابی کشــتی
امریکایــی ،به ســمت دریای چیــن جنوبی برای
مانورهای تمرینی ادامه مسیر داده است.

به دنبال حقوق شهروندی
ادامه از صفحه اول
اگر بخواهیم درباره ماهیت و جوهره اصلی
همــه ایــن حقــوق ،توضیــح بیشــتری بدهیم،
اینطــور میتــوان گفت کــه آن حق اساســی و
بنیــادی که مادر همــه حقوقها اســت ،چیزی
نیســت جــز آزادی .آزادی یــک ملــت آنــگاه
خجسته میشود و درخشش خود را به نمایش
میگــذارد کــه تک تک آحــاد آن ملــت خود را
شهروند «صاحب حق و حقوق» بدانند.
همیشه میپرســند آیا دستگاههای اجرایی،
قضایــی و بــه طــور کلــی قــوای ســه گانــه بــه
وعدههــای مکتــوب و تصریــح شــده در قانون
اساسی عمل کردهاند و حقوق ملت را آنچنان
که شایســته اوســت پــاس داشــتهاند؟ این یک
پرســش مشروع است و شــهروندان حق دارند
آن را بپرســند امــا در کنــار آن نبایــد فرامــوش
کــرد کــه ضامن اصلی و اساســی حقــوق ملت
آن اســت که خود ملت ،آحاد ملت خودشــان
را یــک شــهروند دارای حق بداننــد و به حقوق
خــود آگاهــی داشــته باشــند .آگاهــی از حقوق
خــود ،یکــی از مهمتریــن اهدافــی بــود کــه در
تدویــن منشــور حقوق شــهروندی مــورد تأکید
قرار داشت.
حقــوق شــهروندی از ابتــدای مشــروطه
مطالبــه و گمشــده ملــت ایــران بــود .نظــام
شاهنشــاهی بــرای قرنهــا مــردم ایــران را بــه
شــکل «رعیــت» نــگاه میکــرد .بــا مشــروطه
بود کــه این ملــت در جریان قیام بــرای قانون
و آزادی ،تبدیــل بــه ملــت شــد و گفــت «مــن
رعیت نیســتم؛ من ایرانی دارای حقوق هستم
میخواهم سرنوشــت خودم را خودم انتخاب
کنم ».و همین کار را هم کرد.
قانــون اساســی کشــورمان در واقــع مرحلــه
تکاملــی همین حق خواهــی و کرامت طلبی و
آزادی خواهی اســت .البته در دو کودتای شوم
ســعی شــد این خواســت ملت به محاق برود،
یکــی کودتــای رضاخــان و دیگری کودتــا علیه
دکتر مصــدق که نخســتین حکومــت برگزیده
منتخبــان ملــت بود .امــا به یمن یــک انقالب
باشکوه این امر محقق شد و شکلی مکتوب در

یک ســند ملی بهنام قانون اساســی جمهوری
اسالمی یافت.
حــق تعییــن آزادانــه سرنوشــت از طریــق
نهادهــای مردمســاالرانه ،گوهر اصلی منشــور
حقوق شــهروندی را تشــکیل میدهــد .آگاهی
ملت به حقوق خــود بزرگترین ضامن اجرایی
حقوق شــهروندی اســت .میتوان همیشــه به
نحــو کلــی از حقــوق وآزادیهای ملت ســخن
گفــت امــا ایــن حقــوق وقتــی ضامــن اجرایی
مییابــد کــه جزئیــات آن مشــخص شــوند و
مردم بدانند فهرســت آزادیهــا و حقوق آنان
چیســت .ســپس حقــوق خودشــان را درونــی
کنند ،یعنی خودشــان را به شکل یک شهروند
دارای حق ،باور داشته باشند.
ما همیشــه از ضرورت انســجام ملی سخن
میگوییــم و هرچــه در این باره ســخن بگوییم
کــم گفتهایــم امــا بایــد بدانیــم که ایــن حقوق
شهروندی است که تک تک اعضای این ملت
را به زیــر یک چتر وحدت بخــش بزرگ بهنام
ایران و جمهوری اسالمی متحد میکند.
مــا باید تعریفی شــهروند محــور از هویت
ملی داشته باشیم .اگر قانون اساسی و حقوق
شــهروندی را از تعریف ایرانیت حذف کنیم،
ایرانیــت مــا تقویــت نمیشــود بلکــه تبدیل
بــه یک هویت قومی میشــود .ما بــا قومیتی
کردن هویت ملی نمیتوانیم انسجام ملی را
بــا همه تکثرهای زبانــی و اعتقادی آن حفظ
کنیم.
قانــون اساســی مــا بــه همیــن لحــاظ تکثــر
زبانها را به رســمیت شــناخته یعنی برخالف
زمــان دیکتاتــوری شــاه و برخــی رژیمهــای
دیکتاتورمنــش دیگــر حساســیتی را علیــه
گوناگونــی فرهنگــی علیه زبان یــک قوم و یک
مؤلفــه از مؤلفه هویــت ملی ترویــج نمیکند،
بلکه برعکس ،بــه تکثرها و به ضیافت زبانها
و فرهنگها خوشامد میگوید.
عیــن همیــن نگرش و گشــودگی را در ســایر
اجــزای حقوق شــهروندی نیز میتــوان دید ،از
حــق ســامت گرفته تا حقــوق کودکان و ســایر
حقــوق .بــر ایــن اســاس ،تصادفــی نیســت که

منشــور حقــوق شــهروندی ،آمــوزش حقــوق
شــهروندی را توصیه میکند .ملــت باید بداند
چــه حقوقــی دارد و نفــس همیــن دانســتن و
خودآگاهی به حقوق مســلم شــهروندی است
کــه میتوانــد بزرگترین ضامــن اجرایی حقوق
شهروندی باشد.
موضــوع حقــوق شــهروندی از ابتــدای
دولــت یازدهــم ،در دســتور کار قــرار گرفــت و
برای ایــن موضوع ،جایگاه تشــکیالتی با حکم
رئیسجمهــوری در نظــر گرفتــه شــد و تمامی
وزارتخانههــا مکلــف شــدند ضمــن رعایــت
و اجــرای حقــوق شــهروندی ،آییننامــه و
دستورالعملها را مطابق با حقوق شهروندی
بازنگــری کننــد .هر کــدام از وزرا نیــز جایگاهی
برای پیگیری مســتمر این امــر در نظر گرفتند.
دولــت تالشهــای وافــری را در زمینــه حقوق
شــهروندی انجام داده که برخــی از آنها بدین
شرح است:
• تکمیــل و ارائــه الیحــه ایجــاد نهــاد ملــی
حقــوق بشــر و شــهروندی بــا هــدف تضمیــن
اجرای منشور حقوق شهروندی
• تهیــه الیحــه آزادی اجتماعــات و
راهپیماییها
• ارائــه الیحــه مســئولیت مدنی مؤسســات
عمومــی بــا هــدف جبــران زیانهــای وارده به
مردم در قبال تقصیرات کارکنان دســتگاههای
عمومی
• تهیه الیحه شــفافیت ،بــا هدف صیانت از
حق مردم بر دسترسی به اطالعات
• ارائــه الیحــه مربــوط بــه حــق تحصیــل و
آموزش دانشجویان (ستاره دار)
• تالش برای اســتیفای حق دسترســی آزاد
مردم به اطالعات
• تهیه الیحه همه پرسی محلی
در خاتمــه بــاز هــم تأکید میکنــم همه این
اقدامات برای بسط حقوق شهروندی در کشور
مهم اســت امــا نکتــه مهــم دیگــری در بحث
حقــوق شــهروندی وجــود دارد و آن ،اهتمــام
شــهروندان بــه آگاهی از حقوق خــود و رعایت
حقوق سایر شهروندان است.

