
گزارش روز

افقی:
1- توصیفی برای اســناد سری و محرمانه- 
سریعترین راه ارتباط با خداوند 2- استقبال از 
مردن 3- پارچه نظافت- نام انجیلی حضرت 
محمد)ص(- زاویه هدفگیری- کلمه همراهی 
4- شکوه و جالل- ناشی 5- کلمه الزام آور- 
کنجد آسیاب شده- تیر، قطران 6- پاکتر از 
زکی- قوم هند و اروپایی- بلندی 7- آشتی 
جویی- پرزیدنت اسبق لبنان- گروه خونی 
اکثــر ایرانیان 8- بخش جنوبی ســرزمین 
هنــد- کوهی بلند در زاگرس- بخشــش - 
عنصری در نمک 9- ســوز دل- مساوی- از 
اقوام مادری 10- متالشی- شفا یافتن- امر 
به ماندن 11- مکمل زوج- گذرگاهی در رود 
پرآب- لباسی زنانه 12- دو عنصر از عناصر 
دوران باستان- قلل به هم پیوسته 13- پسوند 
آش- خواجه و سرور- صدای نوشیدن- دهان 
جنین 14- وضعیت نابسامان حاکم بر اقتصاد 
ما 15- گوشه دور از مزاحم- مصوبه معروف 
مجلس آمریکا که با عناوین جدید ما را مورد 

تحریم قرار داده است.

عمودی:
دور خوش  از  1- شــنیدن صدایش 
است- صبح زود- سرسبز و پرجمعیت 
پول  اعتبار شــدن  بی  2- حیرت- 
دهگان  توده- همســایه  و  کپه   -3
حســاب- صدای شــیر- سطح زبر 
ســوهان 4- بانگ نهیب - سنگواره 

گیاهان و جانوران - هرچیز که طول 
مژده- جدید  باشد 5-  داشته  عمر 
و مطابــق نیاز امــروز- آوای گریه 
ایتالیا-  6- مرثیه - کوه معــروف 
سازگار با جهاز هاضمه 7- شکارچی، 
تله گذار- آغاز- روستایی در شمال 
بادگیرها-  تهران 8- شــهر  غرب 
شــش- رشــوه دادن- رقیب زن 
شوهردار 9- پی بردن- آماده سازی- 
خسته شدن 10- آستانه- دایره ای در 
بانک ها- رفت و آمد 11- امالی هزار 
سال پیش هرگز - با ایمان- ایزدی 
در ایران باســتان 12- سرقت برون 
شهری- چرمســاز- تعداد و مقدار 
13- سازی از پوست- مثل و مانند- 
پنهان- جوانه گیاه 14- شــهرهای 
برای شیعیان- توپ خارج  پرجاذبه 
از زمین بازی 15- میوه ای با خواص 
درمانی- شــهر صنعتی در ایتالیا- 

پایین و درون.

شماره ۱۰۷۵۷
بدون نقطه کور

جدو    ل

صفحه۵
پنج شنبه 3۰ دی 139۵

۲۰ ربیع الثانی 1۴3۸ - شماره ۲1۵۴۰

پناهجویانی محاصره شــده در سیم های 
خاردار، صف های طوالنی دریافت آب و غذا، 
از سرویس های  اســتفاده  صف های طوالنی 
بهداشتی، مشت و لگد سربازان، حمله با گاز 
اشک آور و نارنجک های بی حس کننده، سرازیر 
کردن آب در چادرها، اخراج از اردوگاه و... از 
جمله تصاویری است که این روزها در رسانه ها 
و شبکه های اجتماعی زیاد به چشم می خورد 
و نشان دهنده ماهیت اصلی کشورهای غربی 
و ادعاهای دروغین آنها در احترام به آزادی، 
دموکراســی و حقوق بشر است، غربی ها این 
روزها زیاد از آزادی و حقوق بشــر ســخن 
می گویند اما نه در کشــورهای خود و نه در 

کشورهای دیگر آن را رعایت نمی کنند.
چه بسیار سیاه پوستانی که طی ماه های اخیر 
در تیررس مســتقیم گلوله های پلیس آمریکا قرار 
گرفتند و چه بســیار انســان های بی گناهی که به 
وسیله تروریست های پرورش یافته غرب به خاک و 
خون کشیده شدند و غربی ها سرپوش فریبنده احترام 

به حقوق بشر بر این جنایات گذاشتند!
از بین رفتن  انسانیت

رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز غربی ها با مهاجران 
و آوارگان نشان دهنده از بین رفتن انسانیت و حقوق 

بشر در این کشورها است.
ده ها و هزارها پناهجو و مهاجر در اردوگاه های 
کشــورهای غربی نگهداری می شــوند که در این 
مکان ها از غذا، آب و دارو خبری نیست و مهاجران 
برای دریافت حداقل غذای بخور و نمیر باید ساعت ها 
در صف انتظار باشند، گرسنگی و شیوع بیماری های 
واگیردار، دو مشکل اصلی است که آوارگان در سایه 
بی توجهی کشــورهای غربی با آن دست به گریبان 

هستند.
»مهدی عزیزی« کارشناس مسائل غرب آسیا در 
گفت وگو با گزارشگر کیهان به رفتارهای تبعیض  آمیز 
و دوگانه غربی ها با مهاجران اشاره می کند و می گوید: 
»آنچه که این روزها در منطقه اتفاق می افتد به دلیل 
سیاست های دوگانه و تبعیض آمیز غرب در رابطه با 
کشورهای غرب آســیا است. این مهاجرت اجباری 
ســاخته و پرداخته خود غربی ها است چرا که آنها 
مخالــف هرگونه ثبات و آرامــش در منطقه غرب 
آسیا هســتند و این مسئله به یک سناریوی اصلی 
در سیاست این کشورها تبدیل شده است. غربی ها 
خواســتار یک منطقه بی ثبات هستند که منابع آن 

خانم آنگال مرکل صدراعظم آلمان درخواست یک نوجوان سوری را که خواستار 
پناهندگی شده بود رد می کند و می گوید اگر به تو جواب مثبت بدهیم بقیه 

مهاجران هم انتظار پاسخ مثبت دارند و برای فریب افکار عمومی جلوی دوربین 
گریه می کند!

ارزان و راحت در اختیار آنان قرار بگیرد و مردم این 
منطقــه آنچنان درگیر جنگ و منازعه باشــند که 
مخالفتی با ســرقت و دزدی اموال و منابع طبیعی 

خود نداشته باشند.«
به گفته این کارشناس، غربی ها روی این مسئله 
حساب باز کرده اند هرگونه فرصت های سرمایه گذاری، 
رشــد، آموزش، توسعه، شــکوفایی و سازندگی در 
کشــورهای منطقه غرب آســیا باید از میان برود و 
متقابال سرمایه ها به سمت کشورهای خودشان سرازیر 
شود. پس چه مسئله ای بهتر از جنگ و درگیری و 
اختالف که زمینه ساز حضور و تامین اهداف غربی ها 

در منطقه می باشد!
وی اضافــه می کند:  »آوارگی مردم ســوریه و 
عراق در راســتای تعقیب همین اهــداف غربی ها 
صــورت گرفته اســت و جالب اینجاســت که این 
کشــورها داعیه دفاع از حقوق بشر را دارند. به طور 
مثال آلمان اعالم می کند که براســاس قوانین این 
کشور هر کسی وارد آلمان  شود باید از کلیه حقوق 

و قوانین انسانی بهره مند شود اما این ادعاها دروغی 
بیش نیست و همین کشور زشت ترین برخوردها را 
با مهاجران داشــته است. به نحوی که خانم »آنگال 
مرکل« صدراعظم آلمان درخواســت یک نوجوان 
سوری را که خواستار پناهندگی شده بود رد می کند 
و می گوید اگر به تو جواب مثبت بدهیم بقیه مهاجران 
هم انتظار پاسخ مثبت دارند و من این کار را نخواهم 
کرد و بعد جلوی دوربین گریه کرد که خود را موجه 

جلوه دهد و به دروغ خود پوششی فریبنده بدهد!
در یونــان، مقدونیه، مجارســتان، فرانســه و 
انگلیس هم وضع مهاجمان بهتر از آلمان نیســت و 
مردم خاطره زشــت و شرم آور خبرنگار مجاری را از 
یاد نبرده اند که با آوارگان چه رفتاری داشت؟!« این 
کارشناس همچنین تصریح می کند: »جالب اینجاست 
که کشورهای غربی ژست حقوق بشری می گیرند اما 
از طرف سازمان های حقوق بشری خودشان هم مورد 
انتقاد واقع می شــوند که چرا با پناهجویان این گونه 
برخورد می کنیــم و اردوگاه ها را تبدیل به زندان و 

محلی غیرقابل سکونت کرده اید؟!«
رفتار دولت فرانسه با پناهجویان نیز نشان دهنده 
ادعاهای دروغین کشــورهای غربی است، مقامات 
فرانسه تاکنون بارها دستور تخلیه پناهگاه کاله در 
منطقه ای موسوم به جنگل در شمال فرانسه را صادر 
کرده اند و برای اخــراج پناهجویان و کوچ اجباری 
آنان با بولدوزر چادرها و خانه های پالستیکی آنان را 
تخریب و آب به پناهگاه سرازیر کرده اند تا در شرایط 
ســخت و ناگواری قرار گیرند و مجبور به ترک این 
پناهگاه شــوند. به رفتار فرانسوی ها در شرایطی که 
فصل زمستان است و سرما در این روزها بیداد می کند 

چه نامی می توان گذاشت؟
آوارگی ساخته و پرداخته غربی ها

وضعیت اســف بار و فاجعه آمیز پناهجویان در 
کشــورهای غربی موجب شــده که بین 28 کشور 
اتحادیه اروپا اختالف نظر ایجاد شود و افکار عمومی 
در برخــی از این کشــورها جریحه دار شــود، این 
واکنش ها پس از پیدا شدن جسد کودک سه ساله 
سوری در سواحل ترکیه افزایش یافته است تا جایی 
که کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد 
از کشورهای اروپایی خواسته تا مسکن و کمک های 
انسان دوستانه بیشتری در اختیار مهاجران قرار دهند 
اما چرا تاکنون کشــورهای غربی به این هشدارها و 
فجایع تکان دهنده واکنشی نشان نداده اند پرسشی 
اســت که گزارشــگر کیهان از خانم »دکتر فاطمه 
عالیشــاه ارات نبی« پژوهشگر و کارشناس مسائل 
بین المللی عنوان می کند. وی در پاسخ به این سؤال 
می گوید: »آوارگی و پناهجویی محصول سیاست های 
بازیگران دولتی است، در یک سمت دولت هایی قرار 
دارند که با ماجراجویی خود امنیت را به ناامنی مبدل 
می سازند و در سوی دیگر کشورهایی که با ناتوانی در 
برابر زیاده خواهی های سایرین، قادر به تأمین نیازهای 
حیاتی شهروندان خود نبوده اند، لذا آوارگی، انحرافی 

از مسیر طبیعی در حیات بشری است.«
این کارشناس اضافه می کند: »در عصر حاضر 
پناهجویــان و آوارگان از حیث شــکلی و روانی با 
مشکالت زیادی مواجه هستند و اکثر آنان طیفی از 
افرادی هستند که می خواهند از وضعیت بی ثباتی 
و ناامنی به مرحله ثبات برسند اما هدف کشورهای 
غربــی از آواره کردن این افــراد مقابله با تهدیدات 
شــرق، به حاشــیه راندن و غیرفعال کردن مردم 
کشورهای شرقی است. زندگی در حاشیه شهرها، در 
کمپ هایی که از حداقل امکانات زندگی برخوردارند و 

در وضعیت فقر و محرومیت شدیدی به سر می برند 
نشــان می دهد که قریب به 60 درصد از آوارگان و 
پناهجویان از سیاست های منطقه ای و بین المللی 
بازیگران کنار گذاشــته شده اند تا بی خطر باشند و 

تهدیدی برای غربی ها به حساب نیایند.
به گفته دکتر عالیشاه، »ناکام ماندن از حقوق 
و نیازهای حیاتی اولیه، نداشتن امنیت و بهداشت، 
زندگی در چادرهای پالســتیکی، عدم دریافت آب 
ســالم، غذای گرم و سالم، تحقیر، توهین و... همه 
و همه نشان دهنده سیاست کشورهای غربی برای 
به حاشــیه راندن اضمحــالل و بی اثر ماندن مردم 
کشــورهای در حال توسعه است. در واقع آوارگان 
با زندگی در کمپ ها و اردوگاه هایی که بیشــتر به 
زندان شبیه هستند تا اردوگاه، دیگر تهدیدی برای 
کشــورهای غربی به حساب نمی آیند و این نکات 
نشــان می دهد که غرب در خلــق و تولید آوارگی 

نقش مؤثری داشته است.«
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که ناتوانی 
اروپا در کنترل بحران پناهجویان به غیر از مسائل 
سیاســی و امنیتی، نشان دهنده بحران های عمیق 
اقتصادی در اتحادیه اروپا است چرا که این کشورها 
از کنترل مشکالت اقتصادی خود نیز ناتوان هستند 
و به شــدت در برابر و رود خارجی ها به کشورشان 

از خود واکنش نشان می دهند و نگران می شوند.

رفتار شرم آور دولت های عربی
اگر کشــورهای غربی رفتارهایی غیرانسانی و 
غیرمتمدنانه با آوارگان سوری یا عراقی انجام می دهند 
جای تعجبی ندارد چرا که این کشــورها خودشان 
پدیده منحوس تروریســم را به وجود آورده و از آن 
حمایــت می کنند و از آوارگــی مردم منطقه غرب 
آسیا منافع زیادی عایدشان می شود. اما رفتار زشت 
و شرم آور کشورهای عربی با همزبانان خود در قالب 

چه منطق و توجیهی صورت می گیرد؟!
سازمان عفو بین الملل گزارشی در همین زمینه 
تهیه و از رفتار، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 
نسبت به آوارگان سوری انتقاد کرده است و این در 
حالی است که اعراب به خودشان هم رحم نمی کنند 

و از اسکان آوارگان سوری امتناع می ورزند.
ســازمان عفو بین الملل در گــزارش خود به 
بدرفتاری کشورهای عربی دیگر از جمله مصر اشاره و 
اعالم می کند که متأسفانه دولت مصر برخالف موازین 
بین المللی، شــهروندان سوری پناه آورده به مصر را 
پس از بازداشت و بدرفتاری به کشور سوریه عودت 
می دهد که این اقدام از نظر بین المللی محکوم است.

به گفته سازمان عفو بین الملل در بین آوارگان 
ســوری بازداشت شده نزد دولت مصر کودکان یک 
ساله هم دیده می شوند که خانواده های آنان برای در 
امان نگاه داشتن فرزندانشان از خطر مرگ در جریان 

جنگ سوریه کودکان خردسال خود را به مصر اعزام 
کرده اند اما خبر ندارند که در مصر با عزیزانشان چه 

بدرفتاری هایی صورت می گیرد.
»داود شــجاعی« کارشناس مسائل بین المللی 
در این باره می گوید: »کشــورهای عربی از آنجا که 
همیشه دنباله رو سیاست های کشورهای غربی هستند 
و دســتورالعمل های خــود را از اربابان غربی خود 
می گیرند رفتاری مشابه با آنها از خود نشان می دهند 
و در مسئله برخورد با مهاجران و پناهجویان نیز از 

سیاست های دیکته شده از غرب پیروی می کنند.
به گفته این کارشناس، اخیراً جهانیان مشاهده 
کردند که کشــورهای عربی خلیج فارس در دوستی 
و عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی از یکدیگر 
پیشــی می گیرند و واقعاً این رســوایی و لکه ننگ 
را چگونه باید تحمل کرد؟شــجاعی تأکید می کند 
اگر کشــورهای عربی با یکدیگر هماهنگ و متحد 
می شدند می توانستند با تروریسم تکفیری در منطقه 
مقابله کنند و ریشه این پدیده زشت را بخشکانند اما 
متأسفانه برخی از کشورهای عربی مانند عربستان، 
امارات متحده عربی و قطر نه تنها از تروریســت ها 
حمایت مالی و تسلیحاتی می کنند بلکه یک ائتالف 
غیرقانونی نیز تشکیل می دهند و به یمن که کشور 
عربی اســت حمله می کنند و انسان های بی گناه را 
قتل عام می کنند!این کارشناس همچنین می گوید: 
»جنگ و بحران داخلی در کشورهای غرب آسیا که 
به دلیل حضور تروریســت های تکفیری ایجاد شده 
موجب آواره شــدن میلیون ها تن گردیده است که 
بسیاری از این پناهجویان به کشورهای همسایه مانند 
ترکیه، مصر، اردن و... پناه  برده اند اما رفتار کشورهای 
همسایه هم با این پناهجویان بهتر از کشورهای غربی 
نیســت و با اینکه می دانند این پناهجویان به طور 
موقت به کشورهای آنان پناه برده اند و پس از خاتمه 
جنگ به کشور خود باز می گردند با آنان رفتارهای 
مناســبی ندارند و بالفاصله شرایط را برای اخراج و 
بازگرداندن آنان به مناطق جنگ زده فراهم می کنند.

 یک کارشناس مسائل غرب آسیا: مهاجرت پناهجویان ساخته و پرداخته خود 
غربی ها است چرا که مخالف هرگونه ثبات و آرامش در منطقه غرب آسیا هستند 

و این مسئله به یک سناریوی اصلی در سیاست این کشورها تبدیل شده است.
***

هدف غربی ها از ایجاد جنگ و درگیری در غرب آسیا بی ثباتی 
منطقه و سرقت آزادانه و راحت منابع طبیعی این منطقه است.

آوارگی و پناهجویی محصول 
سیاست های بازیگران غربی

نگاهی به وضعیت اسفناک پناهجویان در کشورهای غربی-بخش پایانی

فریده شریفی

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه 

مورخ 1395/2/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضــای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 ســال 

انتخاب شدند:

یداله مومنی زحمت کش با شماره ملی 3341160825 

میثم مومنی زحمت کش با شماره ملی 0070952851

حمید صفوی با شماره ملی 0045381941

افراد ذیل به ســمت بازرســین: علیرضا بروجردیان به 

شــماره ملی 0062050753 به سمت بازرس اصلی و 

ساناز محرمی به شماره ملی 0450486125 به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند. 

ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی سال 

1394/10/30 به تصویب رسید.

 بــا ثبت این مســتند تصمیمات تصویــب ترازنامه و 

صورت هــای مالــی، انتخاب مدیــران، انتخاب بازرس  

انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک 

شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت پارس ستون 
سهامی خاص به شماره ثبت 73946 

و شناسه ملی 10101188487

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی دعوت سهامداران شرکت 
سهامی خاص جام شبنم آذربایجان

به شماره ثبت 1۲96 و 
شناسه ملی1۰۸6۲11۵۰93

جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود که در ساعت 10 صبح 
مورخ 1395/11/11 در جلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده که 
در محل شــرکت به آدرس شــهرک صنعتی خوی بلوار صنعتگران 2 محل 

کارخانه تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
الف: دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

1- تعیین تکلیف مسائل بانکی شرکت.
2- تصمیم گیری درخصوص حق و حقوق کارکنان شرکت

3- ســایر مواردی که به سمع و نظر سهامداران خواهد رسید و در صالحیت 
مجمع عادی بطور فوق العاده باشد.

هیئت مدیره شرکت جام شبنم آذربایجان


