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رویـــداد جهان
برلین دو هزار بیخانمان دارد

روش جدید کنترل مهاجران

دوترته و تهدید امریکا

رودریگــه دوترتــه ،رئیــس جمهــوری
فیلیپیــن کــه بهخاطــر ممانعــت
دولــت واشــنگتن از ورود یکــی از
ســناتورهای کشــورش بــه خــاک امریکا
بســیار خشــمگین اســت ،اعــام کــرد،
بــه توافــق دفاعــی  21ســاله فیلیپیــن بــا
امریــکا خاتمــه میدهــد .مــاه گذشــته
میــادی واشــنگتن ســناتور فیلیپینــی
نزدیــک بــه دوترتــه را بهدلیــل ارتبــاط
داشــتن او بــا کشــتارهای غیرقانونــی
بــه امریــکا راه نــداد .دوترتــه بالفاصلــه
امریــکا را تهدید کــرد که اگر در فرصت
یــک ماهــه ایــن اشــتباه را اصــاح
نکنــد ،بــه توافــق دفاعــی کشــورش
بــا واشــنگتن خاتمــه میدهــد .حــاال
پــس از یــک مــاه دوترتــه میخواهــد
تهدیــد خــود را عملــی کنــد .ایــن توافق
دفاعــی بــرای ســربازان امریکایــی کــه
مانورهــای نظامــی در فیلیپیــن برگــزار
میکننــد ،مصونیــت حقوقــی ایجــاد
میکنــد.

روزنامــه «وال اســتریت ژورنــال» در
گزارشــی ادعــا کــرد دولــت دونالــد
ترامــپ بــا خریــداری نــرم افزارهــای
پیشــرفته ردیابــی تلفــن همــراه،
میلیونهــا مهاجــر غیرقانونــی را
بــه محــض ورود بــه خــاک امریــکا
شناســایی خواهــد کــرد.
ایــن نــرم افــزار در ســال  2017طراحی
شــد امــا بــا توجــه بــه ماهیــت ،مجــوز
فــروش گســترده نداشــت .در همیــن
زمــان یــک گــروه امنیتــی وابســته
بــه دولــت امریــکا ایــن نــرم افــزار را
خریــداری کــرد امــا مشــخص نبــود که
چــه هدفــی را دنبــال میکنــد .انتشــار
خبــر ایــن اقــدام دولــت امریــکا بــرای
کنتــرل ورود مهاجــران غیرقانونــی بــا
واکنــش شــدید انجمــن آزادیخواهــان
مدنــی امریــکا همــراه شــد و ایــن
اقــدام دولــت ترامــپ را بــرای ورود به
حریــم خصوصــی مهاجــران محکوم
کردنــد.

در برلیــن ،پایتخــت آلمــان
بــرای نخســتین بــار سرشــماری
بیخانمانهــا انجــام و معلــوم
شــد کــه حــدود دو هــزار نفــر در ایــن
شــهر بیســرپناه هســتند و شــب را
در خیابانهــا بــه صبــح میرســانند.
البتــه ایــن رقــم کمتــر از پیشبینیهــا
بــود .نتیجــه ایــن نظرســنجی کــه در
آخــر مــاه ژانویــه  2020انجــام شــده،
روز جمعــه منتشــر شــد.

برخورد با نژادپرستی برگزیتی

پلیــس لنــدن اعــام کــرد ،بــا جدیــت
بهدنبــال فــرد یــا افــرادی اســت کــه
یادداشت نژادپرســتانه «روز برگزیت
مبــارک» را در برجــی در لنــدن
نصــب کــرده و در آن از ســاکنان بــرج
خواســتهاند ،غیرانگلیســی زبانهــا را
تحمــل نکننــد .ایــن یادداشــت حدود
 10روز قبــل و فــردای برگزیــت منتشــر
و نصــب شــده بــود امــا پلیــس روز
جمعــه پیگیــری آن را در دســتور کار
خــود قــرار داد.

عذرخواهی به خاطر توهین به گردشگران

وزیــر بهداشــت تایلنــد کــه اعــام
کــرده بــود گردشــگران غربــی کــه
حاضــر بــه پوشــیدن ماســک نیســتند
اخــراج شــوند ،بــا واکنــش شــدید
رســانهها مجبــور بــه عذرخواهــی در
صفحــه فیــس بوکــش شــد.
بهگــزارش «فرانــس  ،»24بــا توجــه
بــه شناســایی  25بیمــار مبتــا بــه
کرونــا در تایلنــد ،وزارت بهداشــت
ایــن کشــور بــا برقــراری قوانیــن
بهداشــتی و توزیــع ماســک درصــدد
کنتــرل ایــن ویــروس و جلوگیــری از
شــیوع آن برآمــده اســت .در همیــن
راســتا ،چنــد روز قبــل «آســتین
چارنویراکــول» ،وزیــر بهداشــت ایــن
کشــور نیــز در یکــی از خیابانهــای
شــلوغ شــهر بهصــورت نمادیــن
بــه رهگــذران ماســک مــیداد امــا
بســیاری از گردشــگران غربــی حاضــر
بــه پوشــیدن ماســک نبودنــد .همیــن
امــر آقــای وزیــر را بــه خشــم آورد و
خواســتار اخــراج گردشــگران متمــرد
شــد .متــن عذرخواهــی آقــای وزیــر
همچنــان در صفحــه فیسبــوک او
قــرار دارد.

