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سودان: هزاران معترض سودانی بار دیگر در شهر 
القضارف واقع در ش��رق سودان تظاهرات کرده و علیه 
دولت ش��عار سر دادند. »عمر البش��یر« رئیس جمهور 
س��ودان نیز در سخنانی در جشنواره ساالنه الرمایه در 
شمال این کش��ور، »خیانتکاران و مزدوران« را عامل 
ناآرامی های اخیر در کش��ور دانست و گفت که برخی 
توطئه گ��ران علیه س��ودان این م��زدوران را با هدف 

نابودی، سوزاندن و خرابکاری در کشور گماشته اند.

ترکی�ه: 100 نظامی در ترکیه به اتهام ارتباط با 
کودتای نافرجام 2016 و همکاری با عوامل س��ازمان 
گولن بازداش��ت ش��دند. این افراد که همگی نظامیان 
فعال در نیروهای مس��لح ترکیه هس��تند، به دس��تور 
دادس��تانی کل اس��تان آن��کارا به اته��ام عضویت در 
س��ازمان گولن بازداشت ش��دند. آنکارا سازمان گولن 
)واعظ و اپوزسیون آمریکانشین( را تروریستی و عامل 
کودتای نافرجام 1۵ جوالی 2016 می داند و از آمریکا 

خواسته که او را به ترکیه بازگرداند.

عربستان: برخی دیپلمات های عرب در ریاض اعالم 
کردند، سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان در نشست 
اقتصادی سران عرب که قرار است ماه جاری میالدی در 
بیروت برگزار شود، ش��رکت نخواهد کرد. احتمال دارد 
ابراهیم بن عبدالعزیز العس��اف، وزیر خارجه این کشور و 
ولید بخاری، س��فیر عربستان در لبنان نمایندگی کشور 
خود را در این نشست بر عهده بگیرند. جراح در این دیدار 
دعوت نامه میشل عون، رئیس جمهوری لبنان از پادشاه 

عربستان برای شرکت در این نشست را تحویل داد.

روس�یه: »سرگئی ریابکوف« معاون وزیر خارجه 
روسیه امروز )چهارش��نبه( اعالم کرد، مسکو آمادگی 
دارد با آمریکا درباره پیمان منع موشک های میان برد 
هسته ای )INF( وارد مذاکره شود. این نخستین باری 
نیست که روسیه پیش��نهاد گفت وگو با آمریکا درباره 
پیمان INF را مطرح کرده، اما هر بار اعالم ش��ده که 

واشنگتن این پیشنهاد را بی جواب گذاشته است.

اس�ترالیا: پلی��س ف��درال اس��ترالیا از ارس��ال 
بس��ته های مش��کوک به چند کنس��ول گری خارجی 
در ش��هرهای »کانبرا« و »ملبورن« خبر داده اس��ت. 
س��ازمان آتش نش��انی ش��هری ملب��ورن می گوید که 
تماس��های زیادی از نقاط مختلف شهر در این زمینه 
داشته است. کنسولگریهای انگلیس، سوئیس، آمریکا 
و پاکس��تان و چند نقطه دیگر در می��ان این مناطق 

هستند که تحت تاثیر این مساله بوده اند. 

ذرهبین

آمار مجروحان در اعتراضات فرانسه
اطالعات رس��می نشان می دهد در پی ناآرامی ها 
در فرانسه در طول یک ماه شمار افرادی که به شدت 

زخمی شده اند، بیش از 1400 نفر است.
طبق اطالعات منابع رس��می درب��اره ناآرامی های 
هفته های اخیر در فرانس��ه، در طول ی��ک ماه، هزار و 
40۷ نفر بر اثر درگیری با پلیس این کش��ور به شدت 
زخمی شده اند. در میان حمالت صورت گرفته  شلیک با 
سالح های غیرکشنده به سر معترضان و روزنامه نگارانی 

که هدف قرار گرفته اند را هم باید مدنظر داشت.
در زمینه اس��تفاده از سالح غیرکشنده و  شلیک 
به س��ر یک��ی از معترضان فیلمی هم در ش��بکه های 
اجتماعی منتش��ر ش��ده اس��ت:  معترضان فرانسوی 
در ش��هرهای مختلف این کش��ور از اواسط ماه نوامبر 
چندین تظاه��رات اعتراضی برگ��زار کرده اند و موارد 
متعددی از درگیری ش��دید می��ان پلیس و معترضان 
و اس��تفاده پلیس از گاز اش��ک آور و ماشین آب پاش 
برای متفرق کردن معترضان گزارش شده است. تعداد 
ش��نبه های اعتراضی در پاریس تاکنون از هشت هفته 

عبور کرده است.
دولت فرانسه قصد داش��ت در چارچوب سیاست 
تش��ویق عمومی به استفاده از خودروهای هیبریدی و 
کاهش خودروهای متکی به سوخت فسیلی، از ابتدای 
سال آینده میالدی مالیات بر سوخت را افزایش دهد، 
اما همین تصمیم جرقه اعتراضات طبقه متوسط را زد. 
معترضان ماکرون را که پیش از این یک بانکدار بوده، 
به حمایت از طبقه ثروتمن��د متهم کرده و می گویند 
او سیاس��ت هایی را دنبال می کند که بانک های بزرگ 

فرانسه از آن نفع می برند.
ای��ن اعتراض ها به ی��ک گروه و ی��ا حزب خاص 
تعلق ندارد و اگر چه در آغاز اعتراض به سیاس��ت های 
اقتص��ادی دولت بود ام��ا اکنون تبدی��ل به عرصه ای 
برای اعتراض به سیاس��ت های دولت ماکرون  تبدیل 
شده اس��ت. »ادوارد فیلیپ« نخس��ت وزیر فرانسه به 
تازگی هش��دار داد که دولت ب��ا تظاهرات بدون مجوز 
با سختگیری برخورد می کند و مجازات سختی برای 
آشوبگران در نظر گرفته خواهد شد. اظهارات نخست 
وزیر فرانسه به عنوان بخشی از دستور عمومی جدید 

بوده که از مجموعه اقدامات دولت است.

نیمچهگزارش

سوریه باید به اتحادیه عرب بازگردد
بری رئیس پارلمان لبنان با درخواس��ت برای بازگش��ت س��وریه به اتحادیه 
عرب، تاکید کرد در هر نشس��تی که اتحادیه پارلمان عرب برگزار کند و سوریه 
در آن حضور نداش��ته باش��د، مش��ارکت نخواهد کرد. رئیس پارلمان لبنان در 
اس��تقبال از رئیس پارلمان گینه بیسائو تاکید کرد، دعوت از سوریه در نشست 
اقتصادی کش��ورهای عربی کاماًل امری طبیعی است و آنچه که غیر طبیعی است 
این است که کنفرانسی بدون حضور این کشور برگزار شود.وی گفت، در هر نشستی 
که اتحادیه پارلمان عرب برگزار کند و س��وریه در آن حضور نداش��ته باش��د، مشارکت 

نخواهد کرد.
ب��ری افزود،  س��وریه با کم و زیادش در لبنان حض��ور دارد، یک میلیون و نیم آواره 
س��وری در این کشور هس��تند و عالوه بر آن، لبنان نخستین کشوری است که سفارت 

خود را در دمشق باز کرده و روابطش را با این کشور متوقف نکرده است.

سرخط
دوستی فرانسه و آلمان 

وزیر خارجه آلمان در گفتگویی از پیمان دوس��تی دو کشور آلمان و فرانسه 
ب��ه عنوان شانس��ی بزرگ ن��ام برد.»هایکو ماس« وزیر خارج��ه آلمان ضمن با 
اهمیت خواندن پیمان دوس��تی میان دو کش��ور آلمان و فرانس��ه اظهار داشت: 
پیمان دوستی میان برلین- پاریس برای دو کشور پر اهمیت بوده و می تواند به 

تقویت قدرت و تاثیرگذاری دو کشور کمک شایان توجهی کند. 
وی در ادام��ه افزود: برای تحقق و برخورداری از یک اروپای قدرتمند و مس��تقل 
باید پیمان های دوستی میان کشورهای اروپایی مورد توجه و اهمیت بیشتری قرار بگیرد. 
وزیر خارجه آلمان همچنین خاطرنشان کرد: پیمان جدید دوستی میان دو کشور آلمان و 
فرانسه می تواند زمینه های همکاری در حوزه آموزش و تکنولوژی را افزایش دهد. گفتنی 
اس��ت در 22 ژانوی��ه 1۹6۳ می��الدی  »کنراد آدناوئر« صدر اعظم وقت آلمان و »ش��ارل 

دوگل« رئیس جمهوری وقت فرانسه در کاخ الیزه در پاریس پیمانی را به امضا رساندند.

 قاره سبز
سفر رهبر کره شمالی به چین

رهبر کره ش��مالی در دیدار با رئیس جمهور چین در خصوص دیدار دومش 
با رئیس جمهور آمریکا گفت و گو کرد.

»کیم جونگ اون« رهبر کره ش��مالی برای دیداری اعالم نش��ده، به دعوت 
»ش��ی جین پینگ« رئیس جمهور چین، وارد »پکن« ش��د. کی��م تا تاریخ 10 
ژانویه به همراه همس��رش »ری سول جو« در چین خواهند ماند. این دیدار پس 
از انتشار گزارش هایی درباره مذاکراتی با موضوع نشست دوم کیم و »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا، انجام ش��د. این دو، برای اولین بار در ژوئن سال گذشته با یکدیگر 
دیدار کرده بودند. رس��انه های هر دو کش��ور این مالقات را تایید کرده اند و از ورود قطار 
معروف زرد و س��بز آقای کیم به ایس��تگاهی در پکن در روز سه شنبه خبر داده اند. کیم 
در اولین سفر خود به چین نیز از این قطار استفاده کرده بود. پدر وی نیز برای سفر به 

روسیه و چین از همین قطار استفاده می کرد.

شرق آسیا
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دورهگردی
علیتتماج

هنوز مدت زیادی از سفر جان بولتون مشاور امنیت ملی 
آمریکا ب��ه منطقه نمی گذرد که پومپئ��و وزیر خارجه آمریکا 
راهی خاورمیانه ش��د. پومپئو ای��ن هفته به اردن، مصر، قطر، 
امارات عربی متحده، عربستان سعودی، بحرین و کویت سفر 
می کند . نکته قابل توجه آنکه وزیر خارجه آمریکا در س��فری 
از پیش اعالم نشده، دیروز وارد بغداد شد تا با مقامات عراقی 
دی��دار و گفت وگو کند. وزیر خارج��ه آمریکا، پیش از این در 
چارچوب سفری منطقه ای  وارد اردن شد و  با »عبداهلل دوم« 

پادشاه این کشور دیدار و گفت وگو کرد. وی همچنین بعد از 
بغداد راهی اربیل شد. حال این سوال مطرح می شود که چرا 

پومپئو راهی منطقه شده است؟
پاسخ به این پرس��ش را در چند محور می توان جستجو 
کرد. س��فر پومپئو به عراق را می توان ادامه سفر اخیر ترامپ 
به عراق دانست که در آن تاکید کرده بود که آمریکا در عراق 
خواه��د ماند. همزمان با این اظه��ارات نیروهای آمریکایی از 
س��وریه به عراق آمده و ادعا شده اس��ت که آمریکا نیروهای 
خود را از س��وریه به عراق آورده اس��ت. بر این اس��اس سفر 
پومئو را می توان اقدامی برای زمینه س��ازی برای تحقق این 
امر دانست که بعد جدید نظامی گری آمریکا در منطقه است. 
نکته دیگر برگرفته از اقداماتی اس��ت که آمریکا پس از اعالم 
خروجش از س��وریه صورت می دهد. آمریکایی ها از یک سو با 
واکنش منفی کش��ورهای عربی و صهیونیست ها مواجه شده 

چ��را که این خروج را اقدامی مغای��ر با منافع خود در منطقه 
می دانند از س��وی دیگر آمریکا سعی دارد تا ایران هراسی را 
در منطقه اجرایی سازد تا ضمن فروش تسلیحات در منطقه، 
تحریم های ضد ایرانی اش را توجه کند. بر این اس��اس بخشی 
از س��فر پومپئ��و به منطق��ه را می ت��وان در چارچوب همین 

سیاست ها دانست. 
وی تالش دارد تا به کش��ورهای عربی ای��ن اطمینان را 
بدهد که خروج آمریکا از س��وریه ب��ه منزله پایان تحرکاتش 
در منطق��ه نب��وده و صرفا ی��ک رفتار تاکتیکی ب��رای تغییر 
موازنه هایش اس��ت. در همین حال وی ب��ا موضع گیری ضد 
ایران��ی س��عی دارد تا این امر را نش��ان دهد ک��ه خروجش 
نیروهایش از سوریه به منزله تغییر رفتارش نبوده و همچنان 

سیاست تقابلی علیه ایران را ادامه می دهد. 
نکت��ه دیگر در س��فر پومپئ��و همزمانی آن ب��ا برگزاری 

انتخاب��ات زودهنگام در رژیم صهیونیس��تی اس��ت. نتانیاهو 
که روابط نزدیکی با کاخ س��فید دارد ت��الش می کند تا این 
انتخابات را به نفع خ��ود تمام کند. تاکید بر تحرکات نظامی 
علیه کشورهای منطقه و نیز ایجاد فضای منفی علیه ایران در 
کنار تشدید شهرک سازی و نیز سفر دوره ای وی به آمریکای 

التین را می توان در این چارچوب دانست. 
س��فر پومپئو به کش��ورهای عربی می تواند گامی دیگر از 
سیاست های نتانیاهو باشد که سعی دارد تا سازش عربی را از 
برگه های برنده خ��ود در انتخابات قرار دهد چنانکه همزمان 
با این س��فر رسانه های صهیونیس��تی از سفر 1۳ هیات عربی 
به ت��ل آویو خبر دادند. در مجموع س��فر پومپئ��و را میتوان 
برگرفته از چالش��های آمریکا در منطقه دانس��ت که با برخی 
تحرکات سیاس��ی س��عی در پنهان س��ازی ای��ن ناکامی ها و 

نمایش چهره ای مقتدر از آمریکا دارد.  

یادداشت

كسب عنوان كارفرماى برترازسوى انجمن بين المللى بتن 
آمريكاومركزتحقيقات بتن توسط آب منطقه اى سيستان وبلوچستان

هيات رئيسه انجمن بين المللى بتن آمريكا(ACI)شاخه ايران 
و مركزتحقيقات بتن ايران شركت آب منطقه اى سيستان و 
بلوچستان رابراى احداث سدمخزنى شهرى كور و تاسيسات 

وابسته به عنوان كارفرماى برترمعرفى كرد.   
لوح تقديروتنديس ويژه همايش ساليانه انجمن بين المللى بتن 
آمريكا(ACI)طى مراسمى به مهندس اتابك جعفرى مديرعامل 

شركت آب منطقه اى سيستان و بلوچستان اهداشد.

گروه فرادید  ویژه همزمان با طراحی های مطرح گ�زارش 
شده برای وادار ساختن عراق به پذیرش نیروهای 
آمریکایی، وزیر خارجه آمریکا در س��فری از پیش 
اعالم نش��ده، دیروز وارد بغداد ش��د ت��ا با مقامات 

عراقی دیدار و گفت وگو کرد.
برخی منابع رس��انه ای اعالم کردند که »مایک 
پومپئو« وزیر خارجه آمریکا، دیروز وارد بغداد شد. 
پایگاه »واشنگتن فری بیکن« که رابطه ای نزدیک با 
دولت آمریکا دارد، پیش��تر خبر داده بود که پامپئو 
این هفته به اردن، مصر، قطر، امارات عربی متحده، 
عربس��تان س��عودی، بحرین و کویت سفر می کند 
تا به متحدان منطق��ه ای آمریکا اطمینان دهد که 
»ایاالت متحده در حال ترک خاورمیانه نیس��ت.« 
وزیر خارجه آمریکا پس از بغداد، عازم اربیل ش��د 
تا با مقامات منطقه کردس��تان ع��راق رایزنی کند. 
خبرنگار ش��بکه »کردس��تان 24« طی پستی در 
»توئیتر« با اعالم س��فر پامپئو به اربیل، نوشت که 
وی در این س��فر با مسئولین منطقه کردستان در 
خصوص تحریم های ایران و صادرات نفت توس��ط 

منطقه کردستان به ایران گفت وگو خواهد کرد.
این س��فر پس از آن ص��ورت گرفته که اعالم 
خ��روج نیروهای آمریکایی از س��وریه، نگرانی های 
زی��ادی را در بی��ن متحدان منطقه ای واش��نگتن 
ایج��اد ک��رده اس��ت. وزارت خارج��ه آمری��کا در 
بیانیه ای تاکید کرده که پمپئو در تور خاورمیانه ای 
خود به بحران سوریه و یمن خواهد پرداخت. طبق 

این بیانیه، وزیر ام��ور خارجه آمریکا همچنین در 
این سفر خواهان اتحاد میان کشورهای منطقه به 
عنوان بخش��ی از راهبرد واش��نگتن برای مقابله با 

آنچه "نفوذ ایران" خوانده شده، خواهد شد.
 دفتر اطالع رس��انی ریاس��ت پارلمان عراق، با 
انتشار بیانیه ای اعالم کرد که »محمد الحلبوسی« 
رئیس پارلمان به همراه اعضای کمیس��یون روابط 

خارجه پارلمان به محض ورود وزیر خارجه آمریکا 
به بغداد از او استقبال کردند.

پی��ش از این، »محم��د علی الحکی��م« وزیر 
خارج��ه عراق از س��فر قریب الوقوع 4 وزیر خارجه 
از جمل��ه وزرای خارج��ه ایران و آمری��کا به بغداد 
خب��ر داده بود. خبر دیگر از ع��راق آنکه  دبیرکل 
نَُجب��اء در دی��دار »س��لیم الجبوری« با اش��اره به 

معض��الت اجتماعی و کاس��تی های موجود، توجه 
مقام��ات به مطالب��ات مردم عراق و پاس��خگویی 
مس��ئوالن را خواستار ش��د. در این دیدار، طرفین 
راجع به آخرین تحوالت سیاس��ی � امنیتی عراق 
تبادل نظر نمودند. ش��یخ »اک��رم الکعبی« ضمن 
اشاره به معضالت اجتماعی و کاستی های موجود، 
توجه مقامات به مطالبات مردم عراق و پاسخگویی 

مسئوالن را خواستار شد.
این در حالی است که س��ناتورهای دموکرات 
آمریکای��ی از تصویب اولین طرح کنگره جدید این 
کشور با هدف تقویت متحدان واشنگتن در منطقه 
غرب آس��یا ممانعت کردند. دموکرات های مجلس 
سنای آمریکا بامداد چهارشنبه در اعتراض به تداوم 
تعطیلی دولت فدرال این کشور، مانع تصویب اولین 
طرح کنگره جدید ایاالت متحده با عنوان »تقویت 

امنیت آمریکا در خاورمیانه« شدند.
 این طرح که خواستار تداوم حمایت از متحدان 
واشنگتن در منطقه غرب آس��یا و همچنین اتخاذ 
اقدامات تنبیهی علیه اشخاص و نهادهای آمریکایی 
که رژیم صهیونیس��تی را تحریم کرده اند، می شود 
ب��ا ۵6 رای موافق و 44 رای مخالف تصویب نش��د. 
بیشتر سناتورهای دموکرات آمریکایی تاکید کرده اند 

تا زمانی که مجلس سنای این کشور طرحی را برای 
پایان دادن به تعطیلی دولت فدرال، به رای نگذارد، 

مانع تصویب هرگونه طرح دیگری می شوند.
طرح »تقویت امنیت آمریکا در خاورمیانه« شامل 
بندهایی برای اعمال تحریم های جدید علیه سوریه 
و تضمین کمک های امنیتی به رژیم صهیونیستی و 
اردن می شود. قانونگذاران آمریکایی معتقد هستند 
چنین اقداماتی باعث برطرف شدن نگرانی متحدان 
این کشور در منطقه بعد از اعالم تصمیم کاخ سفید 
برای خارج کردن نظامیانش از سوریه می شود. این 
طرح همچنین شامل بندی است که به دولت فدرال 
و دولت های ایالتی آمریکا اجازه می دهد که اشخاص 
و نهادهایی که در جنبش تحریم های ضد اسرائیلی 

شرکت کرده اند را هدف قرار دهد.
هج��ده روز پیش ب��ود که درپی تایید نش��دن 
بودج��ه ۵.6 میلیارد دالری م��ورد نظر ترامپ برای 
تداوم ساخت دیوار در کنگره آمریکا، او دولت فدرال 
این کش��ور را تعطیل کرد که تا امروز نیز ادامه دارد. 
با گذش��ت 1۸ روز از آغاز تعطیلی دولت در آمریکا، 
رایزنی های کاخ س��فید با رهبران دموکرات کنگره 
شدت گرفته و در روزهای اخیر دو طرف چندین بار 
دیدار کرده اند. ساخت دیوار در مرز آمریکا با مکزیک، 
یکی از ش��عارهای اصلی ترامپ در کارزار انتخاباتی 
سال 2016 بود و او بعد از آغاز ریاست جمهوری هم 
بارها مدعی شده که ساخت این دیوار تنها راه برای 
مقابله با »مهاج��رت غیرقانونی، جرایم، قاچاق مواد 

مخدر و انسان و باندهای خالفکار« است.

وزیر خارجه ایاالت متحده سرزده به  بغداد رفت

تقالی پومپئو برای تحمیل نظامیان آمریکا به عراق 

کرانهباختریدرحالبلعیدهشدن
در  شهرک س��ازی  ش��ورای  آس�یا اراضی اشغالی از افزایش سه غ�رب 
درصدی تعداد شهرک نش��ینان صهیونیس��ت طی 

سال گذشته میالدی خبر داد.
آم��ار و اخب��ار جدید از کرانه باختری نش��ان 
می دهد که شهرک نشین های صهیونیست در حال 
بلعی��دن این منطقه هس��تند بخصوص که طول و 
ارتفاع دی��وار حال در خیابان ه��ای کرانه باختری 

در حال افزایش اس��ت. در همین ارتباط، ش��ورای 
شهرک سازی در اراضی اش��غالی اعالم کرد تعداد 
شهرک نشینان صهیونیست در کرانه باختری طی 
گذشته میالدی )201۸( سه درصد افزایش داشته 

و 44۸  هزار و 6۷2 نفر رسیده است.
کانال 20 تلویزیون رژیم صهیونیستی در این 
باره اعالم کرد تعداد مذکور سوای شهرک نشینان 
در قدس اشغالی است که تعداد آنها به 220 هزار 
نفر می رس��د. طی ماه گذش��ته میالدی )دسامبر( 
جمعیت اس��رائیلی »صلح اکن��ون« )که مخالف با 

شهرک سازی است( اعالم کرد »بنیامین نتانیاهو« 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی طی ی��ک ماه با 
س��اخت 121۹ واحد صهیونیست نش��ین در کرانه 

باختری موافقت کرده است.
قطعنامه 12۳4 ش��ورای امنیت صادر ش��ده 
در 2۳ دس��امبر 2016 تأکی��د می کن��د رژی��م 
صهیونیس��تی بای��د ف��ورا به شهرک س��ازی خود 
در اراضی اش��غالی فلس��طینی پای��ان دهد.اگرچه 
طرف های مختلف بین المللی بارها شهرک س��ازی 
رژیم صهیونیس��تی در کرانه باخت��ری و قدس را 

مورد انتقاد قرار داده و خواستار توقف آن شده  اند، 
تل آویو به این هش��دارها بی توجه است و با همین 
شهرک س��ازی بخش زیادی از اراضی فلسطینی را 

بلعیده است.
برخی تحلیلگران بر ای��ن باورند که مقام های 
رژیم صهیونیستی از جمله نتانیاهو با نزدیک شدن 
به زمان انتخابات پارلمانی در سرزمین های اشغالی 
با اعالم ساخت پروژه های شهرک  در کرانه باختری 
ب��ه دنبال افزایش میزان محبوبیت خود هس��تند. 
مقامات رژیم صهیونیستی گام آخر را در سیاست 

جداسازی نژادی علیه فلسطینی های ساکن کرانه 
باختری برداشت و اقدام به تقسیم خیابان های این 
منطقه از طریق ساخت دیوار حائل کرد تا مسیری 
به شهرک نش��ینان و مسیری به فلس��طینی ها به 

صورت جداگانه اختصاص داده شود.
بر اساس گزارش »قدس نت«، این دیوار حائل 
هش��ت متر ارتفاع و چهار کیلومتر طول دارد، در 
طول مس��یری ک��ه »4۳۷« نامیده می ش��ود و از 
منطقه ش��هرکی »معالیه ادومیم« واقع در ش��رق 
قدس تا وسط شهر ادامه دارد، کشیده شده است. 

مردم اس��تان پرجمعیت اسام هند در  ره اعتراض به الیحه ضداس��المی مجلس ش�ب��ه قا
سفالی این کشور به خیابان ها آمدند.

مجلس س��فالی هند الیحه ای را تصوی��ب کرده که به 
مهاجران غیرمسلمان اجازه سکونت و شهروندی می دهد. این 
الیحه اعتراضاتی را در قسمت پرجمعیت شمال شرق هند به 

دنبال داشت که این ناحیه را به تعطیلی نزدیک کرد.
ای��ن قانون هنوز ب��ه تصویب مجلس علی��ای هند نیاز 
دارد و به دنبال اعطای ح��ق مهاجرت به هندوها، جین ها، 
پارس��یس ها و س��ایر گروه های دینی غیرمسلمان است که 
بدون داش��تن مدارک مهاجرتی از بنگالدش و پاکس��تان و 
افغانستان به این کشور مهاجرت کرده اند.»رجنات سینگ« 
وزیر کش��ور هند روز سه ش��نبه به پارلم��ان گفت: »آن ها 
ج��ز هند جایی ب��رای رفتن ندارند... ذی نفع��ان این الیحه 

می توانند در هر استان از کشور ساکن شوند«.
منتق��دان ای��ن پیش��نهاد را ک��ه دربردارن��ده اصالح 
الیحه ش��هروندی در س��ال 201۹ اس��ت به طور واضحی 
ضدمس��لمانان می دانند و آن را تالشی توسط نخست وزیر 
»نارندرا مودی« ملی گرای هندوی این کش��ور برای تقویت 

رای دهندگان هندویش در انتخابات عمومی پیش رو در ماه 
می تفسیر کرده اند.

دومین روز اعتراض به این الیحه، روز سه شنبه از صبح 
تا اواخر عصر در استان »اسام« در شمال شرق هند با چهار 
میلیون نفر جمعیت ادامه داش��ته اس��ت. مردم این ناحیه 
متهم به بیگانه بودن هس��تند و به طور وس��یعی شهروندی 
خود را در س��ال گذشته از دست دادند. »سوهاس چاکما« 
مدیر گروه موس��وم به بررس��ی حقوق و مخاطرات در شهر 
دهلی گفته اس��ت الیحه شهروندی »مغایر با قانون اساسی 
اس��ت زیرا گروه های خاصی را هدف قرار می دهد«. وی در 
گفت و گ��و با الجزیره بیان کرد بعید اس��ت ای��ن الیحه در 
مجلس علی��ا رای بیاورد زیرا این بخش از مجلس توس��ط 
حزب حاکم کنترل نمی ش��ود.»موکش اگاروال« سخنگوی 
پلیس استان اسام گفت بیش از ۷00 نفر از تظاهرکنندگان 
دس��تگیر شده اند و برای متفرق کردن آن ها از گاز اشک آور 

استفاده شده است.
حزب مردم اس��ام که متحد حزب حاکم )BJP( است، 
س��ه ش��نبه در اعتراض به الیحه جدید، دول��ت ائتالفی را 

ترک کرد. 

تصویب الیحه ای تبعیض آمیز علیه مسلمانان 
سازمان ملل با انتش��ار گزارشی شروع  بش�ر دور جدید درگیری ها و سرکوب علیه حق�وق 
اقلیت ه��ای قومی به ویژه مس��لمانان روهینگی��ا در ایالت 
راخین میانمار توس��ط نظامیان این کش��وررا در یک هفته 
اخیر تایید کرد که دراثر آن بیش از 4 هزار نفر آواره شدند.
عملیات سرکوب و کشتار مس��لمانان روهینگیا توسط 
نظامی��ان و بودائی��ان افراطی در ایالت راخی��ن میانمار در 
آگوس س��ا ل201۷ ) شهریور۹6( هزاران نفر کشته و بیش 

از ۷۵0 هزار آواره در بنگالدش برجای گذاشته است.
عالوه براین طبق گزارش س��ازمان ملل افزون بر 200 
هزار نفر از روهینگیایی ها نیز به کش��ورهایی مانند مالزی 
و اندونزی، تایلند و دیگر کش��ورهای جنوب ش��رق آسیا و 
همچنین هند نیز فرار کرده اند. طبق گزارش میانمار پست، 
اس��تفان دوجاریک از سخنگویان سازمان ملل عصر گذشته 
با ارائه گزارش جدیدی به رسانه ها در این زمینه گفت: دور 
جدید س��رکوب اقلیت روهینگیایی توسط نظامیان میانمار 

در ایالت راخین از جمعه گذشته آغاز شده است.
وی افزود: براس��اس گزارش های دریافت شده این بار 
نیز با همان تکنیک س��ال گذشته علیه اقلیت روهینگیایی 

ها حمالت نظامی آغاز ش��ده اس��ت.براین اساس، تعدادی 
از شورش��یان درمناط��ق مرزی راخین ب��ه نیروهای پلیس 
حمل��ه کرده و ارتش میانمار نیز با این بهانه دوباره حمالت 
ش��دیدی را علیه روهینگیایی ها در ایالت راخین آغاز کرده 
ک��ه در یک هفته اخیر 4 هزار و ۵00 نفر از روهینگیایی ها 

از ترس جان خود از این منطقه فرار کرده اند.
این مسئول سازمان ملل ضمن ابراز همدردی با نیروهای 
پلیس کشته ش��ده در مرز راخین در مورد وضعیت نابسامان 
کنون��ی در این ایالت ابراز نگرانی کرد و درعین حال از دولت 
میانمار خواست تا مانع از بروز بحران دیگری علیه روهینگیایی 
ها شود. پیشتر رسانه های میانماری از کشته شدن 1۳ نیروی 
پلیس مرزی این کشور در حمالت غافلگیرانه شورشیان در 4 

ایستگاه مرزی در منطقه راخین خبردادند.
ارت��ش میانمار نیز در واکنش به این حمالت اعالم کرد 
که منطقه را از شورشیان پاکسازی خواهد کرد.این درحالی 
است که طبق گزارش سازمان ملل تعداد 2 هزار و ۵00 نفر 
از روهینگیایی ها در ماه دس��امبر 201۸ ) ماه گذش��ته( به 
دلیل وجود تهدیدات گس��ترده علیه آنها، مجبور به فرار از 

خانه و روستاهای خود شده اند.

دورجدید سرکوب روهینگیاها با 4 هزار آواره 


