سرخط

گزینه نمایندگی آمریکا در سازمان ملل

ترامپ مغایر با مناسبات فرا آتالنتیک

رئیسجمه��ور آمری��کا در صفحه ش��خصی توئیتر خود نوش��ت که گزینه
نمایندگی این کشور در سازمان ملل ،سفیر کنونی این کشور در کانادا است.
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا اعالم کرد که سفیر کنونی این کشور
در کانادا ،گزینه نمایندگی ایاالت متحده در سازمان ملل است .ترامپ با انتخاب
ک��ردن «کلی نایت کرافت» بهعنوان گزینه نمایندگی جدید آمریکا در س��ازمان
ملل ،در صفحه توئیتر خود نوشت« :کلی کار ممتازی را در نمایندگی کشور ما انجام
داده و ش��کی ندارم که با هدایت او ،کش��ور ما در سطوح عالی (سازمان ملل) نمایندگی
خواهد شد»« .نیکی هیلی» که در دو سال گذشته آمریکا را در سازمان ملل نمایندگی
ک��رده ،چند ماه پیش اعالم کرد به دالیل ش��خصی از دولت ترامپ کنار میرود .برخی
منابع کنارهگیری وی را به احتمال تالش او برای نامزدی در انتخابات ریاس��تجمهوری
سال  ۲۰۲۰و رقابت با ترامپ مرتبط کردهاند.
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قاره سبز

صدر اعظ��م اتریش در گفتگویی با انتقاد از مواض��ع اخیر رئیس جمهوری
آمریکا در قبال آلمان آن را مغایر با مناسبات فرا آتالنتیک قلمداد کرد.
«سباس��تین کورتز» صدر اعظم اتریش در گفتگو با نشریه بیلد با اشاره به
دی��دار و گفتگو با «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در واش��نگتن اظهار
داشت :در گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا نکات قابل تامل و مهمی در مناسبات
دوجانبه میان دو کش��ور و همچنین روابط آمریکا -اروپا مورد بحث و بررس��ی قرار
گرف��ت .وی با بیان اینکه آمریکا از مهمترین ش��رکای اتریش به ش��مار می آید ،افزود:
وین -واشنگتن برنامه های مدونی برای گسترش مناسبات خود در زمینه های مختلف
در نظ��ر گرفته اند .صدر اعظم اتریش خاطرنش��ان کرد :مواضع آمری��کا در قبال آلمان
جای انتقاد دارد و باید به این نکته اذعان داش��ت که این امر مغایر با اصول مناس��بات
فرا آتالنتیک است.

فرادیـد

روان�دا :روزنام��ه صهیونیس��تی «یدیع��وت
آحارون��وت» اع�لام کرد ،ای��ن رژیم ب��رای اولین بار
سفارت خود در «کیگالی» پایتخت رواندا را بازگشایی
کرد .این روزنامه افزود« ،رونی آدام» اولین سفیر رژیم
اس��رائیل در رواندا اس��توارنامه خود را به وزیر خارجه
این کش��ور تقدیم کرده است .یدیعوت به نقل از آدام
نوش��ت ،کیگالی و تلآویو مش��ترکات زیادی دارند و
زمینه همکاری میان دو طرف زیاد است.
پاکس�تان :دولت پاکس��تان با انتشار بیانیهای از
تص��رف اماکن و م��دارس گروههای افراط��ی به ویژه
«جماع��ت الدعوه» یا همان «لش��کر طیبه» در ایالت
پنجاب این کشور خبر داد دولت کنترل کامل مسجد
«سبحان اهلل» و مدرسه دینی «الصابر» در شهرستان
بهاولپور مرکز پنجاب جنوبی را که متعلق به جماعت
الدعوه است به دست گرفت.

یادداشت

آلمان:یک��ی از نماین��دگان پارلم��ان آلم��ان در
گفتگویی بخش عم��ده ای از امنیت اروپا را منوط به
روسیه و بقای پیمان منع موشک های هسته ای میان
برد دانس��ت« .یورگ تریتین» نماینده پارلمان آلمان
در گفتگو با روزنامه فرانکفورتر روند ش��او با اش��اره به
کنفرانس امنیتی مونیخ اظهار داش��ت :موضوع امنیت
نه تنه��ا در اروپا بلک��ه در جهان از اهمیت بس��زایی
برخ��وردار اس��ت .وی در ادام��ه اف��زود :فاکتورهای
مختلفی برای تامین امنیت جهانی وجود دارد.
بلاروس :رئیس جمهور بالروس هش��دار داد به
همراه روس��یه هرگونه اس��تقرار موش��کهای میانبرد و
کوتاه برد آمریکا در اروپا را تالفی می کند و در صورت
اس��تقرار این موش��کها در اوکراین پاس��خ به آن بدتر
خواهد بود .آلکساندر لوکاشنکو ،رئیس جمهور بالروس
در حالی این اظهارات را مطرح کرد که والدیمیر پوتین،
رئیس جمهور روسیه پیشتر هشدار داده بود که مسکو
در صورت استقرار موشکهای برد کوتاه و متوسط آمریکا
در اروپا مجبور به پاسخگویی خواهد شد.

نیمچه گزارش
تظاهرات علیه سازش

همزمان با ش��دت گرفتن روند عادیسازی روابط
بحری��ن با رژی��م صهیونیس��تی ،مردم این کش��ور با
برگزاری تظاهراتی ،مخالفت خود با عادیسازی روابط
با این رژیم را اعالم کردند.
س��اکنان ش��هرک المعامیر به نش��انه مخالفت با
عادیس��ازی روابط با رژیم صهیونیستی و پایبندی به
گرفتن انتقام خون شهدای بحرین تظاهرات کردند .در
ابوصیبع و الشاخوره نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد
و معترضان مخالفت خود با عادیسازی روابط با رژیم
صهیونیس��تی را اعالم کردند .این تظاهرات در حالی
برگزار ش��د که وزی��ر خارجه بحرین اخی��را به همراه
ش��ماری از مقامات دیگر کش��ورهای عرب��ی در کنار
«بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی در
نشست ورشو شرکت کرده بود.
پس از این نشست ،نخستوزیر رژیم صهیونیستی
ویدئویی را در صفحه شخصیاش در سایت «یوتیوب»
منتش��ر کرد که در بخش��ی از آن وزیر خارجه بحرین
میگوی��د «کش��ورهای عربی مناقش��ه فلس��طین را
مهمتری��ن چالش میدانس��تهاند که بای��د به طریقی
حل میشده است ،اما بعدا دیدیم که چالش بزرگتری
هست ...که از جمهوری اسالمی ،از ایران میآید ».وی
افزود« :ما مناقش��های داشتیم که باید حل میشد ،ما
مؤلفههای آن مناقش��ه ،میان اسرائیل و همسایگانش
را میش��ناختیم ...اما از  ۱۹۷۹م��ا چالش دیگری را
مش��اهده کردیم ک��ه از تهران به س��مت ما میآمد و
هیچ حد و مرزی نمیش��ناخت ».الزم به ذکر اس��ت
بس��یاری از ملتهای عربی با مخالفت با نشست ورشو
نسبت به سازشکاری سرانش��ان با رژیم صهیونیستی
مخالفت کردذند.

کشورها و دولتهای اروپایی حضورشان در این نشست را تأیید
کردهان��د که از جمله آنها میتوان ب��ه آنگال مرکل ،صدراعظم
آلمان ،ترزا می ،نخس��ت وزیر انگلیس و لئو وارادکار ،نخس��ت
وزیر جمهوری ایرلند اش��اره کرد .منابع مرتبط با اتحادیه اروپا
میگوین��د :امانوئل ماک��رون ،رئیس جمهوری فرانس��ه ،پدرو
سانچز ،نخست وزیر اسپانیا در کنار رهبرانی از لیتوانی و لتونی
در این نشست در مصر شرکت نمیکنند .حال این سوال مطرح
میشود که هدف طرفین از برگزاری این نشست چیست و چرا
در شرایط کنونی این نشست برگزار میشود؟
یک سوی این نشست کشورهای عربی قرار دارند .کشورهایی
که بعضا در عرصه داخلی مشکالت اقتصادی و سیاسی بسیاری
دارند و از سوی دیگر برخی از آنها همچون عربستان و امارات به
دنبال س��لطه بر سایر کشورهای عربی هستند .نکته قابل توجه
آنکه کش��ورهای مذکور در حالی نشس��ت شرم الشیخ را برگزار

شرم الشیخ چه میخواهد؟
فرامرز اصغری

مصر امروز میزبان نشس��تی که س��ران و مقامات ارش��د
کش��ورهای اروپایی و عربی در آن گردهم میآیند .این نشست
در ش��رایطی برگزار میش��ود که تاکنون نشس��ت مش��ابهی
نداش��تهاند .برگزار کنندگان نشست بر این ادعایند که رهبران
اروپایی و عرب در حالی امروز نخستین نشست خود را در شرم
الشیخ ،مصر برگزار میکنند که این نشست ،به عنوان فرصتی
برای تقویت همکاری در سراس��ر منطقه آشفته و دچار مشکل
دیده میشود .بر اساس گزارشهای منتشره  ۲۴تن از رؤسای

گ�زارش ویژه

پافشاری بر سرنگونی سرمایهداری

شدید امنیتی از نمایشگاه بینالمللی کشاورزی در
پاریس بازدید کرد .ماکرون در س��خنرانی خود که
دقایقی پیش به اتمام رس��ید اعالم کرد :ما کار را
رها نخواهیم کرد.
بر اس��اس آمار وزارت کش��ور فرانسه تاکنون
در مدت بیش از س��ه م��اه از به راه افتادن جنبش
ضد س��رمایهداری حدود  ۱۰نفر کش��ته و ۳۳۰۰

نفر هم زخمی یا بازداش��ت شدهاند که تعدادی از
آنها نیروهای پلیس هس��تند .یکص��د نفر هم به
خاطر استفاده از اسلحه بسیار خطرناک فلش بال
و نارنجکهای صوتی به ش��دت مجروح ش��دهاند
ک��ه در بین آنها بیش از  ۲۰نف��ر نابینا و یا قطع
عضو وجود دارد .نهادهای حقوقبش��ر در خصوص
افزایش خش��ونت پلیس ضد ش��ورش فرانسه و به

نسخه شورش پومپئو برای مردم کوبا و نیکاراگوئه
دخالته��ای بحرانس��از آمری��کا در
آمريكايالتين
آمری��کای التین ه��ر روز گس��تردهتر
میش��ود چنانکه مایک پومپئو در اظهاراتی مداخله جویانه
عن��وان کرد ،آمریکا آماده اس��ت تا نه فق��ط از ونزوئالییها
بلکه از ش��هروندان کوب��ا و نیکاراگوئه نیز "در جنبش��ی به
سمت دستیابی به یک وضعیت سیاسی بهتر" حمایت کند.
مایک پومپئو وزیر ام��ور خارجه آمریکا در مصاحبهای
با ش��بکه تلموندو از برنامه های دولت دونالد ترامپ رئیس
جمه��ور آمری��کا برای پش��تیبانی از معترض��ان در کوبا و
نیکاراگوئه برای مقابله با حکومتهایش��ان همچون اقدامات
واش��نگتن در قبال معترضان ونزوئالی��ی خبر داده و گفت:
دولت دونال��د ترامپ تاکنون این حمایت را انجام داده و به
ای��ن حمایت خود نه فقط برای ونزوئ�لا بلکه مطمئناً برای
نیکاراگوئه و کوبا هم ادامه خواهد داد.
وزیر امور خارجه آمریکا همچنین مدعی ش��د" :دولت
ترام��پ با دولتهای قبل��ی آمریکا مثل دولت ب��اراک اوباما
تفاوت دارد چرا که دولت ترامپ خطرات واقعی برای مردم
را شناسایی میکند و اقداماتی را برای اتخاذ نتایج خوب نه
فقط برای مردم ونزوئال بلک��ه برای مردم کوبا و نیکاراگوئه
اتخاذ میکند".
وزی��ر ام��ور خارج��ه آمری��کا در ادام��ه اظه��ارات
مداخلهجویان��هاش گف��ت :م��ردم کش��ورهای مذک��ور در
آمریکای التین باید یک جنبش به سمت تغییرات سیاسی
را خودش��ان رهبری کنند و واشنگتن برای حمایت از آنها
آماده اس��ت .پومپئو افزود :امیدوار هس��تیم این کشورها و
ش��هروندان این کشورها درک کنند اس��تبدادی که بر آنها

همزم��ان ب��ا اج��رای ابع��اد
غ�رب آس�يا
جدی��دی از بح��ران س��ازی
آمریکا در منطقه ،سخنگوی وزارت خارجه روسیه
اعالم کرد ،ایاالت متحده از خروج آوارگان سوری
از اردوگاه الرکب��ان از طری��ق گذرگاه انس��انی به
منطقه التنف که برای این هدف باز ش��ده اس��ت،
ممانعت به عمل میآورد.
ماریا زاخارووا ،سخنگوی وزارت خارجه روسیه
تصریح ک��رد ،آمریکا با این اقدام قوانین بینالمللی
انس��انی را نقض میکند ،اکثر ساکنان این اردوگاه
خواهان خروج و بازگش��ت به محل زندگی خود که
از کنترل تروریس��م خارج شد ه است ،هستند .روز
سه شنبه با هدف خارج کردن آوارگان از الرکبان در
منطقه التنف که توسط نیروهای اشغالگر آمریکایی

آلمان و انگلیس است که بیشتر جنبه نظامی دارد .بعد دیگر
ای��ن اقدامات در قالب تحرکات جمعی اتحادیه اروپاس��ت که
نشس��ت اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب نی��ز در این چارچوب
است چنانکه یکی از منابع اتحادیه اروپا نیز گفته که نخستین
نشس��ت اتحادیه اروپا -عرب از آن جهت بسیار مهم است که
آمریکا دیگر به این منطقه کاری ندارد و چین و روس��یه هم
وارد آن شدهاند و این مساله در راستای منافع ما نیست.
در مجموع میتوان گفت که این نشس��ت هر چند که با
ادعای تقویت روابط کشورهای اروپایی و عربی برگزار میشود
اما اختالفات ش��دید در ه��ر دو اتحادیه مانع از تحقق اهداف
جمعی آنها میش��ود و صرفا کشورهای بزرگ اروپایی و عربی
با به بازی گرفتن س��ایر کش��ورهای اروپایی و عربی به دنبال
منافع خود هس��تند و دس��تاوردی برای کش��ورهای کوچک
عربی و اروپایی نخواهد داشت.

تظاهرات جلیقه زردها برای پانزدهمین شنبه در فضایی امنیتی برگزار شد

گروه فرادید

مردم ب��ا محوری��ت اعتراض
به نظام س��رمایهداری دی��روز در حالی در فضایی
کامال امنیتی وارد خیابان ش��دند که عالوه بر اکثر
ش��هرهای بزرگ در مناطق مختلف فرانسه شامل
شهرهای کوچک ،ش��هرکها و روستاها نیز مردم
معترض به سیاستهای دولت به خیابانها آمدند.
پانزدهمی��ن ش��نبه اعتراضات در فرانس��ه با
حض��ور فعاالن جنبش ضد س��رمایهداری در اکثر
ش��هرهای این کشور برگزار ش��د .بر اساس اعالم
جنبش ضد سرمایهداری در شبکههای اجتماعی،
عالوه بر اکثر ش��هرهای بزرگ در مناطق مختلف
فرانس��ه ش��امل ش��هرهای کوچک ،ش��هرکها و
روس��تاها نی��ز م��ردم معت��رض به سیاس��تهای
دولت به خیابانها میآیند .وزارت کش��ور فرانسه
آم��ار دقیقی از تع��داد نیروه��ای امنیتی و پلیس
ضد ش��ورش اعالم نکرده ،اما گفته اس��ت به طور
حداکث��ری به مقابله ب��ا ناآرامیها و بینظمیهای
اجتماعی خواهد پرداخت.
از طرفی ب��ا توجه به ناآرامیه��ای هفتههای
اخیر و خس��ارتهای فراوان به کس��به ش��هرهای
مختلف ،ش��هرداران از وزارت کش��ور درخواس��ت
افزایش نیروهای پلی��س را کردهاند که پیشبینی
میش��ود بی��ش از  ۸۰ه��زار نی��روی پلیس ضد
ش��ورش و ژان��دارم ای��ن هفت��ه در خیابانه��ای
ش��هرهای گوناگون بوده باش��ند .امانوئل مکرون،
رئیسجمهور فرانس��ه نیز که همچنان استعفای او
خواسته معترضان است دیروز تحت تدابیر بسیار

میکنند که همزمان با مسائلی همچون صلح خاورمیانه فلسطین
و رژیم صهیونیستی و نیز جوسازی علیه جمهوری اسالمی ایران
س��عی دارند تا رهبری خود را به سایر کشورهای عربی تحمیل
نمایند .آنها حضور کشورهای اروپایی را بهانهای برای تحقق این
قدرت طلبی قرار دادهاند و با رشوه به کشورهای اروپایی برآنند تا
از آنها علیه سایر کشورهای عربی بهره گیرند هر چند در ظاهر
ادعای حل مسئله فلسطین ،مبارزه با تروریسم و اقدام علیه ایران
را س��ر میدهند .اما در مقابل کشورهای اروپایی به دنبال منافع
اقتصادی از جمله در حوزه فروش تسلیحات و نیز انرژی هستند.
آنها س��عی دارند تا منابع کش��ورهای عربی را برای اقتصادهای
ضعیف و فروپاشیده خود به کار گیرند.
نکته مه��م عرصه رقابتی میان اروپا ب��ا آمریکا و چین و
روسیه در خاورمیانه است که به شدت افزایش یافته است .در
حالی بعدی از این رقابت در قالب اقدامات یک جانبه فرانسه،

الجزیره

ویتن�ام :وزارت ام��ور خارجه ویتن��ام اعالم کرد
کیم جونگ اون ،رهبر کره ش��مالی ،به دعوت نگوین
فو ترونگ ،رئیس جمهور ویتنام ،به این کش��ور س��فر
میکند .تلویزیون دولت��ی ویتنام نیز اعالم کرد دیدار
رس��می کیم جون��گ اون از این کش��ور در «روزهای
آینده» صورت خواهد گرفت .ش��ایان ذکر اس��ت ،این
دیدار پیش از آغاز دور دوم مذاکرات میان سران کره
شمالی و آمریکا در هانوی برگزار خواهد شد.

س��ناتور ارشد آمریکایی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال  ۲۰۲۰این
کش��ور ضمن تاکید بر حقوق بخور و نمی�� ِر دهها میلیون کارگر آمریکایی اعالم
کرد ۳۰ « :میلیون آمریکایی هیچ دسترسی به بیمه درمانی ندارند».
برنی س��ندرز در ادام��ه انتقادهایش از وضعیت اقتص��ادی و اجتماعی این
کشور از عدم دسترسی  ۳۰میلیون آمریکایی به بیمه و خدمات درمانی خبر داده
است .برنی سندرز نماینده مردم ایالت «ورمونت» در مجلس سنای آمریکا که اخیرا
نامزدی خود در انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال آینده این کش��ور و رقابت با «دونالد
ترامپ» را اعالم کرد ،در شبکه اجتماعی توییتر به انتقاد از وضعیت اجتماعی و اقتصادی
کنونی آمریکا و نابرابریها در این کش��ور پرداخت .او در توییتر نوش��ت« :ما داریم ۸۰
میلیارد دالر در سال برای زندانی کردن  ۲.۲میلیون نفر هزینه میکنیم که بخش اعظم
آنها به طرزی نامتناسب ،سیاهپوستان ،التینتبارها و آمریکاییهای بومی هستند.
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ذرهبین
اوکراین« :پترو پروشنکو» رئیسجمهور اوکراین
از افزایش حضور کشتیهای سازمان پیمان آتالنتیک
ش��مالی (ناتو) در دریای سیاه حمایت کرد .بنابر اعالم
دفتر ریاستجمهوری اوکراین ،رئیسجمهور این کشور
احتمال تنش آتی با نیروهای روسیه را در دریای سیاه
رد نکرد .پروش��نکو معتقد است که فدراسیون روسیه
از ش��به جزیره کریمه برای اس��تقرار موشک استفاده
میکند که به بیثبات شدن منطقه منجر میشود.

حقوق بخور و نمیر دهها میلیون کارگر آمریکایی

بحران

تحمیل ش��ده الزم نیست ،فساد این حکومتها الزم نیست
و همچنین بدرفتاری و شرایط سخت زندگی که این مردم
ام��روز گرفتار آن هس��تند الزم نیس��تند و آنه��ا میتوانند
زندگی متفاوتی داش��ته باش��ند و از تالش ،حس��ن نیت و
انسانیت خود برای دس��تیابی به وضعیت سیاسی بهتر هم
در ونزوئال هم در نیکاراگوئه و کوبا استفاده کنند.
از س��وی دیگر ش��ورای امنیت ملی آمریکا از لغو سفر
«جان بولتون» به س��ئول به دلیل تمرکز بیش��تر بر مسائل
ونزوئ�لا خبر داد .به موازات ادام��ه دخالتهای همه جانبه
واش��نگتن در امور ونزوئال و حمایتهایش از رئیسجمهور
خودخوانده ،س��خنگوی ش��ورای امنیت ملی آمریکا اعالم
کرده که س��فر جان بولتون مش��اور امنیت ملی کاخ سفید
به کره جنوبی لغو شده تا او به «تمرکز بر تحوالت ونزوئال»
ادام��ه دهد .در حالی که آمریکاییها از س��فر رئیسجمهور
این کش��ور به ویتنام برای دیدار با رهبر کره ش��مالی خبر
دادهاند ،ش��بک ه «سیانان» از لغو سفر از قبل برنامه ریزی
شده بولتون به کره جنوبی خبر دادند.
در این میان «اوو مورالس» با انتشار پیامی هشدار داد
هر گونه مداخله در ونزوئال و ارسال کمکهای آمریکایی به
این کشور به جنگ منجر خواهد شد .رئیسجمهور بولیوی
تاکید کرد« :کمکهای آمریکا به ونزوئال یک «اس��ب تروا»
و وسیلهای برای تهاجم و تحریک به جنگ است ».مورالس
در ادامه نوش��ت« :ما انتظار داریم تعمق��ی جدی در قبال
حیات و انس��انیت ص��ورت بگیرد؛ هرگون��ه مداخله تنها به
جن��گ منجر خواهد ش��د .صلح بدون عدال��ت اجتماعی و
بدون احترام به حاکمیت ملی مردم محقق نخواهد شد».

اخراج پناهجویان روهینگیایی از آسام
دهل��ی نو-ایرن��ا -دولت ایالت آس��ام
حق�وق بش�ر
هند،دس��تور بازداش��ت و اخ��راج
پناهجویان مس��لمان س��اکن در این ایالت ش��مال شرق را
صادر کرد.
هیمانت��ا بیس��وا س��اردا ،وزی��ر اقتص��اد ایالت آس��ام
نوش��ت،تعدادی از مس��لمانان روهینگی��ا در چند روز اخیر
شناس��ایی و بازداشت ش��ده اند.این افراد با کمک تعدادی
از افراد محلی وارد هند ش��ده اند .وی افزود،دولت از پلیس
خواس��ت ،شناسایی و بازداش��ت مهاجران غیر قانونی را در
اولویت کار خود قرار دهد.
این مقام ایالت آس��ام خاطرنش��ان کرد ،پلیس تاکنون
 75مس��لمان روهینگیا را در این ایالت بازداشت کرده و به
میانمار تحویل شده اند.وزیر اقتصاد آسام در خصوص امکان
زندگی مسلمانان روهینگیا در این ایالت با استفاده از کارت
های مهاجران گفت :هند هیچ کارت پناهجویی صادر شده
از س��وی کمیسیارای عالی سازمان ملل در امور پناهجویان
را به رس��میت نمی شناسد .هند در ماه های اخیر به دلیل
تحوی��ل چندین پناهجوی روهینگیا به مقامات میانماری با
انتقادهای ش��دید روبرو شده اس��ت.همچنین سازمان های
بین المللی ارتش این کش��ور را به خشونت علیه مسلمانان
روهینگیا متهم کرده اند.
ناینا بوز سخنگوی گروه هماهنگ کننده بین سازمانی
( )ISCGکه وظیفه مدیریت س��ازمان های خیریه وابسته
ب��ه س��ازمان ملل و گروه های خیریه را ب��ر عهده دارد ،ماه
گذشته اعالم کرد از آغاز سال میالدی جاری تاکنون،بیش
از یک هزار و  300مس��لمان روهینگیا ب��ه دلیل هراس از

واشنگتن مانع از بازگشت آوارگان سوری به کشورشان میشود

دیوارچینی آمریکا بر دروازه اردوگاه الرکبان

و مزدوران تروریس��ت آن محاصره ش��ده است ،دو
گذرگاه انسانی در دو شهرک جلیب و جبل الغراب
اطراف این منطقه با همکاری و هماهنگی میان دو
هیئت هماهنگی مش��ترک س��وریه و روسیه برای
بازگشت آوارگان سوری باز شدند.
پیشتر ایگور کوناش��ینکوف ،سخنگوی وزارت
دفاع روسیه گفت ،آوارگان حاضر در الرکبان تاکید
کردند که به اجبار توس��ط نیروهای مس��لح تحت
حمایت آمریکا در این اردوگاه بازداش��ت شدهاند.
وی از آمریکا و افراد مسلح تحت حمایت واشنگتن
در التنف خواس��ت ،دست از این بازداشت اجباری

کارگیری س�لاحهای نامتع��ارف در تظاهراتهای
روزهای ش��نبه و نیز عدم طی شدن روند قضایی
بازداشت شدگان به شدت ابراز نگرانی کردهاند.
وزارت کش��ور فرانسه اعالم کرده است که در
مجم��وع  41هزار و  500نفر در تظاهرات ش��نبه
گذشته حضور داشتند با این حال سازماندهندگان
این تظاهرات معتقدند که تعداد حاضرین بیش��تر
بوده اس��ت .از اواسط نوامبر هزاران نفر از مخالفان
دولت ماکرون تظاهرات کردهاند .این تظاهراتها
عموما مس��المتآمیز بودهاندکه ب��ا دخالت پلیس
به درگیریهای خیابانی منجر ش��ده است .دولت
فرانسه قصد داش��ت در چارچوب سیاست تشویق
عموم��ی به اس��تفاده از خودروه��ای هیبریدی و
کاهش خودروهای متکی به س��وخت فس��یلی ،از
ابتدای س��ال آینده میالدی مالیات بر س��وخت را
افزایش دهد ،اما همی��ن تصمیم جرقه اعتراضات
طبق��ه متوس��ط را زد .معترض��ان ماک��رون را که
پی��ش از این یک بانکدار بوده ،به حمایت از طبقه
ثروتمند متهم کرده و میگویند او سیاس��تهایی
را دنبال میکن��د که بانکهای بزرگ فرانس��ه از
آن نف��ع میبرند .الزم به ذکر اس��ت پیش از این
ش��ماری از مردم س��وئیس با تجم��ع در برابر مقر

سازمان ملل در ژنو ،به خشونت پلیس فرانسه علیه
معترضان در جریان تظاهرات اخیر در این کش��ور
اعت��راض کردند .ش��ماری از معترضان جلیقه زرد
در برابر مقر س��ازمان مل��ل در ژنو تجمع کردند تا
اعتراض خود را به خش��ونتهای پلیس در جریان
تظاهراتهای اعتراضی هفتههای گذش��ته پلیس
فرانسه علیه معترضان ابراز کنند.
در طول هفتههای گذش��ته ،پلیس فرانسه از
هزاران گلوله الس��تیکی علیه معترضان اس��تفاده
کرده است که به نقص عضو در برخی از معترضان
منتهی ش��ده اس��ت .این اقدام اگرچ��ه انتقادهای
فراوانی را به دنبال داش��ته ام��ا نیروهای پلیس و
ژاندارمهای فرانس��وی همچنان مجاز هس��تند که
این تسلیحات را به کار گیرند.
دولت فرانسه قصد داشت در چارچوب سیاست
تشویق عمومی به استفاده از خودروهای هیبریدی
و کاهش خودروهای متکی به س��وخت فسیلی ،از
ابتدای س��ال آینده میالدی مالیات بر س��وخت را
افزایش دهد ،اما همی��ن تصمیم جرقه اعتراضات
طبق��ه متوس��ط را زد .معترض��ان ماک��رون را که
پی��ش از این یک بانکدار بوده ،به حمایت از طبقه
ثروتمند متهم کرده و میگویند او سیاس��تهایی
را دنبال میکند که بانکهای بزرگ فرانسه از آن
نفع میبرند .مردم فرانس��ه بر لزوم پایان حاکمیت
نظام س��رمایهداری با محوریت ریاس��ت جمهوری
ماکرون بر کشورش��ان تاکید دارند .آنها خواس��تار
تکیه بر داخل به جای وابس��تگی به اتحادیه اروپا
و آمریکا هستند.

غیرنظامیان دس��ت کم زنان و ک��ودکان بردارند.
نیروهای اش��غالگر آمریکا نزدیک الرکبان مستقر
هس��تند و از رس��یدن کمکها ممانعت کرده و از
جوان��ان از طریق به خدم��ت گرفتن آنها در میان
گروهه��ای مس��لح به منظ��ور اج��رای برنامههای
متجاوزانه خود در منطقه سوء استفاده میکنند.
با ارائه تس��هیالتی از س��وی دولت سوریه و با
همکاری با مرکز هماهنگی روسیه ،سازمان هالل
احمر س��وریه ششم ماه فوریه  ۱۳۳کامیون حامل
کمکهای انس��انی به دهها هزار آواره س��وریه در
الرکبان رساند.

بازگش��ت به میانمار ،هند را به مقصد بنگالدش ترک کرده
اند .هند که کنوانسیون مهاجرت سازمان ملل را امضا نکرده
اس��ت در س��ال  2018بیش از  230پناهجوی روهینگیا را
بازداشت کرد .هندو های تندرو خواهان اخراج دسته جمعی
مسلمانان روهینگیا از هند شده اند.
ترس از بازداشت و بازگشت به میانمار سبب شده است
تا تعداد بیش��تری از پناهجویان حاضر در هند به بنگالدش
سفر کنند .با باال گرفتن تب انتخابات هند در  2ماه گذشته،
مس��اله مهاجران وارد جریان اصلی سیاس��ت در این کشور
شده اس��ت .دولت هند اخیرا طرح ثبت نام شهروندان این
کش��ور را در ایالت آسام به اجرا گذاشت .این طرح با هدف
شناس��ایی مهاجران غیر قانونی بنگالدشی آغاز شده است.
دول��ت هند اعالم کرده اس��ت مس��لمانان روهینگیا که به
صورت غیر قانونی وارد هند شده اند ،تهدیدی برای امنیت
این کشور محسوب می شوند.
بر اساس آمار منتشر شده ،توسط دولت جامو و کشمیر
حدود  10هزار مسلمان روهینگیا در جامو و کشمیر زندگی
م��ی کنند .در حالی که تعداد مهاج��ران روهینگیا در هند
 40هزار نفر تخمین زده شده است .اگرچه حدود  14هزار
روهینگیا مورد حمایت س��ازمان ملل متحد هستند ،با این
حال دولت هند آنها را به عنوان پناهنده به رس��میت نمی
شناس��د .دولت میانمار با روهینگیاییه��ا همانند مردمانی
فاق��د ملّیت و بیخانمان برخورد میکن��د و به آنها تابعیت
نمیدهد .روهینگیاییها با محدودیتهای س��ختی از جمله
محدودیت در جابجایی ،دسترس��ی به امکانات پزش��کی و
آموزشی مواجه هستند.

زاخ��ارووا خواهان این ش��د که ب��ه ادعاهای
مسئوالن ایاالت متحده پیرامون خروج نیروهایش
از س��وریه اطمینان نش��ود .وی در نشست خبری
گفت،اعتماد به این ادعاها از هر منبعی که باشد،
بیفایده اس��ت ،زیرا ادعاهایی است که روز بعد از
سوی گروههای سیاسی دیگری اجرایی خواهد شد.
مقامات آمریکایی همچنان تصویر واقعی از راهبرد
خ��ود در منطقه ندارند و تاکنون دیدگاه ش��فافی
برای ای��ن راهبرد ب��ا معیارهای زمان��ی و کیفی،
اه��داف و ماموریته��ا ارائه نکردهاند .س��خنگوی
وزارت خارجه روس��یه بار دیگر تاکید کرد ،حضور
نیروهای آمریکا در سوریه غیرقانونی بوده و خروج
آنها یک اق��دام مثبت در راس��تای اجرای قوانین
بینالمللی خواهد بود.

زاخ��ارووا درب��اره وضعیت ونزوئ�لا هم گفت،
ش��رکتهای وابسته به آمریکا و همپیمانان آن در
پیمان آتالنتیک ش��مالی (ناتو) مساله خرید سالح
و مهمات از یکی از کش��ورهای ش��رق اروپا برای
انتق��ال آن ب��ه مخالفان دولت نیک��والس مادورو،
رئیس جمهور ونزوئال بررسی میکنند و واشنگتن
برای تحویل این س�لاحها به مخالفان در اوایل ماه
مارس و شریک کردن شرکت اوکراینی "آنتونوف"
در آن برنامهریزی میکند .در راستای مقدمهچینی
ب��رای حمل��ه نهایی به داعش در ش��رق س��وریه،
کامیونهای حامل اعضای خانواده داعش��یها که
اکثر آنها کودکان و زنان هس��تند از آخرین پایگاه
تحت کنترل داعش در شرق این کشور با همراهی
نیروهای سوریه دموکراتیک خارج میشوند.

