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عراق: مقامات عراقی اعالم کردند پرواز هواپیماهای 
خطوط هوایی این کشور به سوریه از سر گرفته می شود. 
س��خنگوی خطوط هواپیمایی ملی عراق گفت: از زمان 
وقوع جنگ سوریه در 2011 تاکنون، این اولین مرتبه ای 
اس��ت که خطوط هواپیمایی بغداد پروازهای خود را به 

مقصد دمشق از سر می گیرند.

فلس�طین: »عوده حروب« و »حس��ن عویوی« دو 
اسیر فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی از ۴۵ روز 
پیش دست به اعتصاب غذا زدند. همچنین سلیم رجوب 
نیز 22 روز است که دست به اعتصاب غذا زده است. اسیر 
حروب که دارای 10 فرزند اس��ت، از دسامبر سال 201۸ 
به اسارت گرفته شده است. همچنین اسیر عویوی نیز از 

ژانویه سال جاری اسیر شده و ۳ فرزند دارد.

کشمیر: نیروهای هندوستان و جدایی طلبان در 
کشمیر تحت کنترل دهلی نو درگیر شده و در جریان 
این درگیری ۹ تن کشته شدند. در یکی از مرگبارترین 
درگیری ها از 1۴ فوریه سال جاری میالدی در کشمیر 
تحت کنترل هندوستان، س��ه عضو گروه خودخوانده 
"جیش محمد" شامل یک فرمانده پاکستانی این گروه 
به همراه دو تن از اعضای محلی "حزب المجاهدین"، 

دو سرباز هندوستان و دو غیرنظامی کشته شدند.

چی�ن: دولت چین از ترکیه خواس��ته ت��ا از مقابله 
پکن در برابر شبه نظامیانی که در منطقه سین کیانگ در 
غرب چین فعال هس��تند، حمایت کند. چین با افزایش 
انتقادهای بین المللی بابت ایجاد مراکز بازپروری در منطقه 
س��ین کیانگ به منظور مقابله با افراط گرایی روبه روست؛ 

این منطقه محل سکونت مردم مسلمان اویغور است.

هن�د: مقام ارش��د دفاع��ی هند اع��الم کرد که 
دهلی نو امس��ال اولین گروه از موشک های خود را به 
کشور های جنوب شرق آسیا و خاورمیانه صادر خواهد 
کرد. اس کی لیر رئیس بخش نیروی انس��انی شرکت 
ه��وا و فضای براهموس گفت: تعدادی از کش��ورهای 
جنوب شرق آسیا آماده خرید موشک های ما هستند.

ذرهبین

قاچاق پناه جویان روهینگیا 
وضعیت بحرانی مسلمانان روهینگیا هر روز ابعاد 
گسترده تری می گیرد چنانکه مقامات پلیس بنگالدش 
اعالم کردند، موارد قاچاق انسان در میان پناه جویان 
روهینگی��ا که در اردوگاه ه��ای مهاجران در بنگالدش 

حضور دارند، افزایش یافته است.
پلیس بنگالدش اخیرا ۳۴ مس��لمان روهینگیا که 
به س��وی مالزی در حرکت بودند را از دست سوداگران 
انسان نجات داده است.روز چهارشنبه پلیس بنگالدش 
در عملیاتی دیگر توانس��ت 6۹ مسلمان روهینگیا را از 
چنگال قاچاقچیان انسان نجات دهند. هفته گذشته نیز 
2۳ دخت��ر جوان روهینگیا که قرار بود به مالزی انتقال 
داده شوند توسط ارتش بنگالدش نجات یافتند. این در 
حالیست که به گفته پلیس بنگالدش، در عملیات نجات 
10۳ مس��لمان روهینگیا که قرار ب��ود از طریق دریا به 

مالزی انتقال یابند، دو قاچاقچی انسان کشته شدند.
یک مقام پلیس گفت: این حادثه در منطقه تکناف 
واقع در جنوب شرق بنگالدش اتفاق افتاد. قاچاقچیان 
پس از شناس��ایی، به سوی پلیس تیراندازی کردند که 
پلیس در دفاع از خود آنها را هدف قرار داد. این اولین بار 
در چهار سال گذشته است که قاچاقچیان در درگیری 
با پلیس در بنگالدش کش��ته می شوند. در طول چند 
سال گذشته، اقدامات بوداییان افراطی علیه مسلمانان 
روهینگیایی در میانمار و روانه ش��دن س��یل مهاجران 
به بنگالدش، س��بب رونق بازار قاچاقچیان انسان برای 
انتقال روهینگیا به کشورهای آسیای جنوب شرقی به 

امید یک زندگی بهتر شده است. 
از هر 10 مهاجر تازه وارد روهینگیا در اردوگاه های 
مهاجران، 6 نفر کودک هستند که این امر یک فرصت 
مناس��ب برای قاچاقچیان انس��ان فراهم کرده اس��ت. 
ه��زاران کودک روهینگیا در میان جن��گ و ناآرامی از 
خانواده های خود جدا شده اند و در اردوگاه های مهاجران 
بی سرپرست هستند. به گفته مقامات بنگالدشی از ماه 
اوت )مرداد( سال 2017 نزدیک به 700 هزار مسلمان 
روهینگیا وارد بنگالدش شده اند درحالیکه پیش از این 
حدود ۴00 هزار نفر از مس��لمانان روهینگیا در مناطق 

مختلف بنگالدش زندگی می کردند.

نیمچهگزارش

واکنش به ادعای جنجالی عالوی
گروه های مقاومت فلس��طین از موضع گیری جنجالی رئیس ائتالف الوطنیه 

عراق در همسویی با آمریکا و رژیم صهیونیستی ابراز انزجار کردند. 
در بیانیه این گروه ها آمده اس��ت: موضع گیری عالوی همسو با مواضع کذب 
صهیونیستی - آمریکایی و در راستای کسب منافع شخصی و به زیان ملت فلسطین 
در غزه و روابط آن با کشورهای عربی است. ما ضمن ابراز شگفتی از این موضع گیری، 
از عراق می خواهیم که اقدامات حقوقی و قانونی الزم برای مقابله با این درازدستی و افترا 

به فلسطین و امنیت و مقاومت شریف آن ضد رژیم صهیونیستی را به عمل آورد.
شایان ذکر است عالوی گفته بود: موساد اسرائیل تصاویری از موشک های بالستیک 
در غزه و س��وریه و شهر بصره در جنوب عراق که به سوی کشورهای خلیج فارس نشانه 
گرفته ش��ده اند، به آمریکا داده اس��ت. این ادعا به توجیهی برای تحرکات نظامی آمریکا 

در منطقه مبدل شده است. 

چالش 
حمایت ایتالیا از بحران لیبی 

 ژنرال »خلیفه حفتر«، فرمانده نیروهای موسوم به »ارتش ملی لیبی« وارد 
ایتالیا شد و با »ِسرجو ماتّارال«، رئیس جمهور این کشور دیدار و گفت وگو کرد. 
رئیس جمه��وری ایتالیا بعد از این دیدار گفت که »این دیدار طوالنی بود و 
اطالعات زیادی رد و بدل ش��د. ما به دنبال آتش بس هستیم و معتقدیم که راه 
حل سیاس��ی تنها راه حل ]برای لیبی[ است.« سفر ژنرال خلیفه حفتر به ایتالیا 
از پیش اعالم نش��ده بود. قرار اس��ت او بعد از رم، راهی پاریس ش��ود و با »امانوئل 

ماکرون« رئیس جمهوری فرانسه نیز دیدار کند. 
خبر دیگر آنکه انتشار فیلمی از فرمانده نیروهای شرق لیبی در حال ادای حج عمره، 
س��ر و صدای بس��یاری در میان کاربران اینترنتی به پا کرده اس��ت. کاربران شبکه های 
اجتماعی به صورت گس��ترده ویدئویی را منتش��ر کرده اند که در آن »خلیفه حفتر« با 

لباس احرام و در میان تدابیر شدید امنیتی حج عمره انجام می دهد.

وتمند قاره ثر
دموکرات ها به دنبال ایجاد هرج  و مرج 

رئیس جمهور آمریکا در کنفرانسی خبری در واشنگتن حزب دموکرات را به 
تالش برای ایجاد هرج ومرج در این کشور متهم کرد.

دونالد ترامپ اعالم کرد: امروز با تضاد روش��نی روبه رو ش��ده ایم. از یک س��و 
دموکرات ها می خواهند تا مرز ها باز باشند و حقوق و دستمزد ها نیز پایین باشند و 
اگر بخواهم به صراحت بگویم، آن ها به دنبال هرج و مرج هستند. ما به دنبال سیاست 
مهاجرتی ای هستیم که نخست تضمینی برای امنیت و درآمد کارگران آمریکایی باشد. 
وی همچنین گفت: اقدام ما س��بب می شود که به دو هدف بزرگ دست پیدا کنیم؛ 
نخس��ت باعث توق��ف ورود مهاجران غیرقانون��ی و امنیت مرز ها می ش��ود و دوم اینکه 
س��بب می شود تا یک نظام قانونی مهاجرت شکل بگیرد که از دستمزد های آمریکایی ها 
محافظت می کند، باعث پیشبرد ارزش آمریکایی ها می شود و سبب می شود تا بهترین ها 

از سراسر جهان به کشور ما بیایند.

بحران

سودای انگلیسی
علی تتماج

صحنه بین الملل در حالی بواسطه رفتارهای غیرمسئوالنه 
و هوچی گرایانه س��ران آمریکا، سراس��ر بحران و بی ثباتی شده 
که برخی رفتارهای دوستان انگلیسی آنها نیز جای تامل دارد. 
انگلیس درپی انتش��ار اخباری درخصوص تصمیم آمریکا برای 
خارج کردن کارکنان غیرضروری خود در عراق، سطح هشدار 
امنیتی را برای دیپلمات ها و نیروهای انگلیسی در عراق افزایش 
داد. در همین حال جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس در تالش 
برای جبران اظهارات یک ژنرال ارش��د انگلیسی که گفته بود 

تح��رکات منطقه ای ایران افزایش نیافته، گفت لندن از ارزیابی 
واش��نگتن مبنی بر افزایش »تهدید ایران« حمایت می کند. از 
سوی دیگر درپی افزایش تنش ها در خاورمیانه و خلیج فارس، 
سخنگوی دفتر نخست وزیری انگلیس اعالم کرد که وزارت امور 
خارجه این کشور کارکنان بخش ایران این وزارتخانه را افزایش 
داده است. پیش از این نیز مقامات انگلیس در واکنش به تعلیق 
بخش��ی از تعهدات برجامی ایران، ب��ر لزوم افزایش تحریم ها و 
فش��ارها تاکید بودند. با توجه به این ش��رایط این سوال مطرح 
اس��ت که چرا انگلیسی ها چنین رویکردهایی درپیش گرفته و 

هدف آنها از امنیتی ساختن صحنه بین الملل چیست؟ 
بخشی از این مسئله را در چالش های داخلی سران این کشور 
می توان مشاهده کرد که محور آن را جنگ قدرت برای رسیدن 
به کرسی نخست وزیری تشکیل می دهد. ترزا می، نخست وزیر 
انگلیس برای کناره گیری از رهب��ری حزب محافظه کار در ماه 

ژوئن زمان بندی ای را تعیین خواهد کرد و احتماالً رقابت برای 
تصدی رهبری این حزب طی تابس��تان پیش رو صورت خواهد 
گرفت در حالی که بوریس جانسون، چهره شناخته  شده کمپین 
خ��روج انگلیس از اتحادیه اروپا اظهار ک��ره قطعاً برای رهبری 
حزب که زمینه ساز نخست وزیری است نامزد خواهد شد. شرایط 
بحرانی سیاسی و اقتصادی و البته وضعیت نامشخص برگزیت، 

انگلیس را در چالش درونی فرو برده است. 
نکته دیگر آنکه عراقی ها با  آش��کارتر ش��دن تالش آمریکا 
برای احیای داعش در این کش��ور، و نیز مداخالتی که در روند 
سیاسی کشورشان دارد بر لزوم خروج کامل نیروهای آمریکایی 
از ع��راق تاکی��د دارن��د. این خ��روج در حال��ی تضعیف طرح 
آمریکایی - انگلیس��ی برای احیای داعش اس��ت که زمینه ساز 
خواس��ت عراق برای خروج نیروهای انگلیسی نیز خواهد بود. 
بر این اس��اس هوچی گری امنیتی انگلیس��ی ها را می توان در 

کنار خدمت به آمریکا برای ماندن در عراق، طرحی برای ادامه 
حضور نیروهای انگلیس��ی در عراق دانس��ت در حالی مقابله با 

تهدیدات امنیتی بهانه آنها برای اجرای این طرح است. 
نکته مهم دیگر آنکه این روزها اروپا از جمله انگلیس برای 
اجرای تعهدات برجامی تحت فشار هستند در حالی که غرب به 
بهانه های مختلف سعی در استمرار عدم تعهدپذیری و در عین 
ح��ال حفظ برجام دارد حال آنکه مصوبه ش��ورای عالی امنیت 
ملی جمهوری اس��المی ایران و حرکت گام به گام برای تعلیق 
تعهدات ایران این روند را با چالش مواجه ساخته است. انگلیسی 
با حاشیه سازی سعی دارند ضمن اهمیت زدایی از مصوبه ایران، 
مسئولیت پذیری خود را به حاشیه می رانند. به هر تقدیر رفتار 
انگلیسی برگرفته از مجموعه چالش های این کشور است که با 
جوسازی رسانه ای به دنبال پنهان سازی وضعیت بحرانی خود در 

داخل و خارج هستند. 

یادداشت

––

–

–

ویژه گروه فرادید  عربستان که این روزها با حقارت گ�زارش 
هدف قرار گرفتن نفت کش هایش در فجیره امارات و 
نیز بمباران تاسیسات نفتی اش در عملیات پهپادی 
یمنی ها مواجه شده، در ماه مبارک رمضان در مناطق 
شرقیه عربستان و یمن کشتارهای گسترده ای را آغاز 
کرده تا به نحوی انتقام شکست ها و رسوایی هایش را 

از مردم روزه دار این مناطق بگیرد. 
عربستان که خود را محور جهان عرب و جهان 
اس��الم می نامد نه حرمتی برای اسالم قائل است و 
ن��ه برای عربیت و رس��م و روس��م آن. ماه مبارک 
رمضان براساس اصول اسالمی و عربی ماه عبادت 
و بندگی اس��ت که در آن جنگ و خون ریزی کنار 
نهاده می ش��ود اما گویی برای س��عودی این روزها 
معنایی ندارد و حتی کش��تار روزه داران به هدف و 
برنامه آن مبدل شده اس��ت. سعودی که از پاسخ 
مقاومت به جنایاتش و هدف قرار گرفتن تاسیسات 
نفتی اش هراس��ان است و از گزارش عفو بین الملل 
مبنی بر سرکوب گری های آل سعود به خشم آمده، 
انتقام گیری از مردم روزه دار را محور برنامه هایش 
قرار داده اس��ت. وزارت بهداشت یمن در بیانیه ای 
از افزایش تعداد تلفات حمالت صبح روز پنجشنبه 
ائتالف س��عودی به مرکز صنعاء، به 77 کش��ته و 
زخمی خبر داد. »یوس��ف الحاضری« س��خنگوی 
وزارت بهداش��ت یمن گفت: پس از پایان عملیات 
نجات و انتقال اجس��اد، مشخص شد که 77 نفر از 

شهروندان یمنی کشته و یا زخمی شدند.
 وی افزود: »از این میان، 71 نفر زخمی شدند 
که 27 نفر از آنها کودک، 17 نفر زن و 27 نفر هم 
مرد هس��تند«. حمالت ائتالف س��عودی به صنعاء 
دو روز پ��س از آن صورت می گیرد که ارتش یمن 

با پهپاد دو ایس��تگاه پمپاژ نفت وابسته به شرکت 
»آرامکو« س��عودی را هدف قرار داد. جنگنده های 
س��عودی در ش��ش حمل��ه، دو پای��گاه »الصمع و 
الفریجه« در شهرس��تان »ارحب« )واقع در استان 
صنعا( را هدف قرار دادند و سه حمله به »عطان«، 
۵ حمله ب��ه مناطق مختلف »نق��م«، دو حمله به 
منطقه »نهدین« و یک حمله به باغ »21 سپتامبر« 

در شهرستان »الثوره« داشتند.
ش��بکه »المیادین« ه��م اعالم ک��رد، ائتالف 
س��عودی به ی��ک منطق��ه مس��کونی در خیابان 
»الرب��اط« حمله ک��رد و خودروه��ای اورژانس به 
سرعت در محل حاضر شدند. سعودی ها همچنین 
یک مرکز نظامی دیگ��ر در منطقه »نقم« صنعا را 
ه��دف قرار دادند. درپی حمله ائتالف س��عودی به 
منطقه »الرقاص« واقع در مرکز صنعا تمام اعضای 
یک خانواده کشته شدند. منزل هدف قرار داده شده 
دقیقا در تقاطع دو خیابان »الرباط و الرقاص« و در 
مجاورت یک مدرس��ه قرار داشته است. سخنگوی 
جنبش انصاراهلل یمن حمله ب��ه غیرنظامیان را در 
صنعا "حماقتی بزرگ" توصیف و از همه سازمان ها 
و آزادگان جه��ان دعوت کرد این اقدام وحش��یانه 
عربس��تان و آمریکا را محکوم کنند. مقاومت یمن 
تاکید کرد مراکز استراتژیک و پایتخت عربستان را 

هدف قرار خواهد داد. 
اتحادیه علمای یمن نیز تاکید کرد در صورتی 

ک��ه حمای��ت آمریکا از عربس��تان س��عودی نبود 
متجاوزان س��عودی جرات تج��اوز و بمباران مردم 
یمن را نداش��تند. اتحادیه علمای یمن اعالم کرد: 
همه جنایت های وحشیانه ای که عربستان سعودی 
و امارات در حق مردم یمن مرتکب می ش��وند ضد 
همه انسان های آزاده و امت اسالمی است و موجب 
خواهد ش��د که ع��زم، اراده و ایمان آنها اس��توارتر 
ش��ود. اتحادیه علمای یمن، جنایت ائتالف متجاوز 
س��عودی در بمب��اران مناطق مس��کونی صنعاء را 
محکوم و آن را جنایتی ضد انس��انیت عنوان کرد. 

اتحادیه علمای اسالمی یمن حمله پهپاد های یمنی 
ضد منابع اقتصادی عربستان سعودی که آمریکا از 

آن تغذیه می کند را تبریک گفت.
در این میان »والدیمیر ِددوش��کین« س��فیر 
روسیه در یمن روز پنج شنبه تایید کرد که دو تبعه 
روس بر اثر حمله ائتالف تحت رهبری عربس��تان 
س��عودی به ش��هر »صنعا« پایتخ��ت یمن زخمی 
شده اند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد اعالم 
ک��رد از آغ��از جنگ یمن در س��ال 201۴ تاکنون 

هفت هزار و ۳00 کودک کشته شده اند.

 جنایت سعودی در منطقه الشرقیه
در ادام��ه جنایات س��عودی علیه ش��هروندان 
عربس��تانی، نیروهای رژیم سعودی در ادامه هدف 
قرار دادن منطقه شیعه نش��ین الش��رقیه و تشدید 
تدابیر امنیتی در القطیف واقع در ش��رق عربستان 
به مناطق "القدی��ح"، "العوامیه" و محله "الناصره" 
یورش برده و شماری از اهالی این مناطق را دستگیر 
کردند. نظامیان س��عودی نیروه��ای امنیتی رژیم 
سعودی چند روز قبل نیز به شهرک »سنابس« در 
شهر »تاروت« در استان القطیف در شرق عربستان 
حمل��ه و تعدادی از من��ازل مردم، به وی��ژه منازل 
اعضای جنبش مسالمت آمیز »الحراک الشعبی( را 
با خودروهای زرهی محاصره کرده و ۸ ش��هروند را 

به شهادت رساندند.
در این میان سازمان عفو بین الملل در گزارشی 
با عنوان "سال ننگیِن سعودی" موارد نقض قوانین 
حقوق بشر را در عربستان در سال 201۸ به صورت 
مستند ارائه کرد. رئیس بخش مطالعات خاورمیانه 
در ای��ن س��ازمان گفت فعاالن زن و مرد س��عودی 
س��ال گذش��ته گرفتار بازداش��ت های خودسرانه از 
س��وی حکومت بوده و ماه های طوالنی از مالقات و 
سخن گفتن با خانواده های خود محروم بوده اند. این 
گزارش افزوده اس��ت فعاالن زن سعودی در موارد 
متعدد از شالق خوردن, شکنجه شدن با شوک های 
الکتریکی و تحمل آزار جنسی خبر داده اند. گزارش 
سازمان عفو بین الملل همچنین بازداشت و زندانی 
شدن شمار زیادی از مخالفان نظام سعودی را ثبت 
کرده است که با استناد به اعترافات اجباری و تحت 
ش��کنجه به اعدام محکوم ش��ده اند. گفتنی اس��ت 
حکومت س��عودی از آغاز س��ال 201۸ تا پایان ماه 

گذشته, حداقل 110 زندانی را اعدام کرده است.

ائتالف آمریکایی - عربستانی بار دیگر مردم صنعا را به خاک و خون کشید 

انتقامگیریسعودیازروزهداران
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بحران نخست وزیری در انگلیس باال گرفت
یس« و »ترزا« بر سر خانه شماره 10 نبرد »بور

بحران سیاسی در داخل انگلیس هر روز ابعاد جدیدتری  سب���ز می گی��رد چنانکه همزمان با اعالم خبر آمادگی می برای قاره 
کناره گیری از نخس��ت وزیری، بوریس جانس��ون اظهار کرد، نامزد جانشینی 

نخست وزیر انگلیس برای رهبری حزب محافظه کار خواهد بود.
ت��رزا م��ی، نخس��ت وزیر انگلی��س ب��رای کناره گیری از رهب��ری حزب 
محافظه کار در ماه ژوئن زمان بندی ای را تعیین خواهد کرد و احتماالً رقابت 
ب��رای تصدی رهبری این حزب طی تابس��تان پیش رو صورت خواهد گرفت. 
بوریس جانس��ون، چهره شناخته شده کمپین خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 
در گفت وگو با ش��بکه بی بی س��ی اظهار کرد: قطعاً برای رهبری حزب نامزد 

خواهم شد. فکر نمی کنم این بر کسی پوشیده باشد.
پیروز رقابت ب��رای رهبری حزب محافظه کار به طور خودکار نخس��ت وزیر 
انگلیس خواهد شد و کنترل روند بریگزیت را در دست خواهد گرفت. جانسون که 
پیش از این وزیر امور خارجه انگلیس بود، در ژوئیه گذشته در اعتراض به مدیریت 

مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا از سوی ترزا می، از سمت خود کناره گیری کرد.
احتماالت نش��ان می دهند که بوریس جانس��ون نامزد اصلی جانش��ینی 
نخس��ت وزیر فعل��ی انگلیس خواهد ب��ود و ش��انس او برای ق��رار گرفتن در 
جایگاه نخس��ت وزیری 2۸ درصد است. پیش بینی می شود چندین مقام ارشد 
محافظه کار در این رقابت شرکت کنند. روری استوارت، وزیر توسعه بین المللی 
و اس��تر مک وی، وزیر پیشین کار انگلیس نیز اعالم کرده اند که در این رقابت 
شرکت خواهند کرد. آندرآ لیدسام، رهبر مجلس عوام نیز گفته است، نامزدی 
برای رهبری این حزب را "در نظر می گیرد". درحالی که فشارها برای کناره گیری 
»ت��رزا می« از قدرت به دلیل نارضایتی عمومی از عملکردش در روند خروج از 
اتحادیه اروپا به اوج رسیده، رئیس فراکسیون بانفوذ حزب محافظه کار موسوم به 
کمیته 1۹22 روز پنجشنبه از توافق نخست وزیر برای تعیین تاریخ استعفایش 
در س��ه هفته آینده خب��رداد. »گراهام بردلی« پس از مالقات با نخس��ت وزیر 
انگلیس اعالم کرد که دو طرف توافق کردند، پس از رای گیری دوباره نمایندگان 
مجلس بر س��ر طرح دولت درباره چگونگی خروج از اتحادیه اروپا که قرار است 
در نخس��تین هفته ماه ژوئن، با یکدیگر مالقات ک��رده و درباره زمان برگزاری 

انتخابات درونی حزب محافظه کار با یکدیگر به توافق برسند.

مبارزه با حجاب در اروپا به مدارس ابتدایی رسید 
خ دموکراسی غربی  یر چر پایمال  شدن حقوق زنان ز

اروپا در حالی خود را محور دموکراس��ی بویژه حمایت از  بش�ر حقوق زنان معرفی می کند که در عمل ضد این ادعا رفتار حق�وق 
می کن��د چنانکه در مدارس ابتدایی اتری��ش و آلمان ممنوعیت حجاب اعمال 
شده و سنای فرانسه نیز ممنوعیت حجاب مادران دانش آموزان را تصویب کرد. 
در اقدامی علیه منش��ور حقوق بش��ر که بر اصل ازادی عقیده تاکید دارد، 
مجلس نمایندگان اتریش ممنوعیت پوشش روسری برای دختربچه های مدارس 
ابتدایی را به تصویب رساند. بر این اساس، دو حزب ائتالفی در دولت راستگرای 
اتریش )حزب آزادی و حزب دموکرات مسیحی( که اکثریت کرسی نمایندگان 
مجلس را در اختیار دارند ش��امگاه امروز ممنوعیت روس��ری را تصویب کردند. 
ممنوعیت روسری از اواسط ماه ژوین در مدارس ابتدایی به اجرا درمی آید و در 
صورت نقض آن؛ والدین باید ۴۴0 یورو مجازات مالی بپردازند.پوش��ش کیپای 

یهودیان و یا عمامه اقلیت های سیک از این ممنوعیت مستثنی هستند.
در همین حال شبکه اسکای نیوز عربی اعالم کرد که آنت ویدمن نماینده 
دول��ت آلمان در امور هماهنگی مهاجران اعالم کرد که دولت آلمان در حال 
بررسی طرح منع حجاب دختران در مدارس ابتدایی این کشور است. ویدمن 
اعالم کرد: دختران در س��نین مدارس ابتدایی نباید حجاب داش��ته باش��ند. 
شایان ذکر است شمار مهاجران مسلمان در آلمان به ۵ میلیون نفر می رسد 

که این رقم حدود 6 درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می دهد.
در همین حال س��نای فرانس��ه طرح ممنوعیت اس��تفاده از حجاب توسط 
مادران��ی را که هم��راه دانش آموزان به اردوهای م��دارس می روند تصویب کرد. 
مجلس سنای فرانسه به پیش نویس قانونی را که مادراِن همراه کودکان دانش آموز 
از داشتن حجاب در برنامه های گردشی مدارس منع می کند، رای مثبت داد. این 
ماده قانونی توسط حزب جمهوری خواه )LR( تقدیم مجلس و با 1۸6 رای مثبت 

و 100 رای منفی تصویب شد. 1۵۹ نماینده سنا نیز به آن رای ممتنع دادند. 
براس��اس این قانون مادرانی که در چارچوب برنامه های مدرسه همراه با 
کودکان خود به گردش می روند، از داش��تن حجاب )روسری( منع می شوند. 
قانون مذکور برای اجرا نیاز به تصویب مجلس ملی فرانسه دارند. این اقدامات 
علیه حجاب در حالی صورت می گیرد که اروپا اجرای حجاب در سایر کشورها 

را مغایر با حقوق زنان می داند. 

عراق به حمایت های واشنگتن از داعش واکنش نشان می دهد 
وی میز پارلمان  یکایی ر الیحه اخراج نظامیان آمر

همزمان با آشکارتر حمایت های گسترده آمریکا با داعش،  آس�یا عض��و کمیته امنیت و دفاع در پارلمان عراق اعالم کرد که غ�رب 
الیحه اخراج نظامیان آمریکا از این کشور بررسی و احتماال تصویب خواهد شد.

کمیت��ه امنیت و دف��اع در پارلمان عراق اعالم ک��رد که به زودی الیحه 
اخراج نظامیان آمریکایی از این کش��ور مطرح می شود.»کریم علیوی« عضو 
ای��ن کمیته گفت که در جلس��ه ام��روز پارلمان عراق هم��ه تجاوزاتی را که 
نیروهای نظامی آمریکا در عراق از زمان حضورشان به بهانه گروه تروریستی 

داعش مرتکب شده اند، بررسی خواهد کرد.
علیوی به پایگاه خبری »المعلومه« گفت که پارلمان عراق همچنین تدابیر 
بازدارن��ده ای علیه نیروهای آمریکایی اتخاذ خواهد کرد تا حاکمیت این کش��ور 
حفظ شود. وی تصریح کرد که کمیته امنیت و شماری از نمایندگان حاضر در 
ائتالف های »الفتح و سائرون« قصد دارند الیحه اخراج نیروهای خارجی از عراق 
به ویژه تروریست های آمریکایی را در روز شنبه مطرح کنند. به گفته این نماینده 
عراقی، تالش نمایندگان الفتح و سائرون بر این است که در همان جلسه مسئله 
تجاوزات آمریکا را نیز مورد بررسی قرار دهند. علیوی پیش بینی کرد که احتماال 
این الیحه )اخراج تروریست های ارتش آمریکا( در جلسه روز شنبه تصویب شود؛ 
زیرا ائتالف های الفتح و سائرون دارای اکثریت در پارلمان هستند و می توانند آن 
را به تصویب برسانند. حضور نظامیان تروریست آمریکایی در عراق اخیرا تبدیل 
به یکی از مس��ائل بحث بر انگیز در محافل سیاس��ی این کش��ور شده و برخی از 

نمایندگان عراق خواهان تصویب قانونی برای خارج کردن این نظامیان هستند.
مخالفت ها در بین افکار عمومی عراق و پارلمان این کشور از آنجا شروع شد 
که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان تعطیالت سال نو میالدی سر 
زده و در سفری از پیش اعالم نشده وارد پایگاه هوایی »عین األسد« واقع در استان 

االنبار )غرب عراق( شد. این اقدام ترامپ موجب اعتراض و خشم عراقی ها شد.
خبر دیگر از عراق آنکه سنای آمریکا، انتخاب سفیر پیشین این کشور در 
یمن به عنوان سفیر جدید در عراق را تائید کرد. در شرایطی که آمریکا اعالم 
کرد که برخی دیپلمات های غیرضروری سفارت خود در بغداد و کنسولگری 
این کش��ور در اربیل را خارج می کند، سنای آمریکا دیروز پنجشنبه، انتخاب 

»متیو تولر« به سمت سفیر جدید آمریکا در عراق را تائید کرد. 


