
فلس�طین: نظامیان رژیم اش��غالگر ش��امگاه سه 
ش��نبه سه جوان فلس��طینی را در مرز جنوب غزه 
با س��رزمین  اشغالی به شهادت رس��اندند. در سال 
۲۰۱۹ در مناط��ق مختلف کران��ه باختری، قدس 
اش��غالی و نوار غزه ۱۴۹ فلسطینی به ضرب گلوله 
نظامیان صهیونیس��ت به شهادت رس��یده اند. این 

آماری است که منابع فلسطینی منتشر کرده اند. 

چین: وزارت خارجه چین اعالم کرد که مش��ارکت 
تایوان در نهاده��ای بین المللی باید مطابق با اصل 
»چین واحد« باشد. وزارت خارجه چین اعالم کرد 
که دولت مرکزی بیش از هر کس��ی به س��المت و 
رفاه هموطنان تایوانی خود اهمیت می دهد.»ژنگ 
شوانگ« سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت،  
مشارکت تایوان در نهادهای بین المللی باید مطابق 

با اصل »چین واحد«  ترتیب داده شود. 

نیکاراگوئ�ه:  وزی��ر امور خارجه آمری��کا بار دیگر 
ضمن مداخله در امور داخلی نیکاراگوئه گفت، الزم 
است در این کشور منطقه آمریکای التین انتخابات 
آزاد و عادالن��ه برگزار ش��ود. مایک پمپئو حکومت 
نیکاراگوئه را خودکامه خوان��د که باید از برگزاری 

انتخابات آزاد و عادالنه حمایت کند.

عربس�تان: کابین��ه عربس��تان ضم��ن حمایت از 
حاکمی��ت قبرس بر اراضی خ��ود خواهان مقابله با 
تهدیدها و مداخالت خارج��ی در منطقه مدیترانه 
ش��رقی شد. ترکی بن عبداهلل الش��بانه، وزیر رسانه 
عربس��تان در بیانیه ای پس از جلسه هفتگی کابینه 
به ریاس��ت سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه این کشور 
گفت، کابین��ه برخی از گزارش ها پیرامون تحوالت 

منطقه ای و بین المللی را مورد بررسی قرار داد. 

س�ودان: رئیس ش��ورای حاکمیتی سودان گفت، 
انقالب س��ودان به سرنوش��ت انق��الب مصر دچار 
نمی ش��ود و در حالی که تاکنون بیش از چهار هزار 
مزدور س��ودانی در یمن کشته ش��ده اند ادعا کرد، 
س��ودانی های ائتالف عربی در یمن رزمی نیستند. 
»عبدالفت��اح البرهان«، رئیس ش��ورای حاکمیتی 
سودان گفت که ارتش سودان یا هر قدرت دیگری 
که در انقالب این کش��ور ش��ریک ب��وده به دنبال 
چیرگی قدرت خود، شبیه اتفاقی که در مصر اتفاق 

افتاد، نیست.

ذرهبین

بهانه جویی هند برای سرکوب کشمیر
در ادامه سیاس��ت س��رکوب کش��میر، پس از لغو 
امتیازات خاص جامو و کش��میر و وضع محدودیت 
های گسترده در این منطقه، مقامات هندی اکنون 
از طرح ایجاد اردوگاه های مقابله با افراط گرایی در 

کشمیر سخن گفتند.
نشریه "تایمز او ایندیا" نوشت: بیپین راوات رییس 
ستاد مش��ترک ارتش هند اولین مقام هندی است 
ک��ه از ایج��اد اردوگاه های مقابله ب��ا افراط گرایی 
در کش��میر حمای��ت ک��رده اس��ت.اظهارات مقام 
ارش��د نظامی این کش��ور در حمایت از طرح ایجاد 
اردوگاه ه��ای مقابل��ه با افراط گرایی س��بب ایجاد 
نگرانی میان سیاس��ت م��داران و فعاالن اجتماعی 
در کشمیر شده است.فرمانده ستاد مشترک ارتش 
هند به جزییات این طرح اش��اره نکرده اس��ت اما 
به گفته تحلیل گران در صورت اجرایی ش��دن این 
طرح تعداد زیادی از مردم محلی در کشمیر به این 
اردوگاه ها منتقل خواهند شد تا مورد آموزش قرار 
گیرند.فعاالن اجتماعی و روش��ن فکران کشمیری 
معتقدند که اظهارات مقام ارشد نظامی هند نشان 
دهن��ده  نحوه  تفکر مقامات نظامی این کش��ور در 
مورد مردم کش��میر است و این اظهارات می تواند 
آغاز کننده تحوالت نگران کننده دیگر در کش��میر 
باش��د.صدیق وحید یک کش��میری که در دانشگاه 
هاروارد به عنوان اس��تاد تاریخ مشغول به کار است 
گفت: حتی مطرح کردن این اظهارات بسیار نگران 
کننده است. این اظهارات ما را به یاد اردوگاه های 
مشابه در چین می اندازد.نشریه "اسکرول" نوشت: 
دلباق س��ینگ رییس پلیس جامو و کشمیر ضمن 
حمایت از اظهارات رییس س��تاد مش��ترک ارتش 
هند اعالم کرد که باید از این طرح حمایت ش��ود. 
وی در مصاحبه با خبرنگاران گفت: در س��ال های 
اخیر پاکس��تان و گروه های وابس��ته به آن تالش 
های زیادی برای ترغیب افراط گرایی در کش��میر 
انجام داده اند. تعدادی از جوانان ما تحت تاثیر این 
تبلیغات قرار گرفته اند و به مس��یر اشتباه رفته اند. 
اگر اردوگاه مقابله با افراط گرایی ایجاد ش��ود باید 

از آن استقبال کرد.

نیمچهگزارش

نشست برلین به دنبال حل بحران لیبی نیست
وزیر خارجه عمان تاکید کرد که شرکت کنندگان در نشست برلین به دنبال 

حل بحران لیبی نیستند.
 یوسف بن علوی که در نشست اقتصادی داووس شرکت می کند تاکید کرد: 
کس��انی که در نشست برلین درباره لیبی شرکت کردند به دنبال حمایت از 
منافع خود و نه حل درگیری ها در این کشور هستند.وی افزود: ما معتقدیم 
که طرف های ذیربط و مرتبط با این درگیری ها خواهان حل آن نیستند بلکه می 
خواهند این درگیری ها را مدیریت کنند.بن علوی تصریح کرد: حتی کسانی که در 
برلین دور هم جمع شدند به دنبال این مسأله و نه حل بحران هستند. الزم به ذکر 
است که روز یکشنبه هفته جاری پس از کش و قوس های فراوان، سرانجام نشست 
برلین درباره لیبی برگزار شد و ۱۲ کشور نیز نمایندگان خود را برای حضور در این 

نشست به آلمان اعزام کردند. 

اولین جلسه کابینه جدید لبنان به ریاست عون
وزرای کابینه جدید لبنان به نخس��ت وزیری »حسان دیاب«،  اولین جلسه 
خود را به ریاس��ت »میش��ل عون« رئیس جمهور این کشور برگزار کردند و 
عون ب��ر ضرورت کار در زمینه جلب اعتماد مردم لبنان و جامعه بین الملل 
تأکید کرد.  میش��ل ع��ون خطاب به وزرا اعالم کرد، بای��د اعتماد لبنانی ها 
را جل��ب کنید و برای تحقق اهداف چ��ه در زمینه مطالبات حیاتی و چه در 
زمینه وضعیت اقتصادی بکوش��ید. عون ادام��ه داد، باید اعتماد جامعه بین الملل به 
س��ازمان های لبنان دوباره جلب و در راس��تای اطمینان دادن ب��ه مردم لبنان کار 
ش��ود. قبل از جلس��ه مذک��ور، وزرای دولت جدید عکس ی��ادگاری خود را در کاخ 
»بعبدا« گرفتند و جلسه ای میان دیاب، »نبیه بری« رئیس پارلمان و »میشل عون« 
رئیس جمهور برگزار شد. تعداد وزاری کابینه جدید با شخص دیاب جمعا بیست نفر 

است و برای اولین بار در تاریخ دولت های لبنان شامل شش زن است.

اینها همه شایعه است!
ع��ادل الجبیر وزیر مش��اور در امور خارجه عربس��تان از انتق��ادات اعضای 
کمیس��یون رواب��ط خارج��ه در پارلمان اروپ��ا علیه اوضاع حقوق بش��ر در 

عربستان به خشم آمد.
وی گفت: بهتر اس��ت نمایندگان اروپایی دس��ت از انتقاد کردن از سیستم 
قضایی عربس��تان بردارند. عربس��تان جزو کش��ورهای جمهوری موز نیست.
الجبیر تاکید کرد: عربستان دارای حاکمیت مستقل است و بسیاری از اطالعاتی که 
در خصوص اوضاع این کش��ور منتشر میشود برمبنای شایعه تدوین شده است. وی 
تصریح کرد: ما از هیچ کسی درس نمی گیریم و به کسی هم درس نمی دهیم. ما 
دوست و هم پیمان هستیم اما نمی توان یک کشور دارای حاکمیت را بدون داشتن 
اطالع��ات کافی محاکمه کرد. این در حالیس��ت که مجام��ع و نهادهای بین المللی 

سالهاست که از اوضاع حقوق بشر در عربستان انتقاد می کنند.

علی تتماج 

حس��ان دیاب که نامزد نخست وزیری لبنان بود سرانجام 
خبر تش��کیل دولت با ۲۰ وزیر را اعالم کرد. کابینه ای که 
ب��ه گفته وی برای پیش��برد امور ایجاد ش��ده و به دنبال 
تحقق انسجام ملی لبنان است. نکته قابل توجه در کابینه 
جدید وی حضور ش��ش زن از جمله در س��مت وزیر دفاع 
اس��ت که ب��ه نوبه خ��ود اقدامی جدی��د در لبنان و حتی 
کش��ورهای عربی اس��ت. دیروز وزرای کابینه جدید لبنان 
به نخس��ت وزیری حس��ان دیاب،  اولین جلسه خود را به 

ریاست میشل عونرئیس جمهور این کشور برگزار کردند.
 حال این س��وال مطرح می ش��ود که کابینه جدید با چه 
چالشهایی مواجه است و اولویت های آن چیست؟ با توجه 
به ش��رایط داخلی و بیرون��ی لبنان مهمترین چالش��ها و 
کارکرده��ای دولت جدید لبنان در چند بخش قابل توجه 

است.
 نخس��ت در حوزه سیاست داخلی اس��ت که گرفتن رای 
اعتماد از پارلمان اساس آن را تشکیل می دهد. با توجه به 
اینکه به طور معمول کابینه نخست وزیر در لبنان با توافق 
اکثریت جریان های سایسی صورت می گیرد می توان گفت 
که معرفی دولت از سوی دیاب به منزله اجمالی کلی روی 
کابینه اس��ت لذا در حوزه رای اعتماد از پارلمان با چالشی 
مواج��ه نخواهد و می تواند در صورت بروز ندادن مش��کلی 

خاص رای اعتماد را برای کابینه دریافت کند. جلب اعتماد 
مردم لبنان بویژه معترضان��ی که از هفده اکتبر تظاهرات 
خود را آغاز کرده اند مس��ئله مهم دیگر برای دولت لبنان 
است. ساختار چند الیه لبنان و تعدد تشکل های اجتماعی 
و مردمی موجب ش��ده تا ایجاد وفاق سراسری در جامعه 

لبنان چندان کار آسانی نیست.
 با توجه به چند دستگی سیاسی و نیز دخالت های خارجی 
در امور لبنان در کنار چالش��های گسترده اقتصادی، جلب 
رضایت مردمی امری دش��وار اس��ت. کارک��رد مهم دولت 
لبنان آن اس��ت که بتواند با اقدامات اقتصادی و سیاس��ی 
زمینه س��از بازگشت اعتماد مردم ش��ود که در این راستا 
مقابل��ه با جنگ روانی و رس��انه ای دش��منان لبنان امری 
ض��روری می نماید. نکته مهم دیگر کس��ب اعتماد جامعه 

بین الملل اس��ت. چالش��های درونی و عدم وج��ود منابع 
موجب شده تا  سیاس��تمداران لبنان بر روی کمک سایر 
کشورها و سازمان های بین المللی  برای سروسامان دادن 
ب��ه بحران فعلی حس��اب باز باز کننده ک��ه البته به دلیل 
رویکرد سیاس��ی کشورهای غربی و عربی بویژه سعودی و 
امارات این وابس��تگی هزینه های بسیاری را برای لبنان به 

همراه داشته است.
 در کن��ار تمام این مباحث ش��اید بت��وان گفت که حوزه 
امنیتی، حوزه ای اس��ت که لبنان با چالش چندانی در آن 
مواجه نیست چرا که اس��تراتژی راهبردی ارتش، مردم و 
مقاومت توانس��ته زمینه ساز برقراری امنیت پایدار در این 
کشور شود. مولفه ای که دولت جدید نیز بر آن تاکید دارد 

و مقاومت را کلید امنیت لبنان دانسته است. 

یادداشت

 تسلط ارتش یمن بر 
»جبل المنار« 

مناب��ع نظامی در یمن خبر دادند ک��ه ارتش و کمیته های 
مردم��ی یمن در ضمن مقابله با حمالت نظامی در ش��رق 

پایتخت، بر ارتفاع راهبردی »جبل المنار« مسلط شدند.

ارت��ش و کمیته ه��ای مردمی یمن موفق ش��دند ضمن دفع 
حمالت ائتالف سعودی در جبهه »نَِهم« در شرق پایتخت، بر 
ارتفاع مهم »جبل المنار« مسلط شوند. منابع خبری در یمن 
از جمله وبسایت »صیرة پست « گزارش کردند که ارتش یمن 
موفق شد نیروهای وابسته به دولت »عبد ربه منصور هادی« 
)رئیس جمهور مستعفی( را از جبل المنار عقب براند و بر آن 
مسلط شود. به گفته این منابع، نیروهای وابسته به هادی )و 

ائتالف س��عودی( زیر آتش شدید ارتش یمن قرار گرفتند تا 
جایی که ارتش موفق شد آنان را عقب براند و تسلط خود بر 
جبل المنار و همچنین جاده »مأرب - جوف« را تکمیل کند. 
نبرد جدید در جبهه ش��رق پایتخت )صنعاء( از سه روز پیش 
آغاز شد زمانیکه نیروهای وابسته به دولت مستعفی و ائتالف 
سعودی تالش کردند با تشدید حمالت در جبهه نهم، به سوی 
صنعاء  پیش��روی کنند.  ائتالف س��عودی ضمن نقض مجدد 

توافق »آتش  ب��س الحدیده« در غرب یمن، از نفوذ به ش��هر 
التحیتا در اس��تان الحدیده ناکام ماند. یک منبع امنیتی در 
استان الحدیده گزارش کرد که ائتالف سعودی با آنکه شهر 
التحیتا در استان الحدیده در یمن را هدف حمله توپخانه ای 
قرار داد، موفق نش��د به شهر نفوذ کند.منبع یادشده تاکید 
کرد که کمیته های مردمی و ارتش یمن در تمام جبهه ها در 

آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تجاوز  به سر می برند.

نیجریههمچنانتحتتاثیروهابیتسعودیازآزادیعالمبزرگجهاناسالمخودداریمیکند

سرکوب حامیان شیخ زکزاکی با گاز اشک آور 

بازگشت روزهای خونین به کلمبیا
اعتراضات ضددولتی در کلمبیا بار دیگر در این کش��ور از س��رگرفته شد 
و با مداخله نیروهای امنیتی به خش��ونت کشیده شد و دستکم چهار تن 

زخمی شدند.
 غیرنظامی��ان کلمبی��ا در نوامبر ۲۰۱۹ )اواخر آذرماه( ب��رای اولین بار، در 
اعتراض به عملکرد دولت »ایوان دوکه« رئیس جمهور کلمبیا و فساد در این 
کش��ور تظاهرات خود را آغاز کردند. معترضان در شروع اعتراضات به دلیل 
تغییرات احتمالی در حداقل دس��تمزد، بازنشستگی و اصالحات مالیاتی و 
خصوصی سازی شرکت های دولتی به خشم آمده بودند. تظاهرات ضددولتی 
بار دیگر در خیابان های کلمبیا از سرگرفته شد که با ورود نیروهای امنیتی و 
درگیری آنها با معترضان به خشونت تبدیل شد.گزارش ها حاکی از آن است 
که در درگیری های اعتراضات روز گذش��ته دستکم چهار نفر زخمی شدند 
که سه تن از آنها افسر پلیس بودند.اعتراضات علیه دولت ایوان دوکه در ماه 
نوامبر سال گذشته میالدی با یک اعتصاب عمومی آغاز شد اما خیلی زود 
به نارضایتی و تظاهرات علیه اصالحات اقتصادی دوکه، فقدان اشتغال، فساد 
و خشونت های مرتبط با مواد مخدر تبدیل شد.شهرداری »بوگوتا« گزارش 
کرد که بیش از ۲۰ تجمع و تظاهرات روز گذشته در سراسر پایتخت کلمبیا 
برگزار ش��د که اغلب آنها صلح آمیز و آرام بوده است اما در دو مورد، پلیس 
ضدشورش با معترضان درگیر شد.از زمان آغاز اعتراضات در کلمبیا در تاریخ 
۲۱ نوامبر )۳۰ آذرماه( تاکنون، چهارنفر در اعتراضات جان خود را از دست 

داده اند و حدود ۵۰۰ تن نیز زخمی شده اند.

ترامپ مزد خوش خدمتی اروپا را داد
اروپا در حالی به خواس��ت آمریکا همچنان تن می دهد و علیه کشورهایی 
همچون ایران، روسیه و چین موضع گیری می کند  رئیس جمهوری آمریکا 
م��زد این خوش خدمتی هایش��ان را داد و  در مصاحبه ای اعالم کرد که 
اتحادیه اروپا انتخابی جز مذاکره بر سر یک توافق تجاری جدید با آمریکا 
ندارد.دونال��د ترامپ این اظهارات را  در مصاحبه با این ش��بکه آمریکایی 
و در حاش��یه مجمع جهانی اقتصاد )داووس( مطرح کرد.رئیس جمهوری 
آمریکا با اورسوال فان درلین رئیس کمیسیون اروپا دیدار و به شبکه سی 

ان بی سی خاطر نشان کرد که دو طرف گفت وگوی خوبی داشتند.
در بحبوحه مذاکرات در جریان در مورد امور تجاری، ترامپ تهدید کرده 
تعرفه های��ی را بر خودروهای وارداتی از اروپا اعم��ال کند.ترامپ در این 
مصاحبه خاطر نشان کرد که اتحادیه اروپا اکنون گزینه دیگری جز توافق 
جدید با آمریکا ندارد.رییس جمهوری آمریکا در مجمع جهانی اقتصاد در 
داووس با حمایت از اهرم فش��ار تعرفه علی��ه اروپایی گفت: اگر توافقی با 
اروپایی ه��ا صورت نگیرد، تعرفه ب��ر واردات خودرو به امریکا گزینه خوبی 
اس��ت. ترامپ در جمع خبرنگاران گفت که وی روز س��ه شنبه مذاکرات 
بس��یار خوبی با اتحادیه اروپا داش��ته اس��ت، اما اگر توافق صورت نگیرد، 
واشنگتن تعرفه بر خودروهای وارداتی را در نظر خواهد گرفت.  ترامپ در 
نشست ساالنه مجمع جهانی اقتصاد در داووس با اشاره به تعرفه ها گفت: 
ما انتظار داریم که بتوانیم با اروپا معامله کنیم و اگر آن ها معامله ای انجام 

ندهند، ما مطمئناً بسیار جدی تصمیم های جدید خواهیم گرفت.   

مشارکت پاکستان با آمریکا اشتباه بود
عمران خان نخس��ت وزیر پاکستان با اشاره به خشونت طلبی و درگیری 
عناصر افراطی و تروریس��م گفت:مش��ارکت پاکستان در جهاد افغانستان 
در دهه ۸۰ و سپس ملحق شدن به جنگ علیه تروریسم )به سرکردگی 
آمری��کا( پس از ح��وادث یازده س��پتامبر دو تصمیم اش��تباهی بود که 

خسارت جانی و مالی فراوانی بر ما تحمیل کرد.
عمران خان طی سخنانی در  داووس محل برگزاری اجالس ساالنه مجمع 
جهانی اقتصاد اظهار داش��ت: تصمیم اول پاکس��تان درخصوص افغانستان 
باعث شد تا افراط گرایی، ستیزه طلبی، ترویج اسلحه در جامعه، پدیده مواد 
مخدر و چالش فرقه گرایی در کشور بیداد کند و مشارکت در جنگ علیه 
تروریسم )در کنار آمریکا( باعث جان باختن ۷۰ هزار پاکستانی، وقوع صدها 
هزار فقره عملیات تروریس��تی و انتحاری شد که پاکستان را در مقطعی به 
عنوان یکی از خطرناک ترین مناطق جهان قرار داد.نخست وزیر پاکستان با 
اشاره به همکاری فعلی این کشور با آمریکا برای کمک به تسهیل روند صلح 
افغانس��تان، افزود: به نظر می رس��د فضای الزم برای برقراری آتش بس در 
افغانستان مهیا شده زیرا از این طریق به راهرویی دست می یابیم که ما را 
به کشورهای آسیای میانه وصل می کند.وی تاکید کرد: مشارکت پاکستان 
در جنگ افغانس��تان در گذش��ته این را به ما آموخت که دستیابی به رفاه 
و توس��عه بدون صلح و ثبات امکان پذیر نیس��ت.عمران خان گفت: دولت 
ما اولین دولتی در پاکس��تان است که اقدام به خلع سالح گروه های شبه 

نظامی که همچنان در کشور فعال هستند، کرده است. 

گزارش

وابستگی دولتمردان نیجریه به وهابیت سعودی و وعده های 
غرب، همچنان از پذیرش خواس��ت مردم برای آزادی شیخ 
زکزاکی خودداری می کند چنانکه  روزنامه "دیلی پس��ت" 
نیجری��ه گ��زارش داد که در درگیری پلیس این کش��ور با 
جمعی از ش��یعیان عضو جنبش اسالمی در ابوجا پایتخت، 

یک تن جان باخت.
پلیس ابوجا پایتخت نیجری��ه برای متفرق کردن تظاهرات 
طرفداران ش��یخ ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش اسالمی این 
کش��ور از گاز اش��ک آور و گلوله های جنگی استفاده کرد 
که در این درگیری یکی از تظاهر کنندگان کش��ته شد.در 
تظاهرات اعضای جنبش اسالمی که در خیابان های پایتخت 
این کش��ور و برای حمایت از ش��یخ زکزاکی و آزادی وی از 
زندان برگزار ش��د، یک تن دیگر از تظاهرکنندگان بشدت 
مجروح شد. "آنجوگوری مانزاه" فرمانده پلیس نیجریه امروز 
با صدور بیانیه ای حمله مسلحانه به صفوف تظاهرکنندگان 
را تایید کرد و گفت گه این حمله متاس��فانه به دستور "بال 
کیروما" کمیسر پلیس محلی صادر شد و تحقیقات در باره 
آن آغاز ش��ده است. ش��یخ ابراهیم زکزاکی به رغم وخامت 
وضعیت س��المت جسمی از سال ۲۰۱۵ )۱۳۹۴( به همراه 
همس��رش در زندان به س��ر می برد. شیخ زکزاکی درحالی 
همچنان در بازداش��ت بس��ر می برد که ۲۳ دی ماه امسال 
یک دادگاه   نیجریه حکمی صادر کرد مبنی بر اینکه زکزاکی 
باید به دلیل بیم��اری آزاد و تحت درمان قرار گیرد، با این 
وج��ود دولت نیجریه به این حک��م قضایی تمکین نکرده و 

هنوز اقدامی برای آزادی او همسرش انجام نداده است.
در پی همین حکم بود که ۹ مقام ایالتی و جنبش اسالمی 
نیجری��ه بیانیه  اعتراضی صادر کردن��د که در آن آمده بود: 

مقامات ایالتی و دولت نیجریه مس��ئولیت ادامه بازداش��ت 
غیرقانونی رهبر جنبش اس��المی نیجری��ه را بپذیرند و آن 
را ب��ه گردن دادگاه نیندازند ، چرا که در تاریخ ۲ دس��امبر 
۲۰۱۶ دیوان عالی نیجریه دستگیری و بازداشت آنها را غیر 
قانونی و مخالف با قانون اساس��ی کشور دانست. این بیانیه 
می افزاید: رهبر جنبش اسالمی خود قربانی جنایت شده و 
جرمی را مرتکب نش��ده است و اتهام بی ارزش کشتن یک 
س��رباز که از سوی خود نیروهای ارتش روی داده، بهانه ای 

برای ادامه بازداشت غیر قانونی وی و همسرش است.

در آن بیانی��ه از س��ازمان های بین المللی و حقوق بش��ری 
خواس��ته شده اس��ت که با فش��ار به دولت نیجریه از ادامه 
بازداشت غیرقانونی رهبر این جنبش و همسرش جلوگیری 
کنند.نظامیان نیجریه در س��ال ۲۰۱۵ با حمله به حسینیه 
بقیةاهلل )عج( در شهر "زاریا" و منزل شیخ زکزاکی در ایالت 
"کادونا" واقع در شمال نیجریه، وی را به همراه همسر و یکی 
از فرزندانش دس��تگیر کردند.در این حمله، صدها مسلمان 
شیعه به شهادت رسیدند؛ برخی رسانه ها آمار شهدا را ۲۰۰۰ 
نف��ر اعالم کرده اند.دولت نیجریه ک��ه روابط نزدیکی با رژیم 

آل س��عود دارد، جنبش ش��یخ زکزاکی را به ایجاد ناآرامی و 
تنش ه��ای مذهبی متهم کرده و به همین بهانه بارها مراکز 

فعالیت این جنبش را هدف قرار داده است.
پس از آنکه دختر ش��یخ ابراهی��م زکزاکی، رییس جنبش 
اس��المی نیجریه اعالم کرد پدرش به بیماری آب س��یاه یا 
گلوک��وم )بیماری چش��می( دچار ش��ده و بیماری اش در 
مرحله پیش��رفته ای ق��رار دارد، گروهی از پزش��کان اجازه 
یافتند ش��رایط جس��می ش��یخ ابراهی��م زکزاک��ی، رهبر 
جنبش اس��المی نیجری��ه را که در زندان به س��ر می برد، 
ارزیابی کنند.یک س��ازمان غیردولتی مس��تقر در انگلیس 
موس��وم به »کمیس��یون حقوق بشر اس��المی« روز جمعه 
برای نخس��تین بار موفق شد با شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر 
ش��یعیان نیجریه و همسرش در محل بازداشت آن ها دیدار 
کرده و شرایط جسمانی آن ها را بررسی کند. پس از انتقاد 
رس��انه های کشورهای مس��لمان و اعتراضات افکارعمومی 
جهان نسبت به وضعیت جسمانی و سالمتی رهبر شیعیان 
نیجریه، ش��یخ زکزاک��ی از زمان بازداش��تش فقط یک بار 
س��ال ۲۰۱۵، ب��ه میان خبرن��گاران آم��د و مصاحبه یک 
دقیق��ه ای انجام داد و تحت مراقبت های پزش��کی نیجریه 
قرار گرفت.این اقدامات پزش��کی پس از آن صورت گرفت 
که هواداران »شیخ ابراهیم زکزاکی« در ماه ها و هفته های 
اخی��ر تظاهرات متع��ددی را در پایتخت این کش��ور برای 
آزادی وی و همسرش در »آبوجا«، پایتخت نیجریه برگزار 
کردن��د. دولت نیجریه که روابط نزدیکی با رژیم آل س��عود 
دارد، جنبش شیخ زکزاکی را به ایجاد ناآرامی و تنش های 
مذهب��ی متهم کرده و به همین بهان��ه بارها مراکز فعالیت 

این جنبش را هدف قرار داده است.

وی وزهای پیش ر ر
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