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معنا ندارد كه ديگران او را سعادتمند بدانند.
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عراق و سوريه دورانى حس��اس را سپری مى كنند چراكه 
از يک س��و اصلى ترين پايگاه تروريس��ت ها در موصل به دست 
ارتش و نیروهای مردمى عراق س��رنگون شده است و از سوی 
ديگر در س��وريه نیز ارتش و متحدانش در حال پیش��روی در 
مناطق مختلف هستند كه شرايطى ويژه را بر اين كشور حاكم 
س��اخته اس��ت. حال اين سوال مطرح اس��ت كه راهکار حفظ 
دس��تاوردها چیس��ت و چگونه مى توانند پیروزی نهايى را رقم 

زنن��د. نکته مهم اصل وحدت و يکپارچگى ملى اس��ت. اصلى 
كه بدون در نظر گرفتن س��اختار قومى و دينى شکل گرفته و 
همگان در كنار هم برای آزادی سرزمینشان تالش كرده اند كه 
البته نقش مراجع دينى از جمله آيت اهلل سیس��تانى در عراق و 

شیخ حسون در سوريه را نبايد ناديده گرفت. 
نکت��ه ديگ��ر توجه به نق��ش مخرب آمريکاس��ت چنانکه 
- جناي��ات آمري��کا در موصل به بهانه مبارزه با تروريس��م كه 
ه��زار قربانى برجای گذاش��ته قابل توجه اس��ت. در اين میان 
همگرايى عراق و س��وريه محور اصلى مبارزه با تروريسم است 
ك��ه در هفته های اخیر در اين پیروزی ها نقش مهمى داش��ته 
و اس��تمرار آن نیز امری ضروری اس��ت. تجزيه سوريه و عراق 
خط قرمزی اس��ت ب��رای ملت های دو كش��ور و حامیان ثبات 
منطقه آنها كه بايد مورد توجه باش��د و براس��اس آن نیز روند 

تحوالت را رقم زد. اقدام اقلیم كردس��تان ع��راق در برگزاری 
همه پرس��ى جدايى طلب��ى امری محکوم از س��وی عراقى ها و 
مغاير با امنیت عراق و حتى كردهای اين كش��ور است كه قدر 
مس��لم مورد تايید مردم و مس��ئوالن عراقى و منطقه نیست و 
حاكم��ان اين منطقه بايد با درس گرفتن از تجربیاتى همچون 
سودان جنوبى از اين رويه دست برداشته و برای عراق واحد و 

پیشرفته تالش كنند. 
عملکردهای نیروهای مردمى نیز از مولفه های مردم است. 
اقدامات بشر دوس��تانه حشد الش��عبى در برابر ادعاهای واهى 
ب��رای بره��م زدن يکپارچگى عراق كه از س��وی محافل غربى 
صورت مى گیرد امری مهم است كه تکیه بر اين اصل مى تواند 
نقش مهمى در رس��یدن عراق و البته مبارزان با تروريس��م به 
دس��تاوردهای جديد داشته باشد. در میان اين نکات يک اصل 

را نبايد از نظر دور داشت و آن ادامه بهره گیری از ظرفیت های 
مبارزان با تروريس��م يعنى ايران، روس��یه و مقاومت منطقه از 
راهبرده��ای مهم در ثبات اين دو كش��ور اس��ت. آنانى كه در 
طول س��ال های اخیر بیشترين حمايت های صادقانه را از عراق 
و س��وريه در مبارزه با تروريسم داشته و در اين راه هزينه های 

بسیاری داده اند.
به ه��ر تقدير مى توان گفت كه راهکار تثبیت و اس��تمرار 
پیروزی های عراق و س��وريه بر تروريسم و حامیانشان، حفظ و 
توسعه وحدت داخلى و نیز استمرار همگرايى با مبارزان واقعى 
با تروريس��م يعنى جمهوری اس��المى ايران، مقاومت منطقه و 
روس��یه اس��ت كه همواره اثبات كرده اند كه در حوزه نظامى و 
سیاسى و اجتماعى در كنار سوريه و عراق بوده و در اين راه از 

هیچ اقدامى فروگذار نبوده اند. 

مترجم: حسين ارجلو2017/07/16كیوسك

انتقاداسترالياازاظهاراتترامپدربارههمسرماکرون
جولى بیش��اپ، وزير خارجه اس��ترالیا از اظهار نظر 
دونال��د ترام��پ، درباره ظاه��ر بريژيت ماكرون، همس��ر 
رئیس جمهوری فرانس��ه انتقاد ك��رد. ترامپ در ضیافت 
شامى كه به افتخار وی برگزار شده بود، با اشاره به ظاهر 
بانوی اول فرانس��ه دو مرتبه در خطاب ب��ه او و ماكرون 
گفت: خانم بريژيت خوب به نظر مى رس��د. بیشاپ، وزير 
خارجه استرالیا، در واكنش به اين سخنان گفت: برای من 
اين س��وال مطرح است كه آيا وی )بريژيت ماكرون( هم 

مى توانست چنین سخنى درباره وی )ترامپ( بگويد؟
افشایبدرفتاریارتشميانماربامسلمانانروهينگيا

در نخستین بازديد خبرنگاران رسانه های بین المللى از 
يک روستا در استان راخین در شمال میانمار، ابعاد تازه  ای 
از آزار و اذيت و بدرفتاری های نیروهای ارتش میانمار علیه 
مسلمانان روهینگیا فاش شده است. براساس اين گزارش، 
يک مادر جوان روهینگیايى در اين باره تاكید كرد: پس��ر 
من تروريست نیس��ت. او وقتى كه در مرزعه مشغول كار 
بود، توس��ط نیروهای ارتش میانمار دستگیر شد. بسیاری 
از زنان مسلمان روهینگیا نیز از بازداشت شوهران خود به 

خاطر اتهامات نادرست و اشتباه خبر داده اند.
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ایراندرحالاحداثجادهازعراقبهسوریهاست
يک روزنامه آمريکايى در گزارشى مدعى شده كه ايران 
جاده ای در ش��رق عراق احداث كرده اس��ت. نیويورک تايمز 
مدعى شده اين جاده 15 مايلى )24.1 كیلومتر( در نزديکى 
مرز عراق و ايران در اس��تان »دياله« قرار دارد و بخش اعظم 
آن شنى اس��ت. نیويورک تايمز بدون ارائه شواهد و مدارک 
موثق مدعى شده كه اين جاده، بخشى از مسیری است كه 
ايران برای وصل كردن مرزهای خود به عراق و سوريه در نظر 
گرفته و از طريق آن نیروهای شبه نظامى، هیئت های ايران، 

كاالهای تجاری و تجهیزات نظامى خود را انتقال مى دهد. 
درکنارعراقدرمبارزهباتروریسمهستيم

امیر قطر با تبريک آزادی شهر موصل از دست گروه 
تروريس��تى تکفیری داعش گفت: دول��ت قطر در مبارزه 
با تروريس��م در كنار عراق است. بنابر اين گزارش، تمیم 
بن حم��د امیر قطر در تم��اس تلفنى با حی��در العبادی 
نخست وزير عراق "آزادی شهر موصل از دست گروه های 
تروريس��تى را تبريک گفت" و نوشت: "موضع دولت قطر 
علیه تروريس��م و محکوم كردن ان��واع آن با هر انگیزه و 
علتى، ثابت اس��ت". در اين دي��دار "زمینه های همکاری 

بین دو كشور و تقويت آن" بررسى شد.
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خشممردمازسفرنخستوزیراسرائيلبهپاریس
صدها تن از شهروندان فرانسوی با برگزاری تظاهرات 
در پاريس، با سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزير اين رژيم 
به فرانس��ه مخالفت كردند. ش��هروندان فرانسوی در اين 
تظاهرات از سیاست های شهرک سازی و محاصره تحمیلى 
علیه غزه انتقاد كردند. رياست جمهوری فرانسه پیش از 
اي��ن اعالم كرده بود كه مذاكرات بی��ن ايمانوئل ماكرون 
رئیس جمهور اين كش��ور و بنیامین نتانیاهو نخست  وزير 
رژيم صهیونیستى، بر نزاع فلسطینیان و اسرائیل و مسائل 

منطقه متمركز خواهد بود.
حمایتواشنگتنازتصميمنتانياهو

ش��بکه هفتم تلويزيون رژيم صهیونیستى اعالم كرد 
كه آمريکا از ايده بسته شدن مسجداالقصى از سوی رژيم 
صهیونیستى حمايت كرد. در پى يک عملیات استشهادی 
جديد در نزديکى باب العمود در داخل محوطه مسجداالقصى 
در قدس اشغالى، سه فلسطینى به شهادت رسیدند و پنج 
صهیونیست نیز زخمى شدند كه دو تن از صهیونیست ها 
در پى شدت جراحات وارده به هالكت رسیدند. درپى اين 
عملیات، پلیس رژيم صهیونیستى دروازه های شهر قديمى 

در قدس و مسجداالقصى را بست.
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تمدیدبررسیحالتفوقالعادهدرشورایامنيتترکيه
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تركیه در سخنانى 
تاكید كرد: ش��ورای امنیت كش��ور مس��اله تمديد حالت 
فوق العاده را مورد بررسى قرار خواهد داد. حالت فوق العاده 
در تركی��ه پ��س از كودتای نظامى نافرج��ام 15 جوالی 
2016 میالدی اعالم ش��ده و تاكنون ادامه يافته اس��ت. 
بناب��ر اين گزارش، صدها هزار نف��ر از طرفداران اردوغان 
در سراسر تركیه تظاهرات كردند تا در نخستین سالگرد 
كودتای نظامى نافرجام، حمايت خود را از رئیس جمهور 

اين كشور اعالم كنند.
سياستکردهامنطقهراباتجزیهروبهرومیکند

سیدعمار الحکیم رئیس فراكسیون پارلمانى همپیمانى 
ملى عراق، در نشس��تى با حضور نخبگان سیاس��ى كشور 
در دفترش برگزار ش��د، گفت: پافشاری كردها بر برگزاری 
همه پرسى منطقه را با سونامى تجزيخ مواجه خواهد كرد. 
جدايى كردها دارای مبنای قانونى نیست. تعیین سرنوشت 
 حق انسانى اس��ت اما مشکل در كیفیت اين مسئله است. 
وی از آمريکا و كش��ورهای همس��ايه و جهان خواست كه 
موضع خود را از طريق ساز و كارهايى آشکار درباره وحدت 

عراق اعالم كنند و صرفا به اظهارنظر اكتفا نورزند.
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گروه بين الملل
صهیونیس��تى ب��رای نابودی 
فلس��طین، كمیته وزارتى در 
امور قانونگذاری كابینه رژيم صهیونیستى اليحه ای 
را ب��ه تصوي��ب رس��اند كه براس��اس آن تقس��یم 

بیت المقدس ممنوع مى شود.
كمیته ياد ش��ده با تصويب اي��ن اليحه امکان 
تقسیم بیت المقدس در هر مذاكره صلحى در آينده 
با فلسطینیان را غیر ممکن كرده است. براساس اين 
اليحه ك��ه با اتفاق آرا به تصويب اعضای اين كمیته 
رسید، از اين پس تقس��یم بیت المقدس امکان پذير 
نخواهد بود، مگر اينکه 80 درصد از نمايندگان مجلس 
)ِكِنِس��ت( بار ديگر بر منع ممنوعیت آن رای دهند. 
اين اليحه پس از آن در كابینه صهیونیس��تى مطرح 
شد كه برخى رسانه های اين رژيم از احتمال تصمیم 
"بنیامین نتانیاهو" نخس��ت وزير رژيم صهیونیس��تى 
برای تقس��یم بیت المقدس در روند مذاكرات سازش 
خبر دادند. اليحه جلوگیری از تقسیم بیت المقدس 
از سوی احزاب راستگرای افراطى كه ادعای مالکیت 
يهود بر بیت المقدس را دارند، مورد حمايت اس��ت. 
اين اليحه را پیش از اين در سال 1392 نیر "ياكوف 
لیتزمن" از حزب "يهوديت تورات متحد" در كمیته 
قانونگ��ذاری ارائه ك��رده بود و وزرايى از س��ه حزب 
راستگرای "لیکود"، "اسرائیل بیتنا" و "خانه يهوديان" 

نیز از آن حمايت كرده بودند. 
در مقاب��ل وزي��ران دو حزب "ي��ش عاتید" و 
"هاتنوع��ا" )جنبش( ب��ا آن مخالف ك��رده بودند. 

نتانیاهو، نخس��ت وزير )از حزب لیک��ود( و "زيپى 
لیونى" رهبر حزب "هاتنوعا" و مذاكره  كننده ارشد 
رژيم صهیونیس��تى در مذاكرات س��ازش همواره با 
تصوي��ب چنین طرحى مخالف بودن��د و معتقدند 
كه چنین طرحى مى تواند موجب توقف زودهنگام 

مذاكرات شود.

در همین حال نخست وزير رژيم صهیونیستى 
دس��تور داد ردياب ها و دوربین های مداربس��ته در 
ورودی های مس��جداالقصى نصب ش��ود. شهادت 
3 ج��وان فلس��طینى در مس��جداالقصى در روز 
جمعه موض��وع جديدی نبود و از س��ال 1967 تا 
كنون 35 فلس��طینى در مسجداالقصى به شهادت 

رسیده اند. براساس گزارش وبگاه »وطن«، در تاريخ 
1969/8/21 يک شهرک نش��ین صهیونیست منبر 
تاريخى و باستانى »صالح الدين« در مسجداالقصى 
را به آتش كشید. در تاريخ 1982/4/11 يک نظامى 
ارتش صهیونیس��تى به مسجداالقصى يورش برد و 
اقدام به تیراندازی بى هدف به س��مت فلسطینى ها 

كرد كه طى آن دو نمازگزار به شهادت رسیدند.
يکى از وحشیانه ترين جنايت هايى كه سربازان 
صهیونیست در صحن مسجداالقصى مرتکب شدند 
به 8 اكتب��ر 1990 / 1369 ب��از مى گردد در اين 
تاري��خ نمازگزاران مس��لمان از ورود گروه تندرو و 
تروريس��ت هیأت امنای معبد كه قصد قرار دادن 
سنگ بنای ساخت معبد خود را داشتند، ممانعت 
به عمل آوردند به دنبال آن س��ربازان صهیونیست 
به طرف نمازگزاران تیراندازی كردند كه اين اقدام 
به ش��هادت بیش از 20 فلسطینى و زخمى شدن 
115 تن ديگ��ر انجامید. در تاري��خ 2000/9/28 
آريیل ش��ارون ب��ا حمايت نظامیان صهیونیس��ت 
وارد مس��جداالقصى شد، فلسطینى ها اين را هتک 
حرمت مکان شريف مذكور دانستند و در روز بعد 
درگیری های گس��ترده ای رخ داد ك��ه طى آن 9 

فلسطینى به شهادت رسیدند.
خبر ديگر از فلسطین آنکه فرانسويان خشمگین 
از سفر نتانیاهو به پاريس در میدان رپوبلیک تجمع 
اعتراض آمیز برپا كردند. تجمع كنندگان كه در بین 
آنها مس��لمانان مقیم فرانسه نیز حضور داشتند از 
اينکه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانس��ه دو روز 
پس از س��فر دونالد ترام��پ رئیس جمهور آمريکا، 
نتانیاهو نخس��ت وزير رژيم صهیونیس��تى را دعوت 
كرده است به شدت عصبانى و خشمگین هستند.

تجمع كنن��دگان با در دس��ت داش��تن عکس 
سران فرانسه و رژيم صهیونیستى هر دو آنها را در 
جنايات انجام شده در سرزمین های اشغالى شريک 
جرم اعالم و خواس��تار محاكمه آنها شدند. صدها 
اردنى نیز در محکومیت تجاوزات صهیونیس��ت ها 
در مس��جداالقصى و اعتراض به بستن دروازه های 
اين مسجد به روی نمازگزاران فلسطینى تظاهرات 
كردن��د. »وائ��ل عربیات« وزير اوقاف و مقدس��ات 
اس��المى اردن نیز ب��ه رژيم صهیونیس��تى درباره 
بسته شدن مسجداالقصى به بهانه مهار خشونت و 
تنش ها هشدار داد و تأكید كرد كه اين امر اقدامى 
خطرناک اس��ت كه مسجداالقصى از بیش از 800 

سال پیش تا كنون شاهد آن نبوده است.
عبداهلل دوم در اين تماس ضمن محکوم كردن 
اين عملیات، گفت: »من مخالف هرگونه خش��ونت 
در مکان ه��ای عبادی هس��تم. ما باي��د از افزايش 
تنش اجتناب كرده و آرامش را در مس��جداالقصى 

برقرار كنیم.«

قانون تبعيض نژادی!
ماهورا کيهانی

طب��ق منش��ور ملل متح��د و اعالمیه حقوق بش��ر 
تبعیض نژادی در سراس��ر جهان ممنوع اس��ت. بارها و 
باره��ا با همین بهانه ها به اعض��ای خود تذكراتى داده اند 
و حتى اگر در مس��ابقات ورزشى تماشاگری از شعارهای 
نژادپرستانه استفاده كند سازمان ملل به آن كشور تذكر 
داده و آن را جريمه مى كند اما با همه اين تفاس��یر رژيم 
غاصب قدس على رغم توس��عه غیرقانون��ى برخوردهای 
نژادپرستانه اين رژيم با ساكنان تحت حاكمیت اين رژيم 
هیچ عکس العملى از خود بروز نداده اس��ت. ماجرا از اين 
قرار اس��ت كه رژيم غاصب صهیونیستى قوانینى را برای 
ساكنان سرزمینهای اش��غالى وضع كرده كه باعث شده 
اين افراد به دس��ته های نژادی مختلف بر اساس مذهب، 
س��رزمینى كه از آن جا مهاج��رت كرده اند و البته میزان 

دارايى و ثروت تقسیم شوند.
مهم ترين ويژگى نظام سیاسى اسرائیل، على رغم ظاهر 
مردم س��االری پارلمانى، تمركز قومیت در آن است؛ زيرا 
نظام سیاس��ى محدوديت هايى برای مردم س��االری وضع 
كرده است و قواعد بازی مردم ساالری را در زمینه شیوه های 
رقابت سیاسى، موضوعات مورد بحث و گروه هايى كه مجاز 
به شركت در بحث هستند، خود تعیین مى كند و نقض اين 
قواعد ممنوع است. بارزترين اين ويژگى به برخورد دوگانه 
با ساكنین مراكز اشغالى است كه روزی با وعده و وعید به 

اين سرزمین دعوت شده اند.
از ديگر ويژگى های بارز نظام اسکانى، دوگانگى رابطه 
نظام با ساكنان است؛ به طوری كه رابطه آن با مهاجران و 
با ساكنان اصلى متفاوت است. اگر تبعیض نژادی على رغم 
غیرقانونى بودن باز هم در س��رزمینهای مختلف در همه 
جوامع بشری وجود دارد، رژيم صهیونیست تبعیض نژادی 
را قانونى و آن را به چارچوب مرجع تبديل مى كنند!! زيرا 
برابری، اصل حضور صهیونیستها در سرزمین های تحت 
تصرف را تهديد كرده و توسعه سرزمین را با مشکل مواجه 
مى كن��د. بنابراين مى بینیم كه مفهوم "يهودی" در نظام 
سیاس��ى و اجتماعى اسرائیل، يک مفهوم قانونى است و 
زمین، فقط ملک ملت "يهود" اس��ت و قانون "بازگشت 
يهوديان" را بهانه ای برای اشغال سرزمین فلسطین قرار 
داده اند. يعنى نژادپرستى در اين سرزمین اشغال شده به 

وسیله غاصبان اصلى قانونى است.
نظام سیاسى اسرائیل به طور فزاينده بر حمايت كامل 
اياالت متحده متکى است و لذا شباهت های بسیاری در 
ح��وزه تبعیض ن��ژادی در هر دوی اين س��اختارها قابل 
مشاهده است برخورد امريکايى ها با سیاه پوستان و البته 
سرخپوستانى كه سرزمینشان را به تصرف درآوردند نمونه 
بارزی از آن چیزی است كه امروزه در رژيم صهیونیستى 
در حال اجراس��ت. امروز در امريکا سیاه پوستان به دست 
پلی��س بیگناه به قتل مى رس��ند و حق حیات برای آنان 
معنايى ندارند و در س��رزمین های اشغالى فلسطین فقط 
آنانى كه مورد تايید رژيم صهیونیستى هستند حق حیات 
و مسئولیت و زندگى دارند و سايرين سرنوشتى جز مرگ 

يا اخراج از سرزمینشان در انتظارشان نخواهد بود.
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اشغالگری با الیحه ممنوعیت تقسیم

ترزا در محاصره حاميان برکناری اش 
نتايج يک نظرس��نجى نش��ان مى ده��د اكثر م��ردم انگلیس 

مى گويند نخس��ت وزير اين كشور بايد پیش از انتخابات آتى از چ�����الش
سمتش كناره گیری كند و يک سوم شركت كنندگان گفته اند 

نخست وزير همین حاال بايد استعفا دهد.
نتايج نظرس��نجى »آوپینیوم« نش��ان مى دهد بیش از 50 درصد مردم انگلیس 
كارهای ترزا مى را تايید نمى كنند و معتقدند وی بايد پیش از انتخابات آتى در سال 
2022 از س��مت نخس��ت وزيری كناره گیری كند. از میان ش��ركت كنندگان در اين 
نظرس��نجى 33 درصد هم گفته اند ترزا مى همین حاال بايد از سمت نخست وزيری 
كناره گی��ری كند و تنه��ا 22 درصد مى گويند كه خانم مى نبايد تا انتخابات بعدی از 

سمتش كنار برود. 
اين نظرس��نجى در حالى منتشر ش��د كه 30 تن از هم حزبى های خانم نخست 
وزير و نمايندگان پارلمان انگلی��س، به وزير برگزيت )خروج بريتانیا از اتحاديه اروپا( 
گفته اند از او برای رهبری حزب و جايگزينى ترزا مى حمايت مى كنند. همچنین نتايج 
يک نظرسنجى نشان مى دهد اكثر مردم انگلیس خواستار توقف فروش تسلیحات اين 
كشور به عربستان سعودی بوده و از دولت خواسته اند گزارش حمايت مالى عربستان 
از افراطى گری در انگلیس را منتشر كند. نظرسنجى روزنامه اينديپندنت نشان مى دهد 
اكثريت مردم اين كشور معتقدند فروش میلیاردها دالر تسلیحات به پادشاهى سعودی 
اشتباه اس��ت. تعدادی از نمايندگان حزب محافظه كار انگلیس نیز حمايت خود را از 

وزير برگزيت برای رهبری حزب و نخست وزيری انگلیس اعالم كرده اند.
 30 نماين��ده پارلمان از حزب حاكم انگلیس گفته ان��د از ديويد ديويس وزير 
برگزي��ت )خ��روج بريتانیا از اتحادي��ه اروپا( برای جايگزينى ترزا مى نخس��ت وزير 
كنون��ى انگلیس حمايت مى كنند. اين نماين��دگان محافظه كار بر اين عقیده اند كه 
خانم ترزا مى نخست وزير كنونى بايد با ديويد ديويس جايگزين شود چراكه ديوس 
بهترين گزينه برای مقابله با حزب اپوزيس��یون كارگر بوده. همچنین كوربین رهبر 
اپوزيسیون انگلیس ضمن اشاره به ائتالف 2 حزب برای تشکیل دولت در اين كشور 

آن را بیشتری شبیه يک دولت زامبى  مى داند. 

وز ملی فرانسه جشن های آشوب زده ر
وزارت كش��ور فرانسه از به آتش كشیده شدن 897 خودرو و 

خط بازداشت 368 نفر در جريان خشونت ها و ناآرامى های مربوط س����ر
به جشن های روز ملى در اين كشور خبر داد.

مقايسه آمار منتشره از سوی وزارت كشور فرانسه درخصوص شمار خودروهای 
به آتش كش��یده شده طى سال جاری )897 خودرو( و سال گذشته )855 خودرو( 
از افزايش میزان آتش س��وزی ها حکايت دارد حال آنکه شمار افرادی كه طى سال 
جاری )368 نفر( در ارتباط با ايجاد خشونت ها و ناآرامى  جشن های ملى بازداشت 
شده اند در مقايسه با س��ال گذشته )577 نفر( كاهش يافته است. جشن های ملى 
فرانسه معموال با بروز حوادثى از اين دست همراه بوده و پلیس نیز هر ساله به اين 

مناسبت تدابیر امنیتى را در كشور تشديد مى كند.
الزم به ذكر اس��ت بس��یاری بر اين عقیده اند كه فرانسوی ها به بهانه جشن های 
روز ملى اعتراض های خود به ساختار حاكم بر كشورشان را نشان مى دهد. در همین 
چارچوب خلبانان شركت هواپیمايى »هوپ ايرفرانس« فرانسه كه از پنجشنبه گذشته 
در اعتراض به ش��رايط ش��غلى خود اعتصاب كرده اند، برای چهارمین روز متوالى به 
اعتصاب خود ادامه دادند. خلبانان هوپ از روز پنجشنبه گذشته اعتصاب خود را آغاز 
كرده اند اما مقامات اين شركت اعالم كرده اند كه 87 درصد پروازهای اين شركت به 
طور معمول انجام خواهد شد. مقامات اين شركت هواپیمايى اعالم كرده اند كه تا روز 
سه ش��نبه آينده به اعتصاب خود ادامه خواهند داد و اين امر گمانه زنى ها درخصوص 

ايجاد اختالل در تمامى پروازهای كوتاه برد و میان برد را افزايش داده است. 
براس��اس اين گزارش، دي��روز در چهارمین روز اعتصاب خلبانان اين ش��ركت 
هواپیمايى حدود يکصد پرواز لغو ش��دند. بسیاری تاكید دارند كه بحران اقتصادی 
جاری بر كشورش��ان برگرفته از روابط اين كش��ور با آمريکا مى دانند كه از يک سو 
اس��تقالل سیاسى و اقتصادی اين كشور را تحت الش��عاع قرار داده و از سوی ديگر 
موجب شده تا فرانسه موقعیت خود را در عرصه جهالنى از دست بدهد. از مطالبات 
مردم فرانس��ه جدايى از آمريکاست چنانکه سفر اخیر ترامپ به فرانسه با تظاهرات 

مردمى همراه بود. 

مسلمانان ميانمار از درد و رنجشان می گویند
زنان مس��لمان روهینگیا در يک روستای ايالت راخین میانمار 

برای نخس��تین بار در گفت وگ��و با خبرن��گاران از چگونگى از حق�وقبش�ر
دست دادن ش��وهران، مادران و پس��ران خود سخن گفتند و 

نشان دادند چگونه تحت تاثیر خشونت های نظامیان قرار گرفتند.
تنش ه��ا در ايالت راخین به ويژه پس از حمالت خش��ونت آمیز 9 اكتبر س��ال 
گذش��ته و حمله افراد مس��لح به سه پاس��گاه مرزی در "مائونگتاو" افزايش يافت و 
باعث ش��د ده ها هزار تن از مسلمانان روهینگیا به دلیل خشونت های نظامیان خانه 
و كاش��انه خ��ود را رها كرده و به كش��ورهای همس��ايه پناه ببرند. يک��ى از مادران 
روهینگیايى به خبرنگاران گفت: پسر من تروريست نیست. او در حالى كه در مزرعه 

كار مى كرد، دستگیر شد.
ايالت ش��مالى راخین كه محل زندگى اقلیت مس��لمان روهینگیا و هم مرز با 
بنگالدش اس��ت، از زمان حمالت اكتبر س��ال گذش��ته كه در آن 9 پلیس كشته 
شدند، تحت تدابیر نظامى اداره شد و تعداد زيادی از اين مسلمانان به بهانه مبارزه 
با تروريسم دستگیر شدند. با توجه به آمار سازمان ملل متحد، حدود 75 هزار نفر 
در آن دوره از سراس��ر مرز نزديک به بنگالدش فرار كردند. بازرس��ان سازمان ملل 
كه با پناهندگان گفت وگو كردند، اتهامات تجاوز گروهى، ش��کنجه، آتش سوزی و 
كش��تار توس��ط نیروهای امنیتى را گزارش و تاكید كردند "به احتمال زياد جنايت 

علیه بشريت" صورت گرفته است. 
دولت میانمار به رهبری "آنگ سان سوچى" برنده جايزه صلح نوبل، بسیاری از 
ادعاها را رد كرد و مانع ورود بازرسان سازمان ملل و انجام ماموريت گروه حقیقت 
ياب سازمان ملل متحد برای رسیدگى به اين اتهامات شد. دولت میانمار همچنین 
طى 9 ماه گذشته مانع حضور روزنامه نگاران مستقل و ناظران حقوق بشر خارج از 
منطقه برای تهیه گزارش ش��د. خبرگزاری رويترز ماه مارس گزارش داده بود 13 
پس��ر زير س��ن 18 در يک عملیات امنیتى در راخین بازداش��ت شدند و در لیست 
423 نفره از متهمانى قرار گرفتند كه به اتهام پیوستن به قانون شکنان و يا كمک 

به گروه های شورشى بازداشت شده بودند.


