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نتانیاهو در خیابان های دهلی نو 

علی تتماج

نتانياهو نخست وزیر رژیم صهيونيستى امروز با یک هيئت 
هم��راه ۱۳۰ نف��ره به هند س��فر مى كند. این س��فر در حالى 
صورت مى گيرد كه پيش از وی نيز مودی نخست وزیر هند به 

سرزمين های اشغالى سفر كرده بود. 
مقامات هند و رژیم صهيونيس��تى اع��ام كردند بنيامين 
نتانياهو، نخس��ت وزیر اسرائيل سفر شش روزه خود به هند را 
آغاز خواهد كرد و اميدوار اس��ت تا در این س��فر ضمن تقویت 

رواب��ط تجاری این رژیم ب��ا هند، اختافات ناش��ى از تصميم 
دهلى ن��و برای لغو یک��ى از قراردادهای نظامى با اس��رائيل را 
حل و فصل كند. رافائل، ش��ركت فن��اوری و توليد جنگ افزار 
اس��رائيلى، در س��وم ژانویه اعام كرد كه هند س��فارش 5۰۰ 
ميليون دالری خود برای خرید موشک های ضد تانک باراک را 
لغو كرده اس��ت. رسانه های هند گفتند دهلى نو به جای خرید 
موشک از اس��رائيل، به دنبال استفاده از موشک های ضدتانک 
داخلى اس��ت. هند بزرگترین بازار تس��ليحاتى اسرائيل است و 
س��االنه حدود هزار ميليارد دالر س��اح از این رژیم خریداری 
مى كند. با وجود لغو معاهده موش��کى از سوی هند، وزیر دفاع 
هند گفت این كش��ور یک ق��رارداد نظامى 72 ميليون دالری 
را ب��ه منظور خرید ۱۳۱ فروند موش��ک زمين به هوای باراک 
س��اخت شركت رافائل اسرائيل به امضا رسانده است. ۱۳۰ نفر 
از بخش های س��ایبری و كشاورزی و نيز بخش نظامى نتانياهو 

را در این س��فر همراهى خواهند كرد. همچنين در این س��فر 
آنه��ا عاوه بر دهلى نو از ش��هر بمبئى، مرك��ز مالى هند و نيز 
ش��هر گجرات دیدن خواهند كرد. این رویکرد نش��ان مى دهد 
كه محور س��فر نتانياهو را اهداف اقتصادی تشکيل مى دهد كه 
مى تواند نش��ات گرفته از چالش��های اقتصادی این رژیم باشد 
كه زمينه س��از اعتراض های گسترده داخلى به سياست های او 

شده است. 
س��فر نتانياهو در حالى صورت مى گي��رد كه مقامات هند 
تاش دارند تا روابطى فراگير و چند جانبه در منطقه داش��ته 
باش��ند و تنها رویکرد به رژی��م صهيونيس��تى ندارند چنانکه 
پيش از دیدار مودی از اسرائيل در جوالی 2۰۱7، وی ميزبان 
محم��ود عباس در هند بود و پيش��نهاد هند را برای كمک در 
زمينه بهداشت و فناوری اطاعات به فلسطين ارائه داد، با این 
حال این س��فر دستاوردهای اندكى به همراه داشت. در همين 

ح��ال هند به قطعنام��ه ضد آمریکایى س��ازمان ملل مبنى بر 
مخالفت با طرح آمری��کا برای معرفى قدس به عنوان پایتخت 

رژیم صهيونيستى رای مثبت داده است. 
در این ميان بس��ياری از ناظران سياسى بر این عقيده اند 
كه هند هر چند كه با رویکرد به رژیم صهيونيس��تى به دنبال 
تقویت اردوگاه خود در برابر پاكس��تان و حتى كسب امتياز از 
آمریکاس��ت اما در واقع این رویکرد هزینه های بس��ياری برای 
دهل��ى نو به همراه دارد چرا كه رویکرد مردم هند به مقابله با 
رژیم صهيونيستى است و پذیرنده رویکردهایى كه مغایر با این 

خواسته باشد نخواهند بود. 
ش��اید در كوتاه مدت ای��ن رویکردها منافع��ى برای هند 
داشته باشد اما در بلند مدت نمى تواند تامين كننده منافع آنها 
باش��د چرا كه هم مردم هند و هم جوامع اس��امى را در برابر 

سران دهلى نو قرار مى دهد. 

مترجم: حسين ارجلو2018/01/13كيوسك

خشم اتحادیه آفریقا از اظهارات توهین آمیز ترامپ/ 
اتحادیه آفریقا اظهارات رئيس جمهور آمریکا درباره كشورهای 
آفریقایى را محکوم كرد. وی با بيان اینکه این اظهارات ترامپ 
رفتاری غيرقابل قبول و ناراحت كننده است، گفت: اظهارات 
ترامپ فقط آن هایى كه اصالتا آفریقایى هس��تند را ناراحت 
نکرد، بلکه همه ش��هروندان آفریق��ا را ناراحت كرد. ترامپ 
پنجشنبه در جلس��ه ای با حضور نمایندگان جمهوری خواه 
و دموك��رات كنگره در اش��اره به مهاجران��ى كه از هائيتى، 
السالوادور و بعضى از كشورهای آفریقایى به آمریکا مهاجرت 
كرده اند، گفت: "چرا این مردم از كش��ورهایى كه چاه توالت 

هستند را به اینجا راه مى دهيم؟"
حق الس�کوت ترامپ به یک بازیگ�ر زن برای عدم 
افشای روابط نامش�روع/ رئيس جمهور آمریکا برای عدم 
افشای رابط نامشروع او با یک بازیگر فيلم های مستهجن، 
۱۳۰هزار دالر حق الس��کوت پرداخت كرده است. یکى از 
وكای ترام��پ ای��ن مبلغ را به یک بازیگ��ر زن كه رابطه 
جنس��ى نامشروع با ترامپ داش��ته پرداخت كرده است تا 
این موضوع را در زمان انتخابات 2۰۱6 افش��ا نکند. گفته 
مى ش��ود آن دو در سال 2۰۰6 )یک س��ال بعد از ازدواج 

ترامپ با مانى( رابطه نامشروع داشتند.
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ب�دون حمایت آمریکا ب�ه راحتی از ارتش س�وریه 
شکست می خوریم/ »نصر الحریری« رئيس هيئت معارض 
سوری عنوان داشت: مذاكرات ميان هيئت مخالفان كه در 
حال حاضر در آمریکا بس��ر مى برند ب��ا اعضای كنگره این 
كشور و مک مس��تر، مشاور امنيت ملى آمریکا درخصوص 
درخواست مخالفان مبنى بر ازسرگيری برنامه آمریکا برای 
نظارت بر روند حمایت از گروه های مسلح اجرا شد. الحریری 
مدعى شد: توقف این حمایت ممکن است نتایج فاجعه باری 
درخص��وص اوضاع س��وریه به ب��ار آورد. تماس ه��ا برای از 
سرگيری این حمایت برقرار است چراكه بدون آن، گروه های 

مسلح در برابر ارتش سوریه به راحتى شکست مى خورند.
درخواس�ت بارزانی از واتیکان ب�رای كمک به حل 
مش�کالت بغداد و اربیل/ »نچيروان بارزانى« نخست وزیر 
اقليم كردستان عراق با »پاپ فرانسيس« رهبر كاتوليک های 
جهان در واتيکان دیدار كرد. براس��اس این گزارش، بارزانى 
در جریان این دیدار از پاپ فرانس��يس خواست تا برای حل 
و فص��ل اختافات ميان بغداد و اربي��ل كمک كند. وی در 
جریان دیدار با پاپ فرانسيس همچنين اعام كرد كه اقليم 
كردستان با وجود مشکات زیادی كه دارد اما همواره تاش 
كرده است به حل و فصل مسئله آوارگان عراقى كمک كند.
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ریشه اختالف قطر با امارات/ »محمدبن عبدالرحمان 
آل ثانى« وزیر خارجه قط��ر گفت: بحران دیپلماتيک در 
خليج فارس از تنشى كه بر سر یک زن شکل گرفت آغاز 
ش��د. وی افزود: خودداری قطر از تحویل یک زن اماراتى 
ب��ه این كش��ور موجب آغ��از تنش ه��ای دیپلماتيک در 
خليج فارس ش��د. این زن و همسرش در سال 2۰۱۳ پس 
از ترک امارات به قطر آمدند و مدتى بعد شوهر این زن به 
انگليس رفت اما همسرش به دليل ارتباطات خانوادگى در 
قطر ماند. اعتبار گذرنامه این زن در سال گذشته به پایان 
رس��يد اما سفارت امارات در دوحه از تمدید آن خودداری 

كرده و خواستار استرداد وی به امارات شد.
افزایش ش�مار بازداشتی های تونس�ی به ۸۰۰ نفر/ 
تظاهرات در برخى شهرهای تونس در اعتراض به افزایش ها 
قيمت ها ادامه دارد. مقام های تونسى، ۱5۰ معترض دیگر 
را بازداش��ت كردند و بدین ترتيب شمار بازداشت شده ها 
از آغ��از تظاهرات به ح��دود 8۰۰ نفر افزایش یافت. درپى 
وقوع اقدامات خش��ونت بار و غ��ارت اموال، نيروهای ارتش 
در شهرهایى، كه ش��اهد تظاهرات است، مستقر شده اند. 
پليس نيز از رسيدن برخى تظاهرات كنندگان به ساختمان 

استانداری در پایتخت جلوگيری مى كند.
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ح�زب اهلل در جنگ آینده روزانه ۴هزار موش�ک 
ش�لیک می كن�د/ حزب اهلل در جنگ آینده با اس��رائيل 
روزی ۳ الى 4 هزار فروند موش��ک یعنى س��اعتى ۱5۰ 
فروند موش��ک ش��ليک مى كند. به  گزارش رس��انه های 
صهيونيس��تى، موش��ک های حزب اهلل این بار دقيق تر و 
كش��نده تر و برد آن ها نيز بيش��تر خواهد بود به گونه ای 
كه كل اس��رائيل را در بر مى گي��رد. آحارونوت افزود كه 
اولين موش��ک های حزب اهلل از سامانه های موشکى ثابت 
و س��امانه های موش��کى زمين به زمين، به سمت اهداف 
مش��خص در اسرائيل ش��ليک خواهد شد. اس��رائيل از 

ناتوانى در مقابله با مقاومت سخن گفته است. 
كش�ته شدن 7 نظامی س�عودی در مناطق هم مرز 
ب�ا یمن/ یک منبع نظامى در استان صعده، به خبرگزاری 
»اسپوتنيک« اعام كرد، نيروهای ارتش یمن )وابسته به 
انص��اراهلل( عمليات خود در اس��تان های جيزان، نجران و 
عسير در جنوب عربستان را تشدید كردند؛ به گونه ای كه 
سه سرباز در كمينى، كه این نيروها برای شان نصب كردند، 
كشته شدند. این منبع خاطرنشان كرد، چهار نظامى دیگر 
عربستان در جریان عمليات  های پراكنده نيروهای یمنى 

در مناطق جيزان، عسير و نجران كشته شدند.
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بحرین: به گ��زارش صوت المنامه، مردم بحرین با 
برگزاری تظاهرات گسترده در نقاط مختلف این كشور 
از صدور احکام اعدام عليه جوانان ش��يعى اعام انزجار 
كردند. تظاهرات بحرینى ه��ا عليه آل خليفه در مناطق 
مختلفى از جمله ابوصيبع، الش��اخوره، كرانه و الس��هله 
الجنوبيه برگزار شد. بحرینى ها در جریان این تظاهرات، 
با سر دادن شعارهایى نسبت به صدور احکام اعدام عليه 
جوانان شيعى اعام انزجار كردند. معترضان همچنين با 
سر دادن شعارهایى عليه آل خليفه توقف هرچه سریعتر 

قلع و قمع انقابيون را خواستار شدند.

تونس: به گزارش ایس��نا، درپ��ى افزایش قيمت ها 
در بودج��ه مصوب 2۰۱8 تونس، تظاهرات همچنان در 
ش��هرهای مختلف این كشور ادامه دارد و تعداد زیادی 
از معترضان دس��تگير ش��دند. تظاهرات در تعدادی از 
ش��هرهای تونس در اعتراض ب��ه افزایش قيمت ها ادامه 
داشته و مقامات این كشور بيش از ۱5۰ تن را دستگير 
كردند، بدی��ن ترتيب تعداد بازداش��تى ها از زمان آغاز 
اعتراض ها به حدود 8۰۰ تن رس��يده اس��ت. به دنبال 
این اعتراض ها و اقدامات خش��ونت آميز نيروهای ارتش 
در ش��هرهای مختلف تونس مستقر شدند و پليس مانع 
از رسيدن تظاهرات كنندگان به ساختمان استانداری در 

پایتخت این كشور شد.

ك�ره جنوبی: خبرگ��زاری »یونهاپ« ك��ره جنوبى 
گزارش كرد كه كره ش��مالى و كره جنوبى موافقت كردند 
ك��ه مذاك��رات كاری خود را ۱5 ژانوی��ه )25 دی ماه( در 
»تانگي��ل پاویليون« در روس��تای م��رزی »پانمونجان« 
كره شمالى آغاز كنند. وزارت اتحاد كره جنوبى اعام كرده 
بود كه كره ش��مالى پيش��نهاد برگزاری مذاك��رات درباره 
چش��م انداز اعزام گروه هنری اجرا به المپيک زمس��تانى 
»پيونگ چانگ« را كه قرار است ماه آینده در كره جنوبى 
برگزار شود، مطرح كرده است. اواخر هفته گذشته، مقامات 
عاليرتبه دو كره برای اولين بار بعد از دو س��ال، در »خانه 

صلح« در روستای پانمونجان با یکدیگر دیدار كردند.

مص�ر: به گ��زارش فارس، برخى مناب��ع مصری از 
تعدیل وزرا در دولت به نخست وزیری مهندس »شریف 
اسماعيل« خبر دادند. مجلس نمایندگان مصر جلسه ای 
را برگ��زار و ط��ى آن به تعدیل وزرا كه گفته مى ش��ود 
شامل س��ه تا شش وزیر مى ش��ود، رأی خواهد داد. به 
موجب بند ۱74 قانون اساسى مصر »رئيس جمهور پس 
از مش��ورت با نخست وزیر و موافقت اكثریت نمایندگان 

پارلمان مى تواند تغييراتى در كابينه انجام دهد«.

پاكس�تان: فرمانده ارتش پاكستان در گفت و گوی 
تلفنى با فرمانده ستاد مركزی ارتش آمریکا گفت: مردم 
معتقدن��د آمریکایى ها ما را فریب داده اند بنابراین هرگز 
كمک مال��ى واش��نگتن را نمى خواهي��م. »قمر جاوید 
باجواه« فرمانده ارتش پاكستان در گفت و گوی تلفنى با 
ژنرال »جوزف وتل« فرمانده ستاد مركزی ارتش آمریکا 
و یک س��ناتور آمریکایى گفت: كمک مالى واشنگتن را 
نمى خواهيم. وی افزود: مردم پاكستان معتقدند آمریکا 
این كشور را فریب داده بنابراین هرگز درخواست كمک 

مالى از واشنگتن نخواهيم كرد.
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رئي��س جمه��ور تركي��ه به 
گ�زارش آخر

گروه بين الملل
و  مواض��ع  از  انتق��اد 
در  آمری��کا  سياس��ت های 
برخورد با گروه های تروریستى در منطقه پرداخت 
و اعام كرد آمریکا 45۰۰ كاميون ساح برای این 

گروه  ها ارسال كرده است.
 رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه در 
كنگره حزب عدالت و توسعه در شهر االزیگ گفت: 
م��ا در قبال پرونده عراق و س��وریه كه دو كش��ور 
همسایه ما هس��تند مواضع مثبتى اتخاذ كرده ایم 
زیرا وظيفه داریم از امنيت ملى خود دفاع كنيم و 
به همه شهروندان خدمت كنيم در نتيجه مأموریت 
داریم تروریس��م را سركوب كنيم. ما برای رسيدن 
ب��ه ای��ن هدف در ش��رق، غرب، ش��مال و جنوب 
تركيه، تدابير الزم را اندیشيده ایم، تروریست ها در 
پى آن بودند تا از مرزهای ما با س��وریه گذرگاهى 
را برای نفوذ بيابند اما به لطف عمليات سپر فرات 

چنين هدفى را سركوب كرده ایم. 
وی اف��زود آمری��کا 45۰۰ كاميون س��اح را 
برای س��ازمان های تروریس��تى در منطقه ارس��ال 
ك��رده اس��ت كه این اق��دام مخالف خواس��ته هم 
پيمانان این كش��ور است. شایس��ته نيست آمریکا 
از س��ازمان های تروریس��تى در منطق��ه حمایت 
كند. ما با این كش��ور ش��راكت راهبردی داریم و 
به همين سبب در س��ركوب گروههای تروریستى 
باید همکاری كنيم. به خوبى مى دانيم تس��ليحات 
ارسالى آمریکا به س��ازمان های تروریستى رسيده 
است در نتيجه از آمریکا مى خواهيم در این زمينه 

تجدید نظر كند. كسى نمى تواند ما را در برابر كار 
انجام شده قرار دهد، آنان به ما دروغ مى گویند در 
نتيجه ما گام های الزم را برای حل بحران س��وریه 
برخواهيم داش��ت، هر چند برخى بر تن تروریسم 
لباس نظامى مى پوشانند اما تغيير پوشش موجب 
نمى ش��ود تا اندیشه های تروریسم هم عوض شود. 

تروریس��ت ها بخشى از تس��ليحاتى را كه از برخى 
طرف ها تحویل مى گيرند مى فروش��ند و بخش��ى 
دیگ��ر را عليه ما در عراق ب��ه كار مى گيرند. ما به 
عنوان دولت تركيه دوس��ت داریم سياست هایمان 
در منطقه با همکاری آمریکا اجرا شود اما هيچگاه 
تمایل نداریم از س��ازمان های تروریس��تى حمایت 

ش��ود با این حال مش��اهده مى كنيم ك��ه آمریکا 
مى خواه��د خ��ود را در النه مار ق��رار دهد. به هر 
ص��ورت ما این توانای��ى را داریم كه بدون حمایت 
دیگران ه��م برنامه هایمان را به پيش ببریم و این 
واقعيت را در عملياتى كه در منطقه آغاز كرده ایم 

به اثبات رسانده ایم.
اردوغان در ادامه اظهارات خود گفت: سه هزار 
داعش��ى در مناطقى چون جرابلس كشته شدند و 
توانایى آن را داریم تا تمامى عناصر داعش و دیگر 
سازمان های تروریستى را در عراق یا دیگر مناطق 
از بي��ن ببریم پس آنانى كه با ما مخالفت مى كنند 
در رفتارش��ان تأمل كنند زی��را تركيه با هيچ یک 
از طرف های��ى كه امنيت مل��ى و وحدت ارضى ما 
را تهدی��د مى كند مس��امحه نخواهد ك��رد. آنچه 
گفتم درباره س��ازمان ترویستى فتح اهلل گولن هم 
مصداق دارد. ما هيچگاه در برخورد با این سازمان 
كوتاه��ى نخواهيم كرد. الزم به ذكر اس��ت ارتش 
سوریه از محور جدیدی كه در جنوب شرقى ادلب 
باز كرد، حمله جدیدی به مواضع تروریس��ت های 
النصره آغاز كرده و روس��تاهای بازاش��غال شده را 
پ��س گرفت. ارتش س��وریه و نيروه��ای متحد از 
مح��ور جدیدی كه روز جمعه در قس��مت جنوب 

شرقى ادلب )به سمت فرودگاه ابوالضهور( باز كرده 
بودن��د، حمله جدیدی به مواض��ع جبهة النصره و 
گروه ه��ای متحد آن آغاز كردند و چندین روس��تا 

را آزاد كردند.
در این ميان یک مس��ئول سياسى كرد اعام 
كرد كه تاش های روس��يه ب��رای پایان جنگ در 
س��وریه با شکس��ت مواجه خواهد ش��د و احتماال 
جنگ تا دهه آتى ادامه داش��ته باشد. الدار خليل، 
از رهب��ران برجس��ته كرد س��وری گف��ت: آمریکا 
ب��رای خروج از س��وریه عجله ن��دارد و تاش های 
روس��يه برای پایان جنگ در س��وریه با شکس��ت 
مواج��ه خواهد ش��د و احتماال جن��گ تا دهه آتى 
ادامه داشته باش��د. وی پيش بينى كرد كه با آغاز 
تاش ه��ای آمری��کا ب��رای بازس��ازی مناطقى در 

سوریه، روابط با این كشور تغيير یابد.
الزم به ذكر است رئيس هيات مخالفان سوری 
خواهان ازس��رگيری برنامه هایى شد كه آمریکا در 
حمایت از گروه های مخالف دمش��ق بر آنها نظارت 
دارد. نصر الحریری، رئيس هيات مخالفان س��وری 
در گفت وگو با ش��بکه ماه��واره ای "الحرة" آمریکا 
گف��ت: ب��دون حمایت ه��ای آمری��کا از گروه های 
مخالف س��وری آنها طعمه گروه های تروریس��تى 
خواهند ش��د. الحریری فاش ك��رد، گفت وگوها و 
رایزنى هایى درخصوص ازس��رگيری و بازنگری در 
این حمایت ها در جریان است. قرار است كنفرانس 
سوچى در روزهای 29 و ۳۰ ژانویه جاری در شهر 
س��وچى روسيه با مش��اركت همه گروه های مردم 

سوریه برگزار شود.

واشنگتن همچنان كانون بحران سازی در جهان است 

۴۵۰۰ کامیون سالح آمریکایی برای تروریست ها 

اسالم ستيزی در تورنتو
دختر مسلمان یازده س��اله كانادایى در حال عبور از خيابانى 

در »تورنت��و« كانادا بود كه مردی ناش��ناس پس از حمله، با چ�����الش
قيچى اقدام به بریدن روسری او كرد.

در حالى كه هر چند وقت یک بار خبرهایى درباره حمات اس��ام ستيزانه در 
كش��ورهای غربى مخابره مى شود، حاال رسانه ها از حمله یک فرد ناشناس به دختر 

محجبه ۱۱ ساله در شهر تورنتو خبر مى دهند.
»خوال نومن« دختر مس��لمان و محجبه یازده س��اله كانادای��ى روز جمعه )22 
دی ماه( دو بار مورد آزار و حمله مردی ناشناس قرار گرفت؛ مردی كه به نظر مى رسد 
با حجاب او مشکل داشت. این دختر مسلمان كه محصل كاس ششم است، ساعت 
9 صبح جمعه به وقت تورنتو در نزدیکى مدرسه »پالين جانسون« این شهر كانادا دو 
بار مورد آزار یک مرد ناشناس قرار گرفت. این دختر مسلمان درباره این ماجرا گفت: 
»من واقعا ترسيده بودم«. به گفته او، یک مرد در حالى كه قيچى به دست داشت، به 

او نزدیک شد اما پس از فریاد زدن دختر مسلمان، فرد مهاجم متواری شد.
این پایان ماجرا نبود و چند دقيقه بعد، مرد ناشناس باز هم به دختر مسلمان 
نزدیک ش��د و این بار به بریدن روس��ری و از بين بردن حجاب او اقدام كرد. پليس 
تورنتو اعام كرده كه در حال تحقيق درباره این حمله اس��ت و جس��ت وجو برای 
یافت��ن این مرد ناش��ناس ادامه دارد. پليس این ش��هر كانادا اع��ام كرده كه »ما 
نمى دانم انگيزه حمله چه بود و در حال حاضر در حال تحقيق درباره آن به عنوان 
یک حمله برآمده از نفرت هس��تيم«. الزم به ذكر اس��ت كانادا از جمله كشورهایى 
اس��ت كه ادعای حمایت از حقوق بش��ر و آزادی های فردی و دینى سر مى دهد و 
با این ادعا نيز در س��ازمان ملل به پرونده س��ازی عليه سایر كشورها مى پردازد در 
حالى كه خود از محورهای نقض حقوق بشر بوده و به آسانى در این كشور حقوق 
مس��لمانان و بوميان نقض مى شود. نکته قابل توجه آنکه جنایات نيروهای كانادایى 

در افغانستان امری انکار ناپذیر است. 

تکذیب شایعه درگذشت شيخ زکزاکی 
پ��س از آنکه برخى ش��ایعات مبنى بر ج��ان باختن دبيركل 

جنبش اس��امى نيجریه در زندان منتش��ر ش��ده بود، پایگاه حق�وق بش�ر
نيوز رسکيو اعام كرد شيخ زكزاكى زنده است.

ش��يخ زكزاكى، دبيركل جنبش اس��امى نيجریه زنده است اما به مراقبت های 
شدید پزشکى نياز دارد.

این پایگاه در مطلبى نوش��ت: در سراسر نيجریه این خبر پخش شده كه شيخ 
زكزاكى به دس��ت محمدو بوهاری، رئيس جمهور نيجریه مسموم شده و در زندان 
جان باخته اس��ت. اما برخى از گزارش ها حاكى از آن اس��ت كه شيخ زكزاكى هنوز 
زنده است و اخيرا سکته كوچکى را رد كرده است اما به مراقبت های شدید پزشکى 
نياز دارد. گفتنى است از روز شنبه ششم ژانویه 2۰۱8، معترضان در چندین شهر 
مختلف نيجریه به خيابان ها آمدند و خواس��تار آزادی فوری ش��يخ ابراهيم زكزاكى 
به دليل بيماری و ش��رایط جسمانى نابسامان وی ش��دند. نيروهای پليس نيجریه 

تظاهرات شيعيان و اعضای جنبش اسامى نيجریه را در ابوجا سركوب كردند.
ه��زاران نفر از مردم و اعضای جنبش اس��امى نيجریه )IMN( از ش��هرهای 
مختلف این كشور به سمت پایتخت حركت كردند و در خيابان های ابوجا با برپایى 
تظاهراتى گسترده خواس��تار آزادی »شيخ ابراهيم زكزاكى« رهبر جنبش اسامى 
نيجریه شدند. ش��ركت كنندگان در این تظاهرات كه با در دست داشتن تصاویری 
از ش��يخ زكزاكى به سوی سازمان حقوق بش��ر در حركت بودند با حمله نيروهای 

پليس مواجه شدند.
پليس ضد ش��ورش نيجریه به وس��يله گلوله های پاس��تيکى و گاز اش��ک آور 
راهپيمایان را هدف قرار داده و پس از زخمى كردن شماری از آنان، چند نفر را نيز 
بازداش��ت كرد. شيعيان نيجریه خواستار آزادی هرچه سریعتر شيخ زكزاكى شدند 
كه از دسامبر سال گذشته ميادی تاكنون، ارتش نيجریه هرگونه دسترسى به وی 

را غيرممکن كرده است.

یقایی به ترامپ  هشدار 54 کشور آفر
نمایندگان 54 كش��ور آفریقایى در س��ازمان ملل در نشستى 

خط كه چهار ساعت به طول انجاميد، اظهارات اهانت آميز »دونالد س����ر
ترامپ« رئيس جمهور آمریکا عليه مهاجران آفریقایى كه آنها 

را »چاه مستراح« ناميده بود، محکوم كردند.
نمایندگان این كش��ورهای آفریقایى در بيانيه ای ضمن ابراز همبستگى با ملت 
هائيتى و دیگر كش��ورهای آفریقایى اعام كردند كه از این س��خنان ترامپ شوكه 
شده اند و این اظهارات نژادپرستانه و نفرت انگيز ترامپ عليه این كشورها را محکوم 
مى كنند. یکى از نمایندگان كش��ورهای آفریقایى در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه 

گفت كه »این بار ما متحد شده ایم«. 
در حاليکه س��خنان توهين آميز اخير ترامپ درباره مهاجران آفریقایى جنجال 
زیادی را به پا كرده است اما ترامپ در صفحه تویيتر خود سعى كرد كه از جنجال 
به وجود آمده اندكى بکاهد و یک مس��ئول وزارت خارجه آمریکا نيز اعام كرد كه 
دیپلمات های آمریکایى فعال در آفریقا و هائيتى به دولت های محلى تأكيد خواهند 
كرد كه واش��نگتن احترام زیادی برای این كش��ورها قائل است. همچنين سنگال و 
بوتسوانا روز جمعه سفير آمریکا را احضار كرده و مراتب اعتراض و نارضایتى خود به 
اظهارات نژادپرس��تانه ترامپ را اعام كردند. اظهارات یک مسئول عربستانى درباره 
مراكش و اشاره های او به این كشور به عنوان كشوری برای گردشگری جنسى، خشم 
مراكشى ها را به دنبال داشت. تركى آل الشيخ، رئيس هيات كل ورزش عربستان در 
جمع تعدادی از چهره های رس��انه ای و ورزشکاران در برنامه ای در شبکه ماهواره ای 
"روتانا" به ش��کلى غير مس��تقيم گفت كه تمایل دارد باهدف "گردشگری جنسى" 
از ش��هر مراكش خود را به باشگاه منچس��تر یونایتد برساند و این مقصود را بيشتر 

كاربران اجتماعى متوجه شده و به شدت نسبت به آن واكنش نشان دادند. 
نش��ریه آمریکایى »فورچون« نوشت: این تکبر غيرقابل تصور در بسياری از ما 

وجود دارد كه كشوری دیگر را »كثافت خانه« توصيف كنيم. 


