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تحلیل روز

«ســرگئی الوروف» ،وزیر خارجه روسیه
در نشســت بــا «گرلیک رادمــان» ،همتای
کــروات خــود بــا تأکید بــر تبعیض آشــکار
علیــه کرواتهــا در بوســنی و هرزگوویــن،
خواســتار تعهد بــه پیمان «دایتون» شــد.
ناظــران ایــن اقــدام روســیه را در آســتانه
جنــگ احتمالــی مســکو بــا ناتــو و غــرب،
یارکشــی تازهای در اروپــا میدانند تا جبهه
اســتراتژیک خود را در ایــن منطقه تقویت
کند.

«شــی جیــن پینــگ» ،در نشســت
مقامــات ارشــد کمیتــه مبــارزه با فســاد
چیــن اعــام کرد هیــچ فرصتــی در این
مســیر بــه متخلفــان داده نمیشــود.
تحلیلگران معتقدند در ســال  2022که
مهمترین برهه برای حزب کمونیســت
و چیــن بــه شــمار مــیرود ،تقویــت
فعالیتهــای دولت در راســتای مبارزه
با فســاد ،مسیر دســتیابی به اهدافش را
شفاف و باثبات میکند.

برخی از مردم رژیم صهیونیستی علیه نخست وزیر این رژیم تظاهرات کردند

بازگشت معترضان به خیابان

بنفشــه غالمــی /در حالــی کــه «نفتالــی
بنــت» ســرگرم مداخلهجویــی در
کشــورهای دیگــر اســت گزارشهــا
حاکــی از آن اســت ،هــر روز بیشــتر
از روز قبــل بــر دامنــه اعتراضهــا در
ســرزمینهای اشــغالی بــه شــخص او
بــه عنــوان نخســتوزیر و دولــتاش
افــزوده میشــود و نه تنها فلســطینیان
که شــهروندان خود رژیــم و همین طور
اعراب بادیهنشین نقب نیز به اقدامات
این دولت معترض هستند.
بــه گــزارش ســایت روزنامــه «تایمز
اســرائیل» عصر سهشــنبه هزاران نفراز
حامیــان جنــاح راســت در شــهرهای
مختلــف ســرزمینهای اشــغالی
فلسطین دست به تظاهرات اعتراضی
زدنــد .بــه گفتــه ســازماندهندگان این
اعتــراض شــمار شــرکتکنندگان در
ایــن تجمــع سراســری بــه بیــش از 20
هزار نفر میرســید .این در حالی اســت
کــه فراخوانهــای ســازماندهندگان
ایــن تجمــع در حــال افزایــش اســت و
هــر بــار بــر تعــداد شــرکتکنندگان در
ایــن اعتراضها افــزوده میشــود .آنها
در دور جدیــد تجمــع خــود ،اعــام
کردنــد ،بــرای کســانی کــه بهدلیــل
شــرایط کرونایــی حاضر به تــرک خانه
خــود نیســتند و یــا در قرنطینــه بــه ســر

میبرنــد ،تجمعــی آنالیــن بــه راه
انداختنــد .ســازماندهندگان اعتــراض
میگوینــد« :ما اقدامــات دولت بنت را
قبــول نداریــم و معتقدیــم او در حــال
زیــر پــا گذاشــتن ارزشهــای ما اســت.
بنــت خطــری واقعی بــرای موجودیت
و هویــت مــا اســت .بنابرایــن بایــد بــه
خیابانها برویم و اعتراض کنیم».
در حال حاضر حامیان حزب لیکود
(حزب نتانیاهو) و حزب راست افراطی
مذهبــی اســرائیل بــه ایــن اعتراضهــا
پیوســتهاند .در تجمــع اعتراضــی
سهشــنبه عصــر معترضــان ضمن ســر
دادن شعارهایی علیه «نفتالی بنت» از
او خواستند استعفا کند .بر پالکاردهایی
که آنها در دســت داشــتند ،شــعارهایی
ماننــد «بنــت خطری بــرای اســرائیل»
دیــده میشــد .معترضــان همچنیــن
بــه یکی از پاســگاههای پلیــس در کرانه
باختری حمله کرده و دست به تخریب
بخشی از آن زدند.
«بنت» که یک سیاســتمدار راستگرا
و از حزب «یمینا» اســت ،ســال گذشته
میــادی بــرای آنکــه بتوانــد بــه بحران
تشکیل دولت در سرزمینهای اشغالی
پایان دهد با جنــاح عربی راعم ائتالف
کــرد .این اقــدام او با واکنــش تند جناح
راســت افراطــی مواجه شــده اســت که

معتقدنــد ،وی نبایــد با اعــراب ائتالف
میکــرد .معترضــان دیروز نیــز تصاویر
«نفتالی بنت»«،یائیر الپید» و «منصور
عباس» را دردســت داشــتند تــا به این
کابینــه ائتالفــی اعتــراض کننــد .ایــن
در حالــی اســت کــه بــه زعــم ناظــران
ایــن دســت اقدامات بــا توجه بــه اینکه
ســازمان دهنــدگان ایــن اعتــراض از
حامیــان «بنیامیــن نتانیاهــو» هســتند
باعــث تعمیــق شــکافهای موجــود
در ســرزمینهای اشــغالی فلســطین
میشود.
ëëرویارویی بنت با بادیهنشینان
با این حال تنها راســتهای افراطی
سرزمینهای اشغالی فلسطین نیستند
که به دولــت «بنت» اعتراض میکنند.
بــه نوشــته روزنامــه صهیونیســتی
«هاآرتــص»« ،بنــت» دردســرهایی نیز
بــا بادیهنشــینان نقــب دارد کــه دیــروز
پلیــس رژیــم صهیونیســتی  30نفــر از
آنهــا را دســتگیر کــرد .ایــن در حالــی
اســت کــه فعــاالن حقــوق بشــری و
همینطــور فعاالن بادیهنشــینان نقب
تأکیــد میکنند اقدام پلیس غیر قانونی
اســت و بر همین اساس قصد دارند به
تظاهرات خود مقابل دادگاههای رژیم
صهیونیســتی که از روز سهشــنبه شروع
شــده ،ادامــه دهند تــا نه فقــط این 30
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مدرســه ســنت جوزف در شــهر کوچک گنج باســودا واقع در ایالــت مادیا پرادش
هند ظاهراً یک آموزشگاه مدل غربی است و به واقع نیز توسط کلیسای کاتولیک
منطقــه مدیریــت میشــود اما حقیقــت امر این اســت که فقط یک درصــد از کل
ساکنان مادیا پرادش مسیحی هستند.
آمــار میگوینــد اکثر قریب به اتفاق ســاکنان این ایالت تابــع مذاهب بودایی و
اســام هســتند اما هیأت حاکمــه منطقه به بهانــه تالش جامعه مســلمان برای
جذب مســیحیان به ســمت خود آنها را دائماً ســرکوب میکنند .در همین ارتباط
در ماه اکتبر ( 2021مهر  )1400محلهای تازه از سوی هندوها به این مدرسه صورت
گرفت و با اینکه تلفات جانی به جای نماند اما  26هزار دالر خسارت به ساختمان
و تجهیزات مدرســه حاصل آمد ،اینگونه تهاجمها شــامل اقلیتهای قومی هم
شــده اما بیشــترین گروه و تبار متضرر شده در ســالهای اخیر مسلمانان بودهاند.
در سال  ،2021هندوها  486فقره حمله به محلهای گردهمایی مسلمانان انجام
دادند و این یک رکورد تازه از زمان شروع این تهاجمها (در سال  )2014به حساب
میآمــد .پلیــس منطقه در اکثــر دفعات از قبــل در جریان اینگونــه رویدادها قرار
گرفته اما با تأســی جســتن به خط کلی دولت دهلینو هشــدارها را نادیده گرفته
و بارهــا به جای پیگرد حملهکنندگان ،اقدام به بازداشــت ضرب و شــتم شــدهها
کرده اســت .مسلمانان نیز با قطع امید از سیســتمهای قضایی هند به جای ارائه
مشــکالت گسترده رسمی به دادگاهها ،در سال سپری شــده فقط  34پرونده را در
دادگاههــا مفتــوح کردهاند که طبعاً به فرجام روشــنی هم منجر نشــدهاند .دولت
مرکــزی هنــد بــا هدایت نارنــدرا مودی همچون اســاف خود چشــم بــه روی این
حقیقت بســته است که حداقل  200میلیون مســلمان در این کشور ساکناند و به
جای راضی نگهداشتن آنها ،انواع تندرویها را در حق آنان پایهگذاری کرده است.
بدتــر از هر چیزی ســایتها و مراکز تبلیغــی گروههای تنــدرو و هندوهای افراطی
است که از تصاویر و الفاظی زشت برای توصیف مسلمانان سود میجویند .بهانه
هندوهــا بــرای انجام این تحقیرهــای فرهنگی ،متهم کردن مســلمانان به تالش
برای برکناری مودی و به قدرت رساندن غیر هندوها در این کشور بوده است ،حال
آنکــه مراجع قضایی هند هیچ مدرک محکمهپســندی را در این خصوص نیافته
و واهــی بون این ادعا بارها به اثبات رســیده اســت .در دو مــاه اخیر در اجتماعات
هندوها در دو شهر عمده بمبئی و کلکته ،سخنرانان با تحریک گروههای هندو به
صراحت از آنها خواستهاند که اسلحه بدست گیرند و مسلمانان را از صحنه خارج
کنند .جیری پرابود هاناند رهبر گروه تندرو «ارتش دفاعی هندو» نیز گفته است راه
رســیدن به هدف و خلق یک هند کاملتر و ســالمتر تأسی به سیاستهای دولت
میانمار اســت .نارندرا مودی و حزب حاکم وی (باهاراتیا جاناتا) از پاسخگویی در
اینخصوص طفره رفته و سکوت اختیار کردهاند ولی آمار نشان میدهد بیشترین
موارد تحرکات و اقدامات ناگوار علیه مجامع مســلمانان براثر ســخنرانیهای تند
اعضای شــاخص همین حزب صورت گرفته و فقط در چهار ماه اخیر میزان رشد
این حمالت به رقم خیره کننده  140درصد بالغ شده است .این درحالی است که
دولت مودی در حمایت از برخی اقلیتهای قومی که با کابینه او همســو هســتند
کوشــا بوده اســت .تعداد نمایندگان همــه اقلیتها در مراکز و پســتهای دولتی
ناچیز است اما محرومتر و مغبونتر از هر کس مسلمانان هستند که هدف اصلی
گروههای تندرو بوده و بشدت متضرر شدهاند.
ëëمنبعEconomist:

ایندیپندنت (بریتانیا)

گلوبال تایمز (چین)

نخســت وزیــر انگلیــس کــه چنــد
هفتــهای اســت به خاطــر افشــای فیلم
میهمانــی جنجالــی کریســمس ســال
گذشــته ســیبل انتقــادات فــراوان بویژه
از ســوی احــزاب رقیــب شــده ،مدعــی
اســت کســی به او ممنوعیــت حضور در
میهمانــی بــاغ نخســت وزیری در ســال
 2021را اعــام نکــرده بود .امــا این ادعا
او را کــه خــود اعمال کننــده قوانین بود،
سوژه رسانهها کرده است.

دور نما
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دولت دهلینو سکوت کرده است

رشد چشمگیر حمالت تندرو ها به مسلمانان هند
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نفــر که دهها نفــر دیگر از بادیهنشــینان
معتــرض را آزاد کنــد .بادیهنشــینان
نقــب اعرابــی هســتند کــه در صحــرای
نقب زندگی میکنند .دولت تلآویو که
خواهان اسکان آنها در برخی شهرکها
و تغییــر بافت آنها اســت ،هیچ امکانی
از قبیل آب آشــامیدنی و برق در اختیار
آنــان نمیگــذارد و همیــن باعث شــده
ایــن بادیهنشــینان در دهههای گذشــته
نســبت بــه دولــت معتــرض باشــند.
اخیــراً نیــز بعــد از اینکه تلآویو دســتور
جنــگل کاری در زمینهــای کشــاورزی
ایــن بادیهنشــینان را صــادر کــرد ،ایــن
اعتراضها شدت بیشتری گرفته است.
بزرگتریــن ایــن اعتراضهــا روز جمعه
مقابل شــهرداری بئر ســبع رقم خورد.
 30نفری که دیروز بازداشــت شــدند در
همیــن تجمــع اعتراضی شــرکت کرده
بودنــد .به گفتــه پلیس تا کنــون  96نفر
از بادیهنشــینان معتــرض دســتگیر

شــدهاند .امــا گروههــای حقوق بشــری
حامی بادیه نشــینان این رقم را تا 155
نفر اعالم کردهاند.
ایــن در حالــی اســت کــه بــه گفتــه
«مــروان ابوفریــح» ،کــه ریاســت مرکــز
حقوقــی اقلیتهــای عــرب اســرائیل را
در دســت دارد ،بــه خبرنــگاران گفتــه
اســت« :پلیــس اســرائیل در تمدیــد
بازداشــتهای خود فرقــی بین کودکان
و بزرگســاالن قائــل نمیشــود کــه خود
یــک نــوع تخلــف اســت .ضمــن اینکه
پلیــس هیچ اقدامــی بــرای بازجویی از
ایــن افــراد و تعییــن اتهامشــان انجــام
نداده که این هم تخلفی دیگر اســت».
ایــن در حالی اســت که «طلب الســنا»،
رهبــر بادیه نشــینان نقب نیــز میگوید:
«حضــور در هــر تظاهراتــی حــق هــر
شــهروندی اســت و پلیــس وظیفــه
دارد از معترضــان در اعتراضهــای
مسالمتآمیز محافظت کند».

ëëجاسوسی از معترضان
دولــت «بنــت» در حالــی رویــاروی
معترضــان اســت کــه دیــروز روزنامــه
صهیونیســتی «اســرائیل هیوم» دست
بــه افشــاگری دیگــری از وضعیــت
اجتماعــی در ســرزمینهای اشــغالی
فلســطین زد و خبــر داد پلیــس ایــن
رژیــم از نرمافزار جاسوســی پگاســوس
علیــه مخالفــان داخلــی اســتفاده
میکنــد .بنا بر این گــزارش پلیس رژیم
صهیونیســتی در ســال  2020با استفاده
از نرمافــزار جاسوســی پگاســوس از
رهبــران معترضان «پرچم ســیاه» ،دو
شــهردار مظنــون بــه فســاد و همچنین
شمار زیادی از شــهروندان معترض به
اقدامات دولت وقت تل آویو جاسوسی
کــرده اســت .بــا این حــال پلیــس رژیم
صهیونیســتی دیــروز مدعــی شــد ،این
اتهامات بیاســاس اســت .امــا مدرکی
دال بر رد این اتهامات ارائه نکرد.

یک سال پس از حمله به کاخ کنگره امریکا

وکالی «ترامپ» احضار شدند

Ap

زهــره صفــاری /کمیتــه ویــژه تحقیــق
مجلــس نماینــدگان امریــکا در پرونــده
آشــوب کپیتال هیل بــا احضار مهرههای
اصلــی «اتاق جنــگ» رئیــس جمهوری
ســابق ،خواســتار شــهادت و ارائه اســناد
متقــن دربــاره پروســه تغییــر نتایــج
انتخابات شد.
بــه گــزارش «گاردیــن» ،در احضاریه
جدیــد ایــن کمیتــه عــاوه بــر «رودی
جولیانــی» ،وکیــل شــخصی «ترامــپ»
نــام «بوریــس اپشــتین» دســتیار وی،
«ســیدنی پــاول» و «جنــا الیــس» کــه به
عنــوان کلیدیترین اعضــای تیم قضایی
ترامــپ ،از ادعــای بیاســاس رئیــس
جمهــوری ســابق امریــکا دربــاره بــروز
تقلــب در انتخابات و باطــل کردن نتایج
دفــاع میکردنــد ،دیــده شــده اســت .در
همیــن حــال «بنــی تامپســون» ،رئیــس
کمیته بررســی در بیانیــهای دلیل احضار
ایــن افــراد را اینگونــه بیان کــرد 4« :فرد
احضار شــده یا بدون هیچ سند و مدرکی
از فرضیههایی درباره تقلب در انتخابات
دفــاع کردنــد یــا در جریــان تالشهــای
ترامپ برای توقف شمارش الکترونیکی
آرا از نزدیکترین افراد به رئیس جمهوری
ســابق بودهاند ».امــا به بــاور ناظران این
اقدام کمیته ،چالش جدیــدی را در روند
تحقیقات ایجاد خواهد کرد چراکه وکالی
ترامــپ را مجبــور میکند شــواهدی ارائه
کنند که غیرقانونی بودن اقدامات آنها را
باطل سازند.
«تامپسون» علت احضار «جولیانی»
را تحقیــق دربــاره تالشهــا بــرای ابطال
پیــروزی «بایــدن» ،ترغیــب ترامــپ بــه
توقیف غیرقانونی دستگاههای شمارش

آرا و فشــار بــر برخــی قانونگــذاران برای
ابطال نتایج عنوان کرد.
ایــن در حالــی اســت کــه بــه نوشــته
«رویتــرز»« ،روبــرت کاســتلو» ،وکیــل
جولیانــی ،احضــار موکلــش را یــک
«نمایــش سیاســی» میدانــد چراکــه
«جولیانــی» از مصونیــت قضایــی و
اجرایــی برخوردار بوده اســت .وی گفت:
«فکر نمیکنم موضوعی باشد که موکلم
درباره آن شهادت بدهد».
«پــاول»« ،جولیانــی» و «الیــس» در
جریان کمپین ترامپ در  19نوامبر 2020
در سخنرانی مشترکی اطمینان دادند که
پیــروزی «بایــدن» در انتخابــات را باطل
خواهنــد کــرد« .پــاول» حتــی متعهد به
افشــای اســنادی شــد که هزینه ســنگینی
بــرای کاندیدای پیروز انتخابات ریاســت
جمهــوری  2020امریــکا خواهد داشــت.
امــا این ادعا حتــی کمپین ترامــپ را نیز
نگران کرد و با بیاســاس خواندن ادعای
«پاول» از او فاصله گرفتند.
پــس از آن در ماه ژوئن دادگاه امریکا
پروانــه وکالــت «جولیانــی» را بــه خاطــر
بیانیههــای دروغ و انحــراف تحقیقــات
دربــاره تخلفــات انتخابــات بــه حــال
تعلیــق درآورد .بــا ایــن شــرایط کمیتــه
تحقیــق کنگــره امیدوار اســت بــا تکمیل
تحقیقــات ایــن پرونده گــزارش بدوی را
تــا تابســتان و گــزارش نهایــی را در پاییز
اعالم کند .در همین راســتا «ســیانان»
فهرســتی از مکالمــات «اریــک ترامپ»،
یکــی از فرزنــدان «ترامــپ» و «کیمبرلی
گویفویلــه» ،نامــزد «دونالــد ترامــپ
جونیــور» فرزنــد دیگر رئیــس جمهوری
ســابق را در دســت بررســی قــرار داده

جولیانی در صدر اسامی جدید احضار شدگان

اســت .ایــن کمیتــه درصــدد اســت بــا
جمعآوری مدارک ،دادخواست قضایی
نیز علیه «دونالد ترامپ» به دادگســتری
امریــکا ارائــه کنــد .چنین اقدامــی گرچه
نمادین اســت اما فشــارهای سیاســی بر
«مریک گارلنــد» دادســتان کل امریکا را
بــرای محکــوم کــردن «دونالــد ترامپ»
بیشتر خواهد کرد .این در حالی است که
روزنامــه «گاردین» انگلیس در گزارشــی
رابطــه مســتقیم کاخ ســفید و «اتــاق
جنگ» ترامپ در هتل «ویالرد» را افشــا
کرده که نشــان میدهد رئیس جمهوری
سابق امریکا شخصاً دستور توقف جلسه
رأی اعتماد به «بایدن» را داده است .در
عمــل نیز این دســتور به آشــوب  6ژانویه
در کاخ کنگره ختم شد.
ëëدردسر جدید ترامپ
درخواســت قاضــی «لتیتیــا جیمــز»
دادســتان نیویورک بــرای احضار «دونالد

العامری معرفی گزینه برای نخستوزیری عراق را تکذیب کرد

دوخط خبر

در پــی انتشــار اخبــار و
گمانهزنیهایــی مبنــی بــر اقــدام
کمیتــه هماهنگــی شــیعیان عــراق
موســوم بــه «االطــار التنســیقی»
(چهارچوب هماهنگی) در معرفی
نامــزد نخســتوزیری« ،هــادی
العامــری» رئیــس ائتــاف الفتــح
اخبار منتشر شــده در این خصوص
را تکذیب کرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس،
دفتر اطالعرســانی هادی العامری
طی بیانیهای که نســخهای از آن در
«بغــداد الیــوم» منتشــر شــد؛ با رد
این اخبــار اعالم کرد« :از رســانهها

میخواهیــم دقــت و تأمــل داشــته
باشند و اطالعات را از منابع رسمی
دریافت و منتشر کنند».
برخی رسانههای عراقی به نقل
از چهرههای سیاسی این کشور طی
چنــد روز اخیــر از نامزدی شــماری
از شــخصیتهای سیاســی بــرای
پســت نخســتوزیری عــراق خبــر
دادنــد .دیــروز همچیــن یــک منبع
در جریــان صــدر عــراق اعــام کرد
که ،حیــدر العبــادی ،رئیس ائتالف
«النصــر» جــزو گزینههــای احــزاب
عــراق بــرای ریاســت دولــت جدید
ایــن کشــور نیســت .ایــن اظهــارات

پــس از آن مطرح شــد که یک منبع
در چهارچــوب هماهنگی شــیعیان
عراق به شفق نیوز گفته بود که این
کمیتــه درصــدد نامــزدی العبادی
و محمــد توفیــق عــاوی در مقابل
فهرســت جریــان صــدر شــامل
مصطفــی الکاظمــی و چنــد چهره
وابســته به این جریان برای تصدی
پســت نخستوزیری اســت .برخی
منابــع نیــز ادعــا کردند کــه مقتدی
صــدر رهبر جریــان صــدر موافقت
کرده است که نامزد کمیته شیعیان
در لیســت نامزدهــای منصــب
نخستوزیری قرار گیرد.

جونیــورز» و «ایوانــکا ترامــپ» -دو فرزند
ارشــد رئیــس جمهــوری ســابق امریــکا -
«ترامــپ» را بــه خشــم آورده اســت .بــه
نوشــته «نیویورک تایمز»« ،جیمز» علت
احضــار فرزنــدان «ترامــپ» را بررســی
بیشــتر در پرونده فســاد در شرکت تجاری
وابســته بــه آنها اعــام کرده و گفــت« :در
اورق دادگاه ،ایــن شــرکت فعالیتهــای
خرابکارانــهای دارد کــه بــرای تکمیــل
تحقیقات نیاز بــه احضار فرزندان ترامپ
داریــم ».اما «دونالد ترامپ» در برابر این
درخواســت آرام نمانده است و به نوشته
«وال اســتریت ژورنــال» ،او از یــک قاضی
خواســته تا احضار فرزندانش را تا تکمیل
تحقیقــات قضایــی بــه تعویــق بینــدازد.
شــرکت «ترامــپ» متهــم اســت بــا ارائه
شــاخصهای جعلــی عــاوه بــر وامهای
کالن و پوشــش بیمهای در میزان مالیات
نیز تخفیف قابل توجهی گرفته است.
ëëرویتــرز :همزمــان بــا افزایــش فشــارها
بــر «بوریــس جانســون» بــرای اســتعفا از
نخســتوزیری انگلیس ،احتمال شــورش
همحزبیهایاوپررنگشدهاست.
ëëشــبکه «کان» :کانال تلویزیونی اسرائیل
از آغــاز رایزنیهای گســترده میــان تلآویو
و آنــکارا دربــاره ســفر احتمالــی «اســحاق
هرتــزوگ» ،رئیــس رژیم صهیونیســتی به
ترکیهخبرداد.
ëëواشنگتنپســت :در شــرایطی کــه احتمال
صفآرایــی روســیه و غــرب تقویــت شــده
اســت« ،آنتونی بلینکن» وزیر خارجه امریکا
درصــدد برآمــده بــرای کاهــش تنشهــا در
موضوع اوکراین با «سرگئی الوروف» همتای
روسیاشدرحاشیهنشستژنودیدارکرد.

