
 لیب�ی: برخی منابع نظام��ی دولت وفاق ملی در 
غرب لیبی از عقب نش��ینی شبه نظامیان وابسته به 
ژن��رال »خلیفه حفتر« از پای��گاه هوایی الوطیه در 
غرب این کش��ور خبر دادن��د.در همین ارتباط یک 
منبع نظامی از نیروه��ای دوت وفاق ملی از تبادل 
حمالت توپخانه ای و شلیک خمپاره بین این نیروها 
و شبه نظامیان حفتر در دو محور الطویشه و الرمله 

در جنوب طرابلس خبر داد.

 مص�ر: پایگاه خبری »العربی الجدید« از ش��روع 
به کار نیروهای مهندس��ی ارتش مصر برای ساخت 
دیوار الکترونیکی پیش��رفته در مرز سینا با نوار غزه 
خبر داد. منابع بومی مصر به العربی الجدید گفتند 
که برخالف دی��وار بتنی که ارتش مصر بیش از دو 
ماه قبل ساخت آن را آغاز کرد، نیروهای مهندسی 
ارتش مصر س��اخت یک دیوار الکترونیکی دیگر را 

در فاصله چند متری از دیوار بتنی آغاز کردند.

 کره جنوبی: »الخان��درو کائو دو بنوس« رئیس 
اتحادیه دوس��تی ک��ره  گفت که اطالعات رس��می 
از س��وی کره ش��مالی دریاف��ت کرده ک��ه طی آن 
گزارش ه��ا درب��اره وخی��م بودن اوضاع جس��مانی 
»کیم جون��گ اون« رهبر کره ش��مالی را ناصحیح 
توصیف کرده است. وی در پیامی در توئیتر نوشت:  
»اطالعات درباره ش��رایط وخیم جسمانی مارشال 

ما، کیم جونگ اون غلط و ناصحیح است.«

 ترکیه: نظامیان ترکی��ه و مزدوران آن ها منازل 
و دارایی های ش��هروندان سوری را در شهرک »تل 
تمر« در حومه ش��مالی الحسکه گلوله باران کردند. 
االخباریه س��وریه گ��زارش داد: نیرو ه��ای نظامی 
ترکیه و مزدوران این کش��ور منطقه »تل تمر« در 
حومه الحس��که را هدف حم��الت خمپاره ای خود 

قرار دادند.

 پاکس�تان: ده ها ت��ن از پرس��نل درمانی ایالت 
پنج��اب پاکس��تان، در اعتراض به فقدان وس��ایل 
حفاظتی در بیمارس��تان ها اعتص��اب غذا کرده اند. 
پرستاران و پزشکان می گویند در خط مقدم تهدید 
کرونا قرار دارند اما کسی به فکر جان آن ها نیست.   
گروه��ی از پزش��کان و پرس��تاران ایال��ت پنجاب 
پاکس��تان در اعتراض به امکان��ات حفاظتی اندک 

بیمارستان ها، اعتصاب غذا کرده اند. 

 انگلیس فروشنده سالح 
به رژیم های سرکوبگر 

فروش سالح از سوی انگلیس به رژیم های سرکوبگر 
در سال گذش��ته میالدی نسبت به سال ۲۰۱۸ تا 

یک میلیارد پوند افزایش داشت.
به نوش��ته روزنامه گاردین، ای��ن افزایش که بیش 
از ۳۰۰ درصد اس��ت، از سوی کمپینرهای کنترل 
تس��لیحات که معتقدند دولت انگلیس منفعت را بر 
حقوق بشر مقدم می داند، به شدت مورد انتقاد قرار 
گرفته است. بر اس��اس آمارهای تحلیلی مربوط به 
فروش سالح که توس��ط دولت لندن منتشر شده، 
در سال ۲۰۱۹ این کش��ور مبلغ ۱.۳ میلیارد پوند 
س��الح به ۲۶ کشور از ۴۸ کش��وری فروخته که از 
سوی "خانه آزادی" آزاد نیستند؛ این موسسه یک 
نهاد حامی دموکراس��ی م��ورد حمایت مالی دولت 
انگلیس اس��ت. همچنین این مبلغ فروش س��الح 
در س��ال ۲۰۱۸ تنه��ا ۳۱۰ میلیون پون��د بود.در 
س��ال ۲۰۱۸، انگلی��س ۱۷۳ میلیون پوند س��الح 
به کش��ورهای داخل لیس��ت دارای "مسائل حقوق 

بشری" وزارت خارجه این کشور فروخته است.
ان��درو اس��میت، از کمپین مقابله با تجارت س��الح 
گف��ت: دولت لندن همیش��ه ب��ه م��ا می گوید که 
چگونه به تقویت کنترل صادرات س��الح می پردازد 
ام��ا آمارها چی��ز دیگری را نش��ان می دهد. صنعت 
اسلحه س��ازی بریتانیا تحت سلطه نقض کنندگان 
حقوق بشر، اس��تبداد و دیکتاتوری است.وی ادامه 
داد: جنگنده های س��اخت انگلی��س و بمب های آن 
صدم��ات و لطمه های جبران ناپذی��ری در یمن به 
جای گذاش��ته اند. این جنگ ده ها هزار تن را به کام 
مرگ کشانده و سیستم بهداشت و درمان آن را در 
برهه ای از زمان که بحرانی است، از بین برده است.

این آمارها ش��اید برای دالالن سالح خوب باشد اما 
این تسلیحات برای چندین سال برای انجام اقدامات 
مستبدانه و نقض قوانین حقوق بشری مورد استفاده 
قرار گرفته اند. در سال ۲۰۱۸، آبزرور گزارش کرد که 
برای پنج سال گذشته، انگلیس با سیستم مجوز باز 

به عربستان موشک و بمب فروخته است.

نیمچه گزارش

علی تتماج 

یمن ک��ه از س��ال ۲۰۱5 آم��اج تجاوز گس��ترده ائتالف 
آمریکایی- س��عودی ق��رار گرفته همچن��ان درگیر جنگ 
و بحران انس��انی اس��ت. نکته قابل توجه آنکه در اقدامی 
تجزیه طلبانه ش��ورای انتقالی جنوب پس از نشستی فوق 
الع��اده بیانیه ای صادر ک��رد و از دیروز از وضع حالت فوق 
العاده، اس��تقالل و خودگردانی در عدن و دیگر استان های 
جن��وب یمن خبر داد. این اق��دام در حالی صورت گرفته 

اس��ت که طی دو هفته اخیر ائتالف سعودی ادعای آتش 
بس را مطرح کرده اس��ت. حال این سوال مطرح است که 
چ��را این جدایی طلبی صورت گرفته اس��ت؟ هر چند که 
دولت مس��تعفی منصور هادی ادعای مخالفت با این اقدام 
را مط��رح ک��رده اما می توان گفت که ع��دم همراهی آنها 
ب��ا کمیته عالی انقالب یمن که مح��ور حمایت از مردم و 
مقابله با متجاوزان است این فرصت را برای تجزیه طلبان 
ایجاد کرده که از ش��رایط بحران��ی برای اعالم این جدایی 
طلبی بهره گیرد لذا رفتارهای دولت مس��تعفی بخشی از 
علل این اقدام می تواند بر ش��مرده ش��ود. نکته دیگر آنکه 
تجزیه طلبان تحت حمایت امارات هس��تند. اماراتی که با 
س��عودی کشتاری گس��ترده در یمن را به انداخت تالش 
دارد تا مانع از اس��تقالل یمن شده که همراهی با القاعده 

و جریان های تروریس��تی بخش��ی از این تح��رکات بوده 
اس��ت. گزارش های نهادهای جهانی نشانگر ابعاد گسترده 
جنایات ام��ارات در زندان های مخفی اش در یمن اس��ت. 
اکنون امارات که نتوانس��ته از طریق نظامی مستقیم یمن 
را تسلیم س��ازد با تحریک جدایی طلبان به دنبال بحران 
س��ازی جدید علیه این کشور اس��ت. نکته قابل توجه آن 
اس��ت که طی هفت��ه های اخیر س��عودی ادعای برقراری 
آت��ش بس را مطرح ک��رده که البته هرگز ب��ه آن پایبند 
نبوده است. می توان گفت که این آتش بس ترفندی برای 
انحراف افکار عمومی از تحوالت یمن و نیز زمینه س��ازی 

برای تقویت جدایی طلبان باشد. 
ائتالف سعودی-آمریکایی که نتوانسته اند به اهدافشان در 
یمن دست یابند و در عین حال با محکومیت گسترده نزد 

اف��کار عمومی جهان مواجه هس��تند برآنند تا با ایجاد فاز 
جدید جنگ یعنی طرح جدایی طلبی در بخش��ی از یمن، 
نیروهای مقاومت و ارتش یمن را درگیر جنگی فرسایشی 
کنن��د. نکته قابل توج��ه آنکه آنها با ادع��ای اینکه جنگ 
داخلی در یمن اس��ت از یک سو بر جنایات خود سرپوش 
می گذارند و از سوی دیگر زمینه را برای خرید تسلیحاتی 
جدید فراهم می کنند. ای��ن اقدامات در حالی صورت می 
گیرد که این جدایی طلبان رسما تحت حمایت متجاوزانی 
همچون امارات هستند و تسلیحات خریداری شده نیز در 
اختیار آنها قرار می گیرد لذا آنچه که زمینه ساز بحران در 
یمن اس��ت همچنان ائتالف متجاوز سعودی – آمریکایی 
اس��ت که تجزی��ه طلبان بعد جدید بحران س��ازی آنان د 

یمن خواهد بود. 

یادداشت

گزارش

اعالم خودمختاری نیروهای تحت تسلط امارات در جنوب 
یمن با واکنش رئیس کمیته عالی انقالب یمن روبرو شد.

»محم��د علی الحوث��ی« رئیس کمیته عال��ی انقالب یمن 
وعض��و ارش��د جنب��ش انصاراهلل یم��ن به اع��الم حکومت 
خودگردان در جنوب یمن توس��ط عناصر ش��ورای انتقالی 

تحت تسلط امارات واکنش نشان داد.
وی در توییتر خود خطاب به دولت مس��تعفی نوشت: چه 
کسی در اجرای توافق ریاض سنگ اندازی می کند؟ با تمرد 
و ش��ورش خوان��دن )این وضعیت( به س��مت ضعیف ترین 
نروید. یا اینکه )بخواهی��د( علیه آن اعالم طوفان جدیدی 
)جنگ جدید( کنید، اگر همانطور که ادعا می کنید جنوب 
یمن را دوس��ت دارید. اکنون توافق ریاض را اجرایی کنید 
تا گفته ما درباره آن درس��ت از آب درنیاید.وی در پایان از 
عبارت »توافق توخالی« برای توافق ریاض استفاده کرد و به 
نحوی آن را به سخره گرفت.وزارت خارجه دولت مستعفی 
یمن این اقدام نیروهای تحت حمایت امارات را ادامه تمرد 
مس��لحانه در آگوست گذشته و اعالم خروج کامل از توافق 
ریاض توصیف کرده اس��ت. ش��ورای انتقالی جنوب پس از 
نشس��ت فوق العاده شامگاه ش��نبه خود بیانیه ای مهم در 
این ب��اره صادر کرد و از بامداد دی��روز از وضع حالت فوق 
العاده، اس��تقالل و خودگردانی در عدن و دیگر استان های 
جنوب یمن خبر داد. نظامیان وابس��ته به ش��ورای انتقالی 
جنوب از تس��لط خود ب��ر بانک ها، بندره��ا و فرودگاه های 
ع��دن به عنوان پایتخت خودخوانده دولت مس��تعفی خبر 
دادند. »اوسان العنش��لی« فرمانده تیپ »العاصفه« وابسته 
به ش��ورای انتقالی جنوب اعالم کرد، این نیروها بر اساس 
دستور ریاس��ت ش��ورای انتقالی، کنترل تأسیسات دولتی 
مانن��د بانک ه��ا، بندرها و فرودگاه ه��ا را در عدن )پایتخت 

خودخوانده دولت مستعفی( دست گرفته اند.
معاون شورای انتقالی جنوب یمن، در واکنش به تصمیم این 
شورا برای اعالم خودمختاری، دولت مستعفی منصور هادی 
را ب��ه نقض مکرر توافق ریاض متهم کرد. »هانی بن بریک« 

معاون شورای انتقالی جنوب یمن و نزدیکترین فرد یمنی به 
دولت امارات، به تصمیم این شورا برای خودمختاری واکنش 
نش��ان داد. به نوشته وبگاه اخبار الیمن، او در صفحه توئیتر 
خود نوش��ت: »شورای انتقالی خواس��تار اجرای کامل توافق 
ریاض اس��ت و بر آن تأکید دارد و هم��واره به اجرای کامل 
آن اقدام کرده است اما دولت ]منصور هادی[ به نقض مکرر 
آن ادامه می دهد.«شورای انتقالی جنوب در سال ۲۰۱۷ در 
جنوب یمن تش��کیل و از همان زمان رقابت میان ابوظبی و 

ریاض به عنوان حامی دولت مس��تعفی یمن در جنوب این 
کشور تشدید شد.این اولین »کودتا«-ی شورای انتقالی علیه 
دولت مستعفی یمن مورد حمایت ریاض نیست بلکه کودتای 
دیگری نیز در س��ال گذش��ته )۱۳۹۸( در عدن علیه دولت 
انجام دادند و درگیری های مسلحانه میان دو طرف طی سه 
سال گذشته ادامه داشت.تشکیل هیأت رئیسه شورای انتقالی 
جنوب در یازدهم می ۲۰۱۷ اعالم شد و ریاست این شورا را 
»عیدروس الزبیدی« بر عهده دارد؛ الزبیدی فعال سیاسی در 

تحرکات جنوب یمن اس��ت و پیش تر پست استانداری یمن 
را بر عهده داش��ته است.فرماندهی شورای انتقالی جنوب را 
۲۶ نفر از جمله »هانی بن بریک« بر عهده دارد؛ بن بریک به 
عنوان نائب رئیس شورای انتقالی جنوب نزدیک به مقامات 

امارات است.
در ادام��ه این گزارش آمده، روابط ش��ورا ب��ا دولت امارات 
از همان ابتدا مش��خص بود. پس از اعالم تش��کیل شورای، 
الزبی��دی و معاون وی بن بریک به عربس��تان رفتند و یک 
هفته در آنجا بودند. س��پس ب��ه امارات رفتند و چند هفته 
در آنجا ماندند و عکس های الزبیدی و بن بریک با مقامات 
امارات��ی و در مقدمه آن »محمد بن زاید« ولی عهد ابوظبی 
منتش��ر شد.در دهم آگوست سال گذش��ته عناصر شورای 
انتقال��ی جن��وب کنترل قص��ر ریاس��ت جمهوری در عدن 
»المعاش��یق« را در اختیار خود گرفتند حدود سه ماه بعد 
پس از این کودتا در پنجم نوامبر ۲۰۱۹ توافق ریاض میان 
ش��ورا و دولت مس��تعفی امضا ش��د. خبر دیگر آنکه چهار 
اس��تان جنوب یمن در بیانیه  هایی مخالفت خود را با اعالم 
خودمختاری ش��ورای انتقالی جنوب تحت حمایت امارات 

اعالم کردند.
خبر دیگر آنکه سازمان پزشکان بدون مرز نسبت به افزایش 
خطر شیوع بیماری ماالریا در یمن همراه با آغاز فصل بارش 
هش��دار داد. جنبش انصاراهلل یمن اع��الم کرد در حمالت 
پنج س��ال اخیر ائتالف عربی به زیرساخت های صنعتی این 
کشور، دس��ت کم ۲۰۰ کارگاه خسارت دیده و ۳۰۰ کارگر 
جان خود را از دست دادند.شبکه ماهواره ای المسیره وابسته 
به جنبش انصاراهلل یمن ب��ه نقل از این جنبش اعالم کرد، 
در طول پنج سال حمالت هوایی ائتالف عربی ضد یمن به 
بخش صنایع این کش��ور ۳۰۰ کارگر جان خود را از دست 
داده و صدها تن دیگر از آنها زخمی شده اند. الشیبانی افزود: 
۲۰۰ تا ۲۲۹ کارگاه و زیرس��اخت صنعتی کوچک، متوسط 
و ب��زرگ در حمالت دش��من تخریب ش��ده و یا خس��ارت 

دیده اند.

ابعاد یک تجزیه طلبی
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مصونیت افراد فاسد در لبنان باید لغو شود
یکی از نمایندگان وابسته به حزب اهلل لبنان خواهان لغو مصونیت افراد 

فاسد در این کشور شد.
 حس��ن فضل اهلل عضو فراکس��یون وفا به مقاومت وابس��ته به حزب اهلل 
لبن��ان تاکید کرد که لبن��ان در مرحله ای قرار دارد ک��ه نیازمند اتخاذ 
تصمیم های جس��ورانه و اس��تثنایی و کنار گذاشتن تمام مصونیت هایی 
اس��ت که افراد فاس��د از آن برخوردار هس��تند.وی در ادامه افزود: حمایت از 
حقوق مردم لبنان و معیشت آنها از هر حساب و کتابی برتر است.فضل اهلل اظهار 
داشت: پرونده حساب های مالی و انتقال پولها به خارج از کشور یکی از بزرگترین 
پرونده های فس��اد در لبنان به ش��مار می رود و این مسئله نیازمند اقدام فوری 
از سوی سیس��تم قضایی برای بازگرداندن اموال و مجازات عامالن آن است. وی 

خاطرنشان کرد: حل این پرونده یک خواسته مردمی به شمار می رود.

اولین پیام رهبر کره شمالی 
رادی��و دولتی کره ش��مالی گ��زارش داد »کیم جون��گ اون« در پیامی از 
کارگرانی که در حال س��اخت شهر جدید این کشور هستند، تشکر کرده 
اس��ت.  خبرگزاری دولتی کره جنوبی »یونه��اپ« به نقل از رادیو دولتی 
کره ش��مالی »دی پی آرکی« روز یکش��نبه گزارش داد »کیم جونگ اون« 
در پیامی از کارگرانی که در حال ساخت شهر Samjiyon هستند، تشکر 
کرد. در گزارش رادیو دولتی کره ش��مالی اما توضیحی درباره وضعیت سالمت 
رهبر این کشور یا فعالیتهای عمومی وی داده نشد. روز پنجشنبه هم آژانس خبری 
مرک��زی کره  گزارش داد کیم پیام تبریکی از رئیس حزب کمونیس��ت روس��یه در 
س��الگرد حضور رهبر کره شمالی در مس��کو دریافت کرده است.۲۲ آوریل، همین 
خبرگزاری گزارش داد کیم جونگ اون به پیام تبریک »بش��ار اسد«، رئیس جمهور 
سوریه در سالگرد تولد »کیم ایل سونگ«، بنیان گذار کره شمالی پاسخ داده است. 

هشدار درباره مسابقه بازگشایی مرزها
وزیر امور خارجه آلمان هشدار داد، باز شدن پیش از موعد مرزهای اروپا به 
روی گردشگران، زحمات هفته های گذشته برای مهار ویروس کرونا را به هدر 
خواهد داد.  »هایکو ماس« وزیر امور خارجه آلمان درخصوص بازگش��ایی 
زودهنگام مقاصد گردشگری در اروپا هشدار داد. ماس در مصاحبه ای گفت: 
»رقابت اروپایی ها بر س��ر این که چه کس��ی زودتر سفرهای توریستی را آزاد 
اع��الم می کند می تواند به خط��رات غیر قابل قبولی منجر ش��ود«. وی در این 
خصوص به یک پیس��ت اسکی در اتریش اشاره کرد که چندی پیش شمار باالیی از 
گردشگران آلمانی در آن به ویروس کرونا مبتال شدند. مقامات اتریش این هفته در سه 
پیست اسکی این کشور، از جمله همین پیست قوانین قرنطینه را زودتر از موعد از 
پیش اعالم شده، لغو کردند. وزیر امور خارجه آلمان هشدار داد: »نباید اجازه دهیم 

موفقیت هایی که در هفته های گذشته به سختی به دست آمده اند هدر بروند«.

فتنه اماراتی 
واکنش ها به اعالم خودمختاری شورای انتقالی جنوب جنوب

 مذاکرات برای عقب نشینی
 آمریکا  از عراق 

س��خنگوی فرمانده��ی کل نیروهای مس��لح عراق گفت که دول��ت در اخراج 
نظامی��ان آمریکایی مصمم اس��ت و مذاکرات در این ب��اره در ژوئن آینده آغاز 

خواهد شد.
س��رتیپ »عبدالکریم خلف« س��خنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق، 
گف��ت که دولت در اج��رای مصوبه پارلم��ان مبنی بر عقب نش��ینی نیروهای 

آمریکایی از کشور به طور کامل طی توافق میان دو طرف، جدی است.
وی افزود: نامه ای که س��فیر آمریکا در بغداد در این باره به »عادل عبدالمهدی« 
نخس��ت وزیر داد، کامال مثبت بود و بررس��ی روابط راهبردی با همه اشکال آن 
میان عراق و ایاالت متحده به طور کامال تفصیلی را شامل می شد که امر مهمی 
به ش��مار می رود.وی توضیح داد: عراق موضوع عقب نش��ینی نیروهای خارجی 
را ب��ه طور کامال جدی و تفصیلی با ایاالت متحده آمریکا بررس��ی خواهد کرد. 
آمریکا با موافقت دولت عراق برای نشان دادن حسن نیت خود، به میزان زیادی 
از ش��مار نیروهای خود در کشورمان کاسته است.سرتیپ خلف افزود: دو کشور 
طی مذاکراتی که در ماه ژوئن آینده برگزار خواهد ش��د، تدوین برنامه و جدول 
زمان بندی ش��ده برای عقب نش��ینی نیروهای آمریکایی از کشور به طور کامل و 
مستند به مصوبات پارلمان عراق را بررسی خواهند کرد و این امر با توافق طرفین 
حاصل می ش��ود. خبر دیگر آنکه یک نماینده پارلمان عراق از فراکس��یون الفتح 
درباره تالش برخی احزاب برای هدف قرار دادن سازمان الحشدالشعبی در األنبار 
و بهانه تراشی این احزاب هشدار داد.»فاضل جابر« نماینده فراکسیون الفتح امروز 
یکشنبه گفت که تالش برای هدف قرار دادن الحشدالشعبی به خصوص از سوی 
برخی احزاب ُس��نی شناخته شده اس��ت و این تالش ها همچنان ادامه دارد. در 
حوزه سیاس��ی عراق نیز خبر می رس��د برخی احزاب سیاسی عراق در مذاکره با 
نخست وزیر مکلف به او پیشنهاد داده اند که دو پست جدید را به کابینه اضافه 
کند تا روند تقس��یم پس��ت ها میان احزاب تسهیل شود. یک منبع آگاه سیاسی 
در عراق گفت که برخی احزاب سیاس��ی این کشور بدون اطالع از سایر احزاب، 
در حال مذاکره با »مصطفی الکاظمی« نخس��ت وزیر مامور تشکیل کابینه عراق 

هستند و از او می خواهند که دو پست جدید به کابینه خود اضافه کند. 

 زندگی اسرای فلسطینی 
در معرض خطر جدی

مرکز مطالعاتی اس��رای فلسطینی اعالم کرد که اقدامات رژیم صهیونیستی در 
زندان های این رژیم برای حفظ جان اسرای فلسطینی پایین تر از حد مطلوب 

بوده و زندگی این اسرا در معرض خطر است.
مدیریت زندانهای رژیم صهیونیس��تی با ضدعفونی کردن س��لولهای اس��رای 
فلس��طینی با مواد شوینده و ارایه ماسک به آنها و برگزاری دادگاههای اسرا به 
صورت ویدیو کنفرانس تالش کرده تا از ش��یوع ویروس کرونا در اسارتگاههای 
اسرای فلسطینی جلوگیری کند، اقداماتی که بطور کامل اسرا را در برابر مقابله 
با ویروس کرونا محافظت نمی کند."ریاض األش��قر" سخنگوی این مرکز تاکید 
کرد که تهدید ویروس کرونا علیه اس��رای فلسطینی همچنان وجود دارد، چرا 
که همه اقدامات الزم برای پیش گیری و حمایت از سالمت اسرا فراهم نیست 
بخصوص آن که اسرای جدید پیش از ورود به اسارتگاهها و تماس با دیگر اسرا 
مورد آزمایش تش��خیص و سالمتی نگهبانها و کسانی که در داخل زندانها کار 
می کنند و با بیرون در ارتباط هستند، مورد بررسی قرار نمی گیرند.وی افزود: 
علی رغم پذیرش تهیه مواد ضدعفونی کننده از س��وی رژیم صهیونیستی، اما 
این موضوع ش��امل همه زندانها نیست و ماس��کهایی که به اسرا داده شده نیز 
کیفیت نامطلوبی داشته و همان نیز در میان همه اسرا توزیع نشده و این رژیم 

جمعیت زندانها را نیز کاهش نداده است.
این سخنگو تاکید کرده که، سازمانهای بین المللی بخصوص سازمان بهداشت 
جهانی باید هیاتی را به ش��کل فوری به اسارتگاههای رژیم صهیونیستی برای 
اطالع از حجم تهدیداتی که علیه اس��رای فلسطینی وجود دارد و  اینکه رژیم 

صهیونیستی جان آنها را در معرض خطر جدی قرار داده، اعزام کند.
این مرکز پیش��تر نیز اعالم کرد که رژیم صهیونیس��تی 5۱ اس��یر فلسطینی 
را بی��ش از ۲۰ اس��ت ک��ه در زندانهای خ��ود حبس ک��رده در حالی که ۱۴ 
اس��یر بیش از س��ی سال است که در این زندانها هس��تند که قدیمیترین آنها 
اس��یر "کریم یونس" است. خبر دیگر آنکه س��ازمان همکاری اسالمی تصمیم 
رژیم صهیونیس��تی برای الحاق اراضی فلس��طینی را نق��ض قانون بین الملل و 

قطعنامه های شورای امنیت توصیف کرد و درباره آن هشدار داد.

 نمی گذاریم قواعد بازی را 
تنهایی بنویسند

وزیر خارجه روسیه با زیر سوال بردن نظم لیبرال در مهار کرونا، از یکجانبه گرایی 
در تعیین قواعد بازی سیاسی جهان انتقاد کرد.

س��رگئی الوروف وزیر خارجه روس��یه در مصاحبه با شبکه یک تلویزیون این 
کش��ور گفت: برخی کش��ورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا نمی توانند در مبارزه 
با کرونا از مس��کو طلب کمک کنند چرا که »برادران بزرگترشان« )کشورها و 

نهادهای کنترل گرا( مخالف چنین اقدامی هستند.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود افزود: هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی 
و به طور یکجانبه تعیین کننده قواعد بازی سیاس��ت جهانی باشد و آنهایی که 
س��عی به انجام چنین کاری دارند در نهای��ت در مواجهه با آنهایی که خواهان 
اثبات حق خود در تعیین دس��تور کار جهان هس��تند؛ فرصتش��ان را از دست 
می دهند. وی اعالم کرد که روسیه نیز به عنوان یک عامل متوازن کننده عمل 
می کند و در این باره افزود: وقتی می گوئیم اجازه نمی دهیم دیگران قواعد بازی 
را به تنهایی تعیین کنند منظورمان این است که قواعد نباید فقط از سوی یک 
یا ۲ کشور تعیین شوند.الوروف در ادامه از اینکه کشورهای استرالیا، انگلیس و 
شماری از کشورهای اروپایی، همصدا با آمریکا، خواستار غرامت گرفتن از چین 
با طرح ادعاهایی چون پنهانکاری و بی مس��ئولیتی هستند انتقاد کرد و گفت: 
با همه گیر ش��دن کرونا برخی از روندهای رایج در ۲ دهه اخیر، ش��دت گرفته 
است.وی همچنین با مثال زدن موفقیت کشورهای آسیایی نظیر کره جنوبی، 
سنگاپور و ژاپن در مهار کرونا، اظهار داشت: هیچ یک از آنها مقید به لیبرالیسم 
نیستند حال آنکه او قصد طرح این ادعا را ندارد که سردمداران دموکراسی در 
مهار کرونا با مش��کل مواجه هستند. مشاور کاخ کرملین نیز می گوید در دوره 
پس��اکرونا، روند جهانی شدن کند می شود و کشورها ترجیح می دهند تحوالت 
داخلی را نس��بت به موارد جهانی در اولویت قرار دهند.»ماکس��یم اورشکین« 
مش��اور والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روس��یه، می گوید بعد از بحران کرونا، 
نظ��ام حاک��م بر روابط بین المل��ل از بُعدی جدید، مورد بازنگ��ری قرار خواهد 
گرفت. وی ادامه داد: تمام موسسات بین المللی مورد تجدید نظر قرار می گیرند 

حال آنکه اغلب آنها در مواجهه با این بحران به مشکل برمی خورند.


