
حقوق بشر آمریکایی هر روز بیش از گذشته رنگ می بازد 
چنانکه گزارش ها حاکی اس��ت ش��مار معترضان آمریکایی 
که در جریان اعتراضات اخیر این کش��ور دستگیر شده اند 
از مرز ده هزار نفر گذش��ته اس��ت در حالی که سرکوب با 
گازهای ش��یمیایی همچنان اولویت ماشین سرکوب رژیم 

حاکم بر آمریکاست.
 رس��انه های آمریکا گزارش داده اند شمار افرادی که ظرف 
یک هفته گذش��ته در جریان اعتراضات به نژادپرس��تی و 
خش��ونت پلیس در این کشور دستگیر شده اند از ۱۰ هزار 
نفر گذشته است. آمارهای گردآوری شده توسط خبرگزاری 
آسوش��یتدپرس نشان می دهد بیش��ترین دستگیری ها در 
لس آنجلس اتفاق افتاده اند و یک چهارم بازداشت ها مربوط 
به این ش��هر است.  تنها شهر دیگری که آمارهایی نزدیک 
به لس آنجلس دارد نیویورک با ۲۰۰۰ دس��تگیری اس��ت. 
»مای��کل مور«، از افس��ران ارش��د اداره پلیس لس آنجلس 
گفته دس��تگیری ۲۵۰۰ نفر در این ش��هر ب��ه دلیل عدم 
توج��ه به دس��تورات پلیس برای متفرق ش��دن و یا نقض 
قوانی��ن قرنطینه صورت گرفته اس��ت. عده ای هم به دلیل 
ارت��کاب جرائمی نظیر س��رقت، غارت، حمله به افس��ران 
پلیس و جرائم دیگر دس��تگیر ش��ده اند. آمریکا در روزهای 
گذش��ته، پس از انتش��ار فیلمی از قتل نژادپرس��تانه یک 
مرد سیاه پوس��ت به دست افس��ر پلیس به صحنه اعتراض 
یکپارچه علیه نژادپرس��تی و خش��ونت پلیس تبدیل شده 
اس��ت.  فیلمی منتش��ر ش��د که نش��ان می داد یک افسر 
سفیدپوس��ت زانویش را روی گردن یک مرد سیاه پوس��ت 
گذاش��ته اس��ت. این حادثه به مرگ مظنون سیاه پوس��ت 
که »جورج فلوید« نام داش��ت منجر ش��د. در همین حال، 
اختالفات در دول��ت »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا 
برای س��رکوب اعتراضات علنی شده و تا جایی پیش رفته 
که »مارک اس��پر«، وزیر دفاع آمری��کا به دلیل ابراز نظری 
مخالف با ترامپ به اخراج تهدید ش��د. جان لوئیس یکی از 
قانونگذاران دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا،  نسبت به 
تصمیم رئیس جمهور این کش��ور برای اعزام نیروی نظامی 
به منظور س��رکوب تظاهرات هش��دار داد. سخنگوی کاخ 

س��فید احتمال اس��تفاده از ارتش برای سرکوب اعتراضات 
علیه نژادپرس��تی و خشونت پلیس را رد نکرد. این سخنگو 
در پاس��خ به س��ئوالی درباره احتمال اس��تفاده از نظامیان 
ارت��ش برای س��رکوب اعتراضات در آمری��کا گفت: »برای 

ترامپ همه گزینه ها روی میز است.«
ویدئویی بتازگی منتش��ر ش��ده که نشان می دهد نیروهای 

پلی��س آمری��کا در ش��هر »ش��ارلوت« ایال��ت کارولینای 
ش��مالی معترض��ان را محاص��ره کرده اند، به س��مت آنها 
مواد ش��یمیایی پرتاب می کنند و حتی اج��ازه فرار نیز به 
آنها نمی دهند.در یکی از جدیدترین خش��ونت های پلیس 
آمری��کا علیه معترضان، ویدئویی در ش��بکه های اجتماعی 
منتش��ر شده است که افسران پلیس آمریکا در »شارلوت« 

ایال��ت »کارولین��ای ش��مالی« را در حالی نش��ان می دهد 
ک��ه معترضان به قتل »جورج فلوید« ش��هروند ۴۶ س��اله 
سیاهپوس��ت آمریکایی را در محوط��ه ای محاصره کرده و 
به س��مت آنها گاز اش��ک آور و دیگر مواد شیمیایی پرتاب 
می کنند و اجازه فرار به آنها نمی دهند. کمیسر عالی حقوق 
بش��ر سازمان ملل در پی قتل »جورج فلوید« به دست یک 
مأمور پلیس آمریکایی، از نژادپرس��تی ساختاری در آمریکا 
انتق��اد ک��رد. رهبر کلیس��ای کاتولیک در ی��ک اظهارنظر 
درباره اعتراضات سراس��ری در آمری��کا در محکومیت قتل 
نژادپرس��تانه »جورج فلوید« شهروند سیاه پوست ۴۶ ساله 
این کشور به ش��دت درباره »آشوب اجتماعی« این کشور 
ابراز نگرانی کرد. رئیس جمهور آمریکا مدعی ش��ده او حین 
درگیری معترضان با مأموران س��رویس مخفی آمریکا فقط 

برای مدت کوتاهی به پناهگاه کاخ سفید رفته است.
در همین حال تظاهرات هزاران نفری در فرانسه در اعتراض 
به رفتارهای خش��ونت بار و تبعیض آمیز نیروهای پلیس، با 
ورود نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد.رئیس جمهور 
آمریکا در مصاحبه  با یک ش��بکه رادیویی آمریکایی تهدید 
کرد اگر مقامات شهر نیویورک معترضان را سرکوب نکنند 
خودش برای س��ر و س��امان دادن به اوض��اع اقدام خواهد 

کرد.
نکته قابل توجه آنکه نخس��ت وزیر استرالیا ضمن اذعان به 
وجود تبعیض نژادی در این کش��ور، درخصوص رس��یدن 
م��وج تظاهرات ضدنژادپرس��تی به اس��ترالیا هش��دار داد. 
تصاوی��ر بارگذاری ش��ده در پایگاه اینترنتی توئیتر نش��ان 
می ده��د ک��ه نیرو های پلیس در ش��هر پورتلن��د در ایالت 
اورگان در غرب آمریکا به س��وی ی��ک اردوگاه چادرِی بی 
خانمان ها در این ش��هر گاز اشک آور شلیک می کنند. خبر 
دیگر آنکه فراکسیون حزب اهلل در پارلمان لبنان اعالم کرد: 
خش��ونت علیه ش��هروندان آمریکایی نشان می دهد ادعای 
آزادی بیان و دموکراسی در این کشور دروغ است. الزم به 
ذکر اس��ت پلیس آمریکا یک جوان التین تبار ۲۲ ساله را 
در حالی که زانو زده و تس��لیم شده بود، با شلیک ۵ گلوله 

به قتل رساند.

 بحری�ن: ائتالف جوانان انقالب ۱۴ فوریه بحرین 
برگزاری کنفرانس اعانه دهندگان به یمن در ریاض را 
دروغین خواند و گفت به جای برگزاری کنفرانس های 
دروغی��ن، بانک مرکزی به صنع��اء بازگردد. جنبش 
جوانان ۱۴ فوریه بحرین در بیانیه ای هدف نشس��ت 
موسوم به »کنفرانس کمک به یمن« را گمراه سازی 
دانس��ت و گفت نیروهای ائتالف س��عودی جرایمی 
وحش��یانه در یمن مرتکب شدند و جنگ علیه این 

کشور باید فورا متوقف شود.

 روسیه: »دیمیتری پسکوف« سخنگوی کرملین 
در جم��ع خبرن��گاران اع��الم کرد ک��ه »والدیمیر 
پوتی��ن« رئیس جمه��ور روس��یه برنام��ه ای برای 
گفت وگوی تلفنی با »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمری��کا و مقام های س��عودی طی روزه��ای آینده 
ندارد. پس��کوف در ادامه تصریح کرد که »الکساندر 
نواک« وزیر انرژی روس��یه »ارتباطات با مقام های 

دیگر کشورها را حفظ خواهد کرد. 

 پاکس�تان: وزی��ر ام��ور خارج��ه پاکس��تان در 
گفت وگ��وی تلفنی با همتای هلن��دی خود تاکید 
کرد اسالم آباد نقش آشتی جویانه همراه با صداقت 
را در رون��د صلح در افغانس��تان ب��ه منظور نیل به 
صلح پایدار و ثبات در این کشور، ایفا می کند. »شاه 
محمود قریش��ی«، وزیر امور خارجه پاکس��تان، بر 
لزوم اتخاذ یک اقدام جامع، یکپارچه و مشترک در 
س��طح جهانی برای احیای اقتصادی کشورهای در 
حال توس��عه با توجه به شیوه و همه گیری ویروس 

کرونا تاکید کرد.

 ونزوئال: دولت »نیکالس مادورو«، رئیس جمهور 
ونزوئال با »خوان گوایدو«، رهبر مخالفان این کشور 
بر س��ر همکاری جهت مبارزه با وی��روس کرونا به 
توافق دس��ت یاف��ت. »خورخ��ه رودریگ��ز«، وزیر 
ارتباطات ونزوئال گفت دو طرف بر س��ر درآمدزایی 
جهت مب��ارزه با بیماری همه گیر کووید-۱۹ توافق 

کرده اند. 

 پنجاه و سومین سالگرد 
»یوم  النکسه«

در س��الگرد جنگ ۱۹۶۷ میان کش��ورهای عربی 
و رژیم صهیونیس��تی، جنبش ه��ای فتح و حماس 
اعالم کردن��د، مقاومت برای شکس��ت توطئه های 

صهیونیستی ادامه دارد.
 »یوم النکسه« سالروز شکست عرب ها در جنگ با 
رژیم صهیونیستی اس��ت؛ جنگ شش روزه ۱۹۶۷ 
ک��ه از ۵ ژوئن ت��ا ۱۰ ژوئ��ن ۱۹۶۷ )۱۳۴۶ ش( 
میان رژیم صهیونیس��تی و کشورهای عربی مصر، 
س��وریه، اردن و عراق روی داد.این جنگ منجر به 
کشته ش��دن ۱۵ تا ۲۵ هزار عرب شد و در نهایت 
تل آوی��و »قدس، نوار غزه، کرانه باختری رود اردن، 
بلندی های جوالن و صحرای سینا« را اشغال کرد. 
»عبداللطیف القانوع« سخنگوی حماس در سالروز 
یوم النکس��ه اعالم کرد: مقاومت در تمام انواع آن، 
خط  مش��ی راهبردی برای شکس��ت توطئه الحاق 
)اش��غال( در کرانه باختری و ت��الش برای نابودی 
مسأله عادالنه  )فلسطین( است.جننش فلسطینی 
فت��ح هم اعالم کرد: ملت ما که بیش از صد س��ال 
اس��ت ب��ا پ��روژه صهیونیستی-اس��تعماری مقابله 
می کند اجازه اجرای ط��رح الحاق را نخواهد داد و 
به مبارزه خود تا پایان اشغالگری در تمام انواع آن، 
تحقق آزادی و اس��تقالل با ایجاد دولت مستقل در 
مرزهای ژوئن ۱۹۶۷ با مرکزیت قدس و بازگش��ت 

آوارگان ادامه خواهد داد. 
از س��وی دیگر جنبش جهاد اس��المی ضمن حمله 
ش��دید به اظه��ارات وزیر امور خارجه تش��کیالت 
خودگردان فلسطین مبنی بر آمادگی برای مذاکره 
ب��ا صهیونیس��ت ها، تأکید ک��رد که بهتری��ن راه، 
اس��تفاده از گزینه مقاومت اس��ت. خبر دیگر آنکه 
پلیس رژیم صهیونیس��تی  با اع��زام نیرو به منزل 
ش��یخ صبری خطیب مس��جداالقصی، به وی اعالم 
کرد که به تبعید چهار ماهه از مسجد محکوم شده 
اس��ت.گروه های فلسطینی در نوار غزه یک هفته به 
رژیم صهیونیس��تی مهلت دادند به تعهدات خود بر 
اس��اس توافق آتش بس عمل کند وگرنه اهرم های 
فش��ار را بار دیگر به کار خواهند بس��ت. خبر دیگر 
آنک��ه نزدیک به هزار نفر از س��اکنان تل آویو علیه 
رژی��م صهیونیس��تی  سیاس��ت های نخس��ت وزیر 

تظاهرات کردند.

نیمچه گزارش

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

یمن که به حق می توان آن را سرزمین ایستادگی و مقاومت 
برای استقالل و آزادی وطن نامید در میان هیاهوهای دنیای 
امروز به حاش��یه رانده شده است. س��رزمینی که به اذعان 
نهادهای بین المللی به رغم آنکه ۲۰ میلیون نفر از ساکنان 

آن نیازمند کمک های بش��ر دوستانه هستند، اما همچنان 
در برابر ائتالف آمریکایی- س��عودی مقاومت کرده و حاضر 
به کنار نهادن ش��رف و استقالل خویش نیستند. نکته قابل 
توجه در باب تحوالت این س��رزمین آنکه ریاض سه ش��نبه 
گذش��ته میزبان نشست به اصطالح کشورهای حامی مالی 
یمن بود؛ در این نشست، بر اساس بیانیه پایانی ۱.۳ میلیارد 
دالر کمک مالی با مش��ارکت ۱۳۰ کش��ور و مؤسسه جمع 
شد و نکته حائز اهمیت این بود که امارات عربی متحده، به 
عنوان متحد عربس��تان در ائتالف ضد یمن، در این کمک 
مالی مشارکت نکرده اس��ت. عدم حضوری که بسیاری آن 
را می توان  بر گرفته از اختالفات ش��دید میان عربس��تان 
و امارات در یمن دانس��ت که خود س��ندی ب��ر بحران ها و 
کاستی های بسیار ائتالف سعودی در یمن است. در واکنش 
به این نشس��ت یمنی ها با محکوم کردن نشس��ت  ریاض، 
آن را تالش عربس��تان س��عودی برای آبرومند کردن خود 

بعد از این همه کش��تار و ویرانی در یمن دانستند و گفتند 
که ریاض با این نشس��ت، با خون یمنی ها تجارت و معامله 
می کند. حال این س��وال مطرح است که چرا این موضع از 
س��وی یمنی ها اتخاذ شده است و این نشست تا چه میزان 

می تواند به حل بحران  یمن کمک نماید؟ 
نکته بس��یار مهم آن اس��ت که این نشس��ت ب��ا میزبانی 
عربس��تانی برگزار ش��ده که خود کانون بحران یمن است 
و جنگ افروزی س��عودی اس��ت که این بحران را رقم زده 
اس��ت لذا چنانکه ائتالف ضد داعش آمریکا که خود ایجاد 
کننده داعش اس��ت نتوانس��ته امنیت را در جهان برقرار 
س��ازد این نشس��ت نیز نمی تواند کارایی خاصی برای رفع 
بحران یمن داشته باشد. این نشست در حالی برگزار شده 
که س��عودی همچنان به بمباران مردم یمن ادامه می دهد 
و همزمان نیز مانع از اعزام کشتی های حامل مواد  غذایی 
و سوختی به این کشور است. این رویکرد عملی با رویکرد 

ادعای��ی نشس��ت کمک به یمن تناس��بی ن��دارد چرا که 
سعودی به جای این نشست می توانست ضمن پایان دادن 
به بمباران یمن، مانع اعزام کش��تی های حامل کمک های 

غذایی و سوختی به یمن نشود. 
در همین حال کشورهای غربی حاضر در این نشست، تامین 
کننده بمب های کشتار جمعی سعودی و امارات علیه یمن 
هستند و نمی شود از یک سو ادعای کمک مالی به یمن را 
داشت و از سوی دیگر فروش تسلیحات برای کشتار مردمان 
این س��رزمین را. با توجه به این ش��رایط به خوبی می توان 
دریافت که نشس��ت ریاض نه برای ح��ل بحران یمن بلکه 
برای نمایش چهره ای س��پید از س��عودی برگزار شده است 
و این همان تکرار نس��خه های س��وخته و بی کفایت است 
ک��ه ائتالف ضد داعش با محوریت آمری��کا با برگزاری آنها 
به توجیه حمالتش به س��وریه و عراق و اقدام علیه مقاومت 

منطقه که در برابر داعش قرار گرفته اند می پردازد. 
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تعداد دستگیرشدگان اعتراضات آمریکا از 10 هزار نفر گذشت

سرکوب معترضان با 
گازهای شیمیایی

اکتشافات نفتی ترکیه در شرق مدیترانه 
رئی��س جمهوری ترکیه طی کنفرانس خبری با رئیس دولت وفاق ملی 
لیبی، بر تداوم حفاری ها در ش��رق دریای مدیترانه به منظور اکتش��اف 
نف��ت و همکاری ه��ای دریایی با ای��ن دولت تأکید ک��رد.  رجب طیب 
اردوغان طی کنفرانس مشترک خبری با »فایز السراج«، رئیس شورای 
ریاس��تی دولت وفاق ملی لیب��ی گفت که حمایت ترکی��ه از این دولت 
افزایش پیدا خواهد کرد و مس��تمر خواهد ب��ود. ادوغان گفت که در دیدار 
با س��راج در زمینه همکاری دریایی در مدیترانه به توافق رس��یده است. رئیس 
جمهور ترکیه طی کنفرانس خبری که بال فاصله بعد از دیدار با س��راج صروت 
گرفت، از جامعه جهانی خواست از دولت وفاق ملی حمایت کنند. رئیس شورای 
ریاستی دولت وفاق ملی نیز در این کنفرانس خبری، بر عزم نیروهای تحت امر 

این دولت به منظور اعمال قدرت و سیطره بر همه مناطق لیبی تأکید کرد. 

انتقال غیرقانونی محموله های آمریکا به سوریه 
ماری��ا زاخارووا در نشس��ت خب��ری هفتگی گفت که آمری��کا به انتقال 
غیرقانونی محموله ها به س��وریه ادامه می ده��د. وی در عین حال ابراز 
امیدواری کرد که ترکیه به تعهدات خود که با روس��یه بر س��ر آنها در 
ادلب به توافق رسیده است عمل کند. زاخارووا گفت که آمریکا از اتهام 
علیه روس��یه برای افزایش حضور نظامی در مناطق خاورمیانه و ش��مال 
آفریقا استفاده می کند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت که آمریکا 
باید حقوق بش��ر را در مورد شرکت کگنندگان در اعتراض های آرام رعایت کند. 
وی تصریح کرد: اوضاع ناآرامی ها در آمریکا را که انفجارآمیز و خطرناک اس��ت 
به دقت پیگیری می کنیم. س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه در بخش دیگری از 
نشس��ت خبری گفت: روسیه به شدت نگران حوادث غرب لیبی است چرا که در 

این کشور تروریست هایی از سوریه وارد شده اند و در حال پیکار هستند.

آخرین دور صدر اعظمی مرکل
آن��گال مرکل در یک گفت وگوی تلویزیونی تاکید کرد، تصمیم اش را برای 
ترک پست صدر اعظمی آلمان تغییر نداده است. آنگال مرکل، صدر اعظم 
آلمان در گفت وگو با ش��بکه تلویزیونی زد دی اف این کش��ور بار دیگر 
تاکید کرد که قصد ندارد ب��رای بار پنجم به عنوان صدراعظم بزرگترین 
اقتصاد اروپا فعالیت کند. وی در پاس��خ به این س��وال ک��ه آیا با توجه به 
پاندمی ویروس کرونا، برای تجدید نظر در این تصمیم اش وسوسه نشده است، 
گفت، "قطعا" این آخرین دور صدر اعظمی وی خواهد بود. البته مرکل پس از چند 
روز سکوت سوال برانگیز قتل شهروند سیاهپوست آمریکایی به دست افسر پلیس 
»مینیاپولیس« را محکوم کرد. مرکل امروز در حالی قتل این سیاهپوست آمریکایی 
را محکوم کرده که در روز های اخیر مقامات بسیاری در جهان نسبت به این اقدام 

نژادپرستانه در ایاالت متحده واکنش نشان داده و از آن انتقاد کرده اند. 

دوگانگی لندن در قبال هنگ کنگ و سرکوب مردم آمریکا 

خوی منفعت طلبی انگلیسی 
نخس��ت وزیر انگلیس در حالی در برابر سرکوب مردم آمریکا سکوت و به ابراز 
تاسف بسنده کرده که در اقدامی دوگانه، اعالم کرد که اگر چین قانون امنیت 
ملی جدید را در هنگ کنگ اجرا کند، لندن به شهروندان هنگ کنگی تابعیت 

انگلیسی اعطا خواهد کرد.
»بوریس جانس��ون مدعی اس��ت که قان��ون امنیت ملی چی��ن در قبال هنگ 
کن��گ با تعه��دات بین المللی پکن تحت معاه��ده ۱۹8۴ منافات دارد. مجمع 
خل��ق چی��ن قطعنامه امنیت مل��ی هنگ  کنگ را با هدف تقوی��ت امنیت این 
منطق��ه به تصوی��ب درآورد که طبق آن، کمیته کنگره خلق ملی مس��ئولیت 
تدوین الیحه ای در خصوص امنیت هنگ کنگ را برعهده خواهد داش��ت. پکن 
می گوی��د هدف از مطرح کرد الیحه امنیت ملی هنگ کنگ جلوگیری از ایجاد 
تفرقه میان این منطقه خودمختار و س��رزمین اصلی چین است.جانس��ون در 
ادامه مدعی ش��د: »بس��یاری از مردم در هنگ کنگ نگران مسیر زندگی خود 
هس��تند که چین قول داده بود از آن حمای��ت کند.«پیش از این  »دومینیک 
راب« وزی��ر خارجه انگلی��س در واکنش به تصمیم دولت چی��ن برای اجرای 
الیحه امنیت ملی هنگ کنگ تهدید کرد که لندن در پاس��خ به اعمال قوانین 
جدید امنیتی در هنگ کنگ حقوق ویزای ش��هروندان این منطقه را گسترش 
خواهد داد. در این میان سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به تهدیدات 
مقام های انگلیسی هشدار داد که بریتانیا هیچ گونه اختیار قانونی و حق نظارت 
بر »هنگ کنگ« ندارد.  پارلمان هنگ کنگ علی رغم تجمع معترضان برای بر 
هم زدن رأی گیری، الیحه مجازات س��ه سال حبس برای توهین به سرود ملی 
چین را به تصویب رساند. از سوی دیگر یکی از سخنگویان اداره امور بین الملل 
حزب حاکم کارگران کره شمالی در بیانیه ای شدیدالحن اعالم کرد، آمریکا که 

معترضان را با سگ تهدید می کند، حق انتقاد از حقوق بشر چین را ندارد. 
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نیز به اختالف نظرهای اخیر میان انگلیس 
و آمری��کا با چین بر س��ر حاکمیت هنگ کنگ زد و ب��ا گرفتن طرف چین از 

آمریکا خواست مداخله در امور داخلی هنگ کنگ را متوقف کند.

همزمان با طرح حمایت از داعش اجرا می شود 

سوریه و عراق، آزمایشگاه 
تسلیحاتی آمریکا

واه��ی بودن ادعای مبارزه آمریکا با داعش زمانی آش��کارتر می ش��ود که منابع 
عراقی می گویند که کشورهای عضو ائتالف آمریکایی در سال های گذشته، عراق 
و سوریه را به مکانی برای آزمایش سالح های خود تبدیل کرده بودند که این امر 
موجب افزایش تلفات غیر نظامیان شد. در حالی که ده روز به آغاز گفت و گوهای 
راهبردی میان آمریکا و عراق باقی مانده اس��ت ، برخی از نمایندگان پارلمان و 
ش��خصیت های عراق پرونده کش��تار غیر نظامیان به دس��ت ائتالف آمریکایی و 
همچنین آزمایش س��الح های جدید به دس��ت این ائتالف را مطرح کرده اند. به 
گفته این افراد، ائتالف آمریکایی ضد داعش در طول س��ال های گذشته، عراق و 
سوریه را به مکانی برای آزمایش میزان کارایی سالح های جدید خود تبدیل کرده 
بود که این امر موجب افزایش تعداد تلفات غیرنظامیان شده است؛ به طوریکه در 
برخی مواقع آزمایش س��الح با موفقیت صورت نمی گرفت و موجب جان باختن 
بس��یاری از افراد بیگناه می ش��د. »کریم علیوی« عضو کمیسیون امنیت و دفاع 
پارلمان عراق به العربی الجدید گفت که این کمیس��یون اسنادی در دست دارد 
که ثابت می کند تعدادی از کشورهای عضو ائتالف آمریکایی سالح هایی را برای 
اولین بار در عراق و س��وریه اس��تفاده کردند. در همین حال کریم المحمداوی 
عضو کمیس��یون امنیت و دفاع در پارلمان عراق تصریح کرد، پارلمان عراق هر 
گونه مذاکره بین بغداد و واشنگتن را که موجب تقویت حضور آمریکا در داخل 
عراق شود، رد خواهد کرد.نیروهای الحشد الشعبی عراق و واکنش سریع امروز، 
طی عملیات «ابطال العراق« ده روس��تا در جنوب شرق صالح الدین را پاکسازی 
کردند. همچنین وزیر دفاع استرالیا گفت مأموریت این کشور در تعلیم نیروهای 
عراقی به اتمام رسیده است. از سوریه نیز خبر می رسدخبرگزاری رسمی سوریه 
»س��انا« گزارش داد که در تظاهرات اهالی شهر »الش��دادی« )الحسکه-شمال 
شرق س��وریه( شبه نظامیان ُکرد موسوم به »نیروهای دموکراتیک سوریه«، یک 

شهروند سوری را کشته و سه تن دیگر را مجروح کردند. 

مخالفت لبنانی ها با تغییر ماموریت نیروهای سازمان ملل 

یونیفل بهانه ای علیه امنیت لبنان 
رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان به طور قاطع به هر گونه طرحی برای تغییر 
در وظای��ف و کارکرد نیروهای حافظ صلح س��ازمان مل��ل )یونیفل( در مرز با 

فلسطین اشغالی مخالفت کردند.
»میش��ل عون« رئیس جمهور و »حسان دیاب« نخس��ت وزیر لبنان در یدار با 
سفرای پنج کشور عضو دائم شورای امنیت با هرگونه تغییری در شرح وظایف 
نیروهای حافظ صلح )یونیفیل( که در مرز با س��رمزین اشغالی مستقر هستند، 
مخالف کردند.به نوش��ته االخبار، هر دو مس��ئول ارش��د لبنانی، تأکید کردند 
که حضور این نیروها باید بدون تغییر و به همان س��یاق پس از جنگ ۲۰۰۶ 
و طبق قطعنامه ۱۷۰۱ ش��ورای امنیت ادامه یابد. روس��یه نیز با دولت لبنان 
هم نظر اس��ت.در حالیکه رژیم صهیونیستی بر خالف قطعنامه جنگ سی وسه 
روزه، مک��رر حریم لبن��ان را نقض و تنش زایی می کند، دول��ت آمریکا و رژیم 
صهیونیس��تی مدعی هستند که این نیروها نتوانس��ته اند به وظیفه خود برای 

ممانعت از ایجاد تنش عمل کنند.
»دوروثی ش��یا« سفیر آمریکا در لبنان موضع رژیم صهیونیستی را در این باره 
تکرار کرد و مدعی ش��د که باید در خصوص ثمر بخش بودن حضور نیروهای 
یونیفی��ل در طوالنی م��دت تجدید نظر صورت گیرد.در مقابل اما »الکس��اندر 
زاس��بیکین« سفیر روس��یه در بیروت، موضع لبنان را کامال تأیید کرد و گفت 
ک��ه عدم تغیی��ر در کیفیت حضور نیروهای یونیفیل ب��ا منافع تمامی طرف ها 
همخوانی دارد و در راس��تای صلح و ثبات اس��ت. او بر توق��ف تجاوزات رژیم 
صیهونیستی به خاک لبنان و حمایت از این کشور تأکید کرد.سفرای انگلیس 
و چین نیز مواضع کلی گرفتند؛ اما فرانس��ه ک��ه نیروهایش در میان یونیفیل 
حضور دارند جانب لبنان را گرفت و س��فیر این کش��ور گفت که جنوب لبنان 
در آرامش به س��ر می برد و نیروهای سازمان ملل تا کنون به خوبی توانسته اند 
وظایف خود را به انجام برس��انند. وزیر خارجه لبنان اعالم کرد، این کش��ور بر 
اهمیت پایبندی به قطعنام��ه ۱۷۰۱ و نیز ضرورت عدم تغییر تعداد نیروهای 

یونیفل یا وظایف آن تأکید کرده است.


