
علی تتماج

برهم صالح رئیس جمهور عراق، تاکید کرد که حمله اخیر 
داع��ش به خانقین در اس��تان دیال��ی در نزدیکی خانقین 
نش��ان داده که داع��ش هنوز خطری علیه عراق اس��ت و  
خواس��تار رفع خال امنیتی در مناطق مورد مناقشه کشور 
شد. حال این سوال مطرح است که این خالء امنیتی از کجا 
آمده است؟ یکی از مولفه های مطرح در ایجاد ناامنی های 
امنیتی چالش های سیاس��ی و عدم ثبات اجتماعی است. 
عراق طی ماه های اخیر از یک سو با بحران تشکیل دولت 

مواجه ش��د و حتی اکنون نیز که دولت به نخست وزیری  
الکاظمی ش��کل گرفته همچنان این روند به طور نس��بی 
ادامه دارد و از سوی دیگر اعترا ض های مردمی به وضعیت 
اقتصادی از وضعیت مسالمت آمیز خارج و با سوء استفاده 
دشمنان عراق به س��مت آشوب های خیابانی کشیده شد. 
در کن��ار تاثیر تحوالت داخلی عراق بر ایجاد خالء امنیتی 
یک نکته مهم نیز مطرح اس��ت و آن چالشهای پیش روی 
ارتش و نیروهای عراقی در مبارزه با تروریس��م اس��ت. هر 
چند که ارتش و نیروهای مردمی عراق اقدامات گسترده ای 
در مبارزه با تروریسم داشته اند اما همزمان موانعی نیز سد 
راه آنها ش��ده است. مهمترین مسئله دخالت های خارجی 
و ممانعت ه��ا از اجرای عملیات های آنان اس��ت. اس��ناد و 
ش��واهد نش��ان می دهد که ائتالف ضد داعش با محوریت 

آمری��کا هر چند ادعای همراهی با عراق را س��ر می دهند 
ام��ا در عمل مغایر با این وضعی��ت رفتار کرده اند. مقامات 
عراقی رس��ما اعالم کردن��د که گروه های تروریس��تی در 
مناطقی که تحت نظارت نظامی آمریکاست آزادانه فعالیت 
می کند و آمریکا هیچ مانعی بر سر آنها ایجاد نکرده است. 
حلقه تکمیلی این اقدام را در تحرکات آمریکا در س��وریه 
می توان مش��اهده کرد که محور آن را نیز حفظ گروه های 
تروریستی در برابر عملیات های ارتش سوریه و متحدانش 
تش��کیل می دهد. آمریکا در کنار قاچاق نفت سوریه اقدام 
به تاس��یس چندین پایگاه نظامی در این کش��ور کرده که 
ه��ر کدام به مکانی ب��رای حمایت از تروریس��ت ها مبدل 
ش��ده اند. آمریکایی ه��ا از بحران ه��ای امنیت��ی ترکیه نیز 
به��ره گرفته و با تحریک ترکیه ب��ه اقدام نظامی در ادلب 

سوریه، این مناطق را بیش از پیش برای تروریست ها امن 
می س��ازد. نکته بس��یار مهم آنکه آمریکایی ها همزمان به 
بمب��اران ارتش عراق و نیروهای مردم��ی نیز می پردازند 
چنانک��ه در 13 دی ماه 98 آمریکا در تروریس��م پهپادی 
اقدام به ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس معاون 
حشدالشعبی کرد تا به زعم خود گامی مهم در حمایت از 

داعش برداشته باشد. 
ب��ا توجه به این ش��رایط می توان گفت ک��ه خالء امنیتی 
ایجاد ش��ده در عراق در کنار مس��ائل دخل��ی، برگرفته از 
دخالت های بحران س��از آمریکا در این کش��ور ایجاد شده 
اس��ت لذا راهکار مقابله با این وضعیت نیز در کنار انسجام 
داخلی عراقی ها، پایان دادن به دخالت های آمریکاست که 
با اخراج نیروهای این کشور از منطقه محقق خواهد شد. 

یادداشت

گزارش

در پی اعتراضات سراس��ری در آمریکا و دیگر کشورها علیه 
خشونت و وحشیگری پلیس ایاالت متحده، شورای حقوق 
بش��ر سازمان ملل امروز جلس��ه فوری را برای رسیدگی به 

مسئله خشونت و نژادپرستی پلیس برگزار می کند.
در پ��ی اعتراضات سراس��ری در ش��هرهای آمریکا و دیگر 
کش��ورهای جه��ان در پی قت��ل »جورج فلوید« ش��هروند 
46 س��اله سیاهپوست آمریکا به دس��ت افسر سفیدپوست 
»مینیاپولی��س« ایال��ت »مینه س��وتا«، »الیزاب��ت تیچ��ی 
فیس��لبرگر« رئیس ش��ورای حقوق بش��ر س��ازمان ملل با 
درخواست کشورهای آفریقایی برای برگزاری جلسه فوری 
در خصوص نژادپرس��تی و خشونت  و وحشیگری نیروهای 
پلیس موافقت کرد.چهل و س��ومین جلس��ه شورای حقوق 
بشر سازمان ملل در حالی ازسرگرفته شد که در ماه مارس 

با شیوع کرونا به تعویق افتاده بود.
در جلس��ه فوق، الیزابت تیچی فیسلبرگر با موافقت تمامی 
47 عضو ش��ورای حقوق بشر س��ازمان ملل اعالم کرد که 
بعدازظهر چهارشنبه هفته جاری برای رسیدگی به مسئله 
خش��ونت پلیس و نژادپرستی جلس��ه ای را تشکیل دهد.از 
چند هفته پیش در پی قتل فلوید، اعتراضات  در سراس��ر 
آمریکا علیه خش��ونت و وحش��یگری پلیس جریان داشته 
اس��ت و به دیگر ش��هرهای جهان نیز گسترش یافته است 
و از روز ش��نبه هفته جاری نیز به دنبال کش��ته شدن یک 
جوان سیاهپوس��ت دیگر به دست افس��ر پلیس در آتالنتا 
ایال��ت جورجیا، اعتراضات در این کش��ور مجدداً تش��دید 
ش��د.معترضان آمریکای��ی ب��ا حمای��ت از جنب��ش »جان 
سیاهپوستان اهمیت دارد«، شعارهایی را علیه نژادپرستی و 
تبعیض نژادی و خشونت پلیس آمریکا سردادند و خواستار 
توقف خش��ونت علیه سیاهپوستان و اقلیت ها شدند. تداوم 
اعتراضات ضدنژادپرس��تی و گس��ترش ناامنی ها در آمریکا 

ب��ه وی��ژه موضوع »س��یاتل« رون��دی غیر ع��ادی را طی 
می کن��د. تهدیدهای مکرر ترام��پ از موضع قدرت و متهم 
کردن دیگ��ران بویژه دموکرات ها ب��ه بی عرضگی، ضعف و 
آشوب طلبی نیز بیشتر به بخشی از یک سناریوی پیچیده و 
حساب شده می ماند.طرح مذکور در نشست های مکرر یک 
هفته گذش��ته »جرد کوش��نر« داماد ترامپ و کارشناسان 
عملیات روانی رژیم صهیونیس��تی طراحی و سناریونویسی 
شده اس��ت.در جلس��ه محرمانه ای با حضور ترامپ، مشاور 
امنی��ت مل��ی او، مدیرعامل فیس��بوک، مدیرعامل توییتر، 
کارشناسان اسرائیلی، جرد کوشنر و برخی اعضای کمپین 
تبلیغات��ی ترامپ مواردی چون همراهی ظاهری و هدفمند 
توئیتر و فیسبوک با معترضین برای پیشبرد طرح مذکور و 

تغییر اولویت مطالبات عمومی مصوب شده است.
در ادامه همین مسیر »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
از س��کوت دموکرات ها درخصوص اع��الم خودمختاری در 
بخش��ی از شهر س��یاتل انتقاد کرد.رئیس جمهور آمریکا در 
پیامی توئیتری نوش��ت: »جالب اس��ت که "آنتیفا" و دیگر 
شبه نظامیان چپ گرای افراطی می توانند بدون هیچ گالیه ای 
از س��وی رهبران هیچ کار نکن دموکرات ش��هری را بگیرند، 
ام��ا هنگامی که بحث تعطیل کردن یک ش��هر یا کش��ور و 
شهروندان سخت کوش مالیات دهنده آن باشد، همین رهبران 
ضعیف، افراطی می شوند«.در ادامه اعتراضات ضدنژادپرستی 
در آمری��کا، دهها هزار نفر در ش��هرهای نیویورک، آتالنتا و 
فیالدلفیا به خیابانها ریختن��د و علیه رویکرد پلیس آمریکا 
تظاه��رات کردند.تصاویر منتش��ر ش��ده در منابع آمریکایی 
نشان می دهد که در منطقه بروکلین در نیویورک دهها هزار 
نفر در این تظاهرات ش��رکت کرده اند. بسیاری از تظاهرات 
کنندگان با در دست داشتن پالکاردهایی بر شعارهای اخیر 
خود مانند »جان س��یاه پوس��تان مهم است« تاکید کردند.  

اعتراض��ات در نیویورک در حالی انجام می ش��ود که »اندرو 
کومو« فرماندار نیویورک تهدید کرده اس��ت که  در صورت 
ادام��ه نقض محدودیتهای ضد کرونا ممکن اس��ت برخی از 

مناطق این شهر را دوباره قرنطینه کند. 
در شهر آتالنتا در ایالت جورجیا نیز که روز شنبه در اعتراض 
به کشته شدن یک جوان سیاه پوست دیگر شاهد اعترضات 
گسترده و خشونت پلیس علیه معترضان بود، روز یک شنبه 
نی��ز هزاران نف��ر در خیابانها حضور یافتن��د و به رفتارهای 

سرکوبگرانه و نژادپرستانه پلیس آمریکا اعتراض کردند. 
اعتراض��ات خیابانی ای��ن روزهای آمریکا، خ��ط حایلی بین 

مستاجر فعلی کاخ سفید و رقبای دموکرات آن هم ایجاد کرده 
است به گونه ای که س��ناتورها و نمایندگان دموکرات تالش 
دارند با وضع قوانینی شرایط را برای کاربرد سالح پلیس علیه 
مظنونان سخت تر و ماموریت آنها را برخالف آنچه که اکنون 
وجود دارد و پلیس در همه موضوعات دخالت می کند، محدود 
کنند. کوری بوکر و کامال هریس دو رنگین پوس��ت دموکرات 
که در رقابت های انتخاباتی ریاس��ت جمهوری ۲۰۲۰میالدی 
آمریکا هم حضور داشتند و در نهایت به نفع جو بایدن انصراف 
دادند، طرحی را ارائه دادند که پلیس را برای رفتار بی رحمانه 

و سوء رفتار در سطح ملی پاسخگو نگهدارند.

منشا خالء امنیتی 
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کمیسیونی برای سرکوب مخالفان نژادپرستی
نخس��ت وزیر انگلیس گفته اس��ت یک کمیس��یون برای رس��یدگی به 
برابری نژادی ایجاد می کند در حالی که نس��بت دادن اعتراض های ضد 
نژادپرستی به راست افراطی، بیانگر بهانه جویی جانسون برای سرکوب 
مردم اس��ت.  این اظهارنظر از س��وی بوریس جانس��ون، نخس��ت وزیر 
انگلی��س پس از دو هفته اعتراضات گس��ترده در پی مرگ جورج فلوید، 
سیاهپوست آمریکایی به دست افسر سفیدپوست این کشور در مینیاپولیس 
مطرح ش��ده است.جانس��ون در مطلبی برای روزنامه دیلی تلگراف نوش��ت، این 
کمیس��یون به جنبه های نابرابری در ش��غل، پیامدهای بهداشتی، دانشگاهی و 

تمامی جنبه های زندگی رسیدگی می کند. 
جانس��ون همچنین نوشت، این کمیس��یون جدید به تحقیق درباره تبعیض در 

سیستم آموزشی، بهداشتی و سیستم عدالت کیفری می پردازد. 

انتشار متن نامه »ابومهدی المهندس« برای »آیت اهلل سیستانی« 
وب س��ایت »الحش��د الش��عبی« عراق برای اولین بار متن نامه ش��هید 
»ابومهدی المهندس« جانش��ین فرمانده الحشدالشعبی را منتشر کرد. 
در این نامه آمده اس��ت: با ش��ما در به دس��ت گرفتن سالح و جهاد  و 
مشارکت در این پیش��روی جهادی حسینی و مقدس پیمان می بندیم 
و ج��ان و ه��ر آنچه که در اختیار داریم برای توق��ف این تهاجم ظالمانه 
یزیدی-زیدی-تکفیری و دفاع از مقدسات و حرم ائمه)ع(  و نیز دفاع از آبرو 

و عراقمان و جمیع مظلومان به کار خواهیم بست. 
ه��زاران مجاه��د آگاه به فنون جنگ ندای ش��ما را لبیک گفته اند، کس��انی که 
میدان های جنگ علیه ظالمان، تکفیری ها و بعثی ها آنها را خوب می شناسندآقای 
ما مطمئن باش��ید که در  کمین آنها هس��تیم و به آنها اج��ازه عبور جز بر روی 

اجسادمان را نخواهیم داد.

اذعان وابستگی اروپا به چین و آمریکا 
رئیس جمهور فرانسه تاکید کرد که اتحادیه اروپا باید وابستگی خود به 

چین، آمریکا و کشورهای دیگر را کاهش دهد.
»امانوئل ماکرون« رئیس جمهوری فرانس��ه روز یک شنبه در یک نطق 
تلویزیونی تاکید کرد که وی به دنبال س��اختن اروپایی اس��ت که کمتر 
به چین و آمریکا وابس��ته باش��د. خبرگزاری رویترز با اش��اره به تسهیل 
محدودیته��ای کرونا بعد از 8 هفته در فرانس��ه به نقل از ماکرون نوش��ت، 
بحران کرونا نش��ان داد که فرانسه و بقیه اروپا چقدر از لحاظ زنجیره تامین کاال 
به چین یا هرجای دیگری وابس��ته است.  ماکرون که طی یک نطق تلویزیونی با 
مردم فرانسه صحبت می کرد افزود: »مصیبت کرونا نشان نقصها و شکنندگیهای 
ما را هویدا کرد؛ وابس��تگی ما به دیگر قاره ها تا دس��ت ما را در بعضی از کاالها 

بگیرند.« 

اعتراض های جهانی به کشتار سیستماتیک سیاه پوستان توسط حاکمیت ایاالت متحده در پی داشت

بازگشایی پرونده نژادپرستی آمریکا در شورای حقوق بشر

 آلم�ان: »هایکو م��اس« وزیر خارج��ه آلمان با 
انتق��اد دوب��اره از طرح خروج تع��دادی از نظامیان 
آمریکای��ی از این کش��ور اروپای��ی، روابط دوجانبه 
برلین-واش��نگتن را »دش��وار« توصی��ف ک��رد.در 
ادامه انتقادها از عدم مش��ورت واش��نگتن با برلین 
در زمین��ه طرح خروج نظامیان آمریکایی از آلمان، 
وزیر خارجه این کش��ور اروپایی گفته که او از این 

تصمیم تعجب نکرده است.

 واتی�کان: رهبر مس��یحیان کاتولی��ک جهان از 
جامعه جهانی خواست برای حل و فصل بحران لیبی 
و برقراری آتش بس در این کش��ور تالش کنند.رهبر 
کاتولیک های جهان با ابراز نگرانی در خصوص اوضاع 
لیب��ی، از جامعه جهانی خواس��ت تا زمینه برگزاری 

مذاکرات صلح در این کشور را فراهم کنند. 

 روسیه:دادگاه شهر مسکو، »پال والن«، تفنگدار 
دریایی سابق آمریکایی را به جرم جاسوسی به 16 
س��ال زندان محکوم کرد. دادگاه ش��هر مسکو، پال 
والن را به دلیل دریافت اطالعات طبقه بندی شده 

مجرم شناخت.

نگاهی بر وضعیت زنان در انگلیس
""سوءاستفاده جنسی" از زنان

 در پارلمان!
وضعی��ت زنان در انگلیس یک��ی از صفحات اصلی 
ساختارهای حقوق بشری است چنانکه گزارش های 
میدانی نش��ان می دهد یک��ی از معضالتی که زنان 
سیاس��تمدار انگلیس��ی ب��ا آن رو ب��ه رو هس��تند، 
سوءاستفاده، زورگویی و آزار و اذیت های جنسی در 
محیط کار اس��ت؛ بسیاری از زنان پارلمان انگلیس 
با این آس��یب مواجه هستند و حتی برخی از آنان 

به فکر استعفا و جدایی از پارلمان می افتند.
انگلی��س همواره نقش حامی حقوق زنان در جهان 
را ایفا کرده و تالش نموده تا خود را کانون تعهدات 
حقوق بشری نشان دهد حال آنکه وضعیت داخلی 
این کشور حقایقی دیگر را آشکار می سازد. پایگاه 
خبری "نیویورک تایمز" در گزارش��ی می نویس��د 
که بس��یاری از زن��ان سیاس��تمدار انگلیس��ی در 
مقاب��ل هجوم آزار و اذیت های جنس��ی مردان قرار 
می گیرن��د؛ زنان قربان��ی از صحبت کردن در مورد 
ای��ن زورگویی ها ه��راس دارند و از انتق��ام مردان 
واهمه دارند. 18 نف��ر از نمایندگان زن پارلمان در 
انگلیس، از انصراف در انتخابات س��خن می گویند! 
این افراد توضیح می دهند که موجی از سوء استفاده 
به ص��ورت مج��ازی و غیرمجازی دلی��ل اتخاذ این 
تصمیم به ش��مار می آی��د؛ آنها بی��ان می کنند که 
"سوءاس��تفاده های جنس��ی، تهدی��د و خش��ونت" 
دالیلی هستند که با وجود آنها نمی توان در پارلمان 

این کشور کار کرد!
"کارولی��ن اس��پلمن" یک��ی از نماین��دگان حزب 
محافظ��ه کار در پارلمان که بعد از ۲۲ س��ال قصد 
کناره گی��ری دارد، می گوی��د که اس��تفاده از الفاظ 
جنس��ی امری رای��ج در پارلمان به ش��مار می آید و 
نماین��دگان زن تهدید به تجاوز می شوند.ش��رایط 
موجود در پارلمان انگلیس باعث شده تا 7۲ عضو از 
زنان پارلمان در نامه ای از دشواری زندگی عمومی 
در انگلیس س��خن بگویند؛ نیویورک تایمز در این 
گزارش آورده است که نمایندگان زن رنگین پوست 
در پارلم��ان انگلی��س باالتری��ن میزان آس��یب از 

سوء استفاده را دارند.
ش��کایت هایی مرب��وط ب��ه بدرفت��اری در پارلمان 
انگلیس سالهاس��ت که پخش می شود؛ در برخی از 
این ش��کایت ها لمس بدون اجازه  و خش��ونت آمیز 
بدن زنان ذکر ش��ده است. گروه های حقوق بشری 
همچنین می گویند که اوضاع سیاسی و سرگردانی 
خ��روج انگلی��س از اتحادی��ه اروپا باعث ش��عله ور 
ش��دن آزار و اذیت جنس��ی نمایندگان زن ش��ده 
اس��ت؛ بس��یاری از نمایندگان زن پارلمان انگلیس 
چ��ه آن هایی ک��ه نام��زد انتخابات هس��تند و چه 
آن هایی که قصد شرکت ندارند، می گویند که مورد 
سوء اس��تفاده، تهدید و ارعاب قرار گرفتند. فعاالن 
حامی حقوق زنان در انگلی��س ابراز نگرانی کردند 
که ش��رایط جوی حاکم بر پارلمان انگلیس ممکن 

است زنان دیگر را از ورود به سیاست بازدارد.

3پرونده

تصویر "ایاد حالق" روی دیوار حائل 
ب��رای اب��راز هم��دردی با ی��ک نق��اش فلس��طینی 
از ترسیم نقاشی از جورج س��تم دیدگان جهان، پس 
پوست  س��یاه  مرد  آفریقایی-آمریکای��ی ک��ه فلوید، 
سفید پوس��ت کشته شد، به دست یک افسر پلیس 
را که چن��د هفته قبل به تصویر ش��هید ایاد الحالق 
در شهر قدس ض��رب گلوله یک س��رباز  اس��رائیلی 
دیوار حائل ترسیم کرد.اشغالی کشته شد، بر روی 

اوتیس��م بود، ۲۵ مه گذشته در مسیر ش��هید الحالق )3۲ ساله( که مبتال به 
موسسه آموزشی ویژه معلوالن واقع در بخش قدیمی قدس اشغالی، در نزدیکی 
باب االس��باط، یکی از درب های مسجد االقصی به ضرب گلوله نیروهای پلیس 
اسرائیل کشته شد.تقی الدین سباتین، نقاش فلسطینی تصویر شهید الحالق را 
بر روی بخش��ی از دیوار حائل در ش��هر یبت لحم واقع در جنوب کرانه باختری 
ترس��یم کرد و این عبارت را به زبان انگلیس��ی بر روی آن نوش��ت: "تنها فلوید 
نیس��ت.. ایاد حالق هم هست".   س��باتین پیشتر تصویر جورج فلوید، شهروند 
آمریکایی آفریقایی االصلی که دقیقا در روز شهادت حالق، به دست پلیس آمریکا 
کشته شد، برای ابراز همدردی با قربانیان نژادپرستی در جهان نقاشی کرده بود.
او در گفتگو با خبرگزاری آناتولی ترکیه اظهار کرد: دیوار حائل را از این جهت 
برای نقاش��ی فلوید و حالق انتخاب کردم که ساخت آن نماد نژادپرستی است.
سباتین افزود: این پیام برای جهانیان است که برای درهم شکستن نژادپرستی 
و ظلم و ستم با جدیت بایستند.این نقاش فلسطینی در ادامه گفت: همبستگی 
گس��ترده جهانی با مس��اله فلوید باید در همبستگی با ش��هید حالق و تمامی 
قربانیان اش��غالگری نیز منعکس ش��ود. خبر دیگر از فلسطین آنکه عضو ارشد 
جنبش مقاومت اسالمی حماس در سخنانی تأکید کرد: گزینه »مقاومت« تنها 
راه مقابله با طرح الحاق کرانه باختری است. در همین حال دهها شهرک نشین 
صهیونیست تحت حمایت نظامیان رژیم صهیونیستی به مسجداالقصی تعرض 
کردند. آخرین اخبار از قدس اش��غالی حاکی از آن اس��ت که مسجداالقصی بار 

دیگر مورد تعرض دهها شهرک نشین صهیونیست قرار گرفته است. 

جدایی معترضان از صف آشوبگران 
برگ��زاری اهال��ی طرابلس در ش��مال  ضمن  لبن��ان 
خ��ود اع��الم کردن��د، با تظاهرات و تأکید بر مطالبات 
گذشته مخالف هستند.آشوب و خش��ونت روزهای 
لبن��ان  پایتخ��ت  ش��اهد تظاهرات مردمی بی��روت 
بود و معترضان طرابلس در اعتراض به فس��اد مالی 
ضمن تأکید بر مطالبات، )در ش��مال لبن��ان( ه��م 
آش��وب  با  اع��الم مخالف��ت خود  را  خش��ونت  و 

در اعت��راض به وضعیت نامنس��اب کردند.صده��ا معترض در مرکز بیروت 
معیشت و افزایش قیمت دالر در برابر لیر لبنان تظاهرات کردند.

در طرابلس نیز اعتراضاتی با عنوان »طرابلس ش��هر صلح اس��ت« برگزار شد و 
معترضان بر رد آش��وب و اقدامات خشونت آمیز در این شهر در روزهای شنبه 
و جعمه پیش تأکید کردند. آنها بر آزادی بیان اما بدون خش��ونت و آش��وب و 
آسیب رساندن به اموال عمومی و خصوصی تأکید کرده و از طرف های مربوطه 
خواس��تند جلوی خشونت را بگیرند.بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی لبنان 
»اِن اِن اِی« ، با این حال طرابلس ش��اهد اقدامات خش��ونت آمیز محدود مانند  
س��نگ پراکنی به سمت مغازه ها، رستوران ها یا نیروهای امنیتی در اطراف مقر 
حکومتی در این ش��هر بود.»میشل عون« رئیس جمهور لبنان دستور برگزاری 
جلس��ه ش��ورای عالی دفاع را برای بررسی این وضعیت داده است. الزم به ذکر 
است منابع دیپلماتیک به نقل از مسؤوالن لبنانی اعالم کردند، واشنگتن در برهه 
کنونی انتظار تش��کیل یک دولت مس��تقل در لبنان را دارد.روزنامه »الجمهوریه« 
نوشت، مراجع مسؤول لبنانی از طریق کانال های دیپلماتیک گزارش دادند که لبنان 
ب��ه زودی تحت تحریم های جدید آمریکا قرار خواهد گرفت. این مراجع مس��ؤول 
افزودند: واشنگتن اعتقاد دارد در سایه بحران شدید کنونی در لبنان باید دولتی با 
نخست وزیر و اعضای مستقل تشکیل و به آن اختیارات فوق العاده بظرف شش ماه 
داده شود و باید به مفاد اعالمیه بعبدا درباره سالح مقاومت بازگشت.اعالمیه بعبدا 
که در سال ۲۰1۲ و در دوره ریاست جمهوری »میشل سلیمان« صادر شد، بر اصل 

بی طرفی و عدم دخالت لبنان در منازعات منطقه ای و غیره تأکید می کند.

شکنجه گاه ریاض در شرق یمن
در شرق یمن خبر داد که تحت افشاگر معروف سعودی از زندانی 

بش��ری نیس��ت و عربستان نظارت س��ازمان های حقوق 
در  را  بازداشتی ها  این زندان شکنجه می کند.سعودی، 
س��عودی در صفحه توییتر »مجتهد« افش��اگر معروف 
شهر »حضرموت« در شرق خ��ود از زندانی س��ری در 

اداره می شود یم��ن خب��ر داد که توس��ط  ارتش سعودی 
علیه بازداشتی های یمنی صورت و در آن تخلف ه��ای گس��ترده ای 

و چه بس��ا هزاران نف��ر در این زندان می گی��رد. مجتهد ادام��ه داد: صدها 
بازداش��ت هس��تند و تعدادی از آنها زیر شکنجه فوت و تعدادی دیگر نیز دچار 
معلولیت ش��ده اند. اکثر بازداش��تی ها از نزدیکان اش��خاصی هس��تند که به او 
مش��کوک شده اند. کس��انی که این گزارش را رسانده اند از سازمان های حقوقی 
و پارلمان ه��ای جهان و دادگاه های بین المللی می خواهند ارتش س��عودی را به 
تن دادن به نظارت بین المللی وادار کنند. س��ازمان حقوق بش��ری »سام« سال 
گذش��ته از زندانی سری در حضرموت تخت عنوان زندان »الطین«خبر داد که 
تحت نظارت ائتالف س��عودی اس��ت. در همین حال منابع خبری اعالم کردند 
آمار مبتالیان به کرونا در مناطق تحت کنترل دولت دس��ت نشانده سعودی در 
یمن به س��رعت در حال افزایش است.منابع وابس��ته به دولت عبد ربه منصور 
هادی از ثبت 73 مورد جدید و فوت 17 نفر دیگر در مناطق تحت کنترل خود 
در یمن خبر دادند تا ش��مار مبتالیان به 7۰۵ و فوتی ها به 16۰ نفر برسد. در 
همین حال در هشداری دیگر به سعودی، »محمد علی الحوثی« رئیس کمیته 
عالی انقالب یمن در گفت وگویی از آمادگی صنعاء برای بررسی تمام موضوعات 
تا رس��یدن به راه حلی فراگیر برای توقف جنگ یمن خبر داد.وی گفت: ما هیچ 
محدودیت یا دس��تورکاری نداریم که به خاطر آن از ظاهر ش��دن در رس��انه ها 
بترسیم؛ ما حاضریم که با عربستان سعودی و کشورهای عضو ائتالف به صورت 
زنده مذاکره کنیم و از مس��ایل یمن و مش��کالت ملت آن به خاطر این تجاوز 
بگوییم. وی در ادامه برای رفتن به عربس��تان سعودی برای امضای سند راه حل 

فراگیر در صورت موافقت ریاض و کشورهای عضو ائتالف اعالم آمادگی کرد.


