
علی تتماج 

س��رانجام پس از مدت ها گمانه زنی مبنی بر احتمال عدم 
برگزاری انتخابات ش��هرداری های فرانسه به دلیل بحران 
کرونا س��رانجام این انتخابات برگزار ش��د. بر اساس نتایج 
دور دوم انتخابات شهرداری ها در فرانسه حاکی از پیروزی 
چش��مگیر حزب س��بزها و اح��زاب چپ گرا و شکس��ت 
متح��دان امانوئ��ل مکرون رئیس جمهور فرانس��ه اس��ت. 
ب��ا توجه به اینک��ه در تجربه انتخاباتی فرانس��ه، انتخابات 
ش��هرداری ها پیش زمینه انتخابات پارلمانی و  نیز ریاست 
جمهوری قلمداد می شود بسیاری تاکید دارند که شکست 

نامزدهای حزب »جمه��وری به پیش« ضربه ای مهلک به 
وجهه سیاسی امانوئل مکرون وارد خواهد کرد که امیدوار 
بود پس از پیروزی حامیانش در انتخابات پارلمانی 2017 
جای��گاه خود را در فرانس��ه تثبیت کن��د و زمینه را برای 
پیروزی خود در انتخابات ریاس��ت جمهوری سال 2022 
فراه��م کند. نکته قابل توجه آنکه متحدان ماکرون نیز در 

برخی شهرهای کوچکتر پیروزیهای به دست آورده اند. 
»ادوارد فیلیپ« نخس��ت وزیر فرانس��ه که در ش��هر »لو 
هاوره« نامزد ش��ده بود از پیروزی خ��ود در این انتخابات 
با کسب 58 درصد آرا خبر داده است. پیروزی که نشانگر 
محبوبیت بیش��تر وی نزد مردم نیس��ت به مکرون است. 
حال این سوال مطرح است که چرا این نتیجه رقم خورده 
و ریش��ه شکس��ت مکرون کجاس��ت؟ هر چند که ناظران 
سیاس��ی بحران کرونا را از دالیل کاهش مشارکت مردمی 

در انتخاب��ات عن��وان می کنند اما ارزیاب��ی روند تحوالت 
فرانس��ه ن��کات قابل توج��ه دیگری را نی��ز در باب دالیل 
شکس��ت مکرون نشان می دهد. بخش مهمی از این امر را 

در سیاست های اقتصادی مکرون می توان مشاهده کرد.
 برخی اصالحات در قانون بازنشستگی و ناتوانی دولت در 
رفع نیازهای اقتصادی جامعه از دالیل ریشه ای این مسئله 
بوده است چنانکه جنبش جلیقه زردها نزدیک به دو سال 
است که اعتراض های گسترده خیابانی را هر شنبه برگزار 
می کند که نش��انه ای بر نارضایتی عمومی از سیاست های 
اقتص��ادی  مکرون اس��ت. نکته مهم دیگ��ر ناتوانی دولت 
در مقابل��ه با کرونا و حمایت از مردم بوده اس��ت که آمار 
باالی تلفات انس��انی و بحران ه��ای اجتماعی و اقتصادی 
پیش آم��ده به دلیل کرونا نمودی از این وضعیت اس��ت. 
نکته دیگر را در حاکمیت س��اختار نژادپرستانه بر فرانسه 

است. در حالی نهضت ضد برده داری و ضد نژادپرستی در 
جهان به پا ش��ده که بسیاری از ساکنان فرانسه که تباری 
آفریقایی و غیر فرانسوی دارند از نژادپرستی سیستماتیک 

در این کشور گالیه دارند. 
بعد سیاست خارجی فرانسه نیز از دیگر گالیه های مردم را 
تش��کیل می دهد. فرانسه ای که در دوران دو گل استقالل 
و ازادی داشت و مس��تقل رفتار می کرد در سالهای اخیر 
از جمل��ه در دوره مکرون به مهره ای برای سیاس��ت های 
آمریکا مبدل ش��ده است که نمود آن را در مواضع بحران 
پاری��س در قب��ال خاورمیانه می توان یاف��ت. به هر تقدیر 
می توان گفت این انتخابات می تواند پیش زمینه شکس��ت 
مکرون در انتخابات ریاست جمهوری باشد و او نیز نامش 
را در کنار اوالند و س��ارکوزی به عنوان رئیس جمهور تک 

دوره ای ثبت نماید.  

یادداشت

گزارش

در ادامه سیاس��ت ه��ای س��رکوب گرایانه و 
ضدبش��ری حاکم ب��ر آمریکا، ی��ک خودروی 
پلیس دیترویت با کوبیدن به تجمع اعتراضی 
علیه نژادپرس��تی در این ش��هر، حداقل چهار 
نف��ر را مجروح ک��رد.  ویدئویی در رس��انه ها 
و ش��بکه های اجتماع��ی از تظاه��رات ض��د 
نژادپرستی در ش��هر دیترویت واقع در ایالت 
میش��یگان منتشر شده که نشان می دهد یک 
خ��ودروی پلیس عامدان��ه جمعیت معترضان 
را زی��ر می گیرد. به نوش��ته وب��گاه »میرور«، 
حاضران در تجمع اعتراضی یکش��نبه شب در 
دیترویت )به وقت محل��ی( از لحظه کوبیدن 
یک دس��تگاه خ��ودروی شاس��ی بلند پلیس 
آمری��کا ب��ه چن��د نف��ر از تظاهرات کنندگان 
فیلمبرداری کرده و آن را در صفحات خود به 
اش��تراک گذاشتند.یکی از معترضان می گوید 
او ب��ه همراه ده ها نفر دیگ��ر مقابل خودروی 
پلیس که ب��ه آنها کوبید، گرفتار ش��ده و دو 
نفر نی��ز روی کاپوت این خ��ودرو افتادند که 

با س��رعت گرفتن خودرو به هوا پرتاب شدند.
وبگاه میرور همچنین وشت که در این حادثه 
حداقل چهار معترض مجروح شدند. »نیکول 
ِکرک وود« سخنگوی پلیس شهر دیترویت در 
واکنش به ای��ن اقدام مأم��وران راننده خودرو 
مدعی شد که معترضان شیشه عقبی خودرو را 
شکستند و آنها مجبور به حرکت سریع شدند. 
به نوش��ته روزنامه »دیترویت فیری پرس« وی 
همچنین اعالم کرد که اداره پلیس این ش��هر 
تحقیقاتی را درباره اقدام مأموران داخل خودرو 
و البته معترضان آغاز کرده است.اعتراضات در 
آمریکا، به  رغم اعمال مقررات منع آمد و ش��د 
در برخی شهرها از جمله نیویورک و واشینگتن 
ادامه دارد.موج خش��م و ناآرامی ها در سراس��ر 
آمریکا در اعتراض به قتل "جورج فلوید"، سیاه 
پوست آمریکایی به دست نیروهای پلیس این 
کشور و تهدیدات دونالد ترامپ به مقابله نظامی 
با معترضان در شهرهای مختلف این کشور رو به 
گسترش است و نیروهای پلیس برای سرکوب 

اعتراضات به زیر گرفتن معترضان توسط ماشین 
روی آورده اس��ت.معترضان در پورتلن��د پرچم 
آمریکا را در مقابل ساختمان دادگستری پایین 
کشیدند، سوزاندند و آن را با دستنوشته »جان 

سیاهپوستان مهم است« جایگزین کردند.
خب��ر دیگ��ر از آمری��کا آنک��ه رئیس جمهور 
آمری��کا در توئیتی رای گیری از طریق پس��ت 
را به ش��دت مورد انتقاد قرار داد و نوشت این 
ن��وع رای گیری منجر به برگزاری فاس��د ترین 

انتخابات تاریخ این کشور خواهد شد.
در همی��ن حال در واکنش به جوس��ازی های 
آمریکایی ه��ا درباره افغانس��تان، نماینده ویژه 
رئیس جمهور روس��یه در امور افغانستان خبر 
ادعایی روزنامه نیوی��ورک تایمز مبنی بر ارائه 
پیش��نهاد مس��کو به طالبان برای هدف قرار 
دادن نیروهای آمریکا را »جعلی« خواند و آن 

را رد کرد.
در ادام��ه واکنش ها به گزارش ادعایی روزنامه 
آمریکایی درباره پیش��نهاد کمک مالی مسکو 

به طالبان برای حمله ب��ه نیروهای آمریکایی 
در افغانس��تان، »زمیر کابولوف« نماینده ویژه 
رئیس جمه��ور روس��یه به این خب��ر واکنش 
نش��ان داده و آن را رد کرده اس��ت.به نوشته 
اسپوتنیک، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه 
در امور افغانستان اعالم کرد مسکو گزارش های 
رس��انه ای ادعایی درباره ارائه پیشنهاد مالی به 
طالب��ان برای کش��تن نظامی��ان آمریکایی را 
بخشی از »دعوای سیاس��ی داخلی در ایاالت 
متح��ده آمریکا« می داند چ��را که طرف هایی 

ک��ه در آمری��کا عالقه مند به حض��ور نظامی 
این کش��ور در افغانس��تان هس��تند از اخبار 
جعلی برای توجیه شکستش��ان در افغانستان 
اس��تفاده می کند. »زمیر کابول��وف« نماینده 
ویژه رئیس جمهور روس��یه در امور افغانستان 
و رئیس اداره دوم آس��یا وزارت خارجه روسیه 
گف��ت: »ما پیش��تر درباره گ��زارش نیویورک 
تایم��ز اظهارنظ��ر کرده ایم. درب��اره این خبر 
جعلی بیش از ح��د هیاهو وجود دارد و حتی 

ترامپ و دولتش هم آن را رد کرده اند«.

گام ضعیف ماکرون 
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تحریم سزار فقط سوریه را هدف قرار نداده است
»فیص��ل المق��داد« معاون وزیر خارجه س��وریه تصریح ک��رد که قانون 
تحریمی موس��وم به »س��زار« آمریکا به همان اندازه که سوریه را هدف 
قرار می دهد، کش��ورهای همسایه سوریه را نیز هدف قرار می دهد و به 
نفع این کشورهاس��ت که به هماهنگی با دمشق ادامه دهند. وی گفت: 
این به نفع رهبران و ملت های این کش��ورها بویژه کشورهای عربی است 
ک��ه ب��ه هماهنگی های سیاس��ی و اقتصادی خود با س��وریه ادامه دهند. ما 
می توانیم با همبس��تگی از این مشکالت که در پشت همه آنها اسرائیل و آمریکا  
قرار دارند، خارج ش��ویم. قانون تحریمی س��زار، مصوب کنگره آمریکا در تاریخ 
20 آذر م��اه 1۳۹8 ب��ه تصویب رس��ید. طبق این قانون، آمری��کا به خود اجازه 
می دهد، دارایی هر کس��ی را که با س��وریه مراوده و تعامل داشته باشد توقیف و 

بلوکه کند.

روابط اروپا با آمریکا بهبود نخواهد یافت
وزی��ر امور خارج��ه آلمان نیز تاکید کرد که حت��ی روی کار آمدن یک 
دموک��رات در آمریکا روابط را به حالت س��ابق برنمی گرداندهایکو ماس 
گفت: دوران روابط خوب کش��ور های اروپایی با آمریکا به س��ر رسیده 
اس��ت و حتی بر س��ر کار آمدن یک رئیس جمهور دموکرات در آمریکا 

موجب بهبود این روابط نخواهد شد.
روابط برلین – واش��نگتن از زمان روی کار آمدن ترامپ دوران تیرگی خود 
را بیش از همیش��ه آغاز کرده و این روز ها به تیره ترین ش��کل خود رسیده است. 
وی تأکید کردحتی اگر »دونالد ترامپ« رئیس جمهور کنونی آمریکا دیگر بر سر 
کار نباش��د، هرگز روابط برلین و واش��نگتن مانند سابق نخواهد بود.با این وجود 
وزیر امور خارجه آلمان گفت، برلین در حال حاضر آمادگی این را ندارد که اتحاد 

دیرپای خود با واشنگتن را کاماًل کنار بگذارد.

تهدید چین به اعمال محدودیت های صدور ویزا 
س��خنگوی وزارت خارج��ه چین ضمن هش��دار به مقام��ات آمریکایی 
درمورد دخالت در ام��ور هنگ کنگ، گفته درصورت ادامه این رفتارها، 

محدودیت های صدور ویزا را علیه اشخاص آمریکایی اعمال می کند.
»ژائ��و لیجیان«، از آمریکا خواس��ت که از دخال��ت در امور هنگ کنگ 
دس��ت  بردارد.لیجی��ان همچنی��ن خاطرنش��ان کرد ک��ه وزارت خارجه 
چین با توجه به رفتار ناشایس��ت )مقامات آمری��کا( در رابطه با هنگ کنگ  
محدودیت ه��ای صدور وی��زا را علیه اش��خاص آمریکایی تحمی��ل خواهد کرد.

س��خنگوی وزارت خارجه چین در حال��ی از اعمال محدودیت ه��ای صدور ویزا 
علیه اشخاص آمریکایی خبر داد که وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته اعالم 
کرد که واش��نگتن محدودیت های صدور روادید را علیه تعدادی از مقامات حزب 

کمونیست چین اعمال خواهد کرد.

سرکوب اعترا ض های ضد نژادپرستی در آمریکا شدت گرفت

پلیس دیترویت معترضان را زیر گرفت

نگاهی به وضعیت حقوق بشر در انگلیس
۲ برابر شدن  آزار جنسی زنان در 

مترو لندن
وضعیت نابسامان زنان و نقض حقوقشان از مباحث 
مط��رح در جامعه انگلیس اس��ت چنانکه به عنوان 
مث��ال موضوع تج��اوز در انگلی��س و افزایش آمار 
این جرایم در مترو لندن به چالش��ی برای مدیران 

شهری پایتخت انگلیس تبدیل شده است.
آمار ه��ا نش��ان می دهد که آزار و اذیت جنس��ی در 
وس��ایل نقلیه عموم��ی در پایتخ��ت انگلیس طی 
چهار سال گذش��ته ۴2 درصد افزایش یافته است.
گزارش های مربوط به آزار و اذیت جنس��ی در مترو 
لندن از 8۴۴ مورد در سال 2015_201۶ به 120۶ 
مورد در س��ال 2018_201۹ رسیده است. اما این 
در حال��ی اس��ت که ب��ه گفته جنبش ه��ای حامی 
قربانیان آزار جنس��ی هنوز بس��یاری از این جرایم 
گزارش نمی ش��وند و برای جلوگیری از این حوادث 
باید اقدامات بیشتری از سوی دولت صورت بگیرد.

اندریا س��ایمون مدی��ر ائتالف خش��ونت علیه زنان 
می گوید، " ترغیب قربانی��ان برای گزارش حوادثی 
که با آن رو به رو می ش��وند کافی نیس��ت. در کنار 
آن نیاز اس��ت تا افراد متخلف را شناس��ایی شوند و 
جلوی این تخلفات گرفته ش��ود."وی می گوید، "ما 
می دانیم افرادی که مرتکب جرایم جنسی می شوند 
به منظور رس��یدن به اهدافشان وارد سیستم حمل 
و نقل عمومی می شوند. دوربین های مداربسته مترو 
نشان می دهند که این افراد وارد شبکه حمل و نقل 
عمومی می شوند و زنان را طعمه خود قرار می دهند." 
آمار و ارقام ش��هرداری لندن نش��ان می دهد آزار و 
اذیت جنس��ی در طول روز و در ساعات شلوغی در 

قطار های مترو لندن شایع است.
خطوط مرکزی مترو های لندن که فاقد دوربین های 
مداربسته هس��تند بیشترین گزارش های مربوط به 
آزار و اذی��ت جنس��ی دریافت می کنند. بر اس��اس 
گزارش ه��ا ط��ی ی��ک دوره ۴ س��اله 105۴ مورد 
گزارش به همراه ۶۴5 مورد در مترو ویکتوریا، ۶01 
مورد خطوط متروی ش��مالی و 5۴7 مورد خطوط 
جوبیلی به ثبت رسید. گزارش ها حاکی از آن است 
12 م��اه قبل از ماه مارس 201۹، ۳05 مورد آزار و 
اذیت جنسی در خطوط مرکزی مترو لندن به ثبت 
رسیده که در حدود یک چهارم از گزارش های سال 

جاری را تشکیل می دهند.
افزای��ش جرایم تجاوز و آزار و اذیت جنس��ی زنان 
در کش��ور های اروپایی منجر ب��ه راه به راه افتادن 
جنبش ه��ای متعدد به منظ��ور حمایت از قربانیان 
این جرایم ش��ده اس��ت. این جنبش ها باعث شده 
تا قربانیان بیش��تری از حوادث��ی که با آن رو به رو 
ش��دند صحبت کنند ت��ا عمق این جرایم بیش��تر 

رسانه ای شود.

 سودان: شمار زیادی از مزدوران سودانی برای کمک 
به نیرو های موس��وم به ارتش ملی لیبی به فرماندهی 
خلیفه حفتر، وارد جنوب ش��هر اجدابیا شدند. منابع 
محلی در ش��هر الکفره در جنوب شرق لیبی از ورود 
شمار زیادی از مزدوران سودانی به جنوب شهر اجدابیا 
برای کمک به نیرو های موسوم به ارتش ملی لیبی به 

فرماندهی خلیفه حفتر، خبر دادند.

 لهستان: نتایج نظرس��نجی های پای صندوق در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری لهستان حاکی از ناکامی 
»آن��دژی دودا« رئیس جمهورفعلی و راس��ت گرای 
این کش��ور در پیروزی در مرحله اول است.دودا که از 
متحدان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا محسوب 
می ش��ود با کس��ب ۴1.8 درصد آرا پیش��تاز است و 
»رافال ترزاکوفس��کی« ش��هردار فعلی ورشو و رهبر 
حزب مخالف با ۳0.۴ درصد آرا در جایگاه دوم است.

 انگلی�س: علی رغم ش��یوع کرون��ا در انگلیس، 
نخست وزیر این کش��ور با اعمال دور دوم قرنطینه 
سراس��ری در ای��ن کش��ور مخالف��ت کرد.بوریس 
جانسون، نخست وزیر انگلیس امروز دوشنبه تاکید 
کرد اعمال دور دوم قرنطینه در سراس��ر این کشور 
یک اش��تباه بزرگ اس��ت و انگلی��س نمی تواند به 

ریاضت اقتصادی باز گردد.

7پرونده

شکست  مکرون در انتخابات 
شهرداری ها

نتایج دور دوم انتخابات شهرداری ها 
در فرانس��ه حاک��ی از پی��روزی 
چشمگیر حزب سبزها و احزاب 
چ��پ گ��را و شکس��ت متحدان 

رئیس جمهور فرانسه است.
 اح��زاب مخالف امانوئ��ل مکرون 
رئیس جمهور فرانس��ه موفق ش��ده اند 
پست شهرداریها در شهرای بزرگ این کشور 
از جمله لیون، استراس��بورگ و بسانسون را از آن خود 
کنند و در برخی شهرهای دیگر از جمله بوردو، مارسی 
و نانس��ی نیز پیشتاز هستند.نامزدهای نزدیک به حزب 
میانه LRME)جمهوری به پی��ش( که متحد ماکرون 
محسوب می شوند در شهرهای اصلی فرانسه حتی یک 

کرسی را نیز نبرده اند.
این انتخابات قرار بود در ماه مارس برگزار ش��ود که به 
خاطر شیوع گسترده ویروس کرونا در فرانسه به تعویق 
افت��اده ب��ود. در مراکز اخذ رای ژل ض��د عفونی کننده 
دس��ت کار گذاش��ته و در ش��هر ها و مناطق کوچک تر، 
تدابیر بهداشتی با امکانات محلی اتخاذ شده بود.در شهر 
پاریس پایتخت فرانسه نیز شمارش آرا از پیشتازی »آنه 
هیدالگو« ش��هردار چپ گرای کنونی این شهر حکایت 
دارد. »مارتی��ن ایوبری« چهره دیگر برجس��ته چپ گرا 
در ش��هر لیل پیروز انتخابات شده است.»مارین لوپن« 
رهبر احزاب چپ گرای فرانس��ه اواخر روز یک ش��نبه 
از پی��روزی بزرگ حزبش در انتخابات ش��هرداریها خبر 
داد و ب��ه نامزدهای هم حزبی پیروز خود تبریک گفت.
طبق اعالم وزارت کشور فرانسه، میزان مشارکت در دور 
دوم انتخابات ش��هرداریها ۳۴ درصد بوده است.متحدان 
ماکرون نیز در برخی ش��هرهای کوچکتر پیروزیهای به 
دست آورده اند. »ادوارد فیلیپ« نخست وزیر فرانسه که 
در ش��هر »لو هاوره« نامزد شده بود از پیروزی خود در 

این انتخابات با کسب 58 درصد آرا خبر داده است. 

شهادت کودک ۲ ساله یمنی 
در تجاوز سعودی 

در حمله خمپاره ای مزدوران سعودی 
به منطقه الخمسین در شرق شهر 
الحدیده، اوصال ش��کری کودک 

دو ساله به شهادت رسید.
در حمل��ه توپخانه ای متج��اوزان و 
مزدوران سعودی به شهرستان التحیتا 
در استان الحدیده نیز، به منازل مسکونی 
و مزارع کش��اورزی شهروندان یمنی در منطقه 
الجبلیه خسارت وارد شد. وزارت بهداشت دولت نجات ملی 
یمن با اشاره به تداوم محاصره این کشور، تأکید کرد: تداوم 
محاصره یمن توس��ط ائتالف متجاوز سعودی، بیمارستان 
های یمن را به تعطیلی می کش��اند.وزارت بهداشت دولت 
نجات ملی افزود: ائتالف سعودی، امارات با پشتیبانی آمریکا 
کشتی های حامل سوخت در نزدیکی بنادر جیزان را توقیف 
کرده اند و از ورود فراورده های نفتی به یمن جلوگیری می 
کنند؛ مسأله ای که بحران بسیار بزرگی در تمام زمینه ها به 

ویژه در بخش بهداشت ایجاد خواهد کرد.
در همین حال در نشس��تی که دی��روز در صنعاء برگزار 
شد، ادامه توقیف کشتی  های حامل مشتقات نفتی، نقش 
منفی فرس��تاده س��ازمان ملل و برخی اقدامات مزدوران 
ائتالف متجاوز در راس��تای عادی س��ازی روابط با تل آویو 
محکوم شد.از دیگر موضوعاتی که در این نشست محکوم 
ش��د رویکردها و اقدام��ات مزدوران ائتالف در راس��تای 
عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی است.همچنین 
محمد عل��ی الحوثی رئی��س کمیته عال��ی انقالب یمن 
در انتقاد از عملکرد فرس��تاده س��ازمان ملل، اعالم کرد، 
ائتالف س��عودی خواستار صلح نیس��ت. همچنین »علی 
محیی الدی��ن القره داغی« با هش��دار درباره توطئه بزرگ 
علیه یمن، خواستار نجات این کشور شد.او افزود که اگر 
خردمندان یمن این موضوع را درک نکرده و سریعا برای 
حل وفصل آن اقدام نکنن��د عواقب واقعا وخیمی خواهد 

داشت و توطئه ها واقعا بزرگ است.

تجمع اعتراض آمیز لبنانی ها 
علیه سفیر آمریکا 

شهروندان لبنانی در اعتراض به سخنان 
مداخله آمیز »دورتی ش��یا« سفیر 
آمریکا در این کشور، در برابر کاخ 
کردند. تجمع  بیروت  دادگستری 
آنه��ا اعالم کردند ک��ه مداخالت 
سفیر آمریکا در امور داخلی لبنان 

را نمی پذیرند.
معترضان لبنانی اع��الم کردند که از موضع 
گیری »محم��د مازح« قاضی لبنانی علیه س��فیر آمریکا 
در این کش��ور حمایت می کنند.ماجرا از آنجا آغاز ش��د 
که س��فیر آمریکا در لبنان به تازگی سخنان تندی علیه 
حزب اهلل مطرح کرده است.روزنامه »االخبار« در گزارشی 
در همین باره نوشت: سفیر آمریکا میان سیاستمداران و 
رس��انه ها می چرخد و لبنانی ها را علی��ه یکدیگر تحریک 
می کند بدون اینکه کس��ی وی را منع کند حتی اصحاب 
رس��انه نیز از کمتری��ن حد وظیفه حرف��ه ای خود در به 
چالش کش��یدن میهمان ش��انه خالی کرده اند. همچنین 
زاهر الخطیب دبیرکل انجمن »الشغیله« )کارگران( لبنان 
اعالم کرد، رژیم صهیونیستی آرزوی خلع سالح مقاومت 
را به گور می برد.الخطیب در اشاره به جنگ داخلی لبنان 
که در ژوئن 1۹82 آغاز ش��د، گفت: کسانی که در چنین 
روزهایی در س��ال 1۹82 س��الح به دس��ت گرفتند و در 
مقابل حمله کنندگان صهیونیست ایستادند آمادگی کامل 
برای به دس��ت گرفتن دوباره س��الح در دفاع از شرافت 

مقاومت و عزت وطن دارند.
خبر دیگر آنکه الکساندر زاسپکین سفیر روسیه در لبنان 
گفت: مواضع س��فیر آمریکا در لبنان در راس��تای مواضع 
مقامات آمریکایی برای فش��ار به لبنان و حزب اهلل است. 
واش��نگتن حزب اهلل را مسئول فس��اد و بحران اقتصادی، 
بحران نظام بانک��ی و اوضاع گمرک و گذرگاههای مرزی 
لبنان می داند در حالی که همه ما می دانیم که واقعیت 

مالی و اقتصادی لبنان متاثر از تحریم های آمریکاست.

دولت نیجریه 6 فرزند شیخ 
زکزاکی را به قتل رساند

محم��د ابراهیم زکزاکی پس��ر ابراهیم 
زکزاک��ی رهب��ر جنبش اس��المی 
نیجری��ه ضمن توصیف ش��رایط 
نامس��اعد جس��مانی پ��درش در 
زن��دان گفت که دول��ت نیجریه 
۶ فرزند ش��یخ زکزاکی را قتل عام 

کرده است.
ابراهیم در پاسخ به سؤالی درباره مجوز دیوان محم��د 

عالی »کادونا« به زکزاکی و همسرش زینت برای دسترسی 
به پزش��ک شخصی ش��ان گفت: »گرچه در چند ماه اول، 
بازرس��ان زندان در این ایالت، موانعی را ایجاد کردند اما ما 
در نهایت موفق ش��دیم که شرایط مالقات پزشک با آنها را 
فراهم کنیم و و زمانیکه پزشکان درخواست کردند که آنها 
به بیمارستان منقل شوند، این اقدام انجام شد با اینحال، با 
شیوع کرونا، پزشکان توصیه کردند دیگر برای مدتی رفت 

و آمد به بیمارستان متوقف شود«.
فرزن��د رهبر جنبش اس��المی نیجری��ه در خصوص بدتر 
شدن وضعیت بینیایی پدرش گفت: »در حقیقت می توان 
او را نابینا دانس��ت. محمد ابراهی��م در خصوص مادرش 
نی��ز توضیح داد: »مادرم دس��تکم پنج ب��ار مورد اصابت 
گلول��ه قرار گرفته اس��ت و به واس��طه وجود ترکش های 
بزرگی از گلوله در ناحیه شکم وی که باید مدت ها پیش 
برداشته می ش��د، هر از گاهی دچار دردهای شدیدی در 
ناحیه ش��کم خود می شود«. پسر ش��یخ زکزاکی درباره 
ت��الش دولت نیجریه در تروریس��تی جلوه دادن جنبش 
اس��المی این کشور گفت: » به طور مداوم شیعیان مورد 
آزار و بازداشت های خودس��رانه قرار می گیرند و علیرغم 
آنکه دولت در پنج س��ال گذش��ته هزاران نفر از اعضای 
جامعه جنبش اس��المی را بازداشت کرده و غارتگری ها و 
تخریب هایی را در جامعه آنها انجام داده، حتی نتوانسته 
یک مورد جرمی را که یک شیعه یا عضو جنبش اسالمی 

نیجریه مرتکب شده باشد را اثبات کند«.


