
علی تتماج 

دیروز به عنوان س��الگرد یک��ی از تلخ ترین دوران های قرن 
بیست و یکم بود روزگاری که در آن هزاران انسان بی گناه 
در رفتاری نژادرس��تانه و ضد بش��ری قتل عام ش��دند. در 
جری��ان جنگ بوس��نی بین س��ال ه��ای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ 
بزرگترین قتل عام تاریخ اروپا پس از جنگ جهانی دوم به 
وقوع پیوست و طی آن هزاران بوسنیایی به جرم مسلمان 
بودن و داشتن نام های اسالمی در شهر سربرنیتسا و مناطق 

اطراف آن کشته شدند.این جنایت در حالی رخ داد که در 
۱۶ آوریل ۱۹۹۳، شورای امنیت سازمان ملل طی قطعنامه 
۸۱۹، سربرنیتسا را منطقه امن اعالم کرده بود. با این حال 
دو س��ال بعد اندکی پیش از پایان جنگ بوس��نی صرب ها 
سربرنیتس��ا را محاصره کردند و از ۱۱ جوالی ۱۹۹۵، طی 
کمتر از یک هفته حدود ۸ هزار نفر را قتل عام کردند. این 
جنایت بزرگ در حالی رقم زده ش��د که س��ال ها پس از 
وقوع این کش��تار، رادووان کاراجیچ رئیس جمهوری اسبق 
جمهوری صرب بوسنی و راتکو مالدیچ فرمانده اسبق ارتش 
صربسکا، عاملین اصلی این جنایت شناخته شدند. کاراجیچ 
و مالدی��چ به ترتیب در ۲۱ جوالی ۲۰۰۸ در بلگراد و ۲۶ 
مه ۲۰۱۱ در الزاروو دس��تگیر و س��پس محاکمه ش��دند. 
این اق��دام در حالی صورت گرفت که ت��ا به امروز عامالن 
اصلی این جنایت یعنی مسئوالن سازمان ملل متحد، ناتو 

با محوریت هلند و آمریکا به جرم مشارکت و زمینه سازی 
برای این جنایت بزرگ بازخواست و محاکمه نشدند. اکنون 
در حالی ۲۵ س��ال از آن نس��ل کش��ی می گذرد که عدم 
مجازات عامالن واقعی این جنایت موجب شده تا همچنان 
این روند ادامه داش��ته باشد. نسل کشی که در میانمار در 
منطق��ه راخین علیه مس��لمانان صورت می گیرد، کش��تار 
دسته جمعی فلسطینی ها از جمله در طول سه جنگ ۲۲، 
۸ و ۵۱ روزه غزه که صهیونیس��ت ها از بمب های فس��فری 
برای کشتار استفاده کرده اند، جنایاتی که در طول ۵ سال 
اخیر ائتالف سعودی و آمریکایی در یمن صورت می دهند، 
کش��تار هزاران انس��ان بی گناه و آواره شدن میلیون ها نفر 
در رفتاره��ای نژادپرس��تانه آنچه داعش نامیده می ش��وند 
در س��وریه و عراق، ایجاد فضای س��رکوب و کش��تار علیه 
مس��لمانان در نیجریه به جرم مسلمان بودن، جنگ لیبی 

و قربانی ش��دن هزاران نفر، ۱۹ سال اش��غال افغانستان و 
جنایات بی شماری که از سوی اشغالگران صورت می گیرد 
و.... تنها بخش های کوچکی از نسل کشی هایی است که در 
دنیای امروز مش��اهده می ش��ود که بخش عمده ای از آنها 
صرفا به جرم مسلمانان بودن صورت می گیرد. شاید بتوان 
گفت که عامالن اصلی کشتار سربرنیتسا محاکمه می شدند 
ام��روز دیگر چنین جنایاتی در جهان حاکم نبود. دیروز در 
حالی بیست و پنجمین سالگرد کشتار سربرنیتسا  گرامی 
داشته شد که هزاران مس��لمان و انسان بی گناه در جهان 
در رفتارهای نژادپرس��تانه قتل عام می ش��وند و هیچ فریاد 
رس��ی برای پایان دادن به درد و رنجشان نیست و سازمان 
ملل همچنان با س��کوتش و همراهی اش با قاتل محور این 
جنایات اس��ت در حالی که در منشور خویش ادعای تالش 

برای جهانی امن برای همگان را سر می دهد. 

یادداشت

گزارش

ضمن هش��دار به طراحی آمریکا ب��رای دور زدن  پارلمان 
عراق جهتئ ادامه اش��غالگری، یک عض��و پارلمان عراق از 
ائتالف سائرون تأکید کرد که پارلمان همچنان از جزئیات 
مذاکرات بین بغداد و واش��نگتن درباره حضور آمریکایی ها 

در عراق، بی اطالع است.
»مضر خزعل« نماینده پارلمان عراق از ائتالف س��ائرون با 
اشاره به اینکه پارلمان همچنان از جزئیات مذاکرات بغداد 
و واش��نگتن درب��اره حضور آمریکایی ه��ا در عراق اطالعی 
ندارد، خواس��تار توضی��ح دولت درباره جزئی��ات مذاکرات 
ش��د.خزعل در مصاحب��ه با وبگاه »المعلوم��ه« گفت که از 
دول��ت می خواهیم درباره آنچه در جلس��ات گفت وگو بین 
بغداد و واش��نگتن و توافق بین دو ط��رف مذاکره رخ داد، 

توضیح دهد.
وی تصری��ح کرد که پارلم��ان اطالعاتی درب��اره مذاکرات 
مرب��وط ب��ه حض��ور آمریکا و اج��رای مصوب��ه پارلمان در 
خص��وص اخراج نظامی��ان آمریکا از ع��راق دریافت نکرده 
اس��ت.این عضو پارلمان عراق همچنین از دولت خواس��ت 
درب��اره جزئیات مذاکره، توافقات بین دو طرف و طرح های 
مربوط به اخ��راج نظامیان آمریکایی ب��ه خصوص در پرتو 
مصوبه پارلمان مبنی بر ضرورت اخراج نظامیان آمریکایی، 
توضی��ح دهد.یکی از مهمترین خواس��ته های عراق، خروج 
نیروه��ای خارجی ب��ه ویژه نظامیان آمریکا از عراق اس��ت 
که برآوردها حکایت از آن دارد که بین ش��ش الی نه هزار 

نیروی آمریکایی در عراق حضور دارند.
همچنین عض��و حزب »بیارق الخیر« عراق، عملکرد هیأت 

عراق��ی در دور نخس��ت گفت وگوه��ا با آمری��کا را ضعیف 
دانس��ت.»راجح العیس��اوی« عضو حزب »بی��ارق الخیر« 
عراق، درباره گفت وگوهای راهبردی میان بغداد و واشنگتن 
گفت که در نشست گفت وگوهای اولیه و مقدماتی با طرف 
آمریکای��ی، هیأت عراقی ضعیف عمل کرد.وی در گفت وگو 
با ش��بکه »العه��د« توضیح داد: مذاکره کنن��ده عراقی باید 
بداند ک��ه آمریکا به دنب��ال باقی ماندن در عراق اس��ت و 
دس��تیار وزارت خارجه آمریکا به صراحت گفته که آنها به 
دنبال باقی ماندن طوالنی تر در عراق هستند. اما در نشست 
گفت وگوهای اولیه طرف عراقی ضعیف عمل کرد. العیساوی 
با اشاره به اینکه »نمی دانیم دولت عراق چگونه به روابط ما 
با آمریکا می نگ��رد«، توضیح داد: عراق امروز قدرتمند تر از 

زمان امضای توافق نامه ۲۰۰۸ با آمریکا است. 
همچنین ائتالف الفتح در پارلمان عراق از نخست وزیر این 
کش��ور خواست هر چه سریع تر ش��کایت رسمی از آمریکا 
به س��ازمان ملل در قضیه ترور نائب رئیس شهید سازمان 
الحشد الشعبی را ارائه دهد.ائتالف »الفتح« در پارلمان عراق 
روز ش��نبه از دولت عراق خواس��ت در ارائه شکایت رسمی 
به س��ازمان ملل درباره ترور »ابومه��دی المهندس« نائب 
رئیس شهید سازمان الحشد الشعبی عراق تسریع کند.این 
ائتالف در بیانیه ای آورده اس��ت: »محکومیت اقدام آمریکا 
در استفاده از هواپیماهای شناسایی برای ترور شهید قاسم 
سلیمانی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل اتفاقی 
مثبت بود و امیدواریم که س��ازمان ملل مواضع شجاعانه تر 
در مقابله با گس��تاخی آمریکا در نقض حاکمیت کشورها و 

انجام مکرر عملیات های خصمانه اتخاذ کند«.
»حس��ن س��الم« عضو پارلمان عراق، نیز  با اشاره به نقض 
حاکمی��ت ع��راق نتیجه ش��کاف و چند دس��تگی داخلی 
کش��ور در روند سیاسی اس��ت، گفت که دولت عراق باید 
دستور قضایی بین المللی برای دستگیری »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا را به دلیل ترور »ابومهدی المهندس« 
نائب رئیس  س��ازمان الحش��د الش��عبی و س��پهبد قاس��م 

سلیمانی صادر کند.

خبر دیگر از عراق آنکه یک نیروی الحش��د الش��عبی بر اثر 
انفجار بمب در اس��تان دیالی به شهادت رسید و چهار تن 
دیگر مجروح ش��دند.هیأت رس��انه ای الحش��د الشعبی از 
ش��هادت یکی از نیروهای این نه��اد مقاومت و مجروحیت 
چه��ار تن دیگر در پی پاکس��ازی یک منطق��ه خبر داد.به 
نوشته وبگاه المعلومه، انفجار بمب زمانی رخ داد که شهید 
»علی راضی« در حال ت��الش برای خنثی کردن بمب کار 

گذاشته شده در یکی از خانه ها بود.

 سربرنیتسا  همچنان 
تکرار می شود
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ابراز تاسف پاپ فرانسیس 
در ادام��ه رفتارهای س��وال برانگی��ز غربی ها در قبال مس��لمانان، رهبر 
کاتولیک های جهان اقدام تازه ترکیه در تبدیل وضعیت ایاصوفیه از موزه 
به مس��جد را مورد انتقاد قرار داد. پاپ فرانس��یس، گفت: عمیقا در فکر 
اس��تانبول هس��تم. من درباره ایاصوفیه فکر می کنم. من عمیقا متاسف 
شدم.روز جمعه ترکیه حکمی را که به موجب آن بنای تاریخی ایاصوفیه 
یک موزه بود، باطل کرد و رس��ما این بنا را به مس��جد تبدیل کرد. به گفته 
رج��ب طیب اردوغ��ان،  رئیس  جمهوری ترکیه این اقدام گام��ی رو به جلو برای 
ترکیه اس��ت.پیش از به قدرت رس��یدن امپراتوری عثمان��ی، ایاصوفیه قرن ها از 
بزرگ ترین کلیساهای مسیحیان جهان بود. بعد از شکست امپراتوری روم شرقی 
در ۱۴۵۳ میالدی و فتح بیزانس )اس��تانبول(، مسلمانان عثمانی آن را به مسجد 

تغییر دادند. در دولت سکوالر کمال آتاتورک این مسجد به موزه تبدیل شد.

شرط ترکیه برای صلح در لیبی 
»مولود چاووش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه در یک مصاحبه ضمن هش��دار 
ب��ه حامیان خارجی »خلیفه حفتر« در لیبی، آتش بس در این کش��ور را 
ب��ه عقب نش��ینی نیروهای حفتر منوط کرد. س��ه روز پ��س از اظهارنظر 
وزیر خارجه روس��یه درباره آمادگ��ی نیروهای ژنرال »خیلفه حفتر« برای 
امضای »س��ند آتش بس در لیبی«، همتای ترکی��ه ای اعالم کرد آتش بس 
به عقب نشینی نیروهای حفتر بستگی دارد. وزیر خارجه ترکیه در مصاحبه با 
»فایننشال تایمز« از مواضع آنکارا در قبال لیبی و حمایت هایش از »دولت وفاق ملی 
لیبی« در جنگ با نیروهای موس��وم به »ارتس ملی لیبی« )تحت امر ژنرال خلیفه 
حفتر( دفاع کرد. وی در این مصاحبه خلیفه حفتر را »کودتاچی« خواند و به حامیان 
خارج��ی او در درگیری های لیبی هش��دار داد.وزیر خارجه ترکیه به پیش��نهاد ماه 

گذشته روسیه برای آتش بس در لیبی در جریان رایزنی ها در استانبول اشاره کرد.

حزب اهلل قوی تر از همیشه
رئیس حزب توحید عربی و وزیر س��ابق لبنانی با اش��اره به توس��عه روز 
افزون توان مقاومت لبنان اعالم کرد که حزب اهلل امروز قوی تر از زمان 

جنگ ۳۳ روزه است.
 وئ��ام وهاب رئیس حزب توحید عربی و وزیر س��ابق لبنانی اعالم کرد: 
حزب اهلل امروز قوی تر از زمان جنگ ۳۳ روزه اس��ت. وی افزود: هجمه 
و جن��گ اقتصادی ضد لبنان دش��وار اس��ت اما آمادگی ب��رای مقابله با آن 

وجود دارد.
 این جنگ اقتصادی لبنان را ضعیف می کند اما به تضعیف حزب اهلل و مقاومت 
منجر نخواهد شد. وهاب تاکید کرد: اروپا می داند که لبنان نباید لیبی جدیدی 
باش��د یا نباید همانند س��وریه دچار جنگ ش��ود.وی افزود: ب��ه نظر من مذاکره 

اروپایی-آمریکایی درباره آنچه باید در قبال لبنان انجام شود، وجود دارد. 

پارلمان عراق همچنان از جزئیات مذاکره دولت با واشنگتن بی اطالع است

استمرار اشغالگری آمریکا با دور زدن نمایندگان 

نگاهی به وضعیت حقوق بشر در انگلیس 
زنان برده باردار 

انگلی��س از جمله مدعی��ان حقوق بش��ر از جمله 
حمایت از زنان است در حالی که این کشور خود از 
کانون های اصلی نقض حقوق زنان از جمله برده گی 

زنان است که بسیاری از آنان نیز باردار هستند. 
هس��تیا نهاد حام��ی قربانی��ان ب��رده داری مدرن، 
»اس��تثمار جنس��ی« را به عنوان بزرگترین شکل 
ب��رده داری مدرن ب��رای زنان در اروپ��ا اعالم کرد.

یک موسس��ه خیری��ه بریتانیایی اع��الم کرده که 
یک چه��ارم زنان نجات یافته از ب��رده داری مدرن 
در این کش��ور باردار هس��تند و در "معرض تهدید 
و آس��یب قرار دارند".هس��تیا که ی��ک نهاد حامی 
قربانیان برده داری مدرن اس��ت، در گزارشی گفته 
که این زنان باردار توانس��ته اند فرار کنند یا توسط 
قاچاقچیان رها شده اند اما از هیچگونه مراقبت های 
بهداش��تی برخوردار نیستند.تحقیق این نهاد نشان 
می دهد که بسیاری از این افراد "در فکر خودکشی 
هس��تند، همه آنها منزوی شده و برای مدت زمان 

طوالنی تماس با مادرانشان را از دست داده اند."
این قربانیان برده داری مدرن زنانی هس��تند که به 
آن��ان با حیله وعده کار داده یا ب��ه طور غیرقانونی 
به بریتانیا آورده ش��ده اند و ممکن است هیچگونه 
مدارک شناس��ایی ندانشته باش��ند یا کسی نباشد 
ک��ه بتوانند از او کمک بخواهند.در گزارش هیس��ا 
آمده است که در میان زنان قربانی قاچاقیان انسان، 
تقریبا ۷۰درصد به منظور بهره برداری جنس��ی، از 
جمله خودفروش��ی، کار در باشگاه های استریپ تیز 
و اس��تفاده در پورنوگرافی به بریتانیا آورده شده اند.

ارقام س��ازمان آزار و ش��کنجه ملی بریتانیا نش��ان 
می ده��د ک��ه در مورد زنان، "اس��تثمار جنس��ی" 
بزرگترین شکل برده داری مدرن است.این گزارش 
حاکی از آن اس��ت که برخ��ی از حاملگی ها نتیجه 
تجاوز جنس��ی بوده است و س��المت زنان می تواند 
تح��ت تأثیر "اجبار به مصرف ال��کل یا مواد مخدر 
قبل از قرار گرفتن در معرض سوء استفاده جنسی" 
به شدت آس��یب ببیند. "فقدان خانواده" و تنهایی 
و اضط��راب ناش��ی از آن و آوارگی و ن��ا امیدی از 
دیگر ستم هایی است که به این زنان فریب خورده 
می شود.حقوق بش��ر و حقوق زنان در غرب ظاهرا 
فقط ادعایی اس��ت که به این جنایت ها و فساد ها 

سرپوش گذاشته شود.

 س�وریه: ش��ورای امنی��ت س��ازمان مل��ل، به 
بهانه ه��ای بشردوس��تانه، قطعنامه ارس��ال کمک 
به ش��مال سوریه را برای س��ال هفتم تمدید کرد. 
ش��ورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ارسال کمک 
از طری��ق گذرگاه م��رزی ترکیه ب��ه مناطق تحت 
کنترل معارضان و تروریس��ت ها در ش��مال سوریه 

را تصویب کرد.

 بحری�ن: پارلمان اروپا درب��اره بی توجهی دیوان 
عال��ی بحرین به ادله مربوط به ش��کنجه دو جوان 
بحرینی محکوم به اع��دام، ابراز نگرانی کرد.کمیته 
حقوق بش��ر و کمیته روابط با کشورهای عربی در 
پارلم��ان اروپا در بیانیه ای مش��ترک از عدم اجرای 
تحقیق��ات هیأت نظ��ارت بحرین درباره ش��کنجه 
دو ج��وان بحرینی به نام ه��ای »محمد رمضان« و 
»حس��ین موسی« و گرفتن اعترافات از آن ها تحت 

شکنجه، ابراز ناامیدی کرد.

 روس�یه: وزارت دف��اع روس��یه از رهگیری یک 
هواپیمای شناس��ایی و جاسوس��ی نی��روی هوایی 
ارت��ش آمریکا توس��ط دو جنگنده روس��ی بر فراز 
دریای ژاپن خبر داد.وزارت دفاع روسیه اعالم کرد 
که جنگنده های منطقه نظامی شرق این کشور روز 
ش��نبه یک هواپیمای شناسایی و جاسوسی آمریکا 

را بر فراز دریای ژاپن رهگیری کرده اند.

 انگلی�س: مقامات لندن اع��الم کردند علی رغم 
آنک��ه گفت و گو ها با س��ران اتحادی��ه اروپا در حال 
پیش��روی اس��ت، اختالفات همچنان پابرجاس��ت.

مای��کل گ��وو، وزی��ر کابین��ه انگلیس اع��الم کرد 
علی رغم آنکه مذاکرات در مورد آینده روابط لندن 
و بروکسل در حال پیشروی است، اختالفات زیادی 

درباره توافق پسابرگزیت وجود دارد.

10پرونده

آتش خشم مردم دیترویت بار 
دیگر شعله ور شد

به دنبال قتل جوان ۱۹ س��اله سیاه پوس��ت آمریکایی 
به دس��ت پلیس ش��هر دیترویت در ایالت میش��یگان، 
این ش��هر در روزهای گذش��ته صحنه اعتراضات علیه 

خشونت و نژادپرستی پلیس آمریکا بود.
هفته ه��ا اعتراض علیه نژادپرس��تی و خش��ونت پلیس 
آمریکا دیروز شنبه در شهر »دیترویت« بزرگترین شهر 
ایالت میشیگان آمریکا در پی جنایت جدید پلیس این 
کش��ور ادامه یافت. یک مرد سیاه پوست دیگر قربانی خشونت و تبعیض نژادی 
پلیس آمریکا شد و به ضرب گلوله نیروهای پلیس شهر دیترویت جان باخت.

مردم معترض در بخش غربی این شهر نزدیک محلی که پلیس دیترویت »حکیم 
لیتلتون« ۱۹ ساله را هدف قرار داد و فرد دیگری را بازداشت کرد، به راهپیمایی 
پرداختند. بردار مقتول بعد از پایان اعتراضات خواس��تار دیدار با »جیمز ِکِریگ« 
رئیس پلیس شهر و »مایک دوگان« شهردار آن شد. و گفت: بردار من مرد خوبی 
ب��ود. او ی��ک جنگجو بود. می خواهم این را هم��ه از جمله رئیس جیمز کریگ و 
ش��هردار دیترویت بدانند. ت��ا قبل از هفته آینده می خواهم ب��ا آن ها دیدار کنم.

ه��زاران نفر از معترضان آمریکایی همچنان اعتراضات خود علیه نژادپرس��تی را 
ادامه می دهند. در ادامه چالش های ترامپ مقام های ژاپنی در واکنش به افزایش 
۴۰ درصدی ش��مار مبتالی��ان به ویروس کرونا در پایگاه ه��ای نظامی آمریکا در 
»اوکیناوا«، خواستار شفاف س��ازی پنتاگون درباره این موضوع شدند.تایید ابتال 
ده ها نفر تازه از نظامیان آمریکایی مس��تقر در دو پایگاه این کشور در اوکیناوا به 
ویروس کرونا، نگرانی مقام های ژاپنی را در پی داشته است. از سوی دیگر بایدن 
نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با اشاره به اظهارات رئیس جمهور 
درباره اینکه به دنبال مرحله دوم قرارداد تجاری با پکن نیست، گفت: ترامپ اذعان 

کرد که من درباره وعده  های توخالی او درباره چین درست می گفتم.
خب��ر دیگ��ر از آمریکا آنک��ه در حادثه تیراندازی در ش��هری واق��ع در جنوب 
ایالت »تگزاس«، دو افس��ر پلی��س آمریکا هدف اصابت گلول��ه قرار گرفتند و 
کش��ته شدند.در حادثه تیراندازی در شهر »مک آلن« واقع در جنوب تگزاس، 
دست کم دو افسر پلیس هدف اصابت گلوله قرار گرفتند و جان خود را از دست 
دادند. در حوزه کرونا نیز همچنان آمار دهها هزار نفری بر آنریکا حاکم است.

 گرسنگی مطلق نیمی از مردم 
یمن 

مسئوالن صلیب س��رخ جهانی اعالم کردند که بیش از 
نیمی از مردم یمن چیزی برای خوردن پیدا نمی کنند.
 مس��ئوالن صلیب س��رخ جهانی اعالم کردند که بیش 
از نیمی از مردم یمن ب��ه کمک های غذایی نیاز دارند 
تا زنده بمانند.مس��ئوالن این نه��اد بین المللی افزودند: 
۶۶ درص��د از یمنی ها هیچ غذایی ب��رای خوردن پیدا 
نمی کنن��د و ۱۱ درصد از آنها از س��وء تغذیه حاد رنج 

آنها بیان داش��تند که ۶۴ درصد از مردم یمن از دریافت خدمات می برن��د.
پزش��کی محروم ب��وده و ۵۸ درصد از آنه��ا به آب پاکیزه نی��از دارند.یمن که 
جمعیت آن به ۳۰ میلیون نفر می رس��د از سال ۲۰۱۵ تاکنون شاهد حمالت 
پی در پی ائتالف س��عودی و برجای ماندن هزاران ش��هید و مجروح اس��ت. بر 
اس��اس پژوهش های صورت گرفته در جریان تجاوزات ائتالف س��عودی علیه 
یم��ن، تاکنون بیش از ۴۵۸ هزار منزل مس��کونی، ۳۸۵ بیمارس��تان و مرکز 
درمان��ی، ۳۵۱ کارخان��ه و ۷۳۶ محموله مواد غذایی هدف قرار گرفته اس��ت. 
ام��ا به رغم تم��ام این بحران ها مردم یمن به مقاوم��ت ادامه می دهند چنانکه 
رئی��س هیأت اطالع��ات دولت صنعا خبر داد که ارت��ش و کمیته های مردمی 
یمن در اطراف ش��هر مأرب مستقر شده اند و نیروهای مسلح یمن بانک اهداف 
گس��ترده ای در امارات، عربس��تان و تل آویو در اختیار دارند.سرتیپ »عبداهلل 
یحیی الحاکم« رئیس هیأت اطالعات دولت صنعا با بزرگداش��ت پیروزی های 
نیروهای مس��لح یمن؛ به ائتالف س��عودی هش��دار داد که دس��ت به بمباران 
تأسیس��ات نفتی و اقتصادی استان مأرب نزند و تأکید کرد: »ما توانایی هدف 
قرار دادن تمامی تأسیسات نفتی و اقتصادی و نابودی کامل آن را داریم و قادر 

به پاسخگویی شدیدتر هستیم.«
خبر دیگر آنکه س��فیر دولت مس��تعفی یمن در اردن درباره حمایت عربس��تان 
س��عودی از پ��روژه جدایی طلبی در یمن هش��دار داد. »علی العمرانی« س��فیر 
دولت مس��تعفی منصور هادی در اردن با هش��دار درباره حمایت ریاض از پروژه 
جدایی طلبی در یمن، تأکید کرد که این امر از س��وی اکثریت یمنی ها مردود و 
محکوم است.جنگنده های متجاوز سعودی در ادامه نقض آتش بس ادعایی خود 

در یمن، استان های مأرب، الجوف و البیضاء را هدف حمالت خود قرار دادند.

 تظاهرات ۱۰ هزار نفری 
علیه  نتانیاهو

چن��د هزار نفر از س��اکنان تل آویو ب��ا تجمع در میدان 
رابین، ضمن اعتراض به پرونده های فس��اد نخست وزیر 
رژیم صهیونیس��تی، او را مقصر وخامت ش��یوع کرونا و 

وضعیت اقتصادی در فلسطین اشغالی دانستند.
 واکنش نامناسب کابینه راست گرای رژیم صهیونیستی 
ب��ه نخس��ت وزیری »بنیامی��ن نتانیاه��و« در مقابله با 
ش��یوع گسترده ویروس »کووید۱۹« و موج دوم آن که 
رکوردهای جدیدی را در ش��مار ابتالی روزانه به جای گذاش��ته، 
باعث تظاهرات دوباره جمع گس��ترده ای از ساکنان تل آویو شد.حدود ۱۰ هزار 
از س��اکنان تل آویو با تجم��ع در میدان رابین، نتانیاه��و و کابینه اش را مقصر 
اصلی وخیم شدن وضعیت شیوع ویروس کرونا و بحران اقتصادی در فلسطین 

اشغالی معرفی کردند.
بر این اساس، تظاهرات کنندگان ضمن مسدود کردن خیابان های اصلی منتهی 
ب��ه میدان رابین، پالکاردهایی با نوش��ته های »ارتش��اء، کالهبرداری و خیانت 
 Crime( »و »ُجرم وزیر )در امانت« )اش��اره ب��ه پرونده های فس��اد نتانیاه��و
Minister به ج��ای کلمه نخس��ت وزیر Prime Minister( حمل کرده و 
ش��عارهایی برای مبارزه با فساد وی س��ر دادند. در چالشی دیگر برای نتانیاهو 
یک اندیش��کده امنیتی مستقر در فلسطین اشغالی با کوته بینانه خواندن طرح 
رژیم صهیونیس��تی برای اشغال سی درصدی کرانه باختری، گفت ناآرامی های 
بعد از اجرای آن، اجازه تداوم اش��غال را نمی دهد.اندیش��کده مطالعات امنیت 
داخل��ی اس��رائیل )INSS( با طراحی مدلی، پیش بینی ک��رد که اجرای طرح 
اشغال کرانه باختری منجر به یک سری از پیامدهای تنش بار شده که می تواند 

به خطرات امنیتی و تاثیر منفی در روابط دیپلماتیک ختم شود.
در این میان دفتر هماهنگی امور انسانی سازمان ملل با انتشار گزارشی از اقدام 
جدید رژیم صهیونیستی در ایجاد ایست های بازرسی بیشتر در قدس اشغالی 
و کران��ه باختری به بهانه مبارزه با ویروس کرون��ا انتقاد کرد.  دفتر هماهنگی 
امور انسانی سازمان ملل)اوچا( اعالم کرد که رژیم صهیونیستی به بهانه مبارزه 
با گس��ترش ویروس کرونا، اقدام به ایجاد ایست های بازرسی جدید در مناطق 

مختلف قدس اشغالی و کرانه باختری کرده است. 


