
اعتراضسازمانهایحقوقبشریبهآلخلیفه
دربارهحبسوشکنجهکودکانبحرین

دو نهاد حقوق بشری در جهان، نقض کنوانسیون 
حقوق کودک ســازمان ملل توسط رژیم آل خلیفه را 
مورد انتقاد قرار دادند و خواستار توقف حبس و شکنجه 

کودکان در بحرین شدند.
»مرکــز حقوق بشــر بحرین« و »ســازمان صلح برای 
دموکراســی و حقوق بشــر« طی بیانیه مشــترکی، نقض 
کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل توسط رژیم آل خلیفه را 
مورد انتقاد قرار دادند و خواستار توقف حبس و شکنجه کودکان 

در بحرین شدند. در این بیانیه  مشترک آمده است که علیرغم 
تصویب قانون حمایت از کودک توسط دولت بحرین در سال 
۲۰۱۲، آل خلیفه این حقوق را برای کودکان نادیده می گیرد.

به گزارش ایکنا، از زمان آغاز جنبش های مردمی بحرین 
در سال ۲۰۱۱ تا کنون، صدها کودک به اقدامات سیاسی علیه 
دولت متهم شــدند و به زندان افتادند. عوامل آل سعود متهم 
هستند که در بازداشتگاه ها و زندان ها با کودکان برخوردهای 

بسیار خشونت آمیزی داشته و دارند. 

پوتین:کارشکنیدرمذاکراتادامهیابد
جنگبهقرهباغبرمیگردد

رئیس جمهور روسیه هشدار داد، اگر کارشکنی ها 
در روند مذاکرات بر ســر قره باغ ادامه یابد، بار دیگر 

جنگ به این منطقه باز می گردد.
»والدیمیر پوتین« در واکنش به کار شکنی های فرانسه 
در روند مذاکرات بر سرمنطقه قره باغ ، اعالم کرد: آنهایی که در 
این مسیر کارشکنی می کنند، بدانند که جنگ تنها جایگزین 
صلح در قره باغ است. به گزارش خبرگزاری مهر، پوتین ادامه 
داد: حل و فصل درگیری هایی نظیر قره باغ، برای روسیه بسیار 

مهم است. »سرگئی الوروف« وزیر خارجه روسیه، نیز دیروز 
تاکیــد کرد که هرگونه تالش برای تضعیف توافق آتش بس 

قره باغ، محکوم به شکست است.
اخیرا فرانسه با صدور بیانیه ای، خواستار نظارت بین المللی 
بر روند اجرای آتش بس در منطقه قره باغ کوهستانی شده بود. 
فرانســوی ها مدعی هستند که احتماال ترکیه و روسیه برای 
جلوگیری از نقش آفرینی قدرت های غربی در مذاکرات صلح، 

با یکدیگر تبانی کرده اند.
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ادامه درگیری انتخاباتی در آمریکا

وکیل ترامپ: سر دموکرات ها را باید برید! بخش قابل توجهی از یهودیان آمریکا هیچ نکات مشــترکی میان 
خود و رژیم صهیونیستی نمی بینند و تل آویو برای ارتباط گیری ساده با 

آنها نیز با مشکل مواجه است.
هفته گذشــته »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا، طی کنفرانس خبری 
مشترک با »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی، جنبش »بایکوت 
و تحریم اســرائیل« را یک سازمان »یهودستیز« خواند و تولیدات شهرک های 
صهیونیست نشــین در کرانه باختری را »اسرائیلی« نامید. این اظهارات موضع 
مخالف دانشــجویان آمریکایی را موجب شــده است. به نوشته القدس العربی، 
دانشــجویان دانشــگاه »سانفرانسیســکو« طی بیانیه ای، با حمایت از جنبش 
بایکــوت، تصمیم به قطع روابط با ۱۰۰ شــرکت مختلف که با شــهرک های 
صهیونیست نشین همکاری دارند، گرفته اند. به نوشته روزنامه یهودی »جویش 
ژورنــال« در رأی گیری صورت گرفتــه ۱۷ نفر به این مصوبه رأی مثبت دادند 
یــک نفر رأی منفی داد و دو نفر نیز از رأی دادن امتناع کردند. القدس العربی 
در ادامه نوشت که تصمیم اتحادیه دانشجویان سانفرانسیسکو می تواند بازتابی 
از موضــع جامعه یهودیان آمریکا در قبال اســرائیل باشــد. به خصوص اینکه 
یهودیان آمریکا به خصوص جوانانش بیش از گذشته رژیم تل آویو را مورد انتقاد 
قرار می دهند. همچنین بر خالف ساکنین سرزمین اشغالی که ۷۰ درصد آنها 
حامی »دونالد ترامپ« هســتند، طبق نظرسنجی ها ۷۷ درصد یهودیان آمریکا 
به رقیب او یعنی »جو بایدن« رأی داده اند. روزنامه »معاریو« نیز در گزارشــی 
نوشــته است که جایگاه اســرائیل در میان اکثریت قابل توجه یهودیان آمریکا 
به طور بی ســابقه ای کاهش یافته است، به طوریکه وقتی اسرائیلی هایی که به 
تازگی وارد آمریکا شده اند برای مشورت یا کمک گرفتن میان یهودیان آمریکا 
می رونــد، مورد بی توجهی و گاهی هم تمســخر قرار می گیرند. این روزنامه در 
ادامه نوشت که پارلمان اســرائیل اخیرا طرحی را تحت بررسی قرار داده است 
که در آن از رژیم صهیونیستی می خواهد برای بهبود وضعیت میلیون ها یهودی 
خارج از سرزمین اشغالی با رهبران یهودی جهان مشورت کند، اما عدم اجماع 
یهودیان در کشــورهای دیگر بر رهبــری واحد در میان خود، اجرای این طرح 
را با مشــکل رو به رو خواهد کرد. به نوشــته معاریو، در حال حاضر در میان 
یهودیان آمریکا مرجع واحدی وجود ندارد که رژیم صهیونیســتی بخواهد با او 
مشورت کند. به طوریکه در ایالت نیویورک سال هاست که یهودیان از وجود یک 
شخصیت مورد اجماع محروم هستند.  معاریو نوشت که تعداد رو به افزایشی از 
پژوهشگران و مسئوالن سابق اسرائیلی و شخصیت های یهودی در سال های اخیر 
 درخصوص جدایی میان یهودیان آمریکا و اسرائیل هشدار می دهند. پیتر بینارت 
روزنامه نگار یهودی در ماه ژوئن گذشــته در روزنامه نیویورک تایمز نوشت که 
اعتقادی به کشور یهودی ندارد و عقیده ندارد که امکان تشکیل کشور اسرائیل با 
هویت یهودی و دموکراتیک وجود دارد چرا که اسرائیل همچنان به اشغال کرانه 
باختری و محاصره غزه ادامه می دهد. عدینا فوغل الون مدیر سازمان آمریکایی 
»جی استریت« در سرزمین های اشغالی نیز چندی پیش در مقاله ای در وبگاه 
عبری زبان والال نوشت که اسرائیل بیش از پیش به نقطه اختالف میان جامعه 

یهودیان آمریکا تبدیل شده است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
اعتراف کرد که ایــن اتحادیه در زمینه 
نظامی و دفاعی، ضعیف بوده و ســاختار 

دفاعی آن از هم گسیخته است.
طی ســال های اخیر شکاف ها بین اروپا و 
آمریکا تشــدید شده است، به طوری که سران 
اروپا به این نتیجه رســیده اند، سیاست اتکا به 

تونس  اســبق  رئیس جمهور 
ملت  بــه حقوق  احترام  لزوم  بر 
فلســطین تأکید کرد و گفت که 
عادی  ســازی روابط غلط است و 
تسلیم  عربی  رژیم های  واقع،  در 

اشغالگران شدند.

 افزایش احساسات ضدصهیونیستی 
در میان یهودیان ساکن آمریکا

سرویس خارجی
تردید ها درباره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا همچنان ادامه دارد و با وجود اینکه آخرین 
تالش های »دونالد ترامپ« برای بازگرداندان نتیجه 
در ایالت های »میشــیگان« و »جورجیا« شکست 
خورده است، اما طرفداران ترامپ با برپایی تظاهرات 
در »آتالنتا« ، خواستار توقف سرقت انتخابات شدند 
و در این میــان، وکیل رئیس جمهور آمریکا گفت، 
دموکرات ها آرای ترامپ را دزدیده اند و باید سرشان 

قطع شود.
۱3 آبان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شده 
است و امروز علیرغم گذشت ۱9 روز از برگزاری انتخابات، 
هنوز تکلیف برنده و بازنده مشخص نشده است و تنش ها 
در دو سطح سیاســی و اجتماعی بر سر نتیجه همچنان 
ادامه دارد. دیروز »گاردین« در همین راستا طی گزارشی 
نوشــت، ترامپ آخرین گام بیهوده اما خطرناک را که در 
تاریخ اخیر آمریکا بی ســابقه بوده است، برداشت تا نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری ســوم نوامبر ۲۰۲۰ )۱3 آبان 
ماه( آمریکا را به شــیوه ای تغییر دهد که همچنان بتواند 
در قدرت بماند. بر اساس این گزارش، علیرغم آنکه پیروزی 
»جــو بایدن« در ایالت »جورجیا« مورد تأیید قرار گرفته 
است، رئیس جمهور آمریکا پس از شکست های پی در پی 
در دادگاه ها درخصوص اتهامات تقلب انتخاباتی، در تالشی 
ناامیدانه با رهبران جمهوری خواه ایالت »میشیگان« در کاخ 
سفید مالقات کرد به امیدآنکه بتواند همچنان در قدرت 
باقی بماند.راهبرد آشــکار ستاد انتخاباتی ترامپ، متقاعد 
کردن مجلس قانونگذاری تحت کنترل جمهوری خواهان 
در ایالت میشــیگان و ســایر ایاالت سرنوشت ســاز در 
مجمــع گزینندگان )الکترال کالج( بــرای نادیده گرفتن 
رأی دهنــدگان آمریکایی و معرفی کردن ترامپ به عنوان 
پیروز انتخابات ریاست  جمهوری آمریکا است. اما به نوشته 
گاردیــن علیرغم تالش های ترامپ دو مقام ایالتی کنگره 
بعد از نشســت با ترامپ کاخ ســفید تأکید کردند که به 
فرایند الکترال پایبند هســتند.این دو مقام کنگره ایالتی 
آمریکا در بیانیه ای مشــترک که در حقیقت ضربه ای به 
تالش  های دقیقه نودی ترامپ محســوب می شد، تأکید 
کردند: »ما هنــوز از هیچ اطالعاتی که بتواند نتیجه این 
انتخابات )ریاســت جمهوری( در میشیگان را تغییر دهد، 
اطالعــی نداریم و به عنوان رهبــران مجلس قانونگذاری، 
به قوانین پایبندیم و روند عادی گزینندگان میشیگان را 
دنبال می کنیم«. از طرف دیگر، »گرچن ویتمر« فرماندار 
دموکرات ایالت میشیگان نیز در گفت وگو با شبکه »ام اس 
ان بی ســی« نیز در این خصوص گفت: »حتی گفت وگو 

درباره این موضوع نیز بســیار خطرناک اســت، این مایه 
خجالت و شرمساری این ایالت است«.

اما با وجود شکســت وکالی ترامپ در میشــیگان و 
جورجیــا »رودی جولیانی«، وکیــل »دونالد ترامپ« در 
مصاحبه ای با شبکه خبری فاکس نیوز مدعی شد که حزب 
دموکرات ۲ میلیون رأی ترامپ را سرقت کرده و باید فردی 

سر این حزب را ببرد.
جولیانی در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز یک 
شرکت آلمانی فعال در زمینه انتخابات را به حمایت از ستاد 
انتخاباتــی بایدن متهم کرد و گفت دموکرات ها »احتماالً 
دو میلیون رأی سرقت کرده اند«. وی ادامه داد»این آدم ها 
می خواهند ما را نابود کنند. آدم های خیلی بدی هستند. 
آنها دموکرات های عادی نیستند...حزب دموکرات به نوعی 
توسط کلینتون ربوده شد و از آن زمان به بعد، )این حزب( 
مرتب فاسد و فاسد و فاسدتر شده است«.جولیانی سپس در 
شرایطی که دستش را به عالمت بریدن سر روی گردنش 

گذاشته بود گفت: »یک نفر باید سر آنها را قطع کند«.
سرقت انتخابات

طرفداران رئیس جمهور آمریــکا نیز همچنان اصرار 
دارند که وی پیروز انتخابات اســت. بر اساس گزارش ها و 
به رغم تایید شکست دونالد ترامپ در ایالت جورجیا پس 
از بازشماری دستی آرا، حامیان رئیس جمهور این کشور 
در اعتراض به »سرقت انتخابات«، در شهر آتالنتا مرکز این 
ایالت تظاهرات کردند. به گزارش »یاهو نیوز«، در حالی که 

وزیر داخلی ایالت جورجیا اعالم کرد که بازشماری دستی 
آرای انتخابات ریاست جمهوری در این ایالت نشان دهنده 
تایید پیروزی جو بایدن در انتخابات این ایالت بوده است، 
»حامیان رئیس جمهــور دونالد ترامپ در آتالنتا پایتخت 
جورجیا علیه اتهام بی اســاس تقلب بــزرگ در انتخابات 
ریاست جمهوری )آمریکا( تجمع کردند«.این رسانه به نقل 
از »برندنگوتنسشواگر« خبرنگار مستقل آمریکایی خبر داد، 
تجمع حامیان ترامپ در آتالنتا در حالی برگزار شد که آنها 
شعار می دادند »جلوی سرقت انتخابان را بگیرید« و بعضی 
از معترضان هــم با لباس دزدان دریایی در تجمع حاضر 
شدند.جمعه شب)به وقت تهران( ایالت جورجیای آمریکا 
پس از بازشماری دستی آرا، به طور رسمی پیروزی »جو 
بایدن« نامزد حزب دموکرات در این ایالت را اعالم کرد.به 
این ترتیب بایدن اولین نامزد دموکرات می باشد که طی 3۰ 
سال اخیر توانسته آرای الکترال ایالت جورجیا را به دست 
بیاورد.ستاد ترامپ با توجه به فاصله کمتر از نیم درصدی 
بایدن و ترامپ، تنها 48 ســاعت مهلت دارد تا درخواست 
بازشماری آرا را داشته باشد. هیئت رئیسه انتخابات منطقه 
فلوید در ایالت جورجیا نیز بعد از کشــف ۲ هزار و ۶۰۰ 
رای شــمرده نشده، روز پنجشنبه به اخراج مدیر اجرایی 
این هیئت رای داد.کشــف آرای شمرده نشده و برکناری 
»رابرت بردی« مدیر اجرایی دفتر انتخابات منطقه فلوید 
درســت قبل از تایید رسمی نتایج این ایالت که بایدن را 
پیــروز انتخابات اعالم کرد و ۱۶ رای الکترال این ایالت را 

به او اختصاص داد، اتفاق افتاد.
فرقه سیاسی

»ســندرز« ســناتور معروف ایالت» ورمونت« نیز در 
پیامی در توئیتر با انتقاد از همراهی حزب جمهوری خواه 
با ادعاهای رئیس جمهور آمریکا درباره انتخابات گفت که 
حزب جمهوری خواه دیگر یک حزب سیاســی نبوده و به 
یک فرقه تبدیل شــده اســت. وی در پیام توئیتری خود 
نوشــت: »برای یک رئیس جمهور مستقر بسیار رقت انگیز 
اســت برای تغییر نتیجه انتخابات تالش کند. از آن بدتر 
این است که حزب جمهوری خواه به جز چند مورد استثنا 
درباره این حمله ظالمانه به دموکراسی ساکت باقی بماند. 
حزب جمهوری خواه دیگر اکنون دیگر یک حزب سیاسی 

نیست بلکه به یک فرقه تبدیل شده است«. 
توئیتر

همزمان و به رغم تداوم بحران انتخاباتی در آمریکا بر 
سر اینکه چه کسی برنده انتخابات ریاست جمهوری شده 
است، شــرکت توئیتر از تحویل حساب کاربری توئیتری 
رئیس جمهور آمریــکا به »جو بایدن« نامــزد دموکرات 
انتخابات در روز مراسم تحلیف ریاست جمهوری خبر داد. 
به نوشته»نیویورک پُست«، توئیتر اعالم کرد حساب کاربری 
رئیس جمهور آمریکا در توئیتر را در روز مراســم تحلیف 
ریاســت جمهوری این کشور به »جو بایدن رئیس جمهور 
منتخــب« تحویل خواهــد داد حتی اگــر دونالد ترامپ 
رئیس جمهور مستقر به شکست در انتخابات اذعان نکند.یک 
سخنگوی توئیتر نیز گفت: »توئیتر به طور فعاالنه در حال 
تدارک برای حمایت از انتقال حسابهای سازمانی کاخ سفید 
در توئیتر در روز ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ )اول بهمن( است«. طبق 
اعالم توئیتر، عالوه بر توئیت رئیس جمهور آمریکا، حساب 
کاربری معاون رئیس جمهور، بانوی اول و کاخ سفید هم به 
»دولت جو بایدن«، تحویل داده و توئیتهای موجود دولت 

ترامپ آرشیو خواهد شد.
 اعالم انتقال حساب های کاربری توئیتری رئیس جمهور، 
معاون رئیس جمهور، بانوی اول و کاخ ســفید به »دولت 
بایدن« در ادامه نقش آفرینی های پر رنگ توئیتر در وقایع 
و رویدادهای قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 
جاری آمریکا صورت می گیرد.شــرکت توئیتر در روزهای 
بعــد و قبل از انتخابات، هر گونه ادعای اثبات نشــده ای 
درباره سالمت این انتخابات را در پیامهای توئیتری رصد 
کرده و بارهــا در رد توئیتهای دونالد ترامپ درباره تقلب 
در انتخابات برچســب زده اســت و این درحالی است که 
این شــبکه اجتماعی در انتخابات کشورهایی که به نوعی 
در تقابل با آمریکا هســتند معموالً به عنوان ابزاری جهت 

تردید افکنی در نتیجه انتخابات عمل می کنند.

اجالس گروه 20 در حالی در ریاض شروع شده که عربستان از یکسو 
در تالش برای ترمیم وجهه خود است و از طرف دیگر گروه های حقوق 
بشری امیدوارند این اجالس به تریبونی برای تقبیح آل سعود تبدیل شود.

جنایت های آل ســعود هم درعرصه داخلی و هم منطقه ای باعث شــده تا 
گروه های حقوق بشری به دنبال فشار بیشتر بر این کشور باشند. قتل خاشقجی، 
حمله وحشیانه به یمن و سرکوب مخالفان داخلی باعث شده تا کارنامه عربستان 
در زمینه حقوق بشــر سیاه باشد. به همین دلیل برگزاری نشست جی ۲۰ در 
عربستان که از دیروز شروع شده و امروز به پایان می رسد به فرصتی برای فشار 
بر عربستان تبدیل شده است. روزنامه آمریکایی »نیویورک تایمز« در گزارشی 
در آستانه برگزاری اجالس گروه ۲۰ در ریاض به تقابل رژیم سعودی با گروه های 
حقوق بشری برای ارائه تصویر مورد نظر خود از این نشست پرداخت. در ابتدای 
این گزارش آمده است:» عربستان با میزبانی اجالس امسال گروه ۲۰ در ریاض به 
دنبال تقویت جایگاه خود در سطح جهان است تا سران ثروتمندترین کشورهای 
جهان تحت تاثیر قرار بگیرند و مداخله عربستان در جنگ یمن و قتل روزنامه نگار 
برجســته این کشور را به گذشته بسپارند. اما از دید منتقدان به سابقه حقوق 
بشری عربستان، این رویداد فرصتی طالیی برای برجسته کردن سوءاستفاده های 
پادشاهی عربستان و فشار بر رهبران جهان به منظور شرمسار کردن »محمد بن 

سلمان«، حاکم واقعی این کشور است.«
بنابر این گزارش، اما با توجه به شــرایط موجود به نظر نمی رسد انتظارات 
دو طرف برآورده شــود و به دلیل وجود همه گیری کرونا این نشست هم مانند 
بسیاری از نشست های امسال در نهایت به شکل یک سمینار آنالین بزرگ برگزار 
خواهد شــد که البته خیلی هم خبر بدی برای محمد بن سلمان نخواهد بود. 
علیرغم کارزارهای فعاالن حقوق بشری، تاکنون هیچ کشوری این رویداد مجازی 
را تحریم نکرده است. البته پیش از آغاز این نشست، عالوه بر فعاالن حقوق بشر 
و سازمان های بین المللی حقوق بشر، ده ها قانونگذار آمریکایی و اروپایی با انتقاد 
از »کارنامه سیاه دولت عربستان در حقوق بشر« از تحریم حضور در این نشست 
یا دســت کم مشارکت در سطح پایین سخن به میان آوردند و خواستار اصالح 
این کارنامه و تغییر رویکرد ریاض در قبال پرونده حقوق بشــر شــدند. »صالح 
القادری« پژوهشــگر و تحلیلگر سیاسی معتقد است که حقوق بشر بزرگترین 
چالش عربستان و رژیم »محمد بن سلمان« در میزبانی برای نشست گروه ۲۰ 
به شــمار می رود. این چالش به دلیل سه مشکل است: اول؛ نقش ولی عهد در 
قتل »جمال خاشقجی«، دوم؛ نقض های حقوق بشری و تخلفات قانونی داخلی 
و ســوم؛ نتایج فاجعه بار جنگ یمن. القادری افزود، فشــار بر عربستان از سوی 
دولت های گروه ۲۰ موجب بحرانی دیپلماتیک خواهد شــد، به ویژه که محمد 
بن سلمان می خواهد از این نشست برای پاک کردن و ترمیم وجهه خود مقابل 
جهانیان استفاده کند. قرار است در این اجالس موضوعات جهانی مثل مقابله با 
همه گیری کرونا، راه اندازی مجدد اقتصادهای آسیب دیده و کمک مالی احتمالی 
به کشورهای فقیر که بر اثر کرونا آسیب دیده اند، پرداخته شود. جی ۲۰ مجمعی 
برای بحث درخصوص مسائل اقتصادی جهان است. ریاست این مجمع بین پنج 
گروه شامل اعضای این مجمع می چرخد و هر بار یک کشور در یکی از گروه ها 
ریاست را برعهده می گیرد. عربستان که با کانادا، استرالیا و آمریکا در یک گروه 

قرار دارد، دسامبر گذشته برای اولین بار به عنوان رئیس انتخاب شد.

گزارش نیویورک تایمز از سایه افکندن
مسائل حقوق بشری بر نشست جی-20 در ریاض

رئیس جمهور اسبق تونس: رژیم های عربی
تسلیم اشغالگران صهیونیست شدند 

»منصف المرزوقی«گفت که صحبت های )مقامات( تشکیالت خودگردان 
و )دیگر( رژیم های عربی ســازش کننده)با رژیم اســرائیل( درباره تالش شان 
برای دستیابی به صلح، در واقع تالش برای فریب افکار عمومی است. او گفت: 
»بزرگ ترین ترفندی که آنها به کار می گیرند، تالش برای فریب افکار عمومی 
است، به شکلی که می خواهند نشان  دهند خواهان صلح هستند؛ اما من می گویم 
این صلح نیســت؛ بلکه تسلیم شدن است.« به گزارش فارس، المرزوقی گفت: 
»عادی  ســازی یعنی چه؟ مگر ما در گذشته روابط عادی با اسرائیل داشته ایم 
که حاال بخواهیم به آن بازگردیم؟ در واقع آنها در برابر اسرائیل تسلیم شده اند. 
صلح واقعی، مبتنی بر احترام به حقوق ملت فلسطین است، اما رژیم های عربی 

آماده هستند خود را تسلیم کنند، تا مثال از جانب اسرائیل حفاظت شوند.«

سرویس خارجی-
رئیس جمهور فرانسه در تاره ترین اقدام تحریک آمیز 
خود، برای رهبران جامعه مســلمان این کشور، برای 
پذیرش ارزش های حکومت الئیک فرانسه، ضرب االجل 
تعیین کرد. وزیر کشور فرانسه نیز گفت: باید فرزندان 

مان را از چنگال اسالم گرایی در آوریم!
اوایل آبان مــاه بود که موج گســترده اعتراضات جهانی 
علیه حمایت »امانوئل ماکرون« از انتشار کاریکاتورهای موهِن 
یک نشــریه زرد فرانسوی، راه افتاد. میلیون ها تن از مسلمانان 
کشورهای مالزی،  اندونزی، موریتانی، عراق، یمن ، مالی و بسیاری 

از کشورهای دیگر، به خیابان ها آمده و اعالم کردند پیامبر اسالم 
)ص( خط قرمز است و با توهین به ساحت ایشان، مدارا نخواهد 
شــد. در ادامه این اعتراضات، وقتی که جریان تحریم کاالهای 
فرانسوی به راه افتاد، ماکرون به ظاهر از مواضع قبلی خود در 
حمایت از هتاکی ها عقب نشســت و گفت، انتشار کاریکاتورها 
ربطــی به دولت وی ندارد و وزیــر خارجه اش نیز راه افتاد و با 
گشــتن در کشورهای اســالمی، ادعا کرد: ما مشکلی با اسالم 
نداریم. اما همان طور که کارشناسان می گفتند، این عقب نشینی 
واقعی نبود و ماکرون باز بر مواضع کذشته خود تأکید می کند. 
حاال ماکرون در آخرین اقدام تحریک آمیزش، به رهبران جامعه 

مسلمان کشورش ضرب االجلی داده است تا در مسیر مقابله با 
آن چه »اســالم گرایی افراطی« خواند، منشوری را بپذیرند، که 
نام »ارزش های جمهوری خواهانه« را بر روی آن نهاده است. او 
به شورای مسلمانان فرانسه ۱۵ روز فرصت داد تا منشور مورد 
نظر او را بپذیرند! به گزارش بی بی ســی، یک منبع آگاه گفت 
که دو اصل به صورت خدشــه ناپذیر و بی ابهام در منشور مورد 
بحث گنجانده خواهد شد، یکی »نفی اسالم سیاسی« و دیگری 
نیز نفی »هرگونه مداخله خارجی.« از طرف دیگر، وزیر کشور 
فرانسه به روزنامه »فیگارو« گفت: »باید فرزندان مان را از چنگال 

اسالم گرایی در آوریم.«

گفتنی اســت، اقدامات رئیس جمهور پر حاشــیه فرانسه، 
مشکالت را حل نمی کند، بلکه به آنها دامن می زند. هم مسلمانان 
واقعی را ناراحت می کند و هم جریان های خشــن تکفیری را 
تحریک می کند. گذشته از آن، این روش کاماًل خودشکن است، 
چرا که از طرفی به عدم اجبار تأکید می کند و از طرفی مسلمانان 
را مجبور به پذیرش شرایط خود می کند. گذشته از آن، ماکرون 
از یک طرف، از »جدایی طلبی اسالمی« انتقاد می کند و از طرف 
دیگر، وزیرش از این سخن می گوید که باید از اسالم گرایی رها 
شــویم، حرفی که در ذات خودش، مسلمانان را به جدا کردن 

اجتماع خود از دیگر مردم فرانسه، ترغیب می کند. 

دانشگاه »جان هاپکینز« در جدیدترین به روز رسانی 
خود از تعداد مبتالیان به کرونا در آمریکا، اعالم کرد 
که این کشور با ثبت 193 هزار مورد ابتال در یک روز، 

رکورد قبلی در این کشور و جهان را شکست.
سرگرم شــدن »دونالد ترامپ« به مجادالت انتخاباتی، 
موجب شده اســت دولت وی مدیریت بحران کرونا را عماًل 

در این کشور رها کند. 
طبق جدیدترین آمار دانشــگاه »جانز هاپکینز« در روز 
جمعه، شمار مبتالیان به کرونا در آمریکا، با ثبت رکورد جدید 
۱93 هزار و 8۰ مورد، از مرز ۱۱.9 میلیون نفر عبور کرده و با 
مرگ دست کم ۱۷89 نفر، شمار قربانیان کرونا نیز در آمریکا، 

به ۲۵4 هزار و 383 نفر افزایش یافته است.
مقایســه جدیدترین آمار و ارقام دانشگاه جانز هاپکینز با 

جوزپ بورل: ساختار دفاعی اتحادیه اروپا
از هم گسیخته است

آمریکا در زمینه مسائل امنیتی را باید کنار بگذارند. سران قاره سبز طی چهار 
سال ریاست جمهوری »دونالد ترامپ« همچنین به این واقعیت تلخ پی بردند 
که اروپا بدون آمریکا، در مقابله با چالش های امنیتی، بسیار ضعیف است. تالش 
برای حل این مسئله، به قدری جدی است که حتی با پیروزی »جو بایدن« در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز سران اتحادیه اروپا همچنان به سیاست 
مستقل دفاعی و امنیتی اروپا در مقابل آمریکا اصرار می کنند. »جوزپ بورل« 
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا ، در همین زمینه به خبرنگاران گفت: 

»ساختار دفاعی اروپا از هم گسیخته است «.
همچنین در نخســتین گزارش ســاالنه دفاعی درباره کمبودهای دفاعی 
اصلی، که روز جمعه به وزیران دفاع این اتحادیه ارائه شــده، مشخص شد که 
تنها ۶۰ درصد از نیروها و تجهیزانی که کشــورهای عضو اتحادیه اروپا دارند 
برای اســتقرار نیروها در مناطق بحران مناسب است. در بخشی از این گزارش 
آمده اســت که دولت های اروپایی تمایلی به ارســال نیروهای خود به مناطق 
بحرانی ندارند و در ماموریت های نظامی رسمی اتحادیه اروپا تنها هفت درصد 
از پرسنل نظامی کشورهای اروپایی حضور دارند. عالوه بر موارد فوق، تامین این 
نیروها، به یکی از چالش ها تبدیل شده است. این گزارش می افزاید:»اتحادیه اروپا 
تمامی قابلیت های نظامی مورد نیاز در راستای رسیدن به سطح خواسته های 

خود را ندارد«.
 به گزارش فارس، در حالی که اتحادیه اروپا به خوبی ضعف های خود در 
حوزه نظامی را می داند، قدرت های اصلی این اتحادیه نظیر فرانسه، آلمان، ایتالیا 
و اسپانیا امیدوار هستند که گزارش اخیر بتواند به رفع این ضعف ها کمک کند.

کشورهای کوچک اتحادیه اروپا نظیر یونان، سوئد و لهستان به دنبال حمایت 
از صنایع نظامی داخلی خود بوده و این موضوع، به تولید ســالح های تکراری 
و بی نتیجه شــدن هماهنگی ها در دفاع از قاره می انجامد.همزمان ، کشورهای 
کوچک اتحادیه اروپا نظیر بلژیک و لوکزامبورگ، در میان کشورهایی هستند 
که کمترین هزینه نظامی در اروپا را داشته و دانمارک نیز تصمیم گرفته که از 
طرح های دفاعی اروپا خارج شود.از سوی دیگر، فرانسه و آلمان نیز درباره میزان 
توسعه هماهنگی نظامی اتحادیه اروپا مستقل از آمریکا، اختالفاتی دارند. آمریکا 
در حال حاضر بزرگ ترین قدرت ناتو بوده و یکی از موثرترین تضمین کنندگان 

امنیت اروپا پس از جنگ جهانی دوم به شمار می آید.

دبیرکل سازمان ملل هشدار داد که یمن با بدترین 
بحران گرســنگی جهان در طی چند دهه گذشــته ،  

مواجه است.
»آنتونیو گوترش« درباره اوضاع یمن هشدار داد و گفت: 
»یمن با خطر بدترین بحران گرســنگی، که جهان طی چند 
دهه گذشته شاهد آن بوده، مواجه است.« دبیرکل سازمان ملل 
اضافه کرد: »تشدید بحران یمن به دلیل کاهش شدید کمک ها 
و شکست حمایت خارجی از اقتصاد این کشور بوده است.« 

عربستان در رأس یک ائتالف عربی و تحت حمایت آمریکا، 
از ششــم فروردین ۱394 با ادعــای تالش برای بازگرداندن 
رئیس جمهور مستعفی یمن به قدرت، اقدام به تجاوز نظامی 
علیه یمن و محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور کرد. 
این تجاوز نظامی هیچ کدام از اهداف ائتالف سعودی را محقق 
نکرد و فقط با کشــته و زخمی شدن ده ها هزار یمنی، آواره 
شدن میلیون ها نفر، به بار آمدن خرابی برای زیرساخت های 
این کشور و گسترش قحطی و گرسنگی و بیماری های واگیردار 
همراه شده است. مقامات سعودی تاکنون چندین بار از تصمیم 
برای ایجاد آتش بس در یمن خبر داده اند؛ اما هیچ گاه از شدت 
حمالت خود به یمن نکاســته و اقدامی برای کاهش یا رفع 

محاصره همه جانبه آن نکردند و در مواردی با بهره برداری از 
تاکتیک آتش بس بر حمالت خود افزوده اند.

بزرگ ترین فاجعه انسانی 
از سوی دیگر، وزارت بهداشت دولت نجات ملی یمن در 
گزارشی به مناسبت روز جهانی کودک اعالم کرد که ائتالف 
متجاوز ســعودی باعث به وجود آمــدن بزرگ ترین فاجعه 
انسانی در یمن شده و در نتیجه بمباران مناطق مختلف این 
کشــور ۲۶43 کودک کشته و 4۲۰۵ نفر نیز زخمی شده اند. 
در این گزارش آمده اســت که تعداد کودکان زیر پنج سال 
که از سوء تغذیه رنج می برند به حدود ۲ میلیون نفر رسیده 
است که 4۰۰ هزار نفر از آنها در وضعیت وخیم قرار دارند و 
۱۲ هزار نفر نیز جان خود را از دســت داده اند. طبق گزارش 
شبکه المســیره، در نتیجه محاصره تحمیلی بر یمن صدها 
هزار کودک جان خود را از دســت داده  و میلیون ها نفر نیز 
در وضعیت ناگواری قرار دارند. وزارت بهداشــت دولت نجات 
ملی یمن در صنعا، ائتالف متجاوز سعودی را مسئول قانونی، 
انســانی و اخالقی این فجایع در یمن دانســت و از جهانیان 
خواست تا با این تجاوزات ائتالف سعودی مقابله کرده و برای 
رفع ظلم و فجایع در یمن اقدام کنند. وزارت بهداشت صنعا 

همچنین از سازمان ملل و صندوق کودکان یونیسف خواست 
تا در تصمیم خود تجدیدنظر کرده و نام ائتالف ســعودی را 

در »فهرست سیاه قاتالن کودکان« درج کنند.
آزادی پایگاه ماس

خبر دیگر اینکه، احمد العلیی وزیر گردشــگری دولت 
صنعا، دیروز آزادی پایگاه ماس را رسما تأیید کرد. العلیی در 
گفت وگو با »المیادین« در این خصوص گفت: »پایگاه ماس 
عمال تحت کنترل نیروهای یمن در آمده است«. او در ادامه 
گفت: »پس از شش سال کشتار و جنایت، دیگر گزینه ای جز 

باز پس گیری سرزمین با زور سالح نداریم«. العلیی همچنین 
تأکید کرد که آزاد سازی مناطق اشغالی جزیی از وظایف ارتش 

و کمیته های مردمی شده است. 
 این اعالم رسمی در حالی است که پایگاه خبری »عدن۲4 «،

شــامگاه روز جمعه، خبر داد، نیروهای ارتش و کمیته های 
مردمــی یمن پس از محاصره کامل پایگاه ماس، آن را تحت 
کنترل کامل خــود گرفته اند. پادگان مــاس آخرین پایگاه 
راهبردی تحت سیطره نیروهای اخوانی حزب اصالح در استان 
مأرب و نزدیک ترین به شهر مأرب بود که با تسلط نیروهای 
ارتش و کمیته های مردمی یمن بر این پادگان شــهر مأرب 

زیر سلطه آتش باری این نیروها قرار می گیرد.
اســتان سرشــار از نفت و گاز مــأرب )در مرکز یمن( 
مهم ترین مرکز حضور حزب اخوانی »االصالح« بود که بخش 
اصلی پیاده نظامی دولت »عبدربه منصور هادی« رئیس دولت 
مستعفی یمن محسوب می شــد.با تسلط نیروهای ارتش و 
کمیته های مردمی بر این شهر، دولت مستعفی صرفا مناطقی 
در استان تعز و بخشی از استان الَمَهره و حضرموت را در کنترل 
خواهد داشت. باقی استان ها نیز در کنترل نسبی شبه نظامیان 

شورای انتقالی جنوب )همسو با امارات( قرار دارد.
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آمار یک روز قبل این مرکز، نشان می دهد که شمار مبتالیان 
به کرونا در آمریکا بار دیگر یک رکورد جدید به ثبت رسانده 
است اما قربانیان این ویروس در آمریکا  اندکی کاهش داشته 

است. از طرف دیگر، پایگاه اطالع رسانی »ورلد اُ میترز« 
نیز مجموع مبتالیان به کرونا در آمریکا را ۱۲ میلیون 
و ۲۷۷ هزار و ۲4 نفر و مجموع قربانیان »کووید-۱9« 
 در ایــن کشــور را ۲۶۰ هــزار و 3۱۲ نفــر گزارش 

کرده است.
پایگاه اطالع رســانی »کووید یو اس ای« که آمار 
مربوط به شــیوع کرونــا را در آمریکا تجزیه و تحلیل 
می کند، برآورد کرده اســت که شــمار کلی مبتالیان 
بــه کروناویروس در آمریکا ظرف یک ماه آینده به ۲۱ 
میلیون و9 هزار و ۶۶3 نفر و شمار قربانیان آن در این 

کشور به 3۱۰ هزار و 893 نفر می رسد.
همزمان چند منبع در آمریکا اعالم کردند که پسر ارشد 

رئیس جمهور آمریکا به ویروس کرونا مبتال شده است. 

 بــه گــزارش فــارس، بــر اســاس گفته ســه منبع، 
»دونالد ترامپ جی آر« فرزند ارشــد رئیس جمهور آمریکا به 
ویروس کرونا مبتال شده اســت.اما یکی از سخنگویان پسر 
ترامپ در بیانیه ای نیز گفت که وی عالئمی از ابتال به ویروس 

کووید-۱9 ندارد.
به گزارش بلومبرگ، دونالد ترامپ جی آر به ده ها نفر از 
نزدیکان و اطرافیان ترامپ ملحق شــده که به ویروس کرونا 
مبتال شده اند. ترامپ، خود و همسرش نیز پیشتر به ویروس 
کرونا مبتال شــده بودند. روز جمعه تســت ابتال به کرونای 
»آندریو جولیانی« فرزند »رودی جولیانی« وکیل ترامپ نیز 
مثبت اعالم شد.پیشتر نیز تست ابتال به کرونای »حناه مک 
اینیس« یکی از دستیاران »مایک پنس« معاون رئیس جمهور 

آمریکا مثبت اعالم شده بود.

رژیم های امارات و بحرین برای اعمال فشار هرچه 
بیشتر بر مردم لبنان و جنبش حزب اهلل این کشور، به 
طور علنی و رسمی با رژیم صهیونیستی همراه شدند.
هماهنگی امنیتی رژیم صهیونیســتی و ابوظبی برای 
مانع تراشی بر ســر حضور لبنانی ها در امارات، مهم ترین 

موضوع خبری دیروز رسانه های لبنان بود. 

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی» االخبار« 
دیروز نوشت: محدودیت برای حضور لبنانی ها در امارات ، 
هماهنگی امنیتی جدید ابوظبی با اســرائیل علیه مردم 
لبنان اســت. یکی از مقامات رژیم صهیونیستی نیز طی 
سخنانی، از توطئه این رژیم با همدستی سران آل خلیفه 
و آل نهیان علیه مقاومت در لبنان پرده برداشت. این مقام 

رژیم صهیونیستی که »یهوشوا زرقا« نام دارد، آشکارا اعالم 
کرد که ســران بحرین و امــارات به تل آویو در اقدام علیه 
حزب اهلل لبنان کمــک کرده اند. زرقا در حال حاضر مدیر 

امور استراتژیک وزارت خارجه رژیم صهیونیستی است.
بحرین، امارات و رژیم صهیونیستی علیرغم تالش های 
فراواِن ســال های گذشــته، موفق بــه درج نام حزب اهلل 

لبنــان در لیســت گروه های تروریســتی ســازمان ملل 
نشــده اند. در واقــع، هدف اصلــی و اساســی از توطئه 
چینی امارات و بحرین به همراه رژیم صهیونیســتی علیه 
حزب اهلل لبنان، این اســت تا کشــورهای جهان جملگی 
 حــزب اهلل را به عنوان یک گروه تروریســتی شناســایی 

کنند.

حمالت موشکی تروریست ها به پایتخت افغانستان ، هشت کشته و 
23 زخمی بر جای گذاشت و خسارات زیادی به بارآورد.

صبح دیروز مناطق مختلف شهر کابل هدف ۲3 فروند موشک قرار گرفت 
و خسارات زیادی به مناطق و خودروهای غیرنظامی وارد کرد. این موشکباران 
همچنین، جان هشت شهروند افغانستان را گرفت و ۲3 زخمی بر جای گذاشت. 
در این حمله، یک موشــک نیز به محوطه سفارت ایران در کابل اصابت کرد و 

خوشبختانه، به کسی آسیبی نرسید.
به گزارش خبرگزاری فارس، گفته می شــود که آمار تلفات ناشــی از این 
انفجارها، در حال افزایش اســت. طالبان طی بیانیه ای، دســت داشتن در این 

حمله موشکی را رد کرد.

 8 کشته و 1 3 زخمی 
در پی اصابت23 موشک به کابل

یک حزب کردستان عراق از توافق های پنهانی میان اربیل و آنکارا بر سر نفت 
و گاز شمال عراق خبر داد و از دولت اقلیم خواست این قرار دادها را علنی کند.
فراکسیون ُکردی» التغییر« در پارلمان عراق، از مقامات اقلیم خود مختار 
کردســتان خواست که جزئیات توافق نامه های نفتی و گازی با ترکیه را بر مال 

کنند و از قمار با سرنوشت شهروندان این اقلیم دست بردارند.
به گزارش خبرگزاری فارس، فراکسیون ُکردی »التغییر« در پارلمان عراق 
اعالم کرد ، زمان آن فرا رســیده اســت که دولت حاکم در منطقه کردستان از 
قمار با سرنوشــت مردم ُکرد و دستاوردهای آنها دست بردارد و توافق نامه های 

محرمانه مربوط به نفت و گاز را افشا کند.
فراکسیون التغییر از قدرت حاکم در منطقه کردستان خواست تا به تعهدات 
خود عمل کرده و توافق ها با دولت فدرال را اجرا کند و به میز گفت وگو برای 
دســتیابی به رویکردی طوالنی مدت و نه مرحله ای بازگردد، تا از این راه، )دو 
طرف به( راهکارهای قانونی حقیقی، جدی و الزام آور برای کلیه طرف ها درباره 
نفت، گاز، گذرگاه های مرزی و سایر صادرات، با تکیه بر قانون اساسی که ضامن 

حقوق و تعهدات متبادل است، دست یابند.

حزب »التغییر« کردستان عراق توافق  نفتی 
اربیل - آنکارا را برمال کرد

سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعالم کرد، سازمان های 
تروریستی در ادلب )شمال غرب سوریه( همچنان مرتکب نقض حقوق بشر و 

آدم ربایی می شوند و غیرنظامیان بازداشت شده را اعدام می کنند.
»راوینا شامداسانی« سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 
با انتشــار خبری در وب ســایت خود تاکید کرد: این کمیسیون گزارش های 
نگران کننده ای درباره بازداشــت مداوم غیرنظامیان سوری، از جمله کارکنانی 
که در زمینه امور بشردوستانه خدمت رسانی می کنند، در مناطق تحت کنترل 
گروه موسوم به »هیئت تحریر الشام« و سایر گروه های مسلح در ادلب دریافت 
می کند. عالوه بر این، گزارش هایی نیز درباره اعدام بازداشــت شــدگان پس از 
محاکمه سازمان یافته توسط تروریست ها، به این کمیسیون اعالم شده است.

در ســال ۲۰۱۶، گروه تروریستی »جبهه النصره« پس از قرار گرفتن در 
لیست تروریسم بین المللی ، نام خود را به »هیئت تحریر الشام« به سرکردگی 

»ابومحمد الجوالنی« تغییر داد که شامل گروه های مختلف تروریستی است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اســالمی، شامداســانی تصریح کرد، این 
کمیسیون اطالعاتی دارد که این گروهک تروریستی، افراد بازداشت شده را به 

اتهام گرایش به طرف های دیگر، اعدام می کند.

گزارش سازمان ملل از
جنایات تروریست ها در »ادلب«


