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درخواستبرایتحقیقاتبینالمللی؛
طرابلس: نیروهای حفتر مرتکب 

نسل کشی شده اند 

شورای ریاستی دولت توافق ملی لیبی، شورشیان 
شرق این کشــور را به ارتکاب نسل کشی و جنایت 
جنگــی از جمله مین گذاری در اســباب بازی های 
کــودکان در مناطق تحت کنترلشــان متهم کرد. 
به گزارش خبرگزاری آناتولی، این شــورا خواستار 
محکومیت بین المللی و تحقیقات سازمان ملل درباره 
جنایت های خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای شورشی 
موسوم به ارتش ملی لیبی شد و در بیانیه ای اعالم کرد، 
جنایت های نسل کشی که توسط نیروهای حفتر انجام 
شده به جهانیان نشان داد که وی نمی تواند شریک 
برقراری صلح باشد. شورای ریاستی دولت توافق ملی 
اعالم کرد، نیروهای حفتر در شهر ترهونه و قصر بن 
غشیر در جنوب طرابلس تمام اعضای یک خانواده اعم 
از زنان و کودکان را به قتل رسانده، اجساد افراد به قتل 
رسیده را به چاه ها انداخته و مردان را زنده زنده دفن 
کردند. ابعاد این جنایت با کشف و شناسایی اجساد 
روشن می شود و صدها تن در گورهای  جمعی دفن 
شده اند و شمار زیادی نیز هنوز مفقود هستند. ارتش 
لیبی روز جمعه ســه گور جمعی را در شهر ترهونه و 
اطراف آن و نیز ۸ گور دیگــر را قبال در مناطق تحت 
کنترل نیروهای حفتر در این شهر شناسایی کرده 
بود. شورای ریاستی در این بیانیه اعالم کرد، نیروهای 
حفتر جنایت دیگری را اطراف طرابلس مرتکب شده 
و مین ها و مواد منفجره را در مناطق غیرنظامی و حتی 
داخل وسایل بازی کودکان کار گذاشته اند که برخی 
از مین ها قدرت نابودی یک تیم کامل خنثی سازی 
بمب را دارا هستند. این شورا با این احتمال که برخی 
از این مواد منفجره ممکن است توسط عناصر خارجی 
جاسازی شده باشد، خواستار انجام تحقیقات سازمان 
ملل در مورد جنایات انجام شــده توسط نیروهای 
حفتر و محکومیت بین المللی کسانی شد که در این 
جنایت ها دست دارند. روز پنجشنبه نیز دولت توافق 
ملی لیبی اعالم کرد، به دنبال انفجار مینی که نیروهای 
حفتر داخل مناطق مسکونی تحت کنترل خود کار 
گذاشته بودند، ۲۷ تن کشته و ۴۰ تن زخمی شدند. 
همچنین روزنامه نیویورک تایمز آمریکا نوشت، یکی از 
دادگاه های این کشور دادخواست دو خانواده لیبیایی را 
برای بررسی پرونده جنایت هایی که فرمانده نیروهای 
موسوم به ارتش ملی در حق آنها، خانواده ها و اموالشان 
مرتکب شده، پذیرفت. در پی درخواست ها برای انجام 
تحقیقات بین المللی پیرامون هشــت گور جمعی 
طرف های لیبیایی نیز این درخواست را مطرح کردند. 
تاکنون کشــورهای آمریکا، آلمان و هلند خواستار 
انجام تحقیقات بین المللی درباره گورهای جمعی 
پیدا شده در شهر ترهونه و برخی از مناطق اطراف آن 
شدند و در حال حاضر سیاست مداران، حقوق دانان و 
اصحاب رسانه لیبی نیز به این کشورها پیوسته و از این 
درخواست حمایت کردند. آنها پرونده گورهای جمعی 
را یک مسأله داخلی نمی دانند و معتقدند یک موضوع 
انسانی است و باید درمورد آن تحقیقات بین المللی 

انجام شود. 
    

حمله موشکی به پایگاه نظامیان 
آمریکا در بغداد

وزارت کشــور عراق از حمله موشکی به پایگاه 
نظامیان آمریکا در نزدیکی بغداد خبر داد. به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، یک منبع در وزارت کشور 
عراق سحرگاه روز گذشته )یکشنبه( اعالم کرد یک 
موشک کاتیوشا توسط طرف های ناشناس شلیک 
شده و عصر شنبه به نزدیکی پایگاه نظامی التاجی 
واقع در شــمال بغداد اصابت کرده است. این منبع 
که نخواست نامش فاش شود، افزود: اطالعات اولیه 
حاکی از آن است که این حمله خسارت و تلفاتی به 
همراه نداشته است. در همین حال، رسانه امنیتی 
عراق نیز درباره این حمله گزارش داد که دو فروند 
موشــک کاتیوشــا به پایگاه التاجی اصابت کرده 
است. طبق اعالم این رسانه، این موشک از نزدیکی 
تاسیسات النصر، واقع در شمال بغداد شلیک شده و 
خسارتی به همراه نداشته است. فرماندهی عملیات 
مشترک عراق نیز در بیانیه ای اعالم کرد موشکهای 
مذکور به داخل فرودگاه التاجی اصابت کردند اما 

خسارتی به همراه نداشت.

جهاننما
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فرشادگلزاری

 اوضاع در آمریکا همچنان ملتهب 
است. کمتر از ۲۴ ساعت پس از آنکه 
افسر پلیس آمریکا یک مرد سیاه پوست 
را حین بازداشت در شهر آتالنتا ُکشت، 
موج جدیدی از اعتراضات مردمی به راه 
افتاده و اریکا شیلدز، رئیس پلیس این 
شهر در جنوب شرقی ایالت جورجیا 
اســتعفای خود را رســماً اعالم کرد. 
رســانه های آمریکا گزارش دادند که 
»ریشــارد بروکس« ۲۷ ساله پس از 
آنکه جمعه شب از ناحیه پشت هدف 
تیراندازی یک افسر پلیس قرار گرفت، 
در بیمارستان جان داد. براساس اعالم 
دفتر تحقیقات ایالت جورجیا، بروکس 
در داخل خودرو خودش قرار داشت و 
در حالت توقف، پشت فرمان خوابش 
برده بود که دو افسر به سمت خودروی 
او رفتند و سرانجام تست هوشیاری از 
او گرفتند. تصاویر ویدیویی از صحنه 
حادثه نشان می دهد، بروکس دستگاه 
شــوک الکتریکی یکی از افســرها را 
می کشــد و قصد فرار دارد که یکی از 
افسران به دنبال او می دود و آن ها از دید 
دوربین ها خارج می شــوند اما صدای 
شلیک ســه گلوله به گوش می رسد. 

گفته می شــود ریشــارد بروکس در 
حالی کــه برای تحویــل گرفتن غذا 
از یک رســتوران به بیــرون از منزل 
خود عزیمت کرده بود، پشــت فرمان 
اتومبیل به خــواب رفــت. این خبر 
باعث شــد تا فردای آن روز )شــنبه( 
معترضان به خیابان ها بیایند و خواستار 
پاســخگویی پلیس در مورد قتل یک 
سیاهپوست دیگر شوند؛ قتلی که در 
بحبوحه یک بحران کم نظیر اجتماعی 
در ایــاالت متحــده رخ داد و همانند 
بنزین بر آتش ریخته شد که درنهایت 
باعث تقویت اعتراض هــا علیه رفتار 
پلیس آمریکا و دولــِت دونالد ترامپ 
شد. پلیس آتالنتا و سایر منابع اعم از 
اورژانس و همچنین شهردار آتالنتا بر 
این موضوع تمرکز کرده اند که تست 
تنفس الکل بروکــس مثبت بوده و او 
در برابر بازداشــت مقاومت کرده و در 
نهایت پلیس مجبور به واکنش سخت 
شده است. شاید بسیاری از مخاطبان 
و صاحب نظران معتقد باشند که باید با 
برهم زنندگان امنیت و نظم عمومی 
برخورد قاطع شود اما مساله مذکور، 
در بطن خود یک پیــام مهمتر دارد. 
پیام مخابره شده از این ماجرا صریحا 
نشان می دهد که دولت ایاالت متحده، 
همچنان معتقد است که باید با مشت 
آهنین به میزبانی سیاهپوستان رفت و 

هیچ مماشاتی را برنمی تابد. اینکه یک 
اعتراض نادر در صحنه اجتماعی آمریکا 
رخ می دهــد و ترامپ هیچ اعتنایی به 
معترضان، رســانه ها و حتی اظهارات 
هم حزبی های خود نمی کند، نشــان 
از آن دارد که کاخ ســفید فقط به یک 
چیز فکر می کند: پیروزی در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا! سند 
این ادعــا را باید ســخنان اخیر جان 
بولتون، مشاور پیشــین امنیت ملی 
ترامپ دانســت که صریحا اعالم کرد 
ترامپ نه تنها مغرور است، بلکه فکر و 
ذکرش در این ایام، غلبه بر دموکرات ها 
)در رأس آن جــو بایدن( اســت و به 
همین جهت تمام تمرکــز خود را بر 
نقش آفرینی در مناظره های آتی قرار 

داده است. 
اپیدمیاعتراض
وسکوتدولتها!

اگر زاویه دید را بــه خارج از خاک 
آمریکا بگردانیم بــه خوبی می بینیم 
که در بسیاری از کشورهای اروپایی و 
حتی آسیا هم روند مذکور در حال طی 
شدن است؛ روندی که نشان می دهد 
شهروندان بسیاری از کشورها دست 
به اعتراض علیه نژادپرستی زده اند که 
فرانسه به دلیل وجود طیف زیادی از 
آفریقایی تبارها به عنوان شهروند این 
کشور، یکی از کانون های اعتراض بود. 

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، 
پلیس این کشور روز شنبه معترضان 
در پاریس را از راهپیمایی در پایتخت 
منع کرد و پس از آنکه برخی معترضان 
به طرف آنها اشــیایی پرتاب کردند، 
پلیس متوسل به شلیک گاز اشک آور 
شد. راهپیمایی پاریس به درخواست 
گروه فشــاری برگزار شــد که برای 
اجرای عدالت در حق »آداما ترائوره«، 
مرد سیاه پوســتی که در سال ۲۰۱۶ 
میالدی هنگامی که تحت بازداشت 
پلیس بود، کشته شد، مبارزه می کند. 
در شهر لیون )جنوب فرانسه(، پلیس 
در پایان راهپیمایــی که در آن حدود 
۲۰۰۰ تن شــرکت داشتند متوسل 

به استفاده از آب پرفشار و شلیک گاز 
اشک آور شــد. این راهپیمایی ها در 
آخر هفته ای برگزار شدند که دیدبان 
پلیس فرانســه افشــا کرد نزدیک به 
۱۵۰۰ شکایت از افســران پلیس در 
سال گذشته دریافت کرده که نیمی از 
آنها مربوط به خشونت پلیس بوده اند. 

در لندن، معترضان راست افراطی 
پس از بــه چالش کشــیدن مردمی 
که علیــه نژادپرســتی راهپیمایی  
می کردند، با افسران پلیس در مرکز 
شــهر درگیر شــدند. در جریان این 
درگیــری چندین تــن از معترضان 
راست افراطی بازداشت شدند و بوریس 
جانسون، نخست وزیر انگلیس نیز این 
معترضان راست افراطی را به عنوان 
اراذل و اوبــاش نژادپرســت محکوم 
کرد و گفت: این افراد در خیابان های 
ما جایی ندارنــد. در این رابطه پلیس 
اسکاتلندیارد از بازداشت بیش از ۱۰۰ 
معترض در جریان اعتراضات روز شنبه 
در لندن با اتهاماتی از جمله بی نظمی 
خشونت بار، حمله به ماموران و حمل 
سالح خبر داد. پلیس کالن شهر لندن 
هم اعالم کــرد هزاران تــن از مردم، 
محدودیت های اعمال شده به خاطر 
شیوع ویروس کرونا را نادیده گرفتند 
و در داخل و پیرامون میدان پارلمان 
تجمع کردند. دیلی میل گزارش داد 
که اعتراضات ضد نژادپرستی در دیگر 
شــهرهای انگلیس از جمله برایتون 
و لیورپول برگزار شده است. از سوی 
دیگر هــزاران تن نیز در شــهرهای 
مختلف سوئیس به خیابان ها آمدند 
و بزرگ ترین راهپیمایی با مشارکت 
۱۰ هــزار تن در شــهر زوریخ برگزار 
شد. پلیس سوئیس اعالم کرد که در 
پی درگیری نیروهای پلیس با فعاالن 
چپ افراطی تعدادی از افسران زخمی 
و تعدادی از فعاالن بازداشت شدند. در 
ژنو هم نزدیک به ۱۰ هــزار تن علیه 
نژادپرســتی دســت به راهپیمایی 
زدند. در آلمان هم نزدیک به ۲۰۰۰ 
تن در شهر اشتوتگارت به خیابان ها 
آمدند و ۵۰۰ تن نیز در شــهر لوبک و 
۲۵۰ تن هم در شهر هامبورگ دست 
به راهپیمایــی اعتراضــی زدند. در 
راهپیمایی های آلمان هیچ درگیری 
و مشــکلی گزارش نشــده است. در 
اســترالیا، علی رغم محدودیت های 
مربوط به پاندمی کرونــا، هزاران تن 
در شهرهای مختلف این کشور برای 
دومیــن هفته متوالی بــه خیابان ها 
آمدند و بزرگ ترین راهپیمایی در شهر 
پرت برگزار شد. بسیاری از معترضان 
بنرهایی در دست داشتند که روی آنها 

نوشته شده بود: »کشتار در بازداشت 
را متوقف کنید« و »استرالیایی های 
سفید پوست دست از دروغ گفتن به 
خودتان بردارید«؛ شــعارهایی که بر 
مرگ بیش از ۴۰۰ بومی استرالیایِی در 
بازداشت طی سه دهه گذشته تاکید 
دارند. صدها تن دیگــر نیز در یکی از 
پارک های تایپه )پایتخــت تایوان( 
تجمع کردند و برخی از آنها بنرهایی 
با شــعار »این یک جنبش اســت نه 
یک لحظه« در دســت داشتند. آنها 
به احترام جرج فلوید هشــت دقیقه 
سکوت کردند. چندین تن نیز در باران 
در توکیو )پایتخت ژاپن( دســت به 
راهپیمایی زدنــد. در کانادا، مقامات 
اســتان نیوبرانزویک اعالم کردند که 
آنها تحقیقاتی را درباره مرگ یک مرد 
بومی ۴۸ ساله به ضرب گلوله پلیس که 
دومین رویداد این چنینی در ماه جاری 
میالدی است، آغاز کرده اند تا مانع از 
اعتراضات فراگیر در این کشور شوند. 
این اعتراض ها در حالی انجام شده که 
مقامات کشورهای مطرح دنیا مانند 
جاستین ترودو نخســت وزیر کانادا، 
آنگال مرکل صدراعظم آلمان، ویکتور 
اوربان نخســت وزیر مجارســتان و  
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس 
هیچ موضعی در مــورد اعتراض های 
ضدتبعیض نــژادی در آمریکا و رفتار 
ترامپ اتخاذ نکرده اند. حتی امانوئل 
مکرون، رئیس جمهوری فرانسه که 
منتقد اصلی ترامپ در اروپا به حساب 
می آمد هم موضع سکوت اختیار کرده 
است؛ چراکه منافع تمام آنها در پیوند 
با ایاالت متحده است و از سوی دیگر 
از انتخاب مجدد ترامپ در انتخابات 
ســال جاری میالدی هراس دارند. 
این مولفه ها نشــان می دهد که نظام 
کاپیتالیسم و سرمایه داری همچنان 
مدل مورد قبول کشــورهای اروپایی 
است و اعتراضات را به مثابه حمله به 

منافع خود می دانند.   

دورجدیداعتراضاتضدتبعیضنژادیدرسراسرجهاندرپیتکرارخشونتپلیسآمریکا

سکوتمقاماتمطرحدنیاقتل یک  سیاهپوست دیگر!  
مانندآنگالمرکل،بوریس
جانسون،امانوئلمکرون
وجاستینترودودرمقابل

تظاهراتضدتبعیضنژادی
نشانمیدهدکهمنافع

تمامآنهادرپیوندباایاالت
متحدهاستوازسویدیگر

ازانتخابمجددترامپ
درانتخاباتسالجاری

میالدیهراسدارند

خبرکشتهشدنریشارد
بروکسباعثشدتا
معترضانباردیگربه

خیابانهابیایندوخواستار
پاسخگوییپلیسدرمورد
قتلاینسیاهپوستشوند؛

قتلیکههمانندبنزینبر
آتشباعثشعلهورشدن

اعتراضهاعلیهرفتار
پلیسآمریکاودولِتدونالد

ترامپشد

رسانه های اسرائیلی سند محرمانه ای از ارتش رژیم صهیونیستی درباره آمادگی برای شروع الحاق کرانه باختری را فاش 
کردند. به گزارش شبکه خبری المیادین، خبرنگار نظامی شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعالم کرد: نهاد امنیتی 
در اوج مقدمه چینی برای اعالم طرح الحاق کرانه باختری است. نام طرح ارتش برای الحاق، »فجر الجبال« است. به گفته 
این شبکه ارتش اسرائیل سند محرمانه ای با عنوان مقدمه چینی برای اقدامات یکجانبه اسرائیل در کرانه باختری نوشته 
است. خبرنگار این شبکه گفت: این طرح در واقع اجرای تمام سناریوهای ممکنی است 
که باید برای آن آمادگی داشته باشــیم، از حفظ وضعیت موجود گرفته تا تروریسم و 
انتفاضه فراگیر. برحسب میزان و شدت حوادث تعداد گردان هایی که به کرانه باختری 
و غزه اعزام خواهد شد تعیین می شوند. در این سند تأثیر الحاق بر غزه و اردن و چگونگی 
پاسخ عبداهلل دوم، پادشاه اردن درباره تعلیق توافق گازی و کاهش هماهنگی امنیتی 

تحلیل شده است.

رهبر اپوزیســیون ونزوئال اظهار کرد، آنها نهاد انتخاباتی دروغینی را که از سوی دیوان عالی حامی دولت معرفی شده، 
به رســمیت نمی شناســند و به دنبال تمدید مجلس فعلی هســتند. به گزارش رویترز، ادامه کار مجلس فعلی که ژانویه 
۲۰۲۱ مدت زمان قانونی آن به پایان می رســد به خوان گوایدو، رهبر اپوزیسیون که دارای جایگاه رئیس مجلس شورای 
ملی است و از سوی برخی کشورها به عنوان رهبر مشروع ونزوئال شناخته می شود، این قدرت را می دهد که در نقش خود 
باقی بماند؛ حتی اگر مخالفان، انتخابات مجلس پایان سال را بایکوت کنند. گوایدو 
در یک کنفرانس خبری مجازی به خبرنگاران گفت: ما هیچ شــورای انتخاباتی ملی 
دروغینی را به رسمیت نمی شناسیم. قانون اساســی ونزوئال قدرت انتصاب اعضای 
شــورای ملی انتخابات را به کنگره اعطــا می کند، اما دیوان عالی کــه آنرا وفادار به 
 نیکوالس مادورو تلقی می کنند، روز جمعــه اعضای هیئت انتخاباتی مورد نظر خود 

را نام گذاری کرد.

گوایدو: شورای انتخاباتی را قبول نداریمسند محرمانه ارتش اسرائیل درباره مقدمات الحاق کرانه باختری

تظاهرات شهروندان لبنانی علیه اوضاع نامطلوب اقتصادی 
در بیروت و دیگر شهرهای این کشور ادامه دارد. شبکه اسکای 
نیوز اعالم کرد که ده ها شــهروند لبنانی شــنبه به شکل 
مسالمت آمیز در مرکز بغداد تظاهرات کردند. در همین راستا، 
نعمت بدرالدین، شهروند لبنانی که در تظاهرات در میدان 
ریاض الصلح در مرکز بیروت حضور داشــت، به خبرگزاری 
آسوشیتدپرس گفت: ما اینجا هستیم تا خواستار تشکیل 
یک دولت موقت جدید با اختیارات قانونی ویژه شویم که یک 
قانون انتخاباتی عادالنه را تدوین کند. وی افزود: این دولت نیز 
همان سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت های گذشته 
را در پیش گرفته است. این شهروند لبنانی در ادامه نسبت به 
درخواست کمک مقامات کشورش از صندوق بین المللی پول 
ابراز تأسف کرد و خواستار برکناری ریاض سالمه، رئیس بانک 
مرکزی لبنان از سمتش شد. در طرابلس نیز درگیری هایی 

میان معترضان و نیروهای ارتش لبنان شکل گرفت که طبق 
اعالم صلیب سرخ لبنان، منجر به مجروح شدن ۹ تن شد. در 
همین راستا، اتاق عملیات دستگاه اورژانس و امدادرسانی 
لبنان در بیانیــه ای اعالم کرد تعــداد مجروحان در نتیجه 
درگیری معترضان و نیروهای امنیتی به ۷۲ تن افزایش یافته 

است و ۱۶ تن از آنها نظامی هستند.

تهدید سئول از سوی پیونگ یانگ با واکنش وزارت 
دفاع کره جنوبی و آماده باش ارتش این کشور مواجه 
شده است. به گزارش یونهاپ، وزارت دفاع کره جنوبی 
روز گذشته )یکشــنبه( با انتشــار بیانیه ای نسبت به 
هشدار نظامی کره  شــمالی واکنش نشان داد و اعالم 
کرد که ارتش این کشــور قاطعانه بــرای مقابله با هر 

شرایط و اقدامی آماده است. 
در این بیانیــه به افزایش تنش ها میان دو کشــور 
و حساسیت شرایط اشاره شــده و آمده است که کره 
جنوبی همه تحوالت را زیر نظر دارد و برای هر شرایط 
و وضعیتی خود را آماده کرده اســت. همزمان وزارت 
وحدت کره جنوبی بیانیه جداگانه ای منتشــر کرده و 
از وجود تنش های فزاینده و تهدیدهای کره شمالی به 
اقدام نظامی ابراز نگرانی کرده و افزوده است که موضوع 

را جدی تلقی می کند. این بیانیه خواستار آن است که 
هر توافقی میان طرفین به طور کامل اجرا شود و تاکید 
می ورزد که کره جنوبی با موضوع به شــکل حساسی 
برخورد می کند و دقیقا اوضاع را زیر نظر دارد. این دو 
بیانیه در واکنش به اقدام روز گذشته کره شمالی صادر 

شده است. 

درپیتهدیدکرهشمالی؛

ارتش کره جنوبی به حال آماده باش درآمد
دراعتراضبهوضعیتاقتصادی؛

ادامه تظاهرات در پایتخت و دیگر شهرهای لبنان

خبرخبر


