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منابع خبری اسرائیل اعالم کردند:
پس از ابوظبی، کنسولگری 

تل آویو در دبی افتتاح می شود

یک روز پس از افتتاح سفارت در ابوظبی منابع 
خبری از افتتاح کنسولگری رژیم صهیونیستی در 
دبی خبر دادند. به نوشته روزنامه القدس العربی، یائیر 
الپید، وزیر خارجه دولت رژیم صهیونیستی یک روز 
پس از افتتاح سفارت این رژیم در امارات کنسولگری 
تل آویو در دبی را نیز افتتاح کرد. الپید در مراســم 
افتتاحیه کنسولگری گفت: روز سه شنبه ما سفارت 
را در ابوظبی افتتاح کردیم و حاال کنسولگری را در 
دبی افتتاح می کنیم. ما تاریخ سازی را آغاز کرده ایم. 
وی افزود: این تنها یک کنســولگری نیست؛ بلکه 
مرکزی همکاری بوده و مکانی است که نماد توانایی 
ما برای تفکر با هم، توسعه با هم و تغییر جهان با هم 
است. الپید همچنین گفت که دیروز )چهارشنبه( از 
بخش صهیونیستی در دست ساخت در اکسپو دبی 
بازدید کرده است. وزیر خارجه رژیم صهیونیستی 
ادعا کرد: ما امروز اینجا ایســتاده ایم؛ زیرا صلح را بر 
جنگ ترجیح دادیم. این کنسولگری نمادین نیست 
و مکانی برای زندگی، گردشگری، کار و گفت وگو 
میان ملت دو طرف است. وی تاکید کرد: صلح امروز 
که آن را جشن گرفته ایم؛ تنها میان رهبران نبوده 
و میان مردم نیز برقرار شــده است. رئیس دستگاه 
دیپلماسی رژیم صهیونیستی همچنین گفت: به 
نظرم امارات می تواند نقشی سازنده در بهبود شرایط 
در کرانه باختری و غزه ایفا کند البته اگر فلسطینی ها 
به این امر تمایل داشته باشند. او اشاره کرد: موضع 
اصلی ســاده ای تل آویو دارد مبنی بــر اینکه  اگر 
فلسطینی ها تمایل به دستیابی به کمک ها داشتند 
نباید ۴۰۰۰ موشک را بر اسرائیلی ها می ریختند. 
وزیر خارجه این رژیم افــزود، به نظرش دولت جو 
بایدن، رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد توافقات 
سازش را گســترش دهد البته اختالفی بین شیوه 
عملکرد دو دولت بایــدن و ترامپ در قبال موضوع 
وجود دارد. در همین حال، محمد آل خاجه، سفیر 
رژیم صهیونیستی در امارات در سخنانی سفر الپید 
به امارات را ستود و تاکید کرد که روابط میان تل آویو 
و ابوظبی به دلیل ســازش در حال پیشرفت است. 
وی در توییتی نوشت: دیدار میان عبد اهلل بن زاید 
آل نهیان، وزیر خارجه امــارات و الپید مثمر ثمر و 
موفقیت آمیز بود. آل خاجه ادامه داد: روابط میان 
دو طرف درحال  قویتر و مستحکم تر شدن است و 
به سمت چشم اندازهای مطلوب صلح و ثبات پیش 

می رود و آینده ای امن را در منطقه ترسیم می کند.
    

 پوتین: ناوشکن انگلیسی 
اهداف نظامی داشت

پوتین دیروز )چهارشــنبه( نوزدهمین جلسه 
پرســش و پاســخ خبری زنــده خــود در دوران 
ریاست جمهوری اش را برگزار کرد. به گزارش تاس، 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به سواالتی 
پاسخ می دهد که از سوی مردم روسیه و در جریان 
جلسه پرسش و پاسخ زنده تایید شــده است. در 
مجموع یک میلیون و ۲۵۶ هزار و ۴۸ سوال مطرح 
شده است. شعار جلسه پرسش و پاسخ امسال برنامه 
خط مستقیم با پوتین، میانجی گری غیرضروری 
نام دارد. بر اساس آمارها، مهمترین موضوعات در 
این جلسه واکسیناسیون و مقابله با کروناست. همه 
می توانند در روسیه از طریق یک برنامه خاص موبایل، 
وبسایت برنامه، به صورت پیامک، تلفنی یا حتی پیام 
چند رسانه ای سواالت خود را مطرح کنند. او ابتدا 
با پرداختن به جزئیاتی درباره واکسیناسیون کرونا 
در روسیه  در مورد لزوم تلقیح شهروندان در میان 
جهش موارد کووید ۱۹ گفت: من از واکسیناسیون 
اجباری حمایت نمی کنم و همچنان به این موضع 
خود پایبند هستم. او در مورد تصمیم برخی مقامات 
محلی در مورد اجباری ساختن واکسیناسیون ، به 
قانون مربوطه در سال ۱۹۹۸ اشاره کرد و گفت که 
مناطق حق دارند گروه های خاصی از شهروندان را 
موظف به واکسیناسیون در میان افزایش عفونت ها 
کنند. وی گفت: از طریق ویروس کرونا می توان از 

شیوع ویروس کرونا جلوگیری کرد. 

جهاننما
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کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل 
روز دوشنبه هفتم تیر گفت نژادپرستی 
علیه مردمان آفریقایی تبار در بسیاری از 
کشورهای جهان یک مشکل »نهادینه« 
است و از همه دولت ها خواست ضمن 
برچیدن این تبعیض، ماموران انتظامی 
مسئول قتل آفریقایی تباران را مجازات 

کنند.
به گــزارش خبرگــزاری رویترز 
میشل باشــله، در گزارشــی در مورد 
نژادپرستی در ســطح جهان که در پی 
قتل جورج فلوید، شهروند سیاهپوست 
آمریکایی توسط یک مامور پلیس شهر 
مینیاپولیس در ماه مــه ۲۰۲۰ تهیه 
شده است، گفت برخورد نژادپرستانه 
ماموران پلیس و به کارگیری زور بیش 
از حد در برخورد با اقلیت های نژادی در 
آمریکای شمالی، اروپا و آمریکای التین 

یک مشکل نهادینه است.
او در بخشی از گزارش خود به جلسه 
شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید 
کرد که نژادپرستی ســاختاری مانع 
برخورداری عادالنه اقلیت های نژادی 
از اشتغال، بهداشت، آموزش و پرورش، 

مسکن و عدالت می شود.
باشله در بخش دیگری از سخنانش 
افــزود: »از تمامی کشــورهای جهان 
می خواهم که انکار نژادپرستی را متوقف 

کرده و برای پایــان دادن به مصونیت و 
بنای اعتماد در میان تمامی گروه های 
جمعیتی نژادپرســتی را برچینند. به 
خواســت های مردمان آفریقایی تبار و 
اعتراضات آنها توجه کرده و ضمن مقابله 
با میراث نژادپرستانه گذشته وضعیت را 

تغییر دهند.«
وی از فرمان ریاست جمهوری جو 
بایدن در ژانویه ســال جــاری با هدف 
مقابله با تمامی جلوه های نابرابری نژادی 

در سراسر آمریکا استقبال کرد.
مونا ریشــماوی، مســئول بخش 
حاکمیت قانون در کمیساریای حقوق 
بشر سازمان ملل که این گزارش را تنظیم 
کرده در یک نشست خبری گفت: »به 
غیر از قتل جورج فلوید در هیچ یک از 
این موارد مامــوران پلیس که مرتکب 
قتل شده اند تحت تعقیب قضایی قرار 

نگرفته اند.«
در این گزارش روی هفت »پرونده 
نمادین« از جمله قتل جــورج فلوید 
تمرکز شده است. دادگاهی در آمریکا 
روز جمعه چهارم تیر درک شووین مامور 
پلیسی که جورج فلوید را به قتل رساند 

به ۲۲.۵ سال زندان محکوم کرد.
انتشار ویدئوی صحنه قتل جورج 
فلوید باعث اعتراضات گسترده ای در 
سراســر آمریکا و برخی از کشورهای 

اروپایی شــد و جنبش موســوم به 
»زندگی ســیاهان مهم است« را به 
عنوان یک حرکت ضد نژادپرســتی 

تثبیت کرد.
موارد دیگری که کمیساریای حقوق 
بشر ســازمان ملل به عنوان »پرونده 
نمادین« روی آنهــا تمرکز کرده قتل 
یک پسر نوجوان آفریقایی تبار به ضرب 
گلوله ماموران پلیــس برزیل در یک 
عملیات مبارزه با مواد مخدر در شــهر 
سائو پائولو در ســال ۲۰۲۰ و دیگری 
کشته شدن یک مرد ۲۴ ساله فرانسوی 
و آفریقایی تبار در بازداشــت پلیس در 

ژوئیه ۲۰۱۶ است.
مونا ریشــماری در نشست خبری 
افزود: »یک مادر برزیلی به ما گفت که 
شما همیشه در مورد جورج فلوید حرف 
می زنید، ولی ما اینجا هر روز یک جورج 
فلوید داریم و هیچ کــس در مورد آن 
حرفی نمی زند. سپس متوجه شدیم که 
تعداد قتل های نژادپرستانه بسیار بیشتر 

از آن است که تصور می کنیم.«
این گزارش تاکیــد می کند که در 
کشورهایی که گذشته برده داری دارند 
و یا در تجارت برده های سیاهپوســت 
از آفریقا به آن ســوی اقیانوس اطلس 
مشــارکت داشــته اند و همچنین در 
کشورهایی که به دلیل تاریخ استعماری 

خود درصد قابل توجهــی از جمعیت 
فعلی آنها آفریقایی تبار اســت معضل 
اعمال خشــونت علیه سیاهپوستان و 

نژادپرستی شدیدتر است.
باشله در بخش دیگری از سخنانش 
تاکید کرد: »نژادپرستی نهادینه به یک 
واکنش نهادینه نیــاز دارد. امروز یک 
فرصت تاریخی فراهم شده تا در مسیر 
عدالت و برابــری نــژادی گام بزرگی 

برداریم.«
در گزارش او بــه حداقل ۱۹۰ مورد 
مرگ آفریقایی تباران توسط نیروهای 
انتظامی طی یک دهه اخیر در سراسر 
جهان اشاره می شــود و اکثر این موارد 

در ایاالت متحده آمریکا روی داده اند.
 وخامت چشمگیر وضعیت 

حقوق بشر در جهان
کمیســر عالی حقوق بشر سازمان 
ملل روز دوشنبه ۳۱ خرداد نیز خواستار 
اقدامات جــدی بــرای جلوگیری از 
وخامت چشمگیر وضعیت حقوق بشر 
در سراسر جهان شــد و بر وضعیت بد 
حقوق بشــر در چین، روسیه و اتیوپی 

تاکید کرد.
باشــله در ســخنرانی افتتاحیــه 
چهل وهفتمین اجالس شورای حقوق 
بشر سازمان ملل گفت: »جبران وخامت 
چشمگیر وضعیت حقوق بشر در دوران 

حیات مــا نیازمند تغییــر بنیادی در 
دیدگاه و اقدامات مشخص است«.

او هشدار داد: »فقر مطلق، نابرابری 
و بی عدالتی رو به افزایش اســت و فضا 
و مجاری دمکراتیــک و مدنی در حال 

فرسایش هستند«.
اجالس شورای حقوق بشر سازمان 
ملل کــه بــه دلیــل محدودیت های 
بهداشــتی به صورت مجــازی برگزار 
می شود تا روز ۲۳ تیرماه ادامه خواهد 
داشت. در این اجالس عالوه بر گزارش 
مربوط به نژادپرستی نهادینه شده در 
نقاط مختلف جهان، موارد نگران کننده 
نقض گســترده حقوق بشر از جمله در 
میانمار، بالروس و ناحیــه تیگرای در 
شمال اتیوپی به بحث گذاشته می شود.

باشله در بخشــی از سخنرانی خود 
نسبت به »نقض شــدید حقوق بشر و 
موازین بین المللی در ناحیه تیگرای« 
اظهار نگرانی کرد. او با اشاره به مصادیق 
نقض حقوق بشر از جمله کوچ اجباری 
مردم، بازداشت های فراقانونی و تجاوز 
به کودکان و زنان، تاکید کرد که طبق 
گزارش های موثق ارتش اریتره هنوز در 

این ناحیه مستقر است.
او افزود که در سایر نواحی اتیوپی و 
همزمان با برگزاری انتخابات سراسری 
آن کشور موارد متعددی از برخوردهای 
خشونت آمیز بین اقلیت های قومی روی 
داده که محصول قطبی شــدن جامعه 
و بی توجهی به نارضایتی های قدیمی 

مردم است.
باشــله افزود: »تکیه بــر ارتش و 
نیروهای امنیتی یک راه حل درازمدت 
نیســت و باید گفتمان سراسری بین 

تمامی اقلیت ها را در پیش گرفت«.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل 
ضمن ابراز نگرانی از سرکوب طرفداران 
دمکراسی در هنگ کنگ، از اجرای قانون 
امنیتی جدید دولت چین در این ناحیه 
انتقاد کرد و گفت تاکنون حداقل ۱۰۷ 
نفر براساس این قانون بازداشت و علیه 

۵۷ نفر اعالم جرم شده است.
او افزود اولین مورد از محاکمه ها در 
چارچوب این قانون که قرار اســت در 
روزهای آینده آغاز شود »یک سنجش 
مهم از استقالل قوه قضائیه هنگ کنگ 

خواهد بود«.
باشــله خاطرنشــان کرد که هنوز 

منتظر موافقت دولت چین برای سفر 
به ایالت ســین کیانگ است. کمیسر 
عالی حقوق بشر سازمان ملل از سوی 
دولت های غربی به خصــوص آمریکا 
تحت فشــار قرار گرفته است تا با لحن 
صریح تــری از سیاســت های پکن در 

برخورد با مسلمانان اویغور انتقاد کند.
میشل باشــله در بخش دیگری از 
سخنانش از اقدامات حکومت روسیه با 
هدف محدود کردن ابراز نظر و مشارکت 
مخالفان و دگراندیشــان در انتخابات 
پارلمانی آینده انتقاد کرد. او تالش دولت 
روسیه برای منحل کردن نهاد مبارزه با 
فســاد مالی به رهبری الکسی ناوالنی 
را نمونه ای برجســته  از اعمال فشار به 

مخالفان توصیف کرد.
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روســیه، اخیراً متن قانون جدیدی را 
امضا کرده است که طبق آن کارمندان 
و اعضای گروه ها و نهادهایی که از نگاه 
دولت روسیه »افراطی« تلقی می شوند 
حق شــرکت در انتخابات را نخواهند 

داشت.
باشله گفت: »از روسیه می خواهم 
که حقوق مدنی و سیاســی را محترم 
بشمرد. قوانین و مقرراتی که حق آزادی 
بیان، اجتماعات مسالمت آمیز و تشکیل 
نهادهای مدنی و سیاســی را محدود 
می کنند باید مورد بازنگری قرار گرفته و 
با موازین بین المللی حقوق بشر انطباق 

یابند«.
او از دولت روســیه خواست روش 
فراقانونی قرار دادن فعاالن سیاســی و 
مدنی و نهادهای غیردولتی در فهرست 
گروه های »افراطی و یا عوامل خارجی« 

را متوقف کند.

کارنامه آمریکا در قبال آفریقایی تبارها از اروپا و آمریکای التین سیاه تر است؛

»نژادپرستی نهادینه شده« مشکل دیرپای جهان
در گزارش کمیساریای 

حقوق بشر سازمان ملل 
که به تازگی منتشر شده، 
به حداقل ۱۹۰ مورد مرگ 

آفریقایی تباران توسط 
نیروهای انتظامی طی یک 
دهه اخیر در سراسر جهان 
اشاره می شود که اکثر این 

موارد در ایاالت متحده 
آمریکا روی داده اند

 مقام هــای هنــگ کنگــی، بــر اســاس قانــون امنیــت ملــی جدیــدی کــه یــک ســال پیــش در 
این دولتشــهر اعمال شــد، اقدام به دســتگیری ۱۱۷ تــن و طرح اتهــام علیه بیــش از ۶۰ تن عمدتا شــامل 
 سیاســتمداران، فعــاالن حقــوق بشــر، خبرنــگاران و دانشــجویان دموکراســی خواه کرده انــد. 
به گزارش رویترز، پکن در ۳۰ ژوئن سال گذشته میالدی اقدام به اعمال یک قانون امنیت ملی فراگیر در پی چند ماه 
اعتراضات دموکراسی خواهانه اغلب خشونت آمیز در هنگ کنگ کرد که برای هر 
آنچه که به عنوان براندازی، جدایی طلبی، تبانی با نیروهای خارجی و تروریسم در 
نظر بگیرد مجازات هایی تا سقف حبس ابد تعیین کرد. این قانون به مجرد انتشار 
پیدا کردن درست قبل از نیمه شب و در آســتانه سالگرد بازگرداندن هنگ کنگ 
به عنوان مستعمره سابق انگلیس به حاکمیت چین در اول ژوئیه در سال ۱۹۹۷، 

اجرایی شد.

رهبر عصائب اهل الحق عراق به ریختن خون سربازان آمریکایی در این کشور در واکنش به حمالت اخیر آمریکا 
به پایگاه های حشد شعبی در مرزهای عراق و سوریه تهدید کرد. به گزارش روسیاالیوم، قیس خزعلی، رهبر عصائب 
اهل الحق عراق کفت: ما خواهان ریختن خون و به راه انداختن جنگ نیستیم و مقاومت مایل است تا آنجا که ممکن 
اســت از ریختن خون افراد جلوگیری کند. تاکتیک ما در مرحله گذشــته تحلیل توانایی های نظامی دشمن برای 
مجبور کردن آن به عقب نشــینی بود اما دشــمن آمریکایی ثابت کرد که هیچ 
حرمتی برای خون مردم عراق قائل نیست. وی گفت: دشمن بزدل آمریکایی ابتدا 
کشتن نیروهای ما را شروع کرد و جنگ را به این سطح رساند. عملیات مقاومت 
به مرحله جدیدی رسیده اســت و قصاص خون جوانان ما تنها با خون سربازان 
اشغالگر خواهد بود. چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان. کسی که آغازگر 

جنگ است ظالم تر است. 

در پی اجرای قانون امنیت ملی جدید صورت گرفت؛

 دستگیری  117 تن  خبرنگار، دانشجو و فعال مدنی در هنگ کنگ 
رهبر عصائب اهل الحق: 

خون سربازان آمریکایی را می ریزیم

سازمان دیده بان حقوق بشر نظام مصر را به استفاده 
از قدرت قضایی برای تعقیب و پیگرد مخالفان سیاسی، 
بازداشــت و اعدام آنها متهم و اعالم کرد، این اعدام ها 
در مصــر باید متوقف شــود. به گزارش الحــره، عامر 
مجدی، پژوهشــگر امور خاورمیانه و شمال آفریقا در 
سازمان دیده بان حقوق بشــر در مقاله ای خاطرنشان 
کرد، محتوای سیاســت عبدالفتاح السیسی، رئیس 
جمهوری مصر این اســت کــه انتقاد یــا مخالفت با 
دولت می تواند به معنای واقعــی کلمه به قیمت جان 
مردم تمام شــود. مجــدی در مقاله خــود همچنین 
تصریح کرد، صدور حکم های اعدام در پرونده میدان 
رابعه، بهای طبیعی و عادی برای کســانی است که با 
سرنگونی مرسی در ســال ۲۰۱۳ مخالفت کردند. وی 
در ادامه افزود، دولت السیسی مأموریت داشت تمامی 
مخالفان احتمالی ناشی از قیام ۲۰۱۱ در سراسر مصر 

را از بین ببرد. دیده بان حقوق بشــر تاکید کرد، اجرای 
احکام اعدام منجــر به تضعیف و نابودی چشــم انداز 
هرگونه تالش بــرای عدالت انتقالــی در آینده جهت 
بهبود اوضاع کشــور خواهد شد. این ســازمان اعالم 
کرد، عبدالفتاح السیســی در ســرکوب فراگیر خود 
 جسورتر شده است و کمتر با فشار داخلی و بین المللی

 روبه رو است.

گرمای بی سابقه در اســتان بریتیش کلمبیا در غرب 
کانادا، باعث مرگ ناگهانی ۲۳۳ نفر از روز جمعه گذشته 
شده اســت.  به گزارش ژاپن تایمز، بنابر اعالم رسانه های 
محلی، تاکنون دست کم ۶۹ تن در منطقه ونکوور به دلیل 
افزایش شــدید دمای هوا که غرب کانادا و منطقه شمال 
غربی پســیفیک در ایاالت متحده را فرا گرفته جان خود 
را از دســت داده اند. بنابر اعالم مقامات کانادایی، بیشتر 
قربانیان افزایش دما در منطقه ونکوور که طی ۲۴ ساعت 
گذشته فوت کرده اند افراد مسن و مبتالیان به بیماریهای 
زمینه ای بوده اند. همچنین از روز دوشنبه در مناطق دیگر، 
موارد بســیاری از فوت ناگهانی گزارش شده که در حال 
حاضر آمار آن مشخص نیست. به گفته مقامات کانادایی، 
فوت این افراد در حال بررسی اســت اما شواهد حاکی از 
نقش فاکتور گرما در اکثر موارد فوتی بوده است. تغییرات 
اقلیمی موجب شده که بســیاری از مناطق جهان شاهد 

افزایش دمای هوا هستند. در سطح جهان طی یک دهه 
در سال ۲۰۱۹ باالترین دما ثبت شده است. دمای هوا در 
شهرهای منطقه شمال غربی پسیفیک در ایاالت متحده 
همچون پرتلند، اورگن، ســیاتل و واشنگتن به باالترین 
سطح رسیده که از دهه ۱۹۴۰ بی سابقه بوده است. این در 
حالیست که مقامات این کشور درحال مخابره پیام های 

هشدار هستند.

درخواست دیده بان حقوق بشر برای توقف چرخه اعدام ها در مصرموج گرما در کانادا صدها قربانی گرفت
خبرخبر


