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کاخ ســلطنتی باکینگهام پس از یک روز تاخیر اعالم کرد 
که الیزابت دوم ملکه بریتانیا چهارشــنبه شــب گذشته در 
بیمارســتان بستری بوده و این مســاله بار دیگر گمانه زنی ها 
درباره کناره گیری او از قدرت و واگذاری تاج و تخت به ولیعهد 

را تقویت کرده است.
این یک تعــادل پیچیده برای کاخ باکینگهام اســت که 
جزئیات کافی در مورد سالمت ملکه را منتشر کند تا در عین 
حفظ حریم خصوصی وی مردم را  از این اخبار مطلع کند. به 
همین دلیل بود که خبری مبنی بر انتقال وی به بیمارستان 
برای انجام آزمایش اعالم نشد، تا اینکه گزارشی در صفحه اول 

روزنامه سان، کاخ را مجبور به اعالم این خبر کرد.
طبق اعالم کاخ سلطنتی بریتانیا ، الیزابت ظهر پنجشنبه 
از بیمارســتان خصوصی ادوارد هفتم در مرکز لندن ترخیص 
شد و حال عمومی وی خوب اســت. این درحالی است که او 
طبق توصیه پزشکی برنامه ســفرش به ایرلند شمالی را لغو 
کرد تا چنــد روزی را پس از مالقات ها و برنامه های شــلوغ 
کاری استراحت کند. بیمارستان ادوارد هفتم یک بیمارستان 
خصوصی در مریلبون لندن اســت که توسط اعضای خانواده 
سلطنتی انگلستان مورد استفاده قرار می گیرد؛ از جمله شوهر 
فوت کرده ملکه که در اوایل سال جاری در آنجا تحت درمان 
قرار گرفت. ملکه بریتانیا آخرین بار در ســال ۲۰۱۳ به دلیل 
ابتال به بیماری التهاب معده ای و روده ای در بیمارستان بستری 
شد. او در سال ۲۰۱۸ عمل آب مروارید چشم و در سال ۲۰۰۳ 

هم عمل زانو انجام داده است.
سال آینده هفتاد سال از زمان تاج گذاری الیزابت می گذرد. 
هرچند او به وظایف رسمی خود ادامه می دهد اما بخش زیادی 
از امور ســلطنتی را به ولیعهد سپرده است. چند هفته پیش 
ملکه بریتانیا برای نخســتین بار از عصا برای راه رفتن مقابل 
انظار عمومی اســتفاده کرد، اما گفته می شود که او از پذیرش 
جایزه ای که به وی لقب پیرترین چهره ســال داده می شــد 

استنکاف کرد.
هرچند کاخ ســلطنتی بریتانیا تمایلــی به انعکاس اخبار 
ســالمتی الیزابــت ندارد اما درز خبر بســتری شــدن او در 
رسانه های این کشور خبر ساز شده است. شبکه خبری اسکای 
گزارش داد که این مســاله زنگ خطر درباره ســالمتی ملکه 
بریتانیا را به صدا درآورده اســت. پزشکان بیمارستان ادوارد 

هفتــم، جایی که چند ماه پیش پرنس فیلیپ همســر فقید 
الیزابت هم بر اثر عارضه قلبی بســتری شد از دادن اطالعات 
بیشتر درباره وضع سالمتی ملکه ابا دارند. اما آنچه مسلم است 
این است که الیزابت فراتر از معاینه معمولی و به دلیل مسائل 

بالینی در بیمارستان بستری شد.
گزارش ها حاکیست که نامبرده به کووید۱۹ مبتال نیست. 
کاخ سلطنتی اصرار دارد این گونه القا کند که حال عمومی وی 
خوب اســت و پس از ترخیص از بیمارســتان، پشت میزش 

کارش در کاخ ویندزور بازگشته است.
با این حال اتفاق اخیر گمانه زنی ها درباره سرنوشت تاج و 
تخت در بریتانیا را افزایش داده است. الیزابت پیشتر گفت که 
اگر تا ۹۵ ســالگی زنده ماند، تاج و تخت را به ولیعهد واگذار 

می کند. او اینک ۹۵ سال و ۶ ماه دارد.
رســانه های بریتانیا می گویند که هرچند اوضاع سالمتی 
ملکه می تواند خبر جذابی باشــد اما نمی توان انتظار داشت 
که کاخ ســلطنتی داوطلبانه اطالعات بیشتری را در این باره 

ارائه کند. اسکای نیوز گزارش داد: هرچه باشد ملکه بریتانیا 
یک خانم است که تمایل ندارد اطالعات درباره سالمتی اش 
فاش شــود. به نظر می رسد که اختالف های گسترده خانواده 
سلطنتی در سال های اخیر و فوت پرنس فیلیپ فشار روحی 
ســنگینی را به الیزابت وارد کرده و بعید نیســت به زودی از 
وظایف سلطنتی کناره گیری و تاج وتخت را به پسرش واگذار 
کند. همسرش هم پائیز سال ۲۰۱۷ )۱۳۹۶( به دلیل کهولت 

سن از وظایف سلطنتی کناره گیری کرد.  

ملکه بریتانیا به بیمارستان ادوارد هفتم رفت

بحث درباره آینده تاج و تخت

شــبکه الجزیره گزارش داد، دادگاه نظامی لبنان سمیر جعجع رهبر حزب 
القوات اللبنانیه که متهم اصلی در کشــتار چند روز اخیر بیروت است، برای 

دفاع از خود احضار کرد.
الجزیره بدون اشــاره به جزییات این خبــر اعالم کرد که وی درخصوص 

موضوع کشتار منطقه الطیونه بیروت احضار شده است.
این درحالی است که تارنمای خبری »النشرة« گزارش داد، احضار جعجع 
به خاطر اعتراف افرادی که پیش از این توسط ارتش لبنان بازداشت شده اند، 

صورت گرفته است.
احضار جعجع ساعاتی پس از آن روی می دهد که  فراکسیون وفاداری به 
مقاومت وابسته به حزب اهلل در پارلمان لبنان با انتشار بیانیه ای حمله خیانت 
آمیز هفته گذشــته حزب نیروهای لبنانی در محله الطیونه - الشیاح بیروت 

به تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز را محکوم کرده است.
سیدحســن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان نیز دوشنبه شب در نطقی به 
این حوادث واکنش نشــان داد و با درخواســت مجازات عامالن این کشتار 
گفت، خواستار تحقیقات جدی و ســریع در باره چگونگی شکل گیری این 

کشتار و مجازات مسؤوالن هستیم.

احضار سمیرجعجع به دادگاه نظامی  لبنان
ســخنگوی پنتاگون گفت، به دلیل کار نکردن »تقویت کننده موشک« 
آزمایش مربوط به توســعه تسلیحات مافوق صوت )هایپرسونیک( با شکست 
مواجه شد. به گزارش اسپوتنیک، سخنگوی پنتاگون در بیانیه ای اعالم کرد 
کــه در تاریــخ ۲۱ اکتبر وزارت دفاع یک آزمایش جمــع آوری داده ها را از 
مجموعه فضایی اقیانوس آرام-آالســکا، کودیاک و آالســکا انجام داد تا به 
توسعه فناوری مافوق صوت این وزارتخانه اطالع دهد. این آزمایش به دلیل 

خرابی تقویت کننده آن طور که برنامه ریزی شده بود، انجام نشد.
وی گفت که تقویت کننده مورد استفاده در این آزمایش بخشی از برنامه 
تسلیحات مافوق صوت نبوده و همچنین مربوط به »بدنه لغزنده مافوق صوت 
مشــترک« که توسط نیروی دریایی طراحی شد و وزارت دفاع آن را در ۲۰ 
مارس ۲۰۲۰ با موفقیت آزمایش کرد، نیســت. پیشتر نیروی دریایی آمریکا 
اعالم کرده بود که یک آزمایش تسلیحاتی با ارتش این کشور انجام داده است 
که فناوری ها و قابلیت های مافوق صوت پیشرفته را به نمایش می گذارد. این 
همکاری بر پیشرفت کار در حمله سریع متعارف نیروی دریایی با استفاده از 
یک سیســتم تسلیحاتی مافوق صوت غیرهسته ای و همچنین قابلیت حمله 

تهاجمی سالح مافوق صوت بلند برد در ارتش متمرکز بوده است.

آزمایش ناموفق پنتاگون
رئیس جمهوری ترکیه شــامگاه پنجشنبه ســفیر آمریکا و ۹ کشور غربی 

دیگر را تهدید به اخراج از آنکارا کرد.
 »رجب طیب اردوغان« در این باره گفت: به وزارت امور خارجه مان گفتم 

که نمی توانیم به خودمان اجازه دهیم که میزبان آنها باشیم.
وزارت امور خارجه ترکیه روز سه شنبه سفیران کشورهای ایاالت متحده، 
فرانســه، آلمان، دانمارک، نروژ، هلند، ســوئد، فنالند، کانادا و نیوزلند را به 

دلیل اعتراض به بازداشت »عثمان کاواال« احضار کرد.
روز دوشــنبه، این ۱۰ کشور از  مقامات ترکیه درخواست کردند تا کاواال 
را آزاد کنند. این کشورها در بیانیه مشترک خود اعالم کردند که دستگیری 

وی روی احترام به دموکراسی سایه می اندازد.
مقامات ترکیه کاوال را به اتهام حمایت از »ســازمان تروریســتی فتح اهلل 
گولن« به مدت ۴ ســال زندانی کردند و او را متهــم کردند که در کودتای 

ترکیه در تاریخ ۱۵ تا ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۶ دست داشته است.
عثمان کاواال سال ۱۳۹۸ از اتهامات مربوط به اعتراضات ضد دولتی سال 
۲۰۱۳ میالدی تبرئه شــد، اما بالفاصه به اتهام دســت داشتن در کودتای 

نافرجام ۲۰۱۶ و همکاری با کودتاگران ترکیه مجددا بازداشت شد.

خط و نشان اردوغان برای سفرای غربی

نتایج انتخابات عراق در انتظار حکم قضایی

شکایت های قانونی در صورتی که در رده 
بندی قرمز قرار گیرند به عنوان تهدید کننده 
انتخابات در عراق قلمداد می شــوند و اینک 
نتایج انتخابات زودهنگام پارلمانی ۲۰۲۱ این 
کشــور، در انتظار صدور حکم قضایی درباره 

۱۰ شکایت قانونی رده قرمز هستند.
بــه گزارش ایرنا، شــکایت ها یا اعتراضات 

قانونــی که در رده قرمز گنجانده می شــوند 
می توانند مشــروعیت انتخابات را زیر سوال 
برده و کل نتایج را ابطال کنند یا در کمترین 
تاثیــر آن، نتایج اولیه اعالم شــده توســط 
کمیســیون عالی مســتقل انتخابات را تغییر 

دهند.
کمیسیون عالی مستقل انتخابات با رد اکثر 

اعتراضات به نتایج اولیه انتخابات دهم اکتبر 
۲۰۲۱ )۱۸ مهرماه ۱۴۰۰( اعالم کرده است 
که  ۱۰ شــکایت از مجموع این شکایت های 
قانونی در رده بندی قرمز گنجانده شده و در 

انتظار حکم قضایی است.
براســاس گــزارش، بالغ بر یــک هزار و 
۳۰۰ شــکایت حقوقی به نتایــج انتخابات به 
کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق واصل 
شــده که از این تعداد، کمیسیون، اغلب آنها 
را رد کــرده و تنها ۳۹۷ شــکایت حقوقی را 

پذیرفته است.
طبــق اعالم کمیســیون عالی مســتقل 
انتخابــات عــراق، ۲۶ شــکایت متعلــق به 
انتخابــات خاص ویــژه نیروهای مســلح و 
آوارگان و زندانیان در روز هشــتم اکتبر )۱۶ 
مهرماه ۱۴۰۰( و ۳۶۱ شکایت نیز متعلق به 
انتخابات عمومی در دهــم اکتبر )۱۸ مهرماه 

۱۴۰۰( است. براســاس اعالم کمیسیون، ۹ 
شــکایت نیز متعلق به نتایج شمارش دستی 
آرا اســت. طبق این گزارش، از مجموع کلی 
این شــکایت ها، ۱۰ اعتــراض در رده بندی 
قرمز قرار داده شده که در صورت صحت این 
اعتراضــات بر نتایج اولیه انتخابات اثر خواهد 
گذاشــت. همچنین ۱۶۱ شکایت در رده زرد 
)فاقد اهمیت( و ۱۳۸ شــکایت در رده سبز 
)تدابیر اجرایی انتخابات( قرار داده شده است.
این کمیسیون افزوده است که ۸۸ شکایت 
حقوقی دیگــر باقی مانده که هنوز درباره آن 

رده بندی صورت نگرفته است.
کمیسیون عالی مســتقل انتخابات عراق، 
مرجع رســیدگی به این شــکایت ها نیست 
بلکه یک هیات از قضات متخصص در داخل 
کمیسیون، مسوولیت رسیدگی به شکایت ها 
را بــر عهده دارد. در وقــت حاضر جمع قابل 

توجهی از تحصــن کنندگان در ضلع جنوبی 
منطقــه امنیتی ســبز )مقر هیــات دولت، 
پارلمان و ســفارتخانه های آمریکا و انگلیس( 
در مرکــز بغداد در اعتراض به نتایج انتخابات 
۲۰۲۱ خیمه هــای تحصــن زده و در انتظار 
رسیدگی به شــکایت ها به ویژه شکایت های 
رده قرمز هســتند. بســیاری از جریان های 
سیاســی و افکار عمومی مردم عراق معتقدند 
کــه نتایج انتخابــات ۲۰۲۱ به طور هدفمند 
دستکاری شــده و عوامل خارجی را متهم به 

دست داشتن در این اقدام می کنند.
آمریــکا، امــارات، رژیم صهیونیســتی و 
نماینــده دبیــرکل ســازمان ملــل درعراق 
مهمترین طرف های متهم به دستکاری نتایج 
انتخابات اخیر عراق هســتند و گفته می شود 
که برخی طرف هــای داخلی با آنها همکاری 

کرده اند.

»ســرگئی الوروف« وزیر امورخارجه روسیه، بهبودی 
روابط کشــورش با اتحادیه اروپا را مشروط به تغییر رفتار 

مسئوالن این اتحادیه و روابط برابر دو طرف کرد.
بــه گزارش ریانووســتی، الوروف در نشســت خبری 
مشترک با »نیکوس کریســتودولیدس« وزیر امورخارجه 
قبرس گفت: روســیه برای از ســرگیری روابط با اتحادیه 
اروپا بر اساس اصل برابری آماده است اما بروکسل در این 

مورد آمادگی ندارد. 
وی در مــورد مذاکــرات بــا همتــای قبرســی خود 
خاطرنشــان کرد: ما گفت و گوی مختصری داشــتیم اما 
در هرصــورت در مورد روابط روســیه و اتحادیه اروپا هم 
کــه از مدتها پیش در وضعیت بحران شــدید قرار دارد، 

مذاکره کردیم.
وی در مورد تیرگی روابط روسیه و اتحادیه اروپا افزود: 
همــان طور که اطالع دارید این انتخاب روســیه نبود. ما 
برای از ســرگیری روابط و گفت و گوها با اتحادیه اروپا بر 
اســاس برابری و توجه متقابل به منافع آمادگی داریم اما 

متاسفانه شرکای اروپایی چنین آمادگی ندارند.  
روابط روسیه و اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۴ پس از روی 
کار آمدن دولت غرب گرا در اوکراین پرتنش شده است.

اتحادیه اروپا برای مجازات روسیه بخاطر الحاق منطقه 
کریمــه به خاک خود و حمایت از روس تبارها در منطقه 
دونباس در شرق اوکراین چندین بسته تحریمی در مورد 

روسیه وضع کرده است.
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری روســیه اخیرا در 
گفت و گوی تلفنی با رئیس شورای اروپا، روابط روسیه و 

اتحادیه اروپا را نامطلوب و غیررضایتبخش خواند.
به گــزارش ایرنا به نقــل از بیانیه دفتــر مطبوعاتی 
کاخ کرملین، پوتین وضع روابط روســیه و اتحادیه اروپا 
را بخاطر رویکرد خصومت طلبانه و غیرســازنده شرکای 

اروپایی را نامطلوب خواند.  
رئیس جمهوری روسیه بر آمادگی برای احیای روابط 
و همکاری های روســیه با اتحادیــه اروپا درصورت عالقه 

مندی متقابل طرف اروپایی تاکید کرد.  

مقام های کاخ سفید ضمن برنامه ریزی برای دیدار مجازی 
بین روسای جمهوری آمریکا و چین امیدوارند که به جهان 
نشان دهند واشنگتن می تواند مسئول مدیریت روابط بین 

دو کشور باشد.
بــه گزارش رویترز، تبــادالت رقابتی با چیــن در اوایل 
ریاست جمهوری جو بایدن باعث نگرانی متحدان آمریکا شد 
و مقام های این کشــور بر این باورند که همکاری مستقیم 
با شــی جین پینگ، رئیس جمهوری چین بهترین راه برای 

اجتناب از درگیری بین دو کشور است.
با توجه به مساله همه گیری کرونا و محدودیت های اعمال 
شده که باعث می شود رئیس جمهوری چین نتواند به  سفر 
برود، دیدار بین او و بایدن به صورت مجازی خواهد بود و این 

مساله در دست بررسی است.
بایدن قرار است در نشست های گروه ۲۰ در رم و اجالس 
آب و هوایی ســازمان ملل در گالسگو حضور یابد اما رئیس 
جمهــوری چین در هیچکدام از این دو نشســت حضوری 

شرکت نمی کند.

یکی از مقام های ارشد دولت آمریکا گفته است: ما هنوز 
در حال بررســی جزئیات برای برگزاری این نشست مجازی 
هستیم و هنوز نمی توانیم درباره آن مطالب زیادی بگوییم. 
منابع آشــنا به این برنامه ها بدون ذکر نامشان گفتند، این 
دیدار باید یک نتیجه جدی و بزرگ داشته باشد و امیدواریم 
که بتواند باعث ثبات روابط بین دو کشــور شــود. دو طرف 
در گفتگوهایی که در ماه جاری میالدی در سوئیس برگزار 
شــد، توافق کردند تا در پایان سال جاری میالدی نشستی 
مجازی داشته باشند. سوزان تورنتون، یکی از مقام های ارشد 
سابق در وزارت خارجه آمریکا گفت: این نشست می تواند به 
احیای خال روابط بین دو کشــور کمک کند. البته می دانیم 
که این گفتگوها نتیجه خاصی ندارند اما از بدتر شدن اوضاع 
جلوگیری می کنند. دیوید اوســالیوان، سفیر سابق اتحادیه 
اروپا در واشنگتن نیز گفت، متحدان اروپایی نگران مدیریت 
صحیح روابط بین واشــنگتن و پکن هستند چون دو کشور 
اکنون و به ویژه در دوران ریاســت جمهوری دونالد ترامپ 

روابط متشنجی داشتند.

دیدار مجازی بایدن و شی جین پینگشرط روسیه برای بهبودی روابط با اتحادیه اروپا

همه گیــری کرونا شــامل شــمار روزانه 
مبتالیان به این بیمــاری و مرگ و میر بر اثر 

آن در روسیه رکورد جدید گذاشت.
بر اســاس اطالعات روز جمعه ستاد مقابله 
بــا کرونا در روســیه، در شــبانه روز اخیر در 
این کشــور ۳۷ هزار و ۱۴۱ نفــر به بیماری 
کرونا مبتال شــده یا تست کرونای آنها مثبت 

تشخیص داده شده است.
به این ترتیب مجموع شمار افرادی که در 
روســیه از ماه مارس ســال ۲۰۲۰ تاریخ آغاز 
همه گیری کرونا به این بیماری مبتال شده اند 
به هشــت میلیون و ۱۶۸ هزار نفر رسید و از 
این تعداد ۸۲۲ هزار و ۷۹۲ نفر همچنان تحت 

مداوا قرار دارند. 
در شــبانه روز اخیر یکهــزار و ۶۴ نفر بر 
اثر کرونا جان ســپرده اند کــه از زمان همه 
گیری این بیماری در روســیه بی سابقه است 
و در مجمــوع ۲۲۸ هــزار و ۴۵۳ نفــر بر اثر 
این بیماری در روســیه جان خود را ازدســت 

داده اند.  ســن پترزبورگ از نظر مرگ و میر 
کرونا در مکان نخســت قــرار گرفته و پس از 
آن استان های کراسنادار و نیژنی نووگراد قرار 

می گیرند. 
وضعیت همه گیری کرونا در روسیه بسیار 
دشوار اعالم شده است و این کشور در آستانه 

بحران قرار دارد. 
والدیمیر پوتین رییس جمهوری روســیه 
روز چهارشنبه با توجه به افزایش همه گیری 
کرونا در روسیه و رشد تصاعدی قربانیان این 
بیماری که از مرز یکهزار نفر در روز فراتر رفته 
اســت دستور تعطیلی یک هفته در این کشور 

را صادر کرد.
به گــزارش ایرنا، حکم رییــس جمهوری 
روســیه مبنی بر یک هفته روزهای غیرکاری 
در روســیه در پایگاه اینترنتــی کاخ کرملین 
منتشر شد و بر اساس آن از روز ۳۰ ماه اکتبر 
تا روز هفتــم ماه نوامبر )۸ تــا ۱۶ آبان ماه( 

روزهای غیرکاری اعالم می شود.

در این روزهــا مراکز اقتصــادی و دولتی 
روسیه به استثنای مراکز حیاتی و امدادرسانی 
و ســازمان های امنیتی و دفاعــی، تعطیل و 
کارکنان این مراکز با حفظ حقوق و دستمزد 

در خانه خواهند ماند.
پوتین این دســتور را پس از گزارش تاتیانا 
گولیکووا رییس ستاد مقابله با کرونا در روسیه 
صادر کرد که وضعیت همــه گیری کرونا در 
این کشور را بسیار پیچیده خوانده و خواستار 
اتخاذ تدابیر جدید برای مقابله با این بیماری 

شده بود. 
رییس جمهوری روسیه از مردم این کشور 

خواست تا واکسن کرونا به خود بزنند. 
بیمارســتان  رییس  پروتســنکو  دنیــس 
کومونارکا ویژه بیماران کرونایی در مسکو، به 
تازگی وضع همه گیری کرونا در روسیه را در 

آستانه بحران اعالم کرد.
 پروتســنکو  درکانال خود در شبکه تلگرام 
نوشت: سویه دلتا در روسیه برتری یافته است 

و شیوه معالجه و شیوه نامه های بهداشتی کرونا 
در مورد این سویه ویروس کرونا چندان موثر 
نیست.  رئیس بیمارستان کومونارکای مسکو 
تصریح کرد: بســیاری از بیماران کرونایی که 
به مراکز پزشــکی مراجعه و بستری می شوند، 

حال وخیم دارند. 
وی همچنین معتقد اســت که اعالم یک 
هفتــه تعطیلی در روســیه به کاهش شــمار 
بیماران کرونایی در کشور کمک خواهد کرد. 

 براســاس ســایت رسمی واکسیناســیون 
کرونا در روســیه امــروز در آخرین اطالعات 
رســمی اعالم کرد که تا کنــون ۵۲ میلیون و 
۴۵۰ هــزار نفر در روســیه کــه ۳۵.۹ درصد 
جمعیت این کشور را تشــکیل می دهد، یک 

جزء واکسن کرونا را به خود تزریق کرده اند.
بر اساس اطالعات این سایت اینترنتی، ۴۷ 
میلیون و ۶۵۰ هزار نفر دو جزء واکسن کرونا 

را زده اند.

رکورد بی سابقه مرگ و میر کرونا در روسیه

درخواست جهانی برای دسترسی به سین کیانگ
۴۳ کشور سازمان ملل خواستار دسترسی سریع ناظران به سین کیانگ در 

غرب چین شدند.
به گزارش آناتولی، در بیانیه منتشر شده از سوی کمیته سوم سازمان ملل 
که به کمیته حقوق بشــر معروف اســت، این ۴۳ کشور نگرانی عمیق خود را 
درباره اوضاع در ســین کیانگ ابراز داشته و به نحوه عملکرد و نوع رفتار چین 

با اقلیت های مذهبی در منطقه مذکور اشاره کردند.
در این بیانیه به گزارش های یک شــبکه بــزرگ از »کمپ های بازپروری 
سیاســی، نقض هــای سیســتماتیک حقوق بشــر، عقیم ســازی اجباری و 

محدودیت های شدید آزادی مذهب« اشاره شده است.
در ادامه این بیانیه ۴۳ کشــور عضو ســازمان ملل اعالم کردند: ما از چین 
می خواهیم تا دسترسی معنادار، سریع و بی قید و شرط را به ناظران مستقل 
از کمیســیونر عالی حقوق بشــر و ســازمان ملل و دفترش بــرای حضور در 

سین کیانگ بدهد و همچنین روندهای ویژه مرتبط را در نظر بگیرد.
در این بیانیه همچنین ذکر شــده اســت: ما به دولت پکن تاکید داریم تا 
اجرای درست و کامل قانون را تضمین کرده و از الزامات و تعهداش بر اساس 

قوانین ملی و بین المللی مربوط به احترام به حقوق بشر تبعیت کند.
این کشــورهای درخواست کننده شامل استرالیا، کانادا، آلمان، هندوراس، 
ایتالیا، ژاپن، نیوزیلند، مقدونیه شمالی، نروژ، لهستان، پرتغال، اسپانیا، سوئد، 

ترکیه، انگلیس، آمریکا و فرانسه هستند.
بر اســاس داده های ســازمان ملل، دســتکم یک میلیون اویغور برخالف 
خواسته شــان در مراکــز به اصطالح »آمــوزش فنی« که از ســوی پکن در 
ســین کیانگ ایجاد شده، نگهداری می شوند اما جامعه بین الملل این مراکز را 

»کمپ های بازپروری و شست وشوی مغزی« می نامد.
دولت چین اطالعاتی درباره اینکه چه تعداد از این کمپ ها در سین کیانگ 
اســت، با افراد در آنها چطور رفتار می شــود یا اینکه چه تعداد از این افراد به 

زندگی اجتماعی برمی گردند، ارائه نمی دهد.
در حالی که ســازمان ملل متحد و دیگر ســازمان های بین المللی بار دیگر 
خواســتار اجازه ورود به این اردوگاه ها برای بازرسی شدند، چین به تعدادی از 
مراکز تعیین شــده اجازه داد تا توسط تعدادی از دیپلمات ها و روزنامه نگاران 

خارجی تا حدی مورد بازدید قرار بگیرند.
بسیاری از کشورها چین را به پاکسازی قومی اویغورها در سین کیانگ متهم 
می کنند. پکن این اتهام را قبول ندارد و آن را دروغ و ویروس سیاسی می داند.

ویژه

افزایش 10برابری استفاده آمریکا از تحریم
نشــریه هیل گــزارش داد، اعمال تحریم علیه افراد و کشــورهای دیگر به 

عنوان ابزار سیاست خارجی آمریکا طی ۲دهه گذشته ۱۰ برابر شده است.
براســاس آمار ارائه شده نشــریه هیل، تحریم هایی که وزارت خزانه داری 
آمریــکا طی ۳۷ برنامــه جداگانه علیه افراد و کشــورها اعمال کرده از ۹۱۲ 
تحریم در سال ۲۰۰۰ به ۹ هزار و ۴۲۱ تحریم در سال ۲۰۲۱ رسیده است.

براساس این گزارش، این آمار تنها در مورد تحریم های اعمال شده از طرف 
وزارت خزانه داری آمریکا اســت و هیچ ارتباطی با تحریم های دیگر نهادهای 
دولت آمریکا مانند وزارت امورخارجه، وزارت بازرگانی و وزارت دادگســتری و 

امنیت ملی ندارد.
طبــق قوانین آمریکا، عالوه بر وزارت خزانــه داری، وزارت امورخارجه این 
کشور می تواند از یک سازمان خارجی به عنوان یک گروه تروریستی نام ببرد 
یا در گزارش های ساالنه حقوق بشری خود از یک دولت به عنوان حامی دولت 

تروریسم نام ببرد و زمینه را برای تحریم های مختلف فراهم کند.
به نوشته نشریه هیل، دولت آمریکا حتی می تواند با نفوذ و فشار در شورای 
امنیت ســازمان ملل یا اتحادیه اروپا علیه کشورهای دیگر مانند کره شمالی و 
ایران بر ســر برنامه هسته ای تحریم اعمال کند که این نوع از تحریم ها نیز در 

تعداد و ارقام فوق آورده نشده است.
افزایش شــمار تحریم ها در آمریکا در حالی رخ می دهد که جو بایدن پس 
از به قدرت رســیدن در کاخ ســفید اعالم کرد که در دولت وی تحریم های 

اقتصادی به عنوان ابزار سیاست خارجی محدود می شود.

بدرفتاری و آزار مهاجران در مرز آمریکا
دیده بان حقوق بشــر اعالم کرد که اسناد تازه به دست آمده بیش از ۱۶۰ 
گزارش داخلی از رفتار نادرســت و سوء استفاده از پناهجویان توسط مقامات 

آمریکایی را نشان می دهد.
دیده بان حقوق بشــر در گزارش روز پنجشنبه اعالم کرد که اسناد جدید 
رفتار نادرســت و سوء استفاده از پناهجویان توسط افسران گمرک و حفاظت 
مرزی، ماموران گشــت مرزی، و مقامات اداره مهاجرت و گمرک آمریکا را در 

میان سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۱ گزارش می کنند.
در گزارش ۲۶ صفحه ای بدســت آمده تحت عنوان »آنها با شــما طوری 
رفتار می کنند که انگار بی ارزش هســتید« جزئیات گزارشات داخلی توسط 
افســران پناهندگی در خدمات شــهروندی و مهاجرت ایاالت متحد در مورد 

رفتار پرسنل نهادهای اجرایی مهاجرت قید شده است.
گزارش فوق شامل اتهامات مربوط به آزار جسمی، جنسی، و کالمی، نقض 
قوانین قضایی، شــرایط سخت بازداشت، محرومیت از مراقبت های پزشکی، و 

رفتار تبعیض آمیز در مرز با مهاجران است.
»کالرا النگ« دستیار مدیر ایاالت متحده در دیده بان حقوق بشر در مورد 
گزارش منتشر شــده گفت: رفتار افسران مرزی و مهاجرت آمریکا که در این 

سوابق گزارش شده است، خیره کننده است.
النگ در ادامه افزود: این اســناد روشن می سازد که گزارش های مربوط به 
سوء استفاده های شدید مانند تجاوز، سوء استفاده جنسی، و رفتار تبعیض آمیز 
توســط ماموران ایــاالت متحده یک راز آشــکار در وزارت امنیت داخلی این 

کشور است.
جــو بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا که در ماه ژانویه )دی( به قدرت 
رسید، در بسیاری از سیاست های سختگیرانه و افراطی دولت ترامپ بازنگری 
کرده و وعده داده اســت تا رویکرد انسانی تری را در قبال مساله مهاجرت در 

پیش بگیرد.
بــا این حال، نماینــدگان جمهوری خواه به شــدت از وضعیت بحرانی در 
مرزهــای آمریکا انتقاد کــرده و انتقادات زیــادی را از مقام های مرزی دولت 

بایدن مطرح کرده اند.
هجوم هزاران مهاجــر و پناهجوی هائیتی تبار به مرز مکزیک و آمریکا نیز 
به این نگرانی ها دامن زده است. اقدامات خشونت آمیز ماموران مرزی آمریکا 
در سرکوب مهاجران نیز با محکومیت و انتقادات گسترده ای در محافل داخلی 

روبرو شده است.

طوفان ارور در غرب اروپا
طوفان پاییزی قدرتمند»ارور« ، بخش هایی از غرب اروپا را از روز پنجشنبه در 

برگرفت و برق ۲۵۰ هزار خانه فرانسوی را قطع کرد.
به گزارش فرانس ۲۴، با ورود طوفان ارور به فرانسه از روز چهارشنبه، اداره ملی 
هواشناسی فرانسه هشدارهای طوفان را در گوشه شمال شرقی کشور که هم مرز 

با آلمان، بلژیک و لوکزامبورگ است، تمدید کرد.
به گزارش هواشناسی فرانسه، سرعت باد در شهر فکامپ در شمال غربی کشور 

به ۱۷۵ کیلومتر در ساعت )۱۰۹ مایل در ساعت( رسید.
همچنین به علت افتادن درختان بر خطوط انتقال برق، شــرکت برق فرانسه 

اعالم کرد که ۲۵۰ هزار خانوار تا صبح پنجشنبه بدون برق بودند.
به دنبال ورود طوفان ارور به اروپا، حرکت قطارها در فرانسه، آلمان و هلند به 
دلیل ریشه کن کردن درختان مختل شد و سقف های بسیاری از ساختمان ها از 
جمله ورزشگاه فوتبال شــهر بندری آنتورپ در بلژیک شکسته شد. طوفان ارور 
همچنین در روز پنجشنبه خساراتی را در شوینتیننتال شهری در نزدیکی شهر 
بندری کیل در دریای بالتیک آلمان وارد کرد. کای السیگ مسئول خدمات آتش 
نشانی به خبرگزاری آلمانی دی پی ای گفت: طوفان گلخانه ها را تخریب و درختان 
را شکسته است اما تا کنون به کسی آسیب نرسیده است. رسانه های محلی گزارش 
دادند که در شــهر بارندرخت هلند، در حاشــیه جنوبی روتردام، وزش باد شدید 

کاشی های سقف را کنده و با افتادن درختان چهار نفر زخمی شدند.
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