
 س�وریه: حزب ملی-اجتماعی س��وریه در لبنان 
ضمن تأکید بر س��ه گانه »ارتش، ملت و مقاومت« 
اعالم کرد، تحریم های آمری��کا بر اراده لبنان برای 
آزادسازی مناطق اشغالی تأثیری نخواهد گذاشت. 
حزب ملی-اجتماعی س��وریه در لبنان در بیانیه ای 
بر ضرورت اتخاذ گزین��ه مقاومت در دفاع از لبنان 
و حفظ وح��دت آن تأکید کرد. در این بیانیه آمده 
اس��ت: عناصر قدرت که شامل س��ه گزینه ارتش، 
ملت و مقاومت می شود عامل ایمن سازی لبنان در 

مقابله با تمام چالش هاست.

 روان�دا: یکی از عوامل اصلی قتل عام حدود یک 
میلیون رواندایی، پس از چند دهه گریز از دس��ت 
قان��ون، در حومه پاریس دس��تگیر شد.»فلیس��ین 
کاب��وگا« یکی از متهمین اصلی نسل کش��ی س��ال 
۱۹۹۴ در روان��دا روز ش��نبه در حوم��ه پاری��س 
بازداشت ش��د. به گفته مقامات فرانسوی، کابوگای 
۸۴ س��اله که با هویتی جعلی در این کشور به سر 

می برد، به مدت چند دهه تحت تعقیب بود.

 کش�میر: ب��ه دنب��ال درگی��ری مس��لحانه در 
منطق��ه »دوده« در جامو و کش��میر ک��ه از صبح 
ام��روز آغاز ش��ده، یک نظامی هن��دی و یک عضو 
گروه جدایی طلب کش��ته ش��دند. ی��ک عضو گروه 
جدایی طل��ب کش��میر و ی��ک نظامی هن��دی در 
درگیری مسلحانه در بخش »دوده« واقع در جامو و 
کشمیر کشته شدند. به گفته مقامات، این درگیری 
امروز یکشنبه آغاز شد و همچنان در جریان است. 
ح��زب المجاهیدن، گروهی جدایی طلب اس��ت که 
هند آن را تروریس��تی می داند. هند، پاکس��تان را 
مته��م می کند که به درگیری ها در کش��میر دامن 

می زند. اتهامی که اسالم آباد آن را رد کرده است.

 آمری�کا: یک مقام کاخ س��فید می گوید اخراج 
ب��ازرس کل وزارت خارجه آمری��کا، به توصیه وزیر 
خارجه این کشور انجام ش��ده است.یک مقام کاخ 
س��فید در واکنش به آغاز تحقیق��ات کمیته روابط 
خارجی مجلس نمایندگان، گفت ترامپ به توصیه 
پامپئو، لینیک را اخراج کرده است. این مقام ارشد 
کاخ س��فید که نامش فاش نش��د به رویترز گفت: 
»پامپئو این اقدام را پیش��نهاد کرد و رئیس جمهور 

نیز موافقت نمود«.

مسلمانان روهینگیا در میان آتش
وضعی��ت برحرانی روهینگیایی ها هر روز ش��دیدتر 
می ش��ود چنانکه، مقام های بنگالدش اعالم کردند، 
اردوگاه آوارگان مس��لمانان روهینگی��ا در منطق��ه 
»کاک��س ب��ازار« برای دومین ب��ار در کمتر از یک 

هفته اخیر دچار حریق شد.
بنا بر اع��الم مقام های بنگالدش س��اعت ۱ بامداد 
به وقت محلی آتش س��وزی در بزرگ ترین اردوگاه 
آوارگان روهینگیا در منطقه جنوبی »کاکس بازار« 
بنگالدش آغاز شد. به نوش��ته خبرگزاری آناتولی، 
مناب��ع محلی در بنگالدش اع��الم کردند که حدود 
۲۰ آلونک شامل چند مسجد در این حریق سوخت 
و آتش  به بیش از ۱۰۰ چادر آوارگان گسترش پیدا 
کرده اس��ت.گفته »محمد امداد االس��الم« یکی از 
مقام های آتش نش��انی بنگالدش، تا کنون گزارشی 
درباره جراحت یا فوت اف��راد در نتیجه این حریق 

دریافت نشده است.
یکی از ساکنان این اردوگاه به آناتولی خبر داد، آتش 
س��وزی تا کنون به بیش از ۲۰ چادر و چند مسجد 
آس��یب زده و به ده ها چادر دیگر هم خسارت هایی 
وارد کرده اس��ت.در آتش س��وزی قبلی در اردوگاه 
آوارگان روهینگی��ا در منطق��ه کاکس بازار که روز 
سه شنبه هفته گذشته رخ داد، بیش از ۶۷۰ سازه 
ایجاد ش��ده برای سکونت آوارگان آسیب دیده بود.
وقوع این دو آتش سوزی در حالی خبر ساز شده که 
پی��ش از این ثبت اولین مورد ابتال به ویروس کرونا 
در اردوگاه آوارگان روهینگی��ا در منطق��ه کاکس 
بازار باعث تشدید نگرانی ها درباره وضعیت ساکنان 
این اردوگاه ش��ده بود.بیش از ی��ک میلیون نفر از 
مس��لمانان روهینگیا در اردوگاه های پناهجویان در 
جنوب بن��گالدش زندگی می کنن��د. اکثریت آنها 
بعد از حمالت خش��ونت بار ارتش میانمار در س��ال 
۲۰۱۷ از خانه های خود آواره ش��دند؛ حمالتی که 
گزارش��گر س��ازمان ملل آنها را نسل کشی خوانده 
بود. مدعیان حقوق بش��ر همچن��ان در برابر درد و 

رنج این مسلمانان سکوت کرده اند. 

نیمچه گزارش

فرامرز اصغری 

این روزها در حالی هفتاد و دومین سالگرد اشغال فلسطین 
توس��ط رژیم صهیونیستی اس��ت که طرح های جدید این 
رژی��م ب��رای الحاق کران��ه باخت��ری و دره اردن به اراضی 
اشغالی به یک از اصلی ترین مباحث فلسطین مبدل شده 
است چرا که با اجرای این طرح عمال کرانه باختری و حتی 
اردن تحت س��لطه صهیونیس��ت ها قرار می گیرد. نتانیاهو 
نخس��ت وزیر صهیونیس��ت ها دیروز مدعی شد که  قانون 
رژیم صهیونیس��تی باید کرانه باختری را هم ش��امل شود، 

زیرا چنین اقدامی صلح را نزدیک تر می کند. وی در ادامه از 
حمایت آمریکا از چنین اقدامی تمجید کرد و افزود اما این 

رژیم باید برای دفاع از خود تنها به خودش متکی باشد.
 حال این س��وال مطرح است که راهکار فلسطینی ها برای 
مقابله با این وضعیت چیس��ت؟ مروری بر سوابق فلسطین 
نشان می دهد که هر زمان اشغالگری صهیونیست ها شدت 
گرفته رویکرد به میانجی گران محور رفتارهای تش��کیالت 
خودگردان و برخی کش��ورهای عربی بوده است. حال این 
سوال مطرح است که آیا در شرایط کنونی این طرح امکان 
پذیر است؟ در یک سوی معادله کشورهای عربی قرار دارند 
کش��ورهایی که امروز برخی از آنها برای روند س��ازش گام 
ب��ر می دارند که س��ازش فرهنگی با پخ��ش فیلم های ضد 
فلس��طینی در رسانه های س��عودی و اماراتی و حرکت های 

ضد صهیونیس��تی در بحرین نمودی از آن اس��ت. در حوزه 
اروپا نیز هر چند که جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی 
اتحادی��ه اروپا تاکید کرد که اعض��ای این اتحادیه هرکاری 
بتوانن��د ب��رای جلوگیری ازط��رح جدید اش��غالگری رژیم 
صهیونیس��تی انجام خواهند داد. ای��ن ادعا در حالی مطرح 
می شود که جین آسلبورن وزیر خارجه لوکزامبورگ ضمن 
تاکی��د بر لزوم مخالفت اتحادیه اروپا با طرح اش��غال کرانه 
باختری، از مخالفت دو کش��ور اتریش و مجارستان با طرح 
پیشنهادی برای هشدار دادن به تل آویو خبر داد. خبرگزاری 
فرانسه گزارش کرده است که  بین کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا درباره اقدام تنبیهی در برابر این طرح اس��رائیل )برای 
اشغال کرانه باختری( توافقی وجود ندارد، طرحی که دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا حامی آن است. در همین حال 

انگلیس نیز رس��ما به حمایت از اشغالگری صهیونیست ها 
پرداخت��ه و آلم��ان نیز که ب��ا اعالم حزب اهلل در لیس��ت 
گروه های تروریس��تی نش��ان داد که نمی تواند میانجی گر 
مناسبی باشد. آمریکا نیز با سفر پومپئو وزیر خارجه اش به 
سرزمین های اشغالی تکلیف را روشن و رسما از الحاق کرانه 
باختری دفاع کرد. روسیه و چین نیز هر چند نیم نگاهی به 
مسئله فلسطین دارند اما در عمل نمی تواند کارکرد چندانی 
در حمایت از فلس��طین داشته باشند. سازمان ملل نیز که 
عمال یا س��کوت کرده و یا مهره صهیونیست ها شده است. 
با توجه به این ش��رایط می توان گفت که در مقطع کنونی 
صرفا این مقاومت اس��ت ک��ه می تواند تحقق بخش حقوق 
ملت فلسطین باشد که برگزاری گسترده روز قدس می تواند 

حرکتی مهم در تحقق این مسئله باشد. 

یادداشت

عملیات ارتش و حشدالشعبی علیه سناریو 
آمریکایی تقویت داعش آغاز شد

خروش »شیران جزیره« برای 
پایان اشغال عراق 

آمریکا در حالی به بهانه مقابله با داعش به دنبال دور زدن 
مصوب��ه پارلمان عراق مبنی بر خ��روج نیروهای آمریکایی 

اس��ت که نیروهای امنیتی و حشد ش��عبی عراق عملیات 
پاکسازی ۳ استان این کشور تا مرزهای مشترک با سوریه 
را تحت عنوان عملیات »ش��یران جزیره« کلید زده اند تا با 

نابودی داعش سناریوی آمریکا را ناکام سازند.
ای��ن روزه��ا داعش در حال تش��دید حمالت��ش در مناطق 
مختلف عراق است و آمریکایی ها نیز بهانه ای یافته اند برای 
عدم اجرای خواس��ت عراق مبنی بر خروج نیروهایش از این 
کش��ور. این مسئله موجب شده تا  نیروهای عراقی عملیات 
ضد تروریستی جدیدی را در این کشور کلید زده تا به مقابله 

همزمان با داعش و س��ناریوی آمری��کا بپردازند.  در جریان 
این عملیات که نیروهای حش��د شعبی هم در آن مشارکت 
دارند، جزیره واقع در شمال االنبار، جنوب نینوا و غرب صالح 
الدین پاکسازی می شود.مقامات عراقی اعالم کردند که این 
عملیات تا مرزهای مشترک با سوریه ادامه پیدا خواهد کرد 

تا تمامی مناطق از لوث بقایای تکفیریها پاکسازی شوند.
طبق اعالم منابع عراقی، نی��روی هوایی ارتش عراق نقش 

مهمی را در عملیات »شیران جزیره« ایفا می کند.
ای��ن عملی��ات در حال��ی برگ��زار م��ی ش��ود که مش��اور 

رئیس جمهور آمریکا در گفت وگو با وب س��ایت عراقی اعالم 
کرد، نخس��ت وزیر عراق به دلی��ل وجود خطر داعش اجازه 

خروج نیروهای آمریکایی از عراق را نمی دهد.
»گابری��ل صوما« مش��اور »دونالد ترام��پ« رئیس جمهور 
آمریکا در امور غرب آس��یا از محوره��ای دیداری که قرار 
اس��ت میان دولت عراق و آمری��کا در ژوئن آینده پیرامون 
بررس��ی توافق راهبردی میان دو طرف برگزار ش��ود، پرده 
برداش��ت و تأکید کرد، »مصطفی الکاظمی« نخس��ت وزیر 
عراق اجازه خروج نیروهای آمریکایی از عراق را نمی دهد. 

گزارش

آمار قربانیان کرونا در اروپا و آمریکا در حالی همچنان روند 
س��عودی دارد که نیروهای امنیتی و پلیس در چند کشور 
اروپایی با حمله به معترضانی که ضد قوانین و محدودیت های 
مرتبط با ش��یوع ویروس کرونا و البت��ه مدتیریت ضعیف و 
بعضا هولناک کرونا توسط دولتمردان غربی تظاهرات کرده 

بودند، تعداد زیادی را بازداشت کردند.
ضعف شدید مدیرتی در حمایت از مردم در مقابله با کرونا 
در بسیاری از کش��ورهای اروپایی و آمریکا موجب شده تا 
عدم پذیرش قرنطینه بهان��ه ای برای اعتراض های مردمی 
در این کش��ورها شود. بسیاری تاکید دارند که این اعتراض 
ها صرفا برای شرایط قرنطینه نیست بلکه برای اعتراض به 
مدیریت بد دولتمردان در عرصه بهداشتی و البته اقتصادی 
دوران کروناس��ت.  گروه های��ی مختلفی از م��ردم در چند 
کشور اروپایی روز شنبه به خیابان ها آمده و علیه تصمیمات 
دولت های خود برای اعمال قوانین و محدودیت های مرتبط 
با ویروس »کووی��د۱۹«، تظاهرات و اعتراض کردند.پلیس 
آلمان می گوید در هزاران آلمانی با تظاهرات در خیابان ها، 
اعتراض خود را نس��بت به محدودیت  های اعمالی از سوی 
دولت نشان دادند. پلیس آلمان نیز در مقابله با معترضانی 
که قوانین فاصله گذاری را رعایت نکرده و حتی از ماس��ک 
نیز اس��تفاده نکرده بودند، تعدادی از آنها را بازداشت کرد.

شبکه »سی جی تی اِن« تعداد بازداشتی ها در برلین را حدود 
۲۰۰ نفر گزارش کرد و گفت گروه های خاصی از آلمانی ها 

با معترضان به قوانین قرنطینه ای درگیر شدند.
در انگلیس، پلیس لندن ۱۹ نفر را به دلیل شکستن عامدانه 
محدودیت ها و قوانین فاصله گذاری اجتماعی و اعتراض به 
این اقدامات بازداشت کرد. پلیس لندن می گوید گروهی از 
تظاهرات کنندگان که در پارک مرکزی این ش��هر تجمع و 
به واکنش دولت »بوریس جانس��ون« نخست وزیر انگلیس 

به بحران کرونا اعتراض می کردند، از دس��تور متفرق شدن 
پیروی نکرده و بازداشت شدند.تصاویر و ویدئوهای منتشر 
ش��ده از نحوه برخ��ورد پلیس انگلیس با معترضان نش��ان 
می ده��د که این نیروها با توس��ل به زور و رفتاری خش��ن 
اقدام به بازداش��ت تظاهرات کنندگان نموده اند.در لهستان 
نی��ز پلیس ب��رای متفرق ک��ردن معترضانی که خواس��تار 
رفع س��ریعتر محدودیت ه��ای کرونایی و بازگش��ایی تمام 
کسب وکارها بودند، از گاز اشک آور استفاده کرد.پلیس نیز 
با اس��تناد به اینکه برگزاری تظاه��رات و تجمعات عمومی 
هنوز ذیل دس��تورات ویژه دولت برای ش��رایط همه گیری 

ممنوع اس��ت، به قوه قهریه متوس��ل ش��ده و ضمن ضرب 
و ش��تم تعدادی از معترضان، به س��مت آنها گاز اشک آور 
ش��لیک کرد. در این میان بانک مرکزی فرانس��ه از کاهش 
۲۷ درص��دی حجم فعالیت های اقتصادی در این کش��ور 
خبر داد. در همین حال معترضان به سیاست های اقتصادی 
دولت فرانس��ه موسوم به »جلیقه زردها« که به دلیل شیوع 
کرونا و ممنوعیت در برگزاری تجمع ها از اسفندماه گذشته 
امکان حضور در خیابان را نداش��تند، با خروج این کشور از 
قرنطینه، اقدام ب��ه تجمع کردند. صدها تن  از جلیقه زردها 
با برپایی تظاهرات در این کشور، از ممنوعیت های کرونایی 

س��رپیچی کردند. آنها جلیق��ه از »نانت« تا »مون پلیه« در 
گروه های پراکن��ده  در برابر حضور نیروه��ای پلیس اقدام 
به تجمع کردند. صدها جلیقه زرد در نخس��تین شنبه پس 
از خ��روج از قرنطینه، ممنوعیت ه��ا را نادیده گرفتند که با 
تذکر پلیس مواجه ش��دند. برگزاری تجمع های بیش از ۱۰ 
نفر مش��مول مجازات است.در شهرهای »تولوز« و »نانت« 
ک��ه در س��ال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ تظاهرات گس��ترده ای 
برگزار ش��د، چند صد جلیقه زرد در حضور نیروهای پلیس 
گروه های پراکنده کوچکی تش��کیل دادند. در »بوردو« نیز 

حدود ۵۰ نفز از تظاهرکنندگان به خیابان آمدند.
در همین حال جانسون نخست وزیر انگلیس در یادداشتی 
نوش��ت، درک می کن��د که مردم این کش��ور به دلیل نحوه 

تغییر مقررات قرنطینه دچار دلسردی شده اند.
اما در آمریکا بر اساس گزارش نیروی دریایی آمریکا عالوه 
بر ۱۳ ملوانی که ماه گذش��ته به کرونا مبتال ش��ده بودند، 
در هفته اخیر هش��ت ملوان دیگ��ر در ناو هواپیمابر تئودور 

روزولت آمریکا تست کرونای مثبت داشته اند.
طبق جدیدترین آمار و ارقام دانش��گاه »جانز هاپکینز«، با 
مرگ یکه��زار و ۲۲۴ نفر در ۲۴ س��اعت مجموع قربانیان 
کرون��ا در آمری��کا به ۸۸ ه��زار و ۷۵۴ نفر رس��ید. در این 
میان معترضان در جورجی��ای آمریکا با برگزاری تجمعی، 
برکناری دو دادس��تان این ایالت را که در روند رس��یدگی 
به پرونده قتل جوان سیاه پوس��ت س��نگ اندازی می کنند، 
خواس��تار ش��دند. فعاالن، مرگ این جوان سیاه پوس��ت را 
جدیدتری��ن مورد از قتل یک سیاه پوس��ت به دس��ت افراد 
سفیدپوس��ت و عدم مجازات مجرمان می دانند. پدر و پسر 
مته��م به قتل تا چندین هفته پس از تیراندازی دس��تگیر 
نش��دند و بازداشت آن ها چند روز پس از آن انجام شد که 

فیلم این جنایت در اینترنت منتشر شد.

راهکار نهایی چیست؟ 
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قربانیان کووید19 در اروپا و آمریکا هر رزو ابعاد جدیدتری می گیرد 

اتحادیه جهانی علمای مسلمان، امت اسالمی و جهانیان 
را به مقابله با طرح های رژیم صهیونیس��تی برای اشغال 
بخش ه��ای جدیدی از کرانه باخت��ری فراخواند و دولت 

آمریکا را مسئول این تجاوزات صهیونیستی دانست.
»علی القره داغی« دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان 
در بیانیه ای امت اسالمی و جهانیان را به مقابله با طرح های 
رژیم صهیونیستی برای اشغال اراضی فلسطینی فراخواند.
وی در ای��ن بیانیه دولت آمریکا را ب��ه دلیل اعطای اجازه 
به اس��رائیل ب��رای اش��غالگری جدید اراضی فلس��طینی 
و به رس��میت ش��ناختن قدس به عن��وان پایتخت رژیم 

صهیونیستی، مسئول این تجاوزات صهیونیستی برشمرد.
به نوش��ته روزنامه »القدس العربی«، در این بیانیه آمده 
اس��ت رژیم صهیونیس��تی از س��رگرم ش��دن جهان به 
ویروس کرونا سوء استفاده کرده و از حمایت های آمریکا 
و ضعف امت عربی و س��کوت آن و حتی حمایت برخی 

کش��ورهای عربی از این رژی��م و بازاریابی آن برای طرح 
معامله قرن، بهره برداری می کند.

در ای��ن بیانیه بر موضع ثابت ای��ن اتحادیه در خصوص 
مس��ئله فلسطین که نخستین مس��ئله مسلمانان است، 
تأکی��د ش��ده اس��ت.اتحادیه جهان��ی علمای مس��لمان 
همچنین مواضع کش��ورهای حامی مس��ئله فلسطین به 
خصوص کش��ورهایی که مخالف کامل خود با طرح های 

توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی را اعالم کردند، ستود.
در ای��ن میان وزی��ر خارج��ه لوکزامبورگ اع��الم کرد، به 
رغم حمایت اکثریت مطلق اعض��ای اتحادیه اروپا از بیانیه 
پیش��نهادی اتحادیه علیه اش��غال کرانه باختری، اتریش و 
مجارستان از امضای آن امتناع کرده اند.  خبر دیگر آنکه مرکز 
پژوهش های اسرای فلسطین اعالم کرد : رژیم صهیونیستی 
از ابتدای انتفاضه مس��جد االقصی در سال ۲۰۰۰ میالدی 

تاکنون ۱۲۰ هزار فلسطینی را بازداشت کرده است .

واشنگتن مسئول اشغالگری جدید در اراضی 
در حال��ی افغانس��تان با موج��ی از ناامنی همراه اس��ت 
س��رانجام پ��س از س��ه ماه کش��مکش سیاس��ی میان 
اش��رف غنی و عبداهلل عبداهلل بر س��ر نتیج��ه انتخابات 
ریاس��ت جمهوری، این دو امروز یک شنبه توافق سیاسی 
امض��ا کردن��د تا گامی برای حل مش��کالت این کش��ور 

برداشته شود.
این توافق سیاسی، پس از آن امضا می شود که هم اشرف 
غنی و هم عب��داهلل عبداهلل در انتخابات جنجالی س��ال 
گذشته خودرا برنده اعالم کردند و مراسم های تحلیف را 
به جا آوردند. اش��رف غنی اما از سوی کمیسیون مستقل 
انتخابات برنده انتخابات اعالم شد و عبداهلل عبداهلل خود، 
خودش را رییس جمهور اعالم کرد.براس��اس گزارش ها، 
اشرف غنی هم چنان رییس جمهور است و عبداهلل عبداهلل 
عبداهلل هم مسوولیت »شورای عالی مصالحه« را خواهد 
داش��ت و نیز در کابینه ۵۰ درصد س��هم خواهد داشت. 

همچنین روند صلح را شورای عالی مصالحه ملی رهبری 
خواه��د کرد و هی��أت مذاکره کننده صلح ب��ه این نهاد 
گزارش خواه��د داد.اعطای رتبه نظامی مارش��الی برای 
ژنرال دوس��تم براس��اس فرمان رییس جمهور و عضویت 
وی در ش��ورای عالی دولت و شورای امنیت ملی بخشی 

دیگر از این توافق است.
در همین حال، منابعی می گویند که وزارت های، کشور، 
دادگس��تری، کار و ام��ور اجتماع��ی، ام��ور مهاجرین و 
بازگشت کنندگان، حملو نقل، اقتصاد، کشاورزی آبیاری 
و دامداری، تحصیالت عالی، امور مرزی و قبایل، صنعت 
و تج��ارت و  وزارت مخابرات و فن��اوری اطالعات نیز از 
س��وی غنی به عبداهلل پیش��نهاد شده است. الزم به ذکر 
ط��ی هفته های اخیر حمالت خونی از س��وی گروه های 
تروریستی صورت گرفته که دهها کشته و زخمی برجای 

گذاشته است. 

توافق عبدهللا و غنی برای صلح سیاسی 

ثبت مکرر حق بازگشت آوارگان در سازمان ملل 
یک��ی از مقامات کنفرانس مردمی فلس��طینی های خارج اعالم کرد، در 
نشس��ت های مجمع عمومی سازمان ملل و کمیته های مربوطه ۱۳۵ بار 

به حق بازگشت آوارگان فلسطینی اشاره شده است.
»س��لمان ابوس��ته« مورخ فلس��طینی در اظهاراتی به مناس��بت هفتاد 
و دومین س��الگرد اش��غال فلس��طین )۱۵ می ۱۹۴۸( اع��الم کرد، حق 
بازگشت آوارگان فلسطینی، حقی مقدس، قانونی و قابل تحقق است. وی در 
گفت وگویی با »قدس پرس« افزود: قانون بین المللی در این زمینه واضح اس��ت  
و قطعنامه ۱۹۴ س��ال ۱۹۴۸ به حق بازگشت آوارگان به سرزمین اصلی اذعان 
دارد. همچنین در نشست های مجمع عمومی سازمان ملل و کمیته های مربوطه 
۱۳۵ بار به این حق پرداخته شده و سابقه ای برای آن ثبت شده که هیچ موضوع 
دیگری از آن برخوردار نیست.ابوسته در ادامه به قانون موسوم به  »کشور یهود« 

پرداخت و گفت: هیچ رهبر فلسطینی این قانون را قبول نمی کند. 

پیدا شدن جسد سفیر چین در اراضی اشغالی 
رس��انه های رژیم صهیونیستی از پیدا شدن جسد سفیر چین در اراضی 

اشغالی در آپارتمان وی در هرتزلیا خبر دادند.
  روزنامه صهیونیستی جروزالم  پست در گزارشی اعالم کرد که جسد »دو 
وی« س��فیر ۵۸ساله چین در اراضی اشغالی در خانه وی در »هرتزلیا« 
پیدا شد.یکی از مقام های وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی هم اکنون 
ضمن تأیید خبر درگذش��ت س��فیر چین اعالم کرد که نیروهای پلیس در 
حال حاضر در خانه دو وی مس��تقر ش��ده و در حال بررس��ی عل��ت این حادثه 
هس��تند.دو وی در ماه فوریه س��ال جاری میالدی بعنوان سفیر چین در اراضی 
اشغالی منصوب شده بود و به همراه همسر و پسر خود در اقامتگاهش در هرتزلیا 

در تل آویو به سر می برد.
س��فیر چین قبل از انتقال به اراضی اش��غالی بیشتر در کشورهای شوروی سابق 

فعالیت داشت و بعنوان سفیر چین در اوکراین فعالیت می کرد.

دوگانگی آمریکا درباره تسلیحات بیولوژیک
دیپلمات ارشد روسی می گوید موضع آمریکا در مخالفت با اتخاذ پروتکل 
به کنوانسیون تس��لیحات بیولوژیک از ۲۰ سال پیش تا کنون تغییری 
نک��رده اس��ت. »میخائیل اولیانوف« نماینده روس��یه در س��ازمان های 
بین الملل��ی مس��تقر در وی��ن، درخواس��ت آمریکا برای دسترس��ی به 
آزمایشگاه ووهان در چین را با مخالفت این کشور با کنوانسیون تسلیحات 
بیولوژیک، در تضاد دانس��ت.اولیانوف در صفحه توئیتر خود نوشت: »آمریکا 
از چین خواس��ته که دسترسی به آزمایشگاه بیولوژیک در ووهان را فراهم کند«.
وی سپس به یادآوری نکته ای تاریخی درباره سابقه آمریکا و تسلیحات بیولوژیک 
پرداخته و توضیح داد: »نباید فراموش کنیم این آمریکا بود که ۲۰ سال پیش، از 
اتخاذ پروتکل به کنوانسیون تسلیحات بیولوژیک ممانعت به عمل آورد، ]چیزی[ 
که ش��امل رژیم بازرسی های س��رزده بود«. این دیپلمات روس سپس تاکید کرد 

که موضع آمریکا در این مورد هنوز هیچ تغییری نکرده است.

از اعتراض به مدیریت هولناک کرونا تا سرکوب گری پلیس 


