
 لبن�ان: مدی��رکل امنی��ت عموم��ی لبنان پس 
از بازگش��ت از س��فر به س��وریه اعالم کرد، مرزها 
ب��ه صورت یک طرفه باز ش��ده و امکان بازگش��ت 
لبنانی ها به کش��ور فراهم اس��ت.»عباس ابراهیم« 
مدی��رکل امنی��ت عمومی لبنان به س��وریه رفت و 
با مقامات این کش��ور درباره برخی پرونده ها مانند 
»قاچاق« و »گذرگاه ه��ای غیرقانونی« و چگونگی 
انتقال اشخاص میان دو کشور در سایه شروع کرونا 

بحث و تبادل نظر کرد.

 روس�یه: سفارت روس��یه در واشنگتن اتهام زنی 
یک نش��ریه آمریکایی به مس��کو درخصوص نحوه 
مدیریت شیوع ویروس کرونا را اقدامی سیاست زده 
توصیف کرد.این س��فارت خانه در بیانیه ای نوشت:  
»قص��د نویس��نده مقال��ه ]بلومبرگ[ ای��ن بود که 
س��یلی از اتهامات بی پایه و سیاست زده را با استناد 
به آم��ار بانک جهانی درخصوص ش��مار تخت های 
بیمارس��تانی روسیه به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در سال 
۲۰۱۳ به راه اندازد. سردبیران بلومبرگ خود را در 
جعل بی شرمانه اسناد و نمودارهای دستکاری شده 

غرق کردند«.

 عربس�تان: رئیس یک س��ازمان حقوق بشری 
اع��الم ک��رد، حمایت های رئیس جمه��ور آمریکا از 
عربس��تان سعودی در مقابل رش��وه هایی است که 
به وی داده می شود.ش��بکه »الجزیره« در قس��مت 
جدید برنامه »ماوراء الخبر« خود به بررس��ی روابط 
واشنگتن با ریاض در س��ایه اختالفات درباره چند 

موضوع در سال های اخیر پرداخت.

 ونزوئ�ا: بانک مرکزی ونزوئال با طرح ش��کایتی 
ت��الش دارد بانک مرکزی انگلیس را به بازگرداندن 
۹۳۰ میلیون پوند طالهای متعلق به کاراکاس وادار 
کند. پس از آنکه ونزوئال در ماه آوریل س��ال جاری 
خواستار پس گرفتن طالهای خود از انگلیس شده 
بود اکنون بانک مرکزی این کش��ور شکایتی را در 
همی��ن رابط��ه علیه بانک مرک��زی انگلیس مطرح 

کرده است.

پلیس فرانسه مامور سرکوب 
اعتراضات

اعتراض ها به سیاس��ت های شکس��ت خورده دولت 
فرانس��ه در مقابله با کرون��ا در حالی ادامه دارد که 
مناب��ع خبری گ��زارش دادند پلیس فرانس��ه برای 
سرکوب خشونت ها در نواحی حومه پاریس مستقر 

شد.
کارب��ران فرانس��وی در فضای مجازی از اس��تقرار 
پلیس ضدشورش در حومه های فقیرنشین پاریس، 
پایتخت این کش��ور خب��ر دادند.خبرگزاری رویترز 
گ��زارش داده این اتفاق در ش��رایطی رخ داده که 
گروه��ی از جوان��ان در ای��ن مناط��ق، در بحبوحه 
ش��دت گرفتن تنش ها بر سر مقررات تعطیلی ها به 
دلیل اقدام به برگ��زاری تجمعات اعتراضی کرده و 
خودروها را به آتش کش��یدند. آخرین ناآرامی ها در 
نواحی فقیرنشین فرانسه هفته گذشته بعد از مرگ 
یک جوان ۱8 س��اله در تصادف با موتور در حومه 
یکی از مناطق پاریس صورت گرفت. بس��تگان این 
جوان ۱8 س��اله گفته اند که خ��ودروی پلیس این 

جوان را زیر گرفته است.
کارب��ران فضای مج��ازی در توئیتر که از س��اکنان 
ای��ن منطقه هس��تند تصاوی��ر و فیلم های��ی را از 
آت��ش گرفتن خودروها و اس��تقرار نیروهای پلیس 
ضد شورش منتش��ر کرده اند. پیش از این رسانه ها 
گ��زارش داده اند محدودیت های ناش��ی از ش��یوع 
»کووید-۱۹« )بیماری کروناویروس ۲۰۱۹( باعث 
دامن زدن به تنش ها در فقیرنش��ین فرانس��ه شده 
اس��ت. خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی چند 
هفته پیش به شرح وضعیت هزاران نفری در منطقه 
»کلیشی س��و بوآ«، واقع در حومه پاریس پرداخته 
که برای دریافت بسته های میوه، سبزیجات و صابون 
رایگان س��اعت ها در صف می ایستند. »کلیشی سو 
بوآ« که در سال ۲۰۰5 صحنه تظاهرات های شدید 
بود تنها ۲۳ کیلومتر با شهر پاریس فاصله دارد اما 
با تصاویر س��اختمان های نیمه کاره، جوانان بی قرار 
و س��اکنان فقیرش گویی فرس��نگ ها آن  سوتر از 
پایتخت فرانسه قرار گرفته است. برخی از ساکنان 
می گوین��د آنها قب��ل از تعطیلی فرانس��ه به دلیل 
شیوع کرونا در روز ۱7 مارس هم تنگنای اقتصادی 

را به معنای واقعی کلمه احساس کرده اند. 

نیمچه گزارش

فرامرز اصغری

سرانجام پس از مدت ها کشمکش سیاسی میان اشرف غنی 
و عبداهلل عبداهلل بر س��ر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، 

این دو یکشنبه توافق سیاسی امضا کردند.
بر اس��اس این توافق، اش��رف غنی همچنان رییس جمهور 
است و عبداهلل عبداهلل هم مسئولیت شورای عالی مصالحه 
را برعهده خواهد داشت و نیز در کابینه 5۰ درصد سهم به 
وی تعلق خواهد گرفت. نکته قابل توجه آن اس��ت که روند 
صلح را ش��ورای عالی مصالحه ملی رهب��ری خواهد کرد و 

هیأت مذاکره کننده صلح به این نهاد گزارش خواهد داد. به 
عبارتی دیگر روند صلح افغانستان با محوریت مذاکره دولت 

مرکزی با طالبان از طریق این شورا صورت می گیرد.
عب��داهلل در حالی به عنوان مامور صلح افغانس��تان معرفی 
ش��ده که نوع واکنش طالب��ان ابهامات��ی زودهنگام را در 
تحقق ماموریت وی ایجاد کرده اس��ت. »سهیل شاهین« 
س��خنگوی دفتر سیاس��ی گروه طالبان در قطر در صفحه 
توییتر خود در این خصوص نوشت: »طرف های افغان باید 
به راه حل اصلی مشکل توجه کنند. حل معضل افغانستان 
در عمل��ی ش��دن پیمان دوحه نهفته اس��ت. باید از ایجاد 
موانع در این مس��یر اجتناب شود؛ فرایند رهایی زندانیان 
تکمیل و هرچه زودتر مذاکرات بین االفغانی آغاز ش��ود« 
این عبارات اش��اره به توافقات میان آمریکا و طالبان دارد. 
آمریکا طی ماه های اخیر به طور یکجانبه پس از ۲ س��ال 

و ۱۱ دور گفتگو با طالبان، به توافقی دس��ت یافت که در 
دوحه به امضا رسید.

با توج��ه به اینکه دولت مرکزی افغانس��تان بارها بر اصل 
مذاکره افغانی- افغانی تاکید و خواس��تار مذاکره با طالبان 
اس��ت، واکنش طالبان ب��ه توافق غنی و عبداهلل را در کنار 
نوعی تاکتیک تبلیغاتی ب��رای باال بردن هزینه های دولت 
مرکزی در مذاکرات احتمالی و کس��ب امتیازات بیش��تر 
توس��ط طالبان، را می توان برگرفته از تجربه دوران حضور 
نیروه��ای آمریکایی در افغانس��تان دانس��ت و آن اینکه، 
واش��نگتن هرگز اجازه مذاکراتی که طرف های آنها صرفاً 
افغانس��تانی باش��ند نخواهد داد و به دنبال بهره گیری از 
روند مذاک��رات برای تحقق مناف��ع و حتی حضوری بلند 
مدت اما آرام در افغانس��تان است. به عبارتی دیگر آمریکا 
هر چند ک��ه مذاکره با طالبان و ی��ا مذاکره میان طالبان 

و دول��ت مرک��زی افغانس��تان را مولفه ای ب��رای کاهش 
هزینه های خود در افغانس��تان می داند، بویژه در شرایطی 
که ترامپ، مغلوب کرونا ش��ده اس��ت و به شدت نیازمند 
برگ برنده ای در افغانستان برای خرج کردن در انتخابات 
اس��ت اما حاضر نیست امتیازی بر اساس منافع افغانستان 
به طرف های مذاکره واگذار کند. آمریکایی ها چنانکه امور 
امنیتی را به افغانستان واگذار نکرده و از ابزار امنیت برای 
ادامه اش��غالگری بهره می گیرند برآنند تا از روند صلح نیز 

به عنوان حلقه تکمیلی این سیاست بهره گیرند. 
ب��ا توجه به ای��ن مولفه ها می توان گفت آنچ��ه مانع روند 
صلح در افغانس��تان خواهد بود نه انتخاب عبداهلل عبداهلل 
به عنوان مس��ئول صلح بلکه دخالت های آمریکاس��ت که 
همواره امنیت و مذاکرات صلح را بهانه ای برای باج گیری 

و ادامه اشغال افغانستان قرار داده است. 

یادداشت

همزم��ان با افزایش قربانی��ان کرونا در آمریکا، بر اس��اس 
یافته ه��ای ی��ک نظرس��نجی جدی��د، عم��ده آفریقایی-

آمریکایی ها درب��اره عملکرد ترامپ و دول��ت فدرال ایالت 
متحده در قبال بحران ویروس کرونا دیدگاه منفی دارند.

 نظرس��نجی ای که از س��وی "پژوهش مش��ارکتی آفریقایی-
آمریکایی تبارها" با همکاری "انجمن پیشرفت رنگین پوستان"  
اجرا شده، نشان داد که 8۰ درصد از سیاهپوستان مورد بررسی، 
دیدگاه "ناعادالنه" یا "ضعیف" نسبت به عملکرد ترامپ در قبال 
شیوع بیماری کرونا نشان داده اند، در حالی که تنها ۱۹ درصد 
از آن ها نسبت به عملکرد ترامپ دیدگاه مثبت داشتند.در این 
بررسی همچنین مشخص ش��د که 5۹ درصد درباره عملکرد 

دولت فدرال در قبال بح��ران کرونا نظر منفی دارند، در حالی 
ک��ه ۳۹ درصد به عملکرد فدرال رأی "عالی" یا "خوب" دادند. 
در مقابل، بیش از ش��ش نفر از هر ۱۰ پاسخ دهنده گفتند که 
به فرماندار و شهردار خود نمره مثبت خواهند داد. سیاه پوستان 
آمریکایی همچنین در این نظرسنجی اظهار کردند که عمیقاً 
معتقدند مأموران انتظامی با معترضان ضدقرنطینه، با توجه به 
نژاد آن ها، رفتار خوبی نداش��ته اند. در همین رابطه ۶۶ درصد 

خاطرنشان کردند که نژاد، عاملی برای چگونگی برخورد پلیس 
با مخالفان اقدامات در راستای "در خانه ماندن" است.

الزم ب��ه ذکر اس��ت طب��ق نتیجه تحقیقات یک موسس��ه 
دانش��گاهی در آمری��کا، احتماال تلفات وی��روس کرونا در 
این کش��ور تا پایان سال جاری میالدی به سه برابر میزان 
کنون��ی افزایش می یابد. تحقیق »بنیاد اقتصاد، سیاس��ت، 
نتایج بهداش��ت تطبیقی« دانشگاه واشنگتن نشان می دهد 

ک��ه میزان مرگ و میر اف��راد دارای عالیم ابتال به ویروس 
کرون��ا ۱۳ برابر بیش��تر از م��رگ و میر ناش��ی از ابتال به 

آنفلوانزای فصلی است.
خبر دیگر آنکه دبیرکل پیش��ین س��ازمان جهانی بهداشت 
در پاس��خ به مقایسه وی با دبیرکل فعلی این نهاد از سوی 
رئی��س جمهور آمریکا گف��ت، اکنون زم��ان حمله به این 
س��ازمان بین المللی نیس��ت.»گرو هارلم براندلند« دبیرکل 
پیش��ین سازمان جهانی بهداش��ت خطاب به ترامپ گفت: 
»حمله به سازمان جهانی بهداشت آخرین چیزی است که 
اکنون به آن نیاز داریم. این کار به معنای تضعیف یک نهاد 

مرکزی مشترک در سطح بین المللی است«.

گزارش
کرونا نیز نتوانس��ته جهانیان را از حرکت در مسیر حمایت 
از فلس��طین باز دارد چنانکه بس��یاری در سراسر جهان بر 
برگزاری روز قدس در قالبی جدید همچون فضای مجازی 
و س��خنرانی ها و کنفرانس ه��ای ویدئوکنفرانس��ی و حتی 

برگزاری راهپیمایی تاکید کرده اند. 
روز قدس امسال در شرایط کرونایی در حالی برگزار می شود 
که رژیم صهیونیس��تی اشغالگری گس��ترده ای را در کرانه 
باختری آغاز کرده اس��ت و آمریکا نیز حمایت گس��ترده ای 
از این رژیم داشته اس��ت. اکنون در آستانه روز قدس ملت 
فلس��طین در کنار س��ایر ملت ها فریاد آزادی فلسطین سر 
می دهن��د. مس��ئله که وحش��ت و تش��دید س��رکوب گری 
صهیونیس��ت ها را ب��ه همراه داش��ته اس��ت. نظامیان رژیم 
صهیونیس��تی با حمله به خانه های ش��هروندان فلسطینی 
در مناطقی از کرانه باختری و قدس اش��غالی موجب ترس 
و وحش��ت اهالی شده و ش��ماری از جوانان آنها را بازداشت 
کردند.تعدادی از ش��هروندان فلس��طینی را که بیشترشان 
از اهال��ی ق��دس اش��غالی بودند روز س��ه ش��نبه در حمله 
نظامیان رژیم صهیونیستی بازداشت شدند. شهرک نشینان 
صهیونیست نشین هم با پشتیبانی ارتش رژیم صهیونیستی 

به شماری از شهروندان بی دفاع فلسطینی حمله کردند.
در ای��ن میان در ادامه اعت��راض به همراهی آمریکا با طرح 
اشغال کرانه باختری، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین 
اعالم کرد رام اهلل از این پس به توافقنامه های امضا ش��ده با 
رژیم صهیونیس��تی و آمریکا از جمله توافقات امنیتی مقید 
نخواهد بود. البته بایدن نامزد دموکرات انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری آمری��کا ضمن مخالف��ت با طرح اش��غال کرانه 
باختری اعالم کرد، فلس��طینیان باید حق موجودیت رژیم 

صهیونیستی را به رسمیت بشناسند.
در ان می��ان نماینده جهاد اس��المی در لبنان ضمن اعالم 
اینک��ه ای��ران از ابت��دای انقالب ت��ا کنون هی��چ روزی از 
حمایت فلس��طین دست برنداش��ته، افزود، خروج نظامیان 

آمریکایی از منطقه کار مقاومت برای آزادس��ازی فلسطین 
را آسان خواهد کرد.»احسان عطایا« نماینده جهاد اسالمی 
فلس��طین در لبنان اعالم ک��رد، امام خمینی )ره( در اعالم 
آخرین جمعه ماه رمضان به عنوان روز قدس ابتکار به خرج 
دادند و این اقدام باعث بس��یج افکار عمومی جهان عرب و 
اس��الم و نیز ملت های آزاد جهان برای حمایت از فلسطین 

ش��د.عطایا در گفت وگوی��ی تلویزیون��ی اف��زود: روز قدس 
روز ویژه فلس��طین اس��ت و باعث تصحیح جهت قطب نما 
به س��مت آزادس��ازی فلسطین شده اس��ت. از سوی دیگر 
معاون وزیر خارجه روس��یه در گفت وگوی تلفنی با رئیس 
کمیته اجرایی »ساف« بر اهمیت عدم تعلل در بازگرداندن 
وحدت ملی فلسطینی بر اساس برنامه سازمان آزادیبخش 

فلسطین تأکید کرد.از سوی دیگر تحت فشار افکار عمومی 
جهان، کش��ورهای فرانس��ه و آلمان ضمن هشدار به رژیم 
صهیونیستی درباره اشغال کرانه باختری، اعالم کردند این 
امر می تواند روابط تل آویو و اتحادیه اروپا را مخدوش کند.

وزارت خارجه فرانس��ه با صدور بیانیه ای در این باره گفت: 
»فرانس��ه مجدداً بر تعهد خود به راه��کار عادالنه و پایدار 
مناقش��ه فلسطین-اس��رائیل تاکید می کند. با توجه به این 
موضوع، از مسئوالن اسرائیلی خواسته می شود تا از هرگونه 
اقدام یک جانبه ای که منجر به الحاق تمام یا بخش هایی از 
اراضی فلسطینیان می شود، خودداری کند«. در همین حال 
عضو دفتر سیاس��ی جنبش جهاد اسالمی دل خوش کردن 
به س��ازش و توهم صلح با اش��غالگران تروریست را بیهوده 
خواند.»یوسف الحساینه« عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد 
اس��المی اعالم کرد که دل خوش کردن به امکان س��ازش 
و توهم صلح با اش��غالگران تروریس��ت در سایه سیاستهای 
خطرناک آنها علیه سرنوش��ت ملت فلسطین بیهوده است.

الحس��اینه همچنین گفت: کابینه جدید رژیم صهیونیستی 
کابینه تجاوز، الحاق بخش هایی از کرانه باختری و یهودی 
س��ازی اس��ت. عالوه بر این ، »عزام األحمد« عضو کمیته 
مرکزی جنبش فتح فلسطین تأکید کرد که باید به رسمیت 
شناخته ش��دن رژیم صهیونیستی توسط رام اهلل لغو شود.

االحمد در ی��ک برنامه تلویزیونی گفت ک��ه »هر آنچه در 
معاهده اس��لو آمده، به تاریخ پیوس��ت... لغ��و توافقنامه ها، 
باید ش��امل لغو به رسمیت ش��ناختن ]رژیم صهیونیستی[ 
و لغ��و هماهنگی امنیت��ی و توافقنامه پاریس باش��د«. در 
همی��ن ح��ال س��خنگوی ریاس��ت جمهوری ترکیه ضمن 
اعالم مخالفت این کش��ور با طرح اشغال کرانه باختری، از 
جامعه جهانی خواست تا مقابل این اقدام بایستد. »ابراهیم 
کالین« س��خنگوی ریاست جمهوری ترکیه با انتقاد از طرح 
رژیم صهیونیستی برای اش��غال بخش های بزرگی از کرانه 

باختری، مخالفت آنکارا با این موضوع را اعالم کرد.

چرا بحران پایان نمی یابد؟ 
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فقر میلیون ها آفریقایی را تهدید می کند
آنتونیو گوترش، دبیرکل س��ازمان ملل متحد اعالم کرد میلیون ها نفر در 
آفریقا به علت ش��یوع ویروس کرونا در معرض فقر ش��دید هستند.وی از 
جامعه جهانی خواس��ت با همبستگی برای کمک به کشور های آفریقایی 
اق��دام کنند.گوت��رش در توصیه هایی به کش��ور های آفریقایی گفت: این 
بیماری پیش��رفتی که قاره آفریقا به دس��ت آورده بود را تهدید می کند و 
اوضاع را بحرانی کرده و بر گرسنگی، کمبود غذا و ناتوانی در مقابله با بیماری ها 
می افزاید.وی از کش��ور ها خواست تجهیزات الزم برای مقابله با ویروس کرونا را در 
اختیار کشور های آفریقایی قرار دهند و کشور های آفریقایی باید هر دارو و واکسنی 
را بدین اعتبار که متعلق به همه مردم جهان اس��ت با سرعت، سهولت و با قیمت 
معقول بدست آورند.دبیرکل سازمان ملل گفت: آفریقا در مراحل اولیه ویروس کرونا 

قرار دارد و ممکن است به سرعت به تعداد مبتالیان افزوده شود.

روسیه تهدید به افزایش بهای گاز اروپا کرد
وزیر امور خارجه روسیه هشدار داد: در صورتی که غرب از احداث خط 
لول��ه گاز جریان ش��مالی ۲ ممانعت کند، این مس��اله منجر به افزایش 

بهای گاز برای مصرف کنندگان اروپایی خواهد شد.
س��رگئی الوروف در پایان گفت وگو با وزرای خارجه کش��ورهای حوزه 
بالتیک در فرمت کنفرانس ویدئویی در پاس��خ به سوالی در مورد احداث 
خط لوله گاز جریان ش��مالی ۲ گفت ک��ه وزیر امور خارجه آمریکا در گفت 
وگو با همتای آلمانی خود از برلین خواس��ته اس��ت از طرح خط لوله گاز جریان 
ش��مالی ۲ خارج ش��ود.وی با اشاره به عزم روس��یه برای اجرای این طرح گفت: 
طرح خط لوله گاز جریان شمالی ۲ حتما تکمیل خواهد شد. وزیر خارجه روسیه 
همچنین به اخبار برخی رس��انه ها مبنی بر امکان طرح مسائل بیشتری از طرف 

دانمارک در مورد طرح خط لوله گاز جریان شمالی ۲ اشاره کرد.

حزب اهلل آماده و مهیای پاسخ است
معاون دبیر کل حزب اهلل لبنان، اعالم کرد، رژیم صهیونیس��تی می داند که 
ح��زب اهلل در کمین اس��ت و در صورتی که هدف هر گون��ه تعرضی قرار 
بگیرد، آماده پاسخ به این رژیم است.  شیخ »نعیم قاسم« معاون دبیر کل 
حزب اهلل لبنان در مصاحبه با شبکه لبنانی »OTV« در خصوص مسائل 
مختلف این کش��ور و از جمله تهدیدهای رژیم صهیونیس��تی علیه لبنان 
صحبت و مواضع حزب اهلل را تشریح کرد. نعیم قاسم گفت: اسرائیل برای تحرک 
در لبنان راحت نیست. می داند که حز اهلل آماده و در هر شرایطی مهیای پاسخ است 
اگر لبنان هدف هرگونه تعرضی قرار بگیرد. مقاومت برای اسرائیل بازدارندگی ایجاد 
کرده اس��ت. اگر اس��رائیل بخواهد اقدام به جنگی کند، ما در کمینش هستیم. آنها 
بخوبی همه چیز را می سنجند و می دانند کسی که توانسته خاک ]کشورش[ را آزاد 

کند و وارد جنگ ۲۰۰۶ شده، قادر به رویارویی با آنان هم هست«. 
تیتر تیتر تیتر تیتر 
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ندای آزادی فلسطین 

چی��ن تاکید دارد که جدایی تایوان از چین واحد را هرگز 
نخواه��د پذیرف��ت چنانکه در پی مخالف��ت رئیس جمهور 
تایوان با مذاکره با پکن بر اس��اس سیاست »چین واحد«، 
س��خنگوی دفتر امور تایوان در چین هشدار داد که پکن 
هرگونه تالش ها برای جداس��ازی تای��وان از چین را تاب 

نخواهد آورد.
»م��ا ژائوگوانگ« س��خنگوی دفتر امور تای��وان در چین 
ضمن تأکید بر »اتحاد مجدد« تایوان با چین، در خصوص 
هرگونه تالش برای جداس��ازی این منطقه از چین هشدار 
داد.وی در بیانیه ای تصریح کرد که »اتحاد مجدد« تایوان با 
سرزمین اصلی چین یک روند طبیعی در تاریخ بوده است 
و هرگونه تالش برای جداسازی تایوان از چین، به بن بست 
ختم خواهد شد.ما ژائوگوانگ ادامه داد که پکن هیچ گونه 
فضایی برای اش��کال مختلفی از »استقالل  تایوان« ایجاد 
نخواه��د کرد و هرگونه اقدامی برای جداس��ازی تایوان از 
چین را تاب نخواهد آورد.هشدارهای این دیپلمات چینی 
در شرایطی مطرح شده است که خانم »تسای اینگ ون« 

رئیس جمه��ور تایوان که به داش��تن مواض��ع ضد چینی 
شهرت دارد، در سخنرانی مراسم تحلیف آغاز دومین دوره 
ریاس��ت جمهوری خود، ضمن اعالم آمادگی برای مذاکره 
ب��ا پکن، از مخالفت جدی خود با سیاس��ت »چین واحد« 
س��خن گفت.رئیس جمهور تایوان اعالم کرد که او آمادگی 
مذاکره با چین را دارد اما نمی تواند پیش��نهاد پکن درباره 
سیاست »یک کشور، دو سیستم« را بپذیرد. خانم »تسای 
اینگ ون« در س��خنرانی مراسم تحلیف آغاز دومین دوره 
ریاس��ت جمه��وری خود گفت: » م��ن از اینجا می خواهم 
بر این کلم��ات تاکید کنم، "صلح، برابری، دموکراس��ی و 
گفت و گو". ما اس��تفاده مقام های پکن از "یک کش��ور، دو 
سیس��تم" برای تضعیف تایوان را نخواهی��م پذیرفت و ما 
قاطعانه روی اصولمان خواهیم ایس��تاد«. همچنین وزارت 
خارج��ه چی��ن در واکنش ب��ه بیانی��ه تحریک آمیز وزیر 
خارجه آمریکا در حمایت از تایوان هشدار داد که اینگونه 
سیاس��ت های آمریکا ب��ه صلح و ثبات در تنگ��ه تایوان و 

روابط واشنگتن-پکن خدشه وارد می کند.  

لیبی که زمانی به نام س��رزمین عمر مختار رهبر مبارزه با 
استعمار ایتالیا شناخته می ش��د این روزها با دخالت های 
خارجی با سرنوش��تی نامعلوم مواجه شده چنانکه نماینده 
دولت وفاق ملی لیبی در سازمان ملل متحد اعالم کرد که 
دالیل و ش��واهدی در دست دارد که نشان می دهد امارات 

قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده است.
طاهر الس��نی سه شنبه طی نشست شورای امنیت در باره 
تحوالت لیب��ی که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار ش��د، 
گفت که لیبی دالیل متقنی دارد که نشان می دهد امارات 

به این کشور سالح و تجهیزات نظامی فرستاده است.
او از شورای امنیت خواست اقدامات الزم را با هدف توقف 
کردن نقض آش��کار ممنوعیت ارس��ال س��الح به لیبی از 
س��وی امارات اتخاذ کرده و کش��ورهای س��ازنده سالح را 
ملزم به اخذ گواهی عدم انتقال این س��الح ها به گروه های 
غیرقانونی کند.دولت امارات از ژنرال خلیفه حفتر، فرمانده 
نیروهای ش��رق لیبی موسوم به »ارتش ملی لیبی« که به 
دنبال ساقط کردن دولت وفاق ملی به ریاست فایزالسراج 

اس��ت، حمایت س��یاس و تس��لیحاتی می کند. بر اساس 
قطعنامه ش��ورای امنیت بعد از س��رنگونی سرهنگ معمر 
قذافی، ارس��ال سالح به لیبی ممنوع اس��ت.نماینده دایم 
دولت وفاق ملی لیبی در س��ازمان ملل بدون اینکه اسمی 
از مصر یا روس��یه بیاورد، از این کشورها خواست نیروهای 
م��زدور و اج��اره ای خ��ود را از لیب��ی که در کن��ار حفتر 

می جنگند، خارج کنند.
السنی  همچنین بر اهمیت اجرای قطعنامه ۲۲۹۲ شورای 
امنیت مبنی بر ممنوعیت فروش و انتقال س��الح به لیبی 
تأکی��د کرد و گفت که در صورت ارس��ال س��الح باید این 
مسئله با آگاهی و موافقیت طرابلس صورت گیرد. همچنین 
وزیر کشور دولت وفاق ملی )غرب لیبی( به اظهارات مقام 
امارات��ی درب��اره تحوالت لیبی واکن��ش داد و دخالت های 
امارات را عامل ایجاد بحران در کش��ورش دانست. »فتحی 
باش��اغا« وزیر کش��ور دولت وف��اق ملی به ریاس��ت »فائز 
السراج« دخالت های امارات و حمایت های تسلیحاتی آن از 

شبه نظامیان را عامل بروز بحران در لیبی برشمرد.

آتش افروزی امارات در سرزمین عمر مختار چین چراغ قرمز تایوان را هرگز سبز نمی کند 

۸۰ درصد سیاه پوستان آمریکایی  درباره عملکرد دولتمردانشان در قبال کرونا دیدگاه منفی دارند

تبعض، درد بی پایان رنگین پوستان آمریکا


