
 یمن: مس��ئوالن برنام��ه جهانی غذا نس��بت به 
اوضاع انسانی و نبود امنیت غذایی در یمن هشدار 
دادند. مسئوالن برنامه جهانی غذا اعالم کردند که 
نی��از به ۸۷۸ میلی��ون دالر ب��رای ارائه کمک های 
بشردوستانه به یمنی ها دارند. بیش از ۲۰ میلیون 

یمنی از نبود امنیت غذایی رنج می برند.

 ترکی�ه: برخ��ی مناب��ع لیبیای��ی از تح��رکات 
مش��کوک مزدوران ترکیه در منطقه الجبل الغربی 
واقع در جن��وب غربی طرابلس پایتخت لیبی برای 
جس��ت وجوی »سیف االس��الم القذافی« که گفته 
می شود در شهر الزنتان ساکن است، خبر دادند. در 
همین ارتباط »محمد العبانی« فعال سیاسی لیبی 
گفت که سیف االسالم در سالمت کامل بسر می برد 

و در مکان امنی تحت حراست شدید است.

 عربس�تان: پلیس منطقه »عس��یر« در جنوب 
عربس��تان از تیراندازی در این منطقه و کش��ته و 
زخمی ش��دن 9 تن خبر داد.»زید محمد الدباش« 
س��خنگوی پلی��س ای��ن منطقه گفت که کش��ته 
ش��دگان بین ۳۰ الی ۴۰ سال سن داشتند و پس 
از ای��ن حادثه با ورود نیروه��ای امنیتی به منطقه، 

عامالن تیراندازی دستگیر شدند.

 کنگ�و: برخی مناب��ع محلی، گ��زارش دادند که 
یک گروه احتماال تکفیری، با حمله به یک روس��تا 
در ش��مال ش��رق کنگو با داس م��ردم را تکه تکه 
کردند.رهب��ر ی��ک انجمن محل��ی در این خصوص 
به خبرگزاری »رویت��رز« گفت: »یک گروه احتماال 
تکفیری، دست کم هفده تن را در ساعات اولیه صبح 
در حمله به روستای "ماکوتانو" در اقلیم "ایتورو" در 
۱۰۰ کیلومتری جنوب غربی شهر "بونیا" کشتند«.

 روسیه: ناوگان ششم نیروی دریایی آمریکا طی 
بیانی��ه ای از رهگیری یک هواپیمای جاسوس��ی و 
شناس��ایی ۸A-P خود توسط دو جنگنده سوخو-
۳5 روس��یه بر فراز آبهای دریای مدیترانه خبر داد. 
در این بیانیه آمده اس��ت، برای س��ومین بار در دو 
ماه، خلبانان روسی به شیوه ای ناامن و غیرحرفه ای 

هواپیماهای شناسایی ما را تعقیب می کنند.

 گرسنگی ۲۶۵ میلیون نفر 
در پساکرونا

کارشناس��ان برنام��ه جهانی غذا هش��دار می دهند 
۲۶5 میلیون نفر در سراس��ر جهان ممکن است در 

بحرانی " بیسابقه "، با گرسنگی روبرو شوند. 
؛ پایگاه اینترنتی نش��ریه تایم در گزارش��ی نوشت 
کارشناس��ان برنام��ه جهانی غذا هش��دار می دهند 
۲۶5 میلیون نفر در سراس��ر جهان ممکن است در 

بحرانی " بیسابقه "، با گرسنگی روبرو شوند. 
عارف حس��ین اقتصاد دان ارشد برنامه جهانی غذا 
وابسته به سازمان ملل هش��دار داد جهان به علت 
ش��یوع بیم��اری کووید ۱9 و متعاق��ب آن بیکاری 
ش��دید و بروز اخالل در زنجیره عرضه مواد غذایی، 
با یک بحران غذایی " بیس��ابقه" روبروس��ت.عارف 
حسین با بیان این مطلب به تایم گفت: همه گیری 
کووی��د ۱9 و اجرای مقررات فراگی��ر قرنطینه که 
موجب بیکاری گس��ترده در کشور های جهان شده 
است، مردم را آس��یب پذیر کرده است و بر اساس 
برآورد ه��ای برنامه جهانی غذا در ماه آوریل، حدود 
۲۶5 میلی��ون نف��ر در س��ال ۲۰۲۰، یعنی رقمی 
حدود دو برابر آمار گرس��نگان در س��ال ۲۰۱9، با 

بحران گرسنگی روبرو خواهند شد.
این کارشناس افزود: در شرایطی که میلیون ها نفر 
در سراس��ر جهان کسب و کار خود را از دست داده 
اند و با کاهش شدید سطح درآمد ها روبرو هستند، 
تامی��ن مواد غذایی کافی ب��ه گونه ای فزاینده برای 
آن ها بس��یار دشوار ش��ده ا س��ت. همزمان اعمال 
مقررات قرنطین��ه و محدودیت های تجاری، حمل 
و نق��ل مواد غذایی را از محل تولید به نواحی مورد 
نیاز به مراتب دش��وارتر ساخته است و این به نوبه 
خود موجب اتالف و هدر رفتن مواد غذایی می شود.

وی تصریح کرد: آوارگان و س��اکنان مناطق جنگ 
زده مانند یمن، سوریه، بورکینا فاسو، و کسانی که 
قبل از ش��یوع ویروس کرونا در نواحی فقیر زندگی 
می کردند، به ویژه در معرض آس��یب بیش��تر قرار 
دارند. این افراد نیازمند کمک های بشردوس��تانه یا 
دریافت کمک ه��ای دولتی خواهند بود که احتماالً 

قباًل نیازی به آن وجود نداشته است.

نیمچه گزارش

فرامرز اصغری

آمریکا در حالی به کانون اصلی کرونا و البته قربانیان کرونا 
به دلیل سیاست های نادرست حاکمیت نظام سرمایه داری 
بر این کشور شده است که دولتمردان این کشور همچنان 
ب��ر اصل تحرکات نظامی در عرصه جهانی تاکید دارند. هر 
چند که ترامپ رئی��س جمهور آمریکا ادعای پایان نظامی 
گری های بی حاصل را سر می داد اما در عمل همان روند را 
ادامه می دهد. در افغانستان در حالی سخنگوی وزارت دفاع 
آمریکا خبر داد که تا ماه جوالی تعداد نظامیان این کشور 

در افغانس��تان به ۸ هزار و ۶۰۰ نفر کاهش خواهد یافتکه 
خبرهای حاش��یه ای نظیر تاکید محافل رسانه ای مبنی بر 
تش��دید حمالت تروریس��تی و ناتوانی دولت افغانستان در 
برابر آن ابهامات بسیاری را در اجرای این طرح ایجاد کرده 
اس��ت. تبلیغاتی بودن این خروج زمانی آشکار می شود که 
در اقدام��ی قابل توج��ه وزارت دفاع آمری��کا اعالم کرد به 
احتمال زیاد دستکم 5۰ درصد نیروهای امنیتی افغانستان 
ب��ه ویروس کرون��ا مبتال ش��ده اند. این نوع آمارس��ازی ها 
می توان��د نوعی ایجاد وحش��ت از پیامدهای خروج آمریکا 
از افغانستان باشد که زمینه ساز ادامه اشغال این سرزمین 
خواهد ش��د. نکته دیگر در تحرکات آمریکا در عراق است 
ک��ه همزمان با ادعای اقدام ب��رای مذاکرات امنیتی جدید 
همچنان حمالت آمریکا به نیروهای مقاومت مردمی ادامه 

دارد و گزارش ها از کمک های جدید آمریکا به داعش عراق 
حکایت دارد. اما بعد مهم رفتاری آمریکا را در قبال سوریه 
می توان مشاهده کرد. در همین چارچوب سخنگوی ائتالف 
آمریکا با اشاره به اینکه طرحی برای خروج نیروهای ائتالف 
از شمال شرق سوریه وجود ندارد، مدعی شد که مأموریت 
این ائتالف، شکست همیشگی داعش است. در همین حال 
س��انا خبرگزاری رسمی سوریه و مرکز موسوم به دیده بان 
حقوق بش��ر سوریه از ورود یک کاروان نظامی دیگر آمریکا 
از عراق به س��وریه و حرکت به سوی پایگاه های غیرقانونی 
آمریکا در اس��تانهای الحس��که و دیرالزور خبر دادند. نکته 
قاب��ل توجه آنکه نظامیان تروریس��ت آمریکایی در منطقه 
نفتی ش��رق سوریه و برای سرقت هر چه بیشتر منابع این 
کشور، در شرق دیرالزور س��امانه موشکی پاتریوت مستقر 

کردن��د. این در حالی اس��ت ک��ه نظامیان آمری��کا در ماه 
گذش��ته مقادیر زیادی تجهیزات نظامی و لجس��تیک وارد 
دیرالزور کردند. ای��ن تجهیزات از گذرگاه های مرزی عراق 
وارد س��وریه شده است. مجموع این رفتارها نشان می دهد 
که آمریکا به دنبال ابعاد جدید بحران س��ازی در س��وریه 
اس��ت. اقدامی که در کنار طراحی برای استمرار بحران در 
منطقه برگرفته از اصل مهم و اساس��ی اس��ت و آن محور 
بودن منابع نفت برای آمریکاست چنانکه بارها اعالم کرده 
اس��ت که آمریکا از نفت سوریه چشم پوشی نخواهد کرد. 
با توجه به آنچه ذکر ش��د می توان گف��ت با نوع رفتارهای 
آمریکایی ها تنها گزینه برای حل بحران های منطقه اخراج 
آمریکاس��ت و تا زمانی که آمری��کا در منطقه حضور دارد 

استمرار بحران نیز ادامه خواهد یافت.

یادداشت

درخواست پینگ از ارتش در برابر 
دخالت های خارجی در امور چین

آماده جنگ باشید 
همزمان با تاکید پکن بر مقابله ش��دیدتر با تجزیه طلبان در 
تایوان و هنگ کنگ، »ش��ی جین پینگ« رییس جمهوری 
خلق چین به نیروهای ارت��ش آزادیبخش خلق چین گفته 
اس��ت که »آماده رزم« باش��ند. رییس جمه��وری چین در 

حاشیه اجالس بزرگ کنگره ملی خلق این کشور در پکن و 
پس از تقدیر از نیروهای نظامی برای کنترل و مهار ویروس 
کرونا، از آنها خواست تا برای ماموریت های نظامی آمادگی 
باالتری داشته باشند. همزمان وزارت دفاع چین اعالم کرده 
اس��ت که این کش��ور س��ختگیری ها را در مقابله با تجزیه 
طلبان و براندازان را تش��دید خواه��د کرد.رییس جمهوری 
چین گف��ت: »ارتش چین باید آمادگی ه��ای خود را برای 
مقابله و رویارویی نظامی تس��ریع ک��رده و قابلیت هایش را 
برای انج��ام ماموریت ها و وظایف نظامی افزایش دهد«.وی 

در نشس��تی با حضور افسران و مقام های نظامی این کشور 
اظه��ار کرد: »ارت��ش در مهار کرونا اقدام��ات قابل تقدیری 
صورت داده اس��ت و باید راه هایی برای تمرینات نظامی در 
طول دوران همه گیری پیدا کند«.خبرگزاری شینهوا از قول 
او آورده اس��ت که »ارتش بای��د برای نبردهای نظامی آماده 
باش��د در انجام وظایف نظامی تواناتر شود و تمرینات رزمی 
نظامی واقعی داش��ته باش��د«.بودجه ارتش چین بر اساس 
گزارش کنگره ملی خلق چین در سال جاری میالدی با ۶.۶ 

درصد رشد به ۱۷۸ میلیارد دالر رسیده است.

از س��وی دیگر س��خنگوی وزارت خارجه چی��ن، امروز در 
نشس��تی خبری عنوان کرد که پکن مداخالت خارجی در 
مورد الیحه امنیت ملی هنگ کنگ را پاس��خ خواهد داد و 
علیه آن اقدام خواهد کرد.»ژائو لیجیان« سخنگوی وزارت 
خارجه چین، در یک نشس��ت مطبوعات��ی، در واکنش به 
اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه واش��نگتن به الیحه امنیت 
ملی هنگ کنگ پاسخی محکم می دهد، واکنش نشان داد 
و گفت که چین اقدام الزم برای مقابله با مداخالت خارجی 

در مسئله الیحه امنیتی هنگ کنگ را انجام خواهد داد. 

گزارش

در حال��ی این روزها رنگین پوس��تان در بدترین ش��رایط 
کرونای��ی قرار دارن��د و به خاطر رنگ پوستش��ان مورد در 
مان قرار نمی گیرند، تجمع گسترده شهروندان مینیاپلیس 
آمریکا در اعتراض به قتل یک سیاه پوس��ت توس��ط افس��ر 
پلیس با پرتاپ گاز اش��ک آور، گلوله پالستیکی و نارنجک 

صوتی به سمت معترضان، به خشونت کشیده شد.
پ��س از آنکه هزاران ف��رد معترض در مقاب��ل اداره پلیس 
مینیاپولیس تجمع یافت، مأموران تالش کردند با استفاده 
از گاز اشک آور، گلوله پالستیکی و نارنجک صوتی آن ها را 

متفرق کنند.
ویدئوهای منتشر شده در فضای مجازی نشان می دهد که 
معترضان نیز متقابال به خودروهای پلیس و ساختمان این 
اداره آس��یب وارد کرده و تظاهرات رفته رفته به خش��ونت 
کشیده ش��د.»جیکوب فری« ش��هردار مینیاپولیس گفته 
اس��ت چهار افسر دخیل در بازداشت خشونت آمیز شهروند 
سیاه پوست که به قتل وی منجر شد اخراج شده اند. این در 
حالی اس��ت که خانواده فرد قربانی محاکمه این مأموران با 

اتهام قتل را خواستار شده بودند.
این مرد س��یاه پوس��ت که حدود ۴۰ س��اله داشت غروب 
دوش��نبه به وقت آمریکا با رفتار خش��ن پلیس رو به رو شد 
که به دس��تان او دس��تبد زند و او را با صورت روی زمین 
خواباندند.  پلیس مدعی ش��ده که این فرد مظنون به جعل 
اس��ناد بوده است.بنابر ادعای پلیس، این مرد که مشکالت 
پزشکی داشت بعد از انتقال به بیمارستان »هنپین کانتی« 
ب��ا خ��ودروی امدادی جان خ��ود را از دس��ت داد. این در 
حالی اس��ت که در فیلمهای منتشر ش��ده از سوی عابران 

در ای��ن صحنه که در ش��بکه های اجتماع��ی نیز انعکاس 
گس��ترده داشت این مرد سیاه پوس��ت با فشار زانوی یک 
افس��ر پلیس مینیاپولیس مواجه شده و مرتب فریاد میزند، 
»نمیتوانم نفس بکش��م«. روزنامه آمریکایی قتل اخیر یک 
مرد سیاه پوس��ت به دس��ت پلیس آمریکا که موجب خشم 
و اعت��راض عمومی ش��ده را نمونه ای از خش��ونت بی جا و 
غیرقابل دفاع پلیس آمریکا علیه این اقلیت نژادی دانست.

عصر دوش��نبه در ش��هر »مینیاپولیس«، یک افسر پلیس 

سفیدپوس��ت روی گردن یک مرد سیاه پوست دستبند به 
دس��ت که به ص��ورت روی زمین دراز کش��یده بود، با زانو 
نشس��ت. مرد سیاه پوست که راه نفسش بسته شده بود، به 
س��ختی می گفت که نمی تواند نفس بکشد و از افسر پلیس 
می خواست او را نکشد. این مرد کمی بعد جان باخت.نتایج 
تحقیق مؤسسه »نقشه خشونت های پلیس« نشان می دهد 
سال گذشته پلیس آمریکا هزار و 99 نفر را در این کشور به 
قتل رساند. سیاه پوستان آمریکا ۲۴ درصد افراد کشته شده 

را تشکیل می دهند که تقریباً دو برابر نسبت تعداد آن ها به 
جمعیت آمریکاس��ت. »جیکب فری« شهردار مینیاپولیس 
بی پرده گفت »س��یاه پوس��ت بودن در آمریکا نباید دلیل 
صدور حکم اعدام باشد. به مدت پنج دقیقه دیدیم که افسر 
سفیدپوس��ت زانوی خود را به گردن یک سیاه پوست فشار 
می داد.« وی افزود این افس��ر پایه ای ترین اصول انسانی را 
زیر پا گذاش��ت و این مرد نباید کش��ته می ش��د. در بیانیه 
پلیس اش��اره ش��ده که این مرد پریشان حال بوده اما گفته 
نش��ده که این حال��ت وقتی بر او غلبه کرد که وزن افس��ر 

پلیس روی گردنش سنگینی می کرد.
واش��نگتن پس��ت عنوان بیانیه پلیس »مرگ یک مرد بر اثر 
حادثه پزش��کی حین تعامل با پلی��س« را خنده دار توصیف 
کرده است.شش سال پیش »اریک گارنر«، جوان سیاهپوست 
آمریکایی بر اثر فش��ردگی گردن و قفسه سینه در حالی که 
می گفت »نمی توانم نفس بکشم« در »اسَتِتن آیلند« به دست 
پلیس آمریکا به قتل رس��ید. در س��ال های گذشته، »مایکل 
براون«، »والتر اسکات«، »تامیر رایس« و چندین سیاه پوست 

دیگر بر اثر خشونت پلیس آمریکا جان باخته اند.
به نوش��ته این روزنامه، حتی اگر این مرد به ادعای پلیس 
آمریکا در حالت طبیعی نبوده و در مقابل بازداشت مقاومت 
می کرده که به زودی مش��خص خواهد شد زیرا افسران در 
محل حادثه دوربین هایی که به آن ها وصل اس��ت را روشن 
ک��رده بودند، هیچ ی��ک از این ادعاها اتفاق��ی که بعداً رخ 
داده را توجی��ه نمی کند. هیچ نوع پروتکل پلیس��ی توصیه 
نمی کن��د که روی گردن یک ف��رد آنقدر زانو بزنید تا جان 

بدهد. این پروتکل قتل است و نه اجرای قانون.

از افغانستان تا سوریه 
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همزمان با آشکارتر شدن تبعیض نژادی در درمان مبتالیان به کرونا صورت گرفت

مدعیان حقوق بشر هر روز با رسوایی جدیدی مواجه شده 
و الیه های پنهان این کش��ورها آشکارتر می شود چنانکه 
گزارش ها نش��ان می دهد که جایگاه انگلیس در شاخص 
جهانی حقوق کودکان به شدت سقوط کرده و پایین تر از 

کشور هایی مثل یمن و سودان قرار گرفته است.
 )The Kidsrights Foundation( روز س��ه شنبه 
گزارشی منتش��ر کرد که رتبه سالیانه کشور ها در زمینه 
حقوق کودکان را نش��ان می دهد. این شاخص برای ۱۸۲ 
کشور مشخص ش��ده است که ایسلند برای دومین سال 
در ص��در جدول ق��رار گرفت. پس از ایرلند کش��ور های 
س��وئیس، فنالند و س��وئد قرار دارند. این شاخص نشان 
می دهد انگلیس عملکرد بس��یار ضعیفی داش��ته و رتبه 
۱۶9 را به خود اختصاص داده اس��ت طوری که عملکرد 
کشور هایی مثل سودان، عراق، عربستان سعودی و یمن 
باالت��ر از انگلیس بوده اس��ت! عملک��رد ضعیف انگلیس 
در قبال کودکان »کولی« مورد انتقاد واقع ش��ده اس��ت 
درحالی که راهبرد انگلیس برای مقابله با تروریسم تاثیر 

منفی روی کودکان مسلمان داشته و باعث برچسب زدن 
به آن ها شده است! در فرایند تدوین برنامه های مربوط به 

کودکان دیدگاه های کودکان انگلیسی لحاظ نمی شود.
در ای��ن گزارش بر فقدان حمایت های حقوقی از کودکان 
)در انگلی��س( تاکید ش��ده اس��ت. بس��یاری از کودکان 
انگلیس��ی احس��اس می کنن��د م��ددکاران اجتماع��ی، 
پرس��تاران خانگ��ی، قض��ات و دیگر افرادی ک��ه وظیفه 
حفاظ��ت و حمای��ت از آن ها را دارن��د، توجهی به آن ها 
نشان نمی دهند. چاد بعد از افغانستان در انتهای فهرست 
دیده می شود مارک دالرت رئیس این گروه مدافع حقوق 
کودکان به روزنامه گاردین گفت: واقعا جای تاس��ف دارد 
که می بینیم اصالحات اخیر در بخش رفاه اجتماعی باعث 
ش��د در کشور ثروتمندی مثل انگلیس کودکان بیشتری 
گرفتار فقر شوند. ما همچنین نگران کودکانی هستیم که 
در بازداشت هستند، چون این کودکان به علت تاثیر غیر 
مستقیم بیماری کووید-۱9 عمال در حبس انفرادی بسر 

می برند و هیچ تماسی با خانواده و دنیای خارج ندارند!

آمارهای جدید جهانی آشکار ساخت

نقض حقوق کودکان در انگلیس ناگوارتر از یمن و سودان
همزم��ان با تاکید مقام��ات آمریکایی مبنی بر ماندن در 
س��وریه برای برداش��ت منابع نفتی این کشور، نظامیان 
آمریکایی در منطقه نفتی ش��رق س��وریه و برای سرقت 
هر چه بیشتر منابع این کشور، در شرق دیرالزور سامانه 

موشکی پاتریوت مستقر کردند.
پایگاه خبری معارض »ش��بکه ش��ام« گ��زارش داد که 
نیروهای ائتالف موسوم به ضد داعش به رهبری آمریکا، 
در اط��راف می��دان گازی »کونیکو« در ش��رق دیرالزور، 
س��امانه موش��کی پاتریوت مس��تقر کرده ان��د. نیروهای 
ائتالف آمریکا طی روزهای گذش��ته دس��ت به گسترش 
پایگاه نظامی خود در اط��راف این میدان زدند و اطراف 
آن را سیم خاردار کشیده اند.دومین پایگاه بزرگ آمریکا 
در استان دیرالزور در اطراف این میدان گازی قرار دارد. 
جس��ر به نقل از یک منبع که با نیروهای ائتالف آمریکا 
هم��کاری دارد، گزارش داد که عناص��ر آمریکایی قصد 
دارن��د در چند موضع دیگر در ری��ف دیرالزور، پاتریوت 
مس��تقر کنند. سخنگوی ائتالف آمریکا با اشاره به اینکه 

طرحی ب��رای خروج نیروهای ائتالف از ش��مال ش��رق 
سوریه وجود ندارد، مدعی شد که مأموریت این ائتالف، 
شکس��ت همیشگی داعش اس��ت.کاگینز در گفت وگو با 
پایگاه خبری »دیرال��زور-۲۴« گفت که »فقط در هفته 
گذش��ته، شرکای س��وری ما ۲۳ نفر از عناصر داعش از 
جمله چهار فرمانده این گروه را در ش��مال شرق سوریه 
کش��تند و بازداشت کردند«. خبرگزاری رسمی سوریه و 
مرکز موس��وم به دیده بان حقوق بشر سوریه از ورود یک 
کاروان نظامی دیگر آمریکا از عراق به سوریه و حرکت به 
سوی پایگاه های غیرقانونی آمریکا در استانهای الحسکه 
و دیرالزور خبر دادند. حمله به کاروان نظامیان آمریکایی 
و ش��به نظامیان ُکرد تحت حمایت آمریکا در استان دیر 
الزور سوریه با مجروح شدن هشت نفر از آنها همراه شد. 
در همین حال  تلویزیون س��وریه اعالم کرد که نیروهای 
ارتش این کش��ور مستقر در مقر ایست و بازرسی ارتش 
س��وریه در منطقه »تل تمر« در ش��مال ش��رق سوریه، 

جلوی یک کاروان نظامی آمریکایی را گرفته اند.

در چارچوب غارت منابع منطقه صورت می گیرد 

حمایت از سارقان نفت سوریه ماموریت پاتریوت های آمریکایی 

هشدار سران اروپایی به نتانیاهو 
سران کش��ورهای اروپایی با هشدار به نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی 

درباره اشغال کرانه باختری، از او خواستند این طرح را اجرا نکند.
برخی منابع صهیونیست می گویند تعدادی از سران کشورهای مهم اروپایی 
طی روزهای اخیر نامه های شخصی به »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم 
صهیونیس��تی ارسال کرده و از او خواستند که درباره موضوعات فلسطینی 
فقط مطابق با قوانین بین المللی عمل کند. »باراک راوید« خبرنگار شبکه ۱۳ 
تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه 
در نامه خود به نتانیاهو نوش��ته اس��ت: »دوستانه می خواهم که دولت جدید شما، 
گام ه��ای یک جانبه برندارد. چنین اقدامی ثبات در خاورمیانه را تضعیف می کند«. 
»بوریس جانس��ون« نخس��ت وزیر انگلیس نیز طی نامه ای مش��ابه به نتانیاهو از او 

خواست که طرح اشغال کرانه باختری را اجرا نکند.

ذره ای از خاک لبنان را رها نمی کنیم
نخست وزیر لبنان با تأکید بر ضرورت مجبور کردن دشمن صهیونیستی 
بر اجرای قطعنامه ۱۷۰۱، اعالم کرد از ذره ای از خاک کشورش نخواهد 
گذش��ت. حس��ان دیاب، نخس��ت وزیر لبنان به هن��گام بازدید از مقر 
نیرو های حافظ صلح س��ازمان ملل متحد، مس��تقر در شهر »الناقوره« 
اعالم کرد: لبنان به اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ پایبند اس��ت و ما از سازمان 
ملل متحد می خواهیم تا دش��من اس��رائیلی را به اجرای این قطعنامه و نیز 
عقب نش��ینی از س��رزمین های اشغالی لبنان مجبور س��ازد؛ چرا که این دشمن 
حاکمی��ت لبن��ان را از زمین، هوا و دریا نقض کرده و لبن��ان را تهدید می کند و 
در برابر جهان اقدامات خصمانه اش را آش��کار کرده و به دنبال آن اس��ت که به 
اف��کار عمومی این چنین تلقین کند که از س��ازمان مل��ل و مصوبات بین المللی 

آن نیز فراتر است.

همبستگی تا آزادی اراضی اشغالی
رئیس شورای عالی سیاس��ی یمن در پیام خود به رئیس جمهور لبنان به 
مناس��بت سالگرد آزادسازی جنوب این کشور اعالم کرد، صنعاء تا آزادی 
»مزارع ش��بعا« در کنار لبنان ایس��تاده اس��ت. »مهدی المشاط« رئیس 
شورای عالی سیاسی یمن به مناسبت سالگرد آزادسازی جنوب لبنان پیام 
تبریکی به »میشل عون« رئیس  جمهور این کشور فرستاد.المشاط در پیام 
خود گفت: ۲5 می ۲۰۰۰ ضمن اینکه یک پیروزی تاریخی را ثبت کرد، با کنار 
زدن توهم ارتش شکس��ت ناپذیر )صهیونیستی( پایان زمان شکست ها و آغاز زمان 
پیروزی ها را نیز مسجل کرد. وی ادامه داد، روز ۲5 می ۲۰۰۰ بهترین دلیل بر آن 
اس��ت که صلح با این دش��من وجود ندارد و گزینه مقاومت تنها راه برای آزادسازی 
اراضی از لوث اشغالگر است. المشاط گفت، آزادسازی مابقی اراضی اشغالی به اراده 

ملت ها بستگی دارد و »قوای از نفس افتاده« مانع آنها نخواهند شد.

سرکوب اعتراض مردم آمریکا به خشونت پلیس 


