
 فلسطین: حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت 
اس��امی فلسطین، ش��هادت ش��هروند فلسطینی 
دارای نیازمندی ه��ای خ��اص به دس��ت نیروهای 
رژی��م صهیونیس��تی ر ا نش��انه »جنایت  گ��ری« و 
»سادیسم« سران رژیم صهیونیستی خواند. پلیس 
رژی��م صهیونیس��تی، یک جوان فلس��طینی دارای 
نیازمندی های خاص را به ظن همراه داشتن اسلحه 
به شهادت رساند؛ اما پس از شهادتش مشخص شد 

که او هیچ ساحی به همراه نداشته است.

 سوریه: »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه 
وزارت دفاع و خارجه این کشور را موظف کرده است 
با طرف س��وری برای اس��تقرار بیشتر نیروی هوایی 
این کش��ور در س��وریه وارد مذاکره ش��ود. براساس 
دس��تورالعملی که روز جمعه روی وبس��ایت دولت 
روسیه منتشر ش��ده، وزارت دفاع این کشور باید به 
همراه وزارت خارجه مذاکراتی را با طرف سوری برای 
حصول توافقی در این زمینه آغاز کند و متممهایی را 

به توافق نظامی میان دمشق و مسکو اضافه کنند. 

 افغانستان: طالبان در واکنش به بیانیه اتحادیه 
اروپا درباره آینده سیاس��ی افغانس��تان، از آمریکا و 
متحدانش خواست تا از دخالت در امور داخلی این 
کش��ور پرهیز کنند.»ذبیح اهلل مجاهد« س��خنگوی 
طالب��ان ب��ا اس��تقبال از حمایت اتحادی��ه اروپا از 
تاش های صلح در افغانس��تان، بیانی��ه اخیر اروپا 
را در برگیرنده نکاتی دانس��ت که با حق اس��تقال 

افغان ها در تضاد است.

 آمریکا: رسانه های آمریکایی از شکست آزمایش 
موتور موش��ک ماهواره ب��ر و انفجار آن در س��ایت 
موش��کی تگزاس خبر دادند.رس��انه های آمریکایی 
 Starship از شکس��ت تست موتور پرتاب ماهواره
SN4 متعل��ق ب��ه س��ازمان فضایی آمریکا)ناس��ا( 

لحظاتی پس از شلیک در تخته خبر داده اند. 

 تون�س: فرمانده��ی ارت��ش آمری��کا در آفریقا 
)آفری��کام( با ص��دور بیانیه ای اع��ام کرد که قصد 
دارد ی��ک تیپ از نیروهای خود را به منظور آن چه 
»کمک امنیتی« خواند، در تونس مس��تقر کند. در 
بیانیه آفریکام آمده اس��ت که »تنش آفرینی روسیه 
در بحران لیبی و دمیدن به آتش درگیری ها، موجب 
افزای��ش نگرانی ها در خصوص امنیت منطقه ای در 

شمال آفریقا شده است.«

 حساسیت صهیونیست ها 
به حضور فعال نَُجباء در غزه

یک اندیش��کده صهیونیستی با اش��اره به برگزاری 
توزی��ع  همچنی��ن  و  ضدآمریکای��ی  کنفرانس��ی 
کمک ه��ای انسان دوس��تانه در غ��زه، فعالیت های 
جنبش مقاومت اس��امی نَُجباء در فلسطین را زیر 

ذره بین قرار داد.
به گ��زارش مرکز ارتباطات و امور رس��انه ای نَُجباء 
در ای��ران، اندیش��کده صهیونیس��تی موس��وم ب��ه 
"آگاهی ه��ای اطاعات��ی و ضد ترور" )وابس��ته به 
مرک��ز می��راث اطاعات��ی اس��رائیل( خب��ر توزیع 
بسته های حمایتی به مناس��بت ماه مبارک رمضان 
بین خانواده های ایثارگر فلس��طینی ساکن باریکه 
غزه توس��ط جنبش مقاومت اسامی نَُجباء را مورد 
توجه قرار داد.در گزارش این اندیشکده که با هدف 
هشدار به نخبگان سیاسی � امنیتی اسرائیل تنظیم 
و منتشر می شود، آمده است: جنبش نَُجباء � گروه 
شیعه عراقی وابس��ته به ایران � به صورت شبانه در 
مناطق شمالی نوار غزه بسته های غذایی، بهداشتی 

و هدایای رمضانی توزیع کرده است.
نویس��نده گ��زارش س��پس ب��ا مراجعه به آرش��یو 
رس��انه های محور مقاومت، ادامه داده اس��ت: البته 
بار اول نیس��ت که اطاعاتی از فعالیت این جنبش 
در غزه انتش��ار می یاب��د؛ پیش تر نی��ز اداره روابط 
بین المل��ل نَُجب��اء )دائرة العاق��ات الدولیة لحرکة 
النجباء( کنفرانس��ی را تحت عنوان "آمریکا شیطان 
بزرگ" برای بررسی آنچه نقش آمریکا در مقابله با 
محور مقاومت و سیاست های توسعه طلبانه اسرائیل 

خوانده می شود، ترتیب داده بود.
اندیشکده صهیونیستی در پایان خاطرنشان ساخته 
اس��ت که این کنفرانس ضدآمریکای��ی با حضور و 
سخنرانی تعدادی از مس��ؤوالن گروه های جهادی 
و کارشناسان سیاس��ی، در مؤسسه اسرائیل پژوهی 

"اطلس" واقع در غزه برگزار شده بود.

نیمچه گزارش

علی تتماج 

کرونا بحرانی جهانی است که همچنان به عنوان اصلی ترین 
چالش ملت ها و دولت ه��ا و حتی نظام بین الملل معرفی 
می شود. بس��یاری بر این عقیده اند که ش��دت این بحران 
چنان اس��ت که از یک س��و ساختاری سیاس��ی جهان را 
دگرگون می سازد و از سوی دیگر اقتصاد جهانی با بحرانی 
ش��دید مواجه می ش��ود بگونه ای که دهها میلیون نفر به 
جمع گرس��نگان جهان اضافه خواهند ش��د. در این میان 

یک نکته مهم قابل توجه است و آن وضعیت بحرانی درون 
آمریکاس��ت بگونه ای که طی روزهای اخیر این کش��ور در 
وضعیت امنیتی قرار گرفته اس��ت. ماجرا از آنجا شروع شد 
که پلیس سفید پوست آمریکایی با وحشیانه ترین وضعیت 
یک س��یاه پوس��ت را به قتل رس��اند. این وضعیت بحرانی 
در آمریکا در حالی حاکم ش��ده اس��ت که نگاهی به روند 
تحوالت چند نکته مهم را آش��کار می س��ازد. نخست آنکه 
با توجه به اینکه آمارها نش��ان می دهد ساالنه بیش از یک 
هزار نفر به دست پلیس آمریکا به قتل می رسند، قتل یک 
نفر به دس��ت پلیس به تنهایی نمی تواند زمینه ساز چنین 
اعتراض های گسترده ای ش��ود. نگاهی به تحوالت ماه های 
اخیر آمریکا بیانگر این حقیقت است که جامعه آمریکا که 
بر اساس اصل رفاه اقتصادی، عدالت محوری، آزادی بیان و 
منزلت جهانی شکل گرفته اکنون به نقطه ای رسیده است 

ک��ه هیچ کدام از این مولفه ها را ندارد. مدیریت بحران زده 
دولتم��ردان آمری��کا در مقابله با کرونا ک��ه مجموعه ای از 
ناکارآمدی اقتصادی و سیاس��ی و حتی تبعیض آمیز بوده 
بر خش��م مردم از س��اختار حاکم افزوده است. نکته مهم 
آنکه گزارش ها نش��ان می دهد که اکثری��ت قربانیان کرونا 
در آمریکا سیاه پوستان هس��تند که به دلیل تبعیض های 
اقتص��ادی و درمانی محکوم به مرگ بوده اند. مجموعه این 
فرآیندها را می توان زمینه س��از رس��یدن مردم آمریکا به 
نقطه ای دانس��ت که علیه س��اختار حاکم دست به طغیان 
می زنند. دوم آنکه هر چند محافل رس��انه ای و سیاس��ی 
آمریکا س��عی دارند تا قتل یک سیاه پوست توسط پلیس 
س��فید پوس��ت را به دوران ترامپ نسبت دهند اما مروری 
بر تاریخ آمریکا نش��ان می دهد که حتی در دوران ریاست 
جمهوری اوبامای سیاه پوست نیز وضعیت رنگین پوستان 

در آمریکا بحرانی بوده اس��ت و اکنون نیز همان روند ادامه 
دارد. به عبارتی همچنان همان اصول برتری نژاد سفید بر 
سیاه بر آمریکا حاکم است. البته در دوران اخیر یعنی دهه 
 های کنونی یک تفاوت ماهوی ایجاد شده است و آن اینکه 
در گذشته سیاه پوس��تان برای برده داری در ازای مقداری 
غذا حق حیات داش��تند و در قرن بیست و یکم دیگر این 
ح��ق حیات نیز برای  آنها قائل نیس��تند و محکوم به مرگ 
هستند که آمارهای هزاران نفر قتل سیاه پوستان به دست 
پلیس و محکومیت میلیون ها سیاه پوستان به زندان بدون 
آنکه هیچ اعام جرمی در قبالشان شده باشد گواهی بر این 
امر  اس��ت. به عبارتی دیگر می توان گفت آمریکا در قرنی 
که قرن انس��انیت و حقوق بشر است نه تنها به حقوق بشر 
اعتنایی ندارد بلکه وضعیت این کش��ور از برده داری س��یاه 

پوستان به حذف حق حیات آنها رسیده است. 

یادداشت

گزارش

گارد مل��ی آمریکا برای س��رکوب اعتراض ه��ا به قتل یک 
سیاه پوست به دست پلیس سفید پوست در حالی به حال 
آماده باش در آمده که بس��یاری وضعیت کنونی را ناشی از 
یک نژادپرستی سیس��تماتیک در ساختار حاکم بر آمریکا 
می دانند چنانکه مش��ابه همین وضعیت در دوران اوباما نیز 

تکرار شده است. 
آمریکا ای��ن روزها صحنه تک��رار اعتراض ه��ای مردمی به 
نژادپرس��تی سیس��تمایتک حاکم بر کشورش��ان است که 
نمونه مش��ابه آن در دوران اوباما نیز دیده شده که جنایت 
علیه س��یاه پوس��تان در فرگوسن در س��ال 2014 نمودی 
از آن اس��ت. روندی که نش��ان می دهد می��ان دموکرات و 
جمهوریخواه در س��رکوب سیاه پوستان تفاوتی وجود ندارد 
خواه اوباما باشد و خواه ترامپ. وزارت دفاع آمریکا نیروهای 
»پلیس نظامی« خود را برای اعزام به شهر مینیاپولیس در 
وضعیت آماده باش قرار داد. به موازات گس��ترش اعتراضات 
علیه قتل نژادپرستانه »جورج فلوید« شهروند سیاه پوست 
46 ساله آمریکایی به ده ها شهر در مناطق مختلف آمریکا، 
پنتاگون در تدارک برای اعزام نیروهای »پلیس نظامی« به 
شهر مینیاپولیس در ایالت مینه سوتا کانون اصلی اعتراضات 
است. وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( در اقدامی نادر به ارتش 
دستور داده که چندین واحد از نیروهای پلیس نظامی خود 
را به منظور استقرار در شهر مینیاپولیس در وضعیت آماده 
باش قرار دهد. طبق گ��زارش این خبرگزاری آمریکایی، به 
نظامیان پایگاه »فورت برگ«  در ایالت کارولینای شمالی و 
»فورت درام« در نیویورک دستور آماده باش چهار ساعته به 

منظور استقرار در مینیاپولیس صادر شده است.
آسوشیتدپرس به نقل از سه منبع مطلع که نخواستند نامشان 
فاش ش��ود، این خبر را منتشر کرده است. طبق این گزارش، 
به نظامیان پایگاه های فورت کارسون در ایالت کلرادو و فورت 
رایلی در ایالت کانزاس برای استقرار در مینیاپولیس، آماده باش 
24 ساعته داده شده است.فرماندار ایالت جورجیا در پی شب 
ناآرام شهر آتانتا به دلیل اعتراضات به قتل مرد سیاه پوست 

به دس��ت پلیس آمری��کا، در شهرس��تان »فولتن« وضعیت 
اضط��راری اعام و نیروی گارد ملی را فعال کرد.معترضان به 
قتل نژادپرس��تانه یک سیاهپوست در »مینیاپولیس« بدون 
اعتن��ا به قوانین منع آمد و ش��د به یکی دیگ��ر از اداره های 
پلیس این شهر حمله و آن را محاصره کردند. در دیگر نقاط 
ش��هر مینیاپولیس، اعتراضات به خشونت کشیده شده است 
و در پی این اعتراضات خس��اراتی به س��اختمان هایی چون 

داروخانه ها و فروشگاهها وارد آمده است.
نکت��ه قابل توجه آنکه دموکرات ه��ا در حالی ترامپ را موج 
حم��ات خود قرار داده اند که در دوران حاکمیت دموکرات 
ها نیز وضعیت بحرانی س��یاه پوس��تان ادامه داش��ته است. 
آم��ار قتل، زندانی ش��دن ب��دون تفهیم اته��ام و برگزاری 
دادگاه، دس��تگیری های بی علت و تضییع حقوق اجتماعی 
سیاهپوس��تان در دوران ریاس��ت جمهوری اوبام��ا نه تنها 
کاهش نداش��ته بلکه بیشتر نیز شده است. با گذشت سالها 

از س��خنرانی معروف "مارتین لوت��ر کینگ" ضد نظام برده 
داری، سیاهپوستان آمریکا همچنین به دلیل سیاست های 
نژادپرس��تانه دولت این کشور در محدودیت و محرومیت به 
س��ر می برند.گفتنی اس��ت این گزارش قسمت کوچکی از 
مهمترین موارد موضوعی نقض حقوق بش��ر در این کش��ور 
است. بر اساس آمارهای منتشر شده در ایالت متحده آمریکا 
به طور متوس��ط هر 36 س��اعت یک سیاهپوست به دست 
پلیس کش��ته می شوند.آمارها حاکی از آن است که حدود 
یک میلیون نفر از مجموع 2میلیون و 300 هزار نفر زندانی 
آمریکا را سیاهپوس��تان تش��کیل می دهند.از نظر امکانات 
مالی و رفاهی، س��یاهان در شرایط بسیار پایین تری نسبت 
به س��فید پوستان قرار دارند؛ به گونه ای که میانگین ثروت 
یک خانواده س��فید پوست 113 هزار دالر، 20 برابر درآمد 
یک خانواده سیاهپوس��ت است. 18 درصد از سیاهپوستان 
زیر 25 س��ال آمریکایی نیز از بیمه درمانی محروم هستند.

در ای��ن راس��تا، 13 ماه مارس س��ال 2013 ی��ک نوجوان 
سیاهپوس��ت به نام "کیمانی گری" به دست پلیس اوکلند 
به قتل رس��ید. وی که فقط شانزده س��ال داشت از فاصله 
نزدیک هفت بار هدف گلوله قرار گرفت.این مساله مردم را 
خشمگین کرده و به خیابان ها کشاند. متاسفانه تنها بخش 
کوچکی از موارد متعدد خش��ونت نیروه��ای پلیس آمریکا 
علیه رنگین پوستان و سیاهپوستان آمریکایی در مطبوعات 
و رس��انه ها منشر می ش��ود و اعتراضات در این زمینه نیز 
به شدت س��رکوب می گردد.در آگوست 2012 نیز " شانتا 
دیویس"، زن جوان بیس��ت و سه ساله، هدف گلوله پلیس 
قرار گرفت و در حالی که زخمی بود روی زمین کشیده شد 

تا در نهایت بر اثر خونریزی جان خود را از دست داد.
ایست و بازرسی نیز دیگر سیاست های تبعیض آمیز پلیس 
آمریکا در قبال س��یاهان اس��ت. گزارش های منتشر شده 
حاکی از این است که در سال 2011 پلیس نیویورک 700 
هزار نفر از کسانی که نزدیک به 85 درصد آنها سیاهپوست 
بودند را متوقف کرده است.در سال 2014 دامنه اعتراضات 
نس��بت ب��ه تبرئ��ه یک مأم��ور پلی��س از اته��ام قتل یک 
نوجوان سیاه پوس��ت در شهر فرگوس��ن، به سراسر آمریکا 
کشیده ش��ده است. همزمان این مأمور پلیس در نخستین 
مصاحبه اش پس از برائت، گفته اس��ت که "احساس عذاب 
وجدان ن��دارد."در نزدیک به 30 ایال��ت آمریکا معترضان 
دس��ت به تظاهرات خیابانی زدند. در 170 شهر آمریکا نیز 
مسدود ش��دن خیابان ها رفت و آمد خودروها را با اختال 
ش��دید مواجه س��اخته یا به طور کامل متوقف کرد. باراک 
اوباما، رئیس جمه��ور آمریکا، روز سه ش��نبه )25 نوامبر/4 
آذر( خشونت های رخ داده در شهر فرگوسن را محکوم کرد 
و خواستار آرامش و خویشتن داری معترضان شد. به گفته 
وی به آتش کش��یدن خودروها و س��اختمان و نیز به خطر 
انداختن جان انس��ان ها "قابل توجیه نیست". در اصل وی 
نیز به جای توجه به مطالبات مردم، بر س��رکوب آنها تاکید 

و این منطقه به پادگان نظامی مبدل شد. 

 از برده بودن 
تا نداشتن حق حیات
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پلیس نظامی مامور سرکوب معترضان به نژادپرستی سیستماتیک حاکم بر آمریکا شد

کشتار سیاه پوستان از فرگوسن اوباما تا مینیاپولیس ترامپ 

 آمریکا همیشه به دنبال یافتن مقصر خارجی است
سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: آمریکا دائماً به دنبال یافتن مقصر 
خارجی برای توجیه برنامه های خود در سلب مسئولیت از تعهداتش در 

چارچوب توافقات بین المللی است.
ماریا زاخارووا در ارتباط آن-الین با اعضای باشگاه دیپلماتیک مسکو اعام 
ک��رد که دولت ایاالت متحده دائماً به دنبال آن اس��ت که مقصر خارجی 
را ب��رای توجیه برنامه های خویش در ترک تعهدات این کش��ور در چارچوب 
توافقات بین المللی جس��تجو کند. زاخارووا گفت: »ما ش��اهد روش هایی هستیم 
که طرف آمریکایی برای رس��یدن به اهداف سیاسی خای خود مورد استفاده قرار 
می دهد. این روش ش��امل یک برنامه دقیق برای این منظور در نظر گرفته و آن  
برای خارج ش��دن از تمامی توافقاتی اس��ت که برای آنها تعهدات حقوقی و بین 
المللی دارد و اجرای مواردی را بر آنها واجب دانسته و آنها )آمریکایی ها( در اجرای 

تعهداتشان با سایر شرکای جهانیبرابر در نظر گرفته شده است.«

مرکل دعوت ترامپ را رد کرد
 »آنگا مرکل«، صدراعظم آلمان دعوت »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور 
آمریکا برای حضور در نشست گروه 7 را رد کرد. پایگاه خبری پولیتیکو 
به نقل از »اس��تفان سیبرت«، س��خنگوی وزارت خارجه آلمان نوشت: 
»صدراعظم از رئیس جمهور ترامپ بابت دعوت برای حضور در نشس��ت 
گروه هفت در پایان ماه ژوئن در واش��نگتن سپاس��گزاری می کند.«وی 
در ادامه گفت: »تا به امروز، ایش��ان با توجه به شرایط مربوط به همه گیری 
جهانی ]بیماری کووید-1۹[ نمی تواند سفر به واشنگتن و حضور شخصی در این 
نشست را قبول کند.« س��خنگوی وزارت خارجه آلمان با وجود این گفته مرکل 
تح��والت مربوط به این بیماری همه گیر را رصد خواهد کرد. دونالد ترامپ پیش 
از این اعام کرده نشس��ت گروه 7 را بهترین فرصت برای بازگشت دنیا به حالت 
عادی می داند. سیاس��ت های بحران س��از آمریکا در جهان موجب ش��ده تا حتی 

متحدان غربی آن نیز به دنبال فاصله گرفتن از آمریکا باشند. 

دولت افغانستان آماده مذاکره با طالبان 
رییس شورای مصالحه ملی افغانستان با اعام آمادگی دولت این کشور 
برای مذاکره با طالبان، گفت که در هفته آینده اعضای این شورا معرفی 
خواهند ش��د. »عبداهلل عبداهلل« از آمادگی هی��ات دولت برای مذاکره 
ب��ا طالبان خبر داد.وی ب��ا بیان اینکه آتش بس س��ه روزه در ایام عید، 
زمینه مناسبی برای آغاز مذاکرات صلح است، گفت: برای شروع مذاکره 
هر لحظه مصمم هس��تیم و در جریان مذاکرات، آتش بس باید برقرار باشد.

عبداهلل افزود: از کشورهای منطقه توقع داریم که در روند صلح همکاری های خود 
را ادامه دهند، چون صلح در افغانس��تان به نفع تمام منطقه است. رئیس شورای 
عالی مصالحه افغانس��تان همچنین خبر داد ک��ه اعضای کمیته رهبری و مجمع 
عمومی ش��ورای عالی مصالحه ملی هفته آینده اعام خواهد شد. وی گفت: اراده 
ش��ورای عالی مصالح��ه ملی این خواهد بود که برای صل��ح پایدار و باعزت برای 

افغانستان از هیچ کوشش دریغ نکند.

همزمان با معطوف ش��دن افکار عمومی به مسئله کرونا و 
بح��ران داخلی آمریکا، جنگنده های متجاوز س��عودی در 
ادام��ه نقض آتش بس ادعایی خود در یمن، اس��تان های 

صعده و حجه را هدف حمات خود قرار دادند.
 جنگنده های متجاوز س��عودی بار دیگر آتش بس ادعایی 

خود در یمن را نقض کردند.
طب��ق اع��ام رس��انه های عرب��ی، مناط��ق مس��کونی در 
اس��تان های صعده و حج��ه هدف س��نگین ترین حمات 
جنگنده ه��ای س��عودی قرار گرفته اس��ت.گفتنی اس��ت، 
حمات س��عودی ها به غیر نظامیان یمنی در حالی ادامه 
دارد که آنها همچنان بر آتش بس ادعایی و دروغین خود 
در یم��ن تأکی��د می کنند. در این میان ی��ک وبگاه یمنی 
از تس��لط ارت��ش و کمیته های مردمی یم��ن بر یک کوه 
راهب��ردی در اس��تان مأرب خبر داد.ارت��ش و کمیته های 
مردمی یمن موفق ش��دند بر کوه ه��ای راهبردی »العلق« 
در شهر »مدغل« در مجاورت شهر »مأرب« )مرکز استان 
مأرب در ش��مال ش��رق یمن( مسلط ش��وند.کوه مذکور 
مشرف بر اردوگاه استراتژیک »ماس« می باشد، اردوگاهی 

که تحت تسلط نیروهای دولت مستعفی یمن است.
در ادامه این گزارش آمده، ارتش و کمیته های مردمی یمن 
اردوگاه ماس را از س��ه جهت محاصره کرده اند و در حال 
پیش��روی در اطراف شهر از سمت جنوب غربی، جنوب و 

شمال هستند .از سوی دیگر، برخی رسانه های یمنی اعام 
کردند، نیروهای س��عودی و کارشناس��ان آمریکایی مراکز 
خود در مأرب را به صورت محرمانه ترک کرده اند. نیروهای 
س��عودی و کارشناسان آمریکایی تجهیزات و مهمات خود 
را در این مراکز رها کرده اند تا نگاه ها به س��مت رفتن آنها 
جلب نشود.نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن طی 
ماه های اخیر پیش��روی های خوبی به سمت استان مأرب 
داشته اند.یک خبرگزاری یمنی از تخلیه مقرهای نیروهای 
س��عودی ائتاف متجاوز و کارشناسان آمریکایی در مأرب 
یمن خب��ر داد.برخ��ی رس��انه های یمنی اع��ام کردند، 
نیروهای سعودی و کارشناس��ان آمریکایی مراکز خود در 
»مأرب« واقع در ش��مال شرقی یمن را به صورت محرمانه 
ترک کرده اند.نیروهای س��عودی و کارشناس��ان آمریکایی 
تجهی��زات و مهمات خود را در ای��ن مراکز رها کرده اند تا 
نگاه ها به س��مت رفتن آنها جلب نش��ود.نیروهای ارتش و 
کمیته های مردمی یمن طی ماه های اخیر پیش��روی های 
خوبی به سمت استان مأرب داشته اند.جرقه اولیه درگیری 
می��ان ارت��ش و کمیته مردم��ی یمن و نیروه��ای ائتاف 
س��عودی در جبهه ه��ای نهم، الجوف و مأرب از بیس��ت و 
هش��تم آذرماه زده ش��د که نیروهای ائتاف س��عودی بر 
خاف آتش بس��ی که برقرار بود به سمت مواضع نیروهای 

صنعاء در »جبل بیاض« پیشروی کردند.

رئیس جمهور آمریکا در یک کنفرانس خبری جمعه گفت 
دولت او ب��رای لغو آنچه »امتی��ازات ویژه« به هنگ کنگ 

خوانده شده اقدام خواهد کرد.
»دونال��د ترامپ«، رئیس جمهور آمری��کا دریک کنفرانس 
خبری جمع��ه گفت به دولتش دس��تور داده روند حذف 

»امتیازات ویژه« هنگ کنگ را آغاز کنند. 
ترامپ این اظهارات را دریک کنفرانس خبری کاخ س��فید 
مطرح کرد و مدعی ش��د چین به وع��ده خود برای حفظ 
خودمختاری هنگ کنگ عمل نکرده اس��ت. او گفت اقدام 
چی��ن علیه هنگ کنگ ب��رای مردم هنگ کن��گ، چین و 
دنیا تراژدی اس��ت.رئیس جمهور آمری��کا گفت: »ما برای 
لغو امتی��ازات ویژه هنگ کنگ اق��دام خواهیم کرد.« وی 
همچنین اضافه کرد واشنگتن تحریم هایی را علیه افرادی 
که ب��ه ب��اور او در نف��ی خودمخت��اری هنگ کنگ نقش 

داشته اند، اعمال خواهد کرد.«
 س��خنان ترامپ س��ه روز بعد از بیانیه »مای��ک پامپئو«، 
وزیر خارجه آمریکا مطرح ش��ده که اعام کرد واش��نگتن 
دیگ��ر خودمخت��اری هنگ کن��گ از چین را به رس��میت 
نمی شناس��د.در متن اطاعیه پامپئو به کنگره آمده است: 
»هفته گذش��ته، کنگره جمهوری  خل��ق چین قصد خود 
را ب��رای تحمی��ل یکجانبه و دلخواهانه ی��ک قانون امنیت 
ملی ب��ه هنگ کنگ اعام ک��رد. تصمی��م فاجعه بار پکن، 

تازه ترین اقدام از مجموعه اقداماتی است که خودمختاری 
و آزادی ه��ای هنگ کنگ را به طرز اساس��ی تضعیف کرده 
و وعده ه��ای خ��ود چین ب��ه مردم هنگ کن��گ ذیل یک 
معاهده بین المللی تنظیم ش��ده در سازمان ملل را -یعنی 
'بیانیه مشترک چین-انگلیس'- زیر سوال می برد.« پامپئو 
خاطرنش��ان کرده وزارت خارجه آمریکا به موجب قوانین 
مصوب این کشور ملزم است وضعیت استقال هنگ  کنگ 
از چین را مورد ارزیابی قرار دهد. او سپس ادعا کرده است: 
»اینجانب بعد از بررس��ی دقیق تحوالت رخ داده طی دوره 
گزارش ده��ی امروز به اطاع کنگره رس��اندم که نمی توان 
قوانین ایاالت متحده آمریکا در قبال هنگ کنگ را به همان 
شکلی که قبل از جوالی 1۹۹7 اعمال می شدند به کار برد. 
هیچ انس��ان عاقلی امروزه ب��ا توجه به واقعیت های میدانی 
نمی تواند اظهار کند که هنگ کنگ خودمختاری زیادی از 
چین دارد.مقامات دولت هنگ کنگ، تصمیم رئیس جمهور 
آمریکا درخصوص لغو امتیازات ویژه این منطقه خودمختار 
را محک��وم کردند. جان لی  وزیر امنیت هنگ کنگ گفت، 
دولت این منطقه زیر بار تهدید ها و فشارهای آمریکا برای 
کنار گذاش��تن قوانین جدید نخواهد رفت.همچنین »ترزا 
چانگ« وزیر دادگس��تری هنگ کنگ، این اقدام ترامپ را 
»کامًا اش��تباه« توصی��ف کرد و گفت قوانی��ن مربوط به 

امنیت ملی این منطقه، ضروری و قانونی هستند.  

اقدام علیه چین با لغو امتیازات ویژه هنگ کنگ کشتار ماموریت جنگنده های سعودی در صعده و حجه


