
 یمن: رئیس کمیته ملی امور اسرای دولت نجات 
ملی یم��ن بر آمادگی ب��رای تبادل اس��را با توجه 
به ش��یوع کرونا تأکید کرد و گف��ت، تأخیر در این 
موضوع به دلیل کارش��کنی ائتالف س��عودی است. 
»عبدالق��ادر المرتض��ی« رئیس کمیت��ه ملی امور 
اس��رای دولت نجات ملی یمن بار دیگر بر آمادگی 

برای تبادل اسرا تأکید کرد.

 پاکستان: مردم پاکستان در راهپیمایی و مراسم 
عزاداری به مناس��بت ۸ ش��وال مصادف با سالروز 
تخریب جنت البقیع، خواس��تار بازسازی حرم ائمه 
اطهار در مدینه ش��دند.مردم پاکستان در شهر های 
مختلف این کش��ور در سالروز تخریب جنت البقیع 
با راه اندازی راهپیمایی و مراس��م عزاداری، نفرت و 

انزجار خود را نسبت به آل سعود اعالم کردند.
در ای��ن مراس��م ک��ه در ش��هر های اس��الم آب��اد، 
راولپن��دی، مولت��ان، الهور و کراچی برگزار ش��د، 
مس��لمانان پاکستانی از سران کشور های اسالمی و 
اعضای س��ازمان کنفرانس اسالمی خواستند که در 
زمینه بازس��ازی مزار اهل بیت، اصحاب و همسران 

پیامبر )ص( در مدینه نقش ایفا کنند.

 برزیل: رئیس جمه��ور برزیل در اقدامی عجیب 
به میان معترضان به دیوان عالی این کش��ور رفت 
و از آنه��ا که به تحقیق��ات دادگاه برزی��ل علیه او 
معترض هس��تند حمایت کرد. »جائیر بولسانورو« 
رئی��س جمهور برزیل به جم��ع معترضان خیابانی 
این کشور پیوست که خواستار توقف روند تحقیات 

دادگاه عالی این کشور علیه او هستند. 

 ازبکس�تان: وزارت دفاع ازبکس��تان از آزمایش 
توپ ه��ای مدرنیزه خ��ودروی 120 میلمتری خبر 
داد.  این نوع س��الح با حضور مقامات ارشد وزرات 
دفاع ازبکستان در مرکز نظامی »کته قرغان« که بر 
روی نفربر زره پوش »بی تی آر-۸0« س��وار هستند، 
آزمای��ش ش��د. گفتنی اس��ت، در س��ال های اخیر 
ازبکس��تان بر مدرنیزه کردن نیروهای نظامی خود 

اقدامات خاصی صورت داده است.

 لبن�ان: رس��انه های لبنانی گزارش کردند بعد از 
درگیری های روز گذشته میان معترضان و نیروهای 
امنیتی، آرامش به مرکز این ش��هر بازگشته است. 
بعد از آنکه تظاهرات کنندگان موفق ش��دند برخی 
موانع آهن��ی مقابل مجلس نماین��دگان )پارلمان( 
را کن��ار بزنن��د و خود را به س��اختمان برس��انند، 
درگیری میان آنان و نیروهای امنیتی در گرفت اما 
اکن��ون آرامش به میدان »النجمه« )محل مجلس( 

بازگشته است. 

 داستان بازداشتی ها در 
زندانهای امارات

فعاالن حقوق بش��ری نس��بت به اوضاع بهداش��تی 
نامناس��ب زندان های امارات در س��ایه گس��ترش 
ویروس کرونا و هم چنین شکنجه زندانیان هشدار 
دادند.فعاالن و نهادهای حقوق بش��ری نس��بت به 
وخامت اوضاع زندانیان در زندانهای امارات هشدار 

دادند.
آنه��ا اعالم کردند که در س��ایه گس��ترش ویروس 
کرونا، تاکنون دست کم ۳0 زندانی به این ویروس 
مرگب��ار مبتال ش��ده اند.این فعاالن حقوق بش��ری 
خاطر نشان کردند که برخی از زندانیان در امارات، 
ب��ه دلیل وخامت اوضاع دس��ت به خودکش��ی می 
زنند.عب��داهلل الطویل یک��ی از فعاالن حقوقی اعالم 
کرد که تمام زندانی��ان در زندان الوثبه در ابوظبی 
باید آزاد ش��وند چرا که ویروس کرونا در این زندان 
به ش��دت گسترش پیدا کرده اس��ت. مرکز حقوق 
بش��ر امارات نی��ز اعالم کرد که عبداهلل الشامس��ی 
در زندان الوثبه به ویروس کرونا مبتال ش��ده است. 
پی��ش از این نیز نهادهای حقوق بش��ر بارها درباره 
وضعی��ت بحران��ی زندانیان در زندان ه��ای امارات 
هش��دار داده اند گزارش ها نش��ان می دهد که این 
افراد در این زندان ها در وضعیت بحرانی قرار دارند 
و بس��یاری از آنها هر روز با شکنجه مواجه هستند. 
الزم به ذکر اس��ت زندان های امارات در یمن نیز با 
چنی��ن وضعیت بحرانی مواجه اس��ت و هزاران نفر 
در این زندان ها در بدترین ش��رایط تحت ش��کنجه 
قرار دارند. س��ازمان ملل باره��ا درباره وضعیت این 
زندانیان هش��دار داده و خواس��تار مقابله جهانی با 

این وضعیت شده است.

نیمچه گزارش

گزارش

یادداشت

س��رکوب و کشتار هزاران نفری مردم آمریکا 
توس��ط گارد ملی در حال��ی همچنان ادامه 
دارد که ملت های جهان نظاره گر ناآرامی های 
مدنی در ای��االت متحده در پی مرگ جورج 
فلوی��د، سیاهپوس��ت بی دفاع آمریکایی به دس��ت افس��ر 

سفیدپوست پلیس هستند.
، به نوش��ته روزنامه تایمز آو ایندی��ا، مرگ فلوید در 2۵ مه 
س��ال جاری میالدی در مینیاپولی��س جدیدترین نمونه از 
مرگ های زنان و مردان سیاهپوس��ت به دست پلیس ایاالت 
متحده است.این اتفاق باعث شده تا اعتراضات گسترده ای در 
سراسر آمریکا و سایر کشورهای جهان برگزار شود؛ در لندن 
هزاران تن در حمایت از معترضان آمریکایی تجمع کردند و 
شعار "هیچ عدالتی! هیچ صلحی!" سر دادند. مردم همچنین 
پالکارت هایی را در دس��ت داش��تند که رویشان نوشته بود 
"چند نف��ر دیگر؟" معترضان همچنین در می��دان ترافالگار 
تجمع کردند، بدون آنکه به قوانین ارائه شده از سوی دولت 
لندن درباره رعایت فاصله گذاری اجتماعی به منظور مقابله 
با ویروس کرونا توجه کنند؛ پلیس هم آنها را متوقف نکرد.در 
این تجمع معترضان به سمت سفارت آمریکا در لندن رفتند 

ک��ه پلیس آن را تحت حفاظت قرار داده بود. پلیس لندن از 
دستگیری 2۳ تن پس از حمله به افسران خبر داد.معترضان 
همچنین در دانمارک در مقابل سفارت آمریکا تجمع کردند 
و پالکارت هایی در دست داشتند که رویش نوشته شده بود 
"کش��تن سیاهپوستان را متوقف کنید."س��فارت آمریکا در 
برلین هم با شعار "عدالت برای جورج فلوید" شاهد اعتراضات 
بود. م��ردم در منطقه کرویتس��برگ برلی��ن پالکارت هایی 
در دس��ت داش��تند که رویش نوش��ته ش��ده بود "سکوت، 
خشونت است"، "پلیس را مس��ئول بدانید" و "با قتل انجام 
ش��ده توسط افسر پلیس با چه کسی تماس می گیرید؟!"در 
چی��ن نیز، اعتراضات با انتقادهای دولت آمریکا از س��رکوب 
اعتراض��ات ض��د دولتی در هن��گ کنگ تالقی پی��دا کرده 
است."هو ش��یجین"، س��ردبیر روزنامه گلوبال تایمز توئیت 
کرد: مقام های آمریکایی حاال شاهد اعتراضات ضد دولتی در 
کشور خودشان هستند. می خواهم از پلوسی و پامپئو بپرسم 
آیا پکن باید از اعتراضات در آمریکا حمایت کند، دقیقا همان 
کاری که آنها در هنگ کنگ می کنند؟روسیه نیز مشکالت 
سیستماتیک در حوزه حقوق بشر در ایاالت متحده را متهم 
اصلی دانست و مرگ این سیاهپوست آمریکایی را جدیدترین 

از سری خشونت پلیس علیه آفریقایی-آمریکایی ها دانست. 
وزارت خارجه روس��یه در بیانیه ای اع��الم کرد:  این رویداد 
نش��ان داد که پلیس آمریکا اغلب اوقات دس��ت به چنین 
جرایم��ی می زند.در برزی��ل هم صدها ت��ن در مقابل کاخ 
دولت��ی ریودوژانیرو دس��ت به تجمع اعتراض��ی زدند و به 
جرایم پلیس برزیل علیه سیاهپوس��تان اعتراض کردند.در 
کانادا، یک اعتراض ضد نژادپرستی به درگیری میان پلیس 
مونترال و برخی از معترضان منجر شد. پلیس از گاز اشک 
آور و اس��پری فلفل برای متفرق کردن معترضان استفاده 
کرد. معترضان شیشه ها را شکستند و آتش سوزی هایی هم 
رخ داد.خبرگزاری آسوش��یتدپرس گزارش داد که ش��مار 
بازداشتی های اعتراضات جاری در ایاالت متحده به ۴100 
نفر افزایش یافته است. به نوشته خبرگزاری »اسپوتنیک« 
چندین خودرو بیرون محوطه کاخ س��فید به آتش کشیده 
ش��ده و نیروه��ای امنیتی نیز تمام چراغ ه��ای بیرونی این 
س��اختمان را خاموش کرده اند.مردی در جریان اعتراضات 
در یکی از محله های مرکز ش��هر لس آنجلس، مورد اصابت 
گلوله قرار گرفت و جان باخت.یک کامیون حمل س��وخت 
ب��ه جمعیتی که در یک بزرگراه میان ایالتی نزدیک ش��هر 

مینیاپولیس، تجمع کرده بودند، حمله کرد. ش��بکه خبری 
»ان بی سی نیوز« با توجه به گزارش هایی که از پلیس شهر 
مینیاپولیس به دس��ت آورده اس��ت نوشت،  افسران پلیس 
این شهر در ایالت مینه سوتا، از سال 201۵ تاکنون، حداقل 
2۳7 ب��ار بر گ��ردن افراد مختلف فش��ار وارد آورده که در 
16 درصد از این موارد، به بیهوش��ی این افراد منجر ش��ده 
اس��ت.  بیش از ده ه��ا تن از مقامات پلی��س و متخصصان 
اجرای قانون به ان بی س��ی نیوز گفته اند ک��ه تاکتیک زانو 
زدن ب��ر گردن افراد را نه این افس��ران پلیس یاد گرفته اند 
و نه از س��وی نهادی تحریم ش��ده  است. ان بی سی نیوز در 
ادامه نوش��ت، به کار بردن این تاکتیک که با نام »چاوین« 
مرسوم شده است از س��وی اداره پلیس مینیاپولیس مجاز 
نیس��ت. آمار و اطالعات پلیس مینیاپولیس نشان می دهند 
تاکتی��ک زانو زدن بر گردن اف��راد بعد از اینکه این افراد پا 
به فرار می گذاشته اند، انجام شده است. این آمار و اطالعات 
همچنین نش��ان می دهد که س��ه پنجم از افرادی که این 
تاکتیک بر روی آنها پیاده ش��ده و در نتیجه به بیهوش��ی 
این افراد منجر شده، سیاه پوست بوده اند و تنها ۳0 درصد 

سفید پوست بوده اند.

علی تتماج 

آمریکا همواره از سیاس��ت بازی توافقات دو مرحله ای برای 
رس��یدن به اهدافش اس��تفاده کرده اس��ت. این روند را در 
توافق اسلو میان صهیونیس��ت ها و تشکیالت خودگردان با 
محوریت توافق اولیه بر س��ر کلی��ات و ادامه مذاکرات برای 
س��ه اصل مرزهای 1967، مسئله قدس و بازگشت آوارگان 
مش��اهده کرد که مولفه ای برای اشغالگری صهیونیست ها 
در ل��وای مذاکره ش��د. آمریکا در قبال افغانس��تان نیز این 
ب��ازی را اجرا ک��رده و توافقنامه کابل – واش��نگتن را می 

توان نمودی از آن دانس��ت. اما نکته مه��م طراحی آمریکا 
ب��رای تکرار این رویه در عراق اس��ت. در حالی بر اس��اس 
توافق 2011 بغداد – واش��نگتن نیروه��ای آمریکایی باید 
کامل از عراق خارج ش��وند اما وانش��گتن تالش دارد  تا با 
بازگش��ایی دوباره این پرونده به حضور بلند مدت در عراق 
بپ��ردازد. مذاکرات راهبردی میان عراق و آمریکا از 1۴ روز 
دیگردر بغداد آغاز خواهد ش��د. اگرچ��ه دولت جدید عراق 
هن��وز اعضای تی��م مذاکره کننده این کش��ور در مذاکرات 
را تعیین نک��رده، لیکن گفته می ش��ود مصطفی الکاظمی، 
نخس��ت وزیر عراق در تالش اس��ت با معرفی سریع تر وزیر 
خارجه پیشنهادی خود به پارلمان، سرپرستی هیئت عراقی 

مذاکره کننده را به او واگذار کند.
مقام��ات آمریکایی بر این واقعی��ت وقوف دارند که اکثریت 
سیاس��ت مداران طیف های مختلف در عراق و قاطبه مردم 

چنانچه مصوبه پارلمان این کشور مبنی بر خروج نیروهای 
نظامی خارجی از عراق مش��خص کرده، خواس��تار کاهش 
رواب��ط با آمریکا به ویژه خروج س��ریع نیروهای نظامی این 
کش��ور از خاک عراق هس��تند. بر این اس��اس  آمریکا باید 
مولفه ای برای اجرای این س��ناریو بیاب��د. مهمترین رخداد 
و بهان��ه ای ک��ه می تواند توجیه گر تداوم حض��ور آمریکا در 
ع��راق و تقویت طی��ف کم تع��داد سیاس��ت مدارن عراقی 
هوادار همکاری نزدیک با آمریکا باش��د، مس��ئله مبارزه با 
تروریسم و مشارکت آمریکا در امنیت عراق است. بر اساس 
اس��ناد و ادله غیر قابل خدشه، دولت آمریکا و متحدان این 
کش��ور که در قالب ائتالفی نظامی برای مبارزه با تروریسم 
در عراق حضور دارند در طول س��ال های گذش��ته به جای 
مبارزه جدی با داعش مس��یر مدیریت تروریسم در منطقه 
و از جمل��ه در ع��راق را دنبال ک��رده و از ای��ن اهرم برای 

افزایش فش��ارهای سیاس��ی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی 
به کشورهای منطقه بهره برداری کرده اند.اوج گیری اقدامات 
تروریستی در آستانه گفتگوهای راهبردی بغداد و واشنگتن 
موضوعی نیست که بتوان آن را در چارچوب تئوری تصادف  
تحلی��ل کرد. بر اس��اس گزارش ها از منابع موثق، مقایس��ه 
فعالیت های تروریس��تی داعش در ۴ ماهه اول سال 2019 
میالدی نسبت به مدت مشابه در سال2020 از افزایش ۴۴ 
درصدی این اقدامات خبر می دهد. بر این اس��اس می توان 
گفت که آمریکا به دنبال تکرار سیاس��ت صهیونیست ها در 
توافق اسلو است که با نام بازنگری در توافق بغداد- واشنگتن 
برای مقابله با تروریسم صورت می گیرد. مسئله ای که قطعا 
مغایر با خواست ملت عراق است و دولتمردان بغداد نیز برای 
تحقق مطالبات مردمی رویکرد به اخراج نیروهای آمریکایی 

را بهترین گزینه ارزیابی می کنند. 

تکرار معاهدات دو مرحله ای 
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هیأت سازمان ملل بی طرفانه عمل کند
»حسن کریم الکعبی« معاون اول رئیس پارلمان عراق از هیأت سازمان 
ملل در این کش��ور خواس��ت ضمن آنکه بی طرفانه عمل خواهد کرد از 
دولت بغداد در زمینه ه��ای مختلف حمایت به عمل آورد. وی افزود: از 
هیأت س��ازمان ملل در عراق می خواهی��م بی طرفانه و حرفه ای عمل 
کرده و از موارد منفی در عملکرد خود طی دوره گذش��ته در عراق عبور 
کند. عملکرد این هیأت باید در راس��تای احترام کامل به حاکمیت عراق و 
رهبران آن باش��د. وی گفت: بر اس��اس قوانین بین المللی نباید در امور داخلی 
عراق مداخله شود. همگان باید برای تقویت گفتگوهای سیاسی فراگیر برای حل 
و فصل تمام مسائل تالش کنند. وی در ادامه افزود: هیأت سازمان ملل حمایت 
های الزم را از دولت عراق در زمینه مسائل مربوط به امنیت مرزها و کمک های 

بشر دوستانه و بازگشت آوارگان به عمل آورد.

شهادت عکاس شبکه »المسیره« 
ش��بکه »المس��یره« یمن اعالم کرد، »عبداهلل عسکر مجلی« از عکاسان 
این شبکه هنگام انجام »رسالت رسانه ای-جهادی« خود در میدان نبرد 
در استان »الجوف« )در شمال یمن(  به شهادت رسیده است.در همین 
حال المس��یره افزود، شهادت وی پس از یک زندگی جهادی و شرکت 
در جبهه های مختلف و مستند کردن جنایات ائتالف سعودی در الجوف 
رخ داد. »اتحادیه رسانه های یمن« شهادت عبداهلل عسکر را تسلیت گفت و 
در پیامی که برای همبس��تگی با شبکه المسیره صادر کرده، ادامه هدف گرفتن 
س��ازمان های رسانه ای و اصحاب رس��انه توس��ط ائتالف متجاوز را محکوم کرد. 
اتحادیه رسانه های یمن بر ادامه تالش ها برای رصد تجاوزات ائتالف سعودی علیه 
رس��انه ها و فعاالن رسانه ای و حفظ حق پیگیری این موضوع در برابر دادگاه های 

بین المللی تأکید کرد.

ادعای ماس برای میانجی گری 
وزیر خارجه آلمان از تصمیم این کش��ور برای میانجی گری بین آمریکا و 
چین خبر داد. »هایکو ماس« در مصاحبه  با یکی از رس��انه ها گفته برلین 
در زمان ریاس��ت اتحادیه اروپا، تالش خواهد کرد تا بین ایاالت متحده و 
جمهوری خلق چین میانجی گری کند.هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، به 
»فونکه« یک گروه رسانه ای، گفته است: افزایش تضاد منافع بین آمریکا و 
چین به شکلی آشتی ناپذیر، به ویژه برای ما اروپایی ها فاقد هرگونه منفعتی است.

به گزارش خبرگزاری آلمان ماس افزوده اس��ت که جهان نباید به دو بخش چین و 
آمریکا تقسیم شود. او همچنین تاکید کرده که چالش هایی در برابر آلمان در روند 
ریاس��ت دوره ای بر اتحادیه اروپا قرار دارد، ریاستی که از اول ژوئیه، یک ماه دیگر و 
برای مدت ش��ش ماه شروع می شود. وی گفت که نشست از پیش برنامه ریزی شده 

بین اتحادیه اروپا و چین در ماه سپتامبر همچنان پابرجاست و برگزار خواهد شد.

سرکوب همچنان تنها پاسخ دولتمردان ایاالت متحده به اعتراض های مردمی است 

 صف آرایی تونس در برابر 
اشغال نظامی 

در حالی مردم تونس از اهداف قیام علیه بن علی را 
داش��تن استقالل عنوان کرده اند که آمریکا به دنبال 
اشغال نظامی این کشور که با واکنش یمنی ها مواجه 
ش��ده است چنانکه احزاب سیاس��ی تونس به اخبار 
منتش��ر ش��ده در خصوص احتمال اع��زام نیروهای 

آمریکایی به این کشور واکنش نشان دادند.
احزاب سیاس��ی تونس با صدور بیانیه های جداگانه 
اع��الم کردند که با هرگونه حضور نظامی آمریکا در خاک این کش��ور مخالف 
هس��تند.آنها خاطر نش��ان کردند که این اقدام نقض آشکار حاکمیت تونس و 
کشاندن این کشور به درگیری ها در لیبی به شمار می رود. در همین حال در 
ادامه احزاب تونس اعالم کردند که باید در برابر چنین اقداماتی ایستاد و اجازه 
ن��داد تا تونس به پایگاه نظامی آمریکایی ها برای مداخله در لیبی و تبدیل آن 

به سوریه جدید شود. 
 )AFRICOM( پی��ش از این مرکز فرماندهی نیروه��ای آمریکایی در آفریقا
اع��الم ک��رده بود که احتمال آن وج��ود دارد تا ارتش آمریکا ب��ه بهانه ادعای 
حضور نظامی روسیه در لیبی و جهت رفع نگرانی های امنیتی در منطقه اقدام 
به اعزام و اس��تقرار نیروهای نظامی در تونس کند.ژنرال »اس��تفان تاونسند« 
فرمان��ده )آفریکم( در گفتگو با وزیر دف��اع تونس اظهار کرد که ایاالت متحده 
ممکن اس��ت برای مقابله با تهدید روسیه در منطقه اقدام به آموزش نیروهای 

ارتش در تونس کند.
بع��د از آن بود که س��فارت آمریکا در تونس با ص��دور بیانیه ای اعالم کرد که 
نیروهایی که قرار است از سوی آمریکا در این کشور عربی مستقر شوند نظامی 
و رزمی نبوده بلکه نیروهای امنیتی آموزش��ی هستند. این بیانیه در واقع برای 
توضی��ح بیانیه اخیر مرکز فرماندهی نیروهای آمریکایی در آفریقا صادر ش��ده 
اس��ت. سفارت آمریکا خاطرنشان کرد که یک یگان آموزشی کوچک به تونس 
اعزام می شود و قرار نیست نیروهای رزمی و نظامی به این کشور اعزام شوند.

 پاسخ قاطع چین به 
اقدامات آمریکا 

در ادامه واکنش ها به دخالت های آمریکا در امور هنگ 
کن��گ، وزارت ام��ور خارجه چین هش��دار داد که به 
صورت قاطعانه با تالش ه��ای آمریکا برای لطمه زدن 

به منافع امنیتی چین مقابله خواهند کرد.
»ژائو لی جیان« سخنگوی وزارت خارجه چین در جمع 
خبرنگاران ضمن انتقاد از تصمیم اخیر واش��نگتن در 
لغو کلیه امتیازهای ویژه تجاری و مسافرتی برای هنگ 
کنگ و اقداماتی علیه دانش��جویان و ش��رکت های چینی هشدار داد که قاطعانه 
اقدام��ات متقابلی را علیه اینگونه اقدامات آمریکا انجام خواهند داد.س��خنگوی 
وزارت خارج��ه چین تصریح کرد که هردو کش��ور آمری��کا و چین می توانند از 
هم��کاری دوجانبه منفعت حاصل کنند اما پکن قاطعانه از امنیت و منافع خود 
دفاع خواهد کرد. آمریکا بیش��ترین س��هم در حمایت مالی از سازمان بهداشت 
جهانی را دارد و انتظار می رود خروج این کشور باعث تضعیف سازمان بهداشت 
جهانی ش��ود. در س��ازمان جهانی بهداشت 19۴ کشور عضویت دارند و به گفته 
ترامپ آمریکا هر ساله حدود ۴۵0 میلیون دالر به این سازمان پرداخت می کند. 
مقام های آمریکای��ی از جمله »مایک پامپئو« وزی��ر خارجه ایاالت متحده طی 
هفته ه��ای اخیر بارها مدعی ش��ده اند که دالیل متعددی وجود دارد که نش��ان 
می دهد منشأ ویروس کرونا، آزمایشگاهی در ووهان چین بوده و دولت پکن اجازه 
ورود کارشناسان سازمان بهداشت جهانی به آزمایشگاه ووهان را نداده است.  با 
ش��دت گرفتن تنش ها بین آمریکا و چین، تعدادی از قانونگذاران کنگره ایاالت 
متحده درصدد منع کردن حضور آمریکایی ها در شرکت های خارجی هستند که 
به گفته آنها با ارتش چین ارتباط دارند. رویترز از رویت سندی از طرح تعدادی 
از قانونگ��ذاران کنگره آمریکا خبر داده که طبق آن س��رمایه گذاری آمریکایی ها 
در ش��رکت های دفاعی خارجی که با ارتش چین ارتب��اط دارند، ممنوع خواهد 
ش��د. از س��وی دیگر دولت ژاپن با ابراز نگرانی از وضعیت ناآرام روزهای اخیر در 

هنگ کنگ، گفت، ثبات در این منطقه برای توکیو مهم است.

 کمپین "فلوید فلسطینی" علیه 
رژیم صهیونیستی

فعاالن فلس��طینی در کنار جنایت های آمریکا علیه 
سیاه پوس��تان به منظور برجسته کردن جنایت های 
نژادپرستانه ای که رژیم اشغالگر صهیونیستی در حق 
فلس��طینیان مرتکب می شود یک کمپین بین المللی 
راه اندازی کردند. ای��ن فعاالن می گویند، اتفاقی که 
ب��رای جورج فلوید، س��یاه پوس��ت آفریقایی تبار در 
آمریکا افتاد و به دست پلیس آمریکایی به قتل رسید 
همواره توسط اشغالگر صهیونیستی تکرار می شود که به قتل روزانه فلسطینیان 
عادت کرده  است همانگونه که ایاد الحالق، جوان معلول فلسطینی را چند روز 
پیش به شهادت رساند. این کمپین بین المللی در توییتر به زبان انگلیسی ساعت 
هفت عصر به وقت قدس اشغالی با هشتگ "PalestinianLivesMatter"و 
"BlackLivesMatter"  راه اندازی ش��د. پیش از این رژیم صهیونیستی ایاد 
الحالق را در مس��یر "باب االسباط" قدس اشغالی هنگامی که در حال رفتن به 
مدرسه بود، به شهادت رساند. خبر دیگر آنکه جنبش مقاومت اسالمی فلسطین 
بیانیه ای را در گرامیداش��ت سالگرد شهادت تعدادی از فعاالن مدنی در کشتی 
مرمره منتشر کرد. جنبش مقاومت اسالمی فلسطین در بیانیه ای مطبوعاتی با 
گرامیداش��ت دهمین سالگرد شهادت تعدادی از فعاالن مدنی در کشتی مرمره 
از سوی عناصر رژیم صهیونیستی، آن ها را الگوی همه امت اسالمی در دفاع از 
آرمان فلسطین برشمرد. خبر دیگر آنکه صدها نفر از مردم فلسطین در مراسم 
تش��ییع جوان فلسطینی که ناجوانمرانه به دس��ت نظامیان رژیم صهیونیستی 
به ش��هادت رس��یده بود ش��رکت کردند. خبر دیگر آنکه رئیس اتاق تجاری و 
صنعتی عربی در قدس اشغالی )یک نهاد غیر دولتی( در مصاحبه با خبرگزاری 
فلسطینی وفا تصریح کرد که شهرداری قدس اعالم کرده است که کمیته برنامه 
ریزی وابسته به دولت اسرائیل با تخلیه و تخریب حدود 200 تاسیسات تجاری 
و صنعتی در منطقه صنعتی در محله وادی الجوز در قدس اشغالی تا پایان سال 

جاری میالدی موافقت کرده است.

خیزش جهانی علیه 
نژادپرستی حاکم  برآمریکا


