
دزدی دریایی در مدیترانه 
تنش��ها می��ان ترکیه و یون��ان همچن��ان در حال 
گس��ترش است چنانکه رئیس جمهور ترکیه با بیان 
اینکه کس��ی نمی تواند این کش��ور را به س��واحل 
خ��ود محدود کند، به یونان هش��دار داد که فریب 

حمایت های فرانسه را نخورد.
در ادامه تنش��ها در حوزه ش��رق دریای مدیترانه، 
»رج��ب طی��ب اردوغ��ان« رئیس جمه��ور ترکیه، 
اتحادی��ه اروپ��ا و یونان را ب��ه »دزدی دریایی« در 
مدیترانه متهم کرد.به نوشته روزنامه »دیلی صاباح« 
اردوغان طی س��خرانی در مراس��می حین سفر به 
اس��تان »گیره س��ون«، گفت: »ترکیه ]به کس��ی[ 
اج��ازه دزدی دریایی یا راهزنی در دریاهای س��یاه 
و مدیتران��ه را نمی دهدم.وی توضیح داد: »کس��ی 
نمی تواند ترکیه را، که وس��یع ترین خط ساحلی با 
مدیترانه را دارد، به س��واحل آنتالیا محدود کند. ما 
مصمم هستیم که حقوق دریایی شهروندان خود و 
همچنین مردم جمهوری ترکی قبرس شمالی دفاع 
کنیم«.همچنین وزیر خارجه ترکیه با تهدید مجدد 
یون��ان در بحبوحه تنش ه��ا در مدیترانه، اما گفت 
که آنکارا تمایل دارد با تمام طرف ها جهت کاهش 

تنش ها گفت وگو کند.
در بحبوحه تنش ه��ای آنکارا با آتن بر فعالیت های 
حف��اری در ش��رق دری��ای مدیتران��ه، »مول��ود 
چاووش اوغلو« وزی��ر خارجه ترکیه مجددا یونان را 
تهدید کرد.چاووش اوغلو در نشس��ت خبری گفت: 
»اگر حجم تس��لیحات ]یون��ان[ در جزیره میس از 
میزان توافق شده بیش��تر شود، یونان طرف بازنده 

خواهد بود«.
دولت آنکارا تصمیم گرفت اقدام مناقشه برانگیز خود 
مبنی بر عملیات اکتشافی در شرق مدیترانه را برای 
ی��ک بازه زمانی ۱۰ روزه تمدی��د کند.عروج رئیس 
قرار بود در بازه زمانی ۱۰ تا ۲۳ آگوست )۲۰ مرداد 
تا ۲ ش��هریور( در جنوب ش��رقی جزیره ِکِرت واقع 
در جنوب یونان و در آبهای مشرف به شهر ساحلی 
آنتالیا، تحقیقات اکتش��اف مناب��ع انجام دهد حال 
آنکه ماموریت آن تا امروز ۱۱ ش��هریور تمدید شد. 
در این میان پس از س��ال ها کاهش بودجه دفاعی، 
وزیر دارایی یونان اعالم کرد این کش��ور آماده است 
تا از اوایل امسال بخشی از ذخایر نقدی خود را برای 

حمایت از نیروهای مسلح هزینه کند.

نیمچه گزارش

فرامرز اصغری

لبن��ان در حالی با اعالم مصطفی ادیب به عنوان نخس��ت 
وزیر در مس��یر ثبات سیاسی قرار گرفته است که امانوئل 
ماکرون رئیس جمهور فرانس��ه دیروز ب��رای دومین بار از 
زمان انفجار بیروت چهارم آگوس��ت به لبنان س��فر کرد. 
حال این س��وال مطرح اس��ت که این سفرها تا چه میزان 
تحقق بخش ادعای حل بحران های لبنان باشد؟ ماکرون 
در حالی راهی بیروت ش��د ک��ه ادعای اقدام برای حمایت 

سیاسی و اقتصادی لبنان را مطرح کرده است. لبنان که با 
چالشهای اقتصادی بسیاری مواجه بوده با نفجار مشکوک 
در بندر بیروت با میلیاردها دالر خس��ارت وارد بحران های 
جدیدی شد بگونه ای که حتی دولت این کشور به نخست 
وزیری حس��ن دیاب مجبور به کناره گیری از قدرت ش��د. 
هر چند طرح برخی جریان های سیاس��ی و حامیان غربی 
و عربی آنها برای ایجاد خالء سیاس��ی ناکام ماند اما به هر 
حال لبنان وارد ش��رایط حس��اس سیاس��ی شده است در 
حالی که همزمان باید ب��ا بحران های اقتصادی نیز مقابله 
کند. در این ش��رایط فرانس��ه که سابقه استعماری در این 
کش��ور دارد ادعای اقدام برای رفع بحران های این کش��ور 
را مط��رح و ماکرون رئیس جمهور نیز دو س��فر به لبنان 

داش��ته است. نگاهی به عملکردهای فرانسه در قبل لبنان 
نشان می دهد که آنها بیش از آنکه به دنبال حل چالشهای 
اقتصادی و سیاس��ی این کش��ور باش��ند به دنبال تحمیل 
برخی خواس��ته های اقتصادی و سیاس��ی و حتی امنیتی 
به این کش��ور هستند. در حوزه اقتصادی رسما آنها سلطه 
بر بانک مرک��زی و نحوه هزینه ک��رد کمک های خارجی 
در لبن��ان را در کنار لزوم اج��رای طرح های صندوق بین 
المللی پول که راه دخالت در لبنان را باز می کند، خواستار 
ش��ده اند. در حوزه سیاس��ی نیز آنها ادعای لزوم تش��کیل 
دولت بی طرف را مطرح نموده اند. مفهوم دولت بی طرف 
یعن��ی اینکه لبن��ان در هیچ کدام از مع��ادالت منطقه از 
جمله مقابله با رژیم صهیونیس��تی و تروریسم ایفای نقش 

نکند. هر چند که فرانس��ه ادعای عدم مخالفت با س��الح 
مقاومت را مطرح کرده اما مفهوم دولت بی طرف به منزله 
تحمیل خلع سالح مقاومت لبنان در لوای بی طرفی دولت 
اس��ت. در همین حال فرانس��ه خود را حامی منافع رژیم 
صهیونیستی می داند لذا در لبنان نیز این مالحظات را در 
نظر دارد. با توجه به این شرایط می توان گفت که اقدامات 
فرانسه از جمله سفرهای ماکرون نمی تواند نتیجه چندان 
مثبتی برای لبنان به همراه داشته باشد و ادعای وی مبنی 
بر موثر بودن سفرهایش بیشتر یک ژست سیاسی است تا 
یک حقیقت میدانی چرا که عمال فرانس��ه کارکردی برای 
آرامش و بازس��ازی لبنان نداشته و بیش��تر عنصر بحران 

است تا حل بحران. 

یادداشت

گزارش

همزمان با افزایش قربانیان کرونا و وبا و در حالی که مجامع 
جهان��ی به بهانه ه��ای مختلف از شکس��تن محاصره یمن 
خودداری می کنند، وزارت بهداشت دولت نجات ملی یمن 
بی توجهی فرستاده سازمان ملل به استمرار اقدامات ائتالف 
متجاوز سعودی در توقیف کش��تی ها و آثار فاجعه بارآن بر 

وضعیت بهداشت این کشور را محکوم کرد.
»یوسف الحاضری« سخنگوی وزارت بهداشت دولت نجات 
ملی یمن با اش��اره به گذش��ت چهار م��اه از اقدام ائتالف 
س��عودی در ممانعت از رسیدن کشتی های حامل مشتقات 
نفت��ی به بندر الحدیده و تأثیرات آن بر تأسیس��ات حیاتی 
و خدمات��ی گفت که بیانیه »مارتین گریفیتس« فرس��تاده 
س��ازمان ملل ما را غافلگیر کرد.الحاضری گفت: گریفیتس 
در بیانیه ای درباره اهمیت تأمین س��وخت در یمن، بخش 
بهداش��ت و تأثیرات اقدام ائتالف س��عودی بر این بخش را 
نادی��ده گرفته اس��ت.طبق گزارش وب��گاه »وکالة الصحافة 
الیمنی��ة«، الحاضری افزود ک��ه در بیانیه گریفیتس اوضاع 
فاجعه بار بخش بهداشت در نتیجه استمرار تجاوزات ائتالف 
سعودی و ممانعت از رسیدن مشتقات نفتی به یمن نادیده 
گرفته اس��ت و این امر نیز تصادفی نبوده بلکه عمدا اتفاق 

افتاده تا توجه جامعه جهانی به درد و رنج و فاجعه انسانی 
در یمن معطوف نشود.

او همچنین گفت که اس��تمرار ممانعت از رسیدن مشتقات 
نفت��ی به بندر الحدیده بر ۸۰ درصد بیماران دارای بیماری 
مزمن و وضعیت ساکنان روستاهای دارای شرایط اضطراری 
که از دسترس��ی به خدمات بهداشتی الزم ناتوان هستند، 
تأثیر گذاش��ته است.شرکت نفت دولت نجات ملی یمن در 
صنعا هم اخیرا درباره وقوع فاجعه انسانی در یمن به دلیل 
رو به پایان بودن ذخایر س��وخت این کشور با ادامه توقیف 
۱۵ کشتی حامل سوخت توسط ائتالف سعودی و ممانعت 

از رسیدن آن به بندرالحدیده  هشدار داد.
س��کوت مجامع جهانی در برابر گرسنگی ۲۰ میلیون یمنی 
در حال��ی ادامه دارد ک��ه مقاومت ملت یمن بحران ش��دید 
در ائتالف س��عودی ایجاد کرده اس��ت چنانکه در نهایت شاه 
عربستان سعودی مجبور به تغییر در ساختار نظامی اش شد، 
طی فرمان��ی فرمانده جدید نیروهای ائتالف عربی علیه یمن 
را منصوب کرد. »س��لمان بن عبدالعزیز« ش��اه سعودی پس 
از برکناری »فهد بن ترکی بن عبدالعزیز آل س��عود« فرمانده 
نیروهای مشترک )ائتالف عربی علیه یمن(، فرمانده جدید را 

منصوب کرد.شاه سعودی طی فرمانی اعالم کرد که با پیشنهاد 
»محمد بن سلمان« ولی عهد سعودی مبنی بر تعیین »مطلق 
بن سالم بن مطلق األزیمع« به عنوان فرمانده جدید نیروهای 

مشترک )ائتالف عربی علیه یمن( موافقت کرده است.
رئی��س کمیته عالی انقالب یمن به ص��دور حکم برکناری 
فرمانده نیروهای مش��ترک ائتالف س��عودی و بازجویی او 
واکنش نش��ان داد.»محم��د علی الحوث��ی« رئیس کمیته 
عالی انقالب یمن به حکم »س��لمان بن عبدالعزیز« ش��اه 
س��عودی در برکناری سرلش��کر س��تاد »فهد بن ترکی بن 
عبدالعزیز« فرمانده نیروهای مشترک ائتالف عربی و صدور 
دس��تور بازجویی از او واکنش نشان داد. خبر دیگر از یمن 
آنکه نشست نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه جدید تحت 
رهب��ری »عبدربه منصور هادی« رئیس جمهور مس��تعفی 

یمن با اعضای گروه تحت حمایت امارات، در ریاض برگزار 
شد.نشس��ت بین دولت مس��تعفی یمن به ریاست »معین 
عبدالملک« نخس��ت وزیر مأمور تش��کیل کابینه جدید  با 
رئی��س و اعض��ای هیأت »المجل��س االنتقال��ی الجنوبی« 
)ش��ورای انتقالی جن��وب یمن( در ریاض برگزار ش��د.این 
نشس��ت در حالی برگزار شد که مأرب شاهد درگیری بین 
ارت��ش و کمیته ه��ای مردمی با نیروهای ه��ادی بود.طبق 
گزارش ش��بکه الجزیره، در این نشس��ت درباره اس��تمرار 
رایزنی ه��ا در خص��وص تش��کیل دولت، اخ��راج نیروهای 
نظامی از عدن و انتقال تمامی نیروها به پایگاه هایش��ان در 
جبهه های جنگ توافق شد. خبر دیگر از یمن آنکه جنبش 
انصاراهلل یمن اعالم کرد که ۲۶ تن از اس��رایش در عملیات 

تبادل اسرا با نیروهای دولت مستعفی آزاد شدند.

سفرهای بدون نتیجه 
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همراهی حوزه بالتیک با اروپا علیه بالروس
به دنبال اقدام اروپایی ها برای تحریم بالروس به اتهام تخلف در انتخابات، 
کش��ور های حوزه بالتیک نیز ورود رئیس جمهور و ۲۹ مقام دیگر بالروس 
را به خاک کشور شان ممنوع کردند. لیتوانی، جمهوری استونی و لتونی، 
سه کشور حوزه بالتیک از منع ورود »الکساندر لوکاشنکو«، رئیس جمهور 
و ۲۹ مقام دیگر بالروس به خاک کشور شان خبر داده اند. کشور های حوزه 
بالتیک در حالی ممنوعیت س��فر را علیه مقامات بالروس اعمال کرده اند که 
»هیتاناس ناوس��دا«، رئیس جمهور لیتوانی روز گذشته با اعالم این خبر گفته بود 
این اولین اقدام علیه بالروس خواهد بود و بعد ها بیش��تر می شود. کمیسیون ملی 
انتخابات بالروس، س��ه هفته گذشته الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور فعلی این 
کش��ور را با بیش از ۸۰ درصد آرا پیروز اعالم کرد، اما مخالفان مدعی شده اند که 

»اسوتالنا تیخانوسکایا«، رقیب اصلی او در این انتخابات پیروز شده است.

سوء استفاده آمریکا از مفهوم امنیت ملی 
وزارت خارجه چین با بیان اینکه آمریکا از مفهوم امنیت ملی برای فشار 
آوردن به ش��رکت های چینی سوءاس��تفاده می کند، گفت واشنگتن از 
چنین رفتارهایی به هیچ چیزی نمی رس��د. تصمیم آمریکا برای تحریم 
ش��رکت های چینی با واکنش تند و منفی دولت پکن مواجه شد. »هوآ 
چون یینگ« س��خنگوی وزارت خارجه چین اظهار داش��ت که آمریکا از 
نگرانی ه��ای امنیتی به عنوان بهانه ای برای اقدام علیه ش��رکت های چینی 
اس��تفاده می کند. هوآ در نشس��ت خبری روزانه با بیان اینکه شرکت های چینی 
به صورت کامل از قوانین بین المللی و اصول بازار جهانی تبعیت می کنند، گفت: 
»آمریکا بارها از مفهوم امنیت ملی و قدرت ملی خود سوءاستفاده کرده تا برخی 
شرکت های چینی مشخص را سرکوب کند«. در همین حال وی همچنین افزود: 

»گمان نمی کنم چنین رفتاری هیچ سودی برای آمریکا داشته باشد«.

عفو مخالفان سیاسی دولت ونزوئال 
نی��کالس مادورو رئیس جمه��وری ونزوئال با هدف ایج��اد اتحاد، صلح 
و امنیت در کش��ورش، دس��تور عفو برخی رهبران مخالف سیاس��ی را 
صادر کرده اس��ت. خبرگزاری رسمی ونزوئال )avn( به نقل از خورخه 
رودریگس وزیر ارتباطات و اطالع رس��انی این کشور نوشت: حکم عفو 
برخی مخالفان سیاس��ی در حالی صادر می ش��ود ک��ه ونزوئال این روزها 
و در آس��تانه انتخابات پارلمان و نیز برای مقابل��ه با تحریم های اقتصادی و 
حمالت چندجانبه دشمنان در بحبوحه همه گیری کرونا، بیش از هر زمان دیگر 
ب��ه صلح و وحدت ملی نیاز دارد.این مقام دولت��ی ونزوئال تصریح کرد: این حکم 
عفو به منظور آش��تی ملی برای هدایت تمام اقدامات سیاس��ی به راه صلح آمیز 
قانون اساس��ی و انتخابات دمکراتیک صادر شده و امید است که همه طیف های 

سیاسی اهتمام تمام به آن داشته باشند.

 س�ازمان مل�ل: نماینده عالی س��ازمان ملل در 
امور ائتالف تمدن ها خواس��تار اعالم انزجار رهبران 
مذهب��ی دنیا نس��بت به هتاکی ب��ه عقاید دینی از 
جمله بی احترامی به قرآن ش��د.یک مقام مس��ئول 
س��ازمان مل��ل اقدامات توهی��ن آمی��ز گروه های 
افراطی در سوئد نسبت به کتاب مقدس مسلمانان 
را غی��ر قابل توجی��ه خواند.»می��گل موراتینوس« 
ضم��ن محکوم کردن اق��دام توهین آمیز گروه های 
راس��تگرای افراطی در سوئد درخصوص آتش زدن 
قرآن، آن را حرکتی تحقیرآمیز دانس��ت که نه تنها 

غیر قابل قبول است، بلکه فاقد توجیه است.

 عراق: آمریکا دو س��ایت الکترونیکی وابس��ته به 
گ��روه مقاومت اس��المی کتائب ح��زب اهلل عراق را 

مسدود کرد.
مقام��ات آمریکایی فعالیت دو س��ایت الکترونیکی 
شبکه ماهواره ای »االتجاه« وابسته به کتائب حزب 
اهلل عراق را که در فهرس��ت گروه های تروریس��تی 

واشنگتن قرار دارد، متوقف کردند.

 روسیه: س��فارت روسیه در واش��نگتن از اقدام 
نیرو ه��ای مس��لح آمریکا در برگزاری رزمایش��ی با 
اس��تقرار س��امانه های پرت��اب راک��ت چند گانه در 
جمهوری اس��تونی انتقاد ک��رد و آن را خطرناک و 

تحریک آمیز خواند.
س��فارت روس��یه در این بیانیه این اق��دام آمریکا 
را تحریک آمی��ز و ب��رای امنیت این منطقه بس��یار 

خطرناک دانست. 

 هن�د: در پی تش��دید تنش های م��رزی هند و 
چی��ن، وزارت دف��اع هند از اس��تقرار ۶ راکت انداز 
س��یار با راکت های هدایت شونده »پیناکا« در مرز 
مش��ترک با چین خبر داده است.وزارت دفاع هند 
ط��ی بیانیه ای گفت: »این ش��ش راکت انداز پیناکا 
در مرز های ش��مال و غرب کشورمان به کار گرفته 
خواهند شد تا آمادگی نیرو های مسلح  مان در انجام 

عملیات ارتقا یابد.« 

سکوت کرکننده مجامع جهانی در برابر جنایات ائتالف سعودی همچنان ادامه دارد

ذبح کودکان یمنی
 در راهروهای سازمان ملل

در ادامه واکنش ها به خیانت امارات به فلسطین، نماینده 
جنبش جهاد اسالمی فلسطین در لبنان اقدام عربستان 
سعودی در گشودن حریم هوایی خود در برابر هواپیمای 

رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.
»احسان عطایا« نماینده جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
در لبن��ان اع��الم کرد که اقدام عربس��تان س��عودی در 
گش��ودن حریم هوایی خ��ود در براب��ر هواپیمای رژیم 
صهیونیس��تی تکمیل کننده پروژه عادی سازی روابط با 
دش��من صهیونیستی و یک شکس��ت واقعی برای سران 
این کش��ور به ش��مار می رود.وی افزود: باز شدن حریم 
هوایی عربس��تان در برابر هواپیمای اسرائیلی یک اقدام 
فاجعه بار اس��ت که س��طح شکست س��ران کشورهای 
عربی در برابر دش��من صهیونیس��تی را نشان می دهد.
عطایا بیان کرد: مس��أله خطرناکتر در این شکست، تنها 
ش��کل آن نیست بلکه تسلیم شدن کامل در برابر دولت 
آمری��کا و عادی ش��دن این روابط ب��رای ملت های این 
کش��ورها به ش��مار م��ی رود.وی افزود: ای��ن رژیم های 
عربی دیر یا زود پیامدهای منفی عادی س��ازی روابط با 
دش��من صهیونیستی را خواهند دید.همچنان سخنگوی 
فراکس��یون پارلمان��ی حم��اس ضمن حمله ش��دید به 
امارات، تأکید کرد که حکام این کش��ور، به جای لباس 
عربی، لباس صهیونیس��تی به ت��ن کرده اند.المصری به 
ش��بکه خبری المیادین گفت که ی��ک روز تیره بوده و 

اقدام امارات نیز یک خنجر از پش��ت به ملت فلس��طین 
اس��ت.المصری با تأکید بر اینکه ام��ارات با این اقدامات 
در پی »بزک کردن چهره اس��رائیل« است، گفت: »آنان 
)ح��کام امارات( امروز لباس صهیونیس��تی به تن دارند، 
ن��ه لباس عربی«. همچین ماه��ر الطاهر از رهبران گروه 
»جبهه خلق برای آزادی فلس��طین« گف��ت که ارتجاع 
عرب از س��ال ۱۹4۸ تا کنون در حال توطئه علیه ملت 
فلسطین بوده، ولی این توطئه به صورت مخفیانه صورت 
می گرفت. الزم به ذکر اس��ت همزمان با نخستین پرواز 
رس��می هواپیمای رژیم صهیونیس��تی به امارات، کویت 

عبور این هواپیما از آسمان این کشور را تکذیب کرد.
خب��ر دیگ��ر آنکه کارب��ران ش��بکه های اجتماع��ی و از 
جمله ش��خصیت های برجس��ته اقدام مقامات س��عودی 
در گش��ودن حریم هوایی خود ب��ه روی هواپیمای رژیم 
صهیونیس��تی به مقصد امارات را محکوم کردند.کاربران 
ش��بکه های اجتماع��ی می گوین��د، عربس��تان در حالی 
که از ورود برادران مس��لمان به خاک این کش��ور برای 
انجام مراس��م حج و عم��ره جلوگی��ری می کند و حتی 
ب��ه هواپیماهای قط��ری اجازه عبور از آس��مان  خود را 
نمی دهد، به هواپیمای صهیونیستی اجازه عبور داد. الزم 
به ذکر اس��ت امارات، آمریکا و رژیم صهیونیستی بیانیه 
ای مشترک درباره توافق حاصل شده میان ابوظبی و تل 

آویو صادر کردند.

تاوان سازش  گریبانگیر رژیم های عربی خواهد شد
در ادامه تصورات اس��تعمارگرایانه که سران فرانسه را در 
بر گرفته، رئیس جمهور فرانس��ه س��ه ماه آینده را برای 
ایج��اد تغییرات واقع��ی در لبنان مهم خوان��د و افزود، 
اگر این اتف��اق رخ ندهد اقدامات تنبیه��ی علیه بیروت 
در پی��ش می گیرد که از جمل��ه آنها تحریم طبقه حاکم 

لبنان است.
»امانوئ��ل ماک��رون« رئیس جمه��ور فرانس��ه ک��ه برای 
دومی��ن ب��ار در کمتر از ی��ک ماه به لبنان س��فر کرده، 
در گفت وگوی��ی با وبگاه »پولیتیکو«، س��ران لبنان را به 
نوعی تهدید کرد.وی ضم��ن اعالم این موضوع که برای 
جلوگیری از فروپاش��ی سیاسی در لبنان تالش می کند، 
افزود: س��ه ماه آینده برای ایجاد تغییرات واقعی، اساسی 
است و اگر این اتفاق رخ ندهد من روش خودم را عوض 
می کنم و اقدامات تنبیهی ش��امل لغو برنامه نجات مالی 
بین الملل��ی )برای لبنان( و نی��ز تحریم طبقه حاکم این 
کش��ور را در پیش خواهم گرفت.ماک��رون ادامه داد، از 
فرانسه نخواهید که علیه قدرت سیاسی در لبنان جنگ 
به راه بیندازد زیرا این اقدامی بیهوده و دیوانه وار خواهد 
بود.رئیس جمه��ور فرانس��ه س��پس گفت، قص��د تعامل 
با »مصطفی ادیب« نخس��ت وزیر مکل��ف و همه احزاب 
سیاس��ی لبن��ان در پارلمان از جمله احزاب��ی که با آنها 
هم نظر نیست، دارد.وی گفت، از رهبران احزاب سیاسی 
تعهدات معتب��ری می خواهد مبنی بر اینکه اصالحات را 

در یک جدول زمانی مش��خص ب��رای اجرای تغییرات و 
برگزاری انتخابات پارلمانی طی شش تا دوازده ماه انجام 
خواهن��د داد. روزنامه »فیگارو« در مطلبی با اش��اره به 
س��فر ماکرون در تاریخ شش��م آگوست و یک روز بعد از 
وقوع انفجار مهیب در بند بیروت، نوشت: »وی در پایان 
س��فر خود، آن دس��ته از سران سیاس��ی لبنان را که در 
براب��ر اجرای اصالحات مورد نظ��ر وی مقاومت می کنند 
به تحریم تهدید کرد«.در این میان س��فیر لبنان از سفر 
نخس��ت وزیر ایتالیا به بیروت در هش��تم س��پتامبر )۱۸ 
ش��هریور( خبر داد. ناتوانی غرب در تغییر رویکرد لبنان 
زمانی آشکارتر می شود که یکی از رهبران ارشد جنبش 
حم��اس در گفتگو با رادیو "ص��دای االقصی" تاکید کرد 
که نشس��ت رهبران گروه های فلسطینی در بیروت طبق 

قرار، روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.
خبر دیگر آنکه عون رئیس جمهور لبنان ضمن تأکید بر 
لزوم انجام اصالحات عمیق در سیستم سیاسی، قضایی، 
مالی و اداری این کش��ور، تصریح کرد، تمام مس��ؤوالن 
دخی��ل در انفجار بندر بیروت صرف نظر از نقش یا درجه 
باید مجازات ش��وند.وی تأکید کرد: سلس��له فجایعی که 
لبنان طی ماه های گذشته شاهد آن بود شکست سیستم 
سیاس��ی، قضایی، مال��ی و اداری آن را نش��ان داد، باید 
اصالحات عمیق انجام ش��ود تا امکان برخاستن کشور و 

پاسخ به چالش های ترسناک فعلی به وجود آید.

تکرار مداخالت استعمارگرایانه ماکرون در بیروت

همزمان با انتشار خبر قتل یک سیاه پوست به دسل پلیس، 
در ادامه اعتراضات خیابانی به نژادپرس��تی و بی عدالتی در 
آمریکا، گروهی از مردم لس آنجلس به ایس��تگاه های پلیس 

حمله کردند و پرچم آمریکا را به آتش کشیدند.
 خش��ونت ها و تظاهرات های ضدنژادپرستی اخیرا در شهر های 
مختلف آمریکا جان تازه ای گرفته و به اعتراضاتی که پس از مرگ 
جورج فلوید در این کش��ور به راه افتاد، دامن زده اس��ت.فاکس 
نیوز به نقل از پلیس لس آنجلس گزارش داد دو روز پیش یک 

گروه تقریبا ۵۰ نفره به ایستگاه پلیس این شهر حمله ور شده و 
با پاشیدن رنگ به دیوار های ساختمان این ایستگاه اعتراض خود 
را اعالم کردند. این افراد پرچم آمریکا را نیز به آتش کش��یدند.
پیش از این نیز یک گروه س��یاه پوش و ماس��ک زده در محله 
»ون نویز« لس آنجلس جمع ش��دند و با بستن ایستگاه پلیس 
شعار های ضد پلیس سردادند و پس از آن پرچم آمریکا را از روی 
یکی از میله های مقابل ایس��تگاه باز کردند و به آتش کشیدند. 
آن ها همچنین به یک خودروی پلیس که حامل چندین نفر بود 

حمله ور شدند و آن را از محل فراری دادند.به دنبال اقدام افسران 
پلیس آمریکا در به قتل رس��اندن یک شهروند سیاهپوست در 
»لس آنجلس«، صدها معترض با تجمع در محل حادثه شعارهای 
ضدنژادپرستی سر دادند. پلیس مدعی شده است که زمانیکه 
این فرد سیاهپوس��ت را دس��تگیر می کنند، وی با مشت به 
ص��ورت آنها حمله می کند و  اینکه این فرد سیاهپوس��ت با 
خود سالحی داشته که در حین درگیری با نیروهای پلیس 

ناگهان این اسلحه به روی زمین افتاده است.

  قتل یک سیاهپوست دیگر در 

لس آنجلس اعتراض آمریکایی ها را 

برانگیخت

سوختن پرچم آمریکا در 
آتش خشم مردم آمریکا 


