
 محرومیت مسلمانان کشمیر 
از حقوقشان

گروه های حقوق بش��ری می گوین��د، قوانین جدید 
اعمال ش��ده از سوی دولت هند در جامو و کشمیر 
باعث ش��ده تا بس��یاری از ساکنان مس��لمان این 
منطق��ه از حقوق خ��ود محروم ش��وند و به گفته 
سکنه، حزب حاکم هند بر اکثریت مسلمان منطقه 

غلبه کرده است.
س��کنه جام��و و کش��میر، دهلی ن��و را ب��ه ارتکاب 
بی عدالتی های گسترده ش��امل آدم ربایی و شکنجه 
اقلیت ها برای از بین بردن هویت و ش��خصیت مردم 
منطق��ه متهم کرده ان��د.در گ��زارش ۱۹۶ صفحه ای 
اعضای گروه همبس��تگی جامو و کش��میر و نشست 
مردم پاکستان-هند برای صلح و دموکراسی با عنوان 
"محاصره: یکس��ال از لغو وضعیت ویژه گذش��ت" که 
روز جمعه منتش��ر شد، وقایع از دید شاهدان عینی و 
یافته هایی گزارش ش��ده که بر اساس آن، دولت هند 
قوانین پایه ای و ارزش های قانون اساسی و آزادی های 
تضمین ش��ده مردم در جامو و کشمیر را نقض کرده 
اس��ت. ریتا مانچاندا، مولف گزارش گفته که تیم های 
حقیقت یاب در قالب کمیس��یون تحقیق و تفحص 
ش��امل خبرنگاران، فعاالن حقوق بشر و اجتماعی در 
کنار محققان کار کرده اند. در پنجم اوت ۲۰۱۹، دولت 
هند وضعیت ویژه جامو و کش��میر را لغو کرد که بر 
اساس این وضعیت کشمیر می توانست قانون اساسی، 
پرچ��م و پارلمان خود را داش��ته باش��د و این یعنی 
استقالل قانونی از پارلمان هند. این اقدام با انتقادهای 
شدیدی همراه شد. دولتمردان هند در حالی با ادعای 
پایان دادن به بحران کشمیر خودمختاری این منطقه 
را لغو کرده اند که در طول یک س��ال گذش��ته هیچ 
امکانات��ی به این منطقه داده نش��ده و در یک فضای 
امنیتی ساکنان آن به سر برده اند که بر رنج آنها افزوده 
اس��ت. نکته قابل توجه آنکه کشورهای غربی مدعی 
حمای��ت از حقوق بش��ر نیز در برابر این س��رکوب ها 

سکوت کرده و حتی به حمایت از هند پرداخته اند. 

نیمچه گزارش

سعودی مست در بندر بیروت 

انفجاری خونین با هزاران قربانی س��ه ش��نبه شب 
هفته گذش��ته بندر بیروت را لرزاند. در کنار آنچه 
این روزها در لبنان در جریان اس��ت یک نکته قابل 
توجه است و آن نوع رفتار عربستان است. از همان 
لحظه نخست اعالم انفجار، شبکه العربیه و کاربران 
س��عودی در فضای مجاری، سیاس��ت نسبت دادن 
انبار منفجر شده به حزب اهلل لبنان را مطرح و ادعا 
کردند که مهمات و موش��ک های حزب اهلل موجب 
این انفجار شده است. این جوسازی در حالی صورت 
که از یک س��و مقامات لبنان و از سوی دیگر سید 
حس��ن نصراهلل دبیر کل حزب اهلل که جهانیان وی 
را مرد وعده های ص��ادق می دانند که هرگز خالف 
حقیقت سخن نمی گوید، رسما این ادعا را تکذیب 
کرده اند. با توجه به این ش��رایط این س��وال مطرح 
اس��ت که چرا س��عودی چنین جو رس��انه ای را در 

پیش گرفته و چه اهدافی را دنبال می کند؟ 
نگاهی بر روابط لبنان و عربس��تان نش��ان می دهد 
که س��عودی هم��واره خود را ارباب لبنان دانس��ته 
و با ابزارهای سیاس��ی و اقتص��ادی به دنبال حذف 
اس��تقالل لبنان بوده اس��ت. مقابله ب��ا حزب اهلل و 
جری��ان مقاومت، حمای��ت از جریان ۱4 مارس که 
نتیجه آن به قدرت رس��یدن افرادی همچون سعد 
حریری بوده اس��ت، همراهی با آمریکا برای ایجاد 
بح��ران اقتصادی و امنیتی در لبنان با هدف همراه 
س��اختن لبنان با سعودی در اتحادیه عرب، بخشی 
از سیاس��ت های عربستان در قبال لبنان را تشکیل 
می ده��د. با توجه به رویکرد مس��تقل دولت جدید 
لبنان به نخست وزیری حسان دیاب می توان گفت 
رفتار س��عودی نوعی انتقام گیری از دولت مستقل 
لبنان اس��ت که البته با همراهی آمریکا و فرانس��ه 

صورت می گیرد.
 نکت��ه مهم دیگ��ر آنکه انفج��ار برگرفت��ه از مواد 
منفجره ای بوده که از موزامبیک حمل می ش��ده و 
در زمان نخس��ت وزیری سعد حریری به مصادره و 
انبار ش��ده بود در همین حال اسکله و بندر بیروت 
تحت اداره جریان ۱4 مارس قرار دارد. افشای این 
حقیایق هزینه های سنگینی برای جریان ۱4 مارس 
طرفدار سعودی و غرب به همراه دارد، لذا سعودی 
با متهم سازی حزب اهلل به دنبال دادن آدرس غلط 
و پنهان سازی این حقایق است تا شاید با این حربه 

از محاکمه مهره هایش در لبنان جلوگیری نماید. 
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بن��در بیروت با انفجاری به وس��عت انفجار بمب اتم چنان 
لرزید که جهانی را به لرزه درآورد. انفجاری با صدها کشته 
و هزاران مصدوم و صده��ا هزار آواره که به اذعان مقامات 
لبنانی و آگاهان اقتصادی پیامدهای آن تا س��الها می تواند 

برج��ای بماند و لبنان همچنان از پس لرزه های به لرزه در 
آید. نکته قابل توجه آنکه یکی از واکنش های صورت گرفته 
در قبال ای��ن انفجار اعالم برگزاری نشس��ت پاریس برای 
حمایت از لبنان بوده است. حال این سوال مطرح است که 
آیا این نشس��ت می تواند گره گشای وضعیت بحرانی لبنان 
باشد؟ پاسخ به این پرسش از چند منظر قابل توجه است. 
نخس��ت آنکه نشس��ت های کمک  به لبنان صرفا معطوف 
به بحران کنونی نبوده اس��ت چنانکه در سال ۹8 نشست 
گ��روه بین المللی حامی لبنان در پاریس برگزار ش��د و در 
فروردین ۱3۹7 نیز نشس��ت س��دره با محوریت لبنان در 
فرانس��ه برگزار و حاظران به پرداخ��ت ۱۱ میلیارد دالر به 
لبنان متعهد ش��دند. به اذعان مقامات لبنانی هیچ کدام از 
این وعده ها اجرایی نش��ده و نشست های مذکور صرفا یک 
ژس��ت سیاسی بوده اس��ت که حاصلی برای لبنان نداشته 

است. دوم آنکه میزبان این نشست فرانسه است. فرانسه ای 
که چندی پیش لودریان وزیر خارجه اش در سفر به لبنان 
انجام اصالحات سیاس��ی و اقتصادی به خواس��ت فرانسه، 
خلع س��الح مقاومت با تغییر ماموریت نیروهای س��ازمان 
مل��ل ) یونیف��ل( از حفظ صل��ح به خلع س��الح مقاومت، 
قطع روابط با س��وریه و مشارکت در تحریم های سزرا علیه 
دمشق، تش��کیل دولت به خواست فرانسه با محوریت ۱4 
مارس، را ش��رط اجرای تعهدات فرانس��ه و حتی صندوق 
بین المللی پ��ول در قبال لبنان معرفی کرد. مکرون رئیس 
جمهور فرانس��ه نیز در حالی پنجشنبه به لبنان سفر کرد 
ک��ه در کالمی تهدید آمی��ز یک ماه به لنبان فرصت داد تا 
تمام خواس��ته های فرانسه را اجرا نماید در غیر این صورت 
او بازخواهد گش��ت و پاسخی سخت به بیروت خواهد داد. 
رفتار فرانسه نشان می دهد که نه به دنبال حل بحران لبنان 

بلکه به دنبال اس��تعمار و استثمار آن است و نشست های 
مذکور نیز صرفا ابزار فش��اری برای تحقق این امر اس��ت. 
س��وم آنکه حاضران در نشس��ت پاریس شامل کشورهایی 
مانند آمریکا و سعودی هستند که جز ویران سازی و سلطه 
بر لبنان کارکردی نداش��ته اند و در همین انفجار بیروت با 
جوسازی رسانه ای علیه حزب اهلل به دنبال منافع خویش به 

جای یاری به لبنان بوده اند. 
ب��ا توجه به این حقایق می توان گفت که نشس��ت پاریس 
نمی تواند گره گش��ای مش��کل لبنان باش��د چرا که بانیان 
نشست خود ریشه بحران لبنان هستند و نمی توانند نقش 
ناجی را ایفا کنند. آنها به دنبال بهره گیری از این نشس��ت 
برای اعمال فشار بر لبنان هستند تا استعماری نوین را بر 
این کش��ور که با رویکرد به مقاومت س��عی در رسیدن به 

استقاللی پایدار دارد را رقم زنند. 
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لبن��ان در حالی نیازمند یاری صادقانه جهانی 
ب��رای عبور از فاجعه انفجار بیروت اس��ت که 
برخی از کش��ورها هچون فرانسه و سعودی با 
جوسازی رسانه ای و رفتارهای استعمار گرایانه 
که ماکرون در سفر به لبنان از خود نشان داد، 
به دنبال آتش افروزی بر ویرانه های بیروت در 

جهت منافع سلطه گرایانه اشان هستند.
لبنان ک��ه روزی عروس خاورمیانه نامیده می 
شد این روزها با دردی بزرگ با هزاران قربانی 
مواجه شده است. مصیبتی که قطعا به تنهایی 
ت��وان عبور از آن را ن��دارد و حمایت صادقانه 
و همه جانب��ه جامعه جهانی را طلب می کند. 
ام��ا در این میان برخی از کش��ورها به دنبال 
سوء اس��تفاده از این مصیبت برای رسیدن به 
اهدافی هستند که تا کنون به آن دست نیافته 
اند. ش��اید بتوان گفت عربستان و عربستان به 
دلیل جایگاه س��نتی که ب��رای خود در لبنان 
قائل هس��تند نق��ش محوری ای��ن جریان را 
ایفا می کنند که در بعد رس��انه ای عربس��تان 
با متهم س��ازی واه��ی حزب اهلل و فرانس��ه با 
ادعاهای اصالحاتی در سفر ماکرون به بیروت 
آن را دنب��ال می کنند. نکت��ه قابل توجه آنکه 
کش��ورهای عربی و غربی مدع��ی حمایت از 
لبنان تاکنون گامی برای بداشتن تحریم های 
لبنان برنداشته و بر استمرار آنها تاکید دارند. 
فرانسه که سابقه ای طوالنی در استعمار لبنان 
دارد ماموریت هدایت اجرای س��ناریوی جدید 
علی��ه این کش��ور را به دس��ت گرفته اس��ت. 
»ج��ورج مالبورن��و« روزنامه نگار فرانس��وی به 
نقل یک منبع حاضر در نشست های »امانوئل 
ماکرون« رئیس جمهور فرانسه در بیروت خبر 
داد ک��ه او برخی مقامات لبنان��ی را تهدید به 
تحریم کرده است. ماکرون که به گفته بسیاری 

از تحلیلگران همچنان لبنان را مستعمره کشور 
خ��ود می دان��د، در بازدید از مناطق یادش��ده 
با جمع��ی مواجه ش��د و به آنها گف��ت که از 
»ابتکاری سیاس��ی« رونمای��ی خواهد کرد او 
همچنین در اظهاراتی عجیب و دیکته وار گفت 
که باید بر فرهنگ و آزادی بیان جوانان لبنانی 
تمرکز کرد.  در همین حال در چارچوب تکرار 
آنچه در سال ۲۰۰5 در قابل ترور رفیق حریری 
روی داد و زمینه ساز دخالت خارجی در لبنان 
شد رئیس جمهور فرانسه طی نشست خبری 
در لبنان، خواستار انجام تحقیق بین المللی در 

حادثه انفجار بیروت شد.
در کنار فرانس��ه، س��عودی نیز نق��ش نیابتی 
ب��رای بح��ران س��ازی در لبنان ب��ا محوریت 
اقدام علیه حزب اهلل را اجرا کرده اس��ت. عامل 
لبنان��ی »جری ماه��ر« که خ��ود را خبرنگار 
معرفی می کند و دش��من سرسخت حزب اهلل 
به ش��مار می رود در توییتی مدعی ش��د باید 
یک تحقیقات بین المللی ش��فاف درباره اینکه 
چه کسی مواد با قابلیت انفجار باال را در بندر 
بیروت ذخیره کرده و اینکه چه کسی از بندر 
بیروت برای عبور س��الح غیرقانونی اس��تفاده 
می کند، انجام شود.فراکسیون المستقبل هم 
خواستار مش��ارکت کارشناسان بین لمللی در 
کش��ف حقیقت انفجار بندر بیروت شد.»سعد 
الحری��ری« رئیس جری��ان »المس��تقبل« و 
نخست وزیر سابق این کشور هم، دولت فعلی را 
مسؤول این وضع دانست.»اشرف ریفی« وزیر 
دادگس��تری پیشین لبنان و وابسته به جریان 
۱4 م��ارس ه��م در توییتی ت��الش کرد این 
نکته را القا کند که انفجار عمدی بوده اس��ت.
در ادامه بازی سعودی-فرانس��وی برای فشار 
بر دولت لبن��ان در پی انفجار در بندر بیروت 

که بیش از صد و پنجاه کش��ته تاکنون بر جا 
گذاش��ته، نمایندگان حزب لبنانی »الکتائب« 
در پارلمان این کش��ور استعفا کردند. در این 
میان در چارچوب توجیه دخالت در لبنان بنا 
بر اعالم دفتر ریاست جمهوری فرانسه نشست 
کمک مالی به بیروت، به ریاس��ت فرانس��ه و 
سازمان ملل امروز  به صورت ویدئوکنفرانس 

برگزار خواهد شد.

افشاگری نصرهللا از انفجار بیروت 
تحرکات برای متهم س��ازی حزب اهلل و ایجاد 
آش��وب در لبنان در حال��ی صورت گرفته که 
سید حسن نصراهلل، دبیرکل جنبش مقاومت 
اس��المی لبنان اظهار داشت که حادثه انفجار 
بیروت، »فاجعه انس��انی بزرگی است« و این 
حزب آماده کمک به دولت برای برون رفت از 

این بحران و فاجعه است.
او گفت: »در برابر این گونه حوادث استثنائی 
در تاری��خ لبنان نیاز به تعامل اس��تثنائی در 
سطوح روانی، سیاسی و رسانه ای وجود دارد«. 
س��ید حسن نصراهلل گفت که آنچه بعد از این 
حادثه جلب توجه کرد همبستگی و همکاری 
جمع��ی از فراخوان برای جمع کردن کمک و 
..  گرفته تا پیام های همدردی و همبس��تگی 
به رغم هم��ه بحران های لبن��ان بود.دبیرکل 
ح��زب اهلل لبن��ان گفت که این ح��زب و همه 
نیروها و کادر و تجهیزات آن در اختیار دولت 
اس��ت تا این بحران را پش��ت سر بگذارد. وی 
اظهار داشت که حزب اهلل آماده است در قضیه 
اس��کان و پناه دادن به خانواده های بی پناه و 
تهیه مسکن جایگزین برای آن ها مشارکت و 

همکاری کند.
سید حس��ن نصراهلل ادامه داد: »این که گفته 

شود انفجار بیروت ناشی از مخازن تسلیحاتی 
و انبارهای موش��کی حزب اهلل اس��ت، نهایت 
ظل��م و جنایت در حق ماس��ت. م��ا قاطعانه 
و ب��ا جدیت وج��ود هرگونه موش��ک یا مواد 
]منفج��ره[ متعلق به ما در بن��در بیروت چه 
در گذش��ته و چه در حال حاض��ر را تکذیب 
می کنیم«.سید حسن نصراهلل گفت: »ما بندر 
بیروت را نه مدیریت می کنیم و نه س��یطره و 
نظارت ب��ر آن داری. و اصال ن��ه می دانیم در 
این بندر چه چیزی وجود دارد. ما بندر حیفا 
)واقع در فلسطین اش��غالی( را بیشتر از بندر 
بیروت می شناسیم. بندر بیروت مسئولیت ما 
نیس��ت بلکه مس��ئولیت حیفا بر عده ماست؛ 
چرا که این بندر بخش��ی از راهب��رد دفاع از 
لبنان است«.دبیرکل حزب اهلل لبنان خواستار 
انجام تحقیقات ش��فاف در حادثه پیش آمده و 
محاکمه کس��انی ش��د که در مسئولیت خود 
کوتاه��ی کرده ان��د. وی با بی��ان اینکه امکان 
مش��ارکت دادن ارت��ش در انج��ام تحقیقات 
وجود دارد، اظهار داشت که همه حتی ارتش 
و پارلمان نیز در برابر محاکمه عامالن حادثه 

انفجار بیروت مسئولیت دارند.
س��ید حس��ن نص��راهلل از دول��ت لبن��ان ب��ه 
نخس��ت وزیری »حس��ان دیاب« خواس��ت با 
جدیت تمام و قاطعانه با طبقه سیاسی تعامل 
کند. وی اظهار داشت که می توان از این بحران 

عبور کرد. الزم به ذکر اس��ت ِشربل وهبه وزیر 
خارجه لبنان با اس��تقبال از س��خنان دبیرکل 
ح��زب اهلل لبنان، تأکید کرد که این کش��ور از 
همه فرصت ها برای بهبود روابط خود با خارج 
اس��تفاده خواهد کرد.الزم به ذکر است وزارت 
بهداشت لبنان اعالم کرد که همچنان ۶۰ نفر 
در پی انفجار بندر بیروت مفقود هستند. از سوی 
دیگر ابوالغیظ دبیرکل اتحادیه عرب دیروز وارد 
بیروت شد و در اولین اظهارات بر همبستگی با 
لبنان تأکید کرد. در این میان یک شرکت ویژه 
س��اخت مواد منفجره در موزامبیک به شبکه 
»س��ی ان ان« اعالم کرد، بار توقیف ش��ده در 
بندر بیروت که منجر به انفجار مهیب اخیر شد، 
متعلق به این شرکت بوده است. »مروان عبود« 
استاندار بیروت گفته است  »استانداری از وجود 
مواد منفجره در انبار ش��ماره ۱۲ بندر بیروت، 
بی اطالع ب��وده«. همچنین پلی��س بین الملل 
اعالم کرد به درخواس��ت مقامات لبنانی تیمی 
متخص��ص را برای کمک به واکنش اضطراری 
و تحقیقات در ارتباط با انفجار مرگبار بیروت، 
به این ش��هر اع��زام می کند.در ای��ن میان در 
اقدامی تامل برانگیز که بیش��تر برای فشار بر 
دولت لبنان اس��ت در اولین اعت��راض پس از 
انفجار مهیب بی��روت، تظاهرکنندگان در این 
ش��هر به خیابان ها آمده و ب��ا نیروهای امنیتی 

درگیر شدند.

هزار وعده پاریس یکی .... 
مهسا شاه محمدی 
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پیشنهاد ملک سلمان برای حمله به قطر
مجل��ه آمریکای��ی »فارن پالس��ی« نوش��ت که پادش��اه عربس��تان به 
رئیس جمهوری آمریکا پیش��نهاد حمله به قطر را مطرح کرد ولی وی به 

شدت با این پیشنهاد مخالفت کرده است.
مجله فارن پالس��ی فاش کرد، س��لمان بن عبدالعزیز، پادش��اه سعودی 
در جری��ان تماس تلفنی ب��ا دونالد ترامپ، رئیس جمه��وری آمریکا در 
شش��م ژوئن س��ال ۲۰۱7 یعنی تنها یک روز پس از محاصره قطر توس��ط 
عربس��تان، ام��ارات، بحرین و مصر به ترامپ پیش��نهاد حمله به قطر و محاصره 
آن را مطرح کرده بود. طبق نوش��ته این مجله، آمریکا پس از یک دوره کوتاه از 
کویت درخواست میانجیگری برای حل این بحران را کرد. پیشتر، روزنامه »وال 
استریت ژورنال« در ماه مه ۲۰۱۹ نوشته بود که ارتش عربستان در سال ۲۰۱7 

طرحی برای حمله به کشور قطر آماده کرده بود.

لبنان مانند ققنوس، از زیر خاکستر برمی خیزد
دبی��رکل جنب��ش النجباء عراق ضمن هم��دردی با مردم لبن��ان، ابراز 

امیدواری کرد که این کشور دوباره بتواند خود را احیا کند.
ش��یخ اکرم الکعبی، دبیرکل مقاومت اس��المی نَُجباء  عراق  با مردم و 
دول��ت لبنان به دلیل انفجار بندر بیروت ابراز هم دردی کرد. او در پیام 
توئیتری نوش��ت: »مملو از ایمان به این هستیم که لبنان مانند ققنوس 
از زیر خاکس��تر این حادث��ه دردناک دوباره برمی خیزد«. حجت االس��الم و 
المس��لمین اکرم الکعبی همچنین افزود: »ما با ملت و دولت محترم لبنان اعالم 
همبستگی می کنیم«. الزم به ذکر است وی همچنین تصریح کرد که لبنان یکی 
از ارکان مقاومت است که مصداق آن، فرمانده و مشعل مقاومت یعنی سیدحسن 
نصراهلل اس��ت. در همین حال دبیرکل نَُجباء در پایان ضمن تس��لیت به خانواده 

درگذشتگان، برای آسیب دیدگان آرزوی شفا و عافیت کرد.

چشم ترکیه به نفت مدیترانه 
رئیس جمهور ترکیه در س��خنانی گفت که یونان به تعهدات خود عمل 
نک��رده و ترکی��ه عملیات حف��اری را در دریای مدیترانه از س��ر گرفته 

است.
»رجب طیب اردوغان« در س��خنانی گفت که یونان به تعهدات خود به 
ترکی��ه در زمینه توقف عملیات حف��اری در دریای مدیترانه عمل نکرده 
اس��ت.وی در ادامه س��خنانش گفت که ترکیه عملیات حف��اری در دریای 
مدیترانه را از سر گرفته و به اجرای توافق هایش با لیبی ادامه خواهد داد. اردوغان 
ب��ه توافق امضا ش��ده میان یونان و مصر نیز اش��اره کرد و گفت ک��ه این توافق 
هیچگونه ارزش��ی نداشته و باطل اس��ت و یونان هیچگونه مرزی با لیبی و مصر 
ن��دارد و هیچ حقی برای امضای چنین توافقنامه ای ندارد. در س��فر وزیر خارجه 

یونان به مصر تفاهمنامه ترسیم مرز دریایی میان دو کشور نیز امضاء شد. 

استعمار نوین ماموریتی که ماکرون با سفر به لبنان و سعودی  با رسانه هایش از آن رونمایی کردند

نمک پاشی بر زخم های بیروت
سید حسن نصرهللا: حزب هللا در کنار دولت و آماده کمک کردن برای عبور از این فاجعه است

چین و آمریکا در جنگ تحریم 
مسئوالن هنگ کنگ

دفت��ر نمایندگی پک��ن در هنگ کنگ تحریم های جدید آمری��کا علیه مقامات 
ارش��د چین و هنگ کن��گ را »اقدامات مضحک« خوان��د و تاکید کرد چنین 

اقداماتی مردم چین را نمی ترساند.
چین دیروز تحریم های آمریکا علیه مقامات چین و هنگ  کنگ را محکوم کرد 
و آن ها را »مضحک« خواند. واش��نگتن روز جمعه گروهی از مقامات چینی و 
هنگ کنگی از جمل��ه »کری الم« فرماندار هنگ کن��گ را تحریم کرد. وزارت 
خزان��ه داری آمری��کا اعالم کرد دارایی های کری الم و ۱۰ مقام ارش��د دیگر از 
جمله رئیس دفتر ارتباطات پکن در هنگ کنگ را مس��دود می کند.  این اقدام 
بعد از آن انجام ش��د که دولت ترامپ غول ه��ای اینترنتی چینی »تیک تاک« 
و »وی چت« را مجبور کرد به فعالیت هایش��ان در آمریکا پایان دهند. از سوی 
دیگر در ادامه اقدام علیه چین، دولت آمریکا در حال مذاکره با مقامات تایوان 
جهت فروش دس��تکم چهار پهپاد جاسوس��ی پیش��رفته به این منطقه است. 
وزارت خارجه چین ضمن محکوم کردن توافق واشنگتن برای فروش سالح به 
تایوان، تصمیم دولت آمریکا برای تحریم برخی نرم افزارهای چینی را با انگیزه 
سیاس��ی دانس��ت. وزیر دفاع چین در تماس تلفنی ب��ا همتای آمریکایی خود 
هشدار داد رفتار و گفتار آمریکایی ها موجب افزایش تنش های موجود میان دو 
کش��ور می ش��وند. در ادامه اقدام غرب علیه چین،  ژاپن و بریتانیا بر سر موارد 
کلیدی یک پیمان تجاری مشترک به توافق رسیده و قرار است تالش ها جهت 

حصول به یک موافقتنامه جامع را تا پایان ماه میالدی جاری ادامه دهند.

 طنین مرگ بر آمریکا در جشن 
غدیر یمن 

همزمان با انتش��ار گزارش جنایات سعودی، مردم صنعاء و برخی از استان های 
دیگ��ر یم��ن دیروز عید والیت )عید غدیر( را با حضور پرش��ور برگزار کردند و 

شعارهایی در رد سلطه جویی »قوای شر« در جهان سر دادند.
راهپیمایی ه��ای صنعاء از چهار مس��یر تعیین ش��ده آغاز ش��د و دیگر مناطق 
مانن��د صعده، تعز، الحدیده، عمران الجوف، حجه، المحویت، ذمار، ریمه، اب و 
البیضاء نیز شاهد فعالیت های مشابهی بود.شرکت کنندگان در راهپیمایی های 
عید والیت، با سر دادن شعارهایی بر رد هینمه »قوای شر« در عالم و در رأس 
آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کردند.از سوی دیگر سازمان ملل متحد 
تأیی��د کرد که بر اثر حمالت هوایی ائتالف س��عودی به اس��تان الجوف یمن، 
۹ کودک کش��ته و هفت تن دیگر زخمی شده اند.س��ازمان ملل متحد شامگاه 
جمع��ه گ��زارش داد که در حمل��ه جنگنده های ائتالف س��عودی و اماراتی به 
اس��تان »الجوف« یمن )شمال مرکزی( شمار زیادی از کودکان یمنی کشته یا 
زخمی ش��ده اند. منابع یمنی از شهادت سه نفر از جمله دو کودک در حمالت 
ائتالف سعودی به استان های صعده و مأرب خبر دادند. خبر دیگر آنکه »سعد 
الجبری«، مشاور س��ابق »محمد بن سلمان«، ولی عهد سعودی در یک دادگاه 
آمریکایی در ش��هر واش��نگتن از وی به دلیل تالش برای ترور او شکایت کرد. 
بر اساس مستنداتی که س��عد الجبری به دادگاه واشنگتن ارائه داده، ولی عهد 
سعودی تیمی متشکل از چند نفر دو هفته بعد از ترور خاشقچی، روزنامه نگار 

سعودی مقتول در استانبول، به کانادا فرستاده تا او را ترور کنند.

قتل سیاه پوستی دیگر در خشونت 
پلیس آمریکا 

تصاویر ویدئویی نش��ان می دهد یک مرد سیاهپوس��ت بارها به ماموران پلیس 
گفته است که "نمی توانم نفس بکشم" و چند روز بعد به خاطر فشار و استرس 

در یک بیمارستان جانش را از دست داده است.
پس از دستور یک قاضی در کارولینای شمالی، تصاویر ویدئویی جدیدی منتشر 
شده که نش��ان می دهد جان الیوت نویل 5۶ س��اله شهروند سیاهپوست پیش 
از بازداش��ت توس��ط ماموران پلیس بارها به آنها گفته است که "نمی توانم نفس 
بکش��م."بر اساس این گزارش، جان الیوت نویل چند روز بعد در یک بیمارستان 
بر اثر فش��ار و اس��ترس جانش را از دس��ت داده اس��ت. در این میان سرپرست 
وزارت امنیت داخلی آمریکا ضمن ادای شهادت در کمیته سنا، از سرکوب خشن 
اعتراضات علیه نژادپرستی در این کشور دفاع کرد و آن را تاکتیک رایج کاهش 
تنش توصیف کرد.  »چاد ولف« سرپرست وزارت امنیت داخلی آمریکا در جلسه 
س��نا، از سرکوب خشن اعتراضات علیه نژادپرس��تی در این کشور دفاع کرد. در 
همین حال در ادامه رقابت انتخاباتی  سندرز سناتور ایالت ورمونت آمریکا گفت 
دلیلی که رئیس جمهور این کشور به دنبال خرابکاری در رای گیری پستی برای 
انتخابات ۲۰۲۰ ریاس��ت جمهوری است، این است که مردم کمتری رای دهند 
تا ش��انس وی ب��رای پیروزی افزایش می یابد. خبر دیگ��ر از آمریکا آنکه در یک 
نظرسنجی جدید، ۶8 درصد دانشجویان کالج گفتند در انتخابات نوامبر به نامزد 
دموکرات ها و معاون رئیس جمهور س��ابق آمریکا رأی خواهند داد، در حالی که 

میزان حمایت آن ها از رئیس جمهور این کشور تنها ۱۹ درصد بود.


