
جنبش انصاراهلل یم�ن دی�روز از جدید   ترین 
دس�تاوردهای نظامی خود در عرصه موشکی 
و پهپادی رونمایی کرد؛ س�اح   هایی که قرار 
اس�ت در آینده علیه متجاوزان به یمن مورد 
اس�تفاده قرار گیرند. انصاراهلل گفت�ه که این 
س�اح   ها معادله ق�درت را بر ه�م خواهد زد. 
چند هفته پس از آنکه جنبش انصاراهلل اعالم کرد 
به زودی از سالح های جدید خود رونمایی خواهد 
کرد، روز یک   ش��نبه یمنی   ها ای��ن وعده را محقق 
کردند. مهدی المش��اط، فرمان��ده کل نیروهای 
مسلح یمن در نمایش��گاه صنایع دفاعی »شهید 
صالح« از س��الح های جدید این کش��ور رونمایی 
کرد. سالح های جدید یمن، شامل موشک هدایت 
 شونده جدید »قدس ۱«، پهپاد »صماد ۱«، پهپاد 
»صماد ۳ « و پهپاد »قاصف k2« است. این اولین 
بار اس��ت که از موش��ک قدس ۱ و پهپاد صماد ۳ 
رونمایی می شود. به گزارش شبکه المسیره، مهدی 
المشاط در این مراسم تأکید کرد:»مرحله آینده 
مرحله بسیار حساس و مملو از غافلگیری خواهد 
بود و سالح های جدید معادله قدرت را بر هم خواهد 
زد«. ناصر العاطفی، وزیر دفاع یمن نیز گفت:»ما به 
مرحله پیشرفته ای در زمینه صنایع نظامی دست 
یافته ایم و در آینده نیز شاهد پیشرفت بزرگ تری 
خواهید بود«. وی افزود:» مادامی که کش��ور های 
عضو ائتالف متجاوز به حمالت خود پایان نداده اند، 
آینده برای آنه��ا دردآورتر خواهد ب��ود«. پس از 
آنکه صالح الصماد، رئیس ش��ورای عالی سیاسی 
یمن در اردیبهش��ت ۱۳۹۷ ترور شد، ارتش یمن 
به پاسداشت رش��ادت های او در برابر متجاوزان، 
تاکنون چند س��الح جدی��د به این ن��ام رونمایی 
کرده است. یحیی س��ریع، سخنگوی ارتش یمن، 
پیش تر درباره س��الح های جدی��د یمنی   ها گفته 
بود:»رونمایی از این دستاورد    ها که در میدان های 

مختلف آزمایش ش��ده و موفقیت خ��ود را اثبات 
کرده اند، تحولی مهم را در تاری��خ صنایع نظامی 

یمن رقم خواهد زد.« 
ب��ا رونمای��ی از تس��لیحات جدی��د و همچنین 
تولیدات جنگ��ی، توانمندی ه��ای نظامی یمن 
در عرص��ه میدانی تقوی��ت خواهد ش��د و روند 
درگیری با نیروهای ائتالف متج��اوز عربی را به 
عنوان س��الح های مؤثر و مهم تغییر خواهد داد. 
انصاراهلل و کمیته های مردمی یمن در هفته های 
اخیر با اس��تفاده از پهپاد   ها و موشک های بومی، 
حمالت متع��ددی را به فرودگاه   ها و تأسیس��ات 
نفتی عربستان س��عودی انجام داده اند. توانایی 
انصاراهلل در ساخت موشک   ها و پهپاد   ها روز به روز 
تقویت می شود و همین مسئله نگرانی سعودی   ها 
و امارات را در پی داش��ته اس��ت. انصاراهلل اعالم 
کرده اس��ت تا زمانی که محاصره فرودگاه صنعا، 

پایتخت یمن لغو نش��ود، اس��تراتژی »فرودگاه 
در برابر فرودگاه « را علیه امارات و عربس��تان به 
کار خواه��د گرفت. توانایی انصاراهلل در س��اخت 
موش��ک   ها و پهپادهای بومی، درحالی است که 
یمن بیش از چهار سال است که از سوی ائتالف 
سعودی به طور کامل از زمین، دریا و هوا محاصره 
شده است. حمالت روزانه انصاراهلل به فرودگاه های 
عربستان سعودی، سبب شده مقامات ریاض برای 
ر   هایی از این بحران و توقف حمالت یمنی ها، از 
کشورهای غربی کمک بگیرند. رهبران انصاراهلل 
گفته اند که به زودی جنگ را به خاک عربستان 
می کشانند؛ چیزی که در هفته های اخیر به وضوح 
دیده می شود و ارتش و کمیته های مردمی یمن 
توانسته دهها پایگاه نظامی عربستان را در جنوب 
این کشور تصرف کنند. حتی هشدارهای انصاراهلل 
برای حمله به تأسیس��ات و فرودگاه های امارات 

سبب شده مقامات ابوظبی نیروهای خود در یمن 
را کاهش دهند. 

  تداوم حمات پهپادی به عربستان 
همزمان ب��ا رونمایی از س��الح های جدید یمن، 
انصاراهلل حم��الت دیگری را به خاک عربس��تان 
انجام داد. به گزارش شبکه المنار، یحیی سریع روز 
یک   شنبه اعالم کرد:»یگان پهپادی ارتش حمالتی 
را با پهپادهای قاصف k2  به آشیانه های جنگنده    ها 
و مواضع نظامی دیگر در فرودگاه منطقه ای جیزان 
و فرودگاه بین المللی ابها ص��ورت داد«. به گفته 
این س��خنگوی ارتش یمن، »حمالت پهپادی با 
دقت به اه��داف مورد نظر اصابت ک��رده و منجر 
به توقف در فعالیت و پرواز   ها از ه��ر دو فرودگاه 
شدند«. یحیی س��ریع بار دیگر بر ادامه عملیات 
نظامی در چارچ��وب دفاع از خ��ود و در واکنش 
به تداوم حم��الت خصمانه و محاص��ره ظالمانه 
علیه ملت یمن برای پنجمین سال متوالی تأکید 
کرد. از سوی دیگر، محمد عبدالسالم، سخنگوی 
انصاراهلل هم دیروز در توئیتی نوش��ت:»حمالت 
هوایی م��داوم ارتش و کمیته ه��ای مردمی این 
کشور به فرودگاه های عربس��تان گزینه ای است 
که تداوم تجاوز و محاصره ملت یمن آن را تحمیل 
کرده است«. وی افزود:»کشورهای متجاوز باید 
عواقب ادامه جنایات خود و بی توجهی به ریختن 
خون ملت یمن را ببینند.« عبدالس��الم در ادامه 
ضمن قدردان��ی از تالش های ی��گان پهپادی و 
موش��کی یمن، تأکید کرد که ملت این کشور به 
آنها افتخار می کنند و در کنارش��ان می ایستند و 
منتظر اقدامات بیشتر هستند. حمالت پهپادی 
یمن به مواضع عربس��تان درحالی ادامه دارد که 
سامانه های موش��کی پاتریوت س��عودی به رغم 
صرف هزینه های گ��زاف، در رهگیری پهپاد   ها و 

موشک های یمن ناکارآمد بوده است. 
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همزمان با رونمایی از دستاوردهای جدید موشکی و پهپادی  

انصاراهلل: سالح های جدید معادله قدرت را بر هم خواهد زد

ای�ران دی�روز با    گزارش  یک
افزای�ش س�طح 
غنی سازی از کف  )3/67 درصد( پیش بینی شده 
در برجام، گام دوم کاهش تعهدات توافق خود را 
هم برداشت؛ اقدامی که با واکنش متفاوت جهانی 
روبه رو شده اس�ت. رئیس جمهور فرانسه شب 
قبل از برداشته شدن گام دوم، با حسن روحانی 
تلفنی تماس گرفت تا ظاهراً رئیس جمهور ایران 
را از برداشتن گام دوم منصرف کند. واکنش تند 
کاخ الیزه که افزایش سطح غنی سازی ایران را 
محکوم کرده، نش�ان می دهد که درخواس�ت 
ماکرون در تهران پذیرفته نشده است. در حالی 
که اتحادیه اروپ�ا از گام دوم ایران ابراز نگرانی 
کرده، روس   ها با تکرار موضع قبلی خود گفتند 
که اق�دام ایران برای ش�ان قابل درک اس�ت و 
حرکت ایران »تنها یک سیگنال دیگر برای لزوم 
بازگرداندن تعادل در چارچوب برجام « اس�ت. 

دفتر ریاست جمهوری فرانسه ساعاتی بعد از شروع 
گام دوم تعهدات برجامی ایران، ب��ه این اقدام ایران 
واکنش نشان داد و آن را محکوم ولی تأکید کرد که 
مکانیس��م حل و فصل اختالفات فعاًل فعال نخواهد 
شد.   شنبه ش��ب، به فاصله کوتاهی از عبور ایران از 
سطح غنی س��ازی ۳/6۷ درصدی، امانوئل ماکرون 
رئیس جمهور فرانسه با حسن روحانی تماسی گرفته 
بود که طی آن دو طرف بیش از یک س��اعت تلفنی 
گفت وگو کردند. از چند و چ��ون گفت وگوهای دو 
رئیس جمه��ور خبری در دس��ت نیس��ت ولی کاخ 
الیزه گفته که رئیس جمهور فرانس��ه مراتب نگرانی 
عمیق خود را بابت احتمال تضعیف مجدد برجام و 
پیامدهای آن ابراز کرده است. برخی ناظران حدس 
می زنند که ماکرون برای منصرف ک��ردن تهران از 
برداش��تن گام دوم با روحانی تماس گرفته ؛ روایتی 

که رادیو فرانسه نیز آن را تأیید می کند:» ماکرون از 
روحانی خواسته که ایران در این مهلت )مهلت یک 
هفته ای تا ۱۵ ژوئیه( دست به اقدام جدیدی در جهت 

تضعیف برجام نزند.«
با این ح��ال، اع��الم عب��ور ای��ران از غنی س��ازی 
۳/6۷درصدی، نش��ان داد که رئیس جمهور فرانسه 
نتوانس��ته ایران را در این باره متقاع��د کند. منابع 
خبری در ایران گفته اند که ماک��رون در این تماس 
تلفنی گفته اس��ت: »می پذیریم ک��ه اقدامات اروپا 
برای جب��ران تحریم ه��ای امریکا موف��ق و کارآمد 
نبوده اس��ت اما همه تالش خود را برای جبران این 
موضوع به کار می گیری��م.«  ماکرون »پایان برجام« 
 را به معنای »اقرار به شکست دسته جمعی و اقدامی 
تأسف بار « خوانده و خواستار انتخاب راهی متفاوت 
ش��ده اس��ت: » بنابراین مس��یر دوم را باید انتخاب 
کرد تا برجام حفظ و به تنش زدایی کمک ش��ود.« 
 رئیس جمهور فرانس��ه هرچند اعالم آمادگی کرده 
که آماده اس��ت »تالش هایش را به ویژه در مس��یر 
خواست ایران که آتش بس در این جنگ اقتصادی 
اس��ت، دوچندان کند « ولی تضمینی درباره توقف 
این »جنگ اقتصادی« امریکا نداده است. یورونیوز 
با اش��اره به تماس تلفنی روحانی و ماکرون نوشته 
اس��ت: » لحن س��خنان امانوئل ماکرون در روزهای 
گذشته نسبت به ایران مالیم تر شده است و اکنون 
شاید باید منتظر اقدامات احتمالی بعدی پاریس برای 
کمک به حل بحران کنونی بین ایران و امریکا بود.« 
 یورونیوز تماس تلفنی رئیس جمهور فرانس��ه را در 
راستای تالش های اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا برای برقراری تماس با ایران خوانده است، به 
خصوص که دفتر رئیس جمهور فرانس��ه ادعا کرده 
که در جریان گفت وگو میان رؤسای جمهور ایران و 
فرانسه ، دو طرف برای اقدام به منظور ایجاد شرایطی 
به منظور از سرگیری مذاکرات هسته ای تا پانزدهم 

جوالی توافق کرده اند. فدریکا موگرینی، مس��ئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا نیز با ابراز نگرانی از 
گام دوم کاهش تعهدات ایران از احتمال تش��کیل 
کمیسیون برجام خبر داده است. موگرینی خواستار 
بازگشت ایران به تعهداتش شده است؛ موضوعی که 
آن را مشروط به لغو تحریم   ها کرده است. محمدجواد 
ظری��ف، وزیر ام��ور خارجه گفته اس��ت: » اقدامات 
جمهوری اس��المی تنها در صورت پایبندی اروپا به 

برجام، »برگشت پذیر« است.«
 فشار ایران به اروپا

انگلیس تنها دولت اروپایی بود که همراستا با مواضع 
امریکا، تالش کرد مقابل ایران موضع تهاجمی بگیرد. 
سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس در گفت وگو با 
رویترز گفته است: » انگلیس کامالً به توافق هسته ای 
ایران متعهد بوده و تهران باید فوراً تمامی فعالیت های 
مغایر با تعهدات خود را متوقف و بازگرداند.«  این در 
حالی است که وزارت خارجه آلمان با صدور بیانیه ای 
از تصمی��م ایران برای افزایش س��طح غنی س��ازی 
اورانیوم به باالتر از ۳/6۷ درصد ابراز نگرانی کرد. در 
این بیانیه آمده است: »از اعالمیه ایران مبنی بر آغاز 
غنی سازی اورانیوم به باالتر از محدوده ۳/6۷ درصد 
تعیین شده در » برنامه جامع اقدام مشترک « )برجام( 

به شدت نگران هستیم.«
»یان آزلبرون« وزیر امور خارجه لوکزامبورگ از ایران 
خواسته که به توافق هسته ای )برجام( پایبند باشد و 
میزان غنی سازی اورانیوم را افزایش ندهد. این مقام 
اروپایی در این مورد به نشریه آلمانی »ولت آم زونتاگ « 
گفت: »تاکنون طبق اعالم آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، ایران به توافق هس��ته ای پایبند بوده اس��ت. 
از جنبه ای دیگر، من فقط می توان��م به ایران درباره 
اینکه یک   شنبه آتی بیش��تر از میزان معین اورانیوم 
را غنی کند، هشدار دهم.«  آژانس بین المللی انرژی 
اتمی تا لحظه تنظیم این خبر صرفاً با انتشار بیانیه ای 

اعالم کرده که اقدامات ایران در زمینه غنی س��ازی 
را دنبال می کند. یک س��خنگوی آژانس بین المللی 
دیروز به رویترز گفت:» ما از بیانیه ایران درباره سطح 
غنی س��ازی اورانیوم خبر داریم و بازرس��ان آژانس 
بین المللی انرژی اتم��ی در ایران ب��ه محض تأیید 
افزایش تولید گ��زارش آن را اع��الم خواهند کرد.« 
 » سام کیلی«،  خبرنگاری سی ان ان از مسکو در تحلیل 
اقدام دیروز ایران گفته که ایران تا روز یک شنبه »به 
طرف های امضا کننده توافق هسته ای ۲۰۱۵ مهلت 
داده بود تا تأثیر تحریم های امریکا را تسهیل کنند« 
وگفته اس��ت:»این تنش نخست بر س��ر این توافق 
است و این یک فش��ار دیپلماتیک ایران به خصوص 
به طرف اروپایی اس��ت چرا که هیچ پیشرفت )نفع( 
اقتصادی از توافق هسته ای عاید ایران نشده است.« 
 سی ان ان گفته اس��ت: » باید به خاطر داشته باشیم 
که این امریکا بود که ابتدا از توافق خارج شد، آلمان، 
فرانسه، انگلیس، چین و روسیه تالش به حفظ این 
توافق دارند.«  »ولفگانگ ایشینگر«، رئیس کنفرانس 
امنیتی مونیخ نیز معتقد است امریکا دست از اعمال 
فشار بر نمی دارد و جای تعجب ندارد که ایران هم در 

چنین شرایطی حاضر به مذاکره نیست. 
  مسکو: غیر منتظره نبود 

چین تا عصر روز گذشته به تعدیل تعهدات برجامی 
ایران واکنش نش��ان ن��داده ولی نماینده روس��یه 
در س��ازمان های بین المللی در وین ، اق��دام ایران 
را قابل درک خوانده اس��ت. »میخائی��ل اولیانوف « 
با تأکید بر اینکه مس��کو متوجه دالی��ل اتخاذ گام 
دوم ایران در کاهش تعهدات برجامی خود اس��ت، 
افزود: »از ایران می خواهیم که از اقدامات بیشتری 
که می تواند س��بب پیچیده  ش��دن اوضاع ش��ود، 
بپرهیزد.« بنا بر گزارش »اس��پوتنیک«، اولیانوف ، 
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین 
در مصاحبه با این رسانه روس به س��ؤاالتی درباره 
اعالمیه روز یک   ش��نبه ایران در خصوص آغاز گام 
دوم کاهش تعهدات برجامی این کش��ور پاسخ داد. 
این مق��ام روس گف��ت: »ما )روس��یه( متوجه این 
اقدامات )ایران( و دالیلی که ایرانی    ها را به س��مت 
اتخاذ چنین اقداماتی هل داده است، هستیم. ما از 
ایران می خواهیم که از اقدامات بیشتری که می تواند 
وضعیت توافق هسته ای را بیشتر از قبل پیچیده کند، 
بپرهیزد«. به گفته این مقام روس، تصمیم ایران برای 
افزایش سطح غنی سازی خود، »اقدامی غیرمنتظره 
نبود« و این کشور به روشی ش��فاف در حال پیش 
بردن اقدامات خود است. اولیانوف اعالم کرد، ظرف 
چند روز آینده دقیقاً مشخص خواهد شد که ایران 
سطح غنی س��ازی خود را تا چه حد افزایش داده و 
احتمال دارد آژانس بین المللی انرژی اتمی در جلسه 
چهار   شنبه هفته جاری خود در این باره گزارشی ارائه 
کند. این نماینده روس اف��زود: »به هر تقدیر، هنوز 
برای تداوم تالش های دیپلماتیک فرصت وجود دارد 
و این تالش    ها ادامه خواهد یافت.«  اولیانوف همچنین 
در توئیتی جداگانه نوشت: »ایران سطح غنی سازی 
اورانیوم را افزایش داده است. آژانس بین المللی انرژی 
اتمی برای ارزیابی سطح جدید زمان نیاز دارد. خوب 
است که بیش از ۵ درصد )به جای ۳/6۷ قبلی( نباشد 
که در این صورت هیچ ریس��کی وجود ندارد. تنها 
یک سیگنال دیگر برای لزوم بازگرداندن تعادل در 

چارچوب برجام است.«
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  تعطیلی کنفرانس در قدس اشغالی از ترس تحریم
کنفرانس انجمن »شبکه اروپایی برای ارزیابی خدمات بهداشت روانی« 
که قرار بود در قدس اشغالی برگزار ش��ود، به دلیل ترس مسئوالن این 
انجمن از جنبش تحریم رژیم صهیونیس��تی لغو ش��ده است. روزنامه 
هاآرتص نوش��ت: این برای اولین بار اس��ت که یک سازمان اینچنینی 
از تصمیم قبلی خود برای برگزاری کنفرانس در اسرائیل عقب نشینی 
می کند و نشان دهنده این است که شاید تحریم دانشگاهیان اسرائیلی 

در حال قدرت گرفتن است. 
-----------------------------------------------------

 تهیه لیست مرگ چپ    ها توسط افراطی های راست آلمان 
یک گروه راستگرای آلمانی که بیشتر اعضای آن ارتشی و پلیس بودند، 
» فهرست مرگ « برای فعاالن چپ آلمانی تهیه کرده  است. این گروه در 
مناطق مختلف آلمان حامیانی دارد و درصدد اجرای قتل های سیاسی 
بوده است. به گزارش ایسنا، گروه گزارشگران » ار ان دی « آلمان با استناد 
به بازجویی های اداره پلیس جنایی آلمان خبر داده است که در فهرست 
مرگ یک گروه راست افراطی موسوم به » نورد کرویتس« نام و نشانی 

۲۵ هزار نفر نوشته شده که اغلب آنها چپ گرا هستند. 
-----------------------------------------------------

  امریکا خواستار استقرار نیروهای آلمانی در سوریه شد
جیمز جفری، نماینده ویژه امریکا در س��وریه، از آلمان درخواست کرد 
نیرو    هایی برای آموزش و نیز متخصصان لجستیک و فنی به سوریه اعزام 
کند تا به نیروهای کرد دموکراتیک سوریه برای مبارزه با گروه  تروریستی 
داعش کمک کنند. جفری در گفت وگو با خبرگزاری آلمان گفت:»ما 
می خواهیم نیروی زمینی آلمان جایگزین نیروهای ما شوند.« وی افزود 

که انتظار دارد دولت آلمان در ماه جاری به این درخواست پاسخ دهد. 
-----------------------------------------------------

 پیشتازی محافظه کاران در نظرسنجی های انتخابات یونان
یونانی    ها روز گذشته برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پای صندوق های 
رأی رفتند. به گزارش یورونیوز، نظرسنجی های انجام شده نشان می دهد 
که محافظه کاران به نخس��ت وزیری چپگرای الکسیس سیپراس پایان 
خواهند داد. میتسوتاکیس، رهبر حزب محافظه کار »دموکراسی نو« به 

احتمال زیاد پیروز انتخابات روز یک    شنبه خواهد بود.

آپارتاید اسرائیلی!
این روز    ها تظاهرات یهودیان اتیوپیایی موسوم به فاشا در فلسطین 
اشغالی شکاف اجتماعی و تبعیض نژادی عمیق در ساختار داخلی 
رژیم صهیونیس�تی را بیش از پیش نش�ان می دهد. این ش�ورش 
مردمی که با قتل یک جوان اسرائیلی اتیوپیایی تبار به ضرب گلوله 
پلیس جرقه خورد، در قلب رژیم صهیونیس�تی – تل آویو و حیفا- 
همچنان ادامه دارد و به رغم مداخله خشونت بار نیروهای امنیتی، 
عمق امنیت س�رزمین های اش�غالی را با چالش مواجه کرده است. 
تظاهرات یهودیان آفریقایی تبار در فلسطین اشغالی تاکنون بیش از ۳۰۰ 
مجروح بر جای گذاشته و حداقل ۲۰۰ معترض و ۱۱۰ نیروی پلیس رژیم 
صهیونیستی مجروح شده اند. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وبگاه 
خبری عربی ۲۱ شورش آفریقایی تبارهای یهودی ثابت کرد نژادپرستی 
رژیم اشغالگر قابل کتمان نیست و امروز اوضاع اسرائیل در داخل و خارج بر 
وفق مرادش پیش نمی رود. مسئله قابل توجه در این اعتراضات رسیدن موج 
آن به شهر تل آویو و حیفاست که مهم  ترین شهر تجاری و گردشگری در 

سرزمین اشغالی محسوب می شود. 
روز گذشته فعاالن شبکه های اجتماعی، ویدئویی از یهودیان اتیوپیایی تبار 
ساکن فلسطین اشغالی منتشر کردند که در جریان تظاهرات ضدنژادپرستی 
در فلسطین اشغالی، شعار    هایی در حمایت از آزادی فلسطین سر می دهند. 
روزنامه القدس العربی با اشاره به این ویدئو نوشت : تظاهرات کنندگان در این 
ویدئو در حالی که یکی از خیابان     ها را مسدود کردند به زبان های عربی، عبری 
و انگلیسی، اهلل اکبر و فلسطین را آزاد کنید و شعار    هایی دیگر سر می دهند. 

   نژادپرستی نهادینه شده
رسانه های صهیونیستی با بررسی اعتراضات گسترده سیاه پوستان علیه 
پلیس ریشه این تظاهرات را در ارتباط با اقدامات نژادپرستانه دولت می دانند. 
نشریه اسرائیلی الکترونیکی »۹۷۲+ « در این خصوص نوشت: معترضان اخیر 
نه تنها از رسانه     ها عصبانی و به دولت بی اعتماد هستند بلکه نگرانند بهای 
سنگینی را برای رنگ پوست شان پرداخت کنند. روزنامه هاآرتص نیز از قول 
یکی از معترضان اتیوپیایی- اسرائیلی نوشت: ما به خیابان آمده ایم تا نسبت 
به نژادپرستی و تبعیضی که برای مدت هاست علیه ما روا می دارند، اعتراض 
کنیم. پلیس می تواند فقط به دلیل اینکه یک مرد جوان از تبار دیگری است، 
به سادگی به او تیراندازی کند. اگر او یک اتیوپیایی نبود، قطعاً بدین شکل 
خاتمه نمی یافت. همچنین روزنامه صهیونیستی »یدیعوت آحارونوت « 
نژادپرستی های این رژیم علیه اتیوپیایی     ها را ارزیابی آماری کرده و آورده 
اس��ت که ۱۳۵ هزار و ۵۰۰ یهودی اتیوپیایی در فلسطین اشغالی زندگی 
می کنند که در مجموع حدود ۵/۵درصد جمعیت را تشکیل می دهند اما 
به رغم این، آنها از ادغام در جامعه صهیونیستی اسرائیل بسیار دور هستند. 
این در حالی است که فالشا    ها در مناطقی جدا از دیگر یهودیان سفارادی و 
اشکنازی)دو طبقه اصلی نژادی جامعه اسرائیلی( زندگی می کنند. اما پایگاه 
خبری روزنامه »تایمز اسرائیل « در تحلیل صریح تر خود می نویسد: برای 
اسرائیلی- اتیوپیایی های جوان که روز سه     شنبه به قتل یکی دیگر از اعضای 
جامعه خود توسط پلیس اعتراض کردند، این فقط یک ابراز عصبانیت نسبت 
به نژادپرستی سیستماتیک ریشه دار در پلیس اسرائیل نبود بلکه فریادی از 

سر ناامیدی نسبت به واهی بودن وعده های مکرر تغییر است. 
   هشتگ #اسرائیل_تحترق

تأثیر ناآرامی های اخیر بر سیاس��ت داخل��ی اس��رائیل از زوایای دیگری 
هم تحلیل ش��ده اس��ت. در حالی که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی در کسب اکثریت کرسی های کنست با هدف تشکیل پنجمین 
دولت خود شکست خورد و برگزاری انتخابات جدید تا سه ماه دیگر اعالم 
شد، موشه یعلون یکی از سران حزب آبی - سفید به ریاست بنی گانتس، 
رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش اسرائیل، نتانیاهو را متهم کرده که فقط 
به خودش اهتمام نشان می دهد و اعتنایی به مردمی که از آلودگی در حیفا 
می میرند، و به یهودیان اتیوپیایی که سرخورده و خشمگین هستند، ندارد 
و هیچ طرح طوالنی مدتی برای اسرائیل ندارد، او فقط به خودش اهمیت 
می دهد و شهرک  نش��ینان اهمیتی ب��رای وی ندارند. بر اس��اس گزارش 
پایگاه اطالع رسانی شهرک نشینان صهیونیست، گانتس افزود: بازگشت 
مجدد امنیت و حمایت از شهرک نشینان اطراف نوار غزه از بازیابی قدرت 
بازدارندگی آغاز می شود، هنگامی که فلس��طینیان به سمت ما بادبادک 
پرتاب می کنند ما باید به سمت آنها موشک شلیک کنیم، تأمین امنیت و 
حمایت از شهرک نشینان برای دولت نتانیاهو اهمیتی ندارد و تنها چیزی که 
برایش اهمیت دارد انتقال فرودگاه بیهوده و پرونده هسته ای ایران و طایفه 

اتیوپیایی)یهودیان اتیوپیایی( است. 
اما یکی دیگر از نکات حائز اهمیت در خص��وص اعتراضات اخیر یهودیان 
اتیوپیایی عدم پوشش رسانه ای آن از سوی برخی مدعیان جریان آزاد خبری 
است، به طوری که تاکنون در تارنمای بی بی سی فارسی حتی یک خبر کوتاه 
هم از این اتفاقات پوشش داده نشده است. این در حالی است که کاربران 
عرب زبان توئیتر با هشتگ #اسرائیل_تحترق واکنش های گسترده ای به 

رفتار نژادپرستانه اسرائیل واکنش نشان داده اند.
    نوه ماندال: نظام آپارتاید در فلسطین شکست می خورد

نوه نلس��ون ماندال، رهبر مبارز آفریقای جنوبی تأکی��د کرد که نظام 
آپارتاید در آفریقای جنوبی راه به جایی نبرد و شکست خورد و به همین 

ترتیب در فلسطین نیز سرنوشتی جز شکست نخواهد داشت. 
» شیف ماندال « که یکی از نمایندگان پارلمان آفریقای جنوبی نیز هست، 
در حاشیه جشنواره » فلسطین اکسپو « در لندن عنوان کرد که تنها راه حل 
برای منازعه فلسطین، راهکار تشکیل دو کشور است. ماندال اظهار کرد: ما در 
دهه های 6۰ و ۷۰ با هم برای آزادی فلسطین و پایان دادن به نظام آپارتاید 
در آفریقای جنوبی مبارزه می کردیم و امروز آفریقای جنوبی آزاد شده و فردا 
هم فلسطین آزاد خواهد شد. وی همچنین از تالش های رژیم صهیونیستی 
برای ممانعت از مش��ارکت او در این جشنواره به خاطر فعالیت در جنبش 

جهانی تحریم این رژیم BDS پرده برداشت.

کارت های خونبار طالبان برای مذاکره
انفجار در غزنی 200 افغان را به خاک و خون کشید 
این هفته دور هفتم جلس�ات مقام های طالب�ان و امریکا در حال 
برگزاری اس�ت و مذاکره کننده ارش�د امریکایی اص�رار دارد که 
مذاکرات را » سازنده«  بخواند اما طالبان ضمن مذاکره همچنان از 
سیاس�ت تهیه کارت مذاکره از طریق بمب گذاری و البته با هزینه 
کشته و زخمی شدن صد    ها افغان پیروی می کند و اصرار دارد این 
مذاکرات باید غایتی جز خروج امریکا از افغانستان نداشته باشد.
مقام های محلی والیت غزنی در جنوب افغانستان تأیید کردند که در 
انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در شهر غزنی مرکز این والیت، 

۱4 نفر کشته و ۱۷۹ نفر دیگر زخمی شده اند. 
به گزارش ایس��نا، دفت��ر مطبوعاتی وال��ی غزنی در صفحه رس��می 
فیس بوک خود نوش��ته انفجار حوالی س��اعت ۸:۳۰ صبح یک    شنبه 
توسط یک خودروی بمب گذاری شده در نزدیک یک مقر امنیت ملی 
در منطقه شامیر شهر غزنی رخ  داده است.  این نهاد افزوده که دست کم 
هشت کارمند امنیتی و چهار غیرنظامی در این انفجار کشته و ۱۷۹ نفر 
دیگر زخمی شده اند که اکثرشان شاگردان مکتب هستند.  دفتر والی 
غزنی تأکید کرده که آمار تلفات غیرنظامیان ممکن بیشتر از این باشند.  
باز محمد همت، رئیس بیمارستان عزنی به بی بی سی گفته که بعد از 

انفجار ۵۰ کشته و زخمی به این مرکز درمانی منتقل شده است. 
اختر محمد یک ش��اهد عینی نی��ز گفت که خودش دیده دس��ت کم 
۱۰ دانش آموز که در این انفجار صدمه دی��ده بودند، به مراکز درمانی 
منتقل شدند.  طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفته و گفته که مرکز 
اطالعاتی دولت افغانس��تان را با یک خودروی بمب گذاری شده هدف 

قرار داده است. 
رئیس جمهور اشرف غنی، ضمن محکوم کردن این حمله گفت:»طالبان 
که مس��ئولیت این عملکرد زش��ت و ننگین را به دوش گرفتند و افراد 
ملکی)غیرنظامی( به ویژه کودکان معصوم و تأسیس��ات عامه را هدف 
قرار دادند، یک بار دیگر دشمنی آش��کار خویش را با مردم افغانستان 
ثابت ساختند و این عملکردش��ان جنایت بشری محسوب می  شود. «  
غنی افزود که طالبان باید بداند که ممکن نیست با هدف قراردادن افراد 

غیرنظامی به ویژه کودکان، در مذاکرات صلح امتیاز به دست آورد. 
  سازنده     ترین دور مذاکرات 

طرف های مذاکره کنن��ده هفتمین دور گفت وگوهای صل��ح را اخیراً 
و با هدف دس��تیابی به برنامه ای در راس��تای خروج نیروهای خارجی 
از افغانس��تان در ازای تضمین های طالبان در دوحه قطر آغاز کردند. 
طالبان باید تضمی��ن دهد که گروه ه��ای ش��به نظامی بین المللی از 
افغانستان به عنوان پایگاهی برای انجام حمالت خود استفاده نکنند.  
زلمای خلیل زاد، فرس��تاده امریکا در امور صلح افغانستان در توئیتی 
نوشت، جدید    ترین دور گفت وگو    ها سازنده     ترین جلسه تا به امروز بوده 
است.  وی همچنین ادامه داد: پیشرفت واقعی در تمامی چهار بخش 
از توافق صلح به دست آمده که شامل تضمین های مقابله با تروریسم، 
خروج نیروهای خارجی، حضور در گفت وگوی داخلی افغانستان و یک 

آتش بس دائم و جامع می شود. 
حدود ۲۰ هزار س��رباز خارجی که اکثراً امریکایی هستند، در بخشی 
از مأموریت ناتو برای آموزش، مش��اوره و کمک به نیروهای افغان در 
این کش��ور حضور دارند. برخی از نیروهای امریکایی عملیات مقابله با 

تروریسم انجام می دهند. 
مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا ماه گذش��ته میالدی در س��فرش به 
کابل گفت امریکا به تکمیل پیش نویس توافقی با شبه نظامیان در امر 
تضمین های مقابله با تروریس��م نزدیک است و ابراز امیدواری کرد که 
توافق صلحی تا اول سپتامبر به دست بیاید.  خلیل زاد به دنبال تضمین 
یک سازش سیاسی با طالبان اس��ت که در حال حاضر کنترل بیشتر 
قلمروهای افغانستان را نس��بت به هر زمان دیگری از ۲۰۰۱ در دست 
دارند.  وی ادامه داد: هنوز کارهای زیادی باقی مانده که باید تا پیش از 
یک توافق انجام شود. مذاکرات صلح پس از گفت وگوی بین افغانی در 
نهم ژوئیه از سر گرفته می شود.  سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی 
طالبان در قطر نیز گفت که گفت وگوی بین طالب��ان و امریکا پس از 
کنفرانس دو روزه بین افغان     ها از س��ر گرفته می شود.  در گفت وگوی 
جدید بین  افغان ها، حدود 4۰ تن از اشخاص عالی رتبه افغان و فعاالن 

به دوحه می روند اما هیچ موقعیت رسمی ندارند. 

 تقالی امریکا 
برای تبرئه راپورتچی سیا در عراق

پس از انتشار فایل صوتی محمود الفاحی، فرمانده عملیات االنبار 
و افش�ای توطئه وی علیه حشدالشعبی، س�خنگوی گردان های 
حزب اهلل عراق از تقای سفارت امریکا برای نجات الفاحی خبر داد. 
محمد محیی، سخنگوی گروه حزب اهلل عراق روز یک   شنبه در گفت وگو 
با شبکه المیادین  اعالم کرد، سفارت امریکا در عراق برای تبرئه محمود 
الفالحی، فرمانده عملیات االنبار مداخله کرده تا وی را از عراق خارج کند. 
الفالحی متهم به جاسوس��ی برای امریکا و ارائه اطالعات استقرار گروه  
حشدالشعبی در غرب عراق است. وی افزود:»س��فارت امریکا در روند 
کمیته تحقیقاتی که وزارت دفاع در این باره تشکیل داده، مداخله کرده 
است«. محیی در ادامه گفت:»افشای ارتباط محمود الفالحی و یکی از 
جاسوسان اطالعات امریکا شوکه کننده بود؛ ما از زمانی که امریکا وارد 
عراق شده به دلیل جنایت های این کشور، با آن در حالت مقابله قرار داریم، 
نمی توان به امریکا اعتماد کرد یا به شکل مسالمت آمیز با این کشور در 
تعامل بود«. سخنگوی گردان های حزب اهلل عراق تصریح کرد:»سفارت 
امریکا در عراق تالش می کند بر روند تحقیقات با الفالحی تأثیر بگذارد 
تا نتایج آن را تغییر ده��د و همچنین در روند کار کمیت��ه وزارت دفاع 
عراق مداخله می کند«. حسین عالوی، تحلیلگر عراقی نیز در این باره 
گفت:»منتظر گزارش فنی وزارت دفاع درباره تحلیل فایل صوتی هستیم 
و اگر خبر ارتباط الفالحی با امریکایی    ها تأیید شود، قانون سرنوشت این 
افسر را مشخص خواهد کرد«. روز     ش��نبه به دنبال انتشار فایل صوتی 
مکالمه منتسب به محمود الفالحی، با یکی از عناصر عراقی سیا امریکا در 
شبکه های داخلی عراق، وزارت دفاع این کشور به دستور وزیر دفاع به این 

مسئله ورود کرد و خواهان اجرای تحقیقات برای کشف حقایق شد. 

فرانسه نتوانست ایران را از افزایش سطح غني سازي منصرف کند

انفعال اروپا مقابل »گام دوم بازگشت«


