
همزم�ان ب�ا اع�ام تصمی�م امری�کا ب�رای 
اس�تقرار موش�ک در اس�ترالیا، مع�اون وزیر 
خارجه روس�یه با هش�دار به امری�کا مبنی بر 
عدم اس�تقرار موش�ک های میان ب�رد در این 
منطق�ه تهدید ک�رد احتمال دارد مس�کو هم 
موش�ک هایش را در آس�یا مس�تقر کن�د. 
به گزارش فارس، »س��رگئی ریابک��وف« معاون 
وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه به ایاالت متحده 
هش��دار داد که به جای قدرت نمایی و سرکش��ی، 
مس��ئولیت پذیر باش��د و خط تولید موشک های 

میان برد و کوتاه برد را مجدداً راه اندازی نکند. 
به نوش��ته خبرگ��زاری اینترفک��س،  ریابکوف با 
بیان اینکه روس��یه آماده مذاکرات مجدد با امریکا 
درخصوص معاه��ده منع موش��ک های میان برد 
موسوم به INF اس��ت، گفت: »اگر امریکا تصمیم 
بگیرد که موشک هایش را در منطقه مستقر کند، 

روسیه نیز چنین گامی را در آسیا برمی دارد.«

وی با بیان اینکه امریکا از هر کنوانسیون بین المللی 
که باب میلش نباش��د خارج می شود، توضیح داد: 
»امریکا ب��ه دنبال ناب��ودی کامل ش��بکه کنترل 
تس��لیحات موشکی هس��ته ای اس��ت. فروپاشی 
معاهده INF شدیداً خطر وقوع رقابت تسلیحاتی 
جدید را افزای��ش می دهد.« مع��اون وزیر خارجه 
روسیه با اشاره به ادعاهای واشنگتن مبنی بر اینکه 
مس��کو ابتدا معاهده INF را نقض ک��رده، گفت: 
»امریکا هرگز نباید انتظار داشته باشد که ما برنامه 
موش��ک جدید 9M729 را ملغی کنی��م زیرا این 
موشک تحت معاهده INF دسته بندی نمی شود.« 
ریابکوف در واکنش به تصمیم ایاالت متحده برای 
ازسرگیری تولید و آزمایش موشک های هسته ای 
میان برد، تأکید کرد: »م��ا اقدامات جامعی را برای 
دفاع از خ��ود در برابر تهدیدات جدید واش��نگتن 

انجام می دهیم.«
کشورهای امریکا و روسیه بعد از ماه     ها متهم کردن 

یکدیگر به نقض مفاد معاهده منع موش��ک های 
هسته ای میان برد، روز جمعه )11 مرداد( رسماً از آن 
خارج شدند.  از طرفی مقامات ارشد کاخ سفید که 
خواستند نام شان فاش نشود به خبرگزاری رویترز  
گفتند که بعد از فروپاشی معاهده INF، دولت امریکا 
از این به بعد خود را مقید به عدم ساخت و ذخیره 
موشک های میان برد با قابلیت حمل کالهک های 
هس��ته ای نخواهد دانس��ت و ضمن درخواست از 
کنگره برای تأمین بودجه مورد نیاز جهت راه اندازی 
خط تولید موش��ک های میان برد، طی چند هفته 
آینده آزمایش موشک کروز با چنین ویژگی     هایی 

را آغاز می کند. 
 اس�ترالیا: میزب�ان موش�ک های امریکا 

نیستیم
وزیر دفاع استرالیا اس��تقرار موشک های میان برد 
امریکایی در نزدیکی داروین را رد و تأیید کرد که 
هیچ درخواستی به صورت رسمی برای این منظور 

ارائه نشده است. 
به گزارش ایسنا، به نوش��ته روزنامه گاردین، لیندا 
رینولدز، وزیر دفاع اس��ترالیا روز گذش��ته گفت، 
درباره استقرار موش��ک های میان برد در منطقه 
آسیا – پاسیفیک با مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا 
صحبت کرده اس��ت.  وی برای شفاف س��ازی این 
مس��ئله به صحبت هایش با اس��پر اش��اره کرده و 
گفت: از او به صورت مس��تقیم پرسیدم آیا انتظار 
چنین درخواستی می رود و او گفت: خیر.  هرگونه 
درخواست رسمی در این باره استرالیا را در موضعی 
دش��وار بین هم پیمان خود یعنی امریکا و شریک 
تجاری بزرگ خود یعنی چین قرار می دهد.  امریکا 
مکرراً در حال بررسی استقرار موشک های خود در 
منطقه پس از خروج از پیمان موشک های میان برد 
اتمی با روسیه است که استقرار کالهک های اتمی را 
منع می کند. همچنین از دیگر دالیل این پیشنهاد، 

گسترش نظامی چین در منطقه است. 

ح�زب لیک�ود به 
بنیامین    خبر رهب�ری 

نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حال 
واگذار کردن اوضاع به ائتاف »آبی و سفید« به 
رهب�ری بنی گانت�ز  اس�ت. حمای�ت از حزب 
»اس�رائیل بیتنا« به رهبری آویگدور لیبرمن، 
وزیر جنگ سابق این رژیم نیز در حال افزایش 
است. پسر نتانیاهو مدعی شد که رئیس کنست 
و رئیس حزب »اسرائیل بیتنا« در حال طراحی 
هس�تند.  پ�درش  علی�ه  کودتای�ی 
ح��زب لیک��ود در انتخاب��ات پارلمان��ی رژی��م 
صهیونیستی که فروردین ماه امسال برگزار شد، با 
کسب ۳۶ رأی اکثریت کرسی   ها را در میان احزاب 
دیگر این رژیم به دست آورد اما موفق به تشکیل 
کابینه ائتالفی نشد و نمایندگان پارلمان با ۶۶ رأی 
به انحالل مجدد کنس��ت رأی دادند تا انتخابات 
مجدد در 1۷سپتامبر )۲۶ شهریور( برگزار شود. 
ظاهراً این تش��تت که وضعیتی بحرانی گرفته در 

حال تشدید شدن است و حزب لیکود جایگاه خود 
را به عنوان حزب برتر از دست داده است. تحقیق 
نشریه صهیونیستی »کان « نشان می دهد در پی 
تحوالت سیاسی اخیر و بس��ته شدن لیست های 
انتخاباتی، در حال حاضر ائتالف »آبی و س��فید« 
بزرگ ترین ح��زب در رژیم صهیونیس��تی با ۳0 
کرسی بوده و حزب لیکود با ۲9 کرسی در جایگاه 
دوم قرار دارد. محبوبیت حزب اس��رائیل بیتنا نیز 
در حال افزایش بوده و توانس��ته برنده 11 کرسی 
باشد. بر اساس نظرسنجی انجام شده ائتالف چپ 
میانه آبی و سفید 44 کرسی را در پارلمان می تواند 
به دست بیاورد، اما ائتالف احزاب وابسته به حزب 
لیکود 40 کرس��ی را در اختیار خواهند داش��ت. 
انتقادهای اخیر لیبرمن از نتانیاهو حاکی از آن است 

که رئیس حزب اسرائیل بیتنا از نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی فاصله گرفته و احتماالً با حزب آبی و 

سفید ائتالف کند.
 لیبرمن در مصاحبه ای که روز     شنبه با شبکه 1۲ 
رژیم صهیونیستی انجام داد، نتانیاهو را دروغگویی 
توصیف کرد که سزاوار پست نخست وزیری نیست. 
دیروز همچنین منابع اسرائیلی نوشتند که رسوایی 
پرونده های فساد مالی و دولتی نخست وزیر رژیم 
صهیونیس��تی در حالی ادامه دارد که »ش��لدون 
ادلسون « س��رمایه دار یهودی- امریکایی و مالک 
روزنامه »اسرائیل هیوم« که یکی از حامیان مالی 
نتانیاهو است با نزدیک شدن به زمان انتخابات، از 
او اعالم برائت کرده اس��ت. چنین وضعیتی باعث 
شده که »یائیر نتانیاهو« پس��ر نخست وزیر رژیم 

صهیونیستی از طراحی کودتا علیه پدرش سخن 
بگوید. به گفته یائیر نتانیاهو، »یولی ادلش��تین« 
رئیس کنس��ت و از اعضای برجسته حزب لیکود 
اسرائیل به همراه »آویگدور لیبرمن« رهبر حزب 
اسرائیل بیتنا، در حال طراحی کودتا علیه پدرش 

هستند. 
پس��ر نتانیاهو برای اثبات ادعای خود به مصاحبه 
لیبرمن با برنامه »Meet the Press  « ش��بکه 1 
این رژیم اش��اره کرد که در آن وزیر جنگ سابق 
رژیم صهیونیستی گفته بود در صورتی که بنیامین 
نتانیاهو موافق تشکیل کابینه وحدت با حضور بنی 
گانتز  نباشد، وی از حزب لیکود خواهد خواست تا 
نامزد دیگری را برای نخست وزیری معرفی کند. 
یائیر نتانیاهو پیش تر نیز در توئیتر نوشته بود که 
لیبرمن به صورت اتفاقی از کودتایی که وی به همراه 
ادلشتین طراحی کرده بود، پرده برداشت. البته وی 
بعداً این توئیت را پاک کرد و گفت که کلمات وی 

بیانگر دیدگاه پدرش نیست. 
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سقوط حزب لیکود به جایگاه دوم
فرزند نتانیاهو: دارند علیه پدرم کودتا می کنند

مسکو: امریکا در آسیا موشک مستقر کند، مقابله به مثل می کنیم
  گزارش  2

ترامپ دنبال دور تازه رقابت های تسلیحاتی
پیمان منع موشک های هسته ای میان برد)INF( در هشتم دسامبر 198۷ 
به امضای رونالد ریگان، رئیس جمهور امریکا و میخائیل گورباچف، رهبر 
شوروی، رسید. بر اس��اس این پیمان، باید تمامی موشک های هسته ای و 
متعارف زمین پایه و پرتابگر های آنها با بردهای 500 تا هزار کیلومتر برای 
موش��ک های کوتاه برد و هزار تا 5هزار و 500کیلومتر برای موش��ک های 
میان برد از بین می رفتند که گفته می ش��ود تا ما مه سال 1991، قریب به 
۲هزار و ۶9۲ موشک از بین رفتند و برای 10 سال نیز از سایت های هسته ای 
دو طرف بازرسی     می شد. این پیمان دیگر به تاریخ پیوسته زیرا دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا، در دوم فوریه س��ال جاری و در اعتراض به س��امانه 
موشکی زمین پایه روسی به نام اس اس سی-8 امریکا را از این پیمان خارج 
کرد و بنابر شرایط پیمان شش ماه فرصت بازنگری داشت که البته نظرش 
را تغییر نداد تا این فرصت در روز جمعه گذشته به پایان رسید و پیمان منع 
موشک های هسته ای میان برد هم به تاریخ پیوست. هرچند که ترامپ مدعی 
پیمان جدیدی است اما به نظر می رسد که نه شرایط این کار فراهم است و 
نه ابتدایی     ترین مقدمات آن فراهم شده و مسیر فعلی به سمت دور تازه ای از 

رقابت تسلیحات هسته ای در جهان است. 
باید در ابتدا خاطرنشان کرد که  پیمان منع موشک های هسته ای میان برد نه 
موشک های بالستیک با برد بلند را ممنوع کرده بود و نه موشک های متعارف 
و هسته ای دریاپایه که از ناو    ها یا زیردریایی     ها شلیک می شوند. بنابراین، این 
پیمان طیف خاصی از موشک های متعارف و هسته ای را ممنوع می کرد اما 
همین ممنوعیت تأثیر قابل توجهی بر کاستن از رقابت تسلیحاتی داشت 
جدای از اینکه برای مناطقی مثل قاره اروپا و به خصوص بخش های شرقی 
این قاره اهمیت ویژه ای داشت. در واقع، این قاره طی جنگ سرد از یک طرف 
زیر سایه  موشک های هسته ای بود که امریکا در آنجا و برای مقابله با شوروی 
مستقر کرده بود و از طرف دیگر، توسط موشک های شوروی تهدید     می شد 
که سمت شهرهای مهم این قاره نشانه رفته بودند. INF دست کم این طیف 
از موشک     ها را از بین برد تا قاره س��بز نفس راحتی بکشد اما از زمان دولت 
بوش و برنامه آن برای استقرار سپر دفاعی برای مقابله با روسیه و استقرار 
موشک های بالستیک اسکندر روسی در مرزهایش با اروپای شرقی، بار دیگر 
صف آرایی جنگ س��رد در حد و اندازه ای محدودتر شکل گرفت. حاال که 
پیمان منع موشک های هسته ای میان برد دیگر وجود خارجی ندارد دست 
دو طرف برای تولید انواع و اقسام موشک     ها بازتر شده و باید گفت که بعد از 

قریب به سه دهه، دوباره سایه هسته ای بر اروپا افتاده است. 
وجه دیگر موضوع مربوط می شود به حوزه اقیانوس آرام که در زمان جنگ 
سرد در رقابت تسلیحات هس��ته ای چندان محلی از اعراب نداشت اما با 
قدرت گرفتن چین در این سه دهه، اوضاع به طور کلی تغییر کرده است. 
ترامپ مدعی اس��ت که چین ظرفیت هسته ای و موش��کی خود را بدون 
محدودیت های INF گس��ترش داده و با وجود این پیمان، نمی توانست با 
این ظرفیت مقابله کند. هرچند که برخی از منتقدان ترامپ معتقد هستند 
که امریکا با سیستم های موشکی دریاپایه یا هواپایه می تواند با چین مقابله 
کند اما گویا ترامپ به نفع ماش��ین جنگی امریکا و حامیان مالی آن دیده 
که با بهانه گیری از چین و طبق رویه دو س��ال و نیم گذش��ته اش در مورد 
معاهدات بین المللی، INF را هم به کلی از بین ببرد. حاال وی مدعی است که 
باید نشست و معاهده ای جدید با مشارکت قدرت های موشکی جدید مثل 
چین و هند نوشت. به نظر می رسد که با مرگ INF چاره ای جز انجام این کار 
نیست اما واقعیت این است که چنین کاری با توجه به دشواری مذاکرات و 
مسائل فنی، دست کم در این یک سال و نیم باقیمانده از ریاست جمهوری 
او شدنی نیست. در مقابل، افزایش سفر مقامات سیاسی و نظامی امریکا به 
حوزه اقیانوس آرام و پاسخ رد استرالیا به امریکا برای استقرار موشک هایش 
در جزایر داروین و هدف قرار دادن مناطق جنوبی چین، نشان دهنده آن 
است که ترامپ به جای پیمانی جدید به دنبال رقابت تسلیحات هسته ای 
جدیدی است. این رقابت دیگر مثل دوران جنگ سرد محدود به قاره اروپا و 
بین دو بلوک شرق و غرب نخواهد بود و از ظواهر امر پیدا است که دامنه ای 
بسیار گسترده تر خواهد داشت و عالوه بر اروپا، سایه بر کل امنیت جهانی 
خواهد انداخت. مشکل مضاعف اینجا است که دوره معاهده استارت نو در 
فوریه ۲0۲1 منقضی خواهد شد و این نگرانی به وجود آمده که اگر دولت 
ترامپ از همین حاال برای تمدید آن دست به کار نشود، این پیمان هم به 
سرنوشت INF دچار شود و بعد از سه دهه دیگر هیچ پیمانی برای محدود 
کردن تسلیحات هسته ای وجود نداشته باشد. باید گفت که این وضعیت 
همان چیزی اس��ت که ترامپ هم تمایل به آن دارد و هم امریکا و ماشین 
جنگی اش را به سوی آن می راند تا دوره ای از رقابت تسلیحاتی را به وجود 

آورد که قابل مقایسه با رقابت زمان جنگ سرد نخواهد بود. 
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  52درصد اسکاتلندی    ها با جدایی موافقند
طبق یک نظرسنجی جدید 5۲ درصد از مردم اسکاتلند در صورت برگزاری یک 
همه پرسی جدید، به جدا شدن از بریتانیا رأی مثبت می دهند. به گزارش »رویترز«، 
»مایکل اشکرفت « برگزار کننده این نظرسنجی، گفت: »در آستانه سفر بوریس 
جانسون به ادینبورگ )مرکز اسکاتلند( از مردم اسکاتلند درباره همه پرسی دوم 
استقالل پرسیدم و تمایل به استقالل را مورد سنجش قرار دادم«. با اینکه اشکرفت 
عضو حزب محافظه کار است، از مخالفان جانسون محسوب می شود. طبق نتایج 

نظرسنجی او 5۲ درصد از اسکاتلندی     ها با استقالل از بریتانیا موافق بودند. 
-----------------------------------------------------

 عملیات جدید عراق علیه داعش 
عراق از مرحله س��وم عملیات » اراده پی��روزی « برای از بی��ن بردن داعش 
در اس��تان های دیالی و نینوا خبر داد. به گزارش ایس��نا، به نق��ل از روزنامه 
القدس العربی، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق روز دوشنبه برای نظارت 
بر مرحله سوم عملیات » اراده پیروزی « برای از بین بردن بقیه اعضای داعش در 
استان های دیالی و نینوا وارد مقر فرماندهی عملیات دیالی شد. حشدالشعبی 
عراق در سایت وابسته به خود اعالم کرد که نیروهای حشد و ارتش با کمک 
نیروی هوایی عراق عملیات اراده پیروزی را برای پاکسازی روستاهای شمال 
جلوالء، ش��مال المقدادیه و مناطق جنوب موصل، رشته کوه های عطشانه و 

بادوش برای پایان دادن به تهدید داعش آغاز کردند. 

مرکل شخصًا به ائتالف دريايي امريکا
»نه« گفت

س�خنگوی صدراعظم آلمان رس�ماً اعام کرد که همه اعضای دولت 
برلین در زمینه عدم مشارکت در ائتاف دریایی امریکا در تنگه هرمز 
اتفاق نظر دارن�د. پاریس هم تأکید کرد که به رغ�م همکاری با لندن، 
نیرویی به خلیج فارس اع�زام نخواهد کرد تا در ط�رح ائتافی برای 
به اصطاح محافظت از خطوط کش�تیرانی در خلی�ج فارس اعضای 
اصلی اروپا فاصله خود را از محور لندن-واشنگتن حفظ کرده باشد. 
عصر دیروز دولت انگلیس رسماً اعالم کرد که به ائتالف دریایي امریکا ملحق 
مي شود ولي مخالفان این ائتالف در اروپا موضع خود را مقابل آن، با لحن 

جدي تري بیان مي کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز ، سخنگوی آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان روز 
دو    شنبه گفت: »صدراعظم نیازی به مش��ارکت در مأموریتی امریکایی در 
شرایط فعلی و زمان حاضر نمی بیند و همه ]مقامات[ در دولت آلمان در این 
موضوع متفق هستند.« سفارت امریکا در برلین روز سه     شنبه از آلمان خواسته 
بود به فرانسه و انگلیس در ائتالف واشنگتن برای »مبارزه با خشونت ایرانی ها« 
ملحق شود.  پیش تر »آندریاس نیک«، عضو کمیته روابط خارجی پارلمان و 
»اوالف شولتز « وزیر دارایی و معاون صدراعظم آلمان از جمله مقاماتی بودند 
که صریحاً مخالفت خود را با پیوستن به ائتالف دریایی تحت رهبری امریکا 
علیه ایران اعالم کرده بودند.  وزیر دفاع فرانسه اظهار داشته که پاریس، برلین 
و لندن قصد هماهنگی و به اشتراک گذاشتن اطالعات برای تقویت امنیت 
دریانوردی در خلیج فارس را دارند، اما تجهیزات نظامی بیش��تری را عازم 
منطقه نخواهند کرد.  به نوشته خبرگزاری فرانسه ، »فلورانس پارلی « اظهار 
داشت: »قصد سازماندهی خودمان به عنوان کشور های اروپایی را داریم، اما 
یک مورد قطعی اس��ت و اینکه اقدام های ما تنها یک هدف خواهند داشت، 

کاستن از تنش های کنونی و دفاع از منافع خود.«
 استرالیا هم شرط گذاشت

در پی درخواست های واشنگتن از »کانبرا« برای پیوستن به ائتالف نظامی 
این کش��ور در تنگه هرمز، نخست وزیر استرالیا ش��روطی را برای بررسی 
موضوع پیوستن به این ائتالف امریکایی تعیین کرد.  به گزارش فارس، در 
حالی که وزیر دفاع استرالیا تأکید کرده بود که کشورش هنوز تصمیمی برای 
پیوستن به ائتالف نظامی دریایی واشنگتن در تنگه هرمز اتخاذ نکرده است، 
»اسکات موریسون « نخست وزیر استرالیا، خواستار شفاف سازی درباره این 
ائتالف شد.  بنا به گزارش روزنامه »آسترالین«، موریسون در اظهاراتی تأکید 
کرد که در صورت محقق شدن دو شرط، احتمال بررسی درخواست امریکا 

برای پیوستن استرالیا به ائتالف دریایي در تنگه هرمز وجود دارد. 
وی در این خصوص گفت که قبل از آنکه استرالیا موضوع پیوستن به ائتالف 
دریایی امریکا را مورد بررسی قرار دهد، باید جزئیات مأموریت امریکا در تنگه 
هرمز و همچنین اندازه این ائتالف بین المللی مشخص شود.  با این حال، 
موریسون استدالل برخی مقامات سابق کشور خود از جمله »باب کار « وزیر 
خارجه سابق و برخی کشورهای دیگر مبنی بر احتمال تقابل نظامی امریکا و 
ایران در صورت تشکیل ائتالف دریایی در تنگه هرمز را رد کرد و گفت: »من 
دقیقاً عکس این قضیه فکر می کنم.« وی ادامه داد: »بسیار مهم است که این 
ابتکار عمل خاص را از موضوعات وسیع تر دیگر در ارتباط با تنش های مرتبط 
با ایران در خصوص موضوعات دیگر از جمله اشاعه هسته ای، جدا کنیم. این 
یک مسئله متفاوت است.« این مقام استرالیایی درباره ائتالف دریایی امریکا 
توضیح داد: »تالش های بین المللی که بحث     هایی درباره آن صورت گرفته 
است، یک هدف را دنبال می کند و آن تنش زدایی و تضمین آزادی عبور و 
مرور کشتی     ها و ایجاد خطوط کش��تیرانی امن در میان این بخش بسیار 
حساس از جهان )تنگه هرمز( است.« موریسون سپس با اشاره به این موارد 
تصریح کرد: »اینها محرک     ها و موضوعاتی هستند که در صورتی که بخواهیم 

در هرگونه از آن عملیات     ها مشارکت کنیم، در نظر خواهیم گرفت.«
اظهارات موریسون در حالی مطرح ش��ده است که پیش از این »باب کار« 
در گفت وگو با روزنامه »آسترالین « هشدار داده بود که هرگونه مأموریت 
محافظت از کش��تیرانی از دیگر نقاط درگیری دولت ترامپ با ایران، قابل 
جداسازی نیست.  یکی دیگر از متحدان ش��رق دور که امریکایی    ها بسیار 
به حضور آنها در ائتالف ضد ایرانی خود در خلیج فارس امید داشتند، ژاپن 
بود که البته واشنگتن در این مورد هم با ناکامی روبه رو شده است. روزنامه 
»مائیچی« ژاپن نیز روز      شنبه گزارش کرد، مقامات دولتی ژاپن می گویند 
که توکیو هیچ کشتی جنگی برای مشارکت در طرح ائتالف دریایی امریکا با 
هدف حفاظت از کشتی های تجاری و نفتکش     ها در تنگه هرمز اعزام نمی کند 

زیرا از پاسخ ایران بیم دارد. 

هند کشمیر را امنیتی کرد 
دولت هند روز دو    شنبه در اقدامی مناقش�ه برانگیز خودمختاری 
کش�میر تحت کنترل�ش را لغو کرد تا ب�ه این ترتی�ب این منطقه 
را به طور کامل ب�ا مابقی خاک این کش�ور یکپارچه س�ازد. وزیر 
خارج�ه پاکس�تان در واکنش ب�ه ای�ن اق�دام، آن را غیرقانونی 
اعام ک�رد و عم�ران خ�ان خواس�تار میانجیگری امریکا ش�د. 
تنش    ها بین هند و پاکس��تان در منطقه مورد مناقش��ه کشمیر بار دیگر 
به خاطر اقدامات یکجانبه دهلی نو تشدید ش��ده است. دولت هند دیروز 
در اقدامی که خالف قوانین س��ازمان ملل اس��ت، اعالم کرد که وضعیت 
خودمخت��اری ایالت »جامو و کش��میر « را که بیش از نیم قرن اس��ت بر 
این منطقه حاکم ش��ده، لغو می کند. به گزارش سایت النشره، این حکم 
دولت هند موجب تنش بیشتر در این منطقه می شود که شاهد شورشی 
جدایی طلبانه است. این تصمیم ساعاتی پس از تنگ تر کردن حلقه محاصره 
امنیتی در این منطقه انجام گرفت. نیروهای دولتی هند شامگاه یک    شنبه 
موانع آهنی و سیم خاردار در جاده     ها و تقاطع     هایی مستقر کردند تا تردد به 
محله     هایی در سرینگر، اصلی     ترین شهر کشمیر تحت کنترل هند را قطع 
کنند. دولت با صدور فرمانی امنیتی نشست های مردمی، راهپیمایی     ها و 
جابه جایی را ممنوع و مدارس را هم تعطیل اعالم کرده است. امیت شاه، 
وزیر کشور هند به پارلمان گفت، حکمی ریاستی امضا شده که ماده ۳۷0 
قانون اساسی را که به جامو و کشمیر )اغلب مسلمان نشین( خودمختاری 
می دهد، لغو می کند. این حکم فوراً وارد فاز اجرایی ش��د. نارندرا مودی، 
نخست وزیر هند دیروز ریاست یک جلسه امنیت ملی را بر عهده داشت. 
مودی و ناسیونالیست های هندوی حزب بهاراتیا جاناتای او اوایل امسال 
مجدداً با دستورکاری که شامل حذف حقوق ویژه کشمیری     ها طبق قانون 
اساسی هند بود، روی کار آمد. محاصره امنیتی نامحدود از روز دو    شنبه در 
کشمیر تحت کنترل هند اعمال شده و هزاران سرباز جدید در پایگاه های 
پلیس و ساختمان های دولتی اطراف این منطقه پرتنش مستقر شدند. به 
گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، مقامات هند تصمیم به اعزام نیروهای 
بیشتر ارتش به منطقه مورد مناقشه کشمیر با پاکستان گرفتند. دولت هند 
8هزار سرباز اضافی به کشمیر اعزام کرد. به گفته یک منبع در هند، این 
تصمیم هند فوراً گرفته شده و در حال حاضر انتقال نظامیان با سرعت به این 
منطقه در جریان است. هند همچنین دستور خروج گردشگران و هندوهای 
زائر را از این منطقه صادر کرده است. ش��اه محمود قریشی، وزیر خارجه 
پاکس��تان تصمیم هند را محکوم کرد و گفت که این گام نقض قطعنامه 
صادره از سوی سازمان ملل است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، قریشی 
گفت، اسالم آباد تالش های دیپلماتیک خود را برای ممانعت از اجرای این 
حکم افزایش خواهد داد. عمرا ن خان، نخست وزیر پاکستان هم اعالم کرده 
است که زمان موافقت نمودن با پیشنهاد ترامپ مبنی بر میانجیگری در 
حل و فصل مسئله کشمیر میان هند و پاکستان، فرا رسیده است. به گزارش 
اسپوتنیک، عمران خان در صفحه توئیتر خویش نوشته است:» با توجه به  
پیشنهاد رئیس جمهور ترامپ مبنی بر میانجیگری در مسئله کشمیر، به 
دلیل تشدید وضعیت در امتداد خط کنترل، در نتیجه اقدامات تهاجمی 

جدید هند، حاال بهترین زمان برای این موضوع است.«

ترامپ تحت فشار افکار عمومي حمات تگزاس و اوهایو را محکوم کرد 

محکومیت نژادپرستي رئیس جمهور نژادپرست

سيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده

درحالی که بیش از    گزارش  یک
از  س�ال   15۰
جنگ های انفصال امریکا می گذرد، همچنان 
تفکر نژادپرستانه بر سیس�تم اجرایی امریکا 
حاکم است. دونالد ترامپ عصر دیروز باالخره 
زی�ر فش�ار اف�کار عموم�ی مجبور ش�د که 
تیراندازی های تگزاس را نژادپرستانه بخواند. 
اما ای�ن کار او هم آتش خش�م امریکایی    ها را 
خاموش نکرد. ترامپ ابتدا در سخنانی و بدون 
محکوم کردن تیراندازی های مرگبار که توسط 
افراد سفیدپوست انجام شد، عامان آن را بیمار 
روانی توصیف کرده بود. واژه بیمار روانی برای 
قاتان سفیدپوست، اسم رمزی است که در بین 
رؤس�ای جمهور امریکا تبدیل به رویه و سنت 
ش�ده اس�ت. دیروز مخالفت    ها با نژادپرستی 
ترامپ در شبکه های اجتماعی افزایش یافت و 
او برای فرار از انتقاد    ها مجبور شد توئیت های 
نژادپرستانه خود را حذف کند. دموکرات ها، هم 
ترامپ را مس�ئول تیرانداز های نژادپرس�تانه 
اعام کرده و خواس�تار وضع قوانین س�خت 
درب�اره حمل س�اح در این کش�ور ش�دند. 
رئیس جمهور امری��کا دیروز باالخ��ره در واکنش 
ب��ه تیراندازی ه��ای مرگب��ار اخی��ر در اوهای��و 
و تگزاس خواس��تار محکوم ش��دن نژادپرستی و 
سفیدبرتر پنداری ش��د . ترامپ گفت:»کسانی که 
مرتکب جنایت  از س��ر نفرت می ش��وند باید بدون 
س��ال     ها تأخیر بی پایان ب��ا اعدام مواجه ش��وند«. 
ترامپ در ادامه گفت که تیراندازی ال پاس��و ناشی 
از »تنفر نژادپرستانه« است و ملت باید نژادپرستی، 
تعصب و س��فیدبرترپنداری را محک��وم کند و این 

ایدئولوژی های شوم باید شکست داده شود و تنفر 
هیچ جایی در امریکا ن��دارد. رئیس جمهور امریکا 
اضافه کرد:»تیران��دازی کور در تگ��زاس و اوهایو 
حمالت ش��یطانی بودند و جنایت     هایی علیه تمام 

بشریت است.«
این موضع ترامپ در حالي ابراز شد که او ابتدا طی 
اظهاراتی عامالن این تیراندازی     ها را بیماران روانی 
دانس��ته بود. به گزارش رویترز، ترامپ تأکید کرده 
بود:»اگر به این دو مورد خوب دقت کنید بیماری 
روانی را پیدا می کنید. اینها افرادی هس��تند که از 
لحاظ فکری و روانی به طور جدی بیمار هستند«. 
ترامپ گفت:»ما باید جلوی این حوادث را بگیریم«. 
وي گفت: » می خواهم بگویم این دو اتفاق غیرقابل 
باور هستند. ما عاشق مردم هستیم. انزجار و نفرت 
در کشور ما جایگاهی ندارد و ما می خواهیم مراقب 

آن باشیم«. 
 سیاسي نکنید

 نژادپرستی در کاخ س��فید تنها به ترامپ محدود 
نمی شود و دیگر مقامات واشنگتن هم در این زمینه 
گوی س��بقت را از ترامپ ربوده اند. میک مولوینی، 
رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید دیروز در سخنانی 
رفتارهای خشونت  آمیز در این کشور را به افراد بیمار 
ربط داد. وی گفت:»هیج نفعی در این وجود ندارد 
که این را یک مسئله سیاسی کنیم. این یک مسئله 

محلی است و ما باید آن را به رسمیت بشناسیم.«
دولت های امریکا همواره تیراندازی های مرگباری را 
که توسط امریکایی های سفیدپوست انجام می شود 
به مسئله بیماران روانی نسبت می دهند و تمایلی به 
تروریستی خواندن این حوادث ندارند. این درحالی 
است که اغلب حوادثی که عوامل آن به سیاه پوستان 

یا دیگر اقلیت های دینی مرتبط اس��ت را بالفاصله 
تروریس��تی اعالم می کنند؛ چیزی که رس��انه های 
امریکایی هم به این مسئله اعتراف می کنند. روزنامه 
نیویورک تایمز دیروز در س��رمقاله خود با اش��اره به 
تیراندازی های مرگبار اخیر در امریکا نوشت:»اگر یکی 
از عوامل دو تیراندازی این هفته از ایدئولوژی اسالم 
رادیکال تبعیت می کرد، منابع دولت امریکا و متحدان 
بین المللی آن بدون لحظه ای تأخیر بسیج      می شدند و 
قدرت فوق العاده کشور خستگی ناپذیر تالش می کرد 
تا جلوی دسترسی تروریست های آتی به تسلیحات، 
پول و مکانی برای اش��اعه ایدئولوژی آنها را بگیرد.« 
نیویورک تایمز با اش��اره به برخ��ورد تبعیض  آمیز با 
مسلمانان و سفید     ها در امریکا، نوشت:»اگر ذره ای از 
هوشیاری و اتحاد صرف ناسیونالیسم سفید      می شد، 

ما در امنیت بیشتری می بودیم.«
به رغم تیراندازی های مرگبار در امریکا که س��االنه 
۳0هزار نفر طی آن کشته می ش��وند، هیچ یک از 
رؤسای جمهور این کشور اقدامی در راستای تغییر 
قوانین حمل س��الح انجام نداده اند. هرچند برخی 
رؤسای جمهور س��ابق امریکا در ظاهر از تغییر در 
قوانین تس��لیحاتی س��خن گفته بودند اما تمامی 
تالش      ها برای محدود کردن حمل سالح در امریکا 
به دلیل قدرت باالی البی های حمل س��الح ناکام 
مانده اس��ت. ترامپ که دنبال منافع تجاری است، 
از مخالفان سرسخت تغییر قوانین مربوط به حمل 
اسلحه در امریکا اس��ت و از آزادی فروش سالح در 

داخل و خارج از امریکا حمایت می کند. 
پس از گذش��ت تقریباً سه س��ال از روی کار آمدن 
دونالد ترام��پ، ۷5 درصد از س��یاهان و ۶0 درصد 
از اسپانیایی      ها در نظرسنجی      هایی که اخیراً انجام 

شده است، گفته اند که بعد از آمدن دونالد ترامپ، به 
نژادپرستی دامن زده شده و شرایط را برای زندگی 
رنگین پوستان بسیار دشوار تر کرده است. خبرگزاری 
رویترز در این زمینه نوشت:»مشخصه بارز سه سال 
ریاست جمهوري ترامپ مخالفت او با مهاجرت های 
غیرقانونی به ویژه از مرز مکزیک بوده است. ترامپ 
بار     ها از سیل مهاجران از مرز مکزیک به عنوان حمله 

به مرزهای امریکا یاد کرده است.«
 واکنش دموکرات  ها 

موج انتقاد     ها از سیاس��ت های نژادپرستانه ترامپ 
در داخ��ل و خ��ارج از امری��کا روند رو به رش��دی 
یافته اس��ت. به نوشته نش��ریه نیوزویک، دیروز در 
واکنش به تیراندازی مرگبار تگزاس، شمار زیادی 
از کاربران توئیتر ترامپ را به دلیل نش��ر س��خنان 
نژادپرستانه مقصر دانس��تند. این کاربران توئیتر، 
هش��تگ »تروریس��ت های ترامپ« را به ترند روز 
تبدیل کردند. دونالد ترامپ برای فرار از سرزنش ها، 
تمامی توئیت های نژادپرستانه خود را که پیش تر 
منتشر کرده بود، پاک کرد اما این اقدامات نتوانست 
مانع از حم��الت تند اعض��ای ح��زب دموکرات، 
فعاالن حقوق بش��ر و تحلیلگران سیاس��ی به این 
رئیس جمهور نژادپرست شوند. دموکرات  ها که در 
هفته های اخیر به ش��دت دنبال استیضاح ترامپ 
هستند، تیراندازی های نژادپرستانه در امریکا را به 
سیاست های ترامپ نس��بت داده اند. برنی سندرز، 
س��ناتور امریکایی در مصاحبه با ش��بکه سی ان ان 
گفت:»برای من خوشایند نیست که این را بگویم 
اما من فکر می کنم همه شواهد نشان می دهد که ما 
رئیس جمهوری داریم که نژادپرست است و به دنبال 
احیای ملی گرایی سفید     ها است«. پیت بودجج، نامزد 
انتخابات درون حزبی دموکرات  ها با اشاره به حمالت 
اخیر در ش��هرهای امریکا اعالم کرد:»آشکار است 
که کشته شدن افرادی در چارلستون، سان دیگو، 
پیتسبورگ و ظاهراً اکنون نیز در ال پاسو، پیامدهای 
تروریسم ملی گرایی سفیدپوست است«. به گزارش 
خبرگزاری فرانس��ه، بتو اورور نام��زد انتخابات در 
حزب دموکرات و نماینده سابق امریکا نیز در پاسخ 
به س��ؤالی درباره اینکه آیا ترامپ را یک ملی گرای 
سفیدپوست می داند نیز گفته اس��ت:»بله. او یک 
ملی گرای حامی سفید     ها است. « سناتور کوری بوکر 
هم تأکید کرد:» مس��ئول این تیراندازی     ها دونالد 
ترامپ است. او مسئول است چرا که او ترس، نفرت و 

تعصب را در کشور تحریک می کند.«
دموکرات  ها همچنین از رهبر اکثریت سنا درخواست 
کردند که بار دیگر الیحه کنترل مالکیت سالح را به 
رأی بگذارد. به گزارش ان بی سی نیوز، چاک شومر، 
سناتور دموکرات و رهبر اقلیت سنا در همین راستا در 
توئیتر نوشت:»ال پاسو و دیتون، یک رخداد هولناک 
پس از دیگری. مک کانل باید سنا را برای جلسه ای 
اضطراری فرابخواند تا الیحه بررسی جهانی مالکیت 
سالح را که در مجلس نمایندگان تصویب شد، فوراً 
در صحن علنی سنا به بررسی و رأی بگذارد«. الیزابت 
وارن، سناتور دموکرات هم خطاب به رهبر اکثریت 
سنا در توئیتر نوشت:»سنا را از تنفس بازگردان تا به 
این الیحه رأی دهند و به بیماری مسری خشونت 

اسلحه رسیدگی کنند.«

مجوز خروج شیخ زکزاکی 
برای مداوا در خارج صادر شد

دادگاهی در نیجریه مجوز آزادی شیخ زکزاکی، رهبر جنبش اسالمی 
این کشور و همچنین همسر ایش��ان را برای درمان در خارج از کشور 
صادر کرد. جنبش اسالمی نیجریه در همین ارتباط در حساب توئیتری 
خود نوشته است، دادگاه مجوزی برای سفر شیخ زکزاکی و همسرش 
به هند برای پیگیری روند درمان صادر کرده است. بنابر اعالم جنبش 
اسالمی نیجریه، قاضی دادگاه حکم داده است که باید به شیخ زکزاکی و 
همسرش برای دریافت خدمات درمانی مجوز داده شود چرا که به دلیل 

وخامت شرایط جسمانی، جان وی در خطر است. 


