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  گزارش  2

آماده باش رژیم صهیونیستی
 برای اشغال کرانه باختری 

رژیم صهیونیس�تی پیش بینی کرده در صورت اعالم اش�غال دره 
اردن و ش�مال بحرالمیت ، واکنش     های مختلفی از جمله عملیات 
 های مقاومتی فردی تا تش�کیل س�ازمان های محلی متش�کل از 
نیروهای پلیس تشکیالت خودگردان انجام شود و در حال آماده 
ش�دن برای برخورد با این وضعیت اس�ت. با این ح�ال، یک مقام 
اسرائیلی دیروز از احتمال تعویق کوتاه مدت روند الحاق خبر داد.

ارتش و »شین بت« قصد دارند امروز مشورت های گسترده ای در زمینه 
الحاق کرانه باختری انجام دهند و »بازی جنگ « را شبیه سازی کنند، 
به ویژه پس از آنکه تشکیالت خودگردان از هماهنگی امنیتی با این رژیم 
دست کشیده است. رادیو رژیم صهیونیستی گفته که ارتش اسرائیل بر 
روند آماده سازی خود برای مقابله با تنش احتمالی در اراضی فلسطینی 
در صورت اعالم اشغال اراضی کرانه باختری نام »سپیده دم در کوه ها« 
را گذاشته است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی هفته 
گذشته در جلسه حزب لیکود در کنست اعالم کرد که طرح الحاق کرانه 
باختری طبق برنامه در ماه جوالی خواهد بود و گابی اش��کنازی، وزیر 
خارجه جدید اسرائیل هم هنگام تحویل پست خود اعالم کرد که طرح از 
اهمیت تاریخی برخوردار است. رسانه های اسرائیلی هم از قول مسئوالن 
ارشد حزب آبی و سفید گزارش کردند قادر به توقف یا ممانعت از عملیات 
الحاق کرانه باختری نیستند و اگر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل 
تصمیم گرفته الحاق را اجرایی کند پس مسئولیت آن به عهده خودش 
است.  این مسئوالن اعالم کردند: » صحبت کردن در مخالفت با اعمال 
حاکمیت بر یک منطقه یک مسئله اس��ت و ممانعت از عملیات الحاق 
مس��ئله ای دیگر. ما امیدواریم به توافقی برسیم که از حمایت گسترده 
برخوردار باشد.«  با این حال، وزیر آموزش دولت رژیم صهیونیستی دیروز 
از احتمال تعویق چند روزه یا چند هفته ای اجرای طرح الحاق مناطقی از 
کرانه باختری به اراضی اشغالی خبر داد. زئیف الکین، وزیر آموزش دولت 
رژیم صهیونیستی در سخنانی گفت که ممکن است اجرای طرح الحاق 
بخشی از کرانه باختری و غور اردن به اراضی اشغالی به تعویق بیفتد. وی 
در این باره اظهار کرد:» اول ژوئیه اولین موعد الحاق است اما این احتمال 

وجود دارد که برای چند روز و حتی چند هفته به تعویق بیفتد.«
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 رهگیری بمب افکن  امریکا از سوی روسیه 
درحالی که قدرت نمایی های امریکا و روسیه در مناطق مختلف جهان 
از شرق اروپا تا قطب شمال ادامه دارد، رسانه های روس فیلمی از اقدام 
جنگنده های این کشور در رهگیری بمب افکن راهبردی و مافوق صوت 
امریکا در حریم هوایی دریای سیاه و بالتیک منتشر کردند. به گزارش 
شبکه راشاتودی، جنگنده های روسیه بمب افکن های راهبردی »بی -۱ 
لنسر« را که به حریم هوایی روسیه در دریاهای بالتیک و سیاه نزدیک 
شده بودند، رهگیری کردند. فیلمی که وزارت دفاع روسیه از رهگیری 
این بمب افکن راهبردی و مافوق صوت نیروی هوایی امریکا منتش��ر 
کرده، پرواز »سوخو ۲۷ پی« و »سوخو ۳۰ اس ام « و مشایعت بمب افکن 
امریکایی را نشان می دهد. بنا بر اعالم این وزارتخانه، جنگنده های روس 
در فاصله ای مناسب با بمب افکن های امریکایی به پرواز درآمدند و این 
اقدام سبب شد این بمب افکن    ها مسیر حرکت خود را تغییر دهند و از 

حریم هوایی روسیه دور شوند. 
-----------------------------------------------------

 آزادی ۷1۰ زندانی طالبان 
بر اساس اعالم مقامات امنیتی افغانستان، در روزهای گذشته بیش از ۷۰۰ 
زندانی طالبان از زندان های این کشور آزاد شده اند. به گزارش خبرگزاری 
جمهور، جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان با تأیید این 
خبر گفت که این زندانیان از زندان های بگرام، پلچرخی، بازداشگاه های 
مرکزی و زندان های والیت    ها در روزهای     شنبه و یک   شنبه آزاد شده اند. به 
گفته فیصل، روند آزادی زندانیان باقی مانده تا روز سه    شنبه ادامه خواهد 
داشت. وی همچنین افزود که براساس فرمان اشرف غنی، رئیس جمهور 
افغانستان، ۲ هزار زندانی طالبان آزاد خواهند شد. گروه طالبان نیز ۴۲۰ 

زندانی نیروهای امنیتی را به دولت تحویل داده است. 
-----------------------------------------------------

 استقرار موشک های تاد در کره جنوبی 
وزارت دفاع کره جنوبی از اس��تقرار موش��ک های جدید رهگیر »تاد « 
و دس��تگاه های جمع آوری اطالعات از س��وی ارتش امریکا در یکی از 
پایگاه های نظامی خود خبر داد. به نوش��ته وبگاه بیزینس اینس��ایدر، 
یک مق��ام نظامی کره جنوب��ی در این زمینه گفت که این موش��ک    ها 
جایگزین نمونه های قبلی ش��ده اند. وزارت دفاع کره جنوبی نیز اعالم 
کرده که عالوه بر استقرار این موش��ک های جدید تاد، امریکا ژنراتور و 
تجهیزات جمع آوری اطالعات جدید را به پایگاه هوایی »س��ئونگجو« 
در کره جنوبی ارسال کرده است. به نوشته این منبع خبری، این اقدام 
پنج  شنبه و جمعه انجام شد و نحوه اجرای آن در شب هنگام با اعتراض 

ساکنان محلی مواجه شد. 
-----------------------------------------------------

 درخواست پاکستان برای مداخله سازمان ملل در کشمیر
وزیر امور خارجه پاکستان با نگارش نامه ای به رهبران سازمان ملل و 
شورای امنیت خواستار مداخله این سازمان برای جلوگیری از تنش    ها 
در جنوب آس��یا و حل و فصل صلح  آمیز مناقشه کشمیر شد. بر اساس 
گزارش رادیوی دولتی پاکس��تان، شاه محمود قریش��ی در نامه ای به 
عمرو عبداللطیف ابوالعطا، رئیس شورای امنیت سازمان ملل و آنتونیو 
گوترش، دبیرکل این سازمان آنها را در جریان وضعیت رو به وخامت در 
کشمیر و همچنین صلح و امنیت منطقه ای قرار داد. او در نامه خود توجه 
جامعه بین المللی را به یک سری اقدامات جدید هند در قبال کشمیر 
که به گفته او هدف شان تغییر ساختار جمعیتی این دره مورد مناقشه 
هستند جلب کرده و آنها را » غیرقانونی « و نقض قطعنامه های شورای 
امنیت سازمان ملل و قوانین بین المللی به ویژه کنوانسیون چهارم ژنو 
دانست.  قریش��ی در عین حال هند را به  بهره برداری فرصت طلبانه از 
بحران جاری مربوط به شیوع ویروس کووید-۱9 به منظور تشدید هر 

چه بیشتر سرکوب نظامی در کشمیر اشغالی  متهم کرد. 

سوریه به جنگنده های جدید
 »میگ-29 « مجهز شد

نیروی هوایی سوریه روز      شنبه از دریافت تعدادی جنگنده جدید 
»میگ-29 اس ام تی« از روسیه خبر داد. همزمان روسیه استقرار 
خود را در مح�دوده چاه های نفت حس�که س�وریه افزایش داد.

به گزارش فارس به نقل از منابع س��وری، نیروی هوایی س��وریه چند 
فروند جنگنده میگ-۲9 اس ام تی ساخت روسیه را طی مراسم رسمی 
در پایگاه هوایی »حمیمیم « دریافت کرده است. آنطور که منابع نیروی 
هوایی سوریه اعالم کرده اند خلبانان سوری با دریافت این جنگنده     ها 

نخستین پروازهای خود با آنها را انجام دادند. 
طی روزهای گذشته رئیس جمهور روسیه از وزارت دفاع و خارجه این 
کشور خواس��ته بود با طرف سوری برای توسعه بیش��تر پایگاه هوایی 
حمیمیم وارد مذاکره ش��وند.  به دنبال وقوع بحران سوریه و مداخله 
طرف های خارجی در این کش��ور، دمش��ق از مس��کو ب��رای مقابله با 
تروریست    ها و حضور نظامی در این کشور دعوت کرده بود. در همین 
راستا روسیه و س��وریه در س��ال ۲۰۱5 یک توافق ۴9 ساله در زمینه 
استقرار نیروی هوایی روس��یه در پایگاه حمیمیم امضا کرده اند. طبق 
این توافق، سوریه یک قطعه زمین به همراه تجهیزات و تأسیسات آن 
را به صورت رایگان در اختیار ارتش روس��یه قرار داده است. این توافق 
می تواند برای یک مدت ۲5 ساله دیگر به صورت اتوماتیک تمدید شود، 
مگر اینکه یکی از طرفین از یک سال قبل از پایان قرارداد خواستار لغو 
آن شود.  میگ -۲9 اس ام تی، نوع ارتقا یافته جنگنده میگ-۲9 فالکوم 
محسوب می ش��ود. این جنگنده جدید مجهز به موشک های با دقت 
باالی هوا به هوا و هوا به سطح است. میگ ۲9 اس ام تی مجهز به مخازن 
سوخت اضافی، موتور به روز شده و افزایش ظرفیت حمل سالح است. 

 حرکت روس    ها به سوی چاه های نفت
از سوی دیگر براساس گزارش های میدانی طرف روس حضور نظامی 
خود را در استان حسکه از طریق افزایش دایره استقرار در حومه شمالی 
استان افزایش داده است؛ گامی که به نظر می رسد با هماهنگی طرف 
امریکایی باش��د که پایگاه     ها و مراکز مهمی در اطراف چاه های نفت و 
گار منطقه دارد.  به گزارش ایسنا، ارتش روس��یه حضور نظامی خود 
را در استان حسکه سوریه به واسطه ایجاد یک نقطه نظامی جدید در 
روستای قصر دیب در حومه شمال غربی شهر المالکیه واقع در مثلث 
مرزی سوریه، ترکیه و عراق افزایش داده است. این تحرک مهم روسیه 

در منطقه استراتژیک شامل دهها چاه نفت و گاز سوریه است. 
کاروانی روسی متشکل از پنج خودرو و تجهیزات دیگر با حدود ۱۰۰ 
سرباز از پایگاه روسیه و از مقابل خوابگاه افسران در فرودگاه قامشلی به 

سمت شهر المالکیه حرکت کرد. 
تحرک جدید روس��یه با هماهنگی امریکایی    ها صورت گرفته است و 
واحدهای نظامی امریکایی کاروان روسی را همراهی کرده و آنها را به 
نقطه قصر دیب رسانده اس��ت.  این تحوالت با راه اندازی گشتی های 
مشترک امریکا و روسیه در جاده حلب – حسکه موسوم به ام ۴ در مسیر 
ارتباطی بین تل تمر و عین عیس��ی با هدف ممانعت از هرگونه تجاوز 

ارتش ترکیه و گروه های هم پیمان آن در این جاده همسو است. 
با این حال، یک منبع عش��ایری به خبرگزاری المیادین گفته اس��ت، 
روس��یه در جریان نشس��تی در روس��تای حامو در حومه قامشلی به 
شخصیت     ها و شیوخ عش��ایر اطالع داده در آینده نزدیک امریکا قصد 
خروج کامل از خاک س��وریه را دارد.  اما می توان حضور جدید روسیه 
در نزدیکی دو پایگاه نظامی و مهم امری��کا در المالکیه و رمیالن را در 
چارچوب تفاهم روس��یه و امریکا دانس��ت که به روس     ه��ا اجازه داده 
حضورش��ان را در حومه حس��که افزایش دهند، در مقابل گشتی های 

امریکایی بیشتری در اتوبان ام ۴ بین حسکه و رقه گشت زنی کنند. 

معارضان در پی برکناری ولیعهد
بن سلمان در حال بازی رایانه ای! 

ش�ورایی مع�ارض متش�کل از 18 عضو از جمله س�ه ش�اهزاده 
س�عودی ب�رای برکن�اری ولیعه�د این کش�ور تش�کیل ش�ده 
اس�ت. همزم�ان در حال�ی ک�ه آل س�عود ب�ه واس�طه مدیریت 
بن س�لمان ب�ا مش�کالت متع�ددی روب�ه رو اس�ت گزارش    ه�ا 
از اعتی�اد بن س�لمان ب�ه بازی ه�ای رایان�ه ای خب�ر می دهن�د.

به گزارش فارس، »عبدالرحمن السهیمی« فعال سیاسي مخالف سعودي 
در ویدئویی ضبط ش��ده که از طریق یوتیوب پخش ش��ده، اعالم کرد: 
شورای هماهنگی معارضان سعودی متشکل از ۱۸ عضو است که سه نفر 
از آنها از شاهزادگان سعودی هستند. این شورا به تحصن، نافرمانی مدنی 
یا حمل سالح فرا نمی خواند بلکه کارش محدود به مکاتبات با کشورهای 
جهان و سازمان های رسمی و بین المللی است.  وی ادامه داد: مکاتباتی 
با پارلمان های اسالمی و کشورهای حاشیه خلیج فارس، اعضای کنگره 
امریکا و اعضای پارلمان اروپا انجام شده است. آنها گفته اند بر این اساس 
که سازمان های حاکم در عربستان مستقل از شخص شاه باشند و کشور، 
پارلمان منتخب داشته باشد، از شاهزاده »احمد بن عبدالعزیز « حمایت 
خواهند کرد. السهیمی سپس از »سلمان بن عبدالعزیز « شاه سعودی 
خواست پسرش را از تمامی مناصب فعلی از جمله ولیعهدی کنار بگذارد 
و این مس��ئولیت را به احمد بن عبدالعزیز واگذار کند.  وی تأکید کرد: 
۱۷ کشور اسالمی با رویکرد ما موافق هستند اما ما منتظریم که آغاز این 
کار از سوی خود ملک سلمان باش��د.  السهیمی در ادامه از طرح برخی 
مسئوالن سعودی برای انفجار    هایی چند ماه قبل از آغاز جام جهانی قطر 
)۲۰۲۲( خبر داد تا جام جهانی در این کشور برگزار نشود.  از سوی دیگر 
سایت متخصص در بازی های کامپیوتری » dotesports « اعالم کرد 
 » Dota2 « که محمد بن سلمان بیش از ۶هزار دالر برای بازی کامپیوتری
خرج کرده اس��ت و می خواهد در رقابت بین الملل��ی ۲۰۲۰ این بازی 
شرکت کند.  بر اس��اس این گزارش محمد بن سلمان از طریق حساب 
» Purrrrrfect Devil Angel Yukeo « در این بازی     ها شرکت می کند. 
این هزینه جنون  آمیز برای محمد بن سلمان مسئله تازه ای نیست. او در 
طول سه سال گذش��ته حدود۶9/۴9۴ دالر تنها برای Battle Pass و 
 Steam در سال ۲۰۱۸، ۴۲/۱۰۰ دالر هزینه کرد.   او از سال ۲۰۱۱ در
فعال بوده و بیش از ۱۰۰۰ بازی در Dota با 5. ۷۷۲ برد و 5/۷۷۲ باخت 
انجام داده است. وی 9۰۴۶ ساعت را در بازی Dota و 55۰ ساعت را در 

Team Fortress2 سپری کرده است. 

زرهی های ارتش د  ر خیابان های امریکا

تن�د  لح�ن    گزارش  یک
رئیس جمهور 
امریکا علیه اعتراضاتی که حاال دیگر به همه 
ایالت   های اصلی امریکا س�رایت ک�رده، تنها 
آتش خشم معترضان را شعله ورتر کرده و این 
در کنار روش های خشن پلیس و  ورود ارتش، 
باعث شده امریکا برای مهار اعتراضات دست 
به اعالم حکومت نظامی در 25 شهر بزند و این 
بار پای ارتش و نفربرهای زرهی آن نه در گوشه 
و کنار جهان که در خیابان های ایالت های خود 

امریکا باز شد!
افزایش تنش  در شهرهای لس آنجلس، فیالدلفیا، 
آتالنتا و ِدنِور، ش��هرداران ای��ن مناطق را مجبور 
کرد که حکوم��ت نظامی اع��الم کنن��د. آنها با 
غیرع��ادی و افراطی توصیف ک��ردن واکنش   ها 
به این قت��ل و به تب��ع آن افزایش خش��ونت ها، 
گفتند که ناچار به اعمال وضعیت منع آمدوشد 
هستند. بنابر گزارش شبکه خبری سی ان ان، در 
ش��هرهای کلیولند و س��یاتل نیز قانون منع آمد 
و شد برقرار شده اس��ت. بنابر گزارش این شبکه 
خبری، تاکنون در ۲5 شهر از ۱۶ ایالت مختلف 
امریکا، برای کنترل اعتراضات علیه نژادپرستی، 
مق��ررات من��ع آمدوش��د اعمال ش��ده اس��ت. 
اس��تیو هرمان، خبرنگار ش��بکه ص��دای امریکا 
تصاویری از ش��هرهای فیالدلفی��ا، لس آنجلس، 
شیکاگو، نیویورک، کلیولند، سن دیگو، واشنگتن، 
ایلینویز و تاالهاس��ی را در صفح��ه توئیتر خود 
منتشر کرد و نوشت که آتش درگیری در سراسر 

امریکا زبانه می کشد. 
تقریباً تمامی ش��هرهای بزرگ و نقاط شناخته 
شده امریکا دستخوش آش��وب و تنش است. در 
برخي شهرها ازجمله مینیاپولیس، خودروهاي 
نظامي نیز ب��ه خیابان ها آمده ان��د. در نیویورک 
برای س��ومین روز پیاپی، تظاهرات کنندگان در 
اعتراض به نژادپرس��تی و خشونت سازمان یافته 
پلیس امریکا علیه رنگین پوستان به خیابان آمدند. 
در لس آنج��س نیز تجمع معترض��ان در مناطق 
مختلف به ناآرامی و درگیری با پلیس منجر شد. 

تظاهرات کنن��دگان در مواجهه با گاز اش��ک آور 
و باتوم ، چند دس��تگاه خودرو پلی��س را به آتش 
کشیدند. در شهر پیتسبورگ که آنجا نیز حکومت 
نظامی بر قرار شده است، طی ناآرامی های اخیر، 
چندین افس��ر پلیس و نی��روی امنیتی زخمی 
ش��ده اند. پلیس ش��یکاگو فقط طی چند ساعت 
بالغ ب��ر ۱۰۰ نفر را به اتهام حض��ور در تظاهرات 
غیرقانونی بازداش��ت کرد.  بنابر گزارش ش��بکه 
 ای بی سی، دس��ت کم ۱۰ نیروی پلیس زخمی و 

دهها خودرو پلیس نیز تخریب شده اند. 
وزارت دفاع امریکا )پنتاگون( وضعیت آماده باش 
برخی واحدهای ارتش این کشور را برای حمایت 
احتمالی از نیروهای امنیتی مینه س��وتا در میانه 
ناآرامی های مرتبط با کشته شدن فلوید افزایش 
داد. در بیانیه پنتاگون آمده است که وزیر دفاع و 
رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح، دو بار با تیم 
والتس، فرماندار مینه سوتا صحبت کرده و آمادگی 
این وزارتخانه برای حمای��ت از مقامات ایالتی و 
محلی در صورت درخواس��ت را ابراز داش��ته اند. 
والتس نیز از وارد عمل شدن ۱۳ هزار نظامی گارد 
ملی امریکا برای کنترل اعتراضات خبر داد و گفت 
که از پنتاگون ب��رای آرام کردن اوضاع این ایالت 
درخواست کمک کرده است. سی ان ان اعالم کرد 
که این اولین بار اس��ت که در ۷۰ سال گذشته، 
گارد ملی مینه س��وتا برای سرکوب تظاهرات در 

حالت آماده باش قرار گرفت. 
8۰ درص�د معترض�ان از خ�ارج از   

مینیاپولیس  آمده اند
دونالد ترامپ ، رئیس جمهور امری��کا که در طول 
روزه��ای گذش��ته از اظه��ارات تحریک کننده و 
تهدیدآمیز علی��ه معترضان فروگ��ذار نکرده، در 
یک رش��ته پیام توئیتری به معترضان در ش��هر 
مینیاپولیس هش��دار داد که علیه آنه��ا از قدرت 
نامح��دود ارتش اس��تفاده خواهد ک��رد و تهدید 
کرد: »به اراذل و اوب��اش عصبانی اجازه نمی دهم 
مسلط ش��وند. این اتفاق نخواهد افتاد. دولت من، 
خش��ونت اوباش     را متوقف می کند و ای��ن کار را 
به صورت کام��ل انجام خواهد داد. آش��وب ادامه 

نخواهد داشت«. وی همچنین گفت که ۸۰ درصد 
اغتشاش��گران مینیاپولیس از خارج از این ایالت 
آمده بودند. موضوعی که فرماندار مینه س��وتا نیز 
با تکیه ب��ر آن گفته بود برخی عوام��ل از خارج از 
شهر مردم را تحریک می کنند که با پشتیبانی های 
اطالعاتی ارت��ش امریکا، تماس های ش��هروندان 
همگی رصد می ش��ود. رئیس جمه��ور امریکا در 
توئیتر نوش��ت: »آنها در حال آس��یب رساندن به 
کسب وکار   ها )به خصوص کسب وکارهای کوچک 
امریکایی - آفریقایی ها(، خانه    ها و جامعه خوب و 
سختکوش مینیاپولیس هستند که خواستار صلح 
و برابری هستند. عبور از مرز ایالت    ها برای تحریک 
خشونت، جرم فدرال به شمار می آید. شهرداران 
و فرمانداران لیبرال بای��د قاطعانه تر عمل کنند یا 
اینکه دولت فدرال قدم می گذارد و هر آنچه را که 
باید انجام شود انجام می دهد که شامل استفاده از 
قدرت نامحدود ارتش و دستگیری های زیاد است.« 
 ترامپ روز     شنبه نیز گفته بود که اگر بخواهند که 
در مینیاپولیس ارتش مس��تقر کنیم می توانیم به 
سرعت به آنجا نیرو اعزام کنیم.  خشم عمومی از 
خشونت با رنگین پوستان دامن کاخ سفید را هم 
گرفت. طبق آنچه رس��انه های امریکایی گزارش 
کردند، پلیس این کش��ور روز جمعه برای متفرق 
کردن معترضان و جلوگیری از ورود آنها به بخش 
اقامت��گاه رئیس جمهور این کش��ور، متوس��ل به 
تجهیزات ضد ش��ورش، باتوم و گاز اشک آور شد 
و شدت گرفتن خش��ونت   ها باعث شد واشنگتن، 
پایتخت این کشور به حالت تعطیل موقت درآید. 
خبرنگارانی که در داخل س��اختمان کاخ س��فید 
حضور داش��تند هم گفتن��د که ب��ه دلیل حضور 
معترض��ان در محوطه اطراف کاخ س��فید به آنها 
دستور داده شده در داخل ساختمان باقی بمانند. 

 ترامپ دهانش را ببندد
کام��ال هریس، س��ناتور امریکایی ک��ه در جمع 
معترضان بیرون کاخ سفید حضور داشت، تأکید 
کرد که دولت این کش��ور باید به صدای اعتراض 
مردم گوش دهد. تد کروز، سناتور جمهوریخواه 
ایال��ت تگزاس ک��ه از حامیان ترامپ محس��وب 

می شود در مصاحبه با فاکس نیوز، رسانه محبوب 
رئیس جمهور گفت که مرگ فلوید غیرقابل دفاع 
و پلیس مستقیماً مس��ئول آن است. کروز گفت: 
»آقای فلوید دس��تبند زده ش��ده بود و آش��کارا 
ناتوان]از انجام هر تهدیدی[ بود، او برای زندگی 
التماس می کرد و آنچه رخ داد کاماًل اشتباه بود. 
برای آنچه که ما دیدیم هیچ توجیه قانونی وجود 
نداشت. رفتار افسر پلیس به وضوح ظالمانه بود و 
این چیزی نیس��ت که ما از افسران پلیس انتظار 
داریم.« وی ضمن اینکه خواستار اجرای عدالت 
ش��د، در عین حال از رویکرد معترضان به خاطر 
تغییر اعتراضات مس��المت جویانه به خشونت و 

اغتشاش انتقاد کرد. 
جو بایدن، نامزد دموکرات  ها در انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۰۲۰ امریکا در بیانیه ای خشونت   ها را 
محکوم کرد. آدام ش��ف، رئیس کمیته اطالعاتی 
مجلس نمایندگان امریکا که در روند اس��تیضاح 
ترامپ ب��ه چهره ای ش��ناخته ش��ده در محافل 
سیاس��ی تبدیل شده است، در ش��بکه توئیتر به 
شدت از س��خنان نس��نجیده ترامپ انتقاد کرد 
و نوش��ت: »ما یک ملت محتاج عدال��ت و التیام 
هس��تیم اما من انتظار ن��دارم رئیس جمهور این 
را درک کند بلکه انتظار دارم دامن زدن به آتش 
نژادپرس��تی را متوقف و عطش آش��کارش برای 
خونریزی را مهار کند. اگر از عهده انجام این کار 
برنمی آیی، دس��ت کم در حق مل��ت لطف کن و 

دهانت را ببند.«
میشل اوباما، همس��ر رئیس جمهور سابق امریکا 
دیگر چه��ره امریکایی بود که ب��ه تحوالت اخیر 
واکنش نش��ان داد و از سفیدپوس��تان کشورش 
خواس��ت برای پایان دادن به این اقدامات کاری 
انجام دهند. وی در پس��تی اینستاگرامی نوشت 
که از بابت یکسری تراژدی های اخیر علیه جامعه 
سیاهپوست امریکا ناراحت است و از اینکه چنین 
اتفاقاتی هرگز متوقف نمی ش��وند، دل شکسته 

شده است. 
 واکنش ایران و چین

وزارت امور خارجه ایران روز یک   شنبه در پیامی 
توئیتری تأکید کرد: »امریکا باید صدای مردمش 
را بش��نود و سیاست های شکس��ت خورده اش را 
تغییر دهد. رژیم امریکا که به وعده اش برای توقف 
هدر دادن پول در ماجراجویی های خارجی عمل 
نکرده و اکنون هم غرق در بحران خودس��اخته 
کووید-۱9 اس��ت، حاال برای ارع��اب معترضان 
به ارتش، »سگ های ش��رور و سالح های شوم « 

متوسل شده است.«
عفو بین الملل نی��ز لغو مجوز پلی��س برای روی 
آوردن به خش��ونت را خواستار ش��د. جلوگیری 
از حمل��ه ب��ه تظاهرات کنندگان مس��المت جو، 
جلوگیری از تثبیت دیدگاه برتری سفیدپوستان 
و نیز توقف بازداشت روزنامه نگاران در امریکا دیگر 
مواردی هستند که این سازمان از اجرایی شدن 

آنها در امریکا حمایت کرده است. 
هوآ چونینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین 
به اظهارات مورگان اورتگاس، همتای امریکایی 
خود در انتقاد از الیحه امنیت ملی چین واکنش 
نش��ان داد و در پیامی توئیتری با طعنه به جمله 
جورج فلوید که به شعاری در امریکا تبدیل شده 

است، نوشت:»نمی توانم نفس بکشم.«
در کانادا، ه��زاران ت��ن از م��ردم در اعتراض به 
نژادپرستی در مرکز تورنتو تظاهرات کردند. آنها 
پالکارد   هایی در دست داشتند که رویش نوشته 
شده بود » کشتن ما را متوقف کنید « و » زندگی 

سیاهپوستان مهم است.«

نخست وزیر عراق تیمی از مقامات این کشور 
را برای ازس�رگیری مذاکرات اس�تراتژیک با 
امریکا ظرف دو هفت�ه آینده انتخاب کرده که 
به گفته عراقی    ها قرار اس�ت بر مسئله خروج 
اشغالگران از این کشور متمرکز شود. مقامات 
واش�نگتن هم تأکید کرده اند این گفت وگو    ها 
فراتر از مس�ائل امنیتی و نظامی خواهد بود. 
در پ��ی اص��رار عراقی    ه��ا ب��رای خ��روج فوری 
اشغالگران از خاک این کش��ور، امریکایی    ها قرار 
اس��ت اواخر هفته آین��ده گفت وگوهای امنیتی 
را ب��ا مقامات بغ��داد از س��ر بگیرند. ی��ک منبع 
سیاسی روز یک    شنبه به روزنامه الشرق االوسط 
گفت:»مذاکرات روزهای دهم و یازدهم ژوئن آغاز 
می شود و در س��طحی پایین تر از وزرای خارجه 
دو کش��ور خواهد بود. گروه ه��ای مذاکره کننده 
به سه گروه سیاس��ی، اقتصادی و نظامی تقسیم 
ش��ده اند«. خالد عبداالله، رئیس دانشکده علوم 
سیاسی دانشگاه المستنصریه در عراق گفت:»این 
مذاکرات به ویژه بعد از امضای توافقنامه چارچوب 
استراتژیک میان دو کشور در سال ۲۰۰۸ اصول 
اساس��ی دارد. به رغم امضای این توافق، ماهیت 
روابط میان امریکا و عراق مشخص نشد آیا امریکا 
دوست است یا ش��ریک یا هم پیمان. در نتیجه، 
مذاکرات آتی این رواب��ط را قطعی خواهد کرد و 
پیش بینی می کنم که عراق از یک دوست به یک 
شریک تبدیل ش��ود«. وی گفت:»مسائل نفت و 
شرکت های نفتی در عراق در هرگونه مذاکره ای با 

واشنگتن حضور خواهند داشت. همچنین حضور 
نظامی امریکا در عراق بررسی خواهد شد«. عباس 
صروط، از نمایندگان کمیس��یون امنیت و دفاع 
عراق هم گفته است که محور اصلی گفت وگوهای 
راهبردی با امریکا، مسائل نظامی و امنیتی است. 
احسان الش��مری، رئیس مرکز اندیشه سیاسی 
در عراق نیز گفت:»از جمله مس��ائل مورد بحث 
عقب نش��ینی امریکا از عراق است. عقب نشینی 
کامل مورد بحث نیس��ت و مطرح نش��ده چراکه 
خطر داع��ش همچنان ادامه دارد و این مس��ئله 

ادامه هماهنگی ب��ا امریکا و ائت��الف بین المللی 
را می طلبد«. از س��وی دیگر، متیو تولر، س��فیر 
واشنگتن در بغداد هم تأکید کرد که گفت وگوی 
راهبردی امریکا با عراق با هدف از میان برداشتن 
تهدیدهای پیش روی این کشور صورت می گیرد. 
به گزارش شبکه روسیا الیوم، متیو تولر گفت که 
در هفته های آتی هیئت امریکایی به طور مفصل 
در خص��وص اینک��ه توافق اس��تراتژیک چگونه 
می تواند تمامی عرصه های سیاس��ی، اقتصادی، 
فرهنگی، آموزشی و علمی را در برگرفته و صرفاً به 

حوزه امنیتی محدود نباشد، به گفت وگو خواهد 
نشس��ت. س��فیر امریکا در عراق گفت:»شراکت 
ما با عراق صرفاً در حیطه امنیتی نیس��ت و ما با 
امیدواری به سوی گفت وگوی استراتژیک با هدف 
همکاری در جهت توس��عه روابط و از میان بردن 
تهدی��دات پیش روی عراق حرک��ت می کنیم«. 
باتوجه به حض��ور نیروهای امریکای��ی در اقلیم 
کردستان عراق، نچیروان بارزانی، رئیس این اقلیم 
بر اهمیت حضور و مشارکت اقلیم در این نشست و 

ترسیم و آماده سازی این نقشه راه تأکید کرد. 
 عملیات حشدالشعبی علیه داعش 

در پی افزایش تحرکات نظامی تروریس��ت های 
داعش، مع��اون ام��ور عملی��ات نظام��ی گروه 
حشدالش��عبی از طرح ویژه این س��ازمان برای 
جلوگی��ری از حم��الت داعش در چهار اس��تان 
عراق خبر داد. به گزارش ش��بکه السومریه نیوز، 
ابوعلی البصری گفت:»گروهک داعش نمی تواند 
پایگاه های امنیتی خطرناک را هدف بگیرد. یک 
طرح امنیتی گسترده با مشارکت نیروهای امنیتی 
و حشدالش��عبی اتخاذ ش��ده تا با آغاز آن جلوی 
نفوذ داعش به برخی مناطق به ویژه اس��تان های 
کرکوک، دیالی، صالح الدین و نینوا گرفته شود«. 
از سوی دیگر، تیپ ۴۱ سازمان حشدالشعبی روز 
یک    شنبه با حمله داعش در منطقه تل الذهب، در 
جنوب تکریت مقابله ک��رد و طی آن یک نیروی 
حشدالش��عبی به شهادت رس��ید و دو نفر دیگر 

زخمی شدند. 

الکاظمی مذاکره با امریکا را کلید زد
عراقي ها عقب نشیني امریکا را اولویت مي دانند، واشنگتن به دنبال شراکت

درخواست ونزوئال از ایران 
برای تعمیر تأسیسات

مع�اون دیپلماس�ی اقتص�ادی وزارت خارج�ه ای�ران گفت�ه 
ک�ه ونزوئ�ال درخواس�ت    هایی را ب�رای تعمی�رات بعض�ی از 
تأسیس�ات خ�ود مط�رح ک�رده ک�ه تح�ت بررس�ی اس�ت. 
به گزارش فارس، غالمرضا انصاری روز یک شنبه در گفت وگویی درباره 
آخرین وضعی��ت نفتکش های حامل بنزی��ن ایران به ونزوئ��ال با بیان 
اینکه روز یک   ش��نبه آخرین نفتکش ایرانی به سواحل ونزوئال رسیده، 
گفت: »خوشبختانه بدون هیچ حادثه و گرفتاری همکاری بین ایران و 
ونزوئال به خوبی و خوش��ی پیش رفت. «وی ونزوئال را یکی از بازارهای 
خوب برای محصوالت و تولیدات پایین دس��تی نفت ایران برشمرد و 
افزود: این فکر همچنان در ما وجود دارد که اگر متقاضی باشند، تجارت 
در بخش های مختلف می تواند ادامه یابد. انصاری خاطرنشان کرد: ونزوئال 
درخواست    هایی برای کمک به تعمیرات بعضی از تأسیسات خود دارد که 
این درخواست تحت بررسی است و اگر متقاضی باشند، عالقه مندیم به 
آنها کمک کنیم که در این بخش    ها نیازهای خود را برطرف کنند. معاون 
وزیر خارجه یادآور شد: در حوزه پایین دستی و در حوزه نفت، همکاری 
از گذشته بین ایران و ونزوئال بوده و قطعاً در صورت تقاضای طرفین ادامه 
خواهد داشت. وی همچنین درباره نشست هماهنگی اقتصادی روابط 
خارجی گفت: در ماه آبان یکمین سال موافقتنامه با اوراسیا پایان می یابد 
و باید طبق توافق وارد مذاکرات تجارت آزاد با اوراس��یا شویم. انصاری 
توضیح داد: دو سال برای مذاکرات فرصت داریم و در پایان دوسال باید 

بتوانیم وارد مذاکرات موافقتنامه تجارت آزاد شویم. 


