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  گزارش  2

فلسطینیان مقابل طرح الحاق 
يکپارچه شوند

با وجود مخالفت  گس��ترده جهانی، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی 
همچنان بر الحاق شهرک های صهیونیست نشین واقع در کرانه باختری 
به اراضی اشغالی س��ال 1948 موسوم به اس��رائیل اصرار و پافشاری 
می کند و کمیته فنی مشترک امریکایی و اسرائیلی در تدارک عملیاتی 

و اجرایی کردن طرح الحاق هستند. 
طرح الحاق از س��وی نتانیاهو ارائه ش��ده که عالوه بر نخست وزیری، 
مسئولیت و ریاست حزب افراطی لیکود را نیز بر عهده دارد اما واقعیت 
این است که در طول 53 سالی که از اش��غال کرانه باختری می گذرد، 
شهرک سازی در مناطق استراتژیک و حاصلخیز این منطقه سیاست 
و هدف مشترک احزاب حاکم در فلسطین اشغالی اعم از حزب کارگر 
یا حزب لیکود و ش��رکای حزبی آنها بوده و به طور مستمر دنبال شده 
است و اتفاقاً بیشترین شهرک های صهیونیست نشین در دوره حاکمیت 
حزب کارگر احداث شده است. همین که حزب آبی- سفید به رهبری 
بنی گانتس که سلف و جانشین حزب کار محسوب می شود حاضر شده 
در کابینه به اصطالح وحدت ملی به نخست وزیری نتانیاهو مشارکت 
کند، آن هم در حالی که نتانیاه��و در انتخابات قبلی از وعده خود برای 
الحاق ش��هرک     ها س��خن گفته بود، می تواند به منزله حمایت ضمنی 
این حزب از طرح الحاق باشد و به نظر می رسد یکی از اهداف تشکیل 
دولت به اصطالح وحدت ملی به عنوان بزرگ ترین کابینه فلس��طین 
اش��غالی بعد از 1948 نیز حمایت از اجرای طرح الحاق ش��هرک های 

یهودی نشین است. 
بعد از اینکه سه انتخابات زودهنگام پشت سرهم در فلسطین اشغالی 
برگزار شد، طرف های رقیب از همه برگه های انتخاباتی خود استفاده 
کردند و در چنین فضایی نتانیاهو در آستانه سومین انتخابات زودهنگام 
بحث الحاق ش��هرک    ها را مطرح و تالش کرد از آن ب��رای جلب آرای 
یهودیان اس��تفاده کند. این همه ماجرا نبود چراک��ه اکنون انتخابات 
گذشته و برای تش��کیل دولت فراگیر با حضور همه احزاب نیز توافق 
شده است. پس قاعدتاً باید دلیل غیرانتخاباتی در میان باشد. این دلیل 
چیست و آیا در داخل یا خارج فلسطین اشغالی است؟ به نظر می رسد 
این دلیل در خارج از فلسطین و هزاران کیلومتر دورتر در امریکا قرار 
دارد. نتانیاهو از چند س��ال پیش از برگزاری انتخابات 2016 امریکا با 
البی گری در مراکز انتخاباتی، به شکل گیری دولتی راست گرا به ریاست 
ترامپ کمک کرد، آن را به عامل اجرای خاورمیانه ای و فلسطین تبدیل 
کرد و در واقع ، دولت ترامپ مجری سیاست های نتانیاهو در خصوص 
فلسطین و حتی خاورمیانه بود. با توجه به اینکه بعد از بحران کرونا در 
امریکا که به از دست رفتن همه دستاوردهای سیاسی و اقتصادی ترامپ 
در طول نزدیک به چهار سال گذشته انجامیده و زنگ شکست را برای 
وی در انتخابات آبان ماه آینده به صدا درآورده، نتانیاهو می کوش��د از 
فرصت چند ماهه ترامپ و راست گرایان کاخ سفید حداکثر استفاده را 

برای تکمیل سیاست های توسعه طلبانه خود ببرد. 
در حالی ک��ه در فلس��طین اش��غالی، اح��زاب و گروه ه��ای مختلف 
صهیونیستی به رغم اختالفات، در آس��تانه اجرای طرح الحاق در کنار 
هم قرار گرفته و دولت وحدت ملی تش��کیل داده اند اما در فلس��طین 
هیچ نشانه ای از تشکیل جبهه فراگیر با حضور همه احزاب و گروه های 
فلسطینی دیده نمی ش��ود و اتفاقاً همین، یکی از دالیل وسوسه رژیم 
صهیونیستی برای اجرای طرح الحاق است. با توجه به اینکه در وضعیت 
کنونی طرح الحاق تهدیدی را متوجه غزه نمی کند، گروه های مستقر 
در غزه واکن��ش و تهدید عملی از خود نش��ان نداده اند و تش��کیالت 
خودگردان نیز تنها به تعلیق همکاری های امنیتی اقدام کرده که البته 
برخی خبر    ها از استمرار پشت پرده این همکاری     ها نیز حکایت دارد. از 
این رو در مجموع می توان گفت تاکنون واکنش فلسطینی     ها در حد و 
اندازه تهدیدی که از جانب طرح الحاق متوجه کل کیان فلسطین است، 
نبوده و نیست، مگر اینکه در خالل چند هفته آینده فلسطینی     ها ضرب 

شست جدی از خود نشان دهند. 
در بین کشورهای عربی نیز واکنش منسجمی در قبال طرح الحاق ابراز 
نشده و حتی برخی کشورهای عربی مانند عربستان، امارات، بحرین و 
سودان به عادی سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی ادامه داده اند و 
با وجود اینکه تا پیش از این واکنش     ها و مخالفت     هایی حداقل در سطح 
اعالمی  از سوی برخی از کشور    ها همچون اردن و مصر ابراز     می شد اما 
به تازگی مصر میزبان رئیس سازمان موساد بوده و برخی خبر    ها نیز از 
موافقت پشت پرده اردن با طرح الحاق حکایت دارد و به نظر می رسد 
این دو کشور فریب وعده     هایی را خورده اند که در چارچوب طرح موسوم 

به معامله قرن به آنها داده شده است. 
طرح الحاق عالوه بر این با طرح تشکیل دو دولت نیز تاکنون به استثنای 
مخالفت های لفظی هیچ اقدام بازدارنده جدی از سوی کشورهای جهان 
و سازمان ملل اتخاذ نشده است و لذا این مخالفت     ها چندان از سوی رژیم 
توسعه طلب صهیونیستی جدی گرفته نشده است. این در حالی است که 
اجرای طرح الحاق که در مغایرت کامل با قطعنامه های متعدد شورای 
امنیت سازمان ملل قرار دارد، صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای را به 
چالش می کشد و باعث طوالنی تر شدن بحران فلسطین برای دهه های 

آینده می شود که آثار و تبعات آن دامنگیر کل جهان خواهد شد. 
در وضعیت کنونی تنها ورود یکپارچه مردم فلسطین به عرصه و حمایت 
سایر ملل به خصوص در کشورهای اس��المی  است که می تواند جلوی 
اجرایی شدن طرح الحاق شهرک های صهیونیست نشین را به اراضی 
اشغالی سال 1948 بگیرد که به منزله گسترش مرزهای این رژیم به 
کرانه باختری خواهد بود و زمینه را برای کوچ اجباری س��اکنان آن به 

سایر کشور    ها از جمله اردن فراهم خواهد کرد. 
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 اخراج شماری از دیپلمات های پاکستانی از هند
دهلی نو در تازه     ترین اقدام خود علیه اسالم آباد اعالم کرد که تعدادی از 
مقامات سفارت پاکستان را اخراج می کند. به گزارش فارس، این افراد 
به جاسوسی متهم شده اند. چهار    شنبه گذشته نیز اعالم کرده بود که 
یک کبوتر مظنون به جاسوسی برای پاکستان را در نقطه مرزی با این 

کشور به دام انداخته است. 
-----------------------------------------------------

 تأسیس     یک پایگاه نیروی فضایی امریکا در هاوایی
امریکا به زودی یکی از یگان های مهم نیروی فضایی خود را در تأسیسات 
موشکی خود در جزیره کائووای در هاوایی مستقر می کند.  به گزارش 
 Pacific Missile Range Facility اسپوتنیک، تأسیسات موش��کی
در جزیره کائووای در هاوایی واقع اس��ت و به زودی میزبان اسکادران 
تهاجمی کنترل فضای 293 وابس��ته به نیروی فضای��ی ارتش امریکا 
خواهد شد. این اسکادران بر دفاع از سیستم های ارتباطی فضایی امریکا 
در برابر هرگونه حمله و اجرای جنگ الکترونیکی در فضا و مختل سازی 

ارتباطات دشمن بالقوه متمرکز خواهد بود. 
-----------------------------------------------------

 افشای جزئیات جدیدی از بازداشت شاهزادگان سعودی 
یک کارمند س��ابق عربس��تانی جزئیات جدیدی از کمپی��ن مبارزه با 
فساد ولیعهد عربستان علیه شاهزادگان و تجار منتشر کرد.  به گزارش 
العهد، سعید الزهرانی، کارمند سابق مرکز سعودی مقابله با پول شویی 
و حمایت مالی از تروریس��م تأکید کرد که تمام اعض��ای خانواده ملک 
عبداهلل، صالح کامل، ابراهیم العساف و منصور البلوی از افرادی هستند 
که حساب های ش��ان بلوکه ش��د. الزهرانی همچنین اس��امی برخی از 
بازداشت شدگان عقیدتی را که دستگاه امنیتی دولت دستور بلوکه شدن 
حساب های بانکی شان را داده بود، فاش کرد. وی گفت که 110 میلیارد 
دالر از پول     هایی مصادره شده از حساب های شاهزادگان و تجار، از بانک     ها 
به مؤسسه مالی دولت منتقل شد اما در بودجه سال های بعد دیده نشد. 
-----------------------------------------------------

  سرکوب تظاهرات ضد دولتی در برزیل 
پلیس برزیل اعالم کرد که از گاز اش��ک آور برای متفرق کردن صد    ها 
معترض ضد دولتی در بزرگ ترین شهر این کشور استفاده شده است. 

به گزارش آسوش��یتدپرس، اعتراض��ات در س��ائوپائولو، بزرگ ترین 
اعتراضات ضد ژایر بولسونارو، رئیس جمهور برزیل در ماه های گذشته 
است. بسیاری از معترضان فریاد » دموکراسی « سر می دادند. صد    ها تن 
دیگر نیز در مقابل کاخ دولتی ریودوژانیرو در اعتراض به جرایم ارتکابی 
پلیس علیه سیاه پوستان در منطقه کارگری ریودوژانیرو تجمع کردند. 
-----------------------------------------------------

 برنامه روسیه برای رزمایش در قطب شمال
فرمانده ناوگان ش��مالی روس��یه اعالم کرد، این ناوگان در ماه جاری، 
مانورهای بزرگی در دریاهای بارنت و ن��روژ انجام خواهد داد و بیش از 
30 کشتی در این مانور    ها حضور خواهند داشت.  دریاساالر الکساندر 
مویزایف در مصاحبه ای با روزنامه رسمی وزارت دفاع روسیه گفت:»در 
ماه ژوئن )ماه جاری(، یک عملیات بزرگ مقیاس انجام خواهد شد که 
طی آن گروه های مختلف نیروهای زمین��ی و دریایی، مجموعه ای از 
مس��ئولیت     ها را انجام خواهند داد. در این عملیات بیش از 30 کشتی 
سطح دریا، زیردریایی و کشتی های پشتیبان و بیش از 20 هواپیما با 
انواع گوناگون به کار گرفته می شوند. بخش اعظم این تمرینات در دریای 

بارنت انجام و بخش     هایی از آن در دریای نروژ تکمیل خواهد شد. 

پکن: پاسخ قاطعی به اقدامات امريکا
 علیه امنیت مان خواهیم داد

در پ�ی اقدام�ات مداخله جویان�ه امری�کا در ام�ور هنگ کنگ، 
چی�ن هش�دار داد که به ص�ورت قاطع ب�ا تالش های واش�نگتن 
ب�رای لطم�ه زدن ب�ه مناف�ع امنیت�ی خ�ود مقابل�ه خواه�د 
ک�رد. چینی    ه�ا تأکی�د کردن�د ک�ه امری�کا ب�ه ج�ای مداخله 
در هنگ کن�گ، ب�ه ص�دای معترض�ان خ�ود گ�وش ف�را دهد. 
تنش های چین و امریکا عالوه بر مسائل اقتصادی، این روز    ها به تحوالت 
هنگ کنگ نیز سرایت کرده و به جنگ لفظی مقامات دو طرف کشیده 
ش��ده اس��ت. چین که پیش تر به امریکایی    ها درباره مداخل��ه در امور 
داخلی اش هشدار داده بود، این بار با لحنی تندتر از آمادگی کامل خود 
برای مقابله با ماجراجویی های واش��نگتن تأکید ک��رد. ژائو لی جیان، 
س��خنگوی وزارت خارجه چین روز دو    ش��نبه ضمن انتقاد از تصمیم 
اخیر واش��نگتن در لغو تمامی امتیازهای ویژه تجاری و مسافرتی برای 
هنگ کنگ و اقداماتی علیه دانشجویان و شرکت های چینی هشدار داد 
که قاطعانه اقدامات متقابلی را علیه اینگونه اقدامات امریکا انجام خواهند 
داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت خارجه چین تصریح 
کرد که هر دو کشور امریکا و چین می توانند از همکاری دوجانبه منفعت 
حاصل کنند اما پکن قاطعانه از امنی��ت و منافع خود دفاع خواهد کرد. 
اظهارات این دیپلمات چینی در ش��رایطی مطرح شده است که دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا اخیراً در واکنش به الیحه امنیتی مصوب 
در کنگره ملی خلق چین در خصوص هنگ کنگ، گفت که از این پس 
امتیازهای ویژه تجاری و مس��افرتی برای هنگ کن��گ را لغو می کند. 
مقامات امریکایی مدعی هستند که تصویب قانون امنیتی جدید چین 
برای امور داخلی هنگ کنگ، باعث محدودیت آزادی و خودمختاری این 
منطقه خواهد شد اما دولت چین می گوید که هدف این الیحه مقابله با 
براندازی، تروریسم و مقابله با مداخالت خارجی در امور هنگ کنگ است. 
مداخله واشنگتن در امور داخلی چین، درحالی است که مقامات پکن 
به دولت امریکا گوشزد کردند که به  جای مداخله در امور هنگ کنگ، 
به صدای معترضان داخلی خود گوش دهد. ژائو لی جیان، س��خنگوی 
وزارت خارجه چین روز دو    شنبه پیام توئیتری معاون نماینده روسیه در 
سازمان ملل را بازنشر کرد که در آن نوشته بود:»چرا امریکا حق چین 
درخصوص بازگرداندن نظم و آرامش در هنگ کنگ را انکار می کند و در 
عین حال به طور وحشیانه تجمعات در داخل امریکا را سرکوب می کند«. 
روزنامه گلوبال تایمز چین هم در این باره نوشت:»نانسی پلوسی، رئیس 
مجلس نمایندگان امریکا زمانی اعتراضات خشونت آمیز در هنگ کنگ 
را صحنه ای زیبا توصیف کرد. حاال سیاستمداران امریکایی می توانند این 

صحنه را از پنجره های خودشان ببینند.«
 لفاظی واشنگتن 

مقامات امریکایی که برای مقابله با چین، شمشیر را از رو بسته اند هر روز 
جنجال جدیدی علیه این کشور به پا می کنند. مایک پمپئو، وزیر خارجه 
امریکا یک    شنبه شب در گفت وگو با شبکه فاکس نیوز، با اتهام زنی علیه 
چین گفت که حزب کمونیست این کشور طی دهه گذشته در تالش 
برای تضعیف امریکا در صحنه جهانی، بسیار تهاجمی تر شده است«. 
وی در این باره گفت:»این حزب کمونیس��ت چین است که خود را در 
تخریب ایده های غرب، دموکراسی غرب و ارزش های غرب می بیند«. 
پمپئو تأکید کرد:»این کار، امریکایی     ها را در معرض خطر قرار می دهد. 
چین به تردد تجاری بی توجهی می کند و تأسیسات نظامی در برخی 
مناطق در منطقه ایجاد می کند«. از س��وی دیگر، خبرگزاری رویترز 
در گزارشی نوش��ت که گروهی از قانونگذاران جمهوریخواه امریکا در 
حال برنامه ریزی برای رونمایی از قوانینی طی روزهای آینده با هدف 
جلوگیری از س��رمایه گذاری های این کشور در ش��رکت های نظامی 
خارجی دارای ارتباط با ارتش چین هستند. بر اساس این طرح، استیو 
منوچین، وزیر خزانه داری امریکا ملزم به دادن فهرستی از شرکت های 
نظامی خارجی که دارای قرارداد    ها و روابط چشمگیر یا دریافت کننده 

پشتیبانی از ارتش چین هستند، به کنگره می شود. 

تب  تسخیر کاخ سفید

احمدکاظمزاده

چند وقتی بود که    گزارش  یک
نفس امریکایی     ها 
را کرونا بی رحمانه می گرفت و آن پلیس قاتل و 
کل جریان سفید برترپندار از جمله خود دونالد 
ترامپ و اذنابش در وس�ط این هیاه�وی کرونا 
احتماالً با خودش�ان فکر می کردند که ویدئوی 
خفه کردن آن سیاهپوست به چشم نمی آید و 
احتماالً به س�ادگی به خود گفته بودند»شر یه 
کاکا س�یاه دیگر ک�م «، به خصوص که بیش�تر 
قربانیان کرون�ا هم از رنگین پوس�تان و فقرای 
امریکا بوده است. اما همین قشر به جنب و جوش 
افتاده اند و انگار قرار است شر دار و دسته ترامپ 
را از کاخ س�فید بکنند. امریکایی هاي سفید و 
سیاه  که خون ش�ان با دیدن خفه کردن قرون 
وس�طایی جورج فلوید در روز روشن به جوش 
آمده است،  با جمع ش�دن روبه روی کاخ سفید 
چنان ترامپ را ترس�انده اند که مجبور شده به 
پناهگاه فرار کند. اعتراضات ضدنژادپرس�تی 
باوجود تمام نیروی س�رکوب پلی�س و ارتش و 
ویروس بی رحم کرونا در 140 شهر سرایت کرده 
اس�ت.  ترامپ و جمهوریخواهان ب�ا کابوس از 
دست دادن تسلط بر سنا و کاخ سفید در تالشند 
معترضان را تروریست بنامند، معترضان شب 
دو     شنبه بار دیگر تالش کردند از فنس های کاخ 
سفید بگذرند که پلیس امریکا از گاز اشک آور و 
ضربات باتوم برای متفرق و دور کردن معترضان 
از ورودی های کاخ سفید استفاده کرد. همزمان 
قط�ع اینترنت در اط�راف کاخ س�فید، چالش 
آورد.  به وج�ود  امری�کا  ب�رای  جدی�دی 
در پی اوج گرفتن اعتراضات ضدنژادپرستانه پشت 
دیوارهای کاخ سفید کریس جانسینگ، خبرنگار 
ام اس ان بی سی در توئیتر خبر داد که دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا برای مدتی بسیار کوتاه توسط 
سرویس مخفی به پناهگاه زیرزمینی در کاخ سفید 
منتقل شده است. این همان پناهگاهی است که 
طی حمالت یازدهم سپتامبر دیک چنی، معاون 
رئیس جمهور وقت از آن استفاده کرد.  گارد ملی 
امریکا از استقرار 5 هزار نیروی گارد ملی و نیروی 
هوایی ب��رای رصد اوضاع در پایتخ��ت و 15ایالت 
دیگ��ر خب��ر داد.  در مواقع اضطراری، س��رویس 
مخفی امریکا باید فوراً رئیس جمهور را به پناهگاه 
زیرزمینی که به عنوان مرکز عملیات های اضطراری 
ریاست جمهوری در کاخ سفید شناخته می شود، 
منتقل کند. از این پناهگاه برای حفاظت در مقابل 
حمالت تروریستی احتمالی اس��تفاده می شود. 
براس��اس این گزارش، ترامپ و خانواده اش از این 
اتفاق ترسیده اند، با این حال مشخص نیست چه 
اتفاقی موجب شد س��رویس مخفی دست به این 
اقدام بزن��د.  روزنامه نیویورک تایم��ز گزارش داد 
که جمعه گذش��ته پس از آنکه صد     ها معترض به 

مرگ جورج فلوید مقابل کاخ سفید تجمع کرده 
و با سرویس مخفی درگیر ش��ده  بودند، سرویس 
مخفی دونالد ترامپ و خان��واده اش را به پناهگاه 
زیرزمینی کاخ س��فید منتقل ک��رد.  چند دقیقه 
بعد از انتشار این مطلب خبری، ترامپ در پیامی 
توئیتری نوش��ت:  »اخبار جعلی!« سخنگوی کاخ 
س��فید هم یک     ش��نبه در واکنش به این خبر به 
روزنامه انگلیسی دیلی میل گفت: کاخ سفید درباره 
پروتکل      ها و تصمیمات امنیتی اظهارنظر نمی کند.  
بماند که سی ان ان گزارش داده است کاخ سفید از 
کارکنان خود خواسته است به علت اعتراضات در 

ساختمان کاخ سفید حضور پیدا نکنند. 
  60 زخمي سرویس مخفي

به رغم این تکذیب و الپوشانی     ها بر اساس گزارش     ها 
اعتراضات مخصوصاً در جمعه و شب      ش��نبه چنان 
شدت داشته است که در جریان اعتراضات گذشته، 
بیش از 60افسر س��رویس مخفی زخمی شدند و 
اعتراضات تا عصر روز گذش��ته ادامه داشته است.  
تداوم این وضعیت به گونه ای بوده است که مقامات 
امریکایی تصمیم گرفته اند دستور برقراری مقررات 
منع آمد و ش��د را در پایتخت امریکا از ساعت 11 
شب تا 6 صبح دو     ش��نبه صادر کنند. این در حالی 
است که پیش تر از برقراری مقررات منع آمد و شد 
در برخی از شهرهای امریکا در ایالت های آریزونا، 
فلوریدا، نوادا، ویرجینیا و کارولینای شمالی در روز 
یک شنبه)بامداد دو     شنبه به وقت تهران( و همچنین 
حضور نیروهای گارد ملی در خیابان     ها خبر داده اند.  
معترضان شب دو     ش��نبه بار دیگر تالش کردند از 

فنس های کاخ سفید بگذرند که پلیس امریکا از گاز 
اش��ک آور و ضربات باتوم برای متفرق و دور کردن 
معترضان از ورودی های کاخ سفید استفاده کرد. 
خبرگزاری فرانس��ه این صحنه را اینطور توصیف 
کرده اس��ت:» پلیس با گاز اشک آور، نارنجک های 
صوتی و بی حس کنن��ده به ج��ان معترضانی که 
ت��الش می کنند به مح��ل اقامت دونال��د ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا وارد شوند، افتاده و آنها نیز با 
سر دادن شعارهای اعتراضی، روشن کردن آتش و 
حمل پالکارد به تظاهرات خود ادامه می دهند.« با 
آتش گرفتن نقاطی از فنس های امنیتی اطراف کاخ 
سفید و افزایش حمالت و تقابل نیروهای امنیتی با 
تظاهرات کنندگان بیرون محوطه این ساختمان، 

تعداد زیادی از معترضان زخمی شده اند. 
به گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک  ش��ب دو     شنبه 
چندین خودرو بیرون محوطه کاخ سفید به آتش 
کشیده شد و نیروهای امنیتی نیز تمام چراغ های 
بیرونی این س��اختمان را خاموش کرده اند تا دید 
معترضان را کمتر کنند. برخی گزارش     ها هم از آتش 
گرفتن زیرزمین کلیسای »سن جان « در نزدیکی 
کاخ سفید و سرایت آتش به بخش های باالیی این 
ساختمان خبر می دهند. همچنین برخی معترضان 

پرچم امریکا را هم به آتش کشیده اند.
 5 کشته و هزاران بازداشتی

ش��بکه الجزیره به نقل از روزنامه واشنگتن پست 
اعالم کرد که از زمان آغاز اعتراضات به خش��ونت 
پلیس امریکا با رنگین پوستان و مرگ جورج فلوید  
سیاهپوست زیر زانوی یک افس��ر پلیس، تاکنون 

پنج نفر دیگر نیز طی درگیری نیروهای امنیتی با 
تظاهرات کنندگان، جان خود را از دست داده اند. 

نه فق��ط پلیس و ه��زار و 200 نظام��ی گارد ملی 
واشنگتن بلکه به گفته سخنگوی وزارت دادگستری 
امریکا نیروهای مارش��ال امریکای��ی و همین طور 
مأموران ویژه سازمان مبارزه با مواد مخدر این کشور 
نیز در خیابان های واش��نگتن مستقر شده اند تا به 
نیروهای پلیس برای سرکوب معترضان و تظاهرات 
کمک کنند.  نیروهای پش��تیبانی برای کمک به 
عقب راندن معترضان از مقابل کاخ س��فید رسیده 
و تعداد زیادی از تظاهرات کنندگان را بازداش��ت 
کرده اند.  خبرگزاری »آسوشیتدپرس « گزارش داد 
تا عصر دیروز شمار معترضان بازداشت شده توسط 
پلیس امریکا در اعتراضات روزهای اخیر، به 4هزار 
و 100نفر رسیده است.  در شهر لس آنجلس هم ، در 
اقدامی کم سابقه نه فقط مأموران عادی بلکه تمام 
نیروهای اداره پلیس، از جمله یگان های ویژه و حتی 
کارآگاهان برای تقابل با مردم معترض این شهر، در 
خیابان      ها مستقر شدند.  تظاهرات روزهای گذشته 
در شهرهای امریکا پس از آن آغاز شد که یک مرد 
سیاهپوست به نام جورج فلوید حین بازداشت در 
شهر مینیاپولیس به دست پلیس کشته شد. تصاویر 
منتشر شده از زمان مرگ فلوید، یک مأمور پلیس 
را نشان می دهد که زانویش را روی گردن او فشار 
می دهد. در این فیلم صدای فلوید شنیده می شود 

که می گوید:  » نمی توانم نفس بکشم.« 
 تروریس�ت خوان�دن معترض�ان و جنگ 

داخلی
رئیس جمهور امریکا گروهی متشکل از » گروه های 
چپگ��رای افراطی و ضدفاشیس��ت « موس��وم به 
»آنتی ف��ا« را به دس��ت داش��تن در اعتراض های 
خشونت آمیز در شهرهای امریکا متهم کرده و آن را 

» سازمان تروریستی « خوانده است. 
دونالد ترامپ، یک     شنبه در واکنش به ناآرامی های 
شب های گذشته در تعدادی از شهرهای امریکا که 
با آشوب، تخریب و غارت فروشگاه      ها و اموال عمومی 
همراه بود، در توئیتر نوشت:  » ایاالت متحده آنتی فا 

را یک سازمان تروریستی خواهد نامید.«
وی ک��ه ط��ی روزه��ای اخی��ر از اظه��ارات تند، 
تحریک کنن��ده و تهدیدآمیز علی��ه معترضان به 
خش��ونت پلیس امریکایی علیه رنگین پوس��تان 
فروگذار نکرده بود، بامداد یک     شنبه تهدید کرد: »به 
اراذل و اوباش عصبانی اجازه نمی دهم مسلط شوند. 
این اتفاق نخواهد افتاد. دولت من، خشونت اوباش 
را متوقف می کند و این کار را به صورت کامل انجام 

خواهد داد. آشوب ادامه نخواهد داشت.«
ترامپ و ویلیام بار، دادستان کل امریکا پیش از این 
نیز آنتی فا و گروه های » آنارشیس��ت « را به دست 
داش��تن در ناآرامی های ش��ب های گذشته متهم 
کرده بودند.  رابرت اوبرایان، مشاور امنیت ملی کاخ 
سفید نیز آنتی فا را به دست داشتن در اعتراض های 
خشونت آمیز متهم کرده است. اوبرایان یک     شنبه در 
مصاحبه با شبکه سی ان ان نیروهای تندرو را متهم 
کرد که با سفر از ایالتی به ایالت دیگر، شهر     ها را به 
آتش کشانده اند. اوبرایان خواهان اقدام پلیس فدرال 
امریکا علیه آنتی فا شد. به گفته وی، دادستان کل 
امریکا با رئیس اف بی آی درباره مقابله با این گروه در 

تماس بوده است. 
همزم��ان، مارکو روبی��و، س��ناتور جمهوریخواه و 
کفیل ریاس��ت کمیته اطالعاتی مجلس سنا، در 
توئیترنوشت: سه دسته از مردم در اعتراضات حضور 
دارند ؛ دسته اول معترضان مسالمت جو هستند که از 
قتل آقای فلوید عصبانی هستند اما حتی در جریان 
اعتراضات از افس��ران پلیس محافظت می کردند، 
دسته دوم افراد محلی هس��تند که فرصتی برای 
وحشی بازی پیدا کرده اند و گروه سوم افراط گرایان 
داخلی هستند که از اعتراضات قانونی برای پیشبرد 
اهداف خود بهره می گیرند.  روبی��و گفت: » آنچه 
مورد توجه قرار نگرفته، این است که مجموعه ای از 
تروریست ها، از آنتی فا گرفته تا گروه بوگالو مشغول 
خشونت و گسترش آن هستند.«  او در ادامه گفت: 
» این دو گروه ممکن است از نظر تفکر یکی نباشند، 
ولی تنفر از دولت و پلیس و سوءاستفاده از تظاهرات 
وجه مشترک آنهاس��ت.«  روبیو گفت:  » این افراد 
می خواهند کل نظام را پایین بکشند حتی اگر به 

قیمت یک جنگ داخلی جدید تمام شود.« 

در تازه     ترین مورد از تنش    ها در اراضی اش�غالی، 
پلیس رژیم صهیونیستی با شلیک به جوان معلول 
فلسطینی او را به شهادت رساند؛ اقدامی که عالوه 
بر حضور گسترده مردمی در مراسم تشییع پیکر 
وی، واکنش هماهنگ کننده ویژه س�ازمان ملل 
در روند صلح خاورمیانه با عن�وان فاجعه ای که 
باید از آن جلوگیری     می ش�د را به دنبال داشت. 
صد    ها نفر از فلس��طینیان روز یک ش��نبه ، پیکر 
ایاد خیری حالق، جوان فلس��طینی معلول را که 
نظامیان رژیم صهیونیستی به ظن همراه داشتن 
سالح گرم وی را به شهادت رسانده بودند، تشییع 
کردند. مراسم تشییع، پس از تحویل پیکر وی از 
مقابل بیمارستان المقاصد در سایه تدابیر شدید 
امنیتی نیروهای اشغالگر در اطراف منطقه الصوانه 
و منزل خانواده حالق آغاز شد و حاضرین به منزل 
پدر، مادر و خواهرش رفتند تا مراس��م تدفین را 

برگزار کنند. 

همچنین، پس از آنکه صهیونیس��ت    ها درخواست 
خانواده الحالق را برای تشییع پیکر وی در محوطه 
مسجد االقصی رد کردند، صد    ها تن از مردم قدس 
نماز میت را برای شهید الحالق در مقابل باب االسباط 
در پشت دیوارهای منطقه قدیمی قدس اقامه کردند. 
کالبدشکافی این شهید نیز نشان داد که گفته های 
نیروی پلیس اسرائیل عامل قتل مبنی بر اینکه پایین 
تنه او را هدف قرار داده بود،  دروغ است و او با اصابت 
دو گلوله از میان هفت گلوله ش��لیک شده به مرکز 

بدنش، به شهادت رسیده است. 
 پلیس رژیم صهیونیس��تی صبح      ش��نبه خیری را 
در منطقه باب االس��باط هدف گلوله ق��رار داد اما 
بعد از شهادت وی مشخص ش��د که او سالحی به 
همراه نداشته است. در پی روش��ن شدن ابعاد این 
حادثه، بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
عذرخواهی و از ش��هادت این جوان فلسطینی ابراز 
تأس��ف کرد. نیکوالی مالدینوف، هماهنگ کننده 

ویژه س��ازمان ملل در روند صلح خاورمیانه، ضمن 
تسلیت به خانواده ایاد حالق، در صفحه کاربری خود 
در توئیتر نوش��ت: »این فاجعه ای بود که باید از آن 

جلوگیری     می شد.«
در پی مطرح ش��دن طرح رژیم صهیونیستی برای 
الحاق مناطقی در کرانه باختری به اراضی اشغالی، 
تنش    ها در سرزمین های اشغالی شدت گرفته است. 
روز جمعه نیز رسانه های فلس��طینی از تیراندازی 
نظامیان این رژیم به سمت یک فلسطینی در شمال 
غربی شهر رام اهلل واقع در کرانه باختری و شهادت وی 
خبر دادند. انور قرقاش، وزیر مشاور دولت امارات در 
امور خارجه در توئیتی از اقدامات صهیونیست    ها در 
روند الحاق، انتقاد کرد و نوشت: »صحبت های مستمر 
اسرائیل درباره الحاق اراضی فلسطینی باید متوقف 
ش��ود. هرگونه اقدام یکجانبه اس��رائیل پیامدهای 
خطرناکی بر روند صلح خواهد داشت و حق تعیین 
سرنوشت برای فلسطینی     ها را نابود می کند و نقض 

اجماع بین المللی و عربی درب��اره ثبات و صلح نیز 
محسوب می شود.«

 نتانیاهو: کوتاه نمی آییم
این در حالی است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی، در گفت وگو با روزنامه اسرائیل 
امروز درباره سرنوشت فلسطینیان ساکن دره اردن 
گفته است که فلسطینیان پس از طرح الحاق کرانه 
باختری، شهروند اس��رائیلی تلقی نخواهند شد اما 
جزئیات سرنوشت 50 هزار فلسطینی را که در دره 

اردن زندگی می کنند، تشریح نکرده است. 
 نتانیاه��و در واکنش ب��ه انتقاد    ه��ا از وی در زمینه 
پیش��برد طرح الحاق هم گفت: »ما از موضع خود 
عقب نش��ینی نمی کنیم بلکه فلسطینیان هستند 
که باید عقب نشینی کنند. فلسطینیان باید ما را به 
عنوان حاکم امنیتی کل منطقه به رسمیت بشناسند، 
اگر با این امر موافقت کنند، ی��ک رژیم خاص خود 

خواهند داشت.«

هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل: 

بایدازفاجعهشهادتجوانفلسطینیمعلولجلوگیریمیشد

بغداد: توافق نشود
 ديگر پولی به اقلیم نمی پردازيم

ظاه�راً یک چال�ش جدید بی�ن اقلیم کردس�تان با دول�ت عراق 
در حال ش�کل گرفتن اس�ت. وزارت دارایی عراق بر اس�اس یک 
تواف�ق جزئی حق�وق کارمن�دان اقلیم را ب�ه مبل�غ 400 میلیارد 
دینار عراقی پرداخ�ت کرده ولی تأکی�د کرد تا زمان�ی که اقلیم 
بر س�ر برگرداندن درآمد ف�روش نفت به بغداد، ب�ا دولت مرکزی 
به توافق کلی نرس�دهیچ پولی ب�ه اربیل پرداخت نخواهد ش�د. 
وزارت دارایی عراق روز یک   ش��نبه تصمیم گرفت که بر اساس توافق 
با اقلیم، حقوق کارمندان منطقه کردس��تان را یک ماه دیگر ارس��ال 
کند . وزارت دارایی عراق گفته که این تصمیم بعد از آن گرفته شد که 
حکومت این منطقه با پیشنهاد وزارتخانه دولت مرکزی در رابطه با حل 
نهایی )بازگرداندن درآمد و عواید حاصل از فروش نفت( موافقت کرد. 
با این حال، وزارت دارایی دولت فدرال عراق اعالم کرد که تا زمانی که 
بین دولت مرکزی و حکومت کردستان عراق توافقی به صورت نهایی 
صورت نگیرد، این وزارتخانه دیگر هیچ مبلغی به اربیل برای پرداخت 
به کارمندان این منطقه نخواهد داد. وزارت دارایي عراق مبلغ ارس��ال 
شده به اربیل را 400 میلیارد دینار عراق دانست و گفت که پیش بینی 
شده است که اربیل بتواند هزینه های خود را از جمله حقوق کارمندان 
طی ماه آوریل )فروردین( با این مبلغ پرداخت کند. مطابق توافقی که 
بین بغداد و اربیل در تاریخ 19 ماه می حاصل شده، دو طرف بر برگزاری 
نشست های گسترده بین نمایندگان خود تا ماه ژوئن )خرداد( با هدف 

دستیابی به توافق نهایی موافقت کرده اند. 

نماي نزديک

ترامپ: اينها اغتشاشگرند
-شبکه های اجتماعی عصر دیروز همزمان با گس��ترش اعتراضات در واشنگتن دی سی پایتخت 
امریکا گزارش کردند که اینترنت در واشنگتن قطع شده است. با این حال برخي منابع این خبر را 
رد کردند.  وضعیت در پایتخت امریکا بحرانی توصیف شده است. یک کاربر توئیتری صحنه    هایی 
از اتومبیل های واژگون شده و تخریب    های گسترده از واشنگتن دی سی منتشر کرده و نوشت که 

این آخرین صحنه    هایی است که قبل از قطع اینترنت گرفته شده است.  
-فیلمی در شبکه های اجتماعی پخش شده که نشان می دهد یک تانکر سوخت به میان جمعیت 

معترضان در »مینیاپولیس « رفته و مردم راننده آن را بازداشت کردند. 
-دونالد ترامپ در پیامی توئیتری نوشت: »شهرداران و فرمانداران دموکرات مستحکم باشید. این 
افراد اغتشاشگر هستند. هم اینک گارد ملی ما را فرابخوانید. دنیا در حال مشاهده و خندیدن به شما 

و جو ]بایدن[ خواب آلود است. آیا این چیزی است که امریکا خواهان آن است؟ نه!«
با گسترش اعتراضات در امریکا، اعالم منع تردد شبانه به 40 شهر گسترش پیدا کرد.   -

-گروه انونیم سیتوآیان در صفحه توئیتر خود نوشت: لیندا تیرانو ، عکاس خبرنگار نشریه گاردین 
هنگام پوش��ش اخبار تظاهرات اعتراضی در شهر مینیاپولیس، از ناحیه س��ر مورد اصابت گلوله 
پالستیکی قرار گرفت. پزشکان تالش کردند به صورت اورژانسی وی را درمان کنند ، اما متأسفانه 
این خبرنگار یک چشم خود را از دست داد. دویچه وله هم فیلم مشابهی از هدف قرار گرفتن خبرنگار 

خود منتشر کرده است.


