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  مقابله پدافند سوریه با جنگنده های اسرائیل 
پدافند هوایی ارتش سوریه با حمالت جنگنده های رژیم صهیونیستی به 
یک موضع نظامی در حومه حماه مقابله کرد. یک منبع نظامی به خبرگزاری 
سانا اعالم کرد که بامداد پنج  شنبه جنگنده های رژیم صهیونیستی از حریم 
هوایی لبنان یکی از مواضع نظامی ارتش سوریه در اطراف » مصایف « واقع 
در حومه حماه را هدف قرار دادند. این منبع افزود: »بالفاصله پدافند هوایی 
ارتش موشک های شلیک شده را رهگیری و تعدادی از آنها را منهدم کرد.« 
طبق گزارش سانا، این حمالت خسارت های مادی داشته و هیچ گونه تلفاتی 
به همراه نداشته است. تلویزیون رسمی سوریه نیز در این باره گزارش داد که 
حمله هوایی جنگنده های اسرائیل، کارخانه های دفاعی در منطقه الزاوی 

در اطراف شهر مصیاف را هدف قرار داد. 
-----------------------------------------------------

  ۲۰ میلیون یمنی در معرض ابتال به کرونا
برنامه توسعه ای س��ازمان ملل اعالم کرد که بیش از ۲۰ میلیون یمنی از 
گرس��نگی مزمن رنج برده و در معرض ابتال به ویروس کرونا هستند. به 
گزارش شبکه روسیا الیوم، طبق این گزارش تالش های گروه برنامه توسعه 
سازمان ملل در یمن برای حفاظت از وضعیت معیشتی مردم این کشور برای 
دستیابی به غذا و حمایت های بهداشتی قابل تقدیر است. براساس آخرین 
آمار در یمن ۴۱۹ نفر به ویروس کرونا مبتال شده اند که از این میان ۹۵ نفر 
جان خود را از دست داده اند. سازمان ملل بار   ها در گزارش های خود نسبت 
به قحطی و گرسنگی میلیون   ها یمنی هشدار داده است اما ائتالف سعودی 

بدون توجه به این هشدارها، همچنان به محاصره یمن ادامه می دهد. 
-----------------------------------------------------

  دولت لیبی کنترل طرابلس را کامل در دست گرفت
دولت وفاق لیبی که از طرف سازمان ملل دولت قانونی این کشور است روز 
پنج  شنبه اعالم کرد که نیروهایش توانسته اند، نظامیان وابسته به ژنرال خلیفه 
حفتر، فرمانده ارتش ملی لیبی مورد حمایت عربستان سعودی و امارات را از 
طرابلس پایتخت این کشور بیرون کنند و کنترل آن را به طور کامل در دست 
بگیرند. به گزارش شبکه الجزیره، محمد قنونو، سخنگوی رسمی دولت وفاق 
در فیس بوک نوشت: نیروهای ما توانستند بر مرزهای اداری طرابلس بزرگ 
سیطره پیدا کنند. صالح النمروش، معاون وزیر دفاع دولت وفاق نیز گفت: 
نیروهای دولت وفاق به پیشروی خود ادامه دادند و توانستند نیروهای ارتش 
ملی لیبی به فرماندهی خلیفه حفتر را از طرابلس بیرون کنند. وی افزود:  
برخی از فرماندهان ارتش حفتر نیز مجبور به عقب نشینی به سمت فرودگاه 

شهر »بنی ولید« در جنوب شرق طرابلس شدند. 
-----------------------------------------------------

  فشار امریکا برای تحمیل بودجه نظامیانش بر سئول
امریکا فشار فزاینده ای به کره جنوبی تحمیل کرده است تا با درخواست 
واشنگتن برای افزایش ۵۰درصدی هزینه استقرار نظامیانش در کره جنوبی 
موافقت کند. به گزارش خبرگزاری یونهاپ، مقام های این کشور کماکان 
بر پیشنهاد افزایش ۱۳درصدی هزینه های قبلی تأکید دارند اما امریکا 
خواستار افزایش ۵۰ درصدی است. کره جنوبی تاکنون نزدیک به ۸۹۰ 
میلیون دالر در س��ال برای اس��تقرار ۲۸ ه��زار و ۵۰۰ نظامی امریکایی 
پرداخت می کرده است اما امریکا می خواهد این رقم به یک میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون دالر افزایش یابد. دو کشور اخیراً به توافق رسیده بودند که تا پایان 
سال جاری، کره جنوبی هزینه شماری از کارگران و نیروهای کره ای را که 
در پایگاه های نظامی امریکا کار می کنند پرداخت کند ولی درباره بودجه 

آرایش نظامیان امریکا در این کشور به توافق نرسیده اند.
-----------------------------------------------------

   بگیر و ببندهای مداوم آنکارا به اتهام گولن 
نیرو های پلیس ترکیه در عملیاتی که با هماهنگی دادس��تانی دیاربکر 
در ۱۱ استان اجرا شد،۱۵ تن را به اتهام ارتباط با شبکه گولن بازداشت 
کردند. به گزارش شبکه تی آر تی ترکیه، دادستانی دیاربکر در این پرونده 
دستور بازداشت ۱۸ تن را صادر کرده است که ۱۱ تن از آنان نظامیان 
شاغل هستند. بر اس��اس آخرین خبر    ها عملیات نیرو های پلیس برای 
بازداشت س��ه مظنون دیگر ادامه دارد. خبر دیگر حاکی است در آنکارا 
نیز ۳۷ تن از افراد مظنون به ارتباط با شبکه گولن که بخش ویژه جرائم 
تروریستی دادستانی آنکارا دستور بازداشت آنان را صادر کرده بود ، در 

عملیات نیرو های پلیس بازداشت شدند. 
-----------------------------------------------------

  ۶۴ درصد فرانسوی    ها خواستار تغییر کابینه هستند
نظرسنجی اودوکسا نش��ان می دهد که ۶۴ درصد مردم فرانسه خواهان 
تغییر سیاست    ها و ساختار دولت هس��تند و در عین حال ۶۵ درصد آنها 
می خواهند »ادوارد فیلیپ « نخست وزیر این کشور همچنان در سمت خود 
باقی بماند. به گزارش روزنامه اکسپرس فرانسه، بر اساس این نظرسنجی 
که برای شبکه »ب. اف. ام « فرانسه انجام شده، ۷۳درصد پاسخ دهندگان 
می خواهند »امانوئل ماکرون « رئیس جمهور این کشور که با یک امتیاز 
کاهش نسبت به ماه گذشته میالدی، محبوبیت ۳۳ درصدی در فرانسه 
دارد، سیاس��ت خود را تغییر دهد. در این می��ان، ۶۹ درصد آنها متقاعد 
شده اند که رئیس کاخ الیزه این کار را نخواهد کرد. نظرسنجی اودوکسا 
نشان می دهد که میزان محبوبیت ماکرون به دنبال واکنش الیزه در پی 

شیوع کرونا در این کشور،هفت پله کاهش یافته است.

» ديوار کاخ«  میان ترامپ و مردم

رئیس جمه�ور    گزارش  یک
امری�کا ک�ه در 
بحبوحه بحران کرونا با موج اعتراضات به قتل 
یک سیاهپوست مواجه شده است، با دیوارکشی 
در اط�راف کاخ س�فید، تروریس�ت خوان�دن 
معترضان و دامن زدن به خشونت   ها می کوشد 
ضمن تحریک معترضان ، بهانه ای برای سرکوب 

هر چه سریع تر آنان داشته باشد. 
اعتراض   ها به قتل جورج فلوید، ۴۶ ساله زیر فشار 
زانوی یکی از نیروهای پلیس امریکا، دونالد ترامپ 
را که خود را ب��رای پیروزی در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری ۲۰۲۰ آماده کرده بود، در برابر چالشی 
پیش بینی نشده قرار داده است. ترامپ در شرایطی 
که همچنان با پیامدهای بحران کرونا دست و پنجه 
نرم می کند، برای دومین بار در چند ماه گذشته با 
مسئله ای جدید مواجه شده است و سعی می کند هر 
طور شده آن را کنترل کند. اقداماتی از قبیل تشدید 
تدابیر امنیتی ، البته می تواند به دامن زدن هر چه 
بیشتر به نارضایتی   ها و خشونت   ها منجر شود و در 
عین حال، زمینه برای سرکوب هر چه بیشتر و هر 

چه زودتر اعتراضات مساعد خواهد شد. 
ترامپ پیش تر، معترضانی را تروریس��ت خوانده 
بود. سخنگوی سازمان حفاظت ریاست جمهوری 
امریکا از بس��ته ش��دن بعض��ی ورودی های کاخ 
سفید خبر داده اس��ت. روز جمعه هم اعالم شد 
که س��رویس مخفی امریکا در اطراف کاخ سفید، 
بلوک های س��یمانی نصب کرد. پیش از این هم، 
حصار فلزی در ورودی ه��ای پارک روبه روی کاخ 
س��فید، نصب ش��ده بود.  همزمان ارتش امریکا 
در تش��دید تدابیر امنیتی مداخله داشته و برای 

جلوگیری از نزدیک شدن معترضان به کاخ سفید، 
در میدان نزدیک آن ایست و بازرسی ایجاد کرد. 
حصارکشی های دولت امریکا طعنه سنگین نیک 
کانسفسور، گزارش��گر نیویورک تایمز را به دنبال 
داشته است. وی در این مورد در شبکه اجتماعی 
توئیتر نوش��ت : »ترامپ عمل به وعده خود را در 
دوره اول ریاست جمهوری اش برای ساخت دیوار 
به منظور حفاظت از امریکا در برابر جهان آغاز کرد، 
وعده او به ساخت دیواری برای محافظت از خود در 

برابر امریکایی   ها منجر شده است.«
 سرکوبگران بی نشان در خیابان های واشنگتن

روز پنج  ش��نبه گزارش   های��ی به نق��ل از مقامات 
قضایی ایالت نوادا در امریکا منتشر شد که از نفوذ 
س��ه فرد راس��ت گرای افراطی در تظاهرات های 
مس��المت آمیز ضدنژادپرس��تی حکایت داشت. 
کالس تروتانیچ، دادس��تان فدرال نوادا گفت این 
افراد عضو گروه افراطی »بوگالو« هس��تند و هدف 
آنان ترویج جنگ داخلی و فروپاشی جامعه امریکا 
است. وی افزود: »افراد محرک خشونت، اعتراضات 
و تظاهرات های مسالمت آمیز نظیر تجمعات نوادا را 
به نفع خود مصادره و از اعتراض قانونی و واقعی مردم 
درخصوص قتل آقای فلوید، به سود مقاصد افراطی 
خود بهره برداری می کنند. « روزنامه واشنگتن پست 
روز جمعه نوش��ت که با تشدید اعتراضات مردمی 
به قتل جورج فلوی��د، نیروهای جدید با لباس آبی 
و بدون هیچ نش��ان خاصی در خیابان های ایالت 
واشنگتن دی سی حضور یافته و دست به سرکوب و 

متفرق کردن معترضان زدند. 
گارد ملی امری��کا در بیانیه ای اعالم ک��رد که این 
نیرو   ها از طرف دفتر زندان های امریکا اعزام شده اند. 

حضور پلیس زندان های امریکا در خیابان های ایالت 
واشنگتن دی سی انتقادات فراوان درباره عملکرد این 
نیرو   ها را به دنبال داشته است. منتقدان بر این باورند 
که اگر این نیرو   ها از طرف گارد ملی اعزام شده اند چرا 
هیچ نشان و نامی روی لباس های آنان وجود ندارد 
و این امر موجب می شود بررس��ی و شفاف سازی 
عملکرد نیروهای پلیس در مواقع س��رکوب نقض 
 شود. روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که از جمله 
مکان هایی که حضور افسران زندان های امریکا در 
آن به خوبی مشاهده می شود اطراف میدان الفایت 

در نزدیکی کاخ سفید است. 
یک سخنگوی کاخ سفید احتمال استفاده از نظامیان 
ارتش برای سرکوب اعتراضات در امریکا را رد نکرد 
و گفت: »برای ترامپ همه گزینه    ها روی میز است.« 
 این در حالی است که هنوز آتش خشم به قتل فلوید 
خاموش نشده است و روز جمعه پلیس کالیفرنیای 
شمالی شان مونتروسا، شهروند التین تبار ۲۲ ساله 
را در حالی که تسلیم شده و زانو زده بود با شلیک پنج 
گلوله از پای درآورد. پلیس چکش کوچک داخل 

جیب مونتروسا را با سالح گرم اشتباه گرفته بود. 
 واشنگتن برای تظاهرات میلیونی آماده می شود

 به نظر می رس��د از امروز)ش��نبه( موج اعتراضات 
در امریکا وارد مرحله جدیدی ش��ود و معترضان 
خود را برای ش��رکت در تظاهرات میلیونی آماده 
می کنند. ش��هردار واش��نگتن اعالم کرد مخالف 
حضور یگان های نظام��ی در خیابان های پایتخت 
امریکاست که این سخنان او، بیانگر اختالف نظر او با 
کاخ سفید درباره اختیارات مربوط به کنترل اوضاع 

در واشنگتن است. 
خبرنگار ش��بکه الجزیره گزارش کرد: »نگاه    ها به 

روز     شنبه دوخته شده اس��ت که شاهد دعوت    ها 
برای برگ��زاری تظاهرات میلیون��ی در پایتخت 

امریکا هستیم.« 
رئیس پلیس واشنگتن پیش بینی کرد مشارکت 
در این تظاهرات  بسیار گسترده باشد. بدون شک 
همزمان با این تظاهرات، تدابیر شدید امنیتی در 
واشنگتن اتخاذ خواهد شد.«   چهار   شنبه گذشته  
نیز جمعیت گسترده ای از معترضان به قتل جورج 
فلوید در خیابان های ش��هر سانفرانسیس��کو در 
شمال ایالت کالیفرنیای امریکا، به سمت ساختمان 
شهرداری این شهر راهپیمایی کردند. این یکی از 
بزرگ ترین تجمعات اعتراض  آمیز به مرگ جورج 
فلوید در ش��هر سانفرانسیس��کو بوده که تاکنون 
برگزار شد و س��رانجام، تظاهرکنندگان به سوی 
مقر پلیس سانفرانسیسکو حرکت و در مقابل آن 
تجمع کردند.  منابع خبری امریکایی از دستگیری 
بی��ش از ۱۰ هزار نف��ر در جری��ان اعتراض های 
روزهای گذشته خبر دادند و گفته می شود در این 
اعتراض ها، بیش از دهها کشته گزارش شده است، 

با این حال اعتراض    ها همچنان ادامه دارد. 
  زاخارووا: امریکایی ها کم�ی هم به آئینه 

نگاه کنند
شرایط موجود به افزایش انتقاد   ها از ترامپ دامن 
زده اس��ت. جیمز ماتیس، وزیر دفاع سابق امریکا 
ترامپ را به تالش برای تجزیه کشور متهم کرد و 
گفت شرایط کنونی، ناشی از فقدان رهبری مؤثر 
طی سه سال گذشته اس��ت. ماتیس در بیانیه ای 
که روز پنج  شنبه منتشر ش��د، از ترامپ به عنوان 

تهدیدی برای قانون اساسی امریکا یاد کرد. 
ترامپ هم ساکت ننشست و در توئیتر به شدت از 
یکی از چهره های پیشین دولت خود انتقاد کرد و 
نوشت: »شاید تنها نقطه مشترک من و باراک اوباما 
این باشد که ما سعادت کنار زدن جیمز ماتیس را 
داش��تیم. ژنرالی که بیش از هم��گان در تقدیر از 
وی مبالغه ش��د. من از وی خواستم استعفا دهد 
و احساس خوبی در این باره داشتم.  وی معروف 
به ایجاد ه��رج و مرج بود. از این موضوع خوش��م 

نمی آمد و وی را سگ دیوانه خواندم. «  
پایگاه خبری هیل بامداد پنج  شنبه اعالم کرد که 
نانسی پلوسی، رئیس دموکرات مجلس نمایندگان 
امریکا که از پرچمداران اجرایی ش��دن استیضاح 
ترامپ بود، در حالی که ماس��ک بر چهره داشت، 
در تظاهرات بیرون س��اختمان کنگره ش��رکت 

داشته است. 
ماریا زاخارووا، س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه 
روسیه با اشاره به وقایع روزهای گذشته امریکا، با 
کنایه ای سنگین دولتمردان امریکایی را مخاطب 
قرار داد و گفت: »امریکایی    ها سال    ها است لحنی 
آموزنده در مورد سایر کش��ور    ها به کار می برند و 
کش��ور    ها را به رعایت دموکراس��ی، حقوق بشر و 
آزادی بیان توصیه می کنند، اما بهتر اس��ت این 
لحن را کنار گذاشته و به آئینه نزدیک شوند و خود 
را تماشا کنند. لطفاً بیانیه ای برای خود صادر کنید 
که در آن نقض حقوق بشر، نژادپرستی، برخورد 
قهرآمیز با معترضان و کش��تار و بازداش��ت های 

گله ای تظاهرکنندگان محکوم شود.«

 التماس ترامپ به مذاکره با تهران 
در میانه اعتراضات

 رئیس جمهور امریکا: ایران فرصت توافق 
قبل از انتخابات نوامبر را از دست ندهد

بعد از آزادی سرباز سابق نیروی دریایی امریکا از سوی ایران که همزمان 
با آزادی یک ش�هروند ایرانی در امریکا صورت گرف�ت، دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا نه یک بار بلکه نه، دو بار از ایران تشکر کرد و دوباره 
ندای مذاکره سر داد و تأکید کرد که تهران نباید منتظر نتیجه انتخابات 
امریکا بماند؛ سخنانی که نشان می دهد ترامپ مستأصل از دستاوردی 
داخلی، با اقتصادی بیش از ۴۰ میلیون بیکار ، کاهش محبوبیت و اعتراضات 
گسترده ضد نژادپرستی داخلی و بین المللی به این امید بسته که ترفند 
به راه انداختن مخمصه مذاکرات بی سرانجام با ایران را به کار بگیرد و او 
از نمایش مذاکره ای با ایران کارتی برای مانورهای انتخاباتی اش بسازد. 
ژست مذاکره طلبی ترامپ در حالی اس�ت که نماینده دولت امریکا در 
امور ایران روز پنج  شنبه گفته دولت این کشور در حال انجام رایزنی     هایی 
با متح�دان منطقه ای خ�ود جهت تهی�ه پیش نویس قطعنام�ه ای در 
شورای امنیت با هدف تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه ایران است. 
 دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا  پنج شنبه شب دقایقی پس از رسیدن 
مایکل وایت زندانی امریکایی به خاک این کشور در توئیتی نوشت که خیلی 
عالی است که مایکل به خانه بازگشته است و افزود: »خیلی هیجان انگیز 
است. متشکرم ایران.« در واقع این تشکری دوباره بود چراکه روز پنج  شنبه 
هم با انتشار پیامی در صفحه رسمی توئیتر خود با تشکر از ایران نوشته بود: 

این )تبادل زندانیان( نشان می دهد که یک معامله امکان پذیر است!
ترامپ روز جمعه در ادامه توئیت  هایش خطاب به ایران نوشت: »برای رسیدن 
به توافق بزرگ تا بعد از انتخابات امریکا منتظر نمانید. من در انتخابات برنده 
می شوم، شما اکنون به توافق بهتری می رسید.«  مایکل وایت، ملوان سابق 
نیروی دریایی امریکا که بیش از دو سال پیش در ایران بازداشت شد، روز 
پنج  شنبه با یک هواپیمای سوئیس��ی ایران را ترک کرد.  دونالد ترامپ در 
آذرماه سال گذشته پس از آزادی ژیائو وانگ ، پژوهشگر چینی-امریکایی 
دانشگاه پرینستون، هم از جمهوری اسالمی به دلیل »مذاکرات منصفانه« 
تشکر کرده بود.  ترامپ آن زمان هم در توئیتی مشابه نوشته بود : »از ایران 
برای این مذاکره خیلی منصفانه سپاس��گزارم. دیدید ما می توانیم با هم 
به توافق برس��یم.« دونالد ترامپ که معموالً با دستاوردس��ازی از مسائل 
حاشیه ای در پی جلب و اقناع مخاطبانش است، همچنین در توئیت های 
دیگری نوشته اس��ت که با مایکل وایت، گروگان سابق امریکایی صحبت 
کردم . او پس از آزادی از ایران االن در زوریخ سوئیس است. او به زودی سوار 
یک هواپیمای امریکایی خواهد شد و در حال بازگشت به خانه اش در ایاالت 
متحده است.  رئیس جمهور امریکا در توئیت دیگری نوشته است: »از زمانی 
که رئیس جمهور شده ام، بیش از ۴۰امریکایی گروگان و زندانی را آزاد و به 
خانه بازگردانده ایم.« همزمان با خروج مایکل وایت از ایران، مجید طاهری، 
پزشک ایرانی -امریکایی ساکن فلوریدا آزاد و به او اجازه داده شده به ایران 
سفر کند. به گزارش ایرنا، طاهری به اتهام نقض تحریم های ایران ۱۶ ماه در 
بازداشت بود.  یک سخنگوی کاخ سفید در گفت وگو با رویترز ابراز امیدواری 
کرده است که آزادی مایکل وایت زمینه ساز گشایشی در روابط ایران و امریکا 
باشد.  وزارت امور خارجه سوئیس نیز روز پنج  شنبه تأیید کرد در مذاکرات 
جهت »حرکت بشردوستانه« که به آزادی مایکل وایت و مجید طاهری منجر 
شد نقش ایفا کرده است.  وزارت امور خارجه سوئیس در ادامه برای اقدامات 
بیشتر در این زمینه ابراز آمادگی کرده است.  در همین حال، یک منبع مطلع 
که خواست نامش فاش نشود، به رویترز گفته است، آزادی مایکل وایت پس 
از چند ماه مذاکرات بین ایران و امریکا روی داد.  وکیل مجید طاهری هم 
به رویترز گفته است که موکلش برای دیدار با خانواده و درمان به ایران سفر 

خواهد کرد و سپس به ایاالت متحده باز خواهد گشت. 
  ظریف: قمار کردید، اصالح کنید

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه  ساعاتی پس از پیشنهاد ترامپ در 
صفحه توئیترخود با به اشتراک گذاشتن تصویری از توئیت تشکر ترامپ، 
خطاب به وی نوش��ت: » ما، برخالف اقدامات زیردس��تان شما، به تبادل 
انسان دوستانه دست یافتیم.« وی در واکنش به درخواست ترامپ از ایران 
برای انجام توافق جدید با امریکا، تصریح کرد: »ما زمانی که شما وارد دفتر 
]ریاست جمهوری[ شدید، توافقی داش��تیم. ایران و دیگر اعضای برجام 
هرگز میز را ترک نکردند.« رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در ادامه افزود: 
»مشاوران ش��ما - که اکثراً تا االن اخراج شده اند - قمار احمقانه ای انجام 
دادند. اینکه چه زمانی بخواهید آن ]اشتباه[ را اصالح کنید، به تصمیم شما 
بستگی دارد.«  ظریف ش��امگاه پنج  شنبه طی توئیتی به صورت تلویحی 
درباره ارتباط آزادی وایت و دکتر مجید طاهری  نوش��ته بود: »خرسندم 
که دکتر مجید طاهری و آقای وایت به زودی به خانواده های شان ملحق 
می شوند.« در همین حال، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره ادعای 
بیل ریچاردسون مبنی بر دیدار با ظریف درباره آزادی مایکل وایت گفت: 
»ریچاردسون چند ماه پیش درباره آزادی مایکل وایت تبعه امریکایی زندانی 
در ایران با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیدار 
و گفت وگو کرده است.« سخنگوی دستگاه دیپلماسی در عین حال اعالم 
کرد: »جمهوری اسالمی ایران به تالش های انساندوستانه که منجر به آزادی 
گروگان های ایرانی در امریکا و خارج از این کشور شود، پاسخ مثبت داده 
و از این روند استقبال کرده است.«  به گزارش فارس ، »بیل ریچاردسون « 
که بین س��ال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ فرماندار ایالت »نیومکزیکو« بوده از 
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران و مجید تخت روانچی، نماینده ایران 
در سازمان ملل به عنوان دو نفر از مقام های ارشدی نام برده که با آنها در 
خصوص آزادی »وایت« مذاکره کرده است.  ریچاردسون در توئیتر مدعی 
ش��ده هنگام جاری بودن مذاکرات برای آزادی وایت »به طور منظم« با 
مقام های ارشد ایران دیدار کرده است. او همراه با این پیام، لینک مربوط به 
بیانیه ای از »مرکز ریچاردسون « را که در آن توضیحات کامل تری درباره این 
دیدار    ها ارائه شده قرار داده است.  مرکز ریچاردسون در این بیانیه خاطرنشان 
کرده است: »در جریان این مذاکرات، آقای فرماندار ریچاردسون به طور 
منظم با مقام های بلندپایه ایران از جمله وزیر خارجه محمد جواد ظریف و 
سفیر ایران در سازمان ملل، مجید تخت روانچی دیدار می کرد.« از سوی 
دیگر وزارت امور خارجه سوئیس طی بیانیه ای اعالم کرد که سوئیس نقش 
خود را در حرکت بشردوستانه ای که روز پنج شنبه اتفاق افتاد و منجر به 
آزادی مایکل وایت و مجید طاهری شد، تأیید می کند و کشور ما مطابق 

سنت دیرینه دفاتر آماده تسهیل بیشتر است. 
  تدارک تمدید تسلیحاتی ایران

نماینده ویژه ترام��پ در امور ایران گفت��ه دولت این کش��ور در حال انجام 
رایزنی هایی برای تهیه پیش نویس قطعنامه ای در شورای امنیت با هدف تمدید 
تحریم های تسلیحاتی علیه ایران است.  »برایان هوک« که روز پنج  شنبه در 
کنار »جرمی هانت«، وزیر خارجه سابق انگلیس سخنرانی می کرد خواستار 
حمایت جهانی از تالش های امریکا برای تمدید این تحریم     ها ش��د و گفت 
چنانچه تالش های امریکا به جایی نرسد و تحریم های تسلیحاتی علیه ایران در 
ماه اکتبر منقضی شود، واشنگتن آماده است از ساز و کار موسوم به »مکانیسم 
ماشه« در توافق هسته ای برجام برای بازگرداندن کل تحریم های سازمان 
ملل علیه ایران استفاده کند.  هوک گفت با متحدان منطقه ای امریکا درباره 
تهیه پیش نویس این قطعنامه گفت وگو کرده و رایزنی     هایی در شورای امنیت 
برای جلب نظر موافق سایر اعضا با آن در جریان است.  هوک گفت: »ما فکر 
می کنیم این تحریم     ها باید تمدید شوند. ما حق بازگرداندن تمامی تحریم     ها را 
داریم. البته ترجیح مان این نیست.« نماینده ویژه دولت امریکا در امور ایران در 
ادامه مدعی شد: »اینکه اجازه بدهیم این تحریم     ها منقضی شوند برای همه بد 
است.« چین و روسیه که از حق وتوی قطعنامه     ها در شورای امنیت برخوردار 
هستند تاکنون به صراحت مخالفت خودشان را با تالش های امریکا در این 
خصوص اعالم کرده اند.  هوک در ادامه مدعی شد که ایران باالخره پای میز 
مذاکره با امریکا خواهد رفت. هوک گفت: »در یک جایی آنها پای میز مذاکره 
خواهند آمد و اگر رئیس جمهور برای بار دوم انتخاب شود نمی دانم چهار سال 

دیگر چطور می خواهند اوضاع را سرهم بندی کنند.«

 هنیه: فقط با تفنگ می توان 
فلسطین را آزاد کرد

در پ�ی تح�رکات رژی�م صهیونیس�تی برای اش�غال س�رزمین 
فلس�طینیان، رئی�س دفتر سیاس�ی جنب�ش حم�اس در ابتکار 
عملی خواس�تار مقاومت فراگیر و مس�لحانه علیه این رژیم شد. 
به گزارش پایگاه خبری العهد، اس��ماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاس��ی 
جنبش حماس روز پنج  شنبه در س��خنرانی خود به مناسبت پنجاه و 
سومین سالگرد »نکسه « )روز شکست کشورهای عربی از اسرائیل در 
جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷( در اردن خواستار کنارگذاشتن پیمان اسلو 
شد و گفت:»این پیمان قلب طرح ملی فلسطین را هدف قرار داد و آن را از 
یک طرح آزادیخواهانه ملی به یک طرح انسانی تبدیل کرد«. هنیه اظهار 
کرد:»ما از انحالل همه توافقنامه   ها با اسرائیل توسط ابومازن استقبال 
کردیم اما نیاز داریم مواضع نظری را به مواضع عملی تبدیل کنیم زیرا 
ربع قرن مذاکره نتیجه فاجعه باری جز شهرک سازی و غصب اراضی کرانه 
باختری به همراه نداشته است«. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس 
خواستار راه اندازی طرح مقاومت فراگیر علیه رژیم اشغالگر قدس در همه 
سطوح و در رأس آنها مقاومت مسلحانه به عنوان دومین استراتژی شد 
و افزود:»برای جنبش های آزادیخواه در جهان ثابت شده است که تنها 
با تفنگ می توان به آزادی رسید. به رغم اینکه این همه سال از نکبت و 
نکسه گذشته، اما مردم فلسطین بیش از ۱۰۰ سال است که ایستادگی 
می کند«. هنیه به عنوان سومین استراتژی خواستار بازسازی سازمان 
آزادیبخش فلسطین و تشکیل یک رهبری منظم برای مردم فلسطین 
شد و تصریح کرد:»این سازمان در شرایط فعلی تقریباً غیرفعال شده و 
ما به دنبال جایگزینی برای آن نیستیم اما قبول هم نمی کنیم که تحت 
عنوان تنها نماینده مشروع ملت فلسطین به یغما برود«. وی افزود:»اما 
چهارمین استراتژی، ایجاد یک بلوک منطقه ای با ابعاد عربی و اسالمی 
است که یک شبکه ایمنی برای مواضع فلس��طین و مواضع مبتنی بر 
پایبندی به اصول و مقاومت با حضور رهبری مشترک فلسطینی باشد«. 
هنیه در پایان نیز گفت:»به رغم چالش   ها و گام های واقعی برای الحاق 
کرانه باختری و اراضی اغوار از طریق اعتقاد اشغالگران به این باور که با 
حضور دولت کنونی امریکا در برابر یک فرصت تکرار نشدنی قرار دارند اما 
اهرم های قدرت زیاد و فراوان است و در مقدمه آن ملت فلسطین است 
که ثابت قدم روی سرزمین خود ایستاده و دس��ت کشیدن از قدس و 

مسجداالقصی را رد می کند و منتظر بازگشت است.«

فعالیت های دیپلماتیک به ص�ورت مجازی 
درب�اره جن�گ علی�ه مل�ت یم�ن، افزایش 
یافته و مارتی�ن گریفیتس، فرس�تاده ویژه 
س�ازمان مل�ل ب�ا اط�الع ری�اض و موافقت 
کش�ورهای غرب�ی، از طری�ق ویدئوی�ی، با 
وزارت خارجه جمهوری اس�المی ایران برای 
حل بحران یمن تم�اس برقرار کرده اس�ت. 
چهار هفت��ه قبل بود ک��ه مایکل آرون، س��فیر 
انگلیس در یمن، در مصاحبه ب��ا پایگاه روزنامه 
الشرق االوس��ط از ط��رح پیش��نهادی مارتین 
گریفیتس، فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن، 
برای برقراری صلح خبر داد. گریفیتس باالخره 
بعد از چند هفته رایزنی جزئی��ات طرح خود را 
بیان کرد و هفت��ه قبل گفت که این پیش��نهاد 
جدید شامل س��ه بند است؛ نخس��ت برقراری 
آتش بس در سراسر یمن، دوم اتخاذ مجموعه ای 
از تصمیم��ات اقتصادی و انس��انی برای کاهش 
درد و رنج یمنی ها، اعتمادسازی بین طرف های 
درگیر و حمای��ت از یمن برای مقابل��ه با بحران 
ش��یوع ویروس کرونا و سوم ازس��رگیری فوری 
فرایند سیاس��ی. حاال روزنامه االخبار از تشدید 
تالش های پش��ت پرده در این رابطه خبر داده و 
گفته که  تحرکات سیاس��ی در خصوص بحران 
یمن در جریان اس��ت که هدف از این تحرکات، 
»نجات سعودی « است. بر اس��اس این گزارش، 

واشنگتن و لندن و »مارتین گریفیتس « فرستاده 
ویژه سازمان ملل در یمن، رهبری این تحرکات را 
بر عهده دارند. طی هفته های گذشته، تماس های 
سیاسی بین کشورهای ائتالف متجاوز سعودی، 
امری��کا و انگلیس با محمد بن س��لمان ولیعهد 
سعودی افزایش یافته است. این افزایش تماس ها، 
به خاطر عملیات میدانی نیروهای یمن در شرق 
یمن به ویژه در نزدیکی »مأرب« اس��ت که اگر 
تداوم داشته باش��د، به تحول راهبردی به سود 
صنعا ختم خواهد شد. به نوشته االخبار، با وجود 
شکس��ت مذاکرات پیش��ین و تالش برای نفوذ 
در دیوار بحران یمن، ای��ن تماس   ها ادامه یافته 
و تحوالت اخیر باعث ش��د که گریفیتس، شیوه 
مذاکرات و سیاس��ت خود را تغییر دهد. ش��یوه 
پیشین وی، بر اساس دیدگاه ائتالف سعودی و 
کش��ورهای غربی برای در پیش گرفتن راهبرد 
قطع ارتباط »انصاراهلل « با مح��ور مقاومت، بود 
که با هدف منزوی کردن صنعا و جدا کردن آن از 
ائتالف منطقه ای مخالف واشنگتن انجام    می شد. 
لن��دن در مراحل قبلی ادعا می کرد که مس��ئله 
یمن، صرفاً مربوط به عربس��تان سعودی است 
و فرس��تاده س��ازمان ملل هم طریق کانال های 
غیرمستقیم و غیر رسمی با تهران تماس برقرار 
می کرد ولی حاال گریفیتس مجبور شده دست به 

دامن تهران شود.

ب�ا ش�روع اعتراض�ات ض�د نژادپرس�تی 
در ش�هرهای امری�کا، م�ردم اروپ�ا ه�م در 
اعتراضاتی مشابه سیاست های نژادپرستی 
در امری�کا و اروپ�ا را محک�وم کردن�د. 
بیش از ۱۵ هزار معترض انگلیسی روز چهار   شنبه 
در چارچوب پویش زندگی س��یاهان مهم است، 
در تظاهرات ضد نژادپرستی لندن شرکت کردند 
تا مراتب همبس��تگی خود را با تظاهرکنندگان 
امریکایی اعالم کنند. به گزارش روزنامه گاردین، 
متروپلیتن پلیس با صدور بیانیه ای اعالم کرد که 
در جریان تظاهرات در مرکز لندن دو نفر دستگیر 
شده اند. پلیس بدون اش��اره به جزئیات حادثه و 
محل دس��تگیری افراد، نوشته اس��ت که آنها به 
دلیل تعرض به نیروهای اورژانس و ایجاد بی نظمی 
دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شده اند. تصاویر 
منتشر شده از زد و خورد جدی میان معترضان و 
نیروهای پلیس مقابل دفتر نخست وزیری حکایت 
دارد که پلیس برای کنترل اوضاع به اس��تفاده از 
باتوم متوسل می شود. هزاران نفر در شهر بیرمنگام 
انگلیس ه��م در اعتراض به قتل ج��ورج فلوید، 
سیاهپوس��ت امریکایی به دس��ت پلیس امریکا 
تظاهرات کردند. اعتراض بیرمن��گام در خارج از 
کتابخانه بزرگ شهر آغاز شد، اما بعداً به دیگر نقاط 
شهر و از جمله مقابل اداره کل پلیس این شهر هم 
کشیده شد. بررس��ی های مؤسسه افکارسنجی 

یوگوو در انگلیس نش��ان می دهد که ۵۲ درصد 
م��ردم این کش��ور جامعه خ��ود را نژادپرس��ت 
می دانند. به گزارش ش��بکه فرانس ۲۴، ش��مار 
زیادی از مردم شهرهای مون پلیه و لیون فرانسه 
هم با تجمع در میدان » کمدی « اعتراض خود را به 
خشونت های پلیس نشان دادند. دست کم ۲هزار 
نفر از اهالی شهر لیل در فرانسه هم روز پنج  شنبه 
بار دیگر در اعتراض به نژادپرس��تی و بی عدالتی 
به خیابان    ها آمدند و به دنبال پرتاب چند پرتابه 
از س��وی معترضان، پلیس از گاز اشک آور علیه 
آنها استفاده کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، 
هزاران نفر از مردم استکهلم، پایتخت سوئد هم 
در اعتراض به نژادپرس��تی و قتل سیاهپوس��ت 
امریکایی تظاهرات کردن��د. تظاهرکنندگان که 
پالکارد    هایی با پیام    هایی همچ��ون » نمی توانم 
نفس بکشم « و » جان سیاهپوستان اهمیت دارد « 
حمل می کردند، چندین س��اعت در میدانی در 
مرکز ش��هر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، معترضان در یونان نیز روز چهار   شنبه 
در اعتراض به کشته شدن جورج فلوید، بمب های 
آتش زا به سوی ساختمان سفارت امریکا در آتن 
پرتاب کردند. معترضان چندین شی مشتعل را در 
خیابان منتهی به سفارت امریکا در مرکز پایتخت 
یونان پرتاب کردند و پلیس با شلیک گاز اشک آور 

واکنش نشان داد.

   خبر

 رایزنی گریفیتس با ایران
 برای برقراری صلح در یمن

 اعتراضات اروپا
 علیه نژادپرستی


