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   رزمایش کره جنوبی در جزایر »تاکه شیما«
روابط سئول و توکیو که در چند سال اخیر شاهد چندین تنش معنادار بوده 
است ، به دنبال برگزاری بی سرو صدای رزمایش ارتش کره جنوبی در جزایر 
مورد مناقش��ه با ژاپن، دوباره تنش دیگری را ثبت کرد. به گزارش فارس، 
خبرگزاری یونهاپ از برگزاری رزمایش ساالنه ارتش کره جنوبی در جزایر 
تاکه شیما در دریای ژاپن در اوایل هفته جاری میالدی خبر داد.  جزایر تاکه 
شیما مورد اختالف میان سئول و توکیو است و دو طرف ادعای مالکیت بر 
آن را دارند. کره ای    ها به آن، جزایر »دوکدو« می گویند.  یونهاپ به نقل از 
منابع نظامی ارتش گزارش داد، نی��روی دریایی به همراه نیروی هوایی و 
گارد ساحلی کره جنوبی این رزمایش را به طور مشترک در روز سه     شنبه 
برگزار کردند اما سئول به دلیل تنش    های اخیر با ژاپن از رسانه ای کردن این 
رزمایش خودداری کرده بود.  دولت ژاپن شدیداً به برگزاری این رزمایش 
اعتراض کرده است.  »یوشی هیده سوگا« دبیر کابینه ژاپن انجام عملیات 
نظامی از سوی ارتش کره جنوبی در جزیره تاکه شیما را غیرقابل قبول و 
تأسف آور خواند. وی مجدداً تأکید کرده است که بر اساس مستندات تاریخی 

و قوانین بین المللی این جزیره جزئی از خاک کشور ژاپن است. 
-----------------------------------------------------

   قطر: گفت وگوهای مثبت مان با عربستان متوقف شده است
وزیر خارجه قطر در چهارمین سال از ش��روع بحران در روابط میان قطر با 
کشور    هایی از حوزه خلیج فارس به رهبری عربس��تان درباره گزارش های 
حاکی از تالش تازه کویت برای رفع بحران میان قطر و عربستان سعودی 
گفت: »ابتکار عملی برای حل بحران وجود دارد و فضا نسبت به آن مثبت 
است. امیدواریم که این امر به اقداماتی منتهی شود.« »محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانی« در گفت وگو با شبکه الجزیره تأکید کرد:»گفت وگوی ما با عربستان 
سعودی در اواخر سال گذشته مثبت بود، اما بدون اینکه دالیل آن مشخص 
شود متوقف شد.« وزیر خارجه قطر با ابراز امیدواری به متفاوت بودن ابتکار 
عمل جدید برای حل بحران خلیج فارس با گزینه های قبلی گفت: »این بار ما 
شاهد تعامل جدی با طرح کویت هستیم.« آل ثانی با تأکید بر استقبال قطر از 
گفت وگوهای جدید گفت: »اگر هر کسی در این قضیه یک گام به جلو بردارد، 

ما 10 گام برمی داریم به شرط اینکه این گام     ها جدی و صادقانه باشد«.
-----------------------------------------------------

   فرانسه فرمانده القاعده در شمال آفریقا را کشت
فرانس��ه می گوید، عبدالمالک دروک دل، فرمانده گروه القاعده در شمال 
آفریقا را در کشور مالی کشته است.  به گزارش ایسنا، فلورنس پرلی،  وزیر 
دفاع فرانسه اعالم کرد » عبدالمالک دروک دل « و چند تن از اعضای حلقه 
نزدیک به او روز چهار    شنبه در شمال مالی کشته شده اند.  نیروهای فرانسوی 
همچنین توانسته اند یکی از فرماندهان ارشد گروه داعش را طی عملیاتی 
که در ماه مه گذشته صورت گرفته، دستگیر کنند.  به گزارش شبکه خبری 
بی بی سی، فلورنس پرلی این عملیات     ها را »متبحرانه« خوانده و گفت که 
فرانسه توانسته است به این »گروه های تروریستی« ضربه مهلکی وارد کند. 
-----------------------------------------------------

   جنگ لفظی امریکا و روسیه بر سر لزوم خروج از خاورمیانه
یک مقام وزارت خارجه روسیه به اظهارات معاون وزیر خارجه امریکا مبنی بر 
لزوم خروج روس     ها از خاورمیانه واکنش نشان داد و گفت، این حرف     ها از روی 
نادانی است.  به گزارش ایسنا، یک منبع وزارت خارجه روسیه در واکنش به 
اظهارات دیوید شنکر، معاون وزیر خارجه امریکا درباره لزوم خروج روسیه 
از خاورمیانه تأکید کرد: بهتر است شما از سوریه خارج شده و به مشکالت 
داخلی خود بپردازید.  این منبع به خبرگزاری اسپوتنیک گفت، منظور آنها 
را از این حرف     ها نمی فهمد اما این اظهارات از خیر و شر عبور کرده و تنها 
اظهاراتی از روی نادانی و حماقت است.  این منبع تأکید کرد، سطح حضور و 

عملکرد حرفه ای در وزارت خارجه امریکا بسیار کاهش یافته است.

امید مذاکره با طبل تو خالی تحریم
در ش�رایطی که مقامات تهران گفته اند ک�ه هیچ گونه مذاکره ای 
ب�ا دولت عهدش�کن امری�کا در کار نیس�ت، نماین�ده امریکا در 
امور ای�ران ب�ار دیگر مدعی ش�د که واش�نگتن ب�ه تحریم های 
س�نگین ادامه خواهد داد تا ایران ب�ه پای میز مذاک�ره بازگردد. 
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری امریکا، بازار گفت وگوی جدید 
با ایران بار دیگر داغ شده است. دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا که 
خواهان فشار حداکثری به ایران برای امضای توافق جدید هسته ای است، 
همچنان حفظ دامنه تحریم   ها را تنها راه رس��یدن به این رؤیا می داند. به 
گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، برایان هوک، نماینده امریکا در امور ایران 
جمعه شب گفت که امریکا به سیاست تحریم های سنگین خود علیه ایران 
ادامه خواهد تا تهران را به میز مذاکره بازگرداند. هوک تأکید کرد:»ایران 
باید دیپلماسی را با دیپلماسی پاسخ دهد و درباره توافق هسته ای جدید 
مذاکره کند«. هوک پیش تر نیز مدعی شده بود که ایران باید بین مذاکره و 
فروپاشی اقتصادی خودش، یکی را انتخاب کند. نماینده امریکا در امور ایران 
در ادامه گفت:»واشنگتن به تالش خود برای آزادسازی امریکایی    هایی که 
در ایران در بازداشت هستند، ادامه خواهد داد«. برایان هوک مدعی شد که 
مذاکره با ایران در حال حاضر تنها محصور به پرونده بازداشتی    ها است. امید 
امریکا به ازسرگیری مذاکرات با ایران در حالی است که دونالد ترامپ هم 
روز پنج  شنبه در سخنانی با قدردانی از ایران به خاطر آزادی مایکل وایت، 
شهروند امریکایی بار دیگر از آمادگی خود برای گفت وگو با تهران خبر داد. 
ادعای مقامات امریکایی درباره ادامه تحریم های شدید علیه ایران در حالی 
مطرح می شود که ترامپ وعده داده بود با اجرای سیاست های سختگیرانه 
علیه ایران می تواند این کشور را برای عقد توافقی بهتر پای میز مذاکره بیاورد 
اما به دلیل ناکام ماندن برنامه هایش در قبال ایران به رغم تشدید تنش ها، در 
امریکا تحت فشار قرار گرفته است. تالش مقامات کاخ سفید برای بازگشت 
ایران به پای میز مذاکره در شرایطی است که این دولت دونالد ترامپ بود که 
به طور یکجانبه از توافق هسته ای ایران و 1+5 خارج شد. مقامات تهران بار   ها 
تأکید کرده اند که همواره در میز مذاکرات بوده اند اما تا زمانی که واشنگتن 
به برجام برنگشته و تحریم   ها را لغو نکند، مذاکرات جدیدی در کار نخواهد 
بود. از سوی دیگر، در ادامه تحرکات امریکا برای افزایش تحریم   ها علیه ایران، 
کلی کرافت، سفیر امریکا در سازمان ملل اعالم کرد پیش نویس قطعنامه 
تمدید این تحریم    ها را در اختیار مسکو قرار داده است. به گزارش خبرگزاری 
آسوش��یتدپرس، اقدام امری��کا در ارائه پیش نویس تمدی��د تحریم های 
تسلیحاتی ایران در شرایطی صورت گرفته است که واسیلی نبنزیا، سفیر 
روسیه در سازمان ملل ماه گذشته تأکید کرد که مسکو مخالف هرگونه تالش 

امریکا برای تمدید تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران است.

در پ�ی نمای�ش    گزارش  یک
ق�درت دونال�د 
ترامپ برای استفاده از قوه قهریه ارتش در سرکوب 
معترضان نژادپرس�تی،  ژنرال های سابق و کنونی 
امریکا با محکوم کردن این اقدام، آن را به مثابه زنگ 
خطری برای فروپاشی دموکراسی اعالم کردند. وزیر 
دفاع امریکا هم که در نحوه برخورد با معترضان با 
ترامپ اختالف نظ�ر دارد، دس�تور داده نیروهای 
پنتاگون خیابان های  واشنگتن دی سی را ترک کرده 
و به پایگاه های شان برگردند.  همزمان خشم جهانی 
علیه نژادپرستی غرب رو به افزایش است و دیروز 
هزاران نفر در اقصی نقاط جهان با برپایی اعتراضاتی 
خشونت های نژادپرستانه در غرب را محکوم کردند.
کشورهای انگلیس، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و 
هلند روز     شنبه به صحنه اعتراضات گسترده علیه 
نژادپرس��تی و بدرفتاری پلیس با رنگین پوستان 
تبدیل شد و هزاران معترض خشم و انزجار خود را 
از نژادپرستی و خشونت های پلیس ابراز کردند. 

درحالی که جرقه اعتراضات ضد نژادپرس��تی در 
امریکا زده شد اما این اعتراضات اکنون به سراسر 
جهان و به ویژه کشورهای اروپایی و غربی سرایت 
کرده و ابعاد بین المللی به خود گرفته اس��ت. به 
نوشته خبر گزاری اسپوتنیک، روز     شنبه گروهی 
از مردم شهر لندن مرکز انگلیس به نشانه اعتراض 
علیه بی رحمی    ها و تبعیض های نژادی در امریکا 
که منجر به قتل جورج فلوید شد در خیابان های 
این شهر تجمع کردند. فیلم های هوایی که از این 
اعتراضات منتشر شده است، هزاران نفر از مردم 
لندن را نشان می دهد که در مرکز این شهر تجمع 
کرده اند. هفته گذشته، چهار   شنبه نیز هزاران نفر از 
مردم انگلیس در اعتراض به قتل این سیاهپوست 
امریکایی در هاید پارک در مرکز لندن تجمع کردند 
و با جنبش »زندگی سیاهپوستان مهم است« اعالم 

همبستگی کردند. در س��وی دیگر جهان غرب، 
به رغم مخالفت اسکات موریس��ون، نخست وزیر 
اس��ترالیا با برگزاری تظاهرات ضدنژادپرس��تی، 
شهروندان سیدنی و دیگر شهرهای این کشور روز 
    شنبه با حضور در خیابان    ها اعتراض خود را نسبت 
به بدرفتاری و قتل رنگین پوستان از سوی پلیس 
در سرتاسر جهان را محکوم کردند. در تظاهرات 
مش��ابهی در پایتخت ه��ای ژاپ��ن و کره جنوبی، 
معترضان با حف��ظ فاصله گ��ذاری اجتماعی، در 
تجمع��ات چند صد نف��ری، علیه نژادپرس��تی و 
خشونت علیه رنگین پوس��تان شعار دادند. دیروز 
همچنین صد   ها نفر از ساکنان شهر اوترخت هلند 
و آتن پایتخت یونان در اعتراض به قتل فلوید به 
خیابان آمدند. شهروندان پاریس��ی نیز درحالی 
تظاهرات ضدنژادپرس��تی برگزار کردند که اداره 
پلیس پاریس روز جمعه گفت، تظاهرات روز     شنبه 
در مقابل س��فارت امریکا به  دلیل نگرانی از بروز 
ناآرامی و شیوع ویروس کرونا قابل برگزاری نیست. 
از سوی دیگر س��فارت امریکا در مکزیکوسیتی، 
پایتخت مکزیک به دلیل حمله معترضان به قتل 
جورج فلوید تعطیل شد. شهرهای مختلف امریکا 
در دو هفته گذشته پس از انتشار فیلم قتل جورج 
فلوید، شهروند سیاهپوست امریکا به دست افسر 
پلیس به صحنه اعتراض یکپارچه علیه نژادپرستی 
و خشونت پلیس تبدیل شده است و رفته رفته این 
اعتراضات در کشورهای مختلف جهان نیز برگزار 

شده و همچنان ادامه دارد.
   نافرمانی ژنرال ها 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا برای سرکوب 
اعتراضات نژادپرس��تی در سراسر این کشور، روی 
حمایت های ارتش و ژنرال         ها حس��اب ویژه ای باز 
کرده بود اما اولین صدای نافرمانی از درون همین 
نظامیان بلند ش��ده و فرماندهان ارتش در مقابل 

ترام��پ صف آرایی کرده اند. 89 مق��ام نظامی رده 
باالی سابق و کنونی امریکا شامل چند وزیر دفاع 
سابق نظیر لئون پانه تا، چاک هاگل و اشتون کارتر 
روز جمعه در یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست، 
نس��بت به تهدید ترامپ در مورد استفاده از ارتش 
برای سرکوب اعتراضات هشدار داده و آن را محکوم 
کردند. آنها در این یادداش��ت تأکید کردند:»ما به 
عنوان رهبران سابق در وزارت دفاع اعم از رهبران 
بخش های نظام��ی و غیرنظام��ی، جمهوریخواه، 
دموکرات و مستقل به هنگام شروع به کار در سمت 
خود همچون رئیس جمه��ور و همه اعضای ارتش 
سوگند پش��تیبانی و دفاع از قانون اساسی امریکا 
را یاد کردی��م. اینطور که رئیس جمه��ور فعلی به 
سوگندش با تهدید به دستور به ارتش برای نقض 
حقوق هموطن��ان امریکایی خ��ود خیانت کرده، 
زنگ خطر را برای ما به صدا در آورده اس��ت.« آنها 
در این نامه تصریح کردند:»بسیاری از ما در سراسر 
جهان از جمله در مناطق جنگی خدمت کرده و به 
عنوان دیپلمات و افسران نظامی کنار یکدیگر برای 
پیشبرد منافع و ارزش های امریکا تالش کرده ایم. 
ارتش امریکا به هی��چ وجه نباید ب��رای برخورد با 
شهروندان امریکایی که مشغول استفاده از حق شان 
بر طبق قانون اساسی برای آزادی بیان، هر چقدر 
هم ناخوشایند برای عده ای، هستند، به کار گرفته 
شود«. این مقاله بعد از آن در روزنامه واشنگتن پست 
انتش��ار پیدا کرد که ۲80 ت��ن از رهبران نظامی و 
دیپلمات های ارشد سابق با امضای نامه ای به ترامپ 
بابت تهدیدش به استفاده از نیروهای نظامی برای 
متفرق کردن معترضان تاختند. به گزارش شبکه 
ان بی س��ی نیوز، این مقامات امریکای��ی از ترامپ 
خواس��ته اند از نیروی نظامی برای اهداف سیاسی 
استفاده نکند و هشدار داده اند که دموکراسی امریکا 
در خطر اس��ت. همچنین، ژنرال مارتین دمپسی، 

رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش امریکا هم در 
مصاحبه با شبکه ان پی آر در واکنش به سیاست های 
ترامپ گفت:»این ایده که رئیس جمهور امریکا با 
استفاده از ارتش کنترل اوضاع را به دست بگیرد، از 
نظر من بسیار نگران کننده و مشکل آفرین است.« 

عالوه بر ژنرال های ارتش، مارک اس��پر، وزیر دفاع 
امریکا هم در اقدامی نادر برخالف سیاس��ت های 
کاخ سفید رفتار کرده است. به گزارش خبرگزاری 
آسوشیتدپرس، اس��پر که پیش تر گفته بود برای 
اعزام ارتش امریکا برای آرام کردن خیابان          ها حمایت 
نمی کند، جمعه شب فرمانی را امضا کرد که بر اساس 
آن نیروهای وزارت دفاع امریکا که در شهر واشنگتن 
دی سی مستقر بودند به پایگاه های شان بازگردند. 

رئیس جمهور امریکا تالش کرد با استفاده از قدرت 
ارتش، اعتراضات نژادپرس��تی را سرکوب کرده و 
قدرت خود را به نمایش بگذارد اما موج واکنش         ها به 
این اقدام چنان گسترده بود که ترامپ از مواضع خود 
عقب نشینی کرد و گفت که فکر نمی کند نیازی به 
استفاده از نیروهای ارتش باشد. با شروع دور جدید 
اعتراضات به نژادپرس��تی نهادینه شده در امریکا، 
برخی ناظران از فروپاش��ی ساختارهای امریکایی 
سخن گفته اند. رفتار ترامپ در مقابله با معترضان، به 
کاهش محبوبیتش در امریکا منجر شده و بر اساس 
نظرسنجی های انجام ش��ده، میزان محبوبیت او 
6درصد کاهش یافته است. این مسئله می تواند در 
آستانه انتخابات ریاست جمهوری به ضرر ترامپ 
تمام شود، هرچند که او از هم اکنون خود را پیروز 

نهایی انتخابات ۲0۲0 اعالم کرده است. 
   کاهش خشم برای رسیدن به عدالت 

در ش��رایطی که اعتراضات در امریکا آرام تر و روی 
بی عدالتی نژادی متمرکزتر می ش��ود، معترضان 
به مرگ ج��ورج فلوید، ش��هروند سیاهپوس��ت 
امریکایی توسط پلیس این کش��ور متعهد شدند 
تا ای��ن برون ریزی فوق الع��اده غم و ان��دوه خود را 
به ی��ک جنبش ب��ادوام تبدیل کنند. ب��ه گزارش 
خبرگزاری آسوشیتدپرس، با برگزاری یازدهمین 
شب اعتراضات در سراس��ر امریکا، روند اعتراضات 
عمدتاً از خشم انفجاری به سمت درخواست های 
مسالمت آمیزتر برای تغییر و حفظ روند این جنبش 
اعتراضی تغییر یافته و اقداماتی در این زمینه انجام 
شده است. در شهر مینیاپولیس، جایی که جورج 
فلوید در بازداش��ت پلیس جان داد، موافقت شده 
است پلیس از ضربه زدن به قصد خفگی منع شود و 
افسران ملزم شدند هرگاه شاهد بودند افسر دیگری 
از قوه قهریه نامناسب استفاده می کند، مداخله کنند. 
این تغییرات بخشی از توافق های این شهر و مقام های 
ایالتی در مینه سوتا است که تحقیقات حقوق مدنی 
درباره مرگ فلوید به جریان انداخته اند. همچنین، 
شهردار سیاتل با ادامه اعتراضات در ایالت واشنگتن، 
اس��تفاده پلیس از یک نوع گاز اشک آور را ممنوع 
کرد. بر اس��اس این گزارش، »خشم مردم از مرگ 
جورج فلوید به مقابل خانه اریک گارستی،  شهردار 
لس  آنجلس هم رسیده است و صد         ها معترض مقابل 
منزل او تجمع کرده و فریاد         هایی با خواسته کاهش 
بودجه پلیس سر دادند«. در سال های اخیر تظاهرات 
گسترده ای علیه خش��ونت های پلیس در امریکا 
برگزار شده است ولی با مقاومت دولت و کنگره برای 
اصالح رفتارهای خشونت  آمیز پلیس، این اعتراضات 

نتایج قابل قبولی به همراه نداشته است.

با نزدیک ش�دن به زمان الحاق کرانه باختری 
به اراضی اش�غالی، رژیم صهیونیستی توجه 
خود را به واکنش     ها به چنین اقدامی معطوف 
ک�رده اس�ت و همزم�ان طرف ه�ای عرب�ی، 
گروه های مقاومت و حت�ی اروپا بیش از پیش 
به علنی کردن مخالف�ت صریح خود با اجرای 
ای�ن بخ�ش از معامل�ه ق�رن روی آورده اند. 
بنابر طرح دونالد ترام��پ، رئیس جمهور امریکا 
موس��وم به معامله قرن که چند ماه پیش منتشر 
شد، رژیم صهیونیس��تی مجاز است شهرک های 
کرانه باخت��ری و منطقه راهب��ردی دره اردن را 
به سرزمین های اش��غالی ملحق کند و قرار است 
در ماه جوالی طرح الحاق 30 درصدی به اراضی 
اشغالی اجرایی شود. اتحادیه عرب جمعه شب با 
صدور بیانیه ای به مناسبت پنجاه وسومین سالروز 
شکست اعراب در جنگ ژوئن 196۷ اعالم کرد که 
تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس، 
هدف اصلی امت اسالمی است و بدون تحقق آن، 
منطقه از هیچ ثب��ات و صلحی برخوردار نخواهد 
شد. اتحادیه عرب در بیانیه مذکور ضمن هشدار 
به پیامدهای طرح های الحاق رژیم صهیونیستی، 
اعالم کرد که این اقدام، نقض قوانین بین المللی 
است و صلح و امنیت بین المللی را در معرض خطر 
قرار می دهد. این اتحادیه خواستار اتخاذ اقدامات 
مؤثر و کارآمد برای اجرای قوانین و قطعنامه های 

بین المللی شده است. 
عاطف الطراونه، رئیس پارلمان اردن که به عنوان 
رئیس اتحادی��ه پارلمان عربی نی��ز فعالیت دارد 
با صدور بیانیه ای اع��الم کرد که تمامی جهانیان 
به خوب��ی ماهی��ت طرح های مش��کوک کنونی 
برای سیطره و اش��غال مابقی اراضی فلسطین را 
می دانند. این مقام عرب افزود: »رژیم اش��غالگر 

همواره به زش��ت     ترین ش��کل های نژادپرستی، 
جنایت و تروریسم علیه ملت فلسطین در دنیایی 
که قوانین بین المللی در س��ایه جانبداری امریکا 

وجود ندارد، افتخار می کند.«
 در چنی��ن فضایی، مقامات رژیم صهیونیس��تی 
در حال بررس��ی واکنش های احتمال��ی به این 
اقدام هس��تند و پیش بینی کرده اند که واکنش 
فلسطینی     ها به حجم و نوع گام     هایی که اسرائیل 
آنها را اجرایی خواهد کرد، بستگی دارد. به عبارتی 
اگر به اظه��ارات در ای��ن باره یا حت��ی تحمیل 
حاکمیت نقطه ای اکتفا ش��ود، پیام��د آن قابل 
کنترل است اما اگر مس��احت اشغال بیشتر شود 
احتمال افزایش مخالفت     ها و تبدیل آن به خشونت 
وجود دارد. صهیونیس��ت     ها معتقدند که رام اهلل 
روابط با رژیم صهیونیستی را به صورت کامل قطع 

نخواهد اما اگر با مخالف��ت داخلی به خصوص از 
جانب حماس روبه رو شود، تالش می کند جایگاه 

خود را در کرانه باختری تقویت کند. 
یوآو لیم��ور، تحلیلگر نظامی روزنامه اس��رائیل 
هیوم معتقد اس��ت که اجرای این ط��رح از نظر 
اغلب مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی، بر آینده 
روابط با اردن تأثیر خواهد گذاشت و گزارش های 
دستگاه های امنیتی رژیم صهیونیستی حاکی از 
آن است که عبداهلل دوم شاه اردن برای لغو توافق 
صلح با اسرائیل شتاب نخواهد کرد اما در صورتی 
که ش��اه اردن با مخالفت ش��دید داخلی روبه رو 
شود، ممکن است برای حفظ حکومتش به اتخاذ 

گام های افراطی روی آورد. 
   تل آویو هدف هشدار گروه های مقاومت و اروپا

جنبش مقاومت اس��المی نَُجبا در پی��ام تازه ای 

برای رژیم صهیونیستی، تصاویر فرماندهان ارشد 
مقاومت، شهیدان سپهبد قاسم سلیمانی، عماد 
مغنیه، ابومهدی المهندس، بهاء ابوالعطاء و احمد 
الجعبری را ب��ا بالون های کوچ��ک از مبدأ بافت 
جنگلی شهر غزه به سوی مواضع اسرائیل فرستاد 
و به ای��ن ترتیب بر ادامه راه ش��هدای مقاومت تا 
آزادسازی قدس تأکید کرده و به هرگونه خطای 
محاسباتی رژیم صهیونیستی هشدار داده است. 

عباس زکی، عضو کمیته مرکزی جنبش فتح هم 
با اعالم اینکه محمود عباس، رئیس تش��کیالت 
خودگردان پیامی به تمام گروه های فلسطینی از 
جمله حماس و جهاد اسالمی فرستاده است، گفت 
که هدف از این پیام، تحقق آشتی ملی فلسطینی 
به عنوان شرط پیروزی بر رژیم صهیونیستی است 
و جنبش فتح منتظر پاسخ گروه های فلسطینی 
است. موسی ابومرزوق، عضو دفتر سیاسی جنبش 
حماس هم پاسخ این گروه به پیام عباس درباره 

وحدت ملی را مثبت اعالم کرد. 
همچنی��ن بنابر اع��الم ی��ک مقام ارش��د رژیم 
صهیونیستی، روز چهار    ش��نبه هایکو ماس، وزیر 
امور خارجه آلمان که کش��ورش ریاست دوره ای 
اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، به فلسطین اشغالی 
می رود و قرار اس��ت درباره طرح الحاق با س��ران 
رژیم صهیونیستی مذاکره کرده و به آنها هشدار 
دهد. در همین راس��تا گابی اشکنازی، وزیر امور 
خارجه رژیم صهیونیستی نیز قصد دارد با بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم و بنی گانتس، وزیر 
دفاع رژیم صهیونیستی دیدار کند. اهمیت روابط 
برلین – تل آویو و مخالفت با اجرای طرح الحاق 
که می تواند به رابطه رژیم صهیونیستی و اتحادیه 
اروپا آس��یب وارد کن��د، محورهای مه��م دیدار 

اشکنازی و نتانیاهو خواهد بود. 

صهیونیست ها از واکنش فلسطینیان به الحاق کرانه باختری نگران هستند

سايه وحشت »الحاق« بر سرزمین های اشغالی

نگرانی از حضور دوتابعیتی ها  در ترکیب 
مذاکره کنندگان عراقی با امریکا

 یکی از مهم  ترین چالش های دولت جدید عراق طراحی و پیشبرد پروژه 
مذاکراتی با امریکا است. همزمان با انتشار اخباری درباره تعیین ترکیب 
تیم مذاکره کننده، گروه های عراقی نگران وجود اشخاص دوتابعیتی در 
این تیم هستند. در واقع نگرانی اصلی این است که به جای اینکه نتیجه 
گفت وگو    ها روی اخراج امریکا از عراق متمرکز شود، نوعی زمینه چینی 
برای تداوم حضور نظامی و امنیتی اش�غالگران در این کش�ور باشد.

گروه های رایزنی عراق و امریکا برای گفت وگوی راهبردی، بررسی روابط 
دو جانبه و خروج نظامیان امریکایی از خاک عراق، معرفی شدند.  به گزارش 
روز شنبه رسانه های عراقی، بر اساس فهرست های اسامی دو گروه مذاکره 
کننده، هر دو گروه در سطوح کمتر از وزیر امور خارجه هستند که اغلب 
گروه امریکایی را معاونان و دستیاران وزیر خارجه به عالوه سفیر امریکا در 
بغداد تشکیل می دهد.  وزارت امور خارجه امریکا گروه مذاکره کننده خود 
را متشکل از شش نفر شامل »دیوید هیل « معاون وزیر خارجه، »دیوید 
شنکر« دستیار وزیر، »فرانسیس فانون « دستیار وزیر، »جوی هود « معاون 
وزیر و کاردار سابق سفارت امریکا در بغداد، »دیوید کوپلی « معاون دستیار 
وزیر خارجه امریکا و »متیو تولر« س��فیر امریکا در بغ��داد معرفی کرده 
است.  گروه  مذاکره کننده عراقی در حقیقت از ۲1 نفر تشکیل شده که 
از جمله می توان »عبدالکریم هاشم« قائم مقام وزیر امور خارجه، »لقمان 
الفیلی « سفیر سابق عراق در واشنگتن، »فرید یاسین « سفیر فعلی عراق 
در امریکا، »حامد خلف « معاون وزیر آم��وزش عالی و پژوهش علمی به 
عالوه »حارث حسن « از پژوهش��گران عراقی در علوم سیاسی را نام برد. 
برخی از صاحب نظران عراقی نس��بت به ترکیب گروه مذاکره کننده این 
کشور به ش��دت ایراد گرفته اند.  »صادق الموسوی« شخصیت سیاسی 
برجسته عراقی در این خصوص در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشته 
است: مسئول دفتر نوری المالکی و مسئول سابق دفتر عادل عبدالمهدی ، 
نخست وزیر سابق، دارای تابعیت فرانسه، سفیر سابق عراق در واشنگتن 
دارای تابعیت امریکایی و یک عراقی دیگر که دارای تابعیت ایتالیایی است، 

گروه رایزنی عراق را تشکیل می دهند. 
حامد خلف که از او به عنوان شخصیت نزدیک به المالکی یاد می شود، 
دارای تابعیت فرانس��ه، لقمان الفیلی که از کردهای فیلی و نزدیک به 
»برهم صالح« رئیس جمهور عراق است، دارای تابعیت امریکایی و حارث 
حس��ن که از او به عنوان یکی از منتقدان حشدالشعبی  و سیاست های 
جمهوری اسالمی ایران یاد می شود، تابعیت ایتالیایی دارد.  »مصطفی 
الکاظمی « نخست وزیر، حارث حسن را به عنوان یکی از نامزدهای وزارت 
خارجه معرفی کرده بود که با مخالفت جریان های سیاسی عراق مواجه 
شد.  این چهره سیاس��ی که چندان فعالیت سیاسی بارزی نداشته، در 
سال های اخیر بخشی از پژوهش     ها و مقاالت خود را در بنیاد بین المللی 
»کارنگی« برای صلح منتشر کرده است.  صادق الموسوی نوشته است که 
امریکا می خواهد بدون اخذ نظر پارلمان عراق، توافقنامه را با بغداد به امضا 
برساند و در این خصوص برای کسب مصونیت قانونی برای نظامیانش 
در عراق تالش می کند.  امریکا در جری��ان مذاکرات ۲008 برای بقای 
نظامیانش و کسب مصونیت قانونی آنها تالش کرد، اما دولت وقت نوری 
المالکی به شدت با این مسئله مخالفت کرد و در نتیجه نظامیان امریکا 
در اواخر ۲011 خاک عراق را ترک کردند.  امریکا امیدوار است در این 
دور جدید رایزنی     ها که قرار است دهم ماه جاری میالدی )۲1 خردادماه( 
آغاز ش��ود، بتواند، برای ایجاد پایگاه های دائمی و ماندن نظامیانش در 
عراق از دولت مصطفی الکاظمی امتیاز بگیرد.  پارلمان عراق اوایل دی 
ماه 98 پس از اقدام امریکا در ترور شهید سردار سلیمانی در نشستی با 
حضور عادل عبدالمهدی، نخست وزیر پیشین، رأی به اخراج نیروهای 
بیگانه از خاک این کشور داد.  یک منبع مسئول در خصوص مذاکرات 
امریکا و عراق روز شنبه، به روزنامه عراقی الصباح گفته است: »سه محور 
اساسی در دیدار عراقی-امریکایی که قرار است در تاریخ یازدهم این ماه 
)ماه میالدی( مورد بررسی قرار گیرد، وجود خواهد داشت.«  این منبع 
در ادامه گفت: »یکی از این محور    ها تأکید بر حمایت نظامی از عراق در 
جنگ با گروهک های داعشی و تعهد به محافظت از تأسیسات خارجی 
که در عراق فعالیت دارند، خواهد بود.« منبع یادشده ادامه داد: »عراق، 
با توجه به خطرناک بودن ویروس کرونا و شکننده بودن وضعیت داخلی 
این کشور، تمایل دارد، در مرحله آتی در زمینه مبارزه با این ویروس، از 
حمایت بهداشتی برخوردار شود.« این منبع با بیان اینکه این گفت وگو 
به صورت ویدئوکنفرانسی و به مدت دو یا سه ساعت خواهد بود، گفت 
که گفت وگوی راهبردی حول محور سیاس��ت، اوضاع منطقه و اینکه 
عراق چگونه می تواند در منطقه نقش داشته باشد،  خواهد چرخید.  این 
منبع همچنین توضیح داد:  »گفت وگو در    ها را به روی مذاکراتی جدید 
و بستری آشکار برای تبادل نظر در خصوص آینده نیروهای امریکایی 

مستقر در عراق و دیگر مسائل مهم باز خواهد کرد.«

 رقابت  ترامپ و بایدن 
زیر سایه کرونا و تبعیض نژادی

باالخره اتفاقی که از دو ماه قبل انتظارش می رفت در امریکا افتاد. دو ماه قبل 
بود که برنی سندرز از گردونه رقابت درون حزبی دموکرات  ها خارج شد تا 
عرصه به طور کامل در دست جو بایدن باشد و از آن موقع، بایدن تنها نامزد 
دموکرات  ها برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سوم نوامبر بود و حاال 
این موقعیت او با کسب حد نصاب 1991 رأی انتخاباتی مستحکم شده است. 
تنها کاری که مانده اعالم رسمی نامزدی او از طرف حزب است که این کار هم 
در مجمع ملی حزب انجام خواهد شد که قرار است از 1۷ تا ۲0 اوت و در شهر 
میلواکی ایالت ویسکانسین برگزار شود. رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ 
هم وضعیتی مشابه او دارد و تنها نماینده جمهوریخواهان برای این انتخابات 

است تا در صورت پیروزی، دور دوم ریاست جمهوری خود را شروع کند. 
به این ترتیب، پیش بینی    های اولیه محقق شد و ترامپ و بایدن در مقابل 
یکدیگر قرار گرفتند و رقابت این دو بی شک زیر سایه دو عامل اصلی پیش 
خواهد رفت؛ همه گیری کرونا و تبعات آن و تبعیض نژادی. نکته جالب اینجا 
است که همه گیری کرونا آن قدر تأثیرگذار بوده که حتی برگزاری مجمع 
ملی دو حزب دموکرات و جمهوریخواه را هم تحت تأثیر خود قرار داده زیرا 
جمهوریخواهان از برنامه برگزاری این مجمع در شارلوت ایالت کارولینای 
شمالی صرف نظر کردند زیرا فرماندار دموکرات این ایالت روی کوپر اجازه 
تشکیل تجمعی در این حد را نمی دهد و دموکرات  ها هم به فکر تعویق زمان 
برگزاری مجمع خود افتاده اند. این تأثیر نمادین با توجه به تأثیرات اجتماعی 
و به خصوص اقتصادی ویروس کرونا رنگ جدی تری به خود می گیرد چرا 
که نه تنها قرنطینه و رعایت فاصله گذاری اجتماعی نوعی عصیان اجتماعی 
را در برخی از شهرهای امریکا در پی داشت بلکه همین موضوع باعث رشد 
سرسام آور میزان بیکاری شد. ترامپ تا قبل از همه گیری کرونا توانسته بود 
میزان بیکاری را به سطح 3/5 درصد برساند که در50 سال گذشته بی سابقه 
بود و این دستاورد می توانست محور اصلی تبلیغاتی او باشد اما کرونا همه 
چیز را تغییر داده و با رسیدن این نرخ به 14/۷ درصد در ماه آوریل نمودار 

نگران کننده ای در پیش روی ترامپ رسم شد. 
به نظر می رس��د که ترامپ از این جهت اندکی ش��انس آورده باشد زیرا 
برخالف پیش بینی  رسیدن نرخ بیکاری به ۲0 درصد، حاال معلوم شده که 
این نرخ در ماه گذشته اندکی کاهش داشته و به 13/3درصد رسیده بود. 
با این حال، ترامپ هنوز نمی تواند امیدی به کاهش نرخ بیکاری و احیای 
دستاوردش داشته باشد و بدتر اینکه مرگ جورج فلوید به طور کلی اوضاع 
را به شدت به هم ریخته و البته واکنش بسیار بد ترامپ هم به این وضعیت 
دامن زده است. ترامپ برخالف رویه معمول نمایش رئیس جمهور خوب 
را در قبال مرگ فلوید بازی نکرد و با موضع گرفتن برخالف تظاهرات های 
ضد نژادپرس��تی نه تنها باعث گسترش س��ریع این تظاهرات    ها از شهر 
مینیاپولیس ایالت مینه س��وتا به دیگر ش��هر   ها و ایالت های امریکا شد 
بلکه خودش را مس��تقیماً هدف معترضان قرار داد. در واقع، مرگ فلوید 
بی شباهت با مرگ اریک گارنر، شهروند سیاهپوست نیویورک، در ژوئیه 
۲014 نیست اما شدت اعتراضات فعلی بسیار بیشتر از شش سال قبل است 
که بی شک نحوه عمل ترامپ یکی از عوامل اصلی این موضوع است. شاید 
بتوان گفت بد   ترین نمایش او حرکتش به سمت کلیسا برای گرفتن عکس 
تبلیغاتی بود که همراه با شلیک گاز اشک آور و گلوله های پالستیکی به 
سمت معترضان شد و حاال هم چندین گروه مدافع حقوق بشری به دنبال 
شکایت علیه او در دادگاه هستند. تمام این عوامل از تأثیرات کرونایی تا 
پیامدهای مرگ فلوید دستمایه های تبلیغاتی قابل توجه برای بایدن است 
و به همین جهت نیز در بیانیه اش می گوید: »اکنون زمان دشواری در تاریخ 
امریکاست، و سیاست های عصبی و تفرقه انداز ترامپ جواب نمی دهد.«  به 
نظر می رسد همه چیز در شرایط فعلی به ضرر ترامپ و به نفع بایدن است 
اما باز تا سوم نوامبر زمان زیادی باقی است و باید دید که آیا ترامپ هنوز 

کارتی در آستین دارد یا باید از حاال او را بازنده دانست. 
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