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  گزارش  2

یک هفته پس از خروج سامانه های موشکی 
از عربستان سعودی 

پاتریوت های امریکا 
در سوریه به زمین نشستند 

چند روز پس از خروج س�امانه های موش�کی پاتری�وت امریکا از 
عربستان سعودی، این س�امانه    ها از خاک سوریه س�ر بر آوردند 
و بر اس�اس اطالع�ات واصله نیروه�ای امریکای�ی پاتریوت    ها را 
در اط�راف میدان گازی کونیکو مس�تقر کرده ان�د؛ اقدامی که در 
راستای غارت گس�ترده منابع نفت و گاز سوریه انجام شده است. 
به گزارش »ج��وان«، هرچه ارتش س��وریه و هم پیمانان��ش به زمان 
نابودی تروریس��ت    ها در این کشور نزدیک می ش��وند به همان اندازه 
ماجراجویی های امریکا در این کشور نیز بیشتر می شود. پس از انتقال 
تجهیزات و نیروهای نظامی، این بار سامانه های موشکی امریکا در زمین 
سوریه نقش بسته اند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، منابع سوری 
روز چهار    ش��نبه اعالم کردند:»نیروهای ائتالف ض��د داعش تحت امر 
امریکا سه سکوی سامانه موشکی پاتریوت را در پایگاه امریکا در اطراف 
میدان گازی کونیکو در حومه دیرالزور سوریه مستقر کردند«. دومین 
پایگاه بزرگ امریکا در استان دیرالزور در اطراف این میدان گازی قرار 
دارد. نیروهای ائتالف امریکا طی روزهای گذش��ته دست به گسترش 
پایگاه نظامی خود در اطراف این میدان زدند و اطراف آن را سیم خاردار 
کشیدند. به گفته این منابع، این نیرو    ها قصد دارند سکوهای مشابهی 
را در پایگاه ه��ای دیگری در حومه دیرالزور مس��تقر کنند. منابع آگاه 
سوری اخیراً اعالم کردند نیروهای ائتالف بین المللی در حال گسترش 

پایگاه شان در میدان نفتی العمر در شرق دیرالزور هستند. 
استقرار پاتریوت    ها در خاک س��وریه درحالی است که نظامیان امریکا 
در یک ماه گذش��ته مقادیر زیادی تجهیزات نظامی و لجستیک وارد 
دیرالزور کرده اند و روز سه     ش��نبه نیز 50 کامی��ون تجهیزات نظامی 
واشنگتن وارد استان الحسکه شدند. این تجهیزات از گذرگاه های مرزی 
عراق وارد سوریه شده اس��ت. امریکا در هفته های اخیر تحرکات خود 
را با اعزام کاروان تجهیزات نظامی و لجس��تیک بیشتر به سوریه برای 
بازسازی مجدد پایگاه هایش در شرق سوریه افزایش داده است. امریکا 
بار    ها اعالم کرده است که برای حفاظت از نفت سوریه در شرق و شمال 
شرق این کش��ور حضور دارد. واشنگتن درصدد اس��ت با غارت منابع 
نفت و گاز سوریه، دست دمشق را از رسیدن به منابع مالی کوتاه کند. 
استقرار سامانه های موش��کی پاتریوت در خاک سوریه یک هفته پس 
از آن انجام شد که واشنگتن اعالم کرد سامانه های پاتریوت را از خاک 
عربستان س��عودی خارج خواهد کرد و متعاقب آن یک مقام پنتاگون 
گفت که این تجهیزات به یکی از کشورهای منطقه منتقل خواهد شد. 
به نظر می رسد پاتریوت های مس��تقر در سوریه نیز همان سامانه های 
خارج شده از عربستان باشند. ماه گذشته نیز امریکا، به بهانه مقابله با 
تهدیدات ادعایی از سوی گروه های حشدالشعبی، سامانه پاتریوت را در 
پایگاه عین االسد در غرب عراق مستقر کرد. استقرار پاتریوت در شمال 
س��وریه که برای مقابله با حمالت هوایی انجام شده، درحالی است که 
مقامات مسکو و دمشق بار    ها هشدار داده اند که حضور امریکایی    ها در 
خاک سوریه نمونه بارز اشغالگری است و نیروهای خارجی باید از این 
کشور خارج شوند. همزمان با استقرار سامانه های موشکی واشنگتن، 
ترکیه نیز موش��ک های زمین به هوا را در حومه اس��تان ادلب مستقر 
کرده است و به نظر می رسد واشنگتن و آنکارا با هدف تقویت و تجهیز 
گروه های تروریس��تی در این منطقه همکاری می کنن��د. با این حال 
مقامات واش��نگتن حضور غیرقانونی خود را در سوریه به بهانه نابودی 
تروریست    ها توجیه می کنند. در همین راستا، مایلز کاگینز، سخنگوی 
ائتالف بین المللی موسوم به ضد داعش دیروز در سخنانی مدعی شد که 
در حال حاضر طرحی برای خروج نیروهای ائتالف از شمال شرق سوریه 

وجود ندارد و هدف نهایی این ائتالف شکست داعش است. 
 مقابله ارتش با امریکایی    ها 

نیروهای امریکایی که همواره در مناطق شمالی سوریه جوالن می دهند، 
این بار در گش��ت زنی های خود به سد ارتش س��وریه برخورد کردند. 
خبرگزاری سانا، روز چهار    شنبه اعالم کرد نیروهای ارتش سوریه مستقر 
در مقر ایس��ت و بازرس��ی ارتش در منطقه تل تمر در شمال شرق این 
کشور، جلوی یک کاروان نظامی امریکایی را گرفته اند. بنابراین گزارش، 
کاروان نظامیان امریکایی متشکل از چهار نفربر در حال عبور به سمت 
روستای الدرداره بودند که مجبور به عقب نشینی شدند. منطقه تل تمر 
که در مجاورت بزرگراه »ام۴« واقع ش��ده، بار    ها محل تالقی نظامیان 
امریکایی با ارتش سوریه و روسیه بوده است. در گذشته نیز چند تن از 
نیروهای ارتش سوریه در یک ایست و  بازرسی در شمال تل تمر مانع عبور 
خودروهای نظامی امریکا و حرکت آن به سوی روستای ام الخیر در غرب 
تل تمر شدند. به گزارش شبکه المیادین، از زمانی که امریکا پایگاه های 
غیرقانونی خود را در سوریه ایجاد کرده است، اهالی چند روستا در شمال 
شرق سوریه نیز با ارتش این کشور در راستای جلوگیری از حرکت این 

نیرو    ها به روستاهای مختلف سوریه همکاری کرده اند. 
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 احتمال آزمایش هسته ای امریکا طی چند ماه آینده
یک مقام ارشد حوزه تسلیحات هس��ته ای در وزارت دفاع امریکا گفته 
مقام های این وزارتخانه در صورت درخواست رئیس جمهور طی چند ماه 
آینده ممکن است یک آزمایش هسته ای انجام دهند. به گزارش ایسنا، 
اخیراً واشنگتن پست گزارش کرد مذاکراتی در سطوح باالی مقام های 
نظامی امریکا پیرامون امکان اجرای اولین آزمایش هسته ای این کشور 
از سال ۱۹۹۲ تاکنون در جریان بوده اس��ت. درو والتر از معاونان امور 
هسته ای وزیر دفاع امریکا هرچند گفته که هیچ تغییری در سیاست های 
مربوط به اجتناب از آزمایش سالح هسته ای ایجاد نشده ولی تأکید کرده 
در صورت هرگونه دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بر مبنای 
دالیل فنی و ژئوپلتیکی ممکن است در عرض ماه های آینده یک آزمایش 

هسته ای خیلی سریع و با عیب شناسی های محدود انجام شود. 
-----------------------------------------------------

5G فشار واشنگتن بر تل آویو برای انصراف از 
امریکا پس از آنکه توانست یک شرکت چینی را از ساخت کارخانه آب 
شیرین کن فلسطین اشغالی دور کند، این بار رژیم صهیونیستی را تحت 
فشار قرار داده تا از همکاری با ش��رکت هوآوی چین برای استفاده از 
اینترنت نسل پنجم منصرف کند. دیوید فریدمن، سفیر امریکا در قدس 
روز سه     شنبه با یوعز هندل، وزیر جدید ارتباطات دیدار و در خصوص 
اینترنت نسل پنجم با وی گفت وگو کرد. بر اساس گزارش ایرنا، به نقل 
از روزنامه تایمز اس��رائیل، تل آویو قرار است پیشنهاد پکن برای ایجاد 
شبکه های بی سیم اینترنت نسل پنجم را به درخواست امریکا رد کند. 
-----------------------------------------------------

 تکفیری    ها با داس به جان کنگویی    ها افتادند
ظاهراً مردم کنگو هم از دست تکفیری    ها در امان نیستند. برخی منابع 
محلی، دیروز گزارش دادن��د که یک گروه تکفیری، ب��ا حمله به یک 
روستا در شمال شرق کنگو با داس مردم را تکه تکه کردند. به گزارش 
العالم، رهبر یک انجمن محلی در ای��ن خصوص به خبرگزاری رویترز  
گفته اند: »یک گروه احتماالً تکفیری، دس��ت کم ۱7 تن را در ساعات 
اولیه صبح در حمله به روستای » ماکوتانو « در اقلیم » ایتورو « در ۱00 
کیلومتری جنوب غربی شهر » بونیا « کشتند.«  پیش تر، جماعت موسوم 
به »نیروهای دموکراتیک هم پیمان « پس از آنکه ارتش کنگو عملیات 
بیرون راندن آنها را از پایگاه های نزدیک به م��رز اوگاندا آغاز کرد، این 

گروه درست از اواخر ماه اکتبر سال گذشته صد    ها تن را کشت. 

نصراهلل: صحنه فرار اسرائیلي ها را
 از سرزمین هاي اشغالي خواهیم دید 

دبی�رکل ح�زب اهلل لبن�ان در س�خنانی موجودی�ت رژی�م 
صهیونیس�تی را وابس�ته به خ�ارج، ضعی�ف و رو به فروپاش�ی 
توصیف کرد؛ س�خنانی ک�ه در وهل�ه نخس�ت، بیانگ�ر ناتوانی 
تل آوی�و در جل�ب حمایت ه�ای بین الملل�ی ب�رای اجرای�ی 
ک�ردن ط�رح الح�اق 30درص�دی ب�ه اراض�ی اش�غالی اس�ت. 
سیدحسن نصراهلل که پیش از این، موجودیت رژیم صهیونیستی را از 
خانه عنکبوت هم سست تر ارزیابی کرده بود، روز سه    شنبه در سالروز 
آزادسازی جنوب لبنان در گفت وگوی اختصاصی با رادیو النور گفت: 
»رسانه های اسرائیل تا همین لحظه درباره سخنرانی »النه عنکبوت« 
صحبت می کنند و علت این اس��ت که این سخنرانی در زمان مناسب 
خودش در سایه شکست خفت بار رژیم اسرائیل زیر آتش مقاومت ایراد 
شد.« نصراهلل درباره قدرت نظامی حزب اهلل هم گفت: »ما امروز توانی 
نظامی داریم که قبل از سال ۲006 میالدی وجود نداشت. ما تحول و 
توسعه ای در جنگ مغز   ها و برنامه ریزی داریم. اما همه اینها فاکتور دوم 
است زیرا اولین فاکتور همان حفاظت از این روحیه ایمانی است که با 
قدرت تداوم خواهد داشت.«  دبیرکل حزب اهلل با اعالم اینکه موجودیت 
رژیم صهیونیستی به عامل خارجی بس��تگی دارد، گفت وقتی عامل 

خارجی ضعیف شود، این رژیم هم فروخواهد پاشید. 
 فرار اسرائیلی   ها قطعی است

سیدحسن نصراهلل موارد یاد شده را اینطور تشریح کرد: »اسرائیل بعد 
از سال ۲000 میالدی با اس��رائیل قبل از آن تفاوت دارد و ارتشی که 
شکست ناپذیر بود، شکست خورد . ان شاء اهلل رژیم اسرائیل در هر نبردی 
در آینده شکس��ت خواهد خورد. اعتقاد داریم که این رژیم نژادپرست 
از بین خواهد رفت . دبیرکل ح��زب اهلل گفت: وقتی فاکتور خارجی که 
اسرائیل به آن اتکا می کند تضعیف ش��ود، این رژیم فروخواهد پاشید.  
منظور از این فاکتور خارجی، امریکا است. دیدن اسرائیلی    ها درحالی 
که اسبان خود را بس��ته اند و می روند و درحال بازگشت به کشور   هایی 
هستند که از آنجا آمدند، یک صحنه قطعی و حتمی است.«  دبیرکل 
حزب اهلل لبنان یادآور شد : »امام موسی صدر تأکید کرده بود که اسرائیل 
یک دولت یهودی یا دولت دینی نیست بلکه یک دولت نژادپرست بوده و 
رفتارهایش نیز بر همین اساس پایه گذاری شده است. « وی تأکید کرد 
که منطقه پتانسیل الزم را برای ادامه موجودیت غده سرطانی اسرائیل 
و رژیم جعلی مبتنی بر نژادپرستی و تروریسم ندارد و موضوع فروپاشی 

تنها به زمان نیاز دارد. 
 پافشاری در سایه عدم حمایت

بنی گانتس، رئیس ائتالف آبی وس��فید که در کن��ار بنیامین نتانیاهو 
یکی از نخست وزیران چرخشی کابینه جدید تل آویو است، هم راستا با 
سیاست های مورد نظر نتانیاهو از اجرای برنامه های مورد نظر وی حمایت 
می کند. گانتس در سخنانی در جمع نمایندگان هم حزبی خود گفت که 
در هفته های پیش رو بهترین روش های اجرای طرح الحاق کرانه باختری 
بررسی خواهد شد و گفت: »فرصت    هایی روی میز است که می توانند تمام 
منطقه را تغییر دهند، از جمله طرح صلح دولت امریکا. در هفته های پیش 
رو، چگونگی دستیابی به بهترین نتایج برای منافع خودمان را بررسی 
می کنیم.«  وی تأکید کرد که در کنار گابی اشکنازی، وزیر امور خارجه 
جدید این رژیم تالش خود را به کار خواهند بست تا این دستاورد تاریخی 
معامله قرن را برای تقویت اسرائیل اجرا کند.  میکی زوهار، رئیس ائتالف 
کابینه رژیم صهیونیستی هم پیش از این گفته بود که کابینه پیش نویس 
طرح اعمال حاکمیت بر یهودا و السامره را اول جوالی تصویب خواهد 
کرد و اقدامات الزم برای قانونی کردن روند اعمال حاکمیت اسرائیل بر 
تمامی مجتمع های مسکونی یهودی نشین در اسرائیل از اول این ماه آغاز 
خواهد شد. همزمان، کمیل ابورکن، هماهنگ کننده فعالیت های کابینه 
در مناطق فلسطینی نیز درباره آغاز موجی از خشونت    ها در پی الحاق 

نقاط یهودی نشین در یهودا و السامره هشدار داده بود. 
 اروپا هشدار داد

اتحادیه اروپا تأکید کرده است که حاکمیت صهیونیست    ها بر کرانه باختری 
را به رسمیت نمی شناسد و تصمیم این رژیم برای الحاق بخش    هایی از آن را 
نقض آشکار قوانین بین المللی می داند. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجه 
اتحادیه اروپا در این مورد گفت: »اتحادیه اروپا برای کنترل از نزدیک این 
وضعیت تالش  خواهد کرد.« در س��ایه مخالفت صری��ح اروپایی ها، باراک 
راوید، تحلیلگر مسائل سیاسی اسرائیلی در گفت وگو با شبکه ۱۳ تلویزیون 
رژیم صهیونیستی از اقدام تعدادی از رؤسای کشورهای اروپایی در چند روز 
گذشته در ارسال پیام های شخصی برای نتانیاهو و هشدار به وی خبر داده 
است. راوید گفت: »امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در پیامی ضمن 
اشاره به اینکه الحاق کرانه باختری آرامش خاورمیانه را متزلزل خواهد کرد، 
از نتانیاهو خواس��ت دولت جدید را با اقدامات یکجانبه در کرانه باختری 
تشکیل ندهد. بوریس جانس��ون، نخس��ت وزیر انگلیس نیز با هماهنگی 
فرانسوی    ها پیام تقریباً مشابهی برای نتانیاهو ارسال کرد. نخست وزیران 
اسپانیا و ایتالیا نیز با ارسال پیام های مشابهی برای نتانیاهو از او خواستند در 
مورد مسئله فلسطین تنها بر اساس قوانین بین المللی اقدام کند.«  راوید با 
اشاره به اینکه کابینه اسرائیل حتی یک جلسه درباره طرح الحاق تشکیل 

نداده، این طرح را اقدامی نمایشی خواند. 

سازمان ملل: بحران انسانی یمن
 بد      ترین بحران جهان است

س�خنگوی کمیس�اریای عالی حقوق بش�ر س�ازمان ملل اعالم 
کرد ک�ه بحران انس�انی در یم�ن، بد      تری�ن بحران جهان اس�ت. 
آژانس پناهندگان این س�ازمان هم تأکید کرد که تعداد بیشتری 
از خانواده ه�ای یمن�ی از س�ر فق�ر، ب�ه گدای�ی روی آورده اند. 
به گزارش ش��بکه الجزیره، لیز تروسل، س��خنگوی کمیساریای عالی 
حقوق بشر سازمان ملل روز چهار      شنبه در س��خنانی تأکید کرد: باید 
جنگ ویرانگر یمن متوقف ش��ود. ماه آینده ۲5 هزار خانواده یمنی به 
خاطر کمبود پشتیبانی مالی از کمک های بشردوستانه محروم خواهند 
شد. تروسل افزود: بحران انس��انی در یمن، بد      ترین بحران جهان است. 
سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار حمایت 
جهانی برای کمک به ش��هروندان یمنی در محافظت از خودشان شد. 
وی همچنی��ن گفت:»کمبود بودجه می تواند منجر به متوقف ش��دن 
برنامه های بشردوستانه در یمن شود«. آژانس پناهندگان سازمان ملل 
هم سه       شنبه شب اعالم کرد، فعالیت هایش در یمن با توجه به تداوم شیوع 
کروناویروس در این کشور جنگ زده نزدیک به وضعیت فروپاشی بالقوه 
قرار گرفته و تعداد بیشتری از خانواده های یمنی از سر فقر به گدایی، کار 
کودکان و ازدواج کودکان روی آورده اند. به گزارش خبرگزاری رویترز، 
چارلی یاکسلی، سخنگوی کمیسیونر عالی پناهندگان سازمان ملل در 
یک گفت وگوی اینترنتی گفت:»ما در حال رسیدن به نقطه فروپاشی 
بالقوه برنامه هایمان هستیم و چنانچه به زودی بودجه بیشتری دریافت 
نکنیم بسیاری از برنامه های ما به ویژه برنامه های مربوط به کمک های 
مالی ما به یمنی های آواره شده مجبور به توقف خواهند بود«. او ادامه 
داد:»ما شاهد این هستیم که تعداد هر چه بیشتری از خانواده های یمنی 
در حال رو آوردن به اقدامات زیانباری برای تطبیق پیدا کردن با شرایط 
نظیر گدایی، کار کودکان و مزدوج کردن کودکان شان هستند تا بتوانند 
زنده بمانند«. این درحالی اس��ت که حدود 80 درص��د از مردم دچار 
سوءتغذیه در یمن متکی به دریافت کمک های انسان دوستانه هستند و 
بحران فقر و گرسنگی در این کشور حتی قبل از آغاز شیوع کروناویروس 

یکی از بزرگ ترین بحران های انسانی جهان به شمار آمده است. 

فیل�م  انتش�ار    گزارش  یک
تکان دهن�ده از 
برخورد وحشیانه پلیس امریکا با جوان 40ساله 
سیاهپوست، افکار عمومی امریکا را بار دیگر 
تحت تأثیر قرار داد. این فیلم 10دقیقه ای یک 
مأمور پلیس امریکا را در حالی نشان می دهد 
که زانویش را ب�ر گردن این مرد گذاش�ته در 
حال�ی ک�ه م�رد سیاهپوس�ت چن�د ب�ار 
می گوید:»نمی توان�م نف�س بکش�م. « پلیس 
مینه سوتا تأیید کرد که این مرد در بازداشت 

پلیس جان داده است. 
به گزارش »جوان«، انتش��ار صحنه خفه کردن 
»جورج فلوید « ج��وان سیاهپوس��ت امریکایی 
به دست مأموران پلیس در مینیاپولیس در ایالت 
مینه سوتا، به طور کم سابقه ای افکار عمومی امریکا 
و جهان را در میانه بحران کرون��ا در هم ریخت. 
در تصاویر ثبت ش��ده از این اق��دام تکان دهنده، 
جورج فلوید در پی��اده رو، در مجاورت خودروی 

پلیس مینه س��وتا به زمین افت��اده و یک مأمور 
سفیدپوس��ت در حالت خم ش��ده، زانویش را بر 
گلوی این سیاهپوس��ت گذاشته و مأمور دیگری 
هم در حال تماشا کردن است. مرد سیاهپوست ، 
به سختی در حالی که تقال می کند نفس بکشد، 
به پلیس سفیدپوست می گوید: »نمی توانم نفس 
بکش��م. «  این جمله و جمالتی مانند »لطفاً، من 
نمی توانم نفس بکشم! من را نکش « در طول فیلم 
۱0دقیقه ای چندین بار تکرار می ش��ود. بیشتر 
سایت   هایی که این فیلم را منتش��ر کرده اند، در 
ابتدای فیلم از عبارت »هش��دار: این فیلم حاوی 
صحنه های دلخراش است« استفاده کرده اند. به 
مدت چندین دقیقه، مأمور پلیس سفیدپوس��ت 
مرد سیاهپوس��ت را ر   ها نمی کن��د . در حالی که 
شماری از مرد م با بی اعتنایی از کنار این صحنه 
تکان دهنده عبور می کنند، دقایقی بعد، شماری 
از ش��هروندان امریکایی با دیدن ای��ن صحنه از 
پلیس می خواهند که جوان سیاهپوس��ت را ر   ها 

کند. یکی می گوید: »رهایش ک��ن تو که او را در 
اختی��ار داری. حداقل اجازه بده نفس بکش��د.« 
 عابر دیگری به پلیس می گوید که از بینی او خون 
می آید و دیگری هم می گوید که بهتر است پایش 
را از روی گردن او بردارد. بعد از حدود چند دقیقه ، 
جوان سیاهپوست بی رمق می ش��ود و در حالی 
که آمبوالنس می رس��د، او را در حالی که به نظر 
می رسد بی هوش اس��ت، بر روی یک برانکارد به 
بیمارستان منتقل می کنند که البته در بیمارستان 
نیز جان می دهد. فیلم مربوط به روز دو   شنبه است 
و پلیس مینه س��وتا هم تأیید کرده مردی که در 

فیلم است جان داده است.
 ناگهان متوجه شدیم مورد پزشکی دارد!

پلی��س امری��کا می گوی��د ک��ه بع��د از دریافت 
گزارش    هایی درباره استفاده یک مرد رنگین پوست 
از اسناد جعلی به محل اعزام شد ، مرد مزبور را در 
حالت مستی در داخل خودرو یافته و به او دستور 
داده از خودرو پیاده ش��ود و خود را تسلیم کند. 

جان الدر ، سخنگوی پلیس ش��هر مینیاپولیس 
در نشست خبری روز سه شنبه درباره این حادثه 
گفته که مرد سیاهپوس��ت پس از بیرون آمدن 
از خ��ودرو در مقابل مأم��وران مقاومت کرد ولی 
مأموران پلیس توانستند او را خوابانده و به دست 
او دستبند بزنند . در حالی که صحنه های منتشر 
ش��ده گویای تقالی جورج فلوید سیاهپوس��ت 
و درخواس��ت کمک و احس��اس خفگی اس��ت، 
سخنگوی پلیس گفته که مأموران  ناگهان متوجه 
ش��دند او مورد پزش��کی پیدا کرده است. پلیس 
فلوریدا گفت��ه که ظرف ۲۴ س��اعت دو پلیس و 
دو نفر دیگر را که در محل حضور داشتند اخراج 
کرده و اف ب��ی آی، پلیس فدرال امری��کا و دفتر 
تحقیقات جنایی این کشور پرونده ای در این باره 
گشوده و از همه شاهدان عینی درخواست گزارش 
کرده اند. »جیکوب فری«، شهردار مینیاپولیس از 
جامعه سیاهپوس��تان ایالت عذرخواهی کرده و 
گفته است:»سیاهپوس��ت بودن در امریکا نباید 
به معنای حکم مرگ باش��د.« ب��ا این حال، هیچ 
کدام این تحوالت، نتوانس��ته جریحه دار ش��دن 
احساس��ات عمومی در داخل و خ��ارج امریکا را 
جبران کن��د. گزارش ش��بکه امریکایی از تجمع 
اعتراض��ی ش��هروندان مینیاپولی��س امریکا در 
اعتراض به قت��ل جورج فلوید  و برخورد خش��ن 
پلیس با معترضان، هرج و مرج و بی نظمی شهر 
را فراگرفته اس��ت. معترض��ان پالکارد    هایی در 
دس��ت داش��تند که روی شان نوشته ش��ده بود 
»من نمی توانم نفس بکشم« و افسر پلیس قاتل 
کوکالس کالن را زندانی کنید. وزارت امور خارجه 
جمهوری اس��المی ایران در صفحه توئیتر خود 
نوشت: »پس از شش سال التماس های اریک گارنر 
که عاجزانه می گفت  »نمی توانم نفس بکش��م«، 
این بار یک سیاهپوس��ت دیگر به دلیل بازداشت 
غیرانس��انی و ظالمانه فوت کرد. به نظر می رسد 
خش��ونت پلیس امریکا علیه سیاهپوستان هیچ 
حد و مرزی نمی شناسد و همانند همیشه پاسخ به 
درخواست    ها برای اجرای عدالت، استفاده بیشتر 

از زور است.«
 مرگ 6 برابري سیاهپوستان از کرونا

خشونت عریان پلیس امریکا همواره بحث برانگیز 
ب��وده ولی اقدام پلی��س امری��کا در میانه بحران 
کرونا بحث برانگیز ش��ده اس��ت. براساس اعالم 
ِ پی اِم امریکا، میزان مرگ و  آزمایشگاه تحقیقاتی ا
میر سیاهپوستان امریکایی تبار بر اثر ابتال به کرونا 
سه الی شش برابر سفیدپوستان است. در پایتخت 
امریکا یعنی واش��نگتن، اختالف در میزان مرگ 
و میر بین سیاهپوس��تان و سفیدپوستان شش 
برابر است، در میشیگان و مسیوری پنج برابر و در 
کانون های شیوع این بیماری – نیویورک، ایلینوی 

و لوئیزیانا- این اختالف سه برابر است. 

ظاهراً انگیزه اقدامات ضد چین�ی این روزهای 
غرب، انتقامی کرونایی اس�ت ام�ا لحن ترامپ 
در تهدید مک�رر پکن به تحریم های س�نگین 
یادآور همان روزهای قبل از کرونای وی اس�ت 
که تمام ت�الش خود را ک�رد تا با تعرفه بس�تن 
ب�ر کاالهای چینی از س�رعت اقتص�اد اژدهای 
زرد بکاه�د. چینی    ها این بار البته لحن ش�ان را 
تند کرده اند و از ظواهر امر به خصوص دس�تور 
رئیس جمهور پکن ب�رای آماده ب�اش چنین بر 
می آید ک�ه تصمی�م گرفته اند به خص�وص در 
مقابله با تح�رکات تجزیه طلبان در هنگ کنگ 
و تای�وان نق�ش بیش�تری ب�ه ارت�ش بدهند. 
رئیس جمهور چین دیروز در حاشیه اجالس بزرگ 
کنگره ملی خلق این کشور در پکن ، پس از تقدیر از 
ارتش برای کنترل و مهار ویروس کرونا گفت: »ارتش 
چین باید آمادگی های خود را برای مقابله و رویارویی 
نظامی تس��ریع کرده و قابلیت هایش را برای انجام 

مأموریت    ها و وظایف نظامی افزایش دهد.«
به گزارش خبرگزاری شینهوا شی جین پینگ در این 
اجالس در حضور افسران و مقام های نظامی تأکید 
کرده است:»ارتش باید برای نبردهای نظامی آماده 
باشد، در انجام وظایف نظامی تواناتر شود و تمرینات 
رزمی نظامی واقعی داش��ته باش��د«. » ووچیان « 
سخنگوی وزارت دفاع چین هم از افزایش تهدیدهای 
امنیتی و نگرانی ه��ای پکن از ای��ن بابت صحبت 
کرده اس��ت: »تهدیدهای اس��تقالل طلبان تایوان 
فزاینده است.« او گفته که حزب حاکم دموکراتیک 
ترقی خواه با تکیه بر قدرت ه��ای خارجی  در حال 
پیشروی در مسیر استقالل است و برای همین مقابله 

با تجزیه طلبان شدیدتر خواهد شد.
 الیح�ه ض�د تجزیه طلب�ان در واکنش به 

ترامپ
چین در حال بررس��ی الیح��ه قان��ون امنیتی در 
هنگ کنگ برای مقابله با براندازان و تجزیه طلبان 
اس��ت و به امریکا هش��دار داده که در صورت اقدام 
علیه چین با تدابیر مقابله جویانه این کشور روبه رو 
خواهد شد. این الیحه که برای مقابله با آشوب    ها در 
هنگ کنگ تدوین شده، می تواند پایان خودمختاری 
هنگ کنگ را رقم بزند، منطقه ای که آشوب    ها در 
آن تشدید شده و امریکا نیز با حمایت از مخالفان، 
سعی می کند آن را به پاشنه آش��یل امنیتی پکن 
تبدیل کند. انتظار می رود الیحه اخیر دولت چین 
برای اعمال قوانین امنیتی جدی��د در این منطقه 
خودمختار هنگ کنگ امروز در پارلمان چین به رأی 
گذاشته ش��ود. ترامپ گفته که واشنگتن به الیحه 
امنیت مل��ی هنگ کنگ پاس��خی محکم می دهد 
ولی به نوش��ته رویترز »ژائو لیجیان « س��خنگوی 
وزارت خارجه چین، در یک نشست مطبوعاتی، در 
واکنش به اظهارات ترامپ ضمن سنجیده خواندن 

الیحه امنیت ملی پکن گفت که چین اقدام الزم را 
برای مقابله با مداخالت خارجی در مس��ئله الیحه 
امنیتی هنگ کنگ انجام خواهد داد. در کنفرانس 
خبری روز سه     شنبه دونالد ترامپ در پاسخ به این 
پرسش که آیا قصد دارد به دلیل اقدامات چین در 
هنگ کنگ، تحریم هایی علیه چی��ن اعمال کند، 
گفته بود: »ما االن در حال انجام کار    هایی هستیم. 
فکر می کنم شما آنها را جالب خواهید دانست. در 
روزهای آینده درباره آنها ح��رف خواهم زد.« لری 
کودلو، مشاور اقتصادی کاخ سفید هم در اظهاراتی 
چین س��تیزانه با بیان اینکه آنچه چی��ن در مورد 
هنگ کنگ انجام می دهد بسیار نگران کننده است، 
مدعی ش��د: »چین در زمینه اقدامات��ش در مورد 
هنگ کنگ اشتباه بزرگی می کند. همه تالش خود 
را انجام می دهیم تا شرکت های امریکایی از چین 
و هنگ کنگ برگردند.«البت��ه چینی    ها همان روز 
یعنی سه شنبه از زبان  »هوا چون یینگ« سخنگوی 
وزارت امور خارجه چین به اظهارات ترامپ واکنش 
توئیتری نشان دادند: »مقام های امریکایی اتهامات 
اشتباه بسیاری را علیه چین و بر مبنای دانش غلط 
مطرح کرده اند. بهتر است آنها پیش از حرف زدن، 
با دقت مطالعه کنند.« دولت امریکا س��ال گذشته 
در پی اقدامی مداخله جویانه در امور داخلی چین 
و در راس��تای حمایت از معترض��ان هنگ کنگی، 
الیحه »حقوق بشر و دموکراسی هنگ کنگ « را به 

تصویب رساند. 
 تداوم تحرکات و تحریکات تجزیه طلبانه

تحرکات امریکایی    ها ب��رای تحریک بخش    هایی از 
معترضان تجزیه طلب در هنگ کنگ افزایش یافته 
است. پلیس هنگ کنگ روز گذش��ته قبل از آنکه 
قانونگ��ذاران الیحه جرم انگاری توهین به س��رود 
ملی چین را در شهر نیمه خودمختار هنگ کنگ به 

مباحثه بگذارند، بیرون مجموعه مقننه این دولتشهر 
مستقر ش��د و به منظور پراکنده کردن معترضان 
به آنها گلوله های فلفل ش��لیک ک��رد. به گزارش 
آسوشیتدپرس، فراخوان اعتراض به الیحه چین، 
سه     شنبه شب داده شد. این فراخوان در تالش برای 
از دستور خارج کردن دادرسی ها، مردم را به محاصره 
ساختمان های قوه مقننه و بستن جاده     ها تشویق 
کرد، اما عملی نشد. پلیس در همین رابطه مواردی از 
انسداد خیابان ها و مترو در برخی ایستگاه     ها گزارش 
کرد. همچنین هفت نفر که اکث��راً نوجوان بوده اند 
به دلیل در دست داش��تن وسایلی مانند بمب های 
بنزین��ی، کاله ایمنی، ماس��ک  ض��د گاز، قیچی و 
پیچ گوشتی که مناسب انجام اعمال خالف قانون 
بودند، دستگیر شدند. الیحه سرود ملی نخستین بار 
پس از آن پیشنهاد شد که تماشاچیان هنگ کنگی 
در مس��ابقات پرطرفدار فوتبال بین المللی در سال 
۲0۱5، سرود ملی چین را مسخره کردند. سیاست 
»یک کشور، دو سیستم « یا سیاست »چین واحد« 
از سال ۱۹7۹ تا به امروز موضع رسمی دولت های 
جمهوریخواه و دموک��رات بوده اس��ت و طبق آن 
واشنگتن هنگ کنگ و همچنین تایوان را بخشی 
از س��رزمین اصلی چین می داند هرچند امریکا در 
عمل طی سال های اخیر با اقداماتی از قبیل فروش 
تس��لیحات پایبندی کامل به این سیاس��ت نشان 

نداده است. 
از سوی دیگر، تسای اینگ ون، رئیس جمهور تایوان 
که ظاهراً با اعالم خبر موافقت امریکا برای ارس��ال 
محموله ای از موشک های پیش��رفته به این کشور 
جانی تازه گرفته است، به خبرنگاران گفت: ما قصد 
داریم یک برنامه عملی کمک های انس��انی را برای 
دوستان هنگ کنگی پیشنهاد بدهیم. ما همچنان از 
اراده مردم هنگ کنگ در جهت دموکراسی و آزادی 

حمایت خواهیم کرد. 
او جزئیات و زمان خاصی را در مورد این طرح ارائه 
نکرد اما گفت شورای مسئول سیاستگذاری در قبال 
روابط با چین در دولت تای��وان رهبری کننده این 
ابتکار عمل خواهد بود و کمیته ویژه ای در دولت نیز 

بودجه و منابع الزم را هماهنگ می کند. 
تسای اینگ ون چند روز پیش طی هشداری به چین 
گفت تایوان ممکن است وضعیت ویژه ای را که برای 

هنگ کنگ قائل است لغو کند. 
  فعال سازی همسایگان پکن

سخنگوی دولت ژاپن که چینی    ها سابقه این کشور 
را در قتل عام ه��زاران چینی در دوران س��لطه بر 
منچوری از یاد نبرده اند، در یک کنفرانس مطبوعاتی 
اظهار کرد که دولت ژاپن ش��دیداً نگران وضعیت 
هنگ کنگ اس��ت. یوشیهیده س��وگا، دبیر کابینه 
دولت ژاپن اعالم کرد که این کشور با نگرانی تحوالت 
هنگ کنگ را دنبال می کند. عالوه بر این اظهارات 
تحریک  آمیز، ژاپنی     ها از چندی پیش تالش کرده اند 
در مورد جزایر مناطق مورد مناقشه خود با چین واقع 

در دریای چین خود را فعال تر نشان دهند. 
همچنی��ن در تحولی معن��ا دار »نارن��درا مودی« 
نخست وزیر هند که تمام تالش خود را برای نزدیکی 
به ترامپ به کار بسته است در جلسه شورای امنیت 
ملی دستور داده همانگونه که چین نظامیان بیشتری 
در منطقه مرزی مستقر کرده است نظامیان هندی 
نیز برای مقابله با هرگونه تهدیدی به منطقه گسیل 
ش��ده و آماده باش��ند. هرچند هند اعزام نیروهای 
نظامی خود به س��وی مرز هند را از قبل آغاز کرده 
است. یک مقام ارش��د دولت هند در این خصوص 
گفت: تهدید چین در بخش بزرگی از جهان شامل 
تایوان، هنگ کنگ، دریای جنوبی چین و حتی هند 
وجود دارد و ما مقابل این تهدید ایستادگی خواهیم 
کرد. هند مدعی است چین در سوی خود دست به 
ساخت و ساز    هایی زده که دهلی نو به آنها اعتراض 
نکرده است ولی پکن در پاسخ عنوان کرده است تمام 
ساخت و ساز    هایی که در سمت مرز چین انجام شده 
است استفاده گردشگری دارند. چین برای حمایت 
از هم پیمان منطقه ای خود یعنی پاکستان تالش 
می کند هند را درگیر یک نبرد نظامی کند. بر اساس 
گزارش شبکه » ان دی تی وی « عکس های ماهواره ای 
از یک پایگاه نیروی هوایی چین در کوه های تبت در 
مرز با هند ، پروژه ساخت وساز عظیمی را در محل 
فرودگاه » نگاری گونسا « واقع در غرب تبت نشان 
می دهد؛ منطقه ای که نیروه��ای هندی و چینی 
اوایل ماه جاری در آنجا درگیر شدند. بر اساس برخی 
گزارش    ها طی روزهای اخیر پک��ن بیش از 5 هزار 
نیروی نظامی جدید در منطقه مرزی با هند مستقر 
کرده و نظامیان دو کش��ور نیز ط��ی روزهای اخیر 

درگیری های کوچکی داشته اند. 

مشت آهنین پکن آماده مقابله با تحریک واشنگتن
»شی جین پینگ« خطاب به ارتش: برای جنگیدن آماده باشید

قتل تکان دهنده جوان 40 ساله زیر زانوی پلیس مینه سوتا

زانوي نژادپرستي بر حنجره سیاه امریکا


