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  گزارش  2

تکرار دیپلماسی بن و سارایوو 
با خلیل زاد

مرزهای شرقی ایران در افغانس��تان، در چند دهه گذشته مورد توجه 
بازیگ��ران منطقه ای و قدرت ه��ای بزرگ ب��وده و با تولی��د ابزارهای 
ژئوپلتیکی و بازیگران جدید، معادالت ژئواستراتژیک در قبال روسیه و 
ایران و امروز در قبال چین و ایران و روسیه مدیریت می شوند. به همین 
دلیل و حتی با نادیده گرفتن ظرفیت های فرهنگی و تمدنی و تاریخی و 
دینی، نمی توان نسبت به معادالت امنیتی و برنامه های کالن قدرت های 

غربی، به ویژه امریکا در افغانستان، ساکت و فاقد واکنش بود. 
آنچه در چند دهه گذش��ته از س��وی امری��کا و متحدان اب��زاری در 
کشورهای عربی در افغانستان به اجرا درآمده، به شدت در حوزه منافع 
و امنیت ملی و عرصه های ثبات و امنیت منطقه ای برای ایران زیانبار 
و تهدیدآمیز بوده اس��ت. هزاره س��وم میالدی با حاکمیت بوش پسر 
و جمهوریخواهان در کاخ س��فید، مبدأ اقدامات و راهبرد  هایی بود تا 
سلطه و یکجانبه گرایی و نظام تک قطبی در جهان را برای آنان تضمین 
کند و همین سیاستمداران کاخ س��فید برای ایران نیز چنگ و دندان 

نشان می دادند. 
دیپلماسی ایرانی در آن روز که متأثر از نگاه های لیبرال و شتابان برای 
غربی نمایی در ایران بود، آقای طاهریان را که سفیر در افغانستان بود، 
در نشست بن، مأمور همراهی و همس��ویی با مطالبات و خواسته های 
امریکا در قبال طالبان کرد که حاصل آن، اعالم محور ش��رارت بودن 
ایران توسط بوش شد. نکته جالب در یک پرده تاریخی و راهبردی در 
یوگسالوی و جنگ صرب   ها با مسلمانان در بوسنی بود که پایه های یک 
نظم امنیتی در جنوب شرقی اروپا و بازمانده های بلوک شرق را شکل 
می داد و ایران نیز یکی از بازیگران فعال در بوسنی بود و در آن زمان نیز 
جناب طاهریان سفیر در سارایوو بود و نتیجه حضور و دیپلماسی ایشان 
که احتماالً با ماجراجویان اطالعاتی هماهنگ شده بود، به کنار رفتن 
سپاه و تمامی ش��بکه همکاران و مرتبطین در ساختارهای جمهوری 

بوسنی منتهی شد. 
آنچه ش��رایط امروز کش��ور را حس��اس تر می کند این است که همان 
ماجراجوهای اطالعاتی با همفک��ران دیپلمات و با مجری گری جناب 
طاهری��ان در دقیقه 90 حکوم��ت لیبرال   ها و تهی دس��ت در برجام و 
عرصه های دیپلماسی جهانی و منطقه ای، طی نشست 6+2 پیرامون 
افغانستان وظیفه مالقات با خلیل زاد را پیدا کرده و بدون توجیه ویژه، 
یک »معماری جدید دیپلماسی ضدملی « را همانند بن و سارایوو تکرار 
می کند. البته برخی گزارش   ها حاکی است که همکاران مسئول جناب 
طاهریان در یک پروژه بزرگ تر از افغانستان، در یمن، عراق و سوریه نیز، 
بدون مذاکره با امریکا و تکیه بر )Track-2( و تیم موسویان-هادیان و...  
و پیام های غیرمستقیم، یک مجموعه اقدام از سوی دیپلماسی کشور 
به اجرا گذاشته اند که همان خواسته های حداقلی امریکاست و در ازای 
آن برخی امتیازات یورویی در سوئیس یا تمدید معافیت خرید انرژی از 
ایران توسط مقامات عراقی در ازای چراغ سبز به قدرت رسیدن مصطفی 
کاظمی و...  در یک بده   و بستان بدون مذاکره در جریان است که حاصل 
آن فقط برای تکرار ریاست ترامپ در امریکاست و لیست اتهام مجدد 

تروریسم برای ایران خواهد بود. 
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 هشدار سازمان ملل درباره فاجعه در یمن
 غیر استاندارد بودن کیت های تشخیص کرونا در سایه شیوع این بیماری 
در یمن، این کشور را در معرض فاجعه ای بزرگ قرار داده است.  وزارت 
بهداش��ت دولت یمن در بیانیه ای اعالم کرد که دقت پایین و استاندارد 
نبودن کیت های تش��خیص کرونا که س��ازمان جهانی بهداشت آنها را 
فرس��تاده بود، بر نتایج تس��ت     ها در آزمایش��گاه     ها تأثیر گذاشته است. 
همزمان مسئوالن ارشد امور بشردوستانه سازمان ملل، صندوق حمایت 
از کودکان سازمان ملل)یونیسف(، برنامه جهانی غذا و سازمان جهانی 
بهداشت در بیانیه مشترکی ضمن هشدار نسبت به وقوع فاجعه بزرگ در 
یمن خواهان حمایت مالی فوری از این کشور برای مقابله با کرونا شدند. 
-----------------------------------------------------

  قطر از شورای همکاری خلیج فارس خارج نمی شود
سخنگوی وزارت خارجه قطر، خروج دوحه از شورای همکاری خلیج 
فارس را که در برخی رسانه های کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس 
منتشر شد، تکذیب کرد. به گزارش ایرنا، لولوه الخاطر روز جمعه ضمن 
تکذیب خروج قطر از شورای همکاری خلیج فارس گفت: »تالش سه 
عضو این شورا )عربستان، امارات و بحرین( برای منزوی کردن دوحه 

شورای همکاری خلیج فارس را زیر سؤال برده است.«
-----------------------------------------------------
 مس�کو: گوگل، فیس بوک و یوتی�وب صداه�ای مخالف را 

سانسور می کنند 
الکساندر لوکاشویچ، نماینده روسیه در سازمان امنیت و همکاری در 
اروپا در جریان نشس��ت آنالین با اعضای کمیته دائمی این س��ازمان، 
شبکه های فیس بوک، یوتیوب و گوگل را متهم به سانسور رسانه های 
جمعی که خوش��ایند آنها نیس��ت کرد. به گزارش تاس، لوکاش��ویچ 
گفت: »تحت ش��عارهای زیبای دموکراس��ی و آزادی بیان، در امریکا 
یک پاکسازی سیس��تماتیک فضای اطالعات توسط پلتفرم    هایی که 
زیرنظر دولت واشنگتن کنترل می شوند، صورت می گیرد و این سبک 

دموکراسی امریکایی است.«
-----------------------------------------------------

 مذاکره طالبان با دولت افغانستان در کابل 
یک هیئت پن��ج نفره از طالبان روز پنج  ش��نبه ب��رای پیگیری آزادی 
زندانیان از س��وی دولت افغانس��تان به کابل س��فر ک��رد. به گزارش 
آسوشیتدپرس،جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان 
و سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، هر دو تأیید کردند که 
یک هیئت از این گروه در پایتخت به سر می برد. آنها جزئیات بیشتری 

ارائه نکردند. 
-----------------------------------------------------

 ورود نیرو    ها و تجهیزات امریکا به الحسکه 
ارتش امریکا نیرو و تجهی��زات نظامی خود را ب��ه پایگاه های خود در 
حومه الحسکه فرستاد.  به گزارش االخباریه، یک کاروان نظامی شامل 
کامیون های امریکایی از خاک عراق و از طریق گذرگاه غیرقانونی الولید 
وارد خاک سوریه شده است . این کاروان شامل تجهیزات و خودروهای 
زرهی است. همچنین سه برج ویژه مخابراتی و شش خودروی زرهی 
وابسته به نیروهای اش��غالگر امریکایی از روستای المحمودیه عراق به 
س��مت میدان های نفتی کاراچوک، از میدان های نفتی اش��غال شده 

سوریه، در حرکت است. 
-----------------------------------------------------

  ترامپ به دنبال فروش موشک  به عربستان
یک روزنامه امریکایی نوش��ت که دولت این کش��ور قصد دارد به رغم 
مخالفت کنگره موش��ک های هدایت ش��ونده به ارزش ۴۷۸ میلیون 
دالر به عربستان بفروش��د.  به گزارش نیویورک تایمز، وزارت خارجه 
امریکا ژانویه به صورت غیر رسمی به قانونگذاران اعالم کرد که درحال 
برنامه ریزی برای تکمیل این قرارداد و دادن مجوز به ش��رکت صنایع 
جنگی ریتون برای گسترش فعالیت خود در عربستان است. نمایندگان 
دموکرات در سنا و مجلس نمایندگان مخالفت شان را با این پیشنهاد 
اعالم کردند اما نگران این هس��تند که مس��ئوالن وزارت خارجه این 

قرارداد را عملی کنند. 

لغو معافیت های هسته ای برجام 
امریکا راه تولیدکردن

 پلوتونیوم ایران را بازکرد
امریکا روز پنج  شنبه معافیت  های تحریمی پروژه های اتمی مربوط 
به توافق هس�ته ای )برجام( را لغو کرد تا به گفته مقام های ایرانی 
آخرین ضربه را به برج�ام و قطعنامه 2231 بزند. روس�یه تلویحًا 
گفته که این اقدام امریکا، تشویق ایران به از سرگیری فعالیت های 
هس�ته ای از جمله بازس�ازی نیروگاه آب س�نگین اراک اس�ت. 
مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا روز پنج  ش��نبه اعالم کرد که ایاالت 
متحده معافیت  های تحریمی پروژه های اتمی ای��ران مرتبط با توافق 
هسته ای موس��وم به برجام را تمدید نخواهد کرد و البته از تحریم دو 
مقام اتمی ایران هم خبر داد.  پمپئو در بیانیه خود گفته است:»امروز 
پایان معافیت های تحریمی باقی مانده برای پروژه هس��ته ای ایران در 
چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( را اعالم کنم.«  معافیت 
لغو شده شامل اقدام ایران برای تغییر کاربری نیروگاه آب سنگین اراک، 
تدارک سوخت هسته ای برای رآکتور تحقیقاتی تهران و انتقال ضایعات 
و زباله های هسته ای از ایران به خارج است . امریکا با لغو معافیت   ها در 
این مورد، در واقع تلویحاً ایران را تش��ویق کرده تا نیروگاه آب سنگین 
اراک را تغییر کاربری ندهد، زباله های هسته ای را خارج نکند و امکان 
تأمین س��وخت 20درصدی رآکتور تحقیقاتی تهران را نداشته باشد. 
هدف از بازطراحي رآکتور اراک، ایجاد تغییرات به نحوي بود که منجر 

به تولید پلوتونیوم نشود.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنج  شنبه در واکنش 
به این اقدام در مورد عواقب این اقدام امریکا هشدار داده و آن را تلویحاً، 
تشویق ایران به از س��رگیری فعالیت های هسته ای خود خوانده است . 
ماریا زاخارووا روز پنج  ش��نبه در نشست خبری هفتگی در وزارت امور 
خارجه روسیه که به صورت آنالین پخش شد، گفت: »لغو معافیت های 
هس��ته ای ایران، این س��ؤال را مطرح می کند که آیا امریکا می خواهد 
ایران به طور مستقل طرح احداث رآکتور هس��ته ای اراک را به پایان 
برساند؟« وی افزود: »چنین به نظر می رسد که مبتکران این سیاست 
حتی این پرسش را مطرح نمی کنند که چه منفعتی برای واشنگتن دارد 
و امریکا درصورتی که اقدامات پیش بینی شده در برجام اجرا نشود، چه 
امتیازاتی به دس��ت می آورد.«  زاخارووا با اشاره به اینکه چندی پیش 
دورنمای ساخت رآکتور اراک به دست نیروهای ایرانی، طرف امریکایی 
را به شدت نگران کرده بود، گفت:» در اینجا این سؤال مطرح می شود 
که در زمان حاضر امریکا واقعاً خواهان آن اس��ت ک��ه به عنوان مثال 
رآکتور اراک را خود بسازد؟ « جوزف بورل، کمیسیونر سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا هم پایان بخشیدن به برخی معافیت های تحریمی ایران 
را محکوم کرده و هش��دار داد که این اقدام موجب خواهد شد بازرسی 

کردن از اقدامات ایران سخت شود. 
مجید تخت روانچی، نماینده ایران در سازمان ملل در یادداشت توئیتری 
خود نوشت: »دو سال پیش، ترامپ به مشارکت امریکا در برجام پایان 
داد. اکنون، در ادام��ه نقض برجام و قطعنامه 22۳۱ ش��ورای امنیت، 
پمپئو با تحمی��ل جریمه برای اجرای حتی مفاد هس��ته ای قطعنامه، 
آخرین ضربه را وارد ک��رد. «وی افزود: »این ادعا ک��ه امریکا هنوز در 
برجام ش��رکت دارد نه تنها مضحک، بلکه غلط است.« کارشناس��ان 
کنترل تس��لیحات اتمی، تصمیم دولت ترامپ را ، شلیک به پای خود 
توصیف کردند که منافع امریکا را به خطر می اندازد. کلسی داونپرت ، 
مدیر سیاست منع گسترش انجمن کنترل سالح واشنگتن در این باره 
می گوید: »پایان دادن ب��ه معافیت    هایی که به ته��ران اجازه می دهد 
س��وخت مورد نیاز رآکتور را وارد س��ازد، دس��ت ایران را برای توجیه 
از سرگیری تولید اورانیوم غنی ش��ده 20درصد باز می کند.« ریچارد 
نفیو، عضو مذاکره کننده امریکا در برجام گفته که این کار دولت ترامپ 
می تواند ایران را تشویق به از سرگیری طراحی نیروگاه آب سنگین اراک 
کند:»ایران می تواند به این امر واکنش نشان دهد و دوباره کار بر طرح 

قدیمی خود را آغاز کند که خالف منافع ما خواهد بود.«

امریکا سرخورده از جنگ نفتکش ها
دنبال تحریم در دریا

با ورود چهارمین نفتک�ش ایرانی به آب های ونزوئال، واش�نگتن 
که رژیم تحریم ه�ای خود را آس�یب دیده می بین�د، همچنان به 
خط و نش�ان کش�یدن ادامه می ده�د و دو نفتکش غی�ر ایرانی 
دیگر را هم تهدید کرده اس�ت. با این حال کارشناس�ان معتقدند 
واشنگتن نمی تواند در درازمدت به این شیوه تحریمی ادامه دهد. 
دو هفته پیش، پنج نفتکش فاکس��ون، فورچون،پتونیا ، فارس��ت و 
کالول به سمت ونزوئال حرکت کردند. 2۳ ماه می  نفتکش فورچون 
و دو روز بعد از آن نفتکش فارس��ت وارد آب های ونزوئال شد. نیروی 
دریایی ونزوئال هر دو نفتکش را اسکورت کرد. پتونیا نیز چهارشنبه ، 
2۷ مه با اس��کورت نیرو های مس��لح بولیواری به آب ه��ای ونزوئال 
رسید. روز پنچ   شنبه خبرگزاری رویترز، ورود چهارمین نفتکش به 
نام فاکس��ون به آب های ونزوئال را تأیید کرد. انتظار می رود نفتکش 
کالوس نیز تا پایان ماه میالدی جاری به مقصد برسد. این نفتکش   ها 
در سایه تهدید های مکرر امریکا، سوخت و سایر مواد الزم را برای به 
راه انداختن تولی��دات این صنعت ملی ارس��ال می کنند. گزارش   ها 
حاکی از این است که بنزین اولین کشتی مستقیماً از طریق خطوط 
لوله به ش��هر های مهم منتقل می ش��ود.  امریکا این اقدامات را نقض 
قوانین تحریم های یکجانبه خود علیه ایران و ونزوئال می داند و تأکید 
کرده که در حال بررسی گزینه های خود برای پاسخ به آن است. از این 
رو به تهدی��د دو نفتکش تحت مالکیت یون��ان روی آورده که با پرچم 
لیبریا حرکت می کنند. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام های 
امریکایی نوشت که این کشتی   ها به نام های برینگ و بال، که قرار بود بعد 
از ورود سه نفتکش دیگر ایرانی در بنادر ونزوئال پهلو بگیرند، انتقال نفت 
ایران به این کش��ور را متوقف کرده اند. مقام های امریکایی که نام شان 
ذکر نشده، در این مورد به وال استریت ژورنال گفته اند که این دو کشتی 
یونانی در صورت ادامه حرکت، از لحاظ بیمه و دسترسی به سیستم های 
بانکی بین المللی با مانع روبه رو    می شدند. این مقام   ها که از آنها نام برده 
نشد، این موضوع را هم خاطرنشان کردند که دولت دونالد ترامپ ممکن 

است باز هم از این شیوه بازدارنده علیه سایر کشتی   ها استفاده کند. 
 تبعیت از امریکا ممکن نیست

با این حال مالکان کشتی    ها و شرکت های بیمه می گویند که پیروی از 
دستورالعمل جدید امریکا در مورد اجرای سختگیرانه تحریم    ها علیه 
ایران، کره شمالی و سوریه غیرممکن است. این موضع گیری به خصوص 
متوجه توصیه نامه امریکا درباره تحریم صنعت دریانوردی جهانی است 
که در ماه جاری برای نخستین بار، منتشر شد. در این توصیه نامه جدید، 
امریکا خواستار اش��تراک بیش��تر اطالعات میان صنعت کشتیرانی و 
نهادهای امری��کا، ردیابی م��داوم موقعیت مکانی کش��تی    ها و انجام 
تحقیقات در مورد فعالیت های مشکوک شده است.  مایک سالتهاوس، 
رئیس کمیته فرعی تحریم    ها در اتحادیه گروه بین الملل که حدود 90 
درصد از فعالیت های کشتیرانی تجاری دنیا را بیمه می کند، از جمله 
افرادی است که نظر مساعدی درباره امکان اجرایی شدن این توصیه نامه 
ندارد. وی  با اشاره به اینکه چنین توصیه نامه ای قوانین حریم خصوصی 
اروپا را نقض خواهد کرد، می گوید: »این دستورالعمل بخش    هایی دارد 
که نمی توانیم آنها را انجام دهیم. ما نمی توانیم با گمان نقض تحریم ها، 
اطالعات مربوط به اعضایی را که بیمه آنها را متوقف کرده ایم، به اشتراک 

بگذاریم زیرا این کار قانون رقابت را نقض می کند.« 

هادیمحمدی

ه�زاران نف�ر از م�ردم    گزارش  یک
خشمگین  مینیاپولیس 
و دیگر شهرهای امریکا، در اعتراض به کشته 
ش�دن یک سیاهپوست به دس�ت پلیس این 
کش�ور، انزج�ار خ�ود را از خش�ونت های 
نژادپرس�تانه اب�راز کردند. معترض�ان مرکز 
پلی�س مینیاپولیس را به آتش کش�یدند و با 
اعالم وضعیت فوق العاده در این ش�هر، گارد 
مل�ی وارد عمل ش�د و ب�رای متف�رق کردن 
جمعیت معترضان گاز اش�ک آور و گلوله های 
پالستیکی ش�لیک کرد. تصاویر و فیلم های 
منتشر شده صحنه های جنگی و هالیوودی از 
مینیاپولیس را روای�ت می کند. ترامپ هم به 
ج�ای فرونش�اندن اعتراض�ات، معترضان را 
اوباش خوانده و با لحنی تهدیدآمیز از آمادگی 
ارتش برای تیران�دازی به آنها س�خن گفت. 
خشونت پلیس مینیاپولیس در ایالت مینه سوتای 
امریکا که منجر به کشته شدن جورج فلوید، تبعه 
آفریقایی تبار امریکا به دست پلیس سفیدپوست شد، 
اعتراضات وسیعی را به راه انداخته است و هزاران نفر 
از مردم خشمگین مینیاپولیس پنج  شنبه شب برای 
سومین شب متوالی به خیابان      ها آمده و خواستار 
برقراری عدالت و محاکمه پلیس نژادپرست شدند. 
به گزارش شبکه ان بی سی نیوز، معترضان در شهر 
مینیاپولیس به سراغ منبع اصلی اعتراضات خود، 
یعنی مرکز پلیس این شهر رفتند و آن را به آتش 
کشیدند. جان الدر، سخنگوی پلیس مینیاپولیس 
گفت:»شعله های آتش در بخش های داخلی پایگاه 
گسترش پیدا کرد و نیروهای پلیس از آنجا تخلیه 

شدند. آنها این پایگاه را کمی بعد از ساعت ۱0 شب 
زمانی که تظاهرکنندگان با زور وارد آنجا ش��ده و 
دست به آتش افروزی زدند تخلیه کردند«. تصاویر 
و فیلم     هایی که در ش��بکه های اجتماعی از ش��هر 
مینیاپولیس منتشر شده، صحنه های جنگی را از 
این شهر به تصویر می کشد. معترضان خشمگین 
با شکس��تن شیش��ه ها تعدادی از فروش��گاه ها را 
غارت کردند. موج اعتراض��ات در مینیاپولیس به 
حدی گسترده شده که جیکوب فری، شهردار این 
شهر، حالت فوق العاده ۷2 ساعته اعالم کرده است. 
به گزارش شبکه راش��اتودی، »فرمان اعالم حالت 
فوق العاده ب��ه رئیس اداره اوضاع اضطراری ش��هر 
مینیاپولیس دستور می دهد از نزدیک     ترین شهر     ها و 
شهرستان     ها و مقامات ایالتی و فدرال کمک و منابع 

الزم را درخواست کند.«
به گزارش شبکه سی ان ان، عالوه بر مینیاپولیس، 
اعتراضات علیه نژادپرس��تی و خشونت سفید     ها 
علیه س��یاهان به دیگر ش��هرهای امری��کا مانند 
فینیکس، دنور، لوییویل و ممفیس هم س��رایت 
پیدا کرده است.  پلیس ش��هر سنت پل در توئیتر 
گفت:»معترضان در این ش��هر به سمت افسران 
سنگ و بطری پرتاب کرده و به زور وارد ساختمان      ها 
و مکان های دیگر شده و دست به غارتگری و از بین 
بردن اموال زدند. در تصاویر مشخص شد که یک 
خودروی پلیس س��نت پل نیز به دست معترضان 
تخریب شده است.« مغازه های سراسر حوزه توئین 
سیتیز در شهر سنت پل، اقدام به نصب تخته های 
محافظ در براب��ر ویترین      ها و پنجره      ه��ا و درهای 
خود با هدف پیش��گیری از غارتگری کردند«. به 

گزارش خبرگزاری رویترز، در ش��هر لس آنجلس 
تظاهر کنندگان در برابر مقر پلیس در مرکز شهر 
تجمع کردند. در ش��هر دنور صدای شلیک گلوله 
در نزدیکی ساختمان کنگره ایالتی که محل وقوع 
تظاهرات بود شنیده شد اما سخنگوی پلیس این 
شهر گفت: مشخص نیست که صدای این شلیک      ها 
مربوط به اعتراضات بوده یا خیر و موردی از جراحت 
و دس��تگیری در آنجا رخ نداده اس��ت. در اوکلند 
کالیفرنیا نیز دهها معترض ب��رای مدت کوتاهی 
یک تقاطع را در این شهر اشغال کردند. نکته جالب 
توجه در اعتراضات اخیر علیه نژادپرستی این است 
که بیش��تر معترضان خش��مگین، سفیدپوست 

هستند. 
 سرکوب اعتراضات 

در پی تش��دید اعتراضات مردمی، فرماندار ایالت 
مینه سوتا دستور داد از گارد ملی برای تأمین امنیت 
استفاده شود. شبکه سی ان ان در تازه      ترین خبر     ها 
از زود و خ��ورد میان معترضان و پلیس در ش��هر 
مینیاپولیس خبر داده است. گفته می شود پلیس 
از اسپری فلفل و باتوم برای متفرق کردن جمعیت 
از نزدیکی اداره پلیس استفاده کرده است. شاهدان 
عینی گفته اند شاهد برخورد خشونت آمیز پلیس با 
معترضان بوده اند. معترضان با پرتاب مواد آتش زا 
به رفتار پلیس واکنش نشان داده اند و عده ای هم 
از صحنه گریخته اند. رسانه های امریکایی گزارش 
می دهند به رغم اینکه هسته اصلی اعتراضات اخیر 
علیه خشونت های پلیس امریکا علیه رنگین پوستان 
اس��ت اما نیروهای امنیتی و پلیس این کشور در 
مواجهه با ای��ن تظاهرات ه��ا، بازهم ب��ه تدابیر و 

اقدامات خشن متوسل شده اند. همچنین، خبرنگار 
سیاهپوس��ت س��ی ان ان در پخش زنده از سوی 
نیروهای ضدشورش در مینیاپولیس بازداشت شد. 
این شبکه خبری گفته که این اتفاق دست کم در 

تاریخ این شبکه در امریکا بی سابقه است. 
طبق گزارش ها، هر سال بیش از هزار نفر به دست 
پلیس امریکا کشته می شوند و بیشتر کسانی که 
کشته می ش��وند، سیاهپوست هس��تند. در سال 
20۱۴ و س��ال های بعد نیز موج��ی از اعتراضات 
عمومی ب��ه خاطر کش��ته ش��دن امریکایی های 
آفریقایی تبار به دست پلیس تحت شرایط مختلف 
سراس��ر امریکا را فرا گرفته بود. پلی��س به دلیل 
استفاده بیش از حد از خشونت و ادعای نژادپرستی 
م��ورد انتقاد ق��رار گرف��ت، زی��را امریکایی های 
سیاهپوست اغلب به دست پلیس های سفیدپوست 
کشته می شوند. خشونت علیه سیاهان و افزایش 
نژادپرستی در دوره دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا افزایش یافته است. ترامپ بار     ها حمایت های 
خود را از نژاد سفید      اعالم کرده و تاکنون از کشتار 
رنگین پوستان این کش��ور به دست پلیس انتقاد 
نکرده است. خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش 
داد دموکرات  ه��ا در مجلس نماین��دگان امریکا 
خواستار انجام تحقیقاتی در خصوص کشته شدن 
سیاهپوستان امریکایی به دست مأموران پلیس در 

این کشور شده اند. 
 بنزین ترامپ در آتش خشم 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا که به نژادپرستی 
مشهور است، این بار هم خوی نژادپرستی خود را به 
نمایش گذاشت و به جای محکوم کردن خشونت 
پلیس، معترضان را به باد انتقاد گرفت. به گزارش 
خبرگزاری آسوشیتدپرس، ترامپ پنج  شنبه شب 
به دنبال حمله معترضان به یکی از کالنتری های 
مینیاپولیس و بروز درگیری بین تظاهرکنندگان و 
مأموران پلیس با انتشار دو توئیت از آمادگی ارتش 
و گارد ملی برای برقراری آرامش و مقابله با اراذل 
و اوباش سخن گفت. ترامپ نوشت:»این اوباش به 
یاد و خاطره جورج فلوید بی حرمتی می کنند و من 
اجازه چنین کاری را نمی دهم. من در تماس با تیم 
والتز، فرماندار ایالت مینه سوتا، گفتم که ارتش و 
گارد ملی از وی حمای��ت همه جانبه می کنند و با 
وجود همه مشکالت، ما بر اوضاع مسلط خواهیم 
شد«. ترامپ همچنین صراحتاً تظاهرکنندگان را 
س��رکش، جانی و اوباش توصیف کرده و با لحنی 
تهدید  آمیز گفت:»وقتی غارت فروشگاه     ها شروع 

شود تیراندازی هم شروع می شود.«
رئیس جمه��ور امری��کا در اقدام��ی دیگ��ر، 
ش��بکه های اجتماعی را نیز از لح��ن تهدید  آمیز 
خود بی نصیب نگذاش��ت. کاخ سفید روز جمعه 
اعالم کرد دونالد ترامپ حکم��ی را امضا کرد که 
هدف آن لغو مصونیت ش��بکه های اجتماعی در 
براب��ر ش��کایت های مربوط به ویرای��ش مطالب 
اس��ت. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، ترامپ 
گفت:»اینکه چنین تعداد کمی شرکت در چنین 
عرصه بزرگی از تعامل انسانی را کنترل کنند، در 
تاریخ امریکا بی سابقه است.« ترامپ پس از امضای 
این فرمان، بار دیگر از برگزاری انتخابات به صورت 
پستی که موضوع مناقشه او با توئیتر بود، انتقاد 
کرد. روز سه      ش��نبه پس از آنکه ترامپ با انتشار 
چند پیام در حس��اب خود در ش��بکه اجتماعی 
توئیتر رأی گیری پستی را مصداق تقلب دانست، 
این ش��بکه برچس��بی را با عنوان راستی آزمایی 
حاوی یک پیوند ب��ه توئیت های او اضافه کرد که 
آغاز درگیری لفظی می��ان رئیس جمهور امریکا 

و این شبکه بود. 

وزیران خارجه امریکا، انگلیس، استرالیا و کانادا 
روز پنج  شنبه با صدور بیانیه ای مشترک نسبت 
به تصویب الیحه امنیت ملی هنگ کنگ در کنگره 
ملی خلق چین، عمیقاً ابراز نگرانی کردند و از پکن 
خواستند به اعالمیه مشترک با انگلیس که طبق 
آن وعده خودمختاری با درجه باال به هنگ کنگ 
داده شده، پایبند باشد، بدون اینکه به مداخالت 
آشکار خود در حمایت از جریانات تجزیه طلب این 
منطقه در سال های استعمار انگلیس اشاره کنند. 
عالوه بر این، انگلیسی     ها در اقدام مداخله جویانه 
دیگری، در حال بررسی تس�هیالت برای اعطای 
شهروندی به هنگ کنگی هاست و از طرف دیگر 
امریکایی    ه�ا ه�م ضمن اع�الم تصمی�م فروش 
موش�ک    های پیش�رفته به دنبال مط�رح کردن 
پرونده هنگ کنگ در ش�ورای امنیت هس�تند، 
اقداماتی که خش�م چینی    ه�ا را به اوج رس�انده 
و پکن ک�ه معموالً پیرو سیاس�ت »آرام س�ازی« 
کم تنش     تری�ن ن�وع ادبی�ات را ب�ه کار می گیرد 
حاال به تهدید نظامی مس�تقیم رو آورده اس�ت. 
پس از درخواست امریکا برای بررسی پیش نویس قانون 
چین درباره هنگ کنگ در شورای امنیت سازمان ملل 
و همین طور بیانی��ه مش��ترک وزارتخانه های امور 
خارجه بریتانیا ، استرالیا ، کانادا و ایاالت متحده درباره 
مسائل هنگ کنگ ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت امور 
خارجه چین روز جمعه اعالم کرد که پکن کشورهای 
دیگر را به قطع فوری مداخله در امور هنگ کنگ فرا 
می خواند. به گزارش اسپوتنیک، این دیپلمات چینی 
گفت:»کشورهای مربوط به شدت در امور هنگ کنگ 
و در امور داخلی جمهوری خلق چین دخالت می کنند ، 
چین این کار را محکوم و اعتراض شدید خود را ابراز 
می کند. ما این نکته را به کش��ورهای مربوطه اطالع 
داده ایم...  از همه کشورهای ذی ربط می خواهیم که 
به حاکمیت چین احترام بگذارند و از هرگونه تالش 
برای مداخله در امور هنگ کنگ خودداری کنند.« یک 

روز قبل از سخنان لیجیان، استرالیا ، کانادا و امریکا با 
صدور بیانیه ای مدعی شده بودند که تصمیم مقامات 
چین برای تدوین قانون امنیت ملی برای هنگ کنگ 
مغایر با مفاد اعالمیه خودمختاری این منطقه است 
که بریتانیا و چین آن را امضا کرده اند. قبل از آن بیانیه 
و در واقع برای مقدمه چینی ب��رای صدور آن، مایک 
پمپئو، وزیر ام��ور خارجه امریکا خط��اب به کنگره 
ایاالت متح��ده گفته بود ک��ه هنگ کنگ دیگر یک 
منطقه خودمختار در چین نیست. پمپئو در حساب 
توئیتری خود نوشته بود: به کنگره گزارش دادم که با 
توجه به حقایق موج��ود، هنگ کنگ دیگر در چین 
یک منطقه خود مختار نیست. امریکا در کنار مردم 

هنگ کنگ می ایستد. 
لیجیان در ادامه واکنش خود، امریکا را به توقف فوری 
آنچه » بازی سیاس��ی بی ارزش« نامید، فراخواند و 
هشدار داد: »امریکا باید هر چه سریع تر به مداخله در 
امور داخلی هنگ کنگ پایان دهد و اگر همچنان به 

این دخالت ادامه دهد چین آماده اتخاذ تدابیری علیه 
واشنگتن است.« این مقام چینی افزود: نمی پذیریم 
امریکا از س��ازمان ملل به عنوان گروگان استفاده 
کند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین همچنین 
هشدار داد پکن حق دست زدن به اقدامات متقابل 
علیه انگلیس را در صورتی که این کشور تسهیالت 
برای اعطای شهروندی به هنگ کنگی    ها را در نظر 
بگیرد برای خود محفوظ می داند. لیجیان در عین 
حال پیشنهاد امریکا برای میانجیگری در مناقشه 
مرزی اخیر میان چین و هند را رد و تأکید کرد این 
دو کشور مکانیزم های ارتباطی مختص به خود را 
برای حل و فصل مسائل دارند. همچنین کری الم، 
رئیس اجرایی هنگ کنگ به امریکا نسبت به مداخله 
در امور داخلی خود هشدار داده و در بیانیه ای عنوان 
کرد: هرگونه تحریم امریکا یک شمشیر دو لبه است 
که نه فقط به منافع هنگ کنگ آسیب وارد خواهد 
کرد بلکه لطمه چشمگیری نیز به منافع امریکا وارد 

می کند. بر اساس این بیانیه مازاد تجاری امریکا در 
تجارتش با هنگ کنگ از 2009 تا 20۱۸ بیشترین 
مازاد تجاری در میان تمامی ش��رکای تجاری آن 

بوده است. 
 تهدید به اقدام نظامی در تایوان

دو مسئول برجسته چینی روز جمعه تأکید کردند اگر 
گزینه دیگری برای پکن جهت ممانعت از استقالل 

تایوان نماند، از گزینه نظامی استفاده خواهد کرد. 
رئیس هیئت ستاد مشترک در شورای نظامی چین 
در اظهاراتی در همایش��ی به مناسبت پانزدهمین 
س��الروز تصویب قانون مبارزه ب��ا جدایی طلبی و 
اس��تقالل، گفت: درصورت ادامه پافشاری تایوان 
گزینه نظام��ی را اجرایی می کنی��م. وی گفت: اگر 
فرصت برای اتحاد دوباره چین و تایوان از دس��ت 
برود نیروهای مس��لح و همه م��ردم چین و حتی 
ساکنان تایوان همه اقدامات و امکانات الزم را برای 
از بین بردن هر طرحی برای جدایی و اس��تقالل به 
کار خواهند بست. این مسئول چینی خاطرنشان 
کرد: قول نمی دهیم که در این مس��ئله از استفاده 
از گزینه نظامی اجتناب ش��ود. ما استفاده از همه 
تدابیر مطلوب برای تضمین ثبات و سلطه بر اوضاع 
در تنگه تایوان را حق خود می دانیم. رئیس کمیته 
دائم ش��ورای ملی نمایندگان چین نیز که سومین 
مسئول در حزب حاکم کمونیست است، تأکید کرد 
گزینه نظامی آخرین گزینه در قبال تایوان است و 
چین برای بار صدم هم تالش مضاعفش را خواهد 
کرد تا این مسئله از راه مسالمت  آمیز حل شود. وی 
نیروهای جدایی طلب تایوان را مخاطب قرار داد و 
گفت: مسیر استقالل تایوان به بن بست می رسد و 
هرگونه به چالش کش��یدن قانون مجازات سختی 
خواهد داشت. قانون مخالفت با جدایی طلبی که در 
سال 200۵ در چین به تصویب رسید زمینه را برای 
هر اقدام نظامی علیه تایوان در صورت جدایی یا حتی 

نزدیک شدن به این هدف فراهم می کند. 

زبان چین در برابر دخالت های تجزیه طلبانه غرب نظامی شد
رئیس ستاد مشترک: اقدام نظامی در تایوان را رد نمی کنیم 

 خشم مینیاپولیس امریکا
 از نژادپرستی پلیس

ترامپ تهدید کرد فرمان شلیک به معترضان را صادر می کند


