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  گزارش  2

خط  و نشان ترامپ
 به تعرض کنندگان مجسمه های برده داری 
رئیس جمه�ور امری�کا تهدید کرد اف�رادی که رنگ به مجس�مه 
جورج واش�نگتن پاش�یدند، با ۱۰ س�ال حبس روبه رو هس�تند. 
با گذشت یک ماه از قتل جورج فلوید، شهروند سیاهپوست امریکایی 
به دس��ت پلیس در ش��هر مینیاپولیس، ایالت های مختلف این کشور 
همچنان ش��اهد تظاهرات به رفتار نژادپرس��تانه پلیس است و همین 
مسئله خشم مقامات دولتی را در پی داشته است. به گزارش خبرگزاری 
رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا روز پنج  شنبه در پیامی در 
صفحه توئیتر خود گفت:»در حال ردیابی دو آشوب طلبی هستیم که به 
مجسمه باشکوه جرج واشنگتن در منهتن رنگ پاشیدند. تصویر آنها را 
داریم. آنها تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند و مطابق قانون مربوط به 
مجسمه    ها و بنا های تاریخی، با ۱۰ سال حبس روبه رو هستند. اکنون 
خود را معرفی کنید!«. تهدیدات ترامپ درحالی اس��ت که معترضان 
هفته گذشته به دو مجس��مه جورج واش��نگتن، اولین رئیس جمهور 
امریکا در پارک واش��نگتن اسکوئر رنگ قرمز پاش��یدند. به دنبال این 
اقدام مأم��وران محافظت از بنا ه��ای یادبود برای پ��اک کردن رنگ از 
روی مجسمه    ها وارد عمل شدند. در هفته های اخیر معترضان مخالف 
نژادپرستی دهها مجسمه شخصیت های معروف دوران برده داری را در 
این کشور سرنگون کردند. با گذشت بیش از یک ماه از شروع دور جدید 
اعتراضات ضد نژادپرستی در امریکا، خشونت   ها و جرایم در این کشور 
بیشتر شده اس��ت. بر اس��اس آمار و ارقامی که ِجنی دورکان، شهردار 
شهر سیاتل امریکا منتشر کرده، این شهر به دلیل خشونت و نابسامانی 
به وجود آمده در منطقه تحت کنترل معترضان، ش��اهد افزایش ۵۲۵ 
درصدی جرائم بوده است. به گزارش شبکه راشاتودی، دورکان درحالی 
از افزایش جرائم گزارش شده در شهر سیاتل خبر داده که  روز پنج  شنبه 
با انتشار دستورالعملی از اداره پلیس سیاتل خواست، این منطقه را که 
از سوی معترضان خودمختار اعالم شده تخلیه کند. در دستورالعمل 
اجرایی دورکان عنوان شده که از زمان شکل گیری این منطقه در اوایل 
ماه ژوئن، استعمال مواد مخدر و ارتکاب جرائم خشونت آمیز از جمله 
تجاوز، سرقت، تهاجم و باندبازی    هایی صورت گرفته است. این منطقه، 
در کمتر از یک ماه شاهد دو تیر اندازی مرگبار و افزایش جدی جرائم 
گزارش شده بوده است. بر اساس این گزارش دو نوجوان سیاهپوست ۱۶ 
و ۱۹ ساله در دو حادثه جداگانه به ضرب گلوله کشته  شده اند. دورکان 
در دستورالعمل خود نوشته است:»افزایش ۵۲۵ درصدی جرائم، ۲۲ 
حادثه دیگر، جرائم حضوری اشخاص در این منطقه، که شامل دو مورد 
قتل، شش دزدی و ۱۶ مورد حمله شدید می شوند«. شهردار سیاتل در 
این دستورالعمل همچنین نوشت شرایط در این منطقه بدتر شده و به 
جایی رسیده است که فعالیت    ها در داخل و اطراف این منطقه سالمتی، 

زندگی و امنیت مردم را تهدید می کند. 

۱5

 پرداخت غرامت به بازماندگان هواپیمای اوکراینی
دولت س��وئد گفت که ایران موافق پرداخت غرامت به خانواده های 
قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراین است و وزرای خارجه سوئد و 
چهار کشور افغانستان، کانادا، اوکراین و بریتانیا برای پیگیری غرامت 
و تحقیقات، توافقنامه همکاری امض��ا کردند. به گزارش خبرگزاری 
فرانس��ه، آن لینده، وزیر خارجه سوئد که چند ش��هروندش در این 
هواپیما بودند، در ی��ک بیانیه اعالم کرد:» با چهار کش��ور دیگر که 
شهروندانی در هواپیما داش��تند، توافقنامه ای امضا کردیم و با ایران 
درباره پرداخت غرامت ب��ه بازماندگان قربانی��ان آن حادثه مذاکره 
خواهیم کرد. « به گفته لینده، این توافقنامه پس از مذاکره با ایران و 
سایر کشور    هایی که در این هواپیما شهروندانی داشتند از جمله کانادا 

و اوکراین امضا شده است. 
-----------------------------------------------------
 هشدار چین به امریکا در مورد الیحه  خودمختاری هنگ کنگ

چین در واکنش به تصویب الیح��ه » خودمختاری هنگ کنگ « از 
س��وی مجلس نمایندگان امریکا هش��دار داد عواقب تصویب این 
الیحه بر عهده امریکا است. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، جائو 
لی جیان، س��خنگوی وزارت خارجه چین گفت: چین به شدت به 
این موضوع اعتراض دارد و قاطعانه با آن مخالف است. او تأکید کرد: 
تدوین قانون حفظ امنیت ملی چین در هنگ کنگ و امور دیگر این 
منطقه بخشی از امور داخلی چین است و هیچ کشور دیگری حق 
دخالت در آن را ندارد. وی افزود: قانون حفظ امنیت ملی چین در 
هنگ کنگ، حق مالکی��ت، امنیت و منافع توس��عه چین و ثبات و 
شکوفایی درازمدت هنگ کنگ و همچنین تداوم سیاست یک کشور 
دو نظام را تضمین می کند و مورد حمایت تمامی مردم چین از جمله 

هموطنان هنگ کنگی است. 
-----------------------------------------------------

 امضای توافقنامه همکاری میان امارات و اسرائیل
ارتش رژیم صهیونیس��تی از امض��ای توافقنامه میان ۴۲ ش��رکت 
اماراتی با دو ش��رکت دولتی اس��رائیلی خبر داد. طبق اعالم رادیو 
ارتش اس��رائیل، دو ش��رکت مذکور، ش��رکت های » صنایع هوایی 
اسرائیل « و شرکت » رافائل«، شرکت تولید کننده تجهیزات نظامی و 
وابسته به وزارت جنگ رژیم صهیونیستی هستند. رادیو ارتش رژیم 
صهیونیستی در ادامه اعالم کرد که توافقنامه مذکور با هدف توسعه 
راهکار    ها برای مقابله با ویروس کرونا میان دو طرف امضا شده است. 
دو شرکت اماراتی ششم تیر نیز به بهانه توسعه تحقیقات و فناوری 
با هدف مبارزه با ویروس کرونا، با دو ش��رکت رژیم صهیونیس��تی 

توافقنامه امضا کردند. 
-----------------------------------------------------

 ارتش سوریه مانع عبور کاروان نظامی امریکا شد
منابع خبری پنج  شنبه ش��ب گزارش دادند ارتش س��وریه از عبور 
کاروان نظامیان امریکایی در شمال س��وریه جلوگیری کرده است. 
به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه )سانا(، کاروان نظامی امریکایی 
قصد عبور از پل »الدرداره« بین »تل تمر « و »ابو رأس��ین « در حومه 
شمالی حسکه را داشت که با مخالفت نیروهای سوری مستقر در این 
منطقه مواجه و ناچار به بازگشت به پایگاه شان شد. پیش از این نیز 
بار    ها اهالی استان حسکه سوریه از تردد کاروان نظامیان امریکایی در 
این منطقه جلوگیری و به حضور آنها اعتراض کرده بودند. امریکا از 
سال ۱۳۹۴ به صورت غیرقانونی نیروهای خود را وارد شرق سوریه 
کرده و با وجود درخواست های مکرر دولت قانونی سوریه، از خروج 

آنان خودداری می کند. 
-----------------------------------------------------

 آغاز عملیات نظامی علیه داعش در شمال بغداد 
نیروهای ارتش ع��راق با دس��تور مصطفی الکاظمی ، نخس��ت وزیر و 
فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور، عملیات نظامی گسترده ای را 
برای تعقیب و نابودی عناصر تروریستی داعش در شمال بغداد پایتخت 
آغاز کردند. به گزارش شبکه الس��ومریه نیوز، کمیته رسانه امنیتی در 
بیانیه ای در این باره نوش��ت این عملیات بزرگ به دستور نخست وزیر 
و فرمانده کل نیروهای مس��لح و زیر نظر فرماندهی عملیات مشترک 
و فرماندهی بغداد سحرگاه روز گذشته در ش��مال بغداد آغاز شد. در 
این بیانیه آمده اس��ت که در این عملیات فرماندهی عملیات بغداد و 
بخش    هایی از نیروهای ویژه، نیروی زمینی، تیپ ۳۷ پیاده نظام، تیپ 
واکنش س��ریع، تیپ پلیس فدرال و حشدالشعبی با پشتیبانی نیروی 

هوایی ارتش مشارکت دارند. 

امریکا: روسیه و چین
 تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران را 

وتو می کنند
در شرایطی که امریکا به دنبال تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران 
است، مقامات واشنگتن به این باور رسیده اند که قطعنامه آتی در 
شورای امنیت رأی نخواهد آورد. نماینده امریکا در سازمان ملل گفت 
که روسیه با حمایت چین نزاعی جدی را آغاز خواهد کرد و ممکن 
است دو کشور پیشنهاد تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را وتو کنند. 
درحالی که چهار ماه دیگر تا پایان تحریم های تس��لیحاتی ایران باقی 
مانده اس��ت، امریکایی   ها از هم اکنون از ادامه تحریم های تسلیحاتی 
کشورمان ناامید شده اند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، کلی کرافت، 
نماینده امریکا در سازمان ملل روز پنج  شنبه در سخنانی گفت: امریکا 
به شورای امنیت سازمان ملل متحد فشار خواهد آورد تا در اواسط ماه 
ژوئیه به تمدید تحریم تسلیحاتی ایران رأی دهد و مایل است در صورت 
عدم موفقیت در این زمینه، واشنگتن تحریم های گسترده سازمان ملل 
را بار دیگر اعمال کند. کرافت اظهار امیدواری کرد که شرکای اروپایی از 
تصمیم امریکا در مورد تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران که قرار است 
در ماه اکتبر به پایان برسد، حمایت کنند. نماینده امریکا در سازمان ملل 
گفت:»روسیه با حمایت چین نزاعی جدی را در این مورد آغاز خواهد 
کرد و ممکن است دو کشور پیش��نهاد تمدید تحریم های تسلیحاتی 
ایران را وتو کنند«. به گفته کرافت، »ما می خواهیم به شورای امنیت 
فرصت بدهیم تا از طریق تجدیدنظر وارد گفت وگو شود. ما از هر ابزاری 
اس��تفاده خواهیم کرد و اگر این به معنای بازگرداندن همه تحریم    ها 
است، دقیقاً همان کاری است که ما انجام خواهیم داد«. از سوی دیگر، 
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا روز پنج  شنبه در سخنانی بار دیگر 
با ادعای خطرناک بودن برداش��ته شدن تحریم تس��لیحاتی ایران و با 
نادیده گرفتن خروج واشنگتن از برجام، مدعی شد:»امریکا حق روشن 
و بی ابهامی در حفظ تحریم های تسلیحاتی علیه ایران دارد؛ حقی که 
نیاز به رضایت هیچ کشوری نیز ندارد و ما همه تالش خود را برای حفظ 
تحریم های تسلیحاتی علیه ایران به کار می گیریم«. وزیر امور خارجه 
امریکا تأکید کرد:»از اعضای شورای امنیت سازمان ملل خواستم تحریم 
سیزده ساله تسلیحاتی علیه ایران را تمدید کنند«. سخنگوی وزارت 
امور خارجه روسیه هم در واکنش به سیاست های ضد ایرانی واشنگتن 
اعالم کرد:»بیان تمدید تحریم تسلیحاتی سازمان ملل در مورد ایران از 
نقطه نظر حفظ برجام غیرسازنده است و مخالفان این توافق بین المللی 
چنین ایده ای را دنبال می کنند«. به گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک، 
ماریا زاخارووا گفت:»پیش نویس قطعنامه پیشنهادی امریکا به شورای 
امنیت در مورد تحریم تسلیحاتی بی نهایت ایران مجموعه ای از تدابیر 
محدودکننده را در راستای سیاس��ت امریکا برای فشار حداکثری بر 
تهران پیش بینی می کند«. وی ادام��ه داد:» ایاالت متحده هیچ دلیل 
حقوقی و استدالل های دیگر برای اینکه از شورای امنیت برای اهداف 

سودجویانه و کوته بینانه خود استفاده کند، ندارد. «

انصاراهلل: مواضع حاکمیتی عربستان را
هدف قرار می دهیم

در پ�ی ت�داوم حم�ات ائت�اف س�عودی ب�ه مناط�ق مختلف 
یم�ن، جنب�ش انص�اراهلل ب�ار دیگ�ر عربس�تان را ب�ه ه�دف 
ق�رار دادن مواضع نظام�ی و حاکمیت�ی این کش�ور تهدید کرد. 
به گزارش روزنامه القدس العربی، س��رتیپ یحیی س��ریع، سخنگوی 
نیروهای مسلح یمن وابسته به جنبش انصاراهلل شامگاه پنج  شنبه و پس 
از اعالم آغاز عملیات نظامی جدید ائتالف متجاوز عربی به سرکردگی 
عربس��تان س��عودی علیه یمن تأکید کرد:»نیروهای ما به هدف قرار 
دادن مؤسس��ات نظامی و حاکمیتی در عمق عربستان که نوک پیکان 
تجاوز علیه یمن و ملت آن اس��ت، ادامه می دهد«. یحیی س��ریع ادامه 
داد:»هدف     هایی را تعیین کرده ایم که به مردم مظلوم و تحت س��لطه 
حکومت ظالم عربستان آسیبی نرس��د«. وی افزود:»زبان تهدید با ما 
فایده ای ندارد؛ اگر فایده داشت تجاوز دشمن تا امروز ادامه پیدا نکرده 
بود. دشمن فقط یک گزینه دارد و آن توقف تجاوز و لغو محاصره است«. 
این مقام یمنی در ادامه خاطرنشان کرد:»ملت یمن از گرسنگی و قحطی 
نخواهند مرد. ما گزینه های متعددی داریم که هنوز اعالم نکرده ایم. ادامه 
تجاوز و محاصره به معنای ادامه پاسخگویی ماست که به لطف خداوند 
اقدامات گذشته ما تأییدی بر سخنان امروز به حساب می آید«. انصاراهلل 
یمن در یک سال گذش��ته دهها حمله موش��کی و پهپادی به مناطق 
مختلف عربستان داشته است و هشدار داده که در صورت ادامه جنگ از 
سوی ائتالف سعودی، صد    ها منطقه در عربستان و امارات را مورد هدف 
قرار خواهد داد. هش��دار یمنی    ها به هدف ق��رار دادن مراکز حاکمیتی 
سعودی پس از آن انجام شد که رسانه های یمنی گزارش دادند که ائتالف 
عربی تحت امر عربستان حمالت هوایی شدیدی به استان های مأرب، 
صنعا، حجه و الجوف در یمن داشته اس��ت. به گزارش شبکه المسیره، 
جنگنده های ائتالف عربی ۲۲ حمله هوایی به اس��تان مأرب در شمال 
شرق یمن داشته و دو شهرس��تان العبدیه و ماهلیه در جنوب مأرب را 
هدف قرار دادند. ائتالف عربی تحت امر عربستان همچنین حمالتی به 
استان صنعا در مرکز یمن داشته که پیش از این حمالت نیز، ۳۹ حمله 
هوایی به پایتخت و مناطق اطراف آن داشت. استان حجه در شمال غرب 
یمن نیز در معرض سه حمله ائتالف عربی قرار گرفت. ائتالف سعودی دو 

حمله هوایی نیز به استان الجوف در مرز با عربستان داشت. 

آماده باش فلسطینیان برای نبرد مسلحانه با صهیونیست ها
گروه  هاي مقاومت فلسطیني: پاسخ اجرایي شدن طرح الحاق را با نبرد مسلحانه و انتفاضه خواهیم داد

و  ام�ا  به رغ�م    گزارش  یک
اگر   های�ی که در 
اجرای طرح الحاق کرانه باختری مطرح ش�ده 
اس�ت، طرف های مقاومت در فلسطین تأکید 
کرده اند در صورت اجرایی شدن این طرح که از 
آن به عنوان نوعی اعان جنگ یاد می ش�ود، 
متحد شده و در قالب نبرد مسلحانه و خروش 
مردمی )انتفاضه( به این اقدام صهیونیست    ها 

واکنش نشان می دهند. 
قرار بود طرح الح��اق ۳۰ درصدی کرانه باختری 
از چهار   شنبه گذشته اجرایی شود اما در پی موج 
مخالفت    ها در فلسطین و در عرصه جهانی، اجرایی 
کردن آن به تعویق افتاد. ب��ا این حال طرف های 
فلس��طینی عزم خود را جزم کرده اند در صورت 
اجرایی شدن طرح یاد ش��ده به آن پاسخ قاطعی 
دهند. حازم قاسم، س��خنگوی جنبش مقاومت 
اسالمی فلسطین )حماس( در این مورد به شبکه 
خبری روسیا الیوم گفت: »الحاق کرانه باختری در 
واقع تالشی برای شکست دادن اراده ملت فلسطین 
و جلوگیری از شرکت مردم فلسطین در رویارویی 
فراگیر است. البته همه تالش های شکست خورده 
اسرائیل به نتیجه نخواهد رس��ید. ما در جنبش 
حماس و نوار غزه، در خط مقدم فعالیت های ملی 
و مقاومت فراگیر در برابر طرح استعماری الحاق 

کرانه باختری به اسرائیل خواهیم بود.«
س��ائد الس��ویرکی، خبرنگار روس��یا الیوم ضمن 
اشاره به یکی از تونل های فلسطینیان که در آنها 
مهم��ات و تجهیزات نظامی نگهداری می ش��ود، 
گفت: »آماده باش ش��اخه های نظامی در نوار غزه 
با طرح الحاق مرتبط است. این در حالی است که 
اس��رائیل در اقدامی پیش دستانه حمالت هوایی 
علیه پایگاه های گردان های مس��لح فلسطین را 
به اجرا در م��ی آورد و نیرو های اس��رائیلی نیز در 
داخل نوار غزه حمالت نظامی انجام می دهند. اما 
شرایط عمومی در نوار غزه به گونه ای است که این 
منطقه خود را برای درگیری جدیدی با اسرائیل 

آماده خواهد کرد.« یکی از نیروهای فلسطینی در 
مصاحبه با شبکه روس��یه الیوم با تأکید بر مقابله 
مسلحانه با طرف اسرائیلی گفت: »ما اتاق عملیات 
مشترک هس��تیم، پاس��خ واحد و یکپارچه ای به 
اس��رائیل خواهیم داد و همه گردان های مقاومت 
تحت فرماندهی اتاق عملیات گردان های مقاومت 
عمل خواهند کرد و دستور پاسخ اسرائیل از اتاق 
عملیات مشترک داده خواهد شد. « یکی دیگر از 
رزمندگان فلسطینی نیز گفت: »این موشک    ها به 
سمت دشمن نشانه گرفته شده است و در صورتی 
که هرگونه حماقتی از س��وی اس��رائیل مشاهده 
شود، ش��هرک های صهیونیست نشین هدف قرار 
خواهد گرفت و در این زمینه شهرک های دور یا 

نزدیک به نوار غزه تفاوتی نخواهند کرد.«
 استفاده از مقاومت مردمی برای مقابله با 

اجرای الحاق
محمود الزهار از رهبران جنبش حماس فلسطین 
در راستای اتحاد برای آزادسازی فلسطین گفت 
که حم��اس قصد دارد دس��ت خود را به س��مت 
تش��کیالت خودگردان و جنبش فتح دراز کند تا 
بتواند اصول جدیدی را تدوی��ن کند.  به گزارش 
شبکه المنار وی ضمن درخواس��ت برای تعیین 
هدف اصلی سازمان آزادیبخش فلسطین و کنار 
گذاشتن توافقنامه اسلو، تأکید کرد: »امروز باید 
همان الگویی را در کرانه باختری اجرایی کرد که 
پیش تر در غزه پیاده شده بود. باید با تکیه بر اصول 
جدید، برنامه ای برای آزادس��ازی واقعی تدوین 
کنی��م.« از این رو صالح الع��اروری، معاون رئیس 
دفتر سیاسی جنبش حماس و جبریل الرجوب، 
دبیرکل کمیته مرکزی فتح ب��رای مقابله با رژیم 
صهیونیس��تی با هم دیدار کردن��د. عباس زکی، 
عضو کمیته مرکزی جنبش فتح فلسطین درباره 
این دیدار گفت که چنین دیداری دریچه ای برای 
مصالحه بی��ن گروه های فلس��طینی و در نتیجه 
مرتب کردن وضعیت داخلی فلس��طین اس��ت و 
برای مقابله با طرح اشغال بخش های گسترده ای از 

کرانه باختری توسط صهیونیست   ها باید از مقاومت 
مردمی استفاده کرد. 

 نگرانی تل آویو از ترکیب مقاومت مسلحانه 
با انتفاضه 

رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از نفوذ نیرو های 
مقاومت فلسطین از طریق دریا به مناطق اشغالی 
از نوار غزه تا اسرائیل، س��اخت سد دریایی را آغاز 
کرد. جوالی ۲۰۱۴، برای اولی��ن بار یگان رزمی 
دریایی وابس��ته به تیپ های القس��ام توانست به 
پایگاه نظامی زکیم واقع در سواحل عسقالن، در 
شمال نوار غزه، حمله کند، به طوری که پس از آن 
هر چهار نیروی حماس به شهادت رسیدند. آنها 
موفق شدند تلفاتی را به ارتش اسرائیل وارد کنند. 
امیر بحبوط، تحلیلگر امور نظامی به نقل از منابع 
امنیتی و نظامی گفت: »فرماندهان نظامی حماس 
از جمله محمد ضی��ف، مروان عیس��ی و یحیی 
السنوار که شخصاً بر این پروژه، به عنوان یک پروژه 
راهبردی نظارت دارند، تالش زیادی را برای ایجاد 
آمادگی باال جهت اجرای حمالت آتی ضد اسرائیل 
که از طریق دریا به اجرا درآی��د انجام می دهند. 
جنبش حماس توانست توانایی های راهبردی را 

در دریا توسعه دهد. خطر نیروی دریایی حماس 
همانند خطر تونل های حفاری شده به دست این 
جنبش اس��ت و یک تهدید استراتژیک محسوب 

می شود.«
یک منبع نظامی رژیم صهیونیستی که نامش فاش 
نشد هم در تشریح فعالیت فلسطینیان گفت: »آنها 
در سال های گذشته سعی کرده اند نیروی دریایی 
اسرائیل را از طریق منفجر کردن برخی قایق    ها به 
چالش بکشند و از سال ۲۰۰۴ این نیروی دریایی در 
طول شبانه روز توانایی های فنی خود را افزایش داده 
است تا در یافتن هرگونه فعالیت خصمانه در قلب 
دریا مهارت داشته باشد.«  وی افزود: »نیروی دریایی 
اسرائیل سنسور    هایی زیر آب مستقر کرده است که 
می توانند در زمان تهدید، هشدار دهند و همچنین 
موارد را یادداشت می کند تا تهدیدات را شناسایی 
و غواصان را مش��خص کند و نفوذ تکاوران دریایی 
حماس را به نام قورباغه های انسانی رصد می کند.«

 الحاق؛ نقض توافق ه�ای جهانی و حقوق 
فلسطینیان است

به موازات انتقادهای داخلی، موج انتقادهای جهانی 
از طرح اشغال کرانه باختری ادامه دارد. با این حال 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
همچنان تأکید دارد در راس��تای پیشبرد اعمال 
حاکمیت تل آویو بر کرانه باختری اجرایی شدن 
این طرح را پیگی��ری کند.  به گ��زارش روزنامه 
رأي الیوم کری��س فن هولن، س��ناتور دموکرات 
امریکایی در انتق��اد از برنام��ه وی گفت:»اقدام 
اس��رائیل در الح��اق اراضی فلس��طین تفاهمات 
موجود میان امریکا، اس��رائیل و فلس��طینی    ها را 
از بین می برد.«  االزهر مصر نیز روز پنج  ش��نبه با 
صدور بیانیه ای ضمن هشدار به رژیم صهیونیستی 
با اعالم فرصت طلبی این رژیم از مش��غول بودن 
جهان به وی��روس کرونا، تأکید ک��رد: »تصمیم 
اسرائیل برای الحاق بخش    هایی از کرانه باختری 
تهدی��دی جدی ب��رای صلح در منطق��ه و نقض 
صریح و آش��کار قوانین و معاه��دات بین الملل و 
حقوق ملت مظلوم فلس��طین اس��ت.«  االزهر از 
جامعه بین الملل خواست به مسئولیت های خود 
در قبال ملت فلسطین عمل کند و اتحادیه عرب 
و س��ازمان همکاری اس��المی نیز نشست    هایی 
فوری را به منظور مقابله با این طرح اش��غالگرانه 
و توطئه های صهیونیس��تی برگ��زار کنند.  طرح 
الحاق، اعتراض واتیکان را هم به دنبال داش��ت. 
پیترو پارولین، وزیر امور خارجه واتیکان، گالیستا 
گینگریچ، سفیر امریکا و اورن دیوید، سفیر رژیم 
صهیونیستی را احضار و درباره اقدامات یکجانبه ای 
که می تواند تالش برای س��ازش فلسطینی   ها با 
رژیم صهیونیستی و وضعیت حساس خاورمیانه را 
به مخاطره اندازد، ابراز نگرانی کرده است. واتیکان 
همچنین از دو طرف خواس��ت ه��ر کار ممکن را 
برای ازس��رگیری روند مذاکرات مستقیم برپایه 

قطعنامه های سازمان ملل انجام دهند. 
سیمونِتا سوماروگا، رئیس جمهور سوئیس نیز 
روز پنج  ش��نبه با صدور بیانیه ای ضمن محکوم 
کردن طرح اش��غال کرانه باختری، خواس��تار 
بازنگری در اجرای این طرح شد. در این بیانیه 
با تأکید ب��ر اینکه س��وئیس هیچ گونه تغییری 
را در اراض��ی منطقه که م��ورد توافق دو طرف 
)فلسطینیان و صهیونیست ها( نباشد نمی پذیرد، 
آمده اس��ت: »سوئیس نگران اس��ت که چنین 
اقدام��ی منجر ب��ه واکنش های خش��ونت بار و 

بی ثباتی منطقه شود.«

رس�یدن ش�ش نفتکش و محمول�ه ایرانی به 
حیاط خلوت امریکای التین خون واش�نگتن 
را به ج�وش آورده؛ وزارت خزانه داری امریکا 
سه هفته قبل ۱۲5کش�تی و نفتکش مرتبط با 
ایران را در فهرس�ت تحریم های منع اش�اعه 
هم ق�رار داد و حاال ه�م وزارت دادگس�تری 
امریکا ، دس�تور مص�ادره محموله های چهار 
نفتکش جدی�د ایران�ی را صادر ک�رده که به 
س�مت ونزوئا در حال حرکت هستند. هنوز 
دولت امری�کا اعام نک�رده که ای�ن حکم را 
چطور اج�را خواهد ک�رد ولی ای�ران پیش از 
این در باال    ترین س�طوح هش�دار داده که اگر 
نفتکش های ایرانی از سوی امریکایی     ها تهدید 
ش�وند، ایران نیز مقابله به مث�ل خواهد کرد. 
به گزارش »ج��وان«، ۲۴ م��ه ۲۰۲۰، نفتکش 
فورچون اولین نفتکش ایرانی، به رغم همه خط 
و نش��ان    ها و تهدید  غیر رس��می دولت امریکا، 
با رادارهای روش��ن به س��واحل ونزوئال بوس��ه 
زد تا رخن��ه تهران به حریم امنیتی واش��نگتن 
بیش از پیش روشن ش��ود. بعد از این نفتکش، 
نفتکش هاي ایرانی دیگر به نام های »فاکسون«،  
»پتونیا«، »فارس��ت« و »کالول« به س��واحل 
ونزوئال رس��یدند و ی��ک نفتکش دیگ��ر به نام 
گلس��ان هم حامل قطعاتی ب��رای ادامه تعمیر 
پاالیشگاه های ونزوئال به سواحل ونزوئال رسید. 
حاال به فاصله ۴۵ روز بعد از رس��یدن فورچون، 
عده ای از دادستان های فدرال امریکا شکوائیه ای 
تنظیم و آن را به دادگاه منطقه کلمبیا تحویل 
داده اند تا محموله سوخت چهار نفتکش جدید 

ایران که در حال حرکت به سمت ونزوئال هستند 
مصادره ش��ود. تنظیم کنندگان این ش��کوائیه 
مدعی اند که چهار فروند نفتک��ش ایرانی عازم 
ونزوئال هستند که مجموعاً بالغ بر ۱/۱ میلیون 
بش��که بنزین با خ��ود حمل می کنن��د. جیمز 
بوسبرگ، قاضی فدرال امریکا هم روز پنج  شنبه 
حکم به توقیف این چهار نفتکش به نام های بال، 
برینگ، پاندی و لون��ا داد؛ حکمی که اگر دولت 
امریکا قصد اجرای آن را داشته باشد، می تواند 
تنش    ها بین تهران و واش��نگتن را تشدید کند. 
پیش از این حس��ن روحانی، رئیس جمهور در 
جریان اع��زام پنج نفتکش اولیه ب��ه ونزوئال در 

تماس تلفنی با ش��یخ تمیم بن حمد آل ثانی، 
امیر قطر هشدار داده بود:» اگر نفتکش های ما 
در دریای کارائیب یا در هر کجا از جهان از سوی 
امریکایی    ها دچار مشکل ش��وند، متقابال برای 
آنها مشکل به وجود خواهد آمد.«  چهار نفتکش 
جدید تحت پرچم لیبریا حرکت می کنند و در 
حال انتقال س��وخت ایران به ونزوئال هس��تند . 
دادستان های امریکایی در ش��کایت خود ادعا 
کرده اند که تاجری ایرانی به نام محمود مدنی پور 
ارس��ال این محموله های بنزین ب��ه ونزوئال را 
ت��دارک دیده و ت��الش کرده با جع��ل مدارک 
تحریم های امریکا را دور بزند. بی بی س��ی ادعا 

کرده که این چهار نفتک��ش آخرین بار بیش از 
یک ماه پیش در دریای مدیترانه دیده شده اند و 
پس از آن دستگاه های ناوبری شان خاموش شده 
است. مشخص نیست که حکم قاضی امریکایی 
تا چه میزان امکان اجرایی شدن داشته باشد، به 
خصوص که تاکنون دول��ت امریکا هم موضعی 
درباره اجرا یا اجرا نشدن آن از خود ابراز نکرده 
است. یورونیوز از قول حقوقدانان نقل کرده که 
هرچند حکم جدید قاض��ی امریکایی ضمانت 
اجرایی دارد، ب��ا این حال احتم��االً تنها زمانی 
می تواند عملی شود که نفتکش     ها وارد آب های 
امریکا شوند. با این حال گفته می شود این حکم 
می تواند کشور    ها را نیز ترغیب کند تا در توقیف 
این نفتکش     ها همکاری کنند. یک س��ال پیش 
امریکا تالش کرد نفتکش ایران��ی گریس۱ را، 
که به آدریان دریا تغییر ن��ام داد، مصادره کند، 
اما ای��ن نفتکش پس از مدت��ی توقیف در تنگه 

جبل الطارق آزاد شد و به سوریه رفت. 
رویترز حکم قاضی بوسبرگ را جدید    ترین اقدام 
دولت دونالد ترامپ برای افزایش فشار اقتصادی 
بر ایران و ونزوئال به عنوان دو دشمن امریکا تعبیر 
کرده اس��ت. وزارت خزانه داری امریکا هم حدود 
۱۰روز پیش پن��ج ناخدای نفتکش ه��ای مورد 
استفاده برای انتقال بنزین ایران به ونزوئال را در 
فهرست تحریم های خود قرار داد. دو هفته پیش 
هم با درخواست امریکا یک بازرگان کلمبیایی-
ونزوئالیی که گفته     می شد به دور زدن تحریم     ها 
کمک می کرده و راهی ایران بود در دماغه س��بز 

بازداشت شد. 

قاضی کلمبیا حکم به توقیف 4 نفتکش ایران داد

قیچی قضای امریکا برای دوختن درز کارائیب

پیروزی پوتین
 در همه پرسی تمدید قدرت تا سال ۲۰۳۶

کمیس�یون مرکزی انتخابات روسیه پس از ش�مارش ۱۰۰ درصد 
آرای اخذ ش�ده اعام ک�رد، 77/9۲درص�د از اتباع این کش�ور 
از اصاحات قان�ون اساس�ی حمایت کردن�د. با این می�زان رأی 
به دس�ت آم�ده رئیس جمهور روس�یه در همه پرس�ی ک�ه به او 
اج�ازه مان�دن در ق�درت ت�ا ۲۰۳۶ را می ده�د نیز پیروز ش�د. 
بنابر گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، قانون اساسی اصالح شده همچنین 
برخی اصالحات اصلی از جمله اصول اجتماعی نظیر ایمان به خدا و ازدواج 
به عنوان تنها مجوز قرار گرفتن زن و م��رد در کنار یکدیگر و مخالفت با 
ازدواج همجنسگرایان را تقویت می کند. اصالحات پیشنهاد شده همچنین 
از حاکمیت و تمامیت ارضی روسیه حفاظت و هرگونه تالش یا درخواست 
برای واگذاری بخشی از خاک این کشور را ممنوع می کند.  اتحادیه اروپا 
صحت این انتخابات را زیر سؤال برده است. پیتر استانو، سخنگوی اتحادیه 
اروپا پنج  ش��نبه گفت: »گزارش    هایی درباره ادعای تخلف در رأی گیری 
دریافت کرده ایم؛ از جمله وادار کردن مردم به رأی دادن، رأی دادن دوباره 
افراد، نقض محرمانه ماندن رأی و خشونت پلیس علیه یک خبرنگار ناظر. 
انتظار داریم که به این گزارش    ها رسیدگی شود زیرا اینها اتهام    هایی جدی 
است.« همه پرسی سراسری روس��یه درباره اصالحات قانون اساسی این 
کشور نخست قرار بود ۲۲ آوریل س��ال جاری میالدی برگزار شود اما در 
پی شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد. سرانجام والدیمیرپوتین اعالم کرد 
که این همه پرس��ی اول جوالی )۱۱ تیرماه( برگزار می شود. کمیسیون 
برگزاری انتخابات تصمیم گرفت همه پرسی به جای آنکه در یک روز برگزار 

شود به مدت یک هفته ادامه داشته باشد. 

ی�ک منب�ع نظام�ی رژی�م 
صهیونیستی: »فلسطیني ها 
در س�ال های گذشته سعی 
کرده ان�د نی�روی دریای�ی 
اس�رائیل را از طریق منفجر 
ک�ردن برخ�ی قایق    ه�ا به 
چال�ش بکش�ند و از س�ال 
۲۰۰4 این نیروی دریایی در 
طول شبانه روز توانایی های 
فنی خ�ود را افزای�ش داده 
اس�ت تا در یافت�ن هرگونه 
فعالی�ت خصمان�ه در قلب 
دریا مهارت داش�ته باشد.«


