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  گزارش  2

تحرکات امريکا
 براي رويارويي ارتش با حشدالشعبي 

مذاک�رات دولت عراق ب�ا امریکا در حال به ثمر نشس�تن اس�ت، 
البته به ضرر عراقی ه�ا. برخی از اعضای تیپ ۴۵ حشدالش�عبی 
موسوم به کتائب حزب اهلل بامداد جمعه از سوی نیروهای سازمان 
مبارزه با تروریسم عراق بازداشت شده بودند و هرچند همان روز 
آزاد ش�دند اما این حادثه نش�ان داد که جریان نزدیک به امریکا 
که به بخش    هایی از دولت و نیروهای مس�لح عراق نفوذ کرده اند، 
امیدوارن�د ب�ا قدرت نمایی خ�ود مقاوم�ت را به انفعال بکش�ند. 
به گزارش »جوان« بعد از آنکه گروه های مقاومت عراق هشدار دادند در 
صورت آزاد نشدن نیروهای بازداشت شده به نیروهای خود برای نبرد 
همه جانبه علیه اشغالگران فراخوان می دهند، یک منبع آگاه در بغداد 
به ایرنا گفت که اعضای کتائب حزب اهلل سحرگاه روز جمعه آزاد شدند. 
وبگاه السومریه نیوز نخستین رسانه عراقی است که خبر آزادی نیروهای 
کتائب حزب اهلل را در ساعت ۱۰:۲۹ صبح جمعه به وقت بغداد )۱۱:۵۹ 
به وقت تهران( منتشر کرد.  این وبگاه هم به نقل از یک منبع امنیتی در 

عراق اعالم کرد که دستگیرشدگان حوادث بامداد جمعه آزاد شدند. 
بر اساس اعالم س��ومریه نیوز افراد بازداشت ش��ده از سوی فرماندهی 

عملیات مشترک آزاد شده اند. 
منابع عراقی بامداد جمعه خبر دادند که نیروهای مبارزه با تروریس��م 
عراق )زیر نظر امریکا( به مقر کتائ��ب حزب اهلل در منطقه الدوره بغداد 

حمله و ۱۳نفر از اعضای کتائب را بازداشت کردند. 
خبرگزاری ملی نینا با انتشار بیانیه س��ازمان مبارزه با تروریسم عراق 
بدون نام بردن از اسم این گروه نوشت که در عملیات شبانه در جنوب 

بغداد ، ۱۳عنصر مسلح از سوی نیروهای این سازمان دستگیر شدند. 
در این بیانیه آمده است که نیروهای این سازمان، ۱۳ عنصر مسلح را در 

منطقه الدوره در جنوب بغداد دستگیر کردند. 
یک مقام عراقی به خبرگزاری فرانسه گفت: » براساس اطالعات امنیتی، 
یک واحد سی تی اس )نیروهای ضدتروریستی عراق( با یورش به یک 
پایگاه مورد استفاده تیپ ۴۵، س��ه راکت انداز را ضبط و ۱۳ جنگجو را 

دستگیر کرده است.«
س��ازمان مبارزه با تروریس��م یکی از یگان های مس��تقل در نیروهای 
مسلح عراق است که پس از سقوط رژیم صدام در سال ۲۰۰۳ با کمک 
و زیر نظر امریکا شکل گرفت و به عنوان یکی از نیروهای زبده نظامی 
عراق شناخته می شود.  مصطفی کاظمی، نخس��ت وزیر جدید عراق، 
ماه پیش عبدالوهاب س��اعدی را که سال گذشته به س��بب ارتباط با 
برخی س��فارتخانه های خارجی در حال منتظر خدمت قرار داده بود، 
دوباره به فرماندهی این نیرو منصوب کرد ت��ا روابط تنگانگ این نیرو 

با امریکا احیا شود.
در پی نخس��ت وزیری کاظمی، امریکا و عراق به تازگی گفت وگوهای 
استراتژیک را برای تنظیم روابط خود شروع کرده اند که به رغم خواست 
ملی برای اخراج امریکایی    ها از منطق��ه، آنچه از مواضع تیم مذاکراتی 
و خروجی مذاکرات ب��ر می آید، تثبیت حضور امریکا در عراق اس��ت. 
حمله به کتائب را شاید بتوان از تازه     ترین تحوالت پس از دور اول این 
مذاکرات خواند که اخیراً برگزار شد.  با این حال بی بی سی مدعی شده 
است که سخنگوی نیروهای ائتالف به خبرنگارش گفته که هیچ نیروی 
امریکایی یا ائتالف در عملیات جمعه حضور نداش��ته اس��ت.  کتائب 
حزب اهلل در واکنش به ای��ن اقدام نیروهای امنیتی که گفته ش��ده به 
دستور مصطفی الکاظمی صورت گرفت، نخست وزیر عراق را عامل و 

مزدور امریکا خواند. 

1۵

 انتقاد عمران خان از بدخواهان روابط ایران و عربستان
نخس��ت وزیر پاکس��تان گفت که بدخواهان روابط ایران و عربس��تان 
خواستار تش��دید اختالفات و درگیری هس��تند.  عمران خان با اشاره 
به تالش های کش��ورش برای تنش زدایی در منطقه و یادآوری روابط 
نزدیک و همسایگی با جمهوری اس��المی ایران و تعامالت پاکستان با 
عربستان، در مورد نقش آفرینی در جهت تنش زدایی گفت: ما مفتخر 
به انجام تالش         برای کاهش تنش در منطقه هستیم. بدخواهان روابط 

ایران و عربستان درصدد تشدید این اختالفات هستند.«
-----------------------------------------------------

 ادامه رایزنی  های ایران و روسیه درباره سوریه
وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه گفت که کاظم جاللی و سرگئی 
ورش��ینین، معاون وزیر خارجه روس��یه درخصوص اوضاع س��وریه و 
پیرامون آن مذاکره کردن��د.  به گزارش ایرنا، مح��ور این گفت وگوی 
تلفنی، کمک به حل و فصل سیاسی مسائل سوریه بر اساس قطعنامه 

۲۲۵۴ شورای امنیت و کمک های انسانی به مردم سوریه بود. 
-----------------------------------------------------

  آلمان برای اقدام علیه تحریم های امریکا آماده می شود
آلمان در حال بررس��ی اقدامات متقابل علی��ه تحریم های احتمالی و 

اضافی امریکا در مورد خط لوله گازی نورد استریم ۲ است. 
تدابیر امری��کا می تواند به ش��رکت        ها و بانک های آلمان��ی و اروپایی و 
همچنین آژانس های دولتی آس��یب بزند. بنابر گزارش شبکه خبری 
بلومبرگ به نقل از دو مقام آلمانی، دولت آنگال مرکل در حال بررسی 

اقدام هماهنگ با اتحادیه اروپا در این باره است. 
-----------------------------------------------------

 ژاپن از استقرار سامانه دفاعی امریکا صرف نظر کرد
وزیر دفاع ژاپن گفت که دولت این کشور طرح استقرار سامانه موشکی 

زمینی امریکا در استان های یاماگوچی و آکیتا را لغو کرده است. 
به گزارش ژاپن تودی، کونو تارو که پیش تر اعالم کرده بود طرح استقرار 
این سامانه متوقف شده است در نشست شورای امنیت ملی با حضور 
آبه شینزو، نخس��ت وزیر و برخی از اعضای کابینه، گفت که این شورا 
در مورد این موضوع گفت وگو کرده و تصمی��م گرفته که این برنامه را 
کاًل لغو کند و با توجه به اوضاع کنونی در دریای چین ش��رقی، تمرکز 
ناوشکن های مجهز به ایجیس تنها بر دفاع موشکی از لحاظ امنیت ملی 

هوشمندانه نخواهد بود. 
-----------------------------------------------------

 همکاری صهیونیست        ها و امارات در سایه کرونا
امارات در ادامه عادی سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی اعالم کرد 
دو شرکت خصوصی این کشور پروژه های پزش��کی مشترکی را با دو 

شرکت اسرائیلی در راستای مقابله با کرونا آغاز کرده اند. 
خبرگزاری وام در بیانیه ای اعالم کرد: »در سایه شیوع کرونا در جهان 
که ایجاب می کند تمام کش��ور       ها تالش ش��ان را در زمینه پژوهش و 
تکنولوژی و یافتن واکسن افزایش دهند دو شرکت خصوصی امارات با 
دو شرکت اسرائیلی پروژه های مشترکی را در زمینه پزشکی و مبارزه 

با کرونا آغاز کرده اند.«
-----------------------------------------------------

 نیروهای حفتر خواستار حمایت کشورهای عربی شد
ارتش ملی لیبی به رهبری خلیفه حفتر از کشورهای عربی خواست 
در مقابله با ترکیه از این نیرو       ها حمایت کنند.  به گزارش روس��یا 
الیوم، احمد المسماری، س��خنگوی ارتش ملی لیبی در بیانیه ای 
اعالم کرد: » ما از کش��ورهای عربی و همجوار و بقیه کش��ورهای 
جهان که برای صلح ت��الش می کنند می خواهی��م در حمایت از 
ارتش ملی لیبی در جنگ سرنوشت سازش علیه تروریسم و تقویت 
مبارزه با اس��تعمار تردید نکنند. جنگ نیروهای ارتش ملی علیه 
تروریس��م و طمع ورزی ترکیه تا زم��ان آزادی کامل خاک لیبی 

متوقف نخواهد شد.«

آتش امريکا درکوره اختالفات چين و هند 
همزم�ان با ادام�ه تنش های چی�ن و هن�د، وزیر خارج�ه امریکا 
تصمی�م  ک�ه  مداخله جویان�ه مدع�ی ش�د  اظهارات�ی  در 
ب�رای خ�روج نظامی�ان ای�ن کش�ور از آلم�ان در راس�تای 
دف�ع تهدید ه�ای چی�ن علی�ه هن�د ص�ورت گرفت�ه اس�ت. 
امریکا که از ماه    ها پیش جنگ تجاری با چین را شروع کرده است، اکنون 
رویارویی نظامی با این کشور را نیز در دستور کار قرار داده  است. به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا روز پنج  شنبه طی 
اظهاراتی در نشست بروکسل که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، بار 
دیگر به اتهام زنی علیه چین پرداخت. پمپئو در این سخنرانی خود مدعی 
شده که تصمیم امریکا برای کاهش نظامیان خود در آلمان با هدف مقابله 
با تهدید     ها شامل تهدید های چین علیه هند و آسیای جنوبی است. وزیر 
خارجه امریکا در ادامه اظهارات مداخله جویانه خود درباره روابط پکن و 
دهلی نو، چین را تهدیدی برای چندین کشور آسیایی برشمرده است. 
این اظهارات پمپئو درحالی مطرح می شود که اوایل ماه ژوئن و در پی باال 
گرفتن تنش     ها میان واشنگتن و برلین بر سر موضوع هزینه نظامی، ترامپ 
تصمیم کاهش نیرو های امریکایی در آلمان را اتخاذ کرد. رئیس جمهور 
امریکا با بیان این موضوع که آلمان موفق به اختصاص ۲ درصد از تولید 
ناخالص خود به ناتو نشده، تصمیم به خارج کردن ۱۰ هزارنفر از نظامیان 
امریکایی از آلمان گرفت. ب��ا این وجود پمپئو در ادام��ه اتهام زنی های 
خود به چین، خروج نظامیان امریکایی از آلمان را به تالش برای مقابله 
با تهدید های چین نس��بت داده اس��ت. چند روز پیش هم رسانه های 
امریکایی گزارش دادند که امریکا ۳7۵ هزار نیروی خود را به شرق آسیا 
اعزام کرده است تا با سیاست های چین در این منطقه مقابله کنند. اخیراً 
درگیری     هایی میان نظامیان چین و هند در مناطق مرزی میان دو کشور 
روی داد که در پی این درگیری ها، ارتش هند گفت که ۲۰ نفر از نظامیان 
این کشور جان خود را از دست داده اند. هند مراقب مستقر شدن سربازان 
چینی در شرق شهر لداخ بوده و همچنین یگان های نظامی بیشتری را در 
آنجا مستقر می کند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، منابع نظامی ادعا 
می کنند دهلی نو در تالش است به این شکل از ادامه حمله پکن در منطقه 
دپسنگ برژ جلوگیری کند. به گفته آنها ، پیش از این ارتش چین دو لشکر 
در الداخ مستقر کرده بود. سربازان چینی همچنین در حال ایجاد اردوگاه 

جدید و پاسگاه هایی در دره رودخانه گالوان هستند. 

هواپيماهای جاسوسی امريکا
 بر فراز دريای چين در سايه تحريم پکن

واش�نگتن روز پنج  ش�نبه پکن را به دلیل قانون امنیت ملی این 
کش�ور در هنگ کن�گ تحریم ک�رد و در هم�ان روز هواپیماهای 
جاسوس�ی امری�کا بر ف�راز دری�ای چی�ن ب�ه پ�رواز درآمدند. 
امریکا و متحدان این کش��ور می گوین��د که قانون امنی��ت ملی چین در 
هنگ کنگ، ضمن ضربه به دموکراس��ی، اس��تقالل این منطقه را از بین 
می برد. مجلس سنای امریکا روز پنج  شنبه با تکیه بر این موضع گیری، طرح 
تحریم چین را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، افراد و بانک     هایی که به 
چین در اجرای قانون جدید امنیت ملی این کش��ور کمک کنند، تحریم 
می شوند. امریکا فهرستی نزدیک به ۲۰ ش��رکت چینی از جمله شرکت 
بزرگ مخابراتی و ارتباطی هواوی تهیه کرده است که به اعتقاد این کشور با 
بخش های نظامی در چین ارتباط دارند و این راه را برای تحریم و جلوگیری 
از فعالیت آنها هموار می کند.  این در حالی است که مقامات پکن که امریکا را 
عامل اصلی ناآرامی     ها در هنگ کنگ می دانند، تأکید کرده اند که این قانون 
فقط باعث می ش��ود دخالت های خارجی در امور هنگ کنگ قطع شود. 
سخنگوی دفتر وزارت امور خارجه چین در هنگ کنگ نیز تأکید کرد که 
برخی افراد به بهانه حقوق بشر و حاکمیت قانون، درباره امور داخلی چین 
داوری نامناسبی داشته اند اما این افراد نمی توانند پیشداوری های گستاخانه 
و ماهیت دخالت     هایی را که با سوءنیت در امور داخلی سایر کشور    ها انجام 
می دهند، کتمان کنند.  واشنگتن در شرایطی پکن را هدف تحریم قرار داده 
است که دو فروند هواپیمای جاسوسی و یک فروند هواپیمای سوخت رسان 
این کشور بر فراز دریای چین جنوبی رصد شده اند. بنابر اعالم منابع خبری 
این هواپیماها، بعدازظهر روز پنج  شنبه بر فراز آبراه »باشی« در نزدیکی تنگه 
تایوان به پرواز درآمده اند. یک پژوهشکده وابسته به دانشگاه پکن هم پرواز 
سه هواپیمای جنگی امریکایی را روز پنج  شنبه بر فراز کانال باشی و دریای 
جنوبی چین تأیید کرده است. در این گزارش آمده است که اقدامات نیروی 
 )PLA( هوایی ایاالت متحده باعث ش��ده ارتش آزادیبخ��ش خلق چین

فعالیت خود را در منطقه افزایش دهد. 

برچسب »بی ثبات ساز«رئیس جمهور امریکا روی طرح دموکرات  ها برای اصالح ساختار پلیس 

ترامپ: وضع 20 شهر امريکا  از گواتماال هم وخيم تر است

ر  ئیس جمه�و ر   گزارش  یک
امری�کا دوبار در 
فاصله کمتر از 2۴س�اعت، وضعی�ت امنیتی 
امریکا را وخیم خوانده و گفته که 20 شهر امریکا 
اوضاع�ی بدت�ر از افغانس�تان ، هن�دوراس و 
همچنین گواتماال دارند. دونال�د ترامپ برای 
چندمین ب�ار از احتمال شکس�ت خوردن در 
انتخابات صحبت کرده و با لحنی که ناامیدی در 
آن مشخص است، گفته » همه آنچه که من انجام 
دادم ب�ه جه�ت کارم )وظیف�ه ام( ب�ود.«

به  گزارش »جوان«، روزهای چهار    شنبه و پنج  شنبه 
جمهوریخواهان دو الیحه م��وازی را برای اصالح 
ساختار پلیس در مجلس نمایندگان و سنا به جریان 
انداختند که الیحه جمهوریخواهان در همان ابتدای 
کار به بن بست خورد و الیحه دوم را هم دونالد ترامپ 
وعده کرده که سد راه آن ش��ود. جمهوریخواهان 
الیحه خود را که واکنشی به مرگ جورج فلوید است، 
از مجلس سنا به جریان انداختند که این الیحه رأی 
نیاورد. دموکرات  ها این الیح��ه را نمادین خوانده 
و گفته اند که الیحه جمهوریخواهان یک واکنش 
» بی فایده و بی نتیجه « به وحشی گری پلیس امریکا 
است. جمهوریخواهان در عوض، روز پنج  شنبه یک 
الیحه جایگزین در مجل��س نمایندگان به جریان 
انداخته و آن را تصویب کردن��د . این الیحه با ۲۳۶ 
رأی موافق در براب��ر ۱۸۱ رأی مخالف به تصویب 
رس��یده و دموکرات  ها می گویند که در مقایسه با 
طرح نمادین جمهوریخواهان، ش��امل اصالحاتی 
ملموس و عینی در قوانین و سیاست های پلیسی 
امریکا با هدف جلوگیری از س��وء رفتار های س��وء 
پلیس است ولی دونالد ترامپ این الیحه را به معنی 
»تضعیف پلیس« خوانده و گفته که اجازه اجرایی 
شدن آن را نخواهد داد. ترامپ روز پنج  شنبه بعد از 
مالقات با رئیس جمهور لهستان در یک کنفرانس 

خبری با او شرکت کرد. او در پاسخ به خبرنگاری که 
درباره طرح پیشنهادی دموکرات  ها درباره پلیس از 
او سؤال کرد، از الیحه هم حزبی های جمهوریخواه 
خ��ود در این ب��اره حمای��ت کرد و ه��دف الیحه 
پیشنهادی آنها را » همکاری با جوامع مختلف و از 
جمله جامعه پلیس« خواند ولی الیحه پیشنهادی 
دموکرات  ه��ا را باعث بی ثبات��ی و تضعیف پلیس 
خواند. ترامپ گفت ک��ه »دموکرات ها  می خواهند 
پلیس ما را تضعیف کنند. آنها می خواهند امنیت 
را در کشور ما از بین ببرند. آنها می خواهند قدرت 
را از پلیس ما بگیرند. ما نمی توانیم اجازه این کار را 
بدهیم.«  او به وضعیت دیترویت و ش��یکاگو اشاره 
کرد و گفت:»بسیاری از این شهر     ها تحت کنترل 
دموکرات  ها هس��تند. ۲۰ش��هر خطرناک تحت 
کنترل دموکرات  ها هستند. برخی از شهر های ما 
از لحاظ نرخ جرائم بدتر از هندوراس و افغانستان 
هستند. این شهر     ها در امریکا هستند و دموکرات  ها 
آنها را اداره می کنند. چپگرا ه��ای افراطی هدایت 
آنها را در دست دارند. « رئیس جمهور امریکا تأکید 
کرد:» شما شاهد وضع موجود در سیاتل هستید. 
دموکرات  ها خواهان تضعیف نیرو های حافظ قانون 
ما هستند. آنها می خواهند بیشتر نیرو های حافظ 
قانون را منحل کنن��د. آنها می خواهند پلیس ما را 
محو کنند. ما اجازه این کار را نمی دهیم. آنها فلسفه 
متفاوتی دارند. آنها خواهان مرز های باز هستند. آنها 
خواهان ایجاد شهر های امن برای تبهکاران هستند 
اما ما خواهان این موضوع نیستیم.«  دونالد ترامپ 
دیروز هم در گفت وگویی جداگانه با فاکس نیوز، به 
اوضاع بی ثبات در ش��هرهای مختلف امریکا اشاره 
کرد و گف��ت وضعیت امنیتی در ش��یکاگو بدتر از 
افغانستان است. ترامپ در این گفت وگو می افزاید 
که وضعیت ش��هرهای ما مثل دیترویت، اوکلند و 
بالتیمور خیلی بدتر از گواتماال و هندوراس است. 

وی زندگی در این ش��هر    ها را به زندگی در جهنم 
تشبیه کرده و می گوید که هفته گذشته در شیکاگو 

۶۸ نفر به قتل رسیدند. 
 یأس ترامپ از انتخاب مجدد

ترامپ در بخش دیگری از گفت وگو با فاکس نیوز 
ب��رای دومین بار ط��ی هفته های اخی��ر، احتمال 
شکس��ت خوردن در انتخابات چهار ماه آینده در 
نوامبر  را منتفی ندانست. شبکه خبری فاکس نیوز 
درب��اره مصاحبه دی��روز ترامپ نوش��ت: » به نظر 
می رس��د که وی از پیروزی مج��دد در انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ امریکا دلسرد شده 
باش��د.« ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز با وجود 
انتقاد و حمله به رقیب آتی انتخاباتی خود از حزب 
دموکرات پیش بینی کرد که بایدن برنده انتخابات 
پیش رو در امریکا باش��د. او گفت: »فردی که قادر 
به حرف زدن نیس��ت، قرار اس��ت رئیس جمهور 
شما شود، چرا که برخی از مردم شاید مرا دوست 
ندارند، همه آنچه که من انجام دادم به جهت کارم 
)وظیفه ام( بود.«  تحلیل شبکه خبری سی ان ان  نیز 
روز چهارم تیرماه با پرداختن به نقش��ه ایالت های 
امریکا که کسب آرای الکترال در انتخابات ریاست 
جمهوری پیش رو تعیین کننده نامزد پیروز است، در 
گزارشی نوشت: تجزیه و تحلیل     ها حاکی از آن است 
که ترامپ ش��انس چندانی برای کسب حد نصاب 
۲7۰ آرای الکترال در انتخابات ۲۰۲۰ امریکا ندارد 
و این چشم انداز برای وی »کاماًل کم فروغ« است. 
ترامپ حدود دو هفته قبل هم برای اولین بار گفته 
بود که در صورت شکست در انتخابات، حاضر است 
این ناکامی را بپذیرد. او در گفت وگویی با فاکس نیوز 
گفته بود: »اگر ]در انتخابات[ برنده نشوم، خب برنده 
نشده ام. می دانید، منظورم این است که کارم را ادامه 
می دهم و به چیزی های دیگر می پردازم.« نانسی 
پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان دیروز در پاسخ 

به سؤال یک خبرنگار مبنی بر اینکه آیا فکر می کند 
ترامپ در صورت شکست در انتخابات از قبول نتیجه 
امتناع خواهد کرد، این احتمال را که ترامپ نتیجه 
را نپذیرد، به کلی رد نکرد و گفت که بایستی برای 
چنین سناریویی آماده بود: » اینطور فکر نمی کنم. 
ولی من می گویم باید آماده بود. باید با اختالف برنده 
شویم، چون ]در غیر این صورت[ او تالش خواهد 

کرد صحت مسائل مختلف را زیر سؤال ببرد.«
رئیس جمهور امریکا در مصاحبه  با فاکس نیوز، جان 
بولتون، مشاور امنیت ملی سابق خود را »دیوانه« 
خطاب کرد و گفت: »او کارش را خوب انجام نمی داد. 
آدم باهوشی نبود. تیز نبود. « رئیس جمهور امریکا در 
بخش دیگری از سخنانش گفت: »او تنها کسی است 
که تا حاال دیده ام که حتی یک بار لبخند نزده. بهش 
گفتم، ج��ان تو اصاًل لبخند می زنی؟ این مس��ئله 

خودش حرف های زیادی درباره یک آدم دارد.«
 این فتنه انگیزی اوباش و اراذل است

صد    ها نفر از ساکنان شهر چارلستون در کارولینای 
جنوبی برای تماشای از میان برداشتن مجسمه یکی 
از حامیان برده داری در امریکا، از مرکز شهر، تجمع 
کردند. مقامات محلی در چارلس��تون به اجماع به 
برداشتن مجسمه جان سی کالهون، معاون اسبق 
رئیس جمهور و از حامیان برده داری از میدانی در 
مرکز ش��هر رأی دادند. در زمان اجرای این مصوبه 
صد    ها نفر از اهالی شهر برای دیدن این اتفاق تجمع 
کردند. برداش��تن این مجس��مه یکی از تازه     ترین 
تدابیری است که پس از اعتراضات علیه نژادپرستی 
و خشونت پلیس علیه سیاهان در امریکا اتخاذ شده 
است. رئیس جمهور امریکا در واکنش به دومینوی 
س��رنگونی مجس��مه    ها گفته که م��ا از پیش یک 
دستور اجرایی درباره بنا     ها داشته ایم که بر اساس 
آن افراد آسیب زننده به ۱۰ س��ال زندان محکوم 
می شوند:»ما می توانیم یک دستور اجرایی جدید تا 
پایان هفته داشته باشیم که قدرتمندتر باشد.«  وی 
افزود: » ما قوانین قدرتمندی داریم و ۱۰ سال زندان 
زمانی طوالنی است. به نظرم بس��یاری از افرادی 
که به این مجسمه     ها ضربه می زنند، نمی دانند که 
این مجس��مه برای چه در اینجا قرار دارد. « ترامپ 
همچنی��ن در توئیتی، فعاالن جنب��ش اعتراضی 
ضد نژادپرس��تی را به » خیانت « به کشور و تهدید 
به » س��وزاندن « امریکا کرد. رئیس جمهور امریکا 
نوش��ت: »رهبر جنبش » جان سیاهپوستان مهم 
است « می گوید اگر امریکا چیزی که ما می خواهیم 
را به ما ندهد پس ما این نظام را سوزانده و جای آن را 
می گیریم. این خیانت است، فتنه انگیزی و شورش 
است.«  نیوسام اخیراً در مصاحبه با فاکس نیوز تالش 
کرد توضیحات��ی را در خص��وص فراخوانش برای 
» س��وزاندن نظام امریکا « ارائه کند. نیوسام گفت: 
من گفتم اگر این کشور چیزی که ما می خواهیم را 
به ما ندهد پس ما نظام را سوزانده و آن را جایگزین 
می کنیم. درست است؟ من هم ممکن است واقعاً به 
دنبال سوزاندن نظام باشم و هم به صورت تمثیلی 
این حرف را مطرح کرده باش��م. مسئله مربوط به 
تفسیر این حرف است. ترامپ در یک توئیت دیگر 
با » اوباش « خواندن معترضان امریکایی و اشاره به 
منطقه خودمختار آنها در شهر سیاتل نوشت: » کی 
قرار است این اوباش  غارتگر و هرج و مرج طلب از به 
اصطالح منطقه خودمختار خود در سیاتل بیرون 

بیایند؟ راه بیفتید!

امریکایی   ه�ا زمان�ی ک�ه موضوع ای�ران مطرح 
بود، خود را آقای ش�ورای امنیت می پنداشتند. 
ح�اال حت�ی از هم�راه ک�ردن اروپایی   ه�ا ه�م 
عاجزن�د البته عج�ز آنه�ا در براب�ر اروپ�ا نه از 
باب�ت ش�رافت بیش�تر اروپایی هاس�ت بلکه از 
آن جهت اس�ت ک�ه اروپایی ها ترس بیش�تری 
از واکنش ه�ای ای�ران دارند، به خص�وص وقتی 
پای برجام و تمدید تس�لیحاتی به می�ان بیاید.

در نشست غیر رسمی روز پنج  شنبه امریکا با اعضای 
شورای امنیت بر سر تمدید تحریم های تسلیحاتی 
ای��ران اروپایی   ها ضمن اب��راز نگران��ی از پایان این 
تحریم   ها تأکید کردند نگرانی بزرگ ترشان واکنش 
تهران به تمدید این تحریم هاس��ت. در این نشست 
که به نوعی رایزنی امریکا ب��رای تمدید بند مربوط 
به تحریم خرید و فروش تجهیزات متعارف نظامی 
بود چین و روسیه به ش��دت از امریکا بابت خروج از 
برجام و پیشنهاد تمدید این بند انتقاد کردند و اروپا 
نیز همراهی مورد انتظار کاخ س��فید را نشان نداد.  
به این ترتیب با اینکه هفته گذش��ته گزارش آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و دبیرکل سازمان ملل برای 
نخستین بار در چند سال گذشته تحت فشار امریکا 
وارد فاز جدیدی شد و حتی گوترش انگشت اتهام را 
به سمت موشک های ایرانی در حمله به آرامکو نشانه 
رفته بود، فضای جلسه روز پنج  شنبه امریکا با اعضای 
شورای امنیت از عدم همراهی جامعه جهانی با تمدید 

تحریم های تسلیحاتی ایران حکایت می کرد.
مجید تخت روانچی، س��فیر جمهوری اسالمی ایران 
در سازمان ملل،  روز پنج  شنبه درپایان نشست شورای 
امنیت با اش��اره به ناتوانی امریکایی   ها در اقناع سایر 
اعضا به تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران در توئیتی 
نوشت: دیروز امریکا با اعضای شورای امنیت سازمان 
ملل در خصوص تداوم تحریم های تس��لیحاتی علیه 
ایران جلسه داش��ت و خواهان اتحاد شورا شد. بیانیه 

وزارت خارجه امریکا در این زمینه هیچ اش��اره ای به 
عکس العمل اعضای شورای امنیت نکرده است. شاید 
دلیل آن این باش��د که اعضا جمعاً خواس��تار اجرای 
کامل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شدند. شورای امنیت 
سازمان ملل خواس��تار پایبندی امریکا به برجام شد 
. تخت روانچی  در یک نشس��ت خبری در همان روز 
پنج  شنبه مفاد قطعنامه پیشنهادی امریکا برای تمدید 
ممنوعیت تس��لیحاتی ایران را در تض��اد با قطعنامه 
۲۲۳۱، مردود و اشتباهی ویرانگر برای شورای امنیت 
دانست و گفت: مایک پمپئو وزیر خارجه، کلی کرافت 
نماینده دائم امریکا در س��ازمان ملل متحد و برایان 
هوک نماینده ویژه امریکا در امور ایران در نشست های 
مختلف خبری و دیپلماتیک با این ادبیات سخن گفتند 

که ممنوعیت تسلیحاتی ایران »باید« تمدید شود. 
  فکر مي کنند هنوز بالمنازع اند

به گفته نماینده ای��ران، ظاه��راً امریکایی ها هنوز 
بر این باورند که قدرت بالمنازع جهانی هس��تند و 

بقیه اعضای شورای امنیت به ویژه اعضای دائم آن، 
حلقه  به گوشانی هس��تند که جز فرمانبرداری، کار 
دیگری ندارند. از این رو، هوک در نشست غیرعلنی 
و غیررسمی شورای امنیت شرکت کرد تا قطعنامه 
پیش��نهادی خود را برای ممانعت از خروج ایران از 
محدودیت موقتی تس��لیحاتی مندرج در قطعنامه 
۲۲۳۱ تشریح کند اما نتیجه آن چیزی نبود که تصور 
می کردند.  در حالی ک��ه وزیر خارجه ترامپ که این 
روز   ها برای اثبات حق امریکا در فعال کردن مکانیسم 
ماشه به سخنان اوباما و کری متشبث و مدعی شده 
اس��ت اگر این قطعنام��ه تصویب نش��ود، آنها برای 
استفاده از مکانیسم ماشه مجاز خواهند بود، نماینده 
دائم ایران در سازمان ملل متحد این گونه پاسخ داد 
که »ما همچون بسیاری دیگر بر این عقیده هستیم 
که ایاالت متحده حق قانونی برای استفاده از مکانیسم 

ماشه ندارد.«
تخت روانچی همچنین تأکید کرد: »مفاد پیش نویس 

قطعنامه امریکا برای تمدید ممنوعیت تسلیحاتی با 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در 
تضاد است و به همین ترتیب هم باید مردود دانسته 
ش��ود.« وی تصریح کرد: امریکا باید آگاه باش��د که 
قطعنام��ه ای را که خود تصویب کرده اس��ت، نقض 
می کند. این یک اش��تباه ویران کننده برای شورای 

امنیت خواهد بود که قطعنامه خود را نقض کند. 
نماین��ده دائم ای��ران در س��ازمان مل��ل متحد به 
امریکایی    ها به ویژه برای توجه به پیامدهای این کار و 
استفاده از مکانیسم ماشه هشدار داد و گفت: درباره 
مکانیسم ماشه مهم است که ایاالت متحده متوجه 
عواقب این اقدام و پیامد   هایی باشد که پس از خاتمه 

برجام خواهد داشت. این نکته بسیار مهمی است. 
تخت روانچی ب��ا تأکید بر اینکه روس��یه و چین به 
عنوان دو عضو برج��ام و دارای حق وتو در ش��ورای 
امنیت حمایت خود را از برجام، اج��رای کامل این 
توافق و قطعنامه ۲۲۳۱ بسیار صریح و روشن بیان 
کرده اند، متذکر شد: اقدام امریکا در واقع برای قوانین 
بین المللی و همچنین همکاری های آتی با شورای 

امنیت پیامد   هایی خواهد داشت. 
وی تصریح کرد: ایاالت متحده بای��د این نکته را در 
نظر داشته باش��د که پیامد   هایی همچون چگونگی 
واکنش دیگر اعضای ش��ورای امنیت با تصمیم آنها 
وجود خواهد داشت.  نماینده دائم ایران در سازمان 
ملل متحد متذکر شد: اگر برجام وجود نداشته باشد، 
ایران از محدودیت    هایی که به عنوان عضو برجام دارد، 

خالص می شود و کار خودش را انجام می دهد. 
تخت روانچی توضیح داد: این به معنای آن نیس��ت 
که از هرچیزی که برای ما در پ��س از برجام فراهم 
می شود اس��تفاده می کنیم، بلکه منظورم این است 
که این محدودیت    ها دیگر معتبر نخواهد بود. از این 
رو گزینه    هایی به ما خواهد داد تا هرآنچه را که ایران 

بخواهد، انجام دهد. 

تخت روانچي: ظاهراً امریکایی ها هنوز بر این باورند که قدرت بالمنازع جهانی هستند

انزوای امريکا در تمديد تحريم هاي تسليحاتي ايران 
گردان هاي قسام: دشمن را از الحاق 
کرانه باختری 100 بار پشيمان می کنيم

گردان های شهید عزالدین قسام ش�اخه نظامی جنبش مقاومت 
اس�المی حم�اس تأکید ک�رد ک�ه تصمی�م رژیم صهیونیس�تی 
برای الح�اق کرانه باخت�ری و منطقه اغ�وار در حقیق�ت » اعالن 
جن�گ « علی�ه مل�ت فلس�طین اس�ت و گروه ه�ای مقاوم�ت 
دش�من صهیونیس�تی را 100 ب�ار پش�یمان خواهن�د ک�رد. 
به گزارش مرکز اطالع رسانی فلس��طین، ابوعبیده، سخنگوی گردان های 
القسام روز پنج  شنبه در س��خنانی تأکید کرد که امس��ال در سالروز این 
عملیات، ش��اهد وضعیت خطرناکی هس��تیم که دش��من صهیونیستی 
می خواهد بزرگ ترین طرح اش��غالگرانه و غارتگرانه خود را در فلس��طین 
به اجرا بگذارد، یعنی طرح الحاق کرانه باخت��ری و منطقه اغوار و ما اینجا 
بار دیگر تأکید می کنیم ک��ه مقاومت رژیم اش��غالگر را از وجب به وجب 
سرزمین تاریخی فلس��طین بیرون خواهد راند. وی افزود که مقاومت این 
طرح را اعالن جنگ علیه ملت فلسطین می داند و در این جنگ محافظی 
امین و وفادار برای دفاع از ملت، سرزمین و مقدسات فلسطین خواهد بود. 
سخنگوی القس��ام اش��اره کرد که به یاری خداوند کاری خواهیم کرد که 
دشمن صهیونیس��تی به خاطر چنین تصمیمی ۱۰۰ بار پشیمان شود و 
ظالمان و ستمگران به زودی خواهند فهمید که بازگشت شان به کجاست. 
ابوعبیده افزود که مقاومت در برابر این طرح جنایتکارانه و اشغالگرانه بیش 
از اینکه سخن بگوید و اظهارنظر کند، عمل خواهد کرد و دشمن اشغالگر 
و هم پیمانانش این را خوب درک خواهند کرد. سخنگوی القسام در ادامه 
خطاب به اسرای فلسطینی هم گفت که به یاری خداوند این تاریخ و این 
عملیات به نماد آرزوی فلسطینیان در آزادسازی اسرا و تحمیل عزم و اراده 
مقاومت بر دشمن تبدیل ش��د و این عملیات زمینه ساز امضای عملیات 
مبادله موسوم به » وفاداری به آزادگان « در سال ۲۰۱۱ شد که طی آن صد   ها 
اسیر فلسطینی به کوری چشم دشمن صهیونیستی آزاد شدند. ابوعبیده 
تأکید کرد:»ما امروز بار دیگر اعالم می کنیم که به وعده خود به اسرا پایبندیم 
و امضای قرارداد مبادله اسرا و آزادی آنان از زندان های صهیونیستی در رأس 
اولویت های ما قرار دارد«. ابوعبیده خطاب به دشمن صهیونیستی هم گفت 
که هیچ قراردادی برای مبادله اسرا امضا نخواهد شد، مگر اینکه رهبران و 
فرماندهان مقاومت که در هالکت اشغالگران صهیونیست دست داشته اند، 
مشمول آن باشند و دشمن صهیونیستی چه بخواهد چه نخواهد باید این 
بهای سنگین را بپردازد. وی تأکید کرد که سران دشمن صهیونیستی باید 
بدانند که تعهداتی که در جریان قرارداد مبادله اسرای قبلی نقض کردند، 
دیگر تکرار نخواهد شد و این رژیم باید بهای این کار خود را بپردازد، در غیر 
این صورت مقاومت هرگز خود را به امید مذاکراتی بیهوده خسته نخواهد 

کرد و به کمتر از این راضی نخواهد شد.


