
 ایتالیا: ش��هر های بزرگ ایتالیا مانند رم، تورینو، 
بولونی��ا و میالن صحنه اعتراضات جلیقه نارنجی ها 
بودن��د. هزاران نف��ر از اعضای جنبش موس��وم به 
جلیقه نارنجی ها در ش��هر های ب��زرگ ایتالیا مانند 
رم، تورین��و، بولونیا و میالن علیه ش��رایط دش��وار 

اقتصادی ناشی از بحران کرونا تظاهرات کردند.

 سوریه: بشار اسد رئیس جمهور سوریه با صدور 
حکم��ی عزل و نصب های جدیدی در پُس��ت های 
مربوط به اس��تانداری های اس��تان های این کشور 
انج��ام داد.رئیس جمهور س��وریه در این حکم، ۵ 
اس��تاندار جدید برای اس��تانهای حمص، السویداء، 

القنیطره، درعا و الحسکه تعیین کرد.

 افغانس�تان: بر اس��اس اعالم مقام��ات امنیتی 
افغانس��تان، در دو روز گذشته بیش از 700 زندانی 
طالبان از زندان های این کشور آزاد شده اند. »جاوید 
فیصل«، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان با 
تایی��د این خبر گفت که این زندانیان از زندان های 
بگرام، پلچرخی، بازداشگاه های مرکزی و زندان های 

والیت ها در جریان دو روز گذشته آزاد شده اند.

ریشه اعتراض ها کجاست؟ 

آمری��کا طی روزهای اخیر با اعتراض های گس��ترده 
خیابان��ی در ش��هرها و ایالت ه��ای مختل��ف مواجه 
است. بر اس��اس گزارش های منتش��ره گارد ملی و 
پلیس نظامی مسئول مقابله با اعتراض ها شده است. 
حال این سوال مطرح است که ریشه این اعترا ض ها 
کجاست؟  در مرحله نخس��ت باید به این امر اشاره 
داش��ت که این اعتراض ها زمانی آغاز شد که پلیس 
ش��هر مینیاپولیس، جورج فلوید، ش��هروند بی دفاع 
سیاه پوست را به ش��کل فجیعی خفه کرد و به قتل 
رس��اند. اقدامی که نه تنها خشم مردم آمریکا بلکه 
افکار عمومی جهان را نیز به همراه داش��ته اس��ت. 
هر چند ک��ه این عامل را نمی توان نادیده گرفت اما 
نگاهی ریشه ای به تحوالت آمریکا نشان می دهد که 
از یک  سو روزانه صدها نفر در درگیری مسلحانه به 
قتل می رس��ند و کشتار مردم به دست پلیس نیز به 
یک امر عادی مبدل شده و آمارها ساالنه بیش از یک 
هزار قربانی خشونت پلیس را نشان می دهد. با توجه 
ب��ه این حقایق مولفه ای دیگر را برای این اعتراض ها 
باید جستجو کرد. در این راستا چند نکته قابل توجه 
مطرح اس��ت. بخش��ی از این اعتراض ها را می توان 
برگرفت��ه از رفتارهای دولتمردان آمریکا در مقابله با 
کرونا و رفتارهای تبعیض آمیز در این عرصه دانست. 
آمارهای رس��می نش��ان می دهد که اکث��ر قربانیان 
کرونا در آمریکا را محله های فقیر نشین بویژه سیاه 
پوستان تش��کیل می دهند. در اصل ساختار سرمایه 
داری حاک��م بر غرب در مقابل��ه با کرونا نیز رویکرد 
ن��ژادی و تبیعض آمی��ز دارد چنانکه در کنار آمریکا 
در انگلیس نیز میلیون ها پوند از بودجه مناطق فقیر 
نش��ین خرج ثروتمندان برای مقابله با کرونا ش��ده 
است. با نگاهی عمیق به تحوالت آمریکا می توان به 
ساختار سیستماتیک نژادپرست حاکم بر آمریکا پی 
برد. هر چند که آمریکا ادعای آزادی برای همگان را 
سر می دهد اما در عمل ساختاری برگرفته از برتری 
سفید بر سیاه است. این برتری زمانی با رویکرد برده 
داری سیاهان اجرا می شد و در قرن بیست و یکم با 

رویکرد عدم حق حیات سیاه پوستان است. 
هر چند که گفته می ش��ود قتل یک س��یاه پوست 
به دس��ت پلیس بوده اما در تمام این سالها واکنش 
دولتمردان آمریکا به این وقایع نهایت بسنده کردن 
به ابراز تاس��ف و البته سرکوب اعتراضات مردمی به 
این فجایع بوده اس��ت. دس��تگاه قضایی آمریکا به 
جای مجازات متهم��ان، آنها را تبریه و یا در نهایت 
به محلی دیگر منتقل کرده اس��ت. دس��تگاه مقننه 
آمریکا نیز مصوبه ای برای حمایت از س��یاه پوستان 
در برابر خشونت پلیس صورت نداده است. مجموع 
ای��ن رفتارها نش��ان می دهد که اق��دام پلیس علیه 
س��یاه پوستان، رفتاری فردی نبوده بلکه برگرفته از 
ساختار حاکم بر آمریکاست که حق حیات را از سیاه 
پوس��تان گرفته اس��ت. بر این اساس می توان گفت 
ک��ه اعتراض های اخیر در آمریکا ادامه اعتراض های 
سالهای قبل علیه نژادپرستی سیستماتیک حاکم بر 
ساختار آمریکاست. اعترا ض هایی که بارها در دوران 
اوباما نیز تکرار و س��رکوب شد و ترامپ امروز همان 
راه اوباما را در سرکوب مطالبات سیاه پوستان ادامه 

می دهد. 

یادداشت

فرامرز اصغری

آمریکا را این روزها میدان جنگی می دانند که ش��عله های 
آن شاید با نام قتل یک سیاه پوست به دست پلیس سفید 
در رفتاری نژادپرس��تانه تش��کیل دهد اما روند تحوالت به 
س��مت بازی سیاس��ی می��ان جریان های سیاس��یت برای 
انتخاب��ات در حرکت اس��ت. در یک س��وی معادله ترامپ 
رئیس جمهور جمهوریخواه، مس��ئالن دموکرات شهرهایی 
همچون مینیا پولیس را مس��ئول این وضعیت معرفی می 
کند و در سوی دیگر دموکرات ها او را متهم به ناکارآمدی و 
نژادپرستی می کنند. این رویه در حالی صورت می گیرد که 

کارنامه سه سال ریاست جمهوری ترامپ سراسر نژادپرستی 
و برتری س��فید بر سیاه اس��ت که آمار باالی قربانیان سیاه 
پوس��ت کرونا شاهدی بر این ماجراست. اما نکته اینجاست 
که دموکرات ها نی��ز کارنامه ای س��یاه دارد چنانکه آمریکا 
این روزها صحنه تکرار اعتراض های مردمی به نژادپرس��تی 
سیستمایتک حاکم بر کشورشان است که نمونه مشابه آن 
در دوران اوباما نیز دیده شده که جنایت علیه سیاه پوستان 
در فرگوس��ن در سال ۲0۱۴ نمودی از آن است. روندی که 
نش��ان می دهد میان دموکرات و جمهوریخواه در سرکوب 
سیاه پوس��تان تفاوتی وجود ندارد خواه اوباما باشد و خواه 
ترامپ. وزارت دفاع آمریکا نیروهای »پلیس نظامی« خود را 
برای اعزام به شهر مینیاپولیس در وضعیت آماده باش قرار 
داد. به موازات گس��ترش اعتراضات علیه قتل نژادپرس��تانه 
»جورج فلوید« شهروند سیاه پوست ۴۶ ساله آمریکایی به 

ده ها ش��هر در مناطق مختلف آمری��کا، پنتاگون در تدارک 
برای اعزام نیروهای »پلیس نظامی« به ش��هر مینیاپولیس 

در ایالت مینه سوتا کانون اصلی اعتراضات است
نکت��ه قابل توجه آنکه دموکرات ه��ا در حالی ترامپ را موج 
حمالت خود قرار داده اند که در دوران حاکمیت دموکرات ها 
نیز وضعیت بحرانی سیاه پوستان ادامه داشته است. آمار قتل، 
زندانی شدن بدون تفهیم اتهام و برگزاری دادگاه، دستگیری 
ه��ای بی علت و تضییع حقوق اجتماعی سیاهپوس��تان در 
دوران ریاس��ت جمهوری اوباما نه تنها کاهش نداشته بلکه 
بیشتر نیز ش��ده است. بر اس��اس آمارهای منتشر شده در 
ایال��ت متحده آمریکا به طور متوس��ط هر ۳۶ س��اعت یک 
سیاهپوس��ت به دست پلیس کشته می شوند.آمارها حاکی 
از آن اس��ت که حدود یک میلیون نفر از مجموع ۲میلیون 
و ۳00 هزار نفر زندانی آمریکا را سیاهپوس��تان تشکیل می 

دهند.از نظر امکانات مالی و رفاهی، سیاهان در شرایط بسیار 
پایین تری نس��بت به سفید پوستان قرار دارند؛ به گونه ای 
که میانگین ثروت یک خانواده سفید پوست ۱۱۳ هزار دالر، 
۲0 برابر درآمد یک خانواده سیاهپوست است. گزارش های 
منتش��ر شده حاکی از این اس��ت که در سال ۲0۱۱ پلیس 
نیویورک 700 هزار نفر از کس��انی که نزدیک به ۸۵ درصد 
آنها سیاهپوست بودند را متوقف کرده است. با توجه به این 
شرایط می توان گفت که بحران نژادپرستی امری ساختاری 
در آمریکاست و متهم سازی دموکرات و جمهوریخواه علیه 
یکدیگر را می توان صرفا یک بازی برای پنهان سازی ماهیت 
نژادپرست خود و نژادپرستی حاکم بر ساختار آمریکا دانست 
که قربانیان آن میلیون ها س��یاه پوستی هستند که زمانی با 
وع��ده زندگی بهتر و عدالت به آمریکا ک��وچ کرده اند و جز 

تبیعض هیچ بدست نیاورده اند. 

یادداشت

گزارش

همزمان با استمرار اعترا ض های گسترده مردمی به ساختار 
نژادپرست حاکم بر آمریکا، س��رکوب گری دولتمردان این 
کش��ور نیز ش��دت گرفته چنانک��ه کنون در ۲۵ ش��هر از 
۱۶ ایال��ت مختلف آمری��کا، برای کنت��رل اعتراضات علیه 
نژادپرستی، مقررات منع آمدوشد اعمال شده است و دهها 

نفر کشته و یا زخمی شده اند. 
برقراری حکومت نظامی در ۲۵ شهر آمریکا

اعتراض��ات و درگی��ری میان معترض��ان و نیروهای پلیس 
در ش��هرهای مختلف در آمریکا ادامه داش��ته و در پی آن 
در دس��ت کم ۲۵ ش��هر در ۱۶ ایالت آمریکا، مقررات منع 
آمدوشد برقرار شده است. همچنین گارد ملی اطراف ده ها 
ایالت و منطقه کلمبیا فعال شده است.، دست کم ۳ نفر در 
اعتراضات  به خش��ونت پلیس علیه رنگین پوستان در شهر 
ایندیاناپلی��س هدف گلوله قرار گرفتند که یک نفر از آن ها 

جان خود را از دست داد.
دوش��نبه هفته قبل بود که یک افس��ر پلیس سعی کرد با 
رفتاری خش��ن، »جورج فلوید« سیاه پوست ۴۶ ساله را که 
غیرمس��لح بود، بازداش��ت کند. تصاویر منتشر شده از این 
حادثه نش��ان می داد که آن پلیس آمریکایی، زانوی خود را 
روی گردن فلوید قرار داده و مانع نفس کش��یدن او ش��ده 
بود.این رفتار خش��ونت آمیز که نهایتاً منجر به مرگ فلوید 
شد، تظاهرات گسترده رنگین پوستان آمریکایی را در شهر 
مینیاپولیس و س��پس در سراسر این کشور در پی داشت.

مقام های فدرال به منظ��ور مقابله با معترضان به قتل یک 
شهروند سیاهپوست به دس��ت نیروی پلیس آمریکا، گارد 
ملی را مقابل کاخ س��فید مس��تقر کردند. در پی تش��دید 
اعتراضات در ش��هرهای آمریکا علیه خش��ونت و رفتارهای 

نژادپرس��تانه پلیس در قتل »جورج فلوید« یک ش��هروند 
سیاهپوس��ت آمریکایی و به خشونت کش��یده ش��دن این 
اعتراضات، گارد ملی آمریکا در »واشنگتن دی سی« برای 
مقابله با معترضان در مقابل کاخ سفید مستقر شد.تظاهرات 
گس��ترده و ناآرامی ها در شهرهای سراسر آمریکا بعد از به 
قتل رسیدن یک ش��هروند سیاهپوست آمریکایی در شهر 
»مینیاپولیس« ایالت »مینه س��وتا« آمریکا گس��ترش پیدا 

کرده است.
معترض��ان اوایل روز گذش��ته به وقت محل��ی با کنار زدن 
موانع در خیابان »پنسیلوانیا« از سقف خودروهای سرویس 
امنیتی و محرمانه مقابل کاخ س��فید باال رفتند و خواستار 

اجرای عدالت برای فلوید شدند.
افسران پلیس آمریکا که در پشت موانع در پارک »الفایت« 
صف کش��یده بودند، برای متفرق ک��ردن معترضان از گاز 

فلفل استفاده کردند و با آنها درگیر شدند.
از طرف دیگر ش��بکه »یورونیوز« نیز گ��زارش کرد که در 
پی تش��دید اعتراضات در سراس��ر ش��هرهای مهم آمریکا، 
مقام��ات محلی مینیاپولیس از بس��یج عموم��ی ۱۳ هزار 
نی��روی گارد ملی برای مقابله با معترضان خبر دادند.طبق 
گزارش راشاتودی، تظاهرات  جنبش »زندگی سیاهپوستان 
اهمی��ت دارد« در چندین ش��هر مهم آمریکا به خش��ونت 
کشیده ش��د و به دنبال آن مقام های آمریکایی در چندین 
ایالت آمریکا اعالم وضعیت منع آمد و شد کردند و از گارد 
ملی درخواس��ت کمک کردند.صد ها تن در اعتراض به قتل 
فجیع یک مرد ۴۶ س��اله سیاه پوست در آمریکا، در مقابل 
س��فارت این کشور در آلمان تجمع کردند.د ها تن از مردم 
برای اعالم خشم و انزجار خود نسبت به قتل فاجعه بار یک 

مرد سیاه پوس��ت توس��ط پلیس آمریکا، در مقابل سفارت 
این کش��ور در برلی��ن، پایتخت آلمان تجم��ع کردند. این 
اعتراض��ات که در ابتدا از ش��هر مینیاپولیس آغاز ش��د، به 
س��رعت در سراسر آمریکا گس��ترش یافت و اکنون به قاره 

اروپا نیز کشیده شده است. 
رئیس جمه��ور ای��االت متح��ده ب��ا »اوب��اش، غارتگ��ر و 
آش��وب طلب« خواندن معترضان به خشونت پلیس آمریکا 
علیه رنگین پوس��تان این کش��ور، تهدید کرد اجازه تسلط 
به تظاهرات کنندگان نخواهد داد.ترامپ طی س��خنرانی در 
مراس��می بعد از پرتاب اولین موشک فضاپیمای خصوصی 
»اس��پیس اِکس« به همراه دو فضانورد در پروژه مش��ترک 
با ناس��ا به فضا، گفت: »مرگ ج��ورج فلوید در خیابان های 
مینیاپولیس، یک تراژدی بزرگ بود. این اتفاق هرگز نباید 
رخ می داد«.یک خبرگزاری آمریکایی به نقل از مس��ئوالن 
ارش��د دولتی گزارش داد که به حادثه کش��ته ش��دن یک 
افس��ر پلیس در جریان اعتراضات در کالیفرنیا، برچس��ب 
»تروریس��م داخلی« زده شده است. بایدن نامزد دموکرات 
انتخابات ریاست جمهوری سال جاری آمریکا گفت اعتراض 

علیه خشونت حق مردم است اما کسی اجازه تخریب اموال 
عموم��ی را ندارد. در این میان س��ازمان عف��و بین الملل با 
توجه ب��ه باالگرفتن درگیری ها در آمریکا خواس��تار توقف 
قتل آمریکایی های آفریقایی تبار ش��د. جمعی از نمایندگان 
پارلمان انگلیس با صدور بیانیه ای، آنچه رفتار نژادپرستانه 
دولت ها در جهان با اقلیت های نژادی خواندند به باد انتقاد 
گرفته و تصریح کردند که از مرگ ش��هروند سیاه پوس��ت 
آمریکایی، به دس��ت پلیس س��فید پوس��ت، چشم پوش��ی 
نخواهند کرد.در این بیانیه که یک نسخه آن در فیس بوک 
»جرمی کوربین« رهبر س��ابق حزب کارگر منتش��ر شده 
آمده اس��ت: ما در کنار خانواده، دوستان و هم محله ای های 
»جورج فلوی��د« در مینیاپولیس ایس��تاده  و نمی توانیم از 
مرگ او به عنوان یک سیاه پوس��ت غیرمس��لح چشم پوشی 
کنیم.الزم به ذکر اس��ت گ��روه هکره��ای »انانیموس« با 
انتش��ار یک نوار ویدئویی ضمن محک��وم کردن رفتارهای 
تبعیض آمی��ز و خش��ونت بار پلیس آمری��کا، علیه نیروهای 
امنیت��ی »مینیاپولیس« برای قتل ش��هروند سیاهپوس��ت 

اعالم جنک کردند.

سیاسی کاری کتمان حقیقت 
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بودجه تسلیحات را صرف تحقیقات بیماری های پاندمی کنید
رهب��ر کاتولیک ه��ای جهان ب��ه سیاس��تمداران تاکید کرد ت��ا بودجه 
تس��لیحات را صرف تحقیقات به منظ��ور جلوگیری از بروز یک بیماری 

پاندمی دیگر کنند.
 پاپ فرانس��یس، در یک تجمع ۱۳0 نفره زائران در واتیکان پس از سه 
ماه در فضای باز، چندین متر دورتر از تجمع نشس��ته و در دعای پایانی 
گفت، رهبران ملی باید رویکردی دوراندیش��انه داش��ته باشند، به نیازمندان 
کمک بیشتری کنند و راه حل های اجتماعی و اقتصادی بلندمدت در نظر داشته 
باشند. پاپ فرانسیس اوایل ماه جاری میالدی خواستار همکاری علمی بین المللی 
برای س��اخت و تولید واکس��ن ش��ده و گفته بود که هر موفقیتی باید به صورت 
جهانی به اشتراک گذاشته شود. در سه ماهه گذشته، تمامی مراسم عشای ربانی، 
س��خنرانی های سراسری و مراسم عبادت به دلیل شیوع ویروس کرونا همگی به 

صورت از راه دور و در داخل واتیکان بدون حضور مردم برگزار شده بود.

دخالت انگلیس در امور هنگ کنگ 
وزی��ر خارجه انگلیس گف��ت، این کش��ور از مس��ئولیت های مربوط به 
هنگ کن��گ روی برنمی گردان��د. دومینیک راب، همچنی��ن بار دیگر بر 
پیش��نهاد لندن برای تمدید حقوق ویزا برای شهروندان هنگ کنگی در 
واکن��ش به تالش چین برای اعمال قانون امنیت ملی در این دولتش��هر 
تاکید کرد. وی گفت: اگر چین به دنبال اجرای کامل این قانون باشد، ما 
نیز به افرادی که "دارنده پاسپورت های انگلیسی در خارج از کشور " هستند، 
اج��ازه می دهیم تا به انگلیس بیایند. آنها واقع��ا می آیند.وزیر خارجه انگلیس در 
گفتگو با ش��بکه خبری بی.بی.سی گفت: ما به دنبال بستن چشم هایمان به روی 
این وضعیت نیستیم. ما نمی خواهیم مسئولیت هایمان را در قبال مردم هنگ کنگ 
نادی��ده بگیریم. روزنام��ه گاردین گزارش کرده بود، وزارت کش��ور انگلیس اعالم 
کرده، اگر چین به اجرای قانون امنیت ملی در هنگ کنگ تاکید کند، سه میلیون 

سکنه این دولتشهر واجد شرایط دریافت شهروندی از انگلیس هستند.

ادعای آمریکا غلط بوده است
اخیرا یک میلیارد دالر اس��کناس پول ملی لیبی، در مالتا ضبط شده و 
آمریکا مدعی اس��ت این پول ها که در روسیه چاپ شده اند تقلبی است 

اما این ادعا از سوی روس ها تکذیب شده است.
 وزارت امور خارجه روس��یه در پاس��خ به مقامات آمریکایی اعالم کرد: 
معادل یک میلیارد دالر اس��کناس دینار لیبی که توس��ط روسیه، چاپ 
ش��ده و در مالتا ضبط ش��ده است، برخالف ادعای واش��نگتن تقلبی نبوده 
اس��ت. وزارت امور خارجه آمریکا اخیرا اعالم کرده بود این حجم اسکناس لیبی 
که در مالتا ضبط شده تقلبی بوده است.آمریکایی ها می گویند که این اسکناس ها 
توسط مؤسس��ه دولتی گازناک روسیه چاپ شده و از سوی یک گروه غیرقانونی 
چاپ آنها سفارش داده شده است. منظور آمریکایی ها ارتش ملی لیبی به رهبری 
خلیفه حفتر  اس��ت. دلیل این مس��ئله هم این است که در حال حاضر در کشور 

لیبی، دو محور قدرت شکل گرفته  است.

ایاالت متحده به میدان جنگ تمام عیار میان معترضان  به نژادپرسی و گارد ملی مبدل شد

حکومت  نظامی درآمریکا

۷۵۰۰ بمب هدایت شونده برای 
کشتار یمنی ها 

دولت دونالد ترامپ قصد دارد 7۵00 بمب هدایت شونده با دقت باال به ارزش 
تقریبی ۵00 میلیون دالر را به عربستان سعودی بفروشد.

این نش��ریه به نقل از یک منبع وابس��ته به کنگره آمریکا نوشت: کمیته روابط 
خارجی س��نا و کمیته ام��ور خارجه مجلس نمایندگان ای��ن طرح را در اوایل 
ژانویه دریافت کردند. در صورت تصویب این الیحه، عربس��تان سعودی 7۵00 
بمب هدایت ش��ونده Paveway IV را از شرکت آمریکایی ریتون تکنولوژی 
خریداری خواهد کرد. ارزش تقریبی این قرارداد ۵00 میلیون دالر است. سال 
گذش��ته، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا دستور داد، وزارت امور خارجه 
۲۲ معامله تس��لیحاتی در حال تعلیق، به ارزش ۸.۱ میلیارد دالر با عربس��تان 
س��عودی، امارات متحده عربی و اردن را برای تصویب به کنگره ارس��ال کند. 
زمان��ی که کنگره آمریکا با قرارداد فروش س��الح به عربس��تان مخالفت کرد، 
مایک پمپئو برای اجرایی کردن آن، به ش��یوه ای مبهم متوس��ل ش��د و آن را 
اقدام��ی »اضط��راری« خواند.خبر دیگر از یمن آنکه یک مس��ئول یمنی گفت 
که گفت و گوهای ش��ورای انتقالی جنوب با مقامات س��عودی تا کنون به هیچ 
نتیجه ای نرس��یده است.او به وبگاه عربی۲۱ گفت که این هیأت، ده روز پیش 
به دعوت مقامات سعودی پیش وارد جده شد تا در خصوص توقف درگیری ها 
در اطراف ش��هر »زنجبار« )مرکز اس��تان ابین در جنوب یمن( و بازگش��ت به 
توافق ریاض که س��ال گذشته به امضا رسید، گفت و گو کند.وی بدون ذکر نام 
خود گفت که مذاکرات هیچ پیش��رفتی نداش��ته و همزمان نیروهای همسو با 
دولت مس��تعفی )هم پیمان ریاض( و شورای انتقالی )هم پیمان ابوظبی( اقدام 
به افزایش نیروهای خود در اطراف ش��هر »زنجب��ار« کرده اند.در این خصوص 
»عیدروس الزبیدی« سرپرست هیأت شورای انتقالی اجرای توافق ریاض طبق 
ساز و کار مورد نظر عربستان سعودی را نپذیرفته و شرط کرده است که پیش 

از اجرای بندهای امنیتی و نظامی، بند سیاسی اجرا شود.

کلید واژه صهیونیست ها برای 
سرکوب فلسطینی ها

رادی��و رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد، ارت��ش این رژیم برای مقابل��ه با اقدامات 
احتمالی فلسطینی ها در صورت اعالم اشغال بخش های بیشتری از کرانه باختری 

آماده می شود و نام این آماده سازی را »سپیده دم در کوه ها« گذاشته است.
رژیم صهیونیس��تی پیش بینی کرده در صورت اعالم اش��غال دره اردن و شمال 
»بحر المیت« به دست کابینه رژیم صهیونیستی، واکنش های مختلف از جمله 
علمیات های مقاومتی فردی تا تش��کیل سازمان های محلی متشکل از نیروهای 
پلیس تش��کیالت خودگردان انجام ش��ود.در ادامه این گزارش آمده، طرف های 
امنیتی و نظامی صهیونیس��تی بیم آن را دارند که جنبش »فتح« هم بار دیگر 
به علمیات های نظامی در کرانه باختری دس��ت بزند و گروه های نظامی جدید 
در این منطقه پیدا بش��ود. رادیو رژیم صهیونیس��تی افزود، ارتش و »شین بت« 
قصد دارند مش��ورت های گسترده ای در این زمینه انجام دهند و »بازی جنگ« 
را شبیه سازی کنند بویژه پس از آنکه تشکیالت خودگردان از هماهنگی امنیتی 
با این رژیم دست کشیده است. همزمان با این تحرکات مفتی قدس و فلسطین 
گفت، ادامه تعرض های رژیم صهیونیستی به مقدسات فلسطینی باعث وقوع یک 
جنگ دینی در آینده نزدیک خواهد شد. الزم به ذکر است درهای مسجداالقصی 
در قدس ش��ریف و مس��جدالنبی در مدینه منوره که به دلیل شیوع کرونا روی 
نمازگزاران بس��ته شده بود، دیروز بازگش��ایی شد. همچنین سخنگوی جنبش 
مقاومت اسالمی حماس خواستار فعال شدن پویش های همبستگی با فلسطینی 
های تحت محاصره در غزه شد.وی از جامعه جهانی و همه آزادگان دنیا خواست 

که به اشغالگران صهیونیست برای رفع محاصره غزه فشار وارد کنند.
الزم به ذکر است در پی بازگشایی مسجداالقصی پس از ۲ ماه، دهها صهیونیست 
با حمایت نظامیان اس��رائیلی به مسجداالقصی یورش بردند و چند فلسطینی 
در جریان این یورش بازداشت شدند.این یورش از سمت باب المغاربه و با چتر 

حمایتی نظامیان اشغالگر رژیم صهیونیستی صورت گرفت. 

 اتریش در بیراهه اقدام 
علیه حزب هللا 

در پ��ی اقدام خصمانه پارلم��ان اتریش علیه حزب اهلل لبن��ان، وزارت خارجه 
آمریکا و وزیر خارجه رژیم صهیونیستی از آن استقبال کردند.

»مورگان اورتگس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توییتی با تکرار ادعا های 
پیشین کشورش نوشت: »ما دولت اتریش را برای به رسمیت شناختن تهدیدی 
که از س��وی حزب اهلل در اروپا ش��کل گرفته، تشویق می کنیم و خواهان اتخاذ 

اقدامات بیشتر علیه این گروه خطرناک تروریستی نیابتی ایران هستیم.«
همچنین »گبی اش��کنازی« وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با استقبال از این 
اقدام خصمانه رژیم صهیونیستی، مدعی شد: این یک تصمیم مهم علیه حزب 
اهلل ب��ه ش��مار می رود و من امی��دوارم دولت اتریش تصمی��م پارلمان را پذیرا 
باش��د و به کشور های انگلیس، آلمان و هلند که حزب اهلل را به عنوان گروهی 

تروریستی به رسمیت شناخته اند، بپیوندد.
»مارتین انگلبرگ« از اعضای پارلمان اتریش چندی یش در حس��اب توییتری 
خود مدعی ش��د: »اکنون پارلمان اتریش به اجماع، با مصوبه ای موافقت کرده 
که در آن از دولت این کشور می خواهد فعالیت های تروریستی و مجرمانه حزب 
اهلل لبنان را در اتریش محدود کند و اقدامات مشابه ای را در سطح اتحادیه اروپا 
آغاز کند.« گفتنی است اقدام اخیر پارلمان اتریش در راستای سلسله اقدامات 
کش��ور های اروپایی در ممنوع اعالم کردن فعالیت های حزب اهلل لبنان دس��ته 
بندی می ش��ود. وزارت کش��ور آلمان در اواخر ماه آوری��ل در اقدامی خصمانه 
تمامی فعالیت های حزب اهلل لبنان را در خاک کش��ورش ممنوع و این جنبش 
را »گروهی تروریستی« اعالم کرد.کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی اوایل ماه می  به 
نقل از یک مقام صهیونیستی گزارش داده بود که ممنوعیت فعالیت های حزب 
اهلل در آلمان، نتیجه ماه ها تالش این رژیم با تمامی احزاب آلمان بود. رؤس��ای 
سرویس های اطالعاتی رژیم صهیونیستی موظف به ارائه شواهد موثق بودند تا 

این جنبش را به اقدامات تروریستی قابل توجه ارتباط دهند. 

مهسا شاه محمدی


