
  کشمیر: درگیری های دیروز در کشمیر به کشته 
ش��دن چهار فرد مسلح منجر ش��د. پلیس جامو و 
کش��میر اعالم کرد، بر اثر درگیری میان نیرو های 
امنیتی هند و افراد مسلح در ناحیه شوپیان جامو و 

کشمیر چهار نفر از این افراد کشته شدند.

  مغرب: مغرب ضم��ن مخالفت با طرح ابتکاری 
مصر درباره لیبی تأکید کرد که توافق سیاسی امضا 
ش��ده در ش��هر الصخیرات این کشور، مرجع اصلی 
حل بحران لیبی است. »ناصر بوریطه« وزیر خارجه 
مغرب با »محمد الطاهر سیاله« وزیر خارجه دولت 

وفاق ملی لیبی تلفنی گفت وگو کرد.

  ترکیه:ی��ک مق��ام ترکی��ه ای می گوی��د که در 
مذاک��رات با طرف روس��ی بر س��ر خری��د دومین 
س��امانه پدافند موش��کی، به توافق کلی رسیده اند. 
»اس��ماعیل ِدمی��ر« معاون وزارت دف��اع ترکیه در 
امور صنایع دفاعی از توافق با مس��کو بر سر کلیات 
قرارداد خرید دومین سامانه پدافند موشکی »اس-

۴۰۰« از روسیه خبر داد.

چرایی مخالفت ها 
علی تتماج 

جه��ان در حالی گرفتار بحرانی به نام کرونا ویروس 
اس��ت که همزمان رژیم صهیونیستی ابعاد جدیدی 
از اش��غالگری را در پی��ش گرفت��ه اس��ت چنانکه 
نتانیاهو نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی با اذعان به 
اینکه دولت واش��نگتن هنوز برای اشغال بخش های 
بزرگی از کرانه باختری به تل آویو چراغ سبز نداده، 
گفت تمام ش��هرک ها تا ابت��دای ماه آینده میالدی 
اشغال خواهند شد. نتانیاهو با بیان اینکه اختالفات 
با دولت دونالد ترام��پ رئیس جمهور آمریکا درباره 
ابعاد گسترده تر طرح موس��وم به معامله قرن هنوز 
حل نشده، گفت مقامات کاخ سفید هنوز بر تشکیل 
دولت فلس��طینی تاکی��د می کنن��د، موضوعی که 

تل آویو هنوز آن را نپذیرفته است.
وی ام��ا گفت که اش��غال دیگ��ر اراض��ی در کرانه 
باخت��ری رود اردن که ذیل طرح معامله قرن مطرح 
شده، زمان بیشتری طول خواهد کشید و در ابتدای 

جوالی انجام نمی شود.
در همی��ن حال پیمای��ش افکارس��نجی جدید در 
فلسطین اشغالی نشان می دهد شمار مخالفان با طرح 
تل آویو برای اشغال بخش هایی از کرانه باختری، از 
تعداد موافقان آن بیش��تر است.نظرسنجی جدیدی 
که توس��ط گروه موس��وم به ابتکار ژنو انجام شده، 
نش��ان می دهد ۷/۴۱ درصد از س��اکنان فلسطین 
اش��غالی مخالف الحاق بخش ه��ای بزرگی از کرانه 
باختری بوده و از راهکار دو دولتی برای پایان دادن 

به مناقشات با فلسطینی ها حمایت می کنند. 
نکت��ه قاب��ل توجه آنک��ه یائیر الپی��د رئیس حزب 
یش عتید و رهبر احزاب اپوزیس��یون در کنست بار 
دیگر مخالفت خود با طرح اش��غال س��ی درصد از 
اراضی خصوصی فلسطینیان در کرانه باختری و دره 
اردن را اعالم کرد. این رویکرد از س��وی بس��یاری 
از سیاس��تمداران و مقامات امنیتی این رژیم اعالم 
ش��ده اس��ت. حال این سوال مطرح اس��ت که چرا 
ای��ن مخالفت صورت می گی��رد ؟ یکی از مهمترین 
مولفه ها در اجرای طرح های صهیونیست ها همراهی 
آمریکا و اروپاس��ت که پشتوانه اقتصادی و سیاسی 

آن قلمداد می شود. 
در ش��رایط کنون��ی نه آمری��کا و نه اروپ��ا رویکرد 
حمایتی آش��کار و قاطعی از این طرح ندارند و این 
نوع��ی تردید را در میان مقامات و س��اکنان اراضی 
اش��غالی برای اجرای طرح نتانیاهو به همراه داشته 
است. نکته دیگر آنکه بسیاری این طرح را برگرفته 
از اهداف ش��خصی نتانیاهو می دانند که نه منفعت 
این رژیم بلکه اه��داف وی برای فرار از مجازات در 
دادگاه به جرم فس��اد مالی را در بر گرفته است. در 
همین حال بس��یاری اذعان دارند که این طرح برابر 
با شدت گرفتن انتفاضه فلسطینی ها و حتی انزوای 
جهانی این رژیم خواه��د بود لذا اعتراض به اجرای 
آن را در پی��ش گرفته اند چرا که تحوالت س��الهای 
اخیر نشان داده که گروه های فلسطینی گفتارشان 
به عمل می رس��د و انتفاضه مسلحانه را در صورت 
اجرای این طرح، عمل��ی خواهند کرد در حالی که 
ارتش صهیونیستی نیز توان الزم برای مقابله با این 

امر را نخواهد داشت.  

یادداشت

گزارش

در حالی جهان علیه نژادپرستی و نقض گسترده حقوق سیاه 
پوستان به خروش آمده اس��ت که در رفتاری نژادپرستانه، 
نخست وزیر انگلیس، تظاهرات سراسری ضد نژادپرستی در 
این کشور را اغتشاش��ات نامید و گفت؛ خرابکاران مجازات 

خواهند شد.
پس از آنکه ده ها هزار معترض به مرگ شهروند سیاهپوست 
آمریکایی به دس��ت پلیس س��فید پوس��ت این کش��ور در 
ش��هرهای مختلف انگلیس دس��ت به تظاهرات زده و فریاد 
عدالت خواهی سردادند، »بوریس جانسون« بامداد دوشنبه 
)۱۹ خرداد( در توئیتی تظاهرکنندگان را خیانتکارانی نامید 

که تظاهرات را به اغتشاش تبدیل کردند.
معترضان  انگلیس��ی ک��ه با برپایی تظاهرات سراس��ری در 
این کش��ور مراتب اعتراض و انزجار خود را به نژادپرس��تی 
س��ازمان یافته در دول��ت این کش��ور ابراز کردن��د. آن ها با 
مش��ت هایی گ��ره ک��رده فریادهای ض��د اس��تعمارگری و 
آزادی خواهی س��ر داده و خواس��تار برکناری حامیان نظام 
سرمایه داری شدند. در جریان این تظاهرات معترضان مقابل 
دفتر نخست وزیری انگلیس و سفارت آمریکا تظاهرات کرده 
و علیه بوریس جانس��ون و دونالد ترامپ شعارهای اعتراضی 
را س��ر دادند. نیروهای ضد شورش با معترضان درگیر شده 
که به مجروح شدن تعدادی از دو طرف منجر شد. از سویی 
معترضان در ش��هر بریس��تول در اقدامی نمادین مجس��مه 
»ادوارد کلس��تون«، یکی از ب��رده داران ثروتمند قرن ۱۷ را 

سرنگون کرده و به آب انداختند.
اعترضات به نژادپرستی پس از آن باال گرفت که جورج فلوید 
هفت��م خرداد ماه در حالی که فریاد می زد »زانویت را بردار، 
نمی توانم نفس بکش��م«  بدس��ت پلیس سفیدپوست شهر 
مینیاپولیس ایالت مینه سوتا آمریکا به قتل رسید. این مساله 
باعث گسترش موج نارضایتی از تبعیض نژادی و نابرابری در 
سراس��ر این کشور و جهان شد. الزم به ذکر است معترضان 
ب��ه نابرابری های نژادی در ریچموند آمریکا مجس��مه ژنرال 
ویلیام کارتر ویکهام را که حامی برتری نژاد سفید در دوران 
جنگ های داخلی آمریکا بود به زیر کش��یدند. در تظاهرات 
واش��نگتن برخی از معترضان علیه خشونت پلیس آمریکا، 
با به دس��ت گرفتن پرچم فلسطین، اقدامات نژادپرستانه و 
تروریستی رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع فلسطین 
را محکوم کردند. راشاتودی گزارش داد راننده پس از تالش 
ب��رای حمله به معترضان با خ��ودرو، تیراندازی کرد که در 

این تیراندازی یک معترض سیاه پوست زخمی شد. پلیس 
راننده را بازداش��ت کرده اس��ت. در این میان رئیس جمهور 
آمریکا در واکنش به حمایت وزیر خارجه اسبق این کشور از 
رقیب وی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰، او را »فردی 
ضعیف« خواند. »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا برای 
دومین بار به اظهارات »کالین پاول« وزیر خارجه پیش��ین 
این کشور و حمایتش از »جو بایدن« نامزد حزب دموکرات 
در انتخابات نوامبر امس��ال، واکنش نشان داد و او را ضعیف 
خوان��د.در یک ژس��ت انتخابات��ی وزیر امور خارجه س��ابق 
آمریکا گفت، هنجارشکنی های رئیس جمهور آمریکا از آنچه 
تص��ورش را می کرد، فراتر رفته و خش��ونت طلبی و تهدید 
تاکتیک های واقعی او هستند. خبر دیگر آنکه پلیس مونترال 
ب��رای متفرق کردن تظاهرات مس��المت آمیزی که در ادامه 

اعتراضات سراس��ری در جهان علیه تبعیض و نژادپرس��تی 
به راه افتاده اس��ت از گاز اشک آور استفاده کرد.پلیس کانادا 
برای متفرق کردن افرادی که برای اعالم همبستگی با مردم 
آمریکا و همچنین اعتراض به سیستم تبعیض و نژادپرستی 
و خش��ونت پلیس در ش��هر مونترال، بزرگترین شهر بخش 
فرانسوی زبان این کشور، تجمع کرده بودند از گاز اشک آور 
استفاده کرد. در این میان همزمان با سوق یافتن اعتراضات 
ضد نژادپرس��تی به سرنگون سازی نظام های سرمایه داری، 
رئیس جمهوری فرانسه از نخس��ت وزیر این کشور خواست 
هرچه س��ریع تر پیش��نهادات عملی را برای پاسخگویی به 

خواسته های معترضان علیه نژادپرستی ارائه کند.
امانوئ��ل ماکرون، رئیس جمهوری فرانس��ه س��کوت خود را 
درباره اعتراضات این کش��ور علیه نژادپرستی شکست. وی 

از ادوار فیلیپ، نخس��ت وزیر فرانس��ه خواست پیشنهادات 
عملی و س��ریعی را برای پاس��خ به خواسته های معترضان 
ارائه کند.در این راستا روزنامه لوموند نوشت: بهبود عملکرد 
پلیس فرانسه به اولویت ماکرون تبدیل شده است.  ماکرون 
همچنین از وزیر کشور فرانسه خواسته است تا هرچه  سریع تر 
پیش��نهاداتی در این باره ارائه کند.این روزنامه نوشت: اقدام 
ماک��رون بعد از اقدامات نژادپرس��تانه پلیس صورت گرفته 
است. اخیرا پلیس فرانسه عبارت های توهین آمیزی را علیه 

سیاه پوستان در شبکه های اجتماعی منتشر کرده است.
ارتباط تروریست ها با »ام آی6« 

حمایت جانس��ون از نژادپرس��تی و س��رکوب معترضان به 
نژادپرس��تی در حالی صورت می گیرد که یک عضو س��ابق 
گروهک داع��ش گفت که »ام آی 6« )س��رویس اطالعات 
خارج��ی انگلیس( تروریس��ت ها را س��ازماندهی کرده و در 

سوریه به کار می گرفت.
 »محمد حسین سعود« عضو جدا شده از گروهک داعش در 
گفت و گو با خبرنگاران گفت که س��رویس اطالعات خارجی 
انگلیس موس��وم به ام آی 6، با اس��تفاده از تروریست های 
داعش در سوریه سعی در جاسوسی از مراکز نظامی سوریه 
و روس��یه داشت.به نوشته وبگاه روسیا الیوم، او گفت که در 
برهه ای انگلیسی ها از او خواسته  بودند تا به منطقه »تدمر« 
در اس��تان حمص رفته و از مواضع نظامی ارتش روس��یه و 
سوریه عکس برداری و از طریق اینترنت ارسال کند.این عضو 
س��ابق داعش افزود: » انگلیسی ها به من گفتند که کمکت 
می کنیم به تدمر برو، پول و تلفن و هر چیزی که نیاز داشته 
باش��ی در اختیارت قرار می دهیم.« »محمد حسین سعود« 
همچنین گفت که با افس��ران اطالعاتی انگلیسی در منطقه 
»التنف« در مرز س��وریه با اردن که پایگاه نظامی آمریکا در 
آن ق��رار دارد، دیدار کرده اس��ت. به گفته وی انگلیس��ی ها 
در خصوص نیازش��ان به اطالع��ات پایگاههای مهم نظامی 
روس��یه در س��وریه با او س��خن گفتند؛ به خصوص اینکه 
چه اس��تحکامات دفاعی دارند و چگونه می توان دس��ت به 
عملیات علیه این پایگاهها زد. طبق اعترافات وی، س��ازمان 
امنیت انگلیس یک راهنمای گردش��گری در تدمر را که به 
چندین زبان مسلط بود استخدام کرده بود تا راهنمای تیم 
جاسوسی باشد.ارتباط تروریست های داعش با سازمان های 
امنیتی غربی موضوع تازه ای نیس��ت و بارها بدان پرداخته 

شده است. 
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رییس ش��ورای ملی رسانه های س��معی و بصری لبنان در 
واکنش به تحرکات حامیان جریان غربگرای ۱۴ مارس علیه 
سالح حزب اهلل لبنان گفت: اگر سالح حزب اهلل نبود جنوب 

لبنان آزاد نمی شد.
عبدالهادی محفوظ رییس شورای ملی رسانه های سمعی و 
بصری لبنان در واکنش به تحرکات حامیان جریان غربگرای 
۱۴ مارس علیه سالح حزب اهلل لبنان گفت: سالح حزب اهلل 
نقش به سزایی در تحکیم حاکمیت لبنان و مقابله با تجاوزات اسرائیل داشته است.وی 
افزود: اگر س��الح حزب اهلل نبود، جنوب لبنان آزاد نمی شد و لبنان صاحب این وزن در 
نقشه بین المللی نمی شد. رئیس شورای ملی سمعی و بصری لبنان با اشاره به فعالیت 
برخی س��ایت ها که در راستای خواست خارجی ها حرکت می کنند، اعالم کرد: برخی 
سایت هایی که تحرکات مشکوک دارند و خواست خارجی را مورد تایید قرار می دهند، 

رصد و به دفتر مبارزه با جرایم اطالعاتی ارجاع داده خواهند شد.
محفوظ در ادامه گفت: تحوالت شنبه شب حاوی این پیام است که امکان بروز فتنه وجود 
دارد و این با اشاره خارجی هاست که همبستگی و نقش مثبت رسانه ها را طلب می کند. 
یک روزنامه لبنانی در گزارشی پیرامون اعتراضات هفته جاری در لبنان نوشت، طرف های 
خارجی با همکاری برخی طرف های داخلی می خواهند لبنان را به س��مت بحران بزرگ 
و جنگ داخلی پیش ببرند. ، یک رس��انه لبنانی با اشاره به تظاهرات و درگیری های روز 
شنبه در لبنان  که بعضا به توهین های فرقه ای-مذهبی هم کشیده شد، درباره تالش های 
طرف های خارجی  برای کشاندن لبنان به جنگ داخلی هشدار داد. روزنامه »الجمهوریه« 
لبنان در گزارشی درباره این موضوع به نقل از منابع سیاسی نوشت: این احساس جدی 
در تمام س��طوح وجود دارد که  برخی طرف های خارجی از طریق طرف های داخلی که 
نام آنها مشخص شده، می خواهند لبنان را به سمت بحرانی بزرگ پیش ببرند تا جنگ 
داخلی به راه بیفتد. در همین راس��تا، منابع امنیت��ی به الجمهوریه گفتند، اطالعات در 
دسترس نشان می دهد که احتمال وقوع حوادث مشابه نیز وجود دارد اما مشخص کردن 
مکان آن ممکن نیست.در این میان یک رسانه لبنانی از کشف و خنثی سازی چهار شبکه 
تروریستی در این کشور خبر داد.وب سایت »لبنان فایلز« اعالم کرد، دستگاه های امنیتی 
این کش��ور طی هفته گذشته چهار شبکه تروریستی را شناسایی و خنثی کرده اند.  این 
ش��بکه های تروریستی قصد داشته اند با نفوذ به تظاهرات شنبه هفته جاری در بیروت و 
انجام اقدامات خصمانه علیه ش��هروندان، در لبنان فتنه به راه بیندازند اما دس��تگاه های 
امنیتی موفق به شناسایی آنها از طریق بازداشت افراد شدند. این وب سایت لبنانی افزود، 
هنوز دو ش��بکه تروریستی دیگر وجود دارد که خنثی سازی نشده است. خبر دیگر آنکه 
رژیم صهیونیستی که تاکنون به انجام حمالت هوایی علیه لبنان و سوریه اعتراف نکرده 
بود ، از زبان یک مقام نظامی خود ضمن اذعان به انجام این حمالت مسئولیت آن را بر 
عهده گرفت.  ظرف چند ماه گذش��ته حمالت موشکی علیه محور مقاومت در سوریه و 
لبنان انجام گرفته  اما تا کنون هیچ طرفی مسئولیت آن را برعهده نگرفته بود.در همین 
رابطه » عمیرام نورکین « مسئول نیروهای هوایی در ارتش اشغالگر قدس گفت: اسراییل 
پس از شروع همه گیری کرونا حمالت هوایی یاد شده را افزایش داده است.نورکین طی 
کنفرانس ویدیویی با فرماندهان صنعت هواپیمایی اس��راییل پخش ش��ده توسط شبکه 
تلویزیونی ۱۲  اس��راییل توضی��ح داد: نیروی هوایی در دوران ش��یوع ویروس کرونا در 

مقایسه با قبل از کرونا در چارچوب گسترده تری وارد عمل شده است.

سالح حزب هللا جنوب لبنان را آزاد کرد

درخواست مقتدی صدر 
رهب��ر جریان صدر خواهان ممانعت از برگزاری تجمعات و تظاهرات در 
عراق در سایه گسترش ویروس کرونا شد. مقتدی صدر خواهان ممانعت 
از برگزاری تجمعات و تظاهرات در عراق شد.وی افزود: روی سخن من 
خطاب به نهادهای ذیربطی است که در خصوص اجرایی کردن قرنطینه 
اهمال کاری کرده اند.مقتدی صدر خاطرنشان کرد: این نهادها باید مانع 
برگزاری تجمعات و تظاهرات ش��وند.الزم به ذکر اس��ت که تعداد مبتالیان 
ب��ه وی��روس کرونا در عراق تاکنون به ۱۲ هزار و ۳66 نفر رس��یده و از این بین 
دستکم ۳۴6 نفر فوت کرده اند. به تازگی اعتراضاتی در استان های جنوبی عراق 
)الدیوانیه، ذی قار، المثنی و النجف( به وقوع پیوسته است. خبر دیگر آنکه احمد 
االسدی رئیس فراکسیون پارلمانی »السند الوطنی« عراق با تأکید بر لزوم اخراج 
نظامیان خارجی از این کشور گفت که در مذاکره با آمریکا باید جدول زمانبندی 

برای خروج نیروهای خارجی تنظیم شود.

آشوب امروز آمریکا حاصل اقدامات چندین ساله اش 
سخنگوی رس��می وزارت امور خارجه روس��یه تاکید کرد، اوضاع امروز 
آمریکا نتیجه اقدامات و طرح هایی اس��ت که طی س��ال های گذشته در 

کشورهای جهان انجام داده است.
 ماریا زاخارووا، س��خنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد 
آمریکا امروز ش��اهد آشوبی است که سال های گذشته برای ایجادش در 
دیگر کش��ورهای جهان تالش می کرد.وی تاکید کرد که تبعیض نژادی در 
جوامع غربی به حدی رس��یده که دیگر نمی توان آن را پنهان کرد. س��خنگوی 
وزارت ام��ور خارجه روس��یه ناآرامی های اخیر در آمری��کا را نتیجه اقدامات این 
کش��ور در دیگر کش��ورها دانس��ت و گفت: آمریکا مدام به دنبال ایجاد بحران و 
دخالت در امور داخلی کشورهای مستقل تحت عناوین جعلی برای تحقق اهداف 
ومنافع خود اس��ت. زاخارووا گفت: س��فیر آمریکا در آلمان روزانه برلین را تهدید 

می کند وخواهان تغییر سیاست انرژی این کشور است.

با شما در یک سنگر هستیم
رئیس ائتالف الفتح عراق به مناس��بت درگذشت دبیرکل سابق جنبش 
جهاد اسالمی فلسطین، با این جنبش و ملت فلسطین، ابراز همبستگی 
کرد. »هادی العامری« در پی درگذش��ت »رمضان عبداهلل شلح«، صادر 
کرد. العامری در این پیام که خطاب به رهبران جنبش جهاد اس��المی 
اس��ت، گفت: »درگذش��ت یکی از چهره های ش��اخص جهاد اس��المی، 
نماده��ای جنبش آزادی بخ��ش ملی و رهب��ری فرزانه در مح��ور مقاومت 
فلس��طین را به خود و شما، تس��لیت می گویم«. ش��بکه خبری السومریه ضمن 
نقل این پیام، به نقل از این مسئول عراقی گزارش داد: »این فقید گرانقدر، جان 
خود را نذر فلسطین نمود و با قدس به عنوان جبهه ای در ایستادگی و عرصه ای 
در مقاومت زندگی کرد«.العامری، ش��لح را »آموزگاری برجسته« در مسیر ملت 
فلس��طین و یکی از محورهای تالش در راه اس��الم و طرح اسالمی برای مقابله با 

صهیونیسم و طرح های توسعه طلبانه آن، قلمداد کرد.

جانسون تظاهرات ضد نژادپرستی را اغتشاش و بر مجازات معترضان تاکید کرد  

نخست وزیر نژادپرستان
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