
گزارش

آمریکایی ه��ا در حال��ی ط��ی هفته های اخیر 
س��ناریوی طراحی علیه مقاومت را تش��دید 
کرده ان��د که دامن��ه آن را در عراق، س��وریه، 
لبنان و فلس��طین می توان مش��اهده کرد که 
جریان های سیاسی و مردم در این کشورها با 
حمایت از مقاومت و تاکید بر مقابله با آمریکا، 
این سناریو را در مسیر شکست قرار داده اند. 

آمریکا در حالی درگیر مسئله کرونا و انتخابات 
است که در عرصه سیاست خارجی همچنان 
بر اصل بحران س��ازی تاکید دارد چنانکه در 
بسیاری از کش��ورهای خاورمیانه این روند را 
می توان مش��اهده کرد. در فلس��طین با طرح 
الحاق کران��ه باختری به اراضی اش��غالی، در 
لبن��ان با طرح فتن��ه انگیزی س��فیر و ایجاد 
اعتراض های جهتدار خیابانی، در قبال سوریه 
ب��ا قان��ون تحریمی س��زار و در ع��راق نیز با 
یورش به نیروهای حشدالش��عبی این سناریو 
را اجرا می سازد. سناریویی که با واکنش های 
متعددی همراه ش��ده اس��ت چنانکه انجمن 
علم��اء بی��روت در بیانی��ه ای اظه��ارات فتنه 
جویانه »دوروثی شیا« سفیر آمریکا در لبنان 
را محک��وم و تاکی��د کرد که ای��ن مداخالت 
فتنه  انگیز در امور داخلی لبنان باید به پایان 
برس��د اتهام به مقاومت، توهی��ن و تجاوز به 

ملت لبنان اس��ت و دولت لبنان باید بر اساس 
قوانین رواب��ط دیپلماتیک با آن برخورد کند.
انجمن علماء لبنان بر لزوم احترام و ارزش به 
حاکمیت کشور تاکید کرد و در ادامه افزود ما 
در برابر اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی 
تحت حمای��ت و دخال��ت آمریکا،قربانی های 
زیادی را در لبنان داش��تیم که نشان می دهد 
آمریکا یک قله تروریس��م س��ازمان یافته در 
جهان اس��ت. از س��وی دیگر انجمن وکال در 
جنبش ح��زب اهلل لبنان از حکم منع س��فیر 
آمریکا از مصاحبه با رس��انه ها استقبال کرد و 
وزیر اطالع رسانی لبنان اظهارات سفیر آمریکا 
مبنی ب��ر انجام عذرخواهی رس��می از وی را 

تکذیب کرد.

آماده باش مقاومت در فلسطین 
در همین حال از فلس��طین نیز خبر می رسد 
ک��ه در براب��ر طراح��ی صهیونیس��ت ها برای 
اشغال کامل کرانه باختری شاخه های نظامی 
گروه های مقاومت فلس��طینی خ��ود را برای 
پاس��خگویی به طرح اش��غال کران��ه باختری 
آماده کرده اند و دستوراتی از رهبران خود در 

این باره گرفته اند.
منابع وابس��ته ب��ه گروه ه��ای مقاومت فاش 

کردند، شاخه های نظامی این گروه ها اقدامات 
میدان��ی الزم را اتخاذ کرده ان��د تا در صورت 
اجرایی ش��دن طرح رژیم صهیونیستی برای 

اشغال کرانه باختری به آن پاسخ دهند.
ای��ن منابع اع��الم کردند، رهب��ران گروه های 
فلسطینی دستوراتی به فرماندهان شاخه های 
نظام��ی برای آمادگی در ای��ن خصوص ابالغ 
کرده اند.»ابوعبیده« س��خنگوی شاخه نظامی 
حماس »القس��ام« اخیرا هشدار داد: مقاومت 
تصمی��م برای الحاق )اش��غال کرانه باختری( 
را اع��الم جن��گ علیه خود می دان��د و کاری 
خواهد کرد که دشمن صهیونیستی به خاطر 
این تصمیم انگشت پشیمانی به دندان بگیرد.
جنبش های فلسطینی حماس و جبهه مردمی 
با برگزاری نشس��تی بر ل��زوم مقاومت فراگیر 
تأکی��د کردند و افزودند، ه��ر وجبی از خاک 
فلس��طین که مورد هدف طرح اش��غال باشد، 
میدان درگیری با دشمن صهیونیستی شمرده 
شود. در همین حال فلسطینی ها خود را برای 
برگ��زاری »هفته خش��م« در سراس��ر جهان 
علی��ه الحاق بخش های��ی از کرانه باختری به 
اراضی اش��غالی آم��اده می کنند.خبر دیگر از 
چالش��های رژیم صهیونیستی آنها هزاران نفر 
از س��اکنان اراضی اشغالی علیه فساد نتانیاهو 

نخس��ت وزیر صهیونیست ها تظاهرات کردند. 
در همی��ن حال لیزا نان��دی وزیر امور خارجه 
دولت در سایه انگلیس، اتخاذ موضع محکم و 
جدی دولت این کش��ور در قبال اشغال کرانه 
باختری و تحریم این رژیم در صورت پیشبرد 

طرح اشغال را خواستار شد.

الحشد الشعبی باقی خواهد ماند
از سوی دیگر در عراق نیز جریان های سیاسی 
ضمن محکوم کردن توطئه آمریکا علیه حشد 
الش��عبی، حمایت گس��ترده خود را از بسیج 
مردمی اعالم کردند. س��خنگوی ائتالف الفتح 
عراق با تأکید بر نقش سازمان الحشد الشعبی 
در مقابل��ه ب��ا بیم��اری کرونا، ابراز داش��ت: 
»الحشد الشعبی به وجود آمده است که بماند 
و باقی ه��م خواهد ماند«.»احمد االس��دی« 
س��خنگوی ائتالف الفت��ح ع��راق از اقدامات 
س��ازمان الحش��د الش��عبی )بس��یج مردمی( 
قدردانی کرد.االس��دی تأکید کرد که الحشد 
الشعبی از شش ماه پیش تا کنون، بودجه ای 

نداش��ته، ولی با این وجود، با تکیه بر امکانات 
خود، با ویروس کرونا مقابله کرده اس��ت.وی 
همچنین تصریح کرد که »الحشد الشعبی به 
وجود آمده اس��ت که بماند و باقی هم خواهد 
ماند«. در این میان »مایلز کاگینز« سخنگوی 
ائتالف آمریکایی حاضر در عراق، اذعان سفیر 
آمریکا در کویت مبنی بر مش��ارکت نیروهای 
این کش��ور در یورش به مقر کتائب حزب اهلل 
را تکذیب کرد.او مدعی ش��د که سخن گفتن 
در خصوص حضور نیروهای آمریکایی در کنار 
نیروه��ای یگان مبارزه با تروریس��م عراق در 

یورش به مقر کتائب حزب اهلل، شایعه است.
در همی��ن حال محمد توفی��ق عالوی مامور 
س��ابق تش��کیل کابینه عراق با اشاره به حق 
الحش��د الش��عبی بر گردن این کشور، تأکید 
کرد که الحشد، دستاوردهای بزرگ و مهمی 
به دس��ت آورده اس��ت. ع��الوی در گفت وگو 
ب��ا ش��بکه خبری العه��د گفت که »الحش��د 
دس��تاورد بزرگ و مهمی به دس��ت آورد... ما 

مدیون الحشد الشعبی هستیم«.

فرامرز اصغری

یمن که از س��ال 2015 آماج تج��اوزات همه 
جانبه ائتالف آمریکایی- س��عودی قرار گرفته 
است در حالی همچنان به مقابله با متجاوزات 
ادامه می دهد که دو تح��ول قابل توجه در آن 
مش��اهده می شود. بخشی از این مسئله فاجعه 
انس��انی است که به دلیل محاصره و البته عدم 
کارکرد عملی سازمان ملل در حمایت از مردم 
این کش��ور در حال گس��ترش اس��ت چنانکه 
نهادهای مدنی اعالم کرده اند بیش از 2 میلیون 
کودک گرفتار فقر غذایی در آستانه مرگ قرار 
دارن��د و میلیون ها نفر از س��اکنان یمن نیز با 
بیماری و بی غذایی دست و پنجه نرم می کنند. 
س��ازمان های مدعی حقوق بش��ر نیز تاکنون 
اقدام��ی برای رفع این مس��ئله نکرده اند و تنها 

کارکرد سازمان ملل سکوت و حتی همراهی با 
متجاوزان بوده که خروج نام عربستان از لیست 

سیاه کودک کشان نمودی از آن است. 
نکت��ه دوم در تحوالت اقدامات صورت گرفته 
از سوی برخی گروه ها جدایی طلب در مناطق 
جنوبی اس��ت. در همین چارچوب بر اس��اس 
گزارش های منش��ره در جدیدتری��ن اقدام از 
سوی جدایی طلبان هیأت موسوم به »شورای 
انتقالی جنوب« یمن که تحت حمایت امارات 
است، سقف تش��دید اقدامات خود را باال برد 
و از تصمی��م خود برای س��یطره ب��ر تمامی 
اس��تان های جنوبی و اع��الم خودمختاری در 
این اس��تان ها خبر داد. نکته مهم آنکه پیش 
از این نیز احمد س��عید بن بریک نائب رئیس 
ش��ورای انتقالی جنوب یمن از ارتباط با رژیم 
صهیونیس��تی به کمک امارات خبر داده بود. 
در کنار آشکارتر شدن فتنه انگیزی امارات در 
یمن، رفتارهای شورای انتقالی جنوب بیانگر 
تکرار یک رفتار مش��ابه اس��ت و آن اقداماتی 
است که س��ودان جنوبی به ریاست سیلواکر 

قبل از جدایی از سودان انجام می داد.

 این منطقه که در سال 2011 رسما از سودان 
جدا شد در دوران اقدام مسلحانه علیه سودان 
واحد از یک سو به کشورهای غربی و سعودی 
وابس��ته بود و از سوی دیگر همگرایی با رژیم 
صهیونیس��تی را محور طرح هایش اعالم می 
ک��رد. س��یلواکر در حالی با ای��ن اقدامات در 
تصور برخورداری از حمایت های بیرونی برای 
ساختن س��ودان جنوبی قدرتمند بود که در 
عمل آنها به هیچ کدام از وعده های خود عمل 
نکردند و پس از جدایی این منطقه از سودان، 
صرف��ا به غارت مناب��ع نفت��ی آن پرداختند. 
آنچ��ه اکن��ون در جن��وب یم��ن در جریان 
اس��ت را می توان تکرار همان مس��یر سودان 
جنوبی دانست چنانکه اکنون ائتالف اماراتی، 
آمریکایی و صهیونیستی از این جدایی طلبی 
حمایت می کنند اما تجربه نش��ان داده که در 
نهای��ت آن را ب��ا کوله باری از مش��کالت رها 
خواهن��د کرد چرا که تنها ه��دف آنها تجزیه 
یمن و غارت منابع نفتی آن است چنانکه در 
سودان جنوبی این چنین کردند و اکنون این 
کشور از بحرانی ترین کشورهای جهان است. 

یادداشت

تکرار سرنوشت سودان 
جنوبی 
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بزرگراه »کلرادو« در تصرف 
معترضان نژادپرستی

در ادامه تظاهرات ها علیه قتل »االیجا مک کلین« سیاه پوس��ت 2۳ ساله 
در ش��هر »آرورا« در ایالت کل��رادو، معترضان یک بزرگ��راه را در آمریکا 
بس��تند.  همزمان با ادامه اعتراض ها علیه نژادپرستی نهادینه در شهرهای 
مختل��ف آمریکا، معترض��ان در ایالت کلرادو ضمن برگ��زاری تظاهرات و 
بستن یک بزرگراه، خواستار اجرای عدالت در پرونده قتل جوان 2۳ ساله 
سیاه پوست شدند.بنا بر خبری که سی ان ان مخابره کرده، تظاهرات علیه 
قتل »االیجا مک کلین« سیاه پوس��ت 2۳ ساله ساکن شهر »آرورا« ایالت 
کلرادو، در این ایالت ادامه دارد.طبق این گزارش، معترضان ضمن برپایی 
یک تظاهرات مس��المت آمیز بزرگراه 22۴ ایالت کلرادو را بس��تند و با سر 
دادن ش��عارهایی خواستار اجرای عدالت در پرونده قتل مک کلین شدند.
مک کلین در جریان برخورد ماه آگوس��ت ماموران پلیس شهر »آرورا« با 
او جانش را از دس��ت داد. طبق گزارش ها، یک مامور پلیس آمریکا بعد از 
این درگیری، گردن این جوان سیاه پوست را فشرد که این موضوع سبب 

سکته قلبی او شد و او سه روز بعد در بیمارستان جان داد.
معترض��ان برای اولین بار مقابل »مرکز ش��هرداری آرورا« تجمع کردند و 
یک س��اعت بعد از این حضور، به س��مت بزرگراه 22۴ ایالت کلرادو رفته 
و آن را مس��دود کردن��د.اداره پلیس آرورا اعالم ک��رده که پیش از حضور 
معترضان در این بزرگراه، نیروهای پلیس این اداره بزرگراه را بسته بودند. 
تظاهرات در ش��هر آرورا ایالت کلرادو در حالی انجام ش��ده که اعتراضات 
سراسری علیه خشونت ها و نژادپرس��تی نهادینه در آمریکا به دنبال قتل 

»جورج فلوید« در مناطق مختلف این کشور همچنان ادامه دارد.
وزارت دادگستری آمریکا از دستگیری چهار تن به اتهام ارتباط با تخریب 

مجس��مه اندرو جکس��ون در جریان اعتراضات در نزدیک کاخ سفید خبر 
داد.وزارت دادگس��تری آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد، این چهار تن که از 
واشنگتن دی.سی، مریلند، مین و ویرجینیا هستند به اتهام تخریب اموال 
فدرال در ارتباط با تالش برای از بین بردن مجسمه رئیس جمهور اسبق 

آمریکا در 22 ژوئن دستگیر شده اند.
مایکل آر.شروین، سرپرست دادستانی آمریکا گفت: این دفتر همچنان به 
تعهدش در قبال حفاظت از متمم نخس��ت قانون اساسی در رابطه با حق 
افراد برای برگزاری اعتراضات صلح آمیز پایبند اس��ت اما این بازداشت ها 
باید به عنوان هش��داری برای آن دس��ته از افرادی باش��د که تخریب این 
مجس��مه و یادبودهای��ی را که زینت پایتخت کش��ورمان اس��ت، انتخاب 
کرده اند.در اعتراضات ، پیش از آنکه معترضان تالش کنند مجمسه اندرو 
جکسون را از پایه جدا کنند، بر روی پایه این مجسمه عبارت "تفاله قاتل"  
نوش��ته، به سر مجس��مه و اسب آن طناب بس��ته و با رنگ زرد مجسمه 
را رنگ��ی کردند.ده ها نیروی پلیس به س��مت میدان محل اس��تقرار این 

مجسمه هجوم برده و معترضان را متفرق کردند.
در ای��ن میان یک ش��هروند آمریکایی دیگر این ب��ار در ایالت کنتاکی و در 
محل اعتراضات علیه نژادپرستی کشته شد.کشته شدن حداقل یک شهروند 
آمریکایی دیگر در محل برگزاری اعتراضات ضدنژادپرستی در ایالت کنتاکی 
تائید ش��د.در این ارتباط مقامات محلی اعالم کرده اند که مش��غول تحقیق 
درباره شلیک علیه شهروندی هستند که در جریان اعتراضات ضدنژادپرستی 
در این ایالت کشته شده است. گفته شده این شهروند آمریکایی در جریان 
تیراندازی در پارک میدان جفرس��ون و حدود ساعت ۹ شب گذشته هدف 
ش��لیک گلوله قرار گرفت.پلیس در بیانی��ه ای در این ارتباط با تائید مرگ 
یکی از شهروندان بر اثر شلیک گلوله در شب گذشته در جریان اعتراضات 
علیه نژادپرستی، اما اشاره ای به ضارب نکرده است و هویت فرد ضارب هنوز 
مش��خص نیس��ت. با این حال تصاویر منتشر ش��ده در فضای مجازی، فرد 

ضارب را مردی مسلح نشان می دهد که به سوی چند نفر شلیک می کند.

فلسطینی ها، لبنانی ها و عراقی ها بر مقابله با طراحی های بی ثبات ساز آمریکا تاکید کردند

مقاومت تنها پرچم بر افراشته

سازمان ملل شریک محاصره مردم یمن است
» ضیف اهلل الشامی « وزیر اطالع رسانی دولت نجات ملی یمن با انتقاد 
از مواضع فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن، این سازمان را 
به مش��ارکت در محاصره اقتصادی کشورش متهم کرد.الشامی در گفت 
وگو با » المس��یره« ارگان جنبش انصاراهلل افزود: س��ازمان ملل متحد 
با مش��ارکت در محاصره یمن نقاب از چهره زش��ت خود برداش��ت . وی 
گفت: قاتل نمی تواند کبوتر صلح و دوستی به مقتول اهدا کند. آمریکایی ها 
خ��ود جن��گ علیه یمن را آغاز کردن��د. ما می دانیم وقت��ی آمریکایی ها از صلح 
س��خن می گویند ، تحت عنوان صلح طلبی در صدد ایجاد تنش و تسلط یافتن 
بر یمن هس��تند. الش��امی توضیح داد: اظهارات » مارتین گریفیتس« فرستاده 
وی��ژه س��ازمان ملل به یمن با اظهارات س��خنگوی ائتالف متج��اوز عربی غربی 

صهیونیستی علیه یمن همخوانی دارد.

جانسون در سراشیبی سقوط محبوبیت
محبوبیت »کر اس��تارمر« رهبر جدید حزب کارگ��ر انگلیس از »بوریس 
جانس��ون« نخس��ت وزیر این کشور پیش��ی گرفت.بر اساس نظرسنجی 
مؤسس��ه »آپینیوم« که به س��فارش این روزنامه انجام ش��د، محبوبیت 
اس��تارمر در میان مردم انگلیس به ۳۷ درصد افزایش یافته است.این در 
حالی اس��ت که طبق این نظرس��نجی ، محبوبیت جانسون به ۳5 درصد 
رسیده اس��ت. با این حال حزب محافظه کار به رهبری جانسون از محبوبیت 
۴۴ درصدی برخوردار بود که ۴ درصد بیش��تر از حزب کارگر اس��ت. فاصله میان 
محبوبیت این دو حزب در اواخر زمس��تان س��ال گذش��ته و پیش از کناره گیری 
»جرمی کوربین« رهبر حزب کارگر، 20 درصد بود. کوربین در انتخابات زودهنگام 
بریتانیا که اوایل زمستان سال گذشته برگزار شد، از جانسون شکست سختی خورد 

و پس از آن اعالم کرد به زودی از رهبری حزب کارگر کناره گیری می کند.

همزمانی قانون سزار با طرح الحاق تصادفی نیست
بثینه شعبان، مشاور رسانه ای رئیس جمهور سوریه تاکید کرد همزمانی 
تروریس��م اقتصادی علیه دمش��ق و سرقت اراضی فلس��طینی به هیچ 
وج��ه تصادفی نیس��ت. وی گفت: هدف اصلی جنگ تروریس��تی علیه 
سوریه شکس��ت اراده مقاومت نزد مردم این کشور و همپیمانان در دو 
محور مقاومت و مبارزه با تروریس��م اس��ت.بثینه شعبان افزود: همزمانی 
تروریس��م اقتصادی علیه ملت سوریه در قالب قانون »سزار« با طرح الحاق 
یا سرقت اراضی فلسطینی به هیچ وجه تصادفی نیست. وی با بیان اینکه سوریه 
سال هاست با تروریسم مبارزه می کند، تاکید کرد: امروز سوریه مبارزه با تروریسم 
اقتص��ادی و حمایت از قدس اش��غالی و فلس��طین را در مقابل تمامی طرح های 
خصمانه ادامه می دهد؛ طرح هایی که منشأ واحد و هدف واحدی دارند که همان 

تحویل منطقه به رژیم صهیونیستی غاصب است.

 جمهوری آذربایجان:  حکم بازداشت حاج الهام 
علی اف، جانش��ین حزب اسالم جمهوری آذربایجان 
به درخواس��ت دادس��تانی این کش��ور  تا 2۸ اکتبر 
2020 تمدید شد.به نوشته سایت ینی مساوات، حاج 
الهام علی اف از روحانیون برجسته شیعی جمهوری 
آذربایجان می باشد که پیش از این نیز در " اعتراض 
به ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان" به مدت 

2 سال به زندان محکوم شده بود.

 هند: تصاویر ماهواره ای که به تازگی منتشر شده 
نش��ان می دهد علیرغم آن که هن��د و چین بعد از 
درگی��ری مرگبار اخیر از کاه��ش تنش های مرزی 
خبر داده اند، دو کش��ور به س��اخت و س��از نظامی 
در منطق��ه مورد مناقش��ه نیز اق��دام کرده اند. این 
در حالی اس��ت پیش از این دیپلمات های چینی و 
هندی گفته بودند فرماندهان نظامی توافق کرده اند 

این منطقه را از حضور نظامی خالی کنند.

  ژاپن:  ژاپن به آمریکا به دلیل احتمال ش��رکت کره 
جنوبی در اج��الس گروه هف��ت )G۷( اعتراض کرد. 
خبرگزاری ژاپنی »کیودو« به نقل از منابع مطلع خبر 
داد در این اعتراض به موضع متفاوت سئول در خصوص 
مس��ائل مرتبط با چین و کره شمالی اشاره شده است.
یک مقام عالی رتبه دولتی اعتراض ژاپن را فوراً ابالغ کرد. 
رئیس جمهور آمریکا هنوز تصمیم نهایی در این خصوص 
را اعالم نکرده است. این مخالفت احتماالً روابط دو کشور 

کره جنوبی و ژاپن را تیره تر خواهد کرد.


