
فرامرز اصغری

فلس��طین همچنان به عنوان کانون اصلی تحوالت جهان 
اسالم و غرب آسیا است که مسائلی همچون بحران کرونا 
و تروریس��م آن را در حاش��یه قرار داده اس��ت. نکته قابل 
توج��ه در تح��والت فلس��طین رویکرد فت��ح و حماس به 
کنار نهادن اختالفات و رس��یدن به آش��تی ملی است. در 
ط��ی روزهای اخی��ر اخبار متعددی  در ب��اب این رویکرد 
گروه های فلس��طینی منتشر شده اس��ت که در کنار بیان 

ابع��اد این توافقات ی��ک اصل مهم را داش��ته و آن توافق 
ب��ر اصل تس��لیح کرانه باختری اس��ت. نگاهی به تحوالت 
فلسطین نش��ان می دهد که در هدف اش��غالگرایانه رژیم 
صهیونیستی وارد ابعاد گس��ترده تری شده چنانکه آنها از 
الحاق کرانه باختری و دره اردن به اراضی اش��غالی سخن 
گفته ان��د. این اقدام یعنی آنکه عم��ال کرانه باختری برای 
فلسطینی ها وجود نخواهد داشت و آن به زندانیانی مبدل 
می شوند که در چند شهر اسارتی بی انتها را  می گذرانند. 
نکته مهم آن اس��ت که در توافق فتح و حماس اش��اره ای 
به رویکرد مذاکراتی با صهیونیس��ت ها نشده است و حتی 
بهره گیری از کمک های س��ازمان ملل و حاضران در روند 
س��ازش و طرح دو دولتی نیز در اولویت نبوده اس��ت. این 

مسئله را می توان برگرفته از این حقیقت دانست که روند 
سازش و آنچه در لوای صلح خاورمیانه بیان می شود هیچ 
کدام نتوانس��ته اس��ت احقاق حقوق ملت فلس��طین را به 
همراه داشته باشد و شرایط را به این مرحله رسانده است 
که رژیم صهیونیس��تی اش��غال کامل کرانه باختری را در 

دستور کار قرار داده است. 
توافق فتح و حماس برای تس��لیح کرانه باختری در حالی 
اس��ت که حماس کانون تحوالت غزه اس��ت و فتح نیز در 
کرانه باختری امور را در دست دارد. این همگرایی می تواند 
انتفاضه ای مسلحانه را در دو سوی فلسطین به همراه داشته 
باش��د. البته به دلیل فضای امنیتی گس��ترده تحمیلی در 
کرانه باختری، تحقق این طرح با چالشهایی همراه خواهد 

ب��ود بویژه از زمان توافق اس��لو تاکن��ون نیروهای امنیتی 
تشکیالت خودگردان زمینه س��از خلع سالح جریان های 
مقاومت��ی در کران��ه باختری بوده اند. با تمام این تفاس��یر 
همگرای��ی و اتحاد می��ان گروه های فلس��طینی مولفه ای 
بس مهم در تقویت روحیه مقاومتی مردم فلس��طین است 
که می تواند س��رخوردگی آنها از روند سازش و وعده های 
ارتجاع عربی و غرب��ی را به مولفه ای برای مقاومت فراگیر 
مبدل سازد. رویکردی که حلقه ابتدایی آن را تاکید مردم 
و گروه ه��ای مقاومت بر برگزاری جمعه های خش��م علیه 
اش��غالگری می توان دانست که در نهایت زمینه ساز تحقق 
توافقات میان فتح و حماس برای به اجرا درآوردن انتفاضه 

مسلحانه باشد. 

یادداشت

گزارش

صده��ا نفر از م��ردم عراق در بغ��داد، در اعتراض به اهانت 
روزنامه الشرق االوسط به مرجعیت عالی شیعیان در عراق 
علیه سیاس��ت های آل سعود تظاهرات کردند و عده ای نیز 
س��فارت س��عودی را به محاصره درآورده و خواستار مقابله 
دستگاه دیپلماسی کشورش��ان با دخالت های این رژیم در 

امور کشورشان شدند.
صدها نفر از شهروندان عراقی، در اعتراض به اهانت روزنامه 
س��عودی »الشرق االوس��ط« به مرجعیت عالی شیعیان در 
ع��راق در پایتخت این کش��ور تظاه��رات کردند.خبرنگار 
ش��بکه »المعلومه« گزارش داد که صدها نفر از مردم عراق 
در بغداد در محکومیت اقدام روزنامه س��عودی در انتش��ار 
کاریکات��ور موهن به آیت اهلل سیس��تانی تظاهرات کردند و 
علیه سیاس��ت های آل س��عود و دخالت های عربس��تان در 
امور داخلی عراق و تعدی رس��انه های سعودی به نمادها و 

سمبل ها ارزشمند عراق شعار سر دادند.
 به نوش��ته کاربران فعال در ش��بکه اجتماع��ی »توئیتر«،  
تظاهرات کنن��دگان تالش کردند ت��ا از یکی از ورودی های 
منطقه سبز وارد شوند  تا مقابل سفارت عربستان سعودی 
در اعتراض به سیاس��ت های مداخله جویانه ریاض در امور 
عراق تجمع کنند. این اقدام آنها با واکنش نیروهای امنیت 

و پلیس عراق همراه شد.
برخی ش��اهدان عین��ی می گویند که پلیس با اس��تفاده از 
باتوم، ماشین های آب پاش و گاز اشک آور تالش کرد تا مانع 
ورود تظاهرات کنندگان خش��مگین به این منطقه شود اما 
سرانجام شماری از معترضان موفق شدند وارد منطقه سبز 
شوند و پلیس را به عقب برانند.شماری از شهروندان عراقی 

و شیوخ عشایر مختلف عراق در اعتراض به اهانت عربستان 
ب��ه آیت اهلل سیس��تانی به خیابان های بغ��داد آمده بودند 
و ش��عارهایی علیه سیاس��ت های آل سعود و در حمایت از 
مرجعیت سر می دانند. به تدریج بر شمار معترضان افزوده 
شد.در همین حال عضو پارلمان عراق از ائتالف »سائرون«  
با اش��اره به تجاوزات مس��تمر آمریکا ب��ه حاکمیت عراق و 
بی اعتنای��ی آن به معاهدات و کنوانس��یون های بین المللی 
تأکی��د کرد که دیگر س��کوت در برابر این تجاوزات ممکن 
نیست.»س��الم الش��مری« عضو پارلمان ع��راق تاکید کرد 
که رفتارهای آمریکا بیانگر تعامل آن با یک کش��ور دارای 
حاکمیت مس��تقل نیست بلکه رفتار آن با عراق به گونه ای 
است که گویی عراق یکی از ایالت های آمریکاست.الشمری 
اف��زود ک��ه دلیل ای��ن تج��اوزات آمریکا ضع��ف در اتخاذ 
تصمیمات قاطعانه در کش��ور اس��ت که باعث شده شاهد 

بی احترامی در رفتارهای آمریکا به عراق باشیم.
طب��ق گزارش وب��گاه »المعلوم��ه«، این نماین��ده پارلمان 
ع��راق تصریح کرد که این رفتاره��ای آمریکا به دنبال آغاز 
گفت وگوهای دوجانبه ش��دت پیدا کرده است و این دلیل 
دیگری بر عدم جدی��ت آمریکا در تعامل با عراق به عنوان 
یک کش��ور مس��تقل اس��ت.  »علی التمیمی« کارشناس 
حقوق��ی عراق نیز در گفت وگو با پایگاه خبری »المعلومه« 
تصریح کرد: اهانت عربس��تان و روزنامه س��عودی الش��رق 
االوس��ط ب��ه مرجعیت در زمره جرایم تروریس��تی اس��ت 
و ام��کان پیگی��ری قضایی ای��ن امر از ش��یوه های مختلف 
برای بازخواس��ت عربستان س��عودی و روزنامه آن و حتی 
توقیف آن وجود دارد. از س��وی دیگر »علی الغانمی« عضو 

کمیس��یون امنیت پارلمان عراق گفت که س��فارت آمریکا 
در منطقه س��بز یک نهاد دیپلماتیک نیس��ت بلکه به یک 

اردوگاه نظامی تبدیل شده است.
الغانم��ی گف��ت: س��فارتخانه ها نهادهای��ی دیپلماتیک با 
مأموریت ه��ا و وظای��ف مش��خص اعم از کوچ��ک و بزرگ 
هس��تند و به موجب توافقنامه وین، مربوط به فعالیت های 
دیپلماتی��ک، به س��فارتخانه ها اج��ازه در اختیار داش��تن 
س��الح داده نمی شود مگر اینکه س��الح دارای مجوز باشد 
یا اینکه کش��وری که در آن س��فارت واقع ش��ده از لحاظ 
تأمین امنیت نیروهای حمایتی اجازه حمل سالح را بدهد.

این عض��و پارلمان عراق در مصاحبه ب��ا وبگاه »المعلومه« 
افزود ک��ه اجرای تمرین��ات نظامی در س��فارت آمریکا بر 
خالف توافق وین اس��ت و س��فارت به یک اردوگاه نظامی 
تبدیل شده اس��ت.در این میان برخی منابع اعالم کرده اند 
ائت��الف بین المللی ضد داعش تح��ت رهبری آمریکا تعداد 
نیروهای��ش را در ع��راق کاهش داد و ماموری��ت آنها را به 
مش��اوران تیم های مشاوره کش��ورهای عضو ائتالف محول 
ک��رد.در این میان عضو کمیته رواب��ط خارجی در پارلمان 
عراق نسبت به تبدیل س��فارت آمریکا در بغداد به پادگان 

نظامی هشدار داد.

دستاوردهای آشتی 

www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozفرادید دو شنبه  16 تیر 1399  شماره 5345 

در اعتراض به توهین روزنامه خاندان آل سعود به آیت هللا سیستانی صورت گرفت 

اعتراضات به س��اختار نژادپرست 
حاک��م بر آمری��کا همچنان ادامه 
دارد چنانکه از یک س��و مردم در 
مقابل کاخ سفید پرچم کشورشان 
را  آت��ش زدن��د و از س��وی دیگر 
عده ای مجس��مه کاشف آمریکا را 

به زیر کشیدند. 
آمریکای��ی در ش��هر  معترض��ان 
بالتیمور ایال��ت مریلند، در جریان 
برگ��زاری جش��ن روز اس��تقالل 
این کش��ور، مجس��مه »کریستف 
کلمب« را واژگون کردند و آن را به 

بندرگاهی در این شهر انداختند.
گروه��ی از معترضان در ش��هر بالتیمور ایالت 
مریلن��د آمریکا، ش��نبه ش��ب به وق��ت محلی 
مص��ادف ب��ا روز اس��تقالل آمری��کا در یکی از 
خیابان های این شهر به اعتراض پرداختند.  این 
معترضان در نزدیکی محله »ایتالیای کوچک« 
در ش��هر بالتیمور، مجسمه »کریستف کلمب« 
را به نش��انه اعتراض واژگون و آن را به بندرگاه 
داخلی این ش��هر انداختند. مجسمه کریستف 
کلمب در حالی توس��ط معترضان واژگون شد 
که آمریکایی ها در حال برگزاری جش��ن »روز 
اس��تقالل« ای��ن کش��ور بودن��د و همزمان که 
معترضان این مجس��مه را ب��ه آب می انداختند 
آتش بازی هایی اطراف این شهر برگزار می شد. 
پایه  ای که مجس��مه کریس��تف کلمب در شهر 
بالتیمور ب��ر آن بنا ش��ده بود.»دونالد ترامپ« 
رئیس جمه��ور آمریکا نیز مج��دداََ به معترضان 

این کش��ور توهین ک��رد و آنه��ا را »چپ های 
افراطی« خواند.وی طی سخنرانی در مراسم روز 
استقالل آمریکا مدعی شد: »ما اکنون در روند 
شکست دادن چپ های افراطی، مارکسیست ها، 
آش��وب طلبان و غارتگران هستیم«. در همین 
ح��ال معترضان ضدنژادپرس��تی ب��ا تجمع در 
نزدیکی کاخ س��فید؛ با به آتش کشیدن پرچم 
آمریکا، به سیاست های دولت واشنگتن اعتراض 
کردند.تصاویر حاکی از آن اس��ت که معترضان 
بعد از تجمع در میدان »جان س��یاه پوس��تان 
مه��م اس��ت«، حین س��ر دادن ش��عارهایی با 
مضمون »آمریکا هرگز با عظمت نبوده است«؛ 

پرچم ایاالت متحده را به آتش کشیدند.
در این می��ان در اقدامی کامال تبلیغاتی و البته 
بدون اشاره به اینکه چرا در طول 8 سال معاون 
رئیس جمهور اوباما بودن��ش هیچ اقدامی برای 
مقابله با نژادپرستی حاکم بر آمریکا نکرده، بایدن 

انتخابات  نامزد حزب دموک��رات 
آمریکا   2020 ریاس��ت جمهوری 
عنوان  توئیتری  اظهارنظ��ری  در 
نژادپرس��تی نظام مند در  ک��رده 
این کشور سابقه ای بیش از 200 
سال دارد.الزم به ذکر است دیروز 
همچنین  صدها نفر در س��یدنی، 
پایتخت استرالیا جمع شدند تا به 
اعتراضات پایان هفته در شهرهای 
ب��زرگ ای��ن کش��ور در حمایت 
از جنب��ش »جان سیاه پوس��تان 
ب��ا ارزش اس��ت« و همچنین در 
اعتراض به بدرفتاری با بومی های 
این کش��ور ادامه دهن��د.    این اعتراضات باعث 
ش��ده رفتار با اقلیت های نژادی در اس��ترالیا در 
مرک��ز توج��ه قرار بگی��رد. بر اس��اس داده های 
جدی��د دولت��ی، بومیان اس��ترالیا تنها ۳ درصد 
جمعیت حدود 2۵ میلیونی این کشور را تشکیل 
می دهند.چن��دی قبل هم ه��زاران نفر از مردم 
اس��ترالیا در ادامه تظاهرات علیه نژادپرستی، به 
صورت مس��المت  آمیز به خیابان ها آمدند. هدف 
آن ها برجسته سازی مس��ئله کشته شدن مردم 

بومی استرالیا در بازداشتگاه ها بود.  
اعتراض به نژادپرس��تی حاکم بر آمریکا در حالی 
ادامه دارد که س��ران آمریکا همچنان به رویاهای 
نظامی می پردازند چنانکه آمریکا در حال توسعه 
یک پایگاه نظامی س��ری در اقیانوس آرام اس��ت 
ک��ه می تواند موقعیت اس��تراتژیکی را در صورت 
درگیری احتمالی این کشور با چین داشته باشد.

اعتراضات ضد نژادپرستی سیستماتیک حاکم بر ایاالت متحده همچنان ادامه دارد

از آتش زدن پرچم  تا سرنگون کردن مجسمه کاشف آمریکا

هشدار لبنان به مداخله گری ترکیه
»محمد فهمی« وزیر کش��ور لبنان اعالم کرد، مسئوالن این کشور چهار 
شخص را در یک هواپیمای ترکیه ای بازداشت کرده اند که چهار میلیون 
دالر را ب��ه لبنان منتقل می کرده اند.فهمی درب��اره انتقال این دالرها با 
حالت پرسشی گفت، آیا این پولها برای بازی با قیمت دالر است یا برای 
تغذیه تحرکات خش��ونت آمیز مش��خص در خیابان؟ وی ضمن تأکید بر 
دخالت ترکیه برای متشنج کردن وضعیت لبنان افزود: دستورها از ترکیه و 

از طریق شبکه های اجتماعی به برخی طرف های تحرکات مردمی می رسد.
در 2۷ ژوئن یک منبع لبنانی به شبکه المیادین گفته بود، ترکیه یکی از حامیان 
مال��ی اقدام��ات خرابکارانه در بیروت اس��ت و بیش از ۴0 لبنان��ی و غیرلبنانی 
بازداشت شده اند که برای آشوب در لبنان آماده می شده اند. در هشتم ژوئن نیز 
دستگاه های امنیتی لبنان چهار گروه را که قصد آشوب داشتند، خنثی کردند.

الجزایر خواستار عذرخواهی فرانسه شد
رئی��س جمهور الجزایر در س��خنانی اعالم کرد ک��ه انتظار دارد همتای 
فرانس��وی اش به دلیل اقدامات استعماری گذشته از الجزایر عذرخواهی 
کن��د. عبدالمجی��د تبون رئیس جمه��ور الجزایر در س��خنانی بر لزوم 
عذرخواهی فرانس��ه از این کش��ور به دلیل اقدامات استعماری گذشته 
تأکید کرد. وی گفت: پیشتر یک عذرخواهی نیمه کاره از سوی فرانسه را 
شاهد بودیم اما الزم است که این مسیر تکمیل شود.تبون تأکید کرده است: 
ما منتظر گام بعدی فرانسه هستیم و این گام، عذرخواهی از دولت و ملت الجزایر 
است. رئیس جمهور الجزایر اظهار داشت: عذرخواهی فرانسه از الجزایر می تواند 
به کاهش تنش ها منجر ش��ود و روابط دو کش��ور را بهتر سازد. پیشتر »امانوئل 
ماکرون« رئیس جمهور فرانسه در سال 20۱۹ با اشاره به اقدامات استعماری این 

کشور در الجزایر، آن را یک اشتباه خوانده بود.

اروپا علیه مذاکرات دولت ونزوئال و مخالفان
س��خنگوی وزارت خارجه روسیه ضمن محکوم کردن حکم دادگاه انگلیس 
علی��ه دولت قانونی ونزوئال گفت، اتحادیه اروپا هرگونه تالش  جهت نزدیک 
شدن مخالفان و حامیان دولت این کشور را مسموم می کند.»ماریا زاخارووا« 
گفت، برخی کشورهای اروپایی با تحریم کردن آن دسته از مخالفان دولت 
ونزوئال که خواستار گفت وگوی سازنده هستند، مانع از آرام شدن فضای این 
کشور می شوند.زاخارووا گفت:  »اتحادیه اروپا یک بسته تحریمی علیه گروهی از 
سیاست مداران این کشور، شامل عده ای از مخالفان ]دولت[ را تصویب کرد که خواستار 
گفت وگوی س��ازنده با مقامات دولت هس��تند. با این حال تالش وزرای امور خارجه 
ونزوئال و اتحادیه اروپا در جلوگیری از افزایش تنش دیپلماتیک کمک کرده اس��ت و 
این مسئله مهمی است«.هدف آن ها مسموم کردن هرگونه تالش جهت نزدیک شدن 

مخالفان و حامیان دولت و ممانعت از رسیدن آن ها به اشتراک نظر است«.

سفارت عربستان در محاصره معترضان عراقی 

کرونا گریبان گیر آقای ولیعهد 

 یکی از کش��ورهایی که تاثیرات بس��یاری از بحران 
کرونا گرفت��ه و می تواند رویاه��ای دولتمردانش را 
بر باد دهد، عربس��تان اس��ت. هر چند که در حوزه 
سیاسی سران سعودی با محوریت بن سلمان ولیعهد 
توانستد از بحران کرونا برای سرکوب مخالفان بهره 
گیرند اما در حوزه اقتصادی که از کانون های اصلی 
تحقق رویای ولیعهد برای رسیدن به پادشاهی بوده، 

این مسئله روندی معکوس داشته است. 
دولت عربستان اعالم کرده است به عنوان بخشی از 
اقداماتش برای حمایت از اقتصاد و جبران خسارات 
ناشی از شیوع کرونا میزان مالیات بر ارزش افزوده 
)وی ای تی( را سه برابر کرده است.دولت عربستان 
همچنین می گوید که کمک هزینه زندگی را که به 
کارمندان دولت پرداخت می ش��د را برای کمک به 

کاهش هزینه های دولت قطع کرده است.
نکت��ه دیگ��ر کاهش بهای نفت اس��ت ک��ه در کنار 
هزینه های سنگین جنگ یمن، موجب شده تا حتی 
ذخایر اقتصادی که بن س��لمان برای اهداف س��ند 
20۳0 تهیه کرده بود صرف دوران کرونا شود. بحران 
اقتصادی چنان بوده اس��ت که بیش از ۵۵ ش��رکت 
س��عودی با صدور بیانیه های مکرر از طریق وبسایت 
بورس عربس��تان تاکید کردند ک��ه فعالیت های آنها 
در اث��ر اقداماتی که مقامات ب��رای مقابله با کرونا در 
عربس��تان اتخ��اذ کرده اند تحت تاثیر ق��رار گرفته و 
درحال حاضر نمی توانند میزان خسارت مالی وارده را 
به ویژه با توجه به اینکه مشخص نیست این اقدامات 
تا چه زمانی ادامه خواهد داشت تخمین بزنند. نکته 
مهم آنکه لغو اعمال حج برای مقابله با شیوع اپیدمی 
کرونا منجر به خس��ارت میلیارد دالری به عربستان 
می شود. این خسارت حدود ۱2 میلیارد دالر گزارش 
ش��ده است.همچنین لغو مراسم حج امسال که برای 
نخس��تین بار در تاریخ معاصر برگزار نمی شود،ضربه 
جدی برای طرح چشم انداز 20۳0 محمد بن سلمان 
ولیعد سعودی است که در این طرح »برنامه خدمت 
به مهمان��ان الرحمان« ب��ه منظور ج��ذب زائران و 
مسافران برای افزایش درآمدهای حاصل از آن ها بود 
. در مجموع می توان گفت که خسارت های اقتصادی 
ناشی از ش��یو ع کرونا مانعی در برابر اجرای بخشی 
از برنامه های تحوالت اقتصادی محمد بن س��لمان، 
ولیعهد عربستان باشد که شاید رویای پادشاه شدنش 

را با چالشهای بسیاری مواجه سازد.

یادداشت

مهسا شاه محمدی
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