
علی تتماج 

شکس��ت آمریکا در ش��ورای امنیت ب��رای تمدید تحریم 
های تس��لیحاتی ایران و نیز اعالم رس��می برقراری روابط 
امارات با رژیم صهیونیس��تی در حالی بر انتخابات آمریکا 
سایه افکنده است که مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق 
امروز در راس هیات سیاس��ی - اقتصادی راهی واشنگتن 
می ش��ود.طبق این برنامه، وزیران امور خارجه، نفت، برق، 
دفاع و مهاجرین و رانده ش��دگان، نخست وزیر عراق را در 

این سفر همراهی می کنند.

این ترکیب نشان می دهد که بخش اصلی این سفر اهداف 
اقتص��ادی و امنیت��ی را دنبال می کند چنانکه بخش��ی از 
اهداف این س��فر نی��ز برگزاری مذاک��رات راهبردی میان 
دو کشور اس��ت. دومین دور گفت وگوهای راهبردی بین 
ع��راق و آمریکا ب��ا حضور وزیران امور خارجه دو کش��ور، 
در س��اختمان وزارت امور خارجه آمریکا برگزار می ش��ود. 
نخستین دور این گفت وگوها از طریق تلویزیون های مدار 
بس��ته در 22 خرداد  با حضور کارشناسان برجسته وزارت 
امور خارجه دو کش��ور برگزار ش��د. در این برنامه به بحث 
درباره خروج نیروهای نظامی آمریکا از خاک عراق اش��اره 
نش��ده و این در حالی است که جریان های سیاسی عراقی 
یکی از اولویت های گفت و گوهای راهبردی با واش��نگتن 
را اخ��راج نظامی��ان این کش��ور از خاک ع��راق می دانند. 
در این میان بس��یاری از گروه ها و ش��خصیت های عراقی 

تاکید دارند که این س��فر با توجه به سیاس��ت های آمریکا 
به نتیجه نخواهد رس��ید چنانکه حازم الجنابی از رهبران 
جبهه نجات و توس��عه عراق درباره احتمال نتایج معکوس 
س��فر مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور به آمریکا 
هشدار داد.الجنابی به پایگاه خبری المعلومه گفت که سفر 
الکاظمی به واش��نگتن، نمایشی است و هیچ سودی برای 
مل��ت عراق نخواهد داش��ت. در همین ح��ال آمریکایی ها 
برای به نمایش گذاش��تن چهره ای متعه��د از خویش در 
آستانه سفر الکاظمی تحرکاتی داشته اند چنانکه یک منبع 
امنیتی عراق از ورود کاروان نظامی آمریکا با مقادیر زیادی 
تجهی��زات نظامی از کویت به خ��اک عراق برای انتقال به 
پایگاه »عین األس��د« خب��ر داد. در همین ح��ال ائتالف 
آمریکایی موس��وم به ضد داعش طی مراسمی، بزرگترین 
زاغه مهم��ات خود درپایگاه »التاجی« بغ��داد را به طرف 

عراقی تحوی��ل داد. نکته در این میان مطرح اس��ت آنکه 
مردم و جریان های سیاسی عراق خواستار خروج نیروهای 
آمریکایی بوده و این اقدامات را یک فریب کاری می دانند. 
در همین حال معافیت عراق از تحریم های آمریکا بخشی 
از اهداف اقتصادی س��فر عنوان شده است. در همین حال 
مردم عراق خواس��تار بررس��ی ترور فرمانده��ان مقاومت 
همچون سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس هستند که 
از س��وی الکاظمی مطرح ش��ود. با تمام این تفاسیر روند 
رفت��اری آمریکایی ها مبنی بر حضور بلند مدت در عراق و 
در حالی که ترامپ در ک��وران انتخابات قرار دارد مطالبه 
مردمی ب��رای خروج نیروه��ای آمریکایی م��ورد پذیرش 
آمری��کا نخواهد بود و در عین ح��ال ترامپ تالش خواهد 
داش��ت تا عراق را به حمایت از امارات سوق دهد تا از آن 

به عنوان برگ برنده انتخابات بهره گیرد. 

یادداشت

گزارش

کش��ورهای اروپایی ک��ه در برابر یک س��ال 
تظاهرات جلیقه زردها برای س��رنگونی نظام 
فرانسه س��کوت کردند و در ماه های اخیر نیز 
سرکوب گس��ترده ضد نژادپرستی در آمریکا 
را مجاز دانس��ته اند در ادام��ه مواضع دوگانه 
و بح��ران سازش��ان به حمایت از آش��وب در 

بالروس پرداختند.
پس از اع��الم نتایج انتخابات بالورس و اعالم 
پیروزی لوکاش��نکو، اعتراضاتی خیابانی شکل 
گرف��ت و همزمان��ئ نامزد شکس��ت خورده 
انتخابات ب��ا رویکردی غربی راه��ی خارج از 
کشور شد و کشورهای غربی نیز یک به یک از 

آشوب و بحران در بالروس استقبال کردند. 
رئی��س جمهور فرانس��ه در اقدام��ی مداخله 
جویانه خواس��تار حمای��ت اتحادی��ه اروپا از 

معترضان در بالروس شد.
»امانوئ��ل ماکرون« رئیس جمهور فرانس��ه در 
واکن��ش به تح��والت اخیر در ب��الروس بعد از 
برگ��زاری انتخابات ریاس��ت جمه��وری گفت 
که اتحادیه اروپا بای��د از معترضان در بالروس 
حمایت کند. رئیس جمهور فرانسه در حساب 
توئیتری خود نوش��ت: »اتحادی��ه اروپایی باید 
برای حمایت از صدها هزار معترض در بالروس 
که به صورت مس��المت آمیز ب��ه دنبال احقاق 
حقوق خود، آزادی و حاکمیت هستند یکصدا 
شود و از آنها حمایت کند.«  به دنبال برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری در بالروس و پیروزی 
مجدد »الکساندر لوکاشنکو« مردم بالروس در 
مینسک و چند شهر دیگر این کشور در اعتراض 

به نتیجه انتخابات به خیابانها آمده اند. 
در جری��ان این اعتراض��ات تاکنون بیش از ۶ 
هزار معترض دس��تگیر و صد ه��ا نفر زخمی 
ش��ده اند. مقامات بالروس نیز کش��ته ش��دن 
دو نف��ر در جریان ای��ن اعتراض��ات را تأیید 

رئیس جمهور  لوکاش��نکو  کرده اند.الکس��اندر 
بالروس یکش��نبه در س��خنرانی در تظاهرات 
حامیان��ش در مینس��ک، درخواس��ت ها برای 
برگزاری دوباره انتخابات ریاس��ت جمهوری را 
رد کرد و گفت ناتو در مرزهای غربی کشورش 
تانک و هواپیما مس��تقر کرده اس��ت. در این 
میان »ماریا زاخارووا«، سخنگوی وزارت امور 
خارجه روس��یه در پیامی در صفحه اجتماعی 
فیس بوک خود از درخواست امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانس��ه از اتحادی��ه اروپا برای 
حمایت از اعتراضات و ناآرامی های بالروس به 
شدت انتقاد کرد. زاخارووا در این پیام نوشت: 
»امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانس��ه بهتر 
است درخواس��ت حمایت برای آنها یی داشته 
باشد که در اعتراضات در اتحادیه اروپا شرکت 
می کنند، نه برای معترضان بالروس��ی.«  وی 
در ادامه نوش��ت: »چ��ه زمان��ی او )ماکرون( 
از اتحادی��ه اروپا خواس��ت ت��ا در حمایت از 
صده��ا ه��زار تظاهرات کنن��ده »جلیقه زرد« 
پیش��گام ش��وند؛ تظاهرات کنندگان��ی که به 
طور مسالمت آمیز به دنبال احترام به حقوق، 

آزادی و استقالل خود بودند؟« 

از س��وی دیگ��ر وزی��ر امور خارج��ه انگلیس 
ضمن مردود دانستن نتایج انتخابات بالروس، 
انجام تحقیقات��ی بین المللی درخصوص خلل 
موجود در این انتخابات و س��رکوب معترضان 
را خواس��تار ش��د.»دومینیک راب« وزیر امور 
خارج��ه انگلیس با اش��اره برخ��ورد مأموران 
ب��ا تظاهرات گس��ترده ب��الروس در مخالفت 
ب��ا نتیج��ه انتخابات گف��ت، بای��د تحقیقاتی 
بین المللی درخصوص این »سرکوب مهیب« 
انجام ش��ود.راب در ادامه گف��ت: »بریتانیا با 
ش��رکای بین المللی خود در خصوص تحریم 
افراد مسئول در این زمینه تالش خواهد کرد 

و مقامات بالروسی را پاسخگو می داند«.
از س��وی دیگر رئیس ش��ورای اروپا از بر گزاری 
نشستی اضطراری درباره تحوالت اخیر بالروس 
در روز چهارشنبه خبر داده است.»شارل میشل«، 
رئیس شورای اروپا از بر گزاری نشستی اضطراری 
درباره تحوالت اخیر بالروس در روز چهارشنبه 
خبر داد. در این میان »اسوتالنا تیخانوفسکایا«، 
نامزد ناکام انتخابات ریاس��ت جمهوری بالروس 
که تحت حمایت غرب است گفت آمادگی دارد 

رهبر ملی این کشور شود.

اهداف یک سفر 
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فضای سیاس��ی امریکا در حالی به روزهای انتخابات نزدیک تر می شود که 
همچنان موجی از سرکوب در این کشور ادامه دارد چنانکه در هشتادمین 
ش��ب اعتراضات ضدنژادپرس��تی در ش��هر پورتلند آمریکا، پلیس با اعالم 

وضعیت شورش به معترضان حمله کرد.
 هش��تادمین شب اعتراض به نژادپرس��تی پلیس در شهر پورتلند آمریکا ، 
رفته رفته به صحنه درگیری پلیس و معترضان تبدیل شد.به نوشته پایگاه 
اینترنتی ش��بکه »راش��ا تودی«، در این اعتراضات پس از آن که معترضان 
با پرتاب س��نگ و اشیاء دیگر به س��مت خودروها و مرکز پلیس، دو مأمور 
را مج��روح کردند، پلی��س این تجمع چند صد نفری را »ش��ورش« اعالم 
کرد و با معترضان درگیر ش��د.طبق بیانیه پلیس پورتلند این دو مأمور به 
بیمارستان منتقل شده اند. همچنین مدعی شد بر روی لباس افرادی که به 
سمت پلیس سنگ پرتاب کردند برچسب خبرنگاری دیده می شد. از سوی 
دیگر در اعتراضات ش��نبه ش��ب، ش��ماری از اعضای گروه »آنتیفا« تالش 
کردند با در دست گرفتن سپرهای دست ساز به مقابله با پلیس پرداخته و 
یکی از خیابان های پورتلند را مسدود کنند. پلیس با پرتاب گاز اشک آور و 

نارنجک دودزا به این تجمع حمله کرد و آن ها را متفرق ساخت.
ش��هر پورتلند حدود ده روز پیش نیز شاهد تظاهراتی گسترده بود. در این 
اعتراضات نیز بعد از آتش س��وزی داخل س��اختمان انجمن پلیس، مقامات 
پلیس این شهر وضعیت شورش اعالم کردند.بسیاری از شهرهای آمریکا از 

2۵ ماه می )پنجم خرداد ماه( پس از قتل نژادپرس��تانه فردی سیاه پوست 
به نام »جورج فلوید« صحنه اعتراضات گس��ترده بود. در پی شدت گرفتن 
این اعتراضات در ش��هر پورتلند، مدموران فدرال با دستور »دونالد ترامپ« 
رئی��س جمه��ور آمریکا وارد این ش��هر ش��دند و به س��رکوب بی رحمانه 
معترض��ان پرداختند. این در حالی اس��ت که دولتم��ردان آمریکا به جالی 
توجه به مطالبات مردم به سرکوب و کشتار ادامه می دهند و بازی سیاسی 
می��ان جریان های دموکرات و جمهوریخواه برای تکیه بر قدرت ادامه دارد. 
دموکرات ه��ا تحت هدایت رئیس مجلس نماین��دگان در حال تالش برای 
خنثی کردن اقدامات رئیس جمهور آمریکا علیه سرویس پستی این کشور 

هستند که قرار است نقشی کلیدی در انتخابات ماه نوامبر ایفا کند.
دموکرات ها در حال راه اندازی تالش��ی اضطراری برای خنثی کردن تالش 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در تحت فش��ار قرار دادن س��رویس 
پس��تی آمریکا هس��تند.اعضای حزب دموکرات می گویند ترامپ در تالش 
است با فشار علیه سرویس پستی که یکی از محبوب ترین نهادهای ]دولتی[ 
این کش��ور است، انتخابات نوامبر را س��رکوب کند.به گزارش »سی ان ان«، 
»نانسی پلوسی« رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از اعضای این 
مجلس خواس��ته زودتر از زمان برنامه ریزی ش��ده از تعطیالت تابستانی به 
واشنگتن برگردند تا بر روی قانونی فوری با هدف حمایت از خدمات پستی 
آمریکا کار کنند. پلوسی همچنین از دموکرات ها خواست روز سه شنبه در 
دفاتر اداره پست در حوزه های خود حاضر شوند تا حمایتشان را از سرویس 
پستی نشان دهند.پلوس��ی گفت: در دوران همه گیری، خدمات پستی در 
مرکز انتخابات قرار دارد. آمریکایی ها نباید مجبور ش��وند بین س��المتی و 
رأی خود یکی را انتخاب کنند.بر اس��اس نظرسنجی های جدید در آمریکا، 
نامزد حزب دموکرات همچنان با اختالفی قابل توجه پیشتازی خود نسبت 

به رئیس جمهور این کشور را حفظ کرده است.

حمله به مقاومت لبنان، نتایج فاجعه باری دارد
وزیر س��ابق و رهبر جریان »التوحید« لبنان گفت که تحریک و حمالت 
تبلیغاتی علیه مقاومت به صالح لبنان نیس��ت و به فاجعه در این کشور 
می انجام��د. »وئام وهاب« در توئیتی از تبلیغات رس��انه ای علیه جریان 
مقاومت انتقاد کرد.او نوش��ت: » به طور واضع مشخص است که احزاب 
داخلی و سفارتخانه ها در پشت صحنه تحریک علیه مقاومت هستند. اما 
معتقدم که اگر تحریکات ادامه یابد، به زودی نتایج فاجعه باری برای تحریک 
کنندگان و کش��ور ایجاد خواهد شد.«این ش��خصیت سیاسی لبنانی افزود: »آیا 
تحری��ک کنندگان وجدان درونی دارند؟ ]ب��ه آن ها می گویم[ به خاطر خدا این 
اش��تباه را ادامه ندهید.« پس از انفجار مهیب بیروت در ۱۴ مرداد ماه، بالفاصله 
رس��انه های همسو با جریان سعودی و احزاب ۱۴ مارس در لبنان، نوک حمالت 

خود را متوجه حزب اهلل و جریان مقاومت کردند.

تبرئه استعمارگر با اتهام نژادپرستی به دیگران
وزی��ر کش��ور بریتانیا که کش��ورش س��ابقه ای طوالنی در نژادپرس��تی و 
استعمارگری و جنایت علیه بشریت دارد، گفته مهاجران فرانسوی به این 
علت به انگلیس مهاجرت می کنند که کشور خود را »نژادپرست« می دانند 
و احتمال اینکه شکنجه ش��وند وجود دارد. »پریتی پاتل«، در نشستی با 
ش��ماری از اعضای محافظه کار پارلمان این کشور گفت مهاجران فرانسوی 
به این علت به انگلیس سفر می کنند که اعتقاد دارند کشورشان »نژادپرست« 
است و ش��اید در معرض شکنجه قرار گیرند. اظهارات وزیر کشور بریتانیا در حالی 
مطرح ش��ده که ش��مار مهاجرانی که با قایق های کوچک از فرانسه به بریتانیا سفر 
می کنند، افزایش یافته است. در حالی انگلیس در کارنامه اش کشتار 9 میلیون ایرانی 
و 3 میلیون هندی با قحطی ساختگی را دارد، وی افزود: »شهرت انگلیس به عنوان 

یک کشور بردبار و با گذشت موجب کشش ]مهاجران[ بسیاری شده است.« 

محکومیت سکوت اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسالمی 
رئیس هیأت مذاکره کنن��ده دولت نجات ملی یمن ضمن محکوم کردن 
سکوت اتحادیه عرب و س��ازمان همکاری اسالمی در قبال اقدام امارات 
در عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیستی، تصریح کرد، این سکوت به 
خیانت تشویق می کند. »محمد عبدالسالم« سخنگوی جنبش انصاراهلل 
و رئیس هیأت مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن سکوت اتحادیه عرب 
و س��ازمان همکاری اسالمی در قبال توافق امارات با رژیم صهیونیستی برای 
عادی سازی روابط را محکوم کرد.عبدالسالم گفت: سکوت اتحادیه عرب و سازمان 
همکاری اس��المی در قبال این اقدام امارات، عادی سازی روابط را مبارک می داند 
و به خیانت تش��ویق می کند.عبدالسالم هفته جاری در توئیتی در تبریک سالروز 
پیروزی لبنان در جنگ 33 روزه در سال 2۰۰۶ نوشت: فرق است میان کسی که 

برای پیروزی جشن می گیرد با کسی که برای شکست جشن برگزار می کند.

 ع�راق: جنبش نَُجباء طی بیانیه ش��دیداللحنی 
با انتقاد از س��کوت دولت و نهادهای رسمی عراق، 
همچنین انفعال نیروهای نظامی اقلیم کردس��تان 
در قب��ال تجاوز ارتش ترکیه، هش��دار داد که ادامه 
روند فعلی به اشغال دائمی بخشی از کشور خواهد 
انجامید.جنب��ش مقاومت اس��المی نَُجباء با صدور 
بیانیه ای خط��اب به عموم ملت عراق، تجاوز ارتش 
ترکیه به خاک این کش��ور را به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه با تأکید بر اینکه عراق در پیچ تاریخی 
مهمی قرار دارد، س��کوت دولت و نهادهای رسمی 
در قبال اشغال مس��احت بزرگی از کشور، تخریب 
من��ازل و ک��وچ دادن اهالی توس��ط ارتش متجاوز 

ترکیه، شدیدا تقبیح شده است.

 س�وریه: ارت��ش س��وریه از حمل��ه دو بالگ��رد 
آمریکایی و کشته و زخمی شدن سه نیروی نظامی 
خود در ش��مال ش��رق س��وریه خبر داد. خبرنگار 
خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( از حمله دو بالگرد 
نظامی آمریکایی به یک مقر ایست و بازرسی ارتش 
سوریه در جنوب شرق ش��هر »قامشلی« خبر داد.
ارتش سوریه اعالم کرد که این حمله زمانی رخ داد 
که نظامیان سوری مانع از عبور خودروهای گشتی 

نظامیان آمریکا شدند.

 یمن: محمد عیاش قحیم اس��تاندار »الحدیده« 
یمن اعالم کرد که فرستاده ویژه سازمان ملل متحد 
بر تش��دید تجاوزات نظامی عربستان سعودی علیه 
این استان سرپوش می گذارد.وی در این خصوص 
گفت: تجاوزات ائتالف متجاوز سعودی به الحدیده 
یمن بیش از پیش تش��دید شده است و این ائتالف 

هیچ پایبندی به توافق استکهلم ندارد.

 ژاپ�ن: رس��انه های ژاپنی از حضور »آبه شینزو« 
نخس��ت وزیر این کش��ور در یک بیمارس��تان برای 
انجام معاینه خبر دادند اما منابع خبری وابس��ته به 
دولت اعالم کردند که موضوع مهم و نگران کننده ای 
نیس��ت.برخی رس��انه های محلی در ژاپن از معاینه 
شدن آبه شینزو ۶۵ س��اله، نخست وزیر این کشور 

در یک بیمارستان توکیو خبر دادند.

 ترکی�ه: »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه 
روز دوش��نبه با »رجب طی��ب اردوغان« به صورت 
تلفنی گفت وگو کرد.پوتین و اردوغان در این تماس 
تلفنی بحران های موجود در لیبی، سوریه و وضعیت 
ش��رق دریای مدیترانه را به بحث گذاشتند.رهبران 
روس��یه و ترکیه همچنین درباره مسائل مربوط به 
گردشگری، حمل ونقل، انرژی و مناسبات اقتصادی 

به گفت وگو و تبادل نظر پرداختند.

 آلمان: هایکو م��اس وزیر امور خارجه آلمان که 
برای دیدار با مس��ئوالن دولت وف��اق ملی لیبی به 
طور سر زده به این کشور سفر کرده، گفته در حل 
بحران لیبی به مسیر کنفرانس برلین پایبند است.
م��اس در این باره گفت:  »ما برای حل بحران لیبی 

به مسیر )کنفرانس( برلین پایبند هستیم.«  

یک بام و دو هوای غرب درباره حق اعتراضات مردمی اینبار در مینسک تکرار شد

از سرکوب جلیقه  زردهای فرانسه تا همراهی با آشوب در بالروس

بزرگترین انجمن علمای مس��لمان الجزای��ر در واکنش به 
اقدام اخیر امارات، عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 

را »خیانت بزرگ« خواند.

انجمن علمای مسلمان الجزایر )بزرگترین انجمن علمای این 
کشور( همکاری و عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیستی 
را »خیانت ب��زرگ« خواند که نمی توان درباره آن س��کوت 
کرد. این انجمن در واکنش به توافق پنجشنبه هفته گذشته 
امارات و رژیم صهیونیس��تی برای عادی س��ازی روابط اعالم 
کرد: س��کوت درباره خیانت در هر س��طحی، خیانت بزرگ 
است. همکاری و عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی که 
س��رزمین ما )فلس��طین( را غصب کرده و مقدسات، مسجد 

)مسجداالقصی( و ملت را لگدمال کرده، نوعی خیانت بزرگ 
اس��ت.پیش تر نیز برخ��ی احزاب الجزایری تواف��ق امارات و 
رژیم صهیونیس��تی را به ش��دت محکوم کرده بودند و آن را 
خیانت و چاقو زدن از پشت به ملت فلسطین توصیف کردند. 
همچنین احزاب و گروه های سیاسی یمن اقدامات مربوط به 
عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر را محکوم و بر پایبندی به 
موضع ثابت خود در قبال آرمان فلسطین و حمایت از ملت 
فلس��طین تأکید کردند.امارات متحده عربی پس از سال ها 

روابط مخفیانه با رژیم صهیونیستی، سرانجام هفته گذشته 
آشکارا از توافق با این رژیم درباره برقراری روابط خبر داد.

این س��ازش زمینه ساز تش��دید تجاوزات به فلسطین شد 
چنانک��ه ارتش رژیم صهیونیس��تی از حمله تانک های این 
رژیم ب��ه مواضع گروه مقاومت اس��المی حم��اس در نوار 
غزه خبر داد. در همین حال محمد اش��تیه نخس��ت  وزیر 
دولت تشکیالت خودگردان فلسطین توافق امارات با رژیم 

صهیونیستی را خروج از اجماع عربی دانست.

  عادی سازی با 

رژیم صهیونیستی حرام است

اعتراض های ضد نژادپرستی و سرکوب در آمریکا 
همچنان ادامه دارد 

پورتلند در وضعیت شورش
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