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اعتراضات و اعالم منع آمد و شد در ۲۵ شهر آمریکا 
 استقرار گارد ملی 
مقابل کاخ سفید! 

شورش بر سر مرگ جورج فلوید سیاه پوست 
به دست پلیس آمریکا در سراســر آمریکا به 
اوج خود رســیده و به نظر می رسد کنترل این 
شــورش ها از دســت نیروهای پلیس به طور 
کامل خارج شده است. به گزارش خبرگزاری 
آسوشیتدپرس، شنبه شب خودروهای پلیس 
به آتش کشیده شــدند، مغازه ها غارت شدند 
و در ۲۵ شــهر آمریکا مقررات منع آمد و شد 
همزمان با پنجمین شب ناآرامی ها اعالم شد. 
هیچ نشانه ای از متوقف شــدن یا کاهش این 
اعتراضات دیده نمی شــود. تخریب و غارت و 
اعتراض در سراسر آمریکا همچنان ادامه دارد. 
تظاهرات بسیار شدید و پرتعدادی شنبه شب 
از نیویورک تا توسال و لس آنجلس ادامه داشت 
و گزارشاتی از افزایش تعداد زخمی ها از هر دو 
طرف در میان پلیس و معترضان اعالم شــده 
اســت. اعتراضات که از مینیاپولیس به دنبال 
مرگ یک مرد سیاه پوست به دست پلیس در 
دوشنبه شب آغاز شــد،  دیگر شهرها و ایاالت 
آمریکا را فــرا گرفت و همچنــان ادامه دارد؛ 
بخش هایی از این شهر با پنجره های شکسته، 
ســاختمان های نیمه ســوخته و مغازه های 
غارت شده روبرو است. این اعتراضات تبدیل 
به یک پدیده ملــی در آمریکا شــده و به نظر 
می رسد خشــم مردم از ســال ها مرگ سیاه 
پوستان به دســت پلیس فریاد زده می شود . 
ده ها هزار تن از مردم در سراسر این کشور شب 
گذشته را در خیابان ها گذراندند. تعداد زیادی 
از آن ها ماسک نداشــتند، فاصله اجتماعی را 
رعایت نمی کردند بنابراین عالوه بر شــورش  
نگرانی دیگری از گســترش کروناویروس آن 
هم درحالی که کشــور با صد هزار مرگ از این 
بیماری روبرو اســت به وجود آوردند. پلیس 
ایاالت متحده آمریکا روز شــنبه در راستای 
تالش برای متوقف کــردن اعتراضات در لس 
آنجلس، فیالدلفیا و آتالنتــا ایالت کنتاکی از 
جمله در شهر لوئیزویل مقررات منع رفت و آمد 
اعالم کرده است. به مردم گفته شده است که در 
خیابان های آتالنتا، دنور، لس آنجلس، سیاتل و 
مینیاپولیس نباشند. دستوری که هزاران تن 

از مردم آن را نادیده گرفتند. 

فرمانداران جورجیا، لس آنجلس، کنتاکی، 
اوهایو و تگزاس گارد ملــی را برای آرام کردن 
خشونت های شــبانه فراخوانده اند. مقررات 
منع آمد و شــد شــبانه در پورتلند، اوراگان، 
سینســیناتی نیز برقرار شده اســت. دولت 
محلی لــس آنجلس در پیامــی از همه مردم 
خواسته اســت از 8 بعد از ظهر تا ۵ و نیم صبح 
از تردد در خیابان ها خودداری  کنند. بر اساس 
گزارش منابع خبری آمریکا شــامگاه شــنبه 
شهر مینیاپولیس در سومین شب اعتراضات 
علیه قتل جورج فلوید جــوان آفریقایی تبار 
توســط یک مامور پلیس ناآرام تر از همیشه 
بود و معترضان بســیاری از رســتوران های 
زنجیره ای و ســاختمان های دولتی از جمله 
مقر اصلی پلیس شــهر را به آتش کشیدند. به 
دنبال تیراندازی های صــورت گرفته یک نفر 
در حومه شهر کشته شــده که دالیل مرگ او 
در دست بررسی است. پلیس تیراندازی های 
شب گذشته را تایید کرده اما جزییات زیادی 
اعالم نشده اســت. حفاظی که به دور پاسگاه 
کشیده شــده بود به دســت معترضان کنده 
شد و تظاهرکنندگان این ساختمان پلیس و 
دو ســاختمان همجوار را به آتش کشیدند و 
ماموران حاضر در آن مجبور به تخلیه شدند. 
گستردگی ناآرامی ها در حدی بود که فرماندار 
ایالت مینه ســوتا، تیم والتز از نیروهای گارد 
ملی خواســت برای آرام کردن اوضاع به شهر 
مینیاپولیس بیایند. گارد ملی آمریکا از صبح 
روز جمعه در این شهر مستقر شده است. روز 
جمعه برخی از معترضــان در مینیاپولیس در 
مقابل خانه جورج فلوید گردهم آمدند. طبق 
آخرین گزارش هــا »درک چاویــن« مامور 
پلیسی که زانو بر گردن جورج فلوید گذاشته 
بود بازداشــت و به قتل غیر عمد متهم شــده 
اســت. در پی ادامه این ناآرامی های خشونت 
 بار فرماندار تگزاس از ارتش آمریکا خواســته 
است تا به کمک پلیس به این ایالت اعزام شود.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

روزنامه یسرائیل هیوم در شماره 
روز چهارشنبه )هفتم خرداد( خود 
با اســتناد به اظهاراتی منسوب به 
دو منبع اردنی و مصــری بلندپایه 
مدعی شده بود که مخالفت با طرح 
اسرائیلی ارائه شــده به کابینه برای 
الحاق یا اعمــال حاکمیت و قوانین 
اســرائیلی بر شــهرک های کرانه 
باختری و مناطقی از غور اردن هرگز 
واقعی نیســت و به ایجاد شکاف در 
روابط کشور هایی مانند اردن، مصر 
و اسرائیل منجر نشده و هرگز برخی 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را 
به اقدام علیه چنین تصمیمی تشویق 

نخواهد کرد. 
براســاس گزارش این روزنامه، 
آنچه در پشــت پرده جریان دارد، 
کامــاًل بــا اظهــارات مســئوالن 
کشــورهای عربــی و مواضــع 
زیردستان و حتی رســانه های آنها 
مغایرت دارد؛ چراکــه نمایندگان 
ایــن کشــورها در دیدارهای چند 
ماه اخیــر خود با »جارد کوشــنر و 

آوی برکویتس«، دو نماینده دونالد 
ترامپ در پرونده اجرای طرح معامله 
قرن، بــا وجــود موضع گیری های 
رســمی و علنی شــان، برای ادامه 
ترســیم محدوده فعالیت مسئوالن 
اســرائیلی- آمریکایی، به آنها چراغ 
سبز نشان دادند. این گزارش که از 
معدود مطالب منتشــر شده علیه 
اســرائیل و رابطه آن با دولت های 
حاشــیه خلیج فــارس در وضعیت 
کنونی به حساب می آید، حتی اگر 
هم به عنــوان یک عملیــات روانِی 
از پیش تعیین شده باشــد، باز هم 
بازگوکننده یک حقیقت اســت که 
نشــان می دهد رهبران کشورهای 
عربی نه تنها دیگر میلی به مخالفت 
با تل آویــو ندارند بلکــه در اذهان 
عمومی هــم دیگر مایل بــه اتخاذ 
موضع علیه اســرائیل، معامله قرن 
و الحاق کرانه باختری نیســتند. به 
عنوان مثال عبداهلل دوم )پادشــاه 
اردن( در سخنرانی اخیر خود با مردم 
این کشور درباره دستاوردهای امان 
از زمان تاسیس تا موفقیت این کشور 
در مقابله با پاندمــی ویروس کرونا 
صحبت کرد؛ اما تنها نکته ای که در 
ســخنان او )حتی یک کلمه( مورد 

اشــاره  قرار نگرفــت، موضع گیری 
رســمی درباره مســاله الحاق غور 
اردن و بخش هایی از کرانه باختری 
بود. این اقدام او بــه حدی کاربران 
اردنِی حاضر در شبکه های مجازی را 
خشمگین کرد که با انتشار پیام های 
انتقادی این ســوال را از پادشــاه 
کشورشان پرسیدند که آیا غور اردن 
و کرانه باختری را بخشــی از خاک 
اردن به حســاب می آورید یا خیر؟! 
این داده ها به خوبی نشان می دهد 
که اردن به عنوان کشــوری که قرار 
اســت تا چند وقت دیگــر جزئی از 
خاکش به صورت رسمی به اشغال 
رژیم صهیونیستی دربیاید، مخالفت 
چندانی با این موضوع از خود نشان 
نمی دهــد اما یک کشــور دیگر در 
این میان وجــود دارد که به تازگی 
بیش از گذشته در نظر اسرائیلی ها 
اهمیت پیدا کرده و بــه نوعی یکی 
از تکه های مهم پــازِل الحاق کرانه 
باختری به شمار می رود؛ این کشور 
»مصر« است و شنیده شدن نام آن، 
تعجب بسیاری از عوام و حتی طیف 
عظیمــی از یهودیانی کــه مخالف 
راهبردهــای کنونــی دولت فعلی 
اسرائیل هستند را برانگیخته است.  

قاهره، سوپاپ اطمینان تل آویو!
همه به یــاد دارند که در ســال 
1967 یک جنگ شــش روزه میان 
مصر، ســوریه و اردن با اسرائیل رخ 
داد که به  زعم بســیاری از ناظران و 
نظامیان کشورهای عربی، اسرائیل 
در جنگ پیروز شــد. چنــدی بعد، 
یعنی در سال 1973 هم یک جنگ 
19 روزه میان مصر، سوریه و اسرائیل 
در شــرق کانال ســوئز و ارتفاعات 
جوالن رخ داد کــه درنهایت در ۲۵ 
اکتبر 1973 با مداخله سازمان ملل، 
آتش بس اجرا شــد و جنگ به پایان 
رســید. در آن زمان انور سادات در 
قاهره و حافظ اسد در دمشق متحد 

یکدیگر بودند و اســرائیل را دشمن 
خــود، دنیای عرب و جهان اســالم 
می دانستند. مابقی کشورهای عربی 
هم احترام خاصی بــرای مصر قائل 
بودند و اعتقادشان این بود که مصر 
به دلیل داشــتن بزرگترین ارتش 
کشــورهای عربی، تنها کشوری در 
دنیای عرب است که می تواند مقابل 
اسرائیل بایســتد و به همین دلیل 
است که از آن زمان تاکنون هژمونی 
نظامی مصر بر کشورهای عربی ادامه 
دارد. این هژمونی به حدی قوی است 
که نیروی هوایــی و دریایی مصر به 
قویتریــن قدرت نظامــی در آفریقا 
و میان کشــورهای اســالمی بدل 
شده و حتی عربســتان برای ورود 
نظامی خود به یمن هم از این کشور 
درخواست کمک نظامی کرد. فارغ 
از اهمیت نظامی مصــر باید به این 
مســاله توجه داشــت که با سقوط 
محمد مرسی در سال ۲013 در مصر 
ما شــاهد روی کار آمدن نظامیان 
در قاهــره بودیم که همین مســاله 
در فــاز اول موجب نزدیک شــدن 
عربستان به این کشــور و سرکوب 
جریان اخوان المســلمین شد و در 
فاز دوم باعث شــد تا اسرائیل به این 
کشور بیش از گذشته نزدیک شود. 
دلیل نزدیک شدن اســرائیل کاماًل 
مشــخص بود. عبدالفتاح السیسی 
)رئیس جمهور کنونــی مصر( پس 
از آنکه در سال ۲014 با اجرای یک 
کودتــای مرکب به قدرت رســید، 
باعث شــد تا نظامیان اسرائیل که 
حاال در قدرت هســتند به او نزدیک 
شوند؛ چراکه در ســاختار سیاسی 
اسرائیل اغلب کسانی که وارد عرصه 
سیاسی می شوند، یا عضوی از موساد 
بوده اند یا اینکه قبــاًل در واحدهای 
مختلف ارتش مشــغول به خدمت 
بوده اند و پس از جانفشانی در قبال 
حیاِت اســرائیل، حــاال مجوز ورود 
به سیاســت را دریافت کرده اند. از 
اینرو یک چسبندگی میان دو طرف 
ایجاد شــد که حاال در قضیه معامله 
قــرن و در رأس آن الحــاق کرانــه 
باختری به ســرزمین های اشغالی 
شــاهد علنی تر شــدن این روابط 
هستیم. نمونه بارز این روابط را باید 
ســفیر چند روز پیش یوسی کوهن 
)رئیس موســاد یا همان ســرویس 
اطالعاتی اسرائیل( دانست. براساس 
داده هــای موجود او برای بررســی 
تبعات امنیتِی الحاق کرانه باختری 
به قاهره رفته بود کــه در این رابطه 
با »عباس کامل«، رئیس دســتگاه 
کل اطالعات و »ســامح شکری«، 

وزیر خارجه مصر دیدار کرده است. 
سفر کوهن به خوبی نشان می دهد 
که اســرائیل بــه شــدت از تبعات 
الحاق کرانه باختــری هراس دارد؛ 
تا جایــی که منابــع مذکور مصری 
اعــالم کرده اند که رئیس موســاد 
دیدگاهــش دربــاره واکنش های 
احتمالــی گروه های فلســطینی و 
امکان خارج شــدن کنترل اوضاع 
یا وقوع درگیری های گســترده را با 
مقامات مصر در میان گذاشته است. 
از ســوی دیگر اخبار تایید نشده ای 
وجود دارد که حاکی از دیدار کوهن 
با سرلشــکر احمد الحسنی )رئیس 
سازمان اطالعات عمومی اردن( در 
مصر است. این داده ها به خوبی نشان 
می دهد که کوهن و ساختار امنیتی 
-  نظامی اسرائیل از واکنش هایی که 
ممکن اســت در غزه علیه اسرائیل 
و شهرک نشــین ها به وجــود بیاید 
به شــدت واهمه دارند؛ تا جایی که 
روز گذشته )یکشنبه( زئیف الکین 
)وزیر آموزش اسرائیل( در سخنانی 
اعالم کرده که ممکن اســت اجرای 
طرح الحاق بخشی از کرانه باختری 
و غور اردن بــه اراضی اشــغالی به 
تعویق بیفتد! این در حالیســت که 
روز گذشته پس از بازگشایی درهای 
مســجداالقصی بعــد از دو مــاه به 
دلیل شیوع کرونا، 7۵ شهرک نشین 
صهیونیســت، دقیقاً چند ســاعت 
پس از بازگشــایی مسجداالقصی بر 
نمازگزاران به محوطه این مســجد 
یورش بردند که به عقیده تحلیلگران 
فلســطینی این اقدام نشان دهنده 
عصبی بودن حامیان نتانیاهو و ترس 
آنها از عاقبت الحــاق کرانه باختری 
اســت. مســاله کوتاه اما مهم دیگر 
این است که در بحبوحه سفر کوهن 
به مصر، توافق هــای گازی میان دو 
کشور منعقد شده که به نظر می رسد 
اسرائیل به دنبال امتیاز دادن به قاهره 
در ماجرای معامله قرن و الحاق کرانه 

باختری است.

گزارش »توسعه ایرانی« از دالیل سفر رئیس موساد به مصر 

هراس از الحاق! 
داده ها به خوبی نشان 

می دهد که یوسی کوهن و 
مهره های حاضر در ساختار 

امنیتی -  نظامی اسرائیل 
از واکنش هایی که ممکن 

است در جریان الحاق 
کرانه باختری در غزه علیه 
اسرائیل و شهرک نشین ها 

به وجود بیاید، به شدت 
واهمه دارند

کشورهای عربی، احترام 
خاصی برای مصر قائل 

بودند و اعتقادشان این بود 
که قاهره به دلیل داشتن 
بزرگترین ارتش در بین 
کشورهای عربی، تنها 

کشور در دنیای عرب است 
که می تواند مقابل اسرائیل 

بایستد

طرف روس حضور نظامی خود را در استان حسکه از طریق افزایش دایره استقرار در حومه شمالی استان افزایش داده 
است؛ گامی که به نظر می رسد با هماهنگی طرف آمریکایی بوده باشد که پایگاه ها و مراکز مهمی در اطراف چاه های نفت 
و گار منطقه دارد. به گزارش المیادین، ارتش روســیه حضور نظامی خود را در استان حسکه سوریه به واسطه ایجاد یک 
نقطه نظامی جدید در روستای قصر دیب در حومه شمال غربی شهر المالکیه واقع در 
مثلث مرزی سوریه، ترکیه و عراق افزایش داده است. این تحرک مهم روسیه در منطقه 
استراتژیک شامل ده ها چاه نفت و گاز سوریه است. منابع به المیادین گفتند، کاروانی 
روســیه متشــکل از پنج خودرو، نفربر و تجهیزات دیگر با حدود 100 سرباز از پایگاه 
روسیه و از مقابل خوابگاه افسران در فرودگاه قامشلی به سمت شهر المالکیه حرکت 

کردند و در روستای قصر دیب مستقر شدند.

وزیر خارجه انگلیس روز گذشته )یک شنبه( گفت، این کشور از مسئولیت های مربوط به هنگ کنگ روی برنمی گرداند. رویترز 
گزارش داد، دومینیک راب، وزیر خارجه انگلیس همچنین بار دیگر بر پیشنهاد لندن برای تمدید حقوق ویزا برای شهروندان 
هنگ کنگی در واکنش به تالش چین برای اعمال قانون امنیت ملی در این دولتشهر 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، اجازه می دهیم تا به انگلیس بیایند. آنها واقعا می آیند. وزیر خارجه انگلیس در 
گفتگو با شبکه 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 نادیده بگیریم. 
تصمیم دولت لندن باعث خشم دولت پکن شده و می تواند خطری برای واکنش شدید از 

سوی رای دهندگان محافظه کار باشد که مخالف مهاجرت هستند.

وزیر خارجه انگلیس: از مسئولیت هایمان در قبال هنگ کنگ غافل نمی شویمافزایش حضور نظامیان روسیه در اطراف چاه های نفت سوریه

وزیر امور خارجه پاکســتان با نــگارش نامه ای به 
رهبران سازمان ملل و شورای امنیت خواستار مداخله 
این ســازمان بــرای جلوگیری از تنش هــا در جنوب 
آسیا و حل و فصل صلح آمیز مناقشــه کشمیر شد.  بر 
اســاس گزارش رادیوی دولتی پاکستان، شاه محمود 
قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان در نامه ای به عمرو 
عبداللطیف ابوالعطا، رئیس شورای امنیت سازمان ملل 
و آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان آنها را در جریان 
وضعیت رو به وخامت در کشمیر اشغال شده )کشمیر 
تحت کنترل هند( و همچنین صلح و امنیت منطقه ای 
قرار داد. او در نامه خود توجه جامعــه بین المللی را به 
یک ســری اقدامات جدید هند در قبال کشمیر که به 
گفته او هدفشان تغییر ساختار جمعیتی این دره مورد 
مناقشه هســتند جلب کرده و آنها را غیرقانونی و نقض 
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و قوانین بین 

المللی به ویژه کنوانسیون چهارم ژنو دانست. قریشی در 
عین حال هند را به بهره برداری فرصت طلبانه از بحران 
جاری مربوط به شــیوع ویروس کووید-19 به منظور 
تشدید هر چه بیشتر سرکوب نظامی در کشمیر اشغالی 
متهم کرد. چندی پیش تنش میان هند و پاکستان در 
پی لغو اعطای خودمختاری ها به منطقه جامو و کشمیر 

تشدید شد.

قرار اســت ظرف کمتر از دو هفته آینــده مذاکرات 
اســتراتژیک میان آمریکا و عراق آغاز شــود. یک منبع 
سیاســی به روزنامه الشرق االوســط چاپ لندن گفت: 
مذاکرات روزهای دهم و یازدهم ژوئن آغاز می شود و در 
ســطحی پایین تر از وزرای خارجه دو کشور خواهد بود. 
گروه های مذاکره کننده به سه گروه سیاسی، اقتصادی 
و نظامی تقسیم شــده اند. طی دوره نخست وزیری عادل 
عبدالمهدی، نخست وزیر سابق عراق با این مذاکرات توافق 
شد. مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر کنونی عراق این 
مذاکرات را نیز مثل بقیه میراثی که نظام سابق برای او به 
جا گذاشته، به ارث برد. حامیان الکاظمی به ویژه سنی ها 
و کردها معتقدند نتایج این مذاکرات به نفع شان خواهد 
بود به ویژه اینکه دشمنان الکاظمی اهرم فشار زیادی برای 
فشار آوردن بر او در سطح سیاست خارجه ندارند. با اینکه 
الکاظمی تالش می کند از دشمن تراشی دوری کرده و با 

همگان حتی دشمنانش دوستی برقرار کند حامیانش بر 
این خصلت او حساب باز می کنند اما کسانی که باالجبار 
او را قبول کرده اند معتقدند توانایی راضی نگه داشــتن 
دوستان و دشمنان به صورت همزمان مساله ای است که 
باید با احتیاط به آن نگریسته شود. در اظهارات بسیاری 
از نمایندگان و احزاب فراکســیون های شیعه این مساله 

دیده می شود. 

درخواست پاکستان از سازمان ملل برای مداخله در مناقشه کشمیرالکاظمی درحال آماده سازی تیمی برای مذاکره با آمریکاست

خبرخبر


