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حکومت نظامی در وست مینستر لندن
معترضان، نماد برده داری 
بریتانیا را به آب انداختند! 

به دنبــال اعتراضاتی تحت عنــوان »زندگی 
سیاه پوســتان اهمیــت دارد« در محــدوده 
وست مینســتر لندن، پلیس این ناحیه حکومت 
نظامی اعالم کرد که تا ساعت ۶ صبح روز گذشته 
)دوشــنبه( به وقت محلی ادامه داشت. به گزارش 
خبرگزاری اســپوتنیک، یکشــنبه ده هــا هزار 
تظاهرکننده بــرای حمایــت از جنبش زندگی 
سیاه پوستان مهم است به خیابان های لندن آمدند. 
در ابتدا این تجمع مسالمت آمیز بود اما بعدتر، برخی 
از معترضان با پلیس درگیر شدند. پلیس لندن در 
پیامی توییتری اعالم کرد: به دلیل بی نظمی ایجاد 
شده در مرکز وست مینستر، مجوز اجرای دستور 
پراکندگی بند ۳۵ از سوی بازرس گرین وود برای 
وست مینستر صادر شــده و کاماًل قابل اجراست. 
دیلی میل گزارش داد کــه در جریان اعتراضات، 
پلیس ۱۲ تن را دســتگیر کرده است. معترضان 
ضد نژادپرستی در شهر بریستول، واقع در جنوب 
انگلستان مجسمه ادوارد کلستون، یک تاجر برده 
متعلق به قرن هفدهم را حین اعتراضات همبستگی 
با جنبش »زندگی سیاه پوســتان مهم است« به 

پایین کشیدند.
انتقاد بوریس جانسون از رفتارهای 

خشونت طلبانه
در این رابطه بوریس جانســون، نخست وزیر 
انگلیس با بیان اینکه اعتراضات ضدنژادپرســتی 
در لندن با رفتار خشــونت طلبانه از مســیر خود 
منحرف شده است، به افراد مســئول هشدار داد 
که باید نســبت به این وضعیت پاســخگو باشند. 
به گزارش خبرگزاری رویتــرز، ده ها هزار تن روز 
یکشــنبه به خیابان های لندن آمــده و بار دیگر 
خشونت پلیس آمریکا که به مرگ جورج فلوید در 
مینیاپولیس منجر شد، محکوم کردند. با کم شدن 
تعداد معترضان، برخی از آن هــا با پلیس درگیر 
شــدند. این در حالی اتفاق افتاد که روز شنبه نیز 
معترضان با پلیس سوار بر اسب در نزدیکی محل 
زندگی بوریس جانسون درگیر شدند. در جریان 
این درگیری، ۱۴ افســر پلیس زخمی شدند که 
جراحت دو تن از آن ها جدی بود. در همین رابطه، 
نخست وزیر انگلیس در توییتر نوشت: مردم این حق 
را دارند که در عین رعایت فاصله گذاری اجتماعی، 
به صورت مسالمت آمیز اعتراض کنند اما حق ندارند 
به پلیس حمله ور شــوند. این اعتراضات، با رفتار 
خشونت طلبانه از مســیر خود منحرف شده و این 
خیانت به هدفی است که ادعا می شود اعتراضات 

برای آن است. افراد مسئول باید پاسخگو باشند. 

نماد برده داری به آب انداخته شد!
در راســتای ایــن اعتراضــات، معترضان در 
انگلیس مجسمه تاجر برده دار را به زمین انداختند. 
مردم بریســتول روز گذشته مجسمه کولستون، 
تاجر برده در قرن ۱۷ را در مرکز این شهر سرنگون 
 Anonyme( کردند. گروه انونیم ســیتوآیان
Citoyen(  کــه اخبار سیاســی و جنبش های 
اجتماعی در سراســر جهان را پوشش می دهد، 
در صفحه رسمی خود در توئیتر ویدئویی منتشر 
کرد که در آن تظاهرکنندگان معترض به تبعیض 
نژادی در شهر بریستول انگلیس، مجسمه ادوارد 
کلســتون، نماد برده داری در این کشور را به آب 
می اندازند. مردم بریستول روز یکشنبه مجسمه 
کولســتون، تاجر برده در قرن ۱۷ را در مرکز این 
شهر ســرنگون کردند که با واکنش های زیادی از 
ســوی مقامات و تحلیلگران مواجه شده است. با 
گذشــت نزدیک به دو هفته از قتل جرج فلوید، 
شهروند ســیاه پوســت آمریکایی که به دست 
افســر پلیس شــهر مینیاپولیس در ایالت مینه 
سوتا کشته شد، تظاهرات گســترده در اعتراض 
به نژادپرستی و خشــونت های پلیس همچنان 
در سراســر جهان ادامه دارد. این در حالیست که 
بر اساس نظرسنجی های اخیر، واکنش مقامات 
انگلیس و آمریکا به حدی تند و هجومی بوده که 
موسسات نظرسنجی را مجبور به اخذ نظرسنجی  
عمومی در مورد محبوبیت مقامات سیاســی دو 
کشور کرده است. بر اساس نتایج نظرسنجی شبکه 
خبری ان بی سی و نشریه وال اســتریت ژورنال، 
جو بایدن )نامزد دموکرات ها در انتخابات ۲0۲0 
آمریکا( از محبوبیت نزدیک بــه ۵0 درصدی در 
میان  رأی دهندگان آمریکایی برخوردار بوده و در 
همین نظرسنجی، ترامپ از رقیب دموکرات خود 

حدود هفت درصد عقب است. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

سوریه به عنوان بحران خیزترین 
کشور قرن بیســت و یکم، این روزها 
درگیر یک سناریوی چند ضلعی شده 
است که اجرای بخشی از آن را ترکیه به 
عهده دارد و قسمت اصلی آن را ایاالت 
متحده طرح ریــزی و عملیاتی کرده 
است. در واقع واشنگتن به دنبال آن 
است تا بتواند ســناریوی جدید خود 
سوریه را بر اســاس یک طرح مکمل 
جلو ببرد که بخشــی از آن به حوزه 
نظامی مربوط اســت و مابقی آن در 
حوزه سیاســی قابلیت تحلیل دارد؛ 
اما ســتون فقرات تمام این مســائل 
را اقتصاد تشــکیل داده است. شاید 
عده ای معتقد باشند که این سناریو 
در مورد ونزوئال و ایران و تاحدی هم 
در قبال چین قابلیــت اجرایی دارد؛ 
اما واقعیت این اســت که این سناریو 
در مورد سوریه هم اعمال شده است 
و شاهد یک فاز و سناریوی جدید در 
قبال دمشق هســتیم. وجود دونالد 
ترامپ در کاخ ســفید و گره خوردن 

سیاســت خارجی ایاالت متحده با 
اقتصاد و راهبردهای تجاری، به خوبی 
گویای این موضوع است که واشنگتن 
به هیچ وجه از منافع خــود در هیچ 
جای دنیا کوتاه نمی آید و سوریه هم 
از این امر مستثنی نیست. نمونه بارز 
این موضوع را می توان در ســخنان 
اخیــر جیمز جفــری، نماینده ویژه 
آمریکا در امور ســوریه دانســت که 
روز گذشته )دوشنبه( توسط شبکه 
الجزیره منتشر شد. جفری گفته است 
که کشــورش روند سیاسی را دنبال 
می کند که احتماالً بــه تغییر نظام 
این کشور منجر نشود؛ به گونه ای که 
چند روز است به دلیل تدابیر آمریکا 
شاهد ریزش پرشتاب نرخ لیره سوریه 
هستیم. او در ادامه سخنانش صریحا 
اعالم کرده که ریزش نرخ ارز سوریه 
در نتیجه اقدامــات ماایاالت متحده 
است و نظام سوریه نمی تواند از طریق 
بانک های لبنان اقدام به پولشــویی 
دارایی هایش بکند! نکته اینجاست که 
جفری فاش کرده دولتش پیشنهادی 
را به بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه 
برای خروج از این بحران داده اســت 
اما به ایــن موضوع اشــاره نکرده که 

پاســخ دمشــق به این پیشنهاد چه 
بوده اســت. در این میان خبرگزاری 
صــدای آمریکا بخشــی از اظهارات 
جفری را طور دیگــری تحلیل کرده 
است. این رسانه به صورت علنی اعالم 
کرده که کاهش نرخ لیره و فشارهای 
اقتصادی آمریکا علیه سوریه به این 
دلیل شتاب گرفته که روسیه و ایران 
قادر به پر کردن دســت نظام سوریه 
نباشــند؛ چه بسا این اشــاره، اولین 
اعتراف آمریکا به نقش پشت پرده اش 
در بحران اقتصادی لبنــان و بحران 
بانک های این کشــور اســت که در 
ارتباط مستقیم با سوریه است. جفری 
در بخش دیگری از سخنان خود اعالم 
کرد که تحریم های فراگیر بر اساس 
قانون حمایت از شــهروندان سوری 
موسوم به »قانون ســزار«، هرگونه 
فعالیت اقتصــادی خودجوش و نیز 
هرگونــه تعامل با ایران و روســیه را 

هدف قرار می دهند. 
آتش در خرمن کشاورزان! 

این اظهــارات، آن هم از ســوی 
باالترین شــخصی که پرونده سوریه 
را از آمریکا هدایت می کند به خوبی 
بیانگر آن اســت که ایــاالت متحده 

تا حدودی دســت از نظامی گری در 
سوریه برداشته اســت، اما واقعیت 
چیز دیگری را نشان می دهد. همین 
چند روز پیش بود که بشار الجعفری، 
نماینده دائم سوریه در سازمان ملل 
اعالم کرد، نیروهای آمریکا و ترکیه 
با آتش زدن محصوالت کشــاورزی 
در منطقه الجزیره ســوریه مرتکب 
تروریســم اقتصادی می شوند که در 
ســطح جنایات جنگی اســت. او در 
یک شکایت نامه رسمی علیه برخی 
از اعضای ســازمان ملــل و در رأس 
آنها آمریکا، انگلیس، فرانسه، ترکیه 

و اســرائیل که به دبیرکل ســازمان 
ملل و رئیس شــورای امنیــت ارائه 
کرد، تصریح کرده است که نیروهای 
آمریکا و ترکیــه با هدف خالی کردن 
سبد غذایی سوریه از منابع خود، عمداً 
محصوالت کشــاورزی را در منطقه 
الجزیره سوریه ســوزاندند. جنایتی 
که تروریســم جدید اقتصادی بوده 
و در ســطح جنایات جنگی است و 
همچنان به هدف قرار دادن شــهرها 
و مناطق، تخریب زیرساخت ها و آواره 
کردن شــهروندان ادامه می دهند و 
دارایی آنها را بــا آتش زدن ده ها هزار 
هکتار اراضی کشــاورزی گندم، جو 
و تخریب و غــارت نیروگاه های برق 
و منابع طبیعی از جملــه نفت و گاز 
سوریه به یغما برده اند. اگر این موضوع 
را در کنــار خبِر حضور وزیر کشــور 
ترکیه در ادلب قــرار دهیم به خوبی 
درمی یابیم که آنکارا و واشنگتن حتی 
اگر با هماهنگی یکدیگر، دور جدید 
اقدام های خود را شــروع نکرده اند، 
اما در یک ســناریوی مشترک بازی 
می کنند. اینکه ســلیمان ســویلو، 
وزیر کشــور ترکیه دیروز )دوشنبه( 
از طریق گــذرگاه جیلوه گوزو پس از 
مشارکت در نشستی در استان هاتای 
درخصوص جمــع آوری کمک های 
بشردوســتانه به آوارگان سوری در 
منطقه، وارد شــهر ادلب می شود و 
در آنجا پیراهن آفــاد )اداره حوادث 
غیرمترقبه و بالیای طبیعی ترکیه( 
را به تن می کند نشان می دهد که یک 
سناریوی جدید در دو محور اقتصادی 
و نظامی در حال پیاده سازی است که 
هدف آن ایجاد یــک به هم ریختگی 
کنترل شده و هدفمند در سوریه است. 
این سناریو به حدی بر افکار عمومی 
سوریه تاثیر گذاشته که دیوان عدالت 
اداری سوریه اخیراً در حکمی شرکت 
ارتباطات سیار »سیریتل« متعلق به 
رامی مخلوف، پســر دایی میلیاردر و 
معروف بشار اســد، رئیس جمهوری 
ســوریه را توقیف قضایی کرد! امری 
که بــه خوبی نشــان می دهد دولت 
دمشــق به دنبال آن است تا حداقل 
جلو تهاجم رســانه ای و جنگ روانی 
علیه خود بایســتد. این در حالیست 
که دیروز )دوشنبه( برخی نمایندگان 
پارلمان سوریه به دلیل ناتوانی کابینه 
این کشــور در مقابله با بحران رو به 
وخامت اقتصادی و معیشتی خواستار 

سلب رای اعتماد از آن شدند؛ اما عماد 
خمیس، نخســت وزیر این کشــور، 
رسانه ها و تحریم های آمریکا با هدف 
فشــار بر معیشــت مردم را دلیل به 
وجود آمدن این وضعیت اعالم کرده 
است. در این رابطه روزنامه رای الیوم 
نوشته است که کشور سوریه با بحران 
بی سابقه اقتصادی و وخامت شرایط 
معیشــتی همزمان با کاهش ارزش 
پول خود در برابر دالر مواجه اســت؛ 
به شکلی که در برخی مناطق ارزش 
۲۵00 لیره این کشــور به یک دالر 
رسیده و همزمان قیمت مواد غذایی 
و کاالهای اساســی به شدت افزایش 
یافته است. بر اســاس داده هایی که 
ارائه شد به این جمع بندی می رسیم 
که مجدداً سوریه به کانون یک بحران 
جدید تبدیل شده است. بحرانی که 
بازیگر و طراح اصلی آن را باید آمریکا 
دانســت و برخی دیگــر از بازیگران 
منطقه ای هم در ان نقش دارند. بدون 
تردید تحرکات اخیر روسیه در اطراف 
چاه های نفت حسکه واقع در شمال 
شرق سوریه و همچنین جنگ لفظی 
مسکو و واشنگتن برای متهم کردن 
یکدیگر در ســوریه هم بخشی از این 
سناریو به حســاب می آید اما مساله 
این اســت که آمریکایی ها به دنبال 
آن هستند تا در فضای فعلی سوریه، 
یک خیزش مردمی را بــا درون مایة 
اقتصادی شــکل دهند تا اوالً بتوانند 
بشــار اســد  و تیم او را تحت فشــار 
قرار دهند، و ثانیــاً اینکه با کمترین 
هزینه یک به هم ریختگی اجتماعی 
-  سیاســی را رقم بزننــد. امری که 
به خوبی نشــان می دهــد، چرا طی 
روزهای گذشته بخشی از تسلیحات 
آمریکا از عراق وارد سوریه شده است! 

نگاهی به سناریوی جدید آمریکا و ترکیه در سوریه

تحریم در سایه پیشروی نظامی
آمریکایی ها به دنبال 

آن هستند تا در فضای 
فعلی سوریه، یک خیزش 

مردمی را با درون مایة 
اقتصادی شکل دهند تا اوالً 

بتوانند بشار اسد و تیم او 
را تحت فشار قرار دهند، 

و ثانیاً اینکه با کمترین 
هزینه یک به هم ریختگی 

اجتماعی -  سیاسی را رقم 
بزنند

وجود ترامپ در کاخ سفید 
و گره خوردن سیاست 

خارجی آمریکا با اقتصاد 
و راهبردهای تجاری، به 

خوبی گویای این موضوع 
است که واشنگتن به هیچ 
وجه از منافع خود در هیچ 

جای دنیا کوتاه نمی آید 
و سوریه هم از این امر 

مستثنی نیست

به گفته کارشناسان، تهدیدهای اخیر کره شمالی به تعطیلی دفتر اتحاد دو کره و پایان دادن به دیگر توافقات مهم دو کشور 
نشان دهنده نیت کیم جونگ اون برای تقویت جایگاه سیاسی خواهرش کیم یو جونگ است. به گزارش خبرگزاری یونهاپ، چند روز 
پیش کیم یو جونگ، خواهر رهبر کره شمالی، در بیانیه  شدیداللحنی کمپین گروه هایی از اتباع فراری کشورش به همراه دیگر فعاالن 
مخالف در کره جنوبی برای فرستادن اعالمیه های تبلیغاتی ضد حکومت پیونگ یانگ به 
داخل خاک این کشور کمونیستی را به عنوان یک اقدام خصمانه و مغایر با یک سری توافقات 
صلح بین دو طرف محکوم کرد. او هشدار داد، در صورتی که کره جنوبی روند فرستادن این 
اعالمیه ها را متوقف نکند، پیونگ یانگ نه فقط دفتر ارتباطی دو کره را تعطیل خواهد کرد 
بلکه همچنین توافق نظامی دو طرف برای کاهش تنش را نیز لغو کرده و یک مجتمع صنعتی 

مشترک در مرز را به طور کامل برخواهد چید.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی فاش کرد، آمریکا هنوز چراغ سبزی درباره اعمال حاکمیت این رژیم بر بخش هایی از 
کرانه باختری نداده است. به نوشته روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
گفت: هنوز ترسیم نقشه ها به پایان نرسیده است. باید این فرصت را که از حدود ۷۳ سال پیش تاکنون شاهد آن نبوده ایم به 
ویژه در سایه ریاست جمهوری دونالد ترامپ غنیمت بشمریم. اظهارات نتانیاهو بعد از 
آن ایراد شد که شهرک نشینان او را به قبول تشکیل کشور فلسطین متهم کرده بودند. 
مسؤوالنی که نتانیاهو با آن ها دیدار کرد، اعالم کردند نتانیاهو به آن ها تأکید کرده برای 
اجرای طرح الحاق قبل از اول ژوئیه تالش کرده اما به دلیل مذاکرات تشکیل دولت به 
تأخیر افتاده است. نتانیاهو در این نشست تأکید کرد که آمریکا هنوز به اسرائیل برای 

الحاق مناطقی از کرانه باختری چراغ سبز نشان نداده است.

نتانیاهو: آمریکا درباره طرح الحاق چراغ سبز نشان نداده استارتقای جایگاه سیاسی خواهر »اون« در کره شمالی 

فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان با رهبران طالبان در 
قطر دیدار کرد تا به بررسی تحقق توافق صلح با این گروه شبه 
نظامی بپردازد. به گزارش خبرگزاری صدای آمریکا، زلمای 
خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان در حالی با 
رهبران طالبان در دوحه، قطر دیدار داشت که هدفش پایان 
دادن به دو دهه جنگ در افغانستان است. یکی از سخنگوهای 
طالبان با ذکر جزئیات درباره نشســت روز یکشنبه گفت: 
خلیلزاد به همراه اسکات میلر، فرماندهی نیروهای آمریکایی 
در افغانستان در این نشست حضور داشت. سهیل شاهین، 
ســخنگوی طالبان گفت:  هر دو طرف درباره آزادی سریع 
زندانیان و آغاز مذاکرات دورن افغانستان گفتگو کردند. وی 
افزود:  مال عبدالغنی برادر، معاون سیاسی رهبر طالبان رهبری 
این گفتگوها را برعهده داشت. همچنین مطلق القحطانی، 
فرستاده ویژه وزارت خارجه قطر نیز در این نشست حضور 

داشت. وزارت خارجه آمریکا هفته گذشــته و پیش از این 
گفتگوها اعالم کرده بود که تمرکز اولیه سفر خلیلزاد دستیابی 
به توافق بین طرف های مختلف افغان درباره گام های بعدی 
عملی به منظور آغاز مذاکرات درون افغانستان است. خلیلزاد 
همچنین به پاکستان رفت تا با قمر جاوید بجوا، رئیس ارتش 

این کشور دیدار کند.

هیالری کلینتون در اظهاراتی با حمله به دونالد ترامپ 
از کسانی که همچنان از او حمایت می کنند نیز انتقاد کرد و 
گفت: برایم جای سوال است که چطور کسی با قلبی تپنده و 

ذهنی سالم همچنان می تواند از او حمایت کند. 
وزیر خارجه اســبق آمریکا و رقیب ســابق ترامپ در 
انتخابات ۲0۱۶، پاسخگویی ترامپ در قبال مرگ جورج 
فلوید به دست پلیس و اعتراضات متعاقب آنرا ناکافی دانست 
و گفت، رئیس جمهور آمریکا مصداق یک شکست تمام عیار 
است. کلینتون در مصاحبه خود با روزنامه لس آنجلس تایمز 
انتقاداتی گسترده را علیه ترامپ مطرح کرد. او اظهار کرد: 
برایم جای سوال است چرا کســی که قلبی تپنده و ذهنی 
سالم دارد همچنان از او حمایت می کند. او در ادامه از رخداد 
چند روز پیش مربوط به پاکسازی پارک الفایت در نزدیکی 
کاخ ســفید به منظور مساعد کردن شــرایط برای عکس 

انداختن دونالد ترامپ در محل کلیسای سنت جان انتقاد 
کرد. او گفت: این دیگر از حــد درک من هم فراتر رفته بود. 
ما هرگز چنین اتفاقی را مشاهده نکرده بودیم. او خجالت 
نمی کشد. کلینتون از معترضان ضدنژادپرستی به خاطر 
آمدن به خیابان ها تحسین کرده و خواستار انجام اصالحاتی 

در سیستم پلیس شد.

گفت وگوی خلیلزاد با رهبران طالبان در دوحه کلینتون: کدام عقل سلیمی از ترامپ حمایت می کند؟!
خبرخبر


