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 آغاز درگیری های جدید 
در جنوب یمن

یک منبع دولتی گــزارش داد که نیروهای 
ارتش وابسته به دولت هادی در مسیر حرکت 
به ســمت عدن، بامداد روز گذشته )دوشنبه( 
وارد زنجبار مرکز استان أبین در جنوب یمن 
شدند. این منبع افزود که نیروهای هادی موفق 
شدند منطقه شیخ سالم در اطراف زنجبار را به 
کنترل خود درآورند و نیروهای گروه موسوم به 
»المجلس االنتقالی الجنوبی« )شورای انتقالی 
جنوب( نیز عقب نشینی کردند. طبق گزارش 
وبگاه المشــهد الیمنی، نیروهــای دو طرف 
از دیشب در مرکز شــهر صف آرایی کرده اند 
و نوعی ترس و وحشت بین ســاکنان شهر از 
احتمال وقوع درگیری به وجود آمده است به 
خصوص اینکه ائتالف سعودی در مهار نزاع بین 
دو طرف در شهر عدن ناکام مانده است. وبگاه 
عناوین بوست یمن نیز گزارش کرد که بامداد 
دیروز )دوشنبه( درگیری های خشونت باری 
بین نیروهای شورای انتقالی جنوب و نیروهای 
هادی در منطقه ضیقه بخش المحفد واقع در 

استان أبین به وقوع پیوست.
یک منبع امنیتی گفت نیروهای شــورای 
انتقالی جنوب با نیروهای هادی که از مأرب وارد 
این منطقه شده اند، درگیر شده اند و دو طرف 
به ســمت یکدیگر آر پی جی شلیک می کنند. 
این منبع افزود که تجهیزات نظامی و نیروهای 
هادی همچنان در حال ورود به منطقه شــقره 
هســتند و قصد دارند وارد درگیری نظامی با 
شــورای انتقالی شــده تا عدن را از آن ها پس 
بگیرند. در این راستا وبگاه عدن نیوز نیز به نقل 
از منابع محلی از میانجی گری تعدادی از شیوخ 
در اســتان أبین برای خروج امن »عبداللطیف 
السید« فرمانده گروه موسوم به الحزام األمنی 
)شاخه نظامی المجلس االنتقالی( از أبین برای 
انتقال به عدن، خبر دادند. این منابع گفتند که 
الســید با ترک أبین موافقت کرده و خواستار 
میانجی گری برای خــروج از زنجبار به همراه 
نیروهای خود و ســالح و تجهیزات آن ها شده 
است. به گفته این منابع، شیوخ أبین به السید 
مهلت داده اند تا تنها با ســالح شخصی خود از 
أبین خارج شده و تمامی سالح های سنگین و 
متوسط را در شهر باقی گذارد در غیر این صورت 
نیروهای هادی با کمک قبایل شهر وارد زنجبار 
خواهند شد. جنوب یمن و استان های جنوبی 
یمن جوالنــگاه متحدان عربســتان و امارات 

شده است. 

این دو بشــدت با هــم اختــالف دارند و 
شهرهای جنوبی را به میدان جنگ خود تبدیل 
کرده و در عین حال ائتالف ســعودی اماراتی 
ادعا می کند که برای بازگرداندن دولت هادی 

به قدرت، به یمن حمله کرده است. 
در همین رابطه برخــی منابع اعالم کردند 
ارتش و کمیته های مردمی یمن بر چند موضع 
مهم استان البیضا مسلط شــده اند و شماری 
از نیروهای دولت مســتعفی این کشور کشته 
و مجروح شدند. در این راستا شبکه المسیره 
اعالم کرد که ارتش و کمیته های مردمی یمن 
وابسته به جنبش انصاراهلل تسلط چند موضع 
مهم در منطقه قانیه در استان البیضا را به دست 
گرفتند. طبق این گزارش، طی درگیری میان 
نیروهای ارتش و کمیته هــای مردمی یمن و 
نیروهای تحت امر دولت مستعفی این کشور 
در البیضا شــماری از عناصر این دولت کشته 
و مجروح شدند. در همین راســتا، یک منبع 
نظامی گفت که شماری از فرماندهان نیروهای 
تحت امــر دولت مســتعفی در جریــان این 
درگیری ها کشته شدند. طبق گفته این منبع، 
از جمله فرماندهان مذکــور محمد العقیلی، 
فرمانده تیپ ۱۵ نیروهای دولت مســتفی و 
فرمانده جناحی به نام  شــائع بحیبح اســت. 
منابع آگاه همچنین اعالم کردند که سرنوشت 
شــمار دیگری از فرماندهان نیروهای عبدربه 
منصور هــادی، رئیس جمهوری مســتعفی 
یمن مشخص نیست. این در حالیست که اخیراً 
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن اعالم 
کرده که بحران یمن و شیوع کرونا ویروس به 
حدی جان غیرنظامیان را بــه خطر انداخته 
که جامعه جهانی باید ظــرف روزهای آینده 
قطعنامه الزام آور بــرای جلوگیری از جنگ و 

خونریزی به تصویب برساند. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 نژادپرستی در آمریکا نه تنها تمام 
نشــده بلکه در قرن بیســت و یکم در 
حال مشــاهدة ابعاد جدیــدی از آن 
هستیم. همگان فکر می کنند که این 
موضوع یک بحث قدیمی اســت و به 
طور کلی دیگر خبری از نژادپرستی یا 
جدایی نژادی در ایاالت متحده وجود 
ندارد؛ اما باید توجه داشــته باشید که 
این مقوله در آمریکا از بدو تاســیس 
این کشــور که گفته می شود در سال 
۱776 و در پی جدایی از بریتانیا صورت 
گرفت، تاکنون در انواع و اقسام مختلف 
وجود داشــته اســت. به عنوان مثال 
در بازه ای از زمان شــاهد آن بودیم که 
سرخپوستانی از سیبری به شمال قاره 
آمریکا مهاجرت کردند و پس از مدتی 
همین طیف، توســط آمریکایی ها به 
فجیع ترین حالت کشته شدند. اسناد 
زیادی در مــورد برتری خواهی  نژادی 
در آمریکا )اعم از متن و تصویر( وجود 
دارد که به خوبی نشان می دهد ایاالت 
متحدة امروز، در مســاله برده داری، 
صدر جدول را به خود اختصاص داده 
است و این مساله هیچگاه از تاریخ پاک 

نمی شــود. اگر به متن تاریخ مراجعه 
کنیم به خوبی می بینیم که در دوران 
برده داری خرید و فروش انسان هایی 
که رنگ پوســت آن سفید نبوده، یک 
عرف و بخشــی از افتخارات و فرهنگ 
آمریکای نوپا را تشکیل می داده است. 
عملی که اگر همین امروز در گوشه ای 
از جهان سوم اتفاق بیافتد، واشنگتن 
و متحدان اروپایی آنها صد بار کشــور 
مورد نظر را به شدیدترین نحو از ُطُرق 
سیاسی و حتی از کانال شورای امنیت 
ســازمان ملل مورد بازخواســت قرار 
می دهند. در سده ۱7 و ۱9 میالدی این 
عمل توسط بریتانیا به اجرا گذاشتنه 
شده بود اما زمانی که اعالمیه استقالل 
ایاالت متحده به صورت رسمی اعالم 
شد، شاهد بودیم که این فرهنِگ ضِد 
بشری توسط این کشور ادامه داشت. در 
طول سال های گذشته فیلم ها، کتب و 
حتی مقاالت و سمینارهای بسیاری 
در رِد این اقدام ساخته و منتشر شده 
است و حتی بســیاری از خوانندگان 
و موزیســین های آمریــکا )خصوصاً 
سیاهپوســتان( در این مــورد بارها و 
بارها قطعات کوبنده و اعتراضی خود 
را به سمع و نظر عموم رسانده اند؛ اما باز 
هم بذر کینه علیه غیر سفیدپوست ها 
خشــکانده نشــد. به یاد داریم که در 

دهه 60 میالدی شــاهد اوِج مبارزات 
مدنی در آمریکا علیه تبعیض نژادی و 
خشونت علیه سیاه پوستان بودیم؛ به 
گونه ای که »مالکــوم ایکس« و پس 
از آن »مارتین لوتر کینگ« به عنوان 
پرچمداران جنبش های مدنی آمریکا 
توانســتند جماعت زیادی را گرد هم 
جمع کننــد و عاقبت هــر دو آنها به 
ترتیب در سال ۱96۵ و ۱968 توسط 

تندروهای سفیدپوست، ترور شدند.
 اوباما و ترامپ: 

دوگانه فرصت و تهدید 
 فارغ از باال و پایین رفت در منحنی 
نژادپرستِی آمریکا باید متوجه بود که 
انتخاب باراک اوباما بــه عنوان اولین 
رئیس جمهوری سیاه پوســت ایاالت 
متحده باعث شــد تا همه به این فکر 
بیافتند کــه دیگر دوره بــرده داری و 
تََحُکــم بر سیاه پوســتان بــه پایان 
رسیده است. در ســال 2009 و زمانی 
که اوبامای دموکرات وارد کاخ ســفید 
شد بسیاری از تحلیلگران فوراً دست 
به قلم شــدند و با کنار هــم قرار دادن 
کلمات قصار به این نتیجه رسیدند که 
انتخاب اوباما به معنای خط بطالن بر 
تاریخ نژاد پرســتی در آمریکا خواهد 
بود؛ اما کمی طول نکشــید که اوضاع 
دقیقاً ۱80 درجه برعکِس تحلیل آن 

حضرات شــد؛ چراکه تیراندازی های 
متعدد علیه دانش آموزان سیاه پوست 
و حتی درگیری ها و تسویه حساب های 
خیابانی، رخ عیان کرد و کمی بعد آمار 
فروش ســالح افزایش یافت. این روند 
به حدی برای اوباما گران تمام شد که 
سیاهپوستانی که به او رای داده بودند 
و او را از خودشان می دانستند، دست 
به انتقادهای تند علیه وی  زدند. روند 
مذکور تا جایی ادامه پیدا کرد که اوباما 
علناً چندین بار خواهــان ممنوعیت 
فروش سالح در آمریکا شد اما خودش 
هم به خوبی می دانست که سالح جزئی 
از قانون اساســی آمریکا )متمم دوم( 

به حســاب می آید و نمی تواند در این 
خصوص موفق عمل کنــد. در نهایت 
اوباما در مقابل البی اسلحه در آمریکا 
زانو زد و تنها توانســت خرید و فروش 
برخی از مسلســل های دستی تمام 

اتوماتیک را ممنوع کند! 
در زمان ترامپ هم این روند وجود 
داشــته و دارد. حتی به صورت کاماًل 
مشخص شاهد آن هســتیم که البی 
اســلحه در کنگره آمریکا بــه دلیل 
گره های تجــاری و اقتصــادی اش با 
اندیشه ترامپ بیش از حد فعال شده 
است. در گزارشی که از سوی روزنامه یو 
اس ای تودی و دانشگاه نورث ایسترن 
در ایالت ماساچوســت آمریکا منتشر 
شده آمده است که میزان کشتار بر اثر 
تیراندازی در سال 20۱9 با کل تاریخ 
امریکا برابری می کند. به عنوان مثال 
در سال 20۱7 در شــهر الس وگاس 
تیراندازی جمعی باعث شد تا 224 نفر 
کشته شوند که در تاریخ مدرن آمریکا 
رکورد زد. این میزان اما در جایی دیگر 
قابل تامل است و آن هم هدف گرفتن 
غیر سفیدپوست ها اســت. همین دو 
روز پیش در ویرجینیــا یک نوجوان 
سیاهپوست توســط یک پدر و پسر 
سفید پوست به ضرب حدود 8 گلوله 
کشته شــد و جالب آنجاست که فیلم 
کشــتن او چند دقیقه بعد در فضای 
مجازی قــرار گرفت که مــوج جدید 
اعتراض ها علیه دادســتان و فرماندار 
ویرجینیا را به راه انداخت و البته ترامپ 
هم از سیل دشــنام های مردم در  امان 
نماند. چندی قبل هــم روزنامه دیلی 
میل در گزارش تحقیق اعالم کرد که 
در پی شــیوع کرونا در آمریکا، حضور 
بی خانمان ها در سانفرانسیسکو 300 
درصد افزایش پیدا کــرده که بخش 
عظیمی از آنها سیاه پوســت هستند. 
در ادامه این گزارش آمده بود که دولت 
ترامپ هیچگونه کمکی به این اشخاص 
نمی کند و بســیاری از آنهــا در مهِد 
تکنولوژی در حال جان دادن در کنار 

خیابان ها هستند. 
اینکه چرا اوباما نتوانست نژادپرستی 
را کنترل کند ســوالی است که طرح 
آن فایدة خاصی ندارد و پیش تر به آن 
اشاره کردم اما ســوال اصلی این است 
که چرا ترامپ و تیم او تا به این حد ضد 
جریان سیاه پوست ها در آمریکا و سایر 
اقلیت ها و همچنین رنگین پوست ها 
کار می کننــد؟ اگر بــه تظاهرات در 

ایالت ویرجینای آمریکا که توســط 
»جریان ناسیونالیسم سفید« در سال 
۱396 سازمان دهی شده بود نگاه کنیم 
به خوبی می فهمیم کــه برای ترامپ 
این موضوع نه تنها ناخوشــایند تلقی 
نمی شــود، بلکه باعث تقویت جبهه 
او یعنی ناسیونالیســت های رادیکال 
می شود. در آن تظاهرات که در واکنش  
به برداشته شدن مجسمه ژنرال »ئی.
لــی« در ایالت ویرجینیا برگزار شــد 
شاهد کشــته و زخمی شدن دستکم 
۵0 نفر بودیم که دلیل آن هم ورود یک 
خودرو با ســرعت بسیار باال به صفوف 
تظاهرکنندگان بود ولی باز هم ترامپ 
فقط اظهار تاسف کرد! این فقط بخش 
کوچکی از بی تفاوتی و سیاســت های 
تند ترامپ بود؛ او در دی ماه سال ۱396 
اینبار مردم آفریقا را به باد تمســخر و 
انتقاد گرفت. اساساً او متصل به جریان 
افراطِی »کوکالس کالن ها« در آمریکا 
اســت که روزی سیاهپوســتان را به 
درخت می بستند و به آتش می کشیدند 
و حتی اســناد آن از سوی فعاالن ضد 
تبعیض نژادی به کمیتــه اطالعاتی 
سنا ارائه شــد که البته هم حزبی های 
او هیچ اقدامی علیه او صورت ندادند. 
در وضعیت کنونی هم که آمار فروش 
ســالح در آمریکا پس از شیوع کرونا 
ســر به فلک کشده اســت، شاهد آن 
هستیم که باز هم سیاه پوستان مورد 
تعرض مسلحانه و حتی تمسخر های 
گاه و بی گاه قرار می گیرند. این همان 
آپارتاید به ســبک آمریکایی است که 
طی هفته های آینده و بــا واریز اولین 
حقوق دولت به حســاب شهروندان 

آمریکا ابعاد جدیدی به خود می گیرد.

گزارش »توسعه ایرانی« از دور جدید نژادپرستی علیه سیاه پوستان در ایاالت متحده 

آپارتایدِ آمریکایی! 
ترامپ متصل به جریان 

افراطِی »کوکالس کالن ها« 
در آمریکاست که روزی 

سیاهپوستان را به درخت 
می بستند و به آتش 

می کشیدند و حتی اسناد 
آن از سوی فعاالن ضد 

تبعیض نژادی به کمیته 
اطالعاتی سنا ارائه شد که 
البته هم حزبی های او هیچ 

اقدامی علیه او صورت 
ندادند 

اوباما علناً چندین بار 
خواهان ممنوعیت فروش 

سالح در آمریکا شد 
اما خودش هم به خوبی 

می دانست که سالح جزئی 
از قانون اساسی آمریکا 
)متمم دوم( به حساب 

می آید و نمی تواند در این 
خصوص موفق عمل کند و 

در نهایت مقابل البی اسلحه 
در آمریکا زانو زد!

رســانه های آلمانی از تحرکات این کشور به منظور اســتقرار ناوگان پهباد مدل هرون تی پی )Heron TP( ساخت رژیم 
صهیونیستی در دو کشور افغانستان و مالی خبر دادند. به نوشته پایگاه میدل ایست مانیتور، خبرگزاری آلمان ارتش این کشور در 
نظر دارد از سال 202۱ یک ناوگان پهبادی ساخت رژیم صهیونیستی را در افغانستان و مالی مستقر کند. طبق این گزارش، پیش از 
این دولت آلمان اعالم کرده بود این مدل های جدید پهباد قرار است در سال 202۱ به ناوگان 
پهبادی آلمان در افغانستان و در سال 2024 به ناوگان پهبادی آلمان در کشور مالی ملحق 
شود. طبق گزارش ها، آلمان پیش از این به منظور انجام ماموریت خود در قالب نیروهای ناتو از 
سه پرنده شناسایی »هرون ۱« ساخت رژیم صهیونیستی در افغانستان استفاده کرده است. 
طول بال پهباد »هرون ۱« ۱6.6 متر است و کوچک تر از آن است که امکان مجهز کردن آن 

به تسلیحات وجود داشته باشد.

شبکه تلویزیونی فرانس 24 گزارش داد که فرانسوی ها روز گذشته دوشنبه بعد از ۵۵ روز قرنطینه، در فضایی از ترس 
و اضطراب به تدریج به زندگی عادی خود باز می گردند. هرچند هنوز بســیاری از مقررات سخت گیرانه و محدودیت های 
کرونایی به قوت خود باقی است و هنوز بسیاری از کسب و کارها مانند رستوران ها، کافه ها، سینماها، هتل ها و موزه ها حداقل 
تا اوایل ماه آتی بسته هستند؛ اما بسیاری از مغازه ها، کارخانه ها و کسب و کارهای کم 
خطر از امروز بازگشایی می شوند و چرخ اقتصاد فرانسه بعد از دو ماه دوباره به حرکت 
درمی آید. قرنطینه که در پی شیوع گسترده کرونا در فرانسه از ۱7 مارس )27 اسفند( 
آغاز شده با نتایج امیدوار کننده ای امروز به پایان می رسد؛ در 48 ساعت گذشته، در 
فرانسه تنها ۱00 مورد فوتی ثبت شده که کمترین میزان ابتال از ابتدای شیوع کرونا 

در فرانسه بوده است.

پایان دو ماه قرنطینه در فرانسهآلمان در افغانستان ناوگان پهبادی اسرائیلی مستقر می کند!

رسانه های اسرائیلی از اختالف نظرهای دو طرف آمریکایی 
و اسرائیلی درباره اجرای طرح معامله قرن و اعالم یک طرفه 
الحاق اراضی کرانه باختری به اراضی اشغالی از سوی نتانیاهو 
و تالش کاخ سفید برای به تعویق انداختن اجرای این طرح 
گفتند. به گزارش ارم نیوز، این رسانه ها اعالم کردند، کاخ سفید 
برای دومین بار در طول ۱0 روز گذشته پیام های جدیدی را 
برای تل آویو ارسال کرده و نسبت به عواقب اعالم حاکمیت 
اســرائیل بر اراضی کرانه باختری بدون موافقت واشنگتن 
هشدار داده است. همزمان احزاب راست گرای اسرائیل نیز 
اقدامی فوری در این خصوص را خواستار شدند. مایک پامپئو، 
وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه هفته جاری، روز اجرای مراسم 
تحلیف کابینه جدید تل آویو، به اراضی اشغالی سفر خواهد 
کرد. روزنامه عبری زبان معاریو در گزارشی در این خصوص 
نوشت، پامپئو در دیدار خود با بنیامین نتانیاهو و بنی گانتس 

که بر سر تقسیم پست نخست وزیری در طول چهار سال آتی 
با هم توافق کرده اند، طرح الحاق بخش هایی از کرانه باختری و 
در راس آن منطقه غور اردن، شمال بحر المیت و شهرک های 
صهیونیستی را بررسی خواهد کرد. این روزنامه به نقل از منابع 
دیپلماتیک نوشــت، هدف اصلی از این سفر بررسی مساله 

کرانه باختری است.

یک نشریه آمریکایی از تشــدید فعالیت نیروی دریایی 
ارتش چین در حوزه اقیانوس آرام و خاورمیانه خبر داد. پایگاه 
فوربس گزارش داد، نیروی دریایی ارتش آزادی بخش خلق 
چین )PLAN( در حوزه اقیانوس هند و خاورمیانه فعالتر 
شده اما اهمیت زیادی برای یک پایگاه دریایی خارجی خود 
در جیبوتی در حوزه شاخ آفریقا در راستای گسترش نفوذش 
قائل است. یک سری تصاویر ماهواره ای جدید نشان می دهند 
که چین به تقویت پایگاه پشتیبانی خود در آنجا ادامه می دهد. 
این تصاویر حاکی از تکمیل اساسی یک اسکله و راه اندازی 
قریب القوقوع آن است. یک تحلیلگر اطالعاتی به اصطالح 
منبع باز در توئیتر یک تصویر متعلق به ماه مارس سال جاری 
میالدی را منتشر کرد که نشان دهنده فعالیت یک لودر در 
حال کار به روی یک تکه زمین مصنوعی ایجاد شده در ساحل 
است که پیامهای زیادی دارد. تحلیلها حاکی از این است که 

این تالشی برای ایجاد دومین اسکله بزرگ به منظور افزایش 
چشمگیر ظرفیت این پایگاه است. این پایگاه در جیبوتی اولین 
پایگاه نظامی خارجی چین است که در سال 20۱7 افتتاح شد 
اما اسکله های آن همچنان در دست احداث هستند. این پایگاه 
در ظاهر چشمگیر و دارای فضای داخلی منظم و محوطه ای 

بزرگ برای هلیکوپترها است.

اختالف نظر آمریکا و اسرائیل درباره معامله قرنچین در حال گسترش پایگاه های فرامرزی خود است 

خبرخبر


