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اعتراضات در نزدیکی مینیاپولیس 
پس از کشته شدن یک سیاه پوست

پلیس آمریکا عصر یکشــنبه در شهر بروکلین 
سنتر مینیاپولیس، واقع در ایالت مینه سوتا مردی 
را به ضرب گلوله کشت. پس از آن صدها معترض 
آمریکایی و افســر پلیس در این منطقه که هنوز 
بابت محاکمــه قاتل جورج فلوید ملتهب اســت، 

درگیر شدند.
 به نوشته روزنامه گاردین، حاضران در صحنه 
فرد قربانی را »دانته رایت« ۲۰ ساله معرفی کردند 
که سیاه پوست است. براساس اعالم پلیس بروکلین 
سنتر، این حادثه حدود ساعت ۲ بعدازظهر و زمانی 
رخ داد که یک افسر خودرویی را بابت تخلف رانندگی 

ادعایی متوقف کرد. 
پلیس اعالم کرد، شخص راننده دوباره سوار بر 
خودرو شد و افسران تالش میکردند تا او را بازداشت 
کنند و یک افسر هم اقدام به شلیک کرد. در این بیانیه 
آمده است: این خودرو پیش از برخورد با خودرویی 
دیگر مســافت کوتاهی هم پیمــود. یک خانم که 
عابرپیاده بود، دچار آسیب جزئی شده و یک افسر 
پلیس هم به بیمارســتان انتقال یافت.   مادر دانته 
رایت گفت که در زمان بروز این حادثه تلفنی در حال 
گفت وگو با پسرش بوده است. بر این اساس، دانته 
رایت برای دریافت مشخصات بیمه این خودرو که 

به تازگی از مادرش گرفته بود، با او تماس گرفت. 
مادر این قربانی ســیاه پوست گفت که صدای 
افسران را می شــنید که از پسرش می خواستند از 
خودرو خارج شود، بعد از آن ظاهرا درگیری رخ داد 
و تلفن قطع شــد. بعد از آنکه دوباره تماس گرفت، 
به او اطالع دادند که پسرش به ضرب گلوله کشته 
شده است. عصر یکشنبه صدها معترض به سمت 
اداره پلیس بروکلین سنتر حرکت کردند و آنجا با 
افسران ضد شورش مواجه شدند که گاز اشک آور 
و مهمات دیگری شلیک کردند. درگیری ها تا نیمه 

شب ادامه داشت. 
بروکلین سنتر با حدود ۳۰ هزار جمعیت، شهری 
است که در شــمال غرب مینیاپولیس واقع شده 
است. تنش ها در مینیاپولیس و اطراف آن باالست 
چرا که دادگاه درک شووین، قاتل جورج فلوید در 
حال برگزاری است. شووین پلیس سفیدپوستی 
بود که جان فلوید ۴۶ ســاله سیاه پوست را گرفت. 
در شرایطی که معترضان برای حرکت به سمت اداره 
پلیس بروکلین سنتر آماده می شدند، مایک الیوت، 
شــهردار آنجا این تیراندازی را تراژدی دانست و از 
معترضان خواست مسالمت آمیز باقی بمانند و اینکه 

با اعتراضات مسالمت آمیز با زور برخورد نمی شود.
    

 ارجاع پرونده »کودتا در اردن« 
به دادستان کل این کشور

منابع اردنی از ارجاع پرونده تالش برای کودتا 
علیه طبقه حاکم به دادســتانی کل این کشــور 

خبر دادند. 
به گزارش ایسنا، شــبکه »المملکه« اردن به 
نقل از یک منبع اعالم کرد که مقامات این کشور 
پرونده »فتنه« در اردن را به دادســتانی کل این 

کشور ارجاع داده اند.
طبق گفته این منبع، پرونده تالش برای کودتا 
در اردن برای تکمیل الزامات قانونی و تحقیقات 
در پرونــده درباره تمامی افــراد درگیر در آن به 

دادستانی کل ارجاع داده شده است.
شبکه المملکه درباره پرونده حمزه بن حسین، 
برادر ناتنی عبداهلل دوم و ولیعهد سابق این کشور 
نیز اعالم کرد که »مســاله شــاهزاده حمزه در 
چارچوب خانواده هاشــمی حل و فصل خواهد 
شد.« شــنبه هفته گذشــته اخباری از کودتای 
نافرجام در اردن و بازداشت شماری از نزدیکان 
حمزه بن الحسین، ولیعهد ســابق اردن منتشر 
شد. پس از آن شاهزاده حمزه از تجدید بیعت با 
پادشاه اردن خبر داد. رسانه های اردنی یکشنبه 
شب تصاویری از پادشاه اردن و شاهزاده حمزه در 
کنار دیگر اعضای خاندان حاکم بر این کشــور را 

پخش کردند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 از دو هفتــه پیــش تاکنــون 
ما شــاهد تقابل شــدید روسیه و 
آمریکا با یکدیگر در محور اوکراین 
هســتیم. تقابلی که باز هم ما را به 
یاد ســال  ۲۰1۴ میــالدی و دوره 
ریاســت جمهوری بــاراک اوباما 
می اندازد. در آن زمــان جو بایدن، 
معــاون رئیس جمهــوری ایالــت 
متحده بود و به خوبی می دانســت 
که چه اتفاق هایی در روی صحنه و 
پشت پرده منازعه اوکراین در حال 

رخ دادن است. 
همــان موقــع بســیاری از 
کارشناســان امنیتــی در اروپای 
شــرقی بــا تحریــک و خط دهی 
سرویس اطالعاتی روسیه یک خط 
خبری به شــدت رادیکال را پیش 
گرفت. روزنامه ها، سایت ها و حتی 
اخبار تلویزیون  کشــورهایی که از 
جمهوری های جدا شــده شوروی 
سابق به حســاب می آمدند و سایر 
کشورهای اروپای شرقی، به صورت 
دائم در حال مخابره این پیام بود که 
آمریکا با  مشــارکت ناتو )سازمان 

پیمان آتالنتیک شمالی( به دنبال 
راه انداختــن جنگ علیه مســکو و 
منافع روسیه هســتند. به موازات 
این وضعیت اوباما که به خوبی دیده 
بود مهرة روسیه از کی یف فرار کرده 
است، سعی کرد تا با سلسله اقدامات 
اطالعاتی توســط ســازمان سیا، 
هسته  های محلی برای خبرچینی 
و انجام عملیات هــای ترور و حذف 
فیزیکی علیه طرفداران روســیه را 
به راه بیندازد که این کار انجام شد. 
تقریبا روزانه حدود 1۰ تا 15 جنازه 
غرق بــه خون که صورت هایشــان 
منهدم شــده بود یا اینکه گلوله  را از 
پشت سر به آنها شلیک کرده بودند، 
در خیابان های منتهــی به میدان 

استقالل کی یف کشف می شد. 
بازوهــای رســانه ای آمریــکا 
همین اخبار را با صــدای بلند علیه 
روسیه منتشــر می کردند و اساساً 
ما شاهد یک جنگ اطالعاتی تمام 
عیار میــان دو طــرف در اوکراین 
بودیم. اما داســتان بــه اینجا ختم 
نشــد. زمانی که ویکتور یانوکویچ، 
رئیس جمهوری وقت اوکراین که به 
مسموم کردن »ویکتور یوشچنکو« 
در جریــان مبــارزات انتخاباتــی 
ســال ۲۰۰۴ و در جریــان انقالب 

نارنجی اوکراین، متهم شــده بود، 
از مرزهای شــرقی این کشور فرار 
کرد یکباره پرچم اســتقالل طلبی 
در شهرهای لوهانسک و دونتسک 
به اهتزاز در آمد. بعید است کسانی 
که سال هاست روسیه و تحوالت آن 
را تحلیل می کنند، صحنه به خیابان 
آمــدن جدایی طلبان مورد حمایت 
روسیه در شــرق اوکراین در سال 

۲۰1۴ را از یاد ببرند. 
مردهایی بــا قد و قامــت باالی 
1متر و 9۰ سانتیمتر که لباس های 
چریکی ناهماهنگ با هم پوشــیده 
بودنــد و نقاب های ســیاه به چهره 
داشــتند. هــر کدامشــان یکی از 
محصــوالت نظامی و تســلیحاتی 
مســکو را در دست داشــت. یکی 
مسلســل کالشــینکف ســاخت 
19۴7 را در دست داشت و دیگری 
جدیدتریــن ســالح های انفرادی 
ساخت ارتش روسیه در دستش بود. 
همین صحنه بود که یکباره اوباما 
و بایــدن را به فکر فرو بــرد؛ چراکه 
شــرق اوکراین آنگونه که مســکو 
می خواست، به دســت حامیانش 
افتاد. ســه روز بعد هم جنازه های 
افسران یا خبرچینان سازمان سیا در 
کوچه پس کوچه های شرق اوکراین 

دیده شــد که نوعی تالفی و مخابره 
پیام به کاخ سفید به حساب می آمد. 
هدف از تکرار و بازگو کردن این وقایع 
صرفاً دوره کردن آن نیست، بلکه به 
نظرم کمتر کسانی در ایران هستند 
که بدانند روز بــه روز چه اتفاقی در 
اوکراین افتاده است. حاال با گذشت 
7 سال از آن روزها و بازگشت بایدن 
به کاخ ســفید، دموکرات ها همانند 
همان ســال ها توپخانه سیاســی و 
رســانه ای خود را علیه مسکو کوک 
کرده انــد و روزانه در حال شــلیک 
اطالعات درســت و غلط بــه افکار 

عمومی هستند. 
همیــن دو روز پیش بــود که ند 
پرایس، ســخنگوی وزارت خارجه 
آمریــکا در بیانیه خــود اعالم کرد 

که آنتونــی بلینکــن و دومینیک 
راب، وزرای خارجــه آمریــکا و 
انگلیس درباره افغانســتان گفتگو 
کرده و بــر حمایــت از اوکراین در 
مواجهــه با اقدامــات تحریک  آمیز 
روســیه مجدد تاکید کردنــد.  به 
گفتــه پرایــس، وزرای خارجــه 
دو کشــور همچنین بــر ضرورت 
توقف ساخت و ســازهای نظامی و 
 لفاظی های تحریک آمیز روسیه نیز 

تاکید کردند.
حمایت از کی یف علیه مسکو

اینکه چرا وزرای خارجه دو قدرت 
سیاسی جهان با هم در مورد اوکراین 
حرف زدنند دالیل متنوع و مشخصی 
دارد اما اینکه چرا در مورد افغانستان 
با هم سخن گفته اند به نوعی نشان 
می دهــد که لندن و واشــنگتن در 
پرونده افغانســتان هم بــه دنبال 
آسیب زدن و تقابل با روسیه هستند. 
اگر به پرونده اوکراین بازگردیم 
به خوبــی می بینیم که روســیه در 
حال انجام یکسری اقدامات بسیار 
زیرپوســتی در حاشــیه اوکراین و 
شرق این کشور است. مسکو چندین 
ناوگــروه خود را وارد دریای ســیاه 
کرده و حاال آنها را به سمت اوکراین 
اعزام کرده؛ چراکه پنتاگون هم اعالم 
کرده است که در حال بررسی گزینه 
اعزام ناوگروه های خــود به دریای 
سیاه اســت. این دقیقاً همان تقابل 
علنی اســت و در این مسیر ایاالت 
متحده در حال توجیه متحدان خود 

در پایتخت های اروپایی است.
اولین و استراتژیک ترین متحد 
دولت بایدن بدون تردید ناتو خواهد 
بود. وزیر دفاع آمریکا که قرار است از 
اسرائیل به سمت بلژیک سفر کند در 
آنجا با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه 
ایاالت متحده دیدار خواهد داشت 
و هر دوی آنها بــا دبیرکل ناتو دیدار 
خواهند کرد که بدون تردید موضوع 
اصلی آن روســیه و پرونده اوکراین 
خواهد بود. بر این اســاس احتمال 
دارد که تحرک هایی از سوی ناتو در 
اطراف اوکراین طــی روزهای اخیر 

انجام شود. 
از سوی دیگر شــرکای اروپایی 
آمریــکا و در رأس آنها فرانســه و 
آلمان به نوعی اعــالم کرده اند که 
توافق مینســک هیچ کارایی برای 

کاهش تنــش در پرونــده اوکراین 
نداشته است و همین سخنان باعث 
عصبانیت کرملین شــد. دیمتری 
پسکوف، سخنگوی کرملین اعالم 
کرده که ســخنان امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانسه و آنگال مرکل، 
صدراعظم آلمان غالباً برای انحراف 
افکار عمومی و ضربه زدن به وجهه 
روسیه مطرح شده است و در اینجا 
ما شاهد تاختن روس ها به اروپایی ها 

هستیم. 
در این میان اما یک اتفاق بسیار 
مهم رخ داد و آنهم پیوســتن ترکیه 
بــه منتقــدان روســیه و حامیان 
اوکراین اســت. براســاس اعالمیه 
مشترک منتشر شده از سوی دفاتر 
رجب طیب اردوغــان و ولودیمیر 
زلنسکی، روسای جمهوری ترکیه 
و اوکراین پس از نشست روز شنبه، 
کی یف و آنــکارا بــرای حمایت از 
تالش های صلح در مناطق دونتسک 
و لوهانســک از طریق گفت وگویی 
بر پایه توافق های مینسک ۲ تاکید 
کرده اند. قرار بر این است تا آنکارا با 
کی یف همکاری تسلیحاتی و نظامی 
داشته باشــند و همین موضوع ما را 

یاد پرونده قره باغ می اندازد. 
درســت اســت که ترکیه این 
همکاری خود بــا اوکراین را به ضرر 
کســی قلمداد نکــرده، اما روس ها 
معتقدند که ترک ها حاال مزاحم آنها 
شناخته می شوند. این در حالیست 
که کی یف روز گذشــته )دوشنبه( 
حمله بــه دونباس واقع در شــرق 
اوکراین را تکذیب کرد و از ســوی 
دیگر ارتش این کشــور اعالم کرده 
که روسیه به دنبال تحریک اوکراین 
برای شــروع درگیری جدید است. 
امری که حمایت از کی یف توســط 

غرب را دو برابر کرده است.  

باال گرفتن تنش سیاسی میان غرب و مسکو بر سر مناطق شرقی اوکراین؛ 

حلقهحمایتغرببهدورکییف
کی یف روز گذشته 

)دوشنبه( حمله به دونباس 
واقع در شرق اوکراین را 

تکذیب کرد و از سوی دیگر 
ارتش این کشور اعالم کرده 
که روسیه به دنبال تحریک 

اوکراین برای شروع 
درگیری جدید است

شرکای اروپایی آمریکا و 
در رأس آنها فرانسه و آلمان 

به نوعی اعالم کرده اند 
که توافق مینسک هیچ 

کارایی برای کاهش تنش 
در پرونده اوکراین نداشته 

است و همین سخنان باعث 
عصبانیت کرملین شد

پارلمان رژیم صهیونیســتی )کنســت( مقدمات انتخاب رئیس جدید این رژیم را آغاز کرده اســت. به گزارش 
خبرگزاری فلسطینی سما، دوره ریاست روون ریولین نهم ژوئیه به پایان می رسد و کنست خود را برای انتخاب رئیس 
جدید این رژیم آماده می کند. به موجب قانون رژیم صهیونیستی رئیس جدید باید بین یک الی سه ماه قبل از پایان 
دوره رئیس کنونی انتخاب شود. موعد انتخابات توسط رئیس کنست و نمایندگان تعیین می شود. باید این تصمیم 
در موعدی کمتر از سه هفته قبل از موعد نهایی گرفته شــود. احتماال انتخابات 
ریاست رژیم صهیونیســتی اواخر مه یا اوایل ژوئن برگزار شود. حتی تا قبل از دو 
هفته از رأی گیری باید اسامی نامزدها به رئیس کنست داده شود. اعضای کنست 
نمی توانند به دو نفــر رأی بدهند. این روند به شــکل محرمانه صورت می گیرد و 

نامزدی که به بیش از ۶1 رأی دست یابد انتخاب می شود.

با ارجاع به یک سند گزارش شد، شورای عالی افغانستان برای مصالحه ملی به منظور بازگرداندن صلح به این کشور، 
برنامه ای را ارائه داده که توصیه می کند یک دولت موقت برای دوره ۳ ساله ایجاد شود. به گزارش اسپوتنیک، طبق اعالم 
شبکه یک تلویزیونی افغانستان، دولت موقت شامل رئیس جمهور و نخست وزیر می شود و هر یک از آن ها دارای چهار 
معاون خواهند بود که یکی از آن ها زن است. عالوه بر این، سند مذکور ضرورت در نظر گرفتن ترکیب قومی هنگام انجام 
انتصابات و دیگر تصمیم ها را بیان می کند. این شبکه اعالم کرد، برنامه پیشنهادی 
همچنین شامل ایده اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان مبنی بر برگزاری انتخابات 
زودهنگام است. افغانستان دچار درگیری داخلی خشونت آمیزی بین دولت رسمی 
و جنبش رادیکال طالبان است که بخش عمده ای از مناطق روستایی این کشور را 

تحت کنترل گرفته و به شهرهای بزرگ حمله می کند.

پیشنهاد شورای عالی مصالحه افغانستان برای تشکیل دولت موقت ۳ سالهکنست برای انتخاب رئیس جدید رژیم صهیونیستی آماده می شود

سازمان تنظیم ارتباطات سایبری چین با راه اندازی یک 
خط تلفنی ویژه برای گزارش کردن انتقادات اینترنتی از 
حزب حاکم کمونیست و تاریخچه آن، متعهد به برخورد 
با پوچگرایان تاریخی در آستانه صدمین سالگرد تاسیس 
حزب در ماه ژوئیه شده است. به گزارش گاردین، بر اساس 
یک اعالمیه ارائه شده از سوی یک واحد اداره فضای مجازی 
چین، این خط تلفن ویژه به مردم اجــازه گزارش کردن 
کاربران اینترنتی که در فضای مجازی تاریخچه حزب را 
تحریف کنند، به رهبران و سیاست های آن حمله کنند، 
به قهرمانان ملی افترا بزنند و برتری فرهنگ سوسیالیستی 
پیشــرفته را انکار کنند می دهد. در ایــن اعالمیه آمده 
اســت: برخی از کســانی که انگیزه های پنهانی دارند...

مشغول اشــاعه دروغ های پوچگرایانه تاریخی در فضای 
مجازی، تحریف معاندانه و  بدنام ســازی و انکار تاریخچه 
حزب هستند. این اعالمیه تصریح ساخته: ما امیدواریم 

که اکثریت کاربران اینترنتی نقشی فعال را در نظارت بر 
جامعه ایفا کرده... و مشتاقانه اطالعات زیانبار را گزارش 
کنند. پوچگرایی تاریخی عبارتی مورد استفاده در چین 
به منظور توصیف تردید و شک علنی درخصوص تعریف 
حزب کمونیســت چین از وقایع گذشته است. مقامهای 
حوزه اینترنت در چین اغلب در آستانه رخدادهای بزرگ 

سانسور اینترنتی را افزایش می دهند.

ســخنگوی ارتش یمن از عملیــات جدید ارتش 
و نیروهــای مردمــی ایــن کشــور در عمــق خاک 
عربســتان با اســتفاده از 15 فروند پهپاد و ۲ موشک 
بالستیک خبر داد. به گزارش المسیره، یحیی سریع، 
سخنگوی نیروهای مســلح یمن دیروز )دوشنبه( در 
کنفرانــس مطبوعاتی درباره جزئیــات این عملیات 
که تحــت عنوان عملیات »ســی ام شــعبان« انجام 
شــد، اعالم کــرد که ارتــش و کمیته هــای مردمی 
یمن بــا اســتفاده از 15 فرونــد پهپاد و دو موشــک 
 بالســتیک عمق خاک عربســتان را هدف قرار دادند. 
وی در اینباره گفت: عملیات ســی ام شــعبان از عصر 
یکشــنبه آغاز و تا سپیده دم روز گذشــته )دوشنبه( 
ادامه داشــت و به لطف خدا موفقیت آمیز بود. یحیی 
ســریع در ادامه تصریح کرد: مواضع نظامی حساسی 
در دو منطقه خمیس مشــیط و جیزان بــا پنج فروند 

پهپاد قاصف ۲k  و دو فروند موشک بالستیک از نوع در 
1 هدف قرار گرفته شدند. وی ادامه داد: در این عملیات 
همچنین تاسیسات نفتی شرکت سعودی آرامکو در دو 
منطقه جده و الجبیل با 1۰ فروند پهپاد از نوع صماد۳ 
هدف قرار داده شدند. این مقام یمنی در ادامه بر تداوم 
حمالت خود علیه اهداف نظامی سعودی تا زمان رفع 

محاصره یمن تأکید کرد.

چین برای گزارش فعالیت علیه حزب کمونیست خط تلفن ویژه راه اندازی کردعملیات بزرگ انصاراهلل یمن علیه تاسیسات نفتی در عمق خاک عربستان
خبرخبر


