
تنش ها بین هند و پاکستان
به اخراج دیپلمات ها کشیده شد

با تشدید مجدد تنش های طرفین، وزارت خارجه هند 
با صدور بیانیه ای از اخراج ۲ تن از مقامات سفارت پاکستان 

در این کشور خبر داد.
از سال گذشته و با لغو خودمختاری کشمیر هند توسط دولت 
این کشور، سلسله تنش های دهلی-اسالم آباد دوباره باال گرفت، 
که در آخرین مورد از این تنش ها هند روز یکشــنبه ۲ دیپلمات 
پاکســتانی را به جاسوسی متهم کرد و به آنها یک روز مهلت داد 
تا این کشــور را ترک کنند. باشگاه خبرنگاران جوان در این باره 

به نقل از روزنامه »واشــنگتن پست« نوشت، وزارت خارجه هند 
در بیانیه ای گفته، ۲ مقام کمیساریای عالی پاکستان در دهلی نو 
به دلیل نقش داشتن در فعالیت جاسوسی از سوی مقامات هند 
بازداشــت شــدند. البته هیچ اشــاره ای به نام این دیپلمات  های 
پاکستانی نشده است. پیش تر نیز مقامات حوزه »کاتوا« واقع در 
منطقه کشــمیر هند مدعی شدند، یکی از کبوتران »جیمز بانِد« 
مجهز به کد مخفی، از مرز پاکستان عبور کرده و برای جاسوسی 

و ارسال اطالعات وارد این کشور شده است! 

دستگیری 2 سرکرده مهم داعش
به همراه 12 عضو این گروه تروریستی در عراق

نیروهای حشدالشعبی)بســیج مردمی( عراق دو 
سرکرده مهم داعش و 1۲ تکفیری دیگر را در شهرهای 

شمالی این کشور دستگیر کردند. 
سازمان حشد الشعبی دیروز با صدور بیانیه ای، از بازداشت 
دو ســرکرده ارشــد داعش خبر داد. بر اساس بیانیه مزبور، 
نیروهای لشکر ۳۳ حشدالشعبی با کمک نیروهای اطالعاتی 
اســتان »نینوا«، موفق شــدند دو سرکرده داعش را در شهر 
موصل بازداشت کنند. یکی از این سرکرده ها، مسئول پیشین 

بمب گذاری داعش در استان نینوا بوده است.
از شــهر سامرا نیز خبر رسید، نیروهای مسلح عراق طی 
عملیاتــی، هفت مخفیگاه داعش را منهــدم و 1۲ متهم به 
عضویت در داعش را بازداشت کردند. نیروهای عراقی در این 
عملیات، همچنین موفق شــدند سه سنگر و ابزارهای مورد 
استفاده داعش را منهدم و چند مسیر بسته شده را باز کنند. 
داعش طی هفته های گذشــته فعالیت هایش در عراق را به 

کمک آمریکا، بیشتر کرده است.
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نخست وزیر ارمنســتان و همه اعضای خانواده اش به 
ویروس کرونا مبتال شدند.

»نیکول پاشــینیان« با انتشــار یک فایل ویدئویی در صفحه 
فیسبوک خود، اعالم کرد که او و همه اعضای خانواده اش)همسر 

و سه فرزند( به کرونا مبتال شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس، نیکول 44 ســاله ، در این ویدئو 
گفت: »من در حال حاضر به یک دلیل ســاده، سر کارم نیستم. 
دیروز تست کرونای من مثبت شد. راستی می خواهم این را بگویم 

که من هیچ عوارضی نداشتم«.
نخست وزیر ارمنستان افزود: »چون می خواستم در جبهه مقدم 
)مقابله با ویروس کرونا( باشــم، تصمیم گرفتم که تست بدهم و 
نتیجه تســت مثبت از آب درآمد. سپس کل خانواده ام هم تست 

دادند و همه اعضای خانواده هم تست شان مثبت شد«.
بنا بر آخرین آمار، ویروس کرونا در ارمنستان تا دیروز ۹۲۸۲ 

نفر را مبتال کرده و جان 1۳1 تن را هم گرفته است.

سرویس خارجی-
ســناتور دموکرات در پیامی توئیتری از فساد مالی 
سردمداران آمریکا و غارت این کشور از سوی آنها طی 
40 سال گذشته انتقاد کرده و از انحصار 3 تریلیون دالر 

در دست تنها 400 تن گفته است.
»برنی سندرز«، سناتور دموکرات ایالت ورمونت و نامزد چند 
دوره انتخابات ریاســت جمهوری، در پیامی توئیتری نوشته: 
»4۰۰ نفــر از ثروتمندترین ها در آمریکا روی ۳ تریلیون دالر 
نشسته اند –اندازه کل اقتصاد انگلیس. طبقه میلیاردر ها اکنون 
نسبت به مردمی که با چک های کمک مالی زندگی می کنند  
مالیات کمتری می دهند. غارت آمریکا 4۰ سال است که ادامه 

داشته است و عامالن آن فوق ثروتمندان هستند«.
سناتور سندرز در توئیت دیگری به »بحران اقتصادی آمریکا 
و بیکاری میلیون ها آمریکایی« اشــاره کرده و نوشــته: »4۰ 
میلیون آمریکایی کار خود را از دست داده اند. 1۰۰ هزار نفر از 
ویروس کرونا مرده اند. میلیون ها نفر گرسنه اند. من نمی توانم 
بفهمم چطور ســناتور مک کانل می گوید فوریتی برای اقدام 
احســاس نمی کنم تا طرحی را در حمایت از ســالمت و رفاه 

آمریکایی ها تصویب کنم«.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، پیش از این پایگاه 
اینترنتی روزنامه »نیویورک پست« نیز نوشته بود طبق داده های 
جدید، نزدیک به ۳ میلیون آمریکایی طی هفته گذشته تقاضای 
دریافت بیمه بیکاری داشته اند که با احتساب این تعداد، طی ۲ 
ماه گذشته آمار شهروندان آمریکایی که به دلیل شیوع ویروس 

کرونا بیکار شده اند به ۳۶ میلیون نفر می رسد.
گفتنی اســت، بخش اصلی انتقاد سندرز به نظام مالیاتی 
سرمایه ساالرانه آمریکاست که در ابتدا برای تشویق سرمایه داران 
برای سرمایه گذاری و گردش پول وضع شده بود تا با پرداخت 
کمتر مالیات به سرمایه گذاری تشویق شوند، اما این قانون به 

مرور به شکاف طبقاتی دامن زد. 
نتیجه این قانون و دیگر قوانین مشــابه نه گردش سرمایه 
بلکه ثروتمندتر شدن عده ای قلیل و فشار مضاعف بر اکثریت 
شد. بدون تردید یکی از دالیل اینکه، ناآرامی های این روزهای 
آمریکا این قدر گســترده و به نوشته بی بی سی، در 5۰ سال 
گذشته، بی سابقه شده است، همین نابرابری هاست. باید توجه 
داشت که مردم آمریکا تنها قربانی تبعیض نژادی نیستند، بلکه 
قربانی تبعیضی هم هستند که نتیجه شکاف طبقاتی عمیق و 
بی عدالتی اقتصادی است. جالب توجه آن  که به این وضع حتی 
برخی اقتصاددان های لیبرال که از بازار آزاد حمایت می کنند 

نیز انتقاد دارند. 

اوضاع حساس و فریبنده در سوریه

خواب ترامپ برای ایران در آمریکا تعبیر شد

تابستان داغ در آمریکا
اعتراض ها به 140 شهر گسترش یافت

نخست وزیر رژیم صهیونیستی که متهم به فساد 
مالی است و همین روزهاست که محاکمه شده و مجبور 
به خداحافظی با دنیای سیاســت برای همیشه شود، 

مدعی شده عده ای قصد دارند او را بکشند!
بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر رژیم صهیونیستی از سال 
۲۰1۸ متهم به فساد است. وی اخیرا نیز با تمام تالش هایی 
که کرد تا به دادگاه نرود، مجبور شد در اولین جلسه دادگاه 
خود شرکت کند. نتانیاهو در سه پرونده متهم شده که رشوه 
گرفته و یا به دنبال فریب افکار عمومی بوده است. وی برای 
فرار از دادگاه تاکنون اقدامات زیادی انجام داده و بعضا حتی 
هواداران خود را به خیابان ها آورده است. حاال نتانیاهو اعالم 

کرده تهدید به قتل شده است. 
به گزارش فارس، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی دیروز 
در توئیتر نوشــت، به پلیس سرزمین اشغالی بابت تهدیداتی 
که علیه او و خانواده اش می شود، شکایت کرده است: »چند 
روز پیش به علت سلسله تهدیدات برای قتل من و خانواده ام 
به پلیس شــکایت کردم و امروز نیز متأســفانه مجبور شدم 
علیــه فردی که گفته بود چگونه مــن و خانواده ام را خواهد 
کشت، شکایت کنم«. او توضیحی درخصوص اینکه دلیل این 
تهدیدات چه بوده نداد. نتانیاهو پیش از این در 1۸ اردیبهشت 
ماه نیز مدعی شده بود فردی به نام »حایم شدمی« می خواسته 

خانه اش را بسوزاند و او و خانواده اش را بکشد!

تالش پارلمان اتریــش، برای غیر قانونی کردن فعالیت 
جنبش حزب اهلل لبنان، با استقبال آمریکا مواجه شد.

از اتریش خبر می رســد که پارلمان این کشور در حال تصویب 
قانونی است که بر اساس آن، فعالیت جنبش حزب اهلل لبنان در این 
کشور ممنوع می شود. پیش از این نیز، دولت آلمان جنبش حزب اهلل 
لبنان را به درخواست آمریکا و رژیم صهیونیستی، تحریم کرده بود. 
به گزارش ایسنا، » مورگان اورتاگوس« سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا، طی توئیتی در ارتباط با اقدام پارلمان اتریش نوشــت: ما 
از ایــن اقدام پارلمان اتریــش، که حزب اهلل را برای اروپا یک خطر 

می داند، استقبال می کنیم. 
وی اروپایی هــا را بــه اتخاذ گام های بیشــتری علیه حزب اهلل 

فراخواند.
پارلمان اتریش قبال از تصویب طرحی جهت درخواست از دولت 
این کشور برای ممانعت از فعالیت های حزب اهلل و آغاز مجموعه ای از 

ابتکارعمل های مشابه در سطح اتحادیه اروپا خبر داده بود.
از سوی دیگر، دادگاه عالی قبرس با تحویل یک عضو حزب اهلل 
به آمریکا موافقت کرد. دولت قبرس ادعا کرد که این فرد به »پول 

شویی« متهم است.
این عضو حزب اهلل که »دیاب« نام دارد، فروردین سال گذشته 
به هنگام ســفر از لبنان، در فرودگاه »الرناکا«ی قبرس بازداشت 

شده است. 

فلسطینی  معلول  جوان  تشییع  مراسم 
که به دست نظامیان اشغالگر صهیونیستی 
در قدس به شهادت رسیده است، با حضور 

مردم فلسطین برگزار شد.
نیرو های پلیس رژیم صهیونیستی صبح روز 
شنبه اقدام به شــلیک هشت تیر به طرف »ایاد 
الحالق« جــوان فلســطینی، در نزدیکی »باب 
االسباط« )بخش قدیمی شهر قدس( کردند، که 
منجر به شهادت وی شــد. پلیس رژیم اشغالگر 
قدس مدعی شد که این جوان مسلح فلسطینی 
را حین فرار از دست ماموران پلیس، هدف قرار داده 
است! در پی اعالم شهادت این جوان فلسطینی   ، 
مشخص شد که او یک معلول ذهنی بوده و سالح 

نداشته است.
روز یکشنبه مراسم تشــییع پیکر الحالق با 

حضور صدها فلسطینی در شهر قدس برگزار شد. 
»حازم قاسم« سخنگوی جنبش حماس، در 
واکنش به این جنایت، اعالم کرد؛ اقدام نظامیان 
اشغالگر صهیونیست در قتل الحالق، نشان دهنده 

جنایتکار بودن سران رژیم اشغالگر است. 
نظامیان صهیونیست عصر جمعه نیز یک جوان 
فلسطینی را در شمال غرب استان رام اهلل به بهانه 
تالش بــرای اجرای عملیات زیرگیری با خودرو، 
هدف گلوله قرار دادند. مرکز اطالع رسانی فلسطین 
اعالم کرد که این جوان مبتال به سندروم »داون« 
بوده و در روستای »النبی صالح« کرانه باختری به 
ضرب گلوله صهیونیست ها شهید شد. رسانه های 
فلسطینی در کرانه باختری اعالم کردند، پس از 
شهادت جوان فلسطینی در رام اهلل، فلسطینیان 
منطقه خشمگین شده و دست به اعتراض زدند.

در پی ادعای مشــاور امنیت ملی کاخ 
امور  بر مداخله زیمبابوه در  ســفید مبنی 
داخلی آمریکا و تحریک مردم به مشارکت در 
اعتراضات علیه نژادپرستی، دولت »حراره« 

سفیر آمریکا را احضار کرد.
»رابرت اوبرایان« مشاور امنیت ملی کاخ سفید، 
روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه »ای بی سی نیوز«، 
کشــورهایی نظیر چین و زیمبابوه را »دشــمنان 
خارجی« آمریکا دانســت و مدعی شــد که این 
کشــورها با استفاده از رســانه های اجتماعی، به 
ناآرامی هــا در آمریکا دامن زده و »به دنبال تفرقه 

افکنی« هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس، در واکنش به این 
ادعا، دولت حراره »برایان نیکولز« سفیر آمریکا در 
زیمبابوه را احضار کرد. »جیمز مانزو« ســخنگوی 
وزارت خارجه زیمبابوه، دیروز گفت که سفیر آمریکا 
توسط دولت زیمبابوه فراخوانده شد تا درخصوص 

اظهارات اوبرایان توضیح دهد.
یکی از مقامات دولت زیمبابوه نیز با رد ادعاهای 
 اوبرایان گفت: »هر فردی که ریشــه اتفاقات اخیر

)در آمریکا( را دنبال کرده باشد، درک می کند که 
متهم کردن زیمبابوه به دخالت در این رویدادها، 

در هر سطحی که باشد، مضحک است«.
دوشــنبه هفته قبل یک افسر سفید پوست با 
قرار دادن زانوی خود روی گردن »جورج فلوید«، 
این سیاه پوست 4۶ ساله را خفه کرده است. انتشار 
تصاویر این اتفاق، باعث اعتراضات خیابانی سراسری 

در آمریکا شده است.
به اعتقاد کارشناسان، قیام مردم آمریکا علیه 
نظام سیاســی این کشور، مشروعیت آن را نشانه 
رفته است و به همین خاطر، دولت واشنگتن تالش 
می کند، دســت های خارجی را در اتفاقات داخلی 
این کشــور بداند و از این طریق، افکار عمومی را 

منحرف کند.

سرویس خارجی-
با گذشــت یــک هفتــه از اعتراضات و 
آشــوب های آمریکا 140 شهر به هم ریخته و 
دولت  هم با نیروهای پلیس، گارد ملی و سرویس 
مخفی به جان معترضینی افتاده که بیش از 4 
اتفاقی  تاکنون دستگیر شده اند؛  هزارتنشان 
که در 50 سال اخیر بی نظیر عنوان شده است.
حدود دو سال پیش آمریکا طرح »تابستان داغ« 
برای ایران را مطرح کرد که در آن قصد بر آن بود با 
برقراری آشوب  های تابستانه کار حکومت ایران یکسره 
شود و آمریکا و هم پیمانانش در ایران مستقر شوند. 
اما از سه شنبه گذشته، ۲۶ ِمی )۶ خرداد( و در پی 
قتِل »جورج فلویِد« سیاه پوست توسط پلیس سفیدی 
که خونســردانه با فشار زانو او را خفه می کرد، پروژه 
تابستان داغ در خود آمریکا کلید خورده، با این تفاوت 
که هیچ نیروی متخاصمی آن را برنامه ریزی نکرده 
و ساختار نژادپرستانه آمریکا محرک اصلی آن است.

این اعتراضــات در ابتدا از شــهر مینیاپولیِس 
ایالِت مینه ســوتا، که محل وقوع قتل بود، آغاز شد 
اماتا کنون 14۰ شــهر آمریکا را درگیر کرده است. 
»روزنامه نیویورک تایمز« نقشه مناطقی را که در آنها 
تظاهرات ضدنژادپرستی برگزار و یا نیروهای گارد ملی 
آمریکا مستقر شده اند، منتشر کرد که درگیر شدن 
کل آمریکا را نشان می دهد. این اعتراضات حتی به 

دیوارهای کاخ سفید نیز رسید.
فرار ترامپ به پناهگاه

این اعتراضات در واشنگتن که به دیواره های کاخ 
سفید رســید، رئیس جمهوِر »اَبَر قدرت«! آمریکا را 
شدیداً وحشت زده کرد. به گزارش روزنامه »گاردین«، 
جمعه شب درپی تجمع گسترده معترضان در مقابل 
کاخ سفید، مأموران سرویس  مخفی، »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا را به ســنگر بتونی زیرزمینی 
 منتقــل کردند. »دیلــی میل« هم گــزارش داده 
بیش از 5۰ تن از مأموران مخفی بیرون از کاخ سفید 
و محیط اطراف آن صدمه دیدند. چین نیز به ترامپ 
طعنه زده، »به  جای پنهان شــدن پشــت سرویس 

مخفی، با معترضان صحبت کن.«
گزارش شده که معترضین خشمگین که ترامپ 
را نژادپرست و متهم اصلی خشونت های نژادپرستانه 
اخیر می خوانند، با کوکتول مولوتوف و مواد آتش زا به 
اطراف کاخ سفید رفته بودند، چنان که دیگر مظاهر 
ســرمایه داری چون فروشگاه های گوچی و چنل که 
بِرندهای معروفی هستند، در واشنگتن و نیویورک هم 

در معرض این چنین حمالتی قرار گرفته اند.
ورود ارتش و برخورد خشن با معترضان

آمریکا که خود کوچکترین برخورد با مخالفان را 
در سراسر دنیا شدیداً محکوم می کرد حاال خودش 
خشــونت آمیزترین برخوردها بــا معترضان را دارد، 
چنان که دیگر نیروهای پلیس توان ســرکوب ها را 
ندارند و نیروهای گارد ملی ارتش هم برای سرکوب ها 
به خیابان ها آمده اند. به گزارش »دیلی میل«، 5 هزار 
نیروی گارد ملی در ۲۶ ایالت و واشــنگتن، پایتخت 

سیاسی آمریکا، مستقر شده اند.
با ادامه اعتراضات مردمی در سراســر آمریکا، تا 
کنون حدأقل 4 هزار و 1۰۰ معترض در شــهرهای 
مختلف بازداشــت شــده اند. حتی دختر »بیل دی 
بالســیو« شهردار نیویورک نیز بازداشت شده است. 
حجم ویرانگری از غارت های شبانه در سراسر آمریکا 

نژادی در آمریکا از زمان ترور »مارتین لوترکینگ«، 
رهبر سیاهپوســت جنبش حقوق مدنی، در ســال 
1۹۶۸ است. البته با توجه به درگیر بودن حداقل ۲۶ 
ایالت به عالوه واشنگتن و گستردگی این اعتراضات 
و ســرکوب ها و همچنین کیفیت خشــونت بارِ این 
شورش ها تأیید این ادعا چندان دور از ذهن نیست.

چند روز پس از قتل فلوید اعتراضات و ناآرامی ها، 
مینیاپولیس شــبیه به شــهری جنگ زده شــده؛ 
فرمانــدار ایالت آریزونا در پــی اعتراضات به مدت 
یک هفته در سراســر این ایالت مقررات منع آمدو 
شد برقرار کرده؛ شــهردار دیترویت که بزرگ ترین 
شــهر در ایالت میشیگان به شــمار می رود از ترس 
گســترش اعتراضــات و برای جلوگیــری از اعمال 
خشــونت آمیز مقررات منع آمدوشــد اعالم کرده 
اســت؛ پیش از این نیز فرماندار ایالت کالیفرنیا در 
شــهر لس آنجلس حالت فوق العاده اعالم کرده بود. 
به گزارش »ســی.ان.ان«، کاخ سفید از کارمندانش 
خواسته اســت که به دلیل تداوم اعتراضات مقابل 
 ورودی های اصلی ساختمان از حضور در کاخ سفید

خودداری کنند.
تظاهرات در دیگر نقاط جهان

در دیگر نقاط جهان اعتراضاتی در همبســتگی 
با مردم آمریکا صورت گرفته است. در لندن هزاران 
تن در حمایت از معترضان آمریکایی تجمع کردند؛ 
معترضان همچنین در دانمارک در مقابل ســفارت 
آمریکا تجمع کردند؛ ســفارت آمریکا در برلین هم 
روز شنبه با شعار »عدالت برای جورج فلوید« شاهد 
اعتراضات بود؛ در برزیل هم صدها تن در مقابل کاخ 
دولتی ریودوژانیرو دست به تجمع اعتراضی زدند و 
به جرایم پلیس برزیل علیه سیاهپوســتان اعتراض 
کردند؛ به گزارش ایســنا، در کانادا نیز یک اعتراض 
ضد نژادپرســتی به درگیری میان پلیس مونترال و 

برخی از معترضان منجر شد.
گفتنی اســت، ایــن قتل چون جلــوی دوربین 
شــاهدین اتفاق افتاده و برای مردم سراسر آمریکا و 
جهان مخابره شده است، حساسیت ها را برانگیخته و اال 
برخوردهای نژادپرستانه با سیاهپوستان، بومیان سرخ 
پوست، هیسپن ها و دیگر خارجی ها در آمریکا ماجرایی 
اســت طوالنی و پر تکرار. اما این بار مردم آمریکا که 
از سیاست های دولتشان در غائله کرونا ناراضی بودند، 
این اتفاق را دیگر تحمل نکردند. این روزهای آمریکا 
در واقع روزهای بُروِز سال ها عقده ای ناشی از تبعیض 

است؛ ُدمِل چرکیِن نابرابری سر باز کرده است. 
آخرین خبرها

در بحبوحه اعتراضــات علیه تبعیض نژادی در 
آمریکا، تیر اندازی در شــهر »داونپورت« ایالت آیوا، 
موجب کشته شدن ۲ نفر و جراحت یک مأمور پلیس 

شد و تعداد کشته ها به 7 نفر رسید.
ترامپ از بازداشــت معترضان به تبعیض نژادی 

حمایت و تالش ها برای آزاد کردن آنها را رد کرد.
رئیس جمهــور آمریکا دوباره تمــام تقصیرها و 
شــورش ها را به گردن ســازمان آنتیفا )گروه چِپ 

ضدفاشیست( انداخت.
ترامپ همچنین گفــت: اعتراضات خیابانی کاِر 

اطرافیان جو بایدن است.
پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، با فاجعه خواندن وقایع 
اخیر این کشور از اقدامات ترامپ حمایت کرد و گفت 

خشونت ها و اعتراض های اخیر قابل قبول نیست.

وقتی آمریکا تحقیر می شود

مدعی ابر قدرتی جهان زیمبابوه را
به دخالت در امور داخلی خود متهم کرد!

هم تصاویر تکان دهنده ای بر جای گذاشته است که 
می توان فیلم هــای آن و همچنین فیلم هایی که از 
سرکوب ها منتشر شــده را در شبکه های اجتماعی 
پیگیری کرد. به گزارش تسنیم از روزنامه آمریکایی، 
تا کنون حدأقل 5 نفر در ناآرامی های اخیر این کشور 

کشته شده اند.
در جریان ســرکوب ها آمریکا خبرنگاران را نیز 
به شدت تحت فشــار قرار داده است؛ از دستگیری 
خبرنگاران شبکه »سی.ان.ان« این کشور تا حمله به 
خبرنگار روس. سفارت روسیه در واشنگتن در نامه ای 

اعتراضی به وزارت خارجه آمریکا، خواستار توضیح 
درباره اقدام پلیس این کشــور در حمله به خبرنگار 
خبرگزاری »ریانووســتی« حین پوشش اعتراضات 

ضدنژادپرستی در آمریکا شد. 
شورش های بی نظیر

حجم و گستردگی اعتراضات، میزان خشونت بار 
بودن آن، غارت های فروشگاه ها در جریان اعتراضات و 
همچنین شدت سرکوب ها، توجهات به این شورش ها 
را بســیار زیاد کرده است. »نیک برایانت« گزارشگر 
»بی بی ســی« گفته است، این گسترده ترین ناآرامی 

 سندرز:
3 تریلیون دالر ثروت آمریکا

تحت تملک 400 نفر است

نتانیاهو: می خواهند مرا بکشند!

نخست وزیر ارمنستان به همراه تمام اعضای خانواده اش
به کرونا مبتال شدند

خوش خدمتی اتریش به رژیم صهیونیستی
با تحریم حزب اهلل لبنان

با توجه به پایان یافتن نبردهای میدانی علیه  تروریسم در سوریه، 
ممکن است که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان فکر کنند شرایط 
در سوریه به سمت صلح و ثبات پیش می رود. این در حالی است که 
اگر کمی  بیشتر روی تحوالت جاری این کشور تمرکز کنیم، متوجه 

می شویم  که تصور فوق یک احساس  فریبنده است.
هر چند در جنگ 1۰ ساله سوریه، جبهه حامی   تروریسم ضرباتی 
را از جبهه مقابل متحمل شده و از شعارها و خواسته های اولیه خود 
در ظاهر عقب نشسته اند، ولی ساده لوحی است اگر بپذیریم که همه 
چیز تمام شده است و دیگر هیچ توطئه ای علیه دمشق در کار نیست.

این یک واقعیت اســت که   تروریست ها در سوریه )مثل عراق( 
شکست خورده اند و دیگر از جبهه گسترده سابق در خاک این کشور 
خبری نیست، ولی دو جبهه باقی مانده که می توانند مایه نگرانی باشند؛ 
یکی حضور باقی مانده های گروه های تکفیری در اســتان »ادلب« و 
دیگری، حضور نیروهای آمریکایی در شمال شرق و شرق سوریه است. 
این دو حوزه شاید در ظاهر خطری برای نظام حاکم بر سوریه و جبهه 
مقاومت نداشته باشند، ولی به طور بالقوه خطر محسوب می شوند و 
حتی به مرور زمان می توانند دستاوردهای 1۰ ساله دمشق و جبهه 

مقاومت را به چالش بکشند.
ماجرای اســتان ادلب از این قرار اســت که طی حدود دو سال 
گذشــته، ارتش ســوریه به طور جــدی تالش کرده این اســتان را 
تحــت کنترل درآورد، ولی هر بار  ترکیه فعاالنه وارد عمل شــده و 
با اســتفاده از ابزار رســانه ای و حتی نظامی، جلوی پیشروی ارتش 
سوریه را گرفته است. »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور  ترکیه، 
هر بار ادعا می کرد که اگر پیشــروی ارتش ســوریه ادامه یابد، ده ها 
هزار شــهروند ادلب آواره خواهند شد. برای بسیاری از مردم منطقه 
مشــخص بود که اردوغــان دروغ می گوید و تحــوالت بعدی این 
قضیه را برای همه ثابت کرد؛ دو هفته قبل هزاران نفر از ســاکنان 
 ادلب علیه اردوغان و همچنین، علیه گروه   تروریســتی موســوم به 
»جبهه التحریر الشــام«)جبهه النصره ســابق( تظاهــرات کردند. 
تظاهرکنندگان خشمگین دولت آنکارا و  تروریست ها را عامل آوارگی 

و بیچارگی خود می دانند.
در هــر حال، از نگاه جبهه ضد تروریســم، ادلب مثل یک غده 
سرطانی است، چون ممکن است دوباره  تروریسم را به دیگر مناطق 
سوریه نیز برگرداند. در حال حاضر جبهه حامی   تروریسم دنبال همین 
سیاســت است؛ همین چند روز قبل بود که »جوزپ بورل« مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که وضعیت کنونی استان ادلب 

باید به سراسر سوریه گسترش پیدا کند!
مورد نگران کننده دیگر در سوریه، تحرکات بسیار گسترده آمریکا 
در استان شمالی »حسکه« و استان شرقی »دیرالزور« سوریه است؛ 
نیروهای آمریکایی در همین یکی دو ماه اخیر، صدها کامیون حامل 
تســلیحات و محموله های لجستیکی را وارد این دو استان کرده اند. 
این تحرکات به هر دلیلی که باشد، یک نکته غیرقابل کتمان را برمال 
می کند و آن اینکه آمریکا برای سوریه و منطقه، خواب درازمدت دیده 

و قصد دارد در آنجا بماند.
بــا این تفاصیل، هرگز نباید فکر کنیم که بســاط  تروریســم و 
حامیان آنها در سوریه برچیده شده است. بر اساس آخرین خبرهایی 
که از سوریه می رسد، در این کشور عناصر تکفیری و  تروریست های 
تحت حمایت  ترکیه، به طور محسوسی دوباره فعال شده اند. در یک 
جمع بندی، شرایط برزخی فعلی در سوریه می تواند یک فرصت برای 
بازگرداندن  تروریســم و جنگ داخلی در سوریه باشد و قطعا جبهه 
مقاومت این شرایط حساس را درک کرده و فریب کاهش فعالیت های  

 تروریستی را نمی خورد.
سبحان محقق


