
محکومیت فیس بوک در آلمان
به دزدی اطالعات شخصی مردم

 دادگاه فدرال آلمان اعالم کرده شــبکه اجتماعی 
فیسبوک از ســلطه خود بر بازار سوءاستفاده کرده تا 

بدون رضایت کاربران اطالعاتشان را جمع آوری کند.
طبق این گزارش فیسبوک تا پیش از این بر رفتار کاربران 
و عالیق آنها از طریق جست وجوهایشان در اینترنت نظارت و 
اطالعاتشان را جمع آوری می کرد. »پیتر مایر بِک« قاضی ارشد 
دادگاه فدرال آلمان در این باره گفته: »هیچ شــکی نیست که 
فیســبوک در آلمان بر بازار سلطه داشته و از شرایط و قوانین 

تعیین شده توسط دفتر کارتل فدرال سوءاستفاده کرده است. 
فیسبوک باید به کاربران حق انتخاب بدهد تا اطالعات کمتری 
از خود آشکار کند«. اداره کنندگان فیسبوک اما این اتهام را رد 
کرده و می گویند: »ما همچنان از مواضع خود درباره سوءاستفاده 
نکردن از قوانین آنتی تِراســت دفاع می کنیم«. آنتی تِراست 
یک ســازمان دولتی و زیر مجموعه وزارت اقتصاد آلمان است 
که متشــکل از کارشناسان حقوقی و اقتصادی است و با وضع 
مقرراتی بر رقابت های سالم در عرصه اقتصاد نظارت می کنند. 

  تجاوزهای رژیم صهیونیستی به سوریه 
از مناطق تحت اشغال آمریکا صورت می گیرد

رژیم صهیونیســتی در ادامه حمالت هوایی وقت 
و بی وقت خود به خاک ســوریه شامگاه سه شنبه نیز 
مواضع نظامی ارتش سوریه در استان های حماه، دیرالزور 
و السویداء را هدف حمالت موشکی خود قرار داد که بنابر 
گزارش ها محل شلیک این موشک ها، منطقه تحت اشغال 

آمریکا در شرق سوریه بوده است. 
خبرگزاری اسپوتنیک در این باره گزارش داده موشک هایی 
که مواضع ارتش سوریه را در حماه هدف قرار داده، از مرزهای 

سوریه و عراق شلیک شده است.این منبع تأکید کرده حمالت 
فوق، از منطقه »التنف« در استان دیرالزور واقع در شرق سوریه 
صورت گرفته که محل حضور نیروهای آمریکایی است. ساعاتی 
پیش از حمله به ریف حماه، صهیونیســت ها مواضع نیروهای 
سوری در »کباجب« واقع در غرب دیرالزور و منطقه »السخنه« 
را نیز هدف قرار داده بودند. وزارت دفاع ســوریه اما دیروز خبر 
داد پدافند هوایی کشورش، حمالت هوایی رژیم صهیونیستی 

به چند موضع نظامی خود را دفع کرده است. 

نگاه

پنج شنبه ۵ تیر 1۳۹۹  ۳ ذی القعده 1۴۴1   ۲۵ ژوئن ۲0۲0  شماره ۲۲۴۹۶ اذان ظهر: 13/07، اذان مغرب: 20/45، نیمه شب شرعی: 0/14، اذان صبح )فردا(: 4/04، طلوع آفتاب)فردا(: 5/50صفحه آخر

نامه 1000 نماینده پارلمان اروپا در محکومیت طرح الحاق کرانه باختری

جزئیات حمله انصاراهلل به مراکز حساس ریاض

روزنامه صبح
صاحب امتیاز: مؤسسه کیهان

مدیر مسئول و سردبیر: حسین شریعتمداری

تلفن: 35200 و 33110251-9
سامانه پیام کوتاه: 30002323

پست تصویری: 33111120-33114228
Kayhan@Kayhan.ir :پست الکترونیکی

www.kayhan.ir :صفحات وب
کد پستی: 1144831599

صندوق پستی: 11155/3631
تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

 تبدیل »ریچموند« به میدان جنگ مردم 
با پلیس نژادپرست آمریکا

 وزارت بهداشت آمریکا: کرونا آمریکا را به زانو درآورد

آمریکا، انقالب مردم 
 و عوامل بازدارنده

سرویس خارجی-
بر اســاس تصاویری که منتشر شده، شهر 
ریچموند آمریکا در ادامه اعتراض های سراسری 
علیه نژادپرستی ساختاری در این کشور سه شنبه 
شــب به صحنه جنگ بین معترضان و نیروهای 

پلیس تبدیل شده بود.
اعتراض ها علیه نژادپرســتی ساختاری در آمریکا 
یــک ماه را رد کرد. پلیس آمریکا نیز همچنان مردم را 
ســرکوب می کند. بر اساس گزارش های جدید، پلیس 
آمریکا، بین ســال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ بیش از ۷ هزار 
و 666 نفر از شهروندان این کشور را کشته است. طبق 
ایــن گزارش، ۹۵ درصد این افراد حین بازداشــت در 
بازداشــتگاه های پلیس جان خود را به علت خشونت 

پلیس از دست داده اند.
گزارش های جدیــد ناآرامی های آمریکا نیز حاکی 
اســت پلیس این کشــور برای دومین شــب متوالی 
اعتراضات گســترده مردمی را در شــهر »ریچموند« 
ایالت »ویرجینیا« به شــدت ســرکوب کرده اســت. 

تصاویر و ویدئوهای منتشــر شده از این درگیری ها از 
تبدیل ریچموند به صحنــه جنگ بین مردم و پلیس 
نژادپرســت آمریکا حکایت دارد. مردم نیز در پاسخ به 
سرکوب پلیس خیابان ها را نزدیک ساختمان شهرداری 
مســدود کردند. شــماری از مردم نیز از سوی پلیس 
دستگیر شدند. تاکنون بر اساس گزارش ها بیش از ۲۳ 
نفر در اعتراضات یک ماه اخیر کشته شده و هزاران نفر 
نیز دستگیر شده اند که آمار دقیقی از سوی رسانه ها و 
نهادهای رسمی در مورد شمار بازداشتی ها و زخمی ها 
ارائه نشــده است. تا هفته دوم اعتراض ها، بیش از ۱۳ 
هزار نفر دستگیر شده بودند اما انتشار آمار در باره شمار 
کشته و زخمی و مجروحین به طور ناگهانی متوقف شد! 
در کارولینای جنوبی نیز اعتراضات همچنان ادامه دارد و 
تمامی مجسمه های مربوط به شخصیت های نژادپرست 
در سطح شــهر از ترس واکنش های گسترده مردمی 

جمع آوری شده اند.
درخواست ترامپ از کنگره

رئیس جمهور آمریکا کــه در روزهای اخیر تمامی 

تالش خود را برای سرکوب و مجازات معترضان به کار 
گرفته، در تازه ترین پیام توئیتری خود از کنگره خواسته 
تا برای مقابله با مردم وارد عمل شود. ترامپ سه شنبه 
شب به وقت محلی در پیامی توئیتری، برای معترضان 
از لفظ »عقب مانده« و »پَست« استفاده کرد و نوشت: 
»شرم آور است که کنگره اقدامی درباره عقب مانده هایی 
نمی کند که پرچم آمریکا را می سوزانند. این اقدام همین 

حاال باید متوقف شود«. 
رئیس جمهــور آمریکا همچنیــن در تالش برای 
بهره برداری از اعتراضات سراسری کشورش در راستای 
منافع سیاسی  خود، سه شنبه در کارزار انتخاباتی آریزونا 
متعهد شــد تــا از اقدام »اوباش جنــاح چپگرا« برای 

کشاندن آمریکا به سمت هرج و مرج جلوگیری کند.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز،  دونالد ترامپ 
کــه اولین گردهمایی انتخاباتی او بعد از پاندمی کرونا 
شنبه در شهر تالسا در ایالت اوکالهاما برگزار شده بود 
و تنها تعداد اندکی از حامیانش حضور داشتند و همین 
ضعف کمپین او را نمایــان کرد، مقابل هوادارانش در 

فینیکس آریزونا با تاکیــد بر »برقراری نظم و قانون« 
حاضر شد. ترامپ با اشــاره به معترضانی که دوشنبه 
شب تالش داشتند تا مجسمه »اندرو جکسون«)قصاب 
سرخ پوست ها(، هفتمین رئیس جمهوری آمریکا را مقابل 
کاخ ســفید به زیر بکشند و همچنین اقدام معترضان 
در سیاتل و تشکیل یک »منطقه خودمختار« به عنوان 
دالیلش برای ماندن در مقام ریاست جمهوری، به جای 
انتخــاب جو بایدن دموکرات در انتخابات تاکید کرد و 
گفت: »این رفتار یک جنبش سیاســی مسالمت آمیز 

نیست. 
این رفتار خودکامه ها و دیکتاتورها و مردمی است 
که به کشورشان عالقه ندارند«. در همین حال، بیرون 
محل ســخنرانی ترامپ در کلیســای» دریم سیتی«، 
نیروهــای پلیس صدها تن از معترضــان را که تحت 
عنوان »منطقه ســخنرانی آزاد« تجمع کرده بودند، با 
خشونت متفرق می کردند.پلیس فینیکس بعد از آنکه 
معترضان یک خیابان را مسدود کردند وارد عمل شد 

و معترضان را متفرق کرد.

سرویس خارجی-
براساس جزئیات منتشر شده از عملیات جدید 
انصاراهلل علیه عربســتان، در عملیات »موازنه 
چهارم بازداندگی« که بامداد ســه شنبه انجام 
شد، وزارت دفاع ســعودی، ریاست مرکز اداره 
اطالعات و اســتخبارات سعودی، پایگاه هوایی 
ســلمان و پایگاه های نظامی در جیزان و نجران 

هدف قرار گرفته اند. 
انصاراهلل ســه شهر عربستان را بامداد سه شنبه در 
قالب عملیات »موازنه چهارم بازدارندگی« مورد حمالت 
موشــکی و پهپادی قرار داد و مراکز حساسی را در هم 
کوبید. این مسئله از آنجا بسیار مهم است که عربستان 
با خریــد پدافندهای نظامی به اصطالح پیشــرفته از 
کشورهای غربی به دنبال خنثی کردن حمالت انقالبیون 
یمن بوده امــا در عمل ناکارآمدی این تجهیزات بارها 
نشــان داده شــد. اکنون که جزئیات بیشتری از این 
عملیات مهم و راهبردی انصاراهلل منتشــر شــده، این 
حقیقت ملموس تر به نظر می رســد. شبکه تلویزیونی 
المسیره در این باره گزارش داده »عملیات چهارم موسوم 
به توازن بازدارندگی، ثابت کرد، ائتالف سعودی و سالح 
پیشرفته آمریکایی آن در مقابل حمالت نیرو های یمنی 
ناتوان است. همچنین این عملیات های نظامی توانایی 
ارتش و کمیته های مردمی یمن را در رویارویی با اتاق 
فکر آمریکایی و تجهیزات پیشرفته نظامی بیگانگان در 
 میدان هــای نبرد به اثبات رســاند، نبردی که بیش از 

۵ سال است همچنان ادامه دارد«.
گزارشــگر شبکه المسیره با شــرح چهار عملیات 

نظامی موسوم به »توازن بازدارندگی« طی یک گزارش 
تصویری گفت: »تفاوت عملیات توازن بازدارندگی چهارم 
با عملیات های توازن بازدارندگی اول، دوم و ســوم این 
است که از ساعت های شب تا صبح و طلوع فجر ادامه 
داشــت. همچنین متنوع بودن اهداف و گسترده بودن 
دامنه عملیاتــی آن از جیزان و نجران گرفته تا ریاض 
نیز از جمله تمایزهای عملیات توازن بازدارندگی چهارم 

با سایر عملیات ها است«.
طبق این گزارش، این عملیات با مشــارکت یگان 
موشکی و یگان پهپادی ارتش و کمیته های مردمی یمن 
به اجرا درآمد. نیرو های مسلح یمنی انواع متعددی از 
موشک و پهپاد در این عملیات استفاده کرد. از جمله 
موشک های شــلیک شــده در این عملیات، موشک 
ذوالفقار، موشک بالدار قدس ۱، موشک بالدار دیگری که 
نام و نوع آن سری است و رسانه ای نشده است و پهپاد 
صماد ۳. موشک بالدار قدس از جمله موشک هایی است 
که با فناوری پیشرفته خود توانایی عبور از سامانه های 
دفاعی را دارد. خبرگزاری فارس به نقل از المسیره تاکید 
کرده که عالوه بر تنوع در انتخاب سالح در عملیات توازن 
بازدارندگی چهارم، اهدافی که برای این حمله در نظر 
گرفته شــده بود، اهدافی »بسیار حساس« در ریاض و 
دیگر مناطق بوده اســت. از بارزترین هدف ها می توان 
به وزارت دفاع سعودی، ریاست مرکز اداره اطالعات و 
استخبارات سعودی، پایگاه هوایی سلمان و پایگاه های 
نظامی در جیزان و نجران اشاره کرد که در این عملیات 

هدف قرار داده شدند.
با استناد به بیانیه نظامی نیرو های مسلح یمن، در 

این عملیات بزرگ، نیرو های مســلح یمن بازدارندگی 
بیشــتری از عملیات ســابق ایجاد کردند. قبل از این 
عملیات، ســه عملیات توازن بازدارندگی دیگر نیز به 
اجرا درآمده بود، اما عملیات توازن بازدارندگی چهارم 

از عملیات های سابق بازدارنده تر است. 
عملیات توازن بازدارندگی اول هفدهم اوت ســال 
۲۰۱۹ )۱6 مــرداد ۱۳۹۸( به اجــرا درآمد که در آن 
میــدان نفتی و پاالیشــگاه نفتی الشــیبه که نزدیک 
مرز امارات واقع اســت، با ۱۰ پهپاد هدف قرار گرفت. 
عملیات توازن بازدارندگی دوم نیز چهاردهم سپتامبر 
ســال ۲۰۱۹ )۲۳ شهریور ۱۳۹۸( به اجرا درآمد. این 
عملیات با عملیات ســابق تنها یک ماه فاصله داشت. 
درایــن عملیات میدان های نفتــی بقیق و خریص که 
متعلق به شرکت نفتی آرامکو هستند، با استفاده از ۱۰ 
پهپاد یمنی هدف قرار داده شدند. این عملیات باعث شد 
تولید نفت سعودی متوقف شود و پیامد های منفی این 
عملیات بر رژیم سعودی همچنان باقی است. عملیات 
توازن بازدارندگی سوم نیز در تاریخ بیست و یکم فوریه 
ســال ۲۰۲۰ )۲ اسفند ۱۳۹۸( به اجرا درآمد. در این 
عملیات شــرکت آرامکو در شهر صنعتی ساحلی ینبع 
هدف قرار داده شد. این عملیات با استفاده از ۱۲ پهپاد 
از نوع صماد و دو فروند موشــک بالدار از نوع قدس و 
یک فروند موشک بالستیک ذوالفقار که از موشک های 
دوربرد است، به اجرا درآمد؛ بنابراین سه عملیات توازن 
بازدارندگی، اقتصاد عربستان را هدف قرار داده و بر اهداف 

نفتی متمرکز بوده است.
المسیره تاکید کرده که با کاهش قیمت های نفت، 

شاید نیرو های مســلح یمنی اهداف نفتی را به عنوان 
اهدافی بسیار مهم تلقی نکردند از این رو مسیر اهداف 
خود را تغییر و مراکز حســاس رژیم سعودی از جمله 
مرکز اطالعات و اســتخبارات سعودی و نیروی نظامی 
این رژیم را هدف قرار دادند. این نوع عملیات افق های 
بیشتری به روی عملیات های دیگر به صورت تصاعدی 
باز می کند و نیرو های ارتش و کمیته های مردمی یمن 
نیز این عملیات های جدید را تا برداشته شدن محاصره 
این کشور، توقف تجاوز ها و آزادی واستقالل کشور یمن 

ادامه خواهند داد.
خیانت شورای انتقالی جنوب

خبر دیگر اینکه، »هانی بن بریک« نایب رئیس هیئت 
شورای انتقالی جنوب یمن از نیات واقعی این شورای 
جدایی طلب در قبال رژیم اشغالگر قدس پرده برداشت 
و تأکید کرد که این شــورا از دولت اسرائیلی در کنار 
دولت فلســطینی حمایت می کند. بــن  بریک، که به 
اظهارات بســیار جنجالی اش معروف است، همچنین 
گفت که شــورای انتقالی هیچ گونه دشمنی علیه هیچ 
دولتــی یا دیانتی و یا شــخصی در جهــان ندارد. بن 
بریک همچنین با تکرار خرافه ها و دروغ های اسرائیلی، 
مدعی شــد که »اســرائیل در خاک و سرزمین خود 
حضــور دارد«. این اظهارات در حالی مطرح می شــود 
 کــه اخیرا روزنامه »اســرائیل هیوم« کــه نزدیک به 
»بنیامین نتانیاهو«نخست وزیر رژیم صهیونیستی است 
طی گزارشی تحت عنوان »دوست مخفی جدید اسرائیل 
در جنــوب یمن«، ارتباط مخفی این رژیم و شــورای 

انتقالی جنوب را فاش کرد.

روســیه رژه نظامی مخصــوص »روز پیروزی« را طبق روال ســال های 
گذشته در محل میدان سرخ شهر مسکو به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد 
پیروزی اتحاد شوروی سابق در جنگ جهان دوم آغاز کرده است. این رژه که 
 روسیه هر سال به مناسبت شکست آلمان نازی برگزار می کند، روز چهارشنبه 
بعد از تأخیری که شیوع بیماری کرونا در برگزاری آن به وجود آورد، آغاز شد.
به گزارش »اســپوتنیک«، در این مراســم ۱۰ رئیس جمهور و بسیاری از 
مقامات رسمی و بلندپایه داخلی و بین المللی حضور دارند. هم چنین بر اساس 
اعالم مقام ها، در این رژه بالغ بر ۱۵۰۰۰ سرباز، بیش از ۲۰۰ واحد از تجهیزات 

نظامی و همچنین ۷۵ هواپیما و هلکوپتر نظامی شرکت دارند.

سرویس خارجی-
مقام ارشد وزارت بهداشت آمریکا در کنگره 
این کشور رسماً اعتراف کرد دولت در مدیریت 
بحران کرونا شکست خورده و این ویروس آمریکا 

را به زانو درآورده است.
کرونا همچنان در جهان به کار خود ادامه می دهد 
و گویا کشوری را توان مهار کامل آن نیست. بر اساس 
داده های وبگاه »ورلد امتر« شمار مبتالیان همچنان با 
ســیر سعودی به سرعت در حال افزایش است و دیروز 
کرونایی هــای جهان از مرز ۹ میلیون و ۳۸۰ هزار نفر 
گذشــت. شــمار فوتی ها نیز به 4۸۰ هزار نفر رسیده 
است. بر اساس داده های این وبگاه، آمریکا همچنان با 
۲ میلیون و 4۲4 هزار مبتال و ۱۲۳ هزار فوتی در صدر 
جدول جهانی قرار دارد. وضعیت مدیریت بحران کرونا 
در آمریکا به نظر می رسد کاماًل از کنترل دولت ترامپ 
خارج شده اســت. دیروز یکی از مقامات ارشد وزارت 
بهداشت آمریکا هم گفت »ویروس کرونا این کشور را 
به زانو درآورده و حوزه سالمت نیازمند سرمایه گذاری 
۷ تریلیون دالری برای مبارزه با این بیماری اســت«. 
این اظهارات صریح ترین اعتراف یک مقام ارشد وزارت 

بهداشــت آمریکا در مورد وضعیت مدیریت بحران این 
ویروس در این کشور است.

به نوشته روزنامه »گاردین«، »رابرت ردفیلد« مدیر 
مراکز فدرال کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا 
که سه شنبه شب در جلسه کنگره آمریکا شرکت کرده 
بود گفته: »ما هر تالشی که می توانستیم انجام داده ایم 
تا با این ویروس مبازره کنیم اما واقعیت این اســت که 
ویروس کرونا این ملت را به زانو درآورده است... احتماالً 
به خاطر این ویروس کوچک الزم باشد ۷ تریلیون دالر 
خرج کنیم«. او هشــدار داد بخش های تحلیل داده ها، 
احیای توان آزمایشــگاه ها، نیروی کار بخش سالمت 
عمومی، توان واکنش اضطراری و امنیت جهانی در حوزه 

سالمت، فاقد سرمایه گذاری الزم هستند.
»آنتونــی فائوچی« رئیس مؤسســه ملی آلرژی و 
بیماری های عفونی آمریکا نیز که در این جلسه استماع 
حضور داشت، به این واقعیت اذعان کرد که »این کشور 
با افزایش نگران کننده موارد ابتال به عفونت ویروس کرونا 
روبه رو اســت«. وی همچنین به سخنان رئیس جمهور 
آمریــکا درخصــوص کاهش دادن تعداد تســت های 
کرونا واکنش نشــان داد: »کاماًل برعکس است ما قرار 

است تست های بیشتری بگیریم نه اینکه تست را کمتر 
کنیــم«. ترامپ در تجمع انتخاباتی اخیرش در شــهر 
»تالسا« گفته بود: »گرفتن تست )ابتال به کرونا( یک 
شمشیر دو لبه است...وقتی شما تست را در سطوحی 
باال انجــام می دهید، تعداد بیشــتری از افراد )مبتال( 
خواهیم داشــت به خاطر همین من از افرادم خواستم 

لطفا میزان تست گرفتن را کم کنید«. 
همزمان با اذعان وزارت بهداشت آمریکا به شکست 
در مدیریت بحران کرونــا اتحادیه اروپا نیز اعالم کرد 
با توجه به شکســت دولت آمریکا در کنترل شــیوع 
ویروس کرونا،  مانع از ورود شهروندان این کشور به این 
اتحادیه پس از بازگشــایی مرزها می شود. به گزارش 
روزنامه »نیویورک تایمز«، بر اساس پیش نویس لیست 
کشورهایی که می توانند به اتحادیه اروپا سفر کنند از 
آمریکایی ها  به همراه شهروندان روسیه و برزیل در این 
اتحادیه اســتقبال به عمل نخواهــد آمد که این اقدام 
ضربه ای به جایگاه آمریــکا در جهان و اعتبار »دونالد 
ترامپ« در نحوه مقابله با شیوع ویروس کرونا به شمار 
می آید.کشــورهای اروپایی در حال حاضر دو لیست از 
کشورهایی که اجازه سفر به این اتحادیه را دارند تهیه 
کرده اند که در هر دو لیست نام کشورهای چین، اوگاندا، 

کوبا و ویتنام دیده می شود.
مرزهای اتحادیه اروپا قرار اســت کــه از روز اول 
جوالی )۱۱ تیر( بازگشــایی شود و هنوز لیست نهایی 
کشورهایی که اجازه سفر به کشورهای این اتحادیه را 

دارند منتشر نشده است.

دست کم 24 نهاد بین المللی فعال در حوزه حقوق بشر از 
دبیرکل سازمان ملل خواستند در حذف نام ائتالف سعودی 

در یمن از لیست سیاه ناقضان حقوق کودک بازنگری کند.
سازمان ملل اخیرا ائتالف عربی به رهبری آل سعود را از لیست 
ســیاه ناقضان حقوق کودکان خارج کرد. این در حالی اســت که 
آل ســعود در پنج سال گذشته با کشــتار کودکان یمنی به »قاتل 
کودکان« معروف شــده اســت. به همین جهت برخی از نهادهای 
بین المللی از سازمان ملل خواسته اند در تصمیم خود در مورد خارج 
کردن این ائتالف جنایتکار از لیســت سیاه بازنگری کند. ۲4 نهاد 
بین المللی حقوق بشری که همگی نهادهای غیردولتی هستند در 
نامه ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل اعالم کردند: »ما از 
حذف نام ائتالف عربی به رهبری عربســتان در یمن و نام نیروهای 
مســلح میانمار از لیست سیاه ناقضان حقوق کودک ناامید شدیم. 
ما همچنین نگران تفاوت فاحشی هستیم که بین اطالعات گزارش 
ساالنه سازمان ملل درباره مشکالت کودکان و گزارشی که هفته قبل 
صادر شد، وجود دارد. در گزارش ها آمده که این ائتالف عربی مسئول 
قتل یا آسیب به ۲۲۲ کودک طی سال ۲۰۱۹ بوده است. با این حال 
نام ائتالف از لیست سیاه حذف شده است«. در بخش دیگری از این 
نامه می خوانیم: »به نظر می رسد هدف از درج مکرر نام یا حذف نام 
یک طرف از این لیســت، خشمگین نکردن کشورهای قدرتمند در 
سازمان ملل است. چنین تناقضی به اعتبار گزارش صادره از سوی 
سازمان ملل که ابزار مهمی برای بهبود حمایت از کودکان در نزاع ها 
است آسیب می زند.« از جمله نهادهایی که این نامه را امضا کرده اند 
عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، سازمان جهانی پزشکان، شورای 
پناهجویان نروژ، سازمان نجات کودکان، سازمان حمایت از کودکان 

در نزاع ها، کمیته امور زنان و چند سازمان دیگر است.

 24 نهاد بین المللی از سازمان ملل خواستند 
عربستان را به لیست سیاه بازگرداند

بیش از 1000 تن از اعضای پارلمان های اروپا 
با امضای نامه ای مخالفــت خود را با طرح رژیم 
صهیونیســتی برای الحاق بخش هایی از کرانه 

باختری به اراضی اشغالی اعالم کردند. 
همزمــان با نزدیک شــدن به موعد اعالم شــده 
از ســوی بنیامین نتانیاهو )۱۱ تیرمــاه( برای اجرای 
طرح خطرناک الحــاق ۳۰ درصد از کرانه باختری به 
سرزمین های اشــغالی، مخالفت ها نیز با این طرح روز 
به روز بیشــتر می شود. این بار خبر رسیده که بیش از 
۱۰۰۰ قانونگذار اروپایی با امضای نامه ای به شــدت با 
طرح رژیم صهیونیســتی برای الحاق کرانه باختری به 
اراضی اشغالی مخالفت کرده اند. امضا کنندگان این نامه 
نسبت به پیشــنهادها و گزینه های رژیم صهیونیستی 
ابراز نگرانی کرده و خواســتار »پاسخ مناسب« به آنها 
شــده اند. طبق گزارش ایسنا، در میان امضا کنندگان 
این نامه، ۲4۰ نماینده انگلیسی وجود دارند و سفارت 
رژیم صهیونیســتی در لندن از واکنش درباره این نامه 
سرباز زده اســت. گفتنی است تقریبا تمام دنیا با این 

طرح مخالفند جز ترامپ.
نامه به 120 حزب اسالمی

از سوی دیگر، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی 
حماس نیــز در تازه ترین واکنش خود علیه این طرح، 
نامه ای به ۱۲۰ رئیــس و دبیرکل احزاب و هیئت های 
سیاسی در کشورهای عربی و اسالمی فرستاد. بر اساس 
گزارش خبرگزاری فلســطینی »ســما«، هنیه در این 
نامه خواستار تکامل و استمرار نقش احزاب، سازمان ها 
و موسســات سیاســی در جهان عربی و اسالمی برای 
حمایت از ملت فلســطین در دفاع از سرزمین، حقوق، 
مقدسات امت، هویت و تاریخ آن تا زوال اشغالگر شد. 
هنیه در نامه خود از احزاب و ســازمان های سیاســی 
خواســت »اقدامی فوری برای مقابله با سیاست رژیم 
صهیونیستی برای اشغال اراضی کرانه باختری« اتخاذ 
کنند. وی همچنین به ایجاد دستورکاری جدی در رد 
تخلف های گســترده رژیم صهیونیستی فرا خواند تا از 
مقدسات اسالمی و مسیحی حفاظت و جلوی توطئه های 
یهودی  سازی و تقســیم مسجداالقصی گرفته شود. از 

دیگر موضوعاتی که هنیه در نامه خود خواستار آن شد 
برگزاری کنفرانس های فوری در جهان عربی و اسالمی 
برای تبیین موضع مخالف فلسطین با توطئه های رژیم 
صهیونیســتی برای نابودی مسئله فلسطین با نظارت 

آمریکا بود.
از ســوی دیگر و در ادامــه واکنش های جهانی به 
تصمیم رژیم صهیونیســتی برای اشــغال بخش های 
بزرگی از کرانه باختــری، »آنتونیو گوترش« دبیرکل 
ســازمان ملل نیز ابراز امیدواری کــرد تل آویو از این 
تصمیم منصرف شود. گوترش در مصاحبه با خبرگزاری 
»آسوشــیتدپرس« گفت، امیدوار اســت که این رژیم 
به درخواســت های بین المللی گــوش فرا دهد و طرح 
اشــغال کرانه باختری را اجرا نکند، »امری که موجب 
تضعیف راهکار دو دولتی جهت پایان دادن به مناقشات 

فلسطین-اسرائیل می شود«.
اعدام پسرعموی صائب عریقات

خبر دیگر اینکــه، دبیر کمیته اجرایی ســازمان 
آزادیبخش فلسطین)ساف( بنیامین نتانیاهو را مسئول 

اعدام پســرعمویش به دســت نیروهای صهیونیست 
دانســت. صائب عریقات، گفت:» بنیامیــن نتانیاهو، 
نخست وزیر اسرائیل مسئول کشتن پسرعمویم احمد 
اســت. وی زمانی که درحال رساندن مادر و خواهرش 
ایمان از آرایشگاهی در بیت لحم بود به دست نیروهای 
اســرائیلی کشته شــد. آنها تنها به کشتن احمد اکتفا 
نکردند بلکه برای توجیــه جنایت خود او را به تالش 
برای زیرگرفتن یک ســرباز متهم کردند...احمد زمانی 
کشته شد که ما برای عروسی دخترعمویم ایمان آماده 
می شدیم. بعد از چند روز نیز عروسی خود احمد بود. 
نتانیاهو مســئولیت کامل این جنایــت را برعهده دارد 
و بایــد در مقابل دیوان کیفــری بین المللی مجازات 
شود.«  نورا عریقات، دخترعموی احمد نیز اعالم کرده 
نیروهای رژیم صهیونیستی بعد از تیراندازی احمد را رها 
کردند تا بمیرد. به دنبال شهادت این جوان فلسطینی 
درگیری هایی میان نیروهای صهیونیســت و ساکنان 
 ابودیس رخ داد. جمعیت های محلی در این شهرک نیز 

اعتصاب کرده اند.

عضو کمیسیون امنیتی و دفاعی 
پارلمان عراق در واکنش به انتشــار 
خبر سفر رئیس موساد به پایگاه »عین 
ارائه  و  تحقیقات  االســد«، خواهان 
پاسخ شفاف از سوی دولت عراق در 

این باره شد.
برخی منابع خبری مدعی شــده اند، 
»یوسی کوهن«، رئیس سازمان جاسوسی 
رژیم صهیونیستی )موساد(، بدون هماهنگی 

با مسئوالن عراقی برای مالقات آمریکایی ها به پایگاه »عین االسد« سفر کرده 
است. این ادعا، با توجه به سوابق آمریکایی ها که بارها بدون اطالع طرف عراقی در 
خاک عراق هر چه خواسته اند کرده اند، بدون آنکه مورد تأیید نهایی قرار بگیرد، 
در اذهان بسیاری از مردم قبول افتاد و بسیاری این خبر را قطعی دانستند. این 
 خبر را ابتدا »موسوعه العراق« و »اخبار العراق« از سایت آمریکایی »دیفنس وان«

نقل کردند که قیل و قالی به راه انداخت. 
در همین رابطه، به گزارش ایســنا، »علی الغانمی«، عضو کمیته امنیتی و 
دفاعی پارلمان عراق در گفت وگو با »بغداد الیوم« اظهار داشــت: »پایگاه عین 
االســد پایگاهی متعلق به عراق و تحت کنترل دستگاه های امنیتی آن اما در 
اختیار نیروهای آمریکایی است، در این پایگاه سلسله عنوان های مهمی وجود 
دارند که می توانند سفر رئیس موساد به آنجا را تایید یا تکذیب کنند.« این عضو 
کمیته امنیتی و دفاعی پارلمان عراق در ادامه گفته: »گرچه چنین چیزی به 
نظر بعید می رسد؛ اما نمی توانیم روابط آمریکا-اسرائیل در مورد تأمین امنیت 

اسرائیل در منطقه را تکذیب کنیم«.
برخی حتی این گمانه را مطرح کرده اند که حمله موشکی روز گذشته به 
فرودگاه بغداد را می تواند مرتبط با سفر این مقام صهیونیست دانست، مقامی که 
به ادعای منابع خبری، مشاور ارشد بنیامین نتانیاهو در امور امنیتی نیز هست و 
به تازگی روابط استراتژیکی را با برخی رهبران کشورهای مرتجع عربی آغاز کرده 
است، چنان که این منابع گفته اند، کوهن در جریان سفر خارجی خود به منطقه 
غرب آسیا به برخی کشورهای عربی همانند کویت و امارات نیز سفر کرده است.
گفتنی است، این خبر اگر صحت داشته باشد، کاماًل خالف مفاد مذاکرات 
آمریکایی ها با عراقی هاســت که بر خروج نیروهای خود و احترام به استقالل 
کشور عراق تأکید داشته است. البته زیر پا گذاشتن پیمان ها از طرف آمریکایی 

بارها در گذشته نیز تکرار شده است. 

برخی منابع خبری مدعی شدند
سفر مخفیانه رئیس موساد به عراق

بدون اطالع بغداد!

گرچه در پی درگیری مرزی هفته پیش هند و چین که از دو طرف 
تعدادی کشته داشت، مذاکراتی در سطوح باال صورت گرفت، اما طرفین 

به تحرکات نظامی در مناطق مرزی همچنان ادامه می  دهند.
با وجود اجماع متقابل برای کاهش تنش ها در مرز بین هند و چین، توافق 
بر ســر عدم درگیری در »پانگونگ تســو« و »دره گالوان« )مناطق درگیری( 
محقق نشده است و تصاویر ماهواره ای در ظاهر نشان می دهند که ارتش چین 
در حال توســعه نظامی در ناحیه »لداخ« است و هند نیز گشت زنی قایق های 

موتوری در دریاچه »پانگونگ تسو« را افزایش داده است.
به گزارش ایسنا از خبرگزاری »اسپوتنیک«، تصاویری که روز چهارشنبه 
گرفته شــده ظاهراً حاکی از آن است که سربازان پشتیبان ارتش آزادی بخش 
خلق چین در حال رشد فزاینده در تمام منطقه دریاچه پانگونگ تسو هستند. 
در این تصاویر، نیروهای پشتیبان بیشتری نیز در ۱۹ کیلومتری جنوب رویارویی 

هند-چین در منطقه پانگونگ تسو دیده می شوند.
این در حالی است که »وو کیان«، سخنگوی وزارت دفاع ملی چین، گفته، 
مسئولیت درگیری ها در مرز هند و چین کاماًل مربوط به طرف هندی است و 
چین امیدوار است صلح و ثبات را در مناطق مرزی حفظ کند. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان از پایگاه خبری »سی جی تی ان«، وو افزوده: »این حادثه کاماًل 
ناشی از تحریک یک جانبه طرف هندی و نقض اجماع بین دو طرف بوده است.«
گفتنی است، چین و هند از آخرین هفته آوریل )اردیبهشت( درگیری مرزی 
داشته اند، اما تنش ها از ۱۵ ژوئن )۲6 خرداد(، بعد از آن که طرفین یکدیگر را 
به نقض »خط واقعی کنترل« متهم کردند، به درگیری مستقیم در دره گالوان 
کشــید که طی ۳ درگیری خشونت آمیز در سه مکان مختلف دره گالوان، ۲۰ 
سرباز هندی کشته شدند و به ادعای برخی رسانه ها و مقامات هندی بیش از 

4۰ نظامی چینی نیز کشته شدند که البته مقامات چینی نمی پذیرند.

گسترش تحرکات نظامی هند و چین
در مناطق مرزی 2 کشور

نمایش قدرت روسیه در میدان سرخ مسکو

سبحان محقق
در شرایط حاضر، جهان غرب و به ویژه آمریکا، از لحاظ اجتماعی نیاز به 
تحوالت ســاختاری دارد، زمینه این تحول ساختاری با توجه به خیزش های 
مردمی اخیر فراهم شده است، اگرچه امروزه یک وضعیت ایستای ناپایدار را 
تجربه می کند. »ایســتای ناپایدار« به این معنا که آمریکا، انگلیس و فرانسه 
کشــورهای مستعد تحوالت بنیادی و انقالب هستند، ولی به ظاهر، کماکان 
حالت ایستایی دارند. در سطح بین الملل نیز نظام آمریکا و  تروئیکای اروپایی 
برای حفظ و تقویت موقعیت سلطه خود، نیاز به جنگ گسترده و جدید دارند، 
ولی علی رغم وجود انگیزه برای یک جنگ همه گیر، این کشــورها از ورود به 
چنین جنگی امتناع می کنند. این عدم وقوع انقالب در داخل و امتناع از جنگ 

در خارج، نیاز به توضیح دارد.
آنچه را که ما اکنون در آمریکا شــاهد هســتیم، همه ویژگی ها را برای 
وقــوع یک انقالب دارد؛ بخش اعظمی  از مــردم این جامعه به هر دلیلی، از 
شــرایط موجود عاصی شــده و به خیابان ها آمده اند و حتی از جان خود هم 
مایــه می گذارند. این مردم همان طور که در رســانه های تصویری می بینیم، 
ساختارها را نشانه رفته اند و انگاره هایی که تا دیروز افتخار محسوب می شده اند 
و یا بهتر است بگوییم، به عنوان ارزش بر مردم تحمیل می شده اند، اکنون به 
چالش کشیده می شوند. مردم مجسمه های »کریستف کلمب« کاشف آمریکا، 
»جورج واشنگتن« اولین رئیس جمهور این کشور، و دیگر کسانی را که جزو 
پدران بنیانگذار دانسته می شده اند به زیر می کشند و حتی به این هم بسنده 
نمی کنند، بلکه آنها را به طور نمادین  دار می زنند و پس از کشیدن در معابر، 
به رودخانه ها می اندازند. شــهروندان آمریکایی حتی پرچم این کشور را هم 

به آتش می کشند.
در هر حال، این همه خشم اگر در کشور دیگری غیر از آمریکا و اروپای 
غربی اتفاق می افتاد، نظام سیاسی حاکم را هم با خود می برد و به یک انقالب 
واقعی و همه گیر می انجامید. اما، چرا در آمریکا هنوز نظام پا برجا است؟ هدف از 
مقدمات فوق، پاسخ به همین سوال است که در جای خود به آن  اشاره می شود.

در عرصه بین الملل نیز به نظر می رسد که حس فزون خواهی، توسعه طلبی، 
اســتعمار و استثمار در کشــورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و رژیم 
صهیونیســتی، به شدت قوی بوده و انگیزه جنگ و برداشتن موانع را در آنها 

به شدت باال برده است.
اما، همان طور که شــاهد هســتیم، علی رغم احساس ضرورت وقوع یک 
جنگ تمام عیار برای حل و فصل شــرایط، این کشــورها جرأت جنگیدن را 
ندارند و حداکثر اقدام آنها، ورود به جنگ های نیابتی درجه دو و ســه است. 
چرا چنین است و چرا جوامع مذکور به طرز معناداری از ورود به یک جنگ 

واقعی طفره می روند؟
در پاســخ به این سوال که چرا در کشوری مثل آمریکا، که این روزها با 
حرکات و تحوالت خیابانی ساختارشکن رو به رو است، انقالب به معنای واقعی 
کلمه، )علی رغم وجود عناصر الزمه انقالب(، رخ نمی دهد، برخی مدعی هستند 
که آمریکا یک کشور نهادینه است و نهادها طی بیش از ۲۲۰ سال در ساختار 
جامعه آمریکایی ریشه دوانده اند. به اعتقاد این افراد غربگرا، نهادهای سیاسی 
آمریکا به گونه ای طراحی شده اند و عمل می کنند که ظرفیت آن را دارند در 
برابر اعتراضات و قیام های داخلی مقاومت کنند؛ آنها می توانند این اعتراضات 
را در شکل اصالحات، به سیاست تبدیل کرده و در نهایت، اعتراضات را جذب 
و هضم کنند. به همین خاطر، مردم حس می کنند که رای آنها تأثیرگذار است 
و این خودشان هستند که سرنوشت خودشان را بد یا خوب رقم می زنند و به 
دست افرادی مثل »دونالد  ترامپ«، »باراک اوباما« و یا افراد دیگری می سپارند. 

برای مردم هیچ بدیل و تصور دیگری وجود ندارد. 
این چکیده نظر آنهایی است که به نظام آمریکایی نظر مثبت دارند. اما، 
اینجا یک نکته غیرقابل دفاع وجود دارد و آن این اســت که پس چرا مردم 
آمریکا این همه بی قراری می کنند و از ظلم و بی عدالتی و تبعیض می نالند؟ 
مگر نه این اســت که انقالب ها علیــه همین ظلم و بی عدالتی و تبعیض رخ 
می دهند؟ آیا به خیابان آمدن های مزمن و خسارت وارد کردن ها و خسارت 
دیدن ها، بهترین نشانه »بد کارکردی نظام« نیست؟ اگر منظور مردم، انجام 
اصالحات است، پس چرا آنها ساختارها را نشانه رفته اند؟ چیزی که از تحوالت 
جاری در آمریکا دستگیر مان می شود، این است که میان آرای مردم در پای 

صندوق های رای و خواسته های واقعی آنها، تضاد وجود دارد. 
واقعیت این اســت که مردم آمریکا در تصورات خود، که میراث چندصد 
ساله فرهنگ اروپایی است، به دام افتاده اند؛ این میراث که در تار و پود ذهنیت 
آمریکایی ها ریشــه دوانیده و در شکل لیبرال دموکراسی عرض اندام می کند، 
دو اصل اولیه دارد؛ اصل اول، تمکین به کسانی که برتری عددی دارند، تا از 
این طریق به تعبیر »توماس  هابز«، فیلسوف انگلیسی قرن شانزدهم، »مسئله 
امنیت« حل شود و دوم، اصل تولید و انباشت سرمایه، تا به تعبیر اقتصاددانانی 
مثل »آدام اسمیت«، »هایک« و »میزس«، سودش به همه جامعه برسد. مردم 
آمریکا گرفتار غلبه عدد بر ارزش از یک طرف، و تطور بی رحمانه ســرمایه از 

طرف دیگر شده اند.
در واقع، این دو اصل اســت که جان و روح انســان آمریکایی و غربی را 
مثل سوهان، می ساید و از آنجا که این انسان فعال هیچ بدیلی را برای فرار از 
وضعیت موجود، در ذهن خود ندارد، در گرداب این نظام پوسیده آمریکایی، 

همچنان دست و پا می زند.
در ســطح بین الملل نیز، بنا به ســازوکاری که همین نظام آمریکایی و 
 تروئیکای اروپایی برای زنده ماندن و ســر پا ماندن، بدان نیاز دارند، به دنبال 
ســلطه هرچه بیشــتر بر جوامع هستند. این ســلطه طلبی، نیاز به جنگ را 
ضروری می کند. ولی می بینیم که آمریکا و اروپا برای جنگیدن و خطر کردن، 
مرزهایی را برای خود  ترسیم کرده اند؛ آنها تا جایی می جنگند و وقتی حس 
می کنند این جنگ می خواهد شفاف و همه گیر شود و پای قدرت های دیگر 
را به میان بکشــد و به یک نبرد رودررو تبدیل بشود، خود را کنار می کشند. 
دلیلش این اســت که در صورت وقوع یک چنین جنگی، نقض غرض پیش 
می آید، آنها می جنگند تا مســلط شــوند و یا سلطه خود را تقویت کنند، نه 
اینکه با دست خود، خودشان را نابود بکنند. اما آنها به خوبی می دانند وقوع 
جنگ در ســطحی باالتر از حد انتظار، طرف پیروز ندارد، به همین خاطر، از 
چنین جنگی می هراسند. از اندیشمندی پرسیدند؛ جنگ جهانی سوم چگونه 
خواهد بود؟ گفت: نمی دانم، ولی می دانم که در جنگ جهانی چهارم، طرف های 

متخاصم با تیر و کمان علیه یکدیگر می جنگند! 
در یک جمع بندی، می توان گفت که آمریکا و  تروئیکای اروپا در شرایط 
موجود، دو وضعیت را تجربه می کنند؛ یکی، عدم  وقوع یک انقالب ساختاری 
در داخل و دیگری، خودداری از ورود به یک جنگ تمام عیار در خارج است. 
اما، آیا این وضعیت، همیشــه به همین صورت باقی می ماند؟ مسلما جواب 

این سوال، منفی است.


