
فرامرز اصغری 

سوریه در حالی همچنان درگیر مبارزه با تروریسم و حامیان 
آنهاست که خبرگزاری رسمی سوریه )سانا(گزارش داد که 
پدافند دفاع هوایی س��وریه با اه��داف متخاصم در حریم 
هوایی ریف دمش��ق مقابله کرد. ش��بکه خبری المیادین 
نیز اع��ام کرد که یک بالگرد رژیم صهیونیس��تی منطقه 
القحطانی��ه در ری��ف القنیطره را در جنوب س��وریه هدف 
قرار داد. نکته قابل توجه آنکه در حالی که سیاس��ت رژیم 

صهیونیس��تی س��کوت خبری و اظهار نظر نکردن درباره 
حمات هوایی به پایگاه های مقاومت در س��وریه است اما 
بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی درباره 
حمله به س��وریه اظهار نظر کرد. نتانیاهو با اشاره به تاش 
گروهی ناش��ناس برای بمب گ��ذاری در فنس های امنیتی 
مرز جوالن اش��غالی با سوریه، مدعی ش��د: ما آن گروه را 
هدف قرار دادیم و اکنون نیز کس��انی که آنها را فرستاده 
بودند، هدف گرفتیم. حال این س��وال مطرح است که چرا 
صهیونیست ها سیاست سکوت رسانه ای را در پیش نگرفته 
و نتانیاهو رس��ما به این تجاوز اذعان کرد؟ بخش��ی از این 
رفت��ار را در ش��رایط داخلی رژیم صهیونیس��تی می توان 
مش��اهده کرد. در حالی بررس��ی پرونده فساد نتانیاهو در 

دادگاه به چالشی برای وی مبدل شده است که ناتوانی در 
مقابله با کرونا، فساد نتانیاهو و خانواده اش، بحران اقتصادی 
و دیکتات��وری نتانیاهو در ماندن در مقام نخس��ت وزیری 
موجی از اعتراض های خیابانی در س��رزمین های اش��غالی 
را به همراه داش��ته است. رفتار نتانیاهو نشان می دهد که 
وی با تش��دید ش��هرک سازی، زمینه س��ازی برای تجاوز 
صهیونیست ها به مسجد االقصی، و نیز ایجاد فضای جنگی 
علیه س��وریه و لبنان به دنبال ایجاد فضای امنیتی اس��ت 
تا ش��اید به این بهان��ه بتواند در قدرت باق��ی بماند. نکته 
دیگر آنک��ه اخیرا اخباری از توافقات بخش��ی از کردهای 
س��وریه با آمریکا ب��رای غارت نفت س��وریه حکایت دارد. 
مسئله ای که با واکنش گسترده جهانی همراه شده است. 

این س��ناریو مطرح اس��ت که  نتانیاهو با جوسازی نظامی 
و رسانه ای علیه س��وریه به دنبال انحراف افکار عمومی از 
این غارت گری باش��د. با تمام این تفاس��یر یک نکته مهم 
مطرح اس��ت و آن اینکه اقدام پدافند سوریه در هدف قرار 
دادن��د جنگنده های متجاوز و نیز انتش��ار گزارش هایی از 
دس��تاوردهای اطاعاتی فلسطینی ها در غزه و اعام اتحاد 
گروه های فلس��طینی برای مقابله با اشغال کرانه باختری، 
تحقق سناریو نتانیاهو را در هاله ای از ابهام قرار داده است 
بگونه ای که حتی بسیاری در اراضی اشغالی تشدید فضای 
تهدی��د امنیتی علیه این رژیم را برگرفته از سیاس��ت های 
نتانیاهو دانس��ته و س��رنگونی دولت وی را راهکار کاهش 

بحران های اقتصادی و امنیتی می دانند.

یادداشت

گزارش

در حالی ترامپ با وعده خروج نظامیان از افغانس��تان و نیز 
مقابله با چین و اذعان به اش��تباه ب��ودن حضور نظامی در 
خاورمیانه به دنبال مقابله با اعتراضات مردمی بوده که عما 
این طرح با ناکامی همراه ش��ده است چنانکه شبکه ان بی 
سی نیوز از بازگش��ت مجدد معترضان به مقابل ساختمان 

دادگاه فدرال شهر پورتلند در ایالت اوِرگان خبر داد.
ش��بکه تلویزیونی ان بی س��ی نیوز در یک گزارش موشن 
گرافیک��ی اع��ام ک��رد: در حالی که در روز ه��ای اخیر در 
پ��ی حضور نیرو های فدرال در ش��هر پورتلند تنش ها میان 
معترضان و نیرو های امنیتی تش��دید شده بود , بعد از ظهر 
روز یکش��نبه معترضان ضد نژادپرستی و مخالف رفتار های 
خش��ونت آمیز پلیس آمریکا در ش��هر پورتلند بار دیگر به 
مقابل ساختمان دادگاه فدرال این شهر بازگشتند.معترضان 
در ش��هر پورتلند پاکارد ه��ا و تصاویری از جورج فلوید در 
دست داشتند که بر روی آن ها نوشته شده بود: "نمی توانم 
نفس بکشم"، "چرا زندگی من بیش از زندگی آن ها اهمیت 

دارد؟ ","زندگی سیاهپوستان مهم است".
در این میان »دونال��د ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا که به 
ش��دت با بر گزاری انتخابات به صورت پستی مخالف است، 
مدعی ش��د این حق را دارد که ایالت ها را با وجود ش��یوع 
وی��روس کرونا از اج��رای این نوع رأی گیری ب��از دارد. اما 
بحران های ترامپ به همین جا ختم نمی شود چنانکه آتش 
س��وزی گس��ترده در شرق ش��هر لس آنجلس و در جنوب 
ایالت کالیفرنیا همچنان ادامه دارد. همچنین در پی گزارش 

حریق گسترده در یک بلوک تجاری در محله هالیوود شهر 
لس آنجلس ایالت کالیفرنیا، 84 نیروی آتش نش��انی برای 

مهار حریق اعزام شدند.
نکت��ه قاب��ل توجه آنکه گروه��ی از معلم��ان آمریکایی در 
برخ��ی ایالت ه��ا از درون اتومبیل ه��ای خود ب��ه تصمیم 
برخی فرمانداران برای ادام��ه بر گزاری کاس ها به صورت 
حض��وری اعتراض کرده اند.این معلمان، نوش��ته هایی را بر 
روی اتومبیل ه��ای خود حک کردند و یا پاکارد هایی را با 
پیام های مختلف بر دس��ت گرفتن��د و با اتومبیل های خود 
به هم��راه دیگر کارکنان مدرس��ه در خیابان ها کاروانی به 

راه انداختند. 
اما در ادامه تنش های انتخاباتی میان دموکرات ها و ترامپ 
جمهوریخواه پلوس��ی رئیس مجلس نماین��دگان آمریکا با 
تاکید بر وضعیت نامناس��ب این کشور در برهه همه گیری 
کرونا، از بی تفاوتی قانون گذاران جمهوری خواه انتقاد کرد. 
در ای��ن می��ان رئیس جمه��ور آمریکا در ادام��ه وعده های 
انتخاباتی در مصاحبه ای گفت��ه خیلی زود تعداد نیرو های 
آمریکایی در خاک افغانستان را به 4هزار تن کاهش خواهد 
داد.رئیس جمه��ور آمریکا اذعان کرد اع��زام نیروی نظامی 
به منطقه ش��رق آس��یا و مداخله در ام��ور آن، »بزرگترین 

اشتباه« کل تاریخ این کشور بوده است.
همزم��ان با بحران های داخلی، آمریکا در عرصه جهانی نیز 
با چالش مواجه اس��ت چنانکه وزارت خارجه چین رس��ماََ 
ب��ه احتمال اخراج تمام خبرن��گاران چینی از خاک ایاالت 

متح��ده و همچنین تحریم ش��رکت های نرم افزاری چینی، 
واکن��ش نش��ان داد. بعد از ق��وت گرفتن احتم��ال اخراج 
خبرن��گاران چین��ی از خاک ایاالت متح��ده در پی امتناع 
واش��نگتن از تمدید روادید آنها، وزارت خارجه چین رسماََ 
از اقدام متقابل خبر داد.»وانگ ِونبین« س��خنگوی وزارت 
خارج��ه چین طی نشس��ت خبری گفت از تمدید نش��دن 
روادید خبرنگاران چینی مس��تقر در ایاالت متحده، بعد از 
تصویب قانون محدود کردن روادید خبرنگاران چینی به ۹۰ 
روز توس��ط واشنگتن در ماه مه، مطلع است. از سوی دیگر 
»هو ش��ی جین« س��ردبیر روزنامه چینی »گلوبال تایمز«، 

گفت اگر تم��ام خبرنگاران چینی در ایاالت متحده مجبور 
شوند که خاک این کشور را ترک کنند، چین نیز مقابله به 
مثل می کند که شامل خبرنگاران آمریکایی در هنگ کنگ 
نیز خواهد ش��د. خبر دیگر آنکه در چارچوب سیاست ضد 
چین��ی غرب، وزارت خارجه فرانس��ه در بیانیه ای از تعلیق 
توافقنامه اس��ترداد مجرمان با هنگ کنگ خبر داده است.  
در ادامه اقدام برخی کش��ور ها در تعلیق توافقنامه استرداد 
مجرمان با هنگ کنگ به بهان��ه تصویب قانون امنیت ملی 
از س��وی پکن، این بار فرانس��ه نیز گفته در حال انجام این 

کار است. 
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پدافند هوایی سوریه دیروز با اهداف متخاصم در حریم هوایی 
ریف دمشق مقابله کرد تا سناریوی صهیونیست ها برای بهره 

گیری سیاسی از نمایش قدرت با ناکامی همراه شود. 
خبرگزاری سانا گزارش داد که پدافند دفاع هوایی سوریه 
با اه��داف متخاصم در حریم هوایی ریف دمش��ق مقابله 
کرد.ش��بکه خبری المیادین نیز اعام کرد که یک بالگرد 
رژیم صهیونیس��تی منطقه القحطانیه در ریف القنیطره را 
در جنوب سوریه هدف قرار داد. ارتش رژیم صهیونیستی 
مدعی ش��ده اهدافی که هدف قرار داده شامل نقاط دیده 
بانی و سامانه های جمع آوری اطاعات و سکوهای پدافند 
هوایی بوده اس��ت. خبرگزاری س��انا نیز گ��زارش داد که 
بالگردهای رژیم صهیونیستی برخی از نقاط ارتش سوریه 
در قنیط��ره را هدف قرار دادند که به بروز خس��ارت های 
مالی منجر شد. از سوی دیگر رئیس مرکز آشتی روسیه در 

سوریه اعام کرد، ارتش سوریه چندین حمله روز گذشته 
تروریس��ت های »جبهه النصره« در ادلب را دفع و آسیب 
و خس��ارات زی��ادی به آنها وارد کرد. از س��وی دیگر ولید 
القططی عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسامی فلسطین 
تأکید ک��رد که رژیم صهیونیس��تی از تحق��ق پیروزی و 
طوالنی کردن نبرد با مقاومت فلسطین، عاجز است. در این 
میان نتانیاهو نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی با پذیرفتن 
مسئولیت حمله هوایی به مواضعی در سوریه، مدعی شد 
کسانی که گروه نفوذی به جوالن اشغالی را فرستاده بودند 
ه��دف قرار گرفتند. این در حالی اس��ت که در شکس��تی 
دیگر برای این رژیم، ش��اخه نظامی جنبش جهاد اسامی 
فلسطین در مستندی از یک عملیات امنیتی موفق چهار 
س��اله و رودست خود به دس��تگاه جاسوسی داخلی رژیم 

صهیونیستی »شین بت« پرده برداشت. 

مقابله پدافند هوایی سوریه با اهداف متخاصم 
دول��ت هند در اولین س��الگرد لغو خودمخت��اری ایالت 
جامو و کش��میر، در »سرینگر« پایتخت کشمیر مقررات 
حکومت نظامی 48 ساعته وضع و دسترسی به اینترنت 

را به شدت محدود کرد.
رس��انه های هندی و بین المللی خب��ر دادندt دولت هند 
در اولین س��الگرد لغو وضعیت خودمختاری ایالت جامو 
و کش��میر دست به تدارکات س��ختگیرانه  از قبیل وضع 
مقررات حکومت نظامی زده است.بنا بر گزارش بلومبرگ، 
در آس��تانه اولین سالگرد لغو خودمختاری ایالت جامو و 
کش��میر توسط دولت »نارندرا مودی« نخست وزیر هند، 
محدودیت های ش��دیدی روی رفت و آمدها و همچنین 
دسترسی به اینترنت در کشمیر اعمال شده است.دولت 
هند در سرینگر پایتخت کشمیر مقررات حکومت نظامی 

و منع آمد و شد وضع کرده است.

طبق گزارش رسانه های هند از قبیل »هندوستان تایمز«، 
مق��ررات حکوم��ت نظامی از بیم برگ��زاری اعتراضات و 
تظاهرات خش��ونت آمیز علیه لغو وضعیت خودمختاری 
کشمیر اعمال ش��ده است. وزیر کش��ور هند چهاردهم 
م��رداد م��اه س��ال 13۹8 در پارلمان این کش��ور از لغو 
وضعیت خودمختاری ایالت جامو و کشمیر و پایان دادن 
به بند 3۷۰ قانون اساس��ی هند خبر داد و نخست وزیر 
هند هم با ادعای اینکه تغییر وضعیت قانونی در کشمیر، 
این منطقه را از »تروریسم و جدایی طلبی« آزاد می کند، 
دس��تورالعمل لغو خودمختاری این منطقه را امضا کرد.

دولت هند سال گذشته عاوه بر لغو خودمختاری هفت 
دهه ای  کشمیر، یک قانون موسوم به »قانون شهروندی« 
را تصویب کرد که به موجب آن، مهاجران مسلمان را از 

کسب تابعیت این کشور محروم می کند.

حکومت نظامی در کشمیر در اولین سالگرد روز سیاه 

پادشاه سابق اسپانیا به تبعید می رود
خوآن کارلوس، پادشاه سابق اسپانیا به دنبال یک سری ادعاهای مخرب 
درباره تدارکات مالی خود که به وجهه این پادش��اهی لطمه زده و مایه 
شرمسازی پسرش فیلیپه شده است، قصد دارد این کشور را ترک کرده 
و برای تبعید به خارج برود.  ماه مارس فیلیپه شش��م، پادش��اه کنونی 
اسپانیا حقوق ساالنه پدرش خوآن کارلوس را لغو کرد و اخباری از وراثت 
خ��ود از پدرش را انکار کرد، چون پیش��تر گزارش ش��ده بود که او در صف 
دریافت میلیون ها یورو از یک صندوق محرمانه "آفش��ور" است که ارتباطاتی با 
عربس��تان سعودی دارد. پادشاه پیشین اس��پانیا که به اتهام فساد مالی موضوع 
تحقیقات قضایی است، اعام کرد که برای تبعیدی خودخواسته، اسپانیا را ترک 
خواهد کرد.او اعام کرد: »من شما را از تصمیمم برای ترک اسپانیا و نقل مکان 

به خارج از کشور مطلع می کنم.«

با کارشکنی های اسرائیل مقابله خواهیم کرد
وزیرخارجه جدید لبنان که امروز رسما منصب جدید خود را از وزیر خارجه 
پیشین تحویل گرفت، تأکید کرد در راستای مقابله با کارشکنی های تل آویو 
و باز پس گیری منطقه اش��غالی »مزارع ش��بعا« تاش خواهد کرد. منابع 
لبنانی، خبر دادند »شربل وهبه« وزیرخارجه جدید لبنان رسما پُست خود 
را از »ناصیف حتی« وزیرخارجه سابق تحویل گرفته است.وی در ادامه گفت 
که به روابط خود با یونیفل، اجرای قطعنامه 1۷۰1 و مقابله با کارش��نکی های 
تل آویو و ترسیم مرزهای زمینی و دریایی و تاش برای بازپس گیری منطقه اشغالی 
»مزارع شبعا«  و بخش  لبنانی روستای »الغجر« پایبند خواهد بود. وزیرخارجه جدید 
لبنان در پایان اظهاراتش ضمن اعام پایبندی به ابتکار رئیس جمهور لبنان، تأکید 
کرد که برای اجرای تصمیمات اتخاذ شده در اجاس »سیدر«، حفظ روابط لبنان با 

کشورهای عربی و همچنین سازمان بین المللی »فرانکفونی« تاش خواهد کرد.

اعمال فشارهای گسترده برای ایجاد تنش در لبنان 
»غسان عطااهلل« وزیر سابق لبنان در گفتگو با شبکه المیادین اعام کرد 
که استعفای »ناصیف حتی« وزیر خارجه لبنان پیامدی برای دولت این 
کشور نخواهد داش��ت. وی افزود: اخبار منتشر شده در خصوص اینکه 
برخ��ی وزرای کابینه لبنان بعد از اس��تعفای ناصی��ف حتی قصد دارند 

استعفا دهند نادرست است.
عطا اهلل گفت: دولت لبنان در شرایط استثنایی تشکیل شده و همه وزرا می 
دانند که باید بر روی مین های سیاس��ی حرک��ت کنند.وی گفت: امیدوار بودیم 
اقدامات مفیدتری ببینیم اما ش��اهد آن بودیم که برخی گفته اند وزیر خارجه با 
استعفای خود نظر مخالف دولت ارائه داده است. وی افزود: وزیر خارجه جدید به 
راحتی انتخاب شد. فشارهای گسترده ای بر لبنان برای ایجاد تنش در این کشور 

اعمال می شود. مداخات خارجی در این کشور کاما واضح و آشکار است.

 ع�راق: نماینده ائتاف الفت��ح در پارلمان عراق 
گف��ت که برخ��ی طرف های خارج��ی مانع اجرای 
توافق امضا شده میان بغداد و پکن هستند. »فاضل 
الفتاوی« نماینده ائت��اف الفتح در پارلمان عراق 
گفت که خواست برخی طرف های خارجی و موانعی 
دیگر در مقابل اجرای توافق امضا شده میان بغداد 
و پکن قرار دارد. این در حالی است که تازمانی که 
این توافق ها فعال نش��وند، عراق نمی تواند گامی رو 

به جلو بردارد.

 روس�یه: وزارت خارجه روس��یه با صدور بیانیه 
ای اعام کرد که مس��کو نمی تواند ظهور تهدیدات 
موش��کی آمریکا علیه خود را نادیده بگیرد.در این 
بیانیه که به مناسبت خروج آمریکا از »پیمان منع 
موش��ک های هس��ته ای میان برد« صادر شده آمده 
است: بدیهی است که اس��تقرار موشک های سطح 
به س��طح برد کوتاه و متوس��ط آمریکا در جهان به 
ص��ورت جدی ب��ه امنیت منطقه و جهان آس��یب 
می زن��د و موجب ایجاد مرحل��ه خطرناک جدیدی 

از رقابت تسلیحاتی می شود.

 ژاپن: پس از آنکه طرح اس��تقرار سیس��تم دفاع 
موش��کی آمریکا در خاک ژاپن پذیرفته نش��د، در 
این زمینه طرح جدید دیگری به دولت توکیو ارائه 
شده است. رسانه های ژاپنی خبر دادند یک شورای 
متخص��ص از حزب حاکم لیب��رال دموکرات امروز 
پیش��نهادی را به دولت ارائه خواهد داد که طی آن 
چگونگی جلوگیری از حمات موشکی بالستیک در 

داخل خاک دشمن بررسی می شود.

 عربستان: منتقد رژیم آل سعود نوشت: مقامات 
عربس��تان درحال س��اخت زندانی بس��یار بزرگ و 
مرکز جدید پلیس،در غرب منطقه العوامیه هستند. 
مجتهد، افشاگر اس��رار خاندان آل سعود در پایگاه 
اطاع رسانی موسوم به »مجتهد ویدیو« در پایگاه 
اجتماعی توئیتر از اقدام رژیم س��عودی به ساخت 
یک زندان بس��یار بزرگ با مس��احت بسیار زیاد در 

منطقه العوامیه خبر داد. 

 پاکستان: نخست وزیر پاکستان در گفت وگوی 
تلفنی با رییس جمهور افغانستان با تاکید بر اهمیت 
صلح در افغانستان، بر آغاز هرچه سریع تر مذاکرات 
بین االفغانی تاکید کرد.»عمران خان« نخست وزیر 
پاکستان ابراز امیدواری کرد که حرکت کنونی روند 
صلح افغانستان برای اجرای توافقنامه صلح آمریکا 
و طالبان به طور کامل ایجاد ش��ده و منجر به آغاز 

مذاکرات بین االفغانی در سریع ترین زمان شود.

 ک�ره جنوب�ی: وزارت دف��اع ک��ره جنوب��ی در 
واکنش به اتهام زنی سازمان ملل علیه برنامه برنامه 
هسته ای و موشکی کره شمالی اعام کرد اوضاع را 
از نزدی��ک تحت نظر دارد. وزارت دفاع کره جنوبی 
و در پی گزارش س��ازمان ملل در خصوص توسعه 
برنامه موشکی و هسته ای کره شمالی، اعام کرد از 

نزدیک فعالیت های کره شمالی را دنبال می کند.

 سوریه: خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد که 
جسد گلوله باران ش��ده یک سرباز ترکیه در شمال 
ش��رق سوریه کش��ف شده اس��ت. منابع محلی در 
این خصوص به س��انا گزارش دادند که جس��د این 
س��رباز ترکیه در کنار یک کوره مکانیزه و درس��ت 
در منطقه ای که نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران 
تروریست این کشور در آن اسقرار دارند، یافت شده 

است.

وعده های ترامپ برای خروج نیروها از افغانستان و مقابله با چین نیز خشم آمریکایی ها را کاهش نداد

شعله ورتر شدن آتش اعتراضات در پورتلند 

شهردارى شهر قدس در نظر دارد نسبت به واگذارى دفاتر شرکت هاى مستقر در پایانه مسافربرى آرامستان بهشت فاطمه واقع در پارکینگ جنب آرامستان بهشت فاطمه به صورت اجاره به 
مدت یکسال از طریق مزایده عمومى و عقد پیمان با شرکت هاى حمل و نقل داراى مجوز اقدام نماید.

شرکتهاى متقاضى مى توانند ظرف مدت 10 روز کارى از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهى که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهاى شهردارى واقع در: شهر 
قدس ، بلوار 45 مترى انقالب اسالمى ، بلوار جمهورى ، بلوار تولید گران ، ساختمان مرکزى شهردارى قدس ، طبقه دوم با ارائه معرفى نامه نسبت به دریافت و تحویل اسناد مزایده اقدام نمایند.

- خرید اسناد مزایده به مبلغ 1/500/000 ریال قابل واریز به حساب 0105708298000 بانک ملى شعبه شهردارى شهر قدس 
- سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت پایه کارشناسى سالیانه به شرح جدول ذیل.

- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمى گردد.
- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.

- هزینه آگهى به عهده برنده مزایده است.
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