
 کابینه مصطفی کاظمی 
با رأی پارلمان عراق کامل شد

پارلمان عراق به نامزدهای پیشــنهادی برای 
پســت های خالی وزارتی، رای اعتماد داد و بدین 
ترتیب، کابینه نخست وزیر این کشور تکمیل شد.

دیروز پارلمان عراق به نامزدهای پیشنهادی »مصطفی 
کاظمی« برای وزارتخانه های خارجه، نفت ، دادگستری، 

فرهنگ، تجارت، مهاجرت و کشاورزی رای اعتماد داد.
به گزارش ایسنا، با رای این اعتماد ،»فؤاد حسین«، 

»ساالر عبدالستار« ، »احسان عبدالجبار«،»ناظم حسن«، 
»عالء احمد حســن عبید«، »ایفــان فائق« و »محمد 
کریم«بــه ترتیب به وزارت خارجه، دادگســتری ، نفت، 
فرهنگ، تجارت، مهاجرت و کشــاورزی رسیدند. وزرای 
جدید پس از رأی اعتماد پارلمان، در حضور نمایندگان 
ســوگند یاد کردند. خبر دیگر اینکه، »هادی عامری« از 

نمایندگی پارلمان عراق استعفاء کرد.

حشد الشعبی به رژیم صهیونیستی
درباره الحاق کرانه باختری هشدار داد

غزه  نوار  از  عراق  رزمندگان »حشدالشــعبی« 
تصاویر فرماندهان شهید مقاومت را با بالن به فلسطین 
اشغالی انتقال و به رژیم صهیونیستی در باره الحاق 
بخش هایی از کرانه باختری به سرزمین های اشغالی، 

هشدار دادند.
رزمندگان جنبش »نَُجباء« وابسته به حشدالشعبی، با 
ارســال بالون هایی از نوار غزه به فلسطین اشغالی، در مورد 
الحاق کرانه باختری به سرزمین های اشغالی، هشدار دادند.

رزمندگان این جنبش، تصاویر فرماندهان شهید مقاومت، 
از جمله حاج » قاسم سلیمانی«، »عماد مغنیه« و »ابومهدی 
المهندس« را با بالون های کوچک از مبدأ بافت جنگلی شهر 

غزه، به  آسمان فلسطین اشغالی فرستادند.
نَُجباء همزمان با ارسال این تصاویر، بر ادامه راه شهدای 
مقاومت تا آزاد ســازی قدس شــریف تأکید کرد و به رژیم 
صهیونیستی در باره هرگونه خطای محاسباتی و الحاق کرانه 

باختری به فلسطین اشغالی هشدار داد.
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گسترش اعتراض ها به دولت نژادپرست آمریکا
از قلب آمریکا تا آسیا و آفریقا

در سیرک ریاض چه گذشت؟

در ادامه طرح عادی  سازی روابط چند کشور مرتجع عربی با رژیم 
صهیونیستی، اولین رستوران صهیونیست ها رسما در امارات افتتاح شد. 
گرو ه های مقاومت نیز در واکنش به روند عادی  سازی اعالم کردند که 

این مسئله شکست دیگری برای کشورهای عربی خواهد بود.
شیوخ نفتی حاشیه خلیج فارس مدتی است با یک شیب مالیم، روند عادی 
 سازی روابط با رژیم صهیونیستی را پی می گیرند. در واقع این شیوخ با خیانت 
به آرمان فلســطین به دنبال آن هســتند تا روابط خود را با صهیونیست ها از 
حالت مخفی و نیمه آشــکار به آشکار تبدیل کنند. عربستان، امارات و بحرین 
در این مسیر پیشگام هستند. در همین ارتباط خبر رسیده که اولین رستوران 

صهیونیست ها نیز در یک کشور عربی حاشیه خلیج فارس افتتاح شد. 
وزارت خارجه رژیم صهیونیســتی اعالم کرده که »ایلی کرییل«، یکی از 
اعضای اقلیت یهودی های ساکن امارات برای اولین بار با افتتاح رستورانی غذاهای 
اســرائیلی در امارات عرضه می کند. این منبع با این ادعا که افتتاح رســتوران 
یاد شده پس از درخواست های روبه فزونی برای این نوع غذاها انجام شد! اعالم 
کرده، »رستوران به مسافران اسرائیلی که برای شرکت در همایش های مختلف 
به امارات سفر کرده اند، خدمات دهی می کند.« این حساب کاربری در پایان در 
گزارش خود به نقل از کرییل آورده: »به رســمیت شناختن اقلیت یهودی در 

امارات و حمایت از آنها بسیار حیرت  انگیز است«.
از سوی دیگر، پایگاه خبری »عربی۲۱« گزارش داده که »ضاحی خلفان« 
معاون رئیس پلیس دبی در حساب توئیتری خود از مردم خواسته به جای واژه 
»دشمن اسرائیلی« از واژه »دوست اسرائیلی« استفاده کنند:  »به جای دشمن 

اسرائیلی از دوست اسرائیلی استفاده کنید... چه مشکلی وجود دارد«.
در واکنش به اقدامات آن چند کشور مرتجع عربی برای عادی  سازی روابط 
با صهیونیست های کودک کش، گروه های مقاومت این مسئله را شکستی دیگر 
برای جهان عرب دانستند. گروه های مقاومت فلسطینی از جمله حماس، جهاد 
اســالمی و جبهه خلق برای آزادی فلســطین روز جمعه با انتشار بیانیه هایی 
جداگانه در پنجاه و سومین سالگرد شکست اعراب )جنگ سال ۱۹۶۷(، ادامه 
عادی  سازی روابط با رژیم اشغالگر صهیونیستی را شکستی جدید برای کشور های 
عربی خواندند. جنبش حماس تاکید کرد سالگرد شکست کشور های عربی )سال 
۱۹۶۷( امسال در سایه شکست جدیدی برای این کشور ها اتفاق می افتد و این 
شکست از زمانی آغاز شد که برخی کشور های عربی و اسالمی در تالش برای 

عادی  سازی روابط خود با رژیم اشغالگر صهیونیستی هستند.
جنبش جهاد اسالمی نیز اعالم کرد »سالگرد شکست ۱۹۶۷ در حالی سپری 
می شود که مسئله فلسطین امروز با یکی از خطرناک ترین مراحل تجاوزگری 
اسرائیل و یا یک واقعیت سخت و دشوار مواجه است. جنبش جهاد اسالمی هر 
نوع عادی  سازی روابط با اسرائیل و تالش برخی نظام های عربی در به رسمیت 
شناختن اسرائیل و یا برقراری هر نوع رابطه با آن را محکوم و تاکید کرد این 
تالش ها شکست جدیدی برای کشور های عربی است.« جبهه خلق برای آزادی 
فلسطین هم روز جمعه تاکید کرد هیچ کس نمی تواند سالگرد شکست ۱۹۶۷ را 

نادیده بگیرد، چون این شکست عامل وضعیت فعلی فلسطین است.

سرویس خارجی-
آمریکا که باالترین میزان ابتال به ویروس کرونا و مرگ ناشی از این 
بیماری را در کنار بدترین عملکرد مدیریتی در جهان دارد، تاکنون بیش 

از 1 میلیون و 965 هزار مبتال و بیش از 111 هزار کشته داشته است.
این روزها آمریکا روزگار سختی را می گذارند. از شورش های مردمی علیه 
نژادپرســتی تا میزان سرســام آوِر مبتالیان به کرونا و همچنین رکود سنگین 
اقتصادی ناشــی از آن. در زمانی که این گزارش تنظیم می شــود آمار رسمی 
مبتالیان در آمریکا ۱ میلیون و ۹۶5 هزار و ۹۱۲ تن و تعداد تلفات این بیماری 

نیز ۱۱۱ هزار و 3۹4 تن عنوان شده است که در هر دو رکورد دار است.
پیش بینی می شــود نتایج شــورش های این روزهای آمریکا )آن طور که 
اپیدمیولوژیســت ها می گویند( نیز تا 3 هفته دیگر خــود را در آمار مبتالیان 
به کرونا نشــان دهد. با توجه به اینکه این روزها و در جریان شــورش ها تمام 
دســتورالعمل های بهداشتی غالباً نقض می شود به احتمال زیاد تا 3 هفته بعد 

افزایشی در آمار کرونا در این کشور مشاهده خواهد شد. 
مرگ 600 کادر درمانی

 بر اساس یافته های پروژه ای با نام »از دست رفته در خط مقدم« که توسط 
روزنامه انگلیسی »گاردین« و اخبار سالمت کایزر انجام شده است، حدود ۶۰۰ 
نفر از کادر درمانی آمریکا هنگام درمان بیماران مبتال به کرونا در این کشــور 
جان خود را از دســت داده اند. این آمار، پزشــکان، پرستاران و پیراپزشکان و 
همچنین کارکنان دیگِر این مراکز درمانی مانند نگهبانان و کارکنان را که در 
دوران همه گیری جان خود را برای مراقبت از دیگران به خطر انداختند، شامل 
می شود. این پروژه تاکنون نام بیش از ۱۰۰ نفر از این افراد را منتشر کرده است.

گفتنی است، نتایج سوء اقتصادی ناشی از این بیماری و قرنطینه برای آن و 
نارضایتی از آن کاماًل روشن نیست و به مروز زمان آشکار می شود، اما نمی توان 
نقش این نارضایتی های اقتصادی را در افراطی شــدِن اعتراضاِت اخیر آمریکا 
که البته برای اعتراض به نژادپرســتی بوده را نادیده گرفت. گرچه اعتراض به 
نژادپرستِی در آمریکا مسبوق به سابقه است، اما این میزان اعتراض را می توان 
مرتبط با نارضایتی های اقتصادی ناشــی از کرونا و ناتوانی سیستم پر مدعای 

آمریکا در حل آن دانست. 

اشاره
قتل ناجوانمردانه »جورج فلوید« به دست پلیس 
آمریکایی، که روز دوشــنبه پنچ خــرداد روی داد، 
موجی از اعتراضات را در شــهر »مینیاپولیس« ایالت 
»مینه ســوتا« راه انداخت و شعله های این اعتراضات 
خیلی زود در سایر ایالت ها و حتی شهرهای با اکثریت 
سفیدپوست هم زبانه کشید. مثال در شهر»دنور«، که 
بافت جمعیتی آن بیشتر متعلق به سفیدپوستان است، 
دولت برای کنترل اعتراضات، تصمیم به اعالم حکومت 
نظامی گرفت. گستره این اعتراضات حتی کاخ سفید را 
هم با خطر مواجه کرد، تا آنجا که ترامپ مجبور شد به 
زیرزمین کاخ سفید فرار کند و چندی بعد هم دستور 
حصارکشــی در اطراف کاخ سفید را بدهد. تحلیل و 
بررسی آن چه اکنون در آمریکا می گذرد را از زبان خانم 
»مرضیه هاشــمی« تحلیلگر و مستندساز آمریکایی، 
می شــنویم. به اعتقاد خانم هاشمی، آمریکای کنونی 
با زحمت سیاه پوستان و سوءاستفاده از آنها بنا شده 
است. از نظر او، دو مفهوم »آمریکا« و »سوءاستفاده« 
با یکدیگر عجین شده اند... مشروح این گفت وگو را در 

ادامه با هم می خوانیم.
سرویس خارجی
-برخی معتقدند که در آمریکا شاهد یک جنبش 
تمام عیار سیاه پوستی علیه نژادپرستی نهادینه شده 

هستیم؛ نظر شما چیست؟
-نژادپرستی و مبارزه با آن در آمریکا مربوط به امروز و یا 
دیروز نیست، بلکه ریشه ای چند صد ساله دارد. اما نکته حائز 
اهمیت در این دور از تظاهرات که مخالف ادعای سیاه پوستی 
بودن این اعتراضات است، حضور گسترده سفید پوستان در 
تجمعات اعتراضی است. االن اگر شما تصاویر را با دقت نگاه 
کنید، اکثر معترضین حاضر در تظاهرات سفیدپوست هستند. 
این موضوع بی ســابقه و بیانگر این حقیقت اســت که حتی 
سفیدپوستان هم از وضعیت کنونی در آمریکا ناراضی اند. بحث 

رکود اقتصادی ناشی از ویروس کرونا هم البته در اعتراضات 
سفیدپوستان بی تاثیر نبوده است. انتشار ویدیوی قتل جورج 
فلوید هم خیلی متاثرکننده بود. ضمن اینکه سیاه پوســتان 
مطالبه ای را خطاب به سایر مردم آمریکا به راه انداختند، با این 
عنوان که »یا با ما هستید و یا علیه ما!«، سیاه پوستان روشن 
کرده اند که بی تفاوتی به معضل نژادپرستی در آمریکا، همراهی 
با نژادپرستان است. بنابراین، نمی توانیم بگوییم که اعتراضات 
اخیر تنها مربوط به سیاه پوستان است. بیشتر سفیدپوستانی 
که در اعتراضات شرکت دارند، جوانان هستند و تفکرات بسیار 

متفاوتی دارند. به نظرم می توانند خیلی موثر باشند.
-وقتی کــه تصاویر و یا ویدیوهــا را از آمریکا 
می بینیم، حــس می کنیم که اعتراضــات این بار با 

تمام تظاهرات گذشته متفاوت است. چقدر این حس 
درست است؟

-به عنوان مثال در »دنور«، که سالیان سال در آنجا زندگی 
کرده ام، اکثریت سفیدپوست ساکن هستند. اما مالحظه کردیم 
که سطح اعتراضات در حدی بود که در آنجا حکومت نظامی 

اعالم شده است. 
-علت ســرعت بــاالی ســرایت اعتراضات از 
مینیاپولیس به سایر شهرهای آمریکا را چه می دانید؟
-معموال اعتراضات محدود به یک شهر و یا چندین شهر 
از یک ایالت می شــود. اما خوب دالیلی وجود داشت که این 
اعتراضات خیلی سریع به سایر ایالت ها سرایت کرد. هشدار 
سیاه پوســتان به سایر شــهروندان آمریکا در رابطه با تعیین 
موضــوع در رابطه با جنایت اخیر علت مهمی در گســترش 
دامنه اعتراضات بشــمار می آید. کشتن جورج فلوید آن قدر 
وحشــتناک بود که بســیاری از مردم آمریکا را شدیدا متاثر 
کرد و افکار عمومی را جریحه دار نمود. کســانی که در این 
موضوعات وارد نمی شوند هم مجبور به موضع گیری در رابطه 

با این جنایت شدند. 
به  آیا  نژادپرســتی در آمریکا چیست؟  -ریشه 
ساختار سیاسی بر می گردد و یا در فرهنگ بخشی از 

سفیدپوستان ریشه دارد؟
-در واقع ریشه نژادپرستی امروز در جامعه آمریکا به عوامل 
متعددی مربوط می شود. نژادپرستی در ساختار سیاسی آمریکا 
ریشه دوانده و پیش از این هم در فرهنگ جاری مردم وجود 
داشته است. البته که نژادپرستی در دوران ریاست جمهوری 
»دونالد ترامپ« محسوس تر شده است. شاید چنین رفتارهایی 
را در دوران »باراک اوباما« کمتر می دیدیم، چون در آن زمان 
سعی می شد حتما ظاهر حفظ شود. ببینید وقتی ترامپ شعار 
می دهد که آمریکا را مجددا قدرتمند می کنیم. همه می دانند 
که این چه مفهومی دارد، یعنی قدرت سفید باید بیشتر شود. 
ببینید مستندهای زیادی درباره نژادپرستی نهادینه شده در 
جامعه آمریکا ساخته ام. فرقی نمی کند که فرد سیاه پوست چه 

شغلی داشته باشد و یا چه جایگاهی در جامعه داشته باشد؛ 
دید بسیار منفی نسبت به سیاه پوستان وجود دارد و همه این 
را حس می کنند. با یک پزشــک سیاه پوست در شهر آتالنتا 
صحبت می کردم، او می گفت: » محل زندگی ام را تغییر دادم 
و به جای بهتری از شهر آتالنتا رفتم...هر روز و بدون استثناء 
در مسیر خانه به محل کار، پلیس خودروی مرا متوقف می کرد 
و می بایســت مدارک خود را نشان می دادم، تا اینکه باالخره 
تصمیــم گرفتم خودم به اداره پلیس مراجعه و آنها اطمینان 
حاصل کنند که من خالفکار نیستم«! خوب سؤال اینجاست 
که چرا باید چنین اتفاقی برای وی بیفتد؟ فقط به این دلیل 
که رنگ پوست او فرق دارد! پدر و مادرها خیلی نگران فرزندان 

شان هستند و این دلیل اعتراضات در آمریکا است.
-به عنوان یک آمریکایی سیاه پوست، امیدی به 

اصالح ساختار نژادپرستانه در آمریکا دارید؟
-نه، واقعا امیدی به اصالح واقعی ساختار نژادپرستانه در 
آمریکا ندارم. در ظاهر خیلی تالش می شود که قوانینی وضع 
شود و معضل نژادپرستی را در جامعه آمریکا حل کند، اما در 
عمل اتفاق خاصی نمی افتد، حقیقت آمریکا با »سوءاستفاده« 
گره خورده اســت. نگاه کنید به ردپای آمریکا در غرب آسیا، 
آفریقا و بخش هایی از جنوب شرق آسیا. آمریکا هرجا که رفته، 

از ملت و منافع آن کشور سوءاستفاده کرده است. 
ببینید سیاه پوستان تمام آمریکا را ساختند؛ 4۰۰ سال از 
سیاهان سوءاستفاده شد تا آمریکا ساخته شود. سفیدپوستان 
از سیاهان استفاده ابزاری کردند، بدون آن که به تناسب فعالیت 
آنها، دستمزدی در نظر گرفته شود. اکنون هم اگر صحبتی از 
غرامت شود، می گویند این موضوع مربوط به گذشته بوده و 
دیگر جای بحث ندارد. در حالی که مثال آلمانی پس از جنگ 
جهانی دوم به یهودی ها غرامت دادند. اما وقتی موضوع غرامت 
را سیاه پوستان مطرح کنند، می گویند که دیگر گذشته! پس 
از جنگ داخلی آمریکا، مقرر شــد که به هر سیاه پوست 4۰ 

هکتار زمین داده شود، اما هیچ گاه محقق نشد. 
-متشکرم

گزارش تکان دهنده فعال حقوق بشری
از کودک دزدی ائتالف سعودی برای جنگ یمن

سرویس خارجی-
فعال حقوق بشــری افشا کرده که ارتش سعودی اقدام به ربایش 
کودکان یمنی کرده و آنها را به مناطق درگیری گسیل می کند. گاهی 

حتی این کودکان، مورد آزار جنسی نیز قرار می گیرند!
ائتالف ســعودی در تجاوز به یمن به انواع جنایت ها متوســل شده است. 
بمباران هوایی، ترور، استفاده از تسلیحات ممنوعه و محاصره، از جمله ابزارهای 
این رژیم عصر حجری برای پیروزی بر مردم یمن بوده است. اما هیچ کدام از 
این روش ها برای آل سعود پیروزی به همراه نداشته است. اکنون زوایای جدیدی 
از جنایت های آل ســعود در یمن منتشر شده است. به گزارش فارس، »جالل 
الصالحی« فعال حقوق بشــر یمنی مقیم آمریکا ویدئویی از آزار و اذیت یک 
کودک یمنی به دســت نیروهای ارتش سعودی در یمن منتشر کرده و گفته 
بسیاری از کودکان یمنی به دست ارتش سعودی به مناطق درگیری اعزام شده 

و در آن جا مورد آزار و اذیت و تجاوز قرار می گیرند.
بــه گفته الصالحی، ایــن کودک جزو بیش از صد کودکی اســت که در 
پایگاه های نظامی سعودی در یمن سرنوشت مشابهی داشته اند. این کودک که 
نامی از وی برده نشــده و صرفا ویدئویی از وی در شــبکه های مجازی منتشر 
شــده، در قالب نیروهای وابســته به ائتالف ســعودی در یمن می جنگید؛ اما 
نیروهای ارتش ســعودی به مدت یک ماه او را در مکانی زندانی کرده و آزار و 
اذیتش می کردند و پس از یک ماه او را رها می کنند. مقامات دولت مستعفی 
منصور هادی در وزارت دفاع و ستاد مشترک نیروهای مسلح نیز به خانواده این 
کودک گفته اند که نمی توانند کاری کنند. در این گزارش تکان دهنده همچنین 
آمده: در مکانی که این کودک نگهداری می شد، تعدادی از اسرای انصاراهلل یمن 
نیز حضور داشتند و به این کودک پیشنهاد داده بودند که نامش را در لیست 
خود بیاورند تا در جریان تبادل اســرا آزاد شــود ولی او نپذیرفته بود. »جالل 
الصالحی« همچنین گفته: »مقامات انصاراهلل یمن به خوبی پیگیر اسرای خود 
در زندان های دولت مســتعفی هستند؛ اما دولت مستعفی اسرای خود را رها 
کرده و توجهی به آنها ندارد... نیروهای ســعودی به هنگام درگیری ها خود در 
داخل نفربرها و تانک ها می نشینند و این کودکان را به خط مقدم می فرستند و 

هر کسی که قصد عقب نشینی داشته باشد را می کشند«.
خبر دیگر اینکه، شــرکت ملی نفت یمن )وابسته به دولت نجات ملی در 
صنعا( از کارشــکنی ائتالف سعودی در ورود مشتقات نفتی به این کشور خبر 
داد. شبکه المسیره یمن به نقل از این شرکت جمعه شب اعالم کرد که ائتالف 
ســعودی و اماراتی ۱5 کشتی حامل مشتقات نفتی را توقیف کرده و ۷5 روز 
هســت که اجازه پهلو گرفتن در بنادر و تخلیه محموله را به این کشــتی ها 
نمی دهد. این ائتالف پیش از این نیز اقدام به توقیف کشتی های حامل سوخت 

و مواد غذایی و پزشکی کرده بود. 

ژنرال حفتر در یک روز
2 شهر دیگر لیبی را از دست داد

نیروهای »دولت وفاق ملی« در ادامه درگیری های خود با نیروهای »خلیفه 
حفتر« و پیشروی، بر دو شهر »بنی ولید« و »سرت« در لیبی مسلط شدند.

نیروهای دولت وفاق ملی لیبی به نخســت وزیری »فائز الســراج« در ادامه 
پیش روی های خود پس از »ترهونه« در جنوب شــرقی طرابلس، پایتخت لیبی، 
طی ۲4 ســاعت، »بنی ولید« در جنوب شــرق پایتخت و »سرت« واقع در حد 
فاصل طرابلس و بنغازی را نیز از دست نیروهای تحت امر ژنرال بازنشسته حفتر، 
فرمانده نیروهای شرق، آزاد کردند. همزمان با پیشروی های روزافزون دولت وفاق، 
»عقیله صالح« رئیس پارلمان وابسته به نیروهای حفتر در »طبرق«، برای گفت وگو 

با حفتر و مسئوالن مصری وارد قاهره شد.
»عبدالفتاح السیســی«، رئیس  جمهور مصر، نیز پس از این نشســِت خود با 
خلیفه حفتر و عقیله صالح در قاهره، اعالم کرد، بر ســر یک طرح برای برقراری 
آتش بس در لیبی توافق حاصل شده است. بر اساس گزارش شبکه »الجزیره«، به 

گفته السیسی، اجرای این آتش بس، از فردا آغاز می شود.
گفتنی است، از سال ۲۰۱۱ میالدی و با سقوط »معمر قذافی«، دیکتاتور لیبی، 
این کشور درگیر جنگ داخلی است. در حال حاضر نیروهای اصلی این جنگ یکی 
دولت وفاق ملی و دیگری، نیروهای موسوم به ارتش ملی، تحت امر حفتر است.

»جو بایدن« با کسب تعداد وکالی انتخاباتی 
نامزدی دموکرات ها، رســمًا  برای  نیاز  مورد 
به عنوان نامزد حزب خــود و رقیب »دونالد 
ترامپ« در انتخابات آتی ریاســت جمهوری، 
که قرار است آبان ماه سال جاری برگزار شود، 

معرفی شد. 
خبرگزاری آسوشــیتدپرس جمعه شب به وقت 
محلی، نامزدی بایدن بــه عنوان نامزد نهایی حزب 
دموکرات برای ورود به رقابت  با ترامپ در انتخابات 
ریاست  جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا را اعالم کرد. گرچه 
ماه هاســت که بایــدن به عنوان نامــزد پیش فرض 
دموکرات ها برای ورود به رقابت های نهایی انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا بوده است، اما پیروزی 
روز سه شنبه او در انتخابات درون حزبی دموکرات ها 
در ایاالت سراسر آمریکا، به وی کمک کرد تا ۱۹۹۱ 

اعتراض ها علیه کشتار هدفمند سیاهان در آمریکا 
به سرعت سراسر جهان را درنوردیده و صدها هزار نفر 
همزمان در کشورهای مختلف یک صدا خواستار پایان 

نژادپرستی سیستمیک در آمریکا شدند.
۱3 هزار بازداشتی، ۱3 نفر کشته و صدها زخمی نتیجه 
اعتراضات گسترده مردم آمریکا علیه نژادپرستی سیستمیک 
طی ۱۲ روز گذشــته بوده است. آمارهای رسمی کشته ها 
و زخمی هــای نا آرامی جاری در حالی اســت که »اِما لی 
اسرون« خبرنگار مستقل مستقر در شهر مینیاپولیس، در 
گفت و گو با تسنیم، معتقد است که آمارهای پلیس آمریکا 
درباره تلفات اعتراضات احمقانه است. نتایج نظرسنجی یک 
رســانه آمریکایی بعد از اعتراضات به قتل »جورج فلوید«، 
نیز نشان می دهد ، ۷4 درصد مردم آمریکا بر این عقیده اند 
که در این کشــور بی عدالتی نژادی وجود دارد. به نوشته 
ای بی سی نیوز، این نظرسنجی نشان می دهد که آمار فوق 
نســبت به شش سال گذشــته، 3۰ درصد افزایش داشته 
اســت. دولت آمریکا طی این مدت به هر وســیله ای و با 
خشــونت تمام، اعتراضات را سرکوب کرده است. گاردین 
طی گزارشــی در این زمینه نوشت: »اعتراضات سراسری 
در آمریکا علیه نژادپرســتی، با موارد متعددی از خشونت 
پلیس علیه معترضان شامل مشت و لگد زدن، استفاده از 
گاز اشک آور و اسپری فلفل و حتی راندن خودرو به سمت 
معترضان در اعتراضات اغلب مســالمت آمیز، همراه بوده 
است«. اعتراضات همچنان در بسیاری از شهرهای آمریکا 
ادامه دارد به این امید که شاید دولت آمریکا بپذیرد همه 
مردم این کشــور را به یک چشم نگاه کند، غافل از اینکه 
ذات و طبیعت رژیم حاکم بر آمریکا با نژادپرســتی عجین 

شده و بعید است بدون انقالب تغییر کند. 
دومینوی اعتراضات

اعتراضات به کشــتار هدفمند ســیاهان به سرعت از 
آمریکا به بســیاری از کشــورها در چهار گوشه جهان از 
اروپا گرفته تا آســیا و آفریقا سرایت کرده است. طی چند 
روز گذشته کشورهای مختلف جهان از جمله در فرانسه، 
آلمــان، مکزیک برزیل، کانادا،هلند، اتریش ،انگلیس، ژاپن 
کره جنوبی، لیتوانی، اســترالیا، مالی و تونس، مردم برای 
همبســتگی با معترضان آمریکایی، بــه خیابان ها آمده  و 
خواستار پایان نژادپرســتی سیستمیک در آمریکا شدند. 
دیروز ده ها هزار نفر در لندن پایتخت انگلیس، با برگزاری 
تظاهرات، خواستار پایان نژادپرستی و کشتار سیاهان در 
آمریکا شدند. روز جمعه نیز در آلمان بزرگترین تظاهرات 
علیه مرگ »جورج فلوید« در خارج از آمریکا برگزار شــد. 
مقامات آلمان مدعی هستند که شرکت کنندگان در این 
راهپیمایی اعتراضی محدودیت های پلیس برای پیروی از 
قوانین مربوط به مبارزه با ویروس کرونا از جمله اســتفاده 
از ماسک صورت و حفظ فاصله اجتماعی را نقض کرده اند. 
عالوه بر راهپیمایی اعتراضی در هامبورگ، هزاران تن نیز در 
فرانکفورت به خیابان ها آمدند. معترضان پالکاردهایی در 
دســت داشتند که روی آنها نوشته شده بود »درد تو، درد 

من است، مبارزه تو، مبارزه من است«. 

موج اعتراضی علیه نژادپرســتی و خشونت پلیس در 
آمریکا به سیدنی استرالیا نیز رسید و پایتخت این کشور روز 
جمعه شاهد حضور هزاران نفر برای همبستگی با معترضان 
آمریکایی بود. این در حالی که است که پیشتر دادگاهی در 
استرالیا به دلیل شیوع ویروس کرونا هرگونه تجمع را ممنوع 
اعالم کرده بود. معترضان پالکاردهایی در دست داشتند که 
روی آن نوشته شده بود »زندگی سیا هپوستان مهم است«، 
»نمی توانیم نفس بکشیم«.پنج شنبه شب هم اعتراضات 
گســترده ای در وین پایتخت اتریش، علیه نژادپرســتی 
شکل گرفت. حدود 5۰ هزار نفر در این اعتراضات شرکت 
کردند. در این اعتراضات اکثر معترضان ماســک داشتند، 
اما فاصله ایمنی برای مقابله با شــیوع کرونا رعایت نشد. 
روز جمعه همچنین ســفارت آمریکا در »مکزیکوسیتی« 
به دلیل حمله معترضــان به قتل »جورج فلوید« تعطیل 
شد. بر اساس یادداشتی از دفتر امنیت منطقه ای سفارت 
آمریکا، ادعا شــده که معترضان بمب های آتش زا و سنگ 
به ســوی سفارت پرتاب کرده اند. در تظاهرات مشابهی در 
توکیو و سئول، معترضان با حفظ فاصله گذاری اجتماعی، 
در تجمعات چند صد نفری، علیه نژادپرســتی و خشونت 

علیه رنگین پوستان شعار دادند. 
معترضان: کوتاه نمی آییم

اعتراضات سراسری به نژادپرستی دیروز نیز در شهرهای 
مختلف آمریکا ادامه داشت. بر اساس گزارش ها معترضان به 
مرگ جورج فلوید متعهد شــدند اعتراضات خود را به یک 
جنبش بادوام تبدیل کنند. آسو شیتدپرس در این زمینه 
نوشــت: در شرایطی که اعتراضات در آمریکا آرام تر و روی 
بی عدالتی نژادی متمرکزتر می شــود، معترضان به مرگ 
جورج فلوید متعهد شــدند که غــم و اندوه خود را به یک 
جنبش بادوام تبدیل کنند. از واشــنگتن نیز خبر می رسد 
شهردار این شهر خیابانی را که درست مقابل کاخ سفید قرار 
دارد به شعار این  روزهای معترضان به خشونت و برخورد 

نژادی پلیس در آمریکا یعنی »جان سیاه پوست ارزش دارد« 
تغییر نام داد. به گزارش ایســنا، این شعار اکنون با حروف 
بسیار درشت و زرد رنگ در طول و عرض خیابان شانزدهم 
واشنگتن خودنمایی می کند.»دونالد ترامپ« پس از اقدام 
شهردار واشنگتن در تغییر نام خیابان مقابل کاخ سفید، با 
انتشــار توئیتی ضمن بی کفایت توصیف کردن وی نوشت 
که »موریل باوزر« همان فردی است که دائما برای دریافت 
کمک های مالی به او مراجعه می کند.ترامپ در ادامه تاکید 
کرد که شــهردار واشنگتن اکنون با گارد ملی که به گفته 

ترامپ او را از شرمساری نجات داد، در حال جنگ است.
انتقاد شدید 280 مقام سابق از ترامپ

تصمیم ترامپ به سرکوب معترضان با استفاده از ارتش 
آمریکا، صدای خیلی از مقامات فعلی و ســابق این کشور 
را درآورده اســت. روز جمعه ۲8۰ دیپلمات، ژنرال و مقام 
امنیت ملی بازنشســته آمریکایــی از تصمیم ترامپ برای 
اعزام نظامیان ارتش به منظور تهدید معترضان، به شدت 
انتقاد کردند. این افراد از ترامپ خواسته اند از نیروی نظامی 
برای اهداف سیاسی استفاده نکند. آنها هشدار داده اند که 
دموکراسی آمریکا در خطر است. این مقامات آمریکایی در 
بیانیه ای مشترک که در وبگاه »جاست سکیوریتی« منتشر 
شده است، نوشته اند: »سوء استفاده از نظامیان برای اهداف 
سیاســی، ساختار دموکراسی ما را ضعیف می کند.« . روز 
جمعه همچنین 8۹ نفر از مقامات نظامی آمریکا، نســبت 
به تهدید ترامپ برای اســتفاده از ارتش جهت ســرکوب 
معترضان ابراز نگرانی کردند.این یادداشــت روز جمعه در 
واشنگتن پست منتشر شد و نام بعضی وزرای دفاع سابق 
از جمله »لئون پانتا«، »چاک هاگل« و» اش کارتر« در میان 
امضا کنندگان دیده می شود. نویسندگان یادداشت خاطر 
نشان کرده اند: »ما نگران شده ایم که چگونه رئیس جمهور 
از طریق تهدید به اســتفاده از اعضای ارتش جهت نقض 
حقوق آمریکایی ها به سوگند خود خیانت می کند«. هر دو 

بیانیه بعد از نوشتن یک مطلب »جیمز ماتیس« وزیر دفاع 
سابق آمریکا، در سرزنش عملکرد ترامپ در قبال اعتراضات 
دوشنبه شب در واشنگتن دی.سی و شهرهای دیگر مطرح 
شــد؛ مطلبی که ظاهراً راه را برای مطرح شــدن سیلی از 
بیانیه ها علیه ترامپ باز کرده اســت وزیر دفاع آمریکا نیز 
روز جمعه به نیروهایش دســتور داد تا از واشنگتن خارج 
شــده و به پایگاه هایشان بازگردند. واشنگتن پست دیروز 
در گزارشــی اعالم کرد دونالد ترامپ دوشنبه گذشته در 
آستانه صدور فرمان دخالت نیروهای ارتش برای سرکوب 
معترضان قرار  داشته که پس از مخالفت سران پنتاگون، از 
تصمیم خود عقب نشینی کرده است.بنا بر اعالم یک منبع 
ناشناس در پنتاگون، ترامپ روز دوشنبه و پیش از عزیمت 
به کلیسای» سنت جونز«، طی دیداری با سران نظامی در 
کاخ سفید، پیشنهاد مداخله ارتش در اعتراضات واشنگتن 
را ابــراز می کند، ولی با مخالفت چهره هایی چون »مارک 
اســپر« و »مارک میلی« رو به رو می شود. عالوه بر ترامپ، 
»مایک پنس« معاون رئیس جمهور آمریکا، نیز در جلسه 

روز دوشنبه از دخالت ارتش حمایت کرد. 
استعفای دسته جمعی

5۷ عضو واحد ضد شــورش پلیس شهر »بوفالو« در 
ایالت نیویورک، نیز پس از محکومیت دو افســر پلیس که 
پیرمرد ۷5 ســاله غیرمسلحی را به سمت زمین هل داده 
بودند، استعفا کردند. این افسران پلیس نه در محکومیت 
این وحشــیگری، بلکه در حمایت از اقدام دو افسر پلیس 
همکار خود اســتعفا کردند. »جان اوانس«، رئیس انجمن 
خیرین پلیس بوفالو در این باره اظهار داشــت: موضع ما 
این است که این مأموران صرفاً در حال پیروی از دستورات 
»جوزف گراماگلیا«، معاون کمیسر پلیس، مبنی بر خالی 
کردن میدان بوده اند.»مارک پولونکارز«، فرماندار شهرستان 
»ایری« نیویورک در یک کنفرانس مطبوعاتی، استعفای تیم 
5۷ نفره از واحد تاکتیکی را مورد تأیید قرار داد. پولونکارز 
همچنین اظهار کرد که این موضوع او را به شدت مأیوس 
کرده؛ چرا که این اقدام نمادین نشان می دهد که مأموران 

پلیس معتقد نیستند مرتکب اشتباه شده اند.
انتقاد کارشناسان سازمان ملل از آمریکا

۶۶ کارشناس سازمان ملل با انتشار بیانیه ای، اعتراضات 
مردم آمریکا را واکنشی به نژادپرستی سازمان یافته توصیف 
و درخصوص دخالت احتمالی نیروهای نظامی برای سرکوب 
تظاهرات، ابراز نگرانی کردند. به نوشته خبرگزاری »تاس«، 
در این بیانیه  آمده است: »این خیزش ملی، اعتراضی علیه 
نژادپرستی سازمان یافته است که خشونت های نژادی تحت 
حمایت دولت را موجب می شود و آنها را از مجازات معاف 
می کند«.این کارشناسان سازمان ملل نوشتند: »اعتراضاتی 
که جهان شاهد آن است، رد نابرابری های نژادی بنیادین و 
تبعیضی است که به مشخصه ای برای زندگی سیاه پوستان و 
دیگر رنگین پوستان آمریکا تبدیل شده است«.آنها همچنین، 
نحوه پاسخ ترامپ به این اعتراضات را مورد انتقاد قرار دادند 
و درخصوص دخالت نظامی برای ســرکوب معترضان نیز 

ابراز نگرانی کردند.

مبتالیان کرونا در آمریکا به مرز 2 میلیون نفر رسیدند
شمار تلفات از 110 هزار نفر گذشت

محمدرضا مرادی
عربستان به همراه امارات و با حمایت های آمریکا و دیگر کشورهای غربی 
در 5 ســال گذشته مردم بیگناه یمن را از هوا و زمین مورد تجاوز قرار داده و 
هزاران انسان بیگناه را به خاک و خون کشیده است. در واقع محمد بن سلمان 
ولیعهد سعودی که به عنوان معمار جنگ یمن شناخته می شود با هدف مطرح 
کردن خود در هرم قدرت در عربستان و همچنین مقابله با پیشروی های انصاراهلل 
به یمن حمله کرد. شدت حمالت ائتالف سعودی در کنار محاصره مردم یمن 
باعث شده است تا گرسنگی و قحطی شدیدی در یمن روی دهد. مرکز پژوهش 
و اطالع رســانی اقتصادي یمن در گزارشــي اعالم کرده، 85 درصد )یعني ۲3 
میلیون یمني( از کل جمعیت ۲۷ میلیوني یمن با فقر دست وپنجه نرم می کنند، 
 این رقم پیش از آغاز جنگ 45 درصد بود. شدت حمالت باعث شده تا بیش از 
۲۲ میلیون یمني یعني سه نفر از هرچهار نفر به کمک های فوري نیازمند باشند. 
در این میان کودکان وضعیت به مراتب بدتري دارند. ۱۱ میلیون کودک یمني 
در وضعیت فشار جســمي و روحي زندگي می کنند. از هر ۱۰۰۰ کودک 4۲ 
نفر قبل از رســیدن به 5 سالگي می میرند و ۲3درصد کودکان به کار مشغول 
هستند. ســازمان یونیسف اعالم کرده که در هر ۱۰ دقیقه یک کودک یمني 
می میرد و 4۰۰ هزار کودک نیز دچار سوءتغذیه هستند. تخریب زیرساخت های 
یمن نیز باعث شــده ۱4 میلیون و 5۰۰ هزار نفر ازجمله 8 میلیون کودک به 
آب بهداشتي دسترسي نداشته باشند.  عالوه  بر این، ائتالف سعودی در طول 
5 سال گذشته بیش از ۲5۰ هزار حمله هوایی علیه یمن انجام داده و بیش از 
نیم میلیون موشک، بمب وخمپاره به سمت یمن شلیک کرده که شش هزار 
عدد از این بمب ها، خوشه ای بوده است؛ نتیجه این حمالت وحشیانه شهادت 
بیش از ۹۰ هزار یمنی بوده است. همچنین بر اساس برآورد گروه »کودکان را 
نجات دهید«, بالغ بر 85 هزار کودک زیر پنج سال بر اثر گرسنگی جان خود 
را از دســت داده اند که معادل روزانه ۷۷ کودک از سال ۲۰۱5 است. در واقع 
عربستان در 5 سال گذشته به هر روشی که توانسته مردم یمن را تحت فشار 

گذاشته و آنها را به شهادت رسانده است.
در شرایطی که عربستان شکست در یمن را پذیرفته و انصاراهلل یمن موفق 
شده با رونمایی از پهپادها و موشک های مدرن خود معادله نبرد را به نفع خود 
تغییر دهد و حمالت انقالبیون یمن به آرامکوی عربستان و کاخ های آل سعود، 
هراســی راهبردی بر این کشور حاکم کرده است، ریاض به دنبال آن است تا 
چهره خود را  ترمیم کند. چرا که افکار عمومی جهان اکنون آل سعود را به عنوان 
رژیمی خونریز که قاتل کودکان یمن است می شناسد. بنابراین ریاض که اکنون 
شکســت در یمن را پذیرفته ســعی دارد تا در عرصه افکار عمومی بخشی از 

پیامدهای جنگ یمن را  ترمیم کند. 
اکنون در یک اقدام مضحک و خنده دار شهر ریاض روز سه شنبه ۱3خردادماه 
میزبان نشست به اصطالح کشورهای حامی مالی یمن بود؛ در این نشست، بر 
اســاس بیانیه پایانی یک میلیارد و 3۰۰ میلیون دالر کمک مالی با مشارکت 
۱3۰ کشور و مؤسسه جمع شد. طنز تلخ ماجرا این است که کشورهایی که قاتل 
کودکان یمن هستند اکنون از وعده اعطای کمک های مالی به یمن خبر داده اند. 
آمریکا، انگلیس، آلمان و اتحادیه اروپا که بزرگ ترین حامیان تسلیحاتی عربستان 
در جنگ یمن بوده اند وعده بیشترین کمک ها به مردم جنگ زده یمن را داده اند. 
در واقع اقدام ائتالف ســعودی و حامیان این ائتالف در غرب برای اعطای 
کمک هــای مالی به مردم یمــن یک اقدام دروغین و با هــدف انحراف افکار 
عمومی از نقش این کشــورها در جنایت علیه مردم یمن اســت. این ائتالف 
اگر به دنبال کمک به یمن اســت باید در درجــه اول آتش بس دائمی در یمن 
اعمال کند و محاصره غیرانســانی علیه مردم یمن را پایان دهد. عالوه  بر این، 
در شــرایطی که یمن نیز با شیوع گســترده ویروس کرونا مواجه شده ائتالف 
ســعودی باید بمباران مردم یمن را پایان دهد. هم اکنون بمباران مردم یمن 
همچنان ادامه دارد، محاصره شــدیدتر از قبل اعمال می شــود و روزانه شمار 
زیــادی از مردم یمن به دلیل محاصره و توقیف کمک های انســانی به یمن به 
کرونا مبتال می شــوند. کنفرانس کمک به مردم یمن که در ریاض برگزار شد 
آنچنان دروغین بوده که حتی امارات به عنوان حامی  اصلی عربســتان در یمن 
نیز در آن شــرکت نکرده اســت. دروغ ها و  ترفندهای ریاض برای فریب افکار 
 عمومی آنچنان نخ نما شــده که به اقدام اخیر ریاض باید لفظ »سیرک« داد تا 

»نشست کشورهای حامی  مالی یمن«.

افتتاح اولین رستوران صهیونیست ها در امارات!
فلسطین: اعراب شکست می خورند

جو بایدن رقیب ترامپ در انتخابات 2020 شد
وکیــل انتخاباتی برای کســب نامــزدی نهایی حزب 

دموکرات ها را تضمین کند.
ســاعتی بعد از به حد نصاب رسیدن آرای وکالی 
انتخاباتی بایــدن برای تعیین او به عنوان نامزد حزب 
دموکرات، ترامپ طــی توئیتی، بایدن را هدف حمله 
لفظــی خود قرار  داد. او به توئیت »مالک اوباما« برادر 
ناتنی رئیس جمهور سابق آمریکا علیه بایدن ، واکنش 
نشان داد و احتمال ریاست جمهوری بایدن را به سخره 
گرفت. برادر ناتنی »باراک اوباما« که ساکن کنیا است، 
طی پیامی توئیتری، اظهارات بایدن در پاسخ به سؤالی 
درباره اتهام های مطرح شده علیه او در قبال آزار جنسی 
زنان را منتشــر کرده و او را برای ریاســت جمهوری، 
»ناالیق« خوانده بود. برادر باراک اوباما نوشــت: »اوه 
خدای من! این دیگر چه کوفتیه! آیا شــما می توانید 
تصورش را بکنید که بایدن رئیس جمهور ایاالت متحده 

بشــود؟ او نمی تواند جواب یک سؤال ساده را بدهد«.
طبق گزارش روزنامه انگلیسی »گاردین«، کسب نامزدی 
حزب دموکرات  برای ورود به رقابت های اصلی انتخابات 
ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا، در شرایطی صورت 
گرفته است که آمریکا با بحران بیماری همه گیر کرونا، 
افزایش بیکاری و موجی از اعتراضات سراســری علیه 
 نژادپرستی و خشونت و وحشیگری پلیس این کشور 

رو به رو است. 
بر اســاس گزارش گاردین، اکثر نظرسنجی هایی 
که اخیراً صورت گرفته، نشــان می دهد که بایدن در 
مقایسه با ترامپ، در شماری از ایاالت کلیدی پیش تر 
است. نتایج نظرســنجی پایگاه خبری هیل نیز نشان 
می دهد همزمان با گســترش اعتراضــات در آمریکا، 
میزان محبوبیت ترامپ با کاهشــی ۶ درصدی، به 44 

درصد رسیده است.


