
 عراق: جنبش مقاومت اسالمی نَُجباء پس از اعالم 
تصمیم صهیونیست ها برای اشغال بخش های دیگری 
از خاک فلس��طین به سرزمین های تحت اشغال، پیام 
تازه ای برای این رژیم در خاک فلس��طین ارسال کرد. 
اعض��ای دفتر نمایندگی النجب��اء، تصاویر فرماندهان 
ارشد مقاومت، شهیدان »س��پهبد قاسم سلیمانی«، 
»عماد مغنیه«، »ابومهدی المهندس«، »بهاء ابوالعطاء« 
و »احمد الجعبری« را با بالون های کوچک از مبدأ بافت 

جنگلی شهر غزه به سوی مواضع اسرائیل فرستادند.

 کره ش�مالی: کره شمالی اعالم کرد در صورتی 
ک��ه کره جنوبی مانع از ادام��ه تبلیغات منفی علیه 
کی��م جونگ اون نش��ود، دفتر ارتباط��ی میان دو 
کره را می بندد.کره ش��مالی بار دیگ��ر تهدید کرد 
در صورتی که س��ئول مانع از آن نش��ود که فعاالن 
بروشور ها بر ضد رهبر این کشور را از آن سوی مرز 
به کره ش��مالی بفرستند، دفتر ارتباطی خود با کره 

جنوبی را تعطیل خواهد کرد.

 کانادا: اقدام جاس��تین ترودو جدید نخست وزیر 
کانادا در ش��رکت در اعتراضات ضد نژادپرس��تی و 
زان��و زدن به یاد »جورج فلوید«، س��ریعا با واکنش 
منفی مردم این کش��ور در رس��انه های اجتماعی 
مواجه ش��د.دلیل اعتراض مردم کانادا به این اقدام 
ترودو آن اس��ت که در سال گذشته عکسی از وی 
در رس��انه ها منتشر شد که وی در آن پوست خود 
را تیره کرده ب��ود. در فرهنگ کانادا این اقدام یک 

حرکت نژادپرستانه محسوب می شود. 

گزارش

مردم آمریکا با برگزاری تظاهرات گس��ترده در واش��نگتن 
و بس��یاری از ش��هرها در حالی  به اعتراضات خود بر ضد 
نژادپرس��تی در این کشور ادامه می دهند که در بسیاری از 
کش��ورها نیز علیه نژادپرستی سرمایه داری حاکم بر آمریکا 

تظاهرات برگزار شد. 
انتش��ار تصاویر ویدئویی از مرگ جورج فلوید، سیاه پوست 
آمریکایی، به دس��ت پلیس آمریکا موجی از اعتراض را در 
این کشور برانگیخته اس��ت. این تصاویر نشان می دهد که 
جورج فلوید در نتیجه رفتار خش��ونت بار پلیس جان خود 
را از دس��ت می ده��د. او پیش از م��رگ از مامور پلیس که 
زانویش را روی گردن او فشار می داد، خواسته بود که به او 
اجازه تنفس بدهد. در حالی که در اعتراضات به نژادپرستی 
در آمریکا در برخی نقاط این کشور، پلیس برخوردی خشن 

با معترضان داشته است، مردم آمریکا به اعتراضات خود بر 
ضد نژادپرستی در این کشور ادامه دادند.

دیروز همچنین پایتخت آمریکا برای برگزاری تظاهرات بی 
سابقه در اعتراض به قتل فلوید برگزار شد که با ورود نیروهای 
امنیتی به خش��ونت کشیده شد. 66 کارشناس سازمان ملل 
با انتش��ار بیانی��ه ای اعتراضات مردم آمریکا را واکنش��ی به 
نژادپرستی سازمان یافته توصیف کرده و درخصوص دخالت 
احتمالی نیروهای نظامی برای سرکوب تظاهرات ابراز نگرانی 

کردند. در این بیانیه  آمده است: »این خیزش ملی، اعتراضی 
علیه نژادپرس��تی سازمان یافته است که خشونت های نژادی 
تحت حمایت دولت را موجب می ش��ود و آن ها را از مجازات 
مع��اف می کند«.این کارشناس��ان س��ازمان ملل نوش��تند: 
»اعتراضاتی که جهان شاهد آن است، رد نابرابری های نژادی 
بنیادین و تبعیضی اس��ت که به مش��خصه ای برای زندگی 
سیاه پوس��تان و دیگر رنگین پوس��تان آمریکا است«. در این 
میان با افزایش خشونت نیروهای امنیتی در اقدامی تبلیغاتی 

برای کاهش اعترا ض های نهادهای حقوق بش��ری دادگاهی 
در ش��هر دنور آمری��کا با صدور حکمی به پلیس این ش��هر 
دس��تور داد به استفاده از گاز اش��ک آور و گلوله پالستیکی 

علیه معترضان خاتمه دهد.
الزم ب��ه ذکر اس��ت در پی مقابله رئیس جمه��ور آمریکا با 
اعتراضات ضدنژادپرس��تی در این کش��ور، محبوبیت او در 
میان ش��هروندان این کش��ور 6 درصد کاهش یافت.نتایج 
نظرس��نجی یک رس��انه آمریکایی بعد از اعتراضات به قتل 
»ج��ورج فلوید«، نش��ان می دهند ک��ه 74 درصد از مردم 
ایاالت متحده بر این عقیده اند که در این کشور بی عدالتی 
نژادی وجود دارد.به نوشته ای بی سی نیوز، این نظرسنجی 
نشان می دهد که این آمار نسبت به شش سال گذشته بعد 

از حوادث مشابهی 30 درصد افزایش داشته است.  

علی تتماج 

آمری��کا طی روزه��ای اخیر صحنه اعترا ض ه��ای خیابانی 
اس��ت که البت��ه با دخالت پلیس و گارد ملی به خش��ونت 
کشیده شده است. هر چند که گفته می شود شعله های این 
اعتراض ها را قتل یک س��یاه پوست به دست پلیس سفید 
پوس��ت افروخته است اما نگاهی ریشه ای به شعارها و روند 
تحوالت نشان می دهد که این اعتراض ها بسیار عمیق تر و 
ریش��ه دارتر از اعتراض به قتل یک س��یاه پوست به دست 

پلیس اس��ت و ماهیت آن را در نژادپرس��تی سیستماتیک 
حاکم بر ساختار آمریکا می توان جستجو کرد. نژادپرستی 
که بعدی از آن نقش گس��ترده حقوق سیاه پوستان است و 
بخش��ی از آن را نیز در تبعیضات جاری در حاکمیت نظام 
س��رمایه داری بر آمریکا می توان جس��تجو کرد. نظامی که 
در آن یک درصد س��رمایه دار برخوردار از حاصل دسترنج 
99 درصد جامعه اس��ت.بر این اس��اس ای��ن اعتراض ها را 
نمی ت��وان صرف اعتراض ب��ه پلیس و ی��ا عمکلرد رییس 
جمهور ترامپ دانس��ت بلکه باید اعتراض به کل س��اختار 
س��رمایه داری حاکم بر این کش��ور دانست که در قالب دو 
حزب دموک��رات و جمهوریخواه نمود یافته اس��ت. اما در 
کنار این مباحث یک نکته قابل توجه وجود دارد و آن نوع 
واکنش ترامپ به این اعتراض هاس��ت. کلید واژگان ترامپ 

بر چند اصل اس��توار است از جمله اس��تفاده از قوه قهریه 
برای س��رکوب اعتراض ها، نس��بت دادن وضعیت بحرانی 
ب��ه عملک��رد دموکرات ها و برخی اتهام��ات مبنی بر نقش 
خارجی در این اعتراض ها است. این سوال مطرح است که 
چرا ترامپ به جای آرام کردن فضا به آتش بحران می دهد؟ 
نگاهی ریشه ای به وضعیت ترامپ در آستانه انتخابات نشان 
می دهد که به دلیل ناتوانی در رفع بحران کرونا، اس��تمرار 
و تشدید چالشهای اقتصادی و نیز عدم دستاوردهای قابل 
توجه در سیاس��ت خارجی ترامپ با ش��رایط سختی برای 
انتخابات مواجه است. دولتمردان سابق آمریکا نظیر اوباما و 
بوش در دور دوم انتخابات برای کسب رای به ایجاد فضای 
امنیتی روی می آوردند که محور آن را ایجاد جنگ خارجی 
تش��کیل می داد. نکته مهم آن است که ترامپ توان جنگ 

خارجی را ندارد لذا س��عی دارد با کشاندن کشور به جنگ 
داخل��ی ضمن جلوگیری از کارهای انتخاباتی دموکرات ها 
با ایجاد فضای وحش��ت تکرار ریاست جمهوری اش را رقم 
زن��د. به عبارتی ترام��پ به دنبال بهره گی��ری از وضعیت 
بحران��ی ایجاد ش��ده در اهداف انتخاباتی اس��ت در حالی 
که دموکرات ها نیز با برجس��ته س��ازی نژادپرستی ترامپ 
به دنبال بهره گیری از فضای کنونی آمریکا برای انتخابات 
هس��تند. به هر تقدیر می توان گفت آنچه اکنون در آمریکا 
در جریان اس��ت در حالی رسوایی حقوق بشری آمریکا را 
شدت بخشیده که در الیه های زیرین آن تزلزل در ساختار 
سیاس��ی آمریکا را نیز می توان مشاهده کرد که وارد شدن 
س��ناریو بحران س��ازی برای اهداف انتخابات��ی  از خارج به 

درون مرزهای آمریکا گواهی بر این تزلزل است. 

یادداشت

ترامپ و الگوی جنگ داخلی 
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هشدار درباره طرح های مشکوک رژیم صهیونیستی
»عاط��ف طراون��ه« رئیس مجل��س نماین��دگان اردن و رئی��س اتحادیه 
پارلمان ه��ای عربی درباره طرح های مش��کوک رژیم صهیونیس��تی برای 
اش��غال باقی مانده اراضی فلسطینی هش��دار داد. طراونه در بیانیه ای به 
مناس��بت پنجاه و سومین سالروز یوم النکس��ة )روز شکست( مصادف با 
پنج ژوئن ۱967 تأکید کرد که رژیم اش��غالگر همچنان به وحشیانه ترین 
شیوه های نژادپرستانه، جنایتکارانه و تروریستی علیه ملت فلسطین در جهانی 
که در سایه جانبداری آمریکا و نقض قوانین بین المللی قرار دارد، افتخار می کند. 
یوم النکسة یا )روز شکست( مربوط به پنج ژوئن ۱967 و شکست کشورهای عربی 
در جنگ 6 روزه در برابر رژیم صهیونیس��تی است طراونه تصریح کرد که اتحادیه 
پارلمان های عربی می داند که هدف از طرح های مشکوک اسرائیل ناکام گذاشتن 

مقاومت ملت فلسطین و توان امت برای مقابله با طرح های استعماری است.

یمن در بدترین شرایط ممکن
س��ازمان ملل متحد اعالم کرد یمن با توجه به ش��یوع بیماری کرونا و 
انتش��ار ویروس کووید-۱9 در اس��تان های مختلف این کشور، در حال 
حاضر در بدترین ش��رایط ممکن قرار دارد.میانگین آمار مرگ و میر بر 
اث��ر بیم��اری کرونا در یمن به ۲0 درصد از ش��مار مبتالیان به ویروس 
کووید-۱9 رس��یده است. این در حالی است که میانگین جهانی مرگ و 
میر بر اثر کرونا به 7 درصد می رسد. »لیزا گراندی« هماهنگ کننده سازمان 
مل در امور بشردوس��تانه در کشور یمن در گفتگو با شبکه »سی ان ان« تصریح 
کرد: ما هم اکنون در یمن شاهد بدترین اوضاع ممکن هستیم.وی افزود: خدمات 
بهداش��ت عمومی در ۱۸9 بیمارس��تان از 369 بیمارستان در یمن در طول سه 
هفته آینده کم کم متوقف خواهد ش��د، حمایت ها و کمک های غذایی برای ۲.۵ 

میلیون کودک گرسنه نیز در ۸ تا ۱0 هفته آینده متوقف خواهد شد.

پیام آیت اهلل سیستانی در پی شیوع کرونا 
دفتر آیت اهلل سیس��تانی، مرجع عالی قدر ش��یعیان عراق، در پی شیوع 
گسترده کرونا در عراق با انتشار پیامی خطاب به مردم این کشور، آن ها 
را به رعایت اصول بهداشتی و توصیه های کارشناسان برای عبور از این 
مرحله سخت دعوت کرد.در این پیام آمده است: »خطاب به همه مردم 
عراق، در این روز های س��خت که ش��مار مبتالیان ب��ه کرونا به طور بی 
س��ابقه ای در مناطق مختلف، به ویژه در بغداد، افزایش یافته است بار دیگر 
از ش��ما می خواهیم بیش��تر احتیاط کنید و بر لزوم توجه به دستورات پیشگیری 
تاکید می کنیم که طرف های ذیربط به آن سفارش می کنند.«در این بیانیه تاکید 
شده اس��ت: »مسئولیت جلوگیری از شیوع گس��ترده این بیماری بر عهده همه 
ش��هروندان و مسئوالن است و همه باید این مسئولیت بزرگ را عهده دار شده و 

برای عبور از این مرحله سخت با کمترین تلفات و پیامد ها همکاری کنند.« 

تداوم اعتراض ها  به نقض سیستماتیک حقوق سیاه پوستان توسط ساختار حاکم بر آمریکا 

طغیان سراسری علیه نژادپرستی سرمایه داری 

 VIN:

 ***  

—


