
گزارش

اعتراض های مردمی به ساختار نژادپرست حاکم بر آمریکا 
در حالی ادامه دارد که، قتل »ریش��ارد بروکس« جوان ۲۷ 
س��اله سیاه پوس��ت س��اکن »آتالنتا« مرکز ایالت جورجیا 
توس��ط پلیس آمریکا، تظاهرات مردم خشمگین این ایالت 

علیه خشونت های نژادپرستانه را در پی داشت.
در حالی که هنوز تظاهرات علیه قتل »جورج فلوید« س��یاه 
پوس��ت آمریکایی که چندی قبل به دست ماموران پلیس 
ش��هر »مینیاپولیس« کشته شد ادامه دارد، قتل یک سیاه 

پوست دیگر در این کشور خبرساز شده است.
به نوش��ته ش��بکه ای بی س��ی نی��وز، معترض��ان به قتل 
»ریش��ارد بروکس« جوان ۲۷ ساله سیاه پوست آمریکایی 
در خیابان ه��ای آتالنت��ا پایتخت ایال��ت جورجیا تظاهرات 
اعتراضی برپا کردند.معترضان در این ش��هر تجمع خود را 
در نزدیکی رس��توران فس��ت فود »وندی« واقع در آتالنتا 
شروع کردند جایی که بروکس در آنجا هدف شلیک پلیس 
قرار گرفت و در نهایت جان داد.به گزارش شبکه سی ان ان، 
بنا بر گفته س��خنگوی پلیس آتالنتا مامور پلیس��ی که به 
ریش��ارد بروکس ش��لیک کرد و باعث مرگ او شد، از کار 
برکنار ش��د و به مامور دومی که در صحنه درگیری حضور 
داشت، وظایف اداری محول شد.سخنگوی پلیس آتالنتا از 
بازداش��ت حداقل ۳۶ نفر از معترضان در جریان اعتراضات 

به قتل ریشارد بروکس در این شهر خبر داد.
نیروهای امنیتی و پلیس آتالنتا ضمن دس��تگیری تعدادی 

از معترض��ان، از گاز اش��ک آور ب��رای متفرق ک��ردن آنها 
اس��تفاده کردند. همچنین بلومبرگ نوش��ت هفته گذشته 
ب��رای س��رکوب معترضان ب��ه نیرو های ارت��ش آمریکا که 
خارج از واش��نگتن مستقر ش��ده بودند، سرنیزه داده شده 
بود.پایگاه اینترنتی آمریکایی بلومبرگ در گزارش��ی نوشت 
نام��ه مقامات پنتاگ��ون از آن حکایت دارد ک��ه در اختیار 
نیرو های ارتش که هفته گذش��ته خارج واش��نگتن مستقر 
ش��ده بودند، س��رنیزه و مهمات گرم قرار داده شده بود.در 
نامه مارک اس��پر، وزیر دفاع، و مارک میلی، رئیس س��تاد 
مش��ترک ارتش، که تاریخ آن ۱۰ ژوئن اس��ت، آمده است: 
در هیچ زمانی س��الح ها پر و آماده ش��لیک نش��دند، اما به 
منظور ایجاد آمادگی برای شرکت در عملیات احتمالی در 
حالت آماده باش، فرمانده گارد قدیمی دس��تور داد سرنیزه 

و میزان محدودی مهمات در اختیار نیرو ها قرار بگیرد. 
خب��ر دیگر از آمریکا آنکه رفتاره��ای عجیب رئیس جمهور 
آمریکا در سخنرانی دیروزش در دانشگاه نظامی در منطقه 
»وس��ت پوینت« واکنش های زی��ادی را در فضای مجازی 
درب��اره وضع س��المتی وی برانگیخته اس��ت. بس��یاری از 
کارب��ران فضای مجازی به رفتاره��ای دیروز رئیس جمهور 
آمریکا در س��خنرانی اش در دانش��گاه نظامی این کشور در 
»وس��ت پوینت« ایالت نیویورک واکنش نشان دادند.یکی 
از رفتارهای وی که به گمانه زنی ها درباره س��المت »رو به 
زوال وی« دامن زده، اس��تفاده از دو دست برای برداشتن 

لیوان آب حین سخنرانی بود. در پایان سخنرانی هم ترامپ 
پلکان را با دقت خیلی زیاد، بس��یار بیش از حد نیاز، پایین 

آمد.
در همین حال س��رویس مخفی آمریکا ادعای خود درباره 
عدم استفاده از گاز اشک آور و گاز فلفل علیه معترضان در 
مقابل کاخ س��فید را پس گرفت. با ش��دت گرفتن انتقادها 
درباره توسل به خشونت برای سرکوب کردن معترضان به 
قتل نژادپرس��تانه »جورج فلوید«، س��رویس مخفی آمریکا 
س��رکوب معترضان با استفاده از اس��پری فلفل در جریان 

بازدید جنجالی رئیس جمهور از یک کلیسا را تایید کرد. 

بازداشت مجازات اعتراض به نژادپرستی در انگلیس 
در همی��ن ح��ال در انگلیس نی��ز س��رکوب معترضان به 
نژادپرستی ش��دت گرفته است چنانکه نمایندگان پارلمان 

انگلیس طرحی ارائه کرده اند که براس��اس آن، معترضانی 
که دس��ت به تخریب بنا های یادبود بزنند با مجازات حبس 

حتی تا ده سال مواجه خواهند شد.
تلگراف با انتشار این خبر نوشت گفته می شود طرح پیگرد 
قانونی کس��انی که بنا ه��ای یادبود را تخری��ب می کنند از 
سوی وزیر دادگس��تری، وزیر کشور و دادستان کل مطرح 
ش��ده است. به نوشته این رسانه، مذاکرات در این خصوص 
پس از آن آغاز شد که ۱۲۵ نماینده محافظه کار پارلمان از 
ط��رح تخریب بنا های یادبود جنگ که هرگونه بی احترامی 
به آن ها را غیرقانون��ی قلمداد می کند،  حمایت کردند.این 
طرح قرار اس��ت ۲۳ ژوئ��ن در مجلس عوام مطرح ش��ود. 
نماین��دگان پارلمان انگلیس پس از آن ای��ن طرح را ارائه 
کردن��د که مجس��مه چرچیل در می��دان پارلمان لندن به 

دست معترضان ضد نژادپرستی به زمین کشیده شد.

علی تتماج

لبن��ان طی روزهای اخیر  ش��اهد تظاهرات و 
درگیری میان معترض��ان و نیروهای امنیتی 
در بی��روت و طرابلس بوده ک��ه دهها زخمی 
و بازداش��تی ب��ر جای گذاش��ته اس��ت. این 
اعتراض ه��ا در حالی آغاز ش��ده که ۱۷ اکتبر 
۲۰۱9 نخس��تین نش��انه های اعتراض��ات در 
لبنان ش��کل گرفت. این اعتراض��ات به بهانه 
شرایط وخیم اقتصادی و فساد مقامات دولتی 
پس از سقوط ارزش لیره لبنان در مقابل دالر 
آمریکا و کاهش ۷۰ درصدی ارزش پول ملی 
این کش��ور ش��کل گرفته بود.این اعتراضات 
رفته رفته از بیروت به دیگر بخش های لبنان 
تس��ری پیدا کرد و به زودی کل این کش��ور 
درگیر اعتراض و اغتشاشات خشونت بار شد. 
نکته قابل توجه آن اس��ت که همزمان با این 
ناآرامی ها، استعفای س��عد حریری به عنوان 
نخس��ت وزیر لبنان با تحریک رژیم سعودی 

و آمری��کا بر وخامت اوض��اع افزود و عالوه بر 
بحران اقتصادی بحران سیاسی نیز دستمایه 

اعتراضات گسترده تر شد.
هر چند که عنوان می شد که این اعتراض ها 
جنبه مردمی دارد اما همزمان با ش��کل گیری 
اعتراض��ات اقتص��ادی و معیش��تی در لبنان، 
آمری��کا نیز از فرصت پیش آمده برای دخالت 
در امور داخلی این کش��ور بهره برد. اظهارات  
آمریکایی ه��ا از جمل��ه  مای��ک پمپئ��و وزیر 
امور خارجه مبنی ب��ر اینکه مردم لبنان باید 
میان گرس��نگی و رفاه  یکی را انتخاب کنند 
. همزم��ان نیز آمریکا اق��دام به اعمال تحریم 
علی��ه بخش های اقتص��ادی لبنان ب��ه بهانه 
مقابل��ه با ح��زب اهلل کرد که حلق��ه تکمیلی 
آن را نی��ز حمای��ت از رئیس بان��ک مرکزی 
لبنان تشکیل می دهد که دارای پرونده ای نه 

چندان مطلوب است. 
دور دوم این اعتراضات در سال جدید میالدی 
در مقابل بانک مرکزی لبنان آغاز شد. این بار 
تظاهرات با ورود آش��وبگران مرحله جدیدی 
را تجرب��ه کرد و به تخریب ام��وال عمومی و 
ش��خصی در طول اعتراضات منجر شد. نکته 

مه��م  رویکردهای س��اختار ش��کنانه در این 
اعتراض ها بود بگون��ه ای که این اعتراضات با 
انتشار ویدیویی که در آن به یکی از همسران 
پیامبر اکرم)ص( بی احترامی ش��ده بود ابعاد 
جدیدی به خود گرفت. ویدئویی که با واکنش 
س��خت حزب اهلل و نبیه بری رئیس پارلمان از 
جنب��ش امل روبرو ش��د.حزب اهلل در واکنش 
به ش��عارهای هنجارش��کنانه قومی و مذهبی 
برخ��ی معترضان نس��بت به تالش ه��ا برای 
فتنه انگیزی هش��دار داد. نکته آنکه؛ در میان 
ش��عارهای معترضان، برخی افراد خواس��تار 
خلع س��الح حزب اهلل ش��دند، که این مسئله 
نش��ان از هدفمندی این ناآرامی ها دارد. آنچه 
بیش از هر چیز بر ابهامات این پرونده افزوده 
اس��ت، نوع مواضع برخی جریان های سیاسی 
از جمله المس��تقل با وابس��تگی به سعودی و 
آمریکاس��ت که نقش محرک را ایفا می کنند. 
به هر تقدیر ائتالف��ی از درون و بیرون لبنان 
علیه یکپارچگی این کش��ور و سالح مقاومت 
دست به دامان آشوب شده اند تا سوار بر موج 
ناآرامی، تس��لیم ش��دن لبنان به س��عودی و 

صهیونیست ها را رقم زنند. 
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در واکنش به تحرکات داخلی و خارجی برای خارج سازی 
حشدالشعبی از ساختار امنیتی عراق، سخنگوی فرمانده 
کل نیروهای مسلح عراق ضمن تمجید از نقش نیروهای 
الحش��د الشعبی در مبارزه با داعش، تأکید کرد که نقش 

این نیروها در آزادسازی موصل بسیار برجسته بود.
»یحیی رسول« سخنگوی مصطفی الکاظمی فرمانده کل 
نیروهای مسلح عراق و نخست وزیر این کشور، از نیروهای 

سازمان الحش��د الشعبی )بسیج مردمی( تمجید کرد.رسول در گفت وگو با 
ش��بکه »العراقیه« گفت: »الحشد الش��عبی معموال در نبردهای آزادسازی 
]خاک عراق[ از دست گروه تروریستی داعش، دشوارترین محورها را انتخاب 
می کرد«.پایگاه خبری الحشد به نقل از این فرمانده عراقی گفت: »در نبرد 
آزادسازی موصل که از نظر جغرافیایی، به صعب العبور بودن معروف است، 
الحشد الش��عبی، در مناطق بیابانی مستقر بود«.وی گفت که نقش الحشد 
الش��عبی در جریان آزادسازی موصل »بس��یار برجسته« بود؛ زیرا نیروهای 
الحشد، عامل مقابله با داعش و حمایت از سایر نیروهای عراقی بودند. رسول 
با بیان اینکه الحشد در آزادسازی موصل موفق شد، مسیرهای امدادرسانی 
داعش را قطع کند، خاطر نش��ان کرد: »الحش��د الشعبی حامی و پشتیبان 

قدرتمند نیروهای امنیتی است و ما همیشه بر آن تأکید داریم«.
در همین حال  »سعد الکعبی« تحلیلگر سیاسی عراق گفت که توصیه های 
کنگره آمریکا برای تحریم برخی ش��خصیت های سیاسی و جهادی عراق با 
برگزاری نشست های بغداد و واشنگتن برای بررسی حضور نظامیان آمریکا 
در عراق، همزمان ش��د.الکعبی در مصاحبه با وبگاه »المعلومه« تصریح کرد 
ک��ه هدف از این توصیه های کنگره، اعمال فش��ار و تهدید برای هدف قرار 

دادن نظام سیاس��ی عراق ب��ا هدف تحقق منافع آمریکا و 
عقب نش��ینی عراق از موضع خود در خصوص باقی ماندن 

نظامیان آمریکایی در خاک این کشور است.
از س��وی دیگر حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق در 
پیامی به مناس��بت ششمین س��الگرد صدور فتوای جهاد 
کفایی مرجعیت که به تشکیل الحشدالشعبی منجر شد، 
ب��ر اهمیت صدور این فتوا تاکید کرد. عمار حکیم، رئیس 
جریان حکمت ملی در پیامی به مناس��بت شش��مین سالگرد صدور فتوای 
مرجعیت عراق مبنی بر تش��کیل بسیج مردمی اعالم کرد که این فتوا مانع 
از فروپاشی عراق به دست تروریست ها شد. همچنین عامری رئیس ائتالف 
الفتح عراق در سالروز صدور فتوای جهاد کفایی مرجعیت و تاسیس الحشد 
الشعبی، با اشاره به اینکه حمایت های ایران در مبارزه با داعش را نمی توان 

فراموش کرد، گفت، اگر این فتوا نبود، دیگر عراقی وجود نداشت.
از سوی دیگر مشاور امنیت ملی عراق با تأکید بر اینکه مرجعیت پدر معنوی 
الحشد الشعبی است گفت که دستور تشکیل هیئتی صادر شده که مسئول، 
مش��اوره، بررس��ی و طراحی اقدامات مربوط به توسعه دامنه فعالیت الحشد 
الش��عبی خواهد بود. »فالح الفیاض« مش��اور امنیت ملی و رئیس س��ازمان 
»الحشد الش��عبی« )بس��یج مردمی( عراق تأکید کرد که حقوق مربوط به 
نیروهای سازمان، بر اساس، قانون نظامی پرداخت خواهد شد، نه طبق قانون 
ادغام. الفیاض در گفت وگو با پایگاه خبری الحش��د به مناس��بت شش��مین 
س��الگرد صدور جهاد کفائی و تشکیل الحشد تصریح کرد: »الحشد الشعبی 
نیاز دارد که خود را مجددا بسازد و مهمترین اصلی که باید در تعیین ساختار 

نهایی الحشد در نظر بگیریم، نظر مرجعیت است«. 

آمریکا دارای بحران عمیق داخلی است
رئی��س جمهور روس��یه در اولین واکنش خود ب��ه اعتراضات در آمریکا 
تاکید کرد که مشکل سیستم سیاسی آمریکا این است که احزاب منافع 

خود را باالتر از منافع مردم و جامعه قرار داده اند.
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری روسیه در یک مصاحبه به تحوالت 
و اعتراضات ضدنژادپرس��تی در ایاالت متحده آمریکا واکنش نشان داد.   
پوتی��ن تاکید کرد که اعتراضات و آش��وبها در آمریکا نش��انه بحران عمیق 
داخلی در این کش��ور اس��ت. وی با اش��اره به اینکه این بحران از مدتها قبل از 
ریاس��ت جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا وجود داشته است افزود: آنچه اکنون 

در آمریکا رخ می دهد تجلی بحران عمیق داخلی این کشور است. 
پوتین گفت، من سعی می کنم درباره آنچه که در کشورهای دیگر اتفاق می افتد 

احتیاط کنم یا اصال اظهار نظر نکنم. 

ترور علمای دین توطئه ای علیه مردم افغانستان 
حامد کرزی ترور علمای دین در افغانس��تان را دسیس��ه ای آشکار علیه 

مردم این کشور و تالش های صلح خواند.
»حامد کرزی« رئیس جمهور پیش��ین افغانس��تان در واکنش به ترور 
مولوی عین اهلل خلیانی خطیب مس��جدی در شهرستان چاه آب والیت 
تخار، گفت که ترور علمای دین، دسیسه ای آشکار علیه مردم افغانستان 
و تالش های صلح است.کرزی در بیانیه ای حمله به مولوی عین اهلل خلیانی 
خطیب مس��جد جامع والیت تخار، که منجر به شهادت وی شد، را محکوم کرد 
و گفت: افزایش قتل های هدفمند و به خصوص ترور علمای دینی در افغانس��تان 
نگران کننده بوده و این دسیسه ای آشکار علیه مردم افغانستان و تالش های صلح 
در این کشور است. وی از مردم افغانستان خواست تا با آگاهی و اتفاق کامل در 

مقابل این دسائس ایستاد گی کنند.

افزایش بودجه دفاعی پاکستان 
ارتش پاکس��تان سال گذشته به رغم اوج تنش های سیاسی و نظامی با 
هند، به دلیل مشکالت معیشتی داوطلبانه از افزایش هزینه های دفاعی 
خ��ود صرف نظر کرده بود، اما در س��ال جدید مالی بودجه نظامی این 
کش��ور بیش از ۱۱ درصد نس��بت به سال گذشته افزایش یافت،. دولت 
"عمران خان" نخس��ت وزیر پاکس��تان پیش از ارائ��ه الیحه بودجه اعالم 
کرده بود که میزان بودجه نظامی این کش��ور به دلیل مش��کالت اقتصادی 
ناش��ی از ش��یوع ویروس کووید-۱9 تغییر نخواهد اما براس��اس داده های رسمی 
دولت اس��الم آباد بودجه آتی نیروهای مسلح پاکستان ۱۲۸9 میلیارد روپیه مقرر 
ش��ده است. الزم به ذکر است که پاکس��تان و هند هر دو دارای چندین کالهک 
هس��ته ای هستند. این دو کشور معاهده منع گس��ترش سالح های اتمی )ان پی 

تی( را امضا نکرده اند و همچنان در وضعیت جنگی قرار دارند.

 سوریه: س��اکنان شهرک "بزاعة" واقع در حومه 
ش��هر "الباب" س��وریه در اعتراض به رایج ش��دن 
اجب��اری واحد پول ترکیه در داد و س��تدهای این 
منطقه تظاهرات کردند.منابعی در ش��هرک "بزاعة" 
واقع در حومه ش��مال شرقی ش��هر "الباب" اعالم 
کردن��د که س��اکنان این ش��هرک تظاهراتی را در 
اعت��راض به اجباری ش��دن دادو س��تد تنها با لیر 

ترکیه به راه انداختند.

 لبن�ان: رئی��س تجم��ع وحدت اس��المی لبنان 
در واکنش ب��ه اقدامات خرابکاران��ه برخی گروه ها 
در خیابان ه��ای بیروت اظهار داش��ت ک��ه اینگونه 
اقدامات هیچ توجیهی ندارد و غیر قابل قبول است.
عمر عبدالقادرغندور« رئیس تجمع وحدت اسالمی 
لبنان در بیانیه ای گفت که س��وزاندن و شکس��تن 
ام��وال عمومی و خصوصی و درگی��ری با نیروهای 
امنیتی بیروت غیرقابل توجیه است و این اقدامات 

غیرقانونی هستند. 

 کویت: »احمد ناصر محمد الصباح« وزیر خارجه 
کویت وارد بغداد ش��د و در فرودگاه این شهر مورد 
استقبال مقامات عراقی قرار گرفت.»احمدالصحاف« 
سخنگوی وزارت خارجه عراق در این باره گفت که 
»محمد الصباح« قرار است در این سفر با »مصطفی 
الکاظمی« نخست وزیر، »محمد الحلبوسی« رئیس 
پارلمان و »فؤاد حس��ین« وزیر خارجه جدید عراق 

گفت و گو کند.

خشم و هیاهو درآتالنتا
قتل جوان سیاه پوست بدست پلیس آمریکا  اعتراضات ضد نژادپرستی را تشدد کرد

الحشد الشعبی پشتیبان قدرتمند نیروهای امنیتی عراق


