
فرامرز اصغری 

آمری��کا ط��ی هفته های اخیر ب��ا موج��ی از اعتراض های 
مردمی به حاکمیت ساختار نژادپرست بر این کشور همراه 
اس��ت که البت��ه با دخالت گس��ترده گارد ملی و نیروهای 
امنیتی به س��رکوب و خشونت کشیده شده است. بحرانی 
ک��ه ابعاد دیگ��ری از وضعیت بحرانی حقوق بش��ر و آنچه 
در الی��ه ه��ای زیرین جامع��ه آمریکای مدع��ی عدالت و 
حقوق برابر انس��ان ها را آشکار می س��ازد. حلقه تکمیلی 
این بحران، وضعیت نابس��امان کرونا در این کش��ور است 

ک��ه نام آمریکا را در ردی��ف اول قربانیان کرونا و آمریکا را 
مح��ور ناتوانی در مقابله با کرونا قرار داده اس��ت. در کنار 
آنچه در خیابان های آمریکا در جریان است یک نکته قابل 
توج��ه وجود دارد  و آن نوع واکنش جریان های سیاس��ی 

دموکرات  و جمهوریخواه به این وضعیت است. 
در یک س��وی معادله  ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت: 
اگر در انتخابات امسال از دموکرات ها شکست بخورد، تمام 
شهر های آمریکا دچار هرج ومرج شده و اقتصاد این کشور با 
رشد منفی عظیمی مواجه خواهد شد. دونالد ترامپ گفت، 
اگر در انتخابات ریاس��ت جمهوری سال جاری بازنده شود، 
تمام آمریکا تبدیل به »مینیاپولیس« می شود. مینیاپولیس 
همان جایی است که یک سیاه پوست به دسل پلیس سفید 
پوس��ت به قتل رس��ید و آغازگر موج اعتراض های مردمی 
ش��د. در نقطه مقاب��ل جان کری وزیر امور خارجه س��ابق 

آمریکا ک��ه به نمایندگ��ی از دموکرات ها صحبت می کرد  
با اش��اره به تاریخچه نادیده گرفت��ن آرای مردمی در این 
کشور هشدار داد که پیروزی »ترامپ« در انتخابات ریاست 
جمه��وری ۲۰۲۰ می تواند منجر ب��ه وقوع انقالب در این 
کش��ور شود. از این سخنان دموکرات ها و جمهرویخواهان 
در وحله نخس��ت این برداش��ت می ش��ود که آنها در بازی 
انتخابات در حال هش��دار دادن در ب��اب پیامدهای طرف 
مقابل هس��تند اما نگاهی ریش��ه ای به آنچه در آمریکا در 
جریان است نکاتی در الیه های زیرین این سخنان مشاهده 
می ش��ود. نگاهی به تاریخ انتخابات و مبارزات انتخاباتی در 
آمریکا نش��ان می دهد که تقریبا این نخس��تین بار اس��ت 
چنی��ن الفاضی  از س��وی جریان های سیاس��ی به کار می 
رود و چننی اتهاماتی را مطرح می سازند چنانکه در دوران 
رقابت ب��وش و الگور به رغم آنک��ه دادگاه رای به پیروزی 

ب��وش داد، الگور آن را پذیرفت و اقدامی برای تخریب وی 
انج��ام نداد حال آنک��ه اکنون هر دو ح��زب یکدیگر را به 
آش��وب و انقالب تهدید می کنند. این امر بیانگر آن اس��ت 
که ساختار سیاسی آمریکا از آن بلوغ سیاسی خارج شده و 
کوتوله های سیاسی در راس محور این ساختار شده اند که 
برای رس��یدن به قدرت از هیچ اقدامی فروگذار نیستند.به 
عبارتی دیگر صحبت های ترامپ و کری را چنین می توان 
تفس��یر کرد که اگر دموکرات ها پیروز شوند ترامپ آمریکا 
را به آش��وب می کش��د و اگر جمهوریخواهان پیروز شوند 
دموکرات ها به دنبال قش��ون کش��ی خیابانی و چند پاره 
س��ازی جامعه خواهند بود. رفتارهایی که می توان از آنها با 
عنوان فروپاش��ی انسجام سیاسی و گرفتار شدن آمریکا در 
همان بازی کودتاهای رنگی که خود علیه دیگر کش��ورها 

اجرا می کردند یاد کرد. 

یادداشت

گزارش

ن��ام انگلی��س در تاریخ با ب��رده داری و تجارت گس��ترده 
آفریقایی های ربوده ش��ده از کشورش��ان، گره خورده است 
و همچن��ان این رون��د ادامه دارد چنانک��ه در کنار بحران 
برده داری جاری در این کش��ور، س��ران لندن همچنان در 
چارچوب نژادپرستی ضد اسالمی به تسلیح عربستان برای 

کشتار مردم یمن ادامه می دهند.
این روزها در حالی آمریکا به عنوان محور اعتراض مردمی 
مقابل��ه با حاکمیت نژادپرس��تی سیس��تماتیک ش��ناخته 
می شود که ش��واهد و مدارک نش��ان می دهد که انگلیس 
بیش از انگلیس محور برده داری و اس��الم س��تیزی و برده 
داری اس��ت چنانکه از س��ال ۱۶۱۹ برده داران انگلیسی با 
ربودن زنان و مردان س��یاه پوست از قاره افریقا و فروختن 
آنان به کش��ور های آمریکایی، تجارت کثیف برده داری را 
درجه��ان آغاز کردند و در تاریخ معاصر نام انگلیس با برده 
داری گره خورده اس��ت. نژاد پرستی و تبعیض علیه رنگین 
پوس��تان در انگلیس نهادینه شده است و در تمامی ارکان 
این کشور مشاهده می شود و به رغم شعار های عوام فریبانه 
مقامات سیاسی این کش��ور، ابعاد نژاد پرستی در انگلیس 
همچنان گس��ترده است.  در طول جنگ جهانی ۹ میلیون 
ایرانی به دلیل سیاست های نژادپرستانه انگلیس در قحطی 
جان دادند و در هند نیز 3 میلیون نفر به دلیل سیاست های 
نژادپرس��تانه لندن جان س��پردند. برابر پژوهش ها ش��مار 
ش��کایت قربانی��ان ب��رده داری نوین در انگلیس در س��ال 

۲۰۱۹بیش از پنجاه درصد افزایش داشته است.
قربانیان برده داری نوین دو س��ال اس��ت در انتظار تصمیم 
وزارت کشور انگلیس برای بررسی شکایت هایشان هستند.
اطالعات نشریه »ایندیپیندنت« نشان می دهد پرونده های 

ب��رده داری نوین در انگلیس از 3۹۷ مورد در ژوئن ۲۰۱۹ 
به ۶۰۷ مورد در ماه دسامبر گذشته افزایش یافته است.

الزم به ذکر است طی هفته های احیر نیز اعتراضات مردمی 
به نژادپرس��تی حاکم بر این کش��ور س��رکوب می شود. در 
ادامه روند اعتراض ها،  صد ها نفر در ش��هر ایدینبورگ  در 
اس��کاتلند تظاهرات ضد نژادپرستی برگزار کردند.حاضران 
در این تظاهرات با در دس��ت داش��تن پالکارد و سر دادن 
ش��عار اعتراض خود را به اقدامات نژادپرس��تانه در آمریکا 
و انگلیس ابراز داش��تند. حاضران در این تظاهرات خواهان 
برداشته شدن مجس��مه هنری دوندانس  از سیاستمداران 
قرن ۱۸ انگلیس و از طرفداران برده داری از میدان س��نت 
آندرو St. Andrew ش��هر ادینبورگ ش��دند. دونداس از 
جمله سیاس��تمداران انگلیسی بود که در صدور لغو فرمان 
بردگی سنگ اندازی زیادی کرد.حاضران در این تظاهرات 

فریاد می زدند:"جان سیاه پوستان مهم است"
بر روی یکی از پالکارد ها نوش��ته شده بود:"اسکاتلند هم با 

مشکل نژادپرستی روبرو است. "
نکته قابل توجه آنکه س��ران انگلیس در کنار نژادپرس��تی 
سیس��تماتیک حاکم بر کشورشان در عرصه جهانی نیز به 
سیاست های ضد انسانی ادامه می دهد که نمود آن تسلیح 
سعودی برای کشتار مردم یمن است. احزاب مخالف دولت 
انگلیس با اس��تناد ب��ر آمار و مدارک، اع��الم کردند دولت 
لندن علیرغم حکم دادگاه و داشتن یک سال فرصت برای 
تجدیدنظر در مجوزها همچنان به فروش س��الح به ریاض 
برای استفاده در جنگ علیه مردم یمن ادامه می دهد. این 
در حالی اس��ت که وزیر بهداش��ت دول��ت نجات ملی یمن 
اعالم کرد، ائتالف سعودی در طول بیش از پنج سال حمله 

به نقاط مختلف یمن 3۰۰ بیمارس��تان و مرکز بهداش��تی 
و صده��ا آمبوالن��س را هدف گرفته اس��ت.ائتالف متجاوز 
س��عودی طی ۲۴ س��اعت  ۵۵ مرتبه آتش ب��س الحدیده 
را نقض کرد.س��ازمان غیر دولتی بین المللی حقوق بشری 
»سام« مستقر در ژنو با صدور بیانیه ای اعالم کرد که ادامه 
تجاوز ائتالف س��عودی علیه یمن باعث تقویت درگیری ها 
در این کش��ور و نقض گسترده حقوق بشر علیه شهروندان 

یمنی می شود.

پسر ترامپ: معترضان آمریکایی 
»حیوان« هستند

ام��ا در ادامه دتحوالت نژادپرس��تانه درمتحد اول انگلیس 
یعن��ی آمریکا،  »اریک ترامپ« پس��ر رئیس جمهور آمریکا 
معترضان به نژادپرس��تی در این کشور را حیواناتی خطاب 

کرد که در حال گرفتن شهرها هستند.
به نوش��ته روزنامه »ایندیپندنت«، پس��ر ترامپ در مراسم 
کمپی��ن انتخاباتی پدرش گف��ت، هیچ خان��واده ای به جز 
خان��واده ترامپ برای مردم تالش نمی کن��د و اعضای این 

خانواده »اصول اخالقی کشور را حفظ خواهند کرد«.
الزم ب��ه ذکر اس��ت دی��روز در حادثه تیراندازی در ش��هر 
»مینیاپولیس« آمریکا دس��تکم ۱۰ نفر مورد اصابت گلوله 

قرار گرفتند و زخمی شدند.
تظاهرات کنن��دگان در سراس��ر آمری��کا مجس��مه چن��د 
ش��خصیت دیگر ک��ه حامی ب��رده داری بوده ان��د را هم به 
زیر کش��یدند. معترضان در سراسر آمریکا به مجسمه های 
ش��خصیت های نماد دوران »ایاالت مؤتلفه« حمله کرده و 
آنها را س��رنگون کردند. خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشته 
معترضان چندین مجسمه دیگر از جمله مجسمه مربوط به 
ش��اعر سرود ملی آمریکا را پایین آوردند. در ساحل شرقی 
آمریکا چندین مجس��مه دیگر که ب��رای یادبود فرماندهان 
دوران ایاالت موتلفه به پا ش��ده بودند سرنگون شدند.  در 
کارولینای شمالی، فرماندار این ایالت به منظور  جلوگیری 
از درگیری های خش��ن دستور داد چندین مجسه برداشته 
شوند. حمله به این نمادها بخشی از تظاهرات هایی است که 
بعد از کشته ش��دن نژادپرستانه یک سیاه پوست آمریکایی 

در این کشور جریان داشته است. 

پیام هایی که به گوش می رسد 
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جنبش مقاومت اس��المی الُنَجباء عراق با صدور 
بیانی��ه ای در نُه بن��د، گفت وگوه��ای راهبردی 
آمریکایی � عراقی را به شدت مورد انتقاد قرار داد.

 مرک��ز ارتباطات و امور رس��انه ای الُنَجباء در 
ایران،ای��ن بیانی��ه را منتش��ر ک��رده که طی 
آن با اش��اره ب��ه اینکه تاری��خ معاصر عراق در 
س��خت ترین و خطرناک ترین مرحله خود قرار 
دارد، آمده است: بارها و به تکرار اعالم کردیم 
که حاکمیت، آزادی و استقالل تنها راهی است 
که تمامیت ارضی عراق را تضمین خواهد کرد 
و باعث وحدت، همبستگی و اعتماد ملت عراق 

از همه مذاهب، اقوام و ادیان خواهد شد.
این بیانیه می افزاید: قبول هرگونه نیروی خارجی 
در کشور که تصمیمات خود را بر عراق تحمیل 
کند، نتیجه ای غیر از افزایش درگیری، دشمنی 
و سیطره طلبی بر ملت از سوی برخی جناح های 
مرتبط با نیروهای نامش��روع نخواهد داشت. در 
بندهایی از این بیانیه آمده است  آمریکا جدول 
زمانی و موضوعات مورد بحث را خود به تنهایی 
معین کرده اس��ت. ای��ن مس��أله از موضوعات 
طرح شده که اغلب آن ها درباره وضعیت آمریکا 
در عراق اس��ت، آش��کار می ش��ود. در خصوص 
موضوع اخراج نیروهای آمریکایی قبال صحبت 

ش��ده و ملت ع��راق با تظاه��رات میلیونی این 
تصمیم را اعالم کرد. پارلمان نیز به قانون اخراج 
نیروهای بیگانه از کشور رأی داد و دولت عراق 
هم به شکل رسمی این قانون را به آمریکا ابالغ 
کرد. این قانونی اس��ت که دیگر نمی توان از آن 
عقب نشس��ت و دوباره بر س��رش مذاکره کرد.

در گفت وگو راجع  به بازبینی اس��تقرار نیروهای  
بیگانه، آمریکا تالش می کند که از طریق فشار 
به مذاکره کنن��دگان عراقی، ش��یوه ای را برای 
حفظ آب��روی خود تحمیل کن��د. این برخالف 
چیزی اس��ت که همه بر آن اتف��اق نظر دارند؛ 
زیرا وظیفه تیم عراقی حسب تصمیم قبلی که 
رسما نیز اعالم شده، تسریع خروج اشغالگران و 
همه نیروهای خارجی است. بنابراین قابل قبول 
نیست که  اجرای فوری این قانون به  دلیل فشار 

طرف آمریکایی به تأخیر بیفتد؛ زیرا آمریکا در 
ح��ال حاضر نمی خواهد از عراق خارج ش��ود و 
تالش می کن��د خروج نیروهایش را تا آس��تانه 
انتخاب��ات داخل��ی خود عقب بین��دازد و از آن 
به عنوان موفقیتی ب��رای جنایتکار دوران یعنی 
»ترامپ« استفاده کند. پیش تر هشدار دادیم که 
اعضای کمیته مذاکره کننده باید کامال ش��جاع 
باشند و در برابر اراده آمریکا و دیکته خارجی ها 
سر فرود نیاورند؛ و اعالم کردیم که این کمیته 
باید مس��تقل باش��د تا بتواند حاکمیت و ثبات 
عراق را حفظ کند و اهمیتی به خواس��ته طرف 
آمریکای��ی � که عراق را تخریب و دچار فس��اد 
کرد � ندهد. با توجه ب��ه تصویب قانون اخراج 
نیروه��ای بیگانه در پارلمان، کامال غیرمنطقی 
اس��ت که گفت وگوه��ا به عقب برگ��ردد و در 
مورد نیاز کشور به نیروهای آمریکایی مذاکره 
ش��ود. این امر، دور زدن قانون عراق به حساب 
می آید... طرف عراقی چگونه می تواند از طرف 
آمریکایی که ق��درت دفاع از نیروهای خودش 
را هم ن��دارد، بخواه��د که نیروه��ای امنیتی 
کشور را آموزش دهد و از آنان حفاظت کند؟! 
و چگونه اعضای کمیته از فرزندان کشور خود 

می خواهند که از اشغالگران حمایت کنند؟!

هشدار النجباء درباره روند گفت وگوهای بغداد-واشنگتن
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انگلیس پیشتاز برده داری 
و اسالم ستیزی

توصیه انصاراهلل به مصر 
»محمدعل��ی الحوثی« رئیس کمیته عالی انقالب یمن و از رهبران جنبش 
انصاراهلل به اظهارات »عبدالفتاح السیسی« رئیس جمهور مصر مبنی بر اینکه 
»هر گونه دخالت مس��تقیم مصر در لیبی از مشروعت بین المللی برخوردار 
اس��ت« واکنش نش��ان داد.الحوثی نوش��ت: »به برادران خود در جمهوری 
مص��ر برای دخالت نظامی در لیبی توصیه نمی کنیم حتی اگر )این دخالت( 
در نتیج��ه نگران��ی از حضور ترکیه در لیبی باش��د«.وی افزود ک��ه ورود به این 
نبردهای فرسایش��ی بی فایده است خطر واقعی در استمرار توطئه های رژیمی است 
که می خواهد با شعله ور کردن نبردهای صوری و جانبی بی ارزش آینده خود را تأمین 
کند. »عبدالفتاح السیسی« رئیس جمهور مصر گفته است: »هر گونه دخالت مستقیم 
مصر در لیبی از مشروعیت بین المللی برخوردار است، نیروهای مصری در صورت نیاز 
و در سایه چالش  هایی که امنیت ملی کشور را تهدید می کند، آماده جنگ هستند«.

روایتی از عهد شکنی رژیم صهیونیستی و آمریکا
امین الجمیل رئیس جمهور اسبق لبنان در خاطرات خود به گوشه ای از 
عهدش��کنی آمریکا و رژیم صهیونیستی در زمان امضای توافق ۱۷ می 

۱۹۸3 اشاره کرد.
الجمیل نوش��ت: به تهیه آخرین بند از تواف��ق ۱۷ می نزدیک بودیم و 
برای امضای آن آماده می شدیم که ناگهان کودتایی غیرمنتظره رخ داد و 
وضعیت را کامال تغییر داد. در ۱۶ می »موریس دراپر« رئیس تیم آمریکایی 
در مذاکرات خواستار دیدار سریع من شد و مرا از یک »نامه جانبی« ضمیمه ای 
آگاه کرد که طرف اسرائیلی از آمریکایی ها خواسته بود به ما تحویل دهند و قرار 
بود بخش الینفک متن توافق شده باشد. به آمریکایی ها گفتم مذاکرات ما مربوط 
به خروج ارتش اس��رائیل است؛ من تعهدم به توافق با اسرائیل را با اجرایی شدن 

خروج اسرائیل از لبنان مشروط کردم.

رویای نظامی شدن ژاپن 
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن بار دیگر بر عزم خود به برگزاری همه پرسی 
تغییر قانون اساس��ی این کش��ور تا قبل از سپتامبر ۲۰۲۱- تاریخ پایان 
ریاس��ت وی بر حزب حاکم لیبرال دموکرات- تاکید کرد. گفتنی است 
برگزاری همه پرس��ی از آن بابت اهمیت دارد که آبه سال ها است که به 
دنبال مشروعیت بخش��یدن به عملیات های فراسرزمینی نیروهای دفاع 
ملی ژاپن است. قانون اساسی ژاپن که پس از شکست در جنگ دوم جهانی 
توس��ط حاکمان آمریکایی به این کش��ور تحمیل شد؛ ظاهراً ماهیتی کاماًل صلح 
آمیز دارد. این منش��ور صلح در س��ال ۱۹۴۷ به تصویب پارلمان ژاپن رسید و از 
آن زمان تاکنون مش��مول اصالحات نشده است.در ماده نهم قانون اساسی ژاپن 
قید شده که برای همیشه از ورود به جنگ و استفاده از نیروی نظامی برای حل 

مناقشات بین المللی خودداری می کند.

 فلسطین: »حنا عیسی« دبیرکل هیأت اسالمی 
مسیحی حامی قدس و مقدسات در یک کنفرانس 
خبری اعالم کرد که رژیم صهیونیس��تی نقشه ای 
دارد ک��ه بر اس��اس آن برای تبدی��ل کردن قدس 
اشغالی به یک شهر صهیونیستی مرکزی تالش می 
کند.وی در ادامه افزود: بر اس��اس این نقش��ه قرار 
اس��ت طی س��الهای آتی قدس تبدیل به یک شهر 

صهیونیستی مرکزی شود.

 بحرین: تحقیقات نیروی دریایی آمریکا نش��ان 
می ده��د گروهی از ملوان های این کش��ور اقدام به 
قاچاق زنان برای بهره کش��ی های جنسی کرده اند. 
وب��گاه »میلیتری تایمز« نوش��ته تحقیقات نیروی 
دریای��ی آمری��کا در خص��وص اق��دام گروه��ی از 
ملوان هایی که به قاچاق جنسی و اسکان زنان برای 
بهره کشی جنسی متهم شده اند از ژوئن ۲۰۱۷ آغاز 

شد. 

 هند: وزیر راه و حمل و نقل هند در یک مصاحبه 
ادعا کرد، در درگیری ه��ای مرزی اخیر دهلی نو و 
پکن حداقل ۴۰ س��رباز چینی کش��ته ش��دند.در 
حالی که چین آمار رس��می از تلفات این کشور در 
درگیری های ش��دید مرزی اخیر با هند ارائه نکرده 
است، ۲۰ س��رباز هندی کشته و حداقل ۷۶ نفر از 

آنها زخمی شدند.

 ترکی�ه: جنگنده های ترکیه مناط��ق مرزی در 
داخ��ل خاک ع��راق را بار دیگر به ش��دت بمباران 
کردند و هنوز تلفات این حمالت مش��خص نیست. 
یک منبع رس��می در اس��تان »دهوک« در منطقه 
کردس��تان عراق خبر داد ک��ه جنگنده های ترکیه 
نیمه شب گذشته بار دیگر مناطقی را در این استان 

بمباران کرده اند.

 چین:  نهاد ارشد قانونگذاری در چین از برگزاری 
یک نشس��ت س��ه روزه در پایان ماه جاری )ژوئن( 
خبر داده  است. خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از 
خبرگزاری »شینهوا« نوشت، برگزاری این نشست، 
احتمال تصویب الیحه امنیت ملی برای هنگ کنگ 

را افزایش می دهد. 

 کویت: الینا رومانووسکی سفیر آمریکا در کویت 
ضمن تأکید بر تالش های مستمر کویت برای حل 
بحران پیش آم��ده میان قطر و چند کش��ور عربی 
دیگ��ر، اعالم ک��رد، حصول راه ح��ل دائمی در این 

زمینه امنیت و ثبات را در منطقه فراهم می کند. 

 پاکس�تان: ۶۷ اُمی��ن س��الگرد تول��د »بی نظیر 
بوت��و« رهبر ح��زب مردم و نخس��ت وزیر اس��بق 
پاکس��تان دیروز در این کشور جش��ن گرفته  شد. 
»بی نظی��ر بوتو« در ۲۱ ژوئن س��ال ۱۹۵3 به دنیا 
آمد و در مدت زمان زندگی خود توانس��ت ۲ مرتبه 

نخست وزیر پاکستان شود.


