
گزارش

رئیس جمهور آمریکا در حالی  معترضانی را که مجسمه های 
نماد برده داری را به زیر می کشند، به تالش برای سرنگونی 
انقالب این کش��ور متهم کرد که در آستانه سفر انتخاباتی 
وی، سرخپوستان که بومیان اصلی سرزمین آمریکا هستند 
خواستار خروج اشغالگران آمریکایی از سرزمنشان شدند. 

رئیس جمهور آمریکا در س��الروز جش��ن روز استقالل این 
کش��ور معترضانی را که مجسمه های نماد کنفدراسیونها را 
س��رنگون می کنند، به تالش برای براندازی انقالب آمریکا و 
تغییرات اساس��ی در این کشور متهم کرد.دونالد ترامپ در 
جشن چهارم ژوئیه گفت: یک فاشیسم چپ افراطی جدید 
وجود دارد که خواس��تار بیعت کامل اس��ت. اگر به زبان آن 
صحبت نکنید، آیین های آن را انجام ندهید و دستورات آن 
را دنبال نکنید، در این صورت سانسور می شوید، تبعید شده 
و در لیست سیاه قرار می گیرید، مورد آزار و اذیت و مجازات 

قرار خواهید گرفت. این اتفاق برای ما نخواهد افتاد.
رئیس جمه��ور آمریکا در ادامه افزود: اش��تباه نکنید، این 
انق��الب فرهنگی چ��پ به منظور بران��دازی انقالب آمریکا 
طراحی ش��ده اس��ت. با این کار، آن ها ای��ن تمدن را نابود 
می کنن��د که میلیارد ها میلیاردر انس��ان را از فقر، بیماری، 
خش��ونت و گرس��نگی نجات داد و بش��ریت را به قله های 
جدید پیشرفت سوق داد.وی ادامه داد: برای رسیدن به این 

مهم، آن ها مصمم هستند که هر مجسمه، سمبل و خاطره 
میراث ملی ما را خراب کنند. مراس��م روز استقالل آمریکا 
در حالی برگزار شد که نگرانی های جدی درباره تجمع های 
عمومی به علت ش��یوع بیماری کووید-۱۹ وجود دارد. در 
این مراسم، فاصله گذاری اجتماعی وجود ندارد و فرماندار 
داکوتای ش��مالی هم این نکته را بیان کرده بود. بسیاری از 
حاضران در این مراس��م ماسک به صورت نداشتند. حدود 

هفت هزار و ۵۰۰ نفر در این مراسم شرکت داشتند.
در این میان ده ها تن از بومیان و سرخپوس��تان معترض به 
نژادپرستی و خش��ونت پلیس در شهر کی استون در ایالت 
داکوتای جنوبی آمریکا با مسدود کردن جاده منتهی به کوه 
راشمور در آستانه س��فر دونالد ترامپ به منطقه با افسران 
گارد ملی و پلیس درگیر ش��دند. فعاالن معترض به همراه 
اعضای معترض قبایل بومی آمریکا با تجمع در یک اتوبان 
به اشغال "تپه های سیاه" داکوتای جنوبی که به گفته آنها 
بر خالف قرارداد و توافق از بومیان "الکوتا" دزدیده ش��ده، 
اعتراض کردند.یک گروه از معترضان س��ه خودروی ون را 
در جاده پارک کرده و چرخ های دو تا از این خودروها را از 
جا در آوردند تا کار را برای خارج کردن آنها از محل دشوار 
کنند. چند تظاهر کننده هم به روی س��قف این خودروها 
رفته و شعار می دادند: "اراضی را برگردانید".گروهی دیگر 

نیز عالمتهایی به دس��ت داش��تند که رویشان نوشته شده 
بود: " از اولین مردم��ان داکوتای جنوبی محافظت کنید". 
آنها همچنین شعار می دادند: "شما در اراضی دزدیده شده 

هستید" و "برتری طلبی سفیدپوستان را برچینید".
مقامه��ا این تجمع را غیرقانونی خوانده و در ادامه نیروهای 
پلی��س و گارد مل��ی وارد عمل ش��دند و رویاروی��ی آنها با 
معترض��ان اتف��اق افتاد. نیروه��ای امنیتی ب��رای مقابله با 
معترضان از اس��پری فلف��ل و نارنجکهای دودزا اس��تفاده 
کردن��د. یک رس��انه محلی گزارش داد که دس��ت کم ۱۵ 
معترض که دستورات پلیس را برای خروج از منطقه نادیده 

گرفته بودند بازداشت شدند.
بحران داخلی آمریکا در حالی شدت گرفته است که سران 
آمریکا همچنان به بحران س��ازی در خ��ارج از مرزها علیه 

چی��ن می پردازند چنانکه به گفت��ه مقامات نیروی دریایی 
آمریکا، این کشور در میانه تمرینات نظامی پکن در دریای 
چین جنوبی، دو ناو هواپیمابر را به این منطقه برای شرکت 
در یک تمرین نظامی اعزام کرده اس��ت. به گفته این مقام 
نظامی آمریکای��ی، دو ناو »یواس اس نیمیتز« و »یواس اس 
رونال��د ریگان« به همراه چند کش��تی دیگر به این منطقه 
می رس��ند. در ادام��ه اته��ام زن��ی علیه چین نیز  مش��اور 
اقتصادی کاخ سفید مدعی است چین عالوه بر پنهان کاری 
درباره ویروس کرونا، اتباع خود را در قالب مسافر به آمریکا 
فرس��تاده تا این کش��ور را آلوده کند.»پیتر ناوارو« مشاور 
اقتصادی کاخ س��فید در مصاحبه با »ام اس ان بی س��ی«، 
تالش کرد تا بار دیگر  چین را از بابت انتشار ویروس کرونا 

در جهان و به ویژه آمریکا، مقصر جلوه دهد.

علی تتماج 

س��رازیر ش��دن ثروته��ای خارج��ی به خاک 
آمری��کا و نیز وجود دش��من خارج��ی نظیر 
اتحادیه جماهیر ش��وروی سابق از ریشه های 
وح��دت در چن��د دهه اخی��ر در آمریکا بوده 
اس��ت. در س��ه دهه اخیر، دو تحول مهم این 
وضعیت مطلوب را با دگرگونی مواجه ساخته 
اس��ت. اوالً هر چند که مقام��ات آمریکایی از 
فروپاشی شوروی س��ابق ابراز رضایت کرده و 
آن را پروژه ای بزرگ برای خود دانستند، اما 
این فروپاشی عماًل اصل وجود دشمن خارجی 
برای وحدت داخلی را برای آمریکایی ها حذف 
کرد. ناظران سیاس��ی اقدامات پس از حوادث 
۱۱ س��پتامبر و تأکید بر عنصر تهدید امنیتی 
القاعده، طالبان و ایجاد جنگهای افغانس��تان 
و عراق، پروژه ایران هراس��ی، روسیه هراسی، 
چین هراس��ی و... را سیاس��تی برای مقابله با 
چالش��های داخلی ب��ا ایجاد بح��ران خارجی 
دانس��ته اند ک��ه به صورت مس��کنی، مانع از 

فروپاشی سراس��ری اتحاد آمریکا شده است. 
ثانی��اً؛ وضع مطلوب آمریکایی ها در دهه های 
اخیر، رفاه طلبی پویا بوده اس��ت. در سالهای 
اخیر با حذف دشمن خارجی، عماًل گرایشات 
به س��مت رفاه اقتصادی بیشتر بوده در حالی 
ک��ه دولتمردان کاخ س��فید و کنگره عماًل در 
اج��رای این امر ناکام بوده ان��د. مردم آمریکا 
در حال��ی به دنبال رفاه بیش��تر ب��وده اند که 
عدم ثبات اقتصادی، هزینه شدن بودجه های 
کش��ور در جنگ خارجی و حذف بودجه های 
عمرانی و بهداشتی و... عماًل انزجار مردمی و 

ساز جدایی آنها را به همراه داشته است. 
نکت��ه دیگر آنکه آمریکا زمان��ی نماد آزادی و 
برابری بود و با این شعار نیز در جهان به دنبال 
هژمونی انحصاری بود. این ادعا در حالی مطرح 
شده که اسناد و آمارها از فاصله طبقاتی شدید 
میان اقش��ار ثروتمند و فقی��ر جامعه، تبعیض 
ش��دید میان سفید پوستان و س��یاه پوستان 
خبر می دهد، چنانکه پس از گذشت  سال ها 
از طوف��ان »کاترین��ا« در »نیواورلئ��ان« این 
منطقه به دلیل س��یاه پوس��ت نش��ین بودن 
بازسازی نشد. اجرای قوانین انحصارگرایانه در 
تقسیم رأی های الکترال انتخاباتی میان ایالتها 
چنانکه برخی ایالتها به دلیل داش��تن الکترال 
بیشتر، درباره سرنوشت س��ایر ایالتها تصمیم 

گیری و حتی آرای آنها را ابطال می سازند و ... 
عماًل جامعه ای سراسر تبعیض را برای آمریکا 
به همراه داش��ته اس��ت، چنانکه حتی شورای 
حقوق بشر س��ازمان ملل در بررسی وضعیت 
حقوق بش��ر در آمریکا ب��ه بیش از 2۰۰ مورد 

تبعیض در داخل آمریکا اشاره کرده است.
نکته دیگر آنکه جامعه آمریکا متش��کل از دو 
قش��ر بومیان و مهاجرین می باش��د. هر چند 
که آمریکا س��عی کرده با حاش��یه قرار دادن 
بومیان و نیز حذف فرهنگهای جدید در قالب 
موردنظر خود یک نوع یکپارچگی فرهنگی را 
ایجاد کند، اما این فرایند اجرایی نش��ده بلکه 
به صورت آتش زیر خاکستر باقی مانده است. 
نمود عینی این مس��ئله را می توان در ش��کل 
گی��ری دوباره جنبش تی پارتی بر جای مانده 
از جنبشهای دوران استقالل قرن ۱7 مشاهده 
کرد که خواستار دگرگونی در ساختار سیاسی 
کش��ور با کنار نه��ادن جمه��وری خواهان و 
دموکرات ها و تحقق آرمانهای بر جای مانده از 
دوران پیش و اوایل استقالل می باشد. بسیاری 
تأکید دارند که عدم تحقق ش��عارهای داخلی 
دولتمردان آمریکا، گرایشات واگرایی فرهنگی 
و اجتماع��ی از وحدت را به همراه داش��ته که 
خواستار تحقق خواس��ته های جدید فراتر از 

این سیاستهای ایاالت متحده می باشند.

یادداشت

آمریکا چطور به اینجا 
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هتاکی تفرقه افکنانه رسانه سعودی با واکنش 
واحد و تند جریان های سیاسی، مردم و محافل 
رس��انه ای عراقی و منطقه مواجه شد بگونه ای 
که بس��یاری خواس��تار مجازات این رس��انه و 

عامالن سعودی آن شدند. 
، کانون وکالی دادگستری در نجف اشرف، در 
پی توهین روزنامه سعودی » الشرق االوسط« 
چاپ لندن به مرجعیت عالی شیعیان در عراق 
از تش��کیل یک تیم برای بازخواس��ت و پیگرد 

این روزنامه خبر داد.
»علی الش��یبانی« رئیس کان��ون وکالی نجف 
اش��رف طی بیانی��ه ای که نس��خه ای از آن در 
پایگاه خبری »المعلومه« منتش��ر ش��د، اعالم 
کرد: ما به ش��دت اقدام روزنامه وهابی الشرق 
االوس��ط علیه مقام مرجعیت عال��ی از طریق 
انتشار کاریکاتور اهانت آمیز از ایشان محکوم و 
اعالم می کنیم که این اقدام بیانگر کینه بزرگ 
ای��ن روزنام��ه زرد علیه عراق است.الش��یبانی 
افزود: ما این تعدی آشکار را محکوم می کنیم 

و با تنظیم یک کیفرخواست علیه مدیران این 
روزنامه و هر کسی که این کاریکاتور موهن را 
طراحی کرده، علیه آنها شکایت خواهیم کرد و 
یک تی��م از وکال نیز برای پیگیری این پرونده 
تشکیل خواهیم داد.الشرق االوسط روز جمعه 
اقدام به انتش��ار کاریکاتوری موهن از آیت اهلل 
سیس��تانی ک��رد که ب��ا محکومیت ش��دید از 

سومی مقامات عراقی همراه شد.
همچنی��ن دو ت��ن از اعض��ای ارش��د جنبش 
نَُجب��اء در پیام های جداگانه ای توهین روزنامه 
س��عودی به آیت اهلل العظمی سیس��تانی را به 
شدت محکوم و علت این خشم را تاثیرگذاری 

فتوای جهاد کفایی ایشان توصیف کردند.
س��خنگوی رسمی مقاومت اس��المی نَُجباء در 
توئیت��ی با تاکید بر اینکه مواضع ضد ش��یعی 
آل س��عود و دیگر مزدوران آمریکا و اس��رائیل 
پدیده عجیبی نیست، نوشت: سعودی ها همان 
کسانی هس��تند که خون پاک مسلمانان را به 
ری« افزوده است:  ناحق ریخته اند.»نصر الَش��مَّ

ام��ا توهین و تعرض آن ها ب��ه مرجعیت دلیل 
واضح��ی بر احس��اس تل��خ شکس��ت در برابر 
اقدامات حکیمانه و مس��تحکم مرجعیت دینی 
اس��ت که همه دسیسه های تکفیری آنان را به 
شکست کشاند. حجت االسالم »علی االسدی« 
رییس شورای سیاسی نَُجباء نیز در این رابطه، 
دلیل اصلی توهین روزنامه س��عودی الش��رق 
االوس��ط ب��ه مرجعی��ت دینی را فت��وای مهم 

مرجعیت توصیف کرده است.
همچنین رئیس ائتالف دولت قانون مرجعیت 
عالی دینی را هویت عراق و اهانت به ایشان را 

عبور از تمام خطوط قرمز دانست.

هیچ چشم اندازی برای صلح در یمن دیده نمی شود
رئی��س کمیت��ه عالی انق��الب یمن اع��الم ک��رد، ائتالف س��عودی به 

پیشنهادهای فرستاده سازمان ملل برای صلح پاسخ نمی دهد.
»محم��د علی الحوثی« از اصرار ائتالف س��عودی-آمریکایی برای ادامه 
تج��اوز به یم��ن خبر داد. وی نوش��ت: آنگونه که تبلیغ می ش��ود هیچ 
چش��م اندازی از صلح از جانب هیچ ی��ک از اعضای ائتالف وجود ندارد و 
پیش��نهادهای فرستاده سازمان ملل به ائتالف و ُعمال آن بیش از دو ماه یا 
بیش��تر است که بی پاس��خ مانده و از وی خواسته اند منتظر پاسخ باشد. این در 
حالی است که پاسخ ما به فرستاده سازمان ملل، با »سند راه حل فراگیر« بود که 
بر راه حل هایی مش��روع و کامل برای همه تأکید می کند.الحوثی ادامه داد: درک 
ائتالف آمریکایی-بریتانیایی-سعودی-اماراتی و متحدان آنها برای ادامه محاصره 

و تجاوز به یمن بر اساس منفعت از فروش سالح است.

در برابر معترضان به نژادپرستی زانو نمی زنم
»بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس گفت، از اعتراضات ضدنژادپرستی 
در این کشور حمایت نمی کند زیرا به »ژست گرفتن« اعتقادی ندارد. وی 
گفت، این که مأموران پلیس در خالل اعتراضات علیه نژادپرستی زانو زده اند 
کار اش��تباهی است و به نظر می رس��د آن ها را مجبور به این کار کرده اند. 
جانس��ون گفت، به جای زانو زدن در برابر اعتراضات »زندگی سیاه پوس��تان 
اهمیت دارد«، به دنبال انجام کارهایی اس��ت ک��ه موجب »تفاوت های عملی« 
شوند. این ادعاها در حالی مطرح می شود که جانسون همواره از سرکوب اعتراض های 
ضد نژادپرس��تانه حمایت کرده است. بسیاری تاکید دارند که انگلیس اولین ساختار 
نژادپرس��ت در جهان اس��ت و آمریکا نیز به تبع آن به کانون نژادپرستی مبدل شده 
است. جانسون در دوران تصدی مقام شهردار لندن در یادداشتی نژادپرستانه نوشته 

بود آفریقایی ها اگر تحت سلطه انگلیس مانده بودند برایشان نفع بیشتری داشت.

آمریکا به لبنان کمکی نخواهد کرد
وزیر خارجه س��ابق لبنان گفت: اگر آمریکا خواهان کمک به لبنان بود 
این کار را از طریق متحدانش انجام می داد؛ اما واقعیت این اس��ت که 

آمریکا خواهان تحریک افکار عمومی لبنان است.
عدنان منصور وزیر خارجه س��ابق لبنان اعالم کرد: اینکه لبنان بخواهد 
به سمت شرق برود موضوعی طبیعی است و این حق لبنان است که به 
س��وی کشورهای شرقی حرکت کند.وی افزود: اگر آمریکا خواهان کمک به 
لبنان بود این کار را از طریق متحدانش انجام می داد؛ اما واقعیت این اس��ت که 
آمریکا خواهان تحریک افکار عمومی لبنان اس��ت.عدنان منصور تاکید کرد: چین 

به کشورهای زیادی در آفریقا و آسیا کمک کرده است.
وزیر خارجه س��ابق لبنان اعالم کرد: دولت لبنان جرات و توان شکس��تن قید و 

بندها را دارد و اینکه به سوی کشورهای جدید روی آورد.

سرخپوستان خطاب به گارد ملی: از روی زمین های دزدیده شده بروید

ترامپ از اهداف تظاهرات ضد نژادپرستی مردم ایاالت متحده رمزگشایی کرد 

پایان دادن به آمریکا   فلسطین: در ادامه مخالفت های جهانی با طرح 
الحاق کرانه باختری از س��وی رژیم صهیونیس��تی، 
۳2۰ چه��ره سرش��ناس از کش��ورهای آمری��کای 
التین خواس��تار تحریم این رژیم ش��دند.در میان 
امضا کنندگان ای��ن نامه نام هایی چون »آدلفو پرز 
اسکیول« برنده جایزه صلح نوبل، لوئیز ایناسیو لوال 
داسیلوا رئیس جمهور اس��بق برزیل، دیلما روسف 
رئیس جمهور س��ابق برزیل، رافائ��ل کوریا رئیس 
جمهور سابق اکوادور، »سلسو اموری« وزیر خارجه 

اسبق برزیل دیده می شوند.

 یمن: امارات عربی متحده که با یک کودتا کنترل 
»س��قطری« در شرق یمن را به دست گرفته، حاال 
س��اخت پایگاهی نظامی در منطقه ای راهبردی در 
این مجمع الجزایر را آغاز کرده است.»رأفت الثقلی« 
رئی��س »المجلس االنتقال��ی الجنوبی« )ش��ورای 
انتقال��ی جنوب که مورد حمایت امارات اس��ت( در 
س��قطری و تعداد دیگری از فرماندهان نظامی این 
گ��روه به این پای��گاه در منطق��ه »رأس قطینان« 

رفته اند تا آن را از شیوخ منطقه تحویل بگیرند. 

 اتیوپ�ی: »اب��ی احمد« نخس��ت وزیر اتیوپی در 
س��خنانی در جمع��ی از مس��ئوالن این کش��ور در 
واکن��ش به حوادث خش��ونت بار هفته گذش��ته در 
اتیوپی و کش��ته شدن دس��تکم ۱۰۰ نفر گفت که 
»حوادث این چند روز همانند یک نمایش��نامه بود 

که نویسنده و بازیگرانی داشت«.

واکنش یکپارچه عراقی ها به هتاکی روزنامه عربستانی به مرجعیت دینی 

آل سعود خطوط قرمز را زیر پا گذاشته است 

—


