
 تبعیض علیه مسلمانان در 
ارتش آلمان 

با وجود آنکه بیش از ۳۰۰۰ سرباز مسلمان در ارتش 
آلمان خدمت می کنند، وزارت دفاع این کش��ور به 
فکر رس��یدگی معنوی به آنها نیس��ت و بسیاری از 
آنان در زمان اس��تقرار خارجی باید به فکر جزئیات 

هم باشند و کفن هم همراهشان باشد.
پای��گاه خب��ری دویچه وله آورده اس��ت، س��توان 
نریمان هامونتی-رینکه زندگی خود را برای آلمان 
در افغانستان به خطر انداخت اما در سطح مذهبی، 
او احس��اس می کند که از س��وی ارتش آلمان کنار 
گذاش��ته ش��ده اس��ت و ای��ن در حالی اس��ت که 
مسلمانان، شمار رو به رشدی از نیروهای ارتش این 
کش��ور را تشکیل می دهند. این خانم یک مسلمان 
است، مس��لمان آلمانی. یک سرباز آلمانی مسلمان 
که در ماموریتی خطرناک مستقر می شود، باید در 
فکر جزئیات هم باش��د و علت این اس��ت که هیچ 
مراقب��ت معنوی برای نظامیان مس��لمان در ارتش 
آلمان وجود ندارد؛ بر خالف مس��یحیان و در آینده 
نزدیک برای پیروان دین یهود. او می گوید: وضعیت 
هنوز تبعیض آمیز با رفتار نابرابر اس��ت. تقریبا ۱۸۵ 
هزار س��رباز در حال حاضر در ارتش آلمان خدمت 
می کنن��د. از آن میان، ح��دود ۵۳ هزار و ۴۰۰ تن 
مسیحی پروتس��تان و حدود ۴۱ هزار تن کاتولیک 
هستند. حدود ۳۰۰ سرباز یهودی هستند و حدود 
۳۰۰۰ ت��ن ه��م مس��لمان. چندی پیش، اس��قف 
پروتس��تان ارتش آلمان برآورد کرد که بین ۳۰۰۰ 

تا ۴۰۰۰ مسلمان در حال حاضر در ارتش باشند.
س��توان هاموتی-رینکه می گوی��د: بیش از ۳۰۰۰ 
سرباز، عدد بس��یار بزرگی است. هر یک سرباز هم 
مهم اس��ت. اکنون دفتر مراقبتی یهودیان در دست 
انجام اس��ت. اما به نظر می رس��د آنه��ا دفتر برای 

مسلمانان نمی خواهند.
در اصل وزارت دفاع آلمان یک روحانی را برای هر 
۱۵۰۰ سرباز مس��لمان در نظر گرفته و از مدت ها 
پیش بحث آن بوده اس��ت. ح��ق آزادی مذاهب در 
قانون اساسی آلمان وجود دارد. در زمانی که اورزوال 
فون درالین وزیر دفاع آلمان بود، وعده داد که این 
مس��اله را با جدی��ت دنبال کند اما بع��د انتخابات 
پارلمان��ی ۲۰۱۷ پی��ش آمد. بررس��ی این موضوع 
همچنان باز مانده اس��ت و وزارت دفاع آلمان دیگر 

با شورای مرکزی مسلمانان گفت وگویی ندارد.

نیمچه گزارش

فرامرز اصغری

آمریکا در حالی در عرصه داخلی به بحران هایی به نام کرونا 
و اعتراضات گس��ترده مردمی به نژادپرستی سیستماتیک 
حاک��م بر این کش��ور مواجه اس��ت که در ح��وزه نظامی 
تحرکات قابل تاملی از سوی آنها در جریان است. در همین 
چارچوب مایک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با 
تمیم بن حم��د آل ثانی امیر قطر دیدار و گفتگو کرد.این 
درحالی اس��ت که امیر قطر پیشتر نیز با کنت مک کنزی 

از فرمانده��ان آمریکایی در منطقه دی��دار و گفتگو کرده 
ب��ود.  نکته قاب��ل توجه آنکه مایک میل��ی پیش از این از 
س��رزمین های اشغالی نیز دیدار کرده بود و دیدارهایی نیز 
با برخی دیگر از مقامات کش��ورهای عربی منطقه داش��ته 
و خواهد داش��ت. حال این سوال مطرح است که چرا این 
رویکرد از سوی آمریکا صورت گرفته و اهداف دوره گردی 
وی چیست؟ بخش��ی از تحرکات آمریکا در منطقه شامل 
اجرای روند س��ازش است که با ادعاهای امنیتی به دنبال 
سوق دادن کشورهای عربی به روابط با رژیم صهیونیستی 
هس��تند که ایران هراسی از جمله ابعاد این طراحی است. 
نکته مهم آنکه همزمان آمریکا سعی دارد تا چنان وانمود 
س��ازد که توانسته اجماعی علیه جبهه مقاومت در منطقه 
ایجاد نماید که ترکیبی از کشورهای عربی، صهیونیست ها 

می شود. همزمانی س��فر مقامات نظامی آمریکا به منطقه 
با اعمال تحریم های س��زار علیه س��وریه و نیز فش��ارهای 
اقتصادی و سیاس��ی گس��ترده علیه لبنان تقویت کننده 
این سناریو است که آمریکا به دنبال تحریک منطقه علیه 
مقاومت است. سکوت کش��ورهای عربی وابسته به آمریکا 
در برابر تروریس��م هوایی آمریکا علیه هواپیمایی ماهان را 

می توان از نتایج این تحرکات دانست. 
 ای��ن رویکرد در حالی صورت م��ی گیرد که حمایت های 
گس��ترده آمریکا از تروریس��ت ها موجب اس��تمرار بحران 
امنیتی در منطقه ش��ده ک��ه تهدیدی برای امنیت منطقه 
اس��ت. نکته دیگ��ر در تحرکات آمری��کا را در حوزه لیبی 
می توان مش��اهده کرد. هر چند که لیبی بخش��ی از قاره 
آفریقا قلمداد  می ش��ود اما لیب��ی به محلی برای نزاع های 

جهانی مبدل ش��ده است که س��وی آن را صهیونیست ها، 
کش��ورهای عربی و آمریکا تش��کیل می دهند و یک سوی 
آن نیز دولت ملی لیبی، ترکیه و قطر هستند. این سناریو 
مطرح اس��ت که آمریکا به دنبال ائتالف سازی در منطقه 
برای تحقق اهدافش در لیبی باش��د. به هر تقدیر می توان 
گفت که سفر نظامیان آمریکایی به منطقه نه از روی توان 
این کش��ور بلکه برگرفته از چالشها و بحران های داخلی و 
خارجی آمریکاس��ت که با رویکرد به جوس��ازی نظامی به 
دنبال پنهان س��ازی آن است. این امر زمانی بیشتر آشکار 
می ش��ود که همزمان با س��فر میلی به منطق��ه نتانیاهو 
نخس��ت وزیر صهیونیس��ت ها برای پنهان سازی وضعیت 
بحرانی داخلی اش به جوسازی و تهدید کشورهای منطقه 

پرداخته است.

یادداشت

گزارش

اعتراضات علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر باال 
گرفته و هزاران نفر از ساکنان فلسطین اشغالی در پنجمین 
ش��ب متوالی خواستار استعفای نتانیاهو شدند در حالی که 

او معترضان را به سرکوب خونین تهدید کرده است.
معترضان در قدس اش��غالی در پنجمین ش��ب متوالی در 
مقابل اقامتگاه نخس��ت وزیری که محل استقرار »بنیامین 
نتانیاه��و« و خان��واده اش اس��ت، تجمع کرده و خواس��تار 
اس��تعفای او ش��دند.عالوه بر بیت المقدس، در ش��هرهای 
دیگ��ری از جمل��ه »تل آوی��و« و »قیس��اریه« و همچنین 
شهرهای دیگری اعتراضات گسترده ای علیه نتانیاهو برگزار 
شده است.این اعتراضات در عین حال با خشونت نیز همراه 
ب��وده و در بیت المقدس حامیان و مخالفان نتانیاهو با هم 
درگیر ش��ده اند.همچنین دخالت پلی��س در این اعتراضات 
باعث به خشونت کشیده شدن این تظاهرات ها شده است.

معترضان علیه عملکرد نتانیاهو به خاطر وضع بد اقتصادی 
به ویژه تعطیلی کسب و کارها و اوضاع به وجود آمده پس از 
شیوع کرونا، شعار دادند و با در دست داشتن پالکاردهایی 
که بر روی آنها فس��اد، رش��وه خواری و کالهبرداری نوشته 

ش��ده بود، به شرایط بد اقتصادی اعتراض کرده و خواستار 
مبارزه با فساد شدند.وزیر امنیت عمومی رژیم صهیونیستی 
معترض��ان به نتانیاهو را تهدی��د کرد که تظاهرات هایی که 
علیه نخست وزیر برگزار می شود، به خونریزی ختم خواهد 
ش��د.  »امیر اوهانا« وزیر امنیت عمومی رژیم صهیونیستی 
در سخنانی هشدار داد که اعتراضات علیه بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی احتماال به خونریزی منجر 
خواهد ش��د.خبر دیگ��ر آنکه نظامیان رژیم صهیونیس��تی 
ضم��ن یورش ب��ه »الخلیل« در کرانه باخت��ری ۲ نماینده 
مجلس قانونگذاری فلسطین را بازداشت کردند. خبر دیگر 
از فلسطین آنکه تعدادی از گروه های فلسطینی با برگزاری 
یک نشس��ت، مخالفت خود را با عادی س��ازی روابط میان 

کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی اعالم کردند.
گروه ه��ای فلس��طینی با برگزاری یک نشس��ت مش��ترک 
مخالفت خود را با عادی سازی روابط اعالم کرده و تاثیرات 
منفی آن را بر مسئله فلسطین در سایه معامله قرن و طرح 
الحاق بخش هایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی بررسی 
کردند.در این نشس��ت »داوود ش��هاب« یک��ی از رهبران 

جنبش جهاد اس��المی، اعالم کرد که عادی س��ازی روابط 
میان کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی اقدامی خارج از 
اجماع امت و انحراف از اصول آن به شمار می رود.همچنین 
طاهر النونو مش��اور رس��انه ای رئیس دفتر سیاسی جنبش 
حم��اس اعالم کرد که متاس��فانه برخ��ی طرف های عربی 
بخش��ی از روند سیاس��ی خود را به ایجاد روابط با دشمن 
صهیونیس��تی اختصاص داده اند. در ادامه جوس��ازی برای 
پنهان س��ازی بحران های داخلی ارتش رژیم صهیونیستی 
پیش بینی کرد ک��ه آماده باش نظامیان ای��ن رژیم در مرز 
س��وریه و لبنان برای مقابله با انتقام گیری حزب اهلل در پی 
ش��هادت یکی از رزمن��دگان آن در حمل��ه اخیر، طوالنی 

خواهد بود. از س��وی دیگر سنا و مجلس نمایندگان آمریکا 
اختصاص ۳.۸ میلیارد دالر برای کمک دفاعی به اس��رائیل 
را تصوی��ب کردند.نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی که از 
واکنش قریب الوقوع مقاومت لبنان به ش��هادت علی کامل 
محسن رزمنده حزب اهلل در سوریه، دچار هراس شده است 
به یاوه گویی علیه ایران، سوریه و لبنان روی آورد.بنیامین 
نتانیاهو نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: ما در 
جبهه ش��مالی سیاستی را دنبال می کنیم که مفادش این 
اس��ت که به ایران اجازه استقرار در مرزهای شمالی مان را 
نمی دهیم.نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که 

اجازه تهدید شدن صهیونیستها را نخواهد داد.
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اعتراضات گسترده علیه نخست وزیر صهیونیست ها به محل اقامت او رسید

»احمد دارس« وزیر نفت یمن، اعالم کرد که عناصر متجاوز 
ائتالف سعودی و مزدوران وابسته به آن طی سالهای گذشته 

میزان زیادی از نفت یمن را به غارت برده اند.
وی در ادامه افزود: در سال ۲۰۱۸ متجاوزان ۱۸ میلیون 
بش��که نفت و در سال ۲۰۱۹ ، ۲۹ میلیون بشکه نفت را 
به غارت بردن��د.دارس بیان کرد: متجاوزان نفت یمن را 
غ��ارت کرده و درآمدهای حاصل از فروش آن را به بانک 
های سعودی واریز می کنند. این در حالی است که ملت 

ما از پایان یافتن فرآورده های نفتی رنج می برد.
خب��ر دیگر از یم��ن آنکه ش��وراهای اس��المی یمن در 
بیانیه ای ادام��ه محاصره ظالمانه ائتالف س��عودی علیه 
مردم یمن را محکوم کردند. ش��وراهای اسالمی یمن در 
این بیانیه تشدید محاصره علیه آحاد مردم یمن از سوی 
ائت��الف متجاوز عربی و جلوگی��ری از ورود فرآورده های 
نفتی به بندر الحدیده را به شدت محکوم و این اقدامات  

را به منزله مجازات دسته جمعی یمنی ها خواندند.
از س��وی دیگر ش��ورای انتقالی جنوب یمن وابس��ته به 

امارات که یک هفته اس��ت ب��ر روی برگزاری تظاهرات 
میلیون��ی طرفداران خود در المه��ره مانور می دهد، تنها 
توانس��ت ده ها طرفدار خود را گرد ه��م آورد. همچنین 
نیروهای متحد امارات ب��ا حمله به تظاهرات مردمی در 
اس��تان تعز واقع در جنوب غربی یمن، ۱۱ نفر را زخمی 
کردند.اخیرا س��رتیپ»عبدالرحمن الشمسانی« از سوی 
عبدربه منصور ه��ادی به عنوان فرمانده تیپ ۳۵ زرهی 
و جانش��ین »عدنان الحمادی« فرمانده سابق نزدیک به 
امارات تعیین ش��د. الحمادی دس��امبر ۲۰۱۹ ترور شد. 
ائتالف متجاوز س��عودی طی ۲۴ ساعت ۶۷ مرتبه آتش 

بس »الحدیده« را نقض کرده است.
الزم به ذکر اس��ت »عبدالکریم النه��اری« معاون مدیر 
کل بخش اورژانس وزارت بهداش��ت یمن اعالم کرد که 
این بخش در ش��رایط بسیار وخیمی به سر می برد. یک 
مسئول یمنی اعالم کرد که سکوت سازمان ملل در قبال 
اوضاع یمن با هدف تحقق نقش��ه های متجاوزان در این 

کشور صورت می گیرد.

سعودی سارق میلیون ها بشکه نفت یمن 
انگلیس که به دنبال جایگزین ش��دن به جای آمریکا در 
صحنه جهانی اس��ت برای اصالح قانون جاسوسی بهانه 
تراش��ی می کند چنانکه نخس��ت وزیر انگلیس با ادعای 
دفع تهدیدهای چین و روس��یه، قصد بازنگری و اصالح 

قانون جاسوسی و خیانت این کشور را دارد.
»میل آن ساندی« در گزارشی از تصمیم بوریس جانسون 
نخس��ت وزیر انگلیس برای بازنگری در قانون جاسوسی و 
خیانت به کش��ور خبر داد.اقدام جانس��ون شامل بازبینی 
قوانین رصد عوامل خارجی و همچنین بازنویس��ی قانون 
ماموران مخفی می ش��ود تا آنها را مناس��ب اس��تفاده در 
عص��ر دیجیتال کند. این بازنگری به منزله زیر و رو کردن 
قانون جاسوس��ی و خیانت تصویب ش��ده در سال ۱۶۹۵ 
میالدی است و آنگونه که ادعا می شود در راستای مقابله با 
تهدیدهای چین و روسیه اعمال خواهد شد.  »بن والس« 
وزیر دفاع انگلیس هم با انتشار مطلبی در ساندی تلگراف، 
مدعی تالش برای دفع تهدیدهای چین و روسیه در عرصه 
فضایی شد. صحت خبرها درباره بازنگری سیاست نظامی-

امنیت��ی و همچنین قوانین جاسوس��ی انگلیس، به منزله 
تابعی��ت بی چون و چرای لندن از سیاس��ت های خصمانه 
واش��نگتن در قبال چین و روسیه اس��ت. در حال حاضر، 
لندن با ادعاهایی چون دخالت روس��یه در روند انتخاباتی 
انگلی��س، تالش مس��کو برای دزدی اطالع��ات مربوط به 
س��اخت واکس��ن کرونا و همچنین، انتقاد از قانون چینی 
امنیت هنگ کنگ و کنار گذاشتن هوآوی از پروژه اینترنت 
همراه نس��ل پنجم، رابطه با چین و روس��یه را دستخوش 
تنش کرده است.نکته قابل توجه آنکه  وبسایت آمریکایی 
»بیزنس انس��ایدر« اعالم کرد که ش��رکت های انگلیسی 
تکنولوژی های جاسوسی خود را به دولت های سرکوبگری 
که متهم به استفاده از این تکنولوژی در نقض حقوق بشر 

هستند مانند امارات و پاکستان و ... می فروشند.
در این گزارش آمده که ابتدای سال جاری میالدی شماری 
از شرکت های انگلیسی که نام آنها فاش نشده محور ارسال 
این برنامه های جاسوسی را به پاکستان و اندونزی و هند و 

امارات و آفریقای جنوبی دریافت کردند.

بازخوانی قانون جاسوسی انگلیس به بهانه چین

وظایف یونیفل تغییر نمی کند
وزیر خارج��ه لبنان اعالم کرد، تغییری در وظایف نیروهای حافظ صلح 

سازمان ملل در لبنان »یونیفل« در کار نخواهد بود.
»ناصیف حتی« وزیر خارجه لبنان در اظهارتی اعالم کرد، هیچ تغییری 
در وظایف نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان »یونیفل« در کار 
نخواهد بود و فرانس��ه نیز بر وظایف مشخص ش��ده در قطعنامه ۱۷۰۱ 
تأکید دارد.وی در ادامه تصریح کرد که حامی »بیطرفی مثبت« اس��ت زیرا 
این بیطرفی به لبنان اجازه می دهد بدون وارد شدن به ائتالف ها یا صف بندی های 
معین، مواضعی بر اس��اس تصمیم های مشروع بین المللی بگیرد. در همین حال 
وی  در خصوص تحریم »سزار« هم گفت: ما زمینه های همکاری با سوریه بویژه 
درباره ترانزیت، برق و تبادل تجاری را مطرح کرده ایم و تأکید کرده ایم که باید 

خارج از تحریم ها باشند اما پاسخی از آمریکا دریافت نکرده ایم.

دوره گری بحران ساز خلیل زاد
در ادامه سیاس��ت های بحران س��از آمریکا در افغانس��تان، نماینده ویژه 
آمریکا در امور افغانستان عازم ۵ کشور شده تا به زعم خود برای آوردن 

طالبان و دولت کابل پای میز مذاکره، راهکاری پیدا کند.
زلم��ای خلیل زاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانس��تان قرار اس��ت با 
ادعای ترغیب کابل و طالبان به آغاز مذاکرات صلح، دور تازه ای از سفرها 
را آغاز کند که شامل ۵ کشور می شود.ظاهراً خلیل زاد از روز جمعه سفر به 
دوحه، کابل، اس��الم آباد، اس��لو و صوفیه را آغاز کرده و آن طور که ادعا می شود 
قرار است درباب تسهیل فرایند تبادل زندانیان و کاهش درگیری ها صحبت کند 
تا ش��اید به این ترتیب، طالبان و دولت افغانس��تان به آغاز مذاکرات بین االفغانی 
رضای��ت دهند. به رغم ادعاهای آمریکا مبنی بر اقدام برای صلح در افغانس��تان، 

جنگ میان طالبان و نیروهای افغان همچنان ادامه دارد.

آمریکا عامل  سقوط حکومتهای آمریکای التین 
رئیس جمهور سابق برزیل در مصاحبه ای اعالم کرد که آمریکا در پشت 
پرده سقوط حکومت های کشورهای آمریکای التین است. الزم به ذکر 
اس��ت که »لوئیز ایناسیو لوال داس��یلوا« رئیس جمهور سابق برزیل در 
مصاحبه با الجزیره اعالم کرد که آمریکا در پس س��قوط حکومت ها در 

کشورهای آمریکای التین است.
داس��یلوا از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ رئیس جمهور برزیل بود و در سال ۲۰۱۸ 
متهم به فس��اد مالی گردید.داسیلوا در بخش بعدی مصاحبه خود از نحوه مقابله 
با کرونا در برزیل انتقاد کرده و رابطه »ژائیر بولسونارو« رئیس جمهور این کشور 
ب��ا »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا را زیر س��وال برد.به دلیل اهمال کاری 
دولت برزیل در برخورد با کرونا، این کشور هم اکنون بعد از آمریکا بیشترین آمار 

ابتال به این ویروس مرگبار را دارد. 

 سرکوب خونین
 پاسخ نتانیاهو به معترضان 

 س�وریه: انفجار یک موتورس��یکلت بمب گذاری 
ش��ده در ش��هر »رأس العین« در ش��مال س��وریه 
هش��ت کش��ته و ۱۹ زخمی بر جا گذاشت. وزارت 
دفاع ترکیه تعداد کش��ته ها را پن��ج و زخمی ها را 
۱۲ تن اعالم کرده است. همچنین گروه موسوم به 
"دیده بان حقوق بش��ر سوریه" اعالم کرد، نیروهای 
ترکی��ه تونل هایی حفر و پایگاه های خود را نزدیک 
یکی از پایگاه های نظامی این کش��ور در حومه تل 

تمر، واقع در شمال سوریه تقویت می کنند.

 روسیه: جدیدترین زیردریایی هسته ای روسیه 
با نام »کازان« در ماه آگوس��ت برای انجام آزمایش 
ه��ای حقیقی به آب انداخته می ش��ود.زیر دریایی 
هس��ته ای کازان نمون��ه ارتق��ا یافته زی��ر دریایی 

)۸۸۵m(Yasen-M است. 

 ترکی�ه: جمعی��ت مس��لمانان اروپ��ا از اق��دام 
رئیس جمهور ترکیه در بازگشایی مسجد ایاصوفیه 
پس از ۸۶ سال استقبال کردند.آن ها ضمن تشکر از 
تصمیم رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه 
در خصوص بازگش��ایی این مسجد، آن را پیشرفت 

بزرگی برای جهان اسالم قلمداد کردند.

 آمریکا: وزارت انرژی آمریکا از تصمیم این کشور 
برای احداث راکتور اتمی در کره ماه و سیاره مریخ 
خبر داد. وزارت انرژی آمریکا اخیراً درخواستی را به 
بخش خصوصی برای ساخت نیروگاه های هسته ای 
با قابلیت فعالیت در خارج از کره زمین و س��یارات 

دیگر ارسال کرده است.

 تونس: وزیر کشور تونس، با حکم رئیس جمهور 
ای��ن کش��ور، مأم��ور تش��کیل کابینه و جانش��ین 
نخس��ت وزیر مستعفی تونس ش��د.بعد از استعفای 
»الیاس الفخفاخ« از نخس��ت وزیری تونس، بامداد 
یکش��نبه »هش��ام مشیش��ی« وزیر کش��ور تونس 

جانشین وی شد. 

در ادام��ه اعترا ض ه��ا ب��ه حاکمیت نظام س��رمایه داری بر 
آمریکا، شهر واش��نگتن، پایتخت آمریکا صحنه اعتراضات 
گسترده علیه »دونالد ترامپ« رئیس جمهور این کشور بود 
و معترضان خواس��تار توقف اقدام��ات وی در برابر جنبش 

ضدنژادپرستی شدند.
اعتراضات در واش��نگتن علیه ترامپ پس از آن آغاز ش��د که 
رئیس جمهور آمریکا، دستور اعزام نیروهای گارد ملی آمریکا 
به برخی ش��هرها را صادر کرد.گفته شده در مرحله اول قرار 
اس��ت این نیروها در شهر سیاتل واشنگتن مستقر شوند، اما 
شهردار سیاتل اعالم کرده استقرار نیروهای گارد مرزی آمریکا 
در این شهر، نظم عمومی آن را به هم می زند. اعتراضات علیه 
نژادپرستی در شهر پورتلند پس از کشته شدن »جورج فلوید« 

توس��ط یکی از مأموران پلیس آغاز شد و از آن زمان تا کنون 
در این ش��هر و برخی از دیگر شهرهای آمریکا همچنان ادامه 
دارد.پلیس س��یاتل اعتراضات علیه بی عدالتی در این شهر را 
"ش��ورش" اعالم کرد. اعتراضات در شهرهای آمریکا از جمله 
پورتلند، لوییس ویل و ش��یکاگو با خشونت های تازه ای میان 
پلیس و معترضان که خواهان برابری نژادی هس��تند، همراه 
شد. از سوی دیگر ماموران فدرال آمریکا مجددا برای متفرق 
ساختن معترضان سرسخت در شهر پورتلند ایالت اورگان که 
تا اوایل شنبه ادامه یافت از گاز اشک آور استفاده کردند.در لس 
آنجلس پس از غارت چندین مغازه و شکسته شدن شیشه ها و 
پنجره های یک ساختمان فدرال پلیس اقدام به اعالم هشدار 
تاکتیکی سراس��ری کرد.در ش��یکاگو صده��ا معترض جان 

سیاهپوستان باارزش اس��ت در شهر دست به تظاهرات زدند 
و فریاد "عدالت نیست، صلح نیست" سر دادند.

پلیس فدرال آمریکا )اف بی آی) از س��رکوب معترضین به 
وضعیت نابرابری های موجود در این کش��ور حمایت کرد. 
در این میان نوام چامس��کی با اش��اره به ویژگی شخصیتی 
رئیس جمهور آمریکا و همچنین ش��رایط سیاسی او خاطر 
نش��ان کرد که ترامپ تالش می کن��د یک حکومت نظامی 
ایجاد کند. چامسکی خاطر نشان کرد، شانس ترامپ برای 
پیروزی بس��تگی به انجام کاری چش��مگیر دارد. او سخت 
تالش می کند تا حکومت نظامی ایجاد کند. او حتی ممکن 
است قادر باش��د تا انتخابات را لغو کند. او کامال مستاصل 

است و نمی توان گفت او چه خواهد کرد.

   تظاهرات و سرکوب در آمریکا

 ابعاد تازه تری گرفت

اعتراضات به پایتخت رسید


