
خشم جهان اسالم از هتاکی فرانسه 
به مقدسات

واکنش ها و محکومیت هتاکی فرانسه به مقدسات 
اسالمی همچنان ادامه دارد چنانکه شورای علمای 
فلس��طین در لبن��ان و خ��ارج اق��دام یک نش��ریه 
فرانس��وی در بازنش��ر کاریکاتورهای اهانت آمیز را 

جنایت به معنای واقعی کلمه خواند.
 ش��یخ »محمد موعد« س��خنگوی رس��می شورای 
علم��ای فلس��طین در لبنان و خارج، اقدام نش��ریه 
فرانسوی »ش��ارلی ابدو« در بازنش��ر کاریکاتورهای 
اهانت آمیز به س��احت پیامبر اسالم )ص( را محکوم 
کرد.بر اس��اس گزارش خبرگزاری رسمی لبنان »ان 
ان ای«، وی گفت: این یک جنایت به معنای واقعی 
کلمه است و ما منتظر مجازات عامالن آن به دست 
مقامات و تصمیم گیرندگان در فرانسه هستیم.نشریه 
ش��ارلی ابدو، در سرمقاله توهین آمیزی که سه شنبه 
همراه ب��ا کاریکاتورهای جنجالی اش منتش��ر کرده 
نوشته، این تصاویر »متعلق به تاریخ هستند و تاریخ 
را نمی توان بازنویسی یا پاک کرد«. همچنین جنبش 
جهاد اسالمی فلسطین انتشار دوباره کاریکاتورهای 
موهن در یک نشریه فرانسوی را مصداق تروریسم و 
جنایت علیه بش��ریت توصیف کرد.جهاد اسالمی در 
واکنش به این اقدام تاکید کرد، شارلی ابدو همچنان 
بر دش��منی خود با دو میلیارد مس��لمان در جهان 
اصرار می ورزد و برای توجیه جنایت ها و نژادپرستی 
خود، به بهانه آزادی بیان متوس��ل می شود. از سوی 
دیگر اسالم آباد با محکومیت اقدام اهانت آمیز نشریه 
ش��ارلی ابدو، اع��الم کرد اعتراض خ��ود را به دولت 
فرانسه منتقل کرده است. صدها نفر از اقشار مختلف 
پاکستان، فعاالن سیاسی و مذهبی این کشور امروز 
پ��س از اقامه نماز جمعه علیه اق��دام توهین آمیز" 
شارلی ابدو" نشریه فرانس��وی به مقدسات اسالمی، 
دس��ت به تظاهرات زده و توطئه غ��رب برای دامن 

زدن به اسالم هراسی را محکوم کردند.

نیمچه گزارش
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قاسم  غفوری

پ��س از س��الها و در اقدام��ی جدید، نشس��ت دبیران کل 
گروه های فلس��طینی، عصر پنجشنبه در رام اهلل و بیروت 
به ریاس��ت محمود عباس  رئیس تش��کیالت خودگردان 
فلس��طین به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. حال این 

س��وال مطرح اس��ت که اهمیت این نشست چیست و چه 
نتایج می تواند به همراه داش��ته باشد؟ در باب اهمیت این 
نشس��ت بررس��ی وضعیت فلس��طین و منطقه قابل توجه 
اس��ت. در ح��وزه فلس��طین در حالی همچن��ان محاصره 
ظالمانه غزه ادامه دارد که رژیم صهیونیس��تی نیز در حال 
بهره گیری از شرایط انتخاباتی آمریکا برای تکمیل زنجیره 
اش��غالگری است که طرح الحاق کرانه باختری و دره اردن 
و س��لطه کامل ب��ر قدس از جمله این اقدامات اس��ت. در 
ح��وزه منطقه ای نیز برخی کش��ورهای عربی که به دنبال 
ایف��ای نقش در کمپ انتخاباتی ترام��پ برای آنچه حفظ 
قدرتشان می نامند، روند خیانت به فلسطین، جهان اسالم، 
جه��ان عرب و منطقه را در پیش گرفته اند. امارات رس��ما 
روابط با رژیم صهیونیس��تی را اعالم کرده و کش��ورهایی 
همچون عربس��تان و بحرین نیز از باز کردن حریم هوایی 
خود ب��ه روی پروازهای صهیونیس��تی ب��ه مقصد امارات 

س��خن گفته اند. مجموع این شرایط به منزله آن است که 
توطئه ای ب��زرگ برای نابودی کامل فلس��طین نه تنها از 
روی نقشه بلکه از معادالت منطقه و جهان اسالم در حال 
اجراس��ت. آنچه در نشست بیروت روی داده از چند منظر 

قابل توجه است. 
نخس��ت آنکه تم��ام گروه های فلس��طینی از تش��کیالت 
خودگ��ردان که همواره دلبس��ته مذاکره بوده تا گروه های 
مقاومت در این نشست حضور داشته اند که خود مولفه ای 
مهم در وحدت ملی فلسطین است. دوم آنکه مصوبات این 
نشس��ت از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. بخشی از 
این بیانیه پایانی ش��امل رویکرد و تقویت مقاومت فراگیر 
مردمی اس��ت ک��ه از غزه تا کرانه باخت��ری و قدس را در 
بر می گیرد. این به معنای انتفاضه ای سراس��ری است که 
نه تنه��ا گروه های مقاومت بلکه تک تک فلس��طینی ها را 
در ب��ر می گیرد و ای��ن یعنی ایجاد موازنه وحش��ت برای 

صهیونیس��ت ها. در همین حال تقویت قیام مس��لحانه که 
ب��ا تس��لیج کرانه باختری عملی می ش��ود بع��د دیگر این 
توافق اس��ت که مقاوم��ت را در قلب اراضی اش��غالی می 
تواند ش��عله ور س��ازد. در حوزه منطقه ای نیز، این بیانیه 
هرگونه سازشکاری با صهیونیست ها را خیانت به فلسطین 
و جهان اس��الم دانسته و بر ایستادگی در برابر خیانتکاران 
تاکید ش��ده اس��ت. در اصل این بیانیه بیانگر آن است که 
فلس��طینی ها ادعای امارات مبنی بر س��ازش برای توقف 
ط��رح الحاق را قب��ول ندارند و آن را برگرفت��ه از خیانت 
س��ران امارات برای خوش خدمتی به آمریکا می دانند. به 
عبارتی این نشس��ت تاکید دوباره ای برای مقاومت مردمی 
و مس��لحانه برای آزادی فلسطین از بحر تا نحر بوده است 
که ابطال کننده هرگونه رویکرد سازشکارانه ای است. این 
نشست نشان داد که دستاورد امارات از خیانت به فلسطین 

جز لکه ننگ بر پیشانی سران این کشور نبوده است. 

یادداشت

گزارش

دبی��ران کل گروه ه��ای فلس��طینی در نشس��ت ش��امگاه 
پنجش��نبه خود به ریاس��ت رئیس تش��کیالت خودگردان 
فلس��طین در کنار محکوم س��ازی خیانت امارات به جهان 
اسالم و فلس��طین، درباره تشکیل دو کمیته ملی و تقویت 

مقاومت مردمی تا ازادی فلسطین  به توافق رسیدند.
بیانیه پایانی نشس��ت دبیران کل گروه های فلس��طینی  که 
عصر پنجش��نبه در رام اهلل و بیروت از طریق فناوری »ویدئو 
کنفرانس« به ریاس��ت »محمود عباس « رئیس تش��کیالت 
خودگردان فلس��طین برگزار شد، همه توطئه ها برای نابودی 
مس��ئله ملی فلس��طین و دور زدن حقوق قانونی آنها را رد و 
تاکید کرد که هیچ گونه تعرضی به قدس و مقدسات مسیحی 
و اسالمی پذیرفتنی نیست.در بیانیه پایانی این نشست آمده 
است:  »در این لحظات مهم از  تاریخ ملت که مسئله فلسطین 
در معرض خطر توطئه و انحالل قرار دارد و تالش می شود آن 
را به مس��ائل معیشتی تقلیل دهند و حق تعیین سرنوشت و 
تأسیس کشور مستقل فلسطینی در مرزهای ۴ ژوئن ۱۹۶۷ 
به پایتختی قدس اش��غالی را از ما س��لب کنند و همچنین 
حل مس��ئله آوارگان و حق آنها برای بازگش��ت به خانه های 
خود بر اساس قطعنامه ۱۹۴ را نادیده بگیرند، رژیم اشغالگر 
و آمری��کا در حال پیاده کردن توطئه هایی نظیر معامله قرن 
و طرح اش��غال کرانه باختری و پیشبرد عادی سازی مجانی 
اعراب است که همه ملت ما با آن مخالفند«.در این بیانیه هر 
گونه عادی سازی با رژیم اشغالگر محکوم شده و آمده است : 
»عادی سازی خنجری به پشت ملت فلسطین و امت عربی و 
اسالمی است و ما از ملت هایمان و آزادگان جهان می خواهیم 

با تمام قدرت به مقابله با این توطئه ها بروند«. در این بیانیه 
بر حق فلسطینیان دربه کارگیری ابزارهای مشروع مبارزه با 
اشغالگران تاکید شده و آمده است: »در این مقطع ما درباره 
توس��عه و تقویت مقاومت مردمی به عنوان گزینه مناسب تر 
برای دفاع از حقوق مشروع خود در برابر رژیم اشغالگر توافق 

کردیم«.
در این بیانیه بر تش��کیل کش��ور فلس��طینی در همه خاک 
فلسطین به پایتختی قدس تاکید شده و آمده است: »تاکید 

می کنیم که نه کش��وری در غزه است و نه کشوری بدون غزه 
اس��ت و با توجه به درک ما از لزوم یکپارچکی مواضع به رغم 
اختالف رای در برخی مس��ائل، تصمیم گرفتیم  کمیته ای از 
شخصیت هایی ملی در چارچوب سازمان آزادی بخش تشکیل 
دهیم که مورد اعتماد همه قرار دارند تا  ظرف حداکثر پنج ماه 
به یک دیدگاه راهبردی برای پایان دادن به اختالف و تحقق 
آش��تی و شراکت دس��ت یابد و توصیه های خود را به جلسه 
پیش روی ش��ورای مرکزی فلس��طین ارائه دهد.«همچنین 

در این جلس��ه درباره تشکیل یک کمیته ملی یکپارچه برای 
فرماندهی مقاومت ملی فراگیر توافق شد به گونه ای که کمیته 
اجرایی، همه احتیاجات الزم برای ادامه کار آن را فراهم کند.

جنبش جهاد اسالمی فلسطین تأکید کرد که مخالف راهکار 
دو دولتی برای حل مسئله فلسطین است.

الزم به ذکر اس��ت بس��یاری از هنرمندان و نویس��ندگان 
عربی در روزهای گذش��ته، مخالفت خود را با سازش دولت 
امارات و رژیم صهیونیس��تی اعالم ک��رده و گفته اند که از 
حضور در مراس��مات مرتبط با امارات خودداری می کنند. 
هچنین حازم قاسم س��خنگوی جنبش حماس تأکید کرد 
که کمک برخی کش��ورها به امارات در توافق عادی س��ازی 
روابط، به اشغالگر اس��رائیلی کمک می کند که سیاستهای 
توسعه طلبانه خود را در منطقه اجرایی کند. از سوی  دیگر 
در شکس��تی دیگر برای امارات، دفتر نخس��ت وزیری رژیم 
صهیونیس��تی در واکنش به گزارش یک روزنامه آمریکایی 
مبنی بر ع��دم مخالفت وی با ف��روش جنگنده های »اف-

35« به امارات عرب��ی متحده، گفت ادعاهای غلط، چیزی 
را تغییر نمی دهد. خبر دیگر آنکه جانشین دبیر کل جبهه 
خلق ب��رای آزادی فلس��طین بر ضرورت لغو پیمان اس��لو 
تاکید کرد و گفت رژیم های سازشگر با صهیونیست ها باید 
از اتحادیه عرب اخراج و تحریم شوند. سازش کاری امارات 
و ارتجاع عربی در حالی صورت گرفته که در ادامه جنایات 
صهیونیس��ت ها، داوود طلعت الخطیب اس��یر محبوس در 
زندان های رژیم صهیونیستی در نتیجه اهمال پزشکی این 

رژیم، به شهادت رسید.

پاسخ فلسطین به خیانت 
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مخالفت پاکستان با سازش
نخس��ت وزیر پاکس��تان اقدامات تحمیلی از جمله به رس��میت شناختن 
اس��راییل به هیچ عنوان راهکار حل مسئله فلسطین نیست. عمران خان، 
گفت: اقدامات یکجانبه از جمله آشکارس��ازی روابط با رژیم صهیونیستی 
مشکل فلسطین را تش��دید می کند. عمران خان گفت: اقدامات تحمیلی 
از جمله به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی به هیچ عنوان راهکار حل 
مسئله فلسطین نیست و آن را شدیدتر می کند.مقامات پاکستانی از جمله "عارف 
علوی" رئیس جمهور، "عمران خان" نخست وزیر و "شاه محمود قریشی" وزیر امور 
خارجه این کشور پیشتر نیز در واکنش به خیانت امارات به آرمان قدس شریف طی 
بیانیه های جداگانه اعالم کردند: پاکس��تان هرگز رژیم صهیونیستی را به رسمیت 
نخواهد شناخت.وی گفت: مسئله فلسطین تا زمانی که فلسطینی ها از طریق راهکار 
عادالنه به تعیین حق سرنوشت و داشتن کشور مستقل نرسند، پا برجا خواهد ماند.

انتقاد جنبش نجباء از مشاور نخست وزیر عراق
س��خنگوی جنبش نجباء با انتقاد شدید از »طرح ادعاهای خالف واقع« 
توسط یکی از مشاوران نخست وزیرعراق، به وی تذکر داد که از دخالت 
ری خطاب  در زمینه هایی که اطالع ندارد، بپرهیزد. مهندس نصر الِشمَّ
به هشام داوود نوشت: شما حتی یک  بند هم در قانون اساسی یا قوانین 
پارلمان عراق پیدا نمی کنید که مش��ارکت همه طیف ها در تصویب یک 
قان��ون را الزامی بداند یا دال بر آن باش��د که اس��تعفای یک دولت، تاثیری 
بر عملکرد پارلمان دارد.وی افزود: ش��ما عضو دولتی هس��تید که ادعا دارد برای 
مقابله با سهم خواهی و طایفه گرایی روی کار آمده است؛ بنابراین انتظار نمی رود 
که خودتان در این راس��تا به نقطه صفر بازگردید!س��خنگوی نَُجباء ادامه داد: به  
نظر می رس��د ش��ما با نادیده گرفتن قانون اساس��ی، تالش دارید تا به حمایت از 

دوستانتان بپردازید که مدت ها با آن ها همکاری داشتید.

هشدار پکن به کارشناسان سازمان ملل
وزارت امور خارجه چین اظهارات برخی گزارشگران حقوق بشر سازمان 
ملل درخصوص مس��ائل هنگ کنگ را دخال��ت در امور داخلی توصیف 
کرد.دولت اظهارات ش��ماری از کارشناس��ان س��ازمان ملل درخصوص 
مس��ائل هنگ کنگ را محکوم کرد. »هوآ چون یینگ« سخنگوی وزارت 
امور خارجه چین هش��دار داد، این اظهارات کارشناس��ان س��ازمان ملل 
درخص��وص قانون امنیت ملی هنگ کنگ »مداخل��ه در امور داخلی« چین 
محس��وب می ش��ود. دیروز ش��ماری از گزارشگران حقوق بشر س��ازمان ملل در 
نامه ای مدعی ش��دند، بخش هایی از قانون امنیت ملی هنگ کنگ »آزادی بیان و 
هرگونه انتقادی را تبدیل به جرم کرده اس��ت«.هنگ کنگ که پیش تر مستعمره 
بریتانی��ا بود، در جوالی ۱۹۹۷ از بریتانیا جدا و تحت حاکمیت س��رزمین اصلی 

چین قرار گرفت. 

 هن�د: ژنرال مانوج موکوند ناروانه: اطمینان دارد 
اختالفات مرزی این کشور با چین در غرب هیمالیا 
را م��ی توان از طریق گفت و گ��و حل کرد.وی در 
س��فر به منطقه لداخ، جایی ک��ه نیروهای این دو 
کشور هسته ای ماه هاست در آنجا مستقر شده اند، 
به خبرگزاری ایش��ین نیوز اینترنشنال گفت اوضاع 
در خط مرزی میان هند و چین که هند نیروهایش 
را ب��رای جلوگیری از هرگونه حمله چین مس��تقر 

کرده است، کمی متشنج است.

 عربس�تان: از تازه ترین افراد بازداش��ت شده در 
عربس��تان سعودی به دس��تور ولی عهد این کشور، 
اس��اتید دانش��گاه و قاریان قرآن هستند.حس��اب 
توییتری »معتقلی الرأی« نوشت، مقامات سعودی 
اخی��را دس��ت به بازداش��ت های جدی��دی زده که 
شامل که قاری مشهور و اس��تاد دانشگاه می شود.  
همچنین در ماه مارس »س��عود الفنیس��ان« استاد 

دانشگاه نیز بازداشت شده است.

 ب�الروس: رئیس جمه��ور بالروس ک��ه میزبان 
نخس��ت وزیر روس��یه بود؛ مقامات بالروس اجازه 
نخواهند داد کشور تجزیه شود.الکساندر لوکاشنکو 
تاکید کرد لهس��تان، چک، لیتوان��ی و اوکراین در 
مسائل داخلي بالروس مداخله مي کنند. گزارشگر 
این ش��بکه گفت لوکاشنکو در توصیف فضای کلی 
بالروس درپی ایجاد تغییراتی در مقامات ش��ورای 
امنی��ت مل��ی و دس��تگاه مرکزی اطالع��ات گفت 

مشکل بالروس مشکل بزرگی نیست.

 تاجیکستان: »امامعلی رحمان« از سوی حزب 
حاکم تاجیکستان بار دیگر به عنوان نامزد انتخابات 
ریاس��ت جمهوری معرفی ش��د. حزب حاکم خلق 
دموکرات تاجیکس��تان، امامعلی رحمان را به طور 
رس��می نامزد خود در انتخابات پیش روی ریاس��ت 

جمهوری این کشور کرده است.

 لبن�ان: ارتش لبنان با انتش��ار بیانی��ه ای، تأکید 
کرد که رژیم صهیونیس��تی بای��د از تمامی مناطقی 
که متعلق به لبنان بوده و در اش��غال این رژیم قرار 
دارد، خارج ش��ود.این نشس��ت  به ریاست »استفان 
دل کول« فرمانده نیروهای ویژه سازمان ملل مستقر 
در جنوب لبن��ان )یونیفل( و حض��ور یک هیأت از 
افس��ران ارتش لبنان به ریاس��ت »حس��یب عبدو« 

هماهنگ کننده دولت لبنان نزد یونیفل برگزار شد.

تمام گروه های فلسطینی ضمن محکوم سازی خیانت امارات در نشست بیروت تاکید کردند

تقویت مقاومت مردمی تا آزادی فلسطین

در موضعی رس��می مبنی بر همکاری لندن در کش��تار 
م��ردم یم��ن، وزیر دف��اع انگلی��س گفته کش��ورش از 
عربس��تان س��عودی در براب��ر حم��الت انص��اراهلل یمن 

محافظت می کند.
»ب��ن واالس«، وزی��ر دف��اع انگلیس گفته کش��ورش از 
عربس��تان س��عودی در برابر حمالت حوثی ه��ا )انصاراهلل 
یم��ن( محافظت می کند. »واالس در مصاحبه با ش��بکه 
خبری العربیه، ادعاهای بی اساس علیه ایران را تکرار کرده 
و گف��ت تهران از طریق حوثی ه��ا در یمن و حزب اهلل در 
لبنان از تروریسم حمایت می کند. با آنکه انگلیس به دلیل 
صدور مجوز فروش سالح به عربستان سعودی در بحبوحه 
جنگ یمن مورد انتقاد قرار گرفته وزیر دفاع انگلیس گفت 
که کشورش فروش این سالح ها را ادامه خواهد داد.  الزم 
به ذکر اس��ت در ادامه مقاومت یم��ن در برابر متجاوزان 
س��عودی هزاران نفر از مردم اس��تان »شبوه« در جنوب 

ش��رق یمن با برگزاری تظاهراتی علیه دولت مس��تعفی 
یمن به ریاس��ت »عبدربه منصور هادی« )متحد ریاض( 
ش��عار دادند.در ادامه درگیری ها در جنوب یمن با وجود 
ارائه س��ازوکار جدید برای اجرای توافق ریاض، پهپادهای 
شورای انتقالی جنوب، نیروهای وابسته به دولت مستعفی 
در جن��وب یمن را هدف گرفتن��د. خبر دیگر آمکه منابع 
یمن��ی می گویند که »فهد بن ترک��ی« فرمانده نیروهای 
مش��ترک ائتالف سعودی بر خالف ادعای ریاض، به اتهام 
فساد برکنار نش��ده، بلکه کشته شده است. منابع خبری 
همچنی��ن اعالم کردند جنگنده های ائتالف س��عودی در 
یم��ن بار دیگر عناصر وابس��ته به دول��ت منصورهادی را 
هدف ق��رار دادند. حمالت هوایی ائتالف س��عودی علیه 
مواضع نیروهای خودی عمدتا در مناطق مأرب، الجوف، 
نِِهم و مناطق نظامی شش��م، پنجم، هفتم و سوم عناصر 

دولت هادی رخ داده است.

وزیر دفاع ترکیه می  گوید فرانس��ه هیچ حقی در منطقه 
ش��رق مدیترانه ن��دارد و نمی توان��د ب��ا قهرمان بازی و 

مافیاگری در امور مربوط به آنکارا-آتن مداخله کند.
تنش آنکارا-آتن بر سر حق بهره برداری از منابع طبیعی 
مدیترانه ش��رقی، این هفته با تصمی��م آمریکا مبنی بر 
معافیت یک ساله تحریم تسلیحاتی قبرس جنوبی و آغاز 
مذاکرات آتن-پاریس برای معامله رافائل های فرانسوی، 
شدت بیشتری به خود گرفت.اما در این بین، جانبداری 
فرانس��ه از یونان اس��ت که کام ترکی��ه را بیش از همه 
تل��خ می کند تا آنجا که خلوص��ی آکار وزیر دفاع ترکیه، 
فرانس��وی ها را متهم کرد که مث��ل مافیا رفتار می کنند.

وی در ای��ن باره افزود: در این می��ان، مافیاهایی حضور 
دارن��د که رفتارش��ان قابل درک نیس��ت. ب��رای مثال، 
فرانسه. ش��ما نه کش��ور حافظ صلح محسوب می شوید 
چراک��ه عماًل توافق��ی در این باره با کش��ورهای منطقه 

ندارید؛ و نه حتی در این مورد بخصوص نماینده اتحادیه 
اروپ��ا به حس��اب می آیید. پس به چه حقی در مس��ائل 
این منطقه مداخله می کنید.آکار خطاب به فرانسه افزود: 
اگر می خواهی دس��ِت تنها ادای قهرمان ها را در بیاوری، 
بای��د بدانی که دوره گانگس��تربازی و مافیاگری به س��ر 
آمده. الزم به ذکر اس��ت رهبران ترکیه و آلمان ار طریق 
ارتباط ویدیویی درباره آخرین تحوالت مدیترارنه شرقی 
که موجب بروز تنش میان آنکارا و کشورهای غربی شده 
رایزن��ی کردند.همچنی��ن اوغلو وزیر خارج��ه ترکیه در 
واکنش به خروج یونان از طرح ناتو برای کاهش تنش ها 
در مدیتران��ه، گفت یونان با این کار نش��ان داد که اهل 

مذاکره و گفت وگو نیست.
همچنی��ن »اس��مائیل حقی موس��ی« س��فیر ترکیه در 
فرانسه روز پنجش��نبه اتحادیه اروپا را به »دورویی« در 

قبال اختالفات آتن و آنکارا متهم کرد.

هشدار ترکیه به فرانسه درباره قهرمان بازی ماکروناعالم رسمی حمایت انگلیس از کشتار یمن 

در آستانه انتخابات آمریکا و در حالی که پلیس از گلوله های پالستیکی 
که مغایر با قوانین حقوق بش��ری است  برای سرکوب مردم استفاده 
می کند، انتشار فیلم کشته شدن یک سیاه پوست دیگر در واشنگتن، 
آتش اعتراضات در پایتخت آمریکا و برخی شهرهای دیگر این کشور 

را شعله ور کرده است.
 انتشار تصاویر قتل یک سیاه پوست دیگر در آمریکا سبب شد آتش 
اعتراضات در این ش��هر بار دیگر شعله ور شود.پلیس »واشنگتن دی 
س��ی«  تصاویری از دوربین مخصوص لب��اس پلیس را در خصوص 

تیراندازی مرگبار به یک جوان سیاه پوست در جنوب شرقی پایتخت 
منتشر کرد که همین امر سبب شد موجی از اعتراضات در این شهر 
شکل بگیرد.در پی کشته شدن »دیون کی« )Deon Kay(  هجده 
س��اله، اعتراضات در خ��ارج از مرکز پلیس و خان��ه »موریل باوزر« 
ش��هردار واشنگتن شکل گرفت.در همین حال، صد ها نفر در میدان 
تایمز نیویورک در اعتراض به قتل دنیل پرود و دیون ِکی و همچنین 
وجود نژادی پرس��تی نظام مند در آمریکا تظاهرات کردند.دنیل پرود 
که از مش��کالت روانی رنج می برد، بعد از آن جانش را از دس��ت داد 

که ماموران روی س��رش یک س��ربند پارچه ای موسوم به "تف گیر" 
کش��یدند.در اقدامات خش��ونت بار دیگر از پلیس آمریکا که بتازگی 
رس��انه ای شده، افسران پلیس بعد از کشیدن یک کاله روی صورت 
یک مرد سیاه پوس��ت بی دفاع در شهر »راچستر«، او را دچار خفگی 
می کنن��د. همچنین یکی از افس��ران پلیس آمری��کا، یک جوان ۱۷ 
س��اله آمریکایی غیرمسلح را در جنوب شرقی »واشنگتن دی سی« 
با شلیک گلوله کشته است. پلیس آمریکا علیه معترضان از گلوله های 
پالستیکی، نارنجک اس��فنجی و گاز اشک آور استفاده می کند؛ این 
گلوله ها با سرعت 3۲5 فوت بر ثانیه حرکت و جراحت های شدیدي 
ایجاد مي کند.   پلیس از استفاده از این سالح ها منع شده است مگر 
این که مردم و معترضان دست به خشونت بزنند و رفتار تهدیدآمیزی 
نشان دهند. کارشناسان هم معتقدند پلیس نباید از این سالح ها برای 

شلیک به سر یا از فاصله نزدیک به افراد استفاده کند.

در این میان در ادامه بازی انتخابات فرماندار دموکرات ایالت نیویورک در 
واکنش به احتمال قطع بودجه شهر نیویورک به دستور رئیس جمهور آمریکا 
هشدار داد، او برای بازگشت ایمن و قدم زدن دوباره در این شهر به ارتش 
نیاز دارد. »اندرو کومو« فرماندار دموکرات ایالت نیویورک به رئیس جمهور 
آمریکا درباره بازگشت به زادگاهش نیویورک هشدار داد و اعالم کرد که 
دونالد ترامپ برای حفظ امنیت خود در این ش��هر »به یک ارتش« نیاز 
خواهد داشت. خبر دیگر آنکه وزارت خارجه آمریکا طی بیانیه ای ضمن 
تأکید بر خروج واشنگتن از سازمان جهانی بهداشت، از اقدام بعدی دولت 
ترامپ به منظور جدایی از این نهاد سازمان ملل خبر داد. خبر دیگر آنکه 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به اقدام آمریکا در تحریم یک 
دادس��تان  دیوان بین المللی کیفری و یکی از اعضای دیگر این دیوان 
واکنش نشان داد. بورل در این بیانیه ضمن درخواست از آمریکا برای 

لغو این تحریم  ها، این اقدام را »غیر قابل قبول و بی سابقه« خواند. 

   قتل یک سیاه پوست دیگر به دست پلیس ایاالت متحده در پی داشت

آتش خشم مردم بر خرمن نژاد پرستی دولتمردان آمریکا


