
طراحی غرب برای انقالب رنگی 
در بالروس 

سرگئی ش��ایگو وزیر دفاع روس��یه اعالم کرد: هدف 
کش��ورهای غربی برپایی انقالب رنگی در بالروس و 
جلوگیری از همگرایی این کشور با روسیه بوده است.

ش��ایگو در نشست مش��ترک مقام های ارشد وزارت 
دفاع روسیه و بالروس گفت: با حمایت سیاسی و مالی 
غرب اخیرا  برای تغییر حکومت در بالروس تالش شد 
و یکی از اهداف این اقدامات، اخالل در روند همگرایی 
روس��یه و بالروس در چارچوب حکومت اتحادی دو 

کشور و ایجاد تفرقه بین مسکو و مینسک بود.
روس��یه و بالروس در سال ۱۹۹۸میالدی توافقنامه 
تش��کیل دولت اتحادی دو کشور را امضا کردند و از 
آن زمان دو کش��ور در این مس��یر گام بر می دارند 
و رؤس��ای جمهور، دولت ها و پارلمان های دو کشور 
هر ساله اجالس های مشترک برگزار می کنند. وزیر 
دفاع روسیه در ادامه سخنان خود گفت که به همراه 
ویکتور خرنین وزیر دفاع بالروس، این گونه اقدامات 
)ت��الش برای براندازی حکومت بالروس( را قاطعانه 
محکوم کردیم و معتقدیم ک��ه مداخله خارجی در 

امور داخلی سایر کشورها غیرقابل قبول است.
شایگو خاطرنش��ان کرد: آمریکا با کمک دستورکار 
انقالب رنگی بطور هدفمندانه وضعیت داخلی برخی 
کش��ورها را متزلزل می کند. این اقدامات به قوانین 
بین المللی ضربه می زند و منافع کشورهای مستقل 
را نادیده می گیرد.وی تصریح کرد: بالروس همسایه 
و متحد و ش��ریک نزدیک راهبردی روس��یه است. 
این در ش��رایط حفظ وضعیت ب��ی ثبات در جهان 
اهمی��ت فراوان دارد.در همین حال رئیس جمهوری 
بالروس در بحبوحه تالش نیروهای اپوزیسیون برای 
برگزاری اعتصاب سراسری گفت، کشورش در حال 

مواجه با تهدیدهای مرتبط با تروریسم است.

نیمچه گزارش

گزارش

در کن��ار اعتراضات رس��می از س��وی مقامات کش��ورهای 
اس��المی علیه اسالم ستیزی س��ران فرانسه، ملت ها نیز در 
بس��یاری از کش��ورها اقدام به تحریم کاالهای فرانسوی و 

جمع آوری آنها از فروشگاه ها کرده اند. 
پ��س از اهان��ت »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانس��ه 
به اس��الم و حضرت رس��ول )ص(، در کش��ورهای منطقه 
»مغرب عرب��ی« کمپین تحریم کاالهای فرانس��وی به راه 
افت��اده است.»س��میر بحتاج��ی« عضو مجم��ع حمایت از 
مصرف کننده الجزایر گفت که درخواست تحریم کاالهای 
فرانسوی، فعال در فضای مجازی است، ولی این مجمع، این 

درخواستها را عملی خواهد کرد.
بحتاجی به روزنامه »العربی الجدید« گفت که این کمپینها 
می توان��د فرصتی ب��رای مصرف کننده الجزایری باش��د تا 
فرهن��گ مصرفی خ��ود را تغییر دهد و تولی��دات الجزایر 
نیز فرصتی به دس��ت آورند و خود را به عنوان جایگزینی، 
در زمین��ه غذایی معرفی کنند.»محمد منصف الش��ریف« 
کارش��ناس مسائل اقتصادی تونس هم گفت که این کشور 
نیازمند بازبینی در همکاری خود با ش��رکای اروپایی است 
تا از طریق ترس��یم یک نقش��ه راه جدید، بتواند منافعی به 
دس��ت آورد.در مغرب نیز کمپینهای زی��ادی برای تحریم 
کاالهای فرانس��وی ایجاد شده اس��ت و در پی این تحریم، 
ش��رکتهای فرانسوی، ضررهای بس��یاری متحمل خواهند 

ش��د.این روزنام��ه از لیبی نی��ز خبر داد، ش��مار زیادی از 
تظاهرات کنن��دگان معت��رض در طرابل��س پایتخت لیبی 
و س��ایر مناطق این کش��ور به خیابانها آمدند و خواس��تار 
قطع روابط این کش��ور با پاریس ش��دند.از چند روز پیش 
درخواس��ت ها برای تحریم کاال های فرانسوی افزایش یافته 
اس��ت و بسیاری از کش��ور ها از مکرون به علت حمایت از 
انتش��ار کاریکاتور های اهانت آمیز به ساحت مقدس پیامبر 
اس��الم انتقاد کردند.پس از آنکه رئی��س جمهور ترکیه در 
پی اهانت به س��احت مقدس پیامبر )ص( خواستار تحریم 
کاالهای فرانس��وی ش��د، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی 
اع��الم کرد ک��ه این رژی��م در برابر این فراخ��وان در کنار 
فرانس��ه خواه��د ایستاد.س��خنگوی وزارت خارج��ه رژیم 
صهیونیس��تی در ادامه گفت که تل آویو بر این باور اس��ت 
که تحریم کاالهای فرانس��وی به مثابه سوء استفاده سیاسی 
افراط گرایانه از مس��ئله آزادی بیان است.او همچنین گفت 
ک��ه فراخوان هایی از این قبیل همچ��ون دعوت به تحریم 

»اسرائیل«، باعث افزایش تنفر می شود.
در این میان مفتی عمان از پویش تحریم کاالهای فرانسوی 
قدردانی کرد و مس��لمانان را به خارج کردن س��رمایه های 
خ��ود از مراکز اقتص��ادی که فرانس��ه آن را اداره می کند، 
فراخواند.ی��ک منبع رس��می در وزارت خارجه عربس��تان 
نیز انتش��ار تصاویر توهین آمیز علیه پیامبر اسالم )ص( در  

فرانسه را محکوم کرد.
پارلمان عراق نیز در آغاز نشست خود، اهانت رئیس جمهور 
فرانسه به پیامبر اکرم )ص( و اسالم را محکوم کرد.طالبان 
نی��ز در بیانیه ای با محکوم کردن س��خنان اسالم س��تیزانه 
رییس جمهور فرانسه، به وی هشدار داد که از اظهارنظرهای 

جاهالنه پرهیز کند. 
ده ه��ا ه��زار نفر از مردم بن��گالدش در اعت��راض به هتک 
حرمت فرانس��وی ها به ساحت مقدس دین اسالم و پیامبر 
عظیم الش��أن)ص( در خیابان های داکا پایتخت این کشور 

تظاهرات کردند.
همچنین س��ید عبدالملک الحوثی، رهبر انصاراهلل یمن، در 
سخنانی به مقام شریف نبی اکرم )ص( و برخی رخدادهای 
داخلی و جهانی پرداخ��ت.او این انحراف فرهنگی را عامل 
اصلی اهانت های دیگران به قرآن و رس��ول اعظم دانست و 
گفت: »هنگامی که بس��یاری از مسلمانان فرهنگ و سیره 
غی��ر اس��المی را وارد زندگی خود می کنن��د، دیگران نیز 

تصورات اشتباهی به سرش��ان می زند و از آن برای توهین 
به اسالم و رس��ول و قرآن سوءاستفاده می کنند.« از سوی 
دیگر اردوغان رئیس جمه��ور ترکیه به دلیل اقدام توهین 
آمیز یک سیاستمدار هلندی علیه خود، از او شکایت کرد. 
همچنین چهار تن از علمای دینی بحرین با صدور بیانیه ای 
مشترک اهانت مکرر به پیامبر اکرم )ص( را محکوم کردند.

عب��داهلل الغریفی، محم��د صالح الربیع��ی، محمد صنقور و 
محم��ود العالی در بیانیه ای مش��ترک ضمن محکوم کردن 
اهانت به پیامبر اک��رم )ص(، تاکید کردند، این اهانت های 
مکرر پایبندی به راه و روش پیامبر اس��الم )ص( را افزایش 
می دهد. در ادامه سیاست های ضد اسالمی غرب وزیر ادغام 
دانمارک اعالم کرد، دولت کپنهاگ به زودی الیحه ای ارائه 
خواهد داد که کمک مالی کش��ورهای خارجی به مس��اجد 
در این کشور را دش��وارتر می کند. وی همچنین از تشدید 
فعالیت ها علیه کنترل اجتماعی "منفی و افراط گرایی" خبر 

داد.

علی تتماج 

ترام��پ رئیس جمهور آمریکا در حال��ی این روزها درگیر 
انتخابات اس��ت که وزرای ارشد وی به هند سفر کرده اند. 
مای��ک پمپئو و مارک اس��پر وزرای خارجه و دفاع آمریکا 
ب��رای مذاک��رات با مقام��ات هند به دهلی نو س��فر کرده 
اند. حال این س��وال مطرح است که اهداف سفر همزمان 
مقامات نظامی و سیاس��ی آمریکا به هند چیست؟ بخشی 
از این س��فر برگرفته از اهداف هند اس��ت. س��ران دهلی 

ن��و طی س��الهای اخیر تالش ک��رده اند تا ب��ا رویکرد به 
آمریکا و اروپا در کنار جذب س��رمایه های اقتصادی و نیز 
گسترش تعامالت اقتصادیش��ان از این روابط برای برخی 
اه��داف منطقه ای و جهانی نیز بهره گیرند. برتری نظامی 
و سیاس��ی در برابر پاکس��تان و چی��ن و نیز تحقق رویای 
عضویت دائم در ش��ورای امنیت س��ازمان مل��ل ابعاد این 

طراحی را تشکیل می دهد. 
در نقط��ه مقابل آمریکا نیز در کنار آنک��ه هند را بازار مصر 
بزرگی برای کاالها و س��رمایه های آمریکایی می داند تالش 
دارد تا از ظرفیت های هند برای برخی اهداف در شرق آسیا 
بهره گیرد. بخش��ی از این سیاس��ت در قالب ایجاد تنش در 
ش��رق آسیا برای فش��ار بر چین صورت می گیرد. آمریکا در 

کنار ایجاد تنش��های مرزی برای پکن به دنبال ایجاد جنگ 
تس��لیحاتی در منطقه اس��ت تا در کنار س��وق دادن منابع 
اقتصادی این منطقه به خرید های تسلیحاتی از این مسئله 
برای فروش تسلیحات بهره گیرد. رفتاری که نمود آن را در 
دری��ای چین جنوبی نیز می توان مش��اهده کرد که با پروژه 
چین هراسی ، کشورهای شرق آسیا را گرفتار رقابت نظامی 
کرده است. بعد دیگر تحرکات آمریکا در قبال هند را محدود 
کردن جایگاه نظامی روسیه تشکیل می دهد. به طور سنتی 
روسیه کانون تامین نیازهای تسلیحاتی هند است در حالی که 
آمریکا با قراردادهای نظامی به دنبال تغییر این موازنه است 
تا ضمت کاهش نفوذ روس��یه، از مولفه س��لطه نظامی برای 
س��لطه اقتصادی بهره گیرد. نکته مهم آنکه آمریکا همزمان 

هند را به توافقات نظامی و امنیتی با رژیم صهیونیستی نیز 
س��وق می دهد چنانکه طی دوران نخست وزیری مودی بر 
هند قراردادهای نظامی متعددی میان طرفین منعقد شده 
است. نکته دیگر آنکه آمریکا با رویکرد نظامی به هند تالش 
دارد تا پاکستان را تهدید و این کشور را از رویکرد به چین، 
ایران و روس��یه منصرف سازد تا برتری خود را در شبه قاره 
حفظ و پاکستان را به همکاری با آمریکا در افغانستان وادار 
س��ازد. به هر تقدیر می توان گفت که سفر مقامات نظامی و 
سیاس��ی آمریکا به هند هر چند می تواند در تامین نیازهای 
نظامی هند موثر باش��د اما نتیجه نهایی آن تش��دید بحران 
در ش��رق آسیا خواهد بود که هزینه های نظامی و اقتصادی 

سنگینی بر هند تحمیل خواهد کرد. 

یادداشت

رویای آمریکایی در هند
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طرح الحاق متوقف نشده است
»منص��ور العتیب��ی« نماینده دائم کویت در س��ازمان ملل در نشس��ت 
شورای امنیت نس��بت به تداوم اشغالگری های رژیم صهیونیستی علیه 
ملت فلس��طین ابراز تأسف کرد.وی در ادامه افزود: متأسفانه اشغالگران 
صهیونیست همچنان به سیاست های خصمانه خود علیه ملت فلسطین 
ادامه داده و روند الحاق بخش هایی از کرانه باختری به اراضی اش��غالی 
را متوقف نکرده اند.العتیبی بیان کرد: متأس��فانه با وجود تهدیدات مستقیم 
علیه ما، اسرائیل به عنوان یک رژیم اشغالگر به سیاست های خصمانه خود علیه 
ملت فلسطین ادامه می دهد و ما تأکید داریم که تل آویو از طرح خود مبنی بر 
الحاق کرانه باختری دس��ت برنداشته است. در همین حال وی همچنین گفت: 
این سیاس��ت ها در راس��تای تثبیت اشغالگری اس��رائیل در فلسطین و ساخت 

هزاران واحد جدید از شهرک های غیر قانونی صورت می گیرد.

شکست تالش های بین المللی برای آتش بس 
نخست وزیر ارمنستان تصریح کرد که تالش های بین المللی برای برقراری 
آتش بس میان باکو و ایروان بار دیگر شکست خورده است. »نیکل پاشینیان« 
در پیامی که در صفحه توییتر خود منتشر کرد از شکست توافق آتش بس 
با جمهوری آذربایجان خبر داد. نخست وزیر ارمنستان ضمن متهم کردن 
جمه��وری آذربایجان به نقض توافق آتش بس نوش��ت: »تالش های جامعه 
بین الملل برای آتش بس که اینبار با وساطت ایاالت متحده حاصل شد، شکست 
خورده اس��ت. در حمالت مکرر )جمهوری( آذربایجان، غیرنظامیانی در آرتساخ )قره 
باغ کوهس��تانی( کشته و زخمی ش��دند«. دیروز نیز  وزارت دفاع ارمنستان از حمله 
پهپادی نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان به قلمرو خود خبر داد و هشدار داد که 
پاسخ متناسبی به این حمالت خواهد داد. وزارت دفاع ارمنستان همچنین تأکید کرد 

که این حمالت، هیچ گونه تلفات جانی یا زخمی برجای نگذاشته است.

تأکید بری بر تشکیل سریع دولت
رئیس پارلمان لبنان بر ضرورت تش��کیل ف��وری دولت و حمایت همه 
طرف ها از دولت تأکید کرد. »نبیه بری« رئیس پارلمان لبنان تأکید کرد 
که »زمان به نفع ما نیست و بایستی دولت بدون هیچ معطلی تشکیل 
ش��ود«.روزنامه لبنان��ی »الجمهوریه« به نقل از ب��ری افزود که »دولت 
مأموریت دشواری دارد که نیازمند حمایت کامل همه طرف هاست، نجات 
)کشور( مس��ئولیت همگانی است و دولت برای انجام مأموریتش بایستی از 
حمایت گسترده مردمی، حزبی و پارلمان برخوردار باشد تا بتواند هدف مورد نظر 
یعنی خروج لبنان از بحران و ایجاد رونق و شکوفایی مجدد را محقق کند«.»سعد 
الحریری« نخست وزیر پیشین لبنان و رئیس جریان »المستقبل« در رایزنی های 
اخیر پارلمانی ۶۵ رأی از مجموع ۱۲۰ رأی نمایندگان را به خود اختصاص داد و 

بدین ترتیب نخست وزیر مکلف برای تشکیل دولت آینده شد.

 پاکستان: انفجار داخل مدرسه ای در منطقه »دیر« 
پیش��اور باعث کشته شدن 7 نفر از جمله کودکان و 
زخمی شدن 7۰ نفر دیگر شد.انفجار در این مدرسه  
هنگامی که تعداد زیادی از کودکان در حال آموزش 
دینی بودند ، رخ داد.کشته شدگان شامل پنج کودک 

بودند که در مدرسه تحصیل می کردند.

 یمن: وزارت کشور یمن مستقر در صنعاء، تأیید 
کرد که »حس��ن زید« وزیر ام��ور ورزش و جوانان 
این کش��ور در نتیجه حمله تروریستی جان باخته 
و به ش��هادت رسیده است. وزارت کشور این کشور 
)مس��تقر در صنعاء( ضمن تأیید شهادت این وزیر 
یمن��ی اعالم ک��رد »عناص��ر جنایتکار وابس��ته به 
متجاوزان ]عربستان سعودی و امارات[ وزیر ورزش 
را به شهادت رساندند. او در حال رانندگی و انتقال 
دخترش بود که به او ش��لیک ش��د و این حادثه به 

شهادت خودش و جراحت دخترش منجر شد«.

 لبنان: معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان موضع فرانسه 
درب��اره توهین به پیامبر اکرم )ص( را محکوم کرد و 
از مقامات این کش��ور خواس��ت این روش خطرناک 
را کنار بگذارند.نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب اهلل 
لبنان گف��ت: ما موضع فرانس��ه را درباره ترغیب به 
توهین به رسول اکرم )ص( که نوعی موضع خصمانه 
و نشان دهنده ضعیف بودن دلیل و بهانه ها در قبال 
عظمت تعالیم اس��الم اس��ت، محکوم می کنیم و از 
مقامات فرانس��ه می خواهیم ای��ن روش خطرناک را 

کنار بگذارند چراکه نتیجه آن تنها شکست است.

 ع�راق: یک منب��ع آگاه امنیتی ع��راق از ورود 
دومین محموله ح��اوی بلوک ها و دیواره های بتنی 
به پای��گاه هوایی »عین االس��د« در غرب اس��تان 
االنبار خب��ر داد.وی به پایگاه خب��ری »المعلومه« 
گفت: پای��گاه هوایی عین االس��د واق��ع در ناحیه 
البغدادی در شهرس��تان هیت، شاهد ورود دومین 
کاروان کامیون ه��ای آمریکای��ی حام��ل بلوک ها و 
دیواره های بتنی بود که تحت تدابیر شدید امنیتی 

از بغداد به استان االنبار انتقال یافت.

 سوریه: روزنامه الوطن سوریه به نقل از یک منبع 
دیپلمات عربی گزارش داد که سفر فرستاده سازمان 
ملل، بار دیگر مس��یر مذاکرات سیاسی را کلید زد و 
زمینه را برای برگ��زاری دور بعدی مذاکرات فراهم 
ک��رد. ای��ن منبع گفت که در صورت توافق بر س��ر 
دس��تور کار، احتماال دور بعدی مذاکرات، در اواخر 

نوامبر )اوایل آذر( در ژنو برگزار خواهد شد.

خشم جهان از اسالم ستیزی سران الیزه ادامه دارد 

جمع آوری کاال های فرانسوی 
از مراکز خريد

پکن-واشگتن در جنگ تسلیحات 
تنش��ها میان چی��ن و آمریکا وارد میدان تس��لیحاتی ش��ده اس��ت چنانکه 
سخنگوی وزارت خارجه چین متعهد شد که اقدام واشنگتن در تأیید فروش 
۱۰۰ فروند پدافند س��احلی به تایوان ب��ه ارزش ۲.37 میلیارد دالر را تالفی 

کند.
»وانگ ونبین« سخنگوی وزارت امور خارجه چین ضمن محکوم کردن اقدام 
وزارت خارجه آمریکا در تأیید فروش ۱۰۰ فروند س��امانه پدافند ساحلی به 
تایوان به ارزش ۲.37 میلیارد دالر، هشدار داد که این اقدام آمریکا را تالفی 
خواهد کرد.پنتاگون اعالم کرد وزارت خارجه آمریکا با فروش احتمالی ۱۰۰ 
فروند س��امانه های پدافند س��احلی »هارپون« به تایوان موافقت کرده است. 
رویت��رز گزارش کرد که کاخ س��فید فروش ۵ مجموع��ه تجهیزات نظامی به 
تای��وان ب��ه ارزش بالغ بر ۲.37 میلیارد دالر را تأیی��د کرد.این خبر در حالی 
منتشر شده است که روز اول آبان اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه ایاالت 
متحده، فروش س��الح به تایوان به ارزش ۱.۸ میلیارد دالر را تصویب کرد.از 
سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا اقدام چین در تحریم چند شرکت آمریکایی 
به دلیل فروش س��الح به تای��وان را محکوم کرد. س��خنگوی وزارت خارجه 
چین روز دوش��نبه اعالم کرد پکن شرکت های آمریکایی »الکهید مارتین«، 

»بوئینگ« و »ریتیون« را تحریم کرده است.
در ادام��ه تح��رکات ضد چینی آمریکا، وزیران دف��اع و خارجه هند و آمریکا 
دیروز در دهلی با یکدیگر دیدار و درباره عقد قراردادی نظامی با هدف مبادله 

اطالعات ماهواره ای گفتگو کردند.
همزمان با سفر »مایک پمپئو« و »مارک اسپر« وزیران خارجه و دفاع آمریکا 
به دهلی و مذاکرات آنها با مقامات هندی، دو کش��ور در راس��تای مبارزه با 
قدرت روبه  رش��د چی��ن در منطقه توافقنامه ای نظامی را برای اش��تراک در 
داده های ماهواره ای حس��اس امضا می کنند.این در حالی است که  پنجمین 
مجم��ع عمومی ی��ا کنگره ملی نوزدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیس��ت 
چین در حالی در پکن آغاز به کار کرد که قرار اس��ت به همراه اعالم برنامه 
توسعه اقتصادی ۵ ساله بعدی، سند چشم انداز احتمالی کشور برای نیل به 

رتبه اول توسعه یافتگی جهان را نیز ترسیم کند.

یورش نظامیان صهیونیست به 
اسرای فلسطینی 

نظامیان رژیم صهیونیس��تی ضمن یورش وحش��یانه به فلس��طینیان در زندان 
»ریمون« اقدام به سرکوب گسترده اسرای فلسطینی کردند.

اقدامات خصمانه صهیونیس��تها علیه اس��رای فلس��طینی همچنان ادامه دارد.
نظامیان رژیم صهیونیس��تی به صورت وحش��یانه به زندان »ریمون« در اراضی 
اش��غالی یورش بردند.صهیونیستها پس از یورش به بندهای زندان مذکور اقدام 
به س��رکوب گسترده اسرای فلسطینی کردند؛ اسرایی که با ماهر االخرس اعالم 
همبس��تگی کرده بودند.این در حالی اس��ت که نیروهای س��رکوب وابس��ته به 
سازمان زندان های رژیم صهیونیستی روز گذشته نیز به طور وحشیانه به بخش 

۱3 زندان عوفر حمله و اقدام به سرکوب کودکان اسیر فلسطینی کرده بودند.
الزم به ذکر است اسیر »ماهر االخرس« در نود و سومین روز از اعتصاب غذای خود 
در زندان های رژیم صهیونیستی از وضعیت جسمانی وخیمی رنج می بَرد.»جمیل 
سعاده« از مقامات ارشد کمیته امور اسرای فلسطینی در همین ارتباط اعالم کرده 
است: اسیر ماهر االخرس خواستار آن است که در یک بیمارستان فلسطینی تحت 
درمان قرار گیرد و نه در بیمارس��تان های صهیونیست ها.علیرغم اینکه وضعیت 
جسمانی این اسیر فلسطینی به شدت رو به وخامت نهاده است اما صهیونیستها 
همچن��ان از صدور حکم آزادی وی امتناع می کنند. خبر دیگر آنکه س��خنگوی 
تشکیالت خودگردان فلسطین تأکید کرد که این نهاد، طرحهای صهیونیستی و 
آمریکایی را نمی پذیرد و در زمان مناسب اقدامات مناسبی علیه این طرحها انجام 
خواهد داد. »نبیل ابو ردینه« سخنگوی تشکیالت خودگردان فلسطین بر رد طرح 
صلح آمریکا موسوم به معامله قرن و طرح صهیونیستی اشغال کرانه باختری تأکید 
کرد.در این میان نماینده آمریکا در سازمان ملل با ادعای اقدامات صلح آمیز دولت 
متبوع��ش در خاورمیانه، اعالم کرد دیگر نیازی به طرح صلح عربی نیس��ت.کلی 
کرفت در جلس��ه شورای امنیت در خصوص صلح در خاورمیانه گفت ابتکار عمل 
صلح عربی دیگر الزم نیست. نماینده آمریکا مدعی شد: تجربه دونالد ترامپ منجر 
به صلح ش��ده، چشم انداز ما در خاورمیانه شدنی است، کار های زیادی برای ارائه 

طرح صلح صورت دادیم که جزئیات فراوان دارد.

حاکمیت آشوب در فیالدلفیا
به دنبال ش��لیک مرگبار افس��ر پلیس آمریکا به جوان ۲7 ساله سیاهپوست در 
فیالدلفی��ا، معترضان به خیابان آمدند و این ش��هر به صحنه خش��ونت تبدیل 

شد.
 در ادامه خش��ونت های پلیس آمریکا علیه اقلیت ها به ویژه سیاهپوستان، یک 
افس��ر پلیس به وقت محلی یک جوان سیاهپوس��ت را در »فیالدلفیا« به ضرب 
گلوله کش��ت که همین امر موجب برانگیخته ش��دن خشم عمومی و برگزاری 
تظاهرات در این ش��هر ش��د که در نهایت به خش��ونت کشیده شد و شهر را به 

صحنه آشوب تبدیل کرد. 
بن��ا بر گزارش ش��بکه روس��ی »راش��اتودی«، م��ردم فیالدلفیا بعد از انتش��ار 
گزارش هایی درباره قتل یک مرد سیاهپوست به دست افسر پلیس آمریکایی به 
خیابان ها آمدند و شعارهایی علیه ناعدالتی و خشونت پلیس سردادند.اعتراضات 
در خیابان های فیالدلفیا به خش��ونت کش��یده ش��د و معترضان خودروها را به 
آتش کشیدند و در این میان برخی از فرصت سوء استفاد کرده و به فروشگاهها 

حمله بردند و اجناس را به غارت بردند.
معترضان آمریکایی از جمله فعاالن حامی جنبش »جان سیاهپوستان اهمیت دارد« 
بعد از آنکه »والتر والس جونیور« جوان ۲7 س��اله سیاهپوست آمریکایی دوشنبه 
شب با شلیک مرگبار گلوله افسر پلیس فیالدلفیا به قتل رسید، به خیابان ها آمدند 

و در تظاهراتی مسالمت آمیز خواستار اجرای عدالت برای او شدند.
با اینحال، اعتراضات آرام کم کم با ورود پلیس به خش��ونت کش��یده شد و در 
این میان برخی نیز از فرصت سوء استفاده کرده و به فروشگاهها حمله بردند و 
خودروهایی نیز در این میان به آتش کش��یده شد. خبر دیگر آنکه در حالی که 
هفته پیش رسانه های آمریکایی از وقوع آتش سوزی که ظاهراً عمدی بوده، در 
یک��ی از صندوق های اخ��ذ رأی در ایالت »کالیفرنیا« خبر دادند،  یکی دیگر از 
صندوق های رأی گیری در »بوس��تون« ایالت ماساچوست به آتش کشیده شد. 
درس��ت س��اعاتی بعد از آنکه رأی های درون صن��دوق رأی گیری آتش گرفت،  
یک مرد اهل »بوستون« مرکز ایالت »ماساچوست« که در حوالی محل حادثه 
مش��اهده شده بود،  به ظن اس��تفاده از یک وسیله آتش زا برای آتش زدن یک 

صندوق رأی بازداشت شد.


