
معرفی مسئول ترور وزیر یمنی 
»محمد علی الحوثی« رئی��س کمیته عالی انقالب 
یمن گفت که آمریکا و ائتالف سعودی مسئول ترور 

شهید حسم محمد زید هستند.
الحوثی در حس��اب توئیتری خود نوش��ت: »شهید 
حس��ن زید با پیوس��تن به ائتالف عربی علیه یمن 
مخالفت کرد و موضع ثابت��ی برای حمایت از وطن 
اتخاذ کرد، و همین امر س��بب ش��د که این ائتالف 
برای کس��ی که او را به قتل برس��اند، جایزه تعیین 
کند«.وی افزود: »ما آمریکا را مس��ئول قتل حس��ن 
محمد زی��د می دانی��م همچنانکه ائت��الف متجاوز 
)س��عودی( نیز مس��ئول این قتل است چرا که قتل 
او پس از تعیین جایزه و مبلغ مالی صورت گرفت و 
اعالم این جایزه نشان دهنده اصرار ائتالف برای قتل 
اوس��ت و آن ها این قتل را انجام داده اند«. از س��وی 
دیگر عضو شورای سیاسی جنبش انصاراهلل یمن به 
ائتالف عربی تحت امر عربس��تان نسبت به پاسخ به 
ترور وزیر یمنی و حمله به عمق عربس��تان هش��دار 
داد.محمد البخیتی، عضو ش��ورای سیاسی جنبش 
انصاراهلل یمن گفت، طرفی که در جنایت ترور حسن 
زی��د، وزیر جوانان و ورزش در دولت صنعاء دس��ت 
دارد، همان کشورهای ائتالف متجاوز هستند که از 
ابت��دای جنگ، این وزیر را در فهرس��ت اهداف خود 
ق��رار داده بودن��د؛ حال هرچند که انج��ام این ترور 
توس��ط مزدورانش��ان انجام شده باش��د. خبر دیگر 
آنکه ارتش و کمیته های مردمی یمن پس از دو روز 
درگیری موفق شدند کنترل پایگاه »االقرع« در غرب 
»مأرب« را به دس��ت بگیرند و بدین ترتیب ورود به 
شهر مأرب از سمت غرب قطعی است و فقط مسأله 
زمان مطرح است. در ادامه افشای جنایات سعودی، 
س��ازمان ملل متحد در بیانیه ای با بحرانی خواندن 
ش��رایط کودکان در جنوب یم��ن اعالم کرد که ۹۸ 
هزار کودک زیر ۵ سال در مناطق جنوبی این کشور 

به دلیل سوء تغذیه با خطر مرگ مواجه  هستند.

نیمچه گزارش

گزارش

همزمان ب��ا اوج گی��ری اعتراض های مس��لمانان و آزادی 
خواهان جهان به اس��الم س��تیزی سران فرانس��ه، در پی 
اهان��ت رئیس جمهور فرانس��ه و یک نش��ریه فرانس��وی به 
س��احت پیامبر اکرم )ص( و توجی��ه آن به عنوان »آزادی 
بیان«، وزیر خارجه انگلیس از اعضای ناتو خواسته از آزادی 

بیان حمایت کنند.
بار دیگر نقاب از چهره ضد اس��المی انگیلس نیز برداش��ته 
شد و در پی اهانت »امانوئل ماکرون«، رئیس جمهور فرانسه 
و یک نشریه فرانسوی به ساحت پیامبر گرامی اسالم )ص( 
و توجیه آن ب��ا عنوان آزادی بیان، »دومینیک راب«، وزیر 
ام��ور خارجه انگلیس که کش��ورش س��ابقه ای طوالنی در 
حمایت از اس��الم ستیزان دارد و س��لمان رشدی نویسنده 
کت��اب آیات ش��یطانی را پناه داده ، ضم��ن اعالم حمایت 
از فرانس��ه و همبستگی با مردم این کش��ور از اعضای ناتو 

خواسته از آزادی بیان حمایت کنند.
راب که کش��ورش قتل عام میلیون مسلمان را در کارنامه 
دارد، در بیانی��ه ای مدع��ی ش��د: »انگلی��س در پ��ی قتل 
وحشتناک "س��اموئل پتی"، با فرانس��ه و مردم این کشور 
اعالم همبس��تگی می کند. تروریس��م هرگ��ز قابل توجیه 
نیس��ت و نباید توجیه ش��ود.«وزیر ام��ور خارجه انگلیس 
در ادام��ه همچنین مدعی ش��د: »متحدان نات��و و جامعه 
گسترده  تر بین الملل باید شانه به شانه از ارزش های اساسی 
ایس��تادگی و آزادی بیان حمایت کنند و ما هرگز نباید به 

تروریست ها اجازه دهیم بین ما اختالف بیندازند.«
این اقدام در حالی صورت گرفت که خش��م جهان اسالم از 
اسالم ستیزی غرب همچنان شعله ور است. آیت اهلل عیسی 
قاسم تاکید کرد، تحریم همه جانبه و موثر کاالهای وارداتی 

از فرانس��ه نه به معنای خصومت با فرانسه و مردم آن بلکه 
تنها پاس��خی به امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری متجاوز 
این کشور است.مرجع دینی برجسته مردم بحرین با انتشار 
مقاله ای در س��ایت بحرینی "المق��اوم" اظهار کرد: ماکرون 
در اظه��ارات خود ب��ا اهانت به بزرگترین ش��خصیت الهی 
روی زمین یعنی رس��ول اهلل )ص( و تهدیدهایش، انسانیت 
خود، منافع کشورش و نیز مسؤولیتش در حفاظت از صلح 
جهان��ی را فراموش کرد.این مرجع دین��ی مردم بحرین از 
ملت های اسالمی خواست موضعگیری جدی و صادقانه ای 
را در مخالف��ت عملی ب��ا اهانت رئیس جمهور فرانس��ه به 

بزرگتری��ن پیامبر و فرس��تاده خدا که ب��ه منزله اهانت به 
تمامی پیامبران و فرستادگان او است، در پیش بگیرند.

آیت اهلل عیس��ی قاس��م تاکید کرد: امت اسالمی ملت های 
جه��ان را به حفظ امنیت و صلح جهانی و برادری انس��انی 
تش��ویق می کند اما هیچ چیزی برای آن عزیزتر از اس��الم 
و قرآن و پیامبر و مقدس��ات آن نیس��ت و سکوت در برابر 
کمترین اهانت به جایگاه مقدس پیامبر )ص( جایز نیس��ت 
و در برابر این قداست هیچ چیزی مقدم بر دفاع از اسالم و 

پیامبر بزرگ آن نیست.
همچنین  »احمد الطیب« ش��یخ االزهر خواس��تار  تدوین 

قانون بین المللی برای جرم دانستن مسلمان ستیزی و تفرقه 
پراکنی بین آنان و دیگران شد. از سوی دیگر محمد موسوی 
رئیس شورای مس��لمانان فرانس��ه اظهار کرد، معتقد است 
کاریکاتورهای اهانت آمیز درباره پیامبر اسالم )ص( نباید در 
مدارس این کشور نشان داده شوند. همچنین اردوغان رئیس 
جمهور ترکیه گفت، کشورهای غربی میخواهند با حمله به 

اسالم "مجددا جنگ های صلیبی را شروع کنند".
خب��ر دیگ��ر آنک��ه فلس��طینی های خش��مگین از مواضع 
ضداسالمی سران فرانسه، پرچم و عکس رئیس جمهور این 

کشور را در کرانه باختری آتش زدند.
السیس��ی رئیس جمهور مصر نیز ضمن محکوم کردن اقدام 
اسالم س��تیزانه فرانس��ه، تاکید کردن ک��ه آزادی بیان باید 
هنگام��ی که به احساس��ات یک و نیم میلیارد نفر خدش��ه 
وارد می کند، متوقف ش��ود. الزم ب ذکر است با باال گرفتن 
تنش های دوجانبه میان پاریس و آنکارا، فرانسه اقدام اتحادیه 
اروپا در مقابل ترکیه را خواستار شد. در پی اظهارات توهین 
آمیز امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانس��ه علیه اسالم و 
توهین به س��احت مقدس پیامبر اکرم)ص(، اندونزی سفیر 
فرانس��ه در جاکارتا را احضار کرد. خب��ر دیگر آنکه  در پی 
تنش های اخیر میان فرانس��ه و جوامع مسلمان جهان بعد 
از اهانت رئیس جمهور این کش��ور به س��احت پیامبر اسالم 
)ص(، گزارش��ها حاکی اس��ت که یک خواهر و برادر اردنی 
به دلیل تکلم به زبان عربی در فرانسه تحت تعقیب و مورد 
ضرب و شتم قرار گرفته اند. خبر دیگر آنکه در پی بارگذاری 
نماهنگی صهیونیس��تی در توهین به حضرت محمد )ص( 
در یوتیوب، رئیس لیس��ت عربی مشترک در »کنست« در 

نامه ای رسمی خواستار حذف این نماهنگ شد.
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قاسم  غفوری

طی روزهای اخیر تنش ها میان ترکیه و فرانس��ه ابعاد تازه 
تری گرفته اس��ت چنانکه درتازه ترین تنش میان پاریس 

و آن��کارا، دو طرف بر س��ر مواضع اخیر و اسالم س��تیزانه 
مک��رون رئی��س جمهور فرانس��ه و واکنش تن��د ترکیه و 
تحریم کاالهای فرانس��وی دچار اختالفی تازه ش��ده اند و 
آتش اختالف ها بین این دو عضو سازمان پیمان آتالنتیک 
ش��مالی ش��عله ورتر از پیش شده اس��ت. اردوغان رئیس 
جمهور ترکیه، خواستار تست مغزی همتای فرانسوی خود 
ش��ده است. همچنین احزاب پارلمان ترکیه در یک بیانیه 
مشترک اظهارات مکرون درباره تصاویر توهین آمیز علیه 
پیامبر اس��الم )ص( را محک��وم کردند.چهار حزب عدالت 
و توس��عه، حرکت ملی، جمهوریخ��واه خلق و حزب نیک 
در بیانیه مش��ترک خود هشدار دادند که اظهارات مکرون 
می تواند باعث ایجاد مناقش��ه های ویرانگر ش��ود. از سوی 
دیگر مکرون نیز خواستار اعمال تحریم اتحادیه اروپا علیه 
ترکیه ش��ده اس��ت. حال این س��وال مطرح است که چرا 

تنش ها میان طرفین تا این حد شدت گرفته است و ریشه 
آن چیس��ت؟ هر چند که اقدامات ضد اس��المی مکرون و 
سیاس��ت های اردوغان برای نش��ان دادن چهره ای اسالم 
مدار از ترکیه بخش��ی از این مناقشات را تشکیل می دهد 
بویژه اینکه ترکیه س��عی دارد تا خود را کانون حمایت از 
مس��لمانان و اسالم معرفی تا افکار عمومی جهان اسالم را 
به دس��ت آورد. اما نگاهی ریشه ای به مناسبات دو کشور 
بیانگر نکاتی فراتر از این اهداف است. به صورت سنتی در 
چند دهه اخیر تنش میان ترکیه و فرانسه بر سر عضویت 
ترکیه در اتحادیه اروپا برقرار است و آنکارا همواره پاریس 
را از عوام��ل مخالفت اروپایی ها با پذیرش ترکیه می دانند. 
در ماه ه��ای اخیر بعد جدیدی از تنش��ها میان دو کش��ور 
روی داده که محور آن را منافع اقتصادی دو کش��ور بویژه 
در حوزه انرژی تش��کیل می دهد. دو کش��ور رویای سلطه 

بر منابع نفتی مدیترانه و دریای س��یاه را در سر دارند که 
نتیجه آن را در مناقش��ات اخیر در این مناطق و تحوالت 
لیبی می توان مش��اهده کرد. مناقش��ه ای ک��ه در ادامه به 
تنشها میان طرفین در بحران اخیر قره باغ میان جمهوری 
آذربایجان و ارمنس��تان نیز رس��ید و طرفین یکدیگر را به 
دخالت در ناامنی های این منطقه متهم کردند. با توجه به 
این پیش��ینه می توان گفت که درگیری های کنونی میان 
فرانس��ه و بیش از آنکه برگرفته از اس��الم ستیزی مکرون 
باشد، ناشی از تقابل های سنتی طرفین بویژه مناقشه اخیر 
آنها در مدیترانه و دریای س��یاه است. اکنون ترکیه سعی 
دارد از موج ضد فرانس��وی در جهان برای اعمال فش��ار بر 
پاریس بهره گیرد و از س��وی دیگر فرانسه نیز سعی دارد 
ت��ا از ظرفیت های ناتو و اتحادیه اروپا برای مقابله با آنکارا 

بهره گیرد. 
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رد پیشنهاد پوتین بی تعهدی به امنیت اروپا است
معاون وزیر خارجه روس��یه پیش��نهاد رئیس جمهور این کش��ور درباره 
پیم��ان »آی ان اف« را حاک��ی از تعهد مس��کو به جلوگی��ری از بحران 
موش��کی در اروپا دانس��ت. سرگئی ریابکوف گفت پیش��نهاد والدیمیر 
پوتین درباره پیمان منع موش��ک های هسته ای میانبرد از تمایل روسیه 
برای جلوگیری از وقوع بحران موشکی در اروپا حکایت دارد و کسانی که 
سعی در نادیده گرفتن آن دارند، رویکردی غیر مسئوالنه را در قبال امنیت 
اروپا در پیش گرفته اند. الزم به ذکر اس��ت که دیپلمات ارشد روسیه افزود این 
پیش��نهاد ها به اندازه کافی جدی هستند، بنابراین یک مطالعه دقیق الزم است. 
عمق این پیش��نهادات نیاز به درک اساس��ی دارد، این پیشنهاد بازتاب سیاست 
رهبری فدراسیون روسیه در جستجوی راهی برای ایجاد ثبات در وضع نظامی و 

سیاسی در اروپا جلوگیری از منظر ظهور بحران های موشکی جدید است.

محکومیت ازسرگیری حمالت آمریکا 
»حامد کرزی« رئیس جمهور پیش��ین افغانس��تان ضمن محکوم کردن 
حمالت هوایی آمریکا در افغانس��تان تاکید کرد که تنها راه پایان جنگ 
در این کش��ور مذاک��رات بین االفغانی اس��ت.کرزی در رش��ته توئیتی 
حم��الت هوایی آمریکا و  حمله انتحاری مهاجم��ان به نیروهای پلیس 
افغانستان در خوست که منجر به کشته شدن غیرنظامیان شده را محکوم 
کرد. پیش از این آمریکا اعالم کرده بود که در راس��تای حمایت از نیروهای 
نظامی افغانستان حمالت هوایی علیه مواضع طالبان در میدان وردک انجام داده 
است. »سانی لگت«، سخنگوی نظامیان آمریکایی در افغانستان گفته بود که این 
کشور در حمایت از نظامیان افغانستان و مطابق با توافقنامه دوحه حمله هوایی در 
شهرس��تان »نرخ« میدان وردک صورت داده است. کرزی در ادامه تاکید کرد که 

تنها راه پایان جنگ در افغانستان آغاز فوری مذاکرات بین االفغانی است. 

مورالس 19 آبان به بولیوی بازمی گردد
»اوو مورالس« رئیس جمهور پیش��ین بولیوی که مجبور به استعفا و ترک 
کشورش ش��ده بود، 1۹ آبان به بولیوی بازمی گردد.»اندرونیکو رودریگز« 
س��ناتور منتخب بولیوی در مصاحبه با ش��بکه تله س��ور گفت: برادر ما، 
رئیس جمهور پیش��ین، روز نهم نوامبر ]به بولیوی[ وارد خواهد ش��د، روِز 
بعد از س��وگند ]رئیس جمهور منتخب لوئیس آرسه[.دادگستری بولیوی از 
لغو تمامی اتهامات مطرح شده علیه مورالس خبر داد. مقامات قضایی بولیوی 
درخواس��ت ارائه شده توس��ط او را معتبر اعالم کرده و گفتند حقوق بنیادی رئیس 
جمهور سابق بولیوی نقض شده است.ویلفردو چاوز وکیل مورالس اعالم کرد که قرار 
بازداش��ت و طرح دادخواست علیه وی لغو شده است. شکایت علیه مورالس توسط 
»آرتورو موریلو« وزیر کشور دولت موقت بولیوی به اتهام »فتنه انگیزی و تروریسم« 

مطرح شده بود. این شکایت اندکی پس از کودتا و تبعید وی انجام شده بود.

 نیجری�ه: کمیس��ر پلیس محل��ی نیجریه گفت: 
تع��داد ۵۲۰ معترضی ک��ه مظنون ب��ه آتش زنی، 
دزدی، قت��ل و مالکی��ت غیرقانونی س��الح گرم در 
جریان تظاهرات جاری در این کش��ور هستند، در 
"الگوس"، پایتخت دس��تگیر ش��دند. بن��ا به گفته 
پلیس محلی، 1۶ ایس��تگاه پلیس به آتش کشیده 
شدند و به 1۳ ایستگاه دیگر نیز خسارت وارد شد. 
عالوه بر این، معترضان ۵۸ وسیله نقلیه پلیس و ۶۲ 
ماشین شخصی را سوزاندند، ضمن آن که چندین 

مؤسسه عمومی و خصوصی هم آسیب دیدند.

 روسیه: »دیمیتری پسکوف« سخنگوی کرملین از 
تداوم درگیری ها میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
در منطقه مورد مناقش��ه »قره باغ کوهستانی« ابراز 
نگرانی کرد.اظهارات پسکوف در شرایطی مطرح شده 
است که دولت های ارمنستان و جمهوری  آذربایجان 
علیرغم اعالم س��ه توافق آتش بس همچنان به هدف 

گرفتن قلمروهای یکدیگر ادامه می دهند.

 لبنان: منابع لبنانی با گزارش برگزاری دور دوم 
مذاکرات غیرمستقیم ترس��یم خطوط مرزی میان 
بیروت و تل  آویو، خبر دادند که ادامه این مذاکرات 
به امروز موکول ش��ده است.این مذاکرات مثل دور 
اول در مق��ر س��ازمان مل��ل متح��د در »الناقوره« 
)جنوب لبنان( و با حضور نمایندگان این سازمان و 

میانجیگری آمریکا آغاز شده است.

 قطر: علی رغم محاصره قطر، خبرگزاری رس��می 
این کش��ور گزارش داد که وزرای کشوِر کشورهای 
عضو ش��ورای هم��کاری خلیج فارس در نشس��تی 
مس��ائل مربوط ب��ه تقویت همکاری ه��ای امنیتی 
را مورد بررس��ی قرار داده اند.وزاری کش��ور اعضای 
ش��ورای همکاری خلیج فارس در نشست یاد شده 
به مس��ائل مربوط به تقوی��ت همکاری های امنیتی 
مش��ترک و مهم تری��ن تحوالت امنیتی در س��طح 

منطقه و جهان پرداخته اند.

 پاکس�تان: وزیر امور خارجه پاکس��تان با اشاره 
به اینکه صلح در افغانس��تان با صلح و ثبات منطقه 
ارتب��اط دارد، گفت: نباید از خاک این کش��ور علیه 
پاکستان اس��تفاده شود.»شاه محمود قریشی« وزیر 
امور خارجه پاکس��تان در گفت وگو با »حنیف اتمر« 
سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان اظهار داشت: 
برخی نیروها می خواهند پاکستان را بی ثبات کنند.

آزادی بیان به سبک غربی اینبار توسط رژیم سلطنتی تکرار شد 

حمایت انگلیس از اسالم ستیزی مکرون 

همزمان با تشدید تحرکات برای تحریم سوریه، نماینده دائم 
س��وریه در سازمان ملل متحد طی نشست مجازی شورای 
امنیت اظهار داش��ت که آمریکا و اروپا با اقدامات یکجانبه 
علیه دمش��ق، به تروریسم اقتصادی علیه سوریه دست می 
زنند. نماینده دائم س��وریه در سازمان ملل متحد تروریسم 

اقتصادی آمریکا و اروپا علیه این کشور را محکوم کرد.
»بش��ار الجعفری« در س��خنرانی خود در نشست شورای 
امنیت ک��ه از طریق ویدئو کنفرانس برگزار ش��د، گفت: 
دول��ت آمریکا و اتحادیه اروپا با اعم��ال اقدامات اجباری 
یکجانب��ه علیه س��وریه همچنان به تروریس��م اقتصادی 
دس��ت می زنند.وی افزود: رویداده��ا در منطقه اظهارات 
س��وریه در مورد تالش های ش��ماری از کشورهای عضو 
ش��ورای امنیت برای بی ثبات کردن کش��ورهای ما برای 

تحقق منافع دولت های خود را به اثبات رساند.
در ادامه بحران سازی آمریکا در منطقه خبرگزاری رسمی 

س��وریه گزارش داد که آمریکا ۳7 تانکر نفت س��رقتی از 
س��وریه را به عراق قاچاق کرده اس��ت.خبرگزاری رسمی 
سوریه )سانا( گزارش داد که نیروهای آمریکا یک کاروان 
جدی��د حامل نفت زدیده ش��ده از س��وریه را از گذرگاه 
غیرقانونی »الولید« به ش��مال عراق قاچاق کرده اند. خبر 
دیگر آنکه عناصر تروریس��تی وابس��ته به ترکیه در شهر 
رأس العین واقع در اس��تان الحس��که سوریه به جان هم 
افتادن��د ک��ه در پی این درگیری، 1۵ غی��ر نظامی و ۲۰ 
تروریست کش��ته و زخمی شدند. روزنامه العربی الجدید 
به نقل از منابعی که نخواستند نامشان فاش شود، گزارش 
داد، این درگیریهای شدید بین گروه های حاضر در گروه 
تروریستی »سلطان مراد« در ایست وبازرسی »الدویره« در 
مرکز رأس العین رخ داد.تروریس��تهای وابسته به سلطان 
مراد بر اینکه چه گروهی کنترل این ایست وبازرسی را در 

اختیار داشته باشد، به جان هم افتادند.

جنایات ضد بشری صهیونیست ها علیه اسرای فلسطینی در 
حالی ادامه دارد که شماری از نظامیان سابق واحد ویژه ارتش 
صهیونیستی اعتراف کردند به دستور مستقیم اسحاق رابین 
معدوم باید دست و پای جوانان فلسطینی را در انتفاضه اول 
می شکستند. شبکه ۲۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی با انتشار 
گزارش مستندی خبر داد نظامیان واحد گفعاتی به دستور 
مس��تقیم اسحاق رابین وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی 
مامور ش��ده بودند تا دس��ت و پای فلس��طینیانی را که در 
انتفاضه اول دستگیر می شدند، بشکنند.بوعز گوالن یکی از 
نظامیان ارشد ارتش صهیونیستی که در آن زمان در هنگ 
صب��را در نیروهای گفعاتی خدمت می کرد به این ش��بکه 
تلویزیونی خبر داد شخصا این دستور را از زبان رابین شنیده 
اس��ت ، همچنین اس��حق موردخای فرمانده وقت منطقه 
جنوبی ارتش رژیم صهیونیستی به این شبکه تلویزیونی خبر 
داد اقدام نیروهای واحد گفعاتی در شکس��تن دست و پای 

مبارزان فلسطین به دستور فرماندهان ارشد صورت گرفته 
اس��ت. البته این جنایات همچنان ادامه دارد چنانکه وکیل 
اس��یر »ماهر االخرس« که در اعتصاب غذا به سر می برد با 
اشاره به وخامت اوضاع جسمانی وی، گفت: هر لحظه ممکن 
اس��ت ماهر االخرس جان خود را از دست بدهد.شهروندان 
فلسطینی در حمایت از اسیر »ماهر االخرس« که در نود و 
چهارمین روز از اعتصاب غذای خود به سر می برد، در مقابل 

بیمارستان »کابالن« تظاهرات کردند.
خب��ر دیگر آنکه جنبش »صلح اکنون« از تصمیم تل آویو 
مبنی بر موافقت با س��اخت ۳1 واحد مسکونی جدید در 
شهر »الخلیل« واقع در جنوب کرانه باختری خبر داد. در 
این میان فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی 
ضمن تأکید بر این موضوع که سازش با رژیم صهیونیستی 
در نهایت رخ خواهد داد، گفت، اختالفاتی که گاهی میان 

ریاض و واشنگتن رخ می دهد، تصادفی است.

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل فاش کرد

نام مجریان تروریسم اقتصادی علیه دمشق
همزمان با وخامت حال اسیر فلسطینی صورت گرفت 

افشای یک جنایت ضد انسانی

اعتراضات گسترده در شهر فیالدلفیا پس از شلیک مرگبار 
نیروهای پلیس به یک مرد سیاهپوست برای سومین شب 
ادامه یافته و نیروهای امنیتی ضمن اجرای قانون منع آمد 

و شد به سرکوب معترضان پرداختند. 
صدها نفر از معترضان علیه رفتارهای خش��ن و وحش��یانه 
پلی��س آمریکا در خیابان های فیالدلفی��ا تظاهرات کردند 
و بار دیگر خواس��تار برابری نژادی ش��دند.تظاهرات مانند 
شبهای قبل در ابتدا مسالمت آمیز و آرام آغاز شد ولی در 
ادامه و با فرارسیدن شب، این تظاهرات به خشونت و زد و 

خورد با نیروهای پلیس منجر شد.
ماموران پلیس فیالدلفیا با ابزارها و وس��ائل ضد ش��ورش 
س��عی کردند تا تظاهرات کنندگان خش��مگین را متفرق 

نمایند. این تظاهرات در نهایت منجر به زخمی ش��دن ۳۰ 
مامور پلیس و بازداشت بیش از ۹۰ نفر شده است.

کاخ س��فید در بیانیه ای اعالم کرد، اعتراضات مجدد جنبش 
»زندگی س��یاهان اهمیت دارد« در  شهر فیالدلفیای آمریکا 
که پس از قتل یک سیاه پوست دیگر آغاز شده است، نتیجه 
سیاست های لیبرال دموکرات ها در مورد مجریان قانون این 
کشور است. همه درگیری های داخلی باید از طریق سیستم 
عدالت حل شود. وضعیت بحرانی امنیتی در آمریکا در حالی 
حاکم ش��ده است که سیاس��تمداران خود را برای انتخابات 

آماده می کنن��د چنانکه با وجود آم��ار روزافزون مبتالیان و 
تلفات ناشی از کرونا در آمریکا، دفتر علم و فناوری کاخ سفید 
گفته دولت ترامپ به این بیماری خاتمه داده و آن را به عنوان 
دس��تاورد برتر دولت وی به ثبت رسانده است.بر اساس یک 
بیانیه رسمی که قرار است، دستاورد های علمی دولت ترامپ 
را برش��مارد، دولت دونالد ترامپ مدعی ش��ده که »اقدامات 
قاطع��ی را ب��رای ب��ه کار گرفتن دانش��مندان و متخصصان 
بهداشتی در دانشگاه ها، صنایع و همچنین دولت برای درک، 

درمان و شکست این بیماری اتخاذ کرده است«.

  بحران های امنیتی در آستانه 

انتخابات آمریکا تشدید می شود

منع آمدوشد در فیالدلفیا


