
 نروژ: در پی تیراندازی جمعی در یک باشــگاه 
شبانه در اســلو دو نفر جان خود را از دست دادند 
و ۱۴ نفر مجروح شــدند.مظنونی که گمان می رود 
تنها عامل تیراندازی باشد، اندکی پس از تیراندازی 
که به خیابان مجاور هم کشیده شد، دستگیر شد. 

 ترکیه: وزارت دفاع ترکیه اعالم کرد که شــش 
پهپــاد »بیرقدار تی بــی2« از شــرکت »بایکار« 
خریداری شــده و ماه آینده وارد ارتش این کشور 
خواهند شــد.وزارت دفاع ترکیــه در توئیتی اعالم 
کرد که مراحل آزمون و پذیرش پهپادهای بیرقدار 
تی بی2 تکمیل شــده و این پهپادها در جهت رفع 
نیازهای فرماندهی نیروی زمینی برای فعالیت های 

نظارتی و شناسایی خریداری شده اند.

 عراق: منابع رسانه ای عراق از خنثی شدن یک 
عملیات قاچاق آثار باســتانی این کشــور در بغداد 
و دســتگیری اعضــای باندی که قصــد انجام این 
عملیات را داشــتند، خبر داد.نیروهای امنیت ملی 
عملیات قاچاق یک لوح باستانی به ارزش حدود ۸ 
میلیون دالر را که از سوی یک باند متشکل از یکی 
از کارمندان کمیساریای انتخابات و برخی عناصر از 

ترکیه در حال انجام بود، خنثی کردند. 

 نپال: دولت نپال از پیوســتن به »برنامه شراکت 
دولتی آمریکا« موســوم به )SPP( خودداری کرد. 
این اقدام نپال شکســتی برای آمریکا و هندوستان 
است، اما چین از این تصمیم استقبال کرده است.
برنامه شراکت دولتی، برنامه تبادلی بین گارد ملی 
آمریکا و کشــور متحد اســت و از طریق آن گارد 
ملی آمریکا به کشور شریک در انواع مختلف فجایع 
و حــوادث طبیعی مانند زمین لرزه، ســیالب ها و 
آتش سوزی  کمک می کند. 2۵ سال از اجرایی شدن 
این برنامه می گذرد و هم اکنون ۸۰ شریک در ۹۰ 

کشور جهان در آن مشارکت دارند.

 کره جنوبی: منابع آگاه اعالم کردند وزیر خزانه 
داری آمریــکا ماه آینده به کره جنوبی ســفر و با 
مقامات این کشــور درباره پیونگ یانگ و مســکو 
گفتگو خواهد کرد.ســفر جنت یلن با هدف گفتگو 
درباره افزایش نرخ تورم، تحریک ها علیه روســیه و 
همچنین تحریم های احتمالی بیشتر کره شمالی بر 

سر برنامه هسته ای این کشور خواهد بود.

 چین: ارتش چین به پرواز یک هواپیمای نظامی 
آمریکایی بر روی تنگه تایوان واکنش نشــان داد.
روز جمعه یک فرونــد هواپیمای نظامی آمریکایی 
»پوسیدون ۸A-P« اقدام به انجام پرواز شناسایی 
بر فراز تنگه تایوان کرده بود.ســخنگوی فرماندهی 
جناح شــرقی ارتش چین در واکنش به این اقدام 
تحریک آمیز اعالم کــرد: »اقدامات آمریکا مداخله 
در امــور داخلی و عامل ثبات زدایی در تنگه تایوان 

است. چین قویاً با این اقدامات مخالف است«.

کشتار پناه جویان همچنان اولویت اروپا 
در حالــی غــرب بر اســاس کنوانســیون ۱۹۵2 
پناه جویــان موظــف بــه حمایــت از آوارگان و 
پناه جویان اســت اما همچنان از اجرای این تکلیف 
خــودداری می کند که به قربانی شــدن انها منجر 
می شود چنانکه رسانه ها از کشته شدن حدود ۱۸ 
مهاجر و زخمی شــدن تعداد زیادی از آن ها در اثر 
هجــوم به حصارهای مرزی اســپانیا و تالش برای 

رسیدن از مراکش به خاک اروپا خبر دادند.
حــدود ۱۸ مهاجر در جریان تــالش برای عبور از 
حصار مرزی در اسپانیا و هجوم برای اینکه از طریق 
مراکش به منطقه اسپانیایی ملیال برسند جان خود 
را از دســت دادند. حدود ۱۰۰ تا 2۰۰ مهاجر هم 
مجروح شــدند. به این ترتیب هجده پناه جو پس 
از تالش گســترده جمعیت عظیمــی از مهاجران 
آفریقایی برای عبــور از مراکش به منطقه محصور 
ملیال در اســپانیا جان باختند.هیئت محلی دولت 
اســپانیا در بیانیه ای اعالم کــرد که حدود 2۰۰۰ 
مهاجر در ســپیده دم روز جمعــه به ملیال نزدیک 
شــدند و بیش از ۵۰۰ مهاجر پس از بریدن حصار 
با قیچی توانستند وارد منطقه کنترل مرزی شوند.
حصارهــای مرزی در این منطقــه مرزی مجهز به 
ســیم خــاردار، دوربین فیلمبرداری و ســکوهای 
نگهبانی اســت. تصاویر منتشر شده در رسانه های 
اسپانیایی تصاویری از مهاجران را نشان می دهد که 
خســته در پیاده رو دراز کشیده اند و برخی دست 
های خون آلود و لباس های پاره شــده داشــتند. 
سئوتا و ملیال، که تنها مرزهای زمینی اتحادیه اروپا 
در آفریقا را تشکیل می دهند، مقصدی منظم برای 
افرادی اســت که امیدوار بــه زندگی بهتر در اروپا 
هســتند.هیئت محلی دولت اسپانیا تنها گفت که 
۴۹ پلیس اســپانیا به طور خفیف زخمی شده اند.
پدرو سانچز، نخســت وزیر اسپانیا، در سخنرانی در 
بروکسل، این حمله خشونت آمیز را محکوم کرد و 
مافیاهای قاچاق انســان را مقصر دانست.در طول 
ســال ها، هزاران مهاجر تالش کرده اند با باال رفتن 
از نرده ها، شــنا کردن در امتداد ســاحل یا مخفی 
شدن در وســایل نقلیه از مرز ۱2 کیلومتری )7.۵ 
مایلــی( بین ملیال و مراکش یــا مرز ۸ کیلومتری 
ســئوتا عبور کنند. الزم به ذکر اســت که غرب به 
جای واژه پناه جو از واژه مهاجر اســتفاده می کند 
تا مســئولیت خود در قبال آنها را حاشــیه رانده و 

سرکوب آنها را توجیه نماید. 

نیمچه گزارش

 
عبداهلل دوم پادشاه اردن در دیدار با مقامات اماراتی، از عالقه کشورش به ایجاد 
اتحادی نظامی مشــابه پیمان نظامی آتالنتیک شمالی سخن گفت و اظهار کرد 

که از شکل گیری پیمان نظامی در خاورمیانه حمایت می کند.
وی تاکیــد کرد: مــن یکی از اولین افرادی خواهم بود کــه ناتوی خاورمیانه را 
تایید می کنم.  این سخنان از سوی وی در حالی مطرح شده که طی هفته های 
اخیر طرح هایی مانند ناتوی خاورمیانه و ناتوی منطقه ای مطرح شــده و برخی 

کشورهای عربی نیز رضایت خود را اجرای ای طرح ها عنوان کرده اند. هر چند 
که در ظاهر ادعا می شــود که این اقدام برای امنیت منطقه می باشــد اما نکته 
کلیدی این طرح های ادعای نقش رژیم صهیونیستی در آن است. مقامات ارشد 
این رژیم همچون بنت نخست وزیر سرنگون شده صهیونیست ها بارها ادعا کرده 
اســت که برای ایجاد اجماع منطقــه ای در قالبی امنیتی تالش می کند و حتی 
نشست نقب با حضور برخی از کشورهای عربی همچون بحرین، امارات، مراکش 
و مصر را نیز در این چارچوب عنوان نمود. در همین حال همکاری نزدیکتر در 
زمینه نظامی بین کشــورهای عربی و رژیم صهیونیستی چندین سال است که 

توسط آمریکا مطرح شده است.
اخیــرا قانونگذاران آمریکایی الیحه ای را به ســنا و کنگــره ارائه کردند که در 
آن خواســتار طرحی برای یکپارچه ســازی پدافند هوایی خاورمیانه شــدند.

مقامات رژیم صهیونیستیی گفته اند که همین االن هم همکاری دفاع هوایی با 
کشــورهای عربی  و ایاالت متحده وجود دارد.  در ادامه همین رویکرد ادعایی 
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا قرار است ماه آینده برای اولین بار به خاورمیانه 
سفر کند و در عربستان سعودی، کرانه باختری سرزمین های اشغالی و تل آویو 
دیدارهایی داشــته باشد که از محورهای آن را نیز اقدام برای این طرح تشکیل 
می دهد. نکته اساســی در باب تمام این رفتارها آن اســت کــه آمریکا و رژیم 
صهیونیســتی محور اصلی این ائتالف ادعایی هستند در حالی که خود ریشه و 
کانون بحران می باشند. قطعا هیچ شیشه ای با دستمال کثیف پاک نخواهد شد 
و هیچ منطقه ای با حضور آمریکا و رژیم صهیونیســتی به امنیت نمی رسد و لذا 
ادعای پادشاه اردن بیشــتر به یک طنز تلخ شباهت دارد تا به این رفتار عملی 

برای کمک به امنیت منطقه. 

یادداشت

گزارش

کشــورهای اروپایی و آمریکا با میلیاردهــا دالر هزینه در 
حالی با حفظ آتش جنگ اوکراین در کشــتار انســان های 
بیشماری نقش دارند که همزمان با ادعای بحران اقتصادی 
و بی اعتمادی به طالبان آن هم در شــرایطی که بسیاری 
در افغانســتان در فقر و زیر اوار ویرانی های زلزله اخیر قرار 

دارند از امدادرسانی به این کشور خودداری می کنند. 
یک بام و دو هوای غرب همچنان در جهان قربانی می گیرد 
چنانکه در اوکراین با ارسال سالح و میلیاردها دالر هزینه 
این کار انجام می شود و در افغانستان با گرسنه نگاه داشتن 
میلیون ها نفر و نیز عدم امدادرسانی به زلزله زدگان این کار 
تکرار می شود. سازمان های امدادرسانی بین المللی درحالی 
برای تامین کمک های فوری به مناطق زلزله زده افغانستان 
همگام با انجمن های این کشــور بــرای نجات بازماندگان 
زلزله ۶.۱ ریشــتری تالش می کننــد که تحریم های غرب 
مانع انجام به موقع امدادرسانی شده است.چهار روز از وقوع 
زلزله ۶.۱ ریشتری بامداد چهارشنبه در مناطق والیت های 
»پاکتیکا« و »خوســت« واقع در شرق افغانستان با تلفات 
بیش از هزار کشته و 2 هزار مجروح نگذشته بود که حوالی 
ساعت ۱۰ صبح روز گذشته دومین زمین لرزه در »گیان« 
واقع در والیت »پاکتیکا« دســتکم ۵ نفر کشته و ۱۱ نفر 
زخمــی به جا گذاشــت. این درحالی اســت که مقام های 
دولت طالبان هشدار دادند شمار تلفات و مجروحان ممکن 
اســت افزایش پیدا کند. برپایه گزارش شــبکه »الجزیره« 
قطر، بســیاری از آژانس های بین المللــی به کندی برای 
مهیــا کــردن کمک های فوری بــرای بازمانــدگان زلزله 
افغانستان تالش می کنند، اما مشکالت بر سر امدادرسانی 
و کمک به افغانســتان از ســوی جامعه جهانی موضوعی 
تازه نیست.از زمان به قدرت رســیدن طالبان در ماه اوت 
ســال گذشته در افغانستان، آمریکا تحریم های سنگینی را 
علیه این کشــور اعمال کرد که همواره باوجود هشــدارها 
درباره بحران انســانی در این کشــور مانعی برای هرگونه 
کمک رسانی بوده و هست.براســاس گزارش دفتر سازمان 
ملل متحد، ســازمان های جهانی از جملــه "برنامه غذای 
جهانی سازمان ملل متحد" با اعالم ارسال ۱۸ کامیون مواد 
غذایی، "سازمان بهداشت جهانی" با ارسال ۱۰ تُن دارو و 
تجهیزات پزشکی ضروری و "کمیسریای عالی پناهجویان 
ســازمان ملل متحد" با ارسال محموله های ضروری مانند 
پتو و چادر در تالشــند تا از زلزله زدگان افغان پشــتیبانی 
کنند اما این روند به آهســتگی و با چالش های بســیاری 

مواجه اســت.به عالوه تحریم های بانکی که توسط آمریکا 
علیه دولت موقت طالبان اعمال شده است، شرایط انتقال 
پول را برای کمک رسانی بسیار پیچیده کرده است و تاخیر 
بسیار زیادی در نقل و انتقال پول به این کشور وجود دارد.  
چنین به نظر می رسد موسســات و بنیادها در افغانستان 
به دلیل فقدان منابع و ضعف زیرســاخت ها که به واسطه 
جنگ و بحران های اقتصادی و مالی تحمیل شــده بر این 
کشور طی دو دهه کارایی الزم برای پاسخگویی و واکنش 
بــه موقع در زمان وقوع بحران های اینچنینی را از دســت 
داده اند.خبرگزاری صدای افغان )آوا( اعالم کرد جمهوری 
اسالمی ایران پیشتاز ارسال کمک های بشردوستانه برای 
زلزله زدگان افغانســتان بوده اســت و ســومین محموله  
کمک های ایران توسط یک فروند هواپیمای ترابری نظامی، 
روز گذشــته در فرودگاه منطقه »خوست« افغانستان فرود 
آمد.  درحالــی که آمریکا و دولت هــای غربی با ادعاهای 
حقوق بشری همواره شعارهایی در زمینه بحران های انسانی 
و لزوم کمک رسانی به مردم سر می دهند اما در زمان وقوع 
بحران ها و حتی حوادث طبیعــی برخوردی کامال متضاد 
دارنــد چرا که در واقع اعمال تحریم ها مانع کمک رســانی 
و انجام فعالیت های بشردوســتانه می شود. غرب رسما با 
اعمال تحریم و محدودیت علیه دولت ها، به ملت ها و مردم 

بیشترین آسیب را می رساند.  حال در رسانه های غرب به 
جای تمرکز بر یافتــن راه حل برای انجام و ادامه عملیات 
امدادرســانی، این موضوع مطرح است که آیا دولت موقت 
طالبان می تواند از پس این آزمایش بزرگ  امدادرســانی 
به مردمش برآیــد و گویی تنها موضوع بی اهمیت در این 
حادثه طبیعی، نجات جان انسان هایی است که با عطف به 
شعارهای زیبا و تهی سازمان های جهانی می بایست نقطه 
آغازین هرگونه فعالیتی بدون درنظرگرفتن شرایط سیاسی 
باشــند.  وزیر کشــور دولت موقت طالبان با بیان اینکه 2 
هزار خانه در زلزله اخیر افغانستان تخریب شده، تاکید کرد 
بســیاری از کشورها به دلیل تحریم های آمریکا نمی توانند 

برای زلزله زدگان کمک ارسال کنند.
اتحادیه اروپا با انتشــار بیانیه ای اعــالم کرد یک میلیون 
یورو به زلزله زدگان افغانســتان کمــک می کند.اعالم این 
کمــک مالی پــس از آن صورت گرفته که ســازمان ملل 
خواستار کمک فوری ۱۵ میلیون دالری برای رسیدگی به 
آسیب دیدگان زلزله مرگبار در جنوب شرق افغانستان شد. 
این مبلغ یک میلیون نیز همچنان در اجرای آن خودداری 

کرده و در حد شعار باقی مانده است. 

رفتارهــای مغرضانه غــرب چنان بوده اســت که »مایک 

واالس« نماینده ایرلندی پارلمان اروپا اظهار داشت آمریکا 
و اتحادیه اروپا برای ســرازیر کردن سالح به اوکراین پول 
دارند اما برای کمک به مردم گرسنه افغانستان پول ندارند.

این نماینده پارلمان اروپا طی سخنانی در نشست پارلمان 
اروپا در استراســبورگ مقر ایــن پارلمان، مواضع آمریکا و 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال افغانستان را محکوم 
کرد.قانونگذار پارلمــان اروپا، آمریکا و ناتو را عامل نابودی 
افغانستان طی 2۰ سال اخیر خواند و به غربی ها اشغالگری 

2۰ ساله آنها در این کشور را یادآوری کرد.
به گفته او، »آمریکایی هــا ۳۰۰ میلیون دالر در روز برای 
نابود کردن این مکان )افغانســتان( هزینه کردند و حاال ما 
داریم آنها را گرســنگی می دهیــم. برنامه جهانی غذا تنها 
توانست یک سوم پولی را که آنها در تالش برای غذا دادن 
به میلیون ها نفر از مردم هستند، بدست آورد اما نه اتحادیه 
اروپــا و نه آمریکایی ها بــرای دادن پول به میزانی که آنها 
)مردم افغانســتان و برنامه جهانی غذا( نیاز دارند، ندارند. 
آنهــا اخیرا گفتند کــه دارند از افراد گرســنه برای تغذیه 
افرادی که در معرض قحطی هســتند، غذا می گیرند اما ما 
هیچ اهمیتی به این موضوع نمی دهیم«.این قانونگذار عضو 
پارلمــان اروپا افزود: »ما )اتحادیه اروپا و آمریکا( می توانیم 
همه پول های سیاره زمین را برای سرازیر کردن تسلیحات 
به سمت اوکراین پیدا کنیم اما نمی توانیم به افغانستانی ها 
غذا بدهیم؛ افرادی که ما طی 2۰ سال اخیر زندگی شان را 
از بین برده ایم«. الزم به ذکر اســت کنگره آمریکا اخیرا با 
کمــک ۴۰ میلیارد دالری آمریکا به اوکراین موافقت کرده 
است.  در ادامه سیاست های جنگ افروزانه بوریس جانسون 
نخست  وزیر انگلیس که به رواندا رفته است، درباره احتمال 
پذیرش یک »توافق صلح بد« توســط اوکراین ابراز نگرانی 
کرد.نخســت وزیر انگلیس در این باره گفت: »بســیاری از 
کشــورها می گویند که این یک جنگ اروپایی اســت که 
غیرضروری اســت ... و بنابراین فشار برای تشویق - اجبار 
شــاید )بر( اوکراینی ها برای پذیرش یک صلح بد، افزایش 
خواهــد یافت«.خبر دیگر آنکه ســخنگوی وزارت خارجه 
روسیه ضمن هشــدار درباره عواقب منفی اعطای وضعیت 
نامزدی عضویت در اتحادیه اروپــا به اوکراین و مولداوی، 
گفت آنها ســعی در بردگی کشیدن از کشورهای شوروی 
ســابق دارند.وزارت خارجه روسیه اعالم کرد این کشور به 
 )TPNW(معاهده جدید ممنوعیت تســلیحات هســته ای

نخواهد پیوست.

ناتوی خاورمیانه کجاست؟

علی تتماح
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مقامات سعودی برای هشتمین سال متوالی از برگزاری 
مناسک حج شهروندان یمنی ممانعت به عمل می آورند.
وزارت ارشــاد و امــور حــج و عمــره یمن بــا صدور 
بیانیــه ای اعالم کرد: مقامات ســعودی تدابیری را ضد 
شــهروندان یمنی اتخاذ کرده اســت که باعث می شود 
 برگــزاری مراســم حج و عمــره برای حاجیــان یمنی 

غیر ممکن شود.
به گزارش شبکه تلویزیونی المســیره، این وزارتخانه با 
انتشــار بیانیه ای گفت: عربســتان با دفتر ها و موسسات 
یمنی همــکاری نمی کند تا حاجیان یمنــی نتوانند از 
استان های مختلف یمن برای ادای مناسک حج وارد این 
کشور شوند. هشت سال است که حاجیان یمنی از ورود 
به مکه و مدینه منع می شــوند، زیرا عربستان سعودی 
آســمان خود را به روی همه پرواز های مسافری یمنی 
بســته اســت. حاجیان یمنی همچنین از طریق زمینی 
نیز نمی توانند برای برگزاری مناســک حج اقدام کنند، 
زیرا گذرگاه های مرزی عربستان سعودی نیز بسته است. 
این اقدامات سعودی باعث شده است صد ها هزار نفر از 
شــهروندان یمنی نتوانند این فریضه الهی را ادا کنند.به 

گفته وزارت ارشــاد و امور حج و عمره یمن این اقدامات 
رژیم ســعودی با هیچ یک از احــکام الهی و عرف های 
اجتماعی و حتی قوانینی که سفر های مذهبی و دینی بر 

آن استوار است، مطابقت ندارد. 
خبر دیگر از یمن آنکه عضــو هیأت ملی مذاکره کننده 
دولت نجات ملی یمن از موافقت با طرح ســازمان ملل 
برای بازگشایی فوری دو مسیر در تعز خبر داد.العجری 
در مصاحبه با وبگاه »المسیره« گفت که بقیه مسیرهای 
پیشــنهادی ســازمان ملل نیازمند زمان برای بررســی 
تضمین عدم اســتفاده از آن برای عملیات های خصمانه 
توسط ائتالف متجاوز سعودی است.وی همچنین گفت 
که کارشــکنی در انجام پروازها بین صنعاء و قاهره نیز 

توجیه ناپذیر است. 
خبــر دیگر آنکه روزنامه ای ســعودی به منظور تخریب 
وجهه انصاراهلل، یک تقدیرنامه را با فتوشــاپ دستکاری 
کرد. اخیــرا روزنامه »عکاظ«، با جعل یک لوح تقدیر از 
ستاد تبلیغات وابســته به وزارت دفاع دولت نجات ملی 
یمن برای نهادی صهیونیست، به انصاراهلل اتهام همکاری 

با رژیم اسرائیل زده است.

محرومیت یمنی ها از حج برای هشتمین سال متوالی
دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق در عراق ضمن اعالم 
شروطی، خواهان توافق بر سر برگزاری مجدد انتخابات 

در این کشور شد.
 »قیس الخزعلی« دبیرکل جنبش »عصائب اهل الحق« 
در عراق، شــامگاه جمعه، در دیدار با جمعی از نخبگان 
و تحلیلگران عراق خواستار توافق بر سر برگزاری مجدد 
انتخابات در این کشور شــد.بنابر گزارش پایگاه خبری 
»شــفق نیوز«، دبیرکل جنبش عصائــب اهل الحق در 
واکنش به اســتعفای اعضای جریان صدر اظهار داشت: 
»مشــکل اکنون عمیق تر و پیچیده تر شــده اســت و 
نمی توان دولتی در وضعیت آرام تشــکیل داد که بتواند 

موفق باشد.«
قیس الخزعلی اضافه کرد: »روند عادی، توافق سیاســی 
بر ســر ]برگزاری[ مجدد انتخابات پس از اصالح قانون 
انتخابات، لغو رأی گیــری الکترونیکی و اعمال تغییرات 
مهمی در کمیســیون ]انتخابات[ اســت.«طبق گزارش 
خبرگزاری آلمان، الخزعلی در بخش دیگری از اظهاراتش 
عنوان کرده است: »دولت آینده عراق باید خدما ت گرا و 
از جمله اولویت های آن ارائه خدمات اولیه و تالش برای 

ایجاد فرصت شــغلی باشــد. از جمله اولویت های دولت 
آتی باید اقتصاد عراق باشــد.«این درخواست پس از آن 
مطرح می شود که »ســید مقتدی الصدر« رهبر جریان 
صدر اخیرا در اظهاراتی خروج خود را از فرایند سیاسی 
عراق اعالم کرد.سید مقتدی الصدر، شامگاه چهارشنبه 
)بیســت و پنجم خردادماه( اعالم کرده بود: »با سالم و 
درود به شــما و پیش از خداحافظی با یکدیگر و تشکر 
بابت مواضع و وحدت شــما، دوست دارم مسئله ای را به 
اطالعتان برسانم؛ من تصمیم به خروج از فرایند سیاسی 
گرفته ام تا تحت هیچ شرایطی با فاسدان نه در دنیا و نه 

در آخرت همراه نباشم.«
الصدر پیــش از بیان این اظهــارات از نمایندگان عضو 
فراکســیون خود در پارلمان خواســته بود که استعفای 
خود را بنویســند تا برای ارائه آن طی روزهای آینده به 
دستور وی، آماده باشند. وی در توضیح دلیل درخواست 
استعفای نمایندگان جریان صدر گفته بود: »من دغدغه 
قدرت و سیاست نداشتم و فقط خواستار رسوا کردن هر 
فاســد ظالمی بودم. اکثریت برای ماست نه دیگران؛ در 

دولت توافقی شرکت نخواهم کرد.«

نسخه عصائب اهل الحق برای خروج عراق از بحران سیاسی 

جاه طلبی های اروپا و آمریکا همچنان میلیون ها قربانی می گیرد 

کشتارهای غرب در اوکراین با پول، در افغانستان با فقر 

ناتوانی های اقتصادی بایدن در کنار حکم تاریخی دیوان عالی آمریکا درباره سقط 
جنین، آمریکا را با دور تازه ای از اعتراضات و خشونت مواجه کرده است که معلوم 

نیست پایان آن به کجا ختم می شود.
 »جــو بایدن« رئیس جمهــور ایاالت متحده آمریکا از زمــان روی کار آمدن در 
ژانویه 2۰2۱، ایاالت متحده دســتخوش ناآرامی ها و خشــونت های مدنی بوده 
اســت و سیاست های دولت وی در بسیاری از موارد خشم عمومی را برانگیخته و 
اعتراضات گسترده ای را به همراه داشته که در نهایت به خشونت کشیده است.در 
کنار آن، تصمیم دیوان عالی ایاالت متحده بر خشم مردم آمریکا از سیاست های 
بایدن دامــن زده به طوریکه بازوی اطالعاتــی وزارت امنیت داخلی آمریکا روز 
گذشته طی یادداشتی هشدار داد که احتمال افراط گرایی خشونت آمیز در داخل 
آمریــکا در واکنش به این تصمیم دادگاه فدرال آمریــکا وجود دارد.ماجرا از آن 
جایی شروع شد که دیوان عالی آمریکا حکم تاریخی ۵۰ ساله »رو در برابر وید« 
را مبنی بر قانونی بودن سقط جنین را لغو کرد تا مطابق آن تصمیم برای اعطای 
حق سقط جنین به اجازه هر ایالت وابسته خواهد شد.در پی صدور حکم مذکور، 
خشــم بســیاری از مردم آمریکا که طبق گزارش ها با تورم بی سابقه و بیکاری و 
افزایش قیمت بنزین و ســوخت مواجه هستند، برانگیخت و آن ها را به خیابان ها 

کشــید تا اعتراض خود را به سیاســت های دولت بایدن نشان دهند.رسانه های 
آمریکایی گــزارش کردند که در پی تصمیم دیوان عالــی ایاالت متحده آمریکا 

اعتراضات در »واشنگتن دی سی« و صدها شهر دیگر آغاز شد.
از طــرف دیگر، وبگاه »اکســیوس« به نقل از یادداشــت محرمانه وزارت امنیت 
داخلی ایــاالت متحده گزارش کرد که احتماالً خشــونت ها در چندین نقطه از 
سراســر آمریکا برای مدت چندین هفته ادامه داشــته باشد.این هشدار در حالی 
صادر شــده اســت که اخیراً گروهی از حامیان ســقط جنین در ایاالت متحده 
موسوم به »انتقام جین« برای قتل »برت کاوانا« قاضی دیوان عالی ایاالت متحده 
آمریکا نقشه کشیده بودند.طبق این گزارش، در شهر »لس آنجلس«، جوخه های 
ضدشورش پلیس به سمت معترضان و خبرنگاران حمله کردند.ویدئوهایی که در 
شبکه های اجتماعی دست به دست می شود، نشان می دهد که نیروی پلیس لس 
آنجلس عالوه بر شــلیک گاز اشک آور به سمت معترضان، یک معترض را که به 

دستانش دستبند زده شده است، روی زمین می کشند.
برخی خبرها نیز از بازداشــت تعدادی از معترضان و خبرنگاران حکایت دارد اما 
مشخص نیســت که تعداد دقیق آن ها چند نفر هســتند. مسئله قابل توجه آن 
اســت که خشونت پلیس به شلیک گاز اشــک آور ختم نمی شود و ویدئویی که 
در شــبکه های اجتماعی منتشر شده است، نشــان می دهد که پلیس آمریکا به 
حداقل یک معترض غیرمســلح از فاصله نزدیک با اســتفاده از سالح غیرکشنده 
تیراندازی کرده است.»واشــنگتن  دی سی«- پایتخت ایاالت متحده به خصوص 
محل دیوان عالــی آمریکا یکی از مکان هایی بود که هزاران نفر مقابل آن تجمع 
کردنــد تا اعتراض خود را به تصمیم دولت بایدن ابراز کنند.»نیویورک«- شــهر 
نیویورک  نیز دســتخوش ناآرامی هایی بود به طوریکه گزارش ها نشــان می دهد 
بیش از ۱۰ هــزار نفر در اعتراض به تصمیم دیوان عالی ایاالت متحده در پارک 
میدان واشنگتن در شهر نیویورک تجمع کردند و دموکرات ها را مسئول وضعیت 

فعلی در ایاالت متحده دانستند.
»شــیکاگو«- از طرف دیگر، هزاران معترض آمریکایی در میدان فدرال شیکاگو 
تظاهرات برپا کردند و در گفت وگو با رســانه ها گفتند که دولت بایدن به حقوق 

دموکراتیک آن ها حمله کرده است.

حکم دادگاه عالی و ناکامی های اقتصادی بایدن در پی داشت  

آغاز موج تازه اعتراضات در آمریکا


