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خبرنگار باشد...

بازداشت یك خبرنگار رنگین پوست در كناركشتار و سلب حقوق مدنی 
و انسانی سیاهپوستان به دلیل نفرت پراكنی و تسری نگاه نژادپرستانه 
توسط دستگاه حاكمه امریكا در بین الیه های مختلف جامعه، رسوایی 

تازه ای برای مدعیان حقوق بشر رقم زد. 
روز گذشته برخی رس��انه   ها به نقل از شبكه س��ی ان ان خبر دادند كه 
پس از باال گرفتن اعتراضات مردمی به مرگ »جورج فلوید « ش��هروند 
سیاهپوست امریكایی به دست پلیس این كشور و نیز افزایش اعتراضات 
خیابان��ی در ایالت مینه س��وتای امری��كا، »عمر خیمن��ز « � خبرنگار 
سیاهپوست ش��بكه س��ی ان ان � حین تهیه گزارش زنده از اعتراضات 

مردمی شهر مینیاپولیس امریكا دستگیر شد. 
این شبكه خبری اعالم كرده كه خیمنز به همراه تهیه كننده و همچنین 
فیلمبردار این برنامه زنده خبری به رغم نشان دادن كارت شناسایی خود 
توسط مأموران پلیس دستگیر ش��ده اند.  نكته جالبی كه نشان دهنده 
رسوب تفكرات و اعتقادات نژادپرستانه در میان هیئت حاكمه و پلیس 
این كشور است این است كه گفته می شود یكی از اعضای سفیدپوست 
تیم خبری سی ان ان حاضر در محل اعتراضات مردمی در مینیاپولیس 

پس از نشان دادن كارت شناسایی خود دستگیر نشده است. 
این رفتار پلیس امریكا در كنار قتل فجیع رنگین پوس��تانی مانند جورج 
فلوید نشان دهنده رفتار فاشیستی است كه بسیاری از چهره های برجسته 
امریكایی سال هاست كه آن را فریاد می زنند اما به دلیل نفوذ صهیونیست   ها 
در غول های رسانه ای با سانسورهای عجیب و غریب و تحت نوعی آپارتاید 

رسانه ای مجال انعكاس و شنیده شدن پیدا نمی كنند. 
از جمله این افراد » یورگن مارتچوكات«، از تاریخ دانان ش��ناخته ش��ده 
امریكایی است كه سال هاس��ت درباره تاریخچه خش��ونت در امریكای 
شمالی كار می كند و در گفت وگویی با » اس ار اف « سوئیس می گوید كه 
نظم در امریكا بر پایه سفیدپوستی و نژادپرستی بنا نهاده شده و زندگی 
یك سیاهپوست كمتر از زندگی یك سفیدپوست ارزش دارد. به طور كلی 
سیاه بودن در جامعه امریكا به معنای فقیر بودن و منابع كمتری در اختیار 
داشتن است. بعد از دوران برده داری این شكل امریكایی آپارتاید به وجود 
آمده است. این شرایطی را ایجاد كرد كه در آن امریكایی های آفریقایی تبار 
به ندرت در سیستم های حقوقی و سیاسی حضور داشتند و بسیار مورد 

تبعیض قرار می گرفتند. این روند مدت طوالنی ادامه داشته است.«
دستگیری و بازداش��ت یك خبرنگار رنگین پوست حین پوشش زنده 
خبری اعتراضات مردمی شهر مینیاپولیس و آزاد كردن یك سفیدپوست 
حاضر در همان تیم خبری رسوایی تازه ای برای امریكا محسوب می شود 
كه نمایانگر فروپاشی اخالق و تكریم انسان   ها در كشورهای غربی و دروغ 

بودن مدعاهای حقوق بشری آنها است. 
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  ادامه جنون سالح فروشی امریکا به سالخان سعودی یمن
وزارت خارجه امریكا به صورت غیررس��می در م��اه ژانویه قانونگذاران 
امریكایی را از تصمیم خود برای پیش��برد طرح ف��روش ۴۷۸ میلیون 
دالر موشك های هدایت دقیق به عربستان سعودی مطلع كرده است.  
مجلس سنای امریكا روز۳۰ خرداد ۹۸ )۲۰ ژوئن ۲۰۱۹( طرحی را به 
تصویب رساند كه خواستار لغو برنامه دولت برای استفاده از اختیارات 
ویژه جهت فروش سالح به عربستان سعودی بود كه البته با وتوی دونالد 
ترامپ روبه رو شد. »نانسی پلوسی«، رئیس  مجلس نمایندگان امریكا هم 
پیش از این، تصمیم ترامپ برای اعالم وضعیت اضطراری در قبال ایران 
به منظور فروش تسلیحات به عربستان س��عودی را »جعلی « توصیف 
كرد.  قبل تر از او، »الیوت انگل«، رئیس  كمیت��ه امور خارجی مجلس 
نمایندگان گفته بود اخراج بازرس كل وزارت خارجه امریكا ممكن است 
به این دلیل بوده باشد كه او در حال انجام تحقیقاتی درباره اعالم وضعیت 
اضطراری با ایران، با هدف فروش سالح به عربستان سعودی بوده است.  
امریكا از زمان آغاز جنگ علیه یمن با ارائه كمك های اطالعاتی و فروش 
تسلیحات به عربس��تان در كش��تار صد   ها هزار یمنی از جمله ۸۵هزار 

كودكی كه از گرسنگی جان باخته اند ، مشاركت كرده است.
-----------------------------------------------------

  هشدار روسیه درباره انتقال سالح های فضایی به مریخ
رئیس آژانس دولتی فضایی روسیه عنوان كرد، ایده بنیانگذار شركت اسپیس 
ایكس برای بمباران سطح سیاره مریخ به منظور تغییر شرایط محیطی این 
سیاره و سازگار كردن آن برای زندگی انس��ان در آن صرفاً یك دسیسه به 
منظور به كارگیری سالح های هسته ای در فضا است.  به گزارش اسپوتنیك، 
دیمیتری روگوزین، طرح ایالن ماسك برای بمباران مریخ را یك پوشش به 
منظور فرستادن بمب های هسته ای به فضا دانست و گفت: ما درک می كنیم 
كه یك چیز در زیر این مردم فریبی پنهان است. این یك پوشش برای شروع 
انتقال سالح هسته ای به فضا است.  روگوزین در گفت وگو با این كارشناس 
حامی كرملین به نام والدیمیر سولوویوف، ایده ایالن ماسك را » غیرانسانی « 
خواند و گفت كه این كار باعث » نابودی « سیاره خواهد شد.  ایالن ماسك، 
بنیانگذار شركت اسپیس ایكس اخیراً در تشریح ایده شلیك سالح هسته ای 
به سطح مریخ مدعی شده است با ش��لیك بمب هسته ای به سطح مریخ 
كالهك های یخ قطبی در این سیاره ذوب شده و در ادامه حجم قابل توجهی 
دی اكسید كربن در اتمسفر سیاره منتشر می شود كه سبب به وجود آمدن 
یك تأثیر گلخانه ای سریع در مریخ و افزایش درجه حرارت دما و فشار هوای 

سیاره و رسیدن به سطح مناسب برای حیات انسانی می شود. 
-----------------------------------------------------

  سودان و اتیوپی در مسیر رویارویی نظامی
بعد از آنكه ارتش س��ودان روز پنج  ش��نبه نیروهای دولتی اتیوپی را به 
حمایت از شبه نظامیان داخلی این كشور در حمله به پایگاه های سودان از 
طریق مرز   ها متهم كرد، روز     شنبه اعالم كرد، اگر اتیوپی به تجاوزات خود 
ادامه دهد همه گزینه    ها روی میز اس��ت.  به گزارش ایسنا، عامر محمد 
الحسن، سخنگوی ارتش سودان در گفت وگو با العربیه در پی درگیری    ها 
میان ش��به نظامیان اتیوپی تحت حمایت ارتش این كشور و نظامیان 
سودان، از برقراری آرامش شكننده در مرزهای مشترک با اتیوپی برای 
دومین روز متوالی خبر داد و گفت، تماس   ها میان فرماندهان نیروهای 
میدانی دو كشور كه همیشه با هدف حفاظت از مرز   ها و امنیت آن انجام 
می شود موجب برقراری آرامش در مرزهای مشترک شد.  وی افزود: اگر 
اتیوپی به تجاوزات خود ادامه دهد همه گزینه    ها روی میز خواهد بود و 
تجهیزاتی برای ممانعت از هرگونه نقض به مرزهای اتیوپی فرستاده شده 
است.  وی با بیان اینكه مداخله نیروهای اتیوپی در تجاوزات اخیر كاماًل 

واضح بود، گفت: اتیوپی در ترسیم مرز   ها وقت كشی می كند. 
-----------------------------------------------------
  مرکل دعوت ترامپ برای شرکت در اجالس گروه7 را رد کرد

آنگال مركل، صدراعظم آلمان دعوت دونال��د ترامپ، رئیس جمهوری 
امریكا برای شركت در اجالس گروه ۷ در پایان ماه ژوئن را رد كرده است.  
سخنگوی مركل از دعوت ترامپ تشكر كرده اما گفته است صدراعظم 
آلمان به خاطر همه گیری )پاندمی( كرونا نمی تواند دس��ت به چنین 
سفری بزند.  كاخ سفید گفته است برپایی نشست هفت گروه صنعتی در 
امریكا می تواند » بهترین مثال « برای بازگشایی امور باشد.  امریكا میزبان 
امسال گروه ۷ است. در ابتدا قرار بود ترامپ از سران گروه ۷ در یكی از 
زمین های گلف خود میزبانی كند اما پس از مطرح ش��دن انتقادهایی، 
ترامپ از میزبانی این نشست در یكی از زمین های گلف خود در فلوریدا 
انصراف داد.   ترامپ، شخصاً به دنبال مطرح كردن این نشست در امریكا 
بوده است. قرار بود این كش��ور در ماه مارس میزبان سران هفت كشور 

صنعتی باشد كه به دلیل شیوع ویروس كرونا به تعویق افتاد.

ایران آماده واکنش به تحریم همکاری 
بازسازی رآکتور پلوتونیوم ساز اراک

سخنگوی وزارت خارجه ضمن محکوم کردن تحریم همکاری های 
بین المللی هس�ته ای با ای�ران از س�وی امریکا گفت: ای�ن اقدام 
را رصد ک�رده و در صورتی ک�ه بر حقوق هس�ته ای ای�ران تأثیر 
منف�ی بگ�ذارد، گام ه�ای عمل�ی و حقوق�ی الزم را برمی داریم. 
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران روز شنبه اقدام اخیر 
ایاالت متحده در خصوص تحریم همكاری های بین المللی هس��ته ای با 
جمهوری اسالمی ایران را نقض صریح قطعنامه ۲۲۳۱ و منشور سازمان ملل 
متحد خواند و آن را قویاً محكوم كرد.  به گزارش فارس، سید عباس موسوی 
تصریح كرد: جمهوری اسالمی ایران از نزدیك آثار فنی و سیاسی این اقدام 
را رصد كرده و در صورتی كه منجر به تأثیرات منفی بر حقوق هسته ای ایران 
طبق اسناد بین المللی و مفاد برجام شود، نسبت به اتخاذ گام های عملی و 
حقوقی الزم اقدام خواهد كرد.  س��ازمان انرژی اتمی هم در رشته توئیتی 
واكنش نشان داد و اعالم كرد كه خبرهای خوش هس��ته ای در راه است.  
مایك پمپئو، وزیر امور خارجه امریكا بامداد پنج  شنبه هفتم خرداد ضمن 
اعالم این خبر كه ظرف ۶۰ روز، معافیت های همكاری صلح  آمیز هسته ای با 
ایران به پایان می رسند، از تحریم دو دانشمند مرتبط با برنامه هسته ای ایران 
خبر داد.  وی در اكانت توئیتری خود نوش��ت: »امروز، من به معافیت های 
تحریمی مربوط به پروژه های برجامی در ایران پایان می دهم كه ظرف ۶۰ 
روز اجرایی می شوند. با تشدید ]فعالیت های[ هسته ای ایران مشخص است 
كه این همكاری    ها باید پایان یابند. تالش های بیش��تر برای زیاده خواهی 
هس��ته ای تنها منجر به فشار بیشتر بر رژیم می ش��وند. من همچنین دو 
هدایت كننده برنامه غنی سازی هس��ته ای ایران را تحریم می كنم؛ مجید 
آقایی و امجد سازگار. دانشمندان ایران باید انتخاب كنند؛ یا خارج از محدوده 

اشاعه ای به صورت صلح آمیز كار كنند یا خطر تحریم را بپذیرند.«
   واکنش کشورهای عضو برجام 

چین و روس��یه و كش��ورهای اروپایی هر كدام به طور جداگانه و كشورهای 
اروپایی عضو توافق در قالب بیانیه ای مشترک اقدام امریكا را محكوم كردند. 
سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه اعالم كرد این كشور به رغم اقدامات 
امریكا آماده همكاری با س��ایر طرف    ها برای حفظ توافق هس��ته ای برجام 
است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز تصمیم »نابخردانه« امریكا برای 
خودداری از تمدید معافیت های تحریمی مربوط به همكاری های صلح آمیز 
هس��ته  ای با ایران را محكوم كرد. همچنین »میخائی��ل اولیانوف « نماینده 
روسیه در سازمان های بین المللی در وین روز جمعه گفت كه به نظر می رسد 
»باج خواهی« مناسب    ترین لغت برای گزینه    هایی است كه امریكا در برابر ایران 
مطرح كرده است.  سخنگویان وزرای خارجه سه كشور اروپایی فرانسه، انگلیس 
و آلمان به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز شنبه در بیانیه ای 
مشترک در واكنش به این اقدام امریكا اعالم كردند: »ما عمیقاً از تصمیم امریكا 
برای خاتمه دادن به معافیت های تحریمی ناظر بر پروژه های هسته ای مرتبط 
با برجام در ایران از جمله پروژه نوسازی ]رآكتور[ اراک متأسفیم. این پروژه    ها 
كه مورد تأیید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل هستند، در خدمت 
منافع عدم اشاعه هستند و به جامعه بین المللی تضمین    ها در خصوص ماهیت 

صرفاً صلح آمیز و ایمن فعالیت های هسته ای ایران را ارائه می دهد.«

 ترامپ قانون امتیازات ویژه 
هنگ کنگ را لغو کرد 

رئیس جمهور امریکا در تازه     ترین لفاظی خود علیه چین از توسل 
به اقداماتی علیه این کش�ور خبر داد که ش�امل لغو شرایط ویژه 
اقتص�ادی هنگ کن�گ، تحریم سیاس�تمداران چینی و دش�وار 
کردن شرایط تحصیلی دانشجویان این کش�ور است؛ اقدامی که 
به ش�دت از س�وی چین محکوم ش�د و مقامات پکن امریکا را به 
بازی در قدرت سیاسی و اتخاذ شیوه های قلدرمآبانه متهم کردند. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریكا كه در یك سال گذشته سیاستی خصمانه 
علیه چین به كار گرفته است، جمعه شب در اقدامی جدید به تالفی تصمیم 
چین برای اعمال قانون امنیت ملی برای هنگ كنگ، دادن امتیازات ویژه به 
این دولتشهر تحت قانون امریكا را متوقف كرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، 
ترامپ با اشاره به اینكه این دستور تمام توافق های دوجانبه با هنگ گنگ، 
از تجارت گرفته تا استرداد مجرم را شامل خواهد شد، گفت:»من دولتم را 
به این سمت هدایت می كنم كه معافیت های سیاسی را كه رفتار متمایز 
و خاصی با هنگ كنگ قائل می شود، از بین ببرد«. وی افزود:»ما نسبت به 
حذف دادن امتیازات ترجیحی به هنگ كنگ، به عنوان منطقه ای با آداب و 
رسوم مستقل از دیگر بخش های قلمرو چین، اقدام خواهیم كرد«. ترامپ 
اظهار كرد:»هنگ كنگ به عنوان یك جامعه آزاد، امن و موفق بود. تصمیم 
پكن این وضعیت را معكوس می كند. این نقض آشكار تعهدات پیمان پكن 
با انگلستان در بیانیه ۱۹۸۴ و مفاد صریح قانون اساسی هنگ كنگ بود«. به 
گزارش خبرگزاری اسپوتنیك، رئیس جمهور امریكا در ادامه با این ادعا كه 
چین به وعده خود مبنی بر رعایت خودمختاری هنگ كنگ پایبند نبوده 
است، از تدارک تحریم علیه برخی چهره های سیاسی چین كه به زعم وی 
در كم رنگ شدن خودمختاری هنگ كنگ دخیل بوده اند، خبر داد. ترامپ 
همچنین از صدور دستورالعملی برای حفاظت از مراكز تحقیقاتی خبر داد 
كه بر مبنای تعلیق ورود اتباع چینی است كه به لحاظ امنیتی خطرناک 
تلقی می ش��وند. این اقدام می تواند ۳ تا ۵ هزار دانشجوی چینی را كه در 
حال س��پری كردن دوره تحصیالت تكمیلی خود در مراكز علمی امریكا 
هستند، تحت الشعاع قرار دهد. كنگره ملی خلق چین، هفته گذشته به طور 
رسمی قانون امنیتی هنگ كنگ را تصویب كرد كه با هدف مقابله با جدایی، 
براندازی، تروریسم و مداخالت خارجی در این شهر اجرایی خواهد شد اما 
كشورهای غربی در اقدامی مداخله جویانه، این قانون را ناقض آزادی های 

فعاالن هنگ كنگ اعالم كرده اند. 
   واکنش پکن

سیاس��ت واش��نگتن در قبال هنگ كنگ و مداخله در امور داخلی چین، 
واكنش تند مقامات پكن را در پی داشته است. چین، امریكا را به بازی در 
قدرت سیاسی و پی گرفتن شیوه های قلدرمآبانه متهم كرده است. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، جان لی، وزیر امنیت هنگ كنگ روز      شنبه در سخنانی 
گفت كه دولت این منطقه زیر بار تهدید نرفته و اعمال قانون امنیتی جدید 
را پیش خواهد برد. وی گفت:»گمان نمی كنم آنها با اعمال تهدید بتوانند به 
نتیجه  برسند، چراكه ما كاری را می كنیم كه به نظرمان درست است«. ترزا 
چنگ، وزیر وزارت قضایی هنگ كنگ نیز گفت كه اساس اقدام های ترامپ 
اشتباه و نادرست است. وی افزود:»قانون امنیتی كه از سوی پارلمان چین 
اعمال ش��ده برای هنگ كنگ ضروری و امری قانونی است«. ژانگ جون، 
سفیر چین در س��ازمان ملل هم دیروز درباره مداخالت واشنگتن در امور 
داخلی این كشور، در توئیتر نوش��ت:»چین قاطعانه درخواست بی اساس 
امریكا برای برگزاری نشست شورای امنیت در این باره را رد می كند. قانون 
امنیت ملی برای هنگ كنگ، منحصراً جزو مسائل داخلی چین به حساب 

می آید و هیچ ارتباطی با حكم شورای امنیت ندارد.«

مصطفیشاهكرمی

ای�االت متح�ده    گزارش  یک
امریکا در اعتراض 
به قتل فجیع »جورج فلوید « شهروند سیاهپوست 
46 س�اله ، ش�اهد اعتراضاتی کم س�ابقه است. 
اعتراضات اولی�ه ک�ه از ش�هر مینیاپولیس در 
مینه سوتا کلید خورد، حاال دست کم به 15 ایالت 
کشیده شده اس�ت. رئیس جمهور امریکا جمعه 
شب به »جاکوب فری « شهردار مینیاپولیس  تاخت 
و گفت که اگر او نتواند وضعیت را کنترل کند، گارد 
ملی را به آنجا اع�زام خواهد ک�رد. در حالی که 
پنتاگون نیروهای خود موسوم به »پلیس نظامی« 
را برای اعزام به ش�هر مینیاپولیس در وضعیت 
آماده باش قرار داده، فرماندار ایالت مینه س�وتا 
احتمال برقراری حکومت نظامی در شهر را منتفی 
نمی داند. اوضاع در دیگر شهر     ها از جمله واشنگتن 
دی سی هم بی ثبات است. برخی منابع گفته اند 
نیروهای سرویس مخفی امریکا تصمیم گرفته اند 
کاخ س�فید را به علت تجمع معترضان تعطیل 
کنند. دیروز همچنین اولین کشته در اعتراضات 
امریکا به نام شهر دیتروت ثبت شد.  در عین حال 
شاهد یک شگفتی دیگر از رئیس جمهور امریکا 
شد. جایی که او خطاب به مردم امریکا گفت که با 
ش�رورترین س�گ ها ب�ه جان ش�ان می افت�د!

به گزارش »جوان« تصاویر هوایی و زمینی منتشر 
شده از كانون اعتراضات ضد نژادی امریكا، بیش از 
آنكه شهر مینیا پولیس را شهری آشوب زده نشان 
دهد، صحنه های ش��هری جن��گ زده را به تصویر 
می كش��د كه ش��بیه آن را می ت��وان در فیلم های 
هالیوودی یا شهرهای جنگ زده عراق یا قیام انتفاضه 
در غزه سراغ گرفت. فروش��گاه ها، ساختمان های 
اداری و مراك��ز پلیس به آتش كش��یده ش��ده اند، 
پهپاد های نوع Predator B بر فرار این ش��هر به 
پرواز درآمده اند و از ارتف��اع ۲۰ هزار پایی تحوالت 
را رصد می كنند. پنتاگون هم اعالم كرده كه قصد 
دارد نیروهای موس��وم به پلیس نظام��ی را به این 
شهر اعزام كند. خبر آماده باش پنتاگون برای اعزام 
نیرو را آسوشیتدپرس به نقل از سه منبع مطلع كه 
نخواستند نام شان فاش شود، تأیید و گزارش كرده 
كه به نظامیان پایگاه های فورت كارسون در ایالت 
كلرادو و فورت رایلی در ایالت كانزاس برای استقرار 
در مینیاپولیس، آماده باش ۲۴ س��اعته داده شده 
است. گفته می شود تاكنون دست كم ۵۰۰ سرباز 
گارد ایالت مینه  سوتا وارد مینیاپولیس شده اند. كار 
به جایی كشیده كه از دیش��ب مقررات منع آمد و 
رفت در این شهر برقرار شده كه تا صبح دو     شنبه نیز 
ادامه خواهد داشت. ترامپ جمعه شب در توئیتر به 
»جاكوب فری « شهردار مینیاپولیس  تاخت و گفت 
كه اگر او نتواند وضعیت را تحت كنت��رل درآورد، 
نیروهای گارد ملی را به آنجا اعزام خواهد كرد: »یا 
جاكوب فِری، ش��هردار چپ گرای افراطی بس��یار 
ضعیف این شهر، خودش را جمع وجور می كند و شهر 
را تحت كنترل درمی آورد، یا من گارد ملی را اعزام 
می كنم تا این كار را به درستی انجام دهند.« فری به 
این توئیت ترامپ واكنش نشان داد و به خبرنگاران 
گفت: »بگذار این را بگویم كه ضعف، سر باز زدن از 
پذیرش مسئولیت اقدامات خود است. ضعف، انگشت 
اتهام را به سمت دیگران گرفتن در زمان بحران است. 
دونال��د ترامپ چیزی درباره ق��درت مینیاپولیس 
نمی داند.« فری افزود:»ما بسیار قوی هستیم. آیا این 
یك دوره زمانی دشوار است؟ بله، اما بهتر است شما 

مطمئن باشید كه ما از پس آن برمی آییم.«
  گسترش به 15 ایالت

ترامپ توئیت كرده كه »غارت آغاز ش��ود شلیك 
هم آغاز می شود «؛ توئیتی كه به نظر می رسد آتش 
خش��م معترضان را بیشتر كرده اس��ت. دیترویت 
اولین شهری بود كه درگیری نژادی بین پلیس و 
معترضان به كشته شدن دست كم یك امریكایی 

منجر ش��د. یورونیوز گزارش كرده كه پلیس شهر 
دیترویت در ایالت میش��یگان گفته ك��ه به دنبال 
تیراندازی به تظاهركنندگان یك نفر كشته شده 
ولی سخنگوی پلیس دیترویت تأكید كرده است كه 
هیچ كدام از افسران پلیس در این تیراندازی نقش 
نداشته اند. گسترش اعتراضات به دیگر ایالت     ها كه 
از روز جمعه شروع شده بود، تاكنون دست كم به ۱۵ 
ایالت  كالیفرنیا، كلرادو، جورجیا، ایلینویز، كنتاكی، 
ایندیانا، لوئیزیانا، ماساچوست، نیویورک، میشیگان،  
نوادا، اوهایو، تگزاس، ویرجیانا و واشنگتن كشیده 
شده است. اوضاع در شهر هوستون در ایالت تگزاس 
بسیار پرتنش گزارش شده است. پلیس هوستون  
اعالم ك��رد در درگیری های جمعه ش��ب در این 
شهر حدود ۲۰۰ نفر بازداش��ت شدند. همچنین 
صحنه     هایی در شبكه های اجتماعی منتشر شده 
كه دهها معترض، در حالی كه یك ماشین پلیس 
را به كنترل خ��ود درآورده اند، به روی س��قف آن 
می روند . در داالس صحنه     هایی از تالش معترضان 
برای ایجاد سنگر از چوب و سنگ گزارش شده كه 
اعتراض��ات را بیش از پیش ب��ه صحنه های جنگ 
داخلی شبیه می كند. در آتالنتا، در ایالت جورجیا 
اعتراضات به خشونت كشیده ش��د و معترضان با 
پرتاب بطری     هایی به س��مت پلیس، ماشین های 
پلیس را به آتش كش��یدند. آنها همچنین با حمله 
به مقر »سی ان ان « با نیروهای پلیس درگیر شده و 
لوگوی آن را مخدوش كردند. برایان كمپ، فرماندار 

ایالت جورجیا به دلیل افزایش اعتراضات در منطقه 
فولتون اعالم وضعیت اضطراری كرد. در بروكلین، 
تصاویری از ضرب و شتم شدید معترضان به دست 
پلیس منتشر شده و در لوئیزویل در ایالت كنتاكی 
هم پلیس در جریان پخش زنده اعتراضات ، اسلحه 
خود را به طور مستقیم به سمت گزارشگر می گیرد 
و گلوله پالستیكی شلیك می كند. گزارش شده كه 
در نتیجه تیراندازی در لوئیزویل ، هفت نفر مجروح 
ش��ده اند كه حال یك نف��ر از آنها وخی��م گزارش 

شده است. 
معترض��ان در نیوی��ورک، آتالنت��ا، لس آنجلس و 
واشنگتن نیز با پلیس درگیر شدند. در لس آنجلس، 
معترضان امریكایی با تجمع در خیابان ها به مرگ 
جورج فلوید ۴۶ س��اله و تبعیض ن��ژادی واكنش 
نشان دادند. صحنه     هایی از آتش زدن پرچم امریكا 
به دست معترضان در لس آنجلس منتشر شده كه 
ویدئوی این صحنه تا ظهر دیروز بیش از ۳۳۰هزار بار 
در توئیتر بازدید داشته است.  ای بی سی نیوز گزارش 
كرد به دنبال تش��دید اعتراضات در این شهر، اداره 
پلیس از ساكنان در مركز ش��هر خواست در خانه 
بمانند و از همه كسبه نیز خواست مغازه های خود 
را بسته نگاه دارند. در حالی كه وقوع درگیری     هایی 
بین نیروهای پلیس و معترضانی كه برای حركت به 
طرف كاخ س��فید تالش می كردند، گزارش شده، 
شبكه تلویزیونی الجزیره گزارش كرده كه نیروهای 
سرویس مخفی امریكا تصمیم گرفته اند كاخ سفید را 

به علت تجمع معترضان تعطیل كنند. خبرنگارانی كه 
در داخل ساختمان كاخ سفید حضور داشتند گفتند 
به دلیل حضور معترض��ان در محوطه اطراف كاخ 
سفید به آنها دستور داده شده در داخل ساختمان 
باقی بمانند. گفته می ش��ود معترضانی كه جمعه 
شب مقابل كاخ سفید تجمع كرده اند، پنج ساعت 
كامل با پلیس مخفی امریكا درگیر شده اند. ترامپ با 
تأیید حضور معترضان پشت كاخ سفید توئیت كرد: 
»در صورت عبور معترضان از فنس      ها با شرورترین 
سگ ها وشوم      ترین سالح هایی كه تاكنون دیده ام از 
آنها استقبال می كردیم.«  او نوشت: » سرویس مخفی 
امریكا دیشب كار بسیار بزرگی را در كاخ سفید انجام 
داد. آنها كاماًل حرفه ای و عالی بودند. جمعیت زیاد 
بود و به گونه ای حرفه ای س��ازماندهی شده بود، اما 

هیچ كس حتی به فنس هم نزدیك نشد.«
  گسترش انتقادات بین المللی از کاخ سفید

كمیساریای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص 
خشونت های پلیس امریكا به كاخ سفید هشدار 
داده و میش��ل باچلت، كمیس��یونر عالی حقوق 
بش��ر س��ازمان ملل ضمن محكوم ك��ردن قتل 
جورج فلوید، به دس��ت پلیس امریكا گفته است:  
»مقام های این كش��ور باید اقداماتی جدی برای 
پایان دادن به حوادث مش��ابهی از این دس��ت و 
كشتار امریكایی های سیاهپوست اتخاذ كنند.« 
 جلسه غیررس��می شورای امنیت س��ازمان ملل 
هم كه به درخواس��ت امریكا برای بررسی اوضاع 
هنگ كنگ برگزار شد، به صحنه انتقادهای چین 
و روسیه به دلیل »توسل بیش از حد به زور « علیه 
سیاهپوستان این كش��ور تبدیل شد. دیمیتری 
پولیانسكی، قائم مقام نمایندگی روسیه در سازمان 
ملل گفت: »چرا ایاالت متحده حق چین را برای 
بازگردان��دن صل��ح و نظ��م در هنگ كنگ نقض 
می كند و همزمان به طرزی وحشیانه اجتماعات 
)معترضان به قتل فلوی��د( را پراكنده می كند؟« 
ژانگ ژون ، نماینده چین در س��ازمان ملل هم در 
بیانیه  ای بعد از این نشست اعالم كرد، »امریكا و 
انگلیس سرشان به كار خودشان باشد.«  همچنین 
جاس��تین ترودو، نخس��ت وزیر كانادا با انتقاد از 
نژادپرس��تی در امری��كا ، از ش��هروندان كانادایی 
خواس��ت با وحدت در كنار ه��م در مقابل انزجار 
نژادی بایستند. وی گفت: مردم كانادا با وحشت و 

ترس شاهد ناآرامی      ها در ایاالت متحده هستند.

 ترامپ به مردم امریکا: 
با سگ های وحشی به جان تان می افتم

موتور موشک ماهواره بر امریکا منفجر شد 
تست موتور پرتاب ماهواره Starship SN4 متعلق به سازمان فضایی امریكا )ناسا( لحظاتی پس از 
شلیك در تخته پرتاب منفجر شد.  به گزارش خبرگزاری رویترز، این چهارمین نمونه آزمایش ایستای این 
نوع موتور پرتاب موشكی بود كه در سایت پرتاب »بوكا چیكا« در ایالت تگزاس انجام شد. موتور موشك 
در لحظه پرتاب دچار انفجار شدید شد. با این حال رسانه   ها می گویند كه به دلیل شعاع زیاد ایمنی كسی 
در این انفجار آسیب ندیده است. براساس این گزارش، این آزمایش برای توسعه Starship انجام شده 
است كه قرار است جایگزین موشك فالكون۹- و »فالكون ِهوی« برای پرتاب ماهواره بر شود. با این حال 
به دلیل شكست های مكرر، كارشناسان می گویند كه هنوز خیلی زود است این موشك را بتوان وارد فاز 
عملیاتی كرد. روز پنج  شنبه نیز ناسا قصد داشت دو فضانورد خود را به فضا بفرستد كه به دلیل بدی آب 
و هوا لحظاتی قبل از پرتاب لغو شد و پرتاب آن به روز     شنبه موكول شد. قرار بود این مأموریت با موشك 
فالكون ۹ و كپسول دراگون از پایگاه پرتاب 39A در مركز فضایی كندی ناسا واقع در فلوریدا انجام شود.

دریچه

واش�نگتن ب�ا مته�م ک�ردن روس�یه ب�ه 
اع�زام جنگن�ده و ت�الش ب�رای حمای�ت 
از نیروه�ای خلیف�ه حفت�ر در لیب�ی، در 
تدارک برای اس�تفاده از نیروه�ای امنیتی 
اس�ت.  تون�س  در  مس�تقر  امریکای�ی 
در پی باال گرفتن درگیری     ها در لیبی ، اس��تیون 
تاونسند فرمانده فرماندهی نظامی امریكا در آفریقا 
)آفریكام( با اعالم افزایش نگرانی    ها از امنیت شمال 
این قاره گفت كه در تماسی تلفنی با عماد الحزقی 
وزیر دفاع تونس درباره تضمین امنیت منطقه ای 
در سایه مداخله روسیه در لیبی گفت وگو كرده 
است. فرماندهی ارتش امریكا در آفریقا روز جمعه 
با انتشار بیانیه ای اعالم كرد كه به دلیل نگرانی     ها 
از فعالیت روسیه در لیبی، یكی از تیپ هایش به 
دنبال كمك امنیتی به تونس است.  در این بیانیه 
آمده اس��ت: »تونس منافع مرتبط ب��ا ارزش     ها و 
حرفه ای بودن امریكا را درک می كند و همكاری با 
امریكا را ارزشمند می شمارد. « همچنین اعالم شد 
كه مسئوالن تونسی و امریكایی درباره همكاری     ها 
برای برقراری امنیت منطقه ای و مقابله با افزایش 
خش��ونت     ها در لیبی توافق كردند.  دیوید شنكر، 
معاون امور خاورمیانه وزیر امور خارجه امریكا هم 
از جنگ نیابتی در لیبی سخن گفت و افزود: »ما 
می دانیم یك جنگ نیابت��ی در لیبی بین تركیه 
و روسیه وجود دارد. همچنین شاهد یك جنگ 
منطقه ای در این كشور هستیم كه در آن فرانسه 
نیز ش��ركت دارد و اگر به دخالت و نقش آفرینی 

بیگانگان در جنگ لیبی پایان داده نشود، بحران این 
كشور از كنترل خارج خواهد شد.«  ژنرال گئورگی 
هادفیلد، معاون دفتر اطالعات فرماندهی نیرو های 
امریكا در آفریقا، روز جمعه اعالم كرد كه روسیه 
۱۴ جنگن��ده میگ ۲۹ و س��وخو ۲۴ را به پایگاه 
هوایی الجفره وابس��ته به نیروهای حفتر تحویل 
دادند. وی در این مورد گف��ت: »این جنگنده     ها 
می تواند توانایی نیرو های خلیفه حفتر را افزایش 
دهد. به نظر می رسد روسیه به دنبال تثبیت حضور 
خود در ش��مال آفریقاست. « واش��نگتن تأكید 
دارد كه روس��یه از طریق جنگنده ه��ای خود در 
تدارک حمای��ت هوایی از نیروهای ش��رق لیبی 
است.  موضع گیری همه جانبه امریكایی    ها علیه 
روس��یه ، واكنش مقامات این كش��ور را به دنبال 
داشت. والدیمیر ژاباروف، معاون اول كمیته روابط 
خارجی مجلس سنای روسیه، اعزام هرگونه نیروی 
نظامی این كشور به لیبی را تكذیب كرد. روز جمعه 
نیز ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه 
روسیه با هشدار درباره بحرانی ش��دن اوضاع در 
لیبی، مداخالت خارجی را باعث پیچیده تر شدن 
شرایط در این كشور عنوان كرد. به گفته زاخارووا 
مداخالت خارجی در لیبی موازنه قدرت در میدان 
نبرد را تغییر داده اس��ت. این مقام وزارت خارجه 
روسیه در عین حال گفت كه كشورش در تماس 
با طرف های درگیر در لیبی است و تأكید دارد كه 
درگیری     ها از طریق راه های دیپلماتیك و سیاسی 

حل و فصل شود.

به موازات تحرکات واش�نگتن برای افزایش 
دامنه نف�وذ امری�کا در خاک س�وریه و نیز 
گسس�ت ائتالف  س�ه جانبه، رئیس جمهور 
روس�یه برنام�ه توس�عه پای�گاه هوای�ی 
حمیمیم را در دس�تور کار قرار داده اس�ت. 
در پی وقوع بحران سوریه، دمشق برای مقابله با 
تروریست   ها و حضور نظامی در سوریه از روسیه 
دعوت كرد. طرفین در س��ال ۲۰۱۵، توافق ۴۹ 
ساله ای برای اس��تقرار نیروی هوایی روسیه در 
پایگاه حمیمیم امضا كردن��د. امكان تمدید این 
توافق به مدت ۲۵ س��ال دیگر در صورت توافق 
هر دو طرف وجود دارد. در دستورالعملی كه روز 
جمعه در پایگاه اینترنتی دولت روس��یه منتشر 
شد، آمده است كه والدیمیر پوتین به وزارت دفاع 
كشورش فرمان داده اس��ت با طرف سوری برای 
توسعه بیشتر پایگاه هوایی حمیمیم وارد مذاكره 
شود. بنابر این دستورالعمل، روسیه به دنبال توافق 
با سوریه برای در اختیار گرفتن زمین، منابع آبی 
و همچنین تأسیسات بیشتر به منظور استقرار 

نیروی هوایی خود در این كشور است. 
   ت�الش امریکا ب�رای تضمی�ن نفوذ در 

مناطق راهبردی
تركیه نیز همچن��ان به تقویت حض��ور خود در 
س��وریه ادامه می ده��د. بنابر گ��زارش روزنامه 
الشرق االوسط، آنكارا نیز از پنج  شنبه كاروان هایی 

شامل ۱۰۰كامیون حامل خودروهای نظامی و 
تجهیزات لجستیكی و سربازان به منطقه كاهش 
تنش ادل��ب منتقل كرده اس��ت. تركیه پیش از 
این نی��ز ۵۰كامیون حامل تجهی��زات نظامی و 
س��رباز را طی روزهای چهار   ش��نبه و پنج  شنبه 
وارد ادلب كرده بود.  بنابر تحلیل س��ایت النشره 
لبنان، شواهد حاكی از آن است كه امریكا تحت 
عنوان روشی با عنوان »سوریه مفید« می كوشد 
در خاک این كشور نفوذ داشته باشد. بازگشایی 
 ،M4 جاده بین المللی حلب- الذقیه موس��وم به
نشانی از یك توافق روس��ی � تركیه ای � سوری 
است و این درحالی است كه امریكایی    ها درصدد 
تحمیل قدرت نظامی هستند كه كرد   ها از اركان 
آن محسوب می شوند. در واقع هدف نهایی، باقی 
ماندن امریكایی    ها در این منطقه نیست بلكه هدف 
پوشش خروج نظامی امریكا از سوریه و تضمین 
حفظ نفوذ در یك منطقه راهبردی، جغرافیایی و 
نفتی است. امریكایی    ها همچنین از طریق جیمز 
جفری، نماینده ویژه كشورش��ان در امور سوریه 
درصدد اصالح روابط تركیه و كردهای س��وریه 
برای خارج كردن آنكارا از ائتالف روسیه و ایران 
در سوریه هستند و در این مورد تأكید دارند كه 
دمشق و مسكو به همراه هم پیمانان برای یك نبرد 
نظامی آماده می شوند تا در جریان این عملیات و 

طی دو ماه آتی ادلب را بازپس  گیرند.

امریکا در تالش برای سلطه بر لیبی  تقویت حضور روسیه در »حمیمیم«
 در سایه تالش امریکا برای نفوذ در سوریه

   خبر


