
افغانستان همچنان قربانی اشغالگران 
آمری��کا در حالی همچنان بر اش��غال افغانس��تان 
اص��رار دارد که هیات معاونت س��ازمان ملل متحد 
در افغانستان )یوناما( با انتشار گزارش ۶ ماه نخست 
س��ال ۲۰۲۰ میالدی اعالم کرد: در نیمه اول سال 
تعداد یکهزار و ۲۸۲ نفر غیرنظامی در افغانس��تان 
کشته و ۲ هزار و ۱۷۶ تن دیگر هم زخمی شدند.

یوناما در گزارش خود افزود: گروه طالبان مس��ئول 
قت��ل ۵۸۰ نف��ر و زخمی ش��دن ۸۹۳  نفر در این 

مدت است .
اگرچه هیات معاونت س��ازمان ملل در افغانس��تان 
در اطالع��ات منتش��ره اعالم کرده ک��ه آمار تلفات 
غیرنظامی��ان در مقایس��ه با ۶ ماه نخس��ت س��ال 
۲۰۱۹، کاه��ش ۱۳ درص��دی داش��ته ام��ا جنگ 
افغانس��تان همچنان به عنوان یکی از مرگبارترین 
منازع��ات جه��ان ب��رای مردم این کش��ور اس��ت. 
کارشناس��ان یونام��ا معتقدند: عل��ت اصلی کاهش 
تلف��ات غیرنظامی��ان  درای��ن دوره زمانی به کمتر 
ش��دن عملیات نیروهای نظامی خارجی مستقر در 
افغانستان و حمالت گروه تروریستی داعش دراین 
کش��ور باز می گردد.دراین گزارش همچنین آمده 
اس��ت: تلفات غیرنظامیان در نیمه نخس��ت س��ال 
ج��اری میالدی ک��ه نیروهای امنیتی مس��ئول آن 
بودند،  نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل ۹ درصد 
افزایش داشته  است. این نیروها مسئول ۲۳ درصد 
از تلفات وارد ش��ده به غیرنظامیان در نیمه نخست 
س��ال جاری می��الدی بودند که در اث��ر حمالت یا 
اقدام��ات آنها ۲۸۱ نف��ر کش��ته و ۵۰۸ نفر دیگر 
زخمی شدند. گزارش ها نشان می دهد که حمالت 
نیروهای آمریکایی از دالیل کشتار غیر نظامیان در 

افغانستان است. 
خبر دیگر از افغانستان آنکه سخنگوی دفتر سیاسی 
طالب��ان در قطر اعالم کرد که در ادامه روند آزادی 
زندانی��ان دولتی افغانس��تان ۳۷ نفر در والیت های 

تخار و قندوز آزاد شدند.

نیمچه گزارش

علی تتماج

روابط فرانس��ه و مصر دارای س��ابقه ای طوالنی است بویژه 
اینکه بر اس��اس سایس پیکو در سال ۱۹۱۶ میلن فرانسه و 
انگلیس، این کشور به زیر سلطه فرانسه در آمد در حالی که 
پیش از آن نیز ناپلئون جایگاه مصر را برابر با سلطه بر هند 
می دانس��ت. این روابط در دهه های اخیر نیز رو به گسترش 
بوده چنانکه در دوران مبارک دو کش��ور به دنبال اتحادیه 
مدیترانه ای بودند که با ترکیبی از کشورهای عربی، آفریقایی 
و اروپایی صورت می گرفت که با س��رنگونی مبارک در سال 

۲۰۱۱ این رویا به باد رفت. نکته قابل توجه آنکه در دوران 
ریاست السیسی بر فرانسه روابط همچنان در مسیر گسترش 
ق��رار گرفته که بخش عم��ده ای از آن در قالب نظامی بوده 
اس��ت. نکته قابل توجه در این زمینه آنکه زمایش مشترک 
دریایی فرانس��ه و مصر که با مش��ارکت ناوچه مصری تحیا 
مصر)زنده باد مصر( و ناوچه فرانسه ACONIT روز شنبه 
در آب های دریای مدیترانه برگزار شد. حال این سوال مطرح 
می شود که هدف دو کشور از برگزاری چنین رزمایشی چه 
بوده اس��ت؟ بخشی از این سیاست را می توان در چارچوب 
تحوالت لیبی مشاهده کرد فرانسه با چالش های بزرگی به 
دلیل مهاجرت اقلیت آفریقایی و مغربی مواجه اس��ت و این 
نگرانی وجود دارد که گس��ترش دامن��ه جنگ در لیبی به 
تس��ریع روند مهاجرت های غیرقانونی منجر ش��ود از ابعاد 

دخالت فرانسه و مصر در لیبی را در این چارچوب می توان 
دانست. اما نکته مهمتر آنکه بخش اصلی هدفگذاری قاهره 

و پاریس مقابله با ترکیه است. 
همکاری مصر و فرانس��ه تنها بر حمایت از ارتش ملی لیبی 
تح��ت فرماندهی خلیفه حفت��ر منحصر نش��ده بلکه آنان 
برآنند تا به ترکیه نشان دهند که آماده هر اقدامی در لیبی 
هس��تند. آنها به دنبال آن بودند که با برگزاری این رزمایش 
پیام��ی به ترکی��ه بدهند مبنی بر اینکه ع��دم عبور از خط 
قرمز س��رت-الجفره نیازمند آمادگی دریایی و هماهنگی با 
طرف هایی اس��ت که در موضوع لیبی به قاهره نزدیک ترند. 
مصر همچنین با این رزمایش توسعه روابط خود با متحدان 
و آمادگ��ی نیروی دریایی خود در صورت مداخله نظامی در 
لیبی را به نمایش گذاشت حال آنکه زمزمه هایی نیز درباره 

اقدام ترکیه برای ارسال کشتی هایی به نزدیکی سواحل لیبی 
و برگزاری رزمایش دریایی ش��نیده می شود. اما نکته مهتر 
آن اس��ت که اکنون جدالی ب��زرگ میان ترکیه با ائتالفی از 
فرانسه، رژیم صهیونیستی، یونان و قبرص بر سر منابع نفت 
و گاز مدیترانه در جریان اس��ت. رزمایش فرانس��ه و مصر را 
می توان پیامی برای ترکیه دانست مبنی بر اینکه کشورهای 

مذکور حاضر به واگذاری مدیترانه به ترکیه نمی باشند. 
بر این اساس می توان گفت که رزمایش مذکور هر چند با 
نام امنیت لیبی صورت گرفته است اما در اصل برگرفته از 
جنگی اس��ت که در مدیترانه برای سلطه بر لیبی و منابع 
نفت و گاز مدیترانه به پا ش��ده اس��ت که نتیجه نهایی آن 
نیز اس��تمرار بحران در لیبی و قربانی ش��دن غیر نظامیان 

بیشتری خواهد بود.

یادداشت

گزارش

تنش ه��ا میان چی��ن و آمریکا ه��ر روز ابعاد 
گس��ترده تری می گی��رد چنانک��ه ب��ه دنبال 
تعطیلی کنس��ولگری چین در هیوس��تون و 
اقدام تالفی جویانه پکن در بستن کنسولگری 
آمریکا در ش��هر »چنگدو«، رسانه های چینی 
گزارش دادند که پرچم آمریکا از س��اختمان 
کنس��ولگری ای��ن کش��ور در چنگ��دو پایین 

کشیده شده است. 
چهارشنبه گذشته، واشنگتن از پکن خواست 
کنس��ولگری خود در شهر هیوس��تون ایالت 
تگ��زاس را ظرف ۷۲ س��اعت تعطی��ل کند. 
بالفاصله دولت چین نیز به آمریکاییها دستور 
داد کنس��ولگری خ��ود در ش��هر چنگ��دو را 
تعطیل کنن��د. وزارت خارجه چین همچنین 
از ورود غیرقانون��ی نیروه��ای آمریکای��ی به 
داخل کنس��ولگری که پس از دستور تعطیلی 
آنصورت گرفته بود به ش��دت انتقاد کرد و آن 

را برخالف عرف و قوانین بین المللی خواند.
طبق گزارش های رس��انه ای و تصاویر منتشر 
شده، کنس��ولگری چین در ش��هر هیوستون 
آمری��کا اندکی پ��س از تعطیل ش��دن، مورد 
تعرض نیروه��ای آمریکایی ق��رار گرفته بود.

وزارت خارجه چین در پاس��خ به اقدام آمریکا 
علیه کنس��ولگری چی��ن در ایالت تگزاس، از 
تعطی��ل کردن کنس��ولگری آمری��کا در یکی 
از مهم ترین ش��هرهای اقتص��ادی و ارتباطی 
خود خبر داد.بر این اس��اس، پلیس و چنگدو 
از س��اعات آغازین دیروز معابر منتهی به این 
س��اختمان را مس��دود کرده و چه��ار نیروی 
امنیت��ی ب��ا تجهی��زات محافظتی به س��مت 

ورودی آن رفتند.
صفح��ه توئیت��ر »چاین��ا دیلی« نیز نوش��ت 
که مس��ئوالن چین��ی با ورود به س��اختمان 
کنس��ولگری آمریکا، کنترل آن را به دس��ت 
گرفته اند.ش��هر مه��م چنگدو، مرکز اس��تان 
س��یچوآن و در جن��وب غ��رب چی��ن و یکی 
از مهم تری��ن مراکز اقتص��ادی، حمل ونقل و 
ارتباطی چین اس��ت. این ش��هر را به عنوان 
مرکز و بنیانگذار صنایع الکترونیک و فناوری 
اطالعات ملی چین می شناسند و شرکت های 
سرش��ناس و چندملیتی متع��ددی از جمله 
مایکروسافت، موتوروال، نوکیا، آلکاتل و اینتل 
در این ش��هر مهم مش��غول فعالیت هستند. 
وزارت خارج��ه آمریکا ضم��ن تایید تعطیلی 

کنسولگری این کش��ور در »چنگدو«، درباره 
اقدام متقاب��ل و تالفی جویانه پکن در واکنش 
به فرمان واش��نگتن برای بس��تن کنسولگری 
چین در هیوستون ابراز تاسف کرد. خبر دیگر 
آنکه توییت سفیر آمریکا در ایسلند که در آن 
از عبارت »ویروس چینی نامرئی« برای اشاره 
به ویروس کرونا اس��تفاده ش��ده بود، خشم و 
انزجار مردم ایسلند را برانگیخت. بسیاری در 
ایسلند معتقدند اس��تفاده از عبارت "ویروس 
چینی" از سوی سفیر، اقدامی غیردیپلماتیک 
بوده و به همین دلیل عده ای از وی خواستند 

پرچم ایسلند را از توییت خود حذف کند.
اما تنش ها میان آمریکا و چین صرفا به عرصه 
دو جانبه معطوف نمی ش��ود و دامنه آن را در 
روابط هند و چین نیز می توان مش��اهده کرد 
چنانکه تصاویر ماهواره ای نشان می دهد ارتش 
هند برای مقابله ب��ا تجمع نظامیان چینی در 
منطقه مرزی بین دو کشور، تانک های »تی۹۰« 
را در منطقه لداخ مستقر کرده است.به نوشته 
خبرگزاری »اس��پوتنیک« تصاوی��ر ماهواره ای 
از دو منطق��ه »اقصی چی��ن« و »لداخ« در دو 
سوی مرز چین و هند نشان می دهد ارتش های 

دو کش��ور در حال انباشتن تجهیزات و نیروی 
نظامی در این مناطق هستند.

بر این اساس، ارتش هند که با توجه به تقویت 
مواضع نظامی چین در منطقه مرزی احتمال 
می دهد آنها برای زمس��تانی سخت و طوالنی 
در هیمالی��ا آماده می ش��وند، تانک اس��تقرار 
تجهیزات خود در طرف مقابل مرز را س��رعت 
بخشیده است. در این میان رهبر سابق کنگره 
حزب اپوزیسیون هند، نخست وزیر این کشور 
را به خاطر نحوه رسیدگی به درگیری های مرز 
هند-چین در دره گالوان واقع در لداخ شرقی 

به شدت مورد انتقاد قرار داد. در حالی که هند 
۲۰ سرباز را در درگیری ها از دست داد، تلفات 

طرف چینی هنوز اعالم نشده است.
نارندا مودی پیشتر در نشستی با حضور تمام 
احزاب، مدعی ش��د هیچ کس به قلمروی هند 
وارد نش��ده و حتی یک اینچ از این قلمرو هم 
به خاطر یک موجودیت خارجی از بین نرفته 
اس��ت. خبر دیگر آنکه دیپلمات ارشد روسیه 
در س��ازمان های بین الملل��ی در وین راهبرد 
دفاع مل��ی جدید واش��نگتن در قبال پکن و 

مسکو را ماموریتی غیرممکن ارزیابی کرد.

رزمایش در مدیترانه 
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پ��س از حذف نام ائتالف عربی توس��ط س��ازمان ملل از 
لیس��ت س��یاه ناقضان حقوق کودکان، ای��ن ائتالف ۳۶ 

کودک یمنی را کشته یا زخمی کرده است.
وزارت بهداش��ت یمن در صنعا اعالم کرد، از زمان حذف 
نام ائتالف عربی از لیس��ت سیاه ناقضای حقوق کودکان، 
۷۵ غیرنظامی کشته و زخمی شده اند که از جمله آن ها 
۳۶ ک��ودک و ۲۲ زن هس��تند.در بیانیه ای��ن وزارتخانه 
آمده اس��ت: از اوایل ژوئن ۱۵ کودک کش��ته و ۲۱ تن 
زخمی ش��ده اند که بیشترش��ان معلول ش��ده اند چراکه 
حمالت ائتالف مس��تقیما به منازلشان انجام شده است.
این وزارتخانه از کش��ته ش��دن شش زن و زخمی شدن 
۱۶ تن دیگر در حمالت ائتالف از ژوئن گذشته خبر داد 
و تأکید کرد که بیش��تر کودکانی که هدف قرار گرفتند 

بین یک هفته تا شش سال سن داشتند.
وزارت بهداش��ت صنعا اعالم کرد: دبیرکل سازمان ملل 
مس��ئول ارتکاب این جنایت ه��ا پس از حذف نام ائتالف 

اس��ت، این درحالی اس��ت که ائتالف مس��ئول کشته و 
زخمی ش��دن ده ها هزار ک��ودک و زن طی بیش از پنج 
سال گذشته است.وزارت بهداشت صنعا نظام سعودی و 
امارات را مسئول این جنایت ها و تمام جنایت های قبلی 
دانس��ت و تأکید کرد که هیچ جنایتی با گذش��ت زمان 
فراموش نمی ش��ود. دیر.ز به دنبال حمالت تجاوزکارانه 
جنگن��ده های متجاوز س��عودی به مناطقی در اس��تان 
»صعده« یمن ۳ غیرنظامی به ش��دت زخمی شدند.این 
رس��انه ها اعالم کردند که به دنبال حمالت تجاوزکارانه 
سعودی ها به استان »صعده« یک زن و ۲ فرزند کوچک 
او به شدت زخمی شدند.خبر دیگر از یمن آنکه روزنامه 
»العربی الجدید« نوشت، رایزنی ها میان دولت مستعفی 
یمن ب��ه ریاس��ت »منصور ه��ادی« )متح��د ریاض( و 
»المجلس االنتقالی الجنوبی« )ش��ورای انتقالی جنوب، 
متح��د امارات( که طی چندی��ن هفته بدون نتیجه بود، 

شاهد »پیشرفتی بی سابقه« بوده است.

به خاک و خون کشیدن 36 کودک یمنی در تجاوز سعودی 
در ادامه سیاس��ت های نژادپرس��تانه و در س��ایه سکوت 
مدعیان حق��وق بش��ر و آزادی دینی، شهرک نش��ینان 
صهیونیست یک مسجد را در کرانه باختری آتش زدند و 

بر روی دیوارهای آن شعارهای نژادپرستانه نوشتند.
شهرک نش��ینان صهیونیس��ت در جدیدترین تجاوزهای 
خود بخش هایی از مس��جد »البر و االحس��ان« در شهر 
»البیره« کرانه باختری را آتش زدند.»عزام اس��ماعیل« 
ش��هردار البیره اعالم کرد، شهرک نشینان به شهر یورش 
آورده ان��د و ضم��ن آت��ش زدن بخش هایی از مس��جد، 
شعارهای نژادپرس��تانه بر روی دیوارهای داخلی مسجد 
نوشته اند.شهرداری البیره این اقدام را محکوم کرد و آن 
را نش��انه »ذهنیت افراطی« کابینه رژیم صهیونیس��تی 
دانس��ت.وزارت اوقاف و ام��ور دینی فلس��طین نیز این 
اقدام را محکوم و اعالم کرد، رژیم صهیونیس��تی مسؤول 
ای��ن اقدام جنایتکارانه و نژادپرس��تانه اس��ت زیرا از این 
»گروه های تروریس��تی« حمای��ت می کند.جنبش جهاد 

اسالمی فلس��طین با صدور بیانیه ای اقدام صهیونیستها 
در آتش زدن مس��جد شهر »البیره« را به شدت محکوم 
کرد. خبر دیگر آنکه یک رس��انه اسرائیلی با افشای یک 
نظرس��نجی محرمانه در میان ارتش این رژیم، گفت که 

اغلب نیروهای ذخیره هیچ آمادگی برای جنگ ندارند.
به عقیده پرسشگران در این نظرسنجی، فقط ۱۵ درصد 
نیروه��ای ذخیره با این گزاره ک��ه »نیروهای ذخیره به 
قدر کافی آم��وزش دیده اند«، مواف��ق بودند. خبر دیگر 
آنک��ه حماس در واکنش به تصویب حمایت ۳۸ میلیارد 
دالری آمریکا از رژیم صهیونیستی اعالم کرد، این اقدام، 
منطق »عربده کش��ی و نقض قانون بین الملل« را تقویت 
می کند. خبر دیگر آنکه دادگاه قدس اشغالی اعالم کرد، 
نتانیاهو نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی که این روزها 
با تظاهرات گس��ترده علیه اش مواجه اس��ت  باید برای 
ش��نیدن اتهامات خود در جلس��ه بعدی دادرسی درباره 

پرونده فساد، حاضر شود.

سوختن مساجد در آتش نژادپرستی صهیونیست ها 

پاکستان ادعای ضد چینی را رد کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، گزارش برخی رسانه های هندی در 
مورد اقدامات پنهانی آزمایشگاه ووهان در پاکستان رد کرد. »عایشه فاروقی« 
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، گزارش برخی رسانه های هندی در 
مورد عملیات پنهانی آزمایش��گاه ووهان چین در پاکس��تان رد کرد. وزارت 
امور خارجه پاکستان در واکنش به گزارش برخی رسانه های هندی در مورد 
انجام آزمایشات  آزمایشگاه ووهان چین در پاکستان، اعالم کرد این گزارش منابع 
ناشناس، جعلی است. هیچ سند محرمانه و نکته مخفی در مورد اقدامات زیست محیطی 
سطح ۳ پاکستان وجود ندارد و اسالم آباد در قالب کنوانسیون سالح های بیولوژیک 
کامالً شفاف س��ازی کرده و اطالعات الزم را ارائه کرده است.س��خنگوی وزارت امور 
خارجه پاکستان، اقدامات انجام شده را در استای بهبود و ارتقاء سیستم تشخیصی و 

درمانی این کشور در راستای مقابله با بیماری ها عنوان کرد.

شکست دیگری در انتظارتان است 
معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان تأکید کرد که تهدیدات رژیم صهیونیستی، 
لبنان و مقاومت این کشور را در موضعی که خالف میل آن است، قرار 
نخواهد نداد. شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان در گفتگو 
با المیادین خاطرنش��ان کرد: اینکه در ش��رایط کنون��ی و به هم ریخته 
داخل��ی رژیم صهیونیس��تی و ایاالت متحده آمریکا انتظ��ار راه انداختن 
جنگ از سوی این دو رژیم را داشته باشیم دور از ذهن است. معاون دبیرکل 
حزب اهلل تأکید کرد: اگر اس��رائیل جنگی را علیه لبنان آغاز کند با نتیجه جنگ 
تابس��تان ۲۰۰۶ روبه رو خواهد شد. معاون دبیرکل حزب اهلل در ادامه تصریح کرد 
تنها دلیل خروج اسرائیل از لبنان مقاومت بود. اکنون هم تنها راه حل جلوگیری 
از تجاوزات و دش��منی های این رژیم به کارگیری زور و قوه نظامی اس��ت. ش��یخ 

قاسم افزود کشورهای خارجی که در امور لبنان دخالت می کنند.

آلمان پیشنهاد ترامپ را رد کرد
وزیر خارجه آلمان اعالم کرد که برلین پیش��نهاد رئیس جمهور آمریکا 
برای دعوت از »والدیمیر پوتین« برای ش��رکت در نشس��ت گروه ۷ را 

رد کرده است.
»هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان از رد پیشنهاد »دونالد ترامپ« رئیس 
جمهور آمریکا برای پیوس��تن روسیه به گروه ۷ از سوی برلین خبر داد.

ترامپ ماه گذش��ته خواستار توسعه گروه ۷ و حضور دوباره والدیمیر پوتین 
رئی��س جمهور روس��یه در این گروه و تبدیل آن به گروه ۸ ش��ده بود. روس��یه 
در س��ال ۲۰۱4 و به دنبال الحاق ش��به جزیره کریمه به این کش��ور از گروه ۸ 
کنار گذاش��ته شد. هایکو ماس به روزنامه »رینیشه پست« گفت، مادامیکه هیچ 
پیش��رفت معناداری در حل بحران شبه جزیره کریمه و بحران در شرق اوکراین 

رخ ندهد، من هیچ شانسی برای بازگشت روسیه به گروه ۷ نمی بینم. 

 هند: نخس��ت وزیر هند قرار اس��ت در مراس��م 
کلنگ زن��ی یک معب��د هندو در یک م��کان مورد 
مناقش��ه در ش��مال این کش��ور که پیش��تر محل 
اس��تقرار یک مسجد بود، حضور یابد. مسجد بابری 
متعلق به قرن ۱۶ میالدی در س��ال ۱۹۹۲ توسط 
هندوهای افراطی تخریب شد و حاال نارندرا مودی، 
نخس��ت وزیر هند قرار است در مراسمی مربوط به 
کلنگ زنی ساخت یک معبد هندو در همین مکان 

مورد مناقشه حضور یابد.

 اوکرای�ن: خبرگ��زاری ت��اس از رایزن��ی تلفنی 
»والدیمی��ر پوتی��ن« رئی��س جمه��ور روس��یه با 
»ولودیمی��ر زلنس��کی« رئیس جمه��ور اوکراین و 
گفت وگ��و درباره حل و فصل بح��ران اوکراین خبر 
داد. دو طرف در این تماس تلفنی خواستار اقدامات 
بیش��تر برای کنترل آتش ب��س کنونی در دونباس 

شدند. 

 س�ودان: س��ازمان مل��ل اع��الم ک��رد ک��ه در 
درگیریهای اخیر در منطقه دارفور در سودان بیش 
از ۶۰ نفر کشته شده اند.دارفور از سال ۲۰۰۳ شاهد 
درگیری   اس��ت و طبق گزارش های سازمان ملل تا 
کنون ۳۰۰ هزار نفر در این درگیری ها کشته شده 
و ۲.۵ میلیون نفر نیز از خانه و کاش��انه خود آواره 

شده اند.

 ک�ره جنوبی: »م��ون جائه ای��ن« رئیس جمهور 
کره جنوبی »لی این یونگ« سیاس��تمداری را که 4 
دوره قانون گذار از حزب حاکم بوده، امروز دوشنبه 
ب��ه عنوان وزیر جدید اتح��اد دو کره منصوب کرد. 
س��خنگوی کاخ آب��ی، کاخ ریاس��ت جمهوری کره 
جنوبی، در متنی خطاب به خبرنگاران این انتصاب 
را تایی��د و اعالم ک��رد کار وی از همین امروز آغاز 

شده است.

 ونزوئ�ا: ت��داوم تحریم ه��ای داروی��ی آمریکا 
علی��ه م��ردم ونزوئ��ال در بحبوحه ش��یوع کرونا، با 
انتق��اد دولت این کش��ور آمریکای التی��ن مواجه 
ش��د.  »نیکالس مادورو« رئی��س جمهوری ونزوئال 
سیاس��ت های خصمانه دولت دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری آمریکا در ممانعت از خرید دارو توس��ط 
کاراکاس با هدف مقابله با ش��یوع ویروس کرونا در 

این کشور را محکوم کرد.  

اقدامات تالفی جویانه چین در برابر تهدیدات ایاالت متحده در چنگدو 

پرچم آمریکا به پایین کشیده شد 

با ادمه اعتراضات ضد نژادپرستی در آمریکا به ویژه سیاتل  
و پورتلند، مقامات ایاالت متحده با اعالم بروز آشوب مجوز 
خشونت بیش��تر نیروهای امنیتی علیه معترضین را صادر 

کردند.
مقام��ات ش��هرهای س��یاتل و پورتلن��د با توجه ب��ه ادامه 
اعتراضات ضد نژادپرستی در این شهرها، وضعیت »آشوب« 
اعالم کرده و بدین ترتیب نیروهای امنیتی مس��تقر در این 
ش��هرها مجوز خشونت بیش��تر علیه معترضین را دریافت 
کردند.این در حالی اس��ت که س��ایر ش��هرهای آمریکا نیز 
همچنان صحنه اعتراضاتی است که از حدود دو ماه قبل و 
بعد از قتل »جورج فلوید« ش��هروند سیاهپوست آمریکایی 
به دست پلیس آغاز ش��ده است.در همین رابطه تظاهرات 
کنندگان علیه نژادپرس��تی در ش��ب های گذشته عالوه بر 

پورتلند که برای چندمین ش��ب متوال��ی وضعیت ناآرامی 
داش��ت، در چند ش��هر دیگر آمریکا نیز ب��ا ماموران پلیس 

درگیر شدند.
پلیس ش��هر آس��تین در ایالت تگزاس اع��الم کرد که یک 
نفر در حاش��یه اعتراض ها در این ش��هر ب��ه ضرب گلوله 
کش��ته شده اس��ت.معترضان همچنین در شهرهای اوماها 
در ایالت نبراسکا، اوکلند و لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا، 
ریچموند در ایالت ویرجینیا، س��یاتل در ایالت واش��نگتن 
و لوئیزوی��ل در ایالت کنتاکی به خیابان ها آمدند.ش��رکت 
کنندگان در تظاهرات ش��هر نیویورک نیز به اعزام ماموران 
فدرال به ش��هرها برای مقابله با ناآرامی ها اعتراض کردند.
به گزارش رسانه های آمریکا پلیس در شهر ریچموند برای 
متفرق کردن تظاهرات کنندگان به ش��لیک گاز اشک آور 

متوسل شد.دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که از زمان 
آغاز اعتراضات شعار »قانون و نظم« را مطرح کرده دستور 
اعزام ماموران پلیس فدرال به شهرهای ناآرام را صادر کرده 
اس��ت.در برخی از ویدئوهایی که در شبکه های اجتماعی 
منتش��ر ش��ده اس��ت ماموران پلیس فدرال در لباس شبه 
نظامیان و بدون درج نامش��ان بر روی یونیفورم های خود 
دیده می ش��وند. این تصاویر اعتراض های بس��یاری را در 
آمریکا برانگیخته اس��ت. وزارت دادگستری ایاالت متحده 
اعالم کرده اس��ت که در مورد نح��وه فعالیت این ماموران 
تحقیق خواهد کرد.اعتراضات در شهر پورتلند ایالت اورگان 
با وجود حضور نیرو های پلیس فدرال برای شصتمین شب 
متوال��ی ادامه پیدا کرد و تظاهرات کنن��دگان به اعزام این 

نیرو ها و روش دستگیری معترضان، اعتراض دارند.

  تبعیض، ناآرامی، خشم، اعتراض،  

وضعیت جنگی، گاز اشک آور و بازداشت

حال  و روز این روزهای آمریکا


