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فرشاد گلزاری

اوضاع در آمریــکا برخالف تصورات 
ترامــپ و محافظه کاران کاخ ســفید 
پیش مــی رود. معترضان هفت شــب 
در خیابان های ایــاالت مختلف آمریکا 
نه تنها خشــم خود از رفتار پلیس این 
کشــور را آشــکار کردند بلکه به نوعی 
سیاســت های دولت ترامپ را با سنگ، 
آتش و پالکاردهــای اعتراضی جواب 
دادند. بر اســاس گــزارش خبرنگاران 
حاضر در ایاالت مختلف آمریکا، حدود 
75 شــهر در ایاالت متحــده صحنه 
آشوب و رویارویی معترضان با نیروهای 
پلیس بوده اســت. تصاویر ویدیویی از 
درگیری نیروهــای امنیتی نیویورک 
با معترضان در منهتن نشــان از یورش 
نیروهــای امنیتی و پلیــس آمریکا به 
معترضان با باتوم و سپر و بازداشت شدن 
تعدادی از سیاهپوســتان دارد. دیلی 
میل گــزارش داده که عصر یکشــنبه 
کلیسای سنت جان واقع در واشنگتن 
دی ســی که در نزدیکی کاخ سفید قرار 
دارد، به آتش کشیده شده است. پلیس 

آمریکا همچنین از گاز اشک آور و اسپری 
فلفل علیه معترضانی استفاده کرد که 
در الفایت پارک در واشــنگتن پرچم 
آمریکا را به آتش کشیدند. در فیالدلفیا 
هم ده ها فروشگاه هدف حمله و غارت 
قرار گرفت. در بوســتون یک خودروی 
پلیس به آتش کشیده شــد. فارغ از این 
مباحث، اعتراض ها به حدی گســترده 
بوده که بر اساس آمارهای منتشر شده، 
حــدود 4100 نفر در سراســر آمریکا 
دستگیر شــده اند و پنج کشته بر جای 
مانده است. برخی دیگر از گزارش های 
میدانی حاکی از آن است که دست کم 
40 شهر در سراســر آمریکا ممنوعیت 
آمد و شــد اعالم کرده اند تــا از حجم 
اعتراضات و خشونت ها بکاهند و اعضای 
گارد ملی آمریــکا هــم در 15 ایالت و 
واشــنگتن دی سی مستقر شــده اند. 
ســی.ان.ان گزارش داده کــه بیش از 
50 تن از عوامل ســرویس مخفی هم 
در اعتراضات مقابل کاخ سفید زخمی 
شده اند. گفته می شــود معترضان به 
پرتاب کوکتل مولوتف اقــدام کردند و 
خودروهایی نیز در نیویورک سیتی به 
آتش کشیده شده است. وضعیت به حدی 
ملتهب است که روز گذشته )دوشنبه( 

ویدئویــی در شــبکه های اجتماعی 
)خصوصاً توئیتر و اینستاگرام( منتشر 
شده که نشان می دهد معترضان به در 
ورودی کنگــره آمریکا در کپیتال هیل 
)مستقر در واشنگتن( حمله کرده اند و 
با شکستن شیشه های نهاد قانونگذاری 
آمریکا، آنها را همدست با ترامپ خواندند. 
این در حالیســت که رئیس جمهوری 
امریکا هم از ابزار خشونِت دو برابر علیه 
معترضان استفاده کرده و به همین جهت 
شهردارهای سیاه پوســت واشنگتن 
دی سی و آتالنتا برای جلوگیری از اعمال 
خشونت بیشــتر علیه سیاهپوستان، 
خواســتار پایان اعتراضات به نام جورج 
فلوید شدند. شبکه فاکس نیوز گزارش 
داده پلیس نیویورک اعالم کرد »چیارا 
دی بالسیو« دختر سیاه پوسِت شهردار 
نیویورک به دلیل شرکت در تجمعات 
غیرقانونی بازداشت شده و ساعاتی بعد 
از دستگیری آزاد شده است. معترضان 
حتی به بناهای ملی و تاریخ آمریکا هم 
رحم نکردند؛ به گونه ای که در واشنگتن 
به رغم اعالم ممنوعیت آمد و شد، بنای 
یادبود لینکن، بنای یادبود جنگ جهانی 
دوم، و بناهای یادبود نشنال مال خسارت 
دیدنــد. روی برخی از این آثار، شــعار 

»زندگی سیاهان مهم است، برترپنداری 
سفید دیگر بس است« نوشته شده است. 

شورش جهانی علیه ترامپ! 
اگر زاویه تحلیل و تفســیر را کمی 
تغییر دهیــم و از خــاک آمریکا خارج 
شویم و به برخی از کشورهای دیگر سر 
بزنیم به خوبی می بینیم که واکنش به 
نژادپرستی تنها به ایاالت متحده و چند 
شهر آن ختم نمی شود، بلکه در بسیاری 
از کشورهای دیگر واکنش های بسیار 
مهم و البته گســترده ای در اعتراض به 
تبعیض نژادی صورت گرفته است. در 
لندن هزاران تن در حمایت از معترضان 

آمریکایی تجمع کردند و شعار »بدون 
عدالت! بدون صلح!« ســر دادند. مردم 
همچنیــن پالکارد هایی را در دســت 
داشتند که روی آنها نوشته بود »چند 
نفر دیگر باید کشته شوند؟«. معترضان 
همچنین در میدان ترافالگار بدون آنکه 
به قوانین ارائه شده از سوی دولت لندن 
درباره رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
به منظور مقابله با ویروس کرونا توجه 
کنند تجمع کردند کــه پلیس هم آنها 
را متوقف نکرد اما 23 نفر توسط پلیس 
بریتانیا دستگیر شــدند! در دانمارک 
هم معترضان مقابل ســفارت آمریکا 
تجمع کردند و پالکارد هایی در دست 
داشتند که روی آن نوشــته شده بود: 
»کشتن سیاهپوستان را متوقف کنید«. 
سفارت آمریکا در برلین هم روز شنبه 
با شــعار »عدالت برای جورج فلوید« 
شــاهد اعتراضات بود. مردم در منطقه 
کرویتســبرگ برلین پالکارد هایی در 
دست داشتند که شــعارهایی از قبیل 
»سکوت، خشونت است« و »پلیس را 
مســئول بدانید« روی آن نوشته شده 
بود. در چین هم، اعتراضات با انتقادهای 
دولــت آمریکا از ســرکوب اعتراضات 
ضد دولتــی در هنگ کنگ تالقی پیدا 
کرده است. »هو شــیجین«، سردبیر 
روزنامه گلوبال تایمز در حساب توئیتری 
خود نوشــت مقام های آمریکایی حاال 
شــاهد اعتراضات ضددولتی در کشور 
خودشان هستند، اما من می خواهم از 
پلوسی و پامپئو بپرسم آیا پکن همانند 
آمریکا بایــد از اعتراضــات در آمریکا 
حمایت کند؟ آیا مواضع شــما در قبال 
اعتراضات هنگ کنگ درســت است؟ 
روسیه نیز مشــکالت سیستماتیک 
در حوزه حقوق بشــِر ایــاالت متحده 
را متهم اصلی دانســت و مــرگ این 
سیاهپوســت آمریکایی را جدیدترین 
سری از خشونت پلیس علیه آفریقایی- 
آمریکایی ها دانســت. وزارت خارجه 
روســیه در بیانیه ای اعالم کرد که  این 
رویداد نشــان داد پلیس آمریکا اغلب 
اوقات دست به چنین جرایمی می زند. 
اعتراضات به نژادپرستی در برزیل هم 
از ســوی خبرگزاری ها مخابره شد. بر 
اساس اخبار منتشر شده، صدها عضو 
سیاه پوش گروه های طرفدار فوتبال در 
سائوپائولو، دست به بزرگترین اعتراضات 
ضد نژادپرستی زدند که ژایر بولسونارو 
)رئیس جمهوری برزیــل( هم در این 

اعتراضات خطاب قرار گرفت. بسیاری 
از معترضان در برزیل فریاد دموکراسی 
سر دادند و رئیس جمهور کشور خود را 
به دلیل سکوت در قبال مواضع ترامپ و 
حوادث اخیر، مجرم خطاب کردند. کانادا 
هم صحنه اعتراض های ضد نژادپرستی با 
محوریت ترامپ و آمریکا بود؛ به صورتی 
که معترضان بــه تبعیض نژادی و قتل 
سیاهپوستان ایاالت متحده، در تورنتو 
دست به اعتراض زدند. با نگاهی به این 
اخبار متوجه می شــویم که سیاست 
دولت فعلی آمریکا و پلیسی شدن فضای 
این کشــور بیش از آنکه بتواند تامین 
امنیت از سوی دستگاه نظارتی و امنیتی 
واشــنگتن را به رخ دنیا بکشد، به یک 
ضد تبلیغ برای رئیس جمهور آمریکا و 
تیمش تبدیل شده است؛ ضد تبلیغی 
که ترامپ را در آستانه انتخابات ریاست 
جمهــوری 2020 آمریکا مســتاصل 
کرده و به جایی رســانده که او در حاِل 
ُکدهای هیستریک است. شکی وجود 
ندارد که دامــن زدن بــه اعتراضات و 
تزریق خشونت از سوی مرد شماره یک 
کاخ سفید، چیزی جز آنارشی را به جای 
نمی گذارد و این دقیقاً همان مولفه ای 
است که ترامپ برای مغلوب و منکوب 
کردن معترضاِن کِف خیابان ها به کار 
گرفته است. در این میان ما شاهد یک 
حرکت هیجانی تر از ناحیه ترامپ بودیم. 
رئیس جمهوری آمریکا روز گذشــته 
)دوشنبه( گروهی متشکل از گروه های 
چپگرا و ضدفاشیست به نام »آنتی فا« 
را به دســت داشــتن در اعتراض های 
خشونت آمیز در شهرهای آمریکا متهم 
کرده و آن را سازمان تروریستی خوانده 
است! اقدامی که نشــان می دهد او این 
بار تقصیر را بر گردن گروه های چپگرا 
و کمونیست انداخته است که ریشه در 
دیدگاه محافظه کارانه او و حزبش دارد. 

نگاهی به اعتراضات جهانی علیه نژادپرستی و اعمال خشونت در آمریکا 

استیضاح بین المللی ترامپ

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

روزنامه اسرائیلی فاش کرد
مذاکرات سعودی - صهیونیستی 

پیرامون مسجداالقصی
رژیم صهیونیســتی و عربستان با میانجیگری 
واشنگتن برای حضور نمایندگان سعودی در اداره 
اوقاف اسالمی قدس اشغالی در حال رایزنی هستند. 
به گزارش ایســنا، روزنامه اسرائیل الیوم که بسیار 
به بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر اسرائیل نزدیک 
است، نوشــت، در کنار طرح آمریکایی معروف به 
معامله قرن و اهداف رژیم صهیونیستی در اعمال 
حاکمیت بر غور اردن و مناطق دیگر کرانه باختری، 
از ماه دسامبر میان تل آویو و ریاض با میانجیگری 
آمریکا رایزنی هایی برای حضور نمایندگان سعودی 
در اداره اوقاف اســالمی قدس اشــغالی در جریان 
اســت. این روزنامه نوشت، دیپلمات های ارشد که 
از جزئیــات این رایزنی ها مطلع هســتند گفتند، 
رایزنی های بسیار حساس و محرمانه ای توسط تیم 
کوچکی از دیپلمات ها و مسؤوالن امنیتی ارشد رژیم 
صهیونیستی، آمریکا و عربستان به عنوان بخشی از 
رایزنی های مربوط به پیشبرد معامله قرن جریان 
دارد. اسرائیل الیوم به نقل از یک دیپلمات سعودی 
ارشد نوشت، اردن که جایگاه ویژه و منحصر بفردی 
در اداره امور اوقاف اسالمی مسجد االقصی دارد ابتدا 
با هرگونه تغییر در ساختار اداره اوقاف اسالمی قدس 
اشغالی به شدت مخالفت کرد اما این موضعش در پی 
فعالیت های اخیر ترکیه از جمله در مسجداالقصی 

تغییر کرده است. 

روزنامه اســرائیل الیوم به نقل از منابع آگاه در 
ریاض و تل آویو نوشت، در پی اقدامات خشونت آمیز 
در باب الرحمه و نیز اقدام رژیم صهیونیستی به نصب 
گیت های الکترونیکی برای بازرسی کسانی که وارد 
مسجداالقصی می شوند که به درخواست پادشاه 
اردن برداشته شــد، مقامات این کشور نسبت به 
افزایش تعداد اعضای کمیته اوقاف مسجداالقصی 
اقدام کردند و در گامی خارج از قاعده که با توافقنامه 
اسلو نیز مغایرت دارد نمایندگان فلسطینی را در این 
کمیته وارد کردند اما نمایندگان فلسطینی جدید 
کمیته به تشکیالت اسالمی ترکیه اجازه دادند در 
امور مسجداالقصی مداخله کنند و دهها میلیون 
دالر از پول هایی که از رجب طیب اردوغان، رئیس 
جمهوری ترکیه گرفته بودنــد در اختیار کمیته 
مذکور گذاشتند. پس از این اقدام ترکیه، اردنی ها 
در پیامی به رژیم صهیونیستی و آمریکا اعالم کردند، 
دفتر پادشاهی اردن آماده است تا حدی مخالفت 
خود با را اضافه شدن نمایندگان سعودی به کمیته 
اوقاف کنار بگذارد مشروط بر اینکه این اقدام کنترل 
ویژه اردن بر اوقاف قدس شرقی را تحت الشعاع قرار 
ندهد، عربستان هم میلیون ها دالر به عنوان کمک 
مالی به انجمن های اسالمی کارآمد در قدس شرقی 
و مسجداالقصی بدهد، رژیم صهیونیستی نیز برای 
بیرون کردن تشکیالت ترکیه از قدس اشغالی که با 
حمایت فلسطین فعالیت می کند از راه دیپلماسی 
و سیاسی وارد عمل شود. روزنامه مذکور به نقل از 
یک دیپلمات عربی ارشد نوشت، اگر اردن با حضور 
ترکیه ای ها در قدس مقابله نکند، کنترل منحصر 
بفرد خود را بر اوقاف اسالمی قدس از دست خواهد 
داد. وی در عین حال تاکید کرد، اردنی ها برای توقف 
حضور ترکیه در قدس اشــغالی به حمایت مادی، 
معنوی و دیپلماتیک عربستان نیاز دارند و آمریکا و 
رژیم صهیونیستی هم از این اقدام بهره می برند زیرا 
برای اجرایی شدن طرح معامله قرن و طرح الحاق 
به حمایت عربســتان نیاز دارند و ریاض هم در این 
مسیر امارات و بحرین را با خود همراه خواهد کرد. 
این دیپلمات عرب در ادامــه گفت، در حال حاضر 
اطمینان یافتن از اینکه ایــن اقدام اجرایی خواهد 
شد زود است؛ چراکه اردن موافقت کرده که نماینده 
سعودی تنها در سطح ناظر عمل کند تا این مساله 
کنترل منحصر بفرد امان بر اوقاف اســالمی قدس 
شرقی را تحت الشعاع قرار ندهد. مذاکرات مذکور در 
حالی انجام شده که منابع خبری و مقامات اسرائیلی 
به صورت تلویحی خبر از الحاق کرانه باختری رود 
اردن به ســرزمین های اشغالی طی روزهای آینده 
داده اند اما همچنــان نگرانی ها در مورد پیامدهای 

امنیتی آن به قوت خود باقیست.

جهاننما

سیاست دولت فعلی آمریکا 
و پلیسی شدن فضای این 
کشور بیش از آنکه بتواند 

تامین امنیت از سوی 
دستگاه نظارتی و امنیتی 

واشنگتن را به رخ دنیا 
بکشد، به یک ضد تبلیغ 

برای رئیس جمهور آمریکا و 
تیمش تبدیل شده است

گزارش های میدانی حاکی 
از آن است که دست کم 

۴۰ شهر در سراسر آمریکا 
ممنوعیت آمد و شد 

اعالم کرده اند تا از حجم 
اعتراضات و خشونت ها 

بکاهند و اعضای گارد ملی 
آمریکا هم در ۱۵ ایالت و 

واشنگتن دی سی مستقر 
شده اند
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دیده بان حقوق بشر سوریه از نافرمانی و شورش در صف شبه نظامیان سوری و خارجی ای که ترکیه آنها را برای جنگ به لیبی 
اعزام کرده، خبر داد. به گزارش سایت شبکه خبری اسکای نیوز عربی،  دیده بان حقوق بشر سوریه اعالم کرد این نافرمانی نتیجه 
خسارت های سنگین به جا مانده از شبه نظامیان در محورهای جنگ با نیروهای ارتش ملی لیبی تحت فرماندهی خلیفه حفتر، است. 
دیده بان حقوق بشر سوریه همچنین اعالم کرد که این شورش و نافرمانی به عدم پرداخت 
حقوق این نیروها به رغم وعده های ترکیه به آنها در خصوص پرداخت کامل حقوقشان در ازای 
جنگ در لیبی مربوط می شود. این مزدوران اعالم کرده اند که توسط آنکارا فریب خورده اند. 
ترکیه به آنها اطمینان داده بود که در لیبی با نیروهای روسیه روبه رو خواهند شد که متحد 

بشار اسد، رئیس جمهور سوریه هستند نه نیروهای لیبیایی. 

فعاالن و نهادهای حقوقی امارات فاش کردند که تاکنون 30 زندانی در این کشور به ویروس کرونا مبتال شده اند. به نوشته روزنامه 
فرامنطقه ای القدس العربی، این فعاالن از وضعیت فاجعه بار زندانیان اماراتی که برخی از آنها را ناگزیر به خودکشی کرده است، انتقاد 
کردند. در همین راستا، عبداهلل الطویل، فعال حقوق بشری اماراتی در توییتی نوشت: اخباری از یک منبع موثق به دستم رسیده است 
که بیانگر شیوع کرونا در زندان الوثبه است. در این زندان موارد قطعی ابتال به کرونا وجود دارد 
که هنوز هویت آنها مشخص نیست و ممنوع المالقات هستند. وی در توییت دیگری نوشت: 
زندانیان در زندان الوثبه با شکنجه و محرومیت از ارتباط با خانواده هایشان مواجه هستند و 
مدیریت زندان هیچ توجهی به وضعیت بهداشتی زندانیان ندارد و حدود 30 زندانی تاکنون 

به کرونا مبتال شده اند و اگر مداوا صورت نگیرد امکان افزایش شمار مبتالیان وجود دارد.

ابتالی ۳۰ زندانی در امارات به کرونا زیر ذره بین حقوقدانان!نافرمانی و شورش در صف مزدوران سوری اعزامی به لیبی

وزیر خارجه آلمان با اشــاره به زیان بار بودن تشــدید 
اختالفات بین آمریکا و چین توصیه کرد که اتحادیه اروپا 
بین این دو کشور میانجیگری کند. در حالی که پیش تر نیز 
سایه تنشی سنگین بر مناســبات چین و آمریکا سنگینی 
می کرد، طی ماه های اخیر اختالفات دو کشور بر سر همه 
گیری کرونا تشدید شده و به مرحله ای رسیده که حتی پکن 
به واشنگتن هشدار داده جنگ سردی تازه به راه نیاندازد. با 
توجه به باال گرفتن تنش، »هایکو ماس« وزیر امور خارجه 
آلمان خواهان ایفای نقش میانجی گرانــه اروپا برای رفع 
اختالفات دو طرف شده اســت. هایکو ماس روز گذشته 
)دوشنبه( در گفت وگویی با نشریات گروه رسانه ای فونکه 
تصریح کرد: این به نفع و مصلحت اروپا نیست که اختالفات 
میان چین و آمریکا به مشاجره ای حل نشدنی تبدیل شود. 
وی افزود: جهان نباید به دو بخشــی تجزیه شود که یکی 

تحت مصالح آمریکاســت و دیگری تحت مصالح چین. به 
باور ماس، این اروپاســت که باید در راه مبارزه برای حفظ 
چندجانبه گرایی گام بردارد. وزیــر خارجه آلمان در این 
راستا به نقش آلمان اشاره کرده که ریاست ادواری شورای 
اتحادیه اروپا را از اول ژوئیه )12 خرداد سال جاری( برعهده 

خواهد داشت.

تالش 2 میلیون دالری البی های آمریکا و دادخواست های 
قانون گذاران اروپایی ریاض را برای آزادی یک شاهزاده که دو 
سال است در پی تشدید سرکوبگری از سوی دولت عربستان، 
بدون اتهام در حبس است، تحت فشــار قرار داده است. به 
گزارش روزنامه ترکیه ای »دیلی صاباح«، بازداشت شاهزاده 
»سلمان بن عبدالعزیز« و پدرش از ژانویه سال 201۸ بخشی از 
تالش های سرکوبگرایانه تحت حکومت ولیعهد سعودی است 
که نه تنها رقبای سیاسی را درو کرده بلکه افرادی را که چالش 
آشکاری برای قدرت او به حساب نمی آیند را هم شامل شده 
است. بازی خطرناک قدرت در پادشاهی عربستان، اعضای 
خانواده »سعد الجبری«، دستیار سابق یک شاهزاده بازداشتی 
دیگر و مقام ارشد اطالعاتی سابق را هم که به کانادا فرار کرده 
و از اسرار مهم حکومتی باخبر است، بی نصیب نگذاشته است. 
بنابراین گزارش، بعیدترین هدف این بازی اما، شــاهزاده 

سلمان، فارغ التحصیل 37 ساله چند زبانه از دانشگاه سوربن 
فرانسه بود که به نظر می رسید به لحاظ سیاسی ادعایی ندارد 
و بودجه پروژه های توســعه ای را در کشورهای فقیر تامین 
می کرد. یکی از وابستگان این شاهزاده به خبرگزاری فرانسه 
گفت: این تنها یک آدم ربایی غیرقانونی نیست، دزدی در روز 

روشن است. یک ناپدید شدن اجباری است.

هایکو ماس: اروپا باید بین آمریکا و چین میانجیگری کندفشار غرب برای آزادی شاهزاده دربند ریاض
خبرخبر


