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اخبار
مردم هیچ امیدی
به دولت روحانی ندارند

نماینده مردم بندرعب��اس در مجلس با بیان
اینکه م��ردم هیچ امیدی ب��ه دولت روحانی
ندارن��د ،گفت :روحانی کش��ور را رها کرده و
در این دولت مردم روز به روز فقیرتر و سفره
آنان کوچک تر می ش��ود .به گزارش فارس،
احمد مرادی در نطق میان دستور خود اظهار
داش��ت :مردم به مجل��س یازدهم دل و امید
بستند و از مجلس توقع کار ،تالش ،صداقت
و دسلوزی دارند .وی با بیان اینکه مردم هیچ
امیدی به دولت روحانی ندارند ،افزود :روحانی
کشور را رها کرده و در این دولت مردم روز به
روز فقیرتر و سفره آنان کوچک تر می شود.
روحانی نتوانس��ت قیمت ارز ،سکه ومسکن
را س��امان دهد و قیم��ت و کیفیت خودرو را
کنت��رل کن��د و اکنون در وضعی��ت بیکاری
رک��وردار بوده و قیمت کااله��ا و ارزاق مردم
به طور چش��مگیری افزایش مییابد .نماینده
مردم بندرعباس با تاکید بر اینکه ارزش پول
ملی که هویت ملی است ،کاهش یافته است،
تصری��ح کرد :این وضعیت فعلی به خاطر بی
انگیزگی روحانی و هم��کاران وی در دولت
است.
ایران اجرای داوطلبانه پروتکل
الحاقی را کنار بگذارد

عضو کمیس��یون اصل  ۹۰مجلس ش��ورای
اسالمی گفت :ایران پروتکل الحاقی را داوطلبانه
پذیرفت اما در شرایط فعلی ،منفعت ملت ما این
اس��ت که اجرای پروتکل الحاقی کنار گذاشته
شود .علیرضا زاکانی در گفتگو با مهر ،با اشاره به
بدعهدی غربیها در اجرای برجام ،گفت :برای
اق��دام متقابل قطع ًا باید ص��دای واحد از ایران
منعکس شود و این اصل برای ما مهم است که
هر چقدر منسجمتر صدای خود را به جهانیان
برسانیم ،میتوانیم در مقابل غربیها دست برتر
داشته باشیم .وی با اشاره به اینکه ایران در این
سالها به همه تعهدات خود کام ً
ال پایبند بوده
و در ح��د اعال و بی��ش از انتظار پایبندی خود
را به جهانیان نش��ان داده است ،افزود :در این
شرایط ،نباید اقدامی انجام شود که طرف مقابل،
فرافکنی کند و بخواهد از ایران «آتو» بگیرد.
روحانی در روابط با شرق فرصت
سوزی بسیار کرد

عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی
گفت :رهبری پیامی از طریق دیپلماسی عمومی
به چینیها فرستادند و باعث شدند که روابط دو
کشور دوباره رونق پیدا کند .حمیدرضا ترقی در
گفتگو با دانشجو ،با بیان اینکه سند راهبردی
 25ساله ایران و چین میتواند گرهگشا بسیاری
از مش��کالت اقتصادی باش��د ،اظهار داشت:
طبیعی اس��ت که رس��انههای غربی از اتحاد
اس��تراتژیک میان ایران و چین نگران باشند و
احساس خطرکنند .ایران با این سند راهبردی
میتواند تحریمها را دور بزند .با همراهی چین
میتوانیم بسیاری از مشکالت اقتصادی موجود
را حل کنیم؛ به همین دلیل غربیها سعی دارند
که با دروغپردازی ،این پیمان استراتژیک را زیر
س��ؤال ببرند و دیدگاه مردم را نس��بت به این
موضوع بدبین کنند.
مأموریت پدافند هوایی
توقفناپذیر است

فرمان��ده نی��روی پدافند هوای��ی ارتش گفت:
مأموریت پدافند هوایی در زمان جنگ و صلح،
تفاوت��ی ندارد و توقفناپذیر اس��ت .به گزارش
«عصر ایرانیان» ،امی��ر علیرضا صباحیفرد از
بخشهای مختلف گروه پدافند هوایی حضرت
معصومه (س) در فردو بازدید کرد .وی در جمع
کارکنان این یگان ضمن عرض تبریک والدت
امام علی بن موس��ی الرض��ا (ع) گفت :باعث
افتخار است که شما س��ربازان و خدمتگزاران
به امنیت کشور ،در شهری خدمت میکنید که
شهر اهل بیت (ع) است .فرمانده نیروی پدافند
هوایی ارتش افزود :ما سربازان را فرزندان خود
میدانیم و سعی میکنیم محیطی آرام و بدون
دغدغه برای خدمت آنها فراهم کنیم تا پس از
اتمام دوران سربازی ،سفیران خوبی برای ارتش
جمهوری اس�لامی ایران باشند .صباحیفرد با
اشاره به مأموریت خطیر پدافند هوایی در دفاع
از آسمان کشور ادامه داد :نیروی پدافند هوایی
با پوشش کامل فضای آسمان کشور جمهوری
اسالمی ایران با هوشیاری بهصورت  ۲۴ساعته
این فضا را رصد و کنترل میکند .وی تصریح
ک��رد :مأموریت پدافند هوای��ی در زمان جنگ
و صل��ح تفاوتی ن��دارد و توقفناپذیر اس��ت و
مسئولیت مهم حراست از دستاوردهای ارزشمند
کشور در حوزههای مختلف بر عهده کارکنان
غیور پدافند است.

زنگ خطر سیر نزولی رشد جمعیت به صدا درآمده است

نایبرئی��س کمیس��یون فرهنگی مجلس
یازدهم گفت :متأسفانه رشد جمعیت کشور
به س��مت منفی ش��دن در حرکت است و
مجلس شورای اس�لامی به عنوان بخشی
از حاکمیت زنگ خطر کاهش جمعیت را به
صدا در آورده است .بیژن نوباوه در گفتوگو با
جامجم آنالین طرح جمعیت و تعالی خانواده
را که در مجلس یازدهم مجدد اعالم وصول،
و در کمیس��یون فرهنگی در حال پیگیری

اس��ت را ضرورت حاکمیتی عن��وان کرد و
افزود :متأسفانه دولتها و دولت فعلی به علت
بار مالی ،از مسئولیت اجرای این طرح شانه
خالی کرده و به آن التفات ندارند .وی با بیان
اینکه مجلس یازده��م درصدد احیای طرح
تعالی خان��واده ،که در مجلس نهم پیگیری
میشد است تأکید کرد :تالش خواهیم کرد
مشوقهایی که بار مالی کمتری برای دولت
به همراه دارد بکار بگیریم تا درزمینه تأمین

مسکن زوجهای جوان ،مشوقهای اداری و
یا مرخصیهای زایمان و یا دورکاری بانوانی
که دارای فرزند هستند اقداماتی انجام دهیم.
نایبرئیسکمیسیونفرهنگیمجلسگفت:
مجلس یازدهم با اعالم وصول طرح تعالی
خانواده تصمیم گرفته تا ای��ن طرح را زنده
نماید و قصد دارد با بررسی مجدد آن از دولت
یازدهم یا دولت بعدی بخواهد بحث افزایش
جمعیت را دراولوی��ت کاری خود قرار دهد.

نماینده تهران با بیان اینکه به دلیل شرایط
کشور رشد جمعیت وضعیت نامطلوبی دارد
افزود :درتهران رشد جمعیت سیر نزولی را خود
را طی میکند و این آمار بصورت کش��وری
نیز دیده میش��ود لذا مجلس وظیفه دارد با
پیگیری طرحی مناسب و تبدیل آن به قانون،
دولت را مجاب کند ک��ه حمایت از خانواده
را ج��دی بگیرد .هیچ دولتی با یک جمعیت
پیر کاری از پیش نخواهد برد بنابراین برای

افسران اطالعاتی آمریکا عامل قاچاق
مواد مخدر افغانستان هستند

رسیدگی به شرایط جمعیتی کشور ،هیچگونه
تعللی جایز نیست و باید امیدوار باشیم که بعد
از بررسیهای کمیسیون فرهنگی و تصویب
آن درصحن علنی مجلس ،دولت در اجرای
قانون مصمم باشد.

امضای  200نماینده پای طرح سؤال از رئیس جمهور؛

روحانی برای پاسخگویی شرایط اقتصادی به مجلس بیاید

گروه سیاسی :طرح س��ؤال از رئیسجمهور
روز یکش��نبه تقدیم هیأت رئیس��ه مجلس
ش��د .در همی��ن زمین��ه ،عل��ی خضریان،
نماینده مردم ته��ران در گفتوگو با فارس
گفت :تعداد نمایندگان امضاءکننده سؤال از
رئیسجمهور به عدد  ۲۰۰رس��یده است .از
جمله محورهای طرح سؤال از رئیسجمهور
موضوع نوسانات در بازار مسکن و همچنین
افزایش قیمت اقالم ضروری مورد نیاز مردم
است .متن طرح سؤال از رئیسجمهور بدین
شرح است :با عنایت به مفاد اصل  88قانون
اساس��ی و مواد  210و  211قانون آئیننامه
داخلی مجلس شورای اسالمی بدین وسیله
سؤاالت اینجانبان در پنج محور ذیل از آقای
حس��ن روحانی رئیسجمه��ور محترم برای
طی فرایند رس��یدگی ،ارجاع به کمیس��یون
تخصص��ی و ارائ��ه پاس��خ در صحن علنی
مجل��س در اولی��ن فرصت ممک��ن تقدیم
میگردد .1:چرا و به چه دلیل قیمتهای ارز
خارجی به س��رعت در حال افزایش و ارزش
پول ملی در حال کاهش اس��ت؟ .2علت از
همگسیختگی اوضاع بازار مسکن ،خودرو و
تورم عجیب و غریب چندصد درصدی بازار
مسکن چیست و چرا دولت طی هفت سال
گذشته هیچ اقدام جدی برای تأمین مسکن
مردم و کنترل قیمت و کیفیت خودرو انجام
ن��داده اس��ت؟ .3در کج��ای برجام اش��تباه
اس��تراتژیک مرتکب شدید که آمریکا بدون
کوچکترین هزینه از این توافق خارج و اروپا
هم با پرروئی تمام همچنان خواستار اجرای
کامل برجام از سوی ایران است ،بدون آنکه
خ��ود به تعهداتش عمل کن��د ،حتی در حد
عملیاتی کردن طرح حقیرانه اینس��تکس.4.
قرار ش��د دولت به خاطر مش��کالت ناشی
از بیم��اری کرون��ا به واحده��ای تولیدی و
بخشه��ای آس��یبدیده وام اعط��ا کرده و
کم��ک نمای��د .اما ص��دای اعت��راض همه
بخشها بلند اس��ت .دولت در این زمینه چه
کاری کرده و چقدر کمک کرده است؟ .5از
فروردین  97که قیمت دالر دولتی  4هزار و

 200تومان اعالم ش��د تا امروز چند میلیارد
دالر به این قیمت عرضه شده است؟ به چه
کسانی داده شده و سرنوشت این دالرها چه
شده است و چه تأثیری بر کنترل تورم داشته
است؟

«روحانی» در ص�ورت لزوم باید محاکمه

شود

ابوالفض��ل ابوتراب��ی ،عض��و فراکس��یون
اصولگرایان والیی مجلس با اشاره به اعالم
وصول طرح سوال از رئیسجمهور در صحن
علنی مجلس ،اظهار کرد :تاکنون  ۱۲۴امضا
برای طرح س��ؤال از رئیسجمهور توس��ط
نمایندگان مجلس جمعآوری ش��ده اس��ت.
نماینده مردم نجفآباد در مجلس ش��ورای
اس�لامی با بیان اینکه پیشبینی میش��ود،
امضا طرح س��وال از رئیس جمهور بیش��تر
هم شود ،افزود :در مجلس دهم برای سوال
از رئیس جمهور  ۴م��اه وقت تعیین کردیم
که در ای��ن مدت زمان  ۴ب��ار عدد امضاها
به بیش از  ۱۰۰نفر رس��ید .وی ادامه داد :با
رایزنی و الب��ی دولت در مجلس قبل  ۴بار

نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتند ،اما
خوش��بختانه در این مجلس از صبح که به
جمعآوری امضاها مش��غول شدهایم بیش از
 200امضا جمع شده که پیش بینی میشود
بیشتر نیز شود .این نماینده مردم در مجلس
دهم ،با بیان اینکه س��والهای نمایندگان از
رئیس جمهور این ب��ار به قوه قضائیه برای
رس��یدگی نهایی ارس��ال خواهد شد ،گفت:
رئیس جمهور باید پاس��خگوی دستگاه قضا
در موضوعاتی همچون برجام باشد .ابوترابی
ب��ا تأکید بر اینکه رقم��ی بالغ بر  ۳۱میلیارد
دالر ارز  ۴هزار و  ۲۰۰تومانی برای واردات
تخصی��ص یافته ولی م��وارد غیرضرور وارد
ش��ده است ،تصریح کرد :متاس��فانه واردات
غذای س��گ و گربه در س��ه س��ال گذشته
به قدری زیاد ب��وده که هنوز هم در فضای
مجازی به فروش میرسد .این نماینده مردم
در مجلس دهم ،ادامه داد :متاس��فانه رئیس
جمه��ور با بیتدبیری خزانه کش��ور را خالی
کرده از این رو باید پاسخگوی این عملکرد
بوده و در صورت لزوم محاکمه ش��ود .عضو

فراکس��یون اصولگرای��ان والیی مجلس در
پاس��خ به این سؤال که آیا احتمال منصرف
شدن نمایندگان از س��وال از رئیس جمهور
وج��ود دارد یا خیر ،گفت :خیر! نمایندگان از
طرح سؤال منصرف نخواهند شد.

رئی�س جمه�ور بای�د در قب�ال وضعیت

معیشتی مردم پاسخگو باشد

روح اهلل متفک��ر آزاد نماین��ده م��ردم تبریز
در مجلس با اش��اره به گزارش سرپرس��ت
وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت ،گفت :آیا
ما درحال تس��ت کردن آستانه تحمل مردم
هس��تیم؟ آق��ای روحانی در س��ال  92که
کاندیدای ریاس��ت جمهوری بود اعالم کرد
که  30درصد مش��کالت کش��ور مربوط به
تحریم بوده و  70درصد آن مربوط به سوء
مدیریت است حال عرض می کنم که آقای
رئی��س جمهور اگر با هم��ان نگاه هم نگاه
کنیم وضعیت بهتر نش��ده بدتر هم نیست،
حال ب��رای بخش س��وءمدیریت چه کاری
م��ی خواهیم انج��ام دهی��م .وی ادامه داد:
در ش��رایط کنونی در مواجهه با مردمی که

هم در س��رد و گرم انقالب با ما همراه بوده
و فش��ارها را تحمل ک��رده و هر چه گفتیم
بیایید آمده ان��د چه کار می خواهیم بکنیم.
در ش��رایط کنونی مردم هر روز منتظر یک
عدم ثبات اقتصادی هستند و تولیدکننده و
مصرف کننده در این ش��رایط دچار مشکل
اس��ت .عضو هیئت رئیس��ه مجلس افزود:
وقتی به حوزه قانونگ��ذاری نگاه می کنیم
می بینی��م که برای حل مش��کالت قانون
وج��ود دارد اما در حوزه اج��را و نظارت کار
می لنگ��د ،در بحث قیمت گوش��ت اگر به
کش��تارگاه ها س��ری بزنید م��ی بینید که
تولیدکننده با چه قیمتی محصول را عرضه
ک��رده و مصرف کننده با چه قیمتی تحویل
م��ی گی��رد .فاصله ای��ن قیمت ه��ا همان
س��وءمدیریت است که دولت بر گرده مردم
تحمیل می کند .نماینده مردم تبریز ،اسکو
و آذرش��هر در مجلس تصریح مرد :اگر قرار
است ما منتظر باشیم و ببینیم که مردم چه
زمانی بر علیه ما شعار می دهند باید بدانیم
این مردم خیلی نجابت بیشتری دارند حال
حیای ما کجاس��ت .از این رو قطع ًا مجلس
منتظر نخواهد ماند که دولت از خواب بیدار
ش��ود و حال و تحرک ایجاد کند .از این رو
دولت باید در قبال وضعیت معیشتی انسان
هایی که ش��رافت شان با ش��رافت انقالب
اسالمی پیوند خورده پاسخگو باشند .از این
رو دولت اگر پاسخگو نیست ما پاسخگویش
می کنیم .وی ادامه داد :براساس آمارها در
س��ال  2 ،97میلی��ارد و  706میلی��ون دالر
ارز  4200ب��رای واردات لوازم بدنس��ازی،
عروسک ،اسباب بازی و نخ دندان پرداخت
ش��ده اما اکنون به آن ها می گوییم که ارز
نیمای��ی را برگردانند ام��ا آن ها اعالم می
کنند که مگر شما به من چه داده اید که ارز
نیمایی می خواهید ،می گوید من از واسطه
و دالل محص��ول را تامین می کنم از این
رو این مشکل نشان دهنده نقش وزارتخانه
صمت اس��ت که نباید بگذارد تولیدکننده از
دالل کاال را دریافت کند.

در ادامه اعتراض به سیستم حاکمیتی آمریکا؛

گروه سیاسی :هزاران آمریکایی به اعتراضات
خود علیه خش��ونت پلیس و نابرابری نژادی
در روز استقالل ادامه دادند .این اعتراضات
با خشم روزافزون علیه ترامپ و عملکردش
در مب��ارزه ب��ا کروناوی��روس ،نژادپرس��تی
سیستماتیک و خشونت پلیس جدیتر شده
ب��ود .هزاران آمریکایی ب��ه اعتراضات خود
علیه خش��ونت پلی��س و نابرابری نژادی در
روز اس��تقالل ادامه دادند .این اعتراضات با
خش��م روزافزون علیه ترامپ و عملکردش
در مب��ارزه ب��ا کروناوی��روس ،نژادپرس��تی
سیستماتیک و خشونت پلیس جدیتر شده
بود .به نوش��ته روزنامه دیلی میل ،اعضای
گروه «پلنگ س��یاه» در جورجیا وارد بنای
یادب��ود ک��وه س��نگی ش��دند .در نیویورک
پرچمه��ای آمریکا نزدیک ب��رج ترامپ به
آتش کشیده شد ،مجسمه کریستف کلمب
در بالتیمور و مریلند پایین کش��یده ش��د و
ش��هرهای واش��نگتن دی سی ،ش��یکاگو،
لسآنجلس ،پیتس��بورگ و دیگر شهرهای
ایالتهای آمریکا شاهد اعتراضات گسترده
ب��ود .ر ایال��ت جورجیای آمری��کا  ۱۰۰نفر
از اعضای گ��روه «پلنگ س��یاه» به پارک
«کوه س��نگی» واقع در شهر آتالنتا سرازیر
و خواس��تار حذف بنای یادبود کوه س��نگی
ش��دند .بنای یادبود کوه سنگی که بر روی
صخ��رهای در جن��وب ش��رقی آتالنتا هک
ش��ده ،ش��اید بیپرواترین بن��ای یادبود در
رس��ای بردهداری اس��ت .با وجود مطالبات
دیرینه ب��رای حذف آنچه نم��اد بردهداری
تلقی میشود ،مجس��مههای غولپیکر سه
قهرمان سوار بر اسب کنفدراسیون جنوب در
حومه ایالت جورجیا که تحت حفاظت قانون
ایالتی است ،به طرز ناخوشایندی خودنمایی
میکنند .آن مجس��مهها نیز مانند بسیاری
دیگر از مجس��مههای کنفدراسیون جنوب
(طرف��دار ب��ردهداری در زم��ان جنگهای

معترضان آمریکایی ،ترامپ را به مبارزه طلبیدند

انفص��ال) ،به مح��ل مناقش��ه آمریکاییها
تبدیل شده که برخی معتقدند ایئولوژیهای
نفرت را گرامی م��یدارد و برخی دیگر نیز
آنها را گرامیداش��ت می��راث جنوب تلقی
میکنند .س��اکنان ش��مال آمریکا نیز با در
دس��ت داشتن عالمات اعتراض و سر دادن
ش��عار ،به محل برج  ۵۸طبقه ترامپ رفتند
و در م��واردی نیز پرچ��م آمریکا را به آتش
کش��یدند .فیلمهای منتشر ش��ده از بیرون
برج ترام��پ ،در نزدیکی می��دان کلمبوس
نیویورک گ��روه بزرگ��ی از تظاهرکنندگان
را -که ظاهراً از گروه انقالبی بودند -نشان
میداد که در حال آماده ش��دن برای آتش
زدن پرچم آمریکا هستند .یکی از سخنرانان
این رویداد «کش��تار پلی��س ،ترور و حبس
گس��ترده سیاهپوستان» را به عنوان یکی از
دالیل متع��ددی مطرح کرد که بنا بر آنها
ل قبول اس��ت» .یک پرچم
«آمریکا غیرقاب 
بزرگ آمری��کا نیز در حالی ک��ه معترضان
ش��عار میدادن��د «ب��ردهداری ،قتلع��ام و
جن��گ ...آمریکا هرگز عالی نبود» ،به آتش
کش��یده ش��د .این تجمع که از سوی گروه
فعاالن با نام «شوالیههای ویرجینیا» ترتیب
داده ش��ده ب��ود ،همچنین یادب��ودی برای
«دونکان لمپ»  ۲۱ساله بود که ماه مارس
در خان��هاش واقع در ایالت «مریلند» ،بر اثر
شلیک گلوله پلیس و طی حملهای ناگهانی
کشته شده بود.

معترض�ان پ�ل بروکلی�ن در نیوی�ورک را

مسدود کردند

بنا بر گزارش سی ان ان ،مقام های رسمی
اعالم کردند :تظاه��رات اعتراض آمیز روز
شنبه در شهر نیویورک موجب مسدود شدن
پل بروکلین برای لحظات کوتاهی ش��ده و
عبور و مرور از کلیه خطوط این پل متوقف
ش��ده است .بر اساس این گزارش ،مدیریت
امور اورژانس��ی نیویورک با انتشار پیامی در

توئیتر نوش��ت :به خاطر فعالیت معترضان،
همه خط��وط پل بروکلین مس��دود ش��ده
اس��ت .رانندگان باید از مسیرهای جایگزین
استفاده کنند .این سازمان یک ساعت بعد با
انتشار پیام دیگری اعالم کرد :همه خطوط
عبور و مرور در پل بروکلین بازگشایی شده
اس��ت ولی احتمال تاخیر در ترافیک وجود
دارد .اداره پلی��س نیویورک نیز اعالم کرده
اس��ت که حدود  1200نف��ر از معترضان به
س��وی پل تظاهرات کردهاند .این تظاهرات
به مناس��بت  4جوالی در نیویورک برگزار
شده است.
معترضان پرچم آمری�کا را در مقابل کاخ

سفید آتش زدند

عترضان ضدنژادپرستی تنها لحظاتی پس از
پایان سخنرانی که دونالد ترامپ رئیسجمهور
آمریکا به مناس��بت بزرگداشت روز ملی این
کشور داشت ،با تجمع در نزدیکی کاخ سفید؛
اق��دام به آت��ش زدن پرچم آمری��کا کردند.
تصاویر حاکی از آن اس��ت که معترضان بعد
از تجمع در میدان «جان سیاه پوستان مهم
است» ،حین سر دادن شعارهایی با مضمون
«آمریکا هرگز با عظمت نبوده است»؛ پرچم
ایاالت متحده را به آتش کشیدند .همزمان،
در مقاب��ل برج ترام��پ واق��ع در نیویورک
نیز ش��اهد برگزاری تجمع مش��ابه از سوی
گروهه��ای مخالف دولت واش��نگتن بودیم.
این در حالی اس��ت که ترامپ در سخنرانی
خود ،معترضان ضدنژادپرستی را مارکسیست،
آنارشیس��ت و خرابکار توصیف کرد و مدعی
غلبه بر آنها شد .ترامپ پیشتر در ماه میالدی
جوالی در جریان گردهمایی که در «تولسا»
داشت ،مدعی ش��ده بود که سوزاندن پرچم
آمریکا باید جرم تلقی و مشمول مجازات یک
سال حبس شود.
مجسمه کاشف آمریکا به زیر کشیده شد


در ادام��ه اعتراض��ات ضد نژادپرس��تی در

آمری��کا ،ش��هر بالتیم��ور در مریلند صحنه
برگزاری تظاهرات بود و در یکی از اقدامات
معترضین ،مجس��مه «کریس��تف کلمب»
کاش��ف آمریکا ،به زیر کش��یده شد .به زیر
کش��یده ش��دن مجسمه کریس��تف کلمب
در ادام��ه اقداماتی اس��ت که ب��رای از بین
ب��ردن نمادهای ب��رده داری در آمریکا آغاز
ش��ده اس��ت .تخریب و از بین ب��ردن این
نمادها در حالی اس��ت که «دونالد ترامپ»
رئیس جمه��ور آمریکا ،ب��ا تصویب قانونی
مجازت  ۱۰س��ال زندان را ب��رای عامالن
ای��ن اقدامات صادر کرده اس��ت .در همین
رابطه در هفته گذش��ته ترامپ در اظهاراتی
از س��رنگون کردن مجسمهها در تظاهرات
ضد نژادپرس��تی اخیر در شهرهای مختلف
آمریکا انتقاد کرد و گفت اوباش خش��مگین
به دنبال تحمیل یک انقالب فرهنگی چپ
بودند .مرگ جرج فلوید ،مرد سیاهپوس��ت
آمریکایی هنگام بازداش��ت توس��ط پلیس
باعث ش��عله ور ش��دن موجی از اعتراضات
در سراس��ر آمریکا علیه تبعی��ض نژادی و
رفتار پلیس با سیاهپوس��تان شد .معترضان
در برخی ش��هرها مجسمههایی را سرنگون
کردند .بس��یاری از این مجس��مهها مربوط
به دوران ب��ردهداری بودند اما ترامپ گفت
تظاه��رات کنندگان به دنب��ال از بین بردن
ارزشها و اصول بنیادین آمریکا بودند.
«ج�ان سیاهپوس�تان اهمی�ت دارد»،

بزرگترین اعتراضات تاریخ آمریکا

روزنامه انگلیس��ی دیلی میل گ��زارش داد
اعتراضات موس��وم به «جان سیاهپوس��تان
اهمی��ت دارد» بزرگتری��ن اعتراضات را در
تاریخ آمریکا با مشارکت  ۲۶میلیون نفر در
بیش از  ۴۷۰۰تظاهرات رقم زده اس��ت .بنا
بر این گ��زارش ،این آمار و ارق��ام از چهار
نظرس��نجی اخی��ر حاصل ش��ده و نش��ان
میده��د  ۱۵ت��ا  ۲۶میلیون نفر بخش��ی از

ش��رکتکنندگان در اعتراضات��ی بودهان��د
که بدنب��ال مرگ «جورج فلوی��د»« ،احمد
آربری» و «برونا تایلور» رخ داده است .نیل
کارن ،استادیار دانش��گاه کارولینای شمالی
ب��ه نیویورک تایمز گفت« :من هرگز چنین
مش��ارکتی را در اعت��راض به یک مس��ئله
خ��اص در یک مدت کوت��اه ندیدهام ».این
بررسیها نشان میدهد بطور حداقل ،هفت
میلیون نفر در تظاهرات چند هفته گذش��ته
ش��رکت کردهاند .در مقام مقایس��ه ،حدود
 ۳ت��ا  ۵میلی��ون نفر در تظاه��رات زنان در
م��ارس  ۲۰۱۷در یک روز ش��رکت کردند.
دوا وودلی ،اس��تادیار سیاس��ت در دانشکده
نیوف ،گف��ت واقعا مبالغه کردن درباره ابعاد
این جنبش دشوار است .وی افزود تظاهرات
حق��وق مدنی در دهه  ۶۰هم به این بزرگی
نب��وده اس��ت .وی ادام��ه داد« :اگر ما همه
این اعتراض��ات در این دوران را جمع کنیم
درباره صده��ا هزار نفر صحبت میکنیم نه
میلیونها نفر ».بازبینی اعتراضات بینالمللی
برای روز اس��تقالل از سوی اریکا چنووت،
اس��تاد دانش��گاه هاروارد کندی ،نشان داد
حدود  ۳.۵درصد از جمعیت یک کش��ور به
برکناری رهبری دول��ت اعتراض میکنند.
بی��ش از  ۴۷۰۰تظاه��رات در آمریکا از ۲۶
مه برپا شده است که به طور میانگین ۱۴۰
تظاهرات در هر روز میش��ود .کنت اندروز،
اس��تاد جامعهش��ناس دانش��گاه کارولینای
ش��مالی ،اعالم کرد« :گسترش جغرافیایی
این اعتراضات یک ویژگی کامال مهم است
و پیامی حاکی از عمق و وس��عت حمایت از
این جنبش را مخابره میکند ».استاد وودلی
توضیح میدهد ای��ن اعتراضات با تعدادی
بسیار وس��یع برگزار میشود ،چون فعاالن،
دس��تورالعمل و چارچوب اعتراضات شان را
از جنب��ش جان سیاهپوس��تان اهمیت دارد،
میگیرند.

رئیس بخش آس��یایی وزارت خارجه روسیه
گف��ت ک��ه افس��ران اطالعات��ی آمریکا در
قاچاق مواد مخدر افغانس��تان دس��ت دارند
و هواپیماه��ای آنها بدون بازرس��ی هرجا
بخواهند پرواز میکند .به گزارش تس��نیم،
«ضمیر کابلوف» اظهار داش��ت که افسران
اطالعاتی آمریکا که روس��یه را به مس��ائل
مختلف متهم میکنند در قاچاق مواد مخدر
دس��ت دارند .هواپیماهای آنها از قندهار و
بگ��رام به هرجایی که بخواهن��د ،به آلمان،
رومانی و دیگر کشورها پرواز میکنند بدون
اینکه کسی این هواپیماها را بازرسی کند.
به گزارش «تاس» ،این دیپلمات ارشد روس
اف��زود که دخیل بودن آمریکا در قاچاق مواد
مخدر بر کسی پوشیده نیست و از هر شهروند
کاب��ل نیز که بپرس��ید در این باره به ش��ما
خواهند گفت که همه آماده هستند تا در این
باره صحبت کنند .کابلوف با اش��اره به روند
صلح افغانستان نیز گفت :گروه طالبان ممکن
است به عنوان بخش��ی از دولت ائتالفی در
افغانستان به قدرت برسد و تالش این گروه
برای بدس��ت آوردن دولت افغانس��تان ،همه
جامعه جهانی را در برابر آنها قرار خواهد داد.
ترامپ معترضان را اراذلواوباش
خشمگین نامید

ترام��پ در س��خنرانی روز اس��تقالل آمریکا
معترضان را اراذل و اوباش خشمگینی نامید که
قصد نابودی تاریخ آمریکا را دارند .به گزارش
آن��ا« ،دونالد ترامپ» مج��دداً به معترضان به
نژادپرستیسیستماتیکدراینکشوروخشونت
پلیس آمریکای��ی با رنگینپوس��تان توهین
ک��رده و آنها را «چپه��ای افراطی» خواند.
درحالیکه بسیاری از شهرهای ایاالتمتحده
صحنه درگیری پلیس ب��ا تظاهراتکنندگان
است ،ترامپ اما طی سخنرانی در مراسم روز
استقالل آمریکا موسوم به «چهارم جوالی»،
مدعی ش��د« :ما اکنون در روند شکست دادن
چپهای افراطی ،مارکسیستها ،آشوبطلبان
و غارتگران هس��تیم» .به نوش��ته رسانههای
آمریکایی ،وی چهرههای سیاسی نژادپرست و
بردهدار در تاریخ آمریکا را قهرمانان این کشور
توصیف کرده و گفت« :هرگز به اراذلواوباش
خشمگین اجازه نمیدهیم مجسمههای ما را
تخری��ب و تاریخ ما را پاک کنند .گذش��ته ما،
باری بر دوش ما نیست که آن را پس بزنیم .ما
قهرمانان خود را دور نمیاندازیم ،بلکه به آنها
افتخارمیکنیم».
فرانسه بابت سالها استعمار الجزایر
عذرخواهی کند

رئیسجمهور الجزایر گفت :امیدوارم با توجه به
خطمشی رئیسجمهور فرانسه ،پاریس بهطور
کامل از الجزایر بهدلیل س��الها استعمارگری
عذرخواهی کند .به گزارش آنا به نقل از العربیه،
«عبدالمجيد تبون» گفت :میخواهم فرانسه
بابت اینکه س��الها الجزایر را در استعمار خود
داش��ت ،عذرخواهی کند .من میدانم امانول
مکرون ،رئیسجمهور فرانس��ه شخصی است
که میخواهد آرامش در روابط میان دو کشور
برقرار باش��د .وی درباره عذرخواهی فرانس��ه
اف��زود :پاریس تاکنون «نصف عذرخواهی» را
انجام داده است و امیدوارم با توجه به خطمشی
مک��رون ،عذرخواهی خ��ود را کامل کند .این
موضوع باعث میش��ود روابط اقتصادی و نیز
فرهنگی دو کش��ور آرام و باثبات دنبال شود و
برای حس��نهمجواری موضوع مثبتی خواهد
بود .این در حالی اس��ت که ح��دود  ۶میلیون
الجزایری در فرانسه زندگی میکنند.
تظاهراتعراقیهادر محکومیتتوهین
روزنامه سعودی به آیتاهلل سیستانی

مردم ع��راق در بغداد ،در اعت��راض به اهانت
روزنامهالشرقاالوسطبهمرجعیتعالیشیعیان
در عراق علیه سیاستهای آل سعود تظاهرات
کردند .به گزارش فارس ،شماری از شهروندان
عراقی ،روز یکش��نبه در اعت��راض به اهانت
روزنامه سعودی «الشرق االوسط» به مرجعیت
عالی ش��یعیان در عراق در پایتخت این کشور
تظاهرات کردند .خبرنگار ش��بکه «المعلومه»
گزارش داد که ش��ماری از شهروندان عراقی
در بغداد در محکومیت اقدام روزنامه س��عودی
در انتشار کاریکاتور موهن به آیتاهلل سیستانی
تظاهرات کردند و علیه سیاستهای آل سعود
و دخالتهای عربستان در امور داخلی عراق و
تعدی رسانههای سعودی به نمادها و سمبلها
ارزشمند عراق شعار سر دادند .شرکتکنندگان
در این تظاهرات ،پالکاردهایی در محکومیت
سیاستهای ریاض و واشنگتن علیه عراق در
دست داشتند .به نوشته کاربران فعال در شبکه
اجتماعی «توئیتر» ،تظاهراتکنندگان تالش
کردن��د تا از یکی از ورودیهای منطقه س��بز
وارد شوند تا مقابل سفارت عربستان سعودی
در اعت��راض به سیاس��تهای مداخله جویانه
ری��اض در امور عراق تجمع کنن��د .این اقدام
آنه��ا با واکنش نیروهای امنیت و پلیس عراق
همراه شد.

