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دادگاه«فلوید»و نژادپرستی
سیستماتیکدر آمریکا

 10مــاه پــس از قتل دلــخــراش جــورج فلوید،
جوان سیاه پوست در شهر مینیاپولیس ،هیئت
منصفه دادگــاه ،درک شووین را در قتل درجه
دو و درجــه سه گناهکار شناخت .پیش بینی
مــی شــود قــاضــی دادگــــاه تــا  75ســال زنــدان
بـــرای ای ــن پلیس خــاطــی حــکــم صـــادر کند.
محکومیت شــوویــن کــه روز  25مــه  2020با
خونسردی  ،زانوی خود را بیش از  8دقیقه روی
گــردن فلوید قــرار داد تا در نهایت به مرگ وی
منجر شد ،پیروزی بزرگی برای جنبش عدالت
خواه و ضد تبعیض نــژادی در ایــاالت متحده به
شمار میآید .این دادگاه از مدت ها قبل به طور
جدی زیر نگاه رسانه ها قرار داشت و حکم آن با
حساسیت دنبال می شد .دویچه وله درگزارشی
دربــاره آغــاز این دادگــاه نوشته بــود «:بسیاری
منتظرند تا نتیجه این دادگاه سندی برای مبارزه
با نژادپرستی باشد».
کمتر از یک سال پس از قتل ،دادگاه رسیدگی
به این پرونده در شهر مینیاپولیس در ایالت مینه
سوتا روز دوشنبه  ۲۹مارس آغاز شد .این سیاه
پوست  ۴۶ساله روز  25مه  ۲۰۲۰در حالی

که به اتهام استفاده از یک اسکناس  ۲۰دالری
تقلبی دستگیر شده بود ،زیر فشار زانوهای یک
پلیس سفیدپوست جــان باخت .مــرگ فلوید
که در مقابل دوربین یک گوشی تلفن همراه
رخ داد و تصاویر آن  ،آمریکا را لرزاند ،یکی از
نقاط عطف در تاریخ طوالنی مبارزات نژادی
در ایــاالت متحده به شمار می آیــد .اعتراضات
و آشــوب هایی که بعد از مــرگ فلوید ،سراسر
آمریکا را در برگرفت ،از بعد از دهه پرغوغای
 1960در این کشور بی سابقه بوده است .در
این اعتراضات که ده ها شهر را در بر گرفت و
میلیونهاتنرابهخیابانهاکشاندحتیمجسمه
قهرمانان تاریخی آمریکا نیز در امــان نماند.
البته فضای انتخاباتی در تابستان  2020و
اظهارات تحریک آمیز دونالد ترامپ  ،رئیس
جمهوری وقت آمریکا  ،اعتراضات به قتل فلوید
را تشدید کرد .با این حال ،اصل ماجرای قساوت
پلیس و تــیــرانــدازی هــای بــی دلیل مــامــوران
پلیس سفید به جوانان و نوجوانان سیاه پوست
به انــدازه کافی خشم عمومی را برانگیخت .
اکــنــون درک شــوویــن در آســتــانــه مــواجــهــه با
مــجــازات قتل یــک انــســان اس ــت ؛ کــه گرچه
زندگی از دســت رفته جــورج فلوید را جبران
نمی کند ،امــا درد و غم بازماندگان وی را تا
حدی تسکین خواهد داد .این بازماندگان نیز
فقط خــانــواده یا بستگان فامیلی وی نیستند
بلکه میلیون ها شهروند آمریکایی هستند که
برای سالیان متوالی  ،طعم تلخ تبعیض نژادی و
رفتارهای خشن نیروهای پلیس را چشیده اند.
ایـــن گــــروه امـــیـــدوارنـــد مــقــامــات مــســئــول ،
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دستورالعمل های انسانی برای ماموران پلیس
در مواجهه با مظنونان یا حتی مجرمان تدوین
کنند و آنان را از تیراندازی بی ضابطه به سوی
رنگین پوستان بــازدارنــد .از ایــن رو ،خواسته
بعدی افکار عمومی در آمریکا بعد از محاکمه و
مجازات قاتل فلوید ،اصــاح قوانین پلیس در
آمریکاست .هرچند که بــدون یک دگردیسی
بنیادین در سنت های نژادپرستانه و تبعیض آلود
فرهنگی در ایاالت متحده ،جلوگیری از تکرار
فاجعه تلخ قتل فلوید سیاه پوست زیر زانوهای
شووین سفیدپوست ،بسیار دشوار خواهد بود.
بهگفتهجوبایدن،رئیسجمهوریکنونیآمریکا،
نژادپرستی ساختاری ،روح ملت آمریکا را آلوده
کرده است.
مبارزه با این نژادپرستی ساختاری به اقدامات
عظیم تری همچون محاکمه پلیس های قاتل
نیاز دارد .چرا که همین قتل نیز با آن که در مقابل
دوربین های موبایل ها و حضور رهگذران اتفاق
افتاد و حتی دادستان هم در دادگــاه در مقابل
دفاع وکیل متهم با استناد به سخنان کودکی که
در صحنه حاضر بود و خواستار رها کردن فلوید
شده قتل را محرز و واضح دانسته بود که نیاز به
طوالنی کردن فرایند رسیدگی ندارد اما یک سال
طول کشید تا حکم صادر شود و به گفته اتحادیه
آزادی های مدنی آمریکا برای نخستین بار در
تاریخ ایالت مینه سوتا ،یک افسر پلیس سفید
پوست ،مسئول قتل یک سیاه پوست شناخته
شود.ازاین رو می توان گفت  ،همچنان راه درازی
پیش روی ملت آمریکا قرار دارد تا بتواند از این
آلودگی رهایی یابد.

رئیسی :ارتش ما والیی است

باور به والیت و اطاعت از ولی ،ویژگی منحصر به فرد ارتش ما است

رئیس قــوه قضاییه گفت :در دنیا ارتشهای
فراوانی وجــود دارنــد و هر کشوری بــرای خود
نیروهای مسلح دارد ،اما باور به والیت و اطاعت
از ولــی ،ویژگی منحصر به فرد ارتــش ماست.
به گــزارش میزان،آیت ا ...رئیسی در بازدید
از دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتــش به خون
غلتیدن  ۴۸هزار شهید ارتش جمهوری اسالمی

در راه دفاع از وطن و ارزشهای الهی را نشانه
بزرگی برای تصدیق عملکرد و توفیقات
نیروهای مسلح کشورمان در  ۴۰سال
اخیر دانــســت .مــردمــی بــودن از دیگر
مؤلفههایی بود که رئیس دستگاه قضا
به عنوان ویژگی ارتش از آن یاد کرد
و گفت که ارتــش مــردم را باور

دارد و مردم هم به ارتش اعتماد دارند.رئیسی
تصریح کرد :دیواری که دور پادگانها
کشیده شده فقط برای تعیین حدود
پادگانهاست و گرنه ارتش ما در دل
مــردم جا دارد در حالی که در دنیا
ارتشها با مردم فاصله جدی دارند و
رابطهای با آنها ندارند.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• آیا صف مرغ ،روغن ،قند و ...کرونا نداشت؟
کافی نت ها و دفاتر خدمات پیشخوان دولت
که مردم را هر روز برای کارهای مختلف به آن
جا می کشانند ،کرونا ندارند؟!
•• دولت آمده و زحمت کشیده یارانه معیشتی به
ما داده ،کسی نیست به این نخبه ها بگه بابا یک
خانواده پنج نفره روزی نیاز به پنج ماسک داره
کهسرجمعمیشهماهی150هزارتومان.حاال
اگر کار پدر خانواده هم تعطیل باشه دیگه چه
گلیبایدبهسربگیره؟شمارابهخدابرایمحض
رضایخداهمکهشدهکمیبهاینمغزتانفشار
بیاورید .طبقه مستضعف را کشتید.
••عجیب نیست؟ بخش خصوصی هنوز
نیامده ،میگه قـــرارداد شــش میلیون دوز
واکسن رو بستیم اما دولــت میگه واکسن
نیست که قرارداد ببندیم!
•• عباس آقای عراقچی اگر تعطیالت (وین)
خوش گذشته با بر و بچ پاشین بیاین بابا یک
ملت رو سر کار گذاشتین .شل کن ،سفت
کن در آوردین!
•• تو ماه رمضان مهم نیست چقدر صبر کنی،
اگر بعد از سه ساعت هم به ساعتت نگاه کنی
فقط  ۵دقیقه گذشته!
•• بابت بخشنامه جدیدی که آقای رئیسی
ب ــرای مهریه گــذاشــتــه انــد کــه حکم جلب
نمیدهند لطفا یــک ســری هــم بــه دادگــاه
خانواده بزنند و ببینند که وضع بدتر شده .به
طور علنی آقایان حمله می کنند به ما خانم ها
و کتک کاری می کنند .آیا درسته؟
••تا چند سال پیش که تورم نبود کاسب ها
راحت پول در می آوردنــد .تا اون موقع می
گفتین کارمند زندگی بخور و نمیری داره و
کسی به کارمند زن نمی ده .پس چی شد حاال
گیر دادین به کارمندها و حسودی می کنین؟
••از قشنگی های زندگی می شه به گاز زدن
گوجه سبز زیــر بــاد کولر بعد از تموم شدن
امتحانات اشاره کرد.
••به نویسنده صفحه ورزشــی بگویید عقده
های بچگی اش را در صفحه ورزشی خالی
نکند .تیترهای دیــروز همه استقاللی بود

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

و امــروز هم هیچ چیزی دربــاره پرسپولیس
ننوشته اید .برای کسی که درس خوانده و در
این جایگاه قرار گرفته زشت است که رنگ ها
برایش مهم باشد.
•• در کشور ما متاسفانه به جای انجام کار
مثبت ،عده ای دنبال کارخالف هستند و
صبح تا شب وقت خود را به سرقت و بیهودگی
می گذرانند و این کار را زرنگی می دانند.
باید از کودکان کار خجالت بکشند و درس
بگیرند!
•• با این وضعی که سوپر لیگ میره جلو ،به
نظر آخــرش رئــال و یوونتوس تو کوچه پس
کوچههای مادرید گل کوچک بزنند.
•• آق ــای روحــانــی خیر ببینی کــه وقــتــی با
لبخندحرف می زنی ما هم می خندیم و الکی
خوشیم.
••  20ساله کارمند امــور مشترکین گاز در
شهرستان هستم .بــرای نصب کنتور گاز
خانهام در مشهد  700هزار تومان به نصاب
کنتور شیرینی دادم تا نصب کنه!
•• آقای روحانی برای اداره کشور دست به
دامــان خیران شــده .مگر دولــت با این همه
درآمــد چه کار می کند که از خیران کمک
می خواهد؟ خیران محترم برای رضای خدا
اگر می خواهید خودتان دست به کار شوید
و به کسانی که مستحق هستند کمک کنید
از قبیل کسانی که برای تهیه جهیزیه ،هزینه
درمان ،هزینه تحصیل ،تهیه مسکن ،اشتغال
و ...مشکل دارنــد .این ها اگر از نظر مردم
پنهان باشه از نظر خداوند پنهان نیست.
•• بهتره عنوان صفحه ورزشی روزنامه رو عوض
کنین و بنویسید هوادار دوآتیشه استقالل! این
جوری در گفتار وعمل یکی می شید.
•• همان طور که نیروی انتظامی برای جریمه
کردن در شهرک شهید رجایی فعال است چرا
با اتباع بیگانه که 40سال مواد می فروشند،
کاری ندارد؟ خیلی مشکوک است.
•• یکی از دوستانم اون قدر تست کرونا داده
که بعید نیست به زودی به عنوان سلطان
تست بگیرنش .اصال استعداد خاصی داره

نمابر05137009129 :

در یافتن مراکز تست رایگان.
••دیشب گوشیم  ۵۰درصــد شــارژ داشــت،
صبح بیدار شــدم دیــدم شــده  ۴درصــد .ان
ش ــاءا ...که باتریش سالمه و جن برداشته
استفاده کرده!
•• در شهرک رجایی تمام واحدهای تجاری
بدون استثنا باز و شلوغ هستند و هیچ گونه
نظارت و بازرسی وجود ندارد.
•• ارزش سهام عدالت که فقط تئوری است اما
در عمل ارزش آن از کود گاوی هم کمتر است.
•• به نصرالدین گفتن برو کشکت رو بساب!
نمکنم که کشکم را بسابم !
گفت :یره  ،آب پیدا ُ
•• این داریوش ارجمند چرا هر نقشی بازی
می کنه نقش یه پدریه که با بچه هاش مشکل
داره .مرد حسابی کمی روی اخالقت کار
کن دیگه.
•• در جواب آقای کارمند بازنشسته ای که
گفته بود بقیه حسودن و ایشان دو نوبت کار
میکرده :برادر مگر ما بازنشستگان تامین
اجتماعی 30ســال بیکار بودیم؟ بیایید با
انصاف باشیم.
••آقای شهردار لطفا فکری اساسی هم برای
راه مشهد -قوچان بکنید .ترافیک سرسام آور
آن جا به خاطر باغ تاالرها و ویالهای شخصی
و شهرک است .لطفا با عریض کردن جاده
مشکل را حل کنید یا جاده هوایی بسازید!
•• قشر زحمت کش اتوبوسران خیلی در خطر
ویروس کرونا قرار دارند .چرا واکسن هنوز
دریافت نکردند؟
•• بنیاد مسکن به کسانی که منزل فرسوده
دارن وام می ده تا بازسازی کنن .از بنیاد
مسکن خواهش می کنم فکری هم برای
مستاجرها بکنن .ســال هاست آرزو دارم
یک خونه 50متری حتی فرسوده داشته
باشم تا سقفی باالی سرم باشه .مخصوصا
مــا مــددجــویــان کمیته کــه زن و سرپرست
خانه هستیم .به خدا خسته شدم هر سال
استرس کرایه خانه و رهن خانه و بی انصافی
صاحبخانه ها رو داشتیم .شما رو به خدا یه
فکری برای ما بکنید.

با دستور تولیت آستان قدس رضوی انجام شد

آغاز توزیع  ۸۸۸هزار بسته معیشتی میان نیازمندان کشور
چهارمین مرحله طــرح «ســفــره مهربانی» با
مشارکت خادمیاران و یاوران رضوی در سراسر
کشور با هدف تامین و توزیع  888هزار بسته
معیشتی برای محرومان و نیازمندان آغاز شد.
به گزارش آستان نیوز ،حجت االسالم مروی،
تولیت آستان قــدس در مراسم آغــاز عملیات
ســراســری تــوزیــع  888هــزار بسته معیشتی
توسط آستان قدس که به صورت ویدئو کنفرانس

بــا کــانــونهــای خدمت رضــوی ســراســر کشور
از حــرم مطهر رضــوی انجام شــد ،اظهارکرد:
«خودکفایی محرومان سیاست آستان قدس
در امدادرسانی به نیازمندان اســت ،لذا همه
خادمیاران رضوی در استانهای مختلف باید
در راستای خودکفایی نیازمندان فعالیت کنند».
وی افــزود« :شرایط امــروز جامعه ما به واسطه
شیوع ویروس کرونا ،شرایطی استثنایی است که

باید همه برای رفع مشکالت وارد میدان شویم،
امــا در شرایط عــادی سیاست اصلی ما ایجاد
اشتغال و فرصتهای شغلی برای خودکفایی
احسان جویان اســت ».وی خاطرنشان کرد:
«یکی از جنبههای رعــایــت حرمت و کرامت
محرومان ،نوع اجناس اهدایی به این افراد است،
لــذا در تهیه بستههای معیشتی باید بهترین
اجناس و کاالها استفاده شود».

ظریف در دیدار با وزیر امور خارجه پاکستان:

امنیتدرمرزهایایران-پاکستاندربهبودوضعیتمرزنشینانومقابلهباجرایمکلیدیاست
وزیــرامــور خارجه پاکستان که بــرای دیــدار و
گفت وگو با مقامات کشورمان به تهران سفر
کــرده اســت عصر روز گذشته با محمد جواد
ظریف دیدار کرد و درباره موضوعات مورد عالقه
دوکشور به گفت وگو و تبادل نظر پرداخت.
وزیــر امــور خارجه کشورمان افتتاح گذرگاه
مرزی پیشین  -مند بین دو کشور را که سومین
گذرگاه مرزی بین ایران و پاکستان محسوب
می شود نشانه عزم طرفین برای توسعه روابط
اقتصادی و تجاری دانست و ابــراز امیدواری
کرد با امضای «یادداشت تفاهم همکاری میان
جمهوری اسالمی ایــران و جمهوری اسالمی
پاکستان بــرای ایجاد بازارچه های مــرزی در
طول مرز دو کشور» ،این بازارچه های مرزی
هرچه زودتر اجرایی شود.ظریف تاکید کرد :با

وجود سه گذرگاه رسمی مرزی و ایجاد شش
بازارچه مرزی ،تجارت دو سوی مرز رونق می
گیرد و بر وضعیت مــردم منطقه تاثیر خواهد
گذاشت .وزیر امور خارجه کشورمان خواستار
ارتقای همکاریهای کنسولی و معاضدتهای
قضایی بین دو کشور شد و افزود :این همکاریها
شرایط اتباع دو کشور در کشور مقابل را بهبود
خــواهــد بخشید و ارتــبــاطــات مــردمــی بین دو
کشور را تقویت خواهد کرد.روز گذشته ،رئیس
جمهور و رئیس مجلسشورای اسالمی نیز در
دیدارهایی جداگانه با وزیر خارجه پاکستان
به تبادل نظر پرداختند .دکتر روحانی با تاکید
بــر ض ــرورت تامین صلح و ثبات در منطقه با
محوریت سازوکارهای منطقهای ،بر ضرورت
تامین امنیت مرزهای دو کشور همسایه ،ایران

و پاکستان گفت :امنیت ،دغدغه مشترک دو
کشور است و تقویت همکار یها در این زمینه
الزم و ضروری است  .رئیس مجلس نیز با ابراز
خرسندی از امضای یــادداشــت تفاهم ایجاد
بازارچههای مرزی بین ایران و پاکستان افزود:
همکاری با کشورهای همسایه از جمله پاکستان
سیاست قطعی ماست.قالیباف در ادامه تصریح
کرد :زمانی که می بینیم دشمنان ما با دخالت
های خود ،به دنبال از بین بردن ارتباطات عمیق
و قلبی ما هستند ،برای تقویت روابط مصمم تر
می شویم.

شاخص کل با افت  3درصدی طی یک هفته به مرز  1.2میلیون واحد بازگشت

دامنه نوسان تغییر کرد ،بورس بدون تغییر ماند
بـــازار ســرمــایــه کــشــور در حــالــی معامالت
آخرین هفته فروردین را پشت سر گذاشت
و وارد اردیبهشت شد که با وجود تغییراتی
در دامــنــه نــوســان ،وضعیت بـــازار تغییری
نکرد و همچنان بیش از  80درصــد سهم
های بورس و فرابورس صف فروش شدند.
به گزارش خراسان ،با ریزش  12هزار واحدی
دیــروز ،شاخص کل بورس طی این هفته در
مجموع حــدود  3درصــد افــت را تجربه کرد
تا به سطح یک میلیون و  207هــزار واحد
بــرگــردد .آخرین بــار  45روز قبل (اواســط
اسفند) شاخص در این سطح قرار داشت.
در معامالت دیــروز رونــد نزولی به صورت
دایمی ادامــه یافت و اکثر نمادها و شاخص
ها صف فروش شدند ،به نحوی که همچنان
شاهد صف نشینی در  80درصد سهم های
بــازار هستیم .حقیقی ها دیــروز هم بیش از
 400میلیارد تومان از بازار خارج کردند.
این تحوالت در حالی است که طبق تصمیم
اخیر سازمان بورس ،دامنه نوسان یک درصد
تغییر کرد و از مثبت  6و منفی  2به مثبت 6
و منفی  3تغییر کرد .افزایش قطره چکانی
دامنه نوسان ،متاسفانه نه تنها تاثیری بر

روند بازار نداشت بلکه نقدشوندگی سهام
را نیز بهبود نبخشید و همچنان حجم
صف هــای فــروش مطابق قبل اســت .حجم
معامالت هم چنگی به دل نزد تا بورس این
هفته را هم ناامیدکننده پشت سر بگذارد.
البته بخشی از بــازار که طی روزهــای قبل
مــوردتــوجــه بـــود ،دیـــروز هــم نــقــدشــونــده و
پرمعامله بود.
پیشروی بانکی ها و افت فلزی ها

برخی نمادهای بانکی بــا پیشروی بانک
ملت از این جمله بودند .در گروه فلزات هم
با وجــود افــت قیمت ها حقوقی ها خریدار
بودند .در گروه پتروشیمی هم برخی سهم
های بنیادین در محدوده صفر تابلو معامله
شدند .به جز ایــن تنها برخی تک سهم ها
توانستند خود را از صف فروش رهایی بخشند.
گفتنی است ،به نظر نمی رسد تغییر دامنه
نوسان به سبک فعلی بتواند بازار را نجات دهد
بلکه بهتر است پیشنهاد قدیمی کارشناسان
مبنی بر ایجاد دامنه نوسان های چندگانه و
متفاوت متناسب با وضعیت بنیادین و شرایط
بازارگردانی شرکت ها انجام شود.

عالوه بر این ،در روزهای اخیر سایت رسمی
سازمان بــورس (سنا) چندین اظهارنظر
کارشناسی مبنی بر لــزوم حمایت جدی
دولــت از بــازار سرمایه منتشر کــرده است
که می تواند نشان از سیاست این سازمان
برای جلب حمایت دولتی در این باره داشته
باشد.

