
تصویب کنترل بیشتر شبکه های 
اجتماعی در پارلمان ترکیه 

پارلم��ان ترکی��ه دی��روز  ب��ا تصوی��ب الیح��ه ای 
ش��بکه های  ب��رای  را  جدی��دی  محدودیت ه��ای 

اجتماعی همچون توییتر و فیس بوک ایجاد کرد.
طبق قان��ون جدید ش��بکه های اجتماعی همچون 
فیس ب��وک و توییت��ر می بایس��ت تضمی��ن کنند 
ک��ه در ترکی��ه نماین��دگان محلی دارن��د و باید با 
دس��تورات دادگاههای ترکی��ه در خصوص حذف 
برخ��ی محتویات خاص از این ش��بکه ها س��ازگار 
باش��ند در غی��ر اینصورت با پرداخ��ت جریمه های 
س��نگین مواجه خواهند ب��ود. الیحه اعمال کنترل 
بیشتر بر ش��بکه های اجتماعی توسط حزب حاکم 
عدالت و توس��عه )AKP( و حزب »حرکت ملی« 
)MHP( ک��ه اکثریت را در پارلم��ان دارند، ارائه 
ش��د و پس از آغاز مباحثات پارلمان درباره آن در 
روز گذش��ته و ادامه آن دیروز در نهایت به تصویب 
درآمد.طبق گزارش ش��بکه »یورونیوز«، بر اساس 
ای��ن قانون اگر ش��بکه های اجتماعی از دایر کردن 
نمایندگ��ی در کش��ور خودداری کنن��د، موظف به 
پرداخ��ت جریمه های س��نگین مالی هس��تند و با 
ممنوعیت ه��ای تبلیغاتی و کاه��ش پهنای باند نیز 
روبرو خواهند ش��د و این امکان وج��ود دارد که با 
رأی دادگاه، پهن��ای باند آنها در ابتدا تا ۵۰ درصد 
و س��پس بین ۵۰ درصد تا ۹۰ درصد کاهش یابد.
تصوی��ب الیحه ف��وق در پارلمان ترکی��ه موجی از 
انتقادات گروههای حقوق بشری و مخالفان »رجب 
طی��ب اردوغان« رئیس جمهور ترکی��ه را به همراه 
داشته است و این اقدام پارلمان را فرسایش آزادی 

بیان در ترکیه توصیف کردند.
با اینح��ال، نمایندگان حزب حاکم تأکید دارند که 
این قانون برای مبارزه با جرایم سایبری و همچنین 
ب��رای محافظ��ت از کاربران و ب��رای حذف مطالب 
توهین آمیز علیه زنان و حمالت سایبری برای آنها 

وضع شده است.
اوای��ل ماه جاری می��الدی، اردوغان متعهد ش��ده 
بود ت��ا کنترل دولت ب��ر ش��بکه های اجتماعی به 
وجود آورد و پیش��تر متعهد شده بود که توییتر را 

»ریشه کن« کند.

نیمچه گزارش

علی تتماج 

عراق طی روزهای اخیر با تحوالت قابل توجهی همراه شده 
اس��ت. پس از هفته ها آرامش، چند روزی است که ساکنان 
برخی اس��تانهای عراق از جمله بغداد، نجف اش��رف، کربال، 
واس��ط و ذی قار، در اعتراض به وضعیت بد خدمات رس��انی 
به ویژه توزیع ناعادالنه برق و اوضاع معیش��تی نامساعد بار 
دیگر به خیابان ها آمده اند و خواس��تار برکناری ش��ماری از 
مسئوالن و یافتن راهکارهایی برای حل مشکالت انبار شده 
طی چندین سال  اخیر در کشور هستند. اعتراضات در حالی 

به صورت مس��المت آمیز بوده که تحرکاتی مشکوک برای 
به انحراف کش��اندن آن در جریان است که سعی در تبدیل 
اعتراضات ب��ه محل تقابل مردم و دولتم��ردان عراق منجر 
شود. نکته دیگر تشدید تحرکات گروه های تروریستی است 
چنانکه سازمان الحشد الشعبی عراق از خنثی کردن عملیات 
بقایای داعش برای نفوذ به جنوب ش��هر سامراءخبر داد. از 
سوی دیگر شماری از افراد مسلح به مقر ارتش عراق در توابع 
شهرستان »هیت« حمله کردند که در پی این حمالت، دو 
افس��ر کشته و سه سرباز عراقی نیز زخمی شدند. همچنین 
نیروهای امنیتی ع��راق از انفجار یک بمب در خودرویی در 
مرکز بغداد خبر دادند. حال این سوال مطرح است که ریشه 
این بحران ها چیس��ت و چرا ع��راق دوباره با چالش امنیتی 
مواجه ش��ده است؟ بخش��ی از این اعتراضات مردمی را می 

توان برگرفته از چالشهای اقتصادی و از جمله قطعی برق آن 
هم در گرمای فصل تابستان دانست در حالی که عدم محقق 
ش��دن مطالبات مردم از دولت کاظمی نخست وزیر جدید 
عراق را می ت��وان به این مولفه های اعتراضی افزود. اما نکته 
مهم آن است که این چالشها دارای ریشه هایی است که جای 
تامل دارد. عراق تالش دارد تا با توس��عه روابط با کشورهای 
منطقه از جمله ایران و س��وریه و بهره گیری از ظرفیت های 
کش��ورهایی همچون چین و روس��یه به بحران های داخلی 
غلبه کند حال آنکه آمریکایی ها با این رویکرد عراق مخالف 
بوده و خواس��تار رویکرد یک جانبه عراق به آمریکا هستند. 
آمریکایی ه��ا با اعمال تحری��م اقتصادی علیه ع��راق و نیز 
حمایت از گروه های تروریستی از یک سو بحران اقتصادی را 
در عراق تشدید می کنند و از سوی دیگر تهدیدات امنیتی را. 

هدف نهایی این رفتارها وابسته سازی عراق و پذیرش حضور 
بلند مدت نیروهای آمریکایی در این کشور است چنانکه دور 
جدید ناآرامی های عراق همزمان با سفر الکاظمی به ایران و 
تاکید دو کشور برای کمک به حل بحران های عراق صورت 
گرفت که نشانگر طراحی آمریکا برای محروم سازی عراق از 
ظرفیت های کش��ورهای منطقه برای حل مشکالتش است. 
آنچه در فرآیند تحوالت عراق به چش��م می آید آن است که 
ریش��ه بحران این کش��ور بیش از آنکه ریشه داخلی داشته 
باشد برگرفته از تحرکات آمریکاست که با سیاست بی ثبات 
س��ازی و ناامنی به دنبال س��لطه بر این کشور است . امری 
که بیانگر لزوم تحقق هر چه سریعتر خواست پارلمان برای 
اخراج نیروهای آمریکایی از عراق برای رسیدن این کشور به 

ثبات و امنیت پایدار است. 

یادداشت

گزارش

همزم��ان با اقدام بانک مرکزی چی��ن مبنی بر کنار نهادن 
س��وئیفت با غ��رب، وزیر خارجه چین در تم��اس تلفنی با 
همتای فرانس��وی اعالم کرد، پکن ب��ه اقدامات ضد چینی 
آمریکا پاس��خ منطقی و قاطع خواهد داد چرا که »مدارا در 

برابر قلدر باعث جسورتر شدنش خواهد شد«.
وزیر خارجه چین در رایزنی تلفنی با وزیر خارجه فرانس��ه 
ضم��ن اعالم آمادگ��ی برای وجود »ی��ک ارتباط منطقی« 
بین کش��ورش با آمریکا، بر عزم پکن برای پاس��خگویی به 
رفتاره��ای هژمونی طلبی واش��نگتن و لزوم اق��دام جامعه 
بین المللی برای مقابله با »قلدری« واش��نگتن تاکید کرد.

وانگ یی وزیر خارجه چین در رایزنی با »ژان ایو لودریان« 
وزیر خارجه فرانس��ه اعالم کرد، چین ب��ه اقدامات آمریکا 

پاسخ قاطع و منطقی خواهد داد.
طب��ق این گزارش، وزیر خارجه چین در گفت و گوی تلفنی 
روز سه ش��نبه با همتای فرانسوی خود موضع پکن درباره 
رواب��ط کنونی چین و آمریکا را بی��ان کرد.وانگ یی اعالم 
کرد، وضعیت ج��اری روابط چین و آمری��کا باعث دغدغه 
بسیاری از اعضای جامعه بین المللی شده است.وزیر خارجه 
چین با اشاره به تاکید و توسل مقام های آمریکایی بر شعار 
و اس��تراتژی »اول آمریکا« طی سال های اخیر هشدار داد، 
ای��ن مواضع در ح��ال حرکت به س��مت یکجانبه گرایی و 
نقض مکرر تعهدات و وظایف بین المللی و تضعیف ش��دید 
نظم و قوانین بین المللی اس��ت.او به اقدام »تحریک آمیز و 
غیرقانونی« آمریکا در بستن کنسولگری چین در هیوستون 
آمریکا و پاس��خ متقابل این کش��ور در بس��تن کنسولگری 

آمری��کا در چنگدو اش��اره کرد و گفت، قطع��ا این اقدام با 
»پاس��خ مش��روع و ضروری« پکن مواجه شد.در این میان 
گروه��ی از س��ناتورهای جمهوری خ��واه آمریکایی مدعی 
هس��تند چین تالش می کند تا با اس��تفاده از یک نرم افزار 
شبکه اجتماعی، بر انتخابات ریاست جمهوری نوامبر امسال 
در این کش��ور تاثیر بگذارد. در این میان دولت اس��ترالیا با 
مه��م توصیف کردن روابط کانبرا و پکن، پیش��نهاد آمریکا 
برای گشت زنی در دریای جنوبی چین را رد کرد.»ماریس 

پی��ن« وزیر ام��ور خارجه و »لین��دا رینول��دز« وزیر دفاع 
اس��ترالیا در دیدار با همتایان آمریکایی خود در واشنگتن، 
بر ادعای »تهدیدات چی��ن دراقیانوس هند و آرام« تأکید 
کردند. از س��وی دیگر اتحادیه اروپا با ابزار نگرانی در مورد 
تصویب قانون امنیت ملی پکن در هنگ کنگ تهدید کرده 
صادرات تجهیزات و فن��اوری به این منطقه خود مختار را 
محدود خواهد کرد.در ادامه واکنش های جهانی به تصویب 
قانون امنی��ت ملی چین در هنگ کن��گ، اتحادیه اروپا در 

پاس��خ به این اقدام قصد دارد محدودیت هایی را علیه این 
منطقه خودمخت��ار اعمال کند.اتحادیه اروپا تهدید کرد در 
پاسخ به تصویب این قانون توسط چین، صادرات تجهیزات 

و فناوری به هنگ کنگ را متوقف خواهد کرد.
از س��وی دیگر بانک مرکزی چین اعالم کرد که به واسطه 
تحریم های احتمالی آمریکا باید از شبکه پیام رسانی مالی 
بومی برای تراکنش های بانکی استفاده کنند. واحد سرمایه 
گذاری بانک مرکزی چین در گزارش��ی اع��الم کرد: پکن 
باید با افزایش اس��تفاده از ش��بکه پیام رسانی مالی بومی 
برای تراکنش ه��ای بانکی در چین، هن��گ کنگ و ماکائو 
برای مقابله با تحریم های احتمالی آمریکا آماده باش��د. این 
خبرگزاری پیشتر در این ماه اعالم کرد وام دهندگان دولتی 
چی��ن با پیش بینی تصویب قانونی در آمریکا که بانک های 
خدمات دهنده به مجری��ان قانون امنیت ملی هنگ کنگ 
را مجازات می کنند، در حال بررس��ی طرح های اضطراری 
هس��تند.در این گزارش آمده اس��ت: اس��تفاده بیشتر از " 
سامانه پرداخت بین بانکی فرامرزِی" چین به جای استفاده 
از س��امانه سوئیفت مس��تقر در بلژیک،  موجب کاهش به 
خطر افتادن اطالعات پرداخت های جهانی چین به آمریکا 
هم می ش��ود. در این گزارش همچنی��ن اقدامات بالقوه ای 
که اتخاذی از س��وی آمریکا علیه بانک های چینی بررسی 
ش��ده اند. قطع دسترسی بانک های چینی به سرویس پیام 
رس��ان مالی س��وئیفت یکی از این اقدامات است. سوئیفت 
یک ش��بکه مهم اس��ت که بانک ها در سراسر جهان از آن 

برای انجام تراکنش های مالی استفاده می کنند.
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پکن ضمن تاکید بر پاسخ به اقدامات ضد چینی آمریکا هشدار داد

اسرائیل دشمن اول لبنانی ها
فرمانده ارتش لبنان در واکنش به اتفاقات اخیر در مرزهای این کش��ور 
با فلس��طین اش��غالی خطاب به نیروهای خود گفت که اسرائیل دشمن 
اول ماس��ت.  »ژوزف عون« به مناس��بت هفتاد و پنجمین سالگرد روز 
ارتش اعالم کرد که ارتش ایس��تگاه تجمع و وحدت همه لبنانی هاست 
و در براب��ر هرگونه تالش ب��رای ایجاد ناامنی و از بین بردن صلح و ثبات 
داخلی کشور ایستادگی می کند.عون خطاب به نیروهای ارتش اظهار داشت 
که ما امروز در برابر تجاوزاتی از جانب دو دش��من قرار داریم و دش��من اول ما 
اسرائیل است وی اضافه کرد که دشمن دوم ما تروریسمی است که ارتش عناصر 
و فعالیت های آن را پیگیری و تالش هایش را برای تخریب جامعه و نابودی ثبات 
و امنیت کش��ور خنثی می کند. ژوزف عون تاکید کرد که ارتش در یک مسافت 

واحد با همه لبنانی ایستاده است.

پول پاشی امارات علیه الغنوشی 
رئی��س فراکس��یون »النهضه« خبر داد که با پولهای ام��ارات که در میان 
نمایندگان پارلمان تونس توزیع می شود، فشارهایی برای سلب رأی اعتماد 
از رئی��س پارلمان وج��ود دارد. »نور الدین البحیری« رئیس فراکس��یون 
»النهضه« )صاحب ۵۴ کرس��ی از مجموع ۲۱۷ کرسی( در پارلمان تونس 
از دخالت امارات در امور تونس و اقداماتش علیه این فراکس��یون خبر داد.
البحیری گفت که »با پولهای امارات که در میان نمایندگان توزیع می ش��ود، 
فشارهایی از داخل و خارج وجود دارد تا رأی اعتماد از راشد الغنوشی رئیس پارلمان 
پس گرفته شود«.خبرگزاری آناتولی به نقل از این نماینده تونسی گزارش داد، این 
اقدام در چارچوب »طرح امارات برای نابودی سیستم سیاسی تونس است«. البحیری 
خاطر نش��ان کرد، رأی دادن به الیحه س��لب رأی اعتماد از الغنوشی در جلسه ای 

بررسی خواهد شد که به صورت محرمانه در میان نمایندگان برگزار می شود.

هشدار نجبا به سازمان ملل 
نصر الش��مری معاون دبیرکل جنبش مقاومت اس��المی »نَُجباء« عراق از 
اظهارات مداخله جویانه فرس��تاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در این کشور 
انتقاد کرد. وی اظهارات پالس��خارت درب��اره تظاهرات کنندگان عراقی را 
مداخله در امور عراق توصیف کرد و گفت: برای شما بسیار شرم آور است که 
تظاهرات کنندگان را گروهک بخوانید، در حالی که پیش تر آن ها را انقالبی 
و دارای مطالبات مش��روع می دانستید.الش��مری با اش��اره به اینکه پالسخارت 
می پندارد که به اهداف قبلی خود رسیده است، تأکید کرد: ما همواره از خواسته های 
مشروع و تظاهرات مسالمت آمیز حمایت می کنیم و به هیچ وجه چشم بر خرابکاران 
و نفوذی هایی که از سوی بدخواهان عراق پشتیبانی می شوند، نمی بندیم.وی خطاب 
به فرستاده سازمان ملل گفت: با ملت عراق با انصاف برخورد کنید؛ چرا که در صورت 

عدم اعتدال و از دست دادن اعتبارتان، یک عنصر نامطلوب در عراق خواهید بود.

مداراباقلدرسببجسورترشدنشمیشود

 انگلی�س: یک مرد جوان سیاهپوس��ت که عضو 
س��ازمان خدمات ملی بهداش��ت و درمان انگلیس 
است، هدف حمله نژادپرستانه دو نفر با خودرو قرار 
گرفت.یک مرد جوان سیاهپوست که عضو سازمان 
خدمات ملی بهداشت و درمان انگلیس است، هدف 
حمل��ه نژادپرس��تانه دو نفر با خ��ودرو قرار گرفت. 
تصویر نش��ان می دهد که این مرد سیاهپوس��ت به 

شدت آسیب دیده است.

 اردن: »عبداهلل دوم« پادش��اه اردن طی فرمانی 
دستور داد تا مقدمات الزم جهت برگزاری انتخابات 
پارلمانی در این کش��ور فراهم ش��ود. پادشاه اردن 
اعالم کرده اس��ت که کمیسیون انتخاباتی پارلمان 
می بایس��ت ط��ی ۱۰ روز آین��ده موع��د برگزاری 

انتخابات پارلمانی جدید را مشخص کند.

 روسیه: روسیه از دیروز و بالفاصله بعد از تمرین 
نظامی ناتو، رزمایش خود را دریای سیاه آغاز کرد. 
ناوگان دریایی روسیه در دریای سیاه اعالم کرد که 
رزمایش خود را در این دریا با حضور ۲۰ ناو، ناوچه 

و … شروع کرده است.

 عمان: رس��انه های عمانی اعالم کردند، پادش��اه 
این کش��ور در پیامی عید قربان را به بش��ار اس��د، 
رئیس جمهور س��وریه تبری��ک گفت.طبق گزارش 
این رسانه ها، هیثم بن طارق، پادشاه عمان با ارسال 
پیام هایی برای جمعی از پادش��اهان، فرماندهان و 
روس��ای کشورها از جمله بشار اسد، رئیس جمهور 

سوریه عید قربان را به آنها تبریک گفت.

 اتیوپ�ی: وزارت خارجه اتیوپ��ی از تمایل مصر 
ب��رای ایجاد پایگاه نظامی در س��ومالی ابراز نگرانی 
کرد و گفت که روابط قاهره با س��ایر کشورها نباید 
به ضرر اتیوپی باش��د.»دینا مفتی« در گفت وگو با 
وب س��ایت  »دیلی نیش��ن« که متخصص در امور 
آفریقاس��ت، گفت: »اگ��ر نیت مص��ر از حضور در 
منطقه تهدیدی برای کشور سوم باشد، این مسئله 

مناسب نخواهد بود«.

تعرض به حزب هللا حمله به کل 
مقاومت است

وزیر خارجه دولت یمن با بیان اینکه هرگونه تعرض به مقاومت لبنان، حمله به 
کل محور مقاومت محسوب می شود، گفت که محور مقاومت به طور یکپارچه 

عمل می کند.
»هش��ام ش��رف« وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن، در واکنش به حمالت و 
تهدیدات رژیم صهیونیس��تی علیه مقاومت لبنان، این رژیم را تهدید کرد.او در 
گفت و گو با خبرگزاری س��بأ نت، ضم��ن محکوم کردن این تجاوزات، گفت که 
حمالت و تجاوزات اس��رائیل با مش��کالت داخلی این رژیم و نزدیکی انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آمریکا همزمان شده است.هشام شرف در ادامه با بیان اینکه 
هرگون��ه تعرض به مقاومت لبن��ان، به منزله حمله ب��ه کل محور مقاومت در 
منطقه محس��وب می شود، تأکید کرد: » اس��رائیل به خوبی می داند که محور 
مقاومت کش��ورها و نیروهای مختلفی را در منطقه گردهم آورده و به نفع این 
رژیم و حامیانش نیست که دست به جنگ افروزی بزند که در این صورت تأثیر 
آن لبنان و س��وریه را رد ک��رده و به آب های منطقه ای و بین المللی س��رایت 

خواهد کرد و اسرائیل به خوبی شعاع این تأثیر را می داند.«
در همی��ن ح��ال در درون لبنان نی��ز منصور فاضل مدیر دفت��ر رئیس »التیار 
الوطن��ی الحر« در واکنش به تحوالت اخیر در مرز لبنان، ائتالف این جریان با 
حزب اهلل را »استراتژیک« خواند و بر ایستادن در کنار حزب اهلل در مقابله با هر 
تجاوزی تأکید کرد. آویو کوخاوی رئیس س��تاد کل ارتش رژیم صهیونیس��تی 
با تکرار ادعاهای توخالی رژیم صهیونیس��تی در اظهاراتی مدعی شد که ارتش 
ای��ن رژیم به عل��ت جلوگیری از تنش، نیروهای ح��زب اهلل را هدف قرار نداده 
اس��ت. ارتش رژیم صهیونیس��تی می گوید به دلیل نگرانی ه��ا از احتمال اقدام 
تالفی جویان��ه حزب اهلل، مواض��ع نظامی خود در مرز با لبن��ان را تقویت کرده 
است.  هراس رژیم صهیونیستی از وعده جنبش مقاومت حزب اهلل برای گرفتن 
انتقام رزمنده ش��هید خود در جریان حمله هوایی به س��وریه، باعث شده این 
رژیم مجدداََ نیروی نظامی در مرز با  لبنان مستقر کند. ارتش اسرائیل شامگاه 
سه شنبه )اعالم کرد که جهت آماده شدن برای اقدام احتمالی مجدد حزب اهلل، 

مواضع نظامی خود در مرز با لبنان را تقویت کرده است.

 دستان نتانیاهو به خون 
آغشته است

حمله گروهی از هواداران نخست وزیر رژیم صهیونیستی به تظاهرات کنندگان 
با همراهی پلیس و نیروهای امنیتی، واکنش رئیس اپوزیس��یون کنست را در 

پی داشت.
معترض��ان به عملکرد و سیاس��ت های »بنیامی��ن نتانیاهو« نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیستی مقابل اقامتگاه »عمیر اوهانا« وزیر امنیت عمومی وی تجمع کردند.

تصاویر و ویدئوهای منتش��ر ش��ده از این اعتراضات نش��ان می دهد که عده ای از 
هواداران نتانیاهو با حمایت پلیس و نیروهای امنیتی با خشونت به تظاهرات کنندگان 
حمله کرده و ش��ماری را به ضرب و ش��تم گرفتند.پلیس اسب سوار تل آویو نیز با 
حرکت در میان معترضان سعی در متفرق کردن آنها داشت. گفته می شود تعداد 
زیادی از ش��رکت کنندگان در این تظاهرات دچار جراحت و مصدومیت شده اند.

تظاهرکنندگان سوء مدیریت بحران ویروس کرونا توسط نتانیاهو را محکوم کردند. 
خبر دیگر از فلس��طین اشغالی آنکه، جنبش اس��المی فلسطین از ساکنان بیت 
المقدس خواست تا در روز عرفه در صحن های مختلف مسجد االقصی حضور پیدا 
کنند.در این بیانیه آمده است: ما بر عهد و پیمان خود با خداوند و رسول گرامی 

باقی خواهیم ماند و از مسجد االقصی و بیت المقدس حمایت کرده و می کنیم.
از س��وی دیگر در دیداری که میان طرف های فلس��طینی و لبنانی در اردوگاه 
»نهر البارد« برگزار ش��د، بر گزینه مقاومت تا پیروزی و آزادسازی کامل خاک 
فلس��طین تأکید شد.جنبش فتح میزبان نشستی فلسطینی-لبنانی در اردوگاه 
»نهر البارد« )در ش��مال لبنان( بود که از جمله شرکت کنندگان در آن اعضای 
ارش��د فتح، س��ازمان آزدیبخش فلسطین، مس��ؤول امور دینی کنگره مردمی 
لبنان و نیز عضو حزب قومی-اجتماعی سوریه در لبنان بود.در حالی که طرح 
آمریکایی موس��وم به »معامله قرن« برای هفته هاس��ت که در س��کوت خبری 
ق��رار گرفته اما »بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی و »مایک 
پامپئ��و« وزیر خارجه آمریکا دوباره آن را به س��ر زبان ها انداختند.پامپئو طی 
س��خنرانی در یک مراسم با لیس��ت کردن اقداماتی که دولت »دونالد ترامپ« 
رئیس جمه��ور آمریکا برای رژیم صهیونیس��تی انجام داده، مدعی ش��د: »ما از 

دیدگاه رئیس جمهور برای صلح دفاع می کنیم. «.

انگلیس تامین کننده تسلیحات 
سرکوب مردم آمریکا

در ادام��ه همراهی لندن و واش��نگتن در س��رکوب مردم، علی رغم خش��ونت 
نیروهای امنیتی آمریکا و هش��دار سازمان ملل، دولت انگلیس با فروش بیشتر 

گاز اشک آور و گلوله های پالستیکی به دولت آمریکا موافقت کرده است.
 ایندپندنت گزارش داد، با وجود اینکه استفاد از زور علیه معترضان در آمریکا 
ادامه دارد و س��ازمان ملل نس��بت به ادامه این وضعیت هشدار داده است،  اما 
دولت انگلیس با فروش تجهیزات الزم به آن کش��ور جهت سرکوب معترضان 
موافقت کرده اس��ت.مقامات انگلیس��ی پیش از این به دلی��ل اعتراضات علیه 
نژادپرس��تی به مدت یک ماه مجوز صادرات تسلیحات به آمریکا را معلق کرده 
بودند اما با بررس��ی جدی��دی که صورت گرفته دولت انگلی��س به این نتیجه 
رس��یده خش��ونت ها در آمریکا به معنای »س��رکوب داخلی« نیست.نیروهای 
امنیتی آمریکا از گاز اشک آور و گلوله های پالستیکی برای سرکوب تظاهرات 
صلح آمیز استفاده می کنند که پس از مرگ جورج فلوید شهروند سیاه پوست 

در سرتاسر آمریکا شروع شده است.
خبر دیگر از بحران آمریکا آنکه ش��هردار س��یاتل از خروج نیروهای فدرال از 
این ش��هر به دلیل اعتراض مقامات محلی در خصوص اینکه حضور این نیروها 

موجب تشدید آشوب در خیابان ها می شود، خبر داد.
نتایج جدیدترین نظرس��نجی نش��ان می دهد اکثر رأی دهندگان آمریکایی به 
آمارهای مرکز پیش��گیری و کنترل بیماری ها بیش��تر از آمارهای کاخ س��فید 
درب��اره ویروس کرونا اعتماد دارند. نظرس��نجی مش��ترک هیل-هریس ایکس 
حاکی است ۷۷ درصد شهروندان آمریکایی اعتماد بیشتری به آمارهای منتشر 
ش��ده درباره ویروس کرونا از سوی مرکز پیشگیری و کنترل بیماری ها نسبت 
به آمارهای کاخ س��فید دارند.»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا با اشاره به 
اعتماد باالی مردم به »آنتونی فائوچی« رئیس مؤسس��ه آلرژی و بیماری های 
عفون��ی آمریکا، به عدم محبوبیت خود در میان مردم این کش��ور اعتراف کرد.

ترامپ که در نش��ان دادن وجهه ای قابل قبول در مقابله با ویروس کرونا ناکام 
مانده اس��ت در نشستی خبری اذعان کرد: »هیچکس از من خوشش نمی آید. 

احتماالً این به خاطر شخصیتی است که دارم«.


