
انگلیس محور کشتار مردم یمن 
در حالی که دولت انگلیس و رسانه های آن در حال 
تبلیغ مواضع بشردوستانه در مقابله با کرونا هستند 
به نظر می رسد همه تبانی کرده اند تا در قبال ادامه 
جنگ علیه یمن و کشته و مجروح شدن هزاران نفر 

با سالح های انگلیسی سکوت کنند.
بر اس��اس گزارش روزنامه لبنان��ی »االخبار«، این 
مداخله انگلیس در یمن در زمان کرونا به »سطح« 
دیگ��ری منتقل ش��ده و ۴۵۰ نیروی انگلیس��ی به 
ع��دن آمده اند تا پیش��قراول نیروهای انگلیس��ی-

آمریکایی باش��ند و مأموریت آنها تضمین تس��لط 
ب��ر این اس��تان راهب��ردی اس��ت.یکی از نظامیان 
بازنشس��ته انگلیس��ی ک��ه در پایگاه ه��ای نظامی 
عربس��تان سعودی در نزدیکی مرزهای یمن حضور 
 BAE « دارند )حدود ۶۳۰۰ نفر( و برای ش��رکت
Systems« کار می کنن��د و قراردادهای میلیادری 
با ارتش س��عودی را اج��را می کنند، گفته اس��ت: 
اگر م��ا اینجا نبودیم جنگنده های س��عودی ظرف 
م��دت یک هفته یا نهایتا دو هفته از آس��مان یمن 
ناپدید می شدند.االخبار ادامه داد، در همین زمینه، 
کادر نیروی هوایی س��لطنتی انگلی��س به صورت 
مستقیم با مرکز عملیات کنترل از راه دور سعودی 
برای مش��خص ک��ردن بانک اه��داف در یمن، نوع 
عملیات ها، سالح های مورد اس��تفاده، آماده سازی 
بمب ه��ا، تجهی��زات و جنگنده ها بر اس��اس برنامه 
زمان��ی همکاری می کنن��د و به بیان س��اده اینکه 
بخش هوایی جنگ یمن را انگلیس به صورت کامل 

بر عهده گرفته است.
در همی��ن ح��ال در واکن��ش به جنای��ات ائتالف 
س��عودی، س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن گفت 
ت��ا زمانی که تج��اوز و محاصره یمن ادامه داش��ته 
باشد، نهادهای نظامی و حاکمیتی عربستان اهداف 
مش��روع یمن خواهند بود. سرتیپ »یحیی سریع« 
در گفت وگو با ش��بکه »المسیره« یمن با تاکید بر 
اینکه حمالت نظامی ائتالف سعودی اتفاق جدیدی 
نیس��ت، گفت: »ما قادر به دفاع از یمن هس��تیم«. 
همچنین وزارت حقوق بشر یمن حمله اخیر ائتالف 
سعودی به مناطق مسکونی در این کشور را محکوم 
ک��رد و گفت که ااین ائتالف متجاوز از س��الح های 

ممنوعه استفاده کرده است.
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قاسم  غفوری

جه��ان در حالی برای مقابله با بحران کرونا نیازمند ثبات و 
امنیت پایدار اس��ت که برخی از کشورها همچنان بر اصل 
بحران سازی اصرار داشته و برآنند تا از فضای بحرانی برای 
رسیدن به اهداف داخلی و بیرونی بهره گیرند. نمود عینی 
این رفتار را در عملکردهای انگلیس می توان مشاهده کرد. 

در حالی اتحادی��ه اروپا به دنبال راهکاری برای خروج این 
اتحادیه از وضعیت بحرانی کروناست که همچنان اختالفات 
مهمی بی��ن انگلیس و اتحادیه اروپا بر س��ر برگزیت باقی 
است و لندن به دنبال باج خواهی از این اتحادیه در شرایط 
بحرانی است. در رفتار بحران ساز دیگر، این بار در آمریکای 
التین ، در پی شکایت کاراکاس از بریتانیا برای بازگرداندن 
ذخایر طالی این کش��ور، دی��وان عالی انگلیس با صراحت 
خوان گوایدو رهبر مخالفان ونزوئال را بعنوان رئیس جمهور 
ونزوئال به رس��میت ش��ناخت. اما در حوزه غرب آسیا نیز 
این دخالت های بحران ساز ابعاد گسترده تری دارد چنانکه 
روزنامه لبنانی »االخبار« نوش��ت مداخله انگلیس در یمن 
در زم��ان کرونا به »س��طح« دیگری منتقل ش��ده و ۴۵۰ 
نیروی انگلیس��ی به عدن آمده اند تا پیش��قراول نیروهای 
انگلیس��ی-آمریکایی باشند و مأموریت آنها تضمین تسلط 
بر این اس��تان راهبردی است. پیش از این نیز گزارش های 
منتش��ره نش��ان می داد که انگلیس محور اصلی تس��لیح 

س��عودی علیه مردم یمن است. انگلیس بارها تاکید کرده 
اس��ت که به خاطر منافع اقتصادی نمی تواند فروش سالح 
به عربس��تان را کنار بگذارد. بعد دیگر رفتار غیر س��ازنده 
انگلیس در غرب آسیا را در تحرکات این کشور برای تمدید 
تحریم های تسلیحاتی ایران می توان مشاهده کرد که هدف 
آن نیز محروم سازری منطقه از توان نظامی ایران در برابر 
تروریس��م و تهدیدات رژیم صهیونیستی است.  نکته قابل 
توجه دیگر تحرکات لندن در ش��رق آسیاس��ت چنانکه در 
حوزه چین روز چهارش��نبه وزارت خارجه انگلیس س��فیر 
چین در لندن را احضار کرد تا ادعاهای بوریس جانس��ون 
نخست وزیر انگلیس و »دومینیک راب« وزیر خارجه دولت 
جانس��ون را مبنی بر ای��ن که قان��ون هنگ کنگ اعالمیه 
مش��ترک ۱۹۸۴ دو کشور را نقض کرده، به وی ابالغ کند. 
پکن تاکید دارند که دخالت های لندن از ریش��ه های اصلی 
بحران در هنگ کنگ است. اتهام زنی به کشورها در حوزه 
کرون��ا نیز یکی دیگر از اقدامات بحران س��از لندن اس��ت 

چنانکه  دمیتری پسکوف سخنگوی دولت روسیه، ادعاهای 
دولت انگلیس علیه روس��یه، چین و ایران را محکوم کرد. 
وزیر امور خارجه انگلیس مدعی شد: »قطعاً روسیه و دیگر 
کش��ورها و عامالن غیردولتی نظاره گر چالش هایی هستند 
که کووید ایجاد کرده است و در تالشند از آن بهره برداری 

کنند«.
در ب��اب چرایی ای��ن رفتارهای انگلیس اه��داف متعددی 
مطرح اس��ت بویژه اینکه انگلیس همواره از سیاست تفرقه 
ان��داز و حکومت کن بهره گرفته اس��ت اما اکنون می توان 
انح��راف افکار عمومی از بحران های داخلی این رژیم بویژه 
ناتوان��ی گس��ترده دول��ت در مقابله با کرونا را ریش��ه این 
اقدامات دانس��ت. وضعیت بحرانی انگلیس چنان است که 
»کر اس��تارمر« رهبر حزب کارگر رهبر بزرگ  ترین حزب 
اپوزیسیون انگلیس در انتقاد از کارنامه بوریس جانسون در 
مقابله با ویروس کرونا در این کشور، نخست وزیر را اینطور 

توصیف کرد: »در حرافی خوب و در حکمرانی ضعیف«.

یادداشت

گزارش

فتح و حماس پس از سالها اختالف در نهایت 
بر س��ر رویکرد واح��د در برابر طرح اش��غال 
کرانه باختری، به توافقی مهم دس��ت یافتند 
که مح��ور آن را انتفاضه مس��لحانه در کرانه 

باختری تشکیل می دهد. 
رژیم صهیونیستی با بهره گیری از وضعیت بحران 
کرون��ا در جه��ان و رویکرد سازش��کارانه برخی 
کشورهای عربی و البته نیازی که دولت آمریکا به 
حمایت البی صهیونیستی برای انتخابات آتی دارد 
طرح اشغال کامل کرانه باختری را مطرح کرده 
اس��ت که راهکار مقابله ب��ا آن نیز صرفا رویکرد 
مقاومتی از سوی فلسطینی ها عنوان شده اند. این 
مسئله موجب شده تا جنبش های فتح و حماس 
که به ترتیب در کرانه باختری و غزه حضور دارند 

پس از س��الها اختالف به رویکردی واحد به نام 
تس��لیح کرانه باختری دست یابند که می تواند 
موج جدی��د انتفاضه را به راه ان��دازد. »محمود 
الزهار« از رهبران جنبش حماس فلسطین تأکید 
کرد که همه مردم این کش��ور باید در راس��تای 
پروژه آزادس��ازی فلس��طین ب��ا یکدیگر متحد 
شوند.الزهار شامگاه در گفت وگو با شبکه خبری 
المیادین گفت که حماس قصد دارد دست خود 
را به سمت تشکیالت خودگردان  و جنبش فتح 
دراز کند تا بتواند اصول و مکانیزمهای جدید را 

تدوین کند.
وی ضمن درخواس��ت برای تعیین هدف اصلی 
س��ازمان آزادی بخش فلسطین و کنار گذاشتن 
توافقنامه اس��لو، تأکید ک��رد: »امروز باید همان 

الگویی را در کرانه باختری اجرایی کرد که پیشتر 
در غزه پیاده ش��ده بود«.این مسئول فلسطینی 
با تأکید ب��ر حمایت آزادگان جهان از مس��ئله 
فلسطین، خاطر نشان کرد: »باید بر اساس اصول 
جدید، برنامه ای برای آزادسازی واقعی ]فلسطین[ 
تدوی��ن کنیم؛ همانن��د ]برنامه ای[ ک��ه غزه را 
با س��الح آزاد کرد«. در همی��ن ارتباط، »صالح 
العاروری« معاون رئیس دفتر سیاس��ی جنبش 
حماس و »جبری��ل الرجوب«  دبیر کل کمیته 
مرکزی فتح روز گذش��ته ب��رای مقابله با رژیم 
صهیونیستی با هم دیدار کردند.»عباس زکی« 
عضو کمیته مرکزی جنبش فتح فلسطین درباره 
این دیدار گفت که چنین دیداری دریچه ای برای 
مصالحه بین گروههای فلس��طینی و در نتیجه  

مرتب کردن وضعیت داخلی فلسطین است.
»ابوسیف« فرمانده نظامی گردان های شهدای 
»االقصی« )از شاخه های نظامی جنبش فتح( 
از اظهارات »جبریل الرجوب« دبیرکل کمیته 
مرکزی جنب��ش فتح که گفته اس��ت با رژیم 
صهیونیس��تی به عن��وان »دش��من« برخورد 
می کند و دست مقاومت را نمی بندد، استقبال 

ک��رد. وی در گفت وگ��و ب��ا وبگاه فلس��طینی 
»الرساله« بر ضرورت عملی شدن این اظهارات 
در واقعیت تأکید کرد و گفت: اظهارات الرجوب 
بویژه  بخش های مربوط به فعال کردن مقاومت 
نظامی نیاز به اجرایی ش��دن دارند، دشمن جز 
زبان زور نمی فهمد و آنچه با زور گرفته شده با 

»شاخه زیتون«  )نماد صلح( برنمی گردد.

اصرار بر بحران ساز بودن 
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نخست وزیر جدید فرانسه منصوب شد
»امانوئل ماکرون«، رئیس جمهوری فرانس��ه »ژان کستکس« را به عنوان 
نخست وزیر جدید این کشور منصوب کرد. کستکس ۵۵ ساله از مقام های 
ارشد الیزه است که سازوکار بازگشایی کشور در پی شیوع ویروس کرونا 
را برنامه ریزی کرده بود. پیش��تر، »ادوارد فیلیپ«، نخست وزیر پیشین 
فرانسه از س��مت خود استعفا داده است. نخست وزیر فرانسه که اخرا در 
انتخابات ش��هرداری های این کشور در شهر »لو آور« پیروز شد، دیروزاعالم 
کرد که از س��مت خود در مقام نخس��ت وزیر اس��تعفا خواهد داد. ادوارد فیلیپ 
به رغم شکس��ت حزب ماکرون رئیس جمهور فرانس��ه و متحدانش در انتخابات 
شهرداری ها توانسته بود در انتخابات لو آور با۵۸/۸ درصد آرا پیروز شود.  برخی 
بر این عقیده اند که وی برای فرار از مسئولیت ناتوانی دولت فرانسه در مقابله با 

کرونا با ادعای شهردار شدن از سمت خود کناره گیری کرده است. 

تهدید عراق به قطع روابط اقتصادی با ترکیه 
سخنگوی وزارت خارجه عراق گفت که این کشور ممکن است از سالح 
اقتص��ادی ب��رای توقف حمالت ترکیه در ش��مال عراق اس��تفاده کند.  
»احم��د الصحاف« بار دیگر خواس��تار توقف حمالت ترکیه در ش��مال 
عراق ش��د و آن را ب��دون هماهنگی با دولت بغداد و ب��ه طور یکجانبه 
دانس��ت. او به ش��بکه روداوو گفت که ترکیه در ع��راق منافعی دارد که 
تح��ت کنترل عراق اس��ت. ۱۶ میلیارد دالر به صورت س��االنه تراز تجاری 
مثبت ترکیه در عراق اس��ت و دهها شرکت تجاری و اقتصادی ترکیه ای مشغول 
به فعالیت هستند و دولت عراق تمامی این موارد را در صورت یک تصمیم فوری 
لح��اظ خواهد کرد. وی بار دیگر گفت که ای��ن گونه حمالت کمکی به مبارزه با 
تروریس��م نمی کند و می بایس��ت در هماهنگی کامل با عملیات مش��ترک ارتش 

عراق صورت گیرد.

دمیدن  مودی بر آتش تنش هند و چین 
در اقدام��ی تحری��ک آمیز »نارندرا مودی« نخس��ت وزیر هند به صورت 
س��رزده از منطقه تحت منازعه »لداخ« واقع در مرز این کش��ور با چین 
بازدید کرد.در این سفر که پس از درگیری های مرزی ماه گذشته انجام 
گرفته اس��ت، ش��ماری از فرماندهان نظامی هند نیز مودی را همراهی 

کردند.
از آنجایی که دو کش��ور همس��ایه هند و چین، یک مرز مش��خص ندارند و 
تنها یک خط کنترل واقعی برای جداس��ازی دو قلمرو دارند که در س��ال ۱۹۶۲ 
بعد از جنگ میان دو کش��ور ایجاد ش��د، به همین دلیل در چندین دهه اخیر، 
درگیری های مرزی زیادی بین دو کش��ور رخ داده اس��ت. در آخرین مورد از این 
درگیری ها، ۲۶ خرداد امس��ال، در پی رویارویی میان نیروهای چین و هند، ۲۰ 

نظامی هندی کشته و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.

فتح و حماس سرانجام  بر سر تسلیح کرانه باختری به توافق رسیدند

انتفاضه مسلحانه در برابر طرح اشغال

 س�وریه: تظاهرات  و تجمع ه��ای ملی و مردمی 
در استان »الحس��که« در شمال شرق سوریه برای 
مخالفت با حضور نظامیان آمریکایی و ترکیه ای در 
این منطقه و همچنی��ن در محکومیت تحریم های 
جدید آمری��کا علیه س��وریه ادامه دارد. از س��وی 
دیگر رس��انه های سوریه گزارش دادند که یگانی از 
نیروهای ارتش این کش��ور راه را برای عبور کاروان 
نظامیان اشغالگر آمریکا در شمال سوریه بسته اند.

 کش�میر: خان��واده یک مرد ۶۵ س��اله از اهالی 
»جامو و کش��میر« می گویند که نظامیان هند این 
فرد س��الخورده را مقابل نوه سه ساله اش با ضربات 
گلوله ب��ه قتل رس��اندند.در حالیک��ه پلیس هند، 
شبه نظامیان را عامل کش��ته شدن این غیرنظامی 
می دانند، خانواده  متوفی تصریح کردند که نظامیان 
هن��د او را از خودروی��ش بیرون کش��یدند و  او را 

مقابل نوه سه ساله اش کشتند. 

 انگلیس: نهاد »جنریش��ن ِرنت« که در انگلیس 
مس��ائل مربوط به مس��کن را بررسی می کند گفته 
طبق گزارش��ی، بیش از نیم میلیون مس��تأجر در 
این کش��ور پرداخت اجاره به��ای خود را به تعویق 
انداخته ان��د.  معوقات اجاره به��ا می تواند ۴۵ هزار 
خانوار انگلیس��ی را بی خانمان کند. از س��وی دیگر 
ستارمر رهبر حزب کارگر انگلیس در انتقادی تازه 
ب��ه عملکرد دولت در قب��ال مقابله با ویروس کرونا 
اعالم کرد که بوریس جانسون در حرف زدن خوب 

و در حکمرانی ضعیف است.

 اتیوپی: در پی کش��ته شدن بیش از ۸۰ نفر در 
ناآرامی ها پایتخت اتیوپی، نخس��ت وزیر این کشور 
برخ��ی قدرت های خارجی را به ن��اآرام کردن این 
کش��ور با هدف تح��ت تأثیر قرار دادن پروژه س��د 

النهضه متهم کرد.
رئی��س پلیس منطقه اوروم��و در این باره گفت که 
تا کنون ۸۱ نفر از جمله س��ه نیروی امنیتی کشته 

شده اند.

هشدار پکن به لندن درباره 
هنگ کنگ 

دولت چی��ن در واکنش به 
مداخله جویان��ه  موض��ع 
لندن در امور هنگ کنگ 
»بوری��س  وع��ده  و 
تسهیل  برای  جانس��ون« 
مهاج��رت هنگ کنگی ها به 
انگلیس، این کش��ور را به انجام 

اقدامات مشابه تهدید کرد.
در کش��اکش تنش غرب با پکن در خصوص اعمال 
قانون امنیت ملی هنگ کنگ، چین تهدید کرد مانع 
پیش��نهاد »بوریس جانس��ون« در خصوص اعطای 
ش��هروندی به حدود سه میلیون هنگ کنگی خواهد 
شد.به گزارش روزنامه آمریکایی »هافینگتن پست«، 
سفارت چین در لندن اعالم کرد »بشدت« مخالف طرح 
انگلیس برای آس��ان کردن ورود و زندگی شهروندان 
هنگ کنگی در بریتانیاست.نخست وزیر انگلیس پیش 
از ای��ن در ادعایی قانون جدید هنگ کنگ را »نقض 
آش��کار و جدی« تعه��د چین به حمای��ت از آزادی 
ش��هروندان هنگ کنگی توصیف کرده بود. جانسون 
به شهروندان این منطقه که دارای گذرنامه انگلیسی 
هس��تند وعده داد مهاجرت آن ها را تسهیل خواهد 
کرد.از س��وی دیگر چین در رد انتقادهای آمریکا از 
رزمایش نظامی پک��ن در دریای چین جنوبی اعالم 
کرد، مشکل منطقه این است که »برخی کشورها از 
ه��زاران مایل دورتر می آیند و به فعالیت های نظامی 
گسترده دست می زنند«.وزارت دفاع آمریکا با صدور 
بیانیه ای از اقدام چی��ن در برگزاری مانور نظامی در 
دریای جنوبی چین ابراز نگرانی کرد. در همین حال 
مجلس سنای آمریکا طرحی را به تصویب رسانده که 
خواستار اعمال تحریم های سخت گیرانه علیه چین به 

بهانه تحوالت هنگ کنگ است.
از سوی دیگر وزارت خارجه چین با انتشار مقاله ای، 
اتهامات اخی��ر آمریکا و کش��ورهای غربی را علیه 
دولت پک��ن در خصوص مس��ائل مختلف از جمله 
مسئله هنگ کنگ که بتازگی دور جدیدی از تنش 
را بین این کش��ور آسیایی و کشورهای غربی ایجاد 
کرده، رد کرد. در ادامه تقابل آمریکا با چین تایوان 
دیروز  اعالم کرد، قرار است کنسولگری دوفاکتوی 

خود را در گوآم بازگشایی کند.

افغانستان همچنان قربانی 
اشغالگران 

حضور نیروهای آمریکایی در 
افغانستان همچنان قربانی 
می گی��رد چنانکه گزارش 
جدید دفتر س��ازمان ملل 
افغانستان نشان  متحد در 
می دهد در شش ماه نخست 
س��ال جاری می��الدی، بیش از 
۸۰۰ غیرنظامی در حمالت هدفمند در افغانستان 

کشته شده و یا زخمی شده اند.
یونام��ا در بیانی��ه ای عنوان کرد که در ش��ش ماه 
نخس��ت س��ال ۲۰۲۰ می��الدی، ۱۸ م��ورد حمله 
ب��ر رهبران مذهب��ی، ۱۳ مورد حمله ب��ر کارکنان 
درمانی، ۱۱ مورد حمله بر اعضای سیستم قضایی، 
۶ مورد حمله بر فعاالن جامعه  مدنی، ۵ مورد حمله 
بر کارمندان نهادهای غیردولتی و س��ه مورد حمله 

بر خبرنگاران ثبت شده اند.
دفتر س��ازمان ملل متحد در افغانستان تاکید کرده 
ک��ه حمالتی که به صورت هدفمن��د غیرنظامیان را 
هدف قرار می دهن��د، نقض جدی قانون بین المللی 
بشردوس��تانه است و ممکن اس��ت جنایت جنگی 
محسوب ش��ود.در بخش��ی از بیانیه آمده است که 
در سه ماه نخست سال جاری میالدی، شلیک های 
غیرمس��تقیم در جری��ان درگیری ه��ای زمینی در 
مناطقی که غیرنظامیان زندگی می کنند سبب ۲۵ 
درصد تلفات غیرنظامیان ش��ده است. خبر دیگر از 
افغانس��تان آنکه زمیر کابُلوف وزارت خارجه روسیه 
با رد گزارش ادعایی یک روزنامه آمریکایی مبنی بر 
مشوق مالی مسکو برای طالبان جهت هدف گرفتن 
نظامیان آمریکایی، گفت ک��ه هیچ مدرکی در این 
خصوص وجود ندارند.کابلوف در این باره توضیح داد: 
»ما به مدرک نیاز داریم، اما هیچ اثباتی در این باره 
وجود ندارد. این ]گزارش ها[ ادعاها و اتهام زنی های 
بی اساس اس��ت«. خبر دیگر آنکه سنا آمریکا با ۶۰ 
رأی مخال��ف در مقابل ۳۳ رأی موافق، الیحه پایان 
جنگ تقریباً ۲۰ س��اله آمریکا در افغانس��تان را از 
دستورکار خارج کرد.الیحه فوق تحت عنوان »قانون 
افغان« به پنتاگون دستور می داد تا »خروج منظم« 
از افغانس��تان را آغاز کن��د و پاداش دو هزار و ۵۰۰ 

دالری به نظامیان آمریکایی بدهد.

زن  سیاه پوست قربانی 
خشونت پلیس آمریکا

س��اختار  ب��ه  اعتراض ه��ا 
نژادپرست حاکم بر آمریکا 
در حال��ی ادام��ه دارد که 
رس��انه های آمریکا فیلمی 
منتش��ر کرده ان��د که یک 
افس��ر پلی��س در ف��رودگاه 
بین الملل��ی میام��ی را در حال 
هل دادن و بدرفتاری با یک زن سیاه پوس��ت نشان 
می دهد. روزنامه یو اس ای تودی نوشته پلیس میامی 
پس از انتش��ار فیلمی که درگیری این افسر پلیس 
با یک زن سیاه پوس��ت را نش��ان می دهد از کارش 
اخراج شده اس��ت. این زن ۲۱ س��اله که رسانه ها 
هویتش را »ش��ارون آندرس��ون« اعالم کرده اند با 
افس��ر مورد نظر به نام »آنتون��ی رودریگز« درگیر 
شده است. در فیلم منتشر شده آندرسون در حالی 
که به رودریگز نزدیک می ش��ود خطاب به او فریاد 
می زند: »طوری رفتار می کنی انگار سفیدپوس��تی 
در حالی که سیاه پوست هستی« و سپس رودریگز 
با مش��ت به او ضربه می زند. خب��ر دیگر آنکه آمار 
و ارقام شهردار شهر س��یاتل آمریکا نشان می دهد 
ک��ه جرائم در این ش��هر بع��د از تش��کیل منطقه 
س��ازماندهی شده توس��ط معترضان، ۵ برابر شده  
است. وبگاه شبکه خبری »راشا تودی« در حالی از 
افزایش جرائم گزارش شده در شهر سیاتل خبر داده 
که ش��هردار این شهر روز چهارشنبه هفته جاری با 
انتشار دستورالعملی از اداره پلیس سیاتل خواست، 
ای��ن منطقه را که از س��وی معترض��ان خودمختار 
اعالم ش��ده تخلیه کند. در این می��ان طبق نتایج 
جدیدترین نظرس��نجی موسسه »پیو«، اکثر مردم 
آمریکا از نحوه اداره کشورشان ناراضی اند و »دونالد 
ترام��پ« را رئیس جمهوری »ضعیف« یا »افتضاح« 
می دانند.روزنامه انگلیسی »دیلی میل«، نظرسنجی 
پیو ک��ه در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۲ ژوئن انجام گرفته 
اس��ت، نش��ان می دهد که تنها ۱۲ درصد از مردم 
آمریکا از شیوه اداره کشورشان رضایت دارند و ۸۷ 
درصد از آن ناراضی هس��تند. شمار آمریکایی هایی 
که از نحوه اداره کشورشان رضایت دارند با کاهش 
۱۹ درصدی در مقایسه با نظرسنجی ماه آوریل به 

۱۲ درصد رسیده است.

 اعتماد مردم روسیه 
به پوتین 

پسکوف«  »دی��م��ی��ت��ری 
گفت،  کرملین  سخنگوی 
ذات همدلی مردم روسیه 
پرسی  همه  ای��ن  در 
معیاری برای عمق اعتماد 
مردم به »والدیمیر پوتین« 

رئیس جمهور این کشور بود.
پس��کوف گفت: »این قطعاً پیروزی اس��ت. آنچه به 
وقوع پیوس��ت به اصالح یک همه پرسی پیروزمندانه 
درباره اعتماد به پوتین بود«.نتایج همه پرس��ی انجام 
گرفته نش��ان می دهد که اکثریت مردم روس��یه به 
فراه��م آمدن زمین��ه برای تداوم ریاس��ت جمهوری 
»والدیمی��ر پوتین« تا س��ال ۲۰۳۶، »آری« گفتند.

پوتین هم اکنون با تغییر قانون اساس��ی روسیه، حق 
شرکت در دو دوره دیگر از انتخابات ریاست جمهوری 
کش��ورش را به دس��ت خواهد آورد و می تواند برای 
۱۶ سال رئیس جمهور باشد.این همه پرسی که  قرار 
بود ۲۲ آوریل س��ال جاری در روسیه برگزار شود، به 
دلیل ش��یوع ویروس کرونا به تعویق افتاد و از صبح 
روز پنج شنبه، بیست و پنجم ژوئن، به مدت یک هفته 
آغاز ش��د. اتحادیه اروپا و آمریکا ب��ا مداخله در امور 
داخلی روسیه مدعی شدند باید به تخلفات احتمالی 
در همه پرسی اصالحات قانون اساسی در این کشور 
رسیدگی ش��ود.در این میان »قاسم ژامرت تاکایف« 
رئیس جمهور قزاقستان در تماس تلفنی با »والدیمیر 
پوتین« رئیس جمهور روس��یه برگزاری همه پرسی 

تغییر قانون اساسی روسیه را تبریک گفت.
در این میان بولتون مش��اور امنیت ملی سابق کاخ 
س��فید ادعا ک��رده رئیس جمهور آمری��کا عالقه ای 
به ش��نیدن گزارش ه��ای اطالعاتی منف��ی درباره 
روسیه نداشته اس��ت. از سوی دیگر پلوسی رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه ای گفت که 
واش��نگتن باید فورا روسیه را به دلیل اقدام مسکو 
در استخدام طالبان برای کشتن نظامیان آمریکایی، 
تحریم کند. در این میان در ادامه مقابله روس��یه با 
تهدیدات آمریکا فرمانده نیروی هوافضای روس��یه 
اعالم کرد که این کشور در نظر دارد تا سال ۲۰۲۴ 
یک س��امانه فضایی هش��داردهنده درباره حمالت 

موشکی در فضا مستقر و عملیاتی کند.


