
فرامرز اصغری 

طی روزهای اخیر اتهامات انگلیس علیه روسیه شدت گرفته 
است چنانکه دومینیک راب، وزیر امور خارجه انگلیس، روز 
پنجش��نبه ادعا کرد که روس��یه تالش ک��رده تا در نتیجه 
نتای��ج انتخابات پارلم��ان بریتانیا تاثیر گذاش��ته و فعاالنه 
اس��ناد دولتی خاصی را به طور غیرقانونی بدس��ت آورده و 

آنها در دسترس قرار داده است. در همین حال رسانه های 
انگلیس��ی دیروز ادعا کردند که بر اس��اس یک تحقیق ۱۸ 
ماهه از س��وی کمیته امنیت و اطالعات پارلمان انگلیس، 
روس��یه ممکن است در دو مس��اله همه پرسی بریگزیت و 
استقالل اسکاتلند دخالت کرده باشد. این اتهامات در حالی 
از س��وی روس��یه رد شده است که این س��وال مطرح می 
شود که دلیل رویکرد تقابلی انگلیس علیه روسیه چیست؟ 
بخشی از این رویکرد را در تحوالت داخلی انگلیس می توان 
یاف��ت آنجا که دول��ت در مقابله با کرونا نات��وان بوده و به 
دنبال راهی برای انحراف افکار عمومی به مسائل حاشیه ای 

است. از سوی دیگر تظاهرات ضد نژادپرستی این کشور را 
نیز فرا گرفته که دامنه آن به سرنگون کردن مجسمه های 
س��ران نژادپرست انگلیس همچون چرچیل و تاچر رسیده 
است. این سناریو مطرح است که انگلیس با دشمن سازی 
خارجی نظیر ادعاها علیه چین و روس��یه به دنبال توجیه 
فضای امنیتی و س��رکوب اعتراضات و نیز دش��من سازی 
بیرونی برای کاهش اعتراضات داخلی است. نکته دیگر آنکه 
سیاست های انگلیس معموال با سیاست های آمریکا همسو 
اس��ت و این رفتار لندن علیه روسیه را می توان همراهی با 
واش��نگتن و ترامپ دانست که برای کسب آرای انتخاباتی 

سیاست چین هراسی و روسیه هراسی را در پیش گرفته اند 
و انگلی��س مکمل این نقش را ایفا می کند. ایجاد هراس از 
روس��یه در حالی که انگلیس ب��ه دلیل بحران داخلی توان 
ایفای نقش جهانی را ندارد از ابعاد این سیاس��ت می تواند 
باش��د بویژه اینکه بس��یاری از کش��ورهای اروپایی نیز به 
احیای روابط با روس��یه گرایش یافته اند. به هر تقدیر رفتار 
انگلیس علیه روسیه را می توان برگرفته از مشکالت داخلی 
این کش��ور دانس��ت که با سیاس��ت تهدید و هوچی گری 
جهانی به دنبال حاش��یه کردن این بحران ها و تاثیرگذاری 

بر نظام جهانی است. 

یادداشت

گزارش

به رغم آنکه س��رکوب تنها گزینه سران آمریکا به مطالبات 
مردمی شده اس��ت، دیروز ده ها هزار کارگر در اعتراض به 
نژادپرستی سیس��تماتیک و نابرابری اقتصادی، در بیش از 

20 شهر آمریکا دست از کار کشیدند.
س��ازمان دهندگان اعتصاب ملی کارگران گفتند ده ها هزار 
نفر در بیش از بیست شهر آمریکا در اعتراض به نژادپرستی 
سیس��تماتیک و نابرابری اقتصادی که در دوران همه گیری 

کرونا تشدید شده، دست از کار کشیدند.
این حرکت »اعتصاب برای زندگی سیاه پوستان« نام گذاری 
ش��ده و اتحادیه ه��ای کارگری همراه س��ازمان های عدالت 
اجتماعی و نژادی از نیویورک تا لس آنجلس در یک س��ری 
اقدامات برنامه ریزی ش��ده شرکت کردند. سازمان دهندگان 

ای��ن اعتصاب گفته ان��د که از آن جا که توق��ف کار در کل 
روز ممکن نیست، ش��رکت کنندگان در ساعت ناهار تجمع 
خواهند کرد یا دقایقی را در بزرگداشت جان سیاه پوستان از 
دست رفته بر اثر خشونت پلیس، سکوت خواهند کرد.»اش-

لی هندرس��ون« یکی از س��ازمان دهندگان و عضو ائتالفی 
که در کنار بیش از ۱۵0 س��ازمان دیگ��ر جنبش »زندگی 
سیاه پوس��تان با ارزش است« را تشکیل می دهند، گفت: ما 
کش��وری را می سازیم که در آن زندگی سیاه پوستان در هر 

جنبه اجتماع با ارزش است—از جمله در محل کار.
در میان اعتصاب کنندگان، کارگران ضروری مثل کارمندان 
خانه های سالمندان، نگهبانها، پیک ها، کارکنان غذاخوری ها 
و فرودگاه ها هم حضور داش��تند.اعتصاب کنندگان خواستار 

اقدام س��ریع ش��رکت ها و دولت برای مقابله با نژاد پرستی 
سیتماتیک و نابرابری اقتصادی که مانع فعالیت و پیشرفت 
ش��غلی بس��یاری از سیاه پوس��تان و التین تبارها می شود، 
شدند.ش��رکت کنندگان در اعتصاب از س��ران شرکت ها و 
مقامات منتخب دولت خواهند خواست که از قدرت اجرایی 
و قانون گذاری خود برای تضمین این مسئله استفاده کنند 
که مردم از همه نژادها می توانند پیشرفت کنند. این تقاضا 
شامل افزایش حقوق و اجازه دادن به کارگرها برای تشکیل 
اتحادیه به منظور باز ش��دن دستش��ان برای مذاکره بهتر 
در خصوص مراقبت های بهداش��تی، مرخصی و حمایت از 
کودکانش��ان خواهد ب��ود.در منهتن کارگ��ران بیرون هتل 
بین الملل��ی ترامپ تجمع کرده و خواس��تار تایید و امضای 

قان��ون حمایت از کارگران، HEROES، از س��وی ترامپ 
ش��دند.  از س��وی دیگر بیش از ۱200 دانشمند آمریکایی 
در نام��ه اعتراض��ی سرگش��اده به کاخ س��فید خواس��تار 
تصمیم گی��ری دول��ت بر اس��اس اصول علم��ی و پرهیز از 
اتهام زنی علیه دانشمندان ش��دند.این دانشمندان با اشاره 
به این ک��ه صنف آن ها همواره در طول تاریخ آمریکا تالش 
کرده به سیاس��ت زدگی کشیده نش��ود، »اتهام افکنی علیه 
کارشناس��ان علمی« توسط »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا را به نقد کش��یدند. الزم به ذکر است یافته های یک 
تحقیق جدید نش��ان داده آمار تلف��ات کودکان و نوجوانان 
سیاه پوس��ت بعد از جراحی های معمول بس��یار بیش��تر از 

کودکان و نوجوانان سفیدپوست است.

اتهام زنی انگلیسی
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بحران  کرونا گریبان گیر ارتش آمریکا
»رابرت آبرامز« در بیانیه اخیر خود از ش��دت ش��یوع ویروس کرونا در 

میان سربازان آمریکایی مستقر در کره جنوبی ابراز نگرانی کرد.
»رابرت آبرامز« فرمانده نیرو های آمریکایی مستقر در کره جنوبی شیوع 
ویروس کرونا در میان سربازان این کشور را »بسیار جدی و خطرناک« 
خواند و اعالم کرد: »تاکنون ۹۸ درصد از نیرو هایمان کرونا گرفته اند«. او 
گفت از تمامی سربازانی که وارد پایگاه آمریکا در کره جنوبی شده اند تست 
گرفته ش��ده و دو هفته در قرنطینه هس��تند بنابرای��ن عملکردی »موثر« اتخاذ 
شده اس��ت.او در پایان از اقدام برای جلوگیری از کمترین تماس میان سربازان 
جدیدالورود و ش��هروندان کره جنوبی نیز س��خن گفت. بحران در ارتش آمریکا 
چنان است که حتی برخی از ناظران نظامی  انفجار ناوهای آمریکایی اقدامی از 

درون ارتش این کشور ارزیابی کرده اند.  

هم حزبی های نتانیاهو به دنبال برکناری او 
ب��ا افزای��ش نارضایت��ی از عملک��رد نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی، 
هم حزبی های او هم به فکر برکناری او از ریاست حزب لیکود افتاده اند. 
پایگاه صهیونیس��تی »عاروتص ش��وع« اطالعاتی را بدس��ت آورده که 
خب��ر از مخالف��ت اعضای کنونی و پیش��ین حزب  حاک��م لیکود رژیم 
صهیونس��تی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم، می دهد و بیانگر 
خواس��ت برکناری او از سوی این مقامات است.با افزایش نارضایتی در رژیم 
صهیونیس��تی از عملکرد نتانیاهو و تظاهرات گس��ترده ای که در مناطق اشغالی 
ش��کل گرفته اس��ت، اکنون حزب لیکود به فکر برکناری او از ریاس��ت حزبشان 
هستند. خبر دیگر از اعتراضات به نتانیاهو آنکه، پرستاران در فلسطین اشغالی با 
اعتصاب سراس��ری، به کمبود نیرو و همچنین وضعیت دشوار کادر درمان در پی 

انفعال کابینه تل آویو در مقابله با همه گیری ویروس کرونا، اعتراض کردند.

انتقال شاه سعودی به بیمارستان 
رس��انه های عربستان سعودی به نقل از دربار سعودی، از انتقال شاه این 
کشور به بیمارستان خبر دادند. منابع خبری در عربستان سعودی، دیروز 
از انتقال س��لمان بن عبدالعزیز آل سعود شاه این کشور به بیمارستان 
خب��ر دادند. وبگاه خبری روزنامه عکاظ نوش��ت: دیوان س��لطنتی این 
بیانیه را منتش��ر کرد؛ خادم الحرمین الش��ریفین س��لمان بن عبدالعزیز 
آل س��عود... دیروز 2۹ ذی القعده ۱۴۴۱ مصادف با 20 جوالی 2020 برای 
اجرای شماری از معاینات به دلیل التهاب در کیسه صفرا، به بیمارستان تخصصی 
ملک فیصل ریاض منتقل شد. سلمان بن عبدالعزیز پسر بیست وپنجم عبدالعزیز 
)بنیانگذار پادش��اهی سعودی( هفتمین شاه کشورش است که از سال 20۱۵ به 
قدرت رس��ید. بسیاری از تالش سلمان برای به قدرت رساندن محمد بن سلمان 

خبر می دهند که نوعی انحصار طالبی قدرت است. 

به رغم سرکوب  گری نیروهای امنیتی صورت گرفت

اعتصاب هزاران آمریکایی در اعتراض به تبعیض نژادی 

 عراق: س��خنگوی ائتالف دول��ه القانون عراق به 
نخس��ت وزیر این کش��ور یادآوری ک��رد که پرونده 
تروریست های س��عودی زندانی در عراق خط قرمز 
و غیرقابل سازش اس��ت.ائتالف »دولة القانون« به 
ریاست »نوری المالکی« در آستانه سفر »مصطفی 
الکاظمی« نخس��ت وزیر عراق به عربستان سعودی 
از وی خواس��ت تا درباره پرونده خارج شدن عناصر 
س��عودی ش��رکت کننده در حمالت تروریستی در 

عراق سازش نکند.

 س�وریه:  ش��ماری از افراد سرشناس و ساکنان 
اس��تان دیرالزور در ش��رق س��وریه، بیانی��ه ای در 
محکومیت تجاوزات ش��به نظامیان ُکرد موس��وم به 
»نیروه��ای دموکراتی��ک س��وریه« -تحت الحمایه 
آمریکا- صادر کردند. ساکنان دیرالزور همچنین از 
جامعه بین الملل و نهادهای حقوق بشری خواستند 
که وارد عمل شده و به مسئولیت خود برای حمایت 

از غیر نظامیان عمل کنند.

 لبنان: »دورتی ش��یا« سفیر آمریکا در لبنان در 
گفت وگو با وبگاه لبنانی »مصدر دبلوماسی« مدعی 
ش��د، آمریکا دنبال »محروم ک��ردن ملت لبنان از 
دالر ی��ا کمک« نیس��ت.وی ادعا کرد: م��ا لبنان را 
محاص��ره نمی کنی��م؛ همانطور که قب��ال گفتم ما 
می خواهیم بخشی از راه حل باشیم، دولت لبنان را 
به انجام اصالحات ضروری تشویق می کنیم و گاهی 

متاسفانه این اتفاق به شیوه منفی رخ می دهد.
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