
سعودی میلیونها دالر برای قتل شیخ 
زکزاکی هزینه کرد

وکیل رهبر جنبش اسللامی نیجریه گفت که رژیم 
سللعودی میلیونها دالر برای به قتل رساندن شیخ 

»ابراهیم زکزاکی« هزینه کرده است.
»اسحاق آدم اسللحاق« در گفت وگو با خبرگزاری 
»العهللد نیللوز« عراق تصریللح کرد که عربسللتان 
میلیون ها دالر برای از بین بردن جنبش اسللامی 
در نیجریلله هزینه کرده اسللت.وی افزود: »محمدو 
بوهللاری« رئیس  جمهور نیجریلله از جانب آمریکا، 
رژیم صهیونیسللتی و رژیم سللعودی مامور به قتل 
شیخ زکزاکی است. این وکیل تصریح کرد: وضعیت 
سللامتی شیخ زکزاکی بسللیار وخیم است و هیچ 
 کسی اطاعاتی درباره وی ندارد زیرا از سال 2015 

میادی تحت اقامت اجباری قرار دارد.
ارتش نیجریه در سللال 2015 در شهر » زاریا « در 
مراسللم فراهم کردن مقدمات مراسم میاد پیامبر 
گرامی اسللام )ص( دست به کشللتار شیعیان این 
کشللور زد که در اثللر آن صدها مرد و زن و کودک 
به شللهادت رسللیدند و پس از آن شیخ زکزاکی را 
به همراه همسللرش بازداشللت کردند.دفتر شیخ » 
ابراهیم زکزاکی« و همسللرش اول آذرماه جاری در 
صفحه شللخصی خود در شبکه اجتماعی »توئیتر« 
اعام کرد که دادستان کل نیجریه بار دیگر محاکمه 
رهبر شیعیان این کشور را به تاخیر انداخته است.

محاکملله زکزاکللی قرار بود در روزهللای 25 و 2۶ 
ژانویه سللال آینللده میللادی ) 2021 ( به منظور 
اسللتماع اظهللارات شللاهدان عینللی در خصوص 
اتهامللات سللاختگی نسللبت داده شللده بلله رهبر 
شیعیان نیجریه برگزار شللود. دفتر وی اعام کرد: 
به رغللم اینکه دادگاه نیجریه صللوری و غیرقانونی 
است و اتهامات نسبت داده شده علیه شیخ زکزاکی 
ساختگی می باشد، اما به طور مداوم محاکمه وی به 
تاخیر می افتد.پیش از این شماری از مردم نیجریه 
با برگزاری تظاهرات در شللهر »ابوجا« پایتخت این 
کشللور و در دست داشللتن پاکاردهایی، خواستار 

آزادی شیخ زکزاکی و همسرش شده بودند.

نیمچه گزارش

گزارش

آمریکا در حالی با رسللوایی حمات سللایبری به نهادهای 
مهم دولتی مواجه شللده که سللاختار حاکم بر این کشللور 
سعی داد تا این رسوایی را به فرصتی برای کنار زدن ترامپ 
از قدرت و زمینه سللازی برای سیاسللت های نظامی بایدن 

مبدل سازد. 
ترامپ همواره بللر آن بوده تا با ادعای بودجه باالی نظامی 
و ارتش فضایی توانسللته امنیت آمریللکا را تامین نماید در 
حالی که طی هفته های اخیر با حمات گسللترده سایبری 
به نهادهللای دولتی آمریکا عما این ادعا زیر سللوال رفته 
است. این رسللوایی در حالی برای ساختار حاکم بر آمریکا 
رقم خورده اسللت که سللران این کشللور برآننللد تا از این 
رسللوایی به عنوان یک فرصت استفاده کنند و آن اینکه با 
ادعای شللرایط جنگی لزوم برکاری ترامپ و تشکیل دولت 
جدید را ضروری نشللان می دهند و از سوی دیگر زمینه را 
بللرای توجیه بعد جدید نظامی گری آمریکا یعنی در حوزه 
فضایی و سایبری فراهم کنند. یک روزنامه انگلیسی نوشت 
عامان حمله سایبری به نهادهای مختلف آمریکا در طول 
چند ماه اطاعات را با دقت اسللتخراج کرده و ردپای خود 

را پاک کرده اند.
به نوشته روزنامه »گاردین«، گفته می شود در پی حمات 
سللایبری اخیر به نهادهای دولتی آمریکا، ممکن اسللت از 
اسرار هسته ای تا اطاعات مربوط به واکسن کرونا به سرقت 
رفته باشللند.هکرهایی که این حمله را انجام داده اند ماه ها 
زمان داشللته اند با دقت اطاعات را استخراج کنند و حتی 
ردپای خود را به شللکل پیچیده ای پاک کرده اند.نهادهای 
دولتللی مختلف مانند وزارت خزانلله داری و تجارت و ده ها 
واحد خصوصی و دولتی از جمله اهداف این حمله سایبری 
بوده اند که گفته می شللود از ماه مارس )اسفند و فروردین( 

از طریق به روز رسانی نرم افزار تجاری »سوالر ویندز« مورد 
نفللوذ قرار گرفته اند.بیانیه دولت آمریکا نشللان می دهد که 
حتی پنتاگون نیز از این نرم افزار اسللتفاده کرده اسللت اما 
این نهاد از توضیح درباره هک شللدن سیسللتم های آن به 
خاطر »مسللائل امنیتی عملیاتی« طفره رفت. »کریستوفر 
میلللر« سرپرسللت وزارت دفللاع آمریکا روز سه شللنبه در 
مصاحبه ای گفت شللواهدی از درز کردن داده های حساس 
این وزارتخانه وجللود ندارد.منابع خبری گللزارش داده اند 
سازمانی که وظیفه نظارت بر زرادخانه تسلیحات هسته ای 
آمریکا را بر عهده دارد هم جزو نهادهایی اسللت که هکرها 

موفللق به نفوذ به آن شللده اند.این دو نهاد آمریکایی بدون 
اشاره به جزئیات بیشللتر گفته اند فعالیت های مشکوکی را 
در شبکه های متعلق به »کمیسیون فدرال تنظیم مقررات 
انرژی«، آزمایشگاه های هسته ای »سندیا« و »لس آموس« 
و چند نهاد دیگر شناسللایی کرده اند.طبق گزارش روزنامه 
نیویورک تایمز مقام های فدرال هشدار داده اند هکرهایی که 
توانسللته اند نفوذهای عمیقی به سیستم های دولت آمریکا 
انجام دهند از بدافزارها و فنون های دیگری نسبت به آنچه 
در ابتدا تصور می شللده برای پیشبرد این حمات استفاده 

کرده اند.

آمار تکان دهنده کشتار هزار نفر توسط 
پلیس آمریکا 

نتایج یک تحقیقات نشللان می دهد در سال جاری میادی 
پلیس آمریکا تاکنون بیش از هزار نفر را کشته است.

بلله گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسللنیم، بر اسللاس 
تحقیقات گللروه »مپینگ پلیس وایولنللس« پلیس آمریکا 
تا تاریخ هشللتم دسللامبر )18 آذر( 1039 نفر از جمله 21 
فرد زیر 18 سللال را کشته است.بر اساس این تحقیقات در 
سال جاری میادی تنها 17 روز بوده است که پلیس کسی 
را نکشته اسللت.این تحقیقات همچنین نشان می دهد 28 
درصد کسللانی که توسط پلیس کشته شده اند سیاه پوست 
هسللتند این در حالی که سللیاه پوسللتان فقط 13 درصد 
جمعیت آمریکا را شامل می شوند.اکثر قربانیان مرد هستند 
و تنها 40 زن در سللال جاری میادی توسط پلیس آمریکا 
کشته شده اندنتایج یک تحقیقات در آمریکا نشان می دهد، 
کودکان سیاه پوست ۶ برابر بیشتر از همتایان سفید پوست 
خود توسللط پلیس این کشور هدف قرار می گیرند و کشته 
می شللوند.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بر 
اسللاس یک مطالعه تحقیقی که در مجللله »پدیاتریکس« 
منتشر شده، کودکان سیاه پوست زیر 1۶ سال ۶ برابر بیشتر 
از همتایان سفیدپوست خود هدف تیراندازی پلیس آمریکا 
قرار می گیرند.خبر دیگر آنکه ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 
ادامه امتناع خود از پذیرش پیروزی »جو بایدن« در انتخابات 
ریاسللت جمهوری با انتشار پیام هایی توییتری بر بروز تقلب 
تاکید و اعام کرد، از دیوان عالی آمریکا ناامید شللده است.

بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا یک سرخپوسللت بومی 
آمریکا که نماینده ایالللت نیومکزیکو در مجلس نمایندگان 

است را به عنوان وزیر کشور دولت خود انتخاب می کند.

علی تتماج 

روابللط میللان اتیوپی و سللودان طللی روزهللای اخیر با 
تنشللهای بسللیاری همراه شده اسللت چنانکه آبی احمد 
نخسللت وزیر اتیوپی سللفیر سللودان را احضار کرده است. 
در همیللن حال ارتش سللودان، اعام کللرده بود که برای 
مقابله با شبه نظامیان و نیروهای اتیوپیایی، مقادیر زیادی 

تجهیزات نظامی و نیرو به مرز با اتیوپی ارسال کرده است. 
نخست وزیر اتیوپی در پی تعرض ارتش سودان به نیروهای 
ارتش اتیوپی مراتب اعتراض آدیس  آبابا را به سفیر سودان 
اباغ کرده است.این در حالی است که نخست وزیر اتیوپی 
در حسللاب کاربریش در شللبکه توئیتر نوشت : از نزدیک 
تحرکات شللبه نظامیان محلی در مرز اتیوپی با سللودان را 
دنبللال می کنیم. چنین حوادثی بر روابط میان دو کشللور 
تأثیر نخواهد گذاشت زیرا ما همواره از گفت و گو برای حل 
مسللائل فیمابین اسللتفاده می کنیم. این مواضع در میان 
طرفین در حالی مطرح می شود که چندی پیش همزمان 
بللا جنگ داخلی در اتیوپی در منطقه تیگرای، سللودان از 

آزادسازی بخشللی از اراضی تحت اشللغال اتیوپی پس از 
25 سللال خبر داد حال آنکه اکنون این وضعیت به تنش 
میان دو کشللور مبدل شده اسللت. نکته مهم در این روند 
آن اسللت که حضور نظامی سودان در اتیوپی با چراغ سبز 

آمریکا صورت گرفت. 
دولللت ترامپ کلله تاش دارد تا قبل از ترک کاخ سللفید 
برنامه روند سللازش کشللورهای عربی را تکمیل نماید به 
کشللورهایی مانند سللودان و اتیوپی برای ایجاد و توسعه 
روابط با رژیم صهیونیسللتی فشار وارد سللاخته است. در 
همیللن چارچوب نیللز توافقات امنیتللی و اطاعاتی میان 
اتیوپی و رژیم صهیونیسللتی برقرار و حتی بخشی از اتباع 

یهودی اتیوپی راهی سللرزمین های اشغالی شدند. اتیوپی 
سعی داشت با این روابط بتواند منطقه تیگرای را به دست 
آورد. از سوی دیگر سودان نیز با رویکرد به سازش به جای 
لغو تحریم هاد و کمک های اقتصادی، زمین های ادعای اش 
از اتیوپی را باز پس گرفت. این سللازش ها در حالی صورت 
گرفللت که در نهایت آمریکا هر دو کشللور را به حال خود 
رها کرد و نه اتیوپی به تیگرای رسید و نه سودان به اراضی 
ادعایی اشللغالی که نتیجه آن شد که دو کشور در روبروی 
یکدیگر قرار گرفتند. تنش اخیر میان دو کشور را می توان 
نتیجه آن سازشکاری ها دانست که در نهایت هیچ حاصلی 

برای دو کشور نداشته است. 

یادداشت

نشانه های اشتباه محاسباتی 

کوبا در مورد مسائل بنیادین با دولت بایدن مذاکره نمی کند 
میگوئللل دیللاز کانل رئیللس جمهور کوبا ضمللن اعللام آمادگی برای 
مذاکللره با دولت جدید آمریکا تأکید کرد مسللائل بنیادین کوبا بر سللر 
میللز نخواهند بود. دیاز کانل در آخرین جلسلله پارلمان کوبا در سللال 
جاری میادی در خصوص مذاکره با دولت جدید آمریکا گفت: »مشتاق 
هستیم هر مسللئله ای را به بحث بگذاریم«. رئیس جمهور کوبا در ادامه 
تأکیللد کرد: »آنچه حاضر نیسللتم به مذاکره بگذاریللم و در مورد آن کوتاه 
بیاییم انقاب، سوسیالیسم و حق حاکمیت است. این مسائل بنیادین هرگز روی 
میللز نخواهند بود«.بایدن پیش از پیللروزی در انتخابات آمریکا گفته بود آمریکا 
نیازمند سیاسللتی جدید در قبال کوبا اسللت. او وعده داده محدودیت هایی که 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور فعلی آمریکا در خصوص سللفر به کوبا و تبادالت 

مالی اعمال کرده است، را لغو خواهد کرد.

مواضع پوتین درباره مسمومیت ناوالنی 
رئیس جمهور روسیه اعام کرد دولت او نیازی به مسموم کردن مخالف 
سیاسللی خود نداشته اسللت. والدیمیر پوتین در کنفراس خبری ویژه 
پایان سللال میادی جاری اعام کرد: اگر ما در مسللمومیت الکسللی 
ناوالنی دست داشتیم، او اکنون زنده نبود. رئیس جمهور روسیه یادآور 
شللد او تحت حمایت سرویس اطاعات آمریکا است، اگر چنین باشد ما 
باید او را همیشه زیرنظر داشته باشیم.پوتین در ادامه افزود: واقعا چه نیازی 
به مسللموم کردن او داریم؟ اگر سللرویس اطاعاتی ما می خواست او را بکشد، او 
اکنون زنده نبود. شللهریور سال جاری الکسللاندر ناوالنی در یک پرواز داخلی در 
سیبری بیمار شد و به کما رفت؛ او در همان شرایط با هواپیما به بیمارستانی در 
برلین منتقل شد. روسللیه بار ها تاکید کرده که اظهارات خصمانه متعددی علیه 

روسیه در پرونده ناوالنی مطرح شده است.

هزینه مهمانی های سیاسی کار دست آبه داد
نخست وزیر سابق ژاپن به دلیل پرداخت هزینه مهمانی های سیاسی از 
بودجه دولت و عدم گزارش این هزینه کردها مورد بازخواست قرار گرفته 
است. شبکه تلویزیونی آساهی ژاپن گزارش داد که دادستان های توکیو 
»شللینزو آبلله« را در ارتباط با اتهاماتی مثللل پرداخت پول مهمانیهای 
شللبانه از حساب دولت مورد بازخواست کرد.  دادستانهای توکیو شینزو 
آبلله را متهللم کرده اند که از بودجه دولتی برای تامین مخارج شللام محافل 
سیاسللی خود استفاده کرده اسللت. این پرونده ممکن است »یوشیهیده سوگا« 
نخست وزیر فعلی ژاپن که دست راست شینزو آبه در زمان نخست وزیری بود و 
از آبه در پارلمان این کشللور دفاع کرده بود را هم تحت تاثیر قرار بدهد.  شینزو 
آبه اعام کرد که قصد دارد بعد از تکمیل تحقیقات دادستانی برای توضیح درباره 

این اتهامات به پارلمان برود.

 لبنان: انجمن وکای جنبش حزب اهلل از »اشرف 
ریفللی« وزیر سللابق دادگسللتری به اتهللام اینکه 
مسللؤولیت انفجار بندر بیروت را بر عهده حزب اهلل 
اعام کرده بود، شللکایت کرد.از دیگر اتهاماتی که 
در این شللکایت علیه ریفی مطرح شللد، تحریک، 
تهمللت و افتللرا، دامن زدن بلله اختافات مذهبی، 
تهدیللد صلللح مدنی، تضعیللف احساسللات ملی و 

تحریک کردن گروه ها علیه یکدیگر است.

 ژاپن: دولت ژاپن به منظور تقویت توان کشللور 
بللرای مقابللله با »تهدیللدات خارجی«، بلله دنبال 
سللرمایه گذاری بللرای سللاخت موشللک دوربرد و 
افزایش بودجه نظامی است.رسللانه های ژاپنی خبر 
دادنللد که دولت برای تقویت تللوان نیروی دریایی 
و تضمین توان دفاعی این کشللور، با تقویت بودجه 

نظامی موافقت کرد.

 عربستان: وزارت امور اسامی عربستان سعودی، 
دسللتور به برکنللاری 100 خطیللب و امام جماعت 
مساجد به جرم عدم همراهی با تروریستی خواندن 
»اخوان المسلمین«، داد.به نوشته وبسایت »مستقبل 
بللا ظلم« یک منبللع دولتی در این بللاره گفت که 
وزارت امور اسامی عربستان سعودی با هیچ فردی 

که بر خاف توصیه ها عمل کند، تعارف ندارد.

 چی�ن: وزارت خارجه چین بللا تاکید ُمصرانه به 
آمریکا برای پایان دادن به سللرکوب شللرکت های 
خارجی، گفت پکن از حقوق مشللروع شرکت های 
خود دفاع می کند.»وانگ ِون بین« سخنگوی وزارت 
خارجلله چین در نشسللت خبری روزانلله بار دیگر 
درخواسللت پکن از آمریکا برای توقف »سللرکوب 

ناعادالنه« شرکت های چینی را تکرار کرد.

 ترکی�ه: پومپئو وزیللر خارجه ایللاالت متحده در 
تمللاس با همتای ترکیه ای خود، خرید سللامانه های 
پدافندی از روسللیه را باعث بلله خطر افتادن امنیت 
خدملله و تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه توصیف 
کرد.پومپئللو بلله چاووش اوغلو گفت کلله خرید این 
سامانه توسط ترکیه، امنیت خدمه و تجهیزات نظامی 
آمریکا را به خطر انداخته و اجازه دسترسی روسیه به 

نیروهای مسلح و صنایع دفاعی ترکیه را می دهد.

دولتمردان آمریکا برای تبدیل رسوایی ناتوانی در برابر حمالت سایبری به فرصت تقال می کنند
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قطع آب الحسکه جنایت 
جنگی است

نماینده دائمی سوریه در دفتر سازمان ملل در ژنو، 
قطع آب آشامیدنی الحسکه و مناطق اطراف آن از 

سوی ترکیه را جنایت جنگی توصیف کرد.
»حسللام الدین آال« نماینده دائمی سللوریه در دفتر 
سازمان ملل متحد در ژنو طی سخنانی اظهار داشت: 
قطع آب آشامیدنی الحسکه و مناطق اطراف آن توسط 
ترکیه و شبه نظامیان وابسته به آن یک جنایت جنگی 
اسللت و نقض قوانین بین المللی به شللمار می رود.

وی با بیان این مطلب افزود: نیروهای ترکیه بار دیگر 
ایستگاه پمپاژ آب »علوک« که منبع اصلی تامین آب 
آشامیدنی بیش از یک میلیون نفر در شهر حسکه و 
مناطق اطراف آن به شمار می رود را از 30 نوامبر )10 
آذر( قطع کرده اند و این شهر همچنان از فقدان آب 
آشامیدنی رنج می برد.حسام الدین آال اظهار داشت: 
این اقدام ترکیه در چارچوب روشهای هدفمند ترکیه 
بللا هدف اخراج شللهروندان سللوری از مناطق تحت 
اشللغال خود است تا از این طریق تغییرات جمعیتی 
متناسب با اهداف توسعه طلبانه و استعماری خود را 
بدون در نظر گرفتن نیازهای بشردوستانه ساکنان آن 
اعمال کند. هزاران نفر از شللهروندان استان الحسکه 
در شللمال شرق سللوریه با برپایی تظاهرات به تداوم 
اشللغالگری و جرایم ترکیه در خاک سوریه اعتراض 
کردند.شرکت کنندگان در این تجمع، مخالفت قاطع 
خود را با اشللغالگری نظامیان ترکیلله اعام کردند و 
گفتند که ترکیه با مسللدود کردن شبکه آب رسانی 
به شهر الحسکه به دنبال اجرای نقشه های پلید خود 
در منطقه به قیمت رنج و سختی یک میلیون نفر از 

ساکنان الحسکه و حومه آن است.

هشدار علمای بحرین به 
پیامد های روند سازش

دربیانیه علمای بحرین تاکید شللده است، ادامه این 
روند به افزایش تفرقه در جهان اسام؛ قدرت گرفتن 
دشللمنان و غارت ثروت امت اسللامی منجر خواهد 
شللد. علمای بحرین ضمن تجدید پیمان با شهدای 
این کشللور، تاکید کردند عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی مؤید جدایی حکومت ها در کشور های 
اسللامی از خواسللته های ملت هاسللت و خطر این 
جدایی هم قدرت گرفتن دشمنان برای به غارت بردن 
ثروت امت اسامی و تهدید منافع ملت های عربی و 
اسامی اسللت.علمای بحرین افزودند »همچنان به 
گام برداشللتن در مسیر شللهدا تا تحقق مطالبات به 
حق سیاسی و استیفای حقوق سلب شده ملت ادامه 
خواهیم داد. علمای مخلص ما از جمله کسانی هستند 
که بیش از همگان به این آرمان ثابت و سرنوشت ساز 
تمایل دارند.«الزم به ذکر اسللت وزیر آموزش عالی و 
منابع آب رژیم صهیونیسللتی در واکنش به اظهارات 
وزیر جنگ این رژیم درباره قدس اشللغالی گفت که 
در این شللهر جایی برای پایتخت فلسللطین وجود 
ندارد.امللارات عربی متحده برای خرید جنگنده های 
اف-35 پیشنهاد کرده است که خلبان های اسرائیلی 
این جنگنده ها را هدایت کنند و ناظر بر اسللتفاده از 
آن باشند.منابع فلسللطینی خبر دادند که عده ای از 
تظاهرات کننللدگان در درگیللری بللا نیروهای رژیم 
صهیونیسللتی یک کوادکوپتر را سرنگون کرده اند.از 
سللوی دیگر صدها معترض با تجمللع در برابر منزل 
»بنی گانتس« وزیر جنگ و نخسللت وزیر چرخشی 
بعدی رژیم صهیونیسللتی از او خواستند تا به تمدید 

دوره نخست وزیری بنیامین نتانیاهو کمک نکند.

افغانستان نیازمند به 
کمک های بشردوستانه

حضور 19 سللاله اشللغالگران زمینه سللاز وخامت 
اوضاع در افغانسللتان شده اسللت چنانکه یک نهاد 
بین الملی اعام کرد افغانستان پس از یمن دومین 
کشللوری اسللت که به کمک های بشردوستانه نیاز 

فوری دارد.
کمیتلله بین المللی نجللات در گللزارش جدید خود 
افغانستان را یکی از کشللورهایی اعام کرد که نیاز 
فوری به موارد بشردوستانه دارد. این در حالی است 
کلله این کشللور همزمان با ویللروس کرونا، جنگ و 
تغیللرات اقلیمی مبللارزه می کند.کمیته بین المللی 
نجات که فهرست نیازهای بشردوستانه را دو روز قبل 
منتشر کرده،اعام کرد که همه نیازهای بشردوستانه 

در سال 2021 میادی فراموش شده اند.
بر اسللاس این گزارش یمن نخستین کشوری است 
که با معرض خطر فاجعه انسللانی رو به رو است و 
بعد از یمن افغانستان، سوریه، جمهوری دموکراتیک 
کنگو و اتیوپی قرار دارند.در این گزارش آمده است 
که تدابیر بهداشتی برای مهار ویروس کرونا بر زنان 
نیز فشللار وارد کرده و در حالیکه آنان با از دسللت 
دادن فرصت ها برای دسترسللی به آموزش و موارد 
بهداشللتی رو به رو هسللتند.این کمیته همچنین 
افزود که تغیللرات اقلیمی نیز مللوارد اضطراری را 
در سراسللر جهان افزایللش داده اند.دیوید میلیبند، 
رییللس کمیتلله بین المللللی نجللات، در این مورد 
گفت: ” سللال 2020 به عنوان یک سال آشفته در 
تاریخ پایان خواهد یافت، اما سللال آینده ما یاد آور 
خواهیم شد که چگونه می توانیم به آسیب پذیران 

کمک کنیم.«

نژادپرستی پلیس انگلیس 
علیه سیاه پوستان 

یک گزارش رسللمی نشللان می دهد احتمال توسل 
پلیس انگلیس به زور در برابر مظنونان سیاه پوسللت 
5 برابللر احتمال توسللل بلله آن در برابللر مظنونان 
سفیدپوست اسللت. »یاهونیوز« به استناد آمارهای 
وزارت کشور انگلیس که به بررسی توسل پلیس این 
کشللور به زور در بازه زمانی مارس 2019 تا مارس 

2020 پرداخته این موضوع را گزارش داده است.
در ایللن گزارش آمده اسللت: »در انگلسللتان و ولز، 
توسللل به تاکتیک های زور، از زدن دست بند گرفته 
تا استفاده از باتون و اسلحه علیه افرادی از گروه های 
قومیتی سیاه پوسللت پنج برابر بیشللتر از گروه های 
سفید پوسللت اسللت.«این آمارها البته به استثنای 
پلیس لندن هستند. یاهونیوز نوشته با توجه به آنکه 
پلیس این شللهر بزرگ تر از شهرها دیگر است و در 
این شهر شمار سیاه پوست ها، آسیایی تبارها و سایر 
گروه های قومیتی بیشللتر اسللت آمارهای این شهر 
جداگانه محاسبه شللده اند تا در داده های مربوط به 

شهرهای دیگر خطاهای آماری ایجاد نکنند.
این داده ها نشان می دهند از مارس 2019 تا مارس 
سال جاری میادی افسران پلیس در 492000 مورد 
به خشونت متوسل شده اند. این رقم یک سال قبل تر 
428000 مورد بوده اسللت.خبر دیگر آنکه صندوق 
کودکان سللازمان ملل )یونیسف( برای نخستین بار 
به هزار و 800 خانوار آسللیب دیده از بحران شیوع 
کرونللا در انگلیس کمک های مالی اعطا کرد؛ امری 
که دولت بریتانیا را به دلیل غفلت از آسیب دیدگان 
بحران کرونا به خصوص کودکان دچار سوء تغذیه، با 

انتقادات شدیدی مواجه ساخته است.


