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 تالش سعودی    ها برای گسترش وهابیت در افغانستان
در حالی که برخی علمای افغانستان از شیوع افراطی گری در این کشور 
ابراز نگرانی می کنند، عربستان در گامی جدید برای گسترش وهابیت 
از ساخت ۱۰۰ مدرسه دینی در افغانستان خبر داد. به گزارش تسنیم، 
جسیم محمدالخادی، سفیر عربستان در کابل در دیدار با »فضل هادی 
مسلم یار « رئیس سنای افغانستان گفت که سعودی در نظر دارد احداث 
دانشگاه بین الملل اسالمی در والیت ننگرهار را آغاز کند و ساخت۱۰۰ 
مدرسه دینی دیگر را نیز در افغانستان کلید بزند. سنای افغانستان در 
بیانیه ای به نقل از سفیر عربستان نوشت: پادشاه عربستان سعودی هزینه 
35 برنامه توسعه ای و تأسیس     ۱۰۰ مدرس��ه دینی را برای افغانستان 
منظور کرده است و به زودی کار عملی ایجاد دانشگاه بین المللی اسالمی 
افغانستان را در والیت ننگرهار نیز آغاز خواهد کرد. عربستان در حالی 
والیت ننگرهار را برای ساخت این دانشگاه تعیین کرده بود که این والیت 
مهم  ترین پایگاه گروه تروریستی داعش در افغانستان به شمار می رود و 
سعودی های برای ساخت این دانشگاه بودجه 5۰۰میلیون دالری در نظر 
گرفته اند. چندی پیش نیز سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افغانستان 
از توافق با عربستان برای تحویل 99 هزار جلد کتاب آموزشی و تجهیزات 

برای کالس های درسی خبر داده بود. 
-----------------------------------------------------

  اعمال تغییرات کرونایی در ساختار دولت امارات
حاکم دوبی به عنوان نخست وزیر امارات از اعمال تغییرات در ساختار 
دولت این کشور به دلیل بحران مالی این کشور درپی شیوع کرونا خبر 
داد. به نوشته روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، محمد بن راشد آل 
مکتوم، در توئیتر نوش��ت: ۱3 مه از قصدمان برای بازنگری در ساختار 
دولت خبر دادیم و وعده انجام تغییرات و ادغام وزارتخانه     ها و نهادهای 
دولت برای تشکیل دولتی متناسب با مش��کالت و تغییرات را دادیم. 
۲۴ ژوئن، بانک دولتی NBD ام��ارات اعالم کرد که ب��ه دلیل بحران 
اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، برخی از مشاغل را کاهش می دهد. این 
بانک همچنین تأکید کرد: تحوالتی که اخیراً رخ داده، پیامدهای قابل 
توجهی در بخش های اقتصادی مختلف کشور، از جمله بخش خدمات 

مالی داشته است که این امر مستلزم ایجاد تغییرات است. 
-----------------------------------------------------
  انتقاد ش�دید چین از واکنش کانادا ب�ه »قانون امنیت ملی 

هنگ کنگ«
اقدام کان��ادا در تعلیق پیمان خ��ود با هنگ کنگ در زمینه اس��ترداد 
مجرمان و همچنین توقف صادرات تجهیزات نظامی »حساس « به این 
منطقه، با اعتراض شدید چین مواجه شد. سفارت چین در اتاوا، اعتراض 
کانادا به قانون امنیت ملی هنگ کن��گ را دخالت در امور داخلی خود 
توصیف کرده و به شدت از اقدامات این کش��ور انتقاد کرد. به گزارش 
خبرگزاری رویترز  سفارتخانه چین در اتاوا با صدور بیانیه ای گفت قانون 
امنیت ملی هنگ کنگ، امنیت را در این منطقه حفظ می کند اما دولت 
کانادا با این اقداماتش، شدیداً در امور داخلی چین دخالت کرده است. 
در این بیانیه آمده است: »برخی کشورهای غربی از جمله کانادا، به بهانه 
حقوق بشر، در امور هنگ کنگ دخالت کرده اند که قوانین بین المللی و 
استانداردهای روابط بین المللی را به شدت نقض کرده است«. کانادا روز 
     شنبه در اعتراض به تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ، پیمان خود 
با این منطقه در زمینه استرداد مجرمان را تعلیق و همچنین صادرات 

تجهیزات نظامی »حساس « به هنگ کنگ را متوقف کرد. 

اعتراضات گسترده در فلسطین اشغالی
برای استعفای نتانیاهو

ش�کاف   ها  در کابین�ه نتانیاه�و ب�ه داخ�ل خیابان   ه�ا در 
س�رزمین های اش�غالی کش�یده ش�ده و در ادامه تظاهرات های 
گس�ترده در تل آوی�و علی�ه فس�اد دولت�ی بنیامی�ن نتانیاهو، 
ای�ن هفت�ه نی�ز تع�داد زی�ادی از س�اکنان ش�هرهای مختلف 
در فلس�طین اش�غالی خواس�تار اس�تعفای نتانیاه�و ش�دند. 
به گزارش »هاآرتص«، هزاران نفر از ساکنان شهرهای مختلف فلسطین 
اشغالی از جمله تل آویو و قدس اشغالی، روز     شنبه به خیابان    ها و معابر 
اصلی آمدند و ضمن درخواس��ت برای اس��تعفای نتانیاهو، نسبت به 
پرونده های فس��اد دولتی وی اعت��راض کردند. دیگر م��وارد اعتراض 
تظاهرات کنندگان، بی کفایتی کابینه نتانیاهو در مقابله با شیوع ویروس 
کرونا، بهبود بحران اقتصادی متعاقب این همه گیری و همچنین طرح 
وی برای اش��غال 3۰ درصدی اراضی خصوصی فلسطینیان در کرانه 
باختری بود. سازمان دهندگان این اعتراضات در بیانیه ای اعالم کردند: 
»هفته قبل، ما در معرض آس��یب های جدی ق��رار گرفتیم که نتیجه 
نشستن یک مجرم متهم در صندلی نخس��ت وزیری است. ما مخالف 
کابینه ای هستیم که نتانیاهو قصد دارد با حکومت بر آن، از محاکمه فرار 
کند«. به نوشته هاآرتص، تظاهرات علیه نتانیاهو در فلسطین اشغالی 
در هفته های اخیر افزایش یافته و نزدیک به ۲ هزار نفر در ش��هرهای 
تل آویو و قدس اشغالی دس��ت به اعتراض زدند. تظاهرات کنندگان با 
حمل پالکارد   هایی با نوش��ته ُجرم وزیر )Crime Minister( به جای 
کلم��ه نخس��ت وزیر ) Prime Minister(  به اتهامات فس��اد نتانیاهو 
اعتراض کرده و خواس��تار آزادی معترضان بازداشتی شدند. به دنبال 
کش��مکش های اخیر بین نتانیاهو و بنی گانتس بر سر مسائلی چون 
بودجه و طرح الحاق و تهدید اخیر نتانیاهو به انحالل دولت، تلویزیون 
رژیم صهیونیس��تی به تش��دید اختالفات در دولت ائتالفی و احتمال 
برگزاری انتخابات جدید اذعان کرد. ش��بکه ۱۲ تلویزیون اس��رائیل 
گزارش کرد که تناقض در اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و بنی 
گانتس، رهبر حزب » آبی سفید « و وزیر جنگ این رژیم درباره مسئله 
الحاق بخش    هایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی و زمان اجرای این 
طرح، بیانگر اوج اختالفات در دولت اس��ت. ش��بکه ۱۲ اسرائیل گفته 
که فرصت    هایی برای تش��کیل ائتالف دولتی جدید و رفتن به سمت 
برگزاری انتخابات دیگری وجود دارد. طبق این گزارش، اختالفات در 
دولت پیرامون انتقال اختیارات مقابله با شیوع کرونا به وزارت جنگ و 
همچنین بودجه دولت است. بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
روز یک   شنبه در واکنش به بحث   هایی که درباره اختالف او منتشر شده، 
گفت که برگزاری انتخابات زودهنگام برای اسرائیل در شرایط کنونی، 
مسئله ای غیرمسئوالنه و بس��یار بد اس��ت ولی از آن هراس ندارد. به 
گزارش ایسنا، به نقل از اورشلیم پست، بنی گانتس عنوان کرد: من به 
دولت )به رهبری بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل( ملحق شدم 
تا از برگزاری انتخابات چهارم جلوگیری کنم وگرنه هراسی از انتخابات 
چهارم ندارم چراکه س��ه بار عماًل وارد انتخابات شده ام، اما بر این باور 

هستم که باید در این مرحله اسرائیل از انتخابات جدید دور شود. 

واکنش تل آويو  به حادثه نطنز
 کارهای ما بهتر است ناگفته بماند

وزیر خارجه رژیم صهیونیستي، در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره 
انفجار اخیر در تأسیسات هسته ای نطنز در ایران، دخالت تل آویو  در 
این حادثه را تأیید نکرد اما گفت » ما کار   هایی می کنیم که بهتر است 
ناگفته بماند.«  همزمان بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستي 
درباره انفجار   ها و آتش س�وزی های اخیر ایران گفته اس�ت که هر 
اتفاق مشکوکی که در ایران می افتد » لزوماً « کار اسرائیل نیست. 
گابی اشکنازی، وزیر جنگ اسرائیل روز یک   شنبه در مصاحبه با رادیو 
ارتش، در پاسخ به س��ؤالی درباره مداخله اس��رائیل در اتفاقات اخیر 
آتش سوزی در سایت اتمی ایران گفت که » نمی توانم دخالت اسرائیل 

در این حادثه یا حوادث دیگر را تأیید یا رد کنم.« 
اش��کناری افزود: ما سیاس��ت طوالنی م��دت را در دوره های مختلف 
داش��ته ایم تا به ایران اجازه ندهیم توانایی های هسته ای داشته باشد. 
رژیم )ایران( با چنین توانایی    هایی تهدید موجودیتی علیه اس��رائیل 
است و نمی توانیم اجازه دهیم در مرزهای شمالی ما خود را تثبیت کند. 
بنابراین ما اقداماتی را انجام می دهیم که بهتر است درباره آنها صحبت 
نشود.  از س��وی دیگر بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل درباره انفجار در 
تأسیسات هسته ای نطنز به رادیو اسرائیل گفت » این سیستم    ها پیچیده 
هستند و بازدارنده    هایی با ایمنی باال دارند. من مطمئن نیستم که آنها 

)ایرانی ها( همیشه بدانند که چطور باید از آنها نگهداری کنند.« 
خبرگزاری رویترز مدعی شد که چند مقام ایرانی که نامی از آنها نبرده، 
گفته اند انفجار تأسیسات نطنز کار اسرائیل بوده و بعضی از آنها » بدون 
ارائه شواهد « مدعی شده اند که این مرکز هدف حمله سایبری قرار گرفته 
است.  نیویورک تایمز هم به نقل از یک مقام اطالعاتی در خاورمیانه نوشت 
انفجار و آتش سوزی نطنز نتیجه یک » عملیات خرابکاری « بوده است.  
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز اخیراً در مواجهه با 
همین سؤال از سوی خبرنگاران از پاسخ صریح به این سؤال خودداری 
کرد و گفت: ما نمی توانیم به وضوح به آن ورود کنیم.  اشکنازی در ادامه 
ادعاهایش، به مسئله تحریم های تسلیحاتی ایران که در ماه اکتبر موعد 
آنها پایان خواهد یافت نیز پرداخت و با اتهام زنی علیه تهران، گفت این 
رژیم از تالش های امری��کا برای اطمینان از اینکه تحریم تس��لیحاتی 

سازمان ملل علیه تهران تمدید خواهد شد، حمایت می کند. 

آزمايش موشکي داخل سفارت امريکا در بغداد
نمایندگان عراقی: این سفارتخانه است یا پادگان نظامی؟!

ائتالف بین المللی    گزارش  یک
موس�وم ب�ه ضد 
داعش، تحت رهبری امریکا برای اینکه نشان 
دهد به دستور کار مذاکرات با دولت مصطفی 
الکاظمی، نخس�ت وزیر عراق پایبند اس�ت، 
دس�ت به کاهش نی�رو زده، ول�ی همزمان، با 
آزمایش سامانه دفاع موشکی در بزرگ   ترین 
سفارت خود در جهان در شهر بغداد، نشان داد 
برای حفظ حض�ور نظامی در ع�راق، حتی از 
تبدیل مراکز دیپلماتیک به پ�ادگان نظامی، 

ابایی ندارد. 
از هم��ان س��ال ۲۰۰8 که امریکا س��فارت ۱۰ 
کیلومتر مربع��ی خود را به عن��وان بزرگ ترین 
س��فارت جهان راه انداخت،    می ش��د حدس زد 
که در آین��ده ای نه چن��دان دور، این س��فارت 
کاربرد   هایی غیردیپلماتی��ک خواهد یافت. این 
سفارت پنج برابر سفارت امریکا در ایروان است 
که تا سال ۲۰۰8 بزرگ ترین سفارت امریکا در 
جهان بود و با هزینه ساخت 75۰ میلیون دالر، 
گران    ترین سفارت امریکا محسوب می شود که 
۱6 ه��زار کارمن��د را در خود جای داده اس��ت . 
حاال به فاصل��ه ۱۲ س��ال از زم��ان راه اندازی، 
شاهدان عینی     شنبه عصر از شنیده شدن صدای 
انفجارهای مکرر در منطقه سبز بغداد خبر دادند 
که باعث وحش��ت س��اکنان بغداد شد. ساعاتی 
بعد هم یک منبع امنیتی فاش کرد که نیروهای 
امریکایی با اجرای آزمای��ش و تمرینات نظامی 
در س��فارت امریکا در منطقه س��بز باعث ایجاد 

رعب و وحشت در میان ش��هروندان و نیروهای 
امنیتی در این منطقه می ش��وند. این خبر مثل 
توپ در بغ��داد پیچید و س��اعاتی بعد هم فاش 
شد که امریکایی   ها یک سامانه دفاع هوایی را در 
سفارت شان در بغداد آزمایش کرده اند. آزمایش 
پاتریوت در داخل سفارت هرچند نشان دهنده 
وحش��ت فزاینده دولت واش��نگتن از حضور در 
عراق و تهدیدهای امنیتی در منطقه سبز است، 
ولی نشان می دهد چندان دور از ذهن نیست که 
دیپلمات های کروات پوش س��فارت، یک روز به 
همین بهانه لباس رزم بر تن کنند. همین دیروز 
منابع خبری عراقی گزارش دادند که س��فارت 
امریکا در منطقه امنیتی سبز بغداد هدف حمله 
راکتی قرار گرفته اس��ت . این در حالی است که 
برخی رسانه های حامی امریکا در منطقه مدعی 
شدند که سامانه دفاع موشکي در دفع این گلوله 
راکت موفق عمل کرده ولی ش��بکه تلویزیونی 
» دجله « عراق گزارش داد، این سامانه موشکی 
نیز در دفع کام��ل این راکت به درس��تی عمل 
نکرده و این گلوله در نزدیکی منطقه سبز بغداد 

فرود آمده است. 
  سفارت نیست پایگاه نظامی است

هنوز معلوم نیس��ت که آزمایش موشکي امریکا 
در سفارت با هماهنگی دولت مصطفی الکاظمی 
انجام شده که در حال مذاکره با امریکا است یا نه، 
اما عراقی   ها از این رویداد به ش��دت برآشفته اند. 
طیف     ها و گروه های عراقی هش��تگ »#قاعده_

مو_سفاره« )سفارت نیست پایگاه نظامی است( 

راه انداختن��د و ائتالف الفتح ع��راق هم آزمایش 
سامانه دفاع موشکی در منطقه سبز بغداد را نقض 
عرف دیپلماتیک خوانده و گفته که اقدام سفارت 
امریکا در بغداد امری عجیب و غیرمسئوالنه و نیز 
نقض عرف دیپلماتیک و قوانین بین المللی است. 
در این بیانیه آمده که این اقدام امریکا بیانگر آن 
است که نقض حاکمیت ملی و حریم دولت عراق 
همچنان ادامه خواهد داشت، در غیر این صورت 
چگونه ممکن اس��ت س��فارت و دفتر نمایندگی 
هیئت دیپلماتیک ب��ه ی��ک اردوگاه نظامی در 
قلب بغداد تبدیل شود و بدتر از آن چگونه ممکن 
است تصمیم گیران عراقی با این تجاوزات آشکار 
موافق باش��ند و به آن واکنشی نش��ان ندهند. بر 
اساس گزارش وبگاه السومریه نیوز، ائتالف الفتح 
همچنین از نبود موضع روشن و آشکار دولت و نیز 

س��کوت تمامی طرف های عراقی که برای ابهت 
کش��ور گریه می کنند اما دس��ت به هیچ اقدامی 
نمی زنن��د، ابراز تعجب کرد. در ای��ن بیانیه آمده 
اس��ت که »آنچه دیروز بدون اطالع قبلی در روز 
روش��ن در بغداد رخ داد و باعث رعب و وحش��ت 
مردم شد زنگ خطری اس��ت که ادامه دار بودن 
تجاوزات و نقض حریم و حاکمیت عراق را نشان 
می دهد.«  »علی الغانمی « عضو کمیسیون امنیت 
پارلمان عراق گفت که سفارت امریکا در منطقه 
س��بز یک نهاد دیپلماتیک نیس��ت بلکه به یک 
اردوگاه نظامی تبدیل شده است. الغانمی گفت: 
سفارتخانه    ها نهاد   هایی دیپلماتیک با مأموریت    ها 
و وظایف مشخص اعم از کوچک و بزرگ هستند 
و به موجب توافقنامه وین، مربوط به فعالیت های 
دیپلماتیک، به س��فارتخانه    ها اج��ازه در اختیار 
داشتن سالح داده نمی ش��ود، مگر اینکه سالح 
دارای مجوز باش��د یا اینکه کش��وری که در آن 
سفارت واقع شده از لحاظ تأمین امنیت نیروهای 
حمایتی اجازه حمل س��الح را بدهد. همچنین 
امر الفائز، عضو کمیته روابط خارجی در پارلمان 
عراق گفته که انجام تمرین های نظامی از سوی 
س��فارت امریکا در بغداد ب��دون موافقت دولت، 
تهدیدی علیه حاکمیت کش��ور اس��ت. »سالم 
الشمری « نماینده پارلمان عراق گفته که امریکا 
به گونه ای رفتار می کند که گوی��ی عراق دارای 
حاکمیت مستقل نیس��ت. این نماینده پارلمان 
عراق اعالم کرد: در حال حاضر الزم است اقدامات 
قاطعی برای جلوگیری از تکرار این دست اقدامات 
امریکایی   ها صورت پذیرد. ضع��ف در اتخاذ این 
تصمیمات موجب شده واش��نگتن به اقداماتش 

ادامه دهد. 
 کاهش نیروه�ای امریکایی در آس�تانه 

سفر الکاظمی 
 امریکا به فاصله 3 هفته بعد از ش��روع اولین دور 
مذاکرات با دولت مصطف��ی الکاظمی اعالم کرد 
که تع��داد نیروهایش را در ع��راق کاهش داده و 
مأموریت آنها را به مش��اوران تیم های مش��اوره 
کش��ورهای عضو ائتالف محول کرد. به گزارش 
ایسنا، به نقل از سایت شبکه المیادین، براساس 
این اصالحات مشاوران نظامی با افسران ارتباطات 
در فرماندهی عملیات عراق در قالب مرکزی واحد 
در بغداد تح��ت مدیریت ژنرال رای��ان رداوت از 
نیروی دریای��ی امریکا هم��کاری خواهند کرد. 
ابتدای ۲۰۲۰ پارلمان ع��راق قانون پایان حضور 
نیروهای خارجی در خاک این کش��ور را تصویب 
و دولت را ملزم کرد، درخواست کمک از ائتالف 
ضد داع��ش را ملغی کن��د ولی دول��ت امریکا از 
اجرای مصوبه پارلمان اس��تنکاف کرده اس��ت. 
در ش��رایطی که مصطفی الکاظمی قرار است به 
زودی به واشنگتن سفر کند، به نظر می رسد اعالم 
کاهش نیروهای امریکایی از یک طرف در آستانه 
این سفر برای تقویت جایگاه الکاظمی و از طرف 
دیگر تقویت موضع او در مقابل منتقدان مذاکره 

انجام شده است. 

س�خنرانی ترامپ در مراس�م روز اس�تقالل 
امریکا که معترضان به نژادپرستی در امریکا را 
چپ های افراطی، مارکسیست ها، آشوب طلبان 
و غارتگ�ران و اراذل و اوب�اش خش�مگین 
خواند بنزین روی آت�ش اعتراضات اخیر ضد 
نژادپرستی ریخت و در واکنش به آن شماری 
از معترضان در مقابل کاخ سفید پرچم کشور 
را به آتش کش�یدند، هرچند واش�نگتن تنها 
محل اعتراضات نبود و دیگر شهرهای امریکا 
هم ش�اهد اعتراضات ضد نژادپرس�تانه بود. 
به گزارش نش��ریه هیل، تنها چن��د لحظه بعد از 
پایان س��خنرانی ترامپ در مراس��م جش��ن روز 
استقالل امریکا )چهارم جوالی( معترضان با به 
آتش کشیدن پرچم کشورشان شعار    هایی از جمله 

»امریکا هرگز بزرگ نبوده« سر دادند. 
معترضان پرچم امریکا را در بخش بلک الویز پالزا 
شهر واشنگتن به آتش کش��یدند و شنیده شده 
که فعاالن ش��عار می دادند: یک، دو، سه، چهار، 
برده داری، نسل کشی و جنگ. پنج، شش، هفت، 

هشت، امریکا هرگز بزرگ نبوده است. 
تظاهرات در مقابل کاخ س��فید در حالی صورت 
می گی��رد ک��ه بس��یاری از ش��هروندان در روز 
استقالل امریکا به اعتراضات سراسری خود علیه 
وحش��ی گری پلیس و نژادپرس��تی ادامه دادند. 
برخ��ی معترضان خواس��تار تخری��ب نمادهای 
ب��رده داری و بناهای تاریخی دوران اس��تعماری 

امریکا شدند. 
به گزارش خبرگزاری تاس، معترضان امریکایی 
همچنین در ش��هر بالتیمور ایال��ت مریلند، در 
جریان برگزاری جش��ن روز استقالل این کشور، 
مجسمه »کریس��تف کلمب« را واژگون کردند و 

آن را به بندرگاهی در این شهر انداختند. 
مجسمه کریستف کلمب در حالی      شنبه شب به 
دست معترضان واژگون ش��د که امریکایی     ها در 
حال برگزاری جش��ن »روز استقالل « این کشور 
بودند و همزم��ان که معترضان این مجس��مه را 
به آب می انداختن��د، آتش بازی     هایی اطراف این 
ش��هر برگزار     می ش��د. همچنین در بوستون در 

ایالت ماساچوست معترضان یکی از مجسمه های 
کریس��تف کلمب را هدف ق��رار داده و س��ر او را 
قطع کردند. مجسمه کریس��تف کلمب در شهر 
سینت پال مینه س��وتا هم به دس��ت معترضان 
واژگون شد تا مشخص شود س��اکنان امریکا به 
خصوص رنگین پوس��تان از ماهیت توهین  آمیز 
گفتمان سفیدبرترپندار در جعل تاریخ امریکا به 
ستوه آمده اند.  البته سفیدبرترپنداران هم بیکار 

ننشستند. 
  حمله خودرو به جمعیت

حمله یک خودرو به معترضان ضد نژادپرستی در 
ایالت واشنگتن به زخمی شدن دو نفر منجر شده 
است.  به گزارش شبکه ای بی سی نیوز، مجروحان 
این حمله خودرویی که روز      شنبه اتفاق افتاد، به 
بیمارستان منتقل شدند.  به گفته مقامات محلی 
امریکا، در پی این حادثه حال یکی از مجروحان 
بسیار بحرانی بوده و به نفر دوم نیز آسیب جدی 
وارد شده اس��ت. به گفته افسر گشت واشنگتن، 
راننده خودرو مذکور بازداش��ت شده اما تاکنون 

هیچ اتهامی علیه وی صادر نشده است. 
اگرچ��ه در تصاویر اولیه عمدی ب��ودن اقدام این 

راننده بسیار آشکار اس��ت اما مقامات واشنگتن 
تمایل دارند در نتیج��ه نهایی اعالم کنند که این 
عمل راننده غیرعمد بوده و وی به علت انحراف از 

جاده با معترضان برخورد کرده است. 
بعد از اینک��ه یک مأمور پلیس سفیدپوس��ت در 
ش��هر مینیاپولیس ایالت مینه سوتا در امریکا در 
۲5مه ، »جورج فلوید«، یک سیاهپوست امریکایی 
آفریقایی تب��ار را به قتل رس��اند، اعتراضاتی در 

سراسر این کشور و در جهان آغاز شد. 
در بحبوحه اعتراضات به قتل این سیاهپوس��ت، 
معترض��ان به برخ��ی مجس��مه     ها و یاد بود های 
رهبران کنفدراسیون آسیب رس��اندند یا آنها را 

واژگون کردند. 
کنفدراس��یون های ای��االت جنوب��ی امری��کا، 
مجموع��ه ای از ایالت ه��ای جنوب��ی بودن��د که 
پس از پیروزی »آبراهام لینکل��ن« در انتخابات 
ریاست جمهوری ۱86۰ میالدی، جدایی خود را 
از ایاالت متحده امریکا اعالم کردند. این ایالت     ها 
حامی ابقای ب��رده داری بودند اما س��رانجام در 

جنگ های داخلی امریکا شکست خوردند. 
مخالفان کنفدراس��یون، این نماد    ه��ا را میراث 

برتر ی جویی نژادی می دانند ولی سفیدبرترپنداران 
با این توجیه که این نماد    ها تنها یادبود اجدادشان 

هستند، اقدامات معترضان را محکوم می کنند.
  امریکایی ه�ا: شایس�ته رهب�ری جهان 

نیستیم
نتایج نظرس��نجی های جدید در امریکا نش��ان 
می دهد 6۲ درصد از امریکایی     ها بر این باورند که 
کشورشان دیگر الگوی جهان به حساب نمی آید. 
به گزارش روز      شنبه شبکه سی سی تی وی، طبق 
نظرسنجی انجام شده توس��ط یاهو نیوز و یوگاو، 
6۲درصد از امریکایی    ها دیگر ایاالت متحده را به 

عنوان » شهر درخشان روی تپه « نمی شناسند. 
در نظرسنجی مشترک که در چهارم جوالی )۱۴ 
تیرماه( صورت گرفته اس��ت، تنه��ا ۱7 درصد از 
امریکایی    ها کشور خود را همچنان به عنوان شهر 

درخشان روی تپه می شناسند. 
اصطالح معروف » ش��هر درخش��ان روی تپه « را 
اولین رونالد ریگان، رئیس جمهور اسبق امریکا در 
سخنرانی وداع خود در سال ۱989 مورد استفاده 
قرار داد و ریگان در آن س��خنرانی ایاالت متحده 
را به عنوان چراغ امید و الگویی برای س��ایر نقاط 

جهان توصیف کرد. 
در آن زم��ان اکثریت امریکایی    ه��ا )5۲ درصد( 
معتقد بودند که اظهارات ریگان درس��ت است و 
تنها ۲۱درص��د مخالف نظری��ه وی بودند. با این 
حال، نظرس��نجی جدید در س��ال ۲۰۲۰ نشان 
می دهد که 6۲ درص��د امریکایی    ه��ا دیگر باور 
ندارند که امریکا هنوز هم دارای شایستگی چنین 

جایگاهی باشد. 
نتایج نظرس��نجی نش��ان می دهد ک��ه ویروس 
همه گیری کرونا ممکن اس��ت دلیل اصلی حس 

بدبینانه امریکایی    ها باشد. 
به دنبال سیاست های غلط و اشتباه دونالد ترامپ 
در مدیریت بیماری کرونا، نظرس��نجی مشترک 
نشان می دهد ۴9 درصد امریکایی    ها فکر می کنند 
واکنش دول��ت امریکا در برابر کرون��ا بدتر از حد 
انتظار بوده و تنها ۱۱ درصد معتقدند دولت ترامپ 

بهتر از حد انتظار عمل کرده است. 

معترضان پرچم امریکا را مقابل کاخ سفید به آتش کشیدند 
سفید برتر پنداران با خودرو به اعتراضات حمله کردند

نماینده پارلمان عراق: امریکا 
به گون�ه ای رفتار می کند که 
گویی عراق دارای حاکمیت 
مس�تقل نیس�ت. در ح�ال 
حاض�ر الزم اس�ت اقدامات 
قاطعی ب�رای جلوگی�ری از 
تک�رار این دس�ت اقدامات 
امریکایی   ه�ا صورت پذیرد. 
ضعف در اتخاذ این تصمیمات 
موج�ب ش�ده واش�نگتن 
ب�ه اقدامات�ش ادام�ه دهد

روسیه: »سیا« در قاچاق
 مواد مخدر افغانستان دست دارد

نماینده وی�ژه پوتین در امور افغانس�تان ب�ا رد اتهام�ات امریکا 
علیه این کش�ور درباره تبانی با طالبان گفت س�ازمان جاسوسی 
امریکا )س�یا( در قاچاق مواد مخدر در افغانس�تان دس�ت دارد. 
به گزارش فارس، »ضمیر کابلوف« گفت اطالعات امریکا که روس��یه را 
به »تبانی« با طالب��ان متهم می کند خود در قاچاق مواد مخدر دس��ت 
دارد. کابلوف افزود: »رش��وه های بی شماری در خصوص پروژه    هایی که 
امریکایی    ها در افغانس��تان اجرا کرده اند، مطرح است. همچنین عناصر 
سازمان اطالعات امریکا )سیا( که به ما وصله می چسبانند خودشان در 
قاچاق مواد مخدر دست دارند. «وی خاطرنشان کرد: آنها هواپیما   هایی 
دارند که از قندهار و بگرام بدون هیچ بازرسی به هر مکانی از جمله آلمان 
و رومانی پرواز می کنند، چطور می شود؟ این یک نوع تجارت است. هر 
شهروندی در کابل می تواند این را برای شما روایت کند حتی از افراد تنبل 
که خیلی در رفت وآمد نیستند نیز بپرسی به ش��ما پاسخ خواهند داد. 
پیش تر روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مسئوالن سازمان اطالعات امریکا 
ادعا کرده بود، سازمان اطالعات نظامی روسیه به افراد مسلح مرتبط با 
طالبان در ازای کشتن سربازان امریکایی در افغانستان »جایزه « پیشنهاد 
کرده  بود. همچنین رئیس جمهور امریکا چندین بار این اتهام را رد کرد و 
گفت که هیچ گزارشی از دخالت روسیه برای کشتن نیروهای امریکایی 
در افغانستان وجود ندارد. به نوشته تاس، این در حالی است که دادگاه 
عالی روسیه طالبان را در سال ۲۰۰3 در لیست گروه های تروریستی قرار 

داده و هرگونه همکاری با این گروه را ممنوع کرده است. 

مسکو: امريکا دنبال نابودي
 سی تی بی تی است

وزارت خارجه روسیه با بیان اینکه مس��کو به تعهداتش در زمینه منع 
آزمایش های اتمی پایبند اس��ت، تأکید کرد که امریکا به دنبال از بین 

بردن معاهده منع جامع آزمایش های اتمی )CTBT( است. 
وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که مسکو به اجرای 
معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای)CTBT( ادامه خواهد داد، 
هرچند این معاهده هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. وزارت خارجه 
روس��یه گفته که اتهام های امریکا درباره اینکه آزمایش های هسته ای 
روس��یه اس��تاندارد »بازده صفر « امریکا درباره آزمایش های اتمی را 
نقض کرده است، فاقد ش��واهد برای اثبات اس��ت. در این بیانیه آمده 
است، روسیه مؤکداً در مطابقت با تعهدات بین المللی خود رفتار کرده 
و از استانداردهای امریکا در زمینه آزمایش های اتمی پیروی نخواهد 
کرد. وزارت خارجه روسیه همچنین می گوید که به نظر می رسد امریکا 
در حال آماده کردن جهان برای پای��ان دادن به ممنوعیت موقت منع 
آزمایش های هسته ای و ترک کردن آن است که در این صورت معاهده 

منع جامع آزمایش های هسته ای نیز به طورکلی از بین خواهد رفت. 
   اروپا سازش میان دولت و مخالفان ونزوئال را مسموم می کند

از سوي دیگر س��خنگوی وزارت امور خارجه روس��یه تأکید کرد، برخی 
کشورهای اتحادیه اروپا قصد دارند تا هرگونه سازش و آشتی میان دولت و 
مخالفان ونزوئال را مسموم کنند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری تاس، 
ماریا زاخارووا، گفته که اتحادیه اروپا بسته ای از تحریم     ها را علیه گروهی 
از سیاستمداران ونزوئال از جمله سیاس��تمداران اپوزیسیون که خواستار 
مذاکرات س��ازنده با مقامات دولت کاراکاس هستند، تصویب کرده است. 
وی افزود: نه تنها اقدامات اتخاذ شده از سوی کشورهای اروپایی به تسهیل 
این روند کمکی نمی کند بلکه این خطر را به همراه دارد که اوضاع ونزوئال به 
بن بست بخورد. مبتکران آنها به شکست خود و نداشتن ایده برای حل بحران 
ونزوئال اذعان کرده اند. هدف آنها همچنان مسموم کردن هرگونه سازش 
و آش��تی میان مخالفان و دولت نیکوالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال و 

جلوگیری از دستیابی به یک زمینه مشترک در بین طرفین درگیر است. 

ساخت وسازهای نظامی واشنگتن 
در جزيره مرموز برای تقابل با پکن

وبگاه امریکایی با انتش�ار تصاویر ماهواره ای از توس�عه ساخت و 
س�ازهای امریکا در یک پایگاه نظامی مرموز در ش�مال اقیانوس 
آرام ب�ه منظ�ور آم�اده ش�دن ب�رای مقابله ب�ا چین خب�ر داد. 
به گزارش فارس، در حالی که تنش    ها بین امریکا و چین بر سر مسائل 
مختلف از قبیل کشتیرانی در دریای جنوبی چین ، هنگ کنگ و دیگر 
مسائل اس��تراتژیک ادامه دارد، یک رس��انه امریکایی از شدت گرفتن 
ساخت وسازهای واش��نگتن در جزیره ای دور افتاده در اقیانوس آرام و 
س��اخت یک پایگاه نظامی جایگزین برای تأسیسات نظامی امریکا در 
جزیره گوام خبر داد. وبگاه امریکایی »درایو« در گزارش خود تصاویری 
ماهواره ای از پایگاه نظامی امریکا مستقر در جزیره ویک واقع در شمال 
اقیانوس آرام منتشر کرده و نوشته که تش��دید ساخت و ساز   ها در این 
پایگاه با هدف تدارک به منظور مقابله با چی��ن در اقیانوس آرام انجام 
می شود. این رسانه امریکایی در گزارش بخش موسوم به »وار زون « خود، 
پایگاه مرموز و محرمانه مستقر در این جزیره را »پایگاه دورافتاده  امریکا 
در قلب اقیانوس آرام « توصیف کرده اس��ت. در این گزارش آمده است: 
»گسترش بسیار زیاد میدان هوایی و فرودگاه )جزیره ویک( از اوایل سال 
جاری میالدی آغاز شد و همین امروز هم این ساخت و سازها ادامه دارد«. 
»تایلر روگووی« نویسنده و دبیر بخش »وار زون « وبگاه درایو در توصیفی 
درباره پایگاه نظامی واشنگتن در جزیره ویک از نقش مهم این پایگاه در 
درگیری نظامی احتمالی امریکا با چین خبر داد. به گفته او، این پایگاه 

یک پایگاه کلیدی »ذخیره و جایگزین « امریکا در جنگ با چین است.


