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کاخسفیددرمظاناتهامدرباره
سازوکارفروشآثارهنریپسر
جوبایدنقرارگرفت

جنجال
نقاشیهایهانتر
پرامیال جا یاپال ،نماینده ترقیخواه کنگره
در انتقاد به افزایش  25میلیارد دالری بودجه
دفاعی آمریکا« :با 25میلیارد دالر میتوانیم کل
دنیا را واکسینه کنیم.آخرین چیزی که اکنون به
آن نیاز داریم ،هزینههای بیشتر دفاعی است.
وقت آن است که بودجه نظامی بسیار زیاد خود
را کاهش دهیم و این پول را دوباره (در چیزهای
دیگر) سرمایهگذاری کنیم».

نزدیکیبهصاحبانقدرتدرکاخسفیدبرایآن
هاکهبلندپروازیهایسیاسییااقتصادیدارند،
هزینه سنگینی دارد .زمانی دونالد ترامپ برای
گرفتن یک عکس سلفی با هوادارانش  15هزار

دالر از آن ها می ستاند یا مهمانی های بزرگی
در واشنگتن دی سی برپا می کرد که هم سفره
شدن تشنگان قــدرت با دونالد ترامپ نزدیک
به 70هــزار دالر برایشان آب می خورد .به نظر

گالریشرکتخواهدکرد.رسانههایآمریکایی
به خطرات آشکار برگزاری این نمایشگاه اشاره
می کنند و می گویند این نمایشگاه می تواند راه
دستیابی به کاخ سفید و نفوذ در آن را برای تجار
و ثروتمندان باز کند .براساس گزارش رسانه ها
ممکن است آثار هانتر بایدن که هیچ نوع آموزش
رسمی در زمینه هنر ندیده تا نیم میلیون دالر به
فروش برسد .هانتر بایدن احتماال میتواند از
اهداف اصلی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق
آمریکا باشد .در طول مبارزات انتخابات ریاست
جمهوری  2020آمریکا ،ترامپ و طرفدارانش
مرتباازفعالیتهایهانتردردورانمعاونتپدرش
درزمانریاستجمهوریباراکاوبامادراوکراین
و چین انتقاد کردند .هانتر همچنین به دلیل
جرایماحتمالیمالیاتیهدفتحقیقاتمقامات
فدرالآمریکاقراردارد.

می رسد این قاعده در دوره ریاست جمهوری
جو بایدن سبک و سیاقی جدیدتر به خود گرفته
است؛خریدآثارهنریپسررئیسجمهورآمریکا.
براساس گزارش رسانه ها ممکن است نقاشی
های هانتر بایدن که هیچ نوع آموزش رسمی در
زمینههنرندیدهاست،تانیممیلیوندالربهفروش
برسد.درهمینراستا،کاخسفیداطمیناندادکه
اقداماتاحتیاطیواخالقیدرخصوصبرگزاری
نمایشگاه و فــروش آثــار هنری پسر کوچک جو
بایدن رئیس جمهور آمریکا را انجام خواهد داد.
زندگی شخصی و حرفهای هانتر بایدن تا کنون
پر حاشیه و بحث برانگیز بوده است .به گزارش
خبرگزاری فرانسه ،جن ساکی ،سخنگوی کاخ
سفید ،در پاسخ به سوالی در خصوص برگزاری
نمایشگاه هنری «هانتر بایدن» در گالری «جورج
برگس»نیویورکگفتپسررئیسجمهوردراین

پیشخوان بین الملل
بــا گــذشــت یــک هفته
از سیل بــزرگ آلمان و
ت بازسازی،
آغاز عملیا 
امید بــرای یافتن پیکر
کــشــت ـهشــدگــان ایــن
حادثهبهتدریجازدست
رفتهاست.دولتآلمان
در نخستین تصمیم
خــود بــرای حمایت از
آسیبدیدگان400،میلیوندالرمنابعدراختیار
سازمانهاینجاتقراردادهاست.تعدادقربانیان
ایــن حادثه تاکنون 180تــن اعــام شــده است؛
قربانیانی که بیشتر آن ها از ایالتهای شمالی
آلمان بودهاند .روزنامه العربی الجدید این حادثه
را نسبت به حوادث 2دهه گذشته اروپا بیسابقه
توصیفکردهاست.
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آنسویافزایشآماردستگیرشدگانفلسطینی
سازمانهای مردم نهاد فلسطینی اعالم کردند
نظامیان رژیم صهیونیستی در هفت ماه ابتدایی
سالجاریمیالدی،بیشازپنجهزارفلسطینیاز
جمله زنان و کودکان را دستگیر کردهاند .موضوع
دستگیرکردنفلسطینیهاتوسطرژیماسرائیل،
مسئله جدیدی نیست .رژیــم صهیونیستی از
همان سال نخست اشغال فلسطین یعنی1948
برای مقابله با فلسطینیهایی که خواستار حقوق
خود به خصوص پایان دادن به مصادره زمینها و
منازلشان هستند ،خشونت در اشکال مختلف
را در دســتــور کــار ق ــرار داد کــه دستگیر کــردن
فلسطینیها و بازداشت آن ها و همچنین صدور
احکام حبس کوتاه مدت ،میان مدت و حبس ابد
از جمله مظاهر این خشونت است .موضع مهم این
است که تغییر نخست وزیر و کابینه هیچ تأثیری
در خشونت رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیها
نــدارد و همه کابینهها ،خشونت را بخش مهمی
از راهبرد خود بــرای مقابله با فلسطینیها قرار
داده انــد .هم اکنون بیش از چهار هــزار و 650
فلسطینی در زنــدانهــای رژیــم صهیونیستی به
سر میبرند که  180نفر از آنان کودک هستند.
این آمار افرادی است که اکنون در زندانها حضور
دارندومشمولاحکامحبسشدهاند.عالوهبراین،
کمیسیوناموربازداشتشدگان،انجمنزندانیان
فلسطینوانجمنحمایتازحقوقزندانیاناعالم
کرد ،نظامیان صهیونیست در هفت ماه اول سال
جــاری میالدی دســت کم  5426فلسطینی را
دستگیرکردهاند.اینافرادبعدازمدتیآزادشدندو
شماریازآنهابهجمعبازداشتشدگانپیوستند.
دالیل مختلفی در خصوص آمار دستگیرشدگان
فلسطینی وج ــود دارد .فلسطینیها بــه این
جمعبندی رسیدهاند که سازش و کوتاه آمدن در
مقابل رژیم صهیونیستی سبب تامین منافع آن
ها نمیشود بلکه این رژیم در تعرض به امنیت و
جان و مال آن ها جسارت بیشتری پیدا میکند .بر
همیناساسنیزفلسطینیهابهمقاومتدرمقابل
اسرائیلروآوردهاندوفلسطینیهایساکنقدس
اشغالیوکرانهباخترینیزدرسالجاریمقاومت
رابرگزیدهاند.برهمیناساس،بازداشتهایثبت
شدهدرنیمهاولامسالدوبرابرمواردثبتشدهدر
نیمهاولسالگذشتهمیالدیاست.سازمانهای
مردم نهاد فلسطینی تاکید کردند ،ماه مه 2021
باالترین تعداد بازداشتها را شامل میشود و در
اینماهسههزارو 100فلسطینیبازداشتشدند.
علت ایــن که در مــاه مه میزان دستگیر شدگان
به مراتب باالتر بود ،مربوط به خشونت نظامیان
اسرائیلیعلیهفلسطینیهادربارهمصادرهزمینها
ومنازلشانبودکهبامقاومتگستردهفلسطینیها
مواجهشدندونهایت ًانیزبهجنگ 12روزهانجامید.
موضوعدیگرایناستکهرژیمصهیونیستیاساس ًا
وذات ًااشغالگراستوبهاشغالاراضیفلسطینیها
ادامه میدهد .این رژیم از طریق بازداشتهای
گسترده سعی دارد رعــب و وحــشــت در میان
فلسطینیها ایجاد کند و مانع مقاومت آن ها شود
تا به این ترتیب بتواند به شهرکسازی در اراضی
فلسطینیها ادامه دهد .در واقع ،رژیم اسرائیل با
احداث شهرکهای صهیونیستنشین و تخریب
منازلفلسطینیاندرصددتغییرساختارجغرافیایی
مناطقفلسطینیوچهرهایصهیونیستیدادنبه
اینمناطقاستتاسلطهجوییهایشرادرمناطق
فلسطینیتثبیتکند.مقاومتفلسطینیهامانعی
در برابر مصادره زمینها و منازل آن ها و تداوم
شهرکسازی و تغییر هویت جغرافیایی اراضی
فلسطینیهاست .لذا رژیم اسرائیل در پی ایجاد
رعب و وحشت از طریق دستگیر کردن گسترده
فلسطینیها اعم از پیر و جوان ،کودک و زن است.
نکته پایانی این که؛ نتانیاهو برای بقای در قدرت
از طریق بازداشتهای گسترده به امنیتیسازی
محیط سیاسی اسرائیل رو آورده بود و نفتالی بنت
نیزپسازرویکارآمدن،بهسیاستنتانیاهوادامه
میدهدتانشاندهدباتغییرکابینهدراسرائیل،در
برخوردبافلسطینیهاتغییریایجادنشدهاست.
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توطئه جدید برای شام

رئیسجمهورچینبراینخستینباردر 30سالگذشتهازتبتبازدیدکرد

سفر به سرزمین داالییالما

شی جین پینگ ،رئیس جمهور چین،
در نخستین سفر رسمی خود در مقام
رهبر این کشور ،روزهای بیست و یکم و
بیست و دوم ژوئیه از منطقه خودمختار
تبت دیــدن کــرده اســت .این نخستین
بار در 30ســال گذشته است که رهبر
ســیــاســی چــیــن پــا در ســرزمــیــن تبت
گذاشته است .این سفر در حالی انجام
شده که رسانههای دولتی بعد از آن که
دیدار انجام شد ،خبر را گزارش کردند.
پکن به سرکوب آزادیهـــای مذهبی
و فرهنگی در ایــن ناحیه دورافــتــاده و
با اکثریت بودایی متهم است.دولت
چین ،این اتهامات را رد کرده و میگوید
تبت تحت حکومت چین به طور قابل
مالحظهای پیشرفت کــرده اســت .در
ویــدئــویــی کــه س ـیس ـیت ـیوی ،شبکه
تلویزیونی دولتی منتشر کــرده است،
«شی» در حال خروج از هواپیما دیده
میشود و با جمعیتی که لباسهای
محلی پوشیدهاند و پرچم چین در دست
دارنــد ،خوش آمدگویی میکند .چین
در سالهای اخیر ،کنترلها بر معابد
بوداییان را افزایش و آمــوزش به زبان
چینی به جای زبان تبتی را توسعه داده
اســت .منتقدان چنین سیاستهایی
معموال بــازداشــت میشوند و ممکن
است حبسهای طوالنی مدتی دریافت
کنند به ویژه اگر به اتحاد با داالیی المای
 ۸۶ساله که از زمــان فــرار از تبت در

جریان قیام ناکام علیه حکومت چین
در سال  ۱۹۵۹میالدی در تبعید در
هند زندگی کرده است ،محکوم شوند.
چین دولت خودخوانده در تبعید تبت
را که در شهر «تارامشاال» در هند مستقر
است ،به رسمیت نمیشناسد و داالیی
الما را به تالش بــرای جدا کــردن تبت
از چین متهم میکند .در همین حال،
در دوران  ۹ســال ریــاســت جمهوری
شی جین پینگ ،گردشگری داخلی
در این منطقه به شدت توسعه یافته و
فرودگاهها ،راهآهنها و بزرگراههای
جدیدی ساخته شــدهانــد .به گــزارش
آسوشیتدپرس ،رسانههای دولتی چین
گزارش دادند ،شی جین پینگ در این
سفر ،از مکانهایی در «لهاسا» ،مرکز
تبت از جمله معبد «درپونگ» ،خیابان
«بارخور»ومیدانعمومیدرکاخ«پوتاال»
کهمحلاقامتداالییالما،رهبر معنوی
سنتی تبت بوده است ،بازدید کرد .شی
جینپینگ10سالپیشدرمقاممعاون
رئیسجمهور از این ناحیه دیدار کرد.
جیانگ زمین آخرین رهبر چین بود که
در سال ۱۹۹۰رسما از تبت دیدار کرده
بود .بسیاری از تبعیدیان تبتی ،چین
را متهم کردهاند که دست به سرکوب
مذهبیوپاکسازیفرهنگیزدهاست.
چین در سال  ۱۹۵۰هزاران نیرو را به
تبت فرستاد تا ادعایش بر سرزمین تبت
را تقویت کند.

وزارتخارجهسوریه:آنچه«دولتخودمختار»نامیدهمیشود،صرف ًاطرحی
برایتضعیفسوریهاست
سوریه از سال  2011شاهد جنگ نظامی این کشور با
گروههای تروریستی است ،گروههایی که از اتباع بیش
از  100کشور عضو دارند و تحت حمایت قدرتهای
منطقهای و فرامنطقهای نیز هستند .هدف اصلی این
جنگبراندازینظام سوریه بوداماپسازیکدههنهتنها
این هدف محقق نشد بلکه نظام سوریه دست برتر را در
تحوالت میدانی دارد و تنها درصد اندکی از جغرافیای
ایــن کشور در ادلــب و شمال شــرق سوریه در اختیار
گروههای تروریستی و شبهنظامیان قرار دارد .به تازگی
نیز در ماه مه  2021انتخابات ریاست جمهوری سوریه
برگزار شد و «بشار اسد» با کسب بیش از  95درصد آرا
برای مدت هفت سال دیگر کرسی ریاست جمهوری
را در اختیار گرفت .به نوشته پارس تــودی ،با توجه به
این که در عرصه میدانی ،نظام سوریه دست برتر را دارد
مخالفان به صحنه سیاسی برای ضربه زدن به دمشق
رو آوردهاند .در صحنه سیاسی ،یکی از طرحهایی که از
سویمخالفانپیگیریمیشود،خودمختاریدربرخی
مناطق این کشور از جمله در مناطق شمال و شمال
شرقی است .شبهنظامیان کرد در شمال شرق سوریه
با حمایت آمریکا ،خودمختاری را پیگیری میکنند و
خواستار مدل فدرال منطقه کردستان عراق در سوریه
هستند« .مظلوم عبدی» از فرماندهان نیروهای شبه
نظامیان دموکراتسوریهموسومبه(قسد)بارهامطرح
کرد که وضعیت سوریه نمیتواند مانند وضعیت سال
 2011باشدبلکهبایددرحکومتسوریهنقشبیشتری
به ُکردها داده شود .شبهنظامیان کرد برای رسیدن
به خودمختاری ،منابع انرژی در مناطق شمال شرقی
سوریه را تصاحب کرده اند و با قاچاق نفت این کشور،
سعی دارند منابع مالی خودمختاری خود را نیز تامین
کنند و در این مسیر از حمایت دولــت آمریکا و برخی

دولتهایاروپایی نیزبرخوردارند.درهمینخصوص،
«امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه در کاخ الیزه با
هیئتی از نمایندگان اداره خودمختار ُکرد دیدار کرد.
«بریوان خالد» یکی از مسئوالن اداره خودمختار که در
این نشست مشارکت داشت ،خاطرنشان کرد ،در این
نشست ،گفتوگو به صورت ویژه بر «حمایت فرانسه از
به رسمیت شناختن اداره خودمختار ُکرد توسط جامعه
جهانی»متمرکزبود.وزارتخارجهسوریههماعالمکرد:
«گروههایی که خواستار تشکیل «دولت خودمختار» در
منطقهشمالشرقسوریههستند ،دربرخیکشورهای
غربیرفتوآمدمیکنندتاطرحهایجداییطلبانهشان
را تبلیغکنند.هدفاصلیطرحخودمختاری،تضعیف
نظامسوریهاست».درواقع،طرحخودمختاری،توطئهای
علیهنظامسوریهاست.اکنونکهقدرتهایمنطقهایو
فرامنطقهای مخالف نظام سوریه پس از یک دهه موفق
به براندازی نظم سیاسی حاکم بر این کشور نشدند ،از
طریقطرحخودمختاری،تضعیفحاکمیتاینکشوررا
دردستورکارقراردادهاند.تضعیفحاکمیتسوریهبیش
ازهمهبهنفعرژیمصهیونیستیاست.ازیکسو،سوریه
با اراضی اشغالی مرز مشترک و همچنین اختالفهای
جغرافیاییداردوازسویدیگرسوریه،کشورعضومحور
مقاومت است و تضعیف حاکمیت این کشور ،با هدف
آسیبزدنبهمحورمقاومتپیگیریمیشود.درهمین
حال ،ایجاد دولت خودمختار یا نظام فدرال در شمال
شرقی سوریه در درازمدت هم برای تمامیت ارضی این
کشور یک تهدید محسوب میشود .از این رو ،وزارت
خارجهسوریهاعالمکردمطرحکردنطرحخودمختاری
از سوی شبهنظامیان ،توطئهای است که جداییطلبان
باحمایتقدرتهایغربیبهخصوصآمریکادردستور
کارقراردادند.

اسالم هراسی سیستماتیک پاریس

پارلمانفرانسهالیحهضداسالمیدولتاینکشورراتصویبکرد.بسیاریایناقدامرا
مانورسیاسیماکرونبرایجلبرایپیشازانتخاباتریاستجمهوریامسالمیدانند
مجمع ملی فرانسه الیحه جنجالی ضد اسالمی
موسوم به «مــبــارزه با جدایی طلبی» را به رغم
مخالفت شماری از احــزاب چپگرا و راستگرا
تصویبکرد.دولت فرانسه پیشترگفتهبودتصویب
این الیحه برای حفظ بنیانهای سکوالر دراین
کشور ضروری است اما مخالفان این طرح ،آن را
مخالف آزادیهای مذهبی میدانند .این الیحه
بعد از هفت ماه رایزنی و رد و بدل شدن متن آن
میانمجمعملیومجلسسنایفرانسهبا 49رأی
موافق 19،رأیمخالفوپنجرأیممتنعبهتصویب
رسید«.ژانلوکمالنشن» رهبریکیازاحزابچپ
گرایرادیکال،اینالیحهرا«قانونیعلیهجمهوری
خواهی» و «ضد مسلمانان» خواند .احزاب اصلی
اپوزیسیون از جمله حزب «سوسیالیست» و حزب
«جمهوریخواهان» همراه با حزب «کمونیست»،
علیهاینالیحهرأیدادنداماحزبحاکمودوحزب
دیگرمتحدآنبهاینالیحهرأیمثبتدادند.حزب
راست گرای افراطی «اجتماع ملی» به این الیحه
رأی ممتنع داد .بر اساس مفادی از این الیحه،
نظارت دولت فرانسه بر مساجد و مدارس دینی
تقویت می شــود .ایــن الیحه همچنین از طریق
رسمیت دادن به اختیاراتی برای تعلیق فعالیت یا
تعطیلی فعالیتهای مراکز خصوصی اسالمی،
آموزشهایخصوصیمرتبطبااسالمرانیزمحدود
میکند.همچنینطبقآن،اختیاراتدولتبرای
انحالل سازمانها بیشتر می شود و موسسات و
انجمنهای فرهنگی تحت کنترل شدیدتر دولت
فرانسهقرارخواهندگرفت.سکوالریسمفرانسوی

کههمینحاالهمخواستاربیطرفیهایسیاسی،
فلسفی و مذهبی برای کارکنان دولتی است ،به
صورتی سختگیرانهتر و شدیدتر اجــرا خواهد
شد .این در حالی است که بسیاری از مسلمانان
فرانسه معتقدند این الیحه ،قانون آزادی دینی
را محدود میکند و به شیوه ناعادالنهای آن ها را
هدفقرارمیدهد،ضمنآنکهفرانسهاکنونهم
دارای قوانین کافی برای مبارزه با خشونتهای
تروریستی است .منتقدان این الیحه را یک مانور
سیاسی تــوســط مــاکــرون ب ــرای جلب حمایت
رأیدهندگان محافظهکار و راست افراطی پیش
از انتخابات ریاست جمهوری امسال میدانند.
«عبدا ...الشایجی» استاد دانشگاه کویت می
گوید« :تشدید دشمنی سکوالریسم در فرانسه با
اسالم،افراطیگریماکرونرئیسجمهورفرانسه
در برابر «مارین لوپن» رهبر راست گرایان افراطی
را بیشتر میکند تا او اینگونه دستاورد انتخاباتی
برای خود رقم بزند ».روند اسالم ستیزی و تشدید
فشارهاعلیهمسلماناندرفرانسهدرسالهایاخیر
تشدید شده است .اکنون مجالس قانون گذاری
فرانسهباحمایتازرویکرداسالمستیزانه«امانوئل
ماکرون» رئیس جمهور این کشور گام جدیدی در
این زمینه برداشته اند .رویکرد و اقدامات ماکرون
بر پایه «سکوالریسم تهاجمی» است که خواهان
مبارزه فعال با دین و مظاهر دینی در عرصه جامعه
است .منتقدان الیحه جنجالی و اسالم ستیزانه
مبارزه با جدایی طلبی که اکنون در مجمع ملی به
تصویب رسیده ،بر این باورند که ماکرون و دولت

او تنها قصد بهره بــرداری از این الیحه در جهت
هدف قرار دادن اسالم و تشدید بی سابقه فشارها
علیه مسلمانان را دارند .اساسا ماکرون دیدگاه
مثبتیدربارهاسالمنداشتهودرهمینراستاازهر
اقدامی در زمینه اسالم ستیزی و تضعیف اسالم
و پیامبر اکرم (ص) عمال حمایت کرده است .این
اقدامات شامل دفاع از توهین به ساحت مقدس
پیامبرگرامیاسالم(ص)باانتشارکاریکاتورهای
اهانت آمیز تا اخراج مسلمانان از فرانسه و بستن
مساجدومراکزاسالمیوارائهالیحهایدرراستای
تقویت سکوالریسم می شود که البته هدف اصلی
آنتضعیفاسالمدرجامعهفرانسهاست«.مسعود
شجره» رئیس کمیسیون حقوق بشر اسالمی می
گوید« :ماکرون آشکارا اسالم را هدف حمله قرار
داد و گفت اسالم در بحران است در حالی که در
واقعسیاستهایفرانسهوسیاستمداراناروپایی
همرایاودربحراناست».شهروندانفرانسویبه
ویژهمسلماناناینکشوربارهابابرگزاریتظاهرات
اعتراض آمیز هشدار داده اند که با تصویب الیحه
مبارزهباجداییطلبی،برخیآزادیهایمذهبی
در این کشور محدود شده و تمامی مسلمانان را به
مظنونان بالقوه تبدیل خواهد کرد.این در حالی
استکهرئیسجمهورفرانسهرویکردیلجوجانهو
غیرمنطقیدرحمایتهمهجانبهازاقداماتاسالم

ستیزانه و مبارزه با اسالم و توهین به مقدسات
اسالمی در پیش گرفته وصرفا در پی تشدید فشار
علیه مسلمانان ساکن فرانسه و تــداوم اقدامات
اسالمستیزانهاست.

الکساندریا اوکازیو کورتس
عــضــو دم ــوک ــرات مجلس
نمایندگان :وقتی بــرای
اولینباربهکنگرهآمدم،فکر
کردم ،اعضا قطع ًا درباره آن
چهدراینجاصحبتمیکنند،پیشازآنمطالعه
می کنند .اما وقتی که به این جا ( کنگره) آمدم،
فهمیدم بعضی از اعضا این کار را نمی کنند و
بسیاری از همکاران من حتی الیحه هایی را که
دربارهآنهانظرمیدهند،نمیخوانند.

نمای روز

رئیسجمهورفرانسهوهمسررئیسجمهورآمریکابا
حضوردرژاپنازنزدیکبازیتیمهایملیبسکتبال
زنانفرانسهوایاالتمتحدهرادرجریانرقابتهای
المپیکتوکیو ۲۰۲۰تماشاکردند.ماکرونوبانوی
اول آمریکا از مهمانان ویژه مراسم رسمی افتتاح
المپیکتوکیو ۲۰۲۰بودکه درورزشگاه ۶۸هزار
نفریاماخالیازتماشاگرملیژاپنبرگزارشد.

خبر آخر

کاهشمحبوبیتبایدن
نشریه هیل  -نتایج نظرسنجی اخیر موسسه
گالوپ  ،نشان می دهد میزان محبوبیت جو بایدن
میان مردم آمریکا در مقایسه با ماه ژوئن 6درصد
کاهش یافته اســت.ایــن نظرسنجی بین هــزار و
هفتبزرگسالدرفاصلهششمتا 21ژوئیهبرگزار
شده است .کاهش محبوبیت بایدن نتیجه نگرانی
های جدید درباره افزایش نرخ تورم ،افزایش تعداد
مبتالیان به کرونا و کندی روند واکسیناسیون در
کشور است .تنها  12درصــد جمهوری خواهان
به عملکرد رئیس جمهور نمره مثبت داده اند ،این
رقم در بین دموکرات ها  90درصد و در بین افراد
مستقل  48درصد است .نتایج نظرسنجی جدید
نشانمیدهدمیزانرضایتدموکراتهاومستقل
ها از عملکرد بایدن به پایین ترین میزان خود برای
این دو گروه رسیده در حالی که رضایت جمهوری
خواهان یک درصــد افزایش یافته است .گالوپ
اعالم کرد کاهش 3درصدی میزان رضایت مردم
ازعملکردروسایجمهوربینسهماهنخستودوم
فعالیتشان امــری طبیعی اســت؛ اما این موسسه
افزود:میزانمتوسطرضایتمردمازعملکردبایدن
درسهماهدومریاستجمهوریاش 53درصداست
کههمازمیزانمتوسطرضایتمردمازبیلکلینتون
و هم از دونالد ترامپ در سه ماه دوم فعالیتشان
بیشتراست.

