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بحرین: نظامیان آل خلیفه در ادامه اقدامات خصمانه 
خود یک عالم بحرینی را بازداشت کردند. طبق اعالم 
رس��انه های عربی، »س��عید العصف��ور« عالم بحرینی 
اس��ت که توس��ط آل خلیفه بازداشت شده است. این 
درحالی است که تا کنون ده ها نفر از علمای بحرینی 

توسط نظامیان آل خلیفه بازداشت شده اند.

اندونزی: »گاتوت ادی پرامونو« رئیس پلیس جاکارتا 
در یک کنفرانس خبری گفت که حدود 265 دانشجو 
و 39 افسر پلیس در چندین بیمارستان در مرکز شهر 
تحت درمان هس��تند. وی گفت، پلیس 94 نفر را که 
در اقدامات خشونت آمیز شرکت کرده بودند، دستگیر 
کرد. رئیس پلیس جاکارتا گفت: »ما همچنان در مورد 
اینکه آیا آنها دانشجو هستند یا دیگر اعضای جامعه با 

گرایش های مختلف، تحقیقاتی را انجام می دهیم.«

افغانس�تان: همزمان با نزدیک شدن به روز انتخابات 
ریاس��ت جمه��وری افغانس��تان و افزای��ش تهدیدات 
طالبان،نظامی��ان افغ��ان ب��رای تامی��ن امنی��ت این 
انتخاب��ات از دیروز ب��ه حالت آماده ب��اش در آمدند. 
»نصرت رحیمی« س��خنگوی وزارت کشور افغانستان 
اعالم کرد: نظامیان افغان برای تامین امنیت انتخابات 
ریاست جمهوری افغانستان در روز شنبه هفته آینده 

در مراکز رای گیری مستقر شدند.

عربس�تان: وزیر مشاور عربستان در امور خارجه مدعی 
ش��د، قطر به تامین بودجه تروریست ها و تندروها ادامه 
داده و در ام��ور دیگر کش��ورها مداخل��ه می کند.  عادل 
الجبیر، در یک جلس��ه گفت وگو در حاشیه فعالیت های 
مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بر ضرورت تغییر 
سیاست های دوحه تاکید کرد و گفت، نمی توان اجازه داد 
این سیاست ها ادامه یابند. وی مدعی شد: قطر میلیون ها 

دالر به برخی گروه های منطقه ای ارائه کرده است.

روسیه: منابعی از صنعت دفاع روسیه از توسعه موشک 
زیردریایی کروز روسیه با افزایش قابلیت برد خبر دادند. 
دو منبع صنعت دفاعی روس��یه به خبرگزاری روس��ی 
»تاس« گفتند که انجمن تحقیق و تولید ماشین سازی 
روسیه، موشک »زیردریایی پرتاب« »کروز« را با قابلیت 
ب��رد 800 کیلومتر و افزای��ش دقت در حمله به اهداف 
دریایی و زمینی توس��عه داده است. آزمایشات پروازی 

این موشک ها در ماه های آینده آغاز می شود.

الجزای�ر: دادگاه نظام��ی ایال��ت »البلی��ده« الجزائر، 
برادر »عبدالعزیز بوتفلیقه« رئیس جمهور س��ابق و سه 
مسئول سابق این کشور را به اتهام توطئه علیه دولت 
و ارت��ش به ۱5 س��ال حبس محکوم ک��رد. همچنین 
»لویزه حنون« رهبر حزب کار، »محمد مدین« ژنرال 
بازنشس��ته و »بش��یر طرطاق« سرلش��کر بازنشسته 

الجزائر نیز به ۱5 سال حبس محکوم شدند.

ذرهبین

 تبعیض میان دانش آموزان سفیدپوست
و رنگین پوست 

آمریکا در حالی مدعی حمایت از حقوق بشر است که 
ساختار حاکم بر این کشور س��اختاری نژادپرستانه و 
غیر انس��انی است چنانکه نتایج پژوهشی جدید نشان 
داد ک��ودکان رنگین پوس��ت در آمری��کا در مدارس با 
فقر ش��دید متمرکز شده اند که این موجب شکاف در 
دس��تاورد های تحصیلی آنان در مقابل سفیدپوستان 

شده است.
بر اس��اس ی��ک پژوه��ش، ک��ودکان سیاه پوس��ت و 
اس��پانیایی تبار در نظام آموزشی آمریکا در مدارسی با 
فقر ش��دید متمرکز ش��ده اند که امکانات اندکی دارد. 
این تحقیق نش��ان داد این مس��ئله موجب شکاف در 
دس��تاورد های تحصیلی میان دانش آم��وزان اقلیت و 
دانش آموزان سفیدپوست شده است. در این تحقیق از 
صد ها میلیون نمره حاصل از آزمون های استاندارد شده 
در مدارس عمومی آمریکا از سال 2008 تا سال 20۱6 
استفاده شده است. شان ریردون، در دانشکده آموزش 
دانشگاه استنفورد، مسئول انجام این تحقیق سراسری 
اس��ت.نتایج این تحقیق موجب تقویت مطالعات قبلی 
شد مبنی بر این که فقر مرتبط با جداسازی تحصیلی 
موجب شکاف تحصیلی میان اقلیت ها و سفیدپوستان 

در دستاورد های علمی در آمریکا شده است.
اتب��اع  نی��ز  و  آفریقایی-آمریکای��ی  دانش آم��وزان 
اس��پانیایی تبار معموال در آزمون های استاندارد نمرات 
کمت��ری از دانش آم��وزان سفیدپوس��ت می گیرن��د. 
گزارش ه��ای نهادهای حقوق بش��ری نش��ان می دهد 
که وضعیت س��یاه پوستان در آمریکا وضعیتی بحرانی 
اس��ت چنانکه از میان دو نی��م میلیون زندانی در این 
کشور دو سوم آن را سیاه پوستان تشکیل می دهند. بر 
اس��اس آمار منتشره ساالنه بیش از هزار نفر به دست 
پلیس آمریکا به قتل می رس��ند که بخش عمده ای از 
آنها رنگین پوس��تان هستند اما پلیس هرگز به خاطر 

این جنایات محاکمه نشده اند.

نیمچهگزارش

کنایه الوروف به ترامپ
»س��رگئی الوروف« وزیر امور خارجه روس��یه در واکنش به عدم صدور روادید 
برای برخی از اعضای هیأت روس برای ش��رکت در مجمع عمومی سازمان ملل 

متحد، در اظهاراتی کنایه آمیز از آمریکا تشکر کرد.
الوروف در ش��روع س��خنرانی خود گفت: »خوش��حالم که ما فرصتی برای شرکت 
در نشس��ت نیویورک داریم. من خوشحالم که برخالف اعضای هیأت روسی، باالخره 
روادیدی از س��وی آمریکا دریافت کردم. واش��نگتن در این زمینه خیلی بامالحظه رفتار 
کرد.« از سوی دیگر »سرگئی ورشینین«، معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت که تنش ها در 
منطقه خلیج فارس »از طریق نظامی« نمی تواند حل شود. ورشینین گفت: »ما فکر نمی کنیم 
که چنین مسائلی بتواند از طریق نظامی و ایجاد پتانسیل نظامی حل شود. پنتاگون پیش از 
این گفته بود که واشنگتن قصد دارد تا به درخواست عربستان سعودی و امارات متحده عربی، 

نیروها و سیستم های دفاع هوایی را در منطقه خلیج فارس افزایش دهد.

سیاست آمریکا علیه کوبا نسل کشی است
رئیس جمهوری کوبا سیاس��ت ایاالت متحده در قبال کش��ورش را نوعی »نسل 

کشی« توصیف کرد. 
میگوئ��ل دیاز-کانل، رئیس جمهوری کوبا به ویژه به مس��اله محاصره اقتصادی و 
تجاری کش��ورش توسط ایاالت متحده اش��اره کرد و ادامه داد: دولت واشنگتن با 
تنگ تر کردن محاصره و تحریم اقتصادی، سیاس��ت نس��ل کشی و بی رحمانه ای را 
در قب��ال هاوان��ا در پیش گرفته و حتی حمل و نقل نفت به کوب��ا را با موانعی مواجه 
س��اخته است. مردم ما مقاومت می کنند و پیروز می ش��وند. اوباما در سال 20۱5برخی از 
ممنوعیت های س��فر، نقل و انتقال پول و حمل و نقل دریایی را برداش��ت.در سال 20۱۷، 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا سیاست اوباما را به حالت معکوس درآورد و تالش ها 
برای عادی سازی روابط با کوبا را کنار گذاشت؛ اوایل ماه جاری میالدی هم دستور اجرایی 

را با هدف تمدید تحریم های تجاری بر کوبا برای یک سال دیگر تمدید کرد. 

پیام پوتین به ناتو
رئیس جمهوری روسیه در پیامی به برخی کشورها از جمله کشورهای عضو ناتو 

تاکید کرد تا استقرار موشک ها در اروپا را متوقف کند.
 والدیمیر پوتین، به ائتالف نظامی ناتو تاکید کرد تا استقرار موشک در اروپا را 
که بر اس��اس پیمان ۱98۷ قوای هس��ته ای میان برد منع شده است، به حالت 
تعلی��ق در بیاورد.نگرانی هایی از این بابت وجود دارد که روس��یه و آمریکا پس از 
آنکه واش��نگتن از این پیمان خارج شد، به دنبال یک رقابت تسلیحاتی بروند.پوتین 
به ناتو نوش��ت: ما به ناتو تاکید می کنیم تا همانند روس��یه اس��تقرار موشک های مستقر 
در زمین را متوقف کند.  روس��یه پس از تدابیر راستایی آزمایی آماده اجرایی کردن این 
تدابیر اس��ت. نامه پوتین به چین نیز ارسال شده است.در این نامه همچنین آمده است: 
مادامی که آمریکایی ها از اس��تقرار موش��ک های خود در اروپا اجتناب کنند،  روسیه هم 

موشک های میان برد و کوتاه برد در اروپا یا سایر کشورها مستقر نمی کند.

قاسم  غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

نشس��ت هفتاد و چهارمین س��الگرد تاس��یس س��ازمان ملل 
متحد آغاز به کار کرده و س��ران و مقامات ارش��د اعضا ضمن 
دیداره��ای دو جانب��ه و چند جانبه به س��خنرانی در مجمع 
عموم��ی می پردازند. س��خنرانی هایی که بر اس��اس ش��رایط 
س��ازمان ملل بیش��تر در قالب همگرایی جهانی بیشتر برای 
حل بحران های موجود در صحنه جهانی می ش��ود. نکته قابل 

توجه در س��خنرانی های برگزار شده سخنرانی ترامپ رئیس 
جمهور آمریکاس��ت. در کنار مباحثی که در حوزه سیاس��ت 
خارجی از س��وی ترامپ مطرح ش��د بخشی از سخنرانی وی 
دارای ن��کات قابل تامل تری اس��ت. وی تاکید می کند :»اگر 
دنبال صلح هس��تید عاش��ق ملت خودتون باش��ید، رهبران 
خردمند رفاه مردم خودش��ون را ورای رفاه دیگران می دانند.

برای همین هم ما در آمریکا برای احیای خود، نگاه مان  برای 
قوت دادن به سرنوشت ملت خودمون است به دلیل اقدامات 
ما میزان اش��تغال افزایش یافت��ه و امیداوریم از قدرت منابع 
طبیغی خودمان اس��تفاده کنیم.ترامپ اظهار داشت:در حالی 
که ما مش��غول احیای قدرت ارتش آمریکا هستیم درتحکیم 
اتحاده��ای خودم��ان هم تالش می کنی��م.از متحدان انتظار 

داریم تا پول این دفاع آمریکا  را پرداخت کنند.« 
این س��خنان در حالی مطرح ش��ده که در باب آن چند نکته 
مهم قابل توجه اس��ت. نخس��ت آنکه ترامپ رس��ما به ترویج 
تفک��رات ملی گرایانه به ج��ای جهانی داش��تن می پردازد و 
انحص��ار گرایی و خودمح��وری را به جای وحدت و همگرایی 
جهان��ی مط��رح می س��ازد. دوم آنکه ترامپ ب��ر اصل نظامی 

گ��ری و تقویت نظامی آمریکا تاکی��د دارد و تقویت و احیای 
تس��لیحاتی و امنیتی را یک رکن اساسی در سیاست آمریکا 
عنوان می کند که با اصل جهانی خلع س��الح برای رس��یدن 
ب��ه ثبات و امنیت پایدار مغایر اس��ت. س��وم آنک��ه ترامپ بر 
اص��ل پرداخت هزینه های امنیتی که ادع��ا دارد آمریکا برای 

متحدانش ایجاد کرده، تاکید دارد.
م��روری بر رفتارها و مواضع ترام��پ پیش از هر چیز رویکرد 
انتخاباتی ترامپ را نشان می دهد بگونه ای که وی تالش کرده 
تا از تریبون س��ازمان ملل به عنوان ابزاری برای کس��ب رای 
برای انتخاب��ات آتی آمریکا و البته کاهش فش��ارهای کنگره 
علیه سیاس��ت هایش بهره گیرد. با ای��ن وجود عبارات به کار 
رفته در س��خنان ترامپ چند اصل را آش��کارتر می سازد. اوال 
ترامت به دنبال ترویج نوعی ملی گرایی به جای جهان گرایی 
در جهان بوده که می توان از آن با عنوان ترویج راست افراطی 
یاد کرد که هدف آن ایجاد تنش های سیاس��ی و اجتماعی در 
سایر کشورها و حتی تزلزل در میان اتحادیه های منطقه ای و 
جهانی اس��ت و حتی اتحادیه اروپا را نیز در بر می گیرد. ثانیا 
س��خنان ترامپ نشانگر نژادپرس��تی نهادینه شده در ساختار 

حاکم بر آمریکاست که برتری آمریکایی بر سایر ملت ها را به 
نمایش می گذارد. ثانی��ا این رفتار به منزله کنار نهادن اصول 
آمریکای س��نتی اس��ت که عدالت، حقوق بشر، آزادی، صلح 
طلب��ی و... را به عنوان اصول ارزش��ی آمریکایی کنار نهاده و 
صرف��ا به دنبال منافع فردی اس��ت چنانک��ه ترامپ حتی در 
ازای حمایت از متحدان آمریکا خواستار پرداخت هزینه شده 
اس��ت.  تاکید بر تقویت توان نظامی نشانگر کنار نهادن اصول 
حقوق بشری آمریکایی بازگشت به دوران غرب وحشی است 

ماهیت درونی سران آمریکا را آشکارتر می سازد. 
بر این اس��اس س��خنرانی ترامپ را می توان یک س��خنرانی 
نژادپرس��تانه و مغای��ر با اص��ول جهانی دانس��ت که ماهیت 
واقعی آمریکا یعنی ساختاری جنگ افروز و ضد بشری بدون 
خصوصیات انسان دوس��تانه را آشکارتر می سازد. رفتاری که 
نشان می دهد آمریکا نه حافظ امنیت که مخل امنیت و صلح 
و یکپارچگی جهانی است و سازمان ملل و کشورهای  مدعی 
صل��ح جهانی باید مح��ور اقدامات خود را بر اص��ل مقابله با 
آمریکا و تفکرات نژادپرس��تانه و جاه طلبانه سران این کشور 

قرار دهند.

یادداشت

 سعودی دست به دامن
 وام میلیاردی شد

بح��ران اقتصادی س��عودی هر روز ابع��اد جدیدتری می گیرد 
چنانکه منابع آگاه اعالم کردند که ش��رکت سعودی آرامکو از 

تعدادی بانک درخواست دریافت وام کرده است.
مناب��ع آگاه در گفتگو ب��ا خبرگزاری رویترز اع��الم کردند که 
شرکت سعودی آرامکو از تعدادی بانک، درخواست دریافت وام 
کرده اس��ت. آرامکو برای تأمین مال��ی یکی از پروژه های خود 

به ارزش بیش از یک میلیارد دالر این درخواس��ت را ارائه داده 
اس��ت.منابع آگاه اعالم کردند که آرامکو، درخواس��ت وام خود 
را طی روزهای گذش��ته ارس��ال کرده اس��ت. این در حالیست 
که حمله اخیر نیروهای یمنی علیه دو پاالیش��گاه وابس��ته به 
شرکت آرامکو باعث وارد آمدن خسارات گسترده به بخش نفت 
عربستان شده است. این در حالی است که در حوزه نظامی نیز 
س��عودی وضعیت مطلوبی ندارد چنانک��ه ارتش و کمیته های 
مردمی یمن تعدادی از خودروهای متعلق به مزدوران سعودی 
در »الجوف« را منهدم کردند. از س��وی دیگر سفیر استرالیا در 
س��ازمان ملل به نمایندگی از 24 کشور بیانیه شدید الحنی را 

علیه عربستان قرائت کرد که بر مبنای آن پادشاهی سعودی به 
اعمال خش��ونت سازمان یافته و نقض گسترده و شدید حقوق 
بشر علیه مدافعان حقوق مدنی به ویژه مخالفان دولت محکوم 
شده است. »سالی منسفیلد« سفیرکانبرا در شورای حقوق بشر 
س��ازمان ملل این بیانیه را که به تائید و امضای نمایندگان 24 
کشور در این شورا رسیده بود، قرائت کرد و خواستار رسیدگی 
ش��ورا به پرونده های حقوق بشری عربستان شد. سازمان ملل 
اعالم کرد که در حمالت هوایی به یمن طی دو روز گذشته 22 
غیرنظامی کشته شده اند. صندوق بین المللی کودکان سازمان 
ملل متحد )یونیس��ف( در گزارشی اعالم کرد که تداوم جنگ 

در یمن 2 میلیون کودک یمنی را از رفتن به مدرس��ه در سال 
جاری محروم کرد.

این س��ازمان در بیانیه ای اعالم کرد ک��ه جنگ دایر در یمن 
2میلی��ون کودک را از مدرس��ه محروم کرده اس��ت که از این 
میان نیم میلیون کودک از س��ال 20۱5 یعنی شروع حمالت 
ائتالف عربی به س��رکردگی عربستان به این کشور از مدرسه 
محروم ش��ده اند. این س��ازمان هش��دار داد ک��ه از ۷ میلیون 
کودک در سن مدرسه،  آموزش 3 میلیون و ۷00 هزار کودک 
در خطر است چرا که حقوق معلمان بیش از دو سال است که 

پرداخت نشده است. 

یک سخنرانی 
نژادپرستانه

آغاز تحقیقات برای استیضاح رئیس جمهور آمریکا کلید خورد 

ترامپ از کنگره رانده، در سازمان ملل درمانده 

اشغالگری صهیونیست ها با ساخت قبرستان 
رژیم صهیونیس��تی برای غارت س��رزمین های فلس��طین در تونل های قدس 

قبرستان می سازد که بعد جدیدی از اشغال اراضی فلسطینی است. 
گزارش های خبری حاکی از آن هستند که رژیم صهیونیستی در حال حاضر 
روی احداث تونل هایی در عمق 50 متری کوه های قدس اش��غالی در ورودی 
این ش��هر متمرکز است. این تونل ها که می توانند بیش از 20 هزار قبر را در 
خود جای دهند. قرار اس��ت اواخر اکتبر این قبرستان افتتاح شود.تونل های 
جدید برای تدفین زیر بزرگ ترین قبرس��تان قدس واقع ش��ده اند که حدود 
250 هزار قبر می ش��ود در حالی که این قبرس��تان شاهد ازدحام روزافزونی 
بوده و نیاز دارد گس��ترش یابد و این به معنی اش��غال بیشتر اراضی بسیار با 
اهمیت قدس است. کار حفر تونل قبرها در سال 20۱4 آغاز شد و بخشی از 

این تونل با هشت هزار قبر افتتاح خواهد شد. 
صهیونیس��ت ها با این اقدام به دنبال س��لطه بر بخش های جدیدی از اراضی 
فلسطینی هستند که زمینه ساز حاکمیت این رژیم بر کل قدس خواهد شد. 
از س��وی دیگر نظامیان رژیم صهیونیس��تی با یورش به منزل فادی الهدمی 
وزی��ر ام��ور قدس در دولت تش��کیالت خودگردان، وی را بازداش��ت کردند. 
نظامیان رژیم صهیونیس��تی  به رام اهلل نیز حمله ور ش��دند و چند دانش��جو 
را بازداش��ت کردند. از س��وی دیگر رژیم صهیونیستی درصدد اجرای طرحی 
برای مصادره بخش هایی از اراضی فلسطینیان در روستای الناقوره در شمال 
نابلس اس��ت. خبر دیگر آنکه ده ها شهرک نش��ین صهیونیست تحت حمایت 

پلیس رژیم صهیونیستی به مسجداالقصی تعرض کردند.

حزب اهلل در برابر تروریست ترین دولت
جمعی از احزاب، گروه ها و ش��خصیت های ملی لبن��ان اظهارات معاون وزیر 
امور خزانه داری آمریکا درباره تحریم حزب اهلل را محکوم و تاکید کردند، خود 

وی نماینده تروریست ترین دولت دنیاست.
»مارش��ال بیلنگس��لی«، معاون وزیر امور خزانه داری آمری��کا در امور مبارزه 
ب��ا تامین مالی تروریس��م هفته جاری ب��ه لبنان آمد و در دی��دار با مقامات 
مختلف گفت که کشورش هر تیمی را که حمایت عینی از حزب اهلل به عمل 
آورد، تحری��م می کن��د در واکنش به این موضوع، گروه سیاس��ی معروف به 
»تجمع احزاب، گروه ها و ش��خصیت های ملی لبنان« ) لقاء األحزاب والقوی 
والشخصیات الوطنیة اللبنانیة( که متشکل از احزاب و شخصیت های سیاسی 
مهم لبنان اس��ت، بیانیه ای صادر و این اظهارات بیلنگس��لی را محکوم کرد. 
تجمع احزاب اعالم کرد، اظهارات خصمانه این مس��ؤول که خودش نماینده 
»تروریس��ت ترین کشور دنیاست« ناش��ی از کینه آمریکا از ملت های آزادی 
اس��ت که به خاطر کرامت و اس��تقالل خود مب��ارزه می کنند؛ کینه هایی که 

منجر به جنگ ها و فاجعه هایی شده که تاریخ نمونه آن را سراغ ندارد.
دموکراسی که دولت جنایتکار ایاالت متحده از آن دفاع و آن را تبلیغ می کند، 
همان دموکراسی است که به رژیم نژادپرست صهیونیستی حق اشغال فلسطین، 
آواره کردن ملت آن، محاصره کردن آنها در آوارگی و ممانعت از کمک رس��انی 
به آنه��ا را می دهد. تجمع احزاب افزود، در مقابل، آمریکا می بیند مقاومتی که 
سرزمین اشغال شده را به برکت فداکاری فرزندانش آزاد کرده، اکنون وارد نظام 

دموکراتیک لبنان )دولت( شده و از محبوبیت مردمی باالیی برخوردار است.

دروغ های آمریکا فرو خواهد ریخت
وزیر امور خارجه چین در حاش��یه مجمع عمومی ساالنه سازمان ملل ضمن 
هشدار در خصوص مداخالت واشنگتن در امور داخلی »هنگ کنگ«، تأکید 
کرد که پکن به دنبال »بازی تاج و تخت در عرصه جهانی نیست« اما آمریکا 

باید به حاکمیت این کشور احترام بگذارد.
 »وانگ یی« وزیر امور خارجه چین طی یک س��خنرانی در حاش��یه نشست 
س��االنه مجم��ع عمومی س��ازمان مل��ل در نیوی��ورک ضمن هش��دار علیه 
مداخله های واش��نگتن در امور داخلی »هنگ کنگ« و اقدامات تجاری این 
کش��ور علیه چین تصریح کرد که پکن در مقابل تهدیدات از جمله تهدیدات 

تجاری آمریکا سر تعظیم فرود نمی آورد.
ای��ن دیپلمات چینی ب��ا اینحال ابراز امیدواری کرد ک��ه دور مذاکرات عالی 
تجاری با  آمریکا که قرار است ماه  آینده میالدی برگزار شود، نتایج مثبتی را 
به همراه داشته باشد. وی همچنین با اشاره به جدال تجاری دو کشور چین 
و آمریکا تأکید کرد که این دو کش��ور به عنوان بزرگترین اقتصادهای جهان، 
به دنبال دوری از تقابل باش��ند و بر اس��اس منفعت دوجانبه و در راس��تای 
منفعت باقی کشورهای جهان با یکدیگر وارد همکاری شوند. در همین حال 
وزارت ام��ور خارجه چین آمریکا را متهم به دروغگویی در خصوص وضعیت 
منطقه سین کیانگ کرد.  این هشدار چین بعد از آن مطرح شد که آمریکا در 
نشستی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در شهر نیویورک با همراهی 
بیش از 30 کشور دیگر آنچه را که »کمپین وحشتناک سرکوب« چین علیه 

مسلمانان در منطقه سین کیانگ خواند محکوم کرد. 

گزارش
ترام��پ که ت��الش دارد تا چهره ای مقت��در از خود به نمایش 
گذارد همزمان با ناتوانی برای یافتن همراهی با سیاست هایش 
در س��ازمان ملل با بحران داخلی نیز مواجه شده است چنانکه 
رئی��س مجلس نمایندگان آمریکا دیروز رس��ماً آغاز تحقیقات 

برای استیضاح رئیس جمهور این کشور را اعالم کرد.
ترام��پ رئیس جمه��ور آمریکا در س��خنرانی ها و دیدارهایش 
در س��ازمان مل��ل تالش کرد ت��ا خود را فردی مقتدر نش��ان 
ده��د که توانس��ته در عرصه داخلی  جهان��ی به موفقیت های 
بس��یاری دس��ت یابد اما واکنش ها به عملکردهایش ساختگی 
بودن این ادعاها را نش��ان می دهد چنانک��ه در عرصه داخلی 
آمریکا با چالشی بزرگ مواجه شد  و »نانسی پلوسی«، رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا آغاز رسمی تحقیقات برای استیضاح 

»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا را اعالم کرد. 
پلوسی گفت: »امروز من اعالم می کنم مجلس نمایندگان آمریکا 
رسماً تحقیقات برای استیضاح رئیس جمهور را آغاز می کند.«رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا اضافه کرد: »رئیس جمهور باید پاسخگو 

شود. هیچ کس باالتر از قانون نیست.«
مجلس نمایندگان آمریکا درب��اره این تحقیق خواهد کرد که 
آی��ا ترامپ خواس��تار کمک اوکراین برای بد ن��ام کردن »جو 
بایدن«، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
2020 ش��ده است یا خیر. کلینتون وزیر خارجه اسبق آمریکا 
از تصمیم نمایندگان کنگره برای آغاز بررسی رسمی استیضاح 

رئیس جمهور این کشور استقبال کرد.
همچنی��ن دو رقیب دونال��د ترامپ در ح��زب جمهوری خواه 
ضم��ن انتقاد از عملک��رد رئیس جمه��ور کشورش��ان از آغاز 
تحقیقات رس��می برای اس��تیضاح وی حمایت کردند.اعضای 
مجلس نمایندگان آمریکا در نظر دارند تحقیقات رسمی برای 
اس��تیضاح ترامپ را به علت درخواست کمک از رئیس جمهور 
اوکراین برای لکه دار کردن ش��هرت جو بای��دن، رقیب وی از 
حزب دموکرات، آغاز کنند و جو والش )Joe Walsh( و بیل 
ول��د )Bill Weld(, رقبای ترامپ از حزب جمهوری خواه، از 
این تالش حمایت کردند. »ولد« فرماندار س��ابق ماساچوست 

گف��ت: این اقدام رئی��س جمهور ترکیبی از خیانت، رش��وه و 
جرائم و خالفکاری های بزرگ دیگر اس��ت. وی افزود: آنچه که 
کامال روش��ن است این است که این دلیلی برای برکناری وی 
است.والش، عضو سابق کنگره از ایالت ایلینوی، در مناظره ای 

ب��ه میزبانی پای��گاه اینترنتی بیزینس اینس��ایدر گفت: دونالد 
ترامپ ناالیق اس��ت. رئی��س جمهور آمریکا بای��د خیلی زود 

استیضاح شود.
ام��ا چال��ش ترامپ به همین ج��ا ختم نمی ش��ود و واکنش ها 

ب��ه مواضع وی در س��ازمان ملل نیز نش��انگر ناتوانی وی برای 
فریب افکار عمومی جهان اس��ت. کارشناس��ان و رس��انه های 
جهان می گویند؛ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا س��عی 
کرد در هفتاد وچهارمین نشس��ت مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد متفاوت تر از س��ال های قبل س��خنرانی کند و این بار به 
مس��ائل داخلی کشورش و ملی گرایی آمریکایی توجه بیشتری 
داش��ته باشد؛ اما در عرصه سیاست خارجی نیز نگاه ویژه ای به 
ایران و چین داش��ت.روزنامه اماراتی نشنال از منظر منطقه ای 
به س��خنرانی ترامپ نگریست و نوشت: ترامپ بخش زیادی از 
خاورمیانه را نادیده گرفت و اشاره ای به جنگ در عراق، سوریه، 
لیبی یا یمن نکرد. »برایان کاتولیس« پژوهشگر ارشد اندیشکده 
»مرکز پیش��رفت آمریکا« بر این باور است که بخش زیادی از 
سخنرانی ترامپ در سازمان ملل بر پایگاه انتخاباتی اش متمرکز 
ب��ود و رئیس جمه��وری آمریکا به انتخابات س��یزده ماه آینده 
چش��م دوخته است.کاتولیس گفت: سخنرانی ترامپ در برخی 
مقاطع بسیار شبیه تالش برای انتخاب مجدد در انتخابات بود 

تا یک دستور کار واقعی در حوزه سیاست خارجی.
»دانیل شاپیرو« سفیر سابق آمریکا در سرزمین های اشغالی به 
روزنامه نشنال گفت که سخنرانی ترامپ اولویت های انتخاباتی 
ترامپ را نمایان کرد. وی اظهار داش��ت که س��خنرانی ترامپ 
عمدت��ا دربرگیرنده موضوعات بومی بود تا سیاس��ت خارجی. 
همچنین رویترز در گزارش��ی درباره س��خنرانی ترامپ به این 
نکته محوری اش��اره کرد که وی اساس��ا به دنبال جمع آوری 

رای برای انتخابات سال آینده است. 
وال استریت ژورنال از جمله نشریایتی است که به گرایش های 
ملی گرایان��ه ترام��پ در براب��ر رویکرده��ای جهان گرایان��ه و 
چندجانبه گرایی پرداخت و نوش��ت: ترامپ در سازمان ملل از 
کش��ورها خواست تا شهروندان خود را در اولویت قرار دهند و 
جهان گرایان را طرد کنند. طیفی از رس��انه ها سخنرانی رئیس 
جمهوری آمریکا را نپسندیدند. »جیم آکوستا« خبرنگار ارشد 
ش��بکه س��ی. ان. ان در کاخ س��فید از جمله افرادی است که 

سخنرانی ترامپ را »کم انرژی« توصیف کرد.


