
تکرار حقوق بشر آمریکایی در اروپا
اقدام خش��ونت آمیز پلیس آلم��ان علیه یک جوان 
اهل ترکیه، به همان شیوه ای که پلیس نژادپرست 

آمریکا با جورج فلوید رفتار کرد، تکرار شد.
 پلی��س آلمان، با یک جوان اه��ل ترکیه، به همان 
شیوه خشونت آمیز پلیس آمریکا برخورد کرد.یک 
جوان اهل ترکیه  با همان ش��یوه ای که باعث مرگ 
جورج فلوید ش��د، مورد خش��م پلی��س آلمان قرار 
گرفت. ویدئوی منتشر شده، نشان می دهد که یک 
افسر پلیس در حال فش��ار دادن گردن مرد جوان 
با زانوی خود اس��ت؛ اقدام��ی که باعث پدید آمدن 

موجی از عصبانیت در آلمان شده است.
در این ویدئو، پلیس آلمان زانوی خود را روی گردن 
مرد جوانی قرار داده اس��ت؛ این در حالی است که 
بسیاری از افراد، این واقعه را با پرونده جورج فلوید 
آمریکایی ۴۶ ساله آفریقایی تبار، که در ۲۵ ماه مه 

جان خود را از دست داد، مقایسه کرده اند. 
این حادثه روز ش��نبه ۸ آگوست در شهر »مولهایم 
آن در رور« )Mülheim an der Ruh( در غرب 
آلمان رخ داد. فیلم ۱۵ ثانیه ای نش��ان می دهد که 
یک افس��ر پلیس زانوی خود را روی گردن مظنون 
قرار داده اس��ت این در حالی است که افراد حاضر 
در صحنه، خواستار آزادی این فرد هستند. خانواده 
گوک، که دارای اصالت ترکیه ای هستند و پدر این 
خانواده قربانی این واقعه است، شکایتی را با عنوان 

خشونت پلیس مطرح کرده اند. 
»فاطم��ا گاک« م��ادر این خانواده، ب��ه خبرگزاری 
آناتول��ی گفت که این حادثه در زمان مش��اجره ای 
اتفاق افتاده اس��ت که پلیس خواس��تار برداش��تن 
خودروی »بد پارک ش��ده« بوده است. فاطما گاک 
در ادامه افزود: »ماموران پلیس شروع به ُهل دادن 
دو پس��ر من کردند. این در حالی بود که ش��وهرم 
مداخل��ه کرد، اما ماموران پلی��س او را روی زمین 
درازکش کردند و یکی دیگر از ماموران زانوی خود 

را روی گردن شوهرم و یکی از پسرانم گذاشت.«

نیمچه گزارش

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

برخی س��ران امارات همچون بن زاید ولیعهد که س��ودای 
پادش��اهی زودهنگام را در سر دارد رسما برقراری روابط با 
رژیم صهیونیس��تی را اعالم کردن��د. اعالمی که با واکنش 
منف��ی در درون امارات و عرص��ه جهانی مواجه و همگان 

خواس��تار مجازات امارات به دلیل خیانت به فلس��طین و 
جهان اس��الم و صلح و امنیت حجهانی ش��دند. نکته قابل 
توجه در این توافق آنکه رس��انه های رژیم صهیونیس��تی 
از سند رس��می نهادهای جاسوسی این رژیم در خصوص 
همکاری های امنیتی با امارات پرده برداش��تند. یک سند 
رسمی از سوی رسانه های رژیم صهیونیستی منتشر شده 
که نشان می دهد امارات و این رژیم برای تقویت همکاری 
های نظامی در حوزه دریای س��رخ ت��الش می کنند. این 
طراحی در حال��ی به عنوان ابتکار جدی��د طرفین مطرح 
ش��ده است که نگاهی ریش��ه ای به تحوالت منطقه بیانگر 
قرار داش��تن این طرح در قطعه ای از ی��ک پازل بزرگ تر 

است که سالها پیش مطرح شده بود. 
ش��یمون پرز رئیس س��ابق رژی��م صهیونیس��تی در طرح 
خاورمیان��ه جدی��د خویش، دریای س��رخ را گنجی بزرگ 
نامی��ده بود که می تواند بقای این رژی��م را تضمین نماید. 

س��الها پیش نیز رژیم صهیونیس��تی از مجامع بین المللی 
وامی یک میلیارد دالری برای تعریض بحرالمیت در دریای 
سرخ دریافت کرد. طی س��الهای اخیر از یک سو امارات و 
از سوی دیگر صهیونیس��ت ها به دنبال تشکیل پایگاه های 
نظامی و سیاسی در حاشیه دریای سرخ بوده اند که پایگاه 
نظامی صهیونیست ها در برخی کشورها همچون الیتره در 
ای��ن چارچوب بوده اس��ت. در همین حال امارات نیز برای 
حضور نظامی در سومالی، جیبوتی، سودان و لیبی تحرکات 
گسترده ای داشته است بگونه ای که حتی سرنگونی البشیر 
در س��ودان و نی��ز جنگ افروزی خلیفه حفت��ر در لیبی را 

برگرفته از سیاست های امارات می دانند.
 نکت��ه مهم آنکه امارات در حالی با عربس��تان به کش��تار 
مردم یمن می پردازد که همزمان به دنبال سلطه بر جزایر 
این کش��ور بویژه جزیره اس��تراتژیک پریم است. مجموع 
این تحرکات که البته کش��ورهایی همچون عربس��تان نیز 

در آن ایف��ای نق��ش می کن��د در حالی ص��ورت می گیرد 
که آمریکایی ه��ا نیز پیش از این از لزوم س��ازش امنیتی 
و اقتصادی میان کش��ورهای عربی با رژیم صهیونیس��تی 
س��خن گفته اند که در قالب اتحادیه مدیترانه ای و امنیت 
جمعی دریای س��رخ صورت می گیرد. روند تحوالت نشان 
می ده��د که توافق��ات ام��ارات و صهیونیس��ت ها در باب 
مدیتران��ه و دریای س��رخ نه ابتکاری جدی��د بلکه طرحی 
قدیمی اس��ت که محور آن را نیز سلطه صهیونیست ها بر 
دریای س��رخ و مدیترانه تش��کیل می دهد. این توافق راز 
جنای��ات صهیونیس��ت ها و امارات در طول دریای س��رخ 
و مدیترانه را نش��ان می دهد و آش��کار می س��ازد که چرا 
آنها سیاس��ت کش��تار در یمن و لیبی را اج��را کرده و در 
س��ودان نیز اقدام به کودتا کردند. راز این رفتارها س��لطه 
صهیونیست ها بر اراضی آبی و تبدیل شدن آنان به شاه راه 

تجارت و انرژی آفریقا، آسیا و اروپا است.

یادداشت

گزارش
قاض��ی دادگاه الهه با اذعان به اینک��ه هیچ مدرکی مبنی 
بر دس��ت داشتن دولت س��وریه و حزب اهلل لبنان در ترور 
حری��ری وجود ندارد، در فتنه انگیزی جدید پس از انفجار 
بیروت اعالم کرد ۵ فرد متهم در ترور رفیق حریری از افراد 

حزب اهلل هستند.
بحران سازان در لبنان هر روز طرحی جدید را برای استمرار 
فضای بحرانی در این کش��ور اجرا می کنند از انفجار بیروت 
گرفته تا ادعای طرح سقوط دولت و تشکیل دولت بی طرف 
تا مشروط سازی کمک های بین المللی. اما تمام این اقدامات 
ی��ک هدف را دنب��ال می کند و آن گرفتار س��ازی لبنان در 
جنگ داخلی با محوریت خال سیاس��ی و تقابل با حزب اهلل 
اس��ت. این رون��د در حالی با ناکامی همراه ب��وده که دادگاه 
ت��رور رفیق حریری این ماموریت را عهده دار ش��ده اس��ت. 
دادگاه الهه اعالم کرد که ترور نخس��ت وزیر اس��بق لبنان 
که در س��ال ۲00۵ صورت گرفت عملیاتی تروریس��تی و با 
اهداف سیاس��ی بوده اس��ت.قاضی دادگاه اع��الم کرد: دو و 
نی��م تن مواد منفجره در خودرویی بود که رفیق حریری در 
آن قرار داش��ت.این دادگاه اعالم کرد: ترور حریری عملیاتی 
تروریس��تی بوده که برای اهداف سیاس��ی انجام شده است. 
قاضی دادگاه الهه ب��ا اذعان به اینکه هیچ مدرکی مبنی بر 
دست داشتن دولت سوریه و حزب اهلل لبنان در ترور حریری 
وجود ندارد، اعالم ک��رد ۵ فرد متهم در ترور رفیق حریری 
از افراد حزب اهلل هس��تند. دادگاه وی��ژه ترور رفیق حریری 
اعالم کرد مصطفی بدرالدین، سلیم عیاش، حسین عنیسی، 
اس��د صبرا و حسن حبیب مرعی متهمان ترور نخست وزیر 
اسبق لبنان هستند.قاضی دادگاه همچنین تأکید کرد هیچ 
مدرکی دال بر دخالت رهب��ری حزب اهلل در این ترور وجود 
ندارد و س��ید حس��ن نصراهلل و رفیق حری��ری روابط خوبی 

با یکدیگر داش��ته اند.او بر اهمیت ارتباط های انجام شده در 
کش��ف مسئله ترور تاکید کرد و گفت: متن این تماس ها به 
کش��ف گروهکی که پش��ت پرده این ترور بودند منجر شد. 
زمان فاصل��ه میان دو تماس ۱۵ دقیقه بوده اس��ت. پیگرد 

آمد و ش��د های حریری نشان می دهد که او تحت نظر بوده 
و ای��ن انفجار اتفاقی نبوده اس��ت.در جریان بمب گذاری در 
۱۴ فوریه سال ۲00۵ در بیروت رفیق حریری، نخست وزیر 
اسبق لبنان به همراه ۲۱ فرد دیگر جان باختند و پس از آن 

۴ فرد را به اتهام انجام این عملیات دستگیر کردند. بر اثر این 
حادثه س��ازمان ملل تحقیقاتی پیرامون قتل او تحت عنوان 
دادگاه وی��ژه برای لبنان آغاز کرد.در ارتباط با موج اتهام زنی 
جدید، »اش��رف الریفی« وزیر دادگستری پیشین لبنان که 
مدیرکل نیروهای امنیت داخلی لبنان و از مشارکت کنندگان 
در تحقیقات مربوط به این ترور بوده در گفت وگو با روزنامه 
سعودی »الشرق االوس��ط« مدعی شد: عملیات ترور رفیق 
الحریری برآیند تصمیم��ی عجوالنه نبود بلکه نتیجه برنامه 
چیده شده از جانب رژیم های ایران و سوریه بود که حزب اهلل 
با حمایت لجستیک اطالعات سوریه آن را انجام داد.از سوی 
دیگر، »بهاء الحریری« فرزند ارش��د رفیق الحریری -نزدیک 
به ۱۴ مارس-  هم در گفت وگو با روزنامه »تلگراف« انگلیس 

اظهاراتی علیه حزب اهلل مطرح کرد.
در ای��ن می��ان در اقدام��ی برای فضاس��ازی منف��ی علیه 
مقاومت، رژیم صهیونیس��تی با ارائه شکوائیه ای به شورای 
امنیت س��ازمان ملل متحد، مدعی ش��د که اطالعاتی دارد 
که نشان می دهد رزمندگان حزب اهلل در حادثه ادعایی سه 
هفته پیش به ش��مال فلسطین اش��غالی نفوذ کرده اند.خبر 
دیگر از لبنان آنکه رئیس جمهور لبنان در مصاحبه ای گفت 
که محال اس��ت انفجار بندر بی��روت از انفجار انبار مهمات 

جنبش  حزب اهلل نشأت گرفته باشد.
از س��وی دیگ��ر »محمد رع��د« رئیس فراکس��یون لبنانی 
»الوفاء للمقاومه« وابس��ته به ح��زب اهلل لبنان در گفت و گو 
با ش��بکه »المیادین« گفت که آمریکا برای تشکیل دولت 
در لبنان »س��قف هایی« تعیین کرده اس��ت.رعد همچنین 
اس��تقرار ناوهای فرانس��ه، انگلیس و آلمان در بندر بیروت 
را ه��م  با هدف عرض ان��دام اروپایی ها و افزایش حضور به 

منظور انجام مأموریت های امدادی دانست.

رویای دریای سرخ 
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هشدار پوتین درباره بالروس
رئیس جمهور روس��یه طی تماس��ی تلفنی با صدر اعظم آلمان با محور 
تح��والت ب��الروس، گفته دخالت  کش��ور های خارج��ی در امور داخلی 

بالروس قابل قبول نیست و می تواند به افزایش تنش ها منجر شود.
والدیمی��ر پوتین، با آنگال م��رکل، صدر اعظم آلم��ان در مورد تحوالت 
ب��الروس به صورت تلفنی گفتگو کرد.  دفتر مطبوعات کاخ کرملین طی 
بیانی��ه ای گفته این تماس تلفنی از س��وی برلین ص��ورت گرفته و دو طرف 
در مورد اعتراضات و ناآرامی های بعد از برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری این 
کش��ور صحبت کردند. در بیانیه کرملین آمده اس��ت: »روس��یه اظهار داشته که 
تالش   ]کشور های[ خارجی برای دخالت در امور داخلی این کشور )بالروس( قابل 
قبول نیست و می تواند موجب افزایش تنش ها شود.« پوتین در این بیانیه گفت 

امید بر آن است که این وضعیت در بالروس هر چه سریعتر بهبود پیدا کند. 

خشم کوشنر از استقالل کویت
داماد و مشاور رئیس جمهور آمریکا ضمن انتقاد از موضع کویت پیرامون 
عادی سازی روابط میان اسرائیل با امارات، اعالم کرد، این کشور طرفدار 
فلس��طین است. جارد کوشنر، در تماس تلفنی با روزنامه نگاران، اعمال 
فشار از س��وی واشنگتن بر کویت و دیگر کش��ورهای شورای همکاری 
خلیج فارس برای به رس��میت شناختن رژیم صهیونیستی همانند امارات 
را رد کرد.کوشنر گفت: رویکرد ترامپ اعمال فشار بر کشورها نیست چرا که 
روابطی که با زور ش��کل بگیرد تداوم نخواهد داشت.کوش��نر مدعی شد، به "نفع" 
کش��ورهای منطقه بخصوص از لحاظ اقتصادی اس��ت که رژیم صهیونیستی را به 
"رس��میت" ش��ناخته، با آن رابطه برقرار کرده و اعتم��اد آمریکا را جلب کنند.وی 
گفت، کویت تا امروز در موضوع مناقضه فلسطین و اسرائیل به شدت از  فلسطینی 

ها جانبداری کرده و روشن است که این موضع "اصال سازنده نیست".

ممنوعیت  نماز خواندن اماراتی ها در مسجد االقصی 
مفتی اعظم قدس به دنبال اعالم س��ازش امارات با رژیم صهیونیس��تی 
با صدورفتوایی س��فر اماراتی ها به قدس و نماز خواندنش��ان در مسجد 
االقصی را ممنوع اعالم کرد. مفتی قدس و س��رزمین های فلس��طینی 
اعالم کرد که به موجب فتوایی که س��ال ۲0۱۲ درباره سازش��گران با 
اسرائیل صادر کرده است، نماز اماراتی را در مسجد االقصی ممنوع اعالم 
می کند.ش��یخ »محمد حس��ین«  در گفت وگو با خبرگزاری رس��می آلمان 
گفت که در سال ۲0۱۲ فتوایی صادر کرده است که اجازه سفر به قدس و مسجد 
االقصی را بر اساس موازین مشخصی داده بود که در بین آنها سازش گری نبوده 
اس��ت.وی افزود: »از آنجایی که توافق میان امارات و اس��رائیل نشانه های سازش 
را به همراه دارد، س��فر به قدس برای اماراتی ها ممنوع است«.مفتی قدس گفت: 

»سفر به قدس در راستای سازش با اسرائیل حرام است«.

 یمن: رئیس ش��ورای عالی سیاسی یمن خطاب 
به مس��ئوالن این کشور گفت که هر فردی قادر به 
انجام وظایفش نیست استعفا بدهد و نباید مشکالت 
را بهانه کم کاری قرار داد.»مهدی المشاط« رئیس 
شورای عالی سیاسی یمن به عنوان عالی ترین مقام 
سیاس��ی این کش��ور )مس��تقر در صنعاء( هرگونه 

بهانه ای برای کم کاری را مردود دانست.

 سوریه: شماری از مردم شهر الحسکه و قامشلی 
در شمال ش��رق سوریه با برگزاری برنامه اعتراضی 
در برابر س��اختمان اس��تانداری این شهر خواستار 
خروج نیروهای متجاوز امریکایی و ترکیه از سوریه 
ش��دند.معترضان همزمان با برافراشتن پرچم های 
سوریه و عکس های بشار اسد رییس جمهوری این 
کشور دست نوشته هایی را با خود حمل می کردند 
که بر روی آنها نوش��ته شده بود " نه به اشغالگری 
امریکا و ترکیه " و " نه به تجاوز به پاس��گاه ارتش 

سوریه " 

 افغانس�تان: همزمان با آغاز مراس��م تجلیل از 
یکصدمین س��الگرد استرداد اس��تقالل افغانستان، 
ش��لیک چن��د راک��ت در بخش های��ی از کابل ۱0 
زخمی برجای گذاش��ت. وزارت کش��ور افغانستان 
اعالم کرد در نتیجه اصابت ۱۴ راکت بر بخش های 
مختلف ش��هر کابل، تا کنون ده نفر از جمله چهار 

کودک و یک زن زخمی شده اند.

 روس�یه: کنسولگری روس��یه در شهر نیویورک 
آمریکا گفته  با وجود اینکه فردی ناشناس بار ها جان 
دیپلمات های روسی را تهدید کرده اما پلیس از ارائه 
گزارش در مورد او سر باز می زند و بعد از دستگیری، 
او را آزاد کرد.طبق گفت��ه این دیپلمات این فرد بر 
اساس شواهدی دستگیر شده است، اما پلیس حتی 

نتوانسته گزارشی در مورد او تهیه کند. 

 چی�ن: وزارت خارج��ه چین تحریم ه��ای اخیر 
آمریکا علیه ش��رکت فن��اوری »هوآوی« را محکوم 
و این اقدامات واش��نگتن را »سرکوبگری« توصیف 
کرد.ب��ه دنبال اعالمیه هفته گذش��ته مایک پامپئو 
وزیر خارجه آمریکا درباره محدودیت های تازه این 
کشور علیه ش��رکت هوآوی چین، وزارت بازرگانی 
آمری��کا محدودیتهای بیش��تری بر دسترس��ی این 

شرکت به فناوری آمریکا اعمال کرد.

با شکست سناریوی انفجار بیروت رای دادگاه ترور رفیق حریری
 برای به آشوب کشاندن لبنان اعالم شد

فتنه الهه

 سفر از پیش ناکام الکاظمی
به واشنگتن 

نخس��ت وزیر ع��راق دیروز  در رأس ی��ک هیأت بلندپایه عازم آمریکا ش��د که 
شروط آمریکا برای اجرای وعدهایش و نیز مطالبه پارلمان و مردم عراق مبنی 
بر خروج نیروهای آمریکایی از عراق، ابهامات بس��یاری را در تحقق اهداف این 

سفر ایجاد کرده است. 
 دفتر نخس��ت وزیری عراق طی بیانیه ای اع��الم کرد که »مصطفی الکاظمی«، 
دی��روز بغداد را به مقصد آمری��کا ترک کرد.الکاظمی در این س��فر با مقامات 
ارشد آمریکایی نیز دیدار و با آنها درباره روابط دوجانبه و تقویت همکاری های 
مش��ترک در زمینه های مختلف به ویژه امنیت، اقتصاد، بهداش��ت و ... رایزنی 

خواهد کرد.
این سفر در حالی انجام می شود که ملت عراق و اغلب فراکسیون های سیاسی 
بر ضرورت پایان دادن به هرگونه حضور نظامی بیگانگان در خاک کشورش��ان 
تاکید می کنند و این موضوع به یکی از مس��ائل مهم سیاست خارجی عراق به 
منظور تحقق اصل حاکمیت کامل، تبدیل ش��ده است.موضوع اخراج نیروهای 
آمریکا از عراق بعد از آن جدی و تبدیل به خواسته پارلمان این کشور شد که 
ارتش آمریکا، شماری از نیروهای الحشد الشعبی و ارتش عراق را در غرب این 
کش��ور هدف قرار داد و بعد از آن در اقدامی جنایتکارانه، ش��هید سپهبد قاسم 
س��لیمانی، فرمانده نیروی قدس س��پاه پاسداران انقالب اس��المی را به همراه 
»ابومهدی المهندس«، معاون رئیس سازمان الحشد الشعبی و نیروهای مرتبط 
به این سازمان را در تاریخ ۱۳ دی ماه گذشته به شهادت رساند. در این میان 
نخست وزیر عراق در مصاحبه با یک خبرگزاری آمریکایی با بیان اینکه در نقش 
پستچی بین تهران و واشنگتن نیست، گفت کشور هنوز به کمک آمریکا برای 

مبارزه با داعش نیاز دارد.
این سفر در حالی صورت گرفت که عراق با ناآرامی های مشکوکی همراه است 
که می تواند ابزاری فش��اری برای تحمیل خواس��ته های آمریکا باشد. با تشدید 
اعتراض��ات خیابانی در اس��تان بصره و حمالت مس��لحانه مش��کوک به برخی 
رهبران این اعتراضات و فش��ار معترضان به برکناری سرلش��کر س��تاد »رشید 
فلی��ح« رئیس پلیس این اس��تان، نخس��ت وزیر عراق وی را برکنار و س��رتیپ 
»عب��اس ناجی« جایگزین وی را معرفی کرد. خب��ر دیگر آنکه همزمان با این 
س��فر محمد البلداوی نماینده ائتالف »الفتح« ضمن هشدار درباره باقی ماندن 
نظامیان تروریس��ت آمریکایی در خاک عراق، تأکید کرد که باید این نظامیان 

از خاک عراق اخراج شوند.

حسرت اف 35 بر دل بن زاید 
در حالی از بهانه های امارات برای س��ازش با صهیونیس��ت ها را کس��ب اف ۳۵ 
تش��کیل می داد که این حس��رت بر دل سران این رژیم باقی ماند چنانکه وزیر 
دس��تگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی اخبار منتشر ش��ده درباره توافق بر سر 

فروش جنگنده های F-۳۵ به ابوظبی را تکذیب کرد.
»الی کوهن« وزیر دس��تگاه جاسوس��ی رژیم صهیونستی، در گفت و گویی خبر 
روزنامه صهیونیستی »یدیعوت آحارانوت« درباره توافق بر سر فروش جنگنده 
F-۳۵ ب��ه امارات را تکذی��ب کرد.کوهن در این خصوص گف��ت: »موافقتی از 
سوی اسرائیل درباره مجهز کردن امارات به جنگنده های F-۳۵ وجود ندارد«.

وی در ادام��ه با ادعای اینکه تل آویو در زمین��ه هوایی در منطقه برتری دارد، 
گف��ت: »با وضعیتی ک��ه در آن، در برتری هوایی اس��رائیل در منطقه تغییری 

حاصل شود، موافقت نخواهم کرد«.
در س��ایه گزارش های متناقض رس��انه های رژیم صهیونیس��تی درباره موافقت 
این رژیم با ف��روش جنگنده های اف-۳۵ آمریکا به ام��ارات، دفتر نتانیاهو هر 
گون��ه موافقت ب��ا این موضوع را تکذی��ب کرد.بعد از اظه��ارات وزیر اطالعات 
و نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی در تکذیب گنجانده ش��دن بندی در توافق 
عادی س��ازی روابط با امارات عربی متحده مبنی بر فروش جنگنده های نس��ل 
پنجم »اف-۳۵« توسط واشنگتن به ابوظبی، »بنی گانتز« وزیر جنگ این رژیم 
نیز به این گزارش ها واکنش نش��ان داد. خبر دیگر از سازش امارات آنکه منابع 
خبری از بازداشت مخالفان عادی سازی روابط میان رژیم صهیونیستی و امارات 

در این کشور خبر می دهند.
از س��وی دیگر صائ��ب عریقات دبی��رکل کمیته اجرایی س��ازمان آزادیبخش 
فلس��طین ضمن انتقاد از س��ازمان همکاری اس��المی و اتحادیه عرب به دلیل 
ع��دم واکنش به توافق ابوظبی-تل آویو، از کش��ورهای عربی درخواس��ت کرد 
ب��رای بر هم زدن این توافق تالش کنند. همچنین عضو دفتر روابط بین الملل 
جنبش حماس فلس��طین، ضم��ن وقیحانه خواندن اقدام ام��ارات در توافق با 
صهیونیس��تها، تأکید کرد که دشمن صهیونیس��ت نیز دیر یا زود نابود خواهد 
ش��د. همچنین عزام االحمد عضو کمیته مرکزی جنبش فتح فلسطین سکوت 
در برابر سازش��گری امارات با رژیم صهیونیس��تی را نشانه شراکت در این جرم 
دانست و تاکید کرد که دبیر کل اتحادیه عرب اگر با امارات برخورد نکند باید 
اس��تعفا دهد.  همچنین محمد علی الحوثی عضو شورای عالی سیاسی جنبش 
انصاراهلل یمن با اش��اره به اینکه برنامه های امارات روشن و آشکار است، تأکید 

کرد که امارات برای اجرای برنامه های اسرائیل به یمن آمد.

ترامپ و رویای ونزوئالیی 
ساختن آمریکا 

رئیس جمهور آمریکا در کارزار انتخاباتی خود در ویسکانس��ین هشدار داد در 
صورتی که بایدن در انتخابات ریاس��ت جمهوری ۲0۲0 آمریکا پیروز شود این 

کشور به یک ونزوئالی دیگر تبدیل میشود.
»دونال��د ترام��پ« رئیس جمهور آمری��کا در کارزار انتخاباتی خود در فرودگاه 
»اشکوش« ویسکانسین هشدار داد در صورتی که »جو بایدن« نامزد دموکرات 
ها در انتخابات ۲0۲0 ریاست جمهوری آمریکا پیروز شود این کشور را به یک 

ونزوئالی دیگر تبدیل میشود.
وی در ادام��ه اتهاماتش علیه بایدن گفت: »بایدن اس��ب تروای سوسیالیس��م 
علیه آمریکا اس��ت و هیچ کس��ی در کشوری که بایدن رئیس جمهور آن است 
امنیت نخواهد داش��ت.«در این تجمع انتخاباتی، طرفداران ترامپ فریاد زدند: 
»چهار س��ال بیش��تر« و پس از آن ترامپ گفت که پس از آن برای چهار سال 

دیگر خواهیم رفت.
این در حالی اس��ت که نتایج نظرس��نجی های جدید در آمریکا نشان می دهد 
جو بایدن همچنان پیش��تازی خود نس��بت به دونالد ترامپ را با اختالف قابل 
توجهی حفظ کرده اس��ت.رئیس جمهور آمریکا با لحنی که معلوم نبود شوخی 
اس��ت یا جدی؛ مدعی ش��د که در دور نخس��ت زمامداری، قربانی جاسوس��ی 
دموکرات ها بوده و به جبران آن باید ۸ س��ال دیگر در مس��ند قدرت بماند.اما 
وی به این اکتفا نکرد و در اظهارنظری قابل تأمل مدعی ش��د که باید دو دوره 

دیگر )۱۲ سال به جای ۸ سال( رئیس جمهور بماند.
 در این میان میش��ل اوباما همس��ر رئیس جمهور س��ابق آمریکا در اولین شب 
کنوانس��یون ملی ح��زب دموکرات ضم��ن حمایت از جو بای��دن در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری، به شخصیت و عملکرد دونالد ترامپ در مقام رئیس جمهور 

این کشور تاخت.
همس��ر اوباما ضمن اذعان به وجود تبعیض های نژادپرستی نهادینه در آمریکا 
به اعتراضات علیه قتل نژادپرس��تانه »جورج فلوید« و دیگر س��یاه پوستان در 

این کشور اشاره کرد.
او تصریح کرد: »با این واقعیت ش��روع می کنم که )جنبش( زندگی س��یاهان 
اهمی��ت دارد هن��وز هم با تمس��خر باالترین منصب موجود در کش��ور مواجه 
می شود«.همس��ر رئیس جمهور سابق آمریکا سپس به تعریف و تمجید از جو 
بایدن نامزد دموکرات ریاس��ت جمهوری آمریکا پرداخت و از مردم این کشور 

خواست به او در انتخابات ریاست جمهوری رای بدهند.


