
علی تتماج 

آمری��کا در حالی ب��ا بحرانی به نام اعتراض های گس��ترده 
مردمی به س��اختار نژادپرس��ت حاکم بر این کشور مواجه 
اس��ت که در آب��ان ماه انتخابات ریاس��ت جمهوری در این 
کش��ور برگزار خواه��د ش��د. انتخاباتی ک��ه ترامپ رئیس 
جمهوری کنون��ی نماینده جمهوریخواهان اس��ت و بایدن 
نمایند دموکرات هاست. نکته مهم در این انتخابات آن است 

که برخالف انتخابات های گذشته که نوعی رقابت سیاسی 
و انتخاباتی در جریان بود در این دوره فضا به عرصه رقابت 
کوتوله های سیاس��ی مبدل شده که برای تخریب و نابودی 
ط��رف مقابل از هیچ اقدامی فروگذار نیس��تند و به هر ابزار 
مشروع و نامشروعی چنگ می کنند. در این میان یک نمته 
مهم مش��اهده می شود و آن نوع واکنش و رفتار کشورهای 
اروپایی در قبال این انتخابات اس��ت. آمریکایی ها ادعا دارند 
که کشورهایی همچون ایران، روسیه و چین در حال دخالت 
در انتخابات هس��تند و با این بهانه نیز تحریم ها و تهدیدات 
بس��یاری علیه سه کش��ور وضع می کند. این ادعا در حالی 
صورت می گیرد که بررس��ی ریش��ه ای روند تحوالت نشان 
می دهد کخ محور این دخالت کش��ورهای اروپایی هستند.

اروپایی ها در سال 2016 حمایتی قاطع و تمام قد از هیالری 

کلینتون نامزد دموکرات ها داتشند اما مردم آمریکا به ترامپ 
رای دادند. مسئله ای که در 4 سال گشذته تنشهای بسیاری 
میان اروپا و آمریکا نیز به همراه داش��ته است. اکنون رفتار 
اروپا نشان می دهد که آنها به دنبال پیروزی جو بایدن نامزد 
دموکرات ها هس��تند. این رویکرد را در چند منظر می توان 
مش��اهده کرد. نخست نظرس��نجی هایی است که بر اساس 
افکار سنجی در این کشورها مطرح می شود که سعی دارد تا 
جایگاه جهانی بایدن را برای مردم آمریکا به نمایش گذارد. 
به عنوان نمونه خبرگزاری دویچه وله نتایج نظرسنجی های 
مختلف را بررس��ی کرده و به این نتیجه رس��یده است که 
مردم آلمان در انتظار ریاس��ت جمه��وری جو بایدن نامزد 
دموکرات ها و رقیب ترامپ در انتخابات سال جاری هستند 

تا روابطشان با واشنگتن بهتر شود.

در نتایج این موسس��ه آمده اس��ت ۷6 درصد از ش��هروندان 
آلمان��ی به دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا و نامزد 
جمهوری خواهان، اعتماد ندارن��د و معتقدند بایدن می تواند 
روابط��ی که با این رئیس جمهور به س��ردی رفته بود را احیا 
کند. دوم آنکه س��ران اروپا س��عی می دانند با عدم دعوت از 
آمریکا در مجامع و نشس��ت های جهانیف ان��زوای آمریکای 
دوران ترامپ را به نمایش گذارند. حلقه تکمیلی این سیاست 
را مخالفت با آمریکا در نهادهای بین المللی همچون شورای 
امنیت تشکیل می دهد که سعی دارند تا به مردم آمریکا نشان 
دهند که ترامپ عامل انزوای جهانی آمریکا شده است. بر این 
اساس می توان گفت که ادعای دخالت، ایران، روسیه و چین 
در انتخابات آمریکا ادعایی واهی است و این اروپاست که آشکار 

و پنهان برای تاثیرگذاری بر انتخابات  آمریکا تقال می کند.

یادداشت

گزارش

کشته شدن یک فرد سیاهپوست دیگر بدست 
نیروهای پلیس آمریکا در ویسکانسین، موجب 
آغ��از مج��دد اعتراض��ات ضد نژادپرس��تی در 
ش��هرهای مختلف آمریکا شد که در میان آنها 
وضعیت آشوب در پورتلند همچنان ادامه دارد. 
ش��لیک پلیس ویسکانسین به سمت یک فرد 
سیاهپوس��ت غیر مس��لح که منجر به کشته 
ش��دن وی ش��د، س��بب آغاز اعتراضات ضد 
نژادپرس��تی در این ش��هر و چند شهر دیگر 
شده است. ش��دت اعتراضات در ویسکانسین 
به حدی اس��ت ک��ه پلیس مجب��ور به اعمال 
محدودی��ت های رف��ت و آمد ب��رای کنترل 
اعتراضات ش��ده اس��ت. چند روز قبل نیز در 
لوئیزیانا یک مرد س��یاه پوست با شلیک 10 
گلوله از س��وی پلیس کشته شده بود. این دو 
فرد سیاهپوس��ت در حالی قربانی خش��ونت 
پلیس آمریکا شده که هنوز شهرهای مختلف 
این کش��ور از جمله پورتلند همچنان ش��اهد 

اعتراض��ات ض��د نژادپرس��تی در اعتراض به 
مرگ »جورج فلوید« هس��تند.  جورج فلوید 
بیش از دو ماه قبل پس از بازداش��ت از سوی 
پلیس، با اعمال خش��ونت از سوی آنها کشته 
شد.بعد از حدود س��ه ماه برگزاری اعتراضات 
در شهر پورتلند آمریکا، این اعتراضات باز هم 
به خشونت کشیده شد و در جریان آن پلیس 
اعالم وضعیت ش��ورش کرد.بر اساس گزارش 
رس��انه های آمریکایی، شهر پورتلند، یکشنبه، 
هش��تاد و هش��تمین ش��ب از اعتراض��ات را 
مشاهده کرد.این اعتراضات در حالی همچنان 
ادام��ه دارند که دونال��د ترامپ، رئیس جمهور 
آمری��کا چن��د هفت��ه ای اس��ت درب��اره آن 

اظهارنظری نکرده است.
در ادام��ه بحران ها در آمری��کا، ایالت لوئیزیانا 
در آمریکا، خود را ب��رای مواجهه با 2 طوفان 
قدرتمن��د آم��اده می کند و ش��دت فاجعه به 
حدی اس��ت که ترامپ مجبور به اعالم حالت 

فوق العاده ش��ده اس��ت. گردب��اد »مارکو« و 
طوفان اس��توایی »ل��ورا« با عب��ور از دریای 
کارائیب و خلیج مکزیک، راه خود را به سمت 
کوب��ا و ایالت »لوئیزیان��ا« در آمریکا باز کرده 
و راهی جز فرار برای هزاران نفر از س��اکنین 

مناطق ساحلی، باقی نگذاشته اند.
در ح��وزه سیاس��ی آمریکا نیز خبر می رس��د 
یکی از مشاوران با س��ابقه ترامپ، در آستانه 
برگزاری انتخابات 2020 آمریکا، او را رها کرد 
و از ِسَمت خود اس��تعفا داد. »کلیان کانوی« 
از مشاورین ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمری��کا، در بیانی��ه ای از ترک کاخ س��فید تا 
پایان ماه جاری میالدی )آگوس��ت( خبر داد.
وی دلی��ل این اس��تعفای ناگهانی را مس��ائل 
خانوادگ��ی از جمله رس��یدگی ب��ه فرزندان 

نوجوان خود، عنوان کرده است.
از س��وی دیگر نامزد دموکرات انتخابات 2020 
آمری��کا در مخالفت با ترامپ، مدعی ش��د اگر 

به قدرت برس��د و کرونا همچنان ادامه داشته 
باشد؛ توصیه مشاورانی را که می گویند سالمت 
بر اقتصاد ارجحی��ت دارد؛ جدی می گیرد. جو 
بایدن نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا، در مصاحبه با »ای بی سی« نیوز، مدعی 
ش��ده ک��ه در مواجهه با کووی��د 1۹، به هرچه 
مش��اوران حوزه بهداش��ت و درم��ان بگویند؛ 
عم��ل می کند حتی اگر این مس��ئله به قیمت 
تعطیلی اقتصاد آمریکا منجر شود.به گفته وی، 
اصلی ترین اش��تباه دونالد ترامپ رئیس جمهور 

آمری��کا این بوده که کرون��ا را آن گونه که باید 
مهار نکرده است. از سوی دیگر طبق نتیجه یک 
نظرسنجی، بیش از دو سوم دموکرات ها معتقدند 
آم��ار واقعی قربانیان کرون��ا در آمریکا گزارش 
نمی ش��ود و همین آمار تایید ش��ده هم برای 
۹0 درصد دموکرات ها، »غیرقابل قبول« است.

در همین حال نتایج نظرس��نجی های مختلف 
بیانگ��ر تمای��ل آلمانی ها به ریاس��ت جمهوری 
نامزد دموکرات های آمریکا با هدف گرم تر شدن 

روابط میان برلین و واشنگتن است.

دخالت اروپا در
 انتخابات آمریکا 
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همزمان با خیانت امارات به فلس��طین که بس��یاری آن را فروختن خون 
فلسطینی ها در کمپ انتخاباتی آمریکا می دانند، وزیر امور خارجه آمریکا 
س��فر پنج روزه خود به منطقه را که موضوع اصلی آن عادی سازی روابط 
رژیم صهیونیس��تی با امارات و تشویق دیگر کشور های عربی به پیروی از 

ابوظبی است، آغاز کرد.
مای��ک پمپئو وزی��ر امور خارجه آمریکا در نخس��تین روز از س��فرش به 
خاورمیانه وارد اسرائیل )فلسطین اشغالی( شد.مایک پمپئو وارد اسرائیل 
ش��د و سفر پنج روزه خود به منطقه را که موضوع اصلی آن عادی سازی 
روابط اس��رائیل با امارات عربی متحده و تش��ویق دیگر کش��ور های عربی 
به پیروی از ابوظبی اس��ت، آغاز کرد.بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیس��تی از آمریکا به خاطر حمایت از امنیت رژیم اس��رائیل تشکر و 
قدردان��ی کرد. در همین حال هاآرتص از امض��ای قرارداد هایی بین رژیم 
صهیونیس��تی و عربستان، بحرین، امارات و عمان به ارزش صد ها میلیون 
دالر برای فروش برنامه جاسوس��ی پگاس��وس به این کش��ور ها خبر داد.

ش��رکت اس��رائیلی )N.S.O( تولی��د کننده تکنولوژی هک گوش��ی های 
همراه یعنی برنامه معروف جاسوس��ی پگاس��وس را به برخی کش��ور های 
حاش��یه خلی��ج فارس فروخت ت��ا از این طریق امکان تح��ت پیگرد قرار 
دادن معارضان نظام این کشور ها برای مقامات وجود داشته باشد.روزنامه 
هاآرتص نوش��ت: قرارداد هایی به ارزش صد ها میلیون دالر با عربس��تان، 

بحرین، امارات و عمان امضا شد.
در این میان س��خنگوی جنبش حماس به رژیم صهیونیستی درخصوص 
اقدامات تجاوزکارانه خود هش��دار داد و از تشکیالت خودگردان فلسطین 

خواست که حامی غزه باشد. فوزی برهوم سخنگوی جنبش حماس امروز 
نس��بت به تداوم حمالت نظامی رژیم صهیونیس��تی به نوارغزه و تشدید 
محاصره این منطقه از س��وی تل آویو هش��دار داد.وی با بیان این مطلب 
افزود: اس��رائیل مس��ئول تش��دید حمالت به غزه و اقدامات تجاوزکارانه 
خود اس��ت و هر گونه نتایج و پیامدهای ناش��ی از ای��ن اقدامات برعهده 
رژیم صهیونیس��تی اس��ت. در همین حال یک پهپاد جاسوسی متعلق به 
رژیم صهیونیس��تی در جنوب غزه س��اقط شد. از س��وی دیگر 42 نفر از 
ش��خصیت های برجسته در کشورهای آمریکای شمالی و اروپا در نامه ای، 
عادی س��ازی روابط امارات متحده عربی و رژیم صهیونیس��تی را محکوم 
کردند.»فیلیپ جیرالدی«، افس��ر سابق امنیتی نظامی »سازمان اطالعات 
مرکزی« آمریکا )س��ی.آی.ای( اعالم کرد، به همراه 42 شخصیت برجسته 
دیگر در آمریکا و کش��ورهای اروپایی، عادی س��ازی روابط امارات متحده 

عربی و رژیم صهیونیستی را محکوم کرده اند.
همچنین همس��ران فلس��طینی ها و اردنی هایی که در عربستان سعودی 
زندانی هس��تند، تاکید کردند که در طول مدت اقامت در این کشور هیچ 

تخلفی مرتکب نشده اند و ریاض باید فورا بازداشتی ها را آزاد کند.
از س��وی دیگر همزمان با س��فر پیش روی دومنی��ک راب، وزیر خارجه 
انگلیس به فلسطین اشغالی، وی از لزوم توقف طرح الحاق کرانه باختری 
رود اردن سخن گفت.وزیر خارجه انگلیس در بیانیه ای با اعالم سفرش به 
منطقه به منظور تشویق فلسطینی ها و اسرائیل برای آغاز مذاکرات صلح، 
گفت: توقف طرح صلح سرزمین های واقع در کرانه باختری، گامی اساسی 

به نفع خاورمیانه ای صلح آمیزتر خواهد بود.

وزیر خارجه آمریکا همزمان با خیانت ابوظبی به فلسطین وارد تل آویو شد

جشن پمپئو و نتانیاهو در خون فروشی امارات 

آینده مشترک چین با پاکستان 
رئیس جمه��ور چین در نامه ای به همتای پاکس��تانی خود، بر آمادگی 

کامل پکن برای همکاری با اسالم آباد تأکید کرد.
»شی جین پینگ« در نامه ای به »عارف علوی« همتای پاکستانی خود، 
بر آمادگی کامل پکن برای همکاری با اس��الم آباد تأکید کرد.پینگ در 
ای��ن نام��ه بر تعهد پکن در این راس��تا و همکاری با اس��الم آباد تأکید و 
اعالم کرد دو کش��ور در راس��تای صلح و ثبات منطقه با یکدیگر همکاری و 
تالش خواهند کرد.به گفته رئیس جمهور چین، پکن آماده همکاری با پاکستان 
برای تقویت همکاری های مش��ترک بین کش��ورهای منطقه است. در ادامه این 
نامه آمده اس��ت: چین و پاکستان نه تنها دوستان خوبی هستند ، بلکه دوستی 
ویژه ای بین دو کش��ور نیز وجود دارد. پروژه »س��ی پک« نمونه و مثال بارزی از 

همکاری و مشارکت استراتژیک بین دو کشور است.

لوکاشنکو با جلیقه ضد گلوله در خیابانهای مینسک
رئیس جمهور بالروس که طی روزهای گذش��ته ب��ا اعتراضات خیابانی 
مواجه ش��ده اس��ت با ظاهری نظامی و مسلح در میان نیروهای امنیتی 
کشورش در خیابان حاضر ش��د.دهها هزار نفر از مردم بالروس مجددا 
در پایتخ��ت این کش��ور حضور یافته تا به اعتراض��ات خود علیه نتیجه 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ادامه دهند. در عین حال انتش��ار تصاویری 
از الکس��اندر لوکاش��نکو که با جلیقه ضدگلوله و اس��لحه در دست از بالگرد 
مخصوص ریاس��ت جمهوری پیاده میشود بسیار خبر ساز شده است.  لوکاشنکو 
س��پس با لباس ضدگلوله و اس��لحه در دس��ت به میان نیروهای امنیتی بالروس 
م��ی رود و از آنها ب��ه خاطر تالش ب��رای برقراری نظم و امنیت تش��کر می کند.  
تحلیلگ��ران دلیل این اقدام لوکاش��نکو را نمایش ق��درت وی در برابر مخالفان و 

تهدید معترضان برای پایان دادن به اعتراضات قلمداد کرده اند.

توسعه صنایع دفاعی جای مکث و درنگ نیست
رئیس جمهوری ترکیه با بیان این که صنایع دفاعی حوزه ای نیست که 
بتوان در آن مکث و درنگ کرد، افزود: کشورهایی که به لحاظ فناوری 
صنایع دفاعی ضعیف و وابسته هستند، نمی توانند به آینده خود امیدوار 
باش��ند. رجب طیب اردوغان، این مطلب را در مراسم »تحویل سیستم 
های جدید دریایی« در منطقه توزالی استانبول عنوان کرد.وی با تاکید 
بر این که توسعه و گسترش صنایع دفاعی ترکیه با عزم و اقتدار ادامه خواهد 
داشت، افزود: هدف ما تاسیس زیرساخت ها برای عدم هرگونه وابستگی در عرصه 
صنایع دفاعی اس��ت. اردوغان در این مراسم که با تحویل شناورهای اقدام سریع 
و ش��ناورهای نیروهای ویژه دریایی همراه بود، اظهار داش��ت: به دلیل پیشرفت 
سیاس��ی، اقتصادی و تکنولوژیکی کشورمان، قادر به پیاده کردن سیاست مان در 

مدیترانه شرقی، اژه، بالکان، قفقاز و آفریقا و سایر مناطق هستیم.

 نیجریه: جنبش اس��المی نیجریه ش��هادت سه 
تن در حمله خش��ونت آمیز پلی��س نیجریه به یک 
مراس��م عاشورایی در ش��مال این کشور را محکوم 
کرد.در تیراندازی نیروه��ای پلیس نیجریه به یک 
مجلس عزاداری امام حس��ین )ع( در منطقه کادونا 
در شمال این کش��ور که توسط طرفداران جنبش 
اسالمی نیجریه برگزار شده بود، سه نفر به شهادت 
رس��یدند.در همین راس��تا جنبش اسالمی نیجریه 
به رهبری ش��یخ »ابراهیم زکزاک��ی« این حمله را 

محکوم کردو تسلیت گفت.

 س�وریه: وزیر برق سوریه از وقوع انفجار در خط 
لوله انتقال گاز در حومه دمش��ق و قطع سراس��ری 
برق در س��وریه خبر داد.»محمد زهیر خربوطلی« 
وزیر برق سوریه اعالم کرد که وقوع انفجار در خط 
گاز می��ان مناطق الضمیر و عذرا در حومه دمش��ق 
باعث قطع سراسری برق در این کشور شده است.

 مغرب: س��عد الدین العثمان��ی ضمن مخالفت با 
هر نوع عادی س��ازی روابط با رژیم اسرائیل، آن را 
به منزله نقض حقوق ملت فلسطین دانست.نخست 
وزیر مغرب بر مخالفت با هر نوع عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیستی تاکید کرد.سعد الدین العثمانی 
ضمن مخالفت با هر نوع عادی سازی روابط با رژیم 
اسرائیل، آن را به منزله نقض حقوق ملت فلسطین 
دانست.العثمانی گفت مغرب با هر نوع عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیس��تی مخالفت می کند، زیرا 
این اقدام مواضع این رژیم را در ادامه نقض حقوق 

ملت فلسطین تقویت خواهد کرد.

 عربس�تان: وکالی »محمد بن نایف« ولی عهد 
س��ابق س��عودی که ای��ن روزها به خش��م و انتقام 
»محمد بن س��لمان« گرفتار ش��ده و در زندان به 
س��ر می برد، از شرایط جسمانی و پزشکی وی ابراز 
نگرانی ش��دید کردند.به نوش��ته روزنامه فایننشال 
تایمز، به گفته این وکال، پزشک »محمد بن نایف« 
اجازه دی��دار و معاینه وی را ن��دارد و اصوال مکان 

بازداشت وی ناشناخته است.

 لبن�ان: خانم »کارمال گ��ودو«  مدیر منطقه ای 
س��ازمان جهانی مهاجرت در غرب آس��یا و شمال 
آفریقا امروز )دوشنبه( با »میشل عون« رئیس جمهور 
لبن��ان در کاخ »بعبدا« دیدار ک��رد. رئیس جمهور 
لبنان در نشس��ت خود با مدیر منطقه ای س��ازمان 
جهانی مهاجرت در غرب آس��یا و ش��مال آفریقا از 
وی خواست به لبنان در بازگرداندن آوارگان سوری 

به مناطق امن کشورشان کمک کند.

 افغانس�تان: یک هیئت از دفتر سیاسی طالبان 
به ریاست "مال عبدالغنی برادر" معاون سیاسی این 
گروه بامداد روز دوش��نبه وارد اسالم آباد شدند.به 
گفته منابع خب��ری نمایندگان طالب��ان به دعوت 
وزارت خارجه پاکس��تان و با هدف گفتگو پیرامون 

روند صلح افغانستان به اسالم آباد سفر کرده اند.

تکرار قتل سیاه  پوستان توسط پلیس آمریکا در پی داشت

زبانه های خشم از ویسکانسین تا پورتلند

رئیس مجلس نمایندگان یمن، ادامه حمایت و پش��تیبانی 
انگلیس از ارتش عربستان سعودی در جنگ علیه کشورش 
را مغای��ر با ادعاهای لندن مبنی بر احترام به حقوق بش��ر 
در سراس��ر جهان دانس��ت و تاکید کرد فروش تسلیحات 
انگلیسی به عربستان ، لندن را به شریک جنایات سعودی ها 

در یمن تبدیل می کند.
" یحی��ی عل��ی الراعی " در نامه ای به " لیندس��ای هولی " 

رئیس مجلس عوام انگلیس که روز دوش��نبه توسط آژانس 
مطبوعاتی یمن منتشر شد، اظهار داشت که ادامه حمایت 
و پش��تیبانی نظامی انگلیس از ریاض و آموزش به خلبانان 
س��عودی و سایر اقدام هایی که در پیمان نظامی بین لندن 
و ریاض آمده اس��ت و همچنین فروش هواپیمای جنگنده 
" تایف��ون "، انگلیس را در کش��تن مردم یم��ن و تخریب 
زیرس��اخت های این کشور و کمک به ایجاد بدترین بحران 
بش��ری در جهان، ش��ریک می کند و این بر خالف ادعایی 
است که گفته می شود انگیس جقوق بشر در سراسر جهان 
را محترم می شمارد.رئیس مجلس نمایندگان یمن با اشاره 
ب��ه اینک��ه در 20 ژوئن 201۹ دادگاه عال��ی انگلیس مانع 
اعطای مجوز فروش اسلحه از سوی لندن به عربستان شده 

اس��ت، در عین حال از موضع برخی از نمایندگان مجلس 
عوام انگلیس مبنی بر پاسخگویی دولت این کشور در مورد 
تصمیم از س��رگیری فروش اس��لحه به عربستان سعودی 
تقدیر کرد. وی خاطرنشان کرد: نیروهای ائتالف به رهبری 
عربس��تان س��عودی همچنان به بمباران منازل مس��کونی 
ش��هروندان، بازارها، موسس��ات، مدارس، بیمارس��تان ها، 
س��الن های عروسی و مجالس عزا و تخریب پل ها، جاده ها، 
پروژه های آبرس��انی و جایگاه های سوخت ادامه می دهند. 
رئی��س مجلس نمایندگان یمن اف��زود: نیروهای ائتالف به 
رهبری عربستان سعودی و امارات متحده عربی، سالح های 
مرگبار و ممنوع بین المللی را از انگلیس، آمریکا، فرانس��ه 
و تعدادی از کش��ورهای اروپایی خریداری می کند تا مردم 

یمن را بکش��د و امکانات این کش��ور را به طور کامل نابود 
کند.  

خبر دیگر آنکه با وجود آنکه وضعیت س��وخت در بیش��تر 
مناط��ق یم��ن به حد فاجعه رس��یده، ائتالف س��عودی به 
بهانه های واهی بیس��ت کش��تی حامل مش��تقات نفتی را 
علیرغم داش��تن مجوز، در توقیف خود نگه داشته است.بر 
اس��اس گزارش شبکه »المسیره«، کشتی های توقیف شده 
حامل 20۳ هزار و 4۸0 تن بنزین و 1۹۷ هزار و 4۹۹ تن 
دیزل هس��تند.در واکنش به جنایات س��عودی، وزیر دفاع 
یمن گفت: روزهای آتی ش��اهد غافلگیری های بس��یاری 
است که طی آن ضربات مهلکی به دشمن وارد خواهد شد 

و دشمن متحمل شکست های سنگین می شود.

  انگلیس شریک جنایات 

عربستان در یمن 


