
داستان ادامه دار قتل عام 
روهینگیایی ها  

سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر کشتار مسلمانان 
روهینگیایی در حالی ادامه دارد که س��ازمان ملل 
متحد اعالم کرد که قتل عام و سوءاس��تفاده مردم 
در منطقه مس��لمان نشین راخین در غرب میانمار 

ادامه دارد.
در بیانیه س��ازمان ملل آمده اس��ت ک��ه درگیری 
میان نیروهای مس��لح میانم��ار و ارتش آراکان در 
راخین باعث مرگ و میر و از بین رفتن زیرساختها 
و ترک اجباری مردم از خانه هایش��ان ش��ده است.
اوال موگرین، هماهنگ کننده امور بشردوستانه در 
س��ازمان ملل نگرانی عمیق خود را نس��بت به اثر 
انس��انی ادامه درگیری ها که از 3 س��پتامبر شروع 
شده اس��ت، ابراز داشت. وی یادآور شد که نزدیک 
به 100 خانه به آتش کش��یده شده و هزاران نفر از 
منطقه فرار کردند.این مس��ئول سازمان ملل تاکید 
کرد که حقوق انس��انی بین المللی ایجاب می کند 
که طرفهای درگیر به مردم عادی احترام گذاش��ته 
و از ه��دف ق��رار دادن آنه��ا در عملیاتهای نظامی 

خودداری کنند.
نیروهای مسلح میانمار و شبه نظامیان بودایی از ۲۵ 
اوت ۲01۷ علیه روهینجایی ها دس��ت به حمالت 
نظام��ی و قتل ع��ام می زنند که طب��ق اعالم منابع 
داخلی و بین الملل��ی در اثر این جنایت ها عالوه بر 
آوارگی حدود یک میلیون روهینجایی به بنگالدش، 
هزاران روهینجایی دیگر کش��ته شدند. نکته قابل 
توجه آنکه  دولت میانمار در راستای اقدامات خود 
بر ضد مسلمانان روهینگیا، نام روستا های مسلمان 

نشین را از نقشه رسمی خود پاک کرده است.

نیمچه گزارش

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

نشس��ت اتحادیه عرب شامگاه چهارش��نبه در حالی برگزار 
ش��د که محور ادعایی این نشس��ت را بررس��ی بحران های 
کشورهای عربی و منطقه تشکیل می داد. در این نشست در 

کنار حمایت از تجاوز ائتالف سعودی به یمن با ادعای تالش 
برای برقراری امنیت ادعاهایی نیز در قبال ایران مطرح شد. 
کمیته چهارجانبه عربی )امارات، عربستان سعودی، بحرین 
و مصر( در حاش��یه نشست اتحادیه عرب بار دیگر ادعاهای 
بی اس��اس خود علیه جمهوری اسالمی ایران را تکرار کرد. 
اعضای این کمیته با تکرار این ادعای همیشگی خود مبنی 
بر اینکه ایران در امور کشورهای عربی دخالت می کند، این 
اق��دام ادعایی را محکوم کردند و از ایران خواس��تند که از 
دخالت در امور داخلی کش��ورهای عرب��ی، حمایت از نواب 
خود در منطق��ه و ایجاد اختالفات فرقه ای دس��ت بردارد. 
این رویکردهای تکراری در نشس��ت اتحادیه عرب در حالی 
ص��ورت گرفت که این نشس��ت دارای یک تصمیم نادر نیز 
بود که تاکنون سابقه نداشته است و آن اینکه  این نشست  
طرح فلس��طین در محکومیت عادی سازی روابط امارات با 

رژیم صهیونیس��تی را رد کرد. قابل توجه آنکه این نشست 
در مس��یر تصویب بندی در حمایت از اقدام امارات بود که 
با مخالفت برخی از اعضا به شکس��ت انجامید. این رویکرد 
اتحادیه عرب در حالی صورت گرفته که ریشه اصلی تشکیل 
این اتحادیه حماتی از مسئله فلسطین بوده و تقریبا نشستی 
نبوده که در آن از فلس��طین و لزوم حمایت از آن س��خنی 
به میان نیامده باش��د حال آنکه در این نشست رسما تمام 
اساسنامه و سنت دیرینه اتحادیه عرب زیر پا گذاشته شده 
و به مخالفت با خواس��ت فلس��طین پرداخته است. در باب 
چرای��ی چنین رفتاری می ت��وان آن را برگرفته از تغییرات 
بنیادین در س��اختار این اتحادیه دانس��ت ک��ه برگرفته از 
وضعی��ت متزلزل بزرگان این اتحادیه اس��ت. در کنار نبود 
کشورهایی همچون س��وریه و لیبی دوران قذافی والجزایر 
دوران بوتفلیقه، اکنون حاکمیت کشورهایی مانند عربستان 

و مصر به دست حاکمانی رسیده که دارای بلوغ و عقالنیت 
سیاس��ی نبوده و تنها حکومت خویش را در گروه همراهی 
با آمریکا می بنند و در این چارچوب نیز تن به سازش داده 
و یا در برابر خیانت امارات به فلس��طین از خیانت حمایت 
می کنن��د. البته این رویکرد تازگی ندارد و مدتهاس��ت که 
چنین وضعیت��ی بر اتحادیه عرب حاکم اس��ت. حمایت از 
تحریم حزب اهلل و مقاومت منطقه، لغو عضویت س��وریه به 
عنوان محور اصلی مبارزه با رژیم صهیونیس��تی، حمایت از 
کش��تار مردم یمن توسط سعودی، و... بخش هایی کوچکی 
از چونی��ن رویکردی اس��ت که در نهای��ت اتحادیه عرب را 
به جایی رس��انده که خواست فلسطین را رد می کند. اقدام 
اخیر اتحادیه عرب نش��ان داد که ای��ن اتحادیه به روزهای 
پایانی حیات خود رسیده است و چنانکه فلسطینی ها تاکید 

کرده اند از این اتحادیه مرداری بیشتر باقی نمانده است. 

یادداشت

گزارش

نشس��ت اتحادیه عرب در حالی برگزار ش��د 
که کش��ورهایی مانند مصر، امارات، عربستان 
و بحری��ن با حمایت از سازش��کاری امارات و 
جلوگیری از تصویب خواس��ت فلسطین برای 
محکومیت این سازش��کاری، حیثیت و ابروی 

اتحادیه عرب را بر باد دادند. 
اتحادی��ه عربی ک��ه زمانی ب��رای حمایت از 
فلس��طین تشکیل ش��ده بود به جایی رسیده 
اس��ت که نه تنها از ماموریت و اساسنامه اش 
فاصل��ه گرفته ک��ه خود به مح��ور خیانت به 
فلس��طین مب��دل ش��ده و این روزه��ا برخی 
اعضای��ش برای خدمت ب��ه کمپین انتخاباتی 
ترام��پ، حیثیت این اتحادی��ه را بر باد دادند.  
اتحادی��ه ع��رب در نشس��ت وزی��ران خارجه 
کش��ورهای عضو خود از ص��دور بیانیه ای در 
محکومی��ت توافق امارات و رژیم اس��رائیل بر 
سر عادی س��ازی روابط امتناع کرد و به جای 
پرداختن ب��ه این موضوع، ب��ه ترکیه و ایران 
حمله کرد.منابع آگاه به رس��انه ها گفته اند که 
ام��ارات و چند کش��ور عربی، با اعمال فش��ار 
پیش نوی��س قطعنامه تش��کیالت خودگردان 
فلسطین را که خواهان محکومیت توافق اخیر 
بین تل آویو و ابوظبی بوده را کنار گذاش��ته و 
به جای آن، پیش نویس طرح امارات بین اعضا 
توزیع و همان نیز ب��ا تعدیالتی، بیانیه پایانی 
این اتحادیه شده است.سخنگوی دستگاه های 

امنیت��ی در کرانه باختری ب��ا انتقاد از مواضع 
اتحادیه عرب در مخالفت با عادی سازی روابط 
بین امارات عربی متحده و رژیم صهیونیستی 
اعالم کرد که این اتحادیه در حال جان کندن 
اس��ت.جنبش انصاراهلل یمن س��کوت اتحادیه 
ع��رب در برابر عادی س��ازی رواب��ط امارات با 
رژیم صهیونیس��تی را محکوم کرد و گفت که 
این اتحادیه دست به انتحار سیاسی زده است.
محمد الهن��دی عضو دفتر سیاس��ی جنبش 
جهاد اسالمی فلسطین در واکنش به مخالفت 
اتحادی��ه عرب با محکوم کردن عادی س��ازی 
روابط امارات با رژیم صهیونیستی،خواس��تار 
خروج تش��کیالت خودگردان فلسطین از این 
اتحادیه شد. جنبش مقاومت اسالمی فلسطین 
ضمن محکوم کردن اق��دام اتحادیه عرب در 
عدم محکومیت توافق امارات با رژیم اشغالگر 
قدس، گفت که این اقدام، دست آمریکایی ها 
برای اجرای طرح ضد فلسطینی خود موسوم 
به معامله ق��رن را باز خواهد گذاش��ت.هنیه 
رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی 
فلس��طین ضمن محکوم کردن اقدام اتحادیه 
عرب در عدم محکومیت عادی سازی روابط با 
تل آویو، در باره عواقب این اقدام هش��دار داد. 
همچنین وزارت خارجه یمن با تأکید بر لزوم 
اعمال فش��ار جهت اصالح واقعی سیاس��ت ها 
و مواضع اتحادیه ع��رب، تصریح کرد که این 

اتحادیه عمال بی ارزش شده است.
این خیانت در حالی صورت گرفت که رسانه های 
رژیم صهیونیس��تی بامداد جمعه اعالم کردند 
که نخست وزیر این رژیم به همراه خانواده خود 
در مراس��م امضای توافق عادی سازی روابط با 

امارات حضور خواهد داشت.
همچنین منابع خبری گزارش دادند که هیأتی 
امنیتی از مصر برای بررس��ی دو پرونده مهم 
قاهره را به مقصد تل آویو ترک کرده است. از 
سوی دیگر کوشنر مشاور ارشد رئیس جمهور 
آمریکا گفت عربس��تان س��عودی و بحرین با 
عبور تم��ام پروازهای رژیم صهیونیس��تی از 

حریم خود به سمت شرق موافقت کردند.
خب��ر دیگ��ر آنکه مش��اور رس��انه ای ارش��د 
رئیس جمهور صربس��تان با بی��ان اینکه هنوز 
انتقال سفارتخانه از تل آویو به قدس اشغالی را 
نپذیرفته اند، گفت این موضوع منوط به رفتار 
تل آویو درباره پذیرش موجودیت کشور کوزوو 
است. از س��وی دیگر جنبش »جبهه مردمی 
ب��رای آزادی فلس��طین« ضم��ن محکومیت 
اتحادیه ع��رب، تأکید کرد که این اتحادیه به 
ابزاری برای کشورهای وابسته و خائن تبدیل 
شده اس��ت تا سیاس��تهای آنان را حمایت و 

اجرایی کند.
خیان��ت اتحادیه عرب به فلس��طین و جهان 
اس��الم در حال��ی ص��ورت می گی��رد که این 

رویکرد به تش��دید تجاوزات صهیونیست ها به 
منطقه منجر ش��ده اس��ت چنانکه رسانه های 
دولتی س��وریه گزارش داده اند پدافند هوایی 
این کش��ور اقدام به مقابله ب��ا اهدافی بر فراز 
منطقه »الس��فیره«، در نزدیکی ش��هر حلب 
کرده اس��ت. این گ��زارش حاکی اس��ت این 
حمله توسط هواپیماهای اسرائیلی انجام شد 
و پدافند هوایی سوریه چند موشک را قبل از 
برخورد به هدف منهدم کرد. نکته قابل توجه 
دیگ��ر آنکه همزمان با خیان��ت اتحادیه عرب 
به فلس��طین و تحرکات صهیونیس��ت ها علیه 
سوریه،در لبنان به عنوان یکی از حامیان اصلی 
فلسطین نیز تحوالت مشکوکی روی داده است 
چنانک��ه رئیس جمهوری لبنان در واکنش به 
آتش سوزی در بندر بیروت اعالم کرد، از این 
به بعد وجود اشتباهاتی که به چنین فجایعی 
منجر ش��ود غیر قابل قبول اس��ت و تمرکز بر 
مطالعه اقدام��ات موثر برای اطمینان از تکرار 

نشدن این حادثه ضروری است. میشل عون، 
رئیس جمهوری لبنان در آغاز جلسه شورای 
عالی دفاع پیرامون انفجار بیروت گفت، آتشی 
که در بندر بی��روت درگرفت احتماال اقدامی 
خرابکارانه و هدفمند یا نتیجه اش��تباه فنی یا 
نادانی یا اهمال بوده است و در هر صورت باید 
دلیلش در سریعترین زمان ممکن مشخص و 
عامالن مجازات ش��وند. منابع لبنانی از وقوع 
آتش سوزی نس��بتاً بزرگ در یکی از انبارهای 
بندر بیروت لبنان خبر دادند. از س��وی دیگر 
طراح��ی س��عودی به عنوان کش��وری که در 
راس به انحراف کش��اندن اتحادیه عرب، برای 
به زانو در آوردن مقاومت یمن به عنوان یکی 
از محوره��ای حمایت از فلس��طین نیز ناکام 
مانده است.  س��خنگوی نیروهای مسلح یمن 
اعالم کرد ک��ه برخی مواضع نظامی و حیاتی 
در عمق خاک متجاوزان رصد شده  است و در 

آینده هدف قرار خواهد گرفت.

پایان 
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فرانسه آتش افروز میان ترکیه و اروپا
در اقدامی آتش افروزانه میان ترکیه و اتحادیه اروپا، ماکرون با ادعای اینکه 
آنکارا به تنش ها در مدیترانه دامن می زند، گفت به دنبال ایجاد موضع واحد 
در اتحادیه اروپا علیه ترکیه است.همزمان با افزایش تنش های کشورهای 
حوزه مدیترانه با ترکیه، رئیس جمهور فرانس��ه از لزوم اتخاذ موضع واحد 
در اتحادی��ه اروپا علیه آنکارا س��خن گفت.ماکرون با متهم کردن ترکیه به 
افزایش تنش ها و اقدامات تحریک آمیز در ش��رق دری��ای مدیترانه، رفتارهای 
یکجانبه آنکارا در این منطقه را محکوم کرد. در واکنش به ادعاهای ماکرون، مولود 
چاووش اوغل��و وزیر خارجه ترکیه گفت آن��کارا انتظار دارد اتحادیه اروپا در موضوع 
تنش ها با یونان و اختالفات در شرق مدیترانه، به عنوان یک »میانجی صادق« عمل 
کند. وی گفت»اگر شما بخشی از مشکل باشید، دیگر چگونه می توانید بین یونان و 

ترکیه یا ترک های قبرس و قبرسی های یونانی وساطت کنید؟«

باج خواهی غرب با پرونده شیمیایی شده
نماینده دائم سوریه در سازمان با اشاره به اینکه دمشق به همه تعهدات 
خود در موضوع تس��لیحات ش��یمیایی خود عمل ک��رده و آنرا منهدم 
کرده از عدم تمایل غرب برای مختومه ش��دن پرونده شیمیایی سوریه 
پرده برداش��ت. بشار الجعفری بر پوچ بودن ادعاهای غرب درباره پرونده 
شیمیایی سوریه تاکید و اعالم کرد که سوریه به تعهدات خود عمل کرده 
اس��ت و همه مخازن خود را از س��ال ۲014 منهدم و این پرونده را مختومه 
کرده اس��ت.دولت های آمریکا، انگلیس و فرانس��ه نمی خواهند به سیگرید کاگ 
رئیس تیم مش��ترک رهایی از تسلیحاتی شیمیایی س��وریه و گزارش نهایی وی 
در ش��ورای امنیت در سال ۲014 اذعان کنند که در آن تاکید شد که سوریه به 
همه تعهدات خود عمل کرده اس��ت و همه انبارهای تسلیحاتی شیمیایی خود را 

بر روی کشتی آمریکایی، منهدم کرده است. 

آمریکا ویرانگر نظم بین المللی 
وزیر خارجه چین در اجالس س��ازمان همکاری شانگهای تاکید کرد که 
آمریکا در حال تبدیل شدن به بزرگترین نیروی ویرانگر نظم بین المللی 
معاصر است. »وانگ یی« افزود: برعهده سازمان همکاری شانگهای است 
ک��ه با چنی��ن فرایندی مقابله ک��رده و اجازه ندهد قان��ون »جنگل« بر 
مناسبات جهان حکمفرما شود.  وانگ افزود: پایبندی به چند جانبه گرایی 
ب��ه بنی��ان خوداتکایی ملی تبدیل ش��ده اس��ت و به ویژه برای بس��یاری از 
کشورهای متوسط  و کوچک در جامعه بین المللی این موضوع و اقتدار سازمان ملل 
با اهمیت اس��ت.وی گفت: متاسفانه آمریکا به عنوان یک ابرقدرت، سرسختانه به 
سیاست »اول آمریکا« تاکید می ورزد و با عمل به یک جانبه گرایی، بارها و بارها 
از س��ازمان ها و معاهدات بین المللی خارج شده و تعهدات بین المللی خود را رها 

کرده است و این باعث هزینه برای کشورهای دیگر شده است.  

 روسیه:  »دیمیتری پسکوف« سخنگوی کرملین 
اتهام زنی های »مای��ک پامپئو« وزیر خارجه آمریکا 
ب��ه مقام  های عالیرتبه روس��یه درباره مس��مومیت 
»الکس��ی ناوالن��ی« یک��ی از چهره ه��ای مخال��ف 
کرملین، را نادرس��ت و غیرقابل قبول توصیف کرد. 
پامپئو مدعی ش��د که احتماال »مقامات عالی رتبه 
روس��یه« دستور مس��موم ش��دن ناوالنی را صادر 

کرده اند.

 س�ومالی: منابع س��ومالیایی گ��زارش دادند که 
1۸ عض��و گ��روه تروریس��تی »الش��باب« از جمله 
یک س��رکرده این گروه در حمله هوایی به جنوب 
سومالی کشته شدند.رادیو صدای ارتش سومالی با 
اعالم ای��ن خبر افزود که در این حمله هجده عضو 
الش��باب از جمله »عبداهلل علی آدم« سرکرده این 

گروه و یکی از مسئوالن مالی آن کشته شدند.

 چی�ن: وزارت خارجه چین اقدام آمریکا در ابطال 
روادی��د اتباع خ��ود را نقض حقوق بش��ر و مصداق 
تبعیض نژادی توصیف کرد.»ژائو لی جیان« سخنگوی 
وزارت خارجه چین طی نشست خبری روزانه با بیان 
اینکه تصمیم آمریکا به مثابه آزار و اذیت سیاسی و 
تبعیض نژادی است، تاکید کرد که پکن حق واکنش 

نشان دادن را برای خود محفوظ می دارد.

 اردن: منابع خب��ری از وقوع انفجاری مهیب در 
منطقه »الغباوی« در ش��هر »الزرقاء« در اردن خبر 
می دهند. خبرگزاری رسمی اردن گزارش داده این 
انفجار در منطقه »الغباوی« در شرق شهر الزرقا به 
وقوع پیوسته اس��ت.برخی از منابع خبری در ابتدا 
مدعی شدند این انفجار به کشته شدن دست کم ۲ 
نفر و زخمی شدن 3 نفر دیگر منجر شده، اما ارتش 
اردن ای��ن خبر را تکذیب ک��رد و گفت این انفجار 

تلفاتی نداشته است.

 قطر: وزارت خارجه قطر اعالم کرد که این کشور 
امروز میزبان نخستین از مذاکرات صلح افغانستان 
خواه��د بود.قرار ب��ود هیأت مذاک��ره کننده دولت 
افغانس��تان و هیأت طالبان برای دستیابی به صلح 

در این کشور در دوحه دیدار کنند.

 لیبی: عملیات مش��ترک اتحادی��ه اروپا در دریای 
میتران��ه اعالم کرد ک��ه یک کش��تی اماراتی حامل 
س��وخت جنگنده را شناس��ایی و از ساحل لیبی دور 
کرده اس��ت.فرماندهی عملیات موسوم به »ایرینی« 
اتحادی��ه اروپ��ا برای نظ��ارت بر اج��رای تحریم های 
تسلیحاتی علیه لیبی اعالم کرد که یک کشتی اماراتی 

را از پهلو گرفتن در ساحل لیبی منع کرده است.

نشست کشورهای عربی با رسوایی خدمت به کمپین انتخاباتی ترامپ برگزار شد 

تاراج حیثیت اتحادیه عرب

 

11س��پتامبر ۲001 در حادثه ای که حمله انتحاری به 
برج های دو قلوی سازمان تجارت جهانی نیویورک نامیده 
ش��ده، س��رآغازی گردید برای فاز جدید سیاست های 
جهان��ی آمریکا در قالب آنچ��ه هژمونی جهانی آمریکا 
نامیده شد. اکنون 19 سال از آن روز می گذرد در حالی 
که نگاهی به وضعیت آمریکا نشان می دهد که انتحاری 
دولتمردان آمریکا علیه ایاالت متحده این کش��ور را به 

وضعیت بحرانی سوق داده است.
با وجود گذشت 19 سال از حوادث 11 سپتامبر هنوز 
شبهات زیادی درباره حمالتی که در مرکز نیویورک 
رخ داد وج��ود دارد.از س��ویی دیگ��ر ح��وادث 11 
سپتامبر نیز بهانه و توجیه خوبی برای اسالم هراسی 
و گس��ترش اسالم س��تیزی در آمریکا و اروپا شد تا 
آنجا که در آن زمان بسیاری از مسلمانان و گروه های 
اسالمی تحت فش��ار قرار گرفتند.از طرفی رفتارهای 
جنایت آمیز جرج بوش و آمریکا در افغانستان نیز با 
تحریک عواطف و احساس��ات عمومی اروپا و آمریکا 
توجیه می ش��د. در این میان آمریکا همچنان از 11 
س��پتامبر برای باج گیری از بر خی کشورها استفاده 
می کند چنانکه پایگاه یاهونیوز دیروز  گزارش دادکه 
قاضی ف��درال نیویورک  خواس��تار بازجویی از چهار 
مقام عربستان سعودی درباره احتمال آگاهی داشتن 
آن ه��ا از حم��الت یازدهم س��پتامبر ش��د. از جمله 
این مقامات س��عودی بندر بن س��لطان سفیر سابق 
س��عودی در واشنگتن اس��ت.این در حالی است که 

»جیل سانبورن« مقام ارش��د "اف. بی. آی" چندی 
پی��ش در س��ندی که ب��ه دادگاه ارائه ک��رده بود از 
»مساعد احمد الجراح« دیپلمات عربستانی به عنوان 
"نفر س��ومی" که در حمالت یازده س��پتامبر ۲001 
دست داشت و به تروریست های القاعده کمک کرده 
بود، نام برده است. آمریکایی از 11 سپتامبر تاکنون 
ادعای بهبود ش��رایط آمریکا را سر داده اند در حالی 
که سیاست های آنها نه تنهعا به این امر منجر نشده 
بلکه بر بحران های آن افزوده است بر اساس آمارهای 
اداره کار آمریکا استفاده کنندگان از حق بیکاری در 
این کشور به بیشترین میزان رسیده و نشان می دهد 
گزارش هفتگی بیکاری که توس��ط اداره کار آمریکا 
امروز منتشر شد نشان می دهد که ۲9.6میلیون نفر 

در ماه اگوست از مزایای حق بیکاری بهره برده اند.
این در حالی که دولتمردان آمریکا به جای توجه به 
مطالبات مردم در جنگ سیاس��ی درونی به سر می 
برند. بعد از انتقاد ش��دید »ج��و بایدن« از ترامپ به 
دلیل پنهان کاری درباره کرونا و خیانت توصیف کردن 
آن، دیگ��ر اعضای حزب دموک��رات از جمله معاون 
وی هم گفتند که ه��زاران آمریکایی هزینه کوتاهی 
ترام��پ را ب��ا جان خ��ود پرداخت کرده اند.س��ناتور 
»کام��اال هریس« نام��زد معاونت ریاس��ت جمهوری 
حزب دموکرات به ش��دت رئیس جمه��ور آمریکا را 
به دلیل کوچک ش��مردن بح��ران کرونا مورد انتقاد 
ق��رار داد.آخرین آمار اعالم��ی از آمریکا حاکی از آن 
است که شمار مبتالیان ویروس کرونا در این کشور 
بیش از سی وهش��ت هزار نفر در بیست وچهار ساعت 
گذشته افزایش داشته است. برآوردهای وبگاه آماری 
»ُورلداُمتر« نشان می دهد طی بیست وچهار ساعت از 
تمام ایالت ه��ای آمریکا به صورت مجموع، 3۸.۸11 
مورد جدید ابتال به ویروس کرونا گزارش شده است. 
در بحران��ی دیگ��ر در آمریکا، مس��ئوالن آمریکایی 

می گویند با افزایش ش��دت آتش س��وزی جنگل ها و 
مراتع در ایالت »اورگان«، حدود پانصد هزار نفر را از 

منازل خود تخلیه کرده اند.
ای��ن وضعی��ت در حالی اس��ت ک��ه س��ران آمریکا 
همچنان به بحران  س��ازی بیرون��ی می پردازد. ترامپ 
رئیس جمهور آمری��کا در جدیدترین اقدام خود علیه 
»هاوانا«، تحریم های تجاری کوبا را برای مدت یکسال 
دیگ��ر تمدید و آن را در راس��تای منافع ملی آمریکا 
توصی��ف کرد. در همین ح��ال ترامپ همچنان بازی 
با برگه فلسطین را اجرا می کند رئیس جمهور آمریکا 
در یک س��خنرانی در جمع هوادارانش بامداد جمعه 
تصریح کرد که علی رغم همه »البی گری ها« تصمیم 
گرفته تصمیم خ��ود برای انتقال س��فارت آمریکا به 
قدس اشغالی را عملی کند. در بعد دیگر بحران سازی 
خارجی برای پنهان س��ازی بحران های داخلی وزارت 
خزانه داری آمریکا از تحریم چهار ش��خص روسی به 
بهانه تالش برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری 

۲0۲0 آمریکا خبر داده است.
این وضعتی موجب ش��ده تا نتایج یک نظرس��نجی 
جدی��د در ایاالت متحده نش��ان می دهد که اکثریت 
رأی دهن��دگان بر این باورن��د، رئیس جمهور آمریکا 
و رقیب دموک��رات از صالحیت های روان ش��ناختی 
الزم برای انجام وظایف ریاس��ت جمهوری برخوردار 
نیس��تند.  نتایج یک نظرس��نجی جدید در 6 ایالت 
کلیدی آمریکا نشان می دهد  اکثریت رأی دهندگان 
بالق��وه در ای��ن کش��ور نس��بت به متناس��ب بودن 
توانمندی ه��ای ذهنی )روان ش��ناختی( هر دو نامزد 
ریاس��ت جمهوری آمریکا با توانمندی های مورد نیاز 
برای تصدی این سمت تردید دارند.  این نظرسنجی 
توسط مرکز پژوهشی CNBC-Change در شش 
ایالت آریزونا، فلوریدا، میشیگان، کارولینای شمالی، 

پنسیلوانیا و ویسکانسین انجام شده است.

 19 سال از حادثه 11 سپتامبر گذشت 

انتحاری دولتمردان 
آمریکاعلیه ایاالت متحده 


