تشکیل جبهه واحد مقابله با تحریمهای آمریکا
وزیر خارجه س��وریه در سخنرانی س��االنه برای مجمع عمومی سازمان
ملل ،از کش��ورهای تحریمشده خواستار تش��کیل جبههای واحد برای
مقابله کردن با اثرات تحریمهای آمریکا شد« .ولید المعلم» وزیر خارجه
س��وریه در س��خنرانی خود در هفتاد و پنجمی��ن دوره مجمع عمومی
س��ازمان ملل متح��د (از طریق ویدئوکنفرانس) اعالم کرد[ ،متاس��فانه]
دس��تورکارهای سیاس��ی همچنان بر دستورکارهای انس��انی مقدم است؛ با
ش��یوع کرونا انتظار میرفت برخی تحریمهای یکجانبه علیه ملت سوریه و دیگر
ملتها برداش��ته شود اما این تحریمها به بهانههای واهی تشدید هم شده است.
وی در ادامه به تحریم موسوم به «قیصر» (سزار) اشاره کرد و گفت ،هدف از این
تحریم اعمال فش��ار بر ملت سوریه و در تنگنا قرار دادن آن است ،درست همان
کاری که رژیم اسرائیل درباره فلسطینیها به شیوهای دیگر انجام میدهد.

نسخه پیچی سرکوبگر جلیقه زردها برای بالروس
امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانس��ه پیش از سفر به کشورهای اروپایی
لیتوانی و لتونی که با بالروس مرز مش��ترک دارند ،گفت رئیسجمهور
بالروس باید از قدرت کنارهگیری کند .وی که ماههاس��ت به س��رکوب
جلیقه زردها میپردازد مدعی ش��د :روشن اس��ت که او باید برود .این
بحران قدرت است ،یک قدرت استبدادی که نمیتواند منطق دموکراسی
را بپذیرد و به آن با زور چسبیده است .واضح است که لوکاشنکو باید برود.
او در ادام��ه گفت تحت تاثیر ش��جاعت معترضان در بالروس قرار گرفته اس��ت.
ماکرون ارمزو راهی اولین س��فر خود به کش��ورهای لیتوانی و لتونی است که از
اعتراضات علیه رئیسجمهور بالروس حمایت کردهاند .رئیسجمهور فرانسه قرار
اس��ت در این س��فرها با رهبران لیتوانی و لتونی دیدار کند و احتمال دیدار او با
سردسته مخالفان بالروس که به لیتوانی گریخته هم وجود دارد.

فرادید

احضار به اتهام مخالفت با خیانت به فلسطین
یک روحانی بحرینی به خاطر اظهار نظر علیه عادیسازی روابط منامه با
رژیم صهیونیس��تی احضار شد .مسئوالن بحرین «منیر معتوق» روحانی
برجس��ته این کش��ور را احضار کردند .علت این احضار ،اظهارات معتوق
درباره عادیسازی روابط رژیم آل خلیفه با رژیم صهیونیستی بوده است.
معتوق گفته بود که این توافق ،خواست ملت بحرین نیست؛ ملتی که از نظر
تاریخی« ،تأیید کننده مبارزه ملت فلسطین با اشغالگر صهیونیستی در خاک
خود است» .این در حالی است که نظامیان بحرین دو نفر از نوجوانان منطقه «ابو
صیبع» و یک نوجوان از منامه را به اتهام مش��ارکت در فعالیتهای مسالمتآمیز
مخالف عادیس��ازی بازداشت کردند .وزارت کشور بحرین «عبدالحسین أحمد»
ش��اعر این کشور را نیز بازداشت کرد .این شاعر ،شعری سرود و در آن ،هر گونه
عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی را محکوم کرده بود.
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یادداشت

یمن :فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن توافق
طرفین یمنی برای تبادل اسرا را تأیید کرد و رئیس
کمیته عالی انقالب یمن هم از امضای این توافق خبر
داد« .مارتین گریفیتس» فرستاده ویژه سازمان ملل
در امور یمن رس��ما اعالم کرد ،دو طرف یمنی بر سر
آزادی صدها اس��یر از نیمه اکتبر توافق کردهاند .این
در حالی است که همزمان در نتیجه حمله توپخانهای
مزدوران ائتالف سعودی به غرب یمن دو زن یمنی به
شهادت رسیدند و سه زن دیگر زخمی شدند.
لبنان :با پیچیدهتر شدن وضعیت سیاسی لبنان
و انصراف مأمور تش��کیل کابینه از ادامه کار ،سعد
الحریری نخس��توزیر پیش��ین که نام��ش دوباره
مطرح ش��ده ،اعالم کرد که قصد ندارد نخستوزیر
شود« .سعد الحریری» نخستوزیر پیشین لبنان به
روزنامه س��عودی «الشرق االوسط» گفت که حاضر
نیست دوباره نخستوزیر لبنان شود.
مغرب :نخس��ت وزیر مغرب با تأکید بر ضرورت
تشکیل کش��ور مستقل فلس��طین ،تأکید کرد که
«رب��اط» قاطعانه مخالف تمام��ی اقدامات یکجانبه
رژیم صهیونیس��تی در خاک فلسطین است« .سعد
الدین العثمانی» نخس��ت وزیر مغ��رب تأکید کرد
«شکس��ت در حل و فصل مس��ئله فلسطین و آغاز
مجدد فرآیند صلح در خاورمیانه مایه نگرانی عمیق
پادشاهی مغرب است».

تعامالت دو همسایه
فرامرز اصغری

عبداهلل عبداهلل رییس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان
امروز برای سفری رسمی راهی پاکستان میشود.
این سفر در حالی صورت میگیرد که عمران خان نخست
وزیر پاکستان در تماسی تلفنی از عبداهلل عبداهلل برای سفر
به اس�لامآباد دعوت کرده و در سخنانی بر لزوم تعامالت
دو کش��ور تاکید کرده اس��ت .در همین حال عمران خان
گفته اس��ت که صلح و ثبات سیاس��ی را با توسل به زور
نمیتوان از خارج به این کشور تحمیل کرد .وی افزود تنها

مذاکرات به رهبری افغانستان و با مشارکت آنها که در آن
تم��ام ذینفعان دخیل باش��ند ،میتواند صلح دائم و پایدار
را به این کش��ور وارد کند .با توجه به این مواضع بسیاری
بر ای��ن عقیدهاند که س��فر عبداهلل به پاکس��تان میتوان
نقطه جدیدی برای روابط دو کش��ور باشد .حال این سوال
مطرح اس��ت که اهداف این س��فر چیست و دو کشور چه
نتایجی را برای گس��ترش روابط در نظر دارند؟ نگاهی به
تحوالت شبه قاره نشان میدهد که افغانستان و پاکستان
تقریبا دارای سرنوشتی به هم گره خورده هستند و بدون
همراهی و همکاری با یکدیگر نمیتوانند به ثبات و امنیت
دست یابند چنانکه در دورانهایی که تنش میان دو کشور
برقرار اس��ت عم�لا طرفین متضرر ش��ده و در نهایت نیز
گزینهای جز مصالحه ندارند .در مقطع کنونی نیز این روند

گزارش

تنشهای نظامی میان ارمنستان وجمهوری آذربایجان دوباره باال گرفت

بازگشت قرهباغ به وضعیت جنگی

پاکس�تان:درگیری م��رزی هند و پاکس��تان در
منطقه کش��میر یک کش��ته بر جا گذاش��ت.روابط
عموم��ی ارتش پاکس��تان در بیانی��های اعالم کرد:
مرزبانان هندی ب��ار دیگر با نقض پیمان آتش بس،
مناطق مرزی در خاک پاکستان را هدف قرار دادند.
در این بیانیه آمده است :شامگاه روز شنبه نیروهای
هندی بخش «کوت کتی��را» در امتداد خط کنترل
مرزی را با انواع سالحهای سنگین هدف قرار دادند.
س�ودان:رئیس یک��ی از احزاب مطرح س��ودان
اع�لام ک��رد که ع��ادی س��ازی روابط با دش��من
صهیونیستی به مثابه تسلیم شدن در برابر این رژیم
است«.الصادق المهدی» رئیس حزب ملی «االمه»
س��ودان بیان کرد که عبارت عادی سازی روابط با
دشمن صهیونیستی مترادف است با تسلیم شدن و
هیچ ارتباطی به صلح ندارد.

نیمچه گزارش
برخورد خشن پلیس انگلیس
با معترضان

پلیس انگلیس با توس��ل به قوه قهریه برای متفرق
کردن تظاهرات چند هزار نفری ضد محدودیتهای
کرونایی ،حداقل  ۱۶نفر را بازداشت کرد.
چن��د ه��زار نف��ر از س��اکنان لندن ب��ا حضور در
خیابانها و میدان ترافالگار در این ش��هر ،به وضع
محدودیته��ای قرنطین��های برای کنترل ش��یوع
وی��روس «کووید »۱۹اعت��راض کردن��د .مأموران
پلی��س ام��ا به بهان��ه ع��دم رعای��ت فاصلهگذاری
اجتماع��ی و دیگر دس��تورالعملهای بهداش��تی از
جمله نزدن ماسک تنفس��ی ،به آنها حمله کرده و
س��عی در متفرق کردن آنها داشت.پلیس انگلیس
میگوی��د طی درگیریهایی که با معترضان لندنی
داش��تند ،حداقل  ۹مأمور امنیتی زخمی شده و از
تظاهراتکنندگان نیز  ۱۶نفر بازداشت شدند.
پلی��س به معترضان دس��تور داده بود ک��ه به دلیل
رعایت نکردن دس��تورالعملهای بهداش��تی باید به
تظاهرات پایان دهند اما در پی عدم تبعیت معترضان
از دس��تورات ،پلیس مجبور به استفاده از قوه قهریه
برای متفرق کردن آنها ش��د .در این میان در توجیه
س��رکوب مردم ،مش��اور ارش��د دولت بریتانیا ضمن
هش��دار نس��بت به آغاز احتمالی موج سوم کرونا در
کشورش گفته محدودیتهای دولت نباید به عنوان
راهحلی برای حل این بحران در نظر گرفته شود.
«مارک وولهاوس» مش��اور ارش��د دولت بریتانیا)
نسبت به آغاز احتمالی موج سوم کرونا در کشورش
هشدار داد .وولهاوس در مصاحبه با شبکه خبری
«بیبیسی» با اعالم این خبر گفت محدودیتهای
کرونای��ی دولت نباید به عن��وان راهحل بلند مدت
ب��رای حل این بح��ران در نظر گرفته ش��ود .وی
در این خصوص گفت« :تم��ام محدودیتهایی که
تاکنون اعمال شدهاند تنها این مشکل را به تعویق
انداختند ...این محدودیتها مشکل را در بلند مدت
حل نمیکنند و این ویروس را از بین نمیبرند».

حاکم است چنانکه افغانس��تان مذاکره با طالبان را بدون
رضایت و همراهی پاکس��تان بی نتیجه میداند و از سوی
دیگر پاکس��تان نیز س��عی دارد تا در روند مذاکرات کابل
با طالبان منافع امنیتی اش لحاظ و اجرایی ش��ود .بر این
اساس بخش��ی از این سفر میتواند در چارچوب مذاکرات
میان طالبان و دولت مرکزی افغانستان صورت گیرد .نکته
دیگر آنکه حضور نیروهای آمریکایی در افغانس��تان برای
هر دو کش��ور هزینههای بس��یاری به همراه داشته است.
مقامت پاکس��تان بارها تاکید کردهاند که به رغم آنکه در
سال  2001در هنگام حمله آمریکا به افغانستان بیشترین
کمک را به این کش��ور داشتهاند اما هرگز منافع آنها مورد
توجه آمریکا قرار نگرفته است چنانکه در نهایت نیز آمریکا
در چارچ��وب منافعهاش در منطقه به س��وی هند گرایش

یافته و تالش نموده تا از این روابط به عنوان ابزار فشاری
بر پاکس��تان بهره برداری نماید .بر همین اساس میتوان
بخشی از اهداف این س��فر را در رسیدن دو کشور به این
نتیجه دانس��ت که دلبستن به وعدههای آمریکا نمیتواند
دستاوردی برای آنها داشته باشد و گزینه نهایی همگرایی
منطقه اس��ت .بر این اساس میتوان گفت که سفر عبداهلل
عب��داهلل به عنوان فردی که س��ابقه دیپلماتیک داش��ته و
روابط نزدیکی در دوران حضور در س��مت وزیر خارجه با
کشورهای منطقه داش��ته ،میتوان نقطه عطفی در روابط
دو کش��ور و تالش آنها برای کاهش تنش��ها و رسیدن به
نقطه مشترک در قبال تحوالتی همچون مذاکره با طالبان
و نیز چگونگی رویکرد واحد در برابر تحرکات اش��غالگران
افغانستان باشد.

هن��وز مدت زیادی از توافق می��ان باکو و ایروان برای کنار
نه��ادن تنشها نمی گذرد ک��ه منابع خبری دیروز از آتش
توپخانه دو کش��ور علیه یکدیگ��ر خبر دادند و حتی برخی
مقامات نظامی از س��رنگونی پهپادهای طرف مقابل سخن
گفتهاند.
وزارت دف��اع آذربایج��ان اعالم کرد مواضع و ش��هرکهای
مرزی این کشور از س��وی نیروهای مسلح ارمنستان هدف

خمپاره قرار گرفته که تلفاتی از میان نظامیان و غیرنظامیان
به همراه داشته است.یک سخنگوی وزارت دفاع آذربایجان
اعالم کرد نیروهای مس��لح ارمنس��تان بر روی شهرکهای
در امتداد خط مقابله نظام��ی در منطقه «ناگورنو-قرهباغ»
آتش گش��ودند که تلفاتی از غیرنظامیان را در پی داش��ته
اس��ت.وزارت دفاع آذربایجان اعالم کرد ۲۷ :سپتامبر حدود
س��اعت  ۲[ ۶به وقت گرینویچ] نیروهای مس��لح ارمنستان

به انجام تحرکات گس��ترده ،گلولهباران شدید مواضع ارتش
آذربایجان در کل امتداد خط مقدم و همچنین شهرکهای
واقع در این منطقه دس��ت زدند.به ادعای سخنگوی وزارت
دف��اع آذربایج��ان دس��تکم  ۶ش��هرک مورد حمل��ه قرار
گرفتن��د و در می��ان م��ردم محلی کش��ته و زخمی وجود
دارد.درگیریه��ای آذربایجان و ارمنس��تان بر س��ر کنترل
منطق��ه ناگورنو-قرهباغ از اوایل دهه  ۱۹۹۰ادامه داش��ته و
در جدیدتری��ن درگیری در ماه ژوئی��ه ،دو طرف تلفاتی را
گزارش کردند .همچنین نخس��ت وزیر جمهوری ارمنستان
به سران آذربایجان توصیه کرد به جای اقدامات تنش زا در
مسیر سازندگی گام بردارند« .نیکل پاشینیان» نخست وزیر
ارمنستان در گفتوگو با تلویزیون دولتی این کشور خطاب
به مقامات دولت آذربایجان گفت« :به همکاران آذربایجانی
خود توصیه میکنم که این مس��یر را دنبال نکنند ،زیرا اگر
ما شروع به انتش��ار اطالعات محرمانه کنیم  ،میترسم که
اوضاع سیاس��ی داخلی آذربایجان بی ثبات ش��ود .بنابراین،
ب��ه آنها توصیه میکنم که به عرصه س��ازندگی بازگردند».
چندی قبل س��خنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان
در س��خنانی مدعی ش��د که رویکردهای ارمنس��تان باعث
ش��دت یافتن تنشها بین دو کش��ور میش��ود« .لیال عبد
اهلل اوا» در بخش��ی از سخنان خود اظهار داشت ،ارمنستان
سیاستهای اشغالگرانه را با نقض هنجارها و اصول و حقوق
بین الملل دنبال میکند و سرزمینهای شناخته شده بین
المللی آذربایجان را تحت اشغال خود دارد.
در همین حال وزیر خارجه ترکیه در تماس تلفنی با همتای
روس خ��ود درباره از س��رگیری درگیریه��ای جمهوری
آذربایجان و ارمنس��تان بر سر منطقه مورد مناقشه قره باغ

رایزنی کرد.تماس تلفنی وزرای خارجه ترکیه و روسیه در
شرایطی صورت گرفته که پیشتر وزارت خارجه روسیه در
بیانیهای خواس��تار آتشبس ف��وری و اغاز مذاکره بین این
کش��ور برای پایان دادن به درگیریها بر س��ر منطقه مورد
مناقش��ه قره باغ شد .از س��وی دیگر وزارت خارجه روسیه
در واکنش به درگیریهای مرزی امروز میان ارمنس��تان و
آذربایج��ان در منطقه مورد مناقش��ه «ناگورنو-قرهباغ» ،از
دو طرف خواس��ت فورا ً آتشبس و مذاکره را آغاز کنند .به
گزارش خبرگزاری روسی «اسپوتنیک» ،مسکو اعالم کرد:
ما از همه طرفه��ا میخواهیم فورا ً آتشبس کنند و برای
تثبیت اوضاع به مذاکره روی بیاورند.
در این می��ان وزارت دفاع حکومت منطقه مورد مناقش��ه
قرهباغ که تحت حمایت ارمنس��تان قرار دارد ،ادعا کرد در
درگیریهای با جمهوری آذربایجان 4 ،بالگرد 15 ،پهپاد و
 10تانک این کش��ور نابود شدند.ارمنستان اما در رد روایت
جمه��وری آذربایجان اعالم کرد که نیروه��ای نظامی این
کش��ور آتشبس را نقض کرده و دس��ت به حمالت نظامی
در منطقه مورد مناقش��ه قره ب��اغ زدهاند .همچنین رئیس
جمهور ترکیه با اشاره به تماس تلفنی خود با الهام علی اف
نوش��ت :در این تماس بار دیگر ش��اهد موضع گیری قاطع
و مصم��م وی بودم .ترکی��ه در چارچوب تفاهم یک ملت و
دو دولت ،در کنار برادران آذربایجانی خود اس��ت .به رجب
طی��ب اردوغان در بیانیه ای با اع�لام حمایت از جمهوری
آذربایجان نوشت :ارمنستان با حمله به جمهوری آذربایجان
یکبار دیگر نش��ان داد که بزرگترین تهدید منطقه ای برای
ثبات و آرامش است .وی افزود :ترکیه مانند همیشه امروز
نیز با همه امکاناتش در کنار برادران آذربایجانی قرار دارد.
به دنبال از سرگیری درگیری بین آذربایجان و ارمنستان و
اعالم وضعیت فوق العاده در هر دو کشور ،کشورهای دیگر
از جمله آلمان و ایران از هر دو طرف درخواس��ت کردهاند
به درگیری خاتمه داده شود.
«هایک��و ماس» وزیر خارجه آلمان یکش��نبه بعد از ظهر از
این دو کش��ور همس��ایه خواس��ت به فوریت به درگیری و
خصومت خاتمه دهند.

مصر در روزهای آشوب و سرکوب

عراق مستعمره بیگانگان نمیشود

پورتلند در وضعیت اضطراری

همزم��ان ب��ا تظاه��رات هزاران مص��ری در اعت��راض به سیاس��تهای دولت
«عبدالفت��اح السیس��ی» در اس��تانهای مختلف این کش��ور ،ش��مار زیادی از
مصریه��ای مقی��م خارج از این کش��ور در حمایت از هموطن��ان خود تجمع
اعتراضی برگزار کردند.
تظاهرات علیه دولت مصر و «عبدالفتاح السیس��ی» ،رئیس جمهور این کشور
برای هفتمین روز متوالی در برخی از اس��تانهای مصر ادامه یافت و معترضان
مصری ،ش��ب گذش��ته نیز در اعتراض به اوضاع بد معیش��تی و تصویب قانون
تخری��ب امالک و خانههای ساختهش��ده بدون مجوز ،خواس��تار کناره گیری
السیس��ی از قدرت شدند« .محمدعلی» تاجر و بازیگر مصری مقیم اسپانیا که
گفته میش��ود سابقه  ۱۵س��ال همکاری با ارتش مصر را داشته ،شب گذشته
نیز با انتش��ار یک ویدئو خواستار س��ازماندهی تظاهراتهای اعتراضی جدید و
مستمر برای برکناری عبدالفتاح السیسی شد.
وی طی پستی در «فیسبوک» برای «پیروزی و آزادی مصر از دست السیسی
و رژی��م آن» اب��راز امیدواری ک��رد و برای همه قربانی��ان تظاهرات روز جمعه
طلب مغفرت کرد.محمد علی که س��ال گذشته نیز به عنوان طراح موج جدید
تظاهرات علیه دولت السیسی ،تظاهراتهای مصر را هدایت میکرد ،دیشب نیز
گف��ت :ملت مصر هر روز امتیازات جدیدی کس��ب میکنند و هر حرکت آنها
السیس��ی را بسیار آزار میدهد و برای او دردناک است .این هنرمند مصری در
ادامه از تظاهراتکنندگان خواس��ت در صورت هرگونه تعدی از سوی نیروهای
امنیت��ی مصر از خود دفاع کنن��د زیرا این حق قانونی آنهاس��ت .ضمن اینکه
نیروهای وزارت کش��ور مصر هر روز در حال ضعیفش��دن و خس��تهتر شدن
هس��تند لذا باید تظاهراتها مقابل منازل شهروندان در خیابانهای مصر ادامه
یاب��د و او اجازه نخواهد داد که السیس��ی از کاخهایی که با پول مصریها برپا
کرده ،لذت ببرد .رئیس جمهور مصر به تظاهراتی که علیه وی در این کش��ور
جریان دارد ،واکنش نشان داد و گفت :این تظاهرات هدفش تغییر نیست بلکه
تخریب و نابودی اس��ت .عبدالفتاح السیس��ی رئیس جمهور مصر به تظاهراتی
که علیه وی در این کش��ور جریان دارد ،واکنش نشان داد و هدف آنرا نابودی
و تخریب دانست.

رهبر جریان صدر عراق با اعالم اینکه این کشور دارای حاکمیت مستقل است،
بار دیگر تاکید کرد هرگز اجازه نمیدهند عراق مستعمره بیگانگان شود.
رهبر جری��ان صدر عراق در توئیتی به اظهارات اخی��ر مقامات خارجی درباره
کشورش واکنش نشان داد.
او در صفحه رس��می توئیتر خود نوشت :هرگز اجازه نمیدهیم عراق مستعمره
بیگانگان شود .نه شرقی نه غربی .عراق یک کشور قدرتمند و دارای حاکمیت
است.مقتدی صدر پیش از این به خبرهای تاسیس سفارت مجازی تل آویو در
عراق واکنش نش��ان داد و به بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر رژیم صهیونیستی
درباره هرگونه اقدام برای ارتباط با عراق هش��دار داد که حتی اندیش��دیدن به
این مس��ئله به مثاب��ه روز پایان این رژیم خواه��د بود.رهبر جریان صدر عراق
عادیس��ازی روابط با رژیم صهیونیس��تی را ذلت و خواری عنوان و تاکید کرد:
ما ش��هدای «انقالب س��نگ» را فراموش نخواهند شد و فلسطین در وجدانها
زنده اس��ت.صدر استفاده از راههای سیاس��ی و دیپلماتیک را برای پایان دادن
به اش��غالگری و جلوگیری از مداخالت بیگانگان پیشنهاد داده است .در همین
حال دبیرکل گروه مقاومت «کتائب سیدالشهداء» عراق طی پستی در توئیتر به
تهدیدهای اخیر دولت ترامپ علیه نیروهای مقاومت این کش��ور واکنش نشان
داد«.ابوآالء الوالئی» تصریح کرد که عراق تنها با قطع پاهای اش��غالگران پاک
خواهد ش��د.دبیرکل این گروه مقاومت نوشت :فریاد آمریکاییها خوشحالمان
میکند .هرچه قدر این فریادها بلندتر باش��د ،قطعا درد آنها بیشتر بوده است.
پ��س در صورتی که گروههای مقاومت که حمالت خ��ود را آزمایش کردهاند،
ت�لاش کامل خود را بر روی هدف قراردادن پایگاهه��ای آنها قرار دهند ،حال
آنها چگونه خواهد بود؟
الوالئی در ادامه نوشت :اگر نیروهای مقاومت به خروج آمریکا از عراق و اجرای
مصوبه پارلمان عراق اعتماد داش��تند منتظر میماندند اما از قاتل شهدا انتظار
وفای به عهد وجود ندارد .لذا س��رزمین [عراق] تنها با قطع پاهای اش��غالگران
پاک خواهد شد .وزیر خارجه آمریکا در ادامه ادعاهای خود گفته بود که شاید
ترام��پ تصمیمی اتخاذ و «عملیات نابودی تمامی کس��انی را آغاز کند که در
حمله به نیروهای ما دست دارند».

پلیس پورتلند بعد از غیرقانونی اعالم کردن تجمعات ،با توس��ل به زور س��عی
کرد معترضان ضد نژاد پرستی و خبرنگارانی را که در حال پوشش خبری این
وقایع بودند متفرق کند.
پ��س از یک روز پرتن��ش اعتراضی در پورتلند ،بزرگترین ش��هر ایالت اورگن
آمریکا ،معترضان ش��نبه ش��ب ب��ار دیگر در مرکز ش��هر نزدیک س��اختمان
دادگس��تری تجمع کردند .پلی��س در پی آن ،این تجم��ع را غیرقانونی اعالم
کرد و از معترضان خواس��ت آنجا را ترک کنند .در طول روز گروه راستگرای
موسوم به «پسران مفتخر» و گروههای مختلف ضد فاشیست چپگرا تجمعات
مختلفی را در پورتلند برگزار کردند که بسیاری از آنها تا ساعت  ۴بعدازظهر
به وقت محلی به دست پلیس متفرق شد.
در جریان این اعتراضات خبرگزاریهای مختلف از حمله پلیس به خبرنگاران
خ��ود خب��ر دادند« .مای��ک بیکر» خبرن��گار روزنام��ه «نیوی��ورک تایمز» در
توییتهایی از بازداشت خشن یک عکاس که نشانههای عضویت در مطبوعات
را به همراه داش��ت ،خبر داد«.س��رجیو اولموس» خبرن��گار محلی اورگن هم
گفت ش��اهد استفاده پلیس از گاز اش��کآور علیه معترضی بوده که یک تابلو
در دست داشته است.
در همین حال در حوزه سیاس��ی آمریکا خبر می رس��د بایدن نامزد دموکرات
انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا ضمن مخالفت با گزینه پیش��نهادی دونالد
ترامپ برای عضویت در دیوان عالی این کشور اعالم کرد ،انتخاب قاضی دیوان
باید به بعد از انتخابات موکول ش��ود .همچنین نامزد حزب دموکرات انتخابات
ریاس��تجمهوری  ۲۰۲۰آمریکا در مصاحبهای گفته رقیب جمهوریخواه وی
مناظره درباره حقایق را بلد نیس��ت و مردم میدانند که او یک دروغگوس��ت.
بایدن در خصوص برگزاری مناظرات انتخاباتی با ترامپ گفت« :حدس من این
است که این (مناظرهها) فقط حمله مستقیم باشد .آنان بیشتر مسائل شخصی
خواهن��د بود و این تنها چیزی اس��ت که او (ترام��پ) میداند چگونه انجامش
دهد ».نامزد حزب دموکرات با تش��بیه رئیسجمه��ور آمریکا به وزیر تبلیغات
آلم��ان نازی ،گفت او چیز زیادی از سیاس��ت خارجی ی��ا داخلی نمیداند به
همین دلیل انتظار حمالت شخصی را از او در اولین مناظره تلویزیونی دارد.

