
توصیه کیسینجر درباره چین  
وزیر امور خارجه پیشین آمریکا گفت، رهبران پکن 
و واشنگتن باید حدودی را تعریف کنند تا از افزایش 
درگیری پرهیز کنند در غیر این صورت ش��رایطی 

مشابه جنگ جهانی اول پیش خواهد آمد.
»هن��ری کیس��ینجر« وزی��ر امور خارجه پیش��ین 
آمریکا گفت، چی��ن و آمریکا باید برای تقابالت رو 
به افزایش خود حد و حدود تعیین کنند.به نوش��ته 
نش��ریه »بلومبرگ«، کیس��ینجر ۹۷ س��اله گفت: 
»رهب��ران ما و رهب��ران آن ها باید ح��دودی را به 
بحث بگذارند تا تهدیدات ]علیه یکدیگر[ را افزایش 
ندهند و بعد از آن باید برای تعمیم این سیاست به 

یک بازه زمانی طوالنی مدت راهی پیدا کنند«.
وی افزود: »ممکن است بگویید این کار غیرممکن 
اس��ت. اگر کاماًل غیرممکن باشد به شرایطی مشابه 
جنگ جهانی اول س��وق پیدا خواهی��م کرد«.این 
دیپم��ات آمریکایی که در زمان ریاس��ت جمهوری 
»ریچارد نیکس��ون« حرکت مجدد آمریکا به سوی 
چین را میس��ر ک��رد، در ادامه گف��ت در آن زمان 
هدف ایج��اد یک تعادل بر علیه جماهیر ش��وروی 
بود.کیس��ینجر گفت در حال حاضر ش��کل گیری 
جنگ س��ردی جدید میان آمری��کا و چین او را به 
طور فزاینده ای نگران کرده اس��ت و پیشرفت های 
فن آوری که موجب تغییر چش��م انداز ژئوپولیتیک 
ش��ده اند را با آن مرتبط دانس��ت.به گفته او آمریکا 
ب��ه »طرز فکری جدید« نی��از دارد تا بتواند بفهمد 
جه��ان پیچیده ت��ر از آن اس��ت ک��ه یک کش��ور 
»بتواند ب��ه برتری یک جانبه از لح��اظ راهبردی و 
اقتص��ادی دس��ت یاب��د و هیچک��س آن را تهدید 
نکند«. آمریکایی ه��ا از زمان روی کار آمدن دولت 
جدید این کش��ور تقابل و تن��ش با چین را به طور 
بی س��ابقه ای افزایش داده اند. آمریکا که وارد جنگ 
تجاری با چین شده است، از یک سو جدایی طلبان 
هنگ کنگی و تایوان��ی را تحت حمایت قرار داده و 
از س��وی دیگر پکن را در ش��یوع ویروس کرونا در 

جهان مقصر می داند.

نیمچه گزارش

علی تتماج

این روزها در حالی نوزدهیم س��الگرد اعالم رسمی حضور 
نیروه��ای آمریکای��ی و ناتو در افغاتنس��تان اس��ت که در 
اقدامی قابل توجه دونال��د ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 
پیام��ی که در صفحه توییتر خود منتش��ر کرد، اعالم کرد 
که تمامی نظامیان آمریکایی باقی مانده  در افغانستان باید 

تا کریسمس از این کشور خارج شوند.
این ادعا در حالی مطرح ش��ده اس��ت که به عنوان بخشی 
از توافق اوایل س��ال جاری میالدی مقام های آمریکایی و 

طالبان، نظامیان خارج��ی از جمله نیروهای آمریکایی در 
ص��ورت حفظ آتش بس میان طالبان و دولت افغانس��تان، 
می بایس��ت طبق برنامه تا می ۲۰۲۱ یا همان اردیبهشت 
۱۴۰۰ از افغانستان خارج شوند. در واکنش به این ادعای 
ترامپ ینس اس��تولتنبرگ دبیر کل ناتو گفته است که  ما 
تصمیم گرفتیم که با هم به افغانس��تان برویم و و در زمان 
مناسب با هم از این کشور خارج می شویم. از سوی دیگر 
زمیر کابلوف مش��اور ویژه رئیس جمهور روسیه در واکنش 
به ادع��ای رئیس جمهور آمری��کا ، آن را لفاظی انتخاباتی 
توصیف کرد. حال این س��وال مطرح اس��ت که آیا ادعای 
ترامپ به حقیقت می پیوندد و آمریکا از افغانس��تان خارج 
خواهد ش��د و یا اینکه ای��ن وعده نیز مانن��د وعده اوباما 
که س��ال ۲۰۱۴ را س��ال خروج آمریکا از افغانستان اعالم 

کرده بود به حاش��یه خواهد رفت؟ پاس��خ به این پرسش 
از چند منظر قابل توجه اس��ت. نخس��ت آنکه بسیاری از 
مقامات ارشد نظامی و سیاسی آمریکا بارها تاکید کرده اند 
که حضور آمریکا در افغانس��تان بر اس��اس راهبرد نگاه به 
شرق یا همان دکترین ۲۰۲5 طراحی شده است که هدف 
از آن نیز مهار چین، ایران ، روس��یه و شبه قاره و آسیای 

میانه و قفقاز است. 
آنه��ا تاکید دارند که اگر قرار به خ��روج بود آمریکا هرگز 
وارد افغانس��تان نمی شد و میلیاردها دالر هزینه نمی کرد. 
دوم آنکه بخش��ی از حضور آمریکا برگرفته از طرح آن در 
قالب ناتو اس��ت ب��ه عبارتی آمریکا به ص��ورت یک جانبه 
نمی تواند افغانس��تان را ترک نماید و باید تابع اهداف ناتو 

باشد.

 بر اساس همانطور که دبیر کل ناتو اعالم کرده آمریکا که 
با ناتو وارد افغانس��تان شده صرفا با ناتو نیز می تواند خارج 
شود و حق اقدام یک جانبه را ندارد. با توجه به این شرایط 
همانطور که ادعای اوباما مبنی بر خروج از افغانس��تان در 
س��ال ۲۰۱۴ ادعایی صرفا تبلیغات��ی و انتخاباتی بود و در 
نهایت نیز با توافقنامه استراتژیک کابل- واشنگتن حضور 
آمریکا را برای یک دوره ۱۰ ساله تمدید کرد. قراردادی که 
بر اس��اس آن عمال آمریکا تا ۲۰۲۴ در افغانستان ماندگار 
است و تبلیغاتی بودن ادعای ترامپ را بیش از پیش آشکار 
می سازد چنانکه مشابه این رفتار را در قبال عراق صورت 
داده و ادعای خروج طی ماه های آتی را مطرح اما در عمل 
با امنیت��ی کردن فضای عراق به دنبال توجیه حضور بلند 

مدت در این کشور است. 

یادداشت

گزارش

آمریکا در حالی ادعای دموکراسی اول جهان را سر می دهد 
که حقایق درونی این کشور خالف این ادعا را نشان می دهد 
چنانکه نماینده جمهوری خواه مجلس س��نای آمریکا گفت 
هدف نظام سیاسی آمریکا دموکراسی نیست و دموکراسی 

محض می تواند مانع آزادی، صلح و رفاه شود.
 در ش��رایطی ک��ه حزب دموکرات در آمری��کا حزب رقیب 
جمهوری خواه را به تالش برای »س��رکوب رأی« و تشکیک 
در انتق��ال ق��درت در انتخابات نوامبر مته��م می کند یک 
نماین��ده جمهوری خ��واه در مجل��س س��نای آمریکا گفته 
دموکراس��ی هدف نظام سیاسی آمریکا نیست.»مایک لی«، 
نماینده ایالت یوتا این مسئله را بعد از برگزاری مناظره میان 
»کامال هری��س« و »مایک پنس« که به ترتیب معاون های 
نامزده��ای ح��زب دموکرات و جمهوری خ��واه در انتخابات 

ریاست جمهوری هستند در پیامی در توئیتر مطرح کرد.
وی در توئیتر نوشت: »دموکراسی هدف نیست؛ آزادی، صلح 
و رفاه هدف هس��تند. ما می خواهیم اوض��اع رونق پیدا کند. 
دموکراسی صرف می تواند مانع اینها شود.«او در حین برگزاری 
مناظره هم توئیت هایی با همین مضمون منتش��ر کرده و از 

جمله در یک پیام نوشته بود: »ما دموکراسی نیستیم.«
وی در پیامی دیگر نوش��ته است: »واژه دموکراسی در هیج 
جای قانون اساس��ی آمریکا نیامده، چون شکل حکومت ما 
دموکراسی نیست، بلکه یک جمهوری مشروطه است. این 
مس��ئله برای من اهمی��ت دارد و باید برای هر کس��ی که 
نگران تجمیع مفرط قدرت در دستان عده ای معدود است 

هم مهم باشد.«
اظهارات مایک لی در شرایطی مطرح شده که نظام رأی گیری 
غیرمس��تقیم درانتخاب��ات آمریکا همواره م��ورد انتقاد قرار 

داشته است. وجود پدیده های دیگری مانند »سرکوب رأی« 
و »جریمندرینگ« )کژحوزه بندی( در انتخابات آمریکا هم 
موجب ش��ده عده ای از تحلیلگران این نکته را مطرح کنند 
که در نظام انتخاباتی آمریکا صدای مردم جایگاه اندکی در 
تعیین سرنوشت سیاس��ی دارد. بسیاری مردم آمریکا عمال 
رایشان بی معناست چرا که رای الکترال چند ایالت تعیین 

کننده سرنوشت انتخابات است. 
خب��ر دیگر از آمری��کا در حوزه انتخابات آنک��ه رئیس مرکز 
مل��ی امنی��ت و ضد جاسوس��ی آمریکا ضمن تک��رار ادعای 

ت��الش روس��یه و چین ب��رای دخالت در انتخاب��ات آمریکا، 
مدعی ش��د آنها می کوشند مانع دست یابی آمریکا به واکسن 
کرونا ش��وند.»ویلیام اوانینا«، رئیس مرکز ملی امنیت و ضد 
جاسوسی آمریکا، روسیه و چین را به تالش برای ممانعت از 

دست یابی و استفاده آمریکا از واکسن ضد کرونا متهم کرد.
او در مصاحب��ه ای ب��ا تلویزی��ون »هرس��ت« مدعی ش��د: 
»ملت ه��ای خارج��ی تالش می کنند مانع ما در به دس��ت 
آوردن اولین واکس��ن ش��وند. وقتی هم که آن را به دست 
آوریم تالش خواهند کرد مانع ما در رس��اندن آن به دست 

شما شوند. چین، روسیه و ایران در تالش برای مانع شدن 
در راه رسیدن ما به واکسن هستند«.

خب��ر دیگر آنکه پزش��ک »دونالد ترام��پ«، رئیس جمهور 
آمری��کا بامداد جمعه )ب��ه وقت تهران( گف��ت که او دوره 
درم��ان بیماری »کووی��د-۱۹« را تکمیل ک��رده و انتظار 
می رود از روز ش��نبه بتواند مراودات عمومی اش را از س��ر 
بگیرد. از س��وی دیگر پیمایش افکارس��نجی در کشورهای 
ب��زرگ و مهم اروپایی نش��ان از تمایل م��ردم این قاره به 
پیروزی نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا دارد.این نظرس��نجی که در بازه زمانی ۱5 سپتامبر 
تا ۴ اکتبر ۲۰۲۰ و در کش��ورهای انگلیس، فرانسه، آلمان، 
اس��پانیا، ایتالیا،  سوئد و دانمارک برگزار شده، تمایل قاطع 

اروپایی ها به پیروزی بایدن بر ترامپ را نشان می دهد.
این در حالی که منابع خبری اعالم کردند پلوس��ی  رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا گفت قرار اس��ت استفاده از بند 
۲5 قانون اساس��ی برای برکناری موقت رئیس جمهور این 
کش��ور به خاطر ابتال به ویروس کرون��ا را به بحث بگذارد. 
در ای��ن میان رئی��س جمهور آمریکا در پیام��ی در توئیتر 
نوش��ت اگر نامزد دموکرات ها برای انتخابات در حال حاضر 
رئی��س جمهور بود ش��اید ۲.۲ میلیون نفر به دلیل ابتال به 
وی��روس کرونا جان خود را از دس��ت می دادند. از س��وی 
دیگر رس��انه های آمریکایی خبر دادند، در آستانه انتخابات 
ریاس��ت جمهوری نیروهای نظامی »گارد ملی« در حداقل 
دو ایالت برای مقابله با آشوب های احتمالی داخلی در وضع 
آماده باش قرار گرفتند. حزب جمهوری خواه در حال آماده 
کردن ارتشی از حامیان ترامپ برای نظارت بر صندوق های 

آراء و گرفتن فیلم و عکس از تخلفات انتخاباتی است.

خروج یا بازی تبلیغاتی 
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تعهد انگلیس به اسرائیل تزلزل ناپذیر است
نخس��ت وزیر رژیم س��لطنتی انگلیس ضم��ن تأکید بر تعهد کش��ورش 
نس��بت به تأمین امنیت رژیم صهیونیستی، درخصوص عادی سازی دیگر 
کشورهای منطقه با این رژیم ابراز امیدواری کرد. »بوریس جانسون« در 
بیانیه ای بر تعهد کشورش نسبت به حفظ امنیت رژیم صهیونیستی تأکید 
و درخصوص پیوستن کشورهای دیگر منطقه به عادی سازی روابط با این 
رژیم ابراز امیدواری کرد. جانسون با ارسال بیانیه ای به »سازمان محافظه کاران 
دوستدار اسرائیل« اعالم کرد: »تا زمانی که من نخست وزیر هستم تعهد ما نسبت 
به امنیت اس��رائیل تزلزل ناپذیر است«. در همین حال او در این بیانیه با حمایت 
از عادی س��ازی روابط میان رژیم صهیونیستی و دو کشور امارات متحده عربی و 
بحرین نوشت: »با وجود چالش های موجود، شنیدن خبر عادی سازی روابط میان 

اسرائیل و دو دوست بزرگ دیگر انگلیس بسیار دلگرم کننده است«.

انتخابات، بهانه آمریکا برای تحریم روسیه 
س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه گفته آمریکا انتخابات را بهانه ای برای 
اعمال تحریم  علیه روس��یه در نظر گرفته است. »ماریا زاخاروا« به طرح 
مجل��س نمایندگان آمریکا به منظور جلوگی��ری از دخالت های ادعایی 
کش��ور های خارجی در انتخابات این کش��ور واکنش نش��ان داد و گفت 
آمریکا انتخابات را بهانه ای برای اعمال تحریم  علیه روسیه در نظر گرفته 
است. زاخاروا در این خصوص گفت: »آخرین طرح  واشنگتن برای جلوگیری 
از ادعای مداخله خارجی در انتخابات ]آمریکا[ چندان از سیس��تم انتخاباتی این 
کش��ور محافظت نمی کند بلکه بهانه ای برای ایجاد مانع در فعالیت های مسکو در 
مسیرهای مختلف دیگر است.«وی در ادامه صحبت های خود با کنایه گفت: »فقط 
به این فکر کنید که چند گزارش، قطعنامه، سند، بیانیه و دادخواست روزانه با یک 

موضوع در آمریکا چاپ می شوند: "دخالت در انتخابات را متوقف کنید".« 

نگرانی کانادا از آشفتگی بعد از انتخابات در آمریکا 
جاس��تین ترودو نخس��ت وزیر کان��ادا گفته کش��ورش آمادگی پذیرش 
آش��فتگی احتمالی در آمریکا در صورت ش��فاف نبودن نتیجه انتخابات 
ریاس��ت جمهوری این کش��ور را دارد. ترودو در شهر اتاوا به خبرنگاران 
گفت: »ما مطمئناً امیدواریم که مانند بس��یاری دیگر در سراسر جهان 
یک انتقال قدرت بی دردس��ر یا نتیجه ای مشخص در انتخابات ]آمریکا[ 
وجود داشته باشد.« وی افزود: »اگر ]نتیجه انتخابات[ شفافیت کمی داشته 
باش��د، ممکن اس��ت برخی آش��فتگی ها به وجود آید و ما باید آمادگی پذیرش 
هرگون��ه نتیجه ای را داش��ته باش��یم.« ترودو همچنین گفت: »ب��ه نظر من، این 
)نتیجه انتخابات ش��فاف( چیزی اس��ت که کانادایی ه��ا از دولت های خود انتظار 
دارند و ما مطمئناً در مورد آن تأمل می کنیم.« نخست وزیر کانادا تصریح کرد که 

قصد ندارد درباره انتخابات آمریکا و فراتر از آن توصیه هایی را مطرح کند. 

 س�ودان: رهبر گروه اخوان المس��لمین سودان 
ضمن انتقاد از عادی سازی روابط برخی کشورهای 
عربی با رژیم صهیونیس��تی، گفت که این مس��ئله، 
خیانت به مس��ئله فلس��طین محس��وب می ش��ود. 
»ع��ادل علی اهلل« رهب��ر گروه اخوان المس��لمین 
س��ودان، هرگونه عادی س��ازی روابط این کشور با 

رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

 بحری�ن: دادگاه تجدیدنظر بحرین حکم حبس 
۱۰ س��اله دو عض��و ائتالف مع��ارض جنبش »۱۴ 
فوریه« را تأیید کرد.دادگاه بحرین این عضو ائتالف 
۱۴ فوری��ه را به عضویت در یک گروه تروریس��تی 
و در اختیار داش��تن مواد منفجره متهم کرده بود.
دادگاه همچنی��ن این عض��و ائتالف ۱۴ فوریه را به 

پرداخت 5۰۰ دینار محکوم کرد.

 عربستان: پارلمان اروپا طرحی را تصویب کرده 
تا از اتحادیه اروپا بخواهد در مورد برگزاری نشست 
گروه ۲۰ در عربس��تان س��عودی بازنگ��ری کند و 
مجازات��ی را برای س��عودی ها به دلیل نقض حقوق 

بشر در نظر بگیرد.
 این طرح در دومین سالگرد قتل جمال خاشقچی 
به تصویب رسیده و یکی از قوی ترین اطالعیه های 
سیاسی پارلمان اروپاست که تاکنون برای عربستان 

سعودی در نظر گرفته شده است. 

 لیب�ی: وزارت دف��اع دولت وفاق مل��ی لیبی از 
نیروه��ای تحت امر خود خواس��ت آم��اده هرگونه 
حمله احتمالی نیروهای »خلیفه حفتر« س��رکرده 
تش��کیالت موس��وم به ارت��ش ملی لیبی باش��ند. 
»ص��الح الدین النمروش«، وزی��ر دفاع دولت وفاق 
ملی لیبی ش��امگاه پنجش��نبه از مقامات خواست 
همه اقدام��ات الزم برای مقابله با حمالت حفتر به 

غرب لیبی اتخاذ کنند.

 پاکس�تان: احزاب مخالف دولت در پاکستان با 
هدف س��رنگون کردن نخست وزیر این کشور، یک 
ائتالف سیاسی جدید تشکیل دادند.احزاب مخالف 
دولت پاکس��تان با هدف کنار زدن »عمران خان« 
ائتالف��ی را با نام  »نهضت دموکراتیک پاکس��تان« 
تشکیل دادند. این ائتالف  شامل ۱۱ حزب مخالف 
از جمله حزب مس��لم لیگ- ش��اخه نواز پاکستان، 

حزب مردم و حزب جمعیت علمای اسالم است.

ماهیت واقعی حاکم بر ایاالت متحده از زبان نماینده مجلس سنا

دموکراسی هدف نظام سیاسی آمریکا نیست

هراس مثلت کشتار از 
عملیات مأرب 

همزمان ب��ا پیش��روی ارتش و ینروه��ای مردمی 
یمن، س��فرای کش��ورهای آمریکا، انگلیس، امارات 
و عربس��تان س��عودی در یم��ن عملی��ات ارتش و 
کمیته های مرکزی یمن در استان مأرب را محکوم 

کردند.
س��فارت آمری��کا در یمن )مس��تقر در ع��دن( در 
بیانیه ای از نشس��ت هفته گذش��ته میان س��فرای 
عربستان سعودی، امارات، انگلیس و کاردار سفارت 
آمری��کا برای بررس��ی آخری��ن تح��والت یمن به 
خصوص در بخش اقتصادی خبر داد. گزارش جدید 
دولت انگلیس نش��ان می دهد این کش��ور از لحاظ 
صادرات تسلیحات در جهان طی یک دهه گذشته 
رتبه دوم را دارد و مهم ترین خریدار این تسلیحات 

غرب آسیا و به ویژه عربستان سعودی است.
در ای��ن می��ان عبدالعزیز بن حبتور نخس��ت وزیر 
دولت نجات ملی یمن در س��الروز جنایت هش��تم 
س��پتامبر ۲۰۱6، ضمن گرامیداش��ت قربانیان این 
بمباران، دولت س��عودی و ام��ارات را ادامه  دهنده 
رژیم نازی در عص��ر حاضر توصیف کرد. همچنین 
»محمد علی الحوثی« عضو ش��ورای عالی سیاسی 
یم��ن در چهارمین س��الروز جنایت هش��تم اکتبر 
۲۰۱6 در صنع��اء که ۱55 کش��ته و 5۲5 زخمی 
در پ��ی داش��ت، آمریکا را از عامالن مس��تقیم این 
جنایت دانس��ت.او همچنین گفت که دولت آمریکا 
مسئول این جنایت و دیگر جنایت های رخ داده در 
یمن از ابتدای آغاز تجاوز ائتالف س��عودی به یمن 
است و از ابتدا دولت سعودی را حمایت تسلیحاتی 

و لجستیکی برای بمباران یمن کرده است. 

باکو و ایروان پای میز 
مذاکره مسکو 

پس از دعوت رئیس جمهور روس��یه از ارمنستان و 
جمهوری آذربایجان برای گفتگو در مسکو، وزیران 
خارجه این دو کش��ور پذیرفتند مذاکرات را تحت 

نظارت وزارت خارجه روسیه پیش ببرند.
 وزارت امور خارجه روس��یه اعالم کرد وزیران امور 
خارج��ه ارمنس��تان و جمهوری آذربایج��ان برای 
گفتگو درب��اره منطقه قره باغ به مس��کو می روند. 
برای نخستین بار از ۲۷ سپتامبر که درگیری ها در 
این منطقه از س��ر گرفته شده است، باکو و ایروان 
پذیرفتن��د مذاک��رات را تحت نظ��ارت وزارت امور 
خارجه روس��یه پیش ببرند.والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهور روس��یه، در گفتگو با الهام علی اف، رئیس 
جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان، نخست وزیر 
ارمنستان، توقف درگیری ها در منطقه قره باغ را به 
دالیل بشردوس��تانه به منظور تبادل اجساد کشته 

شدگان و زندانیان خواستار شد.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعالم 
کرد ظهراب مناتساکانیان و جیحون بایرام اف، وزیران امور 
خارجه ارمنستان و جمهوری آذربایجان، تایید کرده اند 
در مذاکرات مس��کو ش��رکت خواهند کرد و مقدمات 
برگزاری این نشس��ت در حال انجام اس��ت.همچنین 
وزارتخانه های امور خارجه فرانسه و آمریکا نیز خواستار 
گفت وگوی مس��تقیم ارمنستان و جمهوری آذربایجان 
درباره در گیری های نظامی در منطقه مورد مناقشه »قره 
باغ کوهس��تانی« شده بودند.خبر دیگر آنکه جمهوری 
آذربایجان در پی برخی گزارش ها مبنی بر مش��ارکت 
اتباع یونان در درگیری های قره باغ، سفیر خود در این 

کشور را برای رایزنی فراخواند.

بهانه جویی پارس برای 
تعویق تعهداتش به لبنان 

در اقدامی که برگرفته از عدم تعهد پذیری پاریس 
ب��رای کمک به خ��روج لبنان از بح��ران اقتصادی 
اس��ت، دولت فرانس��ه برگزاری دومی��ن کنفرانس 
بین المللی برای حمایت از لبنان در پی وقوع انفجار 

بندر بیروت را به تعویق انداخت.
 »ژان ای��و لودریان« وزیر خارجه فرانس��ه اعالم کرد 
ک��ه دومین کنفرانس بین المللی حمایت از لبنان که 
قرار بود اکتبر جاری برگزار شود، به ماه نوامبر موکول 
شد.لودریان در سخنانی در مقابل کمیته امور خارجه 
انجمن ملی گفت: »مطابق تعهدات ما، نشس��تی در 
نوامب��ر برای ارائه کمک های انساندوس��تانه به لبنان 
برگزار خواهد ش��د«.وی بار دیگر درباره »فروپاشی یا 
حتی نابودی لبنان« در صورت عدم تش��کیل سریع 
دولت و عدم اجرای اصالحات س��اختاری هشدار داد. 
خبر دیگر از لبنان آنکه میش��ل عون رئیس جمهور 
لبنان طرف های سیاس��ی را به بازنگری در رفتار های 
خ��ود و دوری از اتخاذ مواضع متحجرانه فرا خواند. از 
سوی دیگر معاون دبیر کل حزب اهلل لبنان بر ضرورت 
تشکیل کابینه لبنان بر اساس قانون اساسی این کشور 
تاکید کرد .شیخ »نعیم قاسم« شامگاه چهارشنبه طی 
نطقی تاکید کرد: اوضاع اقتصادی-اجتماعی در لبنان 
دیگر قابل تحمل نیست، در حالی که بحران کرونا هم 
بیش از پیش رو به وخیم تر شدن است، در این شرایط 
آی��ا واقعا نگرانی های این مردم و آینده فرزندانش��ان 
ضرورتی برای ایجاد دولت نجات ایجاد نکرده اس��ت؟ 
در همین حال حریری نخست وزیر پیشین لبنان به 
موضع گیری درباره تحوالت این کش��ور پرداخت و 

درباره وقوع جنگ داخلی در لبنان هشدار داد. 

آزادی هزاران داعشی 
ساکن اردوگاه الهول

در اقدامی بیش��تر برای اس��تمرار بحران امنیت در 
س��وریه و نیز تامین نیروی م��ورد نیاز ترکیه برای 
دخالت در مناقش��ه قفقاز اس��ت، یک مس��وول در 
نیروهای س��وریه دموکراتیک "قس��د" اعالم کرد، 
هزاران سوری حاضر در اردوگاه الهول که در میان 
آنها خانواده های نظامیان داعشی نیز هستند اجازه 

خواهند یافت به مناطق خود بازگردند.
ری��اض ض��رار، رئیس مش��ترک ش��ورای س��وریه 
دموکراتیک گف��ت، در اردوگاه الهول خانواده های 
سوری عضو داعش��ی وجود دارند که آزاد خواهند 
ش��د زیرا در صورت وجود ضامنی برای زندگی آنها 
از س��وی بستگانش��ان، دلیلی ندارد این خانواده ها 
ب��از هم در بازداش��ت بمانن��د.در اردوگاه الهول در 
اس��تان حسکه طبق اعالم سازمان ملل بیش از 6۴ 
هزار تن ساکن هس��تند که ۲۴ هزار و ۳۰۰ تن از 
آنها س��وری هس��تند که یا آواره شده یا در جریان 
درگیری ها با داعش بازداش��ت شده اند. خبر دیگر 
آنک��ه نظامیان آمریکایی با حمایت ش��به نظامیان 
»قس��د« مورد حمایت خود به ش��هرک ذیبان در 
حومه ش��رقی دیرالزور یورش بردند. وضعیت شرق 
س��وریه برای آمریکا و ش��به نظامیان ُکرد وابس��ته 
به این کش��ور مساعد نیس��ت؛ به گونه ای که مردم 
این منطقه، خواس��تار اخراج آنان هستند و روزانه 
دس��ت به تظاه��رات می زنند.معترض��ان همچنین 
ش��به نظامیان ُکرد را متهم به فس��اد اداری و مالی 
کردن��د و بازخواس��ت افراد فاس��د را ک��ه دارییها 
را چپاول ک��رده و منابع این منطقه را به س��رقت 

می برند، خواستار شدند.


