
یکجانبه گرایی آمریکایی راه به جایی 
نخواهد برد

سللفیر جمهوری اسللامی ایران در دیدار با رئیس 
مجلس سللنای اسپانیا گفت: پایان محدودیت های 
تسلیحاتی ایران نشان داد یکجانبه گرایی آمریکایی 
راه به جایی نخواهد برد. حسللن قشللقاوی با خانم 
پیار کوئنکا رئیس مجلس سللنای اسپانیا در محل 

مجلس این کشور دیدار و گفت و گو کرد.
سفیر جمهوری اسامی ایران در این ماقات ضمن 
اشاره به روابط دیرینه و خوب دو کشور، بر تقویت 
روابط دوجانبه بین تهران - مادرید به ویژه در حوزه 
پارلمانی تاکید کرد. قشللقاوی همچنین با اشاره به 
فرا رسللیدن پنجمین سالگرد برجام گفت: حمایت 
جهانللی از اجللرای قطعناملله ۲۲۳۱ و مخالفت با 
مواضع آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل، بستر 
اجرای مفاد این قطعنامه در لغو تحریم تسلیحاتی 
ایران و محدودیتهای مسللافرتی برخی از مسئوالن 
ایرانی را موجب شد و نشان داد که یکجانبه گرایی 

آمریکایی راه به جایی نخواهد برد. ایرنا 

جامعه جهانی با تهدیدات واقعی 
مقابله کند

سللفیر جمهوری اسللامی ایران در مسللکو عنوان 
کرد: زمان آن فرا رسیده تا جامعه جهانی به دور از 
تحریم و تبعیض و تزویر تاش های خود را معطوف 
مقابله با تهدیدهای واقعی کند که حیات بشریت را 

به مخاطره انداخته است.
کاظللم جالی در توئیتی به زبان روسللی در توئیتر 
سفارت ایران در مسکو نوشت: جامعه جهانی بدون 
رعایت و پایبندی اعضللای آن به قوانین و مقررات 
بین المللی امنیت نخواهد داشت. وی افزود:  یکجانبه 
گرایی و نادیده گرفتن منافع یکدیگر در مناسللبات 
بین المللی، کشورها را از مقابله جمعی با تهدیدات 
نوظهور که نیاز به همبسللتگی و هللم افزایی دارد 
باز خواهد داشللت.  سللفیر ایران عنوان کرد:  زمان 
آن فرا رسللیده تا جامعه جهانی به دور از تحریم و 
تبعیض و تزویر تاش های خود را معطوف مقابله با 
تهدیدهای واقعی که حیات بشللریت را به مخاطره 

انداخته است، کند. فارس 

اخبار

آمریکایی ها از ورود ایران به باشگاه 
فروشندگان سالح می ترسند

کارشناس روابط بین الملل گفت: ایران بیش از ۹۰ 
درصد از نیاز های دفاعی خود در داخل کشور تولید 
می کند، لذا آمریکایی ها از این مسئله ناراحت هستند 

که ایران وارد باشگاه فروشندگان اسلحه شود.
سللید رضا صدرالحسللینی، درباره اظهارات پومپئو 
وزیر خارجلله آمریکا مبنی بر اعمللال تحریم علیه 
کشللور هایی که به ایران ساح بفروشللند یا از آن 
سللاح بخرنللد، گفللت: موضللوع لغللو تحریم های 
تسلللیحاتی ایللران بعللد از ۵ سللال یللک موضوع 
بسللیار مهم به دلیل شکسللت سیاسللت های رژیم 
صهیونیسللتی، آمریکا و کشور های عرب منطقه به 
ویژه عربسللتان سعودی محسوب می شود، این یک 
پیروزی سیاسی به شللمار می رود که ملت ایران با 

مقاومت فعال خود کسب کرد.
او افللزود: مایک پومپئو اعللام کرد که علی رغم لغو 
تحریم تسلیحاتی جمهوری اسامی ایران، هیچ کس 
حاضر نیست از تهران اسلحه خریداری کند یا به آن 
ساح بفروشد، در واقع زمانی قانونا نمی توان اقدامی 
را از جهت حقوق بین الملل انجام داد، اما زمان دیگر 
تزویللر و تحریم های ظالمانه دشللمن مانع انجام کار 
می شود که واشنگتن درصدد انجام همین کار است.

صدرالحسللینی ادامه داد: جمهوری اسامی ایران 
بیللش از ۹۰ درصللد از نیاز هللای دفاعللی خود در 
داخل کشللور تولید می کنللد، لللذا آمریکایی ها از 
این مسللئله ناراحت هسللتند که ایران وارد باشگاه 
فروشندگان اسلحه شود و به دلیل کیفیت و ارزان 
بودن سللاح ها یی کلله در تهران تولید می شللود، 
قطعللا برخی از کشللور ها حاضر هسللتند در مقابل 

آمریکایی ها بایستند و از ایران ساح بخرند.
کارشناس روابط بین الملل تصریح کرد: نکته دیگر 
رفع نیاز های محدودی است که جمهوری اسامی 
ایللران در حوزه هواپیما های نظامی دارد که در این 
زمینه هم می تواند از چین، آمریکا و از هر کشللور 
دیگری که فروشنده این ساح است، آن را خریداری 
کند، قبا هم کلله  آمریکایی ها چنین تحریم هایی  
را در حوزه های دیگر داشتند، اما با این حال برخی 
از کشللور ها آماده خرید و فللروش از ایران به طرق 

مختلف بودند.  باشگاه خبرنگاران 

از نگاه دیگران 

گزارش

سللخنگوی وزارت خارجه در پاسللخ به سوال سیاست روز 
مبنللی بر حضور نیروهللای تکفیری در منطقلله قره باغ از 
سللوی ترکیه و واکنللش ایران گفت: تهران بللا نگرانی و از 
نزدیللک تحللوالت در مرزهایش با جمهللوری آذربایجان و 
ارمنستان را پیگیری می کند؛ با هر دو طرف در تماس دائم 
هسللتیم. به هر دو طرف گفته ایم و بار دیگر هم می گوییم 
کلله اجازه ندهنللد درگیری در آن منطقه از دسللت خارج 
شود. حقوق اسرا و غیرنظامیان را رعایت کنند و به شهرها 
حمللله نکنند و سللعی کنند به تعهللدات درباره آتش بس 

پایبند باشند.
وی اضافلله کرد: مللا هم همانند دیگر کشللورها در منطقه 
سللعی کردیم کمک یار آنها باشیم که ضمن رعایت قوانین 
و حقوق بین الملل غیرنظامیان و بیگناهان و حتی اسللرای 
جنگی آسیب نبینند. آنچه دیدیم بسیارنگران کننده بود و 

با نگرانی پیگیری می کنیم.
پاسخ سخنگوی وزارت خارجه کشورمان به سوال سیاست 
روز البته بدون تاکید و اشاره مستقیم به آوردن تروریست 
هللای تکفیری-وهابی از سللوی ترکیه بلله منطقه قره باغ 
همللراه بود. ترکیه تروریسللت های تکفیللری را به خدمت 
گرفته تللا به عنوان مزدور برای نیروهای نظامی آذربایجان 
علیه ارمنستان بجنگند. ترکیه نیروی ویژه از هیات تحریر 
الشام وابسته به القاعده را گرد آورده تا در آذربایجان مستقر 
کند. گفته می شود آنها عملیات ویژه نیرو های مرزی را در 
مرز ارمنستان رهبری می کنند. حضور این گروه تروریستی 
در منطقلله قره باغ موجب نگرانی و به احتمال زیاد امنیت 

منطقه را تهدید خواهد کرد. وی در پاسخ به سوالی 
دربللاره اصابت گلوله های حاصل از درگیری 

بین جمهوری آذربایجان و ارمنسللتان به 
مناطق مرزی ایللران گفت:  خط قرمز ما 
امنیت شللهروندان است. نیروهای مسلح 
ما از همللان ابتدا اخطارهللای مختلف 
را داده انللد و در سللطوح مختلللف این 
موضوع بررسللی و اخطارها داده شده، 
برخللی توجیهات طرف مقابل شللنیده 

شده و قابل قبول نبوده است و ما اخطار 
داده ایللم هرگونه تعرض بلله خاک ایران 

حتللی اگر ناآگاهانه باشللد 
متناسب  به صورت 

پاسللخ خواهللد 
داده شد.

ی  سللخنگو
ت  ر ا ز و
جلله  ر خا
ه  ر بللا ر د

اظهارات 

ترامپ مبنی بللر اینکه اگر ایران بعللد از انتخابات بخواهد 
بللا آمریکا مذاکره کند سللخت تر خواهد بود، که وی گفت:  
موضع ترامپ و آمریکا درباره مذاکره پاسخ داده ایم. مادامی 
کلله آمریکا بلله این عقانیت نرسللد که سیاسللت هایش و 
برنامه هایللش بر ضد ملت ایران شکسللت خللورده، چیزی 
تغییللر نخواهللد کللرد. منتظر می نشللینم تا به شکسللت 
سیاست هایشللان اعتللراف کنند. انتخاباتی در پیش اسللت 
و بایللد ببینیم چه اتفاقاتی در پیش اسللت، خیلی از اینها 

مصرف داخی دارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اخبار مطرح شده در خصوص 
چین و اینکه تعدادی از دانشللجویان و شللهروندان و تجار 
ایرانی برای برداشللت منابع مالی خود در چین با مشللکل 
مواجه شده اند عنوان کرد:  درباره چین برخی اخبار نادرست 
منتشر می شود که جای سؤال دارد که چرا منتشر می شود. 
بسیاری از اخباری که با منشا بیرونی درباره روابط ایران و 

چین مطرح می شود، اخبار درستی نیست.
خطیللب زاده اداملله داد: اینکلله برخللی بانک هللای چینی 

خصوصی برخی محدودیت هایی را ایجاد 
کردند هست و ما همواره گفت وگوها را 

با طرف های چینی داریم.
سللخنگوی دستگاه دیپلماسللی درباره 
سللفر ظریف بلله اروپا نیز عنللوان کرد: 
سللفرهای ظریف به کشورهای خارجی 
در شللرایط کنونی تابع سیالیت خاصی 
اسللت. به این خاطر که قللرار بود آقای 
مونسللان امروز در مسللکو باشد ولی به 
خاطر گسللترش کرونا در روسللیه این 
سفر انجام نشللد.پس بنابراین سفرهای 
دیپلماتیللک در این دوره تابع شللرایط 
سللیالی اسللت که ویروس کرونللا به ما 

تحمیل کرده است.
وی سللفر عبدالناصر همتی رئیس کل 
بانللک مرکزی به عراق را در راسللتای 
توافقللات بانک مرکللزی ایران و 
عللراق بیان کرد و افزود: سللفر 

موفقیت آمیز بوده اسللت. خطیب زاده در پاسخ به 
سوالی درباره لغو محدودیت های تسلیحاتی ایران 
بیان کرد: آنچه دیروز رخ داد، پیروزی بزرگ برای 
مقاومت و ملت ایران بود. آنچه دیروز از بین رفت 
۱۳ سللال تحریم ایران بود و لغو قطعنامه هایی که 
متاسللفانه حتی دوسللتان ما روسیه و چین هم در 
تحریم تسلیحاتی ایران به آن رای مثبت داده بودند.

ایللن دیپلمللات ارشللد ایرانی خاطرنشللان 
کرد: روایت مذاکرات هسللته ای 
یک روایت بسللیار خواندنی 
دیپلمات هللای  شللکوه  از 
ایران  اسللامی  جمهوری 
در  دیپلمات هللا  اسللت. 
حاکمیللت  چارچللوب 
می کننللد.  حرکللت 
تحریم های  دربللاره 
اساسا  تسلیحاتی، 

طرف غربی و آمریکایی حاضر نبود در این خصوص صحبت 
کند و اسللتداللش این بود که تحریم های تسلیحاتی خارج 
از موضوعات هسللته ای اسللت، ایران گفت هیچ مذاکره ای 
نمی کند که این تحریم ها در آن گنجانده شللود. وی عنوان 
کرد: جمهوری اسامی ایران طی ۵ سال گذشته نه ذره ای 
سیاست دفاعی خود را تغییر داد و نه توسعه برنامه موشکی 
و نلله اهداف منطقلله ای خودش را تغییللر داد. دیروز این 
محدودیت هللا برای همیشلله پایان یافت. البته فشللارهای 
آمریکا در جای خودش هست. آمریکا نه در تسلیحات بلکه 
در دارو و غللذا و نیازهای اولیه ملللت ایران تاش می کند 

فشارهای حداکثری خود را دنبال کند.
خطیللب زاده خاطرنشللان کرد: آنچه آنها از آن می ترسللند 
بازگشللت ایران به بازار گسللترده فناوری و صادرات اقام 
تسلیحاتی است. ۹۰ درصد نیازهای دفاعی ایران در داخل 
تولید می شود. ایران بیش از اینکه بازار خرید باشد پتانسیل 
صادرات دارد. ایران مثل آمریکا نیست که رئیس جمهورش 
به دنبال فروش سللاح های کشنده برای کشتن مردم یمن 
باشللد. وی با اشللاره به مذاکرات هیات 
اوکراینی با معاون وزیر خارجه ایران که 
از امروز در تهران در حال برگزاری است 
و برخورد کانادا در پی سقوط هواپیمای 
اوکراینللی گفللت: هیللأت اوکراینی از 
امروز مذاکرات خللود را با طرف ایرانی 
شروع کرده است. اتفاق بسیار ناگواری 
رخ داد و احقاق حقللوق جانباختگان و 
ترمیم این موضوع وظیفه ایران اسللت.  
وظیفه  ماسللت کلله در ایللن زمینه به 
تعهدات خللود عمل کنیم و ما از همان 
روزهای اول همکاری فوق  العاده ای را با 
دولت اوکراین در این زمینه داشللتیم و 

همچنان این همکاری ها ادامه دارد.
تصریح  دیپلماسی  دسللتگاه  سخنگوی 
کرد: کانادا طرفیتی در این موضوع ندارد 
و مذاکرات درباره ابعاد حقوقی و جبران 
خسارت  خانواده ها و خسارت هواپیما با 
جدیت انجام خواهد شللد. خطیب زاده به ادبیات سخیف از 
سوی وزیر خارجه کانادا اشاره کرد و افزود: ادبیات سخیف 
و کلمات دور از ادب و رفتار بسللیار غیر دیپلماتیکی که از 
وزیر خارجه آمریکا دیدید چیزی نیسللت که پشت درهای 
بسللته ببینید. آنها پشت درهای بسللته مودب تر هستند و 
می دانند هیللچ جایگاه حقوقی در این قضیلله ندارند. االن 
سیاستمداری در دنیای غرب تبدیل به سیاست بازی برای 
کسللب رای این و آن شده اسللت. وی درباره اینکه ایران با 
چه کشللوری قصد دارد داد و ستد تسلیحاتی انجام دهد؟ 
گفللت: ایللن را باید از وزارت دفاع سللوال کنیللد. ما بدون 
هیجان و اصرار بر موضوع خاصی، بر اساس نیازهای دفاعی 
و پتانسللیل های خودمان به صادرات و واردات در چارچوب 
آیین و رفتار بین المللی اقدام می کنیم. با تسلللیح منطقه و 

تسلیح بی جای کشورها موافق نیستیم. 
سللخنگوی وزارت خارجه با اشللاره به آمارها و ارقامی که 
از هزینه های نظامی در منطقه اسللت، اظهار داشت: ایران 
یک دهم کشللورهای دیگر هللم هزینه نظامی نداشللته و 

سال هاسللت که ایران خرید نظامی نداشته و خرید نظامی 
ما صفر بوده است.

امنیت خریدنی نیست
خطیب زاده در پاسخ به سوالی درباره توافق سازش با رژیم 
صهیونیسللتی بیان کرد: اتفاقی کلله بین معدودی از حکام 
عربی با رژیم صهیونیسللتی رخ داد، فقط مرتبط با موضوع 
داخلی آمریکا و ترامپ نیست. اما این حکام اشکال شناختی 
دارنللد و فکر می کنند می تواننللد موقعیت خود را در آینده 
سیاسی آمریکا باز تعریف کنند و یا مشمول امتیازهایی در 
موضوع امنیت شوند. امنیت خریدنی نیست و کاالیی است 
که براسللاس رفتار و توانمندی کشللورها بلله صورت بومی 
تولید می شللود. کشللورها در حضیض رژیم صهیونیسللتی 

آشکارسازی روابط را انجام می دهند.
وی افزود: تظاهرات در سللرزمین های اشللغالی را شاهدید. 
فاسللدترین نخسللت وزیر تاریخ رژیم صهیونیستی، االن در 
صحنلله سیاسللی این رژیم قللرار دارد و عجیب اسللت که 
بدترین سیاستمداران دنیا همدیگر را پیدا کردند. متاسفم 
که سیاسللتمداران فاسللد به برخی حکام عرب تسری پیدا 

کرده و این باعث شرمندگی آنهاست.
تا لحظه آخر با ملت هستیم 

وی در پاسللخ به سوالی عنوان کرد: ما از بدنه همین مردم 
هستیم و از آسمان نیامده ایم که ندانیم درد ملت چیست. 
مللا چاره ای جز پیروزی در مقابل جنگ روانی طرف مقابل 
نداریم. فشللارهای جنون آمیز به خاطر شکست هایی است 
که خورده اسللت. آنچه دیروز برداشللته شللد یکی از ابعاد 
دسللتاوردهای برجام بود نه همه اینها. ما در خصوص رفع 
تحریم هللای اقتصادی به خاطر فشللارهای آمریکا و ناتوانی 
شللرکای اروپایی و نقض عهد و پیمان به ویژه از سوی سه 
کشللور اروپایی دچار فشارهایی بودیم. این از وظیفه دولت 
و حاکمیللت ذره ای کم نمی کند. ما تللا لحظه آخر با ملت 

هستیم و ما نیرو و قدرت خود را از ملت می گیریم.
سخنگوی دسللتگاه دیپلماسی در پاسللخ به سوالی درباره 
اموال ایران در چین خاطرنشللان کرد: پولی در چین بلوکه 
نیسللت. دشللمنان و بدخواهان می خواهنللد تمام مفرهای 
ایللران را ببندند. با چین رابطه منطقی داریم و مشللکات 
خودمان را داریم و با روسللیه و کشورهای دوست همسایه 
هم مشللکات داریم. منابعی در چین وجود دارد که اتفاقا 
برای تامین نیازهای اساسللی و چرخللش چرخه اقتصادی 
کشللور استفاده می شود. این جدا از پول های ماست که در 

ژاپن و عراق و جاهای دیگر بلوکه شده اند.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی مبنی بر تمایل 
ایران برای پیروزی بایدن عنوان کرد: شما می شنوید فان 
کشور مایل است ترامپ یا بایدن ببرد. اینها گمانه زنی هایی 
است که تحلیلگران براساس فرضیات خود می گذارند. برای 
ایران به خاطر استقالی که دارد تفاوتی نخواهد کرد ترامپ 
باشللد یا بایدن. البته ترامپ جنایت هایی مرتکب شللده که 
بایدن تاکنون مرتکب نشللده است. ما براساس اتفاقاتی که 

در آمریکا رخ خواهد داد تصمیم گیری می کنیم.
خطیب زاده گفت: با دقللت رصد می کنیم ولی به این معنا 
نیسللت که ذره ای عاقه داریم این بشللود یا نشود. ترامپ 

بهتر از همه می داند در چه باتاقی خود را انداخت.
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خطیب زاده در پاسخ به سیاست روز: 

طرف های درگیر اجازه ندهند درگیری قره باغ  از کنترل خارج شود

ایرانی ها با من تماس می گیرند
رئیس جمهور آمریللکا در تجمع انتخاباتی ضمن تاختن به مواضع رقیب 
دموکراتش مدعی شللد، اولین کشوری که بعد از پیروزی او در انتخابات 
بللا او تماس می گیللرد، ایران خواهد بود. دونالد ترامپ مدعی شللد: اگر 
من )در انتخابات ریاسللت جمهوری ۱۳ آبان آمریکا( برنده شوم، اولین 

تماسللی که با من گرفته می شود، از ایران خواهد بود. اقتصاد آنها فاجعه 
است، تولید ناخالص داخلی آنها ۲7 درصد کاهش یافته است. 

من قبا اصا همچنین چیزی را نشللنیده بودم، این فاجعه اسللت. آنها )ایرانی ها 
بللا من( تماس خواهنللد گرفت. من نمی خواهم که وضعیت آنها اینطور باشللد و 
می خواهم که یک کشور عالی داشته باشند، موضوع خیلی ساده است و آن اینکه 
آنها سللاح هسته ای نمی توانند داشته باشللند. اگر آنها خواهان یک توافق خوب 

باشند ما با هم می نشینیم و یک توافق خوب خواهیم کرد. فارس 

تهدیدات ضدایرانی پامپئو غیرقابل توجیه است
سخنگوی وزارت خارجه چین، تهدیدات اخیر وزیر خارجه آمریکا علیه 
کشورهایی که وارد معامات تسلیحاتی با ایران شوند را غیرقابل توجیه 

خواند. 
ژائللو لیجیان در یک کنفرانس خبری، به تهدیدهای مایک پامپئو وزیر 

خارجلله آمریکا علیه کشللورهایی که وارد هرگونه معامله تسلللیحاتی با 
ایران شوند، واکنش نشان داد. سخنگوی وزارت خارجه چین با متهم کردن 

ایللاالت متحده به مداخله در امور کشللورهای دیگر تصریح کللرد که تهدیدات 
پامپئو کامًا غیرقابل توجیه است. 

پامپئو روز گذشللته با صدور بیانیه ای در خصوص فروش هرگونه ساح به ایران 
علیرغم منقضی شللدن محدودیت های تسلیحاتی سللازمان ملل علیه جمهوری 

اسامی، هشدار داد.  صداوسیما 

سیاست ما را تهدیدهای آمریکا تعیین نمی کند
نماینللده روسللیه در سللازمان های بین المللی در واکنللش به تهدید 
شللرکت های روسللی در صورت انجام معامله تسلیحاتی با ایران، اعام 

کرد تهدیدهای واشنگتن نقشی در تعیین سیاست مسکو ندارد. 
میخائیللل اولیانوف در توییتللی به تهدید »ریچللارد گلدبرگ«، عضو 

وابسللته به بنیاد دفاع از دموکراسللی ها و دسللتیار مشاور سابق امنیت 
ملی آمریکا در خصوص اعمال تحریم های ثانویه علیه شرکت های روسی و 

چینی که قصد معامله تسلیحاتی با ایران را داشته باشند، پاسخ داد. 
وی نوشللت: گمللان می کنم ما هملله تحریم های قابل تصللور آمریکا علیه بخش 

دفاعی خود را داشته باشیم. 
واقعللاً فکر می کنید که تصمیم های آمریکا برای ما اهمیت دارد؟ سیاسللت ما را 

عوامل کلی دیگر تعیین می کند، نه تهدیدهای شما. تسنیم 

پولی در چین بلوکه نیست. 
ب���دخ���واه���ان  و  دش���م���ن���ان 
مفرهای  تمام  می خواهند 
ایران را ببندند. منابعی در 
اتفاقا  که  دارد  وج��ود  چین 
برای تامین نیازهای اساسی 
اقتصادی  چرخه  چرخش  و 
می شود.  اس��ت��ف��اده  ک��ش��ور 
این جدا از پول های ماست 
که در ژاپن و عراق و جاهای 

دیگر بلوکه شده اند.

همزمان با نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات آمریکا 
چالش های پیش روی این کشور در حال افزایش است.

به زمان برگزاری انتخابات ریاسللت جمهللوری در آمریکا 
نزدیک تر می شللویم و هللر روز که می گذرد تنللور کارزار 

انتخاباتی داغ تر می شود.
آمریللکا در وضعیتی قرار دارد که قرار اسللت یک »زایمان 
سللخت« داشللته باشللد؛ آیا درد این »زایمان سیاسی« با 
تغییرات گسترده ای در آمریکا و جهان همراه خواهد شد؟

در یک سللو دونالد ترامپ، رییس جمهللور کنونی آمریکا 
قللرار دارد که حتی هم حزبی هللای جمهوریخواه او نیز از 
رییللس جمهور قطللع امید کرده اند و در سللوی دیگر جو 
بایدن دموکرات حضللور دارد که همقطاران وی در حزب 

دموکرات، تمام قد از نامزد خود حمایت می کنند.
رقابت هللای انتخاباتی آمریکا به شللدت اداملله دارد و در 
ایللن میان هر یک از طرفین با اظهارات خود سللعی دارند 
هللواداران را به وجد بیاورند، تحریک کنند و آنها را به اوج 

احساسات سیاسی بکشانند.

تا پیش از این ترامپ با سللخنان خود سعی داشت آمریکا 
را در صورت شکسللت خود در انتخابات به آشوب بکشد و 
حتی سللخن از جنگ داخلی و درگیری های گسللترده در 
این کشور بر زبان می راند. وی حتی اعام کرد که شکست 

احتمالی در انتخابات مقابل بایدن با تقلب خواهد بود.
ترامللپ هواداران خود را تحریک کرده و فراخوانده که اگر 
بایدن پیروز شللد به خیابان ها برونللد و تظاهرات کنند و 

نتایج انتخابات را نپذیرند.
نخسللتین مناظللره انتخاباتللی دو نامللزد جمهوریخواه و 
دموکرات از نظر کارشناسللان آمریکایی و مردم این کشور 

افتضاح ترین مناظره ای بود که تاکنون برگزار شده است.
اگرچه مناظره های دوره های گذشللته انتخابات ریاسللت 

جمهوری در آمریکا دست کمی از اکنون نداشت.
نخبللگان و فرهیختگان آمریکا مناظللره بایدن و ترامپ را 
یک فاجعه سیاسللی برای این کشللور دانستند که آبروی 
سیاسللی آمریکا را برد. در هر حال آمریکا روزهای سخت 
و دشواری را سپری می کند، دورانی که هر اتفاقی در این 

کشور ممکن است بیفتد.
اما یللک نکته را در این میان نباید از یاد برد، آیا واقعا آن 
چیزی که اکنون در آمریکا دیده می شللود، واقعی است یا 

آن هم یک بازی سیاسی  در این کشور است؟
در پس ایللن رقابت های انتخاباتی، مهمترین و بغرنج ترین 

مشللکات و معضات به حاشللیه رفته و در این میان فکر 
و ذکر همگان پیروزی یا شکسللت دو نامزد در این رقابت  

انتخاباتی شده است.
آیللا واقعللا انتخابات در آمریللکا تا این انللدازه برای جهان 

اهمیت پیدا کرده و سرنوشت ساز شده است؟
در ایللن میان برخی پیللروزی ترامللپ را آرزو می کنند و 
برخی دیگر پیروزی بایدن را آغاز دوره تازه ای برای آمریکا 
و جهان تصللور دارند. اما این انتخابللات آنقدرها هم مهم 
و حسللاس و تأثیر گذار نیسللت که به این شدت با توجه 
روبرو شده است. داغ کردن تنور انتخابات در آمریکا برای 
انحراف افکار عمومی از تحوالت، معادالت و اتفاقاتی است 
که در جهان در حال وقوع اسللت که می توان گفت پشت 

پرده آن آمریکا و صهیونیست ها قرار دارند.
دنیا درگیر ویروسللی کشنده و وحشللی به نام کروناست، 
این ویروس همچنان در حال یکه تازی است، تعداد کشته  
هللا هر روز افزایش می یابللد و تعداد مبتایان این ویروس 
نیز میلیونی شده است. در گوشه هایی از دنیا، مردم بر اثر 
جنگ هایی که نظام سللرمایه داری به وجود آورده کشته 
می شوند که این کشللته ها تعدادشان از کشته های روزانه 

بیماران کرونایی بیشتر است.
دنیا اکنون به جای آنکه نگران ماندن یا نماندن ترامپ در 
کاخ سفید باشد یا اینکه خرسند از احتمال پیروزی بایدن 

در انتخابات، روز شماری کند، باید به فکر باز آفرینی خود 
در دیدگاه های انسانی و اخاقی باشد.

مردم دنیا از کرونا می میرند، در جنگی که به مردم مظلوم 
یمن تحمیل شللده قتل عام می شللوند، در سوریه، عراق، 
افغانستان و اکنون نیز در جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
کشللته می شللوند، اما هملله توجهات به سللوی انتخابات 

آمریکاست.
چرایی این اتفاق برای این است که غول رسانه ای دنیا در 
دستان نظام لیبرال سرمایه داری حاکم بر آمریکا است که 

گردانندگان آن صهیونیست ها هستند.
دموکللرات و جمهوریخواه هیچ تفاوتللی با هم ندارند، این 
دو به سللان این ضرب المثل فارسللی هسللتند که»سگ 
زرد برادر شللغال اسللت«، اکنون نیز افکار عمومی دنیا را 
با رقابت هللای انتخاباتی خود به بازی گرفته اند و آنها را از 

اتفاقات مهمتر جهان غافل کرده اند.
گره زدن نتایج و سرنوشت دنیا و کشورها به این انتخابات 
یللک اشللتباه راهبردی در محاسللباتی اسللت که صورت 
می گیللرد. اکنون نیللز ترامپ در یللک کارزار انتخاباتی، یا 
به تمسللخر یا مظلون نمایی گفته اگر شکست بخورد باید 
آمریکا را ترک کند؛ نظام سللرمایه داری در آمریکا که زیر 
نظر صهیونیست ها است خوب بلد است افکار عمومی دنیا 

را در دست بگیرد. میزان

یادداشت

 چرا ترامپ و بایدن 
تفاوتی ندارند؟

hoda.bazrafshan@gmail.com

هدی  دهقان  بذرافشان


