
یمن همچنان زیر آتش 
جنگنده های سعودی

جنگنده های ائتالف متجاوز س��عودی ۹ بار مناطق 
تح��ت کنترل جنبش انصار اهلل یمن در دو اس��تان 

مارب و صعده را بمباران کردند.
 جنگنده ه��ای متجاوز ائتالف س��عودی ش��ش بار 
اس��تان مارب در ش��مال ش��رق یمن و شهرستان 
رحبه واقع در جنوب این استان نفت خیز را هدف 
قرار دادند. جنگنده های متجاوز ائتالف سعودی روز 
یکش��نبه همچنین سه بار اس��تان صعده در شمال 
غرب یمن را بمباران کردند.رس��انه های وابسته به 
جنبش انصار اهلل پیش از این از پانزده حمله هوایی 
جنگنده های متجاوز س��عودی به دو استان مارب و 
صع��ده خبر داده بودند. بنا بر اعالم این رس��انه ها ، 
در این حمالت شهرس��تان مدغل در ش��مال غرب 
مارب و دو شهرس��تان کتاف و باقم واقع در ش��رق 
و ش��مال صعده هدف قرار گرفتند. از س��وی دیگر 
نائب رئیس س��تاد مشترک ارتش یمن در دیدار با 
معاون رئیس هیأت س��ازمان ملل برای حمایت از 
اجرای توافق آتش بس در الحدیده، گفت گزارش ها 
از انتقال تروریست ها از مرکز یمن به ساحل غربی 
حکایت دارند.»علی الموش��کی« نائب رئیس ستاد 
مش��ترک ارتش یمن و »دانییال کروسالک« معاون 
رئیس هیأت س��ازمان ملل برای حمایت از اجرای 
تواف��ق آتش بس در الحدیده ب��ا یکدیگر در صنعاء 
دیدار کردند. خبر دیگر آنکه مشاور عبدربه منصور 
هادی، رئیس جمهور مس��تعفی یم��ن در گفتگو با 
الش��رق االوس��ط گفت: در رابطه با تشکیل دولت 
براس��اس توافق ریاض تمام اقدامات تکمیل ش��ده 
است و ظرف چند روز آتی دولت تشکیل می شود.

نیمچه گزارش

گزارش

محافل رسانه ای و سیاسی آمریکا در حالی برآنند تا چهره ای 
بشر دوس��ت از بایدن به نمایش گذاشته و خواستار تعامل 
جهان با وی می ش��وند که معاون س��ابق سازمان امنیت و 
همکاری اروپا با توجه به سابقه حزب دموکرات هشدار داد، 
بسیار محتمل اس��ت که آمریکا تحت هدایت »جو بایدن« 

به سیاست به راه انداختن جنگ های خارجی بازگردد.
»ویلی ویمر« معاون س��ابق سازمان امنیت و همکاری اروپا 

هش��دار داد احتمال زی��ادی وجود دارد ک��ه آمریکا تحت 
هدایت »جو بایدن« به سیاس��ت آغ��از جنگ های خارجی 
بازگردد که این مس��ئله بازس��ازی روابط می��ان آمریکا و 
اروپا را غیرممکن می کند.ویمر به ش��بکه روس��ی »آرتی« 
گف��ت: دلیل اصل��ی این که آمریکایی ها چهار س��ال پیش 
ب��ه »دونالد ترام��پ« رای دادند این ب��ود که از جنگ های 
مداوم کشورش��ان و همچنین اقتصاد و زیرس��اختهای در 

حال س��قوط ایاالت متحده خسته ش��ده بودند. ترامپ به 
قول خود عمل کرد و درگیری خارجی جدیدی را ش��روع 
نکرد، اما اگر عضوی از حزب دموکرات در کاخ سفید باشد، 

شاید این اوضاع تغییر کند.
مقام سابق س��ابق س��ازمان امنیت و همکاری اروپا افزود: 
جو بایدن یک ورق خالی س��فید نیست—او نماینده حزب 
دموکرات اس��ت که در دهه ۱۹۹۰ منش��ور س��ازمان ملل 
را ناب��ود کرد.این سیاس��تمدار کهنه کار آلمان��ی در ادامه 
به بمباران یوگس��الوی از سوی س��ازمان پیمان آتالنتیک 
ش��مالی تحت هدایت آمری��کای در کنترل دموکرات ها در 
دوران »بیل کلینتون« در س��ال ۱۹۹۹ اشاره کرد و افزود: 
در دوران ریاست جمهوری اوباما، بایدن معاون رئیس جمهور 
ب��ود و کاماًل موافق با جنگ های پهپادی اوباما و جنگ های 
او در خاورمیان��ه بود؛ بنابراین احتم��ال زیادی وجود دارد 
که ج��و بایدن به روش حزب دموک��رات در دهه ۱۹۹۰ و 
تح��ت دولت اوبام��ا تا قبل از س��ال ۲۰۱۶، ادامه دهد.وی 
همچنین گفت البته این س��وال مطرح است که با توجه به 
ضربه شدیدی که آمریکا به لحاظ اقتصادی به دلیل شیوع 
کرونا متحمل ش��ده، آیا امکان بازگشت بایدن به سیاست 
تهاجمی وجود دارد یا خیر.ویمر در بخشی دیگر از سخنان 
خود، از اعالم نتیجه انتخابات در آمریکا از س��وی رسانه ها 
پیش از اعالم رس��می ابراز تعجب و ش��رایط انتخاباتی در 

آمریکا را غیر قابل باور توصیف کرد.
از س��وی دیگر »استفان والت« استاد دانشگاه و تئوریسین 
مش��هور روابط بین المل��ل در واکنش به اعالم پیروزی جو 
بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا از س��وی رسانه ها در حس��اب توئیتری خود نوشت: 
»چه تعداد از پس��تهای مربوط به سیاس��ت خارجی دولت 
بایدن-هری��س به اف��راد مخالِف جنگ عراق، افغانس��تان، 
توس��عه نظامی ب��ی پایان ناتو، مداخله در لیبی و س��وریه، 
جنگ عربستان سعودی علیه یمن و روسیه هراسی خواهد 

رسید؟ حاضرم شرط ببندم تقریبا هیچ کدام.«
در حالی ترامپ بر ش��مارش دوب��اره آرا اصرار دارد که در 
بعد جدید تقابل میان طرفین، »امیلی مورفی« مدیر اداره 
خدم��ات عمومی دولت ترامپ از نوش��تن و امضای نامه ای 
که ب��ه تیم بایدن اج��ازه می دهد کار انتق��ال قدرت را به 

طور رس��می آغاز کند، امتناع کرده است.با این حال، بنابر 
گ��زارش روزنامه آمریکایی، یعنی حدود ۳۶ س��اعت بعد از 
اعالم پیروزی جو بایدن از سوی رسانه های آمریکایی، مدیر  
اداره خدمات عمومی از نوش��تن و امض��ای چنین نامه ای 
خودداری کرده اس��ت.  در این میان همسر رئیس جمهور 
آمری��کا اعالم ک��رد مردم این کش��ور مس��تحق انتخاباتی 
عادالنه هس��تند و تمام آرای قانونی باید ش��مرده ش��ود.از 
سوی دیگر س��ناتور "میت رامنی" )جمهوری خواه از ایالت 
یوتا( اظهار کرد که آمریکا نباید "انتظار" داش��ته باشد بعد 
از آنکه ترامپ روزهای پس از انتخابات را به طرح ادعاهای 
کاذب درباره پیروزی خود و مورد سؤال قرار دادن درستی 

آرای پستی گذرانده، "شبانه و بی سر و صدا برود."
در همین حال س��تاد انتخاباتی جو بایدن، نامزد دموکرات 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از »امیلی مورفی«، مدیر 
اداره خدمات عمومی دولت فدرال خواست با انتقال رسمی 

قدرت به وی موافقت کند.
»تد کروز« نماینده جمهوری خواه ایالت تگزاس در س��نای 
آمری��کا نیز ضمن اع��الم حمایت از ادع��ای دونالد ترامپ 
درباره بروز تقلب در انتخابات ریاس��ت جمهوری، بر شانس 

او برای پیروزی در انتخابات تاکید کرد.
  همچنی��ن »پاتریک تومی« س��ناتور جمهوری خواه ایالت 
پنسیلوانیا گفت، پیروزی »جو بایدن« نامزد حزب دموکرات 
آمریکا احتماالً درس��ت باش��د ولی تمامی آرا باید شمرده 
ش��ود.در همین حال »جو بایدن« نام��زد حزب دموکرات 
مدعی پی��روزی در انتخابات آمریکا، »ویوک مورتی« یکی 
از مقامات ارش��د سابق در ارتش را به عنوان یکی از روسای 

کارگروه ویژه مبارزه با کرونا در دولتش انتخاب کرد.
از س��وی دیگر م��رکل صدراعظم آلمان با تاکی��د بر لزوم 
همکاری »ش��انه به ش��انه« واش��نگتن و برلین در مسائل 
مختلف، خواس��تار اقدامات بیشتر کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا برای تقویت امنیت این منطقه شد.خبر دیگر از آمریکا 
آنک��ه گروهی از مردم ایالت میش��یگان آمریکا در بحبوحه 
جدلهای انتخاباتی این کش��ور، اعتراضات به نژادپرستی و 
خشونت پلیس را از سر گرفته اند.این تظاهرات در اعتراض 
به قتل یک زن سیاهپوس��ت به دست یک مأمور پلیس در 

سال۲۰۱۴ و بزرگداشت این سیاهپوست بر پا شد. 

علی تتماج 

سرانجام انتخابات ابهام برانگیز آمریکا در میان مجموعه ای 
از ش��بهات برگزار شد و نام بایدن به عنوان پیروز انتخابات 
معرفی ش��د. پیروزی که البته از سوی ترامپ و هوادارانش 
مردود و برگرفته از تقلب ساختار حاکم بر آمریکا عنوان شد. 
آنها تاکید کرده اند که س��اختار انتخاباتی آمریکا ساختاری 
فاس��د اس��ت که با خدعه و نیرنگ انتخابات را مهندس��ی 
کرده ان��د. در کنار آنچه در درون انتخابات آمریکا روی داده 

یک نکته مطرح است و آن اینکه برخی ناظران سیاسی این 
انتخابات را باخت کشورهای عربی بویژه آنانی می دانند که 
در تصور پیروزی ترامپ، تن به سازش با رژیم صهیونیستی 
داده اند. حال این س��وال مطرح است که چرا چنین مسئله 
ای مطرح می شود و تا چه میزان این دیدگاه صحیح است؟ 
نگاهی به کارنامه کش��ورهای عربی در دوران ترامپ نشان 
می دهد که وی با چشم پوشی از وضعیت حقوق بشر در این 
کشورها، و ادعای حمایت از آنها در برابر ایران از یک سو به 
فروش تس��لیحات به این کشورها پرداخت و از سوی دیگر 
آنها را به س��ازش با رژیم صهیونیستی سوق داده که اقدام 
امارات و بحرین و س��ودان در ای��ن چارچوب قابل پردازش 
اس��ت. مواضع و سیاس��ت های بایدن نشان می دهد که وی 

رویکرد متفاوتی را در قبال کش��ورهای عربی به کار خواهد 
گرفت که محور آن را توجه به وضعیت حقوق بش��ر در این 
کشورها و نیز تحریک کش��ورهای مذکور با ادعای رویکرد 
ب��ه برجام تش��کیل می دهد. در اصل بایدن با ادعای بش��ر 
دوس��تی و نیز تغییر رویکرد به ایران س��عی دارد تا فضایی 
از رعب و وحش��ت را در میان کشورهای عربی ایجاد نماید. 
سابقه بایدن در 5 دهه سناتوری و نیز 8 سال معاونت اوباما 
نشان می دهد که هدف وی از این رویکرد از یک سو کسب 
منافع اقتصادی از کش��ورهای عربی است چنانکه بیشترین 
تسلیحات به کش��ورهای عربی در دوران اوباما فروخته شد 
و خواس��تا س��رمایه گذاری عربی در اقتصاد آمریکا شد که 
پولهای نفت آنها را جذب می کرد. از س��وی دیگرخواستار 

اجرای روند سازش شده است. اذا می توان گفت که اکنون 
بایدن هم همان سیاست را دنبال خواهد کرد که هم منابع 
اقتصادی کس��ب نماید و هم روند س��ازش را در قالب صلح 
خاورمیانه پیگیری می کند در حالی که از ابزار ایران هراسی 
و نیز پرداختن تاوان حمایت هایش��ان از ترامپ استفاده می 
کند. بر این اس��اس می توان گفت که کش��ورهای عربی بار 
دیگر قربانی سیاس��ت های آمری��کا خواهد بود در حالی که 
راهکار آنها برای خروج از این وضعیت تنها یک مولفه است 
و آن دست کشیدن از چشم داشتن به حمایت های آمریکا 
و رویکرد به ملتهایشان است که مولفه تحقق آن نیز رویکرد 
به تعامالت منطقه ای با همگرایی به جبهه مقاومت و مبارزه 

با رژیم صهیونیستی و حمایت از فلسطین است. 

یادداشت

دور جدید بازی 
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عادی سازی روابط صلح را به ارمغان نمی آورد
رئیس اتحادیه جهانی علمای مس��لمان در س��خنانی تأکید کرد که عادی 
سازی روابط با رژیم جنایتکاری همچون رژیم صهیونیستی نمی تواند محقق 
کننده صلح باش��د. »احمد الریسونی« در جریان کنفرانس مجازی »قدس 
امانت است؛ عادی سازی خیانت است« بار دیگر عادی سازی روابط برخی 
کش��ورها با رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرد.وی در این خصوص 
یادآور ش��د: عادی سازی روابط با رژیم جنایتکاری همچون رژیم صهیونیستی 
نمی تواند محقق کننده صلح باشد. رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان همچنین 
تأکید کرد: راه تحقق صلح کمک به ملت فلسطین برای بازپس گیری حقوق سلب 
ش��ده خویش است.الریسونی گفت: حمایت از ملت فلسطین و مبارزات مشروع آن 
به هر شکل ممکن شرعا بر تمامی مسلمانان واجب است و این وظیفه ای به گردن 

تمامی آزادگان و شرافتمندان جهان از تمامی ادیان و قومیت ها است.

قدرت را باید از ملت  گرفت نه کاخ سفید
نخست وزیر سابق قطر با اشاره به پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست 
جمهوری اعالم کرد که سران کشورها، نباید به کاخ سفید چشم بدوزند 

و باید قدرت خود را از ملت هایشان بگیرند.
»حم��د بن جاس��م«  اع��الم کرد: ما ق��درت خ��ود را از رئیس جمهور 
دموک��رات یا جمهوری خواه کاخ س��فید نمی گیری��م بلکه باید آن را از 
ملت های خود بگیریم.وی افزود: باید در سیاس��ت های اتخاذ شده که اکثرا 

برای تحقق اهدافی غیر از اهداف ملت اجرا شده بازنگری کرد.
حمد بن جاسم گفت: یکی از مهم ترین سیاست های اتخاذ شده در این زمینه، 
محاصره قطر به ش��مار میرود. وی ادامه داد: آیا طی روزهای آتی ش��اهد بررسی 
اوضاع منطقه بر اس��اس اولویت ها و منافع ملت های آن در س��ایه پیروزی بایدن 

خواهیم بود؟

بازگشت طالبان از زندان آزاد شده به میدان جنگ
معاون دوم رئیس جمهورافغانستان گفت: بیشتر زندانیان آزاد شده طالبان 
به میدان های جنگ بازگش��ته اند. »س��رور دانش« در مراسمی در کابل 
با تاکید بر اینکه بیش��تر زندانیان آزاد ش��ده طالبان به میدان های جنگ 
بازگش��ته اند، گفت: انعطاف ناپذیری طالبان مانع اصلی پیشرفت نکردن 
مذاکرات صلح در دو ماه اخیر است.وی افزود: با توجه به این وضعیت، مردم 
افغانس��تان حق دارند نسبت به روند صلح شک داش��ته باشند. معاون رئیس 
جمهور افغانس��تان گفت: افزایش سطح خش��ونت های طالبان بویژه ترور های اخیر 
بدست عوامل طالبان همزمان با مذاکرات صلح به هیچ صورت قابل پذیرش، معقول 
و منطقی نیست.دانش، افزایش سطح خشونت های طالبان را نقض آشکار توافقنامه 
آمریکا با طالبان دانست. براساس توافقنامه آمریکا با طالبان، دولت افغانستان بیش از 

پنج هزار زندانی طالبان از جمله چهارصد عضو خطرناک این گروه را آزاد کرد.

 فلس�طین: مدیر دفتر مرکز اطالع رسانی اخبار 
اسرای فلس��طینی از بی توجهی تعمدی مسئوالن 
زندان های رژیم صهیونیس��تی نس��بت به سالمتی 
این اس��را خب��ر داد.»ناهد الفاخ��وری« مدیر دفتر 
مرکز اطالع رس��انی اخبار اس��رای فلسطینی اعالم 
کرد که مس��ئوالن رژیم صهیونیس��تی اهمیتی به 

زندگی و سالمتی اسرا نمی دهند.

 روس�یه: دیمیت��ری پس��کوف س��خنگوی کاخ 
کرملین با اعالم آمادگی روسیه برای گفت وگو با هر 
رئیس جمهور منتخب آمریکا، اظهار داشت تا زمانی 
که نتیجه رس��می مش��خص نش��ود، رئیس جمهور 
روس��یه به کس��ی تبریک نمی گوید.پس��کوف طی 
نشس��ت خبری روزانه گفت که »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمه��ور روس��یه منتظر اعالم نتایج رس��می 
انتخابات آمریکا است تا به پیروز آن تبریک بگوید.

 بحرین: ابراهیم العرادی مدیر سیاسی ائتالف جوانان 
انقالب ۱۴ فوریه بحرین اعالم کرد که سیاست »پول 
بدهید تا از شما حمایت کنیم« نزد جمهوریخواهان و 
دموکرات های آمریکا یکسان است.وی در این توئیت 
نوش��ت: ملت های عربی به ویژه آن ملت هایی که در 
کش��ورهای حوزه خلیج فارس تحت ظلم قرار دارند، 
منتظر نیستند جو بایدن نظام حاکم بر این کشورها را 

تغییر دهد یا سیاست های آنها را عوض کند.

 لبنان: حس��ن عزالدین عضو فراکسیون وفاداری 
به مقاومت در پارلمان لبنان اعالم کرد: آمریکاییها 
ب��ا باج گی��ری از طریق تحریم ها علیه باس��یل چه 
می خواهند؟ چه کس��ی دولت آمری��کا را قیم دنیا 
کرده اس��ت؟ سیاس��ت های دولت آمری��کا در دنیا 
نمایانگر هدف آن در تثبیت قانون آمریکا با نادیده 

گرفتن قوانین کشورهاست.

 افغانس�تان: مقام��ات محلی در اس��تان قندهار 
افغانستان اعالم کردند که انفجار خودرو بمب گذاری 
شده در شهرستان »میوند« این استان، هشت کشته 
و ۳8 زخمی برجای گذاشت.مس��ئوالن بیمارستان 
قندهار نیز گفته اند که ۳۴ زخمی از جمله ۲۰ نیروی 

امنیتی به این بیمارستان انتقال داده شده است.

 پاکستان: »اسد قیصر« رئیس پارلمان پاکستان 
از بررسی قطع روابط دیپلماتیک این کشور با فرانسه 
خبر داد. به گفته وی، اس��الم و یا هیچ دین دیگری 
توهین و گس��تاخی به پیامبر اک��رم)ص( را تحمل 
نمی کند. وی در خبری دیگر از افتتاح منطقه ویژه 
اقتصادی »راش��کی« توسط »عمران خان« نخست 

وزیر این کشور در تاریخ ۲۱ نوامبر خبر داد.

معاون سابق سازمان امنیت و همکاری اروپا هشدار داد

قوت  گرفتن جنگ افروزی های 
آمریکا در دوره بایدن

نابودی کانون تروریسم بین المللی 
در سوریه 

»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روس��یه طی یک نشس��ت مجازی با »بشار 
اس��د« رئیس جمه��ور س��وریه ضم��ن تأکید بر ت��داوم تالش مس��کو برای 
عادی س��ازی اوضاع در س��وریه گفت: »کانون تروریسم بین المللی در سوریه 

از بین رفته است«.
پایگاه اطالع رسانی »کرملین« در این خصوص گزارش کرد، پوتین در آغاز این 
نشس��ت در خصوص تداوم تالش های مس��کو برای برقراری آرامش در سوریه 
گفت: »روس��یه همچنان به صورت فعال به تالش های خود برای عادی س��ازی 
اوضاع در جمهوری سوریه، احیای حاکمیت، استقالل، وحدت و تمامیت ارضی 
این کشور ادامه می دهد«.وی در ادامه همکاری در چارچوب نشست آستانه در 
خصوص سوریه را مؤثر دانست و گفت: »ما با هم به موفقیت های زیادی  دست  
پیدا کرده ایم و کانون تروریسم بین المللی از بین رفته است«. از سوی دیگر سفیر 
روسیه در دمشق گفت که نشست آوارگان، شکافی در محاصره تبلیغاتی غرب 
علیه دولت سوریه است و به دمشق امکان خواهد داد سوری هایی را شناسایی 
کند که واقعا خواستار بازگشت هستند. »الکساندر یفیموف« سفیر روسیه در 
دمش��ق تأکید کرد که نشست آوارگان س��وری قرار است چهارشنبه آینده در 
دمشق برگزار شود و این نشست، در راستای سرنوشت و رفاه همه مردم سوریه 
به ویژه سوریهای حاضر در خارج از این کشور است.یفیموف به روزنامه الوطن 
سوریه گفت که »این نشست را محلی برای بررسی عینی یک مجموعه کامل 
از مسائل مربوط به کمک مردم سوریه برای بازگشت به کشورشان و اتحاد ملت 
سوریه می دانیم«. در همین حال پس از اینکه نظامیان ترکیه مجبور شدند از 
پست دیدبانی خود در شهر مورک خارج شوند، ساکنان این شهر بازگشت به 
منازل خود را آغاز کردند.نظامیان ترکیه اخیرا مجبور شدند پست دیدبانی خود 

در شهر مورک واقع در استان حماه سوریه را ترک کنند.

سوئد پرچم دار جدید اسالم ستیزی 
در ادامه اسالم ستیزی س��ران غرب، »میکائیل دامبرگ« وزیر کشور سوئد در 
ادامه تشدید اسالم ستیزی در کشورهای غربی به بهانه حمالت اخیر در فرانسه 

و اتریش، »اسالم گراهای خشن« را بزرگترین تهدید اروپا خواند.
وزیر کشور سوئد همنوا با اسالم هراسی برخی دیگر از کشورهای غربی علیه آنچه 
»اس��الم گراهای خشن« و چالش و تهدید آنها برای سبک زندگی و دموکراسی 
اروپایی خوانده است، موضعگیری کرد.»میکائیل دامبرگ« وزیر کشور سوئد به 
بهانه حمالت اخیر در فرانسه و اتریش، در اظهاراتی اسالم ستیزانه مدعی شد که 
»اسالم گرایان خشن« برای سبک زندگی اروپایی، آزادی، دموکراسی و آزادی 
بیان تهدید و چالش هس��تند و باید با آنه��ا مقابله کرد.به ادعای او، »نیروهای 
اس��الم گرایی که در اروپا به خشونت دس��ت می زنند، بزرگترین تهدیدات اروپا 
هس��تند.در واکنش به این اس��الم ستیزی ش��یخ االزهر مصر در دیدار با وزیر 
خارجه فرانسه خواستار توقف فوری استفاده از واژه تروریسم اسالمی شد.شیخ 
االزهر مصر در جریان دیدار با وزیر خارجه فرانس��ه گفت: ما مخالف استفاده از 
واژه تروریس��م اسالمی هستیم. استفاده از این واژه باید هرچه سریع تر متوقف 
شود چرا که این واژه احساسات مسلمانان جهان را جریح دار می کند و در تضاد 
با واقعیتی اس��ت که همه می دانند. همچنین رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد، 
پاندمی ویروس کرونا بی عدالتی های کش��ورهای غربی را آشکار می سازد.رجب 
طی��ب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه گفت: تحریف ها و بی عدالتی ها در جوامع 

غربی در دوران پاندمی کرونا آشکارتر و شفاف تر شده است.
وی این مس��اله را که چطور مردم در پیش��رفته ترین کش��ورهای جهان بر اثر 
ابت��ال به ویروس کرونا به خاطر عدم دسترس��ی به خدم��ات درمانی اولیه جان 
می دهند، محکوم کرد و گفت: دامن زدن به اسالم هراسی به نجات کشورهای 
غربی از معضل ویروس کرونا کمکی نخواهد کرد.اردوغان تاکید کرد: ما ش��اهد 
هستیم که کش��ورهای غربی نه تنها با ساختار اجتماعی و صلح اجتماعی شان 

بلکه از نظر اقتصادی نیز با مشکالت جدی رو به رو هستند.

انتخابات میانمار نمودی دیگر 
از دموکراسی غربی

انتخابات پارلمانی میانمار در حالی برگزار ش��د که  در بعد دیگری از دوگانگی 
دموکراس��ی غربی، بس��یاری از مردم و اقلیت های قومی از جمله مس��لمانان 

روهینگیا از حق رای محروم شده بودند.
غ��رب در حالی ادعای دموکراس��ی را س��ر می دهد که همچن��ان دوگانگی این 
رویک��رد را در عمکل��رد آنها می توان مش��اهده کرد چنانکه آنه��ا که در برخی 
کشورها با ادعای دموکراسی دخالت می کنند و در برخی کشورها چشم بر روی 
نقض آش��کار دموکراس��ی می بندند که نمود آن را در میانمار می توان مشاهده 
کرد. شهروندان میانمار در انتخاباتی عمومی برای تعیین رهبران این کشور برای 
پنج سال آینده پای صندوق های رای رفتند. در همین حال اقلیت های قومی در 
میانمار امیدوارند که احزاب آنها بتوانند به پیروزی کافی برسند تا از این طریق 
بن بست مذاکرات صلح در پنج سال گذشته شکسته شود. این درحالی است که 
خشم و ناامیدی میان مسلمانان روهینگیا میانمار هم پیش از انتخابات افزایش 
یافته اس��ت، زیرا تابعیت بس��یاری از آنان لغو شده و از رای دادن یا نامزد شدن 
برای پارلمان منع شده اند. بیش از ۱.5 میلیون از جمعیت ۳۷ میلیون نفری رای 
دهندگان از حق رای محروم ش��دند. کمیس��یون انتخابات ماه گذشته حق رای 
بسیاری از افراد ساکن در مناطق مناقشه را با استناد به نگرانی های امنیتی لغو 
کرد. اما برخی منتقدان می گویند این اقدامی عمدی از سوی حزب حاکم بوده 
است.عالوه بر این، حدود یک میلیون مسلمان روهینگیا هم که بسیاری از آنها 
به علت هراس از کارزارهای پاکسازی قومی مجبور به فرار از میانمار شده اند قادر 
به شرکت در انتخابات نبوده اند. گروه های اقلیت قومی حدود یک سوم جمعیت 
میانمار را تش��کیل می دهند و در گذش��ته هم تحت فشار و سرکوب ارتش قرار 
داش��ته اند. دولت سوچی که خود زمانی ۱5 س��ال در حصر خانگی قرار داشت، 

دهها دانشجو و منتقد را به علت ابراز عقاید سیاسی بازداشت کرده است.


