
گرجستان در بحران پسا انتخابات 
ه��زاران تن از معترضان در تفلیس گرجس��تان در 
حمایت از درخواس��ت اپوزیس��یون برای برگزاری 
مجدد انتخابات پارلمانی ۳۱ اکتبر که به گفته آنها 

با تقلب همراه بود، دست به اعتراض زدند.
بر اس��اس نتایج رس��می، ح��زب حاک��م "آرزوی 
گرجس��تانی" ۴۸.۲۳ درص��د آرا و بزرگترین حزب 
اپوزیس��یون این کشور موس��وم به "جنبش متحد 
ملی" ۲۷.۱۸ درصد آرا را کسب کردند.اپوزیسیون 
حزب حاکم و حامیانش را به خرید آرا، تهدید رای 
دهندگان و ناظران و خش��ونت در جریان شمارش 
آرا متهم کرده است. هشت حزب اپوزیسیون دیگر 
نیز گفته اند که پارلمان را بایکوت می کنند.رهبران 
حزب حاکم گرجستان این اتهامات را رد می کنند.

اپوزیسیون خواستار برکناری "تامار ژوانیا"، رئیس 
کمیس��یون مرکزی انتخابات گرجستان و برگزاری 
انتخابات مجدد ش��ده اند.جی جی اوگوالوا، یکی از 
رهبران اپوزیس��یون در جمع ه��زاران معترض و با 
اش��اره به "بیدزینا ایوانیشویلی"،  رهبر حزب حاکم 
و ثروتمندتری��ن مرد گرجس��تان گف��ت: ما تا آخر 
می جنگیم و اجازه نمی دهیم کشورمان توسط یک 

اولیگارش هدایت و رهبری شود.
منتقدان می گویند، ایوانیش��ویلی که تاکنون هیچ 
پست دولتی نداش��ته، از پشت صحنه هدایت امور 
کش��ور را برعهده دارد؛ اتهامی که از س��وی حزب 
حاکم گرجس��تان رد می ش��ود که دو بار به صورت 
مداوم کش��ور را اداره کرده اس��ت.اعتراضات که در 
خیابان اصلی تفلیس برگزار ش��د چند روز پیش از 
سفر مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا به گرجستان 
صورت گرفته است.جی جی اوگوالوا، یکی از رهبران 
اپوزیس��یون همچنین گفت: این اعتراضات پیامی 
واضح ب��ه وزیر خارجه آمریکاس��ت ک��ه انتخابات 

گرجستان با تقلب صورت گرفته است.
پامپئو قرار اس��ت در بازه زمانی ۱۷ و ۱۸ نوامبر به 

گرجستان سفر کند.

نیمچه گزارش

گزارش

در رویکردی دیگر از س��وی جامع��ه جهانی برای دوری از 
آمری��کا، پانزده اقتصاد آسیا-اقیانوس��یه دیروز در حاش��یه 
اجالس »آس��ه آن« بزرگترین گروه تجارت آزاد را تشکیل 
دادن��د که این گروه تجاری با حمایت چین و بدون حضور 

آمریکا تشکیل می شود.
انزوای جهان��ی آمریکا هر روز ابعاد گس��ترده تری می گیرد 
و کش��وری که با اقتصاد و سیاس��ت تحریم به اعمال قدرت 
علیه س��ایر کش��ورها می پردازد اکنون از اقتصاد برتر جهانی 
کنار نهاده می ش��ود و کشورها به س��مت رهایی از آمریکا و 
رسیدن به اقتصادهای نوظهور همچون چین گرایش می یابند. 
رویکردی که نش��انه ای بر تزلزل اقتصادی این کشور در کنار 
تزلزل های سیاس��ی و نظامی آن اس��ت ک��ه آن را می توان 
حلقه تکمیلی نابسامانی های سیاسی و اجتماعی اخیر آمریکا 
دانست. پانزده اقتصاد برتر آسیا-اقیانوسیه، در حاشیه اجالس 
»آسه آن« بزرگترین توافقنامه اتحاد تجاری آزاد »آرسی ای پی« 
را ب��ا حمایت چین امضا کردند. آمریکا توس��ط دونالد ترامپ 
این گروه را ترک ک��رد و حال این توافق نامه بدون حضور او 
امضا می شود. توافقنامه آر  سی ای  پی موقعیت چین با شرکای 
اقتصادی اش از جمله کش��ورهای آسیای جنوب شرقی، ژاپن 
وکره را بیش از پیش ارتقا داده و آن را به دومین اقتصاد بزرگ 
جه��ان برای برقراری قوانین تج��اری منطقه تبدیل می کند. 
آمریکا در این قرارداد غایب اس��ت و این بهترین فرصت برای 

چین است که اقتصادش رادر جهان رشد دهد.
»اری��س پان��گ« اقتص��اددان ارش��د چینی معتقد اس��ت: 
آر س��ی ای پی می توان��د به پکن در جهت عدم وابس��تگی به 
بازار ها وتکنولوژی خارجی کمک کند و این تغییر با مخالفت 

آمریکا سرعت می بابد.این قرارداد در حاشیه نشست آنالین 
»آس��ه آن« در حالی که رهبران آسیایی تنش ها را در دریای 
چی��ن جنوبی برطرف می کنند و برنامه های بهبود اقتصادی 
را دردس��ت دارند، در هانوی امضا شد.ویتنام که میزبان این 
نشست است اعالم کرد: آرس��ی پی ۳۰ درصد اقتصاد و۳۰ 
درص��د جمعیت جهان��ی را تش��کیل می دهد.لونگ هوانگ 
ت��ای، رئیس اداره سیاس��ت تجارت چن��د جانبه ویتنام هم 
آرس��ی ای پی را دلیل کمک به کاهش ی��ا حذف تعرفه های 
محصوالت صنعت��ی و کش��اورزی دانس��ت.همچنین وزیر 

تجارت اندونزی هم هفته گذش��ته در این رابطه اعالم کرد: 
این پیمان به محض تصویب این توافق نامه در داخل کشور 
طی دو سال آینده، اجرا می شود. در همین حال وزیر دارایی 
استرالیا اعالم کرد این کشور امیدوار است توافقنامه تجاری 
که قرار اس��ت از سوی ۱۵ عضو »آ. سه. آن« به امضا برسد، 
روابط متشنج کانبرا با پکن را بهبود بخشد.قرارداد مشارکت 
اقتصادی آزاد منطقه ای »آرس��ی ای پی« با حمایت چین که 
از س��وی انجمن ملل آس��یای جنوب ش��رقی آسه آن امضا 
می ش��ود، می تواند به بزرگترین ق��رارداد تجارت آزاد جهان 

تبدیل شود.این توافق که تقریباً یک سوم جمعیت جهان و 
حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان آن را تحت 
پوشش قرار می دهد، به تدریج تعرفه ها را کاهش می دهد و 
هدف آن مقابله با حمایت از حمایت، افزایش سرمایه گذاری 
و جابجایی آزادانه کاال ها در منطقه است.پس از آنکه استرالیا 
خواستار تحقیق بین المللی درباره منبع ویروس کرونا شد، 
روابط این کشور با چین، بزرگترین شریک تجاری او کامال از 
بین رفت. اختالفات تجاری نه تنها به ده ها صنعت اس��ترالیا 
ضربه زد، صادرات محصوالت کشاورزی، چوب و دیگر منابع 

به ارزش میلیارد دالر به چین را تهدید کرد.
در همین حال رئیس جمهور روسیه در اجالس شرق آسیا 
پیرامون خطرهای خروج آمریکا از پیمان منع موشک های 
هس��ته ای میان بُ��رد هش��دار داد.والدیمی��ر پوتین رئیس 
جمهور روس��یه اعالم ک��رد که با خروج آمری��کا از پیمان 
منع موشک های هسته ای، میان بُرد )INF(، مخاطرات به 

شدت افزایش یافته است.
رئیس جمهور روس��یه، در اجالس مجازی ش��رق آسیا در 
ای��ن باره اعالم کرد که کش��ورش همواره خواس��تار ایجاد 
فضای��ی ب��رای همکاری های س��ازنده و افزای��ش ثبات در 
منطقه آسیا-اقیانوس��یه از جمله در حوزه نظامی-سیاسی 
بوده است. گفتنی اس��ت، اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا 
در س��ال ۱۹۸۷ پیمان منع موشک های هسته ای میان برد 
را امضا کردند و طرفین متعهد شدند که تمام موشک های 
بالس��تیک زمینی و کروز را با برد متوسط و کوچک از بین 
ببرند؛ اما در اکتبر س��ال ۲۰۱۸، ترامپ از خروج واشنگتن 
به بهانه واهی »عدم رعایت« مسکو به تعهداتش خبر داد.

فرامرز اصغری

نشس��ت آس��ه آن در ویتنام در حالی برگزار ش��د که این 
نشس��ت دارای تفاوت ه��ای قابل توجهی با نشس��ت های 
گذشته بود. تحول مهم در این نشست آن است که پانزده 
اقتصاد برتر آسیا-اقیانوس��یه، در حاش��یه اجالس آسه آن 
بزرگتری��ن توافقنامه اتحاد تجاری آزاد »آرس��ی ای پی« را 
امضا می کنند. ویتنام که میزبان این نشس��ت است اعالم 
کرده اس��ت که آرس��ی پی ۳۰ درصد اقتصاد و۳۰ درصد 

جمعی��ت جهانی را تش��کیل می دهد. نکت��ه مهم در این 
توافق آن اس��ت که چین محور رویکرد اقتصادی آسه آن 
است و آمریکا از این معادله حذف شده است که می تواند 
در اقتصاد جهانی تحولی قابل توجه باشد. حال این سوال 
مطرح است که چرا آسه آن این رویکرد را در پیش گرفته 
اس��ت؟ برخی رفتارهای ترامپ را عام��ل دوری جهانی از 
آمری��کا می دانند ک��ه در کنار رویکرد سیاس��ی و امنیتی 
به حوزه اقتصادی نیز رس��یده اس��ت. آنها تاکید دارند که 
آمریکا توس��ط دونالد ترامپ این گروه را ترک کرد و حال 
این توافق نامه بدون حضور او امضا می ش��ود.  هر چند که 
این دیدگاه تا حدودی درس��ت می باشد و خروج آمریکا از 
بسیاری از پیمان ها و اتحادیه های جهانی زمینه ساز تزلزل 
جایگاه جهانی آن بوده است اما با نگاهی ریشه ای مولفه ها 

و ن��کات قابل توجه دیگر نیز مطرح اس��ت. نخس��ت آنکه 
خروج آمریکا از بس��یاری از پیمان ه��ای جهانی که حتی 
توافقات تجارت آزاد با اروپا را نیز ش��امل ش��ده، برگرفته 
از اصل عدم توان اقتصادی آمریکا بوده اس��ت بگونه ای که 
این کش��ور با خروج از پیمان ها به دنبال کاهش هزینه ها 
بوده است که خود س��ندی بر تضعیف موقعیت اقتصادی 
آمریکاس��ت. دوم آنکه سیاس��ت انحصار طلبی اقتصادی 
آمری��کا و بهره گیری آن از سیاس��ت س��لطه گری دالر و 
البته سیاس��ت تحریم اقتصادی برای تس��لیم سازی سایر 
کش��ورها موجب ب��ی اعتمادی جهانی به ای��االت متحده 
ش��ده بگونه ای که بسیاری از کش��ورها به دنبال دوری و 
مقابله با سیاس��ت های اقتصادی آمریکا هستند. دگرگونی 
در ساختار مبادالت اقتصادی با ارزهای ملی به جای دالر 

و نی��ز رویک��رد اتحادیه های منطقه ای ب��ه کاهش و قطع 
روابط ب��ا آمریکا نمودی از این رفتار اس��ت. در این میان 
رویکرد تحریمی آمریکا علیه س��ایر کشورها انزجار جهانی 
از این کش��ور را به همراه داشته و عدم همراهی با آمریکا 
را به مطالبه ای جهانی مبدل ساخته است. نکته مهم آنکه 
ناتوان��ی آمریکا در مقابله با بحران کرونا و تبعات اقتصادی 
آن، نقاب از چهره اقتصادی این کشور برداشته و از عوامل 

دوری جهانی از این کشور شده است. 
 در جمع بندی نهایی از آنچه ذکر ش��د می توان گفت که 
رویکرد آس��ه آن ب��ه چین بر گرفت��ه از حقایق جاری در 
اقتصاد جهانی و چش��م انداز روشن پکن در اقتصاد است 
که موجر گرایش��ات همه جانبه به این کش��ور و دوری از 

آمریکا شده است. 

یادداشت

چرایی یک چرخش 
اقتصادی 

www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozفرادید دو شنبه  26 آبان 1399  شماره 5451    

خنثی شدن توطئه ترور نخست وزیر ارمنستان 
س��رویس امنیت ملی ارمنس��تان )NSS( اعالم کرد، توطئه ترور نیکول 
پاش��ینیان، نخس��ت وزیر این کش��ور و کنترل قدرت به دست گروهی از 
مقام های سابق خنثی شده است.  نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان 
از سه ش��نبه پیش از س��وی هزاران معترض تحت فشار قرار گرفته و آنها 
خواس��تار اس��تعفای او بر س��ر آتش بسی ش��ده اند که پس از شش هفته 
درگیری،  پیشرفت ارضی مهمی برای جمهوری  آذربایجان در قره باغ به شمار 
می رود.س��رویس امنیت ملی ارمنستان اعالم کرد، رئیس پیشین این نهاد، رئیس 
س��ابق جناح پارلمانی حزب "جمهوری خواه" و یک کهنه س��رباز جنگ اکنون در 
بازداشت به سر می برند.  در بیانیه سرویس امنیت ملی ارمنستان آمده است: این 
مظنون ها در نظر داشتند تا به صورت غیرقانونی قدرت را از طریق قتل نخست وزیر 

به دست آورند و گزینه هایی هم برای جایگزینی او مورد بحث قرار داده بودند.

هراس سعودی از تحریم تسلیحاتی 
در مواضعی که نشانگر هراس سعودی از تحریم تسلیحاتی است، وزیر مشاور 
دولت عربستان س��عودی در امور خارجه، تصمیم دولت آلمان برای قطع 
فروش تس��لیحات به ریاض را »غیرمنطقی« و »اشتباه« دانست. »عادل 
الجبیر« وزیر مشاور در امور خارجه دولت سعودی در گفت و گویی مدعی 
شد که تحریم تسلیحاتی ریاض به جهت جنگ یمن، اشتباه و غیر منطقی 
اس��ت. آلمان در شش سال نخست جنگ علیه یمن، یکی از تغذیه کننده های 
اصلی تس��لیحاتی عربستان بوده اس��ت. عادل الجبیر به خبرگزاری آلمان گفت که 
تحریم تس��لیحاتی آلمان علیه عربستان سعودی به سبب جنگ یمن اشتباه است. 
چرا که به ادعای وی جنگ یمن قانونی است و دولت سعودی مجبور به ورود به این 
جنگ شده است.الجبیر افزود: »ما از کشورهای متعددی سالح می خریم. اینکه گفته 

شود به عربستان سعودی سالح نمی فروشیم، برای ما اهمیتی ندارد. 

هر جا امارات می رود خونریزی آغاز می شود
رئیس بزرگترین حزب اس��المی الجزائر گفت که دولت امارات هر جا پا 

گذاشته، آن جا شاهد خونریزی و شعله ور شدن بحران بوده ایم.
»عبدالرزاق المقری« رئیس حزب اسالمی »مجتمع السلم« )بزرگترین 
حزب اس��المی الجزائ��ر( در صفحه فیس بوک خ��ود، دولت ابوظبی را 
عامل افزایش تنش در کشورهای شمال غرب آفریقا دانست.او در مطلبی 
با عنوان »امارات در ش��هر "العیون"... هر کجا امارات پا گذاش��ت، بحران ها 
پیچیده تر شد و خونریزی به راه افتاد«، به اظهار نظر در خصوص بحران گذرگاه 
»الکرکرات« در جمهوری صحرا و درگیری میان ارتش مغرب و جبهه پولیساریو 
پرداخت.المق��ری نوش��ت: »پای امارات در مغرب عربی باز ش��ده اس��ت و ما در 
الجزائر نباید باور داشته باشیم که این کشور یک روزی بتواند مشکالت دو کشور 

الجزائر و مغرب را حل و فصل کرده و آن ها را به سمت توافق پیش ببرد. 

 نیجریه: کمیته قضایی نیجریه شهادتی مکتوب 
از ش��هود در خصوص تیراندازی سربازان ارتش به 
سمت تظاهرات کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز 
ماه گذش��ته و قتل آن ها دریافت کرده است.طبق 
ش��هادت این ش��هود، ماه گذشته س��ربازان ارتش 
نیجری��ه و تح��ت امر دول��ت »محم��دو بوهاری« 
رئی��س جمهور و سرلش��گر بازنشس��ته ارتش، در 
شهر الگوس به سمت تظاهرات کنندگان تیراندازی 
کرده و اجساد کشته شدگان را در داخل کامیون ها 

قرار داده و به مکان دیگری منتقل کرد ه اند.

 روس�یه:  والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روس��یه 
فرمانی را درباره اجرای برنامه دفاعی این کشور برای 
سالهای ۲۰۲۱-۲۰۲۵ امضا کرد.این طرح از یک سری 
اسناد برنامه های نظامی تشکیل شده که محتوای آن 
طبقه بندی شده است. در این مصوبه آمده است که 
طرح دفاعی فدراسیون روسیه برای سالهای ۲۰۲۱-

۲۰۲۵ و از اول ژانویه۲۰۲۱ اجرایی شود.

 پرو:در تظاهرات گسترده در پایتخت پرو در اعتراض 
به برکناری رئیس جمهور این کشور، دو شهروند جان 
خود را از دست دادند.»خورخه آموروس« مدیر یکی 
از بیمارستان های »لیما« پایتخت پرو تأیید کرد یکی 
از این افراد در اثر اصابت گلوله از فاصله نزدیک جان 

خود را از دست داده است.

 اتیوپی: منابع دیپلماتیک می گویند چند فروند 
راک��ت از س��مت اتیوپی به پایتخت کش��ور اریتره 
برخورد کرده که نشان از اوج گرفتن درگیری های 
۱۱ روزه با ش��به نظامیان منطقه تیگرای است.پنج 
منب��ع دیپلماتیک در منطق��ه می گویند که در پی 
افزای��ش تنش های ۱۱ روزه بی��ن نیروهای فدرال 
اتیوپ��ی و ش��به نظامیان محلی در ش��مال منطقه 
»تیگ��رای«، حداق��ل س��ه فروند راکت به اس��مره 

برخورد کرد.

 ترکیه: وزیر امور خارجه ترکیه در دیدار با ارسین 
تاتار رئیس جمهور قبرس ش��مالی بر ادامه حمایت 
کش��ورش از بخش ترک نش��ین قبرس تاکید کرد. 
مولود چ��اووش اوغلو پس از ای��ن دیدار در صفحه 
کاربری خود در توئیتر نوشت: با ارسین تاتار درباره 
گام های مش��ترکی که ترکیه و قبرس ش��مالی در 
آینده برخواهند داشت، گفتگو و تبادل نظر کردیم.

امضا بزرگترین توافقنامه تجارت آزاد اعضای »آسه آن« 

چرخش اقتصاد جهانی از آمریکا به چین

انگلیس و آلمان سرکوب گران 
اعتراض به محدودیت های کرونایی 

نیروهای پلیس در ش��هرهای فرانکفورت و بریس��تول با توسل به قوه قهریه، با 
تظاهرات ضد محدودیت های کرونایی در آلمان و انگلیس برخورد کردند.

اعتراضات علی��ه محدودیت های قرنطینه ای جهت مقابله با همه گیری ویروس 
»کووید۱۹« در دو کشور آلمان و انگلیس با دخالت پلیس به خشونت کشیده 
شد.در فرانکفورت، پلیس آلمان به بهانه رعایت نشدن شیوه نامه های بهداشتی 
در این تجمع، با اس��تفاده از توپ های آب پاش به اس��تقبال معترضان رفت تا 

آنها را متفرق کند.
بر این اس��اس، حدود ۶۰۰ آلمانی روز ش��نبه برای اعتراض به محدودیت های 
قرنطینه ای برای جلوگیری از افزایش ابتال به ویروس کرونا در شهر فرانکفورت 
دس��ت به تظاه��رات زده بودند.در انگیس نیز نیروه��ای پلیس به تجمع ۴۰۰ 
نفری معترضان در ش��هر بریس��تول یورش برده و با توسل به قوه قهریه سعی 
در متفرق کردن آنها داش��ت.به نوشته روزنامه »گاردین«، پلیس بریستول نیز 
می گوید ۱۴ نفر را که از سردس��ته های این تجمع اعتراضی بودند، بازداش��ت 
کرده اس��ت. ش��رکت کنندگان در ای��ن اعتراضی بدون رعای��ت فاصله گذاری 
اجتماعی و اس��تفاده از ماسک با سردادن ش��عارهایی خواستار پایان دادن به 
قوانین س��خت گیرانه بهداشتی شدند.  آنها همچنین شعارنوشته هایی را حمل 
می کردند که روی برخی از آنها نوش��ته بود »ترس ابزاری برای کنترل است«، 
»کووید-۱۹ مساوی کنترل است« و »قرنطینه انسان ها را می کشد«.معترضان 
بر این باور بودند که بحران کرونا، یک توطئه و بیماری ساختگی برای پیشبرد 
اهداف سیاس��ی است. آنها در ش��عارهای خود مردم را نسبت به آنچه خطرات 
ناشی از تزریق واکسن این ویروس خواندند، منع می کردند.  در تظاهرات شهر 
بریستول »پیرس کوربین« برادر رهبر پیشین حزب مخالف دولت انگلیس که 
پیش تر به دلیل سازمان دهی تظاهرات مشابه ۱۰ هزار پوند جریمه شد، حضور 
داش��ت و ش��عارهایی را علیه دولت جانس��ون به دلیل بی کفایتی در مدیریت 
بحران کرونا سر می داد.  پلیس منطقه »اوون و سامرست« اعالم کرد که وی به 
همراه ۱۳ نفر دیگر را به دلیل عدم همکاری با دستورات پلیس دستگیر کرده 
اس��ت. در ش��هر لیورپول نیز ۱۶ نفر از معترضانی که مقابل ساختمان مشهور 

سنت  جورج تجمع کرده بودند، دستگیر شدند.  

ورود شهرک ها به طرح 
اشغال قدس

در ادامه سیاس��ت اشغالگری صهیونیست ها، رس��انه های صهیونیستی از طرح 
جدید تل آویو برای س��اخت ۱۲۵۷ واحد صهیونیست نش��ین در قدس شرقی 

خبر داد. 
واحده��ای جدی��د در ش��هرک اش��غالی »گی��وات هاماتوس« در ش��رق بیت 
المقدس احداث خواهد شد. این منطقه بعد از جنگهای ۱۹۶۷ به اشغال رژیم 
صهیونیس��تی در آمده است.اس��رائیل در س��ال ۲۰۱۴ نیز قصد داشت ۲۶۰۰ 
واحد جدید در این شهرک احداث کند که با مخالفت های گسترده بین المللی 
از تصمیم خود منصرف ش��د.  روز پنجش��نبه نیز مقامات اسرائیلی از تصویب 
س��اخت ۱۰۸ واحد جدید در منطقه »رامات ش��الومو« در شرق بیت المقدس 
خبر داده بودند. اش��غالگری صهیونیس��ت ها در حالی صورت گرفته اس��ت که 
محی الدین یاس��ین نخس��ت وزیر مالزی تاکید کرد که موضع این کش��ور در 
حمایت از مردم فلس��طین و اس��تقالل این کش��ور ثابت اس��ت و هرگز تغییر 
نخواهد کرد.یاس��ین در سخنرانی خود در پانزدهمین نشست کشورهای شرق 
آسیا )EAS( گفت: مالزی در برابر ظلم و سرکوب فلسطینی ها ثابت قدم است 
و مثل همیش��ه محکم در کنار مردم فلس��طین ایستاده است. نکته قابل توجه 
آنکه  س��ازمان عربی حقوق بشر در انگلیس، با صدور بیانیه ای خواهان آزادی 
اس��رای فلسطینی و اردن در زندان های عربس��تان سعودی شد.در این بیانیه 
آمده اس��ت: اسرای فلسطینی و اردن از بیش از ۲۰ ماه قبل تاکنون در زندان 

های عربستان سعودی به اتهام حمایت از آرمان فلسطین به سر می برند.
در همین حال در پی اعالمیه رس��می هیئت کبار العلماء عربس��تان س��عودی 
علیه گروه اخوان المس��لمین و تروریستی خواندن آن، وزارت امور خارجه رژیم 
صهیونیستی از این اقدام، استقبال و از این هیئت سعودی تمجید کرد. خبر دیگر 
آنکه اعتراضات هزاران صهیونیست علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی طی به 
درگیری با پلیس این رژیم انجامید.در حوزه نظامی نیز سامانه ضدموشکی »گنبد 
آهنین« رژیم صهیونیس��تی بار دیگر در انهدام موشک های نیرو های فلسطینی 
ناکام ماند.رسانه های صهیونیستی اعالم کردند بین ۵ تا ۶ راکت از غزه به سمت 
فلس��طین اشغالی ش��لیک ش��د که از این تعداد راکت ۳ مورد به سمت جنوب 

سرزمین های اشغالی و ۲ راکت به سمت تل آویو شلیک شده است.

درگیری طرفداران و مخالفان ترامپ 
در واشنگتن

طرفداران رئیس جمهور آمریکا که مقابل س��اختمان دیوان عالی در واشنگتن 
تجمع کرده بودند، با گروهی از مخالفان وی درگیر شدند.

 تجم��ع ه��واداران »دونالد ترام��پ« رئیس جمه��ور آمریکا در واش��نگتن به 
درگی��ری آنها ب��ا گروهی از مخالفان ترامپ که لباس س��یاه به تن داش��تند، 
منجر ش��د.دقایقی بعد از آغاز راهپیمایی چند هزار نفری طرفداران ترامپ در 
واش��نگتن، آنها سپس به سمت س��اختمان دیوان عالی آمریکا حرکت کرده و 

شعار »سرقت ]انتخابات[ را متوقف کنید« سر دادند.
ب��ر این اس��اس، جو تظاه��رات طرفداران ترامپ - درس��ت مانن��د چیزی که 
پیش بینی ش��ده بود - چن��دان هم مس��المت آمیز باقی نماند و ای��ن افراد با 
گروهی س��یاه پوش - که برای ابراز مخالفت با ریاس��ت جمهوری ترامپ تجمع 
کردند - درگیر شدند.تصاویر منتشر شده از درگیری ها، زد و خورد بین طرفین 
را نش��ان می دهد که پلیس واش��نگتن را مجبور کرد وارد عمل شود. مأموران 
امنیتی س��پس تالش کردند تا دو طرف را از یکدیگ��ر جدا نگه دارند.پیش از 
ای��ن، ترامپ که گوی��ا از حضور چند هزار نفری طرفداران خود در واش��نگتن 
هیجان زده ش��ده، ش��روع به توئیت های متوالی کرده و نظام انتخاباتی آمریکا 
را فاس��د و مملو از تقلب خواند. در حالی که رس��انه های جریان اصلی آمریکا 
جو بایدن نامزد حزب دموکرات را به عنوان پیروز انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آمری��کا معرف��ی کرده اند، دونالد ترامپ با تأکید بر اینک��ه در برخی ایالت های 
م��وارد متع��ددی از تقلب و تخل��ف در روند برگزاری انتخابات و ش��مارش آرا 
اتفاق افتاده است، تاکنون از پذیرش پیروزی رقیبش امتناع ورزیده و با انتشار 
پیام ه��ای متعدد در توئیتر و فیس بوک، خود را برنده انتخابات خوانده اس��ت.

در این میان رئیس جمهور آمریکا که گویا از حضور چند هزار نفری طرفداران 
خود در واش��نگتن هیجان زده شده، ش��روع به توئیت های متوالی کرده و نظام 

انتخاباتی آمریکا را فاسد و مملو از تقلب خواند.
جدال سیاسی در آمریکا در حالی ادامه دارد که منابع خبری اعالم کردند بنابر 
اطالعات ثبت شده، بیش از ۳۰۰ هزار نیویورکی در هشت ماه گذشته در میانه 
همه گیری کرونا و افزایش جرایم بخصوص تیراندازی و قتل های ناش��ی از آن، 

ناچار به ترک این شهر شده اند.


