
اجرای سیاست »الحاق« بدون توقف
وزارت خارج��ه تش��کیالت خودگردان فلس��طین 
تصمیم جدید تل آویو برای شهرک سازی در جنوب 
شهر قدس را محکوم و تأکید کرد که این اقدامات، 

ضربه محکمی به راهکار دو دولتی می زند.
وزارت خارجه تشکیالت خودگردان فلسطین تصمیم 
رژیم صهیونیس��تی برای احداث یک ه��زار و ۲۵۷ 
واحد مسکونی جدید در جنوب شهر قدس اشغالی 
را بش��دت محکوم کرد.رام اهلل با انتش��ار بیانیه ای، 
تأکید ک��رد، هدف از این اقدامات صهیونیس��ت ها، 
گسترش ش��هرک های صهیونیست نش��ین در این 
منطق��ه و متص��ل ک��ردن آن ب��ا یکدیگ��ر و عمق 
اراضی اش��غالی اس��ت تا از این طریق، »قدس را از 
محدوده فلس��طینی خود به ویژه از س��مت جنوب 
کرانه باختری اشغالی جدا کند«.در این بیانیه آمده 
است، رژیم صهیونیستی در تالش است تا از فرصت 
باق��ی مانده برای دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور 
مس��تقر آمریکا استفاده کند و طرح های استعماری 
و توس��عه طلبانه خود را اجرایی کند؛ طرح هایی که 

فرصت های صلح را از بین می برد.
خب��ر دیگ��ر از اراضی اش��غالی آنکه قاض��ی دادگاه 
قدس اش��غالی با درخواست تیم حقوقی نخست وزیر 
رژیم صهیونیس��تی ب��رای به تعوی��ق انداختن روند 
رس��یدگی به اتهامات وی مخالف��ت کرد.خبر دیگر 
آنکه نماینده ویژه س��ازمان ملل در امور غرب آسیا، 
ب��ا انتق��اد از تصمیم رژیم تل آویو برای توس��عه یک 
شهرک صهیونیست نشین در قدس شرقی، این اقدام 
را باعث غیرممکن شدن تش��کیل دولت فلسطینی 
توصیف کرد.مالدنوف گفت که از تصمیم اس��رائیل 
برای ساخت وس��از در شهرک مذکور »بسیار نگران« 
بوده و معتقد اس��ت که این اقدام تشکیل یک دولت 
فلس��طینی یکپارچه را دش��وارتر از گذشته می کند. 
همچنین تصمیم کابینه تل آویو برای توسعه شهرک 
صهیونیست نشین »گیوعات هاماتوس« واقع در قدس 
شرقی، ابراز نگرانی و هشدار »جوزپ بورل« مسئول 

سیاست خارجی اتحادیه اروپا را در پی داشت.

نیمچه گزارش

گزارش

در حالی که محافل رسانه ای آمریکایی سعی دارند تا بایدن 
را متفاوت از ترامپ معرفی نمایند که در افشاگری از ماهیت 
اصلی س��ران حاکم بر امریکا داگالس مک گرگور، مش��اور 
ارشد جدید وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( بار ها اعالم کرده 
است سیاس��تمداران ما از اس��رائیل حمایت می کنند، زیرا 

آن ها به واسطه البی اسرائیلی بسیار ثروتمند شده اند.
بر این اس��اس، شبکه س��ی ان ان در پایگاه اینترنتی خود 
در این زمینه نوش��ت: مک گرگور بار ها گفته است حمایت 
آمریکا از اس��رائیل نتیجه پولی اس��ت که "البی اسرائیلی" 
می پردازد. او مقامات برجس��ته از جمله مایک پمپئو، وزیر 
امور خارجه و جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا 
را متهم کرده است به دلیل حمایت از اسرائیل "بسیار بسیار 
ثروتمند" ش��ده اند. این ام��ر در قبال مقامات دموکرات نیز 
صادق اس��ت چنانکه بایدن نیز بارها بر دلبستگی و حمایت 

قاطع از رژیم صهیونیستی تاکید داشته است. 
داگالس مک گرگور، از فرماندهان بازنشس��ته ارتش آمریکا 
که به س��مت مشاور ارشد کریستوفر میلر، سرپرست جدید 
وزارت دفاع آمریکا منصوب ش��ده است، این اظهارات را در 
س��ال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۹ بیان کرده اس��ت.مک گرگور در 
مصاحبه ای در س��پتامبر س��ال ۲۰۱۹ در پاس��خ به سوالی 
درباره تمایل جان بولتون، مش��اور امنیت ملی سابق آمریکا 
و لیندس��ی گراهام، سناتور جمهوری خواه به جنگ با ایران 
گفت: »شما در این زمینه باید به افرادی نگاه کنید که به این 
اش��خاص کمک مالی می کنند. آقای بولتون بسیار ثروتمند 
شده است و به دلیل حمایت بدون شرطش از البی اسرائیل 
در جایگاه کنونی اش قرار دارد. او عامل آن ها در کاخ سفید 
است.«وی افزود: »این موضوع به طور مشابه نیز برای پمپئو 
صدق می کند. او قصد دارد رئیس جمهور ش��ود. او دستش 

را به س��مت پول البی اسرائیلی، س��عودی ها و دیگران دراز 
می کند.« مک گرگور که منتقد سیاس��ت خارجی آمریکا و 
جنگ های »بی پایان« اس��ت همچنی��ن در مصاحبه ای در 
س��ال ۲۰۱۲ با راش��ا تودی گفته بود البی اسرائیلی »نفوذ 
عظیم��ی« در کنگ��ره دارد. وی در ای��ن مصاحبه این البی 
را ب��ه تحریک آمریکا برای اج��رای »حمالت نظامی« علیه 
ایران متهم کرد.وی تاکید داش��ت: م��ن فکر می کنم البی 
ایپ��ک و عناصر زیرمجموعه یا وابس��ته آن که دارای حجم 
عظیمی از پول هس��تند، طی سال های گذشته نفوذ بسیار 
گس��ترده ای در سطوح قدرت در کنگره به دست آورده اند. 
من فکر می کنم افراد بس��یار زیادی در کنگره هس��تند که 
در دو دس��ته قرار دارند. یک دس��ته که به پول عالقه دارند 
و می خواهند دوباره در انتخابات برنده ش��وند، و افرادی که 
نمی خواهن��د در معرض این خطر قرار بگیرند که البی های 
حامی اقدام نظامی علی��ه ایران به رقبای آن ها کمک مالی 
کند. این مواضع در حالی مطرح ش��ده اس��ت که در ادامه 
بح��ران انتخاباتی در آمریکا ترام��پ رئیس جمهور آمریکا با 
انتشار رش��ته  توییت هایی تأکید کرد که تخلفات انتخاباتی 
به بدترین ش��کل قانون اساس��ی آمریکا را متالشی و نقض 
ک��رد. رئیس جمهور آمریکا که خیال پذیرفتن شکس��ت در 
انتخاب��ات ۲۰۲۰ را ندارد، بار دیگر خود را پیروز این کارزار 
معرفی کرد. همچنین وکیل ش��خصی رئیس جمهور آمریکا 
در مصاحبه ای گفته ترامپ به کنایه رقیب دموکراتش را در 

انتخابات پیروز دانسته است.
البته س��تاد انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا با عقب نش��ینی 
از بخش بزرگی از ش��کایت حقوقی خود برای جلوگیری از 
تایید نتایج رأی گیری در ایالت پنسیلوانیا، پرونده را به فقط 

چند شعبه اخذ رأی محدود کرد.

علی تتماج

انتخابات ریاست جمهوری در ۱3 آبان با محوریت ترامپ 
و جو بایدن در حالی برگزار ش��د ک��ه تا به امروز ابهام در 
س��المت انتخابات و نتای��ج آن موجب ب��روز بحران های 
سیاس��ی و اجتماعی در ایاالت متحده ش��ده است. از یک 
سو در حوزه سیاسی جدال میان نامزدها با ادعای پیروزی 
در انتخابات ادامه دارد و از س��وی دیگر طرفداران آنها در 
خیابان ها به تقابل روی آورده اند. مجموع این تحوالت در 
حالی نقاب از چهره واقعی آمریکا بر داش��ته و ماهیت غیر 

دموکراتی��ک و بحران زده آمریکا را برای جهانیان آش��کار 
س��اخته اس��ت که یک نکت��ه قابل توجه اس��ت و آن نوع 
رفتارهای ترامپ در عرصه سیاس��ت خارجی است. از یک 
سو ترامپ اقدام به برکناری مقامات ارشد نظامی از جمله 
اس��پر وزیر دفاع کرده و از س��وی دیگر به سیاس��ت های 
رادیکال��ی در قب��ال ای��ران و چین ادامه م��ی دهد بگونه 
ای ک��ه پومپئو وزیر خارجه آمری��کا از اجرای تحریم های 
جدی��د علیه ایران س��خن گفته و ترامپ نی��ز تحریم ها و 
محدودیت های اقتصادی علیه چین را اعالم داش��ته است. 
در همین حال در رویکردی قابل توجه پومپئو در س��فری 
رس��می به سرزمین های اشغالی به دیدار از شهرک سازی 
صهیونیس��ت ها می پردازد که نوعی مش��ترعیت دادن به 

اشغالگری این رژیم است. 

ح��ال این س��وال مطرح اس��ت که چرا ترام��پ در چنین 
رویکردی را در پیش گرفته اس��ت در حالی که شواهد امر 
از اجب��ار وی برای خروج از قدرت حکایت دارد؟ نگاهی به 
رفتارهای ترامپ نشان می دهد که وی همچنان از پذیرش 
شکس��ت در انتخابات خودداری می کند و سعی دارد تا از 
مبادی قانون��ی و در عین حال حمایت ه��ای طرفدارانش 
ق��درت را حفظ نماید. ترامپ در حالی با اعتراض به نتایج 
انتخابات به دادگاه عالی شکایت کرده و به دنبال کشاندن 
پرونده به کنگره و در نهایت رای نخبگانی اس��ت که یک 
اصل می تواند در این عرضه موثر باشد و آن نمایش اقتدار 
و توان وی در حل چالش��های اصل��ی آمریکا و حمایت از 

رژیم صهیونیستی است.
 آمری��کا با اقدام علیه چین به عن��وان اصلی ترین تهدید 

اقتصادی و بنیادین برای آمریکا س��عی دارد رای نخبگانی 
و س��رمایه داری آمریکا را کس��ب نمای��د و با رویکرد ضد 
ایرانی، حمایت البی صهیونیس��تی را جلب نماید. در اصل 
می توان گف��ت که ترامپ هنوز شکس��ت در انتخابات را 
نپذیرفته و برخوردار ش��دن از حمایت البی ها را مولفه ای 
ب��رای تحقق اهداف��ش می داند لذا س��عی دارد با رویکرد 
رادیکالی این مهم را محقق سازد. در همین حال با اجرای 
ط��رح خروج از افغانس��تان و عراق س��عی دارد تا رضایت 
نیروهای مس��لح که به دنبال بازگش��ت به کشور هستند 
را جل��ب نمای��د. در اصل ترامپ به دنب��ال مجموعه ای از 
مولفه های فرا انتخاباتی برای ماندن در قدرت است که در 
قالبی رادیکال اس��ت که ماهیت رادیکال ساختار حاکم و 

تاثیرگذار بر عرصه آمریکا را آشکارتر می سازد.   

یادداشت

راز جنجال های ترامپ 
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باکو چشم انتظار نیروهای ترکیه 
ریاس��ت جمهوری آذربایج��ان با حمایت قاطع از اع��زام نیروهای ترکیه 
به این کش��ور، آن را ضامن امنیت خود دانست.  دفتر ریاست جمهوری 
ترکیه در یادداش��تی به پارلمان این کشور طرح اعزام نیرو به جمهوری 
آذربایج��ان را ارائ��ه داد.این نیروها قرار اس��ت در چارچ��وب نیروهای 
حاف��ظ صلح در منطقه »قره باغ کوهس��تانی« ضمن توافق ارمنس��تان و 
جمهوری آذربایجان عمل کنند.الجزیره نیز به نقل از دفتر ریاست جمهوری 
جمهوری آذربایجان نوش��ت که اعزام نیروهای ترکیه به جمهوری آذربایجان در 
چارچوب توافق همکاری های اس��ترتژیک میان دو کش��ور است.در بیانیه دفتر 
ریاس��ت جمهوری آذربایجان آمده اس��ت که تصمیم اعزام نیروهای ترکیه ای به 
این کش��ور، گام ضروری و در راس��تای منافع ملی و قومی جمهوری آذربایجان 

خواهد بود.

حزب عمران خان پیشتاز انتخابات پارلمانی 
نتایج انتخابات پارلمان محلی در ایالت 'گلگیت بلتس��تان'، س��ردترین 
منطقه واقع در ش��مال پاکس��تان که اکثریت جمعیت آن را ش��یعیان 
تش��کیل می دهند، حاکی از پیش��تازی حزب 'نهضت عدالت' به عنوان 
حزب حاکم این کش��ور است.رس��انه های پاکس��تانی و یک روز پس از 
برگزاری س��ومین دور انتخابات محلی در س��ردترین منطقه این  کشور، 
از پیش��تازی حزب نهضت عدالت به ریاس��ت »عمران خان« نخس��ت وزیر 
پاکس��تان خبر دادند. این س��ومین انتخابات محلی در منطقه گلگیت-بلتستان 
از س��ال ۲۰۰۹ پس از مقرر شدن آن به عنوان پنجمین ایالت پاکستان در زمان 
دولت وقت حزب مردم اس��ت.روز گذشته )یکشنبه( انتخابات محلی برای تعیین 
سرنوشت ۲3 کرسی پارلمان ایالتی در ۱۰ منطقه برگزار شد و بیش از ۷۵۰ هزار 

نفر در  ۱۱۶۱ جایگاه اخذ رای حضور یافتند. 

دولت فعلی آمریکا استارت نو را تمدید نمی کند
سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه گفته روشن است دولت 
فعلی آمریکا تصمیم گرفته معاهده کنترل تسلیحات راهبردی »استارت 
نو« را تمدید نکند. اظهارات ریابکوف در حالی مطرح شده که »سرگئی 
الوروف«، وزیر امور خارجه روسیه هفته گذشته ابراز نگرانی کرده بود که 
ممکن اس��ت نه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و نه جو بایدن، نامزد 
دموکرات ها در انتخابات آمریکا پیشنهادی در خصوص تمدید این معاهده به 
روس��یه ارائه ندهند. پیمان اس��تارت  نو، فوریه ۲۰۲۱ منقضی می شود و »مارشال 
بیلینگزلیا«، نماینده آمریکا در امور کنترل تس��لیحات گفته واشنگتن و مسکو به 
تواف��ق موقتی در خصوص تمدید این توافق رس��یده اند.ده س��ال پیش دولت های 
روس��یه و آمریکا معاهده ای با هدف کاهش و محدودسازی تسلیحات راهبردی به 

امضا رساندند که به معاهده »نیو استارت« یا »استارت جدید« نیز معروف شد.

 سوئد: یک نهاد موسوم به "بازرس امور تبعیض 
س��وئد" با مداخله در حکم مناقشه برانگیز یکی از 
ش��هرداری های این کش��ور در ممنوع اعالم کردن 
حجاب اس��المی در مکانهای عمومی، این حکم را 
غیر قانونی خواند.این نهاد در قبل حکم ممنوعیت 
اخیر شهرداری Skurup علیه حجاب اسالمی اعم 
از "روس��ری، برقع، نقاب" اعالم کرد که این حکم 
مغایر با قانون ضد تبعیض بوده و البس��ه اس��المی 

تحت حمایت این قانون قرار دارند.

 چی�ن: وزارت بازرگانی چین اقدام دولت ترامپ در 
ممنوع کردن سر مایه گذاری در شرکت های چینی به 
بهانه ارتباط با ارتش این کشور را محکوم کرد.در این 
بیانیه آمده که چین با فشاری که آمریکا بر شرکت های 
چینی از طریق قطع  س��رمایه گذاری  در این کشور به 

بهانه امنیت ملی وارد می کند، مخالف است.

 قبرس: »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه 
در س��فر به جزیره قبرس ش��مالی در یک سخنرانی 
درباره تحوالت منطقه مدیترانه صحبت کرد. اردوغان 
گفته، وقتی که بحث از اکتشافات در دریای مدیترانه 
می ش��ود آنکارا نمی تواند »بازیه��ای دیپلماتیک« را 
تحمل کند.وی اف��زود: در قبرس دو دولت و دو ملت 
وجود دارند. مذاکرات برای حل و فصل مساله باید بر 

مبنای راهکار دو دولت جداگانه باشد. 

 تون�س: وزارت خارج��ه تون��س در بیانیه ای از 
جامعه جهانی خواست به مسئولیت خود برای رفع 
ظل��م از ملت فلس��طین عمل ک��رده و با طرح های 
صهیونیس��ت ها برای توسعه شهرک سازی از اراضی 
اش��غالی فلس��طین مقابله کند.در این بیانیه آمده 
اس��ت که هدف از این طرح ه��ا تحمیل واقعیت ها 
و ب��ه چالش کش��اندن معاهدات، قوانی��ن و عرف 

بین الملل است.

 ارمنس�تان: »نیکول پاش��ینیان« نخس��ت وزیر 
ارمنس��تان در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت صدها 
نف��ر از نیروهای ارتش این کش��ور همچن��ان بعد از 
درگیری های منطقه قره باغ کوهستانی مفقود هستند.

وی گفت: امیدواریم ک��ه برخی از آن ها را زنده پیدا 
کنیم. دیروز یک سرباز زخمی پیدا کردیم که قباًل نام 

او در فهرست کشته شدگان قرار گرفته بود.

ابعاد دیگری از پشت پرده ساختار حاکم بر ایاالت متحده فاش شد 

 وابستگی به پول صهیونیست ها 
نقطه اشتراک مقامات آمریکا

»ولی��د معلم« وزیر خارجه س��وریه دیروز در س��ن ۷۹ 
سالگی درگذش��ت در حالی که جهانیان از او با نام مرد 
مقاومت و حمایت از اس��تقالل و آزادی سوریه تا آخرین 

لحظه یاد کرده اند.
ولید معلم در س��ل ۱۹4۱ در دمش��ق متولد شد و طی 
سال های ۱۹48 تا س��ال ۱۹۶۰ در مدارس رسمی این 
کش��ور مش��غول تحصیل بود و طی همین مدت دروس 
خود را به اتمام رس��اند و وارد دانش��گاه ش��د و در سال 
۱۹۶3 در دانشگاه قاهره در رشته اقتصاد فارغ التحصیل 

دانشگاه شد. وی دارای سه فرزند است.
ولید معلم در سال ۱۹۶4 به وزارت خارجه سوریه پیوست.

وی در کش��ورهای تانزانیا، عربستان، اسپانیا و انگلستان 
به عنوان دیپلمات مش��غول به فعالیت شد. معلم در سال 
۱۹۷۵  به عنوان سفیر این کشور در رومانی انتخاب شد 
و تا سال ۱۹8۰ در این سمت فعالیت داشت. ولید معلم 
از س��ال ۱۹8۰ تا ۱۹84 در دفات��ر اداری این وزارتخانه 
به عنوان مدیر بخش اس��ناد و ترجمه در وزارت خارجه 
و از س��ال ۱۹84 ت��ا ۱۹۹۰ به عنوان مدی��ر اداره دفاتر 
ویژه فعالیت می کرد.وی در س��ال ۱۹۹۰ تا سال ۱۹۹۹ 
به عنوان سفیر این کشور در آمریکا انتخاب شد و سپس 
در سال ۲۰۰۰ به سمت معاونت وزیر خارجه رسید.ولید 
معلم در س��ال ۲۰۰۶ وزیر خارجه س��وریه شد و بعد از 

آن در س��ال ۲۰۱۲  به معاونت ش��ورای وزیران)نخست 
وزی��ر( و وزیر خارج��ه و امور مهاجرین  رس��ید. المعلم 
تأکید داش��ت ک��ه بحران س��وریه، معل��ول دخالت های 
غربی-عربی اس��ت که هدفی جز اشغال این کشور ندارد.

سایت وزارت خارجه سوریه درباره وی می نویسد: المعلم 
در دوران وزارتش با گام های بلند، دیپلماس��ی سوریه را 
به پیش برد. المعلم در مواضع خود همیشه علیه آمریکا 
و محور غربی-عربی-صهیونیس��تی بود.وی درباره ترکیه 
نی��ز می گفت ک��ه این کش��ور »یکی از حامی��ان اصلی 
تروریس��ت ها در سوریه و منطقه« است و خاک سوریه را 
اشغال کرده اس��ت.وی درباره جمهوری اسالمی ایران به 
عنوان همپیمان راهبردی دمشق، تصریح کرد که تهران 
هیچ گاه س��وریه را تنها نخواهد گذاشت. وزارت خارجه 
روس��یه در پ��ی درگذش��ت »ولید معل��م«، ضمن اعالم 
تسلیت، او را شریکی قابل اعتماد و دوستی وفادار خواند.

ُعمان درگذشت وزیر خارجه سوریه را تسلیت گفت.

جن��گ داخلی در اتیوپی در ای��ن روزها در حالی موجی 
از بحران و آوارگان را بر جای گذاش��ته است که شواهد 
موج��ود بیانگ��ر نقش ام��ارات و رژیم صهیونیس��تی بر 
برافروخت��ن و دامن زدن به آتش جنگ در این کش��ور 

آفریقایی است. 
اتیوپی از شمال با اریتره، از غرب با سودان و سودان جنوبی، 
از شرق و جنوب شرقی با سومالی، جیبوتی و در جنوب با 
کنیا همسایه است که موجب شده تا موقعیت جغرافیایی 
ویژه ای را برای این کشور ایجاد نماید. موقعیتی که موجب 
ش��ده تا امارات و رژیم صهیونیس��تی که به دنبال توسعه 
حضور در آفریقا هس��تند به جنگ افروزی در این کش��ور 
بپردازند. جبهه آزادی بخش خلق تیگرای )تی.پی.ال.اف(، 
حزب حاکم در منطقه  نیمه خودمختار تیگرای در اتیوپی 
ابعاد جدیدی از دخالت های ویرانگر امارات در آفریقا فاش 
کرد و گفت، دولت »آبی احمد« نخس��ت وزیر این کش��ور 
در عملیات علیه ش��هروندان ای��ن منطقه از امارات کمک 
گرفته اس��ت.  »جیتاشیو رضا« مسئول برجسته در جبهه 
آزادی بخش خلق تیگرای و سخنگوی این حزب که اخیرا 
در پارلمان اتیوپی س��لب مصونیت ش��ده است در صفحه 
فیس ب��وک خود اعالم کرد: نخس��ت وزیر اتیوپی اکنون از 
پهپادهای اماراتی مستقر در شهر »عصب« اریتره در جنگ 

ویرانگر علیه ملت تیگرای استفاده می کند.

ای��ن موضع گیری علی��ه امارات در پ��ی افزایش دخالت 
این کش��ور در آفریق��ا صورت می گی��رد. ۱۵ نوامبر نیز 
»عبدالرزاق المق��ری« رئیس حزب اس��المی »مجتمع 
الس��لم« )بزرگ ترین حزب اس��المی الجزائر( در صفحه 
فی��س بوک خود، دولت ابوظب��ی را عامل افزایش تنش 
در کش��ورهای ش��مال غ��رب آفریق��ا دانس��ت. وی در 
مطلبی با عنوان »امارات در ش��هر "العی��ون"... هر کجا 
امارات پا گذاش��ت، بحران ها پیچیده تر ش��د و خونریزی 
ب��ه راه افتاد«، به اظهار نظ��ر در خصوص بحران گذرگاه 
»الکرک��رات« در جمهوری صحرا و درگیری میان ارتش 

مغرب و جبهه پولیساریو پرداخت.
بعد دیگر بحران اتیوپی ش��امل رژیم صهیونیس��تی می 
ش��ود چنانکه وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در تماس 
تلفنی ب��ا همتای اتیوپیایی خود، اجرای عملیات نظامی 
اتیوپی در منطقه »تیگرای« را بررس��ی کرد.دمیکی در 
این تماس تلفنی، اش��کنازی را در جریان اهداف دولت 
اتیوپ��ی از اجرای عملیات نظامی در منطقه تیگرای قرار 
داد و گفت که هدف از این عملیات حفظ قانون اساسی 

و تضمین حاکمیت قانون در این منطقه است.
پیش از این نیز دس��تگاه اطالعات و امنیت ملی اتیوپی   
از امض��ای توافق بین اتیوپی و اس��رائیل برای همکاری 

دو جانبه در زمینه اطالعات و امنیت خبر داد.

ولید معلم وزیر خارجه سوریه درگذشت

مرد مقاومت تا آخرین لحظه 
پشت پرده جنگ و آوارگی در  تیگرای آشکار شد 

سوختن اتیوپی در آتش امارات و اسرائیل

رئیس جمهور فرانسه با دفاع مجدد از انتشار محتوای موهن 
درباره پیامبر مکرم اس��الم )ص( در این کشور، مدعی شد 
پاریس فقط به خاطر اینکه این کاریکاتورها باعث بحران در 

خارج می شود، آزادی بیان را کنار نمی گذارد.
در حالی که هنوز آتش خش��م مس��لمانان جهان از انتشار 
کاریکاتوره��ای توهین آمی��ز به پیامبر خاتم )ص( توس��ط 
نش��ریه های فرانس��وی فروکش نک��رده، »امانوئل مکرون« 

مک��رون رئیس جمهور این کش��ور مجدداََ به دف��اع از این 
اقدامات موهن و ش��نیع پرداخت. ش��بکه »اس��کای نیوز« 
گزارش داد، مکرون طی اظهاراتی با دفاع از انتشار محتوای 
نامناسب در این کش��ور، مدعی شد: »]فرانسه[ حق آزادی 
بی��ان خود را، فق��ط به دلیل اینکه در خ��ارج بحران ایجاد 
می کند، تغییر نخواهد داد«.وی در تالش برای توجیه کردن 
دفاع خود از توهین به مقدس��ات و ادی��ان الهی، ادعا کرد: 

»نفرت از ارزش های اروپایی ما منفصل اس��ت. ما می توانیم 
اختالف ]نظر[ داشته باشیم اما درگیر نخواهیم شد«.

بر ای��ن اس��اس،  رئیس جمهور فرانس��ه در بخ��ش دیگری از 
صحبت هایش ضمن اشاره به احتمال روی کار آمدن دولت جدید 
در ای��االت متحده، باز هم ایده خود برای تش��کیل ارتش واحد 
اروپایی را تکرار ک��رده و گفت: »حتی با وجود دولت جدید در 

آمریکا، اروپا باز هم به استقالل دفاعی و نظامی خود نیاز دارد«.

  اصرار مکرون به 

گفتمان های توهین آمیز
 به اسالم 


