
 عربس�تان: وزارت ارش��اد و امور دینی عربستان 
سعودی خواستار بازداشت و تحت پیگرد قرار دادن 
علما و مفتیانی ش��ده اس��ت که حاضر به همراهی 
با سیاست های ریاض در خصوص اخوان المسلمین 
نش��ده اند.»مجتهد« افش��اگر معروف عربستانی به 
تازگی سندی را منتشر کرده که حاکی از آغاز دور 
جدید بازداش��ت علما و مفتیان غیر همسو با دولت 

سعودی است.

 ونزوئال:  »نیکالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال 
گفت این کشور در حال آغاز تولید انبوه پهپادهای 
چندمنظ��وره و هواپیماه��ای تک موت��وره با دانش 
بومی اس��ت.مادورو که فرمان ایجاد یک مرکز ملی 
خدم��ات هوایی را امضا ک��رد، در نطقی تلویزیونی 
گفت: دو نمونه اولیه هواپیماهای آموزش��ی به طور 

کامل در ونزوئال ساخته شده است.

 اردن:پ��س از امارات، این بار اردن اعالم کرد که 
قصد دارد در ش��هر »العیون« به عنوان بزرگ ترین 
ش��هر صحرای غرب��ی، منطقه مورد مناقش��ه بین 
مغرب و جبهه پولیساریو، کنسولگری احداث کند. 
»عبداهلل دوم« پادش��اه اردن با همتای مغربی خود 

»محمد ششم« تماس تلفنی برقرار کرد.

 پاکس�تان: »عمران خان« نخست وزیر پاکستان 
به افغانستان سفر کرده، در نشست خبری مشترک 
با اش��رف غنی تاکی��د کرد که کش��ورش به دنبال 

برقراری صلح در افغانستان است.

 انگلی�س: رهبر حزب کارگ��ر انگلیس در انتقاد از 
نخس��ت وزیر این کش��ور گفت، اظهارات وی درباره 
اس��کاتلند بزرگترین تهدید برای آینده این کش��ور 
اس��ت.»ِکر اس��تارمر« رهبر حزب کارگ��ر انگلیس، 
»بوریس جانسون« نخست وزیر این کشور را بزرگترین 
تهدید برای آینده آن دانست. بریتانیا  بیشترین آمار 

ابتال و مرگ و میر کرونا در اروپا را دارد.

آرای بایدن از کجا آمد

انتخاب��ات جنجالی آمریکا در اواس��ط آبان ماه در 
حالی برگزار شد که در یک طرف معادله جو بایدن 
ادع��ای پیروزی کرده و در ط��رف مقابل نیز دونالد 
ترام��پ خود را فاتح انتخابات نامیده اس��ت. جدال 
ای��ن دو نف��ر در حالی فضای سیاس��ی و اجتماعی 
آمریکا را با چالش مواجه ساخته است که یک اتهام 
به بایدن وارد می ش��ود و آن سرقت آرا است. حال 
این س��وال مطرح اس��ت که آیا بایدن آرا را سرقت 
کرده و با تقلب پیروز شده است و یا اینکه انتخابات 
به درستی برگزار شده و آرای بایدن درست است.؟ 
آنچ��ه از س��وی ترامپ در باب تقل��ب در انتخابات 
عنوان می ش��ود بیش��تر جنبه حقوقی داش��ته که 
برگرفته از نحوه ش��مارش آرا و افزودن و یا کاستن 
از آرا به نفع نامزدی خاص است اما نگاهی ریشه ای 
به رون��د انتخابات آمریکا مولفه ای دیگر را آش��کار 
می سازد که جای تامل دارد. بایدن در حالی سعی 
دارد تا آرای نزدیک به 75 میلیون نفری را به خود 
نسبت دهد که ترکیب آرای داده شده به وی بیانگر 

نکته ای دیگر است. 
بر اس��اس نظرسنجی ها اکثر کس��انی که به بایدن 
رای داده اند از اقلیت های رنگین پوست و مهاجرین 
بوده اند. نگاهی به سیاس��ت های بای��دن در دوران 
حضورش در سمت معاون رئیس جمهور در دوران 
اوباما نش��ان می دهد که وی کارنامه موفقی درباره 
رنگین پوس��تان و مهاجرین نداش��ته و بیش از هر 

دوره ای حقوق این افراد نقض شده است.
 حال این س��وال مطرح است که  باید این اوصاف، 
چگون��ه ای��ن افراد ب��ه وی رای داده اند؟ پاس��خ را 
می ت��وان در کارنامه مع��اون وی یعنی خانم کامال 
هریس جس��تجو کرد. بر اس��اس کت��اب خاطرات 
هریس،پدر وی اه��ل جامائیکا بوده و مادرش اهل 
هندوس��تان. به عبارتی هری��س در کنار آنکه آرای 
زنان را با خود داشته، به عنوان فردی سیاه پوست 
نیز توانسته آرای رنگین پوستان و آفریقایی تبارها 
را به دس��ت آورد و هندی ب��ودن مادرش نیز آرای 
ش��رق آسیا را برای وی می توانسته به همراه داشته 
باش��د. مولفه های وی بر آرای آمریکایی تبارها نیز 
بی تاثیر نبوده اس��ت. بر این اس��اس می توان گفت 
که بخش قابل توجه��ی از آرای بایدن نه به خاطر 
ش��خصیت و کارکرد صلح آمیز و بش��ر دوست وی 
بلک��ه به دلیل حض��ور فردی به ن��ام کامال هریس 
با ویژگی های خاص بوده اس��ت ک��ه تاثیرات قابل 
توجه��ی در آرای بایدن داش��ته و حت��ی نبود وی 

می توانست به شکست بایدن منجر شود. 

یادداشت

گزارش

آمریکا در حالی سعی دارد تا همچنان خود 
را محور دموکراس��ی و حقوق بش��ر معرفی 
نماید که ه��ر روز ابعاد جدیدی از الیه های 
واقعی این دموکراس��ی آش��کار می شود که 
در جدیدترین مورد دو جوان س��یاه پوست 
به دس��ت پلیس به قتل رس��یدند در حالی 
که همچنان جنگ پس��ا انتخاباتی نیز میان 

مدعیان پیروزی در انتخابات ادامه دارد.
حقوق بش��ر و دموکراسی  آمریکایی واژه ای 
اس��ت که سالهاس��ت در ادبیات سیاسی و 
حقوق��ی جهان خ��ود نمایی م��ی کند اما 
گویی ای��ن ادبیات اکنون به س��بک جدید 
که برگرفته از الیه های واقعی آن اس��ت در 
حال ظهور اس��ت. در ادامه مس��ئله کشتار 
س��یاه پوس��تان یک مأمور پلی��س آمریکا 
دو نوجوان سیاهپوس��ت را که مشکوک به 
س��رقت یک خودرو بودند با شلیک نزدیک 
به ده گلوله به قتل رس��اند. انتشار جنایتی 
دیگ��ر از پلیس آمریکا علیه سیاهپوس��تان 
این کشور در حالی صورت می گیرد که طی 
چند م��اه اخیر و درپی قتل »جورج فلوید« 
ش��هروند سیاهپوست غیرمس��لح آمریکایی 
توس��ط پلیس شهر مینیاپولیس، این کشور 
به صحنه اعتراضات گسترده ضدنژادپرستی 
تبدیل شده اس��ت. در این میان گروهی از 
مردم شهر ش��یکاگوی آمریکا علیه اقدامات 
غیر قانونی مأموران پلیس این ش��هر که در 
جری��ان اعتراضات ضد نژادپرس��تی مرتکب 
شدند شکایت کرده اند.این شکایت نامه ۲۰۰ 
صفحه ای ک��ه روزنامه »ش��یکاگو تریبون« 
آن را افش��ا ک��رده، اداره پلیس ش��یکاگو و 

دیگر نهاد های این ش��هر را به اس��تفاده از 
»روش های وحشیانه، خشن و خالف قانون 
اساس��ی که به وضوح برای آسیب رساندن، 
ساکت کردن و ترساندن معترضان و شاکیان 
ب��ه کار رفته« متهم کرده اس��ت.در همین 
حال وزارت دادگس��تری آمریکا حکم اعدام 
»اُرالندو هال« را که به تجاوز و قتل محکوم 

شده بود، با تزریق کشنده اجرا کرد.
اما در حوزه انتخاباتی آمریکا خبر می رس��د 
ک��ه نتایج جدیدترین نظرس��نجی ها حاکی 
از آن اس��ت که آمریکایی ها بیش��تر از آنکه 
از پی��روزی بای��دن در انتخابات خوش��حال 
باشند، از شکست ترامپ خوشحال و راضی 

هستند.
 طبق نتایج نظرسنجی مؤسسه »مانموث« 

)Monmouth( ، آمریکایی ه��ا بی��ش از 
آنکه از پیروزی »جو بایدن« نامزد دموکرات 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری س��وم نوامبر 
۲۰۲۰ )۱۳ آبان( آمریکا خوش��حال باشند، 
از شکس��ت »دونالد ترام��پ« رئیس جمهور 
بررس��ی همچنین  آمریکا خوش��حالند.این 
نش��ان می دهد که 7۳ درصد از آنهایی که 
به بایدن رأی داده بودند، از شکست ترامپ 

بیش از پیروزی بایدن خوشحال بودند.
در ای��ن می��ان در چارچوب جل��ب رضایت 
مردم��ی، رئیس جمه��ور آمریکا با انتش��ار 
پیام های��ی در توئیتر مدعی ش��ده دارو های 
کرونا در حال حاضر در دس��ترس مردم این 
کش��ور قرار دارند و واکسن این ویروس نیز 

خواهد آمد.

از س��وی دیگر وکیل شخصی رئیس جمهور 
آمری��کا در بیانیه ای گفته س��تاد انتخاباتی 
ترام��پ در حال پس گرفتن ش��کایت خود 
ب��ه نتای��ج انتخاب��ات در ایالت میش��یگان 
اس��ت.وکیل رئیس جمهور آمریکا در ادامه 
ت��الش ب��رای اثب��ات تقل��ب در انتخابات 
آمریکا مدعی ش��د، صاحبان شرکت تأمین 
کننده دس��تگاه های انتخاباتی، متحد دولت 
ونزوئال هستند. در مقابل بایدن نامزد حزب 
دموک��رات در انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری 
آمری��کا ک��ه نتای��ج غیررس��می از پیروزی 
او در ای��ن رقاب��ت حکای��ت دارن��د بامداد 
جمع��ه از رفت��ار رقیب انتخابات��ی اش بابت 
نپذیرفت��ن نتیجه انتخاب��ات انتقاد کرد. در 
این می��ان ترامپ رئیس جمه��ور آمریکا در 
ادامه ادعاهای خود درب��اره نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور گفت که اسامی 
۲۰۰۰۰ فرد فوت ش��ده در فهرست افرادی 
بوده ک��ه در ایالت پنس��یلوانیا ب��رای رأی 
دادن ثبت نام ک��رده بودند.پیش از این یک 
رس��انه آمریکایی گزارش داده بود مقام های 
ایال��ت »جورجیا« پس از بازش��ماری آرای 
این ایال��ت متوجه ش��ده اند بیش از ۲۶۰۰ 
رأی در شهرس��تان »فلوی��د« در این ایالت 
شمرده نشده اند.پایگاه خبری AJC گزارش 
داد به حس��اب آوردن این آرا می توانس��ت 
اندکی اختالف »دونالد ترامپ« با »رقیبش 
جو بای��دن« در این ایال��ت را کاهش دهد. 
طبق برآورد س��ی ان ان جو بایدن با اختالف 
حدود ۱۴۰۰۰ رأی در این ایالت، ترامپ را 

شکست داد.

 جنایت جنگی 
استرالیا در 
افغانستان 

در پی افش��ای گزارش تکان دهنده 
جنای��ت نیروه��ای اس��ترالیایی در 
مس��تقل  کمیس��یون  افغانس��تان، 
حقوق بش��ر این کش��ور اعالم کرد 
دولت اس��ترالیا باید به خواسته های 
قربانیان افغان ب��رای حقیقت یابی و 
عدال��ت گوش دهد و حق��وق آنها را 

تامین کند.
 کمیس��یون مس��تقل حقوق بش��ر 
افغانس��تان در واکن��ش ب��ه گزارش 
تحقیقی بازرس کل نیروهای دفاعی 
استرالیا اعالم کرد که جنایت جنگی 
افغانستان  در  اس��ترالیایی  نیروهای 
باید پیگیری و حق��وق قربانیان این 

جنایت تامین شود.
این کمیس��یون در بیانیه ای تصریح 
ک��رد، گزارش تحقیق��ی بازرس کل 
نی��روی دفاع��ی اس��ترالیا در مورد 
افغانس��تان به وضوح نش��ان می دهد 
که نیروهای استرالیایی در افغانستان 
دس��ت به اقدامات »خش��ونت بار« و 
»غیرانسانی« در کش��تار بی رحمانه  
غیرنظامی��ان افغان از جمله کودکان 
زده اند.بر اساس این گزارش، نیروهای 
استرالیایی در مدت زمان حضور خود 
در افغانستان، ۳۹ غیرنظامی افغان را 

کشته و دو تن دیگر را مورد خشونت 
ق��رار داده اند.ب��ه گفته کمیس��یون 
مستقل حقوق بشر افغانستان، دولت 
استرالیا باید به خواسته های قربانیان 
افغان ب��رای حقیقت یاب��ی و عدالت 
گوش دهد و از این رو، دفتر بررسی 
ویژه باید همه امکان��ات را به منظور 
کار مس��تقیم با قربانیان تامین کند.
رئی��س نیروه��ای دفاعی اس��ترالیا 
گزارش��ی از جنای��ات نظامیان این 
کش��ور در افغانس��تان مبنی بر قتل 
غیرقانون��ی ۳۹ غیرنظام��ی افغان را 
مورد تأیید ق��رار داد. ژنرال »آنگس 
دفاعی  نیروه��ای  رئی��س  کمپبل« 
استرالیا در یک کنفرانس مطبوعاتی 
ضم��ن تأیی��د گزارش های��ی درباره 
نق��ش نظامی��ان کش��ورش در قتل 
غیرنظامیان افغ��ان گفت: »صادقانه 
و کاماًل« از مردم افغانس��تان بخاطر 
رفتارهای��ی ک��ه در گ��زارش به آن 
اش��اره ش��ده، عذرخواه��ی می کند.

وی س��پس ادامه داد: »این مس��ئله 
زندگی خانواده ها و جوامع افغانستان 
را نابود کرده اس��ت و موجب درد و 
رنج بی اندازه آنها ش��ده است«. الزم 
به ذکر اس��ت استرالیا در کنار کانادا 
از جمله کش��ورهایی هس��تند که با 
ادعای حقوق بش��ر در سازمان های 
بین الملل��ی علیه کش��ورها اقدام به 
پرونده سازی حقوق بشری می کنند 
در حال��ی که خود در کش��تار مردم 

افغانستان نقش دارند. 

آل خلیفه و بن زاید به نیابت از 
سعودی علیه فلسطین و جهان اسالم 

توطئه می کنند 

بحرین و امارات در 
کورس خیانت 

سفر پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا به سرزمین های 
اشغالی و دیدار وی از جوالن اشغالی در حالی ابعاد 
جدیدی از طراحی آمریکا علیه فلسطین و منطقه 
را به همراه داش��ته که سران امارات و بحرین برای 
خیانت به جهان اس��الم و همراه��ی با طراح های 
آمری��کا رقابتی همه جانب��ه را در پیش گرفته اند.  
همزمان با تش��دید اش��غالگری صهیونیس��ت ها و 
در حالی که جهان اس��الم و فلس��طینی ها بر لزوم 
مقاوم��ت تاکید دارند، در چارچوب روند س��ازش، 
یک مسؤول ارشد در وزارت خارجه بحرین گفت، 
در نشست سه جانبه امارات، اردن و بحرین مسأله 
میزبانی منامه از نشس��تی فلسطینی-اسرائیلی و 
میانجی گ��ری منامه در این خصوص مطرح ش��ده 
اس��ت. همزمان با این اقدامات که با سفر مقامات 
ارشد بحرین به س��رزمین های اشغالی همراه بوده 
است، منابع صهیونیستی گزارش دادند که مقام های 
رس��می اماراتی برای خرید امالکی گران قیمت در 
تل آویو به منظور افتتاح سفارت و خرید محل اقامت 
برای هیأت های دیپلماتیک این کشور با چند بنگاه 
امالک صهیونیستی تماس برقرار کرده اند. خیانت 
بحرین و امارات به نیابت از سعودی در حالی صرت 
می گیرد که وزارت اطالع رس��انی فلس��طین خبر 
داد ک��ه از زمان آغاز انتفاض��ه االقصی تا به امروز، 
بیش از س��ه هزار کودک فلس��طینی به ش��هادت 

رسیدند و بیش از ده ها هزار نفر نیز زخمی شدند.
یک نهاد غیردولتی فلس��طینی اع��الم کرد، رژیم 
صهیونیس��تی از ابتدای سال ۲۰۲۰ تا کنون بیش 
از ۴۰۰ کودک فلس��طینی را بازداشت کرده است.

در ای��ن میان تح��ت حمایت ارتج��اع عربی، وزیر 
امور خارجه آمریکا که وارد س��رزمین های اشغالی 
فلسطین شده، در اقدامی غیرقانونی از یک شهرک 
صهیونیست نش��ین به نام »پس��اگوت« در نزدیک 
»البیره« واقع در کرانه باختری بازدید کرد. وزارت 
خارجه س��وریه در بیانیه ای اقدام غیرقانونی وزیر 
خارجه آمریکا در ورود به جوالن اش��غالی سوریه 
را شدیداً محکوم کرد. مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد نیز با تصویب قطعنامه ای بر حق حاکمیت 
س��وریه بر جوالن اشغالی تأکید کرد.خیانت عربی 
به فلس��طین در حالی است که سران صهیونیست 
در داخ��ل این رژیم نیز جایگاه��ی ندارند چنانکه 
معترضان علیه نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی در 
جریان تظاهرات در تل آوی��و، او را به یک بیماری 
ویروس��ی در فلسطینی اش��غالی تشبیه کردند که 

باید ریشه کن شود.
در همین حال امارات، بحرین و رژیم صهیونیستی 
در تالش هس��تند کش��ورهای دنی��ا را قانع کنند 
که حزب اهلل لبنان را س��ازمان تروریس��تی اعالم 
کنند.»یهوشوا زرقا« مدیر امور استراتژیک وزارت 
خارجه رژیم صهیونیس��تی از توطئ��ه جدید این 
رژیم به همراه کش��ورهای ام��ارات و بحرین علیه 

حزب اهلل لبنان خبر داد.
همچنی��ن روزنام��ه لبنان��ی االخب��ار به تش��ریح 
بازداش��ت ها و س��ختگیری های اعمال شده علیه 
لبنانی ها در امارات پرداخت و نوشت، این رویکرد 
ابوظب��ی مبتنی ب��ر هماهنگی امنیتی با دش��من 

اسرائیلی است. 

آمریکا قاتل 13 هزار غیر نظامی
 عراقی و سوری 

مؤسسه »ایروارز« در گزارشی اعالم کرد که بیش  از ۱۳ هزار 
غیرنظامی در ش��ش سال گذشته و از سال ۲۰۱۴ تاکنون در 
حمالت ائتالف تحت رهبری ایاالت متحده در عراق و سوریه 
کشته ش��ده اند.   برای اولین بار از زمان آغاز حمالت ائتالف 
بین المللی تحت رهبری آمریکا به س��وریه و عراق در س��ال 
۲۰۱۴ به بهانه مقابله با داعش، ارتش ائتالف گزارشی از تقریباً 
تمامی موارد تأیید شده از آسیب ها و تلفات غیرنظامیان در دو 
کشور مذکور منتشر کرده است.بنا بر داده های ارائه شده که 

مؤسسه ایروارز به آن دست یافته است، مجموع غیرنظامیانی 
که در حمالت نیروهای ائتالف در این ش��ش سال در عراق و 
سوریه جان خود را از دست داده اند، از رقم هشت هزار و ۳۱۰ 

نفر به ۱۳ هزار و ۱۸7 نفر رسیده است.
»مایلس کاگینز« سخنگوی سابق ائتالف تحت رهبری آمریکا 
علی��ه داعش به ایروارز گفت که دلیل مهم انتش��ار این آمار، 
شفاف سازی بوده است و این آمار در حقیقت مواردی هستند 

که مورد تأیید قرار گرفته اند.
ای��االت متحده و همپیمانان آن از ۶۸ کش��ور دائماً به هدف 
گرفتن و کشتن غیرنظامیان در عراق و سوریه متهم هستند.
ائتالف تحت رهبری آمریکا در عراق و س��وریه سال گذشته 

میالدی گزارش��ی را منتش��ر کرد که در آن اعتراف کرد که 
بی��ش از یکه��زار و ۳۰۰ غیرنظام��ی را در ۳۴ ه��زار و 5۱۴ 
حمل��ه بین آگوس��ت ۲۰۱۴ تا پایان م��ی ۲۰۱۹ در عراق و 
سوریه کشته است.در همین حال در ادامه مخالفت با حضور 
نیروهای آمریکایی در عراق، ش��یخ قی��س الخزعلی دبیرکل 
عصائ��ب اهل الح��ق عراق، با تأکید بر دولت س��ازی در عراق 
برای تحقق ثبات در این کش��ور، از س��الح مقاومت در عراق 
دفاع ک��رد و گفت که آتش بس با آمریکا پایان یافته اس��ت. 
اخیرا اسنادی منتشر شده است که نشان می دهد ابو ابراهیم 
القرشی سرکرده جدید داعش، قبال با عناصر اطالعاتی آمریکا 

همکاری داشته است.

سفر به جوالن و پیام های آن 

آمری��کا در حالی این روزها با چالش��ی به نام بحران 
پس��ا انتخابات مواجه اس��ت که از یک طرف برگرفته 
از ع��دم ش��فافیت در نحوه برگزاری انتخابات اس��ت 
که بی اعتمادی مردم این کش��ور به دموکراس��ی را 
به همراه داش��ته و از طرف دیگر عدم پذیرش نتایج 
از س��وی ترامپ اس��ت که پیروزی ادعای��ی بایدن را 
نمی پذی��رد. در این میان در اقدامی قابل تامل مایک 
پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنج ش��نبه در اقدامی 
بی سابقه از شهرک صهیونیستی »بساغوت« واقع در 
کرانه باخت��ری بازدید کرد و از آنجا عازم بلندی های 

جوالن اشغالی سوریه شد.
 این اقدام از س��وی پومپئو در حال��ی صورت گرفته 
اس��ت که در باب آن چند نکته قابل توجه اس��ت. در 
ب��اب اهداف و چرایی این اق��دام می توان آن را ادامه 
تعهدات مقامات آمریکایی در قبال رژیم صهیونیستی 
دانست چنانکه پیش از این نیز روسای جمهور آمریکا 
همین رویه را دنبال کرده و تا روز آخر حضورشان در 
کاخ س��فید به حمایت از این رژیم پرداخته اند. البته 
در ب��اب ترامپ، برخی اهداف ش��خصی را نیز باید به 
این امر افزود چرا که وی از یک سو تالش دارد تا نام 
خود را در تاریخ به عنوان فردی که سنت شکنی های 
بسیاری داشته و حتی گام های بسیاری برای اهداف 
صهیونیس��ت ها برداش��ته ثبت نماید و از سوی دیگر 
ترامپ به دنبال س��رمایه گذاری برای آینده است که 
با محوریت جلب حمایت البی صهیونیس��تی صورت 
می گیرد چنانکه برخی محافل رس��انه ای از بازگشت 
ترامپ به عرصه انتخابات در سال ۲۰۲۴خبر داده اند. 
در کن��ار این مباحث اق��دام پومپئو یک نکته کلیدی 
دارد و آن تقارن این رفتار با حضور هیات بحرینی در 

سرزمینی های اشغالی است. 
در ای��ن می��ان کش��ورهای عربی همچ��ون امارات و 
عربستان از این اقدام بحرین حمایت کرده و خواستار 
ورود فلس��طینی ها به روند سازش ش��ده اند. سکوت 
کشورهای عربی و همراهی آنان با اقدام پومپئو مبنی 
بر حضور در شهرک های غیر قانونی در کرانه باختری 
و دیدارش از جوالن اش��غالی ای��ن پیام را دارد که از 
یک س��و آنها مخالفتی با اشغال این اراضی نداشته و 
از س��وی دیگر حمایتی از فلسطین نخواهند داشت و 
فلسطینی ها برای ادامه حیات گزینه ای جز رویکرد به 

روت سازش ندارند.
در اصل س��فر پومپئو را می توان پی��ام دیگر خیانت 
ارتجاع عربی به ملت فلسطین، جهان اسالم ، منطقه 
و جهان عرب دانس��ت ک��ه در چارچوب طرح معامله 
قرن صورت گرفته است. رویکردی که بار دیگر نشان 
می دهد که ملت فلس��طین ب��رای احقاق حقوق خود 
یک گزینه بیش��تر ندارد و آن رویک��رد به مقاومت و 
انتفاضه اس��ت که در نهایت تحقق بخش حقوق آنها 
مبنی بر تشکیل کشور مستقل فلسطینی به پایتختی 

قدس شریف خواهد بود. 

توجیه فرانسه برای دخالت در آفریقا 
در ادام��ه توجیه��ات فرانس��ه برای دخال��ت در امور 
کش��ورهای آفریقاییف رئیس جمهور فرانس��ه گفت، 
روس��یه و ترکی��ه در ح��ال برانگیختن خش��م پس��ا 

استعماری در میان کشورهای آفریقایی هستند.
 »امانوئ��ل ماکرون« رئیس جمهور فرانس��ه، ترکیه و 
روس��یه را به برانگیختن احساسات ضد فرانسوی در 
کشورهای آفریقایی متهم کرد.به نوشته »خبرگزاری 
فرانسه«، ماکرون در مصاحبه ای که روز جمعه منتشر 
شد گفت: »نباید درخصوص این مسئله ساده انگارانه 
برخ��ورد کنیم. خیل��ی از افرادی که در رس��انه های 
فرانس��وی  زبان حضور دارند، صحبت می کنندو فیلم 
می سازند، از سوی ترکیه و روسیه تأمین می شوند«.

رئیس جمهور فرانس��ه افزود، مس��کو و آنکارا »بازی 
برانگیخت��ن خش��م پس��ا اس��تعماری در آفریقا« را 
علی��ه پاریس به راه انداخته اند.ماه گذش��ته، انتش��ار 
کاریکاتوری موهن در یک نش��ریه فرانس��وی خشم 
جوامع اس��المی را برانگیخت. این خش��م با سخنان 
ماکرون ک��ه به حمایت از این اق��دام به بهانه آزادی 
عقی��ده پرداخت��ه بود، دو چن��دان ش��ده و مقامات 
بسیاری از کش��ورها از جمله »رجب طیب اردوغان« 
رئیس جمه��ور ترکیه و »عمران خان« نخس��ت وزیر 
پاکس��تان، موض��ع رئیس جمهور فرانس��ه را محکوم 

کردند.
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قاسم  غفوری

مهسا شاه محمدی 

انتقاد چین از دروغ پردازی های آمریکا
س��خنگوی وزارت خارج��ه چین با اش��اره به دروغ پ��ردازی های مکرر 
مقام��ات وزارت خارجه آمریکا اعالم ک��رد که این دروغ ها در نهایت به 
زباله دان تاریخ انداخته خواهد شد.دفتر سیاست گذاری وزارت خارجه 
آمریکا چندی پیش سندی تحت عنوان »عناصر عمده چالش چین« را 
منتشر کرده و در آن بر انجام ۱۰ وظیفه آمریکا برای مقابله با رستاخیز 
چین تاکید ش��ده اس��ت. »جائو لی جیان« افزود: این سند نمونه دیگری از 
مجموعه دروغ های مقامات وزارت خارجه آمریکا علیه چین است و چین هراسی، 
اضطراب و روان ناس��الم آن ها را نش��ان داده اس��ت.او گفت: قصد مغرضانه آن ها 
برای ازس��رگیری دوباره جنگ س��رد مورد مخالفت مردم چین و صلح دوس��تان 
جهان اس��ت و با شکس��ت رو به رو خواهد ش��د و در نهایت به زبال��ه دان تاریخ 

انداخته خواهد شد.

افزایش بودجه نظامی انگلیس 
»بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس گفت، با توجه به اوضاع بین المللی، 
بودجه ارتش انگلیس ظرف چهار سال، ۲۲ میلیارد دالر افزایش خواهد 
یافت.جانس��ون در جلس��ه ای ویدئویی با پارلم��ان انگلیس گفت:  »این 
تصمی��م را در اوج بحبوحه همه گیری جهان��ی ]کرونا[گرفتم، زیرا دفاع 
از کش��ور در اولویت اس��ت«. وی افزود: »اوضاع بین المللی خطرناک تر و 
بش��دت رقابتی تر از هر زمانی پس از جنگ سرد است و بریتانیا باید با تاریخ 
روراس��ت باش��د در کنار متحدان خود بایستیم. به این منظور به تقویت توان خود در 
همه عرصه ها نیاز خواهیم داشت«.این اقدام دولت انگلیس در حالی انجام می شود که 
نقش انگلیس در مناسبات جهانی، بشدت کمرنگ شده است و اکنون به دنبال تقویت 
این نقش است. جانسون قصد دارد در ارتش انگلیس از سازمانی جدید با محور هوش 

مصنوعی، نیروی سایبری ملی و فرماندهی فضایی این کشور رونمایی کند.

پیام بشار اسد به میشل عون
رئیس جمهور س��وریه در پیامی به همتای لبنانی خود به مناسبت عید 
اس��تقالل این کش��ور اعالم کرد، ه��دف تالش های خبیثانه اس��تعمار 
ب��رای مداخله در ام��ور لبنان و س��وریه، بازگرداندن منطق��ه به دوره 
تحت الحمایگی است. »بشار اسد« رئیس جمهور سوریه به مناسبت هفتاد 
و هفتمین عید اس��تقالل لبنان پیامی برای »میشل عون« رئیس جمهور 
این کش��ور فرستاد.اس��د در این پیام ابراز امیدواری کرد که لبنان از ثبات 
و امنیت برخوردار باش��د و به مس��یر خود به سمت پیشرفت و شکوفایی ادامه دهد.
رئیس جمهور سوریه افزود: تالش های خبیثانه استعمار برای مداخله در امور لبنان و 
سوریه به روشنی اهداف آن را برای بازگرداندن منطقه به دوره تحت الحمایگی نشان 
می دهد. لبنان در ۲۲ نوامبر ۱۹۴۳ پس از ۲۳ س��ال از قیمومیت فرانس��ه رها شد و 

این روز، عید استقالل لبنان نامیده می شود و هر سال جشن گرفته می شود.

ابعاد واقعی دموکراسی به سبک آمریکایی هر روز نمایان تر می شود 

از قتل جوانان به دست پلیس تا جنگ انتخاباتی 
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