
قطار پر شتاب ژاپن در راه 
نظامی شدن

در حالی س��ران ژاپن سالهاس��ت که ادع��ا دارند به 
دنبال نظامی گری نمی باش��ند اما هر روز ش��واهد 
جدیدی از این نظامی شدن آشکار می شود چنانکه 
یک روزنام��ه ژاپنی اعالم کرد ک��ه دولت توکیو به 
دنبال ساخت موشک هایی است که به موشک های 
زمینی تام هاوک شباهت داشته و بُرد آنها به دو هزار 
کیلومتر می رسد. روزنامه »سانکی شیمبون« ژاپن از 
طرح این کشور برای س��اخت موشک های دوربردی 
خب��ر داد که به موش��ک های »تام هاوک« ش��باهت 
دارند.به نوش��ته این روزنامه، بُرد موشک های جدید 
ژاپن حدود دو هزار کیلومتر )یک هزار و ۲۰۰ مایل( 
برآورد می ش��ود و توانایی هدف قرار دادن مناطقی از 
چین یا کره ش��مالی را دارند.این موشک ها با موشک 
زمینی تامهاوک مقایسه می شوند که بردی معادل دو 
ه��زار و ۴۰۰ کیلومتر )یک ه��زار و ۵۰۰ مایل( دارد.
براس��اس قانون اساس��ی ژاپن، اس��تفاده خصمانه از 
نیروی نظامی ممنوع است و درحال حاضر هیچ یک 
از رزم ناوهای این کشور موشک هایی که قابلیت حمله 
به اهداف روی زمین را داشته باشند، حمل نمی کند.با 
این حال، دولت توکیو در سال های اخیر در همراهی 
با سیاست چرخش به ایندوپاسیفیک آمریکا، به دنبال 
تصویب قوانینی اس��ت که با ات��کا به آنها می تواند در 
صورت تهدید منافع ملی خود و یا یکی از متحدانش 
)به طور خاص واش��نگتن(، قوای نظامی خود را برای 
نخس��تین بار پ��س از خاتمه جنگ جهان��ی دوم، به 

شرکت در جنگ های برون مرزی وادار کند.

نیمچه گزارش

گزارش
در واکن��ش ب��ه سازش��کاری برخ��ی کش��ورهای عربی و 
حمایت های غرب از اش��غالگری صهیونیست ها، سخنگوی 
گردانه��ای ق��دس از آغ��از رزمای��ش مش��ترک گروه های 
فلس��طینی در غزه خبر داد و آن��را نمایش اتحاد گروه های 
فلس��طینی دانست و بر قدرت مقاومت و آمادگی آنها برای 

ورود به هر نبردی با صهیونیست ها تاکید کرد.
فلس��طینی ها که دریافته اند نه ارتجاع عربی، نه وعده های 
غرب و نه س��ازمان ملل هیچ کدام تالش��ی ب��رای احقاق 
حق��وق آنها نخواهند کرد رویکرد به مقاومت سراس��ری را 
در پیش گرفته وبا الگوی مقاومت برای احقاق حقوقش��ان 
به پا خواس��ته اند. در این راس��تا وحدت سراسری به اصل 
اول آنها مبدل ش��ده است چنانکه مانور مشترک گروه های 
فلس��طینی در غزه ب��ا عنوان »الرکن الش��دید« )تکیه گاه 
محکم( با پیام س��خنگوی گردانهای قدس ش��اخه نظامی 

جنبش جهاد اسالمی فلسطین آغاز شد.
شلیک موشک به طرف دریا، پیاده شدن نیروی دریایی در 
ساحل غزه، گلوله باران خودروهای دشمن فرضی در غرب 
رفح مهمترین بخشهای این رزمایش است که امروز عصر به 
پایان خواهد رسید.»ابوحمزه« سخنگوی گردانهای قدس با 
اعالم ش��روع این رزمایش اعالم کرد: مقاومت فلسطین بر 
س��رعهد و وفای خود در ادامه مس��یر جهاد است. مقاومت 

سوپاپ امنیت برای حفظ آرمان فلسطین است.
وی افزود: آغ��از مانور الرکن الش��دید)تکیه گاه محکم( را 
تحت فرماندهی گروه های مشترک مقاومت اعالم می کنیم. 
این رزمای��ش دفاعی و تاکیدی بر آمادگ��ی مقاومت برای 
دفاع از ملت ماست. سالح ما موجود و تصمیم ما یکپارچه 
برای رویارویی به منظور دفاع از ملتمان است.ابوحمزه بیان 
کرد: مانور مش��ترک به وضوح اتحاد ما را نش��ان می دهد. 
مقاوم��ت امروز قوی و با صالبت تر و قدرتمندتر از هر زمان 
دیگ��ری برای مقابله با دش��من و بازدارندگ��ی در برابر آن 
اس��ت.این در حالی اس��ت که »محمود الزهار« از رهبران 

ارش��د حم��اس از بازدارندگی که موش��ک کورنت در برابر 
رژیم صهیونیس��تی ایجاد کرده است، سخن گفته بود.اتاق 
عملی��ات مش��ترک گروه های مقاومت فلس��طین اخیرا در 
بیانی��ه ای از آمادگی ش��اخه های نظامی گروه های مقاومت 

برای برگزاری اولین مانور نظامی مشترک در غزه خبر داده 
بود.اتاق عملیات مش��ترک گروه های مقاومت فلسطین  با 
صدور بیانیه  ای تاکید کرد: به یاری خداوند بر سر عهدمان 
با ش��هدا و اسیران مان برای ادامه مبارزه در مسیر مقاومت 

و جهاد هس��تیم. اق��دام نظامی و جهادی مش��ترک برای 
رزمندگان و مبارزان فلس��طینی موضوع جدیدی نیست. با 
یاری خداوند مانور تکیه گاه محکم را با مشارکت رزمندگان 
و مبارزان م��ان در همه ردهای نظام��ی با مهمات جنگی و 
با تنوع در س��ناریوها در غزه اجرا می کنیم.در این میان در 
ادام��ه رویکرد مردمی به مقاوم��ت هماهنگ کننده کنگره 
ملی اسالمی مغرب، از درخواس��ت بازنگری در تصمیمات 
دولت رباط برای عادی سازی سیاسی، دیپلماسی، اقتصادی 
و گردش��گری با رژیم صهیونیستی خبر داد.خیر دیگر آنکه  
رس��انه های صهیونیس��تی از به صدا درآم��دن صدای آژیر 
حمله موش��کی در ش��هرک های صهیونیست نشین نزدیک 
نوار غزه خبر دادند. ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعالم کرد 
که یک پهپاد این رژیم در ش��مال فلسطین اشغالی سقوط 
کرده است. در این میان فرمانده سابق دانشکده های نظامی 
ارتش رژیم صهیونیستی، چالش های پیش روی تل آویو در 
جنگ آتی با جنبش حزب اهلل لبنان را برش��مرد. »گرشون 
هکوکین« فرمانده س��ابق دانشکده های نظامی ارتش رژیم 
صهیونیستی ضمن بیان چالش های پیش روی ارتش رژیم 
صهیونیس��تی در جنگ آت��ی با جنبش ح��زب اهلل لبنان، 
از ارت��ش این رژیم خواس��ت ک��ه راهبرد جدی��دی برای 
تقابل های آت��ی اتخاذ کند. خبر دیگ��ر آنکه عضو اتحادیه 
جهانی علمای مس��لمین بیان کرد که عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیستی، ارزش��های انسانی را تهدید می کند.

ش��یخ »ونیس المبروک« عضو دبیرخان��ه اتحادیه جهانی 
علمای مسلمین اعالم کرد که در روند عادی سازی روابط، 
با یک دولت اش��غالگر که به دنبال اجرای پروژه های خود 
در منطقه اس��ت بدون توافق بر س��ر حقوق ملت فلسطین 
رو به رو هس��تیم.المبروک ادامه داد: یک اش��تباه شایع در 
خصوص عادی س��ازی روابط وجود دارد و آن اینکه، عادی 
سازی روابط بر اساس یک سیاست مشروع و نوعی صلح یا 

مذاکره و آتش بس صورت می گیرد.

فلسطین دیروز شاهد رویدادی بود که تاکنون کمتر مشابه 
آن مشاهده شده بود و آن برگزاری رزمایش مشترک میان 
1۲ گروه فلسطینی است. اتاق عملیات مشترک گروه های 
مقاومت فلس��طین اعالم کرده است که همچنان مقاومت 
تم��ام گروه های فلس��طینی به مثابه س��وپاپ اطمینان و 
ضامنی حقیقی برای تحقق اهداف مردم فلس��طین است. 
ای��ن رزمایش ب��ا عنوان تکیه گاه محک��م در حالی برگزار 
ش��ده اس��ت که تاکنون گروه های فلس��طینی به صورت 

انف��رادی و یا در نهایت چند گروه محدود رزمایش برگزار 
می کردند و این نخستین رزمایش مشترک 1۲ گروه مهم 
فلسطینی است که می تواند سرآغازی باشد برای عملیات 
مشترک همه این گروه ها. حال این سوال مطرح است که 
چرا این رزمایش برگزار می شود و چه پیام هایی به همراه 
دارد؟ نگاه��ی به تحوالت ماه های اخیر فلس��طین نش��ان 
می دهد که از یک س��و رژیم صهیونیستی به اشغال کرانه 
باختری و قدس ادامه می دهد و در عین حال حمالت آن 
به غزه شدت گرفته و حتی به بمباران بیمارستان کودکان 
می پ��ردازد. در حوزه عربی نیز، به رغم ادعاهای مطرح در 
باب حمایت از فلسطین بس��یاری از کشورهای تاثیرگذار 
عربی همچون بحرین، امارات، س��ودان ، مغرب و سعودی 
به س��ازش با رژیم صهیونیستی پرداخته و به دنبال سوق 

دادن سایر کش��ورهای عربی به این روند هستند. اتحادیه 
عرب نیز چنانکه عمر و موس��ی دبیر کل پیشین اتحادیه 
عنوان کرده توان حمایت از فلس��طین را ندارد. در همین 
حال ترکیه نیز که مدعی حمایت از فلس��طین بوده اخیرا 
از آمادگی برای س��ازش با صهیونیست ها خبر داده است. 
در حوزه جهانی نیز که س��ازمان ملل همچنان همان روند 
س��کوت و ابراز تاس��ف را ادامه می دهد و عمال امیدی به 
حمایت آن از فلسطین وجود ندارد. آمریکا نیز چه با ترامپ 
و چه با بایدن بر اصل حمایت از صهیونیست ها تاکید کرده 
و اروپا نیز در همین مس��یر حرکت می کند و عملکردهای 
روسیه نیز نمی تواند تاثیری در حمایت از فلسطین داشته 
باش��د. در این شرایط برای فلسطینی ها یک گزینه بیشتر 
باقی نمی ماند و آن رویکرد به مقاومت مس��لحانه اس��ت. 

فلس��طینی ها دریافته اند که تنها حامی آنها مقاومت است 
که در قالب وحدت داخل��ی و همراهی با مقاومت منطقه 
محقق خواهد ش��د. بر این اساس این رزمایش را می توان 
سرآغازی مهم برای عملیاتی کردن توافقات سیاسی اخیر 
مبنی بر وحدت گروه های فلسطینی دانست که پیام عدم 
رویکرد به س��ازش، تسلم نش��دن در برابر سازس عربی با 
صهیونیس��ت ها، دل نیس��تن به وعده های س��ازمان ملل و 
کش��ورهای غربی و رویکرد همه جانبه مقاومت را با خود 
ب��ه هم��راه دارد. گروه های فلس��طینی با ای��ن رویکرد به 
دنبال ایجاد موازنه وحش��ت هستند تا در قالب آن بتوانند 
گام هایی عملی برای احقاق حقوق ملت فلس��طین بردارند 
چرا که تجربه نش��ان داده مقاومت تنها گزینه است و جز 

آن هیچ راهی وجود ندارد. 

یادداشت

پیام های رزمایش وحدت 

تظاهرات بحرینی ها برای آزادی شیخ علی سلمان
به رغم س��رکوب گری های گسترده آل خلیفه، مردم بحرین در ششمین 
سال بازداش��ت شیخ علی س��لمان دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین که 
بزرگتری��ن حزب مخالف رژیم آل خلیفه اس��ت، تظاهرات گس��ترده ای 
در مناطق مختلف این کش��ور برگزار کردند. ش��رکت کنندگان در این 
تظاهرات خواستار آزادی ش��یخ علی سلمان  شدند. تظاهرات کنندگان 
بحرینی در حالی که تصاویر ش��یخ علی س��لمان را در دس��ت داش��تند، با 
س��ردادن ش��عارهایی علیه رژیم آل خلیفه، خواس��تار آزادی هر چه سریعتر او 
شدند.شیخ علی سلمان در حال سپری کردن حکم حبس ابد به اتهام جاسوسی 
برای قطر است که از سوی مسئوالن قضایی بحرین به وی نسبت داده شد. شیخ 
علی س��لمان در ۲۸ دسامبر ۲۰1۴ پس از انتخاب دوباره برای تصدی دبیرکلی 

جمعیت الوفاق، به مقر وزارت کشور بحرین احضار و بازداشت شد.

مذاکرات آستانه کارایی برای ثبات سوریه را اثبات کرد
سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد که مذاکرات در روند 
آستانه با ش��رکت ایران، روسیه و ترکیه، کارایی خود برای حل مسائل 

سوریه و تامین ثبات این کشور را اثبات کرد.
الوروف در کنفرانس مطبوعاتی مش��ترک ب��ا مولود چاووش اوغلو وزیر 
خارجه ترکیه در ش��هر بندری س��وچی روسیه در ساحل دریای سیاه، با 
اش��اره به گفت و گوی خود با طرف ترکیه ای در مورد مسائل سوریه گفت: 
ما در مورد س��وریه بر پایبندی به ادامه مذاکرات در فرمت آستانه تاکید کردیم.  
وی اف��زود: مذاکرات س��طح عالی تاثیر و کارایی ب��رای بهبودی وضع میدانی در 
س��وریه را نشان داد.  وزیر خارجه روسیه گفت: ما کمک به کمیته قانون اساسی 
س��وریه که نشس��ت پنجم آن در اواخر ماه ژانویه س��ال ۲۰۲1میالدی )بهمن( 

برگزار خواهد شد را ادامه می دهیم.  

آمادگی کلمبیا برای حمالت جدید علیه ونزوئال
رئیس جمهور ونزوئال در سخنانی در جمع نیروهای نظامی این کشور از 
برنام��ه کلمبیا برای انجام حمالتی علیه واحدها و اماکن نظامی ونزوئال 
در روزهای آینده خب��ر داد. »نیکالس مادورو« اعالم کرد کلمبیا برای 
انج��ام حمالتی علیه واحدهای نظامی ونزوئ��ال در روزهای آینده آماده 
می شود.او گفت: مزدوران آموزش دیده تحت حمایت مالی »ایوان دوکه« 
)رئیس جمهور کلمبیا( در حال آماده ش��دن ب��رای انجام حمله در روزهای 
پایانی س��ال ۲۰۲۰ یا اوایل سال ۲۰۲1 هس��تند. به گزارش »آرتی«، او با توجه 
به این تحرکات، دستور اجرای طرحی برای توقف و حفاظت از مکان های نظامی 
این کشور را در عرض ۲۴ ساعت صادر کرد.مادورو همچنین خواستار جمع آوری 
همه اطالعات درباره برنامه های کلمبیا ش��د و درخواس��ت کرد هزاران چش��م و 

گوش از واحدهای نظامی، پادگان ها و کشتی های این کشور محافظت کنند.

 سوریه: سیزده خودروی زرهی آمریکا با حمایت 
دهها نفر از ُکردهای متحد آمریکا، روستای »خراب 
السویفات« در شمال شرق سوریه را محاصره کردند. 
نظامیان تروریست آمریکایی به همراه شبه نظامیان 
ُکرد وابس��ته به خود در گروه موسوم به »نیروهای 
دموکراتیک س��وریه« همچن��ان در حال تعدی به 

ساکنان شرق  شمال شرق سوریه هستند.

 پاکس�تان: »ش��اه محمود قریش��ی« وزیر امور 
خارجه پاکس��تان گفت: پاکستان برای به رسمیت 
شناختن اس��رائیل با هیچ فش��اری مواجه نیست.
وی افزود: موضع پاکس��تان در مورد اسرائیل کاماًل 
ش��فاف و مشخص است و ما نیز به آن کاماًل پایبند 
هس��تیم.به گفته قریش��ی، ما با عربستان سعودی 

روابط عمیق، تاریخی و برادرانه داریم.

 سودانی: همزمان با استقرار نیروهای اتیوپیایی 
در مرز سودان، ارتش سودان نیز از اعزام نیروهایش 
به منطقه مرزی خبر داد.اعزام نیروهای سودانی به 
م��رز اتیوپی احتماال به منظ��ور آمادگی برای آغاز 
درگی��ری در منطقه م��رزی صورت گرفته اس��ت 
ب��ه ویژه اینک��ه در چند روز اخیر ش��مار زیادی از 

نیروهای اتیوپی در مرز مستقر شدند.

 روسیه: سناتور ویکتور بونداِرف گفت این پیمان 
باید با گذش��ت زمان باطل و به سندی به روزتر با 
محتوای مشابه تغییر یابد که منعکس کننده تغییر 
و تحوالت در واقعیت های ژئوپلیتیکی باشد.سناتور 
ویکت��ور بونداِرف اف��زود: پیمان اس��تارت نو اگر با 
پیمان دیگری جایگزین نشود، همچنان تا ۵ فوریه 
۲۰۲1 قابل اجراست و با موافقت دو کشور، حداکثر 

تا سال ۲۰۲۶ قابل تمدید است. 

 لبنان: سمیر جعجع رئیس حزب »القوات اللبنانیه« 
پس از دیدار با سفیر آمریکا در لبنان، مدعی شد که 
راهکار حل بحران لبنان، برگزاری انتخابات زودهنگام 
اس��ت.پایگاه خبری »المرکزیه« گ��زارش داد که در 
این دیدار، رئیس بخش اقتصادی و سیاس��ی سفارت 
آمریکا در لبنان و »الی خوری« مشاور مسائل روابط 
خارجی القوات اللبنانیه حضور داش��ته است. جعجع 
در این دیدار، با سفیر آمریکا آخرین تحوالت سیاسی 

لبنان و منطقه را بررسی کرد.

 آلمان: مس��کو در اقدامی تالفی جویانه، برخی از 
مقامات ارش��د اطالعاتی و امنیتی آلمانی مرتبط با 
وزارت دفاع این کش��ور را در فهرس��ت افرادی قرار 
داد ک��ه اجازه س��فر به روس��یه را ندارند.این اقدام 
مس��کو در ارتب��اط با ادعاهای برلی��ن درباره نقش 
مس��کو در حمالت س��ایبری علی��ه پارلمان فدرال 

آلمان در سال ۲۰1۵ انجام شده است.
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گروههای فلسطینی در نخستین رزمایش مشترک با عنوان 
تکیه گاه محکم تاکید کردند 

براینبردآمادهایم

کرونای انگلیسی، فرانسه را به 
قرنطینه سوم می برد 

امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم زمان با نگرانی در باره افزایش ابتال 
به بیماری کووید -1۹، و در پی ش��یوع کرونای انگلیس��ی در دیدار با شورای 
بهداش��ت این کشور، اعمال دور س��وم محدودیت های قرنطینه را بررسی می 

کند.
پنه��ان کاری دولتمردان انگلیس درباره نوع جدیدی از ویروس کرونا همچنان 
جهان را گرفتار ساخته است چنانکه با وجود کاهش محدودیت های قرنطینه 
دوم در فرانس��ه از 1۵ دسامبر )۲۵ آذر ماه( و آغاز واکسیناسیون سراسری به 
همراه دیگر کش��ورهای اتحادیه اروپا،  میانگین روزانه مبتالیان به پائین تر از 
پنج هزار مورد تعیین ش��ده توسط دولت، کاهش نیافته است.الیویه وران وزیر 
بهداشت فرانسه در گفت و گو با روزنامه ژورنال دو دیمانش؛ دور سوم قرنطینه 
سراس��ری را رد نکرد.مقررات ممنوعیترفت و آمد از ساعت هشت شامگاه تا ۶ 
بامداد در فرانس��ه به شدت اجرا می ش��ود و تنها در آستانه کریسمس استثنا 
بوده اس��ت.  در ای��ن میان دفتر آمار ملی هلند اعالم کرد که به دلیل ش��یوع 
کرونا، شمار مرگ و میر در این کشور به باالترین میزان از زمان جنگ جهانی 
دوم افزایش یافت.کرونای انگلیس��ی در جریان ش��یوع سریع خود، به نوبت در 
حال گسترش در میان کش��ور های جهان است. پس از استرالیا، سوئد، کانادا، 
ژاپ��ن، فنالند، ک��ره جنوبی و هند حاال گزارش ها حاک��ی از ورود این ویروس 
جدید به آفریقای جنوبی است.س��ازمان جهانی بهداشت گزارش داده که طی 
۲۴ س��اعت  آمار تلفات ناش��ی از ویروس کرونا در جه��ان افزایش یافته و در 
مجموع به رقم بیش از 1 میلیون و 7۶۰ مورد رسیده است.این در حالی است 
که این س��ازمان تع��داد مبتالیان به کرونا را در همین ب��ازه زمانی ۴۴1 هزار 
مورد اعالم کرده است. آمار کلی مبتالیان در جهان نیز تاکنون به بیش از 7۹ 
میلیون و ۶7۰ مورد رسیده است.به طور دقیق تر سازمان جهانی بهداشت ۴۴1 
هزار و ۸۶1 مورد مبتال را در جهان به ثبت رس��انده که این میزان، آمار کلی 

مبتالیان را به رقم 7۹ میلیون و ۶7۳ هزار و 7۵۴ مورد رسانده است.
بر اساس همین گزارش ۶ هزار و ۸۰7 نفر در جهان نیز طی همین بازه زمانی 
ج��ان خود را از دس��ت داده اند و رقم کلی تلف��ات را به 1 میلیون و 7۶1 هزار 
و ۳۸1 مورد رس��انده اس��ت. در همین حال بررسی های آماری از آمریکا نشان 
می دهد که شمار مبتالیان به ویروس کرونا در این کشور طی یک روز گذشته 

حدود 1۹۰ هزار نفر افزایش داشته است.

سیاست های ضد چینی ترامپ روی 
میز بایدن 

سیاس��ت های ض��د چینی ترام��پ اکنون روی می��ز بایدن قرار گرفته اس��ت 
چنانکه رئیس جمهور منتخب آمریکا مدعی اس��ت مقابله با هر موضوعی که به 
چین مربوط باش��د ازجمله مس��ائل اقتصادی، در گرو ایجاد ائتالفی متشکل از 

کشورهای همسو و همفکر است.
جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا که بارها از سوی دونالد ترامپ مستأجر 
فعلی کاخ س��فید به همدس��تی با چین متهم شد، مدعی است که قصد ندارد 
ب��ه ای��ن زودی ها به جنگ تج��اری با پکن خاتمه دهد ی��ا تعرفه های گمرکی 
را ک��ه ترامپ علیه چین وضع کرده اس��ت لغو کند.وی حتی مدعی ش��د که 
واش��نگتن برای مقابله با چین به ائتالفی از کش��ورهای همس��و نیازمند است.
بای��دن در ادامه ادعاهای خود افزود: در تالش برای پاس��خگو کردن چین در 
قبال سوء اس��تفاده های تجاری، فناوری و حقوق بش��ری، هنگامی در موقعیت 
برتر قرار می گیریم که ائتالفی از ش��رکا و متحدان همفکر تش��کیل دهیم که 
انگیزه های مشترکی در دفاع از ارزش ها و منافع مان داشته باشند.وی همچنین 
گفت که آمریکا به تنهایی ۲۵ درصد از اقتصاد جهانی را ش��امل می شود حال 
آنکه در همکاری با دیگر ش��رکای دموکراتیک، می توانیم قدرت اهرم اقتصادی 
علی��ه چی��ن را دو برابر کنیم. بای��دن ادامه داد: در ه��ر موضوعی که به چین 
مربوط باشد؛ وقتی با گروهی از ملت ها همکاری کنیم که دید مشترکی نسبت 
ب��ه آینده جهان دارند؛ قوی ت��ر و تاثیرگذارتر خواهیم بود.وی همچنین مدعی 
ش��د که برای مقابله با چالش های امنیتی از س��وی روسیه و چین، آمریکا باید 
اصالحاتی را انجام ده��د که یکی از آنها مدرنیزه کردن اولویت های دفاعی در 

راستای مقابله هرچه بهتر با حمالت آتی است.
در کنار آمریکا، انگلیس نیز تحرکات ضد چینی را تش��دید کرده است چنانکه 
س��فارت پکن در لندن اظهارات وزیر خارجه انگلیس درباره پرونده 1۲ زندانی 
امنیتی هنگ کنگی را رد کرد و خواستار توقف دخالت انگلیس در امور داخلی 
چین ش��د. سفارت چین در انگلیس اظهارات وزیر خارجه انگلیس در خصوص 
پرونده 1۲ س��اکن هنگ کنگی را که به خاطر عب��ور غیرقانونی از مرز محکوم 
ش��ده اند، رد کرد و آن را »تحریف واقعیت« خواند.دومینیک راب وزیر خارجه 
انگلی��س در بیانیه ای اعالم کرد، این کش��ور درب��اره »محاکمه محرمانه« 1۲ 
س��اکن هنگ کنگ در شنژن چین به ش��دت نگران است و از چین می خواهد 

روند محاکمه به صورتی منصفانه و شفاف برگزار شود. 

آمریکا گرفتار نزاع داخی و 
بحران خارجی 

آمریکا این روزها در حالی در عرصه داخلی با بحران های متعدد و نزاع بر س��ر 
قدرت اس��ت که در عرصه جهانی نیز دوران خوشی را سپری نمی کند چنانکه 

کاروان های نظامی این کشور در عراق هر روز هدف قرار می گیرند. 
منابع عراقی گزارش دادند که یک کاروان آمریکا در اس��تان »الدیوانیه« عراق 
هدف گرفته ش��ده اس��ت.کانال تلگرامی »صابرین نی��وز« در این گزارش داد 
که این کاروان در اس��تان الدیوانیه عراق )جنوب( هدف گرفته ش��ده اس��ت. 
البته از عراق خبر می رس��د ک��ه مصطفی الکاظمی نخس��ت وزیر عراق در پی 
اصرار بر اقدام غیرقانونی راه اندازی دانش��گاه آمریکایی بغداد، رئیس س��ازمان 
نظارت و ارزیابی علمی این کش��ور را برکن��ار کرد. اما در عرصه داخلی آمریکا 
رئیس جمه��ور آمریکا ادع��ای تازه ای درباره تقلب در ایالت پنس��یلوانیا مطرح 
ک��رد و گف��ت که این م��ورد موجب می ش��ود آرای این ایالت از آن او باش��د.

ترامپ در توییتر نوشت: »در پنسیلوانیا ۲۰۵۰۰۰ رأی بیشتر از رأی دهندگان 
داش��ته ایم. همین یک مورد باعث چرخش این ایالت به س��مت رئیس جمهور 
ترام��پ می ش��ود.« در این میان مجلس نمایندگان آمری��کا در یک رأی گیری 
بامداد سه شنبه موفق شد با رأی موافق بیش از دو سوم آرا وتوی رئیس جمهور 
این کش��ور برای جلوگیری از تصوی��ب الیحه بودجه دفاعی را باطل کند.۳۲۲ 
نماینده با شکس��تن وتوی ترامپ موافقت و ۸7  نماینده با آن مخالفت کردند. 
چنانچه مجلس س��نای آمریکا هم همانند مجل��س نمایندگان با وتوی ترامپ 
مخالفت کند، وتوی ترامپ کاماًل شکس��ته شده و الیحه بودجه دفاعی آمریکا 
بدون موافقت او تصویب خواهد شد. خبر دیگر آنکه به رغم ناکامی های مستمر 
حقوقی حامیان رئیس جمه��ور آمریکا برای جلوگیری از پیروزی »جو بایدن« 
در انتخابات ریاست جمهوری، تعدادی از جمهوری خواهان حامی دونالد ترامپ 
به منظور امتناع از ش��مارش آرای مجمع گزینندگان )الکترال کالج( در کنگره 
این کشور، از »مایک پنس« معاون رئیس جمهور آمریکا شکایت کردند.»لوئی 
گومرت« عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان از حوزه انتخابیه ایالت تگزاس 
و تع��دادی دیگر از جمهوری خواه��ان این ایالت با رجوع به یک دادگاه فدرال، 
از مای��ک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا که طبق قانون این کش��ور رئیس 
مجلس س��نای آمریکاس��ت، ش��کایت کردند. آنها همچنین مدعی شده اند که 
قانون مصوب 1۸۸7 فدرال آمریکا که به »قانون ش��مارش الکترال« موس��وم 

است، با متمم دوازدهم قانون اساسی آمریکا منافات دارد. 


