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یآباد
یانک 
شکستنیکتابویصهیونیستی
در فضای دوقطبی جامعه آمریکایی

سندرز :انتقاد از اسرائیل
یهودیستیزینیست

واژه «آنت��ی سمیتیس��ت» ب��ه مفه��وم
«ضدس��امی» یک دش��نام سیاس��ی اس��ت که
س��الهای سال توسط صهیونیستها و یهودیان
افراطی علیه مخالفانشان استفاده میشده است،
چرا ک��ه آنها در دایره ادبیات سیاس��ی خود این
عبارت را به عنوان «ضد یهودی» تلقی میکنند.
بویژه پس از ظهور و س��قوط نازیه��ا در اروپای
جنگ دوم جهانی ،این واژه تبدیل به یک سالح
کالمی برای ترور شخصیتی و تبلیغاتی مخالفان
جنایتها و توطئههای صهیونیس��م بینالمللی
شده است ،حتی یهودیان مخالف رژیم سرطانی
اسرائیل .متفکران ،نویسندگان و یهودیان زیادی
بودهان��د که با همین انگ «آنتی سمیتیس��ت»
توس��ط همکیش��ان افراطیش��ان که خود را به
اهداف استعماری صهیونیسم جهانی فروختهاند
ط��رد یا حتی قربانی ش��دهاند .ش��اید به همین
خاطر اس��ت که «برنی س��ندرز» سناتور یهودی
دموک��رات و نام��زد انتخابات ریاس��تجمهوری
 ۲۰۲۰آمریکا از این موضوع احساس خطر کرده
و در ح��ال آمادهس��ازی اف��کار عمومی یانکیها
برای مطرح ک��ردن انتقاداتی علیه اس��رائیل به
عن��وان یکی از برگ برندهه��ای انتخاباتیاش در
فضای بش��دت دوقطبی ش��ده جامعه آمریکایی
اس��ت .اگرچه سناتور  77س��اله ورمونت سابقه
انتقادات خفیف از رژیم صهیونیستی طی مبارزات
انتخاباتی گذش��تهاش را داش��ته ام��ا با توجه به
انباش��ت مطالبات ضد صهیونیستی اقلیتهای
رنگینپوس��ت ،مسلمان ،عرب و حامیان جنبش
بایکوت در س��مت دموکراتها پ��س از روی کار
آمدن ترامپ در سال  ،2016سندرز میداند باید
به عنوان مهمترین نام��زد دموکراتها در کارزار
ریاس��تجمهوری  2020برای جل��ب صداهای
مخالف هم که ش��ده دوز انتقادات ضد اسرائیلی
را باال بب��رد .با توجه به حمایت بیچون و چرای
آیپک به عنوان البی قدرتمند اسرائیل در آمریکا
از رئیسجمهور جمهوریخواه فعلی و همچنین
گرای��ش یافت��ن غال��ب حاکمیت س��ایه عمدتا
صهیونیس��تی آمریکا به ترامپ ک��ه خود را علنا
نوکر اسرائیل معرفی میکند ،شانس دموکراتها
بشدت تقلیل یافته است و آنها برخالف گذشته
دیگر حزب نزدیکتر به حاکمیت سایه نیستند.
حتی این امر محتمل است که با توجه به پررنگ
شدن سیاس��تهای فاشیس��تی ،ضد مهاجرتی
و اسالمس��تیزانه در میان طی��ف اکثریت حزب
جمهوریخواه طی سالهای آتی ،آیپک به کانون
اصل��ی جمهوریخواهان بدل ش��ده و در عوض
اقلیت��ی ناراضی از این حزب انش��عاب کرده و به
صورت مستقل یا در ائتالف جدید با دموکراتها
به رقابت سیاس��ی با جمهوریخواهان اسرائیلی
بپردازد .سندرز با تشخیص این چشمانداز احتمالی
در صحنه سیاسی ایاالت متحده ،در حال تزریق
گرایشه��ای چپ خ��ود و هواداران��ش به حزب
دموکرات برای استفاده از فضای دوقطبی سفید-
رنگینپوس��ت در جامعه آمریکایی است .او طبعا
در کارزار تبلیغاتی چپگرایانهاش به ش��عارهای
ضد اس��رائیلی هم نیاز دارد و میخواهد پیش از
آنکه انگ «آنتی سمیتیست» به او چسبانده شود،
بر ادبیات سیاسی جدید جامعه یانکیها مسلط
ش��ود .به نوشته روزنامه عبری «جروزالم پست»،
سناتور ایالت ورمونت این نبرد جدید را در زمین
حریف یعنی در جریان نشستی به میزبانی شبکه
«فاکس نی��وز» ،ارگان اصل��ی جمهوریخواهان
و بس��یار نزدیک به آیپک آغاز کرد و شاید برای
نخستین بار به عنوان یک سیاستمدار سطح اول
در آمری��کا این موضوع را مطرح کرد که انتقاد از
رژیم صهیونیس��تی به معنای یهودیستیزی یا
متهم ش��دن به همان اصطالح آنتیسمیتیست
نیست .او نشستی در شهر یهودینشین «بتلهم»
ایالت پنسیلوانیا در پاسخ به سوال یکی از حضار
گفت« :منتقد بودن از یک دولت دس��ت راستی
در اس��رائیل ،به معنای یهودیستیزی نیست».
سندرز همچنین از هجمه رسانههای آمریکایی و
همچنین مقامهای کاخ سفید بویژه دونالد ترامپ
علیه «ایله��ان عمر» نماین��ده زن آفریقاییتبار
مس��لمان و محجبه کنگره بش��دت انتقاد کرد و
گفت« :من در کل زندگیام  2بار با ایلهان (عمر)
صحبت کردهام .من به او احترام میگذارم .من از
یک عضو مسلمان کنگره آمریکا حمایت میکنم
تا او هر روز با اظهارات نژادپرستانه و شنیع مورد
حمله قرار نگیرد» .او همچنین وقتی با پرس��ش
یکی از حاضران مواجه ش��د ک��ه «آیا او میتواند
ی با ادبیات و
بفهمد چرا بعضی از یهودیان آمریکای 
مواضع ایلهان عمر مشکل دارند» ،پاسخ داد« :بله!
من متوجه هستم اما نظرشان درست نیست .من
فکر میکنم شاید بهتر باشد ایلهان بیشتر با جامعه
یهودی صحبت کند اما اگر سوال شما این است
که آیا من فکر میکنم او یهودس��تیز اس��ت باید
بگویم که من اینطور فکر نمیکنم».

وطن امروز

پایانآمریکا

چگونه تاریخ  9کشور اروپایی در قلب پاریس دود شد؟

درام نوتردام و دولت گوژپشت فرانسه

سیدبهزاد اخالقی :کلیسای نوتردام با
وجود حضور صدها مامور آتشنشانی
در بیش از  8ساعت به تلی از خاکستر
مبدل ش��د و در نهایت صلیب اصلی
این کلیسا در میان چشمان بهتزده
فرانس��ویها و تم��ام آنهای��ی که به
ص��ورت زنده ش��اهد س��وختن قلب
پاریس بودند ،سقوط کرد تا عمال در
یکی از  5عضو دائم ش��ورای امنیت و
مهمترین پایتخت فرهنگی اروپا شاهد
نابودی پر بازدیدترین کلیسای جهان
باش��یم .البته که مک��رون وعده داده
است این کلیس��ا را  5ساله بازسازی
میکند ام��ا در حال حاض��ر آنچه از
بازسازی کلیس��ا مهمتر است ناتوانی
آتشنشانان و ش��هرداری چپگرای
پاریس اس��ت که نتوانس��تند از این
فاجعه جلوگیری کنند یا حتی از ابعاد
آن بکاهند .حاال باید دید درام نوتردام
برای دولت گوژپشت مکرون ،کارمند
کوتول��ه بانکداران یهودی چ��ه پیامدهایی خواهد
داشت؟ آنچه مسلم است در فضای متشنج کنونی
داخلی فرانسه حزب مکرون و جریانهای میانهرو
با شدیدترین انتقادات روبهرو خواهند بود و جریان
راس��تگرای لوپن میتواند از فضای موجود برای
پی��روزی در انتخابات پارلمان اروپا اس��تفاده کند.
اما اکنون س��وال این است که نوتردام چگونه آتش
گرفت؟ آتش اوایل غروب دوش��نبه از س��قف این

کلیسا آغاز شد و به سرعت گسترش یافت تا جایی
که تمام س��قف آن را نابود کرد .دود ناش��ی از این
آتشسوزی پاریس را فرا گرفت ،این در حالی بود که
هزاران نفر از شهروندان پاریس نظارهگر این صحنه
بودند و چند ش��بکه تلویزیونی این آتشسوزی را
ب��ه صورت زن��ده نمایش میدادند! ط��ول ،پهنا و
ارتفاع این ساختمان به ترتیب  40 ،127و  33متر
بود .در این عملیات حدود  500آتشنش��ان برای

جلوگیری از ریختن برج ناقوس کلیسا تالش کردند
اما نکته قابل توجه این بود که در این حریق مانند
آتشسوزیهای دیگر از بالگرد یا تجهیزت اطفای
حریق عجیب و غریب استفاده نشد .ساخت بنای
امروزی این کلیسا در سال  ۱۳۴۵میالدی به پایان
رس��ید و از آن پس این کلیسا نه تنها محل دعا و
نیایش مسیحیان بود ،بلکه بعدها به موزهای برای
نگهداری آثار مذهبی و تاریخی مربوط به مس��یح،

سرکوب انقالبیون بحرین به خاطرمخالفت با اسرائیل
خلیج فارس گروه بینالملل :به فاصله  2روز
پس از لغو س��فر هی��أت رژیم
صهیونیس��تی به بحرین ،رژیم بدوی آلخلیفه
 138ش��هروند این کش��ور را به حبس و سلب
تابعی��ت محکوم ک��رد .دادگاه ب��رای  69نفر از
ای��ن افراد حکم حبس ابد ص��ادر و  39نفر را به
حبس  10ساله 23 ،نفر را به حبس  7ساله ،یک
نف��ر را به حبس  5س��اله و  7نفر را به حبس 3
ساله و سلب تابعیت محکوم کرده است .رئیس
دادستانی جرائم تروریستی بحرین پیش از این ،از
بازداشت  111نفر در ارتباط با گروه «حزباهلل»
بحرین خبر داده و مدعی شده بود که این افراد
با سپاه پاسداران ایران مرتبط بودهاند .البته باید
گفت تعریف تروریسم در بحرین نهتنها تعریف
حقوقی نیس��ت ،بلکه شاخصههای آن بر اساس
تصورات ذهنی رهبران این کشور ارائه شده که
تابعی از تعریف تروریس��م در عربستان سعودی
است .حکام بحرین متناسب با این شاخصه ،هر
خاورمیانه گ�روه بینالمل�ل :ب��ا ادام��ه
خوشخدمتي سعودیها ،دونالد
ترامپ مصوبه کنگره آمریکا درباره پایان حمایت
نظامی ایاالت متحده از ائتالف متجاوز عربی تحت
امر رژیم ریاض علیه یمن را وتو کرد .این قطعنامه
 ۲۳اس��فند سال گذش��ته با  54رأی موافق و 46
رأی مخالف در مجلس س��نا و  15فروردین سال
جاری با  247رأی موافق در برابر  175رأی مخالف
در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود .آمریکا
از زمان آغ��از جنگ علیه یمن با ارائه کمکهای
اطالعاتی و فروش تسلیحات به عربستان سعودی
و ام��ارات از ائتالف متجاوز به یمن حمایت کرده
و در ش��علهور ماندن آتش جنگ در این کش��ور
فقیر عربی نقش عمدهای ایفا کرده است .ترامپ
در بیانی��های ،قطعنامه مصوبش��ده در کنگره را
«تالش��ی خطرناک و غیرضروری» برای تضعیف
اختیارات او به موجب قانون اساسی خوانده است.
رئیسجمه��ور آمریکا در این بیانی��ه اذعان کرده
دولت این کش��ور از زمان آغاز این جنگ در سال
 2015با تبادل اطالعات ،پشتیبانی لجستیک و
سوخترسانی در حین پرواز از برخی کشورهای
عضو ائتالف س��عودی «حمایت مح��دود» کرده
اس��ت .ترامپ ادع��ا کرده دالیل متع��ددی برای
حمایت آمریکا از ائتالف س��عودی وجود دارد .او
گفت« :اولین و مهمتری��ن نکته اینکه وظیفه ما
حفظ امنیت بیش از  80هزار آمریکایی است که
ساکن کشورهایی از ائتالف هستند که هدف حمله
حوثیها (انصاراهلل) قرار گرفتهاند» .در واکنش به
تصمیم رئیسجمهوری آمریکا برای وتوی مصوبه
کنگره ،نانسی پلوسی ،رئیس مجلس نمایندگان،

ن��وع مخالفت سیاس��ی را میتوانند به ارتباط با
نیروهای خارجی بویژه جمهوری اسالمی ایران
مرتبط کرده و شهروندان بحرینی را متهم و علیه
آنه��ا حکم صادر کنند ،در حالی که هیچ س��ند
و مدرک مس��تندی در اینباره ارائه نمیش��ود.
موضوع مهم درباره احکامی که روز دوش��نبه در
دادگاه بحرین صادر شد این است که این احکام
تنها  2روز بعد از لغو س��فر هیأت اس��رائیلی به
بحرین صادر شد .علت لغو این سفر نیز مخالفت
قاطع مردم بحرین با آن ب��ود؛ زیرا از دید مردم
این سفر در راس��تای عادیسازی روابط با رژیم
اش��غالگر صهیونیستی قرار داشت ،موضوعی که
م��ردم آن را نمیپذیرن��د .آلخلیفه که تاکنون
گامهای بلندی را برای این عادیسازی برداشته
است ،س��عی دارد با حبسهای طوالنیمدت و
سلب تابعیت ،از مخالفان برقراری روابط با رژیم
صهیونیس��تی انتقام بگیرد و این بعد تازهای از
تحوالت مرتبط با انقالب بحرین است.

آمریکا همچنان شیر سعودی را میدوشد

وتویترامپ؛ آری به آدمکشی در یمن!
گفت که جنگ یمن به بروز یک بحران انس��انی
منجر شده و افزود« :با این همه رئیسجمهوری
با س��وءنیت ترجیح داده است که یک مصوبه دو
حزبی ه��ر دو مجلس را نادیده بگی��رد و ارتباط
ش��رمآور آمریکا با این بحران دلخ��راش را تداوم
بخش��د» .ناگفته نماند رئیسجمه��وری آمریکا
همین چند وقت پیش درباره س��عودیها گفته
بود« :ش��واهد میگوید عربستان مسؤول حادثه
 11سپتامبر اس��ت اما حاال ما باید تا آنجایی که
میتوانیم شیر عربستان سعودی چاق را بدوشیم و
وقتی بیمصرف شدند خاورمیانه را رها کنیم» .به
نظر میرسد هنوز شیر برای دوشیدن باقی مانده
اس��ت که ترامپ برای دومین بار از حق وتویش
اس��تفاده کند .اینکه چه اتفاقی در یمن
میافتد و آمارهای سازمان ملل درباره
تلفات این جنگ خونین چیست،
دیگر مهم نیست .منابع مختلف
آم��ار کش��تهها در این جنگ
را دهها هزار نف��ر برآورد

بازداشت گسترده فلسطینیان مقیم عربستان
س��عید بنناصر الغامدی ،استاد دانش��گاه و از
مخالف��ان حکومت س��عودی که مقیم خ��ارج از
عربس��تان اس��ت ،از افزایش بازداشت فلسطینیان
مقیم در عربس��تان خبر داده اس��ت .او در صفحه
توئیتر خود نوشت که تعداد بسیاری از فلسطینیان
مقیم عربستان بازداشت شده و حسابهای بانکی
آنها مس��دود و اموالش��ان مصادره ش��ده اس��ت.
همچنین تعدادی از آنها اجازه خروج از عربس��تان

را ندارند .به نوشته الغامدی ،موج بازداشتها حتی
شهروندان عربستانی را که کفالت این فلسطینیان را
برعهده داشته یا در شرکتهای فلسطینی مشغول
به کار بودند نیز در بر گرفته است .اتهام آنها توجه
به مس��أله مقاومت فلسطین ،بیتالمقدس ،غزه و
حمایت از حماس اس��ت .رژیم سعودی در ابتدای
ماه مارس گذش��ته نیز  6فلسطینی را در ارتباط با
مسائل امنیتی بازداشت کرده بود.

تابلوهای نفیس و مجسمههای عتیقه
و قدیم��ی تبدیل ش��د .بهرغم اینکه
تاکنون اف��راد و انجمنهای متعددی
آمادگ��ی خود را ب��رای تأمین هزینه
مرمت کلیس��ای  ۸۵۰س��اله نوتردام
اعالم کردهاند ولی سرنوشت بسیاری
از گنجینههای آن پس از آتشسوزی
مهیب اخیر هنوز مش��خص نیست.
تعداد معدودی از کارشناس��ان ،صبح
روز گذشته وارد بخش سوخته کلیسا
شدند تا اطالعاتی را جمعآوری کنند
مبنی بر اینکه کدام یک از آثار باارزش
از بی��ن رفته و کدام ی��ک باقی مانده
است .شهردار پاریس گفته یکی از آثار
غیرقابل جایگزین یعنی «تاج تیغدار
مسیح (ع)» که گفته میشود مسیح
هنگام مصلوب ش��دن به سر داشته،
آسیبی ندیده است .نگرانیهایی درباره
تخری��ب بخشهایی از شیش��ههای
رنگی پنجره دایرهای که قدمت آن به
قرن  ۱۳میالدی باز میگردد ،وجود دارد ،آن هم در
حالی که سقف چوبی و برج مخروطی کلیسا کامال
از بین رفته است .شب گذشته آتشنشانان و پلیس
وارد کلیسا شدند تا گنجینههای تاریخی باارزش و
آثار مذهبی را از شعلههای آتش دور کنند .شهردار
پاریس ضمن تش��کر از آنها اعالم کرد «تاج تیغدار
مسیح»« ،لباس سنت لوئیس» و چندین گنجینه
دیگر از میان شعلههای آتش خارج شده است.

سیسی تا آن سوی  2030؟
گروه بینالمل�ل :جنجال تغییر
نیل
قانون اساسی در مصر همچنان
ادامه دارد با این حال ،پارلمان مصر روز سهشنبه با
تغییر ماده  140قانون اساسی که مربوط به طول
مدت دوره ریاس��تجمهوری است ،موافقت کرد.
این ماده به عبدالفتاح سیس��ی ،رئیسجمهوری
کنونی اج��ازه میدهد تا س��ال  2034در قدرت
باقی بماند .بر اس��اس قانون اساس��ی فعلی ،دوره
ریاستجمهوری سیسی در سال  2022به پایان
میرسد اما بر اس��اس تغییرات مطرحشده ،دوره
ریاس��تجمهوری از  4س��ال به  6س��ال افزایش
خواهد یافت و به سیس��ی امکان داده خواهد شد
تا  2دوره دیگر هم برای این پس��ت نامزد ش��ود.
این مصوبه همچنین نظارت ریاستجمهوری بر
قوهقضائی��ه را افزایش میدهد و نقش ارتش را در
امور سیاسی تشدید میکند .کارشناسان سیاسی
در مصر میگویند قانون اساسی جدید نظارت بر
عملکرد دولت را بس��یار محدود میکند ،چرا که

میکنند .س��ازمانهای حقوق بشری گفتهاند از
زمان آغاز جنگ دس��تکم  85ه��زار کودک از
گرسنگی جانباختهاند و حدود  14میلیون نفر
در معرض خطر قحطی قرار دارند .حمالت ائتالف
س��عودی در یمن به نابودی زیرساختهای یمن
و ش��یوع فقر ،بیکاری و گس��ترش بیماریهای
واگیردار در این کش��ور فقیر عربی منجر ش��ده
اس��ت .رابرت مادلینی ،فرستاده صلیب سرخ به
یمن میگوید« :وضعیت در یمن با توجه به شیوع
وبا و بحران غذایی ،یک موضوع کامال بشردوستانه
است و ما آن را یک وضعیت اضطراری میدانیم».
وضعیت اضطراری اما به همین جا ختم نمیشود؛
کش��تار صدها کودک و دهها هج��وم به مدارس
و بیمارس��تانها فریاد آنتونی��و گوترش ،دبیرکل
س��ازمان ملل متحد را نیز درآورده اس��ت ،هر
چن��د تاکنون هیچ گام مثبت��ی برای پایان
دادن به این بحران انسانی برنداشته است.
آمریکا تا االن بارها به صراحت اعالم
کرده اس��ت اگر سازمان

در تغییرات جدید شورای عالی قضایی مستقیما
تحت س��لطه رئیسجمهوری ق��رار میگیرد و او
باالترین مقام قضای��ی را انتخاب میکند که این
انتخاب ،استقالل قضایی را از بین میبرد .در سال
 2013که محمد مرسی پس از پایان دیکتاتوری
 30ساله حس��نی مبارک ،در اولین انتخابات آزاد
به ریاستجمهوری مصر رسیده بود ،توسط وزیر
دف��اع خود (سیس��ی) برکنار ش��د و از آن زمان
تاکنون ،این ژنرال قدرت را در دس��ت دارد .طبق
این گزارش ،قرار است  17آوریل تغییرات مطرح
ش��ده ،در پارلمان مصر به رای گذاشته شود و اگر
دوسوم نمایندگان پارلمان با تغییرات موافقت کنند
رفراندومی برای تایید نهایی و تغییر قانون اساسی
برگزار خواهد شد .عبدالفتاح سیسی در حالی به
دنبال افزایش مدت ریاس��تجمهوری است که او
در س��ال  2017طی مصاحبه با شبکه آمریکایی
«سیانبیسی» گفته بود خود را ملزم به رعایت
قانون اساسی و عدم اصالح و تغییر آن میداند.
ملل در امور دخالت کند بخش اعظمی از بودجه
آن را قطع خواهد کرد.
■■ارتش یمن در مسیر توانمندسازی

بهرغم محاصره همهجانبه یمن از سوی ائتالف
متجاوز س��عودی ،ارتش و کمیتهه��ای مردمی
یمن توانمندیهای نظامی و دفاعی خود را ارتقا
بخش��یده و از موش��ک جدید بدر -اف رونمایی
کردند .رونمایی از این موش��ک ک��ه برد آن 160
کیلومت��ر اعالم ش��ده همزمان با اولین س��الگرد
شهادت صالح الصماد ،رئیس شورای عالی سیاسی
یم��ن صورت گرفت .ارتش یم��ن اعالم کرده که
آزمایش این موشک جدید با موفقیت انجام شده
اس��ت .در همین راستا ،یحیی سریع ،سخنگوی
نیروهای مسلح یمن ضمن تاکید بر قدرت باالی
این موش��ک ،اعالم کرد که مدل بدر -اف ش��بیه
به دوش��کای روسیه است .وی افزود :موشکهای
جدید دیگ��ری وجود دارند ک��ه در صورت ادامه
تجاوز به کشورمان به خدمت گرفته خواهند شد.
ای��ن مقام یمنی ادامه داد :برد این موش��ک 160
کیلومتر و تعداد ترکشهای آن  14هزار عدد است
و در شعاع  350متر پخش میشود .همچنین این
موشک در ارتفاع  20متری منفجر میشود .یحیی
سریع گفت که مراحل تولید این موشک در مرکز
تحقیقات تخصصی مجتمع «ش��هید ابوعقیل»
متعلق به یگان موش��کی انجام ش��ده است .وی
خاطرنشان کرد که آزمایش این موشک با موفقیت
انجام شده و چند عملیات انجام داده است .ارتش
یم��ن برای حفاظت از کش��ور و مقابله با تجاوز و
شکس��ت مزدوران یک گام دیگر در توسعه توان
نظامی و دفاعی خود جلوتر میرود.

اخبار ضد و نقیض از سرنوشت عمرالبشیر
روز گذش��ته س��اعاتی پس از انتشار خبر
دیدار هیأتی مشترک از سعودیها و اماراتیها
با شورای نظامی انتقالی سودان ،برخی خبرها
حاک��ی از انتق��ال عمرالبش��یر ،رئیسجمهور
مخل��وع ب��ه زن��دان کوب��ر در خارط��وم بود.
ش��ورای نظامی انتقالی س��ودان متعهد شده
اس��ت به ص��ورت عادالنه البش��یر را محاکمه
ک��رده و او را ب��ه دادگاه اله��ه تحویل ندهد.
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دادگاه الهه سالهاست به دلیل درگیریهای
دارفور ،خواستار تحویل البشیر برای محاکمه
ش��ده اس��ت .همچنین یک منب��ع نزدیک به
رئیسجمهور مخلوع اعالم کرد که البش��یر به
دس��تور معاون رئیس ش��ورای نظامی انتقالی
تحت حراس��ت شدید قرار دارد و توافقی برای
انتقال البش��یر ب��ه امارات در آین��ده ،صورت
گرفته است.

نماینده زن آمریکایی:
ترامپ برادر ارشد القاعده است!

شاخصترین نامزد زن در کارزار انتخاباتی
 2020آمری��کا ،دونال��د ترامپ را برادر ارش��د
تروریس��تهای القاع��ده لقب داد« .تولس��ی
گب��ارد» نماینده دموک��رات هاوایی در کنگره
دست به انتشار ویدئویی در حمایت از همتای
قانونگذارش «ایلهان عمر» در برابر فشارهای
سیاس��ی و تهدی��دات نژادپرس��تی ترامپ و
حامیانش زد .او که نخستین بومی اقیانوسیهای
و نخس��تین زن با س��ابقه نظامی است که به
مجلس نمایندگان ایاالت متحده راه مییابد ،در
توئیت مربوطه نوشت« :انتقاد ترامپ از نماینده
ایلهان عمر ،تزویر کامل است .ترامپ میگوید
«م��ا هرگز  11س��پتامبر را فراموش نخواهیم
کرد» ولی خود ترامپ است که به عنوان برادر
ارشد القاعده وارد عمل شده ،از آنها در سوریه
حمایت ک��رده و آمریکا را به بزرگترین دولت
حامی القاعده یعنی س��عودیها تبدیل کرده
اس��ت» .این در حالی است که اخیرا به دنبال
توئیته��ا و اظهارنظرهای مکرر ترامپ و البی
اسرائیلی آمریکا (آیپک) درباره اخراج خانم عمر
از کنگره که از رژیم صهیونیستی انتقاد کرده بود
او با تهدید مرگ توسط سفیدهای نژادپرست
آمریکایی مواجه شده بود .اما موضعگیری تند
خانم گبارد علیه رئیسجمهور آمریکا در حالی
اس��ت که نامزدهای دموک��رات برای انتخابات
 2020رقابتی بیس��ابقه و تنگاتنگ برای زیر
سوال بردن سیاستهای فاشیستی و اسرائیلی
ترام��پ را آغ��از کردهاند .نماینده  38س��اله و
ساموایی مردم هاوایی همچنین از تالش ترامپ
و جمهوریخواهان همس��و با او برای براندازی
حکومته��ای ای��ران و ونزوئال پرده برداش��ته
و گف��ت« :دولت ترام��پ و اطرافیانش هرگز،
هدفشان یعنی براندازی حکومتهای ونزوئال
و ایران را پنهان نکردهاند .ما صدای طبلهایی
که جنگ را هشدار میدهند ،میشنویم .ترامپ
هرگز به دنبال نفع مردم آمریکا نبوده و نیست.
ترامپ در حال اجرای یک بازی پیچیده است
که میتواند برای ما بسیار گران تمام شود».

سفیر چین:
پمپئو عقلش را از دست داده است

سفیر چین در شیلی در واکنش به انتقادات
مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا در س��فر به
سانتیاگو از سرمایهگذاریهای پکن در شیلی
انتق��اد کرد ،گف��ت :پمپئو انگار عقل��ش را از
دس��ت داده است .این دیپلمات چینی ،پمپئو
را فردی دورو و ریاکار توصیف کرده و همچنین
اقدامات خصمانه آمری��کا را علیه فعالیتهای
اقتصادی چین در منطقه محکوم کرده است.
پمپئو پیشتر در طول سفر دورهای به منطقه
آمری��کای جنوب��ی در س��انتیاگو ،پروژههای
سرمایهگذاری چین را در منطقه «تلههایی برای
بدهکار کردن» کشورهای منطقه توصیف کرد.

بحران بیپایان خشونت و تعطیلی
مدارس در آمریکا

به دنب��ال تهدید یک دختر  18س��اله به
تیران��دازی در م��دارس ،پلی��س آمریکا 19
مدرس��ه در ایالت کلرادوی آمریکا را در حالت
آمادهباش قرار داده و تعطیل کرد .پلیس ایالت
کل��رادو اعالم ک��رد ،از آنجایی که مش��خص
نیس��ت هدف تهدید احتمالی این دختر که
س��ول پاییس نام دارد ،کدام مدرس��ه است،
به  19مدرس��ه اعالم آمادهب��اش کرده و این
م��دارس به ص��ورت موقت تعطیل ش��دهاند.
س��االنه هزاران نفر بر اثر تیراندازی با س�لاح
گرم در نقاط مختلف آمریکا کشته یا زخمی
میشوند .نفوذ البی قدرتمند اسلحه در دولت
و کنگره آمریکا ،موجب ش��ده اس��ت هرگونه
درخواس��ت گروههای مدافع حقوق بشر برای
وضع قوانین سختگیرانه درباره نگهداری سالح
ناکام بماند.

اف 35های ارتش تروریستی
آمریکا در دست امارات

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا از ارس��ال
جنگندهه��ای اف 35ای��ن کش��ور ب��ه پایگاه
الظفره در امارات خبر داد .این مرکز در پیامی
توئیتری نوشت :جنگندههای اف ،35وابسته به
نیروی هوایی آمریکا وارد پایگاه هوایی الظفره
امارات ش��ده تا در چارچوب منطقه عملیاتی
مرکزی آمریکا فعالیت کن��د .جنگنده اف35
پیشرفتهترین جنگنده در جهان و جدیدترین
نوع آن است و شرکت الکهید مارتین و ارتش
آمری��کا آن را تولید میکنن��د .این جنگندهها
اخیرا در دس��ترس رژیم صهیونیستی نیز قرار
گرفته است.

