
88498444سرويسبينالملل

| روزنامهجوان| شماره5991 دوش��نبه13م��رداد1399| 13ذیالحجه1441|
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چرا ترامپ از تقلب 
در انتخابات امریکا می گوید؟

وضعیت دونال��د ترامپ برای انتخابات ریاس��ت جمهوری امریکا در 
3 نوامبر چندان مس��اعد نیست و تمامی نظرس��نجی    ها حکایت از 
پیش��تازی رقیب او جو بایدن از حزب دموک��رات دارند. هرچند که 
فاصله این پیش��تازی چندان زیاد نیس��ت اما همین قدر هم باعث 
شده پیش بینی    ها بیشتر به نفع بایدن باش��د تا ترامپ و بسیاری از 
این نگرانی داش��ته باش��ند که ترامپ حاضر به برگ��زاری انتخابات 
در موعد مقرر نش��ود. پیام توئیتری او در روز پنج  شنبه 30 جوالی 
تأییدی بر این نگران��ی بود. او در ای��ن پیام خواس��تار تعویق زمان 
برگزاری انتخابات شد و بهانه اش برای این درخواست انجام انتخابات 
از طریق رأی گیری پستی بود که به نظر او، رأی گیری به این طریق 
باعث می ش��ود انتخابات 2020 امریکا مبدل ب��ه غیردقیق    ترین و 
پرتقلب    ترین انتخابات تاریخ ش��ود و »این مایه شرمس��اری ایاالت 

متحده خواهد بود.«
شاید ترامپ می خواست با این درخواست و در صورت به تعویق افتادن 
انتخابات مجالی برای ترمیم وضعیت انتخاباتی خود به دست بیاورد 
زیرا طبق قانون اساسی امریکا، اگر زمان انتخابات به تعویق می افتاد، 
ترامپ بعد از 20 ژانویه 2021 دیگر رئیس جمهور نبود و می توانست 
با فراغت خاطر بیشتر و بدون مسئولیتی نسبت به مشکالت امریکا به 
کار انتخاباتی خود برسد و از ترفندهای عوام فریبانه برای جلب بیشتر 
رأی بهره برداری کند. مش��کل ترامپ این بود که بایدن این اتفاق را 
قبالً پیش بینی کرده بود و با این کار آمادگی قبلی برای مقابله با ترامپ 
ایجاد شده بود اما شاید او هیچ وقت فکر نمی کرد که پاسخ منفی را 
خیلی سریع از سوی متحدانش در مجلس سنا بشنود. میچ مک کانل، 
رهبر جمهوریخواه سنا همان شب گفت: »ما هرگز در تاریخ کنگره در 
زمان جنگ ها، رکود   ها و جنگ داخلی، انتخاباتی فدرالی نداشته ایم 
که در زمان مقرر برگزار نشده باشد.«  این پاسخ صریح و سریع خیلی 
زود عقب نشینی ترامپ را به دنبال داشت و در نشست خبری همان 
روز پنج  شنبه و برخالف پیام توئیتری اش گفت: »در پی تعویق و تغییر 
تاریخ برگزاری انتخابات نیست، اما در عین حال خواهان انتخاباتی 

تقلب  آمیز نیز نیست.«
به این ترتیب، ترامپ در فاصله چند ساعت مجبور شد از درخواست 
خود عقب نشینی کند اما باز بر طبل تقلب انتخاباتی می کوبد. تکیه 
اصلی او بر نحوه رأی گیری از طریق پست است که شش ایالت اعالم 
کرده اند انتخابات را به این طریق و با ارسال پستی برگه های رأی انجام 
می دهند و نیمی از ایالت    ها هم حاضر شده اند شهروندان بتوانند به این 
روش رأی بدهند. عمده این ایالت    ها را رقبای دموکرات ترامپ اداره 
مي کنند و او می ترسد که آنها به این وسیله زمینه را برای مشارکت 
بیشتر دموکرات  ها فراهم کنند، در حالی که امکان دارد شهروندان 
ایالت های جمهوریخواه به دلیل ت��رس از کرونا چندان تمایلی برای 
رفتن به حوزه های رأی گیری نداش��ته باش��ند و امکان رأی گیری 
پستی هم برای آنها فراهم نشده است. این وضعیت به شدت بر میزان 
رأی ترامپ تأثیر خواهد گذاشت. جدای از اینکه طبق نظرسنجی    ها 
دو س��وم از مردم امریکا در حال حاضر چندان رضایتی از کارنامه او 
ندارند. اگر ترامپ بتواند در این سه ماه مانده به انتخابات رأی گیری 
پستی را به هم بزند، خواهد توانست وضعیت انتخاباتی خود را تا حد 
قابل توجهی ترمیم کند زیرا در این صورت، دموکرات  ها در شهرهای 
بزرگی مثل نیویورک یا سانفرانسیسکو به خاطر ترس از کرونا حاضر 
نخواهند شد به حوزه های رأی گیری بروند. با این حال، بعید است که 
او بتواند موفق شود زیرا ایالت های امریکا در زمینه انتخابات اختیار تام 
دارند و فرمانداران ایالت    ها هم گفته اند که تغییری در شیوه رأی گیری 
نخواهند داد. بنابراین، تنها نتیجه ای که ترامپ از این پیام توئیتری 
و سر و صدا   ها به دست آورده زمینه چینی برای نتیجه انتخابات سوم 
نوامبر است، به این معنا که در صورت شکس��تش در این انتخابات، 
پیش زمینه ای داش��ته باش��د تا زیر بار پیروزی جو بایدن نرود. این 
سناریویی اس��ت که از آن صحبت می شود به خصوص اینکه ترامپ 
توانسته فضای اجتماعی و سیاسی امریکا را به شدت دوقطبی کند 
و در این فضا، حامیانی دارد که حرف او را به هر صورت قبول دارند و 
حتی حاضرند برای حمایت از او ب��ه خیابان    ها بریزند و در این میان، 

برخی حتی وقوع جنگ داخلی را هم بعید نمی دانند. 
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  ظریف: غرب حمایت از تروریست     ها را متوقف کند
وزیر خارجه ایران در پی دستگیری سرکرده یک گروهک تروریستی در 
ایران، گفت تروریست     ها از پناهگاه های خود در امریکا و اروپا به ایجاد 
آشوب و کشتن غیرنظامیان ایرانی اقدام می کنند.  محمدجواد ظریف در 
پی دستگیری جمشید شارمهد در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: »غرب 
باید تأمین مالی و میزبانی از تروریست     ها را متوقف کند. تروریست     ها از 
پناهگاه های خود در ایاالت متحده و اروپا نفرت پراکنی می کنند، قتل 
و آشوب را تحریک و سازماندهی می کنند و بی شرمانه مسئولیت قتل 

غیرنظامیان بی گناه ایرانی را بر عهده می گیرند.«
-----------------------------------------------------

 رونمایی از بمب افکن چینی »شیان اچ-۶«
با تشدید تنش    ها در دریای چین جنوبی و اعزام رزمناوهای امریکا به 
منطقه، ارتش جمهوری خلق چین همزمان با برگزاری یک رزمایش، 

یک بمب افکن راهبردی خود را به نمایش گذاشت. 
 به نوش��ته »دیفنس ورلد« این بمب افکن در حال حاضر دوربرد     ترین 
هواپیمای نظامی ارتش این کشور است. این بمب افکن راهبردی قادر 
به حمل هفت تیر موشک کروز ضد کشتی فراصوت »YJ-12« است. 
این نخس��تین بار است که ارتش چین به طور رس��می این هواپیمای 

بمب افکن را به نمایش گذاشته است. 
-----------------------------------------------------

 ادعای یونهاپ درباره توافق کارگروه ایران و کره جنوبی
خبرگزاری یونه��اپ به نقل یک منبع مطلع مدعی ش��د ک��ه ایران و 
کره جنوبی برای راه اندازی کارگروهی برای توسعه تجارت بشردوستانه 

بین دو کشور به توافق رسیده اند. 
یک منبع مطلع در این مورد گفت که کره جنوبی و ایران توافق کرده اند 
که برای توسعه تجارت بشردوستانه به عنوان بخشی از تالش     ها جهت 
حفظ همکاری های دوجانبه ذیل معافیت های تحریمی امریکا، کارگروه 
مشترکی ایجاد کنند. مباحثات بین دو کشور در سطح مدیران کل، با 
هدف بررسی منظم چگونگی همسان سازی درخواست ایران برای دارو 
و تجهیزات پزشکی با چیزی که صادرکنندگان کره جنوبی می توانند 

ارائه دهند، انجام می شود. 
-----------------------------------------------------

 دولت افغانستان ۳1۷ زندانی دیگر طالبان را آزاد کرد
شورای امنیت افغانستان روز یک    شنبه اعالم کرد در ادامه روند تبادل 
زندانیان 317 عضو طالبان در طول دو روز گذش��ته از والیت پروان و 

دیگر والیت     ها آزاد شده اند. 
به گزارش فارس، زندانیان آزاد ش��ده خارج از فهرس��ت طالبان است 
و ش��امل ۵00 زندانی می شود که محمداش��رف غنی، رئیس جمهور 
افغانستان در دهم مرداد، روز اول عید قربان فرمان آزادی آنها را صادر 
کرد. بنابر اعالم شورای امنیت ملی افغانس��تان، روند آزادی زندانیان 
طالبان ادامه می یابد تا ش��مار زندانیان آزاد ش��ده این گروه به ۵ هزار 

و 100 برسد. 

مقاومت پورتلندي ها
 پليس امریکا را مجبور به عقب نشيني کرد

ایاالت نیروهای ف�درال تحت ام�ر ترامپ تحت فش�ار از صحنه 
اعتراض�ات پا پ�س کش�یدند و ب�ه ای�ن ترتی�ب، از س�رکوب 
خش�ونت بار معترضان به نژادپرس�تی سیس�تماتیک در امریکا 
کاسته ش�ده و البته همین هم جان تازه ای به اعتراضات بخشید.
هزاران معترض امریکایی در تجمعی مس��المت آمیز در مرکز ش��هر 
پورتلن��د در ایالت اورگان تجم��ع کردند و همچون ۶0 روز گذش��ته 
ش��عار    هایی از جمله » ج��ان سیاهپوس��تان مهم اس��ت « و » از جان 

سیاهپوستان دفاع کنید « سر دادند. 
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه ان بی سی نیوز، در جریان اعتراضات 
شبانه پنج  ش��نبه و جمعه، از حضور مأموران فدرال که از اوایل ژوئیه 
تالش می کردند با ش��لیک گاز اش��ک آور و مهمات غیر کشنده علیه 
معترضان آنها را از مقابل دیوان فدرال پورتلند متفرق کنند، کاس��ته 
ش��ده بود.  تنش     ه��ا از زمان اطالع رس��انی روز چهار    ش��نبه مبنی بر 
عقب نشینی نیروهای فدرال از حراس��ت دیوان فدرال پورتلند عمدتاً 
آرام شده است؛ این توافقی است که مقام های اورگان امید دارند بتواند 
از تنش میان مأموران اجرای قانون و معترضانی که وعده دادند تا خروج 

کامل این نیرو    ها به اعتراضات شان ادامه دهند، بکاهد. 
دیوان فدرال پورتلند، از ژوئیه که دولت ترامپ افس��ران عضو وزارت 
امنیت کش��ور امریکا را به بهانه حفاظت از اموال ف��درال اعزام کرد، 
صحنه اعتراضات شبانه ش��ده اس��ت. پیش از ورود مأموران فدرال، 
معترضان روی خشونت پلیس، نژادپرس��تی سیستماتیک و جنبش 
جان سیاهپوس��تان مهم اس��ت، متمرکز بودند اما بعد از خودنمایی 
این افسران فدرال به دستور ترامپ برای سرکوب ناآرامی ها، تنش     ها 

اوج گرفت. 
در بیش��تر روزهای جوالي، اعتراضات مقابل س��اختمان این دادگاه 
که هر شب به خشونت ختم     می ش��د، در ابتدا با تجمع مسالمت آمیز، 
شعار و خواندن سرود آغاز     می شد اما در نهایت به شلیک گاز اشک آور 
می رسید.  چهار    شنبه گذشته کیت براون، فرماندار اورگان اعالم کرد 
مأموران فدرال از حضور خودشان در مرکز پورتلند می کاهند و مسئله 
کنترل جمعیت را به پلیس ایالتی و محلی می سپارند. افسران امنیت 
داخلی در اعتراضات ش��بانه پنج  ش��نبه و جمعه حضور نداش��تند. تا 
شامگاه جمعه، مانع حفاظتی که معترضان را از افسران امنیت داخلی 
امریکا جدا می کرد، با بادکنک و پرچم های واژگون شده امریکا که به 
هم دوخته شده بودند و عالمت » بی ال ام « )جنبش جان سیاهپوستان 

مهم است( در میانه آن نقاشی شده بود، تزئین شد.
با وجود کاهش تنش ها، ترامپ جمعه ش��ب وع��ده داد این نیروهای 
ف��درال را ت��ا زمانی ک��ه پلیس محل��ی بتوان��د » آنارشیس��ت ها « و 
» آتش افروزان « را کاماًل پاکس��ازی کند، در پورتلند نگاه دارد.  با این 
حال، فرماندار اورگان در پیامی گفت: جهان پورتلند را نگاه کرد. این 
چیزی است که آنها دیدند؛ نیروهای فدرال مرکز شهر را ترک کردند، 
مقام های محل��ی از آزادی بیان حفاظت کردن��د و مردمان اورگان از 
جنبش جان سیاهپوستان مهم است، برابری نژادی و پاسخگو بودن 
پلیس از طریق اعتراضاتی مس��المت آمیز و غیر خش��ونت بار حمایت 
کردند.  پلیس پورتلند      شنبه در بیانیه ای همچنین اعتراضات اخیر را 
عمدتاً مسالمت آمیز توصیف کرد. پلیس پورتلند اعالم کرد: در طول 
شب و بامداد روز بعد جمعیت کاماًل مطیع بودند. برخی آتش روشن 
کردند، از حفاظ مقابل دادگاه فدرال باال رفتند، اشیایی پرتاب کردند و 
شعار دادند. بیشتر اوقات آنها کنار هم ایستادند و در گروه های کوچک 
صحبت می کردن��د. هیچ برخوردی میان پلی��س و جمعیت رخ نداد. 
اعتراضات عصر      شنبه با چندین تجمع در سراسر پورتلند ادامه یافت. 

 بایدن: کادر درمان تجهیزات ندارد، ترامپ بازی می کند
جو بایدن و دونالد ترامپ در حال آماده ش��دن ب��رای انتخابات نوامبر 
هس��تند و از هیچ فرصتی برای مورد س��ؤال قرار دادن کارزار ریاست 
جمهوری یکدیگر دست نمی کش��ند. در آخرین جنگ لفظی بین این 
دو، جو بایدن در توئیت��ر به انتقاد از دولت ترام��پ پرداخت و گفت که 
ترامپ به خوبی کارش را انجام نمی دهد.  به گزارش ایسنا به نقل از سایت 
» meaww«، جو بایدن  در توئیترش نوش��ت: » مزایای افزایش یافته 
بیکاری برای میلیون     ها نفر، در عرض یک شب به پایان رسیده است. ما 
برنامه آزمایش ملی مؤثر یا برنامه ای برای کنترل ویروس نداریم. کارکنان 
سالمت ما هنوز از تجهیزات حفاظت شخصی کافی برخوردار نیستند. 
گلف بازی کردن های آخر هفته کافی است، آقای رئیس جمهور! کارت 
را انجام بده!« نامزد پیش فرض دموکرات انتخابات ریاس��ت جمهوری 
2020 امریکا، در توئیتی دیگر این پرسش را مطرح کرد که اگر دونالد 
ترامپ بار دیگر به کاخ سفید بیاید، چه بر سر ایاالت متحده خواهد آمد. 
او نوشت: » اگر ما چهار سال دیگر در کاخ سفید به دونالد ترامپ اجازه 
حضور بدهیم، او برای همیشه شخصیت این کشور را تغییر خواهد داد. 

نمی توانیم اجازه دهیم چنین چیزی اتفاق بیفتد.«

آمادگی کامل لبنان
 برای پاسخ به تجاوزات صهيونيستی

در پ�ی افزای�ش تنش ه�ای م�رزی بی�ن لبن�ان و رژی�م 
صهیونیس�تی، وزی�ر دف�اع لبن�ان دف�اع از ای�ن کش�ور را از 
وظایف ارت�ش خواند و ب�ر آمادگی کام�ل نیرو    ها ب�رای مقابله با 
تجاوزه�ای صهیونیس�تی و حف�ظ ثب�ات و امنیت تأکی�د کرد. 
درحالی ک��ه رژیم صهیونیس��تی تالش می کند ب��ا ماجراجویی های 
خطرناک خود، مرزهای جنوبی لبنان را ناام��ن کند، مقامات بیروت 

خود را برای هرگونه سناریویی آماده می کنند. 
به گزارش وبگاه »النش��ره«، زینه عکر، وزیر دفاع لبنان روز یک    شنبه 
در سخنانی اعالم کرد:»دولت لبنان نسبت به حوادث اخیر در مرز این 
کشور و فلسطین اش��غالی بی تفاوت نبوده بلکه تجاوزهای اخیر رژیم 
صهیونیس��تی را محکوم کرده و آن را تهدیدی برای ثبات در جنوب 
لبنان خوانده اس��ت، خصوصاً آنکه ش��ورای امنیت به زودی تمدید 
مأموریت یونیفل، را بررس��ی خواهد ک��رد و وزارت خارجه نامه ای به 
سازمان ملل در این خصوص فرستاده است«. عکر تأکید کرد:»دفاع 
از لبنان از وظایف ارتش لبنان است که در آمادگی کامل برای دفاع از 
لبنان و امنیت و ثبات آن ق��رار دارد و بیش از یک بار به ویژه در جنگ 
ژوئیه علیه دش��من اس��رائیلی و نبرد »فجر الجرود « علیه تروریسم 
)آزادس��ازی ارتفاعات عرس��ال( این را ثابت کرده است«. وی سپس 
گفت:»اما دشمن اس��رائیلی حاکمیت لبنان را به صورت روزانه نقض 
می کند و هزاران بار قطعنامه 1701 را نقض کرده است، این امر قابل 
قبول نیست و باید محکوم شود. در تمام بیانیه های وزارتی دولت های 
س��ابق و دولت کنونی نیز بند متعلق به مقاومت علیه دش��من تأکید 
می کند که ما از هیچ تالش و مقاومتی در مس��یر آزادس��ازی مابقی 
اراضی اش��غالی لبنان و حمایت از وطن مان فروگ��ذاری نمی کنیم«. 
از س��وی دیگر، یک منبع نظامی صهیونیس��ت دیروز اعالم کرد:»از 
آنجایی که اولویت تل آویو جلوگیری از استقرار نظامی ایران در سوریه 
است، اس��رائیل دنبال رویارویی نظامی با جنبش حزب اهلل نیست«. 
منبع مذکور به ش��بکه الجزیره گفت:»ما قصد وارد کردن هیچ ضربه 

پیشگیرانه ای به حزب اهلل یا دولت لبنان را نداریم.«

شورش اجتماعی در سرزمين های اشغالی
۳0 هزار نفر در ۳00 نقطه به خیابان    ها آمدند

سيدرحيمنعمتی

بی�ش از ۳0 هزار    گزارش  یک
اسرائیلی در بیش 
از ۳00 نقطه س�رزمین های اشغالی دیروز برای 
چندمین روز پیاپ�ی علیه بنیامی�ن نتانیاهو، 
نخست وزیر دست به اعتراض زدند؛ اعتراضاتی 
کم سابقه که در یکصدوسومین سال »اعالمیه 
بالفور« به پشت دیوارهای اقامتگاه نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی در خیابان »بالفور« رسیده 
است. چیزی بین 10 تا 1۳ هزار معترض حاضر در 
نزدیکی اقامتگاه نخست وزیر، دیروز کار را به 
قدری برای نیروهای امنیتی سخت کردند که 
شاباک، دستگاه امنیت داخلی اسرائیل، سطح 
حفاظ�ت از بنیامی�ن نتانیاه�و را ب�اال ب�رد. 
جروزالم پست از قول یک مقام ارشد پلیس رژیم 
اش�غالگر نقل کرده ک�ه اس�رائیل در وضعیت 

هرج ومرج اجتماعی قرار دارد. 

به گزارش »جوان«، بیش از 10 هزار معترض روز 
گذشته برای دومین هفته متوالی مقابل اقامتگاه 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
دس��ت به اعتراض زدن��د. راهپیمای��ان که طیف 
گسترده ای از معترضان به فساد نتانیاهو گرفته تا 
منتقدان عملکرد رژیم صهیونیستی در برخورد با 
کرونا و اوضاع نابسامان اقتصادی را شامل می شوند، 
اقامتگاه بنیامین نتانیاهو در خیابان بالفور را محاصره 
کرده و خواستار استعفای او هستند. در تازه     ترین 
گزارشی که خزانه داری رژیم صهیونیستی منتشر 
کرده، گفته ش��ده که اگر کرونا ادام��ه پیدا کند، 
اقتصاد اسرائیل فقط در س��ال 2020، 7/2درصد 
کوچک تر خواهد شد و بیکاری هم همین امسال 
به باالی 1۵ درصد می رسد. رسانه های اسرائیلی با 
اشاره به اعتراضات ناشی از این وضعیت، می گویند 
که این بزرگ ترین تجمع اعتراض��ی از زمان آغاز 
تظاهرات های اخیر علیه نتانیاهو است ولی برخی 

اعتراض��ات را فراتر از اعتراض به نخس��ت وزیری 
نتانیاهو می دانند. جروزالم پست از قول سخنگوی 
رسانه ای پلیس اسرائیل نوش��ته فقط در خیابان 
بالفور، ش��مار معترضان چیزی ح��دود 10 تا 13 
هزار نفر بوده اس��ت. پلیس اس��رائیل وعده کرده 
بود در جریان اعتراضات      ش��نبه ش��ب، برخالف 
ش��ب های قبل با معترضان برخورد خشن نکند 
ولی با تداوم تجمع تا ساعاتی از بامداد یک شنبه، 
نیروهای امنیت��ی مجدد به آنها حمله ور ش��دند. 
پلیس گفته که حداقل هش��ت نف��ر را در میدان 
پاریس،  نزدیک اقامتگاه نتانیاهو بازداش��ت کرده 
است. معترضان پالکارد    هایی حمل می کردند که در 
 برخی از آنها روی تصویر نتانیاهو عبارت وزیر جنایت 
)Crime Minister( به جای کلمه نخس��ت وزیر 
)Prime Minister(  نوشته شده بود. در حالی که 
نتانیاهو روز      شنبه گفته بود تظاهرات    ها و درخواست 
برای ت��رور، او را متوقف نخواهد ک��رد معترضان 
می گویند که به تظاه��رات خود ادام��ه خواهند 
داد. یکی از حاضران در تجمع تل آویو به ش��بکه 
12 اس��رائیل گفت:» می خواهی��م اعتراض    ها را 
ادامه دهیم. « به جز تل آوی��و 300 نقطه دیگر در 
س��رزمین های اشغالی هم ش��اهد اعتراضات کم 
س��ابقه بود. هرچند ش��مار معترضان در نزدیکی 
اقامتگاه نتانیاهو 10 تا 13 هزار نفر اعالم شده ولی 
رسانه های اس��رائیلی آمارهای مختلفی از تعداد 
تظاهرات کنندگان در 300 نقطه از قدس اشغالی 
ارائه می کنند و بعضاً کل معترض��ان را تا 30 هزار 
نفر نیز تخمین زده اند. در قیساریه بیش از 2هزار 
معترض مقابل دفتر نتانیاهو در این شهر ساحلی 
تجمع کردند. تظاهرات در میدان پاریس در قدس 
اشغالی به خشونت کشیده شد و پلیس بامداد دیروز 
برای بیرون کردن تظاهرکنندگان خش��مگین از 
این میدان مرکزی به زور متوسل شد. بنا بر اعالم 
پلیس دست کم هش��ت تن در قدس و تعدادی از 

معترضان نیز در دیگر ش��هر    ها دستگیر شدند. به 
موازات تظاهرات در س��رزمین های اشغالی، شهر 
سانفرانسیسکو در امریکا هم شاهد تظاهرات دهها 

اسرائیلی علیه نتانیاهو بود. 
  آنها را با گلوله جنگی بکشید

خیابان بالفور اقامتگاه نتانیاه��و در روزهای اخیر 
شاهد صحنه    هایی کم سابقه است و معترضان به 
صراحت فریاد می زدند:» تو و همسرت و فرزندانت 
را دفن خواهیم کرد. « یک زن اس��رائیلی در یک 
توئیت خطاب ب��ه نتانیاهو نوش��ت: »ما مي دانیم 
چرا به داشتن محافظ و نگهبان نیاز داری، باور کن 
می دانیم، باالخره روزی بدون محافظ خواهی بود. «  
همین باعث شد امیر اوحانا، وزیر امنیت داخلی رژیم 
صهیونیستی روز جمعه در مصاحبه با »یسرائیل 
هیوم« بگوید فضای سیاسی حاکم بر اسرائیل به 
دوران ترور اسحاق رابین ش��بیه است. پیش از او، 
یائیر الپید، رهبر حزب مخالف » یش عاتید« هم 
هشدار داده بود حوادث خشونت  آمیز سه     شنبه هفته 
قبل در تل آویو ، می تواند اسرائیل را به سمت جنگ 

داخلی بکشد. او گفته است: »خون به زمین ریخته 
شده در تل آویو توسط بی بی )بنیامین نتانیاهو( و 
نمایندگان وی صورت گرفته است. تحریک کننده 
خون درو می کند .« دیروز این هش��دار    ها از زبان 
نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی هم تکرار شد. 
در حالی که رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گفته 
که ترس از یک ترور سیاسی جدید سطح حفاظت 
شاباک، سرویس امنیت داخلی اسرائیل از بنیامین 
نتانیاهو را باال ب��رده، پلیس مجبور ش��د تمامی 
راه های منتهی به منزل نتانیاهو را مس��دود کند. 
به نوشته »جروزالم پس��ت«، شبکه 12 تلویزیون 
اسرائیل روز یک    شنبه گزارش داد که یک مقام ارشد 
پلیس در جلسات محرمانه و پشت در های بسته 
گفته که »اس��رائیل در وضعیت آشوب اجتماعی 
قرار دارد.«  مقام های ارشد پلیس رژیم صهیونیستی 
هم می گویند »امیر اوحانا« وزیر امنیت عمومی در 
جلسات محرمانه، موضع بسیار محکم و شدیدی 
را برای متوقف کردن تظاهرات علیه نخست وزیر 
این رژیم اتخاذ کرده اس��ت. همچنی��ن اور هیلر، 
خبرنگار امور نظامی در شبکه 13 تلویزیون رژیم 
صهیونیستی      شنبه شب فاش کرد که یک سرباز 
اس��رائیلی که نامش اعالم نش��ده، در فیس بوک 
اظهاراتی » تحریک آمیز «   منتش��ر کرده و گفته 
که مسئوالن امنیتی اسرائیل باید تظاهرکنندگان 
مخالف با بنیامین نتانیاهو را با گلوله جنگی بکشند، 
درست همانطور که ما افراد » خرابکار « فلسطینی 
و عضو حزب اهلل را می کشیم. این خبرنگار می گوید 
که سخنگوی نظامی اس��رائیل تأکید کرد که بعد 
از انتش��ار این سخنان، پلیس اس��رائیل شروع به 
تحقیقات کرد، اما جزئیات دیگری را اعالم نکرد. 
یائیر الپید، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستي  و 
رهبر حزب » آینده ای هست«، نتانیاهو را مسئول 
رخدادهای صورت گرفته بعد از ادامه تحریک های 
او علیه تظاهرکنندگان دانس��ت و اینکه نتانیاهو 
تظاهرکنن��دگان را » پخش کنندگان ویروس ها « 

خوانده است. 
 تمدی�د حمای�ت 500 میلی�ون دالری 

واشنگتن 
مجلس نمایندگان امریکا حمایت ۵00 میلیون 
دالری از رژیم صهیونیس��تی در ح��وزه پدافند 
موش��کی را ذیل الیحه تخصی��ص هزینه های 
نظامی، تمدید کرد. به گ��زارش فارس، مجلس 
نمایندگان امریکا روز     ش��نبه بس��ته هزینه های 
مصرفی نظامی این کش��ور را تصوی��ب کرد که 
ذیل آن حمای��ت ۵00 میلی��ون دالری از رژیم 
صهیونیستی در حوزه پدافند موشکی نیز تمدید 
می شود. به نوشته روزنامه »جروزالم پست«، این 
بسته حمایت نظامی امریکا از رژیم صهیونیستی، 
بودجه ساخت و نگهداری س��امانه های پدافند 
موش��کی »گنبد آهنی��ن«، »فالخ��ن داوود « 
و »پی��کان « را تأمی��ن می کند. هفت��ه قبل نیز 
مجلس نمایندگان امری��کا ارائه بودجه حمایتی 
3/3میلیارد دالری به رژیم صهیونیستی را ذیل 
الیحه تخصی��ص، تصویب کرده بود. به نوش��ته 
وبگاه »جوییش پرس«، بسته هزینه های مصرفی 
نظامی امریکا همچنین شامل 47/۵ میلیون دالر 
بودجه برای رژیم صهیونیس��تی جهت مقابله با 
تونل ه��ا، 4میلیون دالر برای مب��ارزه با ویروس 
کرونا و ۶میلیون دالر برای همکاری های تل آویو-

واشنگتن در حوزه انرژی و آب می شود. 

شبکه وابس�ته به دربار س�لطنتی انگلیس که 
هدف اصل�ی اش بازتاب اتفاق�ات داخلی ایران 
و بزرگ نمایی آن ب�رای افکار عمومی اس�ت تا 
ذهنیت ایرانی    ها را نس�بت ب�ه حاکمیت تغییر 
دهد، در مقابل فسادی که مقامات غربی مرتکب 
می شوند، جانب انصاف و عدالت را کنار گذاشته 
و حقای�ق را نش�ان نمی دهد ت�ا مب�ادا در بین 
روش�نفکران ایرانی که غرب را کعبه آمال خود 
می دانند، حس تنفر به غربی    ها ایجاد شود. نمونه 
این دس�ت اتفاقات را در فس�اد مالی جاستین 
ترودو، نخست وزیر کانادا می توان دید که اخیراً به 
خاطر افشای سوءاستفاده  از یک مؤسسه خیریه 
هر روز یک پایش در پارلمان این کشور است تا 
به نمایندگان جواب پس بدهد اما این خبر مهم 
در بی بی سی فارسی اصاًل بازتاب داده نمی شود. 

هرچند رسانه های غربی مدعی هستند که در بازتاب 
اخبار از اقصی نقاط جهان همواره تالش می کنند 
جانب انصاف را رعایت کنند، اما در انعکاس اخبار 
تحوالتی که در کشورهای غیر غربي رخ می دهد، 
در مقایس��ه با آن چیزی که در کش��ورهای غربی 
روی می دهد، متفاوت اس��ت و در این میان شبکه 
»بی بی س��ی« که به طور مس��تقیم از دربار ملکه 
انگلیس تأمین مالی می ش��ود، گوی س��بقت را از 
دیگران ربوده است. در روزهای اخیر اخباری مبنی 
بر دزدی شیک و اتوکش��یده  نخست وزیر کانادا از 
یک مؤسسه خیریه در این کش��ور، خبرساز شده 
است و افشای این اطالعات س��بب شده پارلمان 
کانادا برای توضیح درباره این موضوع جاس��تین 
ت��رودو را فرابخواند. به گزارش یورونیوز، افش��ای 
خبر فساد مالی یک مقام ارش��د آن هم به ویژه در 

دنیای سیاس��ت که به عنوان چهره ای درس��تکار 
و بی حاشیه ش��ناخته می ش��ود، خبری است که 
رس��انه    ها از آن نمی گذرند. اما در روزهای گذشته 
رسانه های فارسی زبان از جمله بی بی سی فارسی 
که از جزئی     ترین اخبار داخل��ی ایران گرفته تا زیر 
سؤال بردن آمار قربانیان کرونا، به عنوان سوژه ای 
داغ استفاده می کنند، چشم خود را بر رسوایی مالی 
جاس��تین ترودو که در جامعه غرب باوران وطني 
چهره اي محبوب به حساب مي آید. ماجرا از بررسی 
حساب های مؤسسه خیریه We شروع شد. دولت 
کانادا مدتی است با این مؤسس��ه قراردادی برای 
برنامه وام دانش��جویان با مبلغ 900 میلیون دالر 
بسته است. حساب های این مؤسسه خیریه عالوه 
بر اینکه نشان می دهد، دولت در فاصله سال های 

201۵ تا 2019 مبلغ ۵/ ۵میلیون دالر از نهادهای 
دولتی کمک گرفته، ارتباط خاص مؤسسه We با 
خانواده جاس��تین ترودو را نیز افشا می کند. بنابر 
آنچه رسانه    ها تاکنون منتشر کرده اند، برادر و همسر 
ترودو برای س��خنرانی کردن در مؤسسه یاد شده 
پول گرفته اند. فقط مبلغی که م��ادر و برادر ترودو 
طی سال های گذشته دریافت کرده اند ، بالغ بر 300 
هزار دالرکانادا برآورد شده است. همسر ترودو نیز 
سال 2012 یعنی قبل از اینکه او رهبر حزب لیبرال 
کانادا شود ، برای شرکت در مراسمی، مبلغ 1۵00 
دالر کانادا از این مؤسسه دریافت کرده است. این 
رسوایی، دامنگیر بیل مورنو، وزیر اقتصاد هم شده 
است و شواهد نشان می دهد که او و خانواده اش هم 
با این خیریه در ارتباط بوده اند، ضمن اینکه یکی 

از فرزندان مونرو در خیریه We شاغل است. برمال 
شدن ارتباط مورنو با این قرارداد باعث شد که وی 

ناچار به عذرخواهی شود. 
انتشار چنین خبری، واکنش منتقدان ترودو را در 
پارلمان به دنبال داشت. آنها از او خواستند درباره این 
قرارداد 900 میلیون دالری و بهره کشی اقتصادی 
دولت از یک مؤسس��ه خیریه توضیح دهد. ترودو 
روز پنج  شنبه در جریان ارتباط ویدئوکنفرانسی و 
شهادت در برابر کمیته مالی، در دفاعی 90 دقیقه ای 
از خود گفت که قصد سوءاس��تفاده مالی نداش��ته 
اس��ت و از پنهانکاری در ارتباط خانواده اش با این 
خیریه عذرخواهی کرد. ترودو همچنین در پارلمان 
کانادا تأکید کرد که از پرداخت هزینه سفرهای وزیر 

دارایی اش به وسیله این خیریه مطلع نبوده است. 
بر اساس گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، »اگرچه 
این کش��مکش    ها در نهایت باعث ش��د مؤسس��ه 
We از اجرای این طرح صرف نظر کند اما افش��ای 
چنین خبری به وجهه این دو مقام کانادایی به ویژه 
ترودو لطمه س��نگینی وارد کرده تا جایی که افکار 
عمومی جامعه از استعفای نخس��ت وزیر حمایت 
می کنند«. هرچند افشای چنین فساد    های مالی از 
سوی مقامات ارشد در غرب گاهی به استعفای آنها 
منجر می ش��ود اما گویا برخی رسانه    ها در انعکاس 
چنین پرونده های فسادی چشم خود را بر حقایق 
می بندند. بی بی سی کوچک ترین پرونده های فساد 
در ایران را چنان بزرگ نمایی می کند تا مردم را به 
وجود فساد گسترده در بین حاکمیت، بدبین کند اما 
از آنجا که برخی افراد ظاهراً روشنفکر ایرانی که غرب 
را سرزمین رؤیا    ها تصور می کنند، از نمایش چنین 
فساد    هایی در غرب چشم پوشی می کند تا ایرانی    ها با 

همان ذهنیت آرمانی به غرب بنگرند. 

نخستوزیرمحبوبروشنفکرهاازخیریهمیدزدید
پارلمان کانادا از ترودو به خاطر قرارداد 900 میلیون دالري با یک خیریه توضیح خواست

خیاب�ان بالف�ور اقامت�گاه 
نتانیاه�و در روزه�ای اخیر 
شاهد صحنه    هایی کم سابقه 
است و معترضان به صراحت 
فریاد می زدند:» تو و همسرت 
و فرزندان�ت را دفن خواهیم 
ک�رد. « ی�ک زن اس�رائیلی 
در ی�ک توئی�ت خط�اب به 
نتانیاهو نوشت: »ما مي دانیم 
چ�را ب�ه داش�تن محاف�ظ و 
نگهبان نی�از داری، باور کن 
می دانی�م، باالخ�ره روزی 
بدون محافظ خواه�ی بود. « 


