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همهپرسی؛طرحیهوشمندانه
موضع جمهوری اسالمی ایران درقبال فلسطین
در طول دهه های اخیربرچندپایه استوار بوده
اســت ؛ بعضی از آن ها بدین قــرار اســت - 1:
آزادســازی کامل سرزمین فلسطین شامل آن
چه سرزمین های  1948و آن چه سرزمین های
 1967خوانده می شود-2محوریت آزادسازی
قدس به عنوان میراث معنوی جهان اسالم و
پایتخت فلسطین  - 3کمک نظامی  ،سیاسی
 ،تبلیغاتی و مالی به فلسطینی ها برای اداره
خود و آزادســازی فلسطین  - 4مخالفت با هر
طرحی که به اشغال همه یا بخشی از فلسطین
توسط رژیم اسرائیل مشروعیت می دهد - 5
کمک به وحدت مردم و گروه های فلسطینی و
حمایت از هر طرح عربی و اسالمی که به وحدت
فلسطینی ها کمک می کند - 6تالش برای
بازگرداندن آوارگ ــان فلسطینی به سرزمین
شان و پایان دادن به رنج آوارگی آنان  - 7تسلیح
مردم در کرانه باختری به منظور توانمند سازی
دفاعی آنــان در برابر حمالت مــداوم اسرائیل
 -8تالش برای حفظ اولویت رسیدگی به مسائل
فلسطین در مجامع اسالمی و غیر اسالمی
و -9همهپرسی از همه مردم اصلی فلسطین،
از مسلمان ،مسیحی و یهودی ،بــرای تعیین
سرنوشت خود و نظام فلسطین .را هحلی که
در بیانات سا لهای اخیر رهبری و مسئوالن
جمهوری اسالمی ،به حدی پر تکرار بوده که آن
طرح رسمی جمهوری اسالمی برای
را تبدیل به ِ
حل مسئله فلسطین کرده است .رهبر انقالب
اما در سخنرانی روز قدس امسال نیز ،بار دیگر
به این مسئله پرداختند و فرمودند« :فلسطین
متعلق به فلسطینیان است و باید با اراد ه آنان
اداره شــود .طــرح همهپرسی از همه ادیــان و
اقــوام فلسطینی ،تنها نتیجهای است که باید
بر چالشهای امروز و فردای فلسطین مترتب
شود .این طرح نشان میدهد که ادعای یهودی
ستیزی که غربیان با بوقهای خود آن را تکرار
میکنند ،به کلی بیاساس است .در این طرح
فلسطینیان یهودی و مسیحی و مسلمان در کنار
ِ
هم در یک همهپرسی شرکت و نظام سیاسی
کشور فلسطین را تعیین میکنند .آن چه به
طور قطع باید برود نظام صهیونیستی است و
صهیونیسم ،خود بدعتی در آیین یهود و کام ً
ال
بیگانه از آن است».طرح همه پرسی یک طرح
هوشمندانه است که می تواند تحت شرایطی و
پس از تحوالتی که وقوع آن دور از انتظار نیست
 ،زمینه اجرایی پیدا کند .در واقع همین االن
هم ترکیب جمعیت در سرزمین فلسطین به
طور نسبی به نفع فلسطینی هاست  .براساس
آمارهایی که به تازگی از سوی دفتر مرکزی
آمــار اسرائیل منتشر شــده وهمچنین مرکز
اطالع رسانی فلسطین ،جمعیت یهودی طبق
آمار رسمی رژیم اسرائیل  ،حدود شش میلیون
نفر است  .جمعیت فلسطینی ساکن در بخش
های مختلف فلسطین بدین قرار است  :حدود
دو میلیون نفر در غزه  ،حدود  2.9میلیون نفر
در کرانه باختری و حدود 1.8میلیون نفر در
سرزمین های  . 1948جمع این ها  6.7میلیون
نفر است که از عدد فعلی ساکنان یهودی بیشتر
است  .این در حالی است که حدود  5.5میلیون
فلسطینی هــم در اردوگـــاه هــای کشورهای
عرب مجاور به سر می برند .جالب این است که
اسرائیل هنوز استقالل غزه را هم به رسمیت
نمی شناسد که این به نفع فلسطینی هاست
چون با به رسمیت نشناختن اعتراف می کند
که این جمعیت بخشی از جمعیت این سرزمین
است و حال آن که با به رسمیت شناختن آن به
استقالل فقط 6درصد از فلسطین اعتراف کرده
است .این نکته را هم در نظر داشته باشید که از
یک طرف مهاجرت یهودیان به فلسطین به رغم
همه مشوقهای مالی ،رفاهی و امنیتی تل آویو
نه تنها متوقف شده بلکه حتی با بازگشت دست
کم یک میلیون از آنان سیر نزولی یافته است
.عملیات گــروه های مقاومت فلسطین نقش
مهمی در رسیدن این تعداد از صهیونیست ها
به تصمیم قطعی خــروج از فلسطین اشغالی
داشته به نحوی که می توان گفت صرف نظر از
توجیه های رژیم صهیونیستی بیشتر مهاجران
برای جست وجوی امنیت از سرزمین فلسطین
فرار کرده یا به تعبیری فــراری داده شده اند.
همچنین یکی دیگر از دالیل مهاجرت معکوس
در سرزمین های اشغالی ،تبعیض بین یهودیان
آفریقایی تبار و یهودیان سفید پوست به ویژه
اتیوپی تبارهاست و از ســوی دیگر نــرخ رشد
جمعیت فلسطینیان ساکن داخل در پایان سال
 2018تقریبا به  2.5درصد رسیده و این در
حالی است که نرخ رشد جمعیت فلسطینیان
ساکن اراضــی اشغالی سال  1948در پایان
سال  2017تقریبا  2.3درصــد بــود ،اما این
آمار در میان یهودیان ساکن سرزمین تاریخی
فلسطین در پایان ســال  2017تقریبا 1.7
درصد بود.

کــامــیــار-اســمــش جــــورج فــلــویــد و
سیاهپوست بود.پلیس سفیدپوست
مینیاپولیسآمریکابیتفاوتبهاعتراض
شاهدان ،مظنون را به روی شکم روی
آسفالت خوابانده  ،زانــوی خــود را به
مــدت  10دقیقه بــر گ ــردن ایــن فرد
میفشارد و تمام وزن خود را روی او
می اندازد؛مظنون سیاهپوست فریاد
میزند «:نمیتوانم نفس بکشم ،کمی
بهمنآببدهید،مرانکش»امادرنهایت
خفه می شــود.در این لحظه مردم دور
آن ها جمع میشوند و از افسران پلیس
میخواهندتانبضاورابگیرند،امابااین
که فلوید بیهوش شده بود افسر سفید
پوست همچنان زانوی خود را از گردن
او برنمیدارد و وقتی این کار را میکند
کهکادراورژانسبرایبردنفلویدجان
باختهبهبیمارستانسرمیرسند.حاال
انتشار این فیلم احساسات بسیاری را
در آمریکا برانگیخته است«.جان الدر»
سخنگوی پلیس مینیاپولیس درباره
این حادثه می گوید :مظنون متهم به
جعل مدارک بود،اوپس از بیرون آمدن
از خــودرو در مقابل ماموران مقاومت
کــرد ولــی مــامــوران پلیس توانستند
او را خوابانده و به دست او دست بند
بزنند که ناگهان متوجه شدند او مورد

پزشکی پیدا کــرده اســت .واشنگتن
پست عنوان بیانیه پلیس «مــرگ یک
مرد بر اثر حادثه پزشکی هنگام تعامل
با پلیس» راخــنــده دار توصیف کرده
است.به نوشته واشنگتن پست ،حتی
اگر این مرد به ادعای پلیس آمریکا در
مقابلبازداشتمقاومتمیکردهکهبه
زودی مشخص خواهد شد زیرا افسران
در محل حادثه دوربین هایی را که به آن
هاوصلاست،روشنکردهبودند،هیچ
یک از این ادعاها اتفاقی را که بعد رخ
داده،توجیهنمیکند.هیچنوعپروتکل
پلیسی توصیه نمی کند که روی گردن
یک فرد آن قدر زانو بزنید تا جان بدهد.
این پروتکل قتل است نه اجرای قانون.
این نخستین بار نیست که رفتارهای
خشنپلیسآمریکابهویژهدرمواجههبا
رنگینپوستاندرصحنههایبازداشت
خشن مظنونان ،منجر به مرگ آن ها
میشود.رنگینپوستانآمریکاتاکنون
بارهاباتظاهراتمختلفوحتیبابرپایی
آشوبازرفتارتبعیضآمیزوخشنپلیس
آمریکابارنگینپوستان،انتقادکردهاند.
پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) اعالم
کردهمشغولتحقیقدربارهعلتواقعی
مرگ«جورجفلوید»است«.ایلهانعمر»
نمایندهدموکراتشهر مینیاپولیسدر

کنگره آمریکا خواستار رسیدگی فوری
وزارت دادگستری آمریکا به این پرونده
شدهاستامامعموالدادگاههایآمریکا،
مامورانپلیسیراکهعلیهسیاهپوستان
دس ــت بــه جــنــایــت م ـیزنــنــد  ،مجرم
نمیدانند یا مجازات سنگینی برای آن
ها در نظر نمیگیرند« .جاکوب ف ِری»
شهردار مینیاپولیس هم در واکنش
به ایــن جنایت گفت «:سیاه بــودن در
آمریکانبایدیکمجازاتاعدامباشد...
آن چه که (درویدئو) دیدیم وحشتناک
است ».او همچنین در توئیتی خبر از
اخراجچهارمامورخاطیپلیسبهخاطر
مرگجورجفلویددادهاست؛اتفاقیکم
سابقهکهحاکیازمیزانتاثیراینحادثه
در افکار عمومی است.نتایج تحقیق
مؤسسه «نقشه خشونت های پلیس»
نشان می دهــد ســال گذشته پلیس
آمریکا هزار و  ۹۹نفر را در این کشور به
قتلرساندهاست.سیاهپوستانآمریکا
 ۲۴درصد افراد کشته شده را تشکیل
می دهند که تقریب ًا دو برابر نسبت
تعداد آن ها به جمعیت آمریکاست.در
چهارماهنخستسال2020نیزبیش
از  200نفر از شهروندان آمریکایی
بر اثر خشونت پلیس این کشور جان
باختهاند.
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توئیت روز

بعدی چه کسی است؟
صفحه توئیتر سفارت چین در فرانسه تصویری
منتشرکردهبودباعنوان«بعدیچهکسیاست؟»
در ایــن تصویر که آمریکا را در نقش قاتل مردم
کشورهای مختلف نشان می دهد ،هنگ کنگ به
عنوانجدیدترینمقصدواشنگتنبهتصویرکشیده
شدهاست.سفارتچیناینتوئیتراحذفکردهو
مدعیشدهکهاشتباهیرخدادهاست!

کارتون روز

درآستانهانتخابات،توئیتربانشانهگذاریبرخیتوئیتهایترامپ،آنهاراراستیآزماییمیکند

سوت زنی«پرندهآبی» علیهترامپ

شریفی -دونالد ترامپ همواره با کلیدواژه «اخبار/رسانه
های جعلی» منتقدان خود را تحقیر کرده است .او حاال تاب
نمی آورد که «اظهارات جعلی» اش مورد راستی آزمایی قرار
گیرد و موجب حقارتش شود .برای همین است که پوست
نارنجی رئیس جمهور  73ساله آمریکا ،از شدت خشم علیه
سیاستجدیدتوئیتربهرنگسرخدرآمدهاست.شبکهتوئیتر
با نماد «پرنده آبی» که از مهمترین «ابزارهای اطالعرسانی»
رئیس جمهور آمریکا محسوب میشود ،برای نخستین بار با
ت ترامپ ،خوانندگان را به
اضافه کردن برچسبی به دو توئی 
راستیآزماییحقایقدراینزمینهدعوتکردهاست.ماجرا
ازآنجاییآغازشدکهدونالدترامپروزسهشنبهدردوتوئیت
مدعی شده بود در صورت رأیگیری پستی «صندوقهای
رأی به سرقت خواهند رفت،
برگههای رأی جعل شــده و
حتیبهطورغیرقانونیچاپو
بهطورجعلیامضامیشوند».
امــا توئیتر برچسب و لینکی
در پایین این دو توئیت اضافه
کــرد که نوشته بــود «:حقایق
دربـــاره رای دادن از طریق
پست را دریافت کنید ».این
لینکخوانندگانرابهصفحات
و مقاالت رسانههای خبری
درباره اظهارات دونالد ترامپ
مبنی بر رای دادن از طریق
پستدرآمریکاهدایتمیکرد.
پس از ایــن رویــداد ترامپ در
توئیتیمدعیشد«:توئیتردارددرانتخاباتریاستجمهوری
( ۲۰۲۰آمریکا) دخالت میکند .آن ها میگویند اظهارات
من درباره صندوقهای پستی که به تقلب و فساد گسترده
منجر خواهد شد ،بر اساس راستیآزمایی رسانههای اخبار
نپستنادرستاست».اوهمچنین
جعلیسیانانوواشنگت 
در واکنش به این اقــدام توئیتر ،این رسانه اجتماعی را به
انجام رفتار مخالف «آزادی بیان» متهم کرد و نوشت« :توئیتر
دارد یکسره آزادی بیان را خفه میکند و من به عنوان رئیس
جمهور اجازه نمیدهم این اتفاق بیفتد ».شبکه توئیتر برای
دونالد ترامپ یکی از مهمترین کانالها در انتشار پیامهای

سیاسیاشاست.اوپیوستهازاینشبکهاستفادهمیکندتابه
رقیبانومخالفانخودبتازد،ادعاهایخوددربارهتئوریهای
توطئهرامطرحکندوهمچنینعملکرددولتخودرابستاید.
منتقدانترامپمعتقدندکهاودربسیاریازتوئیتهایخود
واقعیت را به گونهای دیگر جلوه داده و دادههــا و حقایق را
نقضمیکند.
▪ترامپبرزیل،نسخهآزمایشیترامپآمریکایی

حاال پس از باالگرفتن هجمه های رئیس جمهور آمریکا
علیه توئیتر که در آن بیش از  ۸۰میلیون دنبال کننده
دارد ،شرکت توئیتر به شبهات پاسخ داده اســت .این
شرکت اعالم کرد که اضافه کردن برچسب راستی آزمایی
حقایق به توئیت ترامپ بر
پایه خــط مشی جدید این
شبکه اجتماعی برای مقابله
بــا اطــاعــات گــمــراه کننده
اســـت .شبکه توئیتر ایــن
پیا مها را با عالمت تعجبی
بــه رنــگ آبــی نشانهگذاری
کــرده و هدایت کــاربــران به
لینکهای پیوند داده شده،
ایــن امــکــان را مــی دهــد که
آن ها اطالعات و دادههــای
دقیقی در ایــن بــاره کسب
کنند .شبکه توئیتر از آغاز
ماه می امکان راستی آزمایی
توئیتها را فراهم کرده است
تا از جمله از انتشار اطالعات نادرست و جعلی درباره
پاندمی کرونا و بیماری کووید  ۱۹جلوگیری کند .البته
این اقــدام به طور کلی در راه راستیآزمایی اطالعات
منتشرشده صورت گرفته است .این شرکت پیش از این
نیز دو پست رئیس جمهور برزیل را به دلیل مغایرت با
آداب مبارزه با فراگیری جهانی ویروس کرونا مسدود
کرده بود .پستهای حذف شده ژائیر بولسونارو حول
کارزار تبلیغاتی او هنگام بازدید از بازارها بود .وی از جمله
در پیام خود مدعی شده بود که فاصلهگیری اجتماعی
برای کاهش سرایت ویروس موثر نیست.

دستگاهاطالعاتیترکیهدرپییافتنفرزندارشدقذافیاست

درجستوجوی «سیفاالسالم»

دستگاه اطالعاتی ترکیه یک اتاق عملیاتی جدید
به فرماندهی «خالد الشریف» رئیس سابق زندان
الهضبه در طرابلس و با نظارت «عبدالحکیم
بالحاج»درداخلترکیهتشکیلدادهاستکههدف
آن جستوجوی سیف االســام به منظور ترور،
هزارانمعترضهنگکنگیباتجمعدرخیابانها،
لغوالیحهامنیتملیپیشنهادیچینراخواستار
شدند.به نوشته «رویترز»،ماموران پلیس ضد
شورش با حضور در مراکز تجمعات ،تالش کردند
به وسیله اسپری فلفل معترضان عضو جنبش
چتررامتفرقکنند.مأمورانتوانستندازچندفرد
معترضتعدادیبمبدستیکشفوضبطکنند.
تعداد دیگری از نیروهای پلیس با تجمع در مقابل
ساختمان شورای قانونگذاری هنگکنگ مانع
ازورودمعترضانبهجلسهبررسیاینالیحهشدند.
در نهایت با ادامه یافتن تجمعات و درگیریها،
پلیس هنگکنگ حدود  ۳۰۰نفر از معترضان
را که لباس سیاه بر تن کرده و صورتهای خود
را پوشانده بودند ،بازداشت کرد.هفته گذشته

اردوغان،فلسطین و دیپلماسی نفاق

بازداشت یاتحویلاوبهدادگاهکیفریبینالمللی
برایپایاندادنبهایفاینقشسیاسیاو درلیبی
است.به نوشته وبگاه «بوابة إفریقیا»،گزارشهای
محلی در اوای ــل مــاه می حاکی از آن اســت که
شماری از نیروهای ویژه وابسته به دولت وفاق

چهره روز

رویارویی برفراز مدیترانه
هواپیمایجاسوسیآمریکاتوسطدوسوخو 35-روسیهرهگیریشد
جنگ داخلی در سوریه و لیبی به
عنوان کشورهایی در شرق و جنوب
دریــای مدیترانه ،این منطقه را به
عرصه جدید تقابل میان روسیه و
آمریکا تبدیل کــرده اســت.ارتــش
آمریکا مدعی شده که دو جنگنده
روسی از نوع سوخو ۳۵-به شکل
خطرناکبهیکهواپیمایشناسایی
آمریکاییدردریایمدیترانهنزدیک
شدهاند .در این بیانیه آمده بود که
این اتفاق برای دومین بار در دو ماه
گذشتهرخدادهاست.بهنوشتهسی
ان ان ،مسئوالن آمریکایی معتقدند
که روسیه در قبال هواپیماهای
شناسایی آمریکا در شــرق دریــای
مدیترانه به علت حضور نظامی در
روســیــه ،حساسیت باالیی دارد و
مسکو بــه نقش مــحــوری خــود در
منطقه غرب آسیا پس از فروپاشی
شــوروی بازگشته اســت؛ به طوری
که تالشهای روسیه در این زمینه،
اذهان را به سمت دوران جنگ سرد
میبرد به خصوص این که دو کشور
در سوریه و لیبی تضاد منافع دارند.
فرماندهی نظامی ارتــش آمریکا
در آفریقا مدعی شد که روسیه در
حمایت از «خلیفه حفتر» جنگنده
بــه ایــن کشور اع ــزام کــرده اســت و

ملی(غرب لیبی) به شهر الزنتان واقع در فاصله
 ۱۳۶کیلومتری جنوب غربی طرابلس نفوذ
کردهاند تا مکان سیف االسالم را شناسایی کنند
و ایــن عملیات با حمایت دولــت وفــاق ملی به
ریاست «فائز السراج» صورت گرفته است.
در همین بــاره «محمد العبانی» فعال
سیاسی لیبی گفت که سیفاالسالم
در سالمت کامل به سر میبرد و در
مکان امنی تحت حــراســت شدید

معترضانهنگکنگیلغوالیحهامنیتملیراخواستارشدند

چتر به دست دوباره درخیابان

پکن الیحه امنیت ملی
هنگکنگ را مطرح
کــــرد کـــه بــافــاصــلــه
بـــــا مـــداخـــلـــهگـــری
کشورهایغربیهمراه
شــد«.مــایــک پمپئو»
وزیرامورخارجهآمریکا
گفت« :ایاالت متحده قوی ًا از پکن میخواهد در
ارائه این طرح پیشنهادی فاجعهبار تجدید نظر
کند ،از تعهدات بین المللی خود پیروی کند و به
سطحباالیخودمختاری،موسساتدموکراتیک

و آزادیهــــای مدنی
در هــنـگکــنــگ که
بــرای حفظ وضعیت
ویژه آن تحت قوانین
آمریکا ضروری است،
احــتــرام بــگــذارد ».از
سویدیگرکشورهای
بریتانیا،کاناداواسترالیاعلیهاینالیحهبیانی هصادر
کردند.سفارت چین در کانادا «مخالفت شدید»
کشورش با «مداخله شــرمآور» بریتانیا ،کانادا و
استرالیادرخصوصالیحهامنیتملیپیشنهادی

پیشبینی میشود که ایــن اقــدام
موجب افزایش درگیریها در این
کشور شود.جنگ در لیبی وارد
مراحل پیچیدهای شــده و حضور
خارجی در پشتیبانی از طرفین
درگیر،حجموسیعیازسالحراوارد
ایــن کشور کــرده اســت؛ موضوعی
که به عقیده سازمان ملل در تضاد
با قطعنامههای شــورای امنیت در
ممنوعیت صــادرات سالح به لیبی
اس ــت.در ایــن میان روسیه روابــط
بسیار خــوبــی بــا «خلیفه حفتر»
و نیروهای موسوم به «ارتــش ملی
لیبی» دارد .آمریکا اما در مقایسه
با ســال  ۲۰۱۱و حمله ناتو برای
سرنگونیمعمرقذافی،اکنوننقش
کم رنگتری در لیبی دارد .با این
حال «جفر هرگین» ژنــرال نیروی
هوایی آمریکا در خصوص افزایش
نفوذ روسیه در لیبی هشدار داده
و مدعی شده است که این حضور
میتواندموجبنگرانیهایامنیتی
درکشورهایجنوبقارهاروپاشود.
پنتاگون روز  ۱۵آوریــل نیز اعالم
کرد که یک هواپیمای سوخو۳۵-
روسیه یک هواپیمای شناسایی
ارتشآمریکارابرفرازدریایمدیترانه
رهگیریکردهاست.

است.ژوئن  ۲۰۱۷سیف االسالم فرزند «معمر
القذافی»رهبرسابقلیبیکهازنوامبر ۲۰۱۱در
زندانیدرشهرالزنتانبود،آزادشد.گردانابوبکر
الصدیقکهسیفاالسالمرابازداشتکردهبود،
اعالم کرد او را آزاد کرده است اما از آن زمان
تا کنون در مأل عام حاضر
نشده و تنها هیئتهایی از
قبیلههایمختلفبهدیدار
یروند.
اوم 
در هنگکنگ را اعالم کرد.این سفارتخانه تأکید
کرد ،چین این حق را دارد که قوانین مربوط به
امنیتملیخودرابرایمقابلهبامداخالتخارجی
در امور هنگکنگ تقویت کند .تصمیم کنگره
ملیهنگکنگاقدامیضروریدرراستایحفظ
حاکمیت ملی و اتحاد منطقهای و تحکیم بنیان
سیاست «یک کشور ،دو نظام» است.چین سال
گذشته نیز تالش کرد قانونی را برای استرداد
مجرمانازهنگکنگتصویبکندکهبااعتراضات
گستردهایدراینمنطقهباتحریکوحمایتآمریکا
وانگلیسهمراهشد.درنهایتهنگکنگتصویب
این قانون را به طور کامل تعلیق کرد اما معترضان
اینبار به بهانه استقالل کامل از چین به آشوب در
خیابانهایهنگکنگادامهدادند.

موگرینی مدیر «کالج اروپا» شد
«فدریکا موگرینی»مسئول سابق سیاست خارجی
اتحادیه اروپــا از سمت جدید خود به عنوان مدیر
«کالج اروپا» خبر داد.موگرینی پیش از این بهعنوان
استاد مهمان در گروه روابط بینالملل و مطالعات
دیپلماتیک اتحادیه اروپای این کالج درس میداد.
یکیازافرادیکهگفتهمیشوددراینانتصابنقش
داشته است « ،هرمان فان رومپوی» سیاستمدار
بلژیکی است که بین سالهای  ۲۰۰۹تا ۲۰۱۴
ریاست شورای اتحادیه اروپا را برعهده داشت .وی
در سال  ۲۰۱۹بهعنوان رئیس هیئت مدیره کالج
اروپامنصوبشد.موگرینیکارخوددرسمتجدید
را از تاریخ اول سپتامبر  ۲۰۲۰در این کالج آغاز
میکند.کالجاروپایکموسسهتحصیالتتکمیلی
در حوزه مطالعات اروپایی است و در سال ۱۹۴۹
از ســوی شخصیتهای برجسته ای که از بنیان
گذاراناتحادیهاروپامعرفیمیشوند،تاسیسشد.
ازجملهاینافرادمیتوانبه «سالوادوردومادریاگا»،
«وینستون چرچیل»« ،پل هنری اسپاک» و «آلسید
دوگاسپری»اشارهکرد.دانشجویاناینکالجمعموال
با همکاری وزارت امــور خارجه کشورها انتخاب
میشوند و پذیرش بسیار رقابتی است .هدف این
کالجتربیترهبرانیدرسطحاروپاست.

خبر متفاوت

ی«گناهمهلک»ترامپ!
گلفباز 
هیل :رئیس جمهور آمریکا دردفــاع ازگلف بازی
کردنش در شرایط کرونا بــار دیگر حمالتش به
جو بایدن و رئیس جمهور سابق این کشور را از
سرگرفت .دونالد ترامپ در توئیتی نوشت:جریان
اصلی رسانهای به گونهای بازدید من از کلوپ گلف
ویرجینیا را پوشش داد که انگار یک «گناه مهلک
و مرگبار» بوده است .او نوشت :آن ها (رسانه های
خبری)ازنفرتونامردیبیمارشدهاند.آنهاواقعا
دیوانههستند!آنهااصالبهاخالقضعیفکاریجو
بایدنخوابالویاتماموقتیراکهباراکاوبامادرزمین
گلفگذراندواغلببههاواییمیرفتتابازیکند،
اشارهای نکردند .این دقیقا همان کاری است که
آنهاباتاثیراتکربنبرمحیطزیستانجامدادند.

پیشخوان بین الملل

ویک :آمار باالی تلفات در آمریکا  ،دستاورد مشترک
دموکراتهاوجمهوریخواهان.

