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تحلیل روز

کابوسترامپکتابنیست!
امیرعلیابوالفتح-انتشارکتابجدیدجانبولتون
مشاورامنیتملیسابقکاخسفید،بانام"درآناتاق
اتفاق افتاد" جنجال های زیادی را در داخل آمریکا
پدید آورده است.هر چند که این کتاب در خارج از
آمریکابهنسبتبااستقبالبیشتریدرداخلروبهرو
بوده است .این به معنای بی توجهی اذهان عمومی
به این کتاب نیست .در عرصه داخلی آمریکا به
شدتقطبیشدهاستوطرفداراندونالدترامپبه
اظهاراتجانبولتونوآنچهکهدرخاطراتاوآمده
است اعتنایی ندارند چرا که کتاب او را کینه ورزی
و تسویه سیاسی تلقی می کنند که با چاشنی انتقام
گیریهمراهاست.بنابراینافرادیکهتصمیمدارند
در انتخابات به دونالد ترامپ رأی دهند این کتاب
را روایتی غیرقابل اثبات می دانند و منتشر شدن یا
نشدن این کتاب تأثیری در تغییر موضع آنان ندارد.
از سوی دیگر،در خصوص دموکرات ها نیز مسئله
بههمینشکلاستوازمدتهاقبلتصمیمگرفته
اندتابهترامپرأیندهند.دموکراتهاحتیازجان
بولتون نیز انتقاد می کنند چرا که بر این باورند وی
میتوانستدرجلساتاستیضاحاینمطالبرابیان
کند ،اما برای این که کتابش به فروش رود حاضر به
شهادت علیه ترامپ در کنگره نشد .بنابراین به نظر
نمی رسد که این اقدام صفوف دشمنان ترامپ را
تقویتکندوتأثیربهسزاییدرانتخاباتداشتهباشد.
طیفخاکستریکهبهدورازتعصباتحزبیهستند
مسائل مهم تری را برای انتخاب نامزد ایده آل خود
درنظرمیگیرند.موضوعبحرانسالمت،بیکاری،
وضعیت اقتصادی ،تبعیض نــژادی و غیره بسیار
سرنوشت سازتر و حیاتی تر از آن است که این قشر
ازمردمبخواهندکتابجانبولتونرامرجعیبرای
قضاوتوتصمیمگیریدرنظربگیرند.خالصهآنکه
اگر کتاب جان بولتون در ماهی چون اکتبر منتشر
میشدمیتوانستتاثیرگذارترباشدوتهدیدهاییرا
متوجهترامپکند،اما 4ماهآیندهممکناستآبستن
حوادث مهمی باشد .این که مناظره های جو بایدن
و دونالد ترامپ چگونه پیش خواهد رفت و مباحث
اولویتدارمانندبیکاریهایحاصلازبحرانشیوع
ویروس کرونا ،تبعیض نژادی و غیره به کجا خواهد
رسیدهمگیتعیینکنندهخواهندبود.

آزاد شدگان کتائب با آتش زدن پرچم اسرائیل و زیر پا گذاشتن تصویر الکاظمی اعتراض خود را نشان داند

آبپاکیرویدستالکاظمی

دبیرکلکتائبحزبا...عراق:سالحمقاومتراهرگزتحویلنخواهیمداد

پیشخوان بین الملل

محکومین
تــیــتــر یـــک روزنــــامــــه ف ــران ــس ــوی"ل ــو دوفــیــنــه
لیبر":محکومین.فرانسوافیوننخستوزیرپیشین
فرانسه به اتهام ایجاد شغل جعلی برای همسرش و
کسبدرآمدغیرقانونیازبودجهدولتبهپنجسال
زندان،پرداخت ۳۷۵هزاریوروجریمهوانفصال۱۰
ساله از خدمات دولتی محکوم شد.فیون در زمانی
که نماینده پارلمان فرانسه بوده برای همسرش
"پنه لوپه فیون" یک پست غیر واقعی ایجاد کرده
و او از طریق آن سال ها از دولت به عنوان "دستیار
نمایندگیپارلمان"حقوقمیگرفتهاست.

توئیت روز
`
چینقانونامنیتیجنجالیرادرهنگکنگتصویبکرد

نسخهایبرای پایانخودمختاری
چین قانون جنجالی که احاطه امنیتی و
سیاسی پکن بر هنگ کنگ را افزایش می
دهــد ،به تصویب رساند.این قانون که ماه
گذشته در همایش سراسری حــزب حاکم
کمونیست طرح شد به پکن اجازه می دهد
که با ساکنان هنگ کنگ به بهانه براندازی،
تالش برای جدایی طلبی و همکاری با بیگانه
و دولت های خارجی برخورد امنیتی کند.
حامیان دموکراسی در هنگ کنگ این قانون
را پایانی برای استقالل و خودمختاری هنگ
کنگ و نابودی دموکراسی این منطقه می
دانند .آمریکا پیشتر تصویب این قانون را
"ناقوس مــرگ" بــرای استقالل هنگ کنگ
خوانده بود و تهدید کرده است که مناسبات
ویژه اقتصادی و دیپلماتیک خود را با هنگ
کنگ قطع خواهد کرد.بااین حال،چین
تصویب و اجــرای این قانون را بــرای مقابله
با ناآرامی ها و بی ثباتیها ضروری خوانده
و انتقاد را به عنوان دخالت در امور داخلی

کارتون روز

دخالت واشنگتن در امور هنگ کنگ /سان

چهره روز
محمد مازح قاضی لبنانی که علیه سفیر آمریکا
در بیروت حکم داده بود ،استعفا کرد .این در
حالی است که وی روز گذشته به العهد گفته
بود به شورای عالی قضایی این کشور احضار
شده است .وی دیروز گفته بود :به من ابالغ
شد که فــردا به شــورای عالی قضایی ارجاع
داده میشوم .به پاس احترام به شورای عالی
قضایی فردا استعفا میکنم و من پس از این
که به وظیفه ام عمل کــردم ،وجدانم آسوده
است.قانون باید در خدمت کشور باشد و
قوانین در غیر این صورت فایدهای ندارد .به
سبب حرف های سفیر آمریکا ممکن است
که برخی نوک حمالت خود را به سوی حزب
ا ...نشانه بروند و فتنه میان لبنانیها شروع
شود .من حامی آزادی رسانه هستم اما هیچ

دبیرکل کتائب حزب ا ...عراق در پی آزادی
نیروهایاینگروهتاکیدکردسالحمقاومتهیچ
گاه تحویل داده نخواهد شد .وی سالح مقاومت
را یکی از اصول شریعت برشمرد و گفت« :سالح
مقاومت تحویل هیچکس بهجز حضرت امام
عصر(عج) داده نخواهد شد».دبیرکل کتائب
حــزبا ...عــراق تصریح کــرد« :بهغیر از 313
عجل ا ...تعالی فرجه الشریف
صحابه امام عصر ّ
هیچکس اطــاعــی از مــیــزان و مــقــدار سالح
مقاومت نــدارد» .خلع سالح الحشدالشعبی
یکیازاهدافجناحهایطرفدارآمریکادرعراق
است و کتائب حزب ا ...همواره بر مخالفت و
تبعیت نکردن از این خدعه تاکید کرده است.
دوشنبه شب نیز نیروهای بازداشت شده کتائب
حزب ا ...عراق پس از تبرئه از اتهامات وارد شده
در دادگــاه آزاد شدند .این نیروها پیش از این
توسط سازمان مبارزه با تروریسم و به دستور
مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق بازداشت
شده بودند .نیروهای کتائب حزب ا ...پس از
آزادی پرچم رژیم صهیونیستی و آمریکا را آتش

زدنــد و تصاویر مصطفی الکاظمی را زیر پای
خود قرار دادند«.اکرم الکعبی» دبیرکل جنبش
النجباء عراق نیز حامیان خلع سالح مقاومت
را خائن و مزدور توصیف کرد.هادی العامری
رئیس ائتالف «الفتح» هم ضمن حمله شدید به
مسئوالن دولتی به دلیل عدم اخراج نیروهای
خارجی از این کشور ،گفت از مطالبه خود برای
اخــراج این نیروها دست برنخواهند داشت.
وی خاطر نشان کرد« :به کسانی که به دروغ
بر اقتدار حکومت اشک میریزند میگوییم
که از چه اقتداری سخن میگویند؟ در حالی
که آمریکایی ها در کشور جــوالن میدهند و
حریم هوایی به صورت کامل نقض میشود».
روزنامه لبنانی االخبار نیز با بررسی ابعاد و
انگیزههای نخستوزیر و رئیس سرویس مبارزه
با تروریسم در دستگیری شماری از اعضای
الحشد الشعبی و سپس آزادی آن ها ،تحلیل
کردکهالکاظمیباایناقدامیکباخترابرخود
تحمیلوبهپیچیدهشدناوضاعداخلیکشورش
کمک کرد.
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چیزی مطلق نیست
و تــکــرار میکنم که
تصمیمم صد درصد
قــانــونــی اســـت .همه
تحت قانون هستند و
مؤسسات رسانهای
مــــافــــوق قــــانــــون؟
هنگامی که تصمیم به صــدور حکم قضایی
گرفتم به موضوعات سیاسی توجه نکردم بلکه
هدفم حفظ ثبات داخلی بود و استعفا بهتر از
ماندن است.محمد مازح قاضی  ،طی حکمی،
«دورثــی شیا» سفیر آمریکا در لبنان را از هر
گونه اظهار نظر رسانهای منع کرد و همچنین
طبق این حکم ،رسانههای لبنانی نمیتوانند
با وی گفت وگو و مصاحبهای انجام دهند.

خــود رد کــرده اســت .طی دهــه هــای اخیر،
بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری خارجی
در جمهوری خلق چین که از آن به عنوان
عامل اصلی رشــد اقتصادی آن کشور یاد
می شود از طریق هنگکنگ صورت گرفته
است .هنگکنگ از ماه ژوئن  ،۲۰۱۹شاهد
اعــتــراض هــای گــســتــردهای بــود کــه در پی
تصویب الیحه استرداد مجرمان به چین آغاز
شد .هر چند آن الیحه بعدا پس گرفته شد اما
خواستههای طرفداران دموکراسی افزایش
یافت و آن ها همچنان به اعتراض های خود
ادامه دادند .خواسته آن ها از لغو این قانون
به کسب آزاد یه ــای بیشتر از چین تبدیل
شد .منتقدان می گویند که قانون امنیت ملی
تالش مستقیم بــرای محدود کــردن آزادی
های ذکر شده در مجموعه قوانینی است که
در سال  ۱۹۹۷یعنی زمانی که حق حاکمیت
هنگکنگ دوباره در اختیار چین قرار گرفت،
بر سر آن توافق شد.

پادشاهبلژیکازاستعمار،رنجوتحقیرمردمکنگوابرازتاسفکرد

تاسف ازسرترس

هــمــزمــان بــا شصتمین ســالــگــرد استقالل
جمهوری دموکراتیک کنگو ،پادشاه بلژیک
درنامهبه«فیلیکستشیسکدی»رئیسجمهور
جمهوری دموکراتیک کنگو«تاسف عمیق»
خود را درباره رنج مردم این کشور آفریقایی در
دوره استعمار بلژیک اعالم کرد .حاال فیلیپ به
اولین پادشاه در تاریخ بلژیک تبدیل شده که در
دوره زمامداری خود به اعمال «اقدامات خشن
و بیرحمانه» علیه مردم جمهوری دموکراتیک
کــنــگــو و «رنــــج و تــحــقــیــر» آن هــا در دوره
استعمارشان توسط بلژیک اذعان کرد.البته
این ابراز تاسف بی دلیل نیست.نامه پادشاه
بلژیک به دنبال تشدید درخواستها برای
بازنگری در تاریخ استعماری بلژیک و برگزاری
تظاهرا ت علیه نژادپرستی ارســال شد .در
اعتراضهای اخیر چند مجسمه لئوپولد دوم
( ۱۸۵۵تا  )۱۹۰۸تخریب شد؛ کسی که
طبق اسناد تاریخی ،در جریان زمامداری
او حدود  ۱۰میلیون تن از مردم کنگو کشته

شــدنــد .مــقــا مهــای محلی در شهر «خنت»
بلژیک در واکنش به تشدید درخواستهای
مردمی بــرای مقابله با تبعیضهای نــژادی
اعالم کردند که مجسمه لئوپولد در این شهر
برچیده میشود .پادشاه فیلیپ در نامه خود
به رئیسجمهور جمهوری دموکراتیک کنگو
درباره دوره پادشاهی لئوپولد دوم اذعان کرد:
«اقدامات خشونت آمیز و بیرحمانه انجام شد
که هنوز هم در خاطره جمعی ما طنین انداز
اســت .دوره استعماری ما هم باعث ایجاد
رنج و تحقیر شد» .وی افزود« :من میخواهم
عمیقترین تاسفات خودم را درباره جراحات
گذشته اعــام کنم ،دردی که همین امروز
نیز با تبعیض در جوامع مان احیا شده است».
پادشاه فیلیپ در نامه خود ضمن تبریک گفتن
به تشیسکدی به دلیل شصتمین سالگرد
استقاللجمهوریدموکراتیککنگوافزود،به
دلیل همهگیری کرونا امکان شرکت در مراسم
این سالگرد را ندارد.

دونالد ترامپ ،از "دمــوکــراتهــای بیکاره" بابت
تــاشهــای حــزب دمــوکــرات در «اورنـــج کانتی»
کالیفرنیا برای محکوم کردن جان وین ،هنرپیشه
آمریکاییبرای"اظهاراتنژادپرستانهوتعصبآمیز"
اوحینیکمصاحبهقدیمیورایآنهابهحذفنام
اوازرویفرودگاهیدر«سانتاآنا»انتقادکرد.ترامپ
دراینپیامتوئیتریهمچنینبهتصمیماخیردانشگاه
پرینستوندرایالتنیوجرسیبرایحذفناموودرو
ویلسون ،بیست و هشتمین رئیسجمهور آمریکا از
رویدانشکدهروابطعمومیوبینالمللیکهجمعه
رای آن داده شد ،اشاره کرد.رئیسجمهوری آمریکا
نوشت:چهکسیباورمیکندکهپرینستونناموودرو
ویلسون را از روی یک مرکز سیاست گذاری کامال
مورد احترام برداشت .حال دموکراتهای بیکاره
میخواهندتانامجانوینراهمازروییکفرودگاه
بردارند.حماقتباورنکردنی!

