
هدف کره شمالی  به زانو درآوردن 
آمریکا

رهبر کره ش��مالی در س��خنرانی جدید خود گفت، 
فعالیت های کشورش باید بر غلبه و به زانو درآوردن 

آمریکا متمرکز باشد.
»کی��م جونگ اون« رهبر کره ش��مالی از ملت این 
کشور درخواست کرد تمرکز خود را بر روی به زانو 
درآوردن آمریکا قرار دهند.به نوش��ته پایگاه خبری 
»هیل« به نقل از خبرگزاری رس��می کره شمالی، 
کیم در جلس��ه حزب حاکم گفت: »فعالیت های ما 
در زمینه سیاست خارجی باید بر دشمن بزرگمان 
و مانع بنیادین توس��عه انقالب��ی ما، ایاالت متحده، 
متمرکز باشد«.رهبر کره شمالی که برای اولین بار 
از زم��ان فوت پدرش با لباس ف��رم نظامی در برابر 
دوربین ه��ا قرار گرفته بود گفت: »تالش ما بر غلبه 
و به زان��و درآوردن آن ها متمرکز خواهد بود«.کیم 
تأکی��د کرد صرف نظر از اینکه چه کس��ی در کاخ 
س��فید بر سر کار اس��ت »ماهیت حقیقی آمریکا و 
سیاست های بنیادین آن در قبال کره شمالی هرگز 
تغییر نمی کند«.خبرگزاری »آسوش��یتد پرس« به 
نق��ل از خبرگزاری کره ش��مالی ک��ه اخیراً بخش 
جدیدی از سخنان کیم را منتشر کرده است نوشت، 
رهبر کره ش��مالی در این س��خنرانی سیستم های 
تسلیحاتی تحت توسعه در این کشور را لیست کرد 
که از جمل��ه آن ها می توان به موش��ک های دارای 
کالهک جنگ��ی چندگان��ه، زیردریایی های دارای 
قابلیت ش��لیک موش��ک های اتمی و موش��ک های 
دوربرد با س��وخت جامد اش��اره کرد.این سخنرانی 
کیم در حالی انجام می شود که »جو بایدن« رئیس 
جمهور منتخب آمریکا که از ده روز دیگر وارد کاخ 
سفید می شود، اتخاذ مواضع سرسختانه تر علیه کره 

شمالی را وعده داده است.

نیمچه گزارش

گزارش

پنهان کاری س��ه ماه دولتمردان انگلیس درباره شیوع نوع 
جدی��دی از کرونا، بحرانی فراگیر را به این کش��ور و البته 
جهان تحمیل کرده اس��ت چنانکه روزنامه گاردین با اشاره 
به ش��دت  گرفتن همه گیری ویروس کرون��ا و ثبت رکورد 
روزان��ه م��رگ  و میر در انگلیس نوش��ت: بخ��ش خدمات  
درمانی این کش��ور در آستانه فروپاشی قراردارد و در عین 
حال نزدیک به نیمی از مردم این کش��ور خواس��تار استعفا 

نخست وزیر شده اند.
 در حالی ک��ه تعداد جانباختگان ناش��ی از کووید-۱۹ در 
انگلیس از روزی یک هزار و ۳۰۰ نفر فراتر رفته ، پزشکان 
و مقامات بیمارس��تان می گویند بخش خدمات درمانی در 
آس��تانه فروپاشی است. گاردین نوش��ت: در شرایط عادی، 
ژانویه ماه حس��اب و کتاب هزینه های کریس��مس اس��ت. 
اما امس��ال جش��ن های کریس��مس می توان��د هزینه هایی 
جدا از حس��اب و کتاب های س��ال های پیش داش��ته باشد 
و به قیمت زندگی تمام ش��ود. از س��وی دیگر، پزش��کان و 
 )NHS( پرس��تاران در سرویس س��المت همگانی بریتانیا
نیز اعالم کرده اند که ش��اهد رکورد تازه ای در بستری افراد 
مبت��ال به کووید-۱۹ هس��تند و هنوز باید منتظر ش��رایط 
بدتر باش��یم.  طی روزهای اخیر، تعداد جانباختگان روزانه 
ناشی از ویروس کرونا از یک هزار نفر گذشته است و شمار 

درگذش��تگان در روز جمعه یک هزار و ۳۲۵ نفر ثبت شد 
که رکوردی تازه از زمان آغاز همه گیری کرونا در انگلیس 

بشمار می رود.  
همزم��ان کارکنان س��رویس س��المت همگان��ی بریتانیا و 
بس��یاری از م��ردم بی��م آن دارن��د وضعیت پی��ش از آنکه 
بهب��ود یابد بدتر هم بش��ود. زیرا نوع جدی��د ویروس کرونا 
که برای نخس��تین بار در انگلیس مش��اهده شد به آسانی 
منتشر می ش��ود و بی تردید جشن های سال نو و مهمانی ها 
ب��ه این وضعیت دام��ن می زند.  گزارش ها نش��ان می دهد 
کمب��ود کارکنان بخش درمان در کل س��رویس س��المت 
همگانی از ماه آوریل )فروردین( تاکنون به ۶ درصد رسیده 
است، هرچند منابع داخلی سرویس معتقد هستند که رقم 
واقعی این کمبود احتماال باالی ۱۲ درصد است.  نتایج یک 
نظرس��نجی در انگلیس نشان داد میزان رضایت از عملکرد 
دولت این کش��ور در مقابله با همه گیری کرونا و همچنین 
رضای��ت از عملکرد جانس��ون به طور کلی، کاهش داش��ته 
و 4۳ درص��د از ش��رکت کنندگان معتقدند او باید اس��تعفا 
کند.در این نظرس��نجی همچنین کاهش میزان حمایت از 
عملکرد لندن در مقابله با همه گیری کرونا مش��اهده ش��د. 
۷۲ درصد ش��رکت کنندگان، با کاهش 4 درصدی نسبت به 
نظرسنجی قبلی، گفتند که دولت این کشور به اندازه کافی 

برای مهار این ویروس س��ریع عمل نکرده است. 4۲ درصد 
هم، با افزایش چهار درصدی نسبت به نظرسنجی پیشین، 
گفتند قطعا به اندازه کافی در این زمینه سریع عمل نشده 
است.میزان رضایت کلی از »بوریس جانسون« هم با کاهش 
همراه بود. در حال��ی که ۳۷ درصد عملکرد او را به صورت 
کلی تایید کردند که یک درصد نسبت به نظرسنجی قبلی 
کاهش داش��ت، 4۵ درصد با افزایش یک درصدی نسبت به 

نظرسنجی قبلی، از عملکرد او ابراز نارضایتی کردند.
کرونای انگلیس��ی همچنان در آمریکا نیز قربانی می گیرد 
چنانک��ه آماره��ای جدید نش��ان می دهد آمریکا در س��ال 
جدید میالدی نیز با رش��د فزاینده فوتی های ناشی از ابتال 
 The COVID به وی��روس کرونا روبرو اس��ت. آمارهای
Tracking Project حاکی است در 8 روز نخست سال 
جدی��د میالدی بیش از ۲۳ هزار نفر در سراس��ر آمریکا بر 
اث��ر ابتال به وی��روس کرونا جان خود را از دس��ت داده اند. 

همچنین نهاد بهداش��تی رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد از 
یک هزار و ۶4۶ بیمار بستری مبتال به کرونا، وضعیت ۹۶4 

نفر آن ها وخیم است.
از س��وی دیگر ش��مار تلف��ات کرونا در این کش��ور از ۲۰ 
هزار نفر گذش��ت و بی��ش از نیمی از قربانیان از س��اکنان 
خانه های س��المندان بازنشسته هس��تند. خبر دیگر اینکه 
اجرای مقررات منع تردد اس��تانی در کانادا، از زمان شیوع 
آنفلوآنزای اس��پانیایی در یک قرن پیش بی س��ابقه اس��ت 
و کس��انی که مق��ررات را نقض کنند ۶ ه��زار دالر جریمه 
می ش��وند. در این میان روز ش��نبه صد ها نف��ر از مخالفان 
محدودیت های قرنطین��ه ای در کپنهاگ پایتخت دانمارک 
و همچنین ۶۰ معترض نیز در شهر آلبورگ در شمال این 
کشور ، تجمع کردند.همچنین نخست وزیر ژاپن در خصوص 
احتمال طوالنی شدن محدودیت های کرونایی در شهر های 

این کشور هشدار داد.

فرامرز اصغری

انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا در میان��ه آبان ماه در 
حالی برگزار ش��د که از آن روز تا به امروز وضعیت سیاسی 
آمریکا در وضعیتی بحرانی به سر می برد. از یک سو بایدن 
و دموکرات ها که زودهنگام خود را پیروز انتخابات نامیدند 
حاضر به پذیرش اعتراض های س��ایر حاضران در انتخابات 
نش��دند و از س��وی دیگر ترامپ و برخ��ی از اعضا جریان 
جمهوریخ��واه نیز ادعای تقلب را مطرح کرده و خواس��تار 
ابطال و تغییر روند نتایج انتخابات ش��دند. نکته قابل توجه 
آنک��ه از چهارش��نبه که هواداران ترامپ ب��ه کنگره وارد و 

درگی��ری و س��رکوب گری پلیس، فضایی از آش��وب را به 
همراه داشت، نمایندگان کنگره بویژه دموکرات ها خواستار 
برکناری، کناره گیری و یا اس��تیضاح ترامپ ش��ده اند. این 
مطالب��ه در حالی ص��ورت می گیرد که مح��ور ادعای آنها 
مجازات اقدام ترامپ مبنی ب��ر حمله هوادارنش به کنگره 
تش��کیل می ده��د. آنه��ا در حالی ادعای حمای��ت از نظم 
وامنی��ت را مطرح می کردند که کارنامه چهارس��اله ترامپ 
ن��کات قابل توجهی را نش��ان می ده��د. در عرصه داخلی 
آمری��کا محور اصلی اقدامات ترامپ را مقابله با مهاجرت از 
سایر کشورها به آمریکا و تشدید رفتارهای سرکوب گرایانه 
در قبال اعتراض های ضد نژادپرس��تی تش��کیل می داد. در 
همین حال خش��ونت همه جانبه پلیس علیه ش��هروندان 
بویژه رنگین پوس��تان نیز از چالشهای امنیتی آمریکا شده 
است. در عرصه جهانی نیز ترامپ عمال وعده احیای آمریکا 

را اجرایی نس��اخت و سیاس��ت هوچی گری سراسری نیز 
نتیجه ای نداش��ته است. آمارها و گزارش ها نشان می دهد 
که ترامپ عمال نتوانس��ته در مقابله با چین، روس��یه، کره 
ش��مالی و ای��ران و حتی در اج��رای کودت��ا در ونزوئال و 
بولیوی ناتوان بوده است. شاید بخش مثبت کارکرد دوران 
ترامپ را در اقدامات وی در قبال روند س��ازش و  رویکرد 
کشورهای عربی به خیانت به فلسطین بتوان ارزیابی کرد. 
اقدامات تروریس��تی ترامپ از جمله ترور سرداران مقاومت 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس معاون 
حشد الشعبی و همرزمانشان از جمله رفتارهای بحران ساز 
ترام��پ علیه امنیت آمریکا و جهان بوده اس��ت. در همین 
ح��ال ترام��پ در مقابله ب��ا کرونا نیز ناتوان ب��وده که آمار 
تلفات روزانه چند هزار نفر از نتایج آن اس��ت.  مجموع این 
اقدامات از س��وی ترامپ در حالی صورت گرفته که محور 

طرح نمایندگان کنگره برای اس��تیضاح و برکناری ترامپ 
هی��چ کدام از این موارد نب��وده بلکه صرفا حمله به کنگره 
مطرح می ش��ود. این نوع رفتار نش��ان می دهد که زنجیره 
رفتارهای بحران ساز ترامپ برگرفته از سیاست های ساختار 
حاکم بر آمریکا بوده اس��ت و حتی اگر فردی مانند بایدن 
نیز بر س��ر قدرت بود این رفتارها تکرار می ش��د. در اصل 
اعتراض ها به ترامپ برگرفته از تهدیداتی اس��ت که حمله 
به کنگره برای ماهیت نظام سرمایه داری دارد و اینکه این 
مسئله ماهیت این نظام را زیر سوال برده است لذا خواستار 
مقابله با ترامپ ش��ده اند. این رفتار نشان می دهد که برای 
سیاس��تمداران آمریکایی نه تحقق مطالبات مردم و آنچه 
دموکراس��ی و حقوق بش��ر آمریکایی می نامند بلکه حفظ 
نظام س��رمایه داری محور اصلی آن را تشکیل می دهد که 

برگرفته از سلطه گری جهانی نظام جهانی است. 

یادداشت

بازخواست سوال برانگیز 

آمریکا انتقام شکست داعش را از حشد شعبی می گیرد
رئیس جمعیت علمای اهل س��نت عراق تحریم رئیس س��ازمان حش��د 
شعبی توسط آمریکا را در راستای انتقام جویی واشنگتن از فالح الفیاض 

به دلیل شکست داعش دانست.
»خالد المال«  در واکنش به تحریم فالح الفیاض رئیس س��ازمان حشد 
شعبی توس��ط آمریکا یک پست توئیتری منتش��ر کرد.وی نوشت: فالح 
الفیاض یک شخصیت جهادی و ملی است. المال ادامه داد: از تالش ها برای 
خدشه دار کردن جایگاه وی، بوی انتقام جویی به دلیل شکست داعش می آید، 
داعش��ی که ساخته دست س��رویس های اطالعاتی آمریکا اس��ت. وزارت خزانه 
داری آمریکا روز جمعه از اضافه شدن نام فالح الفیاض به لیست تحریم های این 
کشور خبر داد. این اقدام آمریکا موجی از واکنش های منفی را در میان جریان 

های سیاسی در داخل عراق و خارج آن به دنبال داشته است. 

غرامت خواهی اسکاتلندی ها بابت بریگزیت 
حزب ملی اسکاتلندی درخواست کرد که نخست وزیر انگلیس بابت هزینه های 
روزافزون و بریگزیت بی نظم یک غرامت چند میلیارد پوندی به اس��کاتلند 
پرداخت کند. حزب ملی اسکاتلندی که خواستار استقالل اسکاتلند است 
گفت: به خاطر بریگزیت ماهیگیران اسکاتلندی با بی نظمی و اختالل های 
شدیدی مواجه شده اند."ایان بلکفورد"، رهبر حزب ملی اسکاتلندی در پارلمان 
بریتانیا گفت: محافظه کاران به رهبری بوریس جانس��ون، نخست وزیر انگلیس 
باید از کس��ب و کارهای اسکاتلندی عذرخواهی کنند و بابت خسارت بلند مدتی که 
به اقتصاد ما وارد می کنند و باعث می شوند تا ما در تجارت و رشد اقتصادی میلیاردها 
پوند ضرر کنیم، غرامت پرداخت کنند. بلکفورد تصریح کرد: دولت بریتانیا باید در حال 
حاضر پرداخت یک بسته غرامت فوری چند میلیارد پوندی به اسکاتلند را در نظر بگیرد 

تا ضرری را که بریگزیت به اسکاتلند وارد کرده، کاهش دهد.

استقرار ناظران غیر نظامی بین المللی در لیبی 
جانش��ین نماینده ویژه دبیرکل س��ازمان ملل در لیبی در س��خنانی از 
احتمال استقرار ناظران بین المللی غیر مسلح و غیر نظامی برای نظارت 

بر آتش بس در این کشور خبر داد.
اس��تفانی ویلیامز، اعالم کرد که این س��ازمان در نظ��ر دارد که ناظران 
بین المللی غیر مس��لح و غیر نظامی را در لیبی مستقر کند تا به ناظران 
کمیته نظامی مش��ترک این کشور برای اجرای توافقنامه آتش بس در سرت 
کمک کنند. در همین حال ویلیامز در سخنانی پیشرفت در روند اجرای توافقنامه 
آتش ب��س میان طرف های درگیر در لیبی و تبادل اس��یران و زندانیان میان آنها 
را س��تود و گفت که تبادل زندانیان در چارچوب تدابیر اتخاذ ش��ده برای اعتماد 
س��ازی با از س��رگیری پروازها میان مناطق مختلف لیبی و همچنین ازسرگیری 

تولید و صادرات نفت صورت گرفته است.

 ترکیه: یک منبع امنیتی عراق از اقدام نیروهای 
ترکی��ه ای حاضر در منطقه کردس��تان عراق برای 
احداث یک پایگاه نظامی جدید در نزدیکی اس��تان 
»دهوک« خبر داد.این منب��ع در مصاحبه با وبگاه 
»المعلوم��ه« تأکی��د کرد که ه��دف از احداث این 
پایگاه توس��عه نفوذ ترکیه در منطقه ای در نزدیکی 
مرز س��وریه و ع��راق و در مجاورت اس��تان نینوا و 

سنجار است.

 ع�راق: س��خنگوی وزارت خارجه ع��راق اقدام 
دول��ت آمریکا در تحریم رئیس س��ازمان الحش��د 
الش��عبی را اهان��ت به ملت این کش��ور دانس��ت.  
»احم��د الصحاف« س��خنگوی وزارت خارجه عراق 
در س��خنانی تلویزیونی گف��ت: فالح الفیاض رئیس 
سازمان الحشد الش��عبی عراق یک شخصیت ملی 
عراقی است که در کش��ور جان فشانی کرده است 
و تحریم های واشنگتن علیه وی اهانت به دولت و 

ملت عراق به حساب می آید.

 روسیه:رئیس شرکت دولتی "روس اتم" از برنامه 
س��اخت کشتی های یخ شکن اتمی برای سفرهای 
منظم قطبی و دیجیتال��ی کردن طرح های اطالع 
رس��انی در قطب ش��مال خبر داد.الکسی لیخاچف 
رئی��س ش��رکت دولتی روس ات��م در گفت و گو با 
ش��بکه خبری روسیه۲4 اعالم کرد که این شرکت 
قصد دارد منبع اطالع رسانی واحد دیجیتالی برای 
تامی��ن روند اجرای ط��رح های روس��یه در قطب 

شمال ایجاد کند.

 هند: هند کشتی های جنگی خود را با سه تفنگ 
دریای��ی ۱۲۷ میلی متری کالیبر متوس��ط از ارتش 
آمریکا مجه��ز خواهد کرد. ماه گذش��ته، دهلی نو 
دو هواپیمای بدون سرنش��ین با مقاومت طوالنی و 
ارتفاع باالیAmerican Sea Guardian را نیز 
به صورت اج��اره وارد نیروی دریایی خود کرد.این 
ارتقای نظامی، بخش��ی از برنامه تدارک دفاعی این 

کشور است که در اکتبر ۲۰۲۰ به اجرا درآمد.

 افغانس�تان: پلیس کابل اع��الم کرد که در پی 
انفجار امروز صبح کابل، س��ه نف��ر از جمله، رئیس 
روابط عمومی محافظت عمومی کش��ته شده اند.به 
گفته پلیس، این حادث��ه در منطقه »کارته ی نو«، 
واقع در حوزه هش��تم امنیتی ش��هر کابل رخ داده 
است.در همین حال طارق آرین، سخن گوی وزارت 
کش��ور افغانس��تان گفته که این حمل��ه کار گروه 

طالبان است. 

اوج گیری رکورد روزانه مرگ  و میر مبتالیان به کرونا در بریتانیا همچنان ادامه دارد
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مقاومت یمن تا رسیدن به پیروزی 
نهایی برابر متجاوزان 

»یحیی س��ریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد که رزمندگان 
یمنی در مقابله با ائتالف متجاوزان در مس��یر درس��تی حرکت می کند و 

آن را تا پیروزی نهایی ادامه خواهد داد.
س��ریع در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: ما در جایگاه درستی قرار 
داریم، زیرا از کشورمان در برابر آمریکا، اسرائیل و نیروهای متجاوز دفاع می 
کنیم. وی افزود: اینکه آمریکایی ها و اس��رائیلی ها ما را در لیس��ت نگرانی 
های خود قرار داده اند، نش��ان می دهد که ما در مسیر درستی حرکت می 
کنیم؛ چه در مواجهه با دش��منان و چه در رد و محکومیت عادی س��ازی 
رابطه با رژیم صهیونیستی. سریع تصریح کرده که "به لطف خدا و فداکاری 
های شهدا، امروز ما پیروز و سربلند و پایدار هستیم. طرح جهاد و شهادت 
طرح بزرگی اس��ت که تا دس��تیابی به پیروزی کام��ل و حاکمیت و آزادی 
ادامه خواهیم داد. س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن هفته پیش نیز در یک 
کنفرانس مطبوعاتی با تشریح دستاوردهای موشکی انصاراهلل در سال ۲۰۲۰ 
متجاوزان سعودی را پس از شکست های پی در پی، در آخرین مراحل خود 
توصیف کرد.وی با بیان اینکه پیش��رفت منحصر به فرد یگان موشکی یمن 
افتخاری از افتخارهای ملت یمن در این برهه تاریخی است، اظهار داشت که 
در س��الی که گذشت، ۲۵۳ موشک بالستیک یمن به سمت اهداف دشمن 
شلیک شده است و یگان موشکی ارتش یمن قادر می باشد در کمتر از ۲4 
س��اعت، ۱۰ هدف حیاتی و مهم دشمن را هدف قرار دهد. سریع همچنین 
واکنش موشکی و پهپادی ارتش یمن و حمالت آن به عمق خاک عربستان 
در س��ال ۲۰۲۰ را از س��نگین ترین خس��ارات وارده به متجاوزان سعودی 
عن��وان کرد. در همی��ن حال محمدعلی الحوثی، از رهب��ران انصاراهلل یمن 
از س��فر اخیر مارتین گریفیث، فرستاده سازمان ملل به عدن برای حمایت 
از دولت جدید دس��ت نشانده امارات و عربستان به شدت انتقاد کرد. گروه 
موس��وم به ش��ورای انتقالی جنوب در یمن که از حمایت امارات برخوردار 
است، از ائتالف عربی تحت رهبری عربستان سعودی خواست که توانمندی 

نیروهای تحت فرمان این گروه را با تسلیحات پیشرفته افزایش دهد.

بیست و نهمین هفته تظاهرات 
علیه نتانیاهو 

همزم��ان با اس��تمرار بحران های امنیت��ی، اقتصادی و اجتماعی، س��اکنان 
اراضی اش��غالی برای بیس��ت و نهمین هفته متوالی علیه نخست وزیر رژیم 
صهیونیس��تی به خیابانها آمدند.  این تظاهرات مقاب��ل اقامتگاه نتانیاهو در 
»رحاویا« واقع در »میدان پاریس« در غرب قدس اشغالی برگزار شد. رسانه 
ه��ای عبری زبان گزارش دادند که معترضان تالش کردند وارد محل اقامت 
نتانیاهو شوند. این در حالیست که رسانه ها گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو 
و همسرش بعد از نزدیک شدن معترضان به منزلش به یک مکان امن منتقل 
ش��دند.این اعتراض ها در حالی صورت می گیرد که برخی کش��ورهای عربی 
همچنان به دنبال روند س��ازش هستند چنانکه کمیته چهارجانبه متشکل 
از آلمان، اردن، مصر و فرانس��ه در تالش برای احیای مذاکرات س��ازش بین 
تش��کیالت خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیس��تی، نشستی را در قاهره 
برگزار می کند.وزارت خارجه آلمان اعالم کرد که هایکو ماس با وزرای خارجه 
مصر، اردن و فرانسه دیدار می کند.هدف از سفر وزیر خارجه آلمان به قاهره، 
اجرای گفت وگوهایی برای احیای مذاکرات سازش بین تشکیالت خودگردان 
فلسطین و رژیم صهیونیستی اعالم شده است. خبر دیگر در حوزه فلسطین 
آنکه هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با ارسال پیام مکتوبی به شاه و 
ولی عهد سعودی، برگزاری موفق چهل ویکمین دور اجالس سران کشورهای 
عضو شورای همکاری خلیج فارس را تبریک گفت.هنیه در این پیام خود از 
صدور بیانیه العال که در آن پایان بحران و اختالفات بین چهار کش��ور عربی 
با قطر اعالم و بر ایجاد وحدت و انسجام و تشویق برای اقدام مشترک عربی 
به منظور توس��عه همکاری بین این کش��ورها در زمینه های مختلف تأکید 
شده است، قدردانی کرد.خبر دیگر آنکه یک منبع عالی رتبه فلسطینی گفت 
که رئیس تش��کیالت خودگردان فلسطین بزودی فرمان مربوط به انتخابات 
ش��ورای قانونگذاری، ریاستی و ش��ورای ملی را صادر می کند.روزنامه »رأی  
الیوم« بدون افش��ای نام این منبع به نقل از او نوش��ت که به محض صدور 
فرمان محمود عباس درباره برگزاری انتخابات شورای قانونگذاری، ریاستی و 

شورای ملی، دعوت به گفت وگوی ملی فراگیر نیز اعالم می شود.

سرکوب معترضان در واشنگتن 
با سالح مرگبار 

جنگ ق��درت میان ترامپ و بایدن در حالی ادام��ه دارد که اعضای گارد 
ملی هوایی و زمینی آمریکا که در واش��نگتن دی.س��ی مستقر شده اند تا 
به حفاظت از پایتخت و کنگره بپردازند و قرار اس��ت تا در مراسم تحلیف 
روز ۲۰ ژانویه نیز حضور داشته باشند، طبق نظر فرماندهان به سالح های 

مرگبار دسترسی خواهند داشت.
ژنرال دیوید وود، مدیر ستاد مشترک گارد ملی پنسیلوانیا در یک میزگرد 
مجازی با خبرنگاران حوزه دفاعی گفت: "این حقیقت مخفی نیس��ت که 

اعضای نیروی هوایی و سربازان با خود سالح مرگبار دارند."
وود اظهار کرد: "چگونگی به کارگیری قوانین اس��تفاده از زور وابس��ته به 
س��ناریو و وضعیت است. ما قصد داریم در جهت کاستن از تنش تا جایی 
که بتوانیم )قبل از آنکه تسلیحات به دست بگیریم( تالش کنیم. شیوه ای 
که قرار اس��ت ما سالح را مستقر کنیم وابسته به وضعیت و قصد فرمانده 
اس��ت. شبکه سی ان ان به نقل از دادستان های فدرال گزارش داد نیرو های 
پلیس یک کامیون پر از بمب دست س��از و اسلحه را در نزدیکی ساختمان 
کنگره کشف کرده اند. در این میان در ادامه جنگ قدرت در آمریکا شبکه 
اجتماعی توئیتر حس��اب کار بری یکی از قانونگذاران فرانسوی که آن را به 
شکل حساب کار بری رئیس جمهور فعلی آمریکا درآورده بود برای همیشه 
مس��دود کرد.منابع مطلع می گویند »مایک پن��س« معاون رئیس جمهور 
آمریکا قصد دارد در مراسم تحلیف »جو بایدن« رئیس جمهور منتخب این 
کشور در تاریخ بیستم ژانویه شرکت کند.  منابع مطلع می گویند »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور این کش��ور در فکر انتخ��اب دو وکیل برای دفاع از 
وی در جلسه احتمالی استیضاح است. بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا 
در واکنش به تصمیم احتمالی رئیس جمهور کنونی این کش��ور برای عفو 
خ��ودش، گفت او باالتر از قانون نیس��ت.همچنین پلوس��ی رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا که بارها عقده تحقیر شدن توسط بایدن را از خود نشان 
داده اس��ت، از نمایندگان دموکرات خواست برای پیگیری طرح استیضاح 

دونالد ترامپ به تعطیالت خود پایان دهند.


