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نصراهلل:

محاصره اقتصادی جنگ است ،مقابله با آن جهاد

چین با تحریم و رزمایش به ســفر رئیس مجلس نمایندگان امریکا پاسخ داد

تایوان در محاصره عواقب تصمیم پلوسی

مهربانــو رســتگار /علیرغم هشــدارها،
تهدیدها و توصیهها ،هواپیمای نانسی
پلوســی رئیــس مجلــس نماینــدگان
امریکا در زمین تایوان ،جزیرهای که از
ماهها پیش محل مناقشه میان چین و
امریکا است ،فرود آمد .تحریم ،انجام
رزمایــش نظامــی ،اعــام آمادهباش،
احضار ســفیر و ...نخستین عواقب این
سفر بود.
پلوســی که طی تــور آســیایی خود،
سهشــنبه شــب وارد تایوان شد ،سبب
شــد تنشهــای میــان چیــن و ایــاالت
متحــده امریــکا بــه باالتریــن ســطح
خــود برســد .بــه گــزارش ســی.ان.ان،
دولــت پکــن در مقابــل ایــن اقــدام
ســکوت نکــرد و روز گذشــته اعالم کرد
صــادرات شــن و ماســه را بــه تایــوان
تحریم میکنــد .وزارت بازرگانی چین
بــا انتشــار بیانیــهای ضمن اعــام این
خبــر ،تصریــح کــرد واردات مرکبــات
و محصــوالت دریایــی نیز تحریــم و از
میــزان مبــادالت میــان چیــن و تایوان
کاسته خواهد شد.
چین عالوه بر این ،ســفیر امریکا در
پکن را بــرای ارائه توضیحــات و اعالم
نارضایتــی و اعتراض احضار کرد .طی
ایــن دیدار به ســفیر امریکا ابالغ شــد،

بــه دولت واشــنگتن اعالم شــود چین
بشــدت از این عمل اعالم انزجار کرده
و از امریــکا انتظــار دارد فوراً به اشــتباه
خــود رســیدگی کــرده و راهــی بــرای
جبران آن پیشنهاد دهد.
ارتش آزادیبخــش خلق چین نیز
بالفاصله پس از ســفر پلوســی ،از آغاز
برگــزاری رزمایشهایــی در اطــراف
جزیــره تایــوان خبــر داد که طــی آن از
مهمــات واقعــی اســتفاده میشــود.
طــی ایــن رزمایشهــا ،جنگندههــای
رادارگریــز جــی )۲۰-J( ۲۰-شــامگاه
روز سهشــنبه بــه پــرواز درآمــده و
پرتابکنندههــای راکت و موشــک نیز
به حالــت آمادهباش درآمدند .وزارت
دفاع تایوان نیز در بیانیهای با تأکید بر
اینکــه رزمایــش چین این جزیــره را به
محاصره خود در آورده اســت ،مدعی
شــد ،این مانور و تجهیــزات جنگی آن
«خبر از هدف پکن برای نابودی صلح
و ثبات منطقهای میدهد».
سخنگوی این وزارتخانه در نشست
بــا خبرنــگاران تصریــح کــرد ،تایــوان
ســطح امنیت دفاعی خــود را افزایش
داده و در حالت آمادهباش قرار گرفته
است.
اگرچه پکن بارها پیش از این ســفر،

از پلوســی خواســته بود در روابط میان
چین و تایوان مداخله نکند ،اما پس از
آنکه پلوسی بیتوجه به توصیهها وارد
تایوان شــد ،با لحن تندتری خطاب به
مقامهــای بلندپایه امریــکا اعالم کرد
که ایــن ســفر تحریکآمیــز« ،تأثیرات
سیاســی وحشــتناکی» خواهد داشت و
پکــن در برابــر اقدامات امریکا ســاکت
نخواهد ماند.
معــاون وزیر خارجــه چین تصریح
کــرد« :ســفر خانــم پلوســی بــه تایوان
علیرغم توصیههای ما ،کار وحشتناکی
بود و ما این اطمینان را خواهیم داد که
پکــن در برابر آن ســکوت نخواهد کرد.
امریــکا باید بــه تمامیت ارضی کشــور
مــا احترام بگــذارد و در روابــط چین و
تایــوان دخالت نکنــد .تایــوان متعلق
به چین اســت و ما ایمــان داریم که به
آغوش میهن باز میگردد».
در واکنــش بــه ایــن ســخنان ،جان
کربــی ،هماهنگکننــده ارتباطــات
راهبــردی شــورای امنیــت ملــی کاخ
سفید ،تأکید کرد« :سفر نانسی پلوسی
به تایوان در راستای سیاست دیرینه ما
در مــورد چین واحد اســت که تغییری
نکرده و ما همچنان از استقالل تایوان
حمایت نمیکنیم».

مانور دریایی و هوایی چین در  15کیلومتری اطراف تایوان

ëëپلوسی :برای برقراری صلح آمدهام!
پلوســی که به نظر میرسد توجهی
بــه عواقــب تصمیمــش نــدارد ،طــی
اقامــت در تایــوان بــا رئیسجمهــور و
اعضــای پارلمــان ایــن خودمختــاری
دیدار و اعالم کرد« :این ســفر با هدف
ترویــج صلــح و دوســتی انجــام شــده
است».
تســای اینــگ-ون ،رئیسجمهــور
تایــوان نیز از پلوســی «بابت این ســفر
و اقدامــات قاطعــش در حمایــت
از تایــوان در ایــن دوران حســاس»
قدردانــی کــرد و گفــت« :ایــن جزیــره
تســلیم تهدیــد و اقدامــات نظامــی
نخواهــد شــد .مــا میدانیم پکن ســفر
خانــم پلوســی را بهانهای بــرای انجام
اقدامات تحریکآمیز نظامی کرده اما

ما در برابر آن ساکت نخواهیم ماند».
ëëهشــدار به انگلیــس :پا جــای امریکا
نگذار!
از ســوی دیگر ،ژنگ زگوآنگ ســفیر
چین در انگلیس پس از اینکه روزنامه
گاردیــن خبــر داد ،کمیتــه خارجــی
مجلــس عوام انگلیس نیز قصد ســفر
بــه تایــوان را دارد ،در یــک نشســت
خبــری در لنــدن صراحتاً هشــدار داد:
«ســفر قانونگذاران انگلیسی به تایوان
مداخلــه در امــور داخلی چین اســت.
مــا از انگلیس میخواهیــم تابع بیانیه
مشــترک چین-انگلیــس باشــد و
حساســیت پکــن درباره مســأله تایوان
را دســت کم نگیرد و پا جــا پای امریکا
نگذارد».
در ادامــه واکنشهــا بــه ایــن ســفر

حساســیتزا ،ســخنگوی وزارت امــور
خارجــه کــره شــمالی گفــت« :انجــام
ایــن ســفر بــه خوبــی بیانگــر دامنــه
مداخلههای گســتاخانه امریکا در امور
داخلی ســایر کشورهاست که میتواند
ناقــض صلــح و امنیــت در منطقــه
شود».
ونزوئال ،روســیه ،فلسطین و سوریه
نیــز بــا حمایــت از اصــل چیــن واحد،
ســفر رئیس مجلس نمایندگان امریکا
بــه تایــوان را محکــوم کردنــد .ســفری
کــه به نظــر میرســد ســنگ بزرگی در
مســیر هموار شــدن روابــط میان چین
و امریکا بیندازد و تصمیمات چین در
 24ســاعت نخســت این ســفر ،بخشی
از عواقب تصمیم دردسرســاز پلوسی
است.

واشــنگتن همزمان با مذاکرات در عمان برای تمدید توافق صلح موقت ،قرارداد فروش تسلیحات به امارات و عربستان را تأیید کرد

توافق برای سومین آتشبس یمن در اوج کارشکنی ائتالف متخاصم

گــروه جهــان /آتشبس یمــن در حالی
برای سومین بار با میانجیگری سازمان
ملــل و نمایندگانــی از امریــکا و عمــان
برای دو ماه دیگر تمدید شد که همزمان
واشــنگتن قــرارداد تســلیحاتیاش را با
عربستان و امارات تأیید کرد.
بــه گــزارش شــبکه خبــری الجزیره،
گرچــه هیــأت مذاکره کننده بــا توجه به
هشــدارهای جهانی نســبت بــه اوضاع
وخیــم حقــوق بشــری یمــن بــر تمدید
 6ماهــه ایــن توافــق اصــرار داشــتند
امــا بــا توجــه بــه نقضهــای پــی در پی
دو آتشبــس قبلــی از ســوی ائتــاف
ســعودی ،صنعــا با ابــراز بــی اعتمادی

به طــرف مقابل ،بــه آن تمایلی نشــان
نــداد و حاضــر بــه تمدیــد  2ماهــه این
توافق شــد .با این حال این بیاعتمادی
به مراتب زودتر از آنچه تصور میشــد،
برای همه ثابت شد ،چراکه هنوز جوهر
امضای این توافقنامه خشک نشده بود
که بــه نوشــته خبرگــزاری ســبای یمن،
بامــداد دیــروز ائتالف ســعودی تنها در
 24ســاعت 172 ،بــار نقــض آتشبــس
را به ثبت رســاند .براســاس این گزارش
ائتــاف ســعودی بــا انجــام پروازهــای
تجسسی و شناســایی بر فراز استانهای
الحدیــده ،مــأرب ،تعــز ،حجــه ،جوف،
صعــده ،ضالــع ،البیضــا و محورهــای

عملیاتی مرزی بارها این توافق را نقض
کــرد .عــاوه بــر ایــن ،حملــه هواپیمای
شناســایی مســلح ائتــاف ســعودی به
منطقه الشــامریه اســتان ضالع ،ســبب
شهادت یک کودک و مجروح شدن یک
غیرنظامی یمنی دیگر نیز شد.
بــه نوشــته العالــم ،ایــن تجاوزها در
حالــی شــدت گرفتــه اســت کــه وزارت
خارجه امریکا موافقت خود را با فروش
ســامانههای موشــکی تــاد بــه امــارات
و ســامانههای پاتریــوت بــه عربســتان
اعالم کرد .اتفاقی که به باور کارشناسان
میتوانــد آتــش جنــگ در یمــن را
شعلهورتر کند.

ëëپیامکوبندهصنعا
گرچــه اصابــت موشــکهای
انصــاراهلل در چنــد مــاه گذشــته بارهــا
تــوان نظامــی صنعــا را بــه ائتــاف
متخاصــم و ســرکردگان آن ثابت کرده
بــود ،اما همزمــان با آغــاز مذاکرات در
عمــان ،ارتــش صنعا بــا برگــزاری یک
رژه بــا حضور هزاران نظامــی ،قدرت و
آمادگی رزمــی خود را بــرای متجاوزان
به تصویر کشــید .در این رزمایش که در
اســتان ذمــار یمن برگزار شــد ســه هزار
نظامی حضــور داشــته و از تجهیزات و
تســلیحات بســیاری در حضور مقامات
ارشــد نظامــی و سیاســی انصــاراهلل

Alalam

دبیرکل حزباهلل لبنان با توجه به شرایط این کشور در سایه تحریمهای
یکجانبــه امریــکا ،محاصره اقتصــادی را نوعی جنگ دانســت و گفت که
صبــر و مقابلــه در برابــر این جنــگ ،جهاد اســت .به گــزارش خبرگزاری
تســنیم ،سید حسن نصراهلل ،دبیرکل حزباهلل لبنان در پنجمین شب از
ماه محرمالحرام در یک محفل عاشــورایی با تأکید بر این مسأله ،گفت:
«دشمن وارد جنگ متنوعی شده است .به غیر از جبهه نظامی دو جبهه
بزرگ برای ما وجود دارد؛ جبهه اقتصادی و جبهه رســانهای و سیاســی.
دشمن در هر جبههای شکست بخورد ،به سراغ جبهه بعدی میرود».
وی تصریــح کــرد« :در زمــان کنونی مــا ،امریــکا و اســرائیل بزرگترین
مصداق شــیطان هستند و مبارزه مقاومت با آنها همچنان ادامه خواهد
داشت».

کمپانیهای نفتی و گازی در انگلیس
و سایر کشــورهای اروپا بیشترین سود را
از بحــران انرژی بردهاند و ســود حاصل
از فــروش کاالهایشــان کــه در بحــران
اوکرایــن قیمــت آنهــا جهشــی قابــل
توجــه داشــته ،میلیاردهــا دالر نصیــب
آنها کرده اســت .این در حالی اســت که
جیــب مشــتریان خالی و خالیتر شــده
و در مقابل دغدغههای محیطزیســتی
آنان افزایش یافته است.

تورنتو استار (کانادا)

احــزاب مخالــف کانادایــی بــه وزیــر
بهداشــت دولــت تــرودو انتقــاد کــرده
و او را مســئول وضعیــت نابســامان
بیمارستانها دانســتهاند .این در حالی
اســت که بســیاری از بیماران بــه خاطر
کمبود نیرو در بیمارســتانها ســرگردان
هستند .با این حال وزیر بهداشت کانادا
مدعی شده ،این مشکلی عمومی است
و بعــد از کرونا در سراســر جهان شــاهد
چنین کمبودهایی بودهایم.

کوریا تایمز (کره جنوبی)

بهای پرداختی مشتریان کره جنوبی
بــرای خریدهــای روزمرهشــان در مــاه
جــوالی بیــش از  6.3درصــد افزایــش
یافت و تورم نیز با رســیدن به  6درصد،
رکــورد  24ســال اخیــر خــود را در ایــن
کشــور شکســت .این در حالی اســت که
امید مــیرود میزان تــورم در همین جا
متوقــف شــود .آخریــن بــاری کــه تورم
کره جنوبی به  7.3درصد رســید ،ســال
 1998بود.

Sohu

در پی تشــدید بحران سیاسی عراق در کمتر از یک هفته از اعتراضات خیابانی
و تحصن صدریها در پارلمان این کشــور ،مقامات و احزاب سیاسی این کشور
بر سر راهکار مذاکره و برگزاری انتخابات زودهنگام توافقهایی نسبی به دست
آوردند .گرچه همچنان جریان صدر به سنگاندازیهای خود ادامه میدهد.
بــه نوشــته العالم ،ســاعاتی پیش از دعــوت مصطفی الکاظمی از ســران
احــزاب عراقــی بــرای مذاکــره و اســتقبال شــماری از رهبــران چهارچــوب
هماهنگــی شــیعیان و محمد الحلبوســی رئیــس پارلمان این کشــور ،صالح
محمد العراقی ،ســخنگوی مقتدی صدر با انتشــار بیانیهای دستور به تخلیه
پارلمــان داد و اعالم کرد« :پس از آزادســازی پارلمان نمایندگان و تبدیل آن
بــه پارلمان ملــت ،از تحصنکننــدگان میخواهیم ظرف  72ســاعت آینده،
ســاختمان پارلمــان را تخلیه و تحصن خود را بــه خیابانهای اطراف منتقل
کننــد .اگــر الزم به تصرف نقاط دیگری باشــد ،دســتورالعملهای الزم صادر
میشــود ».اما در همین حال به نوشــته روزنامه القدس العربی هنوز برنامه
بعــدی جریــان صدر بــرای عراق مشــخص نیســت .چراکه جابــر الخفاجی،
ســخنگوی جنبــش صــدر در واکنش بــه اظهــارات اخیر مصطفــی الکاظمی
دربــاره تظاهــرات در بغــداد ،مخالفــت این جریــان با دعوت نخســتوزیر از
توگو را خاطر نشان کرده و گفت« :ما هیچ راهحل
طرفهای عراقی برای گف 
وصله پینه شــدهای را نخواهیم پذیرفت و حاضر به نشســتن بر ســر یک میز
نیستیم چراکه نیاز به تغییری ریشهای وجود دارد».
در همین حال به نوشته ایسنا به نقل از سایت المعلومه ،طرح الکاظمی
شــامل تشــکیل کمیتهای متشــکل از نمایندگان همه احزاب سیاســی است و
توگوی ملی مشــخص خواهد کــرد .همچنین انحالل
نقشــه راه را پس از گف 
پارلمــان و دســتیابی به توافق بر ســر تاریخ برگــزاری انتخابــات جدید نیز در
ســاعات گذشته مورد بررسی قرار گرفته و حتی برخی طرفها در چهارچوب
هماهنگــی همچــون حیدرالعبــادی ،عمــار الحکیــم و فالــح الفیــاض از این
گزینه بهعنوان راهحل جدی خروج از بحران یاد کردهاند .اما در عین حال به
گزارش شــفق نیوز ،این کمیته اعالم کرده اســت که حاضر به عقبنشــینی از
نامزدی محمد شیاع السودانی برای نخستوزیری نیست .باوجود امیدواری
بســیاری از کارشناســان بر حــل بحران عــراق ،برخی نمایندگان این کشــور از
جمله حنان الفتالوی ،هرگونه سخن از انتخابات زودهنگام در شرایط کنونی
و در سایه دولت فعلی عراق را اتالف وقت میداند.

دورنــما

تکاپوی صدری ها برای انحالل پارلمان

editorial@irannewspaper.ir

گاردین (بریتانیا)

زندگی  26میلیون امریکایی بدون پوششهای بیمهای

گــروه جهــان /در حالــی کــه دموکراتهــای امریــکا همــواره بیمــه همــه
شــهروندان امریکایــی را بــه عنــوان یکــی از اهداف خــود عنــوان کردهاند و
جــو بایدن نیز در شــعارهای انتخاباتی خود وعده چنیــن چیزی را میداد،
جدیدتریــن آمارها نشــان میدهد 26 ،میلیــون امریکایی از پوشــش بیمه
ســامت بیبهره هســتند .به گــزارش خبرگزاری فرانســه ،اولین بــار باراک
اوباما ،رئیس جمهور پیشــین امریکا وعده پوشــش بیمــه خدمات درمانی
برای تمامی شــهروندان امریکایی را مطرح کرد .اما بین ســالهای  2018و
 2019تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ ،روند بیمه شهروندان متوقف
شــد و شــماری نیز بیمههــای خود را از دســت دادند .جو بایــدن در جریان
تبلیغــات انتخاباتی این شــعار را تکرار کــرد و در نزدیک به  20ماه اخیر نیز
درصدد چنین کاری بوده اســت .با این حال موانع موجود بر ســر راه بیمه
شــهروندان ،باعث شــده همچنان  26میلیون امریکایی بدون بیمه به ســر
برند .این در حالی اســت که هزینههای درمان در امریکا بســیار باال اســت.
همین امر باعث میشــود ،شهروندانی که فاقد بیمه هستند از مراجعه به
پزشک برای درمان بیماریهایشان خودداری کنند.
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رونمایی شد .این نمایش هراس افکن
در آســتانه تمدیــد آتشبــس ســوم در
شــرایطی به اجرا درآمد که در دو آتش
بــس قبلــی نــه تنهــا محاصــره زمینی،
هوایی و دریایی یمن لغو نشد که وعده
پرداخت حقوق معوقه کارمندان یمنی

به عنــوان مهمترین بنــد آتشبس نیز
تحقــق نیافت ،امــا به باور کارشناســان
یمنی با توجه به آغاز جنگ در اوکراین
و بحران انرژی اروپا ،ائتالف متخاصم و
شرکایشــان در این میدان بیش از ملت
یمن به آتش بس نیاز دارند.

تبعات سیل مرگبار در کنتاکی امریکا

انفعال دولت بایدن در مواجهه با بالیای طبیعی

ZUMA Press

فاجعــه ســیل اخیــر در ایالــت کنتاکــی
امریــکا چنــان عظیــم اســت که شــاید
نمونــه آن در گذشــته هرگــز رخ نــداده
باشــد امــا مهمتــر از آن واکنــش ســرد
دموکراتها که کاخ ســفید را در تسخیر
خود دارند ،در قبال این بحران زیســت
محیطی بوده است.
دولــت امریــکا نــه تنهــا احســاس
همــدردی قابــل ذکــری بــا ســیلزدهها
نداشــته کــه مــردم و رســانهها را بــه
اعتراضهای کالمی تأســف آور نسبت
به ضعف چشــمگیر خــود در مدیریت
اوضاع واداشــته اســت .یک نفر پســت
گذاشته اســت« :بله ،مردم حق خود را
بابــت رأیی که یک ســال و نیم پیش به
جو بایــدن دادند ،گرفتند ».دیگری هم
در پیــج اختصاصی خود آورده اســت:
«ایراد از کسانی است که هنر شنا کردن
در شرایط سخت زیستی را نیاموختهاند
و در نتیجــه غــرق میشــوند ».از همــه
بدتــر و تلختــر ایــن اظهارنظــر تــوأم با
طعنه بوده اســت« :آیا ســازندگان این
خانهها که بر اثر ســیل ویران شــده اند،
به فکرشــان نرســیده بود منازل خود را
به مــوازات رودخانههــای نامهربان بنا
نکنند؟!»
مردمــی کــه حســاستر هســتند در
فیسبــوک بــا جمالتی هشــدار دهنده
دولت بایدن را به ســبب منفعل بودن
در ایــن ماجراها به باد انتقاد گرفتهاند.
یکــی از آنها آورده اســت« :خانهها پر از
آب شــده اســت .حداقل  30جنازه پیدا
شــده و مفقودین از  100نفر هم بیشــتر
هســتند .هیــچ کــس بــه فکــر نیســت و

هواشناســی دور تــازهای از ســیالبها
را پیشبینــی کــرده اســت .دولــت در
خواب اســت .چه کســی مردم را نجات
میدهد؟»
امــروز خیلیهــا کــه در انتخابــات
اواســط پاییز  2020به بایدن رأی دادند
و دونالــد ترامــپ متکبــر و افراطــی را
از کاخ ســفید بیــرون کردنــد ،از خــود
میپرســند آیا در اداره امور کشور ،کسی
ضعیفتر از دموکراتها پیدا میشود؟
دموکراتهــا بــا پزهــای روشــنفکرانه
در مــورد حــق ســقط جنیــن و ازدواج
همجنسهــا داد ســخن میدهنــد امــا
حــاال که ســیلهایی مرگبار چنــد ایالت
امریــکا را ویــران کــرده ،نه تنهــا قادر به
مهار آن نیســتند بلکه بــه طور کالمی و
با حــرف زدن صادقانه با مــردم هم با
آنها همدردی نداشــته و بابت قصورها
و تقصیرهــا عذرخواهــی نمیکننــد.
بدتــر اینکه دموکراتها همیشــه حزب
مخالــف خــود (جمهــوری خواهــان)
را متهــم بــه ارجــح شــمردن منافــع
حزبیشــان بر رفــاه مــردم کردهاند اما
حاال خودشان حاضر نیستند در مسائل
بینالمللــی که ربط مســتقیم بــه آنها
ندارد (مثل پیشــرفت فزاینــده اقتصاد
چیــن و ورود ارتــش روســیه بــه خــاک
اوکرایــن) دخالــت نکننــد و توانشــان
را روی حــل بحرانهــای داخلــی مانند
وقــوع ســیل در کنتاکــی و اطــراف آن
بگذارند.
ضــد و نقیضگویــی تخصــص اول
دموکراتهــا اســت .درســت اســت که
جمهوریخواهــی مثل گلن تامپســون

فقط دو سه روز پس از رد قانون ازدواج
همجنسها در یک رفراندوم عمومی،
در مراســم ازدواج پســرش بــا یک مرد
دیگــر شــرکت و از ایــن طریــق ایــن کار
مذموم را تأیید کرد ،اما دموکراتها هم
در موارد مشابه ابتدا به شرایط حزبی و
اولویتهای شغلی خود اندیشیدهاند و
برایشان جان مردمی که در بحرانها به
خطر افتادهاند ،اهمیتی نداشته است.
آنهــا در ازای هــر ســیلزدهای کــه
در فاجعــه اخیــر کنتاکــی رنــج بــرده،
جــان بــه لــب شــده و بــا توئیــت کردن
بــه سیاســتهای مخدوش کاخ ســفید
تاختهانــد ،امــا حداقــل  10آدم مغبون
دیگــر به ســبب وقــت نداشــتن یا قطع
امیــد کامــل از دولــت بایــدن ،ســکوت
پیشه کرده و در تنهایی به حال نزار خود
گریستهاند.
ســیلها چــه بــه درســتی مدیریــت
شــوند و چــه خیــر ،ســرانجام روزی

خودشــان فروکــش میکنند امــا درس
فاجعه اخیــر در کنتاکی برای کل مردم
امریــکا ایــن بود کــه «دولتــی ندارید که
سرنوشــت شــما برایــش مهم باشــد».
بــرای بایــدن مهــم ایــن اســت کــه از
ســرزنشهای بحق سیاهپوســتان که او
را متهم بــه لگدمال کردن حقوق حقه
خویــش میکننــد ،رهایــی یابــد و با هر
میــزان کمــک نقدی یــا تســلیحاتی به
دولت اوکراین ،ماشــین جنگی روســیه
را کــه به کی یف نزدیک شــده ،متوقف
سازد.
برای کاخ سفید بحرانی که برخاسته
از عــدم ایمنســازی زیــر ســاخت های
ایــاالت مختلــف امریــکا اســت ،مهــم
نیست بلکه برای آنها اولویت مسألهای
اســت که از دید آنها اوضاع را سیاهتر از
آن چه هســت ،نشــان ندهد .دیدگاهی
که از ریشه و اساس غلط است.
ëëمنبعWashington post :

