
انتخابات آمریکا در ایستگاه پایانی

خط و نشان های ترامپ و بایدن

دو  تنها  بایدن دموکرات،  و جو  ترامپ  دونالد 
برای تغییر دادن  آمریکا  انتخابات  به  روز مانده 
نظر تعداد محدودی رای دهنده مردد همچنان در 

سراسر ایاالت متحده کمپین برگزار می کنند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، 
در شرایطی که تنها دو روز تا انتخابات سوم نوامبر 
زمان مانده است، بیش از ۹۱ میلیون آمریکایی در 
رای گیری پیش از موعد شرکت کردند که حدود 
 ۲۰۱۶ سال  در  مشارکت  مجموع  از  درصد   ۶۵
رای گیری  میزان  کرونا  به  ابتال  از  نگرانی  است. 
افزایش  را  از موعد  پستی و رای حضوری پیش 

داده است.
در  آمریکا  رئیس جمهوری  ترامپ،  دونالد 
آخرین روزهای باقیمانده از کارزار انتخاباتی خود 
از مقام های دولتی و کارشناسان پزشکی که برای 
مقابله با پاندمی کرونا تالش می کنند که دوباره 
در سراسر این کشور اوج گرفته است، انتقاد کرد.

جو  از  ترامپ  نظرسنجی ها،  نتایج  براساس 
در  آمریکا  سابق  رئیس جمهوری  معاون  بایدن، 
نزدیکتر  رقابت   اما یک  سطح ملی عقب است، 
این  سرنوشت  که  رقابتی  ایالت های  اکثر  در 
انتخابات را تعیین خواهند کرد، در جریان است. 
بزرگترین  را  کرونا  ویروس  رای دهندگان، مساله 

دغدغه خودشان می دانند.
این  بر  بی اساس  و  مداوم  تاکید  با  ترامپ 
مساله که رای گیری پستی مستعد تقلب است، 

به تازگی استدالل می کند که تنها نتایجی که در 
شب انتخابات به دست آمده است، باید شمارش 
کردن  محدود  دنبال  به  هم  او  کمپین  شوند. 

رای گیری غیابی است.
بایدن در گردهمایی میشیگان که باراک اوباما، 
رئیس جمهوری سابق آمریکا هم به او پیوسته بود، 
گفت: اهمیتی نمی دهم که چقدر دونالد ترامپ 
تقال می کند. او نمی تواند هیچ کاری برای متوقف 
کردن مردم این کشور از رای  دادن در تعداد باال 
انجام دهد و این دموکراسی را بگیرد. آمریکا از 

هرج و مرج دولت ترامپ خسته است.
دونالد ترامپ هم به ایالت پنسیلوانیا رفته بود. 
که  هستند  ایالت هایی  پنسیلوانیا،  و  میشیگان 
می توانند نقشی کلیدی در انتخابات روز سه شنبه 
ایفا کنند. رئیس جمهوری آمریکا شنبه در جمع 
هوادارانش گفت: اگر ما رای پنسیلوانیا را به دست 

آوریم، کار تمام است.
ترامپ همچنین گفت که آمریکا در روز انتخابات 
شاهد "موج بزرگ قرمز" پیروزی جمهوری خواهان 
خواهد بود. ترامپ در سال ۲۰۱۶ با اختالف کم 
در هر دو ایالت پنسیلوانیا و میشیگان به پیروزی 

رسید.
که  می شود  مطرح  حالی  در  ترامپ  اظهارات 
و  پنسیلوانیا  جمله  از  ایالت  چندین  مقام های 
ویسکانسین گفته اند که شمارش تمام آرای پستی 
نتایج  اگر  و  ببرد  ممکن است چندین روز زمان 

نهایی در گرو نتیجه این ایالت ها باشد، این احتماال 
به چند روز بالتکلیفی منجر می شود.

نشان  هم  آیوا  ایالت  در  نظرسنجی  تازه ترین 
می دهد، ترامپ در آستانه انتخابات سه شنبه در 
آنجا پیشتاز است. این نظرسنجی روز شنبه نشان 
بایدن  از  درصد  هفت  با  ترامپ  اکنون  که  داد 
جلوتر است و نتایج ۴۸ به ۴۱ درصد شده است. 
این نتایج بر پایه نظرسنجی از ۸۱۴ رای دهنده در 
بایدن  که  می دهد  نشان  و  آمده  دست  به  آیوا 
ایالت  این  در  مستقل  رای دهنده های  حمایت 

غرب میانه را از دست داده است.
پنسیلوانیا،  نیوتاون  تجمع  در  ترامپ  دونالد 
رقیب دموکراتش را بابت انتقاد از وضعیت مبارزه 
را در  تن  با کووید-۱۹ که جان حدود ۲۳۰ هزار 
سراسر ایاالت متحده گرفته است، مورد تمسخر 

قرار داد.
او خطاب به جمعیتی که تعدادی از آنها ماسک 
به صورت نداشتند، گفت: حرف های دیروز بایدن 
را شنیدم. همه آنچه او در موردش حرف می زند، 
کووید و کووید است. او حرف دیگری برای گفتن 
ندارد. کووید، کووید. ایاالت متحده تنها چند هفته 
امن علیه کووید-۱۹  توزیع عمده یک واکسن  با 

فاصله دارد.
شرایطی  در  آمریکا  رئیس جمهوری  اظهارات 
مطرح می شود که کرونا روزانه جان ۱۰۰۰ تن را 
در ایاالت متحده می گیرد و ظرفیت بیمارستان ها 

در  دیگری  جزئیات  ترامپ  است.  شده  تکمیل 
تکمیل ادعاهایش درباره توزیع قریب الوقوع یک 

واکسن ارائه نکرد.   
جو بایدن هم در آخرین استدالل هایش، ترامپ 
او  استراتژی  فقدان  و  کرده  متهم  قلدری  به  را 
برای مقابله با این پاندمی را به باد انتقاد گرفت. 
او همچنین از تالش های ترامپ برای لغو قانون 
بهداشت و درمان اوباماکر و بی اعتنایی به علوم 

درباره تغییرات اقلیمی تاخت.
بایدن در تجمع شنبه گفت: وقت آن است که 
دونالد ترامپ ساک ها را ببندد و راهی خانه شود. 
توییت ها، عصبانیت ها،  و مرج،  این هرج  از  ما 

ناکامی ها، و سلب مسئولیت ها خسته شده ایم.
تجمع های انتخاباتی بایدن به نسبت ترامپ، 
کوچکتر برگزار شد. ترامپ شنبه در چهار رویداد 
ناظران  و  کرد  شرکت  پنسیلوانیا  در  انتخاباتی 
بخورد،  پنسیلوانیا شکست  در  او  اگر  می گویند 
احتماال شانس کمی برای پیروزی دوباره خواهد 

داشت.
ترامپ در حالی در تجمع شهر نیوتاون حاضر 
سال  "چهار  می زدند  فریاد  هوادارانش  که  شد 
زادگاه جنبش  پنسیلوانیا،  او گفت که  بیشتر". 
استقالل آمریکا در قرن ۱۸، ایالتی است که "سه 

روز از حاال رویای آمریکایی را نجات خواهد داد."
او همچنین درباره ابتالی خود و همسرش مالنیا 
به ویروس کرونا شوخی کرد و گفت: "دست کم 
این شایعات که ما با هم زندگی نمی کنیم غلط از 

آب درآمد."
ترامپ قصد دارد در دو روز آینده در ۱۰ تجمع 
دیگر شرکت کند. او امروز )یکشنبه( به میشیگان، 
آیووا، کارولینای شمالی، جورجیا و فلوریدا سفر 
خواهد کرد و شب انتخابات هم در تجمع هایی 
در کارولینای شمالی، پنسیلوانیا، ویسکانسین و 

میشیگان حضور خواهد یافت.
هم زمان گزارش می شود که پلیس در شهری 
کوچک در کارولینای شمالی علیه کسانی که 
گاز  از  می کردند  تظاهرات  نژادپرستی  علیه 
اشک آور استفاده کرده است. "نیوز اند آبزرور" 
در شهر  تن  که دست کم ۱۲  گزارش می دهد 
گراهام بازداشت شده اند که شامل یک خبرنگار 

می شود.
راهپیمایانی که شمار آن حدود ۲۰۰  پلیس 
تن بود را از یک کلیسا به سوی میدان "کورت" 
همراهی می کرد. در این میدان تجمعی برای 
بود.  شده  برگزار  دادن  رای  به  مردم  تشویق 
پاکسازی  به  پلیس شروع  مقطع  یک  در  اما 
مسیر کرد و همان زمان بود که از اسپری فلفل 
استفاده شد. بنا بر گزارش ها، شرکت کنندگان 
دلیلی  بدون  پلیس  که  گفتند  تظاهرات  در 
روشن اقدام به این کار کرد و چندین کودک هم 

تحت تاثیر گاز اشک آور قرار گرفتند. 

از آلمان گرفته تا ایرلند اغلب اروپایی ها با موج جدید افزایش میزان ابتال 
به ویروس کووید-۱۹ روبرو شده اند از همین رو محدودیت های جدیدی از 

سوی دولت های اروپایی برای مهار کرونا اعالم شده است.
خبرگزاری مهر - گره بین الملل: شاید باورش در ابتدا سخت بود که 
کرونا در اروپا بویژه کشورهایی همچون آلمان که به وضعیت بهداشتی 
خود می بالیدند و به عبارتی به خوش نشین های قاره سبز معروف بودند تا 
این حد مشکل ایجاد کند و این کشورها را برای چندمین بار وادار به اعمال 

محدودیت های شدید نماید.
در همین رابطه »بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس، از اجرای 
محدودیت های جدید کرونایی در این کشور خبر داده است. به این ترتیب 
انگلستان هم به جمع کشورهایی پیوست که قرنطینه سراسری در آن 
برای بار دوم اعمال می شود. پیش از این ولز نیز اعالم قرنطینه کرده بود. 

قرنطینه در انگلیس قرار است به مدت چهار هفته برقرار باشد.
از رقم یک  انگلیس دیروز شنبه  این رابطه می نویسد:  یورو نیوز در 
میلیون ابتالء به کووید -۱۹ از زمان شروع شیوع ویروس کرونا عبور کرد. 
قرار است محدودیت های جدید در انگلیس از پنجشنبه آینده آغاز شود 
و تا دو دسامبر ادامه پیدا کند. طبق محدودیت های جدید، کافه ها و 
مشاغل  داشت،  خواهند  را  سفارش ها  ارسال  امکان  فقط  رستوران ها 
غیرضروری تعطیل می شوند و افراد تنها به دالیل محدودی می توانند از 

خانه خارج شوند که یکی از آن ها ورزش کردن است.
برخالف قرنطینه نخست که در انگلیس سه ماه طول کشید، این بار 
باز خواهند بود، ساخت و سازها جریان خواهد  مدارس و دانشگاه ها 

داشت و مشاغل تولیدی نیز به فعالیت خود ادامه می دهند.
ارقام رسمی اعالم شده در روز شنبه ۳۱ اکتبر، ابتالی ۲۱ هزار و ۹۱۵ نفر 
دیگر در ۲۴ ساعت گذشته در بریتانیا را تأیید کرده است. شمار قربانیان 
این ویروس در این کشور تاکنون ۴۶ هزار و ۵۵۵ نفر اعالم شده است که 
باالترین رقم در بین کشورهای اروپایی است. روز شنبه ۳۲۶ مورد مرگ 

ناشی از کرونا در انگلیس ثبت شد.
وضعیت محدودیت های کرونایی در سایر کشورهای اروپایی به شرح 

زیر است:
اتریش

دولت اتریش روز شنبه اعالم کرد که در تالش برای مهار موج دوم شیوع 
ویروس کرونا، محدودیت های جدیدی را همراه با قوانین منع تردد اعمال 
می کند. طبق تصمیم دولت اتریش، رستوران ها، هتل ها، مؤسسه های 

فرهنگی و ورزشی تعطیل شده و قوانین منع تردد شبانه از ساعت هشت 
شب تا شش صبح اعمال می شود. سباستین کورتز، صدراعظم اتریش در 
یک نشست خبری گفت: »قرنطینه دوم از سه شنبه آینده آغاز می شود و 

تا پایان ماه نوامبر برقرار است«.
ایرلند

ایرلند در تاریخ ۲۲ اکتبر نخستین کشور در اروپا بود که قرنطینه را بار 
دیگر اعمال کرد. طبق تصمیم اعالم شده، نزدیک به پنج میلیون ایرلندی 
به مدت شش هفته باید در خانه بمانند اما مدارس همچنان باز است. 
مشاغل غیر ضروری تعطیل است و ایرلندی ها تنها می توانند خانه های 
خود را برای ورزش در نزدیک خانه خود ترک کنند وگرنه جریمه می شوند.

ولز
بیش از سه میلیون نفر از شهروندان ولز در ۲۳ اکتبر تا حداقل ۹ 
نوامبر باید در قرنطینه باشند. اما برخالف قرنطینه بهار گذشته مدارس 

همچنان باز است.
فرانسه

فرانسه از ساعت ۱۲ نیمه شب جمعه ۳۰ اکتبر بار دیگر به قرنطینه 
سراسری رفت.

این قرنطینه باید دست کم تا اول دسامبر ادامه داشته باشد با این حال 
مهدکودک ها و مدارس با رعایت پروتکل های بهداشتی باز خواهند ماند.

شهروندان فرانسوی غیر از خرید مایحتاج تنها می توانند روزانه یک 
ساعت تا شعاع یک کیلومتری از خانه خود برای پیاده روی خارج شوند. 
دورکاری در حال تبدیل شدن به یک قانون است اما کار در محل نیز 
می تواند ادامه پیدا کند. مشاغل غیر ضروری، سینماها و سالن های تئاتر 

نیز در این کشور بار دیگر تعطیل شدند.
بلژیک

الکساندر دکرو، نخست وزیر بلژیک روز گذشته اعالم کرد قرنطینه 
سراسری دوم در این کشور از روز دوشنبه دوم نوامبر )۱۲ آبان( اجرا 
می شود که طبق آن بخش های تجاری غیر ضروری در کشور تعطیل شده 
و کارکنان بخش های دولتی و خصوصی حتی االمکان مشمول دورکاری 
خواهند بود. قرار است تعطیالت جاری مدارس در این کشور نیز سه روز 

تمدید شده و تا ۱۵ نوامبر )۲۵ آبان( ادامه داشته باشد.
یونان

مقامات یونانی روز شنبه اعالم کردند که قرنطینه جزئی، از روز سه شنبه 
در این کشور اجرایی می شود که طبق آن قوانین منع تردد شبانه از ۱۲ 

شب تا ۵ صبح اعمال خواهد شد. بر همین اساس رستوران ها به مدت 
دست کم یک ماه تعطیل می شوند. سالن های ورزشی نیز اجازه فعالیت 
نخواهند داشت. با این حال مدارس و فروشگاه های خرده فروشی باز 

خواهند ماند.
آلمان

اعمال  به  اقدام  کند  اجرایی  را  کلی  قرنطینه  اینکه  بدون  نیز  آلمان 
محدودیت های دیگر کرده است. در آلمان به شهروندان توصیه شده 
است که از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و اقامت گردشگران در 
هتل از روز دوشنبه ممنوع است. در آلمان همچنین رستوران ها، کافه ها، 

سالن های ورزشی، فرهنگی و تفریحی تعطیل خواهند بود.
با این وجود مدارس با قوانین سختگیرانه باز خواهند ماند.

اسپانیا
پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا در سراسر این کشور از نظر بهداشتی 

وضعیت اضطراری اعالم کرده است.
شرایط اضطراری در این کشور قرار است بیش از شش هفته ادامه 
یابد. دولت اسپانیا همچنین منع مقررات رفت و آمد شبانه در سراسر 
این کشور به استثنای جزایر قناری را به اجرا گذاشته است. مقررات 
منع رفت و آمد شبانه در اسپانیا هر شب از ساعت ۲۳ تا ۶ صبح اجرا 

خواهد شد.

براساس نتایج نظرسنجی ها، 
ترامپ از جو بایدن، معاون 
رئیس جمهوری سابق آمریکا 
در سطح ملی عقب است، اما 
یک رقابت  نزدیکتر در اکثر 
ایالت های رقابتی که سرنوشت 
این انتخابات را تعیین 
خواهند کرد، در جریان است. 
رای دهندگان، مساله ویروس 
کرونا را بزرگترین دغدغه 
خودشان می دانند

جوالن کووید-۱۹ در قاره سبز
وپا ونا بر ار سایه سنگین کر
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 موافقت دولت آمریکا با فروش جنگنده های اف۲۲
به رژیم صهیونیستی

منابع عبری زبان از موافقت دولت آمریکا با فروش جنگنده های "اف ـ 
۲۲" به رژیم صهیونیستی خبر دادند.

به گزارش ایسنا، به نقل از ارم نیوز، روزنامه عبری زبان معاریو گزارش 
داد که مایک اسپر، وزیر دفاع آمریکا موافقت دولت کشورش با درخواست 
فروش جنگنده های "افـ  ۲۲ رپتور" به رژیم صهیونیستی را به بنی گانتس، 

وزیر جنگ دولت این رژیم اعالم کرده است.
طبق این گزارش، مایک اسپر پنجشنبه و در جریان سفر کوتاهش به 

تل آویو این خبر را به گانتس اعالم کرده است.
اسپر اخیرا به اراضی اشغالی سفر کرد تا به رژیم صهیونیستی درباره 

تضمین "برتری" نظامی این رژیم در منطقه اطمینان دهد.
معاریو در این باره گزارش داد که بنی گانتس در جریان سفر اخیرش به 
واشنگتن خواستار فروش این جنگنده های نسل پنجم به تل آویو شده بود.

درخواست مجدد سازمان ملل برای توقف درگیری ها 
در قره باغ

دبیرکل سازمان ملل، ارمنستان و آذربایجان را به تشدید تالش هایشان 
برای حل درگیری ها در منطقه قره باغ فراخواند.

به گزارش ایسنا، به نقل از اسپوتنیک، استفان دوجاریک، سخنگوی 
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل امروز یکشنبه در بیانیه ای اعالم 
کرد: "دبیرکل از طرفین درگیر می خواهد با حسن نیت و سرعت عمل، 
گام های ملموسی را اتخاذ کنند که در راستای توافق های صورت گرفته با 
روسای مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری در اروپا و تعهدات 

سابقشان باشد. "
دوجاریک خاطرنشان کرد که دبیرکل نسبت به ادامه درگیری ها در 
منطقه کوهستانی قره باغ متاسف است و از فراخوان گروه مینسک سازمان 
امنیت و همکاری در اروپا برای آتش بس فوری با اهداف انسان دوستانه 

حمایت می کند.
بیست و پنجم ماه گذشته میالدی، ایاالت متحده آمریکا اعالم کرد که 
آتش بس انسانی جدیدی بین آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره باغ 

برقرار شده است و ۸ صبح روز دوشنبه ، ۲۶ اکتبر به اجرا در می آید.
وزرای امور خارجه دو کشور همچنین اخیرا در ژنو با روسای مشترک گروه 
مینسک سازمان امنیت و همکاری در اروپا در مورد حل و فصل بحران قره 

باغ دیدار کردند.
طرف های بین المللی برای حل و فصل درگیری ها در منطقه قره باغ 
بین ارمنستان و آذربایجان تالش می کنند  و تاکنون چند کشور میزبان 
مذاکرات بین وزرای خارجه دو طرف درگیر بودند که اولین جلسه در مسکو 
با حضور سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه در ۹ اکتبر برگزار شد. 

ماکرون: اردوغان دست از دروغگویی بردارد
رئیس جمهوری فرانسه، ترکیه را به اتخاذ رویکرد و موضع "جنگ طلبانه" 
در قبال متحدان ناتویش متهم کرد و گفت: اگر رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه محترمانه تر برخورد کند و دروغ نگوید، تنش ها را 

می شود کم کرد.
به گزارش ایسنا، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در گفتگویی با 
شبکه خبری الجزیره، رفتار ترکیه را در سوریه، لیبی و مدیترانه محکوم کرد 

و گفت: ترکیه یک رویکرد جنگ طلبانه در قبال متحدانش در ناتو دارد.
وی همچنین به دنبال کاهش تنش های رو به رشد با مسلمانان در 
سراسر جهان پش از لفاظی های تند خود است که در پی قتل ساموئل 
پتی، آموزگار مدرسه در فرانسه شدت گرفت؛ فردی که در پی نشان دادن 

کاریکاتور موهن از پیامبر )ص( در مدرسه از سوی فردی سر بریده شد.
ماکرون گفت: تمایل و آرزوی فرانسه این است که اوضاع را آرام کند 
اما بابت آنچه که اتفاق افتاده، ضرورت دارد که رئیس جمهوری ترکیه به 
فرانسه، اتحادیه اروپا و ارزش های آن احترام بگذارد، دروغ نگوید و توهین 

نکند.
رئیس جمهوری فرانسه همچنین اشاره کرد، این کشور مراتب تاسف 
خود را بابت زمین لرزه مرگبار در منطقه اژه اعالم کرده و پیشنهاد کمک 

را داده است.
وی مداخله ترکیه در سوریه را یک سورپرایز و رویکرد تهاجمی در قبال 
متحدانش در ناتو توصیف کرد و گفت: آنکارا به تحریم تسلیحاتی در لیبی 
وقعی نمی نهد و در عین حال، رویکردی به شدت تهاجمی در مدیترانه 
شرقی دارد. وی ادامه داد: من می گویم که ترکیه تمایالت امپریالیستی در 
منطقه دارد و فکر می کنم که این تمایالت چیز خوبی برای ثبات در منطقه 
نیست. تاریخچه تنش های بین ترکیه و فرانسه به چندین هفته برمی گردد 
اما در روزهای اخیر وقتی که اردوغان، سالمت روان ماکرون را زیر سوال 

برد، این تنش ها شدت گرفت.
فرانسه با اقدام غیرمعمول به این صحبت های اردوغان، سفیرش در 
آنکارا را فراخواند. روز شنبه، ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه گفت 

که کشورش سفیر خود را پس از یک هفته غیبت به آنکارا بر می گرداند.
ماکرون در ادامه مصاحبه خود با شبکه خبری الجزیره همچنین گفت، 
می داند که این کاریکاتورهای موهن می تواند شوکه کننده باشند اما به 

"دروغ هایی" که دولت فرانسه پشت آنهاست، انتقاد کرد.
ماکرون همچنین به اعتراضات سراسری در جهان اسالم نیز در پس 
کشته شدن این آموزگار اشاره کرد و گفت: فرانسه هرگز جلوی قوانینی را 

که اجازه انتشار چنین کاریکاتورهای موهنی را می دهد، نمی گیرد.
رئیس جمهوری فرانسه همچنین درخواست ها برای تحریم محصوالت 
فرانسوی به ویژه درخواستی حمایت شده از سوی اردوغان را "زننده" و 

"غیرقابول" دانست.

اخبار

یک تحلیلگر سیاسی لبنانی از نقشه آمریکا و فرانسه با 
کمک نخست وزیر مکلف لبنان برای تشکیل کابینه جدید 

بدون حزب الله خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، »وفیق 
ابراهیم« تحلیلگر سیاسی لبنان اعالم کرد که آمریکایی ها 
و فرانسوی ها شروطی را برای سعد الحریری نخست وزیر 
مکلف لبنان در راستای کنار گذاشتن حزب الله از کابینه 

تعیین کرده اند.
وی افزود: حریری مشروعیت خود را از آمریکایی ها و 
فرانسوی ها می گیرد تا یک کابینه بدون حزب الله تشکیل 

دهد.
ابراهیم بیان کرد: آمریکا و فرانسه با یکدیگر توافق کرده 
اند که سعد الحریری به بهانه تشکیل دولت متخصصین، 

وارد عمل شود.

وی گفت: حریری و گروه وی ایده دولت متخصصین 
را بنا بر تمایل آمریکا و فرانسه مطرح کردند. حریری به 
سمت سیاست های آمریکا، فرانسه و عربستان در دور 

نگه داشتن حزب الله از کابینه جدید تمایل دارد.
حریری بعد از انتخاب به عنوان نخست وزیر مکلف 
لبنان اعالم کرد که یک کابینه از افراد متخصص غیر حزبی 

تشکیل می دهد.

نقشه آمریکا و فرانسه علیه حزب اهلل با بازیگری »سعد الحریری«


