
ورود پهپادهای اسرائیلی
به جنگ لیبی

منابع خبری اعالم کردند که امارات شبه نظامیان 
شــرق لیبی و دیگر مزدوران هــم پیمان خود را به 
چند پهپاد اسرائیلی مجهز کرده است. ترکیه نیز از 
 احتمال تجهیز نیروهای دولت وفاق ملی به »اس-400«

خبر داد.
بر اساس گزارش منابع خبری، دولت امارات اخیرا شبه 
نظامیان شرق لیبی و دیگر مزدوران هم پیمان خود را به پنج 
پهپاد مجهز کرده اســت. ابوظبی همچنین در اقدامی کاماًل 

محرمانه، ســه پهپاد ساخت اسرائیل از نوع »هیرون« را نیز 
در اختیار این شبه نظامیان قرار داده است. این پهپادها قادر 
به حمل مقادیر زیادی مواد منفجره هستند. ایسنا به نقل از 
»العربی الجدید« افزود، یک منبع میدانی در غرب لیبی اعالم 
کرد که »خلوصی آکار« وزیر دفاع ترکیه، در سفر اخیرش به 
لیبی، امکان مجهز کردن نیروهای دولت وفاق به موشک های 
اس-۴۰۰ را مورد بررســی قرار داد. این سامانه راهبردی را 

ترکیه سال گذشته، از روسیه خریداری کرده است. 

اکونومیست: شانس ترامپ برای پیروزی در انتخابات
فقط 10 درصد است

روزنامه »اکونومیســت« طی گزارشــی در باره 
انتخابات ریاست جمهوری سال جاری آمریکا ، شانس 
پیروزی »دونالد ترامــپ« در این انتخابات را فقط 10 

درصد اعالم کرد.
اکونومیست طی گزارشی نوشت، شانس کسب پیروزی 
توســط ترامپ، 1۰ درصد و برای رقیبش » جو بایدن«، 9۰ 
درصد برآورد شــده است. شــانس بایدن در کسب اکثریت 
آرای مردمی 99 درصد و شانس ترامپ 1 درصد است یعنی 

تقریبا ترامپ هیچ شانسی تاکنون جهت کسب اکثریت آرای 
ملی را ندارد. 

بر اســاس این گــزارش، بایدن احتمــاال 3۴6 الکترال 
انتخاباتــی را از آن خــود خواهد کرد و ترامپ نیز تنها 192 
الکترال انتخاباتی را به دست آورد. بنابراین، وضعیت ترامپ در 
فاصله چهار ماه تا انتخابات، چندان مطلوب به نظر نمی رسد. 
کرونا و تظاهرات علیه تبعیض نژادی در آمریکا، ضربات مهلکی 

را به جایگاه ترامپ وارد کرده اند.
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66 درصد مردم یمن
هیچ چیزی برای خوردن ندارند

»ابراز نگرانی«، تنها واکنش اروپا
به شکنجه و اعدام زندانیان در بحرین

کرونا دولت مستعجل نیست

هزاران نفر از ساکنان تل آویو با تجمع در 
میدان رابین، ضمن اعتراض به پرونده های فساد 
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی، او را مقصر 
شیوع شدید کرونا و وخامت اقتصادی این رژیم 
دانستند. برخی گزارش ها حاکی است عده ای 

از معترضان فریاد می زدند »ما گرسنه ایم«.
واکنش افتضاح »بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی در مقابله با شیوع ویروس کرونا و 
آغاز موج دوم آن که رکوردهای جدیدی را در شمار 
ابتالی روزانه در این ســرزمین بر جای گذاشــته، 
باعث تظاهرات دوباره جمع گســترده ای از ساکنان 

تل آویو شده است. 
به نوشته روزنامه »هاآرتص«، شنبه شب، هزاران 
نفر از ســاکنان تل آویو با تجمــع در میدان رابین، 
نتانیاهــو و کابینه اش را مقصر اصلی وخیم شــدن 
وضعیت شــیوع ویروس کرونا و بحران اقتصادی در 

فلسطین اشغالی معرفی کردند.
بر این اساس، تظاهرات کنندگان ضمن مسدود 
کردن خیابان های اصلی منتهــی به میدان رابین، 
پارچه نوشته هایی با عنوان »ارتشاء، کالهبرداری و 

خیانت در امانت« )اشاره به پرونده های فساد نتانیاهو( 
حمل کرده و شعارهایی برای مبارزه با فساد وی سر 
دادند. پلیس برای متفرق کردن معترضان به خشونت 
متوسل شد و همین مسئله باعث به خشونت کشیده 

شدن تظاهرات گردید.
ما گرسنه ایم

برخی رسانه ها به ویژه فعاالن شبکه های مجازی 
نوشته اند، در این تجمع بزرگ برخی معترضان فریاد 
می زدند »ما گرسنه ایم«. تصاویر منتشر شده از این 
اعتراض ها نشــان می دهد صهیونیســت ها اقدام به 

دستگیری گروهی از معترضان کرده اند.
این چندمین هفته در تل آویو است که ساکنان 
آن بــا تجمع در مرکز شــهر، اعتراضات خود را به 
سیاست های مخرب نتانیاهو از جمله طرح اشغال 3۰ 
درصدی کرانه باختری، افزایش اختیارات نیروهای 
امنیتی به بهانه مقابله با ویروس کرونا و تقابل وی با 
دستگاه قضایی در پرونده های فساد نشان می دهند.

به نوشته پایگاه »تایمز اسرائیل« سازمان دهندگان 
تظاهرات می گویند حدود 1۰ هزار نفر در این تجمع 
شرکت کرده و پلیس نیز علیرغم اینکه گفته بود تعداد 

معترضان را محدود می کند اما بعد از مواجه شدن با 
تعداد باالی معترضان، فضا را در اختیار آنها گذاشت. 
پیش از این نیز تعداد زیادی از ســاکنان فلسطین 
اشغالی با تجمع در خیابان ها و معابر اصلی شهرهای 
مختلف از جمله تل آویو و قدس اشــغالی، خواستار 
استعفای نخست وزیر رژیم صهیونیستی شده بودند. 
پلیس رژیم صهیونیستی سه پرونده درخصوص فساد 
دولتی و مالی علیه نخست وزیر خود تشکیل داده و 
طی سه سال اخیر از منابع مختلفی شامل دستیاران 

و وزیران پیشین کابینه، بازجویی کرده است.

سرویس خارجی-
این بار نوبت به صلیب ســرخ جهانی بود 
که ضمن هشدار نسبت به کمبود شدید مواد 
غذایی در یمن اعالم کند، 66 درصد یمنی ها 
»هیچ غذایی« برای خوردن ندارند؛ و... آب از 
آب تکان نخوَرد! آل سعود بیش از 5 سال است 
که به پشتوانه آمریکا و چند کشور اروپایی، یمن 
را از آسمان و زمین و دریا محاصره کرده است.
5 ســال تجاوز ائتالف ســعودی به یمن نه تنها 
باعث مرگ صدها هزار کودک و زن یمنی با بمب های 
آمریکایی و انگلیســی و فرانسوی شده بلکه، نابودی 
زیرساخت های این کشور فقیر را نیز به دنبال داشته 
اســت. محاصره ظالمانه این کشور نیز مزید بر علت 
شده و شمار زیادی از مردم یمن به این دلیل روزانه 
قربانی می شــوند. در تازه تریــن گزارش ها در مورد 

شمار گرسنگان یمن، کمیته بین المللی صلیب سرخ 
با انتشار مطلبی تاکید کرده، 66 درصد یمنی ها هیچ 

نوع غذایی ندارند و این در حالی است که 11 درصد 
از آنها از ســوء تغذیه حاد رنج می برند. صلیب سرخ 

سپس با اشاره به اینکه 5۸ درصد مردم یمن به آب 
پاک نیاز دارند، اعالم کرد، 6۴ درصد از یمنی ها هم 
از خدمات بهداشــتی محروم هستند. تعداد ساکنان 
یمن نزدیک به 3۰ میلیون نفر اســت و این کشور از 
بیش از پنج ســال قبل مورد تجاوز ائتالف سعودی 

قرار گرفته است. 
از سوی دیگر، سازمان ملل نیز درخصوص وقوع 
قحطی شدید در یمن طی چند هفته آینده در صورت 

تأمین نشدن فوری منابع مالی، هشدار داده است. 
دفتر سازمان ملل برای هماهنگی مسائل انسانی با 
انتشار پیامی در توئیتر نوشته، بدون تأمین فوری منابع 
مالی، کمک هــا برای نجات میلیون ها یمنی متوقف 
خواهد شد و میلیون ها یمنی در معرض خطر قحطی 
قرار خواهند گرفت. این دفتر افزود 2۰ میلیون نفر از 
3۰ میلیون یمنی از نبود امنیت غذایی رنج می برند.

سرویس خارجی-
نتایج تحقیقات نشان می دهد از آغاز اعتراضات 
ضد نژادپرســتی در آمریکا دست کم 66 مرتبه با 
خودرو به سمت معترضان حمله شده که برخی از 

این حمالت توسط خود پلیس انجام شده است.
اعتراضات ضد نژادپرســتی در آمریــکا طی ۴5 روز 
گذشته بر اســاس گزارش ها بیش از 17 هزار بازداشتی، 
صدها مجروج و 23 کشــته برجای گذاشــته و به گفته 
فعاالن جنبش »جان سیاهان مهم است« آمارهای واقعی 
از کشته ها و بازداشتی ها بسیار بیشتر از این است چرا که 
این اعتراضات در تاریخ آمریکا به دلیل گستردگی و شدت 
آن بی ســابقه بوده و بسیاری از شهرها و ایالت ها آمارهای 
خود را در این زمینه ارائه نکرده اند. در این اعتراض ها انواع 
خشونت ها علیه معترضان صورت می گیرد که یکی از آنها، 
حمله به معترضان با خودرو است. این حمالت غالبا از سوی 
نژادپرست ها و سفیدبرتر پندارهایی صورت می گیرند که از 

قضا، جزو طرفداران دو آتشه ترامپ نیز هستند.
حاال پایــگاه خبری »یو اس ای تودی« دیروز گزارش 
خود را به همین مســئله یعنی حمله با خودرو اختصاص 
داده و نوشــته از 27 ماه می به این ســو دست کم 66 بار 
با خودرو به ســمت معترضان جنبش ضد نژادپرستی در 
آمریکا حمله صورت گرفته است: »طی هفته های گذشته 

و با تداوم اعتراضات 
ضد نژادپرســتی در 
آمریکا، بیش از پیش 
شاهد خشونت علیه 
ویژه  به  آمریکایی ها 
پوست  رنگین  اتباع 
شــعار های  بوده ایم. 
و  ضدنژادپرســتی 
پلیــس،  خشــونت 
پرتــاب اجســام به 
سوی پلیس و پاسخ 

پلیس با گلوله های پالستیکی، شهر ها را به صحنه پرهراسی 
تبدیل کرده است. اما صحنه ای که بیش از هر چیز ترسناک 
به نظر می رسد زیر گرفتن معترضان با خودروی پلیس یا 

افراطی های ملی گرا است«.
ایــن گزارش می افزاید: »ســؤاالتی در مــورد انگیزه 
رانندگان این خودرو ها از ارتکابشــان به این عمل وجود 
دارد. کارشناسان اجرای قانون و مقابله با تروریسم معتقدند 
زیرگرفتن معترضان با خودرو، هدفمند و با انگیزه سیاسی 
اســت. برخی نیــز بر این باورند که ایــن اقدام به منظور 
افزایش ســطح خشونت معترضان و تشــدید اعتراضات 
صورت می گیرد. در همین حال یک کارشــناس دانشگاه 

واشــنگتن می گوید 
گروه هایــی وجــود 
دارنــد که با ارتکاب 
زیر گرفتن  به عمل 
با خودرو سعی دارند 
تشویق  را  معترضان 
کنند تا از اعتراضات 
دست  مسالمت آمیز 

بردارند«.
گــزارش  بــه 
باشــگاه خبرنگاران 
در ادامــه گــزارش یو اس ای تــودی می خوانیم: پیش از 
این»آری ویل«، محقق پروژه امنیت و تروریسم دانشگاه 
شیکاگو در تحقیقات خود آورده بود از 27 می 66 مرتبه با 
خودرو و با هدف زیر گرفتن آنها به سوی معترضان حمله 
شده که 59 مورد آن افراد معمولی و 6 مورد آن از سوی 
پلیس صورت گرفته اســت. حمله با خودرو به معترضان 
بطور فزاینده ای شایع شده و اغلب اوقات انگیزه مخالفت 

و دشمنی با جنبش است«.
در پایان این گزارش هم آمده: »گفته می شــود این 
حمالت در سیاتل و کالیفرنیا بیش از سایر مناطق آمریکا 
بوده اســت و 2 کشته بر جای گذاشــته است. در ایالت 

نیویورک هم پس از آنکه یک خودرو به سمت معترضان 
حمله ور شــد، مقام های پلیس این ایالت اعالم کردند که 
عامل این هجوم را دستگیر کرده اند. پلیس نیویورک البته 
فرد خاطی را پس از مدتی آزاد کرد. دوشنبه گذشته و در 
ایالت نیویورک طی هجوم دیگری، یک خودرو دو معترض 

در این ایالت را زیر گرفت«.
ادامه اعتراضات در دیترویت

اعتراضات در شــهر دیترویت بزرگترین شــهر ایالت 
میشــیگان به دنبال قتل جوان 19 ســاله سیاه پوســت 
آمریکایی به دســت پلیس این شهر دوباره شعله ور شده 
است. مردم معترض در بخش غربی این شهر نزدیک محلی 
که پلیس »حکیم لیتلتون« 19 ســاله را هدف قرار داد و 
فرد دیگری را بازداشت کرد، به راهپیمایی پرداختند. در 
این اعتراضات همچنین از پلیس این شهر خواسته شد به 
استفاده از نرم افزار تشخیص چهره برای شناسایی مظنونان 
احتمالــی پایان دهد زیرا به گفتــه معترضان این روش 
شهروندان سیاه پوست را به اشتباه شناسایی می کند. روز 
جمعه در جریان اعتراضات به این اقدام پلیس، صدها نفر 
به تجمع پرداختند که پلیس به ســمت آنها گاز اشک آور 
شلیک کرد. ۸ نفر در جریان اعتراضات روز جمعه دستگیر 
 شــدند که گفته می شــود در ســاعات اولیه روز شــنبه 

آزاد گشتند.

66 حمله با خودرو به معترضان آمریکایی طی 45 روز گذشته

پارلمان اروپا نگرانی خود را نسبت به بی توجهی دادگاه عالی 
کیفری تجدیدنظر رژیم آل  خلیفه به شــواهدی مبنی بر شکنجه 
»محمد رمضان« و »حســین موسی«، دو فرد محکوم به اعدام در 
این کشــور ابراز کرد، بدون آن که اقدامی عملی در مقابله با این 

رژیم صورت دهد.
مردم بحرین که عمدتاً شــیعه مذهب هســتند سال هاست که تحت 
حکمرانی رژیِم آل خلیفه روزگاری دشــوار دارند. مصلجت عمومی در این 
منطقه کاماًل از معنا تهی شــده و فشار زیادی از طرف آل خلیفه بر مردم 
بحرین، به ویژه منتقدین و رهبران مذهبی، تحمیل می شود، اما از آن جا که 
این رژیم در سیاست خارجی همسو با آمریکا و اروپاست، از اِعمال تحریم 
جدی و اقداماتی از این سنخ همواره در امان مانده است. اروپایی ها گاهی 
یک موضع ساده و انتقادی دربرابر جنایات هولناک آل خلیفه علیه مردمش 

می گیرند و خیلی راحت از کنار آن رد می شوند.
کمیته حقوق بشر و کمیته روابط با شبه جزیره عربی در پارلمان اروپا در 
بیانیه ای مشترک »ناامیدی«! خود را نسبت به عدم انجام تحقیقات درست 
از سوی هیئت های نظارت بر بحرین درخصوص شکنجه و تأیید اعترافات 
گرفته شــده در شکنجه بیان کردند. البته این پارلمان تاکنون هیچ کاری 

برای محدود کردن رژیم آل خلیفه در عمل انجام نداده است. 
این دو کمیته تأکید کردند که قوانین بین المللی قاطعانه مجازات اعدام 
بر اســاس اعترافات گرفته شــده با زور را منع می کند. این دو همچنین از 
بحرین خواستند تا به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر عمل 
کرده و حکم های اعدام صادره را لغو کند و تحقیقات مستقلی را درخصوص 
پرونده های شکنجه انجام دهد.. به گزارش ایسنا از »الجزیره«، نمایندگان 
اروپایی همچنین نسبت به شیوع کرونا در زندان های بحرین به دادن یک 
هشدار اکتفا کردند. گفتنی است غربی ها در برخورد با کشورهای غیر همسو، 
غالبا به ابراز تاسف و نگرانی اکتفا نمی کنند و با ابزار تحریم و تهدید و مصادره 

اموال، آنها را تحت فشار قرار می دهند.

ناشناس چهار یدک کش حامل خودرو  افراد 
و تجهیزات نظامی آمریکا را در استان »دیوانیه« 

عراق به آتش کشیدند.
رسانه ها و منابع محلی عراق شنبه شب از حمله به 
کاروان نظامی آمریکا در اســتان دیوانیه واقع در مرکز 
عراق، خبــر دادند. رادیو صوت عراق گزارش داد که در 
این حمله، چهار خودروی یدک کش ارتش آمریکا آتش 

گرفته اند و سوختن آنها، مدت ها ادامه داشته است. 
به گزارش خبرگزاری فارس، برخی از کاربران عراقی 
تصاویر آتش  گرفتن خودروها را منتشر کردند. این چهار 
یدک کش با خود، تجهیزات و خودروهای نظامی حمل 

می کرده اند.
به گفته برخی منابع، کاروان نظامی آمریکا از مبدا 
بصره به ســمت دیوانیه در حرکت بوده و قصد داشــته 
است که تجهیزات و خودروهای نظامی را به پایگاه های 
نظامیان آمریکایی منتقل کند. حمله مذکور در حد فاصل 
بین »ســماوه« و دیوانیه صورت گرفته است. کسی در 
این ماجرا آسیبی ندیده و علتش هم این بوده است که 
مهاجمان ابتدا، رانندگان و ســر نشینان خودرو را پیاده 

کرده و سپس، خودروها را به آتش کشیده اند.
به گفته برخی منابع، گروهی موسوم به »سرایا ثورة 
العشــرین«)گروهان های انقالب بیستم( مسئولیت این 

حمله را برعهده گرفته است.
بــه گزارش خبرگزاری فارس، مهاجمان ابتدا ســه 
خــودرو را به آتش کشــیدند و زمانی کــه تیم اطفای 
حریــق وزارت دفاع عراق حاضر نشــد آتش را خاموش 
کند، چهارمیــن خودروی آمریکایــی نیز آتش گرفته 
است. انفجارهای صورت گرفته در محل حادثه، به دلیل 
منفجر شدن مهمات و تسلیحات آمریکایی ها بوده است.

در خواست جلب ترامپ
»حســن سالم« عضو پارلمان عراق، دیروز گفت که 
دولت بغداد باید دستور قضایی بین المللی برای دستگیری 
»دونالــد ترامپ« رئیس جمهور آمریــکا، به اتهام ترور 
»ابومهدی المهندس« نائب رئیس  سازمان حشد الشعبی و 
سپهبد» قاسم سلیمانی« فرمانده سپاه قدس را صادر کند.
وی طی یک مصاحبه تلویزیونی افزود: سکوت قابل 
توجیه نیست و خیانت و مزدوری برای واشنگتن محسوب 
می شود. این نماینده عراقی افزود: مواضع شرم آور دولت 

در قبال نقض حاکمیت عراق از سوی آمریکا و ترکیه، مایه 
تاسف است و این اتفاقات، نتیجه شکاف و چنددستگی 
داخلی در روند سیاســی کشور است. ائتالف »فتح« نیز 
طی بیانیه ای، از دولت عراق خواســت در ارائه شکایت 
رسمی به سازمان ملل درباره ترور المهندس تسریع کند.

نظامیــان تروریســت آمریکایی 13 دی گذشــته، 
سلیمانی ، المهندس و چند نفر دیگر از رزمندگان مقاومت 
را هنگام خروج از فرودگاه بغداد، به شهادت رسانده اند. 
این اقدام آمریکا باعث شد که پارلمان عراق دو روز بعد 
به طرح اخراج نیروهای بیگانه، از جمله آمریکا، از عراق 

رأی بدهد.
تداوم حمالت هوایی ترکیه

حمالت هوایی و توپخانه ای ترکیه به مناطق شمال 
عراق همچنان ادامه دارد؛ به گزارش ایسنا، دیروز منطقه 
»کانی ماسی" در استان »دهوک« عراق شاهد حمالت 
توپخانه ای نیروهای ترکیه بود که به گفته مدیر منطقه 
کانی ماسی، شــش توپ به روستای »بیدهی« اصابت 
کــرد و منجر به تخریب 1۰ خانه شــد. وی افزود: این 
حمالت به اراضی کشــاورزی روســتا نیز خساراتی را 

 وارد کرده و باعث ایجاد رعب و وحشــت در میان اهالی 
شده است.

در همین حال، یک منبع محلی خبر داد که روز شنبه 
ده ها نفر از ساکنان منطقه »زاخو« در پی تداوم حمالت 
هوایی ترکیه، از خانه و کاشانه خود فرار و به مناطق امن تر 
کوچ کرده اند. وی افزود: اغلب این افراد، مســیحی بوده 
و ساکن مناطق »شرنسا« و »سهل تح« هستند. ارتش 
 ترکیه مدتی اســت که به بهانه هدف قرار دادن اعضای

»حزب کارگران کردستان ترکیه« )پ ک ک(، شمال عراق 
را هدف قرار می دهد. 

سوریه
نیرو های ارتش ســوریه دیروز مانع ورود نیرو های 
اشغالگر آمریکایی به روستا های »سیباط«، »تل شامیران« 
و »منســف تحتانی« در حومه غربی »حسکه« شدند و 

آنها را مجبور به بازگشت کردند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نیروهای سوری 
جمعه گذشته هم مانع از ورود کاروان نظامی اشغالگران 
آمریکایی به روســتای »منسف تحتانی« واقع در حومه 

»تل تمر« شده بودند.

عراقی ها کاروان نظامی آمریکا را به آتش کشیدند

فلسطین  در  امنیتی مســتقر  یک  اندیشکده 
اشغالی با کوته بینانه خواندن طرح رژیم صهیونیستی 
برای اشغال 30 درصدی کرانه باختری، هشدار داد 
که ناآرامی های بعد از اجرای آن، اجازه تداوم اشغال 

را نمی دهد.
بــه تعویق افتــادن اجرای طرح الحــاق 3۰ درصدی 
کرانه باختری، بیش از هرچیز به دلیل هراس دستگاه های 
امنیتی اسرائیل از پیامدهای این طرح بود. چهارشنبه 11 

تیرماه زمان اجرای این طرح بود، اما فشــار های جهانی در 
کنار تهدیدات گروه های مقاومت باعث شــد تا »بنیامین 
نتانیاهو« نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی، از اجرای این 
طرح عقب نشــینی کند. اما این پایان کار نبوده و مقامات 
صهیونیســتی در تالش هســتند تا پیش از پایان دور اول 
ریاست جمهوری »دونالد ترامپ« در آمریکا، آن را اجرا کنند. 
در جدیدترین واکنش ها به طرح رژیم صهیونیستی برای 
اشغال بخش های بزرگی از اراضی خصوصی فلسطینیان در 

کرانه باختری، یک  اندیشــکده امنیتی مستقر در تل آویو 
درباره پیامدهای این طرح هشدار داد. به نوشته پایگاه »تایمز 
اسرائیل«، اندیشکده »مطالعات امنیت داخلی اسرائیل« با 
طراحی یک مدل، پیش بینی کرد که اجرای طرح اشــغال 
کرانه باختری، منجر به یک ســری از پیامدهای پر تنش 
شــده که می تواند خطرات امنیتی داشته باشد و بر روابط 

دیپلماتیک ، تاثیر منفی بگذارد.
در خالصه گزارش این مدل شبیه  سازی، نوشته شده که 

طرح نتانیاهو برای اشغال بخش هایی از کرانه باختری ذیل 
طرح آمریکایی موسوم به »معامله قرن«، مشکل فلسطینیان 
را بــه مرکز توجه عرصه بین المللی بــر می گرداند. بر این 
اساس، اندیشکده مذکور پیش بینی می کند که اجرای طرح 
اشغال، باعث وقوع ناآرامی توسط فلسطینیان و تعلیق توافق 
صلح اسرائیل با اردن می شود. این اندیشکده به سیاستگذاران 
تل آویو هشدار داد که این طرح قبل از آنکه یک استراتژی 

طوالنی مدت باشد، تفکری کوته بینانه است.

مقامات ژاپنی در واکنش به افزایش 40 درصدی شمار مبتالیان 
 به ویروس کرونا در پایگاه های نظامی آمریکا در »اوکیناوا«، خواستار 

شفاف  سازی پنتاگون در این باره شدند. 
کرونا تنها در خاک آمریکا، مردم این کشــور را گرفتار نکرده اســت؛ 
گزارش ها از ابتالی صدها نظامی آمریکایی مستقر در سراسر جهان حکایت 
می کند. از اوکیناوای ژاپن نیز خبر رسید، ابتالی ده ها نیروی آمریکایی مستقر 
در دو پایگاه این جزیره به ویروس کرونا، تایید شده و همین، نگرانی مقامات 

ژاپنی را در پی داشته است. 
به گزارش راشا تودی، مقامات محلی در ژاپن در واکنش به انتشار خبرها 
درباره ابتالی شــمار جدیدی از نظامیان آمریکایی به کرونا در اوکیناوا، از 
پنتاگون خواستار شفاف  سازی در این باره و همچنین، انجام اقدامات مناسب 

برای مقابله با شیوع کرونا شدند.
»تاماکی ِدنی« فرماندار اوکیناوا، جنوبی ترین اســتان ژاپن، اعالم کرد، 
با توجه به شمار کلی مبتالیان و قربانیان ویروس کرونا در کشور، مقامات 
محلی اوکیناوا از اعالمیه اخیر پنتاگون درباره افزایش شــدید موارد ابتال 
در پایگاه های نظامی آمریکا در اوکیناوا »شوکه« شده اند.به گفته فرماندار 
اوکیناوا، ارتش آمریکا خواستار آن شده که تعداد دقیق مبتالیان به کرونا 
در این استان ژاپن، علنی نشود. وی البته تایید کرد که »چند ده مبتالی 
جدید« در پرسنل نظامیان آمریکایی در اوکیناوا شناسایی شده است.برخی 
منابع خبری محلی در ژاپن گزارش دادند، حداقل 61 مبتالی جدید در میان 
پرســنل آمریکایی به کرونا ثبت شده که 23 مورد آن به »اردوگاه هانسن« 
و 3۸ مورد به پایگاه نیروی هوایی دریایی »فوتنما« مربوط بوده اســت.به 
گزارش راشــا تودی، پایگاه نیروی هوایی دریایی فوتنما آمریکا، یک پایگاه 
بدنام در میان ســاکنان اوکیناوا اســت و مردم بارها علیه حضور نظامیان 
آمریکایی در این پایگاه تظاهرات کرده و خواستار برچیده شدن آن شده اند.

ترامپ هم ماسک زد
با افزایش انتقــادات از »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا، به دلیل 
جدی نگرفتن توصیه ها و دستورالعمل های بهداشتی برای مقابله با ویروس 
»کووید19«، وی باالخره مجبور به اســتفاده از ماسک شد.به نوشته وبگاه 
»هیــل«، تصاویری از حضور ترامپ در مرکــز درمانی نظامی »والتر رید« 
واقع در ایالت مریلند منتشر شده، نشان می دهد او برای اولین بار در انظار 
عمومی ماســک به صورت زده اســت.بر این اساس، ترامپ برای مالقات با 
کادر درمانی و نظامیانی که در پی فعالیت در مراکز بهداشــتی، به ویروس 
کرونا مبتال شده بودند، به این مرکز درمانی رفته بود. رئیس جمهور آمریکا 
پیش از ورود به این مرکز درمانی، به خبرنگاران گفته بود مهم است که در 
بیمارســتان از ماسک استفاده شود و احتماال خودش نیز این کار را انجام 
خواهد داد.این در حالی است که ترامپ پیشتر درباره عدم استفاده از ماسک 
گفته بود اجازه نمی دهد رسانه ها لذت دیدن او با ماسک، نصیبشان شود!

خطرات طرح الحاق برای رژیم صهیونیستی
به روایت اندیشکده اسرائیلی

ابتالی ده ها نظامی آمریکایی به کرونا در اوکیناوا
ژاپن: آمریکا شفاف  سازی کند

لبنان
ان.ان.ای: شــیخ »نعیم قاسم«، معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان، 
در همایش مجازی »متحد علیه معامله قرن و طرح الحاق«، اظهار 
داشت: »ما باید درباره فلسطین و برای آن و نیز برای کل منطقه مان 
و برای عدالت و آزادگان جهان، با هم متحد شویم.« او تأکید کرد، 
معامله قــرن از همان لحظه اعالم، مرده بود چرا که )طرحی( یک 

طرفه بوده و بخشی از مسیر ظلم جهانی است.
قاسم گفت، از زمانی که اشغالگران با هدایت و نظارت انگلیس، 
قدم به ســرزمین فلسطین گذاشــتند، تقسیم اراضی آغاز شد و از 
آن زمان، فلســطین و منطقه آشــوب ، بی نظمی ، جنگ ، حمالت و 
اقدامات جنایتکارانه را تجربه می کند. اما، مقاومت مردم فلسطین و 
فداکاری های شــهدا و مجاهدان ، اجازه نداد رژیم غاصب برای خود 

مرز ترسیم کند.
آمریکا

واشــنگتن اگزماینر: »تد یوهو« نماینــده جمهوری خواه ایالت 
فلوریــدا در مجلس نمایندگان آمریکا، درخصوص درگیری نظامی 
احتمالی بین آمریکا و چین هشدار داد وگفت: »پیش بینی می کنم 

که یک درگیری ظرف سه تا 6 ماه آینده به وقوع بپیوندد.«
یوهو ادعا کرد: »با شــناختی که از چینی ها دارم، فکر می کنم 
کاری که آنها خواهند کرد این اســت که یکی از کشــتی های ما را 
منهدم کرده و بگویند که اشــتباهی آن را هدف قرار داده اند.« او در 
ادامه گفت: »فکر می کنم این ها احتماالت هستند. غرق کردن یک 
ناو هواپیمابر اشتباه بزرگی است، حمله به هر یک از کشتی های ما 
اشتباه بزرگی خواهد بود، اما فکر می کنم آنها مشتاق هستند که این 

کار را امتحان کنند و متأسفانه عده ای خواهند مرد.«
تونس

ایسنا: محافل سیاسی در تونس، »راشد الغنوشی« رئیس پارلمان 
این کشور، را به شکست در وظایفش و عدم توانایی در اداره اختالفات 
درون پارلمان، که به میدان نزاع سیاســی تبدیل شده است، متهم 

کردند.
برای نمونه، »هشام العجبونی« رئیس فراکسیون دموکراسی در 
پارلمان تونس گفت: »آنچه در تونس رخ می دهد، بازی کردن با منافع 
کشور بوده، که بی سابقه است.« العجبونی افزود، الغنوشی مسئولیت 
بزرگی در اداره پارلمان دارد. مدیریت وی فاجعه بار است. یا »حسونه 
الناصفی«، رئیس فراکسیون اصالح ملی در پارلمان تونس، به شدت 

از اتفاقات و آشوبی که در پارلمان رخ داده، انتقاد کرد.
عراق

فارس: سازمان »حشد الشعبی« به همراه نیروهای واکنش سریع 
عراق، کنترل گذرگاه های مرزی استان دیاله )مجاور مرزهای ایران( را 
به دست گرفتند. سرلشکر »تحسین الخفاجی«، سخنگوی فرماندهی 
کل نیروهای مسلح عراق، شــامگاه شنبه اظهارداشت: »چهارمین 
 مرحله از عملیات )موسوم به( »قهرمانان عراق«، شامل جست و جو

و پاک ســازی برخی مناطق مرزی شــرق عراق در استان دیاله از 
وجود احتمالی تروریست ها و همچنین، کنترل گذرگاه ها می شود.«

ویروس کرونا برای اولین بار در اواخر دسامبر 2۰19 )دی 139۸( در» 
ووهان« چین شناسایی شد. مقامات چینی اعالم کردند پیش از این تاریخ، 
در 17 نوامبــر 2۰19 )26 آبــان 9۸( فردی به این بیماری مبتال شــده و 
درگذشته است. در مورد منشاء اولیه انتشار این ویروس مطالعات دیگری نیز 
صورت گرفته که نشان می دهد احتماالً برای اولین بار در اسپانیا و یک سال 
پیش تر از اعالم رسمی شیوع آن در چین، ویروس در اروپا فعال بوده است. 
در مورد منشاء اولیه انتشار کرونا و این که این ویروس هوشمند چگونه خود 
را با شــرایط تطبیق می دهد، چگونه تغییر شکل یا ماهیت می دهد، چگونه 
تقویت یا تضعیف می شــود و چگونه از بین می رود مطالعات فراوانی صورت 
گرفته بسیاری از پژوهشگران علم پزشکی نیز در چهار گوشه دنیا و از جمله 

کشور عزیزمان با تمام توان به دنبال یافتن واکسن کرونا هستند. 
اما آنچه که تاکنون مســلّم به نظر می رســد این است که کرونا دولت 
مســتعجل نبوده و قرار نیست به این زودی ها صحنه را ترک کند. تاکنون 
نزدیک به 13 میلیون در سراســر جهان به این ویروس آلوده شــده و 567 
هزار نفر نیز متاســفانه فوت کرده اند. به نظر می رسد بسیاری از تالش های 
دولت ها برای مهار کرونا تاکنون موفقیت آمیز نبوده چرا که در طول 6 هفته 
گذشــته تعداد مبتالیان به این ویروس به 2 برابر افزایش پیدا کرده و این 
روند تصاعدی همچنان با ســرعت ادامــه دارد. روز جمعه »مایکل رایان«، 
مدیر اجرایی برنامه فوریت های بهداشــتی سازمان جهانی بهداشت هشدار 
داد »ممکن است بسیاری از کشور ها به حالت قرنطینه کامل بازگردند« وی 
صراحتاً اعتراف کرد »با توجه به شــرایط فعلی بعید است که بتوانیم به طور 

کامل این ویروس را نابود و ریشه کن کنیم«. 
کرونا خسارت های هنگفتی نیز به اقتصاد کشورهای جهان تحمیل کرده 
اســت. در آمریکا اقتصاد این کشور وارد رکود شده بیش از 5۰ میلیون نفر 
بیکار شده اند و شمار گرسنگان در شهرهای بزرگ این کشور روز به روز در 
حال افزایش است. در اروپا به گفته مرکل قاره سبز با بزرگ ترین بحران بعد 
از جنگ جهانی دوم درگیر شده است. در آلمان طبق تحقیقاتی که وزارت 
اقتصاد و انرژی این کشــور انجام داده از هر چهار شرکت سه شرکت درگیر 
تاثیر منفی بحران کرونا شده اند و تقریباً نیمی از شرکت ها به دلیل کرونا برخی 
یا تمام مشاغل خود را به طور موقت متوقف کرده اند. صندوق بین المللی پول 
نیز میلیاردها دالر برای مقابله با پیامدهای این بیماری در نظر گرفته است. 
در ژاپن دیگر اقتصاد صنعتی دنیا، کرونا بیش از7۸۰ شــرکت این کشور را 
ورشکســته و هزاران نفر را بیکار کرده است. در اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، کره 
جنوبی و کم و بیش سایر کشورهای توسعه یافته نیز دولت ها میلیاردها دالر 
در قالب بســته های کمک اقتصادی بــرای مقابله با تبعات اقتصادی بحران 
اختصاص داده اند. چندی پیش باالترین مقام بهداشتی آمریکا صراحتاً اعالم 
کرد که »ما هر کاری که الزم بود و می توانستیم انجام دادیم اما کرونا کشور 
را به زانو درآورده اســت«. بنابراین تنها این ما در ایران نیســتیم که درگیر 
تبعات شدید بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی این بحران هستیم مضاف بر این 
باید به کسانی که در صف اول مبارزه با کرونا در کشور هستند دست مریزاد 
گفت و دست آنها را بوسید چرا که مدیریت بحران کرونا در ایران در شرایط 
تحریم های بسیار شدید آمریکا صورت می گیرد و ما با سایر کشورها در شرایط 
برابری قرار نداریم که بخواهیم وضعیت خود را با سایر دولت ها مقایسه کنیم. 
تبعات اقتصادی، سیاســی، اجتماعی کرونا هر روز در تمام جهان وسیع تر و 
وسیع تر می شود و در این میان تا کشف واکسن این ویروس، همکاری ملت ها 
با دولت های خود به عنوان تنها راه قطعی مقابله با کرونا شناخته می شود. در 
کشورهایی نیز که تاکنون در مهار این بحران موفق بوده اند این فاکتور عامل 
اساسی بوده است. شــیوع موج دوم کرونا نشان می دهد که در کشورهایی 
که در مهار موج اول موفق بوده اند تنها با بی مباالتی بخشی از جامعه یا رها 
کردن پروتکل های بهداشتی و لغو محدودیت ها شرایط با سرعت هرچه تمام 
به وضعیت شــیوع فراگیر برگشــته و تمام زحمات کشیده شده بر باد رفته 
است. لذا با اذعان به این که کرونا دولت مستعجل نبوده و ظاهراً قرار نیست 
بــه این زودی ها عرصه را ترک کند تنها راه مانده، همکاری دولت و ملت و 
تمامی نهاد ها و ارگان های مسئول و غیرمسئول برای مهار تبعات بحران است.
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