
سفیر روسیه در لبنان: آمریکا نمی تواند 
حزب اهلل را خلع سالح کند

سفیر روســیه در لبنان با بیان اینکه آمریکا در 
ارتباط با حزب اهلل دچار توهم اســت، تاکید کرد که 

واشنگتن نمی تواند حزب اهلل را خلع سالح کند.
»الکساندر زاسپکین« درباره تحریم های آمریکا علیه لبنان 
گفت: هدف واشــنگتن از این تحریم ها، خلع سالح حزب اهلل 
است...اما واشنگتن با تحریم نمی تواند حزب اهلل را خلع سالح 

کند. این یک توهم است.
به گزارش مهر، زاسپکین ادامه داد: آمریکا در شمال سوریه 

حضور دارد و موجب بی ثباتی شــده است... آمریکا به همراه 
اروپا و کشورهای ]عربی[ حاشیه خلیج فارس، باعث تأخیر در 
عادی شــدن وضعیت و باز سازی سوریه شده اند...آمریکایی ها 
باید از سوریه خارج شوند. زاسپکین در ارتباط با نقش ایران 
در منطقه نیز گفت: نقش ایران ]در منطقه[، نقشــی مثبت 
است. روسیه به دنبال برقراری پیوند مشترک میان همه است 
و ما نظریه امنیت خلیج فارس با مشــارکت تمامی طرف ها و 

کشورهای موجود در منطقه را مطرح کرده ایم.

مشارکت 27 هزار فلسطینی در نماز عید قربان
به رغم سنگ اندازی های رژیم صهیونیستی

27 هزار فلسطینی علی رغم سنگ اندازی های رژیم 
صهیونیستی، با رعایت دستورالعمل های پزشکی مربوط 
به ویروس کرونا، نماز عید قربان را در مسجداالقصی 

به پا کردند.
حــدود 27 هــزار فلســطینی صبــح دیروزاقدامات و 
محدودیت های رژیم صهیونیســتی را نادیده گرفته و برای 
برپایی نماز عید قربان، وارد مسجداالقصی شدند. شیخ »عمر 
الکســوانی«، مدیر امور مسجداالقصی در این رابطه گفت: با 

وجود محدودیت های اعمال شــده از سوی نیروهای دشمن 
صهیونیستی و یورش بیش از ۱۱۰۰ صهیونیست افراطی به 

صحن های مسجداالقصی، این نماز برگزار شد.
مدیر امور مسجداالقصی تاکید کرد: دشمن صهیونیستی 
در هیچ مناسبتی از ایجاد محدودیت برای نمازگزاران و اداره 
اوقاف کوتاهی نمی کند، اما تمامی این اقدامات و محدودیت ها 
که با زور اسلحه و اشغالگری انجام می شوند، هرگز ملت ما را 
از برپایی نماز و حضور در مسجداالقصی منصرف نخواهد کرد.
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تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

 اعتراضات علیه نتانیاهو تأسیسات گاز طبیعی تگزاس هم منفجر شد!
و اوضاع بد اقتصادی دو ماهه شد

چرخش ژاپن و آلمان 
به سمت کاهش وابستگی نظامی به آمریکا

سرویس خارجی-
ترامپ در نگرانی از شکســت سنگین در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به بهانه بحران 
کرونا و احتمال تقلب خواستار تعویق انتخابات 
شده است، درخواســتی که با مخالفت شدید 
دموکرات ها و حتــی جمهوری خواهان روبه رو 
 شــده و بحران این کشــور را پیچیده تر کرده 

است.
این روزها حوزه های مختلف آمریکا درگیر بحران 
است و این بحران ها هر روز پیچیده تر می شود. در کمتر 
از ۱۰۰ روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
ترامپ در نظرســنجی ها از رقیب دموکرات خود عقب 
افتاده و از آن ســو »کرونا« نیز اقتصاد کشور را به زانو 
درآورده و ۱55 هزار فوتی روی دســت دولت گذاشته 
است. اعتراضات ضد نژادپرستی نیز با گذشت نزدیک 
به 7۰ روز از کشــته شدن وحشــیانه »جورج فلوید« 
همچنان ادامه دارد و در برخی شهرها مثل پورتلند و 
ســیاتل خیابان ها به صحنه جنگ داخلی بین مردم و 

پلیس تبدیل شده است.
اوضــاع در این کشــور طوری شــده کــه برخی 
کارشناســان را به این نتیجه رسانده، ترامپ به دلیل 
آنکــه مطمئن اســت در انتخابات آبان مــاه از رقیب 
دموکرات خود شکســت می خورد در حال سوق دادن 
جامعه آمریکا به ســمت »جنگ داخلی« است! تا به 
این بهانه حکومت نظامی اعالم کرده و انتخابات را به 
تعویق بیندازد. »نوام چامسکی«، زبان شناس برجسته 
آمریکایی هفته گذشته طی مصاحبه ای در این زمینه 
ضمن اعالم اینکه »ترامپ یک مستاصل روانی است« 
پیش بینی کرده بود او چون »تحمل شکست را ندارد 

تالش خواهد کرد انتخابات را لغو کند«. 
حاال با گذشت یک هفته از این پیش بینی، ترامپ 
عمالً پروسه تعویق انتخابات را کلید زده است؛ مسئله ای 
که با اعتراضات گسترده ای در بین دموکرات ها و حتی 

سرویس خارجی-
رئیس جمهور ترکیــه تصریح کرد، مصمم 
است به سیاســت هایی که در عراق، سوریه، 
لیبی و دریای مدیترانه درپیش گرفته ادامه دهد. 
اردوغان که رویای احیای امپراطوری عثمانی را 
در سر می پروراند، هدف از این اقدامات را »کمک 
به برادرانمان در این مناطق« عنوان کرده است!

»رجب طیب اردوغان«، رئیس جمهوری ترکیه، که 
سودای باز سازی خالفِت موهوِم عثمانی را دارد و خود را 
در ردای رهبر بزرگ این خالفِت خیالی تصور می کند، 
مدتی است در همه جای جهان یا دخالت می کند یا 
سودای دخالت دارد، از مالی و لیبی و دریای مدیترانه 

بگیر تا سوریه و عراق و لبنان و حتی یمن.

اردوغان در سخنان اخیرش که در آن از اقدامات 
دولتش در دوره پاندمی ویروس کرونا حسابی تعریف و 
تمجید می کرد، گفت، »مبارزه ای که در عراق، سوریه و 
لیبی ادامه دارد را به نفع خود و برادرانمان با پیروزی به 
سرانجام می رسانیم. انشاءاهلل برای فرزندان مان در این 
روزها که به ماه پیروزی نزدیک می شویم، پیروزی های 
جدیدی به یادگار خواهیم گذاشت«. به گزارش ایسنا، 
او همچنیــن تأکید کرد: »به اقدامات خود برای دفاع 
از حقوق مان در دریای مدیترانه شــرقی و اژه تا پایان 

ادامه خواهیم داد«.
اظهارات رهبر حزب عدالت و توســعه ترکیه در 
حالی است که روزنامه األخبار لبنان در یادداشتی به 
قلم »فارس الشوفی«، ترکیه را به تالش برای نفوذ در 

طرابلس و شمال لبنان از طریق سازِ وکارهایی مشابه 
نظریه توانمند سازی اخوان المسلمین و با هدف کنترل 
بر جامعه سنی این کشور متهم کرد و نوشت: »هدف 
فعالیت ترکیه تقویت نفوذش در محیط مسلمانان سنی 
در لبنان، به ویژه در شمال و مقابله با نفوذ سعودی و 

اماراتی در جنگ رهبری جهان سنی است«.
گفتنی است، اردوغان که میل دارد حوزه نفوذ خود 
را از طرابلِس لیبی تا طرابلِس لبنان گسترده کند، در 
واقع خود را وارد قماری کرده که لزوماً در پایان برنده 
بیرون نخواهد آمد و از »ماه پیروزی« به »ماه مصیبت« 
راه زیاد نیســت، چرا که هم ممکن اســت با واکنش 
دولت ها و ملت ها رو به رو شود و هم قافیه را در داخل 
ببازد )گرچه تا االن خوب توانسته داخل را حفظ کند(.

اعتراضات صهیونیســت های ساکن فلسطین اشغالی علیه 
»بنیامین نتانیاهو«، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی، علی رغم 
گذشت دو ماه از آغاز آن، همچنان ادامه دارد و هر روز نیز از لحاظ 
شــدت و  حدت، ابعاد جدیدی می گیرد، به طوری که معترضان، 

نتانیاهو و خانواده اش را تهدید به قتل و ترور می کنند.
بر اســاس گزارش ها از فلسطین اشغالی، حدود ۱۰۰۰ صهیونیست 
شب جمعه مقابل مقر اقامت نتانیاهو در تل آویو تظاهرات کرده و خواستار 
استعفای او شدند. دیروز نیز این تظاهرات ادامه یافت. صهیونیست ها عالو 
بر کرونا، و فساد حاکم، با ضیق معیشتی نیز دست و پنجه نرم می کنند.
به گزارش ایسنا، تظاهرکنندگان در شعارهای خود، نخست وزیر را به 

فساد و سوءمدیریت بحران کرونا متهم کردند. 
دیروز نیز علیه نتانیاهو و در مقابل منزل »امیر اوحانا«، وزیر امنیت 
داخلی در تل آویو تظاهرات برگزار شد. پلیس این تظاهرات را سرکوب کرد. 
افزایش تهدیدات علیه نتانیاهو ، باعث شده است که همسرش)ساره 

نتانیاهو( خواستار توقف فراخوان ها برای ترور نتانیاهو و پسرش شود.
به گزارش ایسنا، ساره نتانیاهو طی یک نوار ویدیویی، اظهار داشت: 
خبرهای گمراه کننده ای درباره همسر و فرزندانم منتشر شده اند و به تازگی 
نیز برای آزار رساندن به پسر کوچکترم ، اقدامات جدی صورت گرفته است. 
پیش از این و در میانه دهه ۱99۰، یک صهیونیســت به نام »ایگال 
امیر«، »اسحاق رابین« نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی را ترور کرده 

است.

الیحه سلب اعتماد از »راشد الغنوشی« رئیِس اسالمگراِی 
مجلس نمایندگان تونس، نتوانست آراء الزم را به دست آورد و 
به این ترتیب، تالش مخالفاِن غربگرا برای حذف وی ناکام ماند.
در پی بی اثر ماندن الیحه ســلب اعتماد از »راشــد الغنوشــی،« 
رئیس اسالمگرای پارلمان تونس، تکاپوی مخالفاِن غربگرا برای حذف 
وی، ناکام ماند. فقط 97 نماینده مجلس تونس از مجموع 2۱7 نماینده 
پارلمان به این الیحه رای موافق داده بودند و این تعداد آراء برای سلب 

اعتماد او کافی نبوده است و به این ترتیب، طرح مذکور ناکام ماند.
به گزارش تســنیم، پیش از این یک نماینــده پارلمان تونس از 
جمع آوری بیش از ۱۰9 امضاء نمایندگان پارلمان برای سلب اعتماد 

از الغنوشی، و حذف وی از ریاست پارلمان خبر داده بود. 
حزب غربگرای »الدســتوری« الغنوشی را به ناتوانی در مدیریت 
پارلمان و دخالت در مسائلی خارج از وظایف قانونی اش، متهم کرده  بود.

گفتنی است، راشد الغنوشی)متولد ۱۳2۰( رهبر اسالمگرایان تونس 
است. او از مخالفان نظام سیاسی سابق تونس بوده و به دلیل مبارزات 
سیاسی خود علیه »حبیب بورقیبه« و »زین العابدین بن علی«، چندین 

بار دستگیر و تبعید شده است. 
پس از شروع اعتراضات مردمی علیه بن علی در اواخر سال 2۰۱۰ 
میالدی، الغنوشــی به عنوان رهبر حزب اسالمگرای النهضه، پس از 

بیش از 2۰ سال دوری، به کشورش بازگشت. 

سرویس خارجی-
 در ادامه سلسله آتش سوزی ها و انفجارهای 
مشــکوک در مراکز نظامی، صنعتی و طبیعی 
آمریکا خبر رســیده این بار تاسیســات گاز 
طبیعی در مجموعه صنعتی »مونت بلویو« در 
ایالت تگزاس منفجر و یک زره پوش آبی-خاکی 
متعلق به ناو نیروی دریایی آمریکا در کالیفرنیا 
نیز دچار حادثه شده که بر اثر آن یک تفنگدار 
تروریست آمریکایی به هالکت رسیده و 8 نفر 

دیگر زخمی شده اند.
چهارشــنبه شب رسانه های آمریکایی به نقل از 
منابع محلی اعالم کردند یک انفجار شــدید دیگر 
این بار در تاسیســات گاز طبیعی در ایالت تگزاس 
آمریکا روی داده و هنوز علت آن مشــخص نشــده 
اســت. محل وقوع حادثه مجموعه صنعتی »مونت 
بلویو« ایالت تگزاس اعالم شده است که ۳۰ مایل با 
هیوستون، پرجمعیت ترین شهر ایالت تگزاس فاصله 
دارد. شرکتی که حادثه در آن روی داده، »لون استار 
ان جی ال « نام دارد که یک شرکت هولدینگ بوده و 

در زمینه صنایع گاز فعالیت دارد.
برخی رسانه های انگلیسی زبان نوشته اند، شاهدان 

ژاپن برای تقویت ارتش خود و کمتر کردن وابســتگی 
نظامی به آمریکا، به دنبال خرید تجهیزاتی به منظور توقف 
حمالت موشکی بالســتیکی از سوی دشمن است. مقامات 
آلمانی نیز در پی بازنگری در همکاری های تسلیحاتی این 

کشور با آمریکا شدند.
کمیتــه ای از حــزب حاکم ژاپــن دیروز پیشــنهادی را برای 
خرید تجهیزاتی به منظور توقف حمالت موشــکی بالســتیکی از 
ســوی دشمن مطرح کرده اســت، به این ترتیب ژاپن یک قدم به 
خرید تســلیحاتی با قابلیت حمله به کره شــمالی نزدیک شده و 
 یــک قدم از وابســتگی نظامی به نیروهای آمریکایی دورتر شــده 

است.
باید توجه کرد که خرید مهمات و تسلیحات دوربرد برای نیروهای 
 دفاعی ژاپن یک مســئله مناقشه برانگیز اســت، چون این کشور 

پس از جنگ دوم جهانی حق شروع جنگ را ندارد. 
به گزارش ایســنا، پیشــنهاد فوق، که از ســوی قانون گذاران 
ارشــد حزب لیبرال دموکراتیک از جمله »ایتســونوری اونودرا«، 
وزیر دفاع، مطرح شــده اســت، طی روزهای آتی به »شینزو آبه«، 
نخست وزیر، ارائه می شود. آبه که به دنبال یک ارتش قدرتمند است 
 می گوید، کشورش باید به اوضاع وخیم امنیتی در شرق آسیا پاسخ 

دهد.
باید توجه داشت که یک انگیزه ژاپن، تهدیدات کره شمالی بوده 
و انگیزه دیگر نیز بی اعتمادی به آمریکاست، که به ویژه با روی کار 
آمدن »دونالد ترامپ« و میل او به گرفتن پول های زیاد از کشورهایی 
 کــه آمریکا در آنان پایگاه نظامی دارد، این انگیزه تشــدید شــده 

است. 
تقابل آلمان و آمریکا

از طرف دیگر، آمریکا قرار است در اقدامی، که آن را استراتژیک 
توصیف کرده است، ۱2 هزار نیروی خود را از آلمان خارج و آنها را 

در بخش دیگری از اروپا مجدد مستقر کند. 
ترامپ کمی پس از خبری شدن تصمیم فوق، به خبرنگاران در 
کاخ سفید گفت: »ما دیگر نمی خواهیم احمق فرض شویم!« او افزود: 
»ما تعداد نیروهایمان را کاهش می دهیم چرا که آنها سهم خود را 

از بودجه دفاعی پرداخت نمی کنند.«
این اقدام با واکنش مقامات آلمانی مواجه شد؛ »رالف موتسنیچ«، 
رئیس فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان، خواستار بازنگری 
برلین در همکاری های تسلیحاتی با آمریکا شده و عالوه بر آن، خروج 
همه تسلیحات اتمی آمریکا از خاک آلمان را خواستار شده است. 

به گزارش تسنیم، »یورگن تریتن«، از سیاستمداران بلند پایه 
حزب سبز آلمان، هم خواستار توقف همکاری های تسلیحاتی آلمان 
 با آمریکا شد و اظهار داشت: ترامپ اخاذی را جایگزین شراکت کرده 

است.
گفتنی اســت، آلمان هم بعد از جنگ جهانی دوم با محدودیت 
شدیدی در فعالیت های نظامی خود رو به رو شده است. از این رو، در 

این حوزه به نظامیان آمریکایی وابسته است. 

ا نگلیس
آناتولــی: انگلیس از تصمیــم اخیر اتحادیه اروپــا برای وضع 
تحریم هــا علیــه کره شــمالی، چین و روســیه بر اســاس رژیم 
تحریم های سایبری این اتحادیه، استقبال کرده است. این تحریم ها 
 علیه 9 فرد حقیقی و ســازمان از ســه کشــور مذکور اعمال شده 

است.
»دومینیک راب«، وزیر خارجه انگلیس، مدعی شد، اقدامات اخیر 
از سوی اتحادیه اروپا در نتیجه اقدامات بدخواهانه سایبری از سوی 
عامالن دولتی و غیردولتی است و به مقابله با اقدامات خصمانه آتی 

در حوزه سایبری کمک می کند. 
انگلیس در خط مقدم تالش های ایجاد رژیم ســایبری اتحادیه 
اروپا قرار داشــت و ما به تحقق این رژیم پس از پایان روند انتقال 

بریگزیت ادامه می دهیم.
برزیل

رویترز: ســفیر آمریکا در برزیل ضمن اشــاره به هشــدارهای 
واشــنگتن درخصوص ناکامی پکن در حفاظت از مالکیت معنوی، 
تهدید کرد، اگر برزیل به شــرکت »هوآوی« چین اجازه دسترسی 
 به شــبکه »5- جی« خود را بدهد، بــا پیامدهایی رو به رو خواهد 

شد.
آمریکا مدعی است که هوآوی داده ها را برای جاسوسی در اختیار 

دولت پکن می گذارد. 
این در حالی اســت که شــرکت هوآوی این مسئله را که برای 
چین جاسوسی می کند، رد کرده است. »تاد چپمن«، سفیر آمریکا 
در برزیل گفت: »برزیل به خاطر انتخاب شــرکت هوآوی، با اقدام 
تالفی جویانه رو به رو نمی شود، اما با پیامدهایی مواجه خواهد شد.«

لیبی
ایســنا: ســازمان ملل از کشته و مجروح شــدن بیش از 2۸۰ 
غیرنظامی لیبیایی توسط نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی )تحت 

امِر »خلیفه حفتر«( طی سه ماه خبر داد. 
هیئت اعزامی ســازمان ملل به لیبی، طی گزارشــی اعالم کرد 
که در ســه ماهه دوم ســال 2۰2۰، 75 غیرنظامی لیبیایی توسط 
 نیروهای تحت امر خلیفه حفتر کشته و 2۱2 تن دیگر نیز مجروح 

شده اند.
در این گزارش آمده اســت، طی ایــن دوره، ۸۳ تن در جریان 
حمــالت هوایی و مین گذاری نیروهای حفتــر در اطراف طرابلس 

کشته و مجروح شده اند. 
طی دوره مذکور ۳5۸ غیرنظامی لیبیایی کشته و مجروح شده اند 
که سهم نیروهای حفتر ۸۰ درصد و نیروهای دولت وفاق ۱۱ درصد 
بوده است و نمی توان درصد باقی مانده را به طرف خاصی نسبت داد.

چین
رویتــرز: چین روز جمعه اتهامات درباره اینکه هکرهای مرتبط 
با دولت این کشــور داده های کمپانی دارویی »ُمدرنا« را به سرقت 

برده اند، را رد کرد. 
ســخنگوی وزارت خارجــه چیــن گفــت: اتهامــات مطرح 
شــده بی پایــه و اســاس و بــدون شــواهد کافی اســت و چین 
 نیــازی به این کار ندارد و در ســرقت اطالعات و فناوری نقشــی

 ندارد.
گفتنی اســت، دولت آمریکا هکرهایی که مرتبط با دولت پکن 
خوانده را به ســرقت داده های کمپانی »ُمدرنا« پیشرو در تحقیق و 

تولید واکسن کرونا در آمریکا متهم کرده است. 
این را هم می توان در ادامه رویارویی  پکن-واشنگتن تحلیل کرد.

اعالم کرد، صدها هزار  بهداشت یمن  وزیر 
بیمار به دلیل قطع سوخت بیمارستان ها و مراکز 

درمانی، با مرگ دست و پنجه نرم می کنند.
دکتر »طه المتوکل« دیروز اعالم کرد، صدها هزار 
بیمار به دلیل شیوع کرونا ، ادامه تحریم و جلوگیری 
از ورود کشــتی های سوخت رسانی، در معرض مرگ 
قــرار دارند. وی رفع فوری محاصره یمن و ایجاد یک 
پل هوایی، به منظور ارســال کمک های پزشــکی را 
خواستار شد. پیش از این، مقامات یمن در باره تعطیلی 
بیمارستان ها و مرگ بیماران هشدار داده بودند. این 
درحالی اســت که سکوت جامعه جهانی در برابر این 

فاجعه ، ادامه دارد.
المتــوکل کــه در یــک کنفرانــس مطبوعاتی 
ســخن می گفت افزود، بخــش مراقبت های ویژه در 
بیمارســتان های خصوصــی و غیرخصوصی به دلیل 
نبــود فرآورده های نفتی، در معرض تعطیلی و توقف 

فعالیت قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، المتوکل توضیح داد، 
فقدان فرآورده های نفتی، مشــکالت حوزه بهداشت 
را دو چنــدان کرده و فعالیت بیمارســتان ها فقط به 

عینی این حادثه از شنیده شدن صدای انفجار مهیب 
 و لرزش زمین هنگام وقوع انفجار خبر داده اند. پلیس
» مونــت بلویو« نیز اعالم کــرده در پی این حادثه، 
بزرگراه ها و خیابان های اطراف انفجار بســته شــده 
اســت. طبق معمول پلیس علت این آتش سوزی را 
اعالم نکرده و صرفاً به گفتن این نکته اکتفا کرده که 
تحقیقات برای کشف علت آتش سوزی این شرکت 

در جریان است.

دیــروز اما رســانه های آمریکایــی از وقوع یک 
»حادثه« دیگر برای یک زره پوش خاکی-آبی متعلق 
به یک ناو نیروی دریایی آمریکا در سواحل کالیفرنیا 
خبر دادند که در پی آن شــماری از تفنگداران این 
کشور کشته و مفقود شدند. براساس گزارش شبکه 
خبری »ای بی ســی نیوز«، طی این حادثه حداقل 
یک تفنگدار نیروی دریایی کشــته، ۸ نفر مفقود و 
2 نفر دیگر نیز مجروح شــده اند. حســاب توئیتری 

متعلق به نیروی دریایی آمریکا صرفا وقوع حادثه را 
تایید و جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. براساس 
گزارش هایی که تا دیروز منتشــر شده بود، عملیات 
جســت وجو و نجات بــا حضور نیــروی دریایی و 
گارد ســاحلی آمریکا در جریان است. فرمانده واحد 
پانزدهم نیروی دریایی در بیانیه ای شرایط را »بسیار 
ناراحت کننده« خوانده و خواستار دعا برای خانواده 
نیــروی دریایی و مخصوصــا تفنگدارانی که مفقود 

هستند، شده است.
طــی ۳ هفته گذشــته بیــش از ۱۰ انفجار و 
آتش سوزی در نقاط مختلف آمریکا و اغلب در مناطق 
صنعتی این کشور رخ داده که هنوز علت و جزئیات 
بسیاری از آنها نامشخص باقی مانده است و مقامات 
مســئول آمریکا توضیحات روشنی درباره علت این 
آتش ســوزی ها ارائه نکرده اند. کاربران شــبکه های 
اجتماعــی در آمریکا خرابکاری را علت برخی از این 
آتش سوزی ها و انفجار ها اعالم کرده اند. مهم ترین این 
حوادث، انفجار و آتش ســوزی ناو غول پیکر آمریکا 
در »سن دیه گو« بود که سرانجام، به یک آهن پاره 
تبدیل شــد. این حادثه به حیثیت و پرستیژ نظامی 

آمریکا ضربه ای کاری زد!

جمهوری خواهان رو به رو شده است. در شرایطی که با 
توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در آمریکا و ناتوانی 
دولــت ترامپ در مهار این ویــروس احتمال برگزاری 
انتخابات ریاســت  جمهوری آمریکا به صورت پستی و 
غیرحضوری را افزایش یافته، دونالد ترامپ روز پنج شنبه 
در پیامی توئیتری پیشنهاد به تعویق انداختن انتخابات 
را مطرح کرد. ترامپ نوشــت: »با رأی گیری سراسری 
به صورت پســتی )نه رأی گیری غیابی که کار خوبی 
است(، انتخابات 2۰2۰ غیردقیق ترین و متقلبانه ترین 
انتخابــات در تاریخ خواهد بود و به مایه خجالت برای 
ایاالت متحده بدل خواهد شد... بهتر نیست که انتخابات 
را تا زمانی که مردم بتوانند به نحوی مناســب و امن 
رأی بدهنــد، به تعویق بیندازیــم؟؟؟«. رئیس جمهور 
آمریکا البته چند ساعت پس از مطرح کردن پیشنهاد 
تعویق انتخابات ریاست جمهوری سال 2۰2۰ اعالم کرد 

خواهان به تعویق افتادن انتخابات نیست!!
دونالد ترامپ در گفت وگــو با خبرنگاران در کاخ 
سفید اعالم کرد: »من بســیار بیشتر از شما خواهان 
انتخابات و نتایج آن هستم. به دنبال تعویق انتخابات 
نیســتم و می خواهم انتخابات برگزار شود، اما در عین 

حال نمی خواهم سه ماه منتظر بمانم و سپس مشخص 
شــود آراء ناپدید شده و انتخابات دیگر بی معنی شده 
است.« بر این اساس، ترامپ در صفحه شخصی خود در 
توئیتر نوشت: »باید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 
در ماه نوامبر)آبان( در همان شب انتخابات معلوم شود 
نه در روزها، ماه ها و حتی سال های بعد«. وی در ادامه 
خاطر نشان کرد: »ما برنده انتخابات آتی خواهیم بود 

و آمریکا را با عظمت خواهیم کرد«.
واکنش ها

تــالش ترامپ برای تعویق انتخابــات با مخالفت 
گسترده ای در داخل آمریکا رو به رو شده است. قانون 
اساسی آمریکا درباره تعویق انتخابات می گوید: »کنگره 
می تواند زمان برگزاری انتخابات و رای گیری را تعیین 
کند که در سراســر آمریکا یکسان خواهد بود«. زمان 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که نخستین 
سه شنبه ماه نوامبر)آبان ماه( در هر چهار سال است، در 
قانون فدرال به ثبت رسیده و تغییر آن نیازمند تصویب 
کنگره است. در حال حاضر اکثریت مجلس نمایندگان 
آمریکا در اختیار دموکرات هاست و بعید است که آنها 

با تغییر زمان انتخابات موافقت کنند. 

به گزارش پایــگاه خبری هیل؛ »اِلن وینتراب« از 
اعضای ارشد کمیسیون فدرال انتخابات آمریکا نیز روز 
پنج شنبه با اشاره به اینکه »دونالد ترامپ از اختیارات 
الزم برای به تعویق انداختن انتخابات این کشور برخوردار 
نیست«، تأکید کرد »انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 

باید در موعد مقرر برگزار شود«.
»الن وینتراب« که از سال 2۰۰2 عضو کمیسیون 
فدرال انتخابات آمریکا بوده و در ســه دوره یک  ساله 
ریاست این کمیسیون را نیز بر عهده داشته است، در 
واکنش به پیشــنهاد جنجالی ترامپ گفت: »نه آقای 
رئیس جمهور! شــما این اختیــار را ندارید که تاریخ 
انتخابات را عوض کنیــد. تاریخ انتخابات نباید عوض 
شــود«. »برنی ســندرز« از نمایندگان باسابقه حزب 
دموکرات در سنای آمریکا نیز در واکنش به این پیشنهاد 
ترامــپ با تأکید بر اینکه »انتخابات به تعویق نخواهد 
افتاد« اعالم کرد شــهروندان آمریکایی از »استبداد، 
دروغ ها و نژادپرســتی« دونالد ترامپ خســته شده و 
می خواهند هرچه زودتر به دوران ریاست جمهوری وی 
پایان دهند. »تام یودال«، سناتور دموکرات آمریکایی 
نیز اعالم کرد »راهی وجود ندارد رئیس جمهور آمریکا 
بتواند انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر را به تعویق 

بیندازد«.
ادامه اعتراض های خیابانی

همزمان با باال گرفتن منازعات در آمریکا بر ســر 
تعویق انتخابات، رســانه ها و شــبکه های اجتماعی از 
ادامه درگیری ها میان پلیس و معترضان به نژادپرستی 
در شــهر پورتلند واقع در ایالت اورگن خبر می دهند. 
رســانه های محلی ایالت اورگن آمریکا اعالم می کنند 
شــهروندان پورتلند بار دیگر به خیابان ها آمدند. این 
اقدام تنها چند ســاعت پس از آن به وقوع پیوست که 
فرمانــدار این ایالت اعالم کرد مأموران فدرال به زودی 
این شهر را ترک می کنند و افسران پلیس ایالتی جای 

آنها را خواهند گرفت. 

مرگ خاموش بیماران در یمن به دلیل اتمام سوخت در سکوت جامعه جهانی

بخش های اورژانس ، عمل های جراحی و مراقبت های 
ویژه محدود شــده اســت. وی همچنین خبر داد که 
به دلیل نبود ســوخت، مراکز تولید اکسیژن فقط 5۰ 

درصد فعالیت دارند.
وزیر بهداشت یمن یادآور شد، بیش از 4۰۰۰ بیمار 
مبتال به نارسایی کلیه، به دلیل عدم دسترسی به مراکز 
دیالیز و یا توقف کار این مراکز، تحت تاثیر این مشکالت 
قرار گرفته اند. به گفته وی، مشکالت مذکور ناشی از 

بحران ســوخت است. ائتالف متجاوز سعودی از ورود 
کشتی های سوخت رسان به یمن جلوگیری می کند.

وزیر بهداشت یادآور شد، آمبوالنس ها فقط اکنون 
در داخل شهرها فعالیت دارند و امکان رفت و آمد بین 
استان ها و انتقال بیماران به مراکز استان ها را ندارند. 
این مســئول یمنی در تشریح مشکالت ناشی از 
تجاوز به یمن نیز گفت: تحریم و محاصره یمن مانع از 
تعمیر تجهیزات پزشکی شده است و با گذشت شش 

سال جنگ و تحریم یمن، 9۳ درصد تجهیزات پزشکی 
عمر مفید خود را از دســت داده  و تمام دستگاه های 
شــوک از کار افتاده اند. عالوه بر این، حقوق کارکنان 

بخش بهداشت نیز پرداخت نشده است.
وی افزود: ائتالف تجــاوز مانع ورود دارو، به ویژه 
داروهایی که به ســردخانه نیاز دارند می شــود. این 
ممانعــت، مشــکالت بیماران، به خصــوص بیماران 

سرطانی، را دو چندان کرده است.
به گفته وی، پل هوایی مورد توافق سازمان بهداشت 
جهانی، فقط ۳۰ بیمار را منتقل کرده و آن نیز از شش 
ماه پیش تاکنون فعالیتی نداشته است. این در حالی 
اســت که بیش از ۳۰ هزار بیمار بــرای مداوا باید به 

خارج منتقل شوند. 
المتوکل ادامه داد: تعطیلی ۱62 مرکز)درمانی( از 
سوی سازمان های بین المللی در شرایط شیوع کرونا، 

به معنی کشتار عمدی یمنی ها است.
خبر دیگر از یمن اینکه، جنگنده های ســعودی 
حدود ۱۰ با ر شهر »الدراهمی« در استان »الحدیده« 
را بمباران کردند. در مورد شمار تلفات و یا زخمی های 

احتمالی این حمالت، گزارشی نرسیده است.

تأکید اردوغان بر گسترش نفوذ در عراق، لیبی، سوریه و دریای مدیترانه!

شکست سنگین غربگرایان در حذف اسالمگرایان
از فضای سیاسی تونس

دبیرکل جنبش »عصائب اهل الحق« عراق طی سخنانی، 
 تأکید کرد که واشــنگتن به دنبال غارت نفت این کشــور 

است.
»قیس خزعلی« طی سخنانی درخصوص اهداف شوم واشنگتن 
در عراق، گفت: آمریکایی ها به دنبال تسلط بر نفت عراق و غارت آن 
هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، خزعلی ادامه داد: تنها چیزی که 
برای واشنگتن اهمیت دارد نفت عراق است ، نه حمایت از ملت عراق.
وی همچنین، تالش رســانه های بیگانگان برای ترویج هرج و 
مرج در عراق اشــاره کرد و گفت: این رسانه ها طرح های خطرناکی 

را دنبال می کنند.

دبیرکل عصائب اهل الحق: آمریکا 
به دنبال غارت نفت عراق است


