
نیروهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان
درگیری های مرزی را از سر گرفتند

با تداوم درگیری های آذربایجان و ارمنستان، دو 
طــرف همدیگر را به نقض مکرر آتش بس و تالش در 

تشدید تنش در منطقه متهم کردند.
در ادامه درگیری ها و اتهام زنی های آذربایجان و ارمنستان 
علیه یکدیگر، دو طرف طی شــبانه روز گذشته همدیگر را به 
نقــض آتش بس متهم کردند. وزارت دفاع آذربایجان مدعی 
است که نیروهای ارمنستانی در 24 ساعت گذشته 34 بارآتش 
بس را نقض کرده و با مسلسل های سنگین و تک تیرانداز ها به 

سوی نیروهای این کشور شلیک کرده اند.جمهوری ارمنستان 
نیز با طرح ادعای مشابه، مدعی کشته شدن یک نظامی خود 
به دلیل شــلیک نیروهای آذربایجان شد. به گزارش ایسنا، 
رسانه های ارمنســتان به نقل از وزارت دفاع این کشور، یک 
نظامی ارمنستانی در جبهه های شمال شرقی این کشور کشته 
شد. جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر مالکیت منطقه 
قره باغ، با هم اختالف دارند و پس از فروپاشــی شوروی در 

سال ۱۹۹2، این اختالف تشدید شده است.

چهار سال از کودتا در ترکیه گذشت
بازداشت مظنونان همچنان ادامه دارد

علیرغم گذشت چهار سال از وقوع کودتای نافرجام 
در ترکیه، دستگیری مظنونان در این کشور همچنان ادامه 
دارد و نیروهای امنیتی در تازه ترین اقدام، 106 شهروند 

ترکیه را به همین اتهام بازداشت کردند.
دســتگاه قضایی ترکیه حکم بازداشت ۱32 نفر دیگر را به 
اتهام دســت داشــتن در کودتای نافرجام 25 تیر سال ۱3۹5 
صادر کرد و نیروهای امنیتی این کشــور نیز طی دیروز، ۱06 
نفر از آنها را بازداشــت کردند. در جریان این کودتا، که در آن، 

از  تانک، جنگنده و بالگرد اســتفاده شــده است، حدود 250 
نفر کشــته و بیش از 2000 نفر نیز زخمی شده اند. به گزارش 
خبرگزاری فارس، عملیات دستگیری مظنونان، که طی ماه های 
اخیر به دلیل شیوع کرونا متوقف شده بود، از دیروز از سر گرفته 
شد.»سلیمان سویلو« وزیر کشور ترکیه، 25 تیر ماه و در مراسم 
چهارمین ســالگرد شکست کودتاچیان، گفته بود که تا کنون، 
۷۹0 هزار و 282 نفر به بهانه ارتباط با کودتا بازداشت شده اند و 
از این تعداد، ۹۷ هزار و 5۹4 نفر با حکم دادگاه، به زندان رفته اند.
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کیهان گزارش می دهد

سیرک سازش ترامپ
رژیم جعلی اسرائیل را نجات نمی دهد

ونزوئال دومین هواپیمای آمریکایی را
در آسمان خود سرنگون کرد

»یوشی هیده سوگا« به عنوان 
نخست وزیر ژاپن سوگند خورد

یک عضو تیم مذاکره کننده طالبان با رد احتمال ایجاد 
دولت ائتالفی با دولت »اشــرف غنی« گفت که دولت کابل 
مانند یک کشتی، در حال غرق است و در صورت پیوستن 

این گروه به دولت، طالبان نیز غرق خواهد شد.
یک عضو ارشــد تیم مذاکره کننده طالبان، که خواست نامش 
فاش نشــود، گفت که دولت اشــرف غنی دولتی فاسد ، ناتوان و در 
حال غرق شدن است و طالبان سوار این کشتی نمی شود، زیرا این 

اقدام، طالبان را نیز غرق خواهد کرد.
بــه گزارش خبرگزاری تســنیم، اوایل هفته جــاری قرار بود، 
نخســتین جلســه مذاکرات میان نمایندگان طالبــان و دولت در 
»دوحه« برگزار شود، اما دو طرف بر سر دستور کار جلسه به توافق 
 نرســیدند. دولت آتش بس می خواهد، ولــی مطالبات طالبان غیر 

از این است.
موضع مقامات کابل

طالبان در حالی احتمال ایجاد دولت ائتالفی با اشرف غنی را رد 
کرده که رئیس جمهور افغانستان بارها مخالفتش را با ایجاد دولت 

موقت اعالم کرده است. 
اشــرف غنی از طالبان خواســته است در نظام جمهوری ادغام 
شود و از طریق مشارکت در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، 

به اهداف سیاسی  خود دست پیدا کند.
»امراهلل صالح« معاون اول اشرف غنی نیز اعالم کرد، در مذاکرات 
بــا طالبان هیــچ معامله ای درباره نام، محتوا و نوع نظام سیاســی 

افغانستان صورت نخواهد گرفت.
بــه گزارش خبرگزاری فارس، طالبــان به این اظهار نظر صالح 
واکنــش نشــان داد و آن را »حلقه مخرب صلح در ارگ ریاســت 

جمهوری« خواند.
»دواخان مینه پال«، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، 
نیــز گفت: بیش از 5000 زندانی طالبان را آزاد کرده ایم، حاال باید 
طالبان به مردم افغانستان و جهان نشان دهد که صلح را می خواهد 

و به کشتار مردم افغانستان پایان می دهد.
18 کشته در حمالت طالبان

»نصرالدین ســعدی« فرماندار شهرســتان »دشــت ارچی« 
اســتان »قندوز« در شمال افغانســتان اعالم کرد، در جریان نبرد 
میــان نیروهای دولتی و طالبان، ۹ نیروی دولتی کشــته شــدند. 
 حمــالت مشــابه طالبان در اســتان »بلخ« نیز ۹ کشــته برجای 

گذاشت.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، این مقام محلی گفت، 
نیروهای دولتی مذکور در حمالت شبانه عناصر طالبان کشته شدند.

وی افــزود: درگیــری شــب چهار شــنبه چندین ســاعت 
متوالــی ادامه داشــته اســت، اما دیــروز صبح این نــزاع متوقف 
 شــد و اعضای وابســته به گــروه طالبان از منطقه عقب نشــینی 

کردند.

منابعی نزدیک به نخست وزیر مکلف لبنان گفته اند که 
»مصطفی ادیب« نمی خواهد احزاب را به چالش بکشد و قصد 

کناره گیری از تشکیل دولت را دارد.
بر اســاس خبرهای تأیید نشده، »مصطفی ادیب« نخست وزیر 
مکلف لبنان، قصد کناره گیری از قدرت را دارد. به گزارش ایســنا، 
»سالم زهران« روزنامه نگار لبنانی، طی توئیتی، اعالم کرد، »مصطفی 
ادیب« ســه شنبه نامه اســتعفایش را نوشته است و جزئیات آن تا 

پنجشنبه مشخص می شود.
پیش از ادیب، »حســان دیاب« مامور تشکیل کابینه شده بود. 
اما او هم نتوانســت دولت تشکیل دهد و در پی وقوع انفجار مهیب 
 در بندر بیروت و وقوع شــورش های خیابانی، مجبور به کناره گیری 

شده بود.
هنوز نمی توان صحت خبرها مبنی بر کناره گیری ادیب از پست 
نخســت وزیری را تایید کرد. وی قرار است امروز با »میشل عون« 

رئیس جمهور کشورش، دیدار کند. 
در این میان، »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانســه، مهلتی 
را که قبال برای تشــکیل دولت در لبنان مشخص کرده بود، تمدید 
کرده اســت. بگذریم از ایــن نکته که رئیس جمهور فرانســه چه 
 حاکمیتی بــر لبنان دارد که بخواهد به این کشــور فرصت بدهد 

یا ندهد!

ارتش ونزوئال طی ســه ماه گذشــته دومین هواپیمای 
آمریکایی حامل مواد مخدر را در آسمان ونزوئال سرنگون کرد.
واشــنگتن با ادعای اینکه آمریکای التین حیاط خلوت آمریکا 
محسوب می شود، به دخالت در امور داخلی کشورهای این منطقه 
و ونزوئال ادامه می دهد. در چارچوب همین مداخالت، در سال 20۱8 
نیز آمریکا رسماً در اقدامی مداخله جویانه، پیروزی »نیکالس مادورو« 
را در انتخابات غیرقانونی اعالم کرد و از »خوان گوایدو«، رئیس جمهور 
خود خوانده این کشور، حمایت نمود. آمریکا طی این مدت با توسل 
به تحریم و اقدامات خرابکارانه، از جمله طراحی کودتا و ترور، سعی 
در به قدرت رساندن دست نشانده های خود در ونزوئال را داشته است.

در حالی که تنش میان واشــنگتن و کاراکاس همچنان شدید 
است، دولت ونزوئال از سرنگونی یک هواپیمای آمریکایی در آسمان 
ونزوئال خبر داد. »نستور رورول« وزیر کشور ونزوئال، در همین زمینه 
اعالم کرد: »ارتش ونزوئال یک فروند هواپیمای آمریکایی حامل مواد 
مخدر، که به طور غیرقانونی وارد حریم هوایی ایالت »زولیا«ی ونزوئال 
شده بود، را سرنگون کرد«. بر اساس این گزارش، هواپیمای مذکور 
حامل کوکائین بوده اســت و در مناطق مرزی این کشور و کلمبیا 
ساقط شد. تیرماه گذشته نیز ارتش ونزوئال یک هواپیمای آمریکایی 

را در حریم هوایی ونزوئال، ساقط کرده بود.

انتخاب  با  »یوشی هیده سوگا«، رئیس حزب حاکم ژاپن 
پارلمان این کشــور رسما نخست وزیر شــد و کابینه ای را 
 گردهم آورد که تقریبا نیمی از آنها مطابق دولت »شینزو آبه« 

است.
چندی پیش »شینزو آبه« که طوالنی ترین دوره نخست وزیری 
ژاپن را برعهده داشت به علت بیماری استعفا داد و منسب ریاست 
حــزب او، حــزِب حاکِم »لیبرال دموکرات«، نیز خالی شــد. علت 
استعفای او را بیماری مزمن گفتند، اما انتقادهایی که به او وارد بود 
نیز شاید در این تصمیم بی تأثیر نبوده باشد؛ انتقادهایی که به نحوه 
مدیریتش در بحران همه گیری کرونا و نیز امتیازهایی که به برخی 

نزدیکانش داده بود، مطرح می شد.
حزب حاکم ژاپن ابتدا روز دوشــنبه »یوشی هیده سوگا« ۷۱ 
ساله دبیر کابینه این کشور را به عنوان جانشین آبه انتخاب کرد و 
دیروز با رأی گیری پارلمان او رسماً نخست وزیر آتی این کشور شد. 
به گزارش ایسنا، »آبه« که حمایتش برای تضمین پیروزی سوگا در 
انتخابــات درون حزبی حیاتی بود، در آخرین روز تصدی خود وارد 

دفتر نخست وزیری شد و از مردم ژاپن تشکر کرد.
»کاتسونوبو کاتو«، دبیر کابینه جدید ژاپن روز چهارشنبه ترکیب 
جدید کابینه را اعالم کرد. براساس گزارش رسانه های محلی، نیمی 
از کابینــه دولت آتی از کابینه شــینزو آبه خواهد بود و دو زن هم 

در کابینه حضور دارند. میانگین سنی وزرا با سوگا 60 سال است.

شیوع جهانی ویروس کرونا با سرعت ادامه دارد و 
بر اساس آخرین گزارش ها شمار مبتالیان در سراسر 

دنیا در آستانه ورود به 30 میلیون نفر است!
علی رغم تالش گسترده صدها دانشگاه و پژوهشگاه و 
شرکت دارویی در سراسر جهان، ویروس کرونا همچنان در 
جهان می تازد. بر اساس آخرین داده های وبگاه »ورلد امتر« 
شمار مبتالیان به این ویروس تا عصر دیروز به 2۹ میلیون 
و ۷62 هزار نفر رسید و شمار فوتی ها نیز به ۹40 هزار نفر 
رسیده و با این حساب اوایل هفته آینده شمار مبتالیان به 

30 میلیون خواهد رسید.
200 هزار فوتی فقط در آمریکا

در آمریکا نیز شــیوع این ویروس منحوس با سرعت 
ادامه دارد. دیروز شــمار فوتی های کرونا در این کشور بر 
اساس داده های ورلد امتر از 200 هزار نفر فراتر رفت و شمار 
مبتالیان نیز به 6 میلیون و ۷88 هزار نفر رســید. در این 
کشور ترامپ که به شدت در تالش است تا قبل از انتخابات 
در سوم نوامبر)۱3 آبان( شرایط را به نفع خود تغییر دهد روز 
سه شنبه در مصاحبه ای با یک شبکه آمریکایی مدعی شد 
که واکسن کرونا سه تا چهار  هفته دیگر در کشورش آماده 
خواهد شد! به نوشته خبر گزاری »اسپوتنیک«، ترامپ در 
مصاحبه  با شبکه »ای بی سی نیوز« در این خصوص گفت: 
»اگر حقیقت را بخواهید، شــاید سال ها طول می کشید تا 
دولت پیشــین به دلیل سازمان غذا و دارو و گرفتن تمام 
تأییدیه ها، یک واکســن را ارائه کنــد. ]اما[ ما چند هفته 

ســخنگوی نیروهای مســلح یمن به مناسبت 
گذشت 2000 روز از حمالت مداوم ائتالف سعودی به 
این کشور، ضمن قدردانی از ایستادگی در برابر این 
تجاوز اعالم کرد، قادریم تا 4000 روز و حتی بیشتر 

مقاومت کنیم.
ائتــالف ســعودی در 2000 روز گذشــته با حمالت 
وحشیانه خود هزاران زن و بچه بیگناه یمنی را قتل عام کرده 
است. هدف آل سعود از این حمالت وحشیانه این بوده که 
بتواند انقالبیون یمن را وادار به عقب نشینی کند. اما انقالبیون 
یمن اعالم کرده اند تا 4000 روز دیگر نیز مقاومت خواهند 
کرد. در این راستا، »یحیی سریع« سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن در صفحه توئیتر خود، 2000 روز ایستادگی مردم این 

 کشور در مقابل حمالت ائتالف سعودی را ستود و نوشت:
» ملت بزرگ یمن، قهرمانان نیروهای مســلح و مجاهدان 
ارتش و کمیته های مردمی به یاری خدا موفق شدند 2000 
روز در برابر تجاوز به کشور بایستند و مطمئنا کسی که با 
کمک خداوند این مقدار مقاومت کرده، قادر اســت 4000 

روز و حتی بیشتر از آن هم ایستادگی کند.«
ســریع در ادامه، به پیشــرفت توانایی هــای یمن در 
مقابلــه با ائتالف، اشــاره کرد و ادامــه داد:» وضعیت در 
۱00 روز اول تجــاوز چگونه بود و با گذشــت ۱000 روز 
یــا 2000 روز از حمــالت چگونه شــد؟ زنــده باد یمن 
عزیــز، کریــم و مســتقل.« وی تأکید کرد، نبــرد آزادی 
 و اســتقالل تــا آزاد ســازی کامــل و نابــودی متجاوزان 

ادامه دارد.
جنگ علیه یمن از سال 20۱5 به بهانه آنچه بازگرداندن 

»دولت قانونی« نامیده شد، آغاز شده و هنوز ادامه دارد. 
چند روز پیش مرکز حقوق بشری »عین االنسانیه« آمار 
جنایت های ائتالف سعودی طی 2000 روز حمله مستمر 
به یمن را منتشر و اعالم کرد، تعداد شهدا و مجروحان در 

این مدت به 43 هزار و ۱8۱ نفر رسیده است.
بر این اســاس، تعداد شهدا ۱6 هزار و ۹۷8 نفر است 
که در میان آنها 3 هزار و ۷۹0 کودک و 2 هزار و 38۱ زن 
وجود دارد. همچنین تعداد مجروحان 206 هزار و 203 نفر 
رســیده که در میان آنها، 4 هزار و 8۹ کودک و 2 هزار و 

۷80 زن دیده می شود.

سرویس خارجی-
علنی ســازی روابــط بحرین و امــارات با رژیم 
صهیونیستی در حالی در کاخ سفید صورت گرفت که 
این مراسم، بیش از آنکه شبیه به یک مراسم رسمی 
باشد، صحنه یک سیرک را در ذهن به تصویر کشید. 
هدف اصلی ترامپ از علنی کردن روابط قدیمی امارات 
و بحرین با رژیم صهیونیستی، عالوه بر نجات خود در 
انتخابات، کمک به طوالنی شدن عمر یک رژیم جعلی 

است که شمارش معکوس آن مدتهاست شروع شده!
سه شنبه شب وزرای خارجه امارات و بحرین و نخست وزیر 
رژیم صهیونیســتی با حضور در کاخ سفید-و در حالی که به 
گفته بسیاری از مقامات و رسانه های همین رژیم صهیونیستی، 
طرفین مدتهاســت با هم مخفیانه در ارتباطند-توافق عادی 
 ســازی روابط امضا کردند. در این مراسم، بنیامین نتانیاهو 
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی و وزرای خارجه بحرین و 
امارات، اســنادی را امضا کردند، که بعدها معلوم شد، الاقل 

طرف بحرینی محتوای سند را اصال ندیده بود!
 براســاس این توافــق، امارات و بحریــن، رژیم جعلی 
صهیونیستی را به رسمیت می شناسند و با آن، »روابط کامل 
دیپلماتیک« بر قرار کرده و تبادل سفیر انجام می دهند. از میان 
کشورهای اروپایی تنها وزیر خارجه مجارستان در این برنامه 
حضور داشت! همچنین عمان نیز برای این مراسم، هیئتی را 
اعزام کرده بود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان جهان، مراسم 
امضای این توافق بیشتر به یک سیرک شبیه بود چون حتی 
متحدین اروپایی ترامپ نیزحاضر به مشارکت در آن نشدند. 
دونالد ترامپ که خود در عرصه سیاست خارجی فاقد دستاورد 
اســت و در ارتباط با ایران، ونزوئال، چین، کره شمالی، عراق، 
سوریه و... شکســت خورده اکنون سعی می کند با استفاده 
ابزاری از مهره های دست نشانده خود در خلیج فارس به دنبال 
برگ برنده ای در مناظره های انتخاباتی آمریکا باشد. از سوی 
دیگر رژیم صهیونیستی نیز که رهبر معظم انقالب در سال ۹4 
از پایان عمر این رژیم در 25 سال آینده خبر داده بود، سعی 
دارد تا برای فرار از نابودی به اقدامات مختلفی دست بزند. اما 
غافل از اینکه عادی  سازی روابط با چند ریز کشور بی اهمیت و 
بی اراده، نخواهد توانست عمر این رژیم را طوالنی تر کند. چرا 
که امارات و بحرین اساسا در دو دهه گذشته روابط محرمانه 
با صهیونیست ها داشته اند و در شرایط کنونی این روابط فقط 
علنی شده است. این توافق آنچنان مسخره و مضحک است 
کــه حتی روزنامه های مطرح آمریکایی نیز از آن اســتقبال 
 نکــرده و آن را تنها یک برگ برنده برای ترامپ در انتخابات 

دانسته اند. 
واکنش ها

امضای این توافق با محکومیت گسترده بین المللی مواجه 
شــده است. شخصیت ها و گروه های مختلف در سطح جهان 
از بغداد، صنعا، ســوریه و مراکش گرفته تا ایران، موریتانی، 
یمــن و... همه یک صدا توافق ننگیــن امارات و بحرین را با 
رژیم صهیونیســتی محکوم کردنــد. »محمد علی الحوثی« 
رئیس کمیتــه عالــی انقالب یمن در این مــورد اعالم کرد، 
اماراتی ها و سعودی ها و متحدان آنها در برابر صهیونیست ها سر 
خم می کنند و با ملت یمن که هیچ تعرضی به آنها نداشته اند، 
می جنگند. این داستان خنده آوری است، آنها دچار نا امیدی 
و ذلت شــده اند و در حال گرفتن انتقام از مسائل مهم امت 
اســالم و در رأس آن مسئله فلسطین هستند. وی در پایان 
ضمن توصیه به کشورهای سازش کننده برای تجدیدنظر در 
این اقدام، اعالم کرد، کشورهایی که به عادی  سازی روابط روی 
آورده اند نماینده اســالم و اصول عربی نیستند بلکه بدترین 

تصویر انحطاط را به نمایش گذاشته اند.
»صائب عریقات«، دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش 
فلســطین نیز توافق صلح امارات و بحرین با   صهیونیست ها 
را در واقع امضای همان نقشه صلح ادعایی آمریکا موسوم به 
معامله قرن دانست. این مسئول فلسطینی ابراز نگرانی کرد 

که شــاید بحرین و امارات توافق کرده باشند مسجداالقصی 
تحت حاکمیت رژیم صهیونیستی قرار گیرد!

»جبریل الرجوب« دبیر اول کمیته مرکزی جنبش فتح 
نیز اعالم کرده امارات فلسطین را از سال 20۱0 تحریم کرده 
و از آن زمان، سفیر فلسطین در ابوظبی برای هیچ مناسبت 
رسمی دعوت نشده است. شیخ نعیم قاسم، جانشین دبیرکل 
حــزب اهلل لبنان نیز اعالم کرد که عادی  ســازی روابط برگ 
برنده ای اســت در دســت رژیم صهیونیستی که از آن برای 
اعمال فشــار بیشتر بر فلسطینیان استفاده می کند تا حقوق 
آنها را ســلب کند. علی الفایز رئیس دفتر سیاسی فراکسیون 
معارضان بحرین نیز ضمن محکوم کردن این توافق اعالم کرد 
که عادی  ســازی به یک ابزار آمریکایی برای مقابله با محور 

مقاومت تبدیل شده است. 
روزنامه االخبار لبنان نیز در واکنش به این توافق نوشت، 
ملت فلســطین بیش از هر زمــان دیگری می دانند که هیچ 
گزینه ای جز مقاومت و انتفاضه ندارند. الجزیره هم نوشــته 
که نتانیاهو در نشــان دادن حجم دســتاوردش در رسیدن 
به ســازش با رژیم های عربی بزرگنمایی می کند و این روش 
معمول اوســت؛ درحالی که این اقدام میزان وابستگی کامل 

اسرائیل به آمریکا را نشان می دهد.
موشکباران سرزمین های اشغالی

جنبــش حماس همزمان با امضــای این توافق اقدام به 
شــلیک ۱5 راکت به سمت سرزمین های اشغالی کرد. طبق 
اعالم رســانه ها، چند راکت از نوار غزه به سوی شهرک های 
اشدود عسقالن شلیک شــد. برخی منابع خبری از مجروح 
شدن حداقل شش شهرک نشین صهیونیست در این عملیات 
خبر داده اند. در مقابل جنگنده های رژیم صهیونیستی سلسله 
حمالت هوایی علیه مناطق مختلف در نوار غزه انجام دادند. 
گردان های شهدای »االقصی« شاخه نظامی فتح نیز در پیامی 
به صهیونیســت ها اعالم کرد، گلوله باران مقابل گلوله باران، 
معادله ای است که مقاومت فلسطین آن را تغییر نخواهد داد. 

گردان های »ناصر صالح الدین« شــاخه نظامی کمیته های 
مقاومت در فلسطین هم اعالم کرد، زمان سکوت تمام شده 
و آتش با آتش پاسخ داده می  شود. گردان های »القسام« شاخه 
نظامی حماس نیز اعالم کرد، رژیم صهیونیســتی هزینه هر 
تجاوزی به ملت فلسطین یا پایگاه های مقاومت را خواهد داد 
و پاسخ گلوله باران، گلوله باران است. اتاق مشترک گروه های 
مقاومت فلســطین نیز اعالم کرد که هرگز به دشمن اجازه 
نمی دهیــم ملت و مواضع ما را مورد هــدف قرار دهد. اتاق 
عملیات مشترک گروه های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه ای 
تاکید کرد »پاســخ ما به تجاوزات دشمن صهیونیستی برای 
مقابله با هرگونه تجاوز همچنان ادامه خواهد داشت«. دکتر 
محمد الهندی رئیس اداره سیاسی جنبش جهاد اسالمی هم 
تاکید کرد موشک های غزه پیام فلسطینیان به آمریکا و رژیم 
صهیونیستی بود مبنی بر اینکه غرور آنان را می شکنند. وی 
تاکید کرد، نبرد آینده در قلب پروژه صهیونیستی یعنی کرانه 

باختری خواهد بود.
تجمع های اعتراضی

همزمان هزاران فلسطینی در محکومیت توافق امارات و 
بحرین با این رژیم، در شهر رام اهلل و سایر مناطق این بخش 
از خاک فلسطین به خیابان ها و میادین آمده  و علیه امارات، 
بحرین و رژیم اشغالگر قدس شعار دادند. آوارگان فلسطینی 
در لبنان هم برای رد و محکومیت سازش رژیم های عربی با 
دشمن اشــغالگر با تأکید بر اینکه مقاومت تنها گزینه برای 
 آزاد سازی فلســطین است دســت به تظاهرات و تجمعات

 گسترده ای زدند.
شماری از مخالفان سازش رژیم صهیونیستی با امارات و 
بحرین سه شنبه در شهر واشنگتن و مقابل کاخ سفید تجمع 
کردند. به نوشته پایگاه »عاروتص شوع« رئیس ائتالف انجمن 
ضد اسرائیل حاضر در این راهپیمایی گفت: »این یک ضربه 
به مردم فلسطین است.آنچه آنها توافق صلح می نامند در واقع 
تایید اشغال و آپارتاید است.« مردم در پایتخت تونس نیز با 

برپایی تظاهرات مراسم امضای دو توافق سازش رژیم هایبحرین 
و امارات با دشمن صهیونیستی در واشنگتن را محکوم کردند. 
»زهیر حمدی« دبیرکل حزب جریان مردمی تونس در حاشیه 
این مراســم در گفت وگو با شــبکه المیادین گفت: »برخی 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در آغوش صهیونیسم جا 
خشــک کرده اند«.او افزود:» به برخی رژیم های عربی حوزه 
خلیج فارس می گوییم اسرائیل هرگز از شما حفاظت نخواهد 
کرد«. نکته جالب توجه اینکــه، در داخل آمریکا این توافق 
چندان مورد توجه واقع نشده است. سایت عربی 2۱ در رصد 
برجسته ترین ســایت ها و روزنامه های آمریکایی دریافت که 
روزنامه های واشنگتن پســت، نیویورک تایمز، وال استریت 
ژورنــال و یو اس آی تودی، این توافق را نادیده گرفته و این 
مســئله را در عناوین اصلی خود قرار ندادند و صرفاً برخی از 
آنها به خبری کوچک در حاشــیه بسنده کردند. رسانه های 
آمریکایی به توافق های عادی  سازی میان کشورهای عربی و 
رژیم صهیونیستی به عنوان یک هدیه انتخاباتی برای دونالد 
ترامــپ طی کمپینــش برای پیروزی بر جــو بایدن، رقیب 

دموکرات وی می نگرند.
بحرین نمی دانست چه چیزی را امضاء می کند!

اما در امضای ایــن توافق نکته جالب دیگری نیز وجود 
دارد. روزنامه صهیونیستی هاآرتص در مطلبی نوشته اعضای 
هیئت بحرینی که برای امضای توافق ســازش با اسرائیل به 
واشنگتن رســیده بودند تا آخرین ساعات تالش داشتند از 
جزئیات نسخه قراردادی که قرار است امضا کند، اطالع حاصل 
کنند. آنها تماس های زیادی با نمایندگان آمریکا برقرار کرده 
بودند تا بدانند وزیر خارجه بحرین در کاخ ســفید قرار است 
چه قراردادی را با دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو امضا کند. 
این روزنامه صهیونیستی در تحلیل این موضوع می نویسد که 
این نکته نیز دلیل دیگری اســت که نشان می دهد جزئیات 

روند سازش هنوز نهایی نشده است.
این خبر با واکنش تمســخرآمیز افــکار عمومی داخل 
سرزمین های اشغالی مواجه شده است. یکی از شهرک نشینان 
در این خصوص نوشته است وی از روش معامله های امالک 
که در نیویورک اســتفاده می شــود، بهره برداری کرده و به 
این ترتیب پول زیادی را به جیب زده اســت.گفتنی اســت، 
بنابر اعالم رئیس سابق موســاد، امارات 50 سال است که با 
رژیم صهیونیســتی ارتباط مخفیانه دارد و بنابر اعالم برخی 
رســانه ای صهیونیستی، بحرین نیز سالهاســت با این رژیم 

حشر و نشر دارد. 
این یعنی، این دو کشــور با رژیم صهیونیســتی دشمن 
نبوده اند که حاال با هم توافق صلح امضاء کرده اند! همین مسئله 
سیرک بودن آنچه سه شنبه شب در کاخ سفید اتفاق افتاد را به 
خوبی نمایان می کند. این نمایش فقط یک دستاورد داشت آن 
هم برای ترامپ در انتخابات پیش رو. البته، کشورهای مرتجع 
عربی که همواره اعالم می کردند، فلسطین یک مسئله عربی 
اســت و به ایران ربط ندارد، را هم رسوا کرد. حاال دیگر همه 
چیز شفاف و عیان شده و تکلیف مردم منطقه و فلسطینی ها 

با سران خائن عرب آشکار!

رســانه های صهیونیســتی با بی ارزش 
خواندن توافق تل آویــو با ابوظبی و منامه، 
اعالم کردند کــه در مورد ارزش این توافق 

اغراق شده است. 
رسانه های رژیم صهیونیستی در قبال امضای 
توافق عادی  سازی روابط میان رژیم صهیونیستی 
و رژیم های امارات و بحرین، واکنش های متفاوتی 
نشان دادند؛ شبکه صهیونیستی»کان« در این رابطه 
اعالم کرد که این توافق ارزشی ندارد و در مورد آن 
مبالغه های بسیار زیادی صورت گرفته است. طبق 
گزارش این شبکه، این توافق قابل مقایسه با معاهده 

ســازش اســرائیل با مصر و اردن نیست. روزنامه 
صهیونیســتی »یدیعوت آحارونوت« نیز به یکی 
از ابعاد نگرانی گروه های صهیونیستی درخصوص 
توافق سازش اسرائیل با امارات و بحرین اشاره کرد. 
»آلکس فیشمن« تحلیلگر این روزنامه صهیونیستی، 
در مطلبی تحت عنوان »اتحاد گروه های مقاومت« 
نوشت ، جنبش های حماس ، فتح و سایر گروه های 
فلسطینی جهت مبارزه با روند سازش اسرائیلی – 
عربی، ایجاد یک فرماندهی مشترک را کلید زده اند، 
اقدامی که نگرانی های زیادی را در محافل امنیتی 

اسرائیل ایجاد کرده است.

 نگاه رسانه های صهیونیستی به توافق صلح با اعراب: 
»هیچ ارزشی ندارد«

دیگر، می دانید ســه چهار 
هفتــه دیگر به آن دســت 
ســوی  یافت«. از  خواهیم 
کولینز«،  »فرانسیس  دیگر 
مدیر مؤسسه ملی بهداشت 
گفت  گذشته  هفته  آمریکا 
پیش بینــی اینکه آمریکا تا 
ســوم نوامبــر، یعنی زمان 
بر گــزاری انتخابات آمریکا 
به واکسن کرونا دست یابد 
غیر ممکن است، اما وی ابراز 
امیدواری کرد که واکســن 
کرونا تا پایان ســال 2020 

آماده شــود. دموکرات ها نیز نگران هستند سازمان غذا و 
داروی آمریکا مجبور شــده به ساخت یک واکسن سرعت 

بدهد و در نتیجه از میزان تأثیر آن بکاهد!
از ســوی دیگر بر اساس بررســی های مرکز کنترل و 
پیشــگیری بیماری در آمریکا طی  ماه های ژانویه تا فوریه 
)دی و بهمن( ۷8 درصد از میزان مرگ و میر های ناشی از 
ویروس کرونا، در میان اقلیت های نژادی آمریکا که سنی 
کمتر از 2۱ سال داشته اند، به ثبت رسیده است. به نوشته 
وبگاه روزنامه »دیلی صاباح«، بر اساس این مطالعه، از میان 
۱2۱ مورد فوتی ثبت شده بر اثر این ویروس کشنده، 45 
درصد را بومیان آمریکای التین، 2۹ درصد را سیاهپوستان 

و 4 درصد دیگر را نیز شهروندان آمریکایی -هندی  و بومیان 
ایالت آالسکا به خود اختصاص داده اند.

نتایج عجیب نظرسنجی پیو
از سوی دیگر براساس نظرسنجی انجام شده، وجهه و تصویر 
 بین المللی آمریکا از زمان روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ

آسیب دیده اما امسال با شــیوع کرونا به پایین ترین حد 
خود رسیده اســت.  براساس این نظرسنجی که موسسه 
پیــو آن را انجــام داده دورانی کــه در آن آمریکا در بین 
دوستان و متحدان خود مشــتاقان و عالقه مندان زیادی 
داشت گذشته است. این بررسی نشان می دهد که در حال 
حاضر تنها 4۱ درصد انگلیســی ها دیدگاه مطلوبی نسبت 

به آمریکا دارند. در فرانسه 3۱ درصد و در آلمان 28 درصد 
چنین دیدگاهی نسبت به آمریکا دارند.دالیل اعتبار پایین 
آمریکا به عنوان قدرت رهبری در غرب فراوان اســت، اما 
نحوه مدیریت بحران کرونا نقش مهمی را در این راســتا 
ایفا می کند. اکثر قریب به اتفاق شــرکت کنندگان در این 
نظرسنجی درباره مدیریت ترامپ در بحران کرونا نظر منفی 
داشتند. این نظرسنجی نشان می دهد که شهروندان کشورها 
حتی نســبت به رئیس جمهور آمریــکا دیدگاه منفی تری 
 نســبت به خود آمریکا دارند. به طور میانگین 83 درصد 
شــرکت کنندگان در نظرســنجی پیو بــه دونالد ترامپ 
بی اعتمادنــد. بیشــترین بی اعتمادی بــه ترامپ در بین 
شهروندان اروپای مرکزی و غربی وجود دارد که از هر ۱0 
نفر ۹ نفر به ترامپ بی اعتمادند. در ژاپن 68 رصد شهروندان، 

در استرالیا ۷6 درصد چنین دیدگاهی دارند. 
رکورد جدید در فلسطین اشغالی

آخرین آمارهای رسمی در فلسطین اشغالی نیز نشان 
می دهد همزمان با ثبت بیشــترین میزان ابتالی روزانه به 
ویروس کرونا در این منطقه، شمار مبتالیان در سرزمین های 
اشــغالی از ۱66هزار نفر عبور کرده است. وزارت بهداشت 
رژیم صهیونیستی نیز دیروز از ثبت بیشترین میزان ابتال در 
یک روز خبر داد. این وزارتخانه با صدور بیانیه ای اعالم کرده 
طی روز سه شنبه 5,523 نفر دیگر به ویروس کرونا مبتال 
شده اند. همچنین تعداد قربانیان کرونا در فلسطین اشغالی 

نیز، به ۱,۱4۷ نفر رسیده است.

اعتراض ها علیه خیانت اعراب آغاز شده است

طالبان: دولت غنی در حال غرق شدن است
سوار این کشتی نمی شویم

خبرهای تأیید نشده از
استعفای نخست وزیر مکلف لبنان

یک خبرگزاری روسی از تصمیم ترکیه برای کاهش نیروها 
و سالح های سنگین از استان »ادلب « سوریه خبر داد.

اسپوتنیک به نقل از یک مقام مطلع روسی خبر داد، در نشست 
مشــترک هیئت روسی و نمایندگان دولت ترکیه در آنکارا، که روز 
ســه شنبه برگزار شد، دولت ترکیه پذیرفت که بخشی از نیروها و 

سالح های سنگین خود را از ادلب خارج کند.
به گزارش فارس، منبع مذکور که خواســت نامش فاش نشود 
افزود: در این نشســت، که در ســاختمان وزارت خارجه ترکیه در 
آنکارا برگزار شــد، هیئت فنی روسی به نمایندگان آنکارا پیشنهاد 
داد، تعداد نقاط دیده بانی خود در ادلب را کاهش دهد که با مخالفت 

ترکیه مواجه شد.
به گفته وی، پس از اصرار ترکیه بر حفظ تعداد نقاط دیده بانی 
خود در ادلب، آنها تصمیم گرفتند تا تعداد نیروهای خود را در این 
اســتان کاهش داده و سالح های سنگین خود را نیز از استان ادلب 

خارج سازند.
به گفته وی، در نشســت بعدی قرار است که در باره ساز و کار 
کاهش تعداد نیروها و خروج سالح های سنگین بحث و بررسی شود.
پیــش از ایــن، وزارت دفاع ترکیه اعالم کــرده بود که هیئت  
اعزامی روســیه و نمایندگان ترکیه در ســاختمان وزارت خارجه 
 ترکیــه در آنــکارا، برای بررســی اوضــاع ادلب، نشســت برگزار 

خواهند کرد.
مقامات ترکیه هنوز به طور شفاف، درخصوص تعداد نیروها و نوع 
ســالح هایی که قرار است از منطقه خارج شود، سخن نگفته اند. بر 
اساس گزارش اندیشکده »پژوهش های جنگ« آمریکا«، ترکیه فقط 
طی بازه زمانی ۱ فوریه تا 3۱ مارس )۱۱ بهمن الی ۱۱ فروردین( 

نزدیک به 20 هزار نیروی نظامی در سوریه مستقر کرده است.
همچنین، به گفته مرکز موســوم به دیدبان حقوق بشر سوریه، 
تعداد خودروهای نظامی ترکیــه که از زمان آتش بس جدید، وارد 

ادلب شده اند، به 5450 خودرو می رسد.
اعــالم تصمیم ترکیه برای کاهــش نیروهای خود در ادلب، در 
حالی اســت که این اســتان طی یک هفته گذشته شاهد حمالت 
متعدد جنگنده های روســیه و توپخانه ارتش ســوریه علیه مواضع 

تروریست های جبهة النصره بوده است.
واکنش دمشق به سخنان ترامپ

یــک منبع مســئول در وزارت خارجه ســوریه بــه اظهارات 
روز ســه شــنبه» دونالد ترامــپ« رئیس جمهور آمریــکا، مبنی 
بر اینکه قصد داشــته اســت »بشــار اسد« را بکشــد، اما »جیمز 
 ماتیــس« وزیر دفاع قبلی آمریکا، مانعش شــده اســت، واکنش 

نشان داد.
وزارت خارجه ســوریه اعالم کرد: مواضع سردمدار کاخ سفید 
درباره هدف قرار دادن رئیس جمهور سوریه، نمایانگر انحطاط فکری 
و رفتار سیاسی سبک سرانه دولت آمریکا و گواهی دهنده این است 
که سردمداران راهزن آمریکا برای رسیدن به خواسته های خود، از 

دست زدن به جنایت ابایی ندارند.
این منبع مسئول وزارت خارجه سوریه بیان کرد: اعتراف ترامپ 
به این اقدام، تأکیدی بر این اســت که دولت آمریکا خارج از قانون 
عمل می کند و از شــیوه  گروه های تروریستی در قتل و ترور بهره 
می برد، بدون اینکه هیچ قاعده یا اصول اخالقی و انسانی یا حقوقی 

و ضوابطی را در نظر بگیرد.
گفتنی است که ترامپ روز سه شنبه 25 شهریور طی مصاحبه ای، 
مدعی شده بود: من ترجیح می دادم او )بشار اسد( حذف شود، تمام 
مقدمات این کار را هم فراهم کرده بودم. )اما( ماتیس نخواست که 

این کار را انجام بدهد و مانع شد.

اسپوتنیک خبر داد
تصمیم ترکیه به کاهش نیروها 

از استان ادلب سوریه


