
خشم پکن از ورود بی اجازه ناوشکن آمریکا
به آب های مورد مناقشه چین

ســخنگوی ارتش چین ورود بی اجازه ناوشــکن 
نیــروی دریایی آمریــکا به دریای چیــن جنوبی را 
اقدامــی تحریک آمیز خواند و دربــاره تبعات چنین 

ماجراجویی هایی به این کشور هشدار داد.
ناوشــکن  کــرد  اعــام  چیــن  ارتــش   ســخنگوی 
»جان مک کین« نیروی دریایی آمریکا در اقدامی تحریک آمیز 
وارد آب های اطراف جزایر مورد مناقشه »پاراسل« و مورد ادعای 
این کشور در دریای چین جنوبی بدون اجازه پکن شده است.

به گزارش ایسنا، این ســخنگو افزود: آمریکا فوراً چنین 
اقدامــات تحریک آمیزی را متوقف کنــد... چین همه تدابیر 
الزم را با هدف حراســت قاطعانــه از حاکمیت و امنیت ملی 
خــود و حفظ صلــح و ثبات در دریای چیــن جنوبی اتخاذ 
خواهد کرد. گفتنی اســت تنش ها بین چین و آمریکا با روی 
کار آمــدن دونالد ترامپ، به طرز چشــمگیری افزایش یافته 
 و ایــن تنش ها درهمه حوزه های سیاســی، نظامی، اقتصاد و 

اطاعاتی دیده می شود. 

کابل: توافق آمریکا با طالبان
مشکل افغانستان را حل نمی کند

دولت کابل در واکنش بــه ادامه یافتن جنگ در 
افغانســتان پس از امضای توافق صلح میان آمریکا و 
طالبان، اعالم کرد که این توافق مشکل افغانستان را 

حل نخواهد کرد.
مردم افغانستان تشنه صلح هستند و به همین خاطر، در 
پی امضای توافق میان نمایندگان آمریکا و طالبان در پایتخت 
قطر، مردم منتظر ماندند که ببینند پیامد آن چیست و آیا صلح 
باالخره در افغانستان برقرار می شود یا نه؟ اما در عمل، آنچه 

اتفاق افتاده، شــدت گرفتن جنگ در سراسر افغانستان بوده 
است. در واکنش به شرایط جاری، »سرور دانش« معاون دوم 
رئیس جمهور افغانستان، اعام کرد که توافق میان طالبان و 
آمریکا، مشکل افغانستان را حل نمی کند. به گزارش خبرگزاری 
فارس، دانش افزود، طالبان به خاطر کسب قدرت، از شریعت 
که شعار همیشــگی اش بود، شانه خالی می کند و به جای 
شــریعت، اصرار دارد که توافق این گــروه با آمریکا، مبنای 
مذاکرات قرار گیرد. کابل با این خواسته طالبان مخالف است.
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رئیس سابق سیا: بن سلمان خاشقجی را 
با هماهنگی ترامپ کشت!

37 میلیون نفر به این ویروس آلوده شده اند رشد سریع مبتالیان به کرونا در جهان

مذاکره 10 ساعته برای آتش بس نیم ساعته!
ارمنستان و آذربایجان دوباره به جان هم افتادند

ملت امام حسین)ع(

علی رغم مذاکره 10 ســاعته میان وزرای خارجه دو کشــور 
ارمنستان و جمهوری آذربایجان در مسکو و توافق آنها بر سر آتش 
بس، خبر رسیده این آتش بس فقط نیم ساعت دوام آورده و جنگ 

میان طرفین بار دیگر شعله ور شده است. 
بامداد دیروز و پس پایان مذاکره 10 ســاعته وزیران خارجه ارمنستان 
و جمهوری آذربایجان، خبرگزاری »اسپوتنیک« اعام کرده بود که پس از 
13 روز جنگ شدید و تمام عیار در قره باغ، آتش بس میان این دو کشور 
وارد مرحله اجرایی شده است. اما نیم ساعت نگذشت که خبر شعله ور شدن 
مجدد جنگ در قره باغ روی آنتن رفت. تا آن زمان، کشــورهای مختلف، 
از جمله جمهوری اســامی ایران، از آتش بس استقبال کرده بودند. البته، 
نا گفته نماند که »ســرکئی الوروف« وزیر خارجه روســیه، که در نشست 
گفت و گوهای صلح مشارکت داشته است، گفت که بر اساس توافق طرفین، 
آتش بس در قره باغ، از 1۲ ظهر روز دهم اکتبر)دیروز( آغاز می شود. با این 
حال، چیزی که در عرصه میدانی مشــاهده می شــود، تداوم جنگ میان 

ارتش های دو طرف است.
در باره چگونگی آغاز درگیری نیز، ارمنســتان و آذربایجان یکدیگر را 
مقصر معرفی می کنند؛ در این خصــوص، وزارت دفاع دولت ایروان اعام 
کرد که آذر بایجان حماتی را علیه شهر »کاپان«، در جنوب غرب ارمنستان 

ترتیب داد. 
در مقابل، وزارت دفاع دولت باکو دیروز اعام کرد، ارمنستان آتش بس 

را آشکارا نقض و به اهدافی در جمهوری آذربایجان حمله کرد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، تنها30 دقیقه پس از اجرای رسمی 
آتش بس در منطقه مورد مناقشه قره باغ، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان 
اعام کرد، نیرو های ارمنستان مناطق مسکونی »ترتر« و »آغدام« را گلوله 

باران کردند.
در این میان، خبرگزاری اســپوتنیک از شنیده شدن صدای آژیرهای 
خطر در سراسر شهر »استپانکرت« مرکز قره باغ کوهستانی، خبر داد. در 
ارتباط با تلفات احتمالی جمهوری آذربایجان و ارمنستان در نبردهای پس 

از آتش بس، خبری نرسیده است.

سرویس خارجی-
تاکید کرده که  رئیس اسبق ســازمان ســیا 
رئیس جمهور آمریکا و کاخ سفید به ولیعهد سعودی 
اجازه داده اند جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی 
را تکه تکه کند. این یعنی دولت آمریکا نیز در قتل 

فجیع این روزنامه نگار، نقش داشته است.
قتل جمال خاشــقجی روزنامه نگار منتقد ســعودی 
به دســتور محمد بن ســلمان ولیعهد سعودی مدتی به 
یک مسئله مهم بین المللی تبدیل شد. اما با ورود آمریکا 
به این ماجرا و حمایت این کشــور از رژیم عصر حجری 
سعودی، آل سعود به طور موقت هم که شده از این معرکه، 
جان ســالم به در برد. این قتل بیانگر ناکارآمدی بسیاری 
از سازمان های حقوقی بین المللی نیز بود چرا که با وجود 
مشخص شدن قاتل یعنی بن سلمان، هیچ نهاد بین المللی 
وی را مورد بازخواست جدی قرار نداد. نکته مهم دیگر اینکه 
رئیس جمهور آمریکا با این جمله که »نمی توان میلیاردها 
دالر پول را فدای پرونده قتل خاشقجی کرد« از آل سعود 
در این پروند، به طور علنی نیز حمایت کرد. اما حاال خبر 
رســیده، این قتل با مشارکت همین دولت آمریکا و رژیم 
سعودی اتفاق افتاده اســت. به عبارت دیگر مسئله قتل 
خاشقجی و نحوه برخورد آمریکا با این مسئله، بسیار فراتر 
از حمایت های لفظی ترامپ از بن ســلمان است و ترامپ 

یک مقام آگاه از جریان مذاکرات آمریکا با ســودان، فاش کرد که 
واشنگتن از خارطوم خواست پیش از انتخابات این کشور، گام هایی عملی 

برای سازش با رژیم صهیونیستی بردارد.
 »دونالــد ترامــپ« رئیس جمهور آمریــکا، که به خاطــر انتخابات پیش رو

)13 آبان(، خیلی عجله دارد بر تعداد کشورهای دارای روابط با رژیم صهیونیستی 
بیفزاید، دولت ســودان را برای این کار، تحت فشــار قرار داده است. پیش از این، 
امارات و بحرین با اســرائیل روابط خود را عادی کردند و سودان به عنوان کشور 
ســوم از سوی آمریکا تحت فشــار قرار گرفته است. اخیرا مقامات آمریکایی 47 
شــرط برای عادی  سازی روابط ســودان و رژیم صهیونیستی تعیین کرده اند. با 
این حال، واشــنگتن تاکنون در این مورد به نتیجه دلخواه نرســیده اســت. اما 
کشورهای عربی در نهایت، تحت سلطه آمریکا هستند و وارد فرایند عادی  سازی 
روابط با رژیم صهیونیســتی خواهند شد. اکنون برخی خبرها حاکی از این است 
که ســودان باید تا ســه هفته آینده اسرائیل را به رســمیت بشناسد. به گزارش 
 فارس، یک مقام آگاه از جریان مذاکرات آمریکا با سودان، در گفت  و گو با روزنامه 
»الشرق االوسط« جزئیات جدیدی از این مذاکرات را فاش کرد. طبق این گزارش، 
منبع یادشــده فاش کرد که واشنگتن به خارطوم اطاع داده است که حذف نام 
سودان از فهرست تروریستی وزارت خارجه آمریکا، کاما مرتبط با عادی  سازی روابط 
با تل آویو است. از طرف دیگر، این مقام فاش کرد که آمریکا از دولت سودان خواسته 
است پیش از آغاز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گام های عملی عادی  سازی 
روابط را تســریع کند. »ایهود یعاری« پژوهشــگر صهیونیست، هم از فشارهای 
شدید بر مقامات سودانی برای عادی  سازی روابط با رژیم صهیونیستی ظرف سه 
هفته خبر داده اســت. اظهارات این مقام آگاه پس از آن اســت که برخی منابع، 
قبا گزارش داده بودند، رئیس جمهور آمریکا در تاش است تا با باال بردن تعداد 
کشورهای سازش کننده با رژیم صهیونیستی، برای خود دستاورد انتخاباتی بسازد. 

هراس صهیونیست ها از انتفاضه
در حالی که تظاهرات و راهپیمایی ها در مخالفت با شهرک  ســازی، مصادره 
اراضی، طرح  های الحاق و عادی  سازی روابط با رژیم صهیونیستی همچنان ادامه 
دارد، احتمال وقوع انتفاضه فلسطین در کرانه باختری، مایه نگرانی صهیونیست ها 
شده است. »درور شــالوم« رئیس دایره تحقیقات سرویس اطاعات نظامی رژیم 
صهیونیستی )امان(، طی مصاحبه با روزنامه »یدیعوت آحارونوت« اظهار داشت، 
فروپاشی تشکیات خودگردان فلسطین و تهدید ایران، دو خطر اصلی برای اسرائیل 
هستند. وی افزود که این یک هشدار استراتژیک است؛ نسل جوان در کرانه باختری 
در سایه شیوع کرونا و بحران اقتصادی، به دنبال راهی است و احتمال ناآرامی و 
انتفاضه در کرانه باختری وجود دارد. به گفته شالوم، در حال حاضر تنها سه چیز 
آرامش نسبی در کرانه باختری را حفظ کرده است: وجود ارتش اسرائیل، اوضاع 

اقتصادی که البته هنوز هم معقوالنه نیست و هماهنگی های امنیتی.
خبر دیگر اینکه، »آلیدا« دختر »ارنستو چه گوآرا« در گفت وگو با المیادین، 
سازش عربی-صهیونیســتی را فاجعه ای بزرگ خواند و افزود، کاری کرده اند که 
توجهات از امور مهم به ســمت امور سطحی معطوف شود. وی ادامه داد: »اقدام 
کشــورهای عربی در عادی  سازی روابط با اسرائیل، مسئله ای عجیب و فاجعه ای 

بزرگ است و انسان به هیچ وجه نمی تواند آن را درک کند.«

سید محمد امین آبادی
پیاده روی اربعین امسال سرور و ساالر شهیدان، تحت شرایط ویژه ای انجام شد. 
بر اســاس آخرین داده های وبگاه ورلد امتر بیش از 37 میلیون در سراسر جهان به 
کرونا مبتا و نزدیک به یک میلیون و 74 هزار نفر نیز به دلیل ابتا به این ویروس 
متاسفانه فوت کرده اند. موج دو کرونا نیز در بسیاری از کشورها شروع شده و آمار 
مبتایان و مرگ و میرها نیز به شدت باال رفته است. تحت این شرایط ویژه و خاص، 
دولت عراق تصمیم گرفت پذیرای زائران مســلمان و غیر مسلمان از دیگر کشورها 
نباشد. با این وجود اخبار و گزارش های منتشر شده از منابع عراقی نشان می دهد 
که نزدیک به 14 میلیون عراقی از جمعیت 38 میلیونی این کشــور در راهپیمایی 

اربعین امسال حضور داشتند.
تصاویر و فیلم های منتشــر شــده از این راهپیمایی بزرگ و حماســی نشان 
می دهد که مردم عراق پرچم های بزرگ حشدالشعبی و تصاویر سردار رشید سپاه 
اسام، سیدالشهدای جبهه مقاومت، سپهبد شهید قاسم سلیمانی و مجاهد بزرگ 
ابومهدی المهندس و دیگر شهدای جبهه مقاومت را در مسیر راهپیمایی در دستان 
خود حمل می کردند. این موج خروشان مردمی حاوی چهار پیام بسیار مهم برای 
دولت عراق و دولت آمریکاســت. اول، امام حســین)ع( و فرهنگ ایثار و شهادت با 
هویت مردم عراق به شــدت گره خورده اســت و هر دولت مستقر یا دولتی که در 
این کشــور بر ســر کار آید باید به این عنصر مهم هویت ساز توجه کرده و از اتخاذ 
 سیاست هایی که آن را تضعیف می کند به شدت اجتناب کند. دوم، »حشدالشعبی« و 
»جبهه مقاومت« پایگاه گسترده ای در نزد مردم عراق دارد و تصاویر و فیلم های منتشر 
شده از راهپیمایی اربعین امسال به خوبی این مسئله را ثابت می کند. دولت کاظمی 
باید متوجه باشد که اگر عراقی تا کنون باقی مانده و داعش و سایر تروریست های 
ســلفی تکفیری در بغداد پرچم خود را برافراشته نکرده اند مدیون جان فشانی های 
همین نیروهای بسیج مردمی است و راز محبوبیت حشدالشعبی در بین ملت عراق 
نیز همین نکته است. آنها عزت و استقال عراق را با جانفشانی خود و تقدیم هزاران 
شهید حفظ کرده اند و به همین دلیل است که امروز پرچم و تصاویر فرماندهان آن 

بر دوش ملت عراق حمل می شود.
پیام سومی که راهپیمایی اربعین امسال برای دولت عراق به همراه داشت، این 
بود که مردم این کشور از دولت کشورشان می خواهند در مسیر درست تاریخ بایستد. 
تاکید بر خلع ساح حشدالشعبی در شرایطی که هسته های فروخفته داعش در گوشه 
و کنار این کشور فعال شده اند و  اشغالگران آمریکایی نیز هنوز در کشور فعال هستند 
عمل کامًا غیر عقانی به نظر می رســد. نیروهای حشدالشعبی ساختاری نظامی 
زیرمجموعه فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق تعریف می شوند و فرماندهان این 
نیروها نیز بارها بر این نکته اذعان کرده اند. نیروهای مقاومت بسیح مردمی رودرروی 
دولت و ملت عراق تعریف نمی شوند. آنها مسلح نشده اند که اقتدار دولت را تضعیف 
کنند بلکه آنها بازوان توانمند دولت برای مقابله با چالش های امنیتی هســتند که 
عراق این روزها با آن دست به گریبان است. ساح نیروهای مقاومت ابزار بسیار مهمی 
در دست دولت کاظمی برای مقابله با تهدیدات امنیتی نامتقارن از سوی گروه های 
تروریستی و نظامیان آمریکایی در این کشور است. مقابله با داعش و ماجراجویی های 
نظامیان آمریکا مستلزم حضور بسیج مردمی مسلح در این کشور است و تا زمانی 
که نیروهای نظامی آمریکا خاک این کشــور را ترک نکرده و تروریست های سلفی 
تکفیری به طور کامل نابود نشــده اند؛ دولت نباید کمترین ســخنی از خلع ساح 
مقاومت بگوید؛ چرا که با خلع ساح نیروهای مقاومت، دولت در واقع حکم نابودی 
خود را امضا می کند. در همین روزهای اخیر و در جریان برگزاری راهپیمایی بزرگ 
اربعین در عراق نیروهای حشدالشعبی دوشادوش نیروهای امنیتی، پلیس و ارتش در 
استان های مختلف این کشور درگیر شناسایی و دستگیری هسته های مخفی گروهک 
تروریستی داعش و پاکسازی مناطق آلوده و ناامن بودند و چندین توطئه خطرناک 
امنیتی را علیه زوار ابی عبداهلل علیه الســام خنثی کردند. این روزها جریاناتی در 
عراق به شدت فعال هستند تا با کمک سفارت خانه های دولت های غربی مستقر در 
عراق حشدالشعبی را مسئول ناامنی و حمله به مناطق مسکونی و اماکن حفاظت 
شده معرفی کرده و دولت و ملت عراق را مقابل این نیرو قرار دهند. مردم عراق با 
بلند کردن پرچم های حشدالشعبی و شهدای جبهه مقاومت در راهپیمایی اربعین 
امسال نشان دادند که فریب این صحنه سازی ها را نخواهند خورد و دولت این کشور 

نیز باید هوشیاری خود را در مقابل این توطئه ها حفظ کند.
 پیام چهارم راهپیمایی اربعین امسال خطاب به دولت آمریکاست. مردم عراق با 
ادای احترام گسترده به حشدالشعبی و شهدای جبهه مقاومت در راهپیمایی اربعین 
امسال به دولت ترامپ نشان دادند که حشدالشعبی نیرویی ریشه دار است و پایگاه 
گسترده مردمی دارد و نیرویی نیست که با چند حمله یا تهدید از بین بروند. مردم 
عراق نشان دادند که در تقابل بین این نیروها و نیروهای اشغالگر آمریکایی در طرف 
مقاومت ایستاده اند و اشغالگران آمریکایی نیز راهی ندارند جز اینکه خاک این کشور 
را ترک کنند. ملت عراق امســال با بلند کردن پرچم های حشدالشــعبی و تصاویر 
ســردار سلیمانی و ابومهدی المهندس نشــان دادند که آنها نیز مانند مردم ایران، 
ملت امام حسین هستند و نیروهایی را که امروز پرچم یا حسین را در عراق و کل 
منطقه بلند کرده اند، تنها نخواهند گذاشت و دولتی را نیز که سرداران این جبهه را 

در تاریکی شب و ناجوانمردانه ترور کردند نخواهند بخشید.

برای کشتن این روزنامه نگار نگون بخت به سعودی ها چراغ 
سبز هم نشان داده است؛ مسئله ای که عاوه بر زیر سؤال 
بردن ادعای همیشگی غرب در دفاع از حقوق بشر، نشان 
می دهد، اینکه می گویند سران مرتجع عربی بدون اجازه 

آمریکا نمی توانند آب بخورند، چقدر دقیق است.
»جان برنان« رئیس اســبق آژانس اطاعات مرکزی 
آمریکا )ســیا( گفته، این کاخ ســفید بود کــه اجازه داد 

»جمال خاشــقجی« به دســت حکومت سعودی به قتل 
برسد. برنان که با شبکه تلویزیونی »سی اِن اِن« گفت و گو 
می کرد این را هم گفت که: »ما باید سعودی ها و دیگران 
را به خاطر هرگونه خشونت علیه حقوق بشر یا آزادی های 
فردی مسئول بدانیم. اما دونالد ترامپ و جارد کوشنر)داماد 
ترامــپ( و کاخ ســفید به محمد بن ســلمان اجازه قتل 

وحشتناک و تکه تکه کردن جمال خاشقجی را دادند«.

رئیس سیا در ســال های ۲013 تا ۲017 افزود: »اگر 
در حال حاضر این مقام را داشــتم با همتایان ســعودی 
خــود ارتباط برقرار کرده و تاش می کردم او را برای این 
کار مسئول دانســته و مطمئن شوم چنین چیزی دیگر 
تکرار نمی شود...متأسفانه بن سلمان که اخیراً اصاحاتی 
در کشــورش ایجاد کرده است، یک رهبر مستبد است و 
سعودی های زیادی از جمله فعاالن مدنی و فعاالن زن را به 
قتل رسانده و سرکوب کرده است...دونالد ترامپ چشمانش 
را به روی این جنایات بســته است و به دنبال پول است. 
او زندگــی و جهــان را از داخل عامت دالر می بیند و به 
همین دلیل به حفظ روابط مســتحکم با عربستان ادامه 

خواهد داد«.
گفتنی اســت دو ســال پیش )11 مهر ســال ۹7(، 
خاشقجی که ســتون نویس روزنامه »واشنگتن پست« و 
از منتقدان عادی حکومت ســعودی بود، پس از ورود به 
کنســولگری این کشور در اســامبول، دیگر هرگز دیده 
نشد. در ادامه مشخص شد که وی را در داخل کنسولگری 
ساخی کرده اند. »آژانس اطاعات مرکزی« آمریکا )سیا( از 
جمله نهادهایی بود که از احتمال دست داشتن محمد بن 
سلمان در قتل خاشقجی پرده برداشت. گفته می شود، علت 
اینکه بن سلمان او را تکه تکه کرد این بود که او سعودی 

بودن شبکه تلویزیونی »ایران اینتر نشنال« را »لو« داد!

وزیر کشــور پیشــین عراق از برگزاری سلسله 
نشســت های مشترک  سلفی - بعثی  در اردن با هدف 
زمینه  ســازی برای انجام کودتــای نظامی در عراق 

خبر داد.
»باقر جبر الزبیدی« دیروز طی پستی در »فیس بوک«، 
از نشســت های سران حزب منحله بعث و چهره  های سلفی 
افراطی در اردن خبر داد و نوشت که هدف از این نشست ها، 
زمینه  سازی برای اجرای پروژه کودتای نظامی در عراق است.
به گزارش خبرگزاری فارس، وی نوشــت که کشورهای 
منطقه ای ، که پیش از این حامی داعش بوده اند، پس از شکست 
پروژه داعش، پروژه کودتای نظامی توســط بعثی ها را کلید 
زده اند و قدرت های فرامنطقه ای نیز در پشت این توطئه قرار 
دارند. وزیر کشــور اسبق عراق توضیح داد که برای این کار، 
بودجه ای نیز از ســوی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس 
اختصــاص یافته و حتی بخشــی از این بودجه هم از طریق 
گذرگاه »سن الذبیان« در غرب عراق و بندر »فاو« در جنوب 
عراق ، در اختیار بعثی ها و سلفی ها قرار داده شد. عاوه بر آن، 
هزاران دالر به شبه نظامیان کرد تحت فرمان آمریکا در نوار 

مرزی پرداخت شد. این شبه نظامیان اجازه دادند که عناصر 
داعش از غرب عراق وارد عراق شوند و قرار است که آنها بعدا 
در جزیره نینوا مستقر شــوند. الزبیدی، از رهبران »مجلس 

اعای اسامی عراق« است. 
تهدید علیه آمریکا

»محمد محیی« ســخنگوی گردان های حزب اهلل عراق، 
تاکید کرد، آمریکایی ها یا با پای خود از عراق بیرون می روند 

و یا به صورت افقی، از عراق خارج خواهند شد.
وی افزود، اگر آمریکا به لجبازی خود بر ماندن در عراق 
ادامه دهد، مقاومت قدرتمندتر خواهد شد. مقاومت بر روی 
»مصطفی کاظمی« نخســت وزیر فعلی، حساب باز نمی کند 
و وی حق ندارد حــق ملت عراق را مصادره کند و نیروهای 
آمریکایی را در عــراق نگه دارد. وی گفت: »آمریکا برای ما، 
دشمن و تروریست است، و برای انحال حشد الشعبی تاش 

می کند، اما در این امر شکست می خورد«.
محیی ادامه داد، آمریکا با باقی ماندن در عراق، می خواهد 
امنیت اسرائیل را تضمین، معامله قرن را اجرا و مسیرها میان 

ایران، سوریه و لبنان را قطع کند.

وی تأکید کرد، دلیل بحران ها در منطقه، غرور آمریکا و 
تاش واشنگتن برای تسلط بر جهان است؛ آمریکا باید بفهمد 

که احترام به خواست عراق ضروری است.
در خواست پیگرد یک شرکت فرانسوی

خانواده های قربانیان خون های آلوده وارداتی از ســوی 
شــرکت فرانسوی »سانوفی« در استان االنبار عراق، از دولت 

بغداد خواستند ، این شرکت را تحت پیگرد قضایی قرار دهد. 
این اقدام سانوفی، به کشته شدن ۲30 عراقی طی سال های 

دهه هشتاد منجر شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از قربانیان خون های 
آلوده، به نام »خلیل ابراهیم الدلیمی« از اهالی شهر فلوجه، به 
خبرنگاران گفت، بیمارستان های کودکان در شهرهای فلوجه 
و رمادی در سال 1۹8۶ شاهد مرگ ناگهانی ۹ بیمار هموفیلی 
بوده است، این بیماران به دلیل تزریق آمپول وارداتی شرکت 
ســانوفی، جان خود را از دست داده بودند. بعدا مشخص شد 
که این آمپول ها حاوی ویــروس ایدز بوده اند. مراجعه ما به 
دولــت وقت، بی فایده بوده اســت و هنوز نیز به حقوق خود 

دست نیافته ایم.
الدلیمی گفت: اســتفاده از این آمپول ها در استان های 
کربا، نجــف، بصره، بغداد و چندین اســتان دیگر، موجب 
کشــته شدن بیش از ۲30 شهروند عراقی، از جمله چندین 

کودک ،کارمند و کادر پزشکی، شده است.
دولت فرانســه نسبت به مردم ایران نیز اقدام مشابهی را 

انجام داده است.

روزنامه »رای الیوم« با طعنه به »ســعد حریری« که آیا برای 
بازگشت تو نیاز به ویرانی نیمی از بیروت را داشت، تلویحاً او را به 

دست داشتن در این واقعه متهم کرده است.
 رأی الیوم در ســرمقاله خود آورده است ، با نابودی نیمی از بیروت به 
خاطر انفجار بندری )14 مرداد( که تمام کارشناسان بر این باورند، در نتیجه 
یک اقدام تروریســتی بوده است و بعید نیست اسرائیل با تحریک آمریکا، 
آن را انجام داده باشد و نیز عدم اعام نتایج تحقیقات، حتی بعد از دو ماه 
و فروپاشــی اقتصاد و لیره، شک و تردیدهای ما بیشتر و بیشتر می شود و 
چیزی که بر این شک می افزاید شکست تمام تاش ها برای تشکیل دولت 
لبنان چه از ســوی »حســان دیاب« و چه »مصطفی ادیب« است. اکنون 
»سعد حریری«، نخست وزیر سابق لبنان بزرگواری کرده و شروطی را برای 

بازگشت به پست نخست وزیری مطرح کرده است.
»عبدالباری عطوان« سردبیر روزنامه مذکور، با جمات باال، انفجار بیروت 
و شکســت نخست وزیران پیشین را به بازگشِت مشروِط حریری به صحنه 
قدرت ربط می دهد. او پس از پر رنگ کردن احتمال مشارکت حریری در 
یک حمله تروریستی ، که نیمی از پایتخت لبنان را ویران کرده است، تاش 

می کند تا قرائن بیشتری را برای حرفش مطرح کند.
 نگارنده این مقاله، آن طور که ایســنا نقل کرده است، می نویسد که از 
جمله مهم ترین شرط های حریری، قبول شرط های صندوق بین المللی پول 
و اجرای بندهای طرح فرانســه است که »امانوئل ماکرون«، رئیس جمهور 
این کشــور، به عنوان تنها گزینه برای باز سازی بیروت آنها را مطرح کرده 
است. این شرط ها، جدید نیست، اما مسئله جدید این است که شرط های 
مذکور، این بار همراه با هشــدار نسبت به وقوع جنگ داخلی بود. حریری 
تهدیــدش به جنگ داخلی را ایــن گونه توجیه کرد که خیابان های لبنان 

شاهد گسترش ساح و مظاهر نظامی است.
نویســنده رای الیوم افزود: نمی دانیم واکنش فراکســیون مقاومت و 
هم پیمانانش به این شرط ها و لحن تهدیدآمیز حریری و نشان دادن خودش 
به عنوان تنها ناجی لبنان چه خواهد بود، اما آن چه می دانیم همزمانی این 
شــرط ها با مطرح شــدن میانجیگری آمریکا است که عما دامنه شرط ها 
را گســترش می دهد. آمریکا تاش می کند، از مذاکرات ترســیم مرزهای 
دریایی و زمینی لبنان و رژیم صهیونیســتی سوءاســتفاده کند. این نشان 
می دهد که طرفی برای بهره برداری از انعطاف پذیری برخی جریان ها درباره 
میانجیگری آمریکا و کشاندن لبنان به دامنه کشورهایی که به عادی  سازی 

روابط می پردازند، تاش می کند.
مســئله دیگر این اســت که حریری توان اجرایی ندارد؛ او زمانی که 
پشــتیبانی کامل آل ســعود را داشت، نتوانست بر مشــکات مالی لبنان 
فائق شــود، حاال که او حتی پشــتیبانی پیشین را از دست داده است، چه 
توان اجرایی خواهد داشــت؟ آن هم در کشــوری که تبدیل به یک کشور 

هزاردستان شده است.
روزنامــه لبنانی »الجمهوریه« نیز خبر داد کــه یک منبع نزدیک به 
 جنبش هــای» امل« و »حــزب اهلل« گفت:  »تا این لحظــه نمی دانیم که 
سعد حریری چه می خواهد، روز گذشته به همه حمله کرد و ]در عین حال[ 
همه را راضی کرد و ]بحث[ نامزدی مشروط را پیش کشید. نه می خواهیم 
عجله کنیم و نه در محل کشمکش قرار خواهیم گرفت، بلکه منتظر طرح 

او خواهیم ماند و با ارائه طرح تصمیم خواهیم گرفت.«
خبر گزاری فارس نیز از لبنان گزارش داد، انفجاری در انبار نفت کوره 
در بیروت روی داد و خودروهای آتش نشانی و اورژانس به محل وقوع حادثه 
اعزام شدند. تا عصر دیروز خبر رسید که متاسفانه حدأقل چهار تن در حادثه 

مذکور، جان خود را از دست داده اند.

طعنه سنگین رای الیوم به سعد حریری
آیا نصف بیروت باید نابود می شد

تا حریری برگردد؟

 رشــد تصاعدی تعــداد مبتالیان بــه ویروس 
»کووید 19« در جهان، همچنان ادامه دارد و بر اساس 
آخرین گزارش ها، شمار کل مبتالیان به کرونا در جهان، 

از مرز 37 میلیون نفر گذشت.
شــیوع ویروس کرونا در جهان با ســرعت ادامه دارد. 
موج دوم کرونا نیز در بســیاری از کشــورها شروع شده و 
آمار مبتایان و مرگ و میرها نیز به شــدت باال رفته است. 
برآوردهای آماری وبگاه »ورلد امتر« نشان می دهد، در عرض 
دو روز و نیــم، یک میلیون نفــر دیگر در جهان به ویروس 
کرونا مبتا شــده اند. شمار کل بیماران کرونایی هم از مرز 
37 میلیون نفر عبور کرده و تعداد فوتی ها نیز متاسفانه به 
یک میلیون و 74 هزار نفر رسیده است. در میان کشورهای 
آلــوده به این ویروس، آمریکا با حدود هفت میلیون و 8۹5 
هزار نفر، بیشترین شمار مبتایان در جهان را دارد. این کشور 
با حدود ۲18 هزار جان باخته، در رتبه نخســت کشورهای 
دارای بیشترین موارد فوتی ناشی از ویروس کرونا ، ایستاده 
است. بررســی های آماری نشان می دهد که آمریکا ۲1،۲8 
درصــد از کل مبتایان به این بیماری را در خود جای داده 
است. بعد از آن، هند با حدود 18،85 درصد از کل مبتایان 
جهــان، یعنی ۶ میلیون و ۹80 هزار نفر، در رتبه دوم قرار 
دارد. بعد از آنها، برزیل با پنج میلیون و 35 هزار مبتا، یعنی 
13،۶0 درصد کل بیماران، قرار دارد. یکی از نکات قابل توجه 
آمارهای روند شیوع ویروس کرونا، مدت زمان افزایش شمار 
مبتایان است. بر اساس بررسی های آماری، ویروس کرونا 
که قبا و طی یک بازه زمانی طوالنی مدت، 14 میلیون نفر 
را در جهان بیمار کرده بود، در یک بازه  ســه یا چهار روزه، 
یک میلیون نفر را گرفتار خود کرده اســت، تا شمار ابتای 

 اقامت طوالنی مدت پادشاه تایلند در آلمان، کاسه 
صبر دولت »آنگال مرکل« را لبریز کرده است، تا آنجا که 
وزیر خارجه آلمان به پادشاه تایلند هشدار داد، نمی تواند 

کشورش را از آلمان به صورت از راه دور اداره کند! 
 کشــور تایلند طی هفته های گذشــته شاهد اعتراضات 
گســترده مردمی با هدف اســتعفای نخســت وزیر و اصاح 
نظام پادشاهی بوده اســت و مردم معترض خواستار کاهش 
نقش »واجیرالونگ کورن«، پادشــاه، در کنترل امور هستند. 
در تایلند ســخن گفتن از اصاح نظام پادشــاهی، موضوعی 
حساسیت برانگیز است و منتقدان سلطنت با محاکمه و حبس 
طوالنی مدت مجازات می شــوند. این در حالی است که مردم 
به شــدت از پادشاه ۶8 ســاله تایلند که کشور را رها کرده و 
مدت هاســت خود را با ۲0 کنیز در هتلی در آلمان قرنطینه 

کرده است عصبانی هستند.
 اقــدام »واجیرالونگ کورن« در شــبکه های اجتماعی 

اعتراض بی سابقه آلمان به پادشاه تایلند؛ نمی توانی از برلین کشورت را اداره کنی

تایلند بســیار بحث برانگیز شده است، به طوری که در همان 
آغاز انتشــار این خبر بیش از یک میلیون توئیت با هشــتگ 
»چه احتیاجی به پادشــاه داریم؟« منتشر شد. پادشاه تایلند 
از بهمن ماه در انظار عمومی ظاهر نشده است و اکثر اوقاتش 

را در بایرن آلمان به سر می برد و تمام 
یک هتل لوکس را برای محل اقامتش 
اجاره کرده است. اقامت طوالنی پادشاه 
تایلند در آلمان، کاسه صبر دولت مرکل 
را نیز لبریز کرده است؛ »هایکو ماس«، 
وزیر خارجه آلمان، در این باره گفت: 
ما این را به صورت کاما واضح اعام 
کرده ایم که سیاست تایلند را نمی شود 
از داخل خاک آلمــان پیش برد و بر 
اگر  افزود:»  تایلند حکمرانی کرد.وی 
مهمان هایی باشند که از داخل خاک 
ما بخواهند بر اوضاع کشور خودشان رسیدگی کنند، ما جلوی 
ایــن رفتار را می گیریم.« این اظهارات از ســوی وزیر خارجه 
آلمان، یک هشدار بی سابقه به نارضایتی گسترده دولت برلین 

از پادشاه تایلند محسوب می شود.

در جریان قرنطینه کرونا، اوایل سال جاری میادی)اواسط 
دی گذشته( به»واجیرالونگ کورن« اجازه داده شد تا به آلمان 
برود و به این کشــور، آزادانه ورود و خروج داشــته باشد. این 
سفرها با بوئینگ 737 شخصی وی صورت می گیرد.در تابستان 
سال جاری میادی نیز وی یکی از معشوقه های قدیمی خود را 
که پیشتر در حبس بود، عفو کرد و در نهایت، با جت شخصی 
خودش به بایرن رفت، تا به این زن ملحق شود. »واجیرالونگ 
کورن« یک ویای کنار ساحلی در بایرن دارد، اما هتل لوکسی 
را نیز در آلپ اجاره کرده و تمام مدت در آنجا به سر می برد.

نارضایتی دولت آلمان به وضعیت اقامت پادشاه تایلند، در 
واکنش به سؤالی در پارلمان مشخص شد؛ یکی از اعضای حزب 
اپوزیسیون سبز از »هایکو ماس« پرسیده بود: چرا دولت برلین 
باید این رفتار به شدت غیرمعمول و غیرقانونی را از سوی یکی 
از مقام های خارجی در رســیدگی به اوضاع کشورش از خاک 

آلمان تحمل کند؟

آمریکا 3 هفته به سودان فرصت داد 
رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسد!

بزرگ ترین موشک بالستیک قاره پیمای جهان در کره شمالی رونمایی شد

جهانی از 37 میلیون نفر عبور کند.
رکورد زنی در اروپا

خبرگزاری رویترز از شیوع مجدد ویروس کرونا در قاره 
ســبز گزارش داد. تعداد ابتاهــای جدید به ویروس کرونا 
در کشــورهای اروپایی طی یک هفته گذشــته، به صورت 
پایداری در حال افزایش بوده و کانون این افزایش شــیوع، 
در کشورهایی نظیر انگلیس، روسیه، اسپانیا و فرانسه بوده 
است؛ کشورهایی که طی سه روز گذشته، بیش از 10 هزار 
مبتا در هر روز را اعام کرده اند.انگلیس روز پنجشنبه بیش 

از 17 هزار مورد جدید ابتا به کرونا را ثبت کرد، به گونه ای 
که بسیاری از مناطق شمالی انگلیس مجبور شدند تا قوانین 
ســختگیرانه تری را برای کنترل شیوع ویروس کرونا اعمال 
کنند. بر اساس این گزارش، مشکل دیگری که در انگلیس 
وجود دارد، نرخ باالی مرگ و میر مبتایان به کرونا است. در 
این کشور تقریبا هفت درصد مبتایان به ویروس کرونا جان 
خود را از دست می دهند، رقمی که بسیار باالتر از میانگین 
جهانی اســت. در حال حاضر نرخ مرگ و میر مبتایان به 
کرونــا در آمریکا، که باالترین تعداد کرونایی ها را در جهان 

دارد،  ۲.8 درصد است.
درخواست کمک مرکل از ارتش

در آلمان نیز موج دوم شــیوع کرونا شروع شده است. 
بر اســاس گزارش رسانه های آلمانی، صدر اعظم این کشور 
روز جمعه در نشســتی با شهرداران شهرهای بزرگ آلمان، 
اقداماتی را برای مهار کرونا در دستور کار خود قرار داد و از 
ارتش و انستیتو »رابرت کخ« آلمان خواست که برای مهار 
این بحران کمک کنند. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این 
نشست، شهرهای بزرگ باید دفاتری را تنظیم کنند تا آسان تر 
بتوانند مراعات قواعد بهداشتی را نظارت کنند. دولت و ایاالت 
همچنین در این باره که پلیس فدرال و منطقه ای بتواند از 
این اقدامات حمایت کند، مشاوره کردند.اقدامات حفاظتی 
در خانه های سالمندان، بیمارستان ها و مراکز معلوالن باید 
متناســب با میزان مبتایان باشد. دولت مرکل همچنین، 
اطمینان داد که هزینه های تست های سریع ساکنان، بیماران، 
بازدیدکنندگان و پرسنل را تأمین کند. بر اساس این گزارش، 
در صورتی که ظرف مدت 10 روز میزان مبتایان جدید با 
این اقدامات کم نشــود، محدودیت های بیشتری برای مهار 

این بیماری در دســتور کار قرار می گیرد.صدر اعظم آلمان 
در عین حال اعام کرد که اولویت اصلی دولت، این اســت 
که زندگی اقتصادی و عمومی مانند بهار تعطیل نشود.اخیراً 
شمار مبتایان جدید روزانه به کرونا در آلمان، مانند دیگر 
کشــورهای اروپایی، با افزایش چشمگیری مواجه شده و از 

مرز 4000 مبتای روزانه گذشته است.
لغو مناظره انتخاباتی در آمریکا

از آمریکا نیز خبر رسید که مناظره دوم انتخاباتی »دونالد 
ترامپ« و»جو بایدن«، به دلیل ابتای رئیس جمهور آمریکا به 
کرونا، لغو شده است. »وال استریت ژورنال« در این باره ، به 
نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که با تصمیم کمیسیون 
مناظــرات انتخاباتی آمریکا، مناظــره دوم بین نامزدهای 
انتخابات که قرار بود 15 اکتبر)۲4 آبان( برگزار شود، لغو شده 
است. پیش از این، کمیسیون دو حزبی مناظره های انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا گفته بود به دلیل ابتای ترامپ به 
ویروس »کووید 1۹«، مناظره دو طرف در روز 15 اکتبر )۲4 
مهرماه( به صورت مجازی برگزار خواهد شد.بر این اساس، 
گفته می شود تصمیم لغو مناظره مجازی ریاست جمهوری 
بعد از آن گرفته شــده که ترامپ با حضور در این مناظره 
مجازی مخالفت کرده است. به نوشته خبرگزاری »رویترز«، 
ستاد انتخاباتی ترامپ بامداد شنبه با صدور بیانیه ای، در باره 
لغو مناظره انتخاباتی ۲4 مهر گفت: »هیچ دلیل پزشــکی 
برای توقف مناظره 15 اکتبر در میامی وجود نداشــت، زیرا 
رئیس جمهور )ترامپ( تا آن زمان آماده و سالم می شد«. بر 
اساس گزارش رسانه های آمریکایی، حدود 37 مقام سیاسی 
کاخ ســفید و تعدادی از فرماندهان ارشد پنتاگون طی یک 

هفته گذشته، کرونا گرفته و به قرنطینه رفته اند.

 کره شمالی طی یک رژه نظامی گسترده  در 
تاریکی شــب، از بزرگ ترین موشک بالستیک 

قاره پیمای جهان رونمایی کرد.
در مراسم رژه نظامی شبانه، که به مناسبت هفتاد 
و پنجمین سالگرد تأســیس حزب حاکم »کارگران« 
در پیونگ یانــگ انجام گرفت، از بزرگترین موشــک 
بالســتیک قاره پیمای جهان رونمایی شد. این موشک، 
که احتماالً ســوخت مایع و ۲ مرحله ای دارد، قادر به 

حمل کاهک های هسته ای MIRV است.
رؤسای ستاد مشترک ارتش کره جنوبی دیروز طی 

بیانیه ای کوتاه، اعام کردند که ظاهراً کره شــمالی رژه 
نظامی گسترده ای را حدودا سه بامداد در »پیونگ یانگ« 

برگزار کرده است.
در بیانیــه ســتاد مشــترک ارتش کــره جنوبی 
آمده اســت، نشانه هایی مبنی بر بســیج تعداد زیادی 
 تجهیزات و پرســنل در میدان »کیم ایل سونگ« شهر 

پیونگ یانگ وجود دارد. 
بــه گزارش فارس، »کیم جونــگ اون«، رهبر کره 
شمالی، نیز در این مراسم بر »تداوم تقویت توان نظامی 
و بازدارندگــی« این کشــور ،از جمله در برابر تهدیدات 

فزاینده هسته ای، تأکید کرد. 
کیم از ارتش به خاطر »کمک 
به جبران خسارات طوفان اخیر« در 
این کشور و همچنین، »تاش های 
انجام شده برای جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا« قدردانی کرده است. 
او ســپس گفت ، امید دارد پس از 
اتمام بحران شیوع جهانی ویروس 
 کرونا، بــار دیگر دو کــره متحد 

شوند. 


