
دمشق: زرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی
کشورهای منطقه را تهدید می کند

نماینده دائم ســوریه در ســازمان ملل در باره 
زرادخانه رژیم صهیونیســتی هشدار داد و خواستار 
اعمال فشار به این رژیم برای نظارت بر فعالیت های 

هسته ای آن شد.
»بشار جعفری« خواستار اعمال فشار به رژیم صهیونیستی 
برای بازرسی و نظارت بر برنامه و فعالیت های هسته ای این 
رژیم شــد. به گزارش فارس، جعفری در نشســت عمومی 
ســازمان ملل گفــت: »زرادخانه هســته ای، شــیمیایی و 

بیوشیمیایی رژیم صهیونیستی، بزرگترین تهدید برای صلح و 
امنیت در منطقه خاورمیانه است و همچنان یک چالش بزرگ 
برای سازمان منع اشاعه تسلیحات شیمیایی به شمار می رود.
 جعفری گفت: »ســوریه بار دیگر از کشــورهای عضو 
سازمان ملل می خواهد برای عاری شدن منطقه خاورمیانه از 
تسلیحات کشتار جمعی و فشار به رژیم صهیونیستی برای 
تن دادن به نظارت بر همه تأسیسات و فعالیت های هسته ای 

از سوی آژانس بین المللی اتمی تالش کنند«.

  آل خلیفه به خاطر هراس از مردم بحرین 
معاهده صلح با اسرائیل را امضاء نمی کند

آل خلیفه که از اعتراضات داخلی و جهان اسالم 
در ارتباط با عادی  سازی روابط با رژیم صهیونیستی، 
دچار ترس شده است، به تل آویو اعالم کرد که به جای 
توافق صلح، بیانیه مشترک را با اسرائیل امضاء می کند.

رسانه های رژیم صهیونیســتی اعالم کردند که بحرین 
از تل آویو خواســت ، به جای امضای توافق صلح، فقط بیانیه 
مشــترک را امضا کنند. به گــزارش خبرگزاری مهر، به این 
ترتیب، رژیم صهیونیستی و بحرین امروز فقط بیانیه مشترک را 

میان خود امضا خواهند کرد و این به معنای یک معاهده کامل 
نخواهد بود! کارشناســان با اشاره به این تغییر موضع دولت 
منامه، می گویند که آل خلیفه به خاطر هراس از مخالفت های 
داخلی و خارجی ، با مشــکل مواجه شده است و آینده رژیم 
خود را در خطــر می بیند. عالوه بر آن، در آمریکا نیز به نظر 
می رسد »دونالد ترامپ« رئیس جمهور این کشور، در انتخابات 
روز 13 آبان پیروز نخواهد شد و این مسئله، هراس آل خلیفه 

و دیگر متحدان ترامپ را دو چندان کرده است.
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پیروزی مقاومت یمن در مبادله اسرا

 صنعا: هزاران اسیر دیگر 
در اختیار داریم

وب سایت عبری زبان »تیکون عوام«: 
انفجار بندر بیروت کار اسرائیل بود

شبکه تلویزیونی »ســی بی اس نیوز« ضمن اعتراف به شخصیت 
بی پروا و دیکتاتور ولیعهد ســعودی و شکست وی در تقویت اقتصاد 
کشورش، تاکید کرد، »محمد بن سلمان« دیکتاتوری است که ارتباطی 

با اصالحات سیاسی ندارد.
ســی بی اس نیوز طی برنامه ای، دیکتاتور بودن بن ســلمان و آگاهی وی 
از قتل »جمال خاشــقجی« روزنامه نگار منتقد ســعودی و همچنین ادعاها و 
تالش های ناموفق بن ســلمان درخصوص تنوع بخشــی به اقتصاد عربستان 
را فاش کرد. یک قســمت از این برنامه، به کتاب »خون و نفت « )محمد بن 
ســلمان و تالشش برای خنثی کردن واکنش ها به قتل خاشقجی( می پردازد. 
نویسنده کتاب خون و نفت اعالم کرد که بن سلمان از واکنش ملت های جهان 
 به ترور روزنامه نگار سعودی، شوکه شده است و او اکنون نزد جهانیان به قاتل 

روزنامه نگار سعودی شهرت دارد.
»بردلی هوپ« یکی از نویسندگان کتاب نفت و خون در این برنامه گفت که 
برخی از رسانه های غربی بن سلمان را به عنوان مردی اصالح طلب می دانند اما 
در واقعیت وی به اصالحات سیاسی کشور حساسیت دارد و هرگز نمی داند که 
اصالحات سیاسی چیست. همچنین ولیعهد سعودی با وجود ادعاهایش درباره 

جامعه لیبرال از نظر سیاسی نیز لیبرال نیست.
»جاستین شیک«، دیگر نویسنده کتاب مذکور، نیز در راستای آینده توسعه 
اقتصادی در عربســتان تاکید کرد که این کشور اگر امروز بر توسعه اقتصادی 
تمرکز نکند، با توجه به وابســتگی بــه درآمدهای نفتی، آینده خوبی نخواهد 
داشــت. شیک تصریح کرد که تصور آینده ای برای ریاض که منبع درآمد، آب 

شیرین و زمین زراعی کافی نداشته باشد، دشوار است. 
این نویسنده خاطر نشان کرد که بن سلمان در راستای تنوع بخشی اقتصاد 
کشورش صحبت کرد، اما عمال کاری انجام نداد و سرمایه گذاری عظیم عربستان 

در شرکت های فناوری خارجی منفعتی برای این کشور نداشت.
جاستین شیک و بردلی هوپ خاطرنشان کردند که به دلیل کارنامه سیاه 
عربســتان و برخی از کشــورهای حاشــیه خلیج فارس در راستای استفاده از 
برنامه های جاسوسی علیه مخالفان و منتقدان دولت، امنیت عربستان همواره 

نگران کننده است. 
این دو نویســنده بن سلمان را در بســیاری از موارد یک انسان بی پروا و 
سرکش توصیف می کنند و عشق و عالقه ولیعهد سعودی به بازی های ویدیویی 

و تماشای فیلم را خنده دار و مضحک می دانند.

روزنامه آمریکایی »کلرادو دیلی« در گزارشــی با 
اشاره به نقش مرگبار واشنگتن در ویرانی منطقه غرب 
آسیا نوشــت، اگر جهان، جهانی عادالنه بود رهبران 

آمریکا باید محاکمه می شدند.
 ارتــکاب جنایات مکرر توســط مقامــات آمریکایی در 
کشورهای دیگر، به ویژه منطقه غرب آسیا، زمینه ساز اعتراضات 
داخلی در این کشــور شده اســت. بر اساس آمارهای رسمی، 
کشتار مردم منطقه غرب آسیا از اوایل دهه 1990 تا کنون ، به 
دســتور مستقیم مقامات آمریکایی، به میلیون ها نفر می رسد. 
بخش اعظم این قتل عام ها متوجه غیر نظامیان در افغانستان، 
پاکستان، عراق، سوریه و سایر کشورهاش شده است. میلیون ها 

نفر نیز در این میان، مجروح و آواره شده اند.
 در هر حال، اکنون کار به جایی رســیده اســت که خود 
رسانه های آمریکایی نیز به این جنایت ها اعتراف می کنند. در 
همین راستا ، روزنامه »کلرادو دیلی« طی گزارشی تحت عنوان 
»نقش مرگبار آمریکا در ویرانی خاورمیانه« نوشــت: سیاست 
خارجی جنایتکارانه آمریکا در خالل 30 ســال گذشته که از 
حمایت شدید اسرائیل برخوردار بوده، به ویرانی عراق، سوریه، 

لیبی و یمن منتهی شده است. 
اقدامات آمریکا، رنج های بسیاری را بر مردم این کشور ها 
تحمیــل کرده و جان های زیادی را گرفته اســت. از ســوی 

دیگــر، آمریکا در سیاســت خارجی خود 
از تحریم های اقتصادی و مداخله در امور 
سیاسی ســایر کشــور ها نیز غافل نبوده 
اســت و همین مسئله به تحمیل رنج های 
فراوان علیه ایران، ســومالی و ســودان و 
 بسیاری از دیگر کشور های جهان منتهی 
شــده اســت. کلــرادو دیلــی می افزاید: 
حمایت هــای آمریــکا از اســرائیل باعث 
شده است که اسرائیلی ها جنایات جنگی 
هولناکــی را مرتکــب شــوند و حقــوق 
فلســطینی ها را در غــزه و کرانه باختری 

نقض کرده و علیه لبنان نیز اقدام کند.
 به گزارش باشــگاه خبرنگاران، این روزنامه آمریکایی در 
ادامه نوشــت: متاسفانه، هرج و مرجی که آمریکا و شماری از 
همپیمانانش به وجود آورده اند، هنوز هم ادامه دارد.سیاست های 
نادرست آمریکا نقش مهمی در آواره شدن میلیون ها نفر از مردم 
منطقه ایفا کرده است و جمعیت میلیونی را به سوی کشور های 
همسایه و کشور های اروپایی روانه کرده است. اگر جهان، جهانی 
منطقی و عادالنه بود، بسیاری از رهبران سیاسی و نظامی آمریکا 
باید به علت ارتکاب جنایات جنگی و وضع تحریم های غیرقانونی 
علیه سایر کشور ها محاکمه می شدند. رهبران سیاسی آمریکا 

و رســانه های دست نشــانده آنها اکنون اذعان دارند که حمله 
غیرقانونی واشــنگتن به عراق یک اقدام اشتباه بوده است که 
تریلیون ها دالر هزینه را بر کاخ ســفید تحمیل نموده اســت. 
رســانه های آمریکایی هیچ گاه به این مطلب که جرج دبلیو. 
بوش، رئیس جمهور اسبق آمریکا، و مقامات دولت او جنایتکار 

جنگی هستند، اشاره ای نداشته اند.
این روزنامه آمریکایی در ادامه به سیاســت های خصمانه 
آمریکا علیه ایران اشاره کرد و نوشت: سیاست خارجی آمریکا 
کــه مدت های طوالنی اســت تحت تاثیر بنیامیــن نتانیاهو، 

نخست وزیر اسرائیل، و البی اسرائیل قرار دارد همچنان ایران 
را در کانون توجه خود قرار داده است. بسیاری از سیاستمداران 
آمریکایــی همچنان می گویند که ایران به طور فعال به دنبال 
دستیابی به سالح هسته ای است. این در حالی است که شواهد 
بسیاری وجود دارد که عکس این گفته سیاستمداران آمریکایی 

را اثبات می کند.
وعده ترامپ به ترک کشور

کمتر از 20 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
نیز دو کاندیدا به شدت در سخنرانی ها و مصاحبه های خود، از 
خجالت یکدیگر درمی آیند. در جدیدترین مورد »دونالد ترامپ« 
طــی یک تجمع انتخاباتی در جورجیا با طنز و کنایه گفت در 
صورتــی که در مقابل نامزدی مثل »جــو بایدن« رقابت های 
انتخاباتی را واگذار کند، دیگر جایی برای او در آمریکا نخواهد 
بود.بــه گزارش وبــگاه خبری»هیــل«، رئیس جمهور آمریکا 
گفــت: رقابت در مقابل بدترین نامزد در تاریخ سیاســت های 
ریاست جمهوری مرا تحت فشار قرار می دهد. می توانید تصور 
کنید من ببازم؟ چه باید بکنم؟ باید بگویم به بدترین نامزد تاریخ 
سیاست باختم. حس خوبی نخواهم داشت. شاید مجبور شوم 
کشور را ترک کنم، نمی دانم.او در سخنرانی خود به طور مداوم 
 بایدن را مورد تمسخر قرار داد و باخت در مقابل او را خجالت آور 
توصیــف کرد.همــه این هــا در حالی اســت کــه ترامپ در 
نظرســنجی های انتخاباتی در فاصله کمتر از سه هفته مانده 
تا انتخابات آمریکا از بایدن عقب اســت و ستاد انتخاباتی وی 
13۵ میلیون دالر کمتــر از نامزد حزب دموکرات درآمدزایی 
کرده است.پیشــتر یک منبع به پایگاه خبری صهیونیســتی 
»آکسیوس« گفت که ستاد انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا خود 
را برای شکســت در رقابت با نامزد دموکرات ها آماده می کند.

این پایگاه خبری در گزارش روز جمعه خود نوشــت که 3 نفر 
از مشاوران ارشد ترامپ اخیرا با » بیل استیپین« رئیس ستاد 
انتخاباتی ترامپ دیدار داشته و به وی گفتند که آنها معتقدند 

در انتخابات بازنده خواهند بود. 
از ســوی دیگر در فاصله کمتر از ســه هفته به انتخابات 
آمریــکا، 14 میلیــون نفــر رأی داده اند.این آمــار که آرای 
غیرحضــوری )مثل انتخابات به روش پســتی( و حضوری را 
شامل می شود، برابر با حدود 10درصد مشارکت کل در سال 
201۶ است.در برخی ایالت ها درصد بیشتری رای داده اند، به 
طور مثال در ورمونت 9۵ هزار و ۸۸۵ نفر که حدوداً معادل سی 
درصد مشــارکت کلی رای دهندگان این ایالت در سال 201۶ 

است، در انتخابات شرکت کرده اند.

وب ســایت عبری زبان »تیکون عوام«، که قبــال نام عامل ترور 
فرمانده شهید حزب اهلل را فاش کرده بود، این بار دست داشتن رژیم 

صهیونیستی در انفجار اخیر بندر بیروت را بر مال کرد.
وبســایت عبری زبان »تیکون عوالم« شــهریورماه امسال پس از گذشت 
 12 ســال از ترور شهید »عماد مغنیه« فرمانده حزب اهلل لبنان در سوریه، نام 
سر دسته عملیات این ترور را فاش کرد. حاال »ریچادر سیلور اشتاین« روزنامه نگار 
آمریکایی و صاحب این وب ســایت طی گفت وگو با شــبکه »المیادین« اظهار 
داشت: »یک مسئول اســرائیلی اطالعاتی را برای یکی از همکاران من درباره 

نقش اسرائیل درانفجار بندر بیروت فاش کرده است.«
به گزارش فارس، سیلور اشتاین ادامه داد، این منبع گفته است که انفجار 
بندر بیروت تنها بخشی از سلسله حمالت اسرائیل به لبنان بود. به گفته وی ، 
مقامات تل آویو مسئولیت این انفجار را بر عهده نمی گیرند، زیرا تمام جهان و 
جامعه بین المللی، اسرائیل را به ارتکاب جنایات ضد بشری متهم خواهند کرد.
اشــتاین همچنین درباره همــکاری امنیتی میان رژیم صهیونیســتی و 
کشورهای حاشــیه خلیج فارس هم گفت، کارشناسان صهیونیست به شکلی 
مخفیانه به کشورهای حاشیه خلیج فارس سفر کرده و بر روی نصب و نگهداری 
از فن آوری های اســرائیلی کار می کنند، موضوعی که به مقامات اماراتی اجازه 

می دهد بر روی کشورها و طرف های مخالف کنترل داشته باشند.
صاحب وب سایت عبری زبان قبال هم گفته بود که »نعوم ایزر« رئیس بخش 
عملیات موساد ، عملیات ترور مغنیه را بر عهده داشته و این ترور با هماهنگی 
»سیا« انجام شــده است. موساد و سیا پیش تر نیز در چندین زمینه از جمله 

»ترور دانشمندان ایرانی در پرونده هسته ای این کشور« همکاری کرده اند.
دیدار مقام آمریکایی با سعد حریری

»دیوید شــنکر« معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک که هفته 
گذشته به لبنان سفر کرده بود، دیروز با »سعد حریری« رئیس جریان المستقبل، 
دیدار کرد. حریری برای نخست وزیری دوباره در لبنان نامزد شده است. دیدار 
مذکور در پشت درهای بسته انجام شده است. در این دیدار که »دوروتی شیا« 
ســفیر آمریکا در لبنان، نیز حضور داشت، آخرین تحوالت داخلی و منطقه ای 
به ویژه نشســت هفته گذشته میان تیم لبنانی و صهیونیستی با میانجی   گری 
آمریــکا برای حل اختالفات مرزی و نیز روابط دوجانبه مورد بحث و بررســی 
قرار گرفت. یک پرســش این است که حریری که هنوز نخست وزیر نشده، چه 
حرف هایی با شنکر زده است؟ ما از جزئیات بی خبریم اما نقطه مشترک این ها 

در مخالفت با جریان مقاومت لبنان برای ما مشهود است.

نخســت وزیر تایلند پس از آن که ده ها هزار معترض ضددولتی از 
دستور ممنوعیت 30 روزه تظاهرات سرپیچی کردند، از عدم استعفای 
خود خبر داد. پلیس این کشور معترضان را با آب پُرفشار حاوی مواد 

شیمیایی، متفرق کرد.
ده هــا هزار معترض تایلندی در دور جدید اعتراضات، به خیابان ها آمدند. 
در واکنش به این اعتراضات گســترده، »پرایوت چان-اوچا«، نخست وزیر این 
کشور، بعد از نشست اضطراری کابینه، به خبرنگاران گفت ، قانون علیه کسانی 
استفاده خواهد شد که در تجمعات سیاسی، منع تظاهرات را نقض کردند. وی 
اظهار داشت: »من استعفا نمی دهم. دولت باید از فرمان اضطراری استفاده کند. 
ما باید ادامه دهیم، زیرا شرایط خشونت آمیز شده است ... این فرمان برای مدت 

30 روز، یا کمتر )در صورت آرام شدن اوضاع(، اجرا می شود.« 
به گزارش ایســنا، معترضان روز جمعه با نادیده گرفتن ممنوعیت دولت 
دربــاره تجمعات برای دومیــن روز در »بانکوک«، پایتخت تایلند، به مقابله با 
پلیس  پرداختند. پلیس تالش داشت با آب پرفشار حاوی مواد شیمیایی آن ها  

را متفرق کند. معترضان نیز مقابل آب، از چتر استفاده کردند. 
پادشاه تایلند، که خود نیز مورد اعتراض تظاهرکنندگان است، طی ماه های 
گذشــته در آلمان به سر می برده است او طی سخنانی که از طریق تلویزیون 
دولتی تایلند پخش شد، گفت: »تایلند به مردمی نیاز دارد که عاشق این کشور 

و عاشق پادشاهی باشند!«  

گسترش تظاهرات ضددولتی در تایلند
نخست وزیر: استعفا نمی دهم

اعتراف تلویزیون آمریکایی سی بی اس نیوز
به وضعیت سیاسی فالکت بار محمد بن سلمان

دستگاه قضایی فرانسه رئیس جمهور اسبق این کشور را به اتهام 
دریافت مبالغی از »معمر قذافی« برای تأمین مالی کارزار انتخاباتی خود، 

تحت تعقیب قضایی قرار داد.
دادستانی ویژه جرائم مالی فرانسه، »نیکوال سارکوزی« را به اتهام دریافت 
مبالغی از دیکتاتور ســابق لیبی، برای تأمیــن مالی کارزار انتخاباتی اش تحت 
تعقیب قرار داد. در قانون فرانســه برای این جرم، یک سال حبس و جریمه ای 

معادل 3۷۵0 یورو به عنوان مجازات تعیین شده است.
رئیس جمهور اســبق فرانســه پیش از این اعتراض کرده بود که قبال در 
سال 2013 به این اتهام، محاکمه شده است. در بهار سال 2014 مجموعه ای 
از فاکتورهای تقلبی با هدف جعل هزینه های مربوط به تجمع های ســارکوزی 

فاش شده بود. 
گفتنی است، سارکوزی علیرغم دریافت کمک های بی دریغ قذافی، دستور 

بمباران مواضع ارتش قذافی را در سال 2011 صادر کرده بود. 

مسئول رسیدگی به امور اسرا و آزادگان فلسطینی از محاکمه ۲۶۵0 
اسیر فلسطینی و محکوم شدن ۵۴۴ اسیر به حبس ابد در زندان های 

رژیم صهیونیستی خبر داد.
»عبدالناصر فروانه« اعالم کرد، بر اســاس جدیدتریــن آمار از اداره امور 
زندان های رژیم صهیونیستی، برای 2۶۵0 اسیر فلسطینی احکام مختلف صادر 
شده و ۵44 نفر آنها به حبس ابد محکوم شده اند. بر اساس گزارش خبرگزاری 
»ســما«، وی افزود، در بین اســرایی که برای آنها حکم صادر شده است، ۵9 
 کودک نیز وجود دارند، که ۵۵ نفر آنها 1۶ تا 1۸ ساله و 4 نفر نیز 14 تا 1۶ ساله 

هستند.
فروانه تصریح کرد، برای 1۵01 نفر از اســرا حبس باالی 10 ســال، برای 
1۷3 نفر حبس 10 تا 1۵ ســال، برای 290 نفر حبس 1۵ تا 20 ســال، برای 
494 نفر حبس بیش از 20 ســال و کمتر از حبس ابد و برای باقی آنها یعنی 

۵44 نفر یک یا چند بار حبس ابد صادر شده است. 
وی ادامه داد، 1149 اسیر هم هستند که به حبس کمتر از 10 سال محکوم 
شده اند، ۷92 اسیر حبس 3 ماهه یا کمتر از ۵ سال دارند و 3۵۷ اسیر به حبس 
۵ تا 10 ساله محکوم شــده اند. تعدادی اسرای فلسطینی در زندان های رژیم 
صهیونیســتی 4400 اسیر است که در میان آنها 3۸ اسیر زن، 1۵۵ کودک و 

3۵0 نفر بازداشت موقت وجود دارند.
بزرگترین عملیات مصادره اراضی 

از ســوی دیگر، »قاســم عواد«، مدیرکل بررســی قانون شکنی های رژیم 
صهیونیســتی، از آغــاز بزرگترین عملیــات مصادره اراضی فلســطینی در 
»االغوار«)کرانه غربی( خبر داد. او گفت:» مسئوالن رژیم صهیونیستی وسیع ترین 
عملیات مصادره اراضی فلسطینی در منطقه االغوار را آغاز کردند. این مسئوالن 
دســتور اعالم 11 هزار دونوم )هر دونوم هزار متر مربع است( از اراضی منطقه 
االغــوار و اریحا را به بهانه حفظ منابع طبیعــی صادر کرده اند. این بزرگترین 
عملیات مصادره اراضی فلسطین در بیش از 20 سال گذشته است.« مساحت 
االغوار به 1.۶ میلیون دونوم می رسد که 13 هزار شهرک نشین صهیونیست در 
3۸ شــهرک و ۶۵ هزار فلسطینی در 34 متجمع ساکن هستند. این درحالی 
است که امارات توافق عادی  سازی روابط با رژیم صهیونیستی را امضا می کرد 
مدعی بود این توافق موجب تعلیق الحاق اراضی فلسطینی می شود، اما اقدامات 

اخیر این رژیم در اراضی فلسطینی مغایر با این ادعاست.

تعقیب قضایی سارکوزی به اتهام 
دریافت کمک های مالی از معمر قذافی

صدور حکم فله ای برای فلسطینیان در بند
544 فلسطینی به حبس ابد محکوم شدند!

طبق نتایج جدیدترین بررســی ها ، کمتر از 1۵ 
درصد آمریکایی ها به دموکراســی آمریکایی ایمان 
دارند و سه چهارم معقتدند که کشورشان وارد مسیر 

اشتباهی شده است. 
مردم آمریکا شدیدا نسبت به کارآمدی دموکراسی در 
کشورشان دچار تردید شده اند. نظرسنجی های انجام شده 
طی روزها و هفته های گذشته به وضوح این واقعیت را نشان 
می دهد. در همین راستا ، طبق جدیدترین نتایج نظرسنجی 
»آسوشیتدپرس« و مرکز تحقیقات امور عمومی »نورک«، 
تنها کمتر از یک ششم )1۵ درصد( از رأی دهندگان آمریکایی 
معتقدند که دموکراســی آمریکا ،عملکرد بسیار خوبی دارد 
و اکثــر آنهــا بر این باور ند که جامعــه آمریکا درخصوص 

ارزش های کلیدی، دچار تفرقه و اختالف شده است.

بنا بر گزارش شبکه روسی »راشاتودی«، این نظرسنجی 
همچنین نشان داد که تقریباً سه چهارم رأی دهندگان ثبت 
شــده آمریکایی معتقدند که کشور آنها در مسیر اشتباهی 
گام برداشته است. نظرسنجی آسوشیتدپرس و مرکز نورک 
بر اساس گفت وگو با یکهزار و 121 فرد بزرگسال آمریکایی 
واجد شــرایط رأی دادن از تمامی ایاالت آمریکا و منطقه 
کلمبیا بوده است. به گزارش فارس اکثریت قریب به اتفاق 
رأی دهندگان، ۸۵ درصد، تصریح کردند که جامعه آمریکا 
درخصوص اکثر ارزش های مهم »به شــدت دچار اختالف 
و تفرقه« اســت و تنها یک سوم آنها انتظار داشتند که در 
روزهای آینده اوضاع تاحدودی بهتر شــود.این نظرسنجی 
همچنین نشــان داد که تنها 1۵ درصد از شرکت کنندگان 
در نظرســنجی معتقد بودند که دموکراسی آمریکا به طرز 

»فوق العاده ای یا بســیار خوب« است و 49 درصد اعتراف 
کردند که عملکرد دموکراســی یا خیلی خوب نیســت یا 
اینکه اصال خوب نیست.طبق این بررسی ها، حامیان »دونالد 
ترامپ« بیش از طرفــداران »جو بایدن« به عملکرد خوب 
دموکراسی آمریکا اعتقاد داشتند.این نظرسنجی نشان داد که 
۷۶ درصد از طرفداران ترامپ معتقد بودند که پیروزی بایدن 
در انتخابات ســوم نوامبر 2020 )13 آبان( اختالفات فعلی 
را بدتــر خواهد کرد و 91 درصد از طرفداران بایدن چنین 
نظری را درباره پیروزی ترامپ داشــتند.طبق این گزارش، 
هیچ یــک از دو نامزد دموکــرات و جمهوری خواه انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا نتوانستند نظر اکثریت رأی دهندگان 
را در زمینه توانمندی اشان در متحد کردن کشور آمریکا یا 

تقویت اصول دموکراتیک جلب کنند.

بر اساس آخرین نظرسنجی:

85 در صد مردم آمریکا دموکراسی در این کشور را خیالی می دانند

شیوع ویروس کرونا در جهان با سرعت هر چه تمام 
همچنان ادامه دارد و بر اساس آخرین داده های وبگاه 
»ورلد امتر« تعداد مبتالیان به این ویروس، از مرز ۴0 
میلیون نفرفرا تر رفته و شــمار فوتی ها نیز به بیش از 
یک میلیون و 110 هزار نفر رســیده است. کشورهاي 
آمریکا، هند و برزیل همچنان در صدر بیشترین تعداد 

مبتالیان قرار دارند.
در اروپا اکثر کشورهای این قاره محدودیت های کرونایی 
را دوباره وضع کرده اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از برلین، 
»آنگال مرکل« صدراعظم آلمان، روز شــنبه به طور جدی از 
شهروندانش خواست روابط اجتماعی خود را تا حداکثر ممکن 
کاهش دهند و همچنین آنها را تشویق کرد در خانه های خود 
بمانند. مرکل در حالی این سخنان را بیان کرد که شیوع کرونا 
در آلمان افزایش قابل توجهی پیدا کرده اســت. صدراعظم 
آلمان گفت: »از هر ســفر یا شــرکت در مراسمی که واقعا 
ضروری نیست بپرهیزید. لطفا در صورت امکان در خانه ها و 

محل اقامت خود  بمانید«. براساس آمار رسمی که روز شنبه 
منتشر شــد ، در آلمان ، طی روز جمعه ، ۷۸30 مورد ابتال به 
کرونا ثبت شده اســت. این آمار از آغاز شیوع کووید 19 در 
این کشــور  ، بی سابقه بوده است. شمار قربانیان کرونا نیز در 

این کشور 9۷۶۷ نفر است.
ابتالی وزیر خارجه اتریش به کرونا

با تشدید شیوع کرونا در کشورهای اروپایی، منابع خبری 
از مثبت شدن تست کرونای» شالنبرگ« وزیر خارجه اتریش، 
خبر دادند. بنا بر گزارش خبرگزاری اســپوتنیک، سخنگوی 
وزارت خارجه اتریش دیروز اعالم کرد علیرغم آنکه تســت 
کرونای شــالنبرگ مثبت اعالم شده، اما هنوز هیچ عالئمی 
را در این خصوص بروز نداده اســت و در قرنطینه خانگی به 
سرمی برد.طبق این گزارش، وزیر خارجه اتریش روز چهارشنبه 
هفته گذشته در نشست شورای وزرا و جلسه عمومی شورای 
ملی حضور یافته است که البته ظاهراً در این جلسات از ماسک 
استفاده کرده بود.رسانه های محلی گزراش کرده اند که تمامی 

اعضای دولت به واسطه ارتباط با شالنبرگ مورد آزمایش قرار 
خواهند گرفت.ابتالی وزیر خارجه اتریش به کرونا در شرایطی 
صورت گرفته است که گزارش ها در هفته ها و روزهای اخیر 
حکایت از تســریع شیوع کرونا در کشــورهای اروپایی دارد.

سازمان جهانی بهداشت روز دوشنبه هفته گذشته اعالم کرد 
که کشــورهای اروپایی طی هفته گذشته بیش از ۷00 هزار 
مورد جدید ابتال به ویروس کرونا را ثبت کرده اند که باالترین 

آمار از زمان آغاز همه گیری کرونا به شمار می آید.
نرخ باالی فوتی های سیاه پوست در آمریکا

در آمریکا مرکز پیشــگیری و کنتــرل بیماری های این 
کشــور اعالم کرد کــه نرخ مرگ ومیر میــان التین تبارها و 
سیاه پوســتان آمریکایی مبتال به کرونا در این کشور باالتر از 
نسبت جمعیت آنهاست. بر اساس تحلیل مرکز پیشگیری و 
کنترل بیماری های آمریکا بیش از 114 هزار آمریکایی بین 
ماه های می تا آگوست)اردیبهشــت تا مرداد( به دلیل ابتال به 
ویروس کرونا جان خود را از دست داده اند که 24 درصد آنها 

را التین تبارها تشکیل می دهند این در حالی است که التین 
تبارها 1۸ درصد از جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند.از سوی 
دیگر در حالی که سیاه پوستان تنها 12.۵ درصد از جمعیت 
آمریکا را تشــکیل می دهند اما تقریبا 19 درصد از قربانیان 
کرونا طی بازه چهار ماه مذکور سیاه پوست بودند. رئیس جمهور 
آمریکا نیز در تجمع انتخاباتی خود در ایالت فلوریدا بار دیگر 
در اظهار نظری ثابت نشده مدعی شد که حتی بدون واکسن 
هم همه گیری کرونا در حال پایان یافتن است. »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا بامداد روز شنبه )به وقت تهران( مدعی 
شد که دولت وی بسیار خوب همه گیری کرونا را مدیریت کرده 
و تعداد مبتالیان به کرونا در این کشور بر خالف اروپا در حال 
کاهش است.وی که در تجمع انتخاباتی خود در شهر »اوکاال« 
در ایالت فلوریدا صحبت می کرد، با ذکر ادعایی اثبات نشده 
گفت: »حتی بدون واکسن هم، همه گیری کرونا در حال پایان 
یافتن است«.ترامپ گفت که فردا رسانه ها این جمله وی را به 
عنوان تیتر خود انتخاب می کنند چون رسانه ها دیوانه هستند.

رئیس جمهوری قرقیزســتان در پی ناآرامی های پس از انتخابات 
پارلمانی، از مقام خود کناره گیری کرد.

ناآرامی های قرقیزســتان پس از برگزاری انتخابات پارلمانی)13 مهر( آغاز 
شد. این اعتراضات خیلی سریع باال گرفت، به طوری که طی 24 ساعت پارلمان 

این کشور محاصره و نتایج انتخابات، باطل اعالم شد. 
حاال با ادامه اعتراضات، »سورونبای جینبکوف« رئیس جمهور قرقیزستان، 
پس از نخست وزیر و دولت، استعفا داد.او در بیانیه ای، با اشاره به ادامه  تنش های 
سیاسی ، تأکید کرد که حفظ تمامیت کشور و اتحاد مردم و آرامش جامعه برای 
او باالترین اولویت است. وی همچنین، از طرف های منازعه سیاسی خواست که 

به اقدامات تحریک آمیز پایان بدهند.

حزب کارگر چپ میانه به رهبری نخست وزیر نیوزیلند، پیروز قاطع 
انتخابات سراسری این کشور شد و بدین ترتیب، او در این پست می ماند.

»جاســیندا آردرن« و حزبش از سوی رأی دهندگان جایزه واکنش قاطع 
او و دولتــش به پاندمی »کوویــد-19« دریافت کرد. او که یکی از موفق ترین 
مدیریت ها را در کنترل این ویروس مهلک داشته است، در رقابت های پارلمانی، 

پیروزی قاطع را به دست آورد.
پیروزیِ آردرن 40 ساله و حزبش، بدین معناست که آردرن می تواند اولین 
دولت تک حزبی طی چندین دهه گذشــته را تشکیل داده و وعده هایی را به 
ســرانجام برساند که در دور اول نخست وزیری داده بود، اما در دوران شراکت 

قدرت با حزب ناسیونالیست نتوانست این وعده ها را اجرایی کند.
رای گیری دیروز از ساعت 9 صبح به وقت محلی آغاز شد و ساعت ۷ عصر 
به پایان رسید. کمیسیون انتخابات نیز با انتشار نتایج اولیه انتخابات، پیروزی 

قطعی حزب کارگر نیوزلند را اعالم کرد.

رئیس جمهور قرقیزستان در واکنش به اعتراضات مردم
از قدرت کناره گرفت

پیروزی مجدد نخست وزیر نیوزیلند
در انتخابات این کشور

همزمان با انجام بزرگترین عملیات تبادل اسرا بین 
دولت یمن و ائتالف سعودی، انصاراهلل اعالم کرد که 

هزاران اسیر دیگر در اختیار دارد. 
بزرگتریــن عملیات تبادل اســرا و انتقال بیش از هزار 
نیروی اســیر در جنگ یمن روز پنجشنبه انجام شد. بنابر 
گزارش خبرنگار المیادین، مبادله اســرا یک پیروزی مهم 
برای دولت صنعا به شــمار می رود؛ چرا که توانسته ائتالف 
سعودی را وادار به آزاد سازی ۶۸1 اسیر یمنی در مقابل 400 
اسیر وابسته به خود کند. دولت یمن هم اکنون در حال پی 
ریزی روند دیگری از مبادله اســرا و ازســرگیری مذاکرات 

میان طرفین است. 
»علی القحوم« عضو دفتر سیاسی جنبش انصاراهلل، در 
مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین تصریح کرد: کشور های 
متجاوز بار ها درخصوص مبادله اســرا کارشــکنی کردند. 
»عبدالقادر مرتضی« رئیس کمیته ملی امور اسرای یمن نیز 
فاش کرد که در میان اســرایی کــه صنعا آنها را آزاد کرده 
است، 1۵ شهروند سعودی و چهار سودانی حضور داشتند!

از ســوی دیگر، ســرتیپ »یحیی ســریع« سخنگوی 
نیرو های مسلح یمن، در گفت وگو با شبکه تلویزیونی المسیره 
اظهار داشت: ما به امور اسرای دشمن رسیدگی می کنیم و 
برعکس طرف مقابل، به آنها خدمات ارائه می دهیم. یحیی 
ســریع افزود: اگر دشــمن به فراخوان صلح ما پاسخ مثبت 

ندهد، ما آماده انجام یک عملیات نظامی بزرگ هستیم.
»عبدالمجید الحنش« عضو هیئت مذاکره کننده دولت 
نجــات ملی یمن با ائتالف ســعودی هم اعالم کرد که این 
ائتالف به دلیل اینکه پیروزی های ارتش و کمیته های مردمی 
یمن را در میدان جنگ نپذیرفته است به تبادل اسرا راضی 
شد و بر انجام آن اصرار کرد. او گفت، ائتالف سعودی مسئله 

اسیران را نادیده می گیرد و اصرار آن بر نپذیرفتن این عملیات 
به معنای یک پیروزی دیگر برای ماست.

»محمد علی الحوثی« عضو شورای عالی سیاسی یمن، 
نیز تاکید کردکه پیگیری پرونده تبادل اســرا یک موضوع 
انسانی است. وی در ادامه سخنانش از کند پیش رفتن امور 
در راستای آزادی تمامی اسرای یمنی از زندان های آل سعود 
ابراز تاسف کرد. الحوثی گفت، آمادگی داریم تا تمامی اسرا 
را به طور یکجا با طرف سعودی مبادله کنیم البته ریاض در 
راستای آزادی تمام اسرای دو طرف دست به کارشکنی هایی 
هم زده اســت.تمامی اسرا برادرانمان هستند و به خواست 

خداوند به زودی آزاد می شوند.
شکنجه اسرا

»محمد عبدالسالم« رئیس هئیت ملی یمن نیز تاکید 

کرد که اســرای ما در زندان های سعودی چندین بار مورد 
تعرض و شــکنجه های مختلف قرار گرفته اند تا جاییکه در 
بسیاری از موارد اینگونه اقدامات وحشیانه به قتل   آنها منجر 
شده است. عبدالسالم گفت:» استقبال گرم و پرشور مردمی 
و رســمی از اسرای بازگردانده شده به وطن نشان می دهد 
که آزادی آنها یعنی اجرا شــدن بخشــی از برنامه آزادی و 
اســتقالل خاک این کشور از چنگال دشمن سعودی.« وی 
افزود، برگزاری چنین مراسمی و خوشحالی مردم )به خاطر 
آزادی اسرا( قدرت و روحیه و ایستادگی مبارزان برای مقابله 
با دشمن را ارتقا می دهد. برگزاری جشن و خوشحالی مردم 
نشان داد که تا چه حد هر یک از اسرایمان از حمایت ملت 
شان برخوردار هستند و هیچ گاه تنها گذاشته نخواهند شد.

در همین ارتبــاط »عبدالقادر المرتضی« رئیس کمیته 

ملی امور اســرا در دولت نجات ملی یمــن در گفت وگو با 
شــبکه »المسیره« جزئیات بیشتری از عملیات تبادل اسرا 
و به طور کلی پرونده اســرا را فاش کرد. وی گفت، یکی از 
ســران ائتالف متجاوز در مأرب با آزادی 10 اسیر ارتش و 
کمیته های مردمی مخالفت کرد بنابراین صنعا نیز آزادی 10 
اسیر تابع این شخص را نپذیرفت. المرتضی تأکید کرد، اسرا 
مورد شــکنجه و اهمال پزشکی قرار گرفته اند و بسیاری از 
آنها به بیماری های مزمن و واگیردار دچارند، تیم های پزشکی 
دولت نجات ملی یمن در حال درمان این اسرا هستند. وی 
ادامه داد: »ما لیســتی از 1۵00 اســیر از نیروهای ائتالف 
متجاوز در جبهه های مرزی، مأرب و الجوف ارائه دادیم اما 
آنها فقط با 40 نفر موافقت کردند؛ ائتالف بر روی آزادی اسرا 
و مجروحان حزب »اصالح« )وابسته به دولت مستعفی( به 
عالوه هسته های جنایتکار دخیل در بی ثباتی امنیتی در صنعا 

و دیگر استان ها و عناصر تکفیری تمرکز دارد.«
هزاران اسیر در اختیار داریم

وی ادامه داد:» ســعودی ها تالش می کردند که نقش 
میانجی را در مذاکرات داشــته باشــند اما مــا رد و اعالم 
کردیم بایــد به عنوان طرف مذاکره کننده حضور داشــته 
باشند. نیروهای مسلح یمن هزاران اسیر از مزدوران و تعداد 
بســیاری از سران و اسرای سعودی و ســودانی در اختیار 
دارد.« وی ضمــن اعالم اینکه تا کنون 4۷00 اســیر آزاد 
شده اند، به خانواده های دیگر اسرا قول داد برای آزادی همه 
آنها تالش شــود. در همین حال، »فهمی الیوسفی« معاون 
وزیر اطالع  رسانی یمن در این خصوص گفت که متجاوزان 
سعودی اسرای یمنی را شکنجه و قتل عام می کردند. او در 
ادامه افزود: »در زندان های عربستان تعدادی از اسرا کشته 

شدند و اعضای بدن آنها فروخته شد«.

مرجع عالیقدر شیعیان عراق 
در پاسخ به استفتایی اعالم کرد 
که داد و ســتد کاالهای تولید 
شده توسط رژیم صهیونیستی، 

جایز نیست.
به گزارش فارس، ســایت دفتر 
آیت اهلل سیستانی جمعه  گذشته در 
پاسخ به اســتفتای مطرح شده در 
مورد امکان خرید و فروش از مراکزی 

آیت اهلل سیستانی: داد و ستد 
محصوالت اسرائیلی جایز نیست

که بخشــی از سود و درآمد خود را به حمایت از رژیم صهیونیستی اختصاص 
می دهند، نوشت: »داد و ستد محصوالت اسرائیلی و نیز محصوالت شرکت هایی 

که ثابت شده از اسرائیل حمایت موثر می کنند، جایز نیست«.

رئیس جمهور جمهــوری آذربایجان در واکنش به 
حمله موشــکی علیه »گنجه« که 1۲ کشته بر جای 
گذاشت، در پیامی هشــدارآمیز گفت که ارمنستان 

منتظر انتقام باشد.
در پی انتشــار گزارش هایی از حمله نیروهای مســلح 
ارمنســتان به شهر »گنجه« و کشته شدن دست کم 12 نفر 
و جراحــت بیش از 40 نفر دیگــر، رئیس جمهور جمهوری 
آذربایجان، هشــدار داد که ارتش این کشور از ایروان انتقام 

خواهد گرفت.
به گزارش فارس، به دنبال این هشدار علی اف، وزارت دفاع 

جمهوری آذربایجان از ساقط کردن یک جنگنده »سوخو-2۵« 
ایروان خبر داد.

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان طی بیانیه ای درخصوص 
اعالم کرد، پدافند هوایی جمهوری آذربایجان 1۷ اکتبر )دیروز( 
یک فروند جنگنده سوخو-2۵ نیروهای مسلح ارمنستان را، که 
قصد حمله به مواضع ارتش )جمهوری( آذربایجان در منطقه 

جبرئیل را داشت، ساقط کرد.
دیروز علی اف همچنین، اعالم کرد که ارتش جمهوری 
آذربایجان کنترل شهر »فضولی« در »قره باغ کوهستانی« و 

شماری از روستاهای این منطقه را در دست گرفت.

 الهام علی  اف در واکنش به 12 کشته حمله موشکی به »گنجه«: ارمنستان منتظر پاسخ باشد
دیروز گزارش هایی نیز درخصوص از سرگیری 
تنش هــا میان جمهوری آذربایجان و ارمنســتان 
در منطقه قره باغ منتشــر شــد. مقامات قره باغ 
از وقوع انفجارهایی در شــهرهای »استپاناکرت« 
 و »شوشــی« و زخمی شــدن دســت کم دو نفر 

خبر دادند. 
دور جدیــدی از تنش هــا میــان جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان، از ۶ مهر ماه بر سر منطقه 
مورد مناقشه قره باغ کوهستانی آغاز شده است. این 

درگیری تا امروز ادامه دارد.


