
رئیس سابق ضد اطالعات سیا از نفوذ بی سابقه 
جاسوس های چین در نیویورک خبر داد

رئیس ســابق ضد اطالعات سازمان سیا می گوید، 
دولت چین شهر نیویورک را به طور بی سابقه ای مورد 
حمله اطالعاتی قرار داده و به طور محافظه کارانه می شود 
تخمین زد که بیش از ۱۰۰ جاسوس فعال در این شهر دارد.

»جیمز ام. اولســن«، رئیس ســابق ضداطالعاتی سازمان 
اطالعــات مرکزی آمریکا )ســیا(، به یک نشــریه آمریکایی 
گفته: »برنامه جاسوســی آنها )چینی ها( گسترده است. آنها 
به شکلی تهاجمی شبکه های اجتماعی را می کاوند و به دنبال 

آمریکایی های چینی تباری که نسبت به سرزمین مادری چین 
حســی دارند، می گردند«. به نظر می رسد که این مورد درباره 
»بیماداجی آنگوانگ«، افســر پلیس شهر نیویورک نیز صادق 
اســت که او اصالتی تبتی  دارد اما شهروند آمریکاست. او روز 
دوشنبه گذشته دستگیر و متهم به جاسوسی برای چین شد. 
وی که ۳۳ ســال دارد، قبال تفنگدار دریایی، نیروی ذخیره در 
نیروی زمینی ارتش آمریکا بوده و سال ۲۰۱۸ یک بار به عنوان 

پلیس برگزیده ماه انتخاب شد.

وزیر خارجه سوریه: کشورهای تحریم شده
علیه آمریکا جبهه متحد تشکیل دهند

وزیر خارجه سوریه خواستار تشکیل جبهه ای واحد 
برای مقابله با تحریم های آمریکا، توسط کشورهایی شد 

که خود تحت تحریم این کشور هستند.
»ولید المعلم« در سخنرانی ساالنه خود در مجمع عمومی 
سازمان ملل، از کشورهای تحریم شده خواست که علیه آمریکا 
یک جبهه واحد تشــکیل دهنــد و از این طریق ، تحریم ها ی 
واشــنگتن را خنثی بکنند. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر 
خارجه سوریه همچنین اعالم کرد:]متاسفانه[ دستورکارهای 

سیاسی همچنان بر دستورکارهای انسانی مقدم است؛ با شیوع 
کرونا انتظار می رفت برخی تحریم های یکجانبه علیه ملت سوریه 
و دیگر ملت ها برداشته شود، اما این تحریم ها به بهانه های واهی، 
تشدید هم شده است. وی در ادامه، به تحریم موسوم به »سزار«، 
که آمریکا آن را علیه ملت ســوریه اعمال کرده، اشاره کرد و 
گفت، هدف از این تحریم، اعمال فشــار بر ملت ســوریه و در 
تنگنا قرار دادن آن است، درست همان کاری که رژیم اسرائیل 

علیه فلسطینی ها به شیوه ای دیگر انجام می  دهد.
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اندیشکده شورای آتالنتیک هشدار داد

وضعیت کنونی ادامه یابد
در آمریکا دو رئیس جمهور خواهیم داشت!

چرا توافق ژنو برگ برنده ای برای انصاراهلل است؟

یک اندیشکده آمریکایی طی تحلیلی، با اشاره به 
حفره های قانونی و پیامدهای عدم پذیرش شکســت 
در انتخابات از سوی رئیس جمهور آمریکا، پیش بینی 
کرد که احتمــاالً 2۰ ژانویه)3۰ دی( آینده، آمریکا دو 

رئیس جمهور خواهد داشت. 
»دونالدترامــپ« طی روزهای اخیر، چندین بار صراحتاً 
اعالم کرده است که در انتخابات ۳ نوامبر)۱۳ آبان ماه( »حتماً 
پیروز خواهم شــد، مگر اینکه دموکرات ها تقلب کنند«. این 
اظهارات بسیاری را در آمریکا به وحشت انداخته است. در واقع، 
شــخصیت خودشیفته و روان پریش ترامپ نیز این احتمال 
را تقویت می کند که او در صورت شکست، آن را نمی پذیرد. 
بنابرایــن، جامعــه آمریکا باید برای روزهای ســخت بعد از 
انتخابات آماده شود. اندیشکده آمریکایی »شورای آتالنتیک« 
طی گزارش مفصلی در این باره تحت عنوان » انتخاباتی که 
می تواند آمریکا را در هم بشکند«، به این موضوع پرداخت و 
نوشــت: »خطر، صرفاً ایجاد تفرقه و شکاف پس از انتخابات 
نیست، آن هایی که نگران چیزی بدتر از این هستند، چنین 
تالطم  و جنجالی را حتمی می دانند. همه گیری جهانی ویروس 
کرونا، رئیس دولت سهل انگار، سیل برگه های رأی پستی، نظام 
پستی تخریب شده، تالش مضاعف برای سرکوب آراء و قطاری 
از پرونده های قضایی بر سر ماشین مستهلک انتخاباتی آمریکا 

خراب شده اند«.
در ادامه این گزارش آمده است: » در این سال انتخاباتی 
مملو از بیماری و رکود اقتصادی و سیاســت های فاجعه زده، 
مکانیسم های تصمیم گیری در خطر از هم پاشیدن قرار دارند. 
افــرادی که در زمینه حقوق و رویه هــای انتخاباتی مطالعه 
می کنند، این هشــدار را می دهند که شــرایط برای نوعی از 
بحران قانون اساســی که ممکن است هیچ نتیجه ملموسی 
برای ملت نداشــته باشد، مهیا اســت. ما هیچ پناهگاهی در 

برابر این فاجعه نداریم«.
آتالنتیک می افزاید: درصورتی که نتایج انتخابات نزدیک 
به هم باشد، منازعات کش و قوس دار پس از انتخابات را در 

نیروهای مقاومت عراق یک مرکز سازمان جاسوسی 
آمریکا)سیا( در بغداد و کاروان نظامیان آمریکایی را در 
استان »ذی قار« عراق هدف حمله موشکی و انفجار 
افزایش حمالت، منابع  بــا  بمب قرار دادند. همزمان 
دیپلماتیک اعالم کردند که آمریکا سفارت خود را در 

عراق می بندد.
 دیروز منابع دیپلماتیک به شبکه تلویزیونی »المیادین« 
گفتند، آمریکا به همپیمانان خود اعالم کرده که تصمیم این 
کشور برای بستن ســفارت خود در بغداد، قطعی است. این 
منابع گفتند، واشــنگتن پیش از اعالم بسته شدن سفارت، 

یکبار دیگر شرایط را ارزیابی خواهد کرد.
حمله به اهداف آمریکایی

در ادامه حمالت علیه اهداف آمریکایی در عراق ، دیروز یک 
مرکز سازمان جاسوسی سیا در بغداد و یک کاروان نیروهای 
اشغالگر آمریکایی در استان »ذی قار« هدف حمله قرار گرفت.                                                                                                                                            
        گروه موســوم به » گروه مقاومت اســالمی ذوالفقار« 
مسئولیت حمله به مقر ســازمان جاسوسی سیا را به عهده 
گرفت. دیروز همچنین، کاروان نظامی اشغالگران آمریکایی 
در اســتان »ذی قار« واقع در جنوب عراق، هدف انفجار بمب 

کنار جاده ای قرار گرفت.
خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع عراقی گزارش داد، 
گروه موسوم به »یگان قاصم الجبارین« مسئولیت این حمله 

به کاروان تروریست های آمریکایی را به عهده گرفت. 
این یگان طی بیانیه ای، اعالم کرد که انفجار در نزدیکی 
کاروان حامل کمک های لجستیکی به نیروهای آمریکایی در 

منطقه »البطحاء« رخ داد.
در اطالعیه این یگان آمده است که اقدام فوق در راستای 
تحت فشار قرار دادن و محاصره نظامی و اقتصادی اشغالگران 
آمریکایی صورت گرفته است. از میزان تلفات نیروهای ائتالف 

آمریکایی در این حمله، خبری منتشر نشد.
واکنش به تهدید اخیر آمریکا

»ابــوآالء الوالئی« دبیــرکل گروه موســوم به »کتائب 
سیدالشــهداء« عــراق، دیروز طی توئیتی، بــه تهدید اخیر 
واشــنگتن علیه مقاومت واکنش نشان داد و تصریح کرد که 
عراق تنها با قطع پاهای اشــغالگران پاک خواهد شد. الوالئی 
نوشت: فریاد آمریکایی ها خوشحال مان می کند. هرچه قدر 

این فریادها بلندتر باشد، قطعا درد آنها بیشتر است..
الوالئی در ادامه نوشــت: اگر نیروهای مقاومت به خروج 
آمریکا و اجرای مصوبه پارلمان عراق اعتماد داشتند، منتظر 
می ماندند، اما از قاتل شهدا انتظار وفای به عهد وجود ندارد. 
»برهم صالح« رئیس جمهور عراق، در نشست سران سه 
قوه این کشور، که روز دوشنبه هفته پیش با حضور رهبران 
احزاب و گروه های سیاســی عراق برگزار شده بود، از تهدید 
دولت »دونالد ترامپ« به بســتن سفارت آمریکا در بغداد و 
حمله به گروه های مقاومت عراق خبر داد و گفت که »مایک 
پمپئو« وزیرخارجه آمریکا، یکشــنبه درباره تداوم حمله به 
سفارت آمریکا، مراکز دیپلماتیک و کاروان های نظامی آمریکا 

و ائتالف موسوم به ضد داعش، به او هشدار داده است. 
وزیــر خارجه آمریکا در ادامــه ادعاهای خود، گفته بود 
که شــاید ترامپ تصمیمی اتخاذ و »عملیات نابودی تمامی 

کسانی را آغاز کند که در حمله به نیروهای ما دست دارند«.
صالح به نقل از پمپئو، همچنین گفت که عملیات احتمالی 
آمریکا علیه »کتائب حزب اهلل« و»عصائب أهل الحق« خواهد 
بود. البته، بر مال شدن این تهدیدهای توخالی دولت ترامپ، 
با پاســخ های کوبنده بســیاری از گروه های مقاومت عراقی 

همراه شد.
در خواست اجرای مصوبه اخراج آمریکایی ها

»فاضــل الفتالوی« نماینده پارلمان عراق و عضو ائتالف 
»فتح« ، اعالم کرد که گروه های سیاســی در این کشــور به 
مصوبه پارلمان مبنی بر لزوم بیرون راندن نظامیان آمریکایی 

از عراق، پایبند هستند.
به گزارش مهر، وی در ادامه افزود: مصوبه پارلمان عراق 
درخصوص بیرون راندن نظامیان خارجی، کاماًل آشکار و واضح 

است و دولت نیز باید آن را اجرایی کند.
الفتــالوی بیان کرد: اکثر طرف های سیاســی در عراق 
خواستار اجرایی شدن این مصوبه از سوی قوه مجریه هستند.

واکنش به حمالت علیه حشدالشعبی
»شــبل الزیدی« دبیرکل گروه مقاومــت »کتائب امام 
علی )ع(« ، وابسته به حشدالشعبی، دیروز به اظهارات برخی 
طرف هــا که تــالش می کنند نیروهای مقاومت و ســازمان 
حشد الشــعبی را به هدف قرار دادن هیئت های دیپلماتیک 

متهم کنند، واکنش نشان داد.
وی طی توئیتی نوشت: زبان هایی که برای تخریب وجهه 

مقاومت دراز هستند، در مقابل اشغالگران الل هستند.
الزیدی نوشت: مقاومت ]مایه[ شرف و عزت و افتخار است 

و تالش برای تخریب و بی اعتبار کردن وجهه آن، خط قرمزی 
است که نمی توانیم آن را تحمل کنیم.]ضمن اینکه[ از یک 
ســو ]باید گفت[ حمله به هیئت های دیپلماتیک و نهادهای 
رســمی دولت و شرکت های فعال در کشور اقداماتی هستند 

که مقاومت هرگز با آن ارتباطی ندارد.
حشد الشعبی عراق را سر افراز کرد

»نوری مالکی« نخســت وزیر اسبق عراق، تأکید کرد که 
سالح حشد الشعبی، سالح خارج از کنترل نیست، بلکه سالح 
جهاد و مبارزه است. به گزارش خبرگزاری فارس، نخست وزیر 
اســبق عراق و رئیس ائتالف »دولت قانــون«، ضمن دفاع از 
حشد الشــعبی و عشــایر عراق، تاکید کرد که حشدالشعبی 

»عراق را سر افراز کرد.«
وی تأکید کرد: حشد الشــعبی برای ما، نماد پیروزی و 
قدرت بوده و تضمینی برای مقابله با هر گونه تغییر)شرایط( 
است. این سیاستمدار عراقی ادامه داد، حشد الشعبی می تواند 
هــر گونه اختالل در امنیت عــراق را مرتفع کند. وی گفت: 
حشد الشعبی در هیچ یک از جبهه های نبرد شکست نخورده، 

سستی نکرده و تسلیم نشده است.
مالکی نیروهای حشــد را »صاحبان اصــول و ارزش« 
دانست، که بدون در نظر گرفتن شیعه و ُسنی و عرب و ُکرد، 

فعالیت می کند. 
در همین ارتباط، »محمد الحلبوســی« رئیس پارلمان 
عراق، اخیرا ادعاهایی را درباره سالح گروه های مقاومت این 
کشــور بر زبان آورد و گفت که سالح در دست این گروه ها، 

خارج از کنترل است.

سرویس خارجی-
در پی انتشــار خبر استعفای دومین نخست وزیر 
مکلف لبنان پس از رفتن سعد حریری، برخی رسانه های 
این کشور پشــت پرده ناکامی »مصطفی ادیب« در 
تشکیل دولت را منتشر و اعالم کردند، فشارهای آمریکا 

و رژیم سعودی عامل شکست »ادیب« بود.
یکی از روش ها برای به هم ریختن کشــورها به ویژه در 
منطقه ما، فشار به رهبران این کشورها برای استعفا و در نتیجه 
ایجاد خالء قدرت بوده اســت. این کشورها اگر درگیر بحران 
مثال اقتصادی باشند، با ایجاد این خالء، دچار بحران سیاسی 
هم می شوند. حاال چنین کشوری باید بیشتر انرژی و هزینه 
خــود را صرف حل این بحران های پیچیده کند. بحران هایی 
که خدا می داند، کی به پایان خواهد رســید. این توطئه در 
عراق و لبنان پیاده شــده و این کشورها حاال دچار مشکالت 
پیچیده ای در داخل شده اند. در لبنان استعفای ناگهانی سعد 
حریری آن هم پس از بازگشت از فرانسه لبنان را وارد چنین 

معرکه خطرناکی کرده است.
»مصطفی ادیب« در ۱۰ شــهریور ماه و پس از ناکامی 
»حسان دیاب« در تشکیل کابینه جدید، مامور تشکیل کابینه 
شد. او اما 5 مهر ماه مثل »دیاب« انصراف خود را اعالم کرد و 

عقب کشید تا بحران این کشور وارد ماه هشتم شود!
 پایگاه خبری تحلیلی »النشــره« لبنان روز یکشنبه در 
 این مورد نوشــته که عربســتان یک روز پس از اعالم طرح 
»سعد حریری« نخست وزیر سابق، برای جلوگیری از تشکیل 
دولت لبنان وارد عمل شــد؛ زیرا از نظر ریاض تشکیل یک 
دولت با حضور حزب اهلل مجاز نیست! سخنرانی »سلمان بن 
عبدالعزیز« شاه سعودی در سازمان ملل نیز هشداری واضح 
برای حریری، ادیب و نخست وزیران سابق لبنان بود مبنی بر 
اینکه تشکیل دولت با این شروط ممنوع است. النشره سپس 
مدعی شــد: موضع ]کارشکنانه[ آمریکا و عربستان سعودی 
خشــم دوگانه شــیعه و ایران را برانگیخته و )این مواضع( از 
حجم فشارها علیه ایران، حزب اهلل، متحدان حزب اهلل و ملت 

لبنان حکایت می کند.
»ناصر قندیل«، سردبیر روزنامه لبنانی »البناء« نیز اقدام 
پادشــاه سعودی در حمله لفظی به حزب اهلل لبنان از تریبون 
ســازمان ملل را »تحول بزرگ« دانست و گفت که ریاض به 
سعد حریری، رئیس جریان المستقبل لبنان پیام تهدیدآمیز 
ارســال کرده است. به گزارش فارس، او گفت اطالعاتی دارد 
که آل سعود پیامی به سعد حریری ارسال کرده و او را تهدید 

به کنار گذاشتن از قدرت کرده است.

در این خصوص، النشره همچنین به نشست اخیر ادیب با 
»علی حسن الخلیل« )از جنبش امل( و »حاج حسین خلیل« 
)حزب اهلل( پرداخته و نوشته، این دیدار موفق نبود و دو گانه 
شیعی، همچنان شاهد مخالفت سرسختانه مصطفی ادیب در 
انتخاب یک وزیر شیعه به عنوان وزیر دارایی از میان لیست 
ده نفره ارائه شــده از جانب حزب اهلل و امل بودند و ادیب از 

پذیرفتن این لیست امتناع کرد.
بعد از کناره گیری »مصطفی ادیب« از مأموریت تشکیل 
کابینــه لبنان، »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانســه به 
فکر افزایش فشــارها بر عرصه سیاسی لبنان افتاد. به نوشته 
خبرگزاری »رویترز«، کاخ الیزه شامگاه شنبه با صدور بیانیه ای 
اعالم کرد که ماکرون روز یکشنبه طی نشست خبری درباره 

اوضاع سیاسی لبنان سخنرانی خواهد کرد.
گفتنی اســت، این اخبار ابهام و پیچیدگی سیاست در 
لبنان را بازنمایی می کنند، نه گروه های داخلی توافقی بر سر 
منافع ملی دارند )تعریف منافع ملی در برخی کشورهای عربی 
همواره با بحران رو به روســت( و نه بیگانگانی چون آل سعود، 
آمریکا و فرانســه که میدان سیاست در لبنان را زمین بازی 
خود می دانند موافق یکدیگرند. مجموع این اختالفات نخواهد 
گذاشت، لبنانی به این زودی حالت عادی را تجربه کند. چیزی 

که برخی جریان های سیاسی آلوده در ایران نیز با تالش برای 
»عبور از روحانی« ، به دنبال تحمیل بر کشور عزیزمان هستند.

درگیری ارتش لبنان با تروریست ها
از سوی دیگر خبر رسیده، گروه تروریستی داعش مجددا 
در برخی نقاط لبنان دست به تحرکاتی زده است. ارتش لبنان 
در بیانیه ای اعالم کرده در جریان عملیات ضد تروریستی در 
منطقه »وادی خالد« واقع در شمال این کشور، ۱۳ تروریست 

را از پای درآورده است. 
در بیانیه ارتش لبنان همچنین بر بازداشت ۱5 تروریست 
و فرار دو نفر دیگر تصریح شــده است. ارتش لبنان طی این 
عملیات، عناصر این گروه مسلح را که یکی از گروه های وابسته 
به »خالد التالوی« از سرکرده های داعش است و گفته شده 
که برای یک حمله تروریستی آماده می شدند به محاصره خود 
درآورد. ارتش لبنان همچنین اعالم کرده، در حمله گروهی 
تروریستی به یک مقر ارتش در منطقه »عرمان-المنیه« )در 
شمال لبنان(، تروریست ها که سوار بر یک خودرو بودند اقدام 
به تیراندازی به ســمت نیروهای ارتش در مقر مذکور کردند 
و نظامیان لبنانی پاســخ متقابل دادند که در این میان ۲ نفر 
از آنها به شهادت رسیدند. یکی از تروریست ها نیز کشته شد 

و مابقی فرار کردند.

در حالی که صحنه سخنرانی های مجازی مجمع ساالنه سازمان ملل 
در روزهای گذشته محل مشاجره شــدید چین و آمریکا بود، یکی از 
کوچک ترین کشورهای جهان )میکرونزی( با انتقاد از این دو، آنها را به 

خویشتنداری دعوت کرد.
چین و آمریکا از سال ۲۰۱۸ یک »جنگ تمام عیار تجاری« را آغاز کرده اند 
که تاکنون تبدیل به یک »رویارویی اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک، امنیتِی« جدی 
تبدیل شده است. نتیجه این دو سال تنش در مجمع ساالنه سازمان ملل ظهور 
پیدا کرد. هم دو طرف به یکدیگر تاختند و هم رؤسای جمهور دیگر کشورها به 
این مســئله پرداختند. در این میان موضع »دیوید پانوئلو« رئیس جمهور کشوِر 
ناشناخته »ایاالت فدراسیون میکرونزی« جلب توجه می کند. به گزارش ایسنا، 
او در سخنرانی ویدیویی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: »میکرونزی 
از دوســتان آمریکایی و چینی می خواهد همکاری و دوستی خود با یکدیگر را 
تقویت کنند... تا به آن چه برای جامعه جهانی بهترین است، دست پیدا کنیم«. 
اما چرا میکرونزی باید موضع بگیرد؟ پکن در حال نفوذ گســترده به منطقه ای 
است که واشنگتن آن را از زمان جنگ جهانی دوم، حوزه نفوذ خود می داند، یعنی 
اقیانوسیه، میکرونزی و جزایر مجاورش که در این منطقه از اقیانوس آرام حضور 

دارند، مدت هاست درگیر کشمکش دیپلماتیک بین این دو قرار گرفته است.
میکرونزی کجاست؟ 

 ایاالت فدرال میکرونزی کشوری مستقل و کم و بیش وابسته به آمریکا در 
غرب اقیانوس آرام اســت که 4 ایالت )جزیره( دارد. این کشور ناشناخته حدود 
۱۰۲ هزار نفر )تقریباً به اندازه استادیوم آزادی تهران( جمعیت دارد. بیشتر مردم 
این کشور مسیحی هستند و گرچه ریشه ای حدوداً ۳ هزار ساله دارند، اما بیشتر 

انگلیسی زبان اند. 

ساکنان سرزمین های اشغالی در ادامه تظاهرات های 
هفتگی خود علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی، این 
بار با شــعار »نتانیاهو یک آشــغال است« خواستار 

برکناری وی شدند. 
فساد و ســوء مدیریت بحران کرونا توسط کابینه رژیم 
صهیونیستی باعث شده تا در بیش از دو ماه گذشته ساکنان 
سرزمین های اشغالی با برگزاری تظاهرات خواستار استعفای 
نتانیاهو شوند. نتانیاهو تصور می کرد، با راه انداختن سیرک 
عادی  سازی روابط با سران کشورهای مرتجع عربی )بخوانید 
علنی کردن روابط قدیمی( می تواند الاقل بخشی از مشکالت 
خود را حل و به محبوبیت نداشته اش اضافه کند. اما ادامه 
این اعتراض ها نشان داد، او این بار نیز شکست خورده است.
 در ادامــه ایــن اعتراض هــا، گروهــی از معترضــان 
درســت یک روز پس از اقدام کابینه نتانیاهو در ســخت تر 

برآوردهای آماری نشان می دهد که تعداد کل افراد مبتال به ویروس 
کرونا در سراسر جهان، از 33 میلیون نفر بیشتر شده و شمار تلفات 

نیز به یک میلیون نفر رسیده است.
آخرین داده های وبگاه »ورلد امتر « نشــان می دهــد، عصر دیروز تعداد 
مبتالیان به ویروس کرونا در سراسر جهان از ۳۳ میلیون و۱۱6 هزار نفر فراتر 
رفته و تعداد فوتی ها نیز متاسفانه هفت رقمی شده و به عدد یک میلیون نفر 
رســیده است. مسئوالن سازمان بهداشت جهانی هشدار داده اند که طی 6 ماه 
آینده تعداد فوتی های کرونا ممکن اســت به عدد ۲ میلیون نفر هم برسد.در 
میان کشورهای آلوده به این ویروس، آمریکا با حدود هفت میلیون و ۲۸۰ هزار 
نفر، بیشترین شمار مبتالیان در جهان را دارد. دراین کشور همچنین تا کنون 
۲۰9 هزار نفر نیز به دلیل ابتال به کرونا متاسفانه فوت کرده اند. یکی از نکات 
قابل توجه در مورد آمارهای شــیوع کرونا، مدت زمان افزایش شمار مبتالیان 
است. بر اساس بررســی های آماری، ویروس کرونا از زمانی که ۱4 میلیون را 
در جهان بیمار کرده بود، دربازه های ســه یا چهار روزه، یک میلیون نفر را نیز 

گرفتار خود کرده است، تا شمار ابتالی جهانی از ۳۳ میلیون نفر عبور کند.
سرکوب معترضان در انگلیس

از انگلیس نیز گزارش می رســد پلیس این کشــور با توســل به زور برای 
متفــرق کردن تظاهرات چند هزار نفری ضد محدودیت های کرونایی، حداقل 

۱6 نفر را بازداشت کرد. 
به گزارش فارس، چند هزار نفر از ســاکنان لندن روز شــنبه با حضور در 
خیابان ها و میدان »ترافالگار« این شــهر، به وضع محدودیت های قرنطینه ای 
برای کنترل شــیوع ویروس »کووید۱9« اعتراض کردند.به نوشته خبرگزاری 
»رویترز«، مأموران پلیس اما به بهانه عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و دیگر 
دستورالعمل های بهداشتی از جمله نزدن ماسک تنفسی، به آنها حمله کرده و 

سعی در متفرق کردن آنها را داشتند.
پلیس انگلیس می گوید، طی درگیری ها با معترضان لندنی، حداقل 9 مأمور 
امنیتی زخمی و از تظاهر کنندگان نیز ۱6 نفر بازداشــت شدند. بر این اساس، 
پلیس به معترضان دستور داده بود که به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل های 
بهداشــتی باید به تظاهرات پایان دهند، امــا در پی عدم تبعیت معترضان از 
دستورات، پلیس مجبور به استفاده از قوه قهریه برای متفرق کردن آنها شد.به 
نوشــته رویترز، معترضان با شعار »آزادی« و حمل پالکاردهایی با نوشته های 
»ما موافق نیستیم« و ضمن اعتراض به محدودیت های کرونایی، گفتند که به 
همه گیری این ویروس اعتقادی ندارند زیرا آن را شایعه ای از سوی دولت انگلیس 
برای کنترل کردن مردم می دانند.این دومین روز متوالی در لندن بود که چند 
هزار نفر برای اعتراض به محدودیت های کرونایی تجمع می کنند و پلیس نیز 
با اقدامات خشــن با آنها درگیر می شود.این در حالی است که یک کارشناس 
گروه مشاوره علمی دولت انگلیس هشدار داد که طی سه چهار ماه آتی، شمار 

قربانیان روزانه این کشور از ۳4 نفر به ۱۰۰ نفر خواهد رسید.

شبکه الجزیره از توافق دولت نجات ملی یمن با دولت مستعفی این 
کشور در مذاکرات سوئیس بر سر مبادله ۱۰۰۰ اسیر طی مرحله نخست 
این توافق خبر داده است. در صورت تحقق این توافق، بزرگترین مبادله 

اسرا در یمن صورت می گیرد.
هیئت دولت مستعفی یمن و دولت نجات ملی وابسته به انقالبیون از اواخر 
شهریور ماه در ژنو در حال مذاکره برای رسیدن به توافقی در مورد مبادله اسرا 
بودند. سرانجام دیروز خبر رسید که این توافق حاصل شده است. شبکه تلویزیونی 
الجزیره به نقل از منابع خود گزارش داده هیئتی از دولت مستعفی منصور هادی 
در یمن با جنبش انصار اهلل در سوئیس درباره جزئیات مرحله نخست مبادله اسرا 
بین یکدیگر به توافق رسیده اند. بر اساس این گزارش، مرحله نخست، شامل آزادی 
بیش از ۱۰۰۰ اسیر یمنی است و آزادی اسرای سعودی و سودانی را هم شامل 
می شــود. در صورتی که بر اساس این توافق، مبادله اسرا انجام شود، بزرگ ترین 
مبادله اسرا از زمان تجاوز ائتالف سعودی به یمن در سال ۲۰۱5 تاکنون خواهد 
بود. چهارمین دور از مذاکرات میان دولت مســتعفی و دولت نجات ملی یمن از 
9 روز پیش با حضور نمایندگان دو طرف و نیز نمایندگان سازمان ملل و صلیب 
سرخ در سوئیس آغاز شد. دولت مستعفی یمن و انصاراهلل پیش از این در سال 
۲۰۱۸ به توافقی با یکدیگر بر سر مسائلی نظیر طرح بازاستقرار در استان الحدیده، 
تبادل اسرا و رفع محاصره تعز دست یافتند که به دلیل کارشکنی ائتالف سعودی 

و خود دولت مستعفی این توافق دست و پا شکسته عملی شد.

دادگاه ها و خیابان ها شــاهد خواهیم بود. تیم قانونی ایالتی و 
ملی ترامپ در حال حاضر در حال کار بر روی مانورهای بعد 
از انتخابات اســت، تا بتواند نتایج شمارش آراء در ایالت های 
کلیدی را دور بزند. ابهامات موجود در قانون اساسی و الیحه 
آرای الکتــرال این امکان را به وجود می آورد که اختالفات را 
به روز تحلیف کشــانده و ملت را به لبه پرتگاه بکشاند. طبق 
 بند دوازدهم قانون اساسی، دوره ریاست جمهوری ۲۰ ژانویه
)۳۰ دی( به اتمام می رســد و ممکن است سر و کله دو نفر 
برای ادای ســوگند ریاســت جمهوری پیدا شود، که یکی از 
آنها با تمام ابزارها و در دست داشتن قدرت ریاست جمهوری 

ظاهر خواهد شد«.
در ادامه این گزارش آمده است: »بگذارید بر سر یک چیز 
مخالفت نداشته باشیم؛ اینکه ترامپ ممکن است پیروز شود یا 
ببازد، اما هرگز تحت هیچ شرایطی، چه در خالل دوره انتقال 
قدرت و چه بعــد از آن، قدرت را واگذار نمی کند. حتی اگر 
در نهایت با خالی کردن دفتر ریاســت جمهوری کنار بیاید، 
از بیرون و تا نفس دارد خواهد گفت، تقلب رخ داده و بر آن 

اصرار خواهد کرد. پایبنــدی بی چون و چرای ترامپ بر این 
موضع، مهم ترین واقعیت درخصوص دوره گذار بین دو دولت 
خواهد بــود و اقداماتی که در برهه انجام می گیرد از ابتدا تا 
انتها، تغییر شکل خواهند داد. تا کنون هرگز چیزی شبیه به 

این را تجربه نکرده ایم«.
خشم بایدن از عجله ترامپ

تعیین سریع جانشین »راث بیدر گینسبرگ« )قاضی فوت 
شده دیوان عالی آمریکا( از سوی ترامپ، خشم »جو بایدن« 
و دموکرات هــا را برانگیخت. بالفاصله بعد از اقدام ترامپ در 
معرفی »اِیمی کانی باِرت« به عنوان نامزد جانشــینی قاضی 
فوت شــده ، مخالفت های شدید دموکرات ها با این اقدام آغاز 
شد.دیوان عالی آمریکا باالترین مرجع حل اختالف در آمریکا 
و تصمیم گیر نهایی در موارد بروز اختالف بین دولت و کنگره 
است. عضویت در هیئت قضات دیوان عالی، مادام العمر بوده و 
تغییر در ترکیب این هیئت، می تواند سال ها بر وضعیت موازنه 

قوا در آمریکا اثر بگذارد.
بایــدن نامــزد دموکرات ها، طــی توئیتــی دراین باره 

 نوشت:»تصمیمات دیوان عالی به طور روزمره بر زندگی های مان
 تاثیــر دارد و قانــون اساســی طوری طراحی شــده که به 
رای دهندگان درباره اینکه چه کسی باید چنین تصمیماتی 

بگیرد، حق اظهارنظر داده است. 
ســنا نباید اقدام کند مگــر بعد از آنکه مــردم آمریکا 
رئیس جمهور بعدی شان و کنگره بعدی شان را انتخاب کنند. 
آمریکایی ها ســزاوار این هستند که صدایشان شنیده شود«.

اظهارنظر بایــدن درباره تعیین گزینه دیوان عالی آمریکا در 
حالی مطرح شــده کــه ترامــپ و جمهوری خواهان بر عزم 
خودشــان برای تکمیل روند تایید صالحیت بارت به عنوان 
قاضی دیوان عالی تا قبل از انتخابات ۱۳ آبان، تاکید کرده اند. 
تعیــن قاضی دیوان عالی قبل از انتخابات، به این دلیل حائز 
اهمیت اســت که ترامپ گفته اســت کار انتخابات ریاست 

جمهوری در این کشور به دیوان عالی کشیده می شود.
آتش زدن پرچم آمریکا

همزمان، از ادامه اعتراضات ضد نژادپرستی در آمریکا نیز 
گزارش می رسد. معترضان ضد نژادپرستی در »پورتلند« پرچم 
آمریکا را به آتش کشیدند و پلیس با توسل به زور، جمعیت را 
پراکنده و تجمعات را غیرقانونی اعالم کرد. پلیس پورتلند بعد 
از غیرقانونی اعالم کردن تجمعات، با توسل به زور، سعی کرد 
معترضان ضد نژادپرســتی و خبرنگارانی که در حال پوشش 

خبری این وقایع بودند، را متفرق کند. 
در طول روز گروه راست گرای موسوم به »پسران مفتخر« 
و گروه های مختلف ضد فاشیست چپ گرا، تجمعات مختلفی 
را در پورتلند برگزار کردند که بسیاری از آنها تا ساعت چهار 
بعدازظهر به وقت محلی به دســت پلیس متفرق شدند. در 
جریان این اعتراضات خبرگزاری های مختلف از حمله پلیس 
به خبرنگاران خود خبر دادند.  اعتراضات شــهر پورتلند در 
ایالت »اورگن« آمریکا بعد از یک وقفه کوتاه، بار دیگر از سر 
گرفته شده است. یکی از شبکه های خبری محلی در پورتلند، 
آتش سوزی های گسترده در ایالت اورگن آمریکا و وضعیت بد 

آب و هوایی بعد از آن، را دلیل این وقفه اعالم کرده است.

بزرگ ترین مبادله اسرا  بین انقالبیون 
و دولت مستعفی یمن در توافق ژنو

تجمع گسترده نزدیک خانه نخست وزیر رژیم صهیونیستی با شعار »نتانیاهو یک آشغال است«
 کــردن قوانیــن قرنطینــه در برابر خانه 
»بنیامیــن نتانیاهو«نخســت وزیر رژیــم 
صهیونیســتی تظاهرات کردند. معترضان 
قوانین جدید را راهکار کابینه برای توقف 
تظاهرات هفتگی ای می دانند که از تابستان 

علیه فساد مالی نتانیاهو در جریان است.
رویترز نیز نوشته است، این تظاهرات 
درســت یــک روز پس از تــالش کابینه 
برای محدود کــردن قوانین رفت و آمد و 
اجتماعات در دوران کرونایی شکل گرفت. 
در تظاهرات روز شــنبه صــف طوالنی از 

اتومبیل  معترضان در یکی از بزرگراه های اصلی شهر قدس 
ایجاد شــد. در شــهرهای دیگر نیز معترضان روی پل ها و 

تقاطع ها جمع شدند.

پارلمان رژیم صهیونیستی اقدام جدید برای محدود کردن 
تظاهرات شهروندان را تصویب نکرد و براساس قوانین جدید 
معترضان می توانند در فاصله یک کیلومتری از خانه های خود 

همچنان تجمع کرده و به تظاهرات خود ادامه دهند. تصویب 
چنین قانونی در سرزمین های اشغالی می توانست تظاهرات 
هفتگی شــهروندان در مقابل محل زندگی نتانیاهو را که از 
تابستان ســال جاری آغاز شده متوقف کند. در مورد تعداد 
معترضان در تظاهرات روز شــنبه هیچ آمار رســمی وجود 
ندارد، اما رســانه ها از حضور »هزاران نفر« در این تظاهرات 

خبر داده اند. 
حاضران در این تظاهرات که به یک کیلومتری اقامتگاه 
نتانیاهو رسیده بودند با ســردادن شعار و در دست داشتن 
پارچه نوشته هایی خواهان برکناری نتانیاهو شدند. بر روی 
یکی از این پارچه نوشــته ها نوشته شده بود: »نتانیاهو یک 
آشغال است.« روی پارچه نوشته دیگری نوشته شده بود: »تو 
به ما دروغ گفتی. تو به ما خیانت کردی. اعتماد از دست رفته 

است. نخست وزیری را رها کن.«

 انتقاد کشور 102 هزار نفری میکرونزی
 از چین و آمریکا!

پشت پرده استعفای مصطفی ادیب به روایت رسانه های لبنانی

نبرد گســترده میان نظامیان دو کشــور جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان، دست کم ۱6 کشته و بیش از ۱۰۰ مجروح بر جای گذاشت. 
در همین حال، جمهوری اســالمی ایران و روسیه خواستار آتش بس 

فوری میان طرفین شدند.
جنگ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه »قره باغ« ، بار 
دیگر شعله ور شد و در این نبرد جدید، طرفین تلفات و خساراتی را به یکدیگر 
وارد کردند؛ دولت ارمنستان مدعی است که چهار بالگرد و دو پهپاد جمهوری 
آذربایجان را ســرنگون کرده است. وزارت دفاع حکومت منطقه مورد مناقشه 
قره باغ، که تحت حمایت ارمنستان قرار دارد، نیز ادعا کرد که طی درگیری های 
دیــروز چهار بالگرد، ۱5 پهپاد و ۱۰ تانک جمهوری آذربایجان نابود شــده اند. 
حکومت منطقه قره باغ همچنین اعالم کرد که ۱6 نفر از نظامیان این منطقه 
بر اثر آتش ارتش جمهوری آذربایجان، کشته و ۱۰۰ نفر هم مجروح شده اند. 
دولت باکو نیز مدعی است، شش روستای ارمنی را تحت کنترل خود در آورده 
است. جمهوری آذربایجان همچنین، ســرنگونی یک بالگرد خود را پذیرفت، 
اما اعالم کرد که این اتفاق، تلفاتی نداشــته اســت. به گزارش فارس، پارلمان 
جمهوری آذربایجان دیروز در برخی شــهرها و مناطق، »حالت جنگی« اعالم 
کرد.درگیری های جدید بین دو کشور همسایه، از بامداد دیروز آغاز شده است 
و هر دو طرف، یکدیگر را به شروع این جنگ متهم می کنند.»نیکول پاشینیان« 
نخســت وزیر ارمنســتان، نیز دیروز از حمله نیروهای جمهوری آذربایجان به 
شــهرک های مسکونی ارمنستان در منطقه قره باغ کوهستانی خبر داد. قبل از 
این هم وزارت دفاع آذربایجان اعالم کرده بود، مواضع و شهرک های مرزی این 
کشور از سوی نیروهای مسلح ارمنستان هدف حمالت خمپاره ای قرار گرفته 
و این حمله، در میان نظامیان و غیر نظامیان، تلفاتی را بر جای گذاشته است. 
دیروز جمهوری اســالمی ایران و روسیه از باکو و ایروان خواستند که فورا 
به درگیری پایان دهند. جمهوری آذربایجان و ارمنستان دو جمهوری استقالل 
یافته از اتحاد جماهیر شوروی، از سال ۱99۲ و به دنبال تصرف منطقه قره باغ 
کوهستانی توسط ارمنستان و اعالم خودمختاری این منطقه، وارد درگیری نظامی 
شده اند و تالش ها برای حل مناقشه قره باغ در قالب گروه میانجی »مینسک« 

)سازمان امنیت و همکاری اروپا( تاکنون بی نتیجه بوده است.

آتش جنگ بین ارمنستان و آذربایجان شعله ور شد

آخرین وضعیت کرونا در دنیا
یک میلیون فوتی، 33 میلیون مبتال

محمدرضا کلهر
ائتالف ســعودی از فروردین ماه 94 به یمن حمله کرده و باعث خلق یک 
 تراژدی بزرگ شــده اســت. تاکنون چندین دور مذاکره با هدف رســیدن به 
توافق هایــی در جهت کم کردن دامنه جنگ صورت گرفته اما در عمل اتفاقی 
نیفتاده و توافقات اجرایی نشده اند. اخیرا نیز در سوئیس نشستی دیگر با هدف 
مبادله اسرا برگزار شد. این دور از مذاکرات، در مورد اجرایی کردن توافق استکهلم 
بوده که در سال ۲۰۱۸ میان ۲ طرف به امضا رسید. ۲ طرف در مذاکرات سال 
۲۰۱۸ بر سر تبادل ۱5 هزار اسیر توافق کردند اما یک روند بسیار محدود در 
این خصوص صورت گرفت. این گفت وگوها تحت نظارت دفتر نماینده سازمان 
 ملل و کمیته صلیب ســرخ بین المللی انجام شــد. در نهایت ششــم مهرماه 
دو طرف درباره جزئیات مرحله نخست مبادله اسرا بین یکدیگر به توافق رسیدند. 
بر این اساس مرحله نخست، شامل آزادی بیش از یک هزار اسیر یمنی است و 
آزادی اسرای سعودی و سودانی را هم شامل می شود. در صورتی که بر اساس 
مذاکرات جاری مبادله اســرا انجام شود، بزرگ ترین مبادله اسرا از زمان تجاوز 
ائتالف ســعودی به یمن در مارس ۲۰۱5 تاکنون خواهد بود. در ژنو گروه های 
یمنی تحت نظارت ســازمان ملل برای نهایی کردن توافق مبادله ۱4۲۰ اسیر 

گفت وگو کردند. اما این توافق در چه شرایطی به دست آمده است؟
مذاکرات ژنو در شــرایطی شروع شد که انقالبیون یمن در عرصه میدانی 
دســت برتر را داشــتند. ارتش و انقالبیون یمن در ۲۰۰۰ روزی که از جنگ 
گذشــته نشان داده اند که گزینه های استراتژیکی در اختیار دارند که می تواند 
در هر برهه معادالت نبرد را تغییر دهد. انقالبیون در قالب سه عملیات توازن 
بازدارندگی توانسته اند قدرت پدافندی و آفندی خود را اثبات کنند.  انصاراهلل 
یمن ۲6 مرداد9۸  بزرگ ترین عملیات هجومی خود را از زمان آغاز تجاوز ائتالف 
سعودی - اماراتی ضدیمن با عنوان »توازن بازدارندگی اول« انجام داد. یحیی 
سریع سخنگوی نیروهای نظامی یمن در تشریح این عملیات گفت که ۱۰ فروند 
پهپاد به طور همزمان، میدان نفتی و پاالیشگاه الشیبه وابسته به شرکت آرامکو 
را در شرق عربستان در عملیات موازنه بازدارندگی یک هدف قرار دادند. میدان 
نفتی شیبه در عربستان که مورد حمله پهپادهای یمنی قرار گرفت، یکی از ۱۰ 
میدان نفتی بزرگ جهان بوده و دارای امتیازات و ویژگی های منحصر به فردی 
است. اهمیت عملیات توازن بازدارندگی اول در این بود که برای اولین بار انصاراهلل 
یک هدف را در فاصله ۱۲۰۰ کیلومتری انتخاب کرد و هیچ کدام از سامانه های 

دفاعی عربستان موفق به رهگیری پهپادهای یمنی نشدند.
یگان پهپادی ارتش و کمیته های مردمی یمن ۲۳ شــهریورماه 9۸ نیز در 
عملیاتی، تاسیســات نفتی عربســتان را با ۱۰ فروند پهپاد هدف قرار داد. این 
عملیات که در نوع خود بزرگ ترین حمله پهپادی علیه زیربناهای حیاتی نفتی 
عربستان به شمار رفت سبب خسارت های سنگین به بخش نفت و گاز سعودی 
و همچنین هیمنه و حیثیت سیاســی و نظامی ریاض شد. در این عملیات دو 
پایگاه مهم نفتی عربستان یعنی البقیق و الخریص هدف قرار گرفتند. این حمله 
 باعث شد تا تولید نفت عربستان به میزان 5۰ درصد یعنی 5 میلیون و 7۰۰ هزار

بشکه در روز کاهش یابد و بیش از ۳۰ میلیارد دالر خسارت به عربستان وارد 
شــود. حمله به دو پایگاه البقیق و الخریص، »عملیات توازن بازدارندگی دوم« 

نام گرفت. 
سه شــنبه دوم اسفندماه 9۸ هم »عملیات توازن بازدارندگی سوم« انجام 
شد. این عملیات با دو موشک  بالستیک »قدس«، ۱۲ پهپاد صماد-۳ و موشک 
بالســتیک و دوربرد ذوالفقار انجام شد. در این عملیات شرکت آرامکو و اهدف 
حساس دیگر در »ینبع« )در غرب عربستان( با دقت هدف گرفته شد. نیرو های 
موشکی و پهپادی ارتش یمن در عملیات خود به ینبع، هشت مکان را در عمق 

شهر صنعتی عربستان در ینبع هدف قرار دادند. 
تیرماه 99 نیز سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعالم کرد، به  یاری و توفیق 
الهــی، عملیات تهاجمی  بزرگ »موازنــه بازدارندگی چهارم« را علیه پایتخت 
دشمن سعودی انجام دادیم. وی تأکید کرد که این عملیات با تعداد زیادی از 
موشک های بالستیک و موشک های بالدار قدس و ذوالفقار و هواپیماهای بدون 

سرنشین در عمق خاک عربستان انجام شده است.
عالوه  بر این چهار عملیات، ارتش یمن موفق شده که استان راهبردی الجوف 
را از  اشغال ائتالف سعودی خارج کند و در شرایط کنونی آزادسازی مارب در 
دستور کار انقالبیون یمن قرار گرفته است. مارب به دلیل وجود منابع و صنایع 
نفت و گاز و نیز ســد مارب و شبکه آبیاری آن به قطب اقتصادی شمال یمن 
تبدیل شده است و در سال های جنگ نیز به عنوان مرکز نیروهای ائتالف عربی 

در شمال یمن شناخته می شود.
بر این اســاس انصاراهلل دســت برتر را در عرصه میدانی در اختیار دارد و 
همین مســئله ائتالف ســعودی را به پای میز مذاکره کشانده است. در مقابل 
ائتالف سعودی نیز از هم گسیخته و دچار واگرایی شده است. شورای انتقالی 
جنوب که مورد حمایت امارات است به شدت با دولت مستعفی یمن که مورد 
حمایت عربستان است دچار اختالف شده و این مسئله بارها به درگیری های 
نظامی نیز کشیده شده است. در این شرایط منصور هادی ناگزیر از مذاکره با 
انصاراهلل بود. البته باید به این نکته توجه داشت که نباید انتظار اجرای توافقات 
از ســوی متجاوزان را داشت اما کشــاندن ائتالف سعودی به میز مذاکره یک 

برگ برنده برای انصاراهلل است.


