
حمله موشکی جدایی طلبان اتیوپی
به اریتره!

جدایی طلبان »تیگــرای« اتیوپی که با دولت این 
کشــور درگیرند، پس از قتل عام 500 نفر از مردم این 
کشور، فرودگاه اریتره، کشور همسایه خود را با موشک 

هدف قرار دادند!
منابع دیپلماتیک شنبه شب در مصاحبه با رویترز از سقوط 
چند فروند موشک به »اسمره«، پایتخت اریتره، از داخل خاک 
اتیوپی، خبر دادند. همزمان ۵ دیپلمات منطقه ای از تشــدید 
درگیری های ۱۱روزه میان ارتش اتیوپی و نیروهای محلی در 

ایالت تیگرای و شلیک دست کم ۳ موشک به پایتخت اریتره 
خبــر داده اند. برخی منابع اما گفته انــد، به دلیل قطع بودن 
وسایل ارتباطی در اریتره امکان تایید خبر اصابت این راکت ها 
از سوی منابع مستقل وجود ندارد. رهبر جدایی طلبان اقلیم 
تیگرای اتیوپی اما روز یکشــنبه این حمله موشــکی را تایید 
کرد و گفت نیروهایش فرودگاه اسمره را شنبه شب با موشک 
هدف قرار داده اند. به گزارش ایسنا، او گفته نیروهای وی طی 
چند روز گذشته در چند جبهه با نیروهای اریتره جنگیدند. 

مدیرکل دستگاه امنیت لبنان:
از تحریم های آمریکا باکی ندارم

به دنبال انتشار گزارشی مبنی بر احتمال تحریم 
مدیرکل دســتگاه امنیت لبنان توسط آمریکا، وی 
تأکید کرد که در راستای منافع لبنان از هیچ چیزی 

نمی ترسد.
»عباس ابراهیم«، دیروز در سخنانی در واکنش به اخبار 
منتشر شده درباره احتمال تحریم وی توسط آمریکا اظهار 
داشت که درباره موضوع تحریم هایی که آمریکا علیه من در 
نظر گرفته در روزنامه های آمریکایی خوانده ام و از آنچه امروز 

در روزنامه االخبار دیدم غافلگیر نشدم. احتماال در واشنگتن 
از نقش من در منطقه ناخرسند هستند اما من هرگز از نقش 
خود برای تحقق منافع لبنان دست نمی کشم و منفعت لبنان 
را در اولویت قرار می دهم. به گزارش ایسنا، مدیرکل دستگاه 
امنیــت لبنان افزود که: من به آنچه می خواهم انجام دهم و 
نحوه انجام آن مصر هستم. من فارغ التحصیل مدرسه نظامی 
هستم و سوگند وفاداری به میهنم یاد کرده ام نه هیچ کشور 

دیگری و همچنان به این سوگند پایبندم. 

نگاه

اذان ظهر: 11/49، اذان مغرب: 17/16، نیمه شب شرعی: 23/06، اذان صبح )فردا(: 5/15، طلوع آفتاب )فردا(: 6/42صفحه آخر دو شنبه 26 آبان 1399  30 ربیع االول 1442   16 نوامبر2020  شماره 22611

بامداد یکشنبه از سوی حماس صورت گرفت

شلیک 5 موشک به سرزمین های اشغالی           ۴ موشک به هدف خورد

روزنامه صبح
صاحب امتیاز: مؤسسه کیهان

مدیر مسئول و سردبیر: حسین شریعتمداری

تلفن: 35200 و 33110251-9
سامانه پیام کوتاه: 30002323

پست تصویری: 33111120-33114228
Kayhan@Kayhan.ir :پست الکترونیکی

www.kayhan.ir :صفحات وب
کد پستی: 1144831599

صندوق پستی: 11155/3631
تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

نسخه 2020 فتنه 88

اردوکشی خیابانی هواداران ترامپ
با شعار؛ رأی من کو؟!

  سرپرست وزارت دفاع آمریکا: 
به دنبال خروج کامل از افغانستان هستیم

اســامی  حزب  رئیس بزرگترین 
الجزایر می گوید دولت امارات هر جا پا 
گذاشته، آن جا شاهد خونریزی و شعله ور 
شدن بحران بوده ایم. جمهوری صحرا، 

مغرب، یمن و...
»عبدالرزاق المقری« رئیس حزب اسالمی 

»ماها واجیرالونگکورن«، پادشــاه تایلند روز شنبه در سخنرانی 
افتتــاح یک خط ریلی جدید و پس از آنکه هزاران معترض به کاروان 
او هنگام عبورش از بانکوک مرکزی پشــت کرده بودند، ســخنانی 

خیرخواهانه درباره اهمیت اتحاد گفت!
حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تن در تازه ترین مورد از ماه ها اعتراض علیه »پرایوت 
چان-اوچا«، نخست وزیر تایلند در بنای یادبود دموکراسی پایتخت جمع شده 

بودند و خواستار تغییر در قانون اساسی و اصالح پادشاهی بودند.
معترضان قطعه اصلی بنای یادبود را که به محل تجمع در اعتراضات بدل 
شده است، در پارچه ای پوشانده و بر روی آن گالیه ها و جمالت تندی نوشته 
بودند. معترضانی که از سازه ۳ متری باال می رفتند، فریاد  می  زدند: »دیکتاتوری 
باید نابود شود...« هنگامی عبور کاروان حامل پادشاه و ملکه سوتیدا، معترضان 
به آنها پشت کرده و عالمت سه انگشتی مبارزات طرفدار دموکراسی را به آنها 
نشــان دادند و در تازه ترین نمایش نارضایتی از سلطنت، سرود ملی خواندند. 
گفتنی اســت پادشاه تایلند که پس از شــیوع ویروس کرونا، ماه ها در یکی از 
هتل های مجلل آلمان مســتقر شده و از آنجا کشورش را اداره می کرد، پس از 

اعتراض و تهدید رسمی برلین، به کشورش بازگشت!

تایلندی ها به پادشاه خود پشت کردند

در پی اعامیه رسمی »هیئت کبار العلمای« 
عربســتان علیه گــروه اخوان المســلمین و 
تروریســتی خوانــدن آن، وزارت امور خارجه 
رژیم صهیونیســتی از این اقدام، استقبال و از 
این هیئت ســعودی تمجید کرد. گفته می شود، 
بدون حمایت های ســعودی امکان علنی  سازی 
 روابط بین رژیم صهیونیستی و مرتجعین عرب 

وجود نداشت.
وزارت خارجه رژیم صهیونیســتی دیروز از بیانیه 
»هیئت کبار العلمای« سعودی که در آن گروه اخوان 
المسلمین تروریستی نامیده شده، استقبال کرد. وزارت 
خارجه رژیم کودک کش صهیونیستی در توئیتر عربی 
خود نوشت: »خوشبختیم که ما در اسرائیل شاهد این 
شیوه مقابله با بهره برداری از دین برای تحریک ]دیگران[ 
و فتنه ]انگیزی[ باشیم. تردیدی نیست که ادیان آسمانی 

تمجید صهیونیست ها از مفتی اعظم سعودی ها!
برای نشر محبت و انس میان 
مردم نازل شده اند«. در ادامه 
این اســتقبال وزارت خارجه 
رژیم صهیونیستی، بدون اشاره 
بــه جنایات ایــن رژیم آمده 
»ما شــدیداً بــه ادبیاتی نیاز 
داریم که به تسامح و همکاری 
متقابــل دعوت کنــد تا همه 
منطقه به پا خیزد«. این تمجید 
رژیم صهیونیستی در راستای 
سیاست سال های اخیر برخی 
کشــورهای عقب مانده عربی 

برای عادی کردن روابط با رژیم صهیونیســتی است. 
تل آویو در حالی دم از تســامح می زند که سال ۲۰۱۶ 
وزارتخانه ای به همین نام تاسیس و سال ۲۰۱۹ را سال 

تسامح نامگذاری کرد!
سه شــنبه گذشــته هیئت کبار العلمای عربستان 
به تبعیت از دولت این کشــور که پیشتر گروه اخوان 

المسلمین را به همراه حزب اهلل لبنان! تروریستی خوانده 
بود، گروه اخوان را »گروهی تروریستی« خواند و ادعا 
کرد که این گروه نماینده شیوه اسالم نیست و اقداماتش 

تفرقه افکنانه، خشونت بار و حامی تروریسم است!
گفتنی است هیئت وهابی کبار العلما ۲۰ عضو دارد 
که همگی از مبلغان وهابیت هستند و رئیس این هیئت 
نیز شیخ عبدالعزیز بن عبداهلل آل شیخ است که مفتی 

اعظم عربستان به شمار می رود. 
در عربستان قدرت بین آل شیخ و آل سعود به نوعی 
تقســیم شده است. آل شــیخ قدرت دینی و آل سعود 
قدرت سیاســی را در اختیار دارد. مفتی عربســتان را 
می توان دومین شخص قدرتمند در این کشور محسوب 
کرد. البته در ســال های اخیر این مفتی به دســتگاه 
 تایید فرامین پادشــاه تبدیل شــده و عمال بی اختیار 

شده است.

سرپرســت وزارت دفاع آمریکا در اولین پیام خود به 
کارکنانش نوشــته، زمان آن رسیده که سربازان آمریکایی 
به خانه برگردند و به جنگ های بی پایان خاتمه دهند. گفته 
می شود یکی از دالیل اخراج وزیر دفاع سابق آمریکا از سوی 

ترامپ، مخالفت او با خروج از افغانستان بوده است.
»کریستوفر سی میلر« سرپرست وزارت دفاع دولت آمریکا فقط 
چند روز پس از رسیدن به این پست روز شنبه در اولین پیام خود 
به نظامیان آمریکایی نوشت: »زمان بازگشت آنها به خانه فرا رسیده 
است...تمام جنگ ها باید تمام شوند. پایان هر جنگی نیازمند مصالحه 
و همکاری است. ما باید با این چالش رو در رو شویم. از چیزی دریغ 
نکردیم. اکنون زمان بازگشت به خانه است...من هم مانند بسیاری 
دیگر، از جنگ خسته ام اما در حال حاضر در مرحله حیاتی تبدیل 
نقش رهبری به نقش حمایتی هستیم. ما مردمی نیستیم که اهل 
جنگ های بی پایان باشیم. این فرض برخالف تمام آن چیزی است 

که پایش ایستاده ایم و گذشتگانمان برایش مبارزه کرده اند«.
به گزارش فارس، کریستوفر میلر در ادامه همچنین مدعی شده 
کــه »آمریکا به خاتمه دادن به جنگی که القاعده ســال ۲۰۰۱ به 
ســواحل ما آورد متعهد است. اما باید از خطاهای راهبردی ناتوانی 

در دیدن جنگ در نقطه پایان آن، اجتناب کنیم«.
همزمان نشــریه آمریکایی »نیویورکر« گزارش کرده، یک مقام 
دولتی که به طور مداوم با ترامپ در تماس اســت، در این خصوص 
گفته وی مصمم اســت همــه ۴۵۰۰ نیروی آمریکایــی را که در 
افغانستان باقی مانده اند یا دست کم هر تعدادی را که می تواند قبل 
از کنار رفتن خود از قدرت، به خانه برگرداند: »او می خواهد ما را در 
مسیر برگشت ناپذیر خروج کامل قرار دهد...خروج از افغانستان، یکی 
از انگیزه های اصلی تصمیم اخیر ترامپ برای اخراج مارک اسپر، وزیر 
دفاعش بود. او از زمان انتخاب خود در ســال ۲۰۱۶ وعده داده بود 
به دخالت نظامی آمریکا در افغانستان، جایی که نظامیان آمریکایی 

از سال ۲۰۰۱ در آن مشغول بوده اند، پایان دهد«.
باید افزود، روزنامه آمریکایی »نیویورک تایمز« هم در گزارشی 
به اخراج اخیر وزیر دفاع آمریکا اشــاره کرده و نوشته، اقدام ترامپ 
در پاک سازی پنتاگون برنامه  های وی در خروج نظامیان آمریکایی 
از افغانســتان را تسریع می بخشد. وزیر ســابق دفاع آمریکا پیش 
از اخراجش توســط رئیس جمهور این کشــور، در نامه ای محرمانه 
درخصوص عواقب خروج نیروهای آمریکایی از افغانســتان هشدار 

داده بود.

جنبش حماس در ســالگرد جنگ 8 روزه 
با حمله موشــکی به ســرزمین های اشغالی، 
صهیونیست ها را در هراس فرو برد. طبق اعام 
رســانه ها از 5 موشک شــلیک شده تنها یک 
مورد توسط سامانه دفاعی گنبد آهنین منهدم 

شده است!
منابع فلسطینی بامداد دیروز از پرتاب چند فروند 
موشک از نوارغزه به سوی تل آویو خبر دادند. رسانه های 
صهیونیستی برخالف منابع رسمی این رژیم که مدعی 
رهگیری همه این موشک ها شده بودند، اعالم کردند بین 
۵ تا ۶ راکت از غزه به ســمت فلسطین اشغالی شلیک 
شــد که از این تعداد راکت ۳ مورد به ســمت جنوب 
سرزمین های اشغالی و ۲ راکت به سمت تل آویو شلیک 
شــده که همه به جز یک موشک، به هدف برخوردند. 
بنا بر گزارش منابع صهیونیستی سیستم دفاع موشکی 
گنبد آهنین بامداد دیروز فعال شد و یکی از موشک های 

پرتاب شده از غزه را هدف قرار داد. 
برخی منابع غیر رســمی وابســته به ارتش رژیم 
صهیونیستی نیز از پرتاب یک موشک به سوی شهرک 
اشدود خبر داده اند که از طریق سیستم گنبد آهنین با 

آن مقابله شده است. بر این اساس، سیستم های دفاعی 
ارتش رژیم صهیونیستی نتوانسته اند موشکی را که به 
ســوی تل آویو، پایتخت اقتصادی رژیم صهیونیستی 
پرتاب شــده را منهدم کننــد. بنا بر اعتــراف منابع 
صهیونیستی یکی از موشــک های مقاومت به مناطق 

جنوب تل آویو اصابت کرده است. 
در همین حال، منابع عربی از پرتاب موشکی دیگر 
به سوی عســقالن خبر داده اند. پایگاه الخلیج الجدید 
اما به نقل از منابع عبری نوشــته:» چندین موشک از 
غزه به سوی شهرک های عسقالن و اسدود و همچنین 
تل آویو، شــهرک گوش دان، ریشون لتسیون، منطقه 
بنی براک و حولون پرتاب شــد که در اثر این حمالت 
چندین صهیونیست نیز زخمی شده اند.« در این گزارش 
از وضع پر تنش حاکم بر شهر ها و مناطق صهیونیستی 
در پی حمالت موشــکی مقاومت خبر داده شده است. 
گزارش های اولیه حاکی از آن است که آژیر هشدار حمله 
موشکی در تمام شهرها و شهرک های صهیونیست نشین 
از جمله جنوب »تل آویو« شــنیده شده است. شبکه 
۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیســتی هم گزارش داده در 
چندین شهر و شهرک، به دلیل وحشت صهیونیست ها 

رژیم صهیونیستی  می گوید  اسرائیلی  مورخ 
با  کنونی اش  اقدامــات نخســت وزیر  دلیل  به 
خطرناک تریــن بحران ها در طــول تاریخ خود 

مواجه است.
رژیم صهیونیســتی بر اساس اظهارات کارشناسان 
همین رژیم، در بدترین شــرایط تاریخ نحس خود قرار 
دارد و تحت همین شــرایط است که با به راه انداختن 
سیرک های سیاسی مثل »عادی  سازی روابط با اعراب 
مرتجع« تالش می کنند، این واقعیت را کتمان نمایند. 
در همین ارتباط، پروفسور "یووال نوح هراری"، نویسنده 
و مورخ صهیونیست با انتشار یادداشتی در روزنامه عبری 
زبان »یدیعوت آحارونوت« به انتقاد از عملکرد بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم پرداخته و نوشته: »امروزه 
بسیاری از اسرائیلی ها اعتماد کافی به دولتشان ندارند و 

مسئولیت این بی اعتمادی قبل از هر چیز بر عهده یک 
شــخص است که از سال ها پیش به کمک دستیارانش 
اعتماد جامعه اسرائیل را به طور کامل و سیستماتیک 
نابود کردند؛ این فرد نتانیاهو است... نتانیاهو دستاوردهای 
زیادی دارد اما مانند هر چهره سیاســی دیگری؛ نقاط 
ضعف و شکســت هایی نیز دارد. درحال حاضر مشکل 
بزرگ تنها در شیوه شکســت خورده او برای مدیریت 
بحران کرونا نیست، بلکه مشکل اصلی هجمه ای است 
که وی ســال ها علیه نهادهای دولتی و روابط برادرانه 

میان اسرائیلی ها انجام داده است«.
او ســپس به جامعه دو قطبی شــده رژیم جعلی 
اسرائیل اشــاره کرده و می نویسد: »چندین سال است 
که نتانیاهو، اسرائیلی ها را علیه یکدیگر تحریک کرده، 
اعتماد میان آنها را تضعیف کرده و باعث ایجاد اختالف 

و نفرت میان اردوگاه راست و چپ، عرب ها و یهودیان و 
مذهبی ها و سکوالرها شده است. او تنها به اردوگاه حزب 
خود توجه دارد و نتیجه این می شود که اسرائیلی ها در 
چنین بحران سختی به یکدیگر اعتقاد و اعتماد ندارند«.

دروغگوها اسرائیل را اداره می کنند
هراری در ادامه این یادداشــت نوشته:» بسیاری از 
اســرائیلی ها دیگر هر حرفی که از دهان نتانیاهو خارج 
شــود را بــاور نمی کنند؛ او اگــر در تلویزیون صحبت 
کند و بگوید که یک به عالوه یک مســاوی می شــود 
بــا دو، دچار تردید می شــوند و زمانی که بنی گانتس، 
وزیــر جنگ اســرائیل حرف های نخســت وزیر را باور 
نمی کند، پس چرا یک اســرائیلی عادی آن را باور کند 
 خصوصــاً اینکــه او به اتهام رشــوه و خیانت در امانت 

محاکمه می شود.«

مورخ صهیونیست:

اسرائیل با خطرناک ترین بحران ها درتاریخ خود مواجه است

از صدای انفجار و آژیر حمله 
موشکی، افراد زیادی در حین 
پناهگاه ها مصدوم  بــه  فرار 
این حمالت،  پی  شده اند.در 
بالگرد هــای ارتــش رژیــم 
مناطق  برخی  صهیونیستی 
وابســته به حماس در شهر 
رفح را هــدف قرار دادند که 
تلفاتی در پی نداشت. تاکنون 
از سوی مقامات رسمی ارتش 
رژیم صهیونیستی و یا کابینه 
نتانیاهو واکنشــی رسمی به 
حمــالت گروه های مقاومت 
داده نشــده، اما در گذشته 

مقامات صهیونیست همواره حماس را مسئول هرگونه 
تشــدید درگیری ها در غــزه دانســته اند. تحلیلگران 
صهیونیست نیز در پی این تحوالت پیش بینی کرده اند 
که در روز های آینده جنگی جدید میان حماس و ارتش 
رژیم صهیونســتی در غزه آغاز شود، چون در ماه های 
اخیر حمله موشــکی از ســوی گروه های مقاومتی به 

تل آویو بی سابقه بوده است. منابع فلسطینی نیز گزارش 
دادند مقاومت با پرتاب موشک به سوی اراضی اشغالی 
در صدد رســاندن این پیام به صهیونیست ها است که 
باید به توافقات خودشــان با مصر و قطر در زمینه رفع 
محاصــره غزه پایبند باشــند و تعهدات خود را در این 

زمینه اجرا نمایند.
مقاومت فلسطین در ســالروز شهادت دو فرمانده 
ارشد خود بهاء ابو العطاء، فرمانده ارشد جهاد اسالمی، و 
محمد الجعبری، فرمانده گردان های القسام، و در زمانی 
که ارتش صهیونیستی در باالترین شرایط آمادگی قرار 
داشــت اقدام به موشکباران برخی شهر های فلسطین 

اشغالی کرد. 
این حمالت موشکی در ضمن واکنشی به شهادت 
اســیر فلســطینی کمال ابو وعر اســت کــه به علت 
بیماری ســرطان و کوتاهی تعمدی صهیونیست ها در 
مداوای وی در زندان های این رژیم به شــهادت رسید. 
مقاومت فلسطین قبال بار ها نسبت به اینکه اگر اسرای 
فلسطین در زندان های صهیونیستی به دلیل کوتاهی 
صهیونیست ها به شهادت برســند با واکنش مقاومت 

رو به رو خواهند شد هشدار داده بودند.
  انجام این عملیات در ســالگرد جنگ ۲۰۱۲ که 
به جنگ ۸ روزه معروف شــد در واقع با هدف یادآوری 
ناتوانی و اســتیصال صهیونیست ها در آن جنگ است 
که با واسطه قرار دادن رژیم های مختلف آتش بس را از 

مقاومت فلسطین گدایی کرد.

بزرگترین حزب اسامی الجزایر:

امارات هرجا پا می گذارد
باعث خونریزی و بی ثباتی می شود

سرویس خارجی-
 بنابر گزارش »نیویورک پســت« از اطاعات ثبت شده، 
300 هزار نیویورکی فقط در هشــت ماه گذشــته در میانه 
همه گیــری کرونا و افزایش جرایــم بخصوص تیراندازی و 

قتل های ناشی از آن، این شهر را ترک کرده اند.
در نیویــورک نه فقط کرونا جــوالن می دهد، بلکه زمین برای 
جوالن جنایت کاران نیز مهیاست و آمار جرایم در این شهر افزایش 
یافته و این روزها، بسیاری را به ترک آن واداشته است. طبق گزارش 
نشریه آمریکایی »نیویورک پست« و با استناد به اطالعات به دست 
آمده از خدمات پستی آمریکا، بیش از ۳۰۰ هزار نیویورکی احتماالً 
این شهر را در همین هشت ماه گذشته و در میانه همه گیری ترک 
کرده اند. در مجموع ۲۹۵ هزار و ۱۰۳ درخواســت تغییر آدرس در 
این دوره ثبت شده است. این در حالی است که برای جابجایی کل 
یک خانوار یک درخواست کافی است و بنابراین انتظار می رود آمار 

بسیار بیشتر باشد.
»بیل دی بالزیو«، شهردار نیویورک که »دونالد ترامپ« او و دیگر 
مقامات محلی دموکرات را مســئول این اوضاع می داند، روز جمعه 
در توئیتر به مردم گفته بود که این هفته برای آنها حیاتی است و از 
نیویورکی ها خواست از دستورالعمل ها برای مهار کووید-۱۹ پیروی 
کنند، درخواســتی که با انتقاد کاربران شبکه های اجتماعی رو به رو 
شد و بسیاری حرف های او را ریاکارانه خواندند زیرا اخیراً شهرداران 

و فرمانداران دموکرات پیروزی »جو بایدن« را جشن گرفتند.
در همین حال افزایش جرایم یکی دیگر از دالیل اصلی مهاجرت 
گسترده از این شهر عنوان شده است. در مجموع آمریکا شاهد افزایش 
نــرخ قتل بوده و تنها روز دوشــنبه در نیویورک ۶ تن در بروکلین 
هدف تیراندازی قرار گرفتند و تیراندازی دیگری در روز سه شــنبه 
رخ داد که جان یک تن را گرفت و ۲ تن نیز بر اثر آن زخمی شدند. 
به گزارش فارس، بنابر ایــن گزارش، از روز جمعه، بیش از ۱۳۰۰ 
تیراندازی در نیویورک ثبت شده که در مجموع ۱۶۰۰ قربانی داشت.

گفتنی است، شــکاف در آمریکا نه تنها بین حکمرانان آمریکا 
فاصله انداخته و فضای سیاسی آمریکا را به شکلی منفی دو قطبی 
کرده است، بلکه بین مردم و حکمرانان و مردم با هم نیز فاصله ای 
بی سابقه انداخته اســت که باعث شیوع یک بی اعتمادی شدید در 
آمریکا شده است؛ و شیوع بی اعتمادی ضمیمه به شیوع کرونا شده 
است. برخی کارشناســان معتقدند، ترامپ عامل این وضع است و 
حتی اگر او شکســت در انتخابات ۲۰۲۰ را بپذیرد، میراث شوم او، 

سال ها در آمریکا باقی خواهد ماند.

نیویورک پُست خبر داد

آمریکایی ها از ترس کرونا و نا امنی
از نیویورک فرار می کنند

»مجتمع الســلم« )بزرگترین حزب اسالمی الجزایر( در صفحه    فیس بوک، 
دولت ابوظبی را »عامل افزایش تنش در کشورهای شمال غرب آفریقا« دانست. 
او در مطلبی با عنوان »امارات در شــهر "العیون"... هر کجا امارات پا گذاشت، 
بحران ها پیچیده تر شــد و خونریزی به راه افتــاد«، به اظهار نظر درخصوص 
بحــران گذرگاه »الکرکرات« در جمهوری صحرا و درگیری میان ارتش مغرب 

و جبهه پولیساریو پرداخت.
المقری نوشت: »پای امارات در مغرب عربی باز شده و ما در الجزایر نباید 
باور داشته باشیم که این کشور یک روزی بتواند مشکالت دو کشور الجزائر و 
مغرب را حل و فصل کرده و آنها را به سمت توافق پیش ببرد. حاکمان امارات 
ذلیل تر و ضعیف تر از آن هســتند که بتوانند بــا الجزایر مقابله کنند. آنها در 
قالب طرح صهیونیستی با پشتوانه آمریکا و فرانسه به دنبال تحریک الجزایر و 
به زانو درآوردنش هســتند... هر کسی که گمان کند حیله و نیرنگ اماراتی و 
صهیونیســت ها و کشورهای غربی فروکش می کند، در گمراهی بزرگی به سر 
می برد. ذات امارات بال و مصیبت اســت. اگر کوتاه بیایی هیچ زمانی دســت از 
توطئه بر نمی دارد. تنها راه حل در برابر آنها و اربابانشــان، وحدت و یکپارچگی 

اراده مردم است«.
به گــزارش فارس آغــاز دور جدید درگیری ها در صحــرای غربی میان 
»جمهــوری دموکراتیک صحرا« و ارتش مغرب در حالی اســت که امارات به 
عنوان نخســتین کشور عربی، در تاریخ ۱۴ آبان، رسما کنسولگری خود را در 
شهر العیون به عنوان بزرگ ترین شهر جمهوری صحرا و منطقه مورد مناقشه 

بین مغرب و جبهه پولیساریو، افتتاح کرد. 
نیروهای جبهه پولیساریو، نیروهای حاکم بر »جمهوری عربی صحرا«، روز 
شنبه از لغو رسمی توافق آتش بس با دولت مغرب خبر دادند. تنش در این منطقه 
از یک ماه پیش و زمانی که عناصر جبهه پولیساریو مانع عبور کامیون های مغرب 
از گذرگاه »الکرکرات« به سمت موریتانی شدند، افزایش یافته است. موریتانی 
و پولیساریو در سال ۱۹۷۹ با یکدیگر صلح کردند و بدین ترتیب بخش جنوبی 
جمهوری صحرا )به نام وادی الذهب( به این جمهوری بازگشــت اما پادشاهی 
مغرب تمام منطقه شمالی صحرای غربی را که »الساقیة الحمراء« نامیده می شود 
و نزدیک به ۸۰ درصد از اراضی صحرای غربی را تشــکیل می دهد، در اشغال 
خود نگاه داشت و ضمیمه خاک خود کرد. از آن پس جبهه پولیساریو بر روی 

مقاومت علیه مغرب متمرکز شده است.

 ده ها هزار نفر از طرفــداران رئیس جمهور 
 آمریــکا در اعتــراض بــه نتیجــه انتخابات 
ریاست جمهوری در این کشور، در خیابان های 
واشنگتن دست به تظاهرات زدند و در حالی که 
شــعار می دادند »رای من کو؟«، خواستار تداوم 

ریاست جمهوری »دونالد ترامپ« شدند.
 دیروز خیابان های واشنگتن شاهد چیزی بوده است 
که ما در سال ۱۳۸۸ در کشور خودمان شاهد بوده ایم، 
البته با این تفاوت که مخالفان نتیجه انتخابات در سال 
۱۳۸۸ ، به ناحق آن را زیر ســؤال برده بودند و علیرغم 
تفاوت فاحش آرای نامزد شکست خورده با آرای نامزد 

پیروز، مدعی پیروزی شده بودند. 
امــا در آمریــکا، تفاوت آرای »جــو بایدن« نامزد 
دموکرات ها، و »دونالد ترامپ«، نامزد جمهوری خواهان، 
تا مراحل نهایی، بســیار اندک بوده و طی یکی دو روز، 
آرای بایدن یکباره به نحو معناداری پیشــی گرفت. در 
آمریکا عالوه بر آن، نامزد شکســت خورده و حامیانش، 
کل نظام انتخاباتی این کشور را فاسد می دانند و دالیلی 

که می آورند نیز به راحتی قابل کتمان نیست.
نکته دیگــری که فتنــه ۸۸ را از تحوالت جاری 
آمریکا جدا می کند، این اســت که سر سلسله جنبان 
فتنه مذکور، محافل سیاسی و رسانه ای آمریکا و اروپا 
بوده اند، ولی، چیزی که دیروز در خیابان های واشنگتن 
کلید خورده ، از خارج به آمریکا تحمیل نشده و نتیجه 

بحران های ساختاری و مزمن در این کشور است.
در هــر حــال، آمریکا که بحــران ۸۸ را مدیریت 
می کرده ، اکنون دچار بحران مشــابهی شــده است، 
بحرانــی که می تواند پایه های سیاســی آن را متزلزل 
کند و نظام را از درون بپاشــاند. آن روزها مقامات کاخ 
سفید و رسانه های آمریکایی و معاند به شدت ذوق زده 
بودند و به همدیگر وعده تغییر نظام جمهوری اسالمی 
را می دادند و همه این دلخوشــی ها به خاطر شناخت 
نادرست آنها در باره پایه های مردمی و مستحکم نظام 
جمهوری اسالمی ایران بوده است. ولی همین رسانه ها 
و سیاســتمداران آمریکایی اکنون به خود می لرزند و 
نسبت به آینده تحوالت آمریکا بسیار بد گمان هستند. 
چرا که به گفته کارشناسان، احتماال آمریکا طی روزها و 
هفته های آتی، مستعد تحوالت تیره و تاری خواهد بود. 

تظاهرات در واشنگتن
خبرها از واشنگتن حاکی است، دیروز هزاران نفر 
از طرفداران و مخالفان ترامپ به خیابان ها آمدند و در 
چنــد نقطه با هم درگیر شــدند. عالوه بر آن، مداخله 

نیروهای امنیتی و درگیری آنها با تظاهر کنندگان نیز 
گزارش شده است. 

به گفته مقامات کاخ سفید، تظاهرات دیروز هواداران 
ترامپ در واشــنگتن، میلیونی بوده است. اما، رسانه ها 
که وابسته به اشرافیت سیاسی آمریکا هستند و تالش 
می کنند بــه ماجرای جاری، بــا گزارش های دروغ و 
غیر واقعی، پایــان دهند، ادعا کردندکــه از فراخوان 
 ترامپ برای شــرکت در تظاهرات، اســتقبال چندانی 

نشده است. 
»کریســتین امانپور« خبرنگار سی ان ان، اقدامات 
رئیس جمهــور آمریکا در دوره چهار ســاله ریاســت 
جمهوری اش را با اقدامات رایش سوم در زمان آلمان 
نازی مقایسه کرد. شبکه سی ان ان در گزارش دیگری 
نیز مذاکره با ترامپ برای پذیرفتن شکست در انتخابات 

را به مذاکره با گروگان گیران تشبیه کرد.
حمله تازه ترامپ به نظام انتخاباتی آمریکا

رئیس جمهــور آمریکا که گویا از حضور چند هزار 
نفری طرفداران خود در واشــنگتن هیجان زده شــده 
بود، شــروع به نوشتن توئیت های متوالی کرده و نظام 

انتخاباتی آمریکا را فاسد و مملو از تقلب خواند.
به گــزارش خبرگزاری فارس، او مجــدداََ خود را 
پیروز انتخابات ریاســت جمهوری این کشور خواند و 
برای اینکه به هواداران خود روحیه بدهد، ابتدا توئیت 
کرد:.»ما پیروز می شــویم!« و سپس در توئیت دیگری 
نوشت: »مردم، سرقت شدن این انتخابات از آنها توسط 
کمپانی خصوصی افراطی چپ گــرای »دومینیون« و 
دیگران را تحمل نخواهند کرد.« رئیس جمهور آمریکا 
تنها چند دقیقه بعد مجددا نوشت: »صدها هزار نفر از 
مردم حمایت خود ]از من را[ در واشنگتن نشان دادند. 

آنها انتخابات فاسد و متقلبانه را تحمل نمی کنند.«
ترامــپ در توئیت دیگری نشــان داد که حتی به 
بازشــماری آراء در ایالت جورجیا- که خواست ستاد 
انتخاباتــی خودش بــوده- نیز راضی نشــده و افزود: 
»بازشــماری دستی آراء در جورجیا، اتالف وقت است. 
آنها امضاءها را تطابق نمی دهند. بازشماری را تا زمانی که 
تطابق دهند، متوقف کنید. اجازه ندهید دموکرات های 

افراطی چپ گرا، انتخابات را سرقت کنند.«
وی در توئیت دیگری نوشــت: »آنهــا به ناظران 
انتخاباتــی ما اجازه ورود به اتاق های شــمارش آراء را 

نمی دهند، ما به تنهایی در آن پیروز شدیم!«
افشاگری در باره شبکه های خبری

رئیس جمهور آمریکا سپس، به افشای عدم صداقت 
رســانه های تلویزیونی این کشــور پرداخته و تصریح 
کرد: »فاکس نیوز و شبکه های اخبار جعلی، ]تصاویر[ 
این گردهمایی عظیم را نشــان نمی دهند. در عوض، 
خبرنگاران خود را در خیابان های تقریبا خالی مستقر 
کرده اند. ما اکنون تحت سرکوب رسانه ها قرار داریم!«

»کیلی مک انانی« ســخنگوی کاخ سفید، شامگاه 
شــنبه گفت که بیش از یک میلیون نفر از طرفداران 

رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن حضور یافته اند. 
کودتا

»ســم لواین« تحلیل گر روزنامــه »گاردین«، در 
یادداشــتی این ســؤال را مطرح کرده اســت که آیا 
رئیس جمهور آمریکا می تواند علیرغم باخت در انتخابات، 

همچنان بر سر قدرت بماند؟
لواین در یادداشت خود به اظهارات »مایک پمپئو« 
وزیر خارجه آمریکا اشــاره می کند که روز سه شــنبه 
هفتــه قبل گفته بود: »یک انتقال قدرت نرم به دولت 

دوم ترامپ رخ خواهد داد«. از سوی دیگر »ویلیام بار« 
دادستان کل دولت ترامپ، به دادستان های فدرال مجوز 
 داده تحقیقــات درباره تخلفــات انتخاباتی را پیگیری

 کنند.
لواین در ادامه می پرسد: »ترامپ از پذیرش پیروزی 
جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری امتناع خواهد 
کرد. آیا مسیری قانونی برای او وجود خواهد داشت تا 
کودتایی ترتیب داده و یک دوره دیگر در قدرت بماند؟«

هر چند جواب تحلیلگر مذکور به سؤال فوق، منفی 
اســت ،ولی به گفته کارشناسان، وقوع چنین کودتایی 

بعید نیست.
آخرین توئیت ترامپ

ترامپ دیشب به اعالم شبکه های آمریکایی، از جمله 
»اســکای نیوز«، مبنی بر عقب نشــینی رئیس جمهور 
آمریکا و هوادارانش از مواضع قبلی و پذیرش شکست 

در انتخابات، واکنش نشان داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس جمهور آمریکا 
طی توئیتی نوشت: »او )بایدن( فقط از دید رسانه های 
اخبار جعلی پیروز شــده است! من هیچ چیز را واگذار 
نمی کنــم! هنوز راهی طوالنی در پیش داریم. این یک 

انتخابات متقلبانه بود«.
ترامپ در پیامی دیگر، با حروف درشــت نوشــت: 

»انتخابات متقلبانه ]بود[. ما پیروز می شویم!«
خبر دیگر اینکه ، برخی رسانه های آمریکایی اعالم 
کردند، ترامپ از این واهمه دارد که پس از واگذار کردن 
قدرت، درخصوص پرونده های مختلف محاکمه شود و 
به همین خاطر ، از تحویل دادن پست ریاست جمهوری 
به بایدن، خودداری می کند. ترامپ پرونده های اخالقی 

و مالیاتی دارد.

با توجه به تحوالت ۲۰ ســال اخیر در افغانستان، اکنون می توانیم این 
نکته را قاطعانه بگوییم که واشــنگتن در این کشــور شکست خورده و به 
اهداف خود نرســیده است و در صورتی که بخواهد با علم کردن ادعاهایی 
چون حقوق بشر، نابودی  تروریسم و صلح پایدار، به  اشغال این کشور ادامه 

دهد، پیامدی جز شکست بد تر و مفتضحانه تر نخواهد داشت. 
کابل تاکنون خود را متعهد به پیمان امنیتی دوجانبه با آمریکا می دانست 
و مجبور بود که سیاست داخلی و خارجی اش را با آن منطبق کند و حضور 

نیروهای آمریکایی را تا سال ۲۰۲۴ در افغانستان بپذیرد. 
اما، این پیمان امنیتی و حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان، شرایط 
امنیتی این کشــور را پیچیده تر از قبل کرده و در چنین بســتری بود که 
دی ماه گذشته میان فرســتادگان آمریکا و طالبان در پایتخت قطر توافق 

امنیتی امضاء شده است. 
مردم و مقامات افغانســتان پس از امضای ایــن پیمان، انتظار تغییر 
شرایط را داشتند و قبل از هر چیز، می خواستند که کشور را از یک جنگ 
فرسایشــی ۴۰ ساله نجات بدهند. اما، پس از چند ماه مذاکرات با طالبان، 
متوجه شدند که این توافق نه تنها چیزی را در افغانستان عوض نمی کند، 
بلکه از این پس نیز افغانستان را یک کشور تحت الحمایه آمریکا می سازد.

جدای از مشکالت ســاختاری داخلی افغانستان، مثل تولید و فروش 
مواد مخدر، افراط گرایی، قوم گرایی و فســاد گسترده سیاسی، حالت مزمن 
به خود گرفته و از عوامل مهم بی ثباتی در این کشــور هستند، ولی عوامل 
خارجی نیز در جلوگیری از اســتقرار صلح در این کشور، بی تأثیر نیستند، 
که از جمله مهم ترین آنها، می توان به دخالت های عربستان، و زیاده طلبی 
آمریکا  اشاره کرد.  برای روشن شدن نقش این بازیگران خارجی کافی است 
روی خود آمریکا متمرکز شــد. آمریکا به همراه هم پیمانانش سال ۲۰۰۱ 
به افغانستان حمله کرد، در پی آن چه حمله القاعده به رهبری »اسامه بن 
الدن« به نیویورک و واشــینگتن در ۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱، خوانده شد. از 
همان ابتدا نگاه آمریکا این بود که باید در افغانستان قیمومت داشته باشد، 

نگاهی که همواره باقی مانده است، این نگاه هیچ گاه به صلح نمی انجامد.
گذشــته از آن این بازیگر خارجی با توجه به منافعی که در این کشور 
دارد، باید بازیگران داخلی خود را داشته باشد تا منافعش در افغانستان را 
پیگیری کنند. از این رو منافع آمریکا در افغانستان اولویت این کشور است، 
نه صلح در این کشــور و تا وقتی این صلح با منافع تطبیق کامل نداشــته 

باشد، این مانع نیز کاماًلً مرتفع نخواهد شد. 

تالش برای صلح در افغانستان
و نقش بازیگران خارجی

پرهام پوررمضان


