
حماس:شهرکسازیصهیونیستها
باموشکمتوقفمیشودنهبامذاکره

عضو دفتر سیاسی حماس اعالم کرد که مذاکره با 
سران رژیم صهیونیستی، شهرک  سازی  در فلسطین 
اشغالی را متوقف نمی کند، بلکه فقط با حمله موشکی 

مقاومت، شهرک  سازی متوقف می شود. 
» موســی ابومرزوق« تصریح کرد: بازگشــت تشکیالت 
خودگردان فلســطین بــه هماهنگی های امنیتــی )با رژیم 
صهیونیســتی(، تالش های صورت گرفته برای آشــتی میان 
جریان های داخلی فلسطین و ایجاد وحدت ملی را به شکست 

کشانده است. وی گفت: با مقاومت است که شهرک  سازی ها 
متوقف می شــوند نه با مذاکره، و این مقاومت است که مانع 
عادی  سازی روابط کشور های عربی با اسرائیل می شود.ابومرزوق 
ادامه داد: جنبش فتح می خواست همه)گروه های فلسطینی( را 
به سمت یک توافق سیاسی با تشکیالت خودگردان بکشد، و 
این همان چیزی است که اجماع ملی)فلسطین( آنرا رد کرده 
است. این تجربه ۲۶ سال گذشته است و آنها)سران تشکیالت 
خودگردان( نمی توانند ما را دوباره به ۲۶ سال قبل برگردانند.

صدوراحکامسنگینبرای
6 عاملقتلخاشقجیدردادگاهترکیه

 ترکیه از پایان محاکمه غیابی 6 متهم به قتل روزنامه نگار
 منتقد سعودی، که سال ۲۰۱۸ در کنسولگری عربستان 

در شهر استانبول به قتل رسیده بود، خبر داد.
مقامات ترکیه ای اعالم کردند، دادگاهی که روز گذشته با 
حضور »خدیجه چنگیز« نامزد »جمال خاشقجی« برگزار شد، 
آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده بوده 
اســت. بر اساس این گزارش، آخرین جلسه دادگاه با استماع 

شهادت »ایمن نور« معارض سرشناس مصری، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادســتانی کل ترکیه پیشتر 
بــا تهیه کیفرخواســتی درخصوص ۶ متهــم قتل »جمال 
خاشــقجی«، برای دو تن از آنها حبس ابد و چهار نفر دیگر 
نیز از ۶ ماه تا پنج سال زندان درخواست کرده بود. خاشقجی 
روزنامه نگار ۵۹ ساله و منتقد آل سعود، دوم اکتبر ۲۰۱۸ )۱۰ 
مهر ۹7(، یک هفته پس از آن که از مقام های سعودی به خاطر 
سکوت در برابر اهانت های رئیس جمهوری آمریکا، انتقاد کرده 
بود، در کنسولگری سعودی در استانبول به قتل رسیده است.

نگاه

کوتاه از سراسر جهان

اذان ظهر: 11/52، اذان مغرب: 17/12، نیمه شب شرعی: 23/08، اذان صبح )فردا(: 5/24، طلوع آفتاب )فردا(: 6/52صفحه آخر پنج شنبه 6 آذر 13۹۹  10 ربیع الثانی 1442   26 نوامبر2020  شماره 22620

کروناکارتنخوابیدراتحادیهاروپارا70درصدافزایشداد

در واکنش به حمله موشکی علیه عربستان

دستمریزاداکرمالکعبیبهانصاراهللیمن؛انشاءاهللدربیتاهللالحرامنمازمیخوانیم

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

اشپیگل اعالم کرد

زمین سوخته
 میراث ترامپ برای آمریکا 

انصاراهلل یمن چگونه به محور مقاومت پیوست؟

سرویس خارجی-
اشپیگل آلمان با اشاره به میراث شومی که ترامپ 
از خود برای آمریکا برجای می گذارد، در توصیف اوضاع 
به هم ریخته این کشور، از اصطالح »زمین سوخته« 
استفاده کرده و نوشــته، رئیس جمهور آمریکا هنوز 
برای بایدن خواب های زیادی دیده و تا آخرین روزهای 

کاری اش، بر مشکالت او و آمریکا خواهد افزود.
فرایند انتقال قــدرت در آمریکا پس از ۲۰ روز، و برغم 
تداوم شبه افکنی های ترامپ، دو روزی می شود که آغاز شده 
اســت. قرار است روز ۲۰ ژانویه )یکم بهمن ماه( رسماً قدرت 
از ترامپ به بایدن منتقل شود. ترامپ طی چهار سال گذشته 
 آمریکا را منزوی، از هم گســیخته و به کشــوری با اقتصاد 
بحران زده و جامعه ای به شدت دو قطبی تبدیل کرد و به گفته 
کارشناسان، با توجه به رای 7۰ میلیونی که دارد، با رفتن او 

میراثش سال ها باقی خواهد ماند.
اشــپیگل با به کار بردن اصالح »زمین ســوخته« برای 
توصیــف وضعیت امروز آمریکا، نتیجه می گیرد که »بایدن« 
برای عبور از بحران های رنگارنگ داخلی و خارجی، راه بسیار 
ســختی پیش رو دارد. جالب اینکه در چنین فضایی بایدن 
سه شنبه شــب اعالم کرد، آماده می شود رهبری آمریکا بر 

جهان را احیاء کند!
 جــو بایدن ۸7 ســاله! اگر ضعــف و بنیــه بدنی اش 
هم یاری اش دهد، تمام هم و غمش در کســوت ریاســت 
جمهوری آمریکا نجات کشورش از این منجالب خواهد بود. 
بســیاری از کارشناسان مثل »اســتفان والت« نظریه پرداز 
برجسته روابط بین الملل معتقدند بایدن در سیاست خارجی 
در برخــی مناطق جهان مثل غرب آســیا تغییر چندانی در 
سیاســت های ترامــپ نخواهد داد و شــاید صرفا در برخی 
تاکتیک ها تغییراتی را اعمال نماید. خبرگزاری »اشپیگل« اما 

به دنبال موج جدید انفجار ها در افغانستان، 
بیش از 7۰ تن طی دیروز و روز سه شنبه جان 
خود را از دســت داده و دست کم 5۲ نفر نیز 

زخمی شده اند.
براســاس آمارهای اعالم شــده، تروریســت ها 
بــا انفجارهــای جداگانه بمــب در مناطق مختلف 
افغانســتان، جان بیش از 7۰ نفر را گرفته و دست 

کم ۵۲ تن دیگر را زخمی کرده اند.
به گزارش فارس، دیــروز بر اثرانفجار یک مین 
مغناطیسی در شهر کابل، دو نظامی ارتش افغانستان 

جان باختند و همین تعداد نیز زخمی شدند. 
دیروز همچنین، استان »بامیان« شاهد دو انفجار 

پیاپی بود و در نتیجه آن، ۱7تن جان باخته و بیش 
از ۵۰ نفر دیگر زخمی شــدند. بامیان تاکنون یکی 
از امن ترین اســتان های افغانستان بوده است. شمار 
زیادی از قربانیان و مجروحان این حادثه تروریستی، 
زنان و کودکان بی گناه هستند. تا عصر دیروز کسی 
مســئولیت حادثه بامیان را به عهده نگرفته است. 
طالبان هم مدعی شــد اعضای این گروه، نقشی در 

این انفجارها نداشته اند.  
منابع رسمی افغانستان از وقوع حادثه تروریستی 
در استان جنوبی »قندهار« نیز خبر دادند؛ به گزارش 
خبرگزاری دانشجو، »طارق آرین« سخنگوی وزارت 
کشــور افغانســتان، اعالم کرد که بر اثر انفجار یک 

فرماندهان سودانی طی دیدار با یک هیئت اعزامی صهیونیست در 
خارطوم، اعالم کردند که می توانند جلوی ارسال سالح به گروه های مقاومت 

حاضر در نوار غزه را بگیرند.
دولت انتقالی سودان، که اخیرا از عادی  سازی روابطش با رژیم صهیونیستی 
خبرداده و با این اقدام خود، خیانت بزرگی به آرمان فلســطین کرده است، اکنون 
برای اثبات سر سپردگی هر چه بیشتر خود به آمریکا و اسرائیل ، قصد دارد در اعمال 
فشار بر مردم مظلوم غزه ، مشارکت کند. در این راستا، یک هیئت نظامی اعزامی 
رژیم صهیونیستی، هفته جاری به خارطوم پایتخت سودان، با مسئوالن نظامی این 
کشور دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، منابع آگاه به روزنامه االخبار لبنان 
گفتند که این هیئت، مذاکرات چند ســاعته ای با مسئوالن نظامی سودان داشته 
است، ولی »عبدالفتاح البرهان« رئیس »شورای حاکمیت« و فرمانده کل نیروهای 
مسلح سودان، در این نشست حضور نداشته است. به گفته این منابع، گزارش این 
دیدار در اختیار البرهان قرار گرفت و مهم ترین مسائلی که مطرح شد، »همکاری 
نظامی در مبارزه با تروریسم به صورت کلی« بوده است. این منابع همچنین خبر 
دادند که منظور هیئت اسرائیلی و فرماندهان سودانی از مبارزه با تروریسم، »همکاری 
اطالعاتی برای جلوگیری از ارسال سالح به نوار غزه و در نتیجه، تأمین امنیت دروازه 
آفریقا« بوده است. در واقع صهیونیست ها با کمک فرماندهان سودانی، قصد دارند 

مانع از ارسال سالح به گروه های مقاومت حاضر در نوار غزه شوند.
رادیو ارتش اسرائیل هم خبر داد که این سفر، مقدمه ای برای سفر یک هیئت 
بزرگ تر اسرائیلی است که طی هفته های آتی برای بررسی توافقنامه های مشترک 
در زمینه های کشــاورزی، اقتصادی و آبیاری، عازم خارطوم خواهد شد. این سفر 
در حالی صورت گرفته، که دولت کنونی سودان نتوانسته است، مطالبات اقتصادی 
و مدنی شــهروندان این کشــور را برآورده کند و گرانی و تورم بی سابقه ای بر این 

کشور سایه افکنده است.

بعد از اقدامات خشــونت آمیز پلیس فرانســه علیــه مهاجران و 
بی خانمان ها طی روزهای گذشــته، صدها معترض فرانسوی در یکی از 
میدان های اصلی پاریس تجمع کردند و خواستار استعفای وزیر کشور 

شدند.
اعتراض ها علیه سیاســت های بی رحمانه مهاجرتی فرانسه در پایتخت این 
کشور ادامه دارد و صدها نفر در میدان جمهوری از میدانهای اصلی پاریس تجمع 
کرده اند و خواستار استعفای رئیس پلیس و پایان فوری خشونت نیروهای پلیس 
علیه مهاجران و اسکان بی قید و شرط آنها هستند. خبرگزاری فارس در این باره 
نوشــته، در میان شعارها و فریادهای معترضان که خواستار حمایت از مهاجران 
هستند، فریاد درخواست برای استعفای »جرالد دارمانین« وزیر کشور فرانسه هم 
به گوش می رســید. این در حالی است که »دارمانین« سه شنبه از قصدش برای 
انجــام تحقیقاتی در این باره گفته بود. از این رو، به نظر می رســد که معترضان 
این حرف ها را چندان باور ندارند. این اعتراضات بعد از اقدام خشــونت آمیز هفته 
گذشــته پلیس پاریس برای تخلیه اردوگاه موقت مهاجران در حومه شمالی این 
شهر در »سنت دنیس« آغاز شد که ۲۵۰۰ مهاجر و بی خانمان به زور گاز اشک آور 

و باطوم از آنجا تخلیه شدند.

سرویس خارجی-
پارلمان اروپا روز سه شنبه اعالم کرد به دنبال همه 
گیری ویروس کرونا در کشورهای اروپایی، بیش از 7۰ 
درصد به بی خانمان های عضو این اتحادیه اضافه شده 
است. شمار تلفات کرونا در آلمان و انگلیس نیز رکورد 

جدیدی را به ثبت رسانده است.
داده هــای وبگاه »ورلــد امتر« نشــان می دهد تعداد 
مبتالیــان به ویروس کرونا عصر دیروز از مرز ۶۰ میلیون و 
۲4۰ هزار نفر فراتر رفت و شمار فوتی ها نیز به بیش از یک 
میلیون و 4۱۸ هزار نفر رسید. بر اساس داده های این مرکز 
میزان شیوع و مرگ و میرهای ناشی از کرونا در اروپا و آمریکا 
وضعیب »بسیار بحرانی« پیدا کرده است. همزمان پارلمان 
اروپا نیز روز سه شنبه با صدور قطعنامه ای هشدار داده به 
دنبال همه گیری این ویروسف تعداد بی خانمان ها در این 
اتحادیه به بیش از 7۰۰ هزار نفر رسیده است که افزایشی 
7۰ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۱۰ را نشان می دهد. این 
قطعنامه که با ۶47 رای موافق و ۱۳ رای مخالف و ۳۲ رای 
ممتنع، به تصویب رسیده خواستار پایان معضل بی خانمان ها 

در این اتحادیه تا سال ۲۰۳۰ شده است.
بر اســاس متن این قطعنامه، اعضــای پارلمان اروپا 
 به این موضوع نیز اشــاره کرده اند کــه در پی بحرانی که 
همــه گیری ویروس کرونا ایجاد کرده تعداد افرادی که در 
شرایط نامناسب و بدون سرپناه قرار خواهند گرفت افزایش 
خواهد یافت. عالوه بر آن، از کمیسیون اروپا و اعضای اتحادیه 
اروپا نیز خواسته شده تا تالش ها برای کمک به کسانی که 

بی خانمان هستند افزایش داده شود.

سرویس خارجی-
دبیرکل جنبش نجباء عراق از اقدام اخیر انصاراهلل 
در هدف قرار دادن پاالیشگاه نفتی عربستان در جده 
تقدیر کرد و گفت »امیدواریم بــه زودی در بیت اهلل 
الحرام نماز بخوانیم«. آل سعود 5 سال و ۸ ماه است که 
از آسمان و زمین و دریا یمن را محاصره و با سالح های 

غربی، بمباران می کند.
عملیات موشــکی دقیِق صبح دوشــنبه )سوم آذرماه( 
انصاراهلل یمن در حمله به شرکت آرامکوی عربستان در جده 
همچنان با واکنش های متعددی رو به روست. همزمانی این 
عملیات با ســفر مخفیانه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی به عربستان باعث شده تا بسیاری این عملیات 
را هشداری به ریاض در مورد خیانت به آرمان فلسطین بدانند. 
از ســوی دیگر برخی نیز اظهار امیداواری کرده اند که چنین 
عملیات هایی مقدمه ای برای ساقط کردن آل سعود باشد که 

در خیانت به اسالم دست صهیونیست ها را از پشت بسته! 
در همین راســتا، »اکرم الکعبی« دبیرکل جنبش نجباء 
عراق، از حمله موفق یگان موشــکی یمن به اهداف سعودی 
تقدیر و ابــراز امیدواری کرد که به زودی رزمندگان مقاومت 
دوشــادوش مجاهدان انصــاراهلل در جوار خانــه کعبه نماز 
بخوانند. او در پیامی کوتاه از این ضربه موشکی تمجید کرد 
و نوشــت: »دست مریزاد به شما انصاراهلل و یاران پیامبر خدا 
و امیرالمؤمنین و نوادگان جناب زید بن علی علیه الســالم...

در گزارشی به تحلیل همین وضعیت پرداخته و از میراث شوم 
ترامپ برای بایدن خبر داده است: »دونالد ترامپ، از مخالفت 
خود با جو بایدن و پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری 
این کشور دســت نخواهد کشید و در هفته های آخر حضور 
خود در کاخ سفید سعی می کند از راه های مختلف بر سر راه 
بایدن سنگالخ ایجاد کند. اقداماتی که می تواند عواقب ناگواری 
برای بسیاری از آمریکایی ها داشته باشد...ترامپ در فرصتی که 
دارد از تمام اهرم ها استفاده می کند تا با تصویب قطعنامه های 
دقیقه ۹۰ عمال زمینی ســوخته برای بایدن به جای گذارد. 
فهرســت کارهای او می تواند از خرابکاری  برای جلوگیری از 
رشد اقتصادی در سال های پیش رو باشد که بایدن به شدت 
 به آن نیاز دارد، تا مقررات ضد زیست محیطی، یا مانورهایی 
پر هزینه در سیاست خارجی. این اقدامات که اغلب بازگرداندن 

یا خنثی کردن آنها دشوار است، به این دلیل انجام می شوند 
که هم آغاز و هم ادامه کار را برای بایدن هرچه دشوارتر کنند 
و راه را برای به قدرت رسیدن مجدد جمهوریخواهان در دور 
بعــدی هموار نمایند. اقداماتی که به ویژه در بحبوحه بحران 

کرونا به شهروندان آمریکا آسیب جدی می رسانند«.
آمریکاِی منزوی

بایدن اما در اولین مصاحبه خود با »ان بی سی« پس از 
قطعی شــدن پیروزی اش گفت آمریکا منزوی و تنها شده و 
ترامپ ائتالف های این کشــور را در معرض نابودی قرار داده 
اســت: »دولت او دوره ســوم اوباما نخواهد بود چون دنیا در 
سال های حضور ترامپ بسیار تغییر کرده است. ما نسبت به 
دولت اوباما – بایدن با جهانی کامال متفاوت رو به رو هســتیم. 
رئیس جمهــور ترامپ این چشــم انداز را تغییر داده اســت. 

»اول آمریــکا« مدنظر بود. اما اکنون به »آمریکا تنها« تبدیل 
شده ایم«. بایدن همچنین به گمانه زنی درباره اینکه بعد از روی 
کار آمدن، ترامپ را هدف تحقیقات قرار می دهد، پایان داد و 
گفت: »من کاری که این رئیس جمهور انجام داد، انجام نخواهم 
داد و از قوه قضائیه برای تاکید روی اینکه اتفاقی افتاده است، 
استفاده نمی کنم. آنچه روی آن تمرکز دارم، این است که مردم 
آمریکا را به جایی بازگردانم که در آن اندکی اطمینان، اندکی 
یقین و اندکی دانش وجود داشت«. او در عین حال و در حالی 
که بر بهم ریختگی آمریکا مهر تایید می زد مدعی شد، به کمک 

دولتش رهبری آمریکا بر جهان را احیاء می کند!
شبهه افکنی دوباره ترامپ

بســیاری نامه روز دوشنیه »سازمان خدمات عمومی« و 
پیام بعدی »دونالد ترامپ«  را در باره آغاز رسمی انتقال نشانه 
اذعان او به شکست در انتخابات دانسته اند. با وجود این، ترامپ 
روز سه شنبه در پیامی جدید در توئیتر این نوع نتیجه گیری ها 
را رد و تالش کرد درباره اینکه رئیس جمهور بعدی آمریکا چه 
کسی خواهد بود بار دیگر شبهه افکنی کند. سازمان خدمات 
 عمومی آمریکا روز دوشنبه در نامه ای که به رویت سی ان ان 
رســیده به تیم »جو بایدن« گفته به نظر می رســد که او در 
انتخابات برنده شده است. »امیل مورفی« رئیس  این سازمان 
به بایدن گفته می تواند روند انتقال قدرت را آغاز کند. ترامپ 
سه شنبه در توئیتر نوشته بود: »به یاد داشته باشید، سازمان 
خدمات عمومی فوق العاده بوده و امیلی مورفی، وظیفه اش را 
عالی انجام داده ولی سازمان خدمات عمومی تعیین نمی کند 

چه کسی رئیس جمهور بعدی ایاالت متحده خواهد بود«. 
ترامپ ساعاتی قبل تر از این هم بار دیگر انتخابات اخیر 
ریاست جمهوری این کشور را »فاسد« خوانده و اعالم کرده 
بود، هرگز نتایج برآمده از »آرای تقلبی و نرم افزار دومینیون« 

را تایید نخواهد کرد.

ما سراســر امیدیم تا به زودی با پاکســازی بیت اهلل الحرام از 
لوث وهابیت و مزدوران صهیونیســم، آنجا در کنار شــما به 

نماز بایستیم«.
دستپاچگی آل سعود

از سوی دیگر، انصاراهلل یمن اعالم کرد که دستپاچگی و 
سردرگمی عربستان نشانه قدرت نیروهای مسلح یمن است. 
علی القحوم یکــی از رهبران جنبش انصــاراهلل یمن گفت، 
دســتپاچگی و سردرگمی عربســتان در قبال حمله اخیر به 
تاسیســات نفتی آرامکو نشان دهنده بزرگی قدرت نیروهای 
مسلح یمن است. علی القحوم با تاکید بر اینکه »توانمندی های 
نظامی نیروهای مسلح یمن بسیار باالست« به سعودی ها هشدار 
داد حمــالت بعدی کوبنده تر خواهد بــود. همچنین محمد 

عبدالسالم، سخنگوی انصاراهلل یمن روز سه شنبه هشدار داد، 
عربستان تا زمانی که تجاوزات متوقف و محاصره را لغو نکرده 

تنها باید منتظر پاسخ و دفاع مشروع از سوی یمن باشد.
تاسیسات حیاتی سعودی  ها در تیررس

از ســوی دیگر، سرتیپ ســتاد »عابد الثور« تحلیلگر و 
کارشناس نظامی یمن می گوید شلیک موفق موشک »قدس 
۲« یمن به پاالیشگاه آرامکو در عمق خاک عربستان پیام های 
زیادی دارد و محتوای این پیام ها این است که نیروهای مسلح 
یمن، امروز نقشــه نفتی جغرافیای ســعودی را حتی بخش 
محرمانــه آن را در اختیار دارند و یمنی هــا قادرند با توجه 
به توانمندی تســلیحاتی امروز خود، هریک از این تاسیسات 
نفتی را در داخل خاک عربستان با وجود همه استحکامات و 
توانمندی های پدافندی هدف قرار دهند. وی در گفت  وگو با 
پایگاه خبری »۲۶ سپتامبر«، تصریح کرد توانمندی یمنی ها 
به جهانیان و رژیم سعودی ثابت کرد که سالح تحت اختیار 
آنها به حدی متمایز و پیشــرفته است که پدافندهای هوایی 
و رادارهای پیشرفته سعودی ها نتوانست آن را رهگیری کند. 
به این ترتیب می توان گفت که رژیم سعودی هر روز در حال 
از دست دادن توانمندی ها، امکانات و سرمایه هایی است که 
در مسیر اجرای برنامه های آمریکایی، صهیونیستی و انگلیسی 

هزینه کرده است.
نبرد مهم مأرب

اما جدیدترین اخبار و گزارش ها درباره وضعیت نبرد در 

اســتان »مأرب« یمن که سرشار از منابع نفتی و گازی است 
و مهم ترین مرکز حضور حزب اخوانی »االصالح« -پیاده نظام 
دولت مســتعفی عبدربه منصور هادی- است، بیانگر تشدید 
درگیری هــا در برخی جبهه های غربی این اســتان و تداوم 
پیشروی نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن است. در 
این میان نیروهای هادی و ائتالف سعودی به شیوه های مختلف 
در تالشــند تا زمان بیشتری را برای خود بخرند تا دست کم 
مانع آن شوند که نیروهای انصاراهلل، تجهیزات نظامیشان را به 
غنیمت بردارند به همین دلیل کاروان های متعدد کامیون های 
ســعودی در حال انتقــال تجهیزات و ابــزارآالت نظامی از 
پایگاه های نظامی به خارج از استان مأرب هستند. همزمان با 
درگیری های شدید در اطراف شهر مأرب میان ارتش و انصاراهلل 
یمن با عناصر ائتالف سعودی، نیروهای دولت مستعفی یمن 

نیز در داخل شهر شرایط فوق العاده برپا کرده است. 
سقوط اردوگاه نظامی و استراتژیک ماس در هفته پیش 
به منزله گشوده شدن راه برای آزاد سازی شهر مأرب و راه های 
دروازه شمال غربی به این شهر و انتقال درگیری ها به منطقه 
»أســداس« در شمال غرب این شــهر و رسیدن به منطقه 
»صمده« در شمال مأرب بود. نزدیک به یک هفته است که 
با پیشروی های مستمر ارتش یمن در جبهه های مختلف نبرد 
آزاد سازی مأرب از دست متحدان ائتالف سعودی، این شهر در 
یک قدمی آزادی قرار گرفته و شــکاف ها و چنددستگی های 

عمیقی در صفوف متجاوزان ایجاد شده است.

افزایــش ناگهانی مرگ 
و میر ها در آلمان و انگلیس

از  همزمــان گزارش ها 
و  دوبــاره مرگ  رکوردزنی 
میرهای روزانه ناشی از کرونا 
در انگلیــس و آلمــان خبر 
انگلیس طی پنج  می دهند. 
ماه اخیر، روز سه شــنبه با 
فوتی های  میزان  بیشترین 
ناشی از کرونا مواجه شد و 
طبق آخرین آمار ۶۰۸ نفر 
طی یــک روز ازکرونا جان 

باختند. به نوشــته روزنامه »هافینگتن پست« با احتساب 
ایــن آمار انگلیس با ۵۵ هــزار و ۸۳۸ تن فوتی در جایگاه 
پنجم در جهان ایستاده است. این آمار از ۱۲ مه )سه شنبه 
۲۳ اردیبهشت(  به این سو بالترین رقم محسوب می شود. 
»بوریس جانســون« نخست وزیر انگلیس اعالم کرده دوره 
چهار هفته ای محدودیت های سراســری در انگلیس برای 
مقابله با شــیوع کرونا، بعد از خاتمه دیگر تمدید نخواهد 
شــد و اعمال محدودیت های محلی جایگزین آن می شود. 
انگلیس اولین کشــور در اروپاســت که رکورد بیش از ۵۰ 
هزار کشــته را  ثبت کرده اســت. جمعیت انگلیس حدود 

۶۸ میلیون نفر است.
انســتیتو »رابرت کخ« آلمان نیز از حدود 4۱۰ مرگ 
کرونایی تنها در روز ســه شــنبه خبر داده کــه از زمان 
شــیوع کرونا بی سابقه بوده اســت. پیش از این بیشترین 

آمار مرگ های کرونایی روزانه در آلمان مربوط به اواســط 
آوریل)فروردین ( با ۳۱۵ مرگ در اثر این بیماری بوده است. 

آلمان حدود ۸۳ میلیون نفر جمعیت دارد.
قرار اســت صدر اعظم آلمان با مقامات ایالتی در این 
کشــور درباره چگونگی روند مبارزه با بحران کرونا مشاوره 
کند. انتظار می رود که درباره تمدید محدودیت ها برای مهار 
کرونا تصمیم گیری شود. بر اساس جدیدترین آمارها، تا به 
حال در آلمان ۹۶۲ هزار و ۹۰۶ نفر به کرونا مبتال شــده و 
۱4 هزار و ۹۶۵ نفر هم در اثر ابتال به این بیماری جان خود 
را از دست داده اند. قبل از تصمیم گیری درباره چگونگی روند 
مبارزه با بحران کرونا بسیاری از مقامات آلمانی درباره کاهش 
محدودیت ها هشدار داده و خواستار تداوم محدودیت های 

سختگیرانه در دوران کریسمس شده اند.
جامعــه بیمارســتانی در ایالت بایرن هــم از وخامت 

اوضــاع کلینیک ها در این ایالت بــزرگ آلمان خبر داده و 
اعــالم کرده که اولین کلینیک ها به مرزهای ظرفیت خود 
نزدیک شــده اند. نتایج یک نظرسنجی هم نشان می دهد 
که با توجه به آمار مبتالیان باال در آلمان اکثر شــهروندان 
آلمانی اعمال محدودیت ها در کریسمس را درست ارزیابی 
می کنند. همچنین آمارها نشان می دهد که موج دوم کرونا 
تا حد زیادی مشــکالت اقتصادی صنعت ریلی در آلمان را 

افزایش داده است.
بر این اساس، قطارهای راه دور در حال حاضر به طور 
متوسط تنها ۲۰ درصد و قطارهای منطقه ای ۵۵ تا ۶۰ درصد 
مورد استفاده قرار می گیرند. این شرکت ریلی در سال جاری 
میالدی یک رکورد ضرر ۵.۶ میلیارد یورویی داشته است.

رکورد زنی در آمریکا
از آمریکا نیز خبر می رسد شمار بیماران کرونایی که در 
بیمارستان های آمریکا بستری شده اند به بیشترین میزان 
خود از زمان شــیوع ویروس کرونا رسیده است. بر اساس 
گزارش سی ان ان در حال حاضر ۸۸۰۸۰ نفر در آمریکا به 
دلیل ابتال به ویروس کرونا در بیمارستان بستری هستند. 
این تعداد بیشترین آمار بستری شدگان در بیمارستان 
از زمان شیوع ویروس کرونا در آمریکا محسوب می شود. بر 
اســاس این گزارش، در گوشه و کنار آمریکا انرژی پرسنل 
درمانــی در حال تحلیل رفتن اســت و ظرفیت تخت های 

مراقبت ویژه نیز در حال تکمیل هستند. 
بر اساس آمارهای رسمی تاکنون نزدیک به ۱۳ میلیون 
نفر در آمریکا به ویروس کرونا مبتال شده اند و نزدیک به ۲۶۶ 

هزار نفر نیز بر اثر این بیماری فوت کرده اند.

سخنگوی »گردان های حزب اهلل عراق« با بیان اینکه واشنگتن در 
زمان انتخابات ریاست جمهور ی آمریکا، به حشدالشعبی التماس می کرد 
که هدف قرار نگیرد، تاکید کرد که موضع مقاومت در برابر اشغالگران 

آمریکایی، ثابت است. 
»محمد محیی« به شــبکه العالم گفت: ما در بسیاری از بیانیه های خود، 
مواضــع گردان ها را به طور واضح اعــالم کرده ایم، ما حامی مقاومت و خروج 
نیروهای آمریکایی از عراق هســتیم. وی افــزود: هیئت هماهنگی گروه های 
مقاومت نیز با برگزاری جلسه ای، به دولت عراق، ائتالف و آمریکا برای خروج 

نیروهای آمریکایی، فرصتی مشروط داده است.
محیــی با ذکر این نکته کــه فرصت رو به اتمام اســت، ادامه داد: طرف 
آمریکایی مطابق با تصمیم پارلمان عراق، باید برای عقب نشینی مصمم باشد و 
دولت عراق نیز باید درخصوص اجرای تصمیم پارلمان، جدی باشد. وی گفت: 
متاسفانه، بسیاری از طرف های داخلی یا منطقه ای، آمریکا را تحریک می کنند که 
گروه های مقاومت و محور مقاومت را هدف قرار دهد. برخی طرف های بین المللی 
پیام هایی را منتقل کرده اند که گفته می شود پیام های التماس آمیز است. آمریکا 

برای متوقف کردن این حمالت، حداقل در دوره انتخابات، التماس می کرد. 
تحرکات ترکیه در شمال عراق

یک عضو »اتحادیه میهنی کردســتان عراق« از تحرکات جدید نیروهای 
ترکیه در شــمال عراق و تقویت حضور نظامــی خود در این منطقه خبر داد. 
بــه گزارش خبرگزاری فارس، »علی ورهان« دیروز از حضور شــمار زیادی از 
نیروهای ترکیه در منطقه »حاج عمران« اســتان »اربیــل« خبر داد. ورهان 
افزود: نیروهای ترکیه در حال احداث پادگان های نظامی جدید در نوار مرزی و 
استقرار سامانه های نظارتی و پایشی هستند و همزمان با آن، نیروها و تجهیزات 
جدیدی به این مقرها وارد می شوند. تمامی این تحرکات به تنهایی و به دور از 
هرگونه هماهنگی با دولت منطقه کردستان یا نیروهای گارد مرزی مستقر در 
منطقه، صورت می گیرد. از اواسط ژوئن ۲۰۲۰، نیروهای ارتش ترکیه طی دو 
عملیات گسترده به نام های »پنجه عقاب« و »پنجه ببر«، حمالت گسترده ای 
را علیه عناصر حزب کارگران کردستان ترکیه )پ.ک.ک( در شمال عراق انجام 
داده و این دو عملیات، تاکنون خسارات مالی و جانی فراوانی به بار آورده اند و 
باعث تخلیه بســیاری از روستاهای مرزی منطقه کردستان عراق شده اند. این 
امر، اعتراض و محکومیت اربیل و دولت مرکزی عراق را به دنبال داشته است.

حزب اهلل عراق:

آمریکا در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
 التماس می کرد  به آنها حمله نکنیم!

رای الیوم:

بن سلمان با رفتنی شدن ترامپ
دست به دامان صهیونیست ها شده است

قتلعامدههانفردرافغانستانطی24ساعتگذشته!
خودروی بمبگذاری شــده در 
شهرک »عینومینه«، واقع در 
حــوزه یازدهم امنیتی شــهر 
قندهار، ۶ نیروی پلیس زخمی 
بهداشت  رئیس وزارت  شدند. 
قندهار نیز گفت که بر اساس 
آمار ابتدایــی، در این انفجار 
۱۸ نفر زخمی شــدند. منابع 
محلی شمار تلفات این رویداد 
را نیز دســت کم دو کشــته 

اعالم کردند.
در مجموع و بر اســاس آمارهای رسمی، بیش از 

7۰ شهروند افغان طی دیروز و سه شنبه، جان خود 
را بر اثر انفجار بمب در افغانستان از دست داده اند.

محمدرضا کلهر
جنبش انصاراهلل یمن از سال ۲۰۱۵ توسط ائتالف سعودی مورد حمله قرار 
گرفته است. ائتالف سعودی به دنبال آن بوده تا در درجه اول این جنبش را به 
عنوان گروهی شورشی و غیر مشروع در جامعه جهانی معرفی کند و سپس از 
طریق حمالت نظامی انصاراهلل را وادار به عقب نشینی کند. اما در ۵ سال و ۸ 
ماهی که از جنگ یمن گذشته انصاراهلل یمن موفق شده در عرصه سیاسی به 
عنوان گروهی مشــروع و مقبول خود را مطرح کند و کشورهای اروپایی نیز با 
مذاکره با این جنبش بر مشروعیت آن تاکید کرده اند. انجام مذاکرات با انصاراهلل 
در استکهلم، ژنو و عمان نیز نشان دهنده این است که عربستان در هدف خود 
مبنی بر معرفی کردن انصاراهلل به عنوان گروهی نامشروع شکست خورده است. 
در عرصــه نظامی نیز انصاراهلل معادالت نبرد در یمن را برهم زده اســت. 
انصاراهلل در قالب چند عملیات توازن بازدارندگی توانســته اند قدرت پدافندی 
و آفندی خود را اثبات کنند.  انصاراهلل یمن ۲۶ مرداد ۹۸  بزرگترین 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 پاالیشــگاه الشیبه وابسته به شرکت آرامکو را در شرق عربستان در عملیات 
موازنه بازدارندگی یک هدف قرار دادند. یگان پهپادی ارتش و کمیته های مردمی 
یمن ۲۳ شــهریور ماه ۹۸ نیز در عملیاتی، تاسیسات نفتی عربستان را با ۱۰ 
فروند پهپاد هدف قرار داد. سه شــنبه دوم اسفند ماه ۹۸ هم »عملیات توازن 
بازدارندگی سوم« انجام شد. این عملیات با دو موشک  بالستیک »قدس«، ۱۲ 
پهپاد صماد-۳ و موشک بالستیک و دوربرد ذوالفقار انجام شد. در این عملیات 
شرکت آرامکو و اهدف حساس دیگر در »ینبع« )در غرب عربستان( با دقت هدف 
گرفته شد. تیرماه ۹۹ نیز سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعالم کرد، به یاری و 
توفیق الهی، عملیات تهاجمی بزرگ »موازنه 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. در و اقع انصاراهلل توانسته در 
عرصه نظامی نیز ائتالف سعودی را وادار به عقب نشینی کند و اخیرا خبرگزاری 
رویترز اعالم کرد که با شکست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا بن سلمان به فکر پایان دادن به جنگ یمن افتاده است. 
البته باید تاکید کرد که انصاراهلل یک جنبش تازه تاسیس نبوده و ریشه دار است. 
 جنبش انصاراهلل یمن، جریانی برگرفته از شیعیان زیدی یمن، متأثر از اندیشه های 
رهبر فکری آن حسین بدرالدین حوثی است. به سبب انتساب به حسین حوثی 
به حوثی های یمن نیز مشهور است. این جنبش در گذشته در قالب تشکیالتی 
با عنوان جوانان مؤمن )تنظیم الشباب المؤمن( فعالیت می کرد. این جریان در 
زمان رهبری عبدالملک الحوثی با پذیرش عمومی مردم یمن روبرو و به جنبش 
فراگیر در یمن تبدیل شد. شماری از جوانان زیدی یمن در سال ۱۹۹۰میالدی 
تشکیالتی را با نام تنظیم الشباب المؤمن ایجاد کردند. نخستین دبیر کل آن 
محمد یحیی عزان بود و بعدها حسین الحوثی به عنوان دبیر کل این مجموعه 
انتخاب شد. پس از مسئولیت حسین الحوثی بر این تشکیالت، این جریان به 
حوثی مشهور شد و در جریان بیداری اسالمی در یمن و شکل گیری موج دوم 

آن در یمن در سال ۲۰۱4میالدی، جنبش انصاراهلل نام گرفت.
این جنبش در ســه دهه گذشته توانسته بارها در برابر حمالت عربستان 
مقاومت کرده و آل ســعود را وادار به عقب نشــینی کند. اکنون انصاراهلل یمن 
توانســته خود را به عنوان امتداد محور مقاومت در یمن معرفی کند. عملیات 
اخیر انصاراهلل به عربستان همزمان با سفر مخفیانه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی به شهر نئوم عربستان و دیدار با بن سلمان ولیعهد سعودی 
نشان دهنده این است که انصاراهلل به تدریج از قالب یک جنبش ملی به عنوان 
جنبشــی فراملی و منطقه ای خارج شده و به عنوان پشتیبان جدید گروه های 
مقاومت در منطقه کنشگری می کند. اعالم خبر آماده کردن موشک قدس ۲ 
)که به جده شــلیک شد( برای اسرائیل توسط انصاراهلل، خود تاییدی بر خارج 
شدن انصاراهلل از حوزه فعالیت های داخلی و ورود به مسائل کالن منطقه ای است. 

تظاهرات در پاریس
علیه سرکوب مهاجران توسط پلیس

اعالم آمادگی سودان برای جلوگیری از 
ارسال سالح به باریکه غزه!

آلمان
فارس: شاهدان عینی از هجوم یک خودرو به در اصلی ساختمان دفتر »آنگال 
مرکل«، صدراعظم آلمان، در برلین خبر داده اند. هنوز مشخص نیست که این 
حادثه خساراتی وارد کرده و اینکه آیا مرکل در زمان وقوع حادثه، در دفترش 
حضور داشــته است یا نه. در تصویر منتشر شده از این حادثه، روی خودروی 
مهاجم نوشته هایی چون»قاتالن لعنتی کودکان و سالمندان« و »سیاست های 
جهانی  ســازی را متوقف کنید«، به چشم می خورد. براساس گزارش ها، پلیس 
آلمان اعالم کرد، راننده ای که با خودرویش به در ساختمان صدراعظمی آلمان 

کوبیده بود ، بازداشت شده است.
چین

رویترز: دولت پکن روز چهارشنبه اعالم کرد، چین تهیه یک لیست سیاه از 
طرفداران سرسخت استقالل تایوان را در نظر دارد؛ اقدامی که ممکن است در 
جریان آن، پکن دست به انجام اقدامات قانونی علیه رئیس جمهور تایوان بزند.
این در حالی است که رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا سفر 
خود به تایوان را بــه دالیل داخلی در آمریکا، به تعویق انداخت، تصمیمی که 
باعث رفع یکی از منابع بالقوه اختالف با چین شــد. وزارت خارجه تایوان نیز 

اعالم کرد: »بسیار ناراحت کننده است که این سفر صورت نگرفت.«
هند

ایسنا: هند در موج جدید تقابلش علیه چین در پی مناقشه چند ماهه دو 
کشور در مرزشان در هیمالیا، 4۳ نرم افزار تلفن همراه شامل برنامه های شرکت 
اینترنتــی Alibaba را فیلتر کرد. این 4۳ اپلیکیشــن عمدتا با اصالت چینی، 
حاکمیت و تمامیت هند را تهدید می کنند. هند پیش از این نیز بیش از ۱7۰ 
اپلیکیشن را فیلتر کرده و گفته بود، آنها به جمع آوری و اشتراک گذاری داده های 

کاربران پرداخته و می توانند تهدیدی را متوجه کشور کنند.
سوئیس

تســنیم: مشتریان در یک فروشــگاه بزرگ چندمنظوره  در شهر جنوبی 
»لوگانو« سوئیس سه شنبه شب مورد حمله قرار گرفتند. به گفته پلیس، عامل 
این حمله مشکوک تروریستی، یک زن سوئیسی است. بر اساس شواهدی که 

به دست آمده، فرد مهاجم از طرفداران سازمان تروریستی داعش است.
پلیِس کانتوِن »تسین«، منطقه ای که شهر لوگانو در آنجا واقع شده، اعالم 
کرد که مهاجم، یک زن ۲۸ ســاله اســت و در همین منطقه زندگی می کند. 
فرد مهاجم بر اســاس گزارش پلیس، دســتگیر شده و هم اکنون در بازداشت 

به سر می برد.

روزنامه فرامنطقه ای »رای الیوم« به بررســی خبر ســفر اخیر 
نخست وزیر رژیم صهیونیســتی به عربستان پرداخته و این سفر را 

تالش ولیعهد سعودی برای باقی ماندن در قدرت عنوان کرده است.
منابع خبری صهیونیستی روز دوشنبه از دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی با »محمد بن سلمان« ولیعهد عربستان خبر دادند که حجم 
بســیار باالیی از محکومیت ها و واکنش های منفی را در میان مسئوالن جهان 
اسالم و کشورهای عربی به همراه داشت. اگر چه سعودی ها این خبر را تکذیب 
کردند اما منابع رســمی صهیونیســت این خبر را تایید کرده اند. این سفر از 
جنبه های مختلف مورد توجه قرار گرفته از جمله اینکه، شکست دونالد ترامپ 
در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا به عنوان مهم ترین حامی بن ســلمان، 
ولیعهد جویای نام و قدرت سعودی را نگران کرده و او قدرت خود را در »خطر« 
می بیند. گفته می شود ترامپ که بن سلمان را »گاو شیرده« می نامید، بیش از 
هر رئیس جمهور دیگر آمریکا، از سعودی ها حمایت می کرد و پادشاهی او را نیز 
با دریافت میلیاردها دالر باج، تضمین کرده بود اما با شکســت او در انتخابات، 
احتماال پادشاهی او با خطر مواجه خواهد شد مگر اینکه، به بایدن هم باج دهد!
حاال "میسا المصری" تحلیلگر مسائل سیاسی در روزنامه الکترونیکی رأی 
الیوم به بررسی ابعاد این سفر و اهمیت آن برای طرفین صهیونیستی و سعودی 
پرداخته و نوشــته، ریاض با بحران های سیاسی داخلی و خارجی مواجه بوده 
و سیاســت هایش در منطقه به ویژه در لبنان، یمن و علیه ایران، ترکیه و قطر 

شکست خورده است.


