
25 کشته و 19 زخمی در جنوب افغانستان
بر اثر انفجار بمب و حمله راکتی طالبان

حمله راکتی عناصر طالبان به شهرستان »سنگین« 
در استان »هلمند« افغانستان، مرگ 25 تن و جراحت 

19 نفر دیگر را به دنبال داشت.
»روح اهلل باســط« فرماندار شهرســتان سنگین، گفت 
که مقارن ظهر دیروز بــه وقت محلی، عناصر گروه طالبان، 
شهرســتان ســنگین را هدف حمالت راکتی قرار دادند، که 
مرگ 25 تن و جراحت 19 نفر دیگر را به دنبال داشــت. به 
گفته وی، 10 نفر از کشــته شدگان، غیر نظامی هستند. به 

گزارش خبرگزاری فارس، باســط افزود، آمار تلفات ممکن 
است تغییر بکند.

در پی این حمله تروریستی، یک سخنگوی طالبان ادعا 
کرد که حمله مذکور کار نیروهای دولتی بوده است، اما مقامات 

محلی این ادعا را رد کرده اند. 
خبر دیگر اینکه، در پی تصمیم واشنگتن به خارج کردن 
بخشی از نیروهای آمریکایی از افغانستان، دولت کابل از این 

تصمیم استقبال کرد.

شکست حزب ماکرون
در انتخابات شهرداری های فرانسه

دور دوم انتخابات شهرداری های فرانسه با ناکامی 
حزب »امانوئل ماکرون« و مشــارکت بسیار ضعیف و 
بی ســابقه مردمی به پایان رسید.هر چند هنوز وزارت 
کشور فرانسه میزان دقیق مشارکت را اعالم نکرده است، 
اما برآورد ها، از غیبت نزدیک به 70 درصدی مردم در 

پای صندوق های رای حکایت می کند.
رئیس جمهور فرانسه که نتایج اولیه انتخابات، از شکست 
نمایندگانش در انتخابات روز یکشنبه حکایت دارد، از مشارکت 

بســیار ضعیف مردم ابراز نگرانی کرده است. دور اول انتخابات 
شــهرداری ها در ابتدای بحران شیوع کرونا برگزار و حدود 55 
درصد مشــارکت در آن ثبت شده بود و اکنون پس از سه ماه 
وقفه، مشارکت 34 درصدی آن هم در انتخاباتی که مستقیم 
به محله ها و شهر ها مربوط می شود و کمتر رنگ و بوی سیاسی 
دارد، برای بسیاری از تحلیل گران نگران کننده است.شکست 
نامزدهــای حزب »جمهوری به پیش«،تحت رهبری ماکرون، 

ضربه ای مهلک به وجهه سیاسی او وارد خواهد کرد.
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فاکس نیوز: ترامپ احتماال
از نامزدی ریاست جمهوری انصراف می دهد

 توصیف جانسون از شرایط کرونا در انگلیس
»کابوس، شوک عمیق و فاجعه«

مردم لبنان در حمایت از ایران و حزب اهلل شعار دادند
و پرچم آمریکا را لگد مال کردند

کرونا، رکود اقتصادی آمریکا، ادامه اعتراضات 
ضد نژادپرســتی در سراسر این کشور و عقب 
افتــادن ترامپ در نظرســنجی ها، وضعیت را 
 به جایی رســانده که به گــزارش فاکس نیوز، 
»دونالد ترامپ« ممکن است از نامزدی انتخابات 

آتی ریاست جمهوری، انصراف دهد.
اوضاع این روزهای کشور مدعی ابرقدرتی و رهبری 
جهان به شدت بحرانی است؛کرونا نزدیک به 130 هزار 
فوتی روی دســت ترامپ گذاشته و مقامات بهداشتی 
این کشور اذعان کرده اند کرونا آمریکا را رسماً به زانو 
درآورده اســت. زانوی کرونا روی اقتصاد آمریکا نیز به 
شــدت فشار می آورد و اقتصاد این کشور وارد رکودی 
شــده است که از 1929 تا کنون بی سابقه بوده است. 
نزدیک به 50 میلیون نفر نیز در سراســر آمریکا طی 
سه ماه گذشته بیکار شده اند. اعتراضات به نژادپرستی 
نیز همچنان در سراســر آمریکا ادامه دارد و تا کنون 
هزاران نفر بازداشــتی، صدها نفر زخمی و 23 نفر نیز 
در درگیری با پلیس کشته شده اند. مردم مجسمه های 
شخصیت های نژادپرست تاریخ این کشور را یکی پس 

از دیگری به زیر می کشند.
احتمال کناره گیری ترامپ از انتخابات

ناتوانی فاجعه بار ترامــپ در مدیریت بحران های 
کنونــی آمریکا وضعیــت وی را به شــدت در کارزار 
انتخاباتــی 2020 آمریکا که قرار اســت 3 نوامبر)13 
آبان(برگزار شود به خطر انداخته است و نظرسنجی ها 
نیز نشــان می دهــد وی از بایدن رقیــب دموکرات 
خود عقب اســت.افکار عمومی آمریــکا نیز ترامپ را 
 مسبب فجایع کنونی می دانند.در همین راستا شبکه 
فاکس نیوز نزدیک به کاخ ســفید به نقل از یک منبع 
ناشناس از حزب جمهوری خواه اعالم کرد زمزمه هایی 
شنیده اســت که اگر دونالد ترامپ، به این باور برسد 
کــه شانســی در برابر جــو بایدن، نامــزد دموکرات 
 انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا نــدارد، از رقابت 
ریاست جمهوری کنار می رود. این منبع -که خواست 
نامش فاش نشــود- گفت: »هنوز خیلی زود است، اما 
اگر نظرسنجی ها بد پیش برود شما سناریویی را شاهد 
خواهیــد بود کــه در آن ترامپ از گــود رقابت خارج 
می شــود. من این صحبت را شنیده ام، اما تردید دارم 
درست باشد. من شرط می بندم اگر ترامپ متوجه شود 
راهی برای پیروزی ندارد، کنار می کشد«.در همین حال، 
سخنگوی کارزار تبلیغاتی ترامپ اعالم کرده است این 

بزرگترین خبر جعلی است.
پیــش از این، خود ترامپ در مصاحبه با شــبکه 

تلویزیونــی فاکــس نیوز نیز به احتمال شکســت در 
انتخابــات پیش رو اذعان کرده بود. او در این مصاحبه 
گفته بود: »ممکن اســت بایدن رئیس جمهور بعدی 
آمریکا شــود، چون بعضی ها من را دوســت ندارند«.

نظرسنجی موسسه افکارسنجی »هریس« و »هاروارد 
کپس« که در روز های اخیر انجام شــد، نشان می هد 
که اگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همین امروز 
برگزار شود، 5۶ درصد رأی دهندگان به جو بایدن رأی 
خواهنــد داد.پایگاه آمریکایی پلتیکــو به نقل از افراد 
نزدیک به ترامــپ نیز تاکید کرد او با اکراه به کاهش 
محبوبیت خودش در نظرسنجی ها اعتراف کرده است. 
»سام نانبرگ« مشاور سابق سیاسی ترامپ، گفت: روند 
تحوالت به صورت فعلی، ترامپ را در آســتانه یکی از 
بدترین شکست ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، 
قرار داده اســت و به لحاظ تاریخی، بدترین مورد برای 
یک رئیس جمهوری مشغول به کار است.در گردهمایی 
انتخاباتی هفته گذشــته او در اکالهما نیز تنها ۶ هزار 

نفر حاضر شدند.
 همزمــان ترامپ از انتخابات به صورت پســتی و 
ایمیلی نیز به شدت واهمه دارد. ترامپ هفته گذشته در 
یکی از پیام های توئیتری خود ضمن انتقاد از برگزاری 
این انتخابات از طریق پست نوشت:» تقلب انتخاباتی 
2020: میلیون ها برگه  رأی پســتی توسط کشورهای 
خارجی و دیگران چاپ خواهد شــد. این یک رسوایی 
در زمــان ما خواهد بود«.وی بار دیگر روز یک شــنبه 
در پیامی نوشت: رای گیری از طریق ایمیل فاسدترین 
روش انتخاباتــی در تاریخ آمریکاســت. اتفاقات بدی 
با روش رای گیــری از طریق ایمیل رخ می دهد. فقط 

 به انتخابات ویژه پَِترســون در نیوجرســی نگاه کنید. 
19 درصد از آراء تقلب بوده است«

ادامه اعتراضات
اعتراضات به نژادپرستی ساختاری نیز در شهرهای 
مختلف آمریکا همچنان ادامه دارد. »هاوک نیوسام« ، 
از رهبران جنبش اعتراضی »جان سیاهپوستان ارزش 
دارد « در گفت و گو با فاکس نیوز هشدار داده است »اگر 
دولت آمریکا مطالبات معترضان آمریکایی را برآورده 
نسازد، مردم، سیستم سیاسی را به آتش خواهند کشید 
و سیستم دیگری را جایگزین خواهند کرد«. بر اساس 
گزارش هــا معترضان در پورتلند پرچــم آمریکا را در 
مقابل ساختمان دادگستری پایین کشیدند، سوزاندند 
و آن را با دست نوشته »جان سیاهپوستان مهم است« 
 جایگزیــن کردند. در میامی نیز پلیس با شــلیک گاز 
اشــک آور به ســمت معترضان 2 نفر را زخمی کرد 
ویدئویی نیز در رســانه ها و شــبکه های اجتماعی از 
تظاهرات ضد نژادپرستی در شهر دیترویت واقع در ایالت 
میشیگان منتشر شده که نشان می دهد یک خودروی 
پلیس عامدانه جمعیت معترضان را زیر می گیرد. وبگاه 
میرور نوشــت که در این حادثه حداقل چهار معترض 
مجروح شدند.در نیویورک نیز تحصن اعضای جنبش 
»جان سیاه پوســتان مهم است« همچنان در یکی از 
پارک های این شهر ادامه دارد. در آریزونا نیز پلیس با 
اسپری فلفل به استقبال معترضان به نژادپرستی رفت.

از سوی دیگر در پی انتقاد از محتوای »نژادپرستانه« 
یک توئیت که به وســیله ترامپ بازنشــر شــده بود، 
رئیس جمهور آمریکا آن را حذف کرد. ، در این توئیت، 
فیلمی منتشــر شــد که صحنه تقابل لفظی تعدادی 

از هواداران و مخالفــان دونالد ترامپ در یک مجتمع 
بازنشستگان در ایالت فلوریدا را نشان می داد و فردی 
که هوادار رئیس جمهوری آمریکاست در آن فریاد می زد:  
»قدرت سفیدپوستان«. این شعار کاربرد نژادپرستانه 
دارد و تیم اسکات، ســناتور جمهوری خواه آمریکایی 
که سیاه پوست است، آن را »توهین آمیز« دانسته بود. 
اســکات بازنشر این فیلم به دست ترامپ را »غیرقابل 
دفاع «عنوان کرد و خواهان حذف آن شــد.جاد دییر، 
از سخنگویان کاخ سفید در واکنش به انتقادها مدعی 
شد ترامپ متوجه این جمله نشده بود و آنچه به چشم 

او آمده بود، »اشتیاق زیاد هواداران بی شمارش بود«.
هشدار وزیر بهداشت آمریکا

افزایــش تعــداد مبتالیان و فوتی هــای کرونا در 
آمریکا وضعیــت مدیریت بحران ایــن ویروس را در 
آمریکا در هاله ای از ابهام قرار داده اســت.روز یکشنبه 
»الکس آذر« وزیر بهداشــت و خدمات انسانی آمریکا 
در مصاحبه با شــبکه سی ان ان هشدار داد که زمان 
برای آمریکا برای تحت کنترل درآوردن شیوع ویروس 
کرونا رو به پایان اســت. وی گفت: »شرایط نسبت به 
دوماه پیش متفاوت است، شرایط خیلی متفاوتی است 
و خیلی خیلی جدی است و پنجره امید برای غلبه بر 
ویروس کرونا و انجام هرگونه اقدام الزم در حال بسته 
شدن اســت«. با این حال وی از انتقاد از سیاستهای 
دولت برای بازگشــایی خودداری کرد و خود مردم و 
 اقدامات فردی را مسئول افزایش شیوع کرونا دانست.
سی ان ان با اشاره به اظهارات الکس آذر نوشت: با این 
وجود مواضع این مقام ارشد بهداشت و درمان آمریکا با 
مواضع اخیر دونالد ترامپ و مایک پنس معاونش درباره 
بحران کرونا کاماًل متفاوت است.براساس گزارش این 
شبکه آمریکایی، مایک پنس روز جمعه در یک نشست 
خبری از افقی شدن منحنی ویروس کرونا گفته بود و 
تصویری گل و بلبل از روند مقابله با کرونا نشــان داد، 
در حالیکه واقعیت متفاوت است.پیش از این »آندریو 
کوومو« فرماندار ایالــت نیویورک تاکید کرده بود که 
دولت ترامپ همچنان به انکار خود درباره شیوع ویروس 
کرونا ادامه می دهند.وی که با شبکه خبری »ان بی سی« 
مصاحبه می کرد، گفت: »اگر شما به آن چیزی که وزیر 
خدمات بهداشتی و درمانی می گوید گوش فرا دهید،  اگر 
شما به چیزی که رئیس جمهور می گوید گوش دهید و 
اگر به کنفرانس های خبری کاخ سفید گوش کنید،  آنها 
همان چیزی را می گویند که سه ماه پیش می گفتند. 
آنها اســاس مشکل را انکار می کنند. آنها نمی خواهند 

به مردم آمریکا حقیقت را بگویند«.

انگلیس  نخســت وزیر 
گفت وضعیت شیوع ویروس 
کرونا در این کشور ، کابوسی 
مطلق و فاجعه ای بزرگ بوده 
را  عمیق  شوکی  کشورش  و 

تجربه کرده است.
دیروز  جانســون«  »بوریس 
گفت: شیوع کرونا برای انگلیس 

یک فاجعه بوده، منظورم این است که برای این کشور یک کابوس مطلق 
بوده و کشور ما شوکی عمیق را تجربه کرده است. او درخصوص تقاضاهای 
مطرح شــده برای تحقیق درباره عملکرد دولت در مقابله با ویروس کرونا 
اذعان داشــت، بســیاری به خاطر این که کجای کار ایراد داشــته و از چه 
زمانی ]این اشکال به وجود آمده است[ رنج بسیاری کشیده اند و جان خود 

را از دست داده اند.
به گزارش فارس ، نخست  وزیر محافظه کار انگلیس افزود: من کاماًل این 
)درخواست تحقیق در مورد عملکرد دولت( را درک می کنم. فکر می کنم 
اکنون زمان مناســبی برای آن نباشد... موقعی که همه به شدت خسته و 
درمانده هستند، فکر نمی کنم زمان آن باشد که وقت زیادی را صرف تمام آن 
چیزها )تحقیقات( کنیم. اما در تمام این مدت، در حال درس گرفتن هستیم.

جانسون در ادامه گفت، مردم بریتانیا از مردم دیگر کشورهای اروپایی 
چاق تر هســتند و این مشکلی است که باید به آن رسیدگی شود. احتماالً 
جانســون این بخش از ســخنان خود را در واکنش به گزارش های منتشر 
شده از ناتوانی مردم انگلیس در تأمین مواد غذایی مورد نیاز خود از زمان 

اعمال قوانین قرنطینه و بسته شدن کسب وکارها باشد.
البته این سیاستمدار انگلیسی اشاره نکرده است که در هفته های آغازین 
اعمال قوانین قرنطینه، بین شــش میلیون و300 تا هفت میلیون و 700 
انگلیسی به دلیل مشکالت مالی ناچار به کاهش حجم وعده های غذایی یا 
حذف کامل آن شدند و بین دو میلیون 700 و سه میلیون 300 نفر نیز به 

انبارهای مواد غذایی یا مراکز خیریه مراجعه کرده اند.
گفتنی اســت، تا زمان نگارش این گزارش، بیش از 311 هزار تن در 
»بریتانیا« مبتال به کرونا شده اند و دست کم 43 هزار تن نیز در این کشور 
بر اثر کرونا جان باخته اند، یعنی بیشترین آماِر کشتار این بیماری در قاره 
اروپا. ناتوانی جانسون در مدیریت این بحران شاید یکی از اصلی ترین دالیل 

افت محبوبیت او در ماه های اخیر باشد.

پسر رهبر جنبش اسالمی نیجریه از شرایط نامساعد جسمانی 
پدرش در زندان های دولت این کشور خبر داد.

»محمد ابراهیم زکزاکی« یکی از فرزندان شــیخ »ابراهیم زکزاکی«، 
در گفت وگویی که به صورت آنالین با روزنامه »پانچ« داشته، به جنایاتی 
اشــاره کرده اســت که رژیم نیجریه علیه خانواده اش و جنبش اسالمی 

نیجریه مرتکب شده  است.
فرزنِد شیخ گفت: »در حین تشکیل اولین جلسه دادگاه، تیم حقوقی 
وی )زکزاکی( به قاضی اعتراض کردند که دسترسی آنها به موکالن شان 
محدود شــده اســت. به همین دلیل، قاضی به سرویس امنیت نیجریه 
دستور داد تا والدین مرا تحویل مسئوالن زندان دهند. در حال حاضر، به 
واسطه شیوع کووید-19، دادگاه تمامی درخواست های رسمی ، که قاضی 

می بایست در این پرونده پی می گرفته، را نادیده گرفته است.«
به گزارش فارس، محمد ابراهیم درباره وضعیت سالمت والدینش در 
آخرین دیدار، گفت: »وقتی ارتش نیجریه در دسامبر 2015 به ما حمله 
کرد، پدر و مادرم متحمل جراحات مختلفی ناشی از اصابت گلوله شدند. 
پدرم یک چشم خود را از دست داد و چشم دیگرش نیز به شدت آسیب 
دید. او همچنین زمانی که در ســازمان امنیتی نیجریه بود، دو بار سکته 
کرد و طبق گفته پزشــکانی که آزمایشاتی را بر روی وی انجام داده اند، 
آثاری از مسمومیت با سرب و کادمیوم در خون وی مشاهده شده است. 
این ها نتیجه ترکش هایی اســت که در سر و دست چپ وی قرار دارد.« 
محمد ابراهیم افزود، در حقیقت می توان او را نابینا دانست. بعد از عمل 

جراحی نهایی بر روی چشم دیگرش، بینایی اش بدتر شد.
محمد ابراهیم درخصوص مادرش نیز توضیح داد: »مادرم دســت کم 
پنج بار مورد اصابت گلوله قرار گرفته است و به واسطه وجود ترکش های 
بزرگی از گلوله در ناحیه شکم وی که باید مدت ها پیش برداشته می شد، 
هر از گاهی دچار دردهای شدیدی در ناحیه شکم خود می شود. او ادامه 
داد: »او)مادرش( همچنین از درد شدید مفاصل رنج می برد و حداقل سه 
ســال پیش باید تحت عمل جراحــی تعویض زانو قرار می گرفت. امتناع 
ســرویس امنیتی نیجریه از انجام این عمل باعث شده است که کارایی 

زانوهای مادرم تقریباً از بین برود.«
پســِر رهبر جنبش اسالمی همچنین یادآور شده که شیخ زکزاکی و 
همســرش در راه اهدف خود، همچنین ۶ فرزند شان را از دست داده اند. 
گفتنی است، در این خصوص اقدام مؤثری از طرف سازمان های بین المللی 
و حقوق بشری صورت نگرفته است و در نیجریه نیز نه تنها شیخ، همسر 
ایشان و خانواده آنها در معرض فشار شدید مداوم هستند، بلکه شیعیان 

نیجریه هم وضع ناگواری دارند. 

فرزند زکزاکی از وخامت حال پدر
در زندان های نیجریه خبر داد

مردم لبنان در واکنش به گستاخی اخیر سفیر آمریکا نسبت به 
جنبش حزب اهلل، با برپایی تظاهرات در بیروت، در حمایت از ایران 

و حزب اهلل لبنان، شعار دادند و پرچم آمریکا را لگد مال کردند.
»دوروتی شــیا«، ســفیر آمریکا در بیروت، روز جمعه طی سخنانی 
مداخله جویانه، حزب اهلل لبنان را مسئول مشکالت این کشور خوانده بود. 
اما، بالفاصله سیاستمداران لبنانی این اظهارات را محکوم کردند و وزارت 
خارجه این کشور نیز شــیا را احضار کرد. همچنین، دادگاهی در لبنان 
هرگونه مصاحبه ســفیر آمریکا با رسانه ها را ممنوع کرد. قاضی »محمد 
مازح« این حکم را صادر کرد. این پایان واکنش ها نبود؛ شنبه شب ده ها 
موتور سوار طرفدار حزب اهلل نیز علیه اظهارات سفیر آمریکا تظاهرات کردند. 
شــیا، در پی احضاریه وزارت خارجه لبنــان، در حالی وارد مقر این 
وزارتخانــه شــد که تعــدادی از لبنانی ها مقابل کاخ العــدل در بیروت 
در مخالفــت بــا مداخله آمریــکا در امور داخلی لبنــان، تجمع کردند. 
تظاهرکنندگان در حالی که پرچم لبنان، حزب اهلل و ایران را در دســت 
داشــتند، در حمایت از ایران، جنبش حزب اهلل و علیه آمریکا شعار دادند 
و اعالم کردند که حافظ و مدافع اســتقالل کشــور خود هستند. در این 
جمــع، وکالی معترضــی نیز بودند که با قاضی »محمــد مازح«، اعالم 

همبستگی کردند. 
همچنین، جمعی از لبنانی ها با اجتماع مقابل مقر وزارت خارجه این 
کشور، علیه سفیر آمریکا دســت به تظاهرات زدند، و اعالم کردند: »در 
اینجا هســتیم تا به سفیر آمریکا حق ملت ها در دفاع از حاکمیت شان را 
یادآوری کنیم.« در این تجمع نیز برخی تظاهر کنندگان پرچم ایران را 
در دست داشتند تا همبستگی با کشورمان را به آمریکایی ها گوشزد کنند. 
به گزارش ایســنا ، مطابق معاهده وین، هیچ سفیری حق مداخله در 
امور داخلی کشور محل ماموریت خود را ندارد و عالوه بر آن، سخنان سفیر 

نباید حاوی مطالب تحریک آمیز باشد.

عضو دفتر سیاسی جنبش »حماس« اعالم 
کرد که رژیم صهیونیســتی بــه دلیل انفجار 
اوضاع در اراضی اشغالی و نیز ترس از رویارویی 
مستقیم با مقاومت و شروع انتفاضه، به دنبال 
اجرای تدریجی نقشــه الحــاق اراضی کرانه 

باختری رود اردن است.
فــردا زمان وعده داده شــده توســط »بنیامین 
نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی، برای الحاق 
30 درصد از کرانه باختری به ســرزمین های اشغالی 
اســت. این طرح، مخالفت های گسترده جهانی را به 
همراه داشــته و روزنامه گاردین اخیرا اعالم کرد که 
نتانیاهــو در مورد اجرای این طــرح به تردید افتاده 
اســت و حتی برخی رســانه ها از الحاق کوچک به 
معنای محدودن کردن طرح اولیه الحاق نیز ســخن 
گفته اند. مقاومت فلســطین نیز وعده داد که اجرای 
این طرح بــه معنای آغاز قیام مردمــی علیه رژیم 
صهیونیســتی خواهد بود. به همین دلیل، بسیاری 
معتقدند که نتانیاهو قماری را شروع کرده که با آن، 
موجودیت اسرائیل را به خطر انداخته است و چه بسا 
وی از این طرح     عقب نشــینی کند. در این راستا، 
»محمــود الزهار« از چهره های سرشــناس جنبش 
مقاومت اسالمی حماس، در گفت  وگوی اختصاصی 
با خبرگزاری تســنیم، درباره ماهیــت اهداف رژیم 
صهیونیستی در اشغال اراضی کرانه باختری رود اردن 
و اینکه آیا هدف صهیونیست ها صرفا اجرای این نقشه 
اســت یا اهداف دیگری نظیر سوق دادن تشکیالت 
خودگردان به مذاکرات جدیدی را در سر می پرورانند، 
گفت:» در واقع، رژیم صهیونیســتی به دنبال اجرای 
نقشه الحاق اراضی اما به طور »تدریجی« است؛ یعنی 
به میزان اندکی در آغاز کار. علت این امر هم آن است 

که نگران اســت که وضعیتی امنیتی به وجود بیاید 
که به نفعش نباشــد. در نتیجه، رژیم صهیونیستی 
اکنون در اندیشــه الحاق شــهرک های صهیونیست 
نشین نزدیک اراضی اشــغالی سال 1948 میالدی 
است که در آنها تعداد زیادی از اعراب سکونت ندارند 
و بنابراین امنیت شهرک نشینان را تامین می کند. از 
این رو، رژیم صهیونیســتی به دنبال الحاق تدریجی 
اراضی اســت و نه آن الحاق اراضی که ترامپ آن را 

می خواهد و سود منافع انتخاباتی آینده اش است.«
وی درباره تبعات اشغال اراضی فلسطینی و خطر 
انفجار مردمی فلســطینی ها به طور خاص و انفجار 
مردم جهان عرب در قبال این مســئله به طور عموم 
گفت:»در واقع، باید اوضاع منفجر شــده و فضا علیه 
این امر )اشغال اراضی جدید( شود اما متاسفانه جهان 
عرب )رژیم های عرب( یا همدست اشغالگران اسرائیلی 
هســتند یا اینکه قادر نیستند که با ترامپ مخالفت 
کنند که دالیل آن هم برای همه شناخته شده است. 
رژیم صهیونیستی از بیم وقوع چنین انفجار )مردمی( 
در سرزمین فلســطین و برخی کشورهای پیرامون 
آن در آغــاز کار تالش می کند تا این الحاق تدریجی 
باشــد و اندک اندک اراضی را ببلعد و به اهداف مورد 

نظر خود برسد.«
الزهار افزود:» این اقدام باعث فعال  ســازی نقش 
مقاومت خواهد شد. مشکل در تشکیالت خودگردان 
فلسطین است که به شدت به مقاومت فشار می آورد 
و اگر این تشکیالت دست خودش را از روی مقاومت 
بردارد، ابزارهایی هستند که مقاومت می تواند از طریق 
آن این روند )الحاق اراضی( را متوقف کند و چه بسا 
وضعیت به یک انتفاضه بزرگ تبدیل شود که منجر 
به بیرون راندن اشــغالگران از مناطق به جای الحاق 

آن خواهد شد.«
تداوم مخالفت های اردن

از سوی دیگر، منابع صهیونیستی اعالم کرده اند که 
دولت اردن به رژیم صهیونیستی هشدار داده است که 
هیچ تفاوتی میان الحاق بزرگ با الحاق کوچک کرانه 
باختری برای اردن وجود ندارد و قاطعانه با اشــغال 
محدود این مناطق مخالفت خواهد کرد و پاسخ این 
کشور به آن همانند پاسخ به اشغال وسیع خواهد بود. 
یکــی از منابعی که این خبــر را منتقل کرده از 
جمله حاضران در نشست میان عبداهلل دوم، پادشاه 
اردن و یوسی کوهن، رئیس سازمان جاسوسی رژیم 
صهیونیســتی )موساد( بوده اســت که هفته پیش 
برگزار شــد. در این دیدار، کوهن موضع اردن را در 
صورت الحاق محدود مناطق صهیونیست نشــین یا 
اشغال تعداد اندکی از شهرک ها بررسی کرد.مقامات 
صهیونیستی اشــاره کردند که پاسخ اردن این بود: 
»هیــچ تفاوتی میان الحاق بــزرگ با الحاق کوچک 
برای ما وجود ندارد. اردن این را برای آمریکا و برخی 

کشــور های اروپایی شفاف ساخته تا از هرگونه عدم 
اطمینان درباره موضع اردن درباره این اقدام جلوگیری 
شود.« این در حالی است که رسانه های صهیونیستی 
از دیدار نماینده ویژه ترامپ و بنی گانتس، وزیر جنگ 
رژیم صهیونیستی درباره طرح الحاق کرانه باختری، 

خبر داده اند.
در همین حال،»یوســی کوهن« رئیس سازمان 
اطالعات و عملیات ویژه )موساد( رژیم صهیونیستی 
مدعی شده که اجرای طرح اشغال کرانه باختری در 
2 الی 3 ماه آینده پایان می یابد. او به رادیو اسرائیل 
گفت: »یک فرصت تاریخی در برابر اسرائیل قرار گرفته 
است تا این طرح را تا موعد انتخابات ریاست جمهوری 

آمریکا به سرانجام برسانیم.«
تردید نتانیاهو

شــدت مخالفت ها با طرح الحاق باعث شده که 
بسیاری از تردید نتانیاهو در مورد اجرای این طرح خبر 
دهند. آیلت شاکد وزیر پیشین دادگستری اسرائیل در 
مصاحبه با شبکه رادیویی »گاالتز« گفته که »بنیامین 
نتانیاهو« با تسلیم شدن در برابر فشار کشورهای عربی 
و همچنین شــرکای خــود در کابینه، مقیاس طرح 
اشغال کرانه باختری را کوچک تر کرده است. به نوشته 
پایگاه »عروتص شوع«، شاکد با ادعای اینکه اطالعات 
محرمانه ای را درباره آخرین نسخه از طرح اشغال به 
دست آورده، اظهار داشت، طرحی که اکنون مد نظر 
قرار دارد، شامل الحاق دره اردن نمی شود. البته این 
در حالی است که نتانیاهو در نشست ویدئوکنفرانسی 
سازمان »مسیحیان متحد برای اسرائیل« با تاکید بر 
تصمیم خود برای اجرای طرح اشــغال 30 درصدی 
کرانه باختری، مدعی شده که آمادگی نشستن بر سر 

میز مذاکره با فلسطینی ها را دارد.

سازمان ملل خواستار اقدام فوری برای کمک به غیرنظامیانی شد 
که در استان »راخین گیر« افتاده اند. بر اساس گزارش  منابع محلی ، در 
دور جدید نسل کشی، ده ها تن کشته و هزاران نفر نیز آواره شده اند.

ســازمان ملل یکشنبه اعالم کرد، جان ساکنان استان های »راخین« و 
»چین« میانمار در خطر است. این سازمان با اشاره به تشدید درگیری میان 
نیروهای ارتش میانمار و شــبه نظامیان موسوم به »ارتش آراکان«، گزارش 

داد که غیرنظامیان زیادی در این درگیری ها گرفتار شده اند.
به گزارش ایسنا، از ژانویه )دی(گذشته تاکنون، 150 هزار تن در راخین 

بی خانمان و  آواره شده اند. 
ســازمان ملل در بیانیه ای آورده است، ساکنان محلی در این درگیری 
گرفتار شده یا وسیله ای برای خروج از این درگیری ها ندارند. خانه ها و اموال 
آنها تخریب و یا نابود شده است. برخی نیز در پی صدور دستور تخلیه از سوی 
وزارت امور مرزی تحت کنترل ارتش میانمار، روستاهای خود را تخلیه کرده اند.
گفتنی است که ارتش میانمار طی سال های اخیر، صدها هزار مسلمان 

را آواره و از این کشور اخراج کرده است.

 درخواست سازمان ملل از جهان 
برای توقف قتل  عام در میانمار

پس از صــدر اعظم آلمان، وزیر 
خارجه این کشور نیز به مناسبات تیره 
با آمریکا اشاره کرد و گفت، روابط با 
ترامپ«  »دونالد  با خروج  واشنگتن 
از کاخ سفید نیز ترمیم نخواهد شد. 
»آنگال مرکل« صدراعظم آلمان، اخیراً 
به کشورهای اروپایی هشدار داده بود که 
به طور جدی درباره واقعیت جدیدی که 
جهان با آن مواجه است، فکر کنند؛ اینکه 

احتماالً آمریکا دیگر نمی خواهد رهبر جهان باشد. او در جریان مصاحبه با 
خبرنگارانی از شش روزنامه اروپایی، از جمله »لوموند« فرانسه و »گاردین« 
انگلیس، اظهار داشــته بود که دیگر نمی توان این موضوع را تایید کرد که 
آمریکا همچنان خواستار رهبری جهان است و با توجه به این واقعیت، الزم 
است که کشورهای اروپایی اولویت های خود را اصالح کنند و ضروری است 

تا اروپا درباره جهانی بدون رهبری آمریکا عمیقاً فکر کند. 
یکشنبه گذشته نیز »هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان، به تیرگی روابط 
آلمــان به عنوان رهبر اروپا با آمریکا اشــاره کرد و گفت: تنش های کنونی 
میان آلمان و آمریکا با ناکامی ترامپ در پیروزی دوباره در انتخابات ریاست 
جمهــوری آمریکا، نیز حل و فصل نخواهد شــد. وزیر خارجه آلمان افزود: 
هر کس گمان می کند شراکت اروپا- آمریکا با حضور یک رئیس جمهوری 
دموکرات در آمریکا به آنچه بود بازمی گردد، تغییرات ســاختاری را دست 

 کم می گیرد.
 به گزارش ایسنا، ترامپ از زمان ورود به کاخ سفید در سال 2017، بارها 
از آلمان انتقاد کرده است. او از آلمان خواست که دو درصد تولید ناخالص 
داخلی خود را به امور نظامی اختصاص دهد و برلین را بابت عدم انجام این 
کار، »خاطی« دانســت.ترامپ همچنین آلمان را بابت پروژه خط لوله نفت 
»نورد اســتریم- 2 «، اسیر دست روسیه توصیف و تاکید کرده و گفته بود 
که رفتار آلمان با آمریکا در حوزه تجارت، »بســیار بد« است.  آمریکا سال 
گذشته تعرفه 25 درصدی برای فوالد و تعرفه 10 درصدی برای آلومینیوم 
علیه اتحادیه اروپا اعمال کرد. این اقدام به شدت روی صنعت خودرو سازی 
آلمان تاثیر گذاشــت. ترامپ همچنین اوایل ماه جاری میالدی از کاهش 

چشمگیر تعداد نظامیان آمریکایی در آلمان خبر داده بود. 

برلین: خروج ترامپ از کاخ سفید هم
روابط آلمان و آمریکا را ترمیم نمی کند

 زوال آمریکا و قدرت گرفتن چین؛ روایت لوکاشینکو از شرایط فعلی جهان
رئیس جمهور بالروس با اشــاره به ضعف 
تدریجی آمریکا و قدرت گرفتن چین، تاکید 
کرد که هم اکنون درگیری جدی برای تقسیم 

مجدد جهان در جریان است.
»الکساندر لوکاشنکو« رئیس جمهوری بالروس، 
در دیدار با مدیران ارشد و اجرایی این کشورگفت: 
اگر بالروس حرکت اشتباهی انجام دهد، زیر آوار 
درگیری های جهانی دفن خواهد شد. اگر ما فقط 
یــک قدم نادرســت و ناآگاهانه برداریــم، زیر بار 
اختالفات، درگیری ها و امپراتوری ها فرو می ریزیم. 
به گزارش ایســنا، او با یادآوری دشمنی میان 
آمریکا و چین و خــروج انگلیس از اتحادیه اروپا 
گفــت: اتحادیــه اروپا با ما بد کــرد؛ ما را تحریم 
کرد، در مرزهای شــرقی در لهستان دیوار کشید، 

و )آنها( حتی نخواستند با ما حرف بزنند. نه اینکه 
ما سیاست اشتباهی در پیش گرفته باشیم، بلکه 
به این خاطــر که بالروس تحت ســلطه آنها در 
 نیامد. ما این را نخواســتیم. زمان گذشــت و آنها 
اشتباه شان را فهمیدند و تصمیم گرفتند روابطشان 

با ما را بهبود بخشند.
رئیس جمهور بــالروس افزود: درگیری جدی 
برای تقســیم مجدد جهان در جریان است، یک 
ابرقــدرت جدید در عرصه سیاســی جهان ظاهر 
شده است. این کشور، جمهوری خلق چین است. 
یک قدرت هسته ای. آنها سیستم ناوبری ماهواره ای 
جهانی را به اتمام رساندند. آنها همه کار را مستقل 
انجام دادند، به فضا رفتند و در ساخت سالح های 
مدرن استاد شدند. اقتصاد آنها در صادرات، اول و 

در تولید، دوم اســت. آمریکا از این مسئله نگران 
اســت آنها یکه تازی خود را از دست داده اند. این 

یعنی فقیرتر شدن. 
وی افزود: چینی ها مقاومت می کنند آنها بسیار 
با دقت و هشیار هستند. کشوری قدیمی. آنها رشد 
کردند و همتای آمریکا شدند و اینجا آمریکایی ها 
احساس خطر کردند. جنگ تجاری آغاز شد. البته 
این دیگر فقط دالر نیســت کــه بر اقتصاد جهان 
سلطه دارد یورو ساخته شد. بعد ین قوت گرفت و 
صندوق بین المللی پول یوان را به عنوان ارز ذخیره 

به رسمیت شناخت. 
لوکاشنکو اضافه کرد: آمریکایی ها عرصه را از 
دست دادند. در دیدار با پمپئو وزیر خارجه آمریکا 
از او پرسیدم چرا جبهه تازه ای علیه روسیه ایجاد 

کردید، روســیه از لحاظ نظامی کشوری قدرتمند 
است. چرا شما با جهان به جنگ افتاده اید؟ جنگ 
آنها با چین فقط جنگ تجاری نیست: آمریکایی ها 
درســواحل جنوب شــرق هم درگیر هســتند... 
آمریکایی ها تمام قوای خود را اطراف چین جمع 
کرده اند و حتی سعی در نفوذ در داخل این کشور 

را دارند. 
وی در باره شرایط کنونی آمریکا نیز گفت: مرگ 
جورج فلوید سیاهپوست به دست پلیس آمریکا یک 
جرقه بود اما دلیل این ناآرامی نیست. ما شاهدیم 
که کشوری قدرتمند قادر به مقابله با کرونا نیست، 
شش میلیون بیکار که اکثرا سیاهپوست هستند. 
چه کسی باور می کرد این کشور قدرتمند قادر به 

مقابله با این فشار نباشد.

سخنگوی ارتش و کمیته های مردمی یمن از آزاد سازی 400 کیلومتر 
مربع در استان های »البیضاء« و »مأرب« از اشغال مزدوران عربستان 

و امارات خبر داد.
»یحیی سریع« دیروز طی یک کنفرانس مطبوعاتی از انجام یک عملیات 
نظامــی بزرگ توســط نیروهای ارتش و انقالبیون یمن خبــر داد. به گزارش 
خبرگزاری فارس، سریع اعالم کرد، شهر »ردمان« و جبهه »قانیه« در استان 
البیضاء، پاکســازی و بخش  های زیادی از شهر »العبدیه« در استان مأرب نیز 

آزاد شد.
وی در ایــن کنفرانس خبری تأکید کــرد: 400 کیلومتر مربع زمین در 
البیضاء و مأرب )که هر دو تقریبا در مرکز یمن واقع هستند(، آزاد شده است.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود: در پی تأمین امنیت ردمان، اجرای 
عملیات هجومی مهم تری برای پیشــروی در جبهه های قانیه و العبدیه را آغاز 
کرده ایم. در عملیات قانیه و العبدیه، ده ها موضع دشمن، علیرغم حمالت هوایی 
شدید ائتالف سعودی، به دست انقالبیون افتاد. پیشروی مهم در این عملیات 
منجر به آزاد سازی مناطق وسیعی از العبدیه و وارد کردن خسارت های شدید 

به ائتالف سعودی شد.
وی ادامه داد، انجام عملیات سه روز طول کشید و حدود 200 نفر از نیروهای 
دشــمن نیز کشته، زخمی یا اسیر شده اند و دست کم 20 خودروی زرهی آنها 
نابود شد. به گفته وی، مقادیر زیادی سالح به همراه خودروهای زرهی اماراتی 
و سعودی به غنیمت گرفته شد. در انجام این عملیات منحصر به فرد، یگان های 

پهپادی و موشکی ارتش یمن نیز مشارکت داشته اند.


