
روزنامه های صهیونیستی 
پروژه »پسا نتانیاهو« را کلید زدند

رسانه صهیونیستی با کلید زدن پروژه پسانتانیاهو، 
در تحلیلی که به مناسبت سال نوی عبری منتشر کرد 
نوشته، اگر بین راستگرایان و چپگرایان توافقی وجود 

داشته باشد بر سر کنار رفتن نتانیاهو است.
روزنامه »اســرائیل هیوم« که به ارگان بنیامین نتانیاهو 
معروف اســت، پروژه پســا نتانیاهو را رسما آغاز کرده است. 
»نفتالــی بنت« که این روزنامه از وی به عنوان محتمل ترین 
گزینه جانشــینی نتانیاهو یاد کــرده در گفت وگویی با این 

روزنامه به »شــرایط فالکت بار اسرائیل« و برنامه های پیش 
روی تل آویو اشاره و بر ناکارآمدی ساختار رهبری آن تاکید 
کرده و نوشته » این رهبری)نتانیاهو( در چنین شرایطی حتی 

قادر نیست از اقدامات خود عقب نشینی کند«. 
از ســوی دیگر یک شــخصیت شــناخته شــده رژیم 
صهیونیســتی طی یادداشتی به مناسبت سال نوی عبری از 
فالکتی که صهیونیست ها در ســاختار خود گرفتار شده اند 

پرده برداشت. 

 افشاگری مهم مشاور سابق امنیت ملی آمریکا؛ 
ترامپ با طالبان علیه کابل متحد شده است

مشاور سابق امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا فاش 
کرد که »دونالد ترامپ« بــا گروه طالبان علیه دولت 

افغانستان شریک شده  است.
»مک مســتر« گفت که ترامپ با طالبان علیه حکومت 
افغانستان شــریک شده  اســت. از 12 دی ماه گذشته ، که 
میان طالبان و آمریکا توافق صلح امضاء شــده، تاکنون حتی 
یک سرباز آمریکایی توسط طالبان کشته نشده است. این در 
حالی اســت که عناصر طالبان تا کنون صدها نظامی وابسته 

به دولت افغانستان را کشته اند. ترامپ نیز دیروز سران طالبان 
را افرادی باهوش خواند.

دیروز »اشــرف غنی« رئیس جمهور افغانســتان، هم از 
طالبان خواســت برای حفاظت از غیرنظامیان، جلوگیری از 
خشونت و رویداد های تروریستی و به نتیجه رسیدن مذاکرات 
صلح، آتش بس سراســری و دایمی را بپذیرد. مذاکرات میان 
طالبان و دولت افغانستان به خاطر بروز اختالف میان آنها بر 
سر دستور کار جلسه مذاکره، تا اطالع ثانوی به تعویق افتاد.
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تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

 تظاهرات گسترده در جهان اسالم 
علیه خیانت امارات و بحرین به آرمان فلسطین

اروپا محدودیت ها را بازگرداند وضعیت کرونا در قاره سبز »قرمز« شد

به دنبال حمالت بی سابقه صورت گرفت

استقرار 2500 تفنگدار آمریکایی
برای محافظت از سفارت این کشور در بغداد

 ارتجاع عرب 
بازنده بزرگ قمار با مسئله فلسطین

موسســهفرهنگیموزهها در نظر دارد، خدمات زیــر را از طریق 
مناقصه عمومی و برای مدت یکســال به اشخاص حقوقی واجد شرایط 

واگذار نماید.
- تامین نیروی خدمات )تهران(

- تامین نیروی حفاظت فیزیکی )تهران(
- تامین نیروی حفاظت فیزیکی )رامسر(

- تامین نیروی نگهداری فضای سبز )رامسر(
متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارک مناقصه و کســب اطالعات به 
آدرس سایت موسســه www.cio-museums.orgمراجعه و یا 
با تلفن86082934-86088017-021 تماس حاصل نمایند. 

تاریخومحلتحویلپاکات: پایان وقت اداری روز یکشــنبه تاریخ 
1399/07/06 در محــل دبیرخانه موسســه به آدرس بزرگراه رســالت، 
نرسیده به بلوار آفریقا، بنیاد مستضعفان، ساختمان شماره 1، طبقه چهارم

آگهی مناقصه عمومی 
)نوبت دوم(

به دنبال توافق ننگین امارات و بحرین برای 
علنی کردن روابط با رژیم صهیونیســتی، مردم 
کشورهای یمن، عراق، مراکش، بحرین و فلسطن 

علیه این دو ریز کشور به خیابان ها آمدند. 
توافق برای علنی  ســازی یــک روابط قدیمی بین 
امارات و بحرین با رژیم صهیونیســتی که ســه شنبه 
گذشــته در کاخ ســفید رســمیت یافت، همچنان با 
واکنش های جهان اســالم مواجه است. خیانت این دو 
کشــور ریز عربی باعث خشم جهان اسالم شده است. 
مردم در مخالفت با این توافق ننگین در چند کشــور 
اســالمی به خیابان ها آمده اند. ده ها تن از شهروندان 
یمنی پس از اقامه نماز جمعه در شــهر »الوضیع« در 
استان »ابین« واقع در جنوب این کشور تظاهراتی در 
مخالفت با علنی  ســازی روابط امارات و بحرین با رژیم 

صهیونیستی به راه انداختند.
تظاهرکنندگان یمنی با در دســت داشتن پارچه 
نوشــته هایی خیانت این دو کشور را محکوم کردند و 
شــعارهایی را در مخالفت با هرگونه حضور »اسرائیل« 
در جزیره سقطری واقع در جنوب شرق این کشور سر 
دادند. تظاهرکنندگان با در دســت داشتن پرچم های 
فلسطین و تصاویری از مسجداالقصی، نسبت به هرگونه 
اقدام مشابه از سوی دولت مستعفی یمن هشدار دادند. 
معترضان از ملت های عربی و اســالمی خواستند تا در 
برابر عادی  ســازی بایستند و آنها، این اقدام را »خیانت 

به دین و اعتقادات اسالمی« خواندند.
در مراکش نیز ده ها تن از شــهروندان با مشارکت 
در تجمعی اعتراض آمیز، همبستگی خود با فلسطین را 
به نمایش گذاشتند. این تجمع اعتراض آمیز در مقابل 
ســاختمان پارلمان تحت عنوان »فلســطین امانت و 
عادی  سازی خیانت است« و بنا به دعوت 2۸ انجمن و 
هیئت سیاسی در این کشور برپا شد. شرکت کنندگان 
در این تجمع اعتراض آمیز با در دســت داشتن پرچم 
فلسطین، شعارهایی از قبیل »معامله خیانت، محکوم 
است«، »نه به اشغالگری، نه به عادی  سازی، فلسطین 
فروشی نیست« »مقاومت امانت و عادی  سازی خیانت 
است« سر دادند. معترضان ضمن اعالم مخالفت خود 
با هرگونه عادی  سازی روابط با رژیم صهیونیستی اعالم 

علی رغم اعتراضات مکرر دولت دمشق و مردم به حضور اشغالگران 
تروریست آمریکایی در سوریه، واشنگتن از کویت خودروهای زرهی 

جدیدی را روانه شمال شرق سوریه کرد.
دیــروز ارتش آمریکا خودروهای زرهی جدیدی را از کویت روانه شــمال 
شرق ســوریه کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، ائتالف آمریکایی به اصطالح 
ضد داعش، ادعا کرد که خودروهای زرهی »ام-2-ی-2 برادلی« آمریکایی وارد 
شمال شرق سوریه شدند تا حامی» شرکای ائتالف در ماموریت جهت شکست 
دادن داعش« باشــند. این در حالی است که گروه تروریستی داعش، یکی دو 

سال قبل در منطقه شکست خورده است.
روزنامه صهیونیســتی »جروزالم پُست« نیز طی گزارشی درباره این اقدام 
آمریکا نوشت: »قرار است که آنها )خودروهای زرهی ارتش آمریکا( به تضمین 

امنیت نیروهای ائتالف کمک کنند«.
این روزنامه صهیونیستی افزود که آمریکا به افزایش حضور نیروهای خود 

در منطقه مذکور، احساس نیاز می کند. 
اخیرا میان نیروهای آمریکایی و روســی درگیری روی داده، و در نتیجه 
این درگیری، حداقل چهار تن از نظامیان آمریکایی مســتقر در شــمال شرق 

سوریه، زخمی شده اند.
تاکنون مقامات دمشق بارها حضور نیروهای آمریکایی در خاک سوریه را 
محکوم کرده اند. به گفته کارشناســان، هدف آمریکا از تقویت نیرو در شمال 
شرق سوریه، جدا کردن منطقه کردنشین از خاک سوریه و غارت منابع انرژی 

این کشور است.
از سوی دیگر، »سرگئی الوروف« وزیر خارجه روسیه، جمعه گذشته اعالم 
کرد، آمریکا در حال وخیم کردن مسئله ُکردها در شرق سوریه است. وی گفت؛ 
نیروهای آمریکایی به صورت غیرقانونی در شرق فرات مستقر هستند و کردها را 

آشکارا به جدایی طلبی و علیه دولت سوریه، تحریک می کنند.
الوروف افزود: »این بازی خطرناکی در منطقه است. آمریکایی ها طبق عادت، 
از این اقدامات برای ایجاد آشــوب استفاده می کنند... برایشان مهم نیست، اما 

پیامد تمایالت جدایی طلبانه در منطقه، می تواند فاجعه بار باشد«.
حدود دو ماه پیش بود که»لیندسی گراهام« سناتور جمهوری خواه آمریکایی 
فاش کرد که »مظلوم عبدی« فرمانده شبه نظامیان کرد مورد حمایت آمریکا، 
توافقی را با یک شرکت نفت آمریکایی برای نو سازی میدان های نفتی در شمال 

شرق سوریه امضا کرده است.
قبال، نهادهای هماهنگی روسیه و ســوریه برای بازگشت آوارگان سوری 
تاکید کردند که حضور نظامیان اشغالگر آمریکایی در شرق سوریه، باعث ایجاد 

کانون های جدید تنش در منطقه می شود.
تظاهرات علیه اشغالگران

شمار زیادی از ساکنان روستای »قبه الزکی« در حومه جنوبی »قامشلی« 
با برپایی یک تجمع اعتراض آمیز، خواســتار خروج هر چه سریع تر اشغالگران 

آمریکایی و ترکیه از خاک سوریه شدند.
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تظاهرکنندگان با سردادن شعار هایی 
علیه اشــغالگران، وضع تحریم های آمریکایی موســوم به »قانون سزار« علیه 
مردم را هم به شدت محکوم کردند و هدف از آن را، به تاراج بردن ثروت های 

سوریه دانستند.

یک فرمانده ارشد حشد الشعبی اعالم کرد، آمریکا برای حفاظت از 
جان دیپلمات ها و حراست از تاسیسات سفارت خود در پایتخت عراق، 

2500 تفنگدار را در اطراف سفارت آمریکا مستقر کرد.
»ابو علی العسکری« از فرماندهان جنبش »کتائب حزب اهلل عراق« وابسته 
به حشد الشــعبی، طی پستی در کانال تلگرامی  خود، نوشت: نیروهای نظامی 
زیادی در اطراف سفارت آمریکا در بغداد مستقر هستند که باید خارج شوند، 
زیرا تهدیدی جدی برای امنیت و ســالمت شــهروندان در مناطق نزدیک ]به 
این ســفارت[ به شــمار می روند و این حضور نظامی، نقض آشکار حاکمیت 
کشــور]عراق[ محسوب می شود. این مسئول امنیتی کتائب حزب اهلل در ادامه 
توضیح داد: این منطقی نیست که بیش از 2۵۰۰ نیروی امنیتی و نظامی با انواع 
ســالح های سنگین و کشنده، از سفارت یک کشور در قلب یکی از محله های 

مسکونی حفاظت کنند.
آمریکا با هدف حفظ نفوذ دائمی خود در عراق و منطقه، بزرگ ترین سفارت 

خارجی خود را در این کشور تاسیس کرده است.
طی روزهای گذشــته حمالت علیه نیروهای آمریکایی و دیگر اهداف این 
کشور در عراق افزایش یافته است. وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( برای اینکه از 
حجم حمالت بکاهد، مدعی شد که شمار نظامیان آمریکایی در عراق را از ۵۰۰۰ 
به ۳۵۰۰ نیرو کاهش داده است و تا چند سال دیگر نیز این نیروها از عراق خارج 
خواهند شــد. کارشناسان این اظهارات و موضع گیری های مشابه کاخ سفید را 
نوعی خدعه و فریب می دانند و می گویند که آمریکا هرگز نمی خواهد از عراق 
بیرون برود. حضور نیروهای آمریکایی در عراق تا کنون صدمات زیادی به این 
کشور وارد کرده است. آمریکا حامی داعش و آشوب های خیابانی در عراق است.

مرگ »روث گینسبرگ« قاضی لیبرال دیوان 
عالی آمریــکا در فاصله کمتر از دو ماه مانده به 
برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری این کشور 
یعنی3نوامبــر)13 آبان( جنجالــی در آمریکا 
به راه انداخته اســت. دیوان 9 عضوی عالی در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فصل الخطاب 

است.
روز جمعه »روث گینســبرگ« قاضــی لیبرال و 
کهنــه کار آمریکایــی پس از 27 ســال تکیه زدن بر 
کرسی قضاوت در دیوان عالی به دلیل ابتال به بیماری 
ســرطان مرد. مرگ وی آن هم شــش هفته مانده تا 
زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یعنی، خالی 
شــدن یک کرسی در باالترین ســطح قضایی آمریکا 
که این مســئله، دموکرات ها را نسبت به بهره برداری 
 جمهوریخواهان و دونالد ترامپ از آن به شــدت نگران 

کرده است.
جمهوریخواهان هم اکنون با اکثریت شکننده ۵ به 
4 دیوان عالی را در اختیار دارند. حال با خالی شــدن 

رئیس جمهور لبنان با اعالم این که کشورش 
در شرایط سرنوشت  سازی قرار گرفته، خواستار 
کمک های بین المللی بــرای عبور از بحران های 

کنونی شد.
»میشل عون«، رئیس جمهور لبنان، در سخنرانی 
مجازِی توســعه پایدار ســازمان ملل گفت: لبنان در 
حال حاضر در شــرایط خطیری قرار دارد و به شدت 
به کمک های جامعه جهانی برای پشــت سرگذاشتن 
بحران های فعلی نیازمند اســت. او یادآور شــد جهان 
در حال دســت و پنجه نرم کردن با چالش های بزرگی 
است و ســهم لبنان از این چالش ها بسیار زیاد است. 
عون همچنین بحران آوارگان سوری و شرایط نامساعد 

اقتصادی و مالی در لبنان را از جمله مشکالت چند دهه 
اخیر این کشور عنوان کرد.

رئیس جمهــور لبنــان این را هم یادآور شــد که 
کشورش در حالی که درگیر مبارزه با ویروس کرونا بود، 
با انفجار های بیروت غافلگیر شد. انفجاری که قربانیان 

زیاد و خسارات فراوان برجا گذاشت. 
او خواســتار کمک کشور ها و نهاد های بین المللی 
بــرای عبــور از این بحران شــد. به گزارش باشــگاه 
خبرنگاران جوان، عون تصریح کرد که لبنان در شرایط 
سرنوشت  سازی قرار دارد و خواهان تحقق اهداف توسعه 
پایــدار و عبور از بحران های مالی و اجتماعی اســت و 
برای تحقق این دو نیازمند کمک های بیشــتر از سوی 

جامعه جهانی است.
گفتنی است، لبنان افزون برکشمکش های سیاسی 
داخلی اش و همچنین هم  مرزی با دشمنی چون رژیم 
صهیونیستی، وضعیت اقتصادی بدی نیز دارد، در میانه 
ماه گذشته انفجاری را تجربه کرد که بزرگترین انفجار 

غیراتمی تاریخ بود. 
این انفجار لبنان را در شــرایطی قرار داده است که 
به عقیده کارشناســان و سیاســتمداران لبنانی جز با 
کمک های جهانی حل شدنی نیست. آمریکا با همراهی 
سعودی چنین شــرایطی را مغتنم شمرده و در حال 
افزایش فشارها به دولت لبنان با هدف تضعیف حزب اهلل 

لبنان است!

جمعی از فعاالن سرشناس اماراتی در بیانیه ای 
اقدام حاکمانشان در سازش با رژیم صهیونیستی را 
به شدت محکوم و آن را »نادیده گرفتن تاریخ مردم 
امارات در حمایت از ملت فلسطین« توصیف کردند.

از زمانی که خبر توافق امارات با رژیم صهیونیســتی 
برای عادی  ســازی روابط منتشر شده فعاالن اماراتی به    
روش های مختلف مخالفت خود را با این توافق ننگین اعالم 
کرده اند. در ادامه این مخالفت ها خبر رسیده، شماری از 
شخصیت های برجســته اماراتی با صدور بیانیه ای اقدام 
حاکمانشــان در ســازش با رژیم صهیونیستی و امضای 
توافقنامه ننگین با این رژیم را »مغایر با قانون شماره 1۵ 
اتحاد برای سال 1972 درباره تحریم اسرائیل« دانسته اند.

در ایــن بیانیــه آمــده: »توافقنامه ســازش، نقض 
قطعنامه ها و اجماع شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه 
عرب، ســازمان همکاری اســالمی و حتی قطعنامه های 
ســازمان ملل محســوب می شــود...این توافقنامه تمام 
ظلم هایی را که به ملت فلســطین به طور مســتمر وارد 
شده و فداکاری های مســتمر این ملت را نادیده گرفته 

و حقوق تاریخی آن را در سرزمین و تعیین سرنوشتش 
پایمــال می کند. در مقابل در حالی به رژیم اشــغالگر و 
نژادپرست اســرائیل جایزه داده می شود که قبضه خود 
را بر خاک فلسطین تکمیل و قدس را به عنوان پایتخت 
دولت یهودی به رسمیت شناخته و زمینه را برای تعرض 

به مسجداالقصی فراهم آورده است«.
ایــن شــخصیت های اماراتــی در پایــان اعــالم 
کرده اند:»ســکوت ملت امارات به معنــای پذیرش این 
توافقنامه و اقرار به آن نیست، همان طور که برای همگان 
مشخص است در امارات هیچ حاشیه ای برای آزادی بیان 
وجود ندارد، هر کسی که مخالف سیاست دولت باشد در 
معرض تعرض و زندان قرار می گیرد و باید با تهمت های 
باطلی که منجر به ده ها سال زندان و جرایم مالی هنگفت 
تا نیم میلیون درهم اســت مواجه شــود. امروز اگر ملت 
بزرگوار امارات از حاشیه کمی از آزادی بیان هم برخوردار 
می بود تردید در برگزاری تظاهرات محکوم کننده تجاوز 
صهیونیســتی به غزه به خود را نمی داد و در جمع  آوری 
کمک برای حمایت از ملت فلسطینی کوتاهی نمی کرد«.

بیانیه گروهی از شخصیت های برجسته اماراتی
در اعتراض به عادی  سازی روابط با رژیم صهیونیستی

کردند، مسئله فلسطین برای ملت مراکش تا همیشه 
مسئله ملی است. 

از ســوی دیگر، ده ها تن از عشایر فلوجه و شماری 
از سیاســتمداران در شهر فلوجه در عراق تظاهراتی را 
برای اعالم مخالفت خود با عادی  ســازی روابط با رژیم 
صهیونیستی برگزار کردند. شــرکت کنندگان در این 
تظاهــرات بر حمایت خود از ملت فلســطین و حقوق 
فلسطینیان تأکید کردند.»احمد عقل«، سفیر فلسطین 

در عراق در این تظاهرات حضور داشت.
جمعی از شهروندان بحرینی نیز در منامه تظاهرات 
اعتراض آمیزی را در محکومیت توافق عادی  سازی این 
کشور با دولت رژیم صهیونیستی برپا کردند. معترضان 
بحرینی، پرچم های فلسطین و بحرین و همچنین پارچه 
نوشته هایی در دست داشــتند که بر روی آنها نوشته 

شده بود »جمعه خشم قدس«. فلسطینی ها در قدس 
اشــغالی هم پس از اقامه نماز جمعه علیه آشکار سازی 
روابط اعراب با رژیم صهیونیستی تظاهراتی برپا کردند.

ترامپ و کویت
طبق گزارش های منتشــر شده، دونالد ترامپ که 
انتخابات ســختی پیش رو دارد، تمام توان خود را به 
میدان آورده تا کشورهای وابسته عربی را وادار به علنی 
کردن روابط خود با صهیونیست ها کند تا بدین ترتیب، 

برای خود دستاوردسازی نماید. 
در همین رابطه خبر رسیده ترامپ فشارها به کویت 
را نیز افزایش داده است. دونالد ترامپ پس از دیدارش با 
هیئت کویتی مدعی شده که این هیئت برای پیوستن 
به »توافق های صلح با اسرائیل مشتاق بودند و به زودی 
کویت هم به کشــورهایی که با اســرائیل عادی سازی 

روابط کردند ملحق می شوند«. به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری رسمی کویت، دونالد ترامپ، خاطرنشان 
کرده:» با شاهزاده ناصر صباح االحمد الصباح، پسر بزرگ 
امیر کویت و هیئت کویتی دیدار کردم و آنها به امضای 
توافق صلح با دولت اسرائیل تمایل نشان دادند و من بر 
این باور هستم که آنها فوراً به جمع عادی سازان خواهند 
پیوســت.« از سوی دیگر، کاخ سفید با صدور بیانیه ای 
اعالم کرده، رئیس جمهور آمریکا نشــان لیاقت نظامی 
با درجه فرمانده کل قوا، که باالترین نشــان این کشور 
است، را به صباح االحمد الصباح، امیر کویت اعطا کرد!

درمورد عربســتان نیز اخبــار ضد و نقیض زیادی 
وجــود دارد. در حالی که ترامپ اخیرا اعالم کرده بود 
که عربستان نیز به زودی وارد فرایند عادی  سازی روابط 
می شود اما گویا در این مورد در کاخ پادشاهی عربستان 
اختالف وجود دارد. رسانه آمریکایی اعالم کرده اختالف 
در خاندان آل ســعود بر سر عادی  سازی روابط با رژیم 

صهیونیستی آغاز شده است. 
مطابق گزارش وال استریت ژورنال، »ملک سلمان، 
پادشاه عربستان با پسرش محمد بن سلمان، ولیعهد این 
کشور بر سر این موضوع اختالف دارد. ملک سلمان از 
دیرباز حامی تحریم اسرائیل بوده، اما محمد بن سلمان 

طرفدار ورود عربستان به تجارت با اسرائیل است«. 
حمایت قاطع آفریقای جنوبی از فلسطین

در برابر حرکت برخی از شیوخ مرتجع عرب برای 
کمک بــه پیروزی ترامپ در انتخابــات، وزیر خارجه 
آفریقای جنوبی در گفت وگو با وزیر خارجه تشکیالت 
خودگردان فلسطین تاکید کرده که این کشور تا پایان 
اشــغالگری تل آویو از آرمان فلسطین حمایت می کند. 
»نالیدی باندور« وزیــر خارجه آفریقای جنوبی این را 
هم گفته که فقط ملت فلســطین اســت که می تواند 
به اســم خود سخن گفته و از طرف خود مذاکره کند. 
وی گفت هر طرحی که فاقد به رسمیت شناختن حق 
فلسطینیان و حضور آنها باشد با موفقیت همراه نخواهد 
شد. آفریقای جنوبی پیش از این و در واکنش به ادعای 
آمریکایی ها مبنی بر اینکه ایران قصد داشــته، سفیر 
 آمریــکا در »پرتوریا« را تــرور کند! آن را قویا تکذیب 

کرده بود.

این کرسی در پی مرگ وی، در صورت اقدام ترامپ به 
انتخاب فرد جایگزین و حمایت سنا در زمان باقی مانده تا 
برگزاری انتخابات، کفه ترازو می تواند در عالی ترین سطح 
 تصمیم گیری قضایی را هرچه بیشــتر به نفع او تغییر 

دهد.
»جو بایدن« نامزد ریاست جمهوری 2۰2۰ آمریکا 
در واکشــن به مرگ »گینزبرگ« درتوئیتی نسبت به 
هرگونه اقدام شتابزده ترامپ در معرفی فرد جایگزین 
برای این مسند تا پیش از انتخاب رئیس جمهوری بعدی 

آمریکا، هشدار داده است. 
 بایــدن نوشــته: »اجــازه دهیــد واضــح بگویم؛ 
رای دهنــدگان باید رئیس جمهــوری خود را انتخاب 
کنند، آنگاه رئیس جمهوری برگزیده باید جانشین قاضی 

گینزبرگ را تعیین کند. 
همچنین نماینده اصلی حزب دموکرات آمریکا در 
کمیته قضایی سنای این کشور نیز گفته سنای آمریکا 
تحت هیچ شــرایطی نباید پیش از انتخابات ریاســت 
جمهوری، جایگزینی را برای قاضی متوفی دیوان عالی 

در نظر بگیرد«.
رای دیوان عالی آمریکا در مســائل حســاس مثل 
سرنوشــت انتخابات فصل الخطاب است و در صورتی 
که در انتخابات آتی ریاست جمهوری کار به این دیوان 
بکشد که احتمال آن نیز هست اکثریت جمهوری خواه 
آن در انتخــاب رئیس جمهور بعدی بســیار تاثیرگذار 

خواهد بود. 

آغاز رای گیری زودهنگام
خبر دیگــر انتخاباتی از آمریــکا اینکه رأی  گیری 
زودهنــگام برای انتخاب رئیس جمهــور آمریکا از روز 
جمعه در ایالت های »مینه سوتا«، »ویرجینیا«، »داکوتای 

جنوبی« و »وایومینیگ« آغاز شده است.  
به نوشــته پایگاه هیل، رأی دهنــدگان در ایالت 
ویرجینیــا از روز جمعه می توانند تا روز 2 نوامبر )12 
آبان ( با مراجعه حضــوری به حوزه های انتخاباتی در 
سراســر این ایالت رأی خود را بــه صندوق بیندازند. 
رأی دهندگان همچنین برای رأی دادن به صورت پستی 
تا تاریخ 2۳ اکتبر)2 آبان( فرصت دارند. در ایالت های 
مینه سوتا، داکوتای جنوبی و وایومینگ، شهروندانی که 
درخواســت خود برای رأی دهی غیابی را ثبت کرده اند 
می تواننــد تا یک روز قبل از روز انتخابات)12 آبان( به 
صورت پستی یا با مراجعه حضوری به نامزدهای مورد 
نظر خود رأی بدهند. رسانه های آمریکا یکی از دالیل 
برگزاری ایــن رأی گیری های زودهنگام را »جلوگیری 
از ازدحام افراد در شرایط شیوع کرونا« ذکر کرده اند.  

سرویس خارجی-
در دو ماه گذشــته ابتال به کووید19 )کرونا( 
در اغلب کشــورهای اروپایی بــه طور ثابت در 
حال افزایش بوده و بیش از نیمی از این کشورها 
در دو هفته گذشــته افزایش 10 درصدی ابتال را 
شاهد بوده اند.گفته می شود بسیاری از کشورهای 

اروپایی قصد دارند محدودیت ها را باز گردانند.
وضعیت شیوع کرونا در قاره سبز دوباره قرمز شده و 
شمار مبتالیان به این ویروس در بسیاری از کشورهای 
اروپایی به شــکلی پرشتاب رو به افزایش است. در این 
میان مقام های فرانســه اعالم کرده اند که تا شــامگاه 
جمعه )2۸ شهریور( 1۳ هزار و 21۵ مورد ابتالی تازه 
به ویروس جدید کرونا در این کشــور به ثبت رسیده 
اســت.این بیشترین شماری اســت که فرانسه از آغاز 
پاندمی کرونا تاکنون در عرض یک روز شناسایی کرده 
اســت. اکنون پاریس، نیس و تولوز نیز پس از مارسی 
و بوردو اقدامات و محدودیت های سختگیرانه تری برای 
مقابله با کرونا در پیش گرفته اند. مقامات بهداری فرانسه 
شــهروندان پاریس را فراخواند تــا عموما از تجمعات 
خصوصــی با حضور بیــش از 1۰ نفر خودداری کنند. 

همچنین توصیه شــده در 
فضاهای بسته عمومی نیز از 
جشن و تجمعات با بیش از 

1۰ نفر پرهیز شود.
در دیگــر کشــورهای 
اروپایی نیز افزایش شــمار 
مبتالیان بــه ویروس کرونا 
باعــث بــروز نگرانی هــای 
شدیدی شده است. بوریس 
نخســت وزیر  جانســون، 

انگلیس تأکید کرده، از چندین هفته پیش تاکنون در 
مورد موج دوم کرونا بارها هشدار داده است؛ موجی که به 
گفته او »اکنون می رود، بریتانیا را فراگیرد«. در بسیاری 
از مناطق شمال شرقی انگلیس محدودیت های است. 

به گفته نخســت وزیر انگلیس ممکن اســت وضع 
محدودیت های جدید در این کشــور اجباری باشــد. 
گفته می شود که این محدودیت ها از روز سه شنبه در 
لیورپول و دیگر مناطق واقع در شــمال غرب و مرکز 

انگلیس اعمال خواهد شد.
انگلیس از لحاظ شمار جانباختگان کووید 19 در 

اروپا در صدر قرار دارد. جانسون با این حال تاکید کرد 
که مایل به اجرای قرنطینه سراسری مجدد در سراسر 
انگلیس نیست. از آغاز پاندمی کرونا تاکنون بیش از 42 

هزار نفر در این کشور فوت کرده اند. 
در اسپانیا نیز وضعیت مشابهی حاکم است. مقامات 
شهر مادرید با توجه به افزایش پرشتاب شمار مبتالیان 
محدودیت های ســختگیرانه ای در رابطه با تردد وضع 

کرده اند.
بر اساس گزارش اسکای نیوز روز جمعه به ساکنان 
مادرید اعالم شــد که برای خــروج از محله خود باید 

دلیل ارائه کنند و پارک ها بســته می شوند و مغازه ها 
و غذاخوری ها با نصــف ظرفیت فعالیت خواهند کرد. 
افزایش موارد ابتال در پایتخت اســپانیا در حالی است 
که پیش از آن محدودیت هایی مانند ممنوعیت تجمع 
و تعامل بیش از 1۰ نفر برقرار بود. اسپانیا باالترین شمار 
ابتــالی جدید به کرونــا در اروپا را دارد و نرخ ابتال در 

مادرید بیش از دو برابر میانگین ملی است. 
این کشــور 2۳9 مرگ ناشــی از کرونا را در روز 
پنجشنبه ثبت کرد که باالترین میزان تلفات روزانه از 
زمانی است که موارد ابتال در آن از اول ژوئیه)11 تیر( 
دوبــاره اوج گرفت. ایتالیا نیز که زمانی کانون ویروس 
در اروپا بود، شــاهد افزایش شــدید ابتال که در برخی 
کشورهای همسایه آن دیده شده، نبوده؛ اما مسئوالن 
بهداشتی هشــدار داده اند افراد جوان تر در حال مبتال 

کردن اعضای مسن خانواده هستند. 
ســازمان جهانی بهداشت نیز به تازگی اعالم کرده 
در حــال حاضر تعداد مــوارد ابتال به کرونــا در اروپا 
نســبت به موارد ابتال در ماه های قبلی بیشــتر است. 
مدیر منطقه اروپای این سازمان گفت شمار ابتالی ماه 

سپتامبر)شهریور( باید زنگ بیداری تلقی شود.

میشل عون برای عبور دادن لبنان از بحران ها، از جامعه جهانی کمک خواست

استقرار گسترده نیروهای آمریکایی
در شمال شرق سوریه

آمریکا
فارس: در جلسه دادگاه کیفری مرکزی انگلستان و ولز، معروف به »اولد 
بِیلی« که برای رســیدگی به پرونده استرداد »جولیان آسانژ« بنیان گذار 
سایت افشاگر ویکی لیکس برگزار شد، روایت رئیس دفتر سابق خبرگزاری 
رویترز از چگونگی کشــته شدن دو خبرنگارشد حمله ارتش آمریکا و بعد 

پنهان کاری در این خصوص هم مطرح شد. 
رئیس دفتر سابق رویترز که دچار اختالل اضطراب بعد از سانحه شده 
و اکنون به عنوان مشــاور آسیب های روانی فعالیت می کند، آخرین شاهد 

دومین هفته دادرسی استرداد جولیان آسانژ بود.
»دین یتس« در بیانیه ای درباره وحشــت کامل خود درخصوص این 
اقدام آمریکایی ها گفته که ویدئوی آن در سال 2۰1۰ توسط ویکی لیکس 
منتشر شد. در این ویدئو سربازان آمریکایی دیده می شوند که هنگام شلیک 
می خندند. در جریان این حمله دو تن از خبرنگاران رویترز نیز کشته شدند. 
رویترز تحت فشار آمریکایی ها مجبور می شود واقعیت ماجرا را تحریف کند!

عربستان
ایسنا: تلویزیون عربستان از بازداشت مسئوالن مبارزه با فساد این کشور 
به دلیل دست داشتن در پرونده های فساد خبر داده است. این مرکز 227 
پرونده جنایی را از طریق بازداشــت و بازجویی از ۳74 شــهروند و مقیم 
بررسی کرده اســت. از جمله مهم ترین پرونده ها دست داشتن مسئوالن 
شــهرک های وابسته به استان ریاض در پرونده فساد است که یکی از آنها 
معاون امور شهرداری ها و دیگری مدیر اداره قراردادها در شهرداری است. 

تایوان
رویترز: رئیس جمهور تایوان در دیدار با یک مقام ارشد وزارت خارجه 
آمریــکا که به این جزیره آمده، وعده »روابط عمیق تر: با آمریکا را داد. در 
همین روز، چین 1۸ جت جنگنده به منظور ابراز خشم خود از این مالقات، 

به آسمان تنگه تایوان فرستاد. 
چین که جمعه گذشــته از رزمایش نیروهای خود خبر داده و آنچه را 
که تبانی بین تایوان- که بخشی از قلمروی خود می داند- و آمریکا خوانده 
بود، این جرکت آمریکایی ها را محکوم کرد. تایوان نیز در پاسخ به نیروی 

هوایی خود دستور مانور داد. 
»کیت کراچ«، معــاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور اقتصادی روز 
پنج شنبه برای یک سفر سه روزه وارد تایپه شد؛ وی ارشدترین مقام وزارت 
خارجه اســت که در طول چهار دهه به تایوان پا گذاشــته اســت. تایوان 
همچنین مراسم بزرگداشــتی را برای »لی تنگ-هوی«، رئیس جمهوری 
پیشین این کشور برگزار کرد که به خاطر پایان دادن به حکومت خودکامه 

به آقای دموکراسی معروف است.
روسیه

روسیا الیوم: سفارت آمریکا در مسکو می گوید یک فرد ناشناس با خودرو 
به ساختمان سفارت در این شهر حمله کرده است. سخنگوی سفارت آمریکا 
در مســکو هم گزارش داده که حدود ساعت 1۶:2۰ دقیقه به وقت مسکو 
یک شــهروند روس با خودرویی به ساختمان سفارت که سفیر آمریکا در 

آن اقدامت دارد، زده است. 
به گفته ســخنگوی سفارت آمریکا در مسکو، »جان سالیوان«، سفیر 
این کشــور حین این حادثه در ســاختمان حضور نداشــت و کســی در 
این حادثه زخمی نشــده است. ســفارت آمریکا در مسکو گفته تحقیقات 
 پیرامــون حادثه عصر روز جمعه در اطراف ســاختمان ســفارت در حال 

انجام است.

فلسطین بحرینیمن

سبحان محقق
ماجرای امضای توافق میان دولت های مرتجع عربی با رژیم صهیونیســتی، 
در ظاهر اتفاقی ناخوشــایند برای آرمان فلســطین و امت اســالمی است، ولی 
خوشــبختانه، یک حلقه مفقوده مهم دارد، که باعث می شــود همه آنچه را که 
سران واشنگتن و تل آویو رشته اند، یکجا پنبه شود و کاری هم از آنها برای حل 

این مشکل برنمی آید.
توضیح آن که در همه قراردادها، از پیمان زناشویی گرفته تا پیمان های مهم 
سیاســی، حضور طرفین قرارداد برای امضای آن، امری الزامی است و هیچ چیز 
دیگری نمی تواند جایگزین این الزام حقوقی بشود؛ دو طرف قرارداد، یا خود و یا 
نمایندگان آنها، باید در مذاکرات حضور داشته باشند و پای قرارداد را امضاء بکنند.
 به عنوان مثال، عروس و داماد که ســند زناشــویی را امضاء می کنند، اگر 
یکی از آنها به دالیلی غایب باشد و وکیلی را هم برای خود انتخاب نکند، هیچ 
قرارداد و پیمانی نمی تواند میان آنها شکل بگیرد، هر چند شاهدان زیادی پای 

سند ازدواج را امضاء کرده باشند.
بنابراین، آنچه اخیراً در کاخ ســفید رخ داده، یک ســیرک نمایشــی واقعاً 
مسخره ای بوده و در مراسم امضاء، هیچ فلسطینی حضور نداشته است. این در 
حالی است که یک طرف ماجرا، فلسطینی ها هستند، چرا که این فلسطین است 

که  اشغال شده است.
به نظر می رسد که گردانندگان این نمایش و تیم»دونالد ترامپ« با وارد کردن 
کشور ها و گرفتن امضای توافق از آنها، قصد دارند حاشیه را بر متن غلبه بدهند، 
بدین ترتیب که با نادیده گرفتن فلسطینی ها و جبهه مقاومت، که متن را تشکیل 
می دهند، کشورهای حاشــیه ای را وارد میدان کنند. این کشورهای حاشیه ای 
نه تنها مشــکلی با رژیم جعلی اســرائیل ندارند، بلکه به گفته خود سران رژیم 
صهیونیستی، دهه هاست که با اسرائیل روابط پنهانی دارند. تیم ترامپ همچنین 
می خواهد کّمیت را بر کیفیت غلبه بدهد، و از میان کشورهای حاشیه ای تا جا 
دارد یارگیری کند و بعید نیست برای این که بر کمّیت بیفزاید، سراغ کلمبیا و 
اروگوئه و دیگر متحدانش در جهان هم برود و از آنها بخواهد با رژیم اســرائیل 
قــرارداد صلح امضاء کنند! ترامپ تالش می کند با این افزایش کمّیت، کیفیت، 

یعنی اشغالگری و ستم علیه فلسطینی ها، را از یادها ببرد!
با توجه به این شرایط، طبیعی است که کل ماجرای امضای توافق، مثل سراب، 
محو و نابود بشــود و در آینده ای نه چندان دور، کارشناسان از این اتفاق، مثل 
بیشتر ابتکارهای مضحک تیم ترامپ، به عنوان یک بازی و طنز سیاسی یاد بکنند. 
امــا، این ماجرا عالوه بر آن کــه روابط پنهانی ارتجاع عرب با رژیم جنایتکار 
اســرائیل را برای توده های عرب برمال کرده است، پیامد های خوش دیگری نیز 
در آینده دارد؛ از جمله مهم ترین پیامدهای آشکار شدن پیوند میان دولت های 
مرتجع عربی و اسرائیل، به خطر افتادن موجودیت این دولت ها و افزایش شکاف 
میان مردم و حاکمان آنها اســت. خبرهایی که این روزها از امارات و بحرین به 
مدد شبکه های اجتماعی مخابره می شود، این افزایش شکاف را بر مال می کنند؛ 
در امارات مردم به اشــکال مختلف، مخالفت خود را با توافق عادی سازی آشکار 
می کنند و در بحرین نیز اعتراضات خیابانی از هم اکنون شروع شده است و مردم 
اقدام رژیم آل خلیفه را خیانت بزرگ به امت اسالمی می دانند و با ملت فلسطین 

اعالم همبستگی می کنند.
در هر حال، شــرایط برای حکام مرتجع عرب سخت تر از قبل شده است و 
شکست ترامپ در انتخابات آمریکا هم ممکن است این حکام را حتی تا مرحله 
فروپاشــی رژیم های آنها پیش ببرد. زیرا، همانطور که بســیاری از کارشناسان 
می گویند، رژیم های وابســته عربی با امضای توافق عادی سازی، دست به قمار 
بزرگی زده اند و اگر ترامپ برود، آنها نیز احتماال می روند. اگرچه، ماندن ترامپ هم 
نمی تواند اوضاع را مثل قبل بکند و این سران رژیم ها تا وقتی که زنده هستند، 

مجبورند که از سایه خود هم بترسند. 
با توجه به این شرایط، منطقی است که از این پس، هر جنایتی را که اسرائیل 
مرتکب شــود، مردم فلسطین و جبهه مقاومت آن را به اسم امارات و بحرین و 
سایر مرتجعان عرب می نویســند و اگر تل آویو طرح الحاق بخش هایی از کرانه 
باختری به سرزمین های  اشغالی 19۶7 را عملی کند، نیز همه مردم منطقه آن 
را از چشم امارات و بحرین می بینند. لذا، ارتجاع عرب در این قماری که با مسئله 

فلسطین کرده، کاماًل باخته است.


