
 همگرایی چین و روسیه در 
برابر انگلیس

س��فیر چی��ن در انگلی��س در مصاحبه ب��ا یکی از 
نش��ریات این کش��ور همراهی انگلیس با آمریکا و 
اع��زام ناو هوپیماب��ر به منطق��ه را گامی خطرناک 
خواند و روسیه نیز ادعاهای لندن را رد و بر واکنش 

متقابل تاکید کرد.
س��فیر چین در انگلیس نس��بت به اس��تقرار  یک  
ناوهواپیمابر جدید در اقیانوس آرام  هش��دار داد و 
گفت که این یک اقدام بس��یار خطرناک است.»لیو 
شیائومین« سفیر چین در انگلیس در گفت وگو با 
روزنامه »تایمز« چاپ این کش��ور گفت،  همزمان 
ک��ه لندن روابط تجاری با اتحادیه اروپا را در اواخر 
امسال قطع می کند،  نباید به  استقرارهای نظامی 
ای��االت متحده علیه چین بپیوندد.وی  گفت: »فکر 
می کنم انگلیس بعد از برگزیت  هنوز هم می خواهد 
نقش مهمی در جهان داش��ته باشد، اما این  مسیر 
ایفای نقش مهم نیس��ت.«دولت لندن پس از آنکه 
زیر فش��ارهای آمریکا، ش��رکت هوآوی را از پروژه 
اینترنت همراه نسل ۵ کنار گذاشت؛ دست به دامن 
ژاپن – رقیب اقتصادی چین در حوزه پاس��یفیک- 
ش��د.روزنامه »نیکی« ژاپن می گوی��د دولت لندن 
در اقدام��ی که به مذاق چی��ن خوش نخواهد آمد؛ 
از ژاپن خواس��ته تا به انگلیس در پیش��برد شبکه 

اینترنت همراه نسل ۵ کمک کند.
از س��وی دیگ��ر دومینیک راب وزی��ر امور خارجه 
انگلی��س گفت، کش��ورش کاری می کند که جهان 
به ماهیت "رفتار س��زاوار سرزنش" روسیه پی ببرد.
س��فیر روس��یه در لندن اتهامات وارده درباره هک 
اطالعات س��اخت واکس��ن ویروس کرونا توس��ط 

سرویس های اطالعاتی روسیه را رد کرد.
آندری کلین، سفیر روسیه در انگلیس گفت، دلیلی 
بر صحت ادعای مطرح شده اخیر از سوی انگلیس، 
کان��ادا و آمریکا درباره س��رقت اطالع��ات مربوط 
به س��اخت واکس��ن کرونا از سوی س��رویس های 

اطالعاتی روسیه وجود ندارد.

نیمچه گزارش

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

س��وریه دیروز صحنه تحولی مهم بود که می تواند تاثیرات 
بس��یاری بر آینده این کش��ور داشته باش��د. مردم سوریه 
با ش��رکت در این انتخاب��ات، از میان ه��زار و ۶۵۶ نامزد 

انتخابات��ی از جمله ۲۰۰ نام��زد زن، ۲۵۰ نماینده را برای 
حضور در پارلمان کشورشان انتخاب کردند. این انتخابات 
بر اس��اس قانون اساس��ی جدید در حالی برگزار ش��د که 
برگ��زاری انتخابات و حضور مردم پ��ای صندوق های رای 
پیام های قابل تاملی به همراه دارد. نخس��ت آنکه برگزاری 
انتخابات پارلمانی در حالی که سوریه از یک سو در جنگ 
با تروریس��م اس��ت و از س��وی دیگر دخالت های خارجی 
برای غیر دموکراتیک نش��ان دادن این کش��ور ادامه دارد 
بیانگر اراده س��اختار حاکم به ریاست جمهوری بشار اسد 
به اجرای اصول دموکراتیک اس��ت. ای��ن انتخابات از یک 
طرف بیانگر دستاورد بزرگ س��وریه در برقراری امنیت و 
ثبات است هر چند که گروه های تروریستی و حامیانشان 
با برخی انفجارها و فضاس��ازی تبلیغاتی س��عی در حاشیه 
ران��دن این امنی��ت و انتخابات را داش��تن ام��ا برگزاری 
ای��ن انتخابات خود س��ندی بر توان و اراده نظام س��وریه 

در مبارزه با تروریس��م اس��ت که زمین��ه را برای برگزاری 
انتخابات فراهم کرده اس��ت. از ط��رف دیگر این انتخابات 
ماهی��ت دموکراتیک س��وریه را بیش از پیش آش��کار می 
س��ازد آن هم در ش��رایطی که در بس��یاری از کشورهای 
عربی که در رفاقت با غرب هستند کوچکترین حقی برای 
مردم برای مش��ارکت در عرصه سیاسی و اجتماعی وجود 
ندارد و اصال انتخاباتی در آنها برگزار نمی ش��ود. نکته مهم 
آنکه هر کدام از جریان ها و گروه هایی که اس��لحه به روی 
مردم نگرفته اند حق حضور در انتخابات را داشته اند و این 
یعنی آنکه نظام س��وریه همزمان با مبارزه با تروریس��م به 
روند سیاسی نیز توجه داشته و به دنبال مشارکت همگانی 

در روند اداره کشور است. 
ام��ا حضور مردم پای صندوق ه��ای رای نیز از چند منظر 
قابل توجه اس��ت. نخس��ت آنکه این حضور یعنی اعتماد 
مردم به نظام حاکم که واهی بودن ادعای نامش��روع بودن 

نظام س��وریه را آشکارتر می سازد. این انتخابات را می توان 
رای مردم به ادامه راه بشار اسد در اداره کشور و همراهی 
با جبهه مقاومت و ضدیت با دش��منان مقاومت دانس��ت. 
اهمیت این موضوع آنجا آش��کارتر می ش��ود که مردم در 
شرایط کرونایی و حمالت تروریستی پای صندوق آمده اند 
که خود بر اهمیت این موضوع افزوده است. در همین حال 
این رای را می توان مقابله عملی مردم سوریه با تحریم های 
قیصر دانس��ت ک��ه آمریکا اخیرا علیه س��وریه وضع کرده  
اس��ت. سوری ها نش��ان دادند که نه تروریسم و نه تحریم 
مانع حق آنها برای تعیین سرنوشت کشورشان و مقابله با 
دشمنانش��ان نمی شود.  به هر تقدیر می توان گفت که این 
انتخابات پیام پیروزی دیگر سوریه برتروریسم و تهدیدات 
خارجی است که پیوند میان مردم و نظام سوریه را آشکار 
می س��ازد و می ت��وان آن را پیش زمین��ه ای برای وحدت 

سوری ها علیه دشمنان دانست. 

یادداشت

گزارش

مردم سوریه دیروز برای انتخاب نمایندگان پای صندوق های 
رای رفتند در حالی که ناظران سیاسی این انتخابات را رای 

اعتماد مردم سوریه به بشار اسد عنوان کرده اند. 
کمیته عالی قضایی انتخابات سوریه، اعالم کرد که از صبح 
دی��روز، درهای مراکز رای گیری در کلی��ه مراکز انتخاباتی 
اس��تانها برای انتخاب اعضای  پارلمان )مجلس الشعب( باز 
شد. مردم سوریه با شرکت در این انتخابات، از میان هزار و 
۶۵۶ نامزد انتخاباتی از جمله ۲۰۰ نامزد زن، ۲۵۰ نماینده 
را برای حضور در پارلمان کشورشان انتخاب خواهند کرد.
بر اس��اس ماده پنج قانون انتخابات مصوب در سال ۲۰۱۴، 
انتخاب��ات از س��اعت هفت صب��ح روز انتخاب��ات آغاز و تا 
ساعت ۱۹ عصر ادامه یافت و بر اساس مصوبه کمیته عالی 
انتخاب��ات ام��کان تمدید آن به مدت حداکثر پنج س��اعت 
وجود دارد. بش��ار اسد رییس جمهوری سوریه و همسرش 
اس��ماء با حضور در یک��ی از مراکز اخ��ذ رای در انتخابات 
پارلمانی این کش��ور مش��ارکت کردند. به گ��زارش پایگاه 
اطالع رسانی ریاس��ت جمهوری سوریه، اسد و همسر وی 
رای خود را در صندوق مس��تقر در ساختمان نهاد ریاست 
جمه��وری به صندوق انداختند.حس��ین عرنوس نخس��ت 
وزیر س��وریه و ولید المعلم معاون نخست وزیر و وزیر امور 
خارجه نیز امروز رای خود را در مرکز اخذ رای مس��تقر در 

ساختمان وزارت خارجه و امور مهاجران سوریه به صندوق 
انداختند.س��اختمان نخست وزیری سوریه و وزارت خارجه 
این کشور در کنار یکدیگر قرار دارند.سومین دوره انتخابات 
پارلمانی در س��وریه بعد از اصالح قانون اساسی این کشور 
در ۱۴ اس��تان و در ۷ ه��زار و ۴۰۰ مرک��ز اخذ رای برای 

انتخاب ۲۵۰ نماینده مجلس سوریه آغاز شد.
 در این دوره از انتخابات یک هزار و ۶۵۶ نامزد برای اس��تان 
های مختلف حضور دارند و انتخابات مزبور به خاطر ش��یوع 
کرونا پ��س از دو بار تعویق امروز برگزار می ش��ود.  مرحله 
اول قرار بود روز دوش��نبه ۲۵ فروردی��ن ۱۳۹۹ )۱۳ آوریل 
۲۰۲۰ ( برگزار شود که به دستور بشار اسد رییس جمهوری 
س��وریه و به خاطر ش��یوع کرونا به ۳۱ اردیبهشت )بیستم 
ماه می ۲۰۲۰( موکول ش��د و بار دیگر به تعویق افتاد و در 
نهایت قرار ش��د روز یکشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۹ برگزار شود. 
بر اس��اس آخرین آمارهای اعالم شده تاکنون  ۴۹۶  نفر در 
سوریه مبتال به کرونا شده که از این میزان ۲۵ نفر فوت شده 
و  ۱۴۴  نفر نیز بهبود یافته اند. بر اس��اس قوانین انتخاباتی 
س��وریه هر یکی از اتباع این کشور که ۱۸  سال سن داشته 
باشد حق دارد نامزد این انتخابات باشد و طبق قانون شماره 
۸ سال ۲۰۱۶، نیروهای ارتش عربی سوریه و پلیس نیز حق 

دارند خود را در این انتخابات نامزد کنند.

انتخاب��ات در س��وریه دارای رون��د خاص��ی اس��ت و برای 
برگزاری انتخابات مردم ۱۴ اس��تان این کشور باید پیش از 
برگ��زاری آن با مراجعه به دفاتر مختارهای محله های خود 
برای حض��ور در انتخابات ثبت نام کنند و در روز برگزاری 
نیز باید در همان حوزه ای که قبال ثبت نام کرده اند، حضور 

یافته و رای خود را به صندوق بیندازند.
وزیر خارجه س��وریه انتخابات پارلمانی  س��وریه را عاملی 
برای کاهش دخالت های خارجی و تسریع در روند بازسازی 
این کشور دانست. »ولید معلم« وزیر خارجه سوریه پس از 
اینکه رأی خود را به صندوق انداخت، در حضور خبرنگاران 
گفت که با این انتخابات، دولت س��وریه بر پایبندی خود به 
حفظ حاکمیت س��وریه تأکید ک��رد.  او همچنین گفت که 
مردم سوریه با این انتخابات، بر رد هرگونه دخالت خارجی 

تأکید کردند و این انتخابات یک پیروزی برای سوریه و گام 
بلندی برای تسریع در روند بازسازی است.

این در حالی اس��ت که انفجار خودروی بمب گذاری ش��ده در 
شمال استان حلب و نزدیکی مرز ترکیه حداقل ۱۵ زخمی بر 
جای گذاشت.به نوشته منابع خبری سوریه، در این انفجار شش 
کودک نیز زخمی ش��ده اند و به گفته مقامات محلی خودروی 
بمب گذاری ش��ده به گروهک تروریستی »فیلق الشام« که در 
استان ادلب فعالیت می کند، تعلق دارد. عناصر مسلح همسو با 
ترکیه نیز در میان زخمی شدگان دیده می شود. شهر عفرین 
که از مارس ۲۰۱۸ در اش��غال ارتش و عناصر همسو با ترکیه 
قرار دارد؛ هر از گاهی شاهد بمب گذاری و انفجار است. بسیاری 
تاکی��د دارند که ای��ن انفجارها برای تحت الش��عاع قرار دادن 

مشارکت مردم در انتخابات بوده است. 

پیام های صندوق های رای 
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جانسون تکرار قرنطینه انگلیس را رد کرد
نخست وزیر انگلیس با تشبیه اعمال قرنطینه سراسری مجدد در این کشور 
به اس��تفاده از بازدارندگی اتمی، اج��رای آن را غیرمحتمل توصیف کرد. 
»بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس ضمن رد احتمال قرنطینه مجدد 
سراس��ری در این کش��ور، چنین اقدامی را به ایجاد بازدارندگی از طریق 
بمب اتمی تش��بیه کرد.جانس��ون در مصاحبه با روزنامه »تلگراف« درباره 
اعمال قرنطینه در انگلیس پس از وقوع احتمالی موج دوم شیوع ویروس کرونا 
گفت: »این کار مانند بازدارندگی اتمی است.قطعاً مایل نیستم از آن استفاده کنم و 
فکر نمی کنم دوباره در آن موقعیت قرار بگیریم«. نخست وزیر انگلیس گفت، دولت 
او در ردیابی کرونا و کنترل آن به صورت محلی عملکرد بهتری پیدا کرده است و 
اکنون می داند که این بیماری چه گروه هایی را بیش از س��ایرین تحت تأثیر قرار 

می دهد، چگونه موجب بیماری می شود و چگونه سرایت می کند.

انتقاد از انفعال اروپا 
»میخائیل اولیانوف« نماینده روس��یه در سازمان های بین المللی مستقر 
در وین از معیارهای متناقض کش��ورهای اروپایی در داشتن روابط خوب 
با آمریکا علی رغم تحریم های یکجانبه این کشور علیه شرکت ها و منافع 
اروپ��ا انتقاد کرد.ور در این پیام که در صفحه توییتر خود قرار داد، گفت: 
»ما ش��اهدیم که درک روزافزونی از این مس��ئله به وجود آمده اس��ت که 
ماهی��ت مخ��رب و غیرقانونی تحریم ه��ای فرامرزی ایاالت متح��ده در حال 
تضعیف حاکمیت اتحادیه اروپا و دیگر کش��ورها است اما با این حال، اتحادیه اروپا 
همچنان معتقد اس��ت که تحریم های »خوب« هم می تواند وجود داشته باشد که 
آم��اده همکاری با ش��رکایی از جمله آمریکا اس��ت«.اعضای کمیته روابط خارجی 
مجلس س��نای آمریکا به همراه »تام کاتن« و »ران جانس��ون«،  طرحی را معرفی 
کردند که خواستار تحریم تمام شرکت های همکار با پروژه »نورد استریم۲« است. 

اوج گیری نارضایتی از ماکرون
بنابر نتایج نظرس��نجی جدید، میزان رضایت از رئیس جمهور فرانسه باز 
هم کاهش یافت و به ۳۷ درصد رسید، این در حالی بود که اغلب مردم 
از عملک��رد نخس��ت وزیر جدید وی که حدود دو هفت��ه از آغاز کارش 
گذش��ته رضایت داش��تند.  نتایج نظرسنجی جدید نشان داد رضایت از 
عملک��رد »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانس��ه با یک درصد کاهش 
به ۳۷ درصد رس��ید. این در حالی اس��ت که اغلب مردم فرانس��ه از »جان 
کاستکس«، نخست وزیر جدید وی رضایت دارند. رضایت از ماکرون از ماه مارس 
ک��ه ۴۳ درص��د بود روند نزولی را طی کرده اس��ت. در این ماه دولت فرانس��ه از 
آغاز قرنطینه س��ه ماهه این کش��ور در پی شیوع کرونا خبر داد. میزان رضایت از 
کاستکس در موسسه نظرسنجی بین المللی »ایفوپ«، ۵۵ درصد بود که با اولین 

امتیاز »ادوارد فیلیپ« نخست وزیر سابق در نظرسنجی ها برابری داشت.

 یمن: »یحیی ش��رف الدین« نایب رئیس سازمان 
بنادر دریای سرخ یمن گفت که یک نفت کش حامل 
بنزین وارد بندر الحدیده شد.شرف الدین در حساب 
توئیتری خود نوش��ت: »نفت کش Brizo حامل ۸۰ 
هزارن و ۲۳۸ تُن بنزین ساعت چهار به بندر الحدیده 
رسید«.او افزود: »این نفت کش پس از گذشت حدود 
چهار ماه به بندر رس��ید اما دزدی دریایی علیه بقیه 
نفت کش ه��ا تحت نظ��ارت »مارتی��ن گریفیتس« 

فرستاده سازمان ملل همچنان ادامه دارد«.

 روس�یه: »الکس��اندر فومین« معاون وزیر دفاع 
روس��یه درباره رزمایش اضطراری ارتش روسیه که 
ب��ه صورت ناگهانی فرمان برگزاری آن صادر ش��ده 
تاکید کرد که رزمایش نیروهای مس��لح روسیه به 
منظ��ور آمادگی ب��رای �»رزمایش قفق��از ۲۰۲۰« 
است و هیچ ارتباطی با افزایش تنشهای اخیر میان 

جمهوری آذربایجان و ارمنستان ندارد.

 لبن�ان: رس��انه های لبنانی اع��الم کردند، »جان 
ایو لودریان« وزیر خارجه فرانس��ه چهارشنبه هفته 
جاری )۲۲ ژوئیه- ۱ مرداد( وارد بیروت خواهد شد و 
احتماال سفر وی تا روز جمعه طول می کشد. روزنامه 
»النهار« در گزارش��ی در این باره نوشت، با توجه به 
مواضعی که اخیرا لودریان در خصوص بحران لبنان 
داشت، دیدار و مذاکرات وی با رؤسای قوای سه گانه 

در لبنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 کره شمالی: رسانه دولتی کره شمالی از برگزاری 
نشست کمیسیون مرکزی ارتش این کشور به ریاست 
»کی��م جون��گ اون« خبر داده و اع��الم کرد در این 
نشست تقویت بازدارندگی پیونگ یانگ مورد بررسی 
قرار گرفت. »کیم جونگ اون« رهبر کره ش��مالی در 
نشست کمیسیون مرکزی ارتش این کشور با موضوع 

بازدارندگی در برابر مهاجمان شرکت کرد. 

 فرانسه: گزارش ها حاکی از آن است که مقامات 
فرانس��وی، ف��ردی را به اتهام دس��ت داش��تن در 
آتش سوزی کلیسای جامع ش��هر »نانت« دستگیر 
کرده اند.مقامات فرانس��وی از دستگیری فردی که 
گفته می شود در آتش سوزی عمدی کلیسای جامع 

شهر »نانت« دست داشته، خبر داده اند. 

حمالت تروریستی و تحریم های قیصر  نیز نتوانست مانع حضور مردم 
شامات  پای صندوق های رای شود

رای اعتماد سوری ها به اسد

آتش گرفتن دومین ناو جنگی آمریکا 
طی هفته

بحران آتش س��وزی ه��ر روز در آمریکا ابع��اد تازه تری 
می گی��رد چنانکه با وقوع آتش س��وزی در یک کش��تی 
جنگی آبی خاکی دیگر نی��روی دریایی آمریکا، فعالیت 

این شرکت کشتی سازی متوقف شد.
در پ��ی آت��ش گرفتن بخش��ی از کش��تی جنگ��ی آبی 
خاکی »ِکرس��ارج« در بندر »نورفول��ک« آمریکا، نیروی 
دریایی این کش��ور فعالیت یک ش��رکت کشتی س��ازی 
را متوقف کرده اس��ت.»روری اوکانر« س��خنگوی فرماندهی سامانه های ناوبری 
دریایی آمریکا گفت، از آنجا که این کش��تی جنگی در اسکله مربوط به شرکت 
کشتی سازی »NASSCO« قرار گرفته بود، باید مشخص شود آیا این شرکت از 
دستورالعمل های ایمنی استفاده کرده است یا خیر.اوکانر افزود:  »روز ۱۷ جوالی 
)۲۷ تیر( نیروی دریایی از وقوع آتش س��وزی در ناو کرس��ارج مطلع شد. نیروی 
دریایی در پاس��خ به این سانحه، نیروی دریایی دستور توقف کار را برای تمامی 
کش��تی های مستقر در اسکله این ش��رکت صادر کرد تا از تبعیت آن از تمامی 
پروتکل ها و رویه های مربوط به آتش سوزی اطمینان حاصل شود«.نیروی دریایی 
آمریکا بامداد جمعه نیز از مهار آتش سوزی در کشتی آبی -خاکی این کشور بعد 
از چهار روز خبر داد. خبر دیگر آنکه یکی از افسران نیروی دریایی آمریکا متهم 
شده که در سال ۲۰۱۹ ایمیلی محرمانه را که حاوی اطالعات طبقه بندی شده 
بوده برای یک ش��هروند روسیه فرستاده است. چالشی دیگر برای امنیت آمریکا 
آنکه مردی با حمله به یک کلیسا در ایالت ویرجینیا با استفاده از چاقو ۲ نفر را 

مجروح کرد و سپس با دو نفر که قصد بازداشت وی را داشتند، گالویز شد.
الزم به ذکر اس��ت هزاران نفر از مردم فرانسه علیه نژادپرستی و خشونت پلیس 
در خیابان های ش��هر »ول دوآز« تظاهرات کردن��د، همزمان صدها نفر از مردم 
برلی��ن در تجمع  اعتراض آمیز خش��ونت پلیس را محک��وم کردند.در حالی که 
تظاهرات ضدنژادپرستی در سرتاسر جهان همچنان ادامه دارند، نیز هزاران نفر از 
مردم فرانس��ه در خیابان  های شهر ول دوآز در نزدیکی های پاریس تجمع کردند 
تا چهارمین س��الگرد مرگ یک سیاهپوست فرانسوی مالی تبار را گرامی بدارند. 
بس��یاری از ش��هرهای آمریکا نیز از ۲۵ ماه می )پنجم خ��رداد ماه( بعد از قتل 

نژادپرستانه جورج فلوید صحنه اعتراض بوده اند. 

 اتحادیه اروپا در کانال 
جدایی 

آنگال م��رکل، صدر اعظ��م آلمان اعالم کرد مش��خص 
نیس��ت که س��ران اتحادیه اروپا بتوانند در سومین روز 
مذاک��رات در ش��ورای اروپ��ا درخصوص ط��رح احیای 

اقتصادکشورهای عضو به توافق برسند.
رهبران اتحادیه اروپا در مذاکرات روز جمعه هم درباره 
برنامه محرک های اقتصادی ناکام بودند و کمی بیش از 
نیمه ش��ب به هتل های خود در بروکس��ل بازگشتند تا 
پس از استراحتی کوتاه این مذاکرات را در صبح شنبه ادامه دهند که بر اساس 
اخبار منتشره در روزهای بعد هم موفقیت چندانی نداشتند و این درحالی است 
که در پی ش��یوع کرونا، اوضاع اقتصادی اتحادیه اروپا دچار مشکل شده است. 
بس��یاری از سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در زمان ورود خود به بروکسل 
برای برگزاری نخس��تین نشست رو در رو پس از ۵ ماه، بر حیاتی بودن دست 
یاب��ی به توافق )درباره این محرک اقتصادی( برای نجات اقتصاد ها از س��قوط 
آزاد و تقویت اعتماد ها به اتحادیه اروپا، که س��ال ها است در کمین بحران های 
مختلف گرفتار شده است، تاکید کردند.البته مقامات گروه کشور های ثروتمند 
ش��مالی به رهبری هلند بر موضع خود درباره دسترسی به این بودجه محرک 
اقتصادی پافش��اری می کنند و آلمان، فرانسه، کشور های جنوبی مثل ایتالیا و 

اسپانیا و کشور های اروپای شرقی با موضع آن ها مخالفند.
بودجه پیش��نهادی در این بحث ها ش��امل بودجه بلندمدت اتحادیه اروپا برای 
س��ال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ معادل بیش از یک تریلیون یورو و بودجه محرک 
اقتص��ادی به ارزش ۷۵۰ میلیون یورو برای احی��ای اقتصاد این قاره و جبران 
خس��ارت های سنگین ناش��ی از همه گیری ویروس کرونا است که بخش اعظم 
آن در اختیار کشور های ساحلی مدیترانه قرار خواهد گرفت که بیشتر از دیگر 

نقاط اروپا تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفته اند.
دیپلمات ها گفتند ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا درباره مبلغ کلی این بسته مالی 
اختالف نظر دارند و همچنی��ن درباره زمان بازپرداخت آن و قانون های مرتبط 
با آن هم نظرات مش��ترکی ندارند. اروپا به رغم ادعاهای بس��یار نتوانسته  است 
تاکنون به اجماع برای دوران کرونا و پس��ا کرونا برس��د. همزمان با شیوع کرونا 

کشورهای اروپایی یکدیگر را به دزدی ماسک و لوازم بهداشتی متهم کردند.

برکناری نتانیاهو مطالبه ساکنان 
اراضی اشغالی

چند هزار نفر از س��اکنان قدس اشغالی با تجمع مقابل 
اقامت��گاه نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی، خواس��تار 
اس��تعفای وی ش��دند که در ادامه پلیس برای متفرق 

کردن آنها از توپ آب پاش استفاده کرد.
ب��رای چهارمین هفته پیاپی معترضان به سیاس��ت های 
خودکام��ه و پرونده ه��ای فس��اد »بنیامی��ن نتانیاهو« 
نخست وزیر رژیم صهیونیس��تی، مقابل اقامتگاه وی در 
قدس اش��غالی تظاهرات کردند.چند هزار نفر از س��اکنان قدس اشغالی اطراف 
اقامت��گاه نتانیاهو تجمع کرده و س��پس با راهپیمای��ی در خیابان های نزدیک، 
خواس��تار استعفای وی شدند.تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از این اعتراضات 
نش��ان می دهد که پلیس صهیونیس��تی نیز با روش های خش��ن و اس��تفاده از 
توپ های آب پاش سعی در متفرق کردن معترضان داشت. خبرگزاری »رویترز« 
نیز نوش��ت: »نرخ بیکاری باال، افزایش س��ریع مبتالیان ویروس کرونا و اعمال 
مجدد محدودیت های کرونایی، تقریبا هر روزه اسرائیلی ها را برای اعتراض علیه 
کابینه به خیابان ها می کشاند«. رسانه های صهیونیستی در ادامه گزارش دادند 
پلیس ، حدود ۱۰ نفر را که با نیروهای امنیتی درگیر ش��ده بودند، بازداش��ت 
کرده اس��ت. دومین جلسه دادگاه محاکمه نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی در 
جری��ان پرونده فس��اد دولتی و اتهام ارتش��اءدر حالی دیروز بر گزار ش��د. خبر 
دیگر آنکه عضو دفتر سیاس��ی جنبش فلسطینی جهاد اسالمی در گفت وگو با 
روزنامه ای مصری بر ثابت شدن شکست گزینه مذاکره تأکید کرد و گفت، هیچ 
اش��غالگری پایان نیافته مگر با مقاومت.»نافذ عزام« عضو ارش��د دفتر سیاسی 
جنبش جهاد اسالمی فلس��طین در گفت وگویی با روزنامه »المصری الیوم« بر 
مقاوم��ت تأکید ک��رد. وی گفت: مقاومت با تمام ابزارهای در دس��ترس، همان 
راه حل علیه اشغالگر است. در تاریخ هیچ اشغالگری خارج نشده یا پایان نیافته 
مگر با مقاومت. قبال نظری وجود داش��ت مبنی بر اینکه مذاکرات، حقوق سلب 
شده فلسطینی  را بازخواهد گرداند اما ثابت شد که این نظر اشتباه است. برای 
همه مشخص ش��ده که گزینه مذاکره شکست خورده زیرا پشتیبان و حمایتی 
نداشت بویژه پس از آنکه رئیس جمهور آمریکا طرح موسوم به »معامله قرن« را 

مطرح کرد و همه دریافتند که اشغالگری جز با مقاومت تمام نخواهد شد.


