
بوی نفت و گاز می آید 

ترکیه طی ماه های اخیر از دس��تاوردهای جدید در 
اکتشاف و حتی استخراج نفت و گاز در دریای سیاه 
و مدیترانه خبر داده است. در همین چارچوب رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه از کشف یک 
میدان گازی با حجم ۳۲۰ میلیارد متر مکعب خبر 
داده و آن را بزرگ تری��ن می��دان گازی ترکی��ه در 
دریای س��یاه خوانده اس��ت. پیش از وی نیز مولود 
چاوش اوغل��و، وزیر ام��ور خارجه ترکی��ه گفت که 
کشورش در چهارچوب توافق آنکارا با دولت رسمی 
لیب��ی، تحقیقات لرزه نگاری و عملیات حفاری را در 
آب های مورد مناقش��ه در مدیترانه آغاز می کند. در 
همی��ن حال یکی از اهداف نظامی ترکیه در عراق و 
س��وریه را دسترس��ی به برخی منابع انرژی در این 
کش��ورها تشکیل می دهد. نکته قابل توجه ترکیه با 
کش��ورهای اس��یای مرکزی و قفقار که بعضا با نام 
اتحادیه ترک زبان ها نی��ز آنها یاد می کند توافقاتی 
ب��رای انتقال نفت و گاز به ترکیه امضا کرده اس��ت. 
رواب��ط گازی ترکیه با قطر نیز در ابعاد وس��یعی در 
حال گسترش است. البته ترکیه از واردکنندگان گاز 
از ایران نیز می باش��د. مجموع تحرکات اخیر ترکیه 
در مدیترانه و دریای سیاه و حتی در داخل لیبی در 
حوزه نفت و گاز در حالی صورت می گیرد که برخی 
ب��ر این عقیده اند ک��ه ترکیه به دنب��ال قطع کامل 
واردات گاز از ایران است و به نوعی ترکیه در حالی 
بازی در زمین آمریکا برای اجرای تحریم های بیشتر 
علیه جمهوری اسالمی می باشد. این گمانه زنی ها در 
حالی مطرح می شود که چند اصل قابل توجه مطرح 
است. نکته نخست آنکه سران ترکیه همواره بر این 
امر اذعان دارند که ایران همسایه ای تاریخی  است و 
به هیچ عنوان نمی توانند آن را نادیده بگیرند و به هر 
نحوی باید به تعامل با آن ادامه دهند. دومین نکته 
مهم آن اس��ت که ترکیه به دنبال تبدیل ش��دن به 
هاب انرژی منطقه است. رقابتی شدید میان ترکیه 
و رژیم صهیونیستی در این عرصه در جریان است و 
هر کدام به دنبال تبدیل شدن به پل ارتباطی انرژی 
به اروپا هستند. بر این اساس ترکیه نه تنها به قطع 
گرفتن انرژی از ایران روی نمی آورد بلکه تالش دارد 
تا تمام منابع انرژی را در کنار هم داشته باشد تا به 
عنوان نقطه اطمینان برای انرژی جهان معرفی شود 
ت��ا در قبال آن آینده امنیتی، اقتصادی و سیاس��ی 

خود را تامین نماید.  
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قاسم  غفوری

تح��والت خاورمیانه همچن��ان از اصلی تری��ن کانون های 
توجه��ات آمریکا را به خود اختصاص داده اس��ت چنانکه 
مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا امروز واشنگتن را به 

مقصد سرزمین های اشغالی و امارات ترک خواهد کرد. بر 
اساس گزارش های منتشره پمپئو ابتدا به تل آویو و سپس 
به ابوظب��ی خواهد رفت. همچنین گفته می ش��ود او قرار 
است  در این س��فر ها با مقاماتی دیدار کند و رایزنی هایی 

درباره ایران و چین نیز انجام دهد.
حال این سوال مطرح است که ریشه های این سفر چیست 
و پمپئ��و چه اهدافی را دنبال می کن��د؟ آنچه در عملکرد 
مقامات آمریکایی طی ماه ه��ای اخیر صورت گرفته بیش 
از ه��ر چیز رنگ و ب��وی انتخابات��ی دارد و ترامپ رئیس 
جمه��ور آمریکا ب��ه دنبال بهره ب��رداری از تمام ظرفیت ها 
برای موفقیت در انتخابات اس��ت. با توجه به اینکه آمریکا 
در عرصه داخلی نتوانس��ته وعده ه��ای انتخاباتی از جمله 
در ح��وزه اقتصادی را محقق س��ازد و از س��وی دیگر در 
سیاس��ت خارجی نیز در مقابله با جمهوری اسالمی ایران، 

روس��یه، چین و کره شمالی ناکام مانده است بگونه ای که 
در ش��ورای امنیت نیز با رس��وایی دو باز شکست سنگین 
در تمدید تحریم های تس��لیحاتی ایران و اجرای مکانیسم 
ماش��ه مواجه شده اس��ت یک گزینه بیشتر برای آن باقی 
نمانده است و آن یک گزینه نیز روند سازش در خاورمیانه 
اس��ت. اقدامی که امارات در اعالم رس��می روابط با رژیم 
صهیونیس��تی صورت داد در همین چارچوب بوده اس��ت. 
اکنون پمپئو با س��فر به منطقه سعی دارد تا این موفقیت 
را به عنوان یک دس��تاورد بزرگ به نمایش گذارد این امر 
زمانی آش��کارتر می ش��ود که پس از وی نیز جرد کوشنر 
داماد رئیس جمهور آمریکا که به عنوان مشاور کاخ سفید 
نیز ش��ناخته می ش��ود، در جمع خبرنگاران عربس��تان را 
ب��ه توافق با رژیم اش��غالگر ترغیب کرد و پ��رده از اهداف 
عادی س��ازی رواب��ط امارات با صهیونیس��ت ها برداش��ت.

همچنی��ن اخبار حاکی از آن اس��ت که جرد کوش��نر نیز 
طی روز های آتی به منطقه غرب آس��یا سفر خواهد کرد و 
طی این س��فر از اراضی اشغالی و چند کشور عربی بازدید 
می کن��د. ب��ه عبارتی ترامپ تالش دارد ت��ا آنچه را که در 
اس��لو در س��ال 199۳ روی داد را برای خود تکرار نماید 
تا از یک س��و اقتدار خویش برای روند صلح را نشان دهد 
در حالی که تاکید س��ایر روسای جمهور آمریکا توان این 
کار را نداش��ته اند و از س��وی دیگر حمای��ت البی عربی و 
صهیونیس��تی را ب��رای حمای��ت از وی در انتخابات جلب 
نماید. بر این اس��اس می توان گفت که س��فر پمپئو نه از 
روی اقتدار بلکه برگرفت��ه از ناکامی های انتخاباتی ترامپ 
که با این حربه به دنبال انحراف افکار عمومی به موفقیتی  
حاشیه ای است تا شاید بتواند بخت خود را برای انتخابات 

باال ببرد. 

یادداشت

گزارش

مقاوم��ت دس��تاوردی دیگر را در میان آش��فته بازار لبنان 
رقم زد که واکنش های بس��یاری به همراه داش��ت چنانکه 
تحلیلگر مطرح سیاس��ی نظامی لبنان با اش��اره به س��اقط 
ش��دن پهپاد اس��رائیلی اعالم کرد که وعده های دبیر کل 

حزب اهلل مانند همیشه عملی شد.
صهیونیس��ت ها در حال��ی بر ای��ن تصور بودند ک��ه انفجار 
بی��روت دوری حزب اهلل از مقاومت را به همراه دارد که این 
رویای آنها به حقیقت نرس��ید و چنانکه نصراهلل اعالم کرده 
بود مقاومت لبنان هرگز از آمادگی دس��ت بر نمی دارد چرا 
که بندر حیفا برایش آنشاتر از بندر بیروت است. در همین 
چارچوب  »امین حطیط« تحلیلگر مطرح سیاس��ی نظامی 
لبنان با انتشار یک پست توئیتری به سخنان شب گذشته 
سید حسن نصراهلل دبیر کل حزب اهلل لبنان و ساقط شدن 
یک پهپاد صهیونیس��تی اش��اره کرد.وی نوشت: وعده های 
س��ید مقاومت مانند همیشه راس��ت بود و تهدیدات عملی 
شد.حطیط ادامه داد: سید مقاومت به دشمن صهیونیستی 
فهمان��د که مقاومت لبن��ان به تجاوزات هوایی آن پاس��خ 
می ده��د و جلوی این تجاوزات می ایس��تد.وی اضافه کرد: 
مقاوم��ت لبنان همی��ن کار را هم کرد. ی��ک فروند پهپاد 

اسرائیلی بعد از ورود به حریم هوایی لبنان ساقط شد.
در همی��ن چارچوب نی��ز تحلیلگر مطرح جه��ان عرب با 
انتش��ار یک پس��ت توئیت��ری به موفقی��ت نیروهای حزب 
اهلل لبنان در س��اقط کردن یک پهپاد جاسوس��ی متعلق به 
رژیم صهیونیستی اشاره کرد.»عبدالباری عطوان« تحلیلگر 
مطرح جهان عرب با انتش��ار پس��ت توئیتری با اش��اره به 

موفقی��ت نیروهای حزب اهلل در س��اقط ک��ردن یک فروند 
پهپ��اد اس��رائیلی در حریم هوایی لبنان نوش��ت: نیروهای 
هوای��ی ح��زب اهلل یک پهپ��اد اس��رائیلی در حریم هوایی 
لبنان را ساقط کردند. وی ادامه داد: االن می فهمم که چرا 

اسرائیلی ها در ترس و نگرانی به سر می برند؟
الزم به ذکر اس��ت سید حس��ن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل 
لبنان در سخنانی به مناس��بت سومین شب عاشورا اظهار 
کرد: مرزه��ا، رنگ، ن��ژاد، زبان، جغرافی��ا و گرایش دینی 
احس��اس مسئولیت در قبال دیگران را از ما سلب نمی کند 

و زمانی که به کشور و ملت ما تجاوز می شود دفاع از آنها 
وظیفه ماست و مرزهای جغرافیایی مسئولیت را از ما سلب 
نمی کنند.وی در ادامه گفت: آمریکا به همراه قدرت سالح، 
ارتش و دس��تگاه اطالعات به مناط��ق مختلف جهان وارد 
می ش��ود؛ مگر این آمریکا نیست که خواستار عدم مداخله 
در امور داخلی دیگر کش��ورها اس��ت؟نصراهلل تصریح کرد: 
آمریکا می تواند جنگ به راه بیندازد و اس��تخوان کودکان 
را در یمن و دیگر کش��ورها خرد کند. آنها از حزب اهلل می 
خواهن��د در منطقه مداخله نکند و این درحالی اس��ت که 

تمامی این کشورها با اموال و دستگاه اطالعاتشان در لبنان 
مداخله می کنند.

دبیرکل حزب اهلل لبنان ادامه داد: ای آمریکایی ها چرا شما 
حق مداخله در امور دیگر کش��ورها را دارید و جنگ به راه 
می اندازی��د اما ما و ی��ا دیگران حق دراز ک��ردن کمک به 

کشورهای مورد تجاوز قرار گرفته را نداریم؟
وی افزود: "در حادثه انفج��ار بندر بیروت و هرگونه تجاوز 
اس��رائیل، آیا م��ردم لبنان تص��ور نمی کردند ک��ه جامعه 
بین الملل باید به آنه��ا کمک کند؟ اما چرا بعضی ها کمک 
مردم خود را نمی پذیرند؟س��ید حس��ن نصراهلل تأکید کرد: 
هنگام��ی که خواس��تار کمک از جمهوری اس��المی ایران 
می ش��ویم، باید در چارچوب امکانات آن درخواس��ت کنیم 
و اینگون��ه از هر گروهی درخواس��ت کنی��م.وی ادامه داد: 
هنگامی که ش��ما از ملت فلس��طین حمایت می کنید یا به 
س��وریه می روید تا با گروه های تروریستی مسلح بجنگید، 
آی��ا این در راس��تای مناف��ع عالی ملی ق��رار دارد یا خیر؟ 
م��ا همچنان برای جانفش��انی و ف��داکاری هرچقدر بزرگ 

آماده ایم.
الزم به ذکر اس��ت آخرین آمار از میزان تلفات انفجار بندر 
بیروت حاکی از آن است که 171 نفر در این حادثه کشته 
و حدود ش��ش ه��زار نفر مجروح ش��ده اند. خبر دیگر آنکه 
فرانس��وا فیلیپ شامپاین وزیر خارجه کانادا روز چهارشنبه 
به بیروت س��فر خواهد کرد. این در حالی اس��ت که برخی 
منابع ادعا کرده اند دولت سوئیس درحال بررسی ممنوعیت 

فعالیت های حزب اهلل لبنان در این کشور است.

آخرین تیر پمپئو 
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خون ما از خون مردم رنگین تر نیست
عضو دفتر سیاسی حماس در واکنش به تهدید تل آویو مبنی بر ازسرگیری 
ت��رور س��ران این جنبش اعالم ک��رد، این تهدیدها باع��ث ترس مقاومت 
نمی ش��ود. »خلیل الحیه« اعالم کرد، رژیم اشغالگر صهیونیستی مسؤول 
تنش ه��ای اخیر در نوار غزه اس��ت.الحیه در جم��ع روزنامه نگاران گفت، 
مقاومت حق طبیعی ملت فلس��طین در واکنش به ادامه محاصره و تجاوز 
است.وی سپس درباره ادامه محاصره نوار غزه هشدار داد و گفت: قادر به گرفتن 
حقوقمان با دس��ت های خود هستیم.الحیه در ادامه تصریح کرد، رژیم اشغالگر هر 
روز ب��ه جنایات خود مانند کش��تار کودکان و تخریب م��دارس می افزاید اما تمام 
تالش های این رژیم برای بازداشتن ملت فلسطین از مقاومت شکست خواهد خورد.

وی در واکنش به تهدید رژیم صهیونیستی مبنی بر بازگرداندن سیاست ترور هم 
گفت: اسرائیل کی از ترور با موشک یا ابزارهای دیگر دست برداشته بوده؟ 

تکرار گمانه زنی از وخامت حال اون 
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دوباره در آستانه مرگ قرار دارد. این 
ادعایی است که چانگ سونگ مین، دبیر امور سیاسی کیم دائه جونگ، 
رئیس جمهور فقید کره جنوبی در ش��بکه های اجتماعی مطرح ساخته 
است. چانگ با استناد به یک رابط محرمانه در چین به عنوان منبعش، 
گفت که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی کارکرد جسمی و روانی خود 
را از دس��ت داده اس��ت. او عنوان کرد: ارزیابی من این است که او وارد کما 

شده اما هنوز حیاتش پایان نیافته است. 
الزم به ذکر اس��ت که ظاهرا منش��ا این ارزیابی، خبری اس��ت با این محتوا که 
س��رویس اطالعاتی کره جنوبی عقیده دارد کیم جونگ اون بخشی از مسئولیتها 
و اختیاراتش را به کیم یو جونگ، خواهرش به س��بب فش��ار کاری زیاد س��پرده 

است.

واکنش ناتو به اظهارات لوکاشنکو
س��ازمان پیمان آتالنتیک ش��مالی »ناتو« اظهارات الکساندر لوکاشنکو 
رئی��س جمهور بالروس، مبنی ب��ر اینکه قدرت ه��ای خارجی درحال 
س��ازمان دادن استقرار نیرو در مرز این کشور هستند را بی پایه خواند.
لوکاش��نکو عنوان کرده اس��ت که ناتو برای تکه تک��ه کردن بالروس و 
اس��تقرار رئیس جمهوری تازه در مینس��ک تالش م��ی کند.او گفته که 
نیروهای ناتو در لهس��تان و لیتوانی خود را آماده می کنند تا علیه بالروس 
وارد عمل ش��وند. نات��و با رد این اظه��ارات اعالم کرده که هی��چ تهدیدی برای 
بالروس یا کش��ور دیگری نیس��ت و موقعیت ما صرفا دفاعی اس��ت! الزم به ذکر 
اس��ت لوکاشنکو دستور استقرار ارتش این کشور در مرزهای غربی را صادر کرده 
ب��ود.  در همین رابطه، اتحادیه اروپا در حمایت از این اعتراضات، تحریم هایی را 

علیه بالروس در نظر گرفته است.

 روسیه: وزارت دفاع روس��یه فیلمی از رزمایش 
دریایی این کش��ور در نزدیکی ش��به جزیره کریمه 
منتش��ر کرد که در آن ناوه��ا و بالگردهای نظامی 
این کش��ور انواع تمرین های نظامی را مرور کردند. 
بیش از ۳۰ ناو جنگی و کش��تی های ناوگان دریای 
س��یاه روس��یه تحت فرماندهی و نظارت دریاساالر 
»نی��کالی یومن��وف« فرمانده نی��روی دریایی این 
کش��ور از ۲9 تا ۳1 مرداد یک رزمایش دریایی در 

نزدیکی شبه جزیره کریمه شرکت داشتند.

 افغانس�تان: مقامات امنیتی افغانستان از آمادگی 
این کش��ور برای تامین امنیت مراسم عزاداری محرم 
خبر دادند. »طارق آرین«، س��خنگوی وزارت کش��ور 
افغانستان، گفت که نیروهای امنیتی در هماهنگی و 
همکاری با مردم، امنیت همه محالتی که در آنها مراسم 

عزاداری محرم برگزار می شود را تامین می کنند.

 ترکی�ه: وزارت دفاع ترکی��ه اعالم کرد نیرو های 
هوایی و دریایی این کش��ور در دریای اژه یک مانور 
نظامی مش��ترک انجام داده ان��د. بنا بر اعالم وزارت 
دفاع ترکیه در توییتر، هواپیما های اف 1۶ در کنار 
کش��تی های جنگی ب��رای تقویت، حف��ظ و بهبود 
توانای��ی عملیاتی در عملیات های مش��ترک میان 

نیرو ها حضور داشتند.

 مالی: تعدادی از سران جامعه اقتصادی کشور های 
آفریقای غرب��ی پس از کودتای اخی��ر در مالی، از 
این کش��ور دیدار کردند. هیئتی از س��ران »جامعه 
اقتصادی کش��ور های آفریقای غربی« به سرپرستی 
»گودلوک جاناتان« رئیس جمهور پیش��ین نیجریه، 
در ف��رودگاه مالی مورد اس��تقبال رهبران »کمیته 

ملی نجات مردم« قرار گرفت.

واکنش ها به سرنگونی پهپاد صهیونیست ها توسط حزب هللا 

وعده های سید مقاومت بار دیگر عملی شد

مهسا شاه محمدی 

همزمان آغاز خروج رسمی ائتالف آمریکا از پایگاه التاجی 

صورت گرفت 

استمرار ناآرامی های مشکوک در عراق 
کارمن��دان و کارگران وزارت برق عراق در بغ��داد در اعتراض به عدم پرداخت 
حقوق هایش��ان طی چند ماه اخیر، به وزارت دارایی این کشور حمله کردند و 
یک جاده اصلی این شهر را بستند در حالی که ناارامی های مشکوک همچنان 

فضای عراق را بحرانی کرده است.
 کارمن��دان ق��راردادی در وزارت برق ع��راق، مقابل وزارت دارای��ی در بغداد 
تظاهرات کردند و خواستار پرداخت حقوق معوقه خود و تثبیت قراردادهایشان 
آن ش��دند.معترضان در ادامه به دِر ورودی اول ای��ن وزارتخانه یورش بردند و 
یکی از جاده های حیاتی در بغداد را بس��تند. صدها نفر از کارگران و کارمندان 
قراردادی وزارت برق، مقابل وزارت دارایی تظاهرات کردند و خواستار پرداخت 
حقوق و رس��می و دایمی ش��دن قراردادهای خود ش��دند. آنها با یورش به در 
نخس��ت ورودی وزارت دارای��ی تالش کردند تا بر »طیف س��امی« مدیر اداره 
بودجه فشار آورند تا حقوقهایشان را پرداخت کنند.الکاظمی نخست وزیر عراق 
ترور های اخیر فعاالن مدنی در اس��تان بصره را کار گروه هایی غیرقانونی خواند 
که درصدد ایجاد رعب و وحش��ت برای مردم این اس��تان و برهم زدن ثبات و 

امنیت آنجا هستند.
همزم��ان با این بحران ها فرات التمیم��ی نماینده پارلمان عراق درباره حمالت 
تروریستی داعش در طول محرم در استان دیالی هشدار داد و خواستار تقویت 

بُعد اطالعاتی طرح های امنیتی ویژه این استان شد.
همزمان با این بحران ها ائتالف آمریکایی موسوم به ضد داعش طی بیانیه ای از 
تحویل بخش ویژه پایگاه نظامی التاجی بغداد به طرف عراقی طی مراسمی که 
دیروز در این پایگاه برگزارشد، خبر داد و طرف عراقی تحویل یکی از بخش های 
ای��ن پایگاه را تأیید کرد.خبر دیگر از عراق آنکه ش��ماری از نمایندگان ائتالف 
الفتح عراق به اهمال و ضعف نخس��ت وزیر این کش��ور در قبال مصوبه اخراج 
نظامی��ان آمریکایی پارلمان انتقاد و به تمدید سه س��اله حضور آمریکایی ها در 
کشورش��ان اعتراض کردند.»عبداالمیر نجم« نماینده ائتالف الفتح در پارلمان 
عراق از جمله نمایندگانی اس��ت که به توافق »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر 
عراق در واشنگتن با ابقای نیروهای آمریکایی به مدت سه سال دیگر و امضای 

قراردادهای بخش انرژی انتقاد داد.

تظاهرات جهانی علیه توافق امارات و اسرائیل برگزار شد

تأسیس اولین انجمن اماراتی 
مخالف سازش 

ش��هروندان انگلیس، تونس، فلس��طین، پاکس��تان و یمن تظاهرات هایی را در 
محکومیت توافق سازش میان امارات و رژیم صهیونیستی برگزار کردند.

ده ها تن از ش��هروندان انگلیس در »هاید پارک« لندن تجمع کردند و به س��مت 
میدان »ماربل آرچ« رفتند و با در دس��ت داشتن پالکاردها و سردادن شعارهایی 
توافق امارات و رژیم صهیونیس��تی بر سر عادی س��ازی روابط را محکوم کردند و 
خواس��تار تحقق آزادی و عدالت در حق فلسطینیان شدند.تظاهرکنندگان با قرار 
دادن تصویر محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی در بالونی بزرگ و در دس��ت داش��تن 
مجسمه هایی از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر صهیونیستی به این موضوع اشاره 
کردند که تل آویو و ابوظبی تاریخ مش��ابهی در نق��ض قوانین بین المللی دارند.در 
همین راس��تا، زیاد احمد، سخنگوی کمپین بین المللی "برای عدالت" در جریان 
س��خنرانی خود در این تجمع اعتراض آمیز گفت: انگلیس باید امارات را به خاطر 
ارتکاب نقض های حقوق بش��ر و قوانین بین المللی بازخواست کند.از سوی دیگر، 
ده ها تن از ش��هروندان تونس��ی در پایتخت این کشور در اعتراض به عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی تطاهراتی برپا کردند.همچنین صدها تن از شهروندان 
پاکستانی در خیابان های اسالم آباد تظاهراتی در محکومیت توافق امارات و اسرائیل 
برپا کردند و پرچم رژیم صهیونیس��تی و آمریکا را آتش زدند.از سوی دیگر، ده ها 
تن از فلسطینیان در شهر »الناصره« علیه توافق میان امارات و رژیم صهیونیستی 
تظاهراتی برپا کردند.مردم مناطق مختلف این استان با دادن شعارهایی مخالفت 
خود را با تمامی انواع عادی س��ازی روابط، خیانت و توافق با دشمن صهیونیستی 
را محکوم و آن را رد کردند. امارات س��ومین کشور عربی است که پس از مصر در 
سال 1979 و اردن در سال 199۴ با رژیم صهیونیستی توافق صلح امضا کرد. این 
در حالی است که معارضان سیاسی امارات در پی برقراری روابط رسمی کشورشان 
با رژیم صهیونیس��تی، نخستین انجمن مخالف عادی س��ازی روابط با این رژیم را 
تأسیس کردند. در این میان ماجد الفتیانی عضو ارشد فتح نادیده گرفتن درخواست 
تشکیالت خودگردان برای برگزاری نشست اتحادیه عرب در پی سازش امارات با 
رژیم صهیونیستی را شرم آور و ناراحت کننده خواند. نکته قابل توجه آنکه در ادامه 
اعتراضات عمومی در فلس��طین اشغالی علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم 

صهیونیستی، هزاران نفر مقابل اقامتگاه نتانیاهو در قدس اشغالی تجمع کرده اند.

از تظاهرات علیه قتل سیاه پوست به دست پلیس

 تا سوختن جنگل ها

آمریکا در آتش و آشوب 
به دنبال کش��ته شدن یک مرد سیاهپوس��ت در شهر الفایت ایالت لوئیزیانا به 
دس��ت پلیس آمریکا، مردم این شهر به نشانه اعتراض، تظاهرات کردند که در 
جریان آن، پلیس باز هم به اعمال زور متوسل شد در حالی که آتش سوزی در 

جنگ های چندین ایالت وضعیت فوق العاده ایجاد کرده است. 
گروه��ی از مردم ش��هر الفایت  در ایال��ت لوئیزیانا در اعت��راض به قتل مردی 
سیاهپوس��ت که در همین منطقه توس��ط پلیس از پ��ا در آمده بود، تظاهرات 
کردند. به نوش��ته وبسایت خبری »اَدووکیت«، در جریان این اعتراضات پلیس 
این ایالت از نارنجک های دودزا اس��تفاده و معترضان را تهدید کرد در صورتی 
که متفرق نشوند دستگیر خواهند شد. خبر دیگر از  آمریکا آنکه اتحادیه پلیس 
ش��هر کلیولند آمریکا گفته امسال قصد ندارد مانند انتخابات ریاست جمهوری 
چهار سال گذشته از »دونالد ترامپ« حمایت کند و حتی به »جو بایدن« نیز 
رأی نخواهد داد. این در حالی است که در چالشی دیگر برای ترامپ مسئوالن 
اپلیکیش��ن پرطرف��دار چینی »تیک تاک« اعالم کردن��د در حال آماده کردن 
شکایتی علیه فرمان اجرایی »دونالد ترامپ« در ایجاد ممنوعیت برای فعالیت 

این برنامه در آمریکا هستند.
در بحرانی دیگر با گذشت بیش از یک هفته از آتش سوزی مهیب در کالیفرنیا، 
رئیس جمه��ور آمریکا به منظور کمک به اطفای حریق در این ایالت »وضعیت 
فاجع��ه« اعالم کرد.بعد از حمالت لفظی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به 
فرمان��دار کالیفرنیا به دلیل ناتوانی در مقابله با آتش س��وزی گس��ترده در این 
ایالت، ترامپ س��رانجام به منظور تس��ریع در کمک های دولت فدرال، در این 
ایالت وضعیت فاجعه اعالم کرد. بنا بر اعالم کاخ سفید، رئیس جمهور آمریکا به 
منظور ارائه کمک  های دولت فدرال به ایالت کالیفرنیا برای اطفای آتش سوزی 
گسترده که از 1۴ آگوست )۲۴ مرداد( آغاز شده، در کالیفرنیا وضعیت فاجعه 
اع��الم کرد. به گفته کاخ س��فید، با این اقدام ترام��پ منابع مالی دولت فدرال 
آمریکا در دس��ترس افراد و نهادهای متاثر از آتش س��وزی گسترده در مناطق 
مختلف کالیفرنیا قرار می گیرد. ادراه خدمات ملی هواشناسی آمریکا در  شش 
ایالت، کالیفرنیا، نوادا، اورگان، آیداهو، کلورادو و نیومکزیکو به علت گس��ترش 

این آتش سوزی و عواقب جوی ناشی از آن ضعیت هشدار اعالم کرد.


