
مخالفت با تروریستی خواندن 
انصاراهلل 

عمان در واکنش به پیشــنهاد دستیار وزیر خارجه 
آمریکا درباره تروریستی خواندن انصاراهلل اعالم کرد 

که این کار به حل بحران یمن کمکی نمی کند.
»بدر بن حمد بوسعیدی« وزیر امور خارجه سلطنت 
عمان به پیشنهاد دستیار وزیر خارجه آمریکا برای 
تروریستی خواندن انصاراهلل یمن واکنش نشان داد.
او گفت: دســتیار وزیر خارجه آمریکا در ســفر به 
مسقط، پایتخت عمان پیشنهاد تروریستی خواندن 
انصاراهلل یمــن را مطرح کرد.وزیــر خارجه عمان 
تاکید کــرد: توصیف یکــی از طرف های اصلی در 
یمن به گروهی تروریستی یا محاصره آن، به حل و 
فصل بحران و جنگ در یمن کمکی نمی کند.وزیر 
خارجه عمان گفــت: باید در زمینه دخالت نکردن 
در امور داخلی کشور های منطقه اعتمادسازی انجام 
و درگیری ها به صورت مســالمت آمیز از ســوی هر 
طرف دنبال شود.بوســعیدی افزود: بحران یمن راه 
حل نظامی ندارد و معتقدم اینکه یکی از طرف های 

بحران را تروریستی بخوانیم، راه چاره نیست.
ایــن مواضع در حالی مطرح می شــود که در ادامه 
تحوالت یمن، مهدی المشــاط رئیس شورای عالی 
سیاسی یمن در دیدار با فرستاده ویژه سازمان ملل 
متحد در این کشور بر لزوم توقف حمالت تجاوزکارانه 
ســعودی به یمن و نیز لغو محاصره آن تأکید کرد.
وی همچنین بر لزوم ارائه کمک های بشردوســتانه 
بــه مردم یمن تأکید کــرد و آن را مقدمه ای برای 
برقراری صلح در این کشــور دانست. وی گفت که 
دولت نجات ملی هیچگاه از حقوق ملت یمن کوتاه 
نخواهد آمد و بر َسر این حقوق سازش نخواهد کرد. 
خبر دیگر آنکه همزمان با پیشروی قابل توجه ارتش 
و کمیته های مردمی یمن در شــمال شهر »مأرب« 
در داخل این شهر عناصر ائتالف سعودی با یکدیگر 
درگیر شــدند.اما در مقابل، منابع محلی در شــهر 
مأرب از درگیری شدید عناصر دولت هادی و حزب 

االصالح با نیروهای قبائل مأرب خبر می دهند.

نیمچه گزارش

گزارش

در ادامه اجرای سیاست موازنه وحشت برای مقابله با هر
گونه تهدید احتمالی صهیونیســت ها علیه لبنان، شــبکه 
المنار تصاویر ضبط شــده توســط یک پهپاد وابســته به 
مقاومت لبنان از مراکز فرماندهی نظامی رژیم صهیونیستی 

را پخش کرد.
مقاومت لبنان از سال 2000 تاکنون توانسته موازنه قدرت 
را بــه نفت لبنان تغییر و رژیم صهیونیســتی را غافل گیر 
نماید  که پیروزی در جنگ 33 روزه سال 20006 نمودی 
از آن اســت. به اذعان صهیونیســت ها، مقاومت حزب اهلل 
تهدیدی برای رژیم صهیونیستی گردیده است بویژه اینکه 
حزب اهلل در برابر ترور های اجرا شده توسط صهیونیست ها 
سکوت نکرده و در زمان و مکانی که مناسب می داند انتقام 
گرفته اســت.  در ادامه این روند،  شــبکه المنار لبنان در 
بخش آخر مســتند »رازهای آزاد سازی دوم« تصاویری را 
پخش کرد که یک پهپاد وابســته به مقاومت لبنان آنها را 
ضبط کرده بود.این تصاویر توسط پهپاد حزب اهلل لبنان از 
مراکز فرماندهی نظامی در منطقه الجلیل و مزارع اشغالی 

شبعا گرفته شده است.
روزنامه االخبار لبنان پیشتر گزارش داده بود که در تاریخ 
2۵ اکتبر گذشته ارتش رژیم صهیونیستی رزمایش بزرگی 
را تحت عنوان »گلوله ُکشــنده« برگزار کرد. این رزمایش 
در نزدیکی مرزهای اراضی اشغالی با لبنان و سوریه برگزار 

شد.
این روزنامــه تأکید کرد: یکی از اهداف اصلی و اساســی 
برگزاری رزمایش مذکور توســط ارتش رژیم صهیونیستی 
شــبیه ســازی جنگی بود که در آن حــزب اهلل متحمل 
شکســت می شــود. از جمله دیگر اهداف برگــزاری این 

رزمایــش، ممانعت از ورود پهپادهای مختلف به آســمان 
اراضی اشغالی بود.

االخبار در ادامه مطلب خود آورد: در این گیر و دار بود که 
یک پهپاد شناســایی متعلق به مقاومت اسالمی حزب اهلل 
لبنان در آسمان اراضی اشــغالی به قدرت نمایی پرداخت 
و بر فراز آســمان »الجلیل« در شمال فلسطین اشغالی به 
پرواز درآمد.این روزنامه لبنانی در ادامه یادآور شــد: ورود 
پهپاد متعلق به حزب اهلل لبنان در آســمان منطقه الجلیل 
در فلســطین اشــغالی درحالی اتفاق افتاد که هیچیک از 
رادارهای ارتش رژیم صهیونیستی علیرغم آماده باش کامل 

نتوانستند این پهپاد را شناســایی کنند.االخبار همچنین 
عنــوان کرد: پهپاد حزب اهلل لبنان نیز پس از پرواز بر فراز 
آســمان الجلیل، در سالمت کامل به آشیانه خود در لبنان 
بازگشــت و هیچ اتفاقی برای آن رخ نداد.روزنامه یسرائیل 
هیوم در پایگاه اطالع رســانی خود در واکنش به انتشــار 
تصاویــری از فعالیت پهپاد حزب اهلل بر فراز مواضع نظامی 
ارتش رژیم صهیونیســتی در منطقــه الجلیل این اقدام را 
حســاب شــده توصیف کرد و به خوانندگان خود خبر داد 
، هدف تصویر برداری شــده تصادفی نبوده است.از تصاویر 
منتشر شده مشــخص می شــود که پهپاد بر فراز پایگاه 

لشکر 91 بیرانیت در حال پرواز بود.تمام نیروهای موجود 
و مســتقر در طول مرز )فلسطین اشــغالی( با لبنان تحت 
امر این لشــکر قرار دارند و نیروهایــی که از راس الناقوره 
در غرب  تــا منطقه هاردوف در شــرق جمعی این واحد 

هستند.
فرماندهی فعلی این واحد ســرتیپ "شالومی بیندر" است 
کــه پیش از این فرمانــده واحد اطالعات ســتاد ارتش و 
فرمانــده واحد ایگاز و فرمانده واحــد اطالعات عمومی در 
کنار ریاست ستاد گوالنی را عهده دار بود.این فرد پیشینه 
طــول و درازی در مبــارزه با حزب اهلل دارد ، و از ســال 
1993 در بخــش های مختلف اطالعاتی فعالیت می کرده 
است. الزم به ذکر اســت که توان دفاعی حزب اهلل موجب 
خشــم آمریکا و دیگر حامیان صهیونیست ها شده است و 
آنها با سیاســت تحریم و اعمال فشار اقتصادی بر لبنان به 
دنبال خلع سالح مقاومت هســتند که با مخالفت مردمی 
و بسیاری از جریان های سیاسی لبنان مواجه شده است. 

تحــرکات صهیونیســت ها علیه مقاومت لبنــان در حالی 
ادامه دارد که در حوزه فشــار بین المللی نیز یان کوبیش، 
هماهنگ کننده ویژه ســازمان ملــل در لبنان در توییتی 
نوشت: نشست بین المللی گروه حامیان لبنان که با نظارت 
سازمان ملل و فرانسه برگزار شد، بار دیگر به رهبران لبنان 

ضرورت اجرای فعال اصالحات را یادآور شد.
کوبیش گفت: اصالحات برای بازیابی اعتماد مردم و جامعه 
جهانی سرنوشت ســاز است. همچنین وزیر امور خاورمیانه 
انگلیــس جمعه در پایان ســفرش به لبنان از مســئوالن 
این کشــور خواســت فورا برای نجات کشورشان از فاجعه 

اقتصادی فراگیر تالش کنند.
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قاسم  غفوری

شــورای همکاری خلیج فارس که به رغــم 4 دهه حیات 
هنوز نتوانسته است به ابتدایی ترین توافقات یعنی تشکیل 
پول واحد و ارتش مشــترک دست یابد طی روزهای اخیر 

با تحوالت قابل توجهی همراه بوده اســت. نکته قابل توجه 
برگزاری نشســت دفاعی این شــورا با حضور قطر و سپس 
ادعاهای مطرح شده از سوی مقامات سعودی و قطری است. 
در حالی از ســال 2017 روابط میان اعضای شورا با قطر با 
ادعای متهم ســازی قطر به حمایت از تروریسم با بحران و 
قطعی روابط همراه بوده  که در اقدامی تامل برانگیز فیصل 
بن فرحان بن عبداهلل آل سعود وزیر امور خارجه عربستان 
ســعودی در ارتباط با حل بحران با قطر گفت که ریاض در 
مســیر حل و فصل این بحران پیش می رود و امیدوار است 
که بحران به زودی حل و فصل شود. همچنین وزیر خارجه 
کویت در بیانیــه ای اعالم کرد کــه گفت و گوهای صورت 
گرفتــه در ارتباط با بحران قطر ثمربخش بوده اســت. در 
مقابل قطــر نیز از این رویکرد اســتقبال کرده و بر مثبت 
بودن حل اختالفات تاکید کرده است. حال این سوال مطرح 

است که چرا سعودی چنین رویکردی در پیش گرفته است 
در حالی که تغییری در رفتار قطر صورت نگرفته اســت؟ 
بخشی از این رویکرد را در ناکامی سیاست تحریم می توان 
جســتجو کرد چنانکه شواهد امر و گزارش های بین المللی 
نشان می دهد که قطر با ضرفیت اقتصادی باال و نیز تامین 
نیازهای غذایی از ایران و ترکیه توانسته بر تحریم ها پیروز 
گردد لذا اســتمرار روند تحریمی دستاوردی برای سعودی 
نــدارد و صرفا به افزایش قدرت قطر منجر شــده اســت. 
دوم آنکه طی هفته های اخیر تحرکات برخی کشــورهای 
عربی برای سازش با رژیم صهیونیستی تشدید شده است. 
کشورهایی مانند بحرین، امارات، سعودی، سودان، اتیوپی، 
مصر و اردن به دنبال اجرای طرح آمریکایی سازش امنیتی 
با رژیم صهیونیستی هستند که البته با ادعای مقابله با ایران 
صورت می گیرد. رویکرد سعودی به قطر می تواند ادامه این 

تحرکات باشد که با هدف آوردن قطر به روند سازش صورت 
می گیرد. این ســناریو مطرح است که در گام بعدی آنها به 
دنبال آوردن ترکیه به این جمع باشــند تا طرح آمریکای 
ائتالف عربی، عبری و ترکیه ای را اجرایی سازند. سوم آنکه 
این روزها در حالی در آمریکا انتقال قدرت برای رســیدن 
بایدن به کاخ ســفید در جریان است که ترامپ تالش دارد 
تا خود را فاتح اقدامات ناشــدنی معرفی نمایند که رویکرد 
کشورهای عربی به ســازش از آن جمله بوده است. اکنون 
این سناریو مطرح است که ترامپ با فشار برکشورهای عربی 
به دنبال آن اســت تا خود را ناجی روابط شورای همکاری 
خلیج فارس معرفی نموده و عمال دست بایدن را در نمایش 
اقتدارش کوتاه ســازد. در اصل این اقدام عربستان برگرفته 
از جنگ قــدرت میان بایدن و ترامپ اســت که به عرصه 

سیاست خارجی کشیده است. 

یادداشت

راز لبخند سعودی 

حضور آمریکا مانع بازیابی وحدت سوریه
وزیر خارجه روسیه ضمن انتقاد از تحریم های جدید آمریکا و اروپا علیه دمشق 
در میانه همه گیری کرونا، حضور نظامیان آمریکایی در سوریه را غیرقانونی و 
مانع وحدت این کشور خواند. سرگئی الوروف طی یک سخنرانی ویدئویی 
برای شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللی »گفت وگوهای مدیترانه ای« 
گفــت حضور غیرقانونی ایاالت متحده در ســوریه مانع بازیابی وحدت این 
کشور است. وی گفت شکستن کمر تروریسم به لطف کمک قاطعانه روسیه به 
دولت ســوریه امکان پذیر شد. این دیپلمات ارشد روس افزود: وظیفه فراهم کردن 
شرایط مناسب زندگی برای میلیون ها سوری که از جنگ ویرانگر جان سالم به در 
برده اند، مسئله مهم کنونی است که نیازمند مشارکت کل جامعه جهانی است. او در 
ادامه توجهات را به تحریم های جدید آمریکا و اروپا علیه سوریه و ادعاهای بی اساس 

و بدون مدرک درباره استفاده دمشق از سالح های شیمیایی جلب کرد.

اروپا همچنان به دنبال توافق تجاری با انگلیس
مذاکره کننده ارشــد اتحادیه اروپا اعالم کرد ایــن اتحادیه همچنان به 

دنبال پیدا کردن راهی برای اجرای قرارداد تجاری با انگلیس است.
میشل بارنیه در حالی که عازم بروکسل بود به خبرنگاران گفت اتحادیه 
اروپا  به دنبال راهی برای انعقاد قرار داد تجاری با انگلیس است.مذاکره 
کننده ارشد اتحادیه اروپا اعالم کرد: همچنان به دنبال راهی برای انجام 
قرار داد تجاری با انگلیس هستیم، اما تعهدی برای حل بن بستی که اکنون 
بر ســر این موضوع به آن رســیده ایم، نداریم.بارنیه اظهار کرد: ما آرامیم مانند 
همیشــه و اگر هنوز راهی برای توافق باشد ما آن را بررسی می کنیم. انگلیس در 
آخرین تالش برای گفتگو در مورد اتحادیه اروپا به منظور دســتیابی به سازش، 
پیشنهادی را جهت بررسی توافق اصلی خروج، از جمله سهمیه شیالت، در پنج 

یا 10 سال ارائه کرده است.

اشمیت رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا شد
هلگا اشمید از مذاکره کنندگان ارشــد سابق اروپا در جریان مذاکرات 
هسته ای با ایران به ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا منصوب شد. 
"هلگا اشمیت" دیپلمات پرسابقه آلمانی و مذاکره کننده ارشد اتحادیه 
اروپا در توافق هســته ای با ایران به ریاست سازمان امنیت و همکاری 
اروپا )OSCE( نائل شــد.به گزارش رســانه های آلمانی شورای وزیران 
ســازمان امنیت و همکاری اروپا در نشســت ساالنه خود در مورد دبیرکلی 
هلگا اشــمید توافق کرده است. هلگا اشمید ۵9 ساله سال های طوالنی به عنوان 
مشــاور وزیران خارجه آلمان، از "کالوس کینکل" گرفته تا "یوشــکا فیشر"، و 
هم چنین مشــاور آنگال مرکل، صدراعظم المان فعالیت کرده است. پس از پایان 
دوره مسئولیت فدریکا موگرینی به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 

خانم اشمیت در مقام معاون جوزف بورل در بروکسل فعالیت می کرد.

 عربستان: یــک شبکه یمنی به بحران گسترده 
ســوخت در جنوب عربســتان ســعودی در سایه 
حمله موشــکی نیروهای مقاومت یمن به بخشــی 
از تأسیســات نفتی آرامکو در عربســتان پرداخت. 
شبکه المسیره تصاویر مربوط به صف های طوالنی 
خودروها در جنوب عربستان سعودی که در انتظار 

سوخت گیری هستند را منتشر کرد.

 قطر: وزارت خارجه قطر از توافق احتمالی صلح 
با چهار کشــور عربی متخاصم به عنوان تضمینی 
بــرای برقراری امنیــت در منطقه یــاد کرد.لولوه 
الخاطــر در مصاحبه با شــبکه آناتولی صلح میان 
قطر و کشــورهای منطقه را پیروزی برای همگان 
توصیــف کرد و گفت حــل بحران میــان قطر با 
عربســتان، بحرین، امارات و مصــر به مثابه بردی 
همگانی خواهد بود. این دیپلمات ارشد قطر افزود 
توافق صلح میان کشــورهای عربی، ضامن وحدت 
ملت ها، امنیــت منطقه و حفظ حق حاکمیت هر 

کشوری خواهد بود.

 افغانستان: حامــد کرزی رییس جمهور پیشین 
افغانستان با اشــاره به اینکه بدون موافقت طالبان 
مذاکرات صلــح ممکن نبود، گفت: ما امروز قربانی 
اهداف بیگانه در کشــور شــدیم.رییس جمهمور 
پیشین افغانســتان، در ادامه ســخنرانی خود در 
نخستین نشست شــورای عالی مصالحه ملی این 
کشــور تصریح کرد که صلح زمانی تامین می شود 

که افغان ها اتفاق و اتحاد خود را حفظ کنند.

انتخابات مجلس األمه )پارلمان( کویت   کویت: 
دیــروز در میان تدابیر بهداشــتی بــرای مقابله با 
شیوع کرونا،برگزار شد.در این انتخابات 326 نامزد 
انتخاباتی رقابــت می کنند و ۵67 هزار و 694 نفر 

واجد شرایط رأی دهی هستند.

 بالروس: ارتش آمریــکا در اقدامی تحریک آمیز 
علیه روسیه و بالروس، شــماری خودروی زرهی و 
راکت انداز متحرک را وارد خاک لیتوانی و لهستان 
کرده است. خودروهای جنگی و تانک های آمریکایی 
»آبرامــز« در کشــور لیتوانی و در فاصلــه پانزده 
کیلومتری از مرزهای بالروس مستقر شده و شماری 

راکت انداز متحرک نیز وارد خاک لهستان شده اند.

مقاومت لبنان بار دیگر قدرت پهپادی خود را به رخ اشغالگران کشید

اشراف حزب اهلل بر مراکز فرماندهی رژیم صهیونیستی
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انتفاضه فراگیر تنها گزینه 
باقی  مانده 

جنبش جهاد اســالمی فلسطین با اشاره به شــهادت یک نوجوان فلسطینی، 
اعالم کرد که هیچ گزینه ای جز افزایش مقاومت در برابر صهیونیســتها وجود 

ندارد.
جنبش جهاد اســالمی فلســطین با صدور بیانیه ای به شهادت رسیدن »علی 
ایمن ابو علیا« نوجوان 14 ساله فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست 
را محکوم کرد.در این بیانیه آمده اســت: این جنایت وحشــیانه صهیونیستها 
بیانگر سیاست تل آویو در خصوص اعدام و سرکوب فلسطینی ها به شمار می 
رود. جنبش جهاد اســالمی فلسطین اعالم کرد که هیچ گزینه ای جز افزایش 
مقاومت و انتفاضه فراگیر در برابر جنایات رژیم صهیونیســتی وجود ندارد. در 
همین حال هماهنگ کننده صلح ســازمان ملل در واکنش به شهادت نوجوان 
14 ســاله فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، خواستار آغاز 

تحقیقات در این زمینه شد.
در این میان وزیر خارجه عربستان سعودی تصریح کرد که توافق عادی سازی 
روابط با تل آویو »گامی مهم« اســت که مانع الحاق سرزمین فلسطینیان شده 
است.»فیصل بن فرحان بن عبداهلل آل سعود« وزیر خارجه عربستان سعودی، 
در نشســت گفت و گوهای مدیترانه، صلح با رژیم صهیونیستی را »گامی مهم« 
دانســت.از سوی دیگر یک روزنامه سعودی به نقل از منبعی آگاه خبر داد که 
از وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی برای سفر به اردن و دیدار با شاه این کشور 
دعوت رســمی به عمل آمده است.ایالف به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد 
که رســما از وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دعوت شده است که به اردن سفر 
کند و با »عبداهلل دوم« شــاه این کشــور طی روزهای آتی دیدار داشته باشد. 
خبر دیگر آنکه ســخنگوی دولت منطقه کردســتان عراق با رد ادعاهای یک 
مقام صهیونیســت، گفت که رژیم تل آویو هیچ منافع و اتباعی در کردســتان 

عراق ندارد.
»جوتیار عادل« سخنگوی دولت منطقه کردستان عراق در بیانیه ای اعالم کرد 
که رژیم صهیونیستی نه اتباعی در منطقه کردستان دارد و نه منافعی و ادعای 

این مقام صهیونیست، عاری از هرگونه حقیقت است.

دریافت هزینه سازش سودان 
با تل آویو از جیب اتیوپی 

در اقدامــی که می تــوان آن را برگرفتــه از طراحی آمریکا بــرای پرداختن 
هزینه های ســازش سودان با رژیم صهیونیستی از جیب اتیوپی دانست، ارتش 
سودان که اتیوپی را به اشغال بخش هایی از مناطق مرزی خود متهم می کرد، 
پس از گذشــت 2۵ سال، موفق شــد بخش وسیعی از منطقه کشاورزی مورد 

منازعه مرزی با اتیوپی را تحت کنترل درآورد.
ارتش ســودان،پس از گذشت 2۵ سال از ســیطره نیروهای اتیوپی بر مناطق 
کشاورزی»الفشــقه« در نوار مرزی مشترک با اتیوپی، وارد این منطقه شدند و 

آن را از اتیوپی بازپس گرفتند.
به نوشــته پایگاه خبری » سودان تریبون«، شبه نظامیان تحت حمایت ارتش 
اتیوپی طی دو دهه گذشــته، کنترل این منطقه حاصلخیز و کشاورزی را پس 
از عقب نشــینی ارتش سودان به دست گرفته بودند.به گفته منابع آگاه، ارتش 
ســودان با پنج کیلومتر پیشــروی در منطقه الفشقه وارد پایگاه »خور یابس« 
واقع در »برکه نورین« شــد و ایــن مناطق را از کنترل شــبه نظامیان تحت 

حمایت ارتش اتیوپی خارج کرد. 
پایگاه خبری »ســودان پست« نیز از ورود ارتش ســودان به پایگاه خوریابس 
خبر داد و نوشــت که با این اقدام کنترل نیمی از منطقه تحت کنترل شــبه 
نظامیان »الشفتا« بازپس گرفته شد.در 2۸ می گذشته در منطقه برکه نورین، 
یک فرمانده نظامی ارتش سودان در پی تبادل آتش با نیروهای تحت حمایت 
ارتش اتیوپی کشــته شد و هزاران ســودان در پی  درگیری های موجود میان 
دو طــرف به مناطق نزدیک محل درگیــری فرار کردند و در پی آن، نیروهای 
ارتش سودان حضور خود در نوار مرزی با اتیوپی را تقویت کرد.  این اقدام در 
حالی صورت گرفته است که در هفته های اخیر سازش شورای انتقالی سودان 
با رژیم صهیونیستی خشم و انزجار مردم این کشور را به همراه داشته است لذا 
این ســناریو مطرح است که آمریکا با واداشتن اتیوپی به باز پس دادن اراضی 
ســودان سعی دارد تا فضای منفی مردمی علیه شورای انتقالی را کاهش داده 
و شرایط را برای ادامه روند سازش فراهم سازد. شورای انتقالی سودان به بهانه 

لغو تحریم های آمریکا با رژیم صهیونیستی سازش کرده است.

آغاز زمستان تاریک 
و مرگبار آمریکا 

در حالــی دولتمردان آمریکا درگیر جنگ قدرت هســتند و عمال بحران کرونا 
را کنار نهاده اند که، کارشناســان بهداشــت و درمان آمریکا بر این باورند که 
زمستان امسال یکی از تاریک ترین و مرگبارترین دوران ها در تاریخ بهداشت 

عمومی این کشور خواهد بود.
بر اساس این گزارش، از کالیفرنیا تا کانزاس، از ماساچوست تا فلوریدا و سرتاسر 
آمریکا، پرســتاران، پزشکان، و سایر کادر درمان و ارائه کنندگان خدمات دفن 
اموات خود را برای یک فصل سخت و دشوار آماده کرده اند.این در حالی است 
که کادر بهداشــت و درمان آمریکا طی ماه های گذشته نیز با بحران ویروس 
کرونا دســت به گریبان بوده اند و واقعا خسته و درمانده شده اند. ولی بسیاری 
از کارشناسان بهداشت و درمان هشدار می دهند که زمستان تاریک و مرگبار 
آمریکا تازه در آغاز راه است.بســیاری از بیمارستان های آمریکا برای پذیرش 

بیماران کرونایی در بخش مراقبت های ویژه دیگر تخت خالی ندارند. 
این در حالی که سیاستمداران آمریکایی همچنان درگیر جنگ بر سر رسیدن 

به کاخ سفید هستند چنانکه بایدن 
نامزد دموکرات و مدعی پیروزی در انتخابات ریاســت جمهوری 2020 آمریکا 
با تأیید پیروزی اش در ایالت کالیفرنیا اکنون رسماً بیش از 270 رأی الکترال 

مورد نیاز برای تصدی این پست را در اختیار دارد.
در مقابل اســکات اوگریدی گزینه پیشــنهادی دونالد ترامــپ برای معاونت 
وزارت دفــاع آمریکا، جو بایدن را به طراحی کودتا برای رســیدن به کرســی 
ریاســت جمهوری متهم کرد. از سوی دیگر رامنی ســناتور ایالت یوتا آمریکا 
ناکارآمــدی دولــت کنونی واشــنگتن در مواجهه با همه گیــری کرونا را زیر 
ســوال برد.همچنین فائوچی کارشناس ارشد بیماری های عفونی آمریکا گفت 
پیشنهاد رئیس جمهور احتمالی آینده این کشور به وی برای خدمت در دولت 

او به عنوان مشاور ارشد پزشکی را پذیرفته است.
 از ســوی دیگر ایالــت کالیفرنیا پیروزی نامزد حــزب دموکرات در این ایالت 
را تاییــد کرد تا وی 270 رای الکترال مورد نیاز برای ورود به کاخ ســفید را 

بدست بیاورد.


