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 الوروف: با دولت آتی امریکا متوازن همکاری خواهیم کرد 
سرگئی الوروف ، وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد مسکو با هر دولتی 
که در ایاالت متحده انتخاب شود بر اساس برابرحقوقی ، نفع متقابل و 
جست وجوی توازن منافع همکاری خواهد کرد. به گزارش اسپوتنیک، 
الوروف گفت:»ما طبعاً با هر دولتی که در هر کش��وری انتخاب شود، 
همکاری خواهیم ک��رد و این ام��ر در مورد ایاالت متح��ده نیز صدق 
می کند. اما ما با ایاالت متحده منحصراً بر اساس برابری ، منافع متقابل 
و جس��ت وجوی توازن منافع در مورد تمام موضوعات مورد عالقه آنها 
صحبت خواهیم کرد. صحب��ت با ما ب��ا دادن اولتیماتوم    ها بی معنی و 
بی فایده است.« پیش تر س��رگئی الوروف درباره استفاده غرب و قبل 
از همه امریکا از ش��بکه های اجتماعی برای ترویج دستور روز دلخواه 
خود در کشورهای دیگر صحبت کرده و گفته که به این دلیل، مجبور 
می شویم برخورد جدیدی نس��بت به تأمین امنیت کشور خود نشان 
بدهیم. الوروف خاطرنشان کرده بود از طریق شبکه های اجتماعی امور 
داخلی کش��ور ما تحت تأثیر زیادی قرار می گیرد و این واقعیت فضای 

مابعد شوروی جهان در حال رشد است. 
-----------------------------------------------------

 واشنگتن مسئول برهم زدن تشکیل دولت لبنان 
فراکسیون »الوفاء للمقاومه « وابسته به جنبش حزب اهلل لبنان، دولت 
امریکا را مس��ئول برهم زدن تالش های صورت گرفته برای تش��کیل 
دولت در این کشور دانست. فراکس��یون »الوفاء للمقاومه « تأکید کرد 
اینکه طرفی بخواهد به جای این فراکسیون نماینده های آن را انتخاب 
کند را رد می کند. به گزارش پایگاه خبری »العهد«، این فراکسیون در 
این خصوص گفت: »تالش برخی     ها برای ق��درت گرفتن از خارج آن 
هم برای تش��کیل یک دولت با وزرای جعلی تالشی است که هدف آن 
خشکاندن ابتکار فرانسه است«. در ادامه این بیانیه آمده است: »اینکه 
کس��ی بخواهد به جای ما وزرای نماینده ما در دولت را انتخاب کند یا 
چنانچه کسی بخواهد در انتخاب وزارتخانه     ها به خصوص وزارت دارایی 
بر تشکیالتی که وابسته به ماست، ممنوعیتی اعمال کند، ما قاطعانه 

این را رد می کنیم.«
-----------------------------------------------------

 اردوغان: محدود کردن ترکیه در سواحلش را نمی پذیریم
رئیس جمهور ترکیه تأکید کرد: آنکارا محدود کردن این کشور در 
سواحلش را نخواهد پذیرفت. به گزارش ش��بکه الجزیره، اردوغان 
اظهار داشت: به هیچ کسی اجازه نخواهم داد ترکیه را در سواحلش 
محدود کند، به ویژه که دارای طوالنی     ترین سواحل در شرق دریای 
مدیترانه اس��ت. اردوغان اف��زود: آنکارا برای حل بحران در ش��رق 
دریای مدیترانه ب��ا وجود رفتار های یونان، از همان ابتدا خواس��تار 
گفت وگو ش��د. همه درک کرده اند که ترکیه در براب��ر تهدیدات و 
اقدامات تحریک  آمیز تسلیم نخواهد شد. هر کسی که برای آزمودن 
صبر ترکیه تالش کند، با پاس��خ مناس��ب روبه رو خواهد ش��د. وی 
خاطرنشان کرد: اگر ترکیه از همه حقوقش دست بکشد، آیا اتحادیه 
اروپا سیاست معیار های دوگانه را که در برابر ترکیه در پیش گرفته 
است، کنار خواهد گذاش��ت و آیا به وعده هایش عمل خواهد کرد؟ 

ترکیه به خط مشی گفت وگو پایبند است.

10 سال حبس 
براي  مخالفان اماراتي  عادی سازی

موج مخالفت     ها در جهان اس�ام با اقدام س�ران امارات و بحرین 
در عادی س�ازی روابط این کش�ور     ها با رژیم صهیونیس�تی ادامه 
دارد. س�خنان ی�ک فع�ال امارات�ی درب�اره اینک�ه مخالف�ت با 
عادی س�ازی در کش�ورش 1۰س�ال حبس و جریمه مالی سنگین 
دارد، حاکی از این است که ابوظبی می کوشد با این مسئله همانند 
هولوکاست در جهان غرب و به مثابه نوعی خط قرمز برخورد کند. 
امارات متح��ده عربی به موازات اینکه س��ند عادی س��ازی رابطه با 
صهیونیست     ها را امضا می کند، با ارعاب و سرکوب مخالفان، عالوه بر 
اینکه راه را بر هرگونه انتقاد می بندد، موضوع عادی سازی رابطه را به 
نوعی خط قرمز در این کشور تبدیل کرده است که هرگونه انتقاد از آن 
پیامدهای سنگینی برای منتقد به دنبال خواهد داشت. نمونه چنین 
رفتاری را می توان به نوع واکنش جهان غرب به منتقدان هولوکاست 
تش��بیه کرد.  عدم مخالفت با عادی سازی در امارات موضوعی است 
که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. حمد الشامسی، فعال 
اماراتی که مقیم ترکیه است، در گفت وگو با شبکه عربی۲۱ در این 
مورد گفت: »ما شاهد واکنش برخی  اماراتی      ها در شبکه های اجتماعی 
بودیم و متأس��فانه توئیت      هایی در حمایت از عادی س��ازی روابط با 
اسرائیل منتشر شد اما در واقع، حامیان عادی سازی روابط با اسرائیل 
اندک هستند ولی دولت در تمامی مواضع سیاست خارجی خود روی 
این افراد حساب باز کرده است و همه مواضع اش در سال های اخیر در 
قبال قطر، ترکیه، اخوان المسلمین و دیگر مسائل را این گروه ترویج 

و تأیید می کند.«
 جریمه یک میلیون درهمی

الشامس��ی در ادامه تصری��ح کرد: » امارات س��عی کرده اس��ت ذهن 
شهروندان را از موضوعاتی مانند مسئله فلسطین پاک کند و به همین 
منظور شروع به تغییر دادن اولویت های خود برای شهروندان کرد. به 
این ترتیب ایران به خطر اول و ترکیه به خطر دوم تبدیل شد و اسرائیل 
به خطر سوم یا حتی طرف بدون خطر تبدیل شد. ما در امارات متولد 
و در آنجا بزرگ شده ایم. مسئله فلس��طین در قلب ملت امارات جای 
دارد و دلیل مخالفت نکردن با طرح عادی س��ازی روابط با اسرائیل به 
جریمه مالی یک میلی��ون درهمی عالوه بر حبس به مدت ۱۰ س��ال 
برای مخالفان باز می گردد.« این فعال اماراتی همچنین افزود: »اگر این 
توافقنامه ۱۰ یا ۱۵ س��ال قبل امضا      می شد شاهد واکنش متفاوتی در 
امارات  بودیم. واکنش کنونی نخست به دلیل سرکوب امنیتی است که 
عقاید مخالف را جرم تلقی می کند و دوم اینکه در واقع، امارات درصدد 

تغییر آگاهی شهروندان درباره چنین موضوعاتی بوده است.«
 ۲ میلیون امضا علیه سازش 

با این حال، برخی جریانات اقداماتی را برای رساندن صدای مخالفان 
س��ازش در پیش گرفته اند. انجمن اماراتی مقاومت علیه س��ازش که 
تعدادی از دانش��گاهیان و اهال��ی فرهنگ اماراتی مقی��م خارج آن را 
ایجاد کرده اند، در صفحه توئیتر خود نوش��ت که تاکن��ون بیش از ۲ 
میلیون امضا در حمایت از مس��ئله فلس��طین و رد »سازش لعنتی « 
جمع آوری کرده اس��ت. در صفحه توئیتر این انجمن، تحت هش��تگ 
»الشعوب_ضد_التطبیع« )مردم علیه سازش( دو صفحه انگلیسی و 

عربی برای جمع آوری الکترونیکی امضای مردم وجود دارد. 
در بحرین نیز مردم در س��تره، الدیه، الس��نابس، س��ماهیج، کرباباد، 
باربار، نویدرات، المعامیر الفجر و المغرب، رأس رمان الفجر، ابوصیبع ، 
الشاخوره و المقشع، شعار     هایی چون »اهلل اکبر اهلل اکبر اهلل اکبر«، »مرگ 
بر اسرائیل«، »مرگ بر خیانتکار«،»مرگ بر هر سازشگر و عادی ساز«، 
»عادی س��ازی خیانت اس��ت« و »ملت بحرین با خیانتکاران مبارزه 

می کند « سر دادند. 
 برافراشته شدن پرچم های سیاه 

رهبری واحد ملی مقاومت مردمی در فلسطین نیز با صدور فراخوانی 
روز جمعه را روز خشم مردمی در محکومیت توافق عادی سازی روابط 
امارات و بحرین با رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد و قرار است       شنبه در 
مناطق مختلف اراضی اشغالی در محکومیت این توافق پرچم های سیاه 
برافراشته شود. کمیته های مردمی نیز، عموم فلسطینیان را به قیام علیه 

رژیم صهیونیستی فراخواندند. 

امریکا به دنبال  احیای تحریم ها  با پارس وحشت!

یک دیپلمات ارشد    گزارش  یک
ش�ورای امنی�ت 
س�ازمان ملل متحد، در واکنش ب�ه تاش های 
امریکا برای بازگرداندن تحریم های بین المللی 
علیه ایران گفته بازگشت تحریم     ها در کار نخواهد 
بود. نماینده روسیه هم تأکید کرده که امریکا حق 
ندارد مکانیسم ماشه  را فعال کند. در همین حال، 
دونالد ترامپ بار دیگر ادعا کرد که هر اقدام ایران 
در انتقام ترور سردار سلیمانی هزار برابر جواب 
می ده�د که تهدیدی اس�ت بر مبن�ای گزارش 
ادعایی یک رسانه دموکرات درباره برنامه ترور 
س�فیر امری�کا در آفریق�ای جنوب�ی. همزمان 
گزارش    هایی حاکی از آمادگی دونالد ترامپ برای 
امضای فرمان جدیدی درباره تحریم هر کس�ی 
است که به ایران س�اح بفروشد که البته نوعی 
اقرار به شکس�ت عملی کردن مکانیسم ماشه 
است، به خصوص که وزیر امور خارجه امریکا هم 
کشور    ها را به تبعیت از قطعنامه های تحریمی فرا 
خوانده که نش�ان می دهد دس�تگاه سیاس�ت 
خارجی امریکا در این زمینه جز ارعاب دیگران 

کاری از پیش نبرده است. 
یک دیپلمات ارشد که به ش��رط عدم افشای نام با 
خبرگ��زاری رویترز گفت وگو کرده دی��روز درباره 
تالش امریکا برای بازگرداندن تحریم     ها از طریق ساز 
و کار موسوم به »مکانیسم ماشه« گفت: »]تالش 
امریکا[ مثل این است که ماشه ای چکانده شود و 

گلوله ای خارج نشود.«
وی اضاف��ه کرد: »هیچ بازگش��ت تحریمی در کار 
نیست؛ تحریم     ها تعلیق شده باقی می مانند و برجام 

پابرجا خواهد ماند.«
برخی منابع خبری پنج  شنبه مدعی شدند دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا قص��د دارد با امضای 
یک فرمان اجرایی، طرف     هایی را که وارد مبادالت 

تسلیحاتی با ایران می شوند، تحریم کند. 
سه منبع که خواس��ته اند نام ش��ان فاش نشود به 
خبرگزاری رویت��رز گفته اند این فرم��ان اجرایی 
به رئیس جمه��ور امریکا اختیار خواه��د داد علیه 
طرف     هایی که »ممنوعیت های مربوط به مبادالت 
تسلیحات « با ایران را نقض می کنند، تحریم های 

ثانویه اعمال کند. 

منابع م��ورد اس��تناد رویترز گفته ان��د این فرمان 
اجرایی که احتماالً طی روزهای آینده صادر خواهد 
شد طرف های ناقض این »ممنوعیت ها« را به قطع 

دسترسی به بازار امریکا تهدید خواهد کرد. 
خبرگزاری رویترز نوش��ته طرف ه��ای باقی مانده 
در برجام- ش��امل بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان، 
روسیه- و اکثر اعضای شورای امنیت گفته اند امریکا 

قادر به بازگرداندن تحریم     ها نخواهد بود. 
»الیوت آبرام��ز«، نماینده امریکا در ام��ور ایران و 
ونزوئال در پاسخ به این سؤال که آیا امریکا برنامه های 
مدونی برای اعمال تحریم های ثانویه علیه ناقضان 
ممنوعیت های تسلیحاتی ایران دارد یا خیر گفت: 
»از خیلی نظرها، بله داریم همین کار را می کنیم و 
ما آخر هفته خبرهای جدیدی اعالم خواهیم کرد. 
دوشنبه، خبرهای بیشتری خواهیم داشت و بعد از 

آن باید منتظر بقیه روزهای هفته بمانیم.«
 دوش�نبه قطعنامه ه�اي جدی�د وض�ع 

مي شود!
بر اساس ادعای امریکا تمامی تحریم های سازمان 
ملل نیمه ش��ب ۲۰ س��پتامبر به وق��ت گرینویچ 
)برابر با ۰۴:۳۱ بامداد ۳۰ شهریورماه( علیه ایران 
از سر گرفته     می شوند. این تاریخ، چند روز قبل از 
سخنرانی دونالد ترامپ در نشست مجمع عمومی 

سازمان ملل متحد است. 
همزمان مای��ک پمپئو، وزیر ام��ور خارجه امریکا 
بامداد روز جمعه در نشس��ت خبری مش��ترک با 
»چان س��انتوخی « رئیس جمهور سورینام گفت: 
»ایاالت متحده مصمم اس��ت تمام قطعنامه های 
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل را اجرا کن��د و روز 
دوشنبه، قطعنامه های جدیدی از شورای امنیت 
وضع خواهد ش��د و ما قصد داریم از همه کشور    ها 

بخواهیم که از آنها حمایت کنند.«
وی با بیان اینکه انتظارات امریکا از کشورهای جهان 
درباره بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران، 
»ساده و مشخص« است، افزود: »انتظار داریم همه 
کش��ور    ها به نحوي مطابق با احکام س��ازمان ملل 

رفتار کنند.«
به کار گیری واژه انتظار نشان از این دارد که امریکا 
در اقن��اع جامعه جهانی برای اعم��ال تحریم های 
سازمان ملل با شکست مواجه شده است. وزیر امور 

خارجه ایران پنج  ش��نبه ش��ب در پیامی توئیتری 
نوش��ت: مایک پمپئو، وزی��ر امورخارج��ه امریکا 
بازهم اش��تباه می کنی!هیچ اتفاق جدیدی در ۲۰ 
سپتامبر رخ نمی دهد. کافی است، قطعنامه ۲۲۳۱ 

را بخوانید. 
ظریف در ادامه با توجه به خ��روج امریکا از توافق 
هس��ته ای و تالش برای اعمال مکانیس��م ماش��ه 
نوشت: حتی بولتون که رئیس��ت را قانع کرده بود 
تا به تو دستور دهد » به مشارکت امریکا در برجام 
خاتمه دهی « این قطعنامه را خوانده بود.  به نوشته 
ظریف به تعبیر بولتون: فرایند » ساده«، خودکار و 
یا سریع نیست. بلکه به صورت تعمدی، » پیچیده و 
طوالنی مدت « طراحی شده است. امریکا یک عضو 
برجام نیست.  در همین حال رویترز روز جمعه در 
مطلبی تحت عنوان » ترامپ در موضوع کره شمالی 
حمایت دریافت کرد ولی درباره ایران منزوی شد«، 
به این موض��وع پرداخت و نوش��ت: »در حالی که 
ش��ورای امنیت درباره کره ش��مالی متحد بود، اما 
تقریباً مخالفت کاملی با اعالن دولت ترامپ درباره 
کلید زدن بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه 

ایران وجود دارد.« 
بر این اساس، دیپلمات های بین المللی انتظار دارند 
موضوع ایران در قلب چهارمین سخنرانی ترامپ در 
هفتادوپنجمین اجالس مجمع عمومی س��ازمان 

ملل در روز سه     شنبه هفته آینده باشد. 
یک دیپلمات ارشد اروپایی که خواست نامش فاش 
نش��ود به رویترز گفت: »اهرم فش��ار مشترکی در 
موضوع هسته ای و دیگر موارد علیه ایران باید وجود 
داشته باشد. زمانی که اتحاد شکسته شود، آسیب 
می رسد و زمانی که یک کشور به تنهایی عمل کند، 

فشار کاهش می یابد.«
این خبرگزاری در ادامه به نقل از یک دیپلمات دیگر 
در شورای امنیت – که او نیز خواست هویتش اعالم 
نشود – نوشت: »توافق هسته ای ایران مفید و کارگر 
بود تا زمانی که واش��نگتن از آن خارج شد. اکنون 
ایران از چیزی که حدود دو سال پیش بود، بیشتر 
به بمب ]اتم[ نزدیک است...  تهدید کره شمالی نیز 

بیشتر از سه سال قبل است.«
 روسیه: امریکا حق اجرای ماشه ندارد

نماینده دائم روسیه در س��ازمان های بین المللی 

مي گوی��د: امریکا ب��ه دلیل خ��روج از برجام، حق 
اجرایی کردن مکانیسم ماشه را ندارد. 

به گزارش العال��م، میخائیل اولیان��وف در توئیتی 
نوش��ت: امریکا عضو توافقنامه هسته ای نیست تا 

بتواند مکانیسم ماشه را فعال کند. 
وی در پاسخ به اظهارنظر مقامات امریکایی افزود: 
آنان تالش می کنن��د چنین تبلیغ کنن��د که در 
پی فعال سازی مکانیسم ماش��ه اند، اما واشنگتن 
چنین حق و امکانی ندارد، این کش��ور حق ندارد 
ب��ه نمایندگ��ی از ش��ورای امنیت س��ازمان ملل 
متحد س��خن بگوید.  این مقام روس��ی از مقامات 
امریکایی خواس��ت از رفتار     هایی ک��ه می تواند به 
جایگاه کشورش��ان در عرصه بین المللی آس��یب 
برس��اند، پرهیز کنند. همچنین وزیر امور خارجه 
روسیه اعالم کرد که تحریم های امریکا علیه ایران 
بی فایده است و هیچ گاه موثر نبوده و هم اینک نیز 

تأثیر ندارد. 
  ترامپ در پی تحریم فروش�ندگان ساح 

به ایران 
دونالد ترام��پ قصد دارد با ص��دور فرمان اجرایی 
تمهیداتی را برای مجازات ناقضان تحریم تسلیحاتی 
ایران اعالم کند. در این گزارش اختصاصی رویترز 
به نقل از س��ه منبع بدون ذکر نام آمده این فرمان 
اجرایی به رئیس جمهور امریکا اجازه می دهد هر فرد 
حقیقی یا حقوقی ناقض تحریم تسلیحاتی ایران را 
با تحریم های ثانویه مجازات کند و جلوی دسترسی 

آنها به بازار امریکا را بگیرد. 
این منابع گفته اند انتظار م��ی رود فرمان اجرایی 

رئیس جمهور امریکا تا چند روز دیگر صادر شود. 
بنا به توافق هس��ته ای ایران با شش قدرت جهانی 
در سال ۲۰۱۵، تحریم تسلیحاتی ایران ۲۷ مهرماه 
س��ال جاری لغو خواهد ش��د و ای��ران می تواند از 

کشورهای دیگر سالح های متعارف بخرد. 
در همین ح��ال، رئیس جمهور امری��کا اعالم کرد 
دس��تورات مکتوب برای دادن پاس��خ ه��زار برابر 
ش��دیدتر به هرگونه عملیات ایران علیه نیرو    ها یا 

منافع امریکا را ابالغ کرده است. 
ترامپ طی س��خنرانی در جمع هواداران خود در 
ایالت ویسکانسین، در واکنش به برخی گزارش     ها 
مبنی بر تصمیم ای��ران برای گرفت��ن انتقام ترور 
جنایتکارانه سردار سپهبد حاج »قاسم سلیمانی«، 
فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران تهدید 
کرد: »ما ضربه ای هزار برابر سخت تر از چیزی که تا 

االن به آنها زده ایم، وارد خواهیم کرد.«
چند روز پیش نشریه امریکایی »پولیتیکو« بدون 
هیچ گون��ه مدرکی و صرف��اً ب��رای دادن فرصتی 
ب��ه ترامپ ب��رای خودنمای��ی پی��ش از انتخابات 
ریاس��ت جمهوری ماه نوامبر، مدعی شده بود که 
ایران قصد دارد ب��رای گرفتن انتقام ترور س��ردار 
سلیمانی به دست تروریس��ت های سنتکام، علیه 
یک دیپلمات امریکایی اقدام کند.  وزیر امور خارجه 
آفریقای جنوبی روز پنج  ش��نبه ادع��ای پولیتیکو  
درباره قصد ایران برای ترور سفیر امریکا در آفریقای 
جنوبی را رد و آن را »بسیار عجیب« توصیف کرد.  
»نالدی پاندور« در مصاحبه ای اختصاصی با پایگاه 
خبری SABC ادعاهای مجله پولیتیکو علیه ایران 
را رد کرد. او گفت: »آفریقای جنوبی معتقد است که 

دیپلمات     ها در کشور ما ایمن هستند.«
وی در ادامه گفت: » اظهارات علنی بسیار عجیبی 
مطرح ش��ده اند و دوس��تان ما در ایران به اندازه ما 
شگفت زده شده اند. من این را کاماًل عجیب می دانم 
که چرا ایران به عنوان یک دوست خوب آفریقای 
جنوبی باید بخواهد در کشوری که دوست خوبی 
برای ایران بوده، چنین اقدامی انجام دهد؟ من فقط 
می توانم آن را عجیب و غریب توصیف کنم و اجازه 

بدهید همین جا حرفم را تمام کنم.«

پلیس ف�درال امریکا ب�ه فاصله یک م�اه و نیم 
مانده به انتخابات امریکا زنگ های هش�دار را به 
ص�دا درآورده و گفته که گروه های نژادپرس�ت 
تن�درو در امری�کا ممک�ن اس�ت درآس�تانه 
انتخابات دس�ت به خش�ونت مس�لحانه بزنند. 
ب��ه گ��زارش »ج��وان«، کریس��توفر وری ، رئیس 
اف بی آی روز پنج ش��نبه در نشست استماع کمیته 
امنیت داخل��ی کنگ��ره امری��کا هش��دار داده که 
»تندروهای خش��ونت طلب رادیکال « که اکثریت 
آنها س��فیدبرترپندار    ها هستند، بیش��ترین میزان 
تهدیدهای تروریستی داخلی را به وجود می آورند. 
وری هش��دار داده که ما نگران افزایش تنش میان 
گروه های مسلحی هستیم که به لحاظ ایدئولوژیکی 
تندرو هس��تند؛ نگرانی��م که این تنش     ه��ا پیش از 
انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر به درگیری 
مسلحانه تبدیل ش��وند. البته رئیس پلیس فدرال 
امریکا، این را ناش��ی از مداخله روسیه در انتخابات 
ماه نوامبر )۱۳ آبان( خوانده و می گوید: » ما به طور 
قطعی، تالش    هاي بسیاری را از طرف روس    ها برای 
مداخله در انتخابات سال ۲۰۲۰ خودمان مشاهده 
کرده ایم.«  او تأکید کرده است: » من هیچ گونه جدی 
بودن خشونت و عمل جنایتکارانه ای را که در سراسر 
کشور جریان دارد، دست کم نمی گیرم، ]اعمالی[ که 
برخی از آنها منتسب به افرادی است که ایدئولوژی یا 
جنبشی خودخوانده هستند. ما روی این نوع خشونت 
و جنایت متمرکز شده ایم.«  او به کمیته امنیت داخلی 
کنگره امریکا گفته که اف بی آی ساالنه به طور متوسط 

درباره هزار حادثه تروریستی داخلی تحقیق و تفحص 
انجام می دهد و تعداد دستگیرش��ده های ناش��ی از 
تروریسم داخلی در امریکا امسال به حدود ۱۲۰ مورد 
رسیده اس��ت. او تأکید کرده که سفیدبرترانگاران و 

گروه های ضد دولت امریکا تهدید اصلی هستند. 
 تشدید خشونت    ها در اعتراضات

هش��دار اف بی آی درباره خطر ناآرامی در انتخابات 
امریکا، در حالی اس��ت که خشونت    ها در اعتراضات 
امریکا نیز تشدید شده است. مایکل کاپوتو، دستیار 
دبیر امور عمومی در وزارت بهداشت و خدمات انسانی 

که نظارت بر اقدامات ضدکرونای��ی دولت امریکا را 
بر عهده دارد از هواداران ترامپ خواس��ت با تهیه و 
انبار اس��لحه و مهمات، برای شورش های مسلحانه 
دموکرات  ه��ا پ��س از انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آماده شوند. راجر استون، دوست و متحد ترامپ هم 
هفته قبل پیشنهاد داد اگر نتیجه انتخابات ریاست 
جمهوری امری��کا به زیان او ب��ود، همزمان با اعمال 
حکومت نظامی در سراسر ایاالت متحده دشمنانی 
چون بیل و هیالری کلینتون و م��ارک زاکربرگ را 
بازداشت کند. این در حالی است که صد    ها معترض 

امریکایی پنج  شنبه شب در اعتراض به ناتوانی دولت 
در مقابله با شیوع گسترده کرونا در نیویورک تجمع 
اعتراضی برگ��زار کردند. پلیس نیوی��ورک با حمله 
و شلیک گاز اش��ک آور به صد     ها معترض امریکایی 
که منطقه ای در نزدیکی ش��هرداری را به اش��غال 
خ��ود درآورده بودند، ش��ماری از آنها را بازداش��ت 
کرد. رانندگان تاکسی ش��هر نیویورک که خواستار 
بخشودگی بدهی های شان بودند، نیز روز پنج  شنبه 
با خودرو های خ��ود، روی پل بروکلی��ن تجمع و به 
وضعیت نامناسب اقتصادی شان اعتراض کردند. مدیر 
اتحادیه رانندگان تاکس��ی نیویورک گفت: »بحران 
انسانی جدی در این صنف رو به گسترش است. همه 
آنچه که ما می خواهیم، آن اس��ت که بدهی های ما 

بخشوده شود و به ۱۲۵ هزار دالر کاهش یابد.«
 به جیب زدن 643 میلیاردر امریکایی 

برنی سندرز، س��ناتور دموکرات در توئیتر نوشت 
ک��ه ۶۴۳ میلی��اردر امریکای��ی، طی ش��ش ماه 
بیماری کرونا، ۸۴۵ میلی��ارد دالر به جیب زده اند. 
به گزارش خبرگزاری صداوس��یما، برنی س��ندرز، 
س��ناتور دموک��رات در صفح��ه خ��ود در توئیتر 
نوش��ت:۶۴۳میلیاردر در امریکا ط��ی همه گیری 
کرونا، روزان��ه ۴/۷ میلی��ارد دالر، ۳۲ میلیارد دالر 
در هفته، ۱۴۱ میلیارد دالر در ماه، و ۸۴۵ میلیارد 
دالر در طی ش��ش ماه، به جیب زده ان��د. در حالی 
که ۳۰میلیون امریکایی غذای کافی برای خوردن 
ندارند.  وی افزود: زمان ریاضت اقتصادی برای طبقه 

میلیاردر فرار رسیده است. 

وحشت از جنگ خیابانی در انتخابات امریکا
رئیس پلیس فدرال امریکا: سفید برترانگاران بزرگ ترین تهدید هستند

جنوب عربستان 
زیر آتش پهپادهای انصاراهلل 

پنج  ش�نبه  ش�امگاه  یم�ن  مس�لح  نیروه�ای  س�خنگوی 
کمیته ه�ای  و  ارت�ش  پهپ�ادی  دوب�اره  حمل�ه  از 
داد.  خب�ر  عربس�تان  جن�وب  ب�ه  کش�ور  ای�ن  مردم�ی 
در پی تداوم حمالت ائتالف س��عودی به مردم یمن جنبش انصاراهلل 
نیز مناطق جنوبی عربس��تان را برای چندمین ب��ار در روزهای اخیر 
مورد هدف قرار داد. به گزارش شبکه المسیره، سرتیپ یحیی سریع، 
س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن در توئیتی اعالم کرد که یک نقطه 
نظامی در فرودگاه ابها با یک فروند پهپاد صماد۳ هدف قرار گرفته شد. 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین با اشاره به اینکه این حمله با 
موشک بالستیک »ذوالفقار « و به وسیله چهار پهپاد »صماد ۳ « صورت 
گرفته، گفت که این حمله در پاس��خ به تجاوز ادامه دار دشمن و ادامه 
محاصره کش��ور یمن صورت گرفته است. از س��وی دیگر، خبرگزاری 
رسمی عربستان )واس( به نقل از » ترکی المالکی « سخنگوی رسمی 
ائتالف عربی به سرکردگی عربس��تان نیز ضمن تأیید حمله پهپادی 
نیروهای انصاراهلل به این کش��ور مدعی شد: نیروهای مشترک ائتالف 
موفق به رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد انفجاری شدند که از سوی 
حوثی      ها به سوی شهر » خمیس مش��یط « عربستان شلیک شده بود. 
خمیس مشیط اسم شهری در منطقه عسیر سعودی است که در جنوب 
غرب این کشور واقع شده است. مالکی برای توجیه ناکارآمدی سامانه 
دفاع موشکی عربستان مدعی شد که این حمله عمدی و هدفمند به 
مراکز غیرنظامی منطقه جنوبی عربستان انجام گرفت. سریع پیش تر 
نیز از حمله موشکی موفقیت  آمیز به یک هدف مهم در ریاض پایتخت 
عربس��تان خبر داد. ارتش و کمیته های مردمی یمن در روزهای اخیر 
با چندین پهپاد»قاصف کا۲ « برخی مراکز نظامی و حساس در داخل 
فرودگاه بین المللی ابها در جنوب غرب عربستان را هدف قرار دادند. از 
سوی دیگر، وانگ یی، وزیر خارجه چین در گفت وگو با فیصل بن فرحان، 
وزیر خارجه عربستان بر لزوم آتش بس فوری در یمن و راه حل سیاسی 
در این کشور تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، وانگ یی گفت: 
چین از نزدیک تحوالت یمن را دنبال می کند و از یک راه حل سیاسی و 

همچنین آتش بس فوری در این کشور حمایت می کند. 

مقتدی صدر: آمدن سفارت اسرائیل 
به عراق پایان این رژیم است

رهب�ر جری�ان ص�در در واکنش ب�ه برخی اخب�ار درب�اره تاش 
ب�رای گش�ایش س�فارتخانه رژی�م صهیونیس�تی درع�راق، 
ب�ا هش�دار ب�ه نخس�ت وزیر ای�ن رژی�م گف�ت ک�ه در صورت 
چنی�ن اقدام�ی، پای�ان صهیونیس�ت   ها رق�م خواه�د خ�ورد. 
در سایه اقدام سران امارات متحده عربی و بحرین در عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیس��تی با میانجیگری امریکا، اخب��اری در مورد افتتاح 
سفارت مجازی صهیونیس��ت   ها در عراق و بالعکس منتشر شده است. 
مقتدی صدر روز جمعه با انتش��ار متن مکتوب خطبه های نماز جمعه 
اعالم کرد: »از بنده خدا مقتدی صدر به دشمن خدا بنیامین نتانیاهو، به 
تو درباره اینکه در قبال کشور ائمه معصومین نیت پلیدی داشته باشی 
هشدار می دهم. من به تو درباره اینکه به کشور ائمه معصومین بیایی یا 

به فکر ایجاد سفارتخانه در عراق باشی هشدار می دهم.«
وی تأکید کرد: »اگر دست به چنین اقداماتی بزنی بر اساس آیات قرآن 
کریم، پایان خودتان را رقم خواهی زد. خطاب به مستضعفان در شرق 
و غرب عالم می گویم که عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی ذلت و 
خواری به همراه می آورد و هیهات منا الذله.«  مقتدی صدر خاطرنشان 
کرد: »شما باید بدانید که ما هرگز خون شهدای انقالب سنگ را فراموش 

نخواهیم کرد. فلسطین در وجدان ما زنده است.«
چندی پیش نیز احمد مال طالل، س��خنگوی نخست وزیر عراق گفته 
بود که در قانون اساسی کشور عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
ممنوع است. عباس العرداوی، تحلیلگر سیاس��ی عراقی معتقد است 
که با وجود مرجعی��ت دینی حکیم در این کش��ور و حضور گروه های 
مقاومت، امریکا نمی تواند عراق را وادار به عادی س��ازی روابط با رژیم 

صهیونیستی کند. 
در هفته های گذش��ته ، حمالت ب��ه مراکز و اه��داف نیروهای نظامی 
بیگانه و مراکز دیپلماتی��ک آنها در عراق افزایش یافته اس��ت. بامداد 
جمعه در انفجار یک آموزشگاه امریکایی زبان انگلیسی در مرکز شهر 
نجف خسارت عمده ای به ساختمان آن وارد شد. رهبر جریان صدر در 
توئیتی در واکنش به این تحوالت نوشت: »ورود عراق به مسیری تاریک 
و فضایی از خشونت با هدف گرفتن مکان های فرهنگی و دیپلماتیک را 
به صالح نمی دانم«. وی تأکید کرد که برای پایان دادن به اشغالگری و 

جلوگیری از دخالت   ها از راه سیاسی و از مسیر پارلمان اقدام شود. 
احمد مال طالل در جریان کنفرانس مطبوعاتی خود پس از نشس��ت 
کابینه خاطرنشان کرد: در قانون اساس��ی کشور عادی سازی روابط با 

رژیم صهیونیستی ممنوع است. 

چین با رزمایش جنگی به امریکایی    ها
 در تایوان هشدار داد 

همزم�ان با س�فر »کیت ک�راچ « مع�اون اقتصادی وزی�ر خارجه 
امری�کا ب�ه تای�وان، ارت�ش چی�ن ب�ا برگ�زاری ی�ک رزمایش 
آبی خاک�ی در تنگه تای�وان به این مق�ام امریکایی هش�دار داد. 
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، »وو چیان « سخنگوی وزارت دفاع 
چین گفت:» تمرینات روز جمعه ک��ه در نزدیکی تنگه تایوان در حال 
انجام است، بخشی از برنامه منظم این کشور برای حفظ آمادگی توان 
دفاعی نیروهای مسلح کشور است.« وی افزود: این رزمایش ها، اقدامی 
معقول و ضروری هس��تند که با هدف کنترل اوض��اع موجود در تنگه 
تایوان و محافظت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی برگزار شده است. 
سخنگوی وزارت دفاع چین اظهار کرد: مس��ئله تایوان یک امر کاماًل 
داخلی اس��ت و هیچ کش��وری حق دخالت در این منطقه را ندارد. او 
ادامه داد: تالش برای »استفاده از تایوان برای کنترل چین « یا »اتکا به 
نیروهای خارجی    برای استقالل « یک آرزوی محکوم به بن بست است. 
برگزاری رزمایش نظامی چین در حالی است که »کیت کراچ « به بهانه 
شرکت در مراسم یادبود »لی تنگ هوی « رئیس اجرایی سابق تایوان، در 
این منطقه به سر می برد. وانگ ون بین ، سخنگوی وزارت خارجه چین 
در واکنش به سفر »کیت کراچ « به تایوان اظهار داشت: چین قاطعانه با 
این موضوع مخالفت و اعتراضات خود را به امریکا ابالغ کرده است. چین 
طبق گسترش وضعیت، واکنش الزم را نشان خواهد داد. وانگ ون بین 
تأکید کرد: »چین با هر گونه رفت و آمد رسمی امریکا با تایوان مخالف 
است و این موضع همیشگی و روشن کشور است، اینکه امریکا اصرار به 
سفر کیت کراچ به تایوان دارد و برای آن برنامه ریزی می کند، نه تنها به 
شدت برخالف اصل »چین واحد« و مقررات سه بیانیه مشترک چین 
و امریکا است بلکه سبب تشویق استکبار نیروهای تجزیه طلب تایوان 
می شود و روابط پکن و واشنگتن و همچنین صلح و ثبات دو طرف تنگه 
تایوان را تخریب می کند.«  وی در ادامه افزود: »ما از امریکا می خواهیم 
به طور کامل حساسیت مسئله تایوان را درک و قویاً اصل چین واحد و 

مقررات سه بیانیه مشترک چین و امریکا را رعایت کند.


