
توافق اتریش و یونان علیه آوارگان 
در اقدامی که بسیاری آن را ادامه سرکوب آوارگان 
می دانن��د، صدراعظم اتریش و نخس��ت وزیر یونان 
در بیانیه ای مش��ترک بر عزم خود ب��رای مبارزه با 

آوارگان تاکید کردند.
کیاروس��کو میتسوتاس��کی نخس��ت وزیر یونان و 
سباس��تین کورتس صدراعظم اتریش در این بیانیه 
مشترک تاکید کردند یونان تنها کشور در مرز های 
خارجی اتحادیه اروپا و اتریش به عنوان تنها مقصد؛ 
تالش های خود را برای ادامه سیاس��ت مش��ترک و 

موثر اروپا در این خصوص ادامه خواهند داد.
سباس��تین کورتس در این بیانی��ه افزود: این مهم 
اس��ت که ب��ه هم��ه آوارگان غیرقانون��ی یک پیام 
مش��خص درباره سیاس��ت موثر اروپا ارسال کنیم 
ت��ا بتوانیم مدل تج��اری قاچاقچی��ان را نابود و از 
غرق ش��دن آوارگان در دریای مدیترانه جلوگیری 
کنیم.صدراعظم اتریش بار دیگر هش��دار داد اجازه 
نمی دهد از س��وی ترکیه تحت فشار قرار گیرد.در 
همین حال در پی وقوع آتش س��وزی گس��ترده در 
بزرگتری��ن اردوگاه مهاج��ران در جزیره لس��بوس 
یون��ان، هزاران نفر ک��ه در بین آن ه��ا افراد مبتال 
ب��ه کرونا هم وج��ود دارد ناچار ب��ه تخلیه اردوگاه 
شدند. آتش، بزرگ ترین اردوگاه مهاجران در یونان 
را فراگرف��ت و در پی آن ه��زاران نفر ناچار به فرار 
ش��دند. ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر در اردوگاه پرجمعیت 
»موریا« در جزیره »لس��بوس« زندگی می کنند که 
در پی ش��یوع کرونا و مثبت شدن آزمایش تعدادی 
از س��اکنان، محدودیت های س��ختگیرانه ای در آن 
اعمال شده است. ش��هردار »مایلینن«، بزرگ ترین 
ش��هر این جزیره درب��اره این حادث��ه گفت: آتش 
بی��رون و داخل این اردوگاه گس��ترش یافته و آن 
را ویران کرده اس��ت... بیش از ۱۲ هزار نفر در یک 
بزرگ��راه تحت حفاظت پلیس ق��رار دارند. وضعیت 
دشواری است زیرا تعدادی از آن هایی )مهاجرانی( 
که بیرون هستند، کسانی هستند که آزمایش آن ها 

مثبت است.

نیمچه گزارش

فرامرز اصغری

فرمانده سازمان س��نتکام می گوید با تصمیم دولت آمریکا 
طی ماه جاری میالدی، ش��مار نظامی��ان آمریکایی حاضر 
در ع��راق به ۳ هزار نفر کاهش می یابد. منابع خبری اعالم 
کرده ان��د که آمریکا تصمیم گرفته در ماه س��پتامبر، تعداد 
نیروهای خود در عراق را از ۵۲۰۰ نفر به ۳۰۰۰ نفر کاهش 
ده��د. مک کنزی که به بغداد س��فر ک��رده در گفت وگو با 
خبرنگاران توضیح داد: در پی مشورت و هماهنگی با دولت 

عراق و ش��رکای خود در ائتالف )موس��وم به ضد داعش(، 
ای��االت متحده تصمیم گرفت تعداد نیروهایش در عراق را 
طی ماه س��پتامبر از ۵۲۰۰ نفر به س��ه ه��زار نفر کاهش 
دهد. این مواضع در حالی مطرح می ش��ود که هنگام سفر 
الکاظمی نخست وزیر عراق به آمریکا، گزارش های منتشره 
از تاکی��د آمریکا ب��ر ادامه حضور نظامیان در این کش��ور 
حکایت داشت. حال این سوال مطرح است که چرا آمریکا 
اکنون از کاهش نیروهایش خبر داده اس��ت؟ آنچه از سوی 
محافل رس��انه ای و سیاس��ی آمریکا ادعا می شود آن است 
که ترامپ در چارچوب تعهداتش به مردم مبنی بر کاهش 
حضور نظامیان در خارج از کشور این اقدام را صورت داده 
است چنانکه در افغانستان نیز از کاهش نیروها گفته است. 

ب��ه عبارتی دیگر می ت��وان گفت که ترامپ س��عی دارد از 
مقوله نظامین برای تبلیغات انتخاباتی بهره گیرد. هر چند 
بازی انتخاباتی ترامپ با نظامیان خارج از کشور امری قابل 
توجه است اما نکته مهم آنکه ترامپ وعده برای بلند مدت 
داده است چنانکه زمان خروج  را به ماه های آینده موکول 
کرده است. این اقدام می تواند برگرفته از گزینه خرید زمان 
و اجبار باشد. روند تحوالت عراق نشان می دهد که به رغم 
اقدامات آمریکا، مردم و جریان های سیاس��ی عراق بر لزوم 
اخراج آمریکا تاکید دارند و حتی تهدید به اقدام مس��لحانه 
علیه نظامیان آمریکا کرده اند. تش��دید حمالت به نظامیان 
آمریکا برابر با چالش��های انتخاباتی برای ترامپ خواهد بود 
بویژه اینکه اخیرا نیز گزارش هایی از اهانت ترامپ به کهنه 

س��ربازان آمریکایی منتشر شده اس. ترامپ با اعالم خروج 
در حال��ی به دنبال جلب نظر نظامیان اس��ت که همزمان 
سعی دارد فضای داخلی عراق را مدیریت کرده تا از افزایش 
اعتراضات بکاهد. در این میان در زمان انتخابات اگر ترامپ 
بتواند مدیریت شرایط را انجام و زمینه برای استمرار تمام 
نیروهای آمریکایی فراهم باش��د این حضور ادامه یابد و در 
غی��ر این صورت ترامپ با خروج بخش��ی از نیروها س��عی 
می کند تا خود را فردی متعهد نش��ان دهد. البته س��ابقه 
آمریکا نشان می دهد که آنها همواره بهانه جویی هایی برای 
گسترش نظامی گری دارند چنانکه زمانی به بهانه امنیت و 
زمانی به بهانه آموزش نظامیان در کش��ورهای اشغال شده 

باقی مانده و یا به افزایش نیرو پرداخته اند. 

یادداشت

گزارش

جنایات س��اختار حاکم بر میانمار علیه مسلمانان در حالی 
در س��ایه حمایت کش��ورهای غربی و سکوت سازمان ملل 
ادام��ه دارد که دو تن از نظامیان ارتش میانمار برای اولین 
بار به قتل و تجاوز گس��ترده علیه مسلمانان »روهینگیا« و 

دفن آنها در گورهای دسته جمعی اعتراف کردند.
نظامی��ان میانم��ار برای اولین ب��ار به جنای��ت ارتش این 
کش��ور علیه مس��لمانان »روهینگیا« اعتراف کردند. شبکه 
»الجزی��ره« در این خصوص گزارش کرد، یکی از گروه های 
حقوق بشری اعالم کرد که دو تن از نظامیانی که از ارتش 
میانمار جدا ش��ده اند در یک کلیپ ویدئویی شهادت دادند 
که به آنها دس��تور قتل و تجاوز به مس��لمانان »روهینگیا« 

داده شده بود.
این اولین بار اس��ت که نظامیانی که در قتل عام و تجاوز و 
جنایت ارتش میانمار علیه مس��لمانان روهینگیا در شمال 
»راخینه« مش��ارکت داش��تند، به اینگونه اقدامات ش��نیع 
 Fortify « خود اعت��راف می کنند و گروه حقوق بش��ری
Rights« تصریح کرد که ای��ن نظامیان میانمار می توانند 
ش��واهد مهمی را برای تحقیقات بیش��تر در اختیار دادگاه 
جرایم بین المللی ارائه کنند.از آگوست ۲۰۱۷ تاکنون بیش 
از ۷۰۰ هزار تن از مسلمانان روهینگیا برای فرار از جنایات 
ارتش میانمار علیه مسلمانان روهینگیا در استان راخینه به 
بنگالدش گریخته  اند.دولت میانمار تمامی اتهامات مبنی بر 
مش��ارکت نیروهای امنیتی این کشور در تجاوز و قتل های 
گسترده و س��وزاندن هزاران خانه مس��لمانان روهینگیا را 
 »Fortify Rights « ان��کار می کند. گروه حقوق بش��ری
که بر میانمار متمرکز است، اعالم کرد که دو تن از اعضای 
ارتش میانمار ماه گذشته از کشور خود فرار کردند و ظاهراً 
در بازداش��ت دادگاه جرایم بین المللی هلند هستند که در 

حال تحقیق در خصوص خشونت علیه روهینگیا می باشد.
بنا بر گزارش گروه حقوق بش��ری مذکور، »میو وین تان« 
۳۳ س��اله و »زاو نائینگ تان« ۳۰ س��اله که در گردانهای 
پیاده نظام��ی س��بک ارتش میانمار خدم��ت می کردند، در 
کلیپی ویدئوی��ی »نام و درجه ۱۹ تن از عوامل مس��تقیم 
ارتش میانمار از جمله خودشان و ۶ تن از فرماندهان ارشد 
ارتش میانمار را ارائه داده اند که ....مدعی هس��تند دستور 
جنایات ظالمانه علیه روهینگیا را صادر می کردند و یا اینکه 

در این جنایات مشارکت داشتند«.
میون وین تان تصریح کرد که فرمانده مرکز عملیات نظامی 
پانزدهم دس��تور داد زمان حمله به روس��تاهای مسلمانان 

»هرآنک��س را ک��ه می بینید و هر صدایی که می ش��نوید، 
به س��مت آن ش��لیک کنید«.وی ادام��ه داد که در یکی از 
عملیات ها، ۳۰ نفر از مس��لمانان را به قتل رساندند و دفن 
کردند و گفت: »هشت نفر آنها زن، هفت نفر کودک و ۱۵ 

نفر نیز مرد و میانسال بودند«.
این نظامی سابق میانمار در اعترافات خود گفت که فرمانده 
یگان آنها دس��تور ناب��ودی تمامی مس��لمانان روهینگیا را 
صادر کرده بود و نظامیان میانمار به پیشانی این مسلمانان 
ش��لیک می کردند و ب��ا ضربه پا، جنازه ه��ای آنها را درون 
گودال��ی می انداختند.وی همچنین اعت��راف کرد که قبل 
از به قتل رس��اندن زنان مس��لمان روهینگیا، آنها را مورد 

تجاوز قرار می دادند.ش��ورای حقوق بش��ر سازمان ملل در 
سال ۲۰۱۸ سازوکار مستقل تحقیقاتی را راه اندازی کرد تا 
ش��واهدی را در خصوص جرایم بین المللی در میانمار برای 

استفاده در دادرسی های بعدی، جمع آوری کند.
اواخر خردادماه امس��ال، تعداد زی��ادی از گروههای حقوق 
بش��ری سراس��ر جهان از دیوان بین المللی دادگستری در 
اله��ه هلند درخواس��ت کردند که گزارش ه��ای مربوط به 
نسل کش��ی مس��لمانان روهینگیا در میانمار را برای اطالع 
عموم منتش��ر کند.یک��ی از س��خنگویان دی��وان کیفری 
بین المللی )ICC( در اله��ه تأکید کرد که این دو نظامی 
میانمار در بازداش��ت آنها نیس��تند و توضیح داد: »نه. این 

گزارش ها صحت ندارد.
 ای��ن اف��راد در بازداش��ت دی��وان کیف��ری بین الملل��ی 
نیس��تند«.»پیام اخوان« یک وکیل کانادایی که نمایندگی 
بن��گالدش را در پرونده ای علیه میانم��ار در دیوان کیفری 
بین الملل��ی برعهده دارد، گفته اس��ت که ای��ن دو نظامی 
میانمار در اداره مرزی بنگالدش حاضر شده  اند و درخواست 
محافظت خود را مطرح کرده اند و به قتل و تجاوز گسترده 
ارت��ش میانمار علی��ه غیرنظامیان مس��لمان روهینگیا در 
س��ال ۲۰۱۷ اعتراف کرده اند.میانمار با اتهامات نسل کشی 
در دیوان بین المللی دادگس��تری به دلیل سرکوب نظامی 
مسلمانان روهینگیا در سال ۲۰۱۷ مواجه است، در نتیجه 
این سرکوب، بیش از ۷۳۰ هزار نفر مجبور شدند به کشور 
بنگالدش در همسایگی میانمار بگریزند. الزم به ذکر است، 
در ۱۴ ژوئن س��ال گذشته میالدی، سازمان ملل با میانمار 
توافق��ی را به امضا رس��اند ک��ه بر اس��اس آن صدها هزار 
روهینگیائ��ی آواره در بنگالدش اج��ازه همراه با انتخاب به 

میانمار یعنی زادگاه خود را داشته باشند.
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افشای فایل صوتی لهستان و آلمان 
رئیس جمهور بالروس گفت مکالمه بین ورشو و برلین را که ثابت می کند 
داستان مسموم کردن »الکس��ی ناوالنی« ادعایی دروغ است، به سرویس 
امنیت فدرال روسیه تحویل داده است. »الکساندر لوکاشنکو« رئیس جمهور 
ب��الروس در جمع خبرنگاران روس گفت که بخش های منتش��ر نش��ده 
مذاکرات میان لهس��تان و آلمان درباره وضعیت سالمتی »الکسی ناوالنی« 
مخالف روس��یه را که ادعا ش��ده با گاز »نوویچوک« مسموم شده، برای رئیس 
س��رویس امنیت فدرال روسیه فرستاده اس��ت. از سوی دیگر لوکاشنکو در همین 
خص��وص خطاب به خبرنگاران گفت: نمی توانم نقل قول اصلی را در اختیار ش��ما 
بگذارم اما اصل آن را به شما می گویم. ما کل این مکالمه را داریم، می خواهید گوش 
کنید؟او در ادامه گفت: از رئیس س��رویس امنیتی روسیه بخواهید زیرا فایل را در 

اختیار او گذاشته ام. باورتان نمی شود که چه اطالعاتی داریم.

پوتین با ترامپ تماس نمی گیرد 
س��خنگوی کرملین تصریح کرد که رئیس جمهور روسیه برنامه ای برای 
تماس با رئیس جمهور آمریکا قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 

۲۰۲۰ آمریکا ندارد.
»دیمیتری پسکوف« سخنگوی کرملین در گفت وگو با خبرگزاری روسی 
»ت��اس« تصریح ک��رد که تا قبل از برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری 
س��وم نوامبر ۲۰۲۰ )۱۳ آبان ۹۹( هیچ تماس��ی بی��ن »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمهور روس��یه و »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا برنامه ریزی نش��ده 
است. سخنگوی کرملین ادامه داد، البته در موارد اضطرار احتمال برقراری تماس 
تلفنی میان رؤس��ای جمهور دو کش��ور روس��یه و آمریکا وجود دارد.وی در این 
خصوص توضیح داد: »تاکنون، هیچ گفت وگویی برنامه ریزی نش��ده است. دلیلی 

برای انجام چنین چیزی وجود ندارد«.

دخالت جدید آمریکا در امور لبنان 
مع��اون وزیر خارج��ه آمریکا در گفت وگو ب��ا روزنامه ن��گاران لبنانی از 
پیش��رفتی تدریجی در مذاکرات ترسیم مرزی لبنان و فلسطین اشغالی 

صحبت و همکاری کنندگان با حزب اهلل را تهدید به تحریم کرد.
»دیوید ش��نکر« مع��اون وزیر خارجه آمریکا در ام��ور خاور نزدیک که 
اخیرا به لبنان س��فر کرد در کنفرانس��ی تلفنی ب��ا روزنامه نگاران لبنانی 
درباره پرونده ترس��یم مرز لبنان و فلسطین اشغالی، اعالم کرد »از نظر من 
پیش��رفتی تدریجی به دس��ت آورده ایم«. در همین حال شنکر پس از تحریم دو 
وزیر س��ابق لبنانی »علی حسن خلیل« و »یوسف فینانوس« به اتهام حمایت از 
ح��زب اهلل هم گفت: تحریم ها علی��ه مقامات لبنانی آغاز ش��ده و ادامه دارد. وی 
افزود: این تحریم ها باید پیامی به مقامات لبنانی باشد با این مفهوم که هر کسی 

با حزب اهلل همکاری کند، تحریم خواهد شد.

 افغانس�تان: وزارت کش��ور افغانس��تان اع��الم 
کرد، در پ��ی انفجاری ک��ه کاروان »امراهلل صالح« 
در کاب��ل را هدف گرفته بود، ۱۰ نفر کش��ته و ۱۲ 
تن دیگر مجروح شده اند.دفتر معاون رئیس جمهور 
افغانس��تان اعالم کرد در این انفجار سه نفر از افراد 
وابس��ته به صالح مجروح ش��ده اند اما به او آسیبی 
نرسیده اس��ت.پس از وقوع این حمله، امراهلل صالح 
در پی��ام ویدئوی��ی اعالم کرد که براث��ر این حمله 
چندی��ن محافظ وی مج��روح ش��ده و وی نیز به 

صورت سطحی زخمی شده است.

 سوریه: اهالی روستای الدمخیه در شمال شرق 
س��وریه در اعتراض به ادامه حضور نیرو های امریکا 
و ترکی��ه در این کش��ور، پرچم امری��کا را به آتش 
کش��یدند.یکی از س��اکنان روس��تای الدمخیه در 
مصاحب��ه با خبرنگار روس��یا الیوم گفت، خطاب به 
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و دونالد 
ترام��پ رئیس جمهور آمری��کا می گوییم جایی در 
سوریه ندارید، از امروز خود را برای مقاومت مردمی 
بزرگی آماده می کنیم تا اشغالگران مجبور به خروج 

از سوریه شوند.

 عربستان: آژانس خبری عربستان گزارش کرد، 
پادش��اه این کشور در تماسی تلفنی با نخست وزیر 
انگلی��س به گفتگو درباره کرونا ویروس و گروه ۲۰ 
پرداخ��ت.در جریان ای��ن مکالمه تلفنی،  س��لمان 
پادشاه عربس��تان و بوریس جانسون، نخست وزیر 
انگلیس درب��اره همکاری کش��ورهای گروه ۲۰ به 
گفت وگو پرداختند که عربستان ریاست دوره ای آن 
را در س��ال جاری میالدی برعهده دارد. همچنین 
اقدامات درباره تاثیرات کروناویروس نیز دیگر محور 

این گفتگوی تلفنی بود.

 چ�اد: دولت چاد گزارش ها درب��اره تصمیم این 
کش��ور برای افتتاح کنس��ولگری در قدس اشغالی 
را تکذی��ب کرد. به گزارش ش��بکه الجزیره وزارت 
ام��ور خارجه چ��اد در بیانیه ای اع��الم کرد: »ما به 
طور قاط��ع هرگونه برنامه ب��رای افتتاح نمایندگی 
دیپلماتیک در قدس را ان��کار می کنیم«.کانال ۱۲ 
تلویزیون رژیم صهیونیس��تی مدعی ش��د کش��ور 
چاد در نامه ای به اس��رائیل اعالم کرد در یک سال 
آینده کنسولگری رسمی اش را در قدس راه اندازی 

خواهد کرد.

نظامیان میانمار برای نخستین مرتبه به کشتار مسلمانان اعتراف کردند

نسل کشی و دفن اجساد روهینگیایی ها در گورهای دسته جمعی

هشدار یمن به خودبزرگ  بینی 
سفیر انگلیس 

یکی از رهبران برجسته انصاراهلل یمن از سخنان مداخله جویانه سفیر انگلیس 
در این کشور انتقاد کرد.

»محمد البخیتی« یکی از رهبران برجس��ته انصاراهلل یمن با انتشار یک پست 
توئیتری به س��خنان »مایکل آرون« سفیر انگلیس در یمن واکنش نشان داد.
وی در این پس��ت توئیتری نوشت: س��فیر انگلیس با وقاحت و گستاخی تمام 
طوری حرف می زند که انگار حاکم یمن است.البخیتی در ادامه افزود: قسم به 
خداون��د، ما تم��ام طاغوتیان جهان را ادب می کنیم و آنها را زیر پای خود قرار 
خواهیم داد.وی ادامه داد: ما یمن را از دست تمام اشغالگران آزاد خواهیم کرد 

چرا که عزت از آِن خداوند، رسول و مؤمنان است.
س��فیر انگلیس پیش��تر با انتش��ار یک پس��ت توئیتری نوش��ته بود: با رئیس 
پارلمان یمن بر س��ر چند موضوع توافق حاصل کردم: اجرای توافقنامه ریاض 
در س��ریع ترین زمان ممکن. پایان یافتن حم��الت حوثی ها به مأرب زیرا این 
حمالت غیر قابل توجیه اس��ت. حمایت از فرستاده سازمان ملل به یمن برای 

دستیابی به توافق مشترک.
در ادام��ه مبارزه با تروریس��م تنها پس از چند س��اعت از اع��الم خبر عملیات 
پهپ��ادی امروز صب��ح ارتش یمن علیه فرودگاه س��عودی »ابها«، س��خنگوی 

نیروهای مسلح یمن بار دیگر از حمله پهپادی به این فرودگاه خبر داد.
»یحیی س��ریع« س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن، از هدف قرار دادن مجدد 
فرودگاه س��عودی »ابها« )واقع در جنوب عربس��تان( خبر داد.یحیی سریع در 
این خصوص  گفت که یگان پهپادی صبح امروز »اهداف حساس��ی« را  با چند 
پهپاد از نوع »صماد۳« در فروگاه بین المللی ابها هدف قرار داد. از س��وی دیگر 
نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن پس از تسلط بر ده منطقه در استان 
مأرب به دروازه های ش��هر رس��یده اند. نیروهای خط مقدم ارتش و کمیته های 
مردم��ی یمن )نیروهای صنعاء( با پش��تیبانی نیروهای قبایل��ی به دروازه های 
ش��هر »الجوبه« مرکز منطقه »حری��ب« به عنوان آخرین منطقه مأرب جنوبی 
رس��یدند و به نظر می رسد صنعاء در صدد محاصره شهر به منظور تحویل آن 

بدون درگیری است.

عادی سازی روابط با تل آویو 
حرام است

اتحادیه جهانی علمای مس��لمان دیروز پس از برگزاری کنفرانسی تحت عنوان 
»ابالغی��ه ای از جانب علمای مس��لمان«، هر گونه عادی س��ازی روابط با رژیم 

صهیونیستی و صلح با این رژیم را حرام اعالم کرد.
در فتوای علمای مس��لمان با اشاره به اینکه بخش اعظم سرزمین فلسطین از 
جمله مس��جداالقصی و قدس شریف تحت اش��غال رژیم صهیونیستی است و 
این رژیم آش��کارا از تصمیم خود برای اش��غال بقایای اراضی فلس��طین سخن 
می گوید، آمده اس��ت: آنچه بین برخی کشورهای عربی و اسرائیل رخ داد یک 
صلح حقیقی یا آتش بس نیست بلکه چشم پوشی از مقدس ترین و پربرکت ترین 
اراضی و اذعان به مش��روعیت دشمن اش��غالگر و جنایت های آن است.در این 
فت��وای اتحادیه جهانی علمای مس��لمان که به امضای ۵۰۰ عالم و موسس��ه 
علمایی رس��ید، آمده اس��ت ک��ه امضای چنی��ن توافقنامه های )عادی س��ازی 
روابط( زمینه را برای رژیم صهیونیس��تی جهت اش��غال کل فلسطین و سلطه 
بر خاورمیانه به ویژه کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس و دیگر کشورهای جهان 

اسالم فراهم می سازد. 
خبر دیگر آنکه رژیم صهیونیس��تی در راس��تای ادامه سیاست یهودی سازی و 
اشغال قدس قصد دارد خیابانی به نام »آمریکا« را در این شهر احداث کند که 

۴۰۰ خانه را در معرض تخریب قرار می دهد.
در این میان هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس اعالم کرد، امارات هیچ بهانه ای 
برای س��ازش با رژیم صهیونیستی نداشت و این اقدام را برای خدمت به سران 
ای��ن رژیم و آمریکا انجام داد.وزیر اطالعات رژیم صهیونیس��تی برآورد کرد که 
تا پایان س��ال و افزون بر امارات، دو کش��ور عربی حاش��یه خلیج فارس با این 

رژیم سازش کنند.
از س��وی دیگر رام اهلل که پیش تر توافق امارات با رژیم صهیونیس��تی را خیانت 
خوانده بود، در پیش نویس ارائه شده به اتحادیه عرب از سطح انتقادات خود به 
صورت مشهودی کاسته است. ریاض المالکی وزیر خارجه تشیکالت خودگردان 
فلس��طین در صد و پنجاه و چهارمین نشست اتحادیه عرب بر رد عادی  سازی 

روابط با رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

ادعای نامزدی ترامپ برای  جایزه 
صلح نوبل 

رئیس جمهوری آمریکا به دلیل میانجیگری میان رژیم صهیونیس��تی و امارات 
متحده عربی، برای دریافت جایزه صلح نوبل ۲۰۲۱ پیشنهاد شد.

ش��بکه خبری فاکس نیوز گزارش داد، نام دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
از س��وی کریس��تین تایبریگ-جد، سیاستمدار نروژی پیش��نهاد شده است.این 
سیاس��تمدار پارلمان ن��روژ گفت: فکر می کنم او بیش از دیگر پیش��نهادها برای 
نامزدی دریافت جایزه صلح برای ایجاد صلح در میان دولت ها تالش کرده است!

این اخبار در حالی منتش��ر می ش��ود که بحران در آمریکا هر روز گس��ترده تر 
می شود چنانکه در جریان خش��ونت های تعطیالت روز کارگر آمریکا، دستکم 
۵۱ نفر در ش��یکاگو م��ورد اصابت گلوله قرار گرفتن��د و ۱۰ نفر از جمله یک 
کودک ۸ س��اله جان خود را از دس��ت دادند.نیروهای پلیس آمریکا هم اکنون 
در جستجوی مظنونی هستند که دوشنبه شب به سمت یک خودرو شروع به 

تیراندازی کرد و یک دختر ۸ ساله را کشت.
کارشناس��ان در آمریکا درباره احتمال تش��دید ناآرامی ه��ای اجتماعی در این 
کش��ور در کوران رقابت های انتخاباتی اب��راز نگرانی کرده اند.در ادامه بازی های 
سیاس��ی فرماندار نیویورک با مقصر دانس��تن رئیس جمهور آمریکا در ش��یوع 
وی��روس کرونا در ای��ن ایالت، مؤسس��ه های درمان��ی و وزارت امنیت داخلی 
دولت این کش��ور را بی کفایت توصیف کرد. از سوی دیگر ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا در حمله لفظی دوباره به معاون رقیب دموکراتش، گفت که اگر »کامال 
هریس« نخستین رئیس جمهور زن در این کشور شود، این به معنای توهین به 
آمریکاس��ت. در ادامه بحران کرونا »آکادمی طب اطفال در آمریکا« و »انجمن 
بیمارس��تان ک��ودکان« می گویند بیش از ۵۱۳۰۰۰ ک��ودک مبتال  به عفونت 
کرونا تشخیص داده شده اند. دانشگاه »جانز هاپکینز« ، در تازه ترین آمار درباره 
موارد مبتالیان به کرونا اعالم کرد در مجموع ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار و ۶۰۶ نفر 
به این بیماری مبتال هستند. مقایسه آمار و ارقام جدید دانشگاه جانز هاپکینز 
ب��ا آمار روزهای قبل این مرکز نش��ان می دهد که بع��د از مدت ها، تعداد آمار 
روزان��ه مبتالیان به ویروس کرونا در ایاالت متحده به زیر ۳۰ هزار نفر و تعداد 

آمار روزانه تلفات کووید-۱۹ در این کشور به زیر ۳۰۰ نفر کاهش یافت.


