اعتراض

تونس

تلویزیون العربی قطر از برگزاری تظاهرات در مقابل پارلمان تونس
در رد اقدامهای «قیس سعید» رئیسجمهوری این کشور خبر داد.
این گزارش افزود :معترضان خواســتار بازگشــت کشور به مسیر
دموکراتیک شدند .برخی گزارشها حاکی است ؛ مخالفان اقدامهای
رئیسجمهور در تالش برای هجوم آوردن به موانع امنیتی پارلمان
هستند .دو هفته پیش نیز شهروندان تونس در پایتخت این کشور
در واکنش به شائبه کودتا توسط امارات متحده عربی برای سقوط
دولت قانونی آن تظاهرات کردند .رئیسجمهور تونس ،اوایل مرداد
ضمن تعلیق پارلمان و برکناری نخستوزیر این کشور ،در سراسر
تونس اعالم حالت فوقالعاده کرد که واکنشهای مختلف احزاب
این کشور را در پی داشت.

پیشروی نیروهای یمنی این بار به سمت سواحل راهبردی الحدیده

عربستان منتظر شکستهای بیشتر
در منطقه باشد

اکوادور

زندانهای اکوادور به میدان درگیری بین زندانیان مرتبط با باندهای
قاچاق مواد مخدر و تبهکاران تبدیلشده است که در تازهترین مورد،
به دنبال درگیری در زندان اصلی شهر گوآیاکیل در جنوب غربی این
کشور دستکم  ۶۸زندانی کشته و  ۲۵نفر دیگر زخمی شدند .این
آشوب پس از درگیری سپتامبر گذشته در یکی دیگر از زندانهای
این کشور رویداده است ۲۸ .سپتامبر (ششم مهرماه) ۱۱۹ ،نفر در
زندان لیتورال در همین شهر کشته شدند که بزرگترین قتلعام در
تاریخ زندانهای اکوادور و یکی از بدترین آنها در منطقه آمریکای
التین به شمار میآید.

کیوسک بینالملل
گروه
بین الملل

جو بایدن رئیسجمهور آمریکا با واقعی خواندن مشکالت اقتصادی
ازجمله تورم باال در کشورش گفت ،افزایش قیمت کاالها و نحوه
مقابله با آن ،یکی از چالشهای دولتش است که باید حل شود .به
نوشته نشریه «هیل» ،کاخ سفید به دنبال اصالح نحوه اطالعرسانی
درباره تورم و دیگر مشــکالت اقتصادی است که به دولت بایدن
آسیب رسانده است .آماری که بهتازگی منتشرشدهاند نشان میدهد
که قیمت اقالم مصرفی  ۶.۲درصد افزایش داشته است که این امر
ارائه تصویری از اقتصاد قوی توسط کاخ سفید را دشوار کرده است.
بایدن در سخنانی که در بندر بالتیمور ایراد شد تائید کرد که افزایش
قیمت کاالهای اولیه «نگرانکننده» اســت حتی در شرایطی که
خبرهای مثبتی نیز درباره اشــتغال وجود داشته باشد .وی تالش
کرد درباره مســائل مربوط به عرضه و تقاضا کــه باعث افزایش
قیمتها در دوران همهگیری کرونا میشود توضیحاتی ارائه دهد و
به اقداماتی اشاره کرد که دولتش برای رفع مشکل زنجیره عرضه
کاالها انجام داده است.

وزیر کشور و دادگســتری ونزوئال اعالم کرد نیروهای امنیتی این
کشــور یک طرح «تروریســتی» را که به دنبال ایجاد اختالل در
روند انتخابات منطقهای و محلی پیش رو ( ۲۱نوامبر ۳۰ /آبان) از
طریق «خرابکاری» در تاسیسات هیئت انتخاباتی بود را «خنثی»
کردهاند .به گزارش روزنامه «ال پائیس» ،وی با اشــاره به اینکه
چهار نفر از اعضای این گروه تروریستی حین حمل مواد انفجاری
بازداشتشدهاند ،گفت این افراد تعدادی از اعضای گروهی موسوم
به «عملیات نیروهای آمریکایی  »۲۰۲۰هستند که توسط فردی
به نام «ویلیام ریکاردو سانچز راموس» که ظاهراً در اسپانیا است،
هدایت میشود .ونزوئال همواره دخالتهای دولت آمریکا را سبب
بروز مشکالت در کشور خود میداند و بارها واشنگتن را به حمایت
و تجهیز گروههای تروریســتی محکوم کرده اســت .وزیر کشور
ونزوئال در تشریح فعالیت این گروه گفت «به لطف فعالیت فشرده
ارگانهای اطالعاتی و اداره ضد جاسوسی بولیواری مشخص شد
که بازداشتشــدگان از اعضای همان گروهی هستند که در سال
 ۲۰۲۰تالش کردند تا در انتخابات مجلس شــورای ملی اختالل
ایجاد کنند».

ارتش رژیم صهیونیستی دیروز (یکشنبه) از آغاز رزمایش نظامی
جدید برای باال بردن ســطح آمادگی نیروهای خود در منطقه خبر
داد .به نوشته روزنامه «جروزالم پست» ،ارتش این رژیم در صفحه
توییتر خود اعالم کرد که این رزمایش که چهارشــنبه آینده پایان
مییابد ،بخشی از طرحی است که از قبل برای سال جاری ۲۰۲۱
ارائهشــده و هدف آن تالش برای ارتقای آمادگی ارتش اسرائیل
در مقابل سناریوهای غافلگیرکننده اســت .در همین حال «آویو
کوخاوی» ،رئیس ســتاد کل ارتش اســرائیل گفت که ما در سال
گذشــته با کمپینها و عملیاتهای مخفیانه در سراسر خاورمیانه
علیه دشمنان خود اقدام کردیم .وی افزود :ارتش اسرائیل برای رفع
تهدیدها به کار خود ادامه میدهد و به هرگونه نقض حاکمیت ،چه
در نوار غزه یا شمال با قدرت پاسخ خواهد داد .کوخاوی خاطرنشان
کرد که بودجه مصوب به ما امکان میدهد تا در چالشهای پیش رو
آماده باشیم .در همین صدها تفنگدار دریایی آمریکا در یک رزمایش
مشترک گسترده با کماندوهای اسرائیلی در ایالت شرکت دارند،
زیرا ارتش اســرائیل و سیاستمداران ،این رزمایش را تالشی برای
افزایش آمادگی نظامی میدانند.

منابع خبری از پیشروی سریع نیروهای ارتش و کمیتههای مردمی به سمت سواحل استان الحدیده در غرب یمن و فرار
شبهنظامیان وابسته به ائالف سعودی خبر دادند.

رســانهها گزارش دادند کــه نیروهای ارتش و
کمیتههای مردمی عملیات جدیدی را به سمت
غرب یمن و مناطق ساحلی استان الحدیده آغاز
کرده و به ســرعت در حال پیشروی هستند .به
نوشــته وبگاه الخبر الیمنی ،نیروهای یمنی در
ساعات گذشته توانستهاند تعدادی از مناطق بندر
«الحیمه» در اســتان الحدیده را به کنترل خود
در آورند و این بندر در شــرف آزادی کامل قرار
دارند .بندر «الحیمه» در شهرستان «الخوخه»
در جنوب استان الحدیده واقع شده و با آزادی این
بندر بخشــی از فشار محاصره اقتصادی ائتالف
ســعودی میتواند کاهش یابد .همزمان با این
پیشــرویها ،به گفته منابع مطلع ،شبهنظامیان
همسو با امارات به فرماندهی «طارق صالح» نیز پا
به فرار گذاشتهاند و نیروهای دولت صنعاء تنها چند
کیلومتر با بنــدر «الحیمه» فاصله دارند .با وجود
امضای توافق اســتکهلم سوئد در آذرماه ۱۳۹۷
میان دولت صنعاء و دولــت منصورهادی برای
پایان درگیریها در الحدیده ،اما شــبهنظامیان
دولت هادی به طــور روزانه با حمالت خود این
توافق را زیر پا گذاشتهاند .شبه نظامیان وابسته
به ائتالف سعودی در اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۷
توانسته بودند با اشغال خط ساحلی غرب یمن تا
جنوی استان الحدیده پیشــروی کنند و پس از

آن نیروهای ارتش و انصاراهلل در طی سالهای
گذشته عناصر ائتالف سعودی را تا کیلومترها از
شهر بندری الحدیده دور کنند .در پی این حمالت
و گلولهبــاران مناطق روســتایی و راهزنیها و
راهبندیهای عناصر دولت مســتعفی عملیات
نیروهای دولت صنعاء از هفته گذشته آغاز شده
و منابــع خبری روز جمعــه ۱۲( ،نوامبر) ،اعالم
کردند که نیروهای وابســته به ائتالف متجاوز
ســعودی به صورت ناگهانی از مناطق بسیاری
در اطراف «الحدیده» ماننــد منطقه «کیلومتر
 »۱۶و «الصالــح» در شــمال شــهر الحدیده،
مجتمع صنعتی-تجاری «اخوان ثابت» و منطقه
«المنظر» در جنوب الحدیده عقبنشینی کرده
اند .لحظاتی بعد اعالم شــد که نیروهای ارتش
و کمیتههای مردمی یمن ،در دهها موضع خالی
شده از نیروهای متجاوز سعودی ،مستقر شدند و
کنترل مسیر مستقیم میان الحدیده و صنعاء را در
دست گرفتند .گفته میشود که نیروهای ائتالف
پس از خروج از الحدیده ،به سمت شهر «المخا»
واقع در غرب استان تعز حرکت کردهاند .ناظران
در تحلیلهــای اولیه ،دلیل این عقبنشــینی
ناگهانــی نیروهای ائتالف متجاوز ســعودی را
کمک به نیروهای دولت مستعفی یمن و حزب
اخوانی االصالح در جبهه مأرب اعالم کردند .در

دولت کویت استعفا کرد
به گزارش روزنامه کویتی القبس« ،شــیخ
نواف االحمد الجابــر الصباح» امیر کویت
دیروز استعفای دولت را پذیرفت.

امیر کویت همچنین دستور داد ،نخست وزیر و هریک
از وزیران تا زمان تشکیل دولت جدید به وظایف خود به
طور موقت ادامه خواهند داد .این رسان ه کویتی دوشنبه
هفته پیش از استعفای دولت این کشور خبر داده بودند.
القبسنوشتهبودکهدولتکویتاستعفایخودراتقدیم
امیر این کشور کرده است .تاکنون جزییات بیشتری از
دالیل استعفای دولت کویت منتشر نشده است .یک
منبع دولتی شــش روز پیش به روزنامه القبس گفت
که نشســت هیات دولت کویت دیروز به پایان رسید و
پس از آن ،وزرای کابینه اســتعفای خود را تقدیم امیر
این کشــور کردند .خبرگزاری رســمی کویت (کونا)

نیز نوشته بود که کابینه دولت کویت شامگاه یکشنبه
گذشته نشست فوقالعادهای در کاخ سیف برای گفت
و گو در خصــوص رفع اختالفها و غلبه بر موانعی که
منجر به اختالل در نشســتهای پارلمان کویت شد
تشکیل داد .جزئیات بیشتری در مورد این اختالفات از
سوی خبرگزاری رسمی کویت ارائه نشده است .دولت
کنونی کویت شامل  ۱۵وزیر ماه مارس گذشته در برابر
امیر این کشور ســوگند یاد کرد .دولت قبلی کویت در
 ۱۴دسامبر گذشته ســوگندنامه قانون اساسی را ادا و
در  ۱۸ژانویه اســتعفا کرد .دولت کنونی کویت پس از
ارائه استعفای شاهزاده نواف االحمد الجابر الصباح در
۲۴دسامبرشکلگرفت.درآنزمان،نخستوزیرکویت
استعفای دولت خود را یک هفته پس از ارائه استیضاح
پارلمانی علیه او به دلیل ارتکاب آنچه که نمایندگان
«تاخیر در ارائه برنامه کاری خود» نامیدند ،ارائه کرد.

این راستا انصاراهلل یمن شامگاه پنجشنبه هفته
گذشته اعالم کرد که منطقه راهبردی «الفلج»
در شهرستان «وادی عبیده» در استان مأرب را
آزاد کرده است .الفلج ،آخرین مقر نظامی متعلق
به نیروهای دولت مستعفی یمن در جنوب مأرب
اســت .منابع نظامی گفتند که نیروهای دولتی
صنعاء پس از آزادســازی منطقه الفلج ،به سمت
مواضع راهبردی در جنوب و شرق شهر الوادی
پیشــروی کردند .بنا بر این گــزارش نیروهای
یمنی به نزدیکی محلههای جنوبی شهر مأرب
رســیدهاند و شــمار زیــادی از نیروهای دولت
مستعفی به مرکز این شهر گریختهاند .نیروهای
یمنی از سه محور ،مأرب را در محاصره خود دارند
و هر روز به آزادســازی آن نزدیکتر میشــوند.
دولت وابســته به ریاض نیــز در واکنش به فرار
عناصر خود در الحدیده روز شنبه مدعی شد که
عقبنشینی نیروهای ائتالف سعودی از الحدیده
بدون هماهنگی و ائتالف دولت مستعفی صورت
گرفته است.
تشدید تنشهای عربستان
ضد لبنان
در خصوص وضعیــت روابط اعراب با لبنان هم
شــیخ «علی دعموش» معاون رئیس شورای

اجرایی حزب اهلل لبنان در مراسمی به مناسبت
روز شــهید در منطقه «عیتیت» در جنوب لبنان
اظهار داشــت ،ما قصد درگیری با عربســتان
سعودی و یا سایر کشورهای حوزه خلیج فارس
را نداریم و خواســتار روابط پایدار بــا برادران
عــرب خود هســتیم اما نه به قیمت از دســت
رفتن حاکمیت و عزت ملی .شــیخ دعموش در
ادامه سخنان خود افزود ،روز گذشته نمایندگان
آمریکایی ،عربستان را به کشتار مردم یمن متهم
کردند و گفتند که محاصــره ویرانگر ضد یمن
باید پایان یابد .در این شرایط آیا عربستان جرات
خواهد کرد سفیر خود را از واشنگتن فرا بخواند
و سفیر آمریکا را از ریاض اخراج کند یا خواستار
اســتعفای نمایندگان آمریکا از کنگره شــود؟
معاون رئیس شورای اجرایی حزب اهلل ادامه داد،
قطع ًا عربستان جرات چنین کاری را ندارد اما این
کار را با لبنان کرد و یک بحران و جنگ بیهوده
علیه این کشور به راه انداخت .در این میان برخی
طرفهای داخلی لبنان و کسانی که به امرار معاش
از طریق منابع و سفارتخانههای خارجی عادت
دارند در تشــدید تنشهای عربستان ضد لبنان
مشارکت کردند .وی هدف اصلی بحران آفرینی
عربســتان علیه لبنان را محاصــره مقاومت و
حزب اهلل و تغییر معادالت سیاسی در داخل لبنان
و ایجاد یک واقعیت سیاســی جدید دانست که
بتواند مقاومت را تضعیف کرده و لبنان را در دایره
تسلیم کامل مقابل اراده عربستان قرار دهد.
شــیخ دعموش با تاکید بر ایــن که جنگ علیه
مقاومت در لبنان ،از قبل شکســت خورده است
گفت ،ما به کســانی که در تالش برای تضعیف
مقاومت هستند ،میگوییم که اهداف آنها محقق
نخواهد شد؛ زیرا مقاومت در لبنان ریشهدار است
و هیچکس نمیتواند آن را از بین ببرد و یا نقش
آن در محافظت از کشــور را محدود کند .پس
خودتان را خســته نکنید و تالشهایتان متمرکز
بر پیدا کردن راهی جهت خروج از باتالق یمن
باشــد .این مقام حــزب اهلل در ادامه خطاب به
سعودیها اظهار داشت ،شما در گذشته تالش
زیادی برای تضعیف مقاومت کردید و نتیجه آن
شکســت بود و مقاومت قدرت و حضور خود را
تقویت کرد .شما شکســت خوردید و نتوانستید
به اهداف خود برسید .امروز شما و اربابانتان در
آمریکا و اســرائیل در همه جبههها از افغانستان
گرفته تا ســوریه و یمن ضعیف و سردرگم و نیز
شکست خورده شدهاند؛ بنابراین انتظار نداشته
باشــید که وضعیت شــما در لبنان بهتر از سایر
کشــورهای منطقه باشــد .منتظر شکست و
ناامیدیهای بعدی باشید.

سوریه امروز از زیر آوار برخاسته است
جشــن روز ملی کشــورها در نمایشگاه
اکســپو  ۲۰۲۰دبی طبــق برنامه اجرا
میشود و غرفه ســوریه (یکشنبه) ۱۴
نوامبر میزبان این رویداد باشکوه بود.

ایمن سوســان ،معاون وزیر خارجه ســوریه در
گفتوگو با روزنامه الوطن درباره مراســم غرفه
کشورش در اکسپو دبی گفت :پیامی که سوریها
امروز مخابره میکنند این است که سوریه از زیر
آوار برخاســته و بر روی نقشه جهان حضور دارد
و امروز با ایــن حضور بار دیگــر بازمیگردد تا
نقــش فعال خود را در همــه محافل و میدانها
ایفا کند و ســالهای دشــواری گذشته است و
دیگر باز نخواهد گشــت و امــروز زمان تالش
برای عبور از آثــار و عواقب جنــگ ناعادالنه

است.
وی اظهار کرد :مراسم غرفه سوریه تحسین دیگر
طرف ها را به همراه داشته است .سوسان اظهار
کرد :اینکه اکسپو  ۲۰۲۰دبی یک فرصت برای
سوریه اســت تا به جهان نگاه کنیم و بگوییم که
ما اینجا هســتیم و در یکی از مهمترین مجامع
اقتصادی جهانــی حضور داریم تا تصویر تمدنی
سوریه و میراث عظیم تاریخی و تمدنی سرشار
آن را به جهانیان ارائه کنیم و بگوییم که سالهای
جنگ نتوانسته است آن را پاک کند.
معاون وزیــر خارجه ســوریه ادامــه داد :کار
گروهی تالش زیادی بــرای ارائه آنچه در خور
وجهه متمدن ســوریه اســت ،اعم از سفارت و
کنسولگری و یا تاجران و نهادهای رسمی سوریه،
انجام دادند.

دستاندازی شهرکنشینان صهیونیست به هزاران هکتار از اراضی فلسطینیها
شهرکنشینان صهیونیست در چند ســال اخیر با حمایت
نظامیان این رژیم و نیز ایجاد رعب و وحشت بر هزاران هکتار
از اراضی فلسطینیها دستاندازی کردهاند.

روزنامه «هاآرتص» (یکشنبه) نوشت ،شهرکنشینان صهیونیست طی
پنج ســال اخیر بر  ۲۱هزار دونم (هر دونم تقریبا معادل هزار متر) یعنی
مساحتی معادل  ۲۱۰۰هکتار از اراضی فلسطینیها در کرانه باختری
دست اندازی کردهاند .بر اساس گزارش «عرب  ،»۴۸شهرکنشینان

با تعرضات سازماندهی شــده و گسترده به کشاورزان فلسطینی ،مانع
از ورود بســیاری از آنها به سر زمینهای کشاورزیشان میشوند .در
ادامه این گزارش تأکید شــده ،شهرکنشینان صهیونیستی به تجاوز،
خشونت و عملیاتهای تروریســتی علیه صاحبان فلسطینی زمینها
دست میزنند تا با ایجاد رعب و وحشت ،آن را وارد به آوارگی اجباری و
عدم کشت محصول کنند .غالبا تجاوزهای شهرکنشینان صهیونیست
با حمایت نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی صورت میگیرد کسانی که
به شهرکنشینان برای حمله به خانوادههای فلسطینی و تسلط بر اراضی

آنها کمک میکنند .بر اساس این گزارش ،فلسطینیها از زمینهایی که
کنشینان صهیونیست غصب کردهاند برای زراعت و دامپروری
شهر 
استفاده میکردهاند .برآوردهای یک سازمان صهیونیستی حاکی از آن
است که حدود دویست هزار دونم از اراضی فلسطینیها در کرانه باختری
توسط کانونهای شهرکسازی غصب شده است .اخیرا کمیته چهارم
مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب  ۶قطعنامه ضد اسرائیلی ،اقدامات
این رژیم در نقض سیستماتیک حقوق بشر ،کاربرد زور علیه شهروندان
فلسطینی و شهرک سازی را محکوم کرد.

چهره خبر

رئیس سازمان فدرال همکاری فنی-نظامی روسیه از آغاز تحویل
مجموعههای پدافند موشکی اس ۴۰۰-به هند خبر داد .به گزارش
روزنامه «دکن کرونیکل» ،دیمیتری شوگایف رئیس سازمان فدرال
همکاریهای فنی-نظامی روســیه روز یکشنبه پیش از آغاز بکار
نمایشگاه هوایی دبی گفت که تحویل اس ۴۰۰-به هند آغازشده
است و مطابق برنامه زمانی پیش میرود .وی افزود :تا پایان سال
جاری میــادی یک گردان موشــکی اس ۴۰۰ -به هند تحویل
داده خواهد شد .روســیه در شهریورماه گذشته اعالم کرد که روند
تحویل سامانه دفاع هوایی اس ۴۰۰ -به هند تا پایان سال جاری
میالدی انجام میشود .ویاچسالو دیزیرکالن معاون مدیر شرکت
«آلماز -آنتی» سازنده مجموعههای پدافند موشکی و هوایی
روسیه در این رابطه خاطرنشان کرد که تا پایان سال جاری
میالدی تحویل سامانه دفاع موشکی اس ۴۰۰-به هند انجام
میشود .این مسئول روس تصریح کرد :میتوانم تأیید کنم که
تا پایان ســال جاری میالدی ما روند انتقال سامانه اس ۴۰۰-را
در راســتای جدول زمانی و تعهدات از سوی طرف روسی آغاز
میکنیم .در حال حاضر پرســنل نظامی هند در مسیر آموزش
استفاده از این سامانه دفاع موشکی قرار دارند.
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سیف االسالم قذافی
نامزد ریاست جمهوری لیبی شد

منابع خبری یکشــنبه کاندیداتوری پسر معمر قذافی دیکتاتور ســابق این کشور را در انتخابات ریاست
جمهوری تایید کردند.
به گزارش روســیاالیوم ،منابع خبری یکشنبه کاندیداتوری «سیف االســام قذافی» پسر معمر قذافی
دیکتاتور سابق این کشور را در انتخابات ریاســت جمهوری تایید کردند .خبرنگار روسیاالیوم در لیبی در
این باره گزارش داد :سیف االسالم قذافی فرزند معمر قذافی کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری
لیبی را که قرار اســت دسامبر آینده برگزار شود ،رسما اعالم کرد .پیش از این پایگاه «اخبار لیبیا» به نقل
از خبرگزاری «نووا» ایتالیا نوشــته بود که سیف االسالم قذافی به زودی یک کنفرانس
مطبوعاتی درباره انتخابات برگزار خواهد کرد و پیش بینی می شود که این کنفرانس
در یکی از کشــورهای همسایه لیبی برگزار شود و وی در آن حمایت خود از یکی
از کاندیداهای انتخابات را اعالم کند .یک مقام مســئول در کمیســیون عالی
انتخابات لیبی نیز در گفتگو با رویتــرز ،ثبت نام قذافی به عنوان نامزد انتخابات
ریاست جممهوری آتی این کشور را تایید کرد .ثبت نام در انتخابات ریاست
جمهوری لیبی تا  ۲۲نوامبر و انتخابات پارلمانی تا هفتم دســامبر
آینده ادامه دارد .کمیســاریای عالــی انتخابات لیبی در هفتم
نوامبر جاری ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
و پارلمانی این کشور را آغاز کرده است.

تمجید از رابطه برادرانه
بالروس با پوتین

رئیس جمهوری بالروس ،رابطهاش با همتای روســیاش را «برادرانه» خواند و گفت آنها درک و فهم
یکســانی از تحوالت جهانی دارند .به گزارش تاس ،الکســاندر لوکاشنکو ،رئیس جمهوری بالروس در
گفتوگویی با ماهنامه «دفاع ملی» روســیه گفت :او (پوتین) و من همیشه در شرایط مشابه هستیم؛ ما
رابطهای برادرانه و قلبی داریم .لوکاشنکو گفت :سال  ۲۰۲۰برای من و پوتین یک درس بود؛ ما دریافتیم
کــه تمامی گفتوگوها ،صرفا حرف بود و بس ...همانطور که گفتم ،آنها همیشــه در اینجا جنگ به راه
انداختهاند و اکنون نیز پیشبینی میشــود که این کار را انجام دهند .او گفت :ما تغییر کردهایم ،بنابراین
آنها از ما میترسند( .رخدادهای) ســال گذشته ،ما را در این زمینه به
هم نزدیکتر کرده است .امروز حتی نمیتوانم موضوعی را نام ببرم
که در ارزیابیهایمان با هم اختالف نظر داشته باشیم .به نظر من
چنین موضوعی وجود ندارد .رئیس جمهور بالروس همچنین افزود:
چیزهای به ظاهر کوچک ،ما را برای درک فرآیندهای فعلی به هم
نزدیک میکنند .به گفته لوکاشنکو ،پوتین میداند «بالروس
چگونه است ،دقیق ًا همانطور که من میدانم در غرب
چه اتفاقی میافتد؛ به عبارت دیگر ،ما در ارزیابی
آنچه اکنون در حال رخ دادن است ،نگرشهای
یکسانی داریم».
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بینالملل
جلد روز
یک مرد آفریقایی -آمریکایی
در ایالــت کارولینای شــمالی
پس از آنکه  ۲۴ســال به جرم
قتل زندانیشده بود ،تبرئه شد.
به گزارش روزنامه «لسآنجلس
تایمــز» ،این مــرد آفریقایی –
آمریکایی به نام "دانته شارپ"
اعالم کرده که در  ۲۴سال گذشته
بارها به حکم خود اعتراض کرده و
گفته است مرتکب قتل نشده است.
روی کوپر فرماندار ایالت کارولینای
شــمالی این مرد را پس از  ۲۴سال
بیگناه شــناخت و او را تبرئه کرد.
شارپ اکنون با تبرئه شدن از جرم،
خواهد توانست از سیستم قضایی آمریکا تقاضای  ۷۵۰هزار دالر خسارت
کند .فرماندار ایالت کارولینای شمالی گفت شارپ و دیگران که بهاشتباه
مجرم شناختهشــدهاند ،حق دارند بیعدالتی نسبت به خود را بهصورت
عمومی اعالم کنند .شارپ در سال  ۱۹۹۵درحالیکه  ۱۹سال سن داشت،
به جرم قتل جورج رادکلیف به حبس ابد محکوم شد .شارپ در تمام این
سالها بر بیگناهی خود تأکید کرده بود و در طول یک مصاحبه سال ۲۰۱۹
اعالم کرد که به دلیل ایمان قوی و یقین از بیگناهی پیشنهادات پذیرش
مجازات سبکتر را نیز نپذیرفته است .وی روز جمعه پس از دریافت خبر
آزادی و تبرئه خود اعالم کرد از این خبر شوکه شده است .حکم شارپ بر
اساس شهادت یک دختر  ۱۵ساله صادر شده است .این دختر ابتدا اعالم
کرده بود هنگام ارتکاب به قتل شارپ را دیده است اما پس از مدتی شهادت
خود را پس گرفت و گفت در محل ارتکاب جرم حضور نداشته است و به
درخواست بازجویان چنین اظهاراتی را بیان کرده است .بااینحال شارپ
از زندان آزاد نشد .شارپ پس از آزادی خود سیستم قضایی آمریکا را فاسد
خواند و اعالم کرد پس از جشن آزادی خود به همراه خانواده ،قصد دارد به
سایر زندانیان در آمریکا که بهناحق بازداشتشدهاند ،کمک کند.

عکس نوشت

حرم مطهر امام حسین (ع) و حرم حضرت ابوالفضل (ع) در آستانه شهادت
حضرت زهرا (س) به نشانه عزا سیاهپوش شد.

گزارش

استمداد از ارتش برای مقابله با
همهگیری کرونا در آلمان

رکوردشکنی ابتال به کرونا در آلمان درحالیکه تداوم دارد که دولت در حال
گذار آنگال مرکل را با بحرانهای متعدد اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی مواجه
کرده و ارتش این کشور را به حالت آمادهباش درآورده است.
بنیاد روبرت کخ آلمان هشــدار داد که روند افزایشی ابتال به ویروس کرونا
همچنان تداوم دارد و شــاخص کرونا در سراسر کشور نیز ظرف یک هفته
اخیر به  ۲۷۷رســیده که از آغاز این همهگیری تاکنون سابقه نداشته است.
بهعبارتدیگر،ازهرصدهزارنفرجمعیتآلمان ۲۷۷نفربهکرونامبتالشدهاند.
وضعیت فاجعهبار جنوب آلمان
وضعیت اما در جنوب آلمان فاجعهبار اعالمشــده اســت .در ایالت بایرن با
مرکزیت شــهر مونیخ که یکی از بزرگترین و ثروتمندترین ایاالت آلمان
است ،شاخص کرونا در یک هفته گذشته به بیش از ۴۷۸نفر رسیده که بسیار
باالتر از شــاخص سراسری آلمان اســت .در این ایالت به گزارش رسانهها
ظرفیت تمــام بخشهای مراقبت ویژه تکمیلشــده و آنها دیگر امکان
پذیرش مبتالیان به بیماری کوویدـ  ۱۹را ندارند .همزمان اعالمشده است
که آمبوالنسها نیز به خاطر انتقال بیماران به مراکز درمانی در  ۲۴ســاعت
شبانهروزکام ً
الفعالهستند.
ارتش به حالت آمادهباش درآمد
برآوردستاد بحرانکرونادرارتشآلمانازتشدیدبحرانشیوعکروناووخامت
اوضاع در هفتههای آتی حکایت دارد .استمداد از ارتش برای مهار همهگیری
افزایشیافته و ارتش آلمان برای مواجهه با شرایط اضطراری کرونا در سراسر
کشور آماده میشود .ژنرال مارتین شالیس ،فرمانده ستاد کل قصد دارد ۱۲
هزار نیرو را برای کمک به کلینیکها و مراکز درمانی تحتفشــار ،هر چه
سریعتر بسیج کند .تعداد افراد فراخوانده شده نشان میدهد که برآوردها از
شــرایط در ماههای آتی چقدر حاد است .ارتش آلمان در وخیمترین مراحل
شیوع کرونا در زمســتان  ۲۰۲۰یا بهار  ،۲۰۲۱ده هزار سرباز را برای کمک
بسیج کرده بود.
تعویق همه جراحیهای غیر فوری
به گزارش رادیو فرانسه ،نهادهای امدادی جنوب آلمان گزارش دادهاند که
عالوه بر اشغال آمبوالنسها و پرشدن ظرفیت بیمارستانها ،تمام عملهای
جراحی غیر فوری هم به تأخیر افتادهاند تا کادرهای درمانی بتواند به بیماران
کرونایی بپردازد .ناکامی دولت آلمان در کنترل اوضاع دو دلیل عمده دارد :از
یک سو دولت گذار به رهبری آنگال مرکل میداند که بهزودی هدایت جامعه
را به دولتجانشین خواهد سپرد و از سوی دیگر دولت آینده درنتیجه مذاکرات
مربوط به پیمان ائتالف نمیتواند دست به اقدامات فوری بزند .دلیل دوم عدم
موفقیت آلمان آن است که هم دولت گذار و هم رهبران سیاسی آینده آلمان
میخواهند به هر قیمتی که شــده مانع بازگشت محدودیتهای اجتماعی
شدیدی شوند که تاکنون بیش از  ۲۰۰میلیارد یورو بدهی روی دست دولت
گذاشته و بسیاری از واحدهای اقتصادی کشور را ورشکسته کرده است.
پیشنهادتعطیلیهمایشهایبزرگ
بااینهمــه ،جلوگیری از همایشهــای بزرگ مانند تجمــع در بازارهای
کریسمس و جشنهای شب سال نو خواست اکثر مسئوالن امور بهداشتی و
برخی از روسای ایاالت شانزدهگانه آلمان است .اما هنوز در مورد ممنوعیت یا
محدودیت همایشها در سراسر آلمان تصمیمی از سوی دولت اتخاذ نشده
است .به همین دلیل برخی رسانهها هم آنگال مرکل سرپرست دولت فعلی
و هم اوالف شولتس صدراعظم احتمالی آینده را موردانتقاد قرار میدهند.
بسیاری از کارشناسان ،اوضاع وخیم فعلی را «نوک کوه یخ» ارزیابی میکنند
و هشدار میدهند که مشکل بزرگتر در هفتههای آینده آشکار خواهد شد.
برخی از این کارشناسان نیز از مردم آلمان خواستهاند که خود را برای زمستانی
بسیار سخت آماده کنند.

