مایک پمپئو دزد دریایی است

پنجشنبه  25دی 1399
وطنامروز      شماره 3124

وزیر خارجه ونزوئال با انتشار پیامی در توئیتر به ادعاهای همتای آمریکایی خود علیه کاراکاس پاسخ داد و او را «دزد دریایی» خواند .خورخه آریاسا نوشت:
«مایک پمپئو ،دزد دریایی دولت ترامپ ،با افتخار از سرقت  ۴۰میلیون دالر سوخت متعلق به مردم ونزوئال حرف میزند .این اعتراف یک مجرم است که
قطعا روزی با عدالت مواجه خواهد شد .با کنار رفتن او (از قدرت در آمریکا) طی چند روز آینده عدالت نمادین (عدالت شاعرانه) را شاهد خواهیم بود».

بینالملل

فلسطین

شب بخیرآمریکا!

تأکید رهبران فلسطینی
بر راهبرد«مقاومت همهجانبه»

طرح استیضاح ترامپ دیروز با حضور گسترده
نیروهای گارد ملی در کنگره بررسی شد

اعالم آمادهباش در  50ایالت آمریکا در پی افزایش احتمال
شورش مسلحانه هواداران ترامپ
استقرار  15هزار نیروی نظامی در واشنگتن
برای تأمین امنیت مراسم تحلیف ریاست جمهوری بایدن

برگزاری جلسه مجلس
نمایندگان برای استیضاح ترامپ

گ�روه بینالمل�ل :در فاصل��ه  6روز مانده تا تحلیف جو بایدن
به عنوان رئیسجمهوری بعدی آمریکا س��یر تحوالت آمریکا
همچنان به س��مت گس��ترش فضای امنیتی و نظامی پیش
میرود .نیروهای امنیتی آمریکا در باالترین س��طح آمادهباش
قرار گرفتهاند و سالحهای گارد ویژه این کشور هم به تیرهای
جنگی مسلح شده که این به معنی صدور فرمان تیراندازی در
صورت بروز اغتشاش است.
همچنین با توجه به در پیش بودن مراسم تحلیف بایدن و
تشدید نگرانیهای امنیتی ،همه سفرهای مقامهای ارشد دولت
آمری��کا از جمله معاون ریاس��تجمهوری و وزیر خارجه این
کشور لغو شده است .وزارت خارجه آمریکا هم اعالم کرد همه
مسافرتهای خارجی کارمندان این وزارتخانه لغو شده است.
منابع خبری همچنین گزارش دادند س��فرهای مایک پنس،
معاون ریاستجمهوری آمریکا نیز به دلیل در پیش بودن مراسم
تحلیف ریاستجمهوری لغو شد.
نیروهای امنیتی آمریکا عالوه بر استقرار  10تا  15هزار نفر
از اعضای گاردملی این کشور در نقاط حساس پایتخت ،برای
جلوگیری از تکرار آنچه چهارشنبه هفته پیش کنگره رخ داد،
اقدام به نصب نردههای بلندی کردهاند که به گفته آنها کسی
قادر به باالرفتن از آنها نیس��ت .خبرگزاری فرانسه هم گزارش
داد نیروه��ای امنیتی آمریکا که اطراف کنگره حضور دارند از
سهشنبهشب به صورت گستردهای اقدام به حمل سالح کردهاند.
در همی��ن ارتب��اط  ۲مق��ام آمریکایی از تصمی��م «رایان
مککارتی» معاون وزیر دفاع که منصوب رئیسجمهور است و
امور اداری و لجستیکی نیروی زمینی ارتش آمریکا به عهده او
است ،برای مسلح بودن نیروهای گارد ملی در آستانه برگزاری
مراس��م تحلیف جو بایدن ،رئیسجمهور منتخب آمریکا خبر
دادهاند .به نوشته خبرگزاری رویترز ،این دو مقام آمریکایی که
به شرط ناشناخته ماندن صحبت کردهاند ،تعداد دقیق این نیروها
را اعالم نکردهاند اما خاطرنشان کردهاند آنها مسلح خواهند بود.
«دنیل هوکانسون» رئیس دفتر گارد ملی آمریکا روز دوشنبه
گفته بود انتظار میرود تا روز شنبه حدود  ۱۰هزار نیروی گارد
مل��ی به منظور تأمین امنیت ،ارائه کمکهای لجس��تیکی و
ارتباطاتی در واشنگتن مستقر شوند .یکی از این مقامات گفتهاند
نیروهای گارد ملی در اولویت دفاعی قرار نخواهند گرفت و تنها
به ادارات پلیس کمک میکنند اما با توجه به تهدیدهای موجود
در منطقه کنگره ،این نیروها ملزم به حمل سالح به منظور دفاع
از خود هستند.
این تصمیم در حالی اتخاذ ش��ده که اداره تحقیقات فدرال
(افبیآی) در آستانه برگزاری مراسم تحلیف نسبت به حضور
معترضان مسلح هشدار داده است .با این وجود ارتش آمریکا در
این باره پاسخی به خبرگزاری رویترز ارائه نداده است.
پلیس فدرال آمریکا هم اع�لام کرده اطالعاتی درباره یک
گروه مسلح دریافت کرده که قصد دارند  ۱۶ژانویه ( ۲۷دی) به

گ�روه بینالمل�ل :جنگندههای رژیم
سوریه
صهیونیستی بامداد دیروز طی حمله
به استان دیرالزور در شرق سوریه مناطقی از شهر دیرالزور و
بوکمال را در مرز با عراق بمباران کردند .طی  ۲ماه گذشته
رژیم صهیونیس��تی به شکل قابل توجهی حمالت راکتی و
هوایی به مناطق مختلف س��وریه را در دستور کار قرار داده
اس��ت؛ حمالتی که با هدف ایجاد تنش و درگیری گسترده
در منطقه انجام میشود که البته با واکنش متناسب پدافند
هوایی س��وریه مواجه شده اس��ت .وضعیت کنونی حاکم بر
اتمسفر سیاسی منطقه حاکی از این است که صهیونیستها
به دنبال این هستند با ایجاد تنش و درگیری ،ضمن کمرنگ
جلوه دادن معضالت داخلی که در  6ماه گذش��ته منجر به
بروز اعتراضات خیابانی در سرزمینهای اشغالی شده است،
منافعی را در فاصل ه گذار دولت در آمریکا نصیب خود کنند.
به گزارش «وطن امروز» به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه
(سانا) ،جنگندههای رژیم صهیونیستی مناطقی در دیرالزور
و البوکمال را هدف قرار دادند .ش��بکه خبری المیادین نیز
گزارش داد چند انفجار در مرز عراق و س��وریه رخ داده که
به نظر میرس��د در پی حمله هوایی به سوریه اتفاق افتاده
باشد .یک منبع نظامی به خبرگزاری سانا گفت ساعت 1:10
بامداد چهارشنبه ،جنگندههای رژیم صهیونیستی به  2شهر
دیرالزور و منطقه البوکمال حمله هوایی انجام دادند و در حال
حاضر بررسیها درباره این تجاوز در حال انجام است .دیدهبان
حقوق بشر سوریه گزارش داد بامداد چهارشنبه نیروی هوایی
رژیم صهیونیستی بیش از  ۱۸حمله علیه اهداف مختلف در
ش��هر دیرالزور واقع در شرق س��وریه تا مرزهای عراق انجام

واشنگتن سفر کنند .همچنین بر اساس گزارشهایی قرار است
اعتراضات مسلحانه در برابر کنگره از روز  ۱۷ژانویه ( ۲۸دی) تا
 ۲۰ژانویه برگزار شود .بر اساس گزارش خبرنگار شبکه خبری
ایبیس��ینیوز ،این گروه مسلح هشدار دادهاند در صورتی که
کنگره تالش کند رئیسجمه��ور را از طریق متمم  ۲۵قانون
اساسی برکنار کند ،ناآرامی گستردهای اتفاق خواهد افتاد.
■■آمادهباش سراسری در آمریکا

نیروهای امنیتی نه فقط در پایتخت ،بلکه در سراسر آمریکا
در آمادهباش گستردهای با هدف مقابله با احتمال درگیریهای
مس��لحانه یا حمله هواداران ترامپ به مراکز دولتی قرار دارند.
هماینک نیروهای گارد ملی در هر  50ایالت آمریکا در وضعیت
آمادهباش کامل قرار دارند.
■■بمبگذاری دومی هم در کار بوده است

اگر چه تصور میشد خبر چند روز پیش مقامات امنیتی
آمریکا درباره کش��ف یک کامیون بمبگذاری شده نزدیک
کنگره تنها مورد از تالش برای انفجار در روز حمله به کنگره
بوده اما دی��روز مقامات آمریکایی از بمبگذاری دیگری هم
خبر دادند.
در همین ارتباط «مایکل ش��روین» سرپرس��ت داستانی
واشنگتن گفت :در جریان تظاهرات طرفداران ترامپ در برابر
کنگ��ره ،بمبهای لولهای نزدیک دفتر حزب جمهوریخواه و
دموکرات در واشنگتن کار گذاشته شده بود .به گفته این مقام
آمریکایی،بمبهای کار گذاشته شده چاشنیهای انفجاری و
تایمر داشتند .وی گفت :کسانی که اقدام به کار گذاشتن بمب
در واش��نگتن در نزدیکی دفتر  ۲حزب اصلی آمریکا کردهاند،
دس��تگیر و مجازات خواهند شد .شروین گفت 50 :هزار دالر
برای کس��انی که هویت افرادی را که اقدام به بمبگذاری در
واشنگتن کردهاند برمال کنند ،پاداش در نظر گرفته شده است.
■■جنگ کنگره و معاون ترامپ

مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرده که بر

اساس آن از مایک پنس ،معاون رئیسجمهور آمریکا خواسته
است با استفاده از قدرت و اختیاراتی که قانون اساسی به او
میدهد ،ترامپ را از قدرت برکنار کند .بر اساس این گزارش،
اعضای مجلس نمایندگان با تصویب این طرح عمال از مایک
پنس خواس��تهاند از متمم  25قانون اساسی برای برکناری
ترامپ اس��تفاده کند .متمم  25قانون اساسی آمریکا درباره
قوانین در هنگام غیبت و جانش��ینی ریاستجمهوری این
کشور است .طبق این متمم در صورت عدم کفایت ،ناتوانی
ی��ا مرگ رئیسجمه��ور آمریکا ،اکثری��ت کابینه میتوانند
ب��ه انتصاب معاون وی به عن��وان رئیسجمهور رأی دهند.
ای��ن طرح ب��ا  223رای موافق در برابر  205رای مخالف به
تصویب رس��یده است .اکثر نمایندگان جمهوریخواه با این
طرح مخالفت کردهاند .این در حالی اس��ت که مایک پنس
اعالم کرده است اعمال متمم  25قانون اساسی برای برکناری
دونالد ترامپ را نخواهد پذیرفت .معاون رئیسجمهور آمریکا
در نامهای به پلوس��ی نوش��ت به اعتقاد او چنین اقدامی به
نفع ملت ما و قانون اساس��ی نخواهد بود .در همین ارتباط،
نانس��ی پلوس��ی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت اگر
معاون ترامپ با اجرای متمم  25قانون اساسی مخالفت کند،
کنگره برای استیضاح ترامپ اقدام خواهد کرد.
مایک پن��س ،معاون رئیسجمهور آمریکا را ش��اید بتوان
متفاوتترین معاون رئیسجمهور در طول تاریخ آمریکا دانست.
پست معاون رئیسجمهور که از نظر بسیاری از تحلیلگران پستی
فرمایشی تلقی میشود ،در چند هفته پایان ریاستجمهوری
ترامپ اهمیت دوچندانی یافت به گونهای که بود و نبود ترامپ
در س��مت ریاس��تجمهوری به طور کامل در اختیار وی قرار
گرف��ت .وی که با تایید پیروزی بایدن در انتخابات ،خود را در
مرکز حمالت حامیان ترامپ قرار داد ،دیروز خطاب به فرمانداران
ایالتهای مختلف آمریکا گفت :دوره ترامپ رو به پایان است و
انتقال قدرت به آرامی انجام میشود.

    تعلیق کانال ترامپ در   یوتیوب    

پس از مسدودی حساب کاربری ترامپ در توئیتر ،فیسبوک و اینستاگرام ،این بار یوتیوب ،کانال ترامپ را به دلیل انتشار
ویدئویی که در آن طرفدارانش را به خشونت تحریک کرده بود ،به مدت  7روز به حال تعلیق درآورد .شبکه راشاتودی در این
باره گزارش کرد یوتیوب در بیانیهای اعالم کرد محتویات جدید کانال تأیید شده دونالد ترامپ را حذف کرده و ترامپ را به
مدت دستکم  7روز و تا روز تحلیف رئیسجمهور جدید آمریکا از بارگذاری هرگونه ویدئو جدید در یوتیوب محروم میکند.
یوتیوب در بیانیهای اعالم کرد کانال ترامپ در یوتیوب به دلیل انتشار محتویات جدید نامشخص ،پیام اخطار دریافت کرد و
طبق سیاست دیرینه یوتیوب ،کانال ترامپ در حال حاضر به مدت حداقل  7روز از بارگذاری ویدئوهای جدید یا پخش مستقیم
رخدادها محروم خواهد بود .این شبکه اجتماعی که برای به اشتراکگذاری کلیپهای ویدئویی مورد استفاده قرار میگیرد ،تنها
شبکه اجتماعی مهم و بزرگی بود که ترامپ اجازه فعالیت در آن را بعد از شورشهای هفته گذشته طرفدارانش در مقابل کنگره
آمریکا داشت .پیشتر گوگل ،برنامه پارلر را که بسیاری از طرفداران ترامپ از آن استفاده میکنند ،در پلی استور مسدود کرده
بود و اپل نیز گفته این برنامه را در صورتی که محتواهای خود را کنترل نکند ،از اپ استور (فروشگاه اَپل) حذف خواهد کرد.

منابعغیررسمیازکشته شدنحداقل ۱۶نفردرحملهجنگندههایرژیمصهیونیستی  به  دیرالزور   و    بوکمال
سوریه خبر   دادند

جنایت جنگی جدید صهیونیستها در سوریه

داده است .این حمله هوایی
دومین عملیات تجاوزکارانه
رژیم صهیونیستی در آسمان
سوریه در  7روز گذشته بود.
هنوز گزارش رسمی درباره
تلفات احتمالی منتشر نشده
است اما منابع غیررسمی از
جمله دیدهبان حقوق بش��ر
سوریه آمار تلفات این حمله
را بین  16تا  40نفر برآورد کردهاند .بر این اساس ،این حمله
خونبارتری��ن عملیات نظامی صورت گرفته توس��ط رژیم
صهیونیستی در سوریه از آغاز سال  2021است .شهر دیرالزور
و منطقه البوکمال واقع در اس��تان دیرالزور در جنوب غرب
س��وریه و هممرز با عراق واقع شده و از مناطق راهبردی در
فرآیندهای لجستیکی نظامی محور مقاومت است .تجاوز رژیم
صهیونیستی به شرق سوریه چند روز پس از آن روی میدهد
که «اسکات ریتر» عضو پیشین کمیسیون بازرسی سالحهای
کشتار جمعی عراق هشدار داده بود که ادامه حمالت اسرائیل
به سوریه ممکن است موجب درگیری منطقهای شود.
■■افزایش حمالت هوایی صهیونیستها به سوریه

هفته قبل نیز جنگندههای صهیونیستی مناطقی در اطراف

دمشق را هدف قرار دادند که
با پدافند هوایی موفق سوریه
مواجه ش��د .س��امان ه پدافند
هوایی س��وریه ضمن مقابله
با اهداف متخاصم در آسمان
ریف دمشق توانست حمالت
این جنگندهها را خنثی کند.
پیش از این هم جنگندههای
رژیم صهیونیستی با استفاده
از حریمهوایی لبنان یا اردن به اهدافی در ش��رق و ش��مال
غرب سوریه حمالت موشکی انجام داده بودند.
بامداد جمعه  5دیم��اه نیز منطقه «مصیاف» واقع در
غرب استان حماه ،هدف حمالت هوایی رژیم صهیونیستی
قرار گرفته بود .این حمله هوایی از ش��مال ش��هر طرابلس
لبنان صورت گرفت و س��امانه دفاع موشکی ارتش سوریه
موفق ش��د تعداد زیادی از موشکهای شلیک شده را قبل
از اصابت به زمین منهدم کند .در همین حال ،شبکه سوری
االخباریه گزارش داد جنگندههای اسرائیلی همزمان منطقه
«الوسطی» واقع در استان حمص را نیز هدف قرار دادند.
با این حال رژیم صهیونیستی به ندرت مسؤولیت حمالت
صورتگرفت��ه را میپذیرد .برخی مناب��ع این حمالت را در

یک هفته بعد از حمله هواداران ترامپ به کنگره
آمریکا ،جلسه اعضای مجلس نمایندگان آمریکا
برای استیضاح دونالد ترامپ برگزار شد .مهمترین
اتهام ترامپ تشویق هواداران به آشوب و به خطر
انداختن امنیت ملی است .در نشست دیروز ،ابتدا
به مدت حدود یک ساعت درباره قوانین و مقررات
حاکم بر مفاد استیضاح بحث شد .تا زمان تنظیم
خبر ،نتیجه رأیگیری مشخص نشده بوده بود.
■■ترامپ :هماکنون زمان نظم و قانون است

ترام��پ که هنوز بابت حمله حامیان��ش به کنگره از جانب
دوستان و دشمنانش مورد انتقاد است دیروز گفت :هماکنون زمان
صلح و آرامش است .وی که در کنار دیوار مرزی در ایالت تگزاس
در مرز با مکزیک صحبت میکرد ،گفت :پس از یک انتخابات
بسیار سخت ،هم اکنون زمان قانون و نظم است .ترامپ در ادامه
گفت :احترام به مجریان قانون ،اساس دستورالعمل شعار «آمریکا
را دوباره بزرگ کنیم» است .رئیسجمهور آمریکا همچنین گفت
هیچگونه نگرانیای درباره متمم  25قانون اساسی نداشته و این
موضوع خطری برای وی به شمار نمیآید .وی در ادامه سخنانش
گفت :امروز آزادی بیان با حمله بیسابقهای مواجه شده است.
■■افزایش حمایت از استیضاح ترامپ در میان جمهوریخواهان

پایگاه خبری هیل که معموال اخبار مرتبط با کنگره آمریکا
را پوش��ش میدهد ،دیروز گزارش داد شماری از اعضای ارشد
جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا از اس��تیضاح دونالد
ترامپ ،رئیسجمه��ور آمریکا بهخاطر تحریک هوادارانش به
حمله به کنگره حمایت کردند« .جان کاتکو» از اعضای ارشد
مجمع جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا نخستین
فرد این حزب بود که از اس��تیضاح ترامپ حمایت کرد« .آدام
کیزینگر» دیگر عضو ارشد جمهوریخواه مجلس نمایندگان
آمریکا نیز اندکی بعد در بیانیهای نوشت :ترامپ از جایگاه خود
در قوه مجریه برای حمله به قوه مقننه استفاده کرد ،بنابراین با
ارزیابی لوایح مربوط به استیضاح که به مجلس نمایندگان ارائه
شده است ،باید بگویم اگر این اقدام قابل استیضاح نباشد ،پس
چه تخلفی سزاوار استیضاح است؟ «لیز چنی» رئیس مجمع
جمهوریخواهانمجلسنمایندگانودخترمعاونرئیسجمهور
اسبق آمریکا نیز با اعالم حمایت از استیضاح ترامپ گفت :خیانتی
باالتر از این را نمیتوان نسبت به مقام ریاستجمهوری آمریکا
و س��وگند به قانون اساسی متصور شد .از سوی دیگر روزنامه
نیویورکتایمز در گزارشی نوشته است «میچ مککانل» رهبر
جمهوریخواهان مجلس سنا به اطرافیان خود گفته وی اعتقاد
دارد ترامپ مرتکب خطاهایی شده که قابل استیضاح است و وی
از اقدام دموکراتها برای استیضاح ترامپ خرسند بوده و معتقد
است این موضوع کنار گذاشتن ترامپ از حزب جمهوریخواه
را برای وی آسانتر میکند.

راستای تسهیل عملیات زمینی از سوی تروریستهای مستقر
در مناطق مرزی و همینطور ریف دمشق میدانند.

■■مشارکت آمریکا در حمله اسرائیل به دیرالزور

س��اعاتی پس از رسانهای شدن حمله به دیرالزور ،منابع
صهیونیستی از مشارکت آمریکا در این حمله خبر دادند .بر
این اساس ،تارنمای خبری صهیونیستی اسرائیل نشنالنیوز
( )israelnationalnewsدر خبری نوش��ت حمله هوایی
بام��داد دیروز ب��ه مواضع س��وریه ،با اس��تفاده از اطالعات
دریافت��ی از جان��ب آمریکا انجام ش��ده و ای��ن اطالعات در
جریان دیدار اخیر مایک پمپئو با رئیس موساد در واشنگتن،
در اختیار تلآویو قرار داده ش��ده است .این تارنمای خبری
صهیونیس��تی در ادامه نوش��ت :یک مقام ارش��د آمریکایی
اعالم کرد که مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه
گذش��ته درباره طرح این حمله هوایی با «یوس��ی کوهن»
( )Yossi Cohenرئی��س موس��اد در جری��ان مالقاتی در
واشنگتن گفتوگو کرده بود.
■■هدف صهیونیستها از افزایش حمالت به سوریه

طی  ۲ماه گذش��ته تحرکات نظامی رژیم صهیونیس��تی
ب��ا هدف تش��ویش و ایجاد تنش در منطقه ش��دت گرفته
است .کارشناسان معتقدند تحوالت بینالمللی فرامنطقهای
بویژه تغییر دولت در ایاالت متحده س��بب شده سران رژیم
صهیونیستی به دنبال استفاده حداکثری از فرصت باقیمانده
تا پایان دولت ترامپ باشند .از این رو است که صهیونیستها
ضمن افزایش حمالت نظامی به مناطقی در سوریه ،اقدامات
تجاوزکارانه در غزه و سرعت شهرکسازی در سرزمینهای
اشغالی را نیز افزایش دادهاند.

رهبران حماس و جهاد اس�لامی طی نشس��تی در
پایتخ��ت قطر بر لزوم ادامه اقدام��ات برای بازگرداندن
وحدت ملی فلسطین به منظور دستیابی به یک استراتژی
ملی واحد در مبارزه بر اساس مقاومت همهجانبه تأکید
کردند« .اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش
مقاومت اسالمی فلس��طین (حماس) و هیأتی از کادر
رهبری این جنبش روز سهشنبه در دوحه ،پایتخت قطر
میزبان «زیاد النخاله» دبیر کل جنبش جهاد اسالمی و
هیأتی از کادر رهبری این جنبش بود .به گزارش پایگاه
خبری العهد ۲ ،هیات حماس و جهاد ،تحوالت مربوط
به پرونده احیای وحدت ملی فلسطین و پایان بخشیدن
به اختالفات بر اس��اس برگزاری انتخابات در  ۳س��طح
ش��ورای قانونگذاری ،ریاستجمهوری و مجلس ملی و
نتای��ج قابل انتظار از آن را بررس��ی کردند و همچنین
به بررس��ی روشهای تقویت جبهه ملی برای مقابله با
چالشهای جدی مربوط به تالش برای انحالل مس��اله
فلسطین و الحاق سرزمینهای فلسطین به اسرائیل عالوه
بر تب عادیسازی که برخی کشورهای منطقه را مبتال
کرده است ،پرداختند ۲ .هیات بر لزوم ادامه اقدامات برای
بازگرداندن وحدت ملی فلسطین به منظور دستیابی به
یک استراتژی ملی واحد برای مبارزه بر اساس مقاومت
همهجانبه تأکید کردند و مقاومت را گزینه ملی برشمردند
که دس��تیابی به اهداف و منافع عالی ملت فلسطین را
تضمی��ن میکند .هیاتهای حماس و جهاد اس�لامی
تحوالت منطقه و جهان و بازتاب آن بر واقعیت فلسطین
و آینده اوضاع سیاسی و میدانی فلسطین و الزامات مرحله
آتی و راههای تعامل با آن را بررسی کردند .برگزاری این
نشست به فاصله  2هفته پس از برگزاری مانور نظامی
مشترک  12ش��اخه نظامی از گروههای مقاومت که با
عنوان مانور «تکیهگاه محکم» ش��ناخته شد ،حاکی از
عزم راس��خ گروههای مقاومت ب��رای مقابله با هرگونه
عادیسازی و تجاوزگری صهیونیستها است .در همین
حال جنبش «جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین»
هم از تش��کیالت خودگردان خواس��ت ب��رای مقابله با
«گسترش استعمار شهرکس��ازی و الحاق تدریجی»
صهیونیس��تی ،راهبرد ملی تدوین کند .این جنبش با
انتشار بیانیهای تأکید کرد گسترش شهرکسازی ،تالشی
از سوی دولت بنیامین نتانیاهو برای تحمیل واقعیتهای
میدانی و قرار دادن جامعه بینالملل در برابر عمل انجام
ش��ده اس��ت .خبرگزاری«صفا» ضمن نقل این بیانیه
گزارش داد اینکه جامعه بینالملل به تنهایی مس��ؤول
مقابله با شهرکسازی تلقی شود ،بدین معنا نیست که
تشکیالت خودگردان و نهادهای امنیتی فلسطین از زیر
بار مسؤولیت خود شانه خالیکنند .این جنبش تصریح
کرد تش��کیالت خودگردان به جای هماهنگی امنیتی
با رژیم صهیونیس��تی ،موظف است از منافع شهروندان
فلسطینی و اراضی آنان حمایت کند .جبهه دموکراتیک
در عین حال خاطرنشان کرد تمام این مسائل مستلزم
تدوی��ن یک راهبرد ملی فراگیر اس��ت که روی کمیته
چهارجانب��ه ،ائتالف جعلی بینالمللی و مذاکره با رژیم
صهیونیستی حسابی باز نشود.

دور دنیا

راهاندازی سردخانههای موقت
در انگلیس

با افزایش چشمگیر تلفات مبتالیان به ویروس کرونا،
مقامهای انگلیسی مجبور شدهاند سردخانههای موقت
در برخی مناطق این کشور راهاندازی کنند .به گزارش
رویترز ،در حالی که ظرفیت بیمارس��تانهای انگلیس
برای نگهداری اجساد فوتیهای ناشی از ابتال به ویروس
کرونا پر شده است ،مقامهای این کشور اقدام به راهاندازی
سردخانههای موقت در برخی مناطق کردهاند .بر اساس
این گزارش ،بریتانیا طی هفتههای اخیر با رشد فزاینده
تعداد مبتالیان و فوتیهای ناشی از شیوع گونه جدید
ویروس کرونا روبهرو شده است .گونه جدید ویروس کرونا
بویژه در لندن و جنوب ش��رق انگلیس به سرعت رو به
گسترش است .در منطقهای واقع در جنوب لندن ظرفیت
سردخانه بزرگترین بیمارستان که  600جایگاه بوده پر
شده و مقامهای محلی مجبور به راهاندازی یک سردخانه
موقت ش��دهاند .در سردخانه موقت منطقه هددلی نیز
بیش از  170جس��د نگهداری میشود .بریتانیا تاکنون
م��رگ بیش از  80هزار نفر بر اثر ابتال به ویروس کرونا
را تایید کرده اس��ت ،این پنجمین آمار باال در جهان به
شمار میرود.

نگرانی اتحادیه اروپایی از تصمیم
دولت ترامپ علیه انصاراهلل یمن

اتحادیه اروپایی طی بیانیهای نگرانی خود را از تصمیم
دولت آمریکا برای تروریستی اعالم کردن جنبش انصاراهلل
یمن ابراز داشت .سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپایی
در بیانیهای اعالم کرد :تصمیم دولت آمریکا در روزهای
پایانی خود برای تروریستی اعالم کردن جنبش انصاراهلل
با مخالفت گس��ترده جهانی مواجه ش��ده است .این کار
تعامل دیپلماتیک ضروری با انصاراهلل و همکاری با جامعه
بینالمللی در موضوعات سیاسی و بشردوستانه را پیچیده
میکند .س��خنگوی این س��رویس هم گفت :این اقدام
واش��نگتن تالشهای تحت رهبری س��ازمان ملل برای
دس��تیابی به راهحل جامع درباره درگیریهای یمن را با
مشکل بیشتری مواجه خواهد کرد .اتحادیه اروپایی بویژه
نگرانی خود را درباره تاثیر این تصمیم بر اوضاع انس��انی
در یمن ابراز داشته ،بویژه که این کشور در حال حاضر با
خطر قحطی گسترده مواجه است.

