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تظاهرات بی سابقه مخالفان 
نتانیاهو در ۱۲۰۰ نقطه اسرائیل

رسانه های رژیم صهیونیســتی از تظاهرات 
شنبه شــب علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 
این رژیم در بیش از ۱۲۰۰ نقطه اراضی اشغالی و 
درگیری بین پلیس و تظاهرکنندگان در تل آویو 
خبر دادند. به گزارش المیادین، رسانه های عبری 
زبان گزارش دادند که برای دومین هفته متوالی 
، اراضی اشغالی فلسطین شاهد اعتراضات ده ها 
هزار نفری علیه سیاســت بنیامین نتانیاهو در 

بیش از ۱۲۰۰ نقطه بود. 
این رسانه ها تظاهرات شب گذشته در اراضی 
اشــغالی را بی ســابقه توصیف کردند. رسانه ها 
همچنین گزارش دادند پس از یورش معترضان 
به یک ایست بازرسی نیروهای پلیس، درگیری 
بین پلیس و تظاهرکننــدگان به وجود آمد. وب 
سایت۲4 نیوز وشــت که جنبش »پرچم های 
سیاه اسرائیل« همچنان ادامه دارد؛ اعتراضاتی 
که خواستار استعفای نتانیاهو است و شنبه شب 
به تجمع هزاران اسرائیلی در صدها نقطه انجامید. 
این وب سایت، اعالم کرد در تل آویو دو اعتراض 
برگزار شد، اولی در میدان رابین و تظاهرات دوم 

در میدان تئاتر حبیما.  
همچنین از جمله شهرهایی که تظاهرات در 
آنها برگزار شد: قدس اشغالی، حیفا و سایر شهرها، 
پل ها و تقاطع ها بود. تظاهرکنندگان پرچم های 
رژیم صهیونیستی و پرچم های سیاه و بنرهایی 
را حمل میکردند که شــامل نوشــته هایی در 
محکومیت نتانیاهو بود. این همزمان با تعطیالت 
یهودیان موسوم به »شــادی تورات« و تعطیلی 
اعمال شده برای مبارزه با شیوع کرونا است که 
طبق آن صهیونیست ها نباید از منازلشان بیش 

از هزار متر دور شوند. 
جنبش »پرچمهای ســیاه« که از سازمان 
دهندگان این اعتراضات است برخی نیروهایش 
را در نزدیکی تظاهرات شــمال تل آویو مستقر 
و اعالم کرد پلیس رژیم صهیونیســتی با برخی 
از خشــونت ها علیه تظاهرکنندگان از ســوی 
طرفداران نتانیاهو برخــورد نمی کند. به گفته 
رسانه های اسرائیلی، پلیس مانع رسیدن گروهی 
متشکل از ۱۳۰ دوچرخه سوار ، که برخی از آنها 
پرچم داشتند، به منزل شخصی نتانیاهو، در شهر 
قیصریه شــد. تظاهرکنندگان تأکید کردند که 
محدودیت های اعمال شــده کرونایی را حفظ 
می کنند اما پلیس مدعی شده دوچرخه سواران 
قواینن و محدودیت های اعمالی برای مقابله با 
شیوع کرونا را رعایت نکرده و جریمه نقدی شدند. 

هفته گذشته ، پلیس رژیم صهیونیستی ۱۳ 
تن را به ظن تالش برای سرقت از ایست بازرسی 
پلیس که در نزدیکی محل اقامت رسمی نتانیاهو 
در قدس اشغالی ایجاد شده دستگیر کرد. رادیو 
رژیم صهیونیستی گزارش داد که تظاهرکنندگان 
قبالً اعالم کرده بودند که ایست بازرسی پلیس آنها 
را در معرض خطر قرار می دهد. نتانیاهو تظاهرات 
را تالش برای زیر پا گذاشتن دموکراسی می داند 
و رسانه های صهیونیستی را به تحریک علیه خود 

متهم می کند.  
به موازات این وضعیت، دان مریدور، از رهبران 
حزب لیکود که پیش از این ریاست وزارت خارجه، 
وزارت دارایی، وزارت اطالعــات و وزارت انرژی 
دولت رژیم صهیونیستی را بر عهده داشته است 
در گفت وگوی تلویزیونی از رفتار شوکه کننده 
بنیامین نتانیاهو انتقاد کــرد و گفت که او هیچ 
معیار اخالقی ندارد و سیاست هایش نشانه  هرج و 
مرج و آشوب است. وی در اینباره اظهار کرده که 
اسرائیلی ها حق دارند علیه نخست وزیر تظاهرات 
کنند و این تظاهرات به هیچ وجه لغو نخواهد شد؛ 
چراکه دولت اسرائیل کارهای وحشتناکی را انجام 
می دهد و چنین شخصی نمی تواند نخست وزیر 
باشد. مریدور با اشــاره به وضعیت فعلی حاکم 
بر اراضی اشغالی تصریح کرد که هیچ اسرائیلی 
معتقد نیست که نتانیاهو به توافق دولت ائتالفی 
و نخست وزیری تناوبی به همراه شریکش بنی 
گانتس پایبند خواهد بــود؛ چراکه ما در جنگل 
زندگی می کنیم. این سیاستمدار اسرائیلی در 
بخش دیگری از اظهاراتش از عادی سازی روابط با 
عرب ها انتقاد کرد و گفت که این توافقنامه ها مهم 
هستند اما هر فردی که گمان می کند با تقویت 
روابط با عرب های حوزه خلیج فارس و یا شمال 
آفریقا ما موفق به حل وفصل مســئله فلسطین 

می شویم، سخت دچار اشتباه است. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 روز شــنبه رژه بــزرگ نظامی به 
مناســبت هفتاد و پنجمین سالگرد 
تاسیس حزب کمونیست کره شمالی 
برگزار شــد؛ اما این مراســم همانند 
سال های گذشــته نبود و با حواشی 
مختلفی همراه شــد. زمانی که این 
رژه برگزار شد، بسیاری از تحلیلگران 
نظامــی و امنیتــی تــا ســاعت ها 
نمی توانستند اثبات کنند که این رژه 
برگزار شده است؛ چراکه هیچ تصویر 
ماهــواره ای و تلویزیونی از آن پخش 
نشــده بود. یکی از دالیلی که این رژه 
را نسبت به سال های گذشته متمایز 

کرده بود، ساعت برگزاری آن بود. 
بر اساس آمار و اسناد موجود، این 
مراسم بین ســاعت ۲:۳۰ تا 4 صبح 
برگزار شده است و در آن هنگام تمام 
آســماِن پیونگ یانگ یکپارچه سیاه 
و تاریک بوده اســت. بر این اســاس 
احتمال می رود حزب حاکم ســعی 
داشته با برگزاری این رژه در سحرگاه 
شنبه بتواند از تاریکی شب به نفع خود 
استفاده کند و کشورهایی که به  دنبال 
تصویربرداری و عکاسی هوایی از این 
کشــور بوده اند را به زحمت بیندازد. 

از ســوی دیگر هم به نظر می آید که 
رهبر کره شمالی با برگزاری این رژه 
در سحرگاِه شــنبه به دنبال آن بوده 
تا بتواند مدلی از »بیدارباِش ملی« را 
به افکار عمومــی خود و جهان تزریق 
و تحمیــل کند. یکــی از جالب ترین 
اتفاق هایی که قبــل  از برگزاری این 
رژه رخ داد، دســتورهایی بــود که از 
سوی وزارت خارجه کره شمالی صادر 
شد. در خصوص این مساله، سفارت 
روسیه در پیونگ یانگ اعالم کرد که 
کــه در بحبوحه تدابیر ضــد پاندمی 
برای مقابله بــا کرونا، کره شــمالی 
از مقام هــای خارجــی در پایتخت 
خواسته است تا در مسیرهای نزدیک 
به محل برگزاری مراســم رژه حضور 

پیدا نکنند. 
از ســوی دیگــر وزارت خارجــه 
کره شــمالی هــم از مقام هــای 
زمان های  نه ها و ســا رتخا ســفا
بین المللی خواست در اطراف پایتخت 
با خودرو، دوچرخه و دیگر وســایل 
حمل و نقــل حاضر نشــوند و از این 
رژه تصویربرداری نکنند و ســفارت 
روســیه هم گفته اســت که وزارت 
خارجه کره شــمالی ایــن اطالعیه 
را پنجشــنبه به دست ســفارت ها 
و ســازمان های بین المللی مســتقر 
در پیونگ یانگ رســانده اســت. اما 

فارغ از تمام این مســائل رژه امساِل 
کره شمالی دارای ابعاد بسیار مهمی 
است که با گذشت دو روز از برگزاری 
آن همچنان اخبار آن در صدِر مسائل و 
تحوالت بین المللی قرار دارد. مخالفان 
کره شمالی معتقدند این رژه در حالی 
برگزار شــده که اقتصاد کره شمالی 
تحت فشــار شدید ســال ها تحریم 
ســازمان ملل و آمریکا قــرار دارد و 
این تحریم ها، برنامه های تسلیحاتی 
این کشــور را هدف قرار داده اســت. 
آنهــا در حســاب های توئیتری خود 
نوشــته اند که کره شــمالی اخیرا در 
نتیجه وزش طوفانی شدید خسارات 
زیادی دیده و این کشور همچنین به 
دلیل وضعیت بد برداشت محصول، 
شاهد افزایش قحطی است؛ مضاف بر  
اینکه مخالفان کیم جونگ اون سوال 
بزرگتری را طرح کرده اند: چرا تاکنون 
یک مــورد از ابتال به کرونا توســط 
رسانه های کره شمالی گزارش نشده 
است؟! این سوالی است که بسیاری از 
کارشناسان را نگران وضعیت بشری 
در کره شــمالی کرده است ولی تمام 
این مسائل زیر ســایه موشک بازِی 
»اون«، بــه اولویت های دوم، ســوم 
و حتی چهــارِم کشــورهایی مانند 
کره جنوبی، آمریکا و ژاپن تبدیل شده 
اســت. در همین رژه اخیر فشارهای 

اقتصادی به حدی بر این کشور تاثیر 
گذاشــته که رهبر جوان کره شمالی 
با لحنی آرام و پس از ســان دیدن از 
میداِن رژه و دســتاوردهای نظامی 
کشورش از مردم کره شمالی به خاطر 
مشکالت اقتصادی عذرخواهی کرد! 
او تحریم هــای بین المللی، طوفان ها 
و شــیوع کرونا را عاملی دانســت که 
اجــازه نــداد وعده های پیشــرفت 
اقتصادی محقق شود و صریحا گفت: 
»شــرمنده ام که هرگز نتوانسته ام به 
درســتی اعتماد عظیم شما را تالفی 
کنم؛ چراکه تالش و ازخودگذشتگی 
من برای بیرون آوردن مردم از وضعیت 
معیشِت دشــوار، کافی نبود«. گرچه 
این مدل سخن گفتن از سوی »اون« 

که به اقتدارگرایــی و توتالیتر بودن 
معروف است، دردی را از مردمش دوا 
نمی کند، اما نکته مهمتر این است که 
او سخنانش را در حالی بیان کرده که 
چندی دقیقه قبل یــک اتفاق نادر را 

رقم زده است. 
 موشکی که با 22 چرخ

 حمل می شود!  
اوِج رژه مذکور که به نظر می رسد 
کیم جونــگ اون از برگــزاری آن از 
حیث ایدئولوژیک لذت برده، زمانی 
بود که بزرگترین موشک قاره پیمای 
کره شــمالی از مقابل جایگاهی که او 
و اعضای بلندپایه حزب کمونیســت 
در آن حضور داشــتند، عبــور کرد. 
بر اســاس تصاویــر و ویدئوهایی که 
در رسانه ها و شــبکه های اجتماعی 
پخش شده اســت، موشک بالستیک 
قاره پیمای جدید این کشور روی یک 
حمل کنندة خودکششی با ۲۲ چرخ 
)۱۱ محور( به نمایــش درآمد که در 
نوع خود بی نظیر و البته حیرت انگیز 
به شــمار می رود. همچنین در میان 
موشک های بالستیکی که کره شمالی 
برای اولین بار در دو ســال گذشــته 
به نمایش گذاشــت، یک موشــک 
هواســونگ-۱۵ کــه دوربردترین 
موشــک آزمایش شــده این کشور 
اســت به همراه یک نمونه جدید که 
به نظر می رســد موشــک بالستیک 
قابل پرتاب از زیردریایی باشد، وجود 
داشت. نکته بسیار مهم و حائز اهمیت 
این است که نمایش موشکی مذکور 
اولین مورد از زمان دیدار »کیم جونگ 
اون« رهبر کره شــمالی با شــماری 
از رهبران جهانــی از جمله »دونالد 
ترامــپ« رئیس جمهــوری آمریکا 
در ســال ۲۰۱۸ بود؛ دیدارهایی که 
باعث توقف آزمایش های هســته ای 
و موشــکی پیونگ یانگ شد و امید به 
توافقی برای عاری ســازی هسته ای 
شــبه جزیره کره را تقویت بخشید؛ 
اما این اقدامــات و رونمایــی از این 
موشک ها همه چیز را پس از دو سال از 
بین برد. کیم در سخنرانی خود در آغاز 
مراسم اعالم کرد که »ما برای تقویت 
دفاع از خود و مقابله با همه تالش های 
خطرنــاک و اقدامــات تهدیدآمیز 
نیروهای متخاصم از جمله تهدیدهای 
هســته اِی رو به رشــد آنها، در کنار 

اجرای برنامه های کنترلی و مدیریت، 
نیــروی بازدارندگی مــان را تقویت 
می کنیم«. بســیاری از تحلیلگران 
سخنان اون را نوعی تهدید و  مخابره 
پیاِم هشدار به ترامپ و ایاالت متحده 
قلمــداد کرده اند؛ چراکــه مقامات 
ارشــد دولت آمریکا، نمایش موشک 
بالستیک قاره پیمای قباًل دیده نشده 
از سوی کره شــمالی را نااُمیدکننده 
خواندند و معتقدند کــه پونگ یانگ 
علیرغم آنچه کاخ سفید می گوید، هیچ 
تمایلی به پایبندی در حوزه موشکی 
و هسته ای ندارد و به دنبال هدف قرار 
دادن منافع آمریکا اســت. انتقادها از 
ترامپ و تیم او به حدی پس از انتشار 
این موشک باال گرفته که تحلیلگران 
امنیتــی می گویند، موشــک جدید 
کره شمالی پیام و تهدید قطعی برای 
رئیس جمهــوری بعــدی آمریکا به 

حساب می آید. 
در همین راستا خبرگزاری یونهاپ 
گزارش داد کــه، جو بایــدن، نامزد 
دموکرات ها در صــورت پیروزی در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 
ماه نوامبر، آماده دیدار با کیم جونگ 
اون، رهبر کره شمالی است. این بدان 
معناست که همه چیز دست به دست 
هم داده تا کارنامــه ترامپ در حوزه 
سیاســت خارجی را که تنها ۳ هفته 
مانده به انتخابات ریاست جمهوری، 
به یــک چالش ضــد انتخاباتی برای 
وی تبدیل کند تا درنهایت سبد آرای 
او خالی شــود. به هر حال این همان 
هشداری اســت که »اون« پس از دو 
سال، حاال با دستور چین، به واشنگتن 

مخابره کرده است.

شوک جهانی از رونمایی بزرگترین موشک قاره پیمای »اون« در کره شمالی

اخطار به واشنگتن در چهار صبح به وقت محلی! 
رونمایی از موشک 

قاره پیمای کره شمالی بدان 
معناست که همه چیز دست 
به دست هم داده تا کارنامه 

ترامپ در حوزه سیاست 
خارجی را درحالی که تنها 
3 هفته مانده به انتخابات 
ریاست جمهوری، به یک 

چالش ضد انتخاباتی برای 
وی تبدیل کند تا درنهایت 

سبد آرای او خالی شود

رژه امسال سالگرد تاسیس 
حزب کمونیست در ساعت 

چهار صبح برگزار شد و به 
نظر می آید که رهبر کره 

شمالی با برگزاری این رژه در 
سحرگاِه شنبه به دنبال آن 

بوده تا مدلی از »بیدارباش« 
را به افکار عمومی کشورش 

و جهان تزریق و تحمیل 
کند

مردم تاجیکستان روز گذشته )یکشنبه( برای انتخاب رییس جمهور کشور از میان پنج کاندیدا از جمله رئیس جمهور فعلی به 
پای صندوق های رای رفتند. به گزارش شینهوا، به گفته کمیسیون انتخابات و همه پرسی تاجیکستان، ۶۸ حوزه رای گیری در این 
کشور به همراه ۳۳۷۵ حوزه اخذ آرا و ۳۹ حوزه رای گیری در خارج از تاجیکستان مامور کسب آرای مردمی هستند. در مجموع 4.۹ 
میلیون تن برای این رای گیری ثبت نام کرده اند. حوزه های رای گیری در تاجیکستان از شش صبح تا ۲۰ به وقت محلی باز بودند. به 
دلیل پاندمی کرونا، تمامی معیارها و استانداردهای بهداشتی و درمانی مدنظر هستند و رای 
دهندگان باید ماسک داشته باشند و دمای بدن آنها اندازه گیری می شود و باید فاصله گذاری 
اجتماعی را در حوزه های رای گیری رعایت کنند. در کنار امامعلی رحمانف، رئیس جمهوری 
کنونی تاجیکستان،  میروج عبداللف از حزب کمونیست تاجیکستان، رستم التیسانا از حزب 

آگراریان، دیگر کاندیداها هستند.

روزنامه »الصباح« عراق از دیدار قریب الوقوع وزرای خارجه عراق، مصر و اردن در قاهره با هدف بررسی توافقات حاصله 
بین این سه کشور خبر داد. به نوشته روزنامه عراقی »الصباح«، روز سه شنبه مصادف با ۲۲ مهر ماه، فؤاد حسین، وزیر خارجه 
عراق، سامح شکری، وزیر خارجه مصر و ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن به منظور بررسی توافقات امضا شده میان رهبران 
این سه کشور در ماه اوت، نشستی را در قاهره برگزار خواهند کرد. طبق نوشته این روزنامه، هیأت عراقی در جریان سفر به 
قاهره همچنین با مسئوالن دولتی مصر به منظور هماهنگی برای برگزاری نشست 
کمیته مشترک عراقی - مصری با ریاست نخســت وزیران دو کشور در بغداد دیدار 
خواهد کرد. این هیأت همچنین با احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب دیدار و در 
خصوص آخرین تحوالت جهان عرب رایزنی خواهد کرد. ریِز محور دیدارها همچنان 

مشخص نیست اما مسائل اقتصادی در اولویت است.

نشست وزرای خارجه عراق، مصر و اردن در قاهرهبرگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان

فرستاده ارشــد صلح دولت افغانستان در واکنش 
به ادعای دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا در روز 
پنجشنبه مبنی بر خروج همه ســربازان آمریکایی از 
افغانستان تا پایان ســال جاری میالدی گفت، حتی با 
وجود اینکه جزئیات چنین اعالمی را نمی داند خروج 
زودهنگام این نیروها می تواند تبعات داشــته باشد. 
عبداهلل عبداهلل، فرستاده ارشد صلح دولت افغانستان در 
مصاحبه ای با خبرگزاری آسوشیتدپرس در پایتخت 
هند اظهار کرد: ما به واقعیات میدانی بی توجه نیستیم 
اما این منجر به غلبه یــک طرف بر طرف دیگر نخواهد 
شد. افزایش خشــونت در منطقه در حل و فصل صلح 
آمیز درگیری اخالل ایجاد می کنــد. عبداهلل عبداهلل 
تصدیق کرد، انتظار می رود طالبان نفوذ قابل توجهی 
در شکل دهی به آینده دولت افغانستان داشته باشد اما 
این به نفع کشور وی است که این دولت روابط با منطقه 

و جاهای دیگر برقــرار و آن را تقویت کند. او همچنین 
خواستار »آتش بس انسان دوستانه« شد تا افغانستان 
و شــرکای بین المللــی آن بتوانند به برخی مســائل 
کلیدی این کشور همچون فساد شایع و کمبود بودجه 
نظامی آموزشی که به گفته ناظران مدتها این کشور را 
 گرفتار بحران های متعدد اجتماعی و معیشتی کرده،

رسیدگی کنند.

تد کروز، ســناتور جمهوری خواه آمریکا از یک حمام 
خون انتخاباتی می ترســد. تام تیلیس، ســناتور ارشد 
جمهوری خواه درباره اوضاع و شرایط ریاست جمهوری 
جو بایدن صحبت می کند و میــچ مک کانل، رهبر وفادار 
اکثریت جمهوری خواه ســنا درخصوص نحوه مدیریت 
دونالــد ترامپ در زمینــه پروتکل های کرونــا، حتی به 
کاخ ســفید نزدیک هم نمی شــود. روزنامه گاردین در 
گزارشــی می نویســد به طور جداگانه می توان آنها را به 
عنوان اظهارات بی مقدمه از ســوی متحــدان ترامپ در 
نظر گرفت که تــالش می کنند تنها چنــد روز مانده به 
انتخاباتی که احتمال شکست او در آن وجود دارد، برایش 
رای جمع کنند. اما در مجموع همراه با اظهارات چندین 
جمهوری خواه دیگر که به نظر می رسد از ترامپ، دولتش و 
سیاست هایش فاصله گرفته اند، این مساله بیانگر افزایش 
نگرانی ها در بین مقامات ارشد حزب جمهوری خواه است؛ 

دال بر اینکه سوم نوامبر می تواند پیروزی بزرگی برای جو 
بایدن رقم بخورد. تد کروز، سناتور جمهوری خواه از ایالت 
تگزاس و منتقد ترامپ روز جمعــه در مصاحبه ای گفته 
بود که فکر می کنم این انتخابات می تواند یک انتخابات 
وحشتناک باشد و ممکن است کاخ سفید و هر دو مجلس 
نمایندگان و سنا را از دســت بدهیم و این می تواند حمام 

خونی در سطح و اندازه واترگیت به راه بیندازد.

عبداهلل: طالبان نفوذ  زیادی در دولت آینده خواهد داشت!نگرانی جمهوری خواهان از شکست ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰

خبرخبر


