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یمن: »کم��ال الجندوب��ی« رئیس تیم کارشناس��ان 
س��ازمان ملل در امور یمن اعالم کرد که عربس��تان و 
ام��ارات و مصر مانع ورود این تیم به یمن می ش��وند. 
وی تصریح کرد که پس از انتشار گزارش نخست تیم 
مذک��ور درباره یم��ن در آگوس��ت ۲۰۱۸، دولت های 
س��عودی، امارات و مصر مانع از وورد تیم کارشناسان 

به یمن می شوند.

مصر: وزیر خارجه مصر با اش��اره به اینکه سوریه یک 
کشور مهم عربی اس��ت، از رایزنی با کشورهای عربی 
درباره زمان مناسب جهت بازگشت دمشق به اتحادیه 
عرب خبر داد. »سامح شکری« وزیر خارجه مصر پس 
از برگزاری نشست وزرای خارجه عرب در مقر اتحادیه 
عرب، گفت که موضوع بازگشت سوریه به این اتحادیه 

به طور گسترده مورد بررسی قرار نگرفت.

کره شمالی: رهبر کره شمالی بر روند آزمایش پرتابگر 
بسیار بزرگ چندگانه موشک نظارت داشت. خبرگزاری 
مرکزی کره شمالی خبر داد که »کیم جونگ اون« رهبر 
کره شمالی روز سه شنبه بر روند آزمایش پرتابگر بسیار 

بزرگ چند گانه موشک نظارت داشته است.

لبنان: میش��ل عون : اس��رائیل ب��ه حاکمیت لبنان و 
تمامیت ارضی آن از هوا و زمین و دریا تجاوز و شرایط 
را در منطق��ه بحرانی می کند میش��ل عون بار دیگر 
تأکید کرد: لبنان به قطعنامه ش��ماره ۱7۰۱ ش��ورای 
امنی��ت پایبند اس��ت. وی در دیدار با دیوید ش��ینگر 
مع��اون وزیر خارج��ه آمریکا در زمینه خ��اور نزدیک 
افزود: رژیم اش��غالگر اس��رائیل ب��ه حاکمیت لبنان و 
تمامیت ارضی آن از هوا و زمین و دریا تجاوز می کند 

و شرایط را در منطقه بحرانی می کند.

ازبکس�تان : نیروهای ویژه هند دوره های آموزش��ی 
ب��رای نیروهای نظامی ازبکس��تان با موضوع چگونگی 
از بین بردن گروه های تروریس��تی در ش��هر و مناطق 
کوهستانی برگزار کردند. عالوه بر این، اقداماتی جهت 
انجام عملیات ویژه  بدون از دست دادن جان نظامیان 
صورت گرفت. این دومین دوره نظامی در ازبکستان با 

مشارکت نظامیان هند در یک ماه اخیر است.

ونزوئ�ا: رئیس جمهور ونزوئال ضم��ن تأکید بر اینکه 
برای محافظت از ش��هروندان این کشور کاماًل آمادگی 
دارند، گفت که رزمایش نظامی در مرز کلمبیا با هدف 
محافظت از قلمرو ونزوئال و نه تهدید کشورهای دیگر 
در حال انجام است.  »نیکالس مادورو« رئیس جمهور 
ونزوئال تأکید کرد که رزمایش های گسترده کشورش 
در نزدیکی مرز کلمبیا تنها با هدف محافظت از قلمرو 
ونزوئال برگزار می شود و به هیچ عنوان تهدیدی برای 

هیچ کس نیست.

ذرهبین

 ۵۰ کشور خواستار پایان حبس 
مردم کشمیر 

نمایندگان 5۰ کش��ور جهان ضمن شرکت در جلسه 
کمیته حقوق بش��ر س��ازمان ملل خواستار لغو فوری 
حکومت نظامی و حبس خانگی مردم کش��میر توسط 
نظامیان هندی ش��دند. در بیانیه پایانی این کنفرانس 
آمده اس��ت: هند نبای��د ح��ق آزادی و زندگی مردم 
کش��میر را از آنها بگی��رد و حقوق اولیه انس��ان ها را 
تضیی��ع کند.لغو ف��وری حکومت نظامی در کش��میر 
اش��غالی و پایان پذیرفتن حبس خانگی مردم توسط 
نظامیان هندی دومین درخواس��ت نمایندگان کمیته 
حق��وق بش��ر س��ازمان مل��ل اس��ت.همچنین آزادی 
زندانی های سیاس��ی و باز شدن مسیرهای مواصالتی 
به کش��میر یکی دیگر از درخواس��ت های اعضای این 
کمیته اس��ت. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در یکی 
دیگر از بندهای بیانیه خود تأکید کرده است: نظامیان 
هندی نباید از تفنگ های س��اچمه ای علیه معترضین 
استفاده کنند و باعث نابینا شدن مردم شوند. آخرین 
بند از درخواست های فوری کمیته حقوق بشر سازمان 
ملل از دولت هند این است که یک همه پرسی آزادانه 
در کش��میر برگزار شده و آینده منطقه به دست مردم 
تعیین ش��ود. گفتنی اس��ت از حبس اجباری خانگی 
مردم کش��میر توسط نظامیان هندی بیش از 3۸ روز 
می گذرد و مردم منطقه در بحرانی ترین شرایط ممکن 
قرار دارند. این در حالی اس��ت ک��ه »هارش واردهان 
ش��رینگل« برخی رس��انه های آمریکایی را به اش��اعه 
اطالع��ات غلط درباره هند و مس��ئله کش��میر متهم 
کرد. س��فیر هند در یک فایل صوتی گفت: »طی چند 
هفته گذشته، گمانه زنی های زیادی را شاهد بودیم که 
برخی نیمه اشتباه، غیرقابل اعتماد و یا اطالعات کامال 
غلط بودند که در رس��انه ها به ویژه در مرحله اول در 
آمریکا منتشر شده است«. شرینگل در ادامه این پیام 
صوتی خود گفت »اقدامات احتیاطی و پیش��گیرانه ای 
از سوی دولت محلی نیز انجام شده است تا از وضعیت 

قانون و نظم در منطقه اطمینان حاصل شود«.

نیمچهگزارش

پیام تسلیت امیر قطر 
امی��ر قطر با ارس��ال پیام های جداگانه ب��ه رئیس جمهور و نخس��ت وزیر عراق، 
شهادت ش��ماری از عزاداران حس��ینی )ع( را در مراس��م عزاداری عاشوراء در 

کربال تسلیت گفت.
 »تمی��م ب��ن حمد آل ثانی« امیر قط��ر پیام های جداگانه ای ب��ه »برهم صالح« 
رئیس جمه��ور و »عادل عبدالمهدی« نخس��ت وزیر عراق ارس��ال ک��رد و طی آن 
ش��هادت شماری از عزاداران حسینی )ع( در مراسم عاشورا در کربال را تسلیت گفت. 
به نوشته روزنامه قطری»العرب«، در همین حال امیر قطر برای زخمی های حادثه مراسم 
عاش��وراء در کربال، ش��فای عاجل از خداوند مسئلت کرد. بر اساس گزارش ها بیش از 3۰ 
نفر از عزاداران امام حس��ین )ع(، روز گذش��ته در شهر کربالی معلی و در حین برگزاری 
مراسم عزاداری به شهادت رسیدند. الزم به ذکر است طی سالهای اخیر با تشدید بحران 
در روابط قطر و عربستان، دوحه روابط رو به گسترشی را با عراق در پیش گرفته است. 

آمریکا دیگر به فکر دفاع از اروپا نیست
»آنگال مرکل«، صدراعظم آلمان با انتقاد از دولت ترامپ اظهار داشت که آمریکا 

دیگر به مانند گذشته حاضر به توجه به نیازهای دفاعی اتحادیه اروپا نیست. 
وی گفت اروپا پیوندهای مشترکی با آمریکا به عنوان یک ابر قدرت در حوزه های 
سیاس��ی و اقتصادی دارد و با وجود برخی اختالف نظرها، اما دارای ارزش های 
مش��ترک اس��ت. به نظر می رس��د که آمریکا دیگر به صورت خ��ودکار در تالش 
برای دفاع از اروپا به مانند دوران گذش��ته و در دوزه جنگ س��رد نیست. صدراعظم 
آلم��ان همچنی��ن با انتقاد از جنگ تجاری میان چین و آمریکا، ادامه این ش��رایط را به 
ضرر اتحادیه اروپا و باعث آس��یب دیدن اروپا عنوان دانس��ت. مرکل همچنین با انتقاد 
از وضعی��ت نامعلوم برگزیت، به این موضوع اش��اره کرد که در صورت خروج انگلیس از 
اتحادی��ه اروپ��ا، ما بعد از این با وجود روابط نزدیک با لن��دن، اما با یک رقیب اقتصادی 

مواجه خواهیم بود

عذرخواهی نخست وزیر نیوزیلند 
نخس��ت وزیر نیوزیلند درخصوص نحوه رسیدگی به شکایاتی درخصوص تعرض 
جنس��ی یکی از اعضای حزب حاکم کارگر به یک دختر ۱9 س��اله عذرخواهی 

کرده و رئیس این حزب نیز استعفا کرد.
در پی رس��وایی اخالق��ی در دولت نیوزیلند، نخس��ت وزیر این کش��ور از مردم 
عذرخواهی کرد و رئیس حزب حاکم نیز از س��مت خود اس��تعفا داد.»جاس��یندا 
اردرن« نخست وزیر به خاطر به نحوه رسیدگی به گالیه های متعدد نسبت به ارتکاب 
تعرض جنس��ی توسط یکی از کارکنان حزبش، عذرخواهی کرد. اردرن گفت: »از طرف 
حزب کارگر به خاطر گالیه هایی که درخصوص نحوه برخورد با این مسئله صورت گرفت 

عذرخواهی می کنم«. 
وی افزود:  »مطرح کردن ادعای تعرض جنس��ی کاری بس��یار دش��وار است؛ موردی که 

به خاطر نحوه رسیدگی به این ادعاها بسیار ناراحت کننده است«.

علی تتماج 

عرصه داخلی آمریکا با خبری قابل توجه همراه ش��د آنجا که 
ترام��پ در توئیتر نوش��ت: » به جان بولت��ون اطالع دادم که 
دیگر در کاخ سفید به خدمات او نیاز نیست. من و همین طور 
برخ��ی از افراد دیگر در دولت با بعضی از پیش��نهادهای او به 
ش��دت مخالف بودیم، بنابراین از جان خواستم استعفایش را 
تقدی��م کند ک��ه او صبح امروز این کار را ک��رد. از جان بابت 
خدماتش بس��یار متش��کرم. هفته آینده مش��اور امنیت ملی 

جدیدی معرفی خواهم کرد.
این اقدام از س��وی ترامپ در حالی صورت گرفت که بررسی 
کارنام��ه بولتون نش��ان می ده��د در ترکیب کاخ س��فید وی 
نزدیک تری��ن فرد از نظر فک��ری به ترامپ بوده و همس��و با 
سیاس��ت های بحران سازش گام بر می داش��ت. بر این اساس 
پذیرش این موضوع که بولتون به صورت فردی اس��تعفا داده 
باش��د دور از ذهن می نماید. حال این س��وال مطرح است که 
چرا بولتون اس��تعفا داد؟ نگاه��ی بر وضعیت داخلی و جهانی 
آمریکا نشان می دهد که برکناری بولتون به طور قطع بدلیل 
شرایط بسیار بدی اس��ت که شکستهای پی درپی آمریکا در 
حوزه سیاس��ت خارجی برای ترامپ ایج��اد کرده و وضعیت 
رای آوردن وی در انتخاب��ات ۲۰۲۰ را متزلزل نموده اس��ت.

نظرس��نجیهای متعدد  داخ��ل امریکا بویژه نظرس��نجیهای 
فاکس نیوز نیز تایید کننده شرایط نامناسب ترامپ است.

به طور قطع ترامپ با قربانی کردن بولتون و احتماال در آینده 

پومپئ��و وزیر ام��ور خارجه به دنبال تبدی��ل کردن تهدیدات 
ناش��ی از شکستهای پی درپی در سیاست خارجی به فرصت 
اس��ت. ترامپ به دنبال گناهکار جل��وه دادن بولتون و پومپئو 

برای فرار از پذیرش مسیولیت شکستهاست. 
ترامپ در فضای تبلیغاتی س��عی دارد تا چنان وانمود س��ازد 
که سیاس��ت های تند آمریکا علیه ایران، کره ش��مالی، چین، 
روسیه و تحوالت خاورمیانه برگرفته از سیاست های بولتون و 
پومپئو بوده و وی با این رویکردها مخالفت داشته است. او با 
این رویکرد تبلیغاتی س��عی دارد دولتمردان سایر کشورها را 
دچار اشتباه محاسباتی نموده و آنها را به سمت آنچه مذاکره 

با آمریکا می نامد سوق دهد.
 در همین راستا بدون شک ترامپ تالش خواهد کرد به صورت 
غیر مس��تقیم از محل این اقدام از ای��ران هم امتیاز بگیرد و 
با ادعای کنار نهادن افراطیون تهران را با اش��تباه محاسباتی 
تغییر رفتار آمریکا به س��وی مذاکره با آمریکا س��وق دهد که 

نتیجه آن همان سیاست گذشته یعنی تحقیر سازی و تسلیم 
س��ازی تحت فشار حداکثری است. این بازی تبلیغاتی ترامپ 
با نام بولتون و احتم��اال پومپئو در حالی صورت می گیرد که 
حقیقت امر آن اس��ت که  مسئولیت همه شکستها و اقدامات 
ساختارش��کنانه ترام��پ در عرصه سیاس��ت خارجی متوجه 
ش��خص اوس��ت و بولتون و پومپئو صرفا مجریانی بوده اند که 

دستورات ترامپ را اجرا کرده اند.
 این س��اختار تحمیلی قدرت زمانی بیشتر نمود می یابد که 
کارنامه ریاس��ت جمهوری ترامپ ش��امل طیف گس��ترده ای 
از افرادی اس��ت که به خاطر کوچکتری��ن مخالفت با بولتون 
از س��مت خود برکنار ش��ده اند لذا با روحیات س��لطه گرایانه 
ترام��پ، کلمه اختیار رفتاری بولتون و پومپئو ادعایی واهی و 
غیر قابل پذیرش است و آنها تنها مجریان خواسته های ترامپ 
بوده اند و لذا هر شکس��تی صرفا با مسئولیت ترامپ است و او 

متهم اول شکست های آمریکاست.

یادداشت

آمریکایی ها س��الروز حمالت ۱۱ س��پتامبر را با 
یاد قربانیان این حادثه را در حالی برگزار کردند 
که افغانس��تان پ��س از ۱۸ س��ال از این حادثه 
همچنان در جن��گ میان طالب��ان و آمریکا در 
حال سوختن اس��ت و مردم قربانیان اصلی این 

نزاع جاه طلبانه هستند. 
۱۸ س��ال پی��ش در چنی��ن روزی حادثه ای به 
ن��ام حمله به برج های دوقلوی س��ازمان تجارت 
جهانی در آمریکا جهان��ی را به لرزه در آورد اما 
هیچ کس تصور نمی کرد که این حادثه مقدمه ای 
بر جنایات بیش��مار آمریکا بویژه در افغانستان و 
ع��راق و پس از آن در کل خاورمیانه باش��د که 

همچنان نیز در حال قربانی گرفتن است. 
حمالت یازده س��پتامبر ۱۸ س��اله ش��د، آمریکا 
به بهانه مبارزه با تروریس��م به افغانس��تان حمله 
ک��رد و اکن��ون ناامنی ه��ا، قاچاق م��واد مخدر، 
مهاجرت ها و تلفات انس��انی افزایش یافته اس��ت 

همچنی��ن گروه ه��ای مخال��ف دول��ت کابل نیز 
بدلیل ناکارآمدی آن، جسورتر از گذشته جوالن 
می دهند.با نگاهی به گذش��ته بخوبی پاس��خ این 
پرسش مشخص خواهد شد که بهانه ۱۱ سپتامبر 
به نفع چه کس��ی اس��ت؟ روزهای سخت اشغال 
شوروی س��ابق و ناامنی های پس از آن، پذیرش 
شعار حکومت اسالمی طالبان را برای مردم سهل 
کرد و امید نس��بی را برای افغانها به ارمغان آورد. 
امیدی که با گذشت هر روز تبدیل به ستوه شد و 
بار دیگر مردم افغانستان برای آمدن ناجی دیگری 
به انتظار نشستند.حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ 
بوقوع پیوست و متعاقب آن، آمریکا به افغانستان 
لش��کر کش��ی کرد. به باور آن روز م��ردم روزنه 

تازه ای برای این کشور گشوده شد.
واشنگتن پس از حمله به برج های تجارت جهانی 
در نیویورک از گروه طالبان خواست که بن الدن 
را به واش��نگتن تسلیم کند و پس از اینکه گروه 
طالبان با این خواسته آمریکا مخالفت کرد، جرج 
بوش رئیس جمهور وقت آمریکا، با ش��عار از بین 
بردن تروریسم بویژه گروه القاعده، برقراری نظام 
دموکراتی��ک، آوردن صلح و ثبات و از بین بردن 
کشت مواد مخدر و فساد اداری در افغانستان با 
تعدادی انبوه از نیروهای نظامی آمریکایی و پس 
از مدت اندکی نیروهای کش��ورهای عضو ناتو پا 
به افغانس��تان گذاش��ت.در ابتدای حمله هوایی 
نیروه��ای آمریکایی به افغانس��تان، غیرنظامیان 

زیادی جان خود را از دست دادند، براساس آمار 
پایگاه داده »مارک هرولد« بین 3۱۰۰ تا 36۰۰ 
غیرنظام��ی از 7 اکتب��ر س��ال ۲۰۰۱ تا 3 ژوئن 

۲۰۰3 میالدی کشته شدند.
کمک های کش��ورهای خارجی در ابتدا وضعیت 
اقتصادی افغانستان را با رونق نسبی مواجه کرد 
تا جایی که تصور می ش��د مردم افغانستان رو به 
خوشبختی در حال حرکت هستند و کشورشان 

نیز در مسیر صحیح خود قرار گرفته است.
اما پس از طوالنی ش��دن جنگ در افغانس��تان، 
اکن��ون کمک ه��ا کاه��ش یافته اند، ش��عارهای 
خارجی ه��ا رنگ باخته ان��د و تلفات غیرنظامیان 
افزایش زیادی یافته اس��ت، بیش از یک میلیون 
نفر خانه های خ��ود را ترک کرده اند و در داخل 
افغانستان به مناطق نسبتا امن تری پناه برده اند و 
یا در چادرها زندگی می کنند. کشت مواد مخدر 
افزای��ش یافته، حمالت ش��به نظامیان در تمام 

افغانستان گس��ترش یافته است، سرمایه گذاران 
تردید دارند. تقاضای پناهندگی در کش��ورهای 
دیگر سرس��ام آور رش��د کرده است و پس از ۱۸ 
س��ال به نظر می رسد س��راب خوشبختی مردم 
افغانس��تان خود را آش��کار می کند. حال مردم 
افغانس��تان باز هم به این نتیجه رس��یده اند که 
۱۱ سپتامبر و حمله آمریکا نیز به نفع آنها تمام 
نشده است. الزم به ذکر است دیروز آمریکایی ها 
س��الروز حمالت ۱۱ س��پتامبر را با یاد قربانیان 
این حادثه و درخواس��ت ب��رای "هرگز فراموش 
نش��دن" این حمالت و توجه بیشتر به تاثیرات 
آن بر قربانیان برگزار کردند. در همین حال پس 
از اقدام اخیر ترام��پ در لغو مذاکرات با طالبان 
و افزایش فش��ارها علیه این گروه ش��به نظامی 
در افغانس��تان نیروهای آمریکایی در حال آماده 
ش��دن ب��رای افزایش حمالت علی��ه فرماندهان 

طالبان در افغانستان هستند.

قربانی ترامپ 

هشدار گروه های مقاومت به ادعاهای ترامپ درباره کرانه باختری 

فلسطینبخشیازبازارانتخاباتیدشمننمیشود

جنایات جنگی آمریکا در سوریه 
س��ازمان ملل گفت حمالت س��ال جاری ائتالف تحت رهب��ری آمریکا علیه 

داعش در سوریه، با جرایم جنگی برابری می کند.
س��ازمان ملل در گزارش جدیدی اعالم کرد که حمالت س��ال جاری ائتالف 
بین المللی موس��وم به ضد داعش به رهبری آمریکا در سوریه به مثابه جرایم 

جنگی است. 
ای��ن نهاد بین الملل��ی ادامه داد که ائتالف تحت رهب��ری آمریکا در حمالت 
هوای��ی خود، احتیاط الزم را در پیش نگرفته اس��ت و احتماالً جرایم جنگی 
صورت گرفته اس��ت. پیش از این نیز، نهاد »ش��بکه حقوق بشر سوریه« طی 
گزارش��ی اعالم کرد که در طول عملیات ائتالف آمریکایی در رقه ۲3۲3 نفر 
از جمله 5۴3 کودک و 3۴6 زن کش��ته ش��دند. عملیاتی که از نوامبر ۲۰۱6 
تا سپتامبر ۲۰۱7 به طول انجامید. اوایل تیرماه نیز، ائتالف آمریکا به کشتن 
دس��ت کم ۱3۱9 غیرنظامی در حمالت جنگنده های این ائتالف به سوریه و 
عراق اعتراف و »کارگروه مشترک عملیات عزم راسخ« در گزارش ماهانه خود 
اع��الم کرد که در حمالت جنگنده های ائت��الف بین اوت ۲۰۱۴ تا پایان مه 

۲۰۱9 دست کم ۱3۱9 غیرنظامی کشته  شده اند. 

مخالفت دادگاه استیناف اسکاتلند با 
خواست جانسون 

س��ه قاضی عالی ترین دادگاه اس��تیناف اس��کاتلند، تصمیم دولت بریتانیا در 
تعطیل��ی پارلم��ان را غیرقانونی خواند اما اجرای این حک��م را تا هفته آینده 
به تعویق انداختند. دادگاه استیناف اسکاتلند، ضمن غیرقانونی خواندن اقدام 
»بوریس جانسون« در تعلیق پارلمان تأکید کرد که تعطیلی پارلمان بیش از 
بیش به بن بس��ت در نظام سیاسی بریتانیا در آستانه مهلت 3۱ اکتبر )9 آبان 
ماه( برگزیت دامن می زند. پایگاه اینترنتی »بلومبرگ« گزارش کرد، سه قاضی 
دادگاه تجدیدنظر اس��کاتلند، اجرای این حکم را تا زمان تصمیم گیری هفته 
آینده دیوان عالی انگلیس به تعویق انداختند.ش��بکه »سی ان ان« نیز در این 
خصوص گزارش کرد، سه قاضی عالی ترین دادگاه استیناف اسکاتلند حکم کرد 
که تصمیم دولت انگلیس برای تعطیلی پارلمان این کش��ور غیرقانونی است. 
»جوانا چری« نماینده حزب ملی اس��کاتلند که جزء آن دس��ته از نمایندگان 
پارلمان بریتانیا بود که پرونده غیرقانونی بودن تعلیق پارلمان این کشور را به 
دادگاه برده بود، در یک پیام توییتری نوشت: »هر سه قاضی عالی ترین دیوان 

استیناف اسکاتلند، تعلیق پارلمان را غیرقانونی اعالم کردند«. 

مانع تراشی بر سر امنیت ملی عراق 
عض��و کمیس��یون امنیت و دف��اع در پارلمان عراق اعالم ک��رد که آمریکا به 
دولت عراق اجازه نخواهد داد که به سمت خرید سامانه دفاعی »اس-۴۰۰« 

روسیه حرکت کند.
 کمیس��یون امنیت و دفاع در پارلمان عراق از فش��ارهای جدید ایاالت متحده 
آمریکا به این کشور خبر داد. »کریم علیوی« عضو این کمیسیون اعالم کرد که 
»دولت حق دارد، منابع تجهیز تسلیحاتی ارتش را متنوع کند، ولی فشارهای 
سفارت آمریکا برای این است که کشور در مسئله تجهیز تسلیحاتی، از لوای آن 
)آمریکا( خارج نشود«. علیوی به پایگاه خبری »المعلومه« گفت که واشنگتن 
به دولت عراق اجازه نخواهد داد که به سمت خرید سامانه دفاعی »اس-۴۰۰« 
روسیه حرکت کند. مس��ئله تنوع بخشیدن به منابع تجهیز تسلیحاتی ارتش 
ع��راق پس از حمالت پهپادی اخیر رژیم صهیونیس��تی به مواضع و انبارهای 
س��ازمان »الحشد الش��عبی« )بس��یج مردمی( عراق، قوت گرفت. سیاسیون و 
نمایندگان عراقی از دولت این کش��ور بارها خواس��ته اند ک��ه تکیه خود را بر 
س��الح ها و تجهیز تسلیحاتی آمریکا کاهش دهد؛ زیرا آمریکا در حمالت اخیر 

صهیونیست ها به عراق دست داشت و رادارهای خود را از کار انداخته بود.

گزارش

ضمن تاکید بر ادامه مقاومت و نفی هرگونه س��ازش گروه های 
فلسطینی در واکنش به تصمیم نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
برای الحاق کرانه باختری به فلس��طین اش��غالی اعالم کردند، 
این گونه اظهارات حقیقت تاریخی فلس��طین را تغییر نخواهد 

داد و با تمام توان از این سرزمین دفاع می شود.
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی سه شنبه در 
ادامه شعارهای انتخاباتی خود مدعی شد در صورتی که پیروز 
شود بخش های مهمی از کرانه باختری را به فلسطین اشغالی 

ملحق می کند  ؛ اقدامی که با واکنش های زیادی روبرو شد.
گروه های فلسطینی در بیانیه ای مشترک اعالم کردند: اینگونه 
اظه��ارات ذره ای از ای��ن حقیقت تاریجی ع��وض نمی کند که 
تمام فلس��طین از »رأس الناقوره تا ام الرش��راش« س��رزمین 
فلس��طینی، اسالمی، عربی اس��ت. با تمام توان و تا آزادسازی 
کامل و بازگش��ت آوارگان از این سرزمین دفاع خواهد شد.در 
ادامه این بیانیه تأکید شد، اجازه داده نخواهد شد که سرزمین 
و مقدسات فلسطینی بخشی از بازار انتخاباتی دشمن و سران 

شکست خورده آن باشد.
گروه های فلس��طینی اعالم کردند، مقاومتی که طی سال های 
گذش��ته با اش��غالگر مقابله ک��رده، همچنان ب��ا تاکتیک های 
متع��دد در زندان اس��ت تا جلوی سرکش��ی صهیونیس��تی را 
بگیرد.در ادامه بیانیه مذکور آمده، این تجاوز صهیونیس��تی به 
حق تاریخی ملت فلس��طین که در آس��تانه بیست و ششمین 
س��الروز صدور »اسلو« اعالم می شود، این را می طلبد که عمال 
این بیانیه ذلت بار ملغی اعالم ش��ود؛ »محمود عباس« رئیس 
تشکیالت خودگردان باید هماهنگی امنیتی را لغو کند و دست 
مقاومت را در کرانه باختری باز بگذارد.گروه های فلسطینی در 
ادامه مقاومت فلسطین در کرانه باختری را به اتخاذ راهبردی 

ملی برای مقاومت علیه رژیم اشغالگر و نابودی آن فراخواندند.
محمود عباس رئیس تش��کیالت خودگردان هم دیشب تهدید 
ک��رد، اگر نتانیاه��و وعده خود را عملی کن��د تمام توافق های 
امضا شده با طرف اسرائیلی لغو خواهد شد. الزم به ذکر است 
جنگنده های رژیم صهیونیستی بامداد چهارشنبه اهدافی را در 

نوار غزه بمباران کردند.
در همین حال قطر اظهارات نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی 
درباره الحاق منطقه »دره اردن« کرانه باختری به این رژیم 

را بش��دت محکوم کرد. همچنین جنبش مقاومت اس��المی 
فلس��طین به وعده انتخاباتی نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
ب��رای الحاق بخ��ش های از کرانه باختری به س��رزمین های 
اش��غالی واکنش نش��ان داد. فوزی برهوم سخنگوی جنبش 
مقاومت اس��المی فلس��طین »حم��اس« روز سه ش��نبه در 
واکنش ب��ه وعده انتخاباتی نتانیاهو ب��رای الحاق بخش های 
از کران��ه باخت��ری و دره اردن ب��ه س��رزمین های اش��غالی 
گفت که این س��خنان سیاس��ت های خصمانه اسرائیل علیه 

ملت فلس��طین، س��رزمین و سرنوشتش را نش��ان می دهد. 
ش��ورای همکاری خلیج فارس نیز اظهارات نخست وزیر رژیم 
صهیونیس��تی درباره الحاق »دره اردن« در کرانه باختری به 
این رژی��م را محکوم کرد. وزارت خارجه س��وریه نیز ضمن 
محکومیت ادعاهای نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی، اعالم 
ک��رد که رفتار برخ��ی از اعراب برای عادی س��ازی روابط با 
این رژیم، باعث این اقدامات ش��ده اس��ت. همچنین جنبش 
جهاد اس��المی فلس��طین سیاس��ت های نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیس��تی را نتیجه س��کوت جهان��ی در برابر فجیع ترین 
جنایات خواند و اعالم کرد، وی علیه حقوق ملت فلس��طین 

اعالم جنگ کرده اس��ت.
از س��وی دیگر اتحادیه عرب در نشس��ت ادعای نخس��ت وزیر 
رژیم صهیونس��تی مبنی بر الح��اق کرانه باختری رود اردن به 
سرزمین های اشغالی در صورت پیروزی در انتخابات را محکوم 
ک��رد. در اقدام��ی قابل توجه س��ازمان همکاری اس��المی در 
بیانیه ای با محکوم کردن س��خنان نتانیاهو درباره الحاق کرانه 
باختری به س��رزمین اشغالی، از برگزاری نشست فوق العاده به 

درخواست دولت سعودی خبر داد.
الزم به ذکر است رسانه های عبری زبان از اقدام نخست وزیر 
رژیم صهیونیس��تی در خصوص حذف فایل ویدئویی فرار خود 
در جریان حمالت موش��کی نیروه��ای مقاومت خبر دادند. در 
این فایل ویدئویی، نتانیاهو به دنبال به صدا درآمدن آژیرهای 
خطر و ش��لیک موش��ک از س��مت نوار غزه به س��مت اراضی 
اش��غالی جایگاه خ��ود را در جریان یک س��خنرانی ترک می 
کند. در این میان اتحادیه اروپا هش��دار داد که اظهارات اخیر 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی درباره الحاق کرانه باختری به 

اراضی اشغالی، فرایند سازش را تضعیف می کند.

در هجدهمین سالگرد حادثه 11 سپتامبر همچنان ادامه دارد
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