
 یم�ن: متجاوزان س��عودی در جدیدترین تجاوز 
خود علیه یمنی ها منطقه ای در استان »الحدیده« 
را هدف حمالت خمپاره ای ق��رار دادند.متجاوزان 
س��عودی تجاوز جدیدی را در یم��ن ترتیب دادند 
و ب��ار دیگر توافق اس��تکهلم مبنی بر آتش بس در 

الحدیده را زیر پای گذاشتند.

 لبنان: حمد حس��ن، وزیر بهداشت کل لبنان در 
توییتی با اس��تهزای این مس��اله نوشت: سه صحنه 
جالب در یک روز توجه من را جلب کردند:اول معاون 
وزیر خارجه آمریکا که ادعای دوستی با لبنان و حفظ 
سالمتی عمومی با حمایت از )دانشگاه آمریکایی در 
لبن��ان( AUB و NGOs )ک��ه آن ه��م آمریکایی 
اس��ت(، دارد. دوم یک مهاجر که به جای قرنطینه از 
افرادی که آمده اند به منزلش استقبال کرده و ویروس 
را به خانواده اش و محیط اطرافش انتقال داده است. 
و سوم مخالفت یک منطقه با اقامت مهاجران لبنانی 
سالم که به تازگی از سوریه آمده اند و اقامت این افراد 

در هتلی در کنار خانه من در بعلبک.

 چی�ن: در پی وقوع درگی��ری نظامی در یکی از 
مناطق مرزی بین چین و هند، شماری از سربازان 
دو طرف مجروح ش��دند.یکی از این مقامات گفت: 
»چهار س��رباز هندی و هفت س��رباز چینی در این 
رویارویی زخمی شدند. به طور کلی ۱۵۰ سرباز در 
این درگیری حضور داشتند. در نهایت این درگیری 

در سطح محلی حل و فصل شد«.

 ژاپن: گارد س��احلی ژاپن اعالم کرد، دو کشتی 
چین در نزدیکی آب های مورد مناقش��ه در دریای 
چین ش��رقی یک قایق ماهیگی��ری ژاپنی را مورد 
تعقیب قرار دادند. به دنبال این رخداد رئیس اداره 
امور آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ژاپن با سفارت 
چی��ن در توکیو تماس گرف��ت و اعتراض توکیو را 

ابالغ کرد.

 ونزوئال: دس��تگاه های امنیت��ی ونزوئال از توقیف 
چن��د فروند قای��ق نظامی و تس��لیحات متعلق به 
کلمبیا که در آب های این کش��ور رها شده بودند، 
خبر دادند.ارتش ونزوئ��ال می گوید چند روز بعد از 
عملیات نظامی شکس��ت خورده  آمریکا، سه فروند 
قایق سبک جنگی متعلق به دولت کلمبیا را همراه 
با مقادیر زیادی تس��لیحات در آب های این کش��ور 

کشف و ضبط کرده اند.

خشم بحرینی ها از خیانت آل خلیفه 
به فلسطین 

مقام��ات بحرین در تازه ترین اقدام خود برای اعالم 
وف��اداری به رژیم صهیونیس��تی، ی��ک برنامه زنده 
اینترنتی را که به بحث درباره عادی سازی روابط با 
این رژیم پرداخته بود، قطع کردند که با اعتراض و 

خشم مردمی همراه شد.
بر اس��اس گزارش »العربی الجدید«، این گفت وگو 
را جمعی��ت »الش��باب الدیمقراط��ی البحرین��ی« 
)جوان��ان دموکراتیک بحرین( تنظی��م کرده بود و 
مقامات امنیتی این کش��ور هن��گام پخش برنامه با 
یک تماس، خواس��تار توقف فوری آن شدند.مجری 
این برنام��ه اینترنتی با قطع صدای کارشناس��ان، 
خطاب به آنها گفت: دقایقی قبل تماسی از مقامات 
رس��می برای لغو این گفت وگ��و دریافت کردیم، از 
ش��ما عذرخواهی می کنیم. این جمعیت مس��تقل 
بحرین��ی در صفح��ه توییتر خود نی��ز این موضوع 
را منعک��س و اع��الم کرد که وزارت کار و توس��عه 
اجتماعی با تماس��ی  خواس��تار قطع برنامه ش��ده 
و گفته دس��تور از مقام��ات باالس��ت.فعال عمانی 
»محمد الشحری« که از ش��رکت کنندگان در این 
برنام��ه بود به العربی الجدید گفت: تصمیم لغو این 
گفت وگ��و منعکس کننده میزان ت��رس دولت های 
خلی��ج )فارس( از ه��ر فعالیتی علیه عادی س��ازی 
روابط اس��ت. مقامات بحرین ثابت کردند که اعمال 
فش��ار بر فعالیت ه��ای ضد عادی س��ازی روابط با 
دش��من صهیونیستی، بخش��ی از عملیات آمادگی 
برای عادی س��ازی فراگی��ر روابط اس��ت که برای 
برنامه ریزی ش��ده اس��ت.یک فع��ال بحرینی مقیم 
خارج که نخواس��ته نامش فاش شود نیز به العربی 
الجدی��د گفت، آنچه رخ داد پیام��ی واضح به تمام 
جهان است که چگونه مقامات بحرین، این کشور را 
به کانون عادی سازی روابط تبدیل کرده اند.بحرین 
در نیم��ه ۲۰۱۹ میزبان کارگاه اقتصادی منامه بود 
تا مقدمه ای برای آغاز بخش اقتصادی طرح موسوم 

به »معامله قرن« باشد.

نیمچه گزارش

فرامرز اصغری 

کرونا و بحران های اقتصادی و اجتماعی و البته جنگ سیاسی 
درون آمری��کا در حالی دولتمردان این کش��ور را مش��غول 
س��اخته که برخی تحرکات نظامی مشکوک از سوی آمریکا 
در غرب آس��یا در جریان است. در اقدامی قابل تامل آمریکا 
از خروج پاتریوت ها از عربس��تان س��خن گفته است. پمپئو 
البته گفته اس��ت که بیان جزئیات را به وزارت دفاع واگذار 
می کند اما به این نیز اشاره کرده است که این اقدام به معنای 
کاهش تهدیدهای ایران نیست! آمریکایی ها ادعا کرده اند که 

این اقدام به منزله کاهش حمایت ها از کشورهای عربی نیز 
نمی باش��د. حال این سوال مطرح اس��ت که چرا این خروج 
صورت گرفته اس��ت؟ در باب چرایی این اقدام دیدگاه های 
متعددی مطرح است از جمله اینکه به دلیل بحران اقتصادی 
ناشی از کرونا آمریکا اجبارا باید برخی از هزینه های نظامی 
را کاهش دهد و لذا احتمال کاهش بودجه نظامی پنتاگون 
در منطقه به دلیل وضعیت بد اقتصادی ایاالت متحده طی 

ماه های آینده قابل توجه است. 
نکته دیگر آن  پومپئو ادعا می کند که این مس��ئله به هیچ 
وجه تالشی برای فشار آوردن به سعودی با توجه به مسائل 
جهانی نفت نیست، اما بسیاری بر این عقیده اند که  واقعیت 
آن اس��ت که سعودی ها از گذشته بر قدرت نفت به عنوان 
اهرمی برای فش��ار، بازدارندگی و نیل به اهداف سیاس��ی 

خود در آمریکا به��ره گرفته اند و تحوالت نفتی کنونی نیز 
در این چارچوب بوده و خ��روج پاتوریوت ها نوعی واکنش 
به این رفتار اس��ت. نکته دیگر وضعیت داخلی آمریکاست. 
سعودی ها حداقل از دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر 
و دونالد ریگان با پول های کالن خود به خوبی توانس��ته اند 
هر چند اندک اما ایفای نقش موثری در منازعات سیاس��ی 
داخلی ایاالت متحده داش��ته باش��ند و اکنون بر این باور 
هس��تند که در آس��تانه انتخاب��ات ۲۰۲۰ نی��ز باید از این 
ت��وان خود بهره بگیرن��د. در این مرحله رژیم س��عودی با 
دادن س��یگنال های مناس��ب به دموکرات ه��ا که احتمال 
پیروزی شان با توجه به جایگاه متزلزل ترامپ افزایش یافته، 
می تواند امتیاز بیش��تری از کاندیداهای دو حزب بگیرد و 
این موضوعی نیست که از نظر ترامپ مخفی بماند.به ویژه 

اینکه س��عودی ها احساس کرده اند که با فشار به ترامپ در 
مورد انج��ام اقداماتی که می تواند معادالت امنیتی منطقه 
را به نفع عربستان تغییر دهد، می توانند تضمین های پیش 
از موعدی برای همس��ویی ریاست جمهوری آینده آمریکا 
با اهداف منطقه ای خود به دس��ت آورند. بر این اساس این 
خروج می تواند واکنش��ی به رفتار باج گرانه سعودی باشد. 
نکت��ه دیگر آنکه آمریکا به خوب��ی دریافته که توان مقابله 
با مقاومت یمن را ن��دارد و بودن پاتریوت ها کارکردی جز 
رس��وایی ناتوان��ی در برابر مقاومت ندارد ل��ذا با این خروج 
عمال مانع از افش��ای ناکارآمدی پاتریوت ها می شود. نکته 
مهم آنکه آمریکا با این اقدام، به این امر اذعان می کند که 
توان مقابله با مقاومت از جمله جمهوری اسالمی را ندارد و 

گزینه نهایی آن خروج از منطقه است. 

یادداشت

گزارش

در حال��ی کرون��ا در انگلیس همچنان قربانیان بیش��ماری 
می گیرد که نتایج نظرسنجی جدید نشان داد بیشتر مردم 
انگلیس بر این باورند که عملکرد دولت بریتانیا در مواجهه 
ب��ا بحران ناش��ی از ش��یوع بیماری کووید-۱۹ نس��بت به 

کشورهای ایتالیا، اسپانیا و فرانسه بدتر بوده است.
روزنامه گاردین گزارش داد تازه ترین نظرس��نجی موسسه 
اوپینیوم )Opinium poll(که به سفارش روزنامه آبزرور 
انجام ش��د نش��ان داد در حالی که تا همین دو هفته پیش 
بیش��تر مردم فکر م��ی کردند بریتانیا عملک��رد بهتری در 
مقایس��ه با ایتالیا و اس��پانیا داشته اس��ت این تلقی اکنون 
تغییر کرده اس��ت.یافته های جدی��د همچنین حاکی از آن 
اس��ت که تنها  درباره آمریکا است که اکثر انگلیسی ها بر 

این باورند بدترین عملکرد را داشته است.
نتای��ج جدید ی��ک هفته بع��د از گ��زارش اداره آمار ملی 
)ONS( بدس��ت آمده که نشان می دهد بریتانیا بیشترین 
آم��ار تلفات ناش��ی از کووید-۱۹ را نس��بت به هر کش��ور 
دیگری در اروپا داش��ته اس��ت. این اداره گ��زارش داده که 
ت��ا روز دوم مه )۱۳ اردیبهش��ت( ۲۹ ه��زار و ۶۴۸ نفر در 
انگلستان و ولز در گواهی مرگشان ابتال به کووید-۱۹ درج 
شده است. با افزوده شدن امار رسمی تلفات برای اسکاتلند 
و ایرلند شماری این رقم در مجموع به ۳۲ هزار و ۳۱۳ نفر 
رسید که باالترین رقم در بین کشورهای اروپایی است.                                                   
دو هفته پیش وقتی از مردم پرس��یده ش��د که آیا عملکرد 
انگلیس بهتر یا بدتر از ایتالیا بوده اس��ت، ۳۰ درصد گفتند 
که عملک��رد آن بهتر و ۲۲ درصد عملکرد دولت ش��ان را 
بدتر ارزیابی کردند.وقتی همین س��وال را بین سه شنبه و 
پنجشنبه هفته پیش از آنها پرسیدند ۲۹ درصد گفتند که 
عملکرد انگلیس بدتر بوده و ۲۵ درصد آن را بهتر دانستند. 
در قیاس با اسپانیا، ۲۹ درصد بر این باور بودند که عمکرد 

انگلیس بدتر بوده و ۲۲ درصد آن بهتر دانس��تند.این نتایج 
نش��ان داد که نس��بت به دو هفته پیش، تعداد بیشتری از 
مردم بر این باورند که عملکرد انگلیس در مقایس��ه با کره 
جنوبی، ژاپن و اس��ترالیا بدتر بوده اس��ت.به طور کلی، ۴۸ 
درصد مردم انگلیس بر این باورند که کشورش��ان عملکرد 
بهتری داش��ته و ۳۶ درصد مخالف آن هستند.در رابطه با 
ابعاد خاص این بح��ران، ۶۰ درصد نحوه مدیریت آزمایش 
ه��ای کووید-۱۹ را قبول نداش��تند. دول��ت انگلیس اعالم 
کرده که در روز ۱۰۰ هزار تست انجام می داد که در هفته 

گذشته نتوانسته این میزان تست را در روز انجام دهد.

در ای��ن میان بوریس جانس��ون پس از لغ��و یکی دیگر از 
نشست های ش��ورای امنیت ملی انگلیس به نادیده گرفتن 
تهدیده��ای پی��ش روی کش��ورش مته��م ش��د. در ادامه 
پیامده��ای مدیریت ب��د دولتمردان انگلی��س آنکه هزاران 
مهاجر در انگلیس، این هفته با وجود دس��تور العمل وزارت 
کش��ور بریتانیا مبنی ب��ر تمدید ویزای این اف��راد، مجبور 
خواهن��د بود این کش��ور را ترک کنند.الزم به ذکر اس��ت 
در ادامه بحران کرونا در اروپا صدها نفر از سوئیس��ی ها در 
مخالفت با محدودیت های دولت برای مقابله با شیوع کرونا 

در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات کردند.  

یک سوم تلفات کرونا 
در خانه های سالمندان آمریکا 

در همی��ن حال طبق گ��زارش یک روزنام��ه آمریکایی، در 
حالیک��ه تنها ۱۰ درصد از کل موارد ابتال به کرونا متعلق به 
مراکز نگهداری سالمندان آمریکا است اما یک سوم از مرگ 
و میر مرتبط با این ویروس به خانه های س��المندان آمریکا 
می شود. طبق آمار و ارقام پایگاه داده های روزنامه آمریکایی 
»نیویورک تایمز«، یک س��وم از مجموع مرگ و میر ناشی از 
ویروس کرونا در ایاالت متحده آمریکا به خانه های سالمندان 
این کش��ور مربوط می ش��ود.طبق این گزارش، دستکم ۲۵ 
هزار تن از سالمندان و کارکنان خانه های سالمندان و مراکز 
مراقبت و نگهداری طوالنی مدت از افراد س��المند در سراسر 
آمری��کا بر اثر ابت��ال به ویروس کرونا جان خود را از دس��ت 
داده اند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش��ی در این خصوص 
نوش��ت نوش��ت در ش��رایطی که تنها ۱۰ درصد از مجموع 
ابتال ب��ه ویروس کرونا در ایاالت متح��ده آمریکا، مربوط به 
خانه های س��المندان و مراکز مراقبت ه��ای طوالنی مدت از 
افراد س��المند مربوط می ش��ود اما یک س��وم از مرگ و میر 
مرتبط با این ویروس ناش��ناخته در ای��ن مراکز و خانه های 
سالمندان رخ می دهد.چندی پیش نیز شبکه سی ان ان در 
گزارشی به نقش کمبود تجهیزات، کوتاهی در مراقبت های 
درمانی، نبود ش��فافیت در ارائه اطالعات از س��وی دولت و 
اقدامات پیشگیرانه ناکافی برای کنترل بیماری در گسترش 
ویروس کرونا در آسایشگاه های سالمندان آمریکا اشاره کرد. 
همچنین  وبگاه »هیل« در یادداش��تی  با اشاره به تأثیرات 
بیش��تر ویروس کرونا بر مردم با نژاد های مختلف در آمریکا 
نوشت، آمار مرگ و میر، کم شدن درآمد و مشکالت در امور 
آموزشی، ناشی از شیوع ویروس کرونا در جوامع آمریکایی بر 

مردم رنگین پوست در این کشور تأثیر مخربی داشته است.

حکایت خروج پاتریوت ها 
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جانسون متهم ردیف اول شیوع کرونا در انگلیس 

وحشت گزارشگر ویژه سازمان ملل از دموکراسی غربی
گزارشگر ویژه س��ازمان ملل می گوید کار بر روی پرونده »جولیان آسانژ« 
باعث ش��ده از بیشتر دانس��تن درباره دموکراسی کش��ورهای غربی دچار 
ترس ش��ود. »نیلز ملزر«، می گوید کار بر روی پرونده »جولیان آس��انژ«، 
بنیان گذار سایت افش��اگر »ویکی لیکس« باعث شده او از بیشتر دانستن 
درباره "دموکراس��ی ما" دچار ترس شود. او در پستی توییتری در سالگرد 
مالقاتش با بنیان گذار این سایت نوشت: این که با این افشاگر رفتار غیرانسانی 
شده، تصادفی نیست. ملزر گفت: در طول ۲۰ سالی که با قربانیان جنگ، خشونت 
و آزار و اذیت سیاس��ی کار کردم، هرگز گروهی از کشورهای دموکراتیک را ندیده 
بودم که گنگ تشکیل بدهند و یک فرد را عمداً برای مدتی طوالنی و بدون کمترین 
توجه به عزت انس��انی و حاکمیت قانون، به انزوا بکشانند، از او دیو بسازند و مورد 

سوءاستفاده قرار دهند. این آزار جمعی آسانژ باید همینجا و هم اکنون پایان یابد.

پیام اردوغان برای اروپا 
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در پیامی به مناسبت هفتادمین 
س��الروز انتشار بیانیه ش��ومان که روز اروپا نام گرفته است، با اشاره به 
اینکه دشمن مشترک ترکیه و اتحادیه اروپا، ویروسی است که مرز نمی 
شناس��د، گفت: امیدوارم اتحادیه اروپا این را درک کند که ما اکنون در 
یک کش��تی هستیم. وی در پیام خود با بیان اینکه، این اتحادیه پس از 
جنگ دوم جهانی که موجب ویرانی های گس��ترده در سراسر جهان شد از 
خاکس��تر اروپا متولد و با کنار نهادن اختالفات و دش��منی میان کش��ورها باعث 
اس��تقرار آرامش، امنیت، توسعه و رفاه شد افزود: امروز، ما بار دیگر با یک فاجعه 
ویرانگر روبرو هستیم. این بار دشمن مشترک ما ویروسی است که هیچ مرزی را 
نمی شناس��د و نه تنها سالمتی ما بلکه رفاه، نظم اجتماعی و روابط بشردوستانه 

ما را تهدید می کند.

حذف نام روسیه از پیام تبریک پایان جنگ جهانی
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه پیام تبریک توئیتری کاخ سفید به 
مناس��بت پایان جنگ جهانی دوم را که در آن اشاره ای به نقش روسیه 

نشده، توهین آمیز خواند.
به مناس��بت پایان جنگ جهانی دوم، کاخ سفید در توئیتی بدون اشاره 
به نقش اتحاد جماهیر شوروی در پایان این جنگ، نوشته بود روز هشتم 
ماه می س��ال ۱۹۴۵ آمریکا و انگلیس بر آلمان نازی پیروز ش��دند.  »ماریا 
زاخارووا« پیام تبریک توئیتری کاخ سفید را  توهین آمیز خواند و اعالم کرد که 
مسکو نمی تواند با این اشتباه کنار بیاید. وی در ادامه نوشت: این اقدام کاخ سفید 
جعل واقعیت، تحریف تاریخ و تمسخر دیگران است و زمانی که یک نهاد رسمی 
که خود را رهبر جهان آزاد و مدافع دموکراس��ی و مبارزه س��ازش ناپذیر با جعل 

خبرها می خواند دست به چنین کاری می زند نباید با آن کنار آمد.

 معافیت های تحریمی آمریکا 
به نفع گروه های تروریستی 

نماین��ده دائم س��وریه در س��ازمان ملل اعالم کرد، معافیت ه��ای تحریمی که 
آمری��کا ادع��ای آن را دارد باعث ش��ده کمک ها فقط به مناطق تحت تس��لط 

گروه های تروریستی برسد.
»بش��ار الجعفری« فرس��تاده و نماینده دائم سوریه در سازمان ملل در سمیناری 
اینترنتی اعالم کرد، دولت آمریکا نه تنها از گروه های تروریستی در سوریه حمایت 
می کند بلکه برای تحقق منافع خودخواهانه خود تروریسم اقتصادی، بهداشتی و 
سیاس��ی به راه انداخته است. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی سوریه »سانا«، 
این سمینار توس��ط ائتالف »تحریم ها می ُکش��د« - مجموعه ای از سازمان های 
حقوق بش��ری آمریکایی که مخالف با سیاست خارجی دولت آمریکا، مداخله در 
امور کش��ورها و تحریم آنها هستند- برای بررسی تحریم های یکجانبه آمریکا بر 
توانایی کش��ورها جهت مقابله با ویروس کرونا برگزار شد.بش��ار الجعفری تصریح 
کرد، کش��ورهایی که در معرض تحریم های آمریکا ق��رار گرفته اند با چالش های 
اضافی دیگری برای مقابله با ویروس کرونا روبرو شده اند عالوه اینکه این اقدامات 
غیرقانونی بر زندگی روزانه مردم و برخورداری آنها از خدمات بهداشتی و آموزش 
اولیه تأثیر گذاش��ته است. این تحریم ها همچنین بر بخش بانکی بویژه در زمینه 
نقل و انتقاالت بانکی و بخش های اقتصادی اصلی سوریه برای انجام فعالیت تأثیر 
داشته است.الجعفری سپس ادعاهای آمریکا مبنی بر اینکه معافیت هایی داده شده 
که اجازه واردات کمک های انسانی و تعامالت تجاری با سوریه برای فراهم کردن 
مواد بهداشتی و غذایی را می دهد، تکذیب کرد و گفت: معافیت های به اصطالح 
آمریکایی همچنان در معرض مالحظات سیاسی قرار دارند که منجر می شود این 

کمک ها فقط به مناطق تحت تسلط گروه های تروریستی مسلح برسد.
وی تأکید کرد، بانک مرکزی س��وریه سالهاس��ت که نتوانس��ته از اموال بلوکه 
ش��ده در خارج برای وارد کردن مواد و ضروریات اساسی مردم سوریه استفاده 
کند و بانک های بین المللی و خارجی به دس��تور پرداخت صادر ش��ده از بانک 
س��وریه پاسخی نمی دهند و دولت س��وریه نیز با تماس ها از طریق کانال های 

دیپلماتیک یا مانند آن به جایی نرسیده است. 

 تدوین راهبردهای مبارزه عراق 
با تروریسم

وزیر دف��اع جدید عراق از اولویت های کاری خ��ود در خصوص بخش نظامی 
این کشور صحبت کرد.

»جمع��ه عناد س��عدون« وزیر دف��اع جدید عراق اعالم کرد که به روزرس��انی 
و گس��ترش سیس��تم نظامی کش��ور از اولویت های وی خواهد بود.س��عدون 
همچنین تاکید کرد: یکی از اولویت های من ایجاد ارتش قدرتمند با روحیه و 
همت عالی و گسترش سیستم نظامی کشور از طریق تخصص و استعدادهایی 
اس��ت ک��ه اکثر نیروها آن را دارن��د.وی همچنین اظهار داش��ت: باید در روند 
تدوین راهبردهای مربوط به مبارزه با گروه های تروریس��تی رو به جلو حرکت 
کرد. در همین حال تیپ ۲۶ »الحشد الشعبی« عراق از خنثی سازی توطئه ای 

تروریستی برای هدف گرفتن منطقه ای در استان »االنبار« خبر داد.
یک کارشناس امنیتی عراق درباره رویکرد آمریکا برای انتقال سامانه دفاع موشکی 
پاتریوت از عربستان سعودی به عراق و استقرار آن در پایگاه های منطقه کردستان 
و کرکوک هشدار داد. »امیر عبدالمنعم الساعدی« کارشناس امنیتی عراق با اشاره 
به اقدام آمریکا برای خارج کردن س��امانه پاتریوت از عربس��تان س��عودی، درباره 
انتقال این س��امانه به عراق هش��دار داد. خبر دیگر آنکه در حالی که نخست وزیر 
عراق به تازگی از پارلمان رای اعتماد گرفته، چند شهر عراق از شب گذشته شاهد 
اعتراضات بوده اس��ت. تعدادی از اس��تان های عراق ش��اهد بازگشت اعتراضات و 
تجمعات برخی گروه ها است؛ این در حالی ست که تنها ۷۲ ساعت از رأی اعتماد 
پارلمان به »مصطفی الکاظمی« می گذرد و او روز گذش��ته اولین جلس��ه هیأت 
دولت را مدیریت کرد.در استان کربال نیز، معترضان در میدان »التربیه« که محل 
همیشگی اعتراضات است، تجمع کردند. اتحادیه دانشجویان کربال نیز در بیانیه ای 
اعالم کرده است که به دولت تا ماه ژوئن برای اصالح امور فرصت می دهد.»مصطفی 
الکاظمی« نخست وزیر جدید عراق  دستور داد تا تمامی تظاهرات کنندگانی که 
در بازداشت به سر می برند و جنایتی مرتکب نشده اند آزاد شوند. همچنین ژنرال 
»عبدالوهاب الساعدی« که برکناری وی یکی از دالیل آغاز  اعتراضات در عراق بود، 

دوباره با حکم الکاظمی به ریاست سازمان مبارزه با تروریسم عراق منصوب شد.

آمادگی مقاومت برای آغاز انتفاضه 
کرانه باختری 

رژیم صهیونیس��تی با معامله قرن در حالی به تش��دید اش��غالگری روی آورده 
اس��ت که گروه های فلس��طینی بر آمادگی برای آغاز انتفاض��ه کرانه باختری 

تاکید کردند. 
عضو دفتر سیاس��ی حماس ضمن برشمردن خطرات طرح الحاق اراضی کرانه 
باخت��ری ، این منطق��ه را اصل نب��رد در برهه فعلی خواند و خواس��تار اتخاذ 
برنام��ه ای ملی در این خصوص شد.»موس��ی ابومرزوق« عضو دفتر سیاس��ی 
حم��اس اعالم کرد، مقابله با پروژه الحاق کرانه باختری از طریق برنامه ای ملی 
است که اساس آن مقاومت و خروج از مذاکره است. ابومرزوق ادامه داد: طرح 
اسرائیل با اشغال کرانه باختری در سال ۱۹۶۷ و آغاز ساخت شهرک ها در غرب 
و شرق کرانه باختری به شکل انبردستی که به این منطقه فشار وارد می کرد، 
آغاز ش��د و این منطقه »اغوار« )دره اردن( نامیده می ش��ود و ۳۰ درصد کرانه 
باختری را تشکیل می دهد.وی تصریح کرد: کرانه باختری اصل نبرد در مرحله 
کنونی ماس��ت و س��ه میلیون فلس��طینی در آن زندگی می کنند و ۷۵۰ هزار 
شهرک نشین در شهرک ها هستند و در مرکز توافق ها میان سازمان آزادیبخش 
فلس��طین »ساف« و رژیم صهیونیستی قرار دارند. ابومرزوق ادامه داد، از دیگر 
خطرات آن جدا کردن ارتباط کرانه باختری از محیط عربی خود از طریق اردن 
و تس��لط کامل اس��رائیل بر این منطقه و اهالی آن است.وی در پایان خواستار 
لغو تمام توافقنامه های امضا ش��ده و لغو شناس��ایی رژیم غاصب صهیونیستی 
و نیز تحرک بین المللی گس��ترده برای شکس��ت این طرح شد.در همین حال 
شاخه نظامی »جبهه مردمی« فلسطین با استفاده از تصاویر دبیرکل حزب اهلل 
و فرمانده ش��هید نیروی قدس س��پاه ایران در مانوری به مناسبت روز قدس، 
بر »وحدت محور مقاومت از فلس��طین تا لبنان و ایران« تأکید کرد.رزمندگان 
تصاویری از »سید حسن نصراهلل« دبیرکل حزب اهلل و سردار »قاسم سلیمانی« 
فرمانده نیروی قدس س��پاه ایران به عالوه تصاویر فرماندهان جبهه مردمی در 
این مانور اس��تفاده کردند تا بر »وحدت محور مقاومت از فلس��طین تا لبنان و 

ایران« تأکید کنند.


