مجوز ترامپ به سیا برای اقدام تروریستی در ونزوئال
رئیس جمهور ونزوئال گفت که دولت آمریکا به س��ازمان جاسوسی خود
برای انجام اقدامات تروریس��تی و مخفیانه در این کشور چراغ سبز داده
اس��ت .نیکالس مادورو گفت که دولت آمریکا از سازمان جاسوسی سیا
برای انجام عملیات تروریس��تی در ونزوئال اس��تفاده میکند .وی گفت:
«آنها به س��یا چراغ س��بز نشان داده اند تا توس��ط عناصر خود عملیات
تروریس��تی و مخفیان��ه علیه اهداف نفتی ،برق ،نظام��ی و انتخاباتی و دیگر
اقدام��ات مخفیانه کثیف را انجام دهند ».رئیس جمهور ونزوئال جمعه گذش��ته
اعالم کرد که یک جاس��وس آمریکایی در این کش��ور دس��تگیر شده که پیشتر
از تفنگ��داران دریای��ی آمریکا در ع��راق بود .همچنین به دنبال دس��تگیری این
جاسوس در ونزوئال ،دادستان ارشد این کشور گفت که این فرد قصد ایجاد اخالل
در شبکه برق و پاالیشگاههای این کشور را داشت.

مراسم تحلیف لوکاشنکو برگزار شد
الکساندر لوکاش��نکو رئیسجمهور بالروس دیروز در کاخ استقالل این
کش��ور در مینسک پایتخت بالروس مراس��م تحلیف ریاست جمهوری
را برگ��زار ک��رد .در حالی که برخی اعتراضه��ای داخلی و مداخالت
کش��ورهای غربی درب��اره انتخابات ریاس��ت جمه��وری اخیر بالروس
ادامه دارد ،رس��انه دولتی این کش��ور از مراسم تحلیف ریاست جمهوری
«الکس��اندر لوکاش��نکو» به عنوان رئیسجمهور خبر داد« .ب ِلتا» خبرگزاری
دولتی بالروس گزارش داد ،الکس��اندر لوکاش��نکو در کاخ اس��تقالل بالروس به
عنوان رئیسجمهور این کشور سوگند خورد و مراسم تحلیف را برگزار کرد .طبق
این گزارش ،چند صد نفر به مراسم تحلیف الکساندر لوکاشنکو دعوت شده بودند
که در بین آنها مقامهای ارشد کشور شامل اعضای مجلس نمایندگان و «شورای
جمهوری» حضور داشتند.

فرادید

آلمان به انگلیس هشدار داد
«میشائیل روت» وزیر امور اروپایی آلمان ،از انگلیس خواست تا «الیحه
تعهدگریز» این کش��ور که به گفته او مفاد توافق با این کش��ور بر س��ر
خروج از اتحادیه اروپا را نقض میکند ،کنار بگذارد.
روت ب��ا لحنی صریحت��ر از پیش بار دیگر خطاب به مقامات انگلیس��ی
گفت :دوس��تان عزیز! لطفاً این بازی را تمام کنید ،فرصت دس��تیابی به
توافق تجاری رو به اتمام اس��ت ،آنچ��ه ما اکنون به آن نیازمندیم رویکردی
ال برای آن
منطق��ی و منصفانه برای دور جدید مذاکرات اس��ت و ما خود را کام ً
آماده کردهایم .برلین در حالی از لندن میخواهد به «این بازی پایان دهد» که
زمان برای رس��یدن به توافق میان اتحادیه اروپا و انگلیس بر س��ر آینده روابط
تجاری میان دو طرف بدون حصول پیش��رفتهای محسوس به سرعت در حال
سپری شدن است.
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یادداشت

کوبا :رئیسجمهور کوبا با لحنی تند در هفتاد و
پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرد که
دولت ترامپ یک رژیم متجاوز و فاسد است که هر
کس که مقابل طرحهای این کش��ور تس��لیم نشود
را تهدی��د و تحری��م میکند« .میگوئ��ل دیاز کانل
برم��ودز» رئیسجمهور کوبا در س��خنرانی مجازی
خود در هفتاد و پنجمین مجمع عمومی س��ازمان
ملل به شدت از سیاستهای ایاالت متحده آمریکا
انتقاد کرد.
سوریه:ش��بهنظامیان کُرد موسوم به «نیروهای
دموکراتیک س��وریه» که تحت حمایت آمریکا قرار
دارن��د ،همچنان در حال ارتکاب جرایم در ش��مال
و شمال شرق س��وریه هستند.روزنامه فرامنطقهای
العربی الجدید گزارش داد ،این شبهنظامیان کُرد با
شلیک گلوله یک جوان سوری را در شهر رقه واقع
در شمال سوریه از پای درآوردند.
چین :نماینده دائم چین در س��ازمان ملل با رد
اتهام��ات ترامپ درباره ویروس کرونا تاکید کرد که
جهان ع�لاوه بر کرونا با چال��ش یکجانبه گرایی و
رویکرده��ای قلدرمآبان��ه نیز مواجه اس��ت .ژانگ
جون» نماینده دائم چین در س��ازمان ملل اتهامات
«دونالد ترام��پ» رئیس جمه��وری آمریکا درباره
ویروس سیاس��ی را بی پایه و اساس خواند و تاکید
کرد که پکن با «ویروس سیاسی» مخالف است.
جمه�وری آذربایج�ان :رزمای��ش تاکتیک��ی
واحده��ای توپخانهای و موش��کی ارتش جمهوری
آذربایجان برگزار شد.
این رزمایش براس��اس برنامه آمادگی رزمی س��ال
 ۲۰۲۰می�لادی وزارت دف��اع این کش��ور با هدف
تقویت توان رزمی واحدهای توپحانهای و موشکی،
برنام��ه ریزی امور در ش��رایط عملیات��ی و تقویت
رزم��ی یگانها و هماهنگی واحدهای رزمی با دیگر
نیروها برگزار شد.

نیمچه گزارش
اعالم حالت فوقالعاده در لوئیزویل

همزم��ان ب��ا اوج گی��ری اعتراضه��ای مردمی به
س��اختار نژادپرس��ت حاکم ب��ر آمریکا ،ش��هردار
لوئیزوی��ل آمریکا به منظ��ور مقابله ب��ا اعتراضات
احتمال��ی ضدنژادپرس��تی ،در ای��ن ش��هر حالت
فوقالعاده اعالم کرد.
شهردار شهر لوئیزویل در ایالت میسیسیپی آمریکا
با اع�لام حالت فوق العاده در این ش��هر ،دس��تور
بستن ورودی و خروجیهای این شهر را صادر کرد.
اعالم حالت فوق العاده در شهر لوئیزویل در آستانه
اعالم حکم دادگاه این ش��هر در ارتباط با قتل برونا
تیلور ،کارد درمانی سیاهپوست به دست پلیس این
شهر برقرار شد .همچنین با توجه به برقراری وضع
امنیتی در لوئیزویل اکثر فروشگاههای میدان اصلی
این شهر تعطیل شدند.
همچنین بنا به اعالم خبرگزاری رویترز ،بخشهای
اصلی شهر تعطیل شده و امکان عبور از ایستهای
بازرس��ی پلیس برای رس��یدن به مرکز شهر دشوار
اس��ت .اگرچه هن��وز زمان دقیق برگ��زاری دادگاه
قتل تیلور مشخص نیس��ت ،بنا به تصمیم مقامات
لوئیزویل مقررات امنیتی در این ش��هر برقرار شده
است .خبر دیگر از آمریکا آنکه دولت آمریکا  ،حکم
اعدام «ویلیام لیکوری» را که به اتهام قتل ،به مرگ
محکوم ش��ده بود با تزریق م��اده مرگبار اجرا کرد.
لکوری ۵۰ ،ساله ،پس از تزریق یک دوز کشنده از
یک س��م مرگبار در زندانی در ایالت ایندیانا اعدام
شد.
در همی��ن ح��ال در ح��وزه انتخابات آمری��کا نیز
نظرس��نجی پی��ش از انتخابات ریاس��تجمهوری
آمریکا در دو ایالت تعیینکننده نش��ان میدهد که
نامزد حزب دموکرات در یک ایالت از رئیسجمهور
کنونی این کش��ور جلوتر بوده و در یک ایالت دیگر
مساوی هس��تند .اندیشکده آمریکایی ریسپانسیبل
اس��تیتکرافت بر اس��اس نظرس��نجیهای صورت
گرفته در  13کش��ور جهان ،نوش��ته میزان نگرش
مثبت نس��بت به آمریکا و «دونالد ترامپ» در میان
نزدیکترین متحدان غربی این کشور به پایینترین
سطح خود رسیده است .نتیجه یک نظرسنجی تازه
در آمریکا نشان میدهد ،اکثر آمریکاییها خواهان
لغو رایگیری الکترال کالج و انتخاب رئیسجمهور
از طری��ق کس��ب اکثری��ت آرای مس��تقیم مردم
هستند.

چرا طرح معلق شد؟
علی تتماج

ط��ی روزه��ای اخیر مقامات ام��ارات بر ای��ن ادعایند که
رویکرد آنها به س��ازش با رژیم صهیونیستی موجب تعلیق
طرح الح��اق کرانه باختری و دره اردن به س��رزمینهای
اشغالی ش��ده اس��ت .این ادعا در حالی مطرح شده است
ک��ه س��فیر آمریکا در اراضی اش��غالی اعالم ک��رد تعلیق
طرح الحاق کران��ه باختری به طور موقت به حالت تعلیق
درآمده اس��ت .دیوید فریدمن در خص��وص توافق ننگین

س��کوت مدعیان حقوق بشر و سازمان ملل در برابر کشتار
مردم یمن در حالی ادامه دارد که وزارت حقوق بشر دولت
نج��ات ملی یمن آم��ار جنایتهای ائتالف س��عودی علیه
یمن از مارس  ۲۰۱۵تا آگوس��ت  ۲۰۲۰را منتش��ر کرد و
از ش��هادت  ۱۶۷۷۱غیرنظامی و زخمی شدن  ۲۶۳۵۹نفر
دیگر خبر داد.
وزارت حق��وق بش��ر دولت نج��ات ملی یمن کنفرانس��ی
مطبوعاتی درباره جنایات جنگی ائتالف س��عودی در یمن
از مارس  ۲۰۱۵میالدی تا آگوس��ت  ۲۰۲۰برگزار کرد.بر
اس��اس گزارش ش��بکه «المس��یره» ،آمار ارائه شده از این
جنای��ات در کنفرانس مذکور به ش��رح زیر است:ش��هادت
 ۱۶۷۷۱غیرنظامی و زخمی شدن  ۲۶۳۵۹نفر دیگر،شهادت
و مجروحی��ت  ۵ه��زار و  ۳۴۵زن،ش��هادت  ۳هزار و ۷۴۷
کودک و مجروح ش��دن  ۴هزار کودک دیگر،آوارگی بیش
از  ۴میلیون و  ۱۴۷هزار یمنی در نتیجه حمالت،ربایش و
بازداش��ت بیش از هزار غیرنظامی در مناطق تحت کنترل
ائتالف،ه��زاران حمله نظامی زمینی ،دریای��ی و هوایی به
مناطق غیرنظامی،تخریب بیش از  ۴۷س��ازمان رسانهای و
 ۲۸مرک��ز رادی��و و تلویزیون،تخریب بی��ش از  ۴۱دادگاه،
 ۱۳۱مرکز ورزش��ی ۳۶۴ ،مرکز گردشگری و  ۲۰۲۳مرکز
خدمات��ی تخری��ب  ۱۳۲۴مس��جد و  ۴۱۷اثر باس��تانی و
تاریخی،تخریب  ۴۸۶بیمارستان و مرکز بهداشتی و هدف
گرفتن  ۹۲خودروی اورژانس،تخریب بیش از  ۳۷۲۲مرکز
آموزش��ی و محروم شدن  ۴میلیون و  ۴۳۵هزار دانشآموز
از آموزش،تخریب  ۳۴۸کارخانه ۵ ،س��یلوی گندم و ۷۶۳
ایس��تگاه سوخت،تخریب  ۱۴بندر ۹ ،فرودگاه و آتش زدن
 ۴هواپیمای غیرنظامی،تخریب بیش از  ۴۷۱۸مرکز مربوط
به ماهیگیری و محروم شدن  ۴۰ماهیگیر از صید،تخریب و
آسیب زدن به  ۲۲۹۸مرکز و شبکه آبرسانی و  ۵۳۸ایستگاه
و شبکه برق،ربایش اجباری صدها غیرنظامی ،فعال حقوقی

میان امارات و رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد ساختار این
توافق با دقت انتخاب ش��ده و توقف طرح الحاق بر مبنای
ای��ن توافق موقت و به طور کامل لغو نش��ده اس��ت .حال
این سوال مطرح است که چرا سران امارات ادعای مذکور
را مطرح کردهاند و رویکرد صهیونیس��تها و آمریکاییها
مبنی بر تعلیق موقت این طرح از چه باب بوده اس��ت؟ در
باب چرایی ادعایی اماراتیها این امر مطرح است که آنها
با این ادعا تالش کردهاند تا س��ازش با صهیونیس��تها را
اقدامی در چارچوب منافع فلسطینیها عنوان و اقدام خود
را توجیه کنند .س��ازش امارات و بحرین با صهیونیستها
موجی از خش��م مردم��ی در درون این کش��ورها ،منطقه
و جهان اس�لام و فلس��طین را به همراه داش��ته است لذا
آنه��ا ب��رای ماهش م��وج مخالفتها و اعتراض��ات به این

آمار جنایتهای هولناک ائتالف سعودی علیه غیرنظامیان یمنی منتشر شد

جهان خون بگرید رواست

و مخالفان جنگ علیه یمن،اس��تفاده از سالحهای ممنوعه
و بمبهای خوشهای و ترموباریک (گرمافشاری) در سطح
گس��ترده نیازمند ش��دن  ۲۴میلیون و  ۳۰۰هزار یمنی به
کمک در نتیجه جنگ و محاصره و بی سرپناه شدن ۷.۲۷
میلیون نفر دیگر،بیش از  ۶۰درصد یمنیها از گرسنگی در

افشای واهی بودن ادعای واشنگتن درباره کمک به امنیت افغانستان

نیروهای آمریکایی فقط مسئول حفظ جانشان هستند
 19سال اشغال افغانستان با ادعای کمک به امنیت این
کشور در حالی صورت گرفته است که نماینده واشنگتن
در امور افغانس��تان تاکید کرد که بزرگترین مس��ئولیت
آمریکاییها در افغانستان حفاظت از جان خود است.
زلم��ی خلیلزاد ،فرس��تاده ای��االت متح��ده آمریکا در
امور صلح افغانس��تان در نشست کمیته فرعی نظارت و
اصالح��ات امنیت ملی کنگره آمری��کا درباره روند صلح
توضیحات��ی را ارائه کرد .خلیلزاد افزود که آمریکا در هر
شرایطی در افغانس��تان ،از منافع خود محافظت خواهد
کرد .در حالی آمریکا  19سال است که اشغال افغانستان
را به بهانه کمک به امنیت این کش��ور اجرا کرده اس��ت
که این مقام آمریکایی در بخش دیگری از سخنان خود
گفت که کش��ورش اجازه نخواهد داد اوضاع سال ۱۹۹۰
در افغانس��تان ،تکرار ش��ود و خروج نیروهای آمریکایی
از افغانس��تان ،به معنای حذف آمریکا نیست؛ اما اکنون
بزرگترین مس��ؤولیت نیروهای آمریکایی در افغانستان،
حفاظت از خودش��ان است.خلیلزاد درباره روابط طالبان

با دیگر گروههای تروریس��تی نیز گفت :طالبان گامهای
مثبت��ی را برداش��ته و روابط خ��ود را ب��ا القاعده ،قطع
کردهاس��ت ،ام��ا آنها هنوز ت��ا احترام ب��ه تعهدات خود
فاصل��ه دارند.وی در ادامه بار دیگر تاکید کرد که خروج
نیروهای آمریکایی از افغانس��تان وابس��ته به این خواهد
بود که این گروه تعهدات خود را عملی کنند.
خلیلزاد خاطرنش��ان کرد که پ��س از امضای توافقنامه
صلح میان آمریکا و طالب��ان ،هیچ حملهای به نیروهای
آمریکایی و ائتالف آن در افغانستان ،صورت نگرفتهاست.
نماین��ده آمریکا تصریح کرد که مذاک��رات در دوحه در
ادارۀ کامل افغانها اس��ت؛ اما تصمیمهای آنان بر آیندۀ
کمکهای آمریکا به افغانستان اثرگذار خواهند بود.
خلی��ل زاد در حال��ی از طالبان حمایت کرده اس��ت که
عب��داهلل عب��داهلل ریی��س ش��ورای عال��ی مصالحه ملی
افغانس��تان با اش��اره به افزایش خشونتها در این کشور
گفت :برخی از زندانیان طالبان که از س��وی دولت آزاده
شده بودند بار دیگر به میدان جنگ بازگشتهاند.

تحویل اولین «اف »۳۵-به امارات  ۷سال زمان میبرد

رویای خیانتکاران به فلسطین سراب شد
در حالی س��ران امارات ادعا داش��تند که با سازش با رژیم
صهیونیس��تی میتوانند از آمریکا اف  35دریافت کنند که
سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی میگوید فروش و تحویل
اولین فروند از جنگندههای پیش��رفته آمریکایی به امارات،
حداقل  ۷سال طول میکشد.
بعد از اظهارات برخی منابع درباره زمان امضای تفاهمنامه

حربه متوس��ل ش��دهاند .اما در باب چرای��ی تعلیق موقت
ای��ن طرح نیز یک اصل مهم مطرح اس��ت و آن نوع رفتار
فلس��طینیها و جبهه مقاومت منطقه در قبال طرح الحاق
است .فلس��طینیها از یک سو بر اجرای انتفاضه مسلحانه
در سراسر فلسطین تاکید کردند و از سوی دیگر گروههای
مقاومت منطقه درباره هرگونه اشغالگری به صهیونیستها
هش��دار داده و تاکید نمودهاند که پاسخی به آنها خواهند
داد .مجموع این اقدامات در حالی صورته اس��ت که عمال
رژیم صهیونیس��تی توان اقدام نظامی علیه فلسطینیها و
منطقه را ندارد بوی��ژه اینکه بحران اقتصادی و نیز بحران
کرونا به این وضعیت دامن زده است .با توجه به این شرایط
صهیونیستها گزینهای جز تعلیق طرح الحاق نداشتهاند.
در اص��ل میتوان گفت که اقدام کش��ورهای عربی مبنی

اولی��ه ف��روش جنگندهه��ای «اف »۳۵-به ام��ارات عربی
متح��ده ،دی��روز جزئیات بیش��تری درب��اره این ق��رارداد
تسلیحاتی منتشر شد.به نوشته رس��انههای صهیونیستی،
«دیوید فریدمن» س��فیر آمریکا در فلس��طین اشغالی طی
کنفرانس روزنامه «جروزالمپست» گفت که حداقل  ۷سال
زم��ان میبرد تا اولین جنگن��ده اف ۳۵-به امارات تحویل

رنج هس��تند ۳۵۰،هزار یمنی از سفر درمانی محرومند که
در نتیجه آن  ۴۲هزار بیمار به دلیل بستن فرودگاه صنعاء
فوت کردهاند،افزایش میانگین فقر به  ۸۵درصد و میانگین
بیکاری ب��ه  ۶۵درصد،محروم ش��دن  ۱.۲میلیون کارمند
از حقوق خود،تخریب  ۱۳۳۲۴مرکز کش��اورزی۱۱۶۱۰ ،

بر س��ازش با رژیم صهیونیس��تی زمینه س��از تعلیق طرح
نشده اس��ت بلکه مقاومت فلس��طین و حامیان منطقهای
آن ب��وده که این ط��رح را تعلیق کرده اس��ت .روندی که
نش��ان میدهد تنه��ا راه تحقق حقوق ملت فلس��طین تا
تشکیل کشور مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شریف
مقاومت و ایس��تادگی و پایان دادن به هرگونه سازشکاری
اس��ت .روندی ک��ه در جنگه��ای  8 ،22و  51روزه غزه
کارک��رد خود را به خوبی نش��ان داده و ملت فلس��طین با
تکی��ه بر آن میتواند برای رس��یدن به حقوق خویش گام
بر دارد .رویکرد گروههای فلس��طینی ب��ه وحدت و ایجاد
مرکز فرماندهی واحد گامی مهم در تحقق این امر اس��ت
که با چشم پوشی از سازشکاری سران عرب صورت گرفته
است.

زمین زارعی و  ۴۱۶۱۰کندوی عسل.
این آمارها در حالی مطرح ش��ده است «محمد عبدالسالم»،
س��خنگوی انصاراهلل یمن و رئیس هیأت مذاکره کننده این
کش��ور در مذاکرات ،تمایل این کش��ور به استقالل را علت
دشمنی آمریکا و عربستان سعودی و امارات با یمن دانست.
او که به مناس��بت پیروزی انقالب  ۲۱سپتامبر علیه «علی
عبداهلل صالح» ،رئیس جمهور سابق یمن سخنرانی میکرد،
مقاومت ش��ش س��اله این کش��ور در برابر تهاجم علیه خود
را «مدرس��ه» نظامی و سیاس��ی و تاریخی دانست که نسل
های بعد همه از آن س��خن خواهند گفت.عبدالسالم گفت:
«آمریکایی ها و رژیم های س��عودی اماراتی با دیدن انقالب
مردم یمن به سمت گزینه نظامی و حمله رفتند؛ چرا که به
خوبی دانستند که یمن به سوی استقالل حرکت میکند».
خب��ر دیگر از تحوالت یمن آنکه عالم��ه یحیی الدیلمی از
عالمان برجس��ته دین��ی یمن که یک س��ال و اندی پیش
توس��ط شبه نظامیان دولت مس��تعفی منصور هادی ربوده
شده بود ،از اسارت آزاد شد .در همین حال
رئیس کمیته عالی انقالب یمن به عدم اجرایی شدن توافق
موس��وم به «ریاض» میان «المجل��س االنتقالی الجنوبی»
(ش��ورای انتقالی جنوب/متحد امارات) و دولت مس��تعفی
(متح��د ریاض) واکنش نش��ان داد« .محمد علی الحوثی»
رئیس کمیته عالی انقالب یمن در جدیدترین توئیت خود
ب��ه تعلل «المجل��س االنتقالی الجنوبی» (ش��ورای انتقالی
جنوب/متحد امارات) و دولت مس��تعفی (متحد ریاض) در
اجرای توافق موسوم به «ریاض» پرداخت.
وی نوش��ت ،چرا دولت (شراکتی) شورای انتقالی جنوب و
دولت مس��تعفی یمن بر اساس توافق ریاض تشکیل نشده
است؟الحوثی ادامه داد :آیا این دو طرف بزرگتر از سعودی
ش��دهاند که سعی در شکست سیاسی این کشور در جهان
را دارند؟

تاکید جریانهای سیاسی برای اجرای مصوبه پارلمان

آمریکاییها باید از عراق خارج شوند
همزمان با اقدامات جدید پارلمان عراق برای اجرای مصوبه
پارلمان مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی ،نخس��توزیر
اسبق عراق در مصاحبهای بر لزوم اخراج نیروهای اشغالگر
آمریکایی از خاک این کشور تاکید کرد.
نوری المالکی ،عضو ارشد ائتالف «دولت قانون» عراق و
نخست وزیر اس��بق این کشور ،در مصاحبه با این شبکه
گفت پس از تصویب مجل��س نیروهای آمریکایی باید از
عراق اخراج ش��وند .المالکی تاکی��د کرد «پس از مصوبه
پارلمان و تصمیم مردم ع��راق درباره اخراج آمریکاییها
از ع��راق ،نیروهای بیگانه به ویژه آمریکاییها باید از این
کش��ور اخراج شوند».او در ادامه گفت« :نیروهای موجود
بای��د به صورت مس��تقیم با دولت ع��راق گفتگو کنند و
دولت عراق باید از نیروهای آمریکایی بخواهد ،فورا برای
گفتگو درباره مس��ئله خروج از عراق بر س��ر میز گفتگو
بنشینند ،زیرا پس از تصمیم پارلمان ،دولت و گروههای
مردمی یا نیروهای سیاسی عراق دیگر نیروهای آمریکایی
نمیتوانند به بقای خود در این کش��ور ادامه دهند و اگر

داده ش��ود.فریدمن همچنین توضی��ح داد که در پی توافق
سازش با کشورهای عربی ،اجرای طرح اشغال سی درصدی
کرانه باختری برای مدت زمان مش��خصی به تعویق افتاده
اما به صورت کامل لغو نشده است.
خبر دیگر آنکه محمد الهندی رئیس اداره سیاسی جنبش
جهاد اس�لامی فلس��طین گفت ،توافقهای اخیر امارات و
بحرین با تلآویو چیزی جز انتقال این کش��ورها از حمایت
از آمریکا به حمایت از صهیونیس��تها نیس��ت تا محوری
منطقهای به رهبری رژیم صهیونیس��تی تش��کیل ش��ود.
الهندی تأکید کرد ،ه��دف از توافقنامههای مذکور «ایجاد
محوری منطقهای به رهبری اس��رائیل» برای حفظ منافع

همچنان به حضور خود ادامه دهند در فرآیند سیاس��ی
مش��کل ایجاد خواهد ش��د .حتی در میان شیعیان .همه
میترس��ند این موضوع را به صراح��ت بگویند».المالکی
همچنین تاکید کرد ،دولت آمریکا به منافع و اوضاع عراق
احت��رام نمیگ��ذارد .او افزود «واش��نگتن به هیچ یک از
توافقهای خود با آمریکا پایبند نبوده است ».الزم به ذکر
اس��ت نمایندگان پارلمان عراق در چارچوب اعمال فشار
حداکثری برای پایان دادن به اشغالگری آمریکا ،به دنبال
تصویب اصالحیه قان��ون دادگاه عالی کیفری و برگزاری
نشست پرس��ش از نخس��توزیر درباره حضور نیروهای
خارجی هس��تند«.مختار الموس��وی» عضو کمیس��یون
روابط خارجه پارلمان عراق بر ضرورت فعالس��ازی نقش
دادگاه عالی کیفری عراق برای محکومیت کلیه جنایات
واشنگتن در حق ملت عراق تاکید کرد .در حوزه امنیتی
عراق نیز خبر می رسد «احمد التمیمی» از سران سازمان
الحشد الش��عبی توضیحات جدیدی درباره طرح امنیتی
ویژه اربعین حسینی (ع) در استان دیالی ارائه کرد.

آمری��کا در منطقه که منافع رژیم اس��رائیل نیز به ش��مار
میرود ،اس��ت .با خ��روج تدریجی آمری��کا از منطقه ،این
کشور از بار خود میکاهد و رژیم صهیونیستی فرمانده این
محور در تمام منطقه میشود .در این میان برخی مسئوالن
عالیرتبه نهاد امنیتی رژیم صهیونیستی به محافل سیاسی
این رژیم درباره تشدید تنشها در کرانه باختری به ویژه در
س��ایه قطع هماهنگیهای امنیتی با تشکیالت خودگردان
فلسطین هش��دار دادند.روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» با
اعالم این خبر افزود که این مس��ئوالن اسرائیلی از کابینه
ب��رای یافتن راهی جهت احی��ای هماهنگیهای امنیتی با
تشکیالت خودگردان درخواست کردهاند.

