کویت به حمایت از فلسطین وفادار میماند
امیر جدید کویت در گفتوگوی تلفنی با رئیس دفتر سیاسی حماس بر
ادامه راه امیر فقید در حمایت از مسأله فلسطین تأکید کرد.
«اس��ماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی حماس تماسی تلفنی با «نواف
االحم��د الجابر الصباح» امیر جدید کویت برقرار کرد و درگذش��ت امیر
فقید ش��یخ «صباح االحمد الجابر الصباح» را به وی تسلیت گفت .هنیه
در این تماس مواضع کویت و امیر فقید در حمایت از مس��أله فلس��طین و
ملت آن را یادآور ش��د .امیر جدید کویت هم گفت ،کویت به مس��ایل مهم امت
بویژه مس��أله فلس��طین وفادار باقی خواهد ماند.وی تأکید ک��رد :به میراث امیر
فقید و ادامه مس��یر وی در حمایت از مسأله فلسطین وفاداریم .درگذشت صباح
االحمد در س��ن  ۹۱س��الگی سهشنبه هفته پیش اعالم شد و برادر  ۸۳ساله وی
نواف االحمد جانشین وی شد.

آغاز اقدام قانونی اتحادیه اروپا علیه انگلیس
رئیس کمیسیون اروپا اعالم کرد الیحه جدیدی که در پارلمان انگلیس
مطرح شده است ،ناقض توافق برگزیت است و به همین دلیل بروکسل
رویهای قانونی را در این زمینه آغاز کرده است.
بروکسل رویهای قانونی را علیه انگلیس آغاز کرده و دلیل آن را تخطی
این کشور از توافق خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) عنوان کرد« .اورسوال
فون در الین» رئیس کمیس��یون اروپا در بیانیهای اعالم کرد بروکس��ل در
آغاز این روند اقدام قانونی از لندن درخواست کرده توضیحات خود را درباره این
تخلف ارائه دهد .در همین حال وی هشدار داد این قانون در ماهیت خود ناقض
تعهداتی است که در توافق برگزیت درج شده بودند و اگر به همین شکل اجرایی
شود ،در تضاد کامل با پروتکل جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی خواهد بود.

فرادید

جهان بر اساس قانون جنگل اداره میشود
«بش��ار اس��د» رئیسجمهور سوریه ،نقش روس��یه در کمک به کاهش
بحران کش��ورش را س��تود و مس��کو را مانع بزرگی در برابر تروریس��م
دانست.اس��د در مصاحبه با ش��بکه «زیوزدا» گفت که برای فهم نقش
روس��یه در س��وریه و اهمی��ت پایگاهه��ای این کش��ور در طرطوس و
حمیمیم باید دو نکته را مدنظر داش��ت؛ در وهله اول مس��کو و دمش��ق
برای مقابله با تروریسم جهانی همکاری میکنند.نکته دوم آنکه جهان امروز
با قانون جنگل اداره میشود و قوانین بینالمللی نادیده گرفته میشوند و دلیل
این وضعیت نیز از میان رفتن توازن قوا در روابط بینالملل اس��ت که روس��یه
باید این توازن را بازگرداند .در همین حال بش��ار اس��د ،حضور نظامی روسیه در
کشورهای جهان را در کنار گامهای سیاسی و دیپلماتیک الزمه بازگشت توازن
قوا در سطح بینالملل دانست.
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یادداشت

ژاپ�ن :گ��زارش خبرگزاری کیودو حاکی اس��ت
وزارت دف��اع ژاپ��ن به دنب��ال رقم بی س��ابقه ۵۲
میلیارد دالر بودجه برای س��ال مالی آینده است که
از فروردین سال  ۱۴۰۰آغاز می شود .این وزارتخانه
در نشس��تی با حضور «کیشی نوبوئو» وزیر دفاع ،بر
سر میزان این بودجه که  ۳.۳درصد بیش از بودجه
اولیه برای سال مالی جاری است ،تصمیم گرفت.
لبن�ان :فرمان��ده ارت��ش لبنان تاکی��د کرد که
نیروهای ارتش نقش��ههای تروریس��تی را که برای
لبنان تهیه شده بودند ،ناکام گذاشتند.ژوزف عون،
فرمانده ارتش لبنان در بازدید از فرماندهی گردان
 ۲۳در عرمان-المنیة در ش��مال این کش��ور اظهار
ک��رد :خون نیروهای ارتش که دو هفته قبل در دو
حمله جداگانه به ارتش در ش��مال کش��ور کش��ته
ش��دند ،طرحهایی را که برای کش��ور ما تهیه شده
بودند ،خنثی کرد.
مصر :وزارت دفاع آمریکا خبر داد که وزارت خارجه
این کشور با قراداد فروش سالح به مصر موافقت کرده
است .ارزش این قرارداد  417میلیون دالر اعالم شده
است .کش��ورهای عربی یکی از مهمترین مشتریان
تسلیحات آمریکا به شمار می آیند.
عربس�تان :س��ازمان عفو بین الملل با انتش��ار
گزارشی اعالم کرد که دستکم سه مهاجر اتیوپیایی
در مراکز بازداش��ت مهاجران اتیوپیایی در عربستان
جان خود را از دس��ت دادند.خبرگزاری فرانس��ه به
نقل از گزارش مزبور افزود  :هزاران مهاجر اتیوپیایی
در مراکز یاد شده در شرایط " دشوار غیرقابل تصور
" بس��ر می برند ب��ه ویژه با توجه ب��ه اینکه بیماری
کرونا در این کشور در حال انتشار یافتن است.
روسیه :سخنگوی کرملین ضمن رد جدیدترین
اتهامات چهره مخال��ف و جنجالی علیه «والدیمیر
پوتی��ن» ،تأکی��د کرد که مس��کو اطالعات��ی دارد
ک��ه نش��ان میده��د وی ب��ا «س��یا» هم��کاری
دارد«.دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین ضمن
رد جدیدتری��ن اتهام��ات «الکس��ی ناوالنی» علیه
«والدیمی��ر پوتین» رئیسجمهور روس��یه تصریح
کرد که مس��کو اطالعاتی دارد که نش��ان میدهد
این چهره مخالف روس با سازمان اطالعات مرکزی
آمریکا موسوم به «سیا» همکاری دارد.

نیمچه گزارش
حکم اعدام برای ترامپ،
شاه و ولیعهد سعودی
در دادگاه��ی در «صع��ده»  ۱۰نفر از جمله ش��اه
و ولیعه��د س��عودی در پرونده حمله ب��ه اتوبوس
دانشآموزان یمنی ،به اعدام محکوم شدند.
دادگاه کیفری بدوی در اس��تان «صعده» در شمال
یم��ن حکم اعدام ده نفر در ارتباط با جنایت حمله
هوای��ی ب��ه اتوبوس حام��ل دانشآم��وزان در بازار
«ضحی��ان» صعده را صادر ک��رد.در این دادگاه که
به ریاس��ت قاضی «ری��اض الرزامی» برگزار ش��د،
حک��م اع��دام افراد فوق صادر ش��د« :س��لمان بن
عبدالعزیز» ش��اه س��عودی« ،محمد بن س��لمان»
ولیعهد س��عودی« ،ترکی بن بندر بن عبدالعزیز»
ش��اهزاده س��عودی« ،دونالد ترامپ» رئیسجمهور
آمریکا« ،جیمز متیس» وزیر دفاع پیش��ین آمریکا،
«عب��د ربه منصور هادی» رئیسجمهور مس��تعفی
یمن« ،علی محسن االحمر» معاون هادی« ،احمد
عبید بن دغر» نخستوزیر پیشین دولت مستعفی
و «محمد علی احمد المقدش��ی» وزیر دفاع دولت
مس��تعفی یمن.در ادامه این حکم ،افراد مذکور به
پرداخ��ت  ۱۰میلی��ارد دالر غرامت ب��ه اولیای دم
محکوم ش��دند .همچنین دولت نجات ملی یمن در
اعتراض به توافق عادیس��ازی روابط امارات عربی
متحده با رژیم صهیونیستی ،نام بیمارستان بن زاید
در صنعاء را به فلس��طین تغیی��ر داد .الزم به ذکر
اس��ت نیروهای ائتالف س��عودی که صنعاء آنان را
«متجاوزان ائتالف س��عودی آمریکایی» میخواند،
ش��هر محاصره ش��ده دُریهم��ی در س��احل غربی
یم��ن را هدف حم�لات پیاپی قرار دادند و ش��ش
خانه مس��کونی در این حمالت در آتش س��وخت.
جنگندههای ائتالف سعودی  14مرتبه استانهای
مختل��ف یمن از جمله صنع��اء را بمباران کردند و
همزم��ان عناصر ای��ن ائتالف در اس��تان الحدیده
دست به نقض آتشبس زدند.

موشکها از کجا میآیند؟
علی تتماج

ع��راق طی روزهای اخیر با اخباری همراه ش��ده که با واژه
حمله موشکی اجین شده است .در همین چارچوب در حالی
پیش از این از حمله موش��کی به مراکز نیروهای آمریکایی
در بغداد و منطقه سبز سخن گفته میشد اکنون محور این
اخبار به منطقه اربیل رسیده است .شامگاه چهارشنبه نهم
مهر وزارت داخلی منطقه کردس��تان عراق از شلیک شش
فروند راکت به س��مت مناطق��ی در نزدیکی فرودگاه اربیل
خبر داد که دو فروند از این راکتها در اطراف پایگاه الحریر

س��قوط کرد .این وزارتخانه س��پس مدعی شد که راکتها
از منطقهای تحت کنترل الحش��د الش��عبی شلیک شدهاند
که با تکذیب این نهاد نظامی عراقی مواجه ش��د .در همین
حال در همین ارتباط ،فرماندهی الحش��د در استان نینوی
ضمن ابراز تعجب درباره واکنش��های عجوالنه به این حمله
راکتی و متهم کردن الحشد الشعبی ،تأکید کرد ،منطقهای
که موشکها از آن به سمت اربیل شلیک شد ،یک منطقه
غیر مسکونی است .این فرماندهی خبر داد ،این منطقه در
یک مثلثی واقع ش��ده که نیروهای ارتش ،الحشد الشعبی
و پیش��مرگه کنترل آن را در دس��ت دارند .اخبار مربوط به
این حمله موشکی زمانی قابل توجهتر میشود که مورگان
اورتگاس س��خنگوی وزارت خارجه آمری��کا در مصاحبه با
شبکه العربیه مدعی شد ش��به نظامیان هوادارا ایران عراق

را بی ثبات می کنند .همزمان با این سخنان ،دیوید شنکر،
معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه در سخنانی در
واکنش به حمله راکتی به نزدیکی پایگاه نیروهای آمریکایی
در اطراف فرودگاه اربیل اظهار کرد که واش��نگتن حمله به
منافع خود در عراق را تحمل نخواهد کرد .مروری بر مواضع
مطرح شده نشان میدهد که مقامات اقلیم کردستان عراق و
آمریکاییها تالش دارند تا این حمالت را به نیروهای مردمی
عراق نسبت دهند که خود بر ابهام این حمالت افزوده است.
آمریکاییها از مدتها پیش با ادعای نقش مخرب نیروهای
مردمی حش��د الشعبی و نس��بت دادن آنها به ایران تالش
کردهان��د تا دول��ت عراق را وادار به خلع س�لاح و مقابله با
این نیروها نمایند که نتیجه آن تضعیف قوای داخلی عراق
و س��ایش نیروهای عراقی در تقابل با یکدیگر است .حاصل

این رفتار توجیه ادامه اش��غال عراق توس��ط آمریکا خواهد
بود .در این میان اقلیم کردس��تان ع��راق که زمانی با ورود
داعش به موصل دچار اشتباه محاسباتی همراهی با داعش،
اکنون تکرار آن اشتباه را با همراه شدن با ادعای آمریکا در
پیش گرفته و س��عی دارد تا از این شرایط برای بازگرداندن
نیروهای پیشمرگه به مناطق مورد ادعایاش بهره گیرد .هر
چن��د آنها تصور میکنند که این اق��دام میتواند به تقویت
ق��درت چانه زنی آنها با بغداد منجر ش��ود اما چنان داعش
ب��ه اربیل رحم نکرد آمریکا نیز چنین رفتاری تکرار خواهد
کرد و سرانجام اربیل نیز قربانی سیاستهای آمریکا خواهد
ش��د چنانکه در زمان حمله داعش ب��ه اربیل آمریکا حاضر
به حمایت از اقلیم کردس��تان نشد و به اذعان جهانیان اگر
حمایت ایران نبود اربیل به دست داعش سقوط کرده بود.

گزارش

مداخالت جانبدارانه و اعزام جنگجویان خارجی بحران قرهباغ را تشدید میکند

آتش افروزی اسرائیل میان
باکو -ایروان

آتش جنگ میان ارمنستان و جمهوری ارمنستان در حالی
همچنان شعلهور است که مداخالت خارجی از جمله اعزام
جنگجویان تروریس��ت از س��وریه به منطقه و نیز اقدامات
رژیم صهیونیس��تی در گرفتن ماهی از آب گلالود قفقاز با
فروش تسلیحات به باکو بر آتش جنگ افزوده است.
بح��ران در قفقاز با تنشهای گس��ترده می��ان باکو و ایران
همچنان ادامه دارد در حالی که برخی کش��ورها با رویکرد
جانبداران��ه نظیر آنچه از س��وی فرانس��ه و ترکیه صورت
میگی��رد در کنار تج��رکات رژیم صهیونیس��تی در آتش
افروزی در این بحران موجب شده تا منطقه قفقاز به سمت
تبدیل شدن به سوریهای دیگر سوق یابد.
در همین چارچوب منابع خبری گزارش دادهاند ارمنستان
سفیر خود در فلسطین اشغالی را برای رایزنی در خصوص
آنچه «انتقال س�لاحهای اس��رائیلی به آذربایجان» خوانده
ش��ده فراخوان��ده است.ش��بکه خب��ری راش��اتودی امروز
پنجش��نبه گزارش داده ارمنستان سفیر خود در فلسطین
اش��غالی را ب��رای مش��ورت در خصوص اعت��راض به آنچه
«انتقال سالحهای اس��رائیلی به آذربایجان» خوانده شده،
فراخوانده اس��ت .سخنگوی وزارت خارجه ارمنستان گفت:
«صادرات تازهترین تس��لیحات از اس��رائیل ب��ه آذربایجان
اقدامی غیر قابل قبول برای ما است».
او گفت که ارمنستان بارها از کانالهای دیپلماتیک موضع
خود در این باره را به رژیم اس��رائیل ابالغ کرده اس��ت و بر
همین اس��اس امروز س��فیر خود در تل آویو را برای انجام
مشورت در این خصوص فراخوانده است.
وزارتخانهه��ای دفاع آذربایجان و ارمنس��تان با بیان اینکه

درگیریهای ش��دید بین دو کش��ور در منطق��ه قرهباغ در
صبح ام��روز نیز ادامه پیدا کرده و مدع��ی نابودی اهدافی
از طرفین ش��دند.منابع آذربایجانی و ارمنس��تانی از تداوم
درگیریهای ش��دید بین دو کش��ور بر س��ر منطقه مورد
مناقشه «قرهباغ کوهستانی» خبر دادند.
وزارت دف��اع آذربایجان با صدور بیانی��های اعالم کرد دور
جدید تنشهای نظامی با ارمنس��تان در منطقه قرهباغ ،به
ش��کل درگیریهای ش��دید تا صبح امروز ادامه پیدا کرده
است.از س��وی دیگر ،وزارت دفاع ارمنستان نیز مدعی شد
که پدافند هوایی این کشور صبح امروز یک فروند هواپیمای
نظامی و یک پهپاد متعلق به ارتش آذربایجان را س��رنگون
کرده اس��ت .در این میان وزرای خارجه روسیه و ترکیه در
یک گفتوگوی تلفنی خواستار آتشبس در منطقه «قرهباغ
کوهس��تانی» شدند .همچنین با افزایش تنش نظامی میان
ارمنس��تان و آذربایجان در منطقه مورد مناقش��ه «قره باغ
کوهستانی» رؤسای جمهور روسیه و فرانسه خواستار حل
و فصل سیاسی بحران این منطقه شدهاند.
در ای��ن میان مکرون رئیس جمهور فرانس��ه در س��خنانی
مدعی ش��د ک��ه ترکیه  300فرد مس��لح را از س��وریه به
آذربایجان اعزام کرده اس��ت .از سوی دیگر وزارت خارجه
روس��یه با تکرار ادعای اعزام جنگجویان خارجی به منطقه
مورد مناقش��ه «قرهباغ کوهستانی» توسط برخی کشورها،
از آنها خواست که به این کار پایان دهند.
دولت روس��یه ادعای اعزام ش��دن جنگجوی��ان خارجی به
منطقه قرهباغ برای مبارزه با ارمنس��تان را علیرغم تکذیب
چند باره توس��ط کشورها و س��ازمانهای مختلف ،دوباره

اعالم ابتال رئیس جمهور آمریکا به کووید  19پس از ناکامی در مناظره

ترامپ دست به دامان کرونا شد؟
در اقدام��ی س��وال برانگی��ز و در حالی ک��ه در دور اول
مناظرهها ترامپ دس��تاورد چندانی نداشته ،در بحبوحه
رقابته��ای انتخابات��ی در آمریکا ،رئی��س جمهور این
کش��ور از مثبت شدن آزمایش کرونای خود و همسرش
خبر داد.
ترام��پ در این خصوص در صفحه توییتر خود نوش��ت:
آزمایش کووید ۱۹-بانوی اول ایاالت متحده و من مثبت
ش��د .ما روند قرنطینه و بهبودی را فورا ً آغاز میکنیم .ما
با هم از پس این (بیماری) برخواهیم آمد!ترامپ ساعتی
پیش از اعالم خبر مثبت شدن آزمایش خود در توییتر،
از مثبت ش��دن آزمایش یکی از دستیاران نزدیکش خبر
داده بود .وی در توییتی نوشته بود :آزمایش کووید۱۹-
«هوپ هیکس» که خیلی س��خت بدون وقفه مش��غول
کار بوده ،مثبت ش��ده است .وحشتناک است! بانوی اول
و من هم منتظر نتیجه آزمایش��ات خود هس��تیم .تا آن
زمان (مشخص ش��دن نتیجه آزمایشات) روند قرنطینه
خود را آغاز خواهیم کرد.
آزمای��ش کرون��ای رئیسجمه��ور آمریکا بع��د از ماهها
دس��تکم گرفتن این وی��روس و اظهارنظرهای عجیب
و غیرعلمی درب��اره این بیماری ،در حالی مثبت ش��ده
ک��ه این کش��ور در مراحل پایانی رقابته��ای انتخاباتی
تا س��وم نوامبر ( ۱۳آبان) ،روز انتخابات سراس��ری قرار
دارد و آمریکا همچنان درگیرترین کش��ور جهان با این
بیماری اس��ت .رئیسجمهور آمریکا در کنفرانس خبری
 ۲۳آوریل خود نیز این ایده را مطرح کرده بود که تزریق

م��واد ضد عفونی می تواند به صورت بالقوه درمانی برای
کووید ۱۹-باش��د .این س��ناریو مطرح اس��ت که ترامپ
با اعالم ای��ن خبر ضمن مظلوم نمایی س��عی دارد تا از
ادامه مناظرهها و مراح��ل انتخابات که میتواند به ضرر
وی باش��د جلوگیری نماید .در ای��ن میان در واکنش به
اعالم بیماری ترامپ ،پوتین رئیسجمهور روسیه و مدیر
س��ازمان جهانی بهداش��ت پ��س از انتش��ار خبر ابتالی
رئیسجمه��ور آمری��کا و همس��رش به وی��روس کرونا،
ب��رای آنها آرزوی س�لامتی کردند .الزم به ذکر اس��ت
در نظرس��نجی انجامشده در س��طح ملی بعد از مناظره
انتخاباتی اول در آمریکا 54 ،درصد از بایدن و  41درصد
از ترامپ حمایت شد.نظرسنجی شبکه «سیانبیسی»
و مرکز تحقیقاتی «چنج ریس��رچ» در سطح ملی نشان
داده «ج��و بایدن» نامزد حزب دموک��رات آمریکا بعد از
اولین مناظره با «دونالد ترامپ» ۱۳ ،درصد از وی پیش
افتاده اس��ت.همچنین  ۴۵درصد ش��رکتکنندگان در
نظرس��نجی اعتقاد داش��تند ترامپ در مناظره سهشنبه
ش��ب به وقت آمریکا کمتر از انتظار ظاهر شد و تنها ۱۱
درصد همین نظ��ر را درباره بایدن داش��تند .خبر دیگر
آنکه رئیسجمهور آمریکا به تغییراتی که «کمیس��یون
مناظرهه��ای انتخاباتی» برای مناظرات آتی وی با رقیب
دموکرات��ش در نظر گرفته واکنش نش��ان داد.یک منبع
آگاه به ش��بکه خبری س��یبیاس گفته که یکی از این
تغییرات میتواند کنترل و تنظیم میکروفن این دو نامزد
انتخاباتی باشد.

تکرار کرد .در این میان  ،دادس��تانی کل آذربایجان مدعی
ش��د که  16غیرنظامی آذری در حمالت ارمنستان کشته
و  55نف��ر دیگر نی��ز زخمی ش��دهاند .همچنین دیمیتری
پسکوف سخنگوی کرملین هشدار داد که هرگونه حمایت
نظام��ی از طرفین درگی��ر در منطقه مورد مناقش��ه «قره
باغ» تحریکآمیز اس��ت و به تش��دید تنش منجر میشود.
اردوغ��ان رئیسجمه��ور ترکی��ه نیز با تک��رار حمایت این
کش��ور از آذربایج��ان در تنشها ب��ا ارمنس��تان ،تنها راه
رس��یدن به صلح پایدار در منطقه را عقبنشینی ارمنستان
از قرهب��اغ توصیف کرد .مرکز موس��وم به «دیدهبان حقوق
بش��ر س��وریه» در بیانیهای مدعی ش��د که ترکیه تا کنون
 850شبهنظامی س��وری را برای جنگ علیه ارمنستان به
جمهوری آذبایجان اعزام کرده اس��ت« .آرمن سارگسیان»
رئیسجمهور ارمنس��تان نیز در گفتوگو با شبکه الجزیره،
گفت که ایروان به دنبال تش��دید درگیری نیست و حاضر
اس��ت میانجیگری روس��یه را بپذیرد .او مدعی شد که در
قرهب��اغ یک «پاکس��ازی ن��ژادی» در حال وقوع اس��ت و
ارمنستان اجازه این کار را برای «بار دوم» نمیدهد .اشاره
سارگسیان به کش��تار ارمنیها در دوره امپراتوری عثمانی
است.سارگس��یان در ادامه ترکیه را به دخالت مستقیم در

جنگ به نفع جمهوری آذربایجان با اس��تفاده از جنگنده و
پهپادهای خود متهم کرد و در خصوص س��وریهای ش��دن
منطقه قفقاز هشدار داد.
از س��وی دیگر «ماری��ا زاخ��ارووا» س��خنگوی وزارت امور
خارجه روس��یه درخصوص طرحهای ضد روس��ی و افزایش
حضور نظامی آمریکا در ش��رق دریای مدیترانه ابراز نگرانی
کرد.زاخ��ارووا در جمع خبرنگاران گف��ت« :بابت طرحهای
واش��نگتن برای تقویت نیروهای نظامی در ش��رق مدیترانه
نگران هستیم ،زیرا این طرحها به روشنی ماهیت ضد روسی
داشته و منعکس کننده سیاست تهاجمی ایاالت متحده و در
تقابل با صلح و ثبات در منطقه است»«.مایک پامپئو» وزیر
ام��ور خارجه آمریکا در اولین روز از س��فر خود به یونان ،با
«نیکوس دندیاس» همتای یونانی خود دیدار کرده و بر لزوم
حل اختالفات در شرق دریای مدیترانه تأکید کردند«.نیکل
پاشینیان» نخستوزیر ارمنستان نیز گفته است که مدارکی
دال بر دخالت ترکیه در دور جدید تنشهای نظامی ایروان-
باکو بر س��ر منطقه مورد مناقشه «قرهباغ کوهستانی» دارد.
همچنین وزارت خارجه ارمنستان میگوید این کشور برای
تعامل با س��ازمان همکاریهای امنیتی اروپا جهت برقراری
آتشبس در منطقه قرهباغ ،آمادگی دارد.

اعتراضات به خیانت امارات و بحرین به فلسطین شدت گرفت

صدور فتوای حرام بودن روابط با رژیم صهیونیستی
همزمان ب��ا اعتراض های گس��ترده مردمی به س��ازش
برخ��ی کش��ورهای عربی با رژیم صهیونیس��تی  ،مجمع
فقه اسالمی سودان با صدور فتوایی ،عادیسازی روابط با
رژیم صهیونیستی در تمامی زمینهها را حرام اعالم کرد.
رسانههای سودانی گزارش کردند که مجمع فقه اسالمی
ب��ه اتف��اق آراء فتوای حرام ب��ودن عادیس��ازی روابط
با رژیم صهیونیس��تی را ص��ادر کرد.به نوش��ته روزنامه
«القدسالعربی» ،صدور این فتوا در حالی است که «عمر
قمرالدین» وزیر خارجه س��ودان ماه گذش��ته گفت که
دولت آمریکا وعده داده که در ازای عادیس��ازی روابط
سودان با رژیم صهیونیستی ،امکان حذف نام این کشور
از فهرست کشورهای حامی تروریسم را بررسی میکند.
قمرالدین اف��زود که مایک پامپئو وزی��ر خارجه آمریکا
در س��فر اخیر به خارطوم دو مس��ئله یکی عادیسازی
روابط بین س��ودان و رژیم صهیونیستی و دوم حذف نام
س��ودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم را بررسی
ک��رد .در این میان مردم بحرین دیروزنیز با وجود تدابیر
ش��دید امنیتی به خیابانها آمدند تا عادیسازی روابط
این کش��ور با رژیم صهیونیس��تی را محکوم کنند .یک
روزنامه لبنانی اعالم کرد ،رئیس دفتر سیاسی حماس و
دیگر سران فلسطینی در سفر خود به بیروت با گروههای
معارض بحرینی دیدار کردهاند.
مقاومت فلسطین تنها به محکوم کردن موج عادیسازی
روابط کش��ورهای عربی حاش��یه خلیج ف��ارس با رژیم
صهیونیس��تی اکتفا نکرده بلکه اقدامات متقابلی نیز در

مقابل محور عادیسازی روابط برداشته است.
در همی��ن زمینه روزنام��ه «االخبار» به نق��ل از منابع
آگاه اعالم کرد ،هفته گذش��ته دی��داری میان گروههای
معارض بحرینی با س��ران حماس ،جهاد اسالمی ،جبهه
مردمی برای آزادی فلسطین ،فتح و سازمان آزادیبخش
فلسطین در بیروت انجام شد .یک روزنامه صهیونیستی
طی یادداشتی تأکید کرد که حاکمان بحرین هستند که
بر اس��اس منافع خود به روابط نزدیک با بحرین مشتاق
هستند و مردم این کشور اشتیاقی به این رابطه ندارند.
روزنامه صهیونیس��تی «هاآرتص» در یادداشتی با اشاره
به توافق��ات اخیر بحرین با رژیم صهیونیس��تی گزارش
ک��رد حاکمان بحرین ب��رای برقراری رواب��ط نزدیک با
اس��رائیل اش��تیاق دارند و مردم بحرین چنین احساسی
ندارند .خبر دیگر از فلس��طین آنکه کمیته مرکزی فتح
طی نشس��تی به ریاست محمود عباس رئیس تشکیالت
خودگ��ردان توافقات اخیر این جنبش با حماس بر س��ر
راهب��رد مقابله ب��ا توطئههای آمریکایی-صهیونیس��تی،
مقاومت و تحقق آش��تی ملی را تصویب کرد .از س��وی
دیگر موس��ی ابوم��رزوق از اعضای ارش��د حماس ضمن
تأکید بر ادامه مقابله مس��لحانه ،کران��ه باختری را قلب
مبارزه با رژیم صهیونیستی خواند.
در ای��ن میان دیدبان حقوق بش��ر اروپا-مدیترانه تأکید
کرد که از سوی جامعه بینالملل برای مقابله با تجاوزات
صهیونیستها و پایان بخشیدن به سیاست فرار از مجازات
این رژیم ،هیچ گونه تحرک جدی دیده نمیشود.

