
حمایت عشائر جنوب سامراء 
از الحشد الشعبی 

عشائر جنوب س��امراء در استان صالح الدین عراق 
خواس��تار ابقای نیروهای الحشدالشعبی در مناطق 
خ��ود ش��دند و این حض��ور را برای حف��ظ امنیت 

مناطقشان ضروری دانستند.
عشائر مناطق جنوبی سامراء در استان »صالح الدین« 
ب��ر ضرورت ابق��ای نیروهای الحشدالش��عبی در این 
مناطق تاکید کردن��د.در جریان حضور یک هیأت از 
تیپ ۴۱ سازمان الحشد الشعبی در منطقه »المزاریع« 
که به دعوت عش��ائر و ش��یوخ و افراد برجس��ته این 
منطقه صورت گرفته بود، شمار زیادی از شیوخ عشائر 
مناطق مجاور ش��امل »البوحش��مه«، »البوجیلی«، 
»البوف��راج«، »الس��عود«، »االحب��اب« و »بلد«  نیز 
خود را به این منطقه رساندند.بر اساس بیانیه الحشد 
الش��عبی، حاضران در این مراس��م بر ضرورت مقابله 
با اتهامات وارده به نیروهای الحش��د الشعبی تاکید و 
تصریح کردند که بقای نیروهای الحش��د الشعبی در 
این مناطق ضروری است زیرا این نیروها نقش مهمی 
در حفظ امنیت و ارائه خدمات به مردم این مناطق و 

پشتیبانی از نیروهای الحشد العشائری دارند.
با آزادسازی شهر موصل در تیر سال ۱۳۹۶ و پایان 
خالفت ادعایی داعش، بس��یاری از تروریس��ت ها در 
قالب هس��ته های خاموش در اس��تان های عراق به 
خص��وص دیالی، کرک��وک، صالح الدی��ن، االنبار و 
نینوی که ش��رایط مناس��ب جغرافیایی برای مانور 
دارد، مخفی ش��ده و در یک س��ال گذشته دست به 
عملیات های تروریستی در قالب گروه های چند نفره 
زده اند.تاکنون نیروهای امنیتی و الحش��د الش��عبی 
عملیات های متعددی را برای پاکس��ازی کامل این 
مناطق از هسته های خاموش داعش انجام داده اند اما 
هر بار چند تروریست با حمله به یکی از روستاهای 
دوردست با هدف ایجاد رعب و وحشت و بزرگنمایی 

توان داعش اقدام به حمالت تروریستی می کنند.

نیمچه گزارش

گزارش

اع��الم نتایج نهای��ی انتخابات آمری��کا در حالی همچنان در 
هال��ه ای از ابهام ق��رار دارد که بایدن و ترام��پ هر دو اعالم 
پیروزی در انتخابات سرداده و خواستار حضور هوادارانشان در 
خیابان ها شدند بگونه ای که بسیاری آمریکا را روی بشکه ای 
از باروت تشبیه کرده که هر لحظه امکان انفجار آن می رود. 

آمریکایی که ادعای دموکراسی سر می دهد و خواستار الگو 
برداری از سیاست های دموکراتیکش از جمله انتخابات آن 
اس��ت، این روزها نقاب از چهره برداش��ته و حقایق پش��ت 
پرده اش آش��کار می ش��ود. چهره ای که در آن دموکراسی 
جایگاه��ی ن��دارد و امنیت و مطالبات م��ردم فدای اهداف 
فردی می ش��ود چنانکه بایدن و ترام��پ هر کدام به نوعی 

آمریکا را به سمت نزاع های خیابانی می کشانند. 
در همین چارچوب ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی شد 
پیروز انتخابات شده و هر نتیجه ای غیر از این نتیجه، تقلب 
در انتخابات است و اگر الزم باشد پرونده را به دیوان عالی 
می کشاند.»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا دقایقی بعد 
از سخنرانی بایدن، از کاخ س��فید به سخنرانی پرداخت.او 
در ابتدای س��خنان خود گفت: می خواه��م از مردم آمریکا 
تش��کر کنم به خاطر این که میلیون ها نفر به ما رای دادند 
و متاس��فانه بعضی از آدم ها سعی می کنند حق ما را سلب 
کنند. وی افزود: ما داش��تیم برای برگزاری جش��ن بزرگ 
آماده می ش��دیم، داشتیم می بردیم که ناگهان شمارش آرا 

متوقف شد. برای برگزاری جشن آماده می شویم.
ترامپ در ادامه گفت: در ایاالتی که انتظار نداش��تیم مثل 

فلوریدا نه تنها بردیم بلکه با اختالف بزرگ بردیم. در ایالت 
بزرگ اوهایو و تگزاس برنده شدیم. ما در تگزاس ۷۰۰ هزار 
رأی بیش��تر آوردیم. ما جورجیا را هم بردیم.رئیس جمهور 
آمریکا افزود: کارولینای ش��مالی رو هم بردیم، ۱.۴ درصد 
جل��و بودیم با ۷۷ هزار رأی پن��ج درصد مانده، آن ها عقب 
افتادنش��ان را نمی توانند جبران کنند. چه کس��ی می داند 
ممکن اس��ت آراء در آریزونا به نفع ما تمام ش��ود. ما اصال 
ب��ه پیروزی در آریزونا نیاز نداریم، مهم تر از آن این اس��ت 
که در پنسیلوانیا با اختالف زیاد برنده می شویم. ترامپ در 
خص��وص وضعیت خود در ایالت میش��یگان گفت: در آنجا 
هم داریم پیروز می شویم. در حال پیروزی در ویسکانسین 
هم هس��تیم. چند دقیقه پیش با فرماندار تگزاس صحبت 
ک��ردم، به من برای پیروزی در تگزاس تبریک گفت. ما در 
ایاالت بزرگی پیروز ش��دیم. من عاشق اوهایو هستم با ۸.۱ 

درصد اختالف یعنی نیم میلیون رای اوهایو را بردم.
ترامپ سپس مدعی پیروزی زودهنگام و تقلب در انتخابات 
شد و گفت: راستش را بخواهید ما انتخابات را بردیم. تقلب 
بزرگی در حال انجام شدن اس��ت. به دیوان عالی خواهیم 
رفت. تا جایی که می دانم ما در انتخابات پیروز شدیم. بعد 
از ترامپ، مع��اون او »مایک پنس« هم در اظهاراتی گفت: 
با تمام وجود اعالم می کنیم ما در مس��یر پیروزی هستیم.

رئیس جمهور آمریکا پیش��تر در توییت��ی دموکرات ها را به 
تالش برای دزدیدن انتخابات متهم کرد. 

در همی��ن حال بای��دن نامزد دموکرات انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری آمریکا نیز در یک س��خنرانی اع��الم کرد که او 

در مسیر پیروزی در انتخاات ریاست جمهوری آمریکا قرار 
دارد و احس��اس خوب��ی دارد. وی ادامه داد: «ببینید ما در 
حال حاضر درباره جایگاه و وضعیتی که در آن قرار داریم، 
حس خوب��ی داریم. وا واقعا حس خوب��ی داریم. من اینجا 
به ش��ما م��ی گویم که ب��ه نظر من، ما در مس��یر پیروزی 
در انتخابات قرار داریم«. از س��وی دیگر خبرنگار آمریکایی 
و مجری ش��بکه »فاکس نیوز« در واکنش به صحبت های 
ترام��پ درباره پی��روزی خود در انتخاب��ات و مطرح کردن 
بحث تقلب گف��ت رئیس جمهور آمریکا روی وضعیت قابل 
اشتعال کشور کبریت کشید. منابع رسانه ای گزارش دادند، 
بیش از ه��زار نفر از مخالفان دونال��د ترامپ رئیس جمهور 
آمری��کا با تجمع در نزدیکی کاخ س��فید علیه او تظاهرات 

کردند.
در این میان وزیر نیکال اس��ترجن اول اس��کاتلند با انتش��ار 
پیام��ی به ادع��ای »دونال��د ترامپ« در خص��وص پیروزی 
در انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری آمریکا واکنش نش��ان داد. 

همچنین شبکه تلویزیونی راشاتودی از افزایش فروش سالح 
در پی ترس از بروز آش��وب های انتخاباتی خبر داد.بر اساس 
پیش بینی ها، انتخابات امسال آمریکا یک رکورد را در شمار 
شرکت کنندگان از دهه ۱۹۰۰ میالدی برجای می گذارد.به 
گزارش ایسنا، به نقل از گاردین، پیش بینی "پروژه انتخابات 
آمریکا" نشان می دهد ۶۷ درصد واجدان شرایط در انتخابات 
ش��رکت کرده باشند. امس��ال حدود ۲۴۰ میلیون نفر واجد 

شرایط رای دادن در انتخابات آمریکا بودند.
در انتخاب��ات س��ال ۲۰۱۶، ۵۵ درص��د واجدان ش��رایط در 
انتخابات ش��رکت کردند.نکته قابل توجه آنکه آمریکا با طی 
ک��ردن روند خروج یک س��اله خود از تواف��ق پاریس، دیروز  
رسما از این توافق اقلیمی بین المللی خارج و به اولین کشور 
جهان تبدیل شد که از این پیمان خارج می شود. در انتخابات 
مجلس نمایندگان و سنا نیز دموکرات و جمهوریخواه رقابتی 
نزدیک دارند و احتمال تکرار دور قبل یعنی پیروز دموکرات 

در مجلس نمایندگان و جمهوریخواه در سنا وجود دارد. 

علی تتماج 

انتخابات آمریکا س��رانجام برگزار ش��د و ب��ه رغم ادعاهای 
محافل رسانه ای غربی که از مدت ها پیش بایدن دموکرات 
را پی��روز انتخابات معرفی می کردند، نتایج ش��مارش آرا 
بسیار نزدیک ش��ده و ترامپ جمهوریخواه و بایدن رقابتی 
شانه به ش��انه داش��ته اند. ابهام در نتیجه انتخابات آمریکا 
در حالی قوت گرفته اس��ت که یک س��وال مطرح است و 
آن اینکه کدام یک از این دو نامزد برای جهان مناس��ب تر 
خواهند بود؟ انتخاب  هر کدام از آنها چه تاثیری بر امنیت 

جهان خواهد داش��ت؟ ویژگی این دور از انتخابات آمریکا 
آن اس��ت که هر دو نامزد س��ابقه حضور در کاخ سفید را 
دارند و لذا شناخت سیاست های آتی آمریکا چندان مشکل 
نمی نماید. یک س��وی معادل ترامپ ق��رار دارد که طی ۴ 
س��ال اخیر محور برنامه هایش را تقابل با جهان تش��کیل 
داده و با سیاس��ت هوچی گری به دنبال برهم زدن ثبات و 
امنیت جهانی بوده اس��ت. ترامب با سیاست چماق و هویج 
یا به اصطالح چینی ها با سیاست گاو در چینی فروشی به 
دنب��ال ایجاد جهانی بحران زده ب��وده بگونه ای که جهان 
در وضعی��ت جن��گ و مذاکره با آمریکا باقی مانده اس��ت. 
بایدن نیز در طول ۸ س��ال ریاست جمهوری اوباما در مقام 
معاون رئیس جمهور ایفای نقش کرده است. در آن دوران 
سیاست آمریکا در قالب قدرت هوشمند بوده که برگرفته از 

اصل هویج و چماق بوده است چنانکه از یک سو از مذاکره 
س��خن گفته و از س��وی دیگر از سیاس��ت تهدید نظامی 
استفاده می کرده است. بایدن از طراحان تجزیه خاورمیانه 
است و بارها در دوران سناتوری و معاونت ریاست جمهوری 
آمریکا خواستار تغییر جغرافیایی در منطقه شده است. نکته 
واحد در مواضع ترامپ و بایدنف اصل رویکرد به تحریم به 
عنوان ابزار اصلی فش��ار بر سایر کشورهاست چنانکه اوباما 
و ترامپ بیش��ترین تحریم ها را علیه س��ایر کشورها وضع 
کرده اند. بایدن در حالی از تعامل با س��ایر کش��ورها بویژه 
متح��دان آمریکا س��خن می گوید که سیاس��ت نهایی وی 
تس��لیم س��ازی و سوق دادن سایر کش��ورها به حرکت در 
مس��یر اهداف آمریکاس��ت. با توجه به این حقایق می توان 
گف��ت که بایدن و ترامپ هیچ فرق��ی برای جهان ندارند و 

هر کدام به نوعی تهدید برای امنیت جهان هستند. در این 
شرایط می توان گفت که یک وضعیت برای جهان مطلوب 
اس��ت و آن معلق ماندن آمریکا در وضعیت بحران داخلی 
است. کش��یده ش��دن روند انتخابات به نزاع های خیابانی 
و رقابت های حقوقی فرسایش��ی بهتری��ن مولفه های برای 
جهان اس��ت که در کنار تضعیف ق��درت آمریکا، می تواند 
زمینه س��از کاهش مداخالت آمریکا در معادالت جهانی را 
به همراه داشته باش��د. هر چند که استمرار طوالنی مدت 
بح��ران داخلی آمریکا در مقط��ع کنونی کمی دور از ذهن 
می نماید اما این روند کاهش مشروعیت دولت آینده آمریکا 
را ب��ه هم��راه دارد که می تواند زمینه س��از کاهش جایگاه 
جهانی این کش��ور و رویکرد بیشتر کشورها برای مقابله با 

مداخالت و رفتارهای بحران ساز آمریکا گردد. 

یادداشت

کدام یک به نفع جهان است؟
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بایدن و ترامپ هر دو علیه سوریه
نماینده ویژه آمریکا در امور س��وریه در اظهار نظری گفت بعید اس��ت 
نتایج انتخابات ریاس��ت جمهوری کشورش بر موضوع حضور واشنگتن 
در سوریه تأثیر بگذارد. جیمز جفری، درباره پیروزی جو بایدن یا دونالد 
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تأثیر آن بر موضوع حضور 
نظامی این کش��ور در س��وریه اظه��ار کرد: من معتقدم ک��ه هرکدام در 
انتخابات موفق ش��وند هیچ تغییری در مراک��ز محل حضور نظامیان آمریکا 
در س��وریه و تحریم های اعمال ش��ده علیه نظام این کش��ور ایجاد نخواهد کرد.

وی افزود: ما می خواهیم شاهد خروج یگان های پ ک ک از سوریه باشیم؛ چراکه 
حضور آنها در ش��مال ش��رق س��وریه دلیل اصلی تنش در روابط با ترکیه است. 
جفری گفت: امیدواریم این تنش کاهش یابد؛ چراکه ما به استثنای شمال شرق 

در تمامی مناطق سوریه با هماهنگی کامل با ترکیه کار می کنیم.

روابط  انگلیس با آمریکا قوی تر می شود
وزیر امور خارجه انگلیس گفته صرف نظر از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا مطمئن اس��ت که روابط کشورش با ایاالت متحده قوی تر خواهد 
شد. »دومینیک راب«، وزیر امور خارجه انگلیس در مصاحبه ای با شبکه 
خبری »اس��کای نیوز« درباره روابط کش��ورش با آمریکا بعد از انتخابات 
ریاس��ت جمهوری صحبت کرد.راب در ای��ن مصاحبه گفت: »صرف نظر از 
اینکه چه کس��ی رئیس جمهور آمریکا می شود، من مطمئن هستم که روابط 
آمری��کا و انگلیس قوی تر خواهد ش��د.« وزیر امور خارجه انگلی��س در ادامه این 
مصاحبه با اشاره به سابقه روابط اقتصادی و امنیتی کشورش با آمریکا گفت: »من 
مطمئن هستم که ]در این زمینه ها[ روابطی حتی قوی تر را خواهیم داشت.« الزم 
به ذکر است که انگلیس در به راه انداختن جنگ های افغانستان و عراق و حمایت 

از رژیم صهیونیستی همواره در کنار آمریکا قرار داشته است.

اوضاع در آمریکا در حالت بحرانی است 
»آنه گرت کرامپ-کارن باوئر« وزیر دفاع آلمان در واکنش به جنجال های 
پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هشدار داد: »این یک وضعیت، 
بس��یار انفجاری اس��ت و ممکن اس��ت به یک بحران قانون اساسی در 
ایاالت متحده منتهی ش��ود«. به دنبال ای��ن تحوالت در آمریکا پس از 
انتخابات ریاست جمهوری این کشور وزیر دفاع آلمان درباره تنش ها در 
آمری��کا اظهارنظر کرد.»آنه گرت کرامپ-کارن باوئر« در مصاحبه با ش��بکه 
»زد  دی  اف« اعالم کرد: » این یک وضعیت، بسیار انفجاری است و ممکن است 
به یک بحران قانون اساسی در ایاالت متحده منتهی شود «. وزیر دفاع آلمان که 
اولین واکنش برلین به تحوالت جای انتخاباتی آمریکا را نشان داده است، درباره 
تنش های پس از انتخابات ابراز نگرانی کرد و هشدار داد: »این )وضعیت( چیزی 

است که باید باعث نگرانی شدید ما شود«.

 یمن: اتحادیه سراس��ری سندیکای صنف یمن با 
صدور بیانیه ای اعالم کرد که تداوم راهزنی کشتی 
ه��ای نفتی یمن توس��ط ائتالف متجاوز س��عودی 
بیانگر آن اس��ت که سازمان ملل نیز در مشروعیت 
بخشیدن به محاصره یمن نقش دارد.در این بیانیه 
آمده اس��ت: این کش��تی های حامل م��واد نفتی، 
مجوزهای س��ازمان ملل را کسب کرده اند و با این 

وجود بیش از ۲۰۰ روز است که توقیف شده اند.

 س�وریه: رئیس جمهور بالروس بار دیگر حمایت 
خود از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه را اعالم و بر 
لزوم عدم دخالت در امور داخلی آن تاکید کرد.طبق 
بیانیه منتش��ر شده از س��وی وزارت خارجه سوریه، 
الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بالروس در مراسم 
دریافت اس��توارنامه محمد العمرانی، س��فیر سوریه 
همراه با تعدادی از سفرای جدید از کشورهای گروه 
مینسک اظهار کرد: بالروس و سوریه روابط دوستانه 
مستحکمی در طول تاریخ با یکدیگر داشته اند که از 

اعتماد متقابل برخوردار بود.

 ع�راق: ائتالف الفتح ع��راق تأکید کرد که رئیس 
جمه��ور آینده آمریکا باید نظامیان این کش��ور را از 
عراق خارج کند.»فاض��ل جابر« نماینده این ائتالف 
تأکید ک��رد، برای عراق پیروزی دونالد ترامپ یا جو 
بایدن در انتخابات آمریکا اهمیت ندارد.جابر به پایگاه 
خبری »المعلومه« گف��ت، آنچه برای عراق اهمیت 
دارد، این اس��ت که در دور بعدی ریاست جمهوری 
آمریکا، نظامیان این کش��ور از عراق خارج شده و به 

سریال نقض حریم هوایی عراق پایان داده شود.

 مص�ر: هی��أت نظامی انگلیس که به مصر س��فر 
کرده است با رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور 
دیدار و درباره تحوالت لیبی و همکاری های نظامی 
دوجانبه گفت وگو کرد.»جیمز هبی« وزیر مش��اور 
در امور نیروهای مس��لح انگلیس و هیأت همراه او 
در س��فری به مصر با »محمد فرید« رئیس س��تاد 

مشترک نیروهای مسلح این کشور دیدار کرد.

  امارات: امارات رس��ما کنسولگری خود را در شهر 
»العی��ون« یک��ی از بزرگ ترین ش��هرهای »صحرای 
غرب��ی«، منطقه مورد مناقش��ه بین مغ��رب و جبهه 
پولیساریو، افتتاح کرد. در مراسم افتتاح این کنسولگری 
»ناصر بوریطه« وزیر خارجه مغرب و »س��عید احمد 

الظاهری« سفیر امارات در مغرب حضور داشتند.

بایدن و ترامپ با ادعای پیروزی در انتخابات خواستار به خیابان آمدن 
هوادارانشان شدند

آمریکا روی بشکه باروت 

رژیم صهیونیستی مسئول حفظ 
سالمتی اسرای فلسطینی 

نایب رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین مسئولیت کامل جان و سالمت اسرای 
فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی را متوجه رژیم صهیونیستی دانست.

»احمد بحر« نایب رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین سخنانی را در خصوص 
افزایش ش��مار اسرای فلسطینی مبتال به کرونا مطرح کرد.وی مسئولیت کامل 
جان و س��المت اس��رای فلس��طینی در زندان های رژیم صهیونیستی در سایه 
ش��یوع گس��ترده کرونا را متوجه تل آویو دانست. احمد بحر نسبت به افزایش 
ش��مار اس��رای مبتال به کرونا طی روزهای آینده به ویژه در س��ایه بی توجهی 
عامدانه سازمان زندان های صهیونیستی به وضعیت اسرا، به شدت هشدار داد.

این درحالی اس��ت که پیش��تر جنبش های حماس و جهاد اسالمی فلسطین با 
صدور بیانیه های جداگانه ای به رژیم صهیونیس��تی نس��بت به بی توجهی در 
قبال درمان اس��رای مبتال ش��ده به ویروس کرونا هشدار دادند.حماس و جهاد 
اس��المی اعالم کردند: نهاده��ای حقوقی بین المللی باید ب��ه وظایف خود در 
قبال حمایت از اس��رای فلس��طینی و اجرای کامل پروتکل های بهداش��تی در 
بازداشت گاه های رژیم صهیونیس��تی عمل کنند.جمعی از فلسطینی ها مقابل 
کمیته بین المللی صلیب س��رخ واقع در ش��هر البی��ره در نزدیکی رام اهلل برای 
اعالم همبس��تگی خود با اس��یر ماهر االخرس که دس��ت به اعتصاب غذا زده، 
تجمع کردند.االخرس ۱۰۰ روز متوالی است که در اعتراض به بازداشت اداری 
)بدون محاکمه( خود دس��ت به اعتصاب غذا زده اس��ت. خبر دیگر از جنایات 
صهیونیس��ت ها آنکه یک مقام فلس��طینی اعالم کرد بولدوزر های ارتش رژیم 
صهیونیستی ۱۱ خانه فلسطینیان در کرانه باختری را با مطرح کردن این ادعا 
که فاقد مجوز بودند، تخریب کردند.سخنگوی جنبش مقاومت اسالمی حماس 
ضمن محکوم کردن اقدام صهیونیس��تها در تخریب منازل فلس��طینیان از این 
امر به عنوان یک جنایت یاد کرد.خبر دیگر آنکه رس��انه های عبری زبان اعالم 
کردند دولت ماالوی قصد دارد به عنوان نخس��تین کش��ور آفریقایی در قدس 
اشغالی سفارت تاس��یس کند.روزنامه عبری زبان معاریو اعالم کرد که ماالوی 
اولین کش��ور آفریقایی خواهد بود که به جای تل آویو سفارت خود را در قدس 

اشغالی افتتاح می کند.

باکو-ایروان همچنان در میدان 
اتهام زنی 

تالش ه��ای منطقه ای و جهانی برای پایان دادن به نزاع قره باغ در حالی ادامه 
دارد که باکو و ایروان همچنان یک دیگر را به نقض آتش بس و جنگ افروزی 

متهم می کنند. 
رئیس جمهور جمهوری آذربایجان بار دیگر تأکید کرد اگر ارمنس��تان مناطق 
اشغال شده را تخلیه کند، باکو آماده است به جنگ خاتمه دهد. »الهام علی اُف« 
رئیس جمهور جمهوری آذربایجان گفت، کشورش آماده خاتمه دادن به جنگ 
در منطقه قره باغ کوهستانی اس��ت.علی اف در مصاحبه ای گفت: »معتقدم که 
هر چه این جنگ زودتر تمام ش��ود بهتر است. مکرراً این را گفته ام و بار دیگر 
هم می گویم که اگر نخس��ت وزیر ارمنس��تان ]نیکول پاشینیان[ متعهد به آزاد 
کردن باقی سرزمین ها ش��ود، امروز آماده ایم ]به جنگ[ خاتمه دهیم«.رئیس 
جمهور آذربایجان در ادامه گفت: »او )پاشینیان( تا به این لحظه چنین تعهدی 
نداده اس��ت«.علی اف تأکید ک��رد ایروان باید مطابق قطعنامه ش��ورای امنیت 

سازمان ملل متحد به طور کامل تمامی نواحی اشغال شده را  تخلیه کند.
درگیری ها میان جمهوری  آذربایجان و ارمنس��تان از ۲۷ سپتامبر )۶ مهرماه( 
در خص��وص منطق��ه قره ب��اغ آغاز ش��ده و علی رغم امض��ای توافقات متعدد 
آتش بس، همچنان ادامه یافته اس��ت.همچنین وزارت خارجه ارمنستان اعالم 
کرد که جمهوری خودخوانده قره باغ در مقابل حمالت جمهوری آذربایجان به 
تاسیس��ات شهری می تواند از خود دفاع کند.»آنا ناگدالیان«، سخنگوی وزارت 
خارجه ارمنس��تان در بیانیه ای اعالم کرد که جمه��وری ناگورنو-قره باغ که از 
س��وی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نش��ده است، این حق را دارد که در 
صورت تداوم گلوله باران تاسیسات شهری از سوی ارتش جمهوری آذربایجان، 

حمالت دفاعی خود را آغاز کند. 
در این بیانیه آمده اس��ت: نیرو های آذربایجان روز سه ش��نبه زیر س��اخت های 
شهری در »س��تپاناکرت و شوشا« را با بمب های خوشه ای و به وسیله موشک 
انداز های نوع »س��مرچ« هدف قرارداده اس��ت که شماری نیز بر اثر آن زخمی 
ش��ده اند. برغم برقراری سه دور آتش بس میان دو کشور، تنش های نظامی در 

منطقه قره باغ همچنان ادامه دارد.

دو حزب آمریکایی در کمین 
محور مقاومت 

»تجمع علمای مسلمان« لبنان در بیانیه ای اعالم کرد، هر دو حزب دموکرات 
و جمهوری خواه آمریکا حامی رژیم صهیونیس��تی هستند و شرورانه در کمین 

محور مقاومت نشسته اند، بنابراین نتیجه انتخابات این کشور مهم نیست.
 »تجمع علمای مس��لمان« لبنان در بیانیه ای به مناسبت سالروز صدور بیانیه 
»بالفور« اعالم کرد، انگلیس با صدور این بیانیه برای اولین بار تروریسم جهانی 
و واقعی را تأس��یس کرد و ام��روز حاضر به عذرخواهی ب��رای خاطر کار خود 
نیست.بر اس��اس گزارش »العهد« لبنان، در ادامه این بیانیه آمده: ما خواستار 
عذرخواهی لفظی از انگلیس نیستیم، این جنایت همچون لکه ننگی بر پیشانی 
آن و پیشانی انسانیت تا روز قیامت باقی خواهد ماند و اگر انگلیس عذرخواهی 

هم کند، ننگ آن پاک نخواهد شد.
تجم��ع علمای مس��لمان س��پس اعالم کرد، پاک ش��دن این جنای��ت تنها با 
بازگش��ت فلس��طینی ها، فرزندان و نوه های آنها به س��رزمین خود و بازگشت 
صهیونیس��ت های اش��غالگر به جایی که از ان آمده اند، امکان پذیر است و پس 
از آن ام��کان ایجاد کش��وری دموکراتیک به نام فلس��طین و با مرکزیت قدس 

هست.
در این بیانیه تأکید شده، اما فلسطین جز با مقاومت به صاحبان آن بازنمی گردد 
و مقاومت تنها راه برای بازگردان حقوق است. همه آنچه امروز در جهان عربی 
و اس��المی رخ می دهد از طرحی س��خن می گوید که س��ازمان های اطالعاتی 
آمریکایی-صهیونیس��تی چیده اند و حمایت رژیم صهیونیس��تی و ابقای آن را 
دنبال می کند، عادی س��ازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی 
در همین راستاست.در این بیانیه به انتخابات آمریکا که شمارش آرای آن هنوز 
ادامه دارد، نیز پرداخته شده و آمده است: نتایج انتخابات آمریکا برای ما مهم 
نیست و چیزی از واقعیتی را که از آن در رنجیم تغییر نمی دهد. هر دو حزب 
دموکرات و جمهوری خواه از رژیم صهیونیس��تی حمایت می کنند ، شرورانه در 
کمی��ن محور مقاومت نشس��ته اند و برای تحمیل عادی س��ازی روابط )با رژیم 
اس��رائیل( تالش می کنن��د به همین دلیل آنچه باید ب��ه آن توجه کنیم ادامه 

آماده سازی برای نبرد سرنوشت ساز با دشمن صهیونیستی است.


