
فتنه انگیزی آمریکایی ها در لبنان 
وزیر خارجه اس��بق و رئیس جریان ملی آزاد لبنان 
در واکن��ش به تحریم های اخی��ر آمریکا علیه خود 
گف��ت: آمریکایی ها ب��رای فتنه انگی��زی در لبنان 

تالش می کنند.
باسیل، وزیر اسبق امور خارجه و رئیس جریان ملی 
آزاد لبن��ان در واکنش ب��ه تحریم های اخیر آمریکا 
علیه خود، در نشس��ت خبری گفت: میش��ل عون، 
رئی��س جمه��ور لبنان اخیرا به م��ن اطالع داد که 
یک مقام آمریکایی در تماس با او، خواس��تار پایان 
دادن ب��ه روابط با حزب اهلل ش��ده اس��ت. مخالفت 
خودم ب��ا خواس��ت آمریکایی ها را ب��ه آن ها اعالم 
کردم، زیرا خواسته های آمریکایی ها برخالف اصول 
جریان ملی آزاد اس��ت که گرفتن دس��تور از خارج 
را رد می کند. به آمریکایی ها گفتم من مزدور ش��ما 

نیستم و می خواهم دوست شما باشم.
باس��یل افزود: آمریکایی ها به م��ن فرصت دادند تا 
خ��ودم را از خطر اعم��ال تحریم ها نج��ات بدهم. 
آمریکایی ه��ا در تعامل با من از سیاس��ت چماق و 
هویج استفاده کردند و پیشنهاد های مالی هنگفتی 
به م��ن کردند. آمریکایی ها فق��ط درباره حزب اهلل 
با من س��خن می گفتند. در حالی که درباره اعمال 

تحریم ها، به این موضوع اشاره نکردند.
او خاطرنشان کرد: من این تحوالت را به اطالع سید 
حس��ن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل رساندم و او تاکید 
کرد ه��ر موضعی را که اتخاذ کن��م، درک می کند. 
تعامل با آمریکایی ها اهمیت اس��تقالل سیاس��ی در 
تصمیم گیری ه��ا را ثابت می کند. ع��ده ای ضعیف 
النفس، به اصول خیانت می کنند.باسیل افزود: تفاهم 
حزب اهلل و جریان ملی آزاد، یکی از مهمترین عوامل 
پیروزی در جنگ ژوئیه بود. حاضر نش��دم س��خنان 
وزی��ر امور خارج��ه آمریکا درباره تروریس��تی بودن 
حزب اهلل را بپذیرم و حاضر نش��دم این حزب را رها 
کنم، زیرا چنین کاری باعث فتنه خواهد شد.باسیل 
همچنین تاکید کرد: آمریکایی ها برای فتنه انگیزی 
در لبنان تالش می کنند و زمانی که در سال ۲۰۱۷ 
در دولت حضور داشتم، آن ها تالش شان را گسترش 
دادند. هشدار هایی درباره لغو مصونیت دیپلماتیک از 

خودم و اعمال تحریم دریافت کردم.

نیمچه گزارش

گزارش

رسانه ها در حالی از پیروزی بایدن بر ترامپ خبر دادند که 
بسیاری از محافل رسانه ای و سیاسی جهان این تغییر را در 
حد تغییر مستاجر کاخ سفید دانسته اند که در استعمارگری 

و سلطه گری آمریکا تغییری ایجاد نمی شود. 
سرانجام انتخابات آمریکا برگزار و بر اساس ادعاهای رسانه ای 
جو بایدن دموکرات پیروز انتخابات معرفی شد در حالی که 
ای��ن ادعا از س��وی ترامپ رد و هواداران وی در ش��هرهای 
مختلف اقدام به تظاهرات علیه ساختار انتخاباتی کشورشان 
کردند. در این میان واکنش های متعددی از س��وی محافل 
رس��انه ای و سیاس��ی جهان در قبال اعالم پی��روزی بایدن 
ص��ورت گرفت از جمله مقامات صنعاء گفتند که س��وختن 
دالرهای نفتی س��عودی ها برای به پیروزی رساندن »دونالد 
ترام��پ« در انتخابات ریاس��ت جهوری آمری��کا به معنای 
حس��اب کردن روی »جو بایدن« نامزد دموکرات ها نیست، 
چون سیاس��ت اس��تعماری آمریکا عوض نمی شود.»احمد 
حامد« رئیس دفتر ریاس��ت ش��ورای عالی یمن نیز گفت: 
»صحبت ما از شکس��ت ترامپ و از دس��ت رفتن میلیاردها 
دالر پولی ک��ه ریاض برای پیروزی ترام��پ هزینه کرد، به 
معن��ای  دلخوش بودن به دولت بایدن و حس��اب باز کردن 
روی آن نیس��ت«. همچنین محمد خیر عکام عضو مجلس 
الش��عب )پارلمان( سوریه با اش��اره به جانبداری نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از رژیم صهیونیستی تأکید 
کرد که پیروز این انتخابات هر که باش��د برای دمشق مهم 

نیست.هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس نیز از دولت آمریکا 
خواست به اراده ملت فلسطین، گزینه های دموکراتیک و راه 
مبارزه آنها احترام گذارد و تالش کشورها و ملت های منطقه 
برای تحمیل عادی سازی با رژیم اشغالگر را متوقف کند.در 
همین زمینه »نبیل شعث« مشاور »محمود عباس« رئیس 
تش��کیالت خودگردان فلس��طین به خبرگزاری »آناتولی« 
گف��ت: دوره ای بدتر از دوره ترامپ وج��ود ندارد و خالص 
شدن از وی موفقیت اس��ت.»حنان عشراوی« عضو کمیته 
مرکزی »ساف« هم در واکنش به پیروزی بایدن اعالم کرد: 
آمریکا از ترامپ خالص شد.»کمیته های مقاومت مردمی« 
فلس��طین نیز اعالم کرد، بایدن و ترامپ دو روی س��که شر 
و تروریسم هس��تند و هر دوی آنها از دشمن صهیونیستی 

حمایت می کنند.
الزم ب��ه ذکر اس��ت بعد از اع��الم پیروزی »ج��و بایدن« در 
انتخابات از س��وی رسانه های آمریکایی، برخی شهرهای این 
کش��ور ش��اهد اعتراضات و تنش های خیابانی بود. در حالی 
ک��ه برخی از این تجمعات برای ابراز خوش��حالی از پیروزی 
بایدن بود، در بسیاری دیگر، گروه های مختلف برای اعتراض 
در خیابان ه��ا حاضر ش��دند و در مواردی می��ان طرفداران 
رئیس جمه��ور آمریکا و ج��و بایدن تنش های��ی پیش آمد. 
برخ��ی اعتراضات هم با دخالت نیروهای پلیس همراه بود.در 
ویدئوهایی که در شبکه های اجتماعی دیده می شود، در برخی 
نقاط شهر نیویورک مردم پرچم های ترامپ-پنس را به آتش 

کش��یدند. در واشنگتن فعاالن جنبش »جان سیاه پوستان با 
ارزش اس��ت« ب��ا چترهای س��یاه به رغم باران��ی نبودن هوا 
حاضر ش��دند و از کاخ س��فید راه پیمایی خود را آغاز کردند. 
در مناطق اطراف کاخ س��فید هم اعتراضاتی برگزار ش��د.در 
»سالم« اورگن نیز میان طرفداران بایدن و ترامپ تنش هایی 
ایجاد ش��د و نیروهای پلیس تالش کردن��د آن ها را به عقب 
برانند.رئیس جمهور آمریکا در توئیتی نوشت که خودش با ۷۱ 
میلیون رأی قانونی، پیروز انتخابات شده اما ناظران آنها اجازه 

ورود به اتاق های شمارش رأی را پیدا نکردند.
در این میان اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پیامی 
توییت��ری پیروزی جو بایدن و کام��اال هریس در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آمریکا را تبریک گفت. همچنین قاسم 
ژام��رت تاکای��ف رئیس جمهور قزاقس��تان پی��روزی »جو 
بایدن« در انتخابات ریاس��ت جمه��وری آمریکا را تبریک 
گفت.همچنین »آندرس مانوئل لوپز اوبرادور« رئیس جمهور 
مکزی��ک اعالم کرد تا زم��ان اتمام چالش ه��ای انتخاباتی 
آمریکا به هیچ کدام از نامزدهای این کشور تبریک نخواهد 

گفت.دومینیک راب وزیر ام��ور خارجه انگلیس نیز گفت، 
نامزد دموکرات مدعی پیروزی در انتخابات آمریکا متحدی 

بزرگ تر و دوستی قابل اعتمادتر از لندن نخواهد داشت.
 در این میان در نش��انه ای دیگر بر عدم تغییر سیاست های 
آمریکا، یک مقام ارشد سابق رژیم صهیونیستی ضمن تشکر 
از »دونالد ترامپ« رئیس جمهور کنونی آمریکا،از همکاری با 
دولت جدید این کش��ور خبر داد. »نفتالی بنت« وزیر جنگ 
س��ابق رژیم صهیونیس��تی  در توییتی در این زمینه نوشت: 
»اسرائیل از "دونالد ترامپ" رئیس جمهور آمریکا سپاسگزار 
اس��ت. ما ب��ا دولت جدی��د آمریکا ب��ه خوب��ی کار خواهیم 
کرد.«نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پیام هایی در 
توئیتر ضمن تبریک به بایدن، او را »دوست بزرگ اسرائیل« 
خطاب و از ترامپ بابت اقداماتش برای این رژیم تشکر کرد.

همچنین گابی اشکنازی وزیر خارجه رژیم صهیونیستی ضمن 
تبریک به »جو بایدن« بعنوان رئیس جمهور منتخب آمریکا 
و معاونش تأکید کرد که دوستی و سابقه برجسته بایدن در 

حمایت از اسرائیل به حدود نیم قرن پیش بازمی گردد.
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قاسم  غفوری

انتخابات آمریکا در فضایی از س��واالت و ابهامات برگزار و 
در نهایت محافل رس��انه ای از برت��ری بایدن دموکرات بر 
ترامپ خب��ر دادند تا وی در جمع کس��انی قرار گیرد که 
یک دور بیش��تر مستاجر کاخ نبوده اس��ت.  در این میان 

همچن��ان ابهامات��ی در باب نح��وه برگ��زاری و نتایج این 
انتخابات وج��ود دارد از جمله اینک��ه ادعاهای ترامپ در 
باب تقلب در انتخابات تا چه میزان درست است؟ مخالفت 
م��ردم با رای الکترال چرا صورت گرفته و و چرا س��اختار 
حاک��م بر آمری��کا حاضر به کنار نهادن این رای نیس��ت؟ 
چرا محافل رسانه ای آمریکا و شبکه های اجتماعی جهانی 
مانند فیس بوک، اینس��تاگرام و .... که ادعای آزادی بیان 
س��ر می دهند به سانس��ور اعتراضات ترامپ پرداخته اند؟ 
در کنار این س��واالت یک مس��ئله مطرح است و آن اینکه 
دولت آتی آمریکا چه رویکردی در قبال فلس��طین خواهد 
داش��ت؟ پاسخ به این پرس��ش از چند منظر قابل بررسی 
است.یکی از مولفه ها س��ابقه رفتاری بایدن در قبال رژیم 
صهیونیستی است. بایدن در طول مبارزات انتخاباتی بارها 
بر حمایت از رژیم صهیونیس��تی تاکی��د و خود را متعهد 
به برتری این رژیم دانس��ته است. س��ابقه گذشته وی نیز 

این امر را تایید می کند چنانکه در س��ال ۲۰۰8هنگامی 
که به عنوان معاون رئیس جمه��ور همراه اوباما وارد کاخ 
س��فید از جن��گ ۲۲ روزه غزه و جنایات صهیونیس��ت ها 
حمایت کرد. در همین ح��ال وی از طراحان طرح تجزیه 
خاورمیانه اس��ت که در سال ۲۰۰3 رس��ما در باب عراق 
آن را مطرح کرد. بع��د دیگر پردازش رفتاری بایدن را در 
مواضع صهیونیست ها می توان مشاهده کرد چنانکه گابی 
اش��کنازی وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در پیامی که در 
صفحه توییتر خود منتشر کرد، با خطاب قرار دادن بایدن 
بعنوان رئیس جمهور منتخب نوشت: با افتخار به جو بایدن 
رئیس جمهور منتخب و کاماال هریس معاون رئیس جمهور 
منتخب برای پی��روزی در انتخابات ۲۰۲۰ ایاالت متحده 
تبریک بگویم«.اشکنازی سپس در پیام دیگری بر دوستی 
دیرینه بایدن با صهیونیست ها تأکید کرد و گفت: »دوستی 
و س��ابقه برجس��ته رئیس جمه��ور منتخ��ب در حمایت 

از اس��رائیل به ح��دود نیم قرن پی��ش بازمی گردد. من به 
ش��دت اعتقاد دارم که تحت رهبری وی، اتحاد راهبردی 
ضروری میان دو کش��ور ما همچنان به رونق و ش��کوفایی 
خ��ود ادامه دهد«. بع��د دیگر برای ش��ناخت بایدن را در 
مواضع گروه های فلسطینی می توان مشاهده کرد که اکثر 
آنها بر عدم تغییر در سیاست های صهیونیستی آمریکا در 
دوران اوبام��ا تاکید کرده و مقاوم��ت را تنها گزینه تحقق 
حقوق ملت فلس��طین دانس��ته اند. با توج��ه به آنچه ذکر 
شد می توان گفت که آمدن بایدن نمی تواند مولفه ای برای 
روند صلح در خاورمیانه بر اس��اس حقوق ملت فلس��طین 
باش��د و آمریکا همچنان همان سیاست رویکرد یک جانبه 
حمایتی از رژیم صهیونیستی را اجرا می سازد هر چند در 
چارچوب سیاس��ت س��نتی دموکرات ها بر مذاکرات میان 
تش��کیالت خودگردان و این رژیم در قالب طرح دو دولتی 

تاکید می کند. 

یادداشت

پرونده فلسطین در کاخ سفید
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ترفند فرانسه برای فرار از مجازات 
پس از موج خشمی که علیه پاریس در کشورهای اسالمی به راه افتاده، 
وزیر خارجه فرانس��ه که وارد مصر ش��ده قصد س��خنرانی در االزهر را 
دارد .ی��ک منبع آگاه در »االزهر« در این خصوص به »العربی الجدید« 
گف��ت، لودریان از االزه��ر بازدید خواهد کرد و چه بس��ا در داخل این 
نهاد س��خنرانی کند. این اقدام پس از آن ص��ورت می گیرد که اخیرا به 
سبب انتشار کاریکاتورهای موهن در فرانسه و اظهارات ضد اسالمی مقامات 
فرانس��وی موجی از خش��م در االزهر ب��ه راه افتاده و این نه��اد دینی به تحریم 
کاالهای فرانس��وی فراخوانده بود؛ موضوعی که بر اس��اس گزارش ها خسارت رو 
به افزایش��ی به اقتصاد فرانس��ه زده است.قرار است لودریان در این سفر با احمد 
الطیب، »عبدالفتاح السیسی« رئیس جمهور مصر و »سامح شکری« وزیر خارجه 

دیدار کند.

احتمال وقوع جنگ جهانی سوم
فرمانده نیروهای مسلح انگلیس هشدار داد، وضعیت بالتکلیفی و نگرانی 
درباره بحران اقتصادی ناش��ی از همه گیری ویروس کرونا ممکن است 
خطر وقوع یک جنگ جهانی را به دنبال داش��ته باش��د. »نیک کارتر« 
درباره احتمال تش��دید س��ریع تنش های منطقه ای و تبدل آنها به یک 
جنگ جهانی و فراگیر هش��دار داد. وی هش��دار داد، وضعیت بالتکلیفی 
و نگران��ی درباره بحران اقتصادی ناش��ی از همه گیری ویروس کرونا ممکن 
است خطر وقوع جنگ جهانی سوم را به دنبال داشته باشد.»نیک کارتر« فرمانده 
نیروهای مسلح انگلیس در یک مصاحبه اعالم کرد، تشدید تنش های منطقه ای و 
اش��تباه در قضاوت ها ممکن است در نهایت به یک درگیری گسترده منجر شود.

این مقام ارشد نظامی انگلیس گفت: »آنچه من می گویم این است که یک تهدید 
واقعی وجود دارد و ما باید درباره این خطرات آگاهی داشته باشیم«.

علی اف از آزادسازی شهر شوشا خبر داد
الهام علی اف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان رس��ما اعالم کرد، این 
کش��ور شهر شوش��ا در منطقه قره باغ کوهستانی را از سیطره نیروهای 
ارمنس��تانی خارج کرد. وی اعالم کرد که ارتش این کشور شهر شوشا 
در منطق��ه قره باغ کوهس��تانی را تحت کنترل خ��ود درآورد.در حالی 
که رس��انه های ارمنستانی طی س��اعت های اخیر از درگیری های شدید 
نیروهای جمهوری آذربایجان در شهر »شوشا« در منطقه قره باغ کوهستانی 
و دفع حمالت آنها خبر دادند، باکو از »آزادس��ازی« این شهر خبر داد.الهام علی 
اف رس��ما خطاب به مردم کش��ورش اعالم کرد، ارتش این کش��ور توانست شهر 
شوش��ا را از کنترل نیروهای ارمنس��تانی خارج و آزاد کند. دقایقی بعد از انتشار 
بیانیه باکو درباره شوشا، وزارت دفاع ارمنستان خبر تسلط جمهوری آذربایجان بر 

این شهر را رد و اعالم کرد، درگیری ها در شوشا در جریان است و ادامه دارد.

 فلسطین: صهیونیس��ت ها یک جوان فلسطینی 
را تنه��ا به ظن اینکه قصد انج��ام عملیات دارد، به 
ض��رب گلوله هدف گرفتند .صهیونیس��ت ها مدعی 
ش��دند این فلس��طینی با اس��تفاده از س��الح سرد 
قص��د انجام عملیات در منطقه »الدلبه« در ورودی 

اردوگاه »الفوار« در جنوب الخلیل را داشته است.

 امارات: یک هواپیمای وابس��ته به شرکت فالی 
دبی امارات در فرودگاه بن گوریون اراضی اش��غالی 
ف��رود آم��د که این اولین س��فر از این ش��رکت به 
س��رزمین های اش��غالی است.چهارش��نبه گذشته، 
شرکت هواپیمایی امارات در بیانیه ای اعالم کرد که 
در طول روز دو پرواز خواهد داشت و بدین ترتیب، 
در ط��ول هفته، ۱۴ پرواز میان فرودگاه بین المللی 

دبی و بن گوریون انجام می شود.

 لبن�ان: دس��تگاه قضایی لبنان اعالم کرد، تعداد 
کل کسانی که برای آنها در ارتباط با حادثه انفجار 
بندر بیروت، قرار بازداشت صادر شده ۲8 نفر است 
که س��ه فقره از این احکام غیابی صادر شده و سه 
خوان��ده در خصوص این پرونده در کش��ور حضور 
ندارند. این بیانیه حاکی از آن است که صحبت های 

۵۱ شاهد نیز در این پرونده شنیده شده است.

 چی�ن: وزارت دفاع هن��د از توافق ب��ا چین برای 
برقراری و حفظ صلح در مناطق مورد مناقشه مرزی 
و ادامه مذاکرات برای این منظور خبر داده اس��ت.در 
بیانیه وزارت دفاع هند آمده اس��ت: »دو طرف تبادل 
نظرات بی غرض، عمیق و س��ازنده ای در مورد فاصله 
گرفتن از "خط کنترل واقعی" در بخش غربی مناطق 
مرزی چین و هند داشتند.«دو طرف توافق کرده اند که 

مذاکرات بعدی را در آینده ای نزدیک بر گزار کنند.

 لیبی: تشکیالت موسوم به ارتش ملی لیبی تحت 
فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر از ایجاد س��از و کاری 
برای انحالل گروه های مس��لح و تخلیه مقرهای آنها 
در استان بنغازی خبر داد. گروه های شبه نظامی در 
استان »بنغازی« لیبی به دستور فرمانده کل تشکیالت 

موسوم به ارتش ملی لیبی منحل می شوند.

واکنش ها به خبر پیروزی بایدن و رفتن ترامپ

استعمارگری آمریکا  
تغییری نمی کند 

چشم سعودی به اراضی 
کشاورزی عراق 

هیأت عربس��تان س��عودی برای ش��رکت در چهارمین دور نشس��ت ش��ورای 
هماهنگی سعودی-عراقی و دیدار با مقامات عراقی با محوریت سرمایه گذاری 

عربستان در امور کشاورزی عراق، وارد بغداد شد.
هیأت س��عودی متش��کل از وزرای صنایع و معادن، حم��ل و نقل و نمایندگان 
تعدادی از وزارتخانه ها و شرکت های مختلف سعودی است.هیأت سعودی قرار 
اس��ت با »مصطفی الکاظمی« نخس��ت وزیر عراق و »محمد الحلبوسی« رئیس 
مجلس این کش��ور دیدار کند.همچنین قرار اس��ت نشس��ت دوجانبه ای برای 
بررس��ی تقویت روابط دوجانبه در زمینه های مختلف و نیز نشست کمیته های 
وابس��ته به شورای هماهنگی س��عودی-عراقی به منظور بررسی پیشرفت های 

حاصله در موضوعات و فعالیت های مرتبط با این شورا، برگزار شود.
دو ط��رف س��عودی و عراقی بیس��تم جوالی گذش��ته توافقنام��ه ای را در زمینه 
س��رمایه گذاری، انرژی و ورزش امضا کردند و ش��ورای هماهنگی سعودی-عراقی 
نیز از توافقی درباره پروژه های مشترک سرمایه گذاری خبر داد.این در حالی است 
که پروژه کش��اورزی عربستان در جنوب عراق همچنان با مخالفت هایی در داخل 
این کشور مواجه است و مخالفان معتقدند که این اقدام تهدیدهای امنیتی بسیار 
خطرناکی به همراه دارد؛ زیرا توس��ط رژیمی قرار اس��ت عملی ش��ود که سوابق 
متعددی در آس��یب زدن به امنی��ت و ثبات عراق دارد و ضم��ن صدور فتواهای 
تکفیری، صدها انتحاری به عراق فرس��تاده است و خصومت آن با عراقی ها برمال 
شده است. خبر دیگر از عراق منابع وابسته به حشد شعبی عراق از موفقیت آمیز 
بودن مرحله اول عملیات پاکسازی کوههای مکحول از لوث داعش در شمال استان 
صالح الدین خبر دادند. مشتاق طالب معاون فرمانده عملیات صالح الدین حشد 
ش��عبی عراق گفت: عملیات پاکسازی کوههای مکحول در شمال صالح الدین از 
لوث داعش امروز صبح شروع شد که مرحله اول آن با موفقیت انجام شد.وی افزود: 
هدف از این عملیات پاکسازی کوههای مکحول از تکفیری ها و سیطره بر مناطقی 

است که نیروهای امنیتی از سال ۲۰۰3 تاکنون به آن نرسیده اند.

خشم سوری ها از ائتالف بین المللی 
صدها نفر از ساکنان حومه شرقی »دیر الزور« سوریه همزمان با مانور مشترک 

نیروهای دموکراتیک سوریه با ائتالف بین المللی علیه آنها تظاهرات کردند.
صدها نفر از س��اکنان ش��هرک »هجین« در حومه شرقی »دیرالزور« سوریه با 
برگزاری تظاهرات، آتش زدن الس��تیک خودروها و بس��تن مسیرهای اصلی، 
خواس��تار آزادی ف��وری بازداشت ش��دگان و پای��ان دادن ب��ه ممنوعیت تردد 
موتورسیکلت ها از سوی »نیروهای دموکراتیک سوریه« )قسد( شدند. به نوشته 
روزنامه سعودی »الشرق االوسط« چاپ لندن، نیروهای قسد)شبه نظامیان ُکرد 
تحت حمایت آمریکا( یک هفته است که این ممنوعیت تردد را اعمال کرده اند 
اما ش��مار زیادی از زنان و مردان س��وری با برگزاری تظاهراتی که سه ساعت 
به طول انجامید خواس��تار  آزادی فوری کس��انی شدند که طی روزهای اخیر 
توسط نیروهای قسد بازداشت ش��ده اند. معترضان همچنین بر ضرورت بهبود 
خدمات، تامین نان، برق و آب آش��امیدنی و پایان دادن به ظلم تاکید کردند.
این در حالی اس��ت که »هان��ا نیومان« عضو پارلمان اتحادی��ه اروپا در بازدید 
رس��می از شهر »القامش��لی« گفت که تجربه »حکومت خودمختار« نیروهای 
دموکراتیک سوریه)قس��د( »موفق« بوده و می توان آن را در دیگر نقاط سوریه 
و مناط��ق مورد مناقش��ه بین المللی، منطقه ای و محلی نی��ز منطبق کرد.وی 
تصریح کرد که بسته ش��دن گذرگاه »الیعربیه«با عراق موجب ش��ده س��اکنان 
مناطق ش��رق فرات ازجمله ده ها اردوگاه، بی��ش از ۱۰۰ هزار آواره و پناهنده 
عراقی و ۱۲ هزار خانواده پناهنده غربی و عربی در اردوگاه الهول از دسترسی 
ب��ه کمک های بین المللی محروم ش��وند. این عضو پارلم��ان اتحادیه اروپا  در 
دی��دار با »عبدالکریم عمر«، رئیس دای��ره روابط خارجی نیروهای دموکراتیک 
س��وریه تأکید کرد که  دخالت های ترکیه موجب ایجاد مشکالت متعدد برای 
بس��یاری کشورها به ویژه کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا شده است .وی افزود: 
هدف مااطالع جامعه بین الملل از این امور و نقض آش��کار حقوق ساکنان این 
منطقه  اس��ت. نیومن همچنی��ن گفت که قص��د دارد از اردوگاه های الهول و 
»روژ« که خانواده های تروریس��ت های داع��ش را در خود جای داده اند، بازدید 

کند و گزارش مفصلی دربارخ وضعیت آنها به پارلمان اروپا ارائه دهد.

مبارزه ملت بحرین برای تحقق 
حاکمیت ملی 

جمعیت الوفاق از احزاب مخالف حکومت آل خلیفه در بحرین در بیانیه ای اعالم 
کرد که این جریان سیاس��ی به تالش ها و مبارزات خود برای تحقق حاکمیت 

ملی و تعیین سرنوشت مردم بحرین به دست خود آنها ادامه خواهد داد.
جمعیت الوفاق در این بیانیه که به مناس��بت نوردهمین س��الگرد تاسیس آن 
صادر ش��د و روز یکش��نبه بر روی پایگاه اطالع رس��انی »منامه پُس��ت « قرار 
گرفت،  تاکید کرد که این حزب از زمان تاسیس به عنوان یک ناظر واقعی بر 
طرح های رژیم فرصت طلب آل خلیفه که چیزی از تالش برای سرقت، غارت 
و تصرف فروگذار نکرده، تبدیل ش��ده اس��ت.  این حزب سیاسی بحرین افزود: 
الوفاق تاکنون با تحمل نگرانی های ملی و هموطنان به پیشبرد طرح ملی برای 
حل بحران های کش��ور و مبارزه برای خالی ش��دن کشور از بی عدالتی و فساد 
و ت��الش برای بازگرداندن حاکمیت ملی که مردم در صدر همه دس��تگاههای 

حکومتی قرار دارند، ادامه می دهد.   
الوف��اق، بقا و تداوم تالش ها برای تحقق حاکمیت ملی را خواس��ته ملی مردم 
بحری��ن برای از بین بردن خطر رژیم و س��یطره ب��ر آتش و آهن )از بین بردن 
مقابله مس��لحانه حکومت با مردم( ، مطالبه گری، تش��کیل یک دولت مردمی 
و از بین دس��تگاهها و نهادهای اس��تبداد و فساد دانس��ت. این جمعیت تاکید 
ک��رد که به عنوان ابزاری برای ایجاد، زمان بندی و هماهنگی اقدام های ملی و 
مراقبت از منافع عالی کش��ور باقی خواهد ماند و متعهد به مقابله با اقدام های 
تخری��ب گر، اختالف و هرج و مرج و همچنی��ن از بین بردن تالش های رژیم 
اس��ت که با حمایت مالی و نفوذ و اس��تفاده از امکانات کشور در جهت خدمت 

به اهداف غیر ملی انجام می شود. 
الوفاق از »ش��یخ علی س��لمان« دبیر کل این س��ازمان به عنوان مرد »صلح و 
اندیش��ه« ،   »کلی��د راه حلها« و » پایداری« نام ب��رد و اضافه کرد که وی به 
عنوان رهبر جهاد و کوش��ش در راه پیشرفت بحرین و تحقق حاکمیت ملی و 

آزادی برای فرزندان این سرزمین و عدالت برای همه باقی خواهد ماند. 


