
سربازگیری تروریست ها از 
اردوگاه های آوارگان 

رئیس مرکز هماهنگی دولت های روس��یه و س��وریه 
ب��رای بازگرداندن آوارگان س��وری، برچیده ش��دن 
اردوگاه های آوارگان در سوریه را خواستار شد و  گفت 
که گروه های مسلح از این اردوگاه ها به عنوان منبعی 
برای جذب عناصر جنگجوی جدید استفاده می کنند.

»میخائیل مزنتسف« طی یک سخنرانی در کنفرانس 
بی��ن الملل��ی بازگش��ت آوارگان در دمش��ق  گفت: 
»ضروری اس��ت، از برچیده ش��دن همه اردوگاه های 
آوارگان در داخل س��وریه مطمئن شویم، زیرا محل 
تامین منابع انسانی برای تشکیالت مسلح غیرقانونی 
است. باید ساکنان این اردوگاه ها به مناطقی که برای 
زندگی انتخاب کرده اند، بازگردند و برای انطباق آنها 
با شرایط زندگی عادی کمک شود.«مزنتسف در پایان 
تاکید کرد که دولت س��وریه بازگشت شرافتمندانه و 
ایمن آوارگان به سرزمین هایشان را تضمین می کند. 
همچنین فیصل مقداد معاون وزیر خارجه سوریه با 
اشاره به رسوایی غرب در کنفرانس بازگشت آوارگان 
س��وری، تأکید کرد ک��ه غربی ها از اس��تانداردهای 
دوگانه اس��تفاده می کنند.خبر دیگر آنک��ه در ادامه 
بحران سازی ها در سوریه، برخی منابع امنیتی از سفر 
یک هیأت اطالعاتی امارات به تل آویو و بررسی طرح 
بازگرداندن گروه های تروریس��ت به شهرهای جنوب 

سوریه واقع در مرز فلسطین اشغالی خبر دادند. 

نیمچه گزارش

دوره گردی آقای وزیر
فرامرز اصغری 

آمریکا در حالی با بحران پسا انتخابات مواجه است 
و جدال میان ترام��پ و بایدن مدعیان پیروزی در 
انتخابات به چالش��ی درون��ی و جهانی برای ایاالت 
متحده مبدل ش��ده ک��ه وزیرخارج��ه آمریکا دور 
جدی��دی از س��فرهای خود را از دی��روز آغاز کرده 
اس��ت. طبق اظهارات پومپئو، او به فرانسه، ترکیه، 
گرجس��تان، فلسطین اش��غالی، عربستان سعودی، 
ام��ارت و قطر س��فر خواهد کرد حال این س��وال 
مطرح اس��ت که اهداف وی از این س��فرها چیست 
و چرا در حالی که آینده سیاس��ی ترامپ مشخص 

نمی باشد این سفرها را در پیش گرفته است؟ 
نگاهی به محورهای س��فر پومپئو نشان می دهد که 
وی دو محور اروپایی و خاورمیانه ای را در دستور کار 
قرار داده اس��ت. در حوزه اروپایی پومپئو از فرانسه 
و گرجس��تان به عنوان دو متحد آمریکا در این قاره 
دی��دار خواهد داش��ت. گرجس��تان از آن جهت که 
سیاس��ت های ضد روسی آمریکا را اجرایی می سازد 
داری اهمیت اس��ت و فرانسه نیز همپای آمریکا در 
معادالت جهانی ایفای نقش کرده اس��ت. حمایت از 
اس��الم ستیزی فرانس��ه را می توان از ابعاد سفر وی 
به پاریس می توان دانس��ت. در حوزه خاورمیانه ای 
نیز اهداف س��فر پومپئو تقریبا مانند گذش��ته است 
که بخش��ی از آن در قبال ترکیه است که چگونگی 
ایفای نقش در حوزه س��وریه و حتی مناقش��ه اخیر 
قره باغ، تحوالت لیبی از اهداف این س��فر است. در 
حوزه عربی نیز بیشتر تحرک پومپئو در قالب فروش 
تسلیحات به کشورهای عربی و نیز ادامه روند سازش 
اس��ت. ترامپ تالش دارد در هفته های آتی موقیت 
خ��ود را در اجرای روند س��ازش به نمایش گذارد و 
پومپئو مامور پیگیری این سیاس��ت تا ترامپ بتواند 
ن��ام خود را به عنوان رئیس جمهوری که توانس��ت 
کش��ورهای عربی را به سازش با تل آویو سوق دهد 
ثبت نماید. نکته قابل توجه آنکه ترامپ س��عی دارد 
تا خود را بزرگترین دوس��ت صهیونیست ها معرفی 
نماید تا شاید در روند آتی رقابت انتخاباتی در درون 
آمریکا بتواند از حمایت البی صهیونیستی برخوردار 

شود. در همین چارچوب نیز  
پایگاه خبری »آکسیوس« به نقل از منابعی مدعی 
ش��د که »مایک پامپئو«  وزیرخارج��ه آمریکا قصد 
دارد در سفر خود به فلسطین اشغالی از بلندی های 
جوالن اشغالی سوریه نیز دیدن کند. سیاست های 
ترامپ در این حوزه ها زمانی آش��کارتر می شود که 
مقام ارش��د دولت وی در امور ایران به منطقه سفر 
کرده و تالش دارد تا به اصطالح سیاست تحریمی 
ای��ران را دنب��ال و ائتالف��ی عربی-عب��ری را علیه 

جمهوری اسالمی به نمایش گذارد. 
به هر تقدیر می توان گفت که سفر دوره ای پومپئو 
در حالی ادامه سیاست خارجی آمریکا تا پایان روز 
کاری اس��ت که بخشی از آن در قالب سیاست های 
ترامپ برای ثبت نامش به عنوان موفق ترین رئیس 
جمهور آمریکا حداقل در اجرای روند سازش است 
که می تواند در آینده سیاسی وی تاثیر گذار باشد. 

گزارشیادداشت 

ش��عله های جنگ قدرت همچنان میان نامزدهای انتخابات 
آمریکا زبانه می کشد چنانکه از یک سو نهادهای انتخاباتی 
آمریکا از عدم تقلب می گویند و ترامپ ادعای 2.7 میلیون 

رای تقلبی را مطرح کرده است. 
به رغم گذشت ده روز از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
همچنان نزاع  میان نامزده��ای انتخابات برای معرفی خود 
به عنوان پیروز انتخابات ادامه دارد چنانکه در یک س��وی 
معادله بایدن و همراهان دموکرات وی ادعای پیروزی س��ر 
داده و خواس��تار پایان سیرک ترامپ ش��ده اند و از سوی 
دیگر ترامپ و هوادارانش بر ادعای تقلب تاکید و خواس��تار 
پایان ادعای س��اختگی پیروزی بایدن ش��ده اند. روندی که 
با موضع گیری جناحی رس��انه ها و شخصیت های سیاسی 

ابعاد ابهام آمیز بیشتری گرفته است. 
چند نهاد مسئول در برگزاری و نظارت بر انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا در بیانیه ای مشترک اعالم کردند به هیچ 
گونه مدرکی دال بر تغییر آراء، مفقود شدن آنها یا نفوذ در 

سامانه انتخاب دست نیافته اند.
این بیانیه در حالی منتش��ر می ش��ود ک��ه دونالد ترامپ، 
رئیس جمه��وری ایاالت متحده در جدیدترین ادعای خود 
مبنی بر »تخلف« انتخاباتی بخشی از گزارش شبکه »او ای 
ان ان« )OANN( را در صفحه توئیتر خود منتش��ر کرد.

در گزارش این ش��بکه خبری نزدیک به دونالد ترامپ ادعا 
شده است که دستگاه های رای گیری در سراسر آمریکا دو 
میلی��ون و 7۰۰ هزار رای متعلق ب��ه او را حذف کرده اند. 
رئیس جمهوری کنونی آمریکا از چند ماه پیش در نشست  

های خبری و همچنین صفحه توئیترش به ش��بکه »او ای 
ان ان« بیش از ش��بکه »فاکس نیوز« عالقه نشان می داد. 
روندی که پس از برگزاری انتخابات هفته گذش��ته تشدید 
شده و دونالد ترامپ به انتقاد علنی از شبکه »فاکس نیوز« 
روی آورده اس��ت.مقام های ایال��ت پنس��یلوانیا نیز ادعای 
اخی��ر دونالد ترامپ مبنی بر تغیی��ر 22۱ هزار رای متعلق 
ب��ه او در این ایال��ت را رد کردند.برخی رس��انه های دیگر 
مانند »س��ی ان ان« هنوز ۱۱ رأی الکترال ایالت »آریزونا« 
را ب��ه بایدن اختص��اص نداده اند و بر همین اس��اس آرای 
الکترال بایدن را 27۹ رأی اعالم کرده اند.  آسوش��یتدپرس 
هنوز ب��رآورد نهایی خود از پیروز انتخاب��ات در ایالت های 
»جورجیا« )۱۶ رأی الکترال( و »کارولینای ش��مالی« )۱۵ 

رأی الکترال( اعالم نکرده است.
در ایال��ت جورجیا بر اس��اس ش��مارش ۹۹ درصد آرا، جو 
بای��دن با ۰.2 درصد اختالف از ترامپ پیش افتاده اس��ت. 
در ایالت کارولینای شمالی با شمارش ۹۹ درصد آرا ترامپ 
تقریباً ۱.۵ درصد از بایدن پیش��ی گرفته است. سخنگوی 
کاخ سفید گفته رئیس جمهور آمریکا سکوت پساانتخاباتی 

خود را در زمان مناسب خواهد شکست.
س��ندرز سناتور آمریکایی از ریاکاری وزیر خارجه کشورش 
درب��اره موعظ��ه س��ایر کش��ورها در خصوص احت��رام به 
دموکراس��ی در بحبوحه بحران انتخابات ریاست جمهوری 

آمریکا انتقاد کرد.
از س��وی دیگر دادس��تان کل ایالت آریزونا ضمن بی اهمیت 
شمردن شکایت س��تاد انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا علیه 

نتایج انتخابات، احتمال پیروزی وی در این ایالت را ضعیف 
دانست.طبق ادعای  شبکه  »سی ان ان«، وزارت خارجه آمریکا 
اجازه دسترسی جو بایدن و تیم انتقالی او به پیام های ارسالی 

رهبران خارجی برای این نامزد انتخابات را نمی دهد.
در ادامه جوس��ازی های جهان��ی رئیس جمه��ور آمریکا با 
امضای یک فرمان اجرایی خواس��تار منع سرمایه گذاری در 
چندین ش��رکت چینی به بهان��ه مرتبط بودن آنها با ارتش 
چین ش��د.وزارت امور خارجه چین نیز در مقابل، پیروزی 
نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
را تبریک گفت.وزیر خارجه آمریکا در ادامه سیاس��ت های 
تنش زای این کش��ور در ارتباط با تایپ��ه و دخالت در امور 
داخل��ی چین، مدعی ش��د تایوان بخش��ی از چین نبوده و 
تاکی��د کرد تعهدات واش��نگتن در قبال تای��وان دو حزبی 
است.خبر دیگر از آمریکا اینکه بر اساس بیانیه منتشر شده 
توس��ط س��تاد نامزد دموکرات ها، »رونالد کالین« مش��اور 
دیرینه بایدن و مس��ئول دفتر وی در دولت پیشین آمریکا، 
به عنوان گزینه تصدی س��مت ریاست کارکنان کاخ سفید 
در دولت آتی بایدن انتخاب شده است.آنتونی فائوچی مدیر 
مؤسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا با پیشنهاد 

مش��اور پیروز احتمالی انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا 
درخص��وص اعم��ال قرنطینه چند هفته ای در این کش��ور 

مخالفت کرد.
از  ای��ن می��ان س��ناتورهای جمهوری خ��واه آمری��کا  در 
رئیس جمهور مستقر این کش��ور خواستند که روند انتقال 
قدرت و دسترس��ی تیم انتقالی نام��زد حزب دموکرات در 
انتخابات به گزارش های اطالعاتی از دس��تگاه های امنیتی 

را تسهیل کند.
گروهی متش��کل از بی��ش از ۱۵۰ مقام امنیتی و دیپلمات 
پیشین آمریکا در نامه ای، درخصوص تأخیر در روند انتقال 
قدرت به »جو بایدن« نامزد حزب دموکرات و پیروز احتمالی 
در انتخابات ریاست جمهوری هشدار دادند.به نوشته نشریه 
»پولیتیکو«، این مقامات پیشین که در دولت های مختلف 
دموک��رات و جمهوری خ��واه فعالیت داش��ته اند، خطاب به 
اداره خدم��ات عموم��ی نوش��تند، بایدن به عن��وان رئیس 
جمه��ور منتخب و »کاماال هریس« به عنوان معاون او باید 
دسترس��ی به اطالعات »الزم برای پیش��برد مسائل امنیت 
ملی نظیر جلسات روزانه و تصمیمات غیرقطعی درخصوص 

استفاده احتمالی از نیروهای نظامی« را داشته باشند.
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کرملین ادعای ترکیه را تکذیب کرد
دیمیتری پس��کوف س��خنگوی کرملین ضمن رد ادع��ای ترکیه درباره 
مش��ارکت نظامیان این کشور در نیروهای صلح بان در قره باغ، تاکید کرد 
صلح بانانی که در این منطقه مس��تقر می شوند فقط متشکل از نظامیان 
روس خواهند بود. همزمان با اعزام نظامیان روس، پسکوف طی نشست 
خبری با رد هرگونه حضور نظامیان ترکیه ای در نیروهای صلح بان که قرار 
اس��ت در خط تماس واقع در منطقه قره باغ مس��تقر شوند، گفت: »نیروهای 
حاف��ظ صلح در قره باغ فقط روس��ی خواهند ب��ود و هماهنگی ها با ترکیه در این 
زمینه از طریق مرکزی در آذربایجان هس��ت«. بر این اس��اس، وی در واکنش به 
ادعای مقامات ترکیه مبنی بر توافق با روس��یه برای حضور در نیروهای صلح بان 
در قره باغ نیز تصریح کرد: »مسکو و آنکارا نمی توانند بدون رضایت باکو و ایروان، 

درباره موضوع استقرار صلح بانان ترکیه ای در قره باغ صحبت کنند«.

فرانسه مخالف خروج آمریکا از افغانستان و عراق
وزی��ر امور خارجه فرانس��ه گفت در دی��دار با همت��ای آمریکای خود، 
مخالفت��ش با خروج یک جانبه نیروهای آمریکایی از عراق و افغانس��تان 

را مطرح خواهد کرد.
»ژان ایو لودریان« وزیر امور خارجه فرانسه مخالفت پاریس را با خروج 
نیروه��ای آمریکای��ی از عراق و افغانس��تان اعالم کرد.لودری��ان در این 
خصوص گفت، در دیدار با »مایک پامپئو« مخالفت دولت فرانس��ه با خروج 
یک جانبه آمریکا از افغانس��تان و عراق را اعالم خواهد کرد. وی که قرار است روز 
دوش��نبه در پاری��س با پامپئو دیدار کند، علت مخالف��ت خود با خروج نیروهای 
آمریکایی از غرب آس��یا را ادامه داش��تن مبارزه با گروه تروریستی داعش عنوان 
کرد. کشورهای غربی با ادعای مبارزه با تروریسم از سال 2۰۰۱ افغانستان و سال 
2۰۰3 عراق را اشغال کرده اند اما این امر به تشدید تروریسم منجر شده است. 

تاکید آنکارا بر استفاده از »اس-۴۰۰«
وزیر دفاع ترکیه با اش��اره به اینکه برخی از کش��ورهای عضو سازمان ناتو 
از س��امانه های پدافندی روسی اس��تفاده می کنند، گفت آنکارا هم قصد 
دارد س��امانه »اس-۴۰۰« را به کار بگیرد. علی رغم مخالفت های ش��دید 
کشورهای عضو سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( و ایاالت متحده با 
خرید س��امانه پدافند موشکی »اس-۴۰۰« توسط ترکیه، آنکارا قصد دارد 
این سامانه را فعال سازی کند. حلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه گفت از آنجایی که 
برخی کش��ورهای عضو ناتو در حال حاضر از سامانه های پدافندی »اس-3۰۰« که 
ساخت روسیه است استفاده می کنند، پس آنکارا هم سامانه اس-۴۰۰ خود را به کار 
می گیرد. آکار طی جلس��ه ای با کمیته برنامه ریزی و بودجه پارلمان ترکیه، توضیح 
داد: »مانند سامانه های اس-3۰۰ که هم اکنون در برخی کشورهای عضو ناتو وجود 

دارد، سامانه اس-۴۰۰ هم به همان شکل ]در ترکیه[ استفاده خواهد شد«.

نهادهای انتخاباتی از عدم تقلب و ترامپ از 2.7 میلیون رای تقلبی می گویند 

آمریکا همچنان درگرداب 
پسا انتخابات 

نشست فرماندهان 
سعودی هدف 

موشکی یمنی ها
یگان موشکی ارتش و کمیته های 
مرک��زی یم��ن، نشس��ت فرماندهان 
رده باالی ائتالف س��عودی در استان مأرب 

را هدف حمله موشکی قرار داد.
به نوش��ته وبگاه الخبر الیمنی، در این حمله که با موشک 
بالس��تیک صورت گرفت، نشس��ت فرماندهان عالی رتبه 
دولت مس��تعفی و ائتالف س��عودی هدف ق��رار گرفت و 
تمامی کس��انی که در آن نشس��ت حضور داشتند کشته 
یا به ش��دت زخم��ی ش��دند.برخی منابع نظام��ی نیز از 
کش��ته شدن سرلش��گر »محمد المقدوش��ی« وزیر دفاع 
دول��ت هادی و سرلش��گر »صغیر ب��ن عبدالعزیز« رئیس 
ستاد مش��ترک ارتش دولت منصور هادی خبر می دهند. 
سرنوش��ت این دو هنوز در هال��ه ای از ابهام قرار دارد. این 
پاسخ موش��کی در واکنش به جنایات سعودی بوده است 
چنانک��ه مدیر »برنامه جهانی غذا« در نشس��ت ش��ورای 

امنیت سازمان ملل درباره »شمارش معکوس برای فاجعه 
در یمن« هشدار داد و معاون دبیرکل سازمان ملل در امور 

بشردوستانه کمک فوری به یمنی ها را خواستار شد.
س��ازمان ملل درباره آغاز »ش��مارش معکوس تا فاجعه در 
یمن« هشدار داد. سازمان ملل یک بار دیگر درباره احتمال 
مواجهه میلیون ها مرد، زن و کودک یمنی با قحطی هشدار 
داد و خواستار کمک مالی کشورهای جهان برای جلوگیری 
از این فاجعه ش��د.محمد علی الحوثی عضو ش��ورای عالی 
سیاس��ی یمن خطاب به نماینده سازمان گفت که سکوت 
در براب��ر کش��ورهای متجاوز ب��ه ملت یمن، ظلم اس��ت. 
در همی��ن حال »جاب��ر الرازحی« یکی از مس��ئوالن اداره 
هماهنگی های امور انس��انی در اس��تان الحدیده اعالم کرد 
که بعد از بررسی های به عمل آمده مشخص شده است که 
صدها محموله ارسالی مواد غذایی و دارویی از سوی برنامه 
جهانی غذا از جمله مکمل های غذایی کودکان به یمن غیر 
قابل اس��تفاده اس��ت.الزم به ذکر است کانال ۱2 تلویزیون 
رژیم صهیونیس��تی خبر داد که عربس��تان س��عودی برای 
توسعه ناوگان هوایی خود معامله  نظامی »بسیار بزرگی« با 
آمریکا منعقد کرده است. خبر دیگر آنکه تلویزیون عربستان 
سعودی از وقوع آتش سوزی در نزدیکی یک پایانه نفتی در 

جازان واقع در جنوب غرب این کشور خبر داد.

قربانیان چرخش 
جانسون از 

ترامپ به بایدن
در حالی جانس��ون ت��الش دارد 
ت��ا ب��ا نمای��ش اص��الح رفتارهای 
رادیکالی اش چرخش از ترامپ به بایدن 
را توجی��ه و قدرت را حفظ کند که رس��انه های 
انگلیس��ی بعد از اعالم خبر کن��اره گیری مدیر ارتباطات 
نخست وزیر انگلیس حاال از تصمیم "دومینیک کامینگز"، 
مشاور ارشد جانسون برای کناره گیری از مسئولیت خود 

تا پایان سال جاری میالدی خبر می هند.
همزمان با تغییر در س��اختار سیاس��ی آمریکا و احتمال 
آم��دن بایدن به جای ترامپ، حاال در انگلیس جانس��ون 
که ترامپ شماره 2 خوانده می شد سعی دارد تا توجیهی 
ب��رای رفتارهایش یافته و ادامه حض��ور در قدرت را رقم 
زند لذا به دنبال مقصرانی اس��ت که عامل همراهی اش با 
ترامپ معرفیشان نماید که نتیجه آن قربانی شدن برخی 

مشاوران و مقامات نزدیک به وی است. 
در همین چارچوب هفته نامه "اشپیگل" در گزارشی نوشت: 

دولت انگلیس گرفتار بحران شده است. بعد از اعالم اخیر "لی 
کین"، مدیر ارتباطات بوریس جانسون برای کناره گیری از 
سمت خود حاال رسانه های انگلیسی از تصمیمات دومینیک 
کامینگز"، مشاور ارشد جانسون برای کناره گیری از سمت 
خود تا پایان سال جاری خبر می دهند. رسانه های انگلیسی 
خبر دادند که این متحد دیرین جانس��ون هم می خواهد تا 
پایان س��ال جاری میالدی از سمت خود کناره گیری کند.  
به این ترتیب جانسون در عرض چند روز دو تن از بهترین 
متحدان دیرین خود را از دست می دهد.همزمان جانسون 
س��عی در نمایش اقتدار خارج��ی دارد چنانکه انگلیس با 
مطرح ک��ردن ادعای نقض پیمان دو جانبه هنگ کنگ از 
سوی چین، پکن را تهدید به وضع تحریم کرده است. این 
سیاست های از سوی جانسون در حالی صورت می گیرد که 
وی همچنان با بحران کرونا مواجه است چنانکه در چالشی 
بزرگ برای جانسون وزارت بهداشت انگلیس اعالم کرد که 
در ش��بانه 33 هزار و ۴7۰ تن به این ویروس مبتال شده  و 
آمار کل مبتالیان به کرون��ا به یک میلیون و 2۹۰ هزار و 

۱۹۵ نفر رسیده است.
اکثر داده های آماری و گزارش های منتشره پس از بحران 
ش��یوع ویروس همه گیر کرونا در انگلیس نشان می دهد 
که رکود اقتصادی در تاریخ معاصر این کشور بی سابقه و 
کسری بودجه مشابه دوره جنگ جهانی دوم خواهد بود.

روزهای خونین اتیوپی پس از 
توافق با تل آویو 

هنوز چن��د روزی از توافق امنیتی 
میان اتیوپی و رژیم صهیونیستی 
نمی گذرد در بحرانی مشکوک که 
می تواند ب��رای توجیه این توافق 
باشد، منابع آگاه خبری از تشدید 
درگیری ه��ا در اتیوپی با دس��تگیری 
۱۵۰ »مزدور« در سراسر این کشور، رفع 
مصونیت قانونی رهبران ح��زب حاکم در تیگرای و عدم 
توجه نخس��ت وزیر این کش��ور به درخواست های جامعه 

بین الملل برای آتش بس خبر می دهند.
 درگیری ه��ای خونین می��ان ارتش اتیوپ��ی و نیروهای 
جبهه آزادی بخش خلق تیگرای )تی.پی.ال.اف( که حزب 
حاکم در منطقه  نیمه خودمختار تیگرای به شمار می آید، 
همچنان ادامه دارد.ماجرا از آنجا آغاز شد که »آبی احمد 
علی« نخست وزیر اتیوپی در پی تشدید اختالفات قدیمی 
ب��ا منطقه تیگرای، چهارم نوامبر ج��اری نیروهای ارتش 
و هواپیماه��ای جنگی خود را به ای��ن منطقه  اعزام کرد 

و ارت��ش آن تصریح کرد که ناچار ش��ده اس��ت »جنگی 
ناخواس��ته و بی فای��ده« را در منطقه تیگ��رای آغاز کند. 
نخس��ت وزیر اتیوپ��ی رهب��ران تیگ��رای را ب��ه  تضعیف 
اصالح��ات دموکراتیک خ��ود متهم می کن��د. یک مقام 
نظام��ی در منطق��ه »امهره« در مج��اورت ایالت تیگرای 
اتیوپی گفت که درگیری ها در تیگرای به کش��ته ش��دن 
قریب به پانصد نفر از نیروهای تیگرای منجر ش��ده است. 
در مقابل نیز جبه��ه آزادی بخش خلق تیگرای تصاویری 
از کنترل کل گردان س��امانه های »3۰۰PMU۱-S« و 
همچنین چندین س��امانه دفاع هوایی »S-۱2۵ « ارتش 
اتیوپی را منتش��ر کرد. تا کنون آبی احمد ۴۴ س��اله که 
جوان ترین رهبر آفریقایی به شمار می رود درخواست های 
سازمان ملل، اتحادیه آفریقا و سایر طرف ها برای آتش بس 
و آغ��از مذاکره را رد کرده اس��ت. نکته مه��م آنکه اخیرا 
دس��تگاه اطالعات و امنیت ملی اتیوپی   از امضای توافق 
بین اتیوپی و اس��رائیل برای همکاری دو جانبه در زمینه 
اطالع��ات و امنیت خبر داد. دو طرف درباره همکاری در 
زمینه مقابله با تروریسم در شاخ آفریقا و تبادل اطالعات 
و انتق��ال تکنولوژی توافق کردند.اتیوپی مدعی ش��د که 
همکاری کشورش با اسرائیل در زمینه اطالعات و امینت 
نق��ش به س��زایی در مبارزه با تروریس��م و تحقق ثبات و 

امنیت در سراسر منطقه شاخ آفریقا خواهد داشت.

باید با دولت بایدن مقابله 
کرد، نه مذاکره

مایوس��انه  واکن��ش  ادام��ه  در 
فلس��طینی ها به انتخابات آمریکا، 
مع��اون دبیر کل جبه��ه مردمی 
ب��رای آزادی فلس��طین گفت که 
حس��اب باز کردن بر روی دولت 
بعدی آمریکا، اشتباه است و نباید 

با واشنگتن وارد مذاکره شد.
»اب��و احمد فؤاد« مع��اون دبیر کل »جبهه 
مردمی برای آزادی فلس��طین« تأکید کرد که هیچ یک از 
نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا، به سود ملت فلسطین 
کار نمی کند.فؤاد به ش��بکه المیادین گفت که »حمایت از 
رژیم صهیونیس��تی، از جمله اصول ثابت سیاست آمریکا و 
امپریالیسم جهانی اس��ت؛ صرف نظر از اینکه دموکرات ها 
برنده ]انتخابات[ ش��وند، یا جمهوری خواهان«.خبر دیگر از 
فلس��طین آنکه بلدوزرهای رژیم صهیونیستی روند صاف و 
مسطح کردن اراضی فلس��طینی در جنوب کرانه باختری 
را آغاز کرده اند تا پس از آن کش��یدن خیابانی که اس��تان 

»الخلیل« کرانه باختری را به شهر »قدس« مرتبط می کند، 
آغاز شود. همچنین منابع صهیونیستی به نقل از وزیرخارجه 
ای��ن رژی��م خبر دادن��د که تل  آوی��و برای جل��ب موافقت 
کش��ورها هزینه انتقال و تعمیر سفارت از تل آویو به قدس 
را می پ��ردازد. همچنین وزیر کش��ور بحرین با وزیر امنیت 
داخلی رژیم صهیونیس��تی دیدار کرد و در دیدار مذکور بر 
سر تشکیل تیم مشترک برای کار در زمینه برخی پروژه ها 
از جمله برنامه  های امنیتی توافق شد.همچنین گانتص وزیر 
جنگ رژیم صهیونیس��تی که به تازگی به قبرس سفر کرده 
است، با وزرای دفاع یونان و قبرس بر توسعه همکاری های 
نظامی توافق کرد.در این میان مقاومت فلس��طین از طریق 
میانجی ها به رژیم صهیونیستی هشدار داده، در صورتی که 
این رژیم به ترور فرماندهان مقاومت دس��ت بزند با پاس��خ 

یکپارچه گروه های مقاومت فلسطین روبه رو خواهد شد.
همچنین جهاد اسالمی فلسطین در سالروز ترور بهاء ابوالعطا 
فرمانده ارشد نظامی خود با صدور بیانیه ای ضمن تأکید بر 
آمادگی مقاومت فلسطین اعالم کرد، نبرد علیه رژیم اشغالگر 
نامحدود است و تا زمانی که این رژیم هست، نبرد هم ادامه 
خواهد داشت. از سوی دیگر نمایندگان حدود 3۰ کشور از 
اس��رائیل به دلیل نقض حقوق سالمت فلسطینی ها و مردم 

سوریه در بلندی های جوالن اشغالی انتقاد کردند.


