
بدرقه اسطوره ضد امپریالیسم و 
حامی فلسطین 

اس��طوره فوتب��ال جه��ان و آرژانتین که س��الهای 
طوالن��ی در جبهه ض��د امپریالیس��م و حمایت از 
فلس��طین حض��وری همراه ب��ا افتخار داش��ت در 

مراسمی به خاک سپرده شد.
 »دیگو مارادونا« که در اثر حمله قلبی درگذش��ت، 
پیک��رش در گورس��تان بیاویس��تا در حومه ش��هر 
بوئن��وس آیرس آرام گرفت در حالی که هوادارانش 
نه تنه��ا از جنس فوتبال و فوتبال دوس��تان که از 
می��ان مردمان��ی بودند که او را ب��ه خاطر مبارزه با 
آمریکا و حمایت از آزادی خواهی و یاری رس��اندن 
به فلسطین دوست داشتند.  مراسم خاکسپاری وی 
تحت تدابیر امنیتی تنها با حضور اعضای خانواده و 
دوس��تانش برگزار شد.در حالیکه هواداران او اجازه 
حضور به این گورستان و مراسم را  کسب نکرده و 

از دور با مارادونا وداع کردند.
در کارنامه مارادونا نکات قابل توجهی دیده می شود 
که در کمتر ورزش��کاری دیده می ش��ود.  مارادونا 
تیرماه ۹۷ در حاش��یه ب��ازی فینال ج��ام جهانی 
۲۰۱۸ در روس��یه به زبان اس��پانیایی گفت: »قلب 
من فلسطینی است«.او یکی از حامیان  بزرگ آرمان 
فلس��طین بود و هیچ گاه از این موضع عقب نشینی 
نک��ردو در حمایت از ملت فلس��طین گفته بود: از 
گفتن مواضع خود نس��بت به مسئله فلسطین هیچ 
واهمه ای ندارم و در این باره به نارضایتی یا خش��م 
هیچ ف��رد یا گروه��ی اهمیت نمی ده��م، به ملت 
فلسطین همچون نوه دو ساله خود که نیاز به یاری 

و حمایتی بزرگ دارد، می نگرم.
مارادون��ا. مردی بود ک��ه دو قهرم��ان دیگر معاصر 
آمریکای التین را یکی روی بازی راس��ت، چه گوارا 
و آن دیگ��ری، فیدل کاس��ترو، را روی س��اق پایش 
تاتوک��رده بود.دیگ��و خود را یک »سوسیالیس��ت و 
ضدامپریالیست« می دانس��ت. یکی از مشهورترین 
عکس های دیگو مارادونا، در کنار اوو مورالس، رئیس 
جمهوری پیشین بولیوی با تی شرتی است که روی 

آن بوش به رهبر نازی ها تشبیه شده است.
اما در میان رهبران جنبش ضداستعماری آمریکای 
التین، فیدل کاسترو، که او هم ۲۵ نوامبر )۲۰۱۶( 
از دنیا رفت، برای مارادونا چون یک پدر بود. مارادونا 
هیچ��گاه عالقه خود به چاویس��م و سوسیالیس��م 
انقالب��ی او نیز را پنهان نک��رد. مارادونا در حمایت 
از ونزوئ��ال، تصریح ک��رده بود: اگر م��ادورو فرمان 
بدهد به عنوان یک س��رباز ب��راي ونزوئال آزاد علیه 
امپریالیس��م مي جنگم.مارادونا در صفحه شخصي 
خود در فیس��بوک نوش��ت: همه ما تا لحظه مرگ 
چاوزي هس��تیم.مارادونا در پیام خود در فیسبوک 
نوش��ت: زنده ب��اد چاوز. زنده باد م��ادورو. زنده باد 
انقالب.مارادونا ادام��ه داد: زنده باد ونزوئالیي هاي 
واقعي، نه آنهایي که به دنبال منافع ش��خصي خود 
هستند و آنهایي که راس��تگرا هستن. الزم به ذکر 
است مادورو رئیس جمهور ونزوئال دیروز فاش کرد 
که مارادونا در عملیات مخفی ارسال غذا به ونزوئال 
کمک کرده اس��ت.او گفت: ضربه بزرگی به ما وارد 
شده است. ما دیه گوی جاودانه را از دست دادیم. 

گزارش 

گزارش
بایدن و رس��انه های آمریکایی در حالی برآنند تا چهره یک 
مذاک��ره کننده و احیاگر دیپلماس��ی از بای��دن به نمایش 
گذارند که ش��ماری از کارشناسان هشدار دادند گزینه های 
منتخ��ب رئیس جمه��ور احتمال��ی آمریکا نش��انگر تکرار 
سیاست خارجی جنگ طلبانه و فرو رفتن هرچه بیشتر این 

کشور در باتالق جنگ های بی پایان خواهد بود.
بایدن »آنتونی بلینکن« را به عنوان وزیر امور خارجه، »جیک 
س��الیوان« را به عنوان مشاور امنیت ملی، »آوریل هایِنس«  
را به عن��وان مدیر اطالعات مل��ی و »الخاندرو مایورکاس« 
را گزین��ه انتخابی برای وزارت امنی��ت داخلی آمریکا اعالم 
کرد.گزینه ه��ای انتخابی بایدن که همگی از مقامات دوران 
ریاست جمهوری »باراک اوباما« رئیس جمهور سابق آمریکا 
هس��تند، از سیاست خارجی وی از جمله مداخله در لیبی، 
رویک��رد آمریکا در برابر ش��به نظامیان س��وری و تأخیر در 

خروج نیروهای آمریکایی از عراق، حمایت کرده اند.
بای��دن مکرراً وعده داده به درگی��ری آمریکا در جنگ های 
بی پایان خاتمه خواهد داد. با این حال به گفته کارشناسان، 
گزینه های انتخابی او برای دولتش نشان می دهد که ممکن 
اس��ت دولت آمریکا به انواع مختلف��ی از جنگ و درگیری 
کش��یده ش��ود.»ماریامنی ایِوِرت« تحلیل گر فرانس��وی در 
این ب��اره گفت: »بحث من این اس��ت که ]بایدن[ کس��انی 
مانن��د تونی بلینک��ن و جیک س��الیوان مش��اور هیالری 
کلینتون را دور خود جمع کرده که از جنگ عراق حمایت 
کردن��د. چنین کاری ]برخالف ادعاه��ای بایدن[ این پیام 
را می رس��اند که او در واقع به خاتم��ه دادن به جنگ های 
بی پایان متعهد نیس��ت زی��را دور خود را ب��ا مدافعان این 

جنگ های بی  پایان پر کرده است«.
همچنین بلینکن در تحکیم حمایتش از رژیم صهیونیستی قاطع 
به نظر می رسد و این مسئله جلب اعتماد فلسطینی ها را بیش 

از پیش غیرمحتمل می کند. او جدا از حمایت از افراط گرایان 
س��وری، از جنگ عراق، مداخله در امور لیبی و حمله ائتالف 
عربستان سعودی به یمن پشتیبانی کرده است.از سوی دیگر 
»دن الزار« تاریخ دان و تحلیل گر مسائل سیاسی می گوید تمام 
این اسامی و گزینه های انتخابی، هزینه های نظامی سرسام آور 

به سود غول های اسلحه سازی را دنبال خواهند کرد. 
رسانه روسی راشاتودی نیز نوش��ت سیاست های آمریکا در 
زمان بایدن همان سیاست ترامپ خواهد بود با این تفاوت که 
اولی ظاهرس��ازی خواهد کرد اما دومی ظاهرسازی نمی کرد 
و چهره واقعی آمریکا را به نمایش می گذاش��ت.وب س��ایت 

راش��اتودی در یادداش��تی به قلم »تام فوودی« آورده است: 
آمریکا با بایدن بازنگشته است بلکه فقط ماسک قابل احترام 
بودن را بار دیگر به صورت زده اس��ت در حالی که همچنان 
باعث آشوب در جهان می شود.در این یادداشت تاکید شده 
اس��ت: ترامپ یک تصادف، یک حادثه یا یک اش��تباه صرف 
نب��ود، او نماد عینی چیزی بود که آمریکا واقعاً اس��ت البته 
به شکل صریح و ناخوشایندی.همچنین »پیتر فورد« سفیر 
پیش��ین انگلیس در سوریه روز پنجشنبه گفت، وزارت امور 
خارجه آمریکا تحت ریاست »آنتونی بلینکن« درگیری های 
بیشتری در منطقه غرب آسیا را دنبال خواهد کرد.او ضمن 
ابراز نگرانی درخصوص انتخاب »جیک س��ولیوان« به عنوان 
مش��اور امنی��ت ملی و کم��ک او به بلینکن برای پیش��برد 
سیاست های مخربش گفت: »هیچ کدام از این انتصابات مؤید 
صل��ح در خاورمیانه و احتماالً هیچ کجای دیگر نیس��ت. هر 
دوی این ها محصوالت کالسیک انحصارگرایی و سلطه گرایی 
در واش��نگتن هس��تند«. الزم به ذکر است یک منبع مطلع 
مدعی است نامزد حزب دموکرات و پیروز احتمالی انتخابات 
آمریکا، توماس دانیلون مشاور امنیت ملی دولت پیشین این 
کشور را برای تصدی سمت ریاست »سیا« در نظر دارد. این 
چینش جنگ طلبانه بایدن در حالی صورت می گیرد که در 

ادامه جنگ سیاسی در داخل آمریکا ترامپ 
رئیس جمه��ور آمریکا در ادامه ادعاه��ای خود درباره وقوع 
تقلب در انتخابات ریاست جمهوری این کشور گفت امکان 
ندارد رقیبش، »جو بایدن« ۸۰ میلیون رأی آورده باش��د. 
الزم به ذکر اس��ت دولت آمریکا اعضای کمیته ای را که به 
وزیر دفاع آمریکا در زمینه های سیاس��ت خارجی و مسائل 
امنیتی مش��اوره می دادند اخراج کرده است.رئیس جمهور 
آمریکا بامداد جمعه گفت چنانچه مجمع گزینندگان به جو 

بایدن رأی بدهد او کاخ سفید را ترک خواهد کرد.

علی تتماج 

گروه های فلس��طینی در حالی بر اص��ل مقاومت در برابر 
رژیم صهیونیس��تی تاکید دارند که وزیر خارجه تشکیالت 
خودگ��ردان فلس��طین گفت ک��ه رام اهلل پیام هایی با این 
محتوا که آماده گفت وگو با رژیم صهیونیس��تی اس��ت، به 
آمریکایی ها ارس��ال کرده اس��ت. ریاض المالکی گفت: ما 

پیام هایی را برای دولت جدید در واش��نگتن و کشورهای 
اروپایی فرس��تادیم با این مضمون ک��ه ما آماده گفت وگو 
با اسرائیلی ها هس��تیم. در همین حال گروه های مقاومت 
فلس��طین نشستی برگزار و از سرگیری هماهنگی امنیتی 
بین تشکیالت خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی و 
بازگرداندن سفرا به کشورهای عربی را محکوم کردند.حال 
این سوال مطرح است که چرا این اقدام از سوی تشکیالت 
خودگردان صورت گرفته اس��ت در حالی که پیش از این 
ادعای عدم مذاکره را س��ر داده بود؟ بخشی از این رویکرد 
را در ماهی��ت تش��کیالت خودگردان و ش��خص ابومازن 
رئیس تش��کیالت می توان جتس��جو کرد. وی از یک سو 

وابسته به کشورهای عربی و آمریکاست و از سوی دیگر از 
نظر اقتصادی تشکیالت به شدت به حمایت های خارجی و 
بودجه دریافتی از خزانه رژیم صهیونیستی نیازمند است. 
بر این اساس می توان گفت که تشکیالت خودگردان فاقد 
هرگون��ه اراده واقعی در تصمیم گیری اس��ت و هرآنچه از 
س��وی کش��ورهای عربی و آمریکا به آنها دیکته شود اجرا 
می س��ازند. مسئله وابستگی اقتصادی برای اداره رام اهلل و 
حقوق کارمندان نیز بهانه ای برای توجیه این رفتار است. 
از زمان اسلو تاکنون عمال تشکیالت خودگردان گرفتاری 
بازی مذاکره ش��ده اس��ت در حالی نبض اقتصادی آن در 
دستان صهیونیست ها و آمریکاست و عمال هیچ استقاللی 

ب��رای تصمی��م گیری آن وج��ود ندارد. نکت��ه دیگر آنکه 
تش��کیالت خودگردان و شخص ابومازن از نداشتن پایگاه 
مردمی خود آگاهند در حالی که در توفقات صورت گرفته 
می��ان فتح و حماس، انتخابات پارلمانی پس از ۱4 س��ال 
در ماه های آینده برگزار می ش��ود. تشکیالت خودگردان با 
ای��ن رویکرد مذاکراتی، عمال این توافق را نقض کرده و به 
سیاس��ت های گذشته ادامه می دهد تا ش��اید با این حربه 
به ادامه حیات سیاس��ی اش بپردازد. به ه��ر تقدیر رفتار 
تش��کیالت خودگردان نشان داد که فلسطین برای احقاق 
حقوق خود یک گزینه بیش��تر ن��دارد و آن ادامه مقاومت 

است که با تسلیح کرانه باختری رقم می خورد. 

یادداشت

چرایی یک بازگشت

تالش دوباره اسکاتلند برای جدایی از انگلیس
وزیر اول اسکاتلند از تصمیم خود برای برگزاری دومین همه پرسی استقالل 
از انگلی��س خبر داد.نش��ریه تایمز انگلیس از تصمیم وزیر اول اس��کاتلند 
برای برگزاری دومین همه پرس��ی اس��تقالل از انگلیس خبر داد. »نیکوال 
استورجن« وزیر اول اسکاتلند در سخنانی گفت تصمیم دارد بزودی و در 
س��ال آتی میالدی )۲۰۲۱( دومین رفراندوم استقالل را برگزار کند.نیکوال 
استورجن، وزیر اول اسکاتلند و رهبر حزب ملی اسکاتلند گفت انتظار دارد یک 
رأی گیری در بخش نخس��ت پارلمان اسکاتلند که کار خود را سال آینده میالدی 
آغاز می کند )در خصوص برگزاری همه پرس��ی( انجام پذیرد.وزیر اول اس��کاتلند 
همچنین گفت: باید به اس��کاتلند فرصتی دیر داد تا مش��خص شود آیا می خواهد 
در پارلمان آتی مستقل شود. بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس گفته است با 

انتقال قدرت مورد نیاز برای برگزاری رفراندومی دیگر مخالفت خواهد کرد.

پیام تسلیت حزب اهلل برای درگذشت صادق المهدی
حزب اهلل لبنان در بیانیه درگذش��ت صادق المه��دی رئیس حزب امت 
سودان را تس��لیت گفت و اعالم کرد که او مخالف هرگونه عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیس��تی بود.جنبش حزب اهلل لبنان طی این بیانیه 
اعالم کرد که صادق المهدی یکی از ش��خصیت های اندیشه و جهاد فی 
سبیل اهلل و مدافع آرمان فلسطین و راه مقاومت بود.حزب اهلل درگذشت 
المهدی را که پیش��تر نخس��ت وزیر س��ودان بود، به خانواده و طرفداران او 
تسلیت گفته و تأکید کرده است که او مخالف هرگونه انواع عادی سازی روابط با 
رژیم صهیونیس��تی به ویژه عادی سازی روابط بین سودان و این رژیم بوده است. 
در بیانیه حزب اهلل آمده اس��ت: »مرحوم الصادق به داش��تن اهتمام و توجه زیاد 
به وحدت و یکپارچگی مردم سودان و حفظ هویت ملی و اسالمی آن ها شناخته 

شده بود«.

راز پیروزی ماهر االخرس 
اس��یر فلس��طینی که پس از ۱۰4 روز اعتصاب غذا و مقاومت موفق شد 
رژیم صهیونیستی را مجبور به آزاد کردن خود کند،  پس از آزادی گفت 
که از جنبش حزب اهلل لبنان آموخته اس��ت با صهیونیس��ت ها مذاکره 
نکن��د و حق خود را از آنها بس��تاند. ماهر االخ��رس از درس هایی که از 
جنبش حزب اهلل لبنان آموخته بود، تمجید کرد.وی با تش��کر و قدردانی 
از ش��بکه مقاومت المنار لبنان می گوید:»این شبکه، مردم و مقاومت لبنان 
به ما چیزی های بس��یاری آموخت آنگاه که س��ید حس��ن نصراهلل به اشغالگران 
گفت-زمانی که در سال ۲۰۰۰  از او خواستند بر سر خارج شدن و عقب نشینی 
مذاک��ره کند- به آنها گفت همانطور که بدون مذاکره به لبنان آمدید، جنگیدید 
و ویران کردید، بدون مذاکره نیز خارج خواهید ش��د. هیچ نوع اعمال فشاری در 

جهان نمی تواند حزب اهلل را وادار به مذاکره کند«.

 ترکیه: وزارت خارجه ترکی��ه با صدور بیانیه ای 
ضم��ن مخالفت ش��دید با ای��ن قطعنام��ه، از اروپا 
خواس��ت تا با واقعیت ها روبه رو شده و به تعهداتش 
عمل کند.»حامی آکسوی« سخنگوی این وزارتخانه 
گفت: »م��ا به صورت کامل، قطعنام��ه غیرالزام آور 
تصویب شده توسط نمایندگان پارلمان اروپا درباره 

کشور خود و قبرس شمالی را رد می کنیم«.

 روس�یه: »دیمیتری پسکوف« سخنگوی وزارت 
خارجه روس��یه امروز )پنجش��نبه( تصریح کرد که 
اق��دام »والدیمیر پوتی��ن« رئیس جمهور روس��یه 
در عدم تبری��ک به »جو بایدن« نام��زد دموکرات 
به مفه��وم عدم پذیرش پی��روزی وی در انتخابات 

ریاست جمهوری آمریکا نیست.

ترکیب کابینه بایدن آشکار ساخت

جنگ طلبان در راه کاخ  سفید
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فرانسه در حالی خود را کانون حقوق بشر معرفی می کند 
که این کش��ور نیز مانند آمری��کا و انگلیس در صف اول 
نقش حقوق سیاه پوستان قرار دارد چنانکه در پی انتشار 
فیلمی از ضرب و ش��تم یک مرد سیاه پوست در پاریس 
توس��ط پلیس، وزیر کشور فرانس��ه صرفا دستور داد سه 
افس��ر پلیس دخیل در این حادثه از کار تعلیق شونددر 
حالی که س��وابق نش��ان می دهد که این افراد در محلی 

دیگر دوباره به کار گرفته می شوند.
انتش��ار فیلمی از حمله این س��ه افس��ر پلی��س به این 
مرد سیاه پوس��ت در داخل استودیویی در پاریس خشم 
کارب��ران فضای مج��ازی را به همراه داشت.رس��انه های 
فرانس��ه گ��زارش داده اند فردی که مورد ضرب و ش��تم 
قرار گرفته یک تهیه کننده موس��یقی بوده اس��ت.دلیل 
ضرب و ش��تم این مرد که تنها با اس��م کوچک )میشل( 
در رسانه ها مورد اش��اره قرار گرفته ظاهراً نزدن ماسک 
بوده اس��ت. پوشیدن ماسک در پاریس برای مهار شیوع 
کرونا الزامی اس��ت.این اتفاق در ش��رایطی رخ داده که 

دولت »امانوئل ماکرون«، رئیس جمهور فرانسه الیحه ای 
پیش��نهاد داده که خواس��تار محدود کردن فیلمبرداری 
از پلیس فرانس��ه و انتشار آن است. این الیحه، اعتراض 
طرف��داران حقوق مدن��ی و روزنامه ن��گاران را به همراه 
داش��ته که می گویند تصویب چنی��ن الیحه ای می تواند 
موجب مخفی ماندن خش��ونت پلیس شود.الزم به ذکر 
اس��ت در ادامه سیاست های ضد اس��المی وزیر خارجه 
فرانس��ه در گفت وگ��و با روزنامه ای س��عودی گفت، این 
کش��ور با اسالم و مسلمانان مشکلی ندارد اما چیزی که 
با آن مخالف اس��ت تالش برخی کش��ورها برای کنترل 
مس��لمانان در فرانس��ه اس��ت.لودریان ادعا کرد، شیوه 
فرانس��ه، تسامح و مدارس��ت و قانون این کشور بر عدم 
تبعیض میان ش��هروندان یک کشور به سبب ریشه های 
دینی تأکید می کند. وزیر فرانس��وی گفت، کش��ورش با 
تروریس��م مضاعف روبه روست، از یک سو شاهد فعالیت  
گروه های تروریس��تی مانند داعش و القاعده و از س��وی 

دیگر شاهد اقدامات تروریستی فردی است.

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل گفت روشن است که 
برخی کشور های غربی برای اقدامات به منظور سر نگونی 

حکومت قانونی سوریه بودجه هنگفتی فراهم می کنند.
»واس��یلی نبنزیا«، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل 
ش��امگاه چهار ش��نبه ضم��ن ارائه اطالع��ات جدیدی از 
آخرین وضعیت س��وریه گفت برخی کشور های غربی در 

حال بودجه رسانی برای سر نگونی این کشور هستند.
نبنزیا که در نشس��ت شورای امنیت س��ازمان ملل درباره 
مس��ائل س��وریه صحبت می کرد، گفت: »ارتش س��وریه 
حمالت یک گروه تروریستی را دفع کرده  است و همزمان 
ک��ه نظامیان ]تروریس��ت[ تحریرالش��ام در ش��هر ادلب 
پیش��روی می کنند، این ش��هر همچنان کان��ون بی ثباتی 
است.« همچنین بش��ار الجعفری نماینده دائم سوریه در 
سازمان ملل گفت، کشورهای دشمن سوریه به ویژه ایاالت 
متحده و ترکیه همچنان به حمایت از تشکیالت تروریستی 
و شبه نظامیان جدایی طلب و ارتکاب جنایات علیه مردم 

سوریه و چپاول ثروت آنها ادامه می دهند.

الزم به ذکر اس��ت مقام��ات وزارت خانه های خارجه چهار 
کشور عربس��تان س��عودی، امارات، مصر و بحرین درباره 
بحران س��وریه نشست مش��ترک برگزار کردند. همچنین 
وزیران خارجه عراق و مصر در گفت وگوی تلفنی با یکدیگر 
ضمن بررسی تحوالت منطقه، بر لزوم ایجاد راهکار سیاسی 
موثر برای مسئله سوریه تاکید کردند. در این میان شمال 
ش��رق س��وریه میزبان نشس��تی از میان برخی معارضان 
داخل��ی و خارجی این کش��ور بود.فرمانده ش��به نظامیان 
موسوم به »نیروهای دموکراتیک س��وریه« از توافق برای 
خروج تدریجی عناصر تروریستی پ.ک.ک از شمال شرق 
سوریه خبر داد.»مظلوم عبدی« فرمانده شبه نظامیان ُکرد 
موسوم به »نیروهای دموکراتیک سوریه« )قسد( در جمع 
عناص��ر پ.ک.ک گفت که دیگر نیازی به حضور آن ها در 
سوریه نیس��ت.او گفت که ورود نیروهای ْکرد غیر سوری 
به ش��مال شرق سوریه یک ضرورت جنگی برای مقابله با 
تروریست های داعش بود و هزاران تن از عناصر پ.ک.ک 

در کنار داوطلبان برای جنگ به سوریه آمدند.

هزینه های هنگفت غرب برای سرنگونی سوریه سیاه پوستان قربانی خشونت پلیس فرانسه

بعد از اینکه گفته ش��د »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی در دیدار با »محمد بن سلمان« ولی عهد سعودی 
در سفر به این کشور درباره عادی سازی روابط گفت وگو کرده، 
در حالی یک مقام صهیونیست احتمال حصول توافق در این 
باره را فعال رد کرد که شواهد امر حکایت از تبانی طرفین بر 

سر مرگ پادشاه سعودی حکایت دارد. 
وب��گاه »آی۲4نی��وز«، گ��زارش داد ک��ه یک مقام ارش��د 
صهیونیست گفته تا زمانی که »سلمان بن عبدالعزیز« شاه 
عربستان س��عودی است، پیش��رفتی در توافق عادی سازی 
روابط بین دو طرف حاصل نخواهد ش��د.بر این اساس، این 
مقام اس��رائیلی که خواست نامش فاش نشود، به شبکه ۱۲ 

تلویزیون رژیم صهیونیس��تی گفت تل آویو می داند تا آینده 
نزدیک، هیچ پیشرفتی در روابط با ریاض رخ نمی دهد زیرا 
»ملک سلمان« بر عکس پسرش، موضعی کامال مخالف در 
این باره دارد.وی همچنین افزود: »این طور برداشت می شود 
که پیشرفت ]در عادی سازی روابط[ فقط بعد از کنار رفتن 
ملک سلمان ممکن خواهد بود«.این مسائل در حالی مطرح 
می ش��ود که شواهد امر از تبانی میان نتانیاهو و بن سلمان 
برای برکناری و یا مرگ پادش��اه س��عودی در دوران ترامپ 
حکای��ت دارد. این تحرکات در حالی ص��ورت می گیرد که 
همزمان دادگاه مرکزی رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی 
اعالم کرد که باید هش��تاد و هفت نفر از ساکنان فلسطینی 

منطقه بطن الهوی از این منطقه اخراج شوند.
در ای��ن میان رئیس امارات عربی متحده با حمایت از توافق 
س��ازش با رژیم صهیونیستی آن را به نفع ملت های منطقه 
خواند. خبر دیگر آنکه منابع بحرینی از ارس��ال پیام مکتوب 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی به شاه این کشور خبر دادند. 
در واکنش به این تحرکات هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس 
در تماس هایی با سران تعدادی از گروه های فلسطینی درباره 
آخرین تحوالت از جمله ازسرگیری هماهنگی امنیتی میان 
رام اهلل و رژیم صهیونیستی و لزوم تحقق وحدت ملی رایزنی 
کرد. همچنین پس از آنکه نیروهای رژیم صهیونیستی یک 
جوان فلسطینی را به بهانه قصد انجام عملیات استشهادی به 
شهادت رساندند، جنبش مقاومت اسالمی فلسطین )حماس( 
خواس��تار تشدید مقاومت علیه رژیم صهیونیستی شد. خبر 
دیگر آنکه یک وزیر کابینه رژیم صهیونیس��تی می گوید که 

نخس��ت وزیر این رژیم با برگ��زاری رأی گیری جهت قانونی 
کردن شهرک های پراکنده در کرانه باختری، موافقت کرده 
اس��ت. در این میان یک ش��رکت هواپیمای��ی اماراتی امروز 
نخستین پرواز مس��تقیم از دبی به تل آویو را انجام داد و به 
ای��ن ترتیب آغاز پروازهای منظم هوایی میان امارات و رژیم 
صهیونیس��تی در چارچوب عادی س��ازی روابط کلید خورد. 
هیأتی از خاندان حاکم بحرین نیز در قدس اشغالی با رئیس 
رژیم صهیونیس��تی دیدار می کند. همچنی��ن وزیر خارجه 
تشکیالت خودگردان فلس��طین گفت که رام اهلل پیام هایی 
با این محتوا که آماده گفت وگو با رژیم صهیونیس��تی است، 
به آمریکایی ها ارسال کرده است.گروه های مقاومت فلسطین 
نشستی برگزار و از سرگیری هماهنگی امنیتی بین تشکیالت 
خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی و بازگرداندن سفرا 

به کشورهای عربی را محکوم کردند.

 تبانی بن سلمان و نتانیاهو بر سر مرگ پادشاه عربستان 


