
اعطای نشان لیاقت به سرکوب گر 
مردم بحرین

اعتراض های جهانی به س��رکوب گری رژیم بحرین 
در حالی حتی به اروپا رسیده است که، دونالد ترامپ 
رئی��س جمهور آمریکا در آخرین روزهای ریاس��ت 

خود، یک نشان لیاقت به پادشاه بحرین داد.
 دونال��د ترامپ رئیس جمه��ور آمریکا به حمد بن 
عیسی آل خلیفه پادش��اه بحرین یک نشان لیاقت 
در س��طح رهبر عالی داد.این اقدام ترامپ به دلیل 
»نقش پادشاه بحرین در حمایت از ثبات منطقه ای 
و بی��ن المللی« صورت گرفت.ترامپ در جریان این 
مراس��م اعالم کرد: من مفتخرم که این نشان را به 
پادش��اه بحرین بدهم زیرا او طی دهه های گذشته، 
موض��ع بحرین را به عنوان هم پیمان ثابت آمریکا، 
تقویت کرده است.وی گفت: بحرین از ناوگان پنجم 
دریایی آمریکا در این کش��ور حمایت کرده اس��ت.
ترامپ ادامه داد که رژیم آل خلیفه از دیدگاه صلح 
حمایت کرده و اقدام به عادی سازی روابط خود با 

رژیم صهیونیستی کرده است.
ترام��پ در حالی این م��دال افتخار را به پادش��اه 
بحری��ن می دهد، که رژیم آل خلیفه و در رأس آن 
حمد بن عیس��ی کارنامه سیاهی در زمینه سرکوب 
آزادی بی��ان و تح��ت فش��ار ق��رار دادن زندانیان 
سیاسی در این کشور به ویژه شکنجه آنها دارد. این 
در حالی است که  یک سازمان حقوق بشری فعال 
در ام��ور بحرین اعالم کرد که جوزف بورل نماینده 
عال��ی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاس��ت، به 
تازگی از اوضاع حقوق بش��ر در بحرین انتقاد کرده 
اس��ت.وی بیان کرده است که اتحادیه اروپا نسبت 
ب��ه اوض��اع آزادی بیان و حقوق بش��ر در بحرین و 
حق محاکمه عادالنه در این کش��ور نگران اس��ت.
بورل تاکید کرد: ما خواهان توقف ش��کنجه ها و بد 
رفتاری و بازداشت های بی حساب و کتاب فعاالن 

بحرینی هستیم.

نیمچه گزارش

گزارش

بایدن در حالی خود را برای به دست گرفتن رسمی قدرت 
آم��اده می کند ک��ه حتی متحدان آمریکا نیز بر فروپاش��ی 
آمریکا تاکید دارند چنانک��ه چنانکه اکثر اروپایی ها بر این 
باورند که رئیس جمهور منتخب آمریکا قادر به ترمیم نظام 

سیاسی فروپاشیده این کشور نخواهد بود.
مطالع��ه ش��ورای روابط خارج��ی اروپا نش��ان می دهد که 
اروپایی ه��ا معتقدن��د جو بایدن قادر نخواه��د بود که روند 
س��قوط آمریکا در صحنه جهان��ی را متوقف کند. در حالی 
که بس��یاری از مقامات دنیا از پی��روزی بایدن در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آمریکا اس��تقبال کردند، اما بیشتر مردم 
اروپا پس از دوره چهار س��اله ریاست جمهوری ترامپ قادر 
ب��ه اعتماد دوباره ب��ه آمریکا نیس��تند.مارک لئونارد، مدیر 
اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا، در این باره می گوید 
اروپایی ها بایدن را دوس��ت دارن��د، اما آن ها فکر نمی کنند 
آمری��کا ب��ه عنوان یک رهب��ر جهانی قادر به بازگش��ت به 
صحنه باش��د.هنگامی که جرج دبلی��و بوش رئیس جمهور 
بود، در مورد چگونگی اس��تفاده آمری��کا از قدرت اختالف 
نظر داش��تند. با ورود بایدن به کاخ س��فید، آن ها در مورد 
اینکه آی��ا آمریکا اصاًل قدرت دارد یا نه اختالف نظر دارند.
مطالعه اندیش��کده ش��ورای روابط خارجی، که با مشارکت 

۱۵ هزار نفر از ۱۱ کش��ور مختلف اروپایی در پایان س��ال 
۲۰۲۰ ص��ورت گرفت، حاکی از عدم تمای��ل اروپایی ها به 
حمایت از واشنگتن در اختالفات احتمالی بین المللی است 
که آن را باید از پس لرز های حضور ترامپ در کاخ س��فید 
دانس��ت. این بررسی نش��ان داد که در هر ۱۱ کشور مورد 
مطالعه، دس��ت کم نیمی از ش��رکت کنن��دگان موضع بی 
طرف کشورش��ان را در تنش میان آمریکا و چین خواستار 
ش��دند. این در حالی اس��ت که کمتر از نیمی از ش��رکت 
کنندگان حمایت از واش��نگتن را در تنش احتمالی با پکن 
خواه��ان بودند.ریاس��ت جمهوری ترام��پ در حالی امروز  
ساعت ۱۲ ظهر به وقت واشنگتن به پایان می رسد، که وی 
نتوانست در رقابت های ریاست جمهوری ۲۰۲۰ تائید مردم 
آمری��کا برای مان��دن خود در کاخ س��فید را بگیرد و برغم 
تمام��ی اقدامات بعضا خارج از چارچوب قانونی فردا باید با 

کرسی ریاست جمهوری آمریکا خداحافظی کند.
از س��وی دیگر وبگاه ش��بکه خبری س��ی ان ان با اشاره به 
تحوالت داخلی اخیر در آمریکا نوش��ته برای عده ای اکنون 
این کش��ور ب��ه مصداقی برای م��رگ دموکراس��ی تبدیل 
شده اس��ت. وبگاه شبکه خبری »س��ی ان ان« در آغاز این 
تحلیل به اظهارات س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا در روز 

ش��نبه درباره انتخابات اوگاندا اشاره کرده است. »مورگان 
اورتاگوس«، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شنبه با اشاره 
به ادعاهای بروز برخی تخلفات و خش��ونت ها در انتخابات 
اوگاندا گفته بود: »ما از همه طرف ها می خواهیم خش��ونت 
را رد کرده و از ابزارهای قانونی برای رس��یدگی به شکایات 

استفاده کنند.«
س��ی ان ان نوش��ته این اظهارات س��خنگوی وزارت خارجه 
آمری��کا، بعد از تالش دونالد ترام��پ برای ربودن انتخاباتی 
که در آن بازنده ش��د، بیانیه ای »به ش��دت گستاخانه« به 
نظر می رسد. سی ان ان نوش��ت: »مرجعیت اخالقی آمریکا 
مخدوش شده اس��ت.«خبر دیگر از آمریکا آنکه مدیرعامل 
پیام رسان تلگرام اعالم کرد که ناظران این شبکه اجتماعی، 
صدها کانال و پست تلگرامی که در جریان اعتراضات اخیر 
آمریکا فراخوان های خش��ونت آمیز ارائه کرد، مسدود کرده 
است.طبق گزارش رس��انه آمریکایی، کاخ سفید در پایگاه 
شکاری »اندروز« نیروی هوایی و چند ساعت قبل از مراسم 
تحلیف جو بایدن، برای دونالد ترامپ مراس��م خداحافظی 
ترتیب می دهد. نکته قابل توجه آنکه سیاس��ت های بحران 

ساز ترامپ در دوران بایدن نیز ادامه دارد چنانکه 
در آس��تانه پای��ان عمر دول��ت دونالد ترام��پ و برگزاری 
مراس��م تحلیف جو بایدن، رس��انه  آمریکایی از درخواست 
رئیس جمهور منتخب این کشور از »جان سولیوان« سفیر 

واشنگتن در مسکو خواسته است که استعفا ندهد.
همچنین »کارلوس آلفردو وچیو« که نمایندگی اپوزیسیون 
ونزوئال در آمریکا را به عهده دارد، می گوید که برای حضور 
در مراس��م تحلیف »ج��و بایدن« رئی��س جمهور منتخب 

آمریکا، دعوت شده است.
در این میان نزدیک به ۵۰ نفر از معترضان مسلح به سوی 
س��اختمان کنگره ایالتی در ُکُلمب��وس راهپیمایی کرده و 
روبروی ساختمان تجمع کردند.گروهی از معترضان مسلح 
در آستانه ادای سوگند جو بایدن برای ریاست جمهوری در 
آمریکا روبروی س��اختمان مجلس ایالتی در شهر ُکُلمبوس 

در ایالت اوهایو گردهم آمدند.
اگرچ��ه معترضان تا بن دندان مس��لح بودند و جلیقه های 
ضدگلوله ، سالح جنگی و سالح دیگری همراه داشتند، اما 

راهپیمایی آنان مسالمت آمیز برگزار شد.

علی تتماج 

ع��راق دیروز روزی خونین را س��پری ک��رد چنانکه منابع 
خبری از ش��نیده ش��دن صدای س��ه یا چهار انفجار قوی 
در جرف الصخر در جنوب غرب بغداد و در ش��مال اس��تان 
بابل خبر دادند. برخی منابع از جان باختن 9 نفر و زخمی 
ش��دن چندین نف��ر از نیروهای ارتش ع��راق در این حمله 
خب��ر می دهند.این حمالت در حال��ی صورت گرفت که در 
باب عامالن آن دو دیدگاه مطرح ش��ده است. گزارش های 
اولی��ه حکایت از آن داش��ت که حمله به ج��رف الصخر با 

جنگنده های اف  � ۱6 آمریکایی انجام شده است.برخی منابع 
هم از حمله پهپادی به این مناطق خبر دادند. از سوی دیگر 
فرماندهی مرکزی آمریکا بالفاصله پس از انتش��ار این خبر، 
هرگونه حمل��ه هوایی در عراق را رد ک��رد. این دو دیدگاه 
در ب��اب عامالن این حمالت در حالی مطرح می ش��ود که 
یک س��وال اساس��ی وجود دارد و آن اینکه چه کس��انی از 
این بحران ها نف��ی می برند؟ با نگاهی بر تحوالت عراق این 
حقیقت آش��کار می ش��ود که انفجار و ناآرامی به بخشی از 
وضعیت عراق مبدل ش��ده اس��ت که از سال ۲۰۰3 یعنی 

حضور نیروهای آمریکایی تا به امروز ادامه داشته است.
 چالش های قومی و عشیره ای در کنار بحران های اقتصادی 
و نابسامانی های اجتماعی و سیاسی در کنار استمرار حضور 
گروه های تروریستی و نیروهای آمریکایی و متحدانشان در 

ابع��اد متخلف این ناآرامی ها را ایج��اد کرده اند. در کنار این 
حقیق��ت یک نکته مهم وجود دارد و آن اینکه در طول یک 
س��ال گذشته و پس از ترور سرداران مقاومت سردار سپهبد 
قاسم س��لیمانی و ابومهدی المهندس معاون حشدالشعبی 
و همرزمانش��ان، عراق بر اس��اس مصوب��ه پارلمان مبنی بر 
خ��روج نیروهای آمریکایی اقداماتی در جهت پایان دادن به 
این حضور ص��ورت داده در حالی که آمریکا به دنبال ادامه 
اشغال این کشور اس��ت. در هفته های اخیر نیز دادگاه ها و 
قانون گذاران عراقی، دستور بازداشت ترامپ به عنوان عامل 
اصلی ترور فرماندهان مقاومت را صادر کرده اند.  مجموع این 
تحوالت در حوزه نظامی و سیاسی و حقوقی شکستی سخت 
برای آمریکا قلمداد می ش��ود که می تواند رویه ای جدید را 
در منطقه ایجاد نماید که س��ایر کشورها نیز برای مجازات 

سران آمریکا که دستشان به خون ملت های منطقه آغشته 
اس��ت اقدام نمایند. بر این اس��اس آمریکایی ها از یک سو با 
دامن زدن به بحران های امنیتی و از سوی دیگر ایجاد چالش 
سیاس��ی نظیر اقدام سوال برانگیز نخس��ت وزیر عراق برای 
تاخیر در انتخابات زودهنگام به دنبال گرفتار س��ازی عراق 
در بحران های امنیتی و سیاسی هستند. رویکردی که هدف 
از آنها از یک س��و اس��تمرار حضور آمریکا و مداخله در امور 
عراق و از س��وی دیگر به حاشیه رانده شدن مصوبه پارلمان 
و دس��تگاه قضایی برای مج��ازات افرادی همچون ترامپ به 
عنوان عامل اصلی ترور فرماندهان مقاومت و هزاران عراقی 
هستند. بر این اساس منفعت اصلی بحران های امنیتی اخیر 
عراق را می توان آمریکا دانس��ت هر چند که شاید در ظاهر 

گروه های تروریستی مسئولیت آنها را پذیرفته باشند. 

یادداشت

عامل حمله کیست؟ 

نخست وزیر ایتالیا از سقوط گریخت
نخس��ت وزیر ایتالیا که با خروج یکی از احزاب هم پیمانش از ائتالف با 
دولت، جایگاه خود را در خطر می دید موفق ش��د بار دیگر رای اعتماد 

پارلمان این کشور را بدست بیاورد.
»جوزپه کونته«  نخست وزیر ایتالیا، در جریان رای گیری پارلمان این 

کشور توانست بار دیگر رای اعتماد را بدست بیاورد.  
در روزهای گذش��ته و بعد از خروج ح��زب »ایتالیا ویوا« از ائتالف با دولت، 
کونته کرس��ی خ��ود را در خطر می دی��د از همین رو مجلس ایتالی��ا اقدام به 
برگزاری جلس��ه رای اعتماد به کونته کرد.  در این رای گیری، کونته با کس��ب 
3۲۱ رای مواف��ق در برابر ۲۵9 رای مخالف توانس��ت جای��گاه خود را به عنوان 
نخس��ت وزیر تثبیت کند.  میزان رای کس��ب شده از س��وی کونته بیش از حد 

انتظار بوده است.

آمریکا از ایجاد رقابت تسلیحاتی دست بکشد
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل رویکرد همیشگی آمریکا که آمیخته 
با نظامی گری اس��ت را هدف انتقاد قرار داد.  نماینده دائمی روسیه در 
س��ازمان ملل از آمریکا خواس��ت از به راه اندازی رقابت تسلیحاتی در 
خاورمیانه دست بردارد.واسیلی نبنزیا، در جلسه شورای امنیت سازمان 
ملل متحد با اس��تناد به گفته های رهبر جنبش ضد نژادپرس��تی آمریکا 
گف��ت من به ی��اد مارتین لوتر کین��گ می خواهم کلماتی را ب��ه یاد بیاورم 
که ظاهراً همکاران آمریکایی دوس��ت ندارند آن ها را ذکر کنند و این اس��ت که 
کش��وری که سال به سال پول بیشتری را صرف هزینه های نظامی در مقایسه با 

حمایت های اجتماعی می کند، در آستانه مرگ معنوی قرار دارد.
نماینده روس��یه در س��ازمان ملل تاکید کرد ما باید دست از توسل شتاب زده به 

اسلحه بکشیم و از تحریک رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه دست بکشیم.

حمایت نماینده لبنان از حزب اهلل
س��لیم بدوره نماینده لبنان در ش��ورای حقوق بش��ر سازمان ملل متحد 
در واکن��ش به اتهام زنی نماینده رژیم صهیونیس��تی به جنبش  حزب اهلل 
لبنان،  اظهارات طرف صهیونیس��ت را »افت��را« و »باطل« خواند. هیأت 
رژیم صهیونیستی در شورای حقوق بشر سازمان ملل تالش کرد از این 
جلسه برای رأی دادن علیه حزب اهلل استفاده کند که هیأت لبنانی پاسخ 
داد و به سابقه مملو از تجاوزات این رژیم اشاره کرد.سلیم بدوره تأکید کرد: 
»حزب اهلل یک تشکیالت لبنانی و نماینده گروه گسترده ای از ]مردم[ لبنان است. 
این تشکیالت بخشی از مقاومت در برابر اشغالگری است و در حیات سیاسی لبنان 
مش��ارکت دارد«.وی افزود:  »اتهام تروریس��م زدن به حزب اهلل افترا و باطل است 
بویژه آنکه این اتهامات از طرف یک قدرت مبتنی بر اش��غالگری صادر ش��ده که 

تالش دارد وجهه تمام کسانی را در برابر آن مقاومت می کنند، تخریب کند«.

 تونس: ش��مار زیادی از مردم تونس که بیش��تر 
آنان از قشر جوان این کشور هستند، برای سومین 
روز متوالی دس��ت به اعتراض زدن��د و با نیروهای 
امنیتی درگیر شدند.خبرگزاری اسپوتنیک گزارش 
داد ک��ه این درگیری ه��ا بین نیروه��ای امنیتی و 
ش��ماری از جوانان معترض در محل��ه »التضامن« 

پایتخت تونس صورت گرفته بود.

 لبن�ان: خان��م »زینه عکر« وزیر دف��اع لبنان در 
دیدار با فرمان��ده نیروهای یونیفل بر ضرورت توقف 
تجاوزهای رژیم صهیونیس��تی تأکید کرد.وزیر دفاع 
لبنان در ادامه بر ضرورت توقف تجاوزهای مکرر رژیم 
صهیونیستی به حریم لبنان و نیز ضرورت پایبندی 
طرف صهیونیستی به قطعنامه های بین المللی به ویژه 
قطعنامه ۱۷۰۱ )که برای پایان دادن به جنگ سی و 

سه روزه صادر شد( تأکید کرد.

 لیبی: »آنتونیو گوترش« دبیرکل س��ازمان ملل 
متح��د طی حکم��ی »ی��ان کوبیچ« را ب��ه عنوان 
فرس��تاده ویژه این س��ازمان در کشور لیبی تعیین 
ک��رد. وی از این پ��س رئیس هی��أت دیپلماتیک 
س��ازمان ملل متحد در لیبی خواهد بود.یان کوبیچ 
در حالی به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد 
در کش��ور لیبی برگزیده شده است که پیش از این 
در کس��وت هماهنگ کننده صلح این س��ازمان در 

لبنان فعالیت می کرد.

 ترکی�ه: ترکیه از بازداش��ت مجموع��ا ۲۵۴ نفر 
ب��ه اتهام عضویت در گروهک تروریس��تی داعش و 
همچننی جنبش گولن خبر داد.به نوشته خبرگزاری 
آناتولی، در عملیاتی که در مناطق مختلف استانبول 
صورت گرفت، نیروه��ای امنیتی ترکیه با حمله به 

۲۰ خانه، این افراد را بازداشت کرده اند.

 فرانس�ه: »ادوار باالدور« نخس��ت وزیر اس��بق 
فرانس��ه در پرونده فس��اد مربوط ب��ه دریافت باج 
بابت دو قرارداد تس��لیحاتی این کشور با عربستان 
سعودی و پاکستان روز سه شنبه دادگاهی می شود.

ادوار باالدور سیاس��تمدار 9۱ ساله فرانسوی که در 
انتخابات ریاس��ت جمه��وری س��ال ۱99۵ رقیب 
»ژاک ش��یراک« ب��ود، به اتهام ص��رف هزینه های 
هنگفت تبلیغاتی در انتخابات آن سال از محل باج 
س��بیل دریافتی از عربستان سعودی و پاکستان در 

دادگاه حاضر می شود. 

گزارش اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا 

بایدن توان جلوگیری
 از فروپاشی سیاسی آمریکا 

را ندارد
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اذعان به ناکارآمدی نیروی 
هوایی اسراییل

یک ژنرال بازنشسته رژیم صهیونیستی ضمن اذعان به ناکارآمدی جنگنده های 
این رژیم در مقابله با موشک های زمین به زمین در رویارویی آینده، تصریح 
ک��رد، این موضوع در جنگ احتمالی آینده یک فاجعه را برای این رژیم رقم 
خواهد زد. »اس��حاق بریک« ژنرال بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی از یک 
فاجعه در نتیجه تکیه زیاد تل آویو به نیروی هوایی و کم شمردن موشک های 

زمین به زمینی که »اسرائیل را محاصره کرده«، خبر داد.
بر اس��اس یادداشتی که در وب س��ایت صهیونیستی »میدا« منتشر شده، وی 
تصریح کرد: کارآیی نیروی هوایی اس��رائیل در برابر وجود صدها هزار موشک 
در منطقه ما در ایران، غزه و لبنان در حال کاهش اس��ت؛ عالوه بر آنچه که 
متحدان ایران در یمن، عراق و سوریه در اختیار دارند و یک حلقه خفه کننده 
در اطراف اس��رائیل شکل داده اند.بن بریک افزود، در رویارویی احتمالی آینده 
هزارن موشک به جبهه داخلی رژیم اسرائیل شلیک خواهد شد که یک فاجعه 
تبدیل می شود به خصوص آنکه برتری نیروی هوایی در حال کاهش است.بن 
بریک تأکید کرد، جنگنده های صهیونیس��تی برای مقابله با موشک هایی که 
برخی از آنها از روی س��کوهای متحرک شلیک می شوند با دشواری بیشتری 
روبرو هستند زیرا این سکوهای متحرک قبل از پرواز جنگنده ها، موقعیت خود 
را عوض می کنند. خبر دیگر آنکه در ادامه تاکید مقاومت بر مقابله با اشغالگری 
صهیونیس��ت ها دبیرکل جنبش »جهاد اسالمی« فلسطین در سخنانی تأکید 
کرد: مقاومت توانس��ت موازنه رعب و وحشت را با دشمن صهیونیستی برقرار 
کند.»زیاد النخاله« دبیرکل جنبش »جهاد اس��المی« فلس��طین در سخنانی 
تأکید کرد: مقاومت فلس��طین طی سال های گذشته و پس از حمالت دشمن 
صهیونیس��تی به غزه در سال های ۲۰۰۸، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ توانسته است خود 
را تقویت کند.دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین افزود: مقاومت توانست 

موازنه رعب و وحشت را با دشمن صهیونیستی برقرار کند.

حمایت از انصارهللا محور
تظاهرات یمنی ها 

 هزاران تن از مردم یمن در حمایت از جنبش انصاراهلل در برابر تصمیم 
خصمانه آمریکا علیه این جنبش، تظاهرات برگزار کردند.

این تظاهرات در حمایت از جنبش انصاراهلل در برابر تصمیم خصمانه آمریکا مبنی 
بر تروریس��ت خواندن این جنبش برگزار شد.ش��رکت کنندگان در این تظاهرات 
اعالم کردند که آمریکا از آغاز تجاوز علیه یمن، دس��ت به کشتار مردم این کشور 
زده است.آنها پرچم آمریکا را پاره کرده و شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل 
س��ر دادند. از س��وی دیگر محمد ناصر العاطفی در واکنش به اقدام واشنگتن در 
تروریستی نامیدن جنبش انصاراهلل یمن گفت که آمریکایی ها خودشان تروریست 
هستند و نمی توان کسی را که از کشور و ملتش دفاع می کند تروریست نامید. 
وزیر دفاع دولت نجات ملی یمن در صنعا گفت که نیروهای مس��لح این کش��ور 
س��امانه های پیش��رفته ای دارند که برخی در حال حاضر برای دفاع از یمن مورد 
استفاده قرار می گیرد و برخی دیگر در آینده نزدیک رونمایی خواهد شد.»محمد 
ناص��ر العاطفی« با بیان اینکه این س��امانه ها تح��والت بزرگی در راهبرد جنگ و 
مقابل��ه با متجاوزان ایجاد خواهد کرد، افزود: تجاوز به یمن تنها با قدرت متوقف 
خواهد ش��د و خدا را ش��کر ما از این قدرت برخورداریم به گونه ای که پیش��رفت 
چش��مگیری در زمینه ساخت انواع یا اغلب سالح های سبک و متوسط و سنگین 
و موشک های بالستیک زمین به زمین و تاکتیکی و راهبردی و نیز انواع سالح ها 
و مهم��ات مختلف داش��ته ایم. همچنین محمد علی الحوثی عضو ش��ورای عالی 
سیاسی یمن اعالم کرد آمریکا هر کسی را که در مقابل آن می ایستد، در فهرست 
تروریسم خود جای می دهد. خبر دیگر آنکه مرکز اطالع رسانی استان های جنوب 
یمن در گزارش��ی از توطئه جدید ائتالف س��عودی برای ایج��اد مراکز تکفیری و 
اطالعاتی پیش��رفته در تعدادی از این اس��تان ها خبر داد. کشورهای عضو ائتالف 
سعودی اخیرا بیش از ۱3 مرکز تکفیری جدید در استان های لحج، المهره، الضالع 

و مناطق نزدیک به شبوه تأسیس کرده اند.

عراق نمی تواند موضع بیطرف 
داشته باشد

»نصر الش��مری« در مراسم رونمایی از بخش عبری زبان پایگاه رسمی جنبش 
نجباء گفت که یکی از اهداف اصلی این جنبش شکست بایکوت اطالعاتی رژیم 

صهیونیستی است.
س��خنگوی مقاومت اسالمی نَُجباء در این مراس��م با تأکید بر اهمیت رسانه در 
معادالت جنگ با دش��من، اظهار داش��ت: »در زمان کنونی، رسانه دیگر بخشی 
از نبرد نیس��ت، بلکه سه چهارم نبرد توصیف می شود. سالح رسانه، تنها سالحی 
اس��ت که می توان با آن قوای دش��من را هرچقدر هم که دور باش��د، هدف قرار 
ری با بیان اینکه رژیم صهیونیس��تی و آمریکایی ها تنها زبان زور را  داد.« الَش��مَّ
می فهمند، تأکید کرد: هرگز طرح هایی مانند "استقرار دو دولت" یا "عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیس��تی" راه حل صلح و آرامش در منطقه نخواهد بود؛ بلکه 
راه حل منطقه، مقاومت در برابر اش��غالگران آمریکایی و صهیونیستی است. خبر 
دیگر از عراق آنکه خبرنگار المیادین از ش��نیده ش��دن صدای انفجار در جرف 
الصخر خبر داه است. گفته می شود این انفجار بر اثر حمله هوایی صورت گرفته 
است. خبرنگار شبکه خبری الجزیره مدعی شد  آمریکا در حال بمباران مواضعی 
در منطقه جرف الصخر است. با وجود این، یک مقام ارشد پنتاگون در گفت وگو 
با فاکس نی��وز گزارش ها درباره حمل��ه جنگنده های آمریکا ب��ه جرف الصخر را 

تکذیب کرد و گفت آمریکا هیچ حمله ای در نزدیکی بغداد انجام نداده است.  
خب��ر دیگر آنکه در حوزه سیاس��ی ائتالف الفتح در پارلمان عراق به ریاس��ت 
»ه��ادی العامری« با صدور بیانیه ای نارضایتی ش��دید خود از به تاخیر افتادن 
انتخابات زودهنگام پارلمانی را اعالم و تاکید کرد که این امر، خالف توافق های 
ص��ورت گرفته اس��ت.»مقتدی الصدر« رهبر جریان الصدر نیز طی پس��تی در 
توئیتر به این امر واکنش نشان داد و نوشت: امیدواریم که پیشنهاد کمیساریای 
انتخابات یک پیش��نهاد کام��ال حرفه ای به منظ��ور اتمام کلیه س��ازوکارهای 

انتخاباتی و برگزاری آن با اقداماتی قابل قبول باشد.«


