
به یاد حاج رضوان 

سیزده سال از شهادت عماد مغنیه فرمانده نظامی 
ح��زب اهلل لبنان گذش��ت، فرمان��ده بزرگی که در 
جن��گ بر ض��رورت ضربه زدن به مناطق دش��من 
تأکی��د داش��ت و معتقد بود که به آتش کش��یدن 
جبه��ه داخل��ی رژیم صهیونیس��تی در فلس��طین 
اش��غالی باع��ث پیروزی ب��زرگ مقاوم��ت خواهد 
ش��د.عماد مغنیه معروف به ح��اج رضوان ) 1962 
- 2008 م( بنیانگذار یگان نظامی حزب اهلل لبنان 
و از فرمانده��ان جن��گ 33 روزه بود که در حادثه 

تروریستی به شهادت رسید.
ش��هید عم��اد مغنیه مع��روف به ح��اج رضوان، 7 
دسامبر س��ال 1962 در شهر صور واقع در جنوب 
لبن��ان به دنی��ا آمد. پ��درش فایز مغنیه اس��ت و 
برادران��ش جه��اد و فؤاد بودند. ه��ر دو برادرش به 
ش��هادت رسیدند. از ش��هید عماد چند فرزند باقی 
مانده ان��د. جهاد یک��ی از فرزندانش که در 27 دی 
1393 در هجوم بالگردهای اس��رائیلی به خودروی 
حامل وی در بلندی های جوالن سوریه به شهادت 

رسید.
عماد مغنیه در اوای��ل دهه 80 میالدی به "نیروی 
17" ش��اخه نظامی جنبش آزادی  بخش فلسطین 
پیوس��ت. این نیرو به منظور محافظت از مبارزانی 
مانند ابوعمار، ابو جهاد و ابود ایاد تشکیل شده بود. 
او در ابتدا با خروج مبارزان فلس��طینی و س��ازمان 
آزادی بخ��ش فلس��طین از لبن��ان، ب��ه رزمندگان 
جنب��ش امل پیوس��ت. اما با انتقال س��ید حس��ن 
نصراهلل به حزب اهلل او نیز به این حزب تازه تاسیس 
منتقل ش��د و پس از اجرای موف��ق چند عملیات،  
به عنوان فرمان��ده گارد حفاظت مقامات بلند پایه 

حزب اهلل انتخاب شد.
روز 12 فوری��ه 2008 میالدی )23 بهمن 1386( 
»عماد فایز مغنیه«، معاون دبیرکل حزب لبنان در 
کمیته جهادی حزب اهلل به منطقه »کفر سوسه« در 
دمشق می رسد و وارد آپارتمانی می شود که برخی 
از رهبران فلس��طینی و مسئول یکی از بخش های 
جه��ادی حزب اهلل در آن حضور داش��تند تا درباره 
آموزش های نظامی و هماهنگی های نظامی بحث و 
تبادل نظر کنند. بعد از گذشت یک ساعت افسران 
موس��اد دیدند ک��ه دو همراه مغنیه از س��اختمان 
بیرون آمده و سوار اتومبیل هایشان شدند و پس از 
10 دقیقه حاج عماد مغنیه به تنهایی از ساختمان 
خارج ش��د. در این لحظه فرمانده عملیات دکمه را 
فش��ار داده و تصویر تکه تکه شده حاج عماد مغنیه 
بر صفحه نمایش��ی که ماموران موس��اد تماشا می 

کردند نقش بست.

نیمچه گزارش

گزارش

بایدن در حالی ادعای دیپلماس��ی س��ر می داد که اقدامات 
ضد چینی وی نظیر تشکیل نیروی ضربت در پنتاگون علیه 
پکن، از رنگ باختن ادعاهای وی و اس��تمرار سیاست های 

ترامپ در دوران وی حکایت دارد. 
بایدن مدعی بود که سیاس��ت های تهاجم��ی ترامپ منافع 
آمریکا را تهدید کرده و وی به دنبال سیاس��ت اجماع سازی 
و دیپلماس��ی اس��ت حال آنکه پس از گذش��ت سه هفته از 
رس��یدنش به کاخ سفید سیاست نظامی و تهدید کشورها را 
در پیش گرفته است. رئیس جمهور جدید آمریکا طی اولین 
سخنرانی خود در پنتاگون، با تاکید بر لزوم مقابله با تهدیدهای 
چین، گفت که از به کار کردن قوه قهریه برای دفاع از آمریکا 
تعلل نخواهد کرد. به نوشته رسانه های آمریکایی، بایدن ابتدا 
با قدردانی از خدمات نیروهای مس��لح و نظامیان این کشور، 
گفت: »هرگ��ز کاری که ]ارتش[ انجام می دهد را سیاس��ی 

نمی کنم. هرگز به شما بی احترامی نخواهم کرد«.
بایدن درخصوص سیاس��ت های دولت جدی��د آمریکا علیه 
چین نیز گفت: »باید با چالش هایی که چین ]برای ما[ دارد، 
مقابله کنیم. تشکیل کارگروه ویژه در پنتاگون برای ارزیابی 
سیاس��ت های در قبال چین و ارائه پیشنهادات جهت مقابله 
با آن را اعالم می کنم«. در این میان رئیس جمهور چین در 
تماس تلفنی با همتای آمریکایی هشدار داد تقابل میان دو 
کش��ور می تواند به فاجعه منجر شود. ئیس جمهور چین در 
این تماس تلفنی هشدار داد، تقابل میان دو کشور می تواند 
ب��ه فاجعه ای ب��رای  هر دو آن ها و کل جهان منجر ش��ود و 
پکن و واش��نگتن باید راه  حل های جدیدی برای اجتناب از 
درک و قضاوت های نادرس��ت پایه ریزی کنند. رئیس جمهور 
آمریکا نی��ز در تماس تلفنی با همت��ای چینی خود، ضمن 

ابراز نگرانی از اقدامات مختلف پکن در حوزه های اقتصادی، 
هنگ کن��گ و تایوان، بر اولویت خود برای حفاظت از امنیت 
م��ردم آمریکا تاکید کرد. همچنی��ن وزرای خارجه آمریکا و 
ژاپن طی تماس تلفنی با تاکید بر تقویت همکاری ها جهت 
رسیدگی به مس��ئله کودتای نظامی میانمار، از قدرت نمایی 

چین در نزدیکی جزایر سنکاکو ابراز نگرانی کردند.
دولت تایوان نیز با استقبال از ابراز نگرانی رئیس جمهور آمریکا 
از اقدامات چین علیه این کشور جزیره ای، گفت به همکاری 
با واشنگتن برای حفظ امنیت و ثبات منطقه شرق آسیا ادامه 
می دهد.به دنبال اعزام دو ناو هواپیمابر آمریکا به آب های دریای 
چین جنوبی، وزارت دفاع فرانس��ه نیز از استقرار زیردریایی 
اتمی این کش��ور در آب های این منطقه خبر داد.خبر دیگر 
آنکه وزارت امور خارجه انگلیس و آمریکا به ممنوعیت پخش 
شبکه خبری بی بی س��ی در چین اعتراض کردند.بایدن در 
همین حال در عرصه داخلی به دنبال حذف ترامپ و رقباست 
چنانکه یک قانون گذار آمریکایی در جلس��ه استیضاح رئیس 
جمهور آمریکا ادعا کرد، هواداران وی به دنبال قتل رئیس سنا 
و مجلس نمایندگان بودند.مدیریت کنندگان دموکرات دادگاه 
اس��تیضاح رئیس جمهور سابق آمریکا هشدار دادند اگر او در 
این دادگاه محکوم نشود، می تواند دوباره حمله به ساختمان 
کنگره را تک��رار کند.نکته قابل توجه آنک��ه بایدن در حالی 
برای حذف کامل ترامپ تقال می کند که او نیز مانند ترامپ 
چش��م بر بجران کرونا بسته است چنانکه  نتایچ تحقیقات و 
مطالعات جدید نشان می دهد که مرگ و میر کرونا در خانه 
های سالمندان آمریکایی که بیشتر ساکنین آن سیاه پوست 
هستند، سه برابر شده است.این مطالعات در بیش از 13 هزار 

و 312 خانه سالمندان در آمریکا انجام شده است.  

جو بای��دن در حالی در انتخاباتی ابه��ام برانگیز به عنوان 
رئی��س جمهور جدید آمریکا راهی کاخ س��فید ش��د که 
سیاست های وی نکات قابل توجهی را نشان می دهد. وی 
در دوران مبارزات انتخاباتی ادعای رویکرد به دیپلماس��ی 
و پای��ان دادن ب��ه یک جانبه گرایی ترامپ را س��ر داده و 
مدعی بود که با قدرت هوش��مند، سیاس��ت های نادرست 
ترامپ را تغییر داده و به اجماع سازی جهانی روی خواهد 

آورد. این ادعا در حالی مطرح ش��ده که از زمان ورود وی 
به کاخ س��فید سیاس��ت بایدن در چارچوب مشت آهنین 
قابل تعریف اس��ت. وی در گفت و گو با پوتین از وضعیت 
داخلی روس��یه و عملکرد آن در قبال جهان گالیه کرده و 

بر پاسخگویی به رفتارهای مسکو تاکید کرده است. 
در همین حال بایدن از تش��کیل تیم ویژه ضربت در پنتاگون 
برای مقابله با چین خب��ر داده و بر همگرایی با کره جنوبی و 
ژاپن علیه چین و البته کره شمالی تاکید نموده است. بایدن در 
باب ایران نیز بازگشت به برجام را مشروط به اقدام ایران نموده 
و بودن همه گزینه ها روی میز را مطرح کرده است. حال این 
سوال مطرح است که بایدن چرا به رغم وعده های بسیار در باب 
دموکراسی و مذاکره در سیاست خارجی سیاست های ترامپ 

و مشت آهنین را اجرا می سازد؟ اینکه قدرت هشومند در قالب 
قدرت نرم ) مذاکره( و قدرت سخت) نظامی( تعریف می شود 
شاید بخشی از ادله مطرح در باب رفتار بایدن باشد که طرف 
های مقابل را میان گزینه دیپلماسی و نظامی قرار می دهد تا 
در نهایت آنها را به تسلیم شدن سوق دهد. نکته قابل توجه در 
رفتار بایدن آن است که وی از بیش از 70 میلیون رای مردم به 
ترامپ هراس دارد چرا که ارای ترامپ ارای راست گرایان و ملی 

گرایان بوده که خواستار اقتدار جهانی آمریکا هستند.
 اولوی��ت بایدن اکنون تمرکز بر ی��ک جانبه گرایی قدرت 
در داخل و حذف جمهوریخواهان به بهانه حذف ترامپ از 
صحنه با ادعای مقابله با حمله کنندگان به کنگره است. در 
اص��ل بایدن به دنبال دیکتاتوری و یکجانبه گرایی داخلی 

اس��ت. بایدن در حالی با ابزار اس��تیضاح ترامپ در کنگره 
و نیز بازداش��ت مخالفان این سیاس��ت را اجرا می س��ازد 
ک��ه حلقه تکمیلی آن را رفتارهای رادیکالی در سیاس��ت 
خارجی تشکیل می دهد. بایدن چنان وانمود می سازد که 
مناف��ع مل��ی گرایان را نیز در نظر دارد تا به دین وس��یله 
ترامپ و جمهوریخواهان را از صحنه حذف نماید. هر چند 
که رفتارهای بایدن برگرفته از راهبرد جهانی آمریکاس��ت 
ک��ه هر فردی جای وی بود نیز اجرا می کرد اما در مقطع 
کنونی هدف وی با سیاس��ت پاندولی میان دیپلماس��ی و 
رادیکالیسم تثبیت قدرت داخلی و حذف رقبا و رسیدن به 
یکجانبه گرایی است که ناشی از جاه طلبی دیکتاتورمابانه 

وی است.   

یادداشت

بازی پاندولی 

گروه ه��ای فلس��طینی ب��ار دیگ��ر در قاه��ره گردهم 
آمدند. اگ��ر چه گروه های فلس��طینی تجربه چندان 
خوش��ایندی از نشس��ت های قاهره ندارن��د اما به نظر 
می رس��د این بار یک امیدواری اطمینان بخشی آنان 
را رهس��پار قاهره کرده است. این نکته مهم است که 
تمامی گروه های فلس��طینی در نشست قاهره حضور 
ندارند و تنها گروه هایی در این نشست شرکت کردند 
که تفاهم نامه سال 2011 قاهره را امضا کرده اند. یک 
عضو دفتر جنبش سیاس��ی حماس درباره این نشست 
گفته اس��ت ما با "قلب و عقل باز" به امید  رسیدن به 
توافقی به قاهره می رویم ک��ه بتواند زمینه مواجهه با 

رژیم صهیونیستی را فراهم کند. 
چنین به نظر می رس��د که نشس��ت قاه��ره چگونگی 
مشارکت گروه های فلسطینی به ویژه جنبش حماس 
را در انتخابات آینده مشخص خواهد کرد تا جایی که 
خلیل الحیه عضو دفتر سیاس��ی حماس گفته اس��ت 
که شکل و چگونگی مشارکت حماس در انتخابات به 
مفاد مورد توافق نشس��ت قاهره بستگی دارد. حماس 
همچنین اعالم کرده اس��ت ک��ه تمامی گزینه ها برای 

چگونگی شرکت در انتخابات را بررسی کرده است.
براساس آیین نامه ای اجرایی  انتخابات فلسطین، قرار 

است این انتخابات در سه مرحله زمانی برگزار شود:
1- انتخابات قانونگذاری ) پارلمانی( در 22 ماه می

2- انتخابات ریاست تشکیالت خودگردان در 31 ژوئن
3-انتخابات شورای ملی در 31 آگوست

این در حالی اس��ت که آخرین انتخابات فلس��طین یا 
همان شورای قانونگذاری فلسطین در آغاز سال 2006 
برگزار ش��د ک��ه در آن زمان، حم��اس در یک نتیجه 
بی سابقه بر محمود عباس رئیس تشکیالت خودگردان 
فلسطین که دوران قانونی ریاست وی مدتهاست پایان 
یافته، پیروز ش��د و اکثریت کرس��ی های پارلمان را به 

دست گرفت.به طور کلی مهمترین دستور کار نشست 
قاه��ره که مح��ور اصلی گفتگوها خواه��د بود، فرایند 
قانونی و حقوقی انتخابات فلس��طین است.توافق برای 
بازنگری در دادگاه قانون اساسی نیز یکی از موضوعات 
مهم است؛ گروه های فلس��طینی این نکته را گفته اند 
که قرار است در موضوع دادگاه قانون اساسی با "روح 
برادرانه "بازنگری ش��ود.این در حالی است که شورای 
قانونگذاری سابق فلسطین که اکثریت کرسی های آن 
در اختیار حماس بود در س��ال 2018 توس��ط همین 

دادگاه قانون اساسی منحل شد.
نشس��ت قاهره از برخی جهات اگرچه مهم اس��ت اما با 
این وجود  چش��م انداز روش��نی وجود ن��دارد به دلیل 
اینکه هنوز موضوعات اختالفی بین مقاومت و تشکیالت 
خودگ��ردان باقی مانده اس��ت که هنوز س��از و کار آن 
مشخص نشده است. نکته مهمی که می تواند این توافق 
را در یک مس��یر مبهم قرار دهد فشار برخی کشورهای 
عربی و نیز رژیم صهیونیستی است که منافع خود را در 
توافق داخلی گروه های فلسطینی در خطر می بینند. به 
وی��ژه اینکه این اطمینان نیز وجود دارد که مقاومت در 
هر فرایند قانونی و انتخاباتی پیروز خواهد شد و این کار 
را برای اسرائیل دشوار می کند به ویژه اینکه گروه های 
مقاومت هرگونه س��ازش و مذاکره با رژیم صهیونیستی 
را نمی پذیرن��د، و ای��ن در حالی اس��ت که تش��کیالت 

خودگردان خود را ملزم به این موضوع کرده است.
ام��ا ش��اید نکت��ه ای که باعث ش��ود جنب��ش فتح و 
تش��کیالت خودگردان به این توافق دس��ت کم برای 
برگ��زاری انتخابات راضی ش��وند وضعی��ت داخلی و 
متزلزل رژیم صهیونیس��تی و نی��ز تجربه و عبرت این 
گروه از مذاکره با اس��رائیل است. به عبارتی تشکیالت 
خودگ��ردان و در راس آن ابوم��ازن ب��ه ای��ن نتیجه 
رس��یده اند که مذاکره با اسرائیل هیچ دستاوردی جز 

تحقیر و تنزل آرمان های فلسطین نداشته است.
حال پرسشی که مطرح می شود این است که با وجود 

تجربه ه��ای گذش��ته توافقات قاه��ره و نظیر چنین 
نشس��ت هایی بین فتح و گروه های دیگر فلسطینی 
چه عاملی باعث ش��ده است تا گروه های فلسطینی  
بار دیگر به این نشس��ت تن دهند. پاس��خ این است 
که گروه های فلس��طینی اکنون در زمینه نظامی و 
سیاسی به یک برتری دست یافته اند و از مقبولیت و 
پش��توانه بیشتر داخلی حتی در مناطق کرانه باختری 
برخوردارن��د و نکته دیگر اینکه معم��وال این گروه ها 
از ه��ر فرصت��ی برای پایان ش��کاف داخلی اس��تفاده 

می کنند.
این باور نیز در میان افکار عمومی فلسطین نیز وجود 
دارد ک��ه مانع اصلی ش��کاف داخلی بی��ن گروه های 
فلسطینی در جایی خارج از نشست قاهره است. یعنی 
رژیم صهیونیستی و فش��ار برخی از کشورهای عربی 

است که فرآیند عادی سازی را در پیش گرفتند.
چرا که بی تردید امارات و بحرین خواهان دس��تیابی 
به چنین توافقی نیس��تند که احس��اس می شود روند 
رسمی شدن عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
را ب��ه مخاط��ره می ان��دازد. البت��ه وضعی��ت اردوگاه 
س��ازش بعد از ترامپ نیز باید بررس��ی ش��ود. رفتار و 
رویکرد ترامپ درباره فلس��طین و فش��ار حداکثری به 
فلس��طینی ها و انج��ام اقداماتی نظی��ر امضای معامله 
قرن، طرح الحاق کرانه باختری، انتقال سفارت آمریکا 
و  علنی کردن عادی سازی روابط با رژیم صهیونسیتی 
تجربه س��نگینی برای اردوگاه مذاکره و سازش بود تا 
دریابد بر اس��اس گزینه مذاک��ره نمی توان آرمان های 
ملت فلس��طین را محقق ک��رد. هر چند باید گفت که 
این اردوگاه هزینه بس��یار هنگفتی را برای درک این 

موضوع به ملت فلسطین تحمیل کرد.
به هر حال اگر گروه های فلس��طینی به توافق دس��ت 
یابند پیروز اصلی ملت فلسطین خواهد بود که گزینه 
مقاومت را به عنوان آرمان اساس��ی خود انتخاب کرده 
اس��ت و اگر بنا به دالیلی و فش��ار برخی کش��ورهای 
عربی و رژیم صهیونیس��تی این تواف��ق ناکام بماند یا 
دس��ت ک��م در فرایند زمان��ی گرفتار ش��ود آنگاه نیز 
گروه های مقاومت دس��ت برتر را خواهند داش��ت که 
حسن نیت خود را برای پایان شکاف داخلی و اهتمام 

به آالم و آرمان های ملت فلسطین به کار گرفتند.

نگاه

گامی جدید برای ترمیم شکاف داخلی و برگزاری 
انتخابات فلسطین

 حمله موشکی یمن به پایگاه 
ملک خالد عربستان 

ارتش یمن اعالم کرد که پایگاه هوایی »ملک خالد« عربستان 
سعودی را با موشک جدید هدف قرار داده است همچنین یک 

پهپاد سعودی را سرنگون کرده است.
س��خنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله موشکی این کشور به 
پایگاه نظامی عربستان سعودی در جنوب غربی این کشور خبر 
داد.سرتیپ »یحیی س��ریع« در حساب توییتری خود با تأیید 
حمله موش��کی به پایگاه هوایی »ملک خالد« نوشت: »به لطف 
و عنایت خداوند، یگان موشکی یک فروند موشک بالستیک که 
هنوز از آن رونمایی نش��ده اس��ت، به سمت "خمیس مشیط" 
شلیک کرد و پایگاه هوایی "ملک خالد" هدف قرار گرفت. موشک 
به دقت به این هدف اصابت کرده اس��ت«.او در چرایی عملیات 
موش��کی  نیروهای یمن گفت: »هدف قرار دادن این پایگاه در 
پاسخ به ادامه تشدید حمالت هوایی و زمینی متجاوزان و تداوم 
محاصره کشورمان یمن بوده است«.سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن می گوید پدافند هوایی این کش��ور با یک فروند موش��ک 
س��طح به هوا پهپاد متعلق به ائتالف متجاوز سعودی را ساقط 
کرده اس��ت.خبر دیگر از یمن آنکه پارلم��ان اروپا قطعنامه ای 
را به تصویب رس��اند که خواس��تار ممنوعیت فروش س��الح به 
عربس��تان س��عودی و امارات متحده عربی است. در این میان 
س��ه کشور اروپایی در بیانیه ای مش��ترک حمله ارتش یمن به 
آش��یانه جنگنده های س��عودی که در پاسخ به حمالت ائتالف 
سعودی انجام شده را محکوم کرد.رسانه های بین المللی گزارش 
داده اند س��ه کشور اروپایی در این بیانیه حمله انصاراهلل یمن به 
فردوگاه بین المللی »ابها« را »نقض قوانین بین المللی« توصیف 
کردند.  طبق گزارش یک سازمان حقوق بشری، ارتش سعودی 
از سالح های بلژیکی در جنگ علیه یمن استفاده می کند. یک 
س��ازمان حقوق بشری در گزارشی از استفاده ارتش سعودی و 
ش��به نظامیان وابسته به ریاض از س��الح های بلژیکی در جنگ 
یمن خبر داد. در حالی که مقامات بلژیکی مدعی هس��تند که 
س��الح های صادراتی به دولت سعودی صرفا در داخل عربستان 

و از سوی نهادهای امنیتی به کار برده می شوند.
خبر دیگر آنکه رئیس کمیته ملی امور اس��رای یمن گفت که 
هیأت مذاکره کننده دولت مس��تعفی منصور هادی با تحریک 
س��عودی ها مذاکرات مبادله اس��را را ک��ه از 20 روز پیش در 

پایتخت اردن جریان دارد، بی نتیجه گذاشته است.

عصبانیت ترکیه از نشست کشورهای اروپایی و عربی
حامی آکس��وی س��خنگوی وزارت خارجه ترکیه در واکنش به نشست 
اخیر سه کشور اروپایی و چند کشور عربی در آتن درباره مسائل منطقه، 

خشم آنکارا را از این اقدام ابراز کرد.
وزرای خارجه کش��ورهای یادش��ده در نشس��تی تحت عن��وان انجمن 
دوس��تی در آتن گرد هم آمدن��د.وزارت خارجه ترکیه در واکنش به این 
اقدام اعالم کرد که هر انجمنی که در آن ترکیه به عنوان یک عضو محوری 
منطقه و بخش ترک نش��ین قبرس حضور نداشته باشد، نمی تواند یک مکانیسم 
دوس��تی، همکاری موفق و موثر برای آزمایش هایی باشد که منطقه با آن دست 
و پنجه نرم می کند.آکسوی گفت: »کسی که برای منافع محدود و خواسته های 
افراطی خود با به آغوش کش��یدن کودتاچی ها، لیبی را به بی ثباتی کشانده، این 

حق را ندارد که از سیاست های انسانی و مبتنی بر انصاف ترکیه انتقاد کند«.

اعتراض عراقی ها به مداخله سفیر انگلیس 
س��فیر انگلیس در بغداد مج��ددا در اظهاراتی مداخله جویانه و خارج از 
عرف دیپلماتیک، از بروز درگیری مسلحانه قبل و بعد از انتخابات سخن 

گفت که واکنش عراقی ها را به دنبال داشت.
»اس��تفان هیکی« مدعی ش��د: امنی��ت و ثبات در عراق ت��ا زمانی که 
گروه ه��ای مس��لح خارج از کنت��رل دولت وجود دارن��د، محقق نخواهد 
ش��د.هیکی مدعی شد: دولت عراق باید امنیت فعاالن و تظاهرات کنندگان 
و نیز رای دهندگان را تامین کند زیرا بدون امنیت و ثبات انتخاباتی ش��فاف در 
عراق برگزار نخواهد ش��د. »کاط��ع الرکابی« عضو ائتالف دول��ت قانون عراق به 
رهب��ری نوری المالک��ی در واکنش به این مواضع بیان کرد این اظهارات س��فیر 
انگلس��تان غیر مسؤوالنه اس��ت و ما از آن تعجب می کنیم زیرا به دور از واقعیت 

است و عراق دوره درگیری داخلی را پشت سر گذاشته است.

روسیه، اتحادیه اروپا را به قطع روابط تهدید کرد
وزی��ر خارجه روس��یه به اتحادیه اروپا هش��دار داد که در صورت اعمال 

تحریم های جدید، مسکو آماده قطع روابط با این اتحادیه است.
س��رگئی الوروف به اتحادیه اروپا درباره احتمال قطع روابط مس��کو با 
این اتحادیه هشدار داد. سه روز بعد از اظهارنظر »جوزپ بورل« مسئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا در خصوص احتم��ال اعمال تحریم های 
جدید این اتحادیه علیه مس��کو، وزیر خارجه روسیه به اتحادیه اروپا درباره 
تبعات این اقدام هشدار داد. »سرگئی الوروف« در جریان یک مصاحبه تلویزیونی 
اع��الم کرد، در صورتی که اتحادیه اروپا تحریم های جدیدی علیه روس��یه اعمال 
کند، مسکو آماده قطع روابط با این اتحادیه است.وزیر خارجه روسیه به مسئوالن 
اتحادیه اروپا درباره اقدام در جهت اعمال تحریم ها علیه مس��کو به شدت هشدار 

داد و آنها را از انجام چنین اقدامی برحذر داشت.

 فلس�طین:  رژیم صهیونیس��تی در تالش است 
طرحی را تصویب کند که بر اساس آن، یک شهرک 
900 واحدی را در مرکز قدس اشغالی احداث کند. 
همچنی��ن رژیم صهیونیس��تی در راس��تای توطئه 
الحاق بخش هایی از کرانه باختری به سرزمین های 
اش��غالی ش��روع به تغییر نام خیابان هایی از مرکز 

شهر الخلیل کرده است.

 عربستان: مخالفان دولت سعودی در شبکه های 
اجتماع��ی کمپین گس��ترده ای ب��ه راه انداخته و 
توانس��تند برای س��اعاتی هشتگ »الش��عب یرید 
اس��قاط النظام الس��عودی« را ترند کنند.کاربران با 
ذکر موارد نقض حقوق بشر و ظلم و فساد حاکمان 
س��عودی، از مش��کالت وخیم اقتصادی و افزایش 
س��الیانه کس��ری بودجه و رکود و بی��کاری انتقاد 

کردند.

 امارات: »ماری لولر« گزارشگر ویژه سازمان ملل 
در امور حقوق بش��ر از مقامات اماراتی خواس��ت تا 
فعاالن حقوق بش��ری به ویژه کسانی را که در حال 
س��پری کردن مدتی طوالنی از مج��ازات خود در 
زندان هستند و بیم آن می رود که با آنها بدرفتاری 

تا حد شکنجه صورت گیرد، آزاد کنند.
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آمریکا با تشکیل نیروی ضربت در پنتاگون، چین را به گزینه نظامی تهدید کرد 

حنای بایدن رنگ باخت

محمد امین بنی تمیم 

قاسم غفوری


