
ارمنستان در مسیر انتخابات 
زودهنگام 

در حال��ی همچنان مناقش��ات میان ارمنس��تان و 
جمه��وری آذربایجان ادام��ه دارد که رئیس جمهور 
ارمنس��تان در مقاله ای نوش��ته بر گزاری انتخابات 
زود هن��گام تنها روش برای حل و فصل بحران های 

اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورش است.
در پ��ی ت��داوم اعتراضات م��ردم ارمنس��تان علیه 
»نیکل پاشینیان« نخست وزیر این کشور و متعاقباً 
بحران های آن بعد از جنگ با جمهوری آذر بایجان 
در منطق��ه مورد مناقش��ه »قره باغ کوهس��تانی«، 
»آرمن سرکیس��یان« رئیس جمهور ارمنس��تان در 
مقاله ای که روز دوشنبه منتشر شده بر گزاری یک 
انتخاب��ات زودهنگام را راه حل��ی برای برون رفت از 
این بحران دانس��ت.به نوش��ته خبر گزاری »تاس«، 
سرکیس��یان در بخش��ی از مقاله خود که از سوی 
س��رویس مطبوعات ریاس��ت جمهوری ارمنس��تان 
منتش��ر ش��ده در این خصوص نوش��ت: »تنها راه 
منطقی و متمدنانه برای برون رفت از این ش��رایط، 
بر گ��زاری انتخاب��ات زود هنگام در ی��ک بازه زمانی 
معق��ول و معرفی اصالحات الزم در قانون انتخابات 
اس��ت، که این امر باعث می شود روند دولت سازی 

از نو آغاز شود.«
رئیس جمهور ارمنس��تان در بخش��ی دیگر بر لزوم 
تش��کیل دولت توافق مل��ی قبل از ای��ن انتخابات 

تأکید کرد.
به گفته وی این دولت سه هدف دارد، ابتدا، تمرکز 
بر تالش ها برای رس��یدگی به پیام��د فعالیت های 
نظام��ی، دوم تهی��ه و اجرای یک نقش��ه راه برای 
بیرون راندن کش��ور از بحران سیاس��ی و اقتصادی 
و س��وم انجام اصالحات قانونی برای ایجاد شرایط 
برگزاری انتخابات در آینده.اوایل دی ماه تظاهرات 
سراس��ری علیه »نیکل پاش��ینیان« ادامه پیدا کرد 
و مردم این کش��ور خواستار اس��تعفای وی شدند.
ش��هروندان ارمنس��تانی در حالی تظاه��رات علیه 
»نیکل پاش��ینیان« نخست وزیر این کشور را ادامه 
دادند ک��ه دامنه این اعتراض ها به مقابل پارلمان و 

اقامتگاه رئیس جمهوری ارمنستان رسید.

نیمچه گزارش

گزارش

در چارچوب پنهان س��ازی شکس��ت ها و جنایات گسترده 
ائتالف سعودی در یمن، وزارت خارجه آمریکا مدعی است 
در اطالعیه ای به کنگره این کشور، جنبش مقاومت انصاراهلل 

یمن را »سازمان تروریستی خارجی« اعالم می کند.
»مایک پومپئ��و« وزیر امور خارجه ایاالت متحده از تصمیم 
خود برای اطالع رسانی به کنگره این کشور جهت تروریستی 
اعالم کردن جنبش مقاومت »انصارهلل« یمن خبر داد.وزارت 
خارج��ه آمری��کا در بیانیه ای  گفت: »قصد دارم س��ه رهبر 
انصاراهلل، عبدالملک الحوث��ی، عبدالخالق بدرالدین الحوثی 
و عبداهلل یحیی الحکیم را به عنوان تروریس��ت های جهانی 
اعالم کنم«در حالی که این ائتالف سعودی-اماراتی است که 
نزدیک به شش سال زیرس��اخت های یمن را زیر بمباران و 
موشک باران خود گرفته، با محاصره همه جانبه گرسنگی و 
کمبود منابع درمانی به مردم یمن تحمیل کرده و به کشتار 
زنان و کودکان این کش��ور ادامه می دهد، اما پامپئو جنبش 
انصاراهلل را که در حال دفاع از مردم یمن و مقاومت در برابر 
متجاوزان سعودی و اماراتی است، به »اقدامات تروریستی« 
متهم کرد.وزیر خارجه آمریکا بدون اشاره به حجم گسترده 
تسلیحات مرگباری که از کشورش و دیگر دولت های متحد 
واش��نگتن )مانند انگلیس و فرانس��ه( به دست سعودی ها و 
اماراتی ها رس��یده و بر س��ر مردم یمن و زیرساخت های آن 
ریخته می شود، ایران را به دخالت در این جنگ متهم کرد.

این بیانیه در حالی صادر شده که جنایات سعودی همچنان 
ادامه دارد چنانکه وزیر بهداشت یمن تاکید کرد که ائتالف 

متجاوز سعودی مسئول گسترش بیماری های واگیردار در 
یمن اس��ت.»طه المتوکل« وزیر بهداش��ت یمن اعالم کرد 
که ائتالف متجاوز س��عودی مسئول گسترش بیماری های 

واگیردار از جمله وبا در یمن است.
وی افزود: ما از تمام امکانات خود برای ممانعت از گسترش 
ویروس کرونا در یمن اس��تفاده کردیم و دیدیم که در این 
خص��وص موفق بودیم.المت��وکل بیان کرد: م��ا در جریان 
تجاوزات ائتالف س��عودی علیه یمن ۸ دس��تگاه مخصوص 
پرت��و درمانی تهی��ه کردیم این در حالی ب��ود که در رژیم 

سابق این دستگاه ها تهیه نشده بود.
از س��وی دیگر صلیب س��رخ جهانی اعالم کرد که دو سوم 
مردم یمن از دسترس��ی به آب آش��امیدنی س��الم محروم 
هس��تند.این س��ازمان ادامه داد که به معنی درس��ت تر، از 
ه��ر ۳ یمنی، ۲ نفر نمی توانند به آب آش��امیدنی س��الم و 
خدمات بهداش��تی دسترس��ی پیدا کنند.بر اساس گزارش 
این سازمان، با وجود ارائه ۸۰۰ هزار لیتر سوخت به شرکت 
آب و فاضالب و بیمارس��تان الثوره در ش��هر الحدیده، اما 

هنوز به ارائه خدمات ضروری، نیاز هست.
خبر دیگر آنکه عضو شورای سیاسی جنبش انصار اهلل یمن 
تأکید کرد که کش��ور آمریکا منبع تروریسم است و دولت 
مستقر در این کشور نیز سیاست تروریستی در پیش گرفته 
اس��ت.»محمد علی الحوثی« عضو شورای سیاسی جنبش 
انصار اهلل یمن تأکید کرد که آمریکا، منبع تروریس��م است.
ش��بکه خبری الجزی��ره به نقل از الحوثی گ��زارش داد که 

سیاس��ت دولت دونالد ترامپ رئیس جمه��ور آمریکا، یک 
سیاس��ت تروریس��تی اس��ت. وی تصریح کرد، سیاستهای 
دولت ترامپ، نشانگر بحران تفکر و یک رفتار محکوم است 
و »ما نیز حق پاسخگویی را برای خود محفوظ می دانیم«. 
ریشه تحرکات آمریکا را در مواضع صهیونیست ها می توان 
یافت چنانکه روزنامه روزنامه جروزالم پست چاپ سرزمین 
اش��غالی با ذکر اهمیت راهبردی »باب المندب« نوشت که 
جریان س��عودی و غربی بر روی اینکه ارتش و کمیته های 
مرکزی یمن نباید بر این گذرگاه مس��لط شوند، اتفاق نظر 
دارند.در این نوش��تار آمده اس��ت: »با عادی س��ازی روابط 
اس��رائیل با ]برخی[ کشورهای عربی، منافع اسرائیل بیش 
از پی��ش در جنگ یمن درگیر اس��ت. دو تن از اصلی ترین 
بازیگ��ران عرصه یمن یعنی عربس��تان س��عودی و امارات 
هس��تند. امارات از امضاء کنندگان توافق ابراهیم اس��ت و 

به احتمال قوی دولت س��عودی نیز وارد روند عادی سازی 
روابط ]با اس��رائیل[ ش��ود.« الزم به ذکر براساس گزارش 
کمیت��ه حقوق بش��ر یمن، حمالت مس��تقیم متجاوزان به 
ش��هادت 16۸۰۲ غیرنظام��ی از جمل��ه ۳75۳ ک��ودک و 
۲۳61 زن و زخم��ی ش��دن 19۳7 نفر ک��ه در میان آنها 
4۰۳6 ک��ودک و ۲994 زن وجود دارد و آواره ش��دن یک 
میلیون یمن��ی از منازل و خانه و کاش��انه خود به مناطق 
دیگر ش��ده اس��ت.طبق این گزارش؛ 4۸۳ مرکز بهداشتی 
ویران و از کار افتاده و 91 آمبوالنس هدف قرار گرفته است 

و بیش از 1۳۰۰ مرکز در معرض توقف قرار دارد.
بیش از 75 هزار مری��ض نمی توانند برای معالجه به خارج 
از کشور به سبب بس��ته بودن فرودگاه صنعا بروند و بیش 
از 4۲ هزار بیمار به سبب بسته بودن فرودگاه صنعا و عدم 

انتقال به خارج کشور فوت کرده اند.
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قاسم  غفوری

آمری��کا در حال��ی در درون با بحران ش��دید اجتماعی و 
سیاسی و کاهش منزلت جهانی مواجه است و در شرایطی 
که ائتالف س��عودی-اماراتی اس��ت نزدیک به شش سال 
است زیرس��اخت های یمن را بمباران و موشک باران کرده 
و با محاصره همه جانبه گرس��نگی و کمبود منابع درمانی 

به م��ردم یمن تحمیل کرده و به کش��تار زنان و کودکان 
این کشور ادامه می دهد که آمریکا، جنبش انصاراهلل را که 
بخش��ی از جامعه ساختار سیاس��ی و امنیتی یمن است را 
به اقدامات تروریس��تی متهم کرد. حال این س��وال مطرح 
اس��ت که چرا آمریکا در مقطع کنونی که چند روز بیشتر 
ب��ه دولت ترامپ باقی نمانده اس��ت، ای��ن اقدام را صورت 
داده اس��ت؟ بخش��ی از این اقدام را می ت��وان برگرفته از 
تحوالت داخلی آمریکا دانس��ت. ترامپ در عرصه داخلی با 
بحران استیضاح و برکناری از قدرت مواجه است که آینده 
سیاس��ی وی را نیز تحت الش��عاع قرار می دهد. با توجه به 
نفوذ البی سعودی- صهیونیس��تی در آمریکا، این سناریو 
مطرح است که ترامپ با این اقدام به دنبال جلب حمایت 

البی ها برای مقابله با اقدام کنگره است. 
این امر زمانی قوت می گیرد که یمن برای صهیونیس��ت ها 
و س��عودی اهمیت بس��یار دارد. رژیم صهیونیستی دریای 
س��رخ و جزای��ر مدیتران��ه را از محوره��ای اصلی تجارت 

جهان��ی خود می داند چنانکه ش��یمون پرز رئیس س��ابق 
صهیونیس��ت ها رس��ما دریای س��رخ را اصلی ترین محور 
تجارت دریایی این رژیم عنوان می سازد. کشورهای عربی 
بویژه س��عودی و ام��ارات را نیز در کنار اهداف سیاس��ی 
و اقتص��ادی ک��ه در درون یمن دارند برای دریای س��رخ 
نیز برنامه های بس��یاری دارند. یکی از محورهای س��ازش 
کش��ورهای عربی با رژیم صهیونیستی، را اقدام در دریای 
س��رخ تش��کیل می دهد که تحرکات نظامی برای تسخیر 
جزایر یمنی و نیز تجزیه بخش هایی از آن با عنوان شورای 
انتقالی جنوب یمن، نمودی از این رفتارهاست. در همین 
حال این سناریو مطرح اس��ت اقدام آمریکا نوعی واکنش 
ب��ه اجرای مطالبه اش مبنی بر احی��ای روابط میان قطر و 
اعضای ش��ورای هم��کاری خلیج فارس اس��ت که یکی از 
مطالبات ترامپ از کش��ورهای مذکور بود که در کنار روند 
س��ازش برگی برنده در کارنامه وی قلمداد می شود. نکته 
دیگر در باب تحری��م انصاراهلل را می توان برگرفته از اقدام 

آمریکا علیه ایران و جبهه مقاومت دانست.
 این اصلی مهم و زیربنایی در سیاس��ت های آمریکاس��ت 
ک��ه دموکرات و جمهوریخواه آن را دنبال می کنند. ترامپ 
نیز اکنون در روزهای پایانی حضورش در کاخ س��فید، در 
چارچوب سیاست ضد مقاومتی آمریکا، به تحریم انصاراهلل 
پرداخته اس��ت که هدفگذاری آن از یک س��و اقدام علیه 
ایران اس��ت و از س��وی دیگر علیه جبهه مقاومت اس��ت. 
رفت��اری که ن��ه برگرفته از نگاه صرف ترامپ بلکه ناش��ی 
از سیاس��ت راهبردی آمریکاس��ت که در آینده نیز ادامه 
خواهد یافت. با تمام این تفاس��یر حمایت گسترده مردم و 
ارتش یمن از انصاراهلل، س��ناریو آمریکایی را ناکام خواهد 
س��اخت و اقدام ضد انصاراهلل را بیشتر به رفتاری تبلیغاتی 
مبدل می س��ازد بویژه اینک��ه انصاراهلل نماین��ده یمن در 
مذاکرات با سازمان ملل است وواشنگتن و ائتالف سعودی 
نمی تواند دولت جدید منصور هادی رئیس جمهور فراری 

به عربستان را نماینده یمن معرفی نماید. 

یادداشت

الیه های پنهان یک تحریم 

جباروف برنده انتخابات قرقیزستان 
 »سدیر جباروف« با حضور در جمع خبرنگاران از پیروزی خود در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری خبر داد.  در همین رابطه کمیسیون مرکزی انتخابات 
قرقیزس��تان اعالم کرد: براس��اس نتایج این انتخابات ک��ه 1۰ ژانویه )۲1 
دی( برگزار شد، بعد از شمارش حدود 1۰۰ درصد آرای شرکت کنندگان 
انتخابات »س��دیر جباروف« با کس��ب 79،1۸ درصد از آرای صندوق های 
داخل و خارج از کشور موفق به دستیابی بر کرسی ریاست جمهوری این کشور 
ش��د.این گزارش حاکی است که وی در بیشکک پایتخت، موفق به کسب 5۲،1۳ 
درصد آراء ش��د.از رقبای جباروف فقط »آداخان مادماروف« موفق به کسب 6.5۲ 
درصد از آرای ش��رکت کنندگان در انتخابات شده است.براساس قانون اساسی این 
کشور در صورتی که یکی از نامزدها موفق به کسب بیش از 5۰ درصد آرای شرکت 

کنندگان در انتخابات شود، دور دوم انتخابات منتفی خواهد بود.

هند دنبال ایجاد هرج و مرج در پاکستان
نخست وزیر پاکستان گفت: هند با حمایت از داعش در منطقه می کوشد 
تا با دامن زدن به فرقه گرایی، هرج و مرج را در پاکستان گسترش دهد. 
»عم��ران خان« گفت: هند با حمایت از داعش در منطقه می کوش��د با 
دامن زدن به فرقه گرایی، هرج و مرج را در پاکستان گسترش دهد.وی 
افزود: البته نهادها و دستگاه های امنیتی کشور به طور دائم در حال رصد 
و پایش هس��تند تا مانع چنین اقداماتی شوند.خان یادآور شد: جای تأسف 
اس��ت که تروریست ها کارگران هزاره را در مناطق کم جمعیت هدف قرار دادند.

عمران خان با اش��اره به برنامه دولت برای بهبود ش��رایط افراد افزود: قصد داریم 
برنامه "هیچ کس در پاکس��تان گرسنه نمی خوابد" را به کمک طرح »احساس« 
اجرا کنیم که در آن از فناوری اطالعات برای جمع آوری داده های مناطق عقب 

افتاده استفاده می شود.

گوترش به دنبال تکرار دبیر کلی سازمان ملل
برخی دیپلمات های س��ازمان ملل اعالم کردن��د آنتونیو گوترش تمایل 
دارد برای دومین دور، دبیرکلی این سازمان را بر عهده بگیرد.خبرگزاری 
بلومبرگ به نقل از دو دیپلمات آگاه از تصمیم آنتونیو گوترش، دبیرکل 
سازمان ملل برای ماندن در سمت خود خبر داد. این منابع اعالم کردند: 
گوترش به پنج عضو دائم شورای امنیت این سازمان گفته مایل است تا 
برای دومین دور نیز به کارش در این سمت ادامه دهد.دیپلمات های مذکور 
که نخواس��تند نامشان فاش شود، افزودند: احتماال گوترش به زودی این موضوع 
را به اطالع رئیس مجمع عمومی سازمان ملل می رساند. در پی انتخابات رسمی 
مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد در 1۳ اکتب��ر ۲۰16، گوترش در اول ژانویه 
۲۰17، از سوی نمایندگان این مجمع به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد پس 

از »بان کی مون« به مدت پنج سال برگزیده شد.

 بحری�ن: مقامات هواپیمایی کش��وری پادشاهی 
بحرین اعالم کردند که منامه از دیروز حریم هوایی 
خ��ود را به روی قطر باز خواهد کرد. این تصمیم به 
دنبال نشست اخیر ش��ورای همکاری خلیج فارس 
در الُعال در عربستان سعودی که در آن توافق تنش 
زدایی میان 4 کش��ور عربی با قطر امضا شد اتخاذ 

شده است.

 مغرب: رژیم صهیونیس��تی، س��فیر س��ابق این 
رژی��م در مصر را به عن��وان نماین��ده دیپلماتیک 
خود در کش��ور مغرب انتخاب کرد.رسانه های رژیم 
صهیونیس��تی از انتخ��اب »دیوید جفرین« س��فیر 
سابق تل آویو در قاهره، بعنوان نماینده دیپلماتیک 

این رژیم در مغرب خبر دادند.

 چین: ژائو لیجیان سخنگوی وزارت امور خارجه 
چین نقض توافقات واش��نگتن با این کشور درباره 
روابط با تایوان را محکوم کرده و درخصوص حمله 
متقاب��ل هش��دار داد.لیجیان در نشس��تی خبری، 
واش��نگتن را به نقض ش��روط روابط دیپلماتیک با 

پکن متهم کرد.

 ک�ره جنوب�ی: همزم��ان ب��ا برخ��ی گزارش ها 
مبنی بر اجرای رژه نظامی ش��بانه در کره شمالی، 
رئیس جمهور کره جنوبی از تعهد خود برای کمک 
به از س��ر گیری مذاکرات خلع س��الح کره شمالی 
خبر داد.ستاد مشترک نیروهای مسلح کره جنوبی 
در بیانی��ه ای گفت این رژه ش��بانه در میدان »کیم 
ایل سونگ« واقع در پیونگ یانگ رصد شده و البته 
احتمال ای��ن نیز وجود دارد که یک تمرین نظامی 

بوده باشد.

راماف��وزا«  »س��یریل  جنوب�ی:  آفریق�ای   
رئیس جمهور آفریق��ای جنوبی از تمایل و آمادگی 
خود و کشورش برای کمک به آمریکا جهت حصول 
به انتقال مس��المت آمیز قدرت در این کش��ور خبر 
داد.راماف��وزا در مصاحبه با ش��بکه SABC  گفت: 
»من خرسند شدم که یکی از آنها )رهبران آمریکا( 
گفت که ما چیزهای زیادی باید از "نلسون ماندال" 

در آفریقای جنوبی یاد بگیریم«.

آمریکا در چارچوب پنهان سازی شکست سعودی، انصارهللا را 
سازمان تروریستی نامید 

خشم واشنگتن از مقاومت یمن 
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در حال��ی دموکرات ه��ا به بهانه اش��غال کنگره توس��ط 
معترضان به دنبال اس��تیضاح ترامپ هستند که رئیس 
نیروی پلیس ساختمان کنگره آمریکا در گفتاری که بی 
صداقتی دموکرات ها را نشان می دهد، می گوید مقام های 
امنیتی س��نا و مجلس نمایندگان مانع درخواست کمک 
وی برای اعزام گارد ملی جهت مقابله با مهاجمان به این 

ساختمان شدند.
علی رغم اینکه برخی قانونگذاران آمریکایی مدعی بودند 
»استیون ساند« رئیس نیروی پلیس کنگره برای مقابله 
ب��ا هجوم ه��واداران »دونالد ترامپ« به این س��اختمان 
درخواس��ت کمک نک��رده ولی او روای��ت دیگری از این 
ماجرا دارد.ساند در مصاحبه با روزنامه »واشنگتن پست« 
افشا کرد که مقام های امنیتی مجالس سنا و نمایندگان 
آمری��کا مانع تالش های وی ب��رای فراخواندن گارد ملی 
جهت مقابله با طرفداران ترامپ ش��دند که به ساختمان 
کنگره حمل��ه کرده بودند.وی در این ب��اره توضیح داد، 
حتی بع��د از آن ک��ه بخ��ش اطالعاتی پلی��س کنگره 
تخمی��ن زد تعداد معترضان��ی که ترام��پ از آنها برای 
حضور در واشنگتن و حمله به کنگره دعوت کرده بیش 
از تظاهرات های گذش��ته خواهد بود، بازهم مس��ئوالن 
ارش��د او تمایلی نداشتند که گام  های رسمی برای اعزام 
گارد ملی بردارند.رئیس نی��روی پلیس کنگره گفت که 
از مقام ه��ای امنیتی مجالس س��نا و نماین��دگان برای 
درخواس��ت آماده باش گارد ملی در صورت نیاز سریع به 

پش��تیبانی مجوز خواسته بود اما آنها این اجازه را به وی 
ندادن��د. »کنث راپوانو« معاون وزیر دفاع آمریکا در امور 
دف��اع داخلی و امنیت جهانی نی��ز هفته پیش گفته بود 
پنتاگون در تماس��ی که با پلیس کنگره داش��ته به آنها 

گفته نیازی با کمک از سوی گارد ملی نیست.
این اخبار در حالی منتش��ر ش��ده که اس��ت که رئیس 
مجلس نماین��دگان آمریکا طی نامه ای ب��ه قانونگذاران 
آمریکای��ی ط��رح اس��تیضاح دونال��د ترام��پ را کلی��د 
زد.»نانس��ی پلوسی« طی نامه ای به همکاران خود اعالم 
ک��رد که طرح اس��تیضاح دونالد ترام��پ رئیس جمهور 
آمریکا به صحن مجلس نمایندگان خواهد آمد. پلوس��ی 
در ای��ن نامه گفته اس��ت که فردا این ط��رح در صحن 
مجلس اعالم و رای گیری درباره آن تا روز چهارش��نبه 
انجام خواهد ش��د. »جیمز کلیب��ورن« نماینده مجلس 
نمایندگان آمریکا پیش از این به شبکه سی ان ان گفته 
بود که اس��تیضاخ ترامپ ممکن است همین هفته اتفاق 
بیافتد.در صورتیکه مجلس نمایندگان طرح استیضاح را 
به سنا ارس��ال کند در این روند اختالالتی پیش خواهد 
آمد. خبر دیگر آنکه رئیس جمهور آمریکا دس��تور داده 
به نش��انه احترام به افس��ر پلیس��ی که در جریان حمله 
هواداران وی به کنگره کش��ته شد پرچم ایاالت متحده 
به صورت نیمه افراشته درآید.  »پاتریک تومی«، سناتور 
جمهوری خ��واه آمریکا گفت، اقدام��ات »دونالد ترامپ« 

رئیس جمهور آمریکا قابل استیضاح هستند.

در واکنش به موج عادی س��ازی روابط برخی کش��ورها 
ب��ا رژیم صهیونیس��تی؛ جنب��ش تحریم ها علی��ه رژیم 
صهیونیس��تی )BDS( خواهان افزای��ش تالش ها برای 

انزوای رژیم اشغالگر در سال جاری میالدی شد.
این جنبش در گزارش��ی در س��ایت رس��می خود اعالم 
کرد که موج ش��دید عادی سازی ها می طلبد که تشریک 
مساعی از جانب هر فردی که به مساله فلسطین و حقوق 

ملت های منطقه عربی اهتمام دارد، صورت بگیرد.
این جنبش بر لزوم افزایش مخالفت ها با عادی س��ازی و 
کمپین های تحریم های رژیم صهیونیستی و خارج کردن 
س��رمایه گذاری ها از این رژیم و إعم��ال تحریم های بین 
المللی بر آن تاکید کرد.جنبش تحریم رژیم صهیونیستی 
تاکید کرد: باید در سال ۲۰۲1 اسرائیل بهای جنایت هایش 
را بپردازد و انزوای آن در سطح جهانی در تمامی زمینه ها 
بیش��تر ش��ود.این جنبش اعالم کرد که هدفش در سال 
جدید، پایان دادن به نظام اشغالگر و استعمارگر اسرائیل 
اس��ت.جنبش BDS اعالم کرد که از دستاوردهایش در 
س��ال گذش��ته، این بود که بیش از 45۲ سازمان مدنی 
در جهان از درخواست فلسطین برای تحقیق درخصوص 
تبعیض نژادی رژیم صهیونیس��تی حمایت کردند. حدود 
1۰۰ هنرمن��د نی��ز متعهد به تحری��م فعالیت های مورد 
حمایت نظام امارات بعد از عادی سازی روابط آن با رژیم 
صهیونیستی شده اند. الزم به ذکر است منابع عبری زبان 
فاش کردند، رژیم صهیونیس��تی قص��د دارد قبل از ورود 

بایدن به کاخ سفید ساخت ۸5۰ واحد مسکونی در کرانه 
باختری را تصویب کند. همچنین در شهرک تل مناشیه 
1۰۰ واحد مس��کونی س��اخته خواهد شد.براساس آمار 
جنبش "صلح اکنون" رژیم صهیونیس��تی س��ال ۲۰۲۰، 
1۲ هزار و 159 واحد مس��کونی در شهرک ها ساخت که 
بیش��ترین آمار از سال ۲۰1۲ بوده است. در همین حال 
در ادامه دادگاه های رژیم صهیونیس��تی در سال ۲۰۲۰، 
حکم بازداش��ت موق��ت علیه مردم فلس��طین را بیش از 
هشت درصد افزایش دادند. در ادامه رفتارهای ضد بشری 
صهیونیست ها وزیر بهداشت رژیم صهیونیستی گفت که 
این رژیم هیچ تعهدی درباره تأمین واکس��ن کرونا برای 

فلسطینیان ندارد.
خبر دیگر آنکه حزب »التجمع ا لوطنی لالصالح« موریتانی 
به عنوان بزرگ ترین فراکسیون معارض پارلمان این کشور 
تحرکات��ی ب��رای وضع قانون��ی در خص��وص جرم انگاری 
س��ازش با رژیم صهیونیس��تی آغاز کرد. خب��ر دیگر آنکه 
س��خنگوی وزارت خارجه اردن توقف فوری حفاری های 
رژیم صهیونیس��تی در اطراف مسجد االقصی را خواستار 
شد.»ضیف الفایز« سخنگوی وزارت خارجه اردن اعالم کرد 
که مقامات رژیم صهیونیستی باید هر چه سریعتر حفاری 
ه��ا در صحن البراق متعلق به مس��جد االقصی را متوقف 
کنند. وزارت خارجه فلس��طین نیز در بیانیه حفاری های 
رژی��م صهیونیس��تی در اطراف دی��وار براق)دی��وار غرب 

مسجداالقصی( و نزدیکی باب المغاربه را محکوم کرد.

   رئیس پلیس کنگره آمریکا فاش کرد

بی صداقتی دموکرات ها در روایت اخبار اشغال کنگره 
   در چارچوب حمایت از فلسطین مطرح شد

درخواست جنبش تحریم برای انزوای بیشتر تل آویو 


