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  گزارش  2

دستگیری عراقی   ها در امارات 
بعد از بخشنامه ممنوعیت روادید

نمایندگان مجلس عراق: 
دولت عراق مقابله به مثل کند

اداره مهاجرت امارات در بحبوحه عادی سازی با رژیم صهیونیستی 
طی بخشنامه ای صدور روادید برای ش�هروندان ۱۳ کشور عمدتًا 
مس�لمان از جمله ایران، عراق، سوریه و س�ومالی را متوقف کرد؛ 
بخش�نامه ای که با واکنش عراقی   ها روبه رو ش�ده و چند نماینده 
پارلمان عراق خواهان مقابله به مثل ش�دند و این اقدام ابوظبی را 
در راستای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تفسیر کردند. 
یک مس��ئول وزارت خارجه عراق در بغ��داد دیروز ب��ه پایگاه خبری 
»العربی الجدید « گفت ک��ه این وزارتخان��ه، اطالعاتی درب��اره اقدام 
مسئوالن اماراتی در بازداشت تعدادی از عراقی   ها دریافت کرده است. 
این مسئول وزارت خارجه عراق که در این گزارش به نام وی اشاره ای 
نشده اس��ت، افزود: »اکثر این عراقی   ها در دو امارت دبی و ابوظبی به 
طور همزمان و به دالیل نامعلوم بازداش��ت شدند. « وی تأکید کرد که 
دولت عراق در تالش برای تماس با طرف عراقی برای روش��ن ش��دن 
ابهامات مربوط به این موضوع اس��ت. خبر این بازداش��ت   ها بعد از آن 
منتشر شد که روز چهارشنبه قبل اداره مهاجرت امارات متحده عربی 
با انتشار بخشنامه ای، صدور روادید برای شهروندان ۱۳ کشور عمدتاً 
مسلمان از جمله ایران، عراق، سوریه و سومالی را تا اطالع بعدی متوقف 
کرد. هرچند سخنگوی وزارت خارجه عراق اعالم کرد که امارات اقدام 
خود در خصوص متوقف کردن صدور روادید برای عراقی   ها را رسماً به 
دولت عراق ابالغ نکرده است و این وزارتخانه از کانال های دیپلماتیک 
در حال پیگیری موضوع اس��ت ولی برخی نماین��دگان پارلمان عراق 
خواس��تار مقابله به مثل در این زمینه ش��ده اند. »مختار الموسوی« 
عضو کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق گفت: »شکایت   هایی به 
کمیسیون روابط خارجی پارلمان درباره بازداشت برخی اتباع این کشور 
در امارات رسیده اس��ت و تا این لحظه در تالش برای درک حقیقت و 
علت بازداشت هستیم. «وی افزود: »از وزارت خارجه می خواهیم برای 
روشن شدن ابهامات موضوع و علت بازداش��ت و فراهم کردن تماس 
با بستگان بازداشت ش��دگان فوری وارد عمل شود.«الموسوی تصریح 
کرد: » اگر صحت اطالعات و شکایت های مربوط به بازداشت عراقی   ها 
تأیید ش��ود، پارلمان موضع گیری خواهد کرد. او تأکید کرده که این 
تصمیم باید فوری با مقابله به مثل عراق رو به رو شود.« »حسن علی « 
دیگر نماینده پارلمان عراق نیز خواهان مقابله به مثل با امارات و توقف 
صدور روادید برای ورود اماراتی   ها به عراق شد. وی تصریح کرد: تصمیم 
امارات در ممنوعیت ورود عراقی   ها و توقف صدور روادید تأسف بار است 
و دولت باید مقابله به مثل کند. »عامر الفایز« نماینده ائتالف »الفتح« 
پارلمان عراق نیز این اقدام امارات را در راستای عادی سازی اخیر روابط 
این کشور با رژیم صهیونیس��تی ارزیابی کرد و گفت: »امارات مدعی 
شده است که تصمیمش برای توقف صدور روادید مربوط به بسیاری 
از کشور   ها از جمله عراق به منظور پیشگیری از شیوع کرونا بوده است 
اما این تصمیم ش��امل اکثر کش��ور   هایی شده اس��ت که عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی را رد می کنند و به مسئله فلسطین اعتقاد 
راس��خ دارند.« توقف صدور روادید برای عراقی   ها در شرایطی است که 
سرلشکر بازنشسته »جلیل خلف « رئیس سابق پلیس بصره از تحرکات 
دستگاه های اطالعاتی امارات و برخی دیگر از شیخ نشینان در این استان 
پرده برداشته است. رئیس سابق پلیس بصره به فعالیت سابق و کنونی 
دستگاه های اطالعاتی اشاره کرد و افزود: دستگاه های اطالعاتی خارجی 
به شدت در بصره فعال هستند و حتی دس��تگاه اطالعاتی تشکیالت 
خودگردان فلسطین و »محمد دحالن « در بصره فعالیت داشتند. وی 
درباره دالیل این فعالیت گسترده اطالعاتی خارجی تأکید کرد: استان 
بصره استانی غنی و پایتخت اقتصادی عراق است. هر دستگاه اطالعاتی 

خارجی به دنبال تحقق اهداف مورد نظر خود در بصره است. 

۱5

 حزب اهلل درگذشت »صادق المهدی « را تسلیت گفت
جنبش حزب اهلل لبنان در بیانیه ای درگذشت رهبر حزب االمه سودان 
را تسلیت گفت. الصادق المهدی، رئیس حزب امت سودان که آخرین 
نخست وزیر این کشور بود که در دهه 80 قرن گذشته با رأی مردم به 

قدرت رسیده بود، بر اثر ابتال به کرونا درگذشت. 
به گزارش ش��بکه المن��ار، جنبش ح��زب اهلل در بیانیه خ��ود، صادق 
المهدی را فردی دلس��وز و عالقه مند به وحدت ملت س��ودان و حفظ 
هویت ملی و اس��المی معرفی ک��رد. در بیانیه حزب اهلل آمده اس��ت: 
المهدی یکی از چهره های ش��اخص فکری و جهادی علیه قدرت های 
استکباری و س��لطه گران و مدافع مسئله فلس��طین و شیوه مقاومت 
بود. این بیانیه افزود: المهدی مخالف تمام اشکال عادی سازی روابط با 
رژیم صهیونیستی به ویژه مخالف آنچه اخیراً میان حاکمان سودان و 
رژیم صهیونیستی رخ داد، بود. حزب االمه به ریاست صادق المهدی، 
بزرگ ترین حزب سیاسی سودان و مخالف شدید عادی سازی روابط این 

کشور با رژیم صهیونیستی به شمار می رود. 
-----------------------------------------------------
 روسیه: سفر پمپئو به جوالن تحقیر قوانین بین المللی است

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه سفر مایک پمپئو، 
وزیر امور خارجه امریکا را به سرزمین های اشغالی جوالن نشانه ای از 
رفتار تحقیر  آمیز واشنگتن با قوانین بین المللی خواند. به گزارش ایرنا، 
زاخارووا دیروز در نشست خبری هفتگی در وزارت امور خارجه روسیه 
گفت: ما این سفر را نش��انه دیگری از رفتار تحقیرآمیز امریکا به اصول 
قانونی بین المللی برای حل مسائل خاورمیانه می دانیم. وی ادامه داد: 
تالش های دولت امریکا برای مشروعیت بخشیدن به حضور غیرقانونی 
اسرائیل، با منشور سازمان ملل و قطعنامه های شورای امنیت سازمان 
ملل مغایرت دارد. زاخارووا گفت: ما بر موضع اصولی روس��یه در مورد 
ساخت و ساز غیرقانونی اسرائیل در اراضی تصرف شده در سال ۱967 

تأکید می کنیم. 
-----------------------------------------------------

 ماکرون: بیروت به طرح نجات پایبند باشد 
رئیس جمهور فرانس��ه در نامه ای خطاب به رئیس جمهوری لبنان، بار 
دیگر خواستار پایبندی طرف های سیاسی لبنانی به طرح پیشنهادی 
خود برای حل و فصل بحران سیاس��ی در این کش��ور شد. به گزارش 
اسپوتنیک روز پنج  شنبه نوشت: امانوئل ماکرون در نامه خود به میشل 
عون به مناسبت سالروز اس��تقالل لبنان )۲۲ نوامبر(، تأکید کرد که 
کش��ورش برای برگزاری کنفرانس بین المللی کمک به مردم لبنان، 
تالش خواهد کرد. ماکرون از تمامی طرف های سیاسی لبنان خواست 
برای تحقق مصالح عالی ملت و کشور لبنان، منافع شخصی، فرقه ای و 

گروهی خود را کنار بگذارند. 
-----------------------------------------------------
  عبدالفتاح السیسی: آماده همکاری نظامی با عراق هستیم 
رئیس جمهور مصر بر آمادگی کشورش برای همکاری با عراق به ویژه در 
زمینه نظامی تأکید کرد. به گزارش ایرنا، »بسام راضی« سخنگوی دفتر 
ریاست جمهوری مصر اعالم کرد که »جمعه عناد سعدون « وزیر دفاع 
عراق روز جمعه با »عبدالفتاح السیسی « رئیس جمهور مصر در حضور 
سرلشکر »محمد زکی « وزیر دفاع این کشور دیدار و گفت وگو کرد. وی 
افزود: در این دیدار، همکاری دوجانبه نظامی بین مصر و عراق از جمله 
آموزش های مشترک، تبادل تجربیات، برنامه های آموزشی و افزایش 

توانمندی    ها بررسی شد. 

اسیر آزادشده فلسطیني بعد از ۱04 روز مقاومت:

 از حزب اهلل آموختم
 با صهیونیست         ها مذاکره نکنم

اس�یر فلس�طینی که پ�س از ۱04 روز اعتص�اب غ�ذا و مقاومت، 
ب�ا اراده آهنین خود ب�ر رژیم صهیونیس�تی پیروز ش�د و آزادی 
را در آغ�وش کش�ید،  گفت ک�ه از جنب�ش ح�زب اهلل آموخته با 
اشغالگران صهیونیست  مذاکره نکند و حق خود را از آنها بستاند. 
رژیم صهیونیستی س��رانجام پس از گذش��ت چند ماه از اعتصاب غذای 
ماهر االخرس، اسیر فلسطینی بار دیگر در مقابل فلسطینی        ها تسلیم شد 
و روز پنج  ش��نبه او را آزاد کرد. به گزارش شبکه المیادین، االخرس پس 
از آزادی از زندان های صهیونیستی در سخنانی گفت:» آزادی با مذاکره 
محقق نمی شود، زیرا راه مذاکره توهم و سرابی بیش نیست. از تشکیالت 
خودگردان می خواهم فرآیند اسلو را کنار بگذارد. « االخرس افزود: »هدف 
اشغالگران آن اس��ت که فلسطینی         ها با یکدیگر درگیر ش��وند، اما اجازه 
تحقق این هدف را نخواهیم داد. ما حاضر به امید بس��تن به هیچ کسی، 
حتی رئیس جمهور آینده امریکا نیستیم. تا زمان رسیدن به پیروزی، به 
پایداری ادامه خواهیم داد و اعتصاب غذای من به نام ملت فلسطین بود 
و این پیروزی را به ملت فلسطین تقدیم می کنم. « وی خاطرنشان کرد: 
»مذاکره با اشغالگران جنایت است و هماهنگی با اشغالگران، لکه ننگی 
برای تشکیالت خودگردان است. اجازه فتنه انگیزی و توطئه علیه ملت 
فلس��طین را نخواهیم داد.« وی تصریح کرد:» بنده احساس می کنم که 
یک پیروزی بزرگ در برابر قوی         ترین قدرت منطقه خاورمیانه را رقم زدم، 
ما در سایه پایداری پیروز خواهیم ش��د و آزادانه و شرافتمندانه زندگی 
خواهیم کرد.«  ماهر االخرس ۴9 ساله اهل شهرک سیله الظهر جنین از 
۲7 جوالی در مخالفت با بازداشت اداری خود اعتصاب غذا کرده بود. در 
این مدت دادگاه های رژیم صهیونیستی به رغم وخامت وضعیت سالمت 
االخرس و درخواس��ت نهادهای بین المللی و حقوقی با توقف سیاس��ت 
بازداش��ت اداری، با آزادی او مخالفت می کردن��د. االخرس که در مقابل 
صهیونیست        ها تسلیم نشد و برای ر        هایی از زندان های صهیونیستی حاضر 
به مذاکره نشد، از درس         هایی که از جنبش حزب اهلل لبنان آموخته بود، 
تمجید کرد. به گزارش شبکه المنار، ماهر االخرس گفت: »مردم لبنان و 
مقاومت این کشور چیزهای بسیاری به ما آموخت. آنگاه که سیدحسن 
نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل به اش��غالگران - زمانی که در سال ۲000 از او 
خواستند بر سر خارج شدن و عقب نشینی مذاکره کند- گفت همانطور که 
بدون مذاکره به لبنان آمدید، جنگیدید و ویران کردید، بدون مذاکره نیز 
خارج خواهید شد. هیچ نوع اعمال فشاری در جهان نمی تواند حزب اهلل 
را وادار به مذاکره کند«. االخرس در ادامه گفت: »من این درس را از آنها 
آموختم، اینکه هیچ گونه مذاکره ای با اشغالگران در کار نیست و این مثال 
را باید الگوی خود قرار دهیم و ما الگوی خود قرار دادیم.« درس االخرس 
از مقاومت لبنان درحالی اس��ت که حزب اهلل در دو دهه اخیر، نه تنها در 
مقابل اشغالگران صهیونیستی کوتاه نیامده بلکه با تقویت توان موشکی 
خود، ترس و وحشت را در بین صهیونیست        ها ایجاد کرده است. مقامات 
صهیونیستی بار        ها اعتراف کرده اند که حزب اهلل در موقعیتی قرار دارد که 
می تواند روزانه ۲ هزار موشک را به سمت سرزمین های اشغالی شلیک کند 

و همین مسئله موجی از نگرانی        ها را در تل آویو به همراه داشته است. 
 تبریک فلسطینی ها

گروه های فلس��طینی در بیانیه های جداگانه، آزادی ماهر االخرس از 
زندان های رژیم اشغالگر را تبریک گفتند. به گزارش مرکز اطالع رسانی 
فلسطین، حازم قاسم، سخنگوی جنبش مقاومت اسالمی حماس روز 
پنج  شنبه گفت: » ما آزادی ماهر االخرس از زندان صهیونیستی را که 
یک الگوی تمام عیار در زمینه قدرت و صبر و استقامت فلسطینیان تا 
زمان تحقق اهداف و آرمان های شان ارائه کرد، تبریک عرض می کنیم.« 
وی تصریح کرد که این آزاده فلسطینی درماندگی و ناتوانی اشغالگران 
صهیونیست در زمینه تضعیف اراده پوالدین ملت فلسطین را به تصویر 
کشید. جنبش جهاد اسالمی هم با صدور بیانیه ای اعالم کرد که نبرد 
عزت و کرامت که االخرس با اعتصاب غذا آن را آغاز کرد، بهترین گواه بر 
این واقعیت است که ملت فلسطین هرگز تن به خفت و خواری نمی دهد 
و این ملت شیفته آزادی و ر        هایی از یوغ اشغالگران صهیونیست است. 
از سوی دیگر، جبهه خلق برای آزادی فلسطین نیز ضمن عرض تبریک 
و تهنیت به ملت فلسطین و جنبش اسرای فلسطین به مناسبت آزادی 
این مجاهد فلسطینی پس از یک حماسه آفرینی دالورمردانه، تأکید کرد 
که االخرس در سایه پایداری و پایمردی و اعتصاب غذایش و به موازات 
آن همبستگی گسترده مردمی و محافل بین المللی یک پیروزی جدید 

را برای جنبش اسرای فلسطین علیه زندانبانان صهیونیست رقم زد. 

اعتراف صهیونیست     ها
 به بازدارندگی موشکی مقاومت

وزی�ر پیش�ین جن�گ و رئی�س ح�زب »اس�رائیل خان�ه م�ا« 
رژی�م صهیونیس�تی از مخف�ی کاری مقام�ات ای�ن رژی�م 
در م�ورد رس�یدن مقاوم�ت اس�امی فلس�طین )حم�اس( 
. ک�رد  انتق�اد  ک�روز  موش�ک های  توس�عه  توانای�ی  ب�ه 

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، »آویگدور لیبرمن« 
که در جلسه پارلمان رژیم صهیونیس��تی )کنست( صحبت می کرد، 
افزود: حماس برای نخس��تین بار موش��ک های کروز در اختیار دارد و 
توانسته این موش��ک    ها را ارتقا و توس��عه دهد.  لیبرمن با بیان اینکه 
بنیامی��ن نتانیاهو و بنی گانتس ای��ن موضوع را از م��ردم مخفی نگاه 
داشته اند، اضافه کرد: آنچه در مناطق جنوبی اتفاق می افتد، ر    ها کردن 

ساکنان غالف غزه )شهرک های صهیونیستی هم مرز با غزه( است. 
پیش تر »بنی گانتس « وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی اعالم کرده بود 
که اسرائیل آماده است با حماس به توافق برسد و شرایط ساکنان غزه 
را بهبود بخشد.  در مقابل نیز سخنگوی کمیته های مقاومت فلسطین 
اعالم کرد که رژیم صهیونیستی اگر بخواهد به تجاوز و محاصره غزه ادامه 
دهد، بهای آن را خواهد داد.  از سوی دیگر، شبکه خبری » المیادین « روز 
جمعه به نقل از رسانه های صهیونیستی گزارش داد: حزب اهلل لبنان موفق 
شده است معادله بازدارندگی واقعی در برابر ارتش اسرائیل ایجاد کند.  به 
گزارش ایرنا از المیادین، رسانه های صهیونیستی افزودند، موافقت با این 
معادله توسط اسرائیل دست ارتش تل آویو را بست.  این رسانه     ها اعتراف 
کردند که در جنگ های آینده احتمالی، رژیم صهیونیس��تی با دشمن 
چندین برابر خطرناک تر از آنچه در لبنان در سال ۲006 می شناختیم 
روبه رو خواهد شد.  به گفته این رسانه ها، در صورت جنگ احتمالی میان 
اسرائیل و حزب اهلل لبنان میزان آسیب دیدگی در داخل سرزمین های 
اشغالی چندین برابر بیش��تر از آن چیزی خواهد بود که ۱۴ سال پیش 
و در جریان جنگ ۳۳ روزه با حزب اهلل رخ داد.  پیش از این نیز »ران بن 
یشای « مقام نظامی صهیونیستی به افزایش توانمندی حزب اهلل لبنان 
اعتراف کرد و گفت که این گروه تمام کار    هایی را که در سال ۲006 در 

جنگ ۳۳ روزه انجام داد، می تواند در مدت یک روز صورت دهد. 

پوتین هنوز هم واکنش مثبتي به پیروزي نامزد دموکرات ها نشان نداده است

پیش بینی تنش در مناسبات روسیه با  امریکای بایدن

رئیس جمهور امریکا    گزارش  یک
پ�س از چن�د هفته 
کش وقوس اعام کرد که روند انتقال قدرت را 
می پذیرد. با این حال مقامات روسیه و در رأس 
آنها رئیس جمهور این کش�ور ن�گاه مثبتی به 
آینده روابط مسکو با واشنگتن ندارند. سرگئي 
الوروف وزیرخارج�ه روس�یه نس�بت ب�ه 
ماجراجویي دولت بایدن در خاورمیانه هشدار 
داده و پیش بیني مي ش�ود دو طرف مناسبات 

تنش آلودي را تجربه کنند.

دونالد ترامپ که با طرح ادعای تقلب از پذیرش 
انتقال قدرت س��ر باز زده بود، س��رانجام در پی 
چندی��ن شکس��ت در دادگاه های این کش��ور با 
آغاز رون��د انتقال قدرت در کاخ س��فید موافقت 
کرد. همزمان س��ناتورهای ارش��د جمهوریخواه 
از ترامپ خواستند که شکس��ت را بپذیرد. ۱60 
نفر از رهبران تجاری از جمل��ه کمک کنندگان 
بزرگ مال��ی جمهوریخواه ه��م از رئیس جمهور 
خواس��ته اند شکس��ت خود را بپذی��رد چرا که 
خ��ودداری از چنی��ن اقدام��ی به امری��کا ضرر 
می رساند. ترامپ پنج  ش��نبه گذشته اعالم کرده 
است در صورتی که کالج انتخاباتی رسماً پیروزی 
جو بای��دن، رئیس جمه��ور منتخب امری��کا، را 
در انتخاب��ات ۳ نوامبر )۱۳ آب��ان( تأیید کند، او 
کاخ س��فید را ترک خواهد کرد. او در عین حال 
گفت که قبول کردن نتیجه برایش دشوار است 
زیرا در س��طح گس��ترده ای تقلب ش��ده است. 

  امریکا ماجراجویی نکند
با این حال، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 

همچنان برای جو بایدن پیام تبریک نفرس��تاده 
است؛ اقدامی که می تواند نش��انه ای از روزهای پر 
تنش در آینده روابط مس��کو - واش��نگتن باشد. 
سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه به بایدن 
درباره ماجراجویی در خاورمیانه هشدار داده و از آن 
به عنوان تهدیدی برای کل منطقه یاد کرده است. 
الوروف در این مورد گفت: »مداخله ایاالت متحده 
و متحدانش در عراق، افغانس��تان، یمن، سوریه و 
لیبی جز ویرانی و ناامنی، چیزی برای این کشور    ها 
در پی نداشته و برای ش��هروندان و دولت های آنها 
تنها مشکل آفرینی کرده است. بسیار مهم است که 
از این پس رهبری امریکا از چنین ماجراجویی    هایی 
به ویژه آنهایی که تهدیدی بزرگ برای کل منطقه 

است، خودداری کند.«
عالوه بر ای��ن، والنتینو ماتوینکو، رئیس ش��ورای 
فدراسیون روسیه هم چشم انداز مثبتی را در روابط 
کشورش با ایاالت متحده پیش بینی نکرده است. 
ماتوینکو گفت: »امیدی به عادی سازی روابط روسیه 
با دولت جدید امری��کا نداریم و حتی مبنایی برای 
بحث در آینده وجود ندارد. مواضع رئیس جمهور 
منتخب و نیز تیم امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
بایدن به خوبی این را نشان می دهد، پس لطفاً کسی 

روی امریکا حساب باز نکند.«
کرملین هم با غیرقابل پیش بین��ی ارزیابی کردن 
اقدامات دولت امریکا در سال های گذشته، نشان 
داده است که به امریکای دوران بایدن خوش بین 
نیست. دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور 
روسیه روز پنج  ش��نبه به خبرنگاران گفت: »اخیراً 
ش��رکای امریکایی ما نس��بت به قبل کمتر قابل 
پیش بین��ی ش��ده اند، ب��ه همین دلیل ما س��عی 

نمی کنیم در رواب��ط دوجانبه چیزی را پیش بینی 
کنیم. ما نمی دانیم با چه کس��ی و بر اس��اس چه 
مکانیس��می و چگونه می توانیم گفت وگو کنیم و 
چه کسی از طرف روس��ی در گفت وگو   ها با امریکا 

شرکت می کند.«
همچنین والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روس��یه 
در گفت وگو با شبکه تلویزیوتی روسیه ۱ در مورد 
روابط روسیه و امریکا گفت: روابط مسکو و واشنگتن 
به حدی بد شده است که بدتر از آن ممکن نیست. 
پوتین پرسش درباره خودداری از تبریک به بایدن 
تا اعالم نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری را 
هم اینطور پاسخ داد: »روابط بد شده را نمی توان بد 

و بیشتر تخریب کرد.«
  هشدار کیسینجر 

چین دیگر کشوری است که واشنگتن در سال های 
گذشته روابط پرتنش��ی با آن داشته است. اگرچه 
ش��ی جین پینگ، رئیس جمهور چی��ن پیروزی 
جو بای��دن را تبریک گفت و خاطرنش��ان کرد که 
گسترش روابط امریکا و چین در جهت منافع هر دو 
کشور است. با این حال، هنری کیسینجر، وزیر امور 
خارجه اسبق امریکا نگران ایجاد ائتالفی علیه چین، 
از سوی جو بایدن است. کیسینجر با ابراز نگرانی از 
سیاست های دولت آینده کشورش در برابر چین 
گفت: »به نظر من ائتالفی که یک کشور خاص را 
هدف قرار می دهد، غیرمنطقی اس��ت. اما ائتالف 
برای جلوگیری از خطرات در مواردی که ش��رایط 
اقتضا کند الزم است.«  کیسینجر معتقد است که 
روش های ارتباطی دونالد ترامپ با چین تهاجمی 
بود به این دلیل که ترامپ نگران  تکامل نامتعادل 

اقتصاد جهانی است. 

  ارتباط تشکیات خودگردان با تیم بایدن
برخالف روس   ها و چینی ها، تشکیالت خودگردان 
امید بسیاری به دولت بایدن دارد. ریاض المالکی، 
وزیر خارجه تش��کیالت خودگردان فلس��طین با 
اعالم اینکه کمتر از دو ماه از دوره ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ باقی مانده و فلس��طین نس��بت به 
دولت جدی��د امریکا خوش بین اس��ت، گفت: »به 
صورت غیرمستقیم با تیم بایدن در ارتباط هستیم 
و با این دول��ت بعد از م��اه ژانویه مج��دداً ارتباط 
برقرار خواهیم کرد.« نبیل ابوردینه، س��خنگوی 
تشکیالت خودگردان هم گفت در صورتی که بایدن 
قطعنامه های مشروع بین المللی درباره فلسطین را 
به رسمیت بشناسد و موضع مخالف با دولت ترامپ 
اتخاذ کند، رهبری در زمان مناس��ب پرونده را بار 
دیگر در عرصه بین المللی از طریق مجمع عمومی و 

کمیته چهارگانه صلح به جریان می اندازد. 
  طالبان: توافق با واشنگتن بود نه ترامپ

طالبان تهدید کرده در صورتی که بایدن به توافق 
دوحه پایبند نباشد، جنگ علیه امریکا از سر گرفته 
می ش��ود. طالبان درباره توافق صلح هم گفت که 
توافقنامه صلح آنها با دولت امریکا صورت گرفته، 
نه با دونالد ترامپ. محمدنعیم وردک، سخنگوی 
دفتر سیاس��ی طالبان در قطر گفت: »توافق صلح 
یک تغییر بزرگ بود و جن��گ را متوقف کرد، این 
توافق نه با دونالد ترامپ، بلکه با دولت ایاالت متحده 
امریکا صورت گرفته  اس��ت. ما معتقدیم که دولت 
بایدن به ای��ن توافقنامه احترام می گ��ذارد، اما در 
صورت نپذیرفتن این توافق از سوی دولت بایدن، 
جنگ ما علیه ایاالت متحده از س��ر گرفته خواهد 
شد و تا زمانی که آنها از افغانستان خارج نشوند ادامه 

خواهد یافت.«
 نومان کورتولموش، قائم مقام رهبر حزب عدالت 
و توس��عه ترکیه در گفت وگو با رویترز، ضمن ابراز 
امیدواری درباره برق��راری رابطه ای به دور از تنش 
با دولت بایدن، گفت که آنکارا پیش بینی می کند 
دولت بعدی امریکا این کش��ور را ب��ه دلیل خرید 
سامانه پدافند موش��کی اس-۴00 تحریم نکند. 
کورتولموش گفت: »رئیس جمهور امریکا احتماالً 
موازنه قدرت در خاورمیانه را ب��ا دقت و با توجه به 
منافع کشورش مشاهده خواهد کرد و خواستار ادامه 

روابط متشنج با ترکیه نیست.«
  جنگ یمن معاهده نیست

روزنامه االخبار لبنان با بررسی موضع دولت آینده 
امریکا به ریاست جو بایدن در قبال جنگ یمن نوشت 
جنگ یمن شبیه معاهده آب و هوایی پاریس نیست 
که دولت دونالد ترامپ از آن خارج شد و دولت جو 
بایدن بتواند پس از مذاکره مجدد، به آن برگردد زیرا 
ممکن است منافع مستقیم امریکا در آنجا به بایدن 
اجازه ندهد. برخی گم��ان می کنند رئیس جمهور 
جدید امریکا بدون در نظر گرفتن منافع پیچیده و 
ضد و نقیض خود که تصمیم گیری را دشوار می کند، 
به سرعت راه مذاکرات سیاسی را در یمن در پیش 
گیرد، سخت در توهم به سر می برند. دولت امریکا 
چه جمهوریخواه و چه دموکرات، دیگر آن قدرتی 
نیست که هر چه بگوید انجام دهد و اگر انجام داد به 

اهداف مورد نظر دست پیدا کند. 

ائتاف متجاوز صهیونیستی- سعودی تحقیر 
ش�ده و خش�مگین از مورد هدف گیری دقیق 
روز دو   ش�نبه تأسیس�ات نفتی ش�رکت نفتی 
آرامکو در جده از س�وی موش�ک های توسعه 
یافته، بی ه�دف و دیوان�ه وار مناطق مختلف را 
در صنعا، پایتخ�ت یمن، بمباران کرده اس�ت. 

بعد از آنکه حامیان آل سعود بامداد دو   شنبه شاهد 
قدرت نمایی موشکی انصاراهلل بودند که با استفاده 
از موش��ک های هدایت پذیر قدس ۲ پاالیش��گاه 
آرامکو در ش��هر جده عربستان س��عودی را مورد 
هدف قرار داد، روز جمعه بخش های مختلف صنعا 
هدف حمالت انتقامی کور سعودی قرار گرفت و 
بر اساس گزارش ش��اهدان عینی دود از مرکز این 
شهر از دور   ترین نقطه دیده    می شد.  جنگنده های 
ائتالف متجاوز به س��رکردگی عربستان سعودی 
چهار بار جبل االس��ود در منطقه جرف سفیان در 
استان عمران در شمال یمن؛ سه بار ریمه حمید در 
ناحیه سنحان نزدیکی شهر صنعا در استان صنعا 
و همچنین مناطقی از شهر صنعا پایتخت را هدف 
حمالت خود قرار دادند.  در مجموع جنگنده های 
ائتالف س��عودی ۱8 بار ش��هر صنعا و استان های 
عمران و الحدیده را در یمن بمباران کردند. عالوه 
بر قسمت های مسکونی ش��هر ، پادگان » الّصمع « 
در شهرس��تان » ارحب « و پادگان » ریمه حمید « 
در شهرستان » س��نحان « در جنوب صنعا نیز سه 
نوبت هدف بمباران جنگنده های متجاوز سعودی 
قرار گرفتند و عالوه بر آن ائتالف سعودی مخزن 
نفت شرکت ملی نفت یمن را بمباران کرده است.  
درگیری   ها میان نیروهای مس��لح یمن در صنعا 
از س��ویی و نیروهای دولت مس��تعفی یمن مورد 
حمای��ت ائتالف عربی از س��وی دیگر در ش��مال 
غرب مأرب و مش��خصاً در منطقه اطراف اردوگاه 
اس��تراتژیک ماس ادام��ه دارد.  همچنین ائتالف 

س��عودی به دو منطقه در آزادراه میان مأرب و دو 
راهی الجوف و صنعا حمله کردند.

همچنین عالوه بر تشدید حمالت هوایی و زمینی، 
ائتالف سعودی در تالش است با تنگ تر کردن حلقه 
محاصره علیه مردم یمن دستاوردهای مقاومت را 
کم رنگ جلوه دهد. آل س��عود در روزهای گذشته 
اجازه ورود کشتی های حامل نفت و فرآورده های 
نفتی را به یمن نمی دهد، مسئله ای که بخش های 
مختلف این کشور فقیر از جمله بخش بهداشت و 
حمل و نقل را با مشکالت عدیده روبه رو می کند و 
در واقع جان بی��ش از ۲6 میلیون یمنی را به خطر 

انداخته است .
اما نیرو های ارت��ش و کمیته های مردمی یمن روز 
جمعه صرفاً در موقعیت دفاع��ی نبودند و در یک 
عملیات تهاجمی، مواضع مزدوران ائتالف متجاوز 
سعودی را در منطقه » مربع َشَجع « در استان مرزی 
نجران عربستان هدف قرار دادند. این عملیات در 

پاسخ به تداوم تش��دید تنش های میدانی از سوی 
متجاوزان صورت گرفت. 
 توجیه حمات کور

»فیصل ب��ن فرحان بن عبداهلل آل س��عود« وزیر 
خارجه عربستان سعودی، روز جمعه در بخشی از 
سخنرانی خود در چهل و هفتمین نشست وزرای 
خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی 
پس از پرداختن به مس��ئله مبارزه با تروریسم در 
جهان اسالم، مدعی ش��د که عربستان سعودی 
در معرض صد   ها حمله با موش��ک های بالستیک 
و پهپاد قرار گرفته اس��ت، ب��دون اینکه به دقیق 
بودن و همین طور دفاع��ی بودن ماهیت حمالت 
یمنی   ها اش��اره کند.   وزیر خارجه س��عودی در 
ادامه اظهارات خود در نشست سازمان همکاری 
اسالمی همچنین با شبه  نظامی خواندن ارتش و 
کمیته های مردمی یمن مدعی شد که آنها مورد 
حمایت ایران هستند و در پس مشکالت یمن قرار 

دارند.  این ادعای عربستان سعودی که با حمالت 
هوایی خود هزاران زن و کودک یمنی بی گناه را به 
شهادت رسانده است،  در حالی علیه ایران مطرح 
می ش��ود که مقام های دولت نجات ملی یمن از 
جمله »هشام شرف « وزیر خارجه این کشور بار   ها 
تأکید کرده اند که ایران هیچ گونه دخالتی در امور 

یمن ندارد. 
 انصاراهلل: تا قدس فروش�ی هست، حمله 

می کنیم
محمد علی الحوثی، عضو ش��ورای عالی سیاسی 
جنبش » انص��اراهلل « گفت: تا وقت��ی که محاصره 
و تجاوز علیه یمن ادامه داش��ته باش��د، عملیات 
بازدارندگی هم ادام��ه خواهد یاف��ت.  وی افزود: 
موشک »قدس ۲ « در حمله اخیر پیام های متعددی 
برای تجاوزگران علیه ملت یمن و کسانی که در قبال 

قدس کوتاهی می کنند، به همراه داشت. 
 محمد علی الحوث��ی خطاب به ائت��الف متجاوز 
س��عودی گفت: قربانیان ما هر قدر هم که باشند، 
به رویارویی با ش��ما ادامه خواهیم داد، زیرا ش��ما 
تجاوزگری علیه م��ا را انتخاب کردی��د، ملت ما را 
محاصره و کاری کردید که چاره ای جز ورود به این 
جنگ نداشته باش��یم. کدام طرف عربستانی    ها را 
واداشت تا کشور ما را بمباران کنند و امریکایی    ها را 
واداشت تا برای جنگ با ما بیایند؟ این اسرائیل بود 
که این طرح را در دست داشت. به سبب بی شرمی 
شما بود که برای کشتن برادران و فرزندان ما آمدید. 
اگر ش��جاعت ملت یمن نبود که به رغم محاصره و 
کشتار ملت یمن، در هر جایی به مقاومت برخاست؛ 

اگر ملت یمن نبود، اکنون شرایط این گونه نبود. 
وی در ادامه گفت: »قدس را به فروش رس��اندید، 
به اذن خداوند حمالت موش��کی با نام این ش��هر 
ادامه خواهد یافت تا از این جنگ وحشیانه دست 
بردارید و به این نتیجه برس��ید که فروش قدس و 

مسجداالقصی به نفع شما نیست.«

ریاض ۱8 نقطه را بمباران کرد

انتقام كور سعودی در برابر نقطه زنی موشک هاي یمنی


