ترامپ :فرار از افغانستان ،تحقیرآمیزترین بخش تاریخ آمریکاست

سهشنبه  ۲آذر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 335۷

رئیسجمهور پیشین ایاالت متحده در گفتوگو با شبکه نیوز ،فرار ارتش تروریست آمریکا از افغانستان را شرمآورترین و تحقیرآمیزترین بخش تاریخ این
کشور توصیف کرد .دونالد ترامپ در این باره گفت«:قرار نبود کسی کشته شود .قرار نبود  ۸۵میلیارد دالر در افغانستان جا بگذاریم» .او همچنین فاش
کرد در انفجاری که هنگام خروج آمریکاییها در دروازه فرودگاه کابل به وقوع پیوست ،عالوه بر  ۱۳نظامی آمریکایی ،تعدادی نیز قطع عضو شدهاند.

بینالملل

دور دنیا

عضو کمیسیون انتخابات عراق مطرح کرد

تأثیر قابل توجه شکایات بر نتایج انتخابات پارلمان
برآوردها نشان میدهد  ۱۸درصد آرای اخذ شده معادل یک و نیم میلیون برگه رأی احتماال باطل خواهد شد

صالح» ،نماینده فهرست «العقد الوطنی» به ریاست فالح الفیاض
پیش��ی گرفته و به مجلس راه یافته اس��ت یا در اربیل «کمال
آغا» از اتحادیه میهنی کردس��تان به جای «لیلی اکرم سعید»
از حزب دموکرات به مجلس راه یافته اس��ت .در اس��تان نینوا،
ی��ک نامزد اتحادیه میهنی به جای نامزد حزب دموکرات وارد
مجلس شده است.
■■هادی العامری :آرای  ۱۸درصد حوزههای رأیگیری باطل شد

کمیساریای انتخابات عراق دیروز دوشنبه خبر داد  6مورد از
شکایتها نسبت به نتایج انتخابات پذیرفته شد که در پی آن،
آرای مربوط به حوزههای انتخاباتی مورد اعتراض ،ابطال ش��د.
این کمیساریا دیروز در بیانیهای خبر داد پس از بازبینی در همه
شکایاتی که به سازمان قضایی انتخابات ارسال شده است ،شورای
کمیساریای انتخابات ،در جریان آخرین تحوالت انتخابات قرار
گرفت .شبکه خبری السومریه ضمن نقل این بیانیه گزارش داد،
هزار و  ۴۳۶ش��کایت به نتیجه انتخابات ثبت شده است که به
هزار و  ۴۱۵مورد پاس��خ داده ش��ده است .بر اساس این بیانیه،
 ۲۱قرار مربوط به ش��ورای کمیساریای انتخابات نقض شد که
 ۱۵مورد آن به خاطر عوامل اجرایی بود که در پی آن ،کمیساریا
ملزم شد آرای حوزههای انتخاباتی را که درباره آنها اعتراض وجود
دارد ،به صورت دستی شمارش کند .در این بیانیه آمده است6 :
شکایت نیز به خاطر عوامل حقوقی و فنی پذیرفته شده که بر
اثر آن ،نتایج برخی از حوزههای رأیگیری ابطال شد .در همین
ارتباط« ،عماد جمیل محسن» عضو کمیسیون انتخابات عراق

شامگاه یکشنبه گفت شکایتهای دریافت شده تاثیر زیادی بر
نتیجه انتخابات داشته و تصمیم هیات قضایی برای ابطال آرای
برخی حوزهها ،نتیجه را در برخی مناطق تغییر داده است .وی
گفت نتایج نهایی انتخابات  ۲روز پس از تصمیم سیستم قضایی
این کشور درباره آخرین شکایت دریافت شده ،اعالم خواهد شد.
■■امکان ابطال بیش از یک و نیم میلیون رأی در انتخابات عراق

به نظر میرس��د به علت آنچه «خطای» زمان بسته شدن
صندوقهای رأی دانس��ته میشود بیش از یک و نیم میلیون
رأی در عراق ابطال ش��ود که معنای آن تغییر جدی در نتایج
انتخابات است.
تاکنون دس��تکم  8نامزد بازن��ده انتخابات با ابطال برخی
صندوقها به علت زمان بسته شدن صندوق ،در استانهای بابل،
بغداد و اقلیم کردستان ،به مجلس راه یافتهاند و به نظر میآید
این روند ادامه پیدا کند.نتایج انتخابات اخیر عراق به طور خاص با
نظر مخالف گروه «چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه»
مواجه شده که طی هفتههای گذشته سقف مطالبات خود را تا

ابطال کامل انتخابات باال برده بود.
«حسین عرب» ،نماینده سابق و نامزد مستقل انتخابات،
تأکید میکند از میان حدود  58هزار صندوق رأی 18 ،درصد
یعنی  10هزار صندوق بعد از ساعت  18بسته شده است .با
در نظر گرفتن این نکته که کمیساریا پیشتر اعالم کرده بود
هر صندوق رأی حداکثر  450برگه ظرفیت دارد ،شمار برگه
رأیهای��ی که در معرض ابطال ق��رار دارد حداقل یک و نیم
میلیون برگه رأی است.
برای درک اهمیت این موضوع کافی است در نظر داشته باشیم
جریان صدر مجموعاً کمتر از  800هزار رأی به دست آورده که با
این تعداد رأی  73کرسی مجلس را به خود اختصاص داده است.
به گزارش میدل ایست نیوز ،در این میان ،جدا از نامزدهایی
که بازنده دانسته شده بودند اما بعدا ورودشان به مجلس اعالم
شد ،برخی منابع خبر دادهاند «خالد العبیدی» ،وزیر دفاع اسبق
عراق ،با کس��ب  4هزار رأی و در پی ابطال برخی صندوقها از
رقیب اصلی خود در دایره انتخاباتیاش ،یعنی «عباس حسین

سعودیلیکس به نقل از مخالفان رژیم سعودی:

مرکل :محدودیتهای کرونایی در آلمان کافی نیست

اروپای خشمگین از محدودیتهای کرونایی
در روزهای گذش��ته در پی خیزش همهگیری کرونا در اروپا
که دولتها را مجبور به وضع محدودیتهای سختگیرانه کرده،
پایتختها و ش��هرهای اروپایی با اعتراضاتی مواجه شده که در
بسیاری مواقع به خشونت کشیده میشود .کشورهای اروپایی
که با افزایش ابتال به ویروس کرونا مقابله میکنند ،یکشنبهشب
شاهد سومین روز اعتراضات علیه احیای مجدد محدودیتهای
کرونایی بودند که در بسیاری از پایتختهای اروپایی با خشونت
همراه شد .هلند نخستین کشور اروپای غربی بود که روز شنبه
در بحبوحه افزایش موارد ابتال به کرونا قرنطینه نس��بی اعمال
کرد .در پی آن ،به دلیل تظاهرات ضد محدودیتهای کرونایی
در بخشهای جنوبی این کشور و درگیر شدن پلیس با معترضان،
در برخی مناطق وضعیت اضطراری اعالم شد.
بر اس��اس گ��زارش رس��انههای محلی ۱۵ ،نفر در ش��هر
«روزندال» دستگیر ش��دند؛ جایی که معترضان یک مدرسه
ابتدایی را به آتش کش��یدند .در بروکسل پایتخت بلژیک نیز
ه��زاران نفر در اعتراض به تصمیمی مبنی بر ممنوعیت ورود
افراد واکسینه نشده به رستورانها و کافهها شرکت کردند .برخی
معترضان در نزدیکی منطقه مقرهای اتحادیه اروپایی و مراکز
دولتی در پایتخت بلژیک با پلیس ضد ش��ورش درگیر شدند
و با روشن کردن آتش و پرتاب اشیا به سمت پلیس به تقابل
پرداختند و در طرف دیگر ،پلیس هم علیه آنها از آبپاش و گاز
اشکآور استفاده کرد و تعدادی نیز دستگیر شدند .گزارشها
از بازداش��ت  ۴۲نفر حکایت دارد .همچنین رسانههای محلی
گزارش دادند  ۳افسر پلیس زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.
اتریش نیز با ورود مجدد به قرنطینه که چهارمین دوره از زمان
آغاز همهگیری است و اعمال واکسیناسیون اجباری در ماه فوریه
با اعتراضات مواجه است .اتریشیها در حال حاضر ملزم به کار

در خانه هستند و همه مغازههای غیرضروری بسته است .دهها
هزار نفر در پایتخت وین با به اهتزاز درآوردن پرچمهای ملی و
بنرهایی که روی آن نوشته شده بود «آزادی» ،تظاهرات کردند
و فریاد «مقاومت» سر دادند .در ایتالیا هم جمعیت  ۳۰۰۰نفری
که بنرهایی را حمل میکردند که رویشان نوشته شده بود «امثال
ما هرگز تس��لیم نمیشوند» در پایتخت برای اعتراض به ارائه
گواهی سالمتی مورد نیاز برای حضور در محل کار ،رستورانها،
وسایل نقلیه عمومی و ...حضور یافتند .همچنین صدها نفر مقابل
شهرداری در بلفاست پایتخت ایرلندشمالی ،حدود  2هزار نفر
در سوییس و هزاران نفر در زاگرب پایتخت کرواسی ،با حمل
پرچمهای ملی همراه با بنرهایی علیه واکسیناس��یون کرونا و
آنچه به عنوان «محدودی��ت آزادی مردم» توصیف میکنند،
تجمع کردند .در دانمارک نیز بیش از هزار نفر مقابل پارلمان
این کشور در کپنهاگ تجمع کردند .همچنین اعتراضات مشابهی
سوئد را فراگرفت.
■■مرکل :محدودیتهای کرونایی در آلمان کافی نیست

همزمان با تظاهرات مردمی در اروپا ،اوضاع کرونا در آلمان
وخیمتر شده است .صدراعظم آلمان در پی شیوع مجدد کرونا
در این کشور خواس��تار افزایش محدودیتهای کرونایی در
آلمان شد .خبرگزاری فرانسه در این باره نوشت آنگال مرکل،
صدراعظم آلمان در واکنش به تشدید شرایط بحرانی کرونا در
این کشور گفت محدودیتهای کرونایی در این کشور کافی
نیس��ت .پیش از وی نیز «ینس اشپان» وزیر بهداشت آلمان
تاکید کرد افراد بیشتری در این کشور باید واکسینه شوند .اشپان
در بخشی از صحبتهای خود گفت :طی چند ماه آینده اکثر
آلمانها واکسینه و در نهایت معالجه خواهند شد یا جان خود
را از دست خواهند داد.

انتشار خبر احتمال ابطال آرا در حالی مطرح شد که هادی
العامری ،رئیس ائتالف الفتح عراق نیز دیروز دوشنبه در خالل
دیدار با یک هیأت سیاسی ترکمن به سرپرستی «حسن توران»
در بغداد از ابطال آرای  ۱۸درصد حوزههای رأیگیری به دستور
کمیساریای عالی انتخابات عراق خبر داد .به نوشته وبگاه المعلومه،
در بیانیه دفتر هادی العامری آمده است :دو طرف در این دیدار با
مته م کردن کمیساریای عالی انتخابات به سوءمدیریت و اقدامات
غیرقانونی در روند انتخابات ،عالیترین نهاد انتخاباتی عراق را در
ایجاد شرایط کنونی سهیم دانستند .هادی العامری در این دیدار
گفت طبق تصمیم هیأت قضایی (زیرمجموعه کمیساریای عالی
انتخابات) آرای  ۶۰۰۰حوزه رأیگیری که رأس ساعت  6درهای
خود را نبسته بودند ،باطل اعالم شده است .همچنین آرای ۴۰۰۰
حوزه نیز به دلیل تکراری بودن اثر انگش��تها ابطال شده و در
مجموع آرای ۱۰هزار حوزه رأیگیری یعنی  ۱۸درصد مجموع
حوزهها (تعداد کل ۵۵هزار حوزه) فاقد اعتبار است .به گفته رئیس
ائتالف الفتح ،این اعداد و ارقام بسیار قابل توجه و تأثیرگذار است
و به نوبه خود میتواند اثر باالیی بر نتیجه انتخابات داشته باشد.
العامری روز یکشنبه نیز در دیدار حیدر العبادی و ایاد العالوی
با اشاره ضمنی به احتمال ابطال انتخابات گفته بود شکایت ارائه
شده از سوی ائتالف الفتح به دادگاه فدرال در پنجشنبه گذشته،
دارای ادله کافی برای ابطال و لغو نتایج انتخابات است.
با اعالم نتیجه انتخابات پارلمانی عراق ،ش��ماری از احزاب
و ائتالفهای سیاس��ی به نتیجه اعالمی اعت��راض کردند و از
دس��تکاری در نتایج این انتخابات س��خن گفتند .تعدادی از
شهرهای عراق نیز پس از اعالم نتایج اولیه شاهد تظاهراتهای
متعدد در اعتراض به نتیجه انتخابات بودند بهنحوی که معترضان
خواستار شمارش دستی همه آرا شدند چرا که معتقد بودند در
شمارش الکترونیکی آرا ،دستکاری شده است .تحصن بسیاری
از معترضان در ورودیهای منطقه سبز بغداد نیز در هفتههای
گذشته در مواقعی موجب درگیری میان آنها و مأموران امنیتی
شده است.

بننایف در زندان مرد!

تارنمای افشاگر سعودیلیکس به نقل از مخالفان رژیم عربستان
از مرگ ولیعهد سابق این کشور در حبس خبر داد .طبق گفته
این منابع ،محمد بننایف که به دس��تور محمد بنس��لمان،
جایگزین خود در پست والیتعهدی به زندان افتاده بود ،چند
روز است مرده است اما دیوان پادشاهی عربستان این موضوع
را کتمان کرده و جسد او همچنان در سردخانه باقی مانده و
دفن نشده است .مخالفان رژیم ریاض انکارهای بنسلمان را به
چالش کشیده و از او خواستهاند ویدئویی را با تصویر و صدا و
تاریخ از بننایف منتشر کند .محمد بننایف پنجم مارس۲۰۲۰
به همراه عمویش «احمد بن عبدالعزیز» به دستور بنسلمان
به اتهام خیانت دستگیر و روانه زندان شد .او فرزند نایف بن
عبدالعزیز ،ولیعهد اسبق عربستان در دوران پادشاهی فهد بود و
مورد اعتمادترین چهره اینتلیجنس سرویس انگلیس و سازمان
سیای آمریکا در آلسعود محسوب میشد.
بننایف س��ال  ۲۰۰۹بود که با حک��م ملک عبداهلل وارد
سلسلهمراتب عالی حکومتی عربستان شد و به عضویت شورای
عالی اقتصادی سعودی درآمد .وی سال  ۲۰۱۲به مقام وزارت
کش��ور منصوب شد .انتصاب او به دلیل تجربه حرفهای این
دورهدیده دستگاه جاسوسی بریتانیا و «افبیآی» آمریکا به
عنوان مجری سختگیر مبارزه با تروریسم و مخالفان رژیم بود.
وی از همان ابتدای به دست گرفتن سکان وزارت کشور
چهرهای منفور میان مردم و فعاالن حقوق بش��ر محسوب
میشد .او  ۲سال بعد ( )۲۰۱۴زیر پای بندر بنسلطان ،رئیس
اطالعات وقت سعودی را خالی کرد و با حفظ سمت سکان
استخبارات را هم در دست گرفت ،در حالی که همزمان سمت
معاون دوم نخستوزیر را در اختیار داشت .در سال آخر عمر
عبداهلل بیمار و در حال نزار ،چنین به نظر میرسید محمد

بننایف قدرتمندترین شخصیت آلسعود است .با آغاز سال
 2015به دنبال زلزله سیاسی ناشی از خبر مرگ عبداهلل و
به پادشاهی رسیدن برادر بیمار او سلمان که به منزله افتادن
عنان قدرت به دس��ت پسر ارشد فرصتطلب و قدرتطلب
او بود ،اگرچه در ابتدا بننایف به ظاهر ارتقا پیدا کرده و به
جای عموی کوچک خود مقرن موقتا به س��مت ولیعهدی
رسید اما بعدتر معلوم شد این بهانهای برای ورود بنسلمان
به سلسلهمراتب سلطنتی آلسعود به عنوان جایگزین بننایف
در سمت ساختگی نایب ولیعهد بوده است .به مدت  ۲سال
محمد بنس��لمان و محمد بننایف ظاه��را زوج حاکمیتی
«امب��یاس» و «امب��یان» را تش��کیل میدادند که به طور
مشترک سکان امور اجرایی کشور را در فقدان تصمیمگیری
ملک سلمان مبتال به زوال عقل در دست داشتند .در نهایت اما
تسلط «امبیاس» بر امور آشکار شد و سال « 2017امبیان»
بخت برگشته با قطع حمایتهای واشنگتن و لندن از او ،به
دلیلی مبهم به کاخ پادشاهی روضهالخریم احضار و با تهدید
به مرگ مجبور به اس��تعفا از والیتعهدی و س��ایر مناصب
سلطنتی شد و پسر جسور پادشاه جایگزینش شد .همچنین
با برکناری او از وزارت کشور سهم خاندان نایف در آن نهاد
به برادرزاده او عبدالعزیز بن سعود بننایف رسید .سپس در
جریان دستگیری گس��ترده شاهزادههای سعودی در هتل
ریتز کارلتون ریاض به دستور بنسلمان ،رقیب برکنار شده
او هم در آنجا مورد بازجویی قرار گرفت و در نهایت به مدت
نامعلومی به حبس خانگی رفت .از  ۲سال پیش اگرچه خبر
آزادی او از حبس خانگی منتش��ر شد اما در عمل هیچگاه
چنین اتفاقی رخ نداد و حاال مشخص شده است بننایف تا
زمان مرگش در زندان بوده است.

اسرائیلیها فرزندان شهید ابوشخیدم را به اسارت گرفتند

هراس صهیونیستها از بچهشیرها
یک روز پس از عملیات استش��هادی
فلسطین
منحصر به فرد یکی از فرماندهان حماس
علیه صهیونیستها در قدس ،فرزندان این مجاهد شهید در
اقدامی غیرانسانی و ضد حقوق بشر توسط نظامیان اسرائیلی
دستگیر ش��دند .شهید دکتر فادی ابوشخیدم که از رهبران
جنبش مقاومت اس�لامی فلسطین در منطقه بیتالمقدس
بود و تحت تعقیب رژیم صهیونیستی قرار داشت ،روز یکشنبه
در «باب السلسله» یکی از ورودیهای اصلی مسجداالقصی
عملیاتی ویژه را اجرا کرد که شوکی بزرگ به صهیونیستها
وارد آورد .این مجاهد موسوم به ابوشهید ،با لباس مبدل یک
خاخام تندروی یهودی به میان گروهی از شخصیتهای مهم
امنیتی و مذهبی صهیونیست رفت که برای حمله به بخش
قدیمی بیتالمقدس جمع شده بودند و آنها را با اسلحه هدف
قرار داد و با هالک کردن یک اسرائیلی و مجروح کردن  4تن
دیگر ،خود به شهادت رسید .گفته میشود هدف اصلی این
عملیات استشهادی که به هالکت رسیده ،یک شخصیت مهم
 30ساله اسرائیلی بوده که تلآویو از افشای نام او خودداری
میکند .از میان  4مجروح این عملیات حال یک خاخام تندرو
وخیم است اما ۲مامور پلیس از بیمارستان مرخص شدهاند .این

عملیات که حماس طی بیانیهای مسؤولیت آن را برعهده گرفت،
باعث شد شوک بزرگی به برنامههای اشغالگرانه صهیونیستها
در قدس شریف وارد شود و فصل جدیدی از عملیات مقاومت
علیه اشغال و جنایت اسرائیل را گشود.
دیروز اما نظامیان اسرائیل در حرکتی انتقامی با حمله به
محل زندگی خانواده شهید ابوشخیدم در اردوگاه «شعفاط»
قدس ،با زیر پا گذاشتن همه اصول انسانی ،بستگان درجه یک او
از جمله دختر نوجوان و پسر خردسالش را دستگیر کردند .با این
حال انتشار تصاویر این اقدام ضد بشری اسرائیلیها در شبکههای

اجتماعی تاثیری معکوس بر افکار عمومی گذاشته است ،چرا
که حال بس��یاری دریافتهاند برعکس آنچه دستگاه تبلیغاتی
صهیونیستها میگوید ،شهید ابوشخیدم نه یک ستیزهجوی
از دنیا بریده و دچار مشکالت روانی ،بلکه یک مجاهد هنرمند
و صاحب خانواده و پدر  ۲فرزند رشید بوده که از روی عقیده
و ایمان خود دست به عملیات علیه اشغالگران و ستمگرانزده
است .شبکه عبری کان به نقل از یکی از مقامات پلیس رژیم
صهیونیس��تی گزارش داد این عملیات در کنار موج جدیدی
از عملیات فلسطینیان ،باعث وحشت اسرائیلیها در منطقه

قدس شده و به همین مناسبت نیروهای نگهبان مرزی پلیس
رژیم به حالت آمادهباش درآمدهاند .یک مقام این نیرو گفت:
«پیشبینی میکنیم ممکن است وضعیت بدتر و به موجی از
حمالت انفرادی منجر شود ،به همین دلیل سرویسهای امنیتی
اسرائیل تصمیم گرفتند نیروهای حاضر در این منطقه را تقویت
کنند» .شخصیتهای فلسطینی و لبنانی ،عملیات استشهادی
شهید ابوشخیدم در حس��استرین روزهای بیتالمقدس را
تمجید کردند .عالوه بر بیانیه حماس که ابوشهید را یکی از
رهبران برجسته مقاومت در قدس معرفی کرد« ،محمود الزهار»
عضو هیاترئیسه این جنبش ضمن تبریک عملیات اخیر اعالم
کرد« :عملیاتی که شهید دکتر فادی محمود ابوشخیدم بامداد
یکشنبه در شهر اشغالی قدس انجام داد ،در چارچوب طبیعی
خود برای دفاع از مقدسات و سرزمین فلسطین است .پیام به
طور واضح و شفاف به دشمن رسید» .در بیانیه حزباهلل لبنان
که در تارنمای شبکه تلویزیونی المنار منتشر شد نیز اجرای
چنین عملیاتی به مجاهدان جنبش حماس و دیگر گروههای
مقاومت در کنار ملت سلحشور فلسطین تبریک گفته شده و
نش��انه عزم راسخ ملت فلسطین برای ادامه جهاد و مقاومت
تا آزادسازی این سرزمین و مقدسات آن دانسته شده است.

تظاهرات ضدآمریکایی گسترده
در صعده

مردم استان صعده در شمال یمن با برگزاری تظاهرات
ضد آمریکایی اعالم کردند واشنگتن به حمایت از ائتالف
متجاوز ادامه میدهد و برای فریب افکار عمومی ادعای
صل��ح در یمن دارد .صبح دیروز تظاهرات گس��تردهای
در صعده (ش��مال یمن) تحت عنوان «آمریکا در پشت
پرده تشدید تنشهای نظامی و اقتصادی و ادامه تجاوز
و محاصره یمن است» برگزار شد .طبق گزارش شبکه
المس��یره ،در این تظاهرات بیانیهای صادر و اعالم شد
مواضع اخیر آمریکا منعکسکننده تش��دید تنشهای
میدانی و جنایات علیه ملت یمن از جمله اعدام  ۱۰اسیر
در ساحل غربی است .مقامات آمریکایی به موازات تشدید
تن��ش علیه یمن ،با هدف فریب افکار عمومی جهان از
تمایل خود برای صلح در یمن حرف میزنند .در ادامه
بیانیه مذکور اعالم ش��ده واشنگتن همچنان به فراهم
کردن پوشش سیاسی و حمایت تسلیحاتی از کشورهای
ائت�لاف متجاوز ادامه میدهد تا به جنگ ظالمانه خود
علیه ملت یمن ادامه دهند .تظاهراتکنندگان در بیانیه
خود افزودند جنگ علیه یمن از واشنگتن اعالم شده و
این بزرگترین استدالل قانعکننده است مبنی بر آنکه
آمریکا تصمیم به جنگ علیه یمن و ادامه آن گرفته و
بقیه ،ابزارهای اجرایی آن هستند .در بیانیه مذکور تأکید
شده ب ه رغم تغییرات دولتهای آمریکا ،واقعیت حاکی از
آن است که همه آنها برای بهرهبرداری از حمله به یمن
به حساب خون یمنیها تالش میکنند.
شها پاسخ
یمنیها ضمن اعالم آنکه به تش��دید تن 
متقابل خواهند داد ،اعالم کردند ادامه جنگ و محاصره
تنها خسارت بیشتر برای متجاوزان به همراه خواهد داشت.
تکیه کش��ورهای ائتالف متجاوز بر حمایت آمریکا یک
شرط از پیش باخته است و آنچه طی سالهای گذشته
محقق نشده ،در حمالت جدید هم محقق نخواهد شد.
در این بیانیه تأکید شده تسلیم شدن کشورهای ائتالف
متجاوز در برابر دولت آمریکا برای آنها هزینه زیاد و عواقب
خطرناکی خواهد داشت .ملت یمن از حق مشروع خود
در دفاع از خود دست برنخواهد داشت و به نبرد خود تا
نابودی متجاوزان ادامه خواهد داد .تظاهراتکنندگان در
بیانیهمذکورعملیاتهایموفقارتشوکمیتههایمردمی
یمن را تبریک گفتند و خواستار ادامه آن شدند.

کیسینجر :چین تهدید نظامی فوری
علیه تایوان نیست

وزیر اسبق خارجه آمریکا گفت اگرچه چین همچنان
به تایوان چش��م «طمع» دارد اما او پیشبینی نمیکند
چین حملهای را علیه این جزیره خودگردان به راه بیندازد.
«هنری کیسینجر» یکشنبه در برنامه «جیپیاس فرید
زکریا» در شبکه خبری سیانان گفت :من انتظار ندارم
یک حمله همهجانبه به تایوان در یک بازه زمانی  ۱۰ساله
که میبینم ،رخ دهد .دیپلمات کارکشته آمریکایی درباره
نشس��ت مجازی اخیر رهبران چین و آمریکا هم تاکید
کرد وضعیت مرتبط با تایوان جزو مواردی اس��ت که از
اوایل دهه  ۷۰میالدی که او به همراه ریچارد نیکس��ون،
رئیسجمهوری وقت آمریکا یک راه ارتباطی با چین برقرار
کردند ،تغییر چندانی نکرده است .کیسینجر به فرید زکریا
گفت :معتقدم پیوستن نهایی تایوان و چین و ایجاد نهایی
چین واحد ،هدف سیاس��ت چین است؛ همانطور که از
زمان ایجاد رژیم فعلی بوده است و احتماال در هر دولت
چینی وجود خواهد داشت ،چرا که تایوان بخشی تاریخی
از چین قلمداد میشود که به دست ژاپن به زور جدا شده
است .این دقیقا همان موقعیتی بود که من و نیکسون در
نخستین تماس با چین با آن مواجه شدیم.

استراتفور :عربستان در عادیسازی
با اسرائیل راه امارات را دنبال میکند

اندیشکده اس��تراتفور در گزارشی نوش��ت :از زمان
عادیس��ازی روابط امارات ،بحرین ،س��ودان و مغرب با
رژیم اسرائیل ،بسیاری از ناظران توسعه روابط محرمانه
بین عربس��تان سعودی و اس��رائیل را دنبال کردهاند تا
پیشبین��ی کنند این روابط چه زمانی رس��می خواهد
ش��د .به گزارش روزنامه اسرائیلی «یدیعوت آحارانوت»
 4نوامب��ر هیاتی از رهبران یهودی آمریکایی با مقامات
عالیرتبه س��لطنتی و وزیران س��عودی دی��دار کردند.
اگرچ��ه ای��ن دیدارها همانطور که گزارش ش��ده بود
بخوبی انجام ش��د اما عادیس��ازی روابط نیاز به تایید
نهایی «ملک س��لمان» پادشاه  85ساله عربستان دارد.
«فی��ل روزن» بازرگان یه��ودی -آمریکایی و از اعضای
هیأت مذکور در این باره گفت« :سعودیها مردم خود
را برای عادیسازی روابط با اسرائیل آماده میکنند .آنها
در اس��رائیل یک قدرت ب��زرگ میبینند و تحت تأثیر
ق��درت دفاعی آنها در منطقه قرار گرفتهاند» .س��رعت
آهسته این روند تعجبآور نیست ،سالها طول کشید
تا امارات بتدریج به سوی عادیسازی روابط با اسرائیل
پیش رفت .عربس��تان سعودی نسبت به عدم اطمینان
درباره واکنش مردم و خانواده س��لطنتی احتیاط پیشه
کرده است .ریاض و تلآویو در برخی زمینهها متحد عمل
کردهاند .عربستان سعودی در حال حاضر به فناوریهای
کشاورزی ،پزشکی ،سایبری و دفاعی اسرائیل از جمله
س��امانه پدافند موشکی «گنبد آهنین» چشم دوخته،
اگرچه این کش��ور از زمان موجودیت اس��رائیل یکی از
حامیان اصلی تشکیل کش��ور فلسطین بوده است .به
احتمال زیاد جوانان سعودی نسبت به افراد مسن خود
کمتر به موضوع فلسطین عالقهمند هستند اما اطالعات
محدود موجود درباره احساسات سعودیها نشان میدهد
اکثر آنها با ایده عادیسازی بدون راهحلی برای مناقشه
اسرائیل و فلسطین مخالفند .دیدگاههای خاندان سلطنتی
عربستان درباره این موضوع نیز متفاوت است« .محمد
بنسلمان» ولیعهد سعودی که گفته میشود سال 2019
با «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر سابق اسرائیل مالقات
کرده است ،تالشهای عادیسازی روابط با رژیم اسرائیل
را رهبری میکند اما بر اس��اس گزارش منابع مختلف،
ملک س��لمان قبل از اینکه عربستان رسما اسرائیل را
به رسمیت بشناس��د ،همچنان به ایده تشکیل کشور
فلسطین اصرار میورزد.

