
تغییر اولویت روسیه از نظامی 
به  اقتصادی

ش��یوع کرونا سبب ش��د تا پس از هفت سال برای 
نخس��تین ب��ار، بودجه ای که مس��کو ب��ه اقتصاد 

اختصاص می دهد بیش از بودجه نظامی باشد.
روس��یه قرار اس��ت هزینه های نظامی را در س��ال 
آینده به نفع تقویت اقتصاد این کشور کاهش دهد 
و این نخس��تین بار در 7 سال گذشته است که این 
بخ��ش جای خود را در برنامه ه��ای بودجه دولتی 
تغیی��ر می دهند. مس��کو برنام��ه هزینه های خود 
را به علت ش��یوع کرونا تغییر داده اس��ت و دولت 
این کش��ور یک الیحه بودجه ف��درال جدید برای 
سه س��ال آینده در اوایل این هفته تصویب کرد.بر 
اساس پیش نویس این طرح، هزینه های نظامی در 
س��ال 2021 برابر با 3.11 تریلیون روبل )41.08 
میلیون دالر( تعیین ش��ده که 14.5 درصد تمامی 
هزینه های دولت روس��یه اس��ت. این رقم بیش از 
یک درصد کمتر از بودجه ای است که برای اقتصاد 
ملی اختصاص داده ش��ده اس��ت. انتظ��ار می رود 
3.37 تریلی��ون روبل )44.51 میلیارد دالر( بودجه 

برای اقتصاد در نظر گرفته شود.
 این بدان معناس��ت که در سال 2021، هزینه های 
اقتصاد ملی روسیه برای نخستین بار از سال 2014 از 
هزینه های نظامی بیشتر خواهد بود. همچنین هزینه 
های نظامی روسیه 2.7 درصد تولید ناخالص داخلی 
این کش��ور را ب��ه خود اختص��اص داده که کمترین 
میزان در یک دهه گذش��ته به شمار می رود.هزینه 
های نظامی 2021، در مقایسه با طرح های پیش از 
بحران کرونا، 120 میلیارد روبل کاهش داشته است. 
پیش بینی ه��ای اولیه از کوچک ش��دن بیش از 7 
درصدی اقتصاد روسیه در سال جاری به علت شیوع 
کرون��ا خبر می داد اما پیش بینی های جدید انتظار 
رک��ود 4 تا 5 درصدی را دارد. دولت روس��یه انتظار 
دارد از آغاز س��ال آینده رش��د تولید ناخالص داخلی 

این کشور بیش از سه درصد رشد کند.
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قاسم  غفوری

این روزها هفتاد و پنجمین س��الگرد تاسیس سازمان ملل 
متحد اس��ت. سازمانی که در س��ال 1945 با ادعای مقابله 
با ناامنی و تالش برای صلح و برای و عدالت تاس��یس شد. 

س��الگرد این سازمان امس��ال در حالی با مش��ارکت اعضا 
برگزار می شود که به دلیل شرایط کرونایی دیگر خبری از 
نشست های برنامه ریزی شده در مقر سازمان در نیویورک 
نیس��ت و مقامات کش��ورها به ص��ورت مج��ازی و ویدئو 
کنفرانس در این نشس��ت سخنرانی خواهند داشت. هفتاد 
و پنجمین سالگرد سازمان ملل متحد در حالی فرا رسیده 
اس��ت که یک سوال همچنان باقی اس��ت و آن اینکه این 
سازمان تا چه میزان توانسته به اهداف اساسنامه اش دست 
یابد؟ بر اساس منشور ملل متحد مقابله با یک جانبه گرایی 
و ت��الش برای امنیت و صلح و عدالت جهانی محور وظایف 
این س��ازمان را تشکیل می دهد. نگاهی بر کارنامه سازمان 
ملل حداقل در یک س��ال اخیر نشان می دهد که ابهامات 
بس��یاری در تحقق ای��ن مهم وج��ود دارد. تحوالت یمن، 
فلسطین ،س��وریه ، لیبی و بسیاری از کشورهای آفریقایی 

نشان می دهد که این سازمان در حمایت از بشریت اقدامی 
صورت نداده است که میلیون ها آواره و قحطی و گرسنگی 
ک��ه میلیون ها نف��ر با آن مواجه هس��تند س��ندی بر این 
ناکارآمدی اس��ت. این سازمان همچنان در برابر اشغالگری 
صهیونیست ها در فلس��طین و جنایات سعودی در یمن و 
حمایت های غرب از تروریس��م در سوریه که قربانی شدن 
میلیون ها نفر را رقم زده است کارکردی نداشته و حتی به 
حامی متجاوزان مبدل ش��ده اس��ت چنانکه نام سعودی را 
لیست سیاه ناقضان حقوق کودک خارج ساختند. در حوزه 
صلح و عدالت نیز وضعیت بحرانی حقوق بش��ر و رفتارهای 
گزینش��ی در این زمینه را به خوبی می توان مشاهده کرد 
چنانکه در میانمار نسل کشی مسلمانان در جریان است و 
در قبال آن س��کوت می شود اما در برخی نقاط جهان این 
س��ازمان با ادعای حقوق بش��ر به صدور بیانیه و قطعنامه 

ب��ه بهانه اعدام یک نفر می پ��ردازد. در حوزه مقابله با یک 
جانبه گرایی نیز این س��ازمان اقدام��ی در برابر یک جانبه 
گرایی های بحران س��از آمریکا صورت نداده است چنانکه 
اکنون آمریکا به اقداماتی همچون تروریسم دولتی در ترور 
مقامات رسمی کشورها نظیر سردار سپهبد قاسم سلیمانی 
می پردازد و در اقدامی مغایر با قوانین جهانی اعمال تحریم 
در قالب مکانیس��م ماش��ه علیه ایران را مطرح می س��ازد. 
رفتارهای س��ازمان ملل در قبال یک جابنه گرایی آمریکا و 
نیز روند بحرانی که در جهان حاکم است نشان می دهد که 
این سازمان همچنان گرفتار سیاسی کاری  است که نتیجه 
آن رفتارهای گزینشی این س��ازمان شده است. مسئله ای 
که بی اعتمادی جهانی به سازمان ملل را به همراه داشته و 
بسیاری بر این عقیده اند که با این وضعیت سازمان ملل در 

مسیر جامعه ملل یعنی نابودی در حرکت است.

یادداشت

گزارش

دولتم��ردان اروپا بر اس��اس نظام س��رمایه داری، در حالی 
اقتصاد را اولویت برنامه های خود دارند، س��ازمان بهداشت 
جهانی بدتر ش��دن وضعیت همه گیری در اروپا را با کاهش 

تدابیر دولت ها جهت قرنطینه مربوط دانست.
دفتر س��ازمان بهداش��ت جهانی در بلگراد گف��ت: عارضه 
وضعی��ت اپیدمیولوژیک در کش��ورهای منطق��ه بالکان و 
در سراس��ر اروپا با عدم رعایت اقدام��ات حفاظتی در برابر 
COVID-19 مرب��وط اس��ت و نی��از به افزای��ش کنترل 
توس��ط مقامات دارد.مقامات آلبانی، بوس��نی و هرزگوین، 
اسلوونی، مقدونیه شمالی، کرواسی، مونته نگرو و جمهوری 
خودخوان��ده کوزوو به افزایش تعداد بیماران و مرگ و میر 
ناش��ی از ویروس کرونا اش��اره کرده اند ک��ه پس از کاهش 
میزان ابتال در ژوئیه و آگوس��ت، کاهش مقررات قرنطینه و 

گشودن نسبی مرزها رخ داده است.
نمایندگی سازمان بهداشت جهانی اعالم  کرد: ما نه تنها در 
منطقه، بلکه در سراسر اروپا با یک وضعیت اپیدمیولوژیک 
جدی روبرو هس��تیم، مهم این اس��ت که همه کش��ورها با 
اقدامات بهداش��تی کافی، هماهنگ و قاطع به این وضعیت 
پاس��خ دهند. این به معنای بررسی موارد مشکوک، ارتباط 
بین آنها، قرنطینه برای تماس ها، حفظ فاصله اجتماعی، اگر 

نتوانیم ماسک بزنیم، رعایت بهداشت تنفسی و دست ها.
به گفته س��ازمان بهداش��ت جهانی دالیل وخامت )اوضاع 
اپیدمیولوژیک(، عدم رعایت اقدامات شهروندان به ویژه در 
تعطیالت، اس��تادیوم ها، کلوپ های شبانه، اماکن مذهبی و 
جش��نواره ها و دیگر اجتماعات گسترده است. جلوگیری از 
عفونت و کنترل آن به چالشی جدی برای برخی از کشورها 
تبدیل شده است.نمایندگان سازمان بهداشت جهانی اظهار 
داشتند که گشایش مدارس نیز یک چالش است، اما گامی 

ضروری برای آموزش، اجتماعی ش��دن ک��ودکان و از بین 
بردن نابرابری و خواس��تار تقویت اقدامات برای به حداقل 
رساندن خطر ابتالی دانش آموزان شدند. الزم به ذکر است 
با گذشت شش ماه از موج نخست بیماری همه گیر کرونا، 
وضعیت مراکز درمانی در فرانس��ه همچنان بحرانی اس��ت. 
فرانسه با ثبت 13 هزار و 500 مورد جدید مبتال به ویروس 
کووید-19 در 24 ساعت گذشته رکورد قبلی را شکست و 

اوضاع بیمارستان ها در این کشور وخیم تر شد.
ای��ن موضوع برخی مناطق را مجبور کرد تا بار دیگر "طرح 
س��فید" را فعال کنند. بر اس��اس "طرح سفید" این امکان 
ب��رای این مناطق فراهم می ش��ود تا ب��ه منظور جلوگیری 

از پرشدن ظرفیت بیمارس��تان، وضع کنونی بیمارستان ها 
را بهبود بخشند.

با گذشت شش ماه از موج نخست بیماری همه گیر کرونا، 
وضعی��ت مراکز درمانی همچنان بحراني اس��ت. در "مون-
پولیه"، "ایل-دو-فرانس" و "لواَر" ش��مار افرادی که به نوع 
وخیم این ویروس مبتال ش��ده اند، در حال افزایش اس��ت. 
شاخص ها به سرعت رو به قرمز شدن پیش می رود و مراکز 
درمانی در حال اجرای "طرح س��فید" هس��تند. بر اساس 
گزارش آژانس س��المت منطقه ای، از ه��م اکنون تا دو یا 
سه هفته آینده بیمارس��تان های فرانسه وضعیت به شدت 
وخیمی را تجرب��ه خواهند کرد. بنابراین، الزم اس��ت فوراً 

دست به کار شد.
در همی��ن حال در حالی جانس��ون نخس��ت وزیر انگلیس 
همواره اقتصاد را بر سالمتی مردم برتری داده به دنبال اوج 
گی��ری مجدد ویروس کرونا در انگلیس، دولت این کش��ور 
قوانین جدید وضع ک��رده و برای ناقضان محدودیت ها نیز 
جریمه در نظر گرفته اس��ت هر چند که در حوزه سالمت 
اقدامی صورت نداده و این جریمه ها بیشتر در قالب کسب 
منافع مالی توس��ط دولت انگلیس اس��ت.بویس جانس��ون 
نخس��ت وزیر انگلیس اعالم کرد افرادی که در این کش��ور 
قوانی��ن جدید مربوط به قرنطین��ه را رعایت نکنند جریمه 

خواهند شد.
بر اس��اس طرح جدید دولت انگلیس، افرادی که به علت ابتال 
ب��ه کرونا یا در معرض تماس قرار گرفتن با بیماران کرونایی، 
از رعای��ت قرنطینه خانگی خودداری کنند تا س��قف 10هزار 
پون��د)12914 دالر( جریمه خواهند ش��د.این قوانین از 28 
س��پتامبر)7 مهر( اجرایی خواهد ش��د و از ه��زار تا 10هزار 
پوند نیز جریمه نقض آن در نظر گرفته شده است. همچنین 
کارفرمایانی که کارمندان خود را به دلیل رعایت مقررات مربوط 
به قرنطین��ه مجازات کنند نیز جریمه خواهند ش��د.بوریس 
جانس��ون در بیانیه ای اعالم کرده اس��ت افرادی که قوانین را 

نادیده بگیرند با جریمه های سنگینی مواجه خواهند شد.
ش��مار مبتالی��ان روزانه به وی��روس کرون��ا در بریتانیا به 
ش��ش هزار نفر رسیده اس��ت؛ این در حالی است که تعداد 
بیماران��ی ک��ه بر اثر ب��روز عالئ��م بیماری کووی��د19 در 
بیمارس��تان های این کش��ور بس��تری می ش��وند نیز رو به 
افزایش اس��ت. بوریس جانسون روز جمعه نیز گفته بود که 
موج دوم ش��یوع بیماری همه گیر کووید19 در این کش��ور 

»اجتناب ناپذیر« است.

سازمانی بدون ملل 
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تقالی انتخاباتی ترامپ در دیوان عالی آمریکا
در ادامه بازی انتخاباتی »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد 
نامزد جانشینی »راث بیدر گینسبرگ«، قاضی دیوان عالی آمریکا را که 
بر اثر ابتال به س��رطان بعد از 27 س��ال حضور در این سمت درگذشت، 
هفته آینده انتخاب خواهد کرد. او گفت که یک زن را برای این س��مت 

در نظر خواهد گرفت.
او در تجمعی در فایتول کارولینای ش��مالی گفت: »من هفته آینده نامزدی 
را )برای این س��مت( معرف��ی می کنم«. ترامپ در خص��وص اختیارش برای پر 
کردن این کرس��ی به ماده 2 قانون اساس��ی اس��تناد کرد و گفت بنابر این ماده 
رئیس جمه��ور بای��د قاضی دیوان عالی را معرفی کن��د. وی افزود: فکر نمی کنم 
)قانون( واضح تر از این بتواند باشد. می تواند؟وی پیش از آن گفته بود حدود 45 

نفر در فهرست نامزدی این کرسی قرار دارند، اما فهرست او کوتاه است.

افشای نام عامل به شهادت رساندن عماد مغنیه
س��ایت ش��بکه المیادین گزارش داد که یک س��ایت صهیونیستی با نام 
افش��ای اسرار امنیتی رژیم صهیونیس��تی نام عامل به شهادت رساندن 
عماد مغنیه یکی از فرماندهان نظامی حزب اهلل لبنان در س��ال 2008 
را اعالم کرده اس��ت. فرد مذکور یکی از مسئوالن بلند پایه در سرویس 
جاسوسی رژیم صهیونیس��تی موسوم به موساد است که ریاست شرکت 
»س��ایبر« را نیز دارد. نام کس��ی که مسئول س��اخت بمب برای هدف قرار 
دادن عماد مغنیه بود »نعوم ای رز« است. وی در آن زمان در سرویس جاسوسی 
موس��اد س��مت داش��ت.ای رز یکی از مس��ئوالن اجرایی بلند پایه در س��رویس 
جاسوس��ی رژیم صهیونیستی به شمار می آمد به طوری که دستکم 30 سال در 
س��رویس جاسوسی این رژیم فعالیت داشته اس��ت. او فرماندهی بخش عملیات 

تکنولوژی با هدف افزایش قدرت سایبری را نیز داشته است.

اردوغان به  دنبال حل مشکالت از طریق گفت وگو
رئیس جمهور ترکیه اعالم کرد: ما به هر دعوت صمیمانه ای پاس��خ داده 
و قصدمان این اس��ت فضایی برای دیپلماسی باز کرده و مشکالت را از 

طریق گفت وگو حل کنیم. 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با انتش��ار مطلبی در حساب 
توئیتر خود نوش��ت: ما به هر دعوت صمیمانه ای پاس��خ داده و قصدمان 
این اس��ت فضایی برای دیپلماسی باز کرده و مشکالت را از طریق گفت وگو 
ب��ه نفع هم��ه حل کنیم. وی با بی��ان اینکه به دفاع و حفاظ��ت از هر قطره آب 
و ه��ر وجب خاک کش��ورمان تا آخر ادامه خواهیم داد، اف��زود: جمهوری ترکیه 
کشوری با دو هزار س��ال قدمت تاریخی است. به هیچ وجه تحت تاثیر تحریکات 
و توطئه ه��ا قرار نخواهیم گرفت و با عزت و غرور همیش��گی قاطعانه به راه خود 

ادامه خواهیم داد.

 عراق: نیروهای امنیتی عراق موفق به دستگیری 
یکی از فرماندهان خطرناک داعش در ش��هر بغداد 
ش��دند که برای اجرای یک عملیات تروریستی در 
شهر کربال، در حال برنامه ریزی بود. در بیانیه صادره 
آمده اس��ت که است که س��ازمان امنیت ملی عراق 
عملیات منحصر بفردی را در یکی از محله های بغداد 
انجام داد. این عملیات پس از آن صورت گرفت که 
مناب��ع اطالعاتی از حضور یکی از فرماندهان داعش 
در یک��ی از محله های بغداد خب��ر دادند و نیروهای 
امنیتی عراقی نیز با کمین گرفتن در ساختمان های 

اطراف مخفیگاه وی، او را دستگیر کردند.

 کلمبی�ا: وزی��ر خارجه آمری��کا و رئیس جمهور 
کلمبی��ا ضمن موضع گی��ری علیه دولت مش��روع 
و منتخ��ب ونزوئال، خواس��تار فش��ار کش��ورهای 
آمریکای��ی جنوب��ی ب��ه رئیس جمهور این کش��ور 
ب��رای اس��تعفا ش��دند.»مایک پامپئ��و« وزیر امور 
خارجه ایاالت متحده در ادامه سیاس��ت فش��ار به 
دولت های غیرهمسو با واشنگتن، از حمایت کلمبیا 

از کودتاچیان در ونزوئال تمجید کرد.

 افغانس�تان: مقام��ات محل��ی در والیت قندوز 
می گوین��د که در پ��ی دو حمله هوای��ی نیروهای 
دفاعی در شهرستان خان آباد این والیت 20 تن از 
جمله غیرنظامیان کشته و 15 تن دیگر زخمی شده 
ان��د. »عصمت اهلل مرادی«، س��خنگوی والی قندوز 
در گفت وگو با خامه پرس گفت که حوالی س��اعت 
10:00 پیش از ظهر روز )ش��نبه، 29 ش��هریور( به 
یک مخفیگاه طالبان در روس��تای »سید رمضان« 
در نیک پ��ای دره در حوال��ی شهرس��تان خان آباد 
ای��ن والیت حمله هوایی از س��وی نیروهای دفاعی 

افغانستان صورت گرفت.

 س�ودان: س��ودان از تعیین »نور الدین ساتی« به 
عنوان نخستین سفیر این کشور در واشنگتن پس از 
23 سال خبر داد.دولت سودان اعالم کرد که »نورالدین 
س��اتی« نخستین سفیر این کشور در واشنگتن پس 
از 23 س��ال قطع روابط دو کش��ور، استوارنامه خود 
را تقدی��م »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا کرد.

نورالدین س��اتی نیز ضمن اب��راز خوش بینی به دوره 
آین��ده گفت که برای تقویت همکاری دو کش��ور در 
تمامی زمینه ها به ویژه در زمینه اقتصادی و تشویق 

سرمایه گذاری تالش خواهد کرد.

سازمان بهداشت جهانی درباره بدتر شدن وضعیت همه گیری کووید 19 در قاره سبز هشدار داد

 دولتمردان اروپایی عامل گسترش کرونا 

تنزل ارتش آمریکا به جایگاه 
قاچاقچی نفت

ارت��ش آمریکا که زمانی خود را ناجی بش��ریت معرفی می کرد اکنون به جایی 
رسیده که مامور سرقت نفت شده است چنانکه خبرگزاری رسمی سوریه اعالم 
ک��رد که نیروهای آمریکایی بار دیگر یک محموله ش��امل 30 تانکر نفتی این 

کشور را به عراق قاچاق کردند.
ای��ن خبرگزاری ب��ه نقل از منابع محلی اعالم کرد که یک کاروان ش��امل 30 
تانکر نفت مس��روقه از چاه ها نفتی س��وریه در مناطق تحت اش��غال آمریکا در 
»الجزیره«، شب گذشته از طریق گذرگاه غیرقانونی الولید در منطقه »العربیه« 
در ریف شرقی »الحسکه« به عراق انتقال داده شد.نیروهای آمریکایی و نیروهای 
همپیمان آن  موس��وم به »نیروهای دموکراتیک سوریه« )قسد( کنترل اغلب 
میدان های نفتی در منطقه الجزیره س��وریه در دو اس��تان الحسکه و دیرالزور 
را در دس��ت دادند.دولت سوریه بارها تأکید کرده است که این شبه نظامیان و 
عناصر تروریس��ت آمریکا در شرق و شمال شرق سوریه هدفی جز غارت نفت 
ندارن��د، لذا با تمام توان تالش می کند تا به حضور غیر قانونی آنها پایان دهد.

ترامپ در بخش دیگری از س��خنرانی انتخاباتی خود در کارولینای ش��مالی از 
عزم دولتش برای خارج کردن نظامیان آمریکایی از افغانس��تان، سوریه و عراق 
س��خن گفت و تلویحا به حضور آمریکا در س��وریه برای سرقت نفت این کشور 
اذعان کرد.او مدعی شد: »ما تقریبا در حال پایان دادن به جنگ در افغانستان 
هس��تیم و ما می خواهیم از س��وریه خارج ش��ویم البته من تعدادی را آنجا به 
خاطر نفت باقی گذاش��تم. آیا این خوب نیس��ت که ما نفت را )برای خودمان( 
نگه داریم؟« الزم به ذکر است مردم شهر الحسکه در شمال سوریه این روزها 
در حالی شاهد سرقت ثروت نفتی خود از سوی نظامیان آمریکایی هستند که 
بخش هایی از این اس��تان همچنان زیر آتش توپخان��ه ترکیه قرار دارد . خبر 
دیگر از تحوالت س��وریه آنکه وزارت خارجه س��وریه در بیانیه ای که در آژانس 
خبری دولتی س��انا منتش��ر ش��د، اعالم کرد که با توجه به انقالب اطالعاتی، 
اقتصاد دیجیتالی و توجه به چارچوب امنیت داده ها، دولت سوریه به شدت از 

ابتکار چین در زمینه امنیت داده ها حمایت می کند.

آشکارتر شدن شکست 
سعودی در یمن 

در اقدامی که بیانگر آشکارتر شدن شکست ائتالف سعودی در یمن است، برخی 
منابع آگاه از توافق فرمانده نیروهای مشترک سعودی )ائتالف عربی( علیه یمن 
با فرمانده نیروهای زمینی امارات برای احیای نقش نیروهای زمینی در یمن خبر 
دادند. برخی منابع آگاه گزارش دادند که »مطلق بن س��الم بن مطلق األزیمع« 
نایب رئیس ستاد مش��ترک ارتش سعودی و فرمانده نیروهای مشترک )ائتالف 
عربی( علیه یمن در دیدار اخیر با »صالح العامری« فرمانده نیروهای زمینی امارات 
در ریاض، با او درباره احیای همکاری نظامی دوجانبه در یمن به ویژه در بخش 
غربی منطقه دریای سرخ توافق کرده است.به گفته این منابع، األزیمع و العامری 
نحوه همکاری در دو س��طح لجستیکی و اطالعاتی به منظور ممانعت از سیطره 
انصاراهلل بر اس��تان مأرب یمن را بررس��ی کرده و فرمانده جدید ائتالف سعودی 
علیه یمن گفته اس��ت ک��ه عالقه مند به احیای اعتماد بی��ن فرماندهان نظامی 
میدانی س��عودی و اماراتی در یمن است.طبق گزارش وبگاه »الخلیج الجدید«، 
األزیمع در همین راستا تمامی افسرانی که در ایجاد بی اعتمادی نقش داشته اند 
از جمله افسران سعودی که از دستورات »فهد بن ترکی بن عبدالعزیز« فرمانده 
سابق ائتالف سعودی پیروی می کردند، برکنار خواهد کرد.فهد 31 آگوست)10 
شهریور( بنا به دستور شاه سعودی از منصب خود برکنار شد. برخی منابع گفتند 
که فهد در زمینه همکاری میدانی با فرماندهان نیروهای زمینی اماراتی کوتاهی 
کرده و به هماهنگی با نیروهای هوایی بس��نده کرده است. دو روز پس از دیدار 
األزیمع و العامری، بالگردهای سعودی و اماراتی چندین پایگاه انصاراهلل در مأرب 

و الجوف را هدف قرار دادند.
خبر دیگر آنکه صدها نفر از اهالی شهر »زنجبار« در جنوب یمن که تحت کنترل 
عناصر مورد حمایت امارات قرار دارد، علیه س��ازش و عادی س��ازی روابط با رژیم 
صهیونیس��تی شعار دادند. شهر »زنجبار« در استان »أبین« واقع در جنوب یمن 
شاهد اعتراضات مردمی علیه امارات و بحرین بود. این تظاهرات در مقابل ساختمان 
استانداری »أبین« که در کنترل عناصر »شورای انتقالی جنوب« )همسو با امارات( 

است برگزار شد و پس از آن معترضین وارد خیابان اصلی شهر شدند.

برنامه های گروه های فلسطینی 
علیه سازشکاران

 
همزمان با تحرکات برخی کشورهای عربی همچون امارات و بحرین برای خوش 
خدمتی در کمپین انتخاباتی ترامپ ولو به قیمت خیانت به فلسطین، گروه های 
مقاومت فلسطینی ضمن تأکید بر ادامه مسیر جهاد تا آزادسازی تمام فلسطین، 
سلسله برنامه های ملی خود در مخالفت با توافق های عادی سازی روابط با دشمن 
صهیونیس��تی را اعالم کردند. گروه های مقاومت فلس��طینی به مناس��بت آغاز 
فعالیت های ملی در مخالفت با پروژه های عادی سازی روابط و اشغال اراضی کرانه 
باختری بیانیه ای صادر کردند.بر اس��اس گزارش خبرگزاری »شهاب«، گروه های 
فلس��طینی در این بیانی��ه بر نکات زیر تأکید کردند:مس��یر جهاد و مقاومت در 
مقابله با دش��من صهیونیس��تی و در تمامی انواع خود، تا آزادسازی همه خاک 
فلسطین ادامه خواهد داشت و تأکید می کنیم که قوای شر در جهان و نظام های 
سازش��کار مسیر ما را متوقف نخواهند کرد.بر رد تمامی انواع عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیس��تی تأکید می کنیم، موضوعی که به دش��من بهانه الزم برای 
اج��رای جنایت ها و تجاوزهایش را داده اس��ت. ملت های امت اس��الم و آزادگان 
جهان را به تحرک مردمی گسترده برای نابود کردن این گروه خائن و سازشکار 
و مجبور کردن آنها به لغو توافق نامه های ذلت بار فرامی خوانیم.ه تمامی کس��انی 
که با پروژه های عادی سازی روابط مخالفت کردند بویژه ملت برادر بحرین درود 
می فرستیم.فداکاری های ملت و امت و ریختن خونهای پاک در مسیر آزادسازی 
و آزادی، اثبات عملی این موضوع است که مسیر درست برای امت آزاده ما همان 
فلس��طین است و قدس مسأله اصلی امت اس��الم است.امروز سلسله برنامه های 
ملی گروه های مقاومت فلس��طینی در رد عادی سازی را که آزادگان امت و یاران 

فلسطین در آن مشارکت خواهند کرد، اعالم می کنیم.
الزم به ذکر اس��ت در ادامه خیانت امارات به جهان اسالم، برخی منابع آگاه از 
رایزنی ولی عهد ابوظبی با وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( به منظور انتقال پایگاه 
هوای��ی »اینجرلیک« آمری��کا از ترکیه به امارات خبر دادن��د. همچنین اقدام 
جنجالی روزنامه س��عودی »عرب نیوز« در تبریک س��ال ن��و یهودیان به زبان 

عبری با استقبال وزارت خارجه رژیم صهیونیستی همراه شد.


