اعتراض

هلند

در پــی تیراندازی پلیــس هلند بهســوی معترضانــی که علیه
محدودیتهای قرنطینه جدید در شــهر روتردام دست به شورش
زده بودند ،دو نفر زخمی شدند .در طول این اعتراض شبانه ،انبوهی
از تظاهرکنندگان خودروها را به آتش کشــیدند و به سمت افسران
پلیس در مرکز روتردام سنگ پرتاب کردند که درنتیجه ،پلیس به
سمت آنها شلیک کرد و با استفاده از خودروهای آبپاش کوشید
آنها را متفرق کند .پاتریشیا وسلز ،سخنگوی پلیس در این خصوص
گفت :ما تیرهای اخطار شلیک کردیم و تیراندازی مستقیم نیز صورت
گرفت ،زیرا آن وضعیت ،جان ســایرین را تهدید میکرد ».در این
اعتراضات ،حداقل یک خودروی پلیس طعمه حریق شد.

هشدار گروه های عراقی درباره تداوم حضور تروریست های سنتکام

اجساد نظامیان اشغالگر را
به فرودگاههای آمریکا می فرستیم

لیبی

شهرهای طرابلس و مصراته شــاهد تظاهرات مردمی در مخالفت
با نامزدی خلیفه حفتر و ســیف االسالم القذافی در انتخابات ریاست
جمهوری بود .تظاهراتکنندگان پالکاردهایی در دست داشتند که
در آنها زیر تصاویر خلیفه حفتر و ســیف االسالم قذافی نوشتهشده
بود نه به نامزدی .خلیفه حفتر و ســیف االسالم قذافی موردحمایت
رژیمصهیونیستیهستندواخیراًصدامحفترپسرخلیفهحفترازطریق
امارات به سرزمین اشغالی سفر کرده و در دیدار با مقامات صهیونیستی
در خصوص نظرات پدرش با آنها گفتوگو کرده است.

کیوسک بینالملل

سرهنگ ذاکر حســناف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان ،روز گذشته
در مقر فرماندهی مرکزی ،نشستی ناظر به تحوالت اخیر برگزار کرد.
به نوشــته روزنامه «دیلی صباح» ،در این نشست معاونان وزیر دفاع،
فرماندهان نیروها و رؤسای این وزارتخانه حضور داشتند .فرماندهان
یگانهای مختلف ارتش و تشکیالت مستقر در مناطق آزادشده و سایر
افسران نیز از طریق ویدئو کنفرانس در این دیدار حاضر بودند .در ابتدای
این جلسه وضعیت مرزی در سمت آذربایجان که نیروهای حافظ صلح
روســیه بهطور موقت در آن مستقر هســتند ،بهویژه نبردهایی که در
بخشهایکلبجاروالچینرخدادهاست،موردبررسیقرارگرفت.دراین
نشست همچنین خاطرنشان شد که در روزهای اخیر ،برخی از کاربران
شبکههایاجتماعیعکسهاوفیلمهایغیررسمیدررابطهباعملیات
رزمی در مرزها به اشتراک میگذارند که باعث نگرانی جدی وزارت دفاع
جمهوری آذربایجان شده است .درنتیجه فعالیتهای ستاد فرماندهی
ارتشآذربایجان،گروهیازنیروهاینظامیکهباانتشاراینگونهمطالب،
سیاست محرمانگی را بهشدت نقض کرده بودند ،شناسایی شدند.

وزارتخانههای دفاع روســیه و چین با انتشــار یک بیانیه مشترک از
برگزاری گشــت زنی مشترک بمب افکنهای دو کشور بر فراز منطقه
آسیا-اقیانوســیه در روز  19نوامبر خبر دادند .به نوشته روزنامه «چاینا
دیلی» ،این سومین گشــت زنی هوایی دوجانبه چین و روسیه در این
نوع است .براســاس این گزارش ،دو بمب افکن  6K-Hچینی و دو
بمب افکن  95MC-TUنیروی هوایی روسیه در انجام این گشت
زنی در حریم هوایی دریای ژاپن و دریای چین شرقی مشارکت داشتند.
وزارت دفاع چین گفته که این گشت زنی دقیقا مطابق با قوانین و قواعد
بینالمللی انجام شده و هواپیماها وارد حریم هوایی هیچ کشور ثالثی
نشدند .در بیانیه همچنین آمده است ،عملیات بخشی از همکاریهای
نظامی سالیانه میان چین و روسیه اســت و علیه هیچ کشور دیگری
نیست« .سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه در نشست شورای امنیت
ملی این کشور با حضور والدیمیر پوتین جزئیاتی درباره این گشت زنی
ارائهکردوگفتکهاینعملیاتبیشاز 10ساعتبهطولانجامیدهاست.
«دیمیتریپسکوف»سخنگویکاخکرملیننیزگفتهکهیکجنگنده
سوخو 35-اس پشــتیبانی نیروی هوافضای روسیه و یک هواپیمای
نظارتی 50U-Aاین کشور نیز در این گشت زنی حضور داشند.

«جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا روز جمعه پس از انجام آزمایشهای
پزشکیخودوخروجازبیمارستانگفتکهنتیجهاینآزمایشها«بسیار
عالی» بوده است .به نوشته نشریه «هیل» ،پس از آنکه جو بایدن روز
جمعه به بیمارستان نظامی والتر رید برای انجام آزمایشهای پزشکی
منتقلشد ،قدرت رابهطور موقتبه«کاماالهریس» معاونخودواگذار
کرد تا وی برای مدتی به عنوان نخستین رئیس جمهور زن در آمریکا
تبدیل شود .رســانههای خبری اعالم کردهاند که هریس برای مدت
یک ساعت و ربع به عنوان رئیس جمهور آمریکا به فعالیت خود ادامه
داده است .بایدن در جریان آزمایشهای پزشکی روز جمعه برای انجام
کولونسکوپیبهطورموقتبیهوششدهبود.سرانجامکاخسفیدشامگاه
جمعه به وقت تهران اعالم کرد که جو بایدن پس از انتقال موقت قدرت
به کاماال هریس ،وظایفش را از سر گرفته است.

مقامات اطالعاتی آمریکا به متحدان خود هشدار دادند که فرصت
کوتاهی برای ممانعت از اقدام نظامی روسیه در اوکراین وجود دارد.
به گزارش روزنامه «نیویورک تایمز» ،کاخ ســفید درصدد اســت
کشورهای اروپایی را وادار کند تا با ایاالتمتحده برای ایجاد بستهای
از اقدامات اقتصادی و نظامی برای بازدارندگی مســکو همکاری
کنند .مقامات واشــنگتن معتقدند که روســیه هنوز در خصوص
نیروهایی که در نزدیکی اوکراین مســتقر کــرده ،تصمیمگیری
نکرده اما این افزایش نیرو جدی گرفته میشود و ایاالتمتحده آن
را یک بلوف نمیپندارد .این در حالی است که آرویل هاینس ،مدیر
اطالعات ملی آمریکا ،این هفته به بروکسل سفر کرد تا سفرای ناتو
را در مــورد اطالعات آمریکا در خصوص وضعیت و مداخله نظامی
احتمالی روســیه در اوکراین توجیه کند .مقامات اطالعاتی آمریکا
و انگلیس بهطور فزایندهای متقاعد شــدهاند که والدیمیر پوتین،
رئیسجمهور روسیه ،در حال بررســی اقدام نظامی برای به دست
گرفتن کنترل بخــش بزرگتری از اوکراین ،یا بیثبات کردن این
کشور برای ایجاد یک دولت طرفدار مسکو است.

کشورهاییهمچوناتریشیاجمهوریچککهدربهار،۲۰۲۰موجاول
شیوعویروسکرونارادرمقایسهباکشورهاییمانندایتالیایااسپانیاباشمار
پایینمبتالیانوجانباختگانپشتسرگذاشتند،اکنونباگذشتبیشاز
یک سال مجبور شدهاند تا آزادی رفتوآمد و جابجاییها را محدود کنند.
همچنین باید یادآور شد که نرخ واکسیناسیون کمتر از میانگین اتحادیه
اروپا ،ویژگی مشترک این دو کشور است .به گزارش روزنامه
«ال پائیس» ،پس از ماهها رویکرد منفعل در برابر سطح
پایین حدود  ۶۵درصدی ایمنسازی علیه کووید ۱۹-در
اتریش که دولت این کشور نیز آن را شرمآور توصیف
کرد،مقاماتاتریشیبهمدتدوهفته،فشاربرافرادی
که تمایلی به دریافت واکسن ندارند را افزایش دادهاند.
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گروه
بین الملل

رهبران گروه های عراقی با هشدار به تداوم حضور نیروهای آمریکایی در کشورشان اعالم کردند که درصدد مبارزه با
حضور آمریکا و حضور دیگر نیروهای بیگانه در خاک عراق هستیم.

«کاظم الفرطوسی» ســخنگوی گروه مقاومت
«کتائب سید الشهداء» در عراق پس از بیانیه کمیته
توگو با
هماهنگی گروههای مقاومت عراق ،در گف 
شبکه «رووداو» درباره بیانیه اخیر دبیرکل این گروه
توضیحاتی ارائه کرد .کمیته هماهنگی گروههای
مقاومت عراق ،بعدازظهر روزجمعه ،اعالم کرد که
هیچ نشانهای مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی
از خاک عراق مشاهده نکرده و تنها تا مدت زمان
مشخصشدهمنتظرخروجنیروهایبیگانهازخاک
عراق خواهد بود .پس از صدور این بیانیه ،دبیرکل
کتائب سید الشهداء از گروههای مقاومت خواست
که سطح آماددگی خود را باال ببرند و برای مبارزه
تعیینکنندهبااشغالگرانآمریکاییخودراآمادهکنند.
توگوبارووداو
سخنگویکتائبسیدالشهداءدرگف 
در این خصوص اظهار داشت« :دولت با تاریخهایی
که در جریان سفر مصطفی الکاظمی نخستوزیر
[عراق] به آمریکا اعــام کرد ،تمام تالش خود را
انجام داد و در نتیجه این یک تعهد متقابل بود چه از
جانب آمریکا تکذیب میشد یا نمیشد» .در ادامه
این گزارش اشاره شده است که حدود ۳۵۰۰نظامی

بیگانه همچنان در خاک عراق مستقر هستند که
از این تعداد ۲۵۰۰ ،نفر آمریکایی هســتند .کاظم
الفرطوســی اضافه کرد« :ما تنها درصدد مبارزه با
حضور آمریکا و حضور دیگر نیروهای بیگانه در
خاک عراق هستیم .در نتیجه عملیاتها ،مستقیم
و علنی خواهد بود و تشــدید خواهند شد .اگرچه
گروههای مقاومت در عملیاتهای خود علیه این
نیروها به اصول اخالقی پایبندند؛ اما جنگ [آتی]
علنی خواهد بود و در نتیجه هیچ چیز خارج از دایره
درگیریونبردنخواهدبود».الفرطوسیخاطرنشان
کرد«:دولتتمامشیوههایکهامکانمجابکردن
با آنها را داشت ،استفاد کرد بهرغم آنکه ما اصال با
این نمایشی که صحنه خروج [نیروها] در آن بازی
شد ،قانع نشدیم؛ اما برای همگام شدن با خواسته
بسیاری و تا نگویند که ما جنگطلب هستیم ،این
اعالم را جدی گرفتیــم» .او همچنین بیان کرد:
«از همان لحظه اول و پیش از رفتن نخستوزیر
مصطفی الکاظمی به آمریکا ،میدانستیم که این
یک نوع خطای دید اســت و هیــچ گونه قصدی
برای خروج در کار نیست که این را خود ژنرالهای

تظاهرات یمنیها
علیه جنایات ائتالف سعودی
مردم الحدیده یمن در محکومیت جنایات
ائتالف ســعودی علیه اســیران ارتش و
کمیتههای مردمی دست به تظاهرات زدند.

به گزارش المسیره ،شمار زیادی از مردم الحدیده
یمــن در محکومیت جنایات ائتالف ســعودی
علیه اســیران ارتش و کمیتههای مردمی دست
به تظاهرات زدند .شــهروندان یمنــی در این
تظاهرات جنایت نیروهای ائتالف ســعودی و
نیروهای وابسته به آنها را علیه  ۱۰اسیر ارتش و
کمیتههای مردمی یمن به شدت محکوم کردند.
پیش از این نیز ،وزارت خارجه دولت نجات ملی
یمن که در صنعا ،پایتخت این کشور مستقر است
به اعدام  ۱۰اسیر ارتش یمن به دست نیروهای

آمریکایینیزتأییدکردند».
درخواست محاکمه اشغالگران
در محاکم بینالمللی
به گزارش دفتر اطالع رسانی نجباء« ،شیخ علی
االسدی» رئیس شورای سیاســی این جنبش
مقاومت اســامی هم گفت :ب هنظر میرسد که
دولت آمریکا مصمم است از عراق خارج نشود .بر
اساس این گزارش ،شیخ «علی االسدی» ادامه
داد :سامانه ضد هوایی  C-RAMو حجم انبوه
تجهیزات و نیروها در پایگاههای آمریکایی ،نشان
میدهد که اشغالگران و رسانههایشان در خصوص
نیروهای رزمی و غیر رزمی خود اطالعات دروغین
ارائه میکنند .وی در پاسخ به ادعای اشغالگران
مبنی بر قانونی بودن حضورشان در خاک عراق
به استناد درخواســت دولت موقت ،خاطرنشان
کرد :این دولت برای تکمیل تحقیقات پرونده ترور
فرماندهان شهید ،درخواست محاکمه اشغالگران
در محاکم بینالمللــی و همچنین بهبود اوضاع
اقتصادی و سیاســی تا زمان برگزاری انتخابات

روی کار آمد ،ولی نتوانست آنها را محقق سازد
و به مجری پروژههای اشغالگران و سازشکاران
تبدیل شــد؛ غفلتی که دیگر تکرار نخواهد شد.
رئیس شورای سیاسی ن َُجباء در خصوص اصرار
آمریکا به طرحی جهــت ابقای نیروهای خود در
عراق ،تصریح کرد :آنها را نصیحت میکنیم که
طرحشــان را به طرحی مهندسی برای قبرهای
نظامیان تغییر دهند که اجسادشان به فرودگاههای
آمریکا فرستاده میشود .این در صورتی است که
بر تداوم اشغالگری پافشاری کنند؛ ولو با نام دیگر
و پوششی جدید تحتعنوان نیروهای غیر رزمی.
گفتنی است؛ نیروهای آمریکایی در سال  ۲۰۱۴به
درخواست دولت عراق برای مبارزه با داعش که در
آن زمان یک سوم خاک این کشور را اشغال کرده
بود ،وارد عراق شدند .آمریکا به این بهانه ۳۰۰۰
نیروی در قالب یک ائتالف بینالمللی موسوم به
ضد داعش که  ۲۵۰۰تن از آنها ،آمریکایی بودند،
وارد عراق کرد .با وجود انجام چندین دور مذاکره
راهبردی میان بغداد و واشنگتن برای پایان دادن
به حضور نظامی آمریکا در عراق به دلیل پایان نبرد
با داعش و نیز تصویب طرح اخراج همه نظامیان
خارجی از خاک عراق در پارلمان این کشور ،آمریکا
هنوز با نقض ایــن مصوبه در خاک عراق حضور
دارد .هرچند که مقامات مســئول عراقی از آغاز
روند خــروج نظامیان آمریکایی خبر دادهاند و هر
از چند گاهی خبر عقبنشینی چندین یگان رزمی
آمریکا رسانهای میشود.
پارلمان عراق در دی ماه ســال  ،۹۸در پی اقدام
جنایتکارانه آمریکا در ترور ســردار شهید «قاسم
سلیمانی» فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران
انقالب اسالمی ایران و «ابومهدی المهندس»
نائب رئیس سازمان حشــد الشعبی عراق ،طرح
اخراج نظامیان آمریکایی از خاک این کشــور را
تصویب کرد .مقامات آمریکایی تاکنون اظهارات
ض دونقیضی درباره خروج از خاک عراق بر زبان
آوردهاند .در حالی که برخی مقامات از گفتوگوی
جدی با مقامــات عراق برای خــروج نیروهای
رزمی از عــراق و اهتمام ورزیدن واشــنگتن به
این امر ســخن میگویند ،برخی دیگر از مقامات
مانند ژنرال «کنت مککنزی» فرمانده ســتاد
فرماندهی مرکزی آمریکا میگوید که کشورش
شمار نیروهای خود در عراق را کاهش نخواهد داد
و این امر به خواست بغداد است.

هشدار گروههای مقاومت فلسطین
به انگلیس

مورد حمایت عربستان واکنش نشان داده و اقدام
اخیر نیروهای دولت مستعفی یمن علیه اسرای
این کشور و انداختن پیکر آنها به دریا را جنایت
جنگی توصیف کرد و گفت :این اقدام «شــنیع»
نقض واضح تمامی قوانین بینالمللی و انسانی به
خصوص توافق ژنو در خصوص رفتار با اســرای
جنگی است.
به گفته وزارت خارجــه دولت نجات ملی یمن،
ائتالف متجاوز آمریکایی-ســعودی -اماراتی و
مزدوران از ابتدای تجــاوز در  ۲۶مارس ۲۰۱۵
شــنیعترین جنایتها را در حق اسرای ارتش و
کمیتههای مردمی از جمله اعدام ،شکنجه ،مثله
کردن ،پوست کندن و زندانی کردن در بدترین
شرایط را انجام داده است.

گروههــای مقاومــت فلســطینی در پی
تصمیم انگلیس به تروریســتی خواندن
جنبش حماس ،این اقدام را ترغیب رژیم
صهیونیستی به ادامه اشغالگری و جنایات
این رژیم در حق ملت فلسطین دانستند.

به گزارش خبرگزاری فلســطینی شــهاب ،در پی
اعالم انگلیس مبنی بر تروریستی خواندن «جنبش
حماس» ،گروههای مقاومت فلســطینی نسبت به
پیامدهای ایــن اقدام علیه حماس هشــدار دادند.
گروههای مقاومت فلســطینی با بیــان اینکه ،این
اقدام انگلیس را هدف گیری ملت فلسطین و ادامه
سیاست استعماری این کشور میدانند ،تأکید کردند:
از لندن میخواهیــم ،در این تصمیم خــود درباره

حماس بازنگری کند .این گروهها از پارلمان انگلیس
خواستند ،به الیحه دولت این کشور در تروریستی
خواندن جنبش حماس رأی مثبت ندهند .گروههای
مقاومت فلسطینی همچنین از سازمان ملل متحد و
اتحادیه عرب خواستند ،این تصمیم دولت انگلیس را
رد و با آن مخالفت کنند .مقاومت فلسطین در ادامه
تأکید کرد که تمام گروههای فلسطینی در رد تصمیم
انگلیس مبنی بر تروریستی خواندن جنبش حماس
متفقالقولهستندوایناقداملندنرامقدمهایبرای
تشویق رژیم اشــغالگر به ادامه جنایاتش میدانند.
این گروهها با اعالم اینکه کمپینی ملی – مردمی و
همایشی مردمی در مخالفت با این تصمیم انگلیس
برگزار میکنند ،افزودند :این همایش مردمی ظرف
روزهای آینده برگزار خواهد شد.

اتحادیه اروپا بیانیه داد

توافق جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای دیدار در بروکسل
« شــورای اتحادیه اروپا « از دیدار و گفتگوی رئیس جمهور
آذربایجان و نخســت وزیر ارمنســتان در حاشیه اجالس
«همکاریهای شرقی» در بروکسل خبر داد.

شورای اتحادیه اروپا در بیانیهای اعالم کرد؛ الهام علیاف ،رئیسجمهور
آذربایجان و نیکول پاشینیان ،نخستوزیر ارمنستان ماه آیندهی میالدی
در بروکسل دیدار خواهند کرد .براساس این بیانیه ،این دیدار به دعوت
« شــارل میشــل « ،رئیس شــورای اتحادیه اروپا در حاشیه اجالس
مشارکت شرقی انجام خواهد گرفت .سران دو کشور در بروکسل ،درباره
راههای پایان دادن به تنشها در منطقه و ایجاد ثبات و امنیت پایدار در
قفقاز جنوبی گفتگو خواهند کرد .گفته میشود؛ « علیاف « و « پاشینیان
« در خصوص برقراری یک خط مستقیم ارتباطی هم به توافق رسیده

اند .این خط ارتباطی بهعنوان «مکانیزم پیشــگیری از حوادث» میان
وزیران دفاع دو کشور برقرار خواهد شد .اجالس مشارکت شرقی در ۱۵
دسامبر ( ۲۴آذرماه) در بروکسل برگزار خواهد شد.
بر اساس اعالم رســانهها ،پیش از این هم قرار بود نشست سه جانبه
سران کشــورهای جمهوری آذربایجان ،روســیه و ارمنستان « الهام
علی اف ،والدیمیر پوتین و نیکول پاشــینان  -در دهه اول ماه نوامبر
جاری در مسکو برگزار شود.
تحویل جسد سه نظامی دیگربه جمهوری آذربایجان
همچنین با تحویل جســد  ۳نظامی دیگر ارمنستان تعداد جنازههای
تحویل داده شده در نتیجه درگیریهای اخیر به عدد  ۴رسید .جمهوری
آذربایجان جسد  ۳نظامی دیگر ارمنســتان را با مشارکت صلح بانان

روسی به این کشور تحویل داد .این افراد در درگیریهای مرزی میان
دو کشور در «  ۱۶ماه نوامبر جاری « کشته شده اند .بنابه اعالم وزارت
دفاع ارمنســتان در این درگیریها  ۶نظامی ارمنی کشته ۲۴ ،نظامی
ارمنی مفقود و  ۱۳نظامی دیگر اسیر شده اند .وزارت دفاع آذربایجان هم
از کشته شدن  ۷نظامی و زخمی شدن  ۱۰نظامی خود در این درگیریها
خبر داد .درگیریهای گســترده و بی ســابقه پــس از امضای بیانیه
سه جانبه  ۱۰نوامبر  ۲۰۲۰میالدی ،در روز  ۱۶نوامبر در مناطق «الچین
و کلبجر» آغاز شــد که طرفین در این درگیریها از انواع سالحهای
سنگین اســتفاده کردند و در نهایت پس از میانجیگری روسیه آتش
بس اعالم شــد .رسانههای دو کشــور اعالم کردند که ،در نتیجه این
درگیریها برخی از پستهای نظامی و بلندیها به کننترل نیروهای
جمهوری آذربایجان درآمد.

چهره خبر

عراق بخشی از توافق ابراهیم نخواهد شد

دخالتدرامورروسیهممنوعاست

توگوی منامه» به سوال خبرنگار ارشد اعزامی رژیم صهیونیستی به
وزیر خارجه عراق در اجالس «گف 
بحرین درباره احتمال عادیسازی روابط بین بغداد و تلآویو پاسخ داد.
وزیر خارجه عــراق در اجالس امنیتی بحرین با ســوالی دربــاره احتمال عادیســازی روابط بغداد با
صهیونیستها مواجه شــد« .فؤاد حســین» وزیر خارجه عراق که به منامه پایتخت بحرین سفر کرده
توگوی منامه» حضور یافت و در این نشست سخنرانی کرد .باراک راوید خبرنگار
است ،در اجالس «گف 
توگوی منامه» از وزیر خارجه عراق
ارشد وبگاه صهیونیستی «والال» در اجالس امنیتی منطقهای «گف 
درباره احتمال الحاق این کشور به توافق عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی سوال کرد و پرسید «آیا
امکان پیوســتن عراق به توافق ابراهیم وجود دارد؟» «فواد حسین» وزیر خارجه عراق پاسخ داد:
«ســوال این بود که آیا انتظار این وجود دارد که به زودی عراق بخشی از توافقات ابراهیم خواهد
شد؟ اگر بخواهم کوتاه پاســخ بدهم ،جوابش «نه» است .این یک موضوع بسیار سخت است و
این موضوع دالیل زیادی دارد البته من اینجا نیستم که درباره دالیلش توضیح بدهم اما جواب به
این سوال« ،نه» است» .اظهارات این عضو ارشد کابینه «مصطفی الکاظمی» نخستوزیر
عراق درباره توافق سازش با رژیم صهیونیستی در شرایطی مطرح شده که پیش از این
چهرههای شناخته شــده در عراق بارها درباره این موضوع هشدار دادهاند .چندی
قبل «هادی العامری» رئیس ائتالف پارلمانی «الفتح» اعالم کرد ،این ائتالف
و نیروهای مقاومت عراق در برابر توطئههای حمایت از عادیسازی روابط با
رژیم صهیونیستی خواهند ایستاد.

سخنگوی کرملین ،پیشنویس قطعنامه کنگره آمریکا در مورد به رسمیت نشناختن والدیمیر پوتین به عنوان
رئیسجمهور روسیه را نمونه کاملی از مداخله واشنگتن در امور دیگران دانست.
به گزارش خبرگزاری تاس؛ دمیتری پسکوف ،سخنگوی کرملین گفت« :ما قطع ًا از این موضع کنگره آمریکا
آگاههستیم.هربارکهفکرمیکنیمدیگرهیچچیزمضحک،تهاجمی،غیردوستانهو غیرسازندهایازآنسوی
اقیانوس نمیآید ،معلوم میشود اشتباه کرده ایم و چنین کارهایی انجام میشود» .پسکوف تاکید کرد« :این
نمونه کاملی نه تنها برای روسیه ،بلکه برای همه کشورهای دیگر از نحوه دخالت رسمی آمریکا در امور داخلی
سایر کشورهاست .ما چنین ابتکاراتی از طرف نمایندگان کنگره آمریکا را غیرقابل قبول میدانیم» .سخنگوی
ت جمهوری روسیه همچنین خاطرنشان کرد« :ما این حرکت را مداخله در امور خود میدانیم،
ریاس 
زیرا قوی ًا معتقدیم فقط مردم روسیه حق دارند تصمیم بگیرند چه کسی و چه زمانی رئیس جمهور
روسیه شود .هیچ کشور دیگری و هیچ قانونگذاری از سایر کشورها حق تصمیم گیری در این
خصوص را ندارد ».پیش از این ،استیو کوهن (دموکرات از ایالت تنسی) و جو ویلسون (جمهوری
خواهازایالتکارولینایجنوبی)ازنمایندگانکنگرهآمریکا،قطعنامهایرادرموردبه
رسمیتنشناختنوالدیمیرپوتینبهعنوانرئیسجمهورروسیهدرصورتیکه
پسازپایاندورهفعلیخوددرقدرتباقیبماند،بهمجلسنمایندگانآمریکا
ارائهکردند.قطعنامههایمجلسنمایندگانوسناکهبهطورجداگانهدر
هر کدام از این مجلسها تصویب میشود ،الزام آور نیست و به منزله
توصیههای این مجالس است.
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بینالملل
جلد روز
دولت نیکاراگوئه منشور سازمان
کشورهای آمریکایی را محکوم
و خروج این کشــور از این گروه
بینالمللــی را در واکنــش به
مداخله آن در پیروزی انتخاباتی
دوبــاره دانیل اورتــگا به جریان
انداخت .به نوشته روزنامه دنیس
مونکادا ،وزیر خارجه نیکاراگوئه به
لوئیس آلماگرو ،دبیرکل سازمان
کشورهای آمریکایی (او .ای.اس)
آمده است :ســازمان کشورهای
آمریکایی بهعنــوان یک تریبون
سیاسی دیپلماتیک ،زاده شده تحت
نفوذ ایاالتمتحــده ،بهعنوان ابزار
مداخله و دخالت طراحیشده است و اقدامات آن علیه نیکاراگوئه نشان داده
است که این سازمان که بهطور دائم در واشنگتن فعالیت میکند ،مأموریت
تسهیل هژمونی ایاالتمتحده را با مداخلهگری خود در برابر کشورهای
آمریکای التین و کارائیب دارد و این چیزی اســت که برای نیکاراگوئه
غیرقابلقبول است و ما آن را رد و محکوم میکنیم.
به نوشــته روزنامه «ال موندو» ،وزیر خارجه نیکاراگوئه گفت :ما خود را
مستعمره هیچ قدرتی نمیدانیم و برای دفاع مشروع از استقالل ،حاکمیت
و خودمختاری خود ،در برابر اقدامات تجاوزکارانه ،نقض منشور ملل متحد
و قوانین بینالمللی توسط سازمان کشورهای آمریکایی ،ایاالتمتحده و
دیگر نهادهای استعمارگر و نواستعمارگر که در این برهه از زندگی معتقدند
که قدرت تسخیر و تحقیر مردم و دولت شایسته ما را دارند ،مدعی عزت
و حیثیت ملی هســتیم .او افزود :مردم و دولت شریف نیکاراگوئه از اینکه
بخشی از این سازمان ترسو در واشنگتن باشد که به نفع منافع آمریکای
شمالی مورد بهرهبرداری قرارگرفته و به معمار مداخله و اختالفپراکنی
تبدیلشده که برای مردم آمریکای التین و کارائیب مضر است ،انصراف
میدهند .نامه تند و تیز مونکادا به دنبال اظهارات متعدد سازمان کشورهای
آمریکایی در هفتههای اخیر منتشر میشود .این سازمان مدعی است که
انتخابات ریاســت جمهوری هفتم نوامبر "نمایشی" بود و همچنین در
بیانیه دیگری دولت آتی به ریاست دانیل اورتگا و روزاریو موریلو ،معاون و
همسر او را محکوم کرد و خواستار اقدام مناسب شورای دائم این نهاد شد.

عکس نوشت

عملیات امداد و نجات در هند پس از جاری سیل در جنوب هند .با واژگون
شدن سه اتوبوس بر اثر سیل ،دستکم  ۳۰نفر کشته و یا مفقود شدند.

گزارش
با مداخله آمریکا؛

ساخت پایگاه نظامی چین در امارات
متوقف شد

یک روزنامه آمریکایی مدعی شــد ،پکن در حال ساخت یک تأسیسات
نظامی محرمانه در امارات بوده که با مداخله ایاالتمتحده متوقفشــده
است.
روزنامه آمریکایی «والاســتریت ژورنال» در گزارشــی مدعی شد که
ساخت یک پایگاه نظامی محرمانه چین در امارات متحده عربی با مداخله
و تحتفشارهای ایاالتمتحده آمریکا متوقفشــده است .این روزنامه
آمریکایی مدعی شــده اســت که تصاویر ماهوارهای از بندر «الخلیفه»،
ساختوساز مشکوکی را درون یک پایانه کانتینری نشان میدهد که توسط
یک شرکت کشتیرانی چینی به نام «کاسکو» ( )Coscoساخته و اداره
میشده است .والاستریت ژورنال گزارش کرد که سازمانهای اطالعاتی
آمریکا در بهار سال جاری شــواهدی را از ساختوساز یک پایگاه نظامی
محرمانه چین در امارات عربی متحده به دست آوردهاند که این شواهد شامل
حفاریهای بزرگ برای یک ســاختمان چندطبقه میشود .این روزنامه
آمریکایی مدعی شده اســت که مقامهای اماراتی از فعالیتهای نظامی
چین ابراز بیاطالعی کردهاند و مقامهای عالیرتبه آمریکا بهسرعت وارد
عمل شدند تا از پیشرفت پروژه چین در امارات جلوگیری کنند .والاستریت
ژورنال گزارش کرد که مقامهای آمریکایی فوراًگفتوگوهایی را با مقامهای
اماراتی در خصوص این پروژه ساخت پایگاه نظامی محرمانه چین در بندر
الخلیفــه امارات انجام دادهاند .طبق این گــزارش ،جو بایدن در ماه می و
آگوست سال جاری میالدی دو بار مستقیم ًا برای تأثیرگذاری در مقامهای
اماراتی برای متوقف کردن پروژه چین ،با «محمد بن زاید آل نهیان» ولیعهد
ابوظبی مستقیم ًا گفتوگو کرد .این گزارش درباره نقش ایاالتمتحده در
اعمال فشــار به امارات برای متوقف کردن این پروژه نوشت که اواخر ماه
سپتامبر سال جاری میالدی« ،جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا و
«برت مک گورک» هماهنگکننده امور غرب آسیا در کاخ سفید به امارات
متحده عربی ســفر کردند و جزئیاتی را درباره اطالعات آمریکا درباره این
سایت مذکور در اختیار مقامهای امارات قرار دادند و مک گورک نیز هفته
جاری برای مالقات با ولیعهد ابوظبی به امارات ســفر کرد .والاستریت
ژورنال سپس در ادامه گزارش خود نوشت که پس از بازدید اخیر مقامهای
آمریکایی از ســایت الخلیفه ،پروژه ساختوساز به حالت تعلیق درآمد .بر
اساس گزارش شبکه «بی بی سی» ،کاسکو یکی از بزرگترین شرکتهای
حملونقل دنیا است که دولت چین مالک آن است و در زمینه کشتیسازی و
مدیریت پایانهها فعالیت میکند .سفارت امارات عربی متحده در واشنگتن
به درخواستها برای اظهارنظر درباره گزارش والاستریت ژورنال پاسخ
نداد و تنها اعالم کرد« :امارات عربی متحده هرگز طرح توافقی ،گفتوگو
یا قصد میزبانی از پایگاه نظامی یا هرگونه پایگاه مرزی چین را نداشــته
است» .یک مقا م ارشد آمریکایی در این خصوص گفت« :اماراتیها گفتند
که چنین چیزی رخ نداده است .گفتند ما را در خصوص این پروژه خاص به
[دیگر] مقامهای اماراتی ارجاع میدهند اما میتوانم به شما بگویم که ما به
مشارکت پایدار بین ایاالتمتحده و امارات عربی متحده متعهد هستیم».
روزنامه انگلیسی «گاردین» در این خصوص نوشت ،این گزارش در حقیقت
جدیدترین نمونه از رقابت جهانی فزاینده بین آمریکا و چین است .طبق
این گزارش ،همزمان با انتشار گزارشهایی درباره پروژه ساخت
پایگاه نظامی چین در امارات ،وزارت خارجه آمریکا به پکن هشدار
داد که ایاالتمتحده از کشــتیهای فیلیپینی در صورت حمله
مسلحانه چین دفاع خواهد کرد.

