
امارات، لقمه اول رژیم صهیونیستی

 تواف��ق امارات با رژیم صهیونیس��تی ک��ه امروز و 
با صدور بیانیه ای رس��میت یاف��ت، اتفاق جدیدی 
نیست. فقط امروز این روابط رسمیت یافت و اعالم 
شد. و اال با توجه به سوابقی که در برخی رژیم های 
مرتجع عربی از جمله امارات و عربس��تان و بحرین 
در س��ال های اخیر دیده ایم و مس��ابقه ای که حکام 
این کشورها با حرص وولع خاصی برای عادی سازی 
رواب��ط با رژیم صهیونیس��تی با یکدیگر داش��تند، 
کاماًل مش��خص بود که منتهی به نقطه ای می شود 

که امروز و به صورت علنی در امارات دیدیم.
ن��گاه رژیم صهیونیس��تی به امارات و عربس��تان و 
بحری��ن و برخی کش��ورهای دیگر عربی که نفاق و 
خیانت ش��ان در مسئله فلس��طین محرز است، یک 
نگاه تاکتیکی و ابزاری و از باال به پایین است. تالش 
رژیم های مرتجع عربی برای عادی س��ازی روابط با 
تل آوی��و به ط��وری که هر یک دنب��ال ربودن گوی 
س��بقت از دیگری اس��ت، یک تالش مذبوحانه ای 
اس��ت که بیش ازپیش حکام س��ازش گر را در بین 
اف��کار عمومی ملت های مس��لمان منطقه و جهان 

بی آبرو خواهد کرد.
ولی با این وجود، مس��ئله فلس��طین همچنان زنده 
اس��ت و زنده خواهد ماند و خیانت ها و س��ازش ها 
و خنجره��ای از پش��ت نیز هیچ خلل��ی در آرمان 
فلسطین که آزادی قدس شریف و نابودی اسرائیل 

در منتهی الیه آن قرار دارد، ایجاد نخواهد کرد.
جبه��ه مقاوم��ت در دوران طالیی خویش به س��ر 
می برد و گس��ترش کمی و کیفی آن در س��ال های 
اخیر نشان می دهد که آزادی قدس شریف بیش از 

هر زمان دیگری قابل دست یافتنی تر شده است.
واقعی��ات و مع��ادالت حاک��م ب��ر جهان اس��الم و 
هندس��ه قدرتی که در منطقه در حال شکل گیری 
اس��ت، نش��ان می دهد که آرمان فلسطین کماکان 
در ص��در مس��ائل و دغدغه های جهان اس��الم قرار 
دارد طوری ک��ه حتی جنگ افروزی چندین س��اله 
گروه ه��ای دست س��از تکفی��ری و تروریس��تی در 
منطقه و تالش های غرب��ی – عربی – عبری برای 
سرنگونی دولت های مقاومت نیز نتوانست فلسطین 

را به حاشیه براند.
توافق امارات با رژیم صهونیستی برای عادی سازی 
رواب��ط، چیزی جز بلعیده ش��دن نرم اف��زاری این 
کش��ور ذره ای عربی توس��ط موجود پراشتهایی به 
نام رژیم صهیونیستی نیست. کما اینکه تل آویو نیز 
به خوبی به این درک رس��یده اس��ت که رژیم های 
مرتجع عربی که هیچ محبوبیتی در جهان اس��الم 
ندارن��د و امنیت را جز در قراردادهای تس��لیحاتی 
جستجو نمی کنند، مش��تریان پر و پیمانی هستند 

که می شود آن ها را به خوبی دوشید.  فارس
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حمید خوش آیند
کارشناس مسائل بین الملل

اماراتیها در توافقی که با رژیم اسرائیل کردند، به آرمانهای 
فلسطین و مسلمانان خیانت کردند.

رژیم ام��ارات عربی متحده که در جم��ع ائتالف در جنگ 
علیه مردم مظلوم یمن حضور دارد و جنایات زیادی را علیه 
این کش��ور و مردم آن مرتکب شده است، با برقراری روابط 
با رژیم صهیونیس��تی، راه را ب��رای برخی دیگر از رژیمهای 
عربی سرس��پرده و وابس��ته منطقه هموارتر کرد تا آنها نیز 

جسارت چنین خیانتی را پیدا کنند.
ت��الش آمریکا و برخی رژیمهای عربی برای عادی س��ازی 
روابط با رژیم صهیونیستی، دنباله سیاست ایجاد خاورماینه 
جدید اس��ت که برایان هوک نماینده سابق آمریکا در امور 

ایران نیز به آن اشاره کرده است.
برایان هوک در جلسهای در کاخ سفید گفت که این توافق 

بخشی از »خاورمیانه جدید« است.
وی مدع��ی ش��د: »صلح میان اعراب و اس��رائیلیها بدترین 
کابوس ایران اس��ت. هیچکس بیشتر از ایران برای تشدید 

درگیریها میان اعراب و اسرائیل تالش نکرده است.«
با توجه به پیش��ینه روابط برخ��ی رژیمهای عربی همچون 
امارات با رژیم صهیونیس��تی، این اتفاق تازه نیس��ت بلکه 
دارای س��ابقه است و اکنون از س��وی این دو رژیم رسما و 

علناً اعالم شده است.
ای��ن اتفاق دقیقاً پس از انفجار مهیب بیروت رخ داد، یعنی 
تبعات سنگین انفجار بندر بیروت که میلیاردها دالر زیان به 
این کشور وارد کرد و تبعات سیاسی آن نیز باعث استعفای 
دولت لبنان ش��د، عادی سازی روباط امارات و اسرائیل نیز 
رس��ماً اعالم ش��د، این دو اتفاق را نمیتوان بی ربط به هم 
دانس��ت. انفجار بیروت س��عی داشت تا جریان حزب اهلل را 
مقص��ر آن واقعه معرفی کند و در پ��س آن گروه مقاومت 

تخت تأثیر انفجار و ابعات سیاسی آن تضعیف شود.
فش��ارها به لبنان و حزب اهلل از سوی آمریکا، اروپا و برخی 
رژیمه��ای غرب��ی برای حذف ح��زب اهلل لبن��ان از صحنه 
سیاس��ی و نظامی لبنان س��الها اس��ت ادامه دارد و یکی از 

دالیل تحریمهای لبنان نیز همین است.
ب��ا بیانیهای که در باره عادی س��ازی روابط رژیم امارات و 
رژیم صهیونیستی صادر شد، سیاست ضد مقاومت از سوی 
جری��ان غربی عبری و عربی نیز وارد مرحله تازهای ش��ده 
اس��ت. همه این برنامهها نیز برای مهار جمهوری اس��المی 
ایران اس��ت تا با هر چه نزدیکت��ر کردن رژیمهای عربی به 
سوی اسرائیل، خاورمیانه جدید که طرحی از سوی آمریکا 
و اروپا، پیش برود و جمهوری اس��المی ایران در تنگنا قرار 
گی��رد. با این وجود جبه��ه مقاومت با رهب��ری جمهوری 
اس��المی ایران، متک��ی به رژیمها و دولتهای سرس��پرده و 
وابسته عربی نیس��ت، بلکه جبهه مقاومت شکل گرفته در 

کشورهای اسالمی، مستقل هستند. 
اکنون جمهوری اس��المی ایران پس از اعالم رسمی عادی 
س��ازی رواب��ط دو رژیم ام��ارات و اس��رائیل،رویکرد خود 
را نس��بت به حاکمیتهای کش��ورهایی ک��ه در تالش برای 
برق��راری روباط با رژیم صهیونیس��تی هس��تند باید تغییر 

دهد.
در ای��ن میان برای مقابله با رژیمه��ای عربی که در تالش 
ب��رای ح��ذف جبه��ه مقاومت در جهان اس��الم هس��تند، 
جمهوری اس��المی ایران باید حمایته��ای خود را از جبهه 
مقاومت از لبنان تا یمن افزایش دهد. قطع روابط یا حداقل 
کاه��ش روابط با رژیمهای عربی که با رژیم صهیونیس��تی 
به عادی س��ازی و گسترش مناس��بات خود اقدام میکنند 

باید در دس��تور کار دس��تگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی 
ایران قرار گیرد. اقدامی که امارات انجام داد با واکنش��های 
داخل��ی روبرو بود. در همین زمینه دبیر مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام با اشاره به توافق امارات با رژیم صهیونیستی 
با بیان اینکه هیچ مجاهد اسالمی و هیچ غیرتمند عربی به 
فلس��طین خیانت نمیکند، تصریح کرد: فقط بی غیرتها از 

پشت خنجر میزنند.
 فقط بی غیرتها از پشت خنجر میزنند

محس��ن رضایی در رش��ته توییتی به عادی س��ازی روابط 
امارات با رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد و با بیان اینکه 
ابوظبی مدت 10 س��ال است که امارات را بهشت اسراییل 
کرده، تصریح کرد: شبکه های جاسوسی و اطالعاتی موساد 

علیه کشورهای منطقه به وجود آوردهاند.
رضای��ی ادامه داد: فلس��طین بزرگ از نه��ر تا بحر به لطف 
غیرت مجاهدان و مردمان صبورش بزودی آزاد خواهد شد 

و بی غیرتها در تاریخ گم خواهند شد.
دبی��ر مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بی��ان اینکه هیچ 
مجاهد اس��المی و هیچ غیرتمند عربی به فلسطین خیانت 
نمیکن��د، تصری��ح کرد: فقط بی غیرت ها از پش��ت خنجر 

می زنند.
 توافق تل آویو ـ ابوظبی؛ معادل تصرف امارات!

س��خنگوی ش��ورای نگهبان نیز نوش��ت: توافق بین رژیم 
صهیونیس��تی و امارات چیزی نیست جز تصرف امارات به 

بهانه تعلیق الحاق کرانه غربی!
عباس��علی کدخدایی در صفحه ش��خصی خ��ود در توئیتر 
اینگونه نوش��ت؛ توافق بی��ن رژیم صهیونیس��تی و امارات 
چیزی نیست جز تصرف امارات به بهانه تعلیق الحاق کرانه 
غربی! این توافق نشان داد که برای رژیم صهیونیستی فعال 
اش��غال دروازه ورودی ش��ورای خلیج فارس مهم تر است، 
اول ام��ارات و بعد کرانه غربی! آیا از این پس امارات جزئی 

از قلمرو رژیم صهیونیستی است؟
 امارات در آتش صهیونیسم گرفتار میشود

همچنین حس��ین امیرعبداللهیان مدی��رکل امور بینالملل 

مجلس ش��ورای اسالمی در صفحه ش��خصیاش در فضای 
مجازی نوشت؛ رویکرد

 توافق امارات و رژیم صهیونیستی حماقت راهبردی 
است

وزارت امور خارجه جمهوری اس��المی ای��ران نیز با صدور 
بیانیهای ضمن محکومیت شدید برقراری روابط دیپلماتیک 
بین امارات عربی متحده و رژیم صهیونیستی، این اقدام را 
یک حماقت راهبردی از س��وی ابوظبی و تل آویو دانس��ت 
که بدون تردید حاصل آن تقویت محور مقاومت در منطقه 

خواهد بود.
در این بیانیه تاکید ش��ده اس��ت که مردم مظلوم فلسطین 
و هم��ه ملت ه��ای آزاده جهان هرگز عادی س��ازی روابط 
با رژیم غاصب و جنایت پیش��ه اس��رائیل و همداس��تانی با 
جنایات آن رژیم را نخواهند بخش��ید. ب��دون تردید خون 
های به ناحق ریخته ش��ده هفت دهه مقاومت برای آزادی 
س��رزمین مقدس فلسطین و قبله اول مسلمین، دیر یا زود 

گریبان خیانتکاران به آرمان فلسطین را خواهد گرفت. 
در ادام��ه این بیانیه آمده اس��ت: جمهوری اس��المی ایران 
اق��دام ننگی��ن ابوظبی برای عادی س��ازی رابط��ه با رژیم 
جعل��ی، نامش��روع و ضد بش��ری صهیونیس��تی را اقدامی 
خطرناک دانس��ته و با هش��دار نس��بت به هرگونه دخالت 
رژیم صهیونیس��تی در معادالت منطقه خلیجفارس، اعالم 
می نماید که دولت ام��ارات و دیگر دولت های همراه باید 

مسئولیت  تمامی عواقب این اقدام را بپذیرند. 
بیانی��ه وزارت ام��ور خارجه جمهوری اس��المی ایران ابراز 
اطمینان کرده است که تاریخ نشان خواهد داد چگونه این 
اشتباه راهبردی از سوی رژیم صهیونیستی و این خنجری 
که به ناحق از سوی امارات بر پشت مردم فلسطین و بلکه 
کلیه مس��لمانان وارد آمد،  برعکس منجر به تقویت محور 
مقاومت شده و اتحاد و همبستگی علیه رژیم صهیونیستی 

و مرتجعین منطقه را به اوج خواهد رساند. 
وزارت امور خارجه در پای��ان این بیانیه به حاکمانی که از 
قصرهای شیش��ه ای خود چنگ به صورت فلس��طینیان و 

دیگر مردم مظلوم منطقه مثل یمن می کشند توصیه کرده 
اس��ت که به خود آیند و در تش��خیص دوستان و دشمنان 

خود به بیراهه نروند.
مدیرکل بخش آسیای غربی وزارت امور خارجه کشورمان 
در پیام��ی توییت��ری به آغاز روابط رس��می امارات متحده 

عربی و رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.
در همین زمینه سید رسول موسوی مدیرکل بخش آسیای 
غرب��ی وزارت امور خارجه در پی��ام توییتری در واکنش به 
آغاز روابط رسمی امارات متحده عربی با رژیم صهیونیستی 
نوشت: بله موافقم! این دستاوردی تاریخی است. دستاوردی 
تاریخ��ی در زمین��ه پذیرش عربها در پایم��ال کردن خون 

فلسطینیها توسط صهیونیستها.
پیش بینی میش��ود که مردم کشورهای اسالمی نیز نسبت 

به اقدام خیانتکارانه حکام امارات واکنش نشان دهند.
عادی س��ازی روابط امارات و رژیم اس��رائیل نه تنها باعث 
تضعیف جبهه مقاومت نخواهد شد بلکه انگیزه آنها را برای 
ادامه راه خود تا نابودی اس��رائیل و پس گرفتن س��رزمین 

فلسطین بیشتر میکند.
مردم کش��ورهای عربی اکنون به خاطر خیانتهای س��ران 
خود به آرمان جهان اس��الم وظیفه سنگینی بر عهده دارند 

و باید نسبت به اقدام حکام خود واکنش نشان دهند.
سکوت مردم مسلمان کشورهای عربی به تصمیمات سران 
خود، خیانت به جهان اسالم، آرمان آزادی سازی فلسطین 
و همه مسلمانانی است که در راه مبارزه با اشغالگری ریژم 

صهیونیستی ایستادگی کرده و جان خود را فدا کردهاند.
از سوی دیگر. دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت 
از انتفاضه فلسطین در تهران بیانیه مشترک امارات،آمریکا 
و رژیم صهیونیس��تی مبنی بر تصمیم برای عادی س��ازی 
رواب��ط بین ابوظب��ی و تل آویو را بش��دت محک��وم کرد. 
دبیرخان��ه دائمی کنفرانس بین الملل��ی حمایت از انتفاضه 
فلس��طین در تهران تاکی��د کرد که این اق��دام را فاقد هر 
گونه وجاهت، اعتبار و تاثیر گذاری در جهان اسالم، قضیه 

فلسطین و پایان قطعی رژیم صهیونیستی می داند.
در این بیانیه آمده است: »فلسطین و مقاومت بزرگتر از آن 
اس��ت که با چنین اقدامات خیانت بار و ذلیالنه ای آسیب 
ببیند و روند پیروزی آنها متوقف شود ، مضاف بر اینکه بی 
تردید سراس��ر سرزمین اشغالی فلسطین به دست فرزندان 
رش��ید و مقاوم فلس��طین آزاد خواهد ش��د و اساسا حکام 
وابسته به آمریکا نقشی در مبارزات و حمایت از مردم مظلوم 
فلسطین هیچگاه نداش��ته اند.«دبیرخانه دائمی کنفرانس 
بین المللی حمایت از انتفاضه فلس��طین تاکید کرده است: 
» رژیم صهیونیس��تی اگر حتی با تکیه ب��ر دخالت و نفوذ 
رئیس جمهور تروریس��ت آمریکا برای عادی س��ازی روابط  
صهیونیستی - عربی بیش از این هم تالش کند ، اما هرگز 
نمی تواند از سرنوش��ت محت��وم و غیر قابل تغییر خود که 
همانا آزادی همه سرزمین فلسطین و تشکیل قطعی کشور 
مس��تقل فلسطینی در سراسر سرزمین تاریخی فلسطین و 
به پایتختی قدس شریف اس��ت نجات پیدا کند. فلسطین 
متعلق به س��اکنان تاریخی آن أعم از مس��لمان و مسیحی 
و یهودی اس��ت اما صهیونیس��ت ها هیچ جای��ی در آینده 
منطقه نخواهند داش��ت و کشوری جز فلسطین در منطقه 
شناس��ایی عملی نمی ش��ود. حاکمان ابوظبی  با ش��راکت 
س��عودی - امارتی در جنگ و کش��تار مردم مقاوم یمن و 
با شریک ش��دن در جنایات صهیونیس��ت ها در فلسطین 

قهرمان آینده بدی را برای خود رقم خواهند زد.«

رسول اكرم )ص(: ما خاندانی هستیم که هیچ کس با ما برابر نهاده نمی  شود و 
هر که به دشمنی با ما برخیزد، به دشمنی با خدا برخاسته است.

گزارشیادداشت 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي
(فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران)

روابط عمومى

دوم
ت 
نوب

شرکت گازاستان یزد در نظر دارد به منظور انجام خدمات امداد و تعمیرات در شهرستان ابرکوه ( شامل شهر ابرکوه ، مهردشت و کلیه روستاها ) از طریق مناقصه اقدام 
نماید .

لذا براساس آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون بر گزاري مناقصات   به شماره 84136 /ت  33560 ه مورخ 85/07/16 از کلیه شرکتهاي تایید صالحیت شده 
ازسوي سازمان برنامه و بودجه  کشور که داراي حداقل پایه 5 در رشته تأسیسات و تجهیزات  و یا حداقل پایه 5 در رشته نفت و گاز و گواهینامه تأیید صالحیت ایمنى 
امور پیمانکاران مورد تایید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى و همچنین ظرفیت خالی ارجاع کار میباشند  دعوت به عمل می آید که از تاریخ نشر این آگهی  به منظور 

دریافت اسناد ارزیابی توان اجراي کار از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت اقدام نمایند.
کلیه مراحل برگزارى فراخوان ارزیابى کیفى از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابى کیفى تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترو نیکى دولت (ستاد )   به آدرسWWW.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکورو دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند 
. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه مورخ 99/05/21 مى باشد .اطالعات و اسناد مناقصه عمومى پس از برگزارى فرایند ارزیابى کیفى و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه 

ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى: تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 99/05/28
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابى کیفى: تا ساعت 16  روز سه شنبه مورخ 99/06/11

– شرکت گاز استان یزد شماره تلفن تماس:31922319-035 نمابر  اطالعات تماس مناقصه گزار: آدرس:یزد - میدان امام حسین (ع) - ابتداى بلوار شهید بهشتى 
035-36238522

مناقصه شماره : 412744
مجوز شماره : 1399.2401

آگهى آزاد سازى پهنه ى مطالعاتى 
کوهرنگ

محدوده  ثبت  متقاضیان  اطالع  به 
ى  پهنه  رساند  مى  معدنى  هاى 
 11 ساعت  در  کوهرنگ  مطالعاتى 
 99/6/2 مورخ  یکشنبه  روز  صبح 

آزاد خواهد شد.

8 8 0 0 6 6 8 8

روزنامه             

  تلفنی آگهی می پذیرد

www.siasatrooz.com
@siasatrooz

خیانت رژیمهای عربی به آرمان جهان اسالم ادامه دارد 

امارات متحده صهیونیستی!


