
فرامرز اصغری

بن زاید ولیعهد س��عودی که همچون بن س��لمان همتای 
عربس��تانی اش به دنبال پادشاه شدن زودهنگام است و در 
این راه از هیچ اقدامی فروگذار نیس��ت پنجش��نبه روابط 
رس��می با رژیم صهیونیس��تی را اعالم کرد. این اقدام هر 
چند که در ظاهر یک شکست برای فلسطینی ها و پیروزی 

برای رژیم صهیونیس��تی عنوان می شود اما بررسی دقیق 
و ریش��ه این مس��ئله چند نکت��ه مهم را نش��ان می دهد. 
نخس��ت آنکه این اقدام نقاب از چه��ره منافقانه امارات و 
برخی کشورهای عربی برداشت. آنانی که در ظاهر ادعای 
حمایت از فلسطین سر می دانند و در خفا با صهیونیست ها 
زد و بند می کردند. اکنون فلسطینی ها آشکارا خیانتکاران 
را می شناس��ند و دیگر دلبسته وعده های آنها نمی شوند. 
دوم آنک��ه ادعای امارات س��ازش ب��رای مقابله با حمالت 
صهیونیس��ت ها به فلس��طین و لغ��و طرح اش��غال کرانه 
باخت��ری بوده اس��ت حال آنکه نه تنها چنین مس��ئله ای 

روی نداده بلکه از یک س��و صهیونیست ها بمباران غزه را 
تشدید کرده اند و از سوی دیگر طرح اشغال کرانه باختری 
اس��تمرار دارد. س��وم آنکه این اقدام امارات با محکومیت 
گس��ترده ملت ها و بس��یاری از دولت های اس��المی و غیر 
اسالمی مواجه شد که بیانگر حمایت های گسترده جهانی 
از آرمان فلسطین اس��ت. این مسئله می توان پشتوانه ای 
برای فلس��طین جهت رویکرد به انتفاضه ای جدید باش��د 
بوی��ژه اینک��ه آنها دریافته ان��د مقاومت تنه��ا گزینه برای 
احقاق حقوقش��ان است و سازش در نهایت ذلتی همچون 
ذل��ت ام��ارات را به همراه خواهد داش��ت. بر این اس��اس 

می توان گفت که اقدام امارات هر چند خسارات هایی برای 
فلس��طین به همراه دارد اما در نهایت دستاوردی بزرگ به 
نام افش��ای خیانتکاران به فلسطین و تکیه بر مقاومت به 
عنوان تنها راه مقابله با اش��غالگران به همراه داشته است. 
بر این اس��اس می توان گفت چنانکه  سال 1982 مقاومت 
لبنان و در س��ال 2000 انتفاضه بزرگ فلسطینی ها شکل 
گرفت اکنون نیز مقاومتی به وس��عت جهان اس��الم علیه 
سازش��کاران و در حمایت از فلس��طین شکل می گیرد که 
زمینه س��از آزادی فلس��طین به پایتختی قدس ش��ریف 

خواهد بود. 

یادداشت

گزارش

آش��کار شدن سالها خیانت امارات و اعالم رسمی روابط آن 
با رژیم صهیونیس��تی در حالی زمینه ساز تشدید حمالت 
صهیونیس��ت ها به غزه ش��د ک��ه واکنش جهان��ی به این 
سازشکاری بیانگر رویکرد امت اسالمی به تحقق انتفاضه ای 

جدید در حمایت از فلسطین است. 
سازش��کاری اماراتی ها با صهیونیس��ت ها ب��ه بهانه صلح و 
امنیت چن��دان دوانی نیاورد چنانک��ه جنگنده های رژیم 
صهیونیس��تی دی��روز  بار دیگ��ر اهدافی در غ��زه را هدف 

حمالت خود قرار دادند.

بعد دیگر شکست امارات را در واکنش های گسترده جهانی 
در محکومیت این خیانت می توان مشاهده کرد. 

عبدالب��اری عطوان تحلیلگر مس��ائل راهب��ردی منطقه در 
مقاله ای با اش��اره به توافق س��ازش امارات متحده عربی با 
رژیم صهیونیس��تی نوش��ت که این توافق که دولت امارات 
با حمایت و نظارت آمریکا با اس��رائیل به امضا رس��اند، اوج 
خیانتی اس��ت که مش��ابه آن تمامی توافق��ات و معاهدات 
امضاش��ده توس��ط مص��ر و اردن و س��ازمان تش��کیالت 
خودگ��ردان بود و هر توافق مش��ابهی که در آینده به امضا 

برسد نیز در همین راستا توصیف می شود.
امت اسالم امتی پویا است و اعتقادات بسیار محکم و ملتی 
بسیار سخاوتمند دارد که سابقه زیادی از پیروزی ها را دارند. 
ای��ن امت بزرگتری��ن میراث تمدن��ی را در تمامی عرصه ها 

داشته است، لذا قطعاً انتفاضه و انقالب خواهد کرد.
در همین حال اغلب رهبران و شخصیت های سیاسی عراق 
با انتش��ار بیانیه های جداگانه اقدام امارات در توافق با رژیم 
صهیونیس��تی و عادی س��ازی روابط با این رژیم را محکوم 
کردند و این توافق را ادامه زنجیره کمپ دیوید و اوسلو برای 
تضییع حقوق فلسطینیان دانستند. »جارد کوشنر«، داماد و 
مشاور »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه ای 
از عادی س��ازی رواب��ط میان عربس��تان س��عودی با رژیم 
صهیونیستی به عنوان »امر اجتناب ناپذیر« یاد کرده است. 
نکت��ه قابل توجه آنکه قرقاش وزیر مش��اور در امور خارجه 
امارات و دستیار وی اذعان کردند که در توافق این کشور با 

رژیم صهیونیس��تی تضمینی برای لغو اشغال کرانه باختری 
قید نشده است. از سوی دیگر شورای فتوای امارات تصمیم 
امارات درباره برقراری ارتباط با رژیم صهیونیستی را تأیید و 
آن را از نظر شرعی توجیه کرد.سخنگوی رسمی تشکیالت 
خودگردان عادی سازی روابط امارات و رژیم صهیونیستی را 
مردود دانست و در ادامه، اقدامات رام اهلل در این خصوص را 
تشریح کرد.حتی جنبالط رئیس حزب »سوسیالیست ترقی 
خواه« لبنان نیز با انتقاد از عادی سازی روابط میان امارات 
و رژیم صهیونیس��تی، گفت: این اق��دام ابوظبی پیامدهای 
خطرناکی را به دنبال خواهد داش��ت. در تونس نیز جنبش 
النهض��ه تونس اع��الم کرد که توافق میان ام��ارات و رژیم 
صهیونیستی نقض آش��کار حقوق ملت فلسطین و حمایت 
از تجاوزات این رژیم علیه فلسطینی ها محسوب می شود. 
تعدادی از سیاستمداران تونسی به صورت گسترده از اقدام 

خائنانه امارات علیه آرمان فلسطین انتقاد کردند.

فلسطین پیروز یک خیانت 
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درخواست لوکاشنکو از روسیه
رئیس جمه��ور بالروس، به دنبال اعتراضات ش��کل گرفته بعد از انتخابات 
ریاست جمهوری کشورش، خواستار گفت وگو با رئیس جمهور روسیه شده و 
گفته این اعتراضات تنها بالروس را تهدید نمی کند.»الکساندر لوکاشنکو«، 
رئیس جمهور بالروس، که انتخاب مجدد وی در انتخابات ریاست جمهوری 
اخیر این کشور، اعتراضات مردمی را برانگیخت، هشدار داد که این اعتراضات 
تنها بالروس را تهدید نمی کند. خبرگزاری رس��می بالروس نوشته، لوکاشنکو 
همچنین گفت که باید در این خصوص با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روس��یه 
به بحث و گفت وگو بپردازد. لوکاشنکو گفت: »باید با پوتین تماس بگیرم تا همین 
حاال با او صحبت کنم، زیرا این )اعتراضات( تنها بالروس را تهدید نمی کند.«   وی 
افزود: »هم اکنون دفاع از بالروس کمتر از دفاع از کل منطقه مان، اتحادیه روسیه و 

بالروس و یک ]کشور[ نمونه برای دیگران نیست. «  

تهدید هند علیه چین و پاکستان 
نخس��ت وزیر هند ضمن س��خنرانی به مناس��بت س��الروز استقالل این 
کشور، چین و پاکستان را به طور تلویحی مورد تهدید قرار داد. »نارندرا 
مودی« در مراس��م س��الگرد استقالل این کش��ور، چین و پاکستان را 
مورد تهدید تلویحی قرار داد.مودی در این مراس��م گفت: »از LOC تا 
LAC هرکسی که تالش کند حق حاکمیت کشور ما را به چالش بکشد، 

پاسخی درخور به زبان خودش را از سربازانمان دریافت خواهد کرد«.
 LAC به »خط کنترل« در مرز مشترک هند و پاکستان و LOC گفتی اس��ت
به »خط کنترل واقعی« در مرز مشترک هند و چین اتالق می شود. الزم به ذکر 
اس��ت که نخست وزیر هند در این سخنرانی به 20 سرباز هندی که در دقیقاً دو 
ماه پیش )2۳ خرداد( در درگیری مرزی با نیروهای چینی کش��ته ش��دند، ادای 

احترام کرد.

آمریکا شریک کشتار ملت یمن است
مع��اون وزیر خارج��ه دولت نجات ملی یمن در واکن��ش به تهدید وزیر 
خارجه آمریکا در خصوص نفتکش صافر، واش��نگتن را ش��ریک کشتار 
مردم یمن دانست.»حسین العزی« از شورای امنیت خواست با بازنگری 
در سیاس��تش، اعتماد ملت یمن را دوباره جلب کند.العزی در اظهاراتی 
درباره نفتکش »صافر« که حدود چهار س��ال اس��ت در نزدیکی سواحل 
بندر »رأس عیسی« در »الحدیده« در غرب یمن لنگر انداخته، گفت، شورای 
امنیت باید به چشم اندازهای ملت یمن و گزینه های آن احترام بگذارد و اطالعات 
را فقط از یک طرف نگیرد.حس��ین العزی در خصوص نفتکش صافر گفت، صنعاء 
اخیرا خواس��تار اقدامات فوری برای حفاظت از محیط زیس��ت دریایی و ارس��ال 
تجهیزات الزم همزمان با ارزیابی شده است اما  سازمان ملل اخیرا میان ارزیابی و 

تعمیر این نفتکش را جدا کرده و بر اعزام تیمی تنها برای ارزیابی اصرار دارد.

 یم�ن: انفجار ش��دیدی در مرک��ز یمن موجب 
کش��ته و زخمی ش��دن دهها تن از عناصر وابسته 
ب��ه حزب »االصالح« یمن ش��د.به گفته این منابع 
نظام��ی، انفجار زمان��ی رخ داد که حزب االصالح و 
قبائل همس��و با آن در نشستی در »مطارح نخالء« 
حضور یافته بودند تا در خصوص راه های ممانعت از 
آزادسازی شهر مأرب به دست ارتش یمن مشورت 

کنند.

 ک�ره  جنوب�ی: در اعتراضات ه��زاران نفری در 
پایتخ��ت ک��ره جنوب��ی که جرق��ه آن با تش��دید 
محدودیت های کرونای��ی به دلیل اوج گیری دوباره 
این بیماری زده شد، معترضان خواستار کناره گیری 
»مون جائه این« رئیس جمهور این کشور شدند. با 
وجود هشدارها درباره خیزش کرونا در کره جنوبی 
و درخواس��ت های رس��می از مردم برای ماندن در 
خان��ه، ه��زاران معت��رض در خیابان های س��ئول، 
پایتخت کره جنوبی علیه دولت دس��ت به اعتراض 

زدند.

 آمریکا: در میانه تنش ها بین واش��نگتن و پکن، 
ناو هواپیمابر »ی��واس اس رونالد ریگان« در دریای 
چین جنوب��ی، جایی که چین ادعاه��ای مالکیتی 
در آن دارد، تمرین��ات نظامی انجام داد.طبق اعالم 
نی��روی دریایی آمریکا، ناو هواپیمابر نیروی دریایی 
آمری��کا در اقدام��ی تحریک آمی��ز در دریای چین 

جنوبی تمرینات نظامی برگزار کرد.

بمباران غزه اولین ره آورد دلدادگی امارات به رژیم صهیونیستی 

انتفاضه  امت اسالم در راه است


