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نامه آمريکايي ها به انصاراهلل:کلید توقف 
جنگ يمن در دست ماست نه سعودی

سرویس خارجی: رئیس کمیته عالی انقالب یمن از نامه محرمانه 
آمریکا به انصاراهلل پرده برداشت و اعالم کرد :آمریکا در این پیام گفته 
اس���ت که کلید توقف جنگ  دریمن  در دس���ت  ایاالت متحده است 

نه عربستان سعودی.
»محمد علی الحوثی« اظهار داش���ت: آمریکایی هایی اذعان کرده اند 
که صلح در یمن در دست آنهاست نه عربستان سعودی.وی در توئیتی 
نوشت: آمریکایی ها از طریق میانجی ها برای ما پیام فرستاده اند و گفته اند 
اگر ما با صلح موافق نباش���یم صلحی در کار نخواهد بود حتی اگر 
عربس���تان سعودی به آن راضی باشد.الحوثی در این توئیت از هشتگ 
»# محاصره آمریکا قاتل ملت یمن اس���ت« استفاده کرد.وی در توئیت  
دیگری با همان هشتگ نوشت: سفیر آمریکا تهدید به فروپاشی ریال 
یمن در برابر ارزهای دیگر کرده و این خود دلیلی اس���ت بر این که 

محاصره آمریکا قاتل ملت یمن است.
رئیس کمیته عالی انقالب یمن در ادامه نوشت: در مارس ۲۰۲۰ 
دولت دونالد ترامپ به همراه سعودی و امارات تصمیم به توقف کمک ها 
به یمن کردند و این در حالی است که بر اساس قانون بین الملل، آنها 
مس���ؤل ارائه کمک هستند زیرا به یمن به عنوان یک کشور مستقل و 
دارای حاکمیت حمله و آن را محاصره کرده اند. این درحالی است که 
»مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا از اقدام این کشور در درج نام جنبش 

انصاراهلل در گروه نهادهای دارای نگرانی ویژه خبر داد.
 در این حال س���خنگوی جنبش انصاراهلل یمن اعالم کرد: توقف 
تجاوز به یمن و لغو محاصره این کشور باید در طرح های ارائه شده 
برای تحقق صلح در یمن مد نظر قرار بگیرد. »محمد عبد السالم«گفت: 
هرگون���ه طرح و رویک���ردی که متوقف کردن تجاوز و لغو محاصره 
یمن را مد نظر قرار ندهد، محکوم به شکس���ت است.وی افزود: باید 
در طرح هایی که برای حل بحران یمن ارائه می شود این موارد مورد 
توجه قرار بگیرد. عبدالسالم تاکید کرد: بی اعتنایی سازمان ملل نسبت 
به محاصره یمن، قابل فهم نیست، آن هم در حالی که محاصره روی 

دیگر تجاوز به شمار می رود.
درچنین شرایطی برخی منابع یمنی از تحرکات سازمان ملل متحد 
برای حل جزئی بحران یمن پیش از فرا رسیدن سال نو میالدی خبر 
دادند.در همین رابطه »مارتین گریفیتس« فرستاده سازمان ملل در امور یمن 
تحرکاتی را برای حل جزئی بحران یمن آغاز کرده و در همین راستا 
»معین شریم« معاون خود را برای دیدار با مسئوالن دولت مستعفی یمن 
به ریاض اعزام کرده است.از سوی دیگر، پایگاه خبری »الخبر الیمنی«  
در گزارش���ی از تشکیل اتاق عملیات مشترکی میان آمریکا، انگلیس و 
عربستان سعودی در فرودگاه »الغیضه« در استان »المهره« واقع در شرق 
یمن خبر داد. خبردیگر این که »ترکی المالکی« سخنگوی رسمی ائتالف 
متجاوز سعودی حمله پهپادی نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن 

علیه مواضعی در عربستان سعودی را تأیید کرد.
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سرویس خارجی:منابع خبری 
از تداوم اعتراضات در شهر سلیمانیه 
واقع در منطقه کردستان عراق خبر 
می دهند و تأکید دارند که معترضان با 
نیروهای امنیتی به شدت درگیر شدند.
تظاهرات مردمی در سلیمانه واقع در 
اقلیم کردستان عراق، برای سومین 
روز متوالی ادامه یافت و به درگیری 
بین معترضان و نیروهای امنیتی منجر 
شد.روزنامه العربی الجدید به نقل از 
منابع بیمارستانی حاضر در سلیمانیه 
گ���زارش داد که یک معترض 17 
س���اله کشته و حدود 1۰ نفر دیگر 
نیز به ضرب گلوله نیروهای امنیتی 
ُکرد و عناصر مسلحی زخمی شدند 
که احتماال وابسته به اتحادیه میهنی 
کردستان هستند.معترضان همچنین 
س���اختمان فرمانداری شهرک »سید 
صادق« واقع در سلیمانیه و مقرهای 
دموکراتیک کردستان و اتحادیه میهنی 

ُکرد را به آتش کشیدند.
ای���ن روزنامه به نقل از منابع 
محل���ی خبر داد که نیروهای امنیتی 
برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از 
گلوله جنگی استفاده کردند که باعث 
کشته شدن یک معترض و زخمی 
شدن چند نفر دیگر شد.یک مسئول 
امنیتی ُک���رد هم به العربی الجدید 
گفت که نیروهای مبارزه با تروریسم 
سلیمانیه، به محل تظاهرات واقع در 
مرکز شهر سلیمانیه رسیدند تا اوضاع 
را کنترل کنند. دهها نفر از از نیروهای 
این سرویس، در منطقه مستقر شدند، 
راههای منتهی به آن را بس���تند و 
تظاهرکنندگان را تعقیب کردند.»سروة 
عبد الواحد« نماینده پیشین پارلمان 
کردستان هم از سازمان ملل و همه 
سفارتخانه ها خواست که برای توقف 
خشونت در سلیمانیه، مداخله کنند.
در همین ارتباط، پایگاه خبری »شفق 
نی���وز« گزارش داد، نیروهای امنیتی 
حاضر در سلیمانه، وضعیت هشدار 
اعالم کردند و به صورت گس���ترده 
در مرکز این اس���تان مستقر شده اند.
خبرنگار شفق نیوز خبر داد، هدف 

از اس���تقرار نیروهای امنیتی، حفظ 
امنیت سلیمانیه است .تظاهرکنندگان 
مقر دو حزب دموکرات کردستان و 
اتحادیه میهنی و نیز مقرهای جنبش 
تغییر و گروه اس���المی را به آتش 
کشیدند.جالل نریمان، مسئول کمیته 
تشکالت حزب دموکرات کردستان در 
شهرستان سید صادق عنوان داشت که 
افراد خرابکار در میان تظاهرکنندگان 

و معترض���ان خود را پنهان کرده و 
ساختمان حزب را محاصره کردند 
و ش���عارهایی را سر می دادند که به 
کشتار نیروهای حفاظتی و اعضای 
ای���ن حزب تحریک می کرد.نریمان 
افزود: افراد مهاجم به سمت ما سنگ 
و آتش پرتاب کردند و باعث وقوع 
جراحت هایی در بین ما ش���دند. ما 
نس���بت به این امر توجه داشتیم که 
سالمتی همگان حفظ شود و به همین 
دلیل، واکنش های شدیدی از جانب 
ما صورت نگرفت و گذاشتیم تا آنها 

مقر را آتش بزنند.
در همین حال، اخباری مبنی 
بر اعزام نیروهای نظامی از پیشمرگه 

برای حفاظت از مقرهای حزبی و 
جلوگیری از هرگونه اتفاق اضطراری 
و تشدید در اعتراضات مطرح شده 
است اما مسئوالن کرد این مساله را 
تکذیب کرده اند.مصطفی جاورش، 
فرمانده نیروهای پیشمرگه وابسته 
به حزب اتحادیه میهنی کردس���تان 
گفت: هی���چ تحرک نظامی وجود 
ن���دارد و نیروها در مقرهای خود 

هستند اما ما نمی توانیم بی تفاوت 
بمانی���م و کردس���تان را در یک 
حالت آش���وب بی پایان رها کنیم.

در این حال،فرماندهی کل نیروهای 
مسلح عراق از بازداشت گروهی از 
داعشی ها از جمله معاون "سرکرده 
و دو تن از  داع���ش در ع���راق" 
عامالن کشتار پایگاه اسپایکر در سال 
۲۰1۴خبر داد.سخنگوی فرماندهی 
کل نیروهای مسلح عراق در بیانیه ای 
مطبوعاتی اعالم کرد: در راس���تای 
اجرای دستورالعمل های فرمانده کل 
نیروهای مس���لح عراق، یگان های 
دستگاه مبارزه با تروریسم عراق با 
فرماندهی عملیات ویژه مأموریت های 

مهمی را آغاز کرد که به بازداش���ت 
دو تروریس���تی که در کشتار پایگاه 
اسپایکر واقع در استان صالح الدین 
در سال ۲۰1۴دست داشتند، منجر 
شد.رسول اظهار داشت: همچنین 
گروهی از یگان ویژه دستگاه مبارزه 
با تروریسم پس از اقدامات نظارتی 
ش���دید و تالش اطالعاتی مشترک 
جهت اج���رای یک عملیات ویژه 

در اس���تان االنبار اقدام کردند که به 
بازداش���ت یک فرمانده تروریستی 
خطرناک منجر شد که تحت عنوان 
مع���اون "رهبر داعش در عراق" در 
تشکیالت تروریستی داعش فعالیت 
می کرد.س���خنگوی فرماندهی کل 
نیروهای مسلح عراق در ادامه گفت: 
همزمان دستگاه مبارزه با تروریسم 
نیز دو مأموریت در شهرستان فلوجه 
اجرا کرد که به بازداشت سه نیروی 
وابسته به گروهک های تروریستی 

ختم شد. 
در این حال،یک رسانه وابسته 
گروه ه���ای مقاومت عراق خبر داد 
که نماینده س���ازمان ملل متحد در 

این کشور، از نقش سازمان الحشد 
الشعبی در کمک به مردم تقدیر کرده 
است.»جنین پالسخارت« نماینده ویژه 
س���ازمان ملل متحد در امور عراق، 
سازمان الحشد الشعبی تقدیر و تشکر 
کرد.طبق گ���زارش، کانال تلگرامی 
»صابرین نیوز«، نماینده سازمان ملل 
به خاطر نقش برجسته الحشد الشعبی 
در بازگردان���دن آوارگان در موصل 

)مرکز اس���تان نینوا( از این سازمان 
تشکر و قدردانی کرده است.پایگاه 
خبری »المعلومه« حدود یک ماه پیش 
در این خصوص گزارش داده بود که 
الحشد الشعبی در بازگرداندن بیش از 
هزار آواره به دو استان نینوی و صالح 
الدین، به ی���اری وزارت مهاجرت 
این کشور شتافته است.»علی عباس 
جهانگیر« سخنگوی رسمی وزارت 
مهاجرت عراق ضمن تأیید این خبر 
گفته بود که نیروهای الحشدالشعبی 
در بازگرداندن آورگان به محل اصلی 
س���کوت خود نقش داشته است.
علی عب���اس جهانگیر  همچنین در 
این خص���وص گفته بود که  تعداد 

خانواده هایی که از زمان آزادسازی 
مناطق تا به امروز به محل  زندگی  
خود در استان های نینوا، صالح الدین، 
بخش های���ی از دیالی ، کرکوک و 
االنبار بازگشته اند، به ۶۰۰هزار خانواده 

رسیده است.
از طرفی،فراکسیون پارلمانی بدر 
در عراق گفت، رئیس ائتالف الفتح 
نخستین کسی بود که خواستار احیا 
و ترمیم ائتالف شیعیان با هدف اتخاذ 
مواضع یکپارچه علیه دشمنان داخلی 
و خارجی شد.، »حسن شاکر الکعبی« 
رئیس فراکسیون پارلمانی بدر عراق، 
اعالم کرد که »هادی العامری« رئیس 
ائتالف الفتح از نخستین افراد خواستار 
ترمیم و احیای ائتالف شیعیان و ایجاد 
همگرایی میان گروه های سیاسی با 
هدف اخراج اشغالگر آمریکایی است.

وی در گفت وگ���و با پایگاه خبری 
»المعلومه« توضیح داد: هادی العامری، 
نخستین کسی بود که خواستار ترمیم 
و احیای ائتالف شیعیان برای اتخاذ 
مواضع و تصمیمات یکپارچه و متحد 
شد. هدف از احیای ائتالف شیعیان، 
وحدت تصمیم گیری مقابل دشمنان 
داخلی و خارجی عراق و تالش برای 
اخراج اشغالگر از اراضی این کشور 
است.از طرفی،رئیس جمهوری عراق 
در دیدار با سفرای پنج کشور عضو 
دائم شورای امنیت بر لزوم حفاظت 
این کش���ورها از حاکمیت عراق و 
همچنین ضرورت ممانعت از بروز 

تنش در منطقه تاکید کرد.
در تحولی دیگر،پادشاه عربستان 
س���عودی نامه ای را توس���ط وزیر 
تجارت کشورش به رئیس جمهور 
عراق فرستاد.»سلمان بن عبدالعزیز« 
پادش���اه عربستان سعودی نامه ای را 
توسط وزیر تجارت و سرمایه گذاری 
کش���ورش به رئیس جمهور عراق 
ارسال کرد.ریاست جمهوری عراق 
در بیانی���ه ای اعالم کرد که در این 
نامه به تقویت روابط دو کش���ور در 
زمینه های مختلف به منظور تحکیم 

امنیت و ثبات پرداخته شده است.

اعتراضات مردمی در اقليم کردستان عراق با يک کشته

كوتاه از سراسر جهان

هديه کريسمس ترامپ به مجرمان !
ایسنا:منابع آگاه به پایگاه آکسیوس گفتند، 
دونالد ترامپ نه تنها درخواس���تها برای عفو 
را می پذیرد بلکه کورکورانه با کس���انی که 
حتی درخواست نداشته اند "هدیه کریسمس" 
می دهد! دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
اخیرا به یک مش���اور گفت، قرار است  هر 
شخصی که تا حاال با او  صحبت کرده  را عفو 
کند که این حاکی از در راه بودن مجموعه حتی 
بزرگتری از عفوها است. این مشاور همچون 

اکثر گفتگوها با ترامپ مطمئن نبود که چقدر رئیس جمهور را جدی 
بگیرد هر چند که ترامپ هم نشانه ای از اینکه شوخی می کند نداشت. 
رئیس جمهور آمریکا از اختیار یکجانبه اش برای صدور کارتهای رایگان 
خروج از زندان لذت می برد هر چند که نظر دوس���تان و مشاورانش را 

درباره اینکه از نظر آنها چه کسی باید عفو شود، می پرسد.
ابراز امیدواری مادورو برای سفر به روسیه 

ایسنا:رئیس جمهوری ونزوئال در نشستی 
با یک هیات از ناظران روسی انتخابات پارلمانی 
گفت: امیدوار اس���ت در طی آوریل- ژوئن 
۲۰۲1به مسکو سفر و با والدیمیر پوتین دیدار 
کند.نیکوالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال 
همچنین ابراز اطمینان کرد که اعضای مجلس 
مل���ی جدید ونزوئال هم به زودی به پایتخت 
روسیه سفر کنند.مادورو در این نشست که در 
توئیتر پخش ش���د، تصریح کرد: من امیدوارم در ماه آوریل، مه یا ژوئن 

بتوانم به مسکو سفر کنم و با دوستمان والدیمیر پوتین دیدار کنم.
سازمان ملل، پايان فوری »اشغال کريمه« را خواستار شد

فارس:مجمع عمومی س���ازمان ملل یک قطعنامه غیرالزام آور درباره 
خروج نظامیان روسی از اوکراین و لزوم پایان یافتن »اشغال منطقه کریمه« 
توسط روسیه تصویب کرد.اعضای مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه 
پیشنهادی اوکراین با موضوع تنش ها در مناطق شرقی این کشور و منطقه 
کریمه را تصویب کردند و خواس���تار پایان یافتن »اش���غالگری روسیه« 
شدند .مجمع عمومی سازمان ملل با ۶۳رای موافق، ۶۲ممتنع و 17مخالف 
قطعنامه غیرالزام آور درباره تحوالت اوکراین و منطقه کریمه را تصویب 
کرد.طبق این گزارش، در این قطعنامه آمده است: از فدراسیون روسیه به 
عنوان قدرت اشغالگر خواسته می شود فورا، کامال و بدون قید و شرط 
نیروهای نظامی خودش را از کریمه خارج کند و بدون تعلل به اشغالگری 

موقتی خود در سرزمین اوکراین پایان دهد.
سخنگوی وزارت خارجه چین: تحريم های آمريکا را تالفی می کنیم

فارس: وزارت خارجه چین در واکنش 
به تحریم های جدید آمریکا علیه مقامات چینی 
در ارتباط با هنگ کنگ، گفت پکن با اقدامات 
قاطع به آن ها پاسخ خواهد داد.وزارت خارجه 
چین اعالم کرد اقدامات قاطعی را در واکنش 
به تحریم های آمریکا علیه مقامات چینی در 
ارتباط با هنگ  کنگ، اتخاذ خواهد کرد .»هوا 
چونیینگ« س���خنگوی این وزارتخانه گفت: 
اقدام آمریکا در تحریم مقامات چین غیرمجاز 

و ناپسند است و چین از آمریکا می خواهد تصمیم خود را پس بگیرد.
وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای که در وبسایت رسمی خود منتشر 

کرد، نام 1۴مقام چینی را به فهرست تحریم های خود اضافه کرد.
صدها معترض خیابان های ايروان را مسدود کردند

ایسنا:تظاهرکنندگان مخالف دولت خیابان های پایتخت ارمنستان را در 
آغاز یک کمپین اعتراضی بعد از آن که نیکول پاشینیان، نخست وزیر این 
کشور درخواست آنها برای استعفا در واکنش به امضا توافق آتش بس 
با جمهوری آذربایجان را نادیده گرفت، مسدود کردند.صدها تن از این 
معترضان شعار "نیکول خائن" و "ارمنستان بدون نیکول" را در خیابانهای 
شهر ایروان سر دادند. آنها به فراخوان مخالفان برای اعتراضات بعد از 
رسیدن ضرب االجل امروز سه شنبه که از سوی مخالفان برای استعفای 

پاشینیان تعیین شد، پاسخ گفتند.
اس-۵۰۰ روسیه در مدار فروش به کشورهای جهان

ایرنا: سرگئی چمزوف رئیس شرکت دولتی »روس تک« )فناوری های 
پیشرفته( اعالم کرد که این شرکت از چندین کشور جهان سفارش برای 
فروش مجموعه های پدافند موشکی اس-۵۰۰دریافت کرده است.چمزوف 
به خبرنگاران گفت: چندین کشور ازجمله کشورهایی که سامانه های پدافند 
هوایی روسی اس-۴۰۰دراختیار دارند، سفارش خرید مجموعه های پدافند 
موشکی اس-۵۰۰یا پرومتی از روسیه را داده اند.  در حال حاضر چین 

و ترکیه سامانه های پدافند موشکی اس-۴۰۰ دراختیار دارند.
رئیس جمهور تايوان: با تهديدات »حکومت های خودکامه« 

مواجه هستیم
فارس:رئیس جمهوری تایوان گفت بعد 
از اع���الم قرارداد جدید فروش تس���لیحات 
آمریکا به این کشور، به طور روزانه از سوی 
»حکومت های خودکامه« مورد تهدیدات نظامی 
قرار گرفته  اس���ت.در ادامه تنش های نظامی و 
دیپلماتیک بین دولت های پکن و تایپه، »تسای 
اینگ وِن« رئیس جمه���ور تایوان از تهدیدات 
نظامی روزانه علیه کشور خود خبر داد.دولت 
آمریکا به ریاس���ت »دونالد ترامپ« با اعالم 11 بسته فروش تسلیحات 
نظامی به تایوان مجموعا به ارزش بیش از دو میلیارد دالر، حمایت های 
خود از این کشور را در بحبوحه تنش ها با چین افزایش داد.تسای ، با 
اشاره به تهدیداتی که منطقه جنوب شرق آسیا را تهدید می کند، نسبت 
به افزایش تحرکات نظامی در دریای جنوبی چین ابراز نگرانی کرد .بر 
این اساس، وی توضیح داد: نیروهای خودکامه دائماَ تالش می کنند نظم 
اس���تاندارد کنونی را نقض کنند. تایوان به صورت روزانه در نوک پیکان 

دریافت چنین تهدیدات نظامی قرار دارد.
خبرگزاری فرانسه: احتمال شکست مذاکرات برگزيت باالست

فارس: منبع دولت انگلیس گفته احتمال زیادی وجود دارد مذاکرات 
میان انگلیس و اتحادیه اروپا در خصوص »برگزیت« به شکست منجر شود.
یک منبع در دولت انگلیس به خبرگزاري فرانسه گفت احتمال زیادی برای 
شکست مذاکرات مربوط به جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا )برگزیت( 
وجود دارد. در حالی که تنها سه هفته به اتمام مهلت مذاکرات برگزیت باقی 
است، گفت وگوها درباره روابط »پسابرگزیت« میان لندن و بروکسل از روز 

دوشنبه از سر گرفته شده است. 
جنگنده روسیه 3 هواپیمای نظامی آمريکا و فرانسه را رهگیری کرد

فارس:وزارت دفاع روسیه از ماموریت موفق جنگنده »سوخو-۳۰« 
خود و رهگیری هواپیماهای جاسوسی و سوخترسان آمریکا و فرانسه بر 
فراز »دریای س���یاه« خبر داد.در تازه ترین تقابل هوایی بین روسیه و ناتو، 
روسیه از رهگیری هواپیماهای جاسوسی و سوخترسان آمریکا و فرانسه 
بر فراز دریای سیاه خبر داد .مرکز کنترل دفاع ملی وزارت دفاع روسیه از 
رص���د اهداف هوایی که از طریق حریم هوایی دریای بالتیک به مرزهای 
این کشور نزدیک می شدند خبر داد. این مرکز در گزارش خود اعالم کرد 
که پس از رصد اهداف از سوی ایستگاه های راداری، یک فروند جنگنده 
سوخو-۳۰نیروی هوایی روسیه متعلق به بخش پدافندی جنوب این کشور 

و خدمه آن موفق به »شناسایی«  این هواپیماها  شدند. 

سرویس خارجی:معاون دبیرکل 
جنبش حزب اهلل لبنان در س���الروز 
انتفاض���ه اول تأکید کرد رژیم  های 
عربی حاش���یه خلیج فارس هیچ گاه 
با فلسطین نبوده اند و از مقاومت آنها 
حمایت نکرده اند .شیخ »نعیم قاسم«  
معاون دبیرکل جنبش حزب اهلل لبنان، 
در س���الروز انتفاضه اول به موضوع 
آرمان فلس���طین پرداخت .معاون 
دبیرکل حزب اهلل لبنان ضمن اشاره 
به اشغالی بودن فلسطین، حق بودن 
آرمان فلس���طینیان و همچنین باطل 
خواندن رژیم صهیونیستی تأکید کرد 
که رژیم صهیونیستی حق فلسطینیان 
را غصب کرده است.شیخ نعیم قاسم 
در ادامه گفت:حق ما در آزادس���ازی 
خاک  فلسطین ، همان چیزی است 
ک���ه خداوند وعده پیروزی، عزت و 
کرامت در آن را به ما داده اس���ت.
معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان افزود: 
علی رغم توطئه ها از زمان بیانیه بالفور، 
نسل هایی که پیاپی آمدند،  فلسطین 
را زنده  نگاه داش���ته اند. ما آزادسازی 
آن را تأیید می کنیم. برای اینکه این 
آرمان ارزشمند و عزیز بماند، جان ها 
و مال  ها فدا شده اند.شیخ نعیم قاسم 
همچنین تأکید کرد که رژیم های عربی 
حاشیه خلیج فارس هیچ گاه همراه 
فلس���طین نبوده اند و از مقاومت آن 

حمایت نکرده اند. 
مع���اون دبیرکل حزب اهلل لبنان 
در ادامه گفت: عادی س���ازی روابط، 
از آنچه پوش���یده بود، پرده برداشت 
و خیانت���کاران را پدی���دار کرد و 
مقاومت کنندگان و حامیان فلسطین 
را نش���ان داد. دی���دم که رژیم های 
دیکتاتوری منطقه چطور در پی موضع 
خائنانه در قبال آرمان فلسطین بودند.
شیخ نعیم قاسم ادامه داد: دیگر این 
امکان وجود ندارد که کسی یا گروهی 
در منطقه خاکستری باشد. گزینه ای 
نیست جز اینکه یکی از ما در یکی 
از این دو محور باش���د؛ مقاومت یا 
عادی سازی روابط. ما با محور مقاومت 
هستیم.معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان 

اف���زود: محور مقاومت پیروزی های 
بسیاری کسب کرد؛ پیروزی هایی که 
نوید آزاد سازی فلسطین در آینده را 
می دهند. درگیری میان این دو محور 
برابر نیس���ت؛ اما با این وجود، برای 
آزادی سازی فلسطین، عزم و پایداری 
وجود دارد.شیخ نعیم قاسم تأکید کرد 

که سابقه رژیم صهیونیستی سراسر 
جنایت، اشغالگری و خرابکاری است 
و فلس���طین با خون شهدای خود و 
به اذن خداوند پیروز خواهد ش���د. 
معاون دبیرکل حزب اهلل همچنین رژیم 
صهیونیس���تی را یک »مانع« در برابر 
توسعه منطقه خواند و در عین حال 
تأکید کرد که ما باید برای توازن در 
بازدارندگی، توان و آمادگی خود را 
در لبنان، فلس���طین و منطقه افزایش 
دهیم.شیخ نعیم قاسم همچنین تأکید 
کرد: با تمام توانمان تالش خواهیم 
کرد که از نظر مادی، نظامی، سیاسی 
و رسانه ای قوی ترین باشیم. با تمام 

شرافتمندان همکاری خواهیم کرد تا 
برای آزاد سازی فلسطین در خط مقدم 

باشیم.
در همی���ن حال،رئیس اتحادیه 
علمای مقاومت در ششمین کنفرانس 
بین المللی علمای مقاومت اعالم کرد، 
مقاومت روز به روز قوی تر می شود و 

غزه ای که دیروز تنها سالحش سنگ 
بود امروز موش���ک در اختیار دارد. 
ششمین کنفرانس علمای مقاومت 
با عن���وان »انتفاضه امت در مقابله 
با توطئه های عادی س���ازی روابط و 
پروژه های تسویه« آغاز به کار کرد.
بر اس���اس گزارش »فلسطین الیوم«، 
ش���یخ »ماهر حمود« رئیس اتحادیه 
جهان���ی علم���ای مقاومت در این 
کنفرانس که همزمان با سی و سومین 
سالروز انتفاضه سنگ برگزار می شود، 
گفت، با گذش���ت سی و سه سال 
از این انتفاضه ثابت ش���د که سنگ 
قوی تر از گلول���ه و ایمان به آینده 

محکم تر از وعده های دروغین است.
وی بر س���قوط توافق »اسلو« تاکید 
کرد و هرگونه عادی سازی روابط با 
دشمن صهیونیستی را رد کرد.شیخ 
حمود ادام���ه داد، غزه ای که دیروز 
فقط س���نگ داشت موشک دارد و 
مقاومت در مقابله با عادی س���ازی 

روابط روز به روز قویتر می ش���ود. 
صهیونیس���ت ها پس از شکست در 
جنگ ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶ روند 
عادی سازی روابط را در پیش گرفتند.
وی افزود، آمریکایی ها میلیاردها دالر 
برای تخریب چهره مقاومت و هدف 
گرفتن، عراق، س���وریه و لیبی خرج 
کرده اند. از طرفی،حماس در سی و 
سومین سالروز اولین انتفاضه فلسطین 
بر مش���روع بودن حق مقاومت در 
تمامی انواع آن تأکید کرد.حماس در 
س���ی و سومین سالروز انتفاضه اول 
 فلس���طین معروف به انتقاضه سنگ 
)۸ دسامبر 1۹۸7( با صدور بیانیه ای 

اعالم کرد، مقاومت در تمام انواع آن 
حقی مشروع و گزینه ای راهبردی است 
و آن را کنار نخواهد گذاشت.بر اساس 
گزارش وب سایت رسمی حماس، 
در ادامه این بیانیه آمده، حماس تمام 
ت���الش خود برای آمادگی در مقابله 
با اشغالگر و شکست معادالت آن و 
نیز آزادسازی اسرا را به کار خواهد 
بست، حال هر هزینه ای داشته باشد.
حماس تأکید کرد، وحدت و ایجاد 
پروژه ملی در رأس اولویت هایش قرار 
دارد و مقابله با اشغالگر و پروژه های 
آن جز با ش���راکت دیگر گروه های 
فلسطینی ممکن نیست.این جنبش 
فلسطینی بار دیگر بر رد کامل و قاطع 
عادی سازی روابط و هماهنگی امنیتی 
با رژیم صهیونیستی تأکید کرد و آن را 
کودتا علیه وحدت ملی خواند.حماس 
همچنین تمامی انواع عادی س���ازی 
روابط با دشمن صهیونیستی آنهم در 
این مرحله حساس را مردود دانست. 
ای���ن جنبش تأکید کرد، آنچه امروز 
مسأله فلس���طین با آن روبروه شده 
بسیج تالش ها و نشانه رفتن سالح 
به سمت دشمن اشغالگر صهیونیستی 
را می طلبد. سخنگوی جنبش حماس 
فلسطین برای مقابله با شهرک سازی، 
خواستار آغاز مجدد مقاومت فراگیر 
و تدوین راهبرد واحد برای دفاع از 
فلسطین شد.خبر دیگر اینکه،شورای 
محلی شهرک های صهیونیست نشین 
در کرانه باختری نخس���تین قرارداد 
صادرات محصوالت خود به امارات 
را با این کش���ور امضا کرد.شورای 
محلی شهرک های صهیونیست نشین 
در کران���ه باختری در دبی با طرف 
امارات���ی قراردادی را برای صادرات 
محصوالت شهرک نش���ینان به این 
کشور امضا کرد.این قرارداد در دبی 
توسط »یوسی دگان« رئیس شورای 
محلی شهرک های صهیونیست نشین 
در ش���مال کرانه باختری با طرف 
اماراتی امضا ش���د و شامل صادرات 
مشروبات الکلی از شهرک »جفعات 

ایتامار« به امارات است.

حزب اهلل: رژيم های عربی خلیج فارس هیچ گاه با فلسطین نبوده اند 

به دنبال یورش نظامیان صهیونیست به اردوگاه »شعفاط« 
واقع در قدس اشغالی درگیری شدیدی میان آنها و شهروندان 
فلسطینی درگرفت. به دنبال یورش نظامیان صهیونیست، 

درگیری شدیدی میان آنها و شهروندان فلسطینی درگرفت. 
صهیونیس����تها در این درگیری از گلوله های پالستیکی و 

گازهای اشک آور علیه فلسطینیان استفاده کردند.

 يورش نظامیان صهیونیست به اردوگاه »شعفاط« در قدس اشغالی

س���رویس خارجی:رئی���س 
جمهوری س���وریه ضمن انتقاد از 
تخریب اس���الم به بهانه تروریسم، 
تأکی���د کرد، به جای اینکه دین به 
عنوان ابزاری برای پیشرفت جوامع 
باش���د، از آن به عن���وان ابزاری 
برای تخریب این جوامع اس���تفاده 
می شود.بش���ار اسد رئیس جمهور 
سوریه بار دیگر از رفتار نامناسب 
کشورهای غربی انتقاد کرد.اسد در 
جریان حضور در نشست فراگیری 
که وزارت اوقاف س���وریه برگزار 
کرد، گفت که ما ش���اهدی مبنی 
بر رفتار مناس���بی از جانب غرب 
نداریم.خبرگزاری اسپوتنیک به نقل 
از رئیس جمهور س���وریه گزارش 
داد که  تروریسم، محصول اسالمی 
نیستو سکوالریسم، هیچ ارتباطی با 
جدایی دین از حکومت ندارد.وی 
با اش���اره ضمنی به تحریف قرآن 
توسط گروههای تروریستی حاضر 
در س���وریه که از آن برای توجیه 
حمالت خود به نهادهای حکومتی 
استفاده می کنند، گفت: به زبان قرآن 
نیز حمله می شود. نمی توان این زبان 

را از جامعه سوریه جدا کرد.

اس���د با بی���ان اینکه از زمان 
اش���غالگری امپراتوری عثمانی، با 
بحران هویت و وابستگی روبه رو 
هستیم ، خاطر نشان کرد، تروریسم، 
علت اس���ت، نتیجه نیست.شبکه 
خبری روس���یا الیوم نیز به نقل از 
رئیس جمهور سوریه گزارش داد، 
اگ���ر امنیت و ثبات در میان جامعه 
س���وریه نبود، در همان هفته های 
نخس���ت جنگ، این جامعه از بین 
رفته بود.وی ادامه داد: ما در وضعیت 

جنگی قرار داریم که گاهی اقتصادی 
یا نظامی است و گاهی فکری که 
متوجه عقاید است.اسد تصریح کرد، 
به جای اینکه دین به عنوان ابزاری 
برای پیشرفت جوامع باشد، از آن 
به عنوان ابزاری برای تخریب این 
جوامع استفاده می شود.رئیس جمهور 
سوریه خاطر نشان کرد، وضعیت 
جهان مانند یک دریای خروش���ان 
اس���ت که امواج آن در هر سمتی 
حرکت می کند؛ گاهی با تروریسم، 

امنی���ت را ضربه می زنند، گاهی با 
محاصره، اقتصاد را نابود می کنند و 
گاهی با سوق دادن جوامع به سمت 
انحطاط، فک���ر را از بین می برند.
وی درباره حمالت تروریستی در 
فرانسه و سایر کشورها هم گفت: 
بین حمله، محکومیت و خش���م، 
دین به توپی تبدیل می ش���ود که 
سیاستمداران فرصت طلب ، آن را 

پرتاب می کنند.
در ای���ن حال، نظامیان ترکیه، 

خروج جنگ افزارهای سنگین خود 
از شهر حلب را آغاز کردند که با این 
اقدام، ششمین پست دیدبانی خود را 
برخواهند چید. نظامیان ترکیه خروج 
جنگ افزارهای سنگین خود از حلب 
واقع در شمال سوریه را آغاز کردند.
شبکه خبری المیادین گزارش داد که 
جنگ افزارهای سنگین ترکیه، در حال 
خروج از محله الراشدین واقع در 
جنوب غرب حلب هستند.نظامیان 
ترکیه با خارج کردن جنگ افزارهای 
س���نگین خود از این منطقه، پست 
دیدبانی خود را نیز بر می چینند و 
به نقطه دیگری منتقل می ش���وند.
این ششمین پست دیدبانی است 
که نظامیان ترکیه در شمال سوریه 
از آن خارج شدند.پیش از این نیز 
نظامیان ترکیه از چند مقر و پست 
دیدبانی خود که در شمال سوریه 
احداث کرده بودند، خارج شدند.
در این حال،پنج شبه نظامی عضو 
گروه موسوم به نیروهای دموکراتیک 
س���وریه که مورد حمایت نظامیان 
آمریکا در شرق سوریه قرار دارند 
در ادامه حمالت افراد ناشناس به 

مواضع آنها کشته شدند.

اسد:سوريه همچنان در وضع جنگی به سر می برد

سخنراني بشار اسد در نشست وزارت اوقاف سوريه

سرویس خارجی:شکایت های 
ستاد انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا 
از وقوع تقلب در دو ایالت میشیگان 
و جورجیا، در دادگاه های این ایالت ها 
رد شد.قضات دادگاه های دو ایالت 
میشیگان و جورجیا شکوائیه های ارائه 
شده توسط »سیدنی پاول« وکیل پیشین 
رئیس جمه����ور آمریکا درباره وقوع 
تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 
را رد کردند. پاول در این شکایت ها 
ضمن ادعای وقوع تخلفات انتخاباتی 
در دو ایالت میش����یگان و جورجیا، 
خواس����تار لغو پیروزی »جو بایدن« 
نامزد حزب دموکرات و برنده اعالم 
کردن »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
مستقر آمریکا در این ایالت ها شده 
بود.ستاد انتخاباتی ترامپ و متحدان 
جمهوری خواه او تا کنون در پرونده های 
قضایی مختلفی درباره ناسالم بودن 
انتخابات ریاست جمهوری و لزوم 
لغو پیروزِی ارزیابی ش����ده بایدن در 
دادگاه های ایالت های آمریکا شکست 

خورده اند.
بر این اس���اس، »لیندا پارکر« 
قاضی دادگاه دیترویت و »تیموتی 
باتِ���ن« قاض���ی دادگاه آتالنتا در 
احکامی، تاکید کردند که ش���اکیان 
از جای���گاه قانونی الزم برای ارائه 
این دادخواست برخوردار نیستند و 
همچنین این شکوائیه ها بسیار دیر به 
محکمه ارائه شده اند. این دو قاضی 
سپس نوشتند که مردم آمریکا نظر 
خ���ود را در انتخابات اعالم کردند 
و نمی توان به هیچ ش���کل آن را 
تغیی���ر داد.در این حال،دفتر رئیس 
مجلس ایالتی »پنس���یلوانیا« تأیید 
کرد که طی هفته گذش���ته، »دونالد 
ترامپ« دو مرتبه مس���تقیماً با این 

مقام ارشد آمریکایی تماس گرفته 
و از او خواس���ته تا نتیجه شمارش 
آراء این ایالت را به نفع وی تغییر 
ده���د .در ادامه تالش های »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا برای 
ادامه حضور در کاخ سفید به مدت 
چهار سال دیگر، روزنامه آمریکایی 
»واشنگتن پس���ت« گزارش کرد که 
ترامپ در طول هفته گذش���ته دو 
مرتب���ه با رئیس مجلس نمایندگان 
ایالت پنسیلوانیا تماس گرفته تا از او 
درخواست کند نتیجه آراء انتخاباتی 
در ای���ن ایالت را به نفع وی تغییر 
دهند.طبق این گزارش، دفتر »برایان 
کاتلر« رئیس مجلس ایالتی پنسیلوانیا 
تماس های ترامپ برای درخواست 
کمک به وی به منظور تغییر نتیجه 
انتخاب���ات را مورد تأیید قرار داد.

این سومین بار از زمان اعالم نتایج 
انتخابات ریاس���ت جمهوری سوم 
نوامبر ۲۰۲۰ )1۳ آبان ماه( و معرفی 
»جو بایدن« نامزد دموکرات به عنوان 
رئیس جمهور منتخب آمریکا است 
که ترامپ مستقیماً برای تغییر نتیجه 
انتخابات به نفع خود تالش می کند 

و وارد عمل می شود. 
پیش از این ترامپ با نمایندگان 
جمهوری خواه ایالت میشیگان وارد 
تعامل ش����ده بود تا به وی در تغییر 
نتیج����ه انتخابات کمک کنند و روز 
شنبه هفته جاری نیز در یک تماس 
تلفنی از »برای����ان کمپ« فرماندار 
ایالت جورجیا خواست تا الکتورها 
)مجمع گزینندگان( را جایگزین کند.

از س����ویی،وزیر امور داخلی ایالت 
»جورجیا« بعد از ش����مارش نهایی 
آرای انتخابات ریاس����ت جمهوری 
آمری����کا، نامزد ح����زب دموکرات 

را برن����ده رقابت انتخاباتی در این 
ایالت اعالم کرد.ایالت جورجیا برای 
سومین بار »جو بایدن«، نامزد حزب 
دموکرات را به عنوان فرد پیروز در 
انتخابات ریاست جمهوری در این 
ایالت اعالم کرد. وزیر امور داخلی 
جورجیا اعالم کرد نتیجه شمارش 
نهایی نشان می دهد جو بایدن با کمتر 
از 1۲۰۰۰ رأی در برابر نامزد حزب 
جمهوری خواه، »دونالد ترامپ« که 
در حال حاضر رئیس  جمهور مستقر 

آمریکا است پیروز شده است.
در چنین شرایطی،مش���اور 
اقتصادی کاخ سفید در مصاحبه ای 
تاکی���د کرد ک���ه انتقال قدرت در 
کاخ سفید به صورت مسالمت آمیز 
صورت خواهد گرفت.»لری کودلو« 
مشاور اقتصادی کاخ سفید اطمینان 
خاطر داد که انتقال قدرت در کاخ 
سفید در روز ۲۰ ژانویه به صورت 
مسالمت آمیز صورت خواهد گرفت.

از دیگر سو،»کریستوفر کربز« مدیر 
سابق سازمان امنیت سایبری آمریکا 
گفته رئیس جمهور آمریکا در اشاعه 
اطالع���ات دروغ درباره تقلب در 
انتخاب���ات نقش مهمی دارد و این 
اقدام یک تهدید داخلی محسوب 
می شود. از سویی، رئیس جمهور 
مستقر در کاخ سفید در سخنرانی 
گفت که انتخابات ریاست جمهوری 
اخیر این کشور، ننگی برای آمریکا 

به شمار می آید. 
خبر دیگ����ر اینکه،جو بایدن، 
رئیس جمهور منتخب آمریکا »لیولد 
آستین« ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا 
را به عنوان گزینه پیش����نهادی خود 
برای تصدی سمت وزیر دفاع آمریکا 

انتخاب کرده است. 

شکايت انتخاباتی ترامپ در میشیگان و جورجیا رد شد

 خشم شیعیان عربستان از تخريب
 مسجد امام حسین)ع(

س���رویس خارجی:  تخریب مسجد امام حسین )ع( در شهر العوامیه 
اس���تان قطیف  به دس���ت مأموران رژیم سعودی که شیخ نمرباقر النمر در 
آنجا نماز می خواند، خشم شیعیان عربستان را بر انگیخت. در همین رابطه 
کاربران شبکه های اجتماعی سعودی و کشورهای اسالمی به ویژه شیعیان 
عربستان خشم خود را از انهدام مسجد امام حسین)ع( در العوامیه توسط 
آل سعود اعالم کردند.آنها خواستار جلوگیری از استمرار جنایات آل سعود 
علیه شیعیان  عربستان شده و اعالم کردند که این مسجد که شیخ نمر در 
آن سخنرانی می کرد، همان مسجدی است که تاج و تخت سلمان و پسرش 

را به لرزه درآورده بود.
کاربران شبکه های اجتماعی در واکنش به تخریب مسجد امام حسین)ع( 
در العوامیه تاکید کردند: تا وقتی طاغوتیان به سرزمین حرمین و مقدسات آن 
بی حرمتی کنند، شعله انقالب شیخ نمر باقر النمر که توسط آل سعود اعدام 
شد، خاموش نمی شود.آنها افزودند: انهدام این مسجد نه سیاسی بلکه عقیدتی  
بوده چرا که رژیم آل سعود یک رژیم تکفیری است و مساجد شیعیان را 
مسجد نمی داند.درچنین شرایطی،کمیته دفاع از حقوق بشر در جزیرة العرب  
در بیانیه ای با اشاره به تشدید سرکوب ها در عربستان، بازداشت علمای دینی 
در این کشور را محکوم کرد.خبر دیگر این که رسانه های عربی از تداوم 
بحران س���وخت در عربستان  به خاطرعوامل مختلف از جمله ناکارآمدی 
دولت سعودی در بهبود اوضاع اقتصادی از یک سو و حمالت موفقیت آمیز 

نیروهای مقاومت یمن از سوی دیگر خبر می دهند.
* کویت

امیر کویت دیروز طی حکمی »شیخ خالد الحمد الصباح« را مأمور به 
تشکیل کابینه جدید این کشور کرد.»نواف األحمد الجابر الصباح« امیر کویت 
طی حکمی نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه جدید این کشور را مشخص 
کرد. وی »شیخ خالد الحمد الصباح« را مکلف کرد تا دولت جدید را تشکیل 
دهد. گفتنی است که اخیراً امیر کویت طی فرمانی با استعفای قانونی دولت 

این کشور موافقت کرده بود.

سرویس خارجی:وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای 
نام سودان را از لیست سیاه آزادی های مذهبی حذف کرد.

وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد: نام سودان و ازبکستان 
از لیست سیاه آزادی های مذهبی به دلیل پیشرفت بزرگ 
و چشمگیری که دولت های دو کشور طی سال میالدی 

گذشته داشتند، حذف شد.
در این بیانیه آمده اس���ت: اصالحات جس���ورانه 
دولت سودان در اصالح قوانین الگویی را ایجاد می کند 

که کشورهای دیگر از آن استفاده می کنند.این درحالی 
است که پیشتر منابع آگاه از تالش اسرائیل در راستای 
متقاعد کردن اعضای کنگره آمریکا  برای تصویب قانون 
مصونیت س���ودان خبر داده و گفته بودند که تل آویو 
درص���دد متقاعد کردن اعضای کنگره  برای تصویب 
قانونی است که به  خارطوم دربرابر هرگونه شکایت و 
دادخواست خانواده های قربانیان عملیات های تروریستی 

سودان مصونیت می بخشد.

واشنگتن نام سودان را از لیست سیاه »آزادی مذهبی« حذف کرد

سرویس خارجی: مسؤل سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا با اش���اره به این که آنکارا درخصوص تحرکات 
اکتش���افی خود در شرق دریای مدیترانه تغییری ایجاد 
نکرده اس���ت، از بحرانی ش���دن روابط اروپا با ترکیه 

خبر داد.
»جوزپ بورل« در کنفرانس���ی خبری اعالم کرد: 
وضعیت با ترکیه در چند زمینه بحرانی شده و آنکارا به 
طور مثبت برخورد نمی کند. رویکرد خصمانه  ترکیه در 
مدیترانه شرقی تغییر نکرده است.وی تاکید کرد: ترکیه 
در بس���یاری از پرونده ها با اروپا برخورد مثبتی ندارد.

بورل گفت: تغییر مثبتی در رفتار ترکیه مشاهده نکرده ایم. 

ارزیابی ه���ای منفی موجود درباره ترکیه را در اجالس 
پیش روی اتحادیه اروپا مطرح خواهم کرد.

 در ای���ن ح���ال وزارت امورخارج���ه آلمان با 
»تحریک آمیز« خواندن اقدمات اخیر ترکیه، اعالم کرد: 
این اقدامات در آینده تبعات به همراه خواهد داش���ت.

وزارت خارجه آلمان در این خصوص به شبکه »العربیه« 
گفت:تالش کردیم که گفتگو با ترکیه را توسعه دهیم؛ اما 
اقدامات تحریک آمیز بسیاری وجود دارد.وزارت خارجه 
آلمان همچنین افزود: می خواهیم در میان کش���ورهای 
اروپ���ا در ارتباط ب���ا اعمال تحریم علیه ترکیه به یک 

اجماع برسیم«.

بورل : روابط اروپا با ترکیه بحرانی است

سروی�س خارج�ی: س�ازم��ان 
دیدبان حقوق بش���ر در پی سفر 
»عبدالفتاح السیسی« رئیس جمهوری 
مصر به فرانس���ه ب���ا انتقاد از او، 
خواستار افزایش اقدامات بین المللی 
برای مقابله با نقض حقوق بشر در 
مصر و توقف روند فروش سالح 

به این کشور شد.
»کنت روث« مدیر اجرایی دیدبان 
حقوق بشر طی بیانیه ای در واکنش 
به سفر السیسی به فرانسه اعالم کرد: 
السیسی ماهرانه برای حمایت از منافع 
اروپایی ها نقش بازی کرد و خود را 
این چنین نش����ان داد که دژی مقابل 
تروریسم و مهاجرت غیرقانونی و 
دوست اس����رائیل و خریدار پایدار 

سالح است. دولت های اروپایی آن 
معامله ش����نیع را به ضرر حقوق و 
آزادی های مردم مصر قبول کردند 
و همین مساله السیسی را به ساکت 
کردن صداهای مخالفان باقیمانده در 
این کش����ور تشویق کرد.وی درباره 
مخالفت مصر با دخالت های خارجی 
در امور این کشور نیز گفت: موضع 
مصر بیانگر آن است که می خواهد 
زمان را به عقب بازگرداند، به زمانی 
که دولت ها همچنان حقوق بشر را 
یک مسأله داخلی می دانستند. اکنون 
زمان آن فرا رسیده که روش جدیدی 
در پیش بگیریم. باید فروش سالح 
به مصر متوقف شود و کمک ها به 
دست نهادهایی برسد که به صورت 

مستقیم به مردم مصر خدمت  می کنند.
روث در پایان خواس����تار افزایش 
اقدام����ات بین المللی برای مقابله با 
نقض حقوق بشر در مصر و تحریم 
مسئوالن ارش����د این کشور که به 
س����رکوب می پردازند، شد.درچنین 
شرایطی،برخی چهره های بین المللی 
و مخالف����ان مصری مقیم خارج  از 
این  کش����ور در بیانیه مشترکی از 
جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب 
آمریکا خواستند با استفاده از اعتبار 
و نفوذ دولت آمریکا،السیسی را برای 
آزادی زندانیان سیاسی به ویژه افراد 
مس����ن و بیمارانی که به کمک های 
پزشکی فوری نیاز دارند، تحت فشار 

بگذارد.

مخالفت کابل با آزادی زندانیان طالبانديدبان حقوق بشر خواستار توقف فروش سالح به مصرشد
سرویس خارجی:شورای امنیت ملی افغانستان  به خواسته اخیر طالبان  
برای آزادی زندانیان این گروه  واکنش نش����ان داد و ضمن مخالفت با آن 
اعالم کرد: آزادی زندانیان باقیمانده طالبان کمکی به روند صلح نخواهد کرد.
دفتر شورای امنیت ملی افغانستان در واکنش به خواسته طالبان مبنی بر آزادی 
هفت هزار زندانی دیگر این گروه اعالم کرد که آزادی زندانیان باقی مانده 
طالبان، کمکی به پیشرفت روند صلح در این کشور نمی کند.»رحمت اهلل اندر« 
سخنگوی این شورا تاکید کرد: آزادی بیش از پنج هزار زندانی طالبان، نه تنها 
کمکی به روند صلح نکرد، بلکه دولت مورد انتقادات شدید قرار گرفته است.وی 
گفت: بسیاری از این زندانیان آزاد شده طالبان، دوباره به میدان جنگ برگشته  
و علیه نیروهای امنیتی افغانستان اقدام کرده اند.در این حال اعضای پارلمان 
افغانستان از تیم مذاکره کننده دولت کابل خواستند تا زمانی که گروه طالبان 
برقراری آتش بس سراسری را نپذیرفته است درباره طرح آزادی هفت هزار 
زندانی این گروه نیز بحثی صورت نگیرد.درچنین شرایطی، »ذبیح اهلل مجاهد« 
سخنگوی طالبان اعالم کرد: این گروه دولت کابل را به رسمیت نمی شناسد و 
مساله ادامه آزادی زندانیان همچنین حذف اسامی سران این گروه از فهرست 

سیاه شورای امنیت در توافق با آمریکا حل شده است.


