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  گزارش  2

    خبر

مجازات مانع جنگ است 
خاورمیانه همیشه یکی از مهم  ترین نقاط ژئوپلتیکی جهان بوده است و این 
روز    ها در حساس     ترین دوره خود سر می برد. دلیل محوری این حساسیت 
طی روزهای اخیر اقدامات »تیم ش��رارت« در بحران سازی تازه و تالش 
برای شکل دهی جنگی جدید است. اگرچه محوریت و رهبری این شرارت 
در واشنگتن است اما تیم اجرایی آن در همین منطقه و با اقدامات اسرائیل، 

سعودی، منافقین و حتی با اطالع و مشاوره دیگران، در حال اجرا است. 
مشکل در جایی ریش��ه دارد که این تیم ش��رارت برای برآورده کردن 
نیازهای منطقه ای و جهانی خود، با پش��ت سر گذاشتن هرگونه اخالق 
بشری و انسانی دس��ت به هر اقدامی می زند و دیگر دولت    ها و نهادهای 
نزدیک به آن نیز با نادیده انگاشتن واقعیات، نه تنها از کنار آن می گذرند 

بلکه مورد تأییدش قرار می دهند. 
یکی از این اقدامات، دست زدن به ترور و از میان برداشتن مخالفان است. 
اینکه امریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و منافقین همواره برای حذف 
مخالفان خود در سراسر جهان دست به ترور می برند یک موضوع مشخص 
و غیرقابل انکار است، اما مسئله زمانی تعجب برانگیز می شود که این اقدام 

غیرانسانی و ضد بشری را در مأل عام و با افتخار و تأیید انجام می دهند. 
آنچه که طی 10 سال گذشته به عنوان ترور دانشمندان هسته ای ایران، 
به عرصه عمومی و رسانه ای پا گذاشته از زوایای مختلف مورد بررسی 
است و در دو حوزه داخلی و خارجی باید به شدت زیره ذربین قرار بگیرد 
تا هم چرایی و چگونگی آن مشخص شود و هم اینکه راه های جلوگیری 

از آن پیاده شود. 
یکی از مسائلی که رس��انه های حامی ترور »تیم شرارت« روی آن مانور 
می دهند، ضعف اطالعاتی نهادهای داخلی است. اینکه این مسئله تا چقدر 
درست یا غلط است باید مورد بررسی نهادهای اطالعاتی و امنیتی ایران 
قرار بگیرد اما آنچه که در این تحلیل    ها نادیده گرفته شده، این است که 
از شش دانشمند هسته ای ایران که پنج نفر آنها به شهادت رسیده اند، هر 
شش نفر در حالی ترور شده اند که یا با خانواده خود بوده یا اینکه در جلوی 

منزل شان ترور شده اند. 
جدای از اینکه با تکنول��وژی روز دنیا، پی��دا کردن من��زل و محل عبور و 
مرور افراد چندان مشکل نیست، مسئله اصلی این است که تیم شرارت با 
سوءاستفاده از خانه و خانواده و جلوی چشم آنها، به ترور دانشمندان دست 
زده اند. طبیعی اس��ت که در هیچ کجای جهان نمی ت��وان به راحتی همه 
اعضای خانواده دانش��مندان را در محور امنیتی قرار داد تا از آنها محافظت 
شود. همسر، دختران و پسران این دانشمندان با مدرسه، دانشگاه و جامعه 
در ارتباط هستند، بنابراین نشان کردن آنها و پیدا کردن منزل شخصی با 
امکانات تکنولوژیک پیشرفته چندان پیچیده و کار اطالعاتی بزرگی نیست، 
حتی به راحتی می توان دست به اقدام متقابل زد. از این رو بهترین راه این 
است که به تروریست های جهان آموخته شود تا از این اقدامات ضد بشری 
فاصله بگیرند، در غیر این صورت خود قربانی بی چون و چرای آن می شوند. 
موضوع بعدی که نباید از آن گذش��ت، بحث چگونگی جلوگیری از این 
اقدامات تخریبی در ایران اس��ت. مقامات ایرانی بی شک به این مسئله 
اش��راف دارند که در نظام بین الملل لیبرال محور، نمی توان انتظار رفتار 
اخالقی و انسانی از مخالفان و دشمنان داشت، بنابراین برای بازدارندگی 

اقدامات آنها باید از ابزارهای الزم بهره جست. 
یکی از بزرگ ترین آرزوهای تیم شرارت، حضور دوباره دونالد ترامپ در 
کاخ سفید بود اما به هر شکل، از طریق تقلب یا کنار گذاشتن اجباری وی، 
جو بایدن فعاًل به عنوان رئیس جمهور بعدی انتخاب شده است. در این 
میان یکی از تالش های تیم شرارت طی زمان باقی مانده، باال بردن سطح 
تنش بین ایران و امریکا است. آنها حتی سعی دارند سطح تنش را تا جنگ 
مستقیم باال ببرند، تا به گمان خودش��ان، دولت بایدن نتواند در مسیر 
تنش زدایی با ایران قرار گام بردارد، هرچند در اصل پیش فرض تنش زایی 
نیز چون وچرا وجود دارد. قبل از هر چیز باید به این مس��ئله اشاره کرد 
که تیم ترامپ و دولت امریکا اگر به لحاظ استراتژیکی و ژئوپلتیکی توان 
حمله به ایران را داش��ت، تا اکنون دریغ نکرده بود. اما برخی در داخل و 

خارج بر این اعتقاد نیستند. 
در چنین شرایطی مسئله مهم تر این است که وقتی سطح تنش تا این حد 
باال می رود، هرگونه عقب نشینی می تواند، به معنای تسلیم باشد، تا جایی 
که رقیب به این پیش فرض برسد که اگر هر گونه اقدام یا ترور دیگری علیه 
ایران صورت بگیرد، پاسخی دریافت نخواهد کرد. همین برداشت می تواند 
تیم شرارت را جری تر کند تا در دوره تقریباً یک و ماه نیم آینده دست به 
اقدامات خطرناک تر و ترورهای بیشتر و مؤثرتر و خرابکاری پیچیده تری 
بزند. موضوعی که خود می تواند در روندی تصاعدی احتمال بروز جنگ 
را افزایش دهد. تجربه نرمش چمبرلین در مقابل هیتلر، در این زمینه یک 

درس تاریخی جدی است.
پس برای جلوگیری از این اقدامات احتمالی، نیاز به آن است که معنای 
متبادر شده از خود به حریف را تغییر داده و با اقدامات جدی، دشمن را به 
عقب نشینی اجباری و هراس انگیز وادار کرد. پاسخ کوبنده به شرارت های 
دشمن، بیش از آنکه آنها را به جنگ علیه ایران برانگیزاند، بیشتر از گذشته 
به الک دفاعی فرو خواهد برد. همانگونه که تأکید شد اگر تیم ترامپ یا کل 
ساختار امریکا می توانستند، تاکنون به ایران حمله کرده بودند. بنابراین 
حال نوبت ایران اس��ت که به دش��منان بیاموزد پول    ها و گلوله های شان 
را غالف کنند، در غیر این صورت باید تاوان س��خت و غیرقابل جبرانی 

بپردازند، حتی اگر مسیر تنش زدایی بایدن ناهموارتر شود. 
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  مذاکراتمحرمانهآنکاراوتلآویو
پایگاه خبری المانیتور در گزارشی از وجود یک کانال ارتباطی محرمانه 
میان ترکیه و رژیم صهیونیستی خبر داد که به ابتکار عمل آنکارا ایجاد 
شده اس��ت.  بنابر این گزارش، هاکان فیدان، رئیس دستگاه اطالعات 
ترکیه با مقامات رژیم صهیونیست مذاکراتی را صورت می دهد. سه منبع 
که نخواستند نام شان فاش شود، اعالم کردند که دست کم فیدان یک 
دیدار با طرف صهیونیست داشته است. یک منبع اطالعاتی غربی هم 
گفت: »محاسبات ترکیه بر این اس��اس است که داشتن روابط خوب با 

اسرائیل امتیازاتی را در دولت بایدن برای آنها به همراه خواهد داشت.«
-----------------------------------------------------

  دستورسعودیبرایتخریبمسجدشیخنمر
سعودی    ها به تازگی دستور تخریب مس��جد امام حسین )ع( در شهر 
»العوامیه « در اس��تان »قطیف « را صادر کرده اند. در این مسجد شهید 
»نمر باقر النمر« در آن نماز و خطبه می خواند.  به نوشته مرآه الجزیره، 
»عادل السعید «، فعال حقوق بشر عربستانی در صفحه توئیتر خود نوشت 
که دولت سعودی قصد دارد هر چیزی را که نشانی از شیخ نمر دارد یا 
یادگاری از روزهای انقالب و اعتراضات است، در منطقه الشرقیه از بین 
ببرد. طبق تصمیم دولت س��عودی، دهها خانه نیز در خیابان »الثوره « 
)انقالب( خیابانی که مرکز اعتراضات شهر العوامیه بود نیز باید تخریب 
شوند. ماه گذشته نیز نیروهای س��عودی تعدادی از علمای شیعه را در 

منطقه الشرقیه بازداشت کردند. 
-----------------------------------------------------

  امریکا:طالبانبهتوافقصلحعملنکردهاست
سفیر امریکا در کابل با اذعان به شکست تالش     ها برای کاهش خشونت 
در افغانستان، گفت که واشنگتن طالبان را به دلیل عدم پایبندی به توافق 
دوحه تحت فشار قرار می دهد.  راس ویلس��ن در مصاحبه با آریانانیوز 
گفت که گروه طالبان بر اس��اس توافقنامه صلح امری��کا عمل نکرده و 
خشونت     ها را کاهش نداده  اس��ت، از این رو تحت فشار ایاالت متحده 
امریکا قرار خواهد گرفت. ویلسن در این گفت وگو اشاره ای به سیاست 
خارجی رئیس جمهور جدید امریکا نکرد اما خروج سربازان این کشور را 

از افغانستان بر اساس شرایط اعالم کرد.

 آسمان عربستان 
به روی پروازهای اسرائیلی باز شد

ری�اضآس�مانخ�ودراه�مب�هرویتلآویوگش�ودوب�اعبور
رژی�مصهیونیس�تی ومس�افربری تج�اری هواپیماه�ای
بهمقص�دام�اراتازحری�مهواییخ�ودموافقتکردت�اتوافق
عادیس�ازیعربه�ا-اس�رائیلی�کگامدیگ�رجل�وب�رود.
جرد کوشنر که داماد ترامپ و مشاور خاورمیانه ای اوست به همراه آوی 
برکوویتز و برایان هوک، نمایندگان ویژه خاورمیانه در دولت امریکا، روز 
دو    شنبه ۳0 نوامبر به عربستان سفر کردند تا دست انداز    هایی را برطرف 
کنند که بر سر گشایش آسمان عربستان به روی هواپیماهای اسرائیلی 
بود. رویترز از قول یک مقام دولت امریکا گفته که توافق برای گشایش 
آسمان عربستان، بعد از مذاکرات جرد کوشنر با مقام های سعودی به 
دست آمده است. رویترز می گوید موضوع عبور هواپیماهای اسرائیلی از 
آسمان عربستان در جلسه ای که اندکی بعد از نشستن پرواز آنها تشکیل 
شد، مطرح شده و یک مقام امریکایی به این خبرگزاری گفته » موفق 

شدیم که موضوع را حل و فصل کنیم.« 
 برقراری پروازهای مس��تقیم، بخش��ی از توافقی اس��ت که در جریان 
عادی سازی روابط میان اسرائیل با امارات، بحرین و سودان به دست آمد 
و دولت ترامپ تالش دارد در هفته های باقی مانده حضور در کاخ سفید، 
ریاض را هم تشویق کند به مسیری که امارات،  بحرین و سودان شروع 
کردند، ملحق شود. هفته گذش��ته منابع گزارش کردند که هواپیمای 
اختصاصی بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر اس��رائیل در راه س��فر به 
عربستان رهگیری شده و همزمان با او مایک پمپئو، وزیر خارجه ترامپ 
هم به عربستان سفر و با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان دیدار کرده 
است. هرچند که رس��انه     ها جزئیاتی از این دیدار را هم منتشر کردند، 
ولی وزیر خارجه عربستان این دیدار را تکذیب کرد. روز دو    شنبه روزنامه 
اس��رائیلی » یدیعوت آحارونوت « از قول منابع اعالم کرد که عربستان 
در این تصمیم خود برای گشودن آسمان به روی پرواز های اسرائیلی 
بازنگری و علت این بازنگری را دالیل فنی بیان کرده ولی دیروز این خبر 
تأیید شد. ظاهراً موافقت عربستان با فشار امریکا در جریان سفر کوشنر 

به عربستان انجام شده است. 
  حماس:متحدشویم

بعد از عادی س��ازی دولت های عربی با تل آویو، هفته قبل، تش��کیالت 
خودگردان هم برای آغاز مذاکرات با تل آویو اعالم آمادکی کرد؛ تحولی 
که ظاهراً در واکنش به پیروز شدن بایدن در انتخابات امریکا انجام شده 
است. در تازه     ترین موضع گیری گروه های فلسطینی مقابل تغییر موضع 
تشکیالت خودگردان، »خلیل الحیه« عضو دفتر سیاسی جنبش حماس 
گفت تالش می شود که تشکیالت خودگردان بخشی از فرآیند عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیس��تی در منطقه باشد و بدین ترتیب، همه مسائل 
منطقه به سود صهیونیست    ها و امریکا شود. این مسئول حماس ادامه داد، 
خطراتی که مسئله فلسطین با آن مواجه است، عبارت است از عادی سازی، 
شهرک سازی، اشغال وجب به وجب خاک فلسطین و یهودی سازی قدس. 
وی با بیان اینکه حماس از گفت وگوی تش��کیالت خودگ��ردان با رژیم 
صهیونیستی برای از سرگیری هماهنگی امنیتی، شگفت زده شد، تأکید 
کرد، حماس در برابر همه گروه های فلس��طینی متعهد می ش��ود که در 

انتخابات شرکت کند و هیچ مانع تراشی در آن نداشته باشد.

باکو، الچین را تحت کنترل گرفت
ارتشجمهوریآذربایجاندیروزواردالچین،سومینشهریشد
کهبعدازتوافقاخیربینباکووایروان،بدوندرگیریتحتکنترل
باکوقرارمیگیرد.آزادسازیالچینبعداز۲۷سالانجاممیشود.
به گزارش »جوان«، بعد از اینکه ارتش ارمنستان و ساکنان ارمنی این 
شهر طی چند هفته شهر الچین را ترک کردند، دیروز ارتش جمهوری 
آذربایجان وارد این شهر ش��د و آن را تحت کنترل گرفت. توافق برای 
واگذاری الچین و دو شهر دیگر، یعنی کلبجر و آغدام بعد از جنگ 44 
روزه بین دو طرف انجام شده است. دو شهر اخیر، طی هفته های اخیر 
به جمهوری آذربایجان برگشته بود و حاال با واگذاری الچین به وسعت 
بی��ش از 1۸00 کیلومتر مربع در جنوب غربی جمه��وری آذربایجان، 
اجرای توافق تکمیل شده است. جمعیت الچین بر اساس سرشماری 
س��ال 19۸9 میالدی، 7هزار و ۸29 نفر و بر اس��اس سرشماری سال 
200۸ میالدی، 201۳ بوده  اس��ت. اولین ش��هری که ارمنس��تان به 
آذربایجان واگذار کرد، آغدام بود و بعد از آن در شامگاه 24 نوامبر منطقه 
کلبجر نیز تخلیه و به آذربایجان واگذار شد. هر سه منطقه از زمان پایان 
جنگ در س��ال 1994 میالدی در اختیار جدایی طلبان تحت حمایت 
ارمنس��تان قرار گرفته بود. »الهام عل��ی اف « رئیس جمهور جمهوری 
آذربایجان روز سه     شنبه هرچند گفت که آتش بس به طور کلی در قره باغ 
رعایت می شود، ولی تأکید کرد که تالش     هایی برای تضعیف این توافق 
سه جانبه در حال انجام است. او با این حال گفته که باکو کنترل منطقه 
الچین را بدون حتی شلیک یک گلوله بار دیگر به دست گرفت. پیش 
از این جمهوری آذربایجان در جریان جنگ 44 روزه خود با ارمنستان 
توانسته بود چهار شهرستان فضولی ، قبادلی، زنگیالن و جبراییل و بیش 
از ۳00 شهرک و دهکده دیگر را، با عملیات جنگی تحت کنترل بگیرد 
که طبق توافقنامه صلح، می تواند آنها را حفظ کند. ارتش ارمنستان در 
س��ال 1992 الچین را تصرف کرد و قبل از اشغال این شهر بیش از ۶۵ 
هزار شهروند جمهوری آذربایجان در الچین زندگی می کردند و هیچ 
شهروند ارمنستانی ساکن آنجا نبود. ارامنه ای که طی روز های گذشته 
وسایل خود را پش��ت ماشین  بستند و ش��هر الچین را ترک و به خاک 
ارمنستان وارد شدند، قبل از ترک ش��هر ، خانه های خود را آتش زدند، 
کاری که در جریان ترک دو شهر دیگر نیز انجام شد. باکو و ایروان 10 
نوامبر )سه     شنبه 20 آبان( با توافقی که با پادرمیانی روسیه حاصل شد، 
به چند هفته نبرد خونین خاتمه دادند. بر اساس بخشی از این توافق 10 
بندی که باعت بروز اعتراضاتی در داخل ارمنستان و تشدید درخواست     ها 
برای استعفای »نیکول پاشینیان « از نخست وزیری شده است، قرار شد 
نیروهای صلح بان روسیه در منطقه مستقر ش��وند. هزار و 9۶0 نیروی 
روس��یه در قالب نیروهای حافظ صلح به همراه 90 خودروی زره پوش 
و ۳۸0 خودروی نظامی در امتداد جاده الچین به ارمنس��تان مس��تقر 
می ش��وند. طبق توافق به عمل آمده برای افزایش اثربخشی آتش بس، 
مرکز آشتی برای نظارت بر روند صلح ایجاد می شود. در توافق آمده است 
جمهوری ارمنستان منطقه کلبجار و منطقه الچین را تحویل جمهوری 
آذربایجان خواهد داد و کریدور الچین را تا عرض ۵ کیلومتر پشت سر 
خواهد گذاشت. وزارت دفاع روسیه اعالم کرده که تأمین امنیت تردد 
شهروندان و وسایل نقلیه در کریدور الچین در منطقه قره باغ کوهستانی 
برعهده نیروهای حافظ صلح روسیه خواهد بود و جمهوری  ارمنستان 
ارتباطات حمل و نقلی بین مناطق غربی جمهوری آذربایجان و جمهوری 

خودمختار نخجوان را فراهم می کند.

همزمانباصدایگوشخراشدعوتبهخویشتنداریاروپاییان-اعراب

جهاد اسالمی: ترور شهید فخری زاده نیازمند بازدارندگی است

رضاپويا

درش�رایطیک�ه   گزارش  یک
متح�دانرژی�م
صهیونیس�تیدرپش�تنق�ابدع�وتب�ه
خویشتنداریپنهانشدهوباپیغاموپسغامهای
خودتالشمیکنندایرانراازهرگونهواکنشی
بهتروردانشمندانهستهایمنعکنند،گروههای
مقاومتفلس�طیندراتحادباتهران،خواهان
پاس�خجدیدراینزمینههستند.عضوارشد
جنبشجهاداس�المیبااش�ارهبهترورشهید
فخ�ریزادهضم�نهش�داردرب�ارهاحتمال
تنشآفرینبودنایناق�دامتأکیدکردکهاین
ترورنیازمندبازدارندگیاست.سخنگویوزارت
خارجههمگفتکهپاسخبهترورباحداکثردرد
ب�رایجنایت�کارانهم�راهخواه�دب�ود.
در پی ترور شهید محس��ن فخری زاده، دانشمند 
هس��ته ای ایران به دس��ت عمال صهیونیس��تی، 
گروه های مقاومت فلس��طین بار دیگر همبستگی 
خ��ود را با ای��ران در مقاب��ل رژیم صهیونیس��تی 
ابراز کرده ان��د. خالد البطش، عضو دفتر سیاس��ی 
جنبش جهاد اسالمی فلس��طین، روز سه    شنبه به 
تحوالت اخی��ر منطقه پرداخ��ت و تأکید کرد که 
ترور شهید محس��ن فخری زاده، دانشمند ایرانی 
نیازمند بازدارندگی است. به گزارش پایگاه خبری 
»شهاب«، عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسالمی 
در این خصوص گفت: »این اقدام در عین حال، پیام 
تنش اسرائیل با حمایت امریکاست که ممکن است 

شامل دیگر کشور   ها نیز ش��ود و در نهایت با تجاوز 
گسترده علیه نوار غزه به پایان برسد. باید این مسئله 
را در نظر بگیریم«. خالد البطش در ادامه به تحوالت 
فلس��طین پرداخت و گفت که فلس��طین امروز با 
چالش مقابله با رژیم صهیونیستی و پایداری در برابر 
طرح هایی چون عادی سازی روابط، یهودی سازی، 
اشغال کرانه باختری و شهرک سازی دست و پنجه 
نرم می کند.« گروه های فلس��طینی ک��ه بیش از 
دیگران در معرض اجرای ترورهای صهیونیس��تی 
هستند، از هرگونه پاس��خ دندان شکن به جنایات 
این رژیم حمایت می کنند، و این بار نیز در ماجرای 
ترور شهید محس��ن فخری زاده، که توسط عمال 
صهیونیس��تی به شهادت رس��ید، خواهان مقابله 
جدی با این ترور هستند. سال گذشته نیز، اسماعیل 
هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در مراسم 
تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در تهران گفت:» 
این ترور   ها بر توانمندی و اصرار گروه های مقاومت 
برای ادامه پروژه های ضد صهیونیستی و امریکایی 
خواهد افزود.« گروه های مقاومت غزه، در سال های 
اخیر با تقویت توان موش��کی ، قدرت بازدارندگی 
خود در برابر دشمن صهیونیستی را تقویت کرده اند 
و در درگیری های چند س��ال گذشته توانسته اند 
با شلیک صد   ها موشک، ارتش صهیونیستی را به 
عقب نش��ینی و تن دادن به خواسته های مقاومت 
وادار کنند. تقویت بازدارندگی مقاومت در نوار غزه، 
می تواند به کابوسی برای مقامات رژیم صهیونیستی 

تبدیل ش��ود، همچنان که مقام��ات و تحلیلگران 
صهیونیس��تی بار   ها اعتراف کرده اند که در صورت 
بروز جنگ گروه های غزه می توانند روزانه هزاران 
موشک را به سمت س��رزمین های اشغالی شلیک 

کنند. 
از سوی دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران 
دیروز در نشس��ت هفتگی خود ب��ا خبرنگاران در 
واکنش به پاسخ ایران به جنایات رژیم صهیونیستی 
در ترور دانشمندان هسته ای تأکید کرد: » عامالن، 
آمران و طراحان ترور مذبوحانه شهید فخری زاده 
حتماً و یقیناً مجازات می ش��وند و دس��تگاه های 
مس��ئول پیگیر این موضوع هس��تند و دولت نیز 
در کنار تمام ارکان حاکمیت��ی این امر را ضروری 
و قطع��ی می دان��د. « به گزارش ایس��نا، س��عید 
خطیب زاده گفت: » خون شهید ، زاینده و روشنی 
بخش است و براساس مکتب ما خون بر شمشیر 
پیروز است و قطعاً خون این شهید چراغ راهنمای 
فرزندان ام��روز و فردای ما اس��ت. « خطیب زاده 
تأکید کرد: » ما همان طور که قب��اًل نیز گفته ایم 
پاسخ مناسب را به عامالن و آمران این ترور خواهیم 
داد. این سیاست قطعی ما اس��ت. پاسخ ما به این 
جنایت متناسب و با حداکثر درد برای آنهایی که 
این جنایت را انجام داده اند، خواهد بود. « مقامات 
نظامی و دفاعی کشورمان در روزهای اخیر از پاسخ 
قاطع ایران به این جنایت س��خن گفته اند که در 

زمان و مکان مناسب انجام خواهد شد. 

   اصراربهخویشتنداری
در پی سخنان هش��دارآمیزمقامات ایرانی برای 
پاسخ قاطع به ترور دانشمندان هسته ای، متحدان 
اسرائیل همچنان به حفظ خویشتنداری تهران در 
این زمینه اصرار دارند. سخنگوی وزارت خارجه 
فرانسه دو   شنبه شب به ترور ش��هید فخری زاده 
واکنش نش��ان داد و در این زمینه گف��ت: »ما با 
نگرانی از این حمل��ه که جان آق��ای فخری زاده 
را گرف��ت، مطل��ع ش��دیم. در ش��رایط پرتنش 
منطقه، تبع��ات آن را به دق��ت در ایران و منطقه 
رصد می کنیم. « به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، 
این دیپلمات فرانس��وی تأکید کرد : »ما خواستار 
خویشتنداری و حفظ کانال های گفت وگو و مذاکره 
هستیم . در شرایط فعلی، به درخواست های خود 
برای اجتناب از تشدید تنش    ها تأکید می کنیم.« 
 عبداهلل المعلمی، نماینده عربس��تان س��عودی 
در س��ازمان ملل هم در گفت وگویی مدعی شد 
که ری��اض به هیچ وجه سیاس��ت ت��رور را قبول 
ندارد. او به شبکه روسیا الیوم گفت: »هر دانشمند 
مس��لمانی که مورد حمله قرار گی��رد، تمام امت 
اسالمی خسارت می بیند.«  المعلمی در حالی که 
هیچ اشاره ای به محکومیت این اقدام تروریستی 
نکرد، از ایران خواست خویشتندار بوده و اقدامی 
انجام ندهد و مدعی شد: »واکنش عاطفی، نتایج 
مثبتی در برنخواهد داشت. از ایران می خواهیم تا 
به جامعه جهانی حس��ن نیت خود را در خصوص 
برنامه هس��ته ای ثابت کند تا اینگونه فرزندان و 
دانشمندان خود را در معرض خطر قرار ندهند. « 
اصرار کشورهای خارجی به خویشتنداری ایران در 
مقابل جنایات رژیم صهیونیستی در حالی است که 
آنها جنایت های تروریستی از سوی صهیونیست   ها 
را محکوم نکرده و حتی با س��کوت خ��ود بر این 

اقدامات ظالمانه مهر تأیید شده اند. 
  وحشتدراسرائیل

رژیم صهیونیستی که در ترور دانشمند هسته ای 
ایران متهم ردیف اول است از ترس واکنش های 
احتمالی ایران در ترس و وحش��ت به سر می برد. 
پایگاه خبری »النشره « به نقل از رسانه های رژیم 
صهیونیس��تی گزارش داد:» ارتش اسرائیل روز 
دو   شنبه سامانه دفاع موشکی »گنبد آهنین« را 
در منطقه حیفا مستقر کرد. « منابع عبری به رادیو 
اخبار الجلیل رژیم صهیونیستی گفتند: »ارتش 
اسرائیل با هدف مقابله با شلیک احتمالی موشک از 
سوریه و لبنان یا هر جای دیگر سامانه گنبد آهنین 
را در بندر حیفا مس��تقر کرد. «. حیفا بزرگ ترین 
بندر رژیم صهیونیستی است و برخی تأسیسات 
اتمی و پایگاه نیروی دریایی این رژیم نیز در این 
شهر قرار دارد. صهیونیست   ها از ترس اینکه ممکن 
است پاسخ ایران به ترور دانش��مندانش از خاک 
لبنان یا سوریه صورت گیرد، سعی دارد حفاظت از 

تأسیسات اتمی خود را تقویت کند.

سازمانمللبااعالماینکهمجموعکشتههای
ناامنیهادریمنتاامروز،بهافزونبر۲۲0هزار
نفررسیدهاست،اعالمکردکهبیشترمردماین
کشوربهکمکهایبشردوس�تانهنیازدادند.
سازمانهایحقوقبشریدریمننیزکشتهو
زخمیشدنهزارانزنوکودکدرطولجنگ
ش�شس�الهدراینکش�ورراتأییدکردهاند.
یمن از شش سال پیش تاکنون، با حمایت امریکا و 
شماری از کشورهای غربی درگیر تجاوز اماراتی-

سعودی است. این تجاوز که با هدف بازگرداندن 
عبدربه منصور هادی، رئیس جمهور مس��تعفی 
یمن صورت گرفت، تاکنون شمار زیادی از مردم 
این کش��ور را به خاک و خون کشیده است. دفتر 
هماهنگی امور بشردوس��تانه سازمان ملل متحد 
)اوچا( روز سه    شنبه اعالم کرد که جنگ در یمن 
و حواشی آن، تاکنون باعث کشتار 22۳ هزار نفر 
شده است. این نهاد با اعالم اینکه تعداد یاد شده 
بسیار باال و غیر قابل قبول اس��ت، اعالم کرد که 
یمن به نقطه بی بازگشت رسیده و در حال حاضر 
نیازمند آتش بس است.  دفتر هماهنگی سازمان 
ملل و هماهن��گ کننده امور انسان دوس��تانه در 
یمن، شامگاه دو   شنبه در پی کشته شدن 14 زن 
و کودک در اس��تان الحدیده واقع در غرب یمن 
با انتش��ار بیانیه ای با وحش��تناک توصیف کردن 
این حمله آن را نقض فاح��ش حقوق بین المللی 
بشردوستانه دانست و گفت که طرف های درگیر 
باید به منظور حمای��ت از غیرنظامیان، اقدامات 
الزم را ص��ورت دهند. این س��ازمان تصریح کرد، 

یمن در حال حاضر با بد   ترین بحران انس��انی در 
جهان روبه روست و بیش از ۸0درصد از ساکنان 
آن، نیازمند کمک های بشردوس��تانه و حمایت 
هستند. از این رو، طرف های درگیر باید راهکاری 
برای صلح پایدار و جلوگیری از فقر و نجات جان 

مردم پیدا کنند. 
  زنانوکودکان،قربانیانحمالتائتالفسعودی

سازمان »رائدات العداله للتنمیه والحقوق بصنعا« 
)پیشگامان عدالت برای توسعه و حقوق در صنعا( 
در گزارش ساالنه خود، آماری از جنایات ائتالف 
سعودی و نقض های حقوق بشری علیه زنان یمن 

را منتش��ر کرد. هدی العماد، رئیس این سازمان 
بر اهمیت نش��ان دادن چهره حقیقی از وضعیت 
زنان در یمن و رس��وا کردن جنایات متجاوزان و 
نقض های صورت گرفته علیه قوانین حقوق بشری 
و انسانی و منش��ورهای بین المللی حقوق بشررا 
خواستار شده است. بر اس��اس این گزارش شمار 
زنانی که طی شش سال تجاوز ائتالف سعودی به 
یمن کشته شدند، 2 هزار و ۳۸1 نفر است. عالوه بر 
آن 2 هزار و 7۸0 زن زخمی شدند. ۳ هزار و 790 
کودک )پسر و دختر( جان خود را از دست دادند 
و 4 هزار و ۸9 کودک زخمی و برخی از آنها برای 

همیشه معلول و ناقص شده اند. 
در بخش دیگ��ری از این گزارش آمده اس��ت که در 
این مدت، بیش از 1۶ هزار و 97۸ غیرنظامی کشته 
و بیش از 2۶ هزار و 20۳ نفر زخمی شدند. همچنین 
4 میلیون و 1۶۸ هزار و ۳01 نفر آواره و بیش از ۶0۶ 
هزار و ۶94 خانواده در جریان هدف بمباران    ها و هدف 
قرار گرفتن شهرها، روستاها، منازل، مدارس و مراکز 
بهداشتی آواره ش��ده اند.  دو ماه پیش، وزارت حقوق 
بشر دولت نجات ملی یمن نیز آمار جنایت  های ائتالف 
سعودی علیه یمن از مارس 201۵ تا آگوست 2020 
را منتشر کرد و از شهادت 1۶هزار و 771غیرنظامی و 

زخمی شدن 2۶هزار و ۳۵9 نفر دیگر خبر داد. 
  دامنزدنبهناامنیدرجنوبیمن

»المرکز االعالمی للمحافظ��ات الجنوبیه « )مرکز 
رسانه ای اس��تان های جنوبی( با ارائه یک گزارش 
آماری از تش��دید ناامنی در اس��تان های اشغالی 
جنوب یمن از اکتبر تا نوامبر سال جاری میالدی 
اعالم کرد که گزارش    هایی از افزایش میزان مصرف 
مواد مخدر در شهر عدن در دست است و دلیل آن 
شماری از فرماندهان ائتالف سعودی هستند که 
در فروش مواد مخدر و حشیش در این شهر دست 
دارند.  همچنین 27 جنایت تعدی به ش��هروندان 
و غیرنظامیان در استان های جنوبی یمن از سوی 
شبه نظامیان وابسته به ائتالف متجاوز سعودی - 
اماراتی ثبت شده است که نسبت آن به کل جرایم 
ثبت شده، 12/7 درصد اس��ت. جرایم باج گیری و 
اخاذی با ثبت 2۳ مورد و نسبت 10/۸ درصد از کل 

جرایم، در رده سوم این جنایات قرار می گیرد. 

فرماندارایالتویسکانسینامریکانتایجانتخابات
ایالتیوپیروزینامزددموک�راتدرانتخابات
ریاس�تجمهوری۲0۲0درای�نایالتراتأیید
کرد.ایالتآریزونانیزنتیجهانتخاباتریاست
جمهوریامریکارابهنفعجوبایدنتأییدکرد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، 
تونی اِورس، فرماندار ویسکانسین، نتیجه نهایی 
ش��مارش آرا در این ایالت را اعالم و پیروزی جو 

بایدن در ایالت ویسکانسین را تأیید کرد. 
پیش از این نیز پیروزی جو بای��دن نامزد حزب 
دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 2020 

امریکا در انتخابات ایالت آریزونا، تأیید شد. 

به گزارش آسوش��یتدپرس، پی��روزی بایدن در 
ویسکانسین پس از بازشماری بخشی از آرا تأیید 
ش��د که در جری��ان آن اخت��الف آرای دو طرف 
به 20ه��زار و ۶00 رأی رس��ید. دونال��د ترامپ، 
رئیس جمهور کنونی امریکا وعده داده که در این 

مورد پرونده حقوقی به جریان می اندازد. 
به گ��زارش این خبرگ��زاری امریکای��ی، آریزونا 
نیز پیروزی بایدن را ب��ا اختالف اندکی در مقابل 
ترامپ تأیید کرده اس��ت.  بای��دن دومین نامزد 
دموکرات انتخابات ریاست جمهوری امریکا است 
که در 70 س��ال اخیر در آریزونا پیروز می شود. 
او با 10هزار و 4۵7 رأی ی��ا 0/۳درصد آرا در این 

ایالت از دونالد ترامپ جلوتر است.  کالج الکترال 
یا مجمع گزینندگان دو هفته دیگر برای بررسی 
نتیج��ه رأی گیری در ایالت      ها تش��کیل جلس��ه 

می دهد و نظر نهایی خود را اعالم می کند. 
حدنصاب پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 
امریکا 270 رأی الکترال اس��ت و دونالد ترامپ 
اعالم کرده که در صورت تأیید پیروزی بایدن از 
س��وی کالج الکترال، در موعد مقرر کاخ سفید را 
ترک خواهد کرد.  دونال��د ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا و نامزد حزب جمهوریخ��واه در انتخابات 
ریاست جمهوری 2020 این کش��ور با اشاره به 
پخش مستقیم جلسه استماع تیم حقوقی اش در 

ایالت آریزونا در حساب توئیتری خود نوشت: فساد 
کامل در انتخابات در آریزونا. هم اکنون جلس��ه 
اس��تماع در حال پخش اس��ت! چرا فاکس نیوز 

جلسات استماع در آریزونا را پوشش نمی دهد؟
در همین حال براساس نظرسنجی جدید پایگاه 
گالوپ، میزان محبوبیت جو بایدن، رئیس جمهور 
منتخب امریکا به ۵۵ درصد رسیده که باال     ترین 
میزان محبوبیت وی از زمان ورودش به رقابت های 
2020 محسوب می شود. البته میزان محبوبیت 
بای��دن در فوری��ه 2019 میالدی یعن��ی دو ماه 
پیش از آنکه نامزدی خود برای انتخابات ریاست 

جمهوری 2020 را اعالم کند، کمی باالتر بود.

گزارش تکان دهنده سازمان ملل درباره یمن
قربانیانیمنیجنگبهبیشاز۲۲0هزارنفررسیدهو80درصدساکنانیمننیازمندحمایتهستند

شکست قطعی ترامپ هم در ویسکانسین هم در آریزونا


