نفتکش ایرانی در سوریه پهلو گرفت

بهرغم تالشهای غرب و صهیونیستها برای مقابله با نفتکش ایرانی
حامل سوخت برای لبنان ،باالخره این نفتکش در آبهای ساحلی
سوریه پهلو گرفت و قرار است سوخت آن از طریق تانکر به لبنان
منتقل شود .وزیر خارجه ایران هم گفته که دولت و تجار لبنان باز
هم سوخت نیاز داشته باشند ،تهران آماده فروش و ارسال آن است.

یک کشتی ایرانی حامل س��وخت که سیدحس��ن نصراهلل ،دبیرکل
حزباهلل لبنان در روز عاشورا به آن اش��اره و تأکید کرد که راهی این
کشور شده است ،دیروز وارد آبهای سرزمینی سوریه شد .به گزارش
روزنامه لبنانی االخبار ،محموله س��وخت کشتی ایرانی که لبنانیها
«وعده صادق» نام نهادهاند از روز چهارشنبه وارد آبهای سرزمینی
سوریه شد تا با تانکر به لبنان منتقل شود .نفتکش ایرانی روز جمعه در
بندر «بانیاس» در شمال غربی سوریه پهلو گرفت .بخشی از محموله
را حزباهلل لبنان به عنوان هدیه به بیمارس��تانها و خانه سالمندان
اهدا میکند .االخبار در ادامه گزارش داد که قرار اس��ت یک شرکت
خصوصی راه��کار فروش محمول��ه نفتی به مؤسس��ات خصوصی و
تولیدکنندگان و ژنراتورهای برق را برعهده بگیرد .منابع لبنانی اعالم
کردند که محموله سوخت دو کشتی دیگر ایرانی هم قرار است با همین
سازوکار به لبنان انتقال یابد .منابع لبنانی با اعالم اینکه اطالعاتی درباره
نوع س��وخت اعم از بنزین یا گازوئیل بودن محموله در دست نیست،
تأکید کردند که احتمال راهی شدن کش��تی چهارم ایرانی در آینده
نزدیک به لبنان وجود دارد .دبیرکل حزباهلل لبنان در سخنرانی خود
به مناسبت یوماهلل عاشورای حسینی با اعالم خبر حرکت کشتیهای
حامل سوخت از ایران به سمت لبنان ،نسبت به هرگونه تعرض به آنها
شدیدا ً هشدار داده بود .بالفاصله پس از طرح این خبر از سوی دبیرکل
حزباهلل برخی افراد ،رسانهها و شبکههای معاند داخلی و خارجی با
هدف تشویش اذهان عمومی داخل کشور نسبت به این موضوع ،اقدام
به شبههافکنی پیرامون چگونگی پرداخت هزینه محمولههای مذکور
کردند .به گزارش االخبار ،محمولههای ایرانی سوخت تماماً از سوی
گروهی از تجار ش��یعه لبنانی خریداری ش��ده و از لحظه بارگیری به
عنوان مایملک آنها محسوب میشود .نفتکشهای ایرانی که درصدد
شکستن تحریم محاصره اقتصادی لبنان هستند ،چالشی جدید برای
محور عبری -عربی است که به دنبال رویارویی با محور مقاومت است.
به گزارش فارس ،ورود نفتکش سوخت ایران به لبنان با سفر هیئتی از
کنگره امریکا به لبنان همزمان شده است .این هیئت که روز پنجشنبه
بیروت را ترک کرد ،مدعی شد« :واشنگتن برای حل مشکل سوخت در
لبنان تالش میکند و نیازی به واردات سوخت از ایران نیست» .عبارتی
که دوروتی شیا ،سفیر امریکا در لبنان نیز پیشتر آن را به کار برده بود.
از س��وی دیگر ،وزیر امور خارجه ای��ران در گفتوگوی تلفنی جبران
باسیل ،وزیر خارجه سابق لبنان گفت« :اگر دولت و تجار لبنان باز هم
سوخت نیاز داشته باشند ،ایران آمادگی فروش و ارسال آن را دارد» .
به گزارش فارس ،جبران باسیل ضمن تبریک انتخاب امیرعبداللهیان
به سمت وزیر امور خارجه ،از فروش و ارسال محموله سوخت از سوی
ایران به مقصد لبنان تشکر و قدردانی کرد.

رهبر انصاراهلل
آزادسازی تمام خاک یمن را تعهد کرد

رهبر انصاراهلل یمن متعهد ش�د ک�ه کنترل تمام مناط�ق یمن را
در دس�ت گرفته و ای�ن کش�ور را از وج�ود بیگان�گان آزاد کند.

پیشروی نیروهای انصاراهلل و ارتش یمن در جبهههای مختلف این کشور
کماکان ادامه دارد و جنبش انصاراهلل مصمم اس��ت متجاوزان را از خاک
یمن بیرون کند .به گزارش شبکه المس��یره ،عبدالملک الحوثی ،رهبر
انصاراهلل یمن پنجشنبه شب در سخنانی گفت :زمانی که دشمنان وارد
اس��تان المهره ش��دند تا در آنجا پایگاه نظامی امریکایی انگلیسی ایجاد
کنند و عربستان و امارات نیز وارد المهره و حضرموت و سقطری و میون
شدند ماهیت نقشها در ائتالف عربی مشخص شد .کسانی که از فرزندان
این کشور هستند و به وطنشان خیانت کردند تنها ابزارهایی در دست
اشغالگران خارجی هستند » .وی گفت :اگر ما کوتاهی میکردیم اکنون
پایگاههای نظامی امریکا ،انگلیس و اس��رائیل در مرک��ز صنعا و مناطق
مختلف کشورمان بود .ما تمام کشورمان و مناطقی را که توسط اشغالگران
گرفته شده تا در خدمت امریکا ،انگلیس و اسرائیل باشند ،آزاد خواهیم
کرد .الحوثی گفت :ما تضمین خواهیم کرد که کشورمان یک کشور آزاد
و مستقل باشد که تحت اش��غال هیچ دشمن خارجی و قیمومت نباشد.
با این روحیه انقالبی و جهادی امکان ندارد که شکست بخوریم .الحوثی
تأکید کرد «:در ائتالف رژیم سعودی با امریکا و اسرائیل ،هیچ شکی وجود
ندارد» .وی با بیان اینکه «تجاوز به یمن و توطئه علیه کشورهای منطقه به
سود امریکا و اسرائیل است» ،خاطرنشان کرد :جنایات مرتکب شده علیه
ملت یمن به اندازهای است که امریکا نمیتواند بر آن سرپوش بگذارد .از
سوی دیگر ،امریکا بار دیگر با حمایت از رژیم جنایتکار سعودی خواهان
توقف حمالت انصاراهلل به خاک عربستان شد .آنتونی بلینکن ،وزیر خارجه
امریکا در گفتوگوی تلفنی با فیصل بن فرحان بن عبداهلل آل سعود ،وزیر
امور خارجه عربستان آخرین تحوالت منطقه را مورد بحث و بررسی قرار
داد .خبرگزاری آلمان گزارش کرد که بلینکن در این تماس تلفنی نگرانی
عمیق خود را از حمله اخیر ارتش یمن علیه فرودگاه بینالمللی ابها ابراز
داشته است .طبق این گزارش ،وزیر امور خارجه امریکا بر پایبندی امریکا
به شراکت راهبردی و بلندمدت خود با عربستان سعودی و کمک به این
کشور در دفاع از خود تأکید کرده است.

سرنگونیموشکهایصهیونیستی
در آسمان سوریه

در پی حمالت موش�کی جدید به خاک س�وریه ،ارتش این کشور
اعالم کرد که با اهداف متخاصم در آسمان دمشق مقابله کرده است.

رسانههای س��وری گزارش دادند پدافند هوایی ارتش س��وریه با اهداف
متخاصم در آس��مان دمش��ق مقابله و آنها را س��رنگون کرد .به گزارش
خبرگزاری سانا ،یک منبع نظامی سوری گفت که بامداد جمعه،دشمن
اس��رائیلی از جنوب ش��رقی بیروت حمله هوایی انجام داد و برخی نقاط
در مجاورت ش��هر دمش��ق را هدف قرار داد.تلویزیون سوریه نیز تصاویر
و ویدئوهایی از مقابله ارتش با اهداف متخاصم پخش کرد .از سوی دیگر
ارتش اسرائیل در بیانیهای دربار گزارش روزنامه صهیونیستی جروزالمپست
مبنی بر شنیده شدن صدای انفجارهایی همزمان با حمله به دمشق احتمال
داد که صدای این انفجارها ناشی از یک موشک شلیک شده از سوی پدافند
هوایی سوریه بوده که وارد اراضی اشغالی شده و در نزدیکی سواحل تلآویو
سقوط کرده است .ارتش رژیم صهیونیس��تی گفته در حال تحقیق روی
این موضوع اس��ت .حومه دمشق ،پایتخت س��وریه ماه گذشته نیز هدف
حمله قرار گرفت و شهرهای حلب و حمص نیز به طور مشابه هدف قرار
گرفتند .یک منبع نظامی در آن زمان گفت که پدافند هوایی سوریه بیشتر
موشکهای اسرائیلی را که منطقه الصفیره در جنوب شرقی حلب را هدف
قرار داده بود سرنگون کرد .رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر دهها بار
حمالت موشکی به خاک سوریه انجام داده و ارتش سوریه بسیاری از آنها
را رهگیری و س��رنگون کرده است .دولت س��وریه بارها اعالم کرده است
رژیم صهیونیستی و متحدان منطقهای و غربی آن از گروههای تکفیری
تروریستی که علیه دولت سوریه میجنگند ،حمایت میکنند.
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طالبان پس از بنبست مذاکرات با احمدمسعود ،به والیت پنجشیر یورش برد

جنگ خونین در پنجشیر

در ش�رایطی که
گزارش یک
طالبان گفته بود
قص�د دارد مس�ئله پنجش�یر را از طری�ق
مس�المتآمیز حل کند ،مذاکرات با مقاومت
این منطقه به بنبست رسیده و دیروز طالبان
از چند مح�ور به ای�ن منطقه ی�ورش برد که
گزارشه�ای غیررس�می از تلفات س�نگین
طالبان حکایت دارد اما طالب�ان این اخبار را
تکذیب کرد و از پیشرویهای خود در پنجشیر
خبر داد .همزمان طالبان در تدارک تش�کیل
دولت جدید در افغانستان است و دیروز برخی
منابع غربی اعالم کردند که مالعبدالغنی برادر
قرار است رهبری افغانستان را برعهده بگیرد.

با خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان،
اکنون طالبان تالش دارد سراس��ر این کش��ور
را تحت کنترل خ��ود درآورد .والیت پنجش��یر
که در اختی��ار نیروهای مقاومت افغانس��تان به
رهبری احمد مسعود است ،حاضر به تحویل این
منطقه به طالبان نیست ،به شروع درگیریهای
خونین بین دو طرف منجر شده است .به گزارش
خبرگزاری اسپوتنیک ،درگیریها میان جبهه
مقاومت و طالبان روز پنجشنبه به منطقه گلبهار
موسوم به دروازه پنجشیر رس��ید و دو طرف در
حالی که هر کدام دیگری را به آغاز کردن جنگ
متهم کردند با س�لاح سبک و س��نگین مواضع
یکدیگر را هدف ق��رار دادند .برخ��ی منابع نیز
اعالم کردند طالبان ش��بکههای اینترنتی و برق
والیت پنجش��یر را قطع کرد تا ام��کان مخابره
اطالعات ب��ه خارج از ای��ن والیت از بی��ن برود.
جبهه مقاومت میگوید ک��ه طالبان با محاصره
پنجشیر ،باعث درگیری شده است .فهیم دشتی،
س��خنگوی جبهه مقاوم��ت در این ب��اره گفت:
ب به پنجشیر حمله
«طالبان دو بار از مسیر اندار 
کرد ه تلفات س��نگینی را متحمل ش��ده است».
تصرف چندین سنگر طالبان در منطقه خاواک
در شمال پنجش��یر و هممرز با اس��تان بغالن و
گزارش 2

باز پسگیری ش��هر چاریکار مرکز استان پروان
در ش��مال کابل از جمله دستاوردهایی است که
جبهه مقاومت به آنها اشاره دارد اما طالبان تأکید
دارد که فقط از خودش دفاع کرده است تا جایی
که انعاماهلل سمنگانی ،عضو کمیسیون فرهنگی
طالبان ،در ای��ن باره گفت« :اعض��ای طالبان با
حمالت نیروهای مقاومت ،روبهرو ش��دند اما به
آنها پاسخ دندان شکنی دادهشد .».طالبان گفته
که از مس��یرهای استانهای نورس��تان ،بغالن،
پروان و بدخش��ان به طرف چهار شهرستان در
پنجشیر پیشروی داش��ته و تلفاتی هم به افراد
جبهه مقاومت وارد کرده است و شهرستان شتل
پنجشیر را به کنترل خود در آورده اما نیروهای
مقاومت عالوه ب��ر اینکه از دفع حمل��ه طالبان
س��خن میگویند ،تأکید دارند که همه راههای
منتهی به پنجش��یر را در دس��ت دارن��د .چارلز
اس��تراتفورد ،خبرنگار میدانی ش��بکه الجزیره،
افزایش حم�لات طالبان به مواض��ع مقاومت را
تأیید کرده اس��ت .خبرگزاری تاس هم گزارش
داد ک��ه در درگیریهای اخیر می��ان طالبان و
جبهه مقاومت پنجش��یر 300 ،ت��ن از اعضای
طالبان کشته شدند .علی میثم نظری ،سخنگوی
جبهه مقاومت نیز دیروز با تأیید  ۳۰۰کش��ته از
طالبان گفت که بیش از  ۲۰۰نفر دیگر زخمی و
دهها تن از آنها هم دستگیر شدهاند .نظری تأکید
کرد که جبهه مقاومت موفق به پیش��روی شده
اس��ت و گروه طالبان هیچ شانسی برای پیروزی
در پنجشیر ندارد .برخی امیدوارند که با گسترش
دایره فعالیتهای مقاومت ،آنها در سراسر کشور
فعال شوند.
در روزهای اخیر ،جریانهای سیاس��ی در کابل
همچنان به گفتوگو میان مقاومت پنجش��یر و
طالبان به عنوان راهکار پایان تنش در افغانستان
چشم دوخته بودند .با این حال امیرخان متقی،
رئیس کمیس��یون دع��وت و ارش��اد طالبان از
بینتیجه ب��ودن گفتوگوها با جبه��ه مقاومت
در پنجش��یر به رهبری احمد مسعود خبر داده

است .پیش از این طالبان درخواستهای احمد
مسعود از جمله اعالم پنجشیر به عنوان منطقه
امن و عدم مداخله طالبان در امور آن را غیرقابل
قبول اعالم کرده بود .از پنجشیر که حتی در زمان
اشغال شوروی از گزند اشغالگران در امان ماند ،به
عنوان امنترین والیت افغانستان یاد میشود .این
والیت در شمال افغانستان قرار دارد و موقعیت
جغرافیایی آن در کوههای هندوکش ،به در امان
ماندن از تهاجم گروههای تروریستی و متجاوزان
کمک کرده است.
حل مس�ائل افغانس�تان؛ یک ب�ار برای
همیشه
فهیم دش��تی روز جمعه در گفتوگو با ش��بکه
بیبیسی ،پیشنهادهای طالبان برای حل مسئله
پنجشیر را بیش��تر در قالب امتیاز ارزیابی کرد،
نه راهحل و اف��زود« :ما به دنبال حل ریش��های
مش��کالت افغانس��تان ،آنهم یک ب��ار و برای
همیشه هستیم .راهحلی که آینده و حقوق مردم
و اقلیتها و حقوق بشر را در افغانستان تضمین
کند .ترجیح ما گفتوگو است اما اگر شرایط به
س��مت جنگ و حمالت بیش��تر برود ،ما تجربه
مقاومت داریم».او افزود که چهار روز گذش��ته
به طالبان نش��ان داد که جنگ راهحل نیس��ت.
وی با اعالم اینک��ه تاریخ درب��اره گروهی که تا
آخر ایستادند و تسلیم نشدند ،قضاوت میکند،
خاطرنشان کرد« :موضوع فقط جغرافیا و امکانات
نیست ،موضوع اراده و ایستادگی است و حتی اگر
در این جنگ کشته شویم ،موفقیت است».
آمادگی برای تشکیل دولت جدید
طالبان این روزها در حال آمادهس��ازی شرایط
برای اعالم دولت جدید افغانستان در کاخ ریاست
جمهوری این کشور است و تصاویر منتشر شده
از ارگ ریاستجمهوری نیز از آمادگی آنها برای
برگزاری مراس��م اع�لام حکوم��ت جدید خود
حکایت دارد .ذبیحاهلل مجاهد ،سخنگوی طالبان
روز جمعه به خبرگ��زاری رویترز گفت که زمان
تشکیل حکومت مشخص نیس��ت اما احمداهلل

متقی از اعضای طالبان ،برگزاری مراسم در ارگ
را تأیید کرده است .خبرگزاری رویترز دیروز در
خبری به نقل از منابعی در طالبان اعالم کرد که
مالعبدالغنی برادر ،معاون سیاسی گروه طالبان،
ریاس��ت دولت جدید در افغانس��تان را برعهده
خواهد داش��ت .همچنین مال محم��د یعقوب،
پس��ر مال عمر بنیانگذار و رهبر پیشین طالبان و
شیر محمد عباس اس��تانکزی از مقامهای ارشد
طالبان ،مناصب عالی در دولت آتی افغانس��تان
خواهند داشت .سرگئی الوروف ،وزیر امور خارجه
روس��یه روز پنجشنبه ،موضع کش��ورش را حل
مس��المتآمیز مس��ائل داخلی افغانستان اعالم
ک��رد و گفت« :م��ا از مدتها قب��ل ،از طالبان و
دیگر گروههای قومی و سیاس��ی در افغانستان
خواستهایم بر سر تشکیل دولت انتقالی فراگیر
به توافق برسند».وی هرگونه برنامه مسکو برای
میانجیگری در مذاکرات میان نیروهای مقاومت و
طالبان را رد کرد .ماریا زاخارووا ،سخنگوی وزارت
خارجه روسیه نیز سهشنبه گذشته گفته بود که
کشورش به رسمیت ش��ناختن مقامات جدید
افغانس��تان را به محض تشکیل دولت فراگیر در
این کشور بررس��ی خواهد کرد .وی خاطرنشان
کرد« :ما خواستار ایجاد یک دولت ائتالفی فراگیر
در افغانستان هستیم که ش��امل تمام نیروهای
قومی و سیاسی این کش��ور از جمله اقلیتهای
قومی شود».
طالبان با عملشان قضاوت میشوند
بهرغم تصرف کامل افغانستان به دست طالبان،
غربیها همچنان از شناسایی این گروه خودداری
میکنند .به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس
جن س��اکی ،س��خنگوی کاخ س��فید که دولت
متبوعش آماج انتقادات قرار دارد و موضعگیری
آن درب��اره طالبان نیز با حساس��یت زیادی زیر
ذرهبین قرار دارد ،گفت« :هیچ کس در خصوص
کاهش تحریمها علیه طالبان بحث نمیکند .ما
قرار است طالبان را با عملش قضاوت کنیم .اکنون
به صورت همزمان میخواهیم اطمینان حاصل
کنیم که مردم افغانس��تان به کمک دسترس��ی
دارند».س��اکی تعامل امریکا با طالبان را دلیل
تأیید این گروه ندانست و گفت« :این به این معنی
نیست که ما فکر میکنیم طالبان بازیگرانی خوب
هستند .ما این طور فکر نمیکنیم» .وی همچنین
گزارشها درباره اینکه طالبان برخی از تعهداتش
را نقض کرده است را هم رد کرد .هایکو ماس ،وزیر
امور خارجه آلمان در پی دیدار با همتایان اروپایی
در اسلوونی درباره تحوالت افغانستان گفت« :ما
میخواهیم ش��اهد یک دولت فراگی��ر در کابل،
احترام به حقوق اساس��ی انسانها و زنان باشیم
و افغانستان نباید دوباره به محلی برای پرورش
تروریس��م بینالمللی تبدیل شود» .وی تصریح
کرد« :اگر این الزامات برآورده ش��وند و وضعیت
امنیتی نیز اجازه دهد ما آماده از سرگیری حضور
دیپلماتیک در کابل هستیم» .ژان ایو لودریان،
وزیر امور خارجه فرانس��ه در اظهاراتی مش��ابه
به روزنامه فیگارو گفت ک��ه پاریس طالبان را بر
اساس مبانی از جمله اینکه به مردم اجازه ترک
کش��ور را بدهد ،امکان دسترسی به کمکهای
انساندوس��تانه را فراهم کند ،کام ً
ال راهش را از
همه سازمانهای تروریستی جدا کرده و به حقوق
انسانی به ویژه زنان احترام بگذارد قضاوت خواهد
کرد .لودریان گفت «:فع ً
ال ما نشانهای در خصوص
اینکه آنها دارند این مسیر را در پیش میگیرند
نمیبینیم».

وزیرخارجه در تماس با همتایان اروپایی درباره برجام مطرح کرد

امیرعبداللهیان :مذاکره برای مذاکره ،قابل قبول نیست

درحالی که امریکاییها تالش میکنند ایران
را ب�ه می�ز مذاک�رات آورده و به خی�ال خود
خواستههایش�ان را به ط�رف ایرانی تحمیل
کنند ،دولت سیزدهم رویکرد س�ابق را کنار
گذاشته و خواهان شرایط برابر در گفتوگوهای
احتمالی است .امیرعبداللهیان در تماس تلفنی
با همتایان اروپایی خود با بیان اینکه ایران از
اصل مذاکره استقبال میکند ،گفت که مذاکره
برای مذاکره ،قابل قبول نیس�ت و تأکید کرد
که غربیها ش�یوه قبلی خود را تغییر دهند.

با تش��کیل دولت جدید در ایران ،رایزنیها بین
مقامات ایرانی و غربی برای بازگشت احتمالی به
میز مذاکرات در وین ،پایتخت اتریش در جریان
است .حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران
که به نظر میرسد ریاست مذاکرات هستهای به او
واگذار شود ،گفتوگوهایی را با همتایان اروپایی
خود حول محور برجام داش��ته است .به گزارش
فارس ،امیرعبداللهیان روز جمعه در تماس تلفنی
با شالنبرگ ،وزیر امور خارجه اتریش در خصوص
برجام تأکید کرد«:جمهوری اسالمی ایران سهم
اساسی خود برای حفظ برجام را با صبر راهبردی
در مقابل خروج امریکا و بیعملی طرف اروپایی
نشان داده اس��ت و اکنون وقت طرفهای دیگر
برجامی است که همراهی الزم را کرده و به صورت
واقعی و عملی تعهدات خودشان را اجرا کنند».
امیرعبداللهیان با اعالم اینکه ایران از اصل مذاکره
استقبال میکند ،افزود« :اما مذاکره برای مذاکره،
قابل قبول نیست ».بهرغم گفته مقامات ایرانی و

روسی به مثبت بودن روند گفتوگوها در ماههای
اخیر ،برگزاری چند دور مذاکرات ایران با اعضای
برجام برای بازگشت احتمالی امریکا به این توافق
نتیجه خاصی نداشته است.
اتمام حجت با غرب
با اثبات بدعهدی غربیها در عمل به تعهداتشان
در برجام در سالهای اخیر ،وزیر خارجه ایران با
کش��ورهای اروپایی اتمام حجت کرد که رویکرد
سابق خود را تغییر دهند .امیرعبداللهیان دیروز
در گفتوگ��وی تلفن��ی با هایکو م��اس ،همتای
آلمانی گفت ک��ه اصل گفتوگوه��ای وین قابل

قبول است و انجام میشود و به تروئیکای اروپایی
توصیه کرد رفتار خود را تغییر داده و به بیعملی
در اجرای تعهدات خود ذیل برجام خاتمه دهند.
وزیر خارجه آلمان نیز در خالل این گفتوگو آغاز
هرچه سریعتر گفتوگوهای وین را خواستار شد
و آمادگی کشورش برای ارتقای همهجانبه روابط
دوجانبه را مورد تأکید قرار داد .وزیر امور خارجه
ایران پنجشنبه ش��ب نیز در گفتوگوی تلفنی با
همتای فرانسوی ضمن تأکید بر بازگشت اروپا و
امریکا به تعهدات برجام��ی ،تصریح کرد« :ایران
در مذاکراتی حضور مییابد که نتایج ملموس��ی

را در تأمین حقوق و منافع مردم داش��ته باشد».
درخواست ایران برای تأمین منافع اقتصادیاش
در چارچوب برجام درحالی اس��ت ک��ه مقامات
امریکایی در ماههای اخیر تالش کردهاند تا بندهای
جدیدی در توافق جدید هستهای بگنجانند تا در
آینده بر سر موضوعات دیگری مثل برنامه موشکی
و رفتارهای منطقهای ای��ران گفتوگو کنند ،اما
طرف ایرانی زیر بار این خواس��تهها نرفته است و
اعالم کرده که مذاکرات تنها در چارچوب هستهای
قابل قبول است و اگر فشارهای غرب ادامه داشته
باشد ،میز مذاکرات را ترک میکند.
امریکا بهرغ��م ادعای ظاهری برای بازگش��ت به
برجام اما در عمل گامی برای رفع تحریمها انجام
نداده است .هیئت ایرانی بارها اعالم کرده که اگر
واش��نگتن در ادعاهای خود جدی اس��ت ،برای
نشان دادن حسن نیت خود در اولین گام باید همه
تحریمها را لغو کند .اما مقامات واشنگتن گفتهاند
که در صورت تواف��ق احتمالی با ای��ران ،برخی
تحریمها همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند
و همین اختالفات کلیدی راه رس��یدن به توافق
جدید را دشوار کرده اس��ت .در هفتههای اخیر
مقامات کاخ سفید در اظهاراتی مدعی شدهاند که
ایران باید زودتر تصمیم بگیرد که به میز مذاکرات
برگردد .هرچن��د طرف ایرانی تاکن��ون زمانی را
برای بازگشت به میز مذاکرات برجام اعالم نکرده
اس��ت ،اما برخی منابع غیررسمی پیشتر اعالم
کرده بودند احتماالً اواسط شهریورماه دور جدید
گفتوگوهای هستهای در وین برگزار شود.

یک شهید و ۱۵زخمی در حمله
صهیونیستها به تظاهرات خشم شبانه غزه

ی�ک ج�وان فلس�طینی ش�امگاه پنجش�نبه در تیران�دازی
نظامی�ان ارت�ش اس�رائیل ب�ه تظاه�رات خش�م ش�ب در مرز
ش�رقی غزه به ش�هادت رس�یده و  ۱۵ت�ن دیگر زخمی ش�دند.

با وجود هشدار گروههای مقاومت به صهیونیستها نسبت به هرگونه
حمله به فلسطینیها ،نظامیان این رژیم همچنان به جنایات خود در نوار
غزه ادامه میدهند .به گزارش آناتولی ،در بیانی ه وزارت بهداش��ت غزه
اعالم شده که در حمله صهیونیستها به تظاهرکنندگان در غزه ،یک
جوان فلسطینی شهید و  ۱۵تن دیگر از جمله پنج کودک در اثر شلیک
ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق ش��رقی نوار غزه زخمی شدند .این
وزارتخانه اعالم کرد که در میان زخمیها ،پنج تن با شلیک گلوله زخمی
شدند که یکی از آنها یک کودک در شرق رفح بود ،همچنین حال یکی
از زخمیها وخیم گزارش شده و چهار تن دیگر نیز وضعیت جسمانی
متوسط دارند و  ۱۰تن هم بر اثر اصابت ترکش و استنشاق گاز اشکآور
زخمی شدند .خبرنگار آناتولی به نقل از منابع پزشکی گفته که این جوان
شهید ،احمد مصطفی صالح ،از ساکنان اردوگاه پناهندگان جبلیه ،در
شمال نوار غزه است که در جریان سرکوب تظاهرات شبانه ارتش اسرائیل
با شلیک گلوله جنگی شهید شد .جوانان فلسطینی پنجشنبه شب برای
ششمین روز متوالی تظاهرات «خشم شبانه» را که از شنبه آغاز شده در
اعتراض به ادامه محاصره غزه و اعمال تحریمهای اقتصادی علیه ساکنان
این باریکه برگزار کردند« .خش��م ش��بانه» راهپیماییهای شبانهای
است که از س��وی جوانان فلس��طینی در نزدیکی مرز با اراضی اشغالی
سازماندهی شده است .تظاهرات پنجشنبه به عنوان بزرگترین تظاهرات
شامل

شبهای اخیر توصیف شد ،زیرا همه استانهای غزه را همزمان
میشد .تعداد کل مجروحان فلسطینی در یک هفته گذشته به  ۵۶تن
رسیده است که با گلولههای جنگی و پالستیکی ،ترکش و گاز اشکآور
زخمی شدند .به گزارش پایگاه خبری فلسطین الیوم ،اسماعیل رضوان،
از رهبران حماس گفت« :با افتخار تمام ،شهادت شهید انقالبی احمد
مصطفی صالح را که هدف گلوله اشغالگران در جریان فعالیتهای مردمی
علیه اشغالگران در غزه قرار گرفت اعالم میکنیم .وی رژیم صهیونیستی
را مسئول این جنایت «شنیع» و هدف قرار دادن فعالیتهای مردمی
با ماهیت مسالمتآمیز دانست و بر ادامه فعالیتها «تا زمانی که تجاوز
متوقف نشود و محاصره در راه آزادی شکسته نشود» تأکید کرد.

چین خطاب به امریکا :دست از تحمیل ایدئولوژیهایت بردار!
چین از امریکا خواست به حرفهای اخیر والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور
روسیه که روز پنجشنبه مطرح شد فکر کند و دست از تحمیل ارزشها و
ایدئولوژیاش به مابقی جهان بردارد .به گزارش نشریه نیوزویک ،وانگ
ونبین ،س��خنگوی وزارت خارج��ه چین در یک کنفران��س مطبوعاتی
اظهار کرد :دیدگاه والدیمیر پوتین باید امریکا را تحریک به اندیش��یدن
کند .او یک گفته محبوب پکن را تکرار کرد و گفت که «توصیف غرب از
دموکراسی تنها تعریف مؤثر در جهان نیست ».وانگ بیان داشت :در جهان
یک شکل ثابت از دموکراسی وجود ندارد .هر کشوری واجد این است که به
طور مستقل به بررسی مسیرهای توسعه مناسب با شرایط و واقعیتهای
ملیاش بپردازد .وی افزود« :مثال افغانستان نشان میدهد که تالشها
برای «پیوند زدن» و تحمیل یک الگوی دموکراتیک به دیگران تنها باعث
ایجاد آشوب و بیثباتی و نهایتاً منجر به شکست میشود ».اخیرا ًوالدیمیر
پوتین گفت ،تالشهای امریکا برای «متمدن ساختن» شهروندان افغان
با وارد کردن هنجارها و استانداردهای امریکایی به سیاست و سبک زندگی
آنها منجر به «تراژدیها و شکستهای مطلق» برای هر دو طرف و کسب
«نتیجه صفر اگر که نگوییم نتیجه منفی» شد.
----------------------------------------------------نخستوزیر ژاپن کنارهگیری میکند
یک مقام ارشد حزب حاکم ژاپن روز جمعه اعالم کرد ،یوشیهیده سوگا،
نخستوزیر این کشور قصد ندارد ماه جاری میالدی مجددا ً برای رهبری
این حزب نامزد ش��ود و عم ً
ال با این کار بعد از تنها یک س��ال حضور در
نخستوزیری از این س��مت کنار میرود .به گزارش خبرگزاری فرانسه،
توشیهیرو نیکای ،دبیرکل حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن به خبرنگاران
گفت«:سوگا رئیس حزب امروز در نشست اجرایی حزب گفت میخواهد
تالشهایش را ص��رف تدابیر مبارزه با کروناویروس کن��د و در انتخابات
مربوط به رهبری نامزد نخواهد شد » .وی افزود :صادقانه من از این مسئله
شگفتزده شدم .این واقعاً تأس��فبرانگیز است .او نهایت تالشش را کرد
اما بعد از مالحظات دقیق این تصمیم را گرفت .این خبر ناگهانی در حالی
اعالم میشود که محبوبیت سوگا در نظرسنجیها بابت عملکرد دولتش در
قبال پاسخ به همهگیری به پایینترین حد خود رسیده است.
----------------------------------------------------اسرائیل از امریکا خواسته از عربستان و مصر انتقاد نکند
مقامهای رژیم صهیونیس��تی از همتایانش��ان در دول��ت جو بایدن،
رئیسجمهور امریکا خواس��تهاند از انتقادهای ش��دید از عربس��تان
سعودی و مصر پرهیز کنند .روزنامهتایمز اسرائیل به نقل از یک منبع
آگاه گزارش داد تلآویو نگران اس��ت که انتقادهای سنگین امریکا از
عربستان سعودی و مصر ممکن است دو کشور را به چرخش به سمت
ایران ،چین یا روسیه سوق دهد .دولت جو بایدن مدعی شده قصد دارد
حقوق بشر را در کانون سیاستهایش در قبال کشورهایی مانند مصر
و عربستان س��عودی قرار دهد .تایمز اس��رائیل میگوید این سیاست
باعث ایجاد نگرانی در تلآویو شده که معتقد است این روش میتواند
منجر به منزوی شدن «محمد بنسلمان» ،ولیعهد عربستان سعودی
و «عبدالفتاح السیس��ی» ،رئیسجمهور مصر ش��ود و آنها را به سمت
جستوجوی منابع حمایتی دیگری س��وق دهد .منابع مورد استناد
روزنامه صهیونیس��تی گفتهاند این نگرانیها چندین بار از کانالهای
مختلف به اطالع مقامهای دولت جو بایدن در واشنگتن رسیده است.
----------------------------------------------------طرح تشکیل ائتالف واکنش سریع در اروپا
آنگرت کرامپ کارنباوئر ،وزیر دفاع آلمان اعالم کرد که اتحادیه اروپا باید
«درسهای زیادی از آشفتگیهای ناشی از خروج از افغانستان بگیرد» و
مهمترین درس «ایجاد یک ائتالف درون اروپایی برای واکنش سریع در
مقابل بحرانهای نظامی است» .به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک ،وی
اضافه کرد «:سؤال اصلی این نیست که آیا اتحادیه اروپا یک واحد نظامی
تأسیس میکند یا خیر؟ سؤال کلیدی برای آینده امنیت اروپایی این
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است که چگونه ما سرانجام از قابلیتهای نظامی خود بهصورت مشترک
استفاده میکنیم» .جوزف بورل ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
هم پیش از آغاز دومین روز این نشست با اش��اره به رخدادهای اخیر در
افغانستان از  ۲۷کشور عضو خواست هرچه سریعتر دست به یک اقدام
عملی برای تشکیل و گسترش نیروی دفاعی مشترک بزنند.
----------------------------------------------------مصر و امارات رزمایش دریایی مشترک برگزار کردند
نیروهای دریایی مصر و امارات اجرای رزمایش دریایی مشترک «زاید  »۳را
در خاک امارات شروع کردند .به گزارش خبرگزاری رسمی امارات «وام»،
این رزمایش  ۱۰روز طول خواهد کشید و در چارچوب رزمایشهای مندرج
در طرحهای آموزش تمامی یگانهای نیروهای مسلح امارات با نیروهای
کشورهای دوس��ت انجام میش��ود .این رزمایش در ادامه رزمایشهای
مشترک «زائد  ۱و » ۲میان دو طرف است که به ترتیب در سالهای ۲۰۱۴
و  ۲۰۱۷برگزار شد و هدف از آن همکاری و هماهنگی و تبادل تجربیات
نظامی است .همچنین هدف از این رزمایش تحکیم روابط همکاری نظامی
میان نیروهای دریایی امارات و مصر است و شامل انجام تعدادی تمرینهای
مشترک ،مانورهای تاکتیکی است.

