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یک هفته بعد از سفر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی
اتفاق افتاد
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گپ و گفت معنادار پوتین  -اسد در مسکو

سرويس بينالملل

ریاض زیر بار گزارش سازمان ملل درباره یمن نمیرود
بهرغ م انتش��ار گزارش تیم کارشناسان س��ازمان ملل درباره کشته یا
زخمی ش��دن  18هزار غیرنظامی یمنی در حمالت ائتالف سعودی،
ریاض و دولت مستعفی یمن این گزارش را رد کردند.
به گزارش فارس ،به نق��ل از پایگاه خب��ری «الخلیجالجدید» ،کمال
الجندوبی ،رئیس تیم کارشناس��ان بینالمللی س��ازمان ملل در امور
یمن در گزارش��ی اعالم کرده است که ائتالف س��عودی از ماه مارس
سال  ۲۰۱۵حدود  ۲۳هزار بار بخشهای مختلف یمن را هدف حمله
قرار داده که در پی این حمالت ۱۸ ،هزار غیرنظامی کش��ته یا مجروح
شدهاند .در گزارش مذکور که شورای حقوق بشر سازمان ملل در حال
بررسی آن است ،تمام طرفهای جنگ یمن از جمله دولت مستعفی
یمن ،ائتالف س��عودی و ش��ورای انتقالی جنوب که از حمایت امارات
عربی متحده برخوردار است ،متهم ش��دهاند و در بخشهایی از آن ،به
ارتکاب جنایتهای جنگی اشاره شده است .نماینده عربستان سعودی
در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به این گزارش واکنش نشان
داده و آن را نپذیرفته و گفته که ما گزارش تیم کارشناسان درباره یمن را
نمیپذیریم .گزارش این تیم بیطرفانه نیست.نماینده دولت مستعفی
یمن هم گفته است« :ما نتایج کار تیم کارشناس��ان درباره یمن را رد
میکنیم .این گزارش مبتنی بر اطالعاتی گمراهکننده بوده است».وی
در ادامه با اتهامزنی به تیم کارشناسان س��ازمان ملل بیان کرد« :تیم
کارشناسان در امور یمن جانبداری و عدم حرفهای بودن خود را نشان
داد .ما تمدید زمان مأموریت آنها را نمیپذیریم».
----------------------------------------------------کلینتون :حامیان ترامپ تهدید داخلیاند
هیالری کلینتون ،نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری امریکا حمله
اوایل سال جاری به ساختمان کنگره امریکا را یک «حمله تروریستی»
خوانده و گفته که این مسئله نش��ان میدهد امریکا با یک تهدید جدید
داخلی روبهرو است .به نوش��ته روزنامه گاردین کلینتون طی رویدادی
مجازی تصریح کرد :ما همچنان با یک نبرد واقعی برای دموکراسیمان در
برابر عوامل حامی دونالد ترامپ در جبهه راستهای افراطی قرار داریم.
پلیس کنگره امریکا هم سرگرم نصب حصارهای امنیتی در مقابل کنگره
برای جلوگیری از آشوبهای احتمالی توسط چپگرایان تندرو شده است.
تام مانگر ،رئیس نیروی پلیس کنگره امریکا گفت :ما اینجا هستیم تا بر
اساس قانون اساسی امریکا از حق همه افراد برای تظاهرات مسالمتآمیز،
حفاظت کنیم .به هرکسی که به ایجاد دردسر فکر میکند ،هشدار میدهم
که در خانه بماند .ما قانون را اجرا کرده و خشونت را تحمل نمیکنیم.
----------------------------------------------------امریکا  2سوری را با هلیبرن ربود
یک فروند بالگرد ارتش امریکا روز سهشنبه با انجام عملیات هلیبرن
در اطراف شهر الحسکه واقع در شمال ش��رقی سوریه ،که با همکاری
عناصر شبهنظامی «قسد» ،در شمال الحسکه (شمال شرقی سوریه)
انجام شد ،دو نفر از شهروندان سوری را ربود .به گزارش ایرنا به نقل از
سانا ،نیروهای امریکایی در این عملیات ،به منازل برخی از شهروندان
سوری در شمال الحسکه حمله کرده و دو نفر از آنها را ربودند و به مکان
نامعلومی منتقل کردند.
----------------------------------------------------قتل مشکوک شاهد پرونده فساد نتانیاهو
پس از گزارش منابع عبری درباره س��قوط مش��کوک یک هواپیمای
شخصی در نزدیکی ترکیه پایگاه صهیونیس��تی « »20ilخبر داد که
یکی از کشتهش��دگان ،از ش��اهدان پرونده فساد نخس��توزیر سابق
این رژیم بوده اس��ت .به گزارش ف��ارس ،منابع عبریزب��ان از جمله
پایگاه صهیونیس��تی « »20ilروز سهش��نبه ،خبر دادن��د که یکی از
کشتهشدگان در پی سقوط هواپیمای صهیونیستی در حریم یونان،
از شاهدان پرونده فس��اد «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر سابق رژیم
صهیونیستی بوده است.
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لگدبهگاوشیرنده!

رئیسجمه�ور س�وریه روز دوش�نبه با همت�ای خود در مس�کو
دی�دار ک�رد ت�ا در کمت�ر از ی�ک هفت�ه پ�س از س�فر وزی�ر
خارجه رژیم صهیونیس�تی ب�ه روس�یه ،بینتیجه ب�ودن تالش
ط�رف اس�رائیلی ب�رای تنشزدای�ی با مس�کو آش�کار ش�ود.

یائیر الپید در نخستین سفر خارجی خود از زمان تصدی وزارت خارجه،
اواسط شهریورماه راهی روسیه شد .گمانهزنیها حاکی از این بود که این
سفر به منظور تنشزدایی از روابط بین مسکو و تلآویو در دستور کار قرار
گرفته است .روسیه در چندین هفتهای که کابینه بنت در تلآویو روی کار
آمده ،دستکم سه مرتبه اکثر موشکهای اسرائیلی را که به سمت سوریه
شلیک میشد ،رهگیری کرده و همین باعث گمانهزنیهای بیشتر درباره

مناسبات تنشآمیز میان دو طرف شده است .حاال ،روز دوشنبه و کمتر از
یک هفته پس از سفر الپید به مسکو که مالقاتی هم بین او و پوتین انجام
نشد ،بشار اسد در س��فری از پیش اعالم نشده با والدیمیر پوتین همتای
روس خود در مسکو دیدار کرد و دو طرف در مورد حمایت نظامی روسیه
از دولت اسد در شش سال گذش��ته صحبت کردند .پوتین در این دیدار،
نیروهای خارجی را که بدون تصمیم سازمان ملل متحد در سوریه مستقر
شدهاند ،مانعی برای ایجاد ثبات دانست .وی درباره نتایج انتخابات نیز گفت:
«این نتیجه نشان میدهد که مردم به ش��ما اعتماد دارند و با وجود همه
سختیهای سالهای گذشته و مصیبتهای آن ،مردم سوریه روند بهبود و
بازگشت به یک زندگی عادی را مدیون شما میدانند» .
پوتین همچنین گفت« :بسیار امیدوارم که روند گفتوگو با مخالفان ادامه
پیدا کند .تنها مشورت تمامی نیروها به کشور اجازه ایستادگی روی پاهای
خود را میدهد و توسعه و حرکت به جلو آغاز خواهد شد» .
بشار اسد نیز در این دیدار از پوتین برای توقف گسترش تروریسم در سوریه،
تشکر کرد و تحریمهایی را که برخی کشورها علیه سوریه اعمال کردهاند،
ضد انسانی و نامش��روع توصیف کرد .وی بر عزم کش��ورش برای توسعه
همکاریها با سوریه در عرصههای مختلف تأکید کرد.
روزنامه شرقاالوسط در پی سفر الپید به روسیه نوشته بود که مسکو به
تلآویو قول داده که کمکهای نظامی به سوریه محدود خواهد بود ،اما طبق
تفاهم بین دو کشور ،روسیه موشکهای اس  ۳۰۰را به سوریه فروخت
و پس از آن سوریه استفاده از این سامانه را علیه جنگنده-بمبافکنهای
اسرائیلی آغاز کرد .از این رو ،اسرائیل از اینکه روسیه تسلیحات اثربخشی به
سوریه داده است تا حمالت هوایی این رژیم به نقاط مختلف سوریه را خنثی
کند ،ناخرسند است .سفر اخیر اسد به روسیه نشان داد که تالشهای الپید
در هموار کردن مسیر تعامل با روسیه چندان موفق نبوده است.
تعویق دیدار رئیسی با پوتین
دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین روز سهشنبه در گزارشی اعالم کرد ،پوتین
در پی شناسایی مواردی از بیماری کووید ۱۹-در بین اطرافیانش قرنطینه
خواهد شد و پوتین که تست کرونا داده اس��ت ،در نشست شورای سران
پیمان امنیت دس��تهجمعی و نشست شورای سران س��ازمان همکاری
ش��انگهای که این هفته در «دوشنبه» برگزار میش��ود ،بهطور مجازی
شرکت میکند .دیمیتری پسکوف ،سخنگوی کرملین نیز در عین حال
که خاطرنشان کرد ،قرنطینه مانع کار فشرده پوتین نمیشود ،از به تعویق
افتادن برنامه دیدار وی با ابراهیم رئیس��ی ،رئیسجمهور ایران خبر داد.
پیش از این کاظم جاللی ،سفیر ایران در روسیه در حاشیه ششمین مجمع
رس��انهای خزر ،به خبرنگاران گفته بود« :رئیس��ی و پوتین میتوانند در
حاشیه اجالس سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه دیدار کنند».
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لغو سفر وزیر دفاع امریکا به ریاض که با برچیده شدن سامانه موشکی از عربستان همزمان شد
باعث شده روابط واشنگتن  -ریاض به بدترین وضع دهههای اخیر برسد

خ�روج سراس�یمه
گزارش یک
امریکا از افغانستان،
یک شروع جدید بود ،اما نه صرف ًا شروعی برای
افغانستانپسازاشغال.سخنگویپنتاگونگفته
که کشورش در حال بازنگری در چیدمان نظامی
امریکادرجهاناست؛چیدمانیکهمشخصشده
که فراتر از افغانستان ،متحدان عرب امریکا را هم
تحت تأثیر قرارمی دهد« .لوید آس�تین» وزیر
دفاعامریکاهفتهقبلبرایقدردانیازهمپیمانان
عرب کاخ سفید« ،سفری برنامهریزی شده» به
کویت ،قطر ،بحرین انج�ام داد تا ظاهرا ً از کمک
متحدان به خروج از افغانستان قدردانی کند .او
قرار ب�ود به عربس�تان هم ب�رود ول�ی محمد
بنس�لمان ،ولیعهد ،لوید آس�تین را به حضور
نپذیرفته است روایت پنتاگون این است که این
مالقات صرف ًا بهدلیل «پر بودن» برنامه دیدارهای
ط�رف س�عودی ،ب�ه تأخی�ر افت�اده اس�ت.

جان کربی ،سخنگوی پنتاگون دوشنبه شب در
گفتوگو با خبرنگاران ،خبرهای مربوط به بازنگری
چیدمان نظامی امریکا در جه��ان را تأیید کرد و
گفت«:پس از تکمیل بررسیهای چیدمان حضور
نظامی امریکا در جهان ،درباره آرایش بینالمللی
نیروهای خود و تغیی��ر آن تصمیمگیری خواهد
ش��د».کربی گفته که ممکن است در پایگاههای
محل اس��تقرار س��ربازان امریکایی ،کشتیها و
خبر

ژنرال بلندپایه امریکایی :جنگ روسیه  -امریکا دنیا را نابود میکند

نمایندگ�ی امریکا ب�رای توس�عه بینالمللی
برنام�ه مب�ارزه با «نفوذ روس�یه» در هش�ت
کش�ور اروپای�ی را آم�اده ک�رده اس�ت.

تنشه��ا بین روس��یه و امریکا بر س��ر مس��ائل
مختلف کماکان در حال تش��دید است و امریکا
تحرکات جدیدی را علیه رقیب سنتی خود به راه
انداخته است .به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک،
نمایندگ��ی امری��کا ب��رای توس��عه بینالمللی
پیشنوی��س برنامهای را ب��رای مب��ارزه با نفوذ
روسیه در کش��ورهای اروپایی تهیه کرده است.
این پروژه شامل هشت کش��ور اروپای مرکزی و
گزارش 2

هواپیماه��ا ،تغییراتی ایجاد ش��ود ،ولی جزئیات
بیشتری در این باره ذکر نکرده است .پیش از این،
لوید آستین ،وزیر دفاع امریکا ،چین را «یک تهدید
در حال رشد برای امریکا» توصیف کرده و گفته بود
که روسیه نیز در مقابل امریکا ایستادگی میکند.
او هرچند گفته که واش��نگتن باید با تهدیدهای
نش��ئت گرفته از کرهش��مالی و ایران نیز مقابله
کند ولی استراتژی دفاعی امریکا در حال تمرکز
فزاینده بر «رقابت با قدرتهای بزرگ» ،با تمرکز
بر منطقه آسیا-پاسیفیک است که در آن ،چین
در حال تبدیل شدن به یک قدرت هماورد امریکا
است .این تمرکز که از اواسط دولت اوباما در سال
 2011-2012در چارچوب استراتژی «چرخش
شرقی» شروع ش��د ،دولت امریکا را مجبور کرده
در مناسبات با متحدان سنتی خود ،به خصوص
در خاورمیانه بازنگری کند تا نیروی امریکا برای
تمرکز بر نقاط ثقل جدید ،به خصوص در ش��رق
آسیا یکجا جمع شود.
اوایل این هفته ،به فاصله کمی بعد از خروج آخرین
س��رباز امریکایی از افغانس��تان ،آسوشیتدپرس
با اس��تناد به عکسهای ماه��وارهای گزارش کرد
که امریکا س��امانههای دفاعی بس��یار پیشرفته
و موش��کهای ضدهوایی پاتریوت خ��ود را طی
هفتههای گذشته از عربس��تان خارج کرده است.
در حالی که هنوز دهها ه��زار نظامی امریکایی در
ش��بهجزیره عربس��تان باقی ماندهاند ،خروج این

س��امانه دفاعی برای دولتهای عربی به خصوص
عربستان که به مدت70سال مناسبات تنگاتنگی با
امریکا داشته ،پیشزمینه خروج سربازان امریکایی
است« .البوابه االخباریه الیمنیه» نوشته آن چیزی
که احتمال خروج نیروهای امریکایی از عربستان
را تقویت میکند ،اعالم برچیده شدن سامانههای
ضدموشکی «پاتریوت» و «تاد» امریکا از عربستان
است؛
امریکا مجبور است
آسوشیتدپرس خبر خروج سامانه دفاعی واشنگتن
را در شرایطی منتشر کرد که لوید آستین ،وزیر دفاع
امریکا ،در یک سفر برنامه ریزی شده به قطر،کویت
و بحرین رفته بود و قرار بود بعد پس از آن به ریاض
سفر کند .آستین میخواست در این سفر از متحدان
عرب امریکا به دلیل حمایت از ایجاد پل هوایی در
افغانستان بعد از سیطره طالبان قدردانی کند ولی
طرف سعودی اعالم کرد که این سفر به دلیل مشغله
کاری محمدبنسلمان به تعویق افتاده است .خود
آستین گفته که امیدوار اس��ت به زودی دیدار او با
بنسلمان انجام ش��ود و «جان کربی» سخنگوی
پنتاگون هم روایت طرف س��عودی را تأیید کرده
که سفر وزیر دفاع امریکا ،بهدلیل «پر بودن» برنامه
دیدارهای طرف س��عودی به تأخیر افت��اده ،ولی
روایت غیر رسمی این است که عربستان در اعتراض
به پشت کردن واش��نگتن به متحد قدیمی خود،
مالقات با بنسلمان را بههم زده است.

اکثر کشورهای عربی از درک تغییر رویکرد امریکا
در قبال خودش��ان ناتوانند ،ولی واقعیت این است
که همانطور که بلینکن ،وزیر خارجه امریکا درباره
افغانستان گفته« چارهای جز خروج از افغانستان
نداشتیم» ،هر دولتی هم در واش��نگتن روی کار
بیاید ،مجبور است برای متمرکز کردن نیروی خود
در رقابت با چین و روس��یه و تمرکز بر حوزههای
نوظهوری مانند ش��رق آس��یا ،تعهدات خود را در
مناطق قدیمی کاهش دهد .کریستیان اولریچسن،
کارشناس مؤسسه سیاس��تهای عمومی جیمز
بیکر سوم دانشگاه رایس میگوید آنچه واضح است،
از دید بسیاری از سیاستگذاران منطقه ،امریکا دیگر
آن تعهد س��ابق خود به متحدان عرب را ندارد .به
گفته او ،از دید اعراب ،دولتهای اوباما تا ترامپ و
بایدن ،همگی تصمیماتی اتخاذ کردهاند که به نوعی
رها کردن متحدان عرب واشنگتن در منطقه بوده
است و تصمیمات اخیر جو بایدن نیز نشان میدهد
که او هم سیاس��ت «اول امریکا» را ک��ه در دوران
ریاست جمهوری دونالد ترامپ عنوان شد ،با لحن
دیگری ادامه میدهد.
ریاض گام در پشت گامهای آنکارا
س��رمایی که کاهش مناس��بات س��نتی امریکا با
متحدان س��نتی را ب��ه وجودآورده ،باعث ش��ده،
دولتهای��ی مانند عربس��تان ،به س��مت رقبای
واشنگتن متمایل شوند .شاهزاده سطام ،نزدیک به
«محمدبنسلمان»ولیعهدعربستان،همزمانبالغو
سفر وزیر دفاع امریکا به ریاض در توئیتی طعنهآمیز
نوشت «:زمانی که کشور پادشاهی بزرگ ،سفر وزیر
آس��تین را لغو کرد ،از لئونید اسلوتس��کی ،رئیس
کمیته امور بینالملل دومای روسیه استقبال کرد».
عبدالباری عطوان ،س��ردبیر روزنامه رأیالیوم در
تحلیلی با اشاره به تنشهایی که اخیرا ً بین ریاض،
واش��نگتن به وجود آمده ،نوش��ته که روابط بین
عربستان و متحد تاریخی آن ایاالت متحده امریکا
از بد به سمت بدتر میرود و در دو هفته گذشته وارد
مرحله بیس��ابقهای از تنش شده است که ممکن
اس��ت در روزها و ماههای آینده ب��ه انتقامجویی
سیاسی و اقتصادی تبدیل ش��ود .در حالی که روز
سهش��نبه مولود چاووش اوغلو ،وزیر امور خارجه
ترکیه اعالم کرد که امریکا باید قبول کند که پروژه
خرید س��امانه موش��کی «اس  »۴۰۰از روسیه از
سوی ترکیه کاری تمام شده است ،به نظر میرسد
سعودیها دیر یا زود مجبور خواهند شد در همان
مسیری گام بردارند که ترکیه چند سالی است در آن
قدم گذاشته است .بایدن ممکن است مانند ترامپ
سعودیها را «گاو شیرده» خطاب نکند ،ولی انتشار
آرام آرام اسناد  11سپتامبر که این هفته شروع شد،
نشان میدهد شیر گاو سعودی که همان نفت باشد،
دیگر برای امریکا اهمیت سابق را ندارد.

شرقی بلغارستان ،مجارستان ،جمهوری چک،
لهستان ،اسلواکی ،رومانی ،اسلوونی و کرواسی
است .مشخص شده که ایاالت متحده قصد دارد
از توس��عه س��ازمانهای غیردولتی ،رسانهها و
دیگر ساختارهای جامعه مدنی در این کشورها
حمایت کند .برنام��ه اداره توس��عه بینالمللی
امریکا برای مبارزه با مداخالت خارجی ش��امل
مدرنسازی نهادهای دولتی است که از «شفافیت
و پاس��خگویی دموکراتیک» حمایت میکنند.
نمایندگی امریکا برای توس��عه بینالمللی برای
اجرای پ��روژه بین الملل��ی خود بی��ش از 2/8

میلیارد دالر از دولت جو بای��دن رئیسجمهور
امریکا درخواست کرده است .با وجود تالشهای
امریکا برای مقابله با روسیه مقامات واشنگتن از
تشدید تنشها بین دو قدرت بزرگ ابراز نگرانی
میکنند .به گزارش اس��پوتنیک ،ژن��رال جان
هایتن ،معاون ریاس��ت کمیته مشترک رؤسای
ستادهای نیروهای مسلح امریکا در گفتوگویی
با دانشکده بروکینگز در خصوص عواقب درگیری
نظامی با روسیه و چین هشدار داد .به گفته وی در
گذشته به رغم نقاط داغ بسیار در جهان به طور
مثال جنگ در ویتنام ،ایاالت متحده هیچگاه با

شوروی به طور مستقیم درگیر نشد .هایتن گفت:
«در ارتباط با دولتهای بزرگ ،هدف ما این است
که هیچگاه با چین و روس��یه وارد جنگ نشویم
برای اینکه روزهای وحشتناکی برای کره زمین و
کشور ما به همراه خواهد داشت .این جنگ جهان
را از بین میبرد و اقتصاد جهانی را نابود میکند».
این ژنرال امریکایی خاطرنش��ان کرد«:ما هدف
مش��ترک بنیادینی داریم اینکه هیچگاه جنگ
با یکدیگر را ش��روع نکنیم ب��رای اینکه جنگ با
استفاده از تسلیحات هستهای خواهد بود و این
خیلی بد است».

نصراهلل :سوخت ایران را با معادله بازدارندگی دریافت کردیم

دبی�رکل ح�ز باهلل لبن�ان پ�س از ورود
اولی�ن نفتک�ش س�وخت ایران�ی ب�ه لبنان،
آن را معادل�ه جدی�دی از بازدارندگ�ی
در منطق�ه خوان�د و گف�ت ک�ه ب�هزودی
نفتکشه�ای دیگ�ری وارد لبنان میش�وند.

سید حس��ن نصراهلل ،به واردات سوخت از ایران
اشاره کرد و گفت که نفتکش رسیده از ایران حاوی
گازوئیل اس��ت و نفتکش دوم در روزهای آتی به
بانیاس در س��وریه وارد خواهد ش��د .به گزارش
شبکه العالم ،نصراهلل با اشاره به ارسال نفتکشها
از ایران گفت« :س��خن اساس��ی امروز ما درباره
وعدهمان درباره نفتکش ایرانی اس��ت؛ دو مقصد
درباره نفتکش حاوی مش��تقات نفتی داش��تیم
که لبنان یا س��وریه بود .برای آنک��ه دولت لبنان
را در معرض تحریم ق��رار ندهیم تصمیم گرفتیم
که مقصد نفتکش ایرانی ،ابتدا س��وریه باش��د و
سپس محموله وارد لبنان شود ».وی خاطرنشان
کرد «:رهبری س��وریه حرکت نفتکش را در بندر
بانیاس برای انبار کردن محمول��ه و انتقال آن به
مرز تسهیل و تانکرهایی را برای انتقال آن تأمین
کرد .انتقال مشتقات نفتی به بقاع روز پنجشنبه
آغاز میش��ود و محموله در انبارهای مش��خصی
در بعلبک ذخیره و پس از آن در مناطق مختلف
لبنان توزیع میشود ».به گزارش شبکه المیادین،
دبیرکل حزباهلل لبن��ان در ادام��ه پهلو گرفتن
نفتکش ایرانی در بنادر سوریه و انتقال آن به لبنان
را تحول جدیدی در منطقه عنوان کرد و گفت«:

اسرائیل در تنگنا بود و معادله بازدارندگی زمینه را
برای رسیدن نفتکش اول فراهم کرد و انشاءاهلل
بقیه نفتکشها نیز سالم خواهند رسید .نفتکشی
که رسیده حاوی گازوئیل است و نفتکش دوم در
روزهای آتی وارد بانیاس خواهد ش��د » .نصراهلل
افزود «:مقدم��ات اداری اعزام س��ومین نفتکش
به لبنان که حاوی بنزین اس��ت ،مهیا شده است.
بنزین در نفتکش س��وم بارگیری ش��ده و توافق
کردیم که چهارمین نفتکش حاوی گازوئیل آماده
شود ،هدف ما کمک به کاهش رنجهای مردم است،
نه رقابت با شرکتها یا پمپبنزینها » .دبیرکل

حزباهلل لبنان خاطرنشان کرد :دولت جدید لبنان
که بهتازگی تشکیل شده است ،درباره کشتیهای
بعدی تصمی��م خواهد گرف��ت » .وی همچنین
از ایران و مقام معظم رهب��ری و رئیسجمهور و
مسئوالن دولتی ایران تشکر کرد و گفت :از برکات
آغاز این مسیر ،این اس��ت که درهای جدیدی باز
شد و سبب شد که امریکا به دنبال رساندن گاز از
مصر به لبنان باش��د و این برای کاهش رنج مردم
خوب است ».نصراهلل در س��خنرانی روز عاشورا با
اعالم این خبر که نفتکش سوخت از ایران راهی
لبنان شده ،به صهیونیستها و امریکاییها هشدار

داد که اگر مانع رسیدن این نفتکش به لبنان شوند،
باید عواقب آن را هم بپذیرند.
بازتاب سخنان نصراهلل در رسانهها
سخنان نصراهلل در رس��انههای عربی منطقه هم
بازتاب داشته است .ش��بکه الجزیره در خبری با
عنوان «نخستین محموله سوخت ایران پنجشنبه
وارد لبنان میشود» ،انتقال س��وخت از ایران به
لبنان را بخشی از تالشهای حزباهلل برای کاهش
بحران شدید سوخت ناش��ی از فروپاشی اقتصاد
لبنان توصیف ک��رد .روزنامه «االخبار» لبنان نیز
با انتشار کامل سخنان نصراهلل نوشت«:سیدحسن
نصراهلل از ورود نخستین کشتیهای نفتی ایران به
بندر بانیاس سوریه خبر داد و گفت همان گونه که
همه آرزوهایتان بر باد رف��ت و همه توطئههای
شما شکست خورد ،بار دیگر نیز شکست خواهید
خورد و نا امید خواهید شد » .بر اساس این گزارش،
نصراهلل ادامه داد که با ورود کشتی سوخت ایران
به سوریه همه توطئهها و تهدیدهای پوشالی ناکام
ماند و همان گون��ه که پیشتر ق��ول داده بودیم
سوخت نفت کوره (مازوت) آشکارا و در روز روشن
برای ارس��ال به لبنان وارد س��وریه شد .دبیرکل
حزباهلل گفت که فروش س��وخت ای��ران با پول
لبنان (لیره) صورت خواهد گرفت و حزباهلل قصد
دارد که بازار سیاه سوخت و طمع احتکارکنندگان
را از بین ببرد .خبرگزاری اسپوتنیک هم اظهارات
نصراهلل را مهم ارزیابی کرد و در خبری به نقل از وی
نوشت که نصراهلل زمان و تاریخ ورود چهار کشتی
سوخت ایرانی به لبنان را اعالم کرد.

در پی واکنشها به افشای شکنجه  2اسیر فلسطینی

بیم صهیونیستها از وخامت اوضاع
در قدس اشغالی و کرانه باختری

انتش�ار گزارشهای�ی از ش�کنجه دو اس�یر فلس�طینی که پس
از ف�رار از زندان جلبوع بازداش�ت ش�دهاند ،عالوه ب�ر تهدید به
اعتص�اب زندانی�ان و ناآرامیهای�ی در جنی�ن ،باع�ث ش�د
وزی�ر امنی�ت داخل�ی رژی�م صهیونیس�تی نی�ز از آمادگ�ی
ای�ن رژی�م ب�رای مقابل�ه ب�ا خش�م فلس�طینیان خب�ر ده�د.

رامی عبده ،رئیس دیدهبان حقوق بشر اروپا-خاورمیانه اعالم کرد که
زکریا الزبیدی ،فرمانده س��ابق گردانهای «شهدا االقصی» وابسته به
جنبش فتح ،یکی از ش��ش اسیر فلس��طینی گریخته از زندان جلبوع
که اخیرا ً بازداشت شد ،به دلیل شکنجه ش��دید نیروهای اشغالگر در
بخش مراقبتهای ویژه بیمارس��تان «شعاری تس��یدیک» در اراضی
اشغالی بستری شده است .منابع فلس��طینی هم گزارشها از وخامت
حال الزبیدی را تأیید کردند .این در حالی اس��ت که س��خنگوی این
بیمارستان اعالم کرد که این اسیر فلسطینی به این بیمارستان منتقل
نشده است .جبریل الزبیدی ،برادر این اسیر فلسطینی از فلسطینیهای
ساکن اراضی اشغالی خواست به بیمارستان شعاری بروند و از وضعیت
جسمانی او اطمینان حاصل کنند .از طرفی دیگر ،کانال  ۱۲تلویزیون
رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد که اداره زندانهای اس��رائیل گفته که
الزبیدی تحت بازجویی سرویس اطالعات این رژیم است و به بیمارستان
منتقل نشده است .ش��بکه تلویزیونی کان رژیم صهیونیستی هم روز
یکشنبه اعالم کرده بود که احتماالً الزبیدی به بیمارستان رامبام در
حیفا منتقل شده است .انتشار این اخبار ضد و نقیض باعث شد فعاالن
شبکههای اجتماعی نیز بالفاصله با اس��تفاده از هشتگ «زکریا تحت
شکنجه است» ،به دو زبان عربی و انگلیسی ،کمپینی را برای نجات جان
وی ایجاد کنند .همچنین ،منابع دیگری خبر دادهاند که حال محمود
العارضه دیگر اسیر فلسطینی نیز در پی ش��کنجه و شوک الکتریکی
بهشدت وخیم است.
آمادگی صهیونیستها برای وخامت اوضاع
عومر بارلو با ابراز نگرانی از احتمال شعلهور شدن آتش خشم فلسطینیان
در پی تنشآفرینیهای اخیر ،گفت که این رژیم برای هرگونه تقابل در
قدس اشغالی ،کرانه باختری و غزه آماده میشود .بارلو گفت« :نمیدانم
که آیا در آستانه درگیری جدید هستیم یا نه .ولی قطعاً در برهه بسیار
حساسی قرار داریم؛ در کنار همه اینها مشکالتمان با حماس ،حمالت
اخیر ،فرار زندانیها و اینکه هنوز دو نفر از آنها بازداشت نشدهاند».این
مقام صهیونیس��ت تصریح کرد« :هر حادثهای میتواند کل منطقه را
شعلهور کند،پس ما برای تش��دید وخامت اوضاع در اورشلیم (قدس
اش��غالی) ،یهودا و س��امریه (کرانه باختری) و غزه آماده میش��ویم».
ش��بکههای  ۱۲و  ۱۳تلویزیون رژیم صهیونیس��تی گزارش دادند که
سازمان امنیت داخلی این رژیم (شاباک) با همکاری نیروهای پلیس،
چند حمله را در قدس اش��غالی خنثی کرده اس��ت .همچنین در پی
نگرانی دس��تگاههای امنیتی از احتمال عملیاتهای بیشتر ،حدود ۲
هزار نیروی اضافی پلیس در قدس اشغالی مستقر میشوند.
اشغالگران مسئول جان اسرا هستند
مرکز «نادی االسیر الفلسطینی» شامگاه دوشنبه از کمیته بینالملل
صلیب سرخ و همه نهادهای ذیربط با حقوق بشر خواست برای اطالع
از سرنوشت چهار اسیر به سرعت وارد عمل شوند .در بیانیه این مرکز
آمده است «:انتشار اخبار درباره اینکه دو بار زکریا الزبیدی به بیمارستان
منتقل شده ،نگرانی درباره سرنوشت این اسرا را بیشتر کرده است».در
شهر جنین هم شامگاه شنبه ،مردم با ریختن به خیابانها علیه رژیم
صهیونیستی شعار سر دادند .نیروهای مبارز فلسطینی در جنین هم به
حال آمادهباش درآمدهاند .شماری از جوانان این شهر هم به سمت پست
ایست و بازرسی الجلمه راه افتادند .حسن قنیطه ،رئیس اداره امور اسرا
و آزادگان فلسطینی نیز در گفتوگو با المیادین گفت که اخبار ضد و
نقیض اسرائیل درباره اسرای بازداشتی نگرانیها را درباره وضعیت این
اسرا بیشتر کرده است .او تأکید کرد« :ما رژیم اشغالگر را مسئول جان
اسرا میدانیم و رفتارهای آنها عواقب خواهد داشت ،زیرا ما مثل سرباز
پشت اسرایمان ایس��تادهایم» .همچنین ،هیئت امور اسرا و آزادگان
فلسطینی ،با صدور بیانیهای اعالم کرد« :در سایه هجمه جنونآمیزی
که سطوح عالی سیاسی در اس��رائیل و اداره زندانها در قبال اسرا در
همه مراکز بازداشت آن را هدایت میکنند ،جنبش اسیر تصمیم گرفت
با آغاز اعتصاب غذای باز ،از حق و کرامت خود در زندگی و آزادی دفاع
کند .این اعتصاب به صورت دستهجمعی از جمعه آینده با شعار نبرد
دفاع از حق آغاز میشود».

آزمایش موشکی کرهشمالی
نطق دیپلماتیک امریکا را باز کرد

س�ونگ کیم ،نماینده جو بای�دن ،رئیسجمهور امری�کا در امور
کرهشمالی که برای بحث درباره برنامه موشکی کرهشمالی در توکیو
به سر میبرد ،گفت که درها برای مذاکره با پیونگیانگ باز است.

فرستاده رئیسجمهور امریکا در امور کرهشمالی یک روز پس از آنکه
پیونگیانگ اعالم کرد موش��ک کروز دوربرد جدی��دی را با موفقیت
آزمایش کرده اس��ت گفت که درهای مذاکرات باز اس��ت .به گزارش
بیبیسی ،سونگ کیم گفت که میخواهد روشن کند که امریکا قصد
خصمانهای نسبت به کرهش��مالی ندارد .سونگ کیم پیش از دیدار در
توکیو با مقامات ارشد ژاپن و کرهجنوبی این اظهارات را بیانکرد .این
سه نماینده در نشست خود درباره راههای تش��ویق کرهشمالی برای
بازگش��ت به میز مذاکره صحبت کردند .انتظار میرود آنها با توجه به
بحران اقتصادی شدید و کمبود غذا در کرهشمالی ،به ارائه کمکهای
بشردوس��تانه بپردازند .به گزارش خبرگزاری یونه��اپ« ،کارین ژان
پیر» یکی از سخنگوهای کاخ سفید هم گفت ،پیشنهاد امریکا درباره
گفتوگو در هر جا و هر زمان با کرهشمالی همچنان سر جای خودش
باقی است .این مقام کاخ سفید تأکید کرد «:ش��ما از موضع ما اطالع
دارید و این موضع ،تغییری نکرده اس��ت .ما همچنان آماده گفتوگو
و همکاری با کرهشمالی برای خلع س�لاح اتمی کامل شبهجزیره کره
هستیم » .این اظهارات از س��وی دولت واشنگتن در حالی مطرح شد
که کرهشمالی اخیرا ً موشک جدید دوربرد کروز خود را آزمایش کرد.
این نخستین آزمایش موشکی کرهشمالی در ش��ش ماه گذشته بود.
فرماندهی هند-پاس��یفیک امریکا اعالم کرد ،این آزمایش موش��کی
تهدیدی علیه سایر کشورهای منطقه از جمله کرهجنوبی است .از دو
سال پیش مذاکرات خلع سالح هستهای پیونگیانگ ،پس از نشست
ناموفق دونالد ترامپ ،رئیسجمهور پیشین امریکا و کیم جونگ اون،
رهبر کرهشمالی متوقف ماند.

