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  پرونده

مانور تانکرهای سوخت ایران
بر ویرانه های تحریم

از لحظه اعالم خرید و حرکت کشتی فرآورده های نفتی ایران به سمت 
لبنان، آشفتگی و ناتوانی بر رژیم صهیونیستی و ایاالت متحده در قبال 
این اقدام حاکم شد و نه تنها هرگونه ماجراجویی و ممانعت را از دستور 
کار خود خارج کردند، بلکه با درک ابعاد و پیامد  ها و کارکرد این مسئله 
در جغرافیای سیاسی و اجتماعی و حتی ابعاد قدرت بازدارنده مقاومت 

و حزب اهلل، دچار انفعال شدند تا از قاقله عقب نمانند. 
سفیر امریکا در بیروت با دستپاچگی به دیدار میشل عون رفت و اعالم 
کرد، برق را از اردن و گاز را از مصر برای لبنان تهیه و هزینه آن را توسط 
صندوق جهانی پول، خواهند پرداخت و با این کار دامنه کارکرد ابتکار 
سیدحسن نصراهلل را در لبنان به سوریه نیز گس��ترش دادند، چرا که 
انتقال برق از اردن، ناچار باید از س��وریه عبور کند که این کشور نیز به 

شدت بدان نیاز داشت. 
کش��تی حامل مازوت ایران در بن��در بانیاس پهلو گرف��ت تا از طریق 
تانکرهای سوخت به لبنان منتقل شود و بدیهی است که سوریه نیز از 
حجم قابل توجهی که کشتی داشت بهره مند شده تا آثار آن را در قیمت 
عرضه مازوت در س��وریه و به ویژه در لبنان شاهد باشیم. در واقع سید 
حسن نصراهلل با یک تیر حداقل سه نشان را زده و به جز تحریم ایران، 
تحریم های سوریه و لبنان را با تکیه بر قدرت بازدارندگی خود شکسته 
و حتی امریکا را وادار ک��رده برای جلوگیری از پیامدهای سیاس��ی و 
اجتماعی علیه خود و ماهیت غیرقانونی و غیرانسانی تحریم ها، در مسیر 
کاهش فشار بر مردم لبنان و حتی سوریه، گام های نمادین بردارد. البته 
کشتی های حامل بنزین و نفت کوره نیز به دنبال کشتی اول در مسیر 
قرار دارند و اقدامات تکمیلی برای تأمین نیازمندی های اساسی مردم 
لبنان که امکان خرید از ایران را دارند، در این زنجیره و گام های بعدی 
قرار دارد. سفیر امریکا مورد توبیخ قرار گرفته و شادمانی سراسر لبنان 
را فرا گرفته است. حزب اهلل با یک مدیریت امنیتی، اجتماعی، پزشکی 
و اجرایی قدرتمن��د، همانگونه که پس از جنگ 2006 برای س��اخت 
ویرانه های جنگ و اسکان آوارگان ظاهر ش��د، برای ثبت یک رخداد 
ملی و برای آحاد مردم لبنان و شکستن تحریم   ها با تکیه بر استراتژی و 
کارکردهای مقاومت، یک مفهوم سازی بزرگ را نیز به نام خود ثبت کرد. 
مقاومت و ابتکار عمل در مقابل زورگویی و اس��تکبار، تمامی ابزارهای 
پوش��الی هژمونیک را به زیر خواهد کشید و شکس��ت و رسوایی برای 
امریکا، رژیم صهیونیستی و تمامی کس��انی که تحقیر و فقیر کردن و 
ذلت مردم لبنان را، شانس خدمت خود به سیاست های ظالمانه امریکا 

و غرب می دانستند، باقی خواهد گذاشت. 
دامن��ه این رزمایش ب��زرگ که به حرک��ت تانکرهای س��وخت ایران 
در مناطق گوناگون لبنان رس��یده، فقط در احس��اس عزت و کرامت 
مردم و اقتدار ملی و مقاومت و یا ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی 
محدود نمی شود، بلکه بر مسیر تش��کیل کابینه لبنان توسط میقاتی 
یا حتی پایان دادن به حضور تروریس��ت های مزد بگی��ر ترکیه و رژیم 
صهیونیستی و غربی در ش��هر »درعا البلد« در جنوب سوریه، نیز آثار 
خود را باقی گذاشت تا تالش انفعالی امریکا برای انتقال برق از اردن به 

لبنان، امکانپذیر شود. 
این یک پیام روشن از کارکردهای مقاومت هوشمند و حکیمانه است 
که با ابزارهای ساده و عزم متکی بر بازدارندگی مقاومت می توان، حاصل 
سال   ها سیاست و اقدام غیرانسانی و ظالمانه امریکا و رژیم صهیونیستی 
در غرب و همکاران عربی منطقه را به زیر کشید و نشان داد که مردان 
مقاومت و حزب اهلل در لبنان، نه تنها در میدان مبارزه و جهاد، بلکه در 
میدان نمادین حکمرانی و حمایت از آحاد مردم لبنان می درخشند و 
ستاره راهنمای ملت های منطقه برای ر  هایی از استکبار و صهیونیسم 
هستند. همانگونه که مقاومت پیروزی سال 2006 را متعلق به تمامی 
مردم لبنان و منطقه معرفی کرد، امروز نیز تمامی مسیحیان، اهل سنت 
و شیعه لبنان از پیامد و کارکرد این رزمایش عظیم خشنود و خوشحال 
هستند. قیمت برابری دالر و لیر لبنان که تا چند روز قبل برای نابودی 
معیشت مردم تا 27هزار لیر رسیده بود به کمتر از نصف کاهش یافته 
و قیمت فرآورده های نفتی نیز که بر بخ��ش بزرگی از نیازمندی های 

روزمره مردم حاکم است، به سرعت در حال کاسته شدن است. 
روش بی اثر کردن تحریم های ظالمانه امریکا در تسلیم و امتیازدهی و 
بده بستان نیست، بلکه با مقاومت هوشمندانه و تدابیر حکیمانه و متکی 

بر بازدارندگی در ابعاد مختلف، دست یافتنی است. 
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  نامه۶کشوربهگوترش:امریکاالزاماتمیزبانیرانقضمیکند
نمایندگان دائم ایران، روسیه، سوریه، کوبا، ونزوئال و نیکاراگوئه در نامه 
مشترکی درباره اینکه امریکا همچنان شرایط میزبانی سازمان ملل را 
نقض می کند، به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل اعتراض کردند و 
خواستار ارجاع مسئله برای حل و فصل به داوری شدند. به گزارش ایرنا ، 
در این نامه به نقض تعهدات امریکا در مورد میزبانی مقر سازمان ملل 
متحد در س��ال ۱۹۴7 و موارد مختلف نقش این توافق اشاره می شود. 
آنها می گویند امریکا روادید نمایندگان ما برای شرکت در رویدادهای 
سازمان ملل یا کار در س��فارت های دائمی را به موقع صادر نمی کند. 
عالوه بر این در این نامه گفته ش��ده ک��ه لغو برخ��ی از ظالمانه     ترین 
محدودیت ه��ای جابه جایی ب��رای نماین��دگان ایران و ق��ول صدور 
روادیدهای عقب افتاده برای نمایندگان روس��یه و مقامات دبیرخانه 

سازمان ملل ، راه حلی پایدار برای این مشکل نیست. 
-----------------------------------------------------

 دیوارترکیهدرمرزایرانبلندترمیشود
ترکیه طول دیوار محافظتی در مرز با ایران را باز هم طوالنی تر می کند. 
به گزارش اسپوتنیک، سلیمان سویلو، سرپرست وزارت کشور ترکیه، 
گفته که آنکارا برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی از افغانستان به 
ساخت دیوار مدوالر در مرز با ایران ادامه می دهد. بیش از 220 کیلومتر 
در حال حاضر ساخته شده است. وزیر کشور ترکیه تصریح کرد: ما کار 
ساخت دیوار را در بقیه مرز با ایران به طول 2۴2 کیلومتر در استان وان 

آغاز می کنیم و مرز خود را با ایران تقویت می کنیم. 
-----------------------------------------------------

 تأسیساتغنیسازیکرهشمالیگستردهترمیشود
سی ان ان با اس��تناد به تصاویر ماهواره ای جدید گفته که کره شمالی در 
حال توسعه تأسیسات کلیدی غنی سازی اورانیوم خود برای سالح های 
هسته ای است. به گزارش اسپوتنیک، جفری لوئیس، کارشناس تسلیحات 
و استاد مؤسسه روابط بین الملل میدلبری به سی ان ان گفت تصاویر گرفته 
شده توسط شرکت ماکسار نشان می دهد که کارخانه غنی سازی اورانیوم 
در مجتمع تحقیقاتی هسته ای یونگ بیون در حال ساخت است. به گفته 
این کارشناس، این امر ممکن است به کره شمالی اجازه دهد تولید مواد 

هسته ای با درجه غنای تسلیحاتی را 25 درصد افزایش دهد. 
-----------------------------------------------------

 »یگانزنبور«رژیمصهیونیستیبرایمقابلهباحزباهلل
منابع عبری زب��ان خبر دادند ک��ه ارتش رژیم صهیونیس��تی در حال 
تشکیل یگانی موسوم به »زنبور« برای جلوگیری از نفوذ سریع نیروهای 
حزب اهلل به اراضی فلسطین اشغالی است. پایگاه خبری »عرب۴۸« به 
نقل از هاآرتص گزارش داد این یگان که تحت فرمان لشکر۹۱ مسئول 
محافظت از مرز لبنان فعالیت خواهد داشت، در صورت بروز جنگ، به 

عنوان یک نیروی واکنش سریع وارد عمل خواهد شد. 

گروه4 خواستار »دولت فراگیر « 
در افغانستان

درحاشیهنشستپیمانامنیتدستهجمعی،وزرایخارجهایران،
روسیه،چینوپاکس�تانمالقاتوتش�کیلدولتفراگیرتأکید
کردند.رئیسجمهورایراننیزدرحاشیهایننشستگفت:»سقوط
پرشتابدولتافغانس�تانبهخوبینش�اندادکهساختارهایی
کهامریکادراینکش�ورایجادکردسخت،سس�تبنیاناست.«

در بیانیه ای که در نشست وزرای خارجه ایران، چین، روسیه و پاکستان 
در حاشیه نشست امنیت جمعی صادر شده، آنها ضمن تأکید بر احترام 
به حاکمیت، اس��تقالل و تمامیت ارضی افغانستان، بار دیگر بر رعایت 
اصل پایه ای » به رهبری افغان ها، در مالکیت افغان ها« تصریح نموده 
و بر ادامه احترام به حق برخورداری از صلح، ثبات ، توسعه و رفاه مردم 
افغانس��تان تأکید کردند. وزرای امور خارجه بر ضرورت مرتبط ماندن 
با کشور    هایی که دارای مسئولیت اولیه بازسازی اجتماعی، اقتصادی 
دوران پس از جنگ در افغانستان می باش��ند به منظور فراهم نمودن 
کمک های اقتصادی و بشردوس��تانه اضطراری ، تصریح کردند. وزرای 
امور خارجه بر لزوم ش��کل گیری آش��تی ملی در افغانستان و تشکیل 
دولت فراگیر جهت تأمی��ن منافع تمامی نیروهای سیاس��ی و قومی 
کش��ور تأکید کردند. وزرای امور خارجه توافق کردند هماهنگی های 
بین چهار کشور جمهوری اسالمی ایران، روسیه، چین و پاکستان در 
مورد افغانستان ادامه یابد و دیدار    ها در س��طوح وزرا، نمایندگان ویژه 
و سفرا در زمان های تعیین ش��ده را برگزار نمایند. وزرای امور خارجه 
بر ضرورت احیای زندگی مس��المت  آمیز و بهب��ود وضعیت اقتصادی 
کش��ور تأکید کرده و از جامعه بین المللی برای اس��تمرار کمک های 
بشردوستانه اضراری به افغانستان دعوت به عمل آوردند. سید ابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهور هم ظهر جمعه طی سخنانی دراجالس پیمان 
امنیت جمعی افغانستان گفت:»تاریخ افغانستان درس بزرگی درباره 
مقاومت مردم این کشوردر برابر حضور دخالت خارجی به ما می دهد، 
مردم افغانستان ثابت کردند که نمی پذیرند کشوری خارجی سرنوشت 
آنها را رقم بزند.« رئیس جمهور تأکید کرد: »ما معتقدیم زمانی صلح در 
افغانستان پایدار خواهد شد که دولت و ارکان حاکمیت بازتاب دهنده 
ترکیب جامعه افغانستانی باشد و تمامی اقوام و گروه های این کشور به 
طور واقعی احساس کنند ش��راکتی اثرگذار و متناسب با وزن خود در 

دولت دارند و حاکمیت مبتنی بر رأی و نظر مردم است.«
 زمزمههاینرمشباطالباندرسازمانملل

نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان با »سراج الدین حقانی«، 
سرپرست وزارت کشور طالبان مالقات کرده؛ دیداری که در آن حقانی 
خواستار اقدامات عملی برای به رسمیت شناختن دولت طالبان، حذف 
لیست سیاه و لغو همه تحریم     ها شد. یک روز بعد از این مالقات، آنتونیو 
گوترش، دبیرکل سازمان ملل گفت که الزم است در مورد تحریم     هایی 

که علیه طالبان اعمال شده، استثنا    هایی در نظر گرفته شود. 
نرمش بین المللی در مورد طالبان روندی تصاعدی گرفته ، به خصوص 
که دو منبع آگاه دی��روز به رویترز گفتند که ذخای��ر دالری بانک های 
افغانستان رو به اتمام اس��ت و در صورت عدم رسیدگی به موقع به آن، 
ممکن بانک     ها فعالیت شان را متوقف کنند. چنین شرایطی باعث خواهد 
ش��د طالبان تحت فش��ار قرار گیرد و نگرانی بین المللی این است که 
فشارها، این گروه را رادیکالیزه کند، به همین دلیل شوکت میرضیایف، 
رئیس جمهور ازبکس��تان روز جمعه در حاشیه نشس��ت شانگهای در 
تاجیکستان، از کش��ورهای دیگر خواس��ت دارایی های مسدود شده 
افغانستان در بانک های خارجی را با هدف تس��هیل گفت وگو با دولت 
طالبان در کابل آزاد کنند. هرچند میرضیایف، خواستار مذاکرات میان 
این بلوک و طالبان و همچنین خواستار تالش     ها به منظور جلوگیری از 
ظهور افراط گری شد. گفته می شود که بحث    هایی درباره دعوت طالبان 
به نشست شانگهای مطرح شده بوده که البته تاجیکستان و هند با آن 
مخالفت کرده اند. این در شرایطی است که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه 
امریکا اواسط هفته قبل در نشست استماع کنگره گفت که طالبان عماًل 
دولت این کشور است و این حقیقت دارد ولی تأکید کرد واشنگتن تالش 
می کند طالبان را در برابر انتظارات جامعه جهانی پاس��خگو قرار دهد. 
»اسد مجیدخان « نماینده پاکستان در واشنگتن در گفت وگو با نشریه 
واش��نگتن دیپلمات گفته که اگر طالبان به وعده های خود عمل کند، 
اسالم آباد آن را به رسمیت خواهد شناخت. البته خود طالبان هم گفته 
که آلمان    ها هم قصد دارند به زودی سفارت خود را در کابل بازگشایی 
کنند. »انس حقانی« یکی از مقامات ارشد طالبان در گفت وگو با الجزیره 
با بیان اینکه طالبان به دنبال ارتباط با دیگر کش��ور    ها از جمله امریکا 
است، تأکید کرد که ممکن است آلمان اولین کشوری باشد که سفارت 
خود را در کابل بازگشایی می کند. تحت چنین شرایطی، »دبورا الینز«، 
نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان با »سراج الدین حقانی«، 
سرپرست وزارت کشور دولت موقت طالبان دیدار کرد. حقانی در این 
دیدار با تأکید بر همکاری طالبان با جامعه بین المللی، به نماینده ویژه 
سازمان ملل اطمینان داده که کارمندان این سازمان بدون هیچ مانعی 
می توانند به کارشان در افغانستان ادامه دهند. وی همچنین خواستار 
اقدامات عملی برای به رسمیت شناختن دولت طالبان، حذف لیست 
سیاه و لغو همه تحریم     ها شد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در 
مصاحبه با خبرگزاری نووستی گفت: به منظور ایجاد شرایط الزم برای 
اطمینان از توزیع مؤثر کمک های بشردوستانه در میان افغان ها، الزم 
است درباره تحریم های اعمال ش��ده علیه طالبان استثنا    هایی در نظر 
گرفته شود. وی افزود: من فکر می کنم این موضوع باید بعداً در شورای 

امنیت بررسی شود. 

تهران: مداخله شورای همکاری خلیج فارس  
در برنامه موشکی مردود است

سخنگویوزارتامورخارجهدرواکنشبهبیانیهشورایهمکاری،
هرگونهمداخلهدربرنامههستهایوموشکیایرانرامردودخواند.

»سعید خطیب زاده« روز جمعه در واکنش به بیانیه ۱۴۹ وزرای خارجه 
شورای همکاری خلیج فارس گفت:»جمهوری اسالمی ایران هرگونه 
مداخله  در برنامه هس��ته ای صلح  آمیز و موشکی خود و همچنین امور 
مرتبط با سیاس��ت های دفاعی بازدارنده خود را مردود می ش��مارد.« 
خطیب زاده گفته که ش��ورای همکاری باید بداند که درخواس��ت های 
غیر قابل قبول، ایراد اتهام��ات واهی علیه جمهوری اس��المی ایران و 
تکرار مکررات نخ  نماشده، راه حل مشکالت منطقه و این کشور   ها نبوده 
و منطقه نیازمند تغییر پارادایم از وابس��تگی بیرونی به تعامل سازنده 
درون منطقه ای و شمول گرایی به جای رویکرد حذفی است. در بیانیه 
نشست شورای همکاری اتهاماتی علیه ایران در بحث مذاکرات هسته ای 
مطرح و ادعا شده »هر مذاکراتی در آینده باید رفتار تنش زای ایران در 
منطقه، حمایت آن از تروریسم و شبه نظامیان فرقه گرا، برنامه موشکی 
ایران، تأمین امنی��ت دریانوردی بین المللی و تأسیس��ات نفتی را حل 
کند و کشورهای ش��ورای همکاری باید در تمام این مذاکرات و دیگر 
نشست های بین المللی و منطقه ای در این باره حضور داشته باشند زیرا 
این پرونده به امنیت و ثبات منطقه ای مربوط می شود. « در این بیانیه بار 
دیگر بر »حق حاکمیتی امارات « بر جزایر سه گانه »تنب بزرگ«، »تنب 
کوچک« و »ابوموسی« تأکید و از ایران درخواست می شود به تالش  های 
امارات برای حل این مسئله از طریق مذاکرات مستقیم یا رجوع به دادگاه 
بین المللی کیفری پاسخ دهد. خطیب زاده درباره این بخش بیانیه نیز 
گفت:»:جزایر سه گانه ابوموسی، تنب کوچک  و تنب بزرگ تعلق قطعی 
به ایران داش��ته و بیانیه های مالل آور و تکراری صادره در این خصوص 

تغییری در ایرانی بودن ابدی آنها ایجاد نخواهد کرد.«

ایران سوخت داد، امریکا سوخت!
شکستمحاصرهامریکاباورودتانکرهابهلبنان

هادیمحمدی

ی�کماهپ�ساز   گزارش  یک
ص�ادق وع�ده
دبیرکلحزباهلل،اولینمحمولهسوختایران
روزپنجشنبهدرمیاناستقبالپرشورلبنانیها
وارداینکشورشد؛اقدامیکهعالوهبرشکست
تحریمیامریکاوایجادبازدارندگیجدیدبه
نفعمحورمقاومت،حزباهللرابهعنوانتنها
ک�رد. قلم�داد لبن�ان مل�ت ناج�ی

در شرایطی که امریکا و عمال منطقه ای آن تالش 
می کردند با فش��ارهای اقتصادی، لبنان را به ورطه 
نابودی بکش��انند، حزب اهلل با ابت��کار منطقه ای و 
همکاری ایران، این توطئه     ها را خنثی کرد. رسانه های 
لبنانی روز پنج  شنبه از ورود کاروان نخست شامل 
20 تانکر حامل س��وخت ایران به این کش��ور خبر 
دادند. پس از ورود کاروان نخست، سه کاروان دیگر 
ب��ا تانکرهای مازوت ای��ران وارد خاک لبنان ش��د. 
یورونیوز گزارش کرد »نخستین کاروان  تانکرهای 
حامل نفت ایران روز پنج  ش��نبه با اسکورت اعضای 
حزب اهلل و در میان اس��تفبال هواداران این گروه از 
سوریه وارد لبنان شد. ورود نفت ایرانی با اسکورت 
حزب اهلل و در میان ش��ادی هواداران آن در منطقه 
العین بعلبک، یک پیروزی جدی برای جریان تحت 
رهبری سیدحسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل به شمار 

می رود. « باتوجه به اینکه دولت لبنان تحت فشارهای 
خارجی نمی توانست بحران س��وخت این کشور را 
حل کند حزب اهلل با خرید سوخت از ایران، توانست 
ناجی ملت لبنان ش��ود. تصاویر و فیلم های منتشر 
شده نشان می دهد استقبال پرشوری از تانکرهای 
سوخت انجام شده است و لبنانی     ها قدردانی خود را 
از ایران و حزب اهلل اعالم می کنند. حزب اهلل که تا به 
امروز ناجی امنیت مرزهای لبنان در مقابل اشغالگران 
صهیونیستی بود، اینک ناجی اقتصادی لبنانی     ها برای 
رفع تحریم سوخت هم شده است. اقبال مردمی به 
حزب اهلل، باعث می شود غرب و متحدانش به راحتی 
نتوانند این جنبش را از ساختار سیاسی لبنان کنار 
بزنند. سیدحسن نصراهلل پیش تر گفته بود که ورود 
سوخت از ایران، نوعی بازدارندگی جدید را در منطقه 
رقم زده است؛ موضوعی که حتی صهیونیست     ها هم 
به آن اذعان دارند.  نیر دفوری، تحلیلگر صهیونیست 
در پایگاه اطالع رسانی شبکه ۱2 تلویزیون اسرائیل 
در فضای مجازی تأکید کرد:» از روز پنج  شنبه روند 
توزیع سوخت ایرانی در تمامی نقاط لبنان آغاز شده 
اس��ت، این توزیع در حالی انجام می شود که لبنان 
ش��رایط اقتصادی و معیش��تی خطرناکی را پشت 
سر می گذارد. « این تحلیلگر صهیونیستی به شکل 
تلویحی به واهمه و وحشت اس��رائیل از اقدام علیه 
نفتکش ایرانی اشاره کرد و نوشت: » در سایه انتقال 

نفت به لبنان، اس��رائیل تصمیم گرفته است جنگ 
دریایی خود را علیه ایران به حالت تعلیق در آورد و 
در خصوص محموله های نفتی که به سوریه و از آنجا 
به لبنان منتقل می شود هیچ واکنشی نشان ندهد.« 
نصراهلل پیش تر گفته بود که محموله نفتی ایران به 
سوی این کشور، در حمایت این گروه قرار دارد و به 
امریکا و اسرائیل هشدار داده بود که این نفتکش     ها 

بخشی از خاک لبنان به شمار می روند. 
 شکستتحریمیامریکا

ب��ا ورود تانکرهای س��وخت ایران به لبن��ان، وعده 
سیدحسن نصراهلل تحقق پیدا کرد و محاصره امریکا 
علیه لبنان با شکست مواجه شد. علی حمیه، وزیر 
امور عمومی و حمل و نقل لبنان تأکید کرد:»تصمیم 
واردات س��وخت از ای��ران یک تصمیم مس��تقل و 
حاکمیتی و مبتنی بر اهتمام به ش��هروندان و همه 
لبنان است. «. به گزارش پایگاه خبری النشره، حمیه 
گفت: » محاصره امریکا علیه لبنان شکس��ته شده 
و پشت سر ماست. « حس��ین الحاج حسن، رئیس 
فراکسیون نمایندگان بعلبک هرمل در پارلمان لبنان 
هم گفت ک��ه ورود کاروان تانکرهای حامل مازوت 
ایران  از طریق سوریه به لبنان محاصره زمینی امریکا 
را در هم شکست.« روزنامه نیویورک تایمز هم روز 
جمعه در یادداشتی نوشت :»حزب اهلل لبنان توانست 
در رقابت با امریکا پیروز شود. « در این یادداشت آمده 

است: »حزب اهلل روز پنج  شنبه اعالم کرد یک میلیون 
گالن گازوئیل از طریق مرزهای سوریه به این کشور 
وارد کرده اس��ت«. در این یادداشت آمده است:»در 
حالی که لبن��ان از یکی از بد     ترین فروپاش��ی های 
اقتصادی تاریخ معاصر رنج می برد، حزب اهلل توانسته 
است در نقش یک منجی ملی ظاهر شده و به میدانی 
گام بگذارد که دولت لبنان و حامیان غربی اش در آن 
شکس��ت خورده بودند. « نیویورک تایمز همچنین 
نوش��ت: »حزب اهلل، امریکا را بابت بحران اقتصادی 
لبنان مقصر می داند و این کشور را به محاصره کردن 
لبنان متهم کرده اس��ت. اکنون ب��ا ورود تانکرهای 
حامل سوخت به لبنان، ش��عار قهرمانانه »شکست 
محاصره امریکا« از سوی حزب اهلل، به احتمال زیاد 
در میان لبنانی      ها مورد پذیرش واقع خواهد شد. « از 
سوی دیگر، عبدالباری عطوان، تحلیلگر جهان عرب 
هم در مطلبی در روزنامه رأی الیوم با اشاره به رسیدن 
محموله سوختی ایران به لبنان نوشت: » بسیاری از 
متحدان و حامیان امریکا در رسیدن نفتکش      هایی 
که حامل س��وخت به بندر»بانیاس « سوریه بودند، 
با دیده تردید نگریس��تند و به هدف ق��رار دادن آن 
از سوی امریکا و متحدش اس��رائیل در پهنه دریا یا 
در بندر س��وری میزبان آن یا حتی هدف قرار دادن 
تانکر     هایی که سوخت را به بقاع لبنان می رسانند، دل 
بسته بودند اما امید آنها به یأس تبدیل شد و همه این 
دلخوشی آنها بر باد رفت. « عطوان نوشت: » با رسیدن 
نفت ایران به لبنان سه تحریم به طور همزمان در هم 
شکس��ت؛ هم تحریم نفتی ایران، هم تحریم بنادر 
سوریه و هم تحریم ملت لبنان. قانون شوم »سزار « 
امریکا نفس های آخرش را می کشد.« احمد المدلل 
یکی از مقامات ارشد جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
نیز تأکید کرد:» صحنه ورود کاروان کش��تی های 
حامل س��وخت ایران به لبنان پی��روزی برای همه 
جبهه مقاومت اس��ت. « به گ��زارش پایگاه خبری 
ری، سخنگوی رسمی مقاومت  المعلومه، نصر الَشمَّ
اسالمی جنبش نجبای عراق نیز ارسال سوخت از 
ایران به لبنان را شاهدی بر توان و صدق وعده ایران 
دانست و آن را دستاوردی تازه برای ملت و مقاومت 

لبنان ارزیابی کرد. 
مثلث امریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی 
تالش کردند در دو سال گذشته با افزایش فشارهای 
اقتصادی به دولت لبنان، به اعتراضات در این کشور 
دامن زده و ح��زب اهلل را مقصر وضعیت نابس��امان 
این کش��ور معرفی کنند اما با درایت سیدحس��ن 
نصراهلل، برنامه های آنه��ا نقش بر آب ش��د و ورود 
تانکرهای سوخت ایران نیز همچون آب سردی بر 

پیکر واشنگتن و عمال آن بود. 

روزجمع�هدرپیتأیی�دعضویترس�میایراندرس�ازمان
همکاریه�ایش�انگهای،ع�الوهبرچی�ن،هندوپاکس�تان،
رئیسجمهورروس�یهنی�زبااع�المحمایتکام�لازعضویت
ای�راندرای�نس�ازمان،حض�ورته�راندرجم�عدیگ�ر
اعض�اراعامل�یب�رایافزایشاقت�دارش�انگهایدانس�ت.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران در جریان اجالس سازمان 
پیمان همکاری های شانگهای )SCO(  با حضور ۱2 کشور عضو و 
ناظر در تاجیکستان اعالم کرد که س��ند عضویت دائم ایران در این 
س��ازمان، به تأیید سران رس��ید. وی در صفحه توئیتر شخصی اش 
نوش��ت: »با کمال خرسندی اکنون س��ند عضویت دائم جمهوری 
اسالمی ایران در سازمان همکاری شانگهای در شهر دو    شنبه با حضور 
رئیس جمهور محترم کشورمان به تأیید سران رسید.« وزیر خارجه 
افزود: »این عضویت راهبردی تأثیر مهمی ب��ر روند همکاری های 
همه جانبه ایران در راستای سیاست همسایگی و آسیا محور دارد.«  
شی جین پینگ، رئیس جمهور چین نیز دیروز اعالم کرد که ایران به 
عنوان عضو دائم سازمان همکاری شانگهای پذیرفته می شود. به این 
ترتیب، ایران که تاکنون به عنوان عضو ناظر در این سازمان حضور 
داشت، در بیست و یکمین نشست، به عضویت دائم درآمد. وانگ یی، 
وزیر امور خارجه چین در دیدار با امی��ر عبداللهیان از ورود ایران به 
سازمان همکاری شانگهای اس��تقبال کرد و گفت که آماده تقویت 

همکاری با ایران در امور منطقه ای و بین المللی است و در اقدام درباره 
مذاکرات برجام در راستای صحیح برای دستیابی به اجماع در اسرع 

وقت کمک می کند. 
 مسکوحامیمشارکتایراناست

 والدیمیر پوتین در سخنرانی مجازی در اجالس سران کشورهای 
عضو سازمان همکاری ش��انگهای در حمایت از عضویت دائم ایران 
گفت: »ما همیشه از مشارکت تمام عیار ایران در فعالیت های سازمان 
همکاری ش��انگهای به دلی��ل اینکه ایران نقش مهم��ی در منطقه 
اورآسیا ایفا کرده و مدت زمان طوالنی با این سازمان همکاری مثبتی 
دارد، حمایت می کنیم.« وی تأکید کرد: »پیوستن ایران بدون شک 

به افزایش بیش��تر اقتدار بین المللی س��ازمان کمک خواهد کرد.« 
 رئیس جمهور روسیه همکاری های ایران را مثبت و مهم خواند و گفت 
روسیه حامی مشارکت تمام عیار ایران در این سازمان است. پوتین 
درباره افغانستان هم گفت که باید از ظرفیت های سازمان شانگهای 
برای بازسازی افغانس��تان و مقابله با تروریسم و افراط گرایی در این 
کشور استفاده شود. همچنین، نارندرا مودی، نخست وزیر هند با اشاره 
به اینکه اعضای جدیدی در حال اضافه شدن به سازمان شانگهای 
هستند، گفت: »از اینکه ایران به عنوان شریک جدید ماست استقبال 
می کنم. ما معتقدیم که کش��ورهای محصور در خشکی در آسیای 
مرکزی می توانند از طری��ق ارتباط با بازارهای هند منتفع ش��وند. 
س��رمایه گذاری ما در بندر چابهار در ایران و تالش های ما در زمینه 
کریدور بین المللی شمال- جنوب دلیلی بر اراده و تمایل ما در این 
زمینه است. « عمران خان، نخست وزیر پاکستان که کشورش حامی 
تقویت عضویت ایران است، خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
ایران در اجالس دو    شنبه گفت: »مایلم به برادرم جناب  رئیسی آغاز 
روند اعطای عضویت دائم به ایران در سازمان همکاری شانگهای را 
تبریک بگویم. « رئیسی نیز ضمن تشکر از اعضای سازمان همکاری 
شانگهای برای عضویت دائمی ایران در این س��ازمان تصریح کرد: 
»امیدوارم سازمان شانگهای در ادامه مسیر بالنده خود را که موفق 
شده در مدت کوتاه جایگاه منطقه ای و بین المللی ممتازی را کسب 

کند، تداوم بخشد.«

تأسیس�اتجنوب�یعربس�تاندرقالبیک
عملیاتنظامیگستردههدفحملهقرارگرفت.
اینخبرراابتداسخنگوینیروهایمسلحیمن
اع�الموتأکیدکردک�ه»یک�یازبزرگترین
عملیاتهاینظامیارتشیمن«انجامش�دو
ساعاتیبعدمنابعسعودیهمآنراتأییدکردند.
س��رتیپ »یحیی سریع« س��خنگوی نیروهای 
مس��لح یمن بعدازظهر روز پنج  ش��نبه خبر داد 
که در یک کنفرانس مطبوعاتی جزئیات مربوط 

به یک��ی از »بزرگ تری��ن عملیات های نظامی « 
نیروهای مس��لح این کش��ور را به همراه تصاویر 
اثبات کننده اعالم خواهد کرد. ائتالف س��عودی 
بامداد دیروز، یعنی چندین س��اعت بعد از وعده 
یحیی س��ریع انجام حمله ای گسترده به جنوب 
عربس��تان را تأیید کرد. این اولین بار اس��ت که 
ارتش و کمیته های مردمی یمن، چند س��اعت 
پیش از انجام عملیات از زمان آن خبر می دهند. 
ائتالف س��عودی گفته که چهار پهپاد انتحاری 

و یک موشک بالس��تیک را که به سمت منطقه 
جیزان شلیک شده بود، رهگیری کرده ولی برخی 
برآورد       ها نشان می دهد تعداد موشک های شلیک 
شده و پهپادهای تهاجمی بیشتر از تعدادی است 
که س��عودی      ها مدعی رهگیری آن هس��تند. او 
گفت که جزئیات این عملیات را نمی توان به یک 
کنفرانس مطبوعاتی محدود کرد و رس��انه ملی 
یمن جزئیات آن را اعالم خواهد کرد. منابع محلی 
به شبکه المیادین گفته اند که صدای چند انفجار 

بزرگ، جای جای منطقه جیزان و چند منطقه 
دیگر را در جنوب عربس��تان به لرزه درآورده ، به 
نحوی که نشان دهنده یک حمله هوایی گسترده 
علیه تأسیس��ات حیاتی عربس��تان سعودی در 
عمق خاک آن است . بعد از عملیات صبح دیروز، 
یحیی سریع گفت که تعداد کل عملیات نیروی 
موشکی به ۱6۱مورد رس��یده که ۱2۸ مورد آن 
در داخل م��أرب و 33 عملی��ات در عمق خاک 

عربستان انجام شد. 

بهرغ�مانتقاده�ایحق�وقبش�ریدول�ت
وزارت س�عودی، عربس�تان از امری�کا
خارج�هامری�کاپیشنوی�سیکق�رارداد
نظام�یب�اری�اضراب�هارزش500میلی�ون
ب�رایتأیی�دب�هکنگ�رهفرس�تادهاس�ت.
به گزارش شبکه راشاتودی، آژانس همکاری دفاعی 
وابسته به وزارت دفاع امریکا )پنتاگون( روز جمعه 
در بیانیه ای اعالم کرد: وزارت خارجه معامله نظامی 
خارجی با عربس��تان را برای ادامه خدمات حفظ 
و تعمیر فنی و واردات دس��تگاه های مناسب برای 

بالگردهای امریکای��ی که ارتش عربس��تان از آن 
اس��تفاده می کند، تصویب کرد. ارزش این معامله 
500 میلیون دالر است. پنتاگون اعالم کرد: توافق 
احتمالی در اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی 
امریکا در خاورمیانه نقش خواهد داشت. این معامله 
برای تصویب نهایی به موافقت کنگره نیاز دارد. این 
اولین معامله نظامی بزرگ بین امریکا و عربستان 
از زمان روی کار آمدن جو بای��دن، رئیس جمهور 
امریکا اس��ت. به گزارش بی بی س��ی، ارزش آن در 
برابر ق��رارداد ۱۱0 میلیارد دالری ک��ه در دوران 

دونالد ترامپ بسته ش��ده بود ناچیز است. قرارداد 
جدید واش��نگتن درحالی اس��ت که بایدن وعده 
داده بود رهبران عربستان بهای نقش شان در قتل 
جمال خاش��قجی، روزنامه نگار منتقد سعودی را 
بپردازند. عالوه بر این در سال های اخیر با توجه به 
مداخله عربستان در جنگ داخلی یمن و کارنامه 
حقوق بشری این کش��ور، در سیاس��ت امریکا به 
طور فزاینده ای درخواس��ت برای فاصله گرفتن از 
عربستان پررنگ شده است. کمی پس از آنکه جو 
بایدن دولت را از دونالد ترامپ تحویل گرفت دستور 

داد همه قراردادهای نظامی امریکا و عربستان که 
در دوره او بسته شدند، بازبینی شوند. هفته گذشته 
لوید آستین، وزیر دفاع امریکا، سفرش به عربستان 
را لغو کرد. گزارش شده که او نمی توانست با محمد 
بن س��لمان، ولیعهد عربس��تان دیدار کند. محمد 
بن سلمان نفوذ گسترده ای در حکومت عربستان 
دارد و در دوران دونال��د ترام��پ م��راودات امریکا 
با عربس��تان از طریق او انجام      می ش��د، اما به نظر 
می رس��د ترجیح بایدن به تماس مستقیم با ملک 

سلمان، پادشاه عربستان باشد. 

پوتین:عضویتایرانبهاقتدارشانگهایمیافزاید

یمنیهابهتأسیساتحیاتیعربستانحملهکردند

عبورامریکاازخونخاشقجیباقرارداد500میلیوندالری


