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شیکاگو تریبون (امریکا)

گلوبال تایمز (چین)

امیــر قطر بعــد از بازگشــت از ایران،
در بیانیــهای از رئیسجمهــور ایران
بــرای اســتقبال گــرم از وی ،تشــکر
و تأکیــد کــرد ،قطــر تمایــل دارد تــا
روابــط و دیدارهــای دائمی بــا ایران
و رهبران آن داشــته باشد ،زیرا ایران
کشور همسایه است و روابط تاریخی
بــا قطــر دارد ،روابطی که بر اســاس
منافع مشترک هر دو کشور است.

کمیتــه رســیدگی بــه واقعــه  6ژانویــه در
کنگــره امریــکا ،بــرای شــماری از ســران
جمهوریخواه احضاریه فرستاد .در رأس
 5نفری که احضار شدهاند ،نام کوین مک
کارتــی ،رهبر اقلیت مجلــس نمایندگان
امریکا دیده میشــود .این  5نفر گفتهاند
در دادگاه حاضــر نخواهنــد شــد ،اما این
کمیته اعالم کرده تالش میکند تا آنها را
مجبور کند به دادگاه بروند.

جو بایدن ،یک هفته مانده به سفرش به
آسیا در واشنگتن با رهبران آسیای جنوب
شــرقی دیدار کرد تا بــر میزان عالقه خود
به جنوب شرق آسیا و اهمیت این منطقه
برای واشنگتن تأکید کند ،اما تحلیلگران
چینــی معتقدند کــه تالش بایــدن برای
گرم کــردن روابط با کشــورهای این حوزه
در واقــع بخشــی از اســتراتژی امریــکا در
جنوب و جنوب شرق آسیا است.

نظامیان اسرائیلی یک روز بعد از شهادت خبرنگار شبکه الجزیره ،خبرنگاران را در جنین بازداشت کردند

کمین صهیونیست ها برای خبرنگاران

گــروه جهان /نظامیان اشــغالگر بامــداد دیروز در
جریــان عملیات  6ســاعته دســتگیری یک جوان
فلســطینی و یــورش بــه اردوگاه جنین دســت کم
 13نفــر را مجروح و خبرنــگاران حاضر در صحنه
را بازداشــت کردنــد .ایــن در حالی اســت که پس
لرزههــای شــهادت خبرنــگار زن شــبکه خبــری
الجزیره هــراس به جان صهیونیســتها انداخته
و در آســتانه انتقال پیکر او بــه قدس ،برای کنترل
شرایط مجبور به افزایش نیروهای خود شدند.
بــه گــزارش روزنامــه القــدس فلســطین،
صهیونیستها از ساعت  6صبح جمعه با شلیک
خمپارههایی به منطقه الهدف در جنین و اطراف
خانــه «محمــود الدبعــی» ،مبارز تحــت تعقیب
فلســطینی حملــه خــود را آغــاز کردنــد و قصــد
یورش به اردوگاه جنین را داشــتند که با ممانعت
نیروهای مقاومت روبهرو شــدند و در این درگیری
ســه نظامی صهیونیســت مجروح شــدند که یک
تــن از آنهــا بــه هالکــت رســید .ایــن درگیریها تا
ســاعت  12و  15دقیقــه ظهــر دیروز ادامه داشــت
و اشــغالگران با دســتگیری الدبعی عقبنشینی
کردنــد .بنا بر گــزارش کانال  13شــبکه تلویزیونی
اســرائیل ،افسر کشته شده صهیونیست از افسران
گــروه ویژه «یمام» ،یــگان اجرایی ترورهــا بود .به
گفتــه منابــع فلســطینی ،بــا وجود مجروح شــدن
دست کم  13فلسطینی در این حمالت ،نیروهای
اشــغالگر بــا هــدف قــرار دادن یــک آمبوالنــس،
اجازه ورود امدادگــران به اردوگاه جنین را ندادند
و خبرنــگاران حاضــر در صحنــه را نیــز بازداشــت

کردند .وزارت بهداشــت فلسطین اعالم کرد یکی
از مجروحان با نام «زکریا الزبیدی» ،از اسرای آزاد
شــده صهیونیســتها به گونــه ای از ناحیه شــکم
مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود که احتمال ترور
او بعید به نظر نمیرسد.
در همیــن حــال گروههــای مقاومــت حماس
و جهــاد اســامی این حمــات را محکــوم کردند.
«حازم قاســم» ،ســخنگوی حمــاس در بیانیهای
اعــام کــرد« :جنیــن همچــون تیغــی در گلــوی
اشــغالگران خواهــد بــود .نیروهــای مقاومــت تــا
شکســت صهیونیســتها و بیــرون رانــدن آنها از
سرزمین فلسطین آرام نخواهند گرفت« ».طارق
عزالدیــن» ،ســخنگوی جهاد اســامی نیــز گفت:
«آنچــه اشــغالگران انجــام میدهنــد غیــر قابــل
بخشــش اســت .بــدون شــک بمبــاران خانههای
مســکونی جــرم جنگــی اســت و اشــغالگران باید
مورد پیگرد قانونی قرار گیرند».
ëëهراسصهیونیستهاازتشییعپیکر«ابوعاقله»
شــهادت خبرنگار فلســطینی-امریکایی شبکه
خبــری «الجزیــره» کــه در جریــان پوشــش خبری
یورش روز چهارشــنبه صهیونیســتها به جنین با
شلیک گلوله جنگی صهیونیستها به سرش جان
باخت ،در چند روز گذشته هجمههای سنگینی را از
سراسر جهان بر سر سران اسرائیل آوار کرده است.
اما آنچه بیش از پیش صهیونیستها را به هراس
انداخته ،خروش مردم فلسطین در مراسم تشییع
پیکــر «شــیرین ابوعاقلــه» از جنیــن تا قــدس بود.
موضوعیکهبهنوشته«العالم»،نیروهایاشغالگر
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همین بیست روز پیش بود که امریکا و روسیه اقدام به تبادل برخی زندانیان
یکدیگر کردند .در این روند روسها یک دریانورد ســابق امریکا را که بهمدت
ســه سال در اســارت خود داشــتند ،رها کردند و امریکا هم یک خلبان روسی
را کــه یــک دهه پیشــتر به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشــت شــده و پشــت
میلههای زندان بود ،به رقیب شرقی خود پس داد.
شاید در نگاه نخست این یک تبادل رایج زندانیهای نه چندان پراهمیت
بیــن دو دشــمن قدیمی باشــد ،اما آنچه اهمیــت آن را افزایش میبخشــد،
این اســت که ایــن رویداد طی همان  50روز نخســت جنــگ اوکراین صورت
پذیرفت .با این اوصاف چرا نباید به نتیجه مذاکرات احتمالی جدید بین دو
اردوگاه شــرق و غــرب امیدوار بود؟ البته نشــانههای حاضر چنین صلحی را
نفی میکنند .از یکســو والدیمیر پوتین تحت فشــار شدید مخالفان داخلی
خــود قــرار دارد و از دیگر ســو ،ولودیمیر زلنســکی همتــای اوکراینــی او نیز با
مســائل بازدارندهای روبهرو اســت که شروط او برای پایان مخاصمه بهوجود
آورده است .با وجود این شکی نیست که اگر امریکا و شرکای غربیاش نقشی
فعالتــر را برای برقراری صلح بین دو کشــور همســایه برگزینند ،هم رئیس
جمهور سرسخت روسیه و هم همتای نه چندان استوار او در کییف از چنین
واقعهای استقبال خواهند کرد.
با این اوصاف باید پرسید که آیا اولویت جو بایدن پایان دادن هرچه سریعتر
به این جنگ اســت و یا کمک کردن به اســتمرار آن با هدف تضعیف فزاینده
ارتش روســیه و به نمایش گذاشتن کاستیهای آن؟ ارسال فزاینده تسلیحات
غربی به طرف اوکراینی طی روزهای اخیر نشــانگر این اســت که کاخ ســفید از
استمرار این جنگ اصالً ناراحت نیست و فقط در حرف آن را تقبیح میکند.
بایدن بهتر از هرکس میداند ،طوالنیتر شــدن این جنگ ،موجب سقوط
پوتین نمیشــود امــا این طرز تصور قدیمــی و پرطرفدار را کــه میگوید پوتین
بهترین و تنها گزینه برای یک رهبری بیقید و شــرط و قدرتمندانه در مســکو
اســت ،به چالش خواهد کشــید .طرفهای اروپایی هم در دل مایلاند جنگ
اوکراین ادامه یابد ،زیرا میتواند پس از جنگ ژنرالهای ارشد روسی و طراحان
جنــگ اوکراین را به عنــوان جنایتکاران جنگی بــه دادگاه فراخواند و بهتبع آن
یک روند تبلیغاتی ســوء و گســترده را علیه روسها به راه بیندازد .لوید آستین
وزیر دفاع امریکا اتهام مذکور و استفاده از جنگ اوکراین برای حمله تبلیغاتی
روسهــا را رد کــرده و مدعــی شــده امریکا بیش از هر کشــوری خواهــان پایان
مناقشــات این دو کشور اســت اما منابع نزدیک به پنتاگون میگویند ،امریکا از
حاال محمولههای بزرگ بعدی ســاحهای ارســالی خود به اوکراین را تدارک
دیــده و میخواهــد با همکاری ناتو هم در ســقوط اوکراین تأخیر بیندازد و هم
کشــورهای به ترس افتاده منطقه اســکاندیناوی را به قبول عضویت ناتو وادار
کند تا از این طریق از تحمل حملهای مشابه توسط ارتش روسیه نجات یابند.
واقعیت امر هرچه باشد ،تسلیحات نظامی و جنگهای عظیم یا کوچک و
حتی تهدید به عملیات نظامی مدتها است که به یک سنگ محک و وسیله
مؤثــر برای برآورد قدرت واقعی کشــورهای بزرگ و واداشــتن آنها به پذیرش
رویدادهایی تبدیل شده که در اصل و ریشه ناقض توان ذاتی آنها است و جنگ
نه چندان سنجیده با اوکراین چنین حالتی را برای روسها پیدا کرده است.
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پیکر شیرین ابوعاقله در میان موج فلسطینیان تشییع و به خاک سپرده شد

را بــا افزایــش تعــداد نیروهــا بــه حــال آمادهباش
درآورده بود .از سوی دیگر از آنجا که نیروهای ملی
و گروههــای مقاومت اســامی در قــدس نیز دیروز
را به عنــوان «روز ضربه و عزاداری عمومی» اعالم
کردند نگرانیها از قیام بزرگ فلســطینیان شــکل
جدیتــری بــه خــود گرفته اســت .در همیــن حال
خبرگزاری «وفا»ی فلســطین اعــام کرد نظامیان
صهیونیست در جریان همین اقدامات پیشگیرانه
مانع از ورود جمعیت تشــییع کننــدگان به ورودی
قدس شــرقی شــدند و لباس خونین «ابوعاقله» و
پرچم فلسطین را توقیف کردند.

ëëتالش تلآویو برای رهایی از اتهام قتل
در حالــی که به نظر میرســد صهیونیســتها
برای خالصی از محکومیتهای جهانی ،چاره ای
جز پاک کردن رد پای خونین خود در به شــهادت
رساندن «شیرین ابوعاقله» ندارند ،روزنامه قدس
در گزارشــی فاش کرد ،اشــغالگران با وجود تأکید
به شــهادت «ابوعاقله» در جریان رد و بدل شدن
گلوله میان نظامیان صهیونیست و فلسطینیهای
مســلح ،بخشی از نتایج کالبدشکافی را محرمانه
کــرده اســت .در همین حال به نوشــته «نیویورک
تایمــز»« ،محمــود عبــاس» ،رئیــس تشــکیالت

خودگردان گفت« :ما حاضر به پذیرش تحقیقات
مشــترک با اسرائیل نیســتیم چراکه آنها مرتکب
این جنایت شدهاند و ما اعتمادی به آنها نداریم.
بدون شک ما این پرونده را در دادگاه بینالمللی
کیفری مورد بررسی قرار میدهیم».
در ایــن میان از آنجا کــه گلوله اصابت کرده به
«شیرین ابوعاقله» ،مهمترین سرنخ برای اثبات
جرم علیه صهیونیســتها است ،سران این رژیم
بالفاصله پس از این اتفــاق ،تصاویر دوربینهای
پهپــادی همراه نظامیــان و گلولهها را جمع آوری
کــرده و مدعــی شــدند ،خواهــان انجــام آزمایش
گلوله شناسی هستند تا اسلحهای که با آن شلیک
شده است را شناسایی کنند .موضوعی که با انتقاد
فلسطینیها و ســازمانهای حقوق بشری همراه
شــده است .همزمان  229سازمان و شبکه عرب و
حقوق بشری بینالمللی با محکومیت شدید ترور
خبرنگار شبکه الجزیره ،خواستار انجام تحقیقات
بینالمللی در این باره شدهاند .همچنین «رشیده
طلیــب» و «ایلهــان عمر» ،دو نماینده مســلمان
کنگــره امریــکا نیز بــا تأکید بر محاکمــه این رژیم،
خواهان قطع کمکهای امریکا شــدند« .عمر» با
انتشار توئیتی نوشت« :شیرین ابوعاقله به دست
ارتش اسرائیل کشــته شد در حالی که حضور یک
خبرنــگار در آن محــل کامــاً آشــکار بــود .امریــکا
بــدون هیچ محدودیتی ســاالنه  3میلیــارد و 800
میلیون دالر به اسرائیل کمک نظامی میکند .آیا
نباید بــا این کمکها در قبال چنین نقض حقوق
بشری متوقف شود».

یک دیپلمات عرب خبر داد ،احتمال دارد تحریمهای اتحادیه اروپا علیه دمشق پایان یابد

غرب در مسیر عقبنشینی از تحریم سوریه
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الله مهرزاد /همزمان با برپایی کنفرانس
بروکســل که ادعا شــد ،با هدف کمک به
مردم ســوریه انجام شده است ،برخی از
منابع خبری نزدیک به اروپا خبر دادند،
شــماری از کشــورهای اروپایــی در حــال
بازنگــری در تحریمهــای اعمــال شــده
علیــه ســوریه هســتند و قصــد دارنــد ،با
عقبنشــینی از این تحریمها علیه خود
را از بحران آن خالصی بخشند.
به گزارش بخش عربی شبکه خبری
«اسپوتنیک» ،تصمیم این کشورها بعد از
تداوم جنگ اوکراین و به نتیجه نرسیدن
بیش از یک دهه مداخله نظامی غرب در
سوریه گرفته شده است .بنا بر این گزارش
یک دیپلمات عرب به «اسپوتنیک» گفته
اســت ،اروپاییها از مدتــی پیش در حال
رایزنیهای فشــرده هستند تا به شیوهای
مناســب بتوانند بر ناســازگاری امریکا در
تداوم تحریمهای ســوریه غلبــه و در این
زمینه راه خود را از امریکا جداکرده و یا آن
را مجاب ســازند تا با آنان همسو شود .به
گفتــه این منبع ،اتحادیــه اروپا که در نظر
دارد ،تحت پوشــش «بازنگــری ضروری

در زمینه مسائل بشردوستانه» این اقدام
را انجام دهد ،معتقد اســت تحریمهای
امریــکا نتوانســته بــه اهداف سیاســی که
آنان در نظر داشتند ،همانند تغییر رژیم
در سوریه منجر شود و دولت «بشار اسد»
با وجود فشــارهای فراوانی که در این یک
دهه متحمل شد ،نه تنها با قدرت کامل
در رأس کار اســت که توانســته محبوبیت
خــود را نیــز حفظ کنــد .در همین ارتباط
منبعی که ایــن خبر را فاش کــرده ،گفته
اســت« :در همین حال برخی کشورهای

عربــی دیــدگاه خــود را در مــورد ادامــه
تحریمهــای ســوریه دارنــد و شــماری از
آنان نیز نگران تأثیر تداوم این تحریمها
بر کشور خود بوده و به طور خاص نگران
ادامه موج مهاجرتها از ســوریه و ایجاد
تغییــرات در ســاختار جمعیتــی خــود
هستند».
وی در عیــن حــال خاطرنشــان کــرد:
«کشورهای غربی در سالهای گذشته در
حالی که خود عامل مهاجرت پناهجویان
ســوری بودنــد ،بــه وعدههایشــان بــرای

همزمان با نقض آتشبس و توقیف نفتکشها

■ خبرگــزاری رســمی امــارات:
ن زایــد ( ۷۳ســاله)،
خلیفــه بــ 
رئیــس کشــور امــارات کــه از
زمان ســکته در ژانویه  ،۲۰۱۴از
شرکت در فعالیتهای رسمی
علنی خودداری میکرد ،صبح
دیروز درگذشت.

دو خط خبر

ائتالف سعودی هفت شهروند یمن را شکنجه کرد و کشت

Almasirah

گــروه جهــان /مســئوالن بیمارســتانی در صعــده خبــر دادند،
اجســاد هفــت شــهروند یمنــی را دریافــت کردهاند که توســط
نیروهای ائتالف ســعودی در مرزهای یمن با عربســتان ،مورد
شکنجه قرار گرفته و کشته شدهاند.
بــه گــزارش ســایت شــبکه خبــری «پرستــیوی» ،شــبکه
خبــری «المســیره» یمــن خبــر داده اســت ،نیروهــای امنیتی
ایــن کشــور اظهارات منابع بیمارســتانی را تأیید کــرده و اعالم
داشــتهاند کــه ایــن افــراد بــا جریــان بــرق مــورد شــکنجه قرار
گرفتهانــد .ایــن رســانهها تأکیــد کردهانــد ،نیروهــای ائتــاف
ســعودی در بخشهایــی از صعــده و بــه طــور خــاص الراقــو
حضــور دارند و هــرازگاه شــهروندان یمنی را مــورد هدف قرار
میدهند .بنابر این گزارش ،دفتر حقوق بشــر سازمان ملل در
صعــده نیز بــا تأکید بر اینکه ســکوت دربرابر چنیــن جنایاتی،
همدســتی در ایــن اقدامات تلقی میشــود ،ریاض را مســئول
این جنایت دانست و از همه سازمانهای بینالمللی و حقوق
بشــر خواست شــکنجه و قتل این شــهروندان یمنی را محکوم
کننــد .به گزارش «پرستیوی» ،این جنایت درحالی رخ داده
اســت کــه عربســتان در ماههای اخیــر بر میــزان حمالت خود
به صعده افزوده اســت .حمالت به صعــده حتی از زمانی که
عربســتان اعالم آتشبس کرده ،ادامه داشــته اســت .به گفته
مقامات نظامی یمن ،ائتالف ســعودی در طول روز پنجشــنبه
حداقل  211بار آتشبس را نقض کرده است.

کمکهای بشردوســتانه به مردم اردن و
لبنان عمل نکردند و همین باعث شــد،
وضعیت اقتصادی در اردن و لبنان نیز رو
به وخامت بگذارد ».در این بین شــرایط
لبنانیهــا کــه پذیــرای هــزاران پناهجوی
ســوری هســتند ،از شــدت وخامت قابل
قیاس با همســایگان این کشــور نیســت.
زیرا حدود  30درصد جمعیت این کشور
را پناهجویــان ســوری تشــکیل میدهند
که جامعه جهانی کمکــی به آنها نکرده
اســت و لبنان خود بــه تنهایی و به کمک
کشــورهایی معدود بار این پناهجویان را
به دوش میکشد.
ایــن دیپلمــات عــرب در حالــی ایــن
ســخنان را بیان کرده اســت کــه «جوزپ
بورل» ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپــا ،پیــش از نشســت بروکســل در
گفتوگویی با روزنامه «الشرق االوسط»
گفتــه بود کــه «خــط قرمزهــای اتحادیه
اروپــا در قبال ســوریه به قــوت خود باقی
اســت و تــا زمانی کــه انتقال سیاســی در
ســوریه رخ ندهد ،اتحادیــه اروپا روابط با
دمشق را از سر نخواهد گرفت».

در همیــن حــال خبرهــا حاکــی از آن اســت کــه ائتــاف
ســعودی ،روز پنجشــنبه در اقدامی دیگر کــه ناقض آتشبس
اعمــال شــده بــا پیشــنهاد ســازمان ملــل بــود ،یــک کشــتی
ســوخت یمنی را توقیف کرد .به گزارش «المســیره»« ،عصام
المتــوکل» ،ســخنگوی شــرکت نفــت یمن بــا اعالم ایــن خبر
گفت« :ائتالف ســعودی بــه دزدی دریایی خود ادامه میدهد
و در همیــن خصــوص در جدیدتریــن اقــدام خــود نفتکــش
کورنت را توقیف کرد ».به گفته او ،این نفتکش تحت حمایت
ســازمان ملــل 20هــزار تــن بنزین و 9هــزار تــن گازوئیل حمل
میکرد .این ائتالف هفته پیش نیز دو نفتکش یمنی را توقیف
کــرده و بــه آنها اجازه نداده بود در بنــدر حدیده پهلو بگیرند و
محمولههــای خــود را تخلیــه کنند ،اما با این حال مجبور شــد
تحت فشارهای جهانی ،این دو نفتکش را این هفته آزاد کند.

■ روســــیا الیــــوم :پارلمــــان
عــــــراق در قرائــــت اولیـــــه،
پیشنویس قانون جرمانگاری
عادیســازی و آغــاز روابــط بــا
رژیم صهیونیســتی را تصویب
کــرد ،در ایــن پیشــنویس برای
فــرد متخلــف حکــم اعــدام
پیشبینی شده است.
■ پــژواک :یــک مقــام افغــان
اعــام کــرد کــه بــر اثــر انفجار
در داخــل مســجدی در محــل
میــدان قمبــر شــهر کابــل،
پایتخــت افغانســتان ،دســت
کم ســه نفر زخمی شدند .این
انفجــار در حین برگــزاری نماز
جمعه در داخل مســجد ایوب
صابر رخ داد.

