
انتقاد تند ترامپ از نخست وزیر انگلیس برای کم کاری 
در مقابله با ایران

روزنامه واشنگتن پست گزارش داد: رئیس جمهور آمریکا در گفت وگوی 
تلفنی با نخست وزیر انگلیس با لحنی تند با وی درباره ایران، برگزیت و 

روابط تجاری آمریکا و اروپا صحبت کرده است.
به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه واشنگتن پست، دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا اواخر روز جمعه درحالی که در مسیر پاریس قرار داشت یک گفت وگوی 
تلفنی تند با ترزا می، نخست وزیر انگلیس داشت. ظاهرا ترزا می با ترامپ تماس 
گرفته تا به او پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان  دوره ای را تبریک بگوید اما 

رئیس جمهور آمریکا به وی تاخته است.
بنابر این گزارش، ترامپ با لحنی تند از ترزا می به دلیل کم کاری برای مقابله با 
ایران انتقاد، از  او درباره مسئله برگزیت )خروج انگلیس از اتحادیه اروپا( سوال کرده 

و از روابط تجاری آمریکا و اروپا نیز شکایت کرده است.
به گفته مقامات آمریکایی و اروپایی، ترزا می و مشاورانش از این گفت وگو شوکه 
شده بودند، هرچند که پیش از این هم شاهد انتقادات رئیس جمهور ترامپ بوده اند.

نخست وزیر انگلیس نیز در پاسخ با قاطعیت گفته است که ایران علی رغم خروج 
آمریکا از توافق هسته ای به تمام تعهداتش در این توافق عمل می کند.

رئیس جمهور آمریکا در ماه مه از توافق هسته ای با ایران خارج شد و گفت که 
تحریم ها علیه این کشور را بازمی گرداند. این تحریم ها که حوزه نفت و بانکدرای را 

هدف قرار می دهند، از روز پنجم نوامبر اعمال شده اند.

سنای آمریکا مجازات عربستان را بررسی می کند
قانونگذاران آمریکایی گفته اند که سنای این کشور احتماال در هفته های 
آتی الیحه ای را برای مجازات عربستان به خاطر جنگ در یمن و همچنین 
قتل روزنامه نگار مخالف سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول به 

رای می گذارد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، سناتور باب کورکر، رئیس کمیته 
روابط خارجی سنای آمریکا گفت، سنا احتماال تا پیش از پایان سال جاری میالدی 
قعطنامه ای را با هدف قطع تمامی کمک ها به عربستان به خاطر نقش این کشور در 
یمن به رای می گذارد. وی ادامه داد، این احتمال وجود دارد که اقداماتی در جهت 
توقف فروش سالح به ریاض در صحن سنا مطرح شود. کورکر افزود: سناتورهای 
آمریکایی که برای نخستین بار از زمان برگزاری انتخابات کنگره آمریکا به واشنگتن 
باز گشته اند به دنبال راهی برای مجازات عربستان به خاطر قتل جمال خاشقجی، 
روزنامه نگار مخالف سعودی و همچنین جنگ در یمن هستند. اگر مساله منع فروش 

سالح دست کم در سنا پیش بیاید، به دشواری می توان جلوی آن را گرفت.
رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا همچنین گفت که کارمندانش از مایک 
پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، جیمز ماتیس، وزیر دفاع و جینا هاسپل، رئیس سیا 
اواخر نوامبر سال جاری میالدی می خواهند تا برای یکسری اطالعات طبقه بندی 

شده مربوط به نگرانی ها درخصوص مرگ خاشقجی و جنگ یمن به کنگره بیایند.

میدل ایست آی:

بن سلمان، نتانیاهو را به جنگ با غزه تشویق کرد

هدف  با  عربستان  ولیعهد  داد،  گزارش  آی  ایست  میدل  خبری  پایگاه 
منحرف کردن توجه آمریکا از قتل خاشقجی و تحریم ها در اثر این جنایت، 

تالش کرده نخست وزیر اسرائیل را برای حمله به غزه قانع کند.
به گزارش ایسنا، این پایگاه انگلیسی مختص تحوالت خاورمیانه، از زبان منابع 
داخلی عربستان نوشت، محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور با هدف انحراف افکار 
عمومی از مساله قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار و منتقد این کشور، تالش کرده 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل را قانع کند تا علیه حماس در غزه جنگ راه 
بیندازد. منابع عربستانی این پایگاه تصریح کردند، کارگروهی در عربستان تشکیل و 
یک بسته شامل اقدامات محتمل و سناریوها را برای مقابله با ضرر و زیان هایی که 
در پی مساله خاشقجی دامن گیر سعودی ها شده، ارائه داد که حمله به غزه یکی از 
این پیشنهادها بوده است. این کارگروه از مسؤوالن دفتر پادشاهی، وزارت خانه های 
خارجه و دفاع و سازمان اطالعات عربستان تشکیل شده و هر شش ساعت گزارشی 
به ولیعهد ارائه می کند. این کارگروه به بن سلمان پیشنهاد داده که شروع جنگ 
در غزه توجه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و افکار عمومی جهان را از مساله 
خاشقجی منحرف کرده و موجب می شود در حفاظت از منافع استراتژیک اسرائیل 
بر نقش مثبت ریاض در این زمینه متمرکز شود. همچنین این کارگروه به ولیعهد 
پیشنهاد کرد که ترکیه را به هر وسیله ای محدود کند، از جمله اینکه به رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه از طریق ارائه پیشنهاد خرید سالح از ترکیه، رشوه داده 

و در اظهاراتی روابط بین ریاض و آنکارا را بستاید.
نکته قابل توجه اینکه ولیعهد در همایش "ابتکار عمل آینده" که ماه میالدی 
گذشته در ریاض برگزار شد، گفت: جنایت قتل خاشقجی با هدف ایجاد تنش و 
جنگ میان ترکیه و عربستان مورد استفاده قرار گرفته شده است اما مادامی که 
پادشاهی به نام سلمان و لیعهدی به نام محمد بن سلمان در عربستان و رئیس 

جمهوری به نام اردوغان در ترکیه وجود دارد، این امر رخ نخواهد داد.
میدل ایست آی اعالم کرد که یکی از نزدیکان بن سلمان که اصالت ترکی 
دارد و مدیر یک شبکه عربی وابسته به عربستان است، پیشتر مقاله ای نوشته و 
برخی توصیه های این کارگروه را فاش کرده بود. وی در این مقاله درباره بیش 
از ۳۰ اقدام احتمالی صحبت کرده که ریاض در صورت اعمال تحریم توسط 
واشنگتن به دلیل قتل خاشقجی به آنها متوسل خواهد شد. از جمله این اقدمات 
افزایش دو یا سه برابر قیمت نفت، پیشنهاد احداث پایگاه نظامی به روسیه در 
شمال عربستان و جایگزینی چین و رسیه به جای ایاالت متحده به عنوان دو 

کشور اصلی برای خرید سالح است.

روابط خارجی گفت: در حالی که  راهبردی  رییس شورای 
آمریکا مدعی است دولت ایران را تحریم کرد، اما در واقع این 
مردم ایران هستند که تحریم شده اند، قطعا هیچ گزینه ای 

جز مقاومت نداریم.
به گزارش ایرنا از شورای راهبردی روابط خارجی، »سید کمال 
خرازی« در مصاحبه با فرانس 24 در پاسخ به این سئال که آیا صبر 
ایرانی ها برای باقی ماندن در توافق هسته ای برجام رو به پایان است،  
اظهارداشت: تاکنون ایران صبوری به خرج داده و همچنان در توافق 

باقی مانده است.
وی تاکید کرد: ایران نیست که باید مورد سوال قرار گیرد، زیرا 
همچنان طرف این توافق است. دیگران هستند که باید پاسخ دهند 

چرا تعلل می کنند.
متن این مصاحبه به شرح زیر است:

فرانس 24: با توجه به دور جدید تحریم های آمریکا علیه 
آمریکا  خارجه  امور  وزیر  پمپئو،  مایک  اظهارات  و  ایران 
نمانند  ایرانی ها می خواهند گرسنه  اگر  که  گفته است  که 
باید به حرف آمریکا گوش کنند؛ تصمیم شما چیست؟ آیا 
قبال  که  یا همان طور  برگردید  مذاکره  میز  به  می خواهید 

تهدید کرده بودید از این توافق هسته ای خارج شوید؟
خرازی: در واقع خروج آمریکا از این توافق از سوی همگان از جمله 
مردم ایران محکوم شده است. در حالی که آمریکا مدعی است دولت 
ایران را تحریم کرده، اما در واقع این مردم ایران هستند که تحریم 

شده اند. قطعا هیچ گزینه ای جز مقاومت نداریم.
االن  تا  اما  اروپاست  با  همکاری  شما  فرانس24:مقاومت 
حتی آن ها قادر نبوده اند وعده های خود را که شامل تضمین 
مجرایی برای تجارت با ایران است، محقق کنند. آیا همچنان 

به آن  ها اعتماد دارید؟
خرازی: آن ها قول داده بودند که مکانیسم های شان در آینده 

اجرایی خواهد شد، برای همین به آن ها اعتماد کرده ایم...
فرانس24: آیا ضرب االجلی وجود دارد؟ آیا صبر ایرانی ها 

رو به پایان است؟
خرازی: از دیگران باید پرسید که چه زمانی این ابزارها کاربردی 
می شوند. تاکنون ایران صبوری به خرج داده و همچنان در توافق 
باقی مانده است؛ ایران نیست که باید مورد سوال قرار گیرد، زیرا 
همچنان طرف این توافق است. دیگران هستند که باید پاسخ دهند 

چرا تعلل می کنند.
فرانس24: زمانی که درباره حمایت اروپا از برجام صحبت 
می کنیم آیا نظرتان این است که بعد از حمالت تروریستی 
در دانمارک و فرانسه این حمایت از سوی اروپا دستخوش 
تغییراتی شده است؟ پاریس یک دیپلمات ایرانی را اخراج 

کرده و کپنهاگ هم خواستار تجدید تحریم ها شده است.
خرازی: قطعا دشمنانی برای تخریب روابط ایران و اروپا فعالیت 
دارند. آن ها ضد عادی سازی روابط ایران و کشورهای اروپایی اقدام 

می کنند.
اطالعات  اما  می کنید  صحبت  دشمنان  از  فرانس24: 

دانمارک به صورت تاریخی ...

خرازی: اطالعاتی که وجود دارد از طرف اسرائیلی ها بوده است...
فرانس24: بخشی از آن از جانب آنها بوده ...

خرازی: آن ها گفته اند که این اطالعات را به دولت دانمارک داده اند؛ 
اما این سبک اتهام زنی مضحک است. این ها صرفا اتهام زنی است.

ایران  که  است  این  مشکل  اروپایی  منظر  از  فرانس24: 
اولین بار نیست که چنین رفتاری داشته. حمله به رستوران 
میکونوس در برلین و ترور شاپور بختیار در فرانسه. از داخل 
ایران شنیده می شود که برخی عناصر خودسر چنین اقدامی 
انجام داده اند. اگر چنین است چرا شفافیت بیشتری ندارید و 

اطالعات به صورت علنی مطرح نمی شود؟
خرازی: قطعا ممکن است عناصری طراحی برای وخامت روابط 

داشته باشند. حتی در داخل ایران.
فرانس24: اگر چنین است چرا این را علنی نمی کنید؟

خرازی: پیش از آن باید وضعیت را روشن کرد. اما سوالی که باید 
پرسید، از دولت فرانسه است که چرا یک سازمان تروریستی که 17 

هزار ایرانی را ترور کرده، در اینجا فعال است.
فرانس24: به این برمی گردیم. در خصوص برجام و تشدید 
اوضاع در داخل ایران می پرسم. آیا رهبری از رئیس جمهور 

ایران در این قضیه حمایت می کند؟
خرازی: آیت اهلل خامنه ای همیشه حامی دولت بوده اند و علنی هم 
گفته اند. حتی در زمانی که برخی می گفتند رییس جمهوری روحانی 
باید استعفا دهند، آیت اهلل خامنه ای مخالفت کردند و گفتند دولت 
باید بر مسند قدرت بماند و به کارش برای کمک به مردم در جهت 

رفع مشکالت شان ادامه دهد.
فرانس24: یکی از اهداف آمریکا از خروج برجام به گفته 
خودش اصالح رفتار منطقه ای ایران بود. سوال این است که 
با توجه به شکست داعش در عراق و سوریه آیا دلیلی برای 

ایران وجود دارد که در این کشورها بماند؟
خرازی: این مسئله در راستای حفظ امنیت ملی ایران و حفظ 
وضع موجود در منطقه است. حضور ما در عراق و سوریه به دعوت 
دولت های این کشورها بود و در جهت حفظ وضع موجود این کار را 
انجام دادیم. دلیل دیگر ما حفاظت از امنیت ملی مان بود. داعش به 
نزدیکی مرزهای ما رسیده بود. اگر داعش دمشق و بغداد را می گرفت 
به مرزهای ما رسیده بود. از این جهت، کمک ما نه تنها برای حفظ 
وضع موجود و حفظ دولت های عراق و سوریه بود، بلکه این مسئله 

در راستای امنیت ملی ایران قرار داشت.
فرانس24: مسئله فقط امنیت ملی نیست. شما در حال 
توسعه حضور خود در منطقه هستید. گزارش هایی منتشر 
از شورشیان سابق  شده که حز ب اهلل در حال سربازگیری 

است تا به این گروه در جنوب سوریه ملحق شود.
خرازی: رابطه ایران با عراقی ها و سوری ها تاریخی و طوالنی است. 
ایرانی ها و آن ها قرنها بسیار به هم نزدیک بوده اند. اخیرا در اربعین 
دو میلیون ایرانی به عراق رفتند تا در این آیین حضور یابند. مردم 
عراق میزبان آن ها بودند. از این رو ایرانی ها و عراقی ها و همچنین 
سوری ها و لبنانی روابط دوستانه ای دارند و این با زور سالح به دست 

نیامده است.

فرانس24: اما این وضعیت تهدیدی برای اسرائیل است. 
اسرائیل این متحد ایران را دشمن خود می داند.

خرازی: حزب اهلل در حال دفاع از قلمرو لبنان است. حزب اهلل حزبی 
است که اسراییلی ها را از خاک لبنان بیرون کرد. این یک حق طبیعی 

است که اشغالگر را از خاک خود بیرون کنید و با آن ها بجنگید.
فرانس24: یمن چطور؟ جایی که با بدترین فاجعه انسانی 

مواجه است.
خرازی: وضعیت یمن را باید از اروپایی ها پرسید که همچنان در 
حال فروش سالح به عربستان و امارات هستند. این جنگ بیهوده به 
هیچ پیروزی برای سعودی ها و اماراتی ها نینجامیده و فقط به کشتار 

مردم، زنان و کودکان و ویرانی این کشور منجر شده است.
فرانس24: اما ایران از حوثی ها حمایت می کند.

و  می خواهند  را  آینده  دولت  از  فقط سهمی  خرازی: حوثی ها 
حمایت ما فقط سیاسی است.

فرانس24: شما از مذاکرات صلح حمایت می کنید؟
خرازی: قطعا ما از مذاکرات صلح حمایت می کنیم و با برخی 
کشورهای اروپایی برای همکاری درباره یمن صبحت کرده ایم، اما 

متاسفانه دولت عربستان سعودی همکاری نداشته است.
فرانس24: درباره سعودی می خواهم سوال کنم. گزارش 
مالی  تامین  ایرانی،  مقامات  ترور  برای  برنامه ای  که  شده 
گروه های مخالف از جمله مجاهدین خلق و خرابکاری در 

اقتصاد ایران داشته. آیا ایران این اتهام را جدی می گیرد؟
خرازی: این برای ما عجیب نیست. عربستان همیشه از تروریسم 
و کسانی که ایرانی ها را ترور کرده اند، حمایت کرده است. این طرز 

فکر و ماهیت آن هاست.
فرانس24: این طرز تفکر است. اما آیا تمایلی برای مذاکره با 

آن ها بر سر میز مذاکره وجود دارد؟
خرازی: بله قطعا ما عالقمند به نشستن بر سر میز مذاکره با 
برای  بهتری  وضعیت  حصول  برای  دیگران  و  سعودی  عربستان 
خاورمیانه هستیم، چرا که وضعیت بسیار شکننده است و قطعا 

مذاکره این دو کشور می تواند به بهبود شرایط منجر شود.
می پرسم.  ایران  بشر  حقوق  وضعیت  درباره  فرانس24: 
نازنین راتکلیف، باقر و سیامک نمازی و شماری از فعاالن 
تابعیتی  دو  شخص  ده ها  از  بخشی  این ها  زیست.  محیط 
چرا  هستند.  زندانی  ایران  در  حاضر  حال  در  که  هستند 
شفافیت به خرج نمی دهید و مدارک جرم آن ها را علنی 
نمی کنید. سال قبل گفته بودید اگر مجرم باشند مدارک علیه 

آن ها علنی می شود.
خرازی: قطعا این مدارک علنی می شود. هر کشوری دشمنان 
در  می شوند.  مرتکب  جرمی  که  هستند  افرادی  و  دارد  را  خود 
فرانسه کسانی که جرمی مرتکب می شوند، بازداشت و محاکمه 
در  قوا  قطعا می دانید  است.  ایران هم چنین  در  دقیقا  می شوند. 
ایران از هم تفکیک شده اند و دستگاه قضایی است که به وضعیت 
بازداشت شدگان رسیدگی می کند. اما وقتی مسئله امنیت ملی مطرح 

باشد دولت محق است که مجرمان را بازخواست کند.
فرانس24: منتظر این دادگاه ها می مانیم.
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کنگره آمریکا: در جنگ با روسیه و چین شکست می خوریم
براساس گزارش یک کمیسیون کنگره در حوزه بررسی استراتژی دفاعی دولت آمریکا، ایاالت متحده برتری نظامی خود را به حدی خطرناک از دست داده و احتمال دارد در جنگی احتمال با چین یا روسیه شکست بخورد. به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه 
واشنگتن پست، یک کمیسیون دو حزبی که برای ارزیابی استراتژی دفاعی دولت ترامپ تشکیل شده، به این نتیجه رسید که برتری نظامی ایاالت متحده به مرحله خطرناکی رسیده است.  کمیسیون استراتژی دفاع ملی متشکل از مقام های جمهوری خواه و 

دموکرات سابق، به بررسی استراتژی سال 2۰1۸ دولت ترامپ پرداختند. براساس این استراتژی دفاع ملی دستور داده شد تا در عصر تجدید رقابت بر سر ابر قدرتی، تغییر گسترده  نظامی در ارتش ایاالت متحده در رقابت با پکن و مسکو ایجاد شود. 

اخبار  در مصاحبه با شبکه خبری فرانس 24:

خرازی: آمریکا مردم ایران را تحریم کرده است

روزنامه نگار اسرائیلی، طی یادداشتی در وبگاه المانیتور

نقش پنهان اسرائیل در تحریم های ایران

شکایت سوریه به سازمان ملل از جنایت روز دوشنبه آمریکا در دیرالزور

 پس از خروج یکجانبه آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( و بازگشت 
تحریم ها بر ایران، اسرائیل تمرکزش را بر روی مسائل داخل ایران قرار داده و در 

این زمینه به طور هفتگی گزارش های سری به آمریکایی ها ارائه می کند.
به گزارش فرارو، قبل از اجرای تحریم ها و حتی قبل از خروج دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا، از برجام، اسرائیلی ها به طور علنی برای نابودی این توافق تالش کردند. آن ها 
اقدامات متعددی، از نمایش اسناد ادعایی درباره برنامه سری هسته ای گرفته تا کمک 
گرفتن از نقاشی ها در سازمان ملل، استفاده کردند تا برجام را از بین ببرند. اکنون که آمریکا 

از این توافق خارج شده، اسرائیلی ها به اقدامات پنهانی علیه ایران روی آورده اند.

اسرائیل تا همین اواخر در دو جبهه اصلی علیه ایران در حال نبرد بود؛ جنگ داخلی 
لبنان به موشک های نقطه زن. بن کاسپیت،  از دستیابی حزب اهلل  سوریه و ممانعت 
روزنامه نگار اسرائیلی، طی یادداشتی در وبگاه المانیتور، گفته اسرائیل در هر دو جبهه 

شکست خورده و در نتیجه تمرکزش را بر امور داخلی ایران قرار داده است.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، دقیقا در روز اجرای تحریم ها به کنست گفت: 
"امروز، یک روز تاریخی است. امروز روزی است که در آن ایاالت متحده، تحت رهبری 
رئیس جمهور ترامپ، از زمان آغاز تالش برای متوقف کردن تجاوز ایران، شدیدترین 

تحریم ها را بر آن اعمال کرده است".
نتانیاهو با ادعای اینکه "ما همین اآلن تاثیر این تحریم ها را بر روی زمین مشاهده 
می کنیم"، از قطع ارتباط ایران با جامعه تبادالت بین المللی بین بانکی، سوئیفت، اظهار 
خرسندی کرد. به گفته کاسپیت، اسرائیل تحوالت درون ایران، بخصوص تالش  ها برای زنده 
ماندن از تحریم ها را به دقت رصد می کند. برخالف دوره ریاست جمهور باراک اوباما، که در 
آن به هنگام اتخاذ تصمیمات مهم در قبال ایران اسرائیل اطالعی نمی یافت، دولت ترامپ 
همکاری نزدیکی با اسرائیل دارد. به عنوان نمونه، یوسی کوهن، رئیس دستگاه جاسوسی 
موساد، برای اینکه آمریکایی ها را به عمل تحریک کند و ثابت کند که تحریم هایشان 
نتایج مطلوب را محقق می کنند، به آن ها به طور هفتگی گزارش های اطالعاتی )درباره 
ایران( می دهد. عالوه بر این، آژانس های اطالعاتی اسرائیل هم ارزیابی های دیگری درباره 
تاثیر تحریم ها انجام می دهند که نخستین سری از آنها، هفته آینده انجام خواهد شد. به 

گفته کاسپیت، عالوه بر داده های حساس اطالعاتی، کارشناسان نرخ تبادل ریال، سطح 
تورم، قیمت کاال های اساسی و مقدار ناآرامی مدنی در ایران را بررسی خواهند کرد. به نظر 
می رسد که توجه حکومت اسرائیل به اوضاع اقتصادی ایران بیشتر از توجهش به اقتصاد 
خودش است. آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل، به المانیتور درباره تحریم ها گفت: "در 

این هفته؛ ضربه سختی به آن ها وارد شد".
نمونه دیگری وجود دارد که عمق تمرکز اسرائیل بر مسائل درونی ایران را نشان می دهد. 
مدتی پیش، لیبرمن گزارشی درباره سیستم بیمه درمانی ایران در شبکه تلویزیونی فرانس 
24 مشاهده کرد که او را غافلگیر کرد. لیبرمن این گزارش را اینگونه توصیف کرد: "یک 
گزارش 12 دقیقه ای بود درباره آنچه در سیستم بیمه درمانی آنجا در جریان است. آن ها با 
یک بازنشسته گفتگو کردند که در کل عمرش معلم بوده )اما( االن نمی تواند برای دخترش 
دارو بخرد". لیبرمن روسای دستگاه های اطالعاتی، از جمله رئیس بخش پژوهش وزارت 

اطالعات، را فراخواند و از آن ها خواست گزارش مزبور را ببینند.
اما چرا اسرائیلی ها این همه روی مسائل داخل ایران تمرکز کرده اند؟ به نوشته کاسپیت 
اسرائیل تالش ها برای مقابله با تثبیت نفوذ ایران در سوریه را کامال کنار گذاشته است. در 
پشت پرده اسرائیل اذعان می کند که کارزار علیه استقرار ایران در سوریه دیگر قابل دوام 
نیست و دیگر نمی تواند مانع توسعه نفوذ ایران شود. عالوه بر این، دیگر نمی تواند جلوی 
تجهیز حزب اهلل لبنان به موشک های نقطه زن را بگیرد. همه آنچه اسرائیل می تواند انجام 

دهد این است که جنگ سوریه را رها و بر جنگ با ایران تمرکز کند.

دولت سوریه با ارسال نامه هایی به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای 
امنیت بار دیگر به جنایت های ائتالف تحت امر آمریکا در دیرالزور اعتراض 

کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری سانا، وزارت خارجه سوریه با ارسال دو نامه به 
دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت نوشت: ائتالف بین المللی به رهبری آمریکا 
ارتکاب جنایت علیه غیر نظامیان سوری در مناطق مختلف این کشور را ادامه می دهد 
که آخرین آن حمله جنگنده های ائتالف در روز دوشنبه به روستای شعفه و شهرک ها 

و روستاهای دیگر در حومه دیرالزور است که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از 6۰ 
غیرنظامی و آواره شدن صدها تن دیگر شد. دولت سوریه در پیام های سابق خود اعالم 
کرده بود که حمالت این ائتالف و ادامه حمالت خونین آن علیه غیر نظامیان بی گناه 
عمدی است و به اقدامی دائمی تبدیل شده که در آنها از انواع سالح های ممنوعه مانند 
بمب های فسفر سفید استفاده می کنند. دمشق از شورای امنیت خواست برای توقف 

این جنایت ها و ممانعت از تکرار آنها اقدام فوری انجام دهند.
وزارت خارجه سوریه در این پیام خود آورده است که جنایت ائتالف بین المللی 

در روستای شعفه و جنایت های گذشته آن بیانگر فروپاشی کامل ارزش ها و اصول 
اخالقی است که کشورها متعهد به احترام و حفظ آن از زمان توافق بر سر ایجاد 

سازمان ملل شدند.
این وزارتخانه در پایان نوشت: ادامه سکوت شورای امنیت در قبال این جنایت ها و 
مرتکبان آن کشورهای متجاوز را به ادامه قتل غیرنظامیان و آواره کردن آنها ترغیب 
کرده و شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل را در عمل به همه مسئولیت های 

خود در موضع عجز و ناتوانی قرار می دهد.

فلسطینی های نوار غزه دیشب پیروزی  مقاومت بر دشمن 
اسرائیلی در دو روز درگیری را جشن گرفتند. در مقابل 
شاهد  غزه  اطراف  شهرک های  شامل  اشغالی  اراضی 
اعتراض شهرک نشینان به ناتوانی دولت و کوتاه آمدن در 

مقابل مقاومت بود.
به گزارش ایسنا، شب گذشته در نوار غزه مردم راهپیمایی هایی 
را به پا کرده و پیروزی مقاومت بر دشمن صهیونیستی در دو روز 

جنگ را جشن گرفتند.
ماهواره ای  شبکه  ساختمان  برابر  در  تجمع  با  فلسطینی ها 
االقصی که در حمله اسرائیل کامال تخریب شد، بر مقاومت خود 
در برابر دشمن و حمایت شان از محور مقاومت تاکید و اعالم 

کردند به مقابله با دشمن اسرائیلی ادامه می دهند.
در مقابل صدها شهرک نشین در جنوب اراضی اشغالی فلسطین 

با محکوم کردن ناتوانی دولت اسرائیل در دفع حمالت مقاومت، با 
آتش بس تحت نظارت مصر مخالفت کردند.

مقاومت  مشترک  اتاق  شد.  برقرار  غزه  در  دیروز  بس  آتش 
مصر  ارزشمند  تالش های  با  کرد:  اعالم  دیروز  عصر  فلسطین 
آتش بس میان مقاومت و دشمن اسرائیلی برقرار شد. مقاومت تا 
زمانی که دشمن به این آتش بس پایبند باشد، به این توافق متعهد 

خواهد ماند.
ابومجاهد سخنگوی کمیته های مقاومت مردمی فلسطین در 
گفت وگو با شبکه خبری المیادین با اشاره به تالش های گسترده 
مصر برای برقراری آتش بس اظهار داشت: ما تا زمانی که دشمن 

متعهد باشد پایبند آتش بس هستیم.
از  فلسطین  مردم  به  مقاومت  پیروزی  تبریک  با  ابومجاهد 
حمایت های همپیمانان محور مقاومت و تمامی حامیان آن تقدیر 

و تشکر کرد.
عبداللطیف القانوع سخنگوی حماس نیز با اشاره به این که اتاق 
مشترک مقاومت، میدان نبرد را مدیریت کرده و با اعتماد به نفس 
باال حمالت دشمن را دفع و درس خوبی به آنها داد، تاکید کرد: 
پاسخ قدرتمند و یکپارچه مقاومت اشغالگران را شوکه کرد. زمانی 
که اشغالگران از میزان جدیت مقاومت با خبر شدند، نهادهای 

نظامی و سیاسی خود را مجبور به پذیرش آتش بس کرد.
نقل  به  صهیونیستی  رژیم  تلویزیون   1۰ شبکه  مقابل  در 
اعالم کرد:  رژیم صهیونیستی  وزیر جنگ  لیبرمن  آویگدور  از 
گزارش های منتشر شده از حمایت من از آتش بس کذب هستند.

روزنامه عبری زبان یدیعوت احارونوت به نقل از یووال اشتاینز 
وزیر انرژی این رژیم و عضو کابینه نوشت: هیچ راه حل جادویی 

برای غزه وجود ندارد و مقابله با ایران و حزب اهلل مهم تر هستند.

جشن پیروزی فلسطینی ها در غزه و اعتراض شهرک نشین ها به ناتوانی دولت در دفع حمالت مقاومت


