اعتراض

آمریکا

صدهانفرازپیروانادیان،حرفههاوپیشینههایمختلفشنبهویکشنبه
در هشــت شــهر بزرگ ایاالتمتحده تجمع کردند تا به فیسبوک
اعتراضکنندکهاجازهمیدهدسخناننفرتانگیزآزادانهدرهندمنتشر
شودکهمنجربهآزارواذیت،حمالتفیزیکیوقتلاعضایادیاناقلیت
غیر هندو شده است .در این تظاهرات که از سوی دیدهبان نسلکشی
هند سازماندهی شــد ،ســخنرانان از مارک زاکربرگ ،بنیانگذار
فیسبوک خواستند به همدستی شرکتش در تحریک راستگرایان
هندو به خشونت که در فیسبوک و واتساپ تبلیغ میشود ،پایان دهد.

برکناری بشار اسد دیگر مطرح نیست

اعترافصهیونیستهابهشکستدرسوریه

«در جریان این حمالت ده ها موشک زمین به هوا
به ســمت هواپیماهای اسرائیلی شلیک میشود.
این آتشها بر آزادی عمل نیروی هوایی اسرائیل
تأثیری نمیگذارد ،اما گزارشهای نیروی هوایی
حاکی از آن است که در مقایسه با آنچه در گذشته
بود ،پاسخهای سوریه سریعتر شده و زمان پاسخ
سوریها به حمالت به میزان ۲۰درصد در مقایسه
با گذشته ،کوتاهتر شده است».

سودان

کمیته مرکزی پزشکان سودان در گزارشــی اعالم کرد که تعداد
کشتهشدگان تظاهراتها به دخالت ارتش در امور دولت غیرنظامی
به  23نفر افزایش یافت .دو نفر دیگر که در تظاهرات بزرگ  13نوامبر
در خارطوم از ناحیه سر و گردن هدف گلوله قرارگرفته بودند ،جان
خود را از دســت دادند .همچنین تعداد جانباختگان تظاهرات روز
شنبه به  7نفر ازجمله  3کودک افزایشیافته و  215نفر نیز مجروح
شدهاند .به گفته این کمیته ،تاکنون  23نفر درنتیجه مداخله نیروهای
امنیتی به تظاهراتها در سراسر این کشــور جان خود را از دست
دادهاند .صبح روز  25اکتبر عبداهلل حمدوک ،نخستوزیر و بسیاری
از سیاستمداران سودانی بازداشت و حمدوک روز بعد آزاد شد.

کیوسک بینالملل
گروه
بین الملل

نخســتوزیر انگلیس در بحبوحه تنشها در مرز اوکراین -روسیه،
هشــدار داد که غرب باید بهزودی از میان دو گزینه «گاز روســیه» و
«حمایت از اوکراین» یکی را برگزیند .به گزارش روزنامه «گاردین»،
بوریس جانسون در پیامی خطاب به کشورهای اروپایی که بهشدت
به گاز روسیه وابسته هســتند ،گفت فکر میکند اگر غرب همچنان
سیگنال دفاع و حمایت از اوکراین را ارسال کند ،مسکو ممکن است در
ایجاد محدودیت تأمین گاز بهسوی شرق اروپاجدی باشد.نخستوزیر
انگلیس در ادامه بالروس را به تالش برای ایجاد بحران مهاجرت در
مرز خود با لهستان با هدف تضعیف اتحاد اروپا متهم کرد .این اظهارات
جانسون در حالی مطرحشده اســت که انتظار میرود وزرای خارجه
اتحادیه اروپا تحریمها را علیه بالروس گسترش دهند .نخستوزیر
انگلیس در ادامه افزود :زمانی که دوستان لهستانی ما برای رسیدگی
به بحران مهاجرتی در مرز این کشور با بالروس از ما کمک خواستند و
ما بهسرعت جواب دادیم.

وزیر بهداشت فرانسه با اعالم اینکه شــاخص ابتال به کرونا در اکثر
مناطق این کشــور به دو برابر سطح هشدار رسیده است ،اعالم کرد:
زنگ پیک پنجم کرونا در فرانســه بهوضوح به صدا درآمده است .به
گزارش روزنامه «لوفیگارو» ،الیویه وران ،وزیر بهداشــت فرانسه با
اشاره به رشد ۴۰درصدی میزان ابتال به کرونا طی هفته گذشته اعالم
کرد :این آمارها حکایت از آغاز موج پنجم کرونا در این کشور دارد .وی
افزود :برای نخســتین بار در دو ماه گذشته ،شاخص ابتال به کرونا به
باالی  ۱۰۰یعنی دو برابر ســطح هشدار رسیده است ،در واقع به ازای
هر صد هزار نفر جمعیت ۱۰۰،نفر در هفته گذشته به کووید ۱۹-مبتال
شدهاند .در فرانسه در راستای تشدید محدودیتهای کرونایی در برابر
بروز موج پنجم شیوع بیماری همهگیر کرونا ،استفاده از ماسک برای
دانشآموزان مقطع ابتدایی از روز گذشــته دوباره اجباری اعالم شد.
دولت فرانسه در ماه گذشته (اکتبر) تدابیر سختگیرانه بهداشتی در
مدارس را کاهش داده بود.

آمریکا و متحدانش که از مدتها قبل با تشدید فشارهای اقتصادی به
دنبال به انزوا کشاندن نیکاراگوئه در پی برگزاری انتخابات برآمدهاند،
مجموعه جدیدی از تحریمها علیه مقامهای ارشد این کشور اعمال
کردند .به نوشته روزنامه «یو.اس.ای.تودی» ،وزارت خزانهداری آمریکا
مجموعه جدیدی از تحریمها علیه وزارت عمومی و  ۹مقام عالیرتبه
دولتی نیکاراگوئه ازجمله وزیر دارایی و وزیر انرژی و معادن وضع کرد.
وزارتخزان هداریآمریکادربیانیهایضمنتوصیفانتخاباتنیکاراگوئه
بهعنوان انتخاباتی «ساختگی» ،دلیل اعمال این تحریمهای جدید را
سلب اصول آزادی و حقوق انسانی شهروندان نیکاراگوئه توسط دولت
دانیل اورتگا رئیسجمهوری این کشور عنوان کرد .آندریا گاکی ،مدیر
دفترکنترلداراییهایخارجیآمریکامدعیشد:دولتاورتگاازقوانین
و نهادها برای سلب حق رأی شهروندان نیکاراگوئه استفاده میکند.
وی بدون در نظر گرفتن پرونده سیاه مداخله آمریکا در حافظه تاریخی
مردم آمریکای التین گفت :ایاالتمتحده با ارســال پیامی صریح به
رئیسجمهوری اورتگا و روســاریو موریو معاون ریاست جمهوری و
حلقه افراد نزدیک به آنها اعالم میکند که ما از مردم نیکاراگوئه برای
اصالحات و بازگشت به دموکراسی حمایت میکنیم.

یک روزنامه انگلیسی در گزارشی مدعی شد نشانههایی از اتحاد برخی
گروههایکوچکتروناراضیطالبانتوسطسازماناطالعاتپاکستان
 I.S.Iدیده میشود .به نوشته روزنامه «فایننشال تایمز» اتحادی که
طالبان را در افغانستان به پیروزی رساند ،تحتفشار اختالفات داخلی
در حال از هم پاشیدن است که میتواند بقای این گروه را تهدید کند؛
اگر رقبا نتوانند اختالفات خود را حل کــرده با واقعیتهای اداره این
کشور آشفته مواجه شوند .رهبر سیاسی طالبان «عبدالغنی برادر» که
این گروه را با «مأل محمد عمر» بنیانگذاری کرده و پایگاه قدرتش در
قندهاراستبا«سراجالدینحقانی»کهریاستشبکهوابستهبهحقانی
و نزدیک به القاعده را بر عهده دارد ،به اختالفات ریشــهای برخورده
است .به گفته برخی منابع امنیتی ،درحالیکه برخی اعضا و گروههای
طالبان برای دسترســی به قدرت با یکدیگر رقابــت و جنگ دارند،
شاخههای محلی داعش در حال جذب نیروهای ناامید از جهتگیری
سیاسیطالباناست.

دولت باکــو ،ایروان را به دلیل آنچه افزایــش تنشهای اخیر در مرز
جمهوری آذربایجان-ارمنستان خواند ،محکوم کرد .به نوشته روزنامه
«ینی شفق» ،بر اساس بیانیه رسمی که در پایگاه خبری وزارت امور
خارجهجمهوریآذربایجانمنتشرشد،لیالعبداهللاوا،سخنگویوزارت
امور خارجه جمهوری آذربایجان گفت :تمام مسئولیتهای تنشهای
اخیر به عهده مدیریت سیاسی و نظامی ارمنستان است .وی گفت که
درتاریخنهمنوامبر ۶۰،تنازنظامیانارتشارمنستاندرگذرگاهالچین
جمعشدندوبهسمتمواضعارتشجمهوریآذربایجانپیشرویکردند
ودرتاریخ ۱۳نوامبر،نظامیانارمنستانبهسمتمواضعارتشجمهوری
آذربایجان در «کلبجر» آتش گشــودند .عبداهللاوا افزود که در تاریخ
 ۱۴نوامبر ،نیروهای ارتش ارمنستان ،تحریکات و تنشهای بعدی را با
تمرکزبرمنطقهمرزیآذربایجان-ارمنستاندر«الچین»آمادهکردند.
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منابع بلندپایه امنیتی رژیم صهیونیستی با اعتراف به بازگشت «بشار اسد» به قدرت با وجود تمام تالشهای موجود برای
سقوط دمشق ،مانند واشنگتن و ســایر همپیمانان عرب خود در منطقه ،دیگر پذیرفتهاند گزینه براندازی نظام سوریه
بیهوده بوده است.

پسازانتشارگزارشهایمتعدددربارهعادیسازی
و توسعه روابط برخی از کشورهای عربی با دمشق
که به اعتقاد ناظران سیاسی با چراغ سبز واشنگتن
صورت گرفته ،دیگــر تلآویو نیز مانند همپیمان
قدیمی خود چارهای جــز پذیرش واقعیت موجود
ندارد و لذا رسما پذیرفته که دیگر موضوع سقوط
دمشق و دولت «بشار اسد» معنایی ندارد .روزنامه
«رأیالیوم»باانتشارگزارشمنتشرشدهدرروزنامه
عبری «اسرائیل هیوم» نوشت :اسرائیل رسما به
شکست خود اعتراف میکند و میداند که برکناری
اسد ،دیگر یک گزینه نیست و وی پس از گذشته
نزدیک به ده ســال ،در حال گسترش نفوذش در
سراسر سوریه است .بر این اساس« ،لیالخ شووال»
تحلیلگرنظامی،درروزنامهعبری«اسرائیلهیوم»
بهنقلازمنابعبلندپایهامنیتیدررژیمصهیونیستی
میگوید که تغییراتی که در مرحله اخیر در سوریه
رخ میدهد ،بسیار دراماتیک و چشمگیر است .پس
از اینکه سوریه نزدیک به یک دهه ،در یک «جنگ
داخلی» وحشیانه غرق در خون بود و طی آن ،صدها

هزار نفر کشته و زخمی شدند و میلیونها نفر از این
کشور گریختند؛ رئیس جمهور بشار اسد به قدرت
بازگشته و اکنون تالش میکند تا حاکمیت خود را
بر کشور «تحمیل» کند .وی مدعی شد که بشار
اسد اکنون به دنبال تحمیل قدرت خود بر سراسر
ســوریه و حتی بر طرفهایی مانند ایران است که
به او در این مســیر کمک کردهاند .این تحلیلگر
اســرائیلی به نقل از منابع مذکور مدعی شد« :این
اقدام اسد از این نظر جالب توجه است که او مدیون
ایرانیها و حزب اهلل است .زیرا در آغاز جنگ داخلی
اسد شکست های زیادی را متحمل شد .اما ایران و
حزب اهلل و سپس روسیه به سوی آن شتافتند و آن
رابهپیروزیرساندند.شووالبهنقلازمنابعبلندپایه
رژیمصهیونیستیبانادیدهگرفتندرخواستکمک
دمشق از ایران و روســیه ،ادعا میکند «:ایران و
حزباهلل از ســال  ۲۰۱۲از طریق مشاوره نظامی،
انتقال تسلیحات و کمکهای اقتصادی و سپس
با نیروهای رزمی وارد خاک سوریه شدند ،سپس
روسیه متوجه شد که فرصتی برای نفوذ در منطقه

وجود دارد و شــروع به پمپاژ تجهیزات ،وســایل
جنگی و نیرو کرد .عمال مداخله نیروهای خارجی،
و عمدتا روسی ،نظام اسد را نجات داد و کنترل آن
را بر دولت بازگرداند» .به گفته منابع اسرائیلی ،نظام
سوریه از سال ۲۰۱۸برای تحمیل مجدد حاکمیت
خود بر این کشور و بازسازی ارتش سوریه تالش
کرد .درست است که تا کنون تمام مناطقی که قبل
از درگیریهای سوریه تحت حاکمیت اسد بودهاند،
تحت کنترل آن درنیامدهاند ،اما او تمام تالش خود
را برای رســیدن به این هدف انجام میدهد .این
تحلیلگر صهیونیست با وجود مانور دادن بر روی
ادعای رسانههای ســعودی و منابع اطالعاتی و
جاسوسی تلآویو مبنی بر عدم رضایت دمشق از
حضور ایران در ســوریه در این مرحله و هدف قرار
دادن اتحاد دمشق و تهران در مقابله با تجاوزهای
رژیمصهیونیستی،اذعانمیکندکهبههرحالهیچ
چیزی نمیتواند مانع دستور اسد به ارتش خود برای
هدف قرار دادن هواپیماهای اسرائیلی که به سوریه
حمله میکنند ،با آتش ضدهوایی شود .وی افزود:

جنبش جهاد اسالمی :

به گزارش پایگاه خبری گردانهای قدس ،جنبش
جهاد اسالمی فلسطین سه شنبه با صدور بیانیهای
ضمن تســلیت شــهادت جوان فلسطینی تأکید
کرد :خون پاک مجاهدان جنبش جهاد اسالمی
همچنان میجوشد و در جای جای فلسطین عزیز
و غصب شده جاری میگردد .در بیانیه جنبش جهاد
اســامی که در واکنش به شهادت «بنی عوده»
جوان فلسطینی  ۲۶ســاله در شهرک «طمون»
واقع در کرانه باختری صادر شده ،آمده است :این
مجاهد قهرمان ،به محــض دریافت خبر یورش
نظامیان رژیم صهیونیســتی به شهر «طوباس»
و بازداشتهای گســترده در این شهر با عمل به
وظیفه جهادی اش خود را از شهرک طمون به شهر

رئیس جمهور چیــن در گفتگو با همتای
آمریکاییاش گفت روابط سالم میان چین
و آمریکا برای مواجهه با چالشهای جهانی
ضروری است.

خبرگزاری رویتــرز؛ رئیس جمهور چین در دیدار
مجازی با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت،
رابطه سالم و باثبات میان آمریکا و چین ضروری
اســت و دو کشــور باید به هم احترام بگذارند و
همزیستی مســالمت آمیز داشــته باشند .شی
جینپینگ افزود ،روابط سالم میان چین و آمریکا
برای مواجهه با چالشهای جهانی نظیر تغییرات
آب و هوایی و کرونا ضروری است .وی اعالم کرد،
چین و آمریکا باید با هم همکاری کنند و در عین
ایفای مسئولیتهای بین المللی ،به امور داخلی
خود بپردازند.
رئیس جمهور آمریکا نیز گفت ،دو طرف به عنوان

سران چین و آمریکا مســئولیت دارند تا مراقب
باشند روابط به ســمت درگیری علنی منحرف
نشــود .دو طرف در برابر جهــان و نیز مردم دو
کشور مسئولیت دارند .در همین حال؛ جو بایدن
رئیس جمهور آمریکا در حســاب توئیتری خود
نوشــت :من در حال دیدار با رئیس جمهور چین
هســتم تا رقابت بین کشــورهایمان را به طور
مسئوالنه مدیریت کنم.
هدف این است که صریح و مستقیم با او صحبت
و اطمینــان حاصل کنم که رقابــت به درگیری
منحرف نمیشــود .در خبری دیگر؛ چاک شومر
رئیس اکثریت در ســنای آمریــکا که متعلق به
حزب دمکرات این کشور است روز دوشنبه گفت،
مصوباتی را بــرای تقویت توان رقابتی آمریکا در
مقابل چین به یک الیحه سیاستگذاری دفاعی
خواهد افزود که قرار است سنای آمریکا در هفته
جاری میالدی شروع به بررسی آن کند.

گورباچف:

تضمین امنیت جهان با سالح اتمی ادعایی بی اساس است

به گزارش خبرگزاری دولتی تاس روســیه ،گورباچف روز دوشــنبه در
پیامی به همایش «ائتالف جهانــی رهبران برای امنیت اتمی و جهان
عاری از سالح هسته ای» که در نورسلطان پایتخت قزاقستان گشایش
یافت ،خواستار غیرنظامی شدن سیاست جهانی شد .گورباچف در مورد
تهدیدهای جهانی ازجمله همه گیری کرونا ،فقر و کمبود آب و گرم شدن
هوای کره زمین خواستار تغییر تصور در مورد مفهوم امنیت شد که تاکنون
به جنبه نظامی آن توجه شده است .به گفته آخرین رهبر اتحاد جماهیر

شوروی ،در صورتی که دولت ها مبالغ هنگفت و سرسام آور برای رقابت
تسلیحاتی و بویژه برای تسلیحات اتمی صرف کنند ،تامین امنیت مردم
به شکست می انجامد .گورباچف گفت :طرفداران بازدارندگی اتمی بر
این باورند که این سالح ضامن صلح و امنیت است و در پاسخ آنها تاکید
می کنم که این ادعا که ســاح اتمی جهان را نجات داد ،ادعای واهی
خطرناک است .پنج کشور روسیه ،آمریکا ،فرانسه ،انگلیس و چین قدرت
های هسته ای دارای سالح اتمی را تشکیل می دهند و هند و پاکستان
و نیز رژیم صهیونیستی بطور غیررسمی سالح هسته ای در اختیار دارند.
نشریه نیوزویک اخیراًبا اشاره به افزایش تعداد کالهک های هسته ای در
جهان ،شمار جدیدترین تسلیحات آمریکا را ۶۶۵فروند موشک بالستیک
قاره پیما مستقر ،موشک بالستیک زیردریایی مستقر و بمب افکن سنگین
ذکر کرده اســت .یکهزار و  ۳۸۹کالهک مستقر بر روی موشک های

بالستیک قاره پیما ،موشک های بالستیک زیردریایی و کالهک های
هسته ای برای بمب افکن های سنگین مستقر و همچنین  ۸۰۰پرتابگر
بالستیک قاره پیما مســتقر و غیر مستقر ،موشک بالستیک زیردریایی
مســتقر و غیر مستقر و بمب افکن های ســنگین مستقر و غیر مستقر
از دیگر تجهیزات اعالم شــده در این فهرست است .از دیگر رژیم های
دارای کالهک های متعدد هســته ای که تهدیدی بزرگ برای صلح و
امنیت جهانی بوده و بزرگترین مانع تحقق خاورمیانه عاری از سالح های
هسته ای است ،رژیم صهیونیستی است .این رژیم که حاضر به امضای
پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای نیست ،زرادخانه هایی مملو از
کالهک های هسته ای دارد که مرتب بر تعداد آن اضافه می شود .این
رژیم با چنین فعالیت های خطرناکی ،بدون تردید بزرگترین تهدید برای
امنیت خاورمیانه و یک تهدید جدید برای امنیت جهان است.

چهره خبر

برگزاری جلسه دادگاه
پرونده های فساد نتانیاهو

بینالملل
جلد روز
بهای بنزیــن در ایالت کالیفرنیا
به دلیل افزایش تقاضا و افزایش
بهای جهانی نفت ،طی نزدیک
به یک دهه گذشته به باالترین
حد خود رسید .نشریه آمریکایی
وال اســتریت ژورنال دراینباره
نوشــت :بهای بنزیــن در ایالت
کالیفرنیا برای هــر گالن (اندکی
کمتر از  ۴لیتر) به چهار دالر و ۶۸
سنت رســید که این مبلغ از اکتبر
سال  ۲۰۱۲میالدی (آبان )۱۳۹۱
به اینسو بیســابقه است؛ بهای
بنزین در آن زمان برای هر گالن به
چهار دالر و  ۶۷سنت رسیده بود .این
نشــریه آمریکایی افزود« :داگ شوپه» ( )Doug Shupeسخنگوی
«انجمن اتومبیل آمریــکا» ( )AAAدراینباره میگوید قیمت بنزین
پیشازاین به علت افزایش بهای نفت خام و تقاضا ،در حال باال رفتن بود.
این گزارش حاکی است ،نفت خام شاخص «وست تگزاس اینترمدیت»
( )WTIآمریکا در معامالت جمعه گذشــته ( ۲۱آبان ماه) نیویورک ،هر
بشکه  ۸۰دالر و  ۷۹سنت معامله شد که این مبلغ نسبت به  ۵۲هفته گذشته
دو برابر شده است .سخنگوی انجمن اتومبیل آمریکا به این نشریه گفت:
در دوران همهگیری ویروس کرونا ،درخواست برای بنزین بهواقع بسیار
پایین بود اما با توجه به واکســینه شدن افراد ،بهیکباره درخواست برای
سوخت افزایش پیدا کرد .بنابراین گزارش ،بهای بنزین در دیگر نقاط ایالت
کالیفرنیا با افزایش مواجه بوده ،در بخش لسآنجلس بهای هر گالن بنزین
در روز گذشــته به چهار دالر و  ۶۷سنت رسید که نزدیک به بهای  ۹سال
گذشته ( ۴.۷۰۵دالر) است .در ناحیه «اورنج کانتی» کالیفرنیا نیز ،متوسط
بهای بنزین به چهار دالر و  ۶۳سنت در هر گالن رسید که بسیار نزدیک به
بهای بنزین در اکتبر  ۲۰۱۲میالدی ( ۴.۶۹دالر) است؛ بهای بنزین اما در
سانفرانسیسکو به باالترین حد خود رسید بهطوریکه میانگین هر گالن
بنزین چهار دالر و  ۸۶سنت بود.

عکس نوشت

چین و آمریکا
باید به هم احترام بگذارند

طوباس رساند و به ندای دفاع از خاک و مقدسات
در مقابل یورش نظامیان صهیونیست لبیک گفت
و لحظهای پا پس نکشید .جنبش جهاد اسالمی در
ادامه بیانیه خود تأکید کرد :این جنبش به دفاع از
خاک و ملت فلسطین ادامه میدهد و گرانبهاترین
داشــتههای خود را در راه آزادسازی فلسطین از
پلیدی اشــغالگران تقدیم خواهد کــرد و معتقد
است جهاد و مقاومت ،تنها و کوتاهترین راه برای
دستیابی به آزادی ملت فلسطین است .در همین
رابطه «طارق عزالدین» سخنگوی جنبش جهاد
اسالمی فلسطین در کرانه باختری در واکنش به
شهادت این جوان فلسطینی گفت :جنبش جهاد
اسالمی به فداکاریهای فرزندان و نیروهای خود
در مقابله با رژیم اشغالگر افتخار میکند .این شهی ِد
ما ،یکی از آن مردانی اســت که با خداوند متعال
عهد کرده بود یورش اشغالگران صهیونیست را به
شهرها و روستاهای فلسطین متوقف کند.

میخاییلگورباچفآخرینرهبراتحادجماهیرشورویدرپیامی
به همایش «ائتالف جهانی رهبران برای امنیت اتمی و جهان
عاری از سالح هسته ای» گفت ،تضمین امنیت جهان با سالح
اتمی ادعایی بی اساس است.
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در دیدار مجازی بایدن وشی جینپینگ مطرح شد

مقاومت تنها راه دستیابی به آزادی
ملت فلسطین است
جنبش جهاد اسالمی فلسطین تاکید کرد
که مقاومت فراگیــر و همه جانبه تنها راه
آزادسازی فلسطین است.

آمریکا مســئول کشتار غیرنظامیان
در سوریه
اما درباره کارشــکنی آمریکایی ها در ســوریه،
«فرحان حق» معاون سخنگوی دبیرکل سازمان
ملل متحد در واکنش به آنچه نیویورک تایمز در
مورد کشته شــدن دهها غیرنظامی در حمالت
هوایی آمریکا به حومه دیرالزور منتشر کرده است،
به خبرگزاری ریانووســتی گفت که آمریکا باید
مسؤولیت اقداماتی را که منجر به قتل غیرنظامیان
میشود ،بر عهده بگیرد .نیویورک تایمز اخیرا در
گزارشی فاش کرد که ارتش آمریکا عمدا جنایتی را
در سال  ۲۰۱۹علیه غیرنظامیان در سوریه مرتکب
شد که در نتیج  ۶۵زن و کودک کشته شدند .این
روزنامه آمریکا در ادامه نوشــت که آمریکا سال
 ۲۰۱۹دو حمله هوایی به نزدیکی روستای الباغوز
در حومه دیروز انجام داد که یک «جنایت جنگی
احتمالی» محسوب می شود .ائتالف موسوم به
«ائتالف بینالمللی» به فرماندهای آمریکا از سال
 ۲۰۱۶با بمباران مناطق مسکونی در حومه حلب،
دیرالزور ،رقه و حسکه ،به بهانه مبارزه با داعش،
عالوه بر تخریب زیرساختها ،دهها قتل عام علیه
مردم سوریه انجام داده اســت .خبر دیگر اینکه
وزارت دفاع روســیه در بیانیهای اعالم کرد :سه
شنبه نشســتی برای بررسی مسائل حل و فصل
بحران ســوریه در دوره مابعد جنگ با مشارکت
رهبران مقرهای هماهنگی بازگشــت آوارگان
روســیه و ســوریه ،فرمانده مرکز ملی اداره امور
دفاع روســیه ،وزیر اداره محلی و محیط زیست
سوریه ،فرســتاده ویژه رئیس جمهور روسیه در
امور سوریه ،سفیر روسیه در سوریه و معاون وزیر
خارجه سوریه برگزار شد .در این بیانیه آمده است:
نمایندگان ســازمان ملل ،صلیب ســرخ و دیگر
نهادهای بشردوســتانه در سوریه در این نشست
شرکت کردند.

چهارشنبه
 26آبان 1400

دادگاه رسیدگی به یکی از پروندههای فســاد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی  ،با
حضور وی دیروز تشکیل جلسه داد.
دادگاه حیفا هم دوشنبه به شهادت یکی از شــهود یکی از پرونده های فساد نتانیاهو موسوم به ()1000
گوش داد و با توجه به اعتراض موکلین نتانیاهو و اطالعاتی که وی در اختیار دادگاه قرار داده  ،جلسه بعدی
را به روز دوشنبه آینده موکول کرد .در ادامه گزارش آمده است یکی از شاهدان قرار است در رابطه با پرونده
 4000در دادگاه مرکزی قدس شهادت دهد و به همین دلیل بنیامین نتانیاهو برای
شــنیدن این شهادت به دادگاه آمده است .بر اساس شهادتی که دوشنبه ارائه
شد ،مشخص گردید ،دست کم یک دستبند به ارزش  50هزار دالر (به عنوان
رشوه) برای سارا نتانیاهو و مقادیری پوشاک برای شخص نتانیاهو خریداری
شده بود .شاهد دیروز در رابطه با نقل و انتقال پیام بین نتانیاهو نخست وزیر
وقت و شائول الویتز (طرف رشوه دهنده) شهادت خود را ارائه کرد و در مورد
حضور نتانیاهو در نشستی با این فرد بعد از درخواست انجام فوری این جلسه
ســخن گفت .این اولین باری است که نتانیاهو به عنوان رهبر
مخالفان و نه نخست وزیر در دادگاه رسیدگی به پروندههای
فساد خود حاضر میشود.

تالشطالبانبرایفراگیریبیشتر
دولتجدیدافغانستان

وزیر خارجه طالبان با اظهار اینکه دولت سرپرســت آنها در حال حاضر نیز فراگیر است ،افزود که برای
فراگیرتر کردن دولت تالش میکنند« .امیرخان متقی» سرپرســت وزارت خارجه طالبان در واکنش به
درخواست جامعه جهانی برای ایجاد دولت فراگیر در افغانستان گفت :هر کشور تعریف خودش را از دولت
فراگیر دارد ،ما همچنان برای فراگیرتر کردن دولت کار میکنیم .وی با ادعای اینکه دولت کنونی طالبان
نمایندگان همه اقوام و قبایل را در خود دارد ،افزود :در دولت جدید در افغانستان همه کارمندان پایین رتبه
و بلند رتبه دولت سابق که تعدادشان حدوداً به  500هزار نفر میرسد ،حضور دارند .متقی گفت :اگر جهان
قبول کرده بود که دولت سابق فراگیر است پس چرا دولت ما را فراگیر نمیداند؟ اگر
منظورشــان از فراگیر بودن حضور قبایل است ،دولت ما همه اقوام و قبایل را دارد.
اگر منظورشان حضور نمایندگان والیتهاست ،ما وزیرانی از پنجشیر ،بدخشان،
فاریاب ،قندهار ،ننگرهار و کابل داریم .وزیر خارجــه طالبان ادامه داد :ما با جهان
در تعامل هستیم و نشســتها و مذاکراتی با آنها داریم و پیشرفتهایی هم
داشــتیم .جهان هنوز با ما از طریق کانالهای رســمی در ارتباط است.
«ذبیحاهلل مجاهد» معاون سرپرست وزارت اطالعات و فرهنگ طالبان
نیز پیش از این گفته بود که جامعه جهانی در آینده نزدیک دولت جدید
افغانستان را بهرسمیت خواهد شناخت.

گردهمایی پناهجویان افغان در مقابل دفتر کمیساریای عالی پناهندگان
سازمان ملل در جاکارتا ،اندونزی که خواستار اجرای عدالت و روند اسکان
مجدد خود هستند.

گزارش

پروندهسازی و شکنجه در شاباک
از زبان افسر سابق صهیونیست

یک افسر سابق رژیم صهیونیســتی در گفتوگو با یک روزنامه عبری،
ماجرای پروندهســازی برای خود و ناچار شــدنش به اعتــراف دروغ به
جاسوسی برای لبنان در زندانهای شاباک را تشریح کرد.
روزنامه عبری «هاآرتص» با انتشار مصاحبه یک افسر سابق ارتش رژیم
صهیونیستی به نام «عزت نفسو» ،به افشای ماجرای پروندهسازی سازمان
امنیت داخلی رژیم اشــغالگر (شاباک) برای او و متهم شدن به جاسوسی
برای لبنان پرداخت.
خبرنگار روزنامه هاآرتص در تماس با این افســر اســرائیلی ،میگوید:
«یادآوری میکنم که طی عملیات نظامی «حامی االسوار» ناآرامیهایی
در «اسرائیل» به وجود آمد و تعدادی از یهودیان و عربها به یکدیگر حمله
کردند .در آن زمان شاباک ،دو جوان عرب را به اتهام حمله به یک سرباز
در یافا دستگیر کرد و آنها را مجبور به اعتراف به این تعدی کرد و سپس
کیفرخواست بسیار جدی علیه آنها تنظیم شد .بااینحال ،چهار ماه پس
از اقامت آنها در بازداشت ،فیلمی پیدا شد که ثابت میکرد بهرغم اعتراف
آنها در بازجویی در سلولهای شین بت ،آنها هرگز در این حمله شرکت
نداشــتند و تنها پس از حادثه درصحنه حضور یافتهاند .این یک اعتراف
دروغ بود که شما را به یاد من آورد».
وی پس از این مقدمه میپرسد ،چرا افراد بیگناه در بازجویی شاباک ،به
اعمالی که مرتکب نشدهاند اعتراف میکنند؟ آیا برای شما هم همینطور
بود؟ شین بت با اتهاماتی دروغین ،علیه شما پروندهسازی و شهادتهایی
دروغین را در دادگاه ارائه کرد که بر اســاس آن شما به مدت هفت سال و
نیم محکوم و زندانی شدید .تو یک افسر عالیرتبه در ارتش اسرائیل بودی
و به جاسوسی برای لبنان متهم شدی .اما درنهایت ،کیفرخواست ارائهشده
که صرف ًا بر اساس اعتراف شما بود ،تعدیل شد .این افسر سابق اسرائیلی
در پاسخ گفت« :خُ ب داستانش ،کمی طوالنی است ..من برایت اینگونه
خالصه میکنم :اصرار بر عدم اعتراف در بازجوییهای شاباک ،حتی اگر
بیگناه باشــید ،نوعی دیوانگی است .هر کس که بر عدم اعتراف هرچند
دروغین اصرار ورزد ،دیوانه است» .خبرنگار هاآرتص میپرسد :چرا؟ وی
میگوید« :چون ازنظر روانی شما را میشکنند» .خبرنگار ادامه میدهد:
عزت! خیلی متأســفم برای اتفاقی که برایت افتاده ،آنچه گفتی با وجود
اینکه مدت زیادی از دستگیری تو در سال  ۱۹۸۰میگذرد ،ناراحتم کرد.
این افسر ســابق ارتش رژیم صهیونیستی که بهزودی  ۶۷ساله میشود،
ادامه داد« :آنها من را ازنظر روانی شکستند .روز اول و دوم شما را کشف
میکنند .آنها نقاط ضعف شــما را کشف میکنند و سپس از آنها علیه
شما استفاده میکنند ..آنها علیه من متوسل بهزور و شکنجه هم شدند
اما شدید نبود .اما به من اهانت کردند و از شیوههای دیگر شکنجه استفاده
کردند ..نمیگذاشــتند بخوابم ،مجبورم میکردند دوش آب سرد بگیرم،
خســتهام کردند و تهدیدم کردنــد ..درنهایت آنها مــن را ازنظر روانی
شکستند ..در این شرایط بود که به آنچه مرتکب نشده بودم ،اعتراف کردم
زیرا تنها چیزی که در این شرایط میخواهی این است که رهایت کنند و
شما را تنها بگذارند».
وی افزود« :تو سعی میکنی شرایط را با قدرت خودارزیابی کنی ،اما بعداً
برایت محرز مشخص میشــود که ارزیابیات اشتباه است .آنوقت فکر
میکنی که شاید قضات «اسرائیل» عدالت را در حقت رعایت کنند و باور
میکنی که خدا تو را رها نمیکند و دادگاه قادر به افشای حقیقت است...
درنهایت با خودت میگویی :این چیزی اســت کــه میخواهید ،بفرما،
اعتراف کردم».

