اخبار

سرلشکر سالمی:

سیمای آمریکا را در جهانمخدوش کردهایم

پنجشنبه  6آبان  21 1400ربیعاالول 1443
 28اکتبر 2021شماره 3400

ایران و جهان

2

www.asre-iranian.ir

اخبار
طرح شفافیت آرای نمایندگان باید هر
چه زودتر در مجلس رسیدگی شود

رئی��س کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس
ش��ورای اسالمی گفت :طرح ش��فافیت آرای
نماین��دگان بای��د هر چه س��ریعتر در صحن
علنی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد و تعیین
تکلیف شود .حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو
با مهر ،درباره آخرین وضعیت طرح ش��فافیت
آرای نمایندگان ،گفت :یکی از شعارهای اصلی
مجلس یازدهم ،شفافیت آرای نمایندگان بوده
است و نمایندگان مجلس حتم ًا باید به وعدهای
که ب��ه مردم دادند ،عمل کنند .وی بیان کرد:
ایرادات ط��رح ش��فافیت آرای نمایندگان در
کمیس��یون آییننامه داخلی مجلس ش��ورای
اسالمی برطرف ش��ده و االن این طرح آماده
بررس��ی در صحن علنی مجلس است .رئیس
کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
ش��ورای اس�لامی تاکید کرد :طرح شفافیت
آرای نمایندگان باید هر چه سریعتر در صحن
علنی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد و تعیین
تکلیف شود .حاجی بابایی ادامه داد :نمایندگان
مجلس شورای اسالمی از بررسی مجدد طرح
ش��فافیت آرای نمایندگان در صحن مجلس
استقبال میکنند و ما منتظریم که این موضوع
مهم هر چه زودتر در دس��تور کار مجلس قرار
گیرد .ش��فافیت آرا باید محقق ش��ود چرا که
میتواند رضایت عمومی و ش��فافیت در رفتار
و گفت��ار نمایندگان و مصوب��ات مجلس را به
دنبال داشته باشد و از سوی دیگر باعث ارتباط
نزدیک بین مردم و مجلس میشود.
مقام معظم رهبری به مسائل امت
اسالمی اشراف دارند

دبیر شورای نگهبان گفت :بیانات مقام معظم
رهب��ری در دیدار عمومی ربیعاالول نش��ان از
اش��راف و درک جامع ایش��ان از مسائل امت
اس�لامی داشت و ایشان ش��خصیتی آگاه ،به
روز و مسلط به اوضاع هستند .به گزارش مهر،
آی��تاهلل احمد جنتی دبیر ش��ورای نگهبان در
جلسه این شورا با تبریک به مناسبت روز پرخیر
و برکت  ۱۷ربیعاالول فرارسیدن میالد حضرت
رس��ول اکرم (ص) ،گفت :الحم��دهلل یکی از
امتیازات فرهنگ غنی تشیع وجود مناسبتهای
گوناگون همچون اعیاد و ش��هادت ائمه اطهار
(ع) است که در دیگر فرهنگها چنین چیزی
وجود ندارد .وی بیان کرد :امروز شاهد هستیم
که در هر مناسبت مذهبی در شهرهای بزرگ
و کوچک و روس��تاها مردم مراس��م جش��ن و
عزاداری برگزار میکنند و ما خوشحالیم که از
این فرهنگ برخورداریم و سایه اهل بیت (ع)
بر سر ما گسترده است .دبیر شورای نگهبان با
اشاره به سخنان حکیمانه مقام معظم رهبری
در دیدار عمومی ربیعاالول ،تصریح کرد :بیانات
مقام معظم رهبری نش��ان از اش��راف و درک
جامع ایش��ان از مسائل امت اسالمی داشت و
ایشان شخصیتی آگاه ،به روز و مسلط به اوضاع
هس��تند که دعا برای سالمتی و طول عمر با
عزت ایشان برای ما فرض است.

فرمان��ده کل س��پاه پاس��داران انق�لاب
اس�لامی گف��ت :م��اس��وگند خوردهایم
که پاس��دار اس�لام و انقالب باشیم و از
ظرفی��ت امکانات و تجهی��زات عملیاتی
گرفت��ه ت��ا تخص��ص و تجرب��ه نیروی
انس��انی ،با هم��ه ت��وان در خدمت نظام
اس�لامی باش��یم .به گ��زارش تس��نیم،
س��ردار سرلشکر پاس��دار حسین سالمی
در مراس��م تودیع و معارفه فرمانده سپاه

امام رضا (ع) اس��تان خراس��ان رضوی با
بیان اینک��ه اقتدار آمریکا در جهان رو به
کاهش است ،اظهار داشت :در دورانی که
فشارهای نظام س��لطه در مقابل حرکت
رو به پیشرفت جمهوری اسالمی به اوج
خ��ود رس��ید ،مردم ما با دس��ت خالی در
برابر تهاجم همهجانبه ایس��تادگی کردند
و قدرت نظامی بزرگ و مخوف آن زمان
را با استحکام قلوب خود درهم شکستند.

دستاوردهای نشست همسایگان افغانستان چه بود؟

اقداماتتروریستیدرافغانستاننبایدمرزهایمارابهمخاطرهبیندازد

اج�لاس ته��ران فرصت��ی ب��رای تقویت اجم��اع نظر
همسایگان از زمان سلطه کامل طالبان بر افغانستان است
و کشورهای همسایه کوشیدهاند به تحوالت این کشور و
بهویژه موضوع شناسایی رسمی دولت جدید افغانستان،
مواضعی همراستا نشان دهند .دومین دور نشست وزیران
امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان روز چهارشنبه
در تهران برگزار خواهد شد؛ نشستی که با نخستین دور
آن که به میزبانی پاکستان برگزار شده بود ،تفاوتهایی
دارد ازجمله اینک��ه بهصورت ترکیبی مجازی-حضوری
برگزار میش��ود و وزیران امور خارجه چین و روس��یه در
آن بهصورت مجازی سخنرانی خواهند کرد .وزیران امور
خارجه چهار کشور پاکس��تان ،تاجیکستان ،ازبکستان و
ترکمنس��تان نیز بهش��کل حضوری به ایراد س��خنرانی
خواهن��د پرداخت .در این دور از نشس��ت همس��ایگان
افغانس��تان و به درخواس��ت جمهوری اس�لامی ایران
نمایندهای از روس��یه حضور دارد .با وجود این ،اتفاقاتی
که در فاصله زمانی میان دو نشست رخ داده موجب شده
است نشست تهران اهمیت و ویژگیهای خاص خود را
داشته باشد .بیتردید اجالس تهران فرصتی برای تقویت
اجماع نظر همس��ایگان از زمان سلطه کامل طالبان بر
افغانس��تان اس��ت و کشورهای همس��ایه کوشیدهاند به
تحوالت این کش��ور و بهویژه موضوع شناسایی رسمی
دولت جدید افغانس��تان ،مواضعی همراستا نشان دهند؛
چهاینکه پاکس��تان حامی طالب��ان ،از مدار هماهنگی با
کشورهای همسایه خارج نشده و از به رسمیت شناختن
دول��ت طالبان خودداری کرده اس��ت .در اجالس��ی که
چندی پیش در مسکو و در قالب سومین نشست «فرمت
مسکو» درباره افغانس��تان برگزار شد ،ناهماهنگیهای
آش��کاری پدید آمد که موجب ش��د برخی از کش��ورها
ازجمله جمهوری اسالمی ایران ناراضی باشند .در همین
چارچوب س��ید رسول موسوی ،نماینده ایران در نشست
ی جنوبی وزارت امور خارجه با
مس��کو و مدیرکل آس��یا 
انتش��ار پیامی در حس��اب کاربری خود در توئیتر به آن
پرداخت و تأکید کرد در بیانیه نهایی که از سوی وزارت

امور خارجه روسیه بهعنوان بیانیه نهایی شرکتکنندگان
منتش��ر ش��د ،رایزنی و هماهنگی الزم انجام نگرفته و
درواقع بیانیه منتش��ر ش��ده با مواضع جمهوری اسالمی
هماهنگ��ی ندارد .این نکتهای ب��ود که بهطور ضمنی از
س��وی ضمیر کابلوف ،نماینده روسیه در امور افغانستان
نیز تأیید ش��د .وی گفت :واضح اس��ت هیئت افغانستان
به امید حمایت از دولت جدید و به رس��میت ش��ناختن
حکومت طالبان در این نشس��ت ش��رکت کردند .تقریب ًا
همه ش��رکتکنندگان به استثنای چند مورد ،بر آمادگی
خود برای بررس��ی جدی این موض��وع تأکید کردند ،اما
پاسخ مثبت در این زمینه ابراز نشده است.
مخالفت تهران با خروجی فرمت مسکو


اظه��ارات متناق��ض کابل��وف ک��ه از موافق��ت هم��ه
ش��رکتکنندگان و از س��وی دیگر از چند مورد اس��تثنا
حکای��ت دارد ،میتوان��د نش��اندهنده ای��ن باش��د که
جمهوری اس�لامی در مخالفت تنها نیس��ت و نظرات

مسکو مخالفان دیگری نیز داشته است .در این وضعیت
اجالس تهران فرصت خوبی اس��ت ت��ا بار دیگر میزان
هماهنگی و اتفاقنظر میان همس��ایگان افغانس��تان در
این زمینه روشن شود؛ بهویژه با در نظر گرفتن این مهم
که روسها نیز با خواست و دعوت جمهوری اسالمی به
جمع همسایگان ملحق شدهاند .شاید نکته تأملبرانگیز
این نشست را بتوان فقدان حضور نمایندگان افغانستان
در اجالس تهران دانس��ت .باید به این نکته توجه کرد
که از ابتدای ش��کلگیری نشس��ت همسایگان بنا نبود
نمایندگانی از افغانستان در آن حضور داشته باشند ،کما
اینکه در نخستین نشست در پاکستان نیز هیچ نمایندهای
از افغانس��تان در اجالس حضور نداش��ت .مهمتر از آن،
اینک��ه تمامی تالش و تکاپوی جامع��ه جهانی در چند
ماه اخیر بر این موضوع متمرکز بود که دولتی فراگیر با
مشارکت و رعایت حقوق تمامی قومیتها و مذاهب در
این کشور شکل بگیرد .درواقع این موضوع عمدهترین

دلیل ب ه رس��میت شناخته نشدن طالبان از سوی جامعه
جهانی بوده اس��ت .نشست مس��کو با دعوت یکسویه
از طالبان و با بهکارب��ردن تعابیری همچون نمایندگان
دولت موقت افغانس��تان برای نماین��دگان این گروه در
بیانی��ه پایانی اجالس ،در عمل موضوع لزوم تش��کیل
دولت فراگیر را به حاش��یه کش��اند .این رویکرد مسکو
با انتقادهایی توأم ش��د ،چنانکه حتی گلبدین حکمتیار،
حامی فعلی طالبان را نیز به اعتراض وا داشت .با چنین
رویک��ردی جمهوری اس�لامی ایران نهتنه��ا از دعوت
یکجانبه طالبان خودداری ،بلکه اعالم کرد دس��تورکار
اج�لاس ادامه گفتوگو درباره آینده افغانس��تان خواهد
بود .با همه این موارد نمیتوان از نگرانی همس��ایگان
افغانس��تان از موضوعات تهدیدات امنیتی غافل ش��د.
زمانی که نخستین دور نشست همسایگان در پاکستان
برگزار ش��د ،طالبان بهتازگی دولت موقت خود را اعالم
ک��رده ب��ود و به جامع��ه جهانی و بهویژه همس��ایگان
افغانستان اطمینان داد این گروه کام ً
ال بر اوضاع کشور
مس��لط خواهد ش��د و هیچ نگرانی ج��دی امنیتی نه از
جان��ب طالبان و نه از جانب دیگر گروهها در داخل این
کشور برای همسایگان وجود نخواهد داشت .اعتماد به
چنین وعدههایی بود که دولت اسالمآباد ،محور نشست
همسایگان را «تحوالت افغانستان ،چالشهای مشترک
و فرصته��ای جدید برای برق��راری ثبات منطقهای»
اعالم کرد .با وجود این ،گذش��ت زمان مش��خص کرد
طالب��ان نیز در برق��راری امنیت کامل م��ورد ادعایش
ناکام اس��ت .وقوع چندی��ن انفجار خونی��ن در مناطق
مختلف افغانس��تان که به ش��هادت صدها غیرنظامی و
نمازگزار منجر شد ،ابهامات و چالشهای مهمی را برای
همسایگان ب ه وجود آورده است؛ ازجمله اینکه آیا طالبان
قادر به مهار و کنترل افراطگرایان است؟ با توجه به این
موارد ،نگرانیها و دغدغههای امنیتی همچنان یکی از
محورهای مهم نشس��ت همسایگان در تهران را شکل
داده اس��ت و مواردی همچون شناسایی رسمی طالبان
همچنان در حاشیه باقی خواهد ماند.

نیویورکتایمز:

یک روزنامه آمریکایی در مطلبی با اش��اره به
ضعفه��ای دولت فعلی آمریکا در سیاس��ت
خارج��ی و داخلی به س��قوط جایگاه جهانی
ای��االت متح��ده اعتراف ک��رده اس��ت .به
گزارش تسنیم« ،برت استفانز» ،ستوننویس
روزنام��ه نیویورکتایمز در مقالهای با اش��اره
به سیاس��تهای دولت «جو بایدن» تصریح
کرده اس��ت س��قوط جایگاه جهان��ی آمریکا
ب��ه واقعیتی انکارناپذیر تبدیل ش��ده اس��ت.
ستوننویس نیویورکتایمز مقاله را با اظهارات
«جان کربی» ،سخنگوی وزارت دفاع آمریکا

سقوط جایگاه جهانی آمریکا واقعیتی انکارناپذیر است

درباره حمله پهپادی به پایگاه نظامی التنف در
مثلث مرزی سوریه ،عراق و اردن و توصیف
آن بهعنوان حمل��های «پیچیده ،هماهنگ و
عامدانه» آغاز کرده است .استفانز نوشته است:
باید منتظر ماند و دید که آیا آمریکا پاس��خی
ب��ه این حمل��ه خواهد داد یا خی��ر .عالوه بر
این ،روز دوشنبه رس��انههای آمریکا گزارش
دادند یک دستگاه اطالعاتی روسیه ()SVR
در حال انجام عملیاتی برای حمله س��ایبری
به رایانههای هزاران نهاد دولتی ،ش��رکت و
اندیشکده در آمریکا است .این اتفاق تنها چند

آمریکای بایدن ضعیفترین آمریکای
تاریخ است

یک کارش��ناس مس��ائل آمریکا با بیان اینکه
آمریکای بای��دن ضعیفترین آمریکای تاریخ
است ،گفت :خروج از برجام در شرایط فعلی به
صالح ما نیست .به گزارش فارس ،حمیدرضا
غالمزاده کارشناس مطالعات آمریکا در نشست
با پژوهشگران حوزه اقتصاد تحریم مرکز رشد
دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه آمریکای
بایدن ضعیفترین آمریکای تاریخ است ،گفت:
خروج از برجام در ش��رایط فعلی به صالح ما
نیست .این کارشناس روابط بین الملل افزود:
یکی از دالیل مش��کالت ما با ایاالت متحده
آن اس��ت که آمریکایی ها خودشان را استثنا
میبینند .یعنی معتقدن��د که حقوقی دارند که
سایرین فاقد آن هستند .از طرفی دیگر با مهم
تری��ن متحد راهبردی آمریکا یعنی اس��رائیل
مش��کل داریم .غالمزاده گفت :ذکر این نکته
ضروری اس��ت که یک��ی از ارکان اثرگذار در
مس��ئله سیاس��ت خارجی آمریکا مجلس سنا
است .ماهیت سنا به نحوی است که در مقابله
با ایران از دولت آمریکا هم رادیکال تر هستند.
به همین معتقدم که اوباما کار بزرگی کرد که
توانس��ت مذاک��ره با ایران را پی��ش برده و به
برجام برسد .وی تصریح کرد :آمریکا قائل به
دیپلماسی فشار در مقابله ایران است .دیپلماسی
فشار به دو بخش مهار نظامی و اعمال تحریم
تقسیم می شود .در ش��رایط فعلی ،آمریکای
دوره بایدن دیگر نمی تواند دیپلماسی فشار را
پیش ببرد .زیرا ش��اهد دوران فشار حداکثری
ترامپ ب��وده ایم و تحریم های اعمال ش��ده
تکراری هستند.

وی افزود :اگر چه مس��تکبران همیشه از
ق��درت دنیایی بهرهمندن��د و از امکانات
مظلومان برای تجهیز بیشتر خود استفاده
میکنند اما حقیقت آن است که از ابتدای
تاریخ تاکنون ،هی��چگاه جریان باطل به
این سطح از امکانات و تجهیزات نرسیده
بود .ب��ا این حال ،حتی جبه��ه باطلی به
گس��تردگی نظام کنونی سلطه نیز مقهور
اراده و خواس��ت ملت ایران شدهو تحقق

الح��ق َو َز َه َق الباطِ ��ل ا َِّن الباطِ َل
«جا َء َ
کان َزهوقا» را به تصویر کش��یده است.
َ
وی اظهار داش��ت :دوران م��ا ،دوران به
اوج رس��یدن جهالت مدرن اس��ت اما در
همی��ن ایام نیز اگر یک مل��ت از جان و
م��ال خود گذر کند و ب��ا اعتماد به وعده
الهی ،به مصاف دش��منان دین خدا برود،
نصرت الهی را به پش��تیبانی خود خواهد
داش��ت .سرلشکر س�لامی با بیان اینکه

ملت م��ا ،س��یمای آمری��کا در جهان را
مخدوش کرده اس��ت گف��ت :اگر امروزه
مش��اهده میکنیم که به طور روزافزون
از اقتدار آمریکا در عرصههای سیاس��ی،
نظامی و اقتصادی کاسته میشود ،به این
خاطر اس��ت که اس�لام به عنوان منشور
تکامل بش��ری ،گوی رقاب��ت را از همه
ابرقدرتهای عال��م ربوده و حتی در دل
ی یابد.
جوامع غربی توسعه م 

ماه بعد از هش��دار لفظی جو بایدن به پوتین
درباره وقوع چنین حمالتی و البته تساهل او
در برابر حمالت گذشته روسیه رخ داده است.
جو بای��دن همزمان با هش��دار لفظیاش به
والدیمیر پوتین گفته بود« :اآلن وقت کاستن
از تنشهاست» ،اما بهنظر میرسد که همتای
روسیهای او با این مسئله چندان موافق نیست.
رویداد دیگر ،بهنوشته نیویورکتایمز افزایش
«شدید و نگرانکننده» پروازهای هواپیماهای
چینی در نزدیکی حریم هوایی تایوان است و
این ایده که پکن ممکن است با توسل به زور

نظام��ی این منطقه را تصرف کند ظرف تنها
چند هفته از یک چش��مانداز بعید به احتمالی
مشخص رسیده است .استفانز درباره واکنش
بحران به س��ه بحران فوقالذکر مینویس��د:
«بهعبارت دیگر ،رئیسجمهور ما در یکی از
مهمترین چالشهای سیاست خارجی عصر ما
نتوانسته است حقایق را درک کند ،در چالشی
دیگر ،او نتوانس��ته اس��ت پیامش را به طرف
مقابل برس��اند و در س��ومی ،اص ً
ال مشخص
نیست که او اص ً
ال سیاست منسجمی دارد یا
خیر ».او در ادامه تصریح کرده است« :جایگاه

آمری��کا در دنیا بهعنوان یک متحد قابل اتکا
برای دوس��تان در معرض خط��ر و بهعنوان
یک خصم ج��دی برای دش��منان ماجراجو
بهوضوح دچار افول شده است ».ستوننویس
نیویورکتایمز نوش��ته اس��ت ریشههای این
افول به س��الها عقبتر برمیگردد و اینکه
چهکس��انی در این مسئله مقصرند مشخص
نیست ،اما بایدن با وعده خردورزی ،تخصص
و صالحیت روی کار آمد .آیا کس��ی میتواند
بگوی��د که ما در این چند ماه هیچیک از این
موارد را دیدهایم؟»

یدیعوت آحارانوت بررسی کرد:

روزنامه صهیونیس��تی یدیعوت آحارانوت در گزارشی
عنوان کرد اقدامات اخیر واش��نگتن و تلآویو نش��ان
میده��د که تنشه��ا میان دو ط��رف رو به افزایش
اس��ت .به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان به نقل
از عربی  ،۲۱روزنامه صهیونیس��تی یدیعوت آحارانوت
در گزارشی به بررس��ی افزایش تنشها میان آمریکا
و رژی��م صهیونیس��تی پرداخت��ه و در این خصوص
گف��ت :یک��ی از عمدهترین دالی��ل افزایش تنشها
میان واش��نگتن و تلآویو گس��ترش ش��هرک سازی
در کرانه باختری اس��ت ،زیرا جو بایدن ،رئیسجمهور
آمریکا مخالف این کار است .به گزارش این روزنامه،
بع��د از اعالم افزایش شهرکس��ازی از س��وی وزیر

آیا پایان ماه عسل بایدن و بنت نزدیک است؟
مس��کن رژیم صهیونیستی و س��اختن بیش از ۱۳۰۰
بن��ای جدید برای شه رکنش��ینان در کرانه باختری،
واشنگتن به تلآویو خبر داه است این رقم غیرطبیعی
بوده و آمریکا نمیتوان��د آن را بپذیرد .مایکل راتنی،
کاردار س��فارت آمریکا در تل آویو نی��ز به نمایندگی
از دول��ت بای��دن در اعتراض به تصمیم س��اخت این
واحدهای مس��کونی در ش��هرکها« ،نامه اعتراضی
ش��دیداللحنی» به کابینه رژیم صهیونیس��تی ارسال
کرد .ند پرایس ،س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز
مدعی ش��د :واشنگتن به شدت با طرح اسرائیل برای
ساخت واحدهای مسکونی و گسترش شهرک سازی
در اعماق کرانه باختری مخالف اس��ت .همچنین این

روزنام��ه با بیان اینکه از جمله دالیل افزایش تنشها
اط�لاع ن��دادن تلآویو ب��ه واش��نگتن در خصوص
اعالم س��ازمانهای فلسطینی به عنوان سازمانهای
تروریستی بود ،گفت :تحرکات اخیر کابینه بنت ،دولت
دموک��رات بایدن را به چالش کش��یده اس��ت .وزارت
خارجه رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به تروریستی
اعالم کردن شش س��ازمان حقوق بشری فلسطینی
اع�لام کرد که این تصمیم بن��ی گانتس ،وزیر جنگ
صهیونیستها میتواند واکنش شرکتهای اروپایی را
در پی داشته باشد که منابع مالی سازمانهای حقوق
بشری فلسطین را تامین میکنند .یدیعوت آحارانوت
در ادامه افزود :بتی مککولوم ،یکی از برجس��تهترین

اعضای حزب دموکرات در کنگره آمریکا الیحهای را
برای کاهش کمکهای نظامی به اس��رائیل به دلیل
خش��ونت علیه کودکان و جوانان فلسطینی ارائه داده
اس��ت .این روزنامه در پایان نی��ز اضافه کرد از جمله
مواردی که منجر به افزایش تنش بین آمریکا و رژیم
صهیونیستی ش��د ،قصد دولت بایدن برای بازگشایی
کنس��ولگری آمریکا در شهر قدس اش��غالی به روی
فلس��طینیها بود که با تصمی��م دونالد ترامپ ،رئیس
جمهور سابق آمریکا در سال  ۲۰۱۹بسته شد .با توجه
به ش��واهد موجود گویی روابط واشنگتن و تل آویو به
سادگی پیش نخواهد رفت و فراز و نشیبهای زیادی
را به دنبال خواهد داشت.

علیاف و اردوغان ادعاها درباره «کریدور زنگهزور» را تکرار کردند

رؤس��ای جمه��وری ترکی��ه و جمه��وری
آذربایجان در جریان نشس��ت مش��ترک در
روس��تای آغعلی ش��هر زنگیالن در منطقه
قرهباغ کوهستانی ،ادعاهایی درباره «کریدور
زنگهزور» مط��رح کردند .به گزارش فارس،
رج��ب طی��ب اردوغان در جریان س��فر روز
سه ش��نبه به جمهوری آذربایجان و بازدید
از منطق��ه قرهباغ کوهس��تانی ادعا کرد که
روز فراخواهد رس��ید که س��فر از «کریدور
زنگ��هزور» ب��ه اس��تانبول انج��ام ش��ود.
رئیسجمهور ترکیه به دعوت الهام علیاف
رئیسجمه��ور جمهوری آذربایج��ان برای

س��فر یک روزه به قرهباغ کوهس��تانی رفت
و ضمن افتتاح مش��ترک فرودگاه در منطقه
«فضولی» ،از بخشهای��ی از زنگیالن هم
دیدن ک��رد« .آذرتاج» خبرگزاری رس��می
جمهوری آذربایجان گزارشی درباره سخنان
اردوغان و علیاف در نشس��ت مشترک در
روستای آغعلی در منطقه قرهباغ کوهستانی
منتش��ر کرد .طبق گزارش این رسانه ،الهام
علیاف رئیسجمه��ور جمهوری آذربایجان
س��خنرانی در این نشس��ت را ب��ا خطاب به
اردوغ��ان و هی��ات اعزام��ی دول��ت ترکیه
آغاز ک��رد .او گفت« :آق��ای رئیسجمهور،

ب��رادر عزیز م��ن ،میهمانان عزی��ز ،آقایان
و خانمه��ا! قب��ل از هر چیز دوباره به ش��ما
برادر عزیز (اردوغان) خوش��امد میگویم .به
(جمه��وری) آذربایجان خوش آمدید ،بازدید
شما بس��یار مهم است .شما برای دومین بار
از س��رزمینهای آزاد ش��ده از اشغال بازدید
میکنید .چهار ماه پیش من و شما با هم به
شوشا رفتیم و امروز هم فضولی و زنگیالن.
بیانیه شوشا که در شهر شوشا (بین جمهوری
آذربایج��ان و ترکیه) امضا ش��د ،یک س��ند
تاریخی اس��ت .این بیانیه روابط (جمهوری)
آذربایجان و ترکیه را رس��م ًا به سطح اتحاد

رساند» .الهام علیاف در ادامه سخنان خود
ادعاهای قبلی خود درباره کریدور موسوم به
«کریدور زنگهزور» را تکرار کرد .مسئوالن
جمهوری آذربایجان بخصوص الهام علیاف
مدتی پس از امضای توافق آتشبس قرهباغ
در نوامبر  ۲۰۲۰که به درگیریهای مرگبار
 ۴۴روزه بی��ن دو جمه��وری ارمنس��تان و
آذربایجان بر س��ر این منطق��ه پایان داد ،به
تنشآفرینی مرزی و توس��ل ب��ه پروپاگاندا
و اظه��ارات جعلی برای زمینهس��ازی ایجاد
کریدور زنگهزور روی آوردند .مقامهای باکو
مدعی هستند که در جریان توافق آتشبس

و طبق مفاد آن ،بر س��ر یک مس��یر زمینی
برای اتصال جمه��وری خودمختار نخجوان
به جمهوری آذربایجان توافق ش��ده اس��ت؛
این ادعای نادرس��ت درحالی مطرح میشود
ک��ه هیچ یک از بندهای این توافق  ۹بندی
چنی��ن الزامی را مش��خص نمیکند .در بند
 ۹توافق مزبور که به آن اس��تناد میش��ود،
ارمنستان پذیرفته که مسیرهای بسته حمل
و نقل بین بخش غربی جمهوری آذربایجان
ب��ا جمهوری خودمختار نخجوان را باز کرده
و امنیت حمل و نقل در مسیرهای مذکور را
تضمین کند.

رژیم صهیونیستی هدف حمله سایبری
گسترده قرار گرفت

رسانههای رژیم صهیونیستی از حمله سایبری
گس��ترده به نظامیان و ارتش این رژیم خبر
دادن��د به ط��وری که در جری��ان این حمله،
اطالعات نظامیان صهیونیس��ت افشا شد .به
گزارش مهر به نقل از النش��ره ،رس��انههای
رژیم صهیونیستی اعالم کردند که گروهی از
هکره��ا اطالعات دقیق صدها نظامی ارتش
این رژیم را افش��ا کردند .بن��ا بر این گزارش
این گروه که موس��وم به «»Moses Staf
میباش��د روز دوشنبه یک تصویر شخصی از
«بنی گانتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی
را منتش��ر کردند که زیر آن در پیامی تهدید
آمیز نوشته شده بود :ما از تمامی تصمیمات تو
با خبر هستیم و سرانجام جایی را هدف قرار
میدهیم که انتظارش را نداری ،همانطور که
پیش تر شرکتهای خصوصی اسرائیل مورد
حمله سایبری قرار گرفت و اطالعات صدها
کاربر آن منتشر شد .رسانههای صهیونیستی
اعالم کردن��د که این هکرها در صفحه خود
در « »Darknetو یک��ی از گروهه��ای
تلگرامی فایلهایی از اطالعات کامل و دقیق
یگانهای نظامی ارتش رژیم صهیونیستی از
جمله ،نام ،درج��ه و دورههای نظامی و حتی
شماره تلفن شخصی نظامیان صهیونیستی را
منتشر کردند .طبق این گزارش ،این فایلها
همراه با پیامی منتش��ر ش��ده بود که در آن
نوشته شده بود :تا زمانی که جنایتهای شما
فاش شود به مبارزه ادامه میدهیم و از جایی
که نمیدانید اقدامات شما را تحت پیگرد قرار
میدهیم.
چیزی تا آزادسازی شهر «مأرب» باقی
نمانده است

وزیر دفاع دولت نجات ملی یمن با بیان اینکه
جنگ نظامی پایان یافته اس��ت و تنها گزینه
پیش روی ائتالف متجاوز س��عودی اعتراف
به شکس��ت در یمن اس��ت ،گفت :چیزی تا
آزادسازی شهر «مأرب» باقی نمانده است .به
گزارش النشره« ،محمد ناصر العاطفی» وزیر
دفاع دولت نجات ملی یمن در سخنانی اعالم
کرد که دشمنان یمن رسم ًا شکست خوردند
و دیگر انتخابی به جز اقرار به شکست ندارند.
وی با اشاره به اینکه چیزی تا آزادسازی شهر
«مأرب» باقی نمانده است اعالم کرد که این
آزادسازی نیازمند زمان است .العاطفی ضمن
اع�لام اینک��ه تمامی مناطق تحت اش��غال
ائتالف متجاوز سعودی بازپس گرفته میشود،
به این ائتالف س��عودی -اماراتی نس��بت به
مرحله موسوم به «درد بزرگ» که هنوز آغاز
نش��ده است هش��دار داد و از غافلگیریهای
قریب الوقوع به ویژه در زمینه پدافند هوایی و
دریایی خبر داد .وزیر دفاع یمن درباره حضور
نظامی انگلیس در المهره نیز گفت که حضور
انگلیس در المهره اشغالگری و استعمار است
و ما با همه متجاوزان به جزایر یمنی برخورد
خواهی��م کرد و تا بازپسگیری کامل مناطق
اشغالی یمن هرگز آرام نخواهیم گرفت.
فرانسه تصمیمات جدی علیه لندن
گرفته است

سخنگوی دولت فرانسه با بیان حق مسلم این
کش��ور در منطقه ماهیگیری مورد مناقشه با
انگلیس اعالم کرد پاریس تصمیمات سختی
علیه لندن گرفته اس��ت .به گزارش باش��گاه
خبرن��گاران جوان ب��ه نقل از الیوم الس��ابع،
«گابری��ل آتال» س��خنگوی دولت فرانس��ه
پس از جلسه کابینه این کشور گفت :فرانسه
تصمیمات س��خت و جدی علیه انگلیس در
مناقش��ه منطقه ماهیگیری مورد مناقش��ه با
انگلیس اتخاذ ک��رده اس��ت و از دوم نوامبر
کنترلهای گمرکی و بهداشتی سیستماتیک
بر محصوالت وارد شده به فرانسه و ممنوعیت
تخلیه غذاهای دریایی اعمال خواهد کرد .آتال
در ادامه اضافه کرد« :صبر ما هم حدی دارد،
م��ا اج��ازه نخواهیم داد انگلی��س از توافقات
برگزیت در اتحادیه اروپا خارج شود».
مذاکرات وین پیش از پایان نوامبر
شروع میشود

معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه کش��ورمان
اعالم کرد در نشس��ت ام��روز وی با معاون
س��رویس اق��دام خارج��ی اتحادی��ه اروپا و
هماهنگکننده کمیس��یون مشترک برجام،
توافق شده اس��ت که مذاکرات وین پیش از
پایان ماه نوامبر آغاز شود .به گزارش تسنیم،
علی باقری معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه
کش��ورمان که امروز چهارشنبه در بروکسل
با انریکه مورا معاون س��رویس اقدام خارجی
اتحادی��ه اروپا و هماهنگکننده کمیس��یون
مشترک برجام دیدار کرد ،در پیامی توئیتری از
حصول توافق بر سر آغاز مذاکرات وین قبل
از پایان ماه نوامبر خب��ر داد .باقری در توئیتر
نوش��ت« :گفتگویی جدی و سازنده با انریکه
مورا در مورد عناصر ضروری مذاکرات موفق
ش از پایان ماه نوامبر
داشتم .توافق کردی م پی 
مذاکرات را شروع کنیم .تاریخ دقیق هفته بعد
اعالم خواهد شد».

