
گزارش

همزمان با تبادل اسرا که برگ برنده ای برای مقاومت بوده، 
در ادامه افشای جنایات ائتالف سعودی، معاون وزیر اطالع 
رس��انی دولت نجات مل��ی یمن فاش کرد که س��عودی  ها 
برخی از اس��رای یمنی را می کش��تند و اعض��ای بدن آنها 

را می فروختند.
چند س��اعت پس آغاز بزرگترین فرایند تبادل اس��را میان 
دولت نجات ملی یمن و ائتالف سعودی، »فهمی الیوسفی« 
معاون وزیر اطالع رسانی دولت نجات در گفت و گو با شبکه 
»المیادی��ن« جزئیاتی از پرونده تبادل اس��را را فاش کرد.

معاون وزیر اطالع  رس��انی یمن در ای��ن خصوص گفت که 
متج��اوزان س��عودی اس��رای یمنی را ش��کنجه و قتل عام 
می کردن��د. او در ادامه اف��زود: »در زندان های عربس��تان 
س��عودی تعدادی از اسرا کشته ش��دند و اعضای بدن آنها 
فروخته ش��د«.فهمی الیوسفی ادامه داد: »طرف مقابل، در 
اجرای توافقات حیله گری می کند.  بی اعتباری از جانب طرف 
مقابل، بیانگر آن اس��ت که طرف سعودی تمایلی به توافق 
ندارد و همانطور ک��ه در میدان  ]نبرد[ حیله گری می کند، 
]در فرایند تبادل اس��را[ نیز این کار را انجام می دهد«.این 
اظهارات پس از آن اس��ت که بزرگترین توافق تبادل اس��را 
می��ان دولت نجات ملی )صنعاء( و دولت مس��تعفی )مقیم 
ری��اض(  اجرا و اولین گروه از اس��رای ارتش و کمیته های 

مردمی یمن وارد فرودگاه صنعاء شد. 
پ��س از اتمام مرحله دوم تبادل اس��را می��ان دولت نجات 
ملی یمن و ائتالف س��عودی، رئیس هی��أت مذاکره کننده 
در دول��ت نجات ملی اعالم کرد که اس��رای یمنی به انواع 
اشکال شکنجه شده اند بطوریکه برخی از آنها در زندان های 

دشمن کشته شده اند.

 »محمد عبدالسالم« رئیس هیأت مذاکره کننده یمن گفت 
که اس��تقبال مردمی و رسمی از اسرای آزادشده بیانگر آن 
اس��ت که این افراد جزئی از نبرد آزادی و استقالل هستند 
و از طرفی دیگر، این مراسم  ثابت کرد که در پس تک تک 
این اس��را، امتی ایستاده اس��ت که آن را تنها رها نخواهد 
کرد. رئیس هیأت مذاکره کنن��ده یمن در ادامه اظهاراتش 
با تأکید بر این مس��ئله که ائتالف س��عودی دین و اخالق 
نمی شناس��د، گفت که طرف مقابل، مس��ئول بیمار شدن 

اسرا، سوءتغذیه و اعمال شکنجه علیه آنهاست.

در این میان در اقدامی ظاهر س��ازانه برای پنهان س��ازی 
شکس��ت س��عودی در برابر مقاومت یمن،دبیرکل شورای 
همکاری خلیج فارس، عملیات تبادل اسرا در یمن را گامی 
مهمی برای حل و فصل سیاسی در این کشور قلمداد کرد. 
»نایف الحجرف« دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در 
بیانیه ای با اس��تقبال از عملیات تبادل اس��را  در یمن، این 
اقدام را گامی در جهت صلح در این کش��ور دانست. صلیب 
س��رخ جهانی اعالم کرد که عملیات تبادل اسرا که طی دو 
روز صورت گرفت، با آزادی 1056 اس��یر از هر دو طرف به 

پایان رس��ید. رئیس کمیته ملی امور اسرا در دولت نجات 
ملی یمن فاش کرد، نیروهای مس��لح یمن هزاران اسیر از 
مزدوران سعودی و س��ودانی در اختیار دارد و برای آزادی 

همه اسرای خود تالش می کند.
در همین ارتباط »عبدالقادر المرتضی« رئیس کمیته ملی 
امور اس��را در دولت نجات ملی یمن در گفت وگو با ش��بکه 
»المسیره« جزئیات بیشتری از این عملیات و به طور کلی 
پرونده  اس��را را فاش کرد.وی گفت، یکی از س��ران ائتالف 
متجاوز در م��أرب با آزادی 10 اس��یر ارتش و کمیته های 
مردم��ی مخالفت کرد بنابراین صنعاء نیز آزادی 10 اس��یر 
تاب��ع این ش��خص را نپذیرفت.وی ادامه داد: ما لیس��تی از 
1500 اس��یر از نیروه��ای ائت��الف متج��اوز در جبهه های 
م��رزی، مأرب و الجوف ارائه دادی��م اما آنها فقط با ۴0 نفر 
موافق��ت کردن��د؛ ائتالف بر روی آزادی اس��را و مجروحان 
ح��زب »اصالح« )وابس��ته ب��ه دولت مس��تعفی( به عالوه 
هسته های جنایتکار دخیل در بی ثباتی امنیتی در صنعاء و 

دیگر استان ها و عناصر تکفیری تمرکز دارد.
همچنین س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن در واکنش به 
انتشار خبر فروش اعضای بدن اسرای یمنی از سوی ائتالف 
عربستان سعودی تصریح کرد،اخالق و دین ایجاب می کند، 

با اسرا با احترام برخورد شود.  
»یحیی س��ریع« س��خنگوی نیروهای مس��لح یم��ن،  در 
گفت  و گو با شبکه »المسیره« بر لزوم برخورد توأم با احترام 
با اس��را تأکید کرد. خبر دیگر از یمن آنکه ش��ورای نجات 
ملی جنوب یمن، در بیانیه ای به مناس��بت س��الروز انقالب 
علیه اس��تعمار انگلیس، خواستار خیزش مردم جنوب یمن 

علیه دولت سعودی و امارات شد.

ترکیه هرگز متحد 
راهبردی روسیه 

نبوده است
در میانه تنش ها در منطقه قره باغ 
کوهس��تانی و تالش مسکو برای حل 
بحران و موضع گی��ری ترکیه در حمایت از 
جمه��وری آذربایج��ان، »س��رگئی الوروف« گفت آنکارا 
هرگز متحد اس��تراتژیک مسکو نبوده و ارتباط دو کشور 
را شراکت نزدیک خواند. »سرگئی الوروف« وزیر خارجه 
روسیه گفت کشورش هرگز ترکیه را یک متحد استراتژیک 
در نظر نگرفته و تنها آن را شریک نزدیک خود می داند.او 
در مصاحبه با ایستگاه های رادیویی روسیه که خبرگزاری 
ترکی��ه ای »بیر گ��ون« آن را گ��زارش داد، افزود چنین 
مشارکتی در بسیاری از زمینه ها ماهیت استراتژیک دارد.

به گزارش پایگاه خبری »میدل ایست مانیتور«، الوروف 
تایید کرد ترکیه و روسیه مواضع متضادی را در نزاع های 
منطقه طی س��ال های گذش��ته اتخاذ کرده اند و در ادامه 
درگیری اخیر میان جمهوری آذربایجان و ارمنس��تان بر 
سر منطقه مورد مناقش��ه قره باغ کوهستانی را نمونه آن 

عنوان کرد.وزیر خارجه روسیه افزود: ما با موضع ترکیه که 
چندین بار رئیس جمهور علی اف )رئیس جمهور جمهوری 
آذربایجان( هم آن را تکرار کرده موافق نیستیم. پوشیده 
نیس��ت که نمی توانی��م با بیانیه ای ک��ه راه حل نظامی را 
مجاز می داند، موافقت کنیم. این مواضع در حالی مطرح 
می ش��ود که تنش��ها میان ترکیه و اروپا نیز شدت گرفته 
است چنانکه در ادامه تنش های یونان و ترکیه، مقام های 
آن��کارا ، هواپیمای حامل وزیر خارجه یونان را در مس��یر 
بازگش��ت از عراق به سمت یونان، به مدت بیست دقیقه 
در مرز عراق-ترکیه سرگردان کرد. در حوزه تقابلی غرب 
با ترکیه نی��ز پس از هش��دارهای وزارت خارجه آمریکا، 
پنتاگ��ون نیز هش��دار داد که اقدام ترکی��ه در راه اندازی 
سامانه های روسی »اس-۴00« مانعی در مسیر پیشرفت 
روابط آنکارا-واش��نگتن است. وزارت خارجه آمریکا اعالم 
کرد اقدام ترکیه در آزمایش سامانه روسی دفاع موشکی 
اس-۴00 را در صورتی که تاییدش��ود، ش��دیدا محکوم 
می کنیم.از س��وی دیگر مرکل صدراعظ��م آلمان گفت، 
اقدامات ترکیه درخصوص جس��تجو برای میادین نفت و 
گاز در ش��رق دریای مدیترانه مایه تأسف و تحریک آمیز 
هس��تند.وزرای خارجه آلمان، فرانسه و لهستان با صدور 
بیانیه ای از ترکیه خواس��ته اند از هرگونه اقدام یک جانبه 

در شرق دریای مدیترانه خودداری کند.

طغیان مردمی 
علیه هتاکی به 
حشد الشعبی

صدها نفر در شهر کرکوک دیروز 
در اعت��راض به س��خنان هوش��یار 
زیب��اری، به خیابان آمده و از الحش��د 
الش��عبی دفاع کردند. ش��هر کرکوک نیز همانند 
بغداد ش��اهد تظاه��رات در دفاع از الحش��د الش��عبی و 
محکومیت سخنان »هوشیار زیباری« وزیر خارجه اسبق 

عراق و از رهبران حزب دموکرات کردستان بود. 
در ای��ن تجمع پارچه نوش��ته هایی در حمایت از الحش��د 
الش��عبی و محکومیت سخنان هوشیار زیباری در دستان 
مردم بود. دیروز همچنین س��الروز برافراشته شدن پرچم 
ع��راق در مراک��ز دولتی ش��هر کرکوک و عقب نش��ینی 
نیروهای پیش��مرگه طی درگیری های اکتبر ۲01۷ بود.

سخنان هوشیار زیباری بعنوان وزیر خارجه اسبق عراق، 
در گفت و گ��و ب��ا ش��بکه آمریکایی الح��ره، در یک هفته 
گذش��ته موج��ی از اعتراض��ات علی��ه وی را در عراق به 
راه انداخت��ه اس��ت.  او همچنین خواس��تار بیرون کردن 
نیروهای الحشد الش��عبی از منطقه سبز بغداد شده بود. 

هوش��یاری دیروز در مصاحبه ای مجبور به عقب نش��ینی 
از مواضع خود ش��د و گفت که س��خنانش تحریف شده 
بودند. در این میان محمد البصری از فرماندهان الحش��د 
الشعبی در واکنش به اعتراضات هواداران این نهاد مقابل 
مقر حزب دموکرات در بغداد، گفت که الحش��د الشعبی 
ارتباط��ی با این تجمع ن��دارد. خبر دیگ��ر از عراق آنکه 
عبداالمیر المیاحی نماینده فراکس��یون الفتح در پارلمان 
عراق، گفت که مسعود بارزانی و مصطفی الکاظمی قصد 
دارند مناطق آزاد ش��ده به دست الحش��د الشعبی را در 
اختیار نیروهای ُکرد قرار دهند. همچنین نایف الش��مری 
نماینده عراقی با هش��دار به نخس��ت وزیر این کش��ور در 
خص��وص توافق س��نجار، گفت که ای��ن منطقه همچون 
بمب س��اعتی اس��ت و هر آن احتمال بروز درگیری های 

قومی در آن می رود.
خبر دیگر آنک��ه وزارت خارجه عراق از تش��کیل کمیته 
هماهنگی بین این کشور و آمریکا برای ارائه جدول زمانی 
خروج نظامیان این کش��ور خبر داد. خبرگزاری رس��می 
عراق )واع( به نقل از »احمد الصّحاف«، سخنگوی وزارت 
امور خارجه این کش��ور نوش��ت که ای��ن کمیته با هدف 
ایجاد جدول زمانی برای بازاس��تقرار نیروهای خارجی در 
خارج از عراق تش��کیل شده اس��ت. آمریکا به بهانه های 
امنیت��ی به دنبال عدم اجرای مصوبه پارلمان عراق مبنی 

بر اخراج نیروهای آمریکایی است. 

از اشغال اراضی تا محکومیت 
544 اسیر فلسطینی

همزمان با انتش��ار اخب��اری مبنی 
واح��د  ه��زار   1۲ س��اخت  ب��ر 
صهیونیس��ت  نش��ین در اراض��ی 
فلسطینی، مس��ؤول رسیدگی به 
امور اس��را و آزادگان فلسطینی از 
محکوم ش��دن 5۴۴ اسیر به حبس 
ابد در زندان های رژیم صهیونیستی خبر 
داد.  »عبدالناصر فروانه« اعالم کرد، بر اساس جدیدترین 
آمار از اداره امور زندان های رژیم صهیونیستی برای ۲650 
اسیر فلسطینی احکام مختلف صادر شده و 5۴۴ نفر آنها 
به حبس ابد محکوم ش��ده اند. وی افزود، در بین اسرایی 
که برای آنها حکم صادر ش��ده 5۹ کودک نیز وجود دارند 
ک��ه 55 نفر آنها 16 تا 1۸ س��اله و ۴ نف��ر آنها 1۴ تا 16 
ساله هس��تند.فروانه تصریح کرد، برای 1501 نفر از اسرا 
حبس باالی 10 س��ال، برای 1۷۳ نف��ر حبس 10 تا 15 
س��ال، برای ۲۹0 نفر حبس 15 تا ۲0 س��ال، برای ۴۹۴ 
نفر حبس بیش از ۲0 س��ال و کمتر از حبس ابد و برای 
باق��ی آنها یعنی 5۴۴ نفر یک یا چند بار حبس ابد صادر 

ش��ده اس��ت.وی ادامه داد، 11۴۹ اسیر هم هستند که به 
حبس کمتر از 10 سال محکوم شده اند، ۷۹۲ اسیر حبس 
۳ ماهه یا کمتر از 5 س��ال دارند و ۳5۷ اسیر به حبس 5 
تا 10 س��اله محکوم شده اند.تعدادی اسرای فلسطینی در 
زندان های رژیم صهیونیس��تی ۴۴00 اس��یر است که در 
میان آنها ۳۸ اسیر زن، 155 کودک و ۳50 نفر بازداشت 

موقت وجود دارند.
از سوی دیگر س��ازمان آزادیبخش فلسطین ضمن اعالم 
موافقت رژیم صهیونیس��تی با س��اخت بیش از 1۲ هزار 
واحد صهیونیست نش��ین از ابتدای سال جاری میالدی تا 
کن��ون گفت، این رقم از ۲01۲ تا کنون بی س��ابقه بوده 
اس��ت. در این میان در ادامه خیانت امارات به فلس��طین 
یک وزیر کابینه رژیم صهیونیس��تی اع��الم کرد، به علت 
محدودیت های کرونایی ممکن اس��ت س��فر هفته آینده 
هیات اماراتی به فلسطین اشغالی و دیدار با مسئوالن این 
رژیم تنها به فرودگاه محدود شود.یک مقام امنیتی اماراتی 
مدعی ش��د، کشورش به همراه رژیم صهیونیستی از تمام 
منابع برای مبارزه با تروریسم در منطقه استفاده خواهند 
کرد. خبر دیگر آنکه س��خنگوی جنبش مقاومت اسالمی 
فلس��طین)حماس( گفت که افتخار کردن نخس��ت وزیر 
رژیم صهیونیس��تی به اینکه توافق های س��ازش با امارات 
و بحری��ن را از موضع قدرت منعقد کرده و این کش��ورها 

خودشان خواهان عادی سازی بودند، مایه تاسف است.

سوختن گنجه در آتش 
بی منطقی باکو- ایروان

عدم رویکرد جمه��وری آذربایجان 
و ارمنس��تان به آتش بس و اصرار 
آنها بر ادام��ه جنگ بی منطق بر 
آتش جنگ دمیده اس��ت چنانکه 
بنا بر اعالم دادستان کل جمهوری 
ارمنستان  آذربایجان حمله موشکی 
به ش��هر گنجه س��بب کش��ته و زخمی 

شدن بیش از 60 غیرنظامی شد.
»حکمت حاج��ی اف« معاون رئیس جمه��ور آذربایجان 
با اش��اره به حمله موش��کی به ش��هر گنجه گفت در این 
حمله ۲0 باب خانه ویران شده است.حاجی اف ادامه داد: 
سیاس��ت تروریسم دولتی که ارمنس��تان در پیش گرفته 
است، باید متوقف شود.دادستانی کل جمهوری آذربایجان 
هم از کشته ش��دن 1۳ غیر نظامی، زخمی شدن ۴۸ نفر 
و ناپدید ش��دن دو کودک در نتیجه موش��ک باران گنجه 
توس��ط ارمنستان خبر داده اس��ت. ۳ نفر از کشته شده ها 
ک��ودک، ۴ نف��ر زن و 6 نف��ر مرد می باشد.براس��اس این 

گ��زارش در میان زخمی ش��ده ها هم 5 نف��ر کودک، ۲0 
نف��ر زن و ۲۳ نفر مرد هس��تند و دو ک��ودک هم تاکنون 
ناپدید شده اند.رس��انه های ارمنس��تان در آماری به نقل از 
مقام  های این کش��ور مدعی ش��دند، جمهوری آذربایجان 
طی ۲۴ ساعت حداقل 1۲0 سرباز را در درگیری ها بر سر 
منطقه قره باغ کوهستانی از دست داده است. وزارت دفاع 
جمهوری آذربایجان، نیروهای مسلح را به هدف قرار دادن 
نواحی مجاور خط کنترل در منطقه تحت مناقشه قره باغ 
متهم کرد.همچنین این وزارتخانه با انتشار تصاویری بیان 
داشت، نیروی هوایی ارمنستان نواحی مختلفی در منطقه 
»نخجوان« را مورد هدف قرار داده اس��ت. در همین حال 
رئیس جمهور آذربایجان از آزادس��ازی سه روستای دیگر 
در منطقه قره باغ کوهس��تانی خب��ر داد.»الهام علی اف«، 
رئیس جمه��ور آذربایجان گفت که نیروهای مس��لح این 
کشور مناطق جدیدی را در درگیری با نیروهای ارمنستان 
آزاد کرده اند.در همین حال پوتین رئیس جمهور روس��یه 
در گفت وگ��وی تلفنی با اردوغان همت��ای ترکیه ای خود 
از حضور جنگجویان��ی از خاورمیان��ه در درگیری قره باغ 
کوهس��تانی اب��راز نگران��ی ک��رد. در این می��ان در ادامه 
واکنش ه��ای جهانی به بح��ران قره باغ، ش��ورای امنیت 
سازمان ملل روز دوشنبه هفته جاری برای بررسی بحران 

قره باغ یک نشست غیرعلنی تشکیل خواهد داد.

راز عقب نشینی منامه

رون��د صلح خاورمیانه با ادع��ای نقش آفرینی برتر 
آمری��کا و رئیس جمهور ترام��پ طی ماه های اخیر 
وارد ابع��اد تازه ای ش��ده اس��ت که بخش��ی از آن 
اعالم رس��می روابط امارات با رژیم صهیونیستی و 
بخش��ی از آن نیز رویکرد بحرین به روند س��ازش 
اس��ت. نکته قابل توجه در این رون��د آنکه به رغم 
ادعاهای گذشته مبنی بر توافق صلح میان منامه و 
تل آویو رسانه های رژیم صهیونیستی اعالم کردند 
که بحرین از رژیم صهیونیس��تی خواسته است که 
در مرحل��ه کنونی فق��ط توافق بیانیه مش��ترک و 
ن��ه معاهده صلح، امضا کنند. ب��ه این ترتیب رژیم 
صهیونیس��تی و بحرین امروز بیانیه مشترکی برای 
برقراری روابط صلح آمیز و دیپلماتیک امضا خواهند 
کرد. س��ندی که امروز  امضا خواهد ش��د بر خالف 
سند امضا ش��ده میان صهیونیست ها و امارات یک 
معاه��ده کامل نخواهد بود. حال این س��وال مطرح 
اس��ت که چرا منامه از چنین رویکردی خودداری 
کرده اس��ت ومس��یر امارات را ادامه نداده اس��ت؟ 
هر چند که س��ران منام��ه برآنند تا ای��ن اقدام را 
در راس��تای حمایت از فلس��طین عنوان نمایند اما 
نگاهی ریش��ه ای ب��ه روند تح��والت حقایقی دیگر 
را آش��کار می سازد. نخس��ت آنکه ملت بحرین که 
همواره در صف حمایت از فلسطین بوده اند در برابر 
س��ازش آل خلیفه موضع گیری قاطع داشته اند که 
برپایی تظاهرات ضد س��ازش و نیز دیدار گروه های 
بحرینی با سران حماس نمودی از این رفتار است. 
آل خلیف��ه که ش��رایط مطلوبی در داخ��ل ندارد، 
اعالم رس��می س��ازش را برابر با طغیان گس��ترده 
مردم دانس��ته که می تواند حاکمیت آن را متزلزل 
س��ازد. دوم آنکه ام��ارات و بحرین ب��ا هدف جلب 
رضایت ترامپ در حالی خود را مش��تاقانه همس��و 
با روند س��ازش نش��ان دادند که در کنار مخالفت 
ملت های منطقه، س��ایر کشورهای عربی از رویکرد 
به س��ازش خ��ودداری کرده چنانک��ه کویت نیز بر 
ادامه راه حمایت از فلسطین تاکید کرد و عمان نیز 
س��خنی از س��ازش به میان نیاورده و حتی سودان 
نیز نتوانس��ت ب��ه این عرصه وارد ش��ود. در همین 
حال در انتخابات آمریکا نیز در باب پیروزی ترامپ 
ابهامات وجود دارد لذا س��ران کشورهای عربی نیز 
با احتیاط به انتخاب��ات آمریکا می نگرند که نتیجه 
آن را در عملکرد آنها در قبال روند سازش می توان 

مشاهده کرد. 
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موضع حزب اهلل مسئوالنه است
سخنگوی وزارت خارجه روسیه موضع حزب اهلل در قبال مذاکرات ترسیم 
مرزی لبنان و رژیم صهیونیستی را مسئوالنه خواند و همچنین گفت که 
کش��ورش از تالش ها برای ایجاد ثبات در منطقه حمایت می کند. »ماریا 
زاخاروا« گفت: بسیاری از کارشناسان شایعات بدبینانه ای درباره مذاکرات 
مربوط به ترس��یم مرزهای دریایی میان لبنان و اسرائیل مطرح کردند و 
مدعی ش��دند که حزب اهلل هرگز اجازه انجام چنی��ن مذاکراتی را نمی دهد.

او افزود: چیزی که موجب خرس��ندی ش��د، این بود که  گمانه زنی های بدبینانه 
به واقعیت تبدیل نشد.زاخاروا به بیانیه فراکسیون وفاداری به مقاومت وابسته به 
حزب اهلل در پارلمان لبنان اشاره کرد و گفت: در این بیانیه آمده است که موضوع 
مذاکرات برای ترسیم مرزها صرفا در چارچوب اختیارات دولت است و این ثابت 

کرد که موضع حزب اهلل در قبال مذاکرات موضعی مسئوالنه بوده است.

آمریکا طرح پوتین را رد کرد
»راب��رت اوبرای��ن«، مش��اور امنیت ملی کاخ س��فید ط��رح »والدیمیر 
پوتین«، رئیس جمهور روس��یه برای تمدید پیمان »نیواس��تارت« را رد 
کرد. پوتین پیش از این پیش��نهاد داده بود که پیمان نیواستارت میان 
دو کش��ور برای مدت یک س��ال ب��دون  بدون توقف تولید تس��لیحات 
هسته ای تمدید ش��ود.رابرت اوبرایان گفت: »پاسخ رئیس جمهور پوتین 
برای تمدید نیو اس��تارت بدون توقف تسلیحات هسته ای، بی سرانجام است. 
آمریکا درباره کنترل تس��لیحاتی که کل دنیا را ایمن می کند جدی است.« پیش 
از ای��ن مقام های آمریکای��ی از توافق اولیه مذاکره کنندگان بر س��رتداوم کاهش 
زرادخانه های هس��ته ای خبر داده بودند. منابع خبری این توافق را در راس��تای 
تالش مسکو-واشنگتن برای نجاِت تنها توافق کنترل تسلیحاتی موجود میان دو 

کشور قبل از انقضای آن در سال ۲0۲1 دانسته اند.

داد و ستد محصوالت اسرائیلی جایز نیست
دفتر آیت اهلل س��ید علی سیستانی در پاسخ به اس��تفتایی اعالم کرد که 
دادوستد کاالهای تولید رژیم صهیونیستی جایز نیست. همزمان با تحرکات 
برخی س��ران کشورهای عربی برای تویجه سازش با رژیم صهیونیستی و 
حتی برقراری و گس��ترش روابط اقتصادی با این رژیم، آیت اهلل سید علی 
سیس��تانی، مرجع تقلید ش��یعیان در عراق داد و ستد محصوالت تولیدی 
رژیم صهیونیستی یا مرتبط با این رژیم را جایز ندانستند. همزمان با اوج گیری 
انزجار ملت های مس��لمان از خیانت امارات و بحرین به فلسطین، سایت دفتر آیت 
اهلل سیس��تانی در پاسخ به استفتای مطرح ش��ده در مورد امکان خرید و فروش از 
مراکزی که بخشی از سود و درآمد خود را به حمایت از رژیم صهیونیستی اختصاص 
می دهند نوشت:»داد و ستد محصوالت اسرائیلی و نیز محصوالت شرکت هایی که 

ثابت شده از اسرائیل حمایت موثر می کنند، جایز نیست«.

  سوریه: بشار الجعفری نماینده دولت سوریه در 
سازمان ملل در سخنانی با محکومیت پنهان کاری 
فعالیت ه��ای  در خص��وص  صهیونیس��تی  رژی��م 
اتم��ی، این رژی��م را بزرگترین تهدی��د برای غرب 
آس��یا دانست. بش��ار الجعفری، زرادخانه هسته ای، 
ش��یمیایی و بیولوژیک رژیم اسرائیل را یک تهدید 
بس��یار بزرگ برای صلح و امنیت منطقه غرب آسیا 
دانس��ت و حمایت های آمریکا و کشورهای اروپایی 
از ای��ن رژیم را عاملی دانس��ت که موجب ش��ده تا 
اس��رائیل در بی توجهی به خواس��ته جهانی برای 
پیوستن به معاهده عدم اشاعه سالح های هسته ای 

جسورتر باشد.
 آمریکا: وزارت دادگستری آمریکا اعالم کرد یک 
زن را که به قتل محکوم ش��ده با تزریق کشنده در 
۸ دسامبر اعدام خواهد کرد، این در حالی است که 
وکالی وی معتقدند او از بیماری روانی رنج می برد.

اع��دام »لیزا مونتگومری« در ایال��ت ایندیانا که به 
انج��ام قتل در س��ال ۲00۴ محکوم اس��ت، اولین 
اع��دام فدرال یک زن بعد از ۷0 س��ال محس��وب 
می ش��ود. او همچنین نهمین فردی است که از ماه 

ژوئیه در آمریکا اعدام می شود.
 فرانس�ه: دادس��تان های فرانس��ه اتهامات علیه 
رئیس جمهور اسبق این کشور در پرونده ارتباطات 
غیرقانون��ی او ب��ا دیکتاتور معدوم لیبی را تش��دید 
کرده اند.دادس��تان های فرانس��ه در ادامه تحقیقات 
خود درب��اره پرون��ده اقدامات غیرقانون��ی »نیکال 
س��ارکوزی«، رئیس جمهور اسبق فرانسه در تأمین 
مالی س��تاد انتخاباتی اش در س��ال ۲00۸ او را به 

»مشارکت در اقدامات مجرمانه« متهم کردند.
  انگلیس: »دومینیک راب« وزیر خارجه انگلیس 
که پیش تر در کابینه این کش��ور ب��ه عنوان »وزیر 
برگزیت« مس��ئول مذاکرات با اتحادیه اروپا درباره 
خ��روج انگلیس از این اتحادیه ب��ود، درباره مواضع 

بروکسل ابراز ناامید کرد.

ابعاد جدیدی از جنایات ائتالف عربستانی –آمریکایی همزمان با تبادل اسرا فاش شد  

سعودی سارق و فروشنده اعضای بدن اسرای یمنی


