فرانس :24مسكو براي مداخله نظامي
در اوكراين آماده است

ش�ورش ،جنگ ،ناآرامي ،درگيري قومي و . . .هم�ه اينها را ميتوان به
حوادث شرق اوكراين نس�بت داد اما نكته مهم اين است كهاينها اوالً
ادامه دارد و ثاني ًا با وجود احتمال ورود روسيه براي حمايت از روسگرايان
در برابر حمالت ارتش اوكراين ،احتمالتبديل اين شبه جنگ داخلي به
جنگي خارجي و حتي بينالمللي همچنان وجود دارد.

به گزارش «جوان» ،اخبار اوكراين نش��ان ميدهد ك��ه درگيريهاي
مسلحانه و غيرمسلحانه و لشكركشيهاي خياباني در شهرهايي چون
ادوسا ،اسالويانسك ،دونتسك و ساير شهرهاي شرق اوكراين ادامه دارد.
 روز يكش��نبه صدها تن از معترضان حامي روسيه به ساختمانهاي
پليس در اودسا ،جايي كه بيش از  40تن در اثر شليك گلوله وهمچنين
وقوع آتش سوزي در يك ساختمان اتحاديه تجاري كشته شدهاند ،حمله
كردند .اين در حالي است كه پيش از اين قضيهنيروهاي امنيتي  67تن از
بازداشت شدگان چند روز گذشته را پس از درگيريهاي خشونتبار اين
شهر آزاد كردند. به گزارش شبكه تلويزيوني فرانس ،24سنيا بولشاكووا
در مورد بازتاب حوادث چند روز گذش��ته اوكراين در روسيه وبه ويژه
كشته شدن  40تن از جداييطلبان در آتش سوزي اودسا گفت :موجي
از خشم و نفرت كه از زمان آغاز بحران اوكراينبيسابقهبوده است در
روسيه مشاهده ميشود .همچنين مقامات رسمي روسيه مقامات كييف
را به بيمسئوليتي جنايتكارانهمتهم ميكنند .براي مردم عادي روسيه
هم حوادث اخير اودسا و به ويژه آتشسوزي مرگبار در اين شهر مويد
نظريه به راهافتادن نسلكشي عليه روستبارهاي اوكراين و اودساست
كه دولت روس��يه آن را تبليغ ميكند. اين نظريات توسط شبكههاي
تلويزيوني حامي دولت روس��يه به مردم منتقل ميش��ود .روز گذشته
شبكه خبري روسيه  24برنامههاي ويژهاي داشت كه همانند برنامههاي
زمان اعالم عزاي عمومي بود .مجريهاي اين شبكه لباس سياه بر تن
داشتند .اين شبكهها همچنين تصاوير وحشتناكي از محل آتشسوزي
به نمايش گذاشتند.
فرانس  24در گزارشش افزود :به نظر ميرسد كرملين قصد دارد افكار
عمومي را براي مقابله به مثل و حت��ي مداخله نظامي دراوكراين قانع
كند .در حالي كه  80درصد مردم روسيه با اين نظريات موافق هستند
دولت روسيه براي پيشبرد اهداف خودمشكلينخواهد داشت.
الكس��اندر تورچينف ،رئيسجمهوري موقت اوكراين ،گفت :روسيه با
اوكراين در حال جنگ است و هواداريها از مسكو درشرق اوكراين به
مشكلي عظيم تبديل شده است. رئيسجمهوري موقت اوكراين كه در
تلويزيون دولتي آن كشور سخن ميگفت ،روسيه را متهم كرد كه شرق
و جنوب اوكراين رابه سوي بيثباتي كامل سوق ميدهد و يكي از اهداف
عمدهاش بندر اودسا است. به گفته تورچينف ،شمار زيادي از مأموران
پليس نيز با جداييطلبان همكاري ميكنند. از سوي ديگر رسانههاي
اوكرايني به نقل از والديمير نميروفسكي ،فرماندار منطقه اودسا اعالم
كردند« :در حال تش��كيل يكگردان ويژه قويبا بي��ش از  400نيرو
هستيم كه هدف آن برقراري فوري نظم در منطقه خواهد بود .»
محاصر اسالويانسك
در ادامه عمليات ارتش عليه حاميان روسيه روز دوشنبه نيروهاي حامي
دولت اوكراين به يكي از مقرهاي معترضان در دامنههاي«اسالويانسك»
حمله كردند كه در نتيجه تبادل آتش حداقل  11نفر زخمي شدند. به
گزارش «بي بيسي» ،شهر اسالويانسك در شرق اوكراين در شرايطي به
محاصره كامل نيروهاي نظامي اين كشور در آمدهكه هواداران روسيهدر
اين منطقه از آغاز حمله نظامي مجدد ارتش اوكراين به شدت نگرانند .در
حال حاضر به نظر ميرسد كه نيروهاي نظامي اوكراين بر بازپسگيري
س��اختمانهاي دولتي درش��هرهاي كوچك در اطرافاسالويانسك
متمركز شده باشند .بر اساس گزارش بيبيسي ،ارتش اوكراين تمامي
جادههاي منتهي بهاسالويانسك رامسدود كرده و نظاميان اوكرايني در
حال رژه در اطراف اين شهر هستند.
درخواست مذاكره مستقيم با پوتين
گروه��ي از مقام��ات بازنشس��ته اطالعات��يامري��كا از ب��اراك اوباما،
رئيسجمهوري كشور خود خواستند تا نشستي را با والديميرپوتين،
رئيسجمهور روسيه برايخنثي كردن بحران اوكراين برگزار كنند .به
گزارش پايگاه اطالعرساني «كنسرس��يوم نيوز» ،اين گروه از مأموران
س��ابق اطالعات امريكا در نامهاي خطاب بهرئيسجمهور كشورشان
پيشنهاد كردند كه اوباما هرگونه تمايل براي ادغام اوكراين با ناتو را رد
و بهوضوحاعالم كند كه آمادگي دارد بدون هيچگونه معطلي شخصاً با
پوتين در خصوص راههاي خنثي كردن بحران اوكراينمذاكره كند و
منافع قانوني احزاب مختلف را نيز به رسميت بشناسد .آنها سپس تصريح
كردند :آقاي رئيسجمهور ،اگر شما به سرعت وارد عمل نشويد ،احياي
توافق  ۱۷آوريل ژنو دربارهاوكراينغيرممكن ميش��ود و هشدارهاي
مداوم مسكو مبني بر اينكه روسيه براي محافظت از روسها در اوكراين
واردمداخله نظامي ميشود تهديدي است كه بايد آن را جدي گرفت.
همزمان با اين تقاضاها جريانهاي افراطي در امريكا ميخواهند با كمك
تس��ليحاتي و نظامي آتش بحران اوكراين را گستردهترسازند. سناتور
جان مك كين در مصاحبه با يك ش��بكه تلويزيون��ياوكراين از تالش
گروهي از س��ناتورهايجمهوري خواه ب��راياختصاص كمكنظامي
 ۱۰۰ميليون دالري به اوكراين خبر داده است.
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گزارش يك

تيم هستهاي ايران و  5+1به دنبال آمادهسازي مرحله سياسي نگارش متن

گزارش ويژه «جوان» از محورهاي احتمالي
توافق هستهاي درمتن نهايي

كارشناسان ايران و  5+1از امروز دور جديدي از
مذاكرات خود را براي دس�تيابي به توافق جامع
بر سر برنامه هس�تهاي ايران ش�روع ميكنند،
مذاكراتي كه مهمترين ويژگي آن ،ورود به مرحله
نگارش مت�ن توافق بع�د از عب�ور از اختالفات
كليدي مانند رآكتور آب سنگين اراك است.

ب��ه گ��زارش «ج��وان» دور جدي��د مذاكرات
كارشناس��ي اي��ران و  ،5+1اي��ن بار در ش��هر
نيوي��ورك برگزار ميش��ود ،جاي��ي كه حميد
بعيدينژاد رئيس تيم كارشناسي مذاكرهكننده
ايراني و هيئت همراه او از چن��د روز قبل براي
شركت در اجالس مرور معاهده منع گسترش
سالحهاي هس��تهاي ( )NPTبه آنجا رفتهاند.
«محمد جواد ظريف» وزي��ر امورخارجه ديروز
در حاشيه نشست هيئت دولت ،تأييد كرد كه
مذاكرات ب��ه مرحله نگارش تواف��ق جامع بين
ايران و  5+1رسيده اس��ت .در صورتي كه اين
دور از مذاكرات كارشناسي موفقيتآميز باشد،
از هفته آينده نشس��ت ايران و  5+1در س��طح
مقامهاي ارش��د با حضور محم��د جواد ظريف
و كاترين اش��تون برگزار خواهد شد .بر اساس
گزارش ايرنا ،ظريف ديروز گفت كه « مذاكرات
سياسي» براي نگارش متن توافق جامع از هفته
خبر

در حالي كه سردمداران رژيمهاي عربي عموما
وجود رابطه خود با تلآوي�و را كتمان ميكنند،
نخست وزير رژيم صهيونيستياعالم كرد روابط
اين رژيم با عربستان سعودي خوب است تا عمال
از كنسرت مشترك سعودي -صهيونيستي كه
درسالهاياخيرآشكاراآهنگهايضدمقاومت
مينوازد ،رونمايي كرده باشد.
گزارش 2

محمد بابايي نساز

گروههاي شيعي عراق
ف «اتحاد ملي»
در تالش براي احياي ائتال 

بهرغم اينكه هنوز نتايج انتخابات پارلماني عراق اعالم نشده ،اما از
اكنون گروههاي شيعي در عراق در تالش هستند با حمايت مراجع
ديني ائتالف «اتحاد ملي» را احيا كنند تا بدين ترتيب مانع از ايجاد
نظام ديكتاتوري در عراق شوند.

عمار حكيم ،رهبر مجلس اعالي اس�لامي عراق و رئيس فراكس��يون
«ش��هروند» كه مي��زان آراي انتخابات��ي آن با دولت قان��ون و جريان
«آزادگان» وابسته به مقتدي صدر ،رهبر جريان صدر نزديك بوده است
روز دوشنبه با مراجع شيعه در نجف ديدار كرد تا اوضاع كشور پس از
انتخابات را مورد بررس��ي قرار دهد .در همين راستا حسون فتالوي از
نمايندگان فراكسيون شهروند كه با شعار «شهروند پيروز ميشود» در
انتخابات شركت كرد ،عنوان داش��ت« :مذاكرات عمار حكيم در نجف
با اين هدف بود كه دولت آتي براساس ائتالفها تشكيل شود .به ويژه
آنكه نتايج اوليه اين انتخابها مشخص نكرده كه اكثريت آرا متعلق به
چه فراكسيوني است ».پيشتر نوري مالكي ،نخست وزير كنوني عراق
پيشبيني كرده بود كه در اين انتخابات پارلماني كه اواخر هفته گذشته
در سراسر كشور پايان يافت به پيروزي بزرگي دست خواهد يافت.
در اين راستا يكي از اعضاي ائتالف دولت قانون وابسته به نوري مالكي
روز دوش��نبه گفت« :مذاكرات در اين مرحله تنها به گروههاي شيعي
محدود شده است و اگر به حد نصاب الزم نرسيم به سراغ گروههاي ديگر
خواهيم رفت ».وي گفت« :اين به آن معنا نيس��ت كه ما فقط خواهان
دولتي شيعي هستيم بلكه ما خواهان مشاركت گسترده گروههاي ديني
و نژادي هستيم».
اين عضو ائتالف مالكي تصريح كرد :ما اصرار داريم كه مالكي براي بار
سوم نخست وزير شود و از اين تصميم عقبنشيني نميكنيم .در مقابل،
جبههاي از مخالفان ابقاي نوري مالكي در سمت نخستوزيري تشكيل
شده اس��ت .احزاب قدرتمند كرد و به طور مش��خص حزب دموكرات
(بهرهبري مسعود بارزاني) ،ائتالف متحدون (عربهايسني) به رهبري
اس��امه نجيفي رئيس پارلمان و ائتالف الوطنيه به رهبري اياد عالوي
نخست وزير پيشين در اين جبهه حضور دارند.
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همزمان با تس�لط كامل ارتش سوريه بر شهر
مركزي حمص در پ�ي آتش بس ب�ا گروههاي
مخالف ،آزادسازي يك ش�هر استراتژيك در
حومهدمشقودرگيريهايشديدبينگروههاي
تكفيري در شرق اين كش�ور ،منابع رسانهاي
گزارش دادند ،امريكا به ايران و روسيه پيشنهاد
داده بش�ار اس�د در قدرت بماند اما انتخابات
برگزار نشود،پيشنهادي كه با مخالفت مسكو
و تهران مواجه شده است.

س��رانجام چند روز پس از مذاكرات فشرده دولت با
گروههاي شورشي در ش��هر حمص ،طرفين براي
ايجاد آتش بس و خروج شورش��يان از اين شهر به
توافق رس��يدند .طالل بارزي اس��تاندار حمص به
خبرگزاري فرانسه گفت كه توافق بين دولت سوريه
با شورشيان براي خروج شبهنظاميان از حمص در
 48ساعت آينده اجرا خواهد شد .بر اساس گزارشها
گروههاي مسلح تروريستي با نظارت سازمان ملل
متحد از اين شهر خارج خواهند شد .در طول چند ماه
اخيرنيروهايدولتيموفقشدهانداكثرمناطقغربي
سوريه از جمله منطقه قلمون را به كنترل خود در
آورند،از معدود مناطقي كههنوزدر كنترل شورشيان
قرارداردمنطقهشهرقديمحمصاست.ارتشسوريه
به مدت دو سال اين منطقه را تحت محاصره قرار داده
بود .با خروج شورش��يان از اين منطقه اكثر مناطق
غربي س��وريه به كنترل دولت س��وريه در ميآيد.
در همين حال برخي منابع خبري به نقل از منابع
مخالفان مدعي شدند ،از موارد مورد توافق در آتش
بس بين شورش��يان و مخالف��ان در حمص آزادي
تعدادي ايراني و نيروهاي حزب اهلل است .خبرگزاري
فرانسه گزارش داد شبه نظاميان مخالف گفتهاند،

آينده ش��روع خواهد شد و رس��يدن به نتيجه
بستگي به حسننيت طرف غربي دارد.
ميتوانيم در همين  6ماه توافق كنيم
منابع نزديك به تي��م مذاكرهكننده هس��تهاي
از چند هفت��ه قبل كه علي اكب��ر صالحي رئيس
سازمان انرژي اتمي خبر عبور دو طرف از رآكتور
آب س��نگين اراك را اعالم ك��رده ميگويند كه
در برخ��ي از زمينهه��اي ديگ��ر از جمله درصد
غنيس��ازي ،دوره غنيس��ازي و برخي ديگر از
مواردي ك��ه پيش از اين م��ورد اختالف طرفين
بود ،توافق انجام ش��ده و دور نم��اي توافق بين
طرفين به شكل قابل توجهي افزايش پيدا كرده
است .موضعگيري ديروز محمد جواد ظريف در
گفتوگو با ايرنا هم اين فرض را تقويت ميكند.
او درپاسخ به سؤالي درباره اينكه آيا امكان تمديد
زمان ششماه تعيين شده در توافق ژنو وجود دارد
يا نه ،گفت كه مذاكرات ايران و گروه  5+1در يك
پروسه يك ساله انجام ميش��ود و بر اين اساس
ميتواند تا بهمن ماه امس��ال ادام��ه يابد .وي در
عينحال پيشبيني كرد كه ممكن است در همين
شش ماه نيز طرفين به توافق برسند« :البته توافق
ژنو يك دوره اوليه شش ماهه دارد كه اميدواريم در
همان دوره به نتيجه برسيم كه رسيدن به نتيجه

بستگي به حسن نيت طرف غربي دارد».
محورهاي احتمالي توافق
منابع مرتبط با تي��م هس��تهاي مذاكرهكننده
ميگويند ،طرفين ن��ه تنها بر س��ر رآكتور آب
سنگين اراك به توافق رسيدهاند ،بلكه در برخي
موارد ديگر نيز توافقاتي چشمگير به دست آمده
است .پيشتر علي اكبر صالحي رئيس سازمان
انرژي اتمي در آخرين روزهاي فروردين  93در
گفت و گو با با برنامه «من طهران» شبكه العالم
خبر داده بود كه اختالف بين ايران و  5+1بر سر
رآكتور آب سنگين اراك تقريبا حل و فصل شده
و اين رآكتور همچنان به عنوان يك رآكتور آب
سنگين باقي خواهد ماند ولي تغييراتي فني در
آن به وج��ود خواهد آمد تا تولي��د پلوتونيم آن
كاهش پيدا كند .حاال منابع مطلع با اشاره به ورود
به مرحله نگارش متن ،ميگويند كه اين نشان
ميدهد كه طرفين بر سر برخي مسائل ديگر نيز
به توافق رسيدهاند .يك منبع مطلع گفت ،توافق
جامع احتماالً يك «توافق گام به گام» خواهد بود
كه ممكن اس��ت طبق آن ،در فاصلههاي زماني
مشخص ،برخي اقدامات مشخص انجام شود .به
گفته او ،به طور مثال ،طرف ايراني پذيرفته كه
طي يك دوره پنج س��اله سطح غنيسازي خود

نتانياهو :روابط ما با عربستان خوب است

به گزارش «جوان» ،بنيامين نتانياهو با اذعان به اينكه
اسرائيل منافع مشتركي با عربستان در حوزههاي
اقتصاد و سياس��ت منطقهاي داردگفت كه روابط
تلآويو با عربستان خوب اس��ت و او اميد دارد اين
روابط گس��ترش يابد. پيشتر گزارشهايي درباره
ديدارهاي مقامات ارشد سعودي با مسئوالن رژيم
صهيونيس��تي با هدف بهبود روابط دو جانبه براي

مقابله با اي��ران پس از امضاي توافق هس��تهاي ژنو
منتشر ش��ده اس��ت. همچنين در طول سه سال
گذش��ته اخبار متعددي دربارههم��كاري نزديك
آلس��عود و صهيونيس��تها در حماي��ت و تجهيز
تروريستهاي سوري ،تقويت جريان معارض لبنان
عليه حزباهلل و همچنين تقويت و تحريك ارتش
مصر براي كودتا عليه اسالمگرايان مصري شنيده

را در ميزان  5درصد كنوني حفظ كند و اورانيوم
 5درصدي توليد ش��ده نيز ،ضمن اس��تفاده در
مواردي كه تا كنون مورد استفاده قرار ميگرفت،
در رآكتور اراك (در حال��ت تعديل يافته) مورد
استفاده قرار ميگيرد.
مجموع��ه اظه��ار نظرهاي طرفه��اي غربي و
ناظران داخلي نش��ان ميدهد كه در اين دوره
5ساله ،س��طح نظارتهاي آژانس در وضعيت
كنوني خود باقي خواهد ماند ولي بعد از پنج سال،
به س��طح اجراي پروتكل الحاقي خواهد رسيد.
منابع مطلع ميگويند ك��ه افزايش نظارتهاي
آژانس به سطح اجراي پروتكل الحاقي به خاطر
اين است كه طرف مقابل پذيرفته كه بعد از دوره
پنجساله ،سطح برنامه هستهاي ايران (ازجمله
غنيسازي) نيز افزايش پيدا ميكند .يك منبع
مطلع در حالي كه دوره زمان��ي توافق جامع را
 20ساله دانست ،تأييد كرد كه مذاكراتي براي
افزايش سطح غنيسازي ايران به  20درصد بعد
از پنج سال انجام شده است.
در مقابل ،طرف غربي متعهد ميشود بخشهايي
از تحريمها كه در دوره توافق ژنو به حال تعليق
در آمده ،همچنان معلق بماند و ايران بتواند به
بخش ديگري از داراييهاي مسدود شده خود در
خارج دسترسي داشته باشد .به گفته اين منبع،
مذاكراتي انجام ش��ده تا امكان گشايش برخي
كانالهاي مالي بانكي نيز براي ايران فراهم شود،
ضمن اينكه دسترسي ايران به فناوري آب سبك
نيز فراهم خواهد شد .به گفته اين منبع ،طرف
ايراني در عين حال پذيرفته كه سايت فوردو به
يك سايت تحقيق و توسعه تبديل شود.
تكميل گام اول توافق با آژانس
رئيس بازرسان آژانس كه صبح ديروز وارد تهران
ش��ده بود ،امروز به همراه بازرسان ديگر آژانس
از معدن س��اغند يزد و كارخانه تغليظ اردكان
بازديد ميكن��د .اين در حالي اس��ت كه ديروز
ايران و آژانس در جلسهاي در مورد نحوه انجام
بازرسي از رآكتور اراك به جمع بندي رسيدند.
ماس��يمو آپارو ،رئيس تيم بازرس��ان آژانس و
مديركل پادمان منطقه  Bآژانس به همراه دو تن
ديگر از بازرسان آژانس دوشنبه شب وارد تهران
شد .با بازديد از اين مركز تقريباً مرحله اول توافق
ايران و آژانس را به پايان ميبرد .به گفته بهروز
كمالوندي سخنگوي س��ازمان انرژي اتمي ،به
دنبال اين بازديد ،ايران ميتواند بگويد كه هفت
اقدام مورد تواف��ق ايران و آژانس در راس��تاي
همكاريهاي انجام شده در برنامه اقدام مشترك
مثل شش مورد قبلي در زمان مورد توافق انجام
شده است و در واقع ميتوان گفت كه اين هفت
اقدام به زودي نهايي ميشود.

ميشد كه سخنان نتانياهو تأييدياست بر صحت
اين گزا رشها. در چنين ش��رايطي اخبار رس��يده
از عربستان س��عودي حاكي از آن است كه گروهي
از يهوديان «اس��رائيل» به منظور مرمتقلعههاي
يهوديان ،اقدام به خريد منطقه «خيبر» از عربستان
كردهاند.يهوديان معتقدند كه در قلعه «مرحب» در
خيبر ،تورات تحريف نشدهاي مدفون است.

پيشرويهاي ارتش ،درگيريهاي شديد بين معارضان سوري

پيشنهاد امريكا و اروپا به تهران
اسد بماند ،بدون انتخابات

اين توافق شامل آزادي 70لبناني و ايراني كه توسط
يك گروه موسوم به «اتحاد جبهه اسالمي» در شهر
شمالي حلب اسير شدهاند است و همچنين قرار شده
كمكهاي بشردوستانه به دو روستاي شيعه نشين
ارسال شود .اين دو روستا بيش از دو سال است كه
تحت محاصره گروههاي مخالف قرار دارد و ساكنين
آن در شرايط بسيار سختي زندگي ميكنند .تسلط
دولت سوريه بر غرب در حالي است كه واحد ارتش
سوريه در ادامه عمليات پاكسازي و امنسازي حومه
پايتخت ،ش��هر مهم المليحه را نيز به كنترل خود
در آرود .ش��بكه خبري الميادين دوشنبه گزارش
داد ،نيروهاي دولتي بر شهر المليحه واقع در حومه
دمشق مسلط ش��دند .آزادسازي شهرك المليحه

تأثير زيادي بر درگيريهاي غوطه شرقي دمشق
خواهد داشت .شهرك المليحه در مسير اصلي جاده
منتهيبهفرودگاهبينالملليدمشقدرغوطهشرقي
قرار دارد و از مهمترين مخفيگاههاي تروريستها
بهحساب ميآيد.
درگيريهاي درونگروهي مخالفان
در حالي كه ارتش س��وريه به پيشرويهاي خود در
مناطق مختلف ادامه ميده��د ،گزارشها حاكي از
درگيريمرگباربينگروههايمخالفاست.بيبيسي
گزارش داد ،درگيريهاي ش��ديد بي��ن گروههاي
تكفيري در شرق س��وريه ،بيش از  ۶۰كشته برجاي
گذاشته و هزاران نفر را آواره كرده .يك گروه وابسته
به مخالفان موسوم به «ديده بان حقوق بشر سوريه»

روز يكش��نبه اعالم كرد كه درگيريهاي چهار روز
گذشته دو گروه دولت اس�لامي عراق و شام و گروه
جبهه نصرت حداقل  ۶۲كشته برجاي گذاشته است.
به گزارش بيبيسي اين دو گروه مدت هاست كه در
نواحي شمالي به ويژه در نزديكي مرز سوريه و تركيه
با هم درگير بودهاند ولي اخيرا ً نب��رد آنها به مناطق
نفتخيز شرق كشور سرايت كرده است .در همين
حال العربيه گزارش داد ،موقعيت حساس ديرالزور
موجب شده اس��ت كه اختالفات اين دو گروهك با
يكديگر مورد توجه بيشتر قرار گيرد .كساني كه اين
منطقه را تحت كنترل دارند تقريبا مرزهاي سوريه
با عراق را نيز كنترل ميكنند كه محل تردد اعضاي
القاعده ميان س��وريه و عراق اس��ت .ديرالزور داراي
چاههاي نفت و ميادين گاز است و افزون بر اين معادن
اصلي نمك سوريه در اين منطقه است .اين موضوع
موجب ش��ده اس��ت كه عمدهترين درگيريها در
جادههاي منتهي به چاههاي نفت و گاز صورت گيرد.
پيشنهادامريكا؛ادامهرياستجمهورياسد
بدون برگزاري انتخابات
يك روزنامه لبناني گزارش داد ،ايران و روسيه پيشنهاد
امريكا مبني بر ماندن اس��د در قدرت بدون برگزاري
انتخابات را رد كردهاند .بنابر گزارش روزنامه االخبار،
يك مسئول امريكايي به همتايان اروپايي خود گفته
است «وقتي براي نشست ژنو 2خود را آماده ميكرديم،
به روسها و ايرانيها پيشنهاد داديم كه بشار اسد در
منصب خود بماند اما بدون اجراي انتخابات .پاس��خ
مس��كو و تهران اين بود كه اس��د مانند هر شهروند
ديگر س��وري حق دارد نامزد انتخابات بشود و بهتر
است تصميمگيري در اين خصوص كه چه كسي را
ميخواهند به مردم سوريه واگذار شود».

ابومرزوق :حماس درصدد تقويت
روابط با ايران است

عضو دفتر سياسي جنبش حماس تأكيد كرد كه اين جنبش در صدد
تقويت روابط با جمهوري اسالمي ايران است.

به گزارش تسنيم به نقل از روزنامه القدس العربي« ،موسي ابو مرزوق»
در پاسخ به سؤالي در رابطه با تأخير سفر هيئت حماس به تهران ،گفت
كه در روابط بين حماس و ايران سستي و ركود بهوجود آمده است اما
حماس درصدد تقويت اين روابط اس��ت .وي همچنين تأكيد كرد كه
رابطه با جمهوري اسالمي ايران بر اصل حمايت از مقاومت و مخالفت
با طرحهاي اسرائيلي متكي است .وي در خصوص سالح گردانهاي
القسام شاخه نظامي جنبش حماس و اينكه آيا اين موضوع در توافقنامه
آشتي اخير ذكر شده است يا خير ،اظهار داشت :هيچ كس در جلسات
گفتوگوي ملي به اين موضوع نپرداخت و بعيد است كه كسي بررسي
اين موضوع را درخواست كند زيرا سالح گردانهاي القسام سالح ملي
و مقاومتي است .ابو مرزوق همچنين پيش بيني كرد كه روابط متشنج
بين مصر و حماس به زودي بهب��ود يابد و تأكيد ك��رد كه حماس به
هرگونه انتخاب ملت مصر احترام خواهد گذاشت .در همين حال وزارت
خارجه روسيه در بيانيهاي اعالم كرد كه «ميخائيل بوگدانف» معاون
وزير خارجه روسيه ،در دوحه پايتخت قطر با «خالد مشعل» رئيس دفتر
سياسي جنبش حماس ديدار و گفتوگو كرد.

احتمال كانديداتوري امين جميل

14مارس ازنامزدي سميرجعجععقب نشست

پس از آنكه سمير جعجع نتوانست اكثريت رأي نمايندگان پارلمان
لبنان را براي رياست جمهوري كسب كند ،اكنون افراد ديگري سعي
دارند نامزدي خود را براي رياس�ت جمهوري اين كشور اعالم كنند.
روزنامه لبناني اللواء در شماره ديروز خود نوشت كه « امين الجميل»
رئيس حزب مسيحي الكتائب دوش�نبه نامزدي خود را در انتخابات
رياست جمهوري لبنان به طور رسمي اعالم ميكند.

ناتواني سمير جعجع ،رئيس حزب نيروهاي لبناني و نامزد كنوني 14مارس،
در كسب آراي اكثريت نمايندگان پارلمان لبنان ،سبب شد تا افراد ديگري
وارد گود سياست شوند و شانس خود را براي احراز پست رياست جمهوري
اين كشور امتحان كنند؛ چهرههايي كه به احتمال زياد در بين نمايندگان
پارلمان محبوبيت بيشتري دارند .در همين راستا ،خبرهايي مبني بر اعالم
نامزدي امين الجميل ،رئيسجمهور اسبق اين كشور وجود دارد .به گفته
منابع لبناني ،قرار بود امين الجميل در نشست روز دوشنبه دفتر سياسي
الكتائب كه بعداز ديدارش با «ميشل المر» نماينده مجلس لبنان تشكيل
شد ،نامزدي خود را اعالم كند اما تا ديشب هيچ منبعي خبر اعالم نامزدي
وي را تأييد نكرد .با توجه به رويكرد بسيارمنفي جامعه لبنان به سمير جعجع
و بازشدن دوباره پروندههاي ترور و جنايات وي ،اكنون او به مهرهاي سوخته
تبديل شده است و اصرارهايش براي ادامه نامزدي تنها بر مشكالت گروه
 14مارس ميافزايد .روزنامه اللواء در حالي اين خبر را اعالم كرده كه الجميل
در گفت وگو با روزنامه سعودي «عكاظ» گفته بود كه در اين دور انتخابات
رياست جمهوري يك نامزد بالفعل است اما معتقد است كه رئيسجمهور
جديد بايد توافقي باشد .وي افزود :س��مير جعجع تاكنون نتوانسته براي
كسب آراي الزم توفيقي پيدا كند و اگر بازهم نتواند ،همه احتماالت وجود
دارد و نامزدي من چهره واقعيت به خود ميگيرد .الجميل در اين گفت وگو
جلسه چهارش��نبه آينده پارلمان براي انتخاب رئيسجمهوري جديد را
سرنوشتساز خواند و گفت« :گروه  8مارس تا زماني كه جعجع نامزد باشد
اجازه نميدهد پارلمان به حد نصاب برسد اما در مورد خودم نشنيدهام كه
چنين تصميمي داشته باشد» .به گفته اعضاي نزديك به حزب الكتائب ،نبيه
بري رئيس پارلمان لبنان و ميشل عون رئيس جريان آزاد ملي از نامزدي
امين جميل حمايت خواهند كرد .اين منابع معتقدند كه اكنون ديگر جريان
 14مارس متوجه شده است كه زمان تظاهر به قبول نامزدي سمير جعجع به
پايان رسيده است و بايد گزينهاي مطرحتر از وي براي رقابتهاي انتخابات
رياست جمهوري لبنان مطرح شود .از س��وي ديگر ،منابع آگاه در جريان
«المستقبل» لبنان ديروز اعالم كردند كه حريري از ميشل عون ،خواسته
است تا با مش��ورت با ديگر گروههاي مسيحي لبناني نامزد شدن وي را به
عنوان نامزد مشترك دو جريان اصلي لبنان يعني هم جريان  8مارس و هم
جريان  14مارس براي تصدي سمت رياست جمهوري بپذيرد.
تمام نقاط اسرائيل در بُرد موشكهاي حزباهلل است
رئيس س��تاد ارتش رژيم صهيونيس��تي روز دوش��نبه اع�لام كرد كه
موشكهاي حزباهلل تمام نقاط اسرائيل را زير پوشش دارد .به گزارش
فارس به نقل از پايگاه خبري النش��ره لبنان ،بني گانتز ،رئيس س��تاد
مشترك ارتش رژيم صهيونيس��تي گفت« :موشكهاي حزباهلل همه
نقاط اسرائيل را زير پوشش دارد» .وي افزود« :در پي پايان يافتن مهلت
مذاكرات بين فلس��طينيها و اس��رائيليها در  ۲۹آوريل گذشته ارتش
اسرائيل بر اساس تحوالت ميداني در همه جبهههاي جنوب و شمال خود
و تا كرانه باختري در حال تمرين نظامي است ».گانتز در خالل نظارت بر
تمرينهاي نظاميان اسرائيلي در تپههاي كرانه باختري گفت« :ما بايد
بر اساس تحوالت ميداني تمرين كنيم .فلسطينيها براي هميشه آرام
نخواهند نشست .رئيس ستاد ارتش رژيم صهيونيستي همچنين مدعي
شد« :ارتش اسرائيل آماده پاسخ به هر گونه واكنشي از سوي هر كشور
عربي است و با نگراني حوادث كشورهاي عربي را دنبال ميكند».

آلخليفه مسجد شيعيان را به پارك تبديل كرد

رژيم آلخليفه پ�س از تصويب كردن حكم تبديل زمين مس�جد
تخريب شده «اباذر الغفاري» در روستاي «نويدرات» به پارك عمومي
در سال گذشته ،اقدام به نصب وسايل بازي در اين زمين كرده است.

به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از منامه پست ،رژيم آلخليفه پس
از تصويب كردن حكم تبديل زمين مسجد تخريب شده «اباذر الغفاري»
در روستاي «نويدرات» به پارك عمومي در سال گذشته ميالدي اقدام به
نصب وسايل بازي در اين زمين كرده است .برخي از روحانيون بحريني
و معارضان سياسي در اين كشور ساخت پارك بر روي زمين مسجد را
انتقامگيري مذهبي از معارضان شيعه دانستند.
-----------------------------------------------------------

حكم حرمت سفر به سرزمينهاي كفر از طرف مفتي سعودي

يكمفتيعربستانيدراظهاراتيمتناقضباسبكزندگيشاهزادگان
سعودي ،سفر مسلمانان به سرزمينهاي «كفر» را حرام دانست.

به گزارش شبكه العالم «عبداهلل الس��ويلم» امام و خطيب مسجدي در
رياض پايتخت عربستان ،تأكيد كرد كه سفر به سرزمينهاي كفر قطعا
حرام است .اين مفتي عربستاني با صدور فتوايي گفت :سفر به خارج از
كشور از نظر شرع حرام است مگر آنكه ضرورتي وجود داشته باشد كه البته
براي آن نيز شروطي وجود دارد.
-----------------------------------------------------------

رزمايش ضدچيني امريكا -فيليپين

همزمانباافزايشمناقشهدرياييميانپكنومانيل،ارتشهايامريكا
و فيليپين رزمايش نظامي مشترك  10روزه خود را آغاز كردند.

به گزارش خبرگزاري فارس ،مقامات امريكايي ميگويند كه اين رزمايش
ساالنه كه از روز دوشنبه آغاز شده «باليكيتون» نام دارد و بر روي امنيت
دريايي متمركز است .آلبرت دو روزاريو ،وزير خارجه فيليپين گفت :تنشها
در منطقه طي سالهاي اخير به دليل توسعه مناقشات دريايي و سرزميني
افزايش يافته است .وي به چين اشارهاي نكرد اما مهمترين درگيري ارضي
فيليپين در منطقه با پكن و بر سر جزاير «هانگ يانگ» است.

