
دولت فرانسه پس از آنکه    گزارش  2
در اجرای طرح »انجماد 
در برابر انجماد « ناکام ماند، این بار بسته پیشنهادی 
دیگری را برای نجات برجام روی میز گذاشته است که 
توافقي  که ناظران از مدت ه�ا قبل ناقوس مرگ آن را 
مي ش�نوند. رئیس جمهور فرانس�ه دیروز در دیدار با 
محمدجواد ظریف بسته پیشنهادی جدید پاریس را 
ارائه داد؛ پیش�نهاداتی که گفته می ش�ود برداشتن 
محدودیت های صادرات نفت�ی در ازای راضی کردن 
ایران به حضور در میز مذاکره با واشنگتن از مهم  ترین 
جزئیات آن اس�ت. محمدجواد ظریف با »س�ازنده« 
توصیف ک�ردن مذاکرات ب�ا ماکرون، گفت�ه که این 
پیش�نهاد     ها را ب�ا مقام�ات ایران�ی مط�رح می کند. 
به گزارش »جوان«، در آس��تانه برداشتن گام های سوم 
ایران برای کاهش تعهداتش در برجام، اروپایی     ها دست 
به کار شده و بار دیگر پیشنهادهای جدیدی به ایران ارائه 
دادند. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران پس از سفر 
به کشورهای اس��کاندیناوی، دیروز وارد پاریس شد و با 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفت وگو 
کرد. در این دیدار که با هدف بررس��ی توافق هس��ته ای 
ایران انجام شد، پاریس دومین بسته پیشنهادی خود را 
برای حفظ برجام بدون امریکا اعالم کرده است. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، ظریف پس از دی��دار با ماکرون، این 
گفت وگو     ها را سازنده توصیف کرد و گفت:»بحثی که با 
رئیس جمهور فرانسه داشتیم در ادامه تماس های تلفنی 
رؤسای جمهور دو کش��ور در چند هفته گذشته است. 
فرانسه پیش��نهاد     هایی را ارائه کرده بود و پیشنهاد     هایی 
را ما ارائ��ه کردیم درباره نحوه اج��رای برجام و گام      هایی 
که نیاز است طرفین بردارند«. رئیس دستگاه دیپلماسی 
ایران تأکید کرد:» م��ا گفت وگو     ها را ادام��ه می دهیم و 
تماس های ماکرون نیز ب��ا آقای روحان��ی ادامه خواهد 
داشت. دیدگاه های ما کامالً مشخص است. ما برجام را غیر 
قابل مذاکره مجدد می دانیم«. ظریف با اشاره به آمادگی 

ایران برای مباحثه درباره برجام، خاطرنشان کرد: » برای 
اجرای برجام همانطور که همیشه در کمیسیون مشترک 
گفت وگو می کردیم کماکان آمادگی داریم در س��طوح 
مختلف مذاکره کنیم«. وی درباره پیش��نهادات فرانسه 
برای کاهش تنش      ها بین ایران و امریکا و توافق هسته ای 
اظهار داشت:»پیشنهاد     هایی که دارند درباره نحوه انجام 
تعهداتی است که اروپا برای اجرایی شدن برجام داشته، 
یعنی رسیدن منافع اقتصادی برجام به مردم ایران. زمانی 
که این گفت وگو     ها به نتیجه برس��د جزئی��ات آن اعالم 
می شود.« ظریف اخیراً در سخنانی گفته است که ایران 
برجام را مثل اروپایی     ها اجرا خواهد کرد و در صورت تأمین 
نشدن منافع ایران، تهران طرح خروج از برجام را بررسی 
خواهد کرد. مقامات ایرانی بار     ها اعالم کرده اند که ایران تا 
زمانی در توافق هسته ای با 1+5 می ماند که منافع ملت 

ایران تأمین شود، چیزی که تاکنون محقق نشده است. 
 بسته پیشنهادی پاریس 

هرچند جزئیات پیش��نهادهای برجامی ماکرون اعالم 
نش��ده، اما برخی رسانه     ها بخش��ی از این پیشنهادات را 
منتشر کرده اند. به گزارش المانیتور، ماکرون چهار     شنبه 
ش��ب در جمع خبرنگاران گفته بود:»ما پیشنهاد     هایی 
برای کاس��تن از تحریم      ها یا برقرار کردن یک ساز و کار 
جبرانی جهت کمک به ایرانی      ها برای داشتن زندگی بهتر 
مطرح کرده ایم.« او گفت:»باید ببینیم در س��اعت های 
پیش رو پاسخ ایرانی      ها چیست و باید ببینیم امریکایی      ها 
تا چه اندازه آماده اند پیش برون��د«. ماکرون به جزئیات 
بیشتری از پیشنهادات خود اشاره نکرد، اما المانیتور به 
نقل از دیپلمات      ها و کارشناسان نوشته که فرانسه به دنبال 
دریافت چراغ سبز از دولت دونالد ترامپ است تا در ازای 
راضی کردن ایران به حضور در میز مذاکره، برای برخی 

از خریداران نفت ایران معافیت      هایی در دوره های محدود 
صادر کند. یک مقام اتحادیه اروپا که به شرط عدم افشای 
نام با المانیتور گفت وگو می کرد، این طرح را پیشنهادی 
برای مدت محدود، برای مذاکره بر سر موضوعات محدود 
و با مشوق های محدود توصیف کرده که هدف آن فقط 
محک زدن اوضاع است. او اضافه کرد که مقام      ها معتقدند 
فش��ار به تنهایی ایران را به تس��لیم وادار نخواهد کرد. 
المانیتور نوشته است:»ماکرون در گفت وگوی تلفنی با 
رئیس جمهور ایران برقراری یک خط اعتباری 15 میلیارد 

دالری برای ایران را مطرح کرده است.«
این پیشنهاد     ها درحالی مطرح می شود که مقامات فرانسه 
ماه گذشته نیز در دیدار با مقامات ایرانی، طرحی را با نام 

»انجماد در مقابل انجماد « مطرح کرده بودند که بر اساس 
آن ایران از اقدامات خود درباره افزایش غنی سازی دست 
بکش��د و امریکا نیز معافیت های نفتی ایران را به صورت 
موقت دوباره احیا کند. پیشنهادهای فرانسه برای نجات 
برجام بدون امریکا درحالی است که کشورهای اروپایی از 
زمان اجرای توافق هسته ای به تعهدات خود عمل نکرده اند 
و با راه اندازی سازوکارهای مالی مثل »اینستکس« تنها 
وقت کش��ی کرده و از زیر بار تعهدات خود ش��انه خالی 
می کنن��د.  اروپایی     ها از کاهش تعه��دات برجامی ایران 
که ممکن است به خروج این کش��ور از توافق هسته ای 
منجر شود، نگران هستند و تالش می کنند با پیشنهاد 
نیم بند خود زمان بخرند و ته��ران را همچنان در برجام 

حفظ کنند. پیشنهاد اروپایی     ها در زمانی ارائه می شود که 
ایران قرار است سومین گام کاهش تعهدات برجامی خود 
را ش��روع کند. اروپایی     ها درحالی به دنبال نجات برجام 
هستند که مقامات این کشور     ها بار     ها اعالم کرده اند که 
بدون واشنگتن نمی توانند برجام را حفظ و برای منتفع 
شدن تهران از مزایای این توافق معجزه کنند. شرکت های 
اروپایی به رغم ابراز تمایل برای انجام مراودات با ایران، از 
ترس تحریم های واشنگتن از ورود به بازار ایران خودداری 
می کنند. همین مسئله سبب شده ظریف و دیگر مقامات 
دولتی ایران، به دستاوردهای »تقریباً هیچ« ایران از توافق 

هسته ای اذعان کنند. 
 میانجی ناخوانده 

پپیشنهاد ماکرون به تهران، س��اعاتی پیش از برگزاری 
نشس��ت گروه 7 انجام ش��ده اس��ت. در این نشست که 
در پاری��س برگزار می ش��ود، ماکرون ب��ا دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا این پیشنهاد     ها را مطرح خواهد کرد.  
خبرگزاری رویترز نوشته است که »ماکرون بعد از چندین 
هفته رایزنی با ایران و کاخ س��فید قرار است در اجالس 
گروه 7، دونالد ترامپ را برای اعطای مشوق های اقتصادی 
محدود جهت مجاب کردن ایران به حضور در میز مذاکره 
با امریکا تحت فشار قرار دهد«. ترامپ درماه های گذشته 
آمادگی خود را برای مذاکره با این منظور اعالم کرده است 
اما مقامات ایران با بیان اینکه واشنگتن به تعهدات خود 
پایبند نیست، به این پیشنهاد     ها پاس��خ منفی داده اند. 
این در شرایطی است که ترامپ همزمان با ابراز عالقه در 
اظهارات علنی اش برای رسیدن به توافق جدید با ایران، 
هیچ گامی برای کاهش فشارهای حداکثری علیه ایران 
برنداشته است. فرانسه با تالش میانجیگرانه درصدد است 
فاصله خود را با کاخ سفید افزایش داده و از قبال مذاکرات 
دوجانبه با ته��ران نبض گفت وگو های سیاس��ی درباره 
موضوعات مورد نظر واشنگتن را نیز در دست گیرد، اما 
این نقطه مقابل خواسته ترامپ است که نسبت به دیدگاه 

فرانسه در برجام بدبین است. 
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بازی جدید پلیس بد
ظریف در الیزه  با رئیس جمهور فرانسه مالقات کرد

  خبر

پدرخوانده فرانسوی برجام
قرار است نشست گروه 7 از روز      شنبه 24 اوت در شهر ساحلی بیاریتز در 
جنوب فرانسه برگزار شود. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، میزبان 
این نشست است و در این چند روز به فکر انجام دیدار    هایی است تا مقدمات 
این نشست فراهم شود. دیدار او با بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، 
به همین دلیل اس��ت و او قباًل گفته بود که می خواهد قبل از این نشست 
دیداری با مقام های ایران داشته باشد. او روز چهار    شنبه از ارائه پیشنهاد    هایی 
به ایران و با هدف کاهش تنش بین ایران و امریکا و نجات برجام گفته بود. 
محمدجواد ظریف راهی پاریس شد تا این دیدار انجام شود اما باید دید در 
شرایط فعلی، او با این پیش��نهاد به دنبال ایفای چه نقشی است و چگونه 

می تواند از پس آن بر بیاید. 
 شکی نیس��ت که پیش��نهادهای ماکرون در چارچوب میانجیگری قرار 
می گیرد که می خواهد بین امریکا و ایران انجام بدهد. نقش میانجیگری 
چیزی است که او حتی پیش از خروج دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، 
از برجام مطرح می کرد و سعی می کرد به این وسیله راهی بین شروط ترامپ 
و حفظ برجام پیدا کند. خروج ترامپ از برجام و بازگرداندن تحریم     ها شرایط 
را چنان بحرانی کرد که برخی کشور    ها یا ابراز تمایل به میانجیگری کردند 
یا اینکه گفته شد به صورت غیر رسمی به دنبال ایفای این نقش هستند. 
طبیعی است که ماکرون بیشتر از قبل خواهان انجام این نقش باشد، چرا 
که با برگزیت و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به همراه بازنشستگی سیاسی 
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، او احساس می کند که فرصت طالیی برای 
فرانسه ایجاد شده تا جایگاه رهبری اتحادیه اروپا را به دست بیاورد و البته 
برجام و تنش های بین ایران و امریکا بهترین فرصت برای ماکرون است. به 
این جهت است که ماکرون در ماه های اخیر فعالیت خود را در قبال برجام 
افزای��ش داده و باید گفت که موفقیت او در حفظ برج��ام، برآورده کردن 
مطالبات ایران و کاهش تنش بین ایران و امری��کا می تواند خیز بلندش 
به سمت این جایگاه باشد تا هم موقعیت فرانس��ه را در اتحادیه اروپا ارتقا 
ببخشد و هم اینکه به وجهه خود در داخل سر و سامانی داده باشد و شانس 

انتخاب مجددش در 2022 را افزایش دهد. 
او در حالی به دنبال ایفای نقش میانجیگر است که پیش از این پیام دلسرد 
کننده ای از س��وی ترامپ دریافت کرده بود. ترامپ دو هفته قبل در پیام 
توئیتری گفت که می داند ماکرون نیت خیر دارد اما هیچ کس��ی به جای 
ایاالت متحده صحبت نمی کند مگر خود ایاالت متحده. هیچ کس اجازه 

ندارد به هیچ طریق و شکلی ما را نمایندگی کند.
  این جدا از تنش های اخیر بین این دو بر س��ر روابط تجاری بین فرانسه 
و امریکا اس��ت که ترامپ تالش فرانس��ه برای اخذ مالیات از شرکت های 
امریکای��ی را »حماقت ماک��رون« نامی��د. بنابراین، می ت��وان گفت که 
میانجیگری او دس��ت کم از سوی امریکا منتفی اس��ت و بیشتر نگاهش 
به ایران اس��ت و اینکه ایران به پیشنهادهای او چه پاس��خی می دهد. او 
پیش از این سعی داشت برنامه موش��کی ایران را در دستور کار مذاکرات 
قرار بدهد تا نتیجه این مذاکرات در قالب جدیدی از برجام گنجانده شود. 
اگر او هنوز هم به دنبال این هدف باشد، باید گفت که پاسخ ایران در این 
زمینه شفاف و صریح بوده و هست زیرا این برنامه برای حفظ امنیت ایران 
ضروری است و نمی تواند قابل معامله باشد. از سوی دیگر، او مدعی شده 
که در پیشنهادهای خود پرداخت نوعی غرامت را در نظر گرفته تا بخشی 
از مطالبات اقتصادی ایران تحت برجام برآورده شود. شاید تصور شود که 
این بخش مشوق او برای ایران است اما باید توجه داشت در حالی که وعده 
خود او و دیگر متحدان اروپایی اش در مورد ساز و کار ویژه مالی مشهور به 
اینستکس بعد از هشت ماه هنوز چندان اجرایی نشده و دیگر تعهدات خود 
را در ذیل برجام هم انجام نداده اند، بیان »پرداخت غرامت یا کاهش فشار « از 
سوی ماکرون نمی تواند مشوقی برای ایران باشد. در واقع، این نوع توصیفات 
جدای از اینکه بیشتر لفاظی سیاسی هستند، بیانگر عزم او یا دیگر رهبران 
اروپایی برای عمل به وعده های شان نیست و آنها هنوز هم در حالی از ایران 
می خواهند تمام تعهداتش در برجام را انجام دهد که خودشان حاضر به 
انجام حتی حداقل تعهدات شان نیستند. از این رو، ماکرون در شرایط فعلی 
به جای میانجیگر بیشتر نقش پدرخوانده برجام را به عهده گرفته اما به جای 
حمایت واقعی از آن به فکر منافع خود است و روشن است که این رویکرد 

نمی تواند شرایطی سازنده برای برجام فراهم کند. 

15

  امریکا مجبور به تبرئه ایران از نقض ان پی تی شد
وزارت خارجه امریکا پس از کش وقوس های فراوان در گزارشی که برای 
کنگره ارس��ال کرده از ادعاهای اولیه عقب نشینی کرده و مجبور شده 
اعتراف کند که ایران تعهدات هسته ای خود ذیل یک توافقنامه کلیدی 
را نقض نکرده است. ش��بکه خبری ای بی سی نیوز به نقل از منابع آگاه 
گزارش داد در سند نهایی که بهار سال جاری برای کنگره ارسال شد این 
ارزیابی مطرح شده که ایران به تعهدات هسته ای خودش پایبند بوده 
است. در پیش نویس اولیه گزارش ساالنه ای که امریکا درباره پایبندی 
کشور   ها به ان پی تی تهیه می کند این نتیجه گیری مطرح شده بود که 
ایران بندهای II و III معاهده منع گسترش سالح های هسته ای بود 
)ان پی تی( را که این کشور در سال 1۹70 امضا کرده نقض کرده ولی 
در نس��خه نهایی و غیرعلنی این گزارش که اکنون برای کنگره امریکا 
ارسال شده تنها به تلویح به »نگرانی هایی« درباره احتمال نقض تعهدات 
توسط ایران اشاره شده و برای پشتیبانی از این ادعا   ها هم به گزارش های 
اثبات نشده ای که رژیم صهیونیستی در خصوص برنامه هسته ای ایران 

مطرح کرده استناد شده است. 
-----------------------------------------------------
  کرملین نشست سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه را تأیید کرد 

دیمیتری پسکوف ، سخنگوی کاخ کرملین تأیید کرد که ایران، ترکیه 
و روسیه در حال سازماندهی نشست دیگری درباره سوریه به میزبانی 
آنکارا هستند.  به گزارش خبرگزاری تاس، وی در جواب سؤالی درباره 
دیدار احتمالی والدیمیر پوتین، حسن روحانی و رجب طیب اردوغان  
در روز 16 سپتامبر گفت که برگزاری یک نشست در حال برنامه ریزی 
و هماهنگی های الزم است. رؤس��ای جمهور ایران، ترکیه و روسیه که 
کشورهای ضامن آتش بس در سوریه هس��تند تاکنون چندین بار در 

تهران، مسکو و آنکارا با یکدیگر دیدار و رایزنی کرده اند. 
-----------------------------------------------------
 کره شمالی: پمپئو سیاست خارجی خود را اجرا می کند نه امریکا 
وزیر خارجه کره ش��مالی گفته ک��ه پیونگ یانگ آم��اده گفت وگو یا 
رویارویی با ایاالت متحده است و به واشنگتن هشدار داد ادامه تحریم   ها 
یک محاسبه اشتباه اس��ت. به گزارش ایرنا به نقل از تلویزیون دولتی 
چین، »ری یونگ هو« روز جمعه، مایک پمپئو ، وزیر امور خارجه امریکا 
را به انداختن » سایه های تاریک « بر سر مذاکرات امریکا و کره شمالی 
متهم و ادعا کرد پمپئو بیشتر به دنبال اجرای سیاست های خود است 
تا سیاست خارجی فعلی ایاالت متحده. وزیر امور خارجه کره شمالی، 
مایک پمپئو را » گیاه سمی دیپلماس��ی امریکایی « خوانده است. این 
دیپلمات ارشد کره ش��مالی هش��دار داد چنانچه امریکا بر سر مواضع 
خصمانه خود بمان��د، پیونگ یانگ برای مدت طوالن��ی » بزرگ ترین 

تهدید « برای واشنگتن خواهد ماند. 
-----------------------------------------------------

 تعطیلی پل نیویورک بعد از تهدید بمب گذاری
مقام های امریکایی اعالم کردند، پل مشهور جورج واشنگتن در شهر 
نیویورک را به س��بب تهدید به بمب گذاری تعطیل کرده اند. روزنامه 
نیویورک پست بیل دبالسیو، شهردار شهر نیویورک در توئیتر خبر از 
تعطیل شدن مسیرهای روی این پل به سبب کشف یک بسته مشکوک 

و تهدیدآمیز داد. 

رئیس جمه�ور فرانس�ه قب�ل از دی�دار نخس�ت وزیر انگلی�س 
هش�دار داده خروج بدون توافق انگلی�س از اتحادیه اروپا ممکن 
اس�ت این کش�ور را به دولت تحت س�لطه امریکا تبدی�ل کند. 
در شرایطی که دولت انگلیس خود را برای خروج بدون توافق از اتحادیه 
اروپا آماده می کند مقامات اروپایی نسبت به پیامدهای این اقدام هشدار 
می دهند. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه روز پنج  شنبه در جمع 
خبرنگاران هشدار داد که تبعات منفی برگزیت سخت را نمی توان با عقد 
توافقات تجاری با دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا جبران کرد. 
ماکرون گفت که انگلیس قربانی اصلی سناریوی برگزیت سخت خواهد 
بود. او گفت که انگلیس، در صورت پیگیری این س��ناریو، سرانجام به 
دولت تابع امریکا تبدیل خواهد شد. به نوشته »اکسپرس«، رئیس جمهور 

فرانسه با اش��اره به رأی مردم انگلیس به همه پرسی خروج انگلیس از 
اتحادیه اروپا گفت که مردم انگلیس به اینکه این کشور به دولت تحت 
سلطه ترامپ تبدیل شود، رأی نداده اند. ماکرون در بخشی از اظهاراتش 
گفت:»آیا ایاالت متحده می تواند هزینه های برگزیت سخت را جبران 
کند؟ چون انگلیس قربانی اصلی این ماجرا خواهد بود؛ در صورتی که 
تصمیمی راهبردی برای عملی کردن برگزیت سخت گرفته شود، هزینه 
آن، تبدیل شدن تاریخی انگلیس به یک دولت تحت سلطه خواهد بود.« 
 وی اضافه کرد: »فکر نمی کنم این چیزی باش��د که بوریس جانسون 
خواستار آن اس��ت. فکر نمی کنم مردم انگلیس این را بخواهند.«  یک 
مقام دولت فرانسه پیش از این روز چهار      شنبه گفته بود پاریس احتمال 

می دهد انگلیس بدون توافق با اتحادیه اروپا از این اتحادیه خارج شود.

پس از آزادسازی ش�هر مهم و راهبردی » خان شیخون « در جنوب 
ادلب، دیگر شهرک های اللطامنه، لطمین، مورک، معرکبه وکفرزیتا 
در حومه شمالی استان حماه نیز توسط ارتش سوریه آزاد شد و بدین 
ترتیب نیروهای سوری کنترل کامل استان حماه را به دست گرفتند. 
ارتش سوریه با پیش��روی در مناطق تحت کنترل تروریست ها، دیروز 
توانست استان حماه در شمال این کشور را پس از هفت سال اشغالگری 
از دست گروه های تروریستی آزاد کند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
گروه موسوم به »دیده بان حقوق بشر سوریه « نزدیک به معارضان روز 
جمعه گزارش داد که نیروهای س��وری در ریف شمالی حماه، شهرک 
»مورک « را آزاد کردن��د. دیده بان می گوید که این ش��هرک، آخرین 
شهرک تحت اشغال تروریست     ها بود که نیروهای سوری موفق شدند 

بر آن تسلط یابند. منطقه » مورک « که به کنترل ارتش سوریه درآمده 
است، منطقه ای است که ارتش ترکیه نهمین پایگاه دیده بانی خود برای 
حفاظت از منطقه امن را در آن تأسیس      کرده بود، هم اکنون این منطقه 
به کنترل ارتش سوریه درآمده اس��ت و به نظر می رسد شمار زیادی از 
تروریست     ها به پایگاه نظامیان ترکیه گریخته باشند. این برای نخستین 
بار است که نیروهای سوری از س��ال 2012 تاکنون توانستند، کنترل 
شمال حماه را به دس��ت گیرند. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه 
)سانا(، ارتش سوریه از روز پنج  شنبه با گش��ودن یک معبر انسانی در 
» صوران « در حومه شمالی استان حماه به غیرنظامیان محاصره شده 
در شهرک های یادشده فرصت داد به مناطق زیر نظر دولت پناه ببرند تا 

اینکه ارتش بتواند حماه را از وجود تروریست     ها پاکسازی کند. 

»حماه « پس از 7 سال اشغال آزاد شد ماکرون: انگلیس با برگزیت سخت تحت سلطه امریکا می شود 

جبهه  جدید عراق و یمن علیه تل آویو
منابع مقاومت بعد از دخالت رژیم صهیونیستي در رویدادهاي عراق و یمن هشدار دادند

سيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده

رژی�م صهیونیس�تی    گزارش  یک
تلویح�اً تأیید کرده که 
در حمله به مواضع حشدالشعبی در عراق دخیل بوده 
و طرح    های�ی هم ب�رای حمله به تأسیس�ات حیاتی 
انصاراهلل یمن در نزدیکی تنگه استراتژیک باب المندب 
دارد. این به معنی گشوده شدن دو جبهه جدید به روی 
اس�رائیل، عالوه بر لبنان و سوریه اس�ت. مقام های 
انصاراهلل به صورت غیررس�می گفته ان�د آماده اند با 
هواپیماهای بدون سرنشین و موشک های بالستیک 
به تل آویو حمله کنند و مقام های عراقی هم در موضعی 
مشابه و البته علنی تر هشدار داده اند که اگر ثابت شود 
اس�رائیل در عملیات های اخیر علیه حشدالشعبی 
دس�ت دارد، ع�راق با ق�درت پاس�خ خواه�د داد.
به گزارش »جوان«، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز 
پنج  شنبه برای اولین بار تلویحاً تأیید کرد که تل آویو در 
انفجارهای اخیر مقرهای حشدالشعبی در عراق دست 
داشته اس��ت. نتانیاهو هرچند به طور مشخص به چهار 
انفجار یک ماه اخیر در پایگاه های حشدالشعبی اشاره ای 
نکرده ولی در گفت وگو با شبکه ۹ تلویزیون اسرائیل ویژه 
مهاجران روس، گفته که »ما علیه ایران در همه منطقه ها 
اقدام می کنیم؛ از جمله عراق.«  نتانیاهو گفته که »ایران 
نابودی اس��رائیل را بر پرچ��م خود حک ک��رده و ما در 
بخش های بسیاری در برابر کشوری که در آرزوی نابودی 
ما است، اقدام می کنیم.« او می گوید: »من به ارتش برای 
برخورد با ایران آزادی عمل داده ام و نیز این رهنمود را به 
نیروهای امنیتی داده ام که هر اقدام الزم را برای خنثی 
کردن توطئه های ایران انجام دهند.«  منابع غیر رسمی 
طی روزهای اخیر فاش کرده اند که رژیم صهیونیستی 
در چهار حمله اخیر به پایگاه های حشدالشعبی از جمله 
انفجار روز چهار    شنبه گذشته در انبار و زاغه های مهمات 
حشدالشعبی در البلد دست داشته است. آسوشیتدپرس 
روز پنج  ش��نبه از قول دو مقام امریکایی که نام ش��ان را 
فاش نکرده نوشت که اسرائیل در ماه ژوئیه حمله ای را 
به یک انبار تس��لیحاتی در عراق صورت داده اس��ت که 
البته ادعا ش��ده در این حمله دو فرمانده  نظامی ایرانی  
کشته شده اند. روزنامه نیویورک تایمز هم روز جمعه با 
تأیید روایت آسوشیتدپرس به نقل از مقام های امریکایی 
و اسرائیلی نوشت: اسرائیل ماه گذشته میالدی یک » انبار 
تسلیحاتی ایران « را در عراق بمباران کرده است. منابع 
تل آویو گفته اند که حمالت در عراق مربوط بوده به انباری 
که موشک های متعلق به ایران در آن نگهداری     می شده تا 
با ایجاد قرارگاه های نظامی برای حشدالشعبی در عراق در 
موارد لزوم خاک اسرائیل هدف قرار گیرد. منابع اسرائیلی 
گفته اند چنین اقدامی را لبنانی کردن عراق می دانند و 

قصد دارند در مراحل اولیه جلوی آن را بگیرند. 
 عراق پاسخ می دهد

از حدود یک ماه قبل که چند پایگاه حشدالش��عبی در 

آمرلی، البلد، الصقر و ابومنتظر )اش��رف( در عراق مورد 
حمله قرار گرفته، گمانه  زنی    هایی درباره دخالت تل آویو 
در این حمالت مطرح ش��ده ولی چهار    ش��نبه گذشته 
مقام های عراقی از انتساب رسمی این حمالت به امریکا 
یا رژیم صهیونیستی خودداری می کردند. بعد از انفجار 
روز چهار    شنبه در البلد، حشدالشعبی با صدور بیانیه ای 
مسئولیت این انفجار را به عهده امریکا دانست و »ابومهدی 
المهندس«، جانش��ین سازمان حشدالش��عبی عراق به 
صراحت اعالم کرد که از این پس هر پرنده ای را که بدون 
مجوز بر فراز پایگاه های حشدالشعبی پرواز کند، سرنگون 
خواهد کرد. ابومهدی المهندس گفته است: »اطالعات 
دقیقی داریم که امریکایی     ها در سال جاری، چهار فروند 
پهپاد اس��رائیلی را از طریق ]جمهوری[ آذربایجان وارد 
عراق کرده اند تا زیرمجموعه ناوگان نیروهای امریکایی 
جهت اجرای عملیات هوایی و حمله به مقرهای نظامی 
عراق عمل کنن��د.«  روز جمعه به فاصل��ه دو روز بعد از 
موضع گیری ابومهندس، نیروهای حشدالش��عبی اعالم 
کردند که با پدافند هوایی خود یک پرنده ناشناس را حین 
پرواز بر فراز مقر تیپ 12 خود واقع در کمربند بغداد هدف 
قرار داده و منهدم کرده اند. در حالی که امریکا یا اسرائیل 
س��رنگونی هواپیما یا شیء پروازی منتس��ب به خود را 

تأیید نکرده اند، مقام های عراقی درباره گسترش حمالت 
حشدالشعبی به خارج از عراق هش��دار داده اند. ریاست 
جمهوری عراق در بیانیه ای به دعوت ائتالف بین المللی 
تحت امر امریکا به حفظ امنیت حریم هوایی عراق بسنده 
کرده ولی گردان های حزب اهلل ع��راق چند گام جلوتر، 
هشدار داده است: » برای آخرین بار به دشمن امریکایی 
هشدار می دهیم هرگونه حمله جدید به مواضع مقاومت، 
پاسخی کوبنده و شدید به همراه خواهد داشت.« در بیانیه 
حزب اهلل عراق تأکید شده اس��ت : » مقر    ها و مواضع شما 
امنیت تان را حفظ نمی کند چرا که همه آنها در تیررس 
موشک های ما قرار دارند. اگر رویارویی آغاز شود، پایان آن 
با اخراج کامل شما از منطقه همراه خواهد بود.«  حسن 
سالم، نماینده پارلمان عراق از فراکسیون صادقون عراق 
گفته که یک تیم امنیتی اسرائیلی در سفارت امریکا در 
بغداد حضور دارد که انجام مأموریت های متعددی از جمله 
حمله به مواضع و پایگاه های امنیتی عراق را برعهده دارد. 
مهدی االمرلی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان 
عراق نیز هش��دار داده که که اگر یک ب��ار دیگر، مواضع 
سازمان حشدالش��عبی هدف حمله قرار گیرد، پارلمان، 
دولت را مجبور خواهد کرد که توافق با ائتالف بین المللی 
امریکا را لغو کند. ش��یخ قیس الخزعلی، دبیرکل گروه 

مقاومت عصائب اهل الحق در توئیتی روز پنج  شنبه گفته 
است که بیانیه اخیر تشکیالت حشدالشعبی، همه ابهام ها 
را برطرف کرده و هرکس از این پس بخواهد امنیت عراق 
را هدف قرار دهد، باید بداند که عراق دیگر مثل گذشته 
نیست و دارای قدرت کافی برای دفاع از خود است. نوری 
مالکی، رئیس ائتالف دولت قانون عراق نیز هشدار داد اگر 
رژیم صهیونیستی به هدف قرار دادن عراق ادامه دهد، این 
کشور به میدان جنگی تبدیل خواهد شد که بیش از یک 
کش��ور از جمله ایران در آن شرکت خواهند کرد. رئیس 
دفتر نوری مالکی به نقل از وی در توئیتر نوشت: اگر ثابت 
شود که اسرائیل در عملیات های اخیر دست دارد، عراق با 

قدرت پاسخ خواهد داد. 
 هدف بعدی ایالت است؟

تل آویو موازی با عراق، خود را برای ورود علنی تر به جبهه 
یمن نیز آماده می کند. چند هفته بعد از گزارش    ها درباره 
کاهش حضور نظامی امارات در یمن،منابع عبری می گویند 
که تل آوی��و خود را ب��رای حضور علنی در یم��ن با هدف 
تضعیف حضور ایران آماده می کند. تل آویو در طول جنگ 
عربستان علیه یمن، به طور مداوم از تسلط انصاراهلل و ناامن 
شدن باب المندب نگران بوده تا جایی که بنیامین نتانیاهو 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی آگوست سال 2018 علناً 

هشدار داد:»اگر ایران تنگه باب المندب را ببندد اطمینان 
دارم که با ائتالفی بین المللی برای جلوگیری از آن مواجه 
خواهد شد و شاخه های نظامی اسرائیل نیز بخشی از این 
ائتالف خواهند بود.« این هشدار بعد از حمله حوثی     ها به 
نفتکش متعلق به عربستان سعودی ابراز شد که تا مدتی 
باعث شد ریاض صدور نفت از طریق دریای سرخ را متوقف 
کند. حاال به فاصله یک سال از آن زمان، رسانه های عبری 
 فاش کرده اند که تل آویو برای حمله به اهداف انصاراهلل در 
یمن برنامه ریزی می کند. روزنامه معاریو روز پنج  شنبه در 
گزارشی به نقل از منابع عربی و بین المللی نوشت که تل آویو 
با ادعای تضعیف حض��ور ایران، ب��رای مداخله در جنگ 
یمن برنامه ریزی می کند. به نوشته این روزنامه، سازمان 
جاسوسی اسرائیل)موساد( عملیات نقل و انتقال تجهیزات 
نظامی و اسلحه از ایران به یمن را رصد می کند. همزمان، 
یک منبع آگاه ب��ه »الجریده« کویت گفته که موس��اد و 
دستگاه اطالعات نظامی این رژیم اخیراً تحرکات زیادی در 
رابطه با انتقال اسلحه، موشک، سکوی پرتاب و قایق های 
بدون سرنشین و پهپاد از ایران به این تنگه را رصد کرده اند و 
ظاهراً همین تحوالت سبب تدارک حمله به زیرساخت های 
انصار اهلل ش��ود. همزمان، هفته قبل بعد از س��اقط شدن 
پهپاد MQ-9 ضربتی- اطالعاتی امریکایی توسط موشک 
کالس » زمین به هوا« در یمن، امریکا مسئولیت سرنگونی 
آن را به عهده ایران دانس��ت و هش��دار داد:» م��ا به طور 
واضح و روشن می گوییم که اقدامات تحریک  آمیز ایران و 
حمایت شان از شورشیانی مانند حوثی ها ، تهدیدی جدی 
برای منطقه و شرکای ماست.«  در مقابل مبارزان انصاراهلل 
نیز درباره هرگونه حمله به زیرساخت های انصاراهلل هشدار 
داده و بر اس��اس گزارش اس��پوتنیک تهدید کرده اند که 
آماده هستند با هواپیماهای بدون سرنشین و موشک های 
بالس��تیک به تل آویو حمله کنند. محم��د البخیتی روز 
جمعه در گفت وگو با شبکه الجزیره هشدار داده که ملت 
یمن س��رانجام رژیم صهیونیس��تی را نابود خواهند کرد. 
وی در پاسخ به این س��ؤال که آیا ایران پایگاه های نظامی 
در یمن دارد، گفته اس��ت: ایران هیچ پای��گاه نظامی در 
یمن ندارد، با این وجود اسرائیل، ما یمنی    ها را هدف قرار 
می دهد. البخیتی می گوید: » ما به اسرائیلی    ها می گوییم که 
همانطور که نخستین بار یمنی    ها شما را نابود کردند، این 
بار هم پایان کار شما به دست یمنی    ها خواهد بود. آخرین 
بار یمنی    ها ش��ما را از بین خواهند برد. نبرد بزرگ پیش 
روی ما قرار دارد و هیچ جایی برای جلوگیری از آن وجود 
ندارد. « عبدالباری عطوان ، تحلیلگر در سرمقاله روزنامه 
فرامنطقه ای »رأی الیوم« اواسط مردادماه 13۹8 نوشته 
بود:» بعید نیست هدف بعدی موشک های انصاراهلل یمن 
بندر »ایالت « و یا »ام الرشراش « در فلسطین اشغالی باشد 
زیرا کسی که دارای موشک های بالداری است که با دقت به 
اهدافش در ریاض و الدمام اصابت می کند، از بمباران این 

بندر »اسرائیلی« تردیدی به خود راه نمی دهد.«


