
88498444سرويسبينالملل

| روزنامهجوان| شماره6160 چهارش��نبه13اس��فند1399| 19رج��ب1442|

  گزارش  2

تل آويو: عادي سازي كنيد 
تا واكسن كرونا بگيريد

نخس�ت  تصمي�م  از  صهيونيس�تي  رژي�م  كل  دادس�تان 
وزي�ر اين رژي�م ب�راي انتق�ال واكس�ن به برخ�ي كش�ورها در 
ازاي دس�تيابي ب�ه مزاياي�ي از جمل�ه عادي س�ازي رواب�ط 
و انتق�ال س�فارتخانه ها ب�ه ق�دس اش�غالي انتق�اد ك�رد. 
به گزارش ايس��نا، به نقل از وبس��ايت اس��رائيلي »واي نت«، آويخاي 
مندلبليت، دادستان كل رژيم صهيونيس��تي گفت: بنيامين نتانياهو، 
نخست وزير رژيم صهيونيستي حق ندارد خودسرانه در مورد كشورهايي 

كه واكسن به آنها فرستاده خواهد شد، تصميم گيري كند. 
وي تأكيد كرد: نخستين شرط انتقال هر نوع واكسن به كشورهاي ديگر 
تأييد اين امر است كه انتقال واكسن مطابق قانون رژيم صهيونيستي 
موس��وم به قانون »اموال دول��ت« و ني��ز مطابق ش��روط موجود در 
قراردادهاي منعقدشده با شركت هاي س��ازنده اين واكسن ها صورت 
بگيرد.  در پي اين اظهارات، جنجالي در محافل سياسي رخ داد و دفتر 
نتانياهو تصميم گرفت زمان بررس��ي قانوني اقدام به ارسال واكسن را 

موقتاً متوقف كند. 
نخست وزير رژيم صهيونيستي در واكنش به اين اعتراضات مدعي شد 
اين تعداد واكسن روي واكس��ن هايي كه به اسرائيلي ها ارائه مي شود، 
تأثيري ندارد و تعداد واكسن هاي ارسالي تنها به ۳۰هزار عدد مي رسد 
و در مقابل ۱۲ميليون واكس��ن وارد اراضي اشغالي شده است، اين در 
حالي است كه گزارش ها حاكي از ارسال حدود ۴۵هزار واكسن است 
كه در ازاي عادي سازي روابط يا انتقال سفارتخانه ها از تل آويو به قدس 

اشغالي به برخي كشورها فرستاده خواهد شد. 
  فقر 30 درصد صهيونيست ها

دو پژوهشگر اس��رائيلي در گزارشي نس��بت به نبود امنيت غذايي در 
اراضي اشغالي و فقر ۳۰ درصد از شهروندان اسرائيلي در نتيجه ضعف 

عملكرد دولت به ويژه در دوران كرونا هشدار دادند. 
به گزارش ايسنا، به نقل از عربي ۲۱، آرون ترون، عضو هيئت علمي در 
دانشكده علوم تغذيه و مؤسسه بيوشيمي در دانشكده رابرت اچ تغذيه، 
كشاورزي و محيط زيست دانش��گاه عبري و اليوت باري، مدير سابق 
دانشكده درمان در دانشكده براون در دانشگاه عبري و مشاور سازمان 
غذا و كشاورزي س��ازمان ملل در رم در گزارشي هش��دار دادند، نياز 
اسرائيلي ها به امنيت غذايي يك مشكل اقتصادي، اجتماعي و جسماني 
به حساب مي آيد كه به صورت مستقيم بر دولت و قدرت دفاعي آن تأثير 
مي گذارد و عملكرد اسرائيلي ها را تضعيف می كند و توانايي آنها براي 
تحقق اهداف اسرائيل را كاهش مي دهد. همچنين نبود امنيت غذايي 
در ميان اقشار ضعيف اسرائيلي داراي وضعيت هاي اجتماعي و اقتصادي 

پايين به ويژه در ميان كودكان و افراد سالخورده ملموس تر است. 
اين دو پژوهش��گر تأكيد كردند: پي��ش از بحران كرون��ا، ۳۳ درصد از 
اس��رائيلي ها دچار افزايش وزن بودند و ۲۰ درصد از س��وء تغذيه رنج 
مي بردند و بررسي هاي مؤسسه بيمه ملي از سال ۲۰۱۶ نشان مي داد 
۱۴ درصد از اس��رائيلي ها از نبود امنيت غذايي ش��ديد رنج مي برند و 
۱۱ درصد از آنها دچ��ار نبود امنيت غذايي متوس��ط بودند اما از زمان 
شيوع كرونا، داده هاي موجود نشان مي دهد ۲۶8هزار خانواده اسرائيلي 
در فقر شديد به سر مي برند و ۳۰ درصد از اسرائيلي ها در فقر هستند و 
۵۰ درصد از دشواري هاي اقتصادي رنج مي برند و ۲۴ درصد درخواست 

كمك داده اند اما كمك دريافت نكرده اند. 
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 تداوم حمالت پليس ميانمار به معترضان 
دو روز بعد از وقوع خونين ترين روز ناآرامي ها در ميانمار از زمان حذف 
دولت غربگراي آنگ سان سوچي از قدرت توسط ارتش اين كشور در 
يك ماه پيش كه منجر به راه افتادن خشم و اعتراضات خياباني گسترده 
در سراسر ميانمار شد، روز سه شنبه معترضان كه بسياري شان كاله هاي 
محافظ و اجسامي را به عنوان س��پر در اختيار داشتند، در بخش هاي 
مختلف شهر يانگون، شهر اصلي ميانمار، در پشت سنگرها تجمع كردند 

تا شعارهايي عليه حاكميت ارتش سر دهند. 
به گزارش رويترز، تظاهركنندگان قبل از آنكه پليس در ضمن پرتاب 
نارنجك هاي گيج كننده براي متفرق كردن جمعيت در دست كم چهار 
مكان متفاوت از اين شهر وارد عمل شود، شعار مي دادند: »اگر سركوب 
شويم انفجار رخ خواهد داد. اگر به ما حمله شود حمله خواهيم كرد.« 

به گفته يك معترض و يك خبرنگار در شهر كاله در شمال غرب ميانمار 
چند نفر زماني كه پليس براي متفرق ساختن جمعيت از مهمات جنگي 
استفاده كرد، زخمي شدند كه دو نفرشان در وضعيتي وخيم هستند، 
از س��وي ديگر مين اونگ هالينگ، رهبر خونتاي ميانمار در تازه ترين 
اظهاراتش متعهد شد به اينكه انتخابات جديد برگزار كرده و قدرت را 
به برنده واگذار كند اما هيچ چارچوب زماني ارائه نكرد و در عين حال 
تهديد كرد رهبران اعتراضات و »تحريك كنندگان« مجازات خواهند 
ش��د و تهديد به اقدام عليه كارمندان دولتي كه از كار كردن س��ر باز 

مي زنند، كرد. 
-----------------------------------------------------

  آلمان گرفتار تحريم گازي روسيه از سوي امريكا
در حالي كه دولت جديد امريكا هم گفته است سياست خود را در زمينه 
بررسي »فعاليت هاي قابل تحريم« توسط شركت هاي دخيل در ساخت 
و ساز پروژه خط لوله گازي نورد استريم ادامه مي دهد، يك سخنگوي 
دولت آلمان در اين باره گفت: »اتحاديه اروپ��ا و دولت هاي عضو آن و 
همچنين دولت برلين گفت وگو در اين خصوص را با دولت جديد اياالت 

متحده ادامه خواهند داد.«
روزهاي گذشته رسانه ها به نقل از سخنگوي دولت آلمان از گفت وگوي 
بين واش��نگتن و برلين در مورد پروژه نورد اس��تريم- ۲ كه قرار است 
ساالنه ۵۵ميليارد متر مكعب گاز طبيعي روسيه به آلمان را منتقل كند، 
خبر دادند.  »ماريا آدبهار« سخنگوي وزارت امور خارجه آلمان گفت: 
»من هنوز نمي توانم در مورد چنين مذاكراتي گزارشي ارائه كنم، البته 
واقعاً مايل به انجام چنين رايزني ها يي هستيم و انجام مذاكراتي توسط 

وزير خارجه چندين بار بيان شده است.«
واشنگتن پيشتر چندين دور محدوديت در خط لوله كه منجر به خروج 

چندين شركت از پروژه شده اعمال كرده است. 
-----------------------------------------------------

 كابل هيچ اعتراضي به حضور طالبان در انتخابات ندارد
وزير امور خارجه افغانس��تان اعالم كرد، دول��ت كابل مخالف حضور و 
مشاركت طالبان در انتخابات نيست چراكه اين اقدام اعتماد مردم افغان 

به اين گروه شبه نظامي را به بوته آزمايش خواهد گذاشت. 
به گزارش ايس��نا، محمد حنيف اتمر، وزير امور خارجه افغانستان در 
مصاحبه اي با خبرگزاري اسپوتنيك گفت: ما حقوق طالبان به عنوان 
شهروندان افغان را درك مي كنيم. اگر آنها به فكر مردم افغان هستند، 
اگر متقاعد شده اند كه براي مردم افغان مي جنگند و اگر فكر مي كنند 
كه اعتماد مردم را به دست آورده اند، پس لطفاً اجازه دهيد در انتخابات 
شركت كنند و ببينند كه آيا افغان ها مي خواهند جايگاه طالبان را قبول 
كنند يا خير. اي��ن انتخابات معيار اعتماد مردم افغ��ان به ما يا طالبان 

خواهد بود. 
مذاكرات صلح بين االفغاني )دولت و طالبان( سپتامبر سال گذشته در 
دوحه قطر آغاز شد اما تاكنون از پايان دادن به رويارويي ها در افغانستان 
ناكام بوده است. برعكس، افغانس��تان شاهد موجي از بمب گذاري ها و 
درگيري ها در ماه هاي اخير بوده و ارتش به انجام عمليات هاي معمول 

عليه شبه نظاميان طالبان ادامه مي دهد. 

مشخص شدن سمت و سوي روابط واشنگتن- رياض 
كاخ سفيد: دنبال روابط جديد

 با عربستان هستيم
دولت امريكا س�مت و س�وي روابط آينده با عربس�تان را مشخص 
و اعالم ك�رد از رياض خواس�ته »باند مخوف قتل جمال خاش�قجي 
به رهبري محمد بن س�لمان وليعهدعربس�تان س�عودي« را منحل 
كند. كاخ س�فيد تأكيد كرده حق مج�ازات بن س�لمان را »در زمان 
)الزم( و به روش�ي كه خ�ودش انتخاب كن�د« محف�وظ مي داند. با 
هم�ه اينها، دول�ت بايدن مي گوي�د اين كاره�ا، براي اين اس�ت كه 
روابط با ري�اض را »به مس�ير درس�ت« برگرداند و ب�ه »روابط خود 
با عربس�تان س�عودي به نح�وي جدي�د در آين�ده« ش�كل دهد. 
جو بايدن، رئيس جمهور امريكا روز جمعه يك روز بعد از انتش��ار گزارش 
اطالعاتي امريكا درباره قتل خاش��قجي، وعده كرده بود دوش��نبه شب 
اطالعيه اي درباره عربس��تان صادر و در آن اعالم خواهدكرد كه »به طور 
كلي در مورد عربستان« چه روش��ي در پيش خواهد گرفت. مسير دولت 
امريكا دوشنبه ش��ب در دو موضع گيري جداگانه ند پرايس، سخنگوي 
وزارت خارجه و جنيفر ساكي، سخنگوي كاخ سفيد منتشر شد؛ مواضعي 
كه همانگونه كه منابع نزديك به كاخ سفيد گفته بودند، چيزي متفاوت از 
گزارش اطالعاتي جمعه شب كاخ سفيد نداشت. ند پرايس در اين اطالعيه 
اعالم كرد كه امريكا از عربستان خواسته »باند مخوفي« را كه زير نظر محمد 
بن سلمان اداره مي شود، منحل كند؛ باندي كه به گفته دولت امريكا نه تنها 
عامل قتل جمال خاشقجي روزنامه نگار سعودي واشنگتن پست بوده، بلكه 
عليه معارضان س��عودي نيز فعاليت ها مي كند و عمليات انجام می دهد. 
پرايس گفت: »ما از شبكه اي موسوم به نيروي واكنش سريع، واحدي از 
گارد سلطنتي سعودي كه در عمليات هاي ضدمخالفان از جمله عملياتي كه 
منجر به قتل فجيع جمال خاشقجي شد، باخبريم. ما از عربستان سعودي 
خواسته ايم اين گروه را منحل كند، سپس اصالحات و كنترل هاي قانوني 
و نظام مند براي اطمينان از توقف عمليات ها ضدفعاليت هاي مخالفان را 
به كار ببندد و آنها را كاماًل متوقف كند.« نيرويي كه سخنگوي كاخ سفيد 
از آن صحبت كرده، عالوه بر انجام عمليات  عليه معارضان سعودي، از بن 
سلمان هم محافظت مي كند. س��خنگوي وزارت خارجه امريكا گفته كه 
دولت بايدن دنبال اين اس��ت كه مطمئن شود »قتل خاشقجي، بار ديگر 
تكرار نمي شود« و در همين مسير »گام هايي براي اعمال محدوديت ورود 
بر ۷۶ تبعه سعودي ]به امريكا[ كه در قتل خاشقجي دخيل بودند« برداشته 
است. ند پرايس همچنين از عربستان سعودي خواست براي آزادي لجين 
الهذلول، زن عربستاني كه مدافع حق رانندگي زنان است »اقدام بيشتري 
انجام دهد«. الهذلول به حدود سه سال حبس محكوم شده است. سخنگوي 
وزارت خارجه امريكا همچنين گفت: »از عربستان سعودي مي خواهيم 
اقدامات ديگري براي برداشتن ممنوعيت سفر زندانيان آزاد شده و حل 

پرونده هايي مانند فعاالن حقوق زنان و ديگران انجام دهد.«
با همه اينها، سخنگوي وزارت خارجه امريكا در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه 
پرسيد آيا دولت بايدن قصد ندارد بن  سلمان را به دليل صدور دستور قتل 
خاشقجي تحريم كند، اين قتل را به موضوعي مورد اختالف نظر بين امريكا 
و عربستان تقليل داد و گفت: »ما بر سران كشورهايي كه با آنها اختالف نظر 
يا مشكل داريم، تحريم اعمال نمي كنيم.« جنيفر ساكي، سخنگوي كاخ 
سفيد نيز در يك موضع گيري جداگانه، هر چند گفت كه دولت امريكا در 
برخورد با محمد بن سلمان، »حق اتخاذ هر گونه اقدام در زمان و به روش 
خود را« محفوظ مي داند، ولي تأكيد كرد: »در تاريخ، رئيس جمهورهاي 
دموكرات و جمهوريخواه امريكا، معموالً سران دولت   كشورهايي را كه با 

آنها روابط ديپلماتيك داشتيم، مجازات نكردند.«
 دنبال شراكت عادالنه ايم

آنتوني بلينكن، وزير خارجه امريكا روز جمعه گفته بود هدف از انتش��ار 
گزارش اطالعاتي امريكا كه بن سلمان را صادركننده مجوز قتل خاشقجي 
خوانده، تخريب روابط با رياض نيست. ند پرايس دوشنبه شب يك گام از 
بلينكن هم جلوتر رفت و هدف امريكا را » اصالح روابط« با رياض، به سمت 
ايجاد »شراكت مسئوالنه « اعالم كرد و گفت: » اگر اين روابط اصالح شود، 
بيشترين نفوذ و تأثير را بر روابط با عربستان سعودي خواهيم داشت.« او 
گفت كه دولت بايدن مي خواهد »روابطي جديد« با عربستان شكل دهد 
و گفت: »اميدواريم روابط مان با عربس��تان س��عودي را به مسير درست 
برگردانيم و نگراني هاي كنگره را نيز برطرف كنيم. روابط ما با عربستان 
سعودي در مرحله اصالح قرار دارد، نه تحريم. هدف از اقدامات ما، شكل 
دادن به روابط خود با عربستان سعودي به نحوي جديد در آينده است.« او 
گفته است: »دولت بايدن با اين كار، پيام شفافي به عربستان سعودي داد و 

آينده روابط را تعيين كرد.«
 گزارشگر سازمان ملل: خيلي كم بود

بعد از اطالعيه دوش��نبه كاخ س��فيد درباره سمت و س��وي روابط آتي با 
عربستان، انتقادها از دولت بايدن بار ديگر باال گرفته است. »اگنس كاالمار« 
گزارشگر ويژه كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل كه اسم او بعد از 
پرونده قتل خاشقجي به زبان ها افتاده، در يك نشست خبري در ژنو گفت: 
اينكه امريكا، وليعهد س��عودي را به عنوان دستوردهنده قتل خاشقجي 
معرفي كرده ولي هي��چ اقدامي عليه او انجام نداده، »بس��يار خطرناك« 
است. كاالمار بار ديگر خواستار تحريم  محمد بن سلمان، توقيف اموال او 
در خارج و همچنين محدود كردن تعامالت بين المللي با وي شد و افزود: 
»كارهای بسيار زيادي اس��ت كه دولت امريكا مي تواند انجام دهد. تنها 
كاري كه نمي تواند انجام دهد، اين است كه س��كوت كند و هيچ اقدامي 
درباره يافته هايش انجام ندهد.« او ه��م گزارش چهار برگي امريكا درباره 
قتل خاشقجي را »نااميدكننده« خواند و گفت: »چيزي كه در اين گزارش 
افشا شده، حقيقتاًَ بسيار كم و نااميدكننده است و من انتظار داشتم مدارك 
و شواهد بيشتري از ]نقش بن س��لمان در اين جنايت[ آشكار شود.« در 
فاصله اي چند روز از انتش��ار اين گزارش، ديروز خانواده قربانيان حمالت 
۱۱سپتامبر نيز در نامه اي از جو بايدن خواستند اسناد محرمانه تحقيقات 
اف بي آي را درباره نقش س��عودي ها در اين حمالت تروريستي كه دولت 

ترامپ جلوي انتشار آنها را گرفت، منتشر كند. 

ائتالف الفتح هشدار داد

بغداد سكوت كند 
حمالت امريكا به حشد تكرار می شود 

يكي از نمايندگان پارلمان عراق با زير سؤال بردن سكوت دولت اين 
كشور درباره حمله اخير امريكا به نيروهاي الحشدالشعبي در مرز 
عراق با سوريه، اين رويكرد را زمينه ساز تكرار حمالت مشابه دانست. 
احمد علي از ائت��الف الفتح در مصاحبه با وب��گاه »المعلومه« گفت كه 
سكوت دولت مصطفي الكاظمي، نخست وزير عراق در برابر جنايت هاي 
امريكا عليه حشدالشعبي مشكوك اس��ت چراكه هيچ موضع رسمي و 
صريحي در قبال اقدامات امريكا اتخاذ نكرده است. او تصريح كرد كه اين 
حمله آخرين حمله عليه حشدالشعبي نخواهد بود و در نتيجه اين سكوت 
اين حمالت تكرار خواهد شد. احمد علي با اعالم اينكه بررسي ها نشان 
داده برخالف ادعاهاي واشنگتن اين جنايت در داخل عراق رخ داده نه 
خارج از آن، تأكيد كرد: الزم است دولت موضع روشن و صريح در مقابل 
امريكا اتخاذ كند.  ائتالف الفتح عراق همچنين درباره حمله بامداد جمعه 
جنگنده هاي امريكا به نوار مرزي عراق و سوريه بيانيه اي صادر كرد. در 
اين بيانيه آمده اس��ت: »نيروهاي حشدالشعبي در نوار مرزي مشترك 
با س��وريه مورد تجاوز نيروهاي امريكا قرار گرفتند. اين جنايت نشان 
مي دهد نيروهاي امريكا هيچ گاه تغيير نخواهند كرد.« ائتالف الفتح عراق 
در ادامه تأكيد كرد: »دولت عراق بايد تمامي اقدامات الزم براي حفاظت 

از نيروهاي حشدالشعبي در مقابل چنين جنايت هايي را اتخاذ كند.«

تمنای امريكا از يمن
وزیر خارجه امریکا: انصار اهلل عملیات مأرب را متوقف کند!

ارت�ش و مقاومت    گزارش  یک
يم�ن  مردم�ي 
70 درصد م�أرب را تح�ت كنت�رل گرفته اند. 
حمالت موشكي به عربستان هم سعودي ها را 
در وضعيتي ش�كننده قرار داد؛ ش�رايطی كه 
باعث شده وزير امور خارجه امريكا از انصاراهلل 
بخواهد از ادامه حمله به مأرب چشم پوشي كند. 

دولت امريكا تنها چند قدم مانده به كنترل يمني ها 
بر مأرب، از انصاراهلل خواست عمليات را نيمه كاره 
رها كند و پاي ميز مذاك��ره بيايد. آنتوني بلينكن 
در يك سخنراني پس از ديدار با تيم لندركينگ 
فرس��تاده امريكا در يمن، از اشتياق سعودي ها و 
دولت مستعفي يمن به يافتن راهكاري براي پايان 
درگيري ها سخن گفت و از انصاراهلل خواست مانند 
عربستان و دولت)مس��تعفي( يمن كه »متعهد و 
مش��تاق« براي »پايان دادن ب��ه جنگ در يمن« 
هس��تند راهي براي تمام كردن جنگ پيدا كند. 
بلينكن گفت: »)ليندركينگ( اظهار داش��ت كه 
س��عودي ها و دولت )مس��تعفي( يمن متعهد و 
مشتاق به يافتن راه حلي براي درگيري هستند.« 
بلينكن اضافه كرد: »م��ا از حوثي ها مي خواهيم 
حمالت مرزي را متوقف كرده و مذاكرات صلح را 
از سر بگيرند. ما از حوثي ها مي خواهيم حمالت به 
مأرب را متوقف كنند.« او تأكيد كرد: »اولين قدم 
ض��روري جلوگيري از حمالت به مأرب اس��ت.« 
ادوارد پرايس، س��خنگوي وزارت خارجه امريكا 
هم در يك نشس��ت خبري سياست كشورش در 
صادرات تسليحات به سعودي ها را اينطور تشريح 
كرد: »شوراي امنيت ملي امريكا روند ارزيابي انتقال 
تسليحاتي به عربستان را در دست دارد. اين راهي 
است كه بايد انجام شود. آنها اين مسئله را به صورت 

موردي، مورد ارزيابي قرار مي دهند.« 
درخواس��ت امريكا براي توقف پيشروي انصار اهلل 
در مأرب در حالي است كه به گفته منابع ميداني، 
رزمندگان يمني پس از درگيري هاي س��نگين و 
نفسگير چند ساعته موفق شدند ضربات شديدي 
را به نيروهاي ائتالف سعودي و عناصر گروهك هاي 
تروريستي داعش و القاعده وارد آورند و در آستانه 
پيروزي نهايي قرار بگيرند. كوه راهبردي »البلق« 
بر شمال سد مأرب اشراف كامل دارد و رزمندگان 
با تس��لط بر اين ارتفاعات، مس��ير كمك رساني 
ائتالف از شهر به سد مأرب را تحت نظر مي گيرند. 
با آزادسازي كوه »البلق« فاصله نيروهاي يمني با 
شهر مأرب به هشت كيلومتر كاهش يافته است. 
عبدالعزيز بن حبتور، نخست وزير دولت صنعا گفته 
كه نبرد آزادسازي ديگر مناطق باقيمانده از استان 
مأرب از مهم ترين نبردهاي استراتژيك ملت يمن 
است. آزادسازي مأرب از ديد ناظران و كارشناسان 
مسائل استراتژيك، آزادس��ازي يك شهر نيست 
بلكه گامي براي پاكسازي سراسر خاك يمن است. 
به گزارش ايرنا، سرلشكر خلبان »عبداهلل حسن 
الجفري«، كارشناس نظامي و عضو مجلس شوراي 

يمن مي گويد: »هدف از اين پيشروي محافظت از 
ميدان و چاه هاي نفت صافر است كه در فاصله ۶۰ 
كيلومتري ش��هر مأرب قرار دارد، زيرا فرماندهان 
عالي رتبه اطالعاتي را مبني بر قصد تروريست ها 
براي منفجر كردن اين چاه ها پس از فرار و خروج از 
شهر دريافت كرده اند.« ياسر الحوري، دبير شوراي 
عالي سياسي در يمن نيز در گفت وگو با خبرگزاري 
دانشجو مي گويد: »به زودي مأرب از تسلط نيروهاي 
اش��غالگر، ديكته هاي خارجي و حضور مزدوران 
و تروريس��ت هاي القاع��ده و داعش پاك س��ازي 
خواهد شد. مزدوران و تروريست ها در مدتي كه 
كنترل شهر را در اختيار داشتند، دارايي مردم را 
غارت كردند و زش��ت ترين اقدامات غيرانساني را 
عليه شهروندان بي گناه انجام دادند.« وي تصريح 
كرد: »پيروزي در جبهه مأرب دستاوردهاي وسيع 
نظامي و سياسي خواهد داشت كه مهم ترين آن 
شكست سناريوي امريكايي- سعودي براي تجزيه 
و محو يمن است. عالوه بر اين، پيروزي در مأرب 
مي تواند محاصره يمن را رفع كند و باعث ش��ود 
دشمنان منطقي و عاقالنه تر با واقعيت هاي ميداني 

مواجه شوند.«
»آرامكو« را دوباره هدف قرار مي دهيم

همزمان با شديد ش��دن درگيري در جبهه هاي 
غرب و شمال مأرب يمن و نزديك شدن نيروهاي 
ارتش و كميته هاي مردمي به ميادين نفتي منطقه 
»صافر«، دولت صنع��اء از مج��اری ديپلماتيك 

هشدارهايي به عربستان سعودي داده است. برخي 
قبايل مأرب هش��دار داده اند ك��ه احتماالً عناصر 
وابسته به ائتالف سعودي- اماراتي، ميادين نفتي 
صافر را بمب گذاري كرده اند. در اين مورد، روزنامه 
االخبار گزارش داد، صنعاء در اين پيام ها به رياض 
هشدار داده كه ايستگاه نفتي واقع در ميادين صافر، 
»خط قرمز« است و اگر جنگنده هاي سعودي يا 
اماراتي يا حاميان اين ائتالف متجاوز، اين منطقه 
را بمباران كنند، پاسخ نيروهاي يمني نيز حمله به 
شركت آرامكو خواهد بود. دولت نجات ملي يمن 
همچنين به عربستان سعودي گفته است كه حجم 
حمالت آتي، بسيار فراتر از عمليات اخير »موازنه 

بازدارندگي پنجم« خواهد بود. 
منابع آگاه با بيان اينكه صنعاء قاطعانه تصميم 
گرفته اس��ت كه به هر گونه حمله مس��تقيم 
يا غيرمس��تقيم رياض به ميادي��ن نفتي صافر 
»پاس��خ دردناكي« بدهد، به نقل از مسئوالن 
دولت يمن گفتند: »تا زماني كه آرامكو - ستون 
فقرات اقتصاد عربستان- را از كار نيندازيم، آرام 

نخواهيم گرفت.« 
مجيب شمسان، كارشناس نظامي يمن با اشاره به 
عمليات موازنه بازدارندگي پنجم به االخبار گفت: 
»مهم ترين پيام، هشدار به رژيم سعودي است كه 
به حمله به سازه هاي نفتي مأرب، فكر نكند و اگر 
بخش هاي نفتي صافر، هدف حمالت جنگنده هاي 
سعودي يا وابس��ته به رياض قرار گيرد، نيروهاي 

صنعاء نيز از طريق پهپاد و موش��ك، س��ازه هاي 
نفتي سعودي را در يك عمليات گسترده، بمباران 
خواهند ك��رد.« وي با بيان اينك��ه قباًل نيروهاي 
يمني از حمله به سازه هاي نفتي سعودي اجتناب 
مي كردند، تصريح كرد كه اين بار عمليات نيروهاي 
يمني مانند عمليات »بقيق« و »خريص« نخواهد 

بود، بلكه دامنه آن فراتر و گسترده تر خواهد بود. 
 حمله به عمق خاك سعودي ها

سازمان دفاع مدني عربستان با اعالم اصابت موشك 
ارتش و كميته هاي مردمي يمن به روس��تايي در 
جيزان واقع در جنوب اين كشور، زخمي شدن پنج 
نفر را تأييد كرد. اين در حالي است كه انصاراهلل يمن 
پيش از اين نيز از جزئيات عمليات موشكي در عمق 
خاك رياض خبر داده و فيلمي از آن را منتشر كرده 
بود و سرتيپ يحيي سريع س��خنگوي نيروهاي 
مسلح يمن نيز روز دوش��نبه اعالم كرده بود كه 
ارتش اين كشور با ۱۵پهپاد و يك موشك بالستيك 
عمق خاك عربستان س��عودي را هدف قرار داده 
است. وي خاطر نشان كرد كه اين حمله در واكنش 
به تجاوزهاي ائتالف س��عودي عليه يمن صورت 
گرفته و تا زمان ت��داوم تجاوزها عليه مردم يمن، 
حمالت عليه نقاط نظامي در خاك عربستان ادامه 
خواهد داشت. همچنين انصاراهلل يمن به عربستان 
هش��دار داد در صورت ادامه توقيف كشتي هاي 
حامل مشتقات نفتي، تأسيسات حياتي و اقتصادي 

عربستان را هدف قرار مي دهد. 

هر روز از پايتخت امريكا پالس هاي بازگشت به 
مسير ديپلماسي و برجام مخابره مي شود، اما 
در وين ماجرا به گونه ديگري است. واشنگتن 
و متح�دان اروپاي�ي اش ب�ه دنب�ال متقاعد 
ك�ردن اعضاي ش�وراي حكام ب�راي تصويب 
قطعنام�ه اي عليه اقدامات ايران در راس�تاي 
توقف پروتكل الحاقي هس�تند؛ قطعنامه اي 
كه مقامات تهران نسبت به صدور آن هشدار 
داده و آن را به معناي پايان يافتن توافق موقت 
با آژانس بين المللي انرژي اتمي اعالم كرده اند. 

امريكايي ها اي��ن روزها درباره تعام��ل با ايران و 
بازگش��ت به برجام دچار تناقض گويي ش��ده اند 
و حرف هايي كه مي زنند با آنچ��ه در عمل انجام 
مي دهند، تف��اوت اساس��ي دارد. جن س��اكي، 
سخنگوي كاخ سفيد دوشنبه ش��ب بار ديگر در 
سخناني مدعي شد كشورش آماده است به منظور 
بازگشت مشترك به برجام، به ديپلماسي بازگردد. 
به گزارش خبرگزاري اس��پوتنيك، ساكي گفت: 
»آماده هستيم براي بازگشت مشترك به توافق 

هسته اي، به ديپلماسي با ايران بازگرديم.« 
جن س��اكي در ادامه اف��زود: »ما به مش��اوره با 
كش��ور هاي عضو برجام به منظور دس��تيابي به 
بهترين راه در جهت پيش��رفت در پرونده ايران 
ادامه مي دهي��م.« او همچنين گفت: »از پاس��خ 
ايران در زمينه مذاكرات احس��اس سرخوردگي 
مي كنيم و از ايران مي خواهيم تا به توافق هسته اي 
بازگردد.« همزمان ند پرايس س��خنگوي وزارت 
خارجه امريكا ه��م با ادعاي اينكه ديپلماس��ي، 
مؤثرترين روش براي جلوگيري از رسيدن ايران 
به توانمندي اتمي است، گفت كه بهترين مكان 
براي صحب��ت درب��اره پرونده هس��ته اي ايران، 
مس��ير ۵+۱ است. به گزارش ش��بكه سي ان ان، 
پرايس در پاسخ به سؤالي درباره سرنوشت توافق 
هس��ته اي ايران گفت: »ما تعهد كامل و پايداري 

براي جلوگيري از رس��يدن ايران به سالح اتمي 
داريم... مؤثرترين ابزار براي اين امر نيز ديپلماسي 
است و درباره شكل گفت وگو با ايران براي مطمئن 
شدن از دست نيافتن به س��الح اتمي، كوته فكر 
نيستيم.« سخنگوي وزارت خارجه امريكا درباره 
مخالفت ايران با حضور در نشس��تي غيررسمي 
به همراه كش��ورهاي اروپايي و امريكا نيز اظهار 
داشت: »از پاس��خ ايران در رد ميانجي گري اروپا 
درباره مذاكرات پرونده هسته اي، نااميد شديم.« 
امريكايي ها در هفته هاي اخير بارها از مذاكره بر 
سر برنامه هسته اي ايران و بازگشت به اين توافق 
س��خن گفته اند اما در عمل هي��چ اقدامي براي 
احياي آن انجام نداده اند، حتي مقامات كاخ سفيد 
كه پيش��تر مدعي بودند اول بايد ايران به برجام 
برگردد و س��پس امريكا راستي آزمايي كرده و به 
برجام بازگردد، اكنون از بازگش��ت همزمان دو 
طرف س��خن مي گويند. ايران بارها اعالم كرده 
كه پيش ش��رط اجراي كامل برج��ام، لغو همه 

تحريم هاس��ت و طرفي كه بايد راس��تي آزمايي 
كند، ايران است. 

  مسكو: اوضاع بدتر می شود 
با وجود اظهارات مثبت مقامات كاخ سفيد درباره 
بازگش��ت به برجام، اما امري��كا و متحدانش در 
آژانس بين المللي انرژي اتمي در مسير تخريب 
برجام گام برمي دارند. خبرگزاري فرانسه دوشنبه 
شب به نقل از منابع ديپلماتيك گزارش داد كه 
سه كشور اروپايي عضو برجام )انگليس، فرانسه 
و آلمان( به  رغم هشدارهاي ايران و روسيه قصد 
دارند قطعنامه ضد ايران��ي خود را كه از حمايت 
امريكا نيز برخوردار است در پايان هفته جاري در 
ش��وراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي به 
رأي بگذارند. در قطعنامه مذكور ضمن محكوم 
كردن اقدام ايران در توقف اجراي پروتكل الحاقي 
و تعليق بخشي از بازرسي هاي آژانس در ايران، 
از ايران خواسته خواهد شد فوراً اجراي پروتكل 
الحاقي را از س��ر بگي��رد. مناب��ع ديپلماتيك به 

خبرگ��زاري فرانس��ه گفته اند: »اي��ن قطعنامه 
ضد ايراني احتماالً روز جمعه در ش��وراي حكام 
آژانس بين المللي انرژي اتمي به رأي گذاش��ته 
خواهد ش��د.« اين منابع ديپلماتيك با اطمينان 
مدعي شده اند قطعنامه مذكور در شوراي حكام 
به تصويب خواهد رس��يد. در حالي ك��ه اروپا و 
امريكا تالش مي كنند مس��ير احي��اي برجام را 
س��خت تر از قبل كنند، اما ديگر اعضاي شوراي 
حكام آژان��س بين المللي ان��رژي اتمي، درصدد 
هس��تند مانع تصويب چنين قطعنامه اي شوند. 
ميخائيل اوليانوف نماينده روسيه در سازمان هاي 
بين المللي در وين ديروز بر تالش مس��كو براي 
كمك به حل مس��ائل پيش آمده پيرامون برنامه 
هسته اي ايران تأكيد كرد. به گزارش خبرگزاري 
تاس، اوليانوف با اشاره به نشست شوراي حكام 
آژانس بين المللي انرژي اتمي و تأثيرگذاري آن بر 
سرنوشت برجام گفت: »مسئله اصلي جلسه فعلي 
شوراي حكام آژانس اين است كه آيا بحث هاي 
آتي ب��ه آرام ك��ردن اوضاع در خص��وص برنامه 
هسته اي ايران كمك مي كند يا اينكه اوضاع در 
اين خصوص بدتر خواهد شد. ظرف دو روز پاسخ 
مشخص مي شود. در هر شرايط، روسيه به طور 

فعاالنه به نفع سناريوي اول تالش مي كند.« 
مقامات ايران در روزهاي اخير هش��دار داده اند 
در ص��ورت تصوي��ب قطعنام��ه ضدايران��ي در 
شوراي حكام، توافق اخير با آژانس اتمي متوقف 
خواهد شد و ايران گام هاي ديگري براي كاهش 
تعهداتش برخواهد داش��ت. به��روز كمالوندي، 
س��خنگوي س��ازمان انرژي اتمي ايران ديروز با 
بيان اينكه تا زماني كه تحريم ها لغو نشود، هيچ 
اطالعاتي در اختيار آژانس قرار نمي گيرد، گفت: 
»در صورتي كه تحريم ها لغو شود، اطالعاتي را كه 
در اين مدت نگهداري شده در اختيار آژانس قرار 
مي دهيم، در غير اين صورت اطالعات بعد از سه 

ماه از حافظه دوربين ها حذف خواهد شد.«

خواهش در واشنگتن، خباثت در وین 
مقام های امريكايی در حالی از آمادگی برای »بازگشت همزمان« به برجام صحبت  می كنند كه برای صدور قطعنامه ضدايرانی درآژانس فشار می آورند


