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  گزارش  2

مسکو: ماهیت اروپا ضد روسی است
روسیه، اتحادیه اروپا را به خاطر تحریم، به مداخله در امور داخلی 
متهم کرده و گفته که تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم های 
جدید علیه مس�کو ناامید کننده و براس�اس ماهیت ضدروس�ی 
اتحادیه اروپا اس�ت نه بر مبنای اس�تانداردهای حقوق بش�ری. 
به گزارش اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روس��یه دیروز در بیانیه ای 
تحریم ها را » غیرقانونی « دانس��ت و گفت: »ما تقاضاهای غیرقانونی و 
غیرمعمول مداوم برای » آزادی « یک شهروند فدراسیون روسیه را که 
از سوی یکی از دادگاه های روسیه در کشورمان و طبق قوانین روسیه به 

جرائم اقتصادی محکوم شده است، کاماًل غیرقابل قبول می دانیم.«
 جوزف بورل، رئیس سیاس��ت خارجه اتحادیه اروپا روز دو    شنبه طی 
اطالعیه ای اعالم کرده بود که این اتحادیه ب��ا افزایش تحریم     ها علیه 
مس��کو به خاطر موضوع الکس��ی ناوالنی، منتقد سرس��خت کرملین 

موافقت کرده است. 
وزارت خارج��ه روس��یه گفته ک��ه در اقدام��ات بین الملل��ی چنین 
درخواس��ت     هایی » مداخله در امور داخلی یک کشور مستقل « تلقی 
می شوند. در این بیانیه با اشاره به فشار    ها و تحریم    ها علیه مسکو طی 
سال های اخیر تأکید شده که بروکس��ل به خاطر تصورات ساختگی و 
کلیشه های ضدروسی یک فرصت دیگر را در روابط با روسیه از دست 

داد و دست خود را دوباره روی دکمه تحریم فشار داد. 
منابع مطلع امریکایی ه��م گفته اند که دولت بای��دن در هماهنگی با 
متحدان اروپایی خود، در تدارک برای اعمال تحریم علیه مس��کو در 
قبال پرونده مخالف غربگرای روسیه اس��ت. پولیتیکو به نقل از »افراد 
مطلع« خبر داد، امریکا در حال آماده شدن برای پاسخگویی به مسموم 
و س��پس زندانی کردن الکس��ی ناوالنی اس��ت و احتمال می رود طی 
هفته های آینده با هماهنگی با متحدان اروپایی دست به اعمال تحریم 

علیه روسیه بزند.

  ترامپ برای ۲۰۲۴ اعالم نامزدی می کند15
ظاهراً دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی امریکا هفته آینده در » کنفرانس 
اقدام سیاسی محافظه کار « در فلوریدا تصمیم خواهد گرفت که » نامزد 
احتمالی ۲۰۲۴ « جمهوریخواهان برای ریاست جمهوری امریکا خواهد 
بود. به گزارش ایس��نا، دونالد ترامپ، یک     ش��نبه آتی در کنفرانس اقدام 
سیاسی محافظه کار درباره آینده حزبی که او در سال ۲۰۱۶ در رقابت های 
درون حزبی توانست نامزد آن ش��ود و بعد راهیابی به کاخ سفید و چهار 
سال ریاست جمهوری جنجالی، صحبت کند. یک مشاور قدیمی گفت، 
سخنرانی ترامپ در این نشست جناح راستگرا » نمایش قدرت « با انتقال 
این پیام است که » شاید من دیگر توئیتر یا دفتر کارم را نداشته باشم، اما 

من هنوز مسئول هستم.«
-----------------------------------------------------

   شوک بزرگ حزب اهلل به رژیم صهیونیستی 
حزب اهلل لبنان به تازگی با انتشار یک ویدئوکلیپ، مختصات اهداف نظامی 
رژیم صهیونیستی را که برخی از آنها حتی سری هستند، به نمایش گذاشت 
که افشای آنها، شوک بزرگی را به سران اسرائیل وارد کرد. در این ویدئو 
که شبکه المیادین نیز آن را منتشر کرده، دست کم9 نقطه سرزمین های 

اشغالی به عنوان اهداف مورد نظر حزب اهلل نشان داده می شود. 
-----------------------------------------------------

   36 درصد امریکایی ها: سیاست بایدن مقابل چین ضعیف است
بر اساس نظرسنجی جدید بیزینس اینسایدر، از هر ۱۰ امریکایی چهار 
نفر )۳۶ درصد( گفتند که سیاست جو بایدن، رئیس جمهور امریکا در 
قبال چین » ضعیف « یا » بیش از حد ضعیف « است. به گزارش بیزینس 
اینس��ایدر، در این نظرس��نجی از پاسخگویان پرس��یده شد شما چه 
احساسی نسبت به موضع دولت بایدن در قبال چین دارید؟یافته های 
این نظرس��نجی در مورد احس��اس امریکایی      ها درباره سیاست بایدن 
در قبال چین به این صورت اس��ت: 5درصد گفتند ک��ه » بیش از حد 
سختگیرانه است«، حدود 9 درصد گفتند » سختگیرانه است«، حدود 
۳۳ درصد گفتند » تقریباً درست اس��ت«، ۱۴ درصد گفتند » ضعیف 
است«، ۲۲ درصد گفتند » بیش از حد ضعیف است « و تقریباً ۱۷ درصد 

نیز گزینه » نمی دانم « را انتخاب کردند. 
-----------------------------------------------------

   مذاکرات دولت افغانستان با طالبان از سر گرفته شد
پس از توقف چندماهه مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان، مقامات 
افغانستان اعالم کردند روز دو     شنبه این گفت وگو ها ی دوجانبه با طالبان 
از سر گرفته شده است. به گزارش فارس، »غالم فاروق مجروح«، عضو 
هیئت مذاکره کننده افغانس��تان گفت که مذاکرات صلح آغاز ش��ده و 
تیم های دو طرف روی دستور کار در حال رایزنی هستند. حدود یک ماه 
قبل و پس از آغاز کار جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، گفت وگوها میان 
افغان      ها در دوحه متوقف شد و طالبان س��فرهای خود را به کشورهای 
منطقه آغاز کردند. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر 
نیز در یک پیام توئیتی تأیید کرد که رؤسای تیم های افغانستان و طالبان 

در یک فضای صمیمی با یکدیگر دیدار کردند. 
-----------------------------------------------------
   دستگیری 57 گولنیست دیگر در پنجمین سال کودتای نافرجام

دستگیری مخالفان اردوغان تمام شدنی نیست. پنج سال بعد از تالش 
نافرجام علیه رجب طیب اردوغان در س��ال ۲۰۱۶، منابع امنیتی دیروز 
اعالم کردند که دستور بازداشت 5۷ مظنون در ترکیه به اتهام همکاری با 
جنبش فتح اهلل گولن منتقد دولت صادر شده است. به گزارش ایلنا به نقل 
از خبرگزاری آناتولی، منابع امنیتی روز  سه شنبه اعالم کردند که دستور 
بازداشت 5۷ مظنون در ترکیه به اتهام همکاری با جنبش »فتح اهلل گولن«، 
روحانی منتقد دولت را صادر شده است. تیم های ضدترور در ۲۲ شهر در 
سراسر ترکیه برای بازداش��ت این مظنونان عملیات خود را آغاز کردند. 
معلمان، پزشکان، سربازان، وکال و افسران از جمله کسانی هستند که در 

این فهرست قرار داشته و تاکنون 5۰ تن از آنان نیز بازداشت شده اند. 
-----------------------------------------------------

   احتمال جنگ در حوزه آبی نیل
سرسختی اتیوپی مقابل راه حل های صلح  آمیز حل بحران سد النهضه 
با حمایت رژیم صهیونیس��تی ، احتمال وقوع درگی��ری نظامی در این 
منطقه را بیش از هر زمانی افزایش داده اس��ت. به گزارش خبرگزاری 
صداوسیما روزنامه رأی الیوم نوشت: مصر و سودان فقط چهار ماه تا زمان 
دومین مرحله آبگیری سد النهضه توسط اتیوپی فرصت دارند با اتخاذ 
تدابیر دیپلماتیک یا نظامی مانع از اقدام اتیوپی شوند، اقدامی که برای 
قاهره و خارطوم خطری وجودی به شمار خواهد رفت. همه راه حل های 
دیپلماتیک و میانجیگری های سیاسی، چه از جانب امریکا و چه از جانب 
صندوق بین المللی پول و اتحادیه آفریقا، به سبب مخالفت های اتیوپی به 
شکست انجامید و مشخص شد دولت کنونی آبی احمد به دنبال استفاده 
از عنصر زمان است و با دادن هرگونه امتیازی مخالف است که حقوق آبی 
مصر و سودان را حفظ می کند. آدیس آبابا حاکمیت بر سد النهضه را خط 
قرمز می داند و تأکید می کند چه توافق صورت بگیرد و چه صورت نگیرد، 

دومین مرحله آبگیری سد را انجام خواهد داد. 
-----------------------------------------------------

   تروریست     ها مانع خروج از گذرگاه انسانی ادلب می شوند
دولت سوریه روز دو     شنبه یک گذرگاه انسانی را در سراقب استان ادلب 
گشود تا شهروندان حاضر در مناطق تحت کنترل گروه های تروریستی 
امکان خروج از این مناطق داشته باشند..  خبرگزاری رسمی سوریه)سانا( 
گزارش کرده که هدف از گش��ایش گذرگاه ترنبه در منطقه س��راقب 
استقبال از مردمی اس��ت که مایلند از مناطق تحت کنترل گروه های 
تروریستی به شهر     ها و روستاهای ش��ان که از تروریسم آزاد شده است، 
بازگردند. منابع از داخل شهر ادلب گفته اند که گروه های تروریستی از 
صبح امروز سه      شنبه ایستگاه های بازرسی ایجاد کرده اند و راه های منتهی 
به شهر سراقب را مسدود کردند و جلوی هر شهروندی را که قصد رساندن 

خود به گذرگاه را دارد، می گیرند. 
-----------------------------------------------------
عربستان    شکایت خانواده های قربانیان تیراندازی در فلوریدا از 

خانواده های قربانیانی که در سال ۲۰۱9 به ضرب گلوله یک سرباز سعودی 
در پایگاه نظامی ایالت فلوریدا امریکا کش��ته شدند، از عربستان شکایت 
کردند. روزنامه القدس العربی نوشت، وکالی مدافع این خانواده     ها اعالم 
کردند، موکالن پرونده معتقدند امکان ندارد که عربستان از تندرو و افراطی 
بودن محمد الشمرانی، سرباز سعودی مطلع نبوده باشد. ششم دسامبر 
۲۰۱9 الشمرانی ۲۱ ساله در حال آموزش در یک پایگاه دریایی امریکایی 
در شهر پنساکوال به سمت نظامیان امریکایی اقدام به تیراندازی کرد که در 

پی آن سه تن کشته و هشت تن دیگر زخمی شدند.
-----------------------------------------------------

  سفیر ترکیه: امیدواریم روابط مان با عربستان خوب شود
سفیر ترکیه در قطر ضمن استراتژیک خواندن روابط دو کشور گفته 
که ترکیه و قطر برای حل مشکالت منطقه ای همکاری می کنند. وی 
همچنین نس��بت به بهبود روابط با عربس��تان ابراز امیدواری کرد. به 
گزارش ایسنا، محمد مصطفی کوکسو، سفیر ترکیه در قطر در مصاحبه 
با شبکه الجزیره گفته که ترکیه دائماً تأکید می کند که امنیت حوزه 
خلیج فارس بخش جدایی ناپذیر از سیستم امنیت جمعی این کشور و 

همسایگانش در خاورمیانه است.
-----------------------------------------------------

  اعتراضات بیشتر در پی اعتصاب سراسری در میانمار
یک روز پس از درخواست اعتصاب عمومی در میانمار، معترضان دیروز 
بار دیگر به خیابان های یانگون آمده و علی��ه کودتای نظامی در میانمار 
دست به راهپیمایی زدند. به گزارش آسوشیتدپرس، تعداد معترضان در 
اعتراضات روز دو     شنبه کم بود اما حدود هزار تن در یانگون در مرکز شهر 
حاضر شدند و سایر گروه      ها نیز در س��ایر خیابان های این شهر دست به 

تجمع و میتینگ زدند.

 واکنش محتاطانه امریکا 
به حمله راکتی مشکوک بغداد

پنتاگون: حمله را به گروه های شیعه منتسب نمی کنیم
امریکا واکنش�ی محتاطانه به حمله دو    شنبه ش�ب به منطقه سبز 
بغداد نشان داده و گفته که قصد ندارد این حمله یا حمله اربیل را 
به گروه های شیعه منتس�ب کند. گروه های مقاومت عراقی هم به 
طور یکپارچه هرگونه ارتباط با این حمل�ه را رد کرده اند. اما گروه 
عراقی موسوم به »اصحاب کهف « در بیانیه ای گفته که همچنان به 
مبارزه با اشغالگران امریکایی تا بیرون رفتن آنها ادامه خواهد داد. 
جان کربی، س��خنگوی پنتاگون در واکنش به حمله راکتی به منطقه 
سبز عراق در نزدیکی سفارت این کشور، گفت هنوز عوامل این حمله 
مشخص نیس��تند، اما فرماندهان امریکایی حق دفاع از خود را دارند. 
دو    شنبه شب نزدیک ساعت 8 شب به وقت تهران دو راکت به منطقه 
الخضرای بغداد در نزدیکی سفارت امریکا برخورد کرد. یکی از این دو 
راکت از منطقه الحارثیه و دیگری از منطقه السالم )التوبچی( شلیک 
شده است. واحد اطالع رسانی امنیتی عراق اعالم کرده که در این حمله 

راکتی چهار خودرو غیرنظامی آسیب دیده است. 
س��خنگوی ائتالف ضد داعش گفته که این حمله هیچ خسارت جانی 
در پی نداشت ولی برخی منابع گفته اند این حمله چند زخمی برجای 
گذاشته اس��ت. منابع امنیتی عراق می گویند که سکوی پرتاب راکت 
نیز از سوی فرماندهی ستاد عملیات بغداد کشف شده است. گروه های 
مقاومت عراقی به ش��کل تقریبا یکپارچه به حمالت دو    شنبه شب به 

منطقه سبز بغداد واکنش نشان داده اند. 
قیس الخزعلی، رهبر جنبش »عصائب اهل الحق « در توئیتر نوش��ت: 
»تداوم هدف قرار دادن منطقه س��بز بغداد با وجود تصمیم آش��کار و 
شفاف هیئت هماهنگ کننده مقاومت عراق در این خصوص و با شیوه 
اصابت موشک     هایی در مناطق مس��کونی بدون اینکه خسارات جانی 
واقعی یا آسیب زدن به س��فارت امریکا به همراه داشته باشد، سؤاالت 

زیادی را درباره طرفی که از این امر سود می برد، ایجاد می کند.«
 الخزعلی گفته که »در مورد حمله دو    ش��نبه شب اطالعاتی در دست 
داریم که احتماالً آن را در زمان مناس��ب ف��اش می کنیم. « »محمود 
الربیعی« سخنگوی فراکس��یون پارلمانی الصادقون )شاخه سیاسی 
جنبش عصائب اهل الحق عراق ( نیز طی پستی در توئیتر نوشت: »حمله 
]راکتی[ به منطقه سبز بغداد، واکنش��ی آشکار به پیروزی های بزرگ 
حشدالش��عبی و نیروهای امنیتی ما در عملیات پاکسازی الطارمیه از 

تروریست های داعش است.« 
همچنین »هادی العام��ری « رئیس ائتالف الفت��ح در پارلمان عراق و 
رئیس سازمان بدر گفته که حمله راکتی به هیئت های دیپلماتیک و 
به وحشت انداختن شهروندان غیرنظامی به هر بهانه ای که باشد هیچ 
گونه توجیهی ندارد. مصطفی الکاظمی، نخس��ت وزیر عراق در جلسه 
هیئت دولت گفت: »عراق میدانی برای تصفیه حس��اب     ها نخواهد بود 
و راکت     ها تالش��ی بیهوده برای مانع تراش��ی در مسیر پیشرفت دولت 
و در تنگنا قرار دادن آن است.«نخس��ت وزیر عراق افزود: دستگاه های 
امنیتی مان به جنایتکاران دست پیدا می کنند و آنان را به افکار عمومی 

معرفی خواهند کرد. 
   پنتاگون: خشمگین شدیم

حمله به منطقه سبز بغداد، نزدیکی س��فارت امریکا دومین حمله به 
اهداف امریکایی طی یک هفته گذشته است. پیش از این، دوشنبه)۱5 
فوریه ۲۰۲۱( نیز در حمله موشکی به اربیل یک پیمانکار خارجی کشته 
و پنج غیرنظامی به اضافه یک سرباز امریکایی زخمی شده اند. هرچند 
گروه موسوم به اصحاب کهف دیروز در بیانیه ای گفته به حمالت علیه 
افسران اطالعاتی امریکایی، انگلیسی، سعودی، اماراتی و عناصر نفوذی 
دشمن ادامه خواهد داد، ولی مسئولیت حمله دوشنبه شب به اربیل را 

بر عهده نگرفته است. 
واکنش امریکایی    ه��ا هم محتاطانه ب��ود. س��خنگوی پنتاگون گفته 
که حمالتی را در گذش��ته دیده ایم که از س��وی ش��به نظامیان مورد 
حمایت شیعه در عراق انجام ش��د، اما قصد ندارم حمله اربیل و آنچه 
امروز در منطقه سبز رخ داد را به آن منتس��ب کنم. جان کربی گفته 
است:»اطمینانی وجود ندارد که آیا یک محاسبه استراتژیک است که 
باعث افزایش این حمالت اخیر می شود یا فقط ادامه انواع حمالتی است 

در گذشته دیده شده است. «
 کربی اضافه کرد: اما بدیهی اس��ت که ما همکاری نزدیکی با شرکای 
عراقی خواهیم داشت تا اطالعات بیشتری در این باره به دست آوریم 
و س��عی کنیم آن را در چش��م انداز مناس��ب قرار دهیم. »ند پرایس« 
سخنگوی وزارت خارجه امریکا نیز در واکنشی مشابه گفته که ایاالت 
متحده از حمالت راکتی اخیر در عراق » خشمگین « است اما در واکنش 

» با محاسبه « عمل خواهد کرد.

ظریف توافق با آژانس را هم پیروزی خواند
پ�س از اظهارات    گزارش  یک
مقامات امریکایی 
مبنی بر تماس های غیررسمی با مقامات تهران 
در چارچوب برج�ام، وزیر خارج�ه ایران هم 
تلویحًا این مسئله را تأیید کرد و با بیان اینکه 
واشنگتن جزئی از برجام نیست، گفت: » ایران 
برگزاری یک نشست غیررسمی را که امریکا 
عضو نباشد و دعوت ش�ود، بررسی می کند.«

 وزیر خارج�ه آلمان اخی�راً گفت�ه  تمایلی از 
جانب واش�نگتن برای مذاکرات غیررس�می 
ب�ا طرف ه�ای برج�ام نی�ز وج�ود دارد. 
در پی پافشاری دولت امریکا به ادامه سیاست فشار 
حداکثری، ایران دیروز اجرای داوطلبانه پروتکل 
الحاقی را برای تحت فش��ار قرار دادن امریکا برای 
بازگشت کامل به برجام متوقف کرد. درحالی که 
واکنش    هایی نسبت به مبهم بودن بند    هایی از توافق 
ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی به راه افتاده 
است، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران 
در این باره توضیحاتی داد. ظریف روز سه     ش��نبه 
در جمع خبرنگاران درباره توقف اجرای داوطلبانه 
پروتکل الحاقی و نظارت ه��ای فراپادمانی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی اظهار داشت:  »این قانون از 
امروز اجرا شده است. از ۲۷ بهمن به صورت رسمی 
به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کردیم که از 
صبح پنجم اسفند ماه قانون در این باره اجرا خواهد 
شد و به همین دلیل اجرای این قانون از امروز آغاز 

و عملیاتی شده است.« 
به گ��زارش ف��ارس، ظری��ف درباره س��فر رافائل 
گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
به تهران نیز خاطرنش��ان کرد: »آقای گروسی به 
ایران آمد تا ترتیباتی را ب��رای اطمینان از اجرای 
قانون داشته باشیم و این ترتیبات با ایشان توافق 
ش��د.« وزیر امور خارجه درباره توافقات حاصله با 
گروس��ی بیان کرد: »اصل ترتیبات این است که 
نوار    هایی که از برنامه های ما ضبط می شود، هیچ 
گاه به ص��ورت زنده ب��ه آژانس ارائه نمی ش��ود.« 
رئیس دستگاه دیپلماس��ی درباره واکنش برخی 
نمایندگان مجلس به بیانیه سازمان انرژی اتمی و 
آژانس اظهار داشت:» متأسفانه ما یک مشکلی پیدا 
کردیم که همه مسائل را با زاویه سیاسی می بینیم. 
آنچه آقای دکتر صالحی با آژانس تفاهم کرد یک 
موفقیت بی نظیر دیپلماتیک است که دکتر صالحی 
با شجاعت و با توانمندی و اتکای به این ملت انجام 
داد. « وزیر خارجه ایران واکنش نمایندگان مجلس 
را ناش��ی از بی اطالعی آنها به مف��اد توافق عنوان 
کرد و گفت:» ما این را به حس��اب این می گذاریم 
که چون تحوالت خیلی س��ریع اتفاق افتاده بود، 
دوستان ما اطالع نداش��تند و نخوانده بودند. اگر 
ضمیمه را بخوانند هیچ چیز مش��کوکی نیست، 
همه واضح و آشکار است«. نمایندگان مجلس روز 
دو    شنبه نسبت به ابهامات در بندهای توافق ایران و 
آژانس خواستار توضیحات دولت در این باره شدند 
و مقامات دولت دوازدهم هرگونه توافقی مخالف با 

منافع ملی ایران را رد کردند. 
   گفت وگوی غیررسمی با امریکا 

با توقف پروتکل الحاقی، تالش های دیپلماتیک بین 
طرفین برجام برای رسیدن به راه حل جدید شروع 
شده است و مقامات واش��نگتن از تمایل خود برای 
ازسرگیری گفت وگوهای باواس��طه اعالم آمادگی 
کرده اند. ظریف در س��خنان خود به گفت وگوهای 
غیررسمی با مقامات امریکایی هم اشاره کرد و درباره 
پیش��نهاد جوزف بورل، مس��ئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا برای برگزاری نشس��ت ای��ران و گروه 
۱+5 اظهار داش��ت:  »ما نشست رس��می نخواهیم 
داشت به خاطر اینکه امریکا عضو برجام نیست. درباره 
یک نشست غیررس��می که امریکا هم عضو نباشد 
و دعوت شود در حال بررسی هس��تیم.«  اظهارات 
ظریف درباره  گفت وگوهای غیررس��می با امریکا از 
سوی مقامات کاخ سفید هم تأیید شده است. جیک 
سالیوان، مش��اور امنیت ملی کاخ سفید یک    شنبه 
ش��ب برای اولین بار بعد از ورود بایدن به کاخ سفید 
که تماس     هایی با ایران در ارتباط با برنامه هسته ای 
و آزادی ش��هروندان دوتابعیت��ی امریکا آغاز ش��ده 
است. هرچند سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
خارجه تماس مقامات واشنگتن برای آزادی زندانیان 
امریکایی را تکذیب کرد اما روز دو    شنبه در نشست 
هفتگی خود با خبرنگاران گفت :»در حال بررس��ی 
پیشنهاد حضور امریکا در نشس��ت ۱+۴ به صورت 
مهمان هستیم«. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان هم 
روز سه     شنبه در سخنانی درباره مذاکرات بین طرفین 

برجام گفت:»تمایلی از جانب امریکا برای مذاکرات 
غیررسمی با طرف های برجام وجود دارد.«

امریکا هفته گذشته اعالم کرد آماده مذاکره با ایران 
برای بازگشت تهران و واش��نگتن به برجام است، 
اما ایران اعالم کرده ک��ه امریکا ابتدا باید تحریم     ها 
علیه ایران را لغو کند. اتحادیه اروپا در تالش است 
نشستی را با حضور اعضای باقی مانده برجام و امریکا 
برگزار کند اما مقامات تهران با بیان اینکه واشنگتن 
جزئی از برجام نیس��ت، گفت وگوهای رس��می با 
امریکا را رد کرده اند. امریکایی    ها مدعی هستند که 
ایران باید اول به تعهداتش در ذیل برجام بازگردد 
و در پای میز مذاکره حاضر شود تا نحوه بازگشت 
امریکا به برجام بررسی ش��ود. مقامات واشنگتن 
بار    ها ادعا کرده اند که بازگشت به برجام دیگر کافی 
نیس��ت و آنها به دنبال توافقی طوالنی تر و قوی تر 
از برجام هس��تند که برنامه موش��کی و رفتارهای 
منطقه ای ایران را نیز شامل شود؛ اقدامی که با هدف 
تأمین امنیت رژیم های عربی و صهیونیستی انجام 
می ش��ود. اما ایرانی    ها با بیان اینکه برنامه موشکی 
جنبه دفاعی دارد و خط قرمز است، گفته اند به هیچ 

وجه بر سر آن مذاکره نخواهند کرد. 
   نگرانی اروپا و امریکا

با توقف اج��رای پروتکل الحاق��ی، زنگ خطر در 
پایتخت های اروپایی و امریکا به صدا درآمده است. 
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا شامگاه 
دو    ش��نبه بار دیگر گفت:» اگر ای��ران به پایبندی 
کامل به برنام��ه جامع اقدام مش��ترک بازگردد، 

امریکا نیز آماده است تا اقدام مشابه را انجام دهد. 
« به گزارش شبکه سی ان ان، پرایس در واکنش به 
تصمیم ایران برای توقف اجرای داوطلبانه پروتکل 
الحاقی که از بامداد سه     ش��نبه آغاز خواهد ش��د، 
گفت: »البته م��ا از اقدام ای��ران در فاصله گرفتن 
بیشتر از پایبندی به تعهدات هسته ای خود نگران 
هستیم«. مارکو روبیو، عضو جمهوریخواه مجلس 
س��نای امریکا هم گفته قانونگذاران هم حزبی او 
»توافق ضعیف« ب��ا ایران را نخواهن��د پذیرفت. 
روبیو در مصاحبه با پایگاه »واشنگتن فری بیکن« 
از سیاست دولت جو بایدن، رئیس جمهور امریکا 
در قبال ایران به شدت انتقاد کرد و گفت: »دولت 
بایدن دارد  اش��تباهات خطرناک و ساده لوحانه 
دولت بایدن در قبال ایران را تک��رار می کند.«  او 
مدعی ش��د: »این روش بدون مالحظه شکست 
خواهد خورد چون رژیم حامی تروریسم مستقر در 
ایران قابل اعتماد نیست. اما یک چیز روشن است: 
جمهوریخواهان توافق ضعیفی که دست برتر را به 
ایرانی     ها بدهد نمی  پذیرند. هرگونه توافق معنادار و 
بادوام با ایران باید فراحزبی باشد«. ژان ایو لودریان، 
وزیر خارجه فرانسه هم دو    شنبه شب در سخنانی 
گفت که اوض��اع در مورد برنامه هس��ته ای ایران 
نگران کننده است. امریکا و اروپا در حالی از کاهش 
تعهدات ایران در برجام ابراز نگرانی می کنند که از 
همان ابتدا برجام را نقض کرده و هیچ اقدامی برای 
منتفع ش��دن ایران در چارچوب توافق هسته ای 

انجام نداده اند.

پیش�روی های ارت�ش و کمیته ه�ای مردمی 
یمن از یک سو و اقدام قبایل یمنی در امضای 
تواف�ق صلح ب�ا انص�اراهلل و ارتش، ع�الوه بر 
اینکه نویدبخ�ش آزادی قریب الوقوع ش�هر 
مأرب است، تکاپوی ش�ورای همکاری خلیج 
فارس، نماینده ویژه س�ازمان ملل و نماینده 
وی�ژه امری�کا در ام�ور یم�ن را در واکن�ش 
ب�ه تح�والت اخیر ب�ه دنبال داش�ته اس�ت. 
مقادیر زیاد نفت و گاز در اس��تان مأرب در مرکز 
یمن و شرق اس��تان صنعا باعث شده این منطقه 
اهمیتی دوچن��دان داش��ته باش��د. در بحبوبه 
درگیری    ه��ا در یم��ن و در حالی ک��ه نیروهای 
منصورهادی، رئیس جمهور مستعفی این کشور 
مدعی ش��ده اند که حمله نیروهای صنعا را دفع 
کرده اند، منابع محلی اعالم کردن��د که ارتش و 
کمیته های مردمی یمن منطقه هیالن را به کنترل 
خود درآورده اند. جبهه الکساره هم تحت تسلط 
نیروهای صنعا درآمده و به این ترتیب، فقط جبهه 
المشجح مانده است که درگیری در این منطقه 
جریان دارد. یک منبع میدانی در یمن دیروز در 
گفت وگو با خبرگزاری اسپوتنیک گفت: »ارتش و 
کمیته های مردمی یمن طی ساعات گذشته بعد از 
حدود دو هفته از آغاز عملیات نظامی علیه عناصر 
متجاوز موفق شدند ش��هر مأرب را از محورهای 
مختلف به محاصره خود درآورند.«  این منبع که 
هویت وی افشا نش��د، گفت: »نیروهای مقاومت 
همچنین خط ارتباطی را میان شرق شهر مأرب 
که به اس��تان حضرموت منتهی می شود، تحت 
کنترل خود درآورده اند. عملیات پاکسازی شهر 

مأرب از عناصر القاعده و مزدوران ائتالف سعودی 
به زودی آغاز می شود. ما به دنبال تکمیل کنترل 
خود بر تمام بلندی های مشرف بر شهر مأرب در 

محورهای مختلف هستیم.«
  کودتای قبایل علیه سعودی ها

روزنامه االخبار لبنان با اشاره به نقش تعیین کننده 
قبایل در یمن، در گزارشی نوشته است که استان 
مأرب شاهد کودتای واقعی علیه عربستان سعودی 
است و قبایل یکی پس از دیگری در حال امضای 
توافق صلح با نیروهای ارتش و انصاراهلل هستند. 
این وضعی��ت که از آن به عن��وان ضربه ای کاری 
به عربستان سعودی یاد می ش��ود، از این جهت 

مهم اس��ت که قبایل مأرب، دهها سال با خاندان 
س��عودی در ارتباط بودند و حتی برخی س��ران 
قبایل در برهه های مختلف ارتباطات دوس��تانه 
با شاهزادگان س��عودی داش��تند. عالوه بر این، 
س��عودی     ها با جذب طالب دینی از استان مأرب 
و آموزش آنها در عربستان تالش می کردند بافت 
فرهنگی این استان را تغییر دهند.  امضای توافق 
میان قبیله مهمی به نام مراد با دولت صنعا، یکی 
از اصلی     ترین دالیل میدانی برای پیشروی ارتش 
و انصاراهلل یمن به س��مت ش��هر مأرب به شمار 
می رود، چرا که حضور نیروهای قبیله مراد در این 
مناطق تا حدودی جلوی پیشروی نیروهای صنعا 

را گرفته و خیال س��عودی     ها را راحت کرده بود.  
اکنون درگیری     ها به اراضی قبیله عبیده رسیده 
است. این اراضی از اطراف شهر مأرب تا نزدیکی 
مرز عربستان را در بر می گیرد و دولت صنعا تمامی 
کانال های ارتباطی خود را با قبیله »عبیده« برای 

امضای توافق صلح فعال کرده است. 
  خش�م ش�ورای همکاری خلیج فارس از 

پیشروی ها
نایف الحجرف، دبیرکل ش��ورای همکاری خلیج 
فارس شامگاه دو    ش��نبه خواس��تار اعمال فشار 
جامعه بین الملل به انصاراهلل شد تا حمالت خود 
را به مأرب متوقف کنند.  به موازات موضع گیری 
الحجرف، استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان 
ملل ه��م در جمع خبرنگاران گف��ت که مارتین 
گریفیتس، فرس��تاده ویژه این س��ازمان به یمن 
در چارچوب تالش     ها برای برق��راری آتش بس، 
کاهش مشکالت مردم این کش��ور و ازسرگیری 
روند سیاس��ی، وارد ریاض شد. دوجاریک گفت: 
»پیش بینی می شود گریفیتس در روزهای آینده 
دیدار    هایی با مس��ئوالن دولت مستعفی یمن و 
عربستان داشته باشد.« وزارت خارجه امریکا نیز 
اعالم کرد که تیموتی لیندرکینگ، فرستاده ویژه 
این کشور به یمن، در س��فری ۱۰ روزه و با هدف 
پایان دادن به جنگ یمن دو    شنبه عازم کشورهای 
عربی حوزه خلیج فارس ش��د. بنابر اعالم وزارت 
خارج��ه، رویکرد دوجانبه واش��نگتن ب��ر پایان 
درگیری در یمن متمرکز خواهد ش��د که شامل 
ایجاد راه حل سیاس��ی پایدار برای بحران یمن و 

کمک بشردوستانه به ملت این کشور است.

استان نفت خیز یمن در یک قدمی کنترل انصاراهلل
قبایل مأرب پشت سعودی را خالی کردند

   خبر

شماری از ژنرال های ارتش رژیم صهیونیستی 
از وزیر جنگ این رژیم خواستند از حضور در 
انتخابات پیش رو چشم پوشی کنند. در شرایطی 
که عماًل حذف بنی گانتس از صحنه سیاس�ی 
کلید خورده اس�ت، نخس�ت وزیر ای�ن رژیم 
می کوشد با تعویق رسیدگی به پرونده های فساد 
خود، جایگاهش را در عرصه قدرت تثبیت کند. 
۱۳۰ ژنرال ارتش رژیم صهیونیستی در پیامی از 
بنی گانتس خواستند در انتخابات چهارم کنست 

ش��رکت نکند. ایهود باراک وزیر جنگ پیشین، 
کارمی گیلون فرمانده دس��تگاه امنیت کل، دانی 
یاتوم رئیس پیشین و عوزی آراد یکی از مسئوالن 
سابق موساد از جمله افرادی هستند که این نامه 
را برای گانتس فرس��تاده اند. در ای��ن پیام آمده 
است که اسرائیل آسیب دیده است و گانتس باید 
اسرائیل را در اولویت محاسبات سیاسی خود قرار 
دهد. آویو بوشنسکی، یک نویسنده صهیونیست 
معتقد است که این کار به اس��رائیلی     ها یادآوری 

می کند که زندگی سیاس��ی گانتس رو به پایان 
است و اگر او مرتکب اشتباه ش��ود، ممکن است 
نتایج کل خدماتش در ارتش اسرائیل طی ۳۶ سال 
را از بین ببرد.  همزمان، وکالی بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی با فشارهای فراوان 
به دادگاه قدس اشغالی، توانستند روند رسیدگی 
به پرونده های فساد وی را به تعویق بیندازند. آنها 
مدعی بودند که برگزاری دادگاه پیش از انتخابات 
سراسری در فلسطین اشغالی )۲۳ مارس( می تواند 

تأثیر منفی بر آرای ح��زب نتانیاهو بگذارد. تاریخ 
جدی��د دادگاه کمتر از دو هفته بع��د از انتخابات 
خواهد بود. این در حالی است که حدود دو هفته 
پیش و با از سرگیری جلسه محاکمه نتانیاهو، وی 
تمام اتهامات در خصوص پرونده های فساد را رد 
کرده ب��ود. همزمان با حضور نتانیاهو در جلس��ه 
دادگاه، تعداد زیادی از معترضان به عملکرد وی 
با تجمع و تظاهرات اطراف دادگاه، فریاد »استعفا، 

استعفا « سر دادند.

نامه 13۰ ژنرال صهیونیست برای وزیر جنگ
گانتس در انتخابات شرکت نکند


