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  گزارش  2

  خبر

سمفونی امریکا  را قطع کنيد
انفجار صبح یک   شنبه در ساختمان مونتاژ سانتریفیوژهای جدید نطنز که 
سال قبل نیز هدف عملیات نفوذ-تخریب بوده، درحالی است که مذاکرات 
وین همچنان ادامه دارد و مقامات وزارت خارجه امریکا تأکید دارند همه 
تحریم   ها را برنمی دارند، ریل گذاری اس��تراتژی های آنها در قبال ایران از 
برجام می گذرد تا آن را قوی تر و طوالنی تر نمایند و نگرانی های دیگر امریکا 
نیز برطرف شوند، به رغم مواضع ایران، تا ایران به تعهدات برجام بازنگردد، 
امریکا هیچ اقدام تش��ویقی انجام نمی دهد. محتوای مذاکرات وین از نگاه 
امریکا برای این اس��ت که امریکا بداند برای کدام اقدامات ایران، باید چه 
بخشی از تحریم   ها را بردارد.  این یعنی آقایان مذاکره کننده را تنگنای زمان 
باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری خردادماه، سراسیمه و بدون برنامه 
و سناریو وارد گفت وگو کرده اس��ت. حال آنکه همواره در یک تکرار از آنها 
شنیده ایم، مذاکره با امریکا ضرورتی ندارد! طرف امریکایی و تیم اروپایی و 
صهیونیستی و عربی آنها، از یک برنامه سمفونی وار بهره مند هستند و آن را به 
اجرا می گذارند. تقریباً تمامی اهداف و رویکردهای ترامپ، توسط بایدن هم 
در مذاکره دنبال می شود، یعنی به روشنی و از طریق روندی که به انتخاب 
کاظمی در عراق منجر شد، روی حذف نفوذ ایران کار می کنند و گفت وگوی 
همکاری استراتژیک با عراق را دقیقاً برای حذف ایران از عراق پایه ریزی کرده 
و قیمومیت بر عراق را در طراحی خود قرار داده اند. به رژیم صهیونیستی 
حاشیه امن داده اند تا بر اساس راهبرد »درگیری بین جنگ ها« که همان 
جنگ فرسایشی در سقف مدیریت شده است، اقدامات ایذایی در سوریه یا 
سایبری در داخل تأسیسات هسته ای و ترور دانشمندان ایرانی و تخریب 
پروژه  هسته ای جدید را به اجرا بگذارد و بار  ها به کشتی های تجاری و نفتی 
ایران در آبراه های بین المللی و اخیراً در شمال باب المندب حمله نماید. الیه 
دیگر و مهم این سمفونی، فعال کردن اهرم های شرطی کننده افکار عمومی 
کشورمان است تا با وعده های نخست وزیر کره یا برخی مقامات عراقی برای 
پرداخت پول های بلوکه شده از مسیرهای قابل مدیریت از سوی امریکا، برای 
لیبرال های ورشکسته و ناکارآمد در کشورمان آبرویی انتخاباتی دست و پا 
کنند.  آخرین تالش در این سمفونی رفتاری امریکا، آمدن قاسم االعرجی 
از عراق است تا به دریابان شمخانی بگوید مقاومت عزتمند در عراق مزاحم 
کاظمی است و در مسیر امریکایی شدن عراق کارشکنی می کنند. طبیعی 
است که باید س��مفونی امریکایی را با سمفونی پاس��خ داده و به این خانه 
عنکبوتی فرصت شعبده بازی با کارت های مختلف را ندهیم. امریکا نیاز به 
مذاکره با ایران دارد و اولین واکنش این است که چون ساختمان تخریب 
شده و سانتریفیوژهای آن به 9ماه کار نیاز دارد، مذاکره تا 9ماه دیگر تعطیل 
است. صهیونیست   ها اعالم کرده اند، غنی سازی اهرم مذاکراتی ایران است، 
پس غنی سازی با ماش��ین های جدید را به فردو منتقل کرده و با سرعت 

بیشتری غنی سازی نماییم. 
کره ای  ها که در واقع همان ش��رکت های چندملیتی امریکایی هستند به 
بازار ایران نیاز دارند، لذا اگر کره ای ها در ازای آزادی کش��تی توقیف شده 
پول های ایران را آزاد نکردند، وعده تکرار تنبیه به آنان داده ش��ود و نیاز به 
امتیاز شکالتی برای خرید دارو  و از بخش  محدودی از میلیارد  ها دالر بلوکه 
شده در کره نیست. امریکا باید سیلی اول را بخورد و به جز باقی ماندن در 
صف مذاکره، باید همان راهبرد »درگیری بین  جنگ ها« یا جنگ فرسایشی 
را برای آنان تجویز کرد ولی صهیونیست   ها نباید در سمفونی اقدامات ایران با 
اقبال محدود روبه رو شوند بلکه یک شوک همه جانبه و فوری نیاز دارند، که 

باید هزینه حمله اخیر به یمن را هم بپردازند.  
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 عامل بحران لبنان خارجی است
معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان گفت که علت بحران کنونی در کشور، 
پروژه های سیاسی با منشأ خارجی است، نه سالح حزب اهلل که مدت   ها 
لبنان را حفظ کرده است.  ش��یخ نعیم قاس��م همچنین در مصاحبه  
با تلویزیون المنار گفت که تش��کیل دولت در ح��ال حاضر در مرحله 
اعتماد س��ازی میان طرف    ها و برخی امتیازدهی    ها است و چنانچه این 

اتفاق نیفتد تشکیل کابینه دشوار خواهد بود. 
-----------------------------------------------------

 بلینکن: چین در کشف منشأ کرونا کارشکنی می کند
وزیر امور خارجه امریکا یک   شنبه با متهم کردن چین به کارشکنی در 
دسترسی به کارشناسان بهداشت جهانی برای تحقیق درباره بیماری 
کووید تأکید کرد که کش��ف منبع اصلی کرونا اهمی��ت دارد.  آنتونی 
بلینکن همچنین در مصاحبه با شبکه خبری ان بی سی مدعی شد که 
چین اجازه دسترسی کارشناسان بین المللی را نداده یا در زمان درست 
اطالعات را برای ش��فافیت واقعی منتشر نکرده اس��ت. در نتیجه این 
ویروس سریع تر از کنترل خارج شد و نتایج بسیار فاحش تر از آن چیزی 

شد که در غیر این صورت رخ می داد. 
-----------------------------------------------------

 کنست آماده انتخاب رئیس جدید رژیم صهیونیستی
دوره ریاست رووین ریولین نهم ژوئیه به پایان می رسد و کنست خود را 
برای انتخاب رئیس جدید این رژیم آماده می کند.  به گزارش سما، به 
موجب قانون رژیم صهیونیستی رئیس جدید باید بین یک الی سه ماه 
قبل از پایان دوره رئیس کنونی انتخاب شود. موعد انتخابات را رئیس 
کنست و نمایندگان تعیین می کنند. باید این تصمیم در موعدی کمتر 
از س��ه هفته قبل از موعد نهایی گرفته شود. احتماالً انتخابات ریاست 

رژیم صهیونیستی اواخر مه یا اوایل ژوئن برگزار شود. 
-----------------------------------------------------

 شرایط درعربستان به نفع یهودیان در حال تغییر است
یک خاخام صهیونیست گفت که فعالیت گسترده ای در عربستان دارد و 
شرایط یهودیان در این کشور تغییر زیادی کرده است.  یعقوب یسرائیل 
هرتسوگ در گفت وگو با روزنامه عبری زبان مکور ریشون گفت که به زودی 
اولین خاخام یهودی در عربستان سعودی خواهد بود. یهودیان زیادی در 
عربستان سعودی هستند که عمده آنها به واسطه حضور نظامیان یهودی 
امریکایی، در این کشور مستقر هستند و هرتس��وگ قصد دارد به زودی 
صفحه جدیدی را در مناسبات میان ساکنان عربستان و یهودیان باز کند. 
-----------------------------------------------------

 ترکیه در خاک سوریه مرز مصنوعی می سازد 
رئیس مشترک شورای منطقه »تل ابیض « سوریه -وابسته به کردها - خبر 
داد که ترکیه در حال ساخت مرز مصنوعی در عمق 32 کیلومتری خاک 
سوریه است.  حمید العبد در این مورد به پایگاه خبری »هاوار « گفت که 
ترکیه از این سکوت سوء استفاده می کند و در حال ساخت مرز مصنوعی 
در عمق 32 کیلومتری خاک سوریه است. وی تصریح کرد: تالش   هایی 
از س��وی ترکیه صورت گرفت تا »مناطق اش��غالی واقع در شمال مسیر 
بین المللی )ام-۴( از جنوب آن جدا شود و نشانه های این مسئله از طریق 
احداث پنج پایگاه نظامی در منطقه عین عیسی مشخص شده است. این 
مسئول کرد ادامه داد: عملیات احداث مرزهای مصنوعی در عمق اراضی 

سوریه در راستای توسعه و مشروعیت بخشی به مناطق اشغالی است. 
-----------------------------------------------------

 تشدید تدابیر امنیتی اطراف مساجد فرانسه
وزارت کش��ور فرانس��ه ضمن محکوم کردن اهانت به یک مسجد، به 
دستگاه های امنیتی و پلیس این کشور دستور داده است تدابیر بیشتری 
در اطراف مساجد و عبادتگاه های مسلمانان اتخاذ و هوشیارانه تر عمل 
کنند. براس��اس گزارش آناتول��ی، جرالد درمانی��ن در بازدید از مرکز 
فرهنگی اسالمی در شهر رن که روز یک    شنبه مورد اهانت قرار گرفته 
گفت: »نقاشی   ها و کتیبه های ضداسالمی که روی دیوارهای این مرکز 
کشیده شده است قابل قبول نیست و آزادی مذهبی و عبادت در فرانسه 

یک اصل اساسی است.«

اختالف ميان نمایندگان افغانستان
 درباره ترکيب هيئت اعزامی به استانبول

نشست دیروز مجلس نمایندگان افغانس�تان که محور اصلی آن 
درباره ترکیب قومی هیئت اعزامی طالبان و حکومت افغانستان به 
استانبول بود، در فضایی متشنج برگزار شد. طرفین درباره ترکیب 
قومیتی هیئت اعزامی به نشس�ت اس�تانبول اختالف داش�تند. 
قرار است نشست استانبول 27 فروردین برگزار شود. این نشست، 10 
روز ادامه خواهد داشت و در آن تالش خواهد ش��د دولت افغانستان، 
گروه طالبان و گروه های مختلف سیاسی روی آینده سیاسی افغانستان 
به توافق برسند. تاکنون ترکیب هیئت حکومت و طالبان رسماً اعالم 
نشده اس��ت ولی در یک خبرنامه ارگ ریاس��ت جمهوری آمده که در 
دیدار اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان و زلمی خلیل زاد، فرستاده 
امریکا در امور افغانستان در مورد ترکیب این هیئت صحبت شده است. 
تنش      ها در مجلس نمایندگان زمانی آغاز ش��د که یکی از نمایندگان 
مردم بدخشان گفت که به دلیل اعمال نفوذ طالبان، 90 درصد از قوم 
پشتون در این نشست مشارکت دارند. ضمن اینکه طالبان، اشرف غنی 
را یک پشتون نمی داند. وی با قومی خواندن تنش     ها در افغانستان گفت 

که طرف مقابل نزاع طالبان، بخش عظیمی از مردم افغانستان است. 
اما نماینده مردم والیت پکتیکا درباره اینکه طالبان پش��تون هستند، 
گفت: »از دست طالبان مردم پش��تون، والیت های پشتون نشین تباه 
شدند و فرزندان پشتون از آموزش بازماندند.«  او با زیر سؤال بردن اینکه 
طالب پشتون اس��ت، گفت که طالبان قوم ندارد و براساس ایدئولوژی 
خود می جنگد و براساس تعلق قومی خود نمی جنگد. وی گفت که نباید 
اجازه داده شود در نشست ترکیه حقوق مردم، زنان و کودکان افغانستان 
معامله شود. به گفته او هر تصمیمی که در این نشست گرفته می شود، 

باید از مجلس نمایندگان افغانستان رأی تأیید بگیرد. 
خالد اسد، نماینده دیگر والیت پکتیکا نیز در این نشست گفت که اشرف 
غنی رأی تمام اقوام افغانستان را دارد و نماینده همه مردم افغانستان 
است. او در واکنش به سخنان سایر نمایندگان که طالبان را نماینده قوم 
پشتون قلمداد کرده بودند، گفت بررسی شود که در نیروهای امنیتی 
افغانستان قوم پشتون بیشتر است  یا دیگر اقوام. او تأکید کرد که مردم 
پشتون مردم اصیل این سرزمین هستند، در این وطن سر داده، حافظ 

این وطن هستند و به خاطر وطن خون داده اند. 

12 بازداشتی در پی تجمع نژادپرستان
 در امریکا

به دنبال درگیری میان شرکت کنندگان در تجمع سفیدبرترپندارهای 
حامی »ج�ان سفیدپوس�تان مهم اس�ت« و اعض�ای جنبش های 
ضدنژادپرس�تی در ایالت کالیفرنیا، پلیس 12 نفر را بازداشت کرد. 
شهر های مختلف امریکا روز یک   ش��نبه عرصه برگزاری تظاهرات ضد 
نژادپرس��تی بود. از این رو، صد   ها عضو گروه های راست افراطی در شهر 
هانتیگتون بیچ ایالت کالیفرنیا تجمع کردند. اعضای گروه های مختلفی 
از جمله هواداران قوانین حمل سالح، تا گروه شبه نظامی راست افراطی 
پسران مغرور در این تجمع حضور یافته و پرچم    هایی با عالمت گروه های 
خود و شعار  »ترامپ 2020« در دست داشتند. ویلیام کوییگ، رهبر گروه 
شوالیه های سفید وفادار وابسته به گروه نژادپرست »کوکالس کالن « نیز 

در میان شرکت کنندگان حضور داشت. 
مأموران پلیس با حضور در محل ، شرکت در آن را غیرقانونی اعالم کرده و 
از حاضران خواست متفرق شوند. همچنین پهپاد   ها و بالگردهای پلیس بر 
فراز منطقه به پرواز درآمده و پیامک    هایی برای تلفن های همراه حاضران 
ارسال ش��د که در آن تجمع کنندگان به بازداشت تهدید شده بودند. از 
طرفی دیگر، صد   ها نفر از اعضای جنبش های ضدنژادپرستی در تقابل با 
راست گرا   ها وارد خیابان شده و با آنها درگیر شدند. درگیری میان دو گروه 
غالباً به صورت کالمی بود اما در مواردی، به درگیری فیزیکی نیز منجر 
شد که در نهایت پلیس وارد عمل شد و 12 نفر را بازداشت کرد. در ایالت 
تگزاس نیز، شماری از طرفداران و مخالفان نژادپرستی در شهر فورت ورث 
تجمع کردند. شمار زیادی از نیرو های پلیس برای جلوگیری از درگیری 

احتمالی دو طرف، در محل مستقر شده بودند. 
 جمهوریخواهان دنبال تصویب قانون سرکوب اعتراضات 

پس از قتل جورج فلوید در مینیا پلی��س، 9۵ الیحه با هدف جلوگیری 
از تجمع و تظاهرات در سرتاس��ر امریکا معرفی ش��ده اند. قانونگذاران 
جمهوریخواه در 29 کنگره  ایالتی امریکا قصد دارند قوانینی را تصویب 
کنند که ش��رایط برگزاری اعتراض��ات مردمی را بیش از پیش دش��وار 
می کند. در مجموع، 71قانون مختلف در 29 ایالت و در س��طح فدرال 
منتظر تصویب شدن هستند که موجب محدود شدن حق اعتراض مردم 
امریکا خواهد شد.  در اولین گام، جمهوریخواهان مجلس نمایندگان در 
کنگره ایالتی فلوریدا الیحه مقابله با خشونت، آشوبگری و محافظت از 
مأموران مجری قانون را ماه گذش��ته میالدی به تصویب رساندند. این 
الیحه که با انتقادات بسیاری همراه شده است، احکامی را برای افرادی 
که در تجمعات »خشونت آمیز « ش��رکت کنند در نظر گرفته است و از 
سوی دیگر، آسیب زدن به بناهای یادبود و مجسمه های نصب شده در 
شهر   ها را جرم تلقی می کند. ماه ژانویه نیز فرماندار ایالت اوهایو قانونی 
را امضا کرد که مجازات در نظر گرفته ش��ده برای تجمعات اعتراضی در 
مجاورت »زیرساخت های مهم « را افزایش می دهد. در ایالت اوکالهما نیز 
تالش برای معرفی الیحه ای به  منظور مجازات برای شرکت در تجمعات 

غیرقانونی و مسدود کردن خیابان ها، آغاز شده است. 

ارتقای نطنز روی ميز وین
یک روز مانده به دور دوم مذاکرات برجامی، امریکا با اعالم محرمانه رضایت از خرابکاری در نطنز و اروپا با تحریم فرماندهان نظامی ایران

عماًل تالش کردند میز وین را به گونه ای دیگر بچینند. اما ایران اعالم کرد با برنامه ارتقاء نطنز به سانتریفیوژهای پیشرفته که قدرت غنی سازی 
دهها برابری دارد، به وین بازمی گردد. باید دید آیا امریکا و اروپا این بار نیز زیر میز وین می زنند؟!

هادیمحمدی

ادامه از صفحه اول
اروپا و امریکا، اهمیت خرابکاری روز یک    شنبه را 
به »حادثه « کاهش داده اند. اروپاییان می گویند 
نگرانند که » حادثه « نطنز نتیجه غیرسازنده ای بر 
مذاکرات در وین بگذارد.  یک مقام امریکایی هم 
که نامش فاش نشده، به واشنگتن پست گفته که 
امریکا »هیچ گونه نقشی«  در حادثه نطنز نداشته، 
حتی دوس��تان روس هم می گویند »دش��واری 
خاصی در رون��د مذاکرات دیده نمی ش��ود«، اما 
ناظران درب��اره ادامه رون��د »مذاک��ره در وین، 

تروریسم در نطنز« هشدار می دهند. 
یک مقام ارش��د دولت »جو بایدن « که نام او فاش 
نشده دیروز به واشنگتن پست گفته که ما گزارش     ها 
درباره حادثه در تأسیسات غنی سازی نطنز در ایران 
را مشاهده کرده ایم و  تأکید کرده که ایاالت متحده 
هیچ نقشی )در این حادثه( ندارد. او همچنین گفته 
که ما چیزی هم برای افزودن به گمانه زنی     ها درباره 
دالیل این حادثه نداریم. موازی با امریکا، سخنگوی 
کمیسیونر سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید 
که این اتحادیه هرگونه اقدامی را که باعث انحراف در 
مذاکرات جاری برجام در وین شود، رد می کند. پیتر 
استانو در گفت وگو با خبرنگاران گفت که این حادثه 
ممکن است اقدامی خرابکارانه باشد و اتحادیه اروپا 
با »نگرانی« حادثه روز یک    شنبه را دنبال می کند. او 
تأکید کرده که مذاکرات وین برای بازگرداندن برجام 

به مسیر اصلی جریان دارد و هرگونه اقدامی که آن 
را منحرف کند مردود است. عالوه بر اتحادیه اروپا، 
برلین در موضعی جداگانه گفته که حادثه نطنز برای 
مذاکرات برجام در وین نمی تواند سازنده باشد. هایکو 
ماس، وزیر خارجه آلمان افزود: »آنچه که ما اکنون 
از تهران می شنویم به ویژه از نطنز، چیز مثبتی برای 
مذاکرات نیست.« حتی دوستان روس هم می گویند 
که دش��واری خاصی در روند مذاک��رات وین دیده 
نمی شود. سرگئی ریابکوف نماینده روسیه در وین 
دیروز پیش از آغاز دور دوم رایزنی     ها در وین گفت: 
»نیازی به واکنش بیش از ح��د در مذاکرات درباره 
برنامه جامع اقدام مش��ترک از جمله لغو احتمالی 
تحریم های واشنگتن علیه ایران نیست.«  ریابکوف 
اطمینان داد که جلسات به رغم حادثه در تأسیسات 
هس��ته ای نطنز ایران در این هفت��ه ادامه خواهد 
یافت. ریابک��وف افزود: » هیچ دلیل��ی برای نگرانی 
وجود ندارد؛ ما هیچ بن بس��ت یا دش��واری خاصی 
نمی بینیم؛ این لحظات طبیعی هستند. طرفین با 
انرژی رویکردهای خود را شکل می دهند. ما کمک 

سیاسی و فکری در یافتن راه حل می کنیم.«
 وین از نطنز جدا نیست

با ای��ن ح��ال، در ته��ران، در ای��ن ب��اره نگرانی 
جدی وج��ود دارد که ادامه مذاک��رات در چنین 
شرایطی، باعث شکل گیری یک روند جدید شود 
که طرف های غرب��ی، همزمان با رون��د مذاکره، 

کارت ه��ای مذاکراتی ای��ران را از طریق اقدامات 
خرابکارانه از بین ببرند. محمدجواد ظریف، وزیر 
خارجه ایران دیروز در اولین واکنش به تروریسم 
هس��ته ای در نطنز گف��ت که » صهیونیس��ت     ها 
می خواهن��د انتق��ام موفقیت    ه��ا در مس��یر لغو 
تحریم های ظالمانه را از م��ردم ایران بگیرند ولی 
ما اجازه نخواهیم داد و انتقام این اقدامات را از خود 
صهیونیس��ت     ها خواهیم گرفت.« اشاره ظریف به 
»مس��یر لغو تحریم ها«، روند شروع شده در وین 
است و نش��ان می دهد که تیم هس��ته ای دولت، 
دست کم در مرحله کنونی، در این باره با طرف های 
مذاکراتی در وین هم عقیده اند که اقدام تروریستی 
در وین، نباید بر روند مذاکرات اثرگذار باشد. ظریف 
که در مجلس صحبت می کرد، در عین حال گفت: 
» اتفاقاً این عمل زبونانه موض��ع ما را در مذاکرات 
قوی تر خواهد کرد و طرف های مذاکره باید بدانند 
اگر تاکنون با تأسیسات غنی سازی با ماشین های 
نس��ل اول مواجه بودند االن نطنز می تواند مملو 
از س��انتریفیوژهای پیش��رفته با چند برابر توان 
غنی سازی باشد.«  موضع گیری سخنگوی وزارت 
خارجه نیز، نش��ان دهنده رویکردی مشابه است. 
سعید خطیب زاده، س��خنگوی وزارت خارجه در 
کنفرانس مطبوعاتی درباره نطنز گفت:»خرابکاری 
در تأسیسات هس��ته ای نطنز برای جلوگیری از 
مذاکرات در خصوص برنامه هسته ای انجام شد.« 

خطیب زاده همچنین گفت:» اگر هدف این بوده 
که توان ایران تضعیف شود، اینطور نبوده. تمامی 
س��انتریفیوژ    هایی که از مدار خارج شدند از نوع 
IR1 بوده و با س��انتریفیوژهای جدید جایگزین 
می ش��ود.« او گفته که » آنچه در نطنز رخ داد، نه 
صنعت هس��ته ای ایران را به عقب برمی گرداند و 
نه در مس��یر قطعی رفع تحریم     ها مؤثر است.«  به 
گفته سخنگوی دستگاه دیپلماسی، » پاسخ ایران 
انتقام از رژیم صهیونیس��تی در ج��ا و زمان خود 

خواهد بود.«
 صالحی: با 50 درصد ظرفیت بیش�تر ادامه 

می دهیم
در حال��ی ک��ه مقام ه��ای ایرانی مداخل��ه رژیم 
صهیونیستی در تروریسم هس��ته ای در نطنز را 
قطعی اع��الم می کنند، درباره میزان آس��یب به 
توانایی های هسته ای ایران، گزارش    هایی متفاوت 
منتش��ر می ش��ود. آژانس هنوز گزارش رسمی 
منتشر نکرده و سخنگوی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی می گوید که آژانس در این باره » با مقام های 
ایران در ارتباط و تماس « است. نیویورک تایمز در 
گزارش��ی به نقل از منابع اطالعاتی نوشته که در 
اثر انفجار روز یک    شنبه در سیستم برق نیروگاه 
نطنز » ایران تا ماه     ها امکان غنی س��ازی اورانیوم 
را از دست داده اس��ت.« نیویورک تایمز گفته که 
دو منبع اطالعاتی گفته اند خس��ارت رخ داده در 
نیروگاه نطنز » به علت وقوع یک انفجار « بوده که 
» به طور کامل سیستم برق رسانی مستقل را که 
تأمین برق سانتریفیوژ    ها برای غنی سازی اورانیوم 
را برعهده داش��ته « نابود کرده اس��ت. به نوشته 
نیویورک تایمز دو مقام اطالعاتی ایاالت متحده و 
اسرائیل تأیید کرده اند که در این حادثه اسرائیل 
نقش داشته است. همچنین روزنامه صهیونیستی 
»جروزالم پست« نوشته که تدارک و برنامه ریزی 
طوالنی برای »حمله « به تأسیس��ات نطنز انجام 
شده است. این روزنامه چاپ فلسطین اشغالی در 
گزارش خود مدعی ش��د: »جروزالم پست مطلع 
شد که حمله به تأسیسات کلیدی ایران در نطنز 
از مدت     ها قبل از مذاکرات جاری هسته ای در وین 
میان ایران و قدرت ه��ای جهانی تدارک و برنامه 
ریزی ش��ده بود.«  با این حال علی اکبر صالحی، 
رئیس س��ازمان انرژی اتمی گفت��ه که خللی در 
تأسیسات نطنز ایجاد نشده و » روند غنی سازی 
همچنان ادام��ه دارد.«  وی گفت:» ت��ا چند روز 
آینده به سرعت س��انتریفیوژ های آسیب دیده با 
سانتریفیوژ هایی با توان بیشتر جایگزین خواهند 
ش��د.« صالحی در خصوص برخ��ی گزارش    ها از 
جمله گزارش نیویورک تایمز درباره عقب افتادگی 
سایت نطنز به مدت 9 ماه گفت: »در کوتاه     ترین 
زمان سایت نطنز با ۵0 درصد ظرفیت بیشتر به کار 

خود ادامه می دهد.«

همزمان با پیشرفت   ها در جبهه مأرب، یمنی   ها 
از پهپادباران عمق خاک عربستان خبر دادند.

به گزارش ایسنا، به نقل از المسیره، یحیی سریع، 
سخنگوی نیروهای مس��لح یمن روز دو   شنبه در 
کنفرانس مطبوعاتی جزئیات  عملیاتي که تحت 
عنوان عملیات » س��ی ام ش��عبان « انجام شد، را 
اعالم کرد که ارتش و کمیته های مردمی یمن با 
استفاده از 1۵ فروند پهپاد و دو موشک بالستیک 
عمق خاک عربستان را هدف قرار دادند.  وی در 
این باره گفت: عملیات س��ی ام ش��عبان از عصر 
یک   شنبه آغاز و تا س��پیده دم روز دو   شنبه ادامه 

داشت و به لطف خدا موفقیت  آمیز بود. 
یحیی سریع در ادامه تصریح کرد: مواضع نظامی 
حساسی در دو منطقه خمیس مشیط و جیزان با 
پنج فروند پهپاد » قاصف 2k « و دو فروند موشک 

بالستیک از نوع » بدر 1 « هدف قرار گرفتند. 
وی ادامه داد: در این عملیات همچنین تأسیسات 
نفتی شرکت سعودی آرامکو در دو منطقه جده 
و » الجبیل « با 10 فروند پهپاد از نوع » صماد3 « 
هدف قرار گرفتند.  این مقام یمن��ی در ادامه بر 
تداوم حمالت علیه اهداف نظامی سعودی تا زمان 

رفع محاصره یمن تأکید کرد. 

 فتح قریب الوقوع مأرب
در غرب جبهه مأرب پیشروی رزمندگان یمنی 
در محور غربی ش��هر مأرب هرچند آهس��ته اما 
ادامه دارد و ائتالف سعودی به دنبال راهی است تا 

مهم  ترین پایگاه اشغالی را حفظ کند. 
پیروزی    ها و پیش��روی های ارتش و کمیته های 

مردمی یمن در نبرده��ای میدانی در جبهه های 
شمال و جنوب در مأرب و تعز جدا از اینکه سبب 
ش��ده عملیات های ائتالف س��عودی با شکست 
مواجه ش��ود و مأرب به عن��وان مهم  ترین پایگاه 
عربستان در یمن در آستانه آزادسازی قرار گیرد، 
منجر به بروز اختالف بین امارات و عربستان و بروز 

جنگ نیابتی بین نیروهای مزدور دو طرف در یمن 
نیز شده است. 

منابع یمنی از عملیات گس��ترده نیروهای صنعا 
در حومه ش��مال شرق ش��هر مأرب خبر دادند و 
اعالم کردند نبرد سنگینی میان نیروهای ارتش 
و کمیته های مردمی و نیروهای ائتالف سعودی و 
عوامل آنها در این جبهه جریان دارد. منابع یمنی 
همچنین به پیشروی نیروهای صنعا از مناطقی 
که در »سنجر « و »حرمل « بر آن مسلط شده اند به 
سوی منطقه »العلم االبیض « در شرق شهر مأرب 
اشاره کردند و از درگیری های شدیدی که جریان 

دارد، خبر دادند. 
این منابع از درگیری    هایی که در حال حاضر در 
جبهه های »جدافر« و »وادی نخال« در ش��مال 
شهر مأرب جریان دارد خبر دادند و اعالم کردند 
اخباری از فروپاش��ی گس��ترده نیروهای ائتالف 
س��عودی و القاعده در این جبهه    ها مخابره شده 
اس��ت. همزمان نیروهای ارت��ش و کمیته های 
مردمی یمن یورش گس��ترده ائتالف سعودی و 
القاعده را به سمت صحرای »حویشبان « در هم 
شکستند و مناطق جدیدی را در صحرای شرقی 
اس��تان الجوف از لوث آنها پاکس��ازی و به سوی 

دروازه شرقی شهر مأرب حرکت کردند. 

پهپادباران عمق عربستان   در آستانه فتح مأرب
انصاراهلل با 15 پهپاد عمق خاک عربستان را هدف قرار داد

ای�ران و روس�یه معاه�ده رواب�ط متقاب�ل 
و اص�ول هم�کاری می�ان خ�ود را ک�ه 
10 س�ال پی�ش امض�ا کرده ان�د، ع�الوه 
ب�ر تمدی�د، توس�عه و ارتق�ا می بخش�ند.

به گزارش اس��پوتنیک امروز در تهران وزیر امور 
خارجه روسیه با وزیر امور خارجه، رئیس جمهور 
ایران و رئیس مجلس شورای اسالمی دیدار دارد 
و هدف نهایی از این دیدار       ها تمدید، توس��عه و 
ارتقای معاهده رواب��ط متقابل و اصول همکاری 
بین جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه 
است.  بر اس��اس این معاهده که شامل 21 ماده 
اس��ت دو کش��ور متعهد می ش��وند در صورت 

تجاوز نظامی کش��وری ثالث طرفی��ن هیچ نوع 
مس��اعدت نظامی یا غیرنظامی ب��ه طرف ثالث 
نداشته باشند، همچنین طرفین در ارتقا و توسعه 
استفاده صلح جویانه از انرژی هسته  ای و احداث 
نیروگاه های اتمی به یکدیگر کمک کنند. در ادامه 
این معاهده توافقاتی بر سر چگونگی استفاده از 
دریای خ��زر، تب��ادالت فرهنگ��ی، اقتصادی و 
تجاری انجام شده که اکنون 20 سال از تمدید هر 

پنج سال آن می گذرد. 
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران در این زمینه به خبرنگار 
اس��پوتنیک در تهران گفت: »در این سفر عالوه 

بر مالقات با وزیر ام��ور خارجه و رئیس جمهوری 
اس��المی ایران توافقنام��ه همکاری های جامعی 
نیز امضا می ش��ود؛ چیزی که 10 س��ال میان دو 
کشور برقرار بود و فروردین ماه منقضی شده بود، 
برنامه ریزی        ها ب��ه گونه ای انجام ش��ده تا تمامی 
دیدار       ها و امض��ای توافقنامه پیش از ش��روع ماه 
مبارک رمضان انجام ش��ود. « وی در ادامه تأکید 
کرد: »روابط ایران و روسیه روابطی کامالً راهبردی 
است، دو کشور همکاری های بس��یار نزدیک در 
س��طوح مختلف دارند به طوری که شاید بتوان 
گفت یک��ی از اولین تنظیم رواب��ط در چارچوب 
توافقنامه و معاهده را با روسیه داشتیم. جمهوری 

اسالمی ایران و فدراسیون روسیه، هم برای تمدید 
و هم برای ارتقای این معاهده حرکت       هایی را انجام 
دادند و چیزی که فردا امضا خواهد شد نتیجه این 
تالش       ها اس��ت. البته این معاهده همچنان پایه 
همکاری های ایران و روس��یه را در ابعاد مختلف 
تعریف می کند که هم قابل ارتقا و هم قابل توسعه 

هستند و همواره در حال ارتقا و توسعه بودند. «
عهدنامه حقوقی دریای خ��زر یا رژیم حقوقی 
دریای خزر در سال 201۸ از سوی سران پنج 
کش��ور جمهوری اس��المی ایران، فدراسیون 
روس��یه، جمه��وری آذربایجان، قزاقس��تان و 

ترکمنستان امضا شد. 

نخست وزیر پیشین قطر:

امریکا و یکی از کشورهای منطقه
 پشت کودتای اردن است 

نخس�ت وزیر پیش�ین قط�ر در اظهارات�ی عام�الن پش�ت پرده 
ح�وادث اخی�ر در اردن را ف�اش و دلی�ل کودت�ای اخی�ر اردن 
را مواضع پادش�اه ای�ن کش�ور در قبال فلس�طین عن�وان کرد. 
به گزارش ایس��نا، حمد بن جاسم آل ثانی، نخس��ت وزیر پیشین قطر 
در توئیتی نوش��ت: » اتفاقی که اخیراً در اردن رخ داد از مدت    ها قبل از 
سوی برخی مقامات دولت سابق امریکا و یکی از کشورهای منطقه با 
هدف جایگزینی رژیم فعلی اردن تحت رهبری عبداهلل دوم برنامه ریزی 
ش��ده بود. «  وی افزود: » دلیل اصلی این تالش نافرجام، ایس��تادگی 
ملک عبداهلل در برابر هرگونه عادی س��ازی روابط با اسرائیل به قیمت 
آرمان فلسطین بود و این موضع گیری پادش��اه اردن مانعی برای این 

برنامه    ها است.«
وی تأکید کرد که » ثبات اردن برای شورای همکاری خلیج فارس مهم 
است. ثبات در اردن و حمایت از آن یک وظیفه است زیرا ما برای تأمین 
منافع خود به ثبات و اعتبار بیشتری در منطقه نیاز داریم.« پنج روز پس 
از بحران بی سابقه اردن ، عبداهلل دوم در پیامی به اردنی    ها اعالم کرد که 
» حوادث اخیر فتنه ای از سوی عوامل داخلی و خارجی بود.« وی تأکید 
کرد که » ش��اهزاده حمزه در کنار خانواده اش و تحت مراقبت است.« 
   شنبه گذشته اخباری از کودتای نافرجام در اردن و بازداشت شماری از 
نزدیکان حمزه بن الحسین، ولیعهد سابق اردن منتشر شد. پس از آن 

شاهزاده حمزه از تجدید بیعت با پادشاه اردن خبر داد. 

معاهده همکاری میان روسیه و تهران تمدید می شود

  گزارش  یک


