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  گزارش  2

»ديو وارونه کار« امريکا
خیلی جالب اس��ت که بایدن نه تنها از چماق تحریم ترامپ که اهرمی 
است با ماهیت جنایت علیه بشریت، دست برنداشته بلکه در شیوه های 
رفتاری هم مثل او دبه می کند و البته شاید این ویژگی بایدن مربوط به 
بیماری او باشد که شاید تا اندکی بعد مقامات کاخ سفید را هم نشناسد. 
بایدن در مورد توافق ترامپ با طالبان هم��ان چیزی را گفت که ترامپ 
در مورد توافق اوباما در برجام با ایران و 1+5 اعالم کرد. اگر امریکا اوضاع 
مناسبی داشت، این تصویر آشفته و ش��رم آور را از خود نشان نمی داد و 
بسیاری از ماهیت های خود را پنهان می کرد. کنگره هنوز با حصاری از 
گارد نظامی مراقبت می شود و به جز اوضاع اقتصادی و اجتماعی به شدت 
بحران زده، ناآرامی های ضدنژادپرستی، مسیر جدایی برخی ایالت   ها را 
مجدداً نشان می دهد. این اوضاع متزلزل توسط بایدني ریاست می شود 
که نیاز به مراقبت مغز و اعصاب دارد، لذا چرایی پدیده افراطی در سیاست 
خارجی امریکا خودنمایی می کند. چنگ و دندان نشان دادن به روسیه 
و تنش آفرینی در مرزهای اوکراین در دریای سیاه و قلدری کردن برای 
چین در دریای جنوبی، با اقدامات تروریسم هسته ای در سایت نطنز یا 
اقدامات دزدانه در دریای س��رخ روی کشتی ساویز ایرانی که کارگزاری 
آن را به صهیونیست   ها داده، همراه می شود که به شکل طبیعی، پیکره 
کم جان امریکا را با مشکالت جدید روبه رو می کند. بایدن باید در مقابل 
روسیه کوتاه بیاید و از اژدهای چینی وحشت زده شود و در مقابل واکنش 
ایران به اقدامات تروریستی و هماهنگ با صهیونیست   ها در نطنز و دریای 
سرخ، دس��ت از پا درازتر در برآوردهای اس��تراتژیک اخیر، در کابوس 
اقدامات مسلسل وار در منطقه و جهان، خود را می یابد. بایدن در مورد یمن 
هم فراموش کرده که قول داده بود جنگ در یمن را متوقف و حمایت از 
سعودی و فروش سالح را به آنها متوقف می کند و اخیراً یک قرارداد بزرگ 
و وعده داده ش��ده ترامپ به امارات در ازای عادی سازی روابط را در کنار 
عزم جزم برای فروش سالح های جدید به عربستان در دستور کار دارد و 
ظاهراً همراه با انگلیسی ها، نیروهای ویژه ای را وارد یمن کرده  است تا روند 

آزادسازی مأرب و دیگر مناطق اشغالی را کند یا متوقف نماید. 
البته می توان گفت که بایدن یک استثناء احمقانه همانند ترامپ نیست 
و این ماهیت واقعی نظام حاکم بر امریکاس��ت که به قول فردوس��ی در 
شاهنامه، همانند »دیو وارونه کار « با اینکه از دیپلماسی و سیاست های 
جبرانی سخن گفته و وعده های زیادی در ژست های دموکراتیک داده 
ولی به راحتی دبه می کند و برخالف وعده های دیپلماتیک، جنگ افروزی 
و تنش آفرینی و خصوصاً تروریسم هس��ته ای را به دیگر انواع تروریسم 
داعش��ی و تروریس��م اقتصادی در تحریم   ها افزوده و در دستور کار قرار 
می دهد. حتی وقتی اعالم دروغین عقب نش��ینی از افغانستان می کند، 
زمینه را برای دوره ای از جنگ و بحران و ویرانی و تروریسم در این کشور 
آماده کرده است. در عین حال نکته اصلی این است که این افراطی گری 
عریان از سوی نظام حاکم بر امریکا که از همه سو در رنج و بحران است، 
نشانه آشکاری از فقدان انسجام مدیریت راهبردی و عقالنیت در سیاست 
خارجی و داخلی و حاکم شدن گفتمان واندیشه های صهیونیستی بر کاخ 
سفید است. رویکرد عربده و راهبرد تروریستی و جنگ افروزی از سوی 
امریکا، فرازی پرهزینه برای بایدن وتیم اوست که شاید دوره بایدن را نیز 

مانند ترامپ بی سرانجام و ورشکسته نماید. 

15 68 کشته و زخمی 
در تیراندازی مرگبار در امريکا 

در سلسله خشونت های مس�لحانه در امریکا، یک فرد مسلح در 
ایالت ایندیانا با تیراندازی به س�مت مردم هش�ت نفر را کشت و 
دهها تن را زخمی کرد. مهاجم پس از تیراندازی خودکش�ی کرد. 
به گفته پلیس در ایال��ت ایندیانای امریکا در واقع��ه ای که ظاهراً یک 
تیراندازی کور بوده هشت نفر کش��ته و دهها نفر هم زخمی شده اند. 
این تیراندازی در یکی از س��اختمان های شرکت پس��تی فدکس در 
ایندیاناپولیس، مرکز ایالت ایندیانا، رخ داده است. به گزارش خبرگزاری 
آسوش��یتدپرس، تصویر ویدئوی��ی زنده ای که در رس��انه های خبری 
پخش شد، صحنه جرم را در پارکینگ مقابل ساختمان نشان می داد. 
یک ش��اهد عینی گفت: » مردی را دیدم که یک مسلسل داشت، یک 
سالح خودکار، و به صورت رگبار شلیک می کرد.«  شبکه الجزیره روز 
جمعه گزارش داد: پلیس امریکا اعالم کرد شمار تلفات تیراندازی در 
شهر ایندیاناپولیس به هشت نفر و ش��مار زخمی        ها به ۶۰ نفر افزایش 
یافت. ایندیاناپولیس اس��تار به نقل از بیانیه پلی��س که بامداد جمعه 
منتشر شد، گزارش داد چند قربانی در یک تأسیسات فدکس نزدیک 
فرودگاه بین المللی این شهر پیدا ش��دند. »ِجنای کوک«، سخنگوی 
پلی��س ایندیاناپولیس به خبرن��گاران گفت :»بعد از محاصره ش��دن 
ساختمان از سوی نیروهای امنیتی، شخص تیرانداز اقدام به خودکشی 
کرد.« رس��انه های امریکایی نیز به نقل از »گینی کوک « س��خنگوی 
اداره پلیس ایندیاناپلیس گ��زارش دادند که این حادثه یک »وضعیت 
تلفات گسترده« اس��ت. چنین تیراندازی        هایی پیوسته در امریکا رخ 
می دهد و در سال های اخیر ش��مار قربانیان شان افزایش داشته است. 
آزاد بودن حمل سالح در امریکا روزانه به بروز خشونت های مسلحانه 
در سراسر این کشور منجر می شود که برخی نیز جان خود را از دست 
می دهند اما البی سالح در این کش��ور به اندازه ای قدرتمند است که 
کنگره امری��کا نیز اقدامی ب��رای محدود کردن حمل س��الح صورت 
نداده است. از سوی دیگر، در پی سلس��له اقدامات نژادپرستانه توأم با 
خش��ونت پلیس امریکا، این بار یک نوجوان التین تبار به دست پلیس 
شیکاگو به قتل رسید. این درحالی است که برخالف ادعای پلیس، وی 
هنگام اصابت گلوله دست های خود را به حالت تسلیم باالی سر برده 
بود. رس��انه های امریکایی همچون نیویورک تایمز، یو.اس. ای تودی، 
س��ی ان ان، لس آنجلس تایمز و ای.بی.سی نیوز با پرداختن به این خبر 
اعالم کردند:» در پی انتشار تصاویر ویدئو همراه پلیس مشخص شد که 
آدام تلودو، نوجوان 1۳ ساله امریکایی هنگام تعقیب و گریز در حالی که 
دست های خود را باالی سر برده و هیچ گونه سالحی به دست نداشته 
است به یکباره با شلیک گلوله پلیس از پای در می آید. « در پی افزایش 
خشونت های پلیس در امریکا، در روزهای اخیر بار دیگر موج اعتراضات 

علیه اقدامات نژادپرستانه پلیس افزایش یافته است. 

يمنی      ها با موشک و پهپاد
 به آرامکو حمله کردند

یمنی      ها در یک عملیات تهاجمی موشکی-پهپادی شرکت آرامکو 
عربستان و س�کوهای پاتریوت و مواضع حساس�ی را در جیزان 
مورد هدف قرار دادن�د. در حالی که صحنه      هایی از آتش س�وزی 
در اثر این حمله منتشر شده، ائتالف تحت هدایت عربستان ادعا 
کرده که تمام ای�ن حمالت ناموفق بوده و ریاض توانس�ته پیش از 
برخورد این موشک ها و پهپاد      ها به هدف، آنها را در هوا منهدم کند. 
به گ��زارش پایگاه خبری ش��بکه یمنی المس��یره، »یحیی س��ریع« 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعالم کرد که سپیده دم روز پنج  شنبه 
15 آوریل 2۰21، کمیته های مردی یمن طی عملیات تهاجمی با 11 
موشک و پهپاد شرکت آرامکو، س��کوی پرتاب موشک های پاتریوت و 
اهداف حساس دیگر را در استان جیزان عربستان هدف قرار دادند. به 
گفته سخنگوی نیروهای مسلح یمن در جریان این حمله که با چهار 
پهپاد از نوع صماد ۳ و قاصف 2k انجام ش��د، انبارهای تس��لیحاتی و 
پایگاه های پاتریوت مورد اصابت دقیق قرار گرفت. سرهنگ یحیی سریع 
گفت:» شرکت آرامکو و اهداف دیگر با هفت موشک از نوع سعیر و بدر 
انجام گرفت که به لطف خدا با دقت به اهداف مورد نظر اصابت کردند و 
آتش سوزی گسترده ای در شرکت آرامکو به وقوع پیوست.« سخنگوی 
نیروهای مسلح یمن گفت: این حمالت در پاس��خ به ادامه تجاوزات و 
محاصره و جنایت های دشمن علیه یمنی هاس��ت که مورد اخیر این 
جنایت       ها روز چهار      شنبه در صعده صورت گرفته است. در شبکه های 
اجتماعی تصاویری از برخورد موش��ک یمنی      ها به تأسیسات سعودی 
و تصاویری هم از آتش سوزی در تأسیس��ات آرامکو منتشر شده ولی 
نیروهای پدافند هوایی عربس��تان مدعی شده اند که توانسته اند چهار 
پهپاد انفجاری و پنج موش��ک بالس��تیک انصاراهلل یمن را رهگیری و 
منهدم کنند. در بیانیه ای که ائتالف تحت رهبری عربس��تان منتشر 
کرده، آمده است پنج موشک بالستیک و چهار پهپاد حاوی مواد منفجره 
از سوی حوثی       ها برخی از مناطق غیرنظامی در عربستان را هدف گرفته 
بوده اند که تمام این حم��الت ناموفق بوده و ریاض توانس��ته پیش از 

برخورد این موشک ها و پهپاد      ها به هدف، آنها را در هوا منهدم کند. 
عبدالملک السیانی، یک افس��ر در وزارت دفاع یمن گفته که در واقع 
ما هنوز در مرحله اول هستیم و بانک اهداف مهمی را که در دسترس 
داریم هنوز هدف قرار ندادیم. اینها اهدافی اولیه هستند. شاید عربستان 
سعودی این پیام را درک کند که در یک جنگ شکست خورده در حال 
جنگ است. برای پادشاهی عربستان هیچ سودی جز نابودی و از دست 
دادن تاریخ س��یاه خود وجود ندارد. بر اساس گزارش خبرگزاری صدا 
و سیما، مجیب شمس��ان ، تحلیلگر نظامی افزود: در عملیات بزرگ تر 
ش��رایط متفاوت خواهد بود و چه بس��ا ش��امل حمله به اهداف بسیار 
حساس و حیاتی و با حجم آتش گسترده باشد. در این عملیات، قدرت 
ش��لیک باالتر و اهداف راهبردی بیش��تری در عمق عربس��تان انجام 

خواهد شد. 
 گریفیتس دنبال راه حل سیاسی

موازی با حمله یمنی      ها به تأسیسات سعودی، دیروز هم منابع خبری 
گزارش دادند که ارتش و کمیته های مردمی یمن با پیشروی از سمت 
شمال غرب و غرب اس��تان مأرب توانسته اند به مقر وزارت دفاع دولت 
مستعفی یمن نزدیک شوند. روزنامه »االخبار « نوشته که نیروهای صنعا 
همزمان با درگیری شدید با نیروهای »عبدربه منصور هادی « رئیس 
دولت مستعفی یمن در شرقی       ترین نقطه منطقه صراوح، خود را از دو 
محور به پایگاه نظامی »صحن الجن « در غرب شهر مأرب نزدیک کنند. 
مارتین گریفیتس ، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن گفته 
که ما معتقدیم راهکار برون رفت از بحران یمن، سیاسی است. بحران 

یمن، راهکار نظامی ندارد. 

سبقت غنی سازی 60درصدی از وين
ایران غنی سازی 60درصدی را 3 روزه عملیاتی کرد و صالحی گفته 90درصدی هم می توانیم

هادیمحمدی

12 روز قب�ل ک�ه    گزارش  یک
ت  ا ک�ر ا مذ
هسته ای وین کلید خورد ، روند گفت وگو     ها به 
س�رعتی باورنکردنی پیش رفت تا جایی که 
نیویورک تایمز در هم�ان دو روز اول مذاکره 
نوش�ت ک�ه واش�نگتن و ته�ران ب�رای لغو 
تحریم های امریکا و کاهش سطح غنی سازی 
ایران توافق کرده اند. اگرچه دور دوم مذاکرات 
ب�ا »ارزیابی مثب�ت روس ها« آغاز ش�د ولی 
ظاهراً این بار غنی س�ازی 60درصدی، گوی 
سبقت را از پیش�رفت مذاکرات ربوده است. 
قرار ب�ود اولی�ن ذرات اورانی�وم 60درصدی 
ایران، هفته بعد اس�تحصال شود ولی رئیس 
سازمان انرژی اتمی ایران، دیروز از استحصال 
اولین ذرات اورانیوم خبر داد و گفت که ایران 
می تواند هر ساعت 9 گرم اورانیوم 60 درصدی 
تولید کند. معنی حرف صالحی این است که 
ای�ران هر چه�ار روز ح�دود ی�ک کیلو گرم 
اورانی�وم 60 درص�دی تولی�د خواه�د کرد. 
مجموعه این تحوالت در ش�رایطی است که 
رئی�س تی�م مذاکره کنن�ده ایران نی�ز روز 
پنج  ش�نبه به طرف های غربی هشدار داد که 
ایران وقتی برای مذاکرات فرسایشی ندارد. 

علی اکب��ر صالح��ی روز جمعه ضم��ن تأیید 
غنی س��ازی ۶۰ درصدی در نطنز، خرابکاری 
در این تأسیس��ات را عاملی برای تسریع روند 
غنی سازی دانست و با اشاره به قانون راهبردی 
مجلس گفت: »دوستانی که این مورد را در قانون 
وارد کرده بودند به ما گفته بودند با احتیاط جلو 
بروید و می خواستند در مذاکرات با حسن نیت 

جلو برویم، ولی ب��ا اتفاقی که رخ داد دس��تور 
دادند این کار را س��ریع تر انج��ام بدهیم. « وی 
در تشریح روند کار گفت: »چهار     شنبه دستور 
راه اندازی ۶۰درصد را دادیم و ۴۰دقیقه بامداد 
جمعه محصول ۶۰ درصد را گرفتیم. محصولی 
که االن می گیریم حدود ۹گرم در ساعت است. 
دارن��د روی چیدمان زنجیره     ه��ا کار می کنند 
که تولید ۶۰درصد ما کمتر می ش��ود و ممکن 
است به 5 الی ۶ گرم برسد. اما با این دو زنجیره 
همزمان 2۰درصد تولید می کنیم. هم ۶۰ درصد 
تولید می کنی��م و با یک تزری��ق همزمان هم 
2۰درصد تولید می کنیم که ظرف یکی دو روز 
آینده بهینه سازی     ها به پایان می رسد. « رئیس 
س��ازمان انرژی اتمی همچنین ب��ا رد هرگونه 
آلودگی در نطنز، تصریح کرد: »االن هر غنایی 
را اراده کنیم، حتي ۹۰درصد امکانپذیر است. 

لحظه ای قادر به این کار هستیم.« 
 مذاکره برای مذاکره، ممنوع

در شرایطی که امریکا و طرف های اروپایی درباره 
پیامدهای غنی س��ازی ۶۰ درصدی و احتمال 
تأثیر منفی آن بر مذاکرات وین هشدار داده  اند، 
تیم ایرانی نیز همچنان بر پیگیری مذاکرات فقط 
در صورت مؤثر بودن تأکید دارد. عباس عراقچی، 
معاون وزیر خارجه ایران و رئیس هیئت ایرانی 
در وین نیز گفته است: »من نمی توانم بگویم که 
خوش بین هستم، اما فکر می کنم که در مسیر 
خوبی قرار داریم، اگرچه تأثیرات منفی تحوالت 
روزهای گذشته را داشتیم و باید به نوعی آن را 
مدیریت کنیم. « عراقچی تأکید دارد که باید در 
عمل دید که آیا برای رسیدن به توافق یک شتاب 
مقبول و معقول وجود دارد یا خیر و گفت: »به 

هیچ وجه به دنبال مذاکرات فرسایشی نیستیم، 
اگر مذاکرات به س��مت س��ازنده ای که انتظار 
داریم پیش برود، طبیعت��اً ادامه می یابد وگرنه 
متوقف خواهد ش��د.«  محمدجواد ظریف، وزیر 
امور خارجه نیز پنج  شنبه شب با انتشار پیامی 
در اینستاگرام، با بیان اینکه زمان و مدت مذاکره 
را تنها منافع ملی تعیین می کند، نوش��ت: »از 
مذاکره برای مذاکره، با جدیت امتناع خواهیم 

کرد.«
 پیشرفت بیشتر گروه هسته ای

میخائی��ل اولیان��وف، نماین��ده روس��یه در 
س��ازمان های بین المللی مس��تقر در وین روز 
جمعه در ش��بکه اجتماع��ی توئیتر نوش��ت: 
»کمیسیون مشترک برجام کار خود را در وین 
از طریق رایزنی های غیررس��می در شکل های 
مختل��ف ادامه می ده��د. هیئت      ه��ا )گزارش( 
مشارکت های انجام داده در زمینه لغو تحریم      ها 
و مس��ائل هس��ته ای را ارائ��ه می کنن��د.« وی 
پنج  شنبه شب در توئیتی خوشبینانه تر نوشته 
بود: »برداش��ت عمومی مثبت  بوده و  جلسات 
غیررسمی در اشکال مختلف از جمله جلسات 
کارگروه های فنی ادامه خواهد داش��ت. و اگر 
الزم باشد کمیس��یون دوباره نشس��ت برگزار 

می کند.«
وانگ گان، نماینده دائم چین در سازمان های 
بین المللی مستقر در وین هم درباره مذاکرات 
گفت: » آنچه اکنون به عنوان اولویتی مهم مورد 
نیاز است، این است که از عوامل مخرب فاصله 
گرفت��ه و در اینج��ا مذاک��رات را به خصوص با 
تمرکز کامل بر لغو تحریم ها، با سرعت بیشتری 
دنبال کنیم. معتقدم در حال حاضر پیش��رفت 
کارگروه هسته ای بسیار بیشتر از کارگروه لغو 

تحریم      ها است.«
ب��ه م��وازات اخب��اری از وی��ن، روزنام��ه 
»جروزالم پس��ت « ه��م از تحوالت��ی در رژیم 
صهیونیس��تی خبر داد و نوش��ت ک��ه کابینه 
امنیتی این رژیم روز یک     شنبه تشکیل جلسه 
می دهد تا اعالمیه ایران مبنی بر تولید اورانیوم 
با غنای ۶۰ درصد در تأسیسات هسته ای نطنز 

را بررسی کند. 
 امریکا به دنبال سیاست نعل و میخ

نشریه فارین پالیسی نوشت که دولت بایدن با 
در نظر گرفتن موقعی��ت رئیس جمهور، تالش 
همه جانب��ه ای را برای نجات توافق هس��ته ای 
ایران آغاز کرده اس��ت. این نش��ریه ب��ه نقل از 
منابع آگاه نوشت: »انتظار می رود رابرت مالی 
به تهران معامله ای را پیش��نهاد دهد که فقط 
به اندازه کاف��ی تحریم     ها علیه ای��ران کاهش 
می یابد تا تهران بتواند به توافق برجام بازگردد 
اما نه آنقدر انعطاف پذیری که بایدن را در برابر 
حمالت تندرو     ها در داخل امریکا آس��یب پذیر 
کند. « روزنامه وال اس��تریت ژورنال هم نوشت 
که دیپلمات های ایرانی و امریکایی می کوشند 
مس��یری را برای رفع تحریم     ها در مقابل اتخاذ 
گام های متناسب از س��وی ایران ترسیم کنند. 
این روزنامه امریکایی ب��ه نقل از دیپلمات های 
غربی مدعی ش��د که با آغاز مذاک��رات در این 
هفته، به نظر می رس��د ایران موض��ع نرم تری 
اتخاذ می کند. با این حال، عل��ی واعظ از گروه 
بح��ران بین المللی می گوید ک��ه تاکنون هیچ 
تحریم خاصی مورد بحث قرار نگرفته اس��ت، 
بلکه فقط رئ��وس مطالب برای اعتمادس��ازی 
مطرح می شود. به گفته واعظ، آنچه آنها در این 
هفته انجام می دهند این اس��ت که فهرستی از 
اقدامات هر دو طرف را برای مطابقت با توافقنامه 
نهایی کنند، مرحله بعدی توالی این موارد است 
تا به هر دو طرف اجازه دهد راستی آزمایی خود 

را ثابت کنند. 
رافائل گروس��ی، مدیرکل آژان��س بین المللی 
انرژی اتمی در گفت وگ��و با »ان اچ کی« ژاپن با 
اعالم اینکه جمهوری اس��المی ایران آژانس را 
در جریان برنامه خود برای آغاز غنی سازی ۶۰ 
درصد قرار داده و بازرسان آژانس در تأسیسات 
نطنز حضور دارند، گفت که نتیجه گفت وگوهای 
وین تأثیر زیادی ب��ر توافق میان آژانس و ایران 
در خصوص بازرس��ی      ها از تأسیسات هسته ای 
خواهد داش��ت و در صورت عدم توافق طرفین 
برجام تا آخر ماه می، آژانس مجبور می ش��ود 
با مقام های ایران برای دس��تیابی به راهکاری 

گفت وگوهای دوجانبه ای داشته باشد. 

در پی انتشار اخباری مبنی بر حمله به پایگاه 
عین االس�د امریکا در اس�تان االنب�ار عراق ، 
فرماندهی حش�د عش�ایری عراق ش�امگاه 
پنج  ش�نبه با ص�دور بیانی�ه ای حمل�ه به این 
پایگاه را تکذیب کرد و بعد مش�خص ش�د که 
هدف حمله کاروان لجستیک نظامیان امریکا 
در نزدیک�ی آن پای�گاه بوده اس�ت. هرچند 
تحوالت امنیتی ب�ه این حمله مح�دود نبود 
در اتفاق�ی معنادار بعد از حمله ای مش�کوک 
به فرودگاه اربیل واحدهای پیش�مرگه تحت 
نفوذ اقلیم خودمختار کردس�تان ب�ه یکی از 
واحده�ای حشدالش�عبی حمل�ه کردن�د.
 پنج شنبه ش��ب بعد از انتش��ار اخباری مبنی بر 
حمله موش��کی به پایگاه هوایی عین االس��د که 
نظامیان امریکایی در آن حض��ور دارند، یکی از 
فرماندهان حشد عش��ایری عراق در گفت وگو با 
شبکه تلویزیونی دجله عراق اعالم کرد: اخباری 
که در زمینه حمله موشکی به پایگاه عین االسد 

منتشر شده، ناصحیح و دور از واقعیت است. 
وی افزود:  هیچ حمله ای علیه این پایگاه نظامی 

انجام نشده است. 
در همین حال رس��انه های نزدیک به مقاومت از 
جمله صابرین نیوز پنج  شنبه شب گزارش کردند 
که یک کاروان نظامی لجستیک که شامل چند 
خودرو و کامیون حامل راکت و موشک بوده، در 
نزدیکی پایگاه نظامی امریکا در »عین االس��د« 

هدف گرفته شده است. 
بر اس��اس این گزارش ها، این کاروان در کیلومتر 
1۶۰ جاده االنبار هدف بم��ب کنار جاده ای قرار 
گرفته و گروه عراقی اصحاب الکهف مس��ئولیت 

این حمله را برعهده گرفته است. 
عین االس��د بزرگ ترین پایگاه غیرقانونی امریکا 
در اس��تان غربی االنبار بوده و میزبان بیشترین 

نظامیان این کشور است. 

چهارشنبه شب  نیز بخش نظامی فرودگاه شهر 
اربیل ک��ه امریکا از آن به عنوان پایگاه اس��تفاده 
می کند، هدف حمله پهپادی ق��رار گرفت و این 
مسئله باعث آتش سوزی در این بخش شد که بر 

اثر آن، یک پیمانکار امریکایی زخمی شد.
هوش��یار زیباری، وزیر امور خارجه اسبق عراق و 
یکی از سران حزب دموکرات کردستانی مدعی 
شد که حمله به فرودگاه اربیل با پهپاد و هدایت 
از راه دور صورت گرفت.  در پ��ی این حمله آژیر 
خطر نمایندگی دیپلماتیک )کنسولگری( امریکا 
در اربیل اقلیم کردستان به صدا در آمد و ستون 
مهیبی از دود بر فراز برخی ساختمان های فرودگاه 
دیده می شود. اما وزارت داخلی اقلیم کردستان 
عراق نیز با تأیید حمله به ف��رودگاه اربیل، ارائه 

جزئیات را به زمان آینده موکول کرد. 
خبرنگار العال��م در بغداد گ��زارش داد تیپ ۳۰ 
حشدالش��عبی مس��تقر در مرزهای کردس��تان 

مورد حمل��ه نیروهای پیش��مرگه ق��رار گرفت؛ 
نیروهای پیش��مرگه با تعدادی موشک کورنت و 
مسلسل های 2۳ میلیمتری مواضع حشدالشعبی 
را م��ورد حمله ق��رار دادند. در ای��ن حمله – که 
به دنب��ال حمله پهپاد ب��ه نیروه��ای امریکایی 
در ف��رودگاه اربی��ل رخ داد - یک��ی از نیروهای 
حشدالش��عبی مجروح و زیان هایی ب��ه مقر آنها 

وارد شد. 
نوید بهروز، خبرنگار العال��م اعالم کرد که حمله 
نیروهای پیشمرگه در راستای اجرای تهدیدات 
مسرور بارزانی، نخس��ت وزیر حکومت منطقه ای 
کردس��تان عراق و ب��ه دنبال حمله ب��ه فرودگاه 
اربیل و نیروهای امریکایی مستقر در این فرودگاه 

صورت گرفته است. 
وی خاطرنشان کرد که حمله با پهپاد به نیروهای 
امریکایی مس��تقر در ف��رودگاه اربی��ل، تحولی 
چشمگیر در قواعد درگیری و روند حمله مقاومت 

عراق به اشغالگران امریکایی و نیروهای خارجی 
مستقر در عراق به حساب می آید که طبق مصوبه 
پارلمان عراق و اراده ملت این کشور، اشغالگر به 

حساب می آیند. 
حمله به مواضع اشغالگران در عراق، طی روزهای 
اخیر به طور چش��مگیری افزایش یافته است به 
طوری که همین روز چهارشنبه شاهد تشدید این 
حمالت و حمله به پایگاه الحریر در اربیل و پایگاه 
بعشیقه -محل استقرار نیروهای ترکیه - بودیم. 

وی خاطرنشان کرد که کسی یا گروهی تاکنون 
مس��ئولیت این حمله      ها بر عهده نگرفته اس��ت 
اما رئیس اقلیم کردس��تان به طور غیر مستقیم، 

حشدالشعبی را متهم کرده است. 
 ریشه های صهیونیستی ماجرا

همزمان با این تحوالت در کردستان عراق ستاد 
اطالع رس��انی امنیتی عراق عصر روز پنج  شنبه 
اعالم کرد در انفجاری در ش��هرک صدر در شرق 
بغداد دس��ت کم یک نفر کش��ته و 12 نفر دیگر 

زخمی شده اند. 
یک عضو جنب��ش عصائب اهل الح��ق عراق، دو 
رخداد تروریستی انفجار منطقه الحبیبیه بغداد 
و هدف گرفته شدن ایس��تگاه امنیتی وابسته به 
تیپ۳۰ حشدالشعبی مس��تقر در استان نینوی 
را واکنش به تخریب س��تاد اطالعاتی موساد در 

اربیل دانست. 
»حسن سالم« در بیانیه ای گفت: این دو رخداد 
پس از یک روز از حادثه هدف قرار گرفتن س��تاد 
اطالعاتی موس��اد در اربیل صورت گرفته اس��ت 
و ردپ��ای اس��رائیل و جدایی طلب��ان را می توان 
به وض��وح در ای��ن دو حادث��ه دید، ب��ه گونه ای 
که ش��به نظامیان بارزانی )پیش��مرگه( تیپ ۳۰ 
حشدالش��عبی را مورد اصابت راکت قرار دادند و 
همزمان با آن انفجار خودروی بمب گذاری شده 

در الحبیبیه رخ داد. 

حمله سازی به امریكایی      ها برای زدن حشدالشعبی

امريکا باخت سايبری از روسیه را 
با تحريم جواب داد

فضای سایبری مدت هاس�ت که از انحصار غرب خارج شده است 
و امریکایی ها که حاال احساس می کنند در رینگ رقابت سایبری 
و مدیریت ارتباطات جهان�ی ضربات غیرقاب�ل جبرانی از حریف 
روس خورده اند، امیدوارند کم آوردنشان را با اعمال تحریم   هایی 
گسترده علیه مسکو در حوزه سیاس�ی و اقتصادی جبران کنند.
کاخ سفید روز پنج  شنبه مدعی ش��د که هدف از تحریم های جدید که 
دستور حاوی جزئیات آن به امضای رئیس جمهور امریکا جو بایدن رسیده، 
جلوگیری از » فعالیت های زیانبار خارجی روسیه « است و عالوه بر هدف 
قرار دادن ۳2 نهاد روسی، اخراج برخی دیپلمات های روس را هم شامل 
می شود. بهانه این دور از تحریم   ها اتهام سوءاستفاده سایبری و دخالت 
در انتخابات ریاست جمهوری سال 2۰2۰ است. این تحریم    ها همچنین 
از ماه ژوئن خرید اوراق بهادار به روبل را ممنوع می کند. این دومین دور 
تحریم های عمده علیه روسیه پس از تحریم های ماه گذشته در واکنش 
به مسمومیت الکسی ناوالنی، منتقد دولت روسیه است که شامل تحریم 
هفت مقام میان رتبه و ارشد روسی و بیش از 12 نهاد آن کشور بود. بایدن 
روز سه    شنبه در تماس با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ضمن 
اعالم اینکه ای��االت متحده » در دفاع از مناف��ع ملی خود « محکم عمل 
خواهد کرد، درخواست مالقات با پوتین » در کشور ثالث « را هم مطرح 
کرده بود تا امکان بررسی زمینه های مشترک همکاری را فراهم کند. اما 
دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر رئیس جمهوری روسیه گفته است که 
تحریم های جدید، که آنها را غیرقانونی توصیف کرد، به قبول درخواست 
برگزاری اجالس کمکی نمی کند. س��ال گذش��ته، پژوهشگران امنیت 
سایبری هک نرم افزاری به نام س��والرویند SolarWinds را شناسایی 
کردند که به 1۸۰۰۰ شبکه رایانه ای دولتی و خصوصی امریکایی به طور 
خاص به پرونده های دیجیتالی چندین سازمان دولتی ایاالت متحده از 

جمله وزارت های خزانه داری و دادگستری را دسترسی می داد. 
اما در واکنش به اقدامات خصمانه امریکا ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت 
امور خارجه روسیه با بیان اینکه واشنگتن سعی دارد روابط دوجانبه با 
مسکو را نابود کند اعالم کرد: روسیه پاسخ به تحریم های جدید امریکا 
از جمله اخراج دیپلمات های روسی از این کشور را آماده می کند و در 
آینده نزدیک در مورد آن اطالع رس��انی خواهد شد. همچنین در پی 
احضار سفیر روسیه در انگلیس به وزارت امور خارجه این کشور و اعالم 
حمایت لندن از تحریم های واشنگتن علیه مسکو، دبورا برونرت، سفیر 
انگلیس به وزارت خارجه روسیه احضار شد. وزارت امور خارجه انگلیس 
روز پنج  ش��نبه با صدور بیانیه ای اعالم کرده بود که سفیر روسیه را به 
دلیل آنچه نگرانی عمیق این کش��ور از آنچه که فعالیت های شریرانه 
مسکو خوانده شده ، از جمله حمالت سایبری و استقرار نیروهای روسیه 

در مرز با اوکراین ، احضار کرده است.

60درص�دي  س�ازي  غن�ي  اع�الم 
باعث ش�د ک�ه کابین�ه امنیت�ي رژیم 
صهیونیس�تي تش�کیل جلس�ه دهد

استعفای نخست وزير کره
 به سفر ايران ربط ندارد

رئیس جمه�ور کره جنوب�ی در ی�ک ترمی�م کابینه فراگی�ر روز 
جمع�ه اقدام ب�ه تغییر نخس�ت وزیر و ش�ش عضو دیگ�ر کابینه 
خود ب�ا هدف احی�ای حزب�ش بعد از شکس�ت های س�ختش در 
انتخاب�ات محل�ی و همچنی�ن دس�تور کار سیاس�ی خ�ود کرد.

 به گزارش رویترز، مون جائه این، رئیس جمهور کره جنوبی، کیم بو کیوم، 
وزیر کشور سابق و چهار دوره قانونگذار این کشور را به جهت جانشینی 
» چانگ سیه کیون « در مقام نخست وزیری معرفی کرد. او همچنین به 
معرفی گزینه های جدیدی تصدی وزارتخانه های زمین، صنعت، شیالت، 
کار و علم و تکنولوژی پرداخت. نخست وزیر کره جنوبی به تازگی به تهران 
آمده ولی استعفای او ربطی به این سفر ندارد. 17فروردین ماه خبرگزاری 
یونهاپ به نقل از منابع آگاه از اس��تعفای نخست وزیر کره جنوبی پس از 

سفرش به خاورمیانه و ایران خبر داده بود. 


