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  گزارش  2

سازمان ملل 
پرسش از هولوکاست  را محکوم کرد!

رسانه های رژیم صهیونیس�تی که تا همین چند ماه پیش سازمان 
ملل را ب�ه دلی�ل ص�دور قطعنامه ه�ای محکومیت اش�غالگری 
در س�رزمین های فلس�طینی م�ورد انتقاد ق�رار می دادن�د، روز 
گذش�ته خبر صدور قطعنامه این س�ازمان را درب�اره محکومیت 
ان�کار هولوکاس�ت ب�ا آب و ت�اب زی�ادی منتش�ر کردن�د. 
به گزارش »جوان«، جروزالم پست به عنوان روزنامه دست راستی تل آویو 
روز جمعه با انتشار گزارشی اعالم کرد که سازمان ملل قطعنامه ای را 
با هدف مقابله با انکار هولوکاس��ت صادر کرده که از کشورهای عضو و 
شبکه های اجتماعی می خواهد به مبارزه با یهودی ستیزی کمک کنند.  
گفته شده این قطعنامه در ابتدا از سوی آلمان و اسرائیل معرفی شد و 
سپس مجمع عمومی سازمان ملل گفت که بدون ذره ای اکراه هرگونه 
انکار هولوکاس��ت را به عنوان یک رویداد تاریخی، چه به صورت کامل 

چه به طور نسبی، رد و محکوم می کند. 
»آنتیه لیندرتس « نماینده آلمان در سازمان ملل گفته است که نادیده 
گرفتن واقعیت های تاریخی خطر تکرار آنها را در آینده تقویت می کند. 
آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان و یائیر الپید، همتای اسرائیلی او در 
بیانیه مشترکی گفتند که نگران افزایش چشمگیر انکار هولوکاست در 

جهان هستند. 
قطعنامه س��ازمان ملل تحریف یا انکار هولوکاس��ت را چنین تعریف 
می کند: »تالش های عمدی برای کم رنگ جلوه دادن هولوکاس��ت یا 
توجیه عوامل اصلی آن از جمله همدس��تان و متح��دان آلمان نازی، 
کوچک جلوه دادن فاحش شمار قربانیان هولوکاست که با آمار منابع 
قابل اعتماد در تضاد اس��ت، تالش    ها برای مقصر شناختن یهودیان به 
طوری که خود آنها را مسبب این نسل کشی جلوه دهد و بیانیه    هایی که 

هولوکاست را به عنوان یک رویداد مثبت تاریخی معرفی می کند.«
نمایندگی جمهوری اس��المی ایران در بیانیه ای از مفاد این قطعنامه 
برائت جست و گفت چنین سندی نباید به عنوان رویکردی اجماعی 
قلمداد ش��ود. تصویب این قطعنامه در حالی انجام ش��ده که بسیاری 
اقدامات رژیم صهیونیس��تی در فلسطین اش��غالی و کوچ اجباری در 
برخی مناطق این کشور را مصداق بارز جنایت علیه بشریت می دانند، اما 

تاکنون اقدام بازدارنده ای برای توقف این روند انجام نشده است. 

15

 اردوغان را یک متخصص قلب اسرائیلی معاینه کرد
رس��انه های رژیم صهیونیس��تی گفته اند که »رجب طیب اردوغان « 
رئیس جمهور ترکیه را یک پزش��ک متخصص قلب و عروق اسرائیلی 
معاینه کرده است. به گزارش ایرنا، تارنمای روزنامه یدیعوت آحارونوت 
گزارش داد، رجب طیب اردوغان اخیراً از یک پزشک اسرائیلی مشاوره 
پزشکی دریافت کرده اس��ت. دکتر »ایتزاک ش��اپیرا« معاون رئیس 
مرکز پزشکی سوراس��کی تل آویو رئیس جمهور ترکیه را معاینه کرده 
و به او گفته که ممکن است دچار مشکالت قلبی باشد. مرکز پزشکی 
سوراسکی و دکتر ش��اپیرا از اظهارنظر در مورد این موضوع خودداری 
کرده اند. گمانه زنی    ها درباره سالمت اردوغان در ماه های اخیر پس از 
آنکه ویدئو   هایی از راه رفتن او با یک مقام رسمی در اواخر سال گذشته 
در فضای مجازی منتشر شد، مطرح ش��د. »مولود چاوش اوغلو« وزیر 
امور خارجه ترکیه برای اولین بار طی 13 س��ال اخیر، ب��ا یائیر الپید، 
همتای خود در رژیم صهیونیستی تماس گرفت و حال او را پس از ابتال 

به ویروس کرونا جویا شد. 
-----------------------------------------------------

  اختالفات عرب ها اجالس اتحادیه را به تعویق انداخت
دیپلمات های عربی خبر دادند که در پی اختالفات ش��دید کشورهای 
عربی بر سر مسائل مختلفی از جمله حضور سوریه، اجالس این اتحادیه 
به تعویق افتاده است. به گزارش فارس، »حسام زکی « دستیار دبیرکل 
اتحادیه عرب پس از پایان سفرش به کشور الجزایر اخیراً به خبرنگاران 
گفته بود که نشست اتحادیه عرب پیش از ماه رمضان برگزار نخواهد شد 
یا به عبارتی این نشست اواخر ماه می  یا ابتدای ماه ژوئن تشکیل خواهد 
شد. یک دیپلمات اتحادیه عرب در گفت وگو با روزنامه »العربی الجدید « 
درباره علت تعویق اجالس گفت: »پس از شکست تمام تالش    ها برای 
برگزاری نشس��تی که بتواند توان دیپلماتی��ک ]الجزایر[ را به نمایش 
بگذارد، دیگر این کشور انگیزه ای برای میزبانی اجالس ندارد، آن هم 
در شرایطی که الجزایر در تالش بود خود را به عنوان یک قدرت مؤثر 
منطقه ای با دیپلماس��ی قوی و قادر به ایجاد راه حل برای بحران های 
منطقه، مطرح کند.«  »رمطان لعمام��ره « وزیر امور خارجه الجزایر در 
سفر اخیر خود به عربستان سعودی، امارات عربی متحده، مصر و قطر 
در ایجاد یک چشم انداز برای مشارکت مؤثر کشورهای شاخص عربی 
در اجالس اتحادیه ناکام مانده اس��ت. منبع مذکور افزود که از جمله 
مهم  ترین اختالفاتی که الجزایر به آن برخورده است، نبود اجماع نظر 
درباره حضور نماینده سوریه در اجالس آتی اتحادیه عرب است، چراکه 

عربستان سعودی، امریکا و قطر با این گام مخالفت می کنند. 
-----------------------------------------------------

  ایران حادثه تروریستی الهور را محکوم کرد
س��خنگوی وزارت امور خارج��ه حادثه تروریس��تی در اله��ور را که 
موجب کشته و زخمی شدن ش��هروندان پاکستانی شد، محکوم کرد. 
س��خنگوی وزارت امور خارجه ضمن ابراز همدردی با حادثه دیدگان، 
خانواده های آنها و دولت دوس��ت و برادر پاکستان تأکید کرد: اینگونه 
اقدامات تروریستی بار دیگر ضرورت مبارزه با گروه های تروریستی را 
برای برقراری صلح و آرامش در منطقه، آش��کارتر می کند. رسانه های 
پاکستانی از وقوع انفجار در شهر الهور مرکز ایالت پنجاب خبر دادند. 
این انفجار در مسیر ورودی مرکز تجاری » انار کلی « الهور رخ داد و بر 

اثر آن دست کم ۲۴ نفر زخمی و سه نفر نیز کشته شدند. 
-----------------------------------------------------

  11 نیروی ارتش عراق بر اثر حمله داعش کشته شدند
منابع امنیتی عراق از کشته شدن 11 نیروی ارتش این کشور در استان 
»دیالی« در حمله داعش خبر دادند. به گزارش ایرنا، ش��بکه سومریه 
نیوز یک منبع امنیتی گفته که گروه های تروریستی داعش سحرگاه 
روز جمعه به یگان های ارتش در منطقه »العظیم « در ش��مال استان 
دیالی حمله کردند که در پی آن 11 نفر از نیروهای ارتش از جمله یک 

افسر کشته شدند. 
-----------------------------------------------------

  مادورو تحریک علیه روسیه را محکوم کرد
وزارت ام��ور خارجه ونزوئ��ال در بیانیه ای در م��ورد گفت وگوی اخیر 
نیکوالس مادورو با والدیمیر پوتین اع��الم کرد، رئیس جمهور ونزوئال 
تأکید دارد کشورش اظهارات تحریک آمیز و فریبکاری    ها علیه روسیه 
را نمی پذیرد. مادورو در توئیتر نوشت که با پوتین درباره همکاری در 
زمینه های مختلف استراتژیک و مسائل مربوط به این همکاری تلفنی 
گفت وگو کرده است. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری ایتارتاس، در 
این بیانیه آمده است: مادورو، رئیس جمهور ونزوئال در تماس با همتای 
روس خود عنوان کرد، ونزوئال هر گونه کمپین و تحریک و فریبکاری 
علیه روسیه را رد می کند. ظاهراً صحبت های مادورو درباره بحث   هایی 
است که درباره استقرار نیروهای روس در ونزوئال منتشر شده است. به 
گزارش بی بی س��ی، از مکزیک تا آرژانتین، روزنامه    ها و وب سایت های 
خبری مهم درباره اظهارات اخیر سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه 
روس��یه، اظهار نظر کردند که گفته در ص��ورت افزایش تنش    ها میان 
امریکا و روسیه سر مسئله اوکراین، نمی توان احتمال استقرار نظامی 

روسیه را در کشورهای کوبا و ونزوئال رد کرد.

با صدور مجوز ارسال سالح های ناتو به اوکراین 

امریکا جرقه جنگ را در اوکراین زد 
به رغم انکار روس     ه�ا، غربی     ها به گونه ای فضاس�ازی می کنند که 
هر لحظه ممکن است جرقه جنگ زده شود. امریکا برای مقابله با 
تهدیدات مسکو، به تعدادی از متحدان خود در ناتو مجوز ارسال 
س�الح به اوکراین صادر کرد، انگلیس هم در گام عملی نیروهای 
ویژه خ�ود را برای آم�وزش اوکراینی     ها به این کش�ور اعزام کرد. 
مذاکرات روسیه و غرب که قرار بود اختالفات امنیتی را حل کند، نتوانسته 
خواسته های طرفین را برآورده کند و تنش     ها بار دیگر بر سر بحران اوکراین 
اوج گرفته است. هرچند مقامات روسی بار     ها اعالم کرده اند که قصدی برای 
حمله به خاک اوکراین ندارند اما گوش امریکا و متحدانش به این حرف     ها 
بدهکار نیست و کماکان به تنش آفرینی در شرق اروپا ادامه می دهند. منابع 
آگاه امریکایی گزارش دادند که واش��نگتن پنج  شنبه ش��ب مجوز ارسال 
تسلیحات و موشک های ساخت این کشور را به اوکراین از طریق استونی، 
لیتوانی و لتونی صادر کرد. به گزارش رویت��رز، دولت امریکا همچنین در 
روز های آینده روند ارسال موشک های ضد زره، مهمات و سایر تجهیزات را 
به ارزش ۲۰۰ میلیون دالر به اوکراین آغاز خواهد کرد. در همین حال جو 
بایدن، رئیس جمهور امریکا طی اظهاراتی در کاخ سفید گفت : »در صورتی 
که روسیه به اوکراین حمله کند، مجازات خواهد شد و این مجازات به میزان 
اقدامات روس��یه بس��تگی دارد. « بایدن گفت: »اگر آنها به اوکراین حمله 
کنند، این امر برای روسیه فاجعه بار خواهد بود«. همچنین وزیر خزانه داری 
امریکا گفت، وزارتخانه تحت امرش آماده است در صورت حمله روسیه به 
اوکراین، تحریم های قابل توجهی را علیه روسیه اعمال کند و با متحدانش 
برای شکل دادن به پاسخ     ها به این اتفاق از نزدیک همکاری دارد. جنت یلن، 
وزیر خزانه داری امریکا به شبکه سی ان بی سی گفت: » رئیس جمهور امریکا 
گفته است که اگر روسیه به اوکراین حمله کند، تبعاتی سخت را بر آن اعمال 
خواهیم کرد. ما امیدواریم روسیه به دنبال راه حل دیپلماتیک باشد، اما آماده 
تحمیل عواقبی چشمگیر هستیم.« امریکا و متحدانش در هفته های اخیر 
با استناد به تصاویر ماهواره ای اینگونه وانمود کرده اند که مسکو ممکن است 
هر لحظه به اوکراین حمله کند و با این تبلیغات و فضاسازی ها، اوکراینی     ها را 
نگران کرده اند تا جایی که پناهگاه های دوره جنگ را آماده می کنند. امریکا 
به بهانه های مختلف تالش می کند تسلیحات و نیروهای ناتو را در اوکراین 
مستقر و از نزدیک تحرکات روسیه را رصد کند. مسکو به این ماجراجویی     ها 

واکنش نشان داده و گفته که جواب کوبنده ای خواهد داد. 
 انگلیس وارد عمل شد 

انگلیس هم که جنگ لفظی را علیه روسیه تشدید کرده است، زودتر از دیگر 
اعضای ناتو وارد عمل شده و تحرکات خود را برای مقابله با تهدیدات ادعایی 
مسکو شروع کرده است. شبکه اسکای نیوز، روز جمعه در گزارشی اعالم کرد 
گروهی متشکل از 3۰ نفر از نیروهای نخبه انگلیسی برای آموزش نیروهای 
مسلح اوکراین جهت استفاده از سالح های جدید ضد تانک اهدایی لندن به 
کی یف، وارد این کشور ش��دند. در سایت رسمی وزارت دفاع انگلیس آمده 
است که تیپ عملیات ویژه ارتش شامل چهار گردان تکاور است. بر اساس 
برنامه های این وزارتخانه و ارتش انگلیس، ای��ن واحد     ها »به طور مداوم در 
سراسر جهان برای تعامل با متحدان و ش��رکا و مبارزه با دشمنان، هر کجا 
که تهدیدی برای بریتانیا و منافع آن باشند، حضور خواهند داشت«. عالوه 
بر این، در بیانیه وزارت دفاع انگلیس تأکید ش��ده است که واحدهای تیپ 
عملیات ویژه ارتش بر همکاری با نیروهای ویژه متحدان لندن »برای مقابله 
با تهدیدات سازمان های افراطی خشونت آمیز « متمرکز شده اند. پیش از این، 
»جیمز هیپی«، معاون وزیر دفاع انگلیس گفته بود:»بریتانیا چندین هزار 

موشک ضد تانک سبک به اوکراین ارسال کرده است.« 
رس��انه های غربی هم که در متهم کردن روس     ها دس��ت کمی از مقامات 
کشورهای شان ندارند به ش��روع جنگ در اوکراین دامن می زنند. روزنامه 
دیلی میل روز جمعه در گزارش��ی ادعا کرد: »تصاویر ماه��واره ای به تاریخ 
1۹ ژانویه یک گروه جنگ��ی را در پایگاه ورونژ در ح��دود 33۰ کیلومتری 
مرز اوکراین با ردیف      هایی از تانک و تجهیزات پش��تیبانی جمع آوری شده 
در یلنیا، 1۲۵ کیلومتری از مرز روسیه با بالروس نشان می دهد.« بر اساس 
این گزارش، »تصاویر دیگر تجهیزات نظامی جمع آوری شده در دو پایگاه 
کلینتسکی و کلیموو را نش��ان می دهند که تنها در 3۰ کیلومتری از مرز 

بالروس و بیش از ۵۰کیلومتری از مرز روسیه با اوکراین قرار دارند.«
مقامات غربی در ماه های اخیر بار     ها ادعا کرده اند که روسیه بیش از 1۰۰ هزار 
نیرو در مرز اوکراین مستقر کرده و قرار است به این کشور حمله کند. هرچند 
روس     ها چنین ادعا     هایی را رد کرده و آن را تبلیغات ضد مسکو عنوان کرده اند 
اما سازمان ناتو از مواضع خود عقب نشینی نمی کند و با کمک های نظامی به 
کی یف، بر آتش جنگ با روسیه می دمد. روسیه بسته پیشنهادی خود را برای 
حل اختالفات امنیتی به غربی ها داده است ولی اعضای ناتو نمی خواهند با 
خواسته های مسکو موافقت کنند. روسیه مخالف توسعه ناتو به شرق است 
ولی مقامات غربی اخیراً گفته اند که به مس��کو تضمی��ن نداده اند که عضو 
جدیدی در ناتو وارد نمی کنند. حتی دبیرکل سابق ناتو هم چند روز پیش 
گفت که درهای ناتو به روی فنالند و نروژ باز اس��ت و در صورت درخواست 

عضویت ، این طرح     ها بررسی خواهد شد. 
 واکنش روسیه 

در پی اتهام زنی مجدد غربی     ها به مس��کو برای حمله به اوکراین، مقامات 
کرملین این ادعا     ه��ا را رد کردند. س��رگئی الوروف، وزیر خارجه روس��یه 
پنج شنبه شب پس از اتمام نشست امنیتی با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه 
امریکا در ژنو گفت: » مسکو قصد حمله به اوکراین را ندارد؛ اروپا و امریکا فکر 
می کنند جایگاه ویژه ای دارند و هرکاری بخواهند می توانند انجام دهند.« 
آناتولی آنتونوف، سفیر روس��یه در امریکا هم به انتشار نقشه های ادعایی 
درباره طرح حمله احتمالی روس��یه به اوکراین ش��دیداً واکنش نشان داد. 
به نوشته وبگاه »ریانووستی«، آنتونوف روز جمعه طی بیانیه ای در این باره 
گفت: »در عرض چند ساعت، امریکایی     ها سه سند را منتشر کردند که برای 
افشای مقامات روسیه و رس��انه های دولتی طراحی شده بود. ما هیچ چیز 
جدیدی ندیدیم.« این دیپلمات روس با بیان اینکه واشنگتن همچنان بر 
اساس ادعاهای خود در حال کوه ساختن از کاه است، اظهار داشت: »امریکا 
به رد حقایق عینی در مورد آنچه در حال رخ دادن است ادامه می دهد و آنها 

افسانه های تبلیغاتی روسیه می خوانند.«

اروپا یک گام به شناسایی طالبان 
نزدیک شد 

س�خنگوی وزارت ام�ور خارج�ه طالب�ان اع�الم ک�رد ک�ه 
مک�رر  دیداره�ای  از  پ�س  اروپ�ا  اتحادی�ه  نماین�دگان 
ب�ا نمایندگان ای�ن گروه دفت�ر خ�ود را در کابل بازگش�ایی کرد. 
به گزارش ایرنا، عبدالقهار بلخی روز جمعه در توئیتی نوشت که اتحادیه 
اروپا با هدف حض��ور دائمی در کابل به طور رس��می س��فارت خود را 
بازگشایی و فعالیتش را آغاز کرد. بلخی گفت که اتحادیه اروپا عالوه بر 
کمک های س��ابق که ۲۲۰ میلیون یورو بود، تعهد کرده است که ۲۶۸ 
میلیون یورو دیگر نیز به افغانس��تان به هدف کمک های بشردوستانه 
اختصاص می دهد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه طالبان بخشی از 
این پول هم برای پرداخت حقوق ماهانه آموزگاران مدارس اختصاص 
داده می شود که طالبان از این برنامه اتحادیه اروپا استقبال کرده است. 
بازگشایی سفارتخانه     ها و نهادهای ملی و بین المللی در افغانستان پس از 
سقوط دولت سابق یک موفقیت در راستای دیپلماسی شمرده می شود 
که طالبان همواره آن را به نحوی به رس��میت ش��ناختن غیرمستقیم 
دولت خود عنوان کرده است. وزارت امور خارجه نروژ هم  اعالم کرد که 
یک هیئت از مقامات طالبان افغانستان قرار است طی روزهای آینده با 
مقامات نروژی و نمایندگان جامعه مدنی افغانستان در شهر اسلو دیدار 
و گفت وگو کند. به گزارش روزنامه گاردین،   این سفر برای یک    شنبه تا 
سه     شنبه برنامه ریزی شده و در جریان آن » طالبان با نمایندگان مقامات 

نروژ و مقامات تعدادی از کشورهای متحد با آن «  دیدار خواهند کرد. 

پیشرفت نامتوازن در وین!
بلینکن: نمی توانیم تعهد بدهیم دوباره زیر میز نزنیم!

صدای اروپاییان    گزارش  یک
برای سرعت دادن 
به مذاکرات در وین، باز هم  بلند اس�ت. وزیر 
ام�ور خارج�ه فرانس�ه روز پنج  ش�نبه برای 
چندمین ب�ار گفت که مذاکرات باید تس�ریع 
شود. دیپلمات های اروپایی هم این بحث را به 
طور غیررسمی مطرح کرده اند. منابع نزدیک 
ب�ه مذاک�رات می گویند ک�ه متن مرب�وط به 
اقدام�ات هس�ته ای )تعهدات ایران( ش�اهد 
پیشرفت است ولی چنین پیشرفتی در سایر 
اس�ناد به خصوص مت�ن مربوط ب�ه تعهدات 
طرف های غرب�ی درباره لغ�و تحریم    ها وجود 
ندارد. چیزی که طرف های غربی را تش�ویق 
کرده ک�ه از تس�ریع مذاکرات ح�رف بزنند.

جو بای��دن، رئیس جمهور امریکا روز پنج  ش��نبه 
در اولین نشس��ت خبری س��ال ۲۰۲۲ در پاسخ 
به س��ؤال خبرنگاری که پرس��یده بود نظر ش��ما 
در مورد مذاکرات هس��ته ای ایران چیس��ت و آیا 
فکر می کنی��د این مذاک��رات پیش��رفت خواهد 
داش��ت یا زمان آن رسیده اس��ت که مذاکرات را 
ر    ها کنید،گفت که حاال زمان دست کشیدن و ر    ها 
کردن نیست. پیشرفت    هایی در حال انجام است. 
گروه 1+۵ متحد و یکصدا هستند ، اما باید دید چه 
اتفاقی رخ خواهد داد. جن ساکی، سخنگوی کاخ 
س��فید دیروز در توضیح موضع بای��دن گفت که 

رئیس جمهور امریکا معتقد اس��ت که دیپلماسی 
بهترین گزینه اول اس��ت و ما درگیر آن هستیم. 
اکنون هش��تمین دور مذاکرات اس��ت و خواهیم 
دید چ��ه اتفاقی می افتد. با این حال، او در پاس��خ 
به این سؤال که آیا امریکا آماده است ضمانت های 
خواسته ش��ده از س��وی ایران را ارائه کند، آن را 
موکول به این کرد که »ایران چه چیزی را به میز 
مذاکره می آورد.«  پیش از ای��ن ، آنتونی بلینکن، 
وزیر امور خارجه امریکا هم تأیید کرده بود که یکی 
از خواس��ته های ایران ضمانت برای خارج نشدن 
دوباره امریکا از توافق اس��ت: » یکی از چیز    هایی 
که ایران از ما خواس��ته ضمانتی اس��ت مبنی بر 
 اینکه ما دوباره زیر میز نمی زنیم.«  وی که با برنامه 
»Pod Save the World « مصاحب��ه می ک��رد، 
افزود: »اما سیستم ما به گونه ای است که نمی توانیم 
چنین ضمانت قاطع و س��ریعی را ارائه کنیم.«  به 
گفته بلینکن، »بایدن بدون شک می تواند بگوید 
که در صورت پایبندی ایران به توافق، چه کار    هایی 
انجام خواهد داد یا انجام نخواهد داد .« با این حال او 
این را روشن کرد که »ما نمی توانیم رؤسای جمهور 

آینده امریکا را ملزم به این کار کنیم.«
پاریس: نیاز به تغییر رویکرد داریم

روز پنج  ش��نبه آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه 
امریکا در حالی با همتای��ان اروپایی خود درباره 
مذاکرات وین و برجام گفت وگ��و کرد که منابع 
نزدیک به مذاک��رات می گویند چی��زی که جو 

بایدن را متقاعد کرد روز پنج  ش��نبه از پیشرفت 
مذاکرات صحبت کند، بخشی از مذاکرات است 
که به تعهدات هس��ته ای ایران مقابل طرف های 
غربی مربوط می ش��ود. یک منب��ع آگاه در این 
باره به »جوان« گفت:» مت��ن مربوط به اقدامات 
هسته ای پیشرفت مناسبی داشته ولی پیشرفت 
دیگر پیش نویس های توافق نهای��ی بیش از هر 
چیز ب��ه اراده و تصمیم گی��ری طرف های غربی، 
خصوصاً امریکا، بس��تگی دارد.« معنی دیگر این 
سخنان منبع یاد شده این است که از میان چهار 
پیش نویس��ی که در وین روی می��ز مذاکره قرار 
دارد، پیش��رفت    ها فقط در آن بخشی انجام شده 
که تعهدات ایران را ش��امل می ش��ود، در حالی 
ک��ه پیش��رفت    ها در زمینه تعه��دات طرف های 
مذاکره کنن��ده با ایران درباره س��ه س��ند دیگر 
مخصوصاً سند مربوط به رفع تحریم    ها به کندی 
انجام می شود. تحت چنین شرایطی، در حالی که 
طرف های غربی پیشرفت های انجام شده در سند 
مربوط به »تعهدات هسته ای ایران « را راضی کننده 
می دانند، به سمت تعیین ضرب االجل فوریه در 
مذاکرات روی آورده اند. لودریان روز پنج  ش��نبه 
پس از گفت وگو با همتای��ان اروپایی و امریکایی 
خود در ش��هر برلین آلمان ب��ه خبرنگاران گفت 
که ب��رای احی��ای برج��ام، باید رون��د مذاکرات 
تسریع ش��ود و تأکید کرد:» مذاکرات نمی تواند 
به این آرامی ادامه یابد.« ی��ک مقام دیپلماتیک 

فرانسوی هم روز پنج ش��نبه به رویترز گفت که 
در روند مذاکرات مس��ائل اصلی مورد توجه قرار 
نگرفته ان��د و مذاکرات وین پیش از فرا رس��یدن 
ماه تعیین کننده فوریه به تغییر رویکرد نیاز دارد. 
این مقام دیپلماتیک فرانسوی که نخواست نامش 
فاش شود، پس از دیدار وزرای خارجه انگلیس، 
فرانس��ه، آلمان و امریکا در برلین به خبرنگاران 
گفت: پیش��رفت جزئی، کم و آهس��ته در مورد 
موضوعاتی وج��ود دارد که ما می دانیم مس��ائل 
اصلی مذاکرات نیس��تند. وی افزود: اگر ایران به 
این مسیر در سطح هسته ای ادامه دهد و مذاکرات 
به همین منوال پیش برود، ما موفق نخواهیم شد 
این کار ]بازگش��ت به توافق[ را انجام دهیم. این 
مقام فرانسوی حاضر به تعیین ضرب االجل نشد 
اما ادعا کرد که روند فعلی قابل دوام نیس��ت :»از 
نظر ما، تغییر رویکرد ضروری به نظر می رس��د. 
من فکر می کنم که ماه فوریه کاماًل تعیین کننده 
خواهد بود. قرار نیس��ت ما در وی��ن در ماه های 
مارس، آوریل و می  اینگونه ادامه دهیم.« وزیر امور 
خارجه امریکا نیز با تأکید بر محدود بودن زمان 
برای حصول توافق گفته است:»واقعیت این است. 
زمان بسیار کمی باقی مانده تا ببینیم می توانیم به 
پایبندی دوجانبه بازگردیم یا نه، چون اتفاقی که 
رخ داده این است که ایران بسیاری از فعالیت های 
خطرناک را که به موجب توافق موقت شده بود، از 
سر گرفته. بنابراین آنها دارند چیزهای بیشتری 
یاد می گیرند، دانش بیش��تری کسب می کنند و 
ظرفیت بیشتری برای گریز س��ریع تر هسته ای 
کس��ب می کنند، به گونه ای که اگر م��ا به همه 
آن محدودیت     ها در تواف��ق برگردیم به نقطه ای 
خواهیم رسید که نمی توانیم از برخی منافع آن 

توافق برخوردار شویم.«
 »نه« مسکو به ضرب  االجل های مصنوعی 
در مقابل، میخائیل اولیانوف، نماینده روس��یه در 
مذاکرات وین ضمن بی��ان اینکه طرف های غربی 
مذاکرات در نشس��تی با حضور اعض��ای برجام و 
امریکا بر لزوم نهایی کردن این گفت وگو    ها در اسرع 
وقت تأکید کردند، افزود مس��کو احساس فوریت 
دارد اما مخالف ضرب االجل های مصنوعی است. 
به گزارش فارس، »میخائیل اولیانوف « در توئیتی 
نوش��ت: »اعضای برج��ام )بدون ای��ران( و ایاالت 
متحده ب��رای ارزیابی وضعیت ام��ور در مذاکرات 
وین دیدار کردند. همکاران غرب��ی، همانطور که 
علناً این کار را انجام می دهند، بر لزوم نهایی کردن 
مذاکرات در اس��رع وق��ت تأکید کردند. روس��یه 
احساس فوریت دارد اما مخالف ضرب االجل های 
مصنوعی اس��ت.« نماینده روس��یه در مذاکرات 
وین در توئیتی دیگر نوشت:»با آقای رابرت مالی، 
نماینده امریکا در امور ایران دیدار کردم. ما در مورد 
مسائل باقیمانده اصلی که باید در جریان مذاکرات 
وین برای اطمینان از احیای برجام و رفع تحریم     ها 

حل و فصل شوند، گفت وگو کردیم.«

نیروه�ای ائتالف متجاوز س�عودی این روز     ها 
یم�ن را صحن�ه س�نگین      ترین حم�الت و 

تجاوزات خود قرار داده و در س�کوت جامعه 
جهان�ی به حجم حم�الت خود علی�ه مناطق 
مس�کونی یمن افزوده ان�د، تا آنج�ا که فقط 
در حمله به صعده بیش از 100 کش�ته گزارش 
ش�ده اس�ت. س�خنگوی انصاراهلل یم�ن در 
واکنش با خط�اب قرار دادن ائتالف س�عودی 
اعالم ک�رد: با تمام ق�درت پاس�خ می دهیم. 

به گزارش »ج��وان«، بی��ش از 1۵۰ ش��هروند 
غیرنظامی در جریان بمباران ائتالف سعودی در 
یک بازداشتگاه استان صعده یمن کشته و زخمی 
شدند. شبکه »المسیره« یمن با انتشار تصاویری 
از بازداشتگاهی که هدف قرار گرفته، اضافه کرد: 
عملیات جس��ت وجو و نجات قربانیان این حمله 
هوایی سعودی، اماراتی که با حمایت امریکا انجام 

شده است، همچنان ادامه دارد. 
المس��یره همچنین اضافه ک��رد: جنگنده های 
نیروهای متجاوز عربس��تان و ام��ارات در ادامه 
جنایات در یمن در ساعات گذشته بیش از ۷۰ بار 
استان های مختلف این کشور را بمباران کردند که 
بر اثر آن دهها شهروند غیرنظامی کشته و مجروح 
ش��دند و به اموال خصوصی و عمومی خساراتی 
وارد شد.   این شبکه اضافه کرد: نیروهای متجاوز 
ائتالف همچنین با حمالت هوایی متعدد به استان 
الحدیده توافق آتش بس مورد حمایت س��ازمان 

ملل متحد را نقض کرده اند. 
حمالت علیه یمن در حالی اس��ت که نهادهای 
وابسته به س��ازمان ملل متحد از جمله بهداشت 
جهانی و یونیسف بار     ها هش��دار داده اند که بر اثر 
ادامه حمالت متجاوزان به یمن، مردم این کشور 
با قحطی و ب��روز یک فاجعه انس��انی که در قرن 

گذشته بی سابقه است، روبه رو هستند. 
 با تمام قدرت پاسخ می دهیم

پس از کشتار دهها غیرنظامی یمنی در حمالت 
جنگنده های س��عودی به بخش های مختلفی از 
خاک یمن، سخنگوی انصاراهلل تأکید کرد که ملت 

یمن با تمام قدرت به این تجاوز     ها پاسخ خواهند 
داد. »محمد عبدالسالم « در حساب کاربری خود 
در توئیتر تأکی��د کرد: »کش��تار زندانیان زندان 
صعده، غیرنظامیان در الحدیده و صنعا و حمله به 
تأسیسات غیرنظامی به دست متجاوزان، نه مردم 
]یمن[ را به زانو در می آورد و نه اراده آنها را در هم 
می ش��کند بلکه این جنایت      ها باعث خواهد شد 
ملت ما به هر شکل ممکن و با تمام قدرت و حقی 

که دارند، پاسخ دهند.«
همچنین »محمد علی الحوثی « عضو شورای عالی 
سیاسی یمن، پنج  شنبه شب در واکنش به حمالت 
سنگین ائتالف سعودی به الحدیده، آن را جنایت 
جنگی خواند. محمدعلی الحوثی گفت که هدف 
قرار دادن مردم الحدیده با جنگنده های ائتالف 
سعودی جنایت جنگی و نابخشودنی است. وی 
افزود: به کشورهای متجاوز می گوییم اگر بمباران 
راه حل بود، تا امروز به تجاوز     ها و جنایت های خود 

ادامه نمی دادید. 
 بهانه تراشی اماراتی     ها درباره کشتار 

کمتر از یک روز پس از آنکه جنگنده های اماراتی 
نقاط مختلفی از خاک یمن را بمب��اران کردند، 

مشاور دیپلماتیک رئیس امارات در این خصوص 
گفت که ام��ارات حق دف��اع قانون��ی از خاک و 
حاکمیت خ��ود را دارد. »انور قرقاش « مش��اور 
دیپلماتیک رئیس امارات، ش��امگاه پنج  ش��نبه 
در گفت وگوی تلفن��ی با »هان��س گراندبرگ « 
فرستاده سازمان ملل متحد در امور یمن گفت:  
»امارات حق قانونی و اخالق��ی دارد که از خاک، 
حاکمیت و مردم خود دف��اع کند و این حق را در 
دفاع از خود و جلوگیری از اقدامات تروریس��تی 
حوثیان انجام خواهد داد.«  قرقاش در ادامه اضافه 
کرد: » این کشور ]امارات[ برای جلوگیری از خطر 
اقدامات تروریستی علیه خاک خود هر آنچه الزم 
باش��د، انجام خواهد داد.«  این اظهارات در حالی 
بیان شده است که رس��انه های یمنی از چند روز 
پیش خبر می دهند که جنگنده های اماراتی در 
کنار جنگنده های سعودی در بمباران خاک یمن 

مشارکت دارند. 
 امارات دست به دامن تل آویو شد

همزم��ان »نفتالی بن��ت « نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیس��تی روز پنج  ش��نبه در گفت وگوی 
تلفنی با ولیعهد ابوظب��ی از آمادگی این رژیم 

برای ارائه کمک های اطالعاتی به امارات متحده 
عربی خبر داد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
ضمن محکوم کردن حمله اخیر نیروهای یمنی 
به امارات، مدعی ش��د که به نهادهای امنیتی 
اس��رائیلی دس��تور داده کمک های الزم را به 
امارات ارائه کنند. اع��الم آمادگی تل آویو برای 
کمک به امارات پس از انتشار گزارش روزنامه 
اسرائیلی »جویش پرس « صورت گرفته است. 
در پی پاسخ شدید موش��کی و پهپادی ارتش 
و کمیته های مردم��ی یمن به متج��اوزان در 
عمق خاک امارات، این روزنامه صهیونیس��تی 
پنج  شنبه گذشته نوش��ت که مقامات اماراتی 
برای افزایش اس��تفاده از سامانه های پدافندی 
رژیم صهیونیستی تالش می کنند. این روزنامه 
صهیونیستی نوش��ت: »امارات به عنوان عضو 
مؤس��س توافقنام��ه ابراهیم ت��الش می کند 
تعداد س��امانه های ضد پهپادی )ساخت رژیم 
صهیونیس��تی( را در زرادخانه تسلیحاتی خود 
افزایش دهد.« به نوشته این روزنامه، »اتزیک 
هوبیر « رئیس اجرایی ش��رکت صهیونیس��تی 
موس��وم به »Skylock Systems « گفت: »با 
توجه به حادثه هفته گذشته )پاسخ موشکی و 
پهپادی ارتش یمن در عمق خاک امارات(، آنها 
)اماراتی ها( از ما می پرسند که آیا می توانیم در 
سریع     ترین زمان ممکن فهرستی بلند باال از این 

سامانه     ها را در اختیار آنها قرار دهیم.«
رئیس این شرکت صهیونیس��تی در حالی این 
ادعا را مطرح ک��رد که پیش از این عربس��تان 
سعودی از انواع س��امانه های پدافندی در طول 
بیش از هفت سال از آغاز تجاوز نظامی علیه یمن 
استفاده کرده است اما این سامانه     ها در رهگیری 
موش��ک     ها و پهپاده��ای ارت��ش و کمیته های 
مردمی یمن در طول این سال     ها ناتوان مانده اند 
و از این رو بار     ها اهداف نظامی و حیاتی عربستان 
در عمق خاک این کشور هدف این موشک     ها و 
پهپاد     ها قرار گرفته است که بارز     ترین آنها حمله 
گس��ترده به تأسیس��ات نفتی غول اقتصادی 

عربستان »آرامکو « بود. 

انتقام جنایتکارانه از یمن
ائتالف سعودی - اماراتی در واکنش به عملیات موشکی یمن غیرنظامیان را هدف قرار می دهد که 150 کشته و زخمی داشت


