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  گزارش  2

کشتار از استیصال
موارد جنایت های جنگی آل س��عود در تجاوز نظامی اش به خاک یمن 
کم نیستند و حتی یک بار هم نام کشور تحت حاکمیت این خاندان به 
همین دلیل در فهرست سیاه س��ازمان ملل قرار گرفت. آن مورد حدود 
پنج سال قبل و به دلیل دلیل کشتن، معلول و ناقص کردن حدود ۷۰۰ 
کودک و حمله به مدارس و بیمارستان     ها بود که نام عربستان سعودی 
در آن فهرست قرار گرفت اما بان کی مون، دبیرکل پیشین سازمان ملل، 
تحت فشارهای آل سعود و حامیان خارجی اش به خصوص امریکا مجبور 
به خارج کردن نام این کشور از آن فهرست شد. حاال، آل سعود بار دیگر 
به جرایم جنگی خود افزوده و با بمباران یک زندان در استان صعده باعث 
کشته و زخمی شدن بیش از 2۰۰ نفر شده است. آنتونیو گوترش، دبیرکل 
سازمان ملل، این حمله را محکوم کرده و خواستار »تحقیقاتی سریع، فعال 

و شفاف « در مورد این حمله شده اما آیا این کار تغییری ایجاد می کند؟
شکی نیست که آل سعود با این حمله قصد انتقام جویی از مردم یمن داشته 
و آن را به تالفی حمله ای انجام داده که ارتش و نیروهای مقاومت یمنی در 
دو    شنبه گذشته به امارات متحده عربی انجام داد و یک انبار سوخت متعلق 
به شرکت ملی نفت ابوظبی در خارج از پایتخت امارات و منطقه ای نزدیک 
به فرودگاه بین المللی ابوظبی را مورد هدف قرار داد. گفته می شود سه نفر 
در جریان آن حمله کشته شدند اما موضوع مهم تر از خسارت های مالی 
و جانی، تغییری است که این حمله در راهبرد مقاومت نیروهای یمن در 
برابر متجاوزان خارجی ایجاد کرده است. این تغییر توانایی نیروهای یمن 
برای هدف قرار دادن مراکز کامالً حساس در عمق خاک متجاوزان را نشان 
داد و نیروهای یمنی با نشان دادن این توانایی معادالت موجود را به طور 
کامل تغییر داده اند. این توانایی چیزی نبود که متجاوزان ائتالف عربی 
انتظارش را داشتند به خصوص اینکه حمایت پدافندی امریکا از تأسیسات 
حیاتی ابوظبی نتوانست مانع از موفقیت نیروهای یمن و حمله آنها به این 
تأسیسات شود. بنابراین، حمله روز جمعه ائتالف متجاوز به آن زندان را 
می توان تنها ناشی از استیصال این ائتالف در برابر حمالت نیروهای یمنی 

دانست که با حمله ای وحشیانه و کور دست به کشتار غیرنظامیان زد. 
با این حال، مسئله در رسیدگی به جنایت روز جمعه آل سعود است و اینکه 
وعده گوترش به چه نتیجه ای ختم خواهد ش��د. روشن است که حکام 
سعودی از پیامدهای جنایت خود آگاه و به همین جهت، به دنبال انکار 
این جنایت هستند، چنان که بیانیه ترکی المالکی، سخنگوی نیروهای 
ائتالف، مدعی چنین چیزی است. این انکار در حالی است که هشت نهاد 
بشردوستانه بین المللی وقوع این جنایت را تأیید کرده اند. با وجود این، 
باید گفت حکام سعودی همانند گذشته می توانند دلگرم به حمایت امریکا 
باشند و تماس آنتونی  بلینکن، وزیر خارجه امریکا، با فیصل بن فرحان، 
وزیر خارجه آل سعود، درست بعد از این حمله و تأکیدش بر حمایت از 
آل سعود و امارات و بیانیه وزارت خارجه امریکا در این زمینه مؤید این نکته 
است. بنابراین و به رغم درخواست گوترش، نمی توان انتظار اقدام جدی 
سازمان ملل و به خصوص شورای امنیت این سازمان در قبال جنایت روز 
جمعه داشت و حمایت امریکا باعث می شود که باز هم روی این جنایت 
همانند جنایت های قبلی سرپوش گذاشته ش��ود. این درست برخالف 
اقدامی است که شورای امنیت در مورد حمله نیروهای یمنی به ابوظبی 
انجام داد و دفاع مشروع از خود این نیرو    ها در برابر متجاوزان خارجی را 
اقدامی »تروریستی« خواند. در واقع، استفاده ابزاری امریکا و متحدانش 
از شورای امنیت تاکنون چراغ سبزی برای ائتالف متجاوز سعودی بوده تا 
بدون نگرانی به جنایات خود در یمن ادامه دهند و این مورد نیز مستثنی از 
این روند نیست. با این حال، نیروهای یمن با حمله ابوظبی آسیب پذیری 
کاخ شیشه ای اماراتی     ها را به جهانیان نش��ان دادند. به این جهت است 
که هشدار یحیی سریع، سخنگوی ارتش و کمیته های مردمی یمن، به 
شرکت های خارجی در امارات برای ترک این کشور را باید جدی گرفت.
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 امریکا حزب اهلل را تحریم کرد 
دفتر کنترل دارایی های خارج��ی وزارت خزانه داری امریکا روز جمعه 
»عدنان ایاد « تسهیل کننده مالی وابسته به حزب اهلل لبنان و همچنین 
اعضای یک شبکه بین المللی تسهیل کننده و شرکت های مرتبط با وی 
و »عادل دیاب « شریک تجاری عدنان ایاد را در لیست تحریم های خود 
قرار داد. وزارت خزانه داری امریکا در بیانیه خود نوش��ت: »تحریم های 
جدید نش��ان می دهد که چگونه حزب اهلل به سیستم مالی بین المللی 
دسترسی داشته و منابع مالی مورد نیاز خود برای فعالیت هایش را به 
دست می آورد.« خزانه داری امریکا مدعی ش��د که اقدامات حزب اهلل 
تضعیف کنن��ده ثبات، امنیت و ح��ق حاکمیت مردم لبنان اس��ت. به 
گزارش ش��بکه المیادین، عادل دیاب در 18 ژانویه 2۰22 وارد لیست 
تحریم های دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری امریکا 
شده بود. امریکا حزب اهلل لبنان را در 8 اکتبر 199۷ به عنوان سازمان 
تروریستی خارجی معرفی کرد و در 31 اکتبر 2۰۰1 نیز این جنبش را 

به عنوان سازمان تروریستی جهانی تعیین کرد. 
-----------------------------------------------------

  هاآرتص: اسرائیل به حسن نیت اردوغان شک دارد
روزنامه هاآرتص نوشت که مقامات رژیم صهیونیستی درباره قصد و نیت 
ترکیه برای بهبود روابط با تل آویو ش��ک دارند. هاآرتص نوش��ت: مولود 
چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه پنج  ش��نبه با یائیر الپید، وزیر خارجه 
اسرائیل تماس گرفت تا از وضعیت جس��مانی وی به دلیل ابتال به کرونا 
اطمینان حاصل کند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و مسئوالن 
دیگر این کشور بار    ها پیام های علنی را درباره تمایل شان برای بهبود روابط با 
تل آویو ارسال کرده اند اما مسئوالن سیاسی اسرائیلی همچنان درباره این 
مسئله شک و تردید زیادی دارند. یک مسئول اسرائیلی در این باره گفت: ما 
محتاط هستیم. اسرائیل امکان بهبود روابط را رد نمی کند اما یک روند کند 
و حساب شده است. تل آویو نگران » شخصیت دوگانه « اردوغان و متغیر 
بودن مواضعش و حمایتش از فلس��طینی     ها و نیز احتمال استفاده از این 

مسئله برای بهبود وضعیت اقتصادی و جایگاه منطقه ای خود است. 
-----------------------------------------------------

  تداوم نافرمانی مدنی در سودان
کمیته مرکزی پزشکان سودان در بیانیه ای اعالم کرد که تعداد کشته های 
اعتراضات این کشور از 2۵ اکتبر گذشته به ۷3 تن رسیده است. به گزارش 
شبکه الجزیره، صد    ها سودانی روز جمعه به دعوت برخی گروه های سیاسی 
و فعاالن، به خیابان های خارطوم، پایتخت این کشور و سایر شهر    ها آمده 
و بازگشت کامل حاکمیت غیرنظامی را خواستار شدند که با ورود پلیس، 
به خشونت کشیده شد. کمیته مرکزی پزشکان سودان از افزایش تعداد 
کشته های اعتراضات این کشور خبر داد. هیئت سازمان ملل اعالم کرد 
طی روزهای آتی دیدار    هایی با طرف های سودانی خواهد داشت. آشفتگی 
سیاسی، تظاهرات و نافرمانی مدنی در سودان در شرایطی ادامه دارند که 

فراخوان هایی برای استمرار نافرمانی مدنی منتشر می شوند. 
-----------------------------------------------------

  نگرانی سازمان ملل درباره اوضاع تونس
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل درباره تحوالت تونس پس از اقدام 
قیس سعید رئیس جمهور این کش��ور مبنی بر برکناری نخست وزیر 
سابق و تعلیق فعالیت پارلمان، ابراز نگرانی کرد. بنابر گزارش روزنامه 
»العربی الجدید«، گوترش گفت که انقالب دموکراتیک تونس امید را 
در دل جهانیان زنده کرد و ما تأکید می کنیم که بایس��تی ارزش های 
دموکراتیک حفظ ش��ود. وی افزود:»ما امیدواریم این اتفاق بیفتد، ما 
این نگرانی     ها را می بینیم و امیدوار هس��تیم که این نگرانی     ها از طریق 
بازگرداندن کامل چارچ��وب دموکراتیک نهاد    هایی ک��ه به نفع همه 

تونسی     ها فعالیت می کنند، برطرف شود.«

»شیخ جراح « کرانه باختری را هم
 آبستن مقاومت کرد

محله ش�یخ جراح در قدس اش�غالی دوب�اره به کان�ون توجهات 
تبدیل ش�ده، جایی ک�ه یک�ی از دالیل عم�ده نبرد ی�ازده  روزه 
مقاومت فلسطینی با رژیم صهیونیس�تی در اردیبهشت ماه بود. 
حاال حمالت اس�رائیلی     ها به این منطقه مجدداً تش�دید ش�ده و 
عالوه بر مقاومت در غزه، هس�ته های مقاوم�ت در کرانه باختری 
هم می گویند مقابل تهدید تل آویو دس�ت بس�ته نخواهند ماند. 
آوریل سال 2۰21 دادگاه رژیم صهیونیستی احکامی را علیه ساکنان 
بومی محله شیخ جراح در قدس اشغالی صادر کرد؛ محله ای که جمعیت 
آن حدود 2هزار و 8۰۰ نفر است و اسرائیلی     ها به دنبال کوچاندن ساکنان 
فلسطینی آن برای ایجاد سیاست یکدست سازی هستند. جرقه اولیه 
نبرد یازده روزه غزه با نام » شمشیر قدس « نیز در محله شیخ جراح زده 
شد. حاال در فاصله کمتر از یک سال، این محله مجدداً آبستن حوادث 
است. نیمه شب چهار     شنبه 12 افس��ر پلیس وارد خانه محمد صالحیه 
شدند و 1۵ ساکن آن را بیرون کش��یدند و سپس با بولدوزر ساختمان 
را تخریب کردند؛ اقدامی که حاال با واکنش های گس��ترده روبه رو شده 
است. سرپرست این خانواده تهدید کرده بود ترجیح می دهد خانه اش 
را منفجر کند، تا اینک��ه از آن نقل مکان کن��د. روز جمعه تظاهراتی با 
مشارکت اهالی شیخ جراح و برخی فعاالن صلح با هدف محکوم کردن 
تخریب منزل خانواده صالحیه در شیخ جراح برگزار شد. شرکت کنندگان 
در این تظاهرات تصاوی��ری را از آوار منزل محمود صالحیه در دس��ت 
داشتند و شعار     هایی با این مضمون سر می دادند : »نه به بیرون راندن « 
و »شهرک نشینان دزدند«. در حالی مقاومت در غزه اعالم کرده که در 
قبال رویداد های ش��یخ جراح س��اکت نمی ماند، گردان های »شهدای 
االقصی « )کتائب شهدای االقصی( و گروه های مقاومت در کرانه باختری 
هم برای مقابله با رژیم اشغالگر در میان نیروهای خود اعالم آماده باش 
کردند. به گزارش خبرگزاری »سما«، کتائب  االقصی ، در جنین )کرانه 
باختری( هشدار داده که در پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی به ملت 
فلسطین در قدس شریف، محله »شیخ جراح « قدس، »جبل صبیح«، 
»بیتا« و »برقه « آماده درگیری مس��تقیم با این رژیم و شهرک نشینان 
است. سخنگوی گروه های مقاومت در جنین با قرائت بیانیه ای با حضور 
دهها نقابدار، رژیم صهیونیستی را به ضربات دردآور در عمق تهدید کرد 
و افزود: »اش��غالگر احس��اس راحتی و آرامش نخواهد کرد جز با رفتن 
از سرزمین ما. تمام مردم را به پیوس��تن به صفوف مقاومت و مقابله با 
اشغالگر فرا می خوانیم.« وی ضمن اعالم اینکه نبرد با رژیم صهیونیستی 
رو به جلوست و آنچه با زور گرفته شده تنها با زور پس گرفته می شود، 
افزود: رژیم اشغالگر را با مشت آهنین در عمق اسرائیل و شهرک      ها هدف 
می گیریم. اراضی فلسطینی بر شهرک نش��ینان حرام است و کمین و 

ضربات دردناک در انتظار آنهاست. 
فراتر از مناطق اشغالی، پرونده شیخ جراح در حال تبدیل شدن به یک 
پرونده بین المللی است. جمعی از فلسطینی های مقیم لندن روز جمعه 
در مقابل سفارت اسرائیل در همبس��تگی با ساکنان محله شیخ جراح 
قدس که خانه های ش��ان در معرض تخریب و تخلیه است، تظاهرات 
کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات علیه نقض حقوق فلسطینیان 
به دست رژیم  صهیونیستی شعار دادند و همبستگی خود را با خانواده 
» محمود صالحیه « که خانه خود را به دلیل تخریب آن به دست رژیم 
صهیونیستی از دس��ت داده بود، اعالم کردند. این تظاهرات پس از آن 
برگزار شد که مرکز بین المللی عدالت برای فلسطینیان )ICJP( مستقر 
در لندن، پرونده خانواده صالحیه را به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع 
داد. این مرکز اعالم کرد ک��ه تخریب و تصاحب ام��وال نقض فاحش 
کنوانسیون ژنو 19۴9 است و طبق اساسنامه رم 1998 جنایت جنگی 
است. براس��اس اعالم مرکز بین المللی عدالت برای فلسطینیان، این 
پرونده ماجرای محمود صالحیه را به دادگاه کیفری بین المللی ارسال و 

تالش می کند رژیم صهیونستی را در قبال این جنایت پاسخگو کند. 

چارچوب شیعیان المالکی را
 قربانی توافق با صدر نمی کند

به رغ�م پافش�اری مقت�دی ص�در ب�ر ح�ذف ن�وری المالک�ی 
ب�ه عن�وان پیش ش�رط هرگون�ه تواف�ق سیاس�ی ، رهب�ران 
چارچ�وب هماهنگی ش�یعیان ع�راق دی�روز اع�الم کردند که 
به ش�راکت ب�ا رئی�س ائت�الف دول�ت قان�ون پایبند هس�تند. 
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانس��ه، محمد الزیادی، عضو 
چارچوب هماهنگی شیعیان عراق دیروز گفت: »چارچوب هماهنگی 
تصمیم دارد دولت توافقی را با حضور تمام گروه های سیاسی تشکیل 
دهد. چارچوب هماهنگی و جریان صدر به رهبری مقتدی صدر درباره 
دو نامزد پست نخست وزیری به توافق نرس��یده اند و نخست وزیر آتی 
احتماالً جزو اسامی مطرح شده نباش��د. «وی گفت: »ما منتظر حکم 
دادگاه فدرال هستیم. اگر دادگاه فدرال حکم باطل بودن جلسه نخست 
پارلمان را بدهد ریاست پارلمان مجدداً انتخاب خواهد شد و جدول های 
زمانی جدیدی در قانون اساسی مشخص خواهد شد.« مختار الموسوی، 
از رهبران ائتالف الفتح هم گفته که ائتالف دولت قانون )جریان مالکی( 
بخش��ی از چارچوب هماهنگی شیعیان اس��ت و نمی توان آن را کنار 
گذاشت. اصالحات از طریق به حاشیه راندن دیگران نیست. به گفت او، 
بعید است که ائتالف دولت قانون و رهبر آن نوری مالکی از چارچوب 
هماهنگی شیعیان کنار گذاشته شوند. همگان باید اختالفات را کنار 
بگذارند. مقتدی صدر که در انتخابات پارلمانی با کسب ۷3 کرسی در 
جایگاه اول قرار گرفت مذاکره با چارچوب هماهنگی شیعیان عراق را 
منوط به حذف مالکی کرده است. اختالفات سیاسی بین مقتدی صدر 
و نوری المالکی در دوره اول نخست وزیری المالکی )2۰۰۶ – 2۰1۰( 
آغاز شد؛ وقتی که نخست وزیر وقت عراق در عملیات معروف به »صوله 
الفرسان « )حمله شجاعان(، درصدد سرکوب عناصر خارج از قانون در 
جنوب عراق بر آمد اما صدر در آن زمان مدعی شد که هدف این حمله 
سرکوب و مهار »جیش المهدی « )ش��اخه نظامی وقت جریان صدر( 
اس��ت. نوری المالکی دیروز در توئیتی نوشت که چارچوب هماهنگی 
ش��یعیان قوی و منس��جم و موضعش واحد اس��ت:»طرح چارچوب 
هماهنگی شیعیان برای تشکیل دولت براساس شراکت و انسجام تمام 

گروه     ها در چارچوب قانون اساسی است.«
 حشدالشعبی حمله داعش را در دیالی ناکام گذاشت

واحدی از تیپ 2۴ حشدالشعبی شامگاه جمعه حمله بقایای گروهک 
تروریستی داعش را در نزدیکی های منطقه المقدادیه در شمال شرق 
استان دیالی نزدیک به مرز ایران ناکام گذاشت. به گزارش فارس به نقل 
از موازین نیوز، گروهی از بقایای تروریست های داعش سعی کردند به 
مواضع حشدالشعبی حمله و دوربین حرارتی را در روستای سبته که 
تحت کنترل ارتش و پلیس است منهدم کنند، اما واحدی از تیپ 2۴ 
حشدالشعبی با آنها مقابله کرد و تالش آنها را برای حمله ناکام گذاشت. 
منابع عراقی، صبح روز جمعه هم خبر دادند عناصر سازمان تروریستی 
داعش به یک مقر ارتش عراق در ناحیه »العظیم « واقع در استان دیالی 
حمله کرده اند و در پی این حمله، 11 نیروی ارتش عراق از جمله یک 
افسر به شهادت رسیده اند. مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق دیروز 
در نشس��تی امنیتی که با هدف رایزنی در خصوص حمله تروریستی 
اعضای داعش در منطقه العظیم واقع در استان دیالی برگزار شد قول 
داد از طریق عملیات نظامی برای تعقیب و پیگرد باقیمانده های گروه 
تروریستی داعش و سرنگونی فرماندهان آن انتقام خون این افسران و 

سربازان را خواهند گرفت. 

اولتیماتوم انصاراهلل به شرکت های خارجی در امارات
نیروهای مسلح یمن: به شرکت های خارجی توصیه می کنیم امارات را ترک کنند

سيدرحيمنعمتی

در تازه     تری�ن    گزارش  یک
جنایت ائتالف 
سعودی در یمن، دهها نفر با بمباران بیمارستانی 
در صعده و حمله به بن�در الحدیده به خاک و 
خون غلتیدند. سخنگوی انصاراهلل هشدار داده 
که متجاوزان باید منتظر پاسخ باشند. نیروهای 
مسلح یمن به طور ویژه نوک پیکان واکنش به 
این حمالت را متوجه شرکت      هایی کرده اند که 
در امارات سرمایه گذاری کرده اند و بنابر برخی 
تحلیل ها، سایه سنگین این تهدیدها می تواند 
وجهه امن بودن امارات برای سرمایه گذاری را 

مخدوش کند. 

حم��الت جنگنده های س��عودی ب��ه زندانی در 
استان صعده و بندر الحدیده، یکی از خونبار    ترین 
کش��تار    ها را در تاریخ جنگ یم��ن ثبت کرد.  در 
حمله به زندانی در استان صعده، دست کم 1۴۰ 
نفر کشته و مجروح شده اند. استاندار صعده اعالم 
کرد: »بیمارس��تان     ها پ��ر از ش��هدا و مجروحان 
هس��تند و ما به ش��دت نیاز ب��ه دارو و ملزومات 
پزش��کی داری��م.«  اس��ماعیل الورف��ی، رئیس 
بیمارس��تان الجمهوری صعده نیز گفت که حال 
بیش��تر زخمی     ها وخیم اس��ت و انتظار افزایش 
تعداد کشته     ها می رود. کمیته بین المللی صلیب 
س��رخ نیز رس��ما تأیید کرد که پس از حمله به 
یک زندان یمن بیش از 1۰۰ نفر کشته و زخمی 
ش��ده اند. با این همه، ترکی المالکی، سخنگوی 
ائتالف س��عودی، دیروز در بیانیه ای مدعی شد: 
»قربانی ش��دن زندانی��ان در زن��دان و ادعاهای 

حوثی     ها نادرست است.« امارات نیز در یادداشتی 
رسمی خواس��تار برگزاری نشست فوق العاده در 
سطح نمایندگان برای رایزنی در خصوص حمله 
نیروهای انصاراهلل به شهر ابوظبی شد. قرار است 
این نشست امروز  به ریاست کویت برگزار شود. 
در پی حمله به بن��در الحدیده نیز، س��اختمان 
مخابرات این شهر هدف قرار گرفت و سه کشته 
و 1۷ زخمی به جا گذاشت. به گفته منابع محلی 
اکثر قربانیان این حادثه کودکانی هستند که در 
زمین فوتبال نزدیک ساختمان مخابرات مشغول 

بازی بودند.
  تجاوزگری امارات مساوی نا امنی

محم��د عبدالس��الم در توئیتر می گوی��د: » این 
جنایت     ها باعث خواهد ش��د ملت ما به هر شکل 
ممکن و ب��ا تمام قدرت و حقی که دارند، پاس��خ 
دهند.« شورای عالی سیاس��ی یمن نیز با صدور 
بیانیه ای سکوت جامعه بین المللی در قبال جرایم 
متجاوزان علیه ملت یمن را محکوم کرد و آن را 
شرم آور دانست و خطاب به ائتالف سعودی گفت: 
»اگر گمان می کنید که با جرایم خود، ملت یمن 
را تس��لیم می کنید، باید بگوییم ک��ه این هدف 
دست نیافتنی اس��ت و با وجود جنایات تان، مثل 
گذشته شکس��ت خواهید خورد.«  یحیی سریع، 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن با صدور بیانیه ای 
به شرکت های خارجی س��رمایه گذار در امارات 
توصیه کرد این کشور را ترک کنند و افزود: »پس 
از فجایع امروز که نیروی هوایی ائتالف سعودی-

امریکایی-اماراتی در حق ملت عزیزمان مرتکب 
شد، ما به شرکت های خارجی در کشور کوچک 

امارات توصی��ه می کنیم که این کش��ور را ترک 
کنند.«  در ادامه این بیانیه آمده است: »تا زمانی 
که حکام امارات به تجاوز علیه ما ادامه می دهند، 
این یعنی ش��رکت های بیگانه در کشور کوچک 

ناامنی سرمایه گذاری کرده اند.«
  امنیت شیشه ای

تهدید یحیی س��ریع از این جهت اهمیت دارد 
که در سال های متمادی، امارات همواره کانونی 
امن برای حضور شرکت های خارجی بوده است 
و حتی همه گیری بیماری کرونا هم نتوانسته در 
آن خللی وارد کند. داده های دولت امارات حاکی 
از این است که با وجود همه گیری کرونا، مجموع 
سرمایه گذاری خارجی مستقیم جذب شده در 
این کشور در سال 2۰2۰ به 19/88 میلیارد دالر 
رسیده که در مقایسه با س��ال 2۰19 ،افزایش 
۴۴/2 درصدی را نش��ان می دهد . ب��ا این همه، 
مرکز مطالع��ات امنیتی و اطالعات��ی امریکایی 
»اس��تراور« از احتمال حمله به دبی خبر داده 
اس��ت؛ حمالتی که به زعم این سازمان امنیتی 
می تواند به اعتبار امارات که به عنوان کش��وری 
مناسب برای س��رمایه گذاری شناخته می شود، 
ضربه س��نگینی وارد کند. روزنام��ه االخبار نیز 
در گزارش��ی به این موضوع پرداخت و نوش��ت 
که به نظر می رس��د اکنون وضعیت وحش��ت، 
بر دبی متمرکز شده اس��ت، به ویژه پس از قرار 
گرفتن برج خلیفه در دای��ره اهدافی که انتظار 
می رود یمنی     ها در پاس��خ به جنایات امارات در 
کشورش��ان به آنها حمله کنند. چنین تحلیلی 
در کنار توئیت احمد حامد، مدی��ر دفتر دولت 

نجات ملی در صنعا مبنی بر اینکه »از برج خلیفه 
چه می دانید؟«، بیش از پیش برای امارات معنا 
پیدا می کند. گزارش اندیشکده واشنگتن حاکی 
از این اس��ت که امارات سال هاست که به عنوان 
یک کشور امن مطرح است و این امر، مزیتی برای 
امارات در حوزه گردشگری و اقتصاد بوده است. 
ادامه حمالت این چنینی در بلندمدت می تواند 

در درازمدت این مزیت را از بین ببرد. 
  خش�م جهان�ی در کنار محافظ�ه کاری 

امریکایی
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه 
ایران روز      شنبه ضمن محکومیت حمالت هوایی 
اخیر و تس��لیت و ابراز همدردی ب��ا بازماندگان 
قربانیان این حمالت گفت: »اس��تمرار حمالت 
نظامی ائتالف به یمن با سکوت و بی تفاوتی جامعه 
بین الملل، فروش بدون کنترل سالح به متجاوزان، 
اتخاذ رویکرد جانبدارنه و استانداردهای دوگانه در 
مجامع بین المللی در مواجهه ب��ا تجاوز ظالمانه 
هفت ساله علیه مردم یمن، مس��یر دستیابی به 
صلح عادالنه در این کشور را بیش از پیش دشوار 
کرده اس��ت.«  همچنین، جنبش حزب اهلل لبنان 
در بیانیه ای ضمن محکومیت شدید کشتارهای 
اخیر و سکوت مرگبار جامعه جهانی، تأکید کرد: 
»این کشتار خوی وحش��ی نیروهای متخاصم و 
دوری آنها از ارزش های انسانی، اخالقی و دینی 

را نشان می دهد.«
محمود الزه��ار از مقامات ارش��د حماس هم در 
گفت وگو با المیادین با بیان اینکه تجاوز به یمن 
مشابه تجاوز رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان 
اس��ت، گفت: »من به عوامل ارتکاب جرایم علیه 
یمنی     ها توصیه می کن��م به دی��ن و تاریخ خود 
بازگردند، زیرا در دوستی با غرب و صهیونیست     ها 
هیچ فای��ده ای ن��دارد. « او با بی��ان اینکه ائتالف 
س��عودی به دنبال جل��ب رضایت غ��رب و رژیم 
صهیونیس��تی اس��ت، گفت که رژیم های عربی 
حاش��یه خلیج فارس طرح شکس��ت خورده ای 
را برگزیده اند و ب��ر قدرت     هایی تکی��ه دارند که 
در آینده منطق��ه جایی ندارن��د. جنبش جهاد 
اس��المی فلس��طین هم در بیانیه ای به تحوالت 
اخیر واکنش نش��ان داد: »این حمالت تالش��ی 
مذبوحانه و بی ارزش برای شکستن اراده مردمی 
اس��ت که تصمیم گرفتند دیکت��ه رژیم     هایی را 
که سرنوش��ت خود را به سرنوشت سیاست های 
امریکایی- صهیونیس��تی در منطقه گره زدند و 
فلسطین و بیت المقدس را ر    ها کردند، نپذیرند.« 
 جبهه خلق برای آزادی فلسطین هم ضمن اعالم 
همبستگی کامل با خانواده های قربانیان و ملت 
برادر یمن، تصریح کرد: »م��ا خواهان اقدام قوی 
جنبش آزادیخ��واه ملی عرب��ی و ملت های امت 
اس��المی برای توقف تجاوز علیه یمن هستیم.« 
 با این حال، آنتونی بلینک��ن، وزیر خارجه امریکا 
در پیامی توئیتری، بدون اینکه به ائتالف متجاوز 
هش��دار دهد، نوش��ت: »تش��دید درگیری     ها و 
حمالت در سراسر یمن باید پایان یابد. ما از همه 
طرف     ها می خواهیم که به یک راه حل صلح آمیز و 
دیپلماتیک برای پایان دادن به مناقش��ه متعهد 
شوند. مردم یمن شایسته زندگی در صلح و تعیین 

آینده خود هستند.«

با وجود آنکه تهران بار     ها هرگونه پیشنهادی 
را در راستای توافق موقت در جریان مذاکرات 
وین رد ک�رده، بار دیگر چنین پیش�نهادی از 
سوی رس�انه های غربی برجسته و گفته شده 
که روسیه در هفته های اخیر درباره یک توافق 
موقت احتمالی هسته ای با ایران گفت وگو کرده 
است. این در حالی است که ناظران می گویند 
پیش�نهاد تواف�ق موق�ت در مذاک�رات وین 
همراه با رفع قطره چکانِی بخشی از تحریم      ها 
تأمین کننده منافع ایران نخواهد بود و در عمل 
خرید زمان را به نفع واشنگتن در راستای توقف 
فعالیت های هس�ته ای ایران رق�م خواهد زد. 
به گزارش »جوان«، این روز     ها که تعیین تکلیف 
مذاک��رات وین به تصمیمات س��خت سیاس��ی 
طرفین مذاکره کننده گره خورده، شبکه امریکایی 
»ان بی س��ی نیوز« روز       ش��نبه به نقل از دو تن از 
مقام های ارش��د امریکا از جمله یک مقام کنگره 
و یک مقام س��ابق امریکایی و چهار منبع آگاه از 
مذاکرات وی��ن درباره لغو تحریم ه��ای یکجانبه 
امریکا علیه ایران گفت که روس��یه در هفته های 
اخیر به عنوان بخشی از تالش برای احیای برجام، 
در خصوص یک توافق موقت احتمالی هسته ای 
با ایران گفت وگ��و کرده که ش��امل رفع محدود 
تحریم      ها در قبال وضع مجدد برخی محدودیت      ها 

بر فعالیت های هسته ای ایران می شود. 
این شبکه امریکایی به نقل از منابع آگاه که نامی از 
آنها نبرده است، گفت که ایاالت متحده از پیشنهاد 
روس��یه به ایران آگاه بوده است.  براساس گزارش 
رس��انه های امریکایی در جریان پیش��نهاد توافق 
موقت روس��یه به ایران، »تهران « مل��زم به توقف 
غنی سازی اورانیوم تا غنای ۶۰ درصد و دفع ذخایر 
فعلی اورانیوم ۶۰ درصد است و احتماالً این مسئله 
از طریق صادرات این اورانیوم به روسیه امکانپذیر 
خواهد بود. ظاهراً یکسری محدودیت های دیگری 
برای ای��ران وضع می ش��ود و ای��ران در قبال این 

محدودیت ها، به یک میلی��ارد دالر از درآمدهای 
نفتی خ��ود ک��ه در حس��اب های بانک��ی اش در 

کره جنوبی است، دسترسی پیدا می کند. 
 تهران خواهان توافق موقت نیست

برجسته سازی »توافق موقت« از سوی رسانه های 
امریکایی در حالی است که نمایندگی دائم ایران 
در س��ازمان ملل روز جمعه اعالم ک��رده بود که 
تهران خواهان توافق موقت نیس��ت. نمایندگی 
ایران همچنین پیشنهاد توافق موقت هسته ای از 

سوی روسیه را تأیید نکرده است. 
نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در بیانیه ای 
در این خصوص گفت: »ایران به دنبال یک توافق 
قابل اعتماد ام��ا در عین حال پایدار اس��ت که با 
وعده      هایی که در برجام داده شده است، سازگاری 
داشته باشد و هرگونه توافقی که این دو شرط را 

تحقق نبخشد، در دستور کار ما قرار ندارد.«
دولت روس��یه نیز تاکنون به درخواست      ها برای 

اظهارنظر درباره این خبر پاسخ نداده است. 

انتشار گزارش »پیشنهاد روسیه به تهران درباره 
توافق موق��ت« در رس��انه های امریکایی پس از 
پایان س��فر ریاس��ت جمهوری ایران به مس��کو 
صورت گرفت��ه و هرچند هیچ ک��دام از مقامات 
ایرانی و روسی چنین پیشنهاد و موضوعی را تأیید 
نکرده اند، اما شاید انتشار چنین گزارشی با هدف 
تحت الش��عاع قرار دادن بازتاب های بین المللی 
دیدار سران تهران و مسکو در کاخ کرملین صورت 
گرفته است.  »حس��ین امیرعبداللهیان«، وزیر 
خارجه ایران نی��ز که همراه با ابراهیم رئیس��ی، 
رئیس جمهور به روسیه سفر کرده بود، روز جمعه 
با انتشار توئیتی نوش��ت که با همتای روس خود 
دیدار کرده اس��ت، اما به موض��وع مذاکرات وین 
در این مالقات اش��اره ای نکرد و نوشت »تسریع 
در س��اخت نیروگاه های جدید اتم��ی در ایران « 

مطرح شده است. 
 توافق موقت؛ اسم رمز دولت بایدن

»توافق موق��ت« را اولین بار »جیک س��الیوان « 

مش��اور امنیت ملی بایدن پیش از آغاز مذاکرات 
احیای برجام )8 آذر( رس��انه ای ک��رد و از همان 
زمان هم با مخالفت سرس��خت مقام��ات ایرانی 
روبه رو شد. از آنجا که »بازگشت به توافق با ایران « 
یکی از شعارهای انتخاباتی تیم بایدن بود، به نظر 
می رس��ید که موج سواری س��الیوان روی توافق 
موقت در پاییز امس��ال ب��ا هدف ف��رار از اجرای 
تعهدات برجامی و در عین حال ثبت دستاوردی 
نمایش��ی در چارچ��وب ش��عارهای انتخاباتی و 
همچنین کاهش فشارهای افکار عمومی صورت 

گرفت. 
در حال حاض��ر نیز که مذاکرات وی��ن به مرحله 
سرنوشت ساز تصمیمات سیاسی رسیده، شاید 
تأکید دوباره برخی مناب��ع امریکایی برای توافق 
موقت با ای��ران به دلیل ناتوانی واش��نگتن برای 
تصمیم گی��ری نهایی در براب��ر دوراهی پذیرش 
بازگشت به تعهدات یا ترک میز مذاکرات است. 
یک منبع آگاه به »جوان« گفته است که با توجه 
به جلس��ات کارشناس��ی متعدد در دور هشتم، 
اکنون بخ��ش قابل توجهی از ابهام��ات متنی و 
نگارشی و شماری از اختالف نظر     ها در خصوص 
پرانتزهای موجود در متون برطرف شده و در حال 
حاضر تقریباً تمام م��وارد باقی مانده، موضوعات 
مهم و دشواری است که حل و فصل آنها نیازمند 
تصمیم گیری سیاسی غرب اس��ت. به گفته این 
منبع آگاه ایرانی، به محض اینکه امریکا تصمیمات 
الزم را برای رفع مؤثر، قابل راستی آزمایی و پایدار 
تحریم      ها اتخاذ کند، سرعت گفت وگو     ها افزایش 
می یابد و تواف��ق در مدت زمان��ی کوتاه ممکن 
خواهد شد. بر این اساس در ش��رایطی که برای 
ایران امکان توافق بلندمدت و پایدار وجود دارد، 
این جای س��ؤال اس��ت که چرا تهران به توافق 
موقتی تن دهد که همزمان با جلوگیری از توسعه 
پیشرفت های هسته ای، سرانجام رفع تحریم     ها نیز 

در آن مشخص نیست؟

ایران بی اعتنا به جنگ روانی »توافق موقت« 
منابع ایرانی: توافق موقت را دوباره امتحان نمی کنیم

عکسماهوارهایابوظبیکهcopernicus  sentinel-2تصويربرداریکردهاست


