مسکو :امریکا و نیروهای کرد
از برقراری امنیت در شمال سوریه عاجزند
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سرويس بينالملل

گروه ش�بهنظامی «نیروهای س�وریه دموکراتیک» اعالم کرد که
کنترل کل زندان «الصناعه» در شهر الحس�که را دوباره به دست
گرفتهان�د و همه عناصر داعش تس�لیم ش�دهاند .وزارت خارجه
روسیه هم اعالم کرد که درگیریهای اخیر در الحسکه نشان داد
که امریکا و ش�بهنظامیان کرد در تأمین امنی�ت منطقه عاجزند.

پس از چند روز درگیری بین تروریستهای داعش و نیروهای کرد سوریه
در زندان غویران در شهر الحسکه سوریه ،کردها در نهایت توانستند کنترل
این زندان را به دست بگیرند« .نیروهای سوریه دموکراتیک» (شبهنظامیان
قسد) اعالم کرد که کنترل زندان غویران در الحس��که را به طور کامل در
اختیار گرفته است .نیروهای سوریه دموکراتیک در صفحه فیسبوک خود
ویدئویی را منتشر کرد که در آن نشان داده میشود گروههای جدیدی از
اعضای داعش حاضر در زندان ،خود را تس��لیم نیروهای قسد کردهاند .به
نوشته روزنامه النهار لبنان ،نیروهای کرد شمال شرق سوریه یک روز پس
از بازپسگیری زندان بزرگ الحسکه کار تعقیب تروریستهای داعش را
آغاز کردند .در پی حمله داعش��یها به این زندان و درگیریهایی که پس
از آن شکل گرفت ،بیش از  ۲۰۰تن کشته شدند .این حمله بزرگترین و
خشنترین عملیات داعش از زمان سقوط حاکمیت این گروه تروریستی
در بخشهای وسیعی از خاک سوریه در حدود سه سال قبل بود .به گزارش
اس��پوتنیک ،الکس��ی زایتس ،معاون اداره اطالع��ات و مطبوعات وزارت
خارجه روسیه روز پنجش��نبه در خصوص حمله تروریستهای داعش به
زندان «الصناعه» الحس��که گفت« :این حمله نشانگر ناتوانی امریکاییها
و مقامات کرد در تأمین امنیت منطقه و س��رزمینهای تحت اشغالشان
در شمال شرقی س��وریه اس��ت » .وی در ادامه با تأکید بر موضع خود بر
حفظ تمامیت ارضی سوریه گفت«:پس از خروج نیروهای خارجی از این
کش��ور ،برای بازگرداندن کنترل تمامیت ارضی سوریه به دست مقامات
قانونی ،اعالم آمادگی خواهیم کرد زیرا به اعتقاد روس��یه این بهترین راه
برای ریشهکن کردن دائم تروریسم بینالمللی در سوریه و استقرار امنیت
و ثبات در داخل و اطراف این کشور است ».نماینده دائم سوریه در سازمان
ملل هم طی سخنانی در جلسه شورای امنیت گفت «:هدف امریکا از وقایع
الحسکه ،احیای گروه تروریس��تی داعش برای توجیه حضور نظامی خود
در سوریه است » .به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) ،بسام صباغ
گفت«:شورای امنیت به تریبونی برای برخی کشورها جهت تکرار ادعاها
و اتهامات نادرست شان علیه س��وریه تبدیل شده است ،در حالی که هیچ
جلسه اضطراری به منظور محکومیت تجاوزات مکرر اسرائیل علیه خاک
سوریه یا محکومیت اقدامات نیروهای اش��غالگر امریکایی و ترک برگزار
نکرده است ».وی افزود «:شورای امنیت باید فورا ًبه وقایعی که در حسکه رخ
داده و پیامدهای ناشی از جنایات گروهک تروریستی داعش و شبهنظامیان
جداییطلب «قسد» و نیروهای اشغالگر امریکا ،رسیدگی کند».

امریکا در جنگ یمن
حضور میدانی دارد

پ�س از پاس�خ موش�کی نیروه�ای انصاراهلل یم�ن به تج�اوزات
امارات متحده عربی ،امریکا اذعان کرده ک�ه در تجاوز و بمباران
علیه یمن ب�ا ائتالف متج�اوز اماراتی س�عودی مش�ارکت دارد.

به گزارش «جوان» ،وزارت دفاع امریکا روز پنجشنبه از آمادهباش نظامیان
این کشور در پایگاه «الظفره» امارات از ترس حمالت انصاراهلل یمن خبر
داد .نیروهای امریکا در پایگاه الظفره پس از آن به حالت آمادهباش درآمدند
که ارتش یمن در یک عملیات پهپادی و موش��کی تحت عنوان «طوفان
یمن »۲مناطقی از ابوظبی و دوبی از جمله این پایگاه را هدف قرار داد .در
همین حال ،یک منبع در پنتاگون در گفتوگو با اسکاینیوز عربی برای
نخستین بار به مشارکت میدانی امریکا در تجاوز ائتالف متجاوز عربی به
سرکردگی عربستان سعودی علیه یمن اذعان کرد .این منبع که حاضر به
افشای نامش نشده است به اسکاینیوز گفت« :نیروی هوایی فرماندهی
مرکزی امریکا انجام پروازها برای نظارت بر تحرکات انصاراهلل و برنامههای
آنها برای شلیک موشک یا انجام عملیات پهپادی را آغاز کرده است».به
گفته این منبع ،هدف اصلی این عملیات هوایی امریکا پیشگیری و خنثی
کردن هرگونه اقدام نیروهای ارتش یمن است.
از سوی دیگر« ،محمد عبدالسالم» ،سخنگو و رئیس هیئت مذاکرهکننده
جنبش انصاراهلل یمن روز جمعه با انتشار پیامی در صفحه اختصاصی خود
در توئیتر نوشت :کشورهای متجاوز به یمن از یک حالت بحران خودامنیتی
رنج میبرند و وضعیت فعلی امارات اینگونه اس��ت .وی گفت :اگر عصای
امریکا نباشد ،ابوظبی نمیتواند روی پاهایش بایستد ،امارات برای به دست
آوردن حمایت امریکا التماس میکند و این درحالی است که با خروج از
باتالق کنونی یمن ،نیازی به این گدایی نخواهد داشت.
عبدالسالم در ادامه خاطرنشان کرد :اگر ابوظبی از باتالق یمن خارج نشود و
به تجاوزگری علیه کشور ادامه دهد ،هیچ حمایتی برای آن کارساز نخواهد
بود و این حمایت امنیت را برای آن به همراه نخواهد داشت .وی در توئیت
دیگری نیز نوش��ت :کش��ورهای ائتالف متجاوز در حالی که همچنان به
تجاوزات و محاصره یمن ،کشتار غیرنظامیان و تخریب تأسیسات غیرنظامی
ادامه میدهند ،امنیت را در انحصار خود میدانند ،اما باید بدانند که امنیت
و ثبات برای همه است و خداوند متعال میفرمایند« :فمن اعتدی علیکم
تعدی کرد ،شما
فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم»؛ پس هر که بر شما ّ
تعدی کنید.
هم به مثل آن بر او ّ

مسکو :با تغییر رژیم نمیتوان
دنبال مذاکره با کرهشمالی بود

معاون وزیر خارجه روسیه هشدار داد در صورتی که امریکا به تداوم
سیاست تغییر رژیم در قبال کرهشمالی ادامه دهد ،گفتوگویی در
خصوص موضوع هستهای ش�بهجزیره کره وجود نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری تاس ،ایگور مورگولف ،معاون وزیر امور خارجه
روسیه روز جمعه در س��خنانی گفت «:اگر ایاالت متحده و متحدانش
همچنان به دنبال تغییر رژیم در کرهشمالی باشند ،هیچ گفتوگویی
در خصوص موضوع هستهای ش��بهجزیره کره وجود نخواهد داشت».
وی افزود «:در صورتی که امریکا به سیاست ظالمانه خود ادامه دهد،
شبهجزیره کره ممکن اس��ت بار دیگر به نقطه آغاز تحوالت خطرناک
تبدیل شود ».این دیپلمات روس گفت «:در یک کالم ،اگر ایاالت متحده
به سیاست دوران اوباما مبنی بر «صبر استراتژیک» بر اساس این ایده
که فشار تحریمها کرهش��مالی را وادار به تسلیم خواهد کرد ،بازگردد،
این مسیر تنها به تشدید تنش و دور جدیدی از مسابقه تسلیحاتی منجر
خواهد ش��د ».وی افزود« :ما با جدیت تمام به امریکا هشدار میدهیم
که زمان اعالمیههای توخالی گذشته است؛ راهحلهای مشخصی نیاز
اس��ت ،بدون آنها ،شبهجزیره کره ممکن اس��ت بار دیگر به نقطه آغاز
تحوالت بس��یار خطرناک تبدیل ش��ود ».به گفته مورگولف «،مسکو
آماده است بر اساس ابتکارات روسیه و چین در مورد حل و فصل مسئله
شبهجزیره کره در مورد این موضوع گفتوگو کند ».کرهشمالی در یک
ماه گذشته در واکنش به فش��ارهای اقتصادی امریکا علیه این کشور،
پنج آزمایش موشکی انجام داده است و رهبر کرهشمالی به ارتش دستور
داده برای هرگونه اقدامی آماده باشند .امریکا بهرغم ادعای ظاهری برای
از سرگیری مذاکرات با کرهشمالی ،در عمل اقدامی انجام نداده و حتی
تحریمهای جدید را علیه این کشور اعمال کرده است.
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وینبین توافق و شکست!

مذاکرات در وین
گزارش یک
به نقطهای رسیده
که مذاکرهکنندگان بیشتر از هر موقع دیگری
به توافق نزدیک و همزمان از هر وقت دیگری
به شکست مذاکره مشرفند .این ،یک موقعیت
متناقض است که در یک نقطه از هر مذاکرهای
ظاهر میشود؛ فرقی ندارد که مذاکرهکنندگان
راست هستند یا چپ ،اصالح طلبند یا اصولگرا
و تفاوتی هم نمیکند که طرف مقابل دموکرات
اس�ت ی�ا جمهوریخ�واه .ب�ه تعبیر حس�ین
امیرعبداللهیان مذاکرات وین درباره مسائل
فنی ،به «حد اشباع» رسیده و مذاکرهکنندگان
باید دست به انتخاب سیاسی بزنند .وضعیت
شکننده تیمهای مذاکرهکننده در وین و به اوج
رسیدن بازی متهمسازی هم دو نتیجه تبعی
این وضعیت است.

«برت مک گورک» هماهنگکننده خاورمیانهای
کاخ س��فید روز پنجشنبه در خوش��بینانهترین
اظهارنظر یک مقام امریکایی طی سه ماه گذشته،
گفت که ای��ران و امریکا در آس��تانه یک توافق
احتمالی برای بازگش��ت به برجام هستند .مک
گورک گفته که مذاکرات به «نقطه اوج» نزدیک
ش��ده و ایاالت متحده ب��ه زودی متوجه خواهد
ش��د که آیا ایران آماده اس��ت به پایبندی کامل
به توافق هستهای  ۲۰۱۵بر اساس شرایطی که
واشنگتن آن را بپذیرد ،بازگردد یا خیر .این مقام
کاخ س��فید بهرغم حد باالی اب��راز خوشبینی،
گزارش 2
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احتمال شکس��ت مذاکرات در ای��ن نقطه را هم
منتفی ندانس��ته و گفته که واشنگتن آماده این
احتمال است که مذاکرات بدون دستیابی به یک
توافق شکست بخورد .سخنان مک گورک ،بهرغم
انعکاس موضع سفت و س��خت طرف امریکایی،
از یک جه��ت با برداش��ت طرف ایرانی و س��ایر
طرفهای مذاکرهکننده از وضعیت مذاکرات در
وین منطبق است .حسین امیرعبداللهیان ،وزیر
خارجه هم دوشنبه قبل در نشست همسایگان
ایران گف��ت که «مذاک��رات فن��ی [در وین]در
آیندهای نهچندان دور ،به حد اش��باع میرسد»
و تأکید کرد که در چنین نقطهای ،طرفها باید
دست به یک تصمیم سیاس��ی بزنند .همچنین
میخائیل اولیانوف ،مذاکرهکننده روس ،دیروز بعد
از مذاکرات دوجانبه با علی باقری ،مذاکره کننده
ارش��د ایران در وین ،در توئیتی نوشت« :اقدامی
جمعی برای تهیه پیشنویس در گفتوگوهای
وین از س��وی همه اعضای کنونی برجام [بدون
امریکا که موقعیت آن در توافق هس��تهای هنوز
احیا نشده است] در حال اجرا است» .
مذاکرات دو و چندجانبه
حسین امیرعبداللهیان ،وزیر خارجه روز پنجشنبه
در گفتوگو با آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان
ملل یک بار دیگر بر اراده جدی ایران برای رسیدن
به توافق خوب در کوتاهترین زمان ممکن تأکید
کرد .شواهد و قرائن نشان میدهد که بخشهایی
از توافق ک��ه مربوط به تعهدات هس��تهای ایران
است تکمیل ش��ده ،ولی امریکا درباره چگونگی

برداشتن تحریمهای ایران و تضمینهای مرتبط،
انعطاف الزم را نش��ان نمیدهد .در حالی منابع
نزدیک به مذاکرات طی چن��د روز اخیر گفتهاند
که تعداد پرانتزهای اختالفی در چهار متن مورد
مذاکره کم شده و رؤسای تیمهای مذاکرهکننده
هم وارد مذاکره بر س��ر متنها ش��دهاند ،منابع
ایرانی میگویند که در ح��ال حاضر ،دو موضوع
راس��تیآزمایی و تضمینه��ا و همچنین اینکه
چگونه این دو موضوع و ایدههای موجود حول آنها
باید به کلمات و جمالت مورد توافق تبدیل شود،
مهمتری��ن چالش مذاکرات اس��ت .این وضعیت
باعث ش��ده که تیمهای مذاکرهکننده به صورت
دو به دو یا چندجانبه با یکدیگ��ر مذاکره کنند.
علی باقری ،مذاکره کننده ارشد ایرانی دیروز در
هتل کوبورگ با انریکه مورا ،معاون کمیس��یونر
سیاست خارجی اتحادبه اروپا مالقات و بعد از آن
هم با نمایندگان انگلیس ،فرانسه و آلمان مذاکره
کرد .اگر طرفها بتوانند از طریق مذاکرات دو و
چندجانبه ،دیدگاهها را به همدیگر نزدیک کنند،
وضعیت رو به جلو خواهد بود ،در غیر این صورت،
ممکن اس��ت هیئتهای مذاکرهکننده تصمیم
بگیرند برای مشورت مجدد یا تصمیم سیاسی به
پایتختها برگردند.
شکنندگی تیمها
این شرایط باعث شده که از یک طرف شکنندگی
تیمهای مذاکرهکننده بیش��تر ش��ود و از طرف
دیگر ،بازی متهمس��ازی به نقطه اوج برسد .طی
هفته گذش��ته منابع امریکایی از اختالف در تیم

مذاکرهکننده امریکایی و جدا شدن ریچارد نفیو
و یک مذاکرهکننده امریکای��ی دیگر از مذاکرات
خبر دادند .دیروز هم والاستریتژورنال با انتشار
ابعاد دیگری از دلیل کنارهگیری ریچارد نفیو ،به
برخی از ابعاد اختالف او با رابرت مالی ،رئیس تیم
امریکایی اشاره کرد .والاس��تریتژورنال به نقل
از برخی منابع نوشته که دلیل اخراج نفیو از تیم
رابرت مالی بروز اختالفات عمده بر س��ر «میزان
س��ختگیری به تهران در جریان مذاکرات» بوده
اس��ت .به نوش��ته این روزنامه ،ظاهرا ً جو بایدن،
سختگیری در

رئیسجمهور امریکا مخالف اعمال
مذاکرات است .ارنست نورمن به نقل از برخی منابع
امریکا در والاستریت ژورنال نوشته است از جمله
موضوعاتی که باعث اخت�لاف در تیم مذاکراتی
امریکا ش��ده ،این اس��ت که تحریمهای موجود
را تا چه حد محکم اجرا کنن��د و اینکه مذاکرات
را با توجه به آنکه ته��ران آن را طوالنی میکند،
قطع کنند یا نه .منابع مطلع در تهران ،به روایت
والاستریتژورنال از اختالفات در تیم امریکایی
با احتیاط نگاه میکنند .آنه��ا تأیید میکنند که
احتماالً بایدن به دلیل در پیش بودن نطق ساالنه
در فوریه ،نیازمند به نهایی ک��ردن توافق با ایران
اس��ت تا آن را به عنوان یک دستاورد بیان کند .با
این حال ،تأکید میکنند که ایران نباید روی این
مسئله س��رمایهگذاری کند .یک منبع نزدیک به
تیم مذاکرهکننده ایرانی میگوید «:اینکه رویکرد
طرف امریکایی به تحریمها چیست ،اساساً به ما
ربطی ندارد .مهم برای م��ا ،لغو تحریمها و امکان
راستیآزمایی آنها در یک فاصله زمانی معقول و
قابل اطمینان است».
تحرکات اسرائیلی
یک نشانه دیگر از نزدیک شدن طرفها به توافق
احتمال��ی ،افزایش تح��رکات طرف اس��رائیلی
است .کاخ سفید روز پنجشنبه اعالم کرد جیک
س��الیوان ،مش��اور امنیت ملی امریکا و همتای
صهیونیستیاش روز چهارشنبه درباره تحوالت
منطق��های از جمل��ه ایران ب��ا یکدیگ��ر رایزنی
کردهاند .مقام��ات دو طرف همچنی��ن در مورد
تحوالت مهم منطقهای از زمان آخرین نشس��ت
گروه مش��ورتی راهبردی خود از جمله پیشرفت
برنامه هس��تهای ایران گفتوگو کردند .نفتالی
بنت ،نخستوزیر رژیم صهیونیس��تی دیروز در
گفتوگویی تأکید کرد «:ب��ا صرفنظر از اینکه
مذاکرات وین ب��رای احیای توافق هس��تهای به
نتیجه برسد یا نه ،اس��رائیل راهبرد خود را برای
مبارزه با تجاوز جمهوری اس�لامی ادامه خواهد
داد».بنت گفته که اس��تراتژی اسرائیل مشروط
به این نیست که آیا توافقی حاصل میشود یا نه،
ما از خودمان محافظت خواهی��م کرد .حتی اگر
توافقی شکل بگیرد ،ما به آن متعهد نخواهیم بود.
ما آزادی عمل خود را حفظ خواهیم کرد .او گفته
است«:برخالف گذش��ته که «پای اختاپوس» را
قطع میکردی��م ،این بار «س��ر اختاپوس» را در
تهران قطع میکنیم».

پس از پاسخ به روسیه

بایدن شیپور جنگ را به صدا درآورد
امریکا و ناتو س�رانجام پاس�خ خود را به بس�ته
پیشنهادی روسیه برای استقرار امنیت در شرق
اروپا به مسکو ارائه کردند ،اما پس از آنکه پاسخ
واشنگتن به دست مقامات مسکو رسید ،نه فقط
از شدت تنشها در شرق اروپا کاسته نشد ،بلکه
«س�رگئی الوروف» ،وزیر امور خارجه روس�یه
درباره احتمال وقوع جنگ گفت :مس�کو اجازه
نخواهد داد که مناف�ع امنیتیاش نادیده گرفته
شود.حتیجوبایدن،رئیسجمهورامریکاصراحت ًا
پیشبینیکردهکهوقوعجنگدراوکراینطیماه
آتی میالدی محتمل است .گویی غربیها به جای
صحنهآرایی دیپلماتیک اکنون ترجیح میدهند
در میدان جن�گ وارد تقابل با مس�کو ش�وند.

به گزارش «جوان» ،پس از حدود یک ماه که مسکو
پیش��نهادات امنیتی خود را درباره وضعیت ثبات
امنیتی به اروپ��ا و امریکا ارائه داد ،روز چهارش��نبه
واشنگتن و ناتو پاسخهای خود را به بسته پیشنهادی
روسیه ارائه دادند ،اما این پاسخ نتوانسته جوابی برای
کاهش تنشها در شرق اروپا باشد.
پاسخ امریکا هنوز علنی نشده ،اما گفته شده امریکا در
پاسخ خود درخواست اصلی روسیه را برای خودداری
از بررس��ی درخواست پیوس��تن اوکراین به پیمان
نظامی ناتو رد کرده ،هرچند تأکید دارد که «مسیر
جدی دیپلماتیک» پیش پای روسیه گذاشته است.
آنتونی بلینکن ،وزیر خارجه امریکا نیز گفت که پاسخ
رسمی امریکا به درخواستهای اخیر روسیه «اصول
اساسی» امریکا را روشن میکند؛ از جمله در مورد
حاکمیت ملی اوکراین و حق این کشور در پیوستن
به ائتالفهای امنیتی مثل ناتو.
«س��رگئی الوروف» ،وزیر خارجه روسیه یک روز
بعد از پاسخ امریکا در روز پنجش��نبه گفت :من به
جای کسانی که این پاسخ را نوشتهاند ،شرمندهام.
س��رگئی الوروف گفت :پاس��خ ناتو به پیشنهادات
روس��یه در مورد تضمینهای امنیتی در مقایسه با
پاسخ امریکا که تقریباً یک مدل دیپلماتیک داشت،
بسیار ایدئولوژیک است.
وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به پاسخ نامناسب

غربیها به بس��ته پیشنهادی مس��کو افزود :من در
داخل پرانتز ذکر میکنم که با توجه به یادداش��تی
که از ناتو برای ما ارسال شد ،پاسخ امریکاییها تقریباً
الگویی از تناسب دیپلماتیک داشت .پاسخ ناتو آنقدر
ایدئولوژیک است که من برای کسی که این پاسخها
را نوشته ،ابراز تأسف میکنم.
وزیر امور خارجه روسیه درباره احتمال وقوع جنگ
نیز گفت :اگر جنگ به روسیه بستگی داشته باشد،
جنگی رخ نخواهد داد ،اما مس��کو اج��ازه نخواهد
داد منافع امنیتیاش نادیده گرفته شود و ما اجازه
نمیدهیم که به منافع ما حمله شود.
هشدار بایدن درباره حمله روسیه
پس از ارائه پاسخ واشنگتن و ناتو به روسیه ،جو بایدن،
رئیسجمهور امریکا هشدار داده است که احتمال
حمله روسیه به اوکراین در ماه آینده وجود دارد.
همچنین«امیلیهورنای» ،سخنگوی شورایامنیت
ملی امریکا گفت که رئیسجمهور این کشور «علناً
و ماههاست که در مورد احتمال حمله هشدار داده
است ».در بیانیه کاخ سفید آمده است که جو بایدن
در خالل گفتوگوی خود ،آمادگی امریکا و متحدان
و شرکایش را برای دادن پاسخ قاطع در صورت حمله

روسیه به اوکراین اعالم کرده است.
با این حال س��ایت خبری امریکایی آکس��یوس به
نقل از منابعی که نامش��ان را اعالم نکرده ،گزارش
کرده که بایدن و زلنس��کی ،رؤسای جمهور امریکا
و اوکراین در تماس تلفنی درباره قریبالوقوع بودن
حمله اختالفنظر داشتهاند« .متیو َچنس» خبرنگار
س��یانان به نقل از مقامهای اوکراینی که نامشان
فاش نش��د ،گزارش داد« :بایدن به زلنسکی گفت
که حمله روس��یه به محض ایجاد شرایط مناسب
قطعی اس��ت .بایدن گفت که روسیه تالش خواهد
کرد کییف را اشغال کند و از زلنسکی خواست برای
این امر آماده شود».
ماهیگیری واشنگتن از آب گلآلود
«ند پرایس» ،سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا
پنجشنبه در گفتوگو با رادیوی ملی امریکا ضمن
اشاره به خط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا و کشور
آلمان گفت« :اگر روسیه به نحوی به اوکراین حمله
کند ،خط لوله نورد استریم ۲اجرایی نخواهد شد».
از آنجا که خط لوله گازی نورداس��تریم  2قرار است
بخش قابلتوجهی از نیازهای انرژی آلمان را تأمین
کند ،سخنگوی وزارت خارجه امریکا نیز وابستگی

آلمان به گاز روس��یه را نادیده نگرفته و بر تعامل با
آلمان برای متوقف کردن این طرح تأکید کرد.
همچنین برخی مقامهای آلمان هم از احتمال تحریم
طرح خط لوله گازی نورداستریم 2در صورت حمله
روس��یه به اوکراین خبر دادهاند و «آنالنا بوئرباک»،
وزیر امور خارجه آلمان در سخنانی در پارلمان این
کشور گفت« :کش��ورهای غربی در حال تهیه یک
بسته تحریمی علیه روسیه هستند که ممکن است
شامل خط لوله نورد استریم۲هم باشد».
خط لوله نورد اس��تریم ۲که  ۱۲۲۵کیلومتر طول
دارد ،از راه دریای بالتیک گاز طبیعی روس��یه را به
آلمان منتق��ل میکند .احداث این خ��ط لوله پنج
سال طول کشیده و  ۱۱میلیارد دالر هزینه داشته
اس��ت .هدف از احداث این خط لوله ،دو برابر کردن
ظرفیت صادرات گاز روسیه به آلمان است .در حال
حاضر ،راهاندازی این خط لوله ب��ه علت مغایرت با
بعضی از قوانین آلمان با تأخیر مواجه ش��ده است.
نورد استریم  2در سپتامبر تکمیل شد اما هنوز فعال
نشده است چون سازمانهای ناظر بر مقررات آن را
تأیید نکردهاند .اتحادیه اروپا یک سوم نیاز نفت خام
و گازش را از روسیه تأمین میکند و امریکا در تالش
است منابع جایگزینی را برای آن پیدا کند .سهشنبه
گذشته نیز که کاخ سفید اعالم کرد که امیر قطر را
برای دیدار با بایدن با واشنگتن دعوت کرده است،
بسیاری گفتند که دعوت امیر قطر به واشنگتن به
رایزنیها درباره تأمین گاز مورد نیاز اروپا از س��وی
قطر در میانه تشدید تنشها با روسیه مرتبط است.
کاخ س��فید نیز در بیانیهای عنوان کرد که این سفر
فرصتی برای مش��ورت در مورد طیف وس��یعی از
مسائل منطقهای و بینالمللی مورد توجه دو طرف از
جمله تضمین ثبات عرضه جهانی انرژی است .با این
حال منابع آگاه به بلومبرگ گفتند :حتی اگر عرضه
بیشتر گاز به اروپا منافع سیاسی برای قطر به همراه
داشته باشد ،این کشور حوزه خلیج فارس نمیخواهد
شراکتهای آس��یایی خود را به خطر بیندازد و در
صورت مختل شدن جریان صادرات گاز روسیه به
اروپا ،قادر نخواهد بود عرض��ه گاز طبیعی را به این
منطقه به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

«عصای موسی»
چشم صهیونیستها را شکافت

گ�روه هکری «عص�ای موس�ی» روز جمعه ب�ا انتش�ار تصاویری
در کان�ال تلگرامی خ�ود خب�ر داد ک�ه دوربینهای مداربس�ته
خیابا نه�ای فلس�طین اش�غالی را ه�ک ک�رده اس�ت.

گروه هکری عصای موسی ،که به کابوسی برای مقامات صهیونیستی
تبدیل ش��ده اس��ت ،برای چندمی��ن بار اطالع��ات نهاده��ای رژیم
صهیونیس��تی را هک کرد .این گروه هکری که همزمان با روز جهانی
صیانت از اطالعات دادهها پرده از برخ��ی فعالیتهای خود علیه رژیم
صهیونیستی برداش��ته ،از یک غافلگیری برای وزارت جنگ این رژیم
سخن گفت .به گزارش ش��بکه المیادین ،این گروه هکری که پیشتر
نیز در حمالت سایبری خود به نهادهای رژیم صهیونیستی موفق عمل
ی و انگلیس��ی تح��ت عنوان «ما با
کرده بود ،در پیامی به دو زبان عبر 
چشمان شما میبینیم» ،نوشت« :ما سالها در هر لحظه و در هر قدم
شما را زیر نظر داشتیم .این تنها بخشی از نظارت ما بر فعالیتهای شما
از طریق دسترسی به دوربینهای مداربسته داخلی است .گفته بودیم
در حالی که تصورش را هم نمیکنید ،شما را هدف قرار خواهیم داد».
هکرها در پیام خود نوش��تهاند «:این تازه اول کار است ،بعدا ً محل کار
و اقامت مسئوالن عالیرتبه را به شما نش��ان خواهیم داد » .مشاهده
تصاویر منتشر شده در کانال این گروه نش��ان میدهد که این تصاویر
از دوربینهای امنیتی مداربسته گرفته شده است ،به گفته این گروه
تصاویر متعلق به دوربینهای مدار بسته ش��رکت پدافندی اسرائیلی
رافائل هستند .شرکت تسلیحات نظامی پیشرفته رافائل قبلتر به نام
سازان توسعه تسلیحاتی رافائل مش��هور بود که شاخه توسعه و تولید
تسلیحات رژیم صهیونیستی محسوب میشود .یکی از مأموریتهای
این شرکت ،تولید و توسعه فناوریهای جنگی برای ارتش صهیونیستی
است و رسماً یکی از بخشهای وزارت جنگ رژیم صهیونیستی بود و
در همین چارچوب کار صادرات تسلیحات را به شکل علنی و محرمانه
به عهده دارد .گروه هکری عصای موسی پیشتر نیز فایلهایی را شامل
اطالعات جزئی صدها نظامی عضو ارتش رژیم اشغالگر قدس و تصاویر
شخصی از «بنی گانتس» وزیر جنگ این رژیم در محیط «دارکنت»
و «تلگرام» منتشر کرده بود .این اولین بار نبود که گانتس هدف حمله
س��ایبری قرار میگرفت .س��رویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی
(شاباک) نیز در ماههای اخیر اعالم کرده بود که نظافتچی خانه گانتس
اطالعاتی را در اختیار یک گروه هکری قرار داده است.

ژنرال اس�رائیلی :م�ا زودت�ر از امریکاییها تلاش کردیم
سلیمانی را ترور کنیم
گادی آیزنکوت ،رئیس سابق ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی
در مصاحبه با روزنامه معاریو اعتراف کرد که اس��رائیل یک سال و نیم
قبل از عملیات ویژه امریکا برای ترور سپهبد قاسم سلیمانی در بغداد
در س��ال  ،2020تالشهایی برای ترور وی انج��ام داد ،اما ناکام ماند.
گادی آیزنکوت اظهار داش��ت :اس��رائیل پس از ش��لیک موشکهای
ایران به بلندیهای ج��والن ،تصمیم گرفت به این حمله موش��کی با
هدف قرار دادن همه کس��انی که علیه ما عمل میکنند ،بدون در نظر
گرفتن رتبهشان ،پاسخ دهد .رئیس سابق ستاد مشترک ارتش اسرائیل
گفت«:ما تصمیم به کشتن قاسم سلیمانی گرفتیم ،اما آن روز نتوانستیم
او را پیدا کنیم و رادارهای ما وی را ندیدند .قاسم سلیمانی در عملیات
موسوم به «خانه پوشالی» از مرگ نجات یافت ،اما امریکاییها او را در
سال  2020ترور کردند».
----------------------------------------------------دور پنجم مذاکرات ایران و عربستان در بغداد
«ایرج مس��جدی» س��فیر ای��ران در ع��راق از آغ��از قریبالوقوع دور
پنجم مذاک��رات و گفتوگوها میان ایران و عربس��تان خب��ر داد .به
گزارش خبرگزاری اسپوتنیک ،مس��جدی گفت«:ما تاکنون با هیئت
عربستان سعودی چهار دور مذاکره در بغداد داشتهایم و این مذاکرات
پیشرفتهای خوبی نیز داشته است .ایران و عربستان از اراده سیاسی
برای حل مشکالت فیمابین برخوردار هستند .ما به دنبال آن هستیم
که روابط دو طرف از سر گرفته شود و این روابط در مسیر طبیعی خود
قرار گیرد .مسجدی درباره خواسته طرف سعودی ،اظهار داشت« :در
دستور کار ما این است که بتوانیم در اصل مسدود شدن روابط دو کشور
را که سالهاس��ت اتفاق افتاده ،برطرف کنیم و به تدریج در یک شکل
طبیعی قرار بگیریم».
----------------------------------------------------روسیه :نشست اسلو گامی برای به رسمیت شناختن طالبان بود
الکسی زایتس��ف ،معاون اداره اطالعات و اخبار وزارت خارجه روسیه
اعالم کرد که نشست اسلو ،گامی در جهت به رسمیت شناختن گروه
طالبان از س��وی جامعه جهانی بود .به گزارش اس��پوتنیک ،زایتسف
گفت «:در اسلو ،نشستی با ش��رکت هیئت گروه طالبان و نمایندگان
برخی کشورها و نیز فعاالن سیاس��ی افغان برگزار ش��د ».وی افزود:
دیدارهای در چارچوب این نشس��ت را از یک طرف گامی در جهت به
رسمیت شناختن گروه طالبان از سوی جامعه جهانی و از سوی دیگر
حرکت در مسیر افزایش اعتماد بین رژیم حاکم بر کابل و نمایندگان
محافل اجتماعی -سیاسی افغان میدانیم.
----------------------------------------------------مسکو :آزمایشگاههای بیولوژیکی امریکا نگرانکننده است
دیمیتری مدودیف ،معاون رئیس شورای امنیت روسیه اعالم کرد که
شفاف نبودن فعالیت آزمایشگاههای بیولوژیکی امریکا در سطح جهانی،
بسیار نگرانکننده است .مدودیف روز جمعه در گفتوگو با رسانههای
روسی خاطرنشان کرد که فعالیت آزمایش��گاههای بیولوژیکی امریکا
در سطح جهانی خطر امنیتی دربردارد .وی با بیان اینکه سازمانهای
زیادی وجود دارند ک��ه میتوانند پاتوژن (عوام��ل بیماریزا همچون
ویروس و باکتری) تولید کنند ،تصریح کرد :این یک مس��ئله امنیتی
است .این عوامل بیماریزا در گذشته وجود داشته و هماینک نیز وجود
دارند .مدودیف افزود :اما مسئله این است که این آزمایشگاهها در اختیار
چه کسانی قرار دارد و چه کسانی آن را مدیریت میکنند و فعالیت آن
تا چه اندازه شفاف است.
----------------------------------------------------آتشبسبین تاجیکستان و قرقیزستان
مقامات تاجیکس��تان و قرقیزس��تان از اعالم آتشبس و ایجاد یک
کمیس��یون مش��ترک برای تحقیق در خصوص علت درگیریهای
پنجشنبه شب در مرز میان دو کشور خبر دادهاند .به گزارش خبرگزاری
غیردولتی تاجیکستان ،در شورای دهات چارکوه اسفره ،واقع در شمال
این کشور مذاکرات هیئتهای دو کشور آغاز شده است .رجب علی
رحمان علی ،فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکس��تان و قمچیبیک
تاشیاف ،رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان به نمایندگی
از دو کش��ور با هم گفتوگو میکنند .آنها در آغاز مذاکرات خواستار
صلح ،ثبات و امنیت در مرز و حل مسالمتآمیز اختالفات مرزی میان
دو کشور ش��دهاند .درگیریهای مس��لحانه در مناطق مرزی اسفره
ب شروع شد .دو کشور
تاجیکستان و باتکند قرقیزستان از پنجشنبه ش 
یکدیگر را به بس��تن راههای مرزی متهم میکنند ،که منجر به بروز
تنش شده است .وزارت دفاع روس��یه هم از ارائه تجهیزات جدید به
پایگاههای این کشور در قرقیزستان و تاجیکستان خبر داد .بر اساس
گزارش وزارت دفاع روس��یه ،پایگاههای نظامی این کشور در خاک
قرقیزستان و تاجیکستان در سال  2022بیش از  70واحد تجهیزات
نظامی دریافت خواهند کرد.

