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  گزارش  2

هشدار یمن به سعودی

 اهدافی را می زنیم که انتظارش را ندارید
عض�و ش�ورای عال�ی سیاس�ی دول�ت نج�ات مل�ی یم�ن ب�ه 
تش�دید حم�ات علی�ه مواض�ع ائت�اف س�عودی در ص�ورت 
اس�تمرار حم�ات ای�ن ائت�اف و محاصره یم�ن تهدی�د کرد و 
گف�ت ک�ه اهداف�ی را می زنن�د ک�ه س�عودی   ها انتظ�ار ندارند. 
به دنبال ادامه حمالت هوایی ائتالف سعودی به یمن، جنبش انصاراهلل 
یمن درباره استمرار حمالت علیه یمن و محاصره این کشور هشدار داد. 
به گزارش شبکه المس��یره، الحوثی روز یک   شنبه در حساب توئیتری 
خود با اشاره به تحریم جدید وزارت خزانه داری امریکا علیه دو فرمانده 
جنبش انصاراهلل نوشت: »تحریم    ها این رزمندگان را نمی ترساند، اگر 
محاصره و تجاوزات ش��ما ادامه یابد چه بس��ا مکان هایی را که برخی 
کشورهای عضو ائتالف متجاوز انتظار آن را ندارند، هدف قرار خواهیم 
داد.« پنج  ش��نبه گذش��ته وزارت خزانه داری امریکا سرتیپ »محمد 
عبدالکریم الغماری« رئیس س��تاد مش��ترک نیروه��ای دولت نجات 
ملی به اتهام طوالنی کردن جنگ داخلی و »یوسف المدنی « فرمانده 
پنجم نظامی این نیرو   ها را بنا به اتهامات تروریس��تی و اینکه خطری 
برای ش��هروندان امریکایی، امنیت ملی و اقتصاد امریکاست، تحریم 
کرد. از س��وی دیگر، پدافند هوایی ارتش و کمیته های مردمی یمن، 
دیروز از سرنگونی یک هواپیمای شناسایی ائتالف سعودی در آسمان 
استان »الجوف« با یک فروند موشک زمین به هوا که تاکنون رونمایی 
نشده، خبر داد. به نوشته شبکه »المسیره«، »یحیی سریع« سخنگوی 
نیروهای مسلح یمن، اعالم کرد: پدافند هوایی ما موفق شد یک فروند 
هواپیمای جنگنده جاسوسی از نوع CH4 ساخت چین را سرنگون کند. 
این عملیات با یک موشک زمین به هوایی که تاکنون رونمایی نشده و در 
آسمان منطقه »المرازیق « در استان الجوف صورت گرفت. وی افزود: » 
ما بار دیگر تأکید می کنیم که آس��مان کش��ور ما جایی برای گردش 
نیست.« CH4 که یک هواپیمای بدون سرنشین دارای برد ۳۵۰۰ تا 
۵ هزار کیلومتر و استقامت ۳۰ تا ۴۰ ساعته است، قادر به حمل شش 

موشک و بارگیری ۲۵۰ تا ۳۴۵ کیلوگرم است. 
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 توهین هریس به رئیس جمهور کره جنوبی 
اقدام معاون رئیس جمهور امریکا در پروتکل های تشریفات دیپلماتیک 
و پاک کردن دستش بعد از دست دادن با رئیس جمهور کره جنوبی مورد 
انتقاد کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفت.  به گزارش فارس،»مون 
جائه این« رئیس جمهور کره جنوبی پنج  شنبه شب وارد واشنگتن شد و 
روز جمعه با »جو بایدن « رئیس جمهور امریکا و »کاماال هریس« معاون 
وی در کاخ س��فید دیدار کرد. هریس در این دیدار بعد از دس��ت دادن 
با مون، کف دس��تش را با کتش پاک می کند؛ ویدئویی که به س��رعت 
در سطح ش��بکه های اجتماعی پخش و پربیننده و جنجال برانگیز شد 
و بس��یاری از کاربران ش��بکه های اجتماعی آن را توهین آمیز توصیف 
کردند. هریس بعد از دیدار با مون در پیامی توئیتری گفت که در خصوص 
کره شمالی، بهداشت جهانی و دالیل اصلی مهاجرت به ایاالت متحده از 

امریکای مرکزی با رئیس جمهور کره جنوبی گفت وگو کرده است. 
-----------------------------------------------------

  شایعه بی اساس بازداشت 1۶۰ نظامی ارمنستان در ایران 
روز      شنبه برخی رسانه های ارمنستانی گزارشی منتشر کردند مبنی بر 
اینکه تعدادی نظامی ارمنستان در جریان جنگ ۴۴ روزه )با جمهوری 
آذربایجان بر سر منطقه قره باغ کوهستانی( وارد مرز ایران شده بودند و 
ایران آنها را دستگیر کرده است. سفارت ایران در ایروان روز یک    شنبه 
اعالم کرد، شایعات درباره اینکه ۱۶۰ نظامی ارمنستانی هم اکنون در 
ایران هستند و طرف ایرانی برای استرداد آنها پیش شرط     هایی تعیین 
کرده است، نادرست و بی اساس هستند. این ادعا    ها در شرایطی مطرح 
شده که ایران روابط خوبی با همسایگان خود دارد و همواره در جریان 
جنگ اخیر بر سر منطقه قره باغ کوهستانی بین ارمنستان و جمهوری 

آذربایجان بر لزوم اجتناب از جنگ و گفت وگو تأکید کرده است. 
-----------------------------------------------------

  امریکا در سال 1۹5۸ می خواست به چین حمله اتمی کند 
اس��ناد محرمانه ای که یکی از تحلیلگران نظامی سابق منتشر کرده، 
نشان می دهد، برنامه ریزان نظامی امریکا در سال ۱۹۵۸ میالدی برای 
حمله اتمی به چین با هدف حفاظت از تایوان در برابر حمله ای از جانب 
نیروهای کمونیست فشار می آوردند.  به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه 
هندوستان تایمز، این اس��ناد محرمانه که » دنیل الزبرگ«، تحلیلگر 
نظامی سابق به صورت آنالین منتش��ر کرده، نشان می دهد، طراحان 
نظامی امریکا همچنین تصور می کردند که جماهیر شوروی سابق به 
چین کمک می کند و با تسلیحات اتمی تالفی خواهد کرد؛ بهایی که 
فرض می کردند ارزش پرداخت برای حفاظت از تایوان را دارد. الزبرگ 
بخشی از این اسناد فوق سری درخصوص این بحران را که موقتاً در سال 
۱۹۷۵ از حالت طبقه بندی خارج شده بود، به صورت آنالین منتشر کرد 
و روزنامه نیویورک تایمز برای نخستین بار آن را گزارش داد. الزبرگ که 
در حال حاضر ۹۰ سال سن دارد، به خاطر افشاگری اش به رسانه     ها در 
سال ۱۹۷۱ میالدی درباره یکی از اسناد فوق سری پنتاگون پیرامون 
جنگ ویتنام موس��وم به » اوراق پنتاگون « معروف اس��ت. الزبرگ به 
روزنامه نیویورک تایمز گفت: اوایل دهه ۱۹۷۰ میالدی از اسناد فوق 
س��ری پنتاگون درباره بحران تایوان کپی گرفت��م و اکنون همزمان با 
افزایش تنش     ه��ا میان امریکا و چین درخصوص تایوان آن را منتش��ر 
می کنم. بحران ۱۹۵۸ میالدی هنگامی که نیروهای کمونیست چین 
حمالت توپخان��ه ای به جزایر تحت کنترل تای��وان را متوقف کردند و 
کنترل این منطقه را به نیروهای ناسیونالیست تحت رهبری » چیانگ 

کای شک « محول کردند، پایان یافت. 
-----------------------------------------------------

  لندن: روسیه تهدید شماره یک علیه انگلیس است
»بن واالس « وزیر دفاع انگلیس در مصاحبه با روزنامه »ساندی تلگراف « 
این کشور، روسیه را »تهدید متخاصم ش��ماره یک« علیه کشور خود 
توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری »تاس « روسیه، وی مدعی شد: ما 
کاهش تنش را امتحان کرده ایم، روش     هایی را امتحان کرده ایم اما در 
حال حاضر تا زمانی که روس��یه نگرش خود را تغییر دهد، درک اینکه 
کجا می خواهیم برویم، کاماًل دش��وار است. واالس همچنین ادعا کرد 
کشتی های روسیه به طور فزاینده ای در مجاورت مرزهای انگلیس فعال 
هس��تند. وزیر دفاع انگلیس در این خصوص گفت: کشتی های فضول 
روس به طور مرتب به ما سر می زنند و همین طور کشتی های جنگی 
روس��یه. وی در ادامه مدعی شد سال گذش��ته یک زیردریایی کالس 
»کیلو « روسیه در دریای ایرلند شناسایی شد که انگلیس مدت بسیار 

بسیار طوالنی ندیده بود. 
-----------------------------------------------------

  لهستان از ترکیه »پهپاد بیرقدار « می خرد
وزیر دفاع لهستان از خرید شماری از پهپادهای رزمی ساخت ترکیه خبر 
داده است تا آنکارا در حرکتی دیگر نشان داده باشد که در چالش میان 
روسیه و کشورهای اروپای شرقی در جهت تمایالت ناتو عمل می کند. 
به نوشته روزنامه »دیلی صباح « لهس��تان ۲۴ فروند پهپاد »بیرقدار « 
ساخت ترکیه خریداری می کند. این مطلب را وزیر دفاع لهستان روز      
شنبه به رسانه های این کش��ور اعالم کرده است. لهستان اولین کشور 
عضو ناتو است که به این پهپادهای پیشرفته تجهیز می شود. قرار است 
این پهپاد    ها به موشک های ضد تانک مجهز شوند. لهستان قرار است در 
امور لجستیکی و آموزشی نیز از ترکیه کمک بگیرد. اولین محموله از 

این پهپاد    ها سال ۲۰۲۲ عازم لهستان می شود. 

مقابله عراقي ها با امریکا
تصاعدي مي شود

در پ�ی تعل�ل امریکایی     ه�ا ب�رای خ�روج از خ�اک ع�راق، 
ب�ه  بیانی�ه ای  ط�ی  مقاوم�ت  گروه ه�ای  هماهنگ�ی  ات�اق 
اش�غالگران امریکای�ی هش�دار دادن�د ک�ه در ص�ورت ع�دم 
عقب نش�ینی از ع�راق عملی�ات خود را ش�دت خواهند بخش�ید. 
با گذش��ت ۱۷ ماه از تصویب طرح پارلمان عراق ب��رای خروج نیروهای 
خارجی از این کشور، امریکایی     ها قصدی برای خروج از عراق ندارند و همین 
مس��ئله واکنش تند گروه های مقاومت را در پی داش��ته است. گروه های 
مقاومت عراق روز یک     ش��نبه اعالم کردند با توجه ب��ه تعلل امریکایی      ها 
در خروج از عراق و عدم احترام به خواس��ت میلیون      ها تن از فرزندان این 
کشور و مخالفت آشکار با مصوبه پارلمان به مبارزه ضد اشغالگری شدت 
می بخشند. به گزارش پایگاه بغداد الیوم، شورای هماهنگی مقاومت عراق 
در بیانیه ای تأکید کرد : »بعد از چندین بار وساطت و میانجیگری از سوی 
برخی سیاستمداران عراقی، مقاومت بیش از یک بار به دولت عراق که در 
حال مذاکره با طرف امریکایی برای تعیین سرنوش��ت نظامیان خارجی 
است، فرصت داد، اما نتیجه این دو دور مذاکرات - به ویژه دور دوم مضحک 
این مذاکرات – بس��یار ناخوشایند و تأس��ف آور بود«. این شورا در بیانیه 
خود آورده اس��ت: »موضوع بدتری که در این میان وجود دارد این است 
که مس��ئوالن امریکایی همواره تأکید می کنند که دولت عراق خواستار 
ماندگاری نیرو های این کش��ور در عراق اس��ت. زمانی ک��ه این اظهارات 
امریکایی      ه��ا تکذیب نمی ش��ود می توانیم بگوییم دولت ع��راق صادق و 
توانمند نیست.« در این بیانیه تأکید شده است: »این فرزندان آزاده عراق 
هستند که حرف آخر را خواهند زد و آنها ضامن تحقق منافع و امنیت عراق 
هستند. وجود نیروهای اشغالگر امریکایی در پایگاه      هایی در خاک عراق و 
سیطره بر آسمان کشور، تمامیت ارضی و هوایی عراق را زیر سؤال می برد و 
قانون اساسی عراق را نقض می  کند. دولت امریکا با مخالفت خود با خروج 
نیروهایش از عراق پیغام صریحی را به ما ارسال کرد و آن پیغام این است که 

امریکا به جز زبان زور، زبان دیگری متوجه نمی شود.« 
این ش��ورا هش��دار داده که مقاومت عراق بر آمادگي کامل خود در ادای 
وظیفه شرعی، ملی و قانونی برای تحقق این هدف تأکید می کند و یادآور 
می شود، عملیات جهادی مقاومت نه تنها ادامه دارد، بلکه روند شدیدتری 
علیه اش��غالگران به خود خواهد گرفت، تا به یاری خ��دای متعال و همه 
نیروهای ش��جاع مقاومت، آنها را ناکام و شکس��ت خورده همچون قبل، 
وادار به خروج کنیم«. در همین ارتباط سایت »صابرین نیوز« از حمله به 
یک کاروان لجستیک ارتش امریکا در ناصریه عراق خبر داد. فرماندهان 
مقاومت و نمایندگان عراق��ی بار     ها از دولت خواس��ته اند تا برنامه خروج 
نیروهای خارجی از کشورشان را فراهم کند اما بغداد نشان داده که اراده ای 

برای این کار ندارد. 
هشدار گروه های مقاومت پس از آن انجام شد که به گزارش منابع عراقی، 
یک پهپاد، خودروی تابع گردان های حزب اهلل عراق در گذرگاه البوکمال در 
مرز عراق و سوریه را هدف گرفت که به انهدام خودرو آنها منجر شد. هشدار 
گروه های عراقی به تشدید حمالت به نیروهای امریکایی در حالی است 
که در هفته های اخیر امریکایی     ها خروج از افغانستان را شروع کرده اند و 
گروه های مقاومت فلسطین نیز توانسته اند با بازدارندگی نظامی در مقابل 
رژیم صهیونیستی، به پیروزی دست پیدا کنند. فرماندهان مقاومت عراق 
در جنگ اخیر غ��زه، آمادگی خود را برای ورود به جن��گ زمینی با رژیم 

صهیونیستی در دفاع از قدس و غزه اعالم کرده بودند. 

اشرف غنی: غرب به نوازش طالبان
 پایان دهد، صلح می شود

پرون�ده صل�ح در افغانس�تان چن�د ش�اکی و متش�اکی دارد. 
رئیس جمهور این کش�ور در تازه     ترین اظهارات خود ضمن متهم 
کردن مجدد پاکستان به حمایت منظم از طالبان، غرب را به سبب 
»نوازش« این گروه مورد ش�ماتت قرار داد و صلح را منوط به ورود 
پاکستان به ماجرای صلح با طالبان و تمام شدن آن نوازش دانست.
اشرف غني در یک گفت وگوی خاص با مجله اشپیگل جرمنی می گوید 
که اگر غرب نوازش طالبان را پایان دهد این گروه گزینه صلح را انتخاب 
خواهد کرد.  غنی، یک توافقنامه امنیتی احتمالی را با پاکستان برای صلح 
بسیار کلیدی می  داند و می گوید که مسئله صلح یا خصومت، در دستان 
پاکستان است: درباره صلح نخست در منطقه تصمیم گرفته خواهد شد. 
مهم  ترین مسئله، آوردن پاکستان است. امریکا اکنون نقش کوچکی دارد. 

پرسش صلح یا خصومت، در دستان پاکستان است. 
به باور رئیس جمهور افغانستان  نفوذ پاکستان بر طالبان بسیار گسترده 
است: پاکستان یک نظام منظم حمایت از طالبان دارد. لجستیک، حمایت 
مالی و سربازگیری طالبان در آنجا است. نام  ارگان های تصمیم گیرنده 
طالبان، شورای کویته، ش��ورای میرانشاه و شورای پیشاور)نام مناطقی 
در پاکستان( اس��ت. ]آنها[ با حکومت پاکس��تان رابطه عمیقی دارند.  
رئیس جمهور غنی در پاسخ به این پرسش که چه می تواند طالبان را برای 
صلح تشویق کند، می گوید: دیپلماسی غربی باید نوازش طالبان را پایان 
دهد. طالبان جنایتکار است و مردمان بی گناه را می کشد، مانند حمله 
چند روز پیش بر مکتب دختران در کابل. این جنایتکاران را همچون یک 

حکومت در سایه، اعتبار ندهید. 
غنی همچنین درب��اره اینکه افغانس��تان را ترک خواهد ک��رد یا نه نیز 
می گوید: می دانم که با مرگ، تنها یک مرمی فاصل��ه دارم. تالش های 
بسیاری بر جان من شده اند. اما افغانستان، ویتنام جنوبی نیست. اکنون 
هیچ قدرتی در جهان نمی تواند مرا تشویق کند که کشورم را ترک کنم. 
در همین حال رحمت اهلل نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در 
صفحه فیس بوک خود نوشت که طالبان در تالش  است در پایان خروج 
نیروهای خارجی از افغانستان، کنترل بزرگراه     ها )شریان های اقتصادی( 
را در اختیار خود بگیرد.  وی خطاب به رهبران حکومت افغانستان گفته 
اس��ت: »جنگ جاری افغانس��تان را با دید راهبردی ببینید و از مرحله 
خودخواهی وارد مرحله خود گذری شوید، در غیر آن چالش     ها و مشکالت 
افغانستان بیشتر خواهد شد«. همچنین »دیوید پترائوس « رئیس سابق 
سازمان سیا و فرمانده س��ابق نظامیان امریکایی و ناتو در افغانستان در 
اظهاراتی گفت که نگران است مقامات امریکایی از تصمیم برای خروج 
از افغانستان پشیمان شوند و اظهار داشت که احتمال زیاد وقوع دوباره 
جنگ های داخلی وجود دارد. پترائوس ادامه داد که پس از خروج کامل 
نظامیان امریکایی از افغانستان، ممکن است واشنگتن امتیازاتش را برای 
نظارت کامل اوضاع افغانستان و پیگیری منافع ضد تروریستی خود در 

این کشور را از دست دهد. 
   اعتراف برژینسکی به حمایت از افراط گرایان

»حامد کرزی« رئیس جمهور س��ابق افغانس��تان با مس��ئول دانستن 
کش��ورهای خارجی در بحران این کش��ور گفت: این جنگ ما نیست و 
افغان     ها علیه یکدیگر، جمهوریت علیه طالبان و طالبان علیه جمهوریت، 
استفاده می شوند. کرزی درباره حمله امریکا به افغانستان به »اشپیگل « 
گفت: پس از حمالت ۱۱ س��پتامبر، واش��نگتن از این فرصت تاریخی 
برای دنبال کردن جاه طلبی های جهانی خود در افغانس��تان اس��تفاده 
کرد. رئیس جمهور سابق افغانس��تان با اشاره به نقش امریکا برای ایجاد 
بحران در منطقه گفت که در سال ۲۰۱۳ وقتی برای دیدار با »زبیگنیف 
برژینسکی« مشاور امنیت ملی وقت امریکا به واشنگتن رفته بود، این مقام 
ارشد امریکایی با تأیید حمایت امریکا از نیروهای افراط گرا در افغانستان 
و منطقه گفته بود که واشنگتن در نظر داشت تا جایی که ممکن است 
پیرامون شوروی نقاط بحران ایجاد کند و حمله شوروی به افغانستان را 

فرصت خوبی برای این اقدام دیده بود. 

اخطار مجدد مقاومت فلسطینی به تل آویو
با تکرار تعرض صهیونیست    ها به فلسطینیان قدس اشغالی

حماس از طریق واسطه    ها به رژیم صهیونیستی هشدار داد که ساکت نخواهد نشست

ظاهراً اس�رائیلی    ها 

علي قنادي
  گزارش  یک

هن�وز هم تن ش�ان 
خارش موشک های 
غزه را دارد. حماس روز      ش�نبه اع�ام کرد از 
طرف ه�ای ثال�ث تضمین های�ی گرفت�ه که 
صهیونیس�ت    ها دیگر به فلس�طینیان ناحیه 
شیخ جراح در قدس اشغالی تعرض نخواهند 
کرد، اما      شنبه شب نظامیان رژیم صهیونیستی 
مجدداً با فلسطینیان شیخ جراح قدس درگیر 
ش�دند. صبح دیروز هم ده     ها شهرک نش�ین 
صهیونیست با حمایت نظامیان صهیونیست، 
محوط�ه  وارد  غیرقانون�ی  ص�ورت  ب�ه 

»مسجداالقصی « شدند. 
شبکه عبری زبان »کان « دیروز گزارش کرد جنبش 
حماس از طری��ق طرف های واس��طه پیام    هایی 
هشدار  آمیز به رژیم صهیونیستی داده که در صورت 
اخراج فلسطینیان از محله شیخ جراح یا ازسرگیری 
تنش و درگیری     ها در قدس اش��غالی، مقاومت در 
غزه به هیچ وجه ساکت نخواهد نشست. در حالی 
که کابینه رژیم صهیونیس��تی تصمیم گرفت که 
از س��اعت ۲:۰۰ بامداد روز جمع��ه یک آتش بس 
یکجانبه مقابل غزه اعمال کند و مقاومت فلسطین 
هم اعالم کرد به این آتش بس پایبند خواهد ماند، 
اولین نشانه های تنش بین دو طرف به فاصله کمتر 
از ۴۸ س��اعت از زمان شروع آتش بس نمایان شد. 
نظامیان رژیم صهیونیس��تی شامگاه روز      شنبه به 
تجمع کنندگان در محله ش��یخ ج��راح در قدس 
اشغالی حمله ور شده و اقدام به شلیک گاز اشک آور 
به سمت آنان کردند. نظامیان اشغالگر همچنین با 
کمک گاز اشک آور و ماش��ین های آب پاش سعی 
در متفرق کردن فلسطینیان داشتند. هالل احمر 
فلسطین از مجروح شدن تعدادی از فلسطینیان 
در درگیری های شیخ جراح خبر داده است. شیخ 

جراح همان محله ای اس��ت که جرقه اولیه جنگ 
۱۱ روزه بی سابقه ای میان گروه های فلسطینی با 
رژیم صهیونیستی از آنجا زده شد. صبح دیروز هم 
دهها نفر از شهرک نشینان صهیونیست )تندروهای 
یه��ودی( با حمای��ت نظامیان صهیونیس��ت، بار 
دیگ��ر ب��ه ص��ورت غیرقانون��ی وارد محوط��ه 
»مس��جداالقصی « ش��دند. همچنین در الخلیل، 
گروهی از شهرک نشینان به زمین های کشاورزی 
فلسطینیان در منطقه » مس��افر یطا « در جنوب 
الخلیل حمله کرده و محص��والت آنان را به آتش 
کشیدند. منابع محلی تأکید کردند که دست کم 
۱۵ دونم از زمین های کش��اورزی فلسطینیان در 

این منطقه طعمه حریق شده است. 
جنب��ش حم��اس همزمان با هش��دار ب��ه رژیم 
صهیونیستی از مجاری طرف های ثالث، روز     شنبه 
هم ی��ک رژه نظامی در غزه برگزار ک��رد. این رژه 
نظامی هرچند به منظور ادای احترام به »باس��م 
عیس��ی« فرمانده ش��هید تیپ غ��زه گردان های 
عزالدین القس��ام برگ��زار ش��ده، ول��ی در واقع 
قدرت نمای��ی گروه های مقاومت فلس��طینی به 
فاصله ی��ک روز بعد از ش��روع آتش بس اس��ت. 
خبرنگار آناتولی در ای��ن باره اعالم کرد که صد    ها 
تن از رزمندگان گردان های عزالدین القسام با در 
دست داشتن سالح های مختلف در خیابان های 
غزه مراس��م رژه برگزار کردند. اسماعیل رضوان، 
از رهبران حماس در این گفت:»امروز ما در زمین 
غزه؛ زمین مقاومت و پ��س از پیروزی مقاومت بر 
رژیم اشغالگر ایستاده ایم. « وی خاطرنشان کرد: 
گردان های القسام همچنان به توسعه تجهیزات و 
ارتش خود برای مقابله با رژیم اشغالگر ادامه خواهد 
داد. رضوان همچنین گفت: جنگ با اسرائیل ثابت 
کرد که قدس عربی اسالمی باقی خواهد ماند و این 

شهر پایتخت ابدی فلسطین است. 

 میانجیگران نگرانند
وزارت خارجه اردن در بیانی��ه ای که نگرانی از 
بی ثبات بودن آتش بس را نشان می دهد گفته 
که تعرض شهرک نش��ینان اش��غالگر اسرائیلی 
به مس��جداالقصی و حمله نظامیان اس��رائیلی 
به نمازگزاران در داخل این مس��جد را محکوم 
کرده و شورای امنیت سازمان ملل هم در اولین 
بیانیه بعد از جنگ، ضمن تأکید بر لزوم اجرای 
کامل آتش بس، خواس��تار کمک ه��ای فوری 
بشردوستانه به نوار غزه شده است. همچنین بر 
اساس گزارش رویترز از قول منابع مطلع، قرار 
است »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه امریکا طی 
روزهای آتی به سرزمین های اش��غالی و کرانه 
باختری سفر کند؛ اقدامی که باز هم نشان دهنده 
نگرانی    های بین المللی از ناپایدار بودن آتش بس 
میان فلسطین و رژیم صهیونیستی است. زمان 
دقیق این س��فر هنور اعالم نش��ده ولی رویترز 
از قول این منابع آگاه نوش��ته که بلینکن قصد 
دارد به مصر و اردن نیز س��فر کند و در راستای 
تالش ه��ای دیپلماتیک ب��رای ادامه آتش بس 
رایزنی کند. جوزف بورل، کمیس��یونر سیاست 
خارج��ی اتحادیه اروپا هم با رویکردی مش��ابه 
گفته که االن »تضمی��ن اجرای ای��ن توافق و 
پس از آن رس��یدگی به اختالف��ات برای حل 
نهایی« مهم  ترین کار است. بورل معتقد است:  
»امنیت به تنهایی صلح را ایج��اد نخواهد کرد 
و تنها راه حل سیاس��ی توافق ش��ده اس��ت که 
می تواند به فلسطینی     ها و اس��رائیلی     ها امنیت 
و صلح ببخش��د.«  او می گوید: » مذاکرات روند 
صلح اختالفات را برطرف نکرده و روند گسترش 
شهرک     ها در مناطق فلس��طینی را که در عمل 
راه حل مورد حمایت جامعه جهانی را تضعیف 

می کند، متوقف نکرد.«

 نگرانی از صهیونیست های تندرو
ظاهراً یک دلیل نگرانی    ها از بی ثباتی آتش بس، 
به تحوالت داخلی رژیم صهیونیس��تی و تشدید 
فشارهای روانی بر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
برمی گردد که طی روزهای اخیر به شدت تحت 
فشار منتقدان قرار گرفته اس��ت. چنین تحولی 
باعث ش��ده نتانیاهو بیش از هر موقع دیگری به 
س��مت یهودیان تندرو کشیده ش��ود؛ موضوعی 
که جو بای��دن رئیس جمهور امریکا نی��ز درباره 
آن ابراز نگرانی کرده اس��ت. بایدن      ش��نبه گفت 
که به نتانیاهو گفته که خواس��ته امریکا» توقف 
درگیری هاست و در عمل به این خواسته پایبند 
هستیم. «  او گفته که به اسرائیلی    ها درباره ضرورت 
توقف درگیری    ها در قدس گفتم، به درگیری    ها 
میان تندروهای فلس��طینی و اسرائیلی در شرق 

قدس باید پایان داده شود. 
نشانه های تشدید فش��ار بر نتانیاهو، بیش از هر 
زمان  دیگ��ری در اعتراض��ات و انتقادهای رو به 
افزایش نمایان است. دیروز شماری از اسرائیلی     ها 
در اعتراض به جنگ علیه غزه علیه نتانیاهو دست 
به تظاهرات زدند. روزنامه »جروزالم پست « نوشته 
که این معترضان می گویند نتانیاهو » اسرائیل « را 
به سمت جنگی کشاند که هیچ فایده ای نداشت 
و به ض��رر منافع عموم��ی و امنیتی ب��ود و ضربه 
بزرگی به امنیت » اسرائیل « و وجهه آن در عرصه 
بین الملل زد . معترضان همچنین خواستار تشکیل 
دولت وحدت برای تحقق صلح و خالصی از دست 
نتانیاهو و دولت خطرناک او ش��دند. »اس��حاق 
بریک« افس��ر ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی با 
اشاره به جنگ اسرائیل با غزه گفته که فاجعه ای 
که در جنگ بع��دی رخ خواه��د داد صد    ها برابر 
بدتر از فاجعه س��قوط پل در مرون خواهد بود و 
جنگ اکتبر ۱۹۷۳ در براب��ر جنگی که در آینده 
رخ خواهد داد یک داس��تان کوچک خواهد بود و 
جبهه داخلی اسرائیل به صحنه اصلی جنگ تبدیل 
می شود. او می گوید که میلیون     ها شهرک نشین 
برای مدت طوالن��ی زیر باران موش��ک از جمله 
موشک های دقیق و هواپیماهای بدون سرنشین 
انتحاری قرار می گیرن��د و در آن زمان هیچ کس 
نمی تواند در اینجا زندگی کند. »یوسی یهوشع « 
نویسنده و خبرنگار روزنامه صهیونیستی » یدیعوت 
آحارونوت « هم نوش��ته که تن دادن به آتش بس، 
شکستی مفتضحانه برای اسرائیل بود. او می گوید 
که حماس همانند سپری برای قدس ایفای نقش 
کرد و باعث شد اسرائیل در جبهه های دیگر مانند 
لبنان و سوریه به صورت دست بسته واکنش نشان 
دهد. »جاناتان فریدلند « هم در مقاله ای در روزنامه 
گاردین گفته های » الوف بن « س��ردبیر روزنامه 
هاآرتص را تأیید کرده که گفته بود حمله اخیر به 
غزه که انتفاضه ای سراسری را در اراضی اشغالی 
در پی داش��ت، جزو بی نتیجه     تری��ن و ناکام     ترین 
جنگ     ها در تاریخ این رژیم بوده اس��ت. فریدلند 
معتقد است که اسرائیل انتظار چنین پاسخی را از 
سوی حماس نداشت، چرا که این جنبش توانست 
از سامانه گنبد آهنین عبور کند و راکت های خود 
را به اهداف استراتژیک برساند و این رژیم را از بانک 
اهداف خود محروم کرد و اجازه ن��داد که در غزه 
پیروز شود تا الاقل از این پیروزی برای بهبود وجهه 

خود در عرصه داخلی استفاده کند. 

ی�ک مق�ام آگاه در ش�ورای عال�ی امنیت 
ملی دیروز از ام�کان تمدی�د توافق ایران 
با آژانس بین المللی ان�رژی اتمی خبر داد. 
این موضع گیری عاوه بر استقبال نماینده 
ویژه روس�یه در س�ازمان های بین المللی 
وین، سخنان وزیر امور خارجه اتریش را که 
روز      شنبه گفته بود همچنان مسائل زیادی 
حل نش�ده باقی مانده اند، تأیی�د می کند. 
زمزمه های تمدید توافق فوریه ایران با آژانس 
که پی��ش از ای��ن از برخی مقام��ات از جمله 
سیدعباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد ایران 
در مذاکرات وین و وندی ش��رمن، معاون وزیر 
امور خارجه امریکا شنیده شده بود، با تحوالت 
روز یک    شنبه بیش��تر از گذشته رنگ واقعیت 
گرفته اس��ت. حس��ن روحانی رئیس جمهور، 
دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
با اشاره به مذاکرات اخیر در وین گفت: » آنها 
به صراحت آمادگی خود را برای رفع تحریم    ها 
وفق برج��ام اعالم کرده اند. ما ب��ه مذاکرات تا 
توافق نهایی ادامه خواهیم داد.«  ساعتی پس 
از این اظهارات یک مقام مطل��ع در دبیرخانه 
شورای عالی امنیت ملی در این مورد به نورنیوز 
گفت که با توجه به پایان ضرب االجل سه ماهه 
ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی، احتمال 
تمدید مش��روط توافق قبلی برای مدت یک 
ماه وجود دارد. وی تصریح کرد: »بررسی این 
موضوع ناشی از حسن نیت ایران برای فرصت 
دادن به روند مذاکرات جاری در وین است و در 
صورت قطعی شدن این تصمیم انتظار می رود 
طرف های مذاکره کننده از فرصت مجددی که 
ایران در اختیارش��ان قرار خواهد داد استفاده 

کنند و با پذیرش مطالب��ات قانونی ایران روند 
دس��تیابی به توافق را تسهیل کنند.«  موضوع 
تمدید مذاکرات، واکن��ش میخائیل اولیانوف 
را به دنبال داش��ت. اولیانوف با انتش��ار پیامی 
در توئیتر در این مورد نوشت: »در صورتی که 
حقیقت داشته باش��د، گامی مثبت و ضروری 
است. مشتاق مشاهده اعالم رسمی هستیم.«

  زمان رو به پایان است
الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش 
روز      شنبه با تأکید بر اینکه تمامی طرف     ها در 
مذاکرات وی��ن برای احیای برج��ام در تالش 
هس��تند تا به نتیجه ای مطلوب برسند، گفته 
بود: »در مذاکرات فعلی هسته ای ایران در وین، 
این حس قوی را دارم که هم ایاالت متحده و 

هم ایران به رغم آنکه گفت وگوی مستقیمی با 
یکدیگر ندارند، هر دو در تالش هستند. با این 
حال، زمان رو به اتمام اس��ت و نکات و مسائل 
مهمی همچنان ب��ه صورت حل نش��ده باقی 

مانده است.«
طبق تواف��ق ایران و آژانس، بازرس��ان آژانس 
بین المللی انرژی اتمی پس از منتقضی شدن 
توافق فوریه و در صورت لغو نش��دن تحریم     ها 
علیه ایران، بر اساس ضرب االجل تعیین شده 
دیگر به س��ایت های مهم هسته ای دسترسی 
نخواهند داشت و اطالعاتی که در دوربین های 
آژانس ضبط ش��ده و ایران آنها را حفظ کرده 
است نیز پاک خواهند شد اما در صورت تمدید 
توافق، این اقدام نه تنها دور زدن مصوبه مجلس 

شورای اسالمی است بلکه از جانب طرف غربی 
نیز چراغ سبز تیم مذاکره کننده برای کشدار 

کردن مذاکرات تلقی خواهد شد. 
 خروج از مسیر مذاکرات وین

روزنامه انگلیس��ی گاردین در گزارشی درباره 
به پایان رس��یدن تاریخ تفاهم ایران و آژانس   
در زمینه تداوم بازرس��ی های آژانس در ایران 
نوشت: » مجلس ایران در ماه دسامبر الیحه ای 
را تصویب کرد که اگر اعض��ای اروپایی برجام 
تا ماه فوریه تحریم های نفت��ی و بانکی را لغو 
نکنن��د، بخش��ی از تحقیقات س��ازمان ملل 
در تأسیس��ات هس��ته ای اش را ب��ه تعلیق در 
می آورد. به نوشته گاردین، محمدباقر قالیباف، 
رئیس مجلس ای��ران گفته اس��ت که مهلت 
توافق نظارت س��ه ماهه میان تهران و آژانس 
به پایان رسیده اس��ت.« گاردین نوشت: »این 
موضوع موجب افزایش تنش     ه��ا در بحبوحه 
تالش ه��ای دیپلماتیک در وی��ن برای حفظ 
توافق هس��ته ای تهران ب��ا قدرت های جهانی 
می ش��ود. این اظهارات رئی��س مجلس ایران 
عالوه بر این تأییدی بود بر فرصت  رو به پایان 

امریکا برای رسیدن به توافق.«
گاردین ادام��ه داد: »ای��ران در حال حاضر در 
س��طحی باالتر از حد مجاز در توافق هسته ای 
اورانیوم را غنی س��ازی و ذخیره می کند. حاال 
دیگر بازرسان بین المللی نمی توانند به تصاویر 
نظارتی تأسیسات اتمی ایران دسترسی داشته 
باشند. چنین رخدادی در عمل به معنای فرو 
ریزی آخرین بقایای توافق هسته ای و احتماالً 
از مسیر خارج شدن مذاکرات وین خواهد بود 

که قرار است هفته آینده از سر گرفته شود.«

با نزدیک شدن به 5 خرداد
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