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  گزارش  2

ایرانیان با تصاویر »فرمانده شهید« 
در انتخابات شرکت کردند

رس�انه های جه�ان در گ�زارش از س�یزدهمین انتخابات ریاس�ت 
جمهوری، حضور مقام معظم رهبری در نخس�تین دقایق و فراخوان 
برای حضور گس�ترده مردم در انتخابات را مورد توجه ق�رار دادند. 
سی ان ان عالوه بر این موارد، به خیل افرادی اشاره کرد که با تصاویر 
سپهبد شهید قاس�م س�لیمانی پای صندوق های رأی آمده بودند. 
بنابر اعالم معاون مطبوعاتی و اطالع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی۵۰۰ 
خبرنگار خارجی از ۲۲۶ رسانه بین المللی از پنج قاره جهان،  انتخابات ۱۴۰۰ 
را پوشش داده اند. همچون ادوار گذشته، رسانه های خارجی از دقایق نخست 
آغاز سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران، به پوشش گسترده 
این رویداد پرداختند. رسانه های عرب زبان، سی ان بی سی امریکا، رسانه های 
ترکیه ای تی  آرت��ی و آناتولی و روزنامه هندی ایندین اکس��پرس از جمله 
رسانه های خارجی بودند که به پوشش گسترده انتخابات در ایران پرداختند. 
فصل مشترک بیش��تر این گزارش     ها حضور آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر 
معظم انقالب اسالمی پای صندوق رأی و سخنان ایشان در فراخواندن آحاد 
مردم برای شرکت گسترده در انتخابات ۲8 خرداد بود. خبرگزاری انگلیسی 
رویترز در این مورد نوشت: »رهبر ایران بعد از انداختن رأی خود در صندوق 
اعالم کرد، هر یک رأی اهمیت دارد. بیایید و رأی بدهید و رئیس جمهور خود 

را انتخاب کنید. این برای آینده کشور مهم است.«
  تصاویر فرمانده ای که امریکا ترورش کرد

خبرگزاری امریکایی آسوشیتدپرس به مشارکت رهبر معظم انقالب در 
انتخابات اشاره کرد. شبکه خبری سی ان ان نیز بیانات رهبر انقالب را مورد 
توجه قرار داد و به نقل از ایشان افزود:»دشمنان ایران به دنبال کم اهمیت 
شمردن مشارکت مردم در انتخابات هستند تا ایران را تضعیف کنند. « این 
شبکه خبری امریکایی همچنین در انعکاس حضور مردمی در انتخابات 
هم به جمعیت قابل توجه حاضران در صف های اخذ رأی اش��اره کرد که 
با در دست داشتن تصاویر قاس��م سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس 
سپاه که در عراق و به فرمان امریکا ترور شد، در انتظار انداختن رأی خود در 
صندوق بودند. شبکه خبری ار تی ال آلمان هم با انتشار تصاویری از لحظه 
رأی دادن رهبر معظم انقالب، حضور آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی یکی از 
نامزدهای انتخابات در حوزه رأی گیری و صف های مردم برای حاضر شدن 

پای صندوق های رأی انتخابات دیروز را مورد توجه قرار داد. 
 هزاران حوزه برای شرکت در انتخابات

خبرگزاری روسی تاس به طور خاص، به گستردگی حوزه های رأی اشاره و 
اعالم کرد در مجموع ۵۲ میلیون و ۳۱۰ هزار ایرانی واجد شرایط رأی دادن 
هستند. ایرانی      ها از ساعت هفت صبح در پایگاه های رأی گیری حضور دارند. 
حدود ۶۶ هزار و 8۰۰ پایگاه رأی گیری در سراسر کشور ایجاد شده است. 
ایرانی      ها همچنین می توانند در ۱۳۳ کشور در سراسر جهان که بیش از 
۲۳۴ پایگاه رأی گیری در آنها در نظر گرفته شده، رأی دهند. دیگر شبکه 
خبری برجسته روسی یعنی اسپوتنیک هم آغاز انتخابات در ایران را اعالم 
کرد و به حضور گسترده مردم و مقامات از جمله محمدباقر قالیباف، رئیس 

مجلس شورای اسالمی پرداخت.
 مشارکت باال در دقایق آغازین

 شبکه خبری الجزیره هم نوش��ت که رأی گیری در ایران از ساعت هفت 
صبح شروع شده و س��اعت ۱۲ ش��ب به پایان خواهد رس��ید اما امکان 
دارد به مدت دو س��اعت دیگر تمدید شود. ش��رکت رهبر معظم انقالب 
در نخس��تین دقایق نیز مورد توجه این رس��انه قرار گرفت. دیگر رسانه 
قطری یعنی روزنامه  العربی الجدید هم از مشارکت باال آن هم در ساعات 
اولیه یاد کرد. خبرنگار ش��بکه لبنانی المیادین حین گزارش از برگزاری 
انتخابات گفت که برخالف آنچه گفته      می شد که مشارکت در انتخابات 
ریاست جمهوری ایران باال نخواهد بود، حضور مردم  خالف این موضوع را 
نشان می دهد. یورونیوز، خبرگزاری فرانسه و فرانس ۲۴ نیز حضور رهبر 
انقالب اسالمی ایران در نخستین دقایق آغاز رأی گیری را مورد توجه قرار 
دادند.  شبکه سی جی تی ان چین، حضور رهبر انقالب پای صندوق رأی 
را آغازگر انتخابات در ایران اعالم کرد. روزنامه گلوبال تایمز چین، حضور 
ایرانی      ها در شعب اخذ رأی در این کشور را مورد توجه قرار داد و به نقل از 
سفارت تهران در پکن نوشت که اتباع ایرانی در چین می توانند در پکن، 
گوانگ ژو، شانگهای و هنگ کنگ رأی خود را به صندوق بیندازند. شبکه 
»رووداو « عراق نیز همچون گلوبال تایمز به حضور برون مرزی ایرانی     ها 
در انتخابات پرداخت و اعالم کرد ایرانی      ها در نجف اش��رف آرای خود را 
به صندوق های رأی انداختند.  شبکه خبری انگلیسی زبان برون مرزی 
پرس تی وی نیز حضور رهبر معظم انقالب در انتخابات و توصیه ایشان به 
مردم برای مشارکت گسترده در انتخابات و اهمیت این مسئله برای منافع 
ایران را مد نظر قرار داد. شبکه امریکایی »سی ان بی سی«، شبکه دولتی 
»تی  آرتی « ترکیه و خبرگزاری »آناتولی« این کشور، وبگاه خبری ژاپنی 
»نیکی ایژیا«، روزنامه هندی »ایندین اکسپرس « و همچنین رسانه های 
عرب زبان، از دیگر رسانه های خارجی بودند که به پوشش گسترده انتخابات 

در ایران پرداختند. 
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  انصاراهلل: پاسخ بعدی به عربستان تکان دهنده خواهد بود
حزام االس��د، عضو دفتر سیاس��ی جنبش انصاراهلل، عربس��تان را به 
پاسخی شدید و تکان دهنده در واکنش به جنایاتی که این کشور در 
حق مردم یمن مرتکب می ش��ود، تهدید کرد. به گزارش ایسنا، حزام 
االسد در گفت وگو با سایت خبرگزاری المعلومه اظهار کرد: اگر اشغالگر 
)عربستان( از تمامی خاک یمن خارج نشود و به اصل دخالت نکردن در 
امور داخلی ما پایبند نباشد و به پرونده های مربوط به جنگ رسیدگی 
نشود، پاسخ ما به حاکمیت عربستان شدید و تکان دهنده خواهد بود. 
او پیش تر نیز به المعلومه گفته بود: مذاکرات از طریق میانجی عمانی 
ادامه دارد و هنوز فرص��ت برای برقراری صل��ح در یمن و کل منطقه 

وجود دارد. 
-----------------------------------------------------

  آنکارا به دنبال تأسیس        پایگاه   در جمهوری آذربایجان
رجب طیب اردوغان گفته که امکان تأسیس        پایگاه های نظامی ترکیه 
در خاک جمهوری آذربایجان را براس��اس توافقنامه امضا ش��ده بین 
دو کش��ور بعید نمی داند. به گزارش خبرگ��زاری آناتولی، اردوغان در 
مسیر بازگشتش از آذربایجان اش��اره کرد، تأسیس        پایگاه های نظامی 
ترکیه در خاک جمهوری آذربایجان خارج از چارچوب » بیانیه شوشا « 
نیست که اخیراً در خصوص تعیین روابط ائتالفی بین آنکارا و باکو در 
مرحله آینده به امضا رسید. او احتمال داد این مسئله در رایزنی        ها بین 
همتایانش یعنی والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و الهام علی اف، 
رئیس جمهور آذربایجان و تماس هایش با آن دو مطرح شود. او درباره 
کریدور زنگه زور نیز گفت: فکر نمی کنم طرف روس قصد تعلل در آن 
را داشته باش��د. برعکس، نگاه مثبتی به آن دارند. به زودی یک دیدار 

دوجانبه با پوتین خواهیم داشت. 
-----------------------------------------------------

  کشتی های ایرانی از اقیانوس اطلس برگشتند
مقامات امریکایی به پولیتیکو گفته اند دو کش��تی ایرانی که احتمال 
می رفت به سمت ونزوئال در حرکت باشند، مسیر خود را تغییر داده ا ند 
و در حال حاضر درآب        های شمال غربی آفریقا در حرکت هستند. این 
ادعای مقام های امریکایی در حالی مطرح شده که ایران هرچند حرکت 
این دوکشتی خود به سمت اقیانوس اطلس را تأیید کرده، ولی بحثی 
درباره حرکت آنها به سمت ونزوئال مطرح نکرده بود. یک مقام امریکایی 
که نامش فاش نش��ده به پولیتیکو گفته  است که این دو ناو احتماالً به 
سمت دریای مدیترانه و س��واحل س��وریه یا حتی روسیه در حرکت 
هس��تند. مقام های پنتاگون )وزارت دفاع امریکا( پیش تر تأکید کرده 
بودند حرکت این ناو       ها را » مایه نگرانی نمی دانند « اما این وزارتخانه و 
سازمان های اطالعاتی در حال رصد این ناو       ها هستند و جامعه اطالعاتی 
امریکا در حال ارزیابی این نکته است که اهداف ایران از اعزام این دو ناو 
چیست. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه روز پنج  شنبه با خورخه 
ارئاسا، وزیر خارجه ونزوئال مالقات کرد، مالقاتی که طرف ونزوئالیی در 
آن ضمن تقدیر از همراهی ایران با دولت و ملت ونزوئال، کمک رسانی 
در روزهای سخت و اعزام نفتکش ایرانی به این کشور را به عنوان جشن 

مردمی ونزوئال و روزی فراموش نشدنی دانست. 

مالکی: نمی گذاریم مسیر نقش آفرینی
حشدالشعبی مسدود شود

رئی�س ائتالف دول�ت قان�ون در عراق 
با اش�اره ب�ه برخ�ی اقدامات ب�رای از 
بین ب�ردن تش�کل حشدالش�عبی در 
کش�ورش گفت که هرگز اج�ازه پایان 
و جلوگی�ری از مس�یر نقش آفرین�ی 
داد.  نخواهن�د  را  حشدالش�عبی 
نوری المالکی در این م��ورد با اعالم اینکه 
طرف های داخل��ی و خارج��ی مخالف با 
حشدالشعبی، همواره در پی نابودی کامل این گروه مقاومت هستند، 
گفت: »برخی طرف های داخلی و خارجی مدام به دنبال شکایت از ما در 

محاکم بین المللی بوده اند. «
 بنابر گزارش پایگاه المس��له، رئیس ائتالف قانون از حشدالش��عبی به 
عنوان گروهی یاد کرد که نقش بسیار مهمی در تحقق پیروزی بزرگ در 
عراق داشته است و تصریح کرد: »پیشنهاد کردیم تا نشستی با حضور 
مصطفی الکاظمی نخست وزیر و برخی گروه های حشدالشعبی برگزار 

شود تا سوء تفاهم    ها برطرف شوند.«
 وی در بخش دیگری از سخنانش درباره انتخابات پارلمانی در ماه اکتبر 
نیز گفت که چنانچه این انتخابات بار دیگر به تعویق بیفتد، دیگر هرگز 
برگزار نخواهد ش��د و در آن صورت خطر جدی عراق را تهدید خواهد 
کرد. مالکی در این مورد گفت: »برخی طرف     ها قصد دارند سناریویی 
که برای قاس��م مصلح از فرماندهان حشدالش��عبی تدارک دیده شد 
و نیروه��ای امنیتی برای چند روز او را بازداش��ت کردن��د، برای دیگر 

فرماندهان حشدالشعبی نیز تکرار شود.«

اعتصاب گسترده لبنانی   ها 
در واکنش به 9 ماه بی دولتی

9 ماه بی دولت�ی، اح�زاب، جریان های سیاس�ی و س�ندیکاهای 
لبنانی را ب�ه وادار کرد برای تش�کیل دولت دس�ت ب�ه اعتصاب 
بزنن�د. نخس�ت وزیر مکل�ف لبن�ان ک�ه ط�ی ای�ن م�دت از 
تش�کیل دولت طف�ره رفت�ه، گفته ک�ه از پس�ت خود اس�تعفا 
نخواه�د داد و اولوی�ت او تش�کیل دول�ت جدی�د لبنان اس�ت. 
»بشاره االسمر«، رئیس اتحادیه کارگری همزمان با شروع اعتصاب   ها 
گفت که قرار اس��ت تجمع های اعتراضی در مناطق گوناگون لبنان با 
هدف درخواست همگانی برای تشکیل دولت نجات ملی برگزار شود. 
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری »میدل ایس��ت نیوز« »بش��اره 
االسمر « با اشاره به اعتصاب   ها در لبنان گفت که ما عالقه مند به قطع 
راه    ها نیستیم اما می خواهیم صدای اعتراض خود را بلند کنیم چرا که 
اکنون بدون اینکه تیری ش��لیک ش��ود، ملت لبنان به علت مشکالت 
معیش��تی س��نگین در معرض مرگ ق��رار دارد. به ج��ز اتحادیه های 
کارگری، احزاب حاضر در قدرت نیز موافقت و حضور خود در اعتصاب 
عمومی را اعالم کرده اند. دفتر کارگری جریان ملی آزاد و کمیته مرکزی 
رس��انه ای این جریان در بیانی��ه ای حمایت خ��ود را از اعتصاب اعالم 
کرد. حزب سوسیالیس��ت ترقی خواه نیز با اعالم پایبندی به اعتصاب، 
خواستار مشارکت گسترده تر در منطقه »الشوف« شد. جنبش امل و 
جریان المستقبل هم از حمایت خود از اعتصاب خبر دادند. شیخ نعیم 
قاسم، جانشین دبیرکل حزب اهلل لبنان نیز خواستار تشکیل دولت در 
سریع    ترین زمان ممکن ش��د و گفت: ملت لبنان با درد و رنج کشیدن 
خود بهای فساد شیوع یافته در دولت های مختلف را پرداخت می کند. 
وی افزود: ح��زب اهلل از ابتکارات مثبت برای محقق ش��دن توافق بین 
رئیس  جمهور و نخس��ت وزیر مأمور به تشکیل دولت حمایت می کند. 
نعیم قاس��م گفت که ارتباط بین رئیس جمهور و نخست وزیر تنها راه 

برون رفت از بحران تشکیل دولت است. 
»جوزف عون « فرمانده ارتش لبنان پنج  ش��نبه شب نسبت به شرایط 
بحرانی اقتصادی کشورش هش��دار داد و گفت که نهاد نظامی ضامن 
امنیت و ثبات در لبنان و منطقه است. عون که در کنفرانس بین المللی 
که به صورت مجازی برای حمایت از لبنان برگزار شد، سخن می گفت، 
افزود: لبنان با بحران اقتصادی بی سابقه روبه رو است و به نظر می رسد 
که در آینده ای نزدیک راه حلی وجود نخواهد داشت و ارتش از حمایت 

و اطمینان داخلی و بین المللی برخوردار خواهد بود. 

کش دادن بازی امریکایی »اول ایران « در وین
هرچند دیپلمات    ها از پیشرفت     در مذاکرات خبر می دهند

 ولی دولت امریکا همچنان اصرار دارد که اول ایران باید به تعهدات خود عمل کند

مذاکره کننده روس    گزارش  یک
در وی�ن دوب�اره 
شروع به انتشار توئیت درباره پیشرفت در مذاکرات 
ک�رد؛ ظاه�راً پیش�رفت مربوط ب�ه هم�ان بازی  
امریکایی    ها است درباره اینکه »چه کسی اول« باید 
به تعه�دات برجامی برگرد. با این ح�ال، اولیانوف 
صرفًا از رسیدن به »دیدگاه های روشن تر« در این 
باره ح�رف زده نه ح�ل کامل این چالش ناش�ی از 
سفسطه گری امریکایی    ها که حاضر نیستند طبق 
عرف، برای احیای برجامی که خود اقدام به خروج از 
آن کرده اند، ب�ه آن برگردند و مدعیانه خواس�تار 
پایبندی کامل ایران به محدودیت های همه جانبه 
قبلی هستند؛ بماند که امریکایی    ها می خواهند از 
زیر بار متعهد ش�دن ب�ه اینکه دوباره ب�ی دلیل و 
یکجانبه از توافق خارج نمی شوند، شانه خالی کنند.

»میخاییل اولیانوف « روز پنج  شنبه در پیامی توئیتری 
نوشت: »مذاکرات وین در حال پیشرفت است. طی دو 
روز گذشته در خصوص یکی از بحث انگیز    ترین مسائل، 
یعنی برنامه اجرا )اینکه چه کس��ی باید در چه زمانی 
چه کاری انجام دهد( به دیدگاه های روشن تری دست 
پیدا کرده ایم.« اولیانوف نوش��ت: »با این حال برخی 
موضوعات دش��وار و زمان بر همچنان حل نشده باقی 
مانده اند.« این دیپلمات روس ساعاتی قبل تر در پیامی 
توئیتری نوشته بود: »»مذاکرات وین شامل جلسات 
متعدد در قالب های مختلف دوجانبه، سه جانبه، با ایران، 
بدون ایاالت متحده و غیره است. امروز، یک بار دیگر 
ما با همکاران ایرانی تبادل نظر کردیم.« اولیانوف بعد از 
این توئیت ها، دیروز هم به توئیت های برخی کاربران 
واکنش نش��ان داد. یک کاربر ایرانی به نام ش��اهین 
زبارجاد توئیت کرده بود:»من واقع��اً از پای در آمده ام 
اما واقعاً امیدوارم که آنه��ا )هیئت های مذاکره کننده 
در مذاکرات وین( از پای درنیامده باشند.«  اولیانوف در 
توئیتی در پاسخ به این توئیت نوشت: »من معتقدم که 

مذاکره کنندگان از پای درنیامده اند بلکه اندکی خسته 
شده اند.« وی افزود: بدیهی اس��ت که مذاکرات وین 
برای پایان موفق این روند طوالنی و بسیار پیچیده نیاز 
به زمان بیشتری دارد. دور ششم نشست کمیسیون 
مشترک برجام و شش��مین دور مذاکرات وین از روز 
     شنبه ۲۲ خردادماه در شهر وین پایتخت اتریش از سر 

گرفته شده است. 
 واشنگتن تضمین به خارج نشدن نمی دهد

دیپلمات های غربی می گویند یکی از موانع باقی مانده 
در مذاکرات وین، تالش ایران برای دریافت تضمین از 
امریکا برای عدم تکرار تجربه خروج از برجام است. یک 
مقام غربی که خواسته نامش فاش نشود، تأیید کرده 
این مسئله یکی از موانع حصول توافق در مذاکرات وین 
است:  »سعی می کنیم خالق باشیم ولی اینکه بتوانیم تا 

کجا برویم، محدود است.«
»س��یدعباس عراقچی« معاون وزیر امور خارجه هم 
همسو با نماینده روس��یه در مذاکرات وین همان روز 
پنج شنبه گذشته در مصاحبه  ای با شبکه الجزیره، گفت: 
»پیشرفت خوب و ملموسی در موضوعات مختلف در 
مذاکرات وین حاصل کرده ایم. معتقدیم که بیش از هر 
زمان دیگری به توافق نزدیک شده ایم، اما هنوز برخی 
موضوعات اساسی وجود دارد که باید در خصوص آنها 
مذاکره کرد.« خبرگزاری رویترز هم از قول سخنگوی 
وزارت امور خارجه امریکا تأیید کرده که در مذاکرات 
بازگشت به توافق هسته ای ایران پیشرفت حاصل شده 
است اما چالش     ها همچنان پابرجا هستند. ند پرایس 
همچنین در مورد زمانبندی این دور از مذاکرات گفت 
برای دور ششم مذاکرات محدوده زمانی وجود ندارد. 

  نادانی گروسی، واقع بینی رئیسی
عراقچ��ی روز پنج  ش��نبه در مصاحبه ای ب��ا الجزیره، 
در پاسخ به این س��ؤال که »رافائل گروسی مدیرکل 
 آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی گفته ب��رای احیای 
برجام ضروری  است تا تشکیل دولت جدید جمهوری 

اس��المی صبر کرد. آیا واقعاً همینطور است؟«، گفت: 
»گروسی احتماالً شناختی از دینامیزم های سیاسی 
در ایران ندارد. مذاکرات هس��ته ای یک موضوع کالن 
سیاست خارجی اس��ت و تصمیم گیری های مربوط 
به آن در مراج��ع عالی نظام ص��ورت می گیرد. «وی 
افزود: »رسیدن به توافق منوط به تأمین خواسته های 
کلیدی و رفع نگرانی های اصولی جمهوری اس��المی 
است و هر زمان که ما به چنین نقطه ای برسیم توافق 
صورت خواهد گرفت، چه در این دولت باش��د چه در 
دولت آینده. البته باید بگویم اکنون بیش از هر زمان 
در گذشته به توافق نزدیک هس��تیم و شخصاً بسیار 
امیدوارم ک��ه توافق در همین دول��ت صورت گیرد. « 
عراقچی در مورد اختالف باقی مانده به طرف امریکایی 
گفته که البته موضوعاتی که پش��ت میزهای مذاکره 
مورد گفت وگو واقع می ش��وند باید در همان پش��ت 
میز در مورد آنها تعیین تکلیف شود نه در رسانه ها، با 
این حال می توانم به طور کلی بگویم که مشکل اصلی 
مذاکرات در رویکرد امریکایی    ها است که قادر نیستند 
اعتیاد مف��رط خود به تحریم را کن��ار بگذارند و هنوز 
نمی توانند درک کنند که تحریم یک راه حل شکست 
خورده است، همچنان که در یکی از توئیت های اخیر 
خود گفتم، ترامپ رفته است اما تحریم های غیرقانونی و 
جنایت  آمیز او همچنان برقرارند. او ادامه داد: »به عنوان 
یک واقعیت، دولت جدید امریکا هنوز سیاست فشار 
حداکثری ترامپ را متوقف نکرده است و تصور می کند 
آنچه را که ترامپ با حداکثر تهدید و تحریم نتوانست به 
دست آورد، آنها می توانند پشت میز مذاکره به دست 
آورند. وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا نگران انتخاب 
آقای رئیس��ی به عنوان یک رئیس جمه��ور انقالبی 
نیس��تید؟ و آیا در صورت انتخاب ایش��ان مذاکرات 
متوقف می شود؟«، گفت: »هیچ نگرانی در این رابطه 
وجود ندارد. «عراقچی تصریح ک��رد: »مواضع جناب 
آقای رئیسی در حوزه سیاس��ت خارجی، آن طور که 

در دوران رقابت های انتخاباتی بیان شد، نشان دهنده 
یک سیاس��ت واقع بینانه و تعامل گرایانه است که بر 
مبنای همکاری با جامعه بین الملل و تعامل س��ازنده 
اقتصادی ق��رار دارد. مواضع ایش��ان در مورد برجام و 
مذاکرات جاری هم نش��ان دهنده همین واقع بینی و 
عمل گرایی در سیاست خارجی است. اطمینان دارم 
در صورت انتخاب ایشان هیچ خللی در مسیر مذاکرات 

ایجاد نخواهد شد.«
 تداوم ارسال پارازیت های گروسی

مدیرکل آژان��س بین الملل��ی انرژی اتم��ی در ادامه 
موضع گیری های چند هفت��ه اخیر خود، همچنان به 
ارس��ال پارازیت درمورد برنامه هس��ته ای ایران ادامه 
می دهد. گروسی در پاسخ به این سؤال بلومبرگ که 
آیا حاضر است پیشنهاد طرف های ایرانی برای تمدید 
توافق فنی میان ایران و آژانس را بپذیرد، گفت: »هنوز 
پیش��نهادی دریافت نکرده ام...  باید ی��ادآوری کنم 
چنانچه این توافق تمدید نشود اطالعاتی که از زمان 
آغاز آن در ماه فوریه جمع آوری شده اند پاک خواهند 
ش��د و این باعث وارد ش��دن لطمه به توانایی ما برای 
بازس��ازی اطالعات مربوط به فعالیت های ایران از ماه 
فوریه به بعد خواهد شد. « وی افزود: امیدوارم این اتفاق 
نیفتد اما هنوز با من ارتباطی صورت نگرفته و امیدوارم 
به زودی با ایران وارد تعامالت مستقیم در خصوص این 
موضوع شویم. مدیرکل آژانس این وضعیت را » پدید 
آمدن سیاهچاله اطالعاتی « درباره برنامه اتمی ایران 
خوانده و درباره آن هشدار داده است. ناظران می گویند 
که گروسی که با حمایت امریکا روی کار آمد در این دور 
مذاکرات به جای ایفای نق��ش بی طرف و فنی آژانس 
عماًل به سخنگوی طرف غربی علیه ایران تبدیل شده 
و با ارسال پارازیت    هایی تالش دارد روند مذاکرات را به 

سهم خود مختل کند.
 معافیت دیرهنگام و غیر قابل اطمینان

جو بایدن در کمپین انتخاباتی اش ب��ه دونالد ترامپ 
درباره خروج از برجام می تاخت و چنان وعده بازگشت 
می داد که بزک کنندگان امریکا در داخل منتظر بودند 
به محض ورود به کاخ سفید ضمن لغو تحریم    ها نامه 
فدایت ش��وم برای ملت ارس��ال کند، اما حاال هشت 
ماه از ورود به کاخ سفید گذش��ته و تازه وزارت دارایی 
امریکا با صدور دس��تور العملی تازه مدعی اس��ت که 
برای معامالت و تبادالت مال��ی مربوط به همه گیری 
کرونا با ایران، ونزوئال و سوریه مشکلی نیست، آن هم 
بعد از چهار پیک کرونا و کشته شدن هزاران انسان در 
این کشور    ها و البته فداکاری کادر درمان این کشور در 

مهار این تالطمات.
بر اساس بیانیه وزارت دارایی امریکا ، از این پس، نقل 
و انتقاالت مالی با کش��ور ایران و دو کش��ور دیگر به 
منظور تأمین اقالمی چون ماسک، ونتیالتور و واکسن 
کرونا آزاد است. تا پیش از این دستورالعملی کلی در 
وزارت دارایی امریکا که صادرات مواد غذایی و دارو را 
از تحریم های ایران مستثنی می کند در این زمینه به 
کار گرفته     می شد. با وجود این یکی از مقام های وزارت 
دارایی امریکا گفته است در این دستورالعمل خأل    هایی 
وجود داش��ته که حل آنها زمان و هزینه می طلبیده و 
هدف از مجوز تازه حذف موانع و خأل های پیشین است 
که خود این اظهارات اعترافی است به درستی مواضع 
ایران درباره دروغگویی امریکایی    ها که از دوره ترامپ 
مدعی بودند ارس��ال مواد غذایی و دارویی به ایران به 

گرفتاری های تحریم    ها برخورد نمی کند.

در ش�رایطی که رژی�م صهیونیس�تی یک ماه 
پی�ش ض�رب شس�ت موش�ک های مقاومت 
فلس�طین را چش�ید، مقامات جدید این رژیم 
هم به دنبال آزمودن توانمندی مقاومت هستند. 
جنگنده های صهیونیستی برای اولین بار تحت 
نخس�ت وزیری نفتالی بنت، به بهان�ه مقابله با 
بالن های آتش زا مواضعی را در ن�وار غزه مورد 
هدف قرار دادن�د. بالفاصل�ه نیروهای حماس 
در واکنش، با مسلس�ل به  سمت سرزمین های 
اشغالی ش�لیک کردند که در پی آن، آژیرهای 
خطر در مناطق نزدیک به غزه به صدا درآمدند. 
چن��د روزی از تش��کیل کابین��ه بی ثب��ات رژیم 
صهیونیستی نگذشته است که مقامات جدید این 
رژیم بار دیگر هوس موش��ک های مقاومت غزه را 
کرده اند. شبکه المیادین گزارش داد، هواپیماهای 
اسرائیلی پنج  شنبه ش��ب یکی از مواضع مقاومت 
در شمال غزه را با چهار موش��ک هدف قرار دادند. 
همچنی��ن، هواپیما های جنگی اس��رائیلی حمله 
به شرق جبالیا در ش��مال غزه را از سرگرفتند. به 
گزارش خبرگ��زاری اس��پوتنیک، جنگنده های 
اسرائیلی پنج  شنبه شب چهار مرتبه به پایگاه    هایی 
در بیت الهیا واقع در شمال نوار غزه را حمله کردند. 
جنگنده های اس��رائیلی یک پای��گاه گردان های 
القس��ام ش��اخه نظامی جنبش حماس را در بیت 
الهیا در شمال نوار غزه بمباران کردند. شبکه ۱۳ 
تلویزیون اسرائیل پیش از این اعالم کرد که ارتش 
از طریق مصر به حماس پیام داده که اگر اوضاع در 
نوار مرزی باریکه غزه آرام نشود و ارسال بالن های 
آتش زا متوقف نشود، جنگ بعدی نزدیک خواهد 
بود. به گزارش روزنامه ایندیپندنت، ارتش اسرائیل 
در بیانی��ه ای اعالم کرد: »در طول روز پنج  ش��نبه 
بالن های آتش زا از نوار غزه به سمت خاک اسرائیل 

ارسال شدند و در پاسخ، جت های جنگنده به چند 
مجتمع نظامی و یک موضع پرتاب موشک متعلق به 
سازمان حماس حمله کردند«.  بنابر اعالم سازمان 
آتش نشانی اسرائیل، پنج  شنبه سومین روزی بود 
که فلسطینی    ها از غزه به  سمت اسرائیل بالن آتش زا 
می فرستادند. این بالن     ها ساختار ساده ای دارند و 
برای آتش زدن زمین های کش��اورزی و بوته     ها در 
نزدیکی غ��زه به کار گرفته می ش��وند. ارتش رژیم 
صهیونیس��تی روز جمعه حالت آماده باش کامل 
اعالم کرد و دستور داد که ارتش خود را برای همه 

سناریو    ها از جمله درگیری در غزه آماده کند. 
 یمن و عراق در جنگ آینده

حمالت هوایی به غزه، اولین حمالت کابینه جدید 
صهیونیستی به رهبری نفتالی بنت است و ظاهراً 
رهبران جدید اسرائیل با این اقدامات می خواهند 

نشان دهند برای پاس��خ دادن به هر گونه اقدامی 
از س��وی گروه های مقاومت آمادگ��ی دارند. این 
حمالت درحالی انجام می شود که رهبران مقاومت 
در منطقه حمایت خود را از فلسطینی    ها در جنگ 
آینده با رژیم اش��غالگر اع��الم کرده اند. به گزارش 
شبکه المیادین، عبد الوهاب المحبشی، عضو دفتر 
سیاسی جنبش انصاراهلل یمن روز جمعه در سخنانی 
با حمایت از گروه    های فلسطینی، تأکید کرد که این 
جنبش از قدس اش��غالی دفاع خواهد کرد. محمد 
محیی، سخنگوی کتائب حزب اهلل عراق هم دیروز 
تأکید کرد که اگر جنگی با رژیم صهیونیستی آغاز 
شود، از سالح های متفاوتی استفاده خواهند کرد. 
این مسئول عراقی خاطرنشان کرد:» هر جبهه ای 
که رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی ایجاد کند، 
باعث ایج��اد جبهه های دیگری در س��ایر مناطق 

خواهد شد و غزه در این جنگ، تنها نخواهد بود.«
 واکنش حماس

پس از حمالت هوایی رژیم صهیونیستی، جنبش 
حماس در واکنش به این حمالت، ش��هرک »کفر 
عزه « در مجاورت نواره غزه را با مسلسل و سالح های 
سنگین تیرباران کرد که به دنبال آن، آژیر هشدار 
در شهرک های صهیونیست نش��ین در اطراف نوار 
غزه فعال شد. به گزارش شبکه العالم، منابع خبری 
از سرنگونی پهپاد رژیم صهیونیستی بر فراز نوار غزه 
از سوی گردان های القسام خبر دادند. رسانه های 
عبری زبان گزارش دادند که شلیک توپخانه های 
سنگین مقاومت به سمت جنگنده های اسرائیلی، 
باعث به صدا در آمدن آژیرهای خطر در شهرک های 
نزدیک غزه شده است و به نظر می رسد که حماس 
کارایی گنب��د آهنین را آزمای��ش می کند. پایگاه 
خبری صابرین نیوز هم از وقوع انفجار شدید داخل 
ش��هر اش��غالی عس��قالن خبر داد.  فوزی برهوم، 
سخنگوی جنبش حماس در سخنانی با اشاره به 
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مواضع مقاومت 
در نوار غزه گفت که این حم��الت نمایش کابینه 
جدید رژیم است که با هدف تقویت روحیه نظامیان 
صهیونیست صورت گرفت. وی افزود: »در صورت 
ارتکاب هرگونه حماقت رژیم اش��غالگر علیه ملت 
فلسطین، گروه های مقاومت از جمله گردان های 
قس��ام همچون س��دی محکم از فلس��طینیان و 
مقدس��ات اس��الم دفاع می کند. « از سوی دیگر، 
گروه های مقاومت فلس��طین با ص��دور بیانیه ای 
مش��ترک در واکنش به حمله هوایی اس��رائیل به 
مواضع مقاومت در غزه عن��وان کردند که به رژیم 
اشغالگر هرگز اجازه ایجاد معادله جدید و تحمیل 
قواعد جدید درگیری را نخواهند داد و آنچه امروز 

رخ داده، نمایشی از پیش مشخص شده است. 

تشدید تنش ها با حمالت مجدد رژیم صهیونیستی به غزه 

»بنت « هم هوس موشک های مقاومت کرد 

پیونگ یانگ: هم آماده گفت وگو 
با امریکا هستیم هم تقابل 

رهب�ر کره ش�مالی در جلس�ه مجم�ع عموم�ی کمیت�ه مرکزی 
حزب حاکم گفت�ه ک�ه پیونگ یانگ باید ه�م آم�اده گفت وگو و 
ه�م تقابل ب�ا امری�کا در دوران ریاس�ت جمهوری بایدن باش�د. 
ای�ن واکنش�ی ب�ه جمع بن�دی سیاس�ت واش�نگتن ب�رای 
برخ�ورد ب�ا پیونگ یانگ بر اس�اس »پیش�رفت عملی« اس�ت. 
به گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک به نقل از خبرگزاری کره شمالی، 
»کیم جونگ اون« در جریان نشست کمیته مرکزی حزب ضمن اعالم 
اس��تراتژی روابط با واشنگتن گفت که سیاس��ت کنونی کره شمالی، 
گرایش به دولت جدید امریکا با ریاست جمهوری جو بایدن است. کیم 
گفته که کره ای   ها باید کاماًل آماده مقابله باش��ند، تا از حیثیت کشور 
و منافع شان در راستای توسعه مس��تقل محافظت کنند و همچنین 
بتوانند یک محیط صلح  آمی��ز و امنیت را برای کره ش��مالی تضمین 
کنند:»برای حمایت از منافع و توسعه آینده کره شمالی و برای تضمین 
صلح و امنیت ملی باید همزمان ب��رای گفت وگو یا رویارویی با امریکا 

آماده باشیم.« 
 او گفت که کره شمالی به هر نوع تحوالت سریع و قاطع واکنش نشان 
می دهد و  تالش خود را بر کنترل پایدار وضعیت در ش��به جزیره کره 
متمرکز می کند.  وزارت خارجه کره شمالی اخیراً اعالم کرد که اظهارات 
مقام های واشنگتن نشان دهنده عزم دولت بایدن برای حفظ » سیاست 

خصمانه « علیه این کشور است. 
سیاست کره شمالی در واقع واکنشی به جمع بندی تصمیم واشنگتن 
در مقابل کره شمالی است که جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید اخیراً 
آن را اعالم کرد. او گفت که ایاالت متحده بررس��ی سیاست خود در 
قبال جمهوری دموکراتیک خلق کره را به پایان رسانده است . ساکی 
خاطرنشان کرد » این خط مشی بر اس��اس یک معامله بزرگ تدوین 
نشده یا به صبر اس��تراتژیک متکی نخواهد بود بلکه  کالیبره شده بر 
اساس پیشرفت عملی «بوده و ایاالت متحده به رایزنی با کره جنوبی و 

ژاپن و همچنین متحدان دیگر در منطقه ادامه خواهد داد. 


