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  گزارش  2

   خبر

سفر چندمنظوره کاظمی به تهران
درحالی که عراق در یک سال و نیم گذشته که کاظمی به قدرت رسیده، 
ریل گذاری های ریشه ای در ابعاد امنیتی،  اقتصادی، انرژی و بازرگانی 
توصیه ش��ده امریکایی را با جدیت دنبال کرده و کمترین توجه را در 
اجرایی کردن توافقات با تهران داش��ته، الکاظمی در آستانه انتخابات 

پارلمانی یک ماه آینده عراق، وارد تهران می شود.
کاظمی حتی یک بار برای پرونده شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی 
مهندس که توسط تروریست های امریکایی صورت گرفت، تالشی در 
مواضع و اقدامات خود ثبت نکرده، امروز برای برجس��ته کردن خروج 
تدریجی نظامیان امریکایی از عراق، قصد دارد آن  را گزارش کار و عملکرد 
خود نشان دهد. امریکایی ها، در خروج ش��تابزده از افغانستان، هزاران 
نظامی خود را به پایگاه عین االسد منتقل کرده اند و حاال هم، از همین 
نظامیان در حال خارج شدن از عراق هستند که ربطی به نظامیان قبلی و 
مستقر در عراق ندارد. مضافاً اینکه امریکا هزاران افغانی همکار خود را که 
تعداد قابل توجهی حتماً با ماهیت امنیتی و مجری طرح های امریکایی 
هستند، قصد دارد در اس��تان انبار اس��کان داده و ظرفیت جدیدی به 
مجموعه های نظامی و امنیتی آموزش دیده و همسو با داعش بیفزاید. 
این درحالی اس��ت که امریکا در اس��تراتژی جدید آرایش منطقه ای و 
پایگاهی، از خود تغییر نشان می دهد و ثقل پایگاهی و عملیاتی آنها از 
برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به درون منتقل شده است و 
بالطبع باید در عراق نیز بنا به وعده ای که در واشنگتن به کاظمی داده اند، 
نیروهای عملیاتی را خارج و در واقع تغییر مأموریت پیدا کنند. فروش 
این کاال توسط کاظمی در تهران، با استقبال روبه رو نمی شود و در عراق 
نیز مقاومت های مردمی مصمم به اخراج تمامی مظاهر اشغالگرانه امریکا 
هستند و مسئله شهادت سردار سلیمانی در اولویت وزارت امور خارجه 

ایران قرار دارد و با عراق و در قبال امریکا دنبال خواهد شد.
کاظمی برای دور جدید گفت و گو بین ته��ران و ریاض نیز قصد مانور 
دارد و چند دور گفت و گوهای گذش��ته، به دلی��ل دنباله روی ریاض از 
سیاست های امریکایی ها حاصلی نداشته است. اگرچه ایران، اولویت 
جدی خود را تعامل با همسایگان قرار داده و از تغییر رویکرد احتمالی 
ریاض نیز اس��تقبال  می کند ولی تالش ریاض در دور جدید گفت و گو 
با تهران با نشست های مذاکراتی ایران و 1+4 مرتبط است و بخشی از 
فضاسازی  و مطالبه گری های تبلیغاتی است که بیشتر حالت سفارشی 
و  چرخ پنجم ب��رای امریکایی ها را دارد. نکته دیگر، آنچه در نشس��ت  
همکاری و مش��ارکت بغداد ش��اهد بودیم و به قراردادهای امنیتی با 
سعودی و قراردادهای نجومی با فرانس��ه منجر شد، یک تالش آشکار 
برای ش��کل  دادن به یک نظم اقتصادی و تجاری با ماهیت اسرائیلی-

امریکایی است که امریکا برای مدیریت نامرئی منطقه ای، در غیاب یک 
حضور فعال و پرتعداد نظامی نیازمند است. این گمانه  مطرح است که 
کاظمی مناس��بات اقتصادی بغداد-تهران را تلویحاً به نظم اقتصادی 
هدایت شده امریکایی- صهیونیستی مرتبط نماید که مقامات تهران 
نسبت به آن اشراف دارند. نکته مهم تر و بسیار موردنظر کاظمی در سفر 
به تهران که یک ماه قبل از انتخابات در عراق انجام می ش��ود، با هدف 
نوعی کسب تجدید حمایت از استمرار نخست وزیری اش در عراق است 
تا در محیط داخلی عراق به عنوان یک کارت تبلیغاتی مورد بهره برداری 
قرار گیرد. آنچه قابل توجه است اینکه حتی نخست وزیری ایاد عالوی 
که پس از اشغال عراق توسط امریکا شاهد آن بودیم و دارای ارتباطات 
استخباراتی با پنتاگون بود، به اندازه کارنامه ای که کاظمی برای خود 
ثبت کرده، با امریکا  یی ها و پروژه های آنان همراهی نداش��ت و بدیهی 
است که حتی از سوی حامیان قبلی خود در عراق نیز، شانس استمرار و 

باقی ماندن در پست نخست وزیری را نخواهد داشت.
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 سامانه های دفاع موشکی امریکا از عربستان خارج شد
طبق تصاویر ماهواره ای که »آسوش��یتدپرس « مورد تجزیه و تحلیل 
قرار داده اس��ت، ایاالت متحده امری��کا در هفته های اخی��ر و در پی 
تشدید عملیات  پهپادی نیروهای یمنی علیه اهداف سعودی، یکی از 
پیشرفته     ترین سامانه های دفاع موشکی و همچنین سامانه های پاتریوت 

را از عربستان خارج کرده است. 
خبرگزاری آسوشیتدپرس با انتشار یک تصویر ماهواره ای که شرکت 
سهامی خاص امریکایی »پالنت لبز « آن را تهیه کرده، گزارش کرد که 
این تصویر از منطقه ای از پایگاه هوایی ش��اهزاده سلطان در عربستان 
سعودی گرفته شده است که زمانی سامانه های دفاع موشکی پاتریوت با 
سامانه پیشرفته ضدموشکی »تاد « در آنجا مستقر شده بود و روز جمعه 
1۰ سپتامبر ۲۰۲1 )1۹ شهریورماه( خارج شده بود. روزنامه امریکایی 
واشنگتن پست گزارش کرد که انتقال سامانه های دفاع موشکی امریکا از 
پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در خارج از ریاض در حالی صورت گرفته 
است که هم پیمانان عرب حاشیه خلیج  فارس ایاالت متحده با عصبانیت 
و نگرانی نظاره گر خروج آشفته نظامیان امریکایی از افغانستان بودند. 
یک تصویر ماهواره ای که در اواخر ماه آگوست )ماه گذشته میالدی( به 
مشاهده خبرگزاری آسوشیتدپرس رسیده بود، نشان می داد که برخی 
از س��امانه های دفاع موش��کی امریکا از منطقه پایگاه هوایی شاهزاده 
سلطان خارج شده است که البته در آن زمان فعالیت     ها و خودرو    هایی 

در محل همچنان مشاهده     می شدند.
 با این ح��ال، عکس ماه��واره ای جدید پالنت لبز ک��ه روز جمعه با 
وضوح بسیار باال گرفته شده بود، نش��ان می دهد که سکوی پرتاب 
گردان سامانه دفاع موش��کی امریکا در سایت خالی بود و هیچ گونه 
فعالیت محسوسی مشاهده نمی شد. در خردادماه امسال رسانه های 
امریکایی گزارش کرده بودند که پنتاگون قصد دارد هشت سامانه 
موش��کی پاتریوت خود را از کش��ورهای عراق، کویت، اردن و یک 
سامانه ضدموشکی »تاد « را از عربستان سعودی خارج کند. روزنامه 
امریکایی وال اس��تریت ژورنال گزارش کرده بود که ایاالت متحده 
در حال بررسی کاهش س��ایر قابلیت های نظامی خود در عربستان 

سعودی است. 
-----------------------------------------------------

 بایدن و شی درباره منشأ کرونا گفت وگو کرده اند
کاخ س��فید اعالم کرد »جو بایدن « رئیس جمهور امریکا و »شی جین 
پینگ« همتای چینی وی در تماسی تلفنی که روز پنج  شنبه انجام شد 
درباره تحقیقات در خصوص منش��أ کرونا با یکدیگر گفت وگو کردند. 
»جن ساکی« سخنگوی کاخ سفید روز جمعه در پاسخ به سؤالی درباره 
مذاکرات دو طرف از جمله درباره منشأ کرونا گفت:»آنها درباره طیفی 
از مسائل فراملی از جمله کووید-1۹ و درک منشأ آن که قطعاً دغدغه 
اصلی این دولت اس��ت رایزنی کردند. بله، این موضوعی بود که مطرح 
شد اما نمی خواهم به جزئیات بیشتری بپردازم. « ساکی این تماس را 
محترمانه و صادقانه و با هدف باز نگه داش��تن کانال های ارتباطی بین 
دو کش��ور توصیف کرد، نه به ش��کل موعظه و برتری جویانه. به گفته 
سخنگوی کاخ سفید هدف از این تماس ایجاد نتایج نهایی نبود. ارزیابی 
جدید که حاصل تحقیقات جامعه اطالعاتی امریکا بنا به دس��تور سه 
ماه پیش جو بایدن است نتوانسته به جمع بندی مشخصی درباره این 
سؤاالت برسد که کرونا از طریق حیوان به انسان منتقل شده یا از یک 
مرکز پژوهشی در ووهان به بیرون نشت کرده است. اسناد جدید نشان 
می دهد سازمانی در امریکا پیش از شیوع بیماری کووید-1۹ میلیون     ها 
دالر از بودجه های دولت فدرال را ص��رف تحقیق روی انواع گونه های 
ویروس کرونا در »مؤسسه ویروس شناسی ووهان « در چین کرده است. 
چین معتقد است که امریکا مسئله تحقیق در خصوص منشأ کرونا را 

سیاسی کرده است. 

طالبان 70 درصد پنجشیر را کنترل کرده
نه همه  را

منابع نزدی�ک به جبه�ه پنجش�یر تأیی�د می کنند ک�ه طالبان 
70 درصد ای�ن اس�تان را تح�ت کنت�رل گرفته ول�ی می گویند 
کل ای�ن والی�ت تح�ت کنت�رل طالب�ان در نیام�ده اس�ت. 
روزنامه افغانس��تان تایمز دیروز به نقل از منابع آگاه اعالم کرد که جبهه 
مقاومت ملی افغانس��تان مستقر در پنجش��یر، مناطق » دره«، » آبشار « 
و » بریان « در ش��مال و شمال ش��رق والیت پنجش��یر را از طالبان پس 
گرفته است. صالح رجستانی، رئیس کمیته نظامی جبهه مقاومت ملی 
افغانستان به رهبری احمد مس��عود  در بیانیه ای گفته که می خواهم بار 
دیگر به طالبان و حامیان آن بگویم که ورود به پنجشیر به معنای پایان 
جنگ نیست بلکه این آغاز جنگ است. وی افزود: من اطمینان دارم که 
مجاهدان و فرزندان مخلص ملت افغانستان برای زنده نگه داشتن ارزش     ها 
و شرف ملت افغانستان تا پای جان خواهند جنگید. رجستانی از جامعه 
بین الملل خواست که طالبان را به رسمیت نشناسد و به زنان و کودکان 
در پنجشیر کمک کند. همزمان، »قاسم محمدی « یک چهره نزدیک به 
»احمد مسعود « رهبر جبهه پنجش��یر، خروج احمد مسعود از پنجشیر 
را رد کرده و گفته که او همچنان در این والیت اس��ت. محمدی هرچند 
تأیید کرده که در روز های گذش��ته طالبان وارد پنجشیر شده و در حال 
حاضر ۷۰ درصد خیابان     ها و معابر اصلی در کنترل طالبان اس��ت، اما به 
گفته او، هنوز دره های پنجشیر در کنترل کامل نیرو های مردمی است. او 
می گوید:»پس از آنکه اعضای طالبان وارد پنجشیر شدند، جنگنده های 
پاکستانی به کمک آنها آمدند و محاصره آنها شکسته شد و شب     ها نیز بر 
فراز آسمان پنجشیر در حرکت هستند.«  او از وجود یک »جنگ خارجی « 
علیه جبهه پنجشیر صحبت کرده و گفته که اکنون دیگر جنگ خارجی 
است و پاکستان و قطر از طالبان حمایت های مالی می کنند:»امیدواریم 
که کشور های منطقه و جهان این موضوع را درک کنند.« پاکستان رسماً 
حضور در تحوالت پنجشیر را تکذیب کرده ولی دیروز الطاف حسین رهبر 
حزب متحده قومی پاکستان،  بیانیه وزارت خارجه پاکستان را مبنی بر 
اینکه ارتش پاکس��تان در دره پنجش��یر دخالت ندارد، یک دروغ آشکار 
خواند و گفت:» هر کودک دره پنجشیر شاهد حمله نیروهای پاکستانی با 
سالح های مدرن بوده  است.«  خبرنگار تسنیم هم که به پنجشیر رفته تأیید 
می کند که جاده    ها و اماکن مسکونی در دست طالبان است اما از قول منابع 
محلی نقل کرده که نیروهای احمد مسعود در دره های فرعی حضور دارند. 
او از وجود یک آتش بس سه روزه بین نیروهای احمد مسعود با طالبان خبر 
داده که ظاهراً ظهر دیروز به پایان رس��یده، موضوعی که می تواند شدت 
درگیری    ها را در تنها استان افغانستان که تحت کنترل کامل طالبان قرار 

نگرفته، مجدداً تشدید کند. 
 مسکو: طالبان بالتکلیف است

طالبان در روند داخلی هرچند به ش��کلی شکننده، به تثبیت حکومت 
ادامه می دهد. س��راج ا لدین حقانی، وزیر کش��ور طالبان که به روایت 
بی بی سی، در » باال    ترین سطح تحت تعقیب « پلیس فدرال امریکا قرار 
دارد، دیروز کار را به عنوان سرپرست وزارت کشور افغانستان آغاز کرد. 
حقانی در مراسم تحلیف خود، از اعضای طالبان خواسته که در برخورد 
با مقام     ها و سربازان پیشین از کلمات نامناسبی مانند مجرم، قاتل، غالم  
یا دیگر کلمات نامناسب استفاده نکنند . به گزارش خبرگزاری جمهور 
افغانستان، حقانی گفته که اعالم عفو طالبان، نه سیاسی ، بلکه یک مسئله 
شرعی است و به همین خاطر فکر انتقام باید از قلب    ها بیرون شود. حقانی 
هشدار داده در صورت هرگونه برخورد ناروا با عامالن آن برخورد شرعی 
خواهد شد و تأکید کرده است: » مردم بسیار رنج دیده اند و نباید دیگر با 
آنان برخورد نادرست صورت گیرد. « تحلیف حقانی در شرایطی انجام 
ش��ده که پیش از این طالبان اعالم کرده بود که روز 11 سپتامبر)۲۰ 
ش��هریور( مراس��م تحلیف را برگزار خواهد کرد. با این حال » اینام اهلل 
سمنگانی « یکی از اعضای ارشد کمیسیون فرهنگی طالبان روز جمعه در 
صفحه توئیتر خود بدون اشاره به تاریخ بعدی این رویداد گفت: »مراسم 
تحلیف دولت جدید افغانس��تان چند روز قبل لغو شد. « روس    ها نحوه 
برخورد طالبان با مراسم تحلیف را حاکی از نوعی سردرگمی می دانند. 
سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت که طالبان درباره 
فراگیر بودن روندهای سیاسی در افغانستان و برگزاری مراسم تحلیف 
بالتکلیف است. براس��اس گزارش تاس، الوروف افزود: »طالبان برنامه 
تحلیف را اعالم کرده وس��پس آن را تغییر داد.« دیپلمات ارشد روسیه 
گفته است: » من فکر می کنم این یک مشکل آشکار است که آنها درباره 
اینکه اول چه کاری باید بکنند هنوز بالتکلیف هستند. طالبان برنامه خود 
را هر روز تغییر می دهد از جمله درباره فراگیر شدن روندهای سیاسی و 
مراسم تحلیف دولت.«  الوروف درباره شرکت روسیه در مراسم تحلیف 
طالبان هم گفته است: » صادقانه بگویم ما هرگز به رهبری روسیه توصیه 
نمی کنیم که هیئت اعزامی از مسکو برای این مراسم بفرستد. از همان 

اول ما فکر می کردیم که حضور سفیر کافی باشد. «

حزب اهلل: واردات سوخت از ایران
امریکا را رسوا کرد

معاون رئیس ش�ورای اجرایی حزب اهلل لبنان از واردات س�وخت 
از ای�ران با عن�وان اقدامی ی�اد کرد ک�ه تالش های امری�کا برای 
محاصره لبنان را با شکست مواجه کرد و دروغ بودن تهمت   هایی 
را که واش�نگتن علیه حزب اهلل مط�رح می کند نیز آش�کار کرد. 
شیخ علی دعموش با اشاره به ارسال کشتی سوخت از سوی جمهوری 
اس��المی ایران برای کش��ورش، گفت: »ما همواره بای��د تالش کنیم 
محاصره امریکا علیه خود را بشکنیم. ارس��ال کشتی سوخت ایران به 
س��مت لبنان در واقع تالش های امریکا را برای تحت فشار قرار دادن 
لبنانی    ها با شکست مواجه س��اخت.« وی در ادامه یادآور شد: »یکی از 
مهم  ترین نتایج واردات سوخت از ایران آن است که امریکایی    ها را رسوا 
کرد و دروغ بودن تهمت    هایی را که علیه ح��زب اهلل مطرح می کردند، 
برمال ساخت. این اقدام نشان داد کسی که پشت بحران های ملت لبنان 

قرار دارد مقاومت نیست، بلکه امریکا و مزدورانش هستند.«
پیش از این، شیخ احمد قبالن، مفتی لبنان تأکید کرده بود که جنگ 
امروز علیه لبنان یک جنگ امریکایی است و واشنگتن در تالش است 
مقاومت لبنان را نابود کند. مفتی لبنان در ادامه سخنان خود تصریح 
کرد: »ایاالت متحده امریکا با استفاده از ابزار های مالی و سیاسی تالش 
می کند مردم لبنان را تحت فشار قرار دهد. امریکا نسبت به مردم لبنان 
کینه دارد و با سیاس��ت های جنایتکارانه علیه لبنانی    ها عقده گشایی 
می کند.«  وی با اش��اره به ارس��ال کشتی س��وخت از سوی جمهوری 
اسالمی ایران به لبنان، تصریح کرد: »این اقدام یک اقدام شجاعانه بود 
و ما معتقدیم که ارسال کشتی س��وخت می تواند به چند دهه سیطره 

امریکا بر لبنان پایان دهد.«
س��رانجام پس از ماه   ها بی دولتی، دیروز نجیب میقاتی، مأمور تشکیل 
کابینه لبنان روز جمعه با میشل عون، رئیس جمهور و نبیه بری، رئیس 
پارلمان این کش��ور دیدار کرد و دفتر ریاس��ت جمهوری لبنان اعالم 
کرد که فرمان تشکیل دولت جدید این کشور امضا شده است. آنتونیو 
گوترش، دبیرکل سازمان ملل در بیانیه ای، اعالم تشکیل دولت لبنان را 
گامی بسیار مهم توصیف و ابراز امیدواری کرد که نجیب میقاتی بتواند 
همه گروه های لبنانی را گ��رد هم آورد تا ملت لبن��ان بتواند از بحران 
کنونی عبور کند. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه هم با استقبال 
از تشکیل دولت در لبنان آن را گامی ضروری خواند و در ادامه گفت که 
سیاستمداران لبنانی باید تعهدات الزم را برای انجام اصالحاتی که به 

جامعه بین المللی اجازه می دهد به لبنان کمک کند، انجام دهند. 

هشدار شدید مقاومت فلسطینی به تل آویو

آسیب به 4 زندانی بازداشت شده یعنی اعالم جنگ

هادیمحمدی

رژیم صهیونیستی    گزارش  یک
چهار اسیر از شش 
اس�یر فلس�طینی را که از زندان جلبوع فرار 
کردند، دس�تگیر کرد؛ رویدادی ک�ه ظاهراً تا 
حدی از داغ شکس�ت امنیتی تل آویو کاسته، 
ولی بر ش�دت تنش     ها افزوده است. گروه های 
مقاومت فلسطینی می گویند دستگیری این 
اس�را ننگی که دامنگیر رژیم اشغالگر شده را 
پاک نخواهد کرد و هش�دار داده اند، آسیب به 
ای�ن اس�را ب�ه منزل�ه اع�الن جنگ اس�ت و 
صهیونیست     ها تاوان س�نگینی خواهند داد. 
هفته قبل پس از فرار ش��ش اس��یر فلس��طینی، 
مدیریت زندان های رژیم صهیونیس��تی اقدامات 
ش��دیدی را علیه اس��رای این زندان      ها آغاز کرد و 
برخی از این اسرا مورد شکنجه، آزار و اذیت، ضرب 
و شتم و بازرسی های شدید قرار گرفتند. یورش و 
تخریب بخش های مختلف و س��لول های زندان     ها 
نیز افزایش یافته اس��ت. حاال با بازداشت چهار نفر 
از این زندانیان، بیم این می رود که جان اسرا بیشتر 
از قب��ل در معرض تهدید قرار گی��رد. عبداللطیف 
القانوع، سخنگوی حماس دیروز گفت:»مسئله اسرا 

همچنان از اصول ملت فلسطین خواهد بود و ملت ما 
با اسرا تا زمان آزادی آنها اعالم همبستگی می کند.« 
 این مقام حماس گفت: »بازداشت اسرا چیزی از عزم 
و اراده آنها کم نمی کند و همین برای شان کافی بود 
که توانستند بر رژیم اشغالگر پیروز شوند و اقتدار 
این رژیم را در هم شکسته و ارتش این رژیم را خوار 
و ذلیل کنند. ما مطمئن هستیم که آنها روزی خارج 
از میله های زندان رژیم ظالم صهیونیستی خواهند 
بود.«  داوود شهاب، سخنگوی جنبش جهاد اسالمی 
فلسطین هم هشدار داد: »ما رژیم اشغالگر را کاماًل 
در قبال جان دو اسیر بازداشتی و هرگونه به خطر 
انداختن جان آنها مسئول می دانیم و رژیم اشغالگر 
بهای سنگین و سلسله واری را برای هر گونه صدمه 
به آنها خواهد داد.«  او تصریح کرد: »بازداشت مجدد 
دو نفر از اسرای فلس��طینی عملیات جلبوع، لکه 
ننگ را از چهره رژیم اشغالگر پاک نمی کند یا ارکان 
متزلزل این رژیم را ترمیم نمی کند. صدمه زدن به 
جان این دو اسیر فلس��طینی به مثابه اعالم جنگ 
علیه ملت فلسطین است. «  همچنین کمیته اسرا 
و آزادگان فلسطین نیز کابینه رژیم صهیونیستی 
را مسئول جان اس��رای بازداشتی دانست و گفت: 

»هرگونه اذیت و آزار اس��رایی که دوباره بازداشت 
ش��ده اند تعرض به همه ملت فلسطین محسوب 
می شود.« همچنین، شیخ خضر عدنان از رهبران 
جنبش جهاد اس��المی فلس��طین نیز از مقاومت 
فلسطین درخواست کرد نام محمود عارضه، یکی 
از این اسرا در رأس فهرستی باشد که در چارچوب 

مبادله اسرا آزاد خواهند شد. 
  آغاز درگیری های گسترده و نامحدود 

رسانه های فلس��طینی دیروز از ش��لیک بیش از 
1۰موشک از س��مت غزه به سمت سرزمین های 
اشغالی خبر دادند. مناطق مختلف نوار غزه و کرانه 
باختری نیز ش��امگاه جمعه در حمایت از اسرای 
فلسطینی و محکومیت بازداش��ت مجدد این دو 
اسیر فلسطینی ش��اهد راهپیمایی فلسطینی      ها 
بود. فوزی برهوم، س��خنگوی جنبش حماس با 
درود به اسرای قهرمان گفت که بازداشت تعدادی 
از این قهرمانان نبرد تون��ل آزادی، تنها یک دوره 
از دوره های درگیری نامحدود و گسترده با رژیم 
اشغالگر اسرائیلی است که فلسطینیان ساکن کرانه 
باختری را به استمرار مقاومت و انتفاضه گسترده 
در برابر رژیم اشغالگر و یاری اسرا و دفاع از حقوق، 

اراضی و مقدسات آنها سوق خواهد داد. تاریخ این 
صحنه ش��جاعانه و قهرمانی شش اس��یر را که به 
شکسته شدن ابهت رژیم اشغالگر و نظام امنیتی 

آن منجر شد، به ثبت خواهد رساند. 
نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیروز 
      شنبه برای ارزیابی مسائل امنیتی تحوالت مربوط 
به بازداشت اسرای فراری از زندان »جلبوع« را به 
صورت استثنایی برگزار کرد. از روز دو     شنبه قبل که 
اسرای فلسطینی موفق به فرار شدند، ارتش رژیم 
صهیونیستی شمار زیادی از نیروهای خود را برای 
بازداش��ت این افراد به کار گرفت و پس از گذشت 
چند روز، پلیس این رژیم صبح       شنبه اعالم کرد که 
دو نفر را که از آنها با عنوان مغز متفکر عملیات فرار 
یاد می شود در یک کامیون پارک شده در نزدیکی 
شهر ناصریه در شمال اراضی اشغالی دستگیر کرده 
است. یکی از زندانیان فراری زکریا زبیدی از رهبران 
گروه ه��ای مبارز نزدی��ک به جنبش فتح اس��ت. 
زندانی دوم محمود العارضه نیز به دلیل نقش��ش 
در مبارزات گروه جهاد اسالمی در سال ۲۰۰۲ به 
حبس ابد محکوم شده است. دو زندانی دیگر نیز که 
در پارکینگ کامیون      ها مخفی شده بودند، قبل از 
زبیدی و العارضه دستگیر شدند. تعقیب و گریز دو 
زندانی دیگر ادامه داد. در بیانیه ای که پلیس منتشر 
کرده آمده اس��ت: »پلیس دو فراری را شناسایی و 
آنها را با هلی کوپتر تعقیب کرد.«  و س��اکنین نیز 
اعالم کرده اند که دو مرد را در حال جس��ت وجوی 

سطل های زباله برای پیدا کردن غذا دیده اند. 
  تهدید به لغو آتش بس

برخی مناب��ع آگاه ب��ه روزنام��ه االی��ام گفتند: 
»گروه های فلس��طینی در پیامی ف��وری به مصر 
تهدید کردند با توجه به اس��تمرار حمالت علیه 
اسرای فلسطینی زندان های رژیم اشغالگر، تمامی 
توافق های آتش بس با این رژیم را لغو می کنند.« 
 مصر در پاس��خ به این نامه تعهد داد در راس��تای 
توقف هر چه سریع تر اقدامات اشغالگران در حق 
اسرای زندان ها، حداکثر فشار را علیه آنها اعمال 
کند. روزنامه االیام در ادامه به نقل از منابع یاد شده 
نوشت: »گروه های فلسطینی به مصر اعالم کردند 
که در اعتراض به اقدامات مجرمانه اشغالگران در 
حق اسرای فلس��طینی، مهلت داده شده به آنها 
برای لغو محاصره نوار غ��زه از پانزدهم ماه جاری 
میالدی ب��ه دوازدهم این ماه کاه��ش می یابد.« 
 پیش بینی می شود که پس از اتمام مهلت تعیین 
ش��ده، مرزهای نوار غزه ش��اهد افزایش تنش      ها 
خواهد بود و احتمال دارد در صورتی که اشغالگران 
هر یک از شش اسیر زندان جلبوع را اذیت کنند، 

شرایط پیچیده تر و بحرانی تر شود. 

س�فر رافائ�ل گروس�ی، مدی�رکل آژان�س 
بین المللی انرژی اتمی به ته�ران که از حدود 
یک هفته قب�ل به ح�ال معلق درآم�ده بود، 
ام�روز انج�ام می ش�ود. هرچند هی�چ خلف 
وع�ده ای از طرف ه�ای غرب�ی بعید نیس�ت، 
ولی چراغ س�بز تهران به این س�فر، احتماالً 
نشان دهنده منتفی شدن صدور قطعنامه علیه 
ایران در نشس�ت روز دو    ش�نبه آژانس است. 
به گزارش »ج��وان«، به طور معم��ول، روندهای 
تش��ریفاتی و دیپلماتی��ک ط��وری پیش بین��ی 
نمی شوند که دیپلماتی در سطح رافائل گروسی، 
مدیرکل آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی به یک 
کشور سفر کند و یک یا دو روز بعد از بازگشت او، 
علیه همان کشور یک قطعنامه صادر شود. به این 
ترتیب، چراغ سبز ایران به سفر امروز رافائل گروسی 
به تهران را که از حدود یک هفته قبل به حال معلق 
یا »استند بای « درآمده بوده، می توان نشانه ای از 
منتفی شدن قطعنامه ضد ایرانی در جلسه شورای 
حکام آژانس در وین قلمداد کرد که فردا ش��روع 
خواهد ش��د، هرچند در س��ایه بدعهدی امریکا و 
طرف های اروپایی، هیچ احتمالی را نباید از نظر دور 
داشت. رویترز دیروز به نقل از منابع آگاه گزارش 
کرد رافائل گروسی روز یک    شنبه به منظور دیدار 
و گفت وگو با مقامات ایرانی به تهران سفر خواهد 
کرد. رویترز درباره اهداف این سفر خبری منتشر 
نکرده اما پیش تر گفته ش��ده بود که گروس��ی به 
دنبال از سرگیری بازرسی های آژانس از ایران است 
و تهران تاکنون به این در خواست آژانس بین المللی 
انرژی اتمی پاسخ منفی داده است. هرچند بهروز 

کمالوندی، سخنگوی س��ازمان انرژی اتمی گفته 
بازرس��ی های پادمانی آژانس در حال انجام است، 
ولی هم او، تأیید کرده که بازرسی  های فرا پادمانی 

از تأسیسات هسته ای ایران متوقف شده اند.
 ایران این بازرس��ی    ها را در روندی گام به گام، بعد 
از خروج امری��کا از برجام، معلق ک��رد. دولت جو 
بایدن هرچن��د گفته که قص��د دارد در چارچوب 
مذاکرات وین به برجام برگ��ردد ولی ایران تأکید 
دارد که شروع مجدد مذاکرات در وین، باید برای 
تهران حاوی نتایجی ملموس باش��د. حسین امیر 
عبداللهیان، وزیر امور خارجه آخرین بار این موضع 
را روز پنج شنبه قبل در گفت وگو با آنتونیو گوترش، 
دبیرکل سازمان ملل تکرار کرد: »طرف های مذاکره 

باید با درکی واقع بینانه به وی��ن بیایند و حقوق و 
منافع ملت ایران را مورد توجه جدی قرار بدهند 
و مذاکراتی از نظر ما قابل قبول اس��ت که نتیجه 
ملموسی در پی داشته باش��د.« او البته حدود دو 
هفته قبل هم در گفت وگو ب��ا طرف های آلمانی و 

فرانسوی خود به آنها گوشزد کرده بود. 
این اصرار تهران باعث ش��ده که مذاکرات در وین 
که از اوایل تیرماه 14۰۰، به خاطر تعیین تکلیف 
انتخابات ایران ت��اروی کار آم��دن دولت جدید 
متوقف ش��ده بود، همچنان بالتکلیف باش��د. در 
مقابل، دولت امریکا سعی دارد از طریق فشار های 
دیپلماتیک، ایران را وادار به شروع مجدد مذاکرات 
کند. وال استریت ژورنال چند روز قبل نوشت که 

آلمان، فرانسه،  انگلیس و امریکا دنبال این هستند 
که یک قطعنامه علیه ایران در نشس��ت شورای 
حکام آژانس صادر ش��ود، موضعی ک��ه در تهران 
با هشدار و خط و نش��ان روبه رو ش��د. میخائیل 
اولیانوف، نماینده روسیه مستقر در وین هم روز 
جمعه در صفحه توئیتر خود آب پاکی را روی دست 
طرف های غربی ریخت و نوشت مسکو به هرگونه 
قطعنامه احتمالی علیه جمهوری اسالمی ایران 
در ش��ورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
رأی مخال��ف خواهد داد:»هیچ توهمی نداش��ته 
باشید. اگر پیش نویس قطعنامه ای علیه ایران در 
شورای حکام آژانس اتمی مطرح شود، روسیه به 
آن رأی منفی می دهد.«  تحت چنین ش��رایطی، 
به نظر می رسد اجازه سفر تهران برای سفر امروز 
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، نشان دهنده عقب نشینی طرف های غربی 
برای پیگیری پرونده صدور قطعنامه علیه ایران در 
نشستی باشد که از فردا در وین شروع خواهد شد. 
از طرف دیگر، رابرت مالی، نماینده ویژه امریکا در 
امور ایران هم که برای رایزنی درباره احیای برجام 
به اروپا سفر کرده پس از پایان مذاکراتی در پاریس، 
از گفت وگوهای » سازنده « با متحدان اروپایی خود 
در زمینه توافق هسته ای با ایران ابراز خرسندی 
کرده است. مالی گفته است: » یک دور از دیدارهای 
س��ازنده درباره آینده مذاکرات برجام و ضرورت 
بازگش��ت س��ریع به اجرای تعهدات با همکاران 
اتحادیه اروپا و سه قدرت اروپایی در پاریس انجام 
شد.«  سفر این دیپلمات ارشد امریکایی به پاریس 

کمی پس از رایزنی های او در مسکو انجام شد. 

دیروز 11 س�پتامبر س�الروز حمله به برج های 
دوقلو بود که امریکا س�وار بر موج آن، دست 
به اقداماتی بی س�ابقه از جمل�ه دو جنگ در 
افغانس�تان و عراق زد. جو بایدن به مناسبت 
سالگرد 11 س�پتامبر به امریکایی     ها پیام داده 
و دیوید پترائ�وس، ژنرال  بازنشس�ته هم که 
مسئولیت نیروهای امریکایی را در افغانستان 
و عراق بر عهده داشت، با اشاره به اشتباهاتی 
ک�ه امریکا در پی 11 س�پتامبر مرتکب ش�ده 
اس�ت، از افشای ش�کنجه زندانیان در زندان 
ابوغریب به عنوان یکی از این موارد یاد کرد. 

دیوی��د پترائ��وس دیروز به مناس��بت س��الگرد 
11سپتامبر درباره اقداماتی که امریکا پس از 11 
سپتامبر انجام داد گفت که اگرچه طی ۲۰ سال 
گذشته حمالت تروریستی مشابه تکرار نشد اما 
در واقع واشنگتن مرتکب اشتباهاتی شد که یکی 
از آنها به زندان ابوغریب در بغداد مربوط می شود. 
وی که پس از حمالت تروریس��تی 11 سپتامبر 
س��ال ۲۰۰1 میالدی ب��ه عنوان مدیر س��ازمان 
جاسوسی سیا نیز خدمت کرد، به پولیتیکو گفت: 
»اشتباه ما روش های بازجویی پیشرفته بود. این 
مسئله ش��دیداً شهرت ما را خدش��ه دار کرد و به 

روابط مان با کش��ورهای جهان که در آنها مراکز 
بازداشت س��ری داش��تیم، لطمه زد.« وی افزود: 
»اس��تفاده از روش های بازجویی پیش��رفته در 
نقاط دیگر، به ماجرای زندان ابوغریب بغداد ختم 
شد و این رسوایی در زندان ابوغریب تصاویری را 
از آنچه امریکا در آنج��ا انجام می داد، به جهانیان 
نشان داد.«  پترائوس همچنین استفاده از پهپاد در 
غرب پاکستان را عاملی دانسته که بیشتر از اینکه 
به نابودی دش��منان منتهی شود، باعث به وجود 

آمدن آنها شده است. 
این ژنرال بازنشسته امریکایی در ادامه به انتقاد از 

حمله به عراق پرداخت و گفت: »حمله امریکا به 
عراق موفقیت امریکا در افغانستان را از بین برد. 
خیلی زود روی عراق تمرکز شد و به همین خاطر 
با وجود آنکه طالبان و القاعده در این کش��ور در 
هم شکسته شدند اما هرگز نتوانستیم اوضاع در 
افغانستان را پیش ببریم. « پترائوس تصریح کرد: 
»آنها به پاکستان فرار کردند و به تدریج در آنجا 
مجدداً تشکیل گروه دادند. این کار سال      ها طول 
کشید و در جریان آن ما کاماًل فرصت را برای آغاز 
ایجاد نیروهای امنیتی محلی به شیوه ای جدی از 

دست دادیم.«

معنی و مفهوم سفر امروز گروسی به تهران

قطعنامه ضد ایرانی در وین منتفی است

پترائوس:  رسوایی های پس از 11 سپتامبر به اعتبار امریکا لطمه زد


