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  گزارش  2

  خبر

 شیطنت باکو 
در مسیر ترانزیتی ایران به قفقاز

جمهوری آذربایجان برای دومین بار در یک ماه اخیر تردد آزاد خودرو      ها 
و کامیون      ها در محور قاپان-گوریس را مختل کرده است. این بار برخالف 
مرتبه پیشین که مسیر زمینی برای دو روز بسته شد، نیروهای جمهوری 
آذربایجان با ایجاد پس��ت بازرس��ی، اقدام به بررس��ی بارنامه و مدارک 
رانندگان کامیون های ایرانی کرده و سپس با دریافت 130دالر و تحویل 
رسید اداره گمرک، به آنها اجازه عبور می دهند. جالب اینکه تا این لحظه 
هیچ مقام ارمنی به این اقدام واکنش نشان نداده و تنها سرویس امنیت 
ملی ارمنس��تان با تأیید این موضوع اعالم کرده که مذاکرات برای حل 

مشکل ایجاد شده در جریان است. 
برای درک تحوالت رخ داده بهتر است وقایع را، از چند هفته پیش نگاه 
کنیم. پاشینیان چند هفته پیش در جلسه دولت ارمنستان اعالم کرد که 
جمهوری آذربایجان خواستار دسترسی بدون محدودیت به مسیر زمینی 
میان این کشور و جمهوری نخجوان است اما ارمنستان تأکید دارد که 
تردد در مسیری که قرار است اختصاص یابد، بایستی تابع مقررات گمرکی 

باشد، یعنی بازرسی و اخذ تعرفه گمرکی. 
این تأکید ارمنستان اگرچه معقول به نظر می رسد اما مسئله این است که 
نیکول پاشینیان هیچ اهرمی برای اعمال فش��ار بر جمهوری آذربایجان و 
تحقق شرط ارمنستان در دست ندارد، زیرا همه اهرم های فشار توسط سند 9 
نوامبر واگذار شده و هیچ تالشی نیز برای ایجاد اهرم های فشار جدید صورت 
نگرفته است. در مقابل جمهوری آذربایجان با توسل به نقشه های قدیمی 
اتحاد جماهیر شوروی به خاک ارمنستان تجاوز کرده و عالوه بر اهرم های 
فشار پیشین، کنترل 20 کیلومتر از جاده زمینی ایران و ارمنستان را در اختیار 
گرفته است. باکو سپس برای نشان دادن جدیّت خود و همچنین اهمیت این 

اهرم فشار، مسیر زمینی ایران و ارمنستان را برای دو روز مسدود کرد. 
پست بازرسی کنونی از حدود چند روز پیش ایجاد شده و مقامات محلی 
ارمنستان در واکنش به تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی تنها 
اعالم کردند: »مشکلی نیست. پست بازرسی را در منطقه ای که متعلق به 

خودشان است ایجاد کرده اند.«
در دو روز گذش��ته در رس��انه های جمهوری آذربایجان گزار      ه هایی در 
رابطه با ورود کامیون های ایرانی به شهر خان کندی/ استپاناکرت منتشر 
می شود. مقامات آذری این اقدام را محکوم کرده و خواستار جلوگیری 
از ورود این کامیون      ها به »اراضی جمهوری آذربایجان « می ش��وند. این 
در حالی است که طبق توافقنامه نهم نوامبر، منطقه استپاناکرت خارج 
از اراضی ای باقی مان��ده که جمهوری آذربایج��ان آن را به تصرف خود 
درآورده و قرار بر این است که این ناحیه فعاًل در کنترل نیروهای روس 
باقی بماند. از سوی دیگر، برخی از تحلیلگران طرفدار ایران در جمهوری 
آذربایجان به این حقیقت اشاره می کنند که خود باکو اجازه عبور کاال از 
طریق کامیون های روسی را از مسیر گنجه و بردع به استپاناکرت می دهد 
ولی پافشاری باکو برای اینکه کامیون های ایرانی به این حوزه رفت و آمد 
نکنند، به دلیل واهمه از کشف و مشاهده چگونگی حضور صهیونیست      ها 

در این مناطق توسط ایرانی      ها و انتقال این اخبار به ایران است. 
جالب تر آنکه دولت ارمنستان هم در این زمینه، قاطعیت خاصی از خود نشان 
نمی دهد و در این مدت، صرفاً تماشاچی بوده است. وزارت خارجه ایران نیز 
تاکنون، اقدام مشخصی در این زمینه نکرده و طبیعی است که عدم ورود، 
مسئله را پیچیده تر کرده و زمینه سوءتفاهمات بیشتر را فراهم خواهد کرد. 
تمام این محدودیت      ها در جاده زمینی ایران و ارمنس��تان مشابه همان 
نظام ترانزیتی است که پاش��ینیان برای مسیر ارتباطی میان جمهوری 
آذربایجان و نخجوان پیش��نهاد کرده بود، یعنی بازرسی گمرکی و اخذ 
تعرفه. در حالی که تا چند ماه پیش، این جاده به صورت کامل در کنترل 

ارمنستان بود و تردد در آن بدون هیچ محدودیتی انجام می گرفت. 
به این ترتیب به لطف تغییرات جدید در تحوالت ژئوپلیتیک منطقه، راننده 
ایرانی در این مسیر تبدیل به توپی سرگردان شده که هیچ متولی ندارد و 
غرورش پایمال می شود. احتماالً یکی از اهداف باکو از اخالل در این مسیر 
نیز همین است، یعنی دلسرد شدن ایران از راه زمینی و مواصالتی موجود 
و وابستگی به خاک این کش��ور برای رسیدن به قفقاز و دریای سیاه. این 
فقره نیز با مشکالت جدی روبه رو است. چه در نخجوان و در چه در آستارا، 

رانندگان ایرانی مشکالت ترانزیتی به بهانه های واهی داشته اند. 
سخنگوی وزارت خارجه دیروز در کنفرانس خبری به این موضوع اشاره 
و بر سیاست متوازن ایران در این زمینه تأکید کرده بود. سیاست دولت 
آیت اهلل رئیسی اولویت ارتباط اقتصادی با همسایگان است و ارمنستان 
در این خصوص نقش زیادی دارد. چه از منظر تجارت خارجی با خود این 
کشور، چه از منظر اتحادیه اوراسیا که ارمنستان تنها کشور همسایه ایران 
در اتحادیه اس��ت و تجارت با حوزه این اتحادیه باید از طریق این کشور 
صورت بگیرد. قط��ع ارتباط زمینی ایران با ارمنس��تان، صرفاً به معنای 
چشم پوشی از تجارت چند 400 میلیون دالری با آن نیست بلکه به معنای 

اخالل جدی در تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز خواهد بود. 
تا زمانی که ایران، از اهرم      هایی مانند محور بیله سوار- نخجوان به عنوان 
تنها مسیر زمینی که خاک اصلی جمهوری آذربایجان را به نخجوان وصل 
می کند، استفاده درس��تی نکرده و تعرفه راه را متناسب با شرایط روز، 

افزایش ندهد، شیطنت      هایی از این دست، روی خواهد داد. 
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   آغاز رزمایش ۳ برادر
نیروهای مسلح ترکیه، آذربایجان و پاکستان رزمایش مشترک نظامی 
با عنوان »سه برادر 2021« را در باکو آغاز کردند.  به گزارش آناتولی، 
ژنرال حکمت میرزایف، فرمانده نیروه��ای ویژه ارتش آذربایجان طی 
سخنانی در مراس��م آغاز این رزمایش مش��ترک، آن را نشانگر روابط 
برادرانه نزدیک میان ترکیه، آذربایجان و پاکس��تان دانس��ت و گفت: 
»اطمینان دارم این رزمایش به تبادل گسترده تجارب و نظرات میان 
سربازان این کشور     ها و بهبود بیشتر آموزش حرفه ای آنها بسیار کمک 
خواهد کرد.«  رزمایش نظامی س��ه برادر 2021 تا 30 سپتامبر ادامه 

خواهد یافت. 
-----------------------------------------------------

   اعتراض ژاپن به روسیه درباره نقض حریم هوایی
دبیر ارش��د کابینه ژاپن در یک نشس��ت خبری اعالم ک��رد، توکیو از 
مجاری دیپلماتیک به نقض حریم هوایی این کشور به وسیله هواپیمای 
»آنتونوف اِی اِن-2۶« روسیه اعتراض کرده است. بنابر گزارش تاس، 
کاتس��ونوبو کاتو، دبیر ارش��د دفتر کابینه ژاپن، روز دو     شنبه از مسکو 
خواست حریم هوایی ژاپن را نقض نکند. وی گفت که وزارت خارجه از 
طریق مجاری دیپلماتیک به طرف روسی اعتراض کرد و خواستار آن 
شد که روسیه اجازه ندهد چنین حوادثی تکرار شوند و توکیو در حال 
بررسی و تحلیل این موضوع است که چرا هواپیمای روسی حداقل دو 

بار حریم هوایی ژاپن را نقض کرد. 
-----------------------------------------------------

   مذاکرات نظامی امریکا و مصر 
فرمانده نیروهای امریکایی در منطقه در سفر خود به قاهره مذاکراتی 
با رئیس ستاد مشترک ارتش مصر داش��ته و از فعالیت های رزمایش 
» ستاره درخشان 2021 « که جمعه به پایان می رسد، بازدید کرد.  به 
گزارش آناتولی، غریب عبدالحافظ، سخنگوی ارتش مصر در بیانیه ای 
اعالم کرد: »ژنرال کنت مک کنزی و هیئت همراهش که در حال حاضر 
در مصر حضور دارند، در چارچوب این س��فر رس��می ضمن پیگیری 
فعالیت های رزمایش » ستاره درخشان 2021« با محمد فرید، دیدار 
کردند.«  این رزمایش دوم سپتامبر جاری در پایگاه نظامی محمد نجیب 

واقع در غرب مصر با حضور 21 کشور و در رأس آنها امریکا آغاز شد.

 سخنگوی طالبان: 
اختالف داخل طالبان شایعه است

مزار شریف، یک   شنبه شب شاهد دو ساعت درگیری خونین بود که 
در آن از سالح سبک و سنگین هم استفاده شد؛ درگیری که گفته 
می شود بین دو گروه طالبان رخ داده است. همچنین مدتی است گفته 
می شود که »عبدالغنی مالبرادر« در درگیری میان جناح های داخلی 
طالبان کشته ش�ده ؛ چهره ای که به عنوان معاون اول نخست وزیر 
طالبان تعیین ش�ده ولی هن�وز در انظار عمومی ظاهر نمی ش�ود. 
سخنگویان طالبان دیروز این دست اختالفات را شایعه خواندند و 
گفتند:»طالبان متحد است و رهبری این گروه برای خدمت به دین 
و کش�ور مبارزه می کند و هیچ طمعی برای مقام و مادیات ندارد.«

انعام اهلل س��منگانی از سخنگویان طالبان دیروز ش��ایعه اختالف میان 
رهبری این گروه بر سر قدرت را رد کرد. سمنگانی که عضو کمیسیون 
فرهنگی طالبان اس��ت، در توئیتی نوشت: » ش��ایعاتی در رسانه های 
اجتماعی دست به دست می شود که گویا در میان طالبان اختالف پیش 
آمده که بی اس��اس اس��ت.«  پیش از این، گزارش های مختلفی درباره 
درگیری داخلی می��ان جناح حقانی که جریان تندرو طالبان اس��ت و 
جریان به رهبری مال برادر، منتشر شده که به خصوص در روزهای منتهی 
به اعالم دولت موقت طالبان بیشتر شد تا جایی که برخی منابع گفتند 
که تیراندازی متقابل میان افراد مال برادر و حقانی در ارگ انجام ش��ده 
است. بحث   هایی هم درباره کشته شدن مالبرادر در شبکه های اجتماعی 
افغانستان منتشر شده که گفته می شود مالبرادر بر اثر درگیری میان 
طرفداران وی و شبکه حقانی کشته شده، ولی محمد نعیم، سخنگوی 
دفتر سیاس��ی طالبان دیروز این خبر   ها را »تبلیغ��ات « خواند و گفت: 
»تبلیغاتی که درباره مال عبدالغنی برادر، معاون نخست وزیری این گروه 
در حال انتشار است، صحت ندارد.« مالبرادر هفته قبل به عنوان معاون 
اول نخست وزیری طالبان انتخاب ش��د ولی حاضر نبودن او در دیدار با 
وزیرخارجه قطر ، به گزارش های غیررس��می دامن زده اس��ت. طالبان 
اعالم کرده که به زودی گفت وگوی صوتی مالبرادر را منتش��ر خواهد 
کرد و ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان گفته که تبلیغاتی که در مورد 

مالبرادر آخوند در حال انتشار است، صحت ندارد. 
با وجود این تکذیبیه ها، یک   شنبه ش��ب، 21 شهریورماه از ساعت ۷ تا 
9 شب درگیری شدیدی در کوچه اول دشت شور، مربوط به ناحیه نهم 
شهر مزار شریف جریان داشت که در این نبرد   ها سالح سبک و سنگین 
به کار گرفته شد. خبرگزاری صدای افغان)آوا( دیروز گزارش کرد که 
روایات مختلفی درباره علت وقوع این جنگ میان مردم مزارش��ریف 
مطرح شده از جمله اینکه گفته ش��ده این درگیری مسلحانه بین دو 

گروه از طالبان رخ داده است. 
برخی منابع هم از کمین خوردن طالبان خبر می دهند ولی مشخص 
نیست کسانی که این کمین را برای طالبان تدارک دیده اند، چه کسانی 
هستند. شاهدان عینی گفته اند مردانی با لباس های سیاه را دیده اند که 
سر و صورت شان پوشانده شده و مسلح بوده اند. ذبیح اهلل نورانی، مسئول 
فرهنگی تحریک طالبان در شمال غرب، جنگ شب گذشته را درگیری 
میان طالبان و آدم  ربایان مسلح عنوان کرده و می گوید که جنگ با کشته 

شدن پنج اختطافچی خاتمه یافته است. 
   11 سپتامبر گفتیم همکاری می کنیم

سخنگوی دفتر سیاس��ی طالبان در قطر دیروز گفت که 20 سال قبل، 
هنگامی که حمالت تروریستی 11 سپتامبر رخ داد، گروه طالبان اعالم 
آمادگی کرد که در تحقیقات مرتبط ب��ه این حمالت همکاری کند. به 
گزارش ایسنا، شبکه »جئو تی. وی « پاکستان، سهیل شاهین، می گوید:  
»به یاد دارم که ما این حادثه را محکوم کردیم. عبدالسالم ظریف سفیر 
ما در پاکس��تان بود و من معاون او بودم. ما ی��ک کنفرانس مطبوعاتی 
برگزار کردیم و این حادثه را محکوم کردیم. ما گفتیم که برای شناسایی 
مجرمان واقعی پشت پرده همکاری می کنیم.« این سخنگوی طالبان 
گفت، گروه طالبان 20 سال پیش با واشنگتن تماس گرفت تا این مسئله 
را از طریق گفت وگو حل و فصل کند نه حمله. او گفت القاعده که یک 
گروه تروریستی و مسئول این حمالت اس��ت  درباره آن به افغانستان 
هشدار نداده بود. او مدعی شد: بنابراین طالبان که آن زمان بر افغانستان 
حاکمیت داشت، غافلگیر شد. »ذبیح اهلل مجاهد«، سخنگوی طالبان که 
پس از ورود این گروه به کابل، برای اولین بار در انظار عمومی ظاهر شد، 
در گفت وگویی جداگانه گفته که در 20 س��ال گذشته در کابل زندگی 
کرده است. او گفته که امریکا و دولت قبلی افغانستان فکر می کردند که 
ذبیح اهلل مجاهد یک نام خیالی است و یک نفر نه بلکه چند نفر این نقش 
را بازی می کنند. به گفته مجاهد، همین نام خیالی به او بس��یار کمک 
کرده که در کابل زندگی کند، به گوشه و کنار افغانستان برود و از حمالت 
طالبان گزارش هایی به دس��ت بیاورد. مجاهد همچنین مدعی شد که 
نیرو های امریکایی ب��ه خاطر ردیابی او، به مردم پ��ول پرداخت کرده و 
صد    ها بار بر اساس گزارش ها و اطالعات و با آرزوی بازداشت او، عملیاتی 

را راه اندازی کردند و موفق نشدند او را بازداشت کنند.

شلیک هشدار 1500 کیلومتری کره شمالی 
به امریکا 

در پی بن بس�ت در توافق�ات پیونگ یان�گ با واش�نگتن،  ارتش 
کره شمالی آزمایش موشکی کروز با برد 1500 کیلومتر انجام داد. 
به گزارش شبکه راش��اتودی، کره شمالی یک موش��ک کروز جدید را 
آزمایش کرده که پس از پرتاب با موفقیت ب��ه هدف مورد نظر اصابت 
کرده است. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز دو    شنبه گزارش داد، این 
آزمایش     ها طی روزهای      شنبه و یک    شنبه انجام شده است. در بخشی 
از این آزمایش ها، یک موشک هدفش را در 1۵00 کیلومتر دورتر و با 
عبور از خشکی و آب های داخلی این کشور با موفقیت هدف قرار داده 
است. پیونگ یانگ این آزمایش    ها را موفقیت  آمیز خوانده و گفته همه 
ویژگی های این موشک های جدید از جمله قدرت رانش، کنترل موشک 
و دقت آن مورد تأیید بوده است. پیش از این رسانه های کره جنوبی از 
جمله خبرگزاری »یونهاپ « روز پنج  شنبه گزارش دادند به نظر می رسد 
که ارتش کره شمالی به صورت شبانه رژه نظامی بزرگی را اجرا کرده و 
احتماالً در آن تجهیزات نظامی جدید از جمله موشک های بالستیک 
نیز به نمایش گذاشته شده است. این اولین رژه نظامی بزرگ و آزمایش 
موشکی کره ش��مالی در زمان ریاس��ت جمهوری جو بایدن در امریکا 
است و بس��یاری از تحلیلگران و کارشناسان سیاسی معتقدند که این 
آزمایش موشکی و رژه نظامی قبل از آن حاوی پیامی مهم به واشنگتن 
اس��ت. ارتش امریکا در واکنش به آزمایش موشکی کره شمالی اعالم 
کرد، آزمایش و پرتاب یک موش��ک کروز دوربرد از سوی کره شمالی 
نشان دهنده تهدید این کش��ور برای منطقه و جهان است. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، فرماندهی هند-پاس��یفیک امریکا روز دو    شنبه در 
بیانیه ای که چند س��اعت پس از پرتاب این موشک منتشر شد، آورده 
است: » ما درباره گزارش های مربوط به پرتاب این موشک کروز دوربرد 
از سوی کره شمالی مطلع هستیم. ما به نظارت و بررسی وضعیت ادامه 
می دهیم و از نزدیک با متحدان و شرکای خود رایزنی داریم. « در این 
بیانیه همچنین آمده است: »فعالیت های کره شمالی نشان دهنده ادامه 
تمرکز این کشور در توس��عه برنامه های موشکی و نظامی خود است و 
تهدیدی علیه همسایگان و جامعه بین الملل محسوب می شود. امریکا 
به تعهداتش در دفاع از کره جنوبی و ژاپن همچنان پایبند اس��ت.« در 
همین حال، رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی نیز اعالم کرد که 
تحلیل     هایی در ارتباط با این مس��ئله و در همکاری نزدیک با مقامات 

اطالعاتی امریکا در حال انجام است اما از ذکر جزئیات امتناع کرد.

»گزارش منفی« گروسی در پاسخ به »حسن نیت« تهران

سفر روز یک    شنبه    گزارش  یک
رافائل گروسی به 
تهران، صدور قطعنامه ضد ایرانی در وین را منتفی 
کرد ولی مدیرکل آژانس در نشست دیروز شورای 
حکام یک بار دیگر موضوع وجود آلودگی انسانی 
را پیش کشید و از همکاری نکردن ایران و تداوم 
پیشرفت برنامه هسته ای این کشور ابراز نگرانی 
کرد. گروسی با این واکنش، آن هم یک روز بعد از 
میزبانی تهران از او، دست کم در گام اول نشان داد 
که پاسخ مناسبی برای حسن نیت ایران ندارد. 
رافائل گروسی که      شنبه شب برای دیدار با محمد 
اسالمی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به تهران 
آمد، در حالی روز یک    ش��نبه پس از س��فری یک 
روزه، ایران را ترک کرد که با مثبت ارزیابی کردن 
گفت وگوها، فضای ذهنی مخاطبان از نتیجه سفر 
خود را به سمت و سوی روشنی سوق داد. طوری که 
خبرنگار وال استریت ژورنال به نقل از منابع اروپایی 

گزارش کرد که در جلسه این هفته شورای حکام 
آژانس بین المللی ان��رژی اتمی، قطعنامه ای علیه 
ایران صادر نمی شود و البته خود گروسی هم گفت 

که نیازی به قطعنامه نیست. 
اما روز دو    شنبه ، کمتر از 24 ساعت از سفر مدیرکل 
آژانس در جلسه فصلی ماه سپتامبر شورای حکام 
در وین با محوریت برنامه هسته ای ایران در حالی 
که به تش��ریح آخرین موارد تعامالت خود با ایران 
می پرداخت، در البه الی اشاره به شکل گیری فضای 
مثبت و مذاکرات سازنده با طرف ایرانی، یک بار دیگر 
از دسترسی نداشتن به تأسیسات هسته ای ایران 
ابراز نگرانی کرد و گفت: »من از وجود مواد اتمی در 
مکان های اعالم نشده در ایران و اینکه محل کنونی 
آن مواد اتمی اکنون برای آژانس مشخص نیست، 
عمیقاً نگران هس��تم.« خبرنگار روزنامه امریکایی 
وال اس��تریت ژورنال به نقل از گروس��ی در صفحه 
توئیتر خود نوشت: »من حتی بعد از حدود دو سال، 

نگرانی فزاینده ای درباره مسائل پادمانی مرتبط با 
چهار مکان در ایران که به آژانس اعالم نشده اند، دارم 

و سؤاالت در این باره هنوز باقی است.«
   درخواست مجدد شفافیت در سایه تردید

گروسی در ش��ورای حکام گفت: »شما همچنین 
 NPT گزارش من با عنوان توافقنامه پادمان های
با جمهوری اس��المی ایران را دریاف��ت کردید که 
تالش های آژانس برای شفاف سازی سؤاالت مربوط 
به صحت و کامل ب��ودن اعالمیه ه��ای ایران ذیل 
توافقنامه پادمانی و پروتکل الحاقی را توضیح می داد. 
وجود چندین ذره اورانیوم با منش��أ انسانی در سه 
مکان اعالم نش��ده به آژانس در ای��ران و همچنین 
وج��ود ذرات تغییریافته ایزوتوپ��ی در یکی از این 
مکان ها، نشانه واضحی از این است که مواد اتمی و 
یا تجهیزات آلوده به مواد اتمی در آن مکان     ها وجود 
داشته است.« گروسی گفته اس��ت: »ایران هنوز 
توضیحات الزم را درباره وجود ذرات مواد اتمی در 

هیچ کدام از این سه مکان که آژانس به آنها دسترسی 
تکمیلی داشته، ارائه نداده است. همچنین ایران به 
سؤاالت آژانس درباره مکان اعالم نشده دیگر پاسخ 
نداده و درباره مکان فعلی اورانیوم طبیعی به شکل 
دیس��ک فلزی هم شفاف س��ازی نکرده است.من 
کماکان از اینکه مواد اتمی در مکان های اعالم نشده 
در ایران وجود داشته و مکان های کنونی آن مواد 
اتمی برای آژانس نامعلوم است، عمیقاً نگران هستم 
و همچنین بعد از حدود دو س��ال، از اینکه مسائل 
پادمانی فوق الذکر مرتبط با چهار مکان اعالم نشده 
در ایران همچنان حل نش��ده، نگرانی فزاینده ای 
دارم.« مدیرکل آژانس انرژی اتمی در ادامه بار دیگر 

از ایران خواسته تا شفاف سازی کند. 
   استقبال مسکو از روند طی شده

میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی مستقر در وین، بامداد یک    شنبه با اشاره 
به صحبت های سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
خارجه جمهوری اسالمی ایران در صفحه شخصی 
خود در توئیتر نوشت: »این سیگنالی دلگرم کننده 
از ایران است. ازسرگیری مذاکرات وین مدت هاست 
که به تعویق افتاده اس��ت. فاصله بین دور شش��م 
و هفتم مذاکرات وین )از بیس��تم ژوئن(، بس��یار 
طوالنی شده اس��ت. اکنون زمان بازگشت به میز 
مذاکره است«. خطیب زاده در نشست خبری دیروز 
در وزارت خارجه گفته ب��ود: »ایران میز مذاکره و 
برجام را ترک نکرده است. این امریکا بود که برجام 
را نقض کرد. روابط ایران و آژانس روابط فنی و به 
دور از مالحظات سیاسی است. حسن نیت نشان 
دادن یک اتوبان دو طرفه اس��ت. آنچه بین ایران 
و آژانس رخ داده اگر توس��ط جهات دیگر تخریب 
ش��ود، پاس��خ ایران را در پی خواهد داشت. « وی 
در این باره تأکید کرد: »گفت وگوهای وین از س��ر 
گرفته می ش��ود. دولتی رفته و آمده است. دولت 
اعالم کرده گفت وگوهای وین را در تاریخ نزدیک 
از سر می گیرد و قطعاً انتظار داریم طرف های دیگر 
وقتی به وین می آیند با واقعیات روی زمین به وین 
بیایند.« اولیانوف روز یک    ش��نبه نی��ز در واکنش 
به اس��تقبال انریکه مورا، معاون مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا، از توافق اخیر ایران و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی نوش��ت: »خوش��حالم که 
اعالم کنم روسیه و اتحادیه اروپا درباره مسائلی که 
نوشتید توافق نظر دارند. ما هم از نتایج سفر آقای 

گروسی به ایران استقبال می کنیم.«

رژیم صهیونیستی که با فرار زندانیان فلسطینی 
از امنیتی       ترین زندان این رژیم، حیثیت امنیتی 
خود را بر باد رفته می بیند، برای جبران شکست 
به فکر انتقام از فلس�طینیان افتاده است و در 
تازه       ترین عملی�ات، جنگنده های اس�رائیلی 
دیروز برای سومین روز متوالی مناطقی از غزه 
را بمباران کردند؛ حمالتی که بالفاصله از سوی 
مقاومت غزه پاسخ داده شد و آژیرهای خطر را در 
شهرک های صهیونیست نشین به صدا درآورد.

در شرایطی که گروه های مقاومت فلسطین بار      ها 
هشدار داده اند که اگر رژیم صهیونیستی به توافقات 
آتش بس پایبند نباشد، پاسخی کوبنده به جنایات 
این رژیم خواهند داد اما با این حال، سردمداران 
تل آویو بار دیگر هوس جنگ با فلس��طینی      ها را 
دارند. منابع رژیم صهیونیستی بامداد دو      شنبه از 
حمله هوایی ارتش این رژیم به اهدافی در نوار غزه 
خبر دادند. به گفته رسانه های فلسطینی، صدای 
انفجار      هایی در قسمت های جنوبی و شمالی نوار 
غزه شنیده ش��ده اس��ت. پایگاه خبری صفانیوز، 
گزارش کرد در این حمالت پایگاه » الثکنه « متعلق 
به گردان های عزالدین قسام در شرق رفح با چهار 
موشک از سوی پهپاد      ها و جنگنده های اسرائیلی 
هدف ق��رار گرفت. در پ��ی حمل��ه هواپیماهای 
اسرائیلی به شرق رفح، برق برخی مناطق در این 
شهر قطع ش��د. به گفته منابع محلی غیررسمی، 
صهیونیست      ها یک س��ایت را در بیت الهیا با یک 
بمب و ی��ک منطقه دیگر را در خ��ان یونس با دو 
موش��ک هدف قرار دادن��د اما تاکنون گزارش��ی 
از تلفات جانی یا خس��ارات دیگر منتش��ر نشده 
است. همچنین قایق های جنگی اسرائیلی اقدام 
به تیراندازی به س��مت پایگاه عسقالن در شمال 
بیت الهیا کردند. ارتش رژیم صهیونیستی با اشاره 
به حمالت دیروز به چند نقطه در نوار غزه، مدعی 
شد تل آویو وضعیت ملتهب کنونی در نوار غزه را 
نمی پذیرد و در برابر اقدامات مقاومت فلسطین از 
جمله حماس ساکت نمی ایستد. به گزارش پایگاه 

خبری فلس��طین الیوم، در بیانیه ارتش اسرائیل 
ادعا شده اس��ت: »هواپیماهای جنگنده به چهار 
پاس��گاه نظامی که اهداف و دارایی های حماس 
در داخل آنها ب��ود، حمله کردند. آن پاس��گاه       ها 
به عنوان مجموعه های آموزشی مرکزی برای این 
سازمان فعالیت می کردند«. ارتش صهیونیستی 
با ادعای اینکه در این پاس��گاه ها، انبارهای تولید 
و ذخیره تس��لیحات و همچنین یک تونل وجود 
داشت، افزود: »به عالوه، جنگنده       ها همچنین به 
پاس��گاهی در خان یونس و یک سالح ضد هوایی 
که به سمت آنها شلیک می کرد، حمله کردند.« 
رژیم صهیونیستی در راستای تهدیدهای پوشالی 
و بی اثر خود علیه محور مقاومت، مدعی شد: »بار 
دیگر، حماس مسیر اقدامات تروریستی را در نوار 
غزه انتخاب کرد. ارتش اسرائیل این وضعیت را که 
در آن سازمان های تروریستی علیه آن اقدام کنند، 
نمی پذیرد«. همزمان با شروع دور جدید حمالت 
به غزه، لفاظی مقامات تل آویو علیه فلسطینی      ها 
نیز افزایش یافته است. آویو کوخاوی، رئیس ستاد 
کل ارتش رژیم صهیونیستی هم دیروز در سخنانی 

درباره چالش های امنیتی اسرائیل به تنش اخیر با 
نوار غزه اشاره کرد و در پیامی به حماس گفت: » 
هیچ گون��ه نقض حاکمیت خ��ود را نمی پذیریم. 
اگر وضعیت وخیم ش��ود حماس و نوار غزه بهای 
سنگینی خواهند پرداخت. « به گزارش وب سایت 
i24، کوخاوی نس��بت به تنش مش��ابه در کرانه 
باختری هشدار داد و گفت:» ارتش شب و روز برای 

حفظ امنیت در این منطقه تالش می کند.«
حمالت پراکنده رژیم صهیونیس��تی به غزه از روز 
       شنبه شروع شده است و هر روز بخش      هایی از این 
منطقه مورد هدف قرار می گیرد. دور جدید حمالت 
صهیونیس��ت      ها به نوار غزه چند روز پ��س از فرار 
زندانیان فلسطینی از زندان الجلبوع انجام می شود. 
مقامات صهیونیستی که با فرار شش فلسطینی از 
امنیتی       ترین زندان این رژیم، م��ورد انتقاد جامعه 
جهانی ق��رار گرفته اند، برای جبران این شکس��ت 
تالش می کنند با حمالت هوای��ی و انتقام از مردم 
غزه مرهمی بر زخم هایش��ان بمالند. نفتالی بنت، 
نخست وزیر رژیم صهیونیس��تی که سه ماه است 
ریاست کابینه این رژیم را به دست گرفته است، هر از 

گاهی به حمالت پراکنده به غزه اقدام می کند تا عیار 
و توانمندی گروه های مقاومت را بسنجد. فرماندهان 
مقاومت هم بار      ها هش��دار داده اند که اگر اسرائیل 
دست از پا خطا کند، سراسر سرزمین های اشغالی را 

با موشک مورد هدف قرار خواهند داد. 
   پاسخ مقاومت

به دنبال حمالت هوایی ارتش صهیونیستی به شمال 
و جنوب نوار غزه، رسانه       ها از به صدا درآمدن صدای 
آژیر هشدار در شهرک های صهیونیست نشین خبر 
دادند. کانال 12 رژیم صهیونیستی اعالم کرد که 
سامانه گنبد آهنین یک فروند موشک شلیک شده 
به سمت سدیروت را رهگیری و منهدم کرده است. 
روزنامه یدیعوت آحارونوت، گزارش داد که هفت 
شهرک نشین در سدیروت در نتیجه شلیک موشک 
از غزه مجروح ش��دند. ارتش اس��رائیل در حساب 
توئیتر خود گفت که » این موشک را سیستم گنبد 
آهنین رهگیری کرد.«  همچنی��ن، پایگاه خبری 
جروزالم پس��ت به نقل از س��خنگوی ارتش رژیم 
صهیونیس��تی گزارش داد، »صدای آژیر هش��دار 
در شهرک های »کیس��وفیم« و عین هاشلوشا، در 
مرز غزه به صدا درآمده و حداقل دو راکت توس��ط 
گنبد آهنین در بامداد دو      ش��نبه رهگیری ش��ده 
است«. گروه های فلسطینی همواره پاسخ جنایات 
صهیونیس��ت      ها را داده اند تا دشمن در محاسبات 
خود دچار اش��تباه نش��ود. در جنگ اخیر غزه که 
11روز به طول انجامید، گروه های مقاومت بیش از 
4هزار موشک به سمت اراضی اشغالی شلیک کردند 
و برای اولین بار بسیاری از مناطق صهیونیست نشین 
مورد اصابت موشک های مقاومت قرار گرفتند که 
این مسئله نگرانی صهیونیست       ها را در پی داشته 
است. هرچند مقامات اسرائیلی مدعی هستند که 
توانسته اند بس��یاری از زیرساخت های حماس در 
غزه را منهدم کنند اما گروه های فلسطینی روز به 
روز بر توانمندی های نظامی و به ویژه موشکی خود 
می افزایند و به گفته فلسطینی      ها تعداد موشک      ها 
به حدی است که می توانند برای شش ماه مداوم به 

جنگ ادامه دهند.

نب�رد ش�دیدی در دروازه ه�ای مأرب می�ان نیروه�ای ارتش و 
کمیته های مردمی یمن و نیروهای وابس�ته به ائتالف س�عودی 
جریان دارد، با ای�ن حال وزی�ر خارجه عم�ان پیش بینی کرده 
که ب�ه زودی مذاک�رات سیاس�ی یمن از س�ر گرفته می ش�ود. 
بدر بن حمد بن حمود البوسعیدی در گفت وگو با شبکه خبری » العربیه « 
عربستان هرگونه مخالفت جنبش انصاراهلل یمن با تالش های مسقط 
برای پایان دادن به بحران یمن را رد کرد و گفت: »ما به آغاز روند سیاسی 
حل بحران یمن بس��یار نزدیک شده ایم.« البوسعیدی می گوید که از 
سرگیری مذاکرات سیاسی نزدیک شده و تأکید کرد : »طرف      ها برای 
پایان یافتن جنگ یمن و آغاز روند سیاسی بسیار متقاعد شده اند.« او 
گفته که نقش عمان در بحران یمن کمک به حل بحران است و  حوثی      ها 

تالش ما را رد نکردند.  البوسعیدی به هماهنگی مداوم، خوب و مثبت با 
نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن اشاره کرد و گفت: برای کار     هایی 
که باید صورت گیرد، هماهنگی وجود دارد، موضوعی که می تواند یک 
عامل کمکی برای گشودن گره ]این بحران[ باشد. در تازه      ترین اقدام، 
روز یک     شنبه »محمد بن عوض الحسان«، نماینده عمان در سازمان 
ملل با» هانس گروندبرگ«، فرستاده جدید سازمان ملل در امور یمن 
رایزنی کرد. گروندبرگ که در پنجم ماه سپتامبر جاری رسماً به عنوان 
چهارمین فرستاده س��ازمان ملل در امور یمن کار خود را آغاز کرده، 
ضمن تقدیر از تالش های مسقط برای برقراری ثبات در یمن، تأکید کرد 
سازمان ملل خواهان توجه به دیدگاه های عمان در قبال پرونده یمن 
است. عمان از چند ماه پیش وارد خط پرونده یمن شده و از تالش های 

فرستاده سازمان ملل برای پایان جنگ و از سرگیری مذاکرات سیاسی 
حمایت می کند. یک هیئت از عمان خردادماه سال جاری به صنعا رفت 
و با مقامات دولت نجات ملی یمن از جمله عبدالملک بدرالدین الحوثی، 
رهبر جنبش انصاراهلل یمن دیدار و درباره مسائل و اوضاع انسانی در این 
کشور گفت وگو کرده بود. با وجود تالش های عمان، نبرد در دروازه شهر 
مأرب وارد فاز جدید شده است. منابع محلی در مأرب اعالم کردند که 
نیروهای صنعا بر دامنه حمالت خود به نیروهای ائتالف س��عودی و 
القاعده در »الوادی الکبیر « افزوده اند. این منابع افزودند که نیروهای 
ارتش و کمیته های مردمی یمن پس از نبردی سنگین موفق به تسلط 
بر منطقه »القاعد االسفل « شدند. به گفته منابع یمنی، نبرد شدیدی در 

مناطق »نخال و القاعد االعلی « جریان دارد.

جنگنده های رژیم صهیونیستی دیروز برای سومین روز متوالی مناطقی از غزه را بمباران کردند 

انتقام فرار زندانیان الجلبوع از غزه

عمان: همه طرف های جنگ یمن برای پایان جنگ متقاعد شده اند

سهراببلنداقبال


