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    واکنش

خنجر امریکایی بر پشت اروپا
نبرد چس��اپیک)Battle of the Chesapeake ( نب��رد دریایی بین 
ناوگان فرانسوی و انگلیسی    ها در 5سپتامبر 1781 در نزدیکی دهانه خلیج 
چساپیک در سواحل ایالت مریلند امریکا رخ داد. ناوگان فرانسوی در آن 
موقع به کمک انقالبیون امریکایی آمده بودند و با پیروزی در این نبرد باعث 
شکست نهایی انگلیسی     ها و استقالل امریکا شدند. بنای یادبود این حادثه 
واقع در پایگاه فورت استوری نیروی دریایی امریکا در ایالت ویرجینیا به 
احترام آن نبرد ساخته شده و مراسمی نیز ساالنه برگزار     می شد اما فرانسه 
امسال جشن دویست وچهلمین سالگرد این نبرد را لغو کرد. قرار بود که این 
مراسم امسال در دو بخش برگزار شود؛ بخشی در سفارت فرانسه و بخشی 
نیز بر یک کشتی جنگی این کشور مستقر در بندر بالتیمور ایالت مریلند، 
اما فرانسه با لغو هر دو بخش این مراسم به وضوح عصبانیت خود را در مورد 

قرارداد امریکا با استرالیا نشان داده است. 
این قرارداد مربوط می ش��ود به پیمانی به نام اوک��وس، )AUKUS( که 
پنج  شنبه گذشته بین امریکا، انگلیس و استرالیا به امضا رسید. این پیمان 
در مورد همکاری در حوزه های دیپلماتی��ک، امنیتی و نظامی بین این 
سه کشور در سراسر منطقه هند و اقیانوس آرام است و گفته می شود که 
همگرایی سه کشور در این زمینه برای تقابل با نفوذ چین است. قرارداد 
امریکا و استرالیا نخس��تین پروژه از این پیمان است که بنابر آن، امریکا 
تعدادی زیردریایی با پیش��ران هسته ای به اس��ترالیا می فروشد و گفته 
می شود که فناوری آنها را که در انحصار امریکا و انگلیس بود به استرالیا 
نیز واگذار خواهد کرد. استرالیا در نتیجه این اتفاق قرارداد 2016 خود با 
فرانسه موسوم به قرارداد ناوال برای خرید 12زیردریایی برقی-دیزلی را به 
صورت یکجانبه فسخ کرده است. هزینه این قرارداد زمان انعقاد در 2016 
بالغ بر 31 میلیارد دالر بود اما به دلی��ل افزایش هزینه     ها و تغییرات نرخ 
ارز افزایش یافت و به میزان 56 میلیارد دالر رسید. فرانسه این قرارداد را 
»قرارداد قرن « برای صنعت کشورش دانسته و به همین جهت نیز از فسخ 
یکجانبه آن توسط استرالیا خشمگین شده و سفرای خود را از کشورهای 

امریکا و استرالیا فراخوانده است. 
طنز ماجرا اینجا است که فرانسه بعد از روی کار آمدن جو بایدن در امریکا 
دوران یکجانبه گرایی امریکا در زمان رئیس جمهور س��ابق امریکا دونالد 
ترامپ را تمام شده می دانست و سه ماه قبل بود که دومین مجسمه آزادی 
را به عنوان نماد دوران جدیدی از همگرایی دو کشور به امریکا فرستاد اما 
حاال وزیر خارجه فرانسه ژان ایو لودریان پیمان سه جانبه امریکا، انگلیس و 
استرالیا را »خنجری از پشت « علیه فرانسه دانسته است. شکی نیست که 
فرانسه در برابر فسخ یکجانبه قرارداد ناوال ساکت نخواهد شد و شکایت 
حقوقی را دنبال خواهد کرد هرچند که از جزئیات این قرارداد چیزی اعالم 
نشده و معلوم نیس��ت اقدامات حقوقی فرانسه به چه صورت خواهد بود. 
مهم تر از این، پیمان سه جانبه اوکوس پیام واضحی را برای فرانسه و دیگر 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا فرستاده مبنی بر اینکه امریکا نه تنها سیاست 
یکجانبه گرایی خود را ترک نکرده بلکه با کشاندن دو کشور انگلیسی زبان به 
این سیاست، آن را تقویت نیز کرده است. به عبارت دیگر، این پیمان تنها در 
مقابل نفوذ چین در حوزه اقیانوس آرام شکل نگرفته بلکه در برابر اتحادیه 
اروپا نیز هست و فس��خ قرارداد ناوال نخستین نشانه از این تقابل هست. 
جوزف بورل همزمان با امضای پیمان اوکوس گفت: »پیمان اوکوس نشان 
می دهد اتحادیه اروپا باید استراتژی های دفاعی و امنیتی خود را به ویژه در 
هند و اقیانوس آرام توسعه دهد « و ضمن یادآوری این نکته که اتحادیه اروپا 
در خصوص پیمان اوکوس و فروش زیردریایی های امریکایی به استرالیا 
طرف مشورت قرار نگرفته، تأکید کرد: »ما باید همانند دیگران به خودمان 
متکی باشیم. « او در این زمینه به طرح موضوع »خودمختاری استراتژیک« 
اروپا پرداخت و این به معنای فاصله گرفتن هر چه بیشتر اروپا از امریکا در 
زمینه های دفاعی و نظامی است. به این ترتیب، اتحادیه اروپا درست یک 
ماه بعد از مسئله خروج از افغانستان با اقدامی دیگر از سوی امریکا مواجه 
شده و احساس می کند امریکا با این اقدام از پشت به اروپا خنجر زده و دیگر 

نمی تواند شریکی مطمئن و قابل اعتماد برای اروپا باشد. 
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 اقدام تروریستی برای تخریب شبکه برق دمشق 
همزمان با تداوم اقدامات خرابکارانه در نقاط مختلفی از خاک عراق و 
لبنان برای قطع برق این دو کشور، سوریه انجام اقدامی تروریستی برای 
قطع برق پایتخت این کشور را تأیید کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری 
رسمی س��وریه )س��انا(، وزارت برق این کش��ور اعالم کرد که پس از 
انجام تحقیقات مشخص ش��ده اس��ت که در اقدامی تروریستی خط 
تأمین کننده گاز مورد نیاز نیروگاه های »تش��رین«، »دیر علی « و دو 
دکل برق با ولتاژ ۴00 کیلووات، بامداد       شنبه با بمب منفجر شده است. 
وزیر انرژی سوریه گفت که افزون بر دمشق، برق دیگر مناطق اطراف 

نیز در پی این اقدام خرابکارانه قطع شده است. 
-----------------------------------------------------
 عمران خان: تفاهم ایران و عربستان سعودی به نفع ماست

 نخست وزیر پاکستان با بیان اینکه متشنج شدن روابط ایران و عربستان 
سعودی بر قیمت نفت تأثیر می گذارد، تفاهم میان این دو کشور را به 
نفع پاکستان دانست. عمران خان در مصاحبه با شبکه »روسیا الیوم« 
در پاس��خ س��ؤالی در خصوص روابط پاکستان با کش��ورهای عربی و 
میانجیگری اسالم آباد میان تهران و ریاض گفت: »ایران همسایه ماست 
و با همسایه باید همزیستی کرد. هرچه روابط شما با همسایگان بهتر و 
تمدنی تر شود، این هم برای بازرگانی و هم برای تمام منطقه بهتر خواهد 
بود«. عمران خان تأکید کرد : »عربستان سعودی نزدیک      ترین متحد 
پاکستان است و دوستی است که در گذشته در زمان نیاز، به پاکستان 
بار     ها کمک کرده اس��ت. از این رو منافع اصلی ما این اس��ت که آنها به 
تفاهم برسند. برای پاکس��تان فاجعه بار خواهد بود اگر درگیری میان 
ایران و عربستان سعودی رخ دهد. نه تنها برای پاکستان بلکه برای تمام 
جهان در حال توسعه این گونه خواهد بود زیرا هرگونه اختالف میان این 

دو کشور روی قیمت نفت تأثیر خواهد گذاشت.«
-----------------------------------------------------

 عبدالعزیز بوتفلیقه درگذشت
ش��بکه الجزی��ره روز       ش��نبه از درگذش��ت »عبدالعزی��ز بوتفلیقه«، 
رئیس جمهور سابق الجزایر در سن 8۴سالگی خبر داد. بوتفلیقه از سال 
1۹۹۹ تا سال 201۹ که در پی تظاهرات های عمومی از سمتش استعفا 
کرد به مدت 20 سال رئیس جمهور الجزایر بود. وی قبل از رسیدن به 
رئیس جمهوری، از س��ال 1۹63 تا 1۹7۹ وزیر امور خارجه کشورش 
بود. بوتفلیقه سال 2013 سکته مغزی کرد و از آن به بعد به ندرت در 
انظار عموم ظاهر      می شد. او با وجود این، در انتخابات سال 2018 اصرار 
داشت که نامزد شود. اولین انتخابات پارلمانی بعد از کنار رفتن بوتقلیه 

روز 22 خرداد سال جاری برگزار شد. 
-----------------------------------------------------

 یونان به عربستان سامانه دفاع موشکی قرض داد
همزمان با اقدام امریکا در خارج کردن س��امانه های دفاع موش��کی، 
تجهیزات و نظامیان خود از عربستان سعودی و برخی مناطق دیگر در 
غرب آسیا، »کانستیندنوس فلوروس« رئیس ستاد مشترک ارتش یونان 
از ارسال سامانه دفاع موشکی »پاتریوت « به عربستان سعودی خبر داد. 
به گزارش رویترز، رئیس ستاد مشترک ارتش یونان در پیامی در توئیتر 
تصاویر ارسال سامانه های پاتریوت و نیروهای یونانی برای راه اندازی این 
سامانه      ها به عربستان سعودی را منتشر کرد. فلوروس گفت که مأموریت 
سامانه ارسالی به عربستان س��عودی برای حفاظت از صلح و ثبات به 
خصوص در منطقه خاورمیانه است. بر اساس توافقی که در ماه آوریل 
گذشته میان یونان و عربستان س��عودی به امضا رسید، آتن به صورت 

قرضی سامانه دفاع موشکی پاتریوت را به عربستان می دهد. 

تل آویو  ارسال سوخت به لبنان را
عادی  نمایی می کند 

رژی�م صهیونیس�تی ک�ه از ت�رس هش�دارهای دبی�رکل 
ح�زب اهلل نتوانس�ت مان�ع ارس�ال س�وخت از ای�ران ب�ه لبنان 
ش�ود، اکن�ون ب�ه توجی�ه ناتوانی ه�ای خ�ود پرداخت�ه اس�ت 
و فرمان�ده س�ابق نیروی دریای�ی این رژی�م مدعی ش�د که این 
نی�رو هی�چ منفعت�ی ب�رای مداخل�ه در روند س�وخت رس�انی 
کش�تی های ای�ران به لبن�ان ب�رای مص�ارف غیرنظامی ن�دارد. 
پس از ورود تانکرهای سوخت ایران به خاک لبنان که شکست بزرگی برای 
امریکا و رژیم صهیونیستی بود، اکنون صهیونیست   ها تالش می کنند این 
مسئله را کم اهمیت جلوه دهند. دریادار الی شارویت، فرمانده سابق نیروی 
دریایی رژیم صهیونیستی در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته 
است: »نیروی دریایی اسرائیل برای مواجهه با تهدیدهای ناشی از حضور 
دریایی ایران، فعالیت های خود را در دریای س��رخ طی سه سال گذشته 
افزایش داده است. « الی شارویت توسعه ناوگان نظامی ایران در دریاهای 
آزاد را یکی از مهم  ترین دغدغه های اسرائیل دانست اما در عین حال تأکید 
کرد نیروی دریایی اس��رائیل قصد حمله یا متوقف ساختن کشتی های 
حامل س��وخت ایران برای مصارف غیرنظامی در لبنان را ندارد. دریادار 
شارویت فعالیت های ایران در دریای آزاد را یکی از مهم  ترین دغدغه های 
اسرائیل توصیف کرد و مدعی شد که نیروی دریایی اسرائیل قادر است 
هرجا که الزم باش��د برای حفظ منافع اقتصادی و امنیتی اسرائیل وارد 
عمل شود. ش��ارویت چند روز پس از پایان دوره پنج س��اله فرماندهی 
خود گفت:»نیروی دریایی اس��رائیل با مجموع��ه ای از تهدید   ها روبه رو 
اس��ت؛ از جمله گروه ش��به نظامی حزب اهلل لبنان ک��ه دارای زرادخانه 
موشک های هدایت شونده زمین به دریا است، و گروه شبه نظامی حماس 
در غزه که گروه کوچکی از کماندوهای دریایی را توس��عه داده است. « 
او افزود:»مهم  ترین تهدید نیروی دریایی اس��رائیل چالش های ناش��ی 
از فعالیت نظامی ایران در سراس��ر منطقه است. « ش��ارویت ادعا کرد:» 
اس��رائیل محموله های تس��لیحاتی زیادی به مقصد حزب اهلل رهگیری 
کرده است.« او گفت: » ما در مورد حمل سالح های دریایی بسیار هوشیار 
هستیم و هر بار که متوجه شویم یک کشتی در حال قاچاق یک محموله 
تسلیحاتی است به سرعت اقدام می کنیم اما هیچ منفعتی در دخالت در 
تحویل سوخت کشتی های ایرانی با هدف مصارف غیرنظامی به لبنان که 
یک اقتصاد فروپاش��یده دارد، نداریم. مقامات اسرائیلی وانمود می کنند 
که عدم انجام عملیات علیه نفتکش سوخت ایران، به خاطر بازدارندگی 
حزب اهلل نبوده است و ارسال چنین محموله ای را مسئله عادی بین المللی 
جلوه می دهند. اما عدم ممانعت رژیم صهیونیستی از ارسال سوخت ایران 
به لبنان نه به خاطر مصارف غیر نظامی بودن آن که صهیونیست   ها ادعا 
می کنند، بلکه از ترس هشدارهای سیدحسن نصراهلل ، دبیرکل حزب اهلل 
به امریکا و اسرائیل بود که گفته بود این نفتکش   ها بخشی از خاک لبنان 
هستند و هرگونه حمله به آنها با پاسخ مقاومت روبه رو خواهد شد. ادعای 
مقامات صهیونیستی درباره  اینکه سوخت ایران مصارف غیرنظامی دارد، 
درحالی است که این رژیم با همدستی امریکا و عربستان سعودی در دو 
سال گذش��ته تالش کردند با افزایش تحریم های اقتصادی لبنان را وارد 
بحران کرده و اعتراضات مردمی علیه حزب اهلل را در این کش��ور تشدید 
کنند. اما این تحرکات تاکنون با شکست مواجه شده و با خرید سوخت از 
ایران، اکنون حزب اهلل ناجی ملت لبنان به شمار می رود. دومین محموله 
سوختی ایران نیز به زودی وارد لبنان می شود؛ اقدامی که به منزله شکست 

تحریم های امریکا و عمال آن به شمار می رود. 

امریکا:  10 غیر نظامی  را 
به جای داعش کشتیم!

یک اعتراف تکان دهنده دیگر از طرف نظامیان امریکایی؛ اعتراف 
به کشتار غیرنظامیان افغان که ظاهراً قرار است با یک عذرخواهی 
فرمالیته پرونده اش بسته شود . فرمانده فرماندهی سنتکام اعتراف 
کرد در حمله پهپادی روز هفتم ش�هریور امریکا ب�ه کابل که ادعا 
شده بود چند عضو داعش کشته ش�ده اند، 10 غیرنظامی از جمله 
هفت کودک کشته ش�ده اند. وزیر دفاع امریکا در بیانیه ای ضمن 
اذعان به کش�تار 10 غیرنظامی، به یک عذرخواهی بس�نده کرد. 
به گزارش فارس به نقل از ش��بکه س��ی بی اس، تحقیقات فرماندهی 
مرکزی امریکا نشان می دهد که در حمله پهپادهای امریکایی به کابل 
در 2۹ آگوست )7 ش��هریور 1۴00( که امریکا آن را برای هدف قرار 
دادن داعش انجام داد، نه اعضای داعش بلکه یکی از کارمندان امداد 
و ۹ نفر از اعضای یک خانواده کشته شده اند. ژنرال»کنت مک کنزی« 
فرمانده فرماندهی مرکزی امریکا دیروز ضمن تأیید این مسئله گفت 
که در حمله پهپادهای امریکایی هیچ ک��دام از جنگجویان »داعش 
خراسان « کشته نش��ده اند بلکه 10 غیرنظامی از جمله هفت کودک      
که در تویوتا بوده اند، کش��ته ش��ده اند. این اعتراف ،»لوید آستین« 
وزیر امریکا را مجبور ک��رد در بیانیه ای بابت حمل��ه پهپادی امریکا 
عذرخواهی کند. او اذعان ک��رد که تحقیقات درب��اره این حادثه به 
این نتیجه رسید که این حمله منجر به کشته شدن 10 نفر از جمله 
هفت کودک شد. او با اشاره به کشته شدن »امال احمدی«، کارمند 
امداد، گفت: »ما اکنون می دانیم که هیچ ارتباطی بین آقای احمدی 
و »داعش خراسان « وجود نداشت و می دانیم که فعالیت های وی در 
آن روز کاماًل بی ضرر بوده و به هیچ وجه ب��ا تهدید قریب الوقوعی که 
تصور می کردیم با آن مواجهی��م، مرتبط نبود، آقای احمدی هم یک 
قربانی بی گناه مانند کسانی بود که به شکل غم انگیزی کشته شدند.« 
وزیر دفاع امریکا گفت:» ما عذرخواهی و تالش می کنیم از این اشتباه 
وحشتناک درس بگیریم. به همین منظور، دستور داده ام تحقیقاتی 
که به تازگی توس��ط فرماندهی مرکزی ایاالت متحده تکمیل شد به 
طور کامل بررسی شود.« به ادعای این مقام امریکایی، این حمله برای 
جلوگیری از آنچه که تصور      می شد تهدید قریب الوقوع علیه فرودگاه 

بین المللی حامد کرزی بود، انجام شد. 
یک مقام نظامی می گوید که قرار نیس��ت هیچ اقدام تنبیهی صورت 
بگیرد چون ارتش امریکا بر اساس اطالعات امنیتی این حمله را انجام 
داده است. یکی از س��خنگویان پنتاگون نیز به شبکه خبری الجزیره 
گفت که فرماندهی مرک��زی امریکا به کش��تار غیرنظامیان افغان در 
حمله پهپاد     ها به کابل اعتراف خواهد کرد. سازمان »عفو بین الملل« به 
اذعان مقام های امریکا اشاره کرده و گفته که اعتراف امریکا به کشتار 
غیرنظامیان گام مهمی در مسیر بازخواست عامالن عملیات های قتل 
در کابل محسوب می شود. در بیانیه عفو بین الملل همچنین آمده است: 
»با این حال، ما معتقدیم همچنان اقدامات بیشتری باید صورت پذیرد. 
خانواده های قربانیان باید غرامت کامل دریافت کنند. ما همچنین بر 
این باوریم که امریکا     یی ها باید به کشتار غیرنظامیان در دیگر کشور     ها 

نیز اذعان کنند.«

زوزه  مجدد »بازگشت همزمان « از واشنگتن
حاال که دولت جدید ایران برای شروع مذاکرات وین اعالم آمادگی کرده، طرف امریکایی در حال  طرح مجدد اختالفات چندماهه گذشته است

سيدرحيمنعمتی

در ش�رایطی ک�ه    گزارش  یک
عماًل  نش�انه ای از 
تغییر رویکرد امریکا درب�اره آینده مذاکرات 
برجام دیده نمی شود، معاون سخنگوی وزارت 
خارج�ه امریکا مج�دداً درخواس�ت ب�رای از 
سرگیری مذاکرات هس�ته ای را تکرار کرد و از 
بازگشت دوجانبه به برجام صحبت کرد تا بازهم 
تلویحًا اخت�الف چند ماهه درباره »بازگش�ت 
همزمان « زنده شود. عالوه بر طرف نقض کننده 
برجام، وزرای خارجه آلمان و انگلیس هم بدون 
پرداختن به اهمیت اجرای تعهدات خود، تنها بر 
لزوم احیای هر چه س�ریع تر توافق هس�ته ای 

تأکید می کنند. 

دولت جو بایدن، رئیس جمهور دموکرات امریکا، 
همواره گفته که می خواهد از کانال مذاکرات وین 
زمینه را برای بازگشت امریکا به برجام هموار کند 
ولی تاکنون اقدام ملموسی برای بازگشت صورت 
نداده اس��ت. از زمان روی کار آمدن دولت جدید 
در ایران، واش��نگتن که خود از برجام خارج شده، 
عالوه بر ابراز تمایل لفظی، »سیاست دست پیش 

گرفتن « را با تأکید بر همزمانی بازگشت دو طرف، 
برای از سرگیری گفت وگوهای هسته ای در پیش 
گرفته است. جالیناپورکر معاون سخنگوی وزارت 
خارجه امریکا دیروز  بازگشت دوجانبه به پایبندی 
برجام را در راس��تای منافع ملی ایاالت متحده و 
بهترین گزینه برای محدودکردن برنامه هسته ای 
ایران ارزیابی کرده که چارچوبی برای پرداختن به 
رفتارهای بی ثبات کننده ای��ران فراهم می آورد و 
گفت: »تأکید می کنم چیزی که دنبال آن هستیم 

بازگشت دوجانبه به برجام است.«
 با واقعیات به مذاکره برگردید

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران بر نتیجه محور 
بودن مذاکرات، آن هم در فضای به دور از اعمال 
فش��ار و تهدید تأکید دارد. س��عید خطیب زاده، 
سخنگوی وزارت امور خارجه نیز، دو       شنبه هفته 
پیش تلویحاً به آمادگی ایران به بازگشت به میز 
مذاکره اشاره کرد و گفت: »گفت وگوهای وین از 
سر گرفته می شود. 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.«  وی ادامه داد: »ایران هیچ منفعت کمتر 
از برجام را برای مردم ایران متصور نیست. امریکا 
باید بداند در جایگاه متهم قرار دارد و باید در عمل 
نشان دهد که در عمل، منش و اقدامات تجدیدنظر 
جدی کرده است.« حسین امیرعبداللهیان، وزیر 
امور خارجه ایران ه��م در گفت وگو با دومینیک 
راب، وزیر خارجه وقت انگلیس ب��ا تأکید بر لغو 
تمامی تحریم های غیرقانونی گفته است: »دولت 
س��یزدهم به رغم آنک��ه در ابت��دای کار در حال 
مشورت های داخلی در مورد نحوه ادامه مذاکرات 
وین است،  به مذاکراتی که دارای نتایج ملموس 
بوده و حقوق و منافع م��ردم را تأمین کند، اقبال 

خواهد داشت.«
 موانعی که رفع نشده اند

ایران در عین آمادگی برای ادامه مذاکرات، تأکید 
دارد که چون امریکا توافق را نقض کرده ، این کشور 
باید نخس��ت با رفع تحریم        ها به توافق بازگردد و 
تعهداتش مورد راس��تی آزمایی قرار گیرد. تهران 
البته تأکید کرده اصرار یا عجله ای برای بازگشت 
امریکا به توافق ن��دارد. اما از س��مت امریکایی       ها 
همچنان موانعی وجود دارد که در تمام زمانی که 

از روی کار آمدن دولت بایدن می گذرد، نشانه قابل 
توجهی برای برطرف کردن این موانع به چش��م 
نمی خورد. حفظ برخ��ی از تحریم        هایی که دولت 
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین بعد از خروج 
از برجام علیه ایران اعمال کرده است، فقط یکی از 
موانع پیش رو برای پیشبرد مذاکرات است. عالوه 
بر این، دولت بایدن قصد ندارد درباره اینکه دوباره 
از برجام خارج نخواهد ش��د، هیچ تضمینی بدهد 
ضمن اینکه  نظر می رسد نگاه امریکا به برجام برای 
هموار کردن مسیر برای پرداختن به دیگر مسائل از 
جمله مسئله موشکی و تکیه بر همزمانی بازگشت 
طرفی��ن، عماًل ب��ه موانع محوری برای پیش��برد 

مذاکرات تبدیل شده اند. 
 برلین و لندن در جبهه ضرورت

در جبهه اروپایی       ها هم تکاپویی برای آغاز دور جدید 
مذاکرات به راه افتاده است. اروپایی       ها هم در اقدامی 
موازی با امریکا و در شرایطی که در عمل به تعهدات 
خود، دست روی دست گذاشته اند، فقط در چند ماه 
گذشته بار       ها از ایران خواسته اند به مذاکرات وین 
باز گردد. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانس��ه 
چندی پیش از همتای ایرانی خود خواس��ته بود 
بی درنگ به مذاکرات باز گردد. هایکو ماس، وزیر 
خارجه آلمان نیز در گفت وگو با لیز تراس، همتای 
انگلیس��ی جدید خود به این موضوع پرداخت. در 
آنچه وزارت خارجه آلمان از محتوای صحبت های 
طرفین منتشر کرده، آمده اس��ت: »ما، همکاری 
بریتانیا-آلم��ان در خص��وص سیاس��ت دفاعی و 
خارجی را ادامه خواهیم داد. توافق شد که احیای 
مذاکرات با ایران در موضوع برجام هر چه سریع تر 
ضرورت دارد«. عالوه بر ماس، آنتونی بلینکن نیز 
در تماس تلفنی با تراس، به موضوع ایران اش��اره 
کرده اس��ت. وزیر خارجه امریکا کمتر از دو هفته 
پیش در کنفرانس خبری با ماس با هشدار درباره 
اینکه با پیشرفت هسته ای ایران، به نقطه ای نزدیک 
می شوند که بازگشت به برجام همان دستاوردهای 
توافق اولیه را مجدداً احیا نخواهد کرد، گفته بود: 
»ما هنوز به آن نقطه نرسیده ایم ولی داریم به آن 
نزدیک می شویم و به همین دلیل هم هست که به 
صراحت گفته ایم که توانایی بازگشت دوجانبه به 
برجام برای مدت نامعلوم، پایدار نیست.«ماریا ادبار، 
س��خنگوی وزارت خارجه آلمان نیز هفته پیش، 
بدون اینکه به وظایف کش��ورش و دیگر شرکای 
غربی برجام اشاره کند، ایران را به بازگشت به میز 
مذاکره فراخوانده بود و گفت: »ما امیدواریم که به 
سرعت به میز مذاکره در وین بازگردیم. این کار در 

حال حاضر بسیار منطقی خواهد بود.«

اردوگاه جنی�ن در ش�مال کران�ه باخت�ری، 
جایی ک�ه دو دهه قب�ل صحنه جنای�ات رژیم 
صهیونیس�تی بود، مجدداً بر س�ر زبان هاست؛ 
این بار جنین را فرار ش�ش زندانی فلسطینی از 
زندان جلبوع در کانون توجهات ق�رار داده که 
البته تل آویو چهار نفر آنها را مجدداً دس�تگیر 
کرد و حاال خانه به خانه، دنبال دس�تگیری آن 
دو نفر دیگر اس�ت. جمعه ش�ب، جنین صحنه 
تظاه�رات فلس�طینیان در حمایت از اس�را و 
خانواده های دو اس�یر  بود. گزارش        هایی درباره 
تصمیم اس�رائیلی        ها برای حمله به این اردوگاه 
منتشر شده، ولی حماس و جهاد اسالمی درباره 
هرگونه حماقت علیه این اردوگاه هشدار دادند. 

به گزارش »جوان«، جنین در بین فلسطینیان به 
حمالت شهادت طلبانه اش معروف است؛ اسرائیلی        ها 
هم، آن را به همین دلیل می شناسند ولی شناخت 
اولی ب��ه دلیل غ��رور و دومی از روی ترس اس��ت؛ 
شهری با مساحتی بالغ بر 1880 هکتار که شناخته 
شدنش به دلیل اردوگاه آوارگان و البته گروه  های 
مقاومتی اس��ت ک��ه در آن فعالند. بر اس��اس یک 
آمار قدیمی اسرائیلی، یک چهارم تمامی عملیات 
شهادت طلبانه فلسطینی ها در خالل انتفاضه دوم، 
از جنین سرمنشأ گرفته اس��ت. حاال به فاصله دو 
دهه، این اردوگاه مجدد کانون توجه        ها است،آن هم 
به دلیل اینکه هر شش فلسطینی که حدود دو هفته 
قبل با حفر تونلی چند ده متری از زندان حفاظت 
ش��ده جلبوع فرار کردند اهل جنین هستند. رژیم 
صهیونیس��تی چهار زندانی را هفته قبل دستگیر 
کرد ول��ی »محمود العارض��ه « و »یعقوب قادری « 
دو نفر دیگر همچن��ان فراری اند. گزارش        هایی غیر 
رسمی و البته تأیید نشده، درباره فرار این دو نفر به 

جنین منتشر شده، به همین خاطر، اسرائیلی        ها از 
همان دو هفته قبل که شش فلسطینی فرار کردند، 
در فکر حمله ب��ه اردوگاه بودند. جمعه ش��ب نیز، 
نیروهای رژیم اشغالگر به عملیات تفتیش و بازرسی 
روستا        ها و شهرک         ها از جمله یعبد، عانین، الطیبه، 
الهاشمیه، رمانه و فقوعه واقع در جنین ادامه دادند. 
همین باعث افزایش سطح تنش        ها است. روز جمعه 
گروه های مقاومت فلسطین در جنین، اتاق عملیات 
مش��ترکی ایجاد و تأکید کردند که آماده هرگونه 
حمله احتمالی رژیم صهیونیستی هستند. این اتاق 
عملیات برای اولین بار هم شامل شاخه های نظامی 
جنبش فتح می شود و هم حماس و جهاد اسالمی . 
گفته شده که اعضای مسلح این گروه         ها در خیابان         ها 
و کوچه های اردوگاه جنین دیده شده اند. عالوه بر 
گروه های مقاومت، اهالی جنین نیز جمعه شب در 
حمایت از اس��را و خانواده های »محمود العارضه « 

و »یعقوب ق��ادری « از قهرمانان »تون��ل آزادی« 
تظاهرات کردند. عالوه بر جنین، سایر مناطق کرانه 
باختری هم جمعه شب شاهد درگیری بین نظامیان 
اسرائیلی با فلسطینیان بود. در مرکز ایست و بازرسی 
»الجمله « واقع در ش��مال کرانه باختری، جوانان 
فلس��طینی و نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی با 

یکدیگر درگیر شدند. 
جنبش حماس دیروز به رژیم صهیونیستی درباره 
ارتکاب هر گونه حماقتی علیه جنین هش��دار داد 
و بر حمایت از س��اکنان ای��ن اردوگاه تأکید کرد. 
حماس تأکید کرد که چهار اس��یر از شش اسیری 
که تل آویو آنها را مجدداً دستگیر کرده، در هرگونه 
تبادل اسرا، در اولویت قرار دارند. همچنین »خضر 
عدنان « از رهبران جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
درب��اره اقدامات تحریک آمیز رژیم صهیونیس��تی 
علیه اردوگاه جنین با ه��دف یورش به این اردوگاه 

و اس��تفاده از زرادخانه نظامی خود جهت ارتکاب 
جنایت های بیشتر، هش��دار داد. خود اسرائیلی        ها 
هم درباره خطرات ماجراجوی��ی در جنین واقفند. 
یائیرخالی فرمانده معروف تیپ گوالنی اس��رائیل 
گفته که هیچ شهر دیگری در کرانه باختری مانند 
جنین نیست؛ هسته های مقاومت در جنین اعضایی 
دارند که تحرکات نظامیان صهیونیس��ت را لحظه 
به لحظه رصد می کنند. هسته         هایی هستند که به 
س��مت خودروهای نظامی یا اماکن مشخص شده 
دیگر ش��لیک می کنند و همه آنها با تلفن همراه با 
هم در تماس��ند. برخی از این فلسطینی ها وابسته 
به حماس و برخی وابسته به جهاد اسالمی هستند. 
تعدادی نیز ب��ه گروه های مقاومت دیگر وابس��ته 
هستند. او می گوید: گفت وگو با دستگاه های امنیتی 
تشکیالت خودگردان در این خصوص ادامه دارد اما 
ضعیف است. ارتش رژیم اس��رائیل دقیقاً نمی داند 
چند قبضه سالح در جنین وجود دارد اما برآورد        ها 
حاکی از وجود صد        ها قبضه س��الح در این منطقه 
است. این فرمانده صهیونیست در پایان تصریح کرد، 
نمی توان وجود راکت های ضدتان��ک را در جنین 
تکذیب کرد در حالی که آنها اس��لحه و تجهیزات 

پیشرفته و نیز بمب های دست ساز دارند.
تل آویو نگران است هرگونه ماجراجویی در جنین، با 
واکنش مقاومت در غزه روبه رو شود. »الی شارویت« 
فرمانده پیشین نیروی دریایی رژیم صهیونیستی 
دیروز گفت که از زمان جنگ »شمش��یر قدس«، 
بار دیگر ق��درت حماس به صورت بس��یار زیادی، 
افزایش یافته است. وی اذعان کرد، از زمان جنگ 
سال 201۴، نیروی دریایی رژیم صهیونیستی فکر 
می کرد که س��ربازانش قادر به مقابل��ه با نیروهای 
مقاومت فلس��طین هس��تند، ولی این جنگ، این 

نظریه را تغییر داد. 

دولت فرانس�ه ش�امگاه جمعه در واکنش به لغو 
قرارداد بزرگ خری�د زیردریایی های فرانس�ه 
از س�وی اس�ترالیا و اع�الم مش�ارکت جدی�د 
این کش�ور ب�ا انگلی�س و امری�کا، در اقدامی 
بی س�ابقه در قبال این دو متح�د تاریخی خود، 
س�فرایش را از امری�کا و اس�ترالیا فراخوان�د. 
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، ژان ای��و لودریان، 
وزیر امور خارجه فرانس��ه روز        ش��نبه در بیانیه ای 
اعالم کرد: »به درخواس��ت رئیس جمهور، تصمیم 

بر آن شد فرانسه سفیران خود را در امریکا و استرالیا 
برای رایزنی، فوراً به پاریس فرا بخواند. این تصمیم 
استثنایی با توجه به جدی بودن خبر اعالم شده از 
سوی امریکا و استرالیا در تاریخ 15 سپتامبر، اقدامی 
موجه اس��ت.«  ند پرایس، س��خنگوی وزارت امور 
خارجه امریکا در توئیتی نوشت: »موضع فرانسه در 
این خصوص قابل درک است. ما با متحدان فرانسوی 
خود در تماس نزدیک بودیم و امیدواریم در روز های 
آتی و به ویژه هفته آینده در مجمع عمومی سازمان 

ملل متحد، در س��طحی باال به گفت وگو درباره این 
موضوع ادامه دهی��م.«  آنتونی بلینک��ن، وزیر امور 
خارجه امری��کا و ژان ایو لودریان هفت��ه آینده قرار 
است برای دیدار بزرگ س��االنه وزیران امور خارجه 
کشور های جهان حضور یابند. یک مسئول بلندپایه 
کاخ س��فید که خواست نامش فاش نش��ود، از این 
اقدام فرانسوی       ها ابراز تأس��ف کرد. امریکا، استرالیا 
و انگلیس روز چهار      شنبه از یک مشارکت راهبردی 
 »AUKUS« سه جانبه نظامی-امنیتی موسوم به

برای مهار چین خبر دادند که در این معاهده خرید 
زیردریایی های هس��ته ای امریکا از سوی کانبرا نیز 
پیش بینی شده است و به این ترتیب فرانسوی       ها عمالً 
از بازی خارج شده اند. وزیر امور خارجه فرانسه گفت: 
»لغو پروژه زیردریایی های فرانسه و اعالم مشارکت 
جدید، رفتاری غیرقابل قبول بین متحدان و شرکا 
است که پیامد های آن تصوری را که ما از هم پیمانان 
و شرکای خود و اهمیت منطقه هند و اقیانوس آرام 

برای اروپا داریم، تحت تأثیر قرار می دهد.«

وحشت تل آویو از انفجار »جنین«
مقاومت فلسطینی درباره تعرض به جنین هشدار داد

پاریس سفرایش را از امریکا و استرالیا فراخواند


