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  گزارش  2

    واکنش

امریکا راهی جز برجام ندارد 
قانون مجلس شورای اسالمی ایران درباره کاهش تعهدات برجامی در 
مقابل خروج برجامی از ایاالت متحده و بدعهدی اروپایی ها، موجب 
شد تا طرف غربی در قبال سیاست های خود احساس هزینه کرده و 
درخواست مذاکره و اعالم آمادگی برای بازگش��ت به برجام نمایند. 
در چند دور مذاک��رات در وی��ن در ماه های پایانی دول��ت روحانی، 
همه تالش های مذاکراتی امریکا و طرف ه��ای اروپایی بر این محور 
استوار بود تا از نقطه ضعف دولت روحانی برای اضافه کردن مطالبات 
غیرمرتبط با برجام اس��تفاده کرده و مس��ائل منطقه ای یا موشکی و 
حقوق بش��ری را در مذاکرات یا در مکانیزم های موازی که دو بار در 
بغداد در مذاکره ایران و سعودی انجام گرفت، دنبال کنند و از طریق 
امپراتوری رسانه ای جنگ روانی، تالش کنند تا تخلف آشکار خود و 
اروپا را در سایه قرار داده و طرف ایرانی را مقصر نشان دهند. در ماه های 
اخیر پس از پایان دولت روحانی تا ش��روع به کار دولت دکتر رئیسی، 
غربی ها برشتاب و ش��دت جنگ روانی در مواضع رسمی خود افزوده 
و نه تنها شرایط فعلی را ناشی از تقصیر ایران دانسته اند، بلکه ماهیت 
کاهش تعهدات را به س��مت ابهام در ماهیت برنامه هسته ای هدایت 
کردند و با تزریق اطالعات ماهواره ای و استخباراتی  به گروسی، مدیر 
آژانس هسته ای بین المللی  که بر اساس مفاد NPT غیرقانونی است، 
به عنوان اهرم فشار و تهدیدنمایی برنامه هسته ای تسلیحاتی  نشان 
داده و از اینکه با توقف پروتکل الحاقی، دسترس��ی های جاسوس��ی 
خود را از دست داده اند، ابراز نگرانی کردند و آن را بخشی از مطالبات 
جدید قرار دادند. امریکا و اروپا و همه دستگاه های ابزاری یا بوق های 
رس��انه ای آنها در برآورد از وضعیت های خود و تحوالت منطقه ای و 
جهانی، دچار س��ردرگمی شده و از یک س��و خود را فاقد کارت فشار 
مذاکراتی و چانه زنی دیده اند و از س��وی دیگر شرایط ایران را در بعد 
هسته   ای، با دست پر واز لحاظ مناسبات جدید اقتصادی با قدرت ها 
و پیمان های منطقه ای مانند اورآسیا و ش��انگهای و همسایگان، در 
مسیری ارزیابی می کنند که فش��ار های حداکثری اقتصادی خود را 
در مرز متالشی ش��دن می دانند. لذا در عین حال که خود را ناچار به 
مذاکره جدید و حتی کاهش زیاده خواهی های قبلی می بینند، تالش 
دارند با »تاکتیک  دروغ های بزرگ« در عملیات روانی، اوضاع ایران را 
نابسامان و در آستانه بحران و شورش معرفی کنند، ایران را نیازمند 
مذاکره نش��ان دهند و ظرفیت های راهبردی جدید آن در مناسبات 
منطقه ای و ورود به پیمان های منطقه ای شانگهای و اورآسیا را بی تأثیر 
نشان دهند و مجدداً بر ادبیات نخ نمای گذشته مبنی بر اینکه ایران 
باید اعتمادسازی و شفاف س��ازی کند، خود را برای مذاکرات جدید 
آماده می کنند. این تاکتیک »دروغ های بزرگ« را به موازات مشکوک 
نشان دادن ماهیت برنامه هسته ای، در ادبیات لیبرال های ورشکسته 
داخلی در پرونده افغانس��تان هم جاری کردند تا در آغاز دولت دکتر 
رئیسی یک بحران جدید را برای ایران در مرزهای شرقی تولید کنند. 
این ش��عبده بازی امریکایی و اروپایی و حتی لیبرال های ورشکسته 
داخلی، برای س��رپوش گذاش��تن بر شکس��ت های متعدد و فقدان 
کارت چانه زنی و امتیازخواهی غیر قانونی و خروج امریکا از برجام و 
تخلف های متعدد در تحریم های جدید و بدعهدی اروپایی   ها و کوچک 
شمردن وضعیت متمایز ایران در مرحله جدید مذاکرات با 1+4 به اجرا 
می گذارند. هدف از این شعبده بازی، کاستن از سقف اجرای تعهدات 
آنها در برجام یا باج خواهی های غیر ممکن از ایران است، درحالی که 
ایران بر تمامی رفتار و اقدامات و جنگ روانی آنها اشراف کافی داشته، 
به نحوی که حتی امریکا به رژیم صهیونیستی ابالغ کرده ناچار است 
با کم  ترین هزینه به برجام بازگردد و صهیونیس��ت   ها نیز با تلخی از 
شرایط جدید، نگرانی خود را ابراز کرده و به امید رؤیا  ها و آمال خود در 

مذاکرات هسته ای دلمشغولند. 
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 ترامپ: امریکا دارد »چاه فاضالب « می شود 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین امریکا گفته که به دلیل افزایش 
بیش از حد مهاجران، امریکا در حال رویارویی با بزرگ ترین بحران در 
تاریخ خود و تبدیل شدن به » فاضالب انسانی « است. به نوشته مجله 
نیوزویک، ترامپ، در بیانیه ای که سازمان » نجات امریکا « آن را منتشر 
کرده، آورده که حضور میلیون       ها بیگانه غیرقانونی در تاریخ کش��ور 
ما در حال افزایش اس��ت. ترامپ می گوید: »آنها کاماًل کنترل نشده 
و بدون تغییر هس��تند و می توانند هر کاری را که می خواهند انجام 
دهند و به هر کجا که می خواهند بروند. کش��ور ما به سرعت در حال 
تبدیل شدن به یک فاضالب انسانی است. قاتالن، فروشندگان مواد 
مخدر و جنایتکاران در هر شکل و اندازه، بخش بزرگی از این مهاجرت 
گسترده هستند. دهها هزار نفر از هائیتی و بسیاری دیگر از کشور      ها 
از جمله کشورهای آفریقایی وارد امریکا می شوند که حتی بیشتر از 

امریکای جنوبی است.«
-----------------------------------------------------
 پیونگ یانگ: آزمایش موشکی سئول باعث تنش می شود 

شلیک موشک بالستیک از زیردریایی ارتش کره جنوبی که چهار      شنبه 
قبل انجام شد، با واکنش اندیشکده نظامی کره شمالی روبه رو شد. 
»جانگ چانگ ها« رئیس آکادمی علوم دفاعی ملی کره شمالی - به 
عنوان یکی از مراکز دولتی تهیه و تولید تسلیحات - امروز )دوشنبه( 
در مصاحب��ه ای با خبرگزاری رس��می این کش��ور )KCNA(گفت 
شلیک موشک از زیردریایی کره جنوبی »ناشیانه و مبتدی « بود. او 
هشدار داده تداوم توسعه این موشک       ها باعث آغاز دوباره تنش های 

مرزی می شود. 
-----------------------------------------------------

 اردوغان: ترکیه نوکر کسی نیست
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با بیان اینکه کشورش بار 4/5 
میلیون پناهنده را بر دوش دارد تأکید کرد که این کشور » خدمتگزار 
هیچ کس نیس��ت.« به گزارش آناتول��ی، اردوغان روز یک      ش��نبه در 
فرودگاه آتاتورک اس��تانبول قبل از عزیمت به امریکا برای شرکت در 
هفتاد و ششمین مجمع عمومی س��ازمان ملل در واکنش به اظهارات 
نخست وزیر یونان گفت که ترکیه به تنهایی بیشترین بار 4/5 میلیون 
پناهنده را بر دوش می کشد و منتظر است طرف مقابل اقدامات الزم را 
در این زمینه انجام دهد. نخست وزیر یونان روز        شنبه گفت: با اردوغان 
بس��یار صریح گفت وگو کردیم. تصور می کنم که ب��ا او هم نظریم که 
پناهندگان احتمالی را تا جای ممکن نزدیک کشورهای خودشان نگه 

داریم و این بسیار مهم است. 
-----------------------------------------------------

 بغداد موافق نظارت بین المللی بر انتخابات اکتبر
کمیس��یون عالی و مس��تقل انتخابات در ع��راق بر اهمی��ت نظارت 
بین المللی ب��ر انتخابات آتی این کش��ور تأکید کرده و این مس��ئله را 
در حمایت از درستی و شفافیت آن دانس��ت. به گزارش روسیا الیوم، 
کمیس��یون عالی و مس��تقل انتخابات عراق طی بیانیه ای اعالم کرد: 
جلیل عدنان خلف، رئیس کمیس��اریای عالی انتخابات عراق میزبان 
کوتارو سوزوکی، س��فیر ژاپن در عراق بود که در گفت وگوی طرفین 
رئیس کمیساریای عالی انتخابات عراق بر اهمیت نظارت بین المللی بر 
روند انتخاباتی و ارزیابی آن با آزادی و بی طرفی کامل جهت اطمینان از 
درستی و شفافیت انتخابات تأکید کرد. قرار است انتخابات عراق دهم 
ماه آتی میالدی طبق تاریخی که مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق 

تعیین کرده، برگزار شود. 

طالبان: جامعه بین المللی کمک نکند
 دچار مشکل بزرگی خواهد شد

س�خنگوی طالبان هش�دار داده ک�ه اگ�ر جامع�ه بین المللی به 
دول�ت طالبان کم�ک نکن�د و اعتبارات افغانس�تان را مس�دود 
کند، طالب�ان » »مس�ئله بزرگی « برای دنی�ا ایج�اد خواهد کرد. 
ذبی�ح اهلل مجاه�د جزئی�ات بیش�تری در این ب�اره بی�ان نکرد. 
برخورد جامعه جامعه بین المللی با طالبان تا حاال با نرمش اس��ت؛ آندری 
رودینکو ، معاون وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه گفت که مقامات مسکو 
انتظار دارند مقامات جنبش طالبان به وعده خود در خصوص تثبیت اوضاع و 
حفظ صلح در افغانستان عمل کنند، هرچند مسلماً مشکالتی در این رابطه 
وجود دارد. این دیپلم��ات بلندپایه روس یادآور ش��د: »وخامت اوضاع در 
افغانستان باعث افزایش تهدیدات تروریستی و افراط گرایی هم برای روسیه و 
هم برای جمهوری های منطقه آسیای مرکزی شده است. ضمن اینکه تثبیت 
اوضاع در افغانستان این امکان را به وجود خواهد آورد تا روسیه در خصوص 
روابط آتی خود با کابل زودتر تصمیم گیری کند. « عمران خان رئیس جمهور 
پاکستان هم روز یک     ش��نبه از طالبان خواس��ته بود که گفت وگو      ها برای 
تشکیل دولت فراگیر در افغانستان را شروع کند، درخواستی که البته در 
کابل با واکنش روبه رو شد. یک روزنامه پاکستانی به نقل از ذبیح اهلل مجاهد، 
سخنگوی طالبان نوشته که طالبان در حال جمع آوری اطالعات درباره این 
گفته های عمران خان است. اما »محمدمبین«، یکی دیگر از رهبران طالبان 
در گفت وگو با شبکه خبری آریانانیوز گفته است که آیا دولت فراگیر به این 
معناست که همسایگان در دولت نماینده داشته باشند و جاسوسی کنند؟ 
وی افزود: »دولت موقت فراگیر بوده و ما این حق را داریم که خودمان نظام 
سیاسی خود را انتخاب کنیم.« همزمان، نشانه     هایی هم از احتمال بیشتر 
شدن چالش طالبان با کشورهای دیگر دیده می شود. طیع اهلل روحانی، یکی 
از سخنگویان طالبان یک     شنبه در پایگاه نظامی سابق آلمان در قندوز و در 
مصاحبه با خبرگزاری آلمان تأکید کرد که طالبان از کمک های بین المللی 
» بسیار استقبال « می کند و تأکید کرد که این درخواست خطاب به » کل 
جامعه بین المللی، از جمله آلمان « است. روحانی همچنین این انتقاد را به 
جامعه بین المللی وارد کرد که مدت 20 سال از یک دولت فاسد در افغانستان 
حمایت کرده و با عهده داری قدرت توسط طالبان این کمک     ها را متوقف 
کرده است. وی تأکید کرد که طالبان صلح را به افغانستان آورده و تروریست 
نیست. ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی دیگر طالبان نیز در مصاحبه ای با بخش 
ویدئویی روزنامه بیلد آلمان درباره عواقب عدم حمایت های بین المللی از 
افغانستان هشدار داده و گفته است: اگر این کمک     ها پرداخت نشود و اگر 
جامعه بین المللی اعتبارات ما را مسدود کند ، کمک     ها را متوقف کرده و از 
برقراری ارتباط خودداری کند شرایط بحرانی برای ما ایجاد خواهد شد و 

البته مسئله بزرگی برای دنیا خواهد بود. 

باال گرفتن حواشی قرارداد اوکوس 

فرانسه با هم پیمان انگلیسی قهر کرد
در ادام�ه فضای متش�نج می�ان پاری�س ب�ا ش�رکای امریکایی 
و انگلیس�ی، ناش�ی از انعق�اد ق�رارداد اوک�وس، وزی�ر دف�اع 
فرانس�ه دی�دار ب�ا همت�ای انگلیس�ی خ�ود را لغ�و ک�رد. 
رئیس جمه�ور امریکا نیز ق�رار اس�ت در روزهای آین�ده درباره 
این ق�رارداد با همت�ای فرانس�وی خ�ود تلفنی گفت وگ�و کند. 
بنابر اعالم دو منب��ع آگاه، دامنه تنش بین پاریس با لن��دن در پی قرارداد 
تسلیحاتی - امنیتی اوکوس درباره فروش زیردریایی به استرالیا، به حدی 
گسترده شده که نشست فلورانس پارلی با بن واالس که قرار بود طی روزهای 
آتی برگزار شود، لغو شده است. اگرچه وزرای دفاع دو کشور درباره این خبر 
موضع گیری نداشته اند اما بنابر آنچه منابع آگاه گفته اند، پارلی شخصاً تصمیم 
گرفته با واالس دیداری نداشته باشد. پیتر ریکت، مشاور سابق امنیت ملی 
انگلیس با تأیید خبر یاد شده گفت که این نشست به تعویق افتاده است. در 
بحبوحه این تنش ها، برخی رسانه های سوئیسی از لغو دیدار امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانسه و گای پارملین همتای سوئیسی وی به دلیل تصمیم 
بِرن در لغو خرید جنگنده رافائل و سفارش جنگنده »اف-۳5« امریکایی خبر 
داده بودند اما کاخ الیزه با تکذیب این خبر، به خبرگزاری فرانسه گفت:»این 
دیدار هرگز لغو نشده است، به خصوص به خاطر دالیل ذکر شده  اما تاریخ این 
دیدار هنوز مشخص نشده است.« استرالیا اگرچه از تصمیم خود در فسخ 
یکجانبه قرارداد، دفاع کرده اما تأکید دارد که ماه     ها پیش نگرانی خود را 
درباره این قرارداد به پاریس اعالم کرده است. با این حال، فرانسه به هیچ 
وجه قانع نمی شود و از بدعهدی متحدانش به شدت خشمگین است. ژان 
ایو لودریان، وزیر خارجه این کشور، با متهم کردن انگلیس به دورویی، 

گفت که این توافق اقدام فرصت طلبان بود. 
 تقالی جانسون برای بهبود اوضاع

در این بین بوریس جانس��ون، نخس��ت وزیر انگلیس می کوشد هر طور 
ش��ده، فضای تیره و تار حاکم بر روابط انگلیس با فرانسه را روشن کند. 
وی در بیانیه ای مطبوعاتی در مس��یر نیویورک گفت: »ما به رابطه خود 
با فرانسه بسیار افتخار می کنیم. عشق ما به فرانسه خدشه ناپذیر است.« 
 نخست وزیر انگلیس ضمن اشاره به اینکه انگلیس و فرانسه در عملیات 
نظامی مشترک در کشور مالی و کشورهای بالتیک و همچنین یک برنامه 
شبیه سازی شده آزمایش هسته ای شرکت داشتند، به خبرنگاران گفت: 
»عشق من به فرانسه نابود نشدنی است. ما به روابط مان با فرانسه بسیار 
افتخار می کنیم و این برای کشورمان بسیار اهمیت دارد. روابط ما بسیار 
دوستانه است؛ یک حسن تفاهم دوستانه اس��ت که به یک قرن پیش یا 
بیشتر بازمی گردد و قطعاً برای ما حیاتی است.« همچنین، گابریل آتال، 
سخنگوی دولت فرانسه در گفت وگو با یکی از رسانه های فرانسه، از تماس 
تلفنی قریب الوقوع جو بایدن، رئیس جمهور امریکا و ماکرون ، طی روزهای 
آینده خبر داده است. آتال در توضیح بیش��تر گفت که این گفت وگو به 
درخواست رئیس جمهور امریکا انجام می گیرد و طی آن، ماکرون خواستار 
شفاف س��ازی درباره لغو قرارداد دهها میلیارد دالری فرانسه و استرالیا 
خواهد شد. آتال تصریح کرد: »آنچه در این پرونده و در این بحران به خطر 
افتاده است، پیش از آنکه یک مسئله تجاری باشد، یک مسئله استراتژیک 
است. فرانسه یکی از بازیگران مهم در منطقه هند-اقیانوس آرام است، چرا 

که در این منطقه قلمرو، شهروند و نیروهای نظامی دارد.«

شفاف شدن مواضع همزمان با نشانه های شروع مذاکرات وین 

تهران: اول امریکا همه تحریم      ها را بردارد

هادیمحمدی

در ش�رایطی که    گزارش  یک
امریکایی     ها  روی 
بازگشت همزمان به برجام اصرار دارند، تهران 
نیز بر سر مواضع خود ایستاده و بر نشان دادن 
حس�ن نیت واش�نگتن ب�رای ازس�رگیری 
گفت وگوهای هس�ته ای تأکی�د دارد. رئیس 
سازمان انرژی اتمی ایران دیروز در سخنرانی 
خود در کنفرانس آژانس بین المللی انرژی اتمی 
گفت که پیش از توافق دوباره در مورد برجام، 
امریکا در ابت�دا همه تحریم      ها را به ش�یوه ای 
عملی، مؤث�ر و قابل راس�تی آزمایی لغو کند. 
در آستانه ش��روع احتمالی دور جدید مذاکرات 
احتمالی ای��ران و دیگر اعضای برج��ام، مقامات 
ایرانی موضع خود را با ش��فافیت بیشتری درباره 
مذاکرات ابراز می کنند. محمد اس��المی، رئیس 
س��ازمان انرژی اتمی ایران در شصت وپنجمین 
کنفرانس آژانس بین المللی ان��رژی اتمی که در 
وین، پایتخت اتریش برگزار شد، بر موضع قبلی 
ایران تأکید کرد و گفت:» پیش از توافقی دوباره 
در مورد برج��ام، اکنون زمان آن فرا رس��یده که 
ایاالت متحده سیاس��ت های غلط خود را اصالح 
کرده و در ابتدا همه تحریم      ها را به شیوه ای عملی، 
مؤثر و قابل راس��تی آزمایی لغو کند«. به گزارش 

فارس، اس��المی تأکید کرد:»ابراهیم رئیس��ی، 
رئیس جمهور ای��ران، نیز اعالم کرده اس��ت که 
»دولت خواهان مذاک��رات نتیجه محور، با هدف 
برداشته شدن فش��ار     ها و تحریم ها« علیه ایران 
است.« رئیس سازمان انرژی اتمی اضافه کرد:» 
ایران هم��واره ب��ا آژانس همکاری کرده اس��ت، 
در عین حال الزم اس��ت که آژان��س بین المللی 
انرژی اتمی از سیاسی کاری بپرهیزد و استقالل، 
بی طرفی و حرفه ای بودن خ��ود را حفظ کند.« 
اس��المی همچنین گف��ت:» آژانس، بر اس��اس 
اساس��نامه خود موظف به یاری رس��اندن بدون 
تبعیض به کشورهای عضو، در توسعه بهره برداری 
صلح  آمیز از انرژی هس��ته ای اس��ت. با توجه به 
نیاز     ها و اولویت کش��ورها، آژانس همچنین باید 
به تقویت حوزه های همکاری فنی مبادرت ورزد 
و بر این اساس، به کشورهای عضو در رسیدن به 
اهداف توسعه پایدار از طریق توزیع دانش، تجربه 
و انتقال فناوری و تجهیزات، بدون هرگونه تبعیض 

و سیاسی کاری، مساعدت و همراهی کند.«
ایران بار     ها اعالم کرده که اگ��ر امریکا واقعاً دنبال 
بازگشت به برجام اس��ت باید همه تحریم ها علیه 
ایران را لغو کند و با این اقدام حس��ن نیت خود را 
نش��ان دهد. این درحالی اس��ت که مقامات کاخ 

س��فید می گویند که حتی با بازگشت واشنگتن 
به برجام، بخش��ی از تحریم     ها به ق��وت خود باقی 
خواهند ماند و قرار نیست همه تحریم های اعمال 
ش��ده لغو ش��وند. مقامات امریکای��ی در ماه های 
اخیر ادعا کرده اند که ایران برنامه هس��ته ای خود 
را توس��عه داده و این مسئله در مس��یر مذاکرات 
هسته ای خلل ایجاد می کند. امریکا مدعی است 
که ایران باید به تعهداتش ذیل برجام عمل کرده 
و همزمان با واشنگتن به توافق 2015 بازگردد اما 
مقامات تهران معتقدند این امریکا بوده که از برجام 
خارج شده، پس باید اولین طرفی باشد که به برجام 
برمی گردد و متعاقب آن ایران پس از راستی آزمایی، 

به تعهداتش در برجام عمل خواهد کرد. 
امریکا اخیراً اعالم کرده که حاضر است تحریم های 
ناسازگار با برجام را لغو کند و کماکان از بازگشت 
خود به توافق هس��ته ای خبر می دهد. در همین 
راس��تا، جو بایدن، رئیس جمه��ور امریکا دیروز 
با ارس��ال پیامی ب��رای مجمع عموم��ی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، بار دیگ��ر ادعای تمایل 
واشنگتن برای بازگشت به توافق هسته ای ایران 
را تکرار کرد و گفت:» از تمام کشور     ها می خواهم 
که پروتکل الحاقی را به عنوان استاندارد جهانی 
در زمینه عدم اشاعه تسلیحات هسته ای بپذیرند. 

ایاالت متحده همچنان به دنبال بازگشت متقابل 
به توافق هس��ته ای ای��ران و خلع کامل س��الح 

هسته ای شبه جزیره کره است.« 
ادعای بازگشت بایدن به برجام در حالی است که 
با گذشت ۹ ماه از ورود او به کاخ سفید همچنان 
به سیاست فشار حداکثری ادامه می دهد. به رغم 
برگزاری شش دور مذاکرات هسته ای در وین تا 
اوایل تیرماه 1400 در وی��ن، اختالفات کلیدی 
بی��ن تهران و واش��نگتن کم��اکان باق��ی مانده 
است و همین مسئله بر رس��یدن به توافق سایه 
افکنده است. با این وجود، س��عید خطیب زاده، 
سخنگوی وزارت خارجه ایران اخیراً اعالم کرده 
که ایران با تیم جدید به میز مذاکرات بر می گردد. 
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی هم روز دو     ش��نبه در پیامی در توئیتر 
به تغیی��رات در تی��م مذاکره کننده ای��ران برای 
مذاکرات برج��ام واکنش نش��ان داد. به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، اولیانوف در پیام توئیتری 
نوش��ت: »تغییرات خاص در تیم مذاکره کننده 
پس از تشکیل دولت جدید در ایران طبیعی است. 
مهم  ترین نکته برای موفقیت گفت وگوهای وین 
این است که از تداوم روند اطمینان حاصل شود«. 
اولیانوف اضافه کرد: »مذاک��رات باید نه از ابتدا ، 
بلکه از نقطه ای که تا 20 ژوئن به آن رسیده است ، 

از سر گرفته شود.«
 تکرار ادعاهای سعودی 

با زمزمه ش��روع دور جدید مذاکرات هس��ته ای،  
شیخ نشین های خلیج فارس در تکاپوی متقاعد 
کردن غرب برای افزایش فشار     ها به تهران هستند. 
عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی 
روز دو     شنبه در کنفرانس آژانس بین المللی انرژی 
اتمی به تکرار ادعاهای گذشته دولت خود علیه 
برنامه هس��ته ای ایران پرداخت و با ادعای اینکه 
دولت س��عودی به دنبال منطقه عاری از س��الح 
هسته ای اس��ت، ایران را به عدم التزام به قوانین 
بین المللی در این خصوص متهم کرد. به گزارش 
شبکه العربیه، بن س��لمان تأکید کرد:» ایران در 
قبال برنامه هس��ته ای خود ش��فافیت ندارد و به 
قوانین و تعهدات بین المللی پایبند نیست و این 
موضوع عربس��تان س��عودی را نگران می کند.« 
عبدالعزی��ز بن س��لمان اف��زود: »از آژانس اتمی 
می خواهیم بر اجرای قوانین مربوط به اس��تفاده 
صلح آمیز از انرژی هسته ای تأکید بیشتری کند 
و عربستان سعودی خواستار التزام همه کشور     ها 
به معاهده عدم اشاعه اس��ت. « عربستان و دیگر 
رژیم های عربی همواره توافق هس��ته ای ایران را 
تهدیدی ب��رای امنیت خود عن��وان کرده اند و از 
غرب خواسته اند با تش��دید تحریم ها، ایران را به 

تعلیق کامل برنامه هسته ای وادار کند. 

دو روز بعد از بازداش�ت شش اسیر فلسطینی 
که موف�ق ب�ه ف�رار از زن�دان جلب�وع رژیم 
صهیونیس�تی ش�ده بودند، تل آوی�و خود را 
برای مقابل�ه با واکن�ش فلس�طینیان آماده 
می کن�د. دبی�رکل جنب�ش جه�اد اس�المی 
هش�دار داده ک�ه مب�ارزه ادام�ه دارد و 
صهیونیس�ت      ها غافلگی�ر خواهن�د ش�د. 

رژیم صهیونیستی ناچار شد برای بازداشت شش 
اسیر فلسطینی ۳1 میلیون دالر هزینه کند. حاال 
هم برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه و مقابله 
با خشم فلسطینیان، تدابیر امنیتی را  شدت   داده 
اس��ت. برخی منابع امنیتی اسرائیل ضمن اعالم 
افزایش سطح آماده باش نیرو     ها در اعیاد یهودی، 
بر مقابله با هرگونه عملیاتی در کرانه باختری پس 
از بازداشت دوباره اس��رای زندان جلبوع، تأکید 
کردند. ارتش رژیم صهیونیستی عالوه بر افزایش 
سطح هوش��یاری ، اس��تحکاماتی را نیز به کرانه 
باختری منتقل کرده است. همچنین گزارش     ها 
حاکی از این اس��ت که مدت زمان بازداشت این 
شش اسیر نیز به مدت 10 روز دیگر تمدید شده 
است. اس��حاق هرتزوگ، رئیس این رژیم دیروز 
بر لزوم آمادگی ب��رای جنگ تأکید کرد : »ما باید 
هر آنچه در توان داریم و از دس��ت مان برمی آید، 
انجام دهیم تا جنگ دوباره م��ا را غافلگیر نکند، 
همانطور که در جنگ روز غف��ران )جنگ اکتبر 
1۹۷۳( اتفاق افتاد.« این تحرکات و موضع گیری 
در شرایطی اس��ت که نفتالی بنت، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی روز یک     شنبه درباره بازداشت 

دو اسیر فلس��طینی باقی مانده از عملیات فرار از 
زندان جلبوع، با تقدیر از نیروهای شاباک، پلیس 
و ارتش در دس��تگیری اس��را گفته بود »کار به 

پایان رسید.«
  تصمیم داریم که به پیش برویم

دفت��ر اط��الع رس��انی جنبش جهاد اس��المی 
فلس��طین به دنبال بازداش��ت آخرین اس��رای 
عملیات تون��ل آزادی نام��ه ای را خطاب به آنها 
صادر ک��رد. در این نام��ه به نقل از زی��اد نخاله، 
دبیرکل جنبش جهاد اسالمی آمده است: »ای 
برادران قهرمان گردان آزادی، گردان جنین، شما 

درخشیدید و مردم فلسطین هم قدرتمندانه به پا 
خاستند. شما شش مرد ملت فلسطین را متحد 
کردید و امت اسالمی و آزادگان جهان پشت شما 
هستند. عشق شما به آزادی و فلسطین بزرگ تر 
از زندان      ها و بازداش��تگاه های دشمن بود. شما 
ش��ش مرد از قد و قامت همه مردان بلندترید.« 
 دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین در بخش 
دیگری از این نامه، بر تالش مقاومت برای آزادی 
قهرمانان گردان جنین و دیگر اسرای فلسطین 
تأکید کرد و گف��ت: آزادی بار دیگ��ر در انتظار 
شماست. پشت شما مقاومت و مقاومتی از جنین 

تا غزه اس��ت.  وی همچنین به شدت دشمن را 
تهدید ک��رد و گفت: »ما تصمی��م گرفته ایم که 
پیش بروی��م و خود را برای نب��ردی دیگر آماده 
کنیم و دشمنان را در هر زمان و هر مکان غافلگیر 
خواهیم کرد. خداوند متع��ال می فرماید: »فال 
تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن کنتم مؤمنین« 
جنبش حماس هم پس از بازداش��ت ششمین 
اسیر اعالم کرده بود که اکنون زمان آن فرا رسیده 
که دست صهیونیست     ها قطع شود. زاهر جبارین، 
عضو دفتر حماس می گوید که این جنبش، نقشه 
راه ش��فاف و واضحی را برای مبادله زندانیان به 
میانجیگران ارائه کرده و در حال حاضر توپ در 

زمین رژیم صهیونیستی است. 
باشگاه اسرای فلسطینی با اعالم اینکه مدیریت 
زندان عوفر که حدود ۹00 اسیر فلسطینی اعم از 
تعدادی کودک در آن به سر می برند، از توافق لغو 
اقدامات تنبیهی و محدودیت ه��ای مضاعف در 
حق اسرا که پس از عملیات اخیر تونل آزادی در 
پیش گرفته بود، عدول ک��رده، افزود: » زندانیان 
زندان عوف��ر در گام اول 100 اس��م را از تمامی 
گروه      ها به مدیریت زندان ارائه و اعالم کردند در 
صورتی که این اقدامات تنبیهی و محدودیت      ها 
ادامه یابد، اعتصاب غ��ذای تدریجی خود را آغاز 
می کنند.« سرکوب، جابه جایی، بازرسی و بستن 
تمامی بخش های زندان ها، کاهش زمان استراحت 
و محرومی��ت از امکان��ات بهداش��تی و خدمات 
مالی ، اقداماتی است که مدیریت این زندان علیه 

فلسطینیان در پیش گرفته است. 

تالش طرف عمانی برای صلح در یمن تشدید 
ش�ده ولی انصاراهلل یمن می گوی�د که تمایل 
س�عودی        ها برای ح�ل و فصل بح�ران یمن با 
وجود تالش های عمان در حال کاهش اس�ت. 
تیموتی لیندرکین��گ، نماینده وی��ژه امریکا در 
امور یمن که به صنعا س��فر کرده، دیروز با بدر بن 
حمد البوس��عیدی، وزیر خارجه عم��ان مالقات 
کرد؛ دیداری که بنا به روایت خبرگزاری رس��می 
عمان، در آن »آخرین تحوالت و تالش های انجام 
شده برای پایان دادن به جنگ یمن « مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت. لیندرکینگ         شنبه شب هم 
در ریاض با »محمد آل جابر« س��فیر عربس��تان 

سعودی در یمن دیدار کرده بود. سفارت سعودی 
گفته »اقدامات مش��ترک برای آتش بس، ورود به 
رایزنی های سیاسی برای پایان دادن به رنج ملت 
یمن، تحقق صلح، امنیت و ثبات در منطقه و یمن « 
از جمله موارد بحث شده در دیدار لیندرکینگ با 
طرف عربستانی بود. عربستان گفته که از اقدامات 
فرستاده س��ازمان ملل برای رس��یدن به راه حل 
سیاس��ی فراگیر در یمن حمایت می کند، ولی در 
صنعا، نگاه       ها چندان خوش��بینانه نیست. مهدی 
المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن دیروز 
در مصاحبه با ش��بکه المس��یره یمن به مناسبت 
هفتمین سالروز انقالب 21 سپتامبرگفت: » برادران 

عمانی تمایل عربستان را برای دستیابی به راه حلی 
به ما اعالم کردند، اما متأسفانه این تمایل به طور 
ناگهانی تغییر کرد.« به گفته المشاط، »تالش های 
عمان هنوز ادامه دارد ولی تمایل سعودی        ها برای 
حل و فصل بحران یمن با وجود تالش های عمان 
در حال کاهش اس��ت.«  او گفت:» در حال حاضر 
هیچ چش��م اندازی برای راه حل سیاس��ی وجود 
ندارد، طرف مقابل )ائتالف س��عودی( شعار صلح 
را مطرح می کند و این در حالی اس��ت که عکس 
آن عمل می کند.«  المش��اط هشدار داده تا زمانی 
که تجاوز به کشورش ادامه داش��ته باشد تمامی 
گزینه        ها مطرح است و هر اتفاق غافلگیر کننده ای 

ممکن است رخ دهد. او گفت:» هرچه نظام سعودی 
بیشتر در خون ملت یمن غلت بخورد، خروج از آن 
دشوارتر خواهد بود.«  »محمد ناصر العاطفی « وزیر 
دفاع دولت نجات ملی یمن هم روز یک       ش��نبه در 
بازدید از خط مقدم جنگ با عناصر ائتالف متجاوز 
سعودی- اماراتی در شهر »رغوان « واقع در غرب 
اس��تان مأرب گفت که ائتالف س��عودی در حال 
فروپاشی اس��ت و آخرین روزهای خود را سپری 
می کند. وزیر دفاع یمن تأکید کرد، این کشور       ها به 
خاطر تجاوز به یمن، هزینه گزافی پرداخت کردند 
و دولت نجات مل��ی نیز به اخ��راج همه نیروهای 

خارجی از کشور، پایبند است. 

مقاومت فلسطینی: 6 اسیر را مجدداً آزاد خواهیم کرد

انصاراهلل: عربستان چشم انداز صلح را نابود می کند

واشنگتن: واردات نفت ایران
 به نفع لبنان نیست

مرک�ز ردیابی حرک�ت نفتکش       ه�ا اعالم ک�رد س�ومین نفتکش 
حامل س�وخت ای�ران برای توزی�ع در لبن�ان از ایران ع�ازم این 
کش�ور ش�ده و همزم�ان، وزارت خارج�ه امری�کا هش�دار 
داد ک�ه واردات نف�ت از ای�ران ب�ه نف�ع لبن�ان نیس�ت و 
ممکن اس�ت ای�ن کش�ور را در معرض خط�ر تحریم ق�رار دهد. 
به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، وزارت امور خارجه امریکا گفته 
که فعالیت های حزب اهلل نهادهای لبنانی را تضعیف کرده و ممکن است 
لبنان را در معرض تحریم قرار دهد. یک مقام امریکایی درباره احتمال 
اعمال تحریم های امریکا علیه لبنان گفت: » تحریم های امریکا، هرگونه 
تعامل و تجارت غیرقانونی با کشورهای موجود در فهرست تحریم      ها از 
جمله ایران را هدف قرار می دهد و این بر هیچ کس پوشیده نیست که 
فعالیت های حزب اهلل نهادهای لبنانی را تضعیف کرده و ممکن اس��ت 
لبنان را در مع��رض تحریم  قرار دهد.«  وی اف��زود: » از نظر جو بایدن، 
رئیس جمهور، واردات انرژی و نفت از ایران به نفع مردم لبنان نیست.«


