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  گزارش  2

آژیر سفارت امریکا 
از ترس معترضان عراقی فعال شد 

در پ�ی آغ�از اعتراض�ات مردم�ی در منطق�ه س�بز بغ�داد، 
مناب�ع رس�انه ای دی�روز از ش�نیده ش�دن ص�دای انفج�ار 
در نزدیک�ی س�فارت امری�کا و فعال ش�دن س�امانه س�ی-
دادن�د.  خب�ر  س�فارتخانه  ای�ن  خط�ر  آژیره�ای  و   رام 
با ش��روع اعتراضات مردمی علیه نتایج انتخاب��ات پارلمانی در عراق، 
امریکایی   ها نیز از تشدید ناامنی   ها در این کشور احساس خطر می کنند.  
پایگاه خبری ش��بکه »آفاق « روز سه    شنبه از شنیده شدن صدای یک 
انفجار در نزدیک سفارت امریکا و سپس به صدا درآمدن آژیرهای خطر 
در این سفارتخانه خبر داد. کانال تلگرامی »صابرین« نیز از فعال شدن 
سامانه سی-رام در سفارت امریکا و به صدا در آمدن آژیرهای خطر خبر 
داد و نوشت که در سایه رعب و وحش��ت ایجاد شده در داخل منطقه 
سبز، سفارت امریکا در بغداد درهای خود را بست. همزمان با انتشار این 
خبر، برخی منابع خبری از بستن تمامی ورودی های منطقه سبز بغداد 
به روی معترضان به نتایج انتخابات اخی��ر پارلمانی عراق خبر دادند. 
این در حالی است که شمار زیادی از ساکنان بغداد دیروز در نزدیکی 
ورودی های منطقه س��بز تجمع کردند و با رد نتایج اعالمی انتخابات 
پارلمانی، خواستار شمارش دستی آرا ش��دند. سفارت امریکا یا دولت 
عراق توضیحی در خصوص شنیده ش��دن صدای انفجار یا فعال شدن 
سامانه پدافندی امریکا در منطقه سبز در تأیید یا رد اخبار منتشر شده 
ارائه نکرده اند. اما کانال خبری صابرین تصاویری از شلیک گلوله های 
سامانه پدافندی سفارتخانه مذکور و اصابت یکی از گلوله    ها به خودروی 
یکی از شهروندان در »الجادریه« منتشر کرد. پایگاه خبری المعلومه نیز 
از شلیک چهار گلوله از سامانه سی -رام به سوی مناطق مسکونی نزدیک 
سفارت بغداد خبر داد. سفارت امریکا واقع در منطقه سبز بغداد اغلب 
به عنوان بخشی از تمرین امنیتی، سامانه پدافندی و آژیرهای هشدار 
را فعال می کند و موجب ایجاد هراس در قلب س��اکنان مجتمع های 
مسکونی واقع در نزدیکی این سفارتخانه می شود؛ امری که با اعتراض 
طیف     ها و گروه های سیاس��ی مختلف عراق همراه است زیرا آزمایش 
سامانه دفاعی امریکا در منطقه مس��کونی بغداد اقدامی تحریک آمیز 
و مخالف قوانین بین المللی به ش��مار می رود. در روزهای اخیر، برخی 
منابع اعالم کردند که امریکا و چند کشور خارجی در دستکاری نتایج 
انتخابات پارلمانی عراق دخالت داش��تند و همین مس��ئله موجی از 
اعتراضات رهبران جریان های سیاس��ی و مردمی را به همراه داش��ته 
است. امریکا تالش می کند نفوذ گروه های مقاومت در عراق را تضعیف 
کرده و دولتی دست نشانده در این کشور تشکیل دهد، اما این تحرکات 

تاکنون ناکام مانده است. 
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 عراقی      ها سوگوار مرگ کالین پاول نیستند
پایگاه عراقی میدل ایست آی با اشاره به افزایش رنج مردم عراق در دوران 
پس از حمله امریکا به این کشور نوش��ت، مردم عراق برای مرگ وزیر 

خارجه اسبق امریکا سوگواری نمی کنند. 
این پایگاه خبری نوش��ت: برای میلیون      ها عراق��ی، کالین پاول یادآور 
مردی اس��ت دروغگو که برای تهدی��د نش��ان دادن حکومت صدام، 
اطالعات غلط و دروغی را در زمینه س��الح های کش��تار جمعی عراق 
به س��ازمان ملل ارائه کرد. کمال جابر فعال سیاس��ی در مبارزه علیه 
صدام، از جنگ امریکا علیه عراق به عنوان یک فاجعه یاد کرد و افزود: 
»از سال 2003 عراقی     ها رنج بیش��تری متحمل شده اند و علت آن نیز 
حمایت دولت های دموکرات و جمهوریخواه امریکایی از سیاستمداران 

و دولتمردان فاسد عراقی است.«
-----------------------------------------------------

  صهیونیست     ها دنبال عادی سازی   با جزایر کومور
رسانه های رژیم صهیونیس��تی اعالم کردند که این رژیم، گفت وگو با 
جزایر کومور را آغاز کرده تا مجمع الجزایر را برای عادی سازی روابط با 
این رژیم متقاعد کند.  رسانه های رژیم صهیونیستی اعالم کرده اند که 
امریکا پیشقدم گرد هم آوردن این رژیم و کومور برای عادی سازی روابط 
شده و این ارتباط همچنان ادامه دارد. جزایر کومور که اغلب ساکنان 
آن را مسلمانان تشکیل می دهند، از اعضای اتحادیه عرب و تنها کشور 

عربی است که در نیمکره جنوبی قرار دارد. 
-----------------------------------------------------

 تمجید پاشینیان از روابط ارمنستان و روسیه 
 نخست وزیر ارمنستان در نشس��ت مجمع بین منطقه ای ارمنستان و 
روسیه در ایروان، بر نقش کلیدی مسکو برای حفظ ثبات و صلح در این 
منطقه تأکید کرد.  به گزارش وبگاه آرمن پرس، دفتر نیکول پاشینیان 
با تأکید بر سابقه چند س��اله برگزاری مجمع بین منطقه ای ارمنستان 
و روسیه گفت: » این نشس��ت ها به یکی از نهادهای مهم همکاری بین 
دو کشورمان در چارچوب روابط دو کش��ور متحد تبدیل شده اند.«  به 
گفته نخست وزیر ارمنس��تان، »همکاری بین منطقه ای ارمنستان و 
روسیه که بر اساس حدود دهها توافقنامه است، حوزه های وسیعی را 

در بر می گیرد.«
-----------------------------------------------------

 کنایه امارات به متحد ریاض در یمن
مشاور ولیعهد ابوظبی  به ناکارآمدی دولت مستعفی یمن و شکست های 
متع��دد آن در جبهه های مختلف واکن��ش نش��ان داد.  بنابر گزارش 
الخبرالیمنی، عبدالخالق عبداهلل گفت: »اعتماد به دولت مس��تعفی و 
ارتش آن به حد صفر رسیده است. آنها شایسته حمایت سخاوتمندانه 
ائتالف عربی نیس��تند. هر دقیقه و هر دالری که برای دولت مستعفی 

هزینه می شود، ضرر است.«  
برخی رسانه های یمنی، اظهارات وی را اولین واکنش ابوظبی به شکست 

ائتالف سعودی در مأرب توصیف کردند. 
-----------------------------------------------------

 بازداشت یک فلسطینی به اتهام توهین به سران سعودی!
پلیس ریاض از بازداشت یک فلسطینی مقیم در عربستان سعودی به 
اتهام ضربه به امنیت ملی و توهین به س��ران این کشور خبر داد.  بنابر 
گزارش خبرگزاری سما، خالد الکریدیس، سخنگوی رسانه ای پلیس 
منطقه ریاض اعالم کرد، دستگاه      ها امنیتی این کشور یک فلسطینی 
مقیم را بازداشت کرده اند. الکریدیس در ویدئویی که در اینترنت منتشر 
کرده الفاظی به کار  برد که مصداق ضربه به امنیت ملی، نظم عمومی و 
توهین به سران عربستان سعودی است. این فلسطینی حدود چهل ساله 

به دستگاه های قضایی مربوطه تحویل داده شده است. 
-----------------------------------------------------

  تالش      هایی برای تثبیت آتش بس غزه در جریان است
دولت قطر از تالش ه��ای زیاد این کش��ور برای تضمین اس��تمرار 
آتش بس بین گروه ه��ای مقاومت در نوار غزه و رژیم صهیونیس��تی 
خبر داد.  بنابر گزارش خلی��ج آنالین، محمد العمادی رئیس کمیته 
قطر برای بازسازی نوار غزه دو     شنبه شب با هیئت جنبش حماس به 
ریاست »یحیی السنوار « در غزه دیدار کرد. کمیته مذکور در بیانیه ای 
اعالم کرد که در این دیدار اوضاع سیاسی کنونی و تحوالت فلسطین 
بررسی شد.  العمادی تأکید کرد که قطر با همه طرف      ها برای تضمین 
اس��تمرار و تثبیت آتش بس در غزه و جلوگیری از تش��دید تنش      ها 

تالش می کند. 

آمادگی امریکا برای مذاکره 
بعداز پرتاب موشکی کره شمالی 

کره ش�مالی ب�رای چندمی�ن ب�ار در هفته ه�ای اخی�ر آزمایش 
موش�کی جدی�دی انج�ام داد و س�اعاتی بعد ه�م امری�کا برای 
مذاکره بدون پیش ش�رط ب�ا پیونگ یان�گ اعالم آمادگ�ی کرد. 
 در حالی که امریکایی   ها از کره شمالی خواسته اند به آزمایش   ها موشکی 
پایان دهد و از تشدید تنش   ها در ش��به جزیره کره بکاهد، پیونگ یانگ 
کماکان به مسیر متداول برنامه های موشکی خود ادامه می دهد. ستاد 
مشترک ارتش کره جنوبی روز سه    ش��نبه اعالم کرد که پیونگ یانگ از 
زیردریایی مستقر در شرق کره شمالی یک موشک بالستیک به دریای 
ژاپن ش��لیک کرد. به گزارش یونهاپ، در بیانیه س��تاد مشترک ارتش 
کره جنوبی آمده اس��ت:»ارتش کره جنوبی از نزدی��ک وضعیت را زیر 
نظر دارد و از طریق هم��کاری نزدیک با ایاالت متح��ده آماده هرگونه 
واکنش است. « به گزارش بی بی سی، ش��لیک این موشک همزمان با 
انتشار گزارش    ها از دیدار روسای سازمان های اطالعاتی امریکا، ژاپن و 
کره جنوبی در سئول صورت گرفته است. در هفته های اخیر پیونگ یانگ 
چندین آزمایش موش��کی انجام داده که می گوید موشک های دوربرد 
کروز و مافوق صوت بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، کره شمالی 
ماه ژانویه از یک نوع جدید موشک شلیک شده از زیردریایی، رونمایی 
کرد و این موشک را »قدرتمند   ترین سالح جهان « خوانده بود. خبرگزاری 
کیودو ژاپن گزارش داد، به دنبال آزمایش موشک بالستیک کره شمالی، 
»فومیو کیشیدا« نخست وزیر ژاپن سفر کاری خود به ایالت های مناطق 
شمالی ژاپن را نیمه کاره ر   ها کرده و برای شرکت در نشست شورای امنیت 
ملی به توکیو بازگشته است. فومیو کیشیدا ضمن محکوم کردن آزمایش 
موشکی کره شمالی اعالم کرد:  »ژاپن توانمندی های دفاعی برای حفاظت 
از مردم حریم آبی و هوایی این کشور را تقویت خواهد کرد.« همزمان 
با افزایش آزمایش های موشکی کره شمالی، امریکا هم در ظاهر ژست 
دیپلماتیک به خود گرفته است. به گزارش رویترز، نماینده ویژه امریکا در 
امور کره شمالی روز سه    شنبه در سخنانی تأیید کرد که این کشور آماده 
مذاکره با پیونگ یانگ در زمینه خلع تسلیحات هسته ای در شبه جزیره 
کره اس��ت. وی گفت: »امریکا همچن��ان آماده ارتب��اط دیپلماتیک با 
کره شمالی است تا به هدف خود مبنی بر خلع تسلیحات هسته ای دست 
پیدا کند.« کیم جونگ اون، رهبرکره شمالی هفته گذشته در سخنانی 
از سئول و واشنگتن بابت مانورهای نظامی مشترک و توسعه تسلیحاتی 
انتقاد کرد و گفت که امریکا دلیل تمام تنش    ها در شبه جزیره کره است. 
کره شمالی بار   ها از امریکا خواسته تحریم های اقتصادی علیه این کشور 
را لغو کند و مذاکرات را از سربگیرد اما مقامات کاخ سفید به رغم ادعای 
ظاهری، در عمل تمایلی برای از سرگیری مذاکرات و لغو تحریم   ها ندارند. 
به همین منظور، کره شمالی نیز برای نشان دادن توانمندی های اتمی 
و موشکی خود، هر از گاهی آزمایش های جدید انجام می دهد تا شاید 

طرف امریکایی را به آمدن به پای میز مذاکره ترغیب کند. 

پس لرزه های سقوط کابل همچنان ادامه داد

استعفای معمار فرار امریکا از افغانستان 
پس لرزه های کنترل کابل به دست طالبان، همچنان در واشنگتن 
قابل حس کردن اس�ت. از یک ط�رف زلمای خلی�ل زاد، نماینده 
امریکا در امور افغانس�تان اس�تعفا کرده، دیپلمات افغان که حاال 
نام او ب�ا یک�ی از بزرگ ترین شکس�ت های دیپلماتی�ک امریکا 
در حافظه تاریخ ثبت ش�د و از ط�رف دیگر، دول�ت امریکا اعالم 
کرد که در نشس�ت 10 کش�ور حاضر در مسکو ش�رکت نمی کند 
که قرار اس�ت با حض�ور نماین�دگان طالبان و چند کش�ور دیگر 
از جمله ایران، چین و پاکس�تان امروز در روس�یه برگزار ش�ود. 
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا دیروز اعالم کرد که زلمای خلیل زاد، 
فرستاده ویژه امریکا در امور افغانستان تصمیم گرفته از سمت خود استعفا 
دهد و » تام وس��ت«، معاون فعلی خلیل زاد وظایف��ش را بر عهده خواهد 
گرفت. بلینکن از خلیل زاد بابت » دهه     ها خدمت به مردم امریکا « تش��کر 
کرد، البته خلیل زاد  قباًل هم در مصاحبه ای با الجزیره گفته بود که قصد 
دارد این سمت را ترک کند ولی آنگونه که منابع مطلع گفته اند، استعفای 
او روز جمعه انجام شده و به این ترتیب با دس��ت کم سه روز تأخیر، خبر 
آن مطبوعاتی شد. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان در 
توئیتی از مذاکره با خلیل زاد تمجید کرده و گفته که »ما در مذاکرات خود با 
امریکا که به رهبری آقای زالمی خلیل زاد انجام شد، شاهد پیشرفت خوبی 
بودیم .« با این حال، مقامات فعلی و سابق امریکا به رویترز گفته اند طی سه 
س��الی که خلیل زاد در نقش نماینده امریکا حضور داشت، چهره یکی از 
بزرگ ترین شکست های دیپلماتیک امریکا در حافظه تاریخ شد.   بر اساس 
گزارش بی بی سی، رنگین دادفر اسپنتا، وزیر خارجه پیشین افغانستان هم 
در توئیتر نوشت:»خلیل زاد نقش ویرانگر خود را در روند اسارت باری به نام 
صلح تکمیل کرد. او  نه تنها برخی از رهبران ساده انگار را با خود همسو کرد 
بلکه با استفاده از احساسات قومی این روند را ممکن ساخت.« اسپنتا افزوده 
است:»او رفت اما نتایج کار ویرانگر و تمدن ستیزی باور نکردنی او، هستی 
مردم  ما را تباه کرد.«  عبداللطیف پدرام، رهبر حزب کنگره ملی افغانستان 
هم گفته که خلیل زاد در نهایت یک مهره  کثیف امریکایی بود که منافع 
ملی کشورش را مدنظر گرفت.  او نوشته است: » دردآور این است که این 
رجال سیاسی خائن افغانستانی بودند که در خدمت خلیل زاد قرار گرفتند 
و همین تیکه داران خائن عکس گرفتن با خلیل زاد را افتخار می دانستند و 
زمانی که می خواستند خود را به رخ یکدیگر بکشند و قدرت نمایی کنند، 

عکس های خود را با خلیل زاد پخش می کردند.«
 نشست مسکو بدون امریکا

خلیل زاد در استعفانامه  خود مدعی شده که در دوران مأموریتش به جنگ 
امریکا در افغانستان پایان داد اما تأیید کرده که »صلح بین االفغانی شکست 
خورد«. او با این حال با تأکید بر اینکه پیروزی طالبان در افغانستان فصل 
آخر نیست، گفته که گفت وگوی بین االفغانی با تالش فراوان فراهم شد اما 
افغان     ها نتوانستند از این فرصت استفاده کنند. استعفای خلیل زاد جزو اولین 
پس لرزه های سیاست خارجی امریکا، دو ماه بعد از کنترل طالبان بر کابل 
است، روندی که ظاهراً روز به روز نمایل تر خواهد شد. در حالی که امروز قرار 
نمایندگان 10کشور، از جمله ایران، روسیه، چین و پاکستان و احتماالً هند 
در مسکو با حضور یک هیئت بلندپایه طالبان، برای اولین بار بعد از خروج 
امریکا »فرمت مسکو « را کلید بزنند، ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه 
امریکا اعالم کرده که واشنگتن در نشست مسکو درباره افغانستان شرکت 
نمی کند. فرمت اولیه نشست مسکو قرار بود با حضور امریکا، چین، روسیه 
و پاکستان برگزار شود ولی ظاهراً اضافه شدن برخی کشورهای دیگر که 
البته امریکا نامی از آنها نبرده، باعث شده امریکا از شرکت در نشست امروز 
کنار بکشد. سخنگوی وزارت خارجه امریکا اعالم کرد: ما در گفت وگوهای 
مسکو اشتراک نمی کنیم. فرمت تروئیکای توسعه یافته یک نشست مؤثر 
و سازنده بوده است. مشتاقانه منتظر تعامل با آن فرمت هستیم اما در حال 
حاضر در موقعیتی نیستیم که در گفت وگوهای این هفته اشتراک کنیم. 
گزارش های غیر رسمی می گویند که نگرانی از حضور داعش در افغانستان، 
ایجاد حکومت همه شمول و تعهد کمک های بشری به مردم افغانستان، در 
نشست امروز مسکو در دستور کار است. یک بیانیه مشترک نیز قرار است 
پس از این نشست منتشر شود.  بعد از نشست مسکو، قرار است هفته آینده 
هم نشست دیگری با حضور همسایگان افغانستان در تهران برگزار شود. 
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه دیروز در تماس تلفنی با همتای 
پاکستانی ضمن دعوت از وی برای شرکت در نشست همسایگان افغانستان 
در تهران، مسئولیت حاکمان افغانستان برای تأمین امنیت مردم این کشور 

و مقابله مؤثر با اقدامات گروه های تروریستی را مورد اشاره قرار داد. 

بودجه 1/5میلیاردی  تل آویو برای نابودی اسرائیل! 
رژیم صهیونیستی بودجه ای دوساله برای حمله به تأسیسات هسته ای ایران تخصیص داده

ماجراجویی که در صورت وقوع، پایان عمر اسرائیل را رقم خواهد زد

در حالی که اعضای 

رضا عمویی
  گزارش  یک

غربی برجام در حال 
فشار بر تهران برای 
بازگش�ت به می�ز مذاک�رات هس�تند، منابع 
اسرائیلی از اختصاص بودجه 1/5 میلیارد دالری 
کابین�ه رژی�م صهیونیس�تی ب�رای حمل�ه به 
تأسیس�ات هس�ته ای ایران صحبت می کنند. 
علنی ش�دن این بودج�ه در آس�تانه مالقات 
س�ه جانبه رهب�ران امری�کا، روس�یه و رژی�م 
صهیونیس�تی درباره ایران، حاوی پیامی ویژه 
است. فراتر از این پیام، وقوع چنین ماجراجویی 
پایان عمر اسرائیل را زودتر از پیش بینی رهبران 

سیاسی جریان مقاومت رقم خواهد زد. 
کمتر از دو روز پ��س از آنکه ایران اع��الم کرد که 
مذاکرات هس��ته ای پنج  ش��نبه همی��ن هفته در 
بروکسل از سرگرفته می شود، کانال 12 تلویزیون 
اسرائیل فاش کرد تل آویو 1/5 میلیارد دالر به تقویت 
قابلیت حمله به تأسیسات هسته ای ایران اختصاص 
داده است. این خبر را منابع رسمی در تل آویو تأیید 
نکرده اند ولی گفته شده تل آویو آن را صرف بهبود 
هواپیماها، گردآوری اطالعات با ماهواره و تسلیحات 
خاص می کند. دو روز پیش از این هم ، خبرگزاری 
فرانسه از قول یک مقام امنیتی در تل آویو گزارش 
کرده بود که »ایران به تولید مواد الزم برای سالح 
هسته ای از هر زمان نزدیک تر اس��ت، اما هنور دو 
سال تا یک بمب اتمی فاصله دارد و ما خود را آماده 
تمام گزینه        ها و سناریو       ها از جمله عملیات نظامی 
می کنیم.« روز سه        شنبه، همزمان با افشای عامدانه 
تصویب بودجه 1/5 میلیاردی، نشریه عبری زبان 
»اسرائیل هیوم« در مطلبی نوشت که تل آویو خود را 
برای انجام یک اقدام یکجانبه با هدف متوقف کردن 
غنی س��ازی اورانیوم در ایران آم��اده می کند. این 
نشریه به نقل از مقام های ارشد صهیونیست گزارش 
کرده که تل آویو معتقد است دولت کنونی امریکا 
به ریاس��ت »جو بایدن « کار خاصی برای متوقف 
کردن سرعت روزافزون غنی سازی اورانیوم از سوی 
تهران انجام نداده اس��ت. این مقام های اسرائیلی 
که نام شان فاش نش��ده در گفت وگو با این نشریه 
ادعا کردند: »ایران هم اکنون در حال غنی س��ازی 

اورانیوم تا سطح ۶0 درصد است، که همگان موافق 
هستند برای مصارف صلح آمیز نیست. امریکایی        ها 
این را کاماًل قبول دارند و وضعیت را درک می کنند، 
اما آنها در حال وقت کشی هستند و حرکتی انجام 
نمی دهند. رفتارش��ان واقعاً دردسر جدی برای ما 
ایجاد کرده است.« دیگر مقامات رژیم صهیونیسم 
درباره نگرانی تل آویو از سیاست دولت بایدن درباره 
برنامه هس��ته ای ایران به نش��ریه عاروتص ش��وع 
گفته اند: »وضعیت واقعاً دش��وار است، هم از نظر 
چیزی که دول��ت بایدن به ارث ب��رده و هم از نظر 
نبود جدیت جهانی برای مقابله با ایران.«  این منابع 
گفته اند که کارشناس��ان و مقام های امنیتی رژیم 
صهیونیستی هم عقیده هس��تند که تل آویو نباید 
غنی سازی اورانیوم ایران در سطوح باال را بپذیرد.  
افش��ای تخصیص این بودجه همزمان با رایزنی       ها 
برای از سرگیری مذاکرات وین  در آستانه مالقات 
رهبران رژیم صهیونیستی با امریکا و روسیه انجام 
می شود. »جوزف بورل« مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا دو       ش��نبه ش��ب به وقت تهران برای 
گفت وگو با ایران قبل از برگ��زاری مذاکرات وین 
همچنین  درباره برجام اع��الم آمادگی کرد. بورل 
درباره نشست بروکسل گفت: »اگر آنها نیاز دارند 
قبل از نشست وین، با من یا دیگران گفت وگوهای 
دوجانبه داشته باشند من این کار را انجام خواهم 

داد چون وظیفه ام است.«
همزم��ان »رافائل گروس��ی « مدی��رکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی که بامداد سه        شنبه به وقت 
تهران با »آنتونی بلینکن« وزیر امور خارجه امریکا 
در واشنگتن دیدار و رایزنی کرد، گفت: »ما دستور 
کار وسیعی از مسائل مهم از جمله ایران را در پیش 
داریم. « در این دیدار، بلینکن نیز درباره اقدامات 
آژانس اتمی درخصوص ایران گفت: »آژانس نقش 
کاماًل واض��ح و مهمی در نظارت ب��ر فعالیت های 
هسته ای ایران دارد. « تنها چند ساعت پس از دیدار 
بلینکن- گروسی، سخنگوی وزارت خارجه امریکا 
نیز در خصوص مذاکرات احیای برجام اعالم کرد 
که واشنگتن نسبت به مذاکرات برجامی با ایران 
بدبین نیست، اما این گفت وگو       ها نمی تواند به طور 
نامحدود ادامه یابد. وزارت خارجه قطر روز دو       شنبه 

با انتش��ار بیانیه ای اعالم کرد که وزیر خارجه این 
کشور با »رابرت مالی« نماینده ویژه امریکا در امور 
ایران و در ارتباط با مس��ائل منطقه از جمله ایران 
دیدار و گفت وگو کرده است. رابرت مالی پیش تر، 
در پیامی توئیتری گفته بود: »من منتظر سفرم به 
امارات، قطر و عربستان سعودی از 15 تا 21 اکتبر 
)23 تا 2۹ مهر( هس��تم تا به بررس��ی موضوعات 
منطقه ای و تالش مان برای مذاکره درباره بازگشت 

دوجانبه به برجام بپردازیم.«
 ترس تل آویو از مذاکرات دلخواه ایران

کابینه جدید رژیم صهیونیستی به نخست وزیری 
نفتالی بنت، از زمان آغاز ب��ه کار در ماه های اخیر، 
تالش خود را به کار گرفته تا با فرستادن مقام های 
مختلف به ایاالت متحده و کشورهای امضاکننده 
برجام، از احیای توافق هس��ته ای ایران جلوگیری 
کند. در این میان به نظر می رسد اکنون که ایران و 
طرف های غربی بیش از هر زمان دیگری آمادگی 
خود را برای آغ��از مذاکرات احی��ای برجام اعالم 
کرده اند، تل آویو در تالش اس��ت برجام به ش��کل 
موردنظر ایران مورد بحث قرار نگیرد. با این حال، 
برخی ناظ��ران نیز ح��دس می زنند ک��ه افزایش 
تهدید       ها در تل آویو برای ماجراجویی علیه ایران، 
ممکن است به منظور کاهش سقف مطالبات ایران 
در وین انجام شده باشد که در دولت ابراهیم رئیسی 

افزایش یافته است. 
سناریوی دیگری نیز مطرح است. اختصاص بودجه 
برای حمله به برنامه هسته ای ایران سه روز پس از 
پایان سفر »الپید«، وزیرخارجه رژیم صهیونیستی 
به واشنگتن و دیدار با مقامات امنیت ملی و وزارت 
خارجه امریکا اعالم شده است. در جریان آن سفر 
الپید با اشاره به دیدار خود با مقام های امریکایی، 
گفته بود که در ای��ن دیدار       ها درب��اره ضرورت در 
نظر گرفتن طرح جایگزین برجام گفت وگو کرده 
است، اما پس از پایان آن ، »سی یونی بن مناخیم«، 
تحلیلگر ام��ور خاورمیان��ه گفت: »الپی��د بعد از 
مالقات با مسئوالن مختلف امریکایی دست خالی 
به اس��رائیل بازگش��ت.«  از این رو به نظر می رسد 
که شکست سفر مقامات سیاس��ت خارجی رژیم 
صهیونیستی به واشنگتن باعث ش��ده در تل آویو 

ادعای تصویب بودجه حمله به تأسیسات هسته ای 
ایران مطرح شود. 

 هزینه های گزاف حمله به ایران
نماینده دائم ایران در س��ازمان ملل هفته قبل در 
نامه ای به شورای امنیت، نسبت به هرگونه محاسبه 
اشتباه و ماجراجویی احتمالی نظامی رژیم اسرائیل 
علیه ایران از جمله برنامه هسته ای آن هشدار داد. 
در این نام��ه، به دلیل مالحظ��ات دیپلماتیک که 
تهران همیشه مد نظرمی گیرد، اشاره ای به پاسخ 
احتمالی ایران نشده ولی فرماندهان نظامی ایران 
همواره نسبت به هرگونه ماجراجویی تل آویو هشدار 
داده اند. حسین سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، اردیبهشت ماه امسال به اسرائیل 
هشدار داده بود که »اولین ضربه می تواند آخرین 
ضربه باشد«. عالوه بر این، متحدان منطقه ای ایران 
نیز بخشی از سناریوی رویارویی احتمالی با تل آویو 
خواهند بود. موازی با انتشار خبر تخصیص بودجه 
1/5 میلیارد دالری  یک مقام ارشد نظامی تل آویو 
که نامی از او برده نشده، به خبرگزاری فرانسه گفت 
ارتش اسرائیل آماده مقابله با روزی2هزار موشک 
حزب اهلل می ش��ود، س��ناریویی که نشان می دهد 
اسرائیلی       ها چندان از عواقب اجرای چنین اقدامی 
بی اطالع نیستند. خبرگزاری فرانسه به نقل از این 
مقام گفت: »اسرائیل نمی خواهد با حزب اهلل لبنان 
وارد جنگ شود اما در صورت منازعه از خود دفاع 
می کند.«  با این حال، ماجراجوی��ی تل آویو علیه 
ایران، حتی بس��یار فراتر از پاسخ حزب اهلل خواهد 
بود. جدی شدن بحث       ها درباره ماجراجویی رژیم 
صهیونیس��تی علیه تأسیسات هس��ته ای ایران، 
یک بار ه��م در س��ال 13۹1 اتفاق افت��اد و باعث 
گمانه زنی های مختلف درباره عواقب آن ش��د. در 
مرداد 13۹1 وقت��ی اختالفات ایران ب��ا غرب در 
موضوع هسته ای اوج گرفته بود، کانال 10 تلویزیون 
اسرائیل به عواقب احتمالی حمله اسرائیل به ایران 
پرداخت و در گزارشی نوشت که مسئوالن بلندپایه 
ایرانی تهدید کرده اند که در صورت مواجهه با حمله 
اسرائیل، پاس��خی ناگوار و دردناک به آن خواهند 
داد و تأکید کرده اند که اسرائیل به خوبی می داند 
که در ص��ورت وقوع این حمله به چه سرنوش��تی 
دچار می ش��ود. همچنین پیش تر فارین پالیس��ی 
در گزارشی درباره تهدیدات مقطعی تل آویو علیه 
ایران گفته بود: »مقامات اسرائیل خود نیز می دانند 
که از توانمن��دی الزم برای ضرب��ه وارد کردن به 
برنامه هسته ای ایران برخوردار نیستند. حمله به 
ایران نه تنها سبب مشروعیت بخشیدن به برنامه 
هسته ای این کشور خواهد شد، بلکه روند آن را نیز 
تسریع خواهد بخشید.«  مضاف بر آن اشاره مقامات 
صهیونیس��تی به آمادگی برای مقابله ب��ا 2 هزار 
موشک حزب اهلل لبنان خود بیش از هر چیز گویای 
آن است که هرگونه تجاوز نظامی تل آویو علیه ایران 
در واقع موجودیت تل آویو را به دلیل واکنش های 
مقاومت با تهدید جدی روبه رو خواهد ساخت.  به 
اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اسرائیل برای حمله 
نظامی به برنامه هسته  ای ایران با مشکالت مختلفی 
از جمله برد، تعداد اهداف و ماهیت آنها مواجه است. 
»داگالس بری«، عضو ارشد انستیتوی بین المللی 
مطالعات اس��تراتژیک و متخص��ص در حوزه امور 
نظام��ی هوافضا، معتقد اس��ت ک��ه جنگنده های 
اس��رائیلی نه تنها باید از پس ورود به فضای ایران 
و خروج از آن بربیایند، بلکه باید سوخت الزم برای 
تأمین زمان پرواز بر ف��راز اهداف در طول عملیات 
را داشته باشند که تأمین این میزان سوخت برای 
جنگنده های مهاجم در آسمان پهناور ایران تقریباً 

غیرمحتمل است. 

دبیرکل حزب اهلل لبنان در س�خنرانی دو     شنبه 
شب به صراحت از حزب قوات اللبنانیه و رئیس 
آن به عنوان طیفی خطرناک ی�اد کرد که در پی 
ایجاد جن�گ داخلی در کش�ور اس�ت. نصراهلل 
اگرچه تأکید کرد ک�ه حزب اهلل در پ�ی ورود به 
این س�ناریو نیس�ت اما در موضع گی�ری که به 
وس�یله آن معادل�ه بازدارندگی داخل�ی ایجاد 
کرد، گف�ت که ب�ا در اختی�ار داش�تن 100 هزار 
نی�رو، می تواند با ه�ر توطئ�ه ای مقابل�ه کند. 
سیدحسن نصراهلل در سخنانی به مناسبت سالروز 
والدت پیامبر اکرم )ص(، به صراحت به سیاس��ت 
خودداری از تنش آفرینی حزب اهلل اشاره کرد و گفت: 
»برخی می خواهند اهالی حومه ضاحیه بترس��ند. 
برخی می خواهند اهالی عین الرمانه و فرن الشباک 
فکر کنند که اهالی ضاحیه دشمن شان هستند. وقتی 
رئیس این حزب تمام مس��یحیان لبنان را خطاب 
قرار می دهد می خواهد آنان را بترساند. ما بر اساس 
منش مان نمی خواهیم با هیچ طرفی در کشور تنش 
ایجاد کنیم.«  وی در ادامه تأکید کرد که در سال های 
اخیر حزب قوات اللبنانیه برای خودش دشمن تراشی 
کرد و با اعالم اینکه رویدادهای پنج  ش��نبه به آغاز 
مرحله ای جدید منجر ش��د، گفت: »امروز در لبنان 
حزب اهلل هدف اول است. شهدای حادثه پنج  شنبه 
از حزب اهلل و امل بودند. حزب قوات اللبنانیه در تمام 
مواضعش حزب اهلل را دشمن اصلی می داند. این حزب 
برایش مهم نیست که در مشکل آفرینی هایش عده ای 

قربانی شوند، آنها معتقد هستند که جنگ داخلی 
باعث تغییرات جمعیتی می شود.«

 از خدمات به داعش تا تهمت به حزب اهلل
دبیرکل حزب اهلل لبنان با اشاره به طیفی از اقدامات 
قوات اللبنانیه از جمله اینکه این حزب در سال 201۷ 
خدماتی را در زمینه ایجاد جنگ داخلی به السهبان، 
وزیر سابق عربستان سعودی ارائه داد، گفت: »رئیس 
حزب قوات اللبنانیه] سمیر جعجع[ می خواهد برای 
شعله ور کردن آتش جنگ داخلی، مسیحیان در ترس 
باقی بمانند. همسر او در رویدادهای پنج  شنبه حضور 

داش��ت، مواضع او ]جعجع[ و نمایندگانش، تالش 
کامل برای نبرد بود، ما در روز پنج  شنبه خودمان را به 
ارتش و حکومت لبنان سپردیم، حزب قوات اللبنانیه 

مرتکب جنایات روز پنج  شنبه شد.«
 نصراهلل همچنین به مواضع خصمانه علیه حزب اهلل 
هم پرداخت و تأکید کرد که تالش     ها برای معرفی 
حزب اهلل به عنوان دش��من، توهم، تهم��ت و دروغ 
اس��ت. ضمن اینکه حزب قوات اللبنانیه پوش��ش 
برای تروریست های س��وریه تأمین می کرد؛ آن هم 
وقتی داعش و النصره شهرهای مسلمان و مسیحی 

را تهدی��د می کردند. حزب اهلل حامی مس��لمانان و 
مسیحیان بود و نیروهای حزب ]جعجع[ پشتیبان 
داع��ش و النص��ره!« وی تصریح ک��رد: »گروه های 
تکفیری و وهابی که س��ازمان اطالعات عربس��تان 
سعودی آن را اداره می کند، مس��یحیان را از عراق 
کوچ دادند، حزب اهلل و امل تهدیدی برای مسیحیان 
نیستند. حزب نیروهای لبنانی از هیچ حمله یا اقدامی 
برای شکست دادن تفاهم حزب اهلل و جریان ملی آزاد 

در سال 2005 دریغ نکرد.«
 100 هزار نیرو داریم و ضعیف نیستیم

دبیرکل ح��زب اهلل در موضع گی��ری تند خطاب به 
ح��زب قوات اللبنانیه گفت: »ب��رای اولین بار اعالم 
می کنم حزب اهلل بدون حامیانش به تنهایی بیش از 
100 هزار رزمنده مسلح دارد که می تواند کوه      ها را 
جابه جا کند. شما با کی می خواهید بجنگید؟! ما بعد 
از جنایت روز پنج  شنبه سکوت کردیم، اما ما ضعیف 
نیستیم و نترسیدیم بلکه به خاطر اهداف مان سکوت 
کردیم رئیس حزب نیروهای لبنانی ادب داشته باشید 

و عاقل باشید و درس عبرت بگیرید از گذشته.«
  سیدحسن نصراهلل یادآور ش��د: »در صورتی که در 
این پرونده خیانتی روی دهد، موضوع شکل دیگری 
خواهد یافت و ما اجازه نمی دهیم خون شهدا هدر 
رود، خود را در پرونده تحقیق درب��اره حادثه بندر 
بیروت پس از آنک��ه در آن متهم ش��دیم، ذی ربط 
می دانیم. می خواهیم واقعیت را درباره انفجار بندر 

بیروت بدانیم.«

100 هزار جنگجوی حزب اهلل برای مهار جنگ داخلی
نصراهلل: حزب جعجع دنبال جنگ داخلی است


