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سرويس بينالملل

شروع به کار کردند

ادامه از صفحه اول
با وجود خوشبین��ی محتاطانه همه طرفها ب��ه مذاکرات ،فع ً
ال هیچ
چیزی معلوم نیس��ت .این را س��خنگوی کاخ س��فید هم گفته است
«:ارزیابی این مذاکرات از اینجا کار دشواری است».
عصر دیروز در سومین روز از دور هفتم مذاکرات در وین ،علی باقری،
مذاکرهکننده ارش��د ایرانی ،با انریکه مورا ،معاون کمیسیونر سیاست
خارجی اتحادیه اروپا مالقات کرد .با وجود ابراز خوشبینی همه طرفها
در روز اول مذاکرات ،هنوز مشخص نیست که برآیند مذاکرات به سمت
مثبت است یا منفی ،به خصوص که به نظر میرسد همه طرفها روی
موضع خود پافشاری میکنند و همچنان در حال ارزیابی همدیگرند.
روز چهارش��نبه به فاصله یک روز بعد از اینکه علی باقری ،معاون وزیر
وگو پیش روی ماست،
خارجه ایران گفت«چیزی که از شش دور گفت 
یک پیشنویس است نه یک توافق» ،دیپلماتهای اروپایی همچنان
مصرانه گفتند که مذاکرات باید از نقطه متوقف شده در دور ششم در
وین از سر گرفته شود .دیپلماتهای اروپایی حاضر در این مذاکرات ،در
گفتوگو با رویترز مدعی شدهاند «تاکنون  ۷۰تا  ۸۰درصد متن توافق
مذاکرات تهیه شده است و اگر ایران بخواهد مذاکرات را از اول شروع
کند احتمال شکس��ت مذاکرات وج��ود دارد ».دیپلماتهای اروپایی
میگویند «اگر هیئت مذاکرهکننده ایرانی ،جدیت خود را در مذاکرات
نشان ندهد ،به مشکل برمیخوریم و از این نظر ۴۸ ،ساعت آینده بسیار
مهم خواهد بود ».به گفته آنها ،تا پایان هفته تصویر روشنتری به دست
میآید و در صورت نبود پیشرفت ،احتمال شکست مذاکرات وجود دارد.
آنها گفتهاند که موضوع سانتریفیوژهای ایران یکی از جدیترین موارد
اختالفی میان طرفین است «:ما در روزهای آتی جدیت تهران درباره
مذاکرات را مورد سنجش قرار خواهیم داد » .یک دیپلمات اروپایی هم
گفته که  ۲۰تا  ۳۰درصدی که مورد اختالف با تیم قبلی مذاکرهکننده
ایرانی باقی مانده بود هنوز هم باقی است از آن جمله که سانتریفیوژهای
ایران باید طبق توافق به فعالیت خود [بدون غنیسازی] ادامه دهندکه
نباید برای غنیسازی اورانیوم از آنها استفاده شود .از طرف امریکا نیز
هنوز ارزیابی مشخصی وجود ندارد .جنیفر ساکی ،سخنگوی کاخ سفید
سهشنبه شب در پاسخ به این سؤال که آیا امریکا با این [گزاره] که جو
مذاکرات مثبت بوده موافق است یا خیر ،گفت« :ارزیابی این مذاکرات
از اینجا ،کار دش��واری اس��ت».س��اکی گفته که دولت «جو بایدن»،
کماکان به پیگیری مس��یر دیپلماس��ی در خصوص پرونده هستهای
ایران معتقد است.
نامه  25نماینده جمهوریخواه
در شرایطی که منابع ایرانی نزدیک به تیم مذاکرهکننده گفتهاند طرف
اروپایی درخواست پایان سریع این دور از گفتوگوها را مطرح کرده،
به نظر میرسد دور هفتم ،به چیزی بیش از ارزیابی طرفها از مواضع
همدیگر برای انتقال به پایتختها منجر نش��ود .تسنیم از قول «یک
منبع» نزدیک به تیم مذاکرهکننده نوشته که «برخالف ترجیح طرف
اروپایی برای پایان سریع گفتوگوها تیم ایرانی ترجیح میدهد به ادامه
گفتوگوها تا زمانی که نیاز باشد ،ادامه دهد» .یک دلیل اینکه اروپاییان
خواستار س��رعت دادن به پایان مذاکراتند ،احتماالً به سرعت گرفتن
برنامه هستهای ایران برمی گردد که به ادعای آنها ممکن است توافق
هستهای سال  2015را در وضعیتی غیر قابل بازگشت قرار دهد .با این
حال ،احتمال دارد طرفهای اروپایی و امریکا بخواهند درباره نتیجه دور
هفتم مذاکرات ،با همدیگر و همچنین با شرکای خود گفتوگو کنند.
دیروز آنتونی بلینکن ،وزیر امور خارجه امریکا با وزرای امور خارجه سه
کش��ور اروپایی عضو برجام گفتوگو کرد و قرار است امانوئل ماکرون،
رئیسجمهور فرانس��ه هم طی دو روز آینده به کشورهای عربی خلیج
فارس از جمله عربستان س��فر و با آنها درباره مذاکره با ایران گفتوگو
کند .احتماالً بعد از پایان دور ج��اری ،امریکاییها هم نماینده خود را
برای مشورت بیش��تر به تلآویو اعزام خواهند کرد ،جایی که طی یک
هفته گذش��ته و به خصوص س��ه روز اخیر ،مواضع تندت��ری در قبال
مذاکرات وین گرفته است.
یائیر الپید ،وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی که چند روز قبل برای
رایزنی درباره مذاکرات به لندن رفته بود ،سهشنبه به پاریس ،پایتخت
فرانسه سفر کرد .اوضاع در واش��نگتن نیز همزمان با شروع مذاکرات
چندان مساعد نیست ۲۵ .قانونگذار جمهوریخواه کنگره در نامهای به
«جو بایدن» که مطبوعات امریکا سهش��نبه شب محتوای آن را علنی
کردند ،کاخ سفید را به پنهانکاری در ارائه اطالعات درباره مذاکرات وین
متهم کرده و متعهد شدهاند از هرگونه لغو تحریمهای ایران جلوگیری
کنند .بر اس��اس گزارش نش��نال ،در نامه این قانونگذاران آمده است:
«با آنکه اعضای کمیته مطالعاتی جمهوریخواهان در بیش از  ۱۲نامه
خواستار دریافت اطالعاتی درباره نحوه اجرای تحریمهای ایران شدهاند
دولت ش��ما کماکان کنگره را درباره برنامههای خ��ود برای تضعیف
اجرای تحریمها و کاهش تحریمها علیه ایران در بیخبری نگاه داشته
اس��ت ».در این نامه ،امضاکنندگان بار دیگر اختیارات نهاد قانونگذار
امریکایی برای اعمال تحریم علیه ایران را یادآور شدهاند .آنها نوشتهاند:
«مینویس��یم تا یادآوری کنیم که اختیار تنظیم تجارت با کشورهای
خارجی و بالطبع ،توانایی اجرای تحریمهای اقتصادی در اختیار کنگره
است».امضاکنندگان جمهوریخواه این نامه تهدید کردهاند در صورت
کسب اکثریت مجلس نمایندگان در انتخابات میاندورهای سال آینده
از رفع تحریمها علیه ایران جلوگیری خواهند کرد.

رسیدن «اومیکرون» به عربستان
در آستانه سفر «ماکرون»

یک منبع در ریاست جمهوری فرانسه گفت که «امانوئل ماکرون»
رئیسجمهور این کشور طی چند روز آینده به ریاض سفر میکند.
همزمان با س�فر ماکرون ،عربس�تان اولی�ن فرد مبتال به س�ویه
جدید ویروس کرونا به نام «اومیکرون» را شناس�ایی کرده است.

یک منبع فرانسوی روز چهارشنبه در سخنانی تأیید کرد که ماکرون
در سفر به عربستان سعودی کاهش تنشها در منطقه ،برنامه هستهای
ایران و اوضاع عراق و یمن را بررس��ی خواهد کرد .بنا بر گزارش وبگاه
«الخلیجاونالین» ،ماکرون در این سفر با «محمد بنسلمان »ولیعهد
عربستان سعودی دیدار خواهد کرد .این منبع فرانسوی با اشاره به اینکه
عربستان سعودی بازیگر اصلی در غرب آسیاست ،گفت که سفر ماکرون
به عربستان در راستای تقویت شراکت بین دو کشور است .شبکه العربیه
هم دیروز به نقل از یک منبع آگاه نوش��ت اعالم کرد« :کاهش تنش و
درگیری در منطقه یکی از محورهای مذاک��رات «امانوئل ماکرون» با
مقامات کشورهای یاد شده از جمله «محمد بنسلمان» است ».پیشتر
کاخ الیزه در بیانیهای اعالم کرده بود که ماک��رون طی روزهای  ۳و ۴
دسامبر به چند کشور در منطقه از جمله عربستان ،قطر و امارات سفر
میکند .در آستانه سفر ماکرون به عربستان سعودی ،یک مقام مسئول
در وزارت بهداش��ت عربستان روز چهارش��نبه ،خبر داد که یک مورد
مبتال به سویه جدید ویروس کرونا در این کشور شناسایی شده است.
بر اساس گزارش روزنامه سعودی «عکاظ» به گفته این مقام سعودی،
فرد یادشده شهروند عربستان بوده که به شمال آفریقا سفر کرده و پس
از بازگشت ابتالی او به سویه جدید تأیید شده است .وی اضافه کرد که
این فرد و افرادی که با او در ارتباط بودهاند ،قرنطینه شدهاند و اقدامات
بهداشتی الزم در این خصوص اتخاذ خواهد شد.
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بیانیهشکست«هادی» سعودیدریمن

دو مقام دولت مستعفی منصور هادی در بیانیهای بیسابقه ضمن اعتراف به شکست ،خواستار توقف جنگ شدند

شکس�ت تنه�ا
گزارش یک
نتیج�ه ائتلاف
سعودی در تجاوز علیه یمن است .این شکست
را کارشناس�ان به کرات مطرح کردهاند .حاال
مقامات دولت مستعفی یمن به رهبری منصور
هادی که عربس�تان برای حمایت از آنها وارد
جنگ شد به همین شکس�ت اذعان کرده و با
انتشار بیانیهای بیس�ابقه گفتهاند که گزینه
نظامی شکست خورده و زمانش رسیده که به
جنگ پایان داده ش�ود .این اعتراف همزمان
شده با آزادسازی و کنترل مناطقی استراتژیک
یمن از سوی انصاراهلل.

به گزارش «جوان» ،اواخر روز سهش��نبه انتشار
یک بیانیه بیسابقه درباره یمن آینده تحوالت این
کشور را در مسیر دیگری ترسیم کرد .خبرگزاری
المسیره سهشنبه ش��ب این بیانیه جنجالی را به
نقل از دو مقام دولت مستعفی یمن منتشر کرد.
آنها در بیانیه خود به این حقیقت اذعان کردند که
گزینه نظامی شکست خورده و زمانش رسیده که
به جنگ پایان داده شود« .احمد بن دغر» رئیس
خبر

شورای مش��ورتی و «عبدالعزیز جباری» ،نایب
رئیس پارلمان دولت مستعفی دو مسئول یمنی
بودند که این بیانیه را امضا کردهاند .در ابتدای این
بیانیه ادعا شده«مس��ائل اکنون روشنتر شده؛
گزینه نظامی به بنبس��ت رسیده و نزدیک است
شکست خود را اعالم کند».
دو مقام یمنی که نامه شکس��ت را امضا کردهاند،
از مورد اعتمادترین گزینههای عربستان سعودی
برای قدرتگی��ری در آینده یم��ن بودند و حال
در بیانیه خ��ود به وضعیت فاجعهبار انس��انی در
کشورش��ان که زیر آتش جنگ عربس��تان است
اشاره کرده و گفتهاند :وضعیت فاجعهبار است...
همه اینها ساخته دست یمنیها نیست اما حل آن
به دست یمنیها ممکن است .ملت یمن از فقر،
گرسنگی و بیماری در رنج است و در آستانه یک
گرس��نگی واقعی قرار دارد .این دو مقام افزودند،
ارتش دولت مستعفی با حداقل توانایی میجنگد،
ارزش پول ملی سقوط کرده ،آش��وب امنیتی و
فس��اد همه جا را فرا گرفته و پرداخت حقوقها
متوقف شده است.
یکی از استنادهای ریاض برای آغاز جنگ در یمن،

«درخواست دولت یمن» برای دخالت بوده است؛
جنگی که ادامه آن با مواضع جدید مقامات دولت
مس��تعفی یمن ،زیر س��ؤال میرود .در واقع این
مقامات سابق یمن به روشنی استدالل عربستان
برای ادامه جنگ را رد ک��رده و حال به صراحت
گفتهاند که دیگر از جنگ حمایت نخواهند کرد.
جنگ در یمن طی چند سال گذشته یک بازیگر
شکس��ت خورده دیگر هم داش��ت و آن سازمان
ملل بود که ب��ا وجود تغییر چندب��اره مأموران و
دیپلماته��ای خود هیچگاه نتوانس��ت مقامات
ریاض را به توقف نبردها قان��ع کند .این موضوع
در بیانیه مقامات سابق یمن نیز مورد اشاره قرار
گرفته و آنها در بیانیه خود با قدردانی از «تالش
سازمان ملل برای صلح در یمن» ،گفتهاند :پس از
گذشت هفت سال از این تالشها برای ما مسجل
شد که صلح محقق نخواهد شد ،مگر اینکه با اراده
ملی جامع حمایت شود.
متجاوزان با هم شاخ به شاخ شدهاند
می��ان گروههای ش��بهنظامی یمنی ک��ه مورد
حمایت عربس��تان و امارات هستند ،اختالفات
بسیار عمیقی وجود دارد و این گروهها حتی در

چند نوبت طی دو سال گذش��ته وارد درگیری
مستقیم نظامی با هم شدهاند .درگیری داخلی
گروهه��ای نیابتی ریاض و ابوظب��ی به تضعیف
روزافزون آنها منجر ش��ده و این اختالف مورد
اذعان «احمد عوض بن مب��ارک» وزیر خارجه
دولت مس��تعفی یمن هم قرار گرفت��ه و او روز
چهارش��نبه در گفتوگو با الجزیره تأکید کرد
که نیروهای ساحل غربی ،زیر لوای وزارت دفاع
دولت مس��تعفی قرار نمیگیرن��د .وزیر خارجه
دولت مستعفی یمن که از پیش��روی نیروهای
انصاراهلل در مأرب و دیگر اس��تانهای یمن آگاه
اس��ت ،همچنین گفت« :از هرگونه توافق بین
کش��ورهای منطقه که به پای��ان جنگ در یمن
منتهی شود ،استقبال میکنیم».
دست گفتوگو دراز کردیم
«محمد عبدالسالم» رئیس کمیته عالی انقالب
یمن و سخنگوی انصاراهلل هم در واکنش به بیانیه
شکست مقامات دولت مستعفی یمن ،در توئیتر
نوش��ت :حقیقت را به ملت یم��ن گفتیم و اعالم
کردیم که تجاوز فقط شر است.
مقامات انصاراهلل و دولت نجات ملی یمن تاکنون
بارها خواس��تار برگزاری گفتوگو با طرفهای
یمنی مقابل ش��دهاند و حتی در ی��ک دوره نیز
مذاکرات یمنیها در استکهلم سوئد با میانجیگری
سازمان ملل برگزار شد ،اما همه این گفتوگوها
با ادامه مداخالت س��عودیها به بنبست رسیده
است .عبدالسالم نیز با اش��اره به آمادگی برای از
سرگیری این مذاکرات گفت :دست گفتوگو را
به سمت طرفهای داخلی دراز کردیم و پنهان و
آشکار از آنها دعوت کردیم که برای حرف مشترک
(یمن برای همه) بیایند اما گوشهایشان کر بود
و بر جنگ اصرار کردند.
یمنیها پهپاد سعودی را سرنگون کردند
توان نظامی ارتش و نیروهای مس��تقر در صنعا
نیز این روزها بس��یار متفاوت از گذشته و زمانی
است که عربس��تان جنگ علیه یمن را آغاز کرد.
یمنیها تاکنون در چند نوبت با موش��ک مراکز
حساس نظامی و حتی نفتی سعودیها را هدف
قرار دادهاند و روز چهارشنبه نیز ارتش یمن یک
پهپاد جاسوسی سعودی را سرنگون کرد .سرتیپ
«یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن
صبح چهارش��نبه اع�لام کرد ک��ه نیروهای این
کشور توانس��تهاند یک پهپاد سعودی را در میان
استانهای صعده و عمران (ش��مال غرب یمن)
سرنگون کنند .این اعالم در حالی صورت میگیرد
که ارتش یمن طی هفتههای گذشته از سرنگونی
چند پهپاد ائتالف سعودی در مناطق مختلفی از
یمن خبر داد.

هیئت ارشد سیاسی امارات به ایران میآید

«ان�ور قرق�ا ش» مش�اور دیپلماتی�ک رئی�س دول�ت
ام�ارات عرب�ی متح�ده سهش�نبه ش�ب ب�ه وق�ت ته�ران
در گفتوگ�و ب�ا رویت�رز گف�ت :ی�ک هیئ�ت امارات�ی برای
بهب�ود رواب�ط ت�ا چن�دی دیگ�ر ب�ه ته�ران س�فر میکند.

این مقام اماراتی در عین حال مدعی شد که بابت فعالیتهای

منطقهای ایران نگرانی دارد .قرقاش افزود که گفتوگو و همکاری
اقتصادی را بخشی از اقدامات اعتمادساز با ایران میداند ،اما اینها
زمان میبرند .قرقاش گفت ،حتی اگر مذاکرات هستهای ایران به
نتیجه مثبتی برسد ،همه نگرانیها در مورد سیاستهای ایران
برطرف نخواهد ش��د .مش��اور دیپلماتیک رئیس دولت امارات

همچنین از تالش ابوظبی برای بهبود روابط با تهران خبر داد و
درباره زمان س��فر هیئت اماراتی به تهران گفت« :هر چه زودتر
بهت��ر ».وی افزود«:ایرانیها بهبود روابط با کش��ورهای جنوب
خلیج [فارس] را به رسمیت شناختهاند .ما این موضوع را مثبت
ارزیابی میکنیم».

اولین واکنش به اعالم نهایی نتیجه انتخابات

معترضان عراقی:نتیجه انتخابات را نمیپذیریم
اعالم نتیجه نهایی
گزارش 2
انتخابات پارلمانی
آزادهسادات عطار
ع�راق ،اگرچ�ه با
استقبال طیف صدر مواجه شده ولی معترضان
همچنان بر تقل�ب تأکید دارند .در ش�رایط
پیچیده و حس�اس ع�راق ،امریکاییها هم
میکوشند از این وضع ،برای ماندن در عراق
استفاده کنند.

با گذشت  ۵۱روز از انتخابات پارلمانی و کشیده
ش��دن دامنه تنش سیاسی ناش��ی از نارضایتی
از نتیج��ه انتخابات به س��طح جامع��ه در قالب
تظاهراتهای متعدد ،کمیسیون مستقل نظارت
بر انتخابات این کشور سهشنبه شب اطالعیهای
درباره رس��یدگی به شکایات منتش��ر کرد که
اگرچه به تغییرات جزئی در چند حوزه انتخاباتی
از جمله بغداد اذعان کرده ام��ا همچنان تأکید
دارد که جریان صدر ب��ه رهبری مقتدی صدر با
 ۷۳کرسی از ۳۲۹کرسی ،همچنان بزرگترین
جناح پارلمان را در اختیار دارد .با اعالم نتیجه،
عصام حس��ین از رهبران جریان صدر عراق در
گفتوگو با ش��فقنیوز از س��اختاری جدید در
راستای تشکیل دولت جدید سخن گفته است
اما اکثریتی از گروههای معت��رض همچنان به
نتیجه انتخابات چون و چ��رای جدی دارند و با
اس��تناد به اظهارات ضد و نقیض درباره انطباق
صددرصدی آرا پس از ش��مارش دستی تأکید
میکنند که «سردرگمی و تناقض» کمیساریا
در اظهارات و رویههای رأیگیری ،شک و تردید
درباره بسیاری از پروندهها به وجود میآورد مانند
آرای باطله و مراکز اخذ رأی .کمیته هماهنگی
شیعیان عراق موسوم به «االطارالتنسیقی» نیز
در بیانیهای تأکید کرد« :م��ا بهطور قاطع نتایج
انتخابات فعلی را رد میکنیم ،زیرا روشن شده

است که بدون هیچ تردیدی ،بهرغم اراده مردم
عراق ،کمیسیون انتخابات ،نتایج انتخابات را از
قبل تعیین کرده است».
دادگاه عالی وارد عمل شود
«چارچوب هماهنگی» متشکل از احزاب شیعه
در بیانیهای نتایج نهایی انتخابات اعالمش��ده را
رد و اعالم کرد که نتایج نهای��ی اعالمی را هرگز
نخواهد پذیرفت .در بیانیهای که این گروه منتشر
کرده ،آمده است« :تناقض در اظهارات کمیسیون
انتخابات نشان میدهد که کمیسیون و دستگاه
قضایی به ش��کایتها بهصورت جدی رسیدگی
نکردهاند .آنان یک بار میگفتند که با بازشماری
آرا بهصورت دستی ،تغییرات بهصورت گسترده و
چشمگیر صورت گرفته است و بار دیگر میگفتند،
نتایج صددرص��د مطابقت دارد» .ای��ن گروه در
بیانیه یاد ش��ده تصریح کرده است« :ما از دادگاه
عالی عراق انتظار داریم ب��دون اینکه تحت تأثیر

مسائل سیاسی قرار بگیرد ،با موضوع شکایتها
و درخواس��ت تجدیدنظرها و دالیل و ش��واهد،
بیطرفان��ه برخورد کند تا انص��اف در حق مردم
و رأیدهندگان و نامزدها رعایت ش��ود».س��عد
الس��عدی ،عضو جنب��ش عصائ��ب اهلالحق در
چارچوب هماهنگی احزاب شیعی گفت :موضع
ما در قبال نتایج انتخابات روشن است و ما از همان
ابتدا این نتایج را نپذیرفتیم .ما خواستههایی داریم
که اگر به آن پاس��خی داده نش��ود به گزینههای
پیش روی خود متوسل میشویم که یکی از آنها
تحریم تمام فراین��د انتخاباتی و دیگری رفتن به
سمت تشکیل اپوزیسیون اس��ت» .منابع مطلع
اعالم کردن��د که چارچوب هماهنگی ش��یعیان
عراق به منظور بررسی این نتایج نشستی خواهد
داش��ت .از این رو ،ائتالف دولت قانون به ریاست
ن��وری المالکی ک��ه عضو چارچ��وب هماهنگی
شیعیان عراق است نمایندهای را برای گفتوگو

با جریان صدر فرس��تاده است تا وارد یک ائتالف
استراتژیک برای تشکیل دولت بعدی شوند .این
نشست قرار است که در خانه عمار الحکیم ،رهبر
جریان حکمت ملی در بغداد برگزار شود.
احتمال تشکیل حکومت توافقی
هادی محمدی ،کارشناس مسائل غرب آسیا با
اشاره به اینکه عراق در شرایط حساسی است و
دستگاههای درگیر در بنبس��ت قرار دارند ،در
گفتوگو با «جوان» گفت که برای بحران کنونی
سه س��ناریو را میتوان پیشبینی کرد .احتمال
تشکیل حکومت توافقی میان مخالفان و موافقان
نتیجه انتخابات وجود دارد و اگرچه نمیتوان به
قطعیت از آن س��خن گفت اما احتمال آن زیاد
اس��ت .در حالت دیگر فراکسیون تلفیقی شکل
میگیرد و طیفهای منتسب به مالکی و عامری
از این بخت برخوردار است که فراکسیون بزرگتر
را تشکیل دهد و به تبع آن امکان تشکیل دولت
و انتخاب نخستوزیر را خواهد داشت .محمدی
خاطرنش��ان کرد« :در حالت اضطرار ،احتمال
دارد مقتدی صدر همچنان بر ابقای نتیجه فعلی
پافشاری کند که البته احتمالی ضعیف است اما
طرفهای معترض به نتیجه انتخابات هم گفتهاند
که در این صورت ،بیکار نخواهند نشست».
روزنامه االخبار ،دیروز نوشت که بحران نتیجه
انتخابات عراق محاس��بات تمام��ی طرفها از
جمله اشغالگران امریکایی را تغییر داد .توجیه
اعالمشده برای نگاه داشتن نیروهای امریکا در
خاک عراق ،جنگ با داعش است .توجیه دیگری
نیز وجود دارد ک��ه واش��نگتن آن را در نتیجه
انتخابات عراق یافته اس��ت که البته هنوز علنی
نش��ده اس��ت ،چراکه نتیجه انتخابات پوششی
سیاسی برای نیروهای امریکایی مستقر در عراق
فراهم میکند که هم به نفع این کشور و هم به
نفع متحدان منطقهای آن خواهد بود.

در واکنش به تهدیدات غربیها

پوتین :موشک مافوق صوت ما
عرض  ۵دقیقه به اوکراین میرسد

در پی اتهامزنی مقامات غربی به روسیه برای حمله قریبالوقوع
ب�ه اوکراین و هش�دار به تبع�ات جنگ ب�رای مس�کو ،والدیمیر
پوتین به صراحت خطقرمزهای کشورش را برشمرد و به غربیها
گوشزد کرد که روسیه به تس�لیحات مافوق صوت مجهز است که
میتوان�د در عرض پنج دقیقه ب�ه خاک اوکراین برس�د .کرملین
همچنی�ن با بی�ان اینک�ه نیم�ی از ارت�ش اوکرای�ن در مرزهای
روس�یه مس�تقر ش�ده ،این اقدام را نگرانکنن�ده توصیف کرد.

لفاظی مقامات اروپایی و امریکایی و هشدار آنها به روسیه در هفتههای اخیر
نسبت به هرگونه حمله نظامی به اوکراین ،خشم مسکو را در پی داشته است
و والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روسیه شخصاًنسبت به هرگونه ماجراجویی
غربیها هشدار داد .به گزارش اسپوتنیک ،پوتین سهشنبه شب در سخنانی
به پیشرفت روسیه در عرصه موشکی اشاره کرد و گفت«:روسیه با موفقیت
سالحهای مافوق صوتی را آزمایش کرده که سرعت آنها به  ۹ماخ میرسد و
در آینده نزدیک این سالحها در کشور رونمایی میشوند ».والدیمیر پوتین
نسبت به عواقب انتشار سالحها و سامانههای هجومی در اوکراین هشدار
داد و گفت «:اگر نوعی از سیس��تمهای جنگی در خاک اوکراین مس��تقر
شوند ،سرعت این موشکها به سمت مسکو هفت تا  ۱۰دقیقه خواهد بود
در صورتی که س�لاحهای مافوق صوت ما در عرض پنج دقیقه به اوکراین
میرسند ».پوتین هش��دار داد که در این صورت روسیه در واکنش به این
تهدیدات باید چیزی مشابه آنها بسازد .مسکو در حال حاضر عم ً
ال قادر به
انجام آن کار اس��ت .رئیسجمهور روسیه در واکنش به تهدیدات از جانب
مرزهای اوکراین گفت «:ما در حال حاضر موش��ک جدیدی را با موفقیت
آزمایش کردیم و از ابتدای سال آینده مسلح به موشکهای دریایی جدید با
سرعتی باالی  ۹ماخ خواهیم بود ».او افزود «:ما به چه سمتی میرویم؟ چرا
این کار را میکنیم؟ آنها این تهدیدات را ایجاد میکنند خطوط قرمزهایی
از نظر روسیه وجود دارند اما من امیدوارم به آن حد نرسد .امیدوارم غرب
منطقی و مسئوالنه در قبال کشورهایش و جامعه جهانی عمل کند ».در
هفتههای اخیر امریکا و ناتو بارها نسبت به حمله نظامی روسیه به اوکراین
هش��دار دادهاند که این اقدام هزینههای زیادی برای مسکو در پی خواهد
داشت .این درحالی اس��ت که روس��یه هرگونه حمله به خاک اوکراین را
رد کرده اس��ت .امریکا و متحدانش تالش میکنند با اتهامزنی به روسیه،
نیروهای بیشتری از ناتو را در مرزهای این کشور مستقر و از نزدیک تحرکات
رقیب را رصد کنند .مقامات کرملین اعزام نیروهای بیش��تر به اوکراین را
در راستای توسعه شرقی ناتو عنوان میکنند و بارها هشدار دادهاند که به
هرگونه تهاجمی از سوی خارج پاسخ کوبنده خواهند داد .بهرغم هشدارهای
روسیه برای کاهش تنشها در شرق اوکراین ،مقامات کییف همچنان بر
طبل جنگ میکوبند .س��خنگوی وزارت خارجه روسیه با هشدار درباره
تحرکات نظامی اوکراین در مناطق ش��رقی این کش��ور خبر داد نیمی از
کل ظرفیت ارتش اوکراین به «دونباس» اعزام ش��ده است .بنا بر گزارش
شبکه «راشاتودی» ،ماریا زاخارووا روز چهارشنبه گفت که اکنون دولت
اوکراین در منطقه «دونباس» بیش از  100هزار نیرو و تجهیزات سنگین
نظامی مستقر کرده است .زاخارووا تصریح کرد« :نیروهای مسلح اوکراین
در حال افزایش تعداد نیروی نظامی هس��تند و تجهیزات سنگین و نیرو
میفرستند .بر اس��اس برخی گزارشها ،تعداد نیروها در منطقه درگیری
در حال حاضر به ۱۲۵هزار نفر میرسد و این نیمی از کل ترکیب نیروهای
مسلح اوکراین است».
میزبانی بالروس از تسلیحات اتمی روسیه
با تشدید تنشها بین روسیه و غرب بر سر اوکراین و پناهجویان بالروس،
رئیسجمهور بالروس آمادگی خود را برای میزبانی از تسلیحات اتمی
روسیه اعالم کرده است .به نوشته خبرگزاری تاس ،الکساندر لوکاشنکو،
رئیسجمهور بالروس روز چهارش��نبه ضمن هش��دار درباره استقرار
سالحهای اتمی ناتو در لهس��تان گفت« :در این صورت ،به والدیمیر
پوتین پیش��نهاد میکنم تس��لیحات اتمی را به بالروس برگرداند».
رئیسجمهور بالروس گفت «:مینس��ک و مس��کو درباره این موضوع
که چه نوع سامانهای در بالروس مستقر شود به توافق خواهند رسید
و ما آمادگی استقرار آنها در قلمرو بالروس را داریم ».لوکاشنکو افزود:
«اگر روسیه با تهاجم از سوی اوکراین مواجه شود ،ما از لحاظ اقتصادی،
حقوقی و سیاسی بهطور تنگاتنگ با روسیه وارد یک تیم میشویم».
رئیسجمهور بالروس تأکید کرد« :هرگز از مسمومیت ملیگرایانهای
که امروز در اوکراین در حال وقوع است جانبداری نخواهم کرد» .او در
ادامه گفت« :هر کاری میکنم اوکراین را از آن خود کنیم .این اوکراین
ما است و مردم ما هستند که در آنجا زندگی میکنند .اینها احساسات
من نیستند بلکه اعتقاد راسخم هستند» .بالروس نیز در هفتههای اخیر
بر سر بحران پناهجویان از سوی غربیها تحت فشار قرار گرفته است و
درصدد است روابط خود را با روسیه تقویت کند .در روزهای اخیر روسیه
و بالروس رزمایش هوایی مشترکی را در مرزهای اتحادیه اروپا برگزار
کردهاند تا سطح آمادگی نیروهایشان را باال ببرند.

طرح داعش برای انفجار تروریستی در سامرا
یک منبع امنیتی عراق شامگاه سهشنبه خبر داد که گروه تروریستی
داعش قصد دارد عملیاتی در شهر سامرای عراق انجام دهد .به گفته این
منبع ،هدف از این عملیات ،هدف قرار دادن مرقد امامین عسکریین،
بازارهای سامرا و تجمعات این شهر است .منبع مذکور خاطرنشان کرد،
قرار است این عملیات با یک خودروی بمبگذاری شده انجام گیرد که
از منطقه «االسحاقی» حرکت خواهد کرد.
----------------------------------------------------قدیمیترین اسیر زن فلسطینی آزاد شد
«امل طقاطقه» قدیمیترین اس��یر زن فلس��طینی پس از هفت سال
اس��ارت در زندان «الدامون» رژیم صهیونیس��تی آزاد شد .بر اساس
گزارش «العربیالجدی��د» ،طقاطقه از اهالی «بیت فجار» در اس��تان
«بیتلحم» در جنوب کرانه باختری اس��ت .وی در سال  ۲۰۱۴صرفاً
به ظن تالش برای انجام عملیات استشهادی در نزدیکی یک شهرک
صهیونیستی در جنوب بیتلحم هدف تیراندازی صهیونیستها قرار
گرفت .شش گلوله به بدن امل اصابت کرد و وی در دوره بازداشت مورد
چندین عمل جراحی در بیمارستان «هداسا» قرار گرفت و همچنان از
جراحات رنج میبرد.
----------------------------------------------------مقام صهیونیستی :توان موشکی حزباهلل باالست
یک مقام اطالعاتی ارتش رژیم صهیونیستی با اشاره به رشد زرادخانه
موش��کی و تجارب رزمی رزمندگان حزباهلل گفت ،حزباهلل برای
الجلی��ل برنامهریزی کرده اس��ت .این مق��ام نظام��ی ارتش رژیم
صهیونیس��تی در گفتوگو با وب��گاه «آلگماینه» ،گف��ت که وقتی
صحبت از زرادخانه بزرگ حزباهلل میشود ،بیش از 140هزار پرتابه
تخمین زده میشود و حزباهلل میداند که موشکها وقتی شلیک
میشوند ،یک سالح بسیار کاربردی را ش��کل میدهند .وی افزود:
حزباهلل لبنان از نزدیک حمالت موشکی حماس علیه اسرائیل را
مطالعه و تالش کرده است بفهمد بهترین راه برای به چالش کشیدن
ما در درگیری بعدی چیس��ت .حزباهلل همچنین حدود ۱۰۰هزار
خمپاره در مرز مس��تقر کرده که روس��تاها و پستهای خط مقدم
ارتش اسرائیل را در شعاع  ۱۰کیلومتری هدف قرار میدهد .این افسر
ارشد ارتش رژیم صهیونیستی گفت« :این حجم آتشی است که ما در
جنوب توقع آن را نداریم» .

