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  گزارش  2

ارتش یمن وزارت دفاع عربستان را
 هدف قرار داد

یمن روز سه     ش�نبه اعالم کرد که توانس�ته مراکز حساس نظامی 
عربس�تان از جمل�ه وزارت دفاع این کش�ور را هدف ق�رار دهد. 
این عملیات    ها به صورت حمالت موش�کی ب�وده و در جریان آن 
طیف متنوعی از موش�ک های پیش�رفته اس�تفاده ش�ده است. 
به گزارش »جوان«، سرتیپ »یحیی سریع« سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن، روز سه شنبه، جزئیات عملیات گسترده موشکی و پهپادی این کشور 
در عمق خاک عربستان سعودی را اعالم کرد. سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن در این ارتباط گفت: »نیروهای این کشور مواضع نظامی حساس و 
حیاتی را در ریاض، جده، طائف، جیزان، نجران و عسیر هدف قرار داده اند.« 
یحیی سریع با اشاره به اینکه این عملیات تحت عنوان »هفتم دسامبر « 
صورت گرفته، افزود: عملیات مذکور با موشک های بالستیک و ۲۵ انجام 
شده است. سریع در ادامه گفت: شش پهپاد از نوع »صماد ۳ « و چند موشک 
»ذوالفقار « وزارت دفاع عربستان سعودی، فرودگاه هوایی »الملک خالد« و 
چند نقطه نظامی دیگر را در ریاض هدف قرار داده اند. وی همچنین اظهار 
داشت: شش پهپاد از نوع »صماد ۲ « و »صماد ۳«، پایگاه هوایی »الملک 
فهد « در طائف و ش��رکت آرامکو را در جده هدف قرار داده است. به گفته 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن ارتش این کشور همچنین با پنج پهپاد از 
نوع »صماد ۱ « و »صماد ۲ « چند موضع نظامی در مناطق ابها و جیزان را 
هدف قرار داده است.  یحیی سریع در ادامه همچنین خبر داد که هشت 
پهپاد از نوع »قاصف k2 « و تعداد زیادی موشک بالستیک مواضع حساس 
و مهمی را در ابها، جیزان و نجران هدف قرار داده اند. سریع در بخش پایانی 
اظهاراتش از تمام شهروندان و افراد مقیم در مناطق مذکور خواست که از 
مواضع نظامی فاصله بگیرند.  حمالت موشکی یمن در پاسخ به ادامه تجاوز 
نظامی ائتالف سعودی صورت می گیرد و این موضوع را یحیی سریع نیز 
مورد اشاره قرار داد و گفت: ارتش یمن به تنش با تنش پاسخ خواهد داد و در 
آینده عملیات های نظامی گسترده ای علیه مواضع نظامی عربستان سعودی 
انجام خواهد داد.  توضیح درباره عملیات های ارتش یمن در حالی ارائه شده 
که ائتالف سعودی شامگاه دو    شنبه مدعی شده بود که دو موشک بالستیک 
را که به سمت ریاض شلیک شده بود، رهگیری کرده است. حمله گسترده 
ارتش یمن علیه اهداف نظامی در عمق خاک عربستان سعودی پس از آن 
انجام شده است که جنگنده های سعودی، طی چند روز گذشته، حمالت 
هوایی خود را علیه غیرنظامیان یمنی در نقاط مختلفی از خاک این کشور 

به ویژه صنعا تشدید کردند. 
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 صهیونیست      ها به جای تسلیحات، محموله برنج را در الذقیه زدند 
به رغم ادعای رسانه های رژیم صهیونیستی درباره حمله به یک محموله 
تس��لیحاتی در س��وریه، منابع خبری گزارش دادند که جنگنده های 
تل  آویو یک محموله حاوی مواد غذایی را در بندر الذقیه هدف حمله 
قرار داده  اند. خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( به نقل از یک منبع نظامی 
گزارش کرد: »دشمن اسرائیلی با شلیک چند موشک از سمت مدیترانه 
محوطه کانتینری در بندر تجاری الذقیه را هدف حمله قرار داده است«. 
وی افزود: این حمله منجر به آتش سوزی در تعدادی کانتینر تجاری در 
محل مذکور شد اما تلفات جانی به دنبال نداشت. فعاالن در شبکه های 
اجتماعی تصاویری را از حمله اس��رائیل به محوطه کانتینری در بندر 
الذقیه منتشر کردند. شبکه »االخباریه « سوریه بامداد سه      شنبه به نقل 
از آتش نشانان حاضر در محل خبر داد که محموله ای که جنگنده های 
تل آویو آن را هدف حمله قرار داده اند، حاوی برنج ایرانی و ش��کر بوده 
اس��ت. دولت س��وریه بار     ها اعالم کرده رژیم صهیونیستی و متحدان 
منطقه ای و غربی آن از گروه های تکفیری تروریس��تی که علیه دولت 

سوریه می جنگند، حمایت می کنند. 
-----------------------------------------------------

  امریکا از ترس کره شمالی رادار جدید راه اندازی کرد
مدیر آژانس دفاع موش��کی امریکا اعالم کرد، واش��نگتن ساخت یک 
رادار دوربرد را در آالسکا تکمیل کرده که برای دادن هشدارهای سریع 
در خصوص شلیک  موشک های بالستیک از کشورهای » سرکش « از 
جمله کره شمالی طراحی شده اس��ت. به گزارش خبرگزاری یونهاپ، 
آدمیرال »جان هیل « مدیر آژانس دفاع موشکی امریکا توضیح داد که 
این رادار جدید در تشخیص موشک دوربرد آنقدر قوی خواهد بود که 
اش��یای » مرگبار « از جمله کالهک      ها را شناسایی کند و به امریکا این 
اجازه را بدهد با موفقیت چنین اش��یایی را رهگیری کند. وی با اشاره 
به کره ش��مالی گفت: در منطقه فرماندهی هند-اقیانوس آرام امریکا، 
کشوری سرکش وجود دارد که امریکا را هدف می گیرد و بار     ها و بار     ها و 
حتی همین تازگی توانایی موشک بالستیک خود را نمایش داده است. 
آدمیرال هیل افزود: بنابراین، این رادار به طور اس��تراتژیک در آالسکا 
مستقر شده است و با برد وسیعی که دارد می توانیم تهدید     هایی را که از 

این منطقه به طرف کشورمان می آید، شناسایی و رهگیری کنیم. 
-----------------------------------------------------
  طالبان: تعویق به  رسمیت شناختن دولت موقت عادالنه نیست

طالبان در واکنش به تعویق به رسمیت شناختن دولت موقت از سوی 
س��ازمان ملل این اقدام را ناعادالنه خواند و خواستار تجدیدنظر در این 
تصمیم شد. به گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک، وزارت خارجه دولت 
موقت طالب��ان در بیانیه ای گفت: دولت جدید به عنوان یک سیس��تم 
مسئول و یک حکومت مستقل که امنیت مردم خود را تأمین کرده است، 
حق قانونی دارد که نماینده مردم افغانستان در سازمان ملل باشد. طالبان 
تأکید کرد که انکار کردن حقوق مشروع مردم افغانستان سود و مبنای 
قانونی ندارد. در این بیانیه آمده است که کرسی افغانستان در دست کسی 
است که هیچ وابستگی کاری با این کشور نداشته و همچنین حاکمیتی 
بر هیچ بخشی از کشور ندارد و حقوق مشروع مردم افغانستان را نادیده 
می گیرد. از طرف دیگر، انعام اهلل سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان نیز 
در این باره گفت: واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به کسی که 

از دولت و  مردم افغانستان نمایندگی نمی کند ناعادالنه است. 
-----------------------------------------------------

  تور منطقه ای بن سلمان از عمان کلید خورد 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در اولین مقصد از سفرهایش به کشورهای 
شورای همکاری خلیج فارس دو     شنبه شب وارد مسقط شد و مورد استقبال 
هیثم بن طارق، پادشاه عمان قرار گرفت. به گزارش شبکه الجزیره، ولیعهد 
عربستان در سفر خود به مسقط، با سلطان هیثم بن طارق و دیگر مقام های 
عمان در مورد مهم  ترین مسائل مشترک دو کشور، رایزنی و گفت وگو خواهد 
کرد. قرار اس��ت در این س��فر برای انجام چند طرح مش��ترک، از جمله در 
حوزه های انرژی و تجارت، میان عمان و عربستان گفت وگو و توافق شود. دفتر 
پادشاهی عمان سفر بن سلمان را در راستای روابط تاریخی دو کشور و تقویت 
دوستی میان مردم عمان و عربستان دانست. سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه 

عربستان در ماه ژوئیه از پادشاه عمان در شهر نیوم استقبال کرد. 
-----------------------------------------------------
  محدود کردن اخوان المسلمین، باج ترکیه برای عادی سازی 

روابط با مصر
منابع آگاه اعالم کردند، ترکیه در حال بررسی ازسرگیری مذاکرات با مصر 
برای عادی سازی روابط میان دوکشور است. شبکه العربیه به نقل از منابع 
آگاه اعالم کرد، ترکیه برای ازسرگیری مذاکرات با مصر همزمان با پایان 
سال جاری میالدی درحال برنامه ریزی است و به مصر اعالم کرده که 
تعدادی از شروطش را برای از سرگیری روابط در چند مرحله اجرا خواهد 
کرد. این شبکه اعالم کرد، ترکیه در راستای اجرای شروط مصر اقدامات 
برخی اعضای گروه اخوان المسلمین را متوقف کرده و در حال بررسی 
اخراج تعدادی از اعضای اخوان المسلمین است. رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه پیش تر اعالم کرد، این کشور اقداماتی را برای بهبود 

روابط با مصر و اسرائیل مثل روابط با امارات اتخاذ خواهد کرد. 

امریکا فتیله تنش را
در اوکراین  پایین کشید

تا همین چند روز پیش واشنگتن روس�یه را متهم به زمینه چینی 
و توطئه برای عملیات نظامی علیه اوکرای�ن می کرد، اما از دو روز 
گذش�ته مقام�ات امریکایی در عقب نش�ینی آش�کاری گفته اند 
که به هی�چ نتیجه قطعی نرس�یده اند که مس�کو برنام�ه ای برای 
اقدام نظامی علیه اوکراین داش�ته باش�د. این عقبگرد واشنگتن 
در آس�تانه دیدار مجازی پوتی�ن و بایدن صورت گرف�ت و به نظر 
می رسد که کاخ سفید تمایلی به تش�دید تنش با کرملین ندارد. 
به گزارش »جوان«، مقام های کاخ س��فید در عقب نش��ینی آشکاری 
احتمال درگیری نظامی میان روسیه و ایاالت متحده را کم دانستند. 
واشنگتن طی چند هفته گذشته همواره با حمایت از ادعاهای کی یف 
درباره تحرکات نظامی روسیه در پشت مرزهای اوکراین، مسکو را متهم 
به طرح ریزی برای انجام عملیات نظامی  یا کودتا در اوکراین می کرد، 
اما از روز دو    ش��نبه لحن مقام��ات امریکایی در برابر روس��یه با تغییر 

قابل توجهی روبه رو شد و امریکایی    ها فتیله تنش را پایین کشیدند. 
این تغییر لحن مقامات امریکایی ی��ک روز پیش از دیدار تصویری جو 
بایدن و پوتین قابل توجه ش��د و یک مقام ارشد دولت امریکا دو    شنبه 
گفت که مقام های دفاعی ایاالت متحده به هیچ نتیجه قطعی نرسیده اند 
که پوتین برنامه ای برای اعزام نظامیان روس به داخل اوکراین داشته 
باش��د، هرچند می دانیم که او چنی��ن ظرفیتی ب��رای ورود به چنین 
وضعیتی، در صورتی که تصمیم به چنین کاری بگیرد، ایجاد کرده است. 
این مقام افزود: بایدن به پوتین خواهد گفت که اگر روسیه تصمیم  بگیرد 
برنامه هایش را پیش ببرد، هزینه های بسیار واقعی پرداخت خواهد کرد، 

اما همچنین یک راه مؤثر از طریق دیپلماسی وجود دارد. 
همچنین یک مقام ارش��د امریکایی گفت: ایاالت متحده به دنبال این 
نیست که در ش��رایطی قرار گیرد که در آن تمرکز اقدامات متقابل ما، 
استفاده مستقیم از نیروی نظامی امریکا باشد.  در حالی که روز سه     شنبه 
رؤسای جمهور روس��یه و امریکا یک دیدار مجازی را ترتیب دادند، به 
نظر می رسد امریکایی    ها تحت تأثیر برگزاری این دیدار از روز قبلش، 
لحن آرام تری در برابر مسکو به کار گرفتند. آخرین گفت وگوی مستقیم 
رهبران روس��یه و امریکا به ژوئیه بازمی گ��ردد. از آن زمان، مقام های 
اطالعاتی امریکا نه تنها تحرکات نظامی روس     ها در نزدیکی مرز اوکراین 
را رصد کرده اند، بلکه از افزایش حمالت س��ایبری و کارزارهای رسانه 

اجتماعی علیه اهدافی در اوکراین خبر داده اند. 
 تردید سیا درباره حمله روسیه به اوکراین

در میان مقامات امنیتی ارشد امریکا نیز »ویلیام برنز«، رئیس سازمان 
سیا در نشست شورای مدیریت وال استریت ژورنال گفت سازمان های 
اطالعاتی به این نتیجه نرسیده اند که والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه به اوکراین حمله می کند ، اما او نیروهای نظامی روسیه را در مرز 
به گونه ای جمع کرده که قادر خواهد بود به ش��یوه ای بسیار گسترده 
اقدام کند و ممکن است در همین زمستان فرصت این کار را پیدا کند. او 
با اشاره به سخنان پوتین مبنی بر اینکه مسکو باید نفوذ قابل توجهی بر 
اوکراین همسایه خود داشته باشد، گفت: من هرگز ریسک پذیری پوتین 
در مورد اوکراین را دس��ت کم نمی گیرم. بسیار مهم است که به آن، با 
ترکیبی قوی از بازدارندگی و همچنین امکان دیپلماسی پاسخ دهیم. 

   گفت وگو با متحدان اروپایی قبل از دیدار با پوتین
بایدن البته پی��ش از دیدار ب��ا پوتین با متح��دان اروپای��ی خود نیز 
گفت وگویی را ترتیب داد و کاخ سفید اعالم کرد که جو بایدن با رهبران 
فرانسه، انگلیس، ایتالیا و آلمان در خصوص »افزایش نیروهای روسیه « 
در مرز با اوکراین، گفت وگو کرده است. پایگاه خبری هیل نیز متنی را از 
این تماس به نقل از کاخ سفید منتشر و گزارش کرد: رهبران انگلیس، 
امریکا، فرانسه، آلمان و ایتالیا با یکدیگر گفت وگو و نگرانی مشترک خود 
را نسبت به » افزایش نیروهای نظامی روسیه « در مرز اوکراین و » لحن 
تند « این کش��ور ابراز کردند. در متن این تماس آمده اس��ت: رهبران 
نام برده شده از روسیه خواستند تنش     ها را کاهش دهد و توافق کردند 
که دیپلماسی، به ویژه از طریق » فرمت نرماندی«، تنها راه موجود برای 
حل مناقشه و درگیری در دونباس )منطقه جدایی طلب شرق اوکراین( 
از طریق اجرای » توافقنامه های مینسک « است. در این تماس رهبران 
غربی بار دیگر بر اولویت دیپلماسی و گفت وگو در تنش با روسیه تأکید 
و توافق کردند که در یک » رویکرد هماهنگ و جامع « با یکدیگر درباره 

تحوالت اوکراین و روابط با روسیه در تماس باشند. 
 امریکا تحریم روسیه را بررسی می کند

از سوی دیگر در ادامه تنش زایی های واشنگتن با مسکو درباره کی یف و 
طرح ادعا    هایی مبنی بر آماده شدن روسیه برای حمله نظامی به اوکراین، 
مقام های امریکایی از آماده سازی اقدامات اقتصادی علیه روسیه خبر 
می دهند. یک مقام امریکایی نیز به رویترز گفته است که تحریم     ها علیه 
بزرگ ترین بانک های روسیه از سوی امریکا و متحدان اروپایی آن در 
نظر گرفته شده است. این منبع گفت که این گزینه توانایی روسیه برای 
تبدیل روبل به دالر و سایر ارز    ها را هدف می گیرد. همزمان شبکه خبری 
»سی ان ان « هم گزارش داد که کاخ سفید قصد دارد از گزینه احتمالی 
قطع دسترسی روسیه به سیستم جهانی ارتباطات بین بانکی موسوم 

به سوئیفت استفاده کند. 

انفجار تروریستی در بصره
 دهها کشته و زخمی برجای گذاشت

یک خودرو بمب گذاری ش�ده روز گذش�ته در بصره منفجر شده 
که در اثر آن دست کم 16 نفر کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. 
انفجار بصره در نزدیک��ی بانک خون در بیمارس��تان الجمهوری به وقوع 
پیوست و دولت عراق نیز در این شهر س��ه روز عزای عمومی اعالم کرد. 
نخست وزیر عراق دستور انجام تحقیقات فوری و دقیق درباره این انفجار 
صادر کرده است. مصطفی الکاظمی گفت:» دستور انجام تحقیقاتی دقیق 
و فوری برای کش��ف برنامه ریزان و مجریان انفجار تروریستی بزدالنه ای 
که مردم را در بصره هدف قرار داد، ص��ادر کردیم.«  وی افزود: »نیروهای 
امنیتی ما با عزمی جزم به مقابله با تالش های هسته های بزدل تروریسم 
برمی خیزن��د و آنه��ا را در هر نقطه از ع��راق از بین خواهند ب��رد و اجازه 
تهدید امنیت مردم را نخواهند داد. « رئیس جمهور ع��راق به این انفجار 
واکنش نش��ان داد و آن را تالش��ی مذبوحانه برای بی ثبات��ی عراق اعالم 
کرد. رئیس جمهور ع��راق در ادامه گفت: باید متحد ش��ویم و از حکومت 
و دستگاه های امنیتی آن حمایت کنیم، چرا که چاره ای جز همبستگی، 
حفظ امنیت و صلح جامعه و مجازات جنایتکاران نداریم. صدر پیشنهاد 
کمک مس��تقیم به نهادهای دولتی و نیروهای امنیتی استان را مطرح و 
بر لزوم و اهمیت ثب��ات امنیتی بصره به خاطر جای��گاه ملی، اقتصادی و 
امنیتی این استان بر همه استان های عراق تأکید کرد. سرتیپ ستاد »علی 
الماجدی « فرماندهی عملیات بصره نیز اعالم کرد: »ما سرنخ های اولیه ای 
درباره عامالن این انفجار در دس��ت داریم و به مردم بصره قول می دهیم 
که به زودی همه جزئیات مربوط به این جنایت را فاش کنیم. « سازمان 
اطالعات و تحقیقات فدرال عراق از شناسایی یک تروریست که قصد انفجار 
در بازاری در کاظمین را داشت و شناسایی و انهدام یک شبکه تروریستی 
در این شهر خبر داد. در بیانیه سازمان تحقیقات و فدرال عراق آمده است: 
با تالش مجدانه و پیگیری مستمر سازمان اطالعات و تحقیقات فدرال در 
وزارت کشور و از طریق تجزیه و تحلیل و بررسی داده های اطالعاتی و تحت 
نظارت و پیگیری مس��تقیم میدانی معاونت وزارت اطالعات و تحقیقات 
فدرال، نیروهای این سازمان توانستند مظنونی را دستگیر کنند که قصد 

داشت یک بمب را در یکی از بازارهای شهر کاظمین منفجر کند.

رئیس سیا: شواهدی از تصمیم ایران 
برای ساخت سالح هسته ای  نداریم

در ش�رایطی که    گزارش  یک
صهیونیست       ها به 
هر حربه ای متوسل می شوند تا برنامه هسته ای 
ایران را غیرصلح  آمیز معرفی و غربی       ها را به 
ترک میز مذاکرات وادار کنند، امریکایی       ها نظر 
متفاوتی از متحد اس�تراتژیک خ�ود دارند. 
رئیس س�ازمان س�یا  اعتراف کرد شواهدی 
درباره وجود جنبه های تسلیحاتی در برنامه 
هسته ای ایران وجود ندارد. از طرفی، رایزنی       ها 
بین تهران و دیگر اعضای برجام پیش از شروع 
هشتمین دور مذاکرات وین در جریان است و 
روس       ها خطاب به غربی       ها گفته اند که راه حل 
جامع حق ایران است و توافق موقت را قبول 

نخواهد کرد. 

در حالی که مقامات رژیم صهیونیس��تی در یک 
دهه گذشته اسناد غیرواقعی از برنامه هسته ای 
ایران را رو کردند تا بتوانند جامعه جهانی را علیه 
ایران تحریک کنند، همه این تالش       ها ناکام مانده 
و امریکایی       ها هم دیگر به این لفاظی       ها اعتنایی 
نمی کنند. به گزارش وال استریت ژورنال، ویلیام 
برنز، رئیس سازمان اطالعات مرکزی امریکا )سیا( 
دو       شنبه ش��ب به نبود جنبه های تسلیحاتی در 
برنامه هسته ای ایران اعتراف کرد. برنز گفت:»سیا 
هنوز هیچ ش��واهدی درباره تصمیم ایران برای 
تس��لیحاتی کردن برنامه هس��ته ای نمی بیند. 
درباره مذاکرات رف��ع تحریم        ها در وین که هفته 
گذشته برگزار شد، ایرانی        ها در این مقطع هنوز 

مذاکره را ج��دی نگرفته اند. ب��ه زودی خواهیم 
دید چقدر جدی هس��تند.« اعتراف رئیس سیا 
به نظامی نبودن برنامه هسته ای ایران، درحالی 
اس��ت که طبق برآورد های اطالعات ملی امریکا 
که در سال ۲007 به تأیید ۱6آژانس اطالعاتی 
این کشور رس��یده بود، اذعان می کرد که آنچه 
این س��ازمان        ها برنامه تسلیحات هسته ای ایران 
می خوانند از سال ۲00۳ متوقف شده و تا اواسط 

۲007 از سرگرفته نشده است.
امریکا و اسرائیل در س��ال های گذشته ایران را 
به پیگیری اه��داف نظامی در برنامه هس��ته ای 
مته��م کرده اند. بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر 
سابق رژیم صهیونیس��تی که دشمن درجه یک 
ایران بود بار       ها مدعی ش��ده بود ای��ران یک گام 
تا ساخت س��الح هس��ته ای فاصله دارد و تالش 
می کرد غرب را برای اقدام  نظامی به تأسیسات 
هس��ته ای ایران تحریک کند اما به نظر می رسد 
امریکایی       ها روی لفاظی صهیونیست       ها حساب 
باز نمی کنند. مقامات تل آویو در هفته های اخیر 
تالش های گسترده ای انجام داده اند امریکا را از 
بازگشت به برجام بازدارند ولی این اقدامات راه به 
جایی نبرده است و امریکایی       ها هم به این مسئله 
اذعان دارند. این مس��ئله را رسانه های غربی هم 
به صراحت بازگو کرده اند.  س��ایت المانیتور روز 
دو       شنبه در گزارشی نوش��ت که همزمان با آغاز 
مذاکرات وین، اسرائیل تالش خود را برای متقاعد 
کردن جهان درباره  این امر که نمی توان و نباید 
به ایران اعتماد کرد افزایش داده، اما این اقدامات 

ثمره کمی داشته اس��ت. المانیتور به نقل از یک 
منبع دیپلماتیک رژیم صهیونیس��تی، نوش��ته 
است : »ایران کاماًل آماده و با تمرکز باال وارد وین 
شد؛ با ریاست جدیدی که متمرکز به یک چیز و 
تنها یک چیز است؛ تحریم ها، در حالی که طرف 
دیگر بدون سازمان و بدون تمرکز است، در اهداف 
خود متفرق است.«  این رسانه در بخش دیگری 
از گزارش خود به اختالف نظر بین واش��نگتن و 
تل آویو درباره ایران هم اشاره می کند و به نقل از 
مقام صهیونیستی می نویسد:»شرم آور       ترین چیز 
برای ما این است که وقتی ما تهدیدی را که ایران 
در حال حاضر ایجاد می کند، گوش��زد می کنیم 
می گویند از ما چه می خواهید؟ شما کسانی بودید 
که دونالد ترامپ، )رئیس جمهور سابق امریکا( را 
متقاعد کردید که از توافق هسته ای خارج شود، 
نتانیاهو بود که این کار را ک��رد؛ ایرانی        ها پس از 
خروج امریکا ش��روع به نقض توافق کردند؛ این 
تنها دلیلی اس��ت که ما ام��روز در این وضعیت 
قرار داریم.« ایران بار       ها ادعاهای صهیونیست       ها 
را درباره س��اخت بمب اتمی رد و اعالم کرد که 
حق دستیابی به فناوری هسته ای را برای مقاصد 
صلح  آمیز دارد. بازرسان آژانس بین المللی انرژی 
اتمی تاکنون بار       ها از تأسیس��ات هسته ای ایران 
بازدید کرده اند اما هرگز مدرکی که نش��ان دهد 
برنامه صلح  آمیز انرژی هس��ته ای این کشور به 
س��مت مقاصد نظامی انحراف داشته باشد، پیدا 
نکرده اند. حتی با وجود غنی سازی اورانیوم ایران 
با غلظت 60 درصد، غربی       ها با اینکه از این مسئله 

ابراز نگرانی کرده اند اما مدعی نیستند که ایران در 
مسیر ساخت بمب اتمی گام برمی دارد. 

   ایران توافق جامع می خواهد نه موقت 
هرچند غربی       ه��ا س��عی دارند هرگون��ه توافق 
احتمالی با ایران را گام به گام جلو ببرند و تحریم       ها 
را قطره چکانی لغ��و کنند، اما ته��ران حاضر به 
پذیرش چنین توافقی نیست. میخائیل اولیانوف، 
نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی 
مس��تقر در »وین« در واکنش به اظهارات اخیر 
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران 
درب��اره توافق موقت گفت��ه بود ک��ه قطعاً هیچ 
منافاتی بین توافقات موقت و جامع وجود ندارد 
اما این حق مسلم و قطعی ایران است که موضع 
خود را تعیین کند. احتماالً این نشان می دهد که 
تهران انتظار دارد که بدون وقفه یک راه حل جامع 
پیدا شود. امیرعبداللهیان روز دو       شنبه در نشست 
خبری مش��ترک با فیصل المقداد، وزیر خارجه 
سوریه در خصوص پیشنهادات طرف مقابل برای 
یک توافق موقت گفته بود: »م��ا توافق موقت را 
توافقی خوب برای کش��ورمان نمی دانیم. توافق 
باید جامع باش��د و توافقی باید باشد که ایران و 
مردم به صورت ملموس از مزایای اقتصادی برجام 
و رفع تحریم        ها استفاده کنند. با همین رویکرد 
تیم ما در روزهای آینده به وین برمی گردد، بخش 
عمده تیم ما هم در حال حاضر در وین حضور دارد 
و مباحث کارشناسی خودشان را ادامه می دهند«. 
وزیر خارجه ایران دیروز هم در مصاحبه با روزنامه 
کامرس��انت روس��یه، گفت:» به رغم آنکه غرب 
تعهداتش را اجرا نمی کند ایران برای نشان دادن 
حس��ن نیت و با هدف رفع تحریم های یکجانبه 
و غیرقانونی باز هم آم��اده گفت وگو       هایی نتیجه 
محور برای رس��یدن به یک توافق خوب اس��ت. 
ایران حسن نیت دارد و آماده انجام گفت وگوهای 

موفق است.« 
هشتمین دور مذاکرات هس��ته ای بین ایران و 
۱+4 در وین قرار است از سرگرفته شود و آنگونه 
که روزنامه وال اس��تریت ژورنال گفته طرف        ها 
احتماالً در نظ��ر دارند فردا )پنج ش��نبه( برای 
ادامه مذاکرات رفع تحریم        ها به وین بازگردند. 
در هفتمین دور مذاکرات وین، ایران دو س��ند 
در دو حیطه رف��ع تحریم        های امریکا و تعهدات 
هس��ته ای به طرف های مقابل ارائه کرد و قرار 
است در پایتخت های غربی بررسی شود. هیئت 
ایرانی هم که با جدیت در مذاکرات وین حاضر 
شده است، به رایزنی های خود با طرف های عضو 
برجام ادام��ه می دهد. به همی��ن منظور، علی 
باقری، معاون سیاس��ی وزیر ام��ور خارجه روز 
سه        شنبه با سرگئی ریابکوف، همتای روس خود 
در مسکو دیدار کرد و درباره موضوعات دوجانبه 
و همچنین مذاکرات وین به رایزنی پرداخت. به 
گزارش فارس، دو طرف در این دیدار بر ضرورت 
تداوم رایزنی        ها و مشورت        ها در زمینه موضوعات 
بین المللی و مذاکرات آتی ایران و ۱+4 در وین 

تأکید کردند. 

گروه های مقاومت فلس�طینی ی�ک هفته به 
رژیم صهیونیستی برای کاهش محاصره غزه 
مهلت دادن�د و تهدید کرده ان�د در پایان این 
یک هفته، اگر رفت�ار اس�رائیل تغییر نکند، 
وارد درگی�ری تصاع�دی خواهند ش�د. این 
ضرب االجل وزیر خارجه رژیم صهیونیس�تی 
را به مص�ر کش�یده؛ کش�وری ک�ه میانجی 
کاه�ش محاص�ره و بازس�ازی غ�زه اس�ت. 

»احمد المدل��ل « عضو ارش��د جنبش »جهاد 
اس��المی« فلس��طین روز گذش��ته ب��ه رژیم 
صهیونیستی درباره تداوم محاصره غزه هشدار 
داد و گفت:» تعلل در لغو محاصره غزه به انفجار 
اوضاع منجر خواهد شد.« احمد المدلل تصریح 
کرد: »مقاومت هرگز اجازه ادامه محاصره ملت 
فلسطین در غزه را نخواهد داد.«  وی بر ضرورت 
بازگش��ایی گذرگاه های غ��زه، آغ��از عملیات 
بازسازی این باریکه و لغو محدودیت های اعمال 
شده بر این منطقه تأکید کرد و گفت: ساکنان 
غزه باید یک زندگی شایس��ته و ش��رافتمندانه 
داشته باشند. گروه های مقاومت در نوار غزه هم 
دیروز از طریق کمیته مش��ترک خود بیانیه ای 
صادر و در آن تأکید کردند که مس��ئولیت همه 
چالش های تأخی��ر در لغو محاص��ره نوار غزه و 
تأخیر عامدانه در پرونده بازسازی نوار غزه متوجه 
این رژیم اس��ت. این گروه      ه��ا همچنین تأکید 
کردند که واسطه      ها قبل از اینکه فرصت از دست 
برود و دیر شود، باید به تعهدات و مسئولیت های 
خود عمل کنند، چرا که ام��روز و فردا کردن      ها 
و تأخیر منجر به آنچه که خوش��ایند و خواسته 
اشغالگران نیس��ت، خواهد شد. یکی از رهبران 
حماس شامگاه دو     شنبه در گفت وگو با الجزیره 
فاش کرد که رهبران سیاس��ی ای��ن جنبش و 
شورای نظامی گردان های قسام در حال بررسی 

گزینه  رویارویی نظامی با دشمن صهیونیستی در 
سایه ادامه محاصره ، تعلل در آغاز بازسازی غزه و 
بی اعتنایی طرف صهیونیستی به تعهدات خود 
پس از توقف جنگ ۱۱ روزه در هس��تند. گفته 
شده که مقاومت فلسطینی یک ضرب االجل یک 
هفته ای برای رژیم صهیونیستی تعیین و اعالم 
کردند که اگر این رژیم همچنان در زمینه آغاز 
بازسازی غزه و کاهش محاصره این باریکه تعلل 
کند، ممکن است از هفته آینده اقدام به تشدید 

تنش و درگیری با این رژیم کنند. 
  قاهره تعلل می کند

توافق ب��ر س��ر جن��گ ۱۱ روزه بی��ن مقاومت 
فلسطینی و رژیم صهیونیستی روز ۳0اردیبهشت 
۱400 )۲۱ مه( با میانجیگری عبدالفتاح سیسی، 
رئیس جمهور مصر به دس��ت آمد. بر اساس این 
توافق، مصر قول داد برای بهبود شرایط اقتصادی 
در غزه از جمل��ه اجازه ورود بس��یاری از کاال     ها 

از طریق گ��ذرگاه رفح اقدام کن��د، تعهداتی که 
فلسطینیان حاال می گویند که به آن عمل نشده 
اس��ت. منابع فلس��طینی در گفت وگو با شبکه 
»الجزیره« ضمن ابراز نارضایتی ش��دید از رفتار 
مصر و تعلل در اج��رای وعده هایش در قبال غزه 
گفت، قاهره تا این لحظه ب��ه آنچه به گروه های 
فلس��طینی درباره بازس��ازی وع��ده داده بوده، 
متعهد نبوده است. مصر به سختگیری نسبت به 
مسافران فلسطینی ادامه می دهد و به هزاران نفر 
از آنها اجازه س��فر از طریق گذرگاه رفح را نداده 
است. یک مقام وابسته به حماس ضمن انتقاد از 
سیاست های مصر در قبال نوار غزه گفت، ادامه 
تجاوزهای اسرائیلی به مسجداالقصی، مصادره 
اراضی و تشدید اقدامات علیه اسرای فلسطینی 
مانند جرقه ای اس��ت که اوضاع را دوباره منفجر 
خواهد ک��رد. وی درباره گزینه      هایی که س��ران 
سیاسی و نظامی حماس آنها را بررسی خواهند 

کرد، گفت: گزینه های مطرح شده شامل تشدید 
اعتراضات مردمی، شکس��ت محاصره دریایی با 
قدرت مقاومت و نیز گزینه نظامی اس��ت. اجازه 
ادامه وضعیت فعلی را نمی دهی��م و مرحله آنها 
صادق ب��ودن گفته های ما را ثاب��ت خواهد کرد. 
منابع فلسطینی به ش��بکه »المیادین « گفته اند 
حماس و دیگر گروه های فلس��طینی با توجه به 
تأخیر عمدی در اجرای عملیات بازسازی در نوار 
غزه و تعلل واسطه      ها در اجرای وعده ها، سقفی تا 
پایان سال جاری میالدی)اواسط دی ماه( تعیین 
کرده اند و تنش      ها از هفته آینده آغاز خواهد شد. 

 تل آویو  نگران است
هشدارهای فلس��طینیان درباره تشدید تنش     ها 
با رژیم صهیونیس��تی باعث ش��ده یائیر الپید، 
وزیر خارجه این رژیم برنامه س��فر ب��ه قاهره را 
در دس��تورکار قرار دهد. او در این سفر، مسئله 
فلسطین و نوار غزه را به ش��کل مفصلی بررسی 
می کند و روی پرونده اس��را و مفقودین، مسائل 
منطقه ای مانند چش��م انداز توسعه اقتصادی در 
خاورمیانه و نیز مس��ائل سیاسی و امنیتی دیگر 
متمرکز خواهد ش��د. منابع صهیونیس��تی روز 
سه      ش��نبه گزارش دادند که اس��رائیل به شدت 
از افزایش اوض��اع امنیتی در کران��ه باختری و 
قدس اشغالی و گسترش آن به فلسطین اشغالی 
احس��اس نگرانی می کند. روزنامه صهیونیستی 
»هاآرتص « نوش��ت که س��طح سیاس��ی و نهاد 
امنیتی و نظامی اس��رائیلی ام��کان وقوع چنین 
حوادثی و گس��ترش آن به اراضی اشغالی سال 
۱۹4۸ را بررس��ی کردند. به نوشته این روزنامه، 
تل آویو از ترس وقوع عملیات های مقاومتی، در 
گذرگاه      ها و امتداد اراضی اش��غالی سال ۱۹4۸ 
حال��ت آماده باش اع��الم ک��رده و تصمیم دارد 
نیروهای بیش��تری در ق��دس اش��غالی و کرانه 

باختری مستقر کند. 

 ضرب االجل  7 روزه  فلسطینیان برای لغو حصر غزه
تعلل در کاهش محاصره منجر به تشدید تنش و درگیری     ها خواهد شد

احمدالمدلل،عضوارشدجهاداسالمیفلسطين


