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  گزارش  2

»مرکل« پس از 16 سال رفت 
اوالف ش�ولتز دی�روز ب�ا رأی اکثریت پارلمان رس�مًا ب�ه عنوان 
صدراعظ�م جدی�د آلم�ان انتخ�اب ش�د و ائت�اف س�ه گانه 
اح�زاب سوس�یال دموک�رات، س�بز     ها و لیبرال دموک�رات برای 
اولی�ن ب�ار در تاریخچه جمه�وری فدرال آلمان تش�کیل ش�د. 
نمایندگان پارلمان آلمان، اوالف شولتز، رهبر حزب »سوسیال دموکرات « 
را به عنوان رئیس کابینه این کشور انتخاب کردند و به این ترتیب به ۱۶ 
سال زمامداری آنگال مرکل پایان دادند. به گزارش رویترز، رئیس پارلمان 
آلمان روز چهار    شنبه اعالم کرد که در رأی گیری پارلمان ۳۹۵ نماینده 
به شولتز رأی دادند، ۳۰۳ نفر هم رأی مخالف و شش نفر هم رأی ممتنع 
دادند. با تحویل این سند به » اوالف ش��ولتز«، قدرت حکومت از » آنگال 
مرکل«، صدراعظم سابق س��لب و بر اس��اس الزامات قانون اساسی به 
جانشین وی منتقل شد. به این ترتیب برای اولین بار از سال ۲۰۰۵ یک 
صدراعظم از حزب سوسیال دموکرات قدرت را در دست گرفته است و 
برای اولین بار در تاریخچه جمهوری فدرال آلمان ائتالفی متشکل از این 
احزاب سه گانه موسوم به چراغ راهنمایی شکل گرفت. کابینه جدید آلمان 
جوان تر و حضور زنان هم در آن بیشتر شده است. به گزارش اسپوتنیک، 
اوالف شولتز وعده داده است که آلماِن دهه آینده را با برنامه های بزرگ 
مسکن سازی، افزایش حداقل دستمزد و یک صنعت بدون CO2 رهبری 
کند. وی رهبری حزب سوسیال دموکرات  ها را در انتخابات ماه سپتامبر و 
در برابر بلوک محافظه کار دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات مسیحی 
که نزدیک به آنگال مرکل بودند بر عهده داشت. پس از ۱۶ سال زمامداری 
آنگال مرکل، اتحادیه احزاب مسیحی آلمان، متشکل از دو حزب دموکرات 
مسیحی و سوسیال مسیحی، به نازل     ترین سطح آرا در طول تاریخ فعالیت 
خود سقوط کرد و در نهایت انتخابات را به رقیبش واگذار کرد. هرچند که 
حزب سوسیال دموکرات نیز موفق به کسب اکثریت آرا  نشد و مجبور به 
تشکیل کابینه ائتالفی شد. هنوز دولت جدید تشکیل نشده بیشتر مردم 
نظر مثبتی نسبت به دولت آتی ندارند. نظرسنجی مؤسسه تحقیقات و 
مطالعات بازاریابی »یوگاو « نشان داد که حدود دو سوم از افراد مورد بررسی 
در آلمان پیش بینی می کنند اوالف ش��ولتز تنها برای یک دوره منصب 

صدراعظمی آلمان را حفظ کند. 
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   تل آویو بیاید، بغداد به نشست امریکا نمی رود 
دولت بغداد برای شرکت در نشست دموکراسی که قرار است به میزبانی 
امریکا برگزار شود، شرایط خاص خود را به مقامات امریکایی اعالم کرد. 
شبکه المیادین گفته اس��ت که »مصطفی الکاظمی « نخست وزیر عراق 
برای مشارکت در نشست دموکراسی که قرار اس��ت امریکا آن را برگزار 
کند، ش��رط کرده که اگر تل آویو در نشست مذکور مشارکت کند، عراق 
به هیچ عنوان در آن شرکت نخواهد کرد. در این ارتباط یک منبع عراقی 
گفته است: »عراق تنها کشور عربی مش��ارکت کننده در این کنفرانس 
است و نخست وزیر عراق به خواسته خود رسیده است.«  قرار است امریکا 
در روزهای نهم و دهم دسامبر یک نشست ویدئوکنفرانسی تحت عنوان 
»اجالس برای دموکراسی« برگزار کند که س��ران بسیاری از کشورها، 
بازرگانان و شماری از فعاالن حقوق بشر در آن مشارکت خواهند کرد. با 
این حال، امریکا از بسیاری کشور    ها از جمله چین و روسیه برای مشارکت 

در این نشست دعوت به عمل نیاورده است. 
-----------------------------------------------------

  دیدار اردوغان و بن سلمان منتفی شد
منابع آگاه گفته اند که قرار نیست رئیس جمهور ترکیه در قطر با ولیعهد 
سعودی دیدار کند. ش��بکه خبری روس��یا الیوم به نقل از منابع آگاه 
گزارش داد، نشس��ت بین اردوغان و بن سلمان در هفته جاری منتفی 
است، ولی احتمال دارد به زودی این دیدار انجام شود. این منابع تأکید 
کردند، بحث    هایی برای برگزاری دیدار بین اردوغان و بن سلمان در قطر 
صورت گرفته بود، ولی به علت نب��ود همخوانی در برنامه ها، این دیدار 
انجام نخواهد شد. اردوغان دو    شنبه هفته جاری وارد قطر شد. برخی از 
منابع گفته بودند که شاید اردوغان و بن سلمان با هم دیدار کنند. ولیعهد 
سعودی، چهار    شنبه وارد دوحه خواهد شد. این در حالی است که دولت 
عربستان سعودی اخیراً به اطالع شهروندان خود رساند که سفر به برخی 
کشور    ها از جمله ترکیه جریمه در برخواهد داشت. شهروندان عربستانی 
در صورت مسافرت به کشورهای حاضر در فهرست قرمز از جمله ترکیه، 

با سه سال ممنوعیت از مسافرت مواجه خواهند شد. 
-----------------------------------------------------

  ارتش سوریه از عبور کاروان نظامی امریکا جلوگیری کرد
منابع محلی در استان الحسکه گفتند که نیروهای ارتش سوریه از عبور 
کاروان نظامی امریکا جلوگیری کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی 
سوریه )سانا(، یک ایست و بازرس��ی متعلق به ارتش سوریه در استان 
الحسکه واقع در شمال شرق این کشور مانع از عبور پنج خودروی زرهی 
متعلق به نظامیان تروریست امریکایی از ایست وبازرسی شهر قامشلی 
شدند. منابع محلی گفتند که نظامیان امریکایی قصد داشتند از قامشلی 
به روستای »الصالحیه« بروند، ولی نیروهای سوری، کاروان امریکایی 

را مجبور به عقب نشینی و تغییر مسیر کردند. 
-----------------------------------------------------
  دیدار بن سلمان و بن زاید پس از سفر مقام اماراتی به تهران

ولیعهد عربستان سعودی در سفری به ابوظبی با همتای اماراتی خود 
دیدار و گفت وگو ک��رد. خبرگزاری عربس��تان )واس( گزارش داد که 
»محمد بن سلمان « ولیعهد عربستان سعودی روز سه     شنبه در دومین 
ایس��تگاه س��فر منطقه ای خود وارد ابوظبی ش��د و در بدو ورود مورد 
اس��تقبال »محمد بن زاید« ولی عهد ابوظبی قرار گرفت. خبرگزاری 
امارات )وام( نیز گزارش ک��رد که دو طرف در این دی��دار زمینه های 
مختلف همکاری راهبردی، ضرورت فعال سازی اقدام مشترک عربی و 
پاره ای از مسائل منطقه ای و بین المللی را مورد بررسی قرار دادند. دیدار 
ولیعهد عربس��تان با همتای اماراتی خود یک روز پس از س��فر »شیخ 
طحنون بن زاید«، مش��اور امنیت ملی امارات به تهران و دیدار با علی 

شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی صورت می گیرد. 
-----------------------------------------------------
  نگرانی تل آویو از »دیپلماسی لبخند « میان ایران و امارات

مقام های رژیم صهیونیس��تی طی روزهای اخیر از گرم شدن روابط میان 
تهران و ابوظبی ابراز نگرانی کرده و آن را غیرقابل قبول توصیف کرده اند. به 
گزارش میدل  ایست آی، مقامات رژیم صهیونیستی معتقدند که روابط گرم 
امارات متحده عربی با ایران غیرقابل قبول است. نگرانی مقامات صهیونیستی 
پس از آن صورت می گیرد که مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی روز 
دو    شنبه به ایران سفر و توافقنامه همکاری امنیتی چشمگیری با تهران امضا 
کرد. روزنامه معاریو نیز آب شدن یخ روابط میان امارات متحده عربی و ایران 

را نگران کننده دانسته و به آن لقب »دیپلماسی لبخند « داده است. 
-----------------------------------------------------
  همراهی انگلیس و استرالیا با امریکا در تحریم المپیک پکن

انگلیس و اس��ترالیا هم به اقدام ضد چینی امریکا در تحریم دیپلماتیک 
بازی های المپیک زمستانی پکن پیوس��تند و اعالم کردند به این رویداد 
مقام رسمی نمی فرستند. »بوریس جانس��ون« نخست وزیر انگلیس روز 
چهار    شنبه در پارلمان این کشور گفت که لندن بازی های المپیک زمستانی 
در چین را تحریم دیپلماتیک خواهد کرد. همچنین »اسکات موریسون « 
نخست وزیر استرالیا هم گفت که این کشور مقامی را به بازی های المپیک 
زمستانی در پکن نمی فرستد. اقدام سیاسی رهبران انگلیس و استرالیا علیه 
رویداد ورزشی المپیک چین پس از آن اعالم شد که کاخ سفید روز دو    شنبه 
اعالم کرد: »مقامات دولت ایاالت متحده المپیک زمستانی آینده در پکن 
را به دلیل جنایت های حقوق بش��ری چین تحریم خواهند کرد، اگرچه 

ورزشکاران امریکایی می توانند در این مسابقات حضور یابند.«

تظاهرات صهیونیست   ها 
برای سرنگونی کابینه بنت

تظاهرات خیابانی و اعتراضات گسترده بار دیگر به تل آویو بازگشته 
و ساکنان مناطق اشغالی خواستار سقوط حاکمیت سیاسی رژیم 
صهیونیستی و روی کار آمدن چهره های سیاسی افراطی تر شدند. 
به گزارش »جوان«، تعداد زیادی از ساکنان تل آویو با تظاهرات علیه کابینه 
فعلی این رژیم، خواس��تار استعفای آن و بازگش��ت نخست وزیر سابق به 
قدرت شدند. در حالی که حدود شش ماه از روی کار آمدن کابینه جدید 
در تل آویو از طریق ائتالف هش��ت حزب با توافق نخست وزیری گردشی 
»نفتالی بنت « و »یائیر الپید « می گذرد، تل آویو برای چندمین بار عرصه 
تظاهرات علیه این کابینه بود. حدود هزار و ۵۰۰ نفر از س��اکنان تل آویو 
شامگاه سه    ش��نبه با تجمع در میدان »حابیما« علیه کابینه بنت-الپید 
تظاهرات و از بازگشت احزاب راس��ت گرا به قدرت در رژیم صهیونیستی 
حمایت کردند. به نوشته وبگاه »تایمزاس��رائیل«، »بتسیل سموتریچ«، 
رئیس حزب »صهیونیزم مذهبی « گفت که باید این کابینه را سرنگون کرد 
و یک دولت یهودی و صهیونی تشکیل داد.  درخواست صهیونیست   ها برای 
تشکیل کابینه تندروتر و افراطی تر در تل آویو در شرایطی صورت می گیرد 
که کابینه این رژیم در حال حاضر نیز به صورت ائتالفی و پس از برگزاری 
چند دوره انتخابات تشکیل شده است.  اوضاع در مناطق اشغالی چندان 
مساعد نیست و روزنامه لبنانی االخبار با استناد به گزارش های رسانه های 
رژیم صهیونیستی از تقالی تل آویو برای یافتن راهی به منظور کنترل موج 
عملیات های چریکی در مناطق مختلف فلسطین اشغالی خبر داده است. 
همچنین رسانه های رژیم صهیونیستی به صراحت از هراس این رژیم از 
گسترش دامنه عملیات های مقا ومت در کرانه باختری و بیت المقدس و 
اعالم حالت آماده باش در گذرگاه ها، پست های بازرسی و مناطق مختلف 
اراضی اشغالی سال ۱۹۴۸، استقرار شمار بیشتری از نیرو در بیت المقدس 
و کرانه باختری خبر می دهند. گفته می ش��ود که نهادهای امنیتی رژیم 
صهیونیستی از تش��دید این عملیات    ها و آغاز موج جدید حمالت فردی 
آن گونه که اکتبر ۲۰۱۵ نیز آغاز ش��ده بود، به ش��دت احس��اس نگرانی 
می کنند. به ویژه که گروه های مقاومت فلس��طین ضمن حمایت از این 
عملیات ها، بر تداوم و تشدید چنین عملیات   هایی و متشنج کردن اوضاع 
برای دشمن صهیونیستی تأکید و اعالم می کنند که فقط مقاومت و انتفاضه 

می تواند باعث بازدارندگی در برابر رژیم صهیونیستی شود. 
بخش دیگری از اعتراضات در مناطق اشغالی فلسطین متأثر از احساس 
ضعف و نارضایتی ساکنان این مناطق است. بر اساس یک نظرسنجی که 
مؤسسه مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیس��تی انجام داده اکثریت 
صهیونیست    ها معتقدند که ارتش این رژیم در جنگ اخیر علیه نوار غزه 
پیروز نشده است. نبرد »س��یف القدس« در ماه می  سال جاری میالدی 
)۲۰۲۱( و در واکنش به تجاوز صهیونیس��ت    ها به مقدسات فلسطینی و 
قدس رخ داد و ۱۱ روز به طول انجامید. مقاومت فلس��طین در پاس��خ به 
حمالت صهیونیست    ها به نوار غزه، بیش از ۴هزار موشک به سمت فلسطین 
اشغالی شلیک کرد. در ادامه این گزارش آمده است: بر اساس نظرسنجی 
مذکور احساس غالب در اسرائیل این است که ارتش دیگر قادر به یکسره 
کردن نبرد   ها در دو دهه اخیر نبوده و معادله آتش بس و عدم تلفات به مثابه 

پیروزی در جنگ تلقی می شود. 

طالبان: دیگر نمی گذاریم افغانستان
 آزمایشگاه »مادر بمب ها«  شود

وزی�ر ام�ور مهاج�ران دول�ت موقت طالب�ان با اش�اره ب�ه لزوم 
تقویت وح�دت در افغانس�تان گف�ت: دیگ�ر اج�ازه نمی دهیم 
این کش�ور بار دیگر به آزمایش�گاه س�اح جهان تبدیل ش�ود. 
تلویزیون ملی افغانس��تان روز چهار    ش��نبه به نق��ل از خلیل الرحمان 
حقانی، وزیر امور مهاجران دولت موقت طالبان گزارش داد که طالبان 
نمی گذارد جهان بار دیگر اس��لحه های س��بک و س��نگین خود را در 
افغانستان آزمایش کند. حقانی در بخشی از صحبت های خود به وحدت 
میان مردم افغانستان اشاره کرده و گفته است که اکنون نسبت به هر 
زمان دیگر این کشور به وحدت نیاز دارد. وزیر مهاجران طالبان تأکید 
کرد:»مردم باید در بازسازی افغانستان سهیم ش��وند.« این در حالی 
است که امریکا به بهانه مبارزه با داعش بزرگ ترین بمب غیرهسته ای 
خود موسوم به مادر بمب     ها را در والیت ننگرهار آزمایش کرده که مورد 
انتقاد بس��یاری از افکار عمومی مردم افغانس��تان قرار گرفت. از سوی 
دیگر، فیلیپو گراندی، رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 
ضمن هشدار درباره افزایش تعداد مهاجران افغان به دنبال فروپاشی 
اقتصادی، خواس��تار کمک فوری به افغانستان شد. به گزارش رویترز، 
گراندی گفت: » م��ا در خطر آغاز موجی جدی��د مهاجرت پناهجویان 
افغان به دنبال سقوط شرایط اقتصادی در افغانستان هستیم. « گراندی 
در ادامه گفت: » با کمک برای جلوگیری از فروپاش��ی اقتصادی و ارائه 
خدمات اجتماعی و تزریق پول نقد به افغانستان می توان از وقوع فاجعه 
در افغانستان جلوگیری کرد.« صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل 
)یونیسف( هم با ابراز نگرانی از وضعیت بد کودکان در افغانستان اعالم 
کرد که ۱۰میلیون کودک در این کشور با خطر محروم شدن از تحصیل 
و مدرس��ه روبه رو هس��تند. این نهاد اعالم کرد به منظور رسیدگی به 
نیازمندی ه��ای غذایی، بهداش��تی، اجتماعی و آموزش��ی کودکان و 

خانواده های نیازمند در افغانستان به ۲ میلیارد دالر نیاز است. 

تحریم جدید در شام مذاکرات

دول�ت امری�کا    گزارش  یک
پشت س�ر هم از 
ایران می خواهد برای نشان دادن حسن نیت 
در مذاک�رات، جدی�ت خود را نش�ان دهد. 
تازه        ترین موضع گیری هم به مش�اور امنیت 
ملی امریکا برمی گردد که گفته توپ در زمین 
ایران است تا جدیت خود را نشان دهد. با این 
حال، وزارت خزان�ه داری امریکا در اقدامی 
قابل تأمل هشت شخص حقیقی و چهار نهاد 
ایران�ی را ب�ه بهانه ه�ای حقوق بش�ری در 
فهرس�ت تحریم        ها قرار داد تا معلوم ش�ود 
امری�کا همزم�ان ک�ه از ای�ران »جدیت در 
مذاکرات« را طلب می کند، خود به »جدیت 

در تحریم ها« سخت پای بند است! 

به گ��زارش »جوان« ام��روز بع��د از یک تنفس 
ش��ش روزه، دور هفتم مذاک��رات در وین ادامه 
پیدا می کند. ایران هفته قبل، در جریان نیمه اول 
مذاکرات، دو پیشنهاد درباره نحوه لغو تحریم       ها 
و موضوعات هس��ته ای به طرف ه��ای اروپایی و 
امریکای��ی داد و حس��ین امیرعبداللهیان، وزیر 
خارجه هم در نشس��تی با نماین��دگان مجلس، 
ضمن تأکید مجدد بر جدیت ایران در مذاکرات 
تهران انتظار دارد پیش��نهادات منطقی که ارائه 
کرده به دقت مورد بررسی قرار گیرد. با این حال، 
طرف های غربی ظرف کمتر از یک هفته از ارائه 
پیشنهادهای ایران، عالوه بر واکنش منفی آنها، 
س��یگنال های چندان مثبتی به تهران ارس��ال 

نمی کنند. »ژان ایو لودریان « وزیر خارجه فرانسه 
شامگاه سه        شنبه گفت که شواهد درباره مذاکره 
با ایران دلگرم کننده نب��وده و ادامه داد که تصور 
می کند ایرانی        ها به دنبال تعل��ل در گفت وگو       ها 
هس��تند. »لیز تراس « وزیر خارجه انگلیس هم 
دیروز با هشدار تلویحی گفت: »مذاکرات در وین 
آخرین شانس ایران برای بازگشت به برجام است. 
تراس ک��ه در »چتم هاوس« صحب��ت می کرد، 
گفت:»این واقعاً آخرین شانس ایران برای پیوستن 
به برجام است و من شدیداً آنها را ترغیب به چنین 
کاری می کنم زیرا ما برای همکاری با هم پیمانان 
خود برای ممانعت از دستیابی ایران به سالح های 

هسته ای بسیار مصمم هستیم. «
 پیش از این، روز دو       شنبه هم یک مقام وزارت امور 
خارجه آلمان به رویترز گفته بود پیشنهاداتی که 
ایران در جریان دور اخی��ر مذاکرات وین برای 
حل وفصل اختالفات مطرح کرده است، از نظر 
برلین قابل قبول نیس��ت . در حالی که ش��ش 
روز از ارائه پیش��نهادهای ایران گذش��ته، این 
مقام آلمانی گفته که برلین این پیشنهادات را 
»به دقت و به طور کامل« بررسی کرده و به این 
نتیجه رسیده که »ایران تقریباً همه چیز       هایی را 
که در دورهای قبلی مذاکرات بر سر آنها توافق 

شده بود، تغییر داده است. «
 مسکو: قابل حل است

»انریکه مورا« معاون کمیسیونر خارجی اتحادیه 
اروپا گفته که از امروز کمیسیون مشترک و تعدادی 
دیدار دوجانب��ه و چندجانبه برگزار خواهد ش��د. 

»میخائیل اولیانوف « نماینده روس��یه در وین هم 
دیروز پیش از شروع رسمی مذاکرات خبر داد که 
نشست های غیررسمی در وین اتریش برای ادامه 
مذاکرات ایران شروع شده است. اولیانوف همچنین 
به گفت وگوهای سه        شنبه شب »والدیمیر پوتین « 
رئیس جمهور روسیه و »جو بایدن « رئیس جمهور 
امریکا اش��اره کرد و گفت که پوتی��ن و بایدن در 
گفت وگوی مجازی خود ابراز امیدواری کردند که 
گفت وگوهای وین درباره برج��ام که در پایان ماه 
نوامبر از سرگرفته شده، به نتایج قابل قبول برای 
همه منجر ش��ود. با وجود ابراز بدبینی طرف های 
غربی در مذاکرات، »اولیانوف« ، از قابل حل بودن 
اختالفات خبرداده و گفته است: » تماس های ما با 
ایاالت متحده و ایران در گفت وگوهای وین نشان 
می دهد که هر دو طرف در خصوص احیای برجام 
بسیار جدی هستند، اما دیدگاه های آنها در مورد 
راه        ه��ا و ابزارهای مربوطه متفاوت اس��ت. وظیفه 
مذاکره کنندگان غلبه بر این اختالفات است که در 

پرتو وحدت هدف، شدنی است.«  
با ای��ن حال،»جیک س��الیوان « مش��اور امنیت 
ملی امریکا شامگاه سه ش��نبه ، ایران را متهم کرد 
که در مذاک��رات وین جدی نیس��ت و گفت: »هر 
میزان ک��ه ای��ران در میز مذاکرات ع��دم جدیت 
نش��ان دهد، اتحاد بیش��تری می��ان ۱+۵ حاصل 
خواهد ش��د بنابراین توپ در زمین ایران است تا 
نش��ان دهد که آیا قصد دارد جدی باشد یا خیر«. 
»آنتون��ی بلینکن« وزی��ر خارجه امری��کا هم در 
گفت وگو با وال اس��تریت ژورنال هرچند گفت که 

همچنان اعتق��اد دارد» دیپلماس��ی بهترین راه 
برای حل چالش هسته ای ایران است«، ولی تأکید 
کرد:»فرصت برای بازگشت ایران به تعهدات خود 
در توافق هسته ای بدون پایان باقی نخواهد ماند.« 
همچنین سه شنبه ش��ب در حالی که فقط حدود 
۳۶ساعت تا شروع مذاکرات باقی مانده بود، وزارت 
خزانه داری امریکا هش��ت شخص حقیقی و چهار 
نهاد ایرانی را در فهرس��ت تحریم        ها قرار داد. البته 
خزانه داری امریکا برای اینکه تحریم ها، سیگنال 
بد به مذاکرات تعبیر نش��ود، تحریم    های جدید را 
حقوق بشری خوانده و گفته تحریم شدگان به خاطر 

»سرکوب معترضان « در فهرست قرار گرفته اند. 
اسامی اشخاص شامل سید رضا موسوی اعظمی 
به دلیل ارتباط ب��ا یگان ویژه نی��روی انتظامی، 
محسن ابراهیمی به دلیل ارتباط با نیروهای ویژه 
ضدتروریسم )نوپو(، علی همتیان به دلیل ارتباط 
با سپاه پاسداران انقالب اسالمی، حسن کرمی به 
دلیل ارتباط با یگان ویژه نیروی انتظامی ایران، 
محمد کرمی ذیل قانون کاتسا، مسعود صفدری، 
به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
نیروی ویژه ضدتروریس��م ایران )نوپو( به دلیل 
ارتباط با یگان ویژه نی��روی انتظامی ایران  و لیال 
واثقی است. همچنین زندان مرکزی اصفهان به 
دلیل ارتباط با یگان ویژه نیروی انتظامی ایران ، 
یگان ویژه نی��روی انتظامی جمهوری اس��المی 
ایران به دلیل ارتباط با نیروی انتظامی جمهوری 
اس��المی ایران، زندان زاهدان ذیل قانون کاتسا، 

نهادهای تحریم شده اند. 
 تحریم    ها تنها اهرم نمی سازد

»سعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت امورخارجه 
سه    ش��نبه ش��ب بالفاصله به تحریم های امریکا 
واکنش نشان داد و در توئیتی نوشت: »حتی در 
میانه گفت وگوهای وین، امریکا از اعمال تحریم 
علیه ایران دس��ت ب��ر نم��ی دارد.«  خطیب زاده 
خاطرنش��ان کرد: »واش��نگتن قادر به درک این 
مسئله نیس��ت که کارزار »شکست حداکثری« 
و »گش��ایش دیپلماتیک « نقیض هم هستند.« 
 س��خنگوی وزارت خارجه به امریکا گوشزد کرد 
تش��دید تحریم ها، نه تنها اهرم نمی س��ازد بلکه 
در تضاد با جدیت و حس��ن نیت ادعایی اس��ت. 
روس   ها هم به تحریم های دیروز واکنش نش��ان 
دادند. میخائی��ل اولیانوف، نماینده روس��یه در 
وین در توئیتر نوش��ت: »حتی در مدت برگزاری 
مذاکرات وین، امریکا تحریم های جدیدی اعمال 
کرد و ایران هم به توسعه برنامه  هسته ای اش ادامه 
داد. این خوب نیست. زمان آن رسیده این رویه به 
منظور ایجاد فضایی مناسب برای احیای سریع و 
موفقیت آمیز برجام متوقف شود.«  همچنین یوری 
اوش��اکوف ، مش��اور رئیس جمهوری روسیه در 
مس��ائل سیاس��ت خارجی سه    ش��نبه ش��ب در 
کنفران��س مطبوعاتی برای خبرن��گاران، ضمن 
اش��اره به اینکه در مذاکرات پوتین با بایدن روند 
اوضاع کنونی پیرام��ون ایران نیز مطرح ش��ده، 
بر اهمی��ت و ض��رورت اجرای کام��ل توافقات و 
پارامتر های تعیین شده در چارچوب برنامه جامع 
اقدام مش��ترک )برجام( درباره برنامه هسته ای 

ایران تأکید کرد. 

به رغم ت�اش همه جانبه عرب�ی- غربی برای 
جلوگی�ری از آزادس�ازی م�أرب، ش�مارش 
معکوس برای آزادس�ازی این منطقه ش�روع 
شده اس�ت. عضو ش�ورای سیاس�ی جنبش 
انصاراهلل با اش�اره به نزدیک شدن به لحظات 
تعیین کنن�ده در جبهه م�أرب، تأکید کرد که 
مردم نیروهای صنعا را تحت فشار قرار داده اند 
که ای�ن ش�هر را آزاد کنند. همزم�ان، ذخایر 
موشکی عربستان هم مقابل یمنی    ها به پایان 
رسیده و دس�ت به دامان غربی    ها شده است. 

در شرایطی که جنگنده های ائتالف سعودی در 
هفته های اخیر با بمباران شدید یمن، سعی دارند 
مانع آزادسازی شهر مأرب ش��وند، این حمالت 
هم نتوانس��ته در مسیر پیش��روی های انصاراهلل 
و ارتش یمن وقفه ایجاد کن��د. محمد البخیتی، 
عضو ش��ورای سیاس��ی جنبش انص��اراهلل یمن 
روز چهار    ش��نبه با تأیید نزدیک شدن به ساعات 
تعیین کننده در ش��هر مأرب، گف��ت: »نیروهای 
مسلح یمن تحت فشارهای مردمی قرار دارند و از 
آنها خواسته می شود این شهر را آزاد کنند«. وی 
در گفت وگو با ش��بکه المیادین گفت: »شکست 
نیروهای متجاوز در مأرب به معنای شکست آنها 

در سایر جبهه     ها است. 
آزادس��ازی مأرب بد    ترین س��ناریو برای ائتالف 
متجاوز به شمار می رود و آزادسازی این استان، 
به برداشته شدن محاصره از یمن، منجر خواهد 
ش��د.« این مقام انص��اراهلل افزود:  »کش��ورهای 
متجاوز ت��الش دارند جنگ را منح��رف کنند تا 
روی پیشرفت نیروهای یمنی در مأرب سرپوش 
بگذارند و آن را پنهان کنند اما کشورهای متجاوز 
دیگر نمی توانن��د محاصره را بر م��ا تحمیل و از 
مکانی امن به یمن حمله کنن��د. « این اظهارات 
ساعتی پس از آن  اعالم شد که شبکه »المیادین « 
به نقل از منابع میدانی اعالم کرد، نیروهای ارتش 

و کمیته های مردمی یمن سلسله کوه های »البلق 
الش��رقی « را که در خط تماس با شهر مأرب قرار 
دارد، آزاد کردند. المیادین، دیروز به نقل از منابع 
میدانی، اعالم کرد که این ارتفاعات، آخرین مکان 
مرتفع برای دفاع از ش��هر مأرب از سمت جنوب 
شرقی است. صفوف نیروهای دولت مستعفی یمن 
و ائتالف متجاوز دچار آشفتگی شده و بسیاری از 
نیروهای مذکور از جبهه درگیری فرار کرده اند. 
لذا ارت��ش و کمیته های مردمی یم��ن روزهای 
کمی تا آزادسازی کامل شهر مأرب فاصله دارند. 
بر اساس این گزارش، » ارتش یمن به کسانی که 
هنوز تسلیم نشده اند فرصت آخر را داده تا اوضاع 

خود را سامان دهند.«
عملیات یمن از یک س��ال پیش ش��روع شده و 
نیروهای انصاراهلل و ارتش یمن بسیاری از مناطق 
این ش��هر را آزاد کرده اند و صد    ها مزدور سعودی 
که امیدی به پیروزی در ای��ن جنگ ندارند خود 
را تس��لیم یمنی    ها کرده اند. در ماه های گذشته 

نیروهای ارتش و کمیته ه��ای مردمی یمن دور 
جدیدی از عملیات آزادسازی استان و شهر مأرب 
را به عنوان مرکز اصلی دولت مستعفی یمن آغاز 
کرده و این بار از س��مت جنوب و جنوب ش��رق 
در حال پیشروی به س��مت شهر هستند. استان 
مأرب به علت دارا ب��ودن منابع غنی نفت و گاز از 
ارزش اقتصادی باالیی برخوردار است و به گفته 
کارشناسان آزادسازی کامل این استان به منزله 
پایان کار ائتالف سعودی در یمن خواهد بود. این 
درحالی است که امریکا و سازمان ملل که حامی 
اصلی رژیم س��عودی در کش��تار مردم بی دفاع 
یمن هستند، برای جلوگیری از پیروزی انصاراهلل 
پیشنهاد از سرگیری مذاکرات و توقف درگیری    ها 

در یمن را به انصاراهلل داده اند. 
 تسلیحات عربستان رو به پایان

با تداوم اس��تراتژی حمالت پهپادی و موش��کی 
به خ��اک عربس��تان س��عودی، اکن��ون ذخیره 
موشک های سامانه پاتریوت عربستان رو به اتمام 

است و این کشور بار دیگر دست به دامان امریکا و 
دیگر دارندگان این موشک برای پر کردن مجدد 
انبارهای خود شده اس��ت. روزنامه وال استریت 
روز چهار    شنبه به نقل از مقامات امریکایی نوشت 
که زرادخانه تسلیحاتی عربستان از موشک های 
رهگیری کننده به ش��کل خطرناکی خالی شده 
است. این روزنامه نوشت: » این موقعیت موجب 
نگرانی مسئوالن در ریاض شده زیرا بدون وجود 
ذخایر کافی موشک های رهگیری کننده پاتریوت 
ممکن اس��ت حمالت حوثی     ها ب��ه تلفات جانی 
و خسارات بیش��تری به زیرس��اخت های نفتی 
حیاتی این کش��ور مانند حمالت ژانویه گذشته 
به ساختمان های وابسته به دفتر سلطنتی منجر 
شود. « این روزنامه متذکر شد، عربستان از قطر و 
کشورهای اروپایی خواسته صد    ها موشک  پاتریوت 
را برای دفاع از خود در برابر حمالت حوثی     ها در 
اختیار آن بگذارند. از سوی دیگر، به رغم افزایش 
اعتراض��ات بین المللی به فروش تس��لیحات به 
عربستان س��عودی به دلیل فاجعه انسانی یمن، 
سنای امریکا سه     شنبه ش��ب قطعنامه ممانعت 
از فروش موشک های پیش��رفته میان برد هوا به 
هوا، موشک انداز و دیگر تسلیحات و پشتیبانی  به 
عربستان سعودی را رد کرد. بنا بر گزارش شبکه 
»ال بی سی«، سنای امریکا با ۶۷ رأی مخالف در 
مقابل ۳۰ رأی موافق، قطعنامه پیشنهادی »رند 
پائول « و »مایک لی« سناتورهای جمهوریخواه و 
»برنی سندرز « سناتور دموکرات را رد کرد. سندرز 
در سخنرانی با هدف ترغیب سناتورهای امریکایی 
به حمایت از طرح پیشنهادی سناتورهای امریکایی 
گفت: »صادرات موشک های بیشتر به عربستان 
س��عودی چیزی جز دامن زدن به این درگیری و 
ریختن بنزین به آتش در حال س��وختن ندارد«. 
امریکا در سال های اخیر بیشترین تسلیحات را در 
اختیار س��عودی قرار داده و این رژیم را به کشتار 

گسترده مردم یمن ترغیب کرده است. 

انصاراهلل: به ساعات تعیین کننده در مأرب نزدیک شدیم 
پاتریوت های عربستان رو به پایان است

پوتین هم از بایدن ضمانت خواست
ی�ک روز پ�س از دی�دار تصوی�ری رؤس�ای جمه�ور امری�کا 
و روس�یه، جزئیات بیش�تری از گفت وگ�وی رهبران دو کش�ور 
منتش�ر ش�ده و مناب�ع رس�می گفته ان�د ک�ه پوتی�ن از بایدن 
برای جلوگیری از توس�عه ناتو ضمانت رس�می خواس�ته اس�ت. 
به گزارش »جوان«، کاخ کرملین روس��یه در بیانی��ه ای اعالم کرد که 
رئیس جمهور این کشور در گفت وگوی روز سه    شنبه با همتای امریکایی 
خود خواستار تضمین عدم توس��عه پیمان آتالنتیک شمالی به سوی 
مرزهای روسیه شد. در این بیانیه آمده است که پوتین از بایدن خواست 
ضمانت    هایی درباره عدم توسعه ناتو به سوی مرزهای روسیه داده شود. 
در این گفت وگو همچنین پوتین به بایدن اعالم کرد که واش��نگتن با 
متوجه کردن تمام تقصیر   ها به سوی طرف روسی در بحران کنونی با 
اوکراین، مرتکب اشتباه شده است. بر اساس بیانیه کاخ کرملین، پوتین 
و بایدن بر ادامه ارتباط میان دو طرف توافق کردند.  »جیک سالیوان«، 
مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم پس از این دیدار اعالم کرد که دیدار 
مجازی روز سه    شنبه جو بایدن، رئیس جمهور امریکا و والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه شامل طیفی از موضوعات بوده است، اما موضوع 
اصلی مورد گفت وگو اوکراین بود. مشاور امنیت ملی دولت بایدن افزود 
که بایدن با پوتین به صورت مس��تقیم و صریح گفت وگو و بر حمایت 
امریکا از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تأکید کرد. سالیوان اظهار 
داشت که بایدن به صراحت اعالم کرد اگر روسیه به اوکراین حمله کند، 

امریکا و متحدانش با اقدامات قوی اقتصادی پاسخ خواهند داد. 
اگرچه در توضیحات مشاور امنیت ملی امریکا اشاره ای به ضمانت خواهی 
پوتین از بایدن درباره عدم توس��عه ناتو به ش��رق اروپا نشده، اما دفتر 
ریاست جمهوری روسیه درخواست ضمانت از بایدن را در ابتدای بیانیه 
خود درباره دیدار رهبران دو کش��ور آورده تا اهمیت این موضوع برای 

مسکو را برجسته و پررنگ کند. 


