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  گزارش  2

4 راکت بزرگ ترین پایگاه امریکا  
در شرق سوریه را هدف قرار داد 

منابع محل�ی در س�وریه از حمله راکتی ب�ه بزرگ تری�ن پایگاه 
هوایی اشغالگران امریکایی در شمال شرق این کشور خبر دادند. 
منابع محلی در حومه الحس��که س��وریه روز سه ش��نبه به خبرگزاری 
اس��پوتنیک گفتن��د: انفجاره��ای مهیبی پای��گاه امریکا در روس��تای 
»خراب الجیر«، واقع در پنج کیلومتری ش��هر م��رزی الیعربیه را به لرزه 
درآورد. این انفجار    ها در پی شلیک چهار راکت به سوی این پایگاه که هنوز 
منبع آن مشخص نیست، روی داد. به گفته این منابع، انفجارهای صورت 
گرفته بسیار مهیب بود و صدای آن در مناطق مختلف مرزهای شمال شرق 
سوریه و مرزهای عراق به گوش رسید. بر اساس این گزارش، بالفاصله پس 
از هدف قرار دادن این پایگاه امریکا، آس��مان منطقه ش��اهد پرواز شمار 
زیادی از بالگرد    ها و هواپیماهای جنگی نیروهای اشغالگر امریکایی بود. این 
منابع افزودند: »پایگاه » خراب الجیر « دومین پایگاه اشغالگران امریکایی 
در سوریه محسوب می شود که در سال ۲۰۱۵ پس از مصادره زمین های 
کشاورزی وسیع این روستا تأسیس     ش��د و در واقع یک پایگاهی هوایی 
اس��ت که دارای باندی برای فرود بالگرد    ها و هواپیماهای جنگی است«. 
بنا بر این گزارش منطقه ای که پایگاه خراب الجیر در آن واقع است، نقطه 
تماس حیاتی بین خاک سوریه و عراق به شمار می رود. افسران و سربازان 
این پایگاه امریکایی همچنین در سازماندهی قاچاق نفت از سوریه نقش 
دارند و مسئول سازماندهی عملیات خارج کردن تانکرهای نفت مسروقه 
از سوریه و کامیون های گندم مسروقه از خاک سوریه هستن. عالوه بر آن، 
دارای نقش لجستیکی در ورود و خروج کاروان های ارتش امریکا و دیگر 
نیروهای وابسته به ائتالف موس��وم به ائتالف بین المللی ضد داعش نیز 
هستند. دولت سوریه بار    ها به امریکا هشدار داده که هر چه زودتر خاک 
این کشور را ترک کند اما نیروهای امریکایی همچنان به غارت منابع نفتی 

و گازی سوریه مشغول هستند. 

15

 میشل عون: روند اصالحات در لبنان با مانع روبه رو است
رئیس جمهور لبنان به وجود موانع در مقابل روند اصالحات اش��اره و 
تأکید کرد که رهبران لبنان برای از بین بردن این موانع درحال تالش 
هستند. به گزارش س��ایت النشره، میش��ل عون در دیدار با مسئوالن 
امنیتی و نظامی لبنان گفت: »همچنان موانعی بر سر راه اصالحاتی که 
قرار بود در سال های گذشته انجام شود، وجود دارد اما با این حال ما برای 
از بین بردن این موانع تالش می کنیم.« وی گفت: من برای حل مسائل 
موجود از جمله پیشبرد اصالحات و حل پرونده اقتصادی از طریق برنامه 
دولت تالش خواهم کرد. میشل عون، نقش ارتش و نهادهای امنیتی را 
در حفظ امنیت و ثبات کشور به رغم شرایط اقتصادی و معیشتی دشوار 
این نهاد   ها به دلیل بحران اقتصادی که نتیجه انباش��ته شدن حوادث 

داخلی و خارجی و سوءمدیریت و گسترش فساد بوده، ستود. 
-----------------------------------------------------
 کاخ سفید: بایدن قصد دارد در انتخابات ۲۰۲۴ شرکت کند

جن ساکی، سخنگوی کاخ س��فید گفت که جو بایدن در نظر دارد در 
انتخابات سال ۲۰۲۴ شرکت کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، با توجه 
به اینکه جو بایدن ۷۹ ساله، رئیس جمهور امریکا، در ماه های اخیر با افت 
محبوبیت در نظرسنجی های مختلف مواجه بوده است، این مسئله برای 
برخی از دموکرات  ها سؤال برانگیز شد که آیا بایدن در انتخابات ۲۰۲۴ 
شرکت خواهد کرد یا خیر. همزمان با س��فر بایدن به همراه سربازان 
امریکایی به پایگاه نظامی » فورت برگ « برای مراسم » روز شکرگزاری«، 
ساکی افزود: قصد رئیس جمهور بایدن این است که در انتخابات ۲۰۲۴ 
شرکت کند. اگر بایدن در انتخابات ۲۰۲۴ شرکت نکند گمانه زنی    هایی 
وجود دارد که کاماال هریس، معاون او هم در انتخابات ۲۰۲۴ شرکت 
نمی کند. یک نظرسنجی اخیراً در امریکا نش��ان داده است که میزان 

محبوبیت هریس ۲۸ درصد بوده است. 
-----------------------------------------------------

 ولیعهد ابوظبی پس از 1۰ سال به ترکیه می رود 
ولیعهد ابوظبی طی یک سفر رسمی امروز )چهارشنبه( به ترکیه می رود. 
این اولین سفر ولیعهد به ترکیه طی ۱۰ سال گذشته است. به گزارش 
خبرگزاری امارات » وام«، محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی بنا 
به دعوت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به این کشور سفر 
می کند. وی قرار است روابط دوجانبه و راه های توسعه همکاری را در 
زمینه های مختلف با اردوغان بررسی کند. آخرین تحوالت منطقه ای و 
بین المللی مورد توجه دو کشور هم از دیگر محورهای این دیدار خواهد 
ب��ود. 3۱ اوت رئیس جمهور ترکیه و ولیعهد در تماس��ی تلفنی روابط 
دوجانبه و مسائل منطقه ای را بررسی کردند. آخرین سفر رسمی محمد 

بن زاید به ترکیه در فوریه ۲۰۱۲ انجام شد. 
-----------------------------------------------------
 نخست وزیر اتیوپی به خط مقدم نبرد با مخالفان می پیوندد

در پی تشدید درگیری در اتیوپی و پیشروی نیروهای تیگرای به سمت 
آدیس آبابا، نخست وزیر اتیوپی اعالم کرد از روز سه    شنبه به خط مقدم 
درگیری با نیروهای تیگرای خواهد پیوست. به گزارش شبکه الجزیره، 
آبی احمد، با بیان اینکه خودش نیز به صف مبارزه با نیروهای تیگرای 
خواهد پیوست، از همه مردم اتیوپی خواست در مقابل حمالت نیروهای 
تیگرای در دفاع از کشور شرکت کنند. وی گفت: اکنون زمان فداکاری 
است. کمیته اجرایی حزب شکوفایی به ریاست احمد اعالم کرد، رهبری 
حزب شکوفایی با تهدیدات اخیری که علیه اتیوپی صورت گرفته، مقابله 
خواهد کرد. پیش از این نیروهای تیگرای بر شهر شواروبیت در اقلیم 

امهره واقع در ۲۲۵ کیلومتری آدیس آبابا تسلط یافتند. 
-----------------------------------------------------
 روسیه و »آ.س�ه.آن « اولین رزمایش دریایی خود را برگزار 

می کنند
نماینده دائم روس��یه در انجمن ملل جنوب ش��رق آسیا)آ.سه.آن( از 
برگزاری اولین رزمایش دریایی مشترک میان دو طرف در اوایل دسامبر 
خبر داد. براساس گزارش خبرگزاری تاس، »الکساندر ایوانف« گفت: این 
رزمایش اوایل ماه دسامبر ۲۰۲۱ در آب های اندونزی در شمال جزیره 
سوماترا برگزار خواهد و سه روز به طول خواهد انجامید. وی توضیح داد، 
ناو بزرگ ضد زیردریایی »ادمیرال پانتلیف « در این رزمایش مشارکت 
می کند. این رزمایش با هدف تقویت عملکرد نیروی دریایی روسیه و 
کشورهای عضو آ.سه.آن و در راستای تضمین آزادی دریانوردی تجاری 
و کشتیرانی در آب های منطقه برگزار خواهد شد. ایوانف اضافه کرد، این 
رزمایش در دو مرحله مجازی و دریایی برگزار می شود و »پرابو سابیانتو « 

وزیر دفاع اندونزی فرماندهی برگزاری آن را بر عهده دارد. 
-----------------------------------------------------

 آلمانی ها امریکا را » مهم  ترین متحد « می دانند
نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که مناسبات میان آلمان و ایاالت 
متحده در پی رسیدن جو بایدن به ریاست جمهوری، اساساً بهبود یافته 
و آلمانی ها، واشنگتن را بار دیگر مهم  ترین متحد خودشان می بینند. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، این نظرسنجی که در میان بیش ازهزار 
و ۱۰۰ آلمانی و از س��وی کانتار پابلیک برای بنی��اد کوربر در ماه های 
سپتامبر و اکتبر انجام شد، همچنین نشان می دهد که برای اولین بار 
ظرف این سال ها، اکثریت آنها نگرشی منفی به نفوذ روزافزون چین در 
عرصه جهانی نشان دادند. براساس نظرسنجی برلین پالس، ۷۱ درصد 
از پرسش شوندگان درباره روابط آلمان با ایاالت متحده گفتند که این 
مناسبات ترانس آتالنتیک را » خوب « یا » بسیار خوب « می بینند. این 
نسبت به ۱۸ درصد سال گذشته که دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت 

امریکا بود، افزایش نشان می دهد. 

پس از ادعای حمله روسیه به اوکراین

واشنگتن به رزم روسیه می رود
س�خنگوی کاخ کرملین ضمن انتق�اد از سیاس�ت های تحریمی 
امریکا، گمانه زنی     ها درباره احتمال حمله نظامی روسیه به اوکراین 
را رد کرد. ب�ا این حال واش�نگتن و کی ی�ف، یکی با خبرس�ازی 
درباره امکان اعزام نیرو و مش�اور نظامی به مرز اوکراین و دیگری 
با اش�اره به نگران کننده بودن اس�تقرار نیروهای نظامی روس�یه 
در مرزهایش، همراس�تا با یکدیگر می کوش�ند عالوه بر ترس�یم 
شرایطی شکننده، حضور واشنگتن در منطقه را موجه جلوه دهند. 
تحوالت اوکراین چندی اس��ت با اخباری درباره تنش میان روسیه و 
امریکا بار دیگر اهمیت پیدا کرده است. در شرایطی که اقدامات امریکا، 
واکنش تند روس     ها را به دنبال داشته، اوکراین هم نقش »تسهیل گر« 
حضور امریکا در منطق��ه را ایفا می کند تا به ای��ن ترتیب زمینه برای 
واش��نگتن به منظور رصد هر چه بیشتر روسیه مس��اعد شود. آنتونی 
بلینکن، وزیر خارجه امریکا روز سه      ش��نبه از تحریم های جدید علیه 
روسیه در ارتباط با پروژه خط لوله گاز نورداستریم ۲ خبر داد که شامل 
شرکت ترانسادریا و همچنین دو کشتی وابسته به این شرکت می شوند. 
در مقابل آناتولی آنتونوف، سفیر روس��یه در امریکا گفت، تالش های 
واشنگتن برای حفظ گفت وگو با مس��کو از طریق تحریم ها، غیرقابل 

قبول بوده و قوانین بین المللی را نقض می کند. 
 گسیل نیرو به اوکراین 

پس از ادعای رسانه های امریکایی مبنی بر حمله قریب الوقوع روسیه به 
خاک اوکراین، شبکه سی.ان.ان روز سه      شنبه به نقل از منابع آگاه گزارش 
داد، امریکا، در پی تقویت نظامی ادعا شده روسیه در مرز با اوکراین، ارسال 
تسلیحات و مشاوران نظامی بیشتر به کی یف را در دست بررسی دارد. بر 
اساس این گزارش، سامانه های دفاع هوایی، مانند موشک های استینگر 
نیز در دست بررسی هستند و وزارت دفاع امریکا در حال اعمال فشار برای 
اعزام سالح      هایی مانند بالگردهای » میل-۱۷ « است که پیش تر قرار بود به 
افغانستان فرستاده شوند. میل-۱۷، هلیکوپتری ساخت روسیه است که 
امریکا برای ارسال به افغانستان خریداری کرده بود و حال، با خروج امریکا 
از این کشور، واشنگتن در حال بررسی است که با آنها چه کند. سی.ان.

ان به نقل از مناب��ع آگاه گفت:» بعضی از مقامات دول��ت امریکا، نگران 
هستند که ممکن است ارسال موشک های استینگر و بالگردهای مذکور، 
از سوی روسیه به عنوان » یک تشدید بزرگ « برداشت شود؛ همچنین، 
گرچه امریکا آماده اعزام چند مشاور نظامی به منطقه است، اما اینکه آیا 
این مشاوران مش��خصاً به اوکراین اعزام شوند، هنوز تعیین نشده است. 
« مقامات امریکا و اروپایی در هفته های اخیر مدعی شده اند که روسیه 
تالش می کند به اوکراین حمله کند و به این بهانه تالش می کنند برای 
کمک به اوکراین، نیروهای ناتو را در مرز های روسیه مستقر کنند. امریکا 
درصدد است با این اقدام تحرکات روسیه را از نزدیک رصد کند. این ادعا     ها 

در حالی است که روسیه هرگونه حمله به اوکراین را رد کرده است.
ازس��وی دیگر  اداره اطالعات وزارت دفاع اوکراین دیروز ادعا کرد که 
نیروهای تحت کنترل روسیه در ش��رق اوکراین، آمادگی رزمی خود 
را افزایش می دهند و تمرینات نظامی گسترده ای را انجام داده اند. در 
بیانیه وزارت دفاع اوکراین با اشاره به منطقه دنباس آمده است: »روسیه 
در حال افزایش آمادگی رزمی نیروهای خود در مناطق تحت اش��غال 
موقت خود در دونتسک و لوهانسک اس��ت.« این وزارتخانه همچنین 
مدعی ش��د که نظامیان روس در این مناط��ق رزمایش      هایی را از روز 
دو     شنبه آغاز کرده اند که شامل نیروهای رزمی ذخیره نیز می شود. پیش 
از این نیز کایرلو بودانوف، رئیس سازمان اطالعات دفاعی اوکراین در 
مصاحبه اختصاصی با وبگاه میلیتاری تایمز گفته بود که روسیه بیش از 
۹۲ هزار نظامی اطراف مرزهای اوکراین مستقر کرده و در تدارک حمله 

به اوکراین تا پایان ژانویه یا اوایل فوریه است. 
 واکنش روسیه

س��خنگوی کرملین به صراحت به اقدامات تنش آفرین امریکا در خط 
تماس دنباس اشاره کرد: »مس��لح  کردن اوکراین و اعزام مستشاران 
نظامی از کشورهای غربی به این کشور اوضاع را در خط تماس تشدید 
می کند. « پسکوف تصریح کرد: »اعزام مستشاران نظامی و تسلیحات 
به اوکراین را نباید نادیده گرفت. مستشاران نظامی به آنجا می رسند، 
سیستم های تسلیحاتی نه تنها از ایاالت متحده، بلکه از سایر کشورهای 
ناتو نیز در آنجا مستقر می شوند.  همه اینها منجر به فشار بیشتر در خط 
تماس می شود. « وی در واکنش به تحریم های جدید امریکا علیه روسیه 
به بهانه تکمیل خط لوله نورد استریم ۲ نیز گفت: »تحریم زبان مورد 
عالقه واشنگتن است. البته این چیزی است که ما به شدت به آن نگرش 
منفی داریم، ما بیش از یک بار در مورد آن صحبت کرده ایم و مجدداً آن 

را غیرقانونی و نادرست می دانیم.«

عربستان شکست مأرب را 
با بمباران یمن پاسخ می دهد

جنگنده ه�ای ارتش س�عودی بامداد سه ش�نبه، در چن�د نوبت 
مناطق غیرنظامی در ش�هر صنعا پایتخت یمن را بمباران کردند. 
به نوشته وبگاه اطالع رس��انی جنبش انصاراهلل، جنگنده های سعودی 
سه مرتبه منطقه مس��کونی »االعتاب « در ش��مال صنعا را هدف قرار 
دادند که در پی آن خس��اراتی به دارایی های عمومی و خصوصی وارد 
آمد. بر اثر این حمله همچنین یک کارخانه الستیک س��ازی در شرق 
بیمارستان س��عودی-آلمانی در خیابان »الستین شمالی« تخریب و 
دچار آتش سوزی شد. منابع یمنی می گویند که حمالت جنگنده های 
ائتالف سعودی به مناطق مسکونی در پایتخت یمن به طور عامدانه به 

دنبال کشتار غیرنظامیان است.
 در این رابطه وبگاه الخبرالیمنی نیز نوشت که طبق تصاویری که اهالی 
صنعا منتشر کرده اند، احتمال استفاده از بمب های فسفری در حمالت 
بامداد سه     ش��نبه وجود دارد. همچنین مناطق الرقو و آل الشیخ در شهر 
مرزی منبه در استان صعده نیز زیر آتش توپخانه ای ائتالف سعودی قرار 
داشت که در نتیجه آن چهار ش��هروند یمنی به شدت زخمی شدند. دو 
شهر در صرواح و الجوبه اس��تان مأرب نیز در ۲۴ ساعت 3۰ بار از سوی 
ائتالف سعودی بمباران شد و در اس��تان الحدیده نیز شهر حبس پنج 
مرتبه و شهر حرض استان حجه نیز دو بار از سوی ائتالف نظامی عربستان 
سعودی بمباران شدند. این حمالت در حالی انجام شد که صبح همان 
روز شهروندان یمنی در صعده و دیگر استان های این کشور از جمله تعز، 
حجه، عمران، البیضا، ریمه و ابها تظاه��رات کردند. این تظاهرات علیه 
امریکا و با این شعار که واشنگتن در پش��ت پرده فشارهای اقتصادی و 
نظامی و استمرار خصومت    ها و محاصره یمن قرار دارد، برگزار شد. ائتالف 
سعودی روز دو    شنبه نیز از زمین و هوا مناطقی از یمن را هدف قرار داد که 
به کشته و زخمی شدن چند غیرنظامی منجر شد. جنگنده های ائتالف 
سعودی، منزل »عبداهلل شریان « یک شهروند یمنی در روستای المریر 
شهر حبس استان الحدیده را بمباران کردند که در این حمله یک مرد و 
یک جنین در شکم مادرش کشته شدند و مادر هم به شدت زخمی شد. 
»محمد علی الحوثی « عضو ارشد ش��ورای عالی سیاسی یمن با اشاره 
به حمالت هوایی ائتالف سعودی به یمن گفت که هر گلوله، خمپاره، 
موشک و بمبی که بر س��ر مردم یمن شلیک می شود، امریکایی است. 
به گفته او س��عودی     ها حتی نمی توانند هواپیمای کاغذی بسازند، چه 
برس��د اینکه جنگنده اف-۱۵ و اف-۱۶ تولید کنند. همزمان »هانس 
گروندبرگ«، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل به یمن در سخنانی در 
قاهره خواستار کاهش تنش و توقف جنگ در یمن شد، هرچند سازمان 

ملل در عمل اقدامی برای توقف جنگ در یمن انجام نداده است. 

خطیب زاده:  امریکا شکست حداکثری را بپذیرد
اسالمی در نشست خبری از قول گروسی: آژانس هیچ انحرافی در برنامه هسته ای ایران نیافت

در آستانه مذاکرات    گزارش  یک
هس�ته ای ایران و 
1+۴ در وین، دبیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی دیروز در تهران با مقامات ایرانی دیدار و 
گفت وگو کرد.  رئیس سازمان انرژی اتمی ایران 
هم گفت که  رافائل گروس�ی اقرار کرده است 
هیچ انحراف�ی در برنامه های هس�ته ای ایران 
مشاهده نکرده اند و فعالیت های هسته ای ایران 
طبق معاهدات و ضوابط در حال انجام اس�ت. 
سخنگوی وزارت خارجه هم گفته که امریکا با 
تحری�ف راه ب�ه جای�ی نمی ب�رد و تصمیمات 
عاقالنه، نظیر پایان دادن به شکست حداکثری، 

شاید نتیجه بخش باشد. 

درحالی که هفته آینده مذاکرات هسته ای در وین 
برگزار می ش��ود، رافائل گروسی، دبیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی دو     ش��نبه شب وارد تهران 
شد و با مقامات ایرانی دیدار و گفت وگو کرد. محمد 
اسالمی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پس از 
دیدار و گفت وگو با گروسی در جمع خبرنگاران به 
تشریح رایزنی های انجام شده پرداخت و گفت که 
گفت وگو     هایی را درباره مس��ائل موجود و توسعه 

همکاری     ها در دستور کار قرار دادیم. 
به گزارش فارس، وی افزود:  »نکته حائز اهمیتی 
که برای ما و آژانس مطرح اس��ت این اس��ت که 
مسائل فیمابین ایران و آژانس مسائل فنی است 
و مسائل سیاس��ی و نفوذهای توطئه آمیزی را که 
دشمنان ایران در مسیر پیشبرد برنامه هسته ای 

ایران اعمال می کنند، مدنظ��ر ندارد و از آن تأثیر 
نخواهد داش��ت.« وی خاطرنش��ان کرد:» آقای 
گروسی امروز چندین بار گفت که هیچ انحرافی 
در برنامه های هس��ته ای ایران مشاهده نکرده اند 
و فعالیت های هس��ته ای ایران طبق معاهدات و 
ضوابط در حال انجام اس��ت. « اس��المی تصریح 
کرد: » ایران در برنامه هس��ته ای خودش مصمم 
است و تأثیرات برنامه هسته ای ایران که در زندگی 
مردم می توانیم همه ابعاد فناوری هسته ای را در 
بخش های گوناگون مورد بهره برداری قرار دهیم 
در دس��تورکار ماس��ت که آژانس به ایران در این 

راستا کمک خواهد کرد.« 
گروس��ی هم گفت وگوی دیروز با رئیس سازمان 
انرژی اتم��ی را فش��رده خوان��د و گفت: » دنبال 
این هس��تیم مذاکرات را با ای��ران ادامه دهیم تا 
زمینه های مشترکی را پیدا کنیم و به نتیجه گیری 
مثبتی برس��یم.امروز با آقای اس��المی در مورد 
موضوع��ات مختلف��ی صحبت کردی��م از جمله 
اینکه چشم انداز برنامه هس��ته ای به سمتی برود 
که با توجه ب��ه تغییرات اقلیمی به س��مت تولید 
انرژی های پ��اک برویم. همچنین سرس��ختانه 
تالش می کنیم که نشس��ت ام��روز نتیجه گیری 

مثبتی داشته باشد.« 
این درحالی است که گروسی در ماه های اخیر بار     ها 
در همراهی با سیاست های غرب، از توسعه برنامه 
هس��ته ای ایران ابراز نگرانی کرده تا به این بهانه 
میزان دسترسی آژانس اتمی به روند برنامه های 
هسته ای ایران را افزایش دهد. گروسی همچنین 

دیروز عصر با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه 
ایران دیدار و گفت وگو کرد. 

 فشار حداکثری شکست خورده 
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه 
ایران هم روز سه      ش��نبه در توئیتی ب��ا بیان اینکه 
امریکا همچنان به تولی��د گزاره های جعلی ادامه 
می دهد و برخالف این کشور، ایران هرگز برجام 
را ترک نکرد،  نوشت: »ایاالت متحده با تحریف راه 

به جایی نمی برد.« 
به گزارش فارس، خطیب زاده با انتش��ار ویدئویی 
از نشست روز دو     شنبه خود با خبرنگاران نوشت: 
 »ایاالت متحده همچنان به تولید گزاره های جعلی 
ادامه می دهد. به راه انداختن یک نشست نمایشی 
برای گرفتن عکس دس��ته جمعی با هدف قالب 
کردن یک روایت مجعول در مورد  »لزوم بازگشت 
متقابل به برجام، این واقعی��ت را تغییر نمی دهد 
که برخالف ایاالت متحده، ای��ران هرگز برجام را 

ترک نکرد.« 
خطیب زاده تصریح کرد: » امریکا با تحریف راه به 
جایی نمی برد. تصمیمات عاقالنه، نظیر پایان دادن 
به شکست حداکثری، شاید نتیجه بخش باشد.« 

در عین حال دولت جو بایدن، به رغم ادعای ظاهری 
برای بازگش��ت به برجام، در عم��ل اقدامی برای 
کاهش تحریم های علیه ایران برنداشته و کماکان 
به سیاست فشار حداکثری دولت قبلی این کشور 
ادام��ه می دهد. این درحالی اس��ت ک��ه مقامات 
امریکایی بار     ها به  شکست فشار حداکثری علیه 
ایران اذعان کرده اند و خواهان توافق پایدار با تهران 

ش��ده اند. ایران بار     ها اعالم کرده که اگر واشنگتن 
برای بازگشت به توافق هسته ای جدی است، برای 
نشان دادن حسن نیت خود باید همه تحریم     ها را 
لغو کند، اما مقامات کاخ سفید مدعی شده اند که 
در صورت توافق احتمالی با تهران، برخی تحریم     ها 

به قوت خود باقی خواهند ماند. 
 واشنگتن: گام های یکجانبه بر نمی داریم

دولت امریکا هرچند در ظاهر ژست دیپلماتیک به 
خود گرفته و از جدیت خود در بازگشت به توافق 
هسته ای ایران و ۱+۵ دم می زند اما اظهارات اخیر 
مقامات این کشور درباره توافقات احتمالی با ایران 
خالف این مس��ئله را ثابت می کند. ن��د پرایس، 
سخنگوی وزارت خارجه امریکا شامگاه دو     شنبه 
گفت که امریکا برای اطمینان از بازگش��ت ایران 
به میز مذاکره، گام های یکجانبه بر نخواهد داشت. 
وی که در کنفرانس خبری وزارت خارجه امریکا 
صحبت می کرد، افزود: »ما خواستار از سرگیری 
مذاکرات برای حل اختالف      ها با ایران درباره توافق 
هسته ای از جمله تحریم      ها هستیم.« به گزارش 
اسپوتنیک، سخنگوی وزارت خارجه امریکا اضافه 
کرد: »نماینده امری��کا در امور ای��ران مذاکرات 
سازنده ای با اس��رائیل در خصوص تالش      ها برای 
احیای توافق هسته ای داشت«. وی در ادامه گفت: 
»هدف ما با اسرائیل برای جلوگیری از دستیابی 

ایران به سالح  هسته ای مشترک است.« 
پرایس در حالی مدعی تالش واشنگتن و تل آویو 
برای جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هسته ای 
می شود که امریکا از بزرگ ترین دارندگان زرادخانه 
تسلیحات هسته ای در جهان به شمار می آید ولی 
ایران بار     ها اعالم کرده که قصدی برای س��اخت 
سالح هسته ای ندارد و برنامه این کشور صلح  آمیز 
است. در ش��رایطی که مذاکرات هسته ای ایران و 
۱+۴ هفته آینده در وین از س��ر گرفته می شود، 
در روزهای اخی��ر مقامات امریکای��ی پالس های 
منفی به این مذاکرات ارسال کرده اند که می تواند 
روند گفت وگو     ها را با چالش ج��دی مواجه کند. 
رابرت مالی، مس��ئول امور ایران در کاخ س��فید 
در هفته های اخیر به س��رزمین های اش��غالی و 
برخی کشورهای عربی س��فر کرد تا بر سر ایران 
با متحدان واشنگتن گفت وگو کند و ادعایی     هایی 
را نیز درباره برنامه هس��ته ای ای��ران مطرح کرد. 
امریکایی     ها درصددند با تهدید خواندن توس��عه 
برنامه هسته ای ایران، فشار     ها علیه ایران را افزایش 
داده و هر گونه شکس��ت مذاک��رات در وین را به 
گردن ته��ران بیندازند. درحالی ک��ه ایران گفته 
که در صورت بازگشت امریکا به برجام و لغو همه 
تحریم ها، ب��ه تعهداتش ذیل برجام ب��از خواهد 
گشت، دولت امریکا سعی دارد در توافق احتمالی 
با ایران توافقی جداگانه از سال ۲۰۱۵ امضا کند و 
بندهای جدیدی را اضافه کند که برنامه موشکی 
و رفتارهای منطقه ای ایران را نیز شامل شود، اما 
مقامات تهران بار     ها گفته اند که برنامه موش��کی 
تنها جنبه دفاعی دارد و مذاکره بر س��ر آن انجام 

نخواهد شد. 

عملیات موفق فلسطینی     ها و تیراندازی در یکی 
از ورودی های مسجداالقصی در بخش قدیمی 
قدس، لرزه بر اندام مقام�ات تل آویو انداخته 
اس�ت، چنانکه بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی با هش�دار به مقاومت فلسطین 
گفت:»نمی گذاری�م حماس کران�ه باختری را 
غزه کند .«  وزیر خارجه این رژیم هم از جامعه 
جهانی خواسته فشار     ها را به جنبش حماس در 
سراسر جهان تشدید کنند. رژیم صهیونیستی 
که ت�ا همین چند س�ال پیش به دنب�ال پیاده 
کردن الگ�وی کرانه باختری در ن�وار غزه بود، 
حال این روز     ها با مشاهده تحرکات گروه های 
مقاومت در کرانه باختری، نگران شکل گیری 
مقاومت جدی�د در بی�خ گوش ش�هرک های 
صهیونیستی است و صهیونیست     ها به شدت 
از احتمال شکل گیری انتفاضه سوم ترسیده اند. 
به گزارش »جوان«، ش��وک عملیات استش��هادی 
یک عضو مقاومت فلسطین در »باب السلسله«، از 
ورودی های مسجداالقصی در بخش قدیمی قدس 
باعث شده مقامات تل آویو همچنان در بهت و حیرت 
به س��ر ببرند. روز سه ش��نبه، »بنی گانتس«، وزیر 
جنگ رژیم صهیونیستی در سخنانی پس از عملیات 
استشهادی قدس مدعی ش��د که جنبش مقاومت 
اسالمی حماس درصدد ش��عله ور کردن اوضاع در 
داخل اراضی اشغالی و به ویژه یهودا و سامره )کرانه 
باختری( است. به گزارش شبکه المیادین، گانتس 
گفت : »به حماس اجازه نمی دهیم یهودا و سامره را 
به غزه تبدیل کند.«  وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
در ادامه تأکید کرد: همچنین اجازه نخواهیم داد که 
حماس جای پایی برای خود در قدس شرقی باز کند. 
روز یک     شنبه فادی ابوشیخیدم از ساکنان اردوگاه 
»ش��عفاط « در قدس و یکی از آموزگاران مدرس��ه 
الراش��دیه، که به اعالم جنبش حم��اس از رهبران 
این جنبش در قدس به ش��مار می رف��ت، در حالی 
که برای لو نرفتن لباس وی��ژه یهودیان حریدی را 
پوشیده و سالح »کارلو « در دست داشت، در نزدیکی 
باب السلسله، موفق به انجام یک عملیات استشهادی 

شد که طی آن یک شهرک نشین صهیونیستی به 
هالکت رسید و چهار شهرک نشین و نیروی نظامی 
صهیونیست زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم 
گزارش شده است. جنبش حماس فادی ابوشیخیدم 
را از رهبران خود در قدس اشغالی معرفی کرد و در 
واکنش به ای��ن عملیات گفت که ای��ن عملیات در 
چارچوب پاسخ طبیعی به جنایات رو به افزایش در 
قدس اشغالی انجام شده است. ترس صهیونیست     ها 
از افزایش عملیات ش��هادت طلبانه تا حدی اس��ت 
که مقامات این رژیم در خارج از فلس��طین اشغالی 
نیز برای تشدید فشار علیه حماس فعال شده اند و 
یائیر الپید، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی دیروز در 
صفحه کاربری خود در توئیتر نوشت: » اتخاذ اقدامات 
علیه جنبش حماس تنها وظیفه اسرائیل نیست بلکه 
وظیفه تمام جامعه جهانی است. « وی در ادامه افزود: 
کش��ورهای جهان باید مانند انگلیس رفتار کنند و 
مانع فعالیت جنبش حماس ش��وند. »یائیر الپید « 
همچنین از ترکیه خواس��ت تمام دفاتر فعال گروه 
حماس را در این کشور ببندد و آنکارا نیز به حمایت       از 

این گروه پایان دهد. 

 دس�تگیری اعض�ای حم�اس در کران�ه 
باختری 

س��ازمان اطالع��ات و امنی��ت داخل��ی رژی��م 
صهیونیستی )شاباک( در پی عملیات استشهادی 
اخی��ر در ق��دس، مدع��ی دس��تگیری اعضای 
هس��ته های فعال و عملیاتی حم��اس در کرانه 
باختری شد. شاباک مدعی شد که این عملیات 
را با هماهنگی ارتش و نیروهای پلیس اشغالگر 
انجام داده اس��ت. این ادعای شاباک همزمان با 
سفر روز دو     ش��نبه »اس��حاق هرتزوگ« رئیس 
رژیم صهیونیس��تی به انگلیس برای تروریست 
اعالم کردن جنب��ش حماس از س��وی لندن و 
تنها یک روز پس از عملیات استش��هادی موفق 
»فادی ابوش��یخیدم « در »باب السلسله« طرح 
شد. بر اساس ادعای شاباک ، ۵۰ عضو حماس در 
کرانه باختری دستگیر شده اند و اموال، اسلحه و 
موادی که قرار بود برای ساخت کمربند انفجاری 
استفاده ش��ود، توقیف شده اس��ت. ارتش رژیم 
صهیونیستی نیز در بیانیه ای به رسانه      ها گفت: 
نیروهای ارتش با همکاری سرویس های امنیتی 

مختلف در هفته ه��ای اخیر علیه هس��ته های 
وابسته به حماس در کرانه باختری فعال بودند. 
فش��ار     ها بر حماس حتی تا بدان جا رسیده که 
صهیونیس��ت     ها به اف��راد خان��واده و کودکان 
فلسطینی وابس��ته به اعضای حماس نیز رحم 
نمی کنن��د و ش��بکه های اجتماع��ی، تصویری 
از دختر »ف��ادی ابو ش��یخیدم « عامل عملیات 
ش��هادت طلبانه در قدس اشغالی منتشر کردند 
که بازداشت شده است. دختر ابوشیخیدم، کمتر 
از ۱۲ س��ال س��ن دارد و نظامیان صهیونیست، 
همسر عامل عملیات ش��هادت طلبانه قدس را 
نیز بازداش��ت کرده اند. روزنامه صهیونیس��تی 
»هاآرتص « هم خبر داد که نیروهای امنیتی این 
رژیم، اعضای خانواده ابوشیخیدم از جمله پسر و 

برادرش را نیز بازداشت کرده اند. 
 وحشت صهیونیست     ها از انتفاضه سوم

تل آویو اخیراً میزان هشدارهای خود درباره احتمال 
انجام عملیات استشهادی در قدس و کرانه باختری 
اش��غالی را افزایش داده و محاف��ل عبری تأکید 
دارند که کرانه باختری و قدس اش��غالی به یکی 
از عرصه های اصلی تهدید تبدیل ش��ده اس��ت. 
المیادین به تازگی با اشاره به عملیات استشهادی 
اخیر در ورودی مس��جداالقصی اعالم کرده است 
که اش��غالگران بیم آن دارند که این عملیات یک 
عمل سازماندهی شده و متناوب باشد. المیادین در 
بخش پایانی گزارش خود می آورد:  اظهارات بنت 
اثبات می کند که هراس دش��من از موفقیت آمیز 
بودن عملیات      ها و رویداد     هایی است که پس از این 
عملیات های شهادت طلبانه رخ می دهد، چراکه این 
اقدامات عده ای دیگر را به انجام عملیات های بیشتر 
ترغیب می کند. چنانچ��ه مجموعه عملیات های 
مش��ابه رخ دهد، تمام میدان های کرانه باختری 
اش��غالی، قدس و چه بس��ا اراضی اشغالی ۱۹۴۸ 
گزینه بعدی ب��رای انجام عملی��ات  خواهند بود. 
امری که زمینه را برای انتفاضه سوم مهیا می کند؛ 
انتفاضه ای که احتمال اجرایی شدن هر سناریویی 

در آن مطرح خواهد بود. 

وحشت صهیونیست     ها از انتفاضه قدس 
عملیات شهادت طلبانه فلسطینی ها، مقامات تل آویو را نگران کرده است
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