صف آرایی مسکو
برابر اقدامات تحریکآمیز اوکراین

اوکراین همچن�ان بر طب�ل نگران�ی از اقدامات روس�یه در نقاط
مرزی میکوبد .دبیرکل ناتو ،وزرای امور خارجه امریکا و انگلیس
نیز همراستا با سیاس�تهای کییف ،مقابل مس�کو موضعگیری
کردهاند .یک کارش�ناس مس�ائل اس�تراتژیک با در نظر گرفتن
مجموعه ای�ن تحوالت ،معتقد اس�ت با توجه به مواض�ع اوکراین
پس از روی کار آمدن دولت جدید در امریکا ،مس�کو میکوش�د
هم از بعد تدافعی و هم هش�داردهنده مقابل اوکراین ظاهر شود.

اوایل س��ال جاری ،اوکراین محموله بزرگی از مهمات و موش��کهای
جاولین امریکایی و خمپاره و پهپادهای تهاجمی ترکیهای را دریافت
کرد که پهپاد بیرق دار  tb2ترکیه نیز جزو آنهاس��ت .اخیرا ً ولودیمیر
زلنسکی ،رئیسجمهور اوکراین از احتمال کودتایی در کشورش سخن
گفته که روسیه در آن نقش دارد و با تکیه بر این توانمندیهای نظامی
تأکید کرده بود که کییف آماده هرگونه تش��دید تنش با مسکو است.
مقامات غربی در حمایت تمامقد از سیاس��تهای اوکراین ،س��عی در
تهدید مسکو دارند.
آنتونی بلینکن دیروز با هشدار درباره اقدام روسیه علیه اوکراین گفت:
«هرگونه س��تیزهجویی جدید روس��یه به عواقب ب��دی منجر خواهد
ش��د».وزیر خارجه امریکا همچنین گفت که واشنگتن آماده است به
اوکراین و لتونی برای مقابله با تهدیدهای روسیه کمک کند .پیشتر،
کارن دانفرید ،معاون وزیر خارجه امریکا در امور اروپا هم از وجود همه
گزینهها در مورد نحوه واکنش به تجمع نیروهای روسیه در نزدیکی مرز
اوکراین سخن گفته بود .همچنین ،ینس استولتنبرگ پیش از نشست
روز سهشنبه وزیران خارجه ناتو در لتونی گفت« :هرگونه تهاجم آتی
روسیه علیه اوکراین هزینه باالیی خواهد داشت و پیامدهای اقتصادی
و سیاسی جدی برای روسیه به همراه دارد».استولتنبرگ افزود« :ما
اوضاع در مرز با اوکراین را با نگرانی زیر نظر داریم .این دومین بار طی
سال جاری است که روسیه نیروهای زیاد و غیرمعمولی را در مرز مستقر
کرده است ».لیز تراس ،وزیر امور خارجه انگلیس دیگر مقام غربی است
که دیروز در این م��ورد صحبت کرد و گفت« :ما در کنار کش��ورهای
دموکراتیک دوست خود برابر فعالیتهای بدخواهانه روسیه خواهیم
ایس��تاد .ما از اوکراین و ثبات در بالکان غربی حمای��ت خواهیم کرد.
»وزیر خارجه انگلیس همچنین افزود« :هرگونه اظهارنظری مبنی بر
تحریکشدن روسیه از سوی ناتو آشکارا نادرست است .هرگونه اقدام
روسیه برای تضعیف آزادی و دموکراسی که شرکای ما از آن برخوردارند
یک اشتباه استراتژیک خواهد بود».
اوکراین عضو ناتو نیست و اغراق میکند
سید رضا میرطاهر ،کارشناس مسائل بینالملل در گفتوگو با «جوان»
در تشریح چرایی باال گرفتن تنشها در مرز اوکراین و روسیه میگوید
که با روی کار آمدن دولت ج��و بایدن ،اوکراین در یک��ی دو ماه اخیر
ادعاهای خود درباره الحاق دوباره کریمه را تشدید کرده است و امکان
دارد ،اقداماتی صورت دهد .روس��یه از دو جنبه قص��د دارد با اقدامات
اوکراین مقابله کند .در واقع روسها به اوکراین درباره نزدیک ش��دن
روابط کییف ب��ا ناتو و امریکا به اوکراین هش��دار میدهند و روس��یه
احتماالً میخواهد دو نقطه اتصال کریمه به اوکراین را قطع کند .منابع
آبی کریمه در خاک اوکراین است و اوکراین آب را به روی روسها قطع
میکند و اگر روسیه وارد عملیات شود با این هدف خواهد بود که این
نقاط را از چنگ اوکراین به نحوی خارج کند .البته اوکراینیها مدعی
شدهاند که روس��یه قصد عملیات گس��ترده و تصرف اوکراین را دارد.
میرطاهر گفت«:از دید من این نگاه واقعبینانه نیس��ت» .وی با اشاره
به هشدار استولتنبرگ مبنی بر هش��دار ناتو به روسیه تصریح کرد«:
وقتی اوکراین عضو ناتو نیست چطور این س��ازمان میخواهد از ماده
 5اساسنامه این س��ازمان بر اس��اس قاعده دفاع جمعی استفاده کند.
اما االن اوکرای��ن دارد تالش میکند هر چه میتوان��د ،ناتو و امریکا را
به داخل باتالق بحران اوکراین بکشاند .چون در غیر این صورت هیچ
قدرتی در برابر روس��یه ندارد».این کارشناس مس��ائل استراتژیک با
اشاره به  48فروند پهپاد  tb2که اوکراین از ترکیه خریده است ،گفت:
«به نظر میرس��د ارتش اوکراین قصد دارد دامن��ه عملیات خود را در
شرق این کشور گس��ترش دهد و اقدامات اوکراین هم تدافعی است و
هم هشدارآمیز».
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سرويس بينالملل

دبیرکل سازمان ملل در سالروز همبستگی با فلسطینیان ،از نابودی
راهحل «دو کش�وری» صحبت ک�رده ولی محم�ود عباس ،رئیس
تشکیالت خودگردان فلسطین همچنان از جامعه جهانی میخواهد
کشور فلس�طین را به رسمیت بشناس�د تا روند صلح نجات یابد.

به گزارش ایس��نا ،به نقل از ایندیپندنت ،در متن سخنرانی عباس که
ریاض منصور ،نماینده دائم فلسطین در سازمان ملل دیروز آن را قرائت
کرد ،آمده است« :ما از تمامی دولتهایی که به راهحل دوکشوری باور
دارند و اسرائیل را به رسمیت شناختهاند ،میخواهیم که فلسطین را هم
به رسمیت بشناسند ».به گفته عباس« ،رد آشکار راهحل دو کشوری از
سوی اسرائیل و اصرار بر استوار ساختن اشغالگری خود به جای پایان
آن ،به اضافه سیاست منتظر طرفین شدن برای گفتوگو و رسیدن به
صلح ،از لحاظ عملی به معنای این است که اسرائیل اجازه دارد با اعمال
غیرقانونی و تغییر واقعیتهای روی زمین ،روند الحاق سرزمینهای
فلسطینی را نهایی کند».عباس گفت ،مناقشه اسرائیل و فلسطین به
«نقطهای تعیینکننده» رسیده است و تأکید کرد« :ما باید بین راهحل
دوکشوری همگام با قطعنامههای س��ازمان ملل یا راهحل تکدولتی
برای همه انتخاب کنیم ،چرا که نمیتوانیم اشغال را تا ابد تحمل کنیم».
بیانیه عباس در حالی منتشر شده که آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان
ملل معتقد است همچنان وضعیت سرزمین اشغالی فلسطین چالشی
بزرگ در برابر صلح و امنیت بینالمللی است و ممکن است تداوم نقض
حقوق ملت فلسطین و گسترش شهرکسازیها به فرسایش احتماالت
در دستیابی به راهحل تشکیل دو کشور منجر شود .در تازهترین مورد،
اسحاق هرتزوگ ،رئیس رژیم صهیونیس��تی در اقدامی تحریکآمیز
یک روز قبل از  ۲۹نوامبر ،روز حمایت از فلسطین ،در رأس جمعی از
شهرکنشینان صهیونیست در میان تدابیر ش��دید امنیتی وارد حرم
شریف ابراهیمی در شهر الخلیل ش��د ،اقدامی که حتی با محکومیت
کشورهای حامی عادیسازی با رژیم صهیونیستی روبهرو شده است.
وزارت خارجه عربستان س��عودی در بیانیهای ورود غیرقانونی رئیس
رژیم صهیونیستی به حرم شریف ابراهیمی در شهر الخلیل را محکوم
کرده و گفته که دولت عربستان این اقدام رئیس رژیم صهیونیستی را که
تجاوز آشکار به حرم شریف ابراهیمی در شهر الخلیل و اقدامی خصمانه
و تحریکآمیز علیه مسلمانان سراسر جهان است ،محکوم میکند.
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تأکید بر تغییر ریل مذاکرات بهرغم اصرار طرفهای غربی

نجمعبندیاستنهتوافق
باقری 6:دورقبلیوی 

رئی�س هیئ�ت
گزارش یک
مذ ا کر هکنن�د ه
ایرانی پس از اولین روز مذاک�رات وین ،رو به
خبرنگاران اعالم کرد چیزی که از ش�ش دور
گفتوگوها پیش روی ماست ،یک پیشنویس
است نه یک توافق و این پیشنویس جمعبندی
شده ،قابل مذاکره خواهد بود .طرفهای غربی
تاکنون مصرانه تأکید کردهاند مذاکره با تهران
را از همان نقطه پی خواهند گرفت که آخرین
ب�ار در پایان خ�رداد 1400تمام ش�ده بود ،اما
تهران تأکی�د دارد که جمعبندی ش�ش دور
مذاک�رات قبلی هم ،چ�ون ب�ه توافقی منجر
نشده ،قابل مذاکره است.

به گ��زارش «جوان» ،البیهای هتل  170س��اله
کوبورگ عصر دوشنبه به وقت تهران شاهد رفت و
آمد دیپلماتهای ایرانی و اعضای توافق هستهای
بود .هتل کوبورگ را بعضیها حتی کاخ کوبورگ
نیز مینامند که در یکی از اعیاننشینترین مناطق
مرکزی وین پایتخت اتریش قرار دارد .طی چند
سال گذشته آنچه نام این س��اختمان تاریخی را
به صدر اخبار سیاس��ی رسانههای جهانی رساند،
میزبانی این م��کان از مذاکرات هس��تهای ایران
است .اواخر روز دوشنبه 8 ،آذرماه ،پس از اولین
روز مذاکرات ایران با «علی باقری» ،معاون سیاسی
وزارت خارجه ایران ب��ه میان خبرنگاران در هتل
کوبورگ آمد و به تش��ریح مواضع ایران پرداخت.
آخرین دور مذاکرات با ای��ران در همین هتل در
خردادماه سال جاری با تغییر دولت متوقف شده
بود و مذاکرات فعلی نخستین دور مذاکرات ایران
با4+1در دولت ابراهیم رئیس��ی اس��ت ،هرچند
تهران تأکی��د دارد که پیگیری ای��ن مذاکرات با
گزارش 2

عباس همچنان در حمایت
از «راهحل دو کشور» بیانیه میدهد
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گزارش جدید مش�اور امنیت ملی عراق درباره
ت�رور چن�د هفت�ه قب�ل مصطف�ی الکاظمی،
نخس�توزیر عراق حاکی اس�ت ک�ه نیروهای
امنیتی در حال رسیدن به سرنخهای مهمی برای
دستیابیبهحقیقتامرهستندولیمنتقداناین
ترور را ساختگی خوانده و گفتهاند هنگام ترور
اساس� ًا الکاظمی در خانه حضور نداشته است.

«قاسم االعرجی» دیروز گزارشی از روند تحقیقات
مربوط به حمله تروریس��تی هفت��م نوامبر 2021
به منزل «مصطفی الکاظمی» ارائ��ه و تأکید کرد
که برای کمیته تحقیق ثابت ش��ده ک��ه حمله به
منزل نخس��توزیر با دو پهپاد انجام شده است«:
حمله با پرتاب دو راکت(از پهپاد) که یکی به سقف
خانه الکاظمی اصابت کرده و دومی در حیاط خانه
فرود آمده اس��ت ،صورت گرف��ت .همچنین یکی
از راکتها منفجر ش��د و دومی عمل نکرد ».نکته
تأملبرانگیز گزارش االعرجی این است که به گفته
او ،دو تیم از اداره مبارزه با مواد منفجره و مستندات
جنایی که ب��ه مکان حمله ،یعن��ی خانه الکاظمی
اعزام شدهاند ،در روز دوم بعد از حادثه پرتابه منفجر
نشده دیگری در سقف خانه الکاظمی پیدا میکنند
ولی به ش��کل تأملبرانگیزی ،ای��ن پرتابه منفجر
نش��ده را بدون گرفتن اثر انگشت منفجر کردهاند؛
ق مایه
اقدامی که به گفته مش��اور امنیت ملی عرا 
غافلگیری تیم تحقیق شده است .او گفته که کمیته
تحقیقات تصمی��م گرفته دو تیم مس��ئول انفجار
راکت عمل نکرده را زندانی و تحویل وزارت کشور
دهد .مش��اور امنیت ملی عراق بدون ذکر جزئیات
بیش��تر ،گفته که تحقیقات برای آگاه��ی از علت
نگرفتن اثر انگشت و انفجار راکت ادامه دارد .با وجود
این مورد تأملبرانگی��ز ،االعرجی میگوید که تیم
تحقیق مرکب از خود او به عنوان رئیس و نفراتی از
دفتر نخستوزیری ،وزرا و مسئوالن امنیتی به این
نتیجه رسیدهاند که حمله با راکت به منزل الکاظمی
سوءقصد مستقیم به جان نخستوزیر عراق است.

هدف رفع کامل تحریمهای ایران دنبال میشود
و گفتوگوها از همان جایی آغاز خواهد ش��د که
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور وقت امریکا در سال
 2015با نقض تعهدات واشنگتن از توافق پیشین
خارج شده بود« .علی باقری» با اشاره به شش دور
مذاکرهای که پیشتر در قالب 4+1انجام شده بود،
در جمع خبرنگاران گفت :آن چیزی که از شش
دور گفتوگوها پیش روی ماست ،یک پیشنویس
است نه یک توافق .پیشنویس محل مذاکره است
به همین جهت تا وقتی راجع به همه چیز توافق
صورت نگیرد ،درباره هیچ چیز توافق نشده است.
باقری گفت :ما صرفاً ب��ا  ۴+۱گفتوگو میکنیم،
ولی از آنجا که اراده جدی برای مذاکره و آمادگی
عملی برای دس��تیابی به توافق داریم ،نسبت به
آینده خوشبین هس��تیم ،ولی چ��ون اعتماد به
طرف مقابل نداریم ،س��ادهاندیش هم نیس��تیم.
وی همچنین افزود :تأکید کردیم که باید مسئله
اصلی لغو تحریمهای غیرقانونی و ظالمانه امریکا
باشد و خوش��بختانه مورد توافق دیگر اعضا قرار
گرفت .تأکید کردیم که باید الزامات مربوط به لغو
تحریمها به خوبی دیده شود و از جمله آن موضوع
تضمین است که باید تضمینهایی دریافت کنیم
که دول��ت امریکا و دیگر دولته��ای عضو برجام
نتوانند از توافق خارج ش��وند .معاون وزیر خارجه
ایران همچنین درباره اظهارات انریکه مورا ،معاون
مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا مبنی بر
اینکه برداشتش از صحبتهای هیئت ایرانی این
بوده که برداشتن تحریمها باید به صورت گام به
گام باش��د نیز تصریح کرد :اص� ً
لا راجع به چنین
چیزی بحث نشد و صحبتی در این خصوص نشده
اس��ت .باقری گفت :ما موضعی داش��تیم درباره

تحریمها و ثابت است و اینکه تحریمها باید یکجا
برداشته شود.
با وجود آنک��ه باقری در میان خبرن��گاران تأکید
کرد که ش��ش دور مذاکره قبلی تنها در حد یک
جمعبندی بوده نه توافق« ،میخائیل اولیانوف»،
نماینده روسیه در این مذاکرات روایتی به نسبت
متفاوت را مطرح کرد .نماینده روسیه با اشاره به
اینکه در حاش��یه مذاکرات روز دوشنبه به اتفاق
نماینده چین با هیئت امریکایی نیز دیدار کرده،
گفت :نکته کلیدی این است که تصمیم گرفته شد
مذاکرات از لحظه تعلیق در  ۲۰ژوئن امسال از سر
گرفته شود .پیشرفت پایان خردادماه ،مبنای کار
بیشتر قرار گرفته است.
این موضعگیری نماینده روسیه برخالف مواضع
مقامات ایرانی بود و همان روز دوشنبه نیز «حسین
امیرعبداللهی��ان» ،وزیرخارج��ه در گفتوگو با
«آنتونیو گوترش» ،دبیرکل س��ازمان ملل درباره
شش دوره مذاکرات قبلی ایران با گروه  ۴+۱گفت:
ما این مذاکرات را نادیده نمیگیریم ،اما به عنوان
دولت جدید این حق را برای خود قائل هستیم که
با مالحظات خود مسائل مورد اختالف را مرور و در
مورد آن گفتوگو کنیم.
امریکا :ایران خواستههای بیشتری مطرح
نکند
بعد مذاک��رات روز دوش��نبه در پایتخت اتریش،
یک عضو ارش��د وزارت خارجه امریکا در واکنش
به ای��ن گفتوگوها اظهار داش��ت که بازگش��ت
متقابل به برجام و پایبندی کامل به آن ،بهترین
گزینه موجود برای محدود کردن برنامه هستهای
ایران اس��ت« .کتیپورتر» گفت :اگر ایران بیشتر
بخواهد یا کمتر پیش��نهاد دهد ،این مذاکرات به

نتیجه نمیرس��د .پورتر در ادامه مدعی شد ،رفع
تحریمه��ای ایران در طول مذاک��رات در اولویت
بوده اس��ت .همزمان با مذاکرات« ،جن ساکی»
س��خنگوی کاخ س��فید گفت :هدف ما پایبندی
کامل ایران به توافق هستهای است.
توافقات پاره خواهد شد
روز دوش��نبه همزمان با برگزاری مذاکرات ایران
در وین ،محافل تندرو و دس��ت راستی غرب نیز
تحرکات خود را بیش از گذش��ته ش��تاب دادند.
«تام کاتن» س��ناتور جمهوریخواه کنگره امریکا
که مواضع بسیار تندی در قبال جمهوری اسالمی
دارد در جریان مذاکرات «وین» برای احیای برجام
در پیامی تند گفت که در صورت روی کار آمدن
جمهوریخواهان ،مجددا ً هرگون��ه توافق با ایران
پاره خواهد شد.
روز سهش��نبه ،یک روز پس از آغاز مذاکرات نیز،
«آلون اوشپیتز» سرپرس��ت وزارت خارجه رژیم
صهیونیستی در گفتوگو با شبکه رادیویی «کان»
مدعی شد اسرائیل نگران است که مذاکرات وین
به ایران کمک کند تا به آس��تانه توانمندی اتمی
نظامی برسد .اوشپیتز در این گفتوگو ادعا کرد:
«اجماع گس��تردهای در جامعه بینالمللی وجود
دارد که باید از دستیابی ایران به بمب جلوگیری
شود .اس��رائیل میگوید که ایران باید از ظرفیت
این امر محروم ش��ود ».روز سهش��نبه همچنین
«ران کوخاو» سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی
ضمن ادعای اینکه تلآویو با توجه به ازسرگیری
مذاکرات وین برای هر نوع احتمالی آماده میشود،
مدعی ش��د این رژیم هرگز اجازه نزدیک ش��دن
ایران ب��ه توانمندی اتم��ی نظام��ی را نمیدهد.
روزنامه فرامنطقهای القدسالعربی نیز با اش��اره
به مواضع ضد ایرانی تلآویو در تحلیلی نوش��ت:
رژیم صهیونیستی در تالش است به هر نحو ممکن
فضای این مذاک��رات را بر هم بزند و اس��رائیل از
هیچ کاری ب��رای تخریب فض��ای مذاکرات وین
دریغ نمیکند.
ایران برنامه را شدت میبخشد
نیویورکتایمز نیز شامگاه دوشنبه گزارشی درباره
نشست کمیسیون مشترک برجام در وین منتشر
کرد و به نقل از یک مقام ارشد اروپایی که خواست
نامش فاش نشود ،گفت مذاکرهکننده ایران در این
نشست تهدید کرده در صورتی که خواستههای
ایران برآورده نش��ود ،ایران برنامه هستهای خود
را شدت خواهد بخش��ید .در حالی که مذاکرات
وین از سر گرفته شده« ،آکسیوس» ،دیگر رسانه
امریکای��ی نیز به نق��ل از منابع آگاه مدعی ش��د
مقامات ارش��د دولت بایدن عمیقاً نگران هستند
که ایران در توسعه هس��تهای کنونی خود بیش
از حد پیش برود که باعث شود برای بازگشت به
توافق  ۲۰۱۵بسیار دیر شود .در گزارش این رسانه
امریکایی به نقل از دو منبع امریکایی اعالم شده
که رژیم صهیونیستی دو هفته پیش اطالعاتی را
با متحدان امریکایی و اروپایی به اشتراک گذاشته
که نش��ان میدهد ای��ران گامهای فن��ی را برای
آمادهسازی غنیسازی اورانیوم تا غنای  ۹۰درصد
برداشته است.

واکنش منتقدان به گزارش تیم تحقیق درباره ترور نخستوزیر عراق

الکاظمی هنگام ترور در خانه نبود

سرنخهای مهم
االعرجی گفته که تیم تحقیق به سرنخهای مهمی
برای دس��تیابی به حقیقت امر رس��یده و در ورند
تحقیق ممکن اس��ت برای روشن شدن حقیقت
از کشورهای برادر و دوست کمک بگیرد ،اما نامی
از این کشورها برده نشده است .مشاور امنیت ملی
عراق میگوید که مختصات دقیق و قطعی محل
پرواز و فرود پهپادها به دس��ت آمده ،به طوری که
یکی از پهپادها در داخل عراق سرهم شده و پرتابه
آن از پوشش پالس��تیکی ساخته ش��ده است .با
این حال ،چون پهپادها هنگام عملیات در ارتفاع
پایین پرواز میکردهاند ،به گفته االعرجی رادارها
نمیتوانند پهپادهایی را که در ارتفاع پایین پرواز
میکنند ،شناس��ایی کنند .به گفت��ه رئیس تیم
تحقیق درباره حمل��ه الکاظمی ،ای��ن تیم از تیم
حفاظت همراه نخستوزیر و تیم ثابت و سیار آن
گزارش تهیه کرده و برایش ثابت شده که حمله به
منزل نخستوزیر تروریستی بوده است .همچنین

برای کمیته تحقیقات ثابت شده منزل نخستوزیر
با چهار خروجی پس از این حمله تخلیه شده است.
مش��اور امنیت ملی عراق گفت بین محل اصابت
راکت نخس��ت و دوم پنج متر فاصله بوده و محل
خروج الکاظمی و محل نشس��تن او را هدف قرار
داده است.
تشکیک منتقدان
ابوعلی العس��کری ،مس��ئول امنیت��ی «کتائب
حزباهلل» عراق دوشنبه ش��ب بعد از انتشار این
گزارش ،عملیات تروریستی علیه الکاظمی را اساساً
س��اختگی خواند و گفت«:اغلب رهبران اشخاص
امنیتی و سیاسی ،حتی سفرای کشورهای بزرگ
در بغداد میدانند که عملیات موسوم به هدف قرار
دادن منزل نخستوزیر صحت ندارد و الکاظمی در
زمان وقوع انفجار ساختگی در خانه حضور نداشت.
لذا بهتر اس��ت که آنها ،ابتدا حضورش در منزل را
ثابت کنند تا بقیه داستان را تکمیل کنند».ابوعلی
بر ضرورت بررس��ی موارد ذیل تأکید کرد :اول ما

درخواس��ت میکنیم .این امر از طریق سادهترین
انواع تحقیقات به دست میآید:الف -اثبات وجود
(هدف) در منزل در زمان انفجار ساختگی از طریق
دوربینهای مداربس��ته موجود در داخل منزل.
ب-فقط  10ثانیه قبل از وق��وع انفجار را با همان
دوربینهای��ی که از خارج از منزل ثبت ش��ده ،به
اضافه تصویرهای شش دوربین مداربسته در داخل
منزل برای رؤیت لحظه فرود یک یا دو موشک در
داخل منزل را نشان دهید .ج -آقای قاسم االعرجی
اعالم کرد که ماده استفاده شده در انفجار  C4بوده
و همه تکنسینها میدانند که این ماده قطعاً در این
نوع موشکها استفاده نمیشود.
او با اشاره به افسران بازداشت شدهای که االعرجی
به آنها اش��اره کرده گفته است «:از آقای االعرجی
میخواهیم افس��ران مأمور تحقیق را آزاد کند تا
آنها علناً درباره حقایقی که در این تئاتر نمایش��ی
یافتهاند ،سخن بگویند .تا آنچه را که روشن است،
فاش کنند .ما درباره هرگونه آسیب وارد کردن به
زندگی و جان این افسران هشدار میدهیم .سایر
برادران افسر در س��رویسهای امنیتی باید برای
اطالع از سرنوش��ت همقطاران خ��ود وارد عمل
شوند«».س�لام الجزائری» عضو دفتر سیاس��ی
جنبش عصائب اهلالحق عراق این گزارش را ضد
و نقیض و فاقد مدرک و دلیل دانست و گفت :نوعی
سردرگمی درباره نتایج تحقیق مربوط به حمله به
منزل نخستوزیر وجود دارد .گزارش مأیوسکننده
اس��ت و نهادهای امنیتی سردرگم و مواضع ضد و
نقیض اس��ت .وی افزود :این عملیات سازماندهی
شده است تا خون ش��هیدان اعتراضات را پایمال
کند .نهادهای امنیتی حقیقت را فاش نمیکنند تا
بر این روند سرپوش بگذارند .الجزائری گفت :دولت
با همه نهادهای امنیتی خود شکست خورده است
و به سرنخی نرسیده است .مدرک و دلیل روشنی
در این باره نزد نهادهای امنیتی وجود ندارد و فع ً
ال
فیلم بازی میکنند.

امریکا حصار امنیتی دور چین را
ارتقا میدهد

بهرغ�م هش�دار چینیها نس�بت ب�ه مداخل�ه امری�کا در امور
داخل�ی ای�ن کش�ور ،پنتاگ�ون برنام�ه دارد بع�د از بازبینی در
منابع نظامی امریکا در سراس�ر جه�ان به ارتق�ای پایگاههایش
در گ�وام و اس�ترالیا ب�ا ه�دف مقابل�ه ب�ا چی�ن بپ�ردازد.

در ادامه تنشهای خبرساز بین چین و امریکا درباره موضوعات مختلف
دو و چندجانبه ،یک مقام ارشد پنتاگون از تقویت حضور و تدارک نظامی
واشنگتن به منظور مقابله با پکن خبر داد .بنا بر گزارش اسپوتنیک ،یک
مقام پنتاگون دوشنبه شب از برنامههای این وزارتخانه برای تقویت حضور
و زیرساخت نظامی امریکا در استرالیا و گوام خبر داد .به گفته مارا کارلین،
سرپرست معاونت برنامهریزی وزیر دفاع امریکا ،ایاالت متحده در استرالیا
و گوام ،طیفی از بهبود زیرساختها را آغاز خواهد کرد که شامل ارتقای
زیرساختهای نظامی فعلی و توسعه پایگاههای جدید در منطقه میشود.
این مقام پنتاگون تصریح کرد« :در استرالیا ،استقرار هواپیماهای جنگنده
و بمبافکن جدید ،آموزش نیروهای زمینی و افزایش همکاری لجستیکی
را خواهید دید» .بنا بر گزارش اسپوتنیک ،کارلین از نتایج اولیه بررسی
وضعیت جهانی پردهبرداری کرد که به گفت��ه او ،مورد تأیید جو بایدن،
رئیسجمهور امریکا هم قرار گرفته است ،البته بخش اعظم مسائل موجود
در این بررسی همچنان محرمانه باقی مانده است .به گفته مارا کارلین ،در
سراسر «ایندوپاسیفیک» طیف وسیعی از تقویت زیرساختی امریکا در
گوام ،جزایر مشترکالمنافع جزایر ماریانای شمالی و استرالیا انجام خواهد
شد .وی افزود« :این موارد شامل امکانات لجستیکی ،ذخیرهسازی سوخت،
ذخیرهسازی مهمات و ارتقای فرودگاه میشود .بنابراین ،ما کارهای زیادی
انجام میدهیم که امیدوارم در سالهای آینده به نتیجه برسد» .این مقام
پنتاگون تأکید کرد که «منطقه اولویتدار» در بررسی وضعیت جهانی
ارتش امریکا« ،ایندوپاسیفیک» است .طبق گفته او« ،بررسی وضعیت
جهانی» همکاریهای بیش��تری را با متحدان و ش��رکا برای پیش��برد
ابتکاراتی که به ثبات منطقهای کمک میکند ،هدایت و از تهاجم نظامی
احتمالی چین و تهدیدات کرهشمالی جلوگیری میکند».
اظهارات این مقام امریکایی در ش��رایطی مطرح شده که تنشها میان
واشنگتن با پکن بر س��ر مس��ائلی از قبیل تایوان و اختالفات با مسکو بر
سر اوکراین و تش��دید فعالیتهای ناتو در مناطق همجوار روسیه ادامه
دارد .امریکا درحالی نیروهای خود را در نزدیکی مرزهای چین توس��عه
میدهد که مقامات پکن بارها نسبت به تش��دید تنشها در این منطقه
هشدار دادهاند .به گزارش اس��پوتنیک ،وانگ ونبین ،سخنگوی وزارت
تأسیس یک

خارجه چین روز سهشنبه در واکنش به تصمیم تایوان برای
دفتر در واشنگتن در سال آتی میالدی نیز گفت «:مسئله تایوان مربوط
به حاکمیت و تمامیت ارضی چین اس��ت و بر مناف��ع اصلی چین تأثیر
میگذارد .عزم پکن برای حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی خود بسیار قاطع
و روند تاریخی چین برای دستیابی به اتحاد مجدد غیرقابل توقف است.
ما به برخی در ایاالت متحده توصیه میکنیم که با «کارت تایوان» با آتش
بازی نکنند وگرنه میسوزند و هر چه بکارند درو میکنند .ما همچنین این
هشدار جدی را به مقامهای تایوان میدهیم که تالش برای جلب حمایت
خارجی ،تکیه بر ایاالت متحده برای استقاللطلبی و مقاومت برابر اتحاد
مجدد با زور به بنبست خواهد رسید».

فرار ساکنان مناطق اشغالی یمن به سوی صنعا
با افزای��ش قیمت مواد غذای��ی و کاهش ارزش ریال یم��ن در مناطق
تحت کنترل دولت منصور هادی ،رئیسجمه��ور فراری یمن ،برخی
از ساکنان این مناطق ،رهسپار اس��تانهای تحت کنترل دولت نجات
ملی یمن مستقر در صنعا شدهاند .وبگاه الخبرالیمنی در این خصوص
نوشت که روز دوش��نبه صدها تن از ساکنان استان «عدن» در جنوب
یمن به شهرهای «اب» و «صنعا» رفتهاند .آنها از عهده هزینههای باالی
زندگی بر نمیآیند ،به طوری که که قیمت یک کیسه گندم به  ۵۰هزار
ریال رسیده و یک کنسور لوبیا  ۱۲۰۰ریال شده و بلیت اتوبوس نیز به
 ۸۰۰ریال رسیده است .به نوش��ته این وبسایت قیمت دالر به شکل
«ترسناکی» در روزهای گذشته افزایش یافته و هر دالر به ارزش ۱۶۰۰
ریال یمنی معامله میشود .طبق گزارش بانک جهانی شهروندان یمنی
مجبور شدهاند از بسیاری نیازهای اساسی خود صرفنظر کنند.
----------------------------------------------------همهپرسی استقالل اسکاتلند تا 2023
نیکوال استورجن ،وزیر اول اس��کاتلند گفت ،کارزار استقالل که به دلیل
پاندمی کرونا متوقف شده ،قرار است اوایل بهار  ۲۰۲۲اگر پاندمی اجازه
دهد ،از سر گرفته شود .به گزارش آسوشیتدپرس ،استورجن گفت :در سال
آتی میالدی ،بار دیگر روند ازسرگیری کارزار استقالل اسکاتلند از بریتانیا
را مطرح میکنم و این همهپرسی س��ال  ۲۰۲۳برگزار میشود .حزب ما
از نو روند اس��تقالل را مطرح خواهد کرد » .رأیدهندگان اسکاتلندی در
همهپرسی سال  ۲۰۱۴تصمیم گرفتند بخشی از بریتانیا باقی بمانند .اما
حزب اس��تورجن میگوید که رویداد برگزیت در س��ال گذشته میالدی
دورنمای سیاسی و اقتصادی منطقه را دگرگون کرده است .در همهپرسی
 ۲۰۱۶رأیدهندگان در کل بریتانیا ،از برگزیت حمایت کردند اما در آن
میان  ۶۲درصد از اسکاتلندیها به باقی ماندن در اتحادیه اروپا رأی دادند.
----------------------------------------------------تصمیم پنتاگون برای استقرار گردان آپاچی و توپخانهای در کره
وزارت دفاع امریکا بررس��ی موقعیت دفاعی جهان را به سرانجام رساند و
خواستار همکاری با متحدان و شرکا برای مقابله با تهدیدهای کرهشمالی
و اقدامات تهاجمی بالقوه چین ش��د .به گزارش یونهاپ ،پنتاگون پس از
ماهها تحلیل و بررسی روز دوشنبه نتایج «بررسی موقعیت جهانی »۲۰۲۱
را منتشر کرد که شامل تصمیمش برای استقرار دائمی یگان هلیکوپتر
جنگی آپاچی و مقر لش��کر توپخان��های در کرهجنوبی اس��ت .پنتاگون
در بیانیهای اعالم کرد :این بررس��ی در خصوص منطق��ه هند-اقیانوس
آرام دس��تور همکاری بیش��تر با متحدان و ش��رکا را به منظور پیشبرد
ابتکارعملهایی که به ثبات منطقهای کمک میکنند و مانع از اقدامات
تهاجمی نظامی چین و تهدیدات کرهشمالی میشوند ،صادر میکند.
----------------------------------------------------کنگره الیحه بودجه نظامی ساالنه امریکا را تصویب نکرد
مجلس سنای کنگره امریکا جلوی تصویب الیحه مربوط به بودجه نظامی
ساالنه درخواستی دولت این کشور موس��وم به «قانون مجوز دفاع ملی» را
گرفت .به گزارش رویت��رز ،این الیحه در یک رأیگی��ری با نتیجه ۵۱-۴۵
مواجه شد ،به این معنی که نمیتواند  ۶۰رأی «مثبت» الزم را برای تصویب
در مجلس  ۱۰۰عضوی سنا به دس��ت آورد .الیحه  NDAAکه معموالً با
حمایت قوی دو حزب اصلی امریکا تصویب میشود ،از نزدیک از سوی طیف
وسیعی از صاحبان صنایع و سایر منافع پیگیری میشود ،زیرا تعیینکننده هر
چیزی اعم از تعداد کشتیهای در نظر گرفته شده برای خرید در ارتش امریکا
تا افزایش حقوق سربازان و نحوه رسیدگی به تهدیدات ژئوپلیتیکی است.
----------------------------------------------------تظاهرات شبانه سودانیها در خارطوم
مردم در مناطق مختلف خارطوم ،پایتخت سودان در مخالفت با توافق
سیاسی و مطالبه حکومت مدنی ضمن افزایش فراخوانها برای اعتراض
طی روز سهشنبه ،دست به تظاهرات شبانه زدند .سازمان ملل نیز اعالم
کرد ،بازگشت نخستوزیر سودان به س��مت خود به بحران این کشور
پایان نداده است .به گزارش خبرگزاری آناتولی ،شاهدان گفتند ،مردم
در این تظاهرات خواستار تشکیل حکومت مدنی شدند .آنها همچنین
فراخوان دادند یک تظاهرات میلیونی برگزار شود .کمیتههای مقاومت،
تجمع مشاغل سودان و حزب کمونیس��تی روز دوشنبه در مخالفت با
توافق سیاسی اخیر و مطالبه حکومت مدنی خواستند تظاهرات شود.

