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دهها کشته و زخمی 
در انفجار مسجد پیشاور پاکستان 

مس�جد  در  انفج�ار  وق�وع  از  پاکس�تان  خب�ری  مناب�ع 
پیش�اور ای�ن کش�ور خب�ر داده و اع�ام کردن�د ک�ه در ای�ن 
حادث�ه تاکن�ون 28 نف�ر کش�ته و 150 نف�ر مج�روح ش�دند. 
ش��بکه تلویزیونی جئو پاکستان روز دو     ش��نبه به نقل از سرویس های 
امنیتی گزارش داد که یک بمبگذار انتحاری، انفجاری را در مسجدی در 
پیشاور پاکستان انجام داد که منجر به مرگ دهها تن شده است. رئیس 
اداره انتظامی شهر پیشاور جان باختن ۲۸ نفر در انفجار تروریستی را 
تأیید کرد و افزود:»در این انفجار تاکنون 150 تن مجروح ش��ده و به 
بیمارستانی در پیشاور منتقل شده اند که وضعیت 15 نفر از آنها وخیم 
است«. گزارش شده که دو پلیس هم در میان کشته شدگان هستند. از 
سوی دیگر الجزیره نیز گزارش داد که در پی انفجار در مسجد پیشاور 
پاکستان، ۳۶ نفر جان خود را از دست داده اند. بمبگذار جلیقه انتحاری 
خود را در حالی منفجر کرد که نمازگزاران از جمله بسیاری از پلیس های 
دفاتر پلیس مجاور در حال نماز خواندن بودند. به گفته ظفرخان، یک 
افسر پلیس محلی، ضربه انفجار سقف مسجد را فرو ریخت و بسیاری را 
مجروح کرد. انفجار تروریستی واقع در مسجدی صورت گرفت که در 
منطقه قرمز شهر پیشاور قرار گرفته است، جایی که ساختمان های مهم 
دولتی، مرکز پلیس و اداره قضایی این استان قرار دارد. تاکنون هیچ فرد 
یا گروهی مسئولیت بمبگذاری در پیشاور، مرکز استان خیبر پختونخوا 
را برعهده نگرفته است. شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان طی پیامی با 
محکومیت تازه      ترین حادثه تروریستی در شهر پیشاور، نسبت به تشدید 
اوضاع امنیتی در ایالت خیبر پختونخوا ابراز نگرانی کرد و گفت: »مردم 
پاکستان در کنار دولت و نیروهای مس��لح خود تروریست      هایی را که 
درصدد تخریب کشور هستند، نابود خواهند کرد. « حوادث تروریستی 
طی ماه های اخی��ر در مناطق مختلف پاکس��تان از جمله ایالت خیبر 
پختونخوا به عنوان اس��تان همجوار مرزی با افغانستان افزایش داشته 
است و گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان مسئولیت اکثر این 
حمالت را برعهده می گیرد. در ماه های گذشته تنش بین دولت موقت 
طالبان و پاکستان تشدید شده که حتی به درگیری های مرزی کشیده 
شده است. یکی از دالیل تنش     ها بین دو طرف این است که اسالم آباد 
دولت موقت افغانستان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان متهم 
می کند و خواستار پایان دادن به این حمایت ها شده است؛ ادعایی که 

طالبان افغانستان آن را رد کرده است. 

15

 کنسولگری باکو در تبریز به کار خود ادامه می دهد
وزارت خارجه جمهوری آذربایجان با بیان اینکه دیپلمات های این کشور 
از ایران خارج ش��ده اند در عین حال تأکید کرد کنسولگری جمهوری 
آذربایجان در تبریز به کار خود ادامه می دهد. به گزارش فارس، »خلف 
خلف اف « مع��اون وزیر خارجه جمه��وری آذربایجان اع��الم کرد که 
تعلیق فعالیت های سفارت این کشور در تهران خللی در فعالیت های 
کنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز ایجاد نخواهد کرد و تخلیه 
سفارت شامل کنسولگری تبریز نمی ش��ود. وزارت خارجه جمهوری 
آذربایجان نیز اعالم کرد که پروس��ه تخلیه کارکن��ان و دیپلمات های 
سفارت این کشور در تهران تکمیل شده است. در پی حادثه حمله به 
س��فارت جمهوری آذربایجان در تهران که صبح جمعه رخ داد، ناصر 
کنعانی، س��خنگوی وزارت امور خارجه، ضمن محک��وم کردن اقدام 
مسلحانه در ورودی سفارت جمهوری آذربایجان در تهران، از دستگیری 
ضارب خبر داد و گفت که نتیجه بررسی های اولیه، حاکی از انگیزه های 
ش��خصی در ورای این اقدام است و از رسانه      ها خواس��ت از گمانه زنی 
بپرهیزند. حسین امیرعبداللهیان نیز با جیحون بایراموف همتای خود 
در این رابطه تلفنی گفت وگو کرد و ضمن محکوم کردن حمله مسلحانه 
به سفارت جمهوری آذربایجان، پیشنهاد کرد برای روشن شدن ابعاد 
مختلف حادثه، نهادهای امنیتی دو کشور در همکاری نزدیک با یکدیگر، 

موضوع را پیگیری و بررسی کنند. 
-----------------------------------------------------
  اردوغان: امری�کا بهای خل�ف وع�ده  اف-1۶ و اف-۳5 را 

می پردازد
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در جمع جوانان این کشور 
گفت، امریکا به تعه��دات و وعده هایش درب��اره جنگنده های اف-1۶ 
و اف-۳5 عمل نکرد و به��ای آن را پرداخت خواهد ک��رد. به گزارش 
تی آرتی، اردوغان افزود: آنکارا یک میلیارد و ۴00 میلیون دالر پرداخت 
کرد و واشنگتن جنگنده های اف-۳5 را نداد. واشنگتن یادداشت تفاهم 
مش��ترک در زمینه اف-۳5 با ترکیه را ملغی کرد اما با هفت ش��ریک 
باقی مانده در قالب طرح اف-۳5 یعنی انگلیس، ایتالیا، استرالیا، هلند، 
دانمارک، کانادا و نروژ این قرارداد را امضا کرد. اسماعیل دمیر، رئیس 
مؤسس��ه صنایع دفاعی ترکیه نیز قب��اًل گفته بود، آن��کارا احتماالً در 
صورت به سرانجام نرسیدن توافق خرید اف-1۶ با امریکا، سراغ خرید 

سوخو-۳5 روسیه برود. 
-----------------------------------------------------

  السودانی دنبال تغییر قانون اساسی عراق
دفتر نخس��ت وزیر عراق از اقدام دولتی با هدف اصالح بندهای قانون 
اساسی برای جلوگیری از تکرار بن بست سیاس��ی در این کشور خبر 
داد. به گزارش سایت ارم نیوز، قانون اساس��ی عراق در سال ۲005 در 
یک همه پرسی مردمی که توسط طیف وسیعی از عراقی      ها تحریم شد 
به تصویب رس��ید ولی مواد و بندهای آن همچنان بحث برانگیز است 
و از زمان تصویب تاکنون هیچ اصالحیه ای انجام نش��ده اس��ت. دفتر 
اطالع رسانی محمد ش��یاع السودانی، نخس��ت وزیر عراق در بیانیه ای 
اعالم کرد، او تصمیم گرفت حسن نعمه الیاس��ری را به عنوان مشاور 
خود در امور قانون اساسی منصوب کند. الیاسری این کار خود را پس 
از نشست ها، دیدار     ها و رایزنی      ها با نمایندگان قوه مجریه و مقننه شروع 
خواهد کرد و با قوه قضائیه نیز در ارتباط خواهد بود تا نقش��ه راه انجام 
اصالحات مورد نظر در قانون اساس��ی را ترس��یم کند. در پی تشدید 
اعتراضات مردم عراق در سال ۲01۹ که یکی از خواسته های اصلی آنها 
اصالح قانون اساسی بود، پارلمان عراق ۲۸ اکتبر همین سال میالدی با 

تشکیل کمیته ای برای اصالح قانون اساسی موافقت کرد. 
-----------------------------------------------------
  ایلهان عمر: جمهوریخواهان با اسام هراسی مشکل ندارند 
ایلهان عمر، عضو مسلمان مجلس نمایندگان امریکا درباره تالش      ها 
برای اخ��راج او از کمیته ام��ور خارجه گفت ک��ه جمهوریخواهان با 
اسالم هراسی مشکلی ندارند. به نوش��ته وب سایت روزنامه هیل، این 
اظهارات عمر در حالی است که کوین مک کارتی، رئیس  جمهوریخواه 
مجلس نمایندگان امریکا قصد دارد ایلهان عمر، نماینده مس��لمان 
دموکرات این مجل��س را از کمیته امور خارجه بی��رون کند. عمر در 
این باره با اشاره به حمالت کالمی اسالم هراس��انه علیه خود توسط 
چند تن از اعضای ح��زب جمهوریخواه گفت: یادتان هس��ت دونالد 
ترامپ )رئیس جمهور سابق امریکا( گفت که مسلمان      ها و پناهجویان 
سومالیایی به کشور ما رخنه کرده اند؟ به یاد دارید مارجری تیلور گرین 
جمهوریخواه در کنگره گفت که مسلمانان به کنگره رخنه کرده اند؟او 
ادامه داد: به یاد می آورید که الرن رابرت مرا تروریست نامید؟ کوین 
مک کارتی چه کرد؟ گفت که »الرن رابرت عذرخواهی کرده و نگران 
اسالم هراس��ی اش هم نباش��ید، چنین چیزی اتفاق نیفتاده است«. 
پس این آدم      ها با اسالم هراسی مشکلی ندارند. آنها با یهودستیزی به 
سبک خودشان هم مشکلی ندارند. مشکل شان فقط این است که یک 

مسلمان در آن کمیته صدایی داشته باشد. 

مسکو: مذاکره با کی یف
 و عروسک گردان های آن بی ثمر است

ت�اش همه جانبه غربی    ه�ا برای تجهی�ز اوکراین به س�اح های 
جدی�د دورنمای صل�ح را تی�ره و تار ک�رده اس�ت و روس    ها هم 
امیدی به گش�ایش برای پای�ان دادن به درگیری    ه�ا ندارند و این 
مس�ئله را س�رگئی ریابکوف ب�ه وضوح اع�ام کرده ک�ه اکنون 
مذاک�ره ب�ا کی ی�ف و عروس�ک گردان های آن بی ثم�ر اس�ت. 
هرچند مقامات روسیه پیش از این آمادگی خود را برای ازسرگیری 
مذاکرات صلح اعالم کرده بودند اما با تحرکاتی که امریکا و اروپایی    ها 
این روز    ها انجام می دهند، تنش    ها بیش از پی��ش افزایش یافته و دو 
طرف از مسیر صلح دورتر می ش��وند. معاون وزیر خارجه روسیه روز 
دو    شنبه در سخنانی گفت، پس از اعالم تصمیم واشنگتن برای ارسال 
تانک های آبرامز به اوکراین، مس��کو دیگر هیچ راهی برای مذاکره با 
کی یف نمی بیند. س��رگئی ریابکوف به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: 
»ما آماده بررس��ی هرگونه ابت��کار جدی برای حل بح��ران اوکراین 
هستیم، اما تاکنون هیچ کس واقعاً آنها را بیان نکرده است. در شرایط 
کنونی واشنگتن تصمیم خود را برای تأمین تانک برای اوکراین اعالم 
کرده است و دست نشاندگانش از جمله اتاوا، در حال رقابت هستند که 
ببینند چه کسی و چه مقدار تسلیحات به اوکراین عرضه خواهد کرد، 
به خصوص سالح های قدیمی و در این شرایط صحبت کردن نه تنها با 

نازی های اوکراینی، بلکه با عروسک گردانان آنها هم بیهوده است.«
ریابکوف همچنین گفت: »روسیه به هیچ چیزی از جانب غرب نیازی 
ندارد، اما ناتو در حال پخش داس��تان های ترس��ناک روس هراسی در 
کشورهای همسایه است.«  این دیپلمات روس افزود: »ما به هیچ چیز 
از سمت غرب نیاز نداریم، می خواهیم که ما را ر    ها کنند. اما ناتو به نوبه 
خود، با سماجت بی خود و دیوانه وار پیوسته به سمت مرزهای روسیه 
خزیده اس��ت و در عین حال کشورهای همس��ایه ما را با داستان های 
ترسناک روس هراسی زامبی می کند.«  او یادآور شد که روسیه بار    ها به 
ناتو هشدار داده بود که تالش های این ائتالف برای گسترش به سمت 
شرق عواقبی در پی خواهد داش��ت. ریابکوف با تأکید بر اینکه روسیه 
از منافع امنیتی مش��روع خود دفاع خواهد کرد، گفت: »امریکایی     ها 
هشدارهای ما را نش��نیدند و آنها را جدی نگرفتند، بلکه به هر طریق 
ممکن به تحریک کی یف علیه روسیه ادامه دادند«. سرگئی ریابکوف 
همچنین در بخش دیگری از صحبت هایش گفت:  »بدیهی اس��ت که 
ایاالت متحده نه تنها عامل اصل��ی بحران اوکراین، بلکه ذی نفع اصلی 
آن هم است. از جمله اینکه واشنگتن، اوکراین را به عنوان یک میدان 
آزمایش برای محصوالت نظامی- صنعتی خود در نظر می گیرد، جایی 
که سیستم های تسلیحاتی مختلف و روش های استفاده از آنها، از جمله 
انواع مدرن و بس��یار دوربرد، برای مقاومت در برابر تس��لیحات روسی 

آزمایش می شوند.«
به دنبال اعالم تصمیم واشنگتن و برلین برای ارسال تانک های امریکایی 
»آبرام��ز« و آلمانی »لئوپارد«، مقام های ارش��د اوکرای��ن حاال علناً از 
غرب می خواهند که به اوکراین برای جنگ با روسیه جنگنده بدهند. 
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین مدعی است که اگر غربی    ها 
تسلیحات بیش��تری در اختیارش بگذارند، می تواند در مدت چند ماه 
روس    ها را از س��رزمین خود بیرون براند و اخیراً نیز کش��تی  جنگی و 
زیردریایی از آلمانی    ها تقاضا کرده است. اما رهبران غرب درباره ارسال 
کمک های جدید تردید دارند و بر این باورند که این مس��ئله می تواند 
به تشدید تنش    ها با روسیه منجر شود. مقامات مسکو گفته اند که اگر 
تانک های امریکایی و اروپایی به اوکراین برسند، آنها را منهدم خواهد 
کرد و برنامه ناب��ودی آنها را هم از پیش طراحی کرده اس��ت. روس    ها 
گفته اند که ارسال کمک های جدید نه تنها به اوکراین کمک نمی کند 
بلکه مسیر صلح را مختل خواهد کرد و نسبت به تالش    ها برای شکست 
روسیه هشدار داده اند، چرا که به اذعان روس    ها ممکن است به استفاده 

از سالح هسته ای متوسل شوند. 

چین:  واشنگتن از خط قرمز ما عبور نکند
ب�ه دنب�ال اظه�ارات یک�ی از مقام�ات ارت�ش امری�کا درب�اره 
قریب الوق�وع ب�ودن خط�ر جن�گ می�ان ای�ن کش�ور و 
چی�ن، وزارت خارج�ه چی�ن ب�ه امری�کا درب�اره عب�ور از 
خ�ط قرم�ز ای�ن کش�ور ب�ا اش�اره ب�ه تای�وان هش�دار داد. 
مایکل مینیهان، فرمانده بخش تحرک هوایی ارتش امریکا پیش بینی 
کرد ایاالت متحده و چین ممکن اس��ت تا کمتر از دو سال دیگر وارد 
جنگ ش��وند و به نیروهای تحت امر خود گفته آماده سازی برای یک 
جنگ بالقوه را تس��ریع کنند. این ژنرال نیروی هوای��ی ارتش امریکا 
می گوید: »حس��م به من می گوید ما ت��ا ۲0۲5 با چی��ن وارد جنگ 
می شویم. شی جین پینگ س��ومین دوره ریاس��ت جمهوری خود را 
تثبیت کرده و در اکتبر ۲0۲۲ شورای جنگ خود را هم تشکیل داده 
است. « به ادعای او، انتخابات ریاست جمهوری تایوان در ۲0۲۴ برگزار 
می ش��ود و این می تواند یک دلیل باشد. انتخابات ریاست جمهوری ما 
هم ۲0۲۴ برگزار می ش��ود و این می تواند حواس امریکا را پرت کند. 
فکر می کنم همه چیز برای ۲0۲5 برای چین هماهنگ باشد. به دنبال 
این اظهارات، مایکل مک کال، رئیس کمیت��ه روابط خارجی مجلس 
نمایندگان امریکا در مصاحبه با »فاکس نیوز« گفت: »هرچند امیدوارم 

پیش بینی او اشتباه باشد اما فکر می کنم حق با او است.«
وزارت خارجه چین روز دو    شنبه موضع این کشور در قبال تایوان را تکرار 
کرد و به واشنگتن درباره تبعات عبور از خط قرمز پکن به شدت هشدار 
داد. در بیانیه وزارت خارجه چین آمده است: »موضوع تایوان یک خط 
قرمز در روابط چین و امریکا است و واش��نگتن نباید برای عبور از آن 
تالش کند. «  این در حالی است که وزارت دفاع تایوان در توئیتی نوشت، 
شش جنگنده ارتش چین به همراه پنج ناو حوالی ساعت شش صبح به 
وقت محلی در حریم دریایی و هوایی تایوان مشاهده شدند. نیروهای 
مس��لح تایوان در حال نظارت و رصد اوضاع هستند و اعالم کردند که 
ناوها، جنگنده     ها و سیستم موشکی مستقر در زمین ارتش چین مسئول 
این فعالیت     ها هستند. ناو    ها و جنگنده های ارتش چین برای چهارمین 
هفته پیاپی در پیرامون حریم دریایی و هوایی تایوان مشاهده شدند. 
این فعالیت     ها تقریباً هر روز اتفاق می افتد و در حالی است که تنش     ها 

بین دو طرف رو به افزایش است.

وزیر خارجه قطر    گزارش  یک
روز یک     ش�نبه به 
تهران آمد و گفت که با خود حامل پیام امریکا 
است، اما در همان روز وزیر خارجه امریکا برای 
چندمین ب�ار در ماه های اخیر گف�ت که ایران 
پیش�نهاد ارائه ش�ده در خصوص بازگشت به 
توافق هسته ای را رد کرد و با استناد به همین، 
تأکید کرد که امریکا در حال حاضر، بر وضعیت 
ناآرامی      ها در ایران متمرکز است. به نظر می رسد، 
دولت بایدن در برخورد با مذاکرات احیای برجام 
رقص »مون واک « راه انداخته، یعنی در حالی که 
پای رقصان دیپلمات های امریکایی عقب رفتن 
را نش�ان می دهد، در تاش اس�ت تغییری در 
موضع مذاکراتی خود ایجاد نکند. وزارت خارجه 
روسیه از دولت های غربی خواسته دست از بازی 
در خصوص برجام بردارند و قدرت تصمیم گیری 

برای احیای برجام را داشته باشند. 

مون واک )Moonwalk( ن��ام یک تکنیک رقص 
مربوط به دهه 1۹۸0 میالدی در امریکا است که 
انجام دهنده این رقص، پاهای خ��ود را طوری به 
حرکت در می آورد که گویا در حال حرکت کردن 
به عقب است، در حالی که در موضع خود حرکت 
نمی کند. در سال های ۲00۸- ۲007، دولت امریکا 
اعالم کرد نیروهای نظامی خ��ود را از عراق عقب 
خواهد کشید، در حالی که کادر غیرنظامی وارد این 

کشور می کرد. همان موقع برخی منتقدان در امریکا 
گفتند که دولت بوش در حال انجام رقص مون واک 
است. حال به فاصله  15 س��ال از آن موقع، ظاهراً 
دولت بایدن همین تکنیک را در مذاکرات هسته ای 
با ایران دنبال می کند. االن حدود پنج ماه از توقف 
مذاکرات احیای برجام بین ایران و 1+5 می گذرد و 
مقام های دولت بایدن و شرکای اروپایی آن، هر بار 
که با سؤال خبرنگاران درباره شروع مذاکرات روبه رو 
می شوند، در پاسخی کلیشه ای اعالم می کنند که 
»در ح��ال حاضر، بر وضعیت ناآرامی      ه��ا در ایران 
متمرکز« هستیم، هرچند بالفاصله تأکید می کنند 
که دیپلماس��ی همچنان مؤثر     ترین راهکار برای 
مقابله با برنامه هسته ای است. آخرین بار، آنتونی 
بلینکن وزیر خارجه امریکا روز یک     ش��نبه با این 
سؤال روبه رو ش��د و او همین جمالت کلیشه ای 
را تکرار کرد و برای نش��ان دادن درس��تی موضع 
کشورش به مذاکرات پنج ماه قبل اشاره کرد و گفت 
که ایران پیشنهاد ارائه شده در خصوص بازگشت به 
توافق هسته ای را رد کرده است. در حالی که پیش 
از این حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه دولت 
سیزدهم بار     ها از » پیغام و پسغام امریکا برای مذاکره 
با ایران « خب��ر داده بود. اظهارات روز یک     ش��نبه 
بلینکن با سفر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر 
خارجه قطر به تهران همزمان شد، جایی که این بار 
او از پیغام و پسغام های امریکا به ایران صحبت کرد. 
هرچند او گفته که پیام      هایی را از طرف های مختلف 

درباره موضوعات مختلف به ای��ران منتقل کرده 
و تأکید کرده که این پیام ها » به طور مس��تقیم به 
توافق هسته ای تهران با قدرت های جهانی مربوط 
نیست« ولی تأکید کرد که واشنگتن چند پیام را با 

هدف انتقال به تهران، به قطر داده است. 
اینکه پیام های واشنگتن به تهران چیست، هنوز 
منابع رسمی یا غیر رس��می در واشنگتن چیزی 
درباره محتوای آن بیان نکرده اند ولی تأکید وزیر 
خارجه قطر بر اینکه این پیام ها» به طور مستقیم 
به توافق هس��ته ای مربوط نیست«، نشان دهنده 
این است که واش��نگتن به فاصله پنج ماه از توقف 
مذاکرات در پی گشودن باب دیپلماسی هسته ای 
از مسیر     هایی غیرمستقیم، غیر از مذاکرات احیای 
برجام اس��ت. در ش��رایطی که دولت بایدن طی 
ماه های گذش��ته، چندی��ن بار از مج��اری علنی 
مختلف تأکید کرده که بر مذاکرات احیای برجام 
متمرکز نیس��ت، پیام های دولت بایدن به تهران 
که این بار دولت قطر رسماً آن را تأیید کرده، تکرار 
تکنیک رقص مون واکی است که امریکا در مورد 
خروج نیروهایش از عراق نیز در پیش گرفته است. 
وزارت خارجه روس��یه روز دو     ش��نبه در موضعی 
که نش��ان از نارضایتی از این تکنیک واش��نگتن 
و دولت های غرب��ی دارد، ابراز امی��دواری کرد که 
کشورهای غربی دست از بازی در خصوص برجام 
بردارند. مسکو گفته است: »غرب در تالش است با 
حمایت از اعتراضات در ایران، توجهات را نس��بت 

به ازسرگیری توافق هس��ته ای منحرف کند«. در 
بیانیه وزارت خارجه روس��یه، همچنین از حمله 
پهپادی نافرجام به تأسیس��ات نظام��ی ایران، به 
عنوان » حمله تحریک آمیز پهپادی« نام برده شده 
و ضمن محکومیت این حمله ، هشدار داده می شود 
:»حمالت به تأسیسات نظامی ایران باعث تنشی 
غیرقابل کنترل خواهد ش��د. « در حالی که پیش 
از این، شبکه سعودی الحدث مدعی شده بود که 
عملیات       شنبه شب علیه تأسیس��ات وزارت دفاع 
ایران را امریکا و کشور دیگری غیر از اسرائیل انجام 
داده، سخنگوی وزارت دفاع امریکا نیز یک     شنبه 
ش��ب اعالم کرد که هیچ نیروی نظامی امریکا در 
حمالت به ایران شرکت نکرده است. روزنامه »وال 
اس��تریت ژورنال « به نقل از مقام��ات امریکایی و 
برخی منابع آگاه دیگر نوشت که اسرائیل این حمله 
را انجام داده اس��ت. همزمان دینفس اکس��پرس 
در گزارشی با اس��تناد به تصاویر ماهواره »اسکای 
َست « که سایت Planet Lab آن را ساعت 10:10 
صبح به وقت محلی بعد از این حمله منتشر کرده 
است، نوش��ته که در این حمله هیچ آسیبی قابل 
مشاهده ای دیده نمی شود. این سایت عالوه بر این 
عکس که روز ۲۹ ژانویه)۹ بهمن( گرفته شده است 
عکس قبلی این سایت که ۲۶ نوامبر ۲0۲۲ گرفته 

شده را نیز منتشر کرده است. 
 بورل بین »بد « و »بدتر«

سیاست امریکا به یک طرف، نشانه های جدی از 
بروز ش��کاف در مورد نحوه برخورد با ایران، میان 
دول اروپایی با اتحادیه اروپ��ا نیز بیش از پیش در 
حال نمایان شدن اس��ت. در حالی که پیش از این 
جوزف بورل، کمیسیونر سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا از دشواری های حقوقی برای قرار دادن سپاه 
در فهرست تروریسم اروپا صحبت کرده بود، دیروز 
روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد بخش حقوقی 
اتحادیه اروپا قرار است ظرف سه هفته نظر خود را 
درباره قانونی بودن یا نبودن قرار دادن نام سپاه در 
لیست تروریستی به اعضای این اتحادیه اعالم کند. 
همزمان، جوزف بورل دی��روز یک بار دیگر تأکید 
کرد قرار دادن نام س��پاه در فهرست سازمان های 
تروریس��تی اتحادیه اروپا تنها اوضاع را دش��وارتر 
می کند.  » بورل« حمایت برخ��ی دول اروپایی از 
قطعنامه پارلم��ان اروپا را تأیید ک��رده و گفته که 
»بله، برخی از کش��ورهای عضو از این پیش��نهاد 
حمایت می کنند. بس��یاری موافق خواهند بود. با 
این حال، بورل هشدار داده که چنین تصمیمی بر 
وضع برجام نیز اثرگذار است:»برجام نمرده است 
اما کامالً متوقف شده است. می توانید این طور تصور 
کنید که اگر این فرایند ]قرار دادن سپاه در فهرست 
سازمان های تروریستی[ توسط کشورهای دیگر 
انجام شود،  قطعاً امور دشوارتر خواهد شد. اگر رژیم 
ایران تا این حد بد است باید سعی کنیم که این رژیم 
را از داشتن بمب هسته ای بازداریم و من راهی بهتر 

از اجرای برجام برای انجام این کار نمی دانم.«

تکرر »واهمه فروپاشی« در رئیس  رژیم صهیونیستی
هرتزوگ:  بشکه منفجره در اسرائیل در شرف انفجار است

رئیس رژیم صهیونیس�تی که ش�اهد تنش 
میان مقامات این رژیم به س�رکردگی وزرای 
جنجالی کابینه جدید است، درباره فروپاشی 
آن هم ظرف چند س�ال هش�دار داده است. 
هرتزوگ با توج�ه به مصمم ش�دن مقاومت 
برای مقابله با صهیونیست      ها ابراز امیدواری 
کرده که بتوان وضع موجود را بهبود بخشید. 
این در شرایطی است که حامیان نخست وزیر 
تمایلی ب�ه همراه�ی ب�ا او نش�ان نداده اند. 

دامنه تنش در اراضی اشغالی و بدنه رژیم اشغالگر 
به حدی گس��ترده ش��ده که عماًل مقامات این 
رژیم در برابر دو وزیر پرحاش��یه کابینه نتانیاهو 
ایستاده اند. برخی منابع صهیونیستی اعالم کردند 
که ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی این رژیم در 
جلسه کابینه خواستار منع آمد و شد در اردوگاه 
»شعفاط « و مناطق دیگر قدس اشغالی شده است. 
بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی 
هم درخواست محاصره مناطق فلسطینی نشین 
در قدس اشغالی را مطرح کرد. گزارش      ها حاکی 
از این اس��ت که نهادهای امنیت��ی و رونین بار، 
رئیس شاباک با این دو مخالفت کرده اند. رونین 
بار ضمن اینکه درباره ایجاد تغییرات اساسی در 
قدس اش��غالی که برخی وزرای صهیونیستی در 
جلسه اخیر کابینه خواستار انجام آنها شده بودند، 
هشدار داد، در جلسه اخیر کابینه گفته که بستن 
راه      ها و منع آمد و شد که نیروهای صهیونیستی 
در پی عملیات »ع��دی التمیمی« در ۸ اکتبر در 
اردوگاه شعفاط انجام دادند، با شکست سنگینی 
مواجه شد. شبکه 1۳ رژیم صهیونیستی به نقل از 
یک مسئول بلندپایه که در جلسه کابینه حضور 
داشته تأکید کرد که بن گویر نمی فهمد که اکنون 

در جلسه کابینه است، نه در کمیسیون کنست.
 شبکه 11 رژیم صهیونیستی نیز اعالم کرد که 
در جلس��ه کابینه، جنگ کالمی میان بن گویر و 
مشاور قضایی کابینه صهیونیستی اتفاق افتاده و 
بن گویر به مشاور قضایی گفته: »تو در سرزمینی 
که من زندگی می کنم زندگی نمی کنی، تو کار 
ما را خراب می کنی، دس��تور بستن خانه خیری 

علقم را ساعت ۸ صبح دریافت کردی اما در اجرای 
آن تعلل کردی.« مش��اور قضایی اینطور پاسخ 
داد:»من این دستور را صبح نگرفتم بلکه شب به 
من ابالغ شد.« یاریو لیوین، وزیر دادگستری رژیم 
صهیونیستی یکی دیگر از اضالع این مشاجره بود 
وگفت: »واضح است مشاوران قضایی بعد زمانی را 
درک نمی کنند و این را نمی فهمند که اگر سرعت 

عمل نداشتی باشی به تو حمله خواهد شد.«
 بشکه باروتی در معرض انفجار 

اپوزیس��یون قباًل به اس��حاق هرتزوگ، رئیس 
رژیم صهیونیستی درباره سکوت در مورد طرح 
جنجالی نتانیاهو هش��دار داده ب��ود. هرتزوگ 
در اعالم موضعی دیرهنگام، با اش��اره به فقدان 
گفت وگو، درباره فروپاشی جامعه صهیونیستی 
از درون هش��دار داد . هرتزوگ گف��ت: »همه ما 
نگران » کشور « اس��رائیل هستیم. همه ما به آن 
متعهدیم. نبود گفت وگو ما را از درون متالش��ی 
می کند. من به صراحت به ش��ما می گویم: این 
بشکه مواد منفجره در شرف انفجار است. این یک 
زمان اضطراری است و مسئولیت آن بر دوش ما 
است.«  رئیس رژیم صهیونیستی در ادامه گفت: 
»من در مقابل چش��مانم ش��کاف       ها را در داخل 

می بینم که عمیق تر می ش��ود و تنه��ا می توانم 
یادآوری کنم که دو بار در ط��ول تاریخ در زمان 
سلطنت خاندان داوود و حشمونیان)یک دولت 
یهودی که در سرزمین اسرائیل پدید آمد( قبل 
از رسیدن به هشتادسالگی سقوط کرد.« وی در 
توئیتی نوش��ت: »چندین هفته است که تالش 
می کنم از یک بح��ران تاریخی قانون اساس��ی 
جلوگیری کنم و از بروز دودس��تگی بیش��تر در 
» کش��ور « ممانعت کنم. تمام توانم را وقف این 
تالش       ها می کنم و قصد تس��لیم ش��دن ندارم.«  
هرتزوگ با بیان اینکه در دیدار با مقامات دولتی 
و اپوزیسیون به »نشانه های اولیه حسن نیت « پی 
برده است، خاطرنشان کرد: »امیدوارم بر اساس 
گفت وگوی واقع بینانه و محترمانه بین مقامات 
و مسئوالن و گوش دادن به مردم و نگرانی های 
آنها به نتیجه برس��یم.« ائتالف حاکم به رهبری 
بنیامین نتانیاهو از سویی و گروه های اپوزیسیون 
از سوی دیگر تأکید کردند که گفت وگو بین دو 
طرف برای آشتی غیرممکن است زیرا نتانیاهو 
در هفته گذش��ته بار      ها تأکید کرده اس��ت که او 
و دولتش مصمم به تصوی��ب اصالحات قضایی 
هستند؛ اصالحاتی که اپوزیس��یون آن را کودتا 

علیه قوه قضائیه و تبدیل آن به ابزاری در دست 
سیاستمداران می نامد و هدف از آن لغو محاکمه 
نخس��ت وزیر متهم به دریافت رشوه، خیانت در 
امانت و کالهبرداری است. دانیل کانمن، برنده 
جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲00۲ به زبانی دیگر 
سخنان هرتزوگ را تکرار کرد و گفت که در برهه 
فعلی بی��ش از زمان جن��گ 1۹7۳ میان اعراب 
و اس��رائیل نگران رژیم صهیونیستی است. وی 
نیز به اصالح��ات مدنظر نتانیاهو اش��اره کرد و 
گفت: » برای من، اینجا تقریباً پایان جهان است 
و از نظر من این پایان اسرائیل است. چه اتفاقی 
می تواند بیفتد، اینجا جایی نیست که من در آن 
بزرگ ش��ده ام، اینجا، جایی نیست که نوه های 
من بخواهند در آن زندگی کنند. وقتی دستگاه 
اجرایی به دستگاه قضایی نفوذ می کند، حاکمیت 
هر حزبی را تداوم می بخش��د و بدون شک این 

پایان دموکراسی است.«
 خطر انتفاضه سوم جدی است 

یک منب��ع بلندپای��ه در مقاومت فلس��طین در 
غزه اعالم کرد که مقاومت فلس��طین به روشنی 
تصمیم گرفته اس��ت که هرگونه تج��اوز بزرگ 
اسرائیل مانند کشتار جنین را بی پاسخ نگذارد. 
وی تصریح کرد: »پاسخ به هرگونه تجاوز جدید 
اسرائیل می تواند به یک رویارویی گسترده منجر 
ش��ود. مقاومت تصمیم خود را بررس��ی کرده و 
پس از کشتار جنین جلس��ات متعددی داشته 
است. ممکن اس��ت یک نبرد جدید خیلی زود و 
شاید قبل از ماه رمضان انجام شود.« در شرایطی 
که صهیونیس��ت      ها به تس��لط مقاومت قسام بر 
کوادکوپتر خود اذعان کرده اند، اسماعیل رضوان 
یکی از رهبران حماس، یک      شنبه در گفت وگو با 
خبرگزاری » شهاب « تأکید کرد که گردان های 
قسام با س��یطره بر این کوادکوپتر ضربه امنیتی 
بزرگی به دشمن صهیونیستی وارد کرد و با این 
کار، آسمان غزه را به روی هواپیماهای اسرائیلی 
بس��ت. وی تأکید کرد که دشمن صهیونیستی 
در مقابله با ابت��کارات و نوآوری ه��ای مقاومت 
ناکام مانده است. دشمن جنایتکار صهیونیستی 

سست تر از خانه عنکبوت است. 
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حمله پهپادی ناشناس به مناطق مرزی
 در » البوکمال «

رسانه های عراقی خبر دادند یک کاروان خودرویی در » البوکمال « 
س�وریه پ�س از خ�روج از مرز ع�راق هدف گرفته ش�ده  اس�ت. 
شبکه »روس��یا الیوم« به نقل از خبرنگار خود نوش��ت که یک پرنده 
ناشناس از سمت گذرگاه مرزی »القائم« منطقه البوکمال در مجاورت 
گروهان یکم )پاسگاه المحس��ن( تیپ نهم مرزبانی عراق را هدف قرار 
داده است. دو موشک در این حمله شلیک شده است و جزئیات بیشتری 
از نتایج آن در دست نیست. صابرین نیوز نوشته که پهپاد مذکور با سه 
موش��ک یک کاروان حامل مواد غذایی را هدف قرار داده و این حمله 
تلفات جانی به دنبال نداش��ته اس��ت. با این حال، ش��بکه ضد انقالب 
ایران اینترنشنال این حمله را هم با ایران پیوند زد و از هدف قرار گرفتن 

»کامیون های حامل سالح و موشک« در این منطقه خبر داد. 


