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  گزارش  2

 امریکا بر »تعهد آهنین هسته ای «
 به کره جنوبی تأکید کرد

وزی�ر دف�اع امری�کا ب�رای مقابل�ه ب�ا آنچ�ه تهدی�د فزاین�ده 
کره ش�مالی خوانده، ب�ر تعه�د »آهنین« واش�نگتن به س�ئول 
تأکید ک�رد و متعهد ش�د که هم�ه ظرفیت های نظام�ی متعارف 
و هس�ته ای واش�نگتن را ب�رای حمایت از س�ئول ب�ه کار گیرد. 
به گزارش »ج��وان « به نقل از بی ان ان بلومبرگ، لوید آس��تین که به 
کره جنوبی س��فر کرده، دیروز با همتای کره ای خ��ود مالقات کرد و 
مدعی شد تنها چیزی که شبه جزیره را برای هفت دهه آرام نگه داشته 
اس��ت، حضور هزاران سرباز امریکایی و » پیش��رفته ترین « تجهیزات 
نظامی بوده است. او گفته که واشنگتن و سئول دائماً به دنبال راه        هایی 
برای افزای��ش »فعالیت های بازدارنده« خود هس��تند. وی افزود:»ما 
متعهد به انجام کارهای بیشتری هستیم، از جمله بازدید از سایت های 
اس��تراتژیک ایاالت متحده که دارای پیش��رفته        ترین قابلیت های ما 
هستند تا نقش بالقوه ای را که این قابلیت        ها ممکن است در بحران یا 
درگیری ایفا کنند و تمرین های روی میز، مبتنی بر سناریو پیچیده تر 
با تمرکز بر تهدیدات هس��ته ای در ش��به جزیره را نش��ان دهیم.«  به 
گفته وزیر دفاع امریکا، تعهد واشنگتن به س��ئول شامل قابلیت های 
متعارف هسته ای و دفاع موش��کی امریکا و همچنین حضور ۲۸ هزار 
و ۵۰۰ پرس��نل یونیفرم پوش امریکایی در کره اس��ت. بعد از تشدید 
آزمایش های موشکی کره شمالی که در سال ۲۰۲۲ یک رکورد را ثبت 
کرد، امریکا به دنبال اطمینان به کره جنوبی درباره تداوم بازدارندگی 
در مقابل کره شمالی است. لوید آستین گفت که سفر او با هدف تعمیق 
همکاری برای مقابله با چالش های امنیتی مش��ترک و تأکید مجدد 
بر تعهد بازدارندگی گس��ترده ایاالت متحده به کره جنوبی در »زمان 
تشدید تنش و تحریک، راسخ« اس��ت. او همچنین بر انجام رزمایش 
مش��ترک با کره جنوبی برای مقابله با تهدیدات مداوم تأکید و در این 
مورد روی طیفی از تالش های امنیتی دو متحد از جمله گسترش دامنه 
و مقیاس تمرین های ترکیبی انگش��ت گذاشت.  همزمان با سفر وزیر 
دفاع امریکا به کره جنوبی، معترضان در کره جنوبی با در دست داشتن 
صورتک    هایی از وزیر دفاع امریکا، به سیاس��ت های نظامی امریکا در 
کشورشان اعتراض کردند. مخالفان حضور نظامی امریکا در کره جنوبی 
با در دست داشتن نوشته    ها و بنر های اعتراضی با مضمون » بازدارندگی 
گسترش یافته را متوقف کنید « به تنش آفرینی    هایی که حضور نظامی 

امریکا در کره جنوبی ایجاد می کند، اعتراض کردند.
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 آذربایجان هشدار سفر به ایران صادر کرد
جمهوری آذربایجان در ادامه تالش     ها برای تخری��ب روابط با ایران به 
بهانه حمله یک فرد به سفارت این کشور در تهران که به خاطر مسائل 
شخصی صورت گرفته بود، هش��دار س��فر به ایران صادر کرد. این در 
حالی اس��ت که باکو اعالم کرده کنس��ولگری خود را در شهر تبریز باز 
نگه می دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت خارجه آذربایجان در 
اطالعیه ای ضمن اشاره به حمله اخیر در سفارت باکو در تهران، مدعی 
ش��د به دلیل »وضعیت ناپایدار « در ایران و »حمله تروریستی« علیه 
مأموریت دیپلماتیک جمهوری آذربایجان، به شهروندان توصیه می شود 
جز در صورت لزوم از س��فر به ایران بپرهیزند. باکو افزود: به کسانی که 
سفر می کنند توصیه می شود احتیاط بیشتری را به کار ببندند. در این 
اطالعیه همچنین به شهروندان جمهوری آذربایجان که در حال حاضر در 
ایران حضور دارند، توصیه شده مقررات ایمنی و امنیتی را رعایت کنند. 
در پایان ذکر شده که ش��هروندان جمهوری آذربایجان می توانند برای 

خدمات کنسولی به سرکنسولگری این کشور در تبریز مراجعه کنند. 
-----------------------------------------------------

  شمار قربانیان انفجار پاکستان به 100 نفر رسید 
رسانه های پاکستانی گزارش دادند که شمار کشته های انفجار در مسجدی 
در شهر پیشاور ایالت خیبرپختونخواه این کشور به 1۰۰ نفر رسیده است. 
رادیو پاکستان روز سه     ش��نبه با گزارش این آمار نوشته است که عملیات 
نجات و امداد همچنان ادامه دارد و تیم     ها در حال خارج کردن قربانیان از 
زیر آوارهای مسجد هستند. به گفته  فرماندهی پلیس پیشاور، بیش از ۲۰۰ 
زخمی به بیمارستان لیدی ریدینگ آورده شده اند و تحت درمان قرار دارند. 
محمداعظم  خان، سروزیر خیبرپختونخواه سه     شنبه را برای قربانیان این 
انفجار عزای عمومی اعالم کرده است. در ابتدا دو عضو گروه طالبان پاکستان 
مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و مدعی شده بودند که انتقام کشته  
شدن خالد خراسانی، عضو این گروه را گرفته اند. اما اندکی بعد سخنگوی 

تحریک طالبان پاکستانی دست  داشتن در این حمله را رد کرد. 
-----------------------------------------------------

  فنالند: اجازه هتک حرمت قرآن را نمی دهیم
بعد از واکنش های منفی گسترده جهانی به اقدام سیاستمداران سوئدی، 
هلندی و دانمارکی در هتک حرمت قرآن کریم در مأل عام، پلیس فنالند 
از رویکرد خود برای جلوگیری از تکرار این اقدام شنیع و ضد اسالمی خبر 
داد. هیئت ملی پلیس فنالند شامگاه دو    ش��نبه طی بیانیه ای اعالم کرد 
که نیروهای پلیس این کشور اجازه س��وزاندن قرآن در فضای عمومی را 
نخواهند داد. به نوش��ته وبگاه »اُولِی«، در این بیانیه که برای خبرگزاری 
فنالندی »اس.تی.تی « ارسال ش��ده، آمده است: »قوانین فنالند تصریح 
می کنند که نقض صلح و آرامش دینی و مذهبی، یک جرم دارای مجازات 
است«. پلیس فنالند تأکید کرد که سوزاندن یا هتک حرمت کتاب مقدس 
مذاهب در مأل عام، از مصادیق این جرم اس��ت و مج��ازات در پی خواهد 
داشت. یک نظرسنجی وبگاه اُولِی نیز نشان می دهد که اکثریت قانونگذاران 
فنالندی خواس��تار ثابت ماندن قانون این کش��ور درباره تقدس مذاهب 

هستند که شامل شش ماه حبس برای توهین به مقدسات می شود. 
-----------------------------------------------------

  حضور کم رنگ تونسی    ها در دور دوم انتخابات پارلمانی 
به دنبال استقبال بسیار کم رنگ تونسی     ها از دور دوم انتخابات پارلمانی، 
قیس سعید، رئیس جمهور تونس اظهار کرد: این موضوع نشان دهنده 
بی اعتمادی تونسی     ها به پارلمان به دلیل دخالت     ها و سوءاستفاده     هایی 
اس��ت که در یک دهه گذش��ته در آن صورت گرفته است. به گزارش 
عربی۲1، سعید در دیدار با نجالء بودن، نخست وزیر تونس گفت: ۹۰ 
درصد رأی ندادند و این نشان می دهد که مردم تونس دیگر به این نهاد 
اعتماد ندارند. طبق بیانیه کمیته عالی انتخابات تونس، میزان استقبال 
مردم از دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور، 11/4۰ درصد است. به 
نقل از میدل ایست نیوز، با تکرار مش��ارکت پایین در انتخابات تونس، 
»جبهه نجات ملی«، بزرگ ترین فراکسیون مخالفان تونس خواستار 

اتحاد موضع برای برکنار کردن رئیس جمهور این کشور شد. 
-----------------------------------------------------

  بحرین از مصر رزمناو می خرد
روزنامه فرانس��وی ال تریبون، در گزارش��ی فاش کرد که بحرین قصد 
خرید رزمناوهای مدل » گوویند ۲۵۰۰ « فرانس��وی س��اخته شده در 
مصر را دارد. روزنامه ال تریبون، فاش کرد، بحرین به شدت دنبال خرید 
دو فروند رزمناو مدل » گوویند « ساخت شرکت » نیوال گروپ « فرانسه 
است که در اسکندریه مصر توس��ط یک کارخانه کشتی سازی تولید 
می ش��ود. مصر پیش از این نیز چهار فروند کش��تی از شرکت » نیوال 
گروپ « خریداری کرده و سه فروند از آنها را با پشتیبانی فنی فرانسه 
در اسکندریه تولید کرد. فرانسه سال گذشته میالدی اعالم کرد که در 
حال هماهنگی با بحرین برای تقویت دریانوردی در منطقه خلیج فارس 
از طریق تأمین امنیت آبراه     ها و تأمین س��وخت است. حمد بن عیسی 
آل خلیفه، پادشاه بحرین ژوئیه گذشته دستور تأسیس     مؤسسه نظامی 

توسعه صنایع جنگی در نیروی دفاعی این کشور را داد. 

 غربی ها به  اوکراین 
جنگنده نمی دهند 

در ش�رایطی ک�ه دول�ت اوکرای�ن از غربی     ه�ا خواس�ته در 
کن�ار تانک ه�ا، جنگن�ده ه�م ب�ه ای�ن کش�ور ارس�ال کنن�د، 
امری�کا و متحدان�ش ب�ا ای�ن درخواس�ت مخالف�ت کرده ان�د. 
رئیس جمه�ور امری�کا گف�ت ک�ه جنگنده ب�ه کی ی�ف نخواهد 
داد، انگلی�س و آلم�ان ه�م ب�ا ای�ن اق�دام مخالف�ت کرده اند. 
هرچند امریکا و اروپا سالح های زیادی را در یک سال گذشته به اوکراین 
ارس��ال کرده اند تا بتواند در برابر روس     ها مقاومت کند اما با این حال 
حاضر نیستند هر نوع تسلیحاتی را در اختیار متحدشان قرار دهند. در 
روزهای اخیر همزمان با ارسال تانک های جدید به اوکراین که تقریباً 
همه اعضای ناتو روی آن اجماع داشتند بحث ارسال موشک های دوربرد 
و جنگنده هم از سوی مقامات کی یف مطرح شده بود اما غربی     ها روی 

خوشی به این مسئله نشان نداده اند. 
جو بایدن، رئیس جمهور امریکا دو     ش��نبه در پاسخ به سؤاالتی درباره 
برنامه      ها برای کمک نظامی بیشتر به کی یف، گفت که امریکا جنگنده 
اف-1۶ به اوکراین ارسال نمی کند. اوالف شولتز، صدراعظم آلمان نیز 
با ابراز نگرانی از تشدید تنش غرب با روسیه، تأکید کرده که این کشور 
هرگز جنگنده به اوکراین نمی دهد. رسانه های انگلیسی روز سه      شنبه با 
اشاره به سخنان معاون نخست وزیر انگلیس نوشتند ارسال هواپیمای 
جنگنده به اوکراین غیرعملی است و لندن به گفت وگو درباره کمک به 
کی یف با متحدانش ادامه خواهد داد. پیش از این فرانسه هم مخالفت 
خود را با ارسال جنگنده  به اوکراین اعالم کرده بود و روی این مسئله 
متفق القول هس��تند. غربی     ها ارس��ال جنگنده را که قرار اس��ت برای 
رهگیری و هدف قرار دادن تجهیزات و نیروهای روس��ی استفاده شود 
س��بب تش��دید تنش     ها می دانند. اخیراً امریکا و اروپا موافقت کردند 
که تانک های لئوپ��ارد ۲ آلمان و آبرامز 1 امری��کا را به کی یف تحویل 
دهند ولی روی ارسال این تسلیحات هم تردیدهای زیادی وجود دارد 
و مقامات واش��نگتن و برلین گفته اند ماه     ها طول می کشد تا آنها را به 
اوکراین تحویل دهند. روس     ها به ارسال تانک و جنگنده     هشدار داده و 

گفته اند که آنها را نابود خواهند کرد. 
مخالفت غربی     ها با ارسال جنگنده  درحالی است که ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهور اوکراین مدعی اس��ت ک��ه اگر این نوع تس��لیحات در 
اختیارش قرار بگی��رد می تواند روند تحوالت میدان��ی را تغییر داده و 
روس     ها را بیرون براند اما رهبران کاخ س��فید و اروپا هم این ادعا     ها را 
باور ندارند و بار     ها گفته اند که بازپس گیری سرزمین های از دست رفته 
بعید است. روس     ها گفته اند که الحاق مناطق شرقی اوکراین به روسیه 
یک واقعیت است و کی یف باید آن را بپذیرد اما زلنسکی امیدوار است 
با کمک ناتو به زودی این مناطق اشغالی را پس بگیرد. به همین خاطر 
حاضر نیست با مس��کو مذاکره کند و در چنین شرایطی این مسئله را 

نشانه ضعف و استیصال اوکراین می داند. 
 اوکراین نباید با تسلیحات ما به روسیه حمله کند

با وجود کمک های تسلیحاتی غرب به اوکراین، مقامات اروپایی شروطی 
را نیز در این زمینه در نظر گرفته اند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه شامگاه دو     شنبه درباره هرگونه 
اقدام اوکراین برای استفاده از تسلیحات ارسالی غرب جهت حمله به 

خاک روسیه هشدار داد. 
ماکرون طی نشست خبری مشترک با »مارک روته« نخست وزیر هلند 
در شهر الهه، گفت اوکراین نباید با س��الح      هایی که کشورهای غربی 
به او داده اند، به قلمرو روس��یه حمله کند. وی در این باره توضیح داد: 
»یکی از ضوابط تأمین تسلیحات این است که نباید منجر به افزایش 
درگیری شوند. این یعنی که سالح های ارائه ش��ده نباید برای حمله 
به خاک روسیه استفاده ش��وند«. رئیس جمهور فرانس��ه تأکید کرد 
تس��لیحاتی که به مقامات کی یف تحویل داده شده اند فقط باید برای 
حفاظت از این کشور در مقابل حمالت روسیه استفاده شوند. طبق این 
گزارش، ماکرون در بخش دیگری از صحبت هایش اظهار داش��ت که 
فرانسه درخواست جدیدی از اوکراین برای ارسال تسلیحات بیشتر به 
این کشور دریافت نکرده است. ماکرون تأکید کرد: »ما تصمیم برای 
ارائه سالح به اوکراین را بر اس��اس درخواست های تدوین شده اتخاذ 
می کنیم. تاکنون چنین درخواستی نداریم اما هر زمانی که درخواست 
ارائه شود، ما آن را ارزیابی می کنیم تا ببینیم چه چیزی برای آن مفید 
است و چه کاری می توانیم در موعد مقرر انجام دهیم«. اروپایی     ها از 
این مسئله نگران هستند که در صورت حمله به خاک روسیه با استفاده 
از تسلیحات غرب، تنش     ها با مسکو تشدید شود. مقامات کرملین هم 
نسبت به این مس��ئله هشدار داده و آن را مش��ارکت مستقیم ناتو در 

جنگ با روس     ها اعالم کرده اند. 

 ایروان: انسداد گذرگاه الچین
برای پاکسازی قومی است

در جریان جلس�ه دی�وان دادگس�تری درب�اره انس�داد گذرگاه 
الچی�ن، ارمنس�تان اق�دام آذربایج�ان را در مسدودس�ازی 
منطقه قره ب�اغ زمینه س�از پاک س�ازی قوم�ی دانس�ت. باکو با 
رد این اتهام تأکی�د دارد که ت�ردد در این گذرگاه جری�ان دارد. 
تنش میان ارمنس��تان و جمهوری آذربایجان که از فروپاش��ی اتحاد 
جماهیر شوروی آغاز شده، با مسائل مربوط به تردد در گذرگاه الچین 
وارد مرحله جدیدی ش��ده اس��ت. گذرگاه الچین تنه��ا راه ارتباطی 

ارمنستان با منطقه قره باغ کوهستانی است. 
در 1۲دسامبر ۲۰۲۲ گروهی از مردم جمهوری آذربایجان که خود را 
» کارشناس محیط زیس��ت « می نامند، این گذرگاه را مسدود کردند؛ 
جایی که گروهی از صلح بانان روس در آن مستقر هستند. جلسه استماع 
دیوان بین المللی دادگستری روز دو      شنبه به دستور ارمنستان تشکیل 
شد تا به موضوع رفع انسداد گذرگاه الچین که ارمنستان را به قره باغ در 

جمهوری آذربایجان متصل می کند، بپردازد. 
یقیش��ه کراکوس��یان، نماینده ارمنس��تان در این دادگاه گفت: »این 
مسدودس��ازی به » س��همیه بندی غذا « و » کاهش ملزومات دارویی « 
در قره باغ منجر شده است اما این درحالی است که مقامات جمهوری 
آذربایجان گفته اند که ارمنستانی های ساکن این منطقه آزاد هستند 
تا این منطقه را ترک کنند.«  این نماینده ارمنس��تانی افزود: »چنین 
اقدامات آشکاری در راستای » پاک س��ازی قومی « هیچ جایی در این 
دنیای مدرن ندارد و این دادگاه آخرین امید ارمنی های ساکن قره باغ 
است.« کنسانتینوس سالونیدیس، وکیل ارمنستان در این دادگاه گفت: 
»هیچ چیزی به غیر از رفع کامل این انس��داد و از سرگیری بدون مانع 
انتقال اقالم و کاالهای نامبرده شده، آسودگی و راحتی را برای قربانیان 

این » انسداد وحشیانه و غیرضروری « فراهم نمی کند.«  
در مقابل النور محمداف، معاون وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان 
به این دادگاه گفت: »گزارش       ها درخصوص این مسدودسازی » کاماًل 
دروغ « اس��ت و آمد و ش��د خودرو      ها در کنار اعتراضات در این منطقه 
جریان دارد. ادعاهای ارمنس��تان درباره » پاک س��ازی قومی « به طور 
عامدانه واقعیت را تحریف می کند و شعله های این درگیری را افزایش 
می دهد.«  این جلسه استماع بخشی از شکایت بزرگ تر ارمنستان علیه 
جمهوری آذربایجان است که آن را در سال ۲۰۲۰ به دادگاه ارائه داد و 
مدعی شد که باکو یک کنوانسیون را در رابطه با » تبعیض نژادی « نقض 
کرده است. جمهوری آذربایجان متقاباًل ش��کایتی را علیه ارمنستان 
عنوان کرد و انگشت اتهام را درباره تبعیض نژادی به سمت این کشور 

نشانه گرفت. 

پ�س از پن�ج ماه    گزارش  یک
توق�ف مذاکرات 
احیای برجام، نخستین نشانه های جدی تغییر 
رویکرد امریکا در حال نمایان شدن است. سه روز 
بعد از سفر وزیر خارجه قطر به تهران که صراحتًا 
گفت که حامل پیام واشنگتن برای تهران است، 
حاال رابرت مالی، نماینده ویژه امریکا در مذاکرات 
احیای برجام برای اولین ب�ار، صحبت های وزیر 
خارج�ه ای�ران را درب�اره پیغام و پس�غام های 
واشنگتن به ایران تأیید کرده و گفته که کار امریکا 
درگیر ش�دن در تغیی�ر رژیم در ایران نیس�ت. 
گفت وگوی جدی�د  مالی با برنامه »ه�ارد تاک « 
بی بی سی جهانی، ترجمان صحبت اخیر مسیح 
علی نژاد است که گفته کاخ سفید و دفتر ماکرون 
و رهبران کشورهای غربی از من می پرسند، االن 
انقالب شما تمام شده و کسی در خیابان نیست، 
پ�س چ�را نبای�د ب�ه می�ز مذاک�ره برگردیم؟

به گ��زارش »ج��وان«، همی��ن 1۰ روز قبل بود 
ک��ه حس��ین امیرعبداللهی��ان، وزی��ر خارج��ه 
گفت:»امریکایی      ه��ا خیلی زودتر از کش��ورهای 
اروپایی فهمیدند در پس اغتشاشات ایران خبری 
نیس��ت و زودتر پیام دادند. « امیرعبداللهیان طی 
پنج ماهی که مذاکرات احیای برجام متوقف شده، 
بار     ها از پیغام و پس��غام های دولت امریکا صحبت 
کرده بود، چیزی که مقام های امری��کا آن را رد یا 
تأیید نکردند و صرفاً به این جمله کلیشه ای بسنده 
می کردند:» در حاضر حاضر توافق هسته ای با ایران 
در اولویت قرار ندارد اما کاخ سفید هنوز دیپلماسی 
را بهترین گزینه برای تضمین دست نیافتن ایران 
به بمب هس��ته ای می داند«. حاال به فاصله ای نه 
چندان زیاد از سفر وزیر خارجه قطر به تهران که 

در آن از انتقال پیام امری��کا به ایران صحبت کرد، 
همه نش��انه     ها از تغییر رویکرد در میان مقام های 
امریکایی حکایت دارد. گفت وگ��وی دو روز قبل 
رابرت مالی، نماینده امریکا در امور ایران با برنامه 
هارد تاک شبکه بی بی س��ی جهانی، جدی      ترین 
نش��انه این تغییر رویکرد اس��ت؛ گفت وگویی که 
مسیح علی نژاد چهره اپوزیسیون جمهوری اسالمی 
در خارج کشور، بدون اشاره مستقیم به آن، وضع 
دول اروپایی و امریکا را در برخورد با تهران با این 
جمالت خالصه می کند:»کاخ سفید و دفتر ماکرون 
و رهبران کشورهای غربی از من می پرسند، االن 
انقالب شما تمام شده و کسی در خیابان نیست، 
پس چرا نباید به میز مذاکره برگردیم؟ این ته دل 

مرا خالی می کند، این نگران کننده ا ست.«
  خیلی خیلی نزدیک

رابرت مالی در گفت وگو با بی بی س��ی در توصیف 
وضعیت برنامه هس��ته ای ایران از عبارت » خیلی 
خیلی نزدیک « به دستیابی به مقادیر کافی اورانیوم 
غنی شده برای تولید سالح هسته ای استفاده کرد 
ولی گفت که ایران »برنامه تسلیحاتی و تالش برای 
دستیابی به سالح « را از سر نگرفته و تأکید کرد که 
که اگر تهران چنین کاری را انجام دهد »ش��رایط 
تغییر خواهد کرد«. نماین��ده امریکا در مذاکرات 
احیای برجام با یادآوری اینکه پرزیدنت بایدن گفت 
که اگر این گزینه )دیپلماس��ی( شکست بخورد، 
همه گزینه ها را مد نظر دارد، گف��ت: »ما از اینکه 
آنها به اندازه امروز به توانایی ساخت سالح هسته ای 
نزدیک هستند، راحت نیستیم.« او گفت که امریکا 
هر دو مسیر دیپلماسی و نظامی را دنبال می کند، 
هرچند که مالی، گزینه نظامی را » دور از ترجیح 
ما « و » آخرین راه حل « توصیف کرد. مالی تأکید 

کرد که گزینه نظامی » اولین گزینه « امریکا نیست 
زیرا » گزینه بسیار دشواری اس��ت. گزینه بسیار 
خطرناکی است « و افزود که بایدن فقط در صورت 
لزوم این کار را انج��ام می دهد. گفت وگوی رابرت 
مالی تقریباً با اقدام نافرجام روز       ش��نبه علیه مرکز 
نظامی ایران در اصفهان همزمان است؛ اقدامی که 
برخی منابع خاورمیانه ای از مشارکت امریکا در آن 
خبر داده اند ولی سخنگوی پنتاگون روز دو     شنبه 
مداخله امریکا در آن را تکذیب کرد. »نیوزویک« 
دیروز گزارش کرد که دفتر نمایندگی دائم ایران 
در سازمان ملل درباره هرگونه اقدام نظامی امریکا 
و احتمال وقوع یک جنگ تمام عیار هشدار داده و 
مقامات ایرانی به نیوزویک گفته اند هر گزینه نظامی 
که ایاالت متحده علیه جمهوری اس��المی دنبال 
کند، منجر به درگیری همه جانب��ه با پیامدهای 
سراس��ری در منطقه خواهد شد. دفتر نمایندگی 
دائم ایران در سازمان ملل به نیوزویک گفته است: 
»از نظر ایران، توسل به گزینه نظامی در هر سطحی 

به معنای ورود ایاالت متحده به جنگ است.«
  استخدام نشده ام آگهی تسلیت بنویسم 

بخش مهمی از گفت وگوی مالی، ابراز تمایل تلویحی 
به از س��رگیری دیپلماسی با ایران اس��ت. او گفته 
که وقتی پای ای��ران به میان بیاید، » دیپلماس��ی 
هرگز پایان نمی یابد « حتی اگر با » تحریم، فش��ار، 
مقابله ب��ا آنچه آنه��ا در منطقه انج��ام می دهند و 
همچنین بس��یج جامعه بین المللی « و همزمان با 
»مذاکرات غیرمس��تقیم با ایران« باش��د. او که در 
س��ه دولت دموکرات بیل کلینتون، باراک اوباما، و 
حاال هم بای��دن، چهره کلیدی در سیاس��تگذاری 
خاورمیانه ای امریکا بوده، در این گفت وگو، جمله 
معروف پنج ماه اخیر مقام های امریکایی را که »فعاًل 

دیپلماسی تمرکز ما نیست« تکرار نکرد و در عوض 
گفت که مقامات امریکایی علناً اعالم کرده اند که به 
گفت وگوهای غیرمستقیم ادامه خواهند داد، هرچند 
به گفته او » در برداشتن گام های دیگر برای توقف 
رفتار تهاجمی ایران یا محدود کردن برنامه هسته ای 
آن تردید نخواهند کرد.«  خبرنگار بی بی س��ی از او 
پرسید که آیا این موضع بایدن را که گفته بود »برجام 
مرده است« تأیید می کند که او پاسخ داد: » من برای 

نوشتن آگهی ترحیم استخدام نشدم.« 
مالی گزارش های اخیر ایران اینترنشنال درباره سه 
بار مالقات در دو ماه اخیر با س��عید ایروانی، سفیر 
ایران در سازمان ملل را رد نکرد. پیش تر، ند پرایس، 
سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا هم در پاسخ 
به سؤالی در این باره گفته بود:»ما ابزاری برای ارائه 
پیام های مشخص و محکم به ایران در زمانی که به 
نفع امریکا باشد، داریم«. او گفته بود: » اما ما قصد 
نداریم وارد جزئیات در مورد نحوه ارائه این پیام    ها 
شویم، به جز اینکه بگوییم که این کار را با هماهنگی 

نزدیک با متحدان و شرکا انجام می دهیم.«
مالی هرچند مج��دداً آنچه را امریکا حقوق بش��ر و 
آزادی در ایران خواند، تکرار و تأکید کرد که به مقابله 
با حمایت تهران از روسیه در جنگ علیه اوکراین و 
تهدیدهای این کشور علیه شهروندان امریکایی ادامه 
خواهد داد، ولی در اظهارنظری که نشانه عبور امریکا 
از اولویت دادن به چیزی است که رهبران اروپایی و 
امریکایی آن را »اعتراضات مردمی « خوانده اند، گفت 
که امریکا»در کار تغییر رژیم نیست«، بلکه به گفته او 
 »وظیفه ما این است که کنار مردم ایران بایستیم.«  این 
جمالت رابرت مالی، به انتقاد های فزاینده اپوزیسیون 
ایرانی در خارج روبه رو شد و بسیاری خواستار برکناری 

رابرت مالی شدند.

 مقاومت فلسطینی:
فلسطین حتی برای اموات صهیونیست ها هم جا ندارد

در ادامه اقدامات نژادپرستانه صهیونیست     ها 
اعم از قانون مجازات اعدام برای فلسطینیان 
و ارائ�ه پیش نویس�ی ب�رای س�لب تابعی�ت 
آنه�ا، گ�روه مقاوم�ت عرین االس�ود ضمن 
هش�دار به صهیونیس�ت     ها مبنی ب�ر هدف 
قرار دادن آن�ان، تأکید کرد که ن�ه تنها برای 
آنه�ا، بلکه ب�رای کش�ته های آنه�ا هم هیچ 
جای�ی در خ�اک فلس�طین وج�ود ن�دارد. 
گروه مقاومت عرین االس��ود )بیش��ه ش��یران( 
فلس��طین ش��امگاه روز دو     ش��نبه در بیانی��ه 
هش��دارآمیزی علیه رژیم صهیونیستی نوشت 
که اگر ساکنان قدس شریف، به پا خیزند، زمین 
در زیر پای متج��اوزان به ل��رزه درخواهد آمد و 
خواهند توانست ترس را در دل صهیونیست     های 
متجاوز بیندازند. در این بیانیه با اشاره به عملیات 
استشهادی اخیر در قدس اش��غالی آمده است:  
»گروه های عرین االسود به این جوان فلسطینی 
شجاع و کسانی که در این مسیر گام برمی دارند، 
درود می فرستد. صهیونیس��ت     ها باید بدانند که 
»سرزمین شیر و عسل « )فلسطین(، به سرزمین 
خون و گوش��ت اجسادش��ان در این خاک بدل 
خواهد ش��د و پیام ما به ش��ما این است که هیچ 
جایی در س��رزمین ما ندارید.«  عرین االس��ود با 
بیان اینکه فلسطین هیچ جایی برای دفن اموات 
صهیونیس��ت     ها ندارد، خطاب به آنان گفت: »از 
همان جای��ی که آمده اید، ب��ه زادگاه اصلی خود 
بازگردید زیرا این مسئله بسیار بهتر از سرنوشت 
حتمی شما در سرزمین ماست. عرین االسود در 
هر خیابان و ایست و بازرسی در کمین شماست. 
به زودی، در خانه های تان به س��راغ تان خواهیم 
آمد.«  این گروه ضمن درخواست از ملت فلسطین 
برای اتحاد و انجام عملیات های مقاومتی، تصریح 
کرد: »به نتانیاهو و سگ او بن گویر می گوییم که 
سالح شهرک نشینان شما، غنیمتی برای نیروهای 
ما خواهد بود که با آن، با شما خواهیم جنگید و 

خواهیم دید که چه کس��ی، دیگری را محاصره 
خواهد کرد.«  در چنین شرایطی آنتونی بلینکن، 
وزیر خارجه امریکا روز دو     شنبه به سرزمین های 
اشغالی سفر کرد. عبداللطیف القانوع، سخنگوی 
جنبش حماس با اشاره به سفر بلینکن به اراضی 
اشغالی فلس��طین، گفت که در راستای تقویت 
شراکت و حمایت مستمر امریکا از رژیم اشغالگر 
است. وی افزود که سفر بلینکن در راستای حمایت 
از کابینه فاشیستی و افراطی »بنیامین نتانیاهو« 
برای اجرای سیاست های جنایتکارانه و تجاوز علیه 
ملت، مقدسات و اس��رای فلسطین است. القانوع 
درباره تداوم تشدید تجاوزات شهرک نشینان علیه 
اراضی، ملت و مقدسات فلسطین و پیامدهای آن 

در منطقه هشدار داد. 
  نقض توافقنامه ژنو و اصول حقوق بشر

هشدار شدیداللحن مقاومت فلسطین، عالوه بر 
حمالت اخیر صهیونیست     ها و کشتار فلسطینیان، 
به برنامه های افراط گرایانه و توأم با نژادپرس��تی 

صهیونیست     ها اشاره دارد. که ایتامار بن گویر، وزیر 
امنیت داخلی رژیم صهیونیستی یکی از ارکان این 
افراط گرایی است. وی در جلسه حزبش »قدرت 
یهود« گفت: »قانون مجازات اعدام برای کسانی 
که غیرنظامیان را قتل عام می کنند اعمال می شود 
و آنها باید روی صندلی الکتریکی اعدام شوند.« 
 وی با اش��اره به تصمیم خود برای صدور دستور 
به نیروی انتظامی برای سرکوب فلسطینیان در 
قدس اشغالی گفت: »خانه      ها را تخریب می کنیم 
و کوچه به کوچه می گردیم.«  بن گویر گفت که از 
تصویب پیش نویس قانون سلب تابعیت یا اقامت 
فرد خرابکاری که به خاطر ارتکاب اقدام مسلحانه 
غرامت دریافت کرده، استقبال می کند و اقدامات 
علیه تروریس��ت      ها با قدرت ادامه خواهد یافت. 
این در حالی است که کنست رژیم صهیونیستی 
در اولین شور پیش نویس قانونی را در زمینه لغو 
تابعیت یا اقامت هر اسیر فلسطینی تصویب کرد 
که از تش��کیالت خودگردان فلس��طین حقوق 

دریافت می کند. طبق این گزارش، ۸۹ نماینده 
با این پیش نویس موافقت و هش��ت نماینده نیز 
مخالفت خود را با تصویب چنی��ن قانونی اعالم 
کردند. طبق این پیش نویس قان��ون، وزیر امور 
داخلی باید لغو تابعیت و اخراج اسرای فلسطینی 
را که از تش��کیالت خودگردان فلسطین حقوق 
دریافت کرده اند، ظرف 14 روز تأیید کند و وزیر 
دادگستری نیز باید ظرف هفت روز این تصمیم 
را تأیید کند. همچنین دادگاه باید ظرف ۳۰ روز 
آن را تأیید کند تا الزم االجرا شود. همچنین، بر 
اساس این پیش نویس هر اس��یری که به اجرای 
عملیات موسوم به » ضد صهیونیستی « متهم شده 
و حکم زندان برایش صادر و برای وزیر امور داخلی 
ثابت ش��ود که از تش��کیالت خودگردان حقوق 
و تس��هیالت دریافت کرده، به عنوان ش��خصی 
شناخته می شود که تابعیت خود را کنار گذاشته 
یا از مجوز اقامت دائم خود صرف نظر کرده است. 
شخص مذکور پس از پایان دوره محکومیتش، به 
مناطق تحت کنترل تشکیالت خودگردان یا نوار 
غزه تبعید خواهد شد. این پیش نویس برای تبدیل 
شدن به قانون باید دو نوبت دیگر نیز در کنست به 

رأی گذاشته شود. 
وزارت خارجه تشکیالت خودگردان فلسطین در 
بیانیه ای، تالش کنست برای تصویب تعدادی از 
قوانین نژادپرستانه از جمله لغو شهروندی و اقامت 
اسرای فلسطینی را خطرناک خواند. در این بیانیه 
آمده اس��ت که وضع چنین قوانین��ی یک اقدام 
خطرناک و تنش زا ، نوعی مجازات جمعی و تشدید 
اقدامات نژادپرستانه علیه شهروندان فلسطینی 
و نیز نقض آش��کار قوانی��ن و توافقنامه های ژنو، 
اصول حقوق بشر است. وزارت خارجه تشکیالت 
خودگردان فلسطین همچنین جامعه جهانی و 
سازمان ملل و دیگر س��ازمان های بین المللی را 
به مداخله فوری برای توقف تصویب و اجرای این 

قوانین فراخواند. 
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غرب از آشوب به صراط دیپلماسی برگشت
 رابرت مالی در جدید      ترین گفت وگوی خود دیگر کلیشه »مذاکره احیای برجام در اولویت ما نیست« را تکرار نکرد

دیپلماسی را بی پایان خواند و گفت که کار امریکا در ایران تغییر رژیم نیست
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