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رئیس جمهور کوبا: 
مصمم به همکاری با ایران هستیم

رئیس جمه�ور کوب�ا در دی�دار وزی�ر خارج�ه ای�ران گف�ت 
ک�ه کش�ورش به رغ�م فش�ار     ها مصم�م ب�ه هم�کاری ب�ا 

کش�ورهای دوس�ت و رفع موان�ع و چالش ه�ای پیش رو اس�ت. 
به گزارش فارس، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران در آخرین 
مرحله از س��فر خود به امریکای التین، روز       ش��نبه با میگل دیاز کانل، 
رئیس جمهور کوبا دیدار و درب��اره موضوعات مورد عالقه در حوزه های 
دوجانبه و مس��ائل بین المللی به گفت وگو و تبادل نظر پرداخت. وزیر 
خارجه در این دیدار با اش��اره به روابط تاریخی و دوستانه ایران و کوبا و 
مرور روابط دوجانبه، بر اراده جمهوری اسالمی ایران برای تقویت و توسعه 
همکاری های فیمابین تأکید کرد. امیرعبداللهیان همچنین از همکاری 
کوبا در تولید انواع واکسن مشترک در ایران قدردانی کرد. رئیس دستگاه 
دیپلماس��ی همچنین ضمن ابراز خرسندی از س��طح همکاری      ها در 
موضوعات بین المللی، حمایت قاطع ایران از کوبا و محکومیت تحریم      ها 
و مداخله خارجی در این کش��ور را مورد تأکید قرار داد. رئیس جمهور 
کوبا نیز در این دیدار با تمجید از تاریخ و فرهنگ ایران، پیش��رفت      ها و 
دستاوردهای علمی و فنی ایران در سایه تحریم      ها را ستودنی خواند و بر 
عالقه مندی خود نسبت به افزایش تماس      ها و مراودات فیمابین تأکید 
کرد. وی تحوالت منطقه امریکای التی��ن و جهان را واجد فرصت های 
نوینی برای تقویت چندجانبه گرایی خواند و افزود:کوبا به رغم فشار     ها 
مصمم به همکاری با کش��ورهای دوس��ت و رفع موان��ع و چالش های 
پیش رو است. رئیس جمهور کوبا افزود: دولت امریکا فقط به منافع خود 
می اندیشد و ارزشی برای دیگران قائل نیست. ما استقالل سیاسی خود 
را به بهای سنگینی به دست آورده ایم و آن را حفظ خواهیم کرد. طرفین 
در این دیدار بر توسعه همکاری های پزشکی، دارویی، تجهیزات پزشکی 
و واکسن تأکید کردند. از سوی دیگر، معاون نخست وزیر کوبا هم در دیدار 
با امیرعبداللهیان تأکید کرد: موضوعاتی که درباره آن گفت وگو کردیم 
از چند سال پیش درباره آن در حال مذاکره هستیم. امیدواریم سفر شما 

نقطه عطفی برای تقویت روابط بین دو کشور باشد. 

15

 حمله توپخانه ای شدید ارتش سعودی به مناطق مرزی یمن
منابع محلی در ش��مال یمن روز یک ش��نبه از گلوله باران گس��ترده 
مناطق مرزی به دس��ت ارتش س��عودی خبر دادند. به گزارش فارس 
به نقل از وب��گاه الخبرالیمنی، در این حم��الت توپخانه ای در منطقه 
»الرقو« در شهرستان »منبه « واقع در اس��تان صعده، دو نفر از جمله 
یک آفریقایی تبار زخمی شدند و یک نفر از اهالی به شهادت رسید. به 
گفته مقامات یمنی، نیروهای سعودی در سایه سکوت جهانی با اشکال 
مختلف ساکنان روستا     ها و شهرهای مرزی یمن را هدف قرار می دهند. 
حمالت توپخانه ای گارد مرزی عربستان سعودی به مناطق شمالی یمن 
در حالی پیوسته اتفاق می افتد که وزارت بهداشت دولت صنعا پنج  شنبه 
هفته گذشته با انتشار آماری اعالم کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۲ تا ۲۵ 
ژانویه سال جاری میالدی بر اثر این حمالت 3۱۴ نفر شهید و3هزار و 

9۰ نفر دیگر در استان صعده مجروح شده اند. 
-----------------------------------------------------
 خطاب امریکا به لبنانی ها: خودتان گره ریاست جمهوری را 

باز کنید
روزنامه الشرق االوسط با پرده برداشتن از سفر یک هیئت پارلمانی لبنانی به 
واشنگتن و دیدار اعضای این هیئت با مقامات امریکایی نوشت که واشنگتن 
از لبنانی      ها خواسته که خودش��ان کالف سردرگم انتخاب رئیس جمهور 
جدید کشورشان را باز کنند. به گزارش ایسنا، اعضای این هیئت پارلمانی 
لبنانی که اخیراً برای مشارکت در یک مراسم ساالنه به امریکا سفر کرده 
بودند، ش��امل تعدادی از نمایندگان و مقامات لبنان��ی، از چند حزب، از 
جمله نمایندگان »اپوزیسیون«، تعدادی روزنامه نگار و برخی از چهره های 
سیاسی »ناشناس « لبنانی در رس��انه      ها بود که همگی با هزینه شخصی 
خود به امریکا سفر کرده بودند.  دستور کار این هیئت تحت الشعاع دیدار 
با تعدادی از مقامات امریکا و اعضای کنگره لبنانی االصل قرار داشته است 
و آنها موفق به انجام دیدار     هایی نیز ش��ده اند. منابع وابسته به این هیئت 
گفته اند هر فردی دستور کار خود را داش��ت و آن را به مقامات امریکایی 
ارائه کرد، باربارا لیو، دستیار وزیر امور خارجه امریکا در امور خاور نزدیک 
به لبنانی      ها توصیه کرد که خودشان ابتکار عمل را برای باز کردن گره کور 
انتخاب رئیس جمهور کشورشان به دست بگیرند تا دولتی تشکیل شود 
که بتواند مسئولیت بازسازی نهاد     ها و دس��تیابی به اصالحات سیاسی و 

اقتصادی را به عهده بگیرد و در نتیجه لبنان را از بن بست خارج کند. 
-----------------------------------------------------

  پرویز مشرف درگذشت
پرویز مشرف، رئیس جمهور سابق پاکستان یک     شنبه در بیمارستان دوبی 
درگذشت. ش��بکه خبری ژئو اعالم کرد پرویز مشرف ۷9 ساله به دلیل 
بیماری در بیمارستان امریکایی دوبی بستری بود. وی در سال ۲۰۱۸ در 
امارات متحده عربی به بیماری نادر و غیرقابل درمان آمیلوئیدوز مبتال 
شد. آمیلوئیدوز یک بیماری نادر است که زمانی رخ می دهد که پروتئین 
غیرطبیعی در اندام     ها انباشته شده و در عملکرد طبیعی اختالل ایجاد 
کند. ژنرال مشرف در مارس ۲۰۱۶ به بهانه مداوا به دوبی رفته بود. پرویز 
مش��رف در ۱۱ اوت ۱9۴3 در دهلی نو هند به دنیا آمد. او که در س��ال 
۱999 با یک کودتا قدرت را در پاکستان به دست گرفت، از سال ۲۰۰۱ 
تا ۲۰۰۸ به عنوان رئیس جمهور پاکستان فعالیت کرد. اعتقاد بر این است 
که مشرف نقشی کلیدی در تهاجم به بخش تحت کنترل هند در منطقه 

مورد مناقشه کشمیر در تابستان ۱999 ایفا کرده است. 
-----------------------------------------------------
  پاکستان دنبال کسب تجربیات ایران در مبارزه با تروریسم

با افزایش بی سابقه حمالت تروریستی در پاکستان همزمان با تنش های 
این کشور با افغانستان بر سر درگیری های مرزی و نبرد با عوامل ناامنی، 
اس��الم آباد در اندیش��ه رایزنی با ایران برای بهره مند شدن از تجربیات 
مؤثر آن در مسیر مبارزه با پدیده شوم تروریسم است. به گزارش ایرنا از 
رسانه های پاکستانی، فیصل کریم، دستیار ویژه نخست وزیر این کشور از 
تصمیم دولت برای همفکری جدید با ایران با هدف مقابله با تروریسم خبر 
داد. »فیصل کریم« دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان طی گفت وگویی 
با رسانه      ها در اسالم آباد اعالم کرد: پاکستان به زودی هیئتی را به ایران 
اعزام خواهد کرد. این مقام پاکستانی به جزئیات بیشتری در این خصوص 
اشاره نکرده است. منابع آگاه تأکید کردند که اسالم آباد نگاه رو به جلو 
به همکاری با تهران برای غلبه بر چالش تروریسم دارد. وی افزود: یک 
هیئت به افغانستان نیز اعزام شده و طی دیدار با هبت اله آخوندزاده، رهبر 
طالبان از این کشور خواسته تا در مهار حمالت تروریستی از افغانستان به 

کشورهای همسایه همکاری کند. 
-----------------------------------------------------

  عربستان سعودی از چین راکت انداز پیشرفته می خرد
وب س��ایت »عربیک دیفنس « که در حوزه تحوالت نظامی کشورهای 
عربی فعالیت می کند در خبری به نقل از رس��انه های چینی نوشت که 
عربستان س��عودی قصد خرید راکت اندازهای A-300 از چین را دارد. 
به نوشته این وب سایت، مقامات سعودی در خالل دیدار     ها درخواست 
و عالقه خود را برای خرید این سامانه راکتی برد بلند، مطرح کرده اند و 
در شرایطی که چینی      ها به همکاری موشکی با سعودی      ها عالقه نشان 
داده اند، امضای توافقنامه ای در زمینه فروش س��امانه A-300 در آینده 
نزدیک دور از انتظار نیست. A-300 یکی از جدید     ترین سامانه های راکتی 
چینی و در واقع یک نام صادراتی و توسعه یافته سامانه A-200 است که 

برد آتش باری در آن در مقایسه با A-200 افزایش یافته است. 

مدودف: حمله به کریمه را 
با هر سالحی پاسخ می دهیم

داد  هش�دار  روس�یه  مل�ی  امنی�ت  ش�ورای  مع�اون 
ک�ه حمل�ه اوکرای�ن ب�ه ش�به جزیره کریم�ه ب�ه معن�ای 
حمل�ه ب�ه روس�یه و تش�دید درگیری     ه�ا خواه�د ب�ود. 

به گزارش فارس، »دیمیتری مدودف « ش��امگاه      شنبه بار دیگر درباره 
هرگونه اقدام اوکراین برای حمله به شبه جزیره کریمه هشدار داد و در 
صفحه توئیتر خود نوش��ت: »قوانین بین المللی به اراده مردم احترام 
می گذارد. کریمه، روسیه است. حمله به کریمه یعنی حمله به روسیه 
و تشدید درگیری ها.« وی به مسئوالن اوکراینی توصیه کرد که درک 
کنند که حمله به کریمه با »انتقام ناگزیر« روسیه و با هر سالحی پاسخ 
داده می شود. او نوش��ت: »دار و دس��ته معتادان اوکراین باید بفهمند 
که چنین حمالتی با انتق��ام غیرقابل اجتناب و با اس��تفاده از هر نوع 
تسلیحاتی مواجه خواهد ش��د.«  واکنش مدودف به موضع »میخائیل 
پودولیاک « مشاور ریاس��ت جمهوری اوکراین است که گفته کی یف 
قصد دارد با حمله ای متع��ارف و در زمانی کوتاه، ش��به جزیره کریمه 
را تصرف کند. »ایگور کلیمنکو « وزیر ام��ور داخلی اوکراین نیز اعالم 
کرده که تیپ     ها و گردان های تهاجمی متشکل از ارتش، پلیس و گارد 
مرزی این کشور برای اجرای عملیات تصرف کریمه و دونباس در حال 

تشکیل است. 
با این حال، متحدان اروپایی کی یف س��عی دارند رهب��ران اوکراین را 
متقاعد کنند که از تسلیحاتی که آنها به اوکراین ارسال می کنند برای 
حمله به خاک روسیه استفاده نکنند؛ موضعی که به دلیل نگرانی آنها از 
گسترش جنگ در اوکراین است. »اوالف شولتز « صدراعظم آلمان روز 
یک    شنبه گفت که »ولودیمیر زلنسکی« رئیس جمهور اوکراین موافقت 
کرده که از تسلیحات ارس��الی غرب به کی یف،  برای حمله به خاک و 
قلمرو روسیه استفاده نکند. به نوش��ته خبرگزاری فرانسه، شولتز که 
در مصاحبه با روزنامه »بیلد « صحبت می کرد، درباره اینکه آیا اوکراین 
پذیرفته که با تسلیحات غربی به خاک روسیه حمله نکند، توضیح داد: 
»در این مورد اتفاق نظر وجود دارد«. کشورهای غربی نگران هستند که 
اوکراین از تانک     ها و دیگر تسلیحات ارسالی برای حمله مستقیم به خاک 
روسیه استفاده کند و همین امر از نظر مسکو به عنوان تجاوز کشورهای 

کمک کننده به کی یف، به این کشور محسوب شود. 
 اوکراین: صد    ها هزار پهپاد نیاز داریم

وزیر دفاع اوکراین در یک نشست داخلی تصریح کرد که کی یف برای 
نبرد با روسیه به صد    ها هزار پهپاد نیاز دارد. »اولکسی رزنیکوف « وزیر 
دفاع اوکراین شنبه در نشستی با بیش از یکصد تولیدکننده و سازنده 
اوکراینی پهپاد در »کی یف« تصریح کرد که ارتش این کشور به بیش از 
صد    هاهزار پهپاد برای نبرد با روسیه نیاز دارد. به گزارش وبگاه »صدای 
جدید اوکراین«، بنا بر گزارش وزارت دفاع اوکراین، رزنیکوف گفت: »ما 
درباره تطبیق گلوله های توپخانه ای و درباره اعمال خسارت به دشمن 
و تحویل تجهیزات نظامی و انتقال زخمی     ها و چنین چیز    هایی حرف 
می زنیم«. وی ادام��ه داد که ارتش اوکراین همچنی��ن پیش از این از 
پهپادهای دوربرد علیه روسیه استفاده کرده است و در حال حاضر نیاز 
وزارت دفاع اوکراین به »صد    هاهزار پهپاد از انواع مختلف تخمین زده 
می شود. تالش برای تحقق چنین نیازهایی ادامه دارد، به خصوص آنکه 
در هشت ماه اول جنگ تمام عیار روسیه به اوکراین تعداد پهپاد    هایی 
که مورد استفاده قرار گرفتند بیش از پهپاد    هایی بوده است که در پنج 

سال گذشته عملیاتی شده بود.«

بورل: برجام نمرده است
به رغم اظهارات مقامات امریکایی به کنار گذاشتن پرونده برجام از 
دستور کار کاخ سفید، اروپایی    ها سعی دارند این پیکر نیمه جان را 
همچنان سر پا نگه دارند و جوزف بورل با بیان اینکه برجام نمرده، 
اعالم کرد که در تالش است توافق هسته ای ایران را زنده نگه دارد. 
هرچند امریکایی    ها درباره ازسرگیری مذاکرات با ایران اظهارنظر رسمی 
نمی کنند، اما به نظر می رسد همه بار این پرونده روی دوش اروپایی    ها 
قرار گرفته است. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در مصاحبه با شبکه columna digital به سؤاالت مختلف این رسانه 
شیلیایی درباره مسائلی از قبیل بحران اوکراین و مذاکرات وین برای رفع 
تحریم های ایران پاسخ داد. در بخش مربوط به ایران، خبرنگار این رسانه 
از بورل سؤال کرد: »آیا توافق هسته ای با ایران، آینده ای دارد؟ « مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جواب گفت: »خود این توافق که به 
معنای عدم تبدیل شدن ایران به یک قدرت اتمی در ازای اجازه دادن 
برای مشارکت در تجارت بین المللی و به ویژه صادرات نفت خود بود، به 
طور عملی بازسازی شده بود ولی ترامپ آن را نابود کرد. اگرچه ]توافق 
برجام[ به خوبی داشت کار می کرد، اما واشنگتن از توافق خارج شد. پس 
از آن، توافق به طور ماهوی عماًل به پایان رسید، اگرچه پس از آن امکان 
رسیدن به خط پایان وجود نداشت. بعد    ها ایران وارد تحولی شده است 

که دستیابی به هر نوع توافقی را بسیار دشوار می کند«. 
وی با تکرار مواضع مداخله جویانه غربی     ها در امور داخلی ایران مدعی 
شد: »س��رکوب جنبش های داخلی به ویژه زنان، استفاده از مجازات 
اعدام، ارسال تسلیحات به روسیه، اگرچه که آنها آن را انکار می کنند اما 
شواهد زیادی در این باره وجود دارد؛ اینها محیطی را ایجاد کرده است 

که توافق هسته ای را سخت تر کرده است«. 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به این سؤال که آیا توافق 
هسته ای اکنون متوقف شده است، گفت: »بله نسبتاً، متوقف شده است 
اما هنوز نمرده است و به من بس��تگی دارد که تالش بکنم آن را زنده 
نگه دارم اما این را می دانیم و ه��ر روز تکرار می کنیم که آنچه در ایران 
دارد اتفاق می افتد، احیای توافق هسته ای را بسیار سخت تر می کند«. 
بورل در یک سال گذشته تالش کرده با کشاندن ایران و امریکا به میز 
مذاکره، توافق احیای برجام را به سرانجام برساند اما به دلیل کارشکنی 
امریکا تاکنون این تحرکات موفقیت  آمیز نبوده است. تالش های اتحادیه 
اروپا درحالی است که مقامات واشنگتن در ماه های اخیر گفته اند که 
فعاًل برجام را از دستور کار خارج کرده اند و روی تحوالت داخلی ایران 

متمرکز شده اند. 

امریکا بالون چین    گزارش  یک
را که دو روز کامل 
بر فراز خاک امریکا باعث تش�ویش ش�ده بود، 
س�رنگون کرد؛ اقدامی که با واکنش خشم آلود 
پکن روبه رو شد و وزارت خارجه چین اعالم کرد 
که این اقدام امریکا را بی پاسخ نخواهد گذاشت. 
دولت امریکا با س��اقط کردن بال��ون چینی بر فراز 
اقیانوس اطلس در شامگاه روز شنبه، برای دومین 
بار ظرف ش��ش ماه اخیر باعث شد چینی    ها دندان 
خش��م به هم بفش��ارند و آتش غصب، فروبخورند. 
قبل از ساقط کردن این بالون که وزارت دفاع امریکا 
گفته قصد »جمع آوری اطالعات از مراکز راهبردی « 
امریکا را داشته، دولت بایدن گفته بود که این بالون 
را بعد از رسیدن به آس��مان اقیانوس آرام سرنگون 
خواهد کرد ولی درباره آن شک و تردید    هایی وجود 
داشت. یک    شنبه ش��ب به وقت تهران، دو جنگنده 
»اف-۲۲« امریکا ی��ی بعد از پ��رواز و چرخیدن در 
اطراف بالون، آن را با شلیک موشک ایم -9 ایکس 
)AIM-9X( منهدم کردند. پنتاگون در بیانیه ای که 
بعد از ساقط کردن بالون منتشر کرده، آورده است: 
»بالون چینی بر فراز سواحل کارولینای جنوبی با 
اقدام موفق یک جنگنده،  س��رنگون شد. پنتاگون 

چندین گزینه برای س��رنگونی ایمن بالون چینی 
بر فراز آب های سرزمینی در نظر داشت.« به گفته 
پنتاگون، سرنگون کردن بالون با دستور جو بایدن، 
رئیس جمهور امریکا بوده و خود بایدن نیز  سرنگونی 

آن را تبریک گفت. 
  پکن: افراطی بود

در حالی که مناسبات واشنگتن-پکن، به خصوص 
بعد از س��فر مردادماه امسال نانسی پلوسی، رئیس 
سابق مجلس نمایندگان امریکا به تایوان دچار تنشی 
کم سابقه شده، با انفجار بالون چینی بر فراز اطلس 
انتظار می رود این مناس��بات از قبل نیز پرتنش تر 
ش��ود. وزارت خارج��ه چین از تصمیم روز     ش��نبه 
»جو بایدن « برای صدور مجوز حمله یک جنگنده 
رادارگری��ز »اف-۲۲« به بالون چینی به به ش��دت 
انتقاد کرد و این کار را »واکن��ش افراطی صریح و 
نقض جدی عرف بین المللی « توصیف کرد. پکن، 
حمله امریکا را »اعمال زور « علیه »یک کشتی  هوایی 
غیرنظامی ناشناس « خوانده و حق انتقام گیری از این 
اقدام واشنگتن را برای خود محفوظ دانسته است: 
»چین قاطعانه از حقوق و منافع مش��روع شرکت 
مربوطه حمایت خواهد کرد و در عین حال این حق 
را برای خود محفوظ می دارد که اقدامات بیشتری 

در پاسخ به این اقدام انجام دهد.«  چین این بالون را 
یک کش��تی هوایی غیرنظامی با کاربرد تحقیقاتی 
هواشناسی خوانده، در حالی که »لوید آستین« وزیر 
دفاع امریکا گفته که چینی    ها از آن برای »جاسوسی 
از مکان های راهب��ردی در قاره امریکا« اس��تفاده 

کرده اند. 
  بالون سوم؟!

جمهوریخواهان در فاصله دو روزی که بالون چینی 
وارد آسمان امریکا شد، موجی از انتقاد    ها را روانه کاخ 
سفید کردند. جو ویلسن، نماینده جمهوریخواه عضو 
کمیته خدمات نیرو های مسلح مجلس نمایندگان 
امریکا ضمن انتقاد از اقدامات دولت بایدن خواستار 
استعفای رئیس جمهور امریکا و معاونش شد. »پیت 
سش��نز« نماینده جمهوریخواه ایال��ت تگزاس نیز 
گفت: »بس��یار واضح اس��ت که چون امریکایی     ها 
نه تنه��ا به ش��دت از واکنش های دول��ت بایدن به 
ابهامات موجود منزج��ر ش��ده اند، از این وضعیت 
هم که ما رئیس جمه��وری داریم که اجازه می دهد 
جاسوس افزارهای چینی روز    ها بر فراز کشورمان قرار 
بگیرند و دولت هیچ کاری نکند، وحش��ت کردند.« 
 به رغم این انتقادها، دی��روز بلومبرگ فاش کرد که 
نمونه     هایی از این بالون     ه��ا زمانی که ترامپ در کاخ 

سفید بوده است نیز در آسمان امریکا پرواز کرده اند. به 
گفته یک مقام ارشد پنتاگون، » سه بالون جاسوسی « 
در دوران ریاست دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق 
امریکا وارد حریم هوایی این کش��ور شده بودند اما 
گویا این رئیس جمهور سابق آنها را منهدم نکرده و 
از انتشار خبر به طور علنی جلوگیری کرده بود. در 
حالی که پاتریک رایدر، سخنگوی پنتاگون پیش از 
این گفته بود یک بالون دیگ��ر از همین نوع هم در 
آسمان امریکای الیتن وجود دارد، دیروز یک منبع 
ناش��ناس به روزنامه واشنگتن پست گفت، احتماالً 
سومین » بالون جاسوسی چینی « در نزدیکی ایاالت 
متحده امریکا در حال فعالیت است اما مقامات اعالم 

نخواهند کرد که مکان آن کجاست. 
  جاسوسی با بالون؟

با وجود موضع پنتاگون درباره ماهیت جاسوس��ی 
بالون منهدم شده چینی، درباره این ادعا تردید    هایی 
جدید مطرح شده اس��ت. پولیتیکو یک بحث کلی 
درباره کاربرد بالون    ها مطرح کرده و نوش��ته که در 
حالی که بالون های جاسوسی از اواخر دهه ۱۷۰۰ 
وجود داش��ته اند، اس��تفاده اخیر از این بالون    ها به 
دلیل این اس��ت که این بالون    ها با پ��رواز در ارتفاع 
باال می توانن��د مأموریت های نظارت��ی را با هزینه 
کمتری نس��بت به ماهواره     ها انجام دهند و قادرند 
محموله های بیشتری را در مقایس��ه با یک پهپاد 
حمل کنند. وس��ایل بادی مدرنی که در ارتفاع باال 
پرواز می کنند می توانند بر جریان باد سوار شوند و 
بسیار باالتر از ترافیک هوایی تجاری حرکت کنند. 
به نوشته پولیتیکو، دلیل دیگر استفاده از بالون های 
جاسوس��ی این اس��ت که می توانند مسافت های 
طوالنی را بدون نیاز به س��وخت گیری مجدد طی 
کنند. تام کاراکو، کارشناس ارش��د برنامه امنیت 
بین المللی و مدی��ر پروژه دفاع موش��کی در مرکز 
مطالعات اس��تراتژیک و بین المللی امریکا در این 
زمینه گفت: »بالونی که در آسمان امریکا شناسایی 
شد می تواند حامل دوربین یا وسایلی برای دریافت 
سیگنال های الکترونیکی همچون ترافیک خطوط 
تلفن همراه باشد.« دنورپست هم نوشته که حرکت 
بالون برخالف ماهواره است که چند صد مایل باالتر 
از ما هس��تند. برای تصویربرداری و گرفتن عکس، 
هرچه به چیزی نزدیک تر باشید، واضح تر می توانید 
آن را ببینی��د، و این در مورد جاسوس��ی نیز صدق 
می کند. با این حال، گاردین نوش��ته است که یک 
سؤال فنی این است که »چرا در عصر ماهواره    ها برای 
انجام جاسوسی بالون بفرس��تید؟ بالون    ها ارزان تر 
هستند و می توانند به اهداف نظارتی نزدیک تر شوند. 
با این حال، مشخص نیست که یک بالون چه چیزی 
را در سیلوهای موشکی مونتانا می دیده که قبالً برای 

چینی    ها شناخته شده نبود.«

نخست وزیر رژیم صهیونیستی: حد و مرز را گذرانده اید

تهدید نتانیاهو به مرگ در روز سی ام کابینه 

بنیامی�ن نتانیاه�و ک�ه تنه�ا یک ماه اس�ت 
مس�ند نخس�ت وزیری اس�رائیل را به دست 
گرفته، در این مدت به اندازه تمام ادوار قبلی 
خود با چالش مواجه اس�ت. پ�س از برگزاری 
اعتراضات گسترده هفتگی از سوی مخالفان 
و تش�دید تنش     ها ب�ا گروه های فلس�طینی، 
اکن�ون نتانیاهو تهدی�د به مرگ ش�ده و این 
اقدام را عبور از خط قرمز     ها توصیف کرده که به 
اذعان او خطری واقعی برای دموکراسی است. 
حضور احزاب راس��ت افراطی در کابینه بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر اس��رائیل، صهیونیست     ها 
را به جان هم انداخته اس��ت و مخالف��ان هر روز 
نتانیاهو و دوستانش را تهدید می کنند. درحالی 
که نتانیاهو سعی دارد با وعده و وعیدهای توخالی، 
خیابان     ها را از معترضان خالی کن��د، روز به روز 
هجمه و فشار     ها به اعضای کابینه بیشتر می شود. 
در تازه      ترین اقدام، در پی تصمیمات اخیر کابینه 
نتانیاهو برای اصالحات قضایی، یک خلبان ارتش 
اسرائیل نتانیاهو و وزیران کابینه افراطی و تندرو او 

را تهدید به ترور کرد. 
زئیف راز، خلبان ارتش رژیم صهیونیس��تی که 
در حمله این رژیم به تأسیس��ات هسته ای عراق 
در سال ۱9۸۱ مشارکت داش��ت، روز یک     شنبه 
گفت: اگر نتانیاهو به اجرای برنامه های اصالحات 
قضایی خود که یک کودتا است، ادامه دهد، باید 
ترور شود. حزب لیکود که ریاست آن را نتانیاهو 
عهده دار اس��ت در واکنش به ای��ن اظهارات در 
بیانیه ای اعالم ک��رد: اقدامات تحریک  آمیز علیه 
نتانیاه��و اوج دیوانگی اس��ت. دع��وت زئیف راز 
برای ترور نخس��ت وزیر و وزیرانش ما را ش��وکه 
کرد، دستگاه امنیت داخلی )شاباک( و نظامیان 
صهیونیس��ت باید فوراً او و دیگ��ران را که علیه 
نتانیاهو اقدامات تحریک  آمی��ز انجام می دهند، 
بازداش��ت کنند. پلیس رژیم صهیونیس��تی نیز 
پس از افزایش دامنه چنین اظهاراتی علیه کابینه 
نتانیاهو در بیانیه ای اعالم ک��رد: هرکس چنین 
سخنانی را در شبکه های اجتماعی منتشر کند، 
مورد بازجویی قرار خواهد گرفت. نتانیاهو هم در 
واکنش به این تهدیدات گفت: »در هفته های اخیر 
شاهد موج فزاینده اقدامات تحریک آمیز بوده ایم. 
هر روز حد و مرز     ها زیر پا گذاشته می شود و به نظر 
می رسد که با تهدید من و مقامات منتخب تمامی 
خطوط زیر پا گذاشته شده است.« نتانیاهو تأکید 

کرد: »شنیدیم و دیدیم که نخست وزیر اسرائیل 
به صراحت تهدید به ترور شده است. من می دانم 
که درب��اره در معرض تهدید بودن دموکراس��ی 
در اسرائیل بحث هس��ت اما این تهدید کردن      ها 
مس��ئله مورد بحث و جدل نیست. پس این یک 

خطر واقعی برای دموکراسی است.«
سران اپوزیسیون صهیونیستی اصالحات قضایی 
کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضایی و 
تالش نتانیاهو برای جلوگی��ری از محاکمه خود 
به خاطر س��ه پرونده فس��اد مالی و رشوه خواری 
می دانند و معتقدند که اینگون��ه اقدامات کابینه 
نتانیاهو، این رژیم را به س��مت درگیری و جنگ 
داخلی و فروپاش��ی تدریجی س��وق خواهد داد. 
احزاب افراطی س��عی دارند اف��کار و برنامه های 
خودش��ان را به کل جامعه صهیونیستی تحمیل 
کنند و این مسئله با واکنش های زیادی مواجه شده 
است. اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی 
اخیراً نس��بت به موج تنش     ها در س��رزمین های 
اشغالی هشدار داده و نسبت به فروپاشی این رژیم 

ابراز نگرانی کرده است. 
 اعتراضات دهها هزار نفری 

هزاران اسرائیلی در پنجمین شامگاه       شنبه علیه 
طرح های جنجال��ی کابینه به منظ��ور تغییرات 
در دس��تگاه قضا تظاه��رات کردند. ب��ه گزارش 
خبرگزاری آلمان، جمعیتی گسترده به رغم هوای 
بارانی در مرکز شهر تل آویو جمع شدند و مجدداً 

علیه دولت نتانیاهو تظاهرات کردن��د. آنها با در 
دست داشتن پرچم های اسرائیل شعار »آزادی، 
برابری، کیفیت دولت« را س��ردادند. تعدادی نیز 
در خیابان های حیفا و چندین شهر کوچک تجمع 
کردند. تظاهرکنندگان خواهان توقف طرح های 
دولت بنیامی��ن نتانیاهو برای تضعیف دس��تگاه 
قضا هستند. ایلیاد شراجا، رئیس »جنبش برای 
درستی قدرت در اس��رائیل « نتانیاهو را به نرون، 
امپراتور رم که نظاره گر آتش زدن رم بود، تشبیه 
کرد. او گفت:»نتانیاهو، تمایل دارد برای اجتناب 
از محکومیتش در پرونده فس��اد از دستگاه قضا 

سوءاستفاده کند.« 
با وجود اینکه نتانیاهو تالش می کند با بحران سازی 
در خارج از سرزمین های اشغالی همه توجهات را 
به مسئله امنیت برای شهرک نشینان صهیونیست 
متوجه ک��رده و از بحران های سیاس��ی منحرف 
کند ام��ا مقامات س��ابق صهیونیس��تی کماکان 
روی خواس��ته های خود مصر هس��تند و حاضر 
به عقب نشینی نیس��تند. اعتراضات علیه کابینه 
نتانیاه��و هفتگی ش��ده اس��ت و اف��رادی مانند 
بنی گانتس و یائیر الپید، رهب��ری آن را برعهده 
دارند تا بتوانند کابینه افراطی را س��رنگون کرده 
و خود قدرت را به دس��ت بگیرند. مقامات سابق 
اسرائیل گفته اند که با همه توان در برابر رهبران 
افراط��ی خواهند ایس��تاد و اج��ازه نخواهند داد 
طرح های تنش زای خود را اجرایی کنند. اگرچه 

نتانیاهو سعی دارد با رهبران تندرو، کابینه خود 
را تا آخر دوره نخست وزیری حفظ کند اما به نظر 
می رسد، این بار هم کابینه شانسی برای بقا ندارد 
و انحالل پارلمان برای پنجمین بار در س��ه سال 

گذشته دور از دسترس نیست. 
 پیام آتشین مقاومت به تل آویو 

عالوه بر مخالفت های گسترده در سرزمین های 
اش��غالی، کابینه نتانیاهو با چال��ش بزرگی به نام 
مقاومت فلس��طین هم درگیر اس��ت. ابو حمزه، 
سخنگوی سرایا القدس)ش��اخه نظامی جنبش 
جهاد اسالمی فلسطین( روز یک     شنبه به مناسبت 
عملیات قهرمانانه »بیت لید « در سال ۱99۵ که به 
کشته شدن ۲۴ نظامی ارتش صهیونیستی منجر 
شد، پیام آتشینی برای تل آویو فرستاد. ابوحمزه در 
گفت وگو با شبکه المیادین، گفت: »سرایا القدس 
اعتقاد راسخی به مقابله با کسانی دارد که تروریسم 
و شرارت را علیه ملت بی پناه و سرافراز فلسطین 
اعمال می کنند.« ابوحم��زه تأکید کرد: جنبش 
جهاد اسالمی هرگز از مقاومت در کرانه باختری و 
نوار غزه دست بر نخواهد داشت. ابوحمزه به رشد 
اخیر عملیات های مقاومت و مقابله با ارتش رژیم 
صهیونیستی و شهرک نش��ینان صهیونیست در 
کرانه باختری پرداخت و در پیام روشنی به دشمن 
صهیونیست گفت: »فلسطین از آن فلسطینی     ها 
است. اینجا سرزمین فلسطینی و عربی و اسالمی 
است و سرایا القدس حضور اشغالگران اسرائیلی در 
آن را برنمی تابد و سرایا القدس همه توانمندی     ها 
و توان امنیتی، نظامی، سیاسی و مردمی را برای 
آزادسازی سرزمین فلسطین بسیج خواهد کرد«. 
سخنگوی سرایا القدس درباره روند سازش برخی 
حکام عرب با صهیونیست     ها گفت: »جهاد اسالمی 
و س��رایا القدس همه توطئه     های عادی س��ازی 
را از طری��ق عملیات های جه��ادی در چارچوب 
» وحدت میادین«، » شمش��یر قدس « و » بنیان 
مرصوص « به شکس��ت کش��اندند، همانطور که 
قباًل نیز هم��ه تالش     ها را ب��رای از بین بردن حق 
ملت فلسطین از طریق مسیرهای سازش خنثی 
کردند«. گروه های مقاومت بار     ها هشدار داده اند که 
اگر دشمن صهیونیستی دست از پا خطا کند، تمام 
سرزمین های اشغالی را با موشک به آتش خواهند 
کشید و در ماه های اخیر نیز عملیات شهادت طلبانه 
خود علیه شهرک نشینان را افزایش داده اند که به 

هالکت دهها صهیونیست منجر شد. 
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پکن: امریکا را بی پاسخ نمی گذاریم
واکنش خشمگینانه چین به سرنگونی بالون مظنون به جاسوسی بر فراز اطلس
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3هزار کودک یمنی مبتال به سرطان 
در معرض تهدید

سازمان حقوق زنان و کودکان یمن موسوم به »انتصاف « در گزارشی 
نسبت به در خطر بودن جان بیش از3 هزار کودک مبتال به سرطان 
در یمن در نتیجه ادامه تجاوز به این کش�ور و محاصره آن توسط 
ائتالف متجاوز عربی به سرکردگی عربستان سعودی هشدار داد. 
به نوش��ته پایگاه خبری العهد، این س��ازمان اعالم کرد که کودکان و 
زنان مبتال به سرطان در یمن هشت سال اس��ت که به دلیل تجاوز به 
کشورشان در رنج هس��تند و این درحالی اس��ت که جامعه بین الملل 
نسبت به آنها بی توجه اس��ت. س��ازمان انتصاف گزارش داد که شمار 
کودکان مبتال به سرطان خون در یمن به میزان قابل توجهی در حال 
افزایش است، این نوع س��رطان در میان کودکان ساکن صنعا از 3۰۰ 
مورد ب��ه ۷۰۰ مورد افزایش یافته اس��ت، و هزار ک��ودک نیز در دیگر 
استان      ها در نتیجه محاصره، تجاوز و استفاده از سالح های ممنوعه به 

این سرطان مبتال شده اند. 


