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بزرگ ترین اعتصاب کارکنان بهداشت 
و درمان انگلیس در 75 سال اخیر

دهها هزار پرس�تار و پرس�نل آمبوالنس دی�روز در انگلیس کار 
خود را ت�رک کردند ک�ه اتحادیه      ه�ا آن را بزرگ تری�ن اعتصاب 
در تاریخ سیس�تم بهداش�ت عموم�ی ای�ن کش�ور خوانده اند. 
به گزارش ایسنا، به نقل از آسوش��یتدپرس، این اعتصاب جدید     ترین 
مورد از موج اعتصاباتی اس��ت که ماه      ها زندگی انگلیس��ی      ها را مختل 
کرده است. کارکنان پرستاری و آمبوالنس از اواخر سال گذشته نیز در 
اعتصاب های جداگانه شرکت کرده اند، اما اعتصاب روز دو     شنبه با حضور 
کارگران هر دو حوزه، که بیش��تر آنها در انگلیس هستند، بزرگ ترین 
اعتصاب در تاریخ سیستم بهداش��ت عمومی 75 س��اله را رقم زد. به 
گفته استفان بویس، مدیر نظام بهداشت عمومی انگلستان، پرستاران 
امروز )سه ش��نبه( اعتصاب خواهند کرد، خدمه آمبوالنس روز جمعه 
و فیزیوتراپ     ها نیز روز پنج  ش��نبه اعتصاب خواهند ک��رد، که احتماالً 
شلوغ      ترین هفته برای خدمات تاکنون خواهد بود. کارگران به ویژه در 
بخش دولتی این کشور خواهان افزایش دستمزد در مواجهه با افزایش 
تورم هس��تند. معلمان، رانندگان قطار، کارکنان حمل ونقل فرودگاه، 
کارکنان مرزی، مربیان رانندگی، رانندگان اتوبوس و کارکنان پس��ت 
نیز در ماه های اخیر کار خود را ترک کرده اند و خواهان دستمزد بیشتر 
هس��تند. معلمان، نیروهای بخش بهداشت و بسیاری دیگر می گویند 
دستمزدهای شان در یک دهه گذشته کافی نبوده و بحران هزینه های 
زندگی به واسطه افزایش بهای مواد غذایی و حامل های انرژی شدیدتر 
شده اس��ت. نرخ تورم س��االنه انگلیس در دس��امبر گذشته میالدی 
۱0/5درصد بود که باال     ترین میزان در ۴۱ س��ال گذش��ته محس��وب 
می ش��ود. همچنین دولت محافظه کار این کش��ور می گوید، افزایش 
دس��تمزد بخش دولتی تا ۱0 درصد یا بیش��تر به افزایش تورم منجر 
می شود. اتحادیه های پرستاری می گویند که مراقبت های اورژانسی و 
درمان مبتالیان به سرطان در طول ۴۸ ساعت تعطیلی آنها ادامه خواهد 
داشت، اما هزاران وقت مالقات پزشکی و دیگر امور درمانی احتماالً به 
تعویق خواهد افتاد. بخش خدمات آمبوالنس انگلیس نیز می گوید که 
در طول یک اعتصاب یک روزه فقط به فوری      ترین تماس      ها پاسخ خواهد 
داد. اما » گرانت شاپس«، وزیر امور بازرگانی، انرژی و استراتژی صنعتی 
انگلیس گفته که این اعتصاب می تواند جان افراد را در معرض خطر قرار 
دهد. اعتصاب روز دو     ش��نبه در انگلیس بر روند کاری بخش سالمت و 
درمان ولز و اسکاتلند نیز تأثیر گذاشته و اتحادیه      ها در این دو منطقه نیز 

کارهای خود را متوقف کرده و مذاکرات ادامه دارد. 
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 س�وناک دنبال خارج ک�ردن لندن  از کنوانس�یون اروپایی 
حقوق بشر

نخست وزیر انگلیس هشدار داده که ۶5 هزار مهاجر غیرقانونی احتماالً 
در سال جاری میالدی وارد این کشور خواهند شد و اعالم کرد که آماده 
است انگلیس را از » کنوانسیون اروپایی حقوق بشر«)ECHR( خارج 
کند.  ریشی سوناک پس از ارائه قانونی جدید برای جلوگیری از ورود 
غیرقانونی مهاجران به انگلیس در گفت وگو ب��ا » تاک تی وی « عنوان 
داشت: »این قانون جدید برای هر شخصی که به طور غیرقانونی وارد 
خاک انگلیس شود، درخواست پناهندگی صادر نمی کند. « وی تصریح 
کرد: »اگر » دادگاه حقوق بشر اروپایی « تالش کند در این قانون جدید 
انگلیس مداخله کند، در این صورت انگلیس آماده است از » کنوانسیون 

اروپایی حقوق بشر « خارج شود.«
-----------------------------------------------------

  امریکایی     ها نه بایدن را می خواهند نه ترامپ را
یک نظرسنجی جدید نشان می دهد که بیش از نیمی از رأی دهندگان 
امریکایی نه بای��دن و نه ترامپ را ب��ه عنوان نامزد خ��ود در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲0۲۴ نمی خواهند.  بر اس��اس نظرسنجی روزنامه 
واشنگتن پس��ت و ش��بکه ای بی س��ی، احتمال رقابت نهایی بین جو 
بایدن ساکن فعلی کاخ س��فید و دونالد ترامپ س��لف او در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲0۲۴ برای رأی دهندگان امریکایی جذاب نیست. 
بیش از نیم��ی از رأی دهن��دگان امریکایی ن��ه بایدن و ن��ه ترامپ را 
به عنوان نامزد خ��ود در انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری ۲0۲۴ امریکا 
نمی خواهند. 5۸درصد دموکرات  ها و ۴۹ درصد جمهوریخواهان گفتند 

که می خواهند شخص دیگری نامزد آنها باشد. 
-----------------------------------------------------

  امریکا تروریست القاعده را آزاد کرد
در بحبوحه تمرکز امریکایی     ها روی بالون جاسوسی چینی، دولت بایدن 

بی سر و صدا یکی از تروریست های القاعده را از گوانتانامو آزاد کرد. 
به گزارش روزنامه دیلی میل، پنتاگون اع��الم کرد که » مجید خان « 
۴۲ ساله پس از گذراندن ۱۶ سال حبس در زندان گوانتانامو به کشور 
» بلیز « منتقل شده است. مقام های دولتی امریکا همچنان می گویند که 
او فردی نزدیک به » خالد شیخ محمد « یکی از رهبران القاعده است که 

به انتقال پول برای تروریست های این گروه کمک می کرد. 
-----------------------------------------------------

  دستگیری ۴ تروریست در پاکستان
پلیس ایالت خیبرپختونخواه پاکستان چهار تروریست گروه ممنوعه 
تحریک طالبان )TTP( را بازداشت کرد.  به گزارش صداوسیما، همزمان 
با افزایش حمالت تروریستی گروه ممنوعه تحریک طالبان پاکستان 
در مناطق مختلف این کشور، پلیس ایالت خیبرپختونخواه این کشور 
طی عملیاتی موف��ق در منطقه » صوابی«، چهار تروریس��ت این گروه 
ممنوعه را بازداشت کرد. در این عملیات از مخفیگاه تروریست     ها پنج 
کیلوگرم مواد منفجره، ۲۶ نارنجک، ۴۶ چاشنی بمب، ۶0 فیوز ایمنی، 
دو فرستنده، یک عدد کالشینکف، سیم، گیرنده، راکت انداز، تپانچه، 

۲۳7گلوله و هفت تلفن همراه کشف و ضبط شده است. 
-----------------------------------------------------
  گوترش و فرستاده اش متهمان اصلی محاصره یمن هستند

معاون وزیر خارج��ه دولت نجات ملی یمن در س��خنانی ب��ا انتقاد از 
عملکرد سازمان ملل دبیرکل این سازمان و فرستاده ویژه وی به یمن، 
آنها را متهمان اصلی محاصره این کشور خواند.  به گزارش المیادین، 
حسین العزی در توئیتی نوشت: »نیروهای مسئول بازرسی و ترخیص 
کش��تی های مقصد یمن در س��ازمان ملل اخیراً بدون هیچ توجیهی 
مجوز عبور یک کش��تی را ندادند. « وی تأیید کرد که آنتونیو گوترش، 
دبیرکل سازمان ملل و هانس گروندبرگ، فرستاده ویژه او رسماً متهم 
به محاصره مردم یمن هس��تند و خاطرنشان کرد: خودسری سازوکار 
بازرسی سازمان ملل از کشتی     ها بدون ش��ک هزینه زیادی برای این 

سازمان خواهد داشت. این یک هشدار نهایی است. 
-----------------------------------------------------

  حمایت قطر از حق تحصیل و کار دختران افغان
نماینده ویژه وزیر خارجه قطر در امور مبارزه با تروریسم و میانجیگری 
در حل منازعات، در کابل با ش��ماری از مقامات دولت طالبان از جمله 
وزیر خارجه و مدیرکل اطالعات این گروه دی��دار و گفت وگو کرد.  به 
گزارش الخلیج آنالین، وزارت خارجه قطر در بیانیه ای در این باره اعالم 
کرد که مطلق بن ماجد القحطانی بر موضع قطر در حمایت از دستیابی 
همه طیف های مردم افغانستان به تمام حقوق خود و در صدر آن، حق 
تحصیل به ویژه برای دختران و احترام به حق زنان در کار کردن تأکید 
کرد و اظهار داش��ت: قطر به تالش های خود برای حمایت و تس��هیل 
تالش     ها برای دستیابی به توافق سیاسی جامع و تحقق امنیت و ثبات 

در افغانستان ادامه خواهد داد

نتانیاهو: تجهیز اوکراین به گنبد آهنین را
بررسی می کنیم

به رغم هش�دارهای روس�یه به رژیم صهیونیس�تی برای ارسال 
کمک ه�ای تس�لیحاتی ب�ه اوکرای�ن، نتانیاهو گفته ک�ه تجهیز 
کی یف ب�ه س�امانه گنب�د آهنی�ن را بررس�ی می کن�د. فناوری 
هش�دار موش�کی اس�رائیل هم از جمله تجهیزاتی اس�ت که به 
زودی در اختی�ار اوکراینی    ه�ا ق�رار خواه�د گرفت. ای�ن اقدام 
می تواند روابط س�رد بین تل آویو و مس�کو را تیره تر از قبل کند. 
رژیم صهیونیستی در یک سال گذش��ته از جنگ اوکراین به درخواست 
مقامات کی یف برای ارسال سامانه های موش��کی و تسلیحات پیشرفته 
پاسخ منفی داده بود، اما به نظر می رسد رویکرد کابینه جدید این رژیم تغییر 
یافته است و قصد کمک به متحدشان را دارند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
اسرائیل که پیش تر گفته بود به محض قدرت گرفتن، کمک به اوکراین را 

بررسی خواهد کرد اکنون سعی دارد این وعده خود را عملی کند. 
بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر اس��رائیل که در پاریس به سر می برد، در 
مصاحبه با ش��بکه فرانسوی جی اس ال، اظهار داش��ت: »در حال بررسی 
امکان تجهیز اوکراین به سامانه های پدافند هوایی )گنبد آهنین( هستیم«. 
نتانیاهو با تأکید بر اینکه کنار اوکراین هستند، گفت: »همه ما باید برای پایان 
دادن به این جنگ تالش کنیم. « وی تصریح کرد: »در حال بررسی تسلیح 
اوکراین در راستای منافع ملی خود، به ویژه نزدیکی عملیاتی بین نیروی 
هوایی اسرائیل و نیروی هوایی روسیه هس��تیم.« نتانیاهو اذعان داشت: 
»جنگنده های روسیه در حریم هوایی س��وریه فعالیت دارند، ما تاکنون 
از هرگونه درگیری اجتناب کردیم. ما تاکنون حریم هوایی سوریه را برای 
هدف قرار دادن مواضع نظامی که ایران برای حمله به ما استفاده می کند، 
استفاده کردیم. « وی با اشاره به اینکه دولت وی تقریباً تشکیل شده، گفت: 
»موضوع تجهیز اوکراین به سامانه های پدافند هوایی را بررسی خواهیم 
کرد ولی قطعی نیست. « نتانیاهو خاطرنش��ان کرد: »در صورت تقاضای 
اوکراین و روسیه و دیدگاه مثبت امریکا، میانجیگری بین روسیه و اوکراین را 
بررسی خواهیم کرد«. از سوی دیگر، اولکسی رزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین، 
اطالعات منتشر شده مبنی بر وعده اسرائیل برای انتقال فناوری های هشدار 
موشکی به کی یف را تأیید کرد. به گزارش اسپوتنیک، پیش از این، » یوهن 
کورنیچوک«، سفیر اوکراین در اسرائیل گفته بود که کشورش به توافقی 
با طرف اسرائیلی در مورد انتقال فناوری های هشدار موشکی و پهپادی به 
کی یف دست پیدا کرده است. کی یف همچنین از کابینه اسرائیل خواسته 
که با اعطای وام نیم میلیارد دالری موافقت کند که اوکراین از کابینه قبلی 
اسرائیل درخواست کرده بود. خواسته های اوکراین همچنین شامل این 
است که رژیم صهیونیستی صد    ها سرباز و غیرنظامی اوکراینی را که در این 

جنگ زخمی شده اند در بیمارستان های خود درمان کند. 
کمک های تسلیحاتی اسرائیل به اوکراین درحالی است که مقامات روسیه 
بار    ها نسبت به این موضوع هشدار داده اند. مسکو تهدید کرده بود که اگر 
اسرائیل به اوکراین تس��لیحات بدهد به روابط دوطرف در همه زمینه    ها 
آسیب جدی وارد خواهد کرد. روسیه به خاطر حضور مزدوران اسرائیلی 
در جنگ اوکراین و حمایت سیاس��ی از این کشور روابط خود را با تل آویو 
کاهش داد و حتی دفتر آژانس یهود در مسکو را تعطیل کرد. در صورتی که 
سامانه گنبد آهنین به اوکراین ارسال شود، بدون تردید روس    ها در روابط 
خود با رژیم صهیونیستی تجدیدنظر خواهند کرد زیرا گفته اند که در این 
باره مماشات نخواهند کرد. هفته گذشته ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت 
خارجه روسیه درباره احتمال کمک اسرائیل به اوکراین گفت: »حرف ما این 
است همه کشور    هایی که به اوکراین سالح ارسال می کنند باید بدانند که 

نیروهای مسلح ما این سالح     ها را هدف های مشروع در نظر می گیرند.« 
موافقت اسرائیل برای ارسال سالح به اوکراین در زمانی انجام می شود که 
زرادخانه های تسلیحاتی غرب رو به اتمام است و مقامات امریکایی از دیگر 
متحدان خارج از ناتو خواسته اند بخشی از نیازهای تسلیحاتی کی یف را 
آنها برعهده بگیرند. به نظر می رسد واشنگتن از مقامات اسرائیل خواسته 
است در این زمینه به کمک غربی    ها بیایند. گنبد آهنین که صهیونیست    ها 
درباره عملکرد قوی آن مانور می دهند، در رهگیری موشک های گروه های 

فلسطینی ناکام مانده است. 
 مخالفت کی یف با آتش بس 

در آستانه یک سالگی جنگ اوکراین افق روشنی برای پایان دادن به درگیری    ها 
دیده نمی شود و مقامات کی یف هم تمایلی به صلح ندارند. میخائیل پودولیاک، 
مشاور دفتر ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز دو    شنبه در کانال 
تلگرامی اش از مخالفت خود با آتش بس خبر داد. بنا بر گزارش خبرگزاری 
ریانووس��تی، پودولیاک در خصوص مخالفت دفتر زلنسکی با آتش بس در 
اوکراین تصریح کرد: »واگذاری هرگونه امتیازی، سرسپردگی است و ما تحت 
هیچ  شرایطی چنین اجازه ای را نمی دهیم. یک آتش بس تنها به مرحله بعدی 
از جنگ در اوکراین منتهی خواهد شد.« مخالفت اوکراین با آتش بس درحالی 
است که اخیراً امریکا و کشورهای اروپایی موافقت خود را با ارسال تانک    ها و 
موشک های جدید اعالم کرده اند، تسلیحاتی که به ادعای زلنسکی، می توانند 
روند تحوالت میدانی را به نفع اوکراین برگردانن��د. از این رو، کی یف که به 

پیروزی خود امیدوار است حاضر نیست به آتش بس تن دهد. 

جلسه محرمانه سنای امریکا 
درباره بالون چینی 

رهب�ر اکثری�ت س�نا گفت�ه اس�ت ک�ه در تاری�خ 15 فوری�ه 
جلس�ه ای محرمان�ه در خص�وص بال�ون جنجال�ی چی�ن ک�ه 
در نهای�ت امری�کا آن  را س�رنگون کرد، در س�نا برگ�زار خواهد 
ش�د. ارتش این کش�ور ه�م به دنب�ال یافت�ن بقایای ای�ن بالون 
اس�ت تا اطالعاتی از توانایی و اه�داف اصلی آن به دس�ت آورد. 
در پی تصمیم دولت جو بایدن ، رئیس جمهور امریکا برای س��رنگونی یک 
بالون چینی که واشنگتن مدعی است، جاسوس��ی بوده و روز       شنبه بر فراز 
ساحل ایالت کارولینای جنوبی در شرق امریکا ساقط شد، چاک شومر، رهبر 
اکثریت حزب دموکرات در س��نای امریکا اعالم کرد که تمامی سناتورهای 
سنا در تاریخ پانزدهم فوریه جلس��ه ای محرمانه درباره این موضوع برگزار و 
گزارشی درباره این بالون، دریافت خواهند کرد. بنا بر گزارش نشریه پولتیکو، 
این سناتور دموکرات یک     شنبه شب تصریح کرد: هنوز گزارش وزارت دفاع 
ایاالت متحده را که قرار است در اختیار سناتورهای امریکا قرار گیرد، مشاهده 
نکرده ام اما این جلسات محرمانه معموالً »جایگاه ما در قبال چین « در ارتباط 
با توانمندی های نظامی و جاسوسی را پوشش می دهد. دولت بایدن روز       شنبه 
هفته جاری دستور سرنگونی بالون چین را با استفاده از یک جنگنده پیشرفته 
رادارگریز       »اف-۲۲« صادر کرد. بایدن در پی این تصمیم اعالم کرد که به 
پنتاگون گفته بود که روز پنج  شنبه این بالون را سرنگون کنند اما مشاوران 
امنیتی وی را متقاعد کرده  بودند که این تصمیم را به تعویق بیندازد. ژنرال 
گلن وان هرک، رئیس فرماندهی دفاع هوافضای امریکای شمالی و فرماندهی 
شمال امریکا هم دیروز گفت که نیروی دریایی در حال کار برای بازیابی بالون 
و محموله آن است و گارد س��احلی امنیت این عملیات را تأمین می کند. به 
گزارش رویترز، »بازیابی موفق به طور بالقوه می تواند به ایاالت متحده بینشی 
درباره توانایی های جاسوس��ی چین بدهد. گرچه مقام های امریکایی تأثیر 
بالون را بر امنیت ملی ایاالت متحده کم اهمیت جلوه داده اند«. از سوی دیگر، 
وزارت خارجه چین روز دو     شنبه اعالم کرد که » اعتراض شدید « خود را به 
ایاالت متحده بابت سرنگون کردن بالون چینی اعالم کرده است. به گزارش 
خبرگزاری تاس، در بیانیه وزارت خارجه چین آمده اس��ت: مقامات چینی 
به دقت وضعیت جاری را زیر نظر دارن��د و قاطعانه از حقوق و منافع قانونی 
شرکت های ملی دفاع خواهند کرد. ایاالت متحده با چنین اقداماتی، ضربه ای 
جدی به تالش      هایی ک��ه برای تثبیت روابط چین و امریکا پس از نشس��ت 

» بالی « و دیدار سران دو کشور در سال گذشته انجام شد، وارد کرد. 

نماینده روسیه نزد    گزارش  یک
ی  ن ها ما ز س�ا
بین المللی در وین هم پس از نماینده امریکا در 
امور ایران و مسئول سیاس�ت خارجی اتحادیه 
اروپا، نه تنها احیای برجام را محتمل می داند بلکه 
از مشاهده شواهدی درباره نهایی شدن مذاکرات 
وین سخن می گوید. اگرچه غرب با اقداماتی از 
قبیل صدور بیانیه ای شبیه به بیانیه تروئیکای 
اروپایی می خواهد همچنان وانم�ود کند که بر 
مواضع خود پافشاری دارد اما رسانه های غربی 
هم به این نکته اذعان دارند که حامیان برجام از 
جمله برخی میلیاردرهای امریکایی به شدت در 
هس�تند.  هس�ته ای  تواف�ق  احی�ای  پ�ی 

پس از چراغ سبز رابرت مالی برای احیای توافق 
هسته ای به عنوان کسی که در ماه های گذشته با 
شدت گرفتن اغتشاش��ات در ایران هیچ فرصتی 
را برای حمایت از اغتشاش��گران از دس��ت نداد، 
حاال مسکو هم در رویکرد مشابهی با تأیید وجود 
شواهدی در این مورد اعالم کرد که طی چند روز 
گذشته نشانه   هایی وجود داشته که از نهایی شدن 
احتمالی توافق بر س��ر مذاکرات در وین حکایت 
دارد. میخائی��ل اولیان��وف درب��اره گزارش های 
ادعایی که در روزهای گذش��ته درباره مذاکرات 

مستقیم بین تهران و واشنگتن منتشر شده، گفت 
گزارش   ها نش��ان می دهد که طرف امریکایی در 
قطر پیش��نهاد  هایی در ارتباط با توافق هسته ای 
به ایران داده، گرچه غیرمستقیم بوده و از طریق 
وزیر خارجه قطر منتقل ش��ده است. وی در این 
مورد به شبکه راشاتودی گفت: »هیچ جایگزین 
منطقی برای برجام وجود ندارد. تمام گزینه های 
دیگر ناکارآمد هستند و تنها تفاوت بین آنها منفی 
بودن شان است. « این دیپلمات روس تصریح کرد: 
»به همین دلیل اس��ت که ما طرف��دار به نتیجه 
رس��اندن مذاکرات وین هس��تیم که در مجموع 
بسیار موفقیت  آمیز بود و ما را قادر به دستیابی به 
یک توافق نمود.«  البته این فقط موضع رابرت مالی 
و اولیانوف نیس��ت. طبق آنچه روزنامه امریکایی 
وال استریت ژورنال هم به آن اذعان دارد، جوزف 
بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که 
سیاست یکی به نعل و یکی به میخ را در ماه های 
گذش��ته با جدیت پیگیری می کرد، مدتی است 
که به طور مرتب با حسین امیرعبداللهیان، وزیر 
خارجه ایران گفت وگو می کند. بورل در مصاحبه 
با این روزنام��ه گفت : »ت��ا جایی ک��ه می دانم، 
جایگزینی برای این توافق به منظور جلوگیری از 
هسته ای شدن ایران وجود ندارد. « او البته سعی 
کرد این طور نش��ان دهد که همچنان در مواضع 

مداخله جویانه اش تجدیدنظر نکرده و نقش��ش 
به عنوان هماهنگ کننده دیپلماس��ی هسته ای، 
مانع فش��ار بر تهران به دلیل اقداماتش در داخل 

یا خارج نمی شود. 
ب��ه م��وازات ای��ن موضع گیری ه��ا، آژان��س 
بین المللی ان��رژی اتمی چهار  ش��نبه قبل  در 
گزارش��ی محرمانه برای اعضای شورای حکام 
ادعا ک��رد طی ی��ک بازرس��ی اعالم نش��ده از 
تأسیس��ات فردو، مشخص شده اس��ت که دو 
آبشار س��انتریفیوژهای »آی آر-۶ « که اورانیوم 
را تا س��طح ۶0 درصد غنی س��ازی می کند به 
ش��کلی متفاوت از گزارش   ها به یکدیگر متصل 
شده اند. ۱5بهمن ماه، سه کشور اروپایی طرف 
برجام یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان به همراه 
ایاالت متحده امریکا با تکیه بر همین گزارش، 
با صدور بیانیه ای مش��ترک خواستار پایبندی 
ایران به تمام تعهدات بین المللی الزام آور قانونی 
خود بر اساس توافقنامه پادمان جامع با آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتمی ش��دند. ناصر کنعانی، 
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان به بیانیه 
تروئیکای اروپایی و امریکایی که سرپوش��ی بر 
تمایل غرب به احیای برجام است، این طور پاسخ 
داد: »غنی سازی ۶0 درصد در »فردو « در تاریخ 
۱7 نوامبر ۲0۲۲ به آژانس اطالع رس��انی شده 

و تمامی حالت های غنی س��ازی در پرسشنامه 
اطالعات طراحی درج ش��ده است. « وی افزود: 
»در بازرس��ی اخیر ژانوی��ه ۲0۲۳، هیچ اقدام 
جدید و متناقضی نسبت به پرسشنامه مورخ ۱7 
نوامبر ۲0۲۲ رخ نداده که نیازمند اطالع رسانی 

به آژانس باشد.«
 گردهمایی برای احیای برجام

واش��نگتن فری بیکن گزارش داد که در پش��ت 
صحنه، گروهی از حامیان مرتبط با میلیاردر های 
امریکای��ی از جمله جورج س��وروس و چارلز کخ 
در تالش هس��تند زمینه را ب��رای احیای نهایی 
مذاکرات فراهم کنند و در ماه دس��امبر در یکی 
از امالک راکفلر با یکدیگر مالقات و برای این کار 
برنامه ریزی کردند. یک منبع ناشناس می گوید 
مجموعه ای از گروه های فعال مرتبط با شبکه های 
حامی این سیاست در حال یافتن راهی برای ایجاد 
یک پوشش سیاسی برای فعالیت »دموکرات های 
طرفدار توافق« هستند. گروه های درگیر در این 
تالش عبارتند از بازوی حمایت سیاسی شورای 
ملی ایرانیان امریکایی، صندوق برادران راکفلر، 
بنیاد های جامعه باز، خیابان جی، و بنیاد کارنگی 
برای صلح بین المللی. یک منبع آگاه به فری بیکن 
می گوید این فعاالن در هفته س��وم دس��امبر در 
مرکز پوکانتیکو در امالک خانواده جان راکفلر در 
وستچستر نیویورک گرد هم آمده و درباره راهبرد 

این سیاست گفت وگو کردند. 
همچنین جیم��ی کویین در نش��ریه امریکایی 
»نش��نال ریویو « نوش��ت: »ب��ه نظ��ر می رس��د 
بزرگ ترین حامیان توافق هسته ای ۲0۱5 با ایران 
امیدوارند که روزی بتوانن��د آن را احیا کنند. دو 
گزارش اخیر حاکی از آن است که ارتباط ایاالت 
متحده با جمهوری اسالمی در پشت صحنه ادامه 
دارد و طرفداران سیاس��ت خارجی حامی برجام 
بی س��ر و صدا در حال ایجاد زمینه های سیاسی 
برای تالش نهایی برای احیای آن هس��تند.«  در 
ادامه این مطلب آمده است: »در حالی که بایدن 
در ویدئویی در جریان یک گردهمایی انتخاباتی 
در پاییز این تواف��ق را » م��رده « خواند، مقامات 
دولت از اعالم مرگ آن خ��ودداری کردند و فقط 
تا آنجا پیش رفتن��د که گفتن��د در حال حاضر 
» تمرکز ما روی این توافق نیست«. به گفته دولت 
بایدن، ع��دم همراهی تهران بر س��ر میز مذاکره 
در ط��ول س��ال ۲0۲۱، تالش های ای��ران برای 
تأمین پهپاد و سامانه های دیگر به ارتش روسیه 
و اعتراض های جاری در سراسر کشور، مذاکرات 
هسته ای را متوقف کرده اس��ت. «این بدان معنا 
نیست که نمی توان این توافق را احیا کرد. در واقع، 
نشانه   هایی وجود دارد که نشان می دهد اقدامات 
امریکا برای توافق در میان اعتراضات ایران ادامه 

یافته است. 

کابینه نتانیاهو با عبور از ماه اول، تخریب ساختمان های فلسطینی را در دستور کار قرار داد

شمارش معکوس انتحار تل آویو در قدس اشغالی

 در یک ماهگ�ی کابین�ه بنیامی�ن نتانیاه�و 
در حال�ی که راس�ت های افراط�ی در داخل ، 
درگیر اعتراضات بی س�ابقه هس�تند، رژیم 
صهیونیس�تی برای یک انتح�ار دیگر آماده 
می شود. یک ساختمان فلسطینی در قدس که 
سال هاست حکم تخریب آن در اسرائیل صادر 
شده ولی به دلیل ترس از واکنش فلسطینیان 
اجرایی نش�ده، حاال در مع�رض تخریب قرار 
دارد. ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم 
صهیونیستی گفته که قانون بایستی اجرا شود. 

طی روزهای اخیر، بن گویر دس��تور تسریع در 
تخریب آنچه را ساختمان های »غیرقانونی« در 
قدس شرقی می خواند، را صادر کرده و تاکنون 
هم از مجموع ۱۴ ساختمانی که در دستور کار 
تخریب قرار گرفته اند، هفت ساختمان تخریب 
شده است. جوانان فلس��طینی سه      شنبه قبل، 
ورودی محله جب��ل المکبر در قدس ش��رقی 
را بس��تند تا از تخریب بیش��تر س��اختمان     ها 
جلوگی��ری کنند ولی حاال ش��بکه عبری زبان 
کان گزارش کرده که پلیس اسرائیل، به دستور 
ایتمار بن گویر خود را برای تخریب یک مجتمع 
مسکونی بزرگ در محله وادی قدوم در شهرک 
س��لوان واقع در قدس اش��غالی که حساسیت 
زیادی روی آن وج��ود دارد ، آماده می کند. در 
داخل این س��اختمان چهار طبقه ، ۱۲خانواده 
فلس��طینی با جمعیتی حدود ۱00نفر زندگی 
می کنند ول��ی پلیس این رژیم ظ��رف امروز و 
فردا قصد دارد آن را به بهانه ساخت غیرقانونی، 
تخریب کند؛ اقدامی ک��ه اوضاع ملتهب قدس 
اش��غالی را ش��عله ور خواهد کرد. تخریب این 
ساختمان، تا االن به دلیل نگرانی از محکومیت 
بین الملل��ی و همچنی��ن واکن��ش احتمال��ی 
فلسطینیان به تعویق افتاده بوده ولی بن گویر 
وزیر امنیت داخلی افراط گرای کابینه نتانیاهو 
که بحث     هایی ه��م درباره برکن��اری او مطرح 
است، به ش��بکه کان گفته است:  »حکم قانون 
باید اجرا شود این سیاس��ت من است.«  برخی 
از س��اکنان این ساختمان مس��کونی گفته اند 
که ش��هرداری قدس به آنان هشدار داده است 

این س��اختمان را هر چه سریع تر تخلیه کنند، 
به خصوص ک��ه گزارش     هایی ه��م در این باره 
منتشر شده که در این عملیات تخریب، بیش 
از 500پلیس اس��رائیل ش��رکت خواهند کرد 
و بیش از ۲۴س��اعت هم طول خواهد کشید. 
با این وجود، مقامات امنیتی اس��رائیل درباره 
عواقب تخریب این ساختمان به بن گویر هشدار 
داده اند، چراکه ممکن است موجب دور جدید 

خشونت در قدس اشغالی شود. 
 تصاعد رویارویی با فلسطینیان

تخریب این ساختمان فلسطینیان در شرایطی 
در دس��تور کار قرار گرفته ک��ه رویارویی آنها  با 
تل آویو نیز در حال تشدید شدن است، رویدادی 
که می تواند در نقش کاتالیزور این رویارویی عمل 
کند. رسانه های صهیونیستی گزارش دادند که 
در درگیری نظامیان ارتش این رژیم با نیروهای 
مقاومت در مرکز کرانه باختری چند فلسطینی 

به شهادت رسیده اند. 
به گزارش ف��ارس، نزدیک به ۱0روز اس��ت که 
نظامیان اش��غالگر صهیونیستی ش��هر اریحا در 
شرق کرانه باختری را در محاصره خود گرفته اند. 
جوانان فلسطین دیروز پس از حمالت نظامیان 
صهیونیس��ت، با آنان به شکل مس��لحانه مقابله 

کردند. ش��بکه صهیونیس��تی »آی۲۴ « به نقل 
از یک منب��ع نظامی گزارش داد ک��ه در جریان 
درگیری های ش��دید ارتش اسرائیل با نیروهای 
مقاوم��ت در اریحا که دیروز اتف��اق افتاد، هفت 
فلسطینی کشته شده اند. پایگاه خبری »شهاب « 
فلسطین خبر شهادت نیروهای مقاومت در این 
درگیری را تأیید ک��رده  اما ای��ن پایگاه خبری 
اشاره ای به تعداد دقیق شهدا نکرد. یوسی یهوشع، 
خبرنگار صهیونیست در واکنش به عملیات دیروز 
ارتش رژیم صهیونیس��تی در یورش به اردوگاه 
عقبه جبر در ش��هر اریحا، نوشت که باید پس از 
حوادث در اریحا منتظر حم��الت تالفی جویانه 
فلسطینیان باشیم، همانگونه که پس از حوادث 
جنین نیز چنین شد. رئیس دفتر سیاسی جنبش 
مقاومت اسالمی فلس��طین )حماس( نیز گفته 
که به رغم جنایت در عقبه جب��ر، مقاومت ادامه 
خواهد داشت و صهیونیس��ت     ها روی آرامش را 

نخواهند دید.
 هشدار ش�رکت های اس�رائیلی درباره 

فروپاشی
 کابینه نتانیاه��و که تندرو      تری��ن کابینه تاریخ 
رژیم صهیونیس��تی لقب گرفت��ه، از داخل نیز 
درگیر چالشی بی سابقه اس��ت. ایستر حایوت، 

رئیس دی��وان عالی رژیم صهیونیس��تی دیروز 
اعالم کرد در اعتراض ب��ه اصالحات قضایی، در 
جشن س��الگرد تشکیل کنس��ت)پارلمان( این 
رژیم در کمیت��ه قضایی ش��رکت نخواهد کرد. 
سیمچا روثمن گفت:» نظر حایوت درباره تعلیق 
طرح کنس��ت برای اصالحات قضایی به عنوان 
پیش ش��رط مذاک��ره، برخالف اص��ل تفکیک 
قوا در )رژیم( اس��رائیل اس��ت.«  ای��ن در حالی 
اس��ت که یاریو لوی��ن، وزیر دادگس��تری رژیم 
صهیونیس��تی در واکنش به اظهارات اس��حاق 
هرتزوگ، رئیس این رژیم که با صدور بیانیه ای 
خواهان توقف موقت این روند شده بود، به شبکه 
۱۳ رژیم صهیونیستی اعالم کرد، حتی برای یک 
دقیقه روند قانون��ی مربوط به اصالحات قضایی 

پیشنهادی را متوقف نمی کند. 
همزمان، شرکت های اصلی خرده فروشی رژیم 
صهیونیس��تی در پی بحران سیاسی- اجتماعی 
ناش��ی از اصالح نظام قضایی این رژیم نسبت به 
فروپاشی اقتصادی در صورت تداوم این وضعیت 
هشدار دادند. به گزارش روز دو     شنبه ایرنا به نقل 
از روزنامه صهیونیستی »یدیعوت آحارونوت«، 
50 مدیرعامل شرکت های اصلی خرده فروشی 
در سرزمین های اشغالی در نامه ای به »اسحاق 
هرتزوگ« رئیس رژیم صهیونیس��تی و ارس��ال 
رونوشت آن به »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر، 
»ایستر حایوت « رئیس دیوان عالی، »امیر اوهانا« 
رئیس کنس��ت )پارلمان( و »یائیر الپید « رهبر 
ائتالف مخالفان درباره تبعات بحران سیاس��ی 
رژیم و تأثیرات اقتصادی آن هشدار دادند. »شاهار 
تورگمان « مبتکر ارائه این نامه درباره محتویات 
آن گفت: تشدید نزاع بین »اسرائیلی ها« و تبعات 
اقتصادی این تنش     ها دلیل نوشتن نامه بود. وی 
با اش��اره به خودداری احزاب و ش��خصیت های 
سیاس��ی رژیم صهیونیس��تی از گفت وگو برای 
حل اختالفات، افزود: این وضعیت، آینده )رژیم( 
اس��رائیل و به ویژه آینده اقتصاد آن را به شدت 
تحت تأثیر قرار خواه��د داد. این فعال اقتصادی 
صهیونیس��ت از همه جریان های سیاسی رژیم 
صهیونیستی خواس��ت تا وارد یک گفت وگوی 

مسئوالنه شوند.  
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