امیرعبداللهیان :امریکا منطقی عمل کند
توافق در دسترس است
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حس�ین امیرعبداللهیان ،وزی�ر خارجه تلفنی با همت�ای روس خود
مالقات و یکب�ار دیگر از دس�ترس بودن توافق هس�تهای صحبت
کرد تا حدس و گمانها درباره چش�مانداز خروج از بنبس�ت بیشتر
ش�ود .مدیرکل آژان�س بینالمللی ان�رژی اتمی هم گفته نش�انهای
ندارد که حکای�ت از جدی نبودن ایران در مذاکرات هس�ته باش�د.

در مذاکرات هستهای دو دهه اخیر ایران با طرفهای غربی ،این به یک اصل
تبدیل شده که فعال شدن دیپلماسی اسرائیلیها در واشنگتن ،نشاندهنده
خروج نسبی مذاکرات از بنبست است .تد کروز ،سناتورجمهویخواه ایالت
تگزاس امریکا در گفتوگو با روزنامه اورشلیمپست مجددا ًاز مذاکرات دولت
جوبایدن در وین برای حصول توافق با ایران بر سر احیای برجام انتقاد کرده
و گفته که دولت بایدن به هر قیمتی به دنبال یک توافق (با ایران) است .تد
کروز گفته است« :متأسفانه آنها (دولت بایدن) نشان دادهاند که مایلند هر
امتیازی بدهند ،حتی اگر این کار امنیت و ایمنی اسرائیل را نابود کند ،حتی
اگر امنیت وایمنی امریکا را هم برهم بزند ».همزمان با این اظهارات ،بنی
گانتز ،وزیر جنگ صهیونیستی که به واشنگتن سفر کرده ،دیروز با جیک
سالیوان ،مشاور امنیت ملی ایاالت متحده امریکا در کاخ سفید دیدار کرد .تا
زمان تنظیم این خبر ،جزئیات زیادی از این مالقات منتشر نشده ،ولی گانتز
پس از دیدار با جیک سالیوان که پنجشنبه شب در واشنگتن انجام شد ،گفت
که با او درباره ایران و برخی دیگر از موضوعات رایزنی کرده است .گانتز این
دیدار را «یک نشست عالی در کاخ سفید» خواند و گفت« :ما در مورد حمایت
از امنیت اسرائیل ،راههای مقابله با تجاوزات ایران ،تالش برای کاهش تنش
بین اسرائیل و فلسطین و حمایت از اوکراین گفتوگو کردیم».
این دیدار از این جهت اهمیت دارد که طی دو هفته اخیر ،بهخصوص بعد
از سفر جوزف بورل ،معاون کمیسیونر سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا و
همچنین امیر قطر به تهران ،بحثها درباره از سرگیری مذاکرات متوقف
شده برجام تقویت شده است .سهشنبه قبل هم نفتالی بنت ،نخستوزیر
رژیم صهیونیستی به بهانه تبریک به امانوئل ماکرون ،رئیسجمهور فرانسه
برای پیروزیاش در انتخابات با او تماس گرفت .البته با او درباره مذاکرات
برنامه هستهای ایران و برخی مسائل دیگر نیز صحبت کرد .عالوه بر این،
گفتوگوی تلفنی پنجشنبه شب حس��ین امیرعبداللهیان ،وزیر خارجه
ایران با سرگئی الوروف ،وزیر خارجه روسیه هم نشاندهنده فعال شدن
دیپلماسی مذاکرات احیای برجام است که از اواسط اسفندماه 1400در وین
متوقف شده است .امیر عبداللهیان در گفتوگو با وزیر امور خارجه روسیه
خواستار ابتکار عمل همه طرفها در خصوص مذاکرات رفع تحریمها شد
و گفت« :اگر امریکاییها منطقی عمل کنند ،توافق هستهای در دسترس
خواهد بود ».امیرعبداللهیان بر اراده جدی تهران برای رسیدن به توافقی
خوب ،قوی و پایدار و البته با رعایت خطوط قرمز تأکید کرد و موضع مثبت
روسیه در حمایت از توافقی را که مورد تأیید ایران باشد ،ستود.
تحت چنین شرایطی ،در حالی که ند پرایس ،س��خنگوی وزارت خارجه
امریکا سهش��نبه قبل از «چند مس��ئله کوچک باقیمان��ده درباره برنامه
هس��تهای ایران» صحبت کرد که «اگر ایران تصمیم بگیرد» قابل حل و
فصل هستند ،رافائل گروسی ،مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی دیروز
گفت که نش��انهای در این باره وجود ندارد که حاکی از عدم جدیت طرف
ایرانی در مذاکرات هستهای باشد .مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی
در عین حال گفته است« :در حال حاضر منتظر پاسخهایی قانعکننده از
سوی ایران درباره ش��ماری از فعالیتهای هستهای این کشور هستیم».
گروسی توضیحی درباره فعالیتهایی که او درباره آنها ابهام مطرح کرده
است ،نداده ،ولی احتماالً منظور او تقویت فعالیتهای هستهای ایران است
که ایران بعد از خروج امریکا از توافق هستهای ،در چارچوبی گام به گام آنها
را تشدید کرده است.

صنعا :متناسب با نقش آتشبس
پاسخ میدهیم

ائتالف متج�اوز س�عودی و عناصر مس�لح وابس�ته ب�ه آن فقط
ظرف  24س�اعت منتهی به دیروز دس�تکم  ۱۲۱مرتبه آتشبس
را نق�ض کردند تا ت�داوم آتشبس بی�ش از هر موق�ع دیگری در
معرض فروپاش�ی ق�رار بگی�رد .یمنیه�ا گفتهاند صنع�ا موضع
مناس�ب را اتخاذ خواهد کرد و موضع مناس�ب به پرونده انسانی
بس�تگی خواه�د داش�ت ک�ه از نظ�ر صنع�ا در اولویت اس�ت.

به گزارش العهد ،یک منبع نظامی یمن��ی درباره جزئیات موارد نقض
آتشبس ائتالف س��عودی گفت« :هواپیماهای جاسوسی متجاوزان
هفت عملیات شناساسی بر فراز منازل ش��هروندان و مواضع ارتش و
کمیتههای مردمی در منطقه مریس در استان الضالع انجام دادند ».به
گفته این منبع ۴۷ ،پرواز شناساسی و جاسوسی متجاوزان نیز بر فراز
استانهای مارب ،تعز ،حجه ،الجوف ،صعده و الضالع انجام شده و ۱۹
مورد هم حمله موشکی و توپخانهای عناصر وابسته به ائتالف متجاوز
س��عودی علیه مواضع ارتش و کمیتههای مردمی یمن در دو منطقه
المالحیظ و المدافن در اس��تان صعده ثبت ش��ده است .تحت چنین
ش��رایطی ،رئیس هیئت مل��ی مذاکرهکننده دولت نج��ات ملی یمن
گفت که متجاوزان به مفاد آتشبس در این کش��ور پایبند نماندهاند.
به گزارش المسیره ،در مفاد آتشبس بر دو پرواز در هفته به دو مقصد
مشخص ،یعنی عمان و قاهره تأکید شده ،اما کشورهای متجاوز به آن
پایبند نبودهاند .عبدالسالم اظهار داشت« :ائتالف سعودی باید مجوز
پروازهای مقرر شده را صادر کند و از زمان باقیمانده برای جبران آنچه از
دست رفته استفاده کند ».همچنین دبیر شورای عالی سیاسی یمن در
هشداری تلویحی گفته که صنعا موضع مناسب را اتخاذ خواهد کرد و
موضع مناسب به پرونده انسانی بستگی خواهد داشت که از نظر صنعا در
اولویت است .به گزارش العالم ،یاسر الحوری ،دبیر شورای عالی سیاسی
پیشنهاد سازمان ملل در خصوص تمدید آتشبس انسانی و نظامی در
یمن در حال بررسی اس��ت و تمدید آن به پایبندی ائتالف متجاوز به
بندهای توافقنامه بستگی دارد .به گفته الحوری ،صنعا از سازمان ملل
میخواهد وظیفه خود را به عنوان ناظر توافقنامه انجام دهد .این شورا
در ادامه بر لزوم تالش برای گش��ودن راهها در تعز و دیگر اس��تانها و
پرداخت حقوق کارمندان دول��ت به منظور کم کردن ب��ار درد و رنج
شهروندان تأکید کرد .یاسر الحوری گفته که پیشنهاد سازمان ملل در
خصوص تمدید آتشبس انسانی و نظامی در یمن در حال بررسی است
و تمدید آن به پایبندی ائتالف متجاوز به بندهای توافقنامه بس��تگی
دارد .صنعا همچنین از س��ازمان ملل خواسته وظیفه خود را به عنوان
ناظر توافقنامه انجام دهد.
الحوثی :امریکا میخواهد در یمن پایگاه بسازد
رهبر انصاراهلل یمن در سخنانی بر ادامه راه مقاومت در برابر اشغالگران
برای رسیدن به استقالل و آزادی در یمن تأکید کرد .به گزارش ایسنا،
به نقل از شبکه المسیره ،عبدالملک بدرالدین الحوثی در سخنانی به
شدت از شورای «ریاس��تی» جایگزین دولت عبد ربه منصور هادی،
رئیسجمهوری مس��تعفی و فراری یمن انتقاد کرد .وی در این باره
گفت :زمانی که دش��منان (امریکا ،عربس��تان و ام��ارات) از تحمیل
یکی از دستنشاندههایش��ان (منصور هادی) به ما ناامید شدند ،وی
را به شکلی تحقیرآمیز از صحنه کنار گذاشتند .الحوثی در خصوص
انتخاب اعضای شورای جایگزین دولت منصور هادی نیز اظهار کرد:
آنها یک مشت جنایتکار ،خائن و دزد هستند که با یک انتخاب خارجی
تعیین شدهاند.

جنگگندمدرشورایامنیت

واشنگتن :بحران غذایی به خاطر مسدودشدن بنادر اوکراین است
مسکو :تحریم های امریکا عامل بحران غذایی است

تنشمیانمسکو
گزارش یک
و امریکا بر س�ر
جنگ اوکراین به موضوع امنیت غذایی رسیده
و وزیر خارجه امریکا در جریان نشست شورای
امنیت سازمان ملل به ش�دت از روسیه انتقاد
کرده است .واشنگتن در حالی از مسکو انتقاد
میکند که سنا با تصویب کمک40میلیارد دالری
ً
عملا در آتش جن�گ میدمد.
برای اوکراین،

دامنه جنگی که از  24فوریه (پنجم اسفندماه) از
نقاط شرقی اوکراین آغاز شد ،روز به روز گستردهتر
میشود .میکوال سولسکی ،وزیر سیاست کشاورزی
و مواد غذایی اوکراین ب��ه خبرگزاری تاس گفت:
«جامعه جهانی باید امس��ال برای افزایش قیمت
گندم به  ۷۰۰دالر به ازای هر تن آماده ش��ود که
در مقایسه با قیمت کنونی  ۴۳۰دالر۴۰ ،درصد
افزایش را نش��ان میدهد ».سولسکی با اشاره به
اینکه چنین وضعیتی برای کشورهای آسیایی و
آفریقایی بحرانزا خواهد بود ،هشدار داد« :برداشت
محصول امس��ال اوکراین احتماالً بسیار کمتر از
سال  ۲۰۲۱خواهد بود ».ش��واهد نشان میدهد
ابعاد امنیت غذایی ،نه فقط چالش��ی منطقهای و
بنا بر آنچه وزیر اوکراینی گفته ،متوجه کشورهای
آسیایی و آفریقایی است ،بلکه در حال تبدیل شدن
به چالشی سیاسی در بعد جهانی است تا جایی که
پای شورای امنیت نیز به میان آمده است.
کمبود در سایه تحریم
آنتونی بلینکن روز پنج شنبه در نشستی ،در این
نهاد بینالمللی ،روسیه را به گروگان گرفتن امنیت
غذایی جهان برای فشار بر اوکراین متهم کرد .وی
در این نشس��ت که در پی درخواس��ت واشنگتن
گزارش 2

برگزار ش��د و بلینکن هم ریاس��ت آن را برعهده
داشت ،گفت« :جنگ تجارت و حمل و نقل دریایی
منطقه وسیعی از دریای سیاه را متوقف و ناوبری
در منطقه را ناام��ن کرده ،ص��ادرات محصوالت
کشاورزی اوکراین را گیر انداخته و زنجیره تأمین
مواد غذایی در جهان را به خطر انداخته است .در
نتیجه اقدامات دولت روسیه ،حدود 20میلیون تن
غالت در سیلوهای اوکراین بدون استفاده مانده
که باعث کاهش عرضه جهانی مواد غذایی و س��ر
به فلک کشیدن قیمتها میشود و افراد بیشتری
در سراسر جهان با ناامنی غذایی مواجه خواهند
ش��د ».وزیر خارجه امریکا که کشورش سردمدار
حجم باالیی از تحریمها علیه روسیه است ،افزود:
«این مس��ئله در زمانی اتفاق افتاده که گرسنگی
در جهان پی��ش از این با تغیی��رات آب و هوایی و
بیماری کووید 19-تشدید شده بود و اکنون بدتر
نیز شده است .از آغاز حمله روس��یه به اوکراین،
این کش��ور تالش کرده دسترسی به دریای سیاه
و دریای آزوف را تحت کنت��رل و بنادر اوکراین را
مسدود کند که امریکا آن را تالشی عمدی برای
جلوگیری از عبور و مرور دریای��ی و حمل و نقل
دریایی میداند ».واس��یلی نبنزیام نماینده دائم
روسیه در س��ازمان ملل و آناتولی آنتونوف سفیر
روس��یه در امریکا ،در این نشس��ت که به دعوای
لفظی او با بلینکن کشیده ش��د ،این اتهام امریکا
به شدت رد کردند .آنتونوف گفت« :بحران غذایی
پس از موجی از تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی
ضدروس��یه که اعتبار دولتهای غربی را به دلیل
غیرقاب��ل پیشبینی بودن اقداماتش��ان تضعیف
کرد و همچنین زنجیرههای تأمین را شکس��ت و

جریانهای مالی بینالمللی را قطع کرد ،تشدید
شد ».این دیپلمات روس در ادامه با اشاره به اینکه
اظهارات کشورهای غربی مبنی بر اینکه ممنوعیت
آنها ش��امل عرضه مواد غذایی و کودها نمیشود
فریب اس��ت ،گفت« :زیرا تحریمها در حوزههای
مالی و حمل و نقل بهطور مس��تقیم بر وضعیت
بازاره��ای جهانی مواد غذایی تأثی��ر میگذارد».
در میان تنش لفظی میان واش��نگتن – مسکو،
مجید تخت روانچی س��فیر و نماینده دائم ایران
در س��ازمان ملل روز پنجش��نبه ضمن اشاره به
تأثیر چنین بحرانی بر تمام جهان ،در حمایت از
اقدامات س��ازمان ملل برای حل بحران پیشرو
گفت« :ناامنی غذای��ی ،تغیی��رات آب و هوایی،
همهگیری کووید  ۱۹و اث��رات منفی مخاصمات
بینالمللی مختلف ،همگی بر بسیاری از کشورها
از جمله ایران که بیش از چهار دهه از تحریمهای
امریکا رنج میبرد ،تأثیر گذاشته است ».اروپا هم از
ترکشهای جنگ اوکراین بینصیب نمانده است.
پیشبینی میشود نرخ تورم در کل اتحادیه اروپا
طی سال جاری به 6/8درصد برسد ،حتی نرخ تورم
در انگلیس که دیگر عضو اتحادیه اروپا نیست هم
به  ۹درصد رسیده است .این رقم باالترین میزان
تورم در این کشور از س��ال  ۱۹۸۲تاکنون است.
روسیه نیز با تورم17/8درصدی روبهرو است.
غله در برابر سالح
اخب��ار ت��ورم و بح��ران م��واد غذای��ی در حالی
به جهانیان مخابره میش��ود که تجارت س�لاح
همچنان روی میز س��ردمداران قرار دارد .مطرح
ش��دن قراردادی با اوکراین از جانب کش��ورهای
غربی در جریان نشست ش��ورای امنیت سازمان

ملل متحد ک��ه در جریان آن موض��وع معاوضه
غالت با سالح به میان آمده ،از جمله همین موارد
است .دیمیتری پولیانسکی ،معاون اول نماینده
دائم روس��یه در س��ازمان ملل متح��د در کانال
تلگرامش به چنین طرحی اش��اره کرد و نوشت:
«ما از همکاران غربی خود خواستیم که علناً چنین
قراردادی را رد کنند ،قراردادی که امروزه بسیاری
از کارشناس��ان آن را درس��ت میپندارند .البته
هیچکس این کار را نکرد .همانطور که هیچکس
توضیح نداد که چگونه تحویل این غالت امنیت
غذایی جهانی را که کشورهای غربی صرفاً بهطور
شفاهی نگران آن هستند ،تسهیل میکند ».در
س��نای امریکا هم تحرکات قاب��ل توجهی برای
حمایت تس��لیحاتی صورت گرفته اس��ت .س��نا
تقریباً ۴۰میلیارد دالر کمک ت��ازه به اوکراین را
تصویب کرده که بزرگترین بس��ته کمکی برای
این کش��ور از زمان حمله روسیه است .این بسته
که ب��ا  ۸۶رأی مثبت در مقاب��ل  ۱۱رأی مخالف
تصویب شد ،شامل کمکهای نظامی ،اقتصادی
و انساندوستانه میش��ود .به این ترتیب مجموع
کمکه��ای امریکا در طول ای��ن جنگ به حدود
۵۴میلیارد دالر میرسد .این بسته که در نهایت
جو بایدن ،رئیسجمهور امریکا بای��د آن را امضا
کند ،شامل  6میلیارد دالر کمک امنیتی از جمله
برای آموزش ،تجهیزات ،تسلیحات و پشتیبانی و
۹میلیارد دالر برای حمایت اقتصادی از اوکراین
میشود 5 .میلیارد دالر آن هم صرف کمک به حل
مش��کل ناامنی غذایی در جهان خواهد شد .این
الیحه در مرحله نهایی باید به امضای جو بایدن،
رئیسجمهور امریکا برسد.

فلسطینیها آسمان را هم برای تل آویو ناامن کردند

جنبش حماس پس از دستیابی به توانمندی
موش�کی ،اینب�ار از پهپاده�ای جدی�دی
رونمای�ی ک�رد ک�ه موف�ق ش�د ب�ا ورود به
س�رزمینهای اش�غالی تصویربرداری کند.
همزم�ان جهاد اسلامی هم ب�رای اولین بار
تصاوی�ر ضبط ش�ده از ش�هرکهای اطراف
نوار غ�زه در جریان جنگ «س�یف القدس»
منتش�ر کرده که نش�ان میدهد پس از این
آسمان نیز برای اسرائیلیها ناامن خواهد شد.

در شرایطی که مقامات صهیونیستی تاکنون از
موشکهای مقاومت فلسطین در غزه در هراس
بودند و تالش میکردند این توانمندی را از بین
ببرند ،اکنون هراس صهیونیس��تها دوچندان
شده است .با تش��دید تنشها بین فلسطینیها
و رژیم صهیونیس��تی ،گردانهای القسام شاخه
نظامی جنبش حماس روز جمعه از نسل جدید
پهپادهای خود بهاسم «الزواری» رونمایی کرد.
به گزارش پایگاه فلسطین الیوم ،این پهپاد که به
نام شهید محمد الزواری از مهندسان تونسی عضو
حماس نامگذاری ش��د ،موفق به نفوذ به اراضی
اشغالی و شناس��ایی و تصویربرداری از اهداف و
مواضع دشمن صهیونیستی شد .همچنین سرایا
القدس ،ش��اخه نظامی جنبش جهاد اس�لامی
فلسطین که در عرصه نظامی دوشادوش حماس
در غزه به جنگ با اش��غالگران مش��غول است،
شامگاه پنجشنبه تصاویر ضبط شده جدیدی از
شهرکهای صهیونیستنشین اطراف نوار غزه در
جریان جنگ سیف القدس منتشر کرد .این گروه
اعالم کرد که پهپادهای مقاومت فلسطین سال
گذش��ته پس از نفوذ به اراضی اشغالی توانسته
بودند این تصاویر را ضبط کنند و به س�لامت به
آشیانه خود بازگردند .س��رایا القدس اشاره کرد
که این تصاویر برای اولین بار منتشر شده است.
به گزارش س��ایت النشره لبنان ،س��رایا القدس
این تصاوی��ر را به همراه چن��د ویدئویی دیگر از
سالهای گذشته تحت عنوان «سلسال النصر»
ب خوشگوار پیروزی) در سالروز جنگ «سیف
(آ 

القدس» منتشر کرده است .در این ویدئو عنوان
شده است« :پس از تهدیدات دشمن و اشاره به
حمله زمینی به نوار غزه ،فرماندهی سرایا القدس
به نیروی هوایی دستور اجرای عملیات شناسایی
خط مرزی حدفاصل میان نوار غزه و شهرکهای
صهیونیستنشین و بررس��ی منطقه عملیات را
داد ».شاخه نظامی جهاد اسالمی در ادامه اضافه
کرد« :یکی از پهپادهای ما مأموریت شناس��ایی
موفقیتآمی��زی را انج��ام داد و ادعای دروغین
ارتش اشغالگر را برمال ساخت .مشخص شد که در
خط حدفاصل هیچگونه نیرویی مستقر نیست.
پهپاد به سالمت به پایگاه خود بازگشت».
مقامات اس��رائیل سال گذش��ته پس از عملیات
11روزه شمشیر قدس که بیش از  4هزار موشک
به سمت س��رزمینهای اشغالی ش��لیک شد ،از
توسعه قدرت موش��کی مقاومت فلسطین ابراز
نگرانی کردن��د و به همین منظور در یکس��ال
گذشته از وارد شدن به جنگ جدید با این گروهها
خودداری کردهاند .اگر تاکنون موش��کها بالی
جان صهیونیستها بودند ،اینبار قدرت پهپادی

هم به ترس و وحشت صهیونیستها اضافه کرده
است و نشان میدهد آسمان اسرائیل دیگر امن
نیست .طی سالیان گذشته حزباهلل لبنان برای
اولین بار پهپادهای خود را به آس��مان اسرائیل
فرستاد و اکنون فلسطینیها نیز به این توانمندی
دست یافتهاند که میتوانند در جنگهای آتی از
آنها در مقابل دشمن اس��تفاده کنند .گروههای
فلسطینی در یکسال گذشته از چند نوع پهپاد
بومی خود از جمل��ه پهپاد «جنی��ن» رونمایی
کردهاند و به صهیونیستها هش��دار دادهاند که
محور مقاومت فلس��طین دارای ت��وان دفاعی و
تهاجمی باالیی است و با ش��روع جنگ دشمن
بدترین طعم جنگ را خواهد چش��ید .دستیابی
مقاومت غزه ب��ه توانمندی پهپاده��ا ،در حالی
است که رژیم صهیونیستی تاکنون سعی داشت
قدرت موش��کی این گروهها را از بین ببرد ،اما نه
تنها قدرت موشکی فلس��طینیها افزایش یافته
است ،بلکه در عرصه هوایی هم به دستاوردهای
جدیدی رسیدهاند که میتواند موازنه بازدارندگی
را باال ببرد .حمالت همزمان موش��کی و پهپادی

فلس��طینیها در جنگ آتی میتواند ش��رایط را
برای اسرائیلیها دش��وارتر کند ،چراکه سامانه
گنبد آهنین که ناکارامدی آن اثبات شده است،
در مقابل موج حمالت گسترده کارایی خود را از
دست خواهد داد .همچنانکه ارتش صهیونیستی
روز پنجشنبه با فعال کردن گنبد آهنین مدعی
س��رنگونی پهپاد حزباهلل ش��د ،اما دقایقی بعد
اعالم کرد که در این تشخیص اشتباه کرده و پهپاد
خودی را منهدم کرده است.
هشدار مجدد مقاومت
با افزای��ش تنشها در کران��ه باختری و قدس
اشغالی ،یک مقام ارش��د جهاد اسالمی تأکید
کرد ،اجتماعات بزرگ در مس��جداالقصی هر
توطئه جدی��د رژیم صهیونیس��تی علیه حرم
شریف قدسی را ناکام میگذارد .محمد الهندی،
رئیس دایره سیاسی و عضو دفتر سیاسی جنبش
جهاد اسالمی فلسطین روز جمعه در سخنانی
تأکید ک��رد که این جنب��ش و دیگر گروههای
مقاومت با تهدیدهای س��ازمان صهیونیس��ت
افراطی الهاوا درب��اره تخری��ب قبهالصخره و
راهپیمایی پرچ��م صهیونیس��تها در بخش
قدیمی قدس برخورد جدی خواهد داشت .به
گزارش فلس��طین الیوم ،الهندی گفت« :شهر
بیتالمق��دس و مس��جداالقصی مثل اعصاب
حساسی هستند که هر اشارهای به آن انتفاضه
ملت فلس��طین در هر کجا را به همراه خواهد
داشت و جنبشهای مقاومت مسئوالنه در برابر
چنین قضیهای ایس��تادهاند ».او با بیان اینکه
نبرد س��یفالقدس همچنان باقی است ،گفت:
«گروههای مقاومت رفتارهای دش��من را زیر
نظر دارن��د و در همه موارد مس��ئولیت خود را
برعهده خواهند داشت ».الهندی گفت« :تشدید
حمالت نظامیان صهیونیست به فلسطینیان در
قدس و کرانه باختری ثابت میکند که اسرائیل
از ادامه مقاومت فلس��طینیان اعصاب برایش
نمانده اس��ت ،بهخصوص که در ن��وار غزه هم
جایی برای هدف گرفتن ندارد».

هادی محمدی

سرکشی استراتژیک امریکا
نیازمند استراتژی تهاجمی جهانی

امریکا در اسناد اصلی دکترین جهانی خود برای حفظ جایگاه هژمونیک و
بازگرداندن شرایط انتقالی به نظام تکقطبی در نظام بینالمللی ،مهار چین
و روسیه و ساماندهی مناطق حساس در آسیا و اروپا و آبراههای مهم جهانی
را هدفگذاری کرده ،ولی ش��اخصهای قدرت امری��کا اجازه یک رقابت
طبیعی برای حفظ برتری را بدان نمیدهد ،لذا بهرغم اینکه رأس قدرت در
امریکا ،رفتار بیمارگونه و متوهم دارد ،ولی ساختارهای قدرت ،اولویتهای
خود را به نحوی دیگر طراحی کردهاند .اگرچه در اجرای دکترین جهانی
امریکا ،چین در رتبه اول تهدید و توجه قرار دارد ،ولی از طریق بحرانسازی
در اوکراین با یک سنگ چند هدف را تأمین کرده است ،ناتو را جا انداخته
و اروپا را در صفبندی بحران در کنار خود قرار داده و هزینههای نظامی
اروپا را برای س��الهای آینده با افزایش  200میلیارد یورویی و مشکالت
مالی و اقتصادی عمیقی را بر اروپا و جهان تحمیل کرده است و عم ً
ال برای
حضور در جنوبش��رق آس��یا و در مقابل چین از مرزهای اروپا با روسیه
شروع کرده و تمامی هزینههای منازعه قدرت جهانی خود را با تمام جهان
تقسیم کرده است .مدتها بود که از برنامهریزی امریکا برای خروج از غرب
آسیا در محافل سیاسی سخن گفته میشد ،ولی نشانههای زیادی وجود
دارد که باتالقیتر کردن و حفظ و استمرار در تنشهای امنیتی و نظامی
و بحرانهای گوناگون در اولویت اصلی امریکا برای غرب آس��یا قرار دارد.
امریکا از افغانستان فرار کرده ،ولی به دلیل نیازهای راهبردی برای اعمال
شوکهای امنیتی و نظامی به روسیه ،امروز به جغرافیای شبهقاره و آسیای
مرکزی نیاز فوری دارد و در حال اجرای برنامههای تنش و بحرانآفرینی
در این مناطق از طریق یک سیاس��ت فعال است .با اینکه در بحث برجام
و در قبال سیاست فعال ایران ،امریکا نیازمند بازگشت به توافق هستهای
است ،ولی مطالبهگری و زیادهخواهی در مراحل پایانی مذاکرات را با اصرار
دنبال میکند و از پیغامهای با واسطه ،گره زدن توافق با ایران را به مسائل
منطقهای که پاشنه آشیل سلطه امریکا در غرب آسیاست ،رها نکرده است.
در عراق طرح کودتای سیاسی امریکا شکست خورده ،ولی از طریق ادوات
حزبی و سیاسی ،تش��نج و درگیریآفرینی و بنبستسازی در روندهای
سیاسی و حاکمیتی را فعاالنه دنبال میکند .اگرچه از چند سال گذشته،
سخن از کاهش حضور و خروج از سوریه و شرق فرات را مطرح میکردند،
ولی حفظ و تقویت گروه تروریس��تی داعش و حضور نیروهایشان بیشتر
نمایان است .در لبنان با برنامهریزی تولید بحرانهای گوناگون اقتصادی،
سیاسی و مالی ،به دنبال یک کودتای حکومتی از مسیر انتخابات پارلمانی
رفتند ،ولی بنا به اعتراف مسئوالن این پرونده ،ناکام ماندند و برای جبران
آن ،فشارهای اقتصادی و سیاسی و حتی امنیتی را برای پس از انتخابات
در دستور کار قرار دادهاند.
رژیم صهیونیستی در بحرانهای داخلی و بنبستهای راهبردی در محیط
پیرامونی و بهویژه در قبال جبهه مقاومت بس��ر میبرد ،ولی امریکا از آن
به عنوان مترسک برای نمایش حمله به ایران استفاده میکند ،حال آنکه
در تأمین امنیت داخلی در مقابل فداییان و جهادگران انفرادی فلسطینی
کام ً
ال ناتوان اس��ت و از حضور یگان رضوان در مرزهای لبنان و فلسطین
اشغالی ،در کابوس بس��ر میبرد .در یمن دو ماه آتشبس را برای نجات
سعودی در مقابل حمالت یمنی به عمق این رژیم طراحی و اجرا کردند و
بدون اینکه به مفاد کامل آن پایبند باشند ،در دو استان مهم حضرموت و
المهره پایگاه امریکایی و انگلیسی ساختند و سرقت منابع نفتی استانهای
یمنی را سرعت بخشیدند و آماده دور تازهای از جنگ و بحران میشوند و
سعی در جداسازی این دو استان و پیوند آن به سعودی دارند.
از سوی دیگر و برای اهداف چندگانه و چندالیه ،نیروهای ضربتی دریایی
در دریای سرخ را شکل دادهاند که تصویر همه تالشهای امریکا این است
که اگر توانی برای حفظ جایگاه سلطه خود در اختیار ندارند با باتالقیتر
و بحرانیتر کردن این حوزههای حساس ،فرسایش رقیب و تولید فرصت
برای راهبردهای امری��کا و متحدانش را فراهم کنن��د .همین تصویر در
منازعه قدرت و بحران اوکراین نیز به چشم میخورد و امریکا از هرگونه
نشانه پایاندهی به آن جلوگیری میکند و اس��تمرار آن را برای تعمیق
ابزارها و اه��داف امریکایی الزامی میداند .نکته مه��م و مغفول مانده در
این رفتارهای امریکایی در تولید و استمرار بحرانسازی ،همانند آنچه در
پس ش��عار مبارزه با ترور و هدف قرار گرفتن برجهای دوقلوی نیویورک
اجرا شد ،تحمیل قواعد رفتاری بیقاعده و غیرعادی در مناسبات جهانی
و سیاستهای تنبیهی در مقابل روسیه یا در بحرانسازی در پروندههای
غرب آسیاست ،یعنی از تمامی قواعد بینالمللی ،شعارهای دموکراتیک،
حقوق بشر و رفتارهای شیک تمدنی امریکا و غرب ،عبور شده و با وقاحت
استعماری ،قانون جنگل و بیقاعدهای را به اجرا میگذارند.
بدیهی است که ش��رایط جدید در تحوالت جهانی و منطقهای نیازمند
تدابیر ،سیاس��تها و راهبردهای متناسب اس��ت که با رویه و رفتارهای
گذشته نمیتوان از رفتار و سیاستهای وحشیانه امریکا و غرب مصون
ماند و از آن جلوگیری کرد .اتحاد و ائتالفهای جدید ،بازنگری در برخی
سیاستها و راهبردها و رویکرد فعال در عرصههای گوناگون و تهاجمیتر
شدن در بسیاری از عرصهها از جمله این ضرورتهاست.

دعوت از امیرعبداللهیان برای سفر به هند
حسین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در تماس تلفنی
با سوبرامانیام جایش��انکار ،وزیر امور خارجه هند در خصوص مهمترین
موضوعات در دستور کار روابط دوجانبه و همچنین برخی مسائل مورد
اهتمام مشترک در عرصه منطقهای و بینالمللی تلفنی گفتوگو و رایزنی
کرد .به گزارش فارس ،وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتوگو با اشاره
به مناسبات خوب بین ایران و هند اظهار داشت :ایران اهمیت ویژهای برای
روابط با هند قائل است .امیرعبداللهیان افزود :همکاریهای دو کشور در
راستای توسعه و گسترش همهجانبه و همچنین تعامالت و رایزنی در مورد
مسائل منطقهای و بینالمللی از شاخصهای مناسبات رو به رشد موجود
است .جایش��انکار ،وزیر امور خارجه هند نیز در این گفتوگوی تلفنی با
اشاره به سطح خوب روابط و همکاریها بین دو کشور ابراز امیدواری کرد
این همکاریها و روابط در زمینههای گوناگون توسعه و ارتقا پیدا کند.
وزیر امور خارجه هند همچنین از همت��ای ایرانی خود دعوت کرد برای
دیدار و گفتوگو و رایزنی نزدیک با مقامات عالیرتبه کش��ورش به هند
سفر کند که مورد استقبال امیرعبداللهیان قرار گرفت.
----------------------------------------------------مسکو آمادگی خود برای میزبانی از هنیه را اعالم کرد
همزمان با باال گرفتن اختالفات میان مسکو و تلآویو در ارتباط با جنگ
اوکراین ،میخائیل بوگدانف ،معاون وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه
خبر داد که اقدامات برای تعیین زمان دیدار با اسماعیل هنیه ،رئیس
دفتر سیاسی جنبش مقاومت اس�لامی فلسطین (حماس) در جریان
است .به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک ،بوگدانف گفت« :نمیتوانم این
ن ش��دهای وجود ندارد .این مسئله به صورت
را تأیید کنم .تاریخ تعیی 
اولیه زمانی که موسی ابومرزوق اینجا بود ،مورد بررسی قرار گرفت».
بوگدانف اضافه کرد« :ما آماده استقبال از هیئت هستیم ،اما هنوز زمان
تعیین نشده است ».این گزارش در حالی منتشر شده که در بحبوحه
تنش در روابط تلآویو و مس��کو ،اخیرا ً یک هیئت از جنبش مقاومت
اسالمی فلس��طین (حماس) به منظور انجام گفتوگوهایی «مهم» با
مقامات روسیه عازم مسکو شده است .یک منبع ویژه در این خصوص
به خبرگزاری «صفا» گفته بود ریاست این هیئت را موسی ابومرزوق،
رئیس دفتر روابط خارجی حماس برعهده داشته و دو عضو ارشد جنبش
مقاومت اسالمی فلسطین به نامهای فتحی حماد و حسام بدران ،او را در
این سفر همراهی کردهاند.

