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  گزارش  2

    واکنش

ارتش رژیم صهیونیستی
 مقابل فلسطینیان گارد جدید تشکیل داد

در پی عملیات های استش�هادی دو م�اه اخی�ر در کرانه باختری 
که عمدتًا ب�ر منطقه جنی�ن متمرکز ب�وده، رژیم صهیونیس�تی 
درص�دد تش�کیل تیپ�ی جدی�د در ای�ن منطق�ه اس�ت. 
روزنامه صهیونیس��تی »اسرائی��ل هیوم«، علت تش��کیل این تیپ را 
جلوگیری از نفوذ فلس��طینی های بدون مجوز ک��ار به مناطق تحت 
کنترل رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و از طریق دیوار حائل اعالم 
کرد. تیپ مذکور از نظامیان تیپ موسوم به »کفیر « رژیم صهیونیستی 
تش��کیل خواهد ش��د و اینها در طول دهها کیلومتر از دیوار حائل در 
کرانه باختری مس��تقر می ش��وند. در مرحله اول، تعدادی از اعضای 
این تیپ در منطقه ای در جنوب ش��رق تل آویو مستقر خواهند شد و 
در صورت موفقیت طرح مذکور، مابق��ی نیرو     ها نیز در مناطق مرتبط 
با دیوار حائل مستقر می ش��وند. پس از موج عملیات های استشهادی 
دو ماه اخیر، ارتش رژیم صهیونیس��تی هزاران نفر از نیروهایش را در 
طول خط دیوار حائل مستقر کرده است. دیوار حائل در کرانه باختری 
۷۱۰ کیلومتر طول دارد و مانع از ورود فلسطینی      ها به مناطق اشغالی 
حتی مزارع کشاورزی شان می ش��ود و باید با ارائه کارت شناسایی از 
برخی گذرگاه های مح��دود تردد کرد. کار ساخت ای��ن دیوار از سال 
۲۰۰۲ شروع شده است. با وجود این گارد اسرائیلی ها، جنبش جهاد 
اسالمی گفته که آحاد ملت فلسطین و گروه های مقاومت آتش نبرد 
را در خطوط رویارویی با دشمن شعله ور می کنند. این موضع جنبش 
جهاد اسالمی در واکنش به شهادت »امجد ولید الفاید« جوان ۱۷ ساله 
فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در اطراف شهر و اردوگاه 
جنین بیان شده است. به گزارش فلسطین الیوم، جنبش جهاد اسالمی 
اعالم کرد: اردوگاه جنین هر روز عزم و صالبت بی پایان خود را در تداوم 
مقابله با اش��غالگری غاصب ثابت می کند. این جنبش افزود: شهادت 
مجاهد امجد الفاید با شلیک دهها گلوله به بدن وی، معنای تروریسم 
خونینی را که اشغالگران علیه مردم ما انجام داده اند، آشکار می کند. 
جهاد اسالم��ی تأکید کرد: م��ا از تکلیف مق��دس و مقاومت قهرمان 
خود هرچقدر هم که هزینه     ها و فداکاری ه��ای آزادسازی سرزمین و 
مسجداالقصی سنگین باشد، دست نمی کشیم و خون شهدا راه آزادی 

را روشن خواهد کرد. 
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 منبع سعودی: انتقال قدرت در عربستان نزدیک است
منبعی سعودی در واکنش به حضور شاهزاده »عبدالعزیز بن احمد « در 
سفر هیئت »محمد بن سلمان « ولیعهد سعودی به امارات برای تسلیت 
به خانواده آل نهیان بابت درگذشت »خلیفه بن زاید« رئیس سابق امارات 
گفت، انتقال قدرت در عربستان سعودی نزدیک شده است. عبدالعزیز 
بن احمد بزرگ ترین فرزند احمد بن عبدالعزیز برادر زندانی شاه کنونی 
سعودی »سلمان بن عبدالعزیز « است. بر اساس گزارش فارس به نقل 
از رویترز، به رغم آنکه عبدالعزیز ب��ن احمد در حال حاضر هیچ منصب 
رسمی ندارد اما رسانه های سعودی نام وی را در سرلیس��ت همراهان 
محمد بن سلمان در سفر ب��ه امارات قرار دادند. حضور وی در لیس��ت 
محمد بن  سلمان ب��رای سفر مذکور غافلگیرکننده بود و کارش��ناسان 
صحنه سیاسی عربستان معتقدند که این اقدام، سیگنالی از سوی حاکم 
فعلی برای وحدت خانواده است. این منبع سعودی که به دلیل حساسیت 
موضوع نخواسته نامش فاش شود، به رویترز گفت، حضور عبدالعزیز بن 
احمد در کنار ولیعهد سعودی در ابوظبی پیامی قوی به افکار عمومی در 

داخل و خارج است خصوصاً آنکه انتقال قدرت نزدیک است. 
-----------------------------------------------------
  ۷5 درصد سیاهپوستان امریکا نگران حمله فیزیکی هستند

بر اساس نتایج یک نظرسنجی تازه، سه  چه��ارم سیاهپوستان امریکا 
باور دارند که خود یا یکی از عزیزان ش��ان روزی ب��ا انگیزه های نژادی 
هدف حمله جس��می قرار خواهند گرفت. نظرسنجی جدید روزنامه 
»واشنگتن پست « در همکاری با مؤسسه تحقیقاتی »ایپسوس « نشان 
می دهد که ۷۵ درصد سیاهپوستان امریکا نگران این هستند که خود 
یا یکی از عزیزان شان به دلیل سیاهپوست بودن هدف حمله فیزیکی 
قرار بگیرند. این نتایج یک هفته پس از تیراندازی مرگبار در محله ای 
سیاهپوست نشین در ش��هر بوفالو در نیویورک منتش��ر شد. به گفته 
وب سایت روزنامه هیل، ۷۰ درصد سیاهپوستانی که در این نظرسنجی 
شرکت کردند گفتند که بیش از نیمی از سفیدپوستان امریکا به برتری 
نژاد سفید باور دارند و تنها ۱۹ درصد از شرکت کنندگان بیان کردند که 
کمتر از نصف سفیدپوستان این کشور چنین عقایدی دارند. همچنین 
دو سوم آنها معتقدند که برترپنداری نژاد سفید امروزه نس��بت به پنج 
سال پیش مشکل بزرگ تری است، ۲۸ درصد گفتند که اوضاع همان 

است و تنها پنج درصد اعالم کردند که شرایط بهتر شده. 
-----------------------------------------------------

  بایدن خطاب به رهبر کره شمالی: سالم...  فقط همین!
رویکرد موسوم به بی توجهی دولت بایدن ب��ه پیونگ یانگ همچنان 
ادامه دارد  ولی اینکه این رویکرد چه تبعاتی خواهد داش��ت، مشخص 
نیس��ت. جو بایدن، رئیس جمهور امریکا دیروز قبل از سفر به ژاپن به 
عنوان بخشی از سفرش به آسیا در سئول در پیامی ساده و معمولی، به 
رهبر کره شمالی گفت: »سالم...  فقط همین!«به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری رویترز، جو بایدن، در آخرین روز از سفرش به خبرنگاران 
گفت که درخصوص آزمایش های هسته ای کره شمالی که پس از یک 
دوره پنج ساله، اولین آزمایش     ها خواهد بود، » نگران نیست«. اما پاسخ 
کنایه آمیز بایدن وقتی که از او پرسیده شد چه پیامی برای کیم جونگ 
اون، رهبر کره ش��مالی دارد، به نحوی بر رویکرد » کم اهمیت « دولت 
امریکا در قبال تنش های حل نش��ده با کره ش��مالی تأکید کرد و این 
رویکرد با شیوه و » نامه های عاشقانه « دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق 
امریکا به کیم جونگ اون در تضاد کامل است. جو بایدن در این خصوص 

گفت: »ما آماده هر آنچه که کره شمالی مشغول آن است، هستیم.«
-----------------------------------------------------

  صربستان: ممکن است یک چهارم جهان گرسنه شود
»الکساندر ووجیچ « رئیس جمهور صربس��تان در نمایشگاه بین المللی 
کش��اورزی در این کش��ور گفت، اگر جنگ روسیه و اوکراین به مراتب 
طوالنی تر شود، ممکن است حدود یک چهارم جمعیت زمین با کمبود 
مواد غذایی مواجه شوند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری راشاتودی، 
ووجیچ در افتتاحیه این نمایشگاه در شهر »نووی ساد « صربستان گفت: 
اگر چیزی در مناقشه شرق اروپا تغییر نکند، حدود یک چهارم جمعیت 
زمین به مقادیر اساسی غذا نیازمند خواهند ش��د که مشکالت جدیدی 
ایجاد خواهد کرد. با این حال، ووجیچ در اوایل ماه مه گفت صربستان از این 
کمبود غذایی - که به گفته وی بخش بزرگی از جمعیت کره زمین را در 
زمستان آینده تحت تأثیر قرار خواهد داد - در امان خواهد بود، کمبودی 

که ووجیچ آن را در ۷۰ سال گذشته بی سابقه می داند. 
-----------------------------------------------------

  پهپاد جدید ترکیه در جمهوری آذربایجان
ش��رکت  صنایع هوای��ی ترکیه، دو پهپ��اد تهاجمی جدی��د »بیرقدار 
آکینجی « را به منظور ش��رکت در یک جش��نواره هوان��وردی راهی 
آذربایجان کرد. به گ��زارش آناتولی،. پهپاد بیرقدار ترکیه روز      ش��نبه 
مسافت ۲۰۰۰کیلومتر را طی کرده و در آذربایجان فرود آمد؛ این اولین 
پرواز در نوع خود در تاریخ سازمان هوانوردی این کش��ور است. پهپاد 
تهاجمی »بیرقدار آکینجی « که با قابلیت های بومی ترکیه ساخته شده، 
نزدیک به ۲۰۰۰ کیلومتر را طی کرده و ب��ا موفقیت در باکو پایتخت 

آذربایجان فرود آمده است. 

آنکارا برای انتقام از روسیه
 در سوریه دندان تیز کرد

خ�روج بخش�ی از نیروه�ای روس از سوری�ه، دینامی�ک 
تح�والت در سوری�ه را وارد مرحل�ه ای جدی�د می کن�د. ترکیه 
که از جن�گ قریب به ی�ک دهه اخی�ر در سوریه طرفی نبس�ته، 
حاال در فضای خ�أ ناش�ی از کاهش حض�ور نیروه�ای روس در 
اوکراین، در ح�ال تحرکاتی جدی�د است. می�ان سرکرده هیئت 
تحریرالش�ام و هیئت�ی از ترکیه ک�ه از گذرگاه باب اله�وی وارد 
مرزه�ای سوریه ش�دند، ب�ه تازگ�ی یک نشس�ت برگزار ش�د. 
۲4 نوامبر ۲۰۱۵ )3 آذر ۱3۹4( بود که ارتش ترکیه در اوج مداخله در 
سوریه، یک فروند جنگنده سوخ��و-۲4 روس را در مرز سوریه با ترکیه 
ساقط کرد؛ اقدامی که تنش بین ترکیه و روسیه را به شدید     ترین وضعیت 
رساند. وزارت دفاع روسیه از قطع تمامی روابط نظامی با ترکیه خبر داد 
و روس    ها تحریم های سنگین یکجانب��ه ای را علیه ترکیه اعمال کردند. 
والدیمیر پوتی��ن، رئیس جمهور روسیه هم این اق��دام آنکارا را »خنجر 
از پشت دولت های حامی تروریسم « علیه خود خواند. نتیجه رویارویی 
ترکیه با روس ها، این شد که به رغم اصرار اردوغان بر سقوط دولت بشار 
اسد در دمشق سیاست خارجی دولت ترکیه در سوریه دچار ناکامی شود 
و حمایت از گروه های تروریستی در سوریه، از جمله جبهه النصره که بعداً 

نام هیئت تحریرالشام بر آن گذاشته شد، به جایی نرسید. 
حاال با فاصله ای حدوداً ۷ ساله، دولت روسیه درگیر جنگی فرسایش��ی 
در اوکراین شده و مجبور است بخش مهمی از نیروهای خود را از سوریه 
بیرون بکشد. این خأل قدرت باعث ش��ده که دولت ترکیه به فکر انتقام 
شکست در سوریه بیفتد، بماند که فروش پهپادهای معروف به »بیرقدار « 
ترکیه به اوکراین در جریان جنگ، خش��م روس    ها را از ترکیه تش��دید 
کرده است. مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه روز      شنبه گفت 
که ترکیه حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای غیرنظامی و نظامی 
روسیه که به سوریه می روند بس��ته است. چ��اووش اوغلو گفت که این 
تصمیم را به همتای روس خود سرگئی الوروف منتقل کرده و او نیز آن را 
به رئیس جمهور والدیمیر پوتین انتقال داده است. دیروز هم برخی منابع 
محلی در ادلب از نشستی میان سرکرده هیئت تحریرالشام و هیئتی از 
ترکیه خبر دادند. به گزارش المیادین، این منابع می گویند که یک هیئت 
نظامی ترکیه همراه با کاروانی متشکل از هفت دستگاه خودروی سواری 
و دو خودروی زرهی حامل سربازانی نقاب دار، از ورودی گذرگاه باب الهوی 
در شمال ادلب، از مرزهای مشترک ترکیه-سوریه عبور کرده و وارد خاک 
سوریه شدند. به گفته دو تن از مس��ئوالن گذرگاه باب الهوی، جمعی از 
اعضای هیئت تحریرالشام به استقبال از هیئت نظامی ترکیه آمدند و در 
ادامه دو هیئت برای برگزاری نشست به ساختمانی در نزدیکی گذرگاه 
باب الهوی رفتند که در آنجا ابومحمد الجوالنی، سرکرده تروریست های 
هیئت تحریرالش��ام منتظر آنها ب��ود. منابع زمان این مالق��ات را اعالم 
نکرده اند ولی گفته اند دهها فرد مس��لح در فواصل چند ده متری محل 
دیدار و نیز اطراف ساختمان حضور داشتند و عبور و مرور کامیون     ها در 
روز دیدار به شکل کامل متوقف شد، همچنین مسئوالن گذرگاه اجازه 
خروج از محل کار خود را نداشتند و تمامی تجهیزات ارتباطی شان نیز 
جمع آوری شده بود. این نشس��ت از زمان ورود هیئت نظامی ترکیه به 
محل دیدار، واقع در فاصله ۲۰۰متری گذرگ��اه، حدود دو ساعت ادامه 
یافته و  سپس اعضای دو هیئت حدود ساعت 4 محل دیدار را ترک کرده و 
اعضای هیئت نظامی ترکیه بالفاصله از گذرگاه باب الهوی از منطقه خارج 
شدند. نشست یاد شده اولین دیداری محس��وب می شود که الجوالنی 
شخصاً و بدون فرستادن هیئتی به نمایندگی از خود در آن حضور داشته 

است و این اقدام بر اساس درخواست طرف ترکیه ای انجام شده است. 
این دیدار چند روز بعد از آن انجام ش��ده که »رج��ب طیب اردوغان « 
رئیس جمهور ترکیه از طرح ایجاد »منطقه ای امن« در ش��مال سوریه 
صحبت کرد. اردوغان البته مبنای درخواس��ت خود را کمک به اسکان 
آوارگان در نوار مرزی سوریه دانس��ته و از نات��و خواسته منطقه امن در 
نوار مرزی با سوریه ایجاد کن��د؛ منطقه ای که مدت هاست دولت ترکیه 
به آن چش��م دوخته است. وزارت خارجه سوریه ب��ه خبرگزاری دولتی 
سانا گفته که »این اظهارات بی ارزش « رجب طیب اردوغان »بازی های 
پرخاشگرانه« رژیم او را علیه سوریه  برمال می کند. وزارت خارجه سوریه 
گفته که »حکومت سوریه چنی��ن بازی     هایی را با قاطعیت رد می کند « 
و از کش��ورهای دیگر می خواهد که این پروژه ترکی��ه را حمایت مالی 
نکنند. وزارت خارجه سوریه توضی��ح داده است که هدف از ایجاد همه 
»زون ها)مناطق( حفاظتی « در  واقعیت امر شکلی از »پاکسازی قومی« 
است.   شنبه شب هم در نشست شورای امنیت، معاون سفیر روسیه در 
سازمان ملل اعالم کرد دلیلی برای ادامه ارسال کمک های بشردوستانه از 

ترکیه به شمال غرب سوریه تحت کنترل شورشیان نمی بیند. 

نقض آتش بس و در خواست
 برای اقدام علیه انصاراهلل

سعودی      ها در شرایطی که فقط بنابر یکی از تازه       ترین گزارش      ها طی 
24 ساعت، 134 بار آتش بس را نقض کرده اند، خواستار اقدام سازمان 
ملل و جامعه جهانی برای تحت فشار قرار دادن انصاراهلل شده اند. 
از سیزدهم فروردین گذش��ته که در یمن آتش بس اعالم ش��د، پیاپی 
گزارش هایی        از ادامه اقدام عربستان در نقض آتش بس منتشر می شود. 
یک مقام یمنی        شنبه ش��ب خبر داد، ائتالف سع��ودی در ۲4 ساعت 
گذشته ۱34 نوبت آتش بس سازمان ملل متحد را نقض کرده است. این 
نقض آتش بس شامل پرواز گسترده هواپیماهای شناسایی در آسمان 
استان های مأرب، تعز، حجه، الجوف، صعده، الضالع و البیضا بوده است. 
این مقام یمنی خاطرنشان کرد: »مزدوران وابسته به متجاوزان با ایجاد 
استحکامات رزمی در اطراف شهر مأرب، به چندین منطقه در مأرب، 
حجه، صعده، الضلعیه، البیضا و جبهه ه��ای مرزی با گلوله های توپ و 
سالح گرم حمله کردند.« از دیگ��ر مناطقی که در آنها آتش بس نقض 
شده است، می توان به حمالت ائتالف اشاره کرد که در چندین نوبت 
العکد و البلق شرقی در مأرب و »المالحیظ « و »المدافن« در صعده را 

هدف راکت و توپخانه  قرار داد. 
با این حال، سعودی      ه��ا در جریان تبرئه کردن خ��ود، دست پیش 
گرفته و خواستار اقدام علیه انصاراهلل شده اند. خالد بن سلمان، معاون 
وزیر دفاع عربس��تان سعودی که به واشنگتن رفته است، در حساب 
کاربری خود در توئیتر نوش��ت: »به رغم تأثیر مثبت آتش بس اعالم 
شده، سازمان ملل و جامعه جهانی نیز در این میان نقش مهمی دارند 
که باید آن را ایفا کنند تا با تحت فش��ار قرار دادن انصاراهلل برای باز 
کردن جاده های تعز و واریز درآمد های بندر حدیده به حساب دولت 
و مشارکت جدی در تالش       ها برای صلح کمک کنند تا یمن به سمت 

امنیت و ثبات حرکت کند.«

دیکته »اقتصاد انرژی«  بر  توافق با ایران 
وزیر خارجه قطر: توافق با ایران به ثبات بازار جهانی انرژی کمک می کند

روز      شنبه اظهاراتی    گزارش  یک
از وزی�ر خارج�ه 
قطر در گفت وگو با یک رسانه اقتصادی آلمانی 
برجسته شد که در این گفت وگو برخالف آنچه 
برخی رسانه    ها سعی کردند به آن دامن بزنند، 
به موضوعی مهم  یعنی مسئله نگرانی از آینده 
انرژی اشاره شده بود. با توجه به جایگاه ایران 
در بازار انرژی، سایه این نگرانی بر روند احیای 
برجام به حدی اس�ت که تالش    ها ب�ه منظور 
تس�ریع احیای توافق هس�ته ای را ب�ه دنبال 

داشته است. 

موضوع امنیت، آن هم از نوع امنیت در تأمین انرژی 
هفته هاست که در پی جنگ اوکراین برجسته تر 
شده است. تحریم انرژی روسیه که وابستگی اروپا 
به آن را نمی توان نادیده گرفت، عماًل قاره سبز را 
در وضعیتی حساس قرار داده است و در این بین، 

برخی نگاه    ها در سطح جهانی به برداش��ته شدن 
تحریم های ای��ران است که می توان��د با افزایش 
عرضه انرژی به بازار، دست کم به تعدیل وضعیت 
بازار  کمک کند. صحبت های شنبه ش��ب محمد 
بن عبدالرحمن آل ثانی، معاون نخست وزیر و وزیر 
خارجه قطر ناظر به همین نیاز اس��ت. این مقام 
قطری در گفت وگو با روزنامه آلمانی هندلزبالت 
که انعکاس گسترده ای در رسانه    ها داشت و بعضاً 
تعابیری از آن مورد توجه ق��رار گرفت، گفت که 
پمپاژ مقادیر اضافی نفت ایران به بازار    ها به ثبات 
کمک می کند و قیمت نفت خام را کاهش خواهد 
داد. او که در سفر اخیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی 
امیر قطر به تهران، وی را همراهی می کرد، با اعالم 
اینکه حل موضوع هسته ای به ثبات در ناحیه خلیج 
فارس کمک خواهد کرد، گفت: »سران ایران به ما 
اطالع داده اند که آماده دستیابی به راه حلی میانه 
برای حل پرونده هسته ای هستند.«  روز دوشنبه، 

علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
در توئیتی با اشاره به دیدار خود با معاون وزیر امور 
خارجه اسلواکی، با اش��اره به این موضوع نوشته 
بود: »در دیدار امروز با معاون وزیر خارجه اسلواکی 
بر این واقعیت تأکید شد برای جلوگیری از اخالل 
در امنی��ت بین الملل��ی باید تالش ک��رد دغدغه 
کشور    ها در زمینه تأمین » امنیت انرژی« و » امنیت 
غذایی« به فرصتی برای همکاری تبدیل شود.« 
روز جمعه هم واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه 
در نشست شورای امنیت به موضوع امنیت انرژی 
اشاره کرده و گفته بود: »کشور های غربی خواهان 
سیاسی کردن پرونده انرژی هستند و می خواهند 
روسیه را مسئول افزایش قیمت های جهانی جلوه 
دهند. ما ش��اهد یک جهش استثنای��ی در روند 
متهم کردن و گناهکار نشان دادن روسیه در همه 
زمینه     ها بوده ایم. سیاسی شدن همکاری در زمینه 

انرژی بحران غذایی را تسهیل کرده است.«

  اروپا: باید هر چه سریع تر اقدام شود
وضعی��ت مذاکرات احی��ای برجام ب��ه گونه ای 
است که رسانه های امریکایی ه��م تکاپوی این 
کش��ور برای برون رف��ت از وضعی��ت کنونی را 
خواستار شده اند. جوزف بورل، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا بعد از گفت وگو با حس��ین 
امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ای��ران، در پیامی 
توئیتری، رایزنی درباره مسائل دوجانبه و گام های 
بعدی برای احیای توافق هس��ته ای را محور این 
مذاکرات دانست و نوشت: »مهم است که حرکت 
کنیم. هرچه بیشتر صبر کنیم، به نتیجه رساندن 
مذاکرات دشوارتر می ش��ود.« وبگاه المانیتور با 
انتشار گزارشی اختصاصی به نقل از دیپلمات    ها 
در تهران نوش��ت: »سفر هفته گذش��ته انریکه 
مورا، مذاکره کننده ارشد هسته ای اتحادیه اروپا 
به تهران و دیدار او با مقامات ارش��د ایرانی، جان 
تازه ای ب��ه امکان احیای برجام بخش��یده است. 
« ی��ک دیپلمات خارج��ی مس��تقر در تهران به 
المانیتور گفت که اولی��ن روز سفر مورا از جمله 
دی��دار او با عل��ی باقری کنی، مع��اون وزیر امور 
خارجه ایران دلگرم کننده نبود اما روز دوم به نظر 
می رسد همه چیز تغییر ک��رده است و ایرانی    ها 

پیشنهاد    هایی به مورا دادند. 
 کاخ سفید تصمیم بگیرد

المانیتور در بخش��ی از این گ��زارش تأکید دارد 
که از منابع متعدد، اطالعات��ی در دست دارد که 
آنچه به این مقام اتحادیه اروپا ارائه ش��ده بیش 
از پیش��نهاد    ها بوده است. بنابر این گزارش، یک 
منبع رسمی در تهران به المانیتور گفت: »طرف 
ایرانی پیشنهادی با ایده های بازنگری شده به مورا 
داد. مس��ئله سپاه پاسداران انق��الب اسالمی در 
پیشنهاد جدید محوریت ندارد اما مسائل دیگری 
با اولویت بیشتری وجود دارد. « این منبع رسمی 
تأکید ک��رد: » دولت بایدن بای��د تصمیم بگیرد، 
دولت بایدن نمی تواند بین سیاست های ترامپ و 
آنچه در جریان مبارزات انتخاباتی اش بیان شد، 
در وسط بماند. آنها بر هن��ر ساده سازی بیش از 
حد مسائل پیچیده و خارج کردن مسائل از متن 
مسلط هستند و این باعث ایجاد شکاف های بیشتر 
در مورد توافق هس��ته ای می ش��ود. بازگشت به 
توافق واقعاً آسان است اما دولت بایدن می خواهد 
همزمان هم کیک را داشته باشد هم از آن بخورد، 

که ممکن نیست.«

امریکا در بوق جنگ جهانی اتمی دمید

عراقی    ها با عملیات پهپادی به تجاوزات ترکیه پاسخ دادند 

تبعات جنگ اوکراین بی�ش از آنچه جهانیان 
انتظار داشتند پیش می رود و با گسترش دامنه 
این بحران زمزمه     هایی از خطر وقوع جنگی در 
ابعاد بزرگ تر به گوش می رسد. پس از هشدار 
مقامات روسی درباره به شروع جنگ جهانی 
سوم و هسته ای، رئیس ستاد ارتش امریکا هم 
نسبت به این مسئله هشدار داد و در سخنانی 
اعالم کرد خطر درگیری بین المللی با مشارکت 
قدرت های ب�زرگ در ح�ال افزای�ش است.  
همزمان بایدن هم گفته که به دفاع هسته ای 
از کره جنوبی مقابل کره شمالی متعهد است.

در حالی که برخی کشور     ها با میانجیگری تالش 
می کردند به جنگ روسیه و اوکراین پایان دهند، 
با گذش��ت سه ماه از این بحران، شرایط به گونه 
دیگری رقم خورده است که در صورت از کنترل 
خارج ش��دن می تواند جهان را ب��ا بحرانی بدتر 
از جن��گ جهان��ی دوم مواجه کند. ب��ه گزارش 
خبرگزاری مهر ب��ه نقل از ش��بکه فاکس نیوز، 
»مارک میلی« رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا 
      شنبه ش��ب در سخنانی گفته که خطر درگیری 
بین المللی با مشارکت قدرت های بزرگ در حال 
افزایش است. میلی در سخنرانی خود در مراسم 
دانش آموختگان آکادمی نظامی »وست پوینت « 
ضمن اشاره به این مس��ئله از آنها خواست خود 
را ب��رای چنین تحوالت��ی آماده کنن��د. رئیس 
ستاد مش��ترک ارتش امریکا در این باره گفت: 
دنیایی که شما در آن فارغ التحصیل می شوید، 
پتانسیل بروز درگیری های بین المللی بزرگ را 
با قدرت های بزرگ دارد و احتمال این مسئله در 
حال افزایش است، نه کاهش. وی همچنین در 
این سخنان از روسیه و چین به عنوان قدرت های 
جهانی مد نظر به زعم وی در درگیری های بین 
المللی ی��اد کرد و گف��ت: » اکنون ب��ا دو قدرت 
جهانی روسیه و چی��ن روبه رو هس��تیم که هر 
کدام از توان نظامی قابل توجه��ی برخوردارند 
و در تغیی��ر قوانین فعلی بر اس��اس نظم، جدی 

هستند.« ادعای میلی مبنی بر قوانین بین المللی 
مبتنی بر نظم امریکایی در حالی است که مقامات 
بسیاری از کشورهای دنیا از جمله دو کشور یاد 
شده بار     ها براین مسئله که دیگر جهان تک قطبی 
وجود ن��دارد، تأکید کرده اند. دی��روز همچنین 
جوبایدن رئیس جمهور امریک��ا در سفر به آسیا 
در کنفرانسی با همتای کره جنوبی خود بر دفاع 
اتمی از سئول مقابل پیونگ یانگ متعهد ش��د. 
همچنین میلی پیش تر گفته بود که امریکا باید 
طرز فکر خود را تغییر داده و در فناوری مرتبط با 
تسلیحات فعال باشد. رئیس ستاد مشترک ارتش 
امریکا گفته بود:»۲۵ سال آینده مانند سال های 
قبل نخواهد بود. همچنی��ن، چالش های پیش 
روی ما نیز مانند گذش��ته نخواهند بود. ما باید 
برای جنگ های آینده آماده باش��یم و صلح را با 
قدرت ارتش خ��ود حفظ کنیم!« م��ارک میلی 
گفته بود:» ای��االت متحده با چالش های بزرگی 
در اروپا، آسیا و خاورمیانه از جمله حمله روسیه 
ب��ه اوکراین مواج��ه است. بای��د طبیعت جهان 
جدید را درک کنیم. روش ه��ای ما در جنگ      ها 

در آینده بای��د تغییر کند. این ژن��رال امریکایی 
همچنین تأکید کرده ب��ود: »نبردهای آینده در 
یک مکان نیستند، بلکه پیچیده خواهند بود. ما 
شاهد جنگ      هایی میان برخی از نژاد     ها خواهیم 
ب��ود و برخی از کش��ور     ها می خواهن��د تاریخ به 

گذشته بازگردد.«
پیش از این مقامات روسی نسبت به خطر وقوع 
جنگ جهانی سوم و هسته ای هشدار داده بودند. 
خطر وقوع درگیری بین الملل��ی درحالی است 
که امریک��ا و اروپا دنبال طوالن��ی کردن جنگ 
در اوکراین هس��تند و بنابرای��ن در حال حاضر 
دورنمای روش��نی برای توق��ف درگیری     ها در 
اوکراین وجود ندارد. ای��ن نگرانی     ها وجود دارد 
که روسی��ه در ص��ورت حمایت های گس��ترده 
غرب از اوکراین و اگر احساس کند که در آستانه 
شکست در مقابل ناتو است، اقدام دیگری برای 
جبران شکست هایش انجام دهد که تبعات آن به 
مراتب گسترده تر از ش��رایط فعلی است. اکنون 
کش��ورهای غربی به طور غیرمستقیم در جنگ 
اوکراین حضور دارند و به نوعی نبرد شرق و غرب 

است که در صورت گس��ترش دامنه آن ممکن 
است کشورهای غربی به طور مستقیم وارد عمل 
شوند. هرچند روس     ها به کرات گفته اند که تنها 
در صورت حمله به تمامیت ارضی شان از سالح 
هس��ته ای استف��اده خواهند کرد ام��ا اظهارات 
روس     ها به اینکه تنها در عرض چند دقیقه اروپا 
را از صحن��ه روزگار محو می کنن��د نگرانی     ها را 
نسبت به خطر استفاده از سالح هسته ای افزایش 
داده است. انگلیس و فرانس��ه هم در مقابل این 
هشدارها، خطاب به روس     ها گفته اند که آنها نیز 
سالح اتمی در اختیار دارن��د که در صورت لزوم 

می توانند از موجودیت خود دفاع کنند. 
 اوکراین به روسیه امتیاز نمی دهد

مشاور ریاست جمهوری اوکراین اعالم کرد که 
این کشور هیچ توافقی را که متضمن صرف نظر 
کردن از خ��اک خود باش��د با روسی��ه نخواهد 
پذیرف��ت. میخائیل��و پودولیاک روز یک     ش��نبه 
در گفت وگو با خبرگزاری رویت��رز با بیان اینکه 
اعطای امتیازات پیامدهای منفی برای اوکراین 
خواهد داشت تأکید کرد: »جنگ حتی با اعطای 
امتیازات متوقف نخواهد ش��د بلکه برای مدتی 
دچار وقفه خواهد ش��د. بع��د از مدتی و با حجم 
بیش��تر، روس      ها سالح      ه��ا و نیروه��ای خود را 
تقویت خواهند کرد، اشتباهات خود را تصحیح و 
عملکردشان را بهتر می کنند، شماری از ژنرال      ها 
را برکنار می کنند و حمله جدی��دی را با دامنه 
گس��ترده تر و خونریزی بیش��تر آغ��از خواهند 
کرد.« او گفت :»در طوالنی مدت، امتیاز دادن به 
مسکو سرآغاز یک » تهاجم بزرگ تر و خونین تر « 
خواهد بود. ای��ن در حالی است ک��ه روسیه در 
تالش است نیروهای اوکراین را که از شهر شرقی 
سورودوینس��ک دفاع می کنند، محاصره کند.« 
میخائیلو پودولیاک همچنین گفت که اوکراین از 
درخواست های غرب برای » آتش بس فوری « که 
بر اساس آن نیروهای روسیه همچنان در قلمرو 
تحت اش��غال خود در جنوب و شرق این کشور 

باقی خواهند ماند، پیروی نمی کند. 

مناب�ع خب�ری ع�راق از حمل�ه پهپ�ادی به 
پایگ�اه نظامی ترکی�ه در بعش�یقه موصل و 
کشته ش�دن دو سرباز ترکیه ای خبر دادند. 
در پی افزای��ش حمالت ترکیه به مناطق ش��مالی 
ع��راق در هفته های اخیر، عراقی    ها ب��رای مقابله با 
زیاده خواهی آنکارا دست به کار شده اند. در همین 
راستا، پایگاه نظامی »زلیک��ان « ترکیه در منطقه 
بعشیقه در ش��رق موصل،      شنبه شب با شش فروند 

پهپاد انتحاری هدف حمله قرار گرفت. نیروی هوایی 
مقاومت عراق موسوم به »اح��رار سنجار « با صدور 
بیانیه ای، مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده 
گرفت. به گ��زارش پایگاه خب��ری المعلومه، احرار 
سنجار روز یک    شنبه در بیانیه خود اعالم کرد که در 
این عملیات از شش فروند پهپاد انتحاری کامیکازه 
استفاده کرده است. در این بیانیه تأکید شده که این 
حمله هوایی در پاسخ به حم��الت و تجاوزات اخیر 

ترکیه در کرکوک و دهوک انجام گرفت. یک منبع 
امنیتی عراق در استان نینوی تأیید کرد که در این 
حمله پهپادی، پایگاهی که نیروهای ترکیه در شمال 
شرقی موصل مستقر هستند، هدف قرار گرفت. این 
حمله پهپادی به مواضع نیروه��ای ترکیه درحالی 
است که اخی��راً گروه های حشدالش��عبی به ترکیه 
هشدار داده اند که صبرشان در مقابل تجاوزات این 
کشور به کشورش��ان حدی دارد و در صورت تکرار 

به این حمالت پاسخ خواهن��د داد. ترکیه از سال    ها 
پیش به بهانه مقابله با تهدیدات تروریستی از سوی 
گروه پ ک ک، در شمال عراق چنبره زده است و هر 
از گاهی حمالت هوایی و توپخانه ای را به این مناطق 
انجام می ده��د. دولت عراق بار    ها نس��بت به نقض 
حاکمیت ارضی خود انتقاد کرده و اخیراً نیز نامه ای 
به سازمان ملل نوشته است تا ترکیه را به عقب نشینی 

از سیاست های مخرب خود وادار کند. 


