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 انصاراهلل: امریکا و اسرائیل ادامه دهنده راه یزید هستند
رهبر جنبش انصاراهلل یمن با اش��اره به اینکه هدف آنها پایان دادن به 
تجاوزات و محاصره است، با انتقاد شدید از رویکرد واشنگتن و تل آویو 
تأکید کرد که آنه��ا راه یزید را ادامه می دهن��د.  عبدالملک بدرالدین 
الحوثی به مناسبت س��الروز ش��هادت حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( 
گفت که امریکا و اس��رائیل ادامه دهنده راه یزید هستند و کسانی که 
در صف آنها بوده و برای آنها خدمت می کنند همانند ابن زیاد و ش��مر 
هس��تند.  بنابر گزارش وبگاه »المس��یره«، الحوثی گفت که دشمنان 
ما می خواهند ما را خوار کرده و تحت س��لطه و بندگی خود درآورند، 
امریکا یی     ها و اسرائیلی     ها نمی خواهند ما امت مستقل و بدون وابستگی 
باشیم، دشمنان می خواهند امت را منحرف کرده و آنها را مطیع و تسلیم 
دش��منان کنند. وی افزود: »منبع خطر یزیدی معاصر همان امریکا و 
اسرائیل و مزدورانش هس��تند و ما نیز باید در موضع امام حسین )ع( 

باشیم و تسلیم شدن و ظلم را نپذیریم.«
-----------------------------------------------------

  اف بی آی ویالی شخصی ترامپ را جست وجو کرد
رئیس جمهور پیش��ین امریکا اعالم کرد که مقام های اداره تحقیقات 
جنایی فدرال به خانه ویالیی او در فلوریدا به نام مار اِ الگو یورش برده اند.  
بنابر گزارش شبکه خبری بی بی سی، دونالد ترامپ بعدازظهر دو    شنبه در 
بیانیه ای نوشت: »خانه زیبای من مار اِ الگو در پام بیچ فلوریدا هم اکنون 
تحت محاصره اس��ت. گروه بزرگی از مأموران اف ب��ی آی به آن یورش 
برده و آن را اشغال کرده اند. اینها روزهای تیره ای برای کشور ماست.« 
 ساعاتی بعد تأیید شد که اف بی آی در جریان تحقیقاتی مربوط به اسناد 
رسمی دوران ریاست جمهوری، ویالی شخصی ترامپ را جست وجو 
کرده است. به گزارش شبکه خبری »سی ان ان«، ترامپ در زمان این 
جست وجو در برج ترامپ در شهر نیویورک به سر می برد. اریک، پسر 
ترامپ، به ش��بکه فاکس نیوز گفت که حکم جست وجوی مار اِ الگو به 
تحقیقاتی درباره اسناد سازمان »آرشیو ملی « مربوط می شود. آرشیو 
ملی، سازمانی دولتی که حفظ اسناد ریاست جمهوری را به عهده دارد، 
در ماه فوریه از وزارت دادگستری خواست درباره این موضوع تحقیق 

کند که ترامپ چگونه اسناد رسمی را مدیریت کرده است. 
-----------------------------------------------------
  کرزی: باور نمی  کنم امریکا اشتباهی مردم افغانستان را کشته باشد

رئیس جمهور سابق افغانستان با اشاره به روند خروج امریکا از افغانستان 
گفت که این کشور بسیاری از افغان     ها را بی دلیل کشت و او نمی تواند 
باور کند که اش��تباهی در این زمینه صورت گرفته باشد.  حامد کرزی 
در مصاحبه  با رادیو ملی امریکا با اشاره به حضور دوباره طالبان پس از 
خروج امریکا از افغانستان گفت: »با شناخت خوبی که از طالبان دارم، 
نگران امنیت جانی خود نیستم. به جز موضوع امنیت، ما با اقتصاد در 
حال فروپاش��ی مواجه هس��تیم و هنوز با دولت فراگیر و حضور اقشار 
مختلف مردم در قدرت فاصله داریم. « وی همچنین با ابراز تأس��ف از 
تلفات غیرنظامیان افغانس��تانی در دوران حضور نیروهای خارجی در 
این کش��ور افزود: »امریکا طی 20 سال گذش��ته با بمباران خانه های 
مردم باعث کشته شدن غیرنظامیان زیادی در این کشور شد.« کرزی 
اظهار داشت: »امریکا بسیاری از مردم افغانستان را بی دلیل کشت که 
نمی توانم باور کنم اشتباهی این کار را کرده باشد. امریکا باید اشتباهات 
خود را در افغانس��تان جبران و برای کمک به مردم این کشور هر چه 

سریع تر ذخایر ارزی افغانستان را آزاد کند.«
-----------------------------------------------------
 فایننشال تایمز: اروپا به دنبال انتقام جویی از اردوغان است

یک روزنامه انگلیسی نوشت که اروپا که از تعمیق روابط ترکیه و روسیه 
نگران و در تالش است از رئیس جمهور ترکیه که عضو ناتو است انتقام 
بگیرد. روزنامه انگلیسی »فایننشال تایمز « در گزارشی به نگرانی غرب 
از تقویت روابط میان روسیه و ترکیه اشاره کرد و نوشت که پایتخت های 
غربی به طرز فزاینده ای از تعمیق روابط بی��ن رجب طیب اردوغان با 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روس��یه نگران هستند و این چشم انداز 
را به همراه دارد ک��ه از ترکیه در صورت کمک به روس��یه برای فرار از 
تحریم ه��ا، انتقام جویی کنند. طبق این گزارش، ش��ش مقام غربی به 
روزنامه فایننش��ال تایمز گفته اند که از اظهارنظرات رؤس��ای جمهور 
ترکیه و روسیه پس از نشست چهار س��اعته روز جمعه هفته گذشته 
در سوچی روسیه مبنی بر گسترش همکاری در زمینه تجارت و انرژی 
نگران هستند. بر اساس گزارش این روزنامه انگلیسی، یکی از مقام های 
اتحادیه اروپا گفته است که این بلوک 27 عضوی روابط ترکیه و روسیه 

را »از بسیار بسیار نزدیک « تحت نظارت دارند. 

پیشنهاد صدر برای تشکیل دولت
 بدون صدری    ها و ائتالف المالکی

یک منبع سیاسی از جزئیات ابتکارعمل پیشنهادی رهبر جریان صدر 
برای خروج از بن بست سیاسی چند ماهه در عراق پرده برداشت. 
به گزارش ایسنا، این منبع در گفت وگو با شفق نیوز فاش کرد که مقتدی 
صدر، رهبر جریان صدر ابتکارعمل جدی��دی را برای خروج از بحران 
سیاسی در عراق پیشنهاد کرده است. این منبع درباره جزئیات پیشنهاد 
مقتدی ص��در تصریح کرد: ص��در در پیام     هایی به اعض��ای چارچوب 
هماهنگی شیعیان طرح جدیدی را برای پایان دادن به بحران سیاسی 
عراق با تشکیل دولت جدید به آنها پیشنهاد داده است و این پیشنهاد بر 
تشکیل دولتی بدون حضور و مشارکت ائتالف » دولت قانون « به رهبری 
نوری المالکی و همچنین جریان ص��در تأکید دارد. وی گفت: وظایف 
دولت فقط برای یک دوره یک ساله خواهد بود که در این مدت کشور 
برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در س��پتامبر س��ال آینده 
آماده می شود و نخست وزیر هم با توافق میان جریان صدر و چارچوب 
هماهنگی تعیین خواهد شد. طبق گفته این منبع، رهبران چارچوب 
هماهنگی شیعیان عراق تا این لحظه به پیشنهاد مقتدی صدر پاسخ 
نداده اند.  از طرف دیگر، رئیس ائتالف »دوله القانون « عراق با تأکید بر 
ضرورت ازسرگیری جلسات پارلمان گفت که انحالل پارلمان و برگزاری 
انتخابات زودهنگام بدون برگزاری این جلسات ممکن نیست. »نوری 
المالکی تأکید کرد که انحالل پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام 
جز با ازسرگیری جلس��ات پارلمان ممکن نیست. بنابر گزارش شبکه 
الجزیره، المالکی افزود: این پارلمان اس��ت که موضوعات را بررسی و 
درباره آن تصمیم گیری می کند و ما نیز مطابق آن عمل می کنیم. وی 

گفت که ممکن نیست تحمیل یک اراده بر ملت را بپذیریم. 

پنتاگون: چین در 2 سال آینده 
به تایوان حمله نمی کند

تنش     ها بین چین و تایوان باالست. تاپیه در تازه      ترین موضع گیری 
به رزمایش های گس�ترده چین در اطراف این جزیره اشاره کرده 
و مدعی ش�ده چین خود را آم�اده حمله به تای�وان می کند. ولی 
پنتاگ�ون همچنان ب�ر هم�ان ارزیابی مأل�وف پا فش�رده و گفته 
ک�ه چینی     ها ت�ا دو س�ال آین�ده ب�ه تای�وان حمل�ه نمی کنند. 
به گزارش ایسنا، به نقل از پولیتیکو، کالین کال، معاون سیاسی وزارت دفاع 
امریکا دوشنبه شب در پاسخ به این سؤال که آیا با توجه به تحوالت اخیر، 
ارزیابی این وزارتخانه از اینکه چین ظرف دو س��اله آینده به تایوان حمله 
نخواهد کرد، تغییری کرده یا نه، به اختصار گفت: خیر. کال واکنش چین 
به سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان را یک بحران »ساختگی« 
دانست و یادآور شد که نمایندگان امریکا مرتباً به تایوان سفر می کنند. او 
همچنین بار دیگر بر تعهد امریکا به سیاست چین واحد تأکید کرد و گفت: 
»سیاس��ت ما هنوز حمایت از وضع موجود بوده و تغییر نکرده است.«  به 
گزارش »رویترز«، کال توضیح داد: »واضح است که جمهوری خلق چین 
در تالش است تایوان را تحت فش��ار قرار دهد. آنها تالش می کنند جامعه 
بین المللی را تحت فشار قرار دهند و تنها چیزی که من می گویم این است 
که این کار جواب نخواهد داد و ما فریب نمی خوریم. « معاون سیاسی وزیر 
دفاع امریکا اظهار داشت: »به وضوح آنچه که آنها در تالش هستند انجام 
دهند این است که به صورت الیه الیه راه خود را به یک وضعیت جدید تبدیل 
کنند «. به نوشته رویترز، کال با بیان اینکه نیروی هوایی و نیروی دریایی 
امریکا به عملیات خود در تنگه تایوان ادامه خواهند داد، مدعی ش��د: »ما 
به اصل چین واحد متعهد هستیم.«  تغییر نکردن ارزیابی پنتاگون درباره 
اینکه چین ظرف دو سال آینده به تایوان حمله نخواهد کرد در حالی است 
که بعد از سفر نانسی پلوسی به تایوان تنش     ها بین دو طرف تشدید شده 
است.  فرماندهی شرقی چین روز دو     شنبه اعالم کرد که مانورهای مشترکی 
را متمرکز بر عملیات ضد زیردریایی و حمل��ه دریایی برگزار می کند و در 
مقابل، وزارت امور خارجه تایوان ضمن محکوم کردن این اقدام، تأکید کرد، 
چین که مدعی است این جزیره بخشی از قلمرو خودش است، به صورت 
تعمدی بحران هایی را ایجاد می کند. وزیر امور خارجه تایوان روز سه      شنبه با 
اشاره به رزمایش های گسترده چین در اطراف این جزیره، مدعی شد پکن 
از رزمایش نظامی خود که در اعتراض به سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس 
نمایندگان امریکا به تایوان آغاز کرده، به عنوان بخشی از یک بازی استفاده 
کرده و خود را آماده حمله به تایوان می کند. ب��ا این حال، »جوزف وو« در 
کنفرانس خبری، از ارائه جدول زمانی مبنی بر احتمال حمله چین به تایوان 
خودداری کرد. وی گفت تایوان مرعوب نمی ش��ود، حتی اگر رزمایش     ها 
ادامه یابد. چین اغلب خط میانی )فرضی( غیررسمی در تنگه تایوان را نقض 
می کند. وو سپس توضیح داد: »چین سال هاست که تایوان را تهدید می کند 
و در چند سال اخیر بسیار جدی تر شده است« تا ارزش های دموکراسی، 
آزادی و حقوق بشر تایوان را تضعیف کند. این اقدامات پکن تحریک آمیز و 
بسیار خطرناک است. وی ادامه داد: »خواه پلوسی از تایوان دیدار می کرد یا 
خیر، تهدید ارتش چین علیه تایوان همواره وجود داشت و این چیزی است 

که در حقیقت ما باید با آن روبه رو شویم.«

نصراهلل: ایران به عنوان قلب
 محور مقاومت باقی خواهد ماند

دبیرکل حزب اهلل لبنان در سخنرانی خود به مناسبت روز عاشورا 
گف�ت: ایران به عن�وان قلب مح�ور مقاوم�ت باقی خواه�د ماند. 
به گ��زارش قدس آنالین و به نق��ل از المیادین، سیدحس��ن نصراهلل، در 
سخنرانی خود به مناسبت روز عاش��ورا گفت: حمله به شیعیان نیجریه 
در مراسم روز عاشورا را محکوم می کنیم. دبیرکل حزب اهلل ضمن عرض 
تسلیت به همه مردم و رهبر معظم انقالب اسالمی ایران، از حضور گسترده 
مردم لبنان در مراسم عاشورایی امسال تشکر و قدردانی کرد. وی تأکید 
کرد: بار دیگر پیمان خود را با سیدالش��هدا)ع( تجدی��د می کنیم و به او 
می گوییم ما همراه تو هستیم و ندای تو را لبیک می گوییم؛ همان طور که 
در 40 سال گذشته و در تمامی میدان      ها و در مواجهه با تمامی چالش      ها 
می گفتیم، می گوییم لبیک یا حس��ین. وی تأکید ک��رد: معیار عربیت و 
انسانیت و مسلمانی در شرایط کنونی، موضع ما در قبال مظلومیت ملت 
فلسطین است. ملت فلسطین در غزه و نابلس می جنگد و معادالت خودش 
را به رژیم صهیونیس��تی تحمیل می کند، آنها با این مبارزات خود تأکید 
می کنند که راه و گزینه ای جز مقاومت وجود ندارد. نصراهلل یادآور شد: ما 
در اینجا بار دیگر با مسئله فلسطین تجدیدعهد نموده و بر ایستادگی خود 
در کنار این ملت مجاهد و مقاوم تأکید می ورزیم.  نصراهلل ضمن یادآوری 
مجاهدت های سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، 
تأکید کرد: ایران همچنان قبله جهان اس��الم و قلب محور مقاومت باقی 
خواهد ماند. وی با اشاره به شرایط سخت لبنان تحت محاصره و تحریم، 
تأکید کرد: دستی که به سوی ثروت های دریایی لبنان دراز شود، همانند 
دستی که به سوی اراضی لبنان دراز شد، قطع می شود. دبیرکل حزب اهلل 
لبنان تأکید کرد: ما در روزهای آینده در انتظار پاسخ های رژیم صهیونیستی 
به مطالبات لبنان در قبال موضوع ترسیم مرزهای دریایی هستیم. ما به 
دشمن می گوییم که لبنان و ملت دیگر، دست اندازی به ثروت های طبیعی 
این کشور را نمی پذیرد و برای هر احتمالی آمادگی دارد. سیدحسن نصراهلل 
در ارتباط با تحوالت اخیر در غزه نیز گفت: م��ا از نوار غزه پیام مطلوب را 
دریافت و مقاومت و ایستادگی آنها را مشاهده کردیم، اما حساب شما)رژیم 
صهیونیستی( با ما در لبنان، یک حساب دیگر است. مقاومت امروز از هر 
زمانی قوی تر است و هرگز درباره لبنان و ملتش اشتباه نکنید. وی تأکید 
کرد: دشمن باید بداند که در جبهه مقابلش چه کسی قرار گرفته، مقاومت 
لبنان ثابت کرده که ارتشی را که شکست ناپذیر خوانده      می شد، شکست 
می دهد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به مناسبت روز عاشورا در 
بیروت تأکید کرد: شنیده ایم که صهیونیست      ها در تالش برای ترور رهبران 
فلسطینی هستند، اگر این اقدامات در لبنان رخ دهد، قطعاً بی پاسخ باقی 
نخواهد ماند. سیدحسن نصراهلل با اشاره به حوادث اخیر در غزه و نابلس که 
با شهادت دهها فلسطینی همراه شده، تأکید کرد: فلسطین مسئله اصلی 
ماست، کسانی که ادعای عربیت می کنند، در قبال خون های ریخته شده 

در کرانه باختری، غزه و قدس چه اقدامی انجام داده اند؟ آنها کجایند؟

فخرفروشی صهیونیست    ها به جنایات شان

این »الپید کودک کش« را بازداشت کنید

با ت�داوم جنایات    گزارش  یک
صهیونیست    ها در 
کشتار فلسطینیان و ادامه رویکرد بی رحمانه این 
رژیم در حمایت از کودک کش�ی، وزارت خارجه 
فلس�طین با صدور بیانی�ه ای از دی�وان کیفری 
بین المللی خواست حکم جلب نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی را صادر کند. نماینده فلسطین در 
سازمان ملل هم در سه نامه، ضمن یادآوری وظایف 
جامعه جهانی، از آنها خواست به وظایف خود در 
جلوگیری از کش�ته ش�دن کودکان عمل کنند. 

اقدام هدفمند صهیونیس��ت    ها در کشتار کودکان 
فلسطینی که می توان آن را تالشی برای نسل کشی 
فلسطینیان دانست، پس از ش��هادت محمد الدره 
دوازده س��اله در جریان انتفاضه دوم برجسته شد. 
در جریان تجاوز س��ه روزه اخیر به غزه هم شهادت 
آالء قدوم که ترکش های موش��ک، سر این کودک 
پنج س��اله را ش��کافته بود ، قلب جهانیان را به درد 
آورد. از سال 200۸ رژیم صهیونیستی چهار حمله 
گس��ترده به غزه انجام داده که یک س��وم از 4هزار 
شهید این جنایات، کودک هستند. گزارش شبکه 
خبری الجزیره حاکی از این اس��ت ک��ه در جریان 
بمباران سه روزه رژیم صهیونیستی در غزه، حداقل 
44 فلس��طینی از جمله 16 کودک شهید شدند. 
اطالعات نهاد دف��اع برای کودک��ان بین الملل نیز 
آمار هولناکی از نسل کشی صهیونیست    ها ترسیم 

می کند. بنابر این آمار، از س��ال 2000یعنی زمانی 
که انتفاضه دوم شروع شد، دست کم 2 هزار و 200 
کودک به شهادت رسیده اند و نه تنها دست نظامیان 
صهیونیست، بلکه دس��ت شهرک نشینان به خون 
کودکان بی گناه آلوده است. در جنگ2012 که با 
ترور احمد الجعبری از فرماندهان اصلی گردان های 
عزالدین القس��ام آغاز شد، حمالت صهیونیست     ها 
ش��هادت 4۳ کودک و 1۵زن را به دنبال داشت. در 
طوالنی     ترین جنگ یعنی جن��گ پنجاه ویک روزه 
س��ال 2014، هم ۵46کودک به دست اشغالگران 
به خاک و خون کشیده شدند. در جنگ دوازده روزه 
س��ال گذش��ته میالدی نیز 72کودک به شهادت 
رس��یدند و در جنگ اخیر در غزه نی��ز 16کودک 
با تمامی آرزو    ه��ا و آینده ای که ب��رای خود تصور 

می کردند، به زیر خاک رفتند. 
 نقش کنوانس�یون چهارم ژن�و در حمایت 

از کودکان 
وزارت خارجه فلسطین در پی اظهارات یائیر الپید، 
نخس��ت وزیر اس��رائیل و بنی گانتس، وزیر جنگ 
و تعدادی از مقامات صهیونیس��ت مبنی بر اینکه 
به حمالت علی��ه غزه و قت��ل غیرنظامیان بی گناه 
فلسطینی افتخار می کنند و آمادگی  دارند جنایات 
مشابهی را در هر ش��رایط و هر مکانی تکرار کنند، 
بیانیه ای ش��دیداللحن صادر ک��رد. در این بیانیه 
آمده اس��ت: »این اظهارات تنها تالش قانونی برای 
جنایت های اسرائیل نیست بلکه اصرار برای ارتکاب 

جنایت های بیشتر و چراغ سبز برای ارتش اسرائیل 
و شهرک نشینان و نیروهای تروریستی شان برای 
قتل بی دلیل فلس��طینی     ها اس��ت. اظهارات الپید 
و گانتس حمایت سیاس��ی و قانونی از جنایتکاران 
را فراه��م و دروغ ب��ودن ادعاهای اس��رائیل درباره 
هرگونه تحقیقات درخصوص این جنایت     ها را فاش 
می کند.« در همین راستا، وزارت خارجه فلسطین 
از دیوان کیفری بین المللی خواس��ت حکم جلب 
الپید را صادر کند. ریاض منصور، نماینده فلسطین 
در سازمان ملل در س��ه نامه مشابه به دبیرکل این 
س��ازمان، رئیس ش��ورای امنیت و رئیس مجمع 
عمومی درباره تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی گفت: 
»قتل کودکان فلسطینی به دست اسرائیل باید برای 
جامعه بین المللی به ویژه شورای امنیت این مسئله 
را یادآور ش��ود که کودکان به موجب کنوانسیون 
چهارم ژنو و دیگر احکام و قوانین بین المللی از جمله 
توافقنامه حق��وق کودکان از مصونی��ت برخوردار 
هستند اما کودکان فلسطینی چه موقع از این حقوق 
جهانی و حمایت بین المللی برخوردار خواهند شد؟ « 
وی تأکید کرد: »جامعه جهانی به ویژه شورای امنیت 
و طرف های کنوانسیون چهارم ژنو باید به وظایف 
خود عمل کرده و تم��ام ابزارهای ممک��ن را برای 

مجازات اسرائیل به کار گیرند.«
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
با اشاره به اینکه آالء قدوم فقط یکی از کودکان شهید 
حمالت جاری رژیم آپارتاید اسرائیل علیه غزه است، 

افزود: »جای تأس��ف اس��ت که مدعیان دروغین 
حقوق بشر، از جنایات روزمره رژیمی اشغالگر علیه 
مردم کشوری تحت اش��غال، با عنوان حق دفاع از 
خود حمایت می کنند. « با این حال، اتحادیه اروپا 
در موضع گیری میانه، ضمن ابراز تأس��ف از کشتار 
غیرنظامیان در درگیری های چند روز اخیر در غزه 
از جمله زنان و کودکانی که در این منطقه کشته و 
زخمی شدند، خواستار انجام تحقیقی همه جانبه و 
فوری درباره تلفات غیرنظامیان در غزه شد. اتحادیه 
اروپا در بیانیه خود از مصر، س��ازمان ملل، امریکا و 
قطر بابت کمک به تسهیل برقراری آتش بس در غزه 

و حمایت از آن تشکر کرد. 
 تل آویو دنبال تثبیت آتش بس

همزمان، روزنامه عربی الجدید از نقش یک هیئت 
امنیتی عالی رتبه مصری در تثبیت آتش بس پرده 
برداشت. بنابر گزارش این روزنامه، مصری    ها دو    شنبه 
وارد قدس اشغالی ش��دند تا به تیمی از مسئوالن 
پرونده فلسطین در سازمان اطالعات مصر و دیگر 
مقامات این کشور بپیوندند و پس از آن دیداری با 
مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی در دستگاه های 
موساد و شین بت داش��ته باشند. هدف از این سفر، 
تثبیت آتش بس و نظارت بر روند انتقال اسیر وابسته 
به جهاد اسالمی »خلیل العواوده « به خارج از زندان 
برای درم��ان و نیز تکمیل پرونده عضو بازداش��ت 
شده ارشد جهاد اسالمی »بسام السعدی « در کرانه 

باختری است. 
 درگیری در نابلس

واکنش    ها به جنای��ات صهیونیس��ت    ها در غزه در 
شرایطی است که دیروز منابع رسانه ای فلسطینی 
اعالم کردند ک��ه نیروهای رژیم صهیونیس��تی به 
محله قدیمی نابلس در کرانه باختری یورش برده 
و اقدام به هدف قرار دادن خانه شماری از مبارزان 
در این منطقه کردن��د. جوانان فلس��طینی نیز به 
مقابله با اشغالگران پرداخته و به سمت آنها سنگ 
و کوکتل مولوتف پرت��اب کردن��د. نیروهای تیپ 
سرایاالقدس، شاخه نظامی جهاد اسالمی فلسطین 
در نابلس نیز با نیروهای این رژیم درگیر شدند. شبکه 
الجزیره هم از شهادت ابراهیم النابلسی ، اسالم صبوح 
و حسین جمال طه از فرماندهان گردان های شهدای 
االقصی وابس��ته به جنبش فتح در این درگیری     ها 
خبر دادند. همچنین یکی دیگر از اعضای جهاد نیز 
در این درگیری به شهادت رسید. طارق عزالدین، 
سخنگوی رسانه ای جنبش جهاد اسالمی در جریان 
گفت وگویی مطبوعاتی گفت: اشغالگران همچنان در 
حال ارتکاب جنایت های خود علیه ملت فلسطین در 
این سرزمین مبارک هستند و با تجاوز به شهر نابلس 
مرتکب حماقت جدیدی شده اند. وی در ادامه افزود: 
»از امروز به بعد هیچ عذر و بهانه ای برای هیچ کس 
وجود ندارد. آنچه در نابلس رخ داد، نشان می دهد که 
اشغالگران مردم و مقاومت فلسطین را ر    ها نخواهند 
کرد و جنایت های خود را به شنیع     ترین شکل انجام 

خواهند داد. « 

ایران:  متن وین هنوز نهایی نیست
مذاکرت در وین متوقف ش�د و مثل همیش�ه، 
مذاکره کنن�دگان به پایتخت ها برگش�تند تا 
مالحظات طرف مقابل را به مقام های بلندپایه 
خودشان منتقل کنند. شواهد و قرائن از وجود 
یک »مت�ن« خبر می ده�د که ط�رف اروپایی 
و امریکای�ی آن را نهایی می دانن�د ولی ایران 
درب�اره آن مالحظات�ی دارد؛ مالحظات�ی که 
آنقدر مهم و حس�اس هس�تند که هم روسیه 
و هم چی�ن به عنوان ش�رکای ای�ران، تلویحًا 
گفته اند اصرار ایران برای لحاظ ش�دن آنها را 
حق ایران می دانن�د، حتی اگر توافق نش�ود. 
جوزف بورل، کمیسیونر سیاس��ت خارجی اروپا 
دو     ش��نبه ش��ب بعد از توقف مذاکرات در وین، از 
آماده بودن یک متن برای توافق در وین خبر داد؛ 
متنی که در آن اقدامات متقابل هرکدام از طرف     ها 
برای احیای برجام مشخص شده است. بر اساس 
گزارش پولیتیکو، پیش نویس نهایی که روی میز 
قرار گرفته، گام      هایی را مشخص کرده که ایران و 
امریکا باید برای ازس��رگیری اجرای کامل برجام 
بردارند.  اروپاییان این مت��ن را به همه طرف های 
مذاکره در وین داده اند. هرچن��د این متن تا حد 
زیادی م��ورد توافق قرار گرفته، ول��ی آن طور که 
جوزف بورل و بقیه طرف ه��ای مذاکره گفته اند، 
»تعداد انگشت شماری از موضوعات باقی مانده « 
دارد که باید درباره آنها تصمیم سیاس��ی گرفته 
شود. بورل در توئیتر نوش��ت: » آنچه قابل مذاکره 
است، مورد مذاکره قرار گرفته، با این حال، پشت 
هر موضوع فنی و هر پاراگراف یک تصمیم سیاسی 
نهفته است که باید در پایتخت      ها اتخاذ شود. « او 
اضافه کرد:»اگر پاسخ      ها مثبت باشد، ما می توانیم 
این توافق را امضا کنیم. « وزارت امور خارجه امریکا 
دو     ش��نبه ش��ب بعد از توقف مذاکرات و بازگشت 
به پایتخت     ها با صدور بیانیه ای اعالم کرد:» متن 
اتحادیه اروپا تنها مبن��ای قابل تصور برای احیای 
توافق هس��ته ای 201۵ ایران اس��ت.« واشنگتن 
تأکید کرد: »ایاالت متحده آماده است به سرعت 
یک توافق را بر اساس پیش��نهادات اتحادیه اروپا 
تکمیل کند. « این موضع امریک��ا حکایت از یک 
فشار دقیقه نودی برای پذیرش متن طرف اروپایی 
از طرف ایران دارد، کاری که در دوره های قبلی هم 

تکرار شده است. 

 امیرعبداللهیان: امریکا واقع بین باشد
بالفاصله بعد از برگشتن هیئت های مذاکره کننده 
از وین، جوزف بورل، کمیسیونر سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه 
تماس گرفت. این گونه تماس     ها معموالً برای متقاعد 
کردن طرف مقابل برای پذیرش متن است. طبعاً 
از اینکه در مکالمات تلفنی بورل- امیرعبداللهیان 
چه حرف     هایی رد وبدل شده، چیزی به بیرون درز 
نکرده ولی از بیانیه ای که وزارت خارجه از موضع 
وزیر خارجه ایران منتش��ر کرده می توان حدس 
زد که ای��ران همچنان بر مالحظ��ات خود درباره 
متن توزیع ش��ده، اص��رار دارد. امیرعبداللهیان 
به ب��ورل گفته که هیئ��ت مذاکره کنن��ده ایرانی 
برای دستیابی به توافق در وین »اراده و جدیت« 
دارد و ایده های س��ازنده ای هم برای حل و فصل 
موضوع��ات باقی مانده ارائه کرده اس��ت. به گفته 
امیرعبداللهیان »دیدگاه      ها و مالحظات جمهوری 
اس��المی ایران درباره ایده های ارائه  شده از سوی 
انریکه مورا به وی  منتقل شده است و انتظار می رود 
همه طرف      ها برای دستیابی به متن نهایی توافق از 
خود اراده و جدیت نشان دهند«. امیرعبداللهیان 
در ای��ن تم��اس تلفن��ی، هرچن��د از تالش های 
هماهنگ کننده اروپایی برای تسهیل دستیابی به 
توافق، تمجید کرده ولی گفته که » توافق نهایی باید 

تأمین کننده حقوق و منافع ملت ایران بوده و رفع 
پایدار و مؤثر تحریم      ها را تضمین کند «؛ موضعی 
که باز هم نشان دهنده اصرار تهران بر مالحظات 
خود است. او خطاب به کمیسیونر سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا گفته است: » امیدوارم که با واقع بینی 
و اجتناب از اتخاذ مواضع غیرسازنده، به خصوص 
از سوی امریکا، مسیر دس��تیابی به توافق هموار 
شود.« س��ایت نورنی��وز، نزدیک به ش��ورای علی 
امنیت ملی ای��ران، اتحادیه اروپای��ی را به تالش 
برای »جازدن متن موردتوافق رابرت مالی نماینده 
ویژه امریکا و مورا معاون کمیس��یونر سیاس��ت 
خارجی امریکا« به عنوان متن نهایی متهم کرد و 
در توئیتی نوشت:»اتحادیه اروپایی در پایان این دور 
از مذاکرات وین با هماهنگی امریکا تالش کرد متن 
مورد توافق مورا-مالی را به عنوان »متن نهایی« جا 
بزند تا ایران را زیر فشار مجبور به پذیرش آن کنند، 
حال آنکه آنها فق��ط هماهنگ کننده اند نه طرف 
مذاکرات؛ لذا صالحیت تعیی��ن تکلیف در این را 

خصوص ندارند.«
 حمایت روسیه و چین از موضع ایران

اینکه مالحظات ایران در مورد متن پیش��نهادی 
چیست، اعالم نش��ده، زیرا ظاهراً همه طرف های 
مذاکره به طور ناننوشته توافق دارند که جزئیات 
مذاکرات را به مطبوعات نکش��ند. ب��ا این حال، 

یک منبع نزدیک به تی��م مذاکره کننده، پیش از 
این به روزنامه جوان گفته که ایران می خواهد به 
طور »مؤثر و پایدار و تضمین شده از رفع تحریم      ها 
اطمینان حاصل کند « و همچنین »اهرم فشار بر 
ایران « باقی نماند. این به معنی آن است که تضمین 
امریکا به عدم بازگشت تحریم     ها و اطمینان از باز 
نشدن پرونده های جدید از طرف آژانس، همچنان 
دو مالحظه جدی باقی مانده ای است که جوزف 
بورل آنها را »تعداد انگشت ش��ماری از موضوعات 
باقی مانده « خوانده است! این مالحظات به قدری 
جدی اند که دی��روز نماینده چی��ن در مذاکرات، 
از امریکا خواس��ت که درباره آنها تصمیم سیاسی 
بگیرد.  نمایندگی دائم چین در وین در توئیت      هایی 
به نقل از »وانگ کان « نماینده دائم این کشور در 
وین »از امریکا خواست تصمیمات سیاسی فوری 
برای کمک به دس��تیابی به تواف��ق زودهنگام در 
مذاکرات هسته ای ایران اتخاذ کند. «وانگ یی گفته 
است:»ازسرگیری مذاکرات وین نشان می دهد که 
پل زدن بر اختالفات از طریق گفت وگو و مذاکره 
تنها راه حل موضوع هسته ای ایران است. « حتی 
»میخائیل اولیانوف « نماینده روس��یه در »وین« 
که از توزیع متن نهایی می��ان طرف های مذاکره 
صحبت کرده و جمله او که گفته »پنج ثانیه تا توافق 
داریم « مورد توجه است، دو     ش��نبه شب گفت:» 
»این حرف      ها به نظ��ر حرف های نهایی نمی آیند. 
تصمیم��ات در پایتخت های طرف ه��ای برجام 
گرفته می شود. آنها تصمیم می گیرند.« بر اساس 
گزارش بی بی س��ی، اولیانوف که یک     شنبه گفته 
بود: در مناقش��ه برانگیز     ترین مسئله فعلی، یعنی 
بحث پادمان و تحقیقات آژانس بین المللی انرژی 
اتمی درباره فعالیت های هسته ای پیشین ایران، از 
موضع تهران حمایت می کند، عصر دو     شنبه هم 
مجدداً از موضع ایران در این مسئله دفاع و از »حق 
پافشاری« ایران بر خواسته هایش صحبت کرد:»اگر 
ایران تصمیم بگیرد پیشنهاد دیگری را مطرح کند، 
مثاًل خواهان اصالحاتی جزئی شود، روسیه قطعاً 
مخالفت نمی کند و حمایت خواهد کرد.«  اولیانوف 
همچنین با رد »نهایی« بودن متن، به س��ه چهار 
سری تغییرات اعمال ش��ده از »متن نهایی« ماه 
مارس تا االن اش��اره کرد و درباره تغییرات آینده 

گفت »هرگز نباید بگوییم هرگز.«
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مسکو: ایده های زلنسکی
 همان ایده های هیتلر است

پس از اینکه رئیس جمه�ور اوکراین خواس�تار تحریم همه مردم 
روسیه ش�د، معاون رئیس ش�ورای امنیت این کش�ور در واکنش 
ب�ه چنین س�خنانی، آنه�ا را فاشیس�تی و در راس�تای ایده های 
اف�رادی مانن�د رهب�ر نازی     ه�ا در جن�گ جهان�ی دوم خوان�د. 
ولودیمیر زلنسکی بامداد سه      شنبه با تکیه بر این ادعا که مردم روسیه 
حامی جنگ با اوکراین هستند، از غرب خواست عالوه بر دولت مسکو، 
تمام مردم روس��یه را تحریم کند. وی در مصاحبه با روزنامه امریکایی 
واشنگتن پس��ت گفت ک��ه دولت های غرب��ی باید به عن��وان اقدامی 
تالفی جویانه علیه عملیات روسیه، ورود همه روس      ها به کشورهای شان 
را به مدت یک س��ال ممنوع کنند. رئیس جمه��ور اوکراین همچنین 
خواستار تعمیم این اقدام به شهروندان روس��ی که این کشور را ترک 
کرده اند، نیز ش��ده است. واشنگتن پس��ت این درخواست زلنسکی را 
مهم  ترین تحریم      ها علیه روسیه از زمان آغاز جنگ با اوکراین دانست 
و به نقل از وی نوش��ت: »روس      ها باید تا زمانی که فلسفه خود را تغییر 
دهند، در دنیای خود زندگی کنند.« دیمیتری مدودوف در واکنش به 
چنین اظهاراتی، آنها را به ایده های آدولف هیتلر تش��بیه کرد. وی در 
کانال تلگرامی خود نوشت: »آدولف هیتلر آخرین کسی بود که سعی 
کرد چنین ایده      هایی را علیه یک ملت اجرا کند. آیا ابهام دیگری در مورد 

ماهیت مقامات اوکراینی وجود دارد؟ «


