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  گزارش  2

  گزیده

شلیک موشکی کره شمالی  
به رزمایش واشنگتن -سئول

همزمان ب�ا اع�ام برنام�ه واش�نگتن و س�ئول ب�رای برگزاری 
رزمای�ش مش�ترک و ت�داوم تنش     ه�ا در ش�به جزیره ک�ره 

بناب�ر آنچ�ه مقام�ات کره جنوب�ی اع�ام کردن�د، کره ش�مالی 
نی�ز دو موش�ک ک�روز ب�ه س�مت دری�ای زرد ش�لیک ک�رد. 
واشنگتن و سئول تأکید دارند که پیونگ یانگ آزمایش های موشکی 
خود را افزایش داده و تهدیدات تقابل اتمی این کش��ور علیه سئول و 
واشنگتن تشدید شده اس��ت. ارتش کره جنوبی روز چهار    شنبه اعالم 
کرد که ایاالت متحده و کره جنوبی بزرگ ترین رزمایش نظامی ترکیبی 
در طی چندین س��ال را هفته آینده در مواجهه ب��ا افزایش تهاجمات 
رو به رشد کره ش��مالی انجام خواهند داد. دیروز همچنین رسانه های 
کره جنوبی به نقل از مقامات این کش��ور خبر دادند، کره ش��مالی دو 
موشک کروز شلیک کرد. طبق این گزارش، اقدام کره شمالی در شلیک 
موشک کروز در شرایطی انجام شده که یون سوک یول، رئیس جمهور 
کره جنوبی اخیراً به مناسبت صدمین روز آغاز ریاست جمهوری خود از 
طرحی برای خلع سالح کره شمالی سخن گفته بود. او درباره این طرح 
گفت: »اگر پیونگ یانگ توسعه تسلیحات اتمی را متوقف کند و دست 
به خلع سالح اتمی به شکلی واقعی بزند، طرح عظیمی با هدف تقویت 
اقتصاد کره ش��مالی و زندگی مردم آن را متناسب با سطح خلع سالح 

اتمی ارائه می کنیم.«
خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی در گزارش خود نوشت: »اولین پرتاب 
شناخته شده موشک کروز از جانب کره ش��مالی از ماه ژانویه، یک روز 
پس از آغ��از تمرینات مقدماتی ارتش کره جنوبی و امریکا در آس��تانه 
آغاز رزمایش ترکیبی ساالنه سپر آزادی اولچی انجام شد. « این رسانه 
دولتی کره جنوبی اف��زود: »در حالی که طبق قطعنامه های ش��ورای 
امنیت سازمان ملل، کره شمالی از شلیک موشک با استفاده از فناوری 
موشک های بالستیک منع شده است، شلیک موشک کروز نقض این 

قطعنامه     ها نیست.«
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 عربستان در آستانه رکوردزنی در اعدام
طبق گزارش سازمان اروپایی- سعودی حقوق بشر، عربستان تنها در 
شش ماه نخست س��ال جاری میالدی ۱۲۰ تن را اعدام کرده که این 
رقم نزدیک به دو برابر مجموع افرادی است که در سال گذشته اعدام 
کرده بود.  به گزارش عربی۲۱، پس از کاهش چشمگیر اعدام       ها در سال 
۲۰۲۰، ۶۵ تن اعدام شدند و تنها در شش ماه اول سال جاری میالدی 
این عدد تقریباً دو برابر ش��د و تا ماه ژوئن تعداد اعدامی       ها به ۱۲۰ تن 
یعنی نزدیک به مجموع آمار سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ رسید. سازمان 
اروپایی- سعودی حقوق بشر اعالم کرد، اگر عربستان در نیمه دوم سال 
۲۰۲۲ به همین شکل به اجرای حکم اعدام ادامه دهد، از رکورد سال 

۲۰۱۹ که ۱۸۶ اعدام بود، عبور خواهد کرد. 
-----------------------------------------------------

  ترکیه خواستار تجدید ساختار سازمان ملل شد
رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه با تأکید بر اینکه جهان 
بزرگ تر از پنج کش��ور عضو دائم ش��ورای امنیت س��ازمان ملل است 

خواستار تجدید ساختار سازمان ملل شد. 
فخرالدین آلتون گفت که هدف اصلی سازمان ملل ایجاد و حفظ صلح 
و امنیت بین المللی است. آلتون اضافه کرد که س��ازمان ملل از زمان 
پیدایش، س��هم بزرگی در صلح و ثبات در جهان داشته است اما پس 
از جنگ سرد، نتوانسته راه حل ملموسی برای جلوگیری از بحران های 
بزرگ بشری ارائه دهد و قادر به ایفای نقش فعال در حفظ صلح و امنیت 
نبوده است. « آلتون افزود: »ضعیف بودن نقش فعال و هماهنگ سازمان 
ملل در مقابله با رویداد      هایی که صلح و ثبات جهان را تهدید می کند، 

جایگاه این نهاد را در جامعه جهانی نیز کاهش داده است.«
وی تأکید کرد که ساختار سازمان ملل باید در راستای حمایت از صلح 

و امنیت جهانی به صورت فعال تر بازسازی شود. 
-----------------------------------------------------
  فراخوان الکاظمی برای گفت وگوی ملی گروه های سیاسی 

نخس��ت وزیر عراق ضمن دعوت از جریان های سیاسی کشورش برای 
حضور در مذاکرات ملی روز گذشته، تأکید کرد که بحران های سیاسی 

عراق باید از طریق گفت وگو حل شود. 
به گزارش العربیه، مصطفی الکاظمی سه       شنبه در بیانیه ای گفت: »بر 
اساس مس��ئولیت مش��ترک ملی که عراقی       ها را بر اساس اصل حفظ 
وحدت، امنیت و ثبات عراق متحد می کند، برادران و رهبران گروه های 
سیاسی را به یک نشس��ت ملی دعوت می کنم. « وی افزود: »هدف از 
گفت وگوی ملی یافت��ن راه حل       هایی برای بحران سیاس��ی کنونی بر 
اساس منافع عالی کشور و به گونه ای است که به آرام کردن تنش های 
فعلی کمک کند و محیطی مناسب برای راه حل های سیاسی و قانون 
اساس��ی ایجاد کند و در خدمت تحق��ق آرمان های مردم ما باش��د.« 
 همچنین، یکی از رهبران ائتالف الفتح به رهبری هادی العامری گفت: 
»العامری درخواستی را به دفتر مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق 
برای دیدار با وی در روز پنج  ش��نبه داده اما صدر هنوز پاسخی به این 
درخواست نداده است.«  العامری برای حل بحران میان صدر و رهبران 
چارچوب هماهنگی شیعیان از طریق مطرح کردن نامزد جدیدی برای 
پست نخست وزیری و تشکیل دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام در 
یک دوره یک س��اله تالش می کند. وی همچنین طی چند روز اخیر 
دیدار      هایی با رهبران سیاسی از جمله رهبران اقلیم کردستان عراق و 

نماینده سازمان ملل برای حل بحران سیاسی داشت. 
-----------------------------------------------------

 امریکا در حال ارسال ساح به یمن است
عضو دفتر سیاس��ی جنبش انصاراهلل ضمن انتقاد از گسیل تجهیزات 
نظامی امریکا به یمن، گفت که امریکایی      ها علناً از حمایت از آتش بس 

دم می زنند، ولی رفتار خصمانه از خود نشان می دهند. 
علی القحوم شامگاه سه       شنبه تأکید کرد که مردم این کشور باید با هم، 
علیه پروژه های سعودی-اماراتی که به سود امریکاست، متحد شوند. 
القحوم به شبکه خبری المیادین گفت: »نیروها، تجهیزات و رزمناوهای 
امریکا، در بسیاری از مناطق یمن از جمله سقطری در حال گسیل شدن 
هس��تند. ما نمی توانیم، حضور نیروهای خارجی، پروژه های تجزیه و 

اشغالگری و قیمومیت خارجی بر سرزمین خود را بپذیریم.«
وی با بیان اینکه امریکایی      ها علناً از حمایت از آتش بس دم می زنند، ولی 
رفتار خصمانه از خود نش��ان می دهند، تصریح کرد: »آنان برای تنش 
علیه ملت یمن آماده می شوند. ما از خطر این جنگ آگاه هستیم و بدون 
اخراج همه اس��تعمارگران و بازپس گیری منابع خود، هیچ صلحی در 

کار نیست.«
-----------------------------------------------------
  بازداشت 10س�ریانکایی در نزدیکی مرز ایران و جمهوری 

آذربایجان
مرزبانی جمهوری آذربایجان اعالم کرد که در نزدیکی مرز ایران ۱۰تبعه 
سریالنکایی را که تالش کردند به صورت غیر قانونی وارد ایران شوند، 

بازداشت کرده است. 
طبق گزارش »آذرنیوز«، اداره مرزبانی جمهوری آذربایجان در بیانیه ای 
از بازداشت ۱۰ نفر حین تالش برای ورود به ایران در تاریخ ۱۲ آگوست 
)۲۱ مرداد( از منطقه مرزی »هورادیز « واقع در شهرستان »فضولی« 
جمهوری آذربایجان خبر داد. این ۱۰ تبعه سریالنکایی قصد داشتند 
با عبور از مرز وارد ایران ش��وند و از آنجا با کمک یک شهروند ایرانی به 

ترکیه بروند تا در نهایت خود را به یک کشور اروپایی برسانند. 

اتحاد فلسطینی      ها 
به تشدید عملیات علیه صهیونیست ها

با افزایش تنش     ها بین فلسطینی     ها و نظامیان صهیونیست و تشدید 
جنایات این رژیم در کرانه باختری، گروه های مقاومت فلسطین در 
نشستی در غزه ضمن بررسی تحوالت فلسطین، خواستار تشدید 
عملیات علیه نظامیان و شهرک نش�ینان صهیونیس�ت ش�دند. 
درحالی که ماجراجویی های صهیونیست     ها در غزه و کرانه باختری روز به 
روز روند رو به رشدی به خود گرفته است، گروه های مقاومت فلسطین هم 
سعی دارند با همه توان با این جنایت     ها برخورد کنند. مقاومت فلسطین 
سه      شنبه شب در شهر غزه نشستی را برگزار و طی آن مهم  ترین مسائل ملی 
و تحوالت فلسطین را بررسی کردند. این گروه      ها از مقاومت قهرمان غزه و 
کرانه باختری که به تجاوزات دشمن علیه ملت فلسطین پاسخ داده و درس 
فراموش نشدنی به دشمن دادند، قدردانی کرد. در این نشست تأکید شد 
که دشمن صهیونیستی مسئول کامل جنایت علیه ملت فلسطین است 
و مقاومت نیز به وظایف و ایفای نقش خود ب��رای مقابله با این تجاوزات و 
جلوگیری از ریخته شدن خون ملت فلسطین، ادامه می دهد. بنابر گزارش 
خبرگزاری فلسطینی »شهاب«، گروه های مقاومت فلسطین تأکید کردند 
که مقاومت به یاری خداوند ثابت کرد که در تمامی میادین متحد و یکپارچه 
است و با درایت و اقتدار می تواند تالش های صهیونیست      ها را برای ایجاد 
شکاف در میان مقاومت و ملت آن به شکست بکشاند. گروه های مقاومت 
فلسطین همچنین بر تشدید عملیات      ها علیه نظامیان و شهرک نشینان 
صهیونیست در قدس، اراضی اشغالی سال ۱۹۴۸ و کرانه باختری تا بیرون 
راندن کامل اشغالگران از خاک فلسطین تأکید کردند. در جنگ سه روزه 
اخیر بین جهاد اسالمی و ارتش صهیونیستی، نیروهای مقاومت نزدیک به 
هزار موشک به سمت سرزمین های اشغالی شلیک کردند و به همین منظور 
مقامات تل آویو با نگرانی از این مسئله مجبور شدند به آتش بس تن دهند 
و بسیاری از صهیونیست     ها از این مسئله نگران هستند که در جنگ های 
تمام عیار با مقاومت شکست سنگینی خواهند خورد و امنیت شان بیشتر 
به خطر خواهد افتاد. گروه های مقاومت در سال های اخیر به توانمندی های 
زیادی در عرصه موشکی دست یافته اند و همین مسئله ترس و وحشت را 
در سرزمین های اشغالی حاکم کرده است و صهیونیست ها از وارد شدن 
به جنگ تمام عیار با مقاومت خودداری می کنند. از سوی دیگر، افزایش 
عملیات شهادت طلبانه در سرزمین های اشغالی موجی از نگرانی     ها را در بین 
صهیونیست     ها ایجاد کرده است. در همین راستا، یائیر الپید، نخست وزیر 
موقت رژیم صهیونیس��تی دیروز اعالم کرد روی افزایش جذب پلیس و 
بازرس و مرزبان کار می کنند تا بازدارندگی خود را بازگردانند. طبق گزارش 
شبکه المیادین، الپید ادعا کرد: »بازدارندگی را در شهرک های خود احیا 
خواهیم کرد، همانطور که در غزه بازگرداندیم. م��ا بازدارندگی را در برابر 
گروه های جنایتکار، خشونت های خیابانی و خانوادگی و فساد سیستماتیک 
باز می گردانیم«. این درحالی اس��ت که در ماه های اخیر از ترس عملیات 
استشهادی در بسیاری از مواقع خیابان های تل آویو خالی از جمعیت بود و 

حتی نیروهای امنیتی هم از این مسئله وحشت دارند.
  آشتی کامل ترکیه و اسرائیل

ش��بکه اس��کای نیوز از عادی س��ازی کامل روابط میان ترکی��ه و رژیم 
صهیونیس��تی خب��ر داد و اعالم ک��رد که س��فرای دو طرف ب��ه زودی 
فعالیت های ش��ان را از س��رمی گیرند. یائی��ر الپید، نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیستی روز چهار     شنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه 
تلفنی گفت وگو کرد. الپید پس از این تماس گفت که تصمیم گرفته شد 
روابط به طور کامل عادی سازی شده و سفرای دو طرف کارشان را از سر 
بگیرند. الپید گفت: ازسرگیری روابط میان ترکیه و اسرائیل نقش مهمی در 
ثبات منطقه ای خواهد داشت و یک نوید اقتصادی بسیار مهم خواهد بود. 
چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه نیز گفت که آنکارا تصمیم به بازگرداندن 
سفیر خود به اسرائیل و از سرگیری روابط دیپلماتیک با تل آویو گرفته است. 
او گفت: تصمیم داریم برای اسرائیل سفیر تعیین کنیم و به حمایت خود از 
مردم فلسطین ادامه خواهیم داد. یک مسئول عالی رتبه اسرائیلی سه      شنبه 
در گفت وگو با روزنامه » یدیعوت آحارونوت « گفته بود، اسرائیل و ترکیه در 
حال نزدیک شدن به توافق      هایی هستند که امکان بازگشت هواپیماهای 
اسرائیلی به فرودگاه های ترکیه را پس از سال      ها ممنوعیت فراهم خواهند 
کرد. این مسئول اسرائیلی در ادامه این گفت وگو احتمال داد که شرکت های 
هواپیمایی اس��رائیلی ظرف چند هفته آینده اجازه فرود در فرودگاه های 
ترکیه را به دست خواهند آورد. ترکیه از حدود ۱۵ سال قبل به دلیل تنش      ها 
و اختالف نظر     ها با رژیم صهیونیستی بر سر شروط امنیتی پیچیده این رژیم 
درباره امنیت پروازهای اسرائیل از ترکیه به مقصد تل آویو، ورود هواپیماهای 

اسرائیلی را به فرودگاه هایش ممنوع کرده بود. 

ادعای امریکایی     ها 
به ظهور القاعده در افغانستان 

یک سناتور امریکایی در سخنانی ادعا کرد که کمپ های القاعده 
در افغانستان در حال ظهور اس�ت و احتمال دارد بار دیگر امریکا 
را هدف حمله قرار دهد. این در حالی اس�ت ک�ه چین اعام کرده 
افغانس�تان در دوره قدرت گیری طالبان امن تر از قبل شده است. 
لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه امریکا روز سه      شنبه گفت: »ما 
هیچ جنگی را پایان نداده ایم . جنگ جدیدی را آغاز کردیم.«  به گزارش 
خبرگزاری رویترز، گراهام اف��زود: »همین لحظه که صحبت می کنم 
کمپ های القاعده در افغانستان در حال ظهور است. تاریخ تکرار می شود 
و این همه قابل جلوگیری بود. « به گفته او، احتمال یک حمله دیگر به 
خاک امریکا و متحدین این کشور از خاک افغانستان وجود دارد. او گفته  
است که حمله احتمالی دیگر به امریکا و متحدان آن به دلیل عملکرد 
عجوالنه جو بایدن، رئیس جمهور دموکرات امریکا در خروج از افغانستان 
است. این سناتور جمهوریخواه همچنین گفت: »قبل از اینکه تروریسم 
از افغانس��تان به امریکا مهاجرت کند، فقط به زمان نیاز است و مسیر 
احتمالی آن مرز جنوبی ]مکزیک[ است. « گراهام افزود که برخالف نظر 
نظامیان ایاالت متحده »این بایدن بود که تصمیم خروج از افغانستان 
را گرفت. شرایطی برای خروج ما از افغانستان وجود داشت. طالبان آن 
شرایط را رعایت نکرد. این یک تصمیم سیاسی بایدن بود. « این عضو 
ارشد کنگره افزود که طالبان، القاعده و داعش خراسان با هم یک وجه 
مشترک دارند. سناتور گراهام افزود: »داعش بر ضد القاعده می جنگد 
و القاعده با طالبان همسو اس��ت. وجه مشترک میان این سه گروه چه 
است؟  آنان بنیادگرایان رادیکال هستند«. ادعای این سناتور امریکایی 
درحالی است که وزارت خارجه و رسانه های دولتی چین از طالبان به 
دلیل برقراری »امنیت بهتر« برای افغان      ها تقدیر کرده و در نخستین 
س��الگرد خروج نیروهای امریکا از افغانس��تان و قدرت گیری طالبان، 
واشنگتن را مورد انتقاد قرار دادند. در گزارش روزنامه »گلوبال تایمز « 
چین آمده است: »چندین مصاحبه ش��ونده به گلوبال تایمز گفتند که 
توانایی های اجرایی طالبان به نسبت بیشتر است، اما فرهنگ قبیله ای 
هنوز نقش زیادی در شیوه حکومت آنها دارد. این افراد همچنین گفتند 
که از زمان قدرت گیری طالبان، وضعیت امنیت در افغانس��تان بهبود 
یافته است.«همچنین، وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین هم 
سیاست خارجه امریکا را مورد انتقاد ش��دید قرار داد و گفت: »سقوط 
کابل نشان دهنده شکس��ت تحمیل تغییرات دموکراتیک امریکاست. 
تغییر مسیر یک کشور به سوی دموکراسی تنها از سوی مردم آن کشور 
به صورت مستقل و با توجه به شرایط ملی آنها امکانپذیر است. مسیر 
دموکراسی برای هر کشوری منحصر به فرد است و اگر از بیرون تحمیل 
ش��ود، موفقیت آمیز نخواهد بود. تحمیل دموکراسی امریکایی بر این 

کشور، موجب اختالل و شکست عملکرد آن شده است.«

واشنگتن اعام کرد که نظرات خود را درباره پاسخ های ایران به اروپا می گوید 

شمارش معکوس برای پاسخ امریکا به پاسخ  ایران 

پس از آنکه ایران    گزارش  یک
جمع بندی نظرات 
خود را درباره متن توافق ارائه شده در مذاکرات 
هس�ته ای به طرف اروپایی تحویل داد و گفت  
منتظر پاس�خ واش�نگتن می ماند، سخنگوی 
وزارت امور خارجه امریکا هم در سخنانی گفت 
که این کشور پاس�خ  تهران را دریافت کرده و 
نظرات خود را با اتحادیه اروپا در میان خواهد 
گذاشت؛ پاسخی که سرنوشت ماه      ها مذاکرات 

را مشخص خواهد کرد. 
مذاکرات هس��ته ای ایران و ۱+۴ در وین به اتمام 
رس��یده اس��ت و همه چیز اکنون به نظر نهایی 
امریکا بستگی دارد که اعالم کند قصد بازگشت 
به برجام را دارد یا کماکان به کارشکنی های خود 
برای رس��یدن به توافق احتمالی ادامه می دهد. 
ایران پاسخ خود را نسبت به متن توافق ارائه شده 
از س��وی اتحادیه اروپا اعالم کرده و منتظر پاسخ 

امریکایی      ها است.   
 ن��د پرای��س، س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه 
امریکا شامگاه سه       ش��نبه گفت که نظرات ایران 
را از طریق اتحادیه اروپا دریافت کرده اس��ت. به 
گزارش خبرگ��زاری اس��پوتنیک، پرایس گفت: 

»ما پاس��خ های ایران را از طری��ق اتحادیه اروپا 
دریافت کرده ایم و در حال بررس��ی آنها هستیم. 
ما نظرات خود را با اتحادیه اروپا در میان خواهیم 
گذاشت«. پرایس اضافه کرد: »موضوعات بزرگ 
درب��اره برجام تا ح��د زیادی حل و فصل ش��ده 
اس��ت«. س��خنگوی وزارت امور خارجه امریکا 
اضافه کرد: »روند مذاکرات برجام بیشتر از آنچه 
نیاز داشته، ادامه یافته است«. وی افزود: »موضوع 
قرار داشتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی، 
از موضوعات مذاکرات وین نبوده است«. پرایس 
گفت: »مهم برای ما و دیگر طرف       ها مثل اتحادیه 
اروپا و اسرائیل این است که ایران سالح هسته ای 
نداشته باشد«. اکنون توپ در زمین امریکا است 
و طی روزهای آینده مشخص خواهد شد که آیا 
دولتمردان کاخ س��فید پس از گذش��ت بیش از 
چهار سال آماده هستند به برجام بازگردند. ایران 
بار      ها اعالم کرده که در توافق احتمالی از خطوط 
قرمز خود که همان تأمین منافع ملی است عدول 
نخواهد کرد و تا زمانی که اطمینان نداشته باشد 
که از دستاوردهای برجام منتفع خواهد شد پای 
هیچ توافقی را امضا نخواهد کرد. ایران خواستار 
لغو همه تحریم      ها است و از طرفی برای اینکه از 

تکرار خروج امریکا از توافق هسته ای جلوگیری 
کند خواهان تضمین از واشنگتن شده است. این 
درحالی اس��ت که مقامات امریکایی بار      ها اعالم 
کرده اند که نمی توانن��د چنین تضمینی بدهند. 
حتی مخالفان برجام در امریکا هم هشدار داده اند 
که دولت آتی این کش��ور به راحت��ی می تواند از 
هرگونه توافقی با ایران خارج شود و همین مسئله 
بر احتمال رسیدن به توافق بین تهران و واشنگتن 
س��ایه انداخته اس��ت. اما با این حال، طرف های 
حاضر در برجام امیدوار هستند که طی روزهای 
آینده این توافق به ثمر برس��د. همچنین برخی 
منابع اع��الم کرده اند ک��ه ایران اع��الم کرده در 
صورت خروج رئیس جمهور آتی امریکا از برجام، 
این کشور باید به تهران غرامت بپردازد. چینی      ها 
و کارشناسان هم اخیراً اعالم کرده اند که اقتصاد 
ایران دهها میلی��ارد دالر به خاط��ر تحریم های 
امریکا ضرر دیده اس��ت که امریکایی      ها باید آن 

را جبران کنند. 
به همین منظور، ایران این بار مصمم است امریکا 
را به بدعهدی هایش در آینده پاسخگو کند. محمد 
مرندی، کارشناس ایرانی در این زمینه گفت که 
یکی از اهداف مذاکره، ب��اال بردن هزینه هرگونه 

خروج امریکا از توافق در آینده اس��ت. وی که با 
ش��بکه خبری الجزیره مصاحبه می کرد، تأکید 
کرد: »هزینه دار ش��دن هرگونه خروج امریکا از 
توافق، ضرورتی است که هدف آن تقویت توافق 
و به نف��ع همه اس��ت«. مرندی گف��ت: »یکی از 
ابعاد باالبردن بها، وجود ضمانت های هس��ته ای 
داخلی است. دیگری اقتصادی و دیگری سیاسی 
و حقوقی اس��ت«. این کارش��ناس ایرانی اضافه 
کرد: »ضمانت اقتصادی به معنای مصون کردن 
ش��رکت های خارجی و حمایت از آنان در مقابل 

تحریم های امریکاست.«
 استقبال روسیه و اروپا از پاسخ تهران 

پاسخ های ایران نسبت به متن توافقات هسته ای 
با استقبال روسیه و اتحادیه اروپا همراه شده است 
و بنابراین راه هرگونه بهانه تراشی از سوی امریکا را 
بسته است. به گزارش خبرگزاری تاس، میخائیل 
اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات وین گفت 
که درخواس��ت های ایران در خصوص پیشنهاد 
اروپا برای احیای توافق هس��ته ای معقول است. 
وی در پیامی که در صفحه توئیتری خود منتشر 
کرده ب��ود در خصوص تالش تی��م ایرانی گفت: 
»تصمیم گیری با مقام       ه��ا و نمایندگان پارلمان 
ایران اس��ت، قطعاً به عنوان رئیس هیئت روس 
در مذاکرات وین درباره برجام، می توانم شهادت 
دهم که دیپلمات های ایرانی به بهترین ش��کل 
تالش خود را ب��رای تضمین مناف��ع ایران انجام 
دادند«. اتحادیه اروپا هم از این پاس��خ      ها رضایت 
داشته است. شبکه بلومبرگ دیروز به نقل از یک 
منبع آگاه مدعی شده اتحادیه اروپا پیشنهادات 
ارائه ش��ده از س��وی ای��ران در مذاک��رات رف��ع 
تحریم های وین را »سازنده« می داند. بلومبرگ 
نوشته این نخستین نشانه مثبتی است که نشان 
می دهد مواضع ارائه شده از سوی ایران که دو      شنبه 
شب تقدیم اتحادیه اروپا شد باعث ایجاد بن بست 
در مسیر مذاکرات نخواهد شد. مقام مورد استناد 
بلومبرگ که خواسته به دلیل حساسیت موضوع 
هویتش پنهان بماند، گفت که البته پاسخ ایران 
هنوز نیاز به بررسی دارد و سایر طرف های توافق 
هسته ای- شامل امریکا، چین و روسیه- هنوز در 
حال ارزیابی آن هس��تند. بعد از اتمام دور جدید 
مذاکرات، مقام های امریکا و اتحادیه اروپا مدعی 
شدند که یک »متن نهایی« به همه طرف       ها ارائه 
شده که قابل تغییر نخواهد بود و باید یا پذیرفته 
شود  یا شکست مذاکرات اعالم شود. این ادعا از 
سوی یک مقام وزارت خارجه ایران رد و اعالم شد: 
»با توجه به ادامه بحث       ها درباره چند موضوع مهم 
باقی مانده، هنوز در مرحله ای ق��رار نداریم که از 

نهایی شدن متن توافق در وین سخن بگوییم.«

در آستانه عملیات ترکیه، آنکارا از تعامل مستقیم با دمشق گفت

جنگ همزمان با صلح ترکیه در سوریه

پیشنهاد صهیونیست      ها به مسکو برای حل بحران » آژانس یهود«
مناب�ع عبری زب�ان اع�ام کردن�د که رژی�م صهیونیس�تی 
به روس�یه پیش�نهاد ح�ل و فص�ل پرون�ده فعالی�ت آژانس 
مهاج�رت یه�ود ب�ه دور از دس�تگاه قضای�ی را داده اس�ت. 
سایت والال اعالم کرد، روز جمعه جلسه استماع دیگری در دادگاه 
مسکو درباره شکایت ارائه شده از سوی وزارت دادگستری روسیه 
علیه آژان��س مهاجرت یهود برگزار می ش��ود. تل آویو از مس��کو 
خواسته جلسه محاکمه پرونده آژانس مهاجرت یهود را به تأخیر 

بیندازد تا به توافقی درباره این پرونده دس��ت یابند.  این س��ایت 
اعالم کرد: »با پیشروی روند قانونی رسیدن به یک راهکار میانه 
که مانع از پایان فعالیت آژانس مهاجرت یهود در روس��یه شود، 

دشوار خواهد بود. 
هدف از مکالمه اس��حاق هرت��زوگ، رئیس رژیم  صهیونیس��تی 
و والدیمی��ر پوتین، رئیس جمهور روس��یه این بود ک��ه اطمینان 
حاصل شود دالیل سیاسی پشت اقدام وزارت دادگستری روسیه 

علیه آژانس مهاجرت یهود وجود ندارد. ای��ن مذاکرات طوالنی و 
» صمیمی « بود و پوتین و دیگر مس��ئوالن کرملین مس��ئول این 

اقدام نیستند.«
 یک مسئول ارشد اسرائیلی اعالم کرد: پوتین در این مکالمه تلفنی 
آمادگی خود را برای حل این پرونده از طریق کانال های قانونی اعالم 
کرد و گفت  با اینکه از مهاجرت شهروندانش راضی نیست اما قصد 

ممانعت از مهاجرت یهود به اسرائیل را ندارد. 

در جریان نشست سه جانبه اخیر ایران- ترکیه و 
روسیه، جنگ افروزی خط قرمزی بود که حاضران 
بر آن تأکید داشتند، با این حال ترکیه اگر چه از 
تعامل با سوریه دم می زند اما در روزهای گذشته 
برخی نقاط سوریه را هدف قرار داده و تجهیزات 
نظامی خود را در استان حلب مستقر کرده است. 
سوریه همچنان که به حمله اخیر واکنش نشان 
داده، مصمم اس�ت با ترکیه مقابله کند و همین 
موضوع می تواند برای آنکارا گران تمام ش�ود.  
مقامات سیاسی ترکیه از یک طرف پیام های مثبتی 
مبنی بر تمایل به برقراری روابط با دمشق داده اند. 
فقط در یک نمونه، حیات��ی یازیجی، معاون رجب 
طیب اردوغان، رئیس حزب جمهور ترکیه، احتمال 
اینکه روابط آنکارا با دمشق پس از پیشرفت و ارتقا 
به سطحی باالتر و به روابطی مستقیم تبدیل شود را 
رد نکرده است. این مقام ترکیه ای به صراحت گفت: 
»با وجود اینک��ه روابط دیپلماتیک می��ان آنکارا و 
دمشق از سال ۲۰۱۲ قطع شده  اما به گفته اردوغان 
دیدار     هایی در س��طح س��رویس های اطالعاتی دو 
کشور برگزار شده است.« بر خالف چنین اظهاراتی، 
ارتش ترکیه طی روزهای اخیر حمالت به شهرهای 

مرزی سوریه را افزایش داده است. 
 ت�داوم ت�اش آن�کارا در حمای�ت از 

تروریست های سوری
شامگاه سه      شنبه یک منبع نظامی سوری اعالم کرد 
که در جریان حمله ای که همان روز صورت گرفت، 
جنگنده های اش��غالگر ترکیه ای به برخی نقاط در 
ریف حلب شمالی حمله کردند که به کشته شدن 
سه سرباز س��وری و زخمی شدن ش��ش نفر دیگر 
منجر ش��د. این منبع نظامی سوری گفت: »حمله 
یادش��ده در راس��تای ادامه حمایت نظام ترکیه از 
گروه های تروریستی مسلح بوده و نیروهای مسلح 
س��وری به این حمله پاس��خ داده و برخی مواضع 

اشغالگران را هدف قرار داده و تعدادی از آنها را نابوده 
و خسارت های انسانی و مادی به آنها وارد کردند.« 
 عالوه بر این اقدام��ات، ارتش ترکیه با بلندگو     ها در 
مساجد شهرهای مرزی شهر جرابلس در ریف حلب 
از مردم خواسته برای حمله ترکیه به خاک سوریه 
آماده باشند و در منازل خود بمانند و همزمان با آن 
نیز پهپادهای ترکیه ای به طور گسترده در مناطق 
مرزی به پرواز درآمده اند. منابع محلی به خبرنگاران 
سانا در الحسکه و الرقه اعالم کردند که این هشدار 
ارتش ترکیه همزمان با بس��یج گسترده نیروهای 
ترکیه ای در اکثر مناطق مرزی شهرهای الحسکه، 

الرقه و حلب بوده است. 
 حلب، انبار تجهیزات نظامی ترکیه

اقدامات ترکیه به همین جا ختم نمی شود. اگرچه 
تهران و مسکو تالش کردند از تش��دید بحران در 
سوریه جلوگیری کنند و سند آن نشست سه جانبه 

تهران است که توافق شده بود از هر گونه عملیاتی 
جلوگیری ش��ود اما ترکیه باز هم به جنگ افروزی 
ادامه می ده��د و گزارش     ها حاکی از این اس��ت که 
ارتش ترکیه تجهیزات نظامی زیادی را به منطقه 
عملیاتی »درع الفرات « در شمال شرق استان حلب 
واقع در شمال سوریه منتقل کرد. منابع آگاه محلی 
در گفت وگو با »العربی الجدید« تصریح کردند که 
یک کاروان نظامی ترکیه سه      ش��نبه شب از طریق 
دروازه باب الس��المه در حومه ش��مالی حلب وارد 
منطقه »درع الفرات « شد و تجهیزات نظامی از جمله 
خودروهای زرهی به برخی از پایگاه های ارتش ترکیه 
در این منطقه که در حومه شمال شرقی حلب قرار 
دارد، انتقال یافت. این منابع که خواستند نام شان 
فاش نشود، تأکید کردند که توپخانه ارتش ترکیه 
شبانه برخی پایگاه های نظامی نیروهای دموکراتیک 
سوریه نزدیک به امریکا را در نزدیکی شهر تل رفعت 

در حومه ش��مالی حلب هدف قرار داد. همزمان با 
آن، دو فروند هواپیمای شناسایی ترکیه در حریم 
هوایی این منطقه پرواز کردن��د و عالوه بر  آن یک 
جنگنده ترکیه در نزدیکی مرز با سوریه پرواز کرد. 
طی سال های گذشته همواره تالش     ها برای ایجاد 
منطقه امن بی نتیجه مانده است و این اقدامات در 

جهت تحقق چنین هدفی پیگیری می شوند. 
 نشست کرد     ها با روس     ها و امریکایی ها

به رغم انتش��ار اخباری از اس��تقرار نظامیان ترک 
در مرزها، بس��ام صقر، نماینده ش��ورای س��وریه 
دموکراتیک)قس��د( در امری��کا گف��ت: »ما هفته 
گذشته نشست      هایی در مقر وزارت خارجه امریکا 
و همچنین با روس      ها داش��تیم و هر دو طرف به ما 
درباره اینکه عملیاتی در این منطقه صورت بگیرد، 
اطمینان دادند و گفتند که به این عملیات ترکیه در 
شمال سوریه چراغ سبز نشان نداده اند. « وی افزود: 
اما ما می دانیم که رجب طیب اردوغان ممکن است 
هرلحظه بدون توجه به این مسائل دست به چنین 
کاری بزند. ما آم��اده دفاع از خودمان هس��تیم.« 
 صقر گفت: »ترکیه ای      ها حم��الت پهپادی خود را 
افزایش می دهند و حمله زمین��ی صورت نگرفته 
اس��ت. تاکنون ما نیرویی ندیده ایم فقط پهپاد     ها را 
می بینیم. گزارش های رسانه      ها درباره آغاز عملیات 
نظامی ترکیه درس��ت نیس��ت. « نیروهای سوریه 
دموکراتیک)قس��د ( نیز اعالم کردند: »تغییری در 
نقشه نظامی و استقرار میدانی در مرزهای سوریه و 
ترکیه رخ نداده است. ارتش ترکیه طی ساعات آتی 
تعداد زیادی از آوارگان را به خاک س��وریه منتقل 
می کند. ما سطح تهدیدات علیه مناطق مان را بررسی 
می کنیم و در زمان مناس��ب پاسخ می دهیم.« این 
عملیات می تواند به همکاری کرد     ها و دمشق منجر 
شود و راه موفقیت ترکیه را مسدود  کند و هزینه ها و 

تلفات این کشور را افزایش می دهد. 
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