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  گزارش  2

   خبر

پیروزی لبنان در میدان گازی
صهیونیست    ها را به جان هم انداخت 

به دنبال انتش�ار اخب�اری مبنی بر تواف�ق احتمالی می�ان رژیم 
صهیونیستی و لبنان در پرونده ترسیم مرزهای دریایی و تن دادن 
به همه خواسته های بیروت، جنگ لفظی میان سران رژیم اشغالگر 
تشدید شده و همدیگر را به شکست در برابر حزب اهلل متهم کرده اند. 
درحالی که رژیم صهیونیس��تی با وس��اطت امریکا س��عی داش��ت 
مذاکرات ترس��یم مرزهای دریایی با لبنان را به نف��ع خود به پایان 
برساند، هشدارهای پی درپی سیدحسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل 
لبنان، مقامات اسرائیل را به عقب نشینی واداشت تا با شروط لبنانی    ها 
موافقت کنند و همین مسئله اختالفات بین صهیونیست    ها را افزایش 
داده است. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، یائیر الپید، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی یک    شنبه شب در س��خنانی به اظهارات بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر اسبق و رئیس اپوزیسیون فعلی این رژیم علیه 
خود واکنش نشان داد. وی خطاب به نتانیاهو گفت:۱۰سال است که 
در تالش برای دس��تیابی به توافق ترسیم مرز    ها شکست خورده ای. 
الپید از نتانیاهو خواس��ت که با اظهاراتش به مناف��ع امنیتی رژیم 
صهیونیستی آسیب نرس��اند و با پیام های غیرمسئوالنه به حزب اهلل 
کمک نکند. اظهارات نتانیاهو واکنش بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی را هم به همراه داشته است. گانتس در این باره تأکید 
کرد که مالحظات سیاسی نتانیاهو را به این سمت و سو و اتخاذ چنین 
مواضعی هدایت می کند. وی همچنین گفت ک��ه او، الپید و دولت 
فعلی همچنان به منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی دولت اسرائیل 
توجه دارند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که نتانیاهو یک    شنبه 
به دنبال انتش��ار اخباری مبنی بر نزدیکی موع��د امضای توافقنامه 
ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و اراضی اش��غالی گفت: »یائیر 
الپید به صورت شرم آوری تسلیم تهدیدات سیدحسن نصراهلل شد.  ای 
شهروندان اسرائیل الپید زمین » دارای حاکمیتی « را به همراه میدان 
گازی بزرگی که » متعلق به شماست « به حزب اهلل می دهد. او این کار 
را بدون مذاکره ای در کنست )پارلمان اسرائیل( و بدون همه پرسی 
انجام می دهد. الپید اختیار این را ندارد که اراضی » دارای حاکمیت « 
را به یک کشور دشمن تحویل بدهد.« وی گفت: »اگر توافق ترسیم 
مرزهای دریایی با لبنان به صورت غیرقانونی انجام ش��ود ما مجبور 
به اجرای آن نخواهیم بود. اول نوامبر ما با رهبری قدرتمند و الیقی 
که بتواند امنیت ما را حفظ کند به اس��رائیل بازمی گردیم. « آموس 
هوکش��تاین، میانجی امریکا در مذاکرات ترس��یم مرزهای دریایی 
میان بیروت و تل آویو پیش  نوی��س توافقنامه ای را به مقامات لبنانی 
و رژیم صهیونیستی تحویل داده و آنها مشغول بررسی آن هستند و 
برخی منابع نیز از موافقت اس��رائیلی     ها با این پیشنهاد خبر داده اند. 
سفیر سابق امریکا در اراضی اشغالی در این باره گفت، اسرائیل تنها 
درآمدهای حاصل از حفاری در داخل اراضی خود را که خارج از دایره 
مناقشه دریایی با لبنان اس��ت، به دس��ت می آورد اما لبنان تمامی 

امتیازات مناطق مورد مناقشه دریایی را می گیرد. 
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  مقاومت در کرانه باختری، پاسخ به یورش به مسجداالقصی 
است

س��خنگوی جنبش حماس تأکید ک��رد که عملیات  ه��ای تیراندازی 
پی در پی در نقاط مختلف کران��ه باختری در واکن��ش به یورش های 
صهیونیس��ت     ها به مسجداالقصی اس��ت.  منابع خبری عبری و عربی 
روز یک    شنبه از تیراندازی به سمت صهیونیست های شهرک نشین و 
نظامیان رژیم صهیونیستی در نابلس خبر دادند. بنابر گزارش شهاب، 
عبداللطیف القانوع، حمله گروه »عرین االس��ود « علیه نظامیان رژیم 
صهیونیستی و شهرک نشینان صهیونیست را تبریک گفت و خواستار 

گسترش حمایت از مبارزان در کرانه باختری شد. 
-----------------------------------------------------

 پیشنهاد باکو برای جلو انداختن مذاکرات با ارمنستان
وزارت خارجه جمهوری آذربایجان پیشنهاد داده که برای رسیدگی به 
وضعیت تنش     ها در مرز با ارمنستان، مذاکرات بین دو کشور از نوامبر 
به ماه جاری میالدی )اکتبر( تغییر داده ش��ود.  به گزارش رویترز، روز 
یک    شنبه وزرای خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان در ژنو دیدار 
داش��تند و این دیدار پس از بد    ترین درگیری مرزی بین دو کش��ور از 
۲۰۲۰ بود که به کشته شدن بیش از ۲۰۰ تن در سپتامبر منجر شد. 
وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در بیانیه ای که در وبگاهش منتشر 
ش��د، اعالم کرد: »در جریان این دیدار، باکو پیشنهاد داد که نشست 
بعدی کمیسیون دو جانبه حدود مرزی در اکتبر به جای نوامبر برگزار 
شود. علت جلو انداختن این نشست، رس��یدگی به تنش در مرز بدون 

حدود بین دو کشور است.«
-----------------------------------------------------

  اعتصاب کارگران راه آهن در انگلیس
در بحبوحه آش��فتگی های اقتصادی و افزایش هزینه های زندگی در 

انگلیس، هزاران کارگر راه آهن در این کشور دست به اعتصاب زدند. 
به گزارش آناتولی، همزمان با اینکه کارگران انگلیسی خواستار افزایش 
حقوق و بهتر ش��دن وضعیت زندگی ش��دند، دو اتحادیه بزرگ تحت 
عنوان » آر.ام.ت��ی « )RMT( و » ASLEF « این اعتصاب را که س��فر و 
رفت وآمد    ها را فلج کرده، سازماندهی کردند. پس از آنکه گفت وگو    ها با 
دولت و شرکت های راه آهن متوقف شد، این اتحادیه     ها خواستار اعتصاب 
شدند و هزاران کارگر راه آهن روز      شنبه در انگلیس دست به اعتصاب 
زدند. آنها می گویند همزمان با اینکه کشورشان شاهد بد    ترین نرخ تورم 
)۱۰ درصد( در ۴۰ سال اخیر بوده است، باید حقوق     ها افزایش یابد تا 

پاسخگوی افزایش هزینه های زندگی باشند. 
-----------------------------------------------------

  آمادگی ژاپن برای امضای پیمان صلح با روسیه 
نخست وزیر ژاپن ضمن پیچیده و پرتنش عنوان کردن روابط با روسیه، 
گفت که آماده امضای پیمان صلح با روسیه است.  همزمان با افزایش 
تنش     ها بین ژاپن و روسیه بر سر مسائلی از جمله اختالفات حول جزایر 
مورد مناقشه و همچنین جنگ اوکراین، دولت توکیو از تمایل خود برای 
مصالحه با روس��یه خبر داد. بنابر گزارش ریانووستی، فومیو کیشیدا، 
نخست وزیر ژاپن روز دو    شنبه ضمن پیچیده و پرتنش خواندن روابط 
با روس��یه، گفت که آماده امضای پیمان صلح با روسیه است. وی طی 
سخنرانی در صحن پارلمان ژاپن گفت: »با توجه به وضعیت اوکراین، 
روابط ژاپن با روسیه در موقعیت دشواری قرار دارد، ولی ما قویاً به مسیر 

حل اختالفات سرزمینی و انعقاد پیمان صلح پایبند هستیم.«
-----------------------------------------------------
  یونان: اگ�ر اقدامات تحریک آمیز ترکیه پای�ان یابد، آماده 

مذاکره ایم
وزیر ام��ور خارج��ه یونان تأکی��د کرد که آت��ن می خواهد ب��ا ترکیه 
گفت وگویی » س��ازنده « بر مبنای قوانین بین المللی داش��ته باشد اما 
آنکارا باید ابتدا اقدامات » تحریک آمیز شدید و بی سابقه « خود را متوقف 
کند.  به گزارش رویترز، یونان و ترکیه که هر دو جز متحدان ناتو هستند 
اما دشمنان تاریخی یکدیگر نیز محسوب می شوند، دهه     ها بر سر طیفی 
از مسائل از جمله نقطه ش��روع و پایان فالت قاره شان، پرواز    ها بر فراز 
دریای اژه و قبرس با یکدیگر اختالف داشته اند. نیکوس دندیاس، وزیر 
امور خارجه یونان در مصاحبه ای با روزنامه » پروتو تما « گفت: »این به 
ترکیه بستگی دارد که برقراری چنین گفت وگویی را انتخاب کند یا خیر 

اما اساس چنین مذاکره ای باید یک تنش زدایی باشد.«

تردید ناتو در عضویت اوکراین
 از ترس تقابل با روسیه 

اگرچه موضوع عضویت اوکراین در سازمان ناتو از دستور کار خارج 
نشده و با اما و اگر    هایی مثل طوالنی بودن روند عضویت، تاکنون به 
تعویق افتاده است اما بنابر آنچه نماینده آلمان در این سازمان گفته 
اس�ت، در واقع ناتو تمایلی ندارد با گشودن در    ها به روی اوکراین، 
عماًل در برابر روس�یه ق�رار بگیرد و ب�ه همین دلیل به سیاس�ت 
حمایت نظامی از کی یف و اعمال تحریم علیه مسکو اکتفا می کند. 
بیش از هفت ماه پیش یعنی زمانی که جنگ اوکراین آغاز شد، موضوع 
پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا و س��ازمان پیمان آتالنتیک شمالی 
)ناتو( مسائلی بودند که هم در دس��ته اهداف اوکراین تعریف     می شد و 
هم از جانب غرب به عنوان هدیه ای برای کی  یف در نظر گرفته ش��ده 
بود. با این حال در ماه های گذشته اگرچه گام    هایی در زمینه عضویت 
اوکراین در اتحادیه اروپا برداشته ش��ده اما موضوع عضویت در ناتو با 
وجود پافشاری ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین هنوز به نتیجه 
نرسیده است تا جایی که مقامات اروپایی به صراحت بی میلی خود را 

برای پذیرش کی یف ابراز می کنند. 
 لزوم موافقت 30 عضو ناتو

اگرچه رؤسای جمهور ۹ کشور عضو ناتو از اروپای مرکزی و شرقی در 
بیانیه ای مشترک که یک    شنبه منتش��ر کردند، از درخواست عضویت 
اوکراین در این ائتالف نظامی غربی حمایت کردند و خواستار افزایش 
کمک های نظامی به کی یف شدند اما ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو 
گفته اس��ت: »هر تصمیمی در مورد عضویت اوکرای��ن باید با موافقت 
همه اتخاذ ش��ود، همه ۳۰ عضو باید با اتخاذ چنین تصمیمی موافقت 
کنند.«  همچنین جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در 
مصاحبه ای با تلویزیون دولتی اسپانیا )RTVE( در ارتباط با درخواست 
عضویت اوکراین در نات��و گفت: »این موضوع هم اکنون یک مس��ئله 
اساسی نیس��ت. مهم ادامه حمایت نظامی از این کش��ور و ادامه وضع 

تحریم     ها علیه روسیه است.«
 ناتو تعهدی برای کمک به اوکراین ندارد

اگرچه بورل موضوع را از عضویت در ناتو به سمت کمک نظامی به اوکراین 
سوق داد اما رودیگر کانیگ، نماینده آلمان در ناتو دیروز با اشاره به اینکه 
اوکراین بخشی از این ائتالف نظامی نیست حتی این موضوع را هم زیر 
سؤال برد. وی در این مورد به نشریه اشپیگل گفت: »اوکراین عضو ائتالف 
ناتو نیست. بنابراین، هیچ تعهدی برای کمک به آنها طبق بند دفاع جمعی 
وجود ندارد. « این دیپلمات آلمانی دلیل خودداری غرب از گشودن در    ها 
به روی اوکراین را اینطور توضیح داد که ورود ناتو به درگیری اوکراین و 
روسیه، منجر به یک جنگ بزرگ خواهد شد که در آن ۳۰ کشور به طور 
ناگهانی در آن ش��رکت خواهند کرد و این در حالی است که هیچ کدام 
تمایلی به انجام آن ندارند. کانیگ همچنی��ن افزود که کمک متحدان 
غربی به کی یف از طریق ناتو، باید به عنوان اقدامات تک تک کشور    ها تلقی 
شود، نه مستقیماً از طریق خود ائتالف. امریکا هم بار دیگر پشت زلنسکی 
را خالی کرد و جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت: »در 
حال حاضر، دیدگاه ما این است که بهترین راه برای حمایت ما از اوکراین، 
حمایت عملی و میدانی در این کش��ور اس��ت و عضویت در ناتو باید در 
زمان دیگری آغاز شود.« او هم در رد درخواست عضویت سریع اوکراین 
گفت که هر تصمیمی در خصوص عضویت باید بین ۳۰ متحد )ناتو( و 
کشور    هایی گرفته  شود که مایل به عضویت هستند.  با توجه به اظهارات 
مقامات غربی و عدم تغییر موضع ناتو از بیم رویارویی مستقیم با روسیه تا 
جای ممکن، به نظر می رسد که چشم انداز نزدیکی برای پیوستن اوکراین 
به ناتو وجود ندارد، از آغاز جن��گ در اوکراین گرچه کمک های میلیارد 
دالری نظامی و تسلیحاتی غرب به این کشور در تداوم جنگ مؤثر بوده اما 
تسلیحات و آموزش از سوی کشورهای عضو ناتو هر کدام جداگانه و نه در 
قالب این سازمان صورت گرفته و به همین دلیل کمتر هماهنگ و اثرگذار 
بوده است. اندیشکده »کارنگی« در تحلیلی اعالم کرد تا زمانی که ناتو با 
منطقه پرواز ممنوع یا سایر اشکال مستقیم تر درگیری نظامی موافقت 
نکند، ارزش افزوده این ائتالف به بسته کمک جامع توافق شده در اجالس 

ناتو در مادرید محدود خواهد بود. 

نفوذ چین و چپ گرایی
 بلینکن را به امریکای التین کشید

وزیر خارجه امریکا که ق�درت گرفتن رهبران چپ و افزایش نفوذ 
چین نگرانش کرده، دیروز ع�ازم امریکای التین ش�د تا بر تعهد 
امریکا در این منطقه تأکید کرده و با س�ه رهب�ر چپ گرای جدید 
دیدار کند. همزم�ان، بیش از2هزار و 500 تفنگ�دار ویژه امریکا و 
فیلیپین روز دو    شنبه در مانورهای مشترک ضربتی شرکت کردند. 
به گزارش رویترز، آنتونی بلینکن، در سفری چندروزه به کلمبیا، شیلی 
و پرو رفته و همچنین در نشست وزارتی شرکت کرده و مذاکراتی درباره 
چالش های منطقه ای از جمله مهاجرت، قاچاق موادمخدر، بهبودی پسا 
پاندمی، تغییرات اقلیمی و بحران ونزوئال خواهد داش��ت. محور اصلی 
سفر وزیر خارجه امریکا جلوگیری از نفوذ چین است، به خصوص که به 
قدرت رسیدن رهبران چپ گرا، زمینه مساعدتری برای آن فراهم کرده 
است. اواخر مردادماه گزارش شد که چین با حجم تجارت ۲۴۷میلیارد 
دالری با امریکای التین، از امریکا به عنوان نخس��تین شریک تجاری 
کشورهای این منطقه پیشی گرفته و عنوان نخستین شریک تجاری 
کش��ورهای امریکای جنوبی را از آن خود کرده است. حضور چین به 
ویژه در پرو، برزیل، شیلی و ونزوئال مستحکم شده و به قدرت رسیدن 
رئیس جمهور چپ گرا در کلمبیا ، این کشور را نیز به یکی از گزینه های 
مهم چین از منظر تجارت تبدیل کرده اس��ت. بلینکن در ابتدای سفر 
خود، در کلمبیا با گوستاوو پترو، رئیس جمهور چپ گرا مالقات و سپس 
روز چهار    شنبه برای دیدار با گابریل بوریک رئیس جمهور ۳۶ ساله که از 
زمان دانشجویی دیدگاه های چپ گرایانه داشته، به شیلی سفر می کند. 
وی در بخش دیگری از س��فر منطقه ای خود دیپلمات عالی امریکایی 
برای شرکت در نشست سازمان کشورهای امریکایی به پرو سفر می کند 
و به صورت جداگانه ای دیداری هم با پدرو کاستیو، رئیس جمهور و دیگر 

مقام های ارشد این کشور خواهد داشت. 
امری��کا، همزمان با تالش ب��رای حفظ امریکای التی��ن از نفوذ چین، 
تحرکات خود را در شرق آسیا نیز تش��دید کرده است. بیش از۲هزار و 
5۰۰ تفنگدار ویژه امریکا و فیلیپین روز دو    شنبه در مانورهای مشترک 
ضربتی ش��رکت کرده اند که آنه��ا را قادر می س��ازد در مقابل هرگونه 
بحران ناگهانی در منطقه وارد عمل ش��وند و واکنش نشان دهند. این 
رزمایش های س��االنه بزرگ ترین مانورهای بین دو کش��ور در دوران 
رئیس جمهوری جدید فیلیپین » فردیناند مارکوس جونیور « اس��ت. 
متقاباًل، چین نیز دس��ت به اقدام��ات تقابلی زده اس��ت. وزارت دفاع 
تایوان اعالم کرد که نیروهای مسلح روز یک    شنبه ۲۲ هواپیما و چهار 
کشتی جنگی ارتش چین را در حال نزدیک شدن به منطقه شناسایی 
کردند. هواپیماهای چینی که شامل دو جت جنگنده J-11 و دو جت 
J-16، هواپیماهای بدون سرنش��ین BZK-005 و CH-4 و همچنین 
هواپیماهای جنگ الکترونیک Y-8 و Y-9 بودند، از به اصطالح » خط 
میانی « تنگه تایوان که به عنوان مرز دریایی غیررسمی بین این جزیره 
و سرزمین اصلی چین عمل می کند، عبور کردند. با وجود واکنش تقابلی 
چین، لوید آس��تین، وزیر دفاع امریکا برای دومین بار طی هفته های 
اخیر، ضمن کم  اهمیت جلوه دادن خطر حمل��ه چین به تایوان گفت 
به رغم تنش     ها در منطقه، حمله چین به جزیره تایوان را قریب الوقوع 
نمی بیند. او همچنین خاطرنش��ان کرد که هیچ تهدید قریب الوقوعی 

نسبت به استفاده روسیه از تسلیحات هسته ای وجود ندارد. 

انصاراهلل: نفتی ها  از عربستان و امارات بروند بیرون 
زمان آتش بس شش ماهه پایان یافت و انصاراهلل به شرکت های نفتی برای درامان ماندن از موشک باران 

فرصت کوتاهی داد تا از دوکشور متخاصم خارج شوند

در پی شکس�ت    گزارش  یک
مذاک�رات ب�رای 
تمدی�د آتش ب�س در یم�ن، درگیری    ه�ا بین 
انصاراهلل و مزدوران سعودی استان های تعز و 
الحدیده دوب�اره از س�رگرفته ش�د. رهبران 
انصاراهلل به شرکت های خارجی هشدار دادند 
که هر چه سریع تر خاک عربستان و امارات را 
ترک کنند تا از عواقب عملیاتی که قرار است در 
بمانن�د.  ام�ان  در  ش�ود  انج�ام  آین�ده 

درحالی که س��ازمان ملل و امریکا ت��الش زیادی 
کردند تا بتوانند نظر مساعد جنبش انصاراهلل یمن 
را برای تمدید آتش بس با س��عودی    ها جلب کنند 
اما بدعهدی های عربس��تان در عمل به تعهداتش، 
برای یمنی    ها چاره ای جز پایان آتش بس نگذاشت. 
نماینده سازمان ملل در امور یمن یک    شنبه شب در 
سخنانی پایان آتش بس شش ماهه را اعالم کرد. به 
گزارش شبکه المیادین، هانس گروندبرگ گفت: »به 
خاطر عدم حصول توافق بر سر تمدید آتش بس در 
امروز، متأسف هستیم اما به مذاکره با همه طرف    ها 
ادامه خواهیم داد تا به سرعت، به توافق دست پیدا 

کنیم«. گروندبرگ از یمنی    ها خواست خویشتنداری 
خود را حفظ کنن��د و خ��ودداری از هرگونه اقدام 
تحریک آمیزی را که موجب تشدید خشونت     ها در 
این کشور شود، خواستار شد. با پایان آتش بس دور 
جدید عملیات نظام��ی در مناطق مختلف یمن از 
سرگرفته شد. عربی۲۱ به نقل از منابع مطلع گزارش 
داد که شامگاه یک    شنبه درگیری های شدیدی میان 
نیروهای دو طرف در شمال، غرب و شرق تعز شکل 
گرفت. این منابع همچنین اعالم کردند که در این 
درگیری     ها از سالح های سبک و سنگین استفاده 
شد. یک منبع دیگر نیز اعالم کرد که عالوه بر تعز 
درگیری     هایی نیز در چند روستا در جنوب الحدیده 
میان نیروهای مسلح یمن و دولت مستعفی شکل 
گرفت. تعز و الحدیده پیش از توافق آتش بس، محل 
اصلی درگیری بین یمنی    ها و مزدوران س��عودی-

اماراتی بودن��د و باتوجه به عزم انص��اراهلل و ارتش 
یمن برای آزادسازی مناطق اشغال شده، پیشروی 

یمنی    ها در این مناطق دور از دسترس نیست. 
 هشدار به شرکت های خارجی 

رهبران انصاراهلل هم که به خاطر آتش بس ش��ش 
ماه از عملیات نظامی علیه خاک متجاوزان محروم 

مانده بودند خود را برای هر گونه اقدامی در مقابل 
س��عودی    ها و اماراتی    ها آم��اده می کنند. نیروهای 
مسلح وابسته به انصاراهلل روز دو    شنبه در بیانیه ای 
اعالم کردن��د که به ش��رکت های نفت��ی فعال در 
عربستان و امارات فرصت می دهند تا این دو کشور را 
ترک کنند. به گزارش شبکه روسیا الیوم، این نیرو    ها 
در بیانیه ای اعالم کردند، اگر همچنان عربستان و 
امارات به محرومیت ملت یمن از منابع خود اصرار 
داشته باشند، نیروهای مسلح این کشور قادر خواهند 
بود ریاض و ابوظبی را از منابع خود محروم کنند و 
طرفی که ابتدا دس��ت به چنین عملی بزند، قطعاً 
ظالم  اس��ت. در این بیانیه آمده است: »در صورتی 
که کشورهای متجاوز به آتش بس پایبند نباشند، 
آتش بس��ی که به ملت یمن اجازه می دهد از ثروت 
نفتی خود به نف��ع حقوق خود بهره ب��رداری کند، 
به ش��رکت های نفتی فعال در عربس��تان و امارات 
فرصت می دهیم کارهای خ��ود را تنظیم کرده و از 
این کشور    ها خارج شوند.« در ادامه این بیانیه آمده 
است: همه چیز احتمال دارد زیرا موضع ملت ما حق 
است و در صورتی که راه های مسالمت  آمیز برایش 
مسدود شود این قدرت را دارد که حقش را بگیرد. 

همچنین، شورای عالی سیاسی یمن هم در بیانیه ای 
اعالم کرده است: » اگر حمالت و محاصره ادامه یابد، 
نیروهای مسلح یمن دست بسته نخواهند ماند، بلکه 
فرودگاه ها، بندر    ها و شرکت های نفتی این کشور را 

هدف حمالت خود قرار خواهند داد.« 
هشدار یمنی    ها به شرکت های نفتی، درحالی است 
که انصاراهلل در دو سال گذشته بار    ها حمالتی را به 
خاک عربس��تان و امارات به خصوص به تأسیسات 
نفت��ی این دو کش��ور انج��ام داده ب��ود. باتوجه به 
دس��تاوردهای نظامی انص��اراهلل در ماه های اخیر، 
گفته اند که ابعاد جنگ گسترده تر از قبل خواهد بود 
و با این وجود احتمال دارد که عملیات موش��کی و 
پهپادی به تأسیسات نفتی امارات و عربستان دوباره 
از سر گرفته ش��ود، زیرا یمنی    ها بار    ها هشدار داده 
بودند که در صورت نق��ض آتش بس از همه قدرت 
خود برای تنبیه متجاوزان استفاده خواهند کرد و 
اکنون دست برتر را در تحوالت میدانی دارند. دور 
جدید درگیری    ها پس از آن آغاز شد که عربستان 
س��عودی به رغم توافقات آتش بس، به هیچ یک  از 
تعهداتش برای بازگشایی فرودگاه صنعا، لغو محاصره 
دریایی برای ارس��ال کمک های انساندوس��تانه و 
کشتی های س��وخت به یمن عمل نکرد و رهبران 
انصاراهلل نیز چاره ای جز پایان آتش بس نداش��تند 
زیرا بار    ها هشدار داده بودند که در صورتی که ملت 
یمن از دستاوردهای توافقات منتفع نشود لزومی به 

تمدید آتش بس ندارند. 
هرچند درگیری بین یمنی    ها و ائتالف س��عودی 
شروع شده است اما سازمان ملل ناامید نشده و قصد 
دارد با رایزنی    ها با برخی کش��ورهای منطقه بتواند 
آتش بس را مجدداً تمدید کن��د. آنتونیو گوترش، 
دبیرکل سازمان ملل و حسین امیرعبداللهیان، وزیر 
خارجه ایران یک    شنبه شب در تماس تلفنی آخرین 
تحوالت درباره تمدید آتش بس در یمن را مورد بحث 
و تبادل نظر قرار دادند. سازمان ملل و امریکا از این 
مسئله نگران هستند که عملیات موشکی انصاراهلل 
به تأسیسات نفتی امارات و عربس��تان، بحران در 
بازارهای انرژی را افزایش دهد و از آنجا که غربی    ها 
از این مسئله به شدت متضرر شده اند، قطع صادرات 
احتمالی متجاوزان می تواند قیمت نفت را در جهان 
افزایش دهد؛ اقدامی که می تواند وضعیت داخلی 
را در امریکا و اروپا به ش��دت تحت تأثیر قرار دهد. 
واشنگتن پس از شروع جنگ اوکراین، سعی کرد با 
آتش بس یکجانبه، جلوی عملیات انصاراهلل را گرفته 
و س��عودی    ها را نجات دهد تا همچنان به صادرات 
نفت خود اقدام کنند ولی با شروع درگیری ها، ممکن 
است سرنوشت بدی در انتظار منابع نفتی عربستان 

و امارات باشد. 

ایران معتقد به بن بست در مذاکرات هسته ای نیست

تداوم پیغام و پسغام    های هسته ای از طرف های ثالث 

انتخابات برزیل با برتری »داسیلوا« به دور دوم رفت

با وجود اص�رار دولت امریکا بر بن بس�ت در 
مذاکرات احی�ای برجام، ای�ران می گوید که 
معتقد نیس�ت مذاکرات به بن بس�ت رسیده 
و از »جدی�ت ب�رای رس�یدن ب�ه توافق�ی 
خ�وب، ق�وی و پای�دار « صحب�ت می کن�د. 
کلید خ��وردن پروس��ه آزاد س��ازی بخش��ی از 
دارایی ه��ای مالی ای��ران در کره جنوبی نش��ان 
داد که به رغ��م توقف مذاکرات احی��ای برجام، 
طرفین همچنان برای به نتیجه رسیدن مذکرات 
چشم انداز مثبتی دارند. در تازه     ترین تحول، وزیر 
خارجه قطر که یک طرف اصلی در روند آزاد سازی 
دارایی های ایران بود، با حسین امیرعبداللهیان، 
وزیر خارجه ایران تلفنی گفت وگو کرد. در حالی 
که مقام های ایرانی از جمل��ه وزیر خارجه، طی 
روز های اخیر از تداوم تبادل پیغام و پس��غام    ها 
برای ش��روع مذاکرات صحبت کرده اند، »شیخ 
محمد بن عبدالرحمن آل ثان��ی« وزیر خارجه 
قطر در گفت وگوی تلفنی با امی��ر عبداللهیان، 
به او گفت که طرف امریکایی عالقه مند اس��ت 
تبادل پیام     ها و  ت��الش اتحادیه اروپ��ا به عنوان 
هماهنگ  کننده، منجر به دس��تیابی به توافق و 

بازگشت به برجام شود. 
در مقاب��ل امیرعبداللهی��ان نی��ز از جدی��ت 
ایران»برای رس��یدن به توافق��ی خوب، قوی و 
پایدار « صحبت کرده و گفته که با اس��تفاده از 
فرصت حضور در نیویورک، برای نزدیک تر شدن 
دیدگاه های مذاکراتی، از طریق واسطه پیام های 
بیشتری بین امریکا و ایران تبادل شد. نکته قابل 
تأمل اینکه به رغم گزارش    ها از واشنگتن درباره 
بن بست در مذاکرات، تهران چنین برآورد منفی 

از وضعیت موجود ندارد. امیرعبداللهیان به وزیر 
خارجه قطر گفته اس��ت:»معتقدیم کار اکنون 
در مسیر درس��ت خود قرار دارد. نحوه استمرار 
تعامل آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان 
انرژی اتمی ای��ران نیز در جریان س��فر محمد 
اس��المی، رئیس س��ازمان انرژی اتمی به وین 
از دیگر تحوالت اس��ت.«  وزیر خارجه ایران در 
 )NPR( گفت وگویی جداگانه با رادیو ملی امریکا
گفته است:»در مجموع گفت وگوهای مثبت و 
رو به جلویی را در وین پش��ت سر گذاشتیم. از 
ماه مارس تاکنون پیام های زی��ادی را با طرف 
امریکایی تبادل کرده ایم. مس��یری طوالنی را 
پشت سر گذاشته ایم و اکنون در گام     هایی قرار 

داریم که موضوعاتی اندک، ولی مهم روی میز 
قرار دارد.«ناص��ر کنعانی، س��خنگوی وزارت 
خارجه نیز ضمن تأیید اینکه همچنان »در روند 
مذاکرات و تعامل و تبادل پیام حضور داریم« ، 
گفته اس��ت: »همچنان ام��کان و فرصت برای 
توافق و ازس��رگیری اجرای برجام وجود دارد و 
این امکان هست که در صورتی که طرف مقابل، 
مشخصاً دولت امریکا، اراده سیاسی خودش را 
بروز و ظهور دهد، ای��ن توافق در زمان کوتاهی 
ش��کل بگیرد. معتقدیم فرصت همچنان برای 
احیای توافق باقی است.«  او وجود بن بست را به 
شکلی که طرف امریکایی از آن صحبت کرده، 
رد کرده و می گوید: » نمی توانیم از بن بست در 

روند مذاکرات صحبت کنیم چون روند تبادل 
پیام     ها ادام��ه دارد و توافقاتی ک��ه قباًل صورت 
گرفت و جمع بندی آن توس��ط مذاکره کننده 
اروپایی به طرف های مذاکرات داده شد پاسخی 
که طرف ایرانی داد پاسخ کمک کننده ای به این 
بود که روند مذاکرات ادامه یابد و به جمع بندی 

مذاکرات و اجرای توافق منجر شود. 
 موضع مشابه در تهران و واشنگتن

تهران و واش��نگتن در موضعی مش��ابه، ارتباط 
آزادی زندانیان دو طرف مذاکرات هسته ای را رد 
کرده اند. آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت 
ملی روز یک    شنبه به رویترز گفت: »گزارش های 
منابع ایرانی مبن��ی بر انتقال وج��وه مربوط به 
آزادی باق��ر نمازی و مرخصی س��یامک نمازی 
کاماًل نادرس��ت است.« س��خنگوی وزارت امور 
خارجه امریکا به خبرگزاری فرانسه گفت: »باقر 
نمازی به ناحق در ایران بازداش��ت شد و پس از 
گذراندن دوران محکومیتش، به رغم نیاز مکرر 
به مراقبت های فوری پزش��کی، اجازه خروج از 
کشور را نداش��ت.« کنعانی هم دیروز گفت که 
آزادی باقر نمازی اقدامی انساندوس��تانه بوده و 
مرتبط با هیچ موضوع دیگری نبوده و س��یامک 
نمازی هم بعد از پایان دوران مرخصی به زندان 
بازمی گردد. به گفته س��خنگوی وزارت خارجه، 
زندانیان انساندوستانه و در چارچوب خاص خود 
از طریق واسطه    ها با امریکا در حال مذاکره بود. 
ایران این موضوع را به بحث های دیگر و مذاکرات 
هسته ای پیوند نزده و می توانست زودتر صورت 
بگیرد. اینکه در این مقطع صورت گرفته ارتباطی 

به این موضوع ندارد. 

انتخابات ریاست جمهوری برزیل با پیش�تازی لوال داسیلوا به 
دور دوم کشیده شد. 

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، با شمارش آرای انتخابات برزیل 
لوال داسیلوا با ۴8/۴ درصد آرا از بولس��ونارو با ۴۳/۳ درصد پیشی 
گرفت ولی چون هیچ کدام از نامزد    ها به اکثریت باالی 5۰ درصد 
نرس��یده اند، انتخابات به دور دوم کشیده ش��د. این رقابت در دور 
دوم رأی گیری در ۳۰ اکتبر برگزار می ش��ود. چندین نظرسنجی 
نشان داده بود که » لوال«ی چپ گرا، که از س��ال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ 
رئیس جمهور برزیل بود، پیش از رأی گیری روز یک ش��نبه، ۱۰ تا 
۱5 درصد از حزب راست افراطی بولسونارو پیشی گرفته ولی با این 
نتایج انتخاباتی امید    ها برای یک راه حل سریع برای یک انتخابات 

عمیقاً قطبی شده در چهارمین دموکراسی بزرگ جهان از بین رفت. 
بولسونارو نظرسنجی     هایی را که نشان می داد او در دور اول مقابل 

لوال شکست می خورد، زیر سؤال برده بود.
 بولسونارو همچنین به یکپارچگی سیستم رأی گیری الکترونیکی 
برزیل، ب��دون دلیل و م��درک حمله کرده و گفته ب��ود در صورت 
باخت ممکن اس��ت تس��لیم نش��ود. در مقابل، لوال به نتیجه ابراز 
خوش بینی ک��رده و گفته که فق��ط پیروزی او به تعوی��ق افتاده و 
مشتاقانه منتظر اس��ت تا در یک مناظره با بولسونارو رودررو شود. 
او به خبرنگاران گفت:» ما می توانیم برزیلی را که او س��اخته است 
با برزیلی که ساخته ایم، مقایسه کنیم.«بولسونارو هم در اظهارات 
پس از انتخابات خود آرام و مطمئن بود و شرکت های نظرسنجی 

را به دلیل ناکامی در س��نجش حمایت از او تحقیر کرد. او با اشاره 
به پیش��رفت های قابل توجهی که حزبش در کنگ��ره در انتخابات 
سراس��ری روز یک    ش��نبه به دس��ت آورد، گفت: » من قصد دارم 
ائتالف های سیاس��ی مناس��بی برای پی��روزی در ای��ن انتخابات 
ایجاد کنم.«  انتخابات ریاس��ت جمهوری برزیل از صبح یک    شنبه 
در سراسر این کشور آغاز ش��ده بود. لوال ۱۲ س��ال پیش ریاست 
جمهوری را ترک کرد، او پس از محکوم ش��دن به دریافت رش��وه 
و زندانی شدن، مورد بی مهری بسیاری از برزیلی     ها قرار گرفت، با 
این حال محکومیت او بعداً توسط دادگاه عالی لغو و به او اجازه داده 
شد امس��ال مجدداً به همراه ۹ نامزد دیگر از مجموعه ای از احزاب 

کوچک تر نامزد ریاست جمهوری شود. 
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