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  امريكا بار ديگر وضعيت اضطرار ملي در قبال ايران را تمديد كرد
رئيس جمهور امريكا در نامه اي به رؤس��اي دو مجل��س قانونگذار اين 
كشور، وضعيت اضطرار ملي در قبال جمهوري اسالمي ايران را تمديد 
كرد. جو بايدن بامداد چهارشنبه )۱۸ آبان/ ۹ نوامبر( اعالم كرد وضعيت 
اضطرار ملي در قبال ايران را به مدت يك سال ديگر تمديد كرده است. 
اين بيانيه يادآوري كرده است رئيس جمهور وقت امريكا در تاريخ ۱۴ 
نوامبر ۱۹۷۹ با ص��دور فرمان اجرايي ش��ماره ۱۲۱۷۰ در قبال ايران 
وضعيت اضطراري اعالم كرده اس��ت. در ادامه اين بيانيه آمده اس��ت: 
»روابط ما با ايران هنوز عادي نش��ده و روند اجراي توافقات مورخ ۱۹ 
ژانويه ۱۹۸۱ با اين كش��ور ادامه دارد، به اي��ن دليل، وضعيت اضطرار 
ملي اعالم شده در تاريخ ۱۴نوامبر ۱۹۷۹ و تدابير اتخاذشده در آن روز 
براي رسيدگي به آن وضعيت اضطراري بايد تا بعد از ۱۴ نوامبر ۲۰۲۲ 

ادامه پيدا كند.«
-----------------------------------------------------

   انتقاد ايران از اظهارات علي اف
سخنگوي وزارت امور خارجه در واكنش به اظهارات الهام علي اف گفت: 
»مسير حل مشكالت قفقاز نه مراجعه به نيروهاي فرامنطقه اي، بلكه از 
پايتخت كشورهاي منطقه مي گذرد.« به گزارش فارس، ناصر كنعاني در 
واكنش به اظهارات اخير رئيس جمهور آذربايجان در خصوص حمايت 
جمهوري اسالمي ايران از ارمنستان اظهار داشت: »سياست اصولي ما 
بر پايه حسن همجواري و گسترش روابط با همه همسايگان استوار است 
و تقويت روابط با هر يك از همسايگان به منزله روابط عليه همسايه ديگر 
نيست.« وي در قبال مناقشه طوالني دو همس��ايه شمالي در منطقه 
قره باغ خاطرنش��ان كرد: »جمهوري اس��المي ايران همواره بر حفظ 
تماميت ارضي و حل و فصل مسالمت آميز اختالفات بين جمهوري هاي 
ارمنستان و آذربايجان، با رعايت حق و در چارچوب حقوق بين الملل 
تأكيد كرده، از اين رو اشغال س��رزمين هاي آذربايجان را محكوم و از 

آزادسازي آن در باالترين سطوح حمايت كرده است.«
-----------------------------------------------------

  4 شرط آنكارا براي احياي روابط ديپلماتيك با سوريه
وزير خارجه تركيه با اشاره به چهار شرطي كه بايد براي احياي روابط 
با سوريه محقق ش��ود، گفت در صورت وجود ش��رايط مناسب، آنكارا 
برقراري تماس هاي ديپلماتيك با دمش��ق را ارزياب��ي مي كند.  مولود 
چاووش اوغلو روز چهارش��نبه گفت: آنكارا در صورت وجود ش��رايط 
مناسب، برقراري تماس هاي ديپلماتيك با س��وريه را بررسي خواهد 
كرد. به نوشته وبگاه »ريانووستي«، چاووش اوغلو در اين باره توضيح داد: 
»در مورد سوريه ما مواضع اصولي خود را بر اساس چهار هدف راهبردي 
حفظ مي كنيم؛ حفظ وحدت و تماميت ارضي اين كشور، ثبات پايدار 
آن بر اس��اس يك تصميم سياس��ي، از بين بردن تهديد تروريسم در 

مرزهاي مان و بازگشت امن سوري ها به وطن شان.«
-----------------------------------------------------

  كره شمالي باز هم موشك بالستيك آزمايش كرد
ستاد مشترك نيروهاي مس��لح كره جنوبي اعالم كرد، كره شمالي روز 
چهارشنبه موشك بالس��تيك نامشخصي را به س��مت درياي شرقي 
]ژاپن[ ش��ليك كرده اس��ت.  به نوش��ته خبرگزاري »يونهاپ« گارد 
ساحلي ژاپن نيز با تأييد اين خبر گفت كه كره شمالي موشك بالستيك 
نامشخصي را به سمت درياي شرقي ]ژاپن[ شليك كرده است. ستاد 
مشترك نيروهاي مسلح كره جنوبي دقايقي بعد توضيح داد اين موشك 
از نوع بالس��تيك كوتاه برد بود كه از منطقه »س��وك چون« در جنوب 

استان پيون گان پرتاب شده است. 
-----------------------------------------------------
 رئيس جمهور ارمنستان: دوستان بسياري در جهان اسالم 

داريم
رئيس جمهور ارمنستان روز سه ش��نبه در مالقات با دبيركل اتحاديه 
عرب اظهار داشت كه ايروان، دوستان بس��ياري در جهان اسالم دارد.  
به گزارش نيوز آرمنيا، واهاگن خاچاطوريان در ديدار با احمد ابوالغيط 
در حاش��يه برگزاري بيس��ت و هفتمين نشس��ت اقليم جهاني گفت: 
ارمنستان دوستان زيادي در جهان اس��الم دارد، ارمنستان كشوري 
دموكراتيك اس��ت كه تبعيض يا عدم تحمل مذاهب در آن جايگاهي 
ن��دارد. خاچاطوريان در ديدار ب��ا دبير كل اتحاديه ع��رب از اظهارات 
»الهام علي اف« در نشس��ت اخير اتحاديه عرب در الجزاير انتقاد كرد. 
رئيس جمهور ارمنس��تان گفت كه علي اف به دنبال تحريف مناقش��ه 

قره باغ و توصيف آن به عنوان يك درگيري مذهبي بود. 

دو ح�زب اصلي    گزارش  یک
امريكا نمي توانند 
از پيروزي در انتخابات سرنوشت سازي مثل 
انتخابات ميان دوره ای كنگره چشم پوش�ي 
كنند. در ش�رايطي كه دموكرات ه�ا به رغم 
پيش�تاز بودن جمهوري خواهان همچنان از 
تزريق اميد براي پيروزي در انتخابات دست 
برنمي دارند، جمهوري خواه�ان هم كه خطر 
آراي پستي در امكان تغيير نتيجه انتخابات را 
دست كم نگرفته اند، عالوه بر اينكه رهبر خود 
را در مجلس نمايندگان مأمور اعالم پيروزي 
كرده اند، روي اقدامات جنجالي رئيس جمهور 
قبلي اين كشور در تغيير هر چه بيشتر فضاي 
انتخاب�ات به نف�ع خ�ود حس�اب كرده اند. 

ت��ا ظه��ر روز چهارش��نبه، جمهوري خواهان 
توانسته اند ۱۹۸كرس��ي در مجلس نمايندگان 
امري��كا كس��ب كنن��د و در مقاب��ل س��هم 
دموكرات ها فقط ۱۶۸كرس��ي بوده اس��ت. اگر 
چه هنوز آراي پس��تي انتخاب��ات ميان دوره ای 
امريكا ش��مارش نش��ده اما جمهوري خواهان 
بنا بر نتايجي كه تاكنون به دس��ت آمده است، 
اعالم پيروزي كرده اند. كوين مك كارتي، رهبر 
جمهوري خواهان مجلس نمايندگان امريكا روز 
چهارشنبه با اعالم پيروزي زودهنگام گفت: »دو 
س��ال پيش كه رهبر ش��دم، جمهوري خواهان 
كمت��ر از ۲۰۰كرس��ي در مجل��س نمايندگان 
داشتند. امشب بر اساس دس��تاوردهاي اين دو 
س��ال برنامه آينده را تنظيم مي كنيم و روشن 
اس��ت ما مجلس نمايندگان را پس مي گيريم.« 
در اين سخنراني كه ساعات پاياني سه شنبه شب 
به وقت محلي انجام شده است، مك كارتي گفت: 
»بگذاريد بگويم كه حاال تا ديروقت بيدار مانده ايد 
اما فردا صبح كه بيدار شويد، ما اكثريت خواهيم 
بود و نانسي پلوسي اقليت خواهد بود.« انتخابات 
ميان دوره اي در امريكا در حالي برگزار مي شود 
كه افزايش نرخ تورم، ورود مهاجران غيرقانوني 
و ناكامي هاي سياست خارجي بايدن را به يكي 
از نامحبوب ترين رؤس��اي جمهور اين كش��ور 
تبديل كرده است. شايد به همين دليل بود كه 
مك كارتي تمركز وعده هاي خود را روي مسائل 
اقتصادي و امنيتي گذاش��ت و وعده داد: »باك 
بنزين  ش��ما را پر خواهيم كرد. خانواده هاي تان 
را سير خواهيم كرد و حقوق تان به  جاي كاهش، 
افزايش خواهد يافت. مسير جديد به سوي ملتي 
باز خواهد ش��د كه در امنيت باش��د و از جوامع 
محافظت شود و به نيروهاي مجري قانون احترام 
گذاشته شود و مجرمان محاكمه شوند.« شبكه 

خبري ان بي س��ي پيش بيني كرده است نتيجه 
نهاي��ي انتخابات مجل��س نماين��دگان امريكا، 
اختصاص ۲۲۰كرس��ي به جمهوري خواهان و 
۲۱۵ كرس��ي به دموكرات ها خواه��د بود كه به 
اين ترتي��ب، كنترل اين مجلس براي دو س��ال 
آينده در اختي��ار حزب جمهوري خ��واه امريكا 

قرار مي گيرد. 
  چشم اميد دموكرات ها به آراي پستي

در اي��ن انتخابات، تمامي ۴۳۵كرس��ي مجلس 
نمايندگان و يك س��وم كل كرسي هاي مجلس 
سنا كه ۳۵صندلي از ۱۰۰صندلي در اين مجلس 
را شامل مي ش��ود، به رأي گذاش��ته مي شوند. 
انتخابات براي گزينش فرمانداران برخي ايالت ها، 
دادستان هاي عمومي و برخي ديگر از پست هاي 
ايالتي نيز در كنار انتخابات كنگره برگزار مي شود. 
هنوز آراي پستي كه ش��مارش نشده اند، بخش 

مهمي از آراي انتخاباتي را ش��امل مي ش��ود و 
امكان دارد شمارش آنها از چند روز يا حتی چند 
هفته طول بكشد. سخنان جن ساكي، سخنگوي 
دموكرات سابق كاخ سفيد تأييدي بر اين است 
كه دموكرات ها به طور ويژه روي آراي پس��تي 
حساب كرده اند. س��اكي گفت: »از گزارش هاي 
اوليه روز انتخابات نترسيد. اين گزارش ها، نتايج 
قبل از شمارش آراي پستي و در واقع نتايج آراي 
دستي هستند.« وي تصريح كرد: »گزارش هاي 
اوليه ممكن اس��ت به س��مت جمهوريخواهان 
تمايل داشته باشند اما بيشتر آراي دموكرات ها 
از طريق آراي پستي داده شده است.« جن ساكي 
ادامه داد: »۷۰درصد آراي تقاضاشده- آرايي كه 
با تقاضاي قبلي از مراكز اخذ رأي براي متقاضيان 
ارس��ال مي ش��وند و بعد از طريق پست ارسال 
مي شوند- به دموكرات ها تعلق دارند. پس صبر 

داشته باش��يد.« از اين رو جمهوري خواهان كه 
معتقدند دموكرات ها دست از تالش براي تغيير 
نتايج برنخواهند داش��ت، مي كوش��ند با اعالم 
پيروزي زوهنگام در موضع ق��درت قرار گيرند. 
اين موضوع به وي��ژه با توجه ب��ه تهديد دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور پيش��ين امريكا مبني بر 
اينكه وقايع۲۰۲۰ در حال تكرار شدن است، به 

طور ويژه محسوس است. 
  نگذاريد رأي تان را بدزدند

 ترامپ ب��ا زير س��ؤال بردن س��المت انتخابات 
مي��ان دوره اي، در كانال تلگرامي اش نوش��ت: 
»گزارش هايي از آريزونا مي گويند دستگاه هاي 
اخ��ذ رأي در مناط��ق عمدت��اً جمهوري خواه/
محافظه كار درس��ت كار نمي كنند. وقتي عده 
زي��ادي از جمهوري خواه ه��ا تا ام��روز منتظر 
مانده اند رأي بدهند، اين درست است؟ اتفاقات 
دوباره دارند تكرار مي شوند؟ مردم اين را تحمل 
نخواهند كرد!« او خطاب به مردم آريزونا نوشت: 
»م��ردم آريزونا، ت��ا زماني ك��ه رأي نداده ايد از 
صف خارج نش��ويد. مي خواهند با ماشين هاي 
خراب و تأخير ]در اخذ رأي[ رأي شما را بدزدند. 
اجازه ندهيد اين اتفاق بيفتد.« وي ديروز نيز در 
مصاحبه با شبكه »نيوز نِيشن« گفت كه امريكا 
در دوران رياس��ت جمهوري ج��و بايدن به يك 
شكست بزرگ تبديل ش��ده و اقتدار خود را در 

جهان از دست داده است. 
ترام��پ در اقدام حاشيه س��از ديگ��ري، ضمن 
شركت در انتخابات ايالت فلوريدا براي انتخاب 
فرماندار اين ايالت، بعد از انداختن رأي خودش 
تأييد كرد كه به »ران دي س��انتيس« رأي داده 
است. دي س��انتيس احتماالً يكي از اصلي ترين 
رقب��اي وي در رقابت ه��اي درون حزب��ي براي 
انتخاب نامزد حزب جمهوري خواه در انتخابات 
رياس��ت جمهوري۲۰۲۴ خواهد بود. همزمان 
با اين رأي گيري، يك��ي از وكالي ترامپ به نام 
آلينا هابا در مصاحبه اي با يك رسانه امريكايي 
گفت كه فرماندار فلوري��دا بايد در فلوريدا بماند 
و فك��ر رقابت با ترام��پ در انتخاب��ات۲۰۲۴ را 
كنار بگذارد. اين در حالي اس��ت كه بسياري از 
كارشناسان معتقدند دي سانتيس محتمل ترين 
شخصي اس��ت كه مي تواند ترامپ را در مرحله 
مقدمات��ي انتخاب��ات۲۰۲۴ با مش��كل جدي 
روبه رو كند. تمامي نظرس��نجي هاي انجام شده 
تاكنون دي سانتيس را تنها رقيب ترامپ در اين 
رأي گيري ها مي دانند. رئيس جمهور پيش��ين 
امريكا همچنين روز سه شنبه اعالم كرد ممكن 
اس��ت نامزدي اش براي انتخابات۲۰۲۴ را روز 

۱۵نوامبر )۲۴ آبان ماه( اعالم كند. 

پيروزي جمهوري خواهان، تمايل امريكا به مديريت تنش و مشكالت مسكو در ميدان، احتمال توقف جنگ را افزايش داده است

اولين زمزمه هاي جدي آتش بس در اوكراين

زمزمه ها براي آتش بس جنگ اوكراين بيش از 
هر موقع ديگري به گوش مي رسد، به خصوص 
كه پي�روزي احتمال�ي جمهوري خواهان در 
انتخابات كنگ�ره، كار رئيس جمه�ور امريكا 
براي حماي�ت از اوكراين را دش�وار مي كند. 
بحث هايي درباره فشار دولت بايدن بر اوكراين 
براي رفتن به س�مت آتش بس مطرح ش�ده؛ 
موضوعي كه البته كالين كال، معاون وزير دفاع 
امريكا آن را رد كرده است. اينكه دبيركل ناتو 
گفته آتش بس نبايد با ش�رايط روسيه باشد، 
صرف نظر از شرط و شروطي كه دو طرف براي 
آن قائلند، نشان مي دهد تعليق جنگ، بيش از 
هر موقع ديگري طي 9ماه گذشته مطرح است. 

ب��ه گ��زارش »ج��وان« ولوديمير زلنس��كي، 
رئيس جمه��ور اوكراين روز سه ش��نبه در پيام 
ويدئوي��ي از امريكايي ها خواس��ت در حمايت 
از اوكراين در جنگ با روس��يه »اتحاد راسخ و 
استوار خود را حفظ كنند.« همان روز زلنسكي 
با لين��دا توماس گرينفيلد، نماين��ده امريكا در 
س��ازمان ملل مالقات كرد؛ دي��داري كه در آن 
نماينده امريكا به زلنس��كي گفت: »واشنگتن 
حمايت دوحزبي ب��ه اوكراين ارائ��ه داده و جو 
بايدن، رئيس جمهوري امريكا متعهد است در 
اين راس��تا با كنگره امريكا هم��كاري كند و به 
اين همكاري ادامه دهد.« با وجود اين اطمينان 
طرف امريكايي، نتايج اوليه انتخابات كنگره كه 
پي��روزی جمهوري خواهان را نش��ان مي دهد، 
بيانگر آن اس��ت كه ش��رايط ب��راي كي يف در 
حال سخت ش��دن اس��ت. جمهوري خواهان 
برخالف بايدن اعتقاد زيادي ب��ه حمايت تام و 
تمام از اوكراين ندارن��د و به جاي آن مي گويند 
كه دولت امري��كا بايد بر داخل متمركز ش��ود، 
اين چش��م انداز كار را بر كي يف دشوار خواهد 
كرد. زمزمه ها درب��اره نرمش در واش��نگتن و 
پايتخت هاي اروپايي بيش از هر موقع ديگري 
به گوش می رس��د. با وجود لفاظي هاي دولت 
بايدن درباره حمايت از كي يف، واشنگتن پست 
روز شنبه پنجم نوامبر از قول منابع مطلع فاش 

كرد كه اياالت متحده به طور خصوصي اوكراين 
را تش��ويق كرده اس��ت براي مذاكره با روسيه 
آماده باش��د. هر چند كالي��ن كال، معاون وزير 
دفاع امري��كا در امور سياس��تگذاري در جمع 
نويسندگان دفاعي مس��تقر در واشنگتن گفت 
كه موضع امريكا اين نيس��ت كه »اوكرايني ها 
را پيش از آنكه آمادگي داشته باشند« وادار به 
اين كند كه »با روس��يه وارد گفت وگو شوند« 
و تأكيد كرد ك��ه »مي خواهي��م )اوكرايني ها( 
در موضعي ق��رار بگيرند كه ه��ر وقت آمادگي 
داشتند، از موضع قدرت به گفت وگو بنشينند« 
ولي بحث ها درباره آتش بس جدي تر از چيزي 
است كه تصور مي شود. وال استريت ژورنال روز 
دوشنبه فاش كرد مشاور امنيت ملي جو بايدن 
و دستياران ارشد كرملين در ماه هاي اخير براي 
كاهش خطر درگيري گسترده تر بر سر اوكراين 
گفت وگوهاي خصوصي داش��ته اند و ديروز هم 
بلومبرگ گزارش كرد انتظار مي رود روس��يه و 
امريكا طي هفته هاي آينده گفت وگوها بر س��ر 
از سرگيري بازرسي ها از سايت هاي تسليحات 
اتمي ذيل پيمان نيواس��تارت )اس��تارت نو( را 

مجدداً آغاز كنند. 

  كي يف نمي پذيرد 
هر چند مذاكرات براي »استارت« و تماس هاي 
پش��ت پرده كاخ س��فيد- كرملين ظاهراً براي 
مديريت كش��مش بين دو طرف انجام شده ولي 
توقف شعله هاي جنگ در اوكراين الزمه هرگونه 
تنش زدايي جدي بين امريكا و روس��يه اس��ت. 
تحت چنين ش��رايطی بحث ها درباره آتش بس 
احتمالي طي روزهاي گذش��ته در حال تشديد 
اس��ت. »ينس اس��تولتنبرگ« دبير كل ائتالف 
نظامي ناتو در س��خنراني در جري��ان كنفرانس 
تغييرات آب وهوايي سازمان ملل تأييد كرد: »اين 
بلوك نظامي خواس��تار توقف خصومت هاست« 
ولي گفت كه آتش بس در اوكراين نبايد بر اساس 
شروط روس��يه اتفاق بيفتد. دبيركل ناتو گفت: 
»اگر اوكراين به خواسته هاي روسيه پايبند شده 
و اين حقيقت كه روسيه حمله  و اراضي را تصرف 
كرده بپذيرد، ريسك ادامه حمالت وجود دارد.« 
به گفته استولتنبرگ، پايبند ش��دن اوكراين به 
خواسته هاي روسيه يك »خطر« براي همه است، 
چون نشان خواهد داد »استفاده از زور به كسي 
اجازه مي دهد  به اهداف سياس��ي براي كس��ب 
كنترل كش��ورهاي همسايه دس��ت يابد.« البته 

»آندري رودنكو« معاون وزير خارجه روسيه گفته 
به جز ش��رط اصلي كه »اوكراين بايد حسن نيت 
خود را نشان دهد«، روس��يه هيچ پيش شرطي 
براي آغاز مذاك��ره با اوكراين ن��دارد. رودنكو كه 
در جم��ع خبرنگاران صحبت مي ك��رد، در عين 
حال گفت: »اوكراين قانوني را به تصويب رسانده 
اس��ت كه از انجام مذاكرات صلح آميز با روس��يه 
جلوگيري مي كند.« همزمان مقام هاي اوكراين 
در موضعي كه نش��ان از اصرار آنها بر تداوم وضع 
جاري دارد، گفته اند آتش بس با روس��يه را قبول 
نخواهند كرد. »ميخائيل پودولياك« مشاور ارشد 
ولوديمير زلنسكي سه شنبه گفت: »آتش بس به 
معناي توقف پاتك هاي ما بوده و اين موضوع به 
روس��يه زمان مي دهد تا به تجديد قوا بپردازد.« 
»پودولياك« گفته اس��ت:»كاماًل واضح اس��ت 
كه پوتين آماده مذاكرات نيس��ت، براي همين با 
رئيس جمهور بعدي روسيه مذاكره خواهيم كرد.« 
به گفته مشاور رئيس جمهور اوكراين، كي يف تنها 
پس از خروج نيروهاي روسيه از اوكراين مي تواند 

گفت وگو با مسكو را از سر بگيرد. 
  تمايل مسكو به آتش بس

عالوه بر تمايل فزاينده امريكايي ها به آتش بس، 
ظاهراً روس ها نيز تحت ش��رايطي قرار دارند كه 
آنها را به سمت چنين مس��يري سوق مي دهد. 
پي كي واس��ودوا ديروز در ديلي پايونيرز نوشت: 
كمبود تس��ليحات، تجهيزات دفاع��ي، نيروي 
انساني و موشك، شكس��ت بزرگي براي روسيه 
اس��ت. واس��ودوا به صحبت هاي روز ۲۶ اكتبر 
ديميتري پسكوف، سخنگوي كرملين در جمع 
خبرنگاران اشاره كرده كه گفته است، مشكالتي 
در مورد تجهيزات صدها ه��زار مردي كه تحت 
فرمان بس��يج نس��بي رئيس جمهور والديمير 
پوتين براي جنگ در اوكراين فرستاده شده اند، 
وجود دارد. به گفته واسودوا، اين وضعيت روسيه 
را ب��ه آتش بس متماي��ل كرده اس��ت. نظاميان 
روس در نام��ه اي كه به نظر مي رس��د طي ۹ماه 
گذشته بي س��ابقه اس��ت، خطاب به ژنرال هاي 
خود نوش��ته اند: ما را به »يك جنگ بي حاصل« 

فرستاده و »گوشت دم توپ كرده ايد.«
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»فعاًل« جمهوري خواهان پيروز انتخابات امريكا
جمهوری خواهان زودهنگام اعالم پيروزی كرده اند

 ترامپ احتمال تقلب می دهد ولی دموكرات ها همچنان به آرای پستی اميدوارند
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تقالي امريكا از كانال عمان
 براي تمديد آتش بس در يمن 

امريكا و عمان ديروز خواستار تمديد آتش بس در يمن شدند و اعالم 
كردند، راه حل سياسي تنها راه حل بحران انساني در اين كشور است. 
به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري اسپوتنيك، وزارت خارجه عمان در 
بيانيه اي اعالم كرد، آنتوني بلينكن، وزير خارجه امريكا از بدر البوسعيدي، 
همتاي عماني خود در واشنگتن اس��تقبال كرد. دو طرف در اين ديدار بار 
ديگر در مورد نبود راه حل نظامي براي جنگ يمن توافق و تأكيد كردند كه 
از تماميت ارضي اين كشور، حاكميت و استقالل آن حمايت مي كنند. دو 
طرف خواستار تمديد فراگير آتش بس با ميانجيگري سازمان ملل و آغاز يك 
فرايند سياسي جامع شدند كه به همه يمني ها اجازه مي دهد در مورد آينده 
كشور خود تصميم بگيرند. بلينكن و البوسعيدي گفتند، اجراي آتش بس 
آس��ودگي خاطر را براي ملت يمن فراهم مي كند چراكه در اين صورت از 
مسائلي همچون پرداخت حقوق و س��اير اقدامات رهايي مي يابند. در اين 
بيانيه آمده است: وزيران خارجه امريكا و عمان تأكيد كردند، راه حل سياسي 
تنها راه ممكن براي حل بحران انس��اني يمن و تحقق آينده اي شكوفاتر و 
آبادتر است. طبق اين بيانيه، بلينكن از عمان بابت تالش هايش در چند ماه 
اخير براي برقراري آتش بس در يمن قدرداني كرده و در ادامه ابراز اميدواري 
كرد طرف هاي يمني در مورد دستيابي به آتش بس فراگير به توافق برسند، 
به گونه اي كه به تسريع در قرار گرفتن مجدد در مسير صلح كمك كند. با 
اين حال، فشارهاي عربستان بر يمن همچنان ادامه دارد. عصام المتوكل، 
سخنگوي شركت نفت يمن در توئيتي نوشت: ائتالف متجاوز عربي كشتي 
حامل س��وخت »ديتونا« را توقيف كرد و با وجود انجام بازرس��ي اجباري 
در جيبوتي از ورود آن ب��ه بندر حديده ممانعت ك��رد.  وي افزود: توقيف 
كشتي هاي نفتي توس��ط ائتالف متجاوز امريكايي- سعودي در راستاي 

اعمال فشار بيشتر بر ملت يمن و افزايش درد و رنج آنها صورت مي گيرد. 

امريكا: به جاي برجام به عملكرد زنان
 و همكاري ايران با روسيه متمركزيم

نماين�ده امري�كا در س�ازمان مل�ل در گفت وگوي�ي ب�ه بي�ان 
اظهارات�ي درب�اره امور داخل�ي اي�ران پرداخت و ادع�اي دولت 
امريكا مبن�ي بر اس�تفاده از پهپادهاي ايران�ي در جنگ اوكراين 
را تكرار ك�رد و گفت: واش�نگتن به ج�اي برنامه هس�ته اي فعاًل 
ب�ر عملكرد زم�ان و هم�كاري ته�ران و مس�كو متمركز اس�ت. 
ليندا توماس گرينفيل��د، نماينده امريكا در س��ازمان ملل در بخش��ي از 
گفت وگو با شبكه سي ان ان، در پاسخ به سؤالي درباره ادعاي فروش پهپادها 
و موشك هاي بالستيك ايراني به روسيه براي استفاده در جنگ اوكراين و 
درخواست كمك ايران از روسيه براي كمك به برنامه هسته اي آن گفت: 
ارائه اين پهپادها از سوي ايران به روسيه، نقض قطعنامه هاي شوراي امنيت 
سازمان ملل اس��ت. روس��يه با دريافت اين پهپادها يكي از قطعنامه هاي 
شوراي امنيت را نقض كرده است. گرينفيلد با ادعاي به كار رفتن پهپادهاي 
ايراني در جنگ اوكراين گفت: ما به دنبال مطرح و بررسي كردن اين موضوع 
در شوراي امنيت هستيم و از دبيركل خواسته ايم طبق قطعنامه ۲۲۳۱، 
درباره فعاليت هايي كه ايران با روسيه انجام مي دهد، تحقيقات به عمل بيايد. 
پهپادهايي كه آنها]ايران[ مي دهند، زيرساخت هاي غيرنظامي در اوكراين 
را مورد حمله قرار مي دهند و اين غيرقابل قبول است.« نماينده امريكا در 
سازمان ملل در ادامه در پاسخ به اينكه آيا اين گفته وزير خارجه ايران را باور 
مي كند كه اين پهپادها به عنوان بخشي از يك توافق دفاعي با روسيه و پيش 
از جنگ اوكراين به روسيه فروخته شده اند، گفت: ما شواهد ارائه اين پهپادها 
پيش از جنگ را ديده ايم. آنها از اين باخبرن��د، روس ها و ما هم مي دانيم. 
اظهارات گرينفيلد در پي اين مطرح مي ش��ود ك��ه اوكراين و متحدانش 
مدعي هستند روسيه از پهپادهاي ساخت ايران در جنگ عليه اين كشور 
اس��تفاده مي كند؛ ادعايي كه حتي مقامات واشنگتن و پنتاگون هم آن را 
تأييد نكرده اند و بر اساس حدس و گماني است كه از سوي مقامات اوكرايني 
مطرح مي شود. گرينفيلد در ادامه گفت وگوي خود در پاسخ به اينكه با توجه 
به تصميم اتحاديه اروپا براي بررسي اعمال تحريم عليه نمايندگان مجلس 
ايران كه خواستار »مجازات سخت« معترضان درباره مسئله زنان شده اند، 
شوراي امنيت در صورت انجام شدن اين كار چه اقدامي خواهد كرد، گفت: 
ما شوراي امنيت و برخي كشورهاي عضو سازمان ملل را در جلسه اي گرد 
هم آورديم تا واقعاً درباره آنچه در ايران رخ مي دهد، بحث و حمايت مان از 
زنان ايران را اعالم كنيم. من فكر مي كنم ايراني ها آن را به وضوح شنيدند. 
ما به مطرح كردن اين موضوع در شوراي امنيت در نيويورك ادامه خواهيم 
داد تا ايران حمالت عليه زنان در ايران را متوقف كند. او در پاسخ به خبرنگار 
سي ان ان كه گفت، پس اين كار توافق هسته اي را در حال حاضر از روي ميز 
مذاكرات كنار مي گذارد، گفت: ما در حال حاضر روي عملكردشان در زمينه 
زنان و تداركاتي كه براي روسيه جهت حمله به زيرساخت هاي غيرنظامي در 

اوكراين انجام مي دهند، متمركز هستيم. 

وزير صهيونيست: 
اعراب نگران كابينه نتانياهو هستند

وزير همكاري هاي منطقه اي رژيم صهيونيس�تي گفت كه باوجود 
نگراني كش�ورهاي عربي از كابين�ه آينده »بنيامي�ن نتانياهو«، 
توافقات قبلي تل آويو با اين كشورها همچنان تداوم خواهند يافت. 
عيس��اوي فريج، وزير همكاري هاي منطقه اي رژيم صهيونيس��تي در 
گفت وگو با ش��بكه »آي ۲۴« درباره ترس  و نگراني كشورهاي عربي از 
كابينه بعدي تل آويو سخن گفت. اين وزير اسرائيلي نگراني كشورهاي 
عربي را از تغيير وضعيت سياسي اسرائيل به ويژه پس از پيشتازي جناح 
راست در انتخابات كنس��ت و پايان يافتن كار كابينه يائير الپيد بيان 
كرد. فريج تأكيد كرد: حتي با وج��ود تغيير كابينه فعلي الپيد، كابينه 
بعدي در چارچوب توافقات صورت گرفته با كشورهاي عربي به كارش 
ادامه خواهد داد و اين توافقات حتي براي كابينه راست گرايان نيز مفيد 
و كارساز خواهند بود.  وي در ادامه با توجه به پيشرفت گفت وگوهاي 
عربي- اس��رائيلي درباره هم��كاري در برخي حوزه ها گف��ت كه روز 
سه شنبه دومين و آخرين مرحله از مذاكرات درباره توافقنامه احداث 
ايستگاه شيرين س��ازي آب در درياي مديترانه با اردن امضا شد. طبق 
نتايج انتخابات رژيم صهيونيس��تي كه پنج ش��نبه هفته گذشته اعالم 
شد، »بنيامين نتانياهو« و متحدان راست گراي افراطي او ۶۴كرسي را 
در كنس��ت تصاحب كردند، حزب ليكود به رياست نتانياهو به تنهايي 
۳۲كرس��ي را از آن خود كرد. احتمال نخس��ت  وزيري مجدد نتانياهو 
باعث ترس كشورهاي عربي شده است. مسئوالن اردني هشدار دادند 
در صورت اقدام كابينه جديد رژيم صهيونيستي به تغيير وضعيت موجود 
در قدس شرقي، به روابط دو طرف خدشه وارد خواهد شد. عالوه بر اين، 
صهيونيس��ت ها از احتمال درگيري هاي آتي با گروه هاي مقاومت نيز 
نگران هستند. بر اين اساس، محافل رژيم صهيونيستي مرزهاي شمالي 
با س��وريه و لبنان را تهديدي عليه امنيت اين رژيم مي دانند و نگران 
هستند در جنگ آتي هزاران موش��ك به سمت اراضي اشغالي شليك 
شود.  به گزارش پايگاه العهد، هلل بيتون روزن، كارشناس امور نظامي 
شبكه۱۴ تلويزيون رژيم صهيونيستي اعالم كرد: مرزهاي شما با سوريه 
و لبنان اكنون تهديدي عليه امنيت اسرائيل هستند. اين دو كشور بارها 
عليه اسرائيل جنگيده اند. از ۵۰س��ال پيش هيچ جنگي با سوريه رخ 

نداده است. با لبنان نيز از ۱۶سال پيش جنگي رخ نداده است.

حمله به تانكرهاي حامل سوخت ايران 
به لبنان

كاميون هاي ايراني حامل گاز كه ب�راي كمك به مردم لبنان از مرز 
عراق وارد سوريه ش�ده بودند مورد حمله مشكوک قرار گرفتند. 
ايران كه سال گذشته دهها كاميون حامل سوخت را به لبنان فرستاد تا 
بخشي از نيازهاي سوختي اين كشور را تأمين كند، اين بار هم چندين 
تانكر گاز را به سمت اين كشور ارس��ال كرده بود كه در ميانه راه مورد 
هدف قرار گرفتند.  ج��الل خالدي، خبرنگار خبرگزاري صداوس��يما 
گزارش داد كه اين حمله در نقطه مرزي عراق و س��وريه انجام ش��د. 
او گفت كه ۲۲تانكر حام��ل گاز قرار بود از مرز القائم عراق به س��مت 
سوريه بروند كه هش��ت تانكر هدف حمله »يك پهپاد امريكايي« در 
۱۰۰كيلومتري خاك س��وريه هدف قرار گرفتند ك��ه دو تانكر دچار 
آتش سوزي ش��د.  وي افزود: در اين حمله به راننده هاي اين دو تانكر 
آسيبي نرسيد اما حركت كاروان متوقف شده و همچنان ۱۴تانكر در 

خاك عراق هستند. 
منابع عراقي اعالم كردند كه حمله ش��امگاه سه شنبه عليه نقاطي در 
خاك سوريه واقع در فاصله ۲۵كيلومتري  مرز عراق انجام شد. شبكه 
تلويزيوني س��ومريه نيوز عراق ني��ز در اين رابطه به نق��ل از يك منبع 
امنيتي كه هويتش را فاش نكرد، گزارش داد: شامگاه سه شنبه صداي 
انفجارهايي در نزديكي مرزهاي اين كشور با سوريه شنيده شد، پس از 

آن شاهد پرواز گسترده جنگنده ها بر فراز منطقه بوديم. 
اين منبع در ادام��ه گفت: گزارش هاي��ي مبني بر حمل��ه پهپادي به 

خودروهاي امدادرسان و تانكرهاي سوخت دريافت شده است. 
به گزارش العالم، حداقل چهار انفجار در نوار مرزي در منطقه قائم عراق 
به وقوع پيوس��ته و پرواز جنگنده ها و بالگردها در نوار مرزي مشاهده 
شده اس��ت.  مقامات ايراني و عراقي در اين باره اظهارنظري نكرده اند 
ولی برخي رسانه هاي ايراني و عراقي، امريكا را مسئول اين حمله اعالم 
كرده اند درحالی كه  سنتكام، ستاد فرماندهي نيروهاي امريكا هم گفته 
اين حمالت هوايي در منطقه ابوكمال- القائم در مرز عراق و سوريه روي 

داده ولی كار آنها نبوده است و مشغول تحقيق درباره آنهاست. 
در همين حال اعضاي دو گروه ش��به نظامي مس��تقر در سوريه اعالم 
كردند مس��ئوليت اين حمله را بر عهده مي گيرند. بر اساس اعالم آنها 
اين حمله به كارواني متشكل از ۱۵كاميون كه در حال گذر از عراق به 
داخل س��وريه در نزديكي القائم بودند، صورت گرفت. هنوز عامل اين 
حمله به طور دقيق مش��خص نشده و دس��ت كم ۱۰ نفر در اين حمله 
كشته شده اند.  ش��بكه خبري صابرين نيوز،  وابسته به حشدالشعبي، 
ش��مار كشته ش��دگان حمله هوايي را ۲۵تن اعالم ك��رد. به  گزارش 
صابرين نيوز، ۲۱تن ديگر نيز در جريان اين حمله مجروح شدند. پيش 
از اين هر گونه حمله در اين منطقه از س��وي اسرائيل يا امريكا صورت 
گرفته است. خبرنگار الميادين در بغداد نيز به نقل از منابع محلي اعالم 

كرد كه رژيم صهيونيستي پشت اين حمله قرار دارد. 


