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  گزارش  2

كفن و دفن رسانه اي برجام
»مرگ برجام« خبري بود كه سه ش��نبه ش��ب به س��رعت از س��وي 
شبكه هاي اجتماعي فارسي زبان و به نقل از شبكه تلويزيوني يك آلمان 
منتشر شد. متن خبر اين بود: »امريكا براي هميشه مذاكرات با ايران را 
ترك  كرد. امريكا مرگ برجام را اعالم كرد و مذاكرات به پايان رسيد.« هر 
چند مرگ برجام در رسانه هاي خارجي پيش از اين بارها و به خصوص 
از س��وي منتقدان برجام گفته ش��ده بود اما بايد گفت كه اين متن به 
جاي اينكه ترجمه اي از متن منتشرشده توسط شبكه يك آلمان باشد، 
تعبير غلطي از آن بود كه گويا به مذاق شبكه هاي اجتماعي فارسي زبان 
خوش آمده بود. به اين جهت، مرگ برجام يك مرگ رس��انه اي بود تا 
اينكه واقعيت داشته باش��د اما بايد گفت كه حال برجام اين روزها و با 
زياده خواهي هاي امريكا و تروئيكاي اروپايي چندان هم خوب نيست.  
اصل ماجرا مربوط مي شد به گزارشي كه ش��بكه يك آلمان در برنامه 
خبري خود به نام تاگس ش��و پخش كرده بود. در اين گزارش به حرف 
رابرت مالي، نماينده ويژه رئيس جمهور امريكا در امور ايران استناد شد 
كه گفته بود عالوه بر مذاكرات در حال تزلزل، شرايط سياسي فعلي نيز 
باعث شده است امريكا مذاكرات هسته اي را متوقف و بعد هم ايران را 
تهديد كند كه اگر »برنامه هسته اي خود را از مرزهاي جديد عبور دهد، 

هماهنگ با شركاي اروپايي به آن پاسخ داده خواهد شد.« 
هر چند در اين گ��زارش خبري از پايان گرفتن مذاكرات هس��ته اي و 
به خصوص »مرگ برجام« نيست اما س��خنان مالي به روشني نشان 
مي دهد امريكا و متحدان اروپايي  آن به جاي اينكه به وعده خود براي 
بازگشت به برجام از طريق مذاكره عمل كنند، قصد دارند با اعمال فشار 
و تهديد از ايران باج خواهي كنند. اين يك زياده خواهي آشكار است و 
استفاده ابزاري از آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز در دستور كار آنها 
قرار گرفته است.  قطعنامه مشترك امريكا و سه كشور بريتانيا، آلمان 
و فرانسه مشهور به تروئيكاي اروپايي نقشه راه اجراي اين باج خواهي 
است كه اين چهار كشور قصد دارند پيش نويس آن را به بهانه مسائل 
پادماني مورد ادعاي خود در نشست روز چهارشنبه شوراي حكام آژانس 

بين المللي انرژي اتمي در وين مطرح كنند. 
اين چهار كشور پيش نويس خود را روز جمعه روي ميز شوراي حكام 
گذاش��تند تا اينكه با فش��ار بر اعضاي ش��ورا در اين چند روز، بتوانند 

قطعنامه اي ضدايران از نشست سه روزه شورا به دست بياورند. 
در اين بي��ن، نكته قاب��ل توجه اقدامات تن��د و افراط��ي آنالنا بربوك 
است كه برخالف وزراي خارجه پيش��ين آلمان، او نقش اول را در اين 
نمايش ضدايراني به عهده گرفته و ديدار وی با رافائل گروس��ي، مدير 
كل آژان��س بين المللي انرژي اتمي يك روز قبل از نشس��ت ش��وراي 
حكام نش��ان مي دهد او عماًل نقش عامل اجرايي باج خواهي هسته اي 
امريكا و اروپايي ها را به عهده گرفته است.  در هر صورت، مسير فعلي 
باج خواهي هسته اي امريكا و تروئيكاي اروپايي نه تنها برخالف ادعاي 
آنها براي انجام مذاكرات و بازگشت به برجام است بلكه با طرح قطعنامه 
پيشنهادي و تصويب احتمالي آن در شوراي حكام، عماًل مسير هر گونه 
مذاكرات براي بازگشت به برجام بسته خواهد شد. شكي نيست اين روند 
برخالف ادعاي جوزپ بورل، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در 
چند روز گذشته است كه گفته بود من به عنوان هماهنگ كننده ارشد 
مذاكرات تالش مي كنم برجام را احيا كنم. شايد بورل هنوز اميدوار به 
احياي برجام اس��ت و او در نقش پليس خوب در برابر نقش پليس بد 
بربوك و هماتايان امريكايي و اروپايي اش، اي��ن حرف را مي زند اما در 
هر صورت، اميدواري او براي احي��اي برجام به هيچ وجه با باج خواهي 
هسته اي امريكا و تروئيكاي اروپايي همخواني ندارد و نمي توان انتظار 
داشت با وجود تصويب قطعنامه پيش��نهادي اين كشورها در شوراي 

حكام اميدي به احياي برجام وجود دارد. 
به اين ترتيب، برجام برخالف خبر منتشرشده در شبكه هاي اجتماعي 
فارس��ي زبان هنوز نمرده اس��ت اما بايد گفت كه با وجود باج خواهي 

هسته اي امريكا و تروئيكاي اروپايي حال و روز خوبي هم ندارد. 
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 ايران و پاكستان دنبال همكاري درباره افغانستان
وزير امور خارجه كش��ورمان در گفت وگوي تلفني با همتاي پاكستاني 
بر ضرورت همكاري هاي هر چه بيش��تر در خصوص افغانستان و كمك 
به حل مسئله آوارگان اين كش��ور تأكيد كرد. به گزارش فارس، حسين 
اميرعبداللهيان سه شنبه شب با »بالول بوتو زرداري« همتاي پاكستاني 
خود گفت وگو و از موضع پاكستان در محكوميت اقدام تروريستي داعش 
در حرم حضرت ش��اهچراغ)ع( شيراز تش��كر كرد و ضمن ابراز تأسف و 
همدردي مجدد در پي حادثه سيل اخير در پاكستان، بر آمادگي جمهوري 
اسالمي ايران در حمايت از دولت و ملت شريف پاكستان در راستاي كاهش 
رنج آنها تأكيد كرد. وزير امور خارجه پاكستان نيز با اشاره به روابط تاريخي 
و دوستانه ايران و پاكس��تان در عرصه هاي مختلف، ضرورت توسعه اين 

همكاري ها در حوزه دوجانبه، منطقه اي و بين المللي را يادآور شد. 
-----------------------------------------------------

  اردوغان امريكا را شريك خون هاي ريخته شده خواند
رئيس جمهوري تركيه در س��خناني بدون نام بردن از امريكا، اين كشور را 
شريك انفجار »تروريس��تي« اخير استانبول دانس��ت كه منجر به كشته و 
مجروح شدن دهها تن شد. به گزارش ايس��نا، به نقل از خبرگزاري آناتولي، 
رجب طيب اردوغان، در كنفرانس مطبوعاتي در حاشيه اجالس سران جي20 
در اندونزي با اشاره به انفجار »تروريستي« در خيابان استقالل استانبول كه 
شش كشته و ۸۱ زخمي بر جاي گذاش��ت و بدون نام بردن از امريكا گفت: 
طرف هايي كه از گروه هاي تروريستي »پ. ك.ك« )حزب كارگران كردستان( 
و »ي.پ.گ« )يگان ه��اي مدافع خل��ق( به بهانه مقابله ب��ا داعش حمايت 
مي كنند، در هر قطره خون ريخته شده شريك هستند. اردوغان ادامه داد: 
تروريست ها پشت هر طرفي پنهان شوند و هر اقدامي انجام دهند، در نهايت 

نمي توانند از سرنوشت دردناكي كه در انتظار آنهاست، بگريزند. 
-----------------------------------------------------

  تشديد تنش فرانسه با »علي اف«
سناي فرانس��ه با 2۹۵ رأي موافق، قطعنامه اي را تصويب كرد كه در آن از 
دولت فرانسه خواسته شده اس��ت جمهوري آذربايجان را به دليل حمالت 
عليه ارمنستان در سپتامبر 2022 تحريم كند. به گزارش خبرگزاري »آركا« 
اين قطعنامه بر لزوم به رسميت شناختن قره باغ و به كارگيري آن به عنوان 
ابزار مذاكره جهت برقراري صلح پايدار در منطق��ه تأكيد مي كند. در اين 
قطعنامه تأكيد شده كه اقدامات تهاجمي مكرر جمهوري آذربايجان عليه 
قره باغ كوهستاني امنيت و آزادي را به خطر مي اندازد. بر اساس گزارش »ترند 
نيوز«، وزارت امور خارجه جمهوري آذربايجان در بيانيه اي واكنشي اعالم 
كرد: »جمهوري آذربايجان قطعنامه سناي فرانسه را به شدت رد مي كند. 
قطعنامه تصويب شده توسط سناي فرانسه كاماًل دور از واقعيت است، مفاد 
نادرست و تهمت آميز را منعكس مي كند و با ماهيت تحريك آشكار، روند 

عادي سازي روابط جمهوري آذربايجان و ارمنستان را تضعيف مي كند.« 
-----------------------------------------------------

  لندن: چين »چالش« است نه »تهديد«
نخس��ت وزير انگليس گفته كه به جاي اينكه چي��ن را نوعي »تهديد« 
ببيند، آن را نوعي »چالش« تلقي مي كند و به  رغم ديدگاه ها و ارزش هاي 
متفاوت ميان اين دو كشور، لندن همچنان به كمك پكن در خصوص 
مسائلي در صحنه جهاني نياز دارد. به گزارش راشا تودي، ريشي سوناك، 
نخست وزير انگليس در حاشيه نشست گروه جی20 در بالي اندونزي به 
خبرنگاران گفت: »مسلماً چين نقش غيرقابل انكاري در اقتصاد جهاني 
دارد و ما بدون گفت وگو با پكن، قادر به مرتفع كردن چالش هاي جهاني 
از جمله تغييرات اقليمي، سالمت عمومي يا جنگ اوكراين نخواهيم بود. 

برگزاري چنين گفت وگوهايي با چين ضروري است.«

محمودحكيمي

امريكا و سه دولت اروپايي دست به كار صدور 
قطعنامه عليه ايران در نشست آژانس شده اند؛ 
كاري كه ايران بالفاصله به آن جواب داد و اعالم 
كرد سفر مقام هاي آژانس به تهران »در دستور 
كار نيست«، در پشت صحنه اما، پيغام و پسغام ها 
براي مذاكرات احياي برجام در جريان اس�ت. 
وزير ام�ور خارجه ايران ب�راي چندمين بار در 
هفته هاي اخير گفته كه  تبادل پيام ها بين ايران 
و امريكا »به طور مس�تمر« ادامه دارد، آخرين 
تبادل پيام با امريكا ۷۲ساعت قبل انجام شد. 

رابرت مالي، نماين��ده ويژه امري��كا در امور ايران 
دوشنبه ش��ب گفت كه تمركز امريكا تالش براي 
دس��تيابي به توافق جهت احياي برجام »نيست 
كه به جلو نمي رود، بلكه )تمركز روي( آن چيزي 
است كه در ايران مي گذرد.« برخي منابع رسانه اي 
در آلم��ان، صحبت هاي مال��ي را تعبير به »مرگ 
برجام« كرده اند ولي مال��ي در همين گفت وگو از 
بازنگه داشتن »روزنه ديپلماس��ي« براي موقعي 
كه »زمان آن برس��د« صحبت كرد. حاال حسين 
اميرعبداللهيان، وزير خارجه از كوش��ش امريكا 
براي بازنگه داش��تن »روزنه ديپلماسي« صحبت 
كرده و گفته»امريكايي ه��ا از طريق برخي وزراي 
خارجه به ما پيام مي دهند كه درباره برجام شتاب 
دارند... آخرين تب��ادل پيام با امريكا ۷2س��اعت 
قبل انجام شده. )اس��ت(«. او صحبت هاي رابرت 
مالي را كه گفته »برجام اولويت ما نيست« تعبير 
به »ري��اكاري« كرده و گفته ك��ه »امريكايي ها با 
تحريكاتي در اغتشاشات و كف خيابان، مي خواهند 

اعمال فشار كنند تا از خطوط قرمز عبور كنيم.«
اين براي چندمين بار اس��ت كه ط��ي هفته هاي 
اخير، وزير خارجه ايران از تداوم پيغام و پسغام هاي 
امريكا براي احي��اي برجام صحب��ت مي كند. در 
صورت صحت صحبت هاي امي��ر عبداللهيان كه 
عدم تكذيب رسمي آن از طرف امريكا تا حد بااليي 
صحت آن را نشان مي دهد، برخي حدس و گمان ها 
حاكي از تفاوت موضع اعالني و اعمالي دولت بايدن 
در برخورد با ايران است. ناظران مي گويند دولت 
دموكرات بايدن تحت فشار كم سابقه اپوزيسيون 
جمهوري اس��المي در خارج، مجبور ش��ده است 
علناً از رويدادهايي كه آن را »اعتراضات مردمي« 
خوانده، حمايت كند ولي همزمان محتاط اس��ت 
اين حمايت ها به سطحي نرسد كه دولت ايران را 
مجبور به گسترش برنامه هسته اي يا حتي ترك 
ميز مذاكره كند، به همين دلي��ل رابرت مالي در 
صحبت هاي دوشنبه شب، ضمن تأكيد بر بازنگه 
داشتن روزنه ديپلماسي گفت: »اگر ايران تصميم 
بگيرد از حدود جديد در برنام��ه اتمي خود عبور 
كند، پس جواب ما هم قطعاً متفاوت و هماهنگ با 

متحدان اروپايي مان خواهد بود. هيچ جادويي هم 
در يافتن فرمول جديد مان نخواهد بود.«

  »فعالً« سفر بی سفر!
تالش امريكا و س��ه دول��ت اروپايي ب��راي صدور 
قطعنامه آژانس در نشست شوراي حكام، بخشي 
از رويكرد علني فشار بر ايران است؛ كاري كه دولت 
بايدن براي متقاعد كردن اپوزيسيون ايراني به آن 
نياز دارد. دو ديپلمات سه شنبه شب به خبرگزاري 
فرانسه گفتند كه اياالت متحده، بريتانيا، فرانسه و 
آلمان قطعنامه اي در شوراي حاكم آژانس هسته اي 
به جريان انداخته اند كه ايران را به دليل همكاري 
نكردن با آژانس محكوم مي كن��د. ايران اوايل اين 
هفته بعد از مذاكرات ن��ه چندان مثبت در وين، با 
سفر بازرس��ان آژانس به اين كش��ور موافقت كرد 
ولي ديروز با قطعي شدن قطعنامه آژانس، محمد 
اسالمي رئيس سازمان انرژي اتمي گفت كه »فعاًل 
س��فري از آژانس بين المللي انرژي اتمي به ايران 
در دستور كار نيست.« اس��المي كه ديروز پس از 

جلس��ه هيئت دولت ايران صحبت مي كرد، گفته 
است: »پيش نويس قطعنامه اي كه مطالب بسيار 
ناصوابي در آن قرار دارد، مي دانند حقيقت ندارد و از 
نظر ايران مردود است.« رئيس سازمان انرژي اتمي 
گفته »آنچه به سازمان انرژي اتمي مربوط مي شود 
اين است كه موارد ادعايي و اتهامي پاسخ داده شود 
و اگر حسن نيت مي داش��تند و قرار بود مذاكرات 
را تداوم بخش��ند، طبيعي بود ك��ه قطعنامه اي با 
اين ابع��اد را ارائ��ه نمي كردند.« همزم��ان رافائل 
گروس��ي، مديركل آژانس در موضعي كه به نظر 
مي رسد براي تلطيف فضاس��ت، ديروز گفت: اگر 
قطعنامه اي هم نباشد من از ايران خواهش مي كنم 
با ما همكاري بكند. گروس��ي گفت��ه كه كماكان 
دسترسي آژانس به دوربين هاي ايران قطع است 
و تأكيد كرده ك��ه همكاري با آژان��س از تعهدات 
ايران است و بايد اطالعات در اختيار ما قرار بدهند. 
مديركل آژانس مي گويد كه چندين ماه درگير و  
دنبال مكانيسم هايي هس��تيم كه مسائل را حل 

كنيم، ت��ا االن موفق نبوده ايم. رافائل گروس��ي با 
اش��اره به افزايش سطح غني س��ازي ايران گفته 
كه من نمي توانم بگويم غني س��ازي 60درصدي 
اورانيوم در ايران خارج از كنترل است، ولي تأكيد 
كرده كه اين ميزان از غني سازي اورانيوم در ايران 
خيلي باالست: »ايران مي تواند غني سازي اورانيوم 
را انجام بدهد، غيرقانوني نيس��ت ام��ا قاعده اين 
اس��ت كه بايد با همكاري آژانس اين كار را انجام 
بدهد.« او اب��راز اميدواري كرد كه نشس��ت فني 
برنامه ريزي شده با ايران برگزار شود ولي گفت كه 
هدف اين نشست بايد شفاف سازي و حل مؤثر اين 

موضوعات )باقي مانده پادماني( باشد. 
  اولويت بايدن بازگشت به توافق است

رئيس يك انديشكده امريكايي طي يادداشتي از 
رژيم صهيونيستي خواست با ايجاد بحران ارزي و 
فشار اقتصادي بر مردم ايران، به اغتشاشات دامن 
بزند. به گزارش فارس، »مارك دوبويتز« مدير گروه 
 )FDD( »موس��وم به »بنياد دفاع از دموكراس��ي
كه مؤسسه اي با تمركز بر ايجاد جنگ داخلي در 
ايران است، در مقاله اي در مجله نيوزويك با اشاره 
به اغتشاشات ايران نوشته اس��ت: »اسرائيل بايد 
بزرگ ترين فرصت ايجادشده از زمان وقوع انقالب 
اس��المي در س��ال۱۹۷۹ را براي تغيير حكومت 
]ايران[ غنيمت بشمرد.« او نوشته است: »اسرائيل 
بايد از اين موقعيت اس��تفاده كند. هيچ كشوري 
بيشتر از اسرائيل توسط جمهوري اسالمي تهديد 
نمي ش��ود، ضمن آنكه هيچ دس��تگاه امنيتي از 
توانمندي هاي بهتري در داخل ايران براي حمايت 
عملي از معترض��ان برخوردار نيس��ت.« دوبويتز 
در توضيح درباره اقداماتي كه رژيم صهيونيستي 
مي تواند براي دامن زدن به اغتشاشات انجام دهد، 
پيشنهاد كرده اس��رائيل از طريق »يك عمليات 
نفوذ در داخل ايران« فش��ارهاي اقتص��ادي را بر 
مردم ايران افزاي��ش دهد. او مي نويس��د: »ابتدا، 
اسرائيل بايد فش��ار اقتصادي را از طريق كمپيني 
از عمليات هاي نفوذ در داخل ايران افزايش دهد. 
نرخ مبادله ارز در پايين ترين نقطه خود قرار دارد... 
هدف اين عمليات نف��وذ بايد ايج��اد يك بحران 
گسترده ارزي باشد كه موجب شود رژيم، ذخاير ارز 
خارجي خودش را خرج كند و ايراني هاي عصباني 
بيشتري به خيابان ها بيايند.« با همه اينها رئيس 
انديشكده FDD نوشته اس��ت: »به نظر مي رسد 
اولويت اصلي دولت بايدن در حال حاضر بازگشت 
به توافق هسته اي برجام با ايران است.« او، به عنوان 
شاهدي بر اين مدعا نوشته كه وقتي جو بايدن در 
يك سخنراني وعده داد به »آزادسازي ايران« كمك 
خواهد كرد، كاخ سفيد به سرعت دست به كار شد 
و اين را روشن كرد كه تغييري در سياست امريكا 

ايجاد نشده است. 

تحريك به فعال سازي ماده4 ناتو
موشك های اس - 300 شليك شده از اوكراين به لهستان اصابت كرد

رئيس جمه�ور لهس�تان ديروز اذع�ان كرد، 
موش�ك هايي كه به خاك اين كشور برخورد 
ك�رده اس�ت، احتم�االً از س�امانه پدافندي 
ارتش اوكراين بوده اند، اگر چه نخس�ت وزير 
اين كش�ور با گرفتن انگش�ت اتهام به سمت 
روسيه حتي از فعال س�ازي ماده4 ناتو سخن 
گفته بود اما دبير كل ناتو دي�روز به صراحت 
اعالم كرد نات�و قصدي در اي�ن زمينه ندارد. 
عصر چهارش��نبه، رسانه هاي لهس��تاني ادعا 
كردند موش��كي كه روس��يه ش��ليك كرده به 
روستايي در جنوب اين كش��ور برخورد كرده 
و بر اثر آن دو نفر جان خود را از دست داده اند. 
اين ادعا در ش��رايطي مطرح ش��د كه مقامات 
امريكايي گفت��ه بودند يافته هاي اوليه نش��ان 
مي دهد موش��ك ها را نيروهاي اوكرايني براي 
رهگيري موشك هاي روسي شليك كرده بودند. 
وزارت دفاع روسيه هم اعالم كرد اين حادثه بر 
اثر برخورد موشك پدافندي اوكراين رخ داده 
اس��ت. اين وزارتخانه بيانيه اي ص��ادر كرده و 
توضيح داده بود: »كارشناسان ما، قطعات الشه 
موشك س��امانه پدافندي اس-۳00 متعلق به 
اوكراين را در تصاوير محل انفجار در لهس��تان 

شناسايي كرده اند.«
  ورشو غرب را فراخواند

موضع لهس��تاني ها به همين حد ختم نش��د و 
بالفاصله به مانور روي اي��ن موضوع پرداختند. 
پيوتر مولر، س��خنگوي دولت لهس��تان در اين 
زمينه گفت: »سرويس هاي ما در حال حاضر در 
حال بررسي اين حادثه هستند اما بخش هايي 
از واحده��اي رزمي و س��اير بخش هاي نظامي 
به حالت آماده باش درآمده اند.« دفتر رياس��ت 
جمهوري لهستان نيز اعالم كرد كه رئيس جمهور 
اين كشور با جو بايدن، رئيس جمهور امريكا به 
صورت تلفني درباره حادثه اخير صحبت كرده 
است. بر اس��اس بيانيه اي كه كاخ سفيد در اين 
زمينه منتش��ر كرد، بايدن در طول تماس خود 
با آن��دژي دودا بر تعهد قاطع واش��نگتن به ناتو 

تأكيد كرد. بايدن ضمن حمايت قاطع از ورشو 
به لهستان پيشنهاد داد در روند تحقيقات درباره 
اصابت موش��ك ها به خاك لهستان كمك كند. 
امانوئل ماك��رون رئيس جمهور فرانس��ه نيز در 
حس��اب توئيتر خود نوش��ت، با رئيس جمهور 
لهس��تان گفت وگو و حمايت كام��ل پاريس را 
از ورش��و اعالم كردم. ماكرون افزود: »لهستان 
مي تواند روي كمك فرانس��ه ب��راي تحقيقات 
جاري حس��اب كن��د.« وزارت خارج��ه كانادا 
در همين زمينه اع��الم كرد كه تح��والت را از 
نزديك رصد مي كن��د و با لهس��تان در ارتباط 
است. اتحاديه اروپا نيز اعالم كرده است اعضاي 
اين اتحاديه در حاش��يه نشس��ت گ��روه20 در 
بالي اندونزي درباره لهس��تان جلسه اضطراري 
برگزار خواهند كرد. در نهايت، روز چهارش��نبه 
آندژي دودا، رئيس جمهور لهستان موضع گيري 
طرف هاي امريكايي و روسي را تأييد و اعالم كرد 
اين موش��ك ها به احتمال خيلي زياد از سامانه 
پدافند اس-۳00 اوكراين هستند. اين در حالي 
است كه ماتئوش موراويتس��كي، نخست وزير 

لهستان پيش تر با اعالم افزايش سطح آمادگي 
نظامي اين كشور گفته بود: »ورشو درباره لزوم 
فعال سازي ماده۴ پيمان واش��نگتن مربوط به 
سازمان آتالنتيك شمالي بحث و تصميم گيري 
خواهد كرد.« طبق ماده۴ منش��ور ناتو، هرگاه 
يكی از اعضا احس��اس كن��د »تماميت ارضي، 
استقالل سياس��ي يا امنيتش« به خطر افتاده 
اس��ت، مي تواند درخواست نشس��ت مشورتي 
كند. پيوتر مولر، سخنگوي دولت لهستان در اين 
زمينه گفته است: سرويس هاي ما در حال حاضر 
در حال بررسي اين حادثه هستند اما بخش هايي 
از واحدهاي رزمي و ساير بخش هاي نظامي به 

حالت آماده باش درآمده اند. 
  جنگ تركيبي عليه روسيه

 ينس اس��تولتنبرگ، دبيركل س��ازمان پيمان 
آتالنتيك ش��مالي )ناتو( روز چهارش��نبه طي 
نشست خبري بعد از جلس��ه اضطراري ناتو در 
اين باره گفت: »درباره انفجار لهس��تان صحبت 
كرديم و توسط لهستاني ها و ارتش اين كشور از 
روند تحقيقات مطلع شديم.« وي با بيان اينكه 

هيچ نشانه اي از حمله عمدي روسيه به لهستان 
وجود ندارد، توضيح داد: »موشكي كه به لهستان 
برخورد، قريب به يقين از پدافند هوايي اوكراين 
شليك شده است.« دبيركل ناتو ضمن اشاره به 
توافق اعضاي اين ائتالف نظامي براي هوش��يار 
و آرام ماندن اظهار داش��ت: »ما هيچ اطميناني 
نداريم كه پرتاب موش��ك عمدي بوده يا اينكه 
روسيه در حال اقدام عليه ناتو است. بايد منتظر 
نتيجه تحقيقات بمانيم.« اس��تولتنبرگ با بيان 
اينكه ناتو س��امانه هاي پدافن��دي و ضدهوايي 
بيشتري را به سمت جبهه شرقي منتقل مي كند، 
گفت: »ما به نظ��ارت و ارزياب��ي وضعيت ادامه 
خواهيم داد تا ببينيم آيا كارهاي بيشتري براي 
تقويت حضورم��ان در آنجا بايد انجام ش��ود يا 
خير.« بحث هايی درباره احتمال پرتاب عامدانه 
موشك ها از اوكراين مطرح شده ولی دبيركل ناتو 
گفت: »بررسي هاي اوليه نشان مي دهد برخورد 
موشك ها به لهستان از سوي نيروهاي اوكرايني 
عمدي نبوده اس��ت.« دبيركل ناتو در پاس��خ به 
سؤالي درباره اظهارات نخست وزير لهستان مبني 
بر احتمال فعال كردن ماده۴ معاهده اين ائتالف 
تأكيد كرد كه كش��ورهاي عضو قص��دي براي 
استفاده از اين موضوع جهت آغاز مشورت هاي 

نظامي ندارند. 
ديميتري مدودف، رئيس جمهور س��ابق روسيه 
گفت كه حمله موشكي ادعايي به خاك لهستان 
نشان مي دهد غرب در حال نزديك تر شدن به يك 
جنگ جهاني ديگر است. وي در پيامي توئيتري 
نوش��ت: »حادثه حمله موش��كي« مورد ادعاي 
اوكراين در لهستان تنها يك چيز را ثابت مي كند: 
جنگ تركيبي عليه روسيه، غرب به جنگ جهاني 
نزديك تر مي ش��ود.« پيش ت��ر، نمايندگي دائم 
روسيه در سازمان ملل دخالت مسكو در حادثه 
برخورد موشك به خاك لهستان را تكذيب كرد. 
نمايندگي روس��يه همچنين اعالم كرد حادثه 
لهستان تالش براي برانگيختن درگيري نظامي 

مستقيم بين ناتو و روسيه است. 
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اميرعبداللهيان: 
امریکا همين 72ساعت پيش پيغام داد

امريكا هر روز پيام »بياييد توافق كنيم«  گسيل می دارد و آن طور كه وزيرخارجه ايران می گويد برای توافق عجله دارد
 اما به شكل علنی- احتماالً  برای اميدی كه شايد به فضای آشوبگری در ايران دارد- در خالف جهت پيام های يواشكی، می گويد كه برجام را

 از روی ميز  كنار گذاشته  و فعاًل  فقط به آشوب چشم دوخته است. اميرعبداللهيان از اين رويكرد رياكارانه و غيرصادقانه امريكا می گويد
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انعکاس شکاف قدرت هاي جهاني 
در بيانيه جي20 

سران حاضر در اجالس رهبران كشورهاي گروه جی۲0 در اندونزي 
در پايان اين نشست دوروزه در بيانيه اي اعالم كردند جنگ روسيه 
و اوكراين اقتصاد جهاني را تضعيف مي كند؛ بيانيه اي كه نشان داد به 
رغم تالش هاي ظاهري براي مخفي كردن اختالفات اما شكاف بين 
قدرت هاي شرق و غرب پس از جنگ اوكراين افزايش يافته است. 
همانگونه كه انتظار مي رفت، تنش روسيه و غرب بر سر بحران اوكراين بر 
اجالس سران جي20 تأثير گذاش��ت و رهبران كشورهاي عضو روي اين 
موضوع جهاني متمركز شدند. به گزارش شبكه روسيا اليوم، در بيانيه پاياني 
اجالس رهبران كشورهاي گروه جی20 با اشاره به جنگ روسيه و اوكراين 
آمده است: اكثريت كشورهاي عضو قاطعانه جنگ در اوكراين را محكوم 
مي كنند. سران جي 20 تأكيد كردند كه جنگ روسيه و اوكراين اقتصاد 
جهاني را تضعيف و مختل مي كند. در بخش ديگ��ري از اين بيانيه آمده 
است: استفاده از سالح هسته اي يا تهديد به استفاده از آن اقدامي غيرقابل 
قبول است. به خاطر صلح و ثبات بايد به قوانين بين المللي پايبند بود و اين 
پايبندي شامل دفاع از تمام اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان ملل 
متحد، رعايت قوانين بين المللي مربوط به اقدامات بشردوستانه و حقوق 
بش��ري، از جمله حفاظت از غيرنظاميان و زيرساخت ها در درگيري هاي 
مس��لحانه اس��ت. س��ران جي 20 همچنين تأكيد كردند: ح��ل و فصل 
مسالمت آميز اختالفات، تالش براي حل بحران ها با ديپلماسي و گفت وگو، 
حياتي و ضروري است و دوران كنوني نبايد دوران جنگ باشد. حاضران در 
اجالس اندونزي همچنين از توافقنامه صادرات غالت از طريق درياي سياه 
كه با ميانجيگري تركيه و سازمان ملل متحد امضا شد، استقبال و بر اهميت 
ادامه كار روي اين توافقنامه و اجراي مفاد آن توسط همه ذي نفعان تأكيد 
كردند. در بخش ديگري از بيانيه پاياني اين نشست آمده است: كشورهاي 
عضو گروه 20 به تالش هاي خود براي محدود كردن افزايش دما به بيش از 
۱/۵درجه سانتي گراد ادامه مي دهند. بيانيه ضعيف جي20 نشان مي دهد 
جنگ اوكراين قدرت هاي جهاني را دو تكه كرده است كه برخي در سمت 
مسكو و تعدادي نيز در جبهه غرب قرار گرفته اند و همين مسئله سبب شده 

است نتوانند تصميم جدي براي حل بحران هاي جهاني بگيرند. 

اصابت موشك هاي سرگردان
 به نفتکش ميلياردر صهيونيست

يك خبرگ�زاري امريكايي ب�ه نق�ل از منبعي ك�ه هويتش فاش 
نش�ده. اعالم كرد نفتكش مرتبط با يك ميلياردر صهيونيست با 
يك پهپاد حامل بمب در س�واحل عمان ه�دف حمله قرار گرفت. 
خبرگزاري آسوشيتدپرس ديروز به نقل از يك مقام ادعا كرد نفتكش مرتبط 
با يك ميلياردر صهيونيست با يك پهپاد حامل بمب در سواحل عمان هدف 
حمله قرار گرفته است. طبق اين گزارش، اين مقام دفاعي ناشناس مستقر 
در غرب آسيا گفت اين حمله سه شنبه در سواحل عمان رخ داد. عمليات 
تجارت دريايي بريتانيا، سازمان نظامي انگليسي در منطقه كه بر رفت و 
آمد كش��تي ها نظارت مي كند در اين مورد به آسوشيتدپرس گفت: »از 
 اين حادثه آگاه و در حال بررسي آن هستيم.« وي نفتكش مورد حمله را 
»Pacific Zircon« ب��ا پرچ��م ليبري��ا شناس��ايي ك��رد. اي��ن 
 نفتك��ش تح��ت مديري��ت »كش��تيراني اقيان��وس آرام ش��رقي«

 Eastern Pacific Shipping شركت مس��تقر در سنگاپور متعلق به 
ايدان اوفر ميلياردر صهيونيس��ت، فعاليت مي كند.  طب��ق اعالم مارينه 
ترافيك )پايگاه رديابي كش��تي ها(، اين نفتكش كه گفته مي شود حامل 
گازوئيل بوده است و آخرين بار صبح دوشنبه در سواحل ليوا عمان ديده 
شد، عصر دوشنبه، عمان را به مقصد بندر بوئنوس آيرس آرژانتين ترك 
كرد. به گزارش بلومبرگ، نفتكش مذكور آخرين بار سه ش��نبه موقعيت 
خود را نزديك خليج عمان اعالم كرد.  ناوگان پنجم نيروي دريايي امريكا 
در واكنش به اين خبر اعالم كرد، از وقوع حادثه در خليج عمان در ارتباط 
با يك كشتي تجاري آگاه شده است. ش��ركت مالك نفتكش پاسيفيك 
زيركن در خبري تكميلي ادعا كرد اين نفتكش در س��واحل عمان مورد 
اصابت پرتابه قرار گرفته و بخش انتهايي آن بر اثر انفجار آس��يب ديده اما 
خدمه آسيبي نديده اند و هيچ آلودگي نفتي در آب وجود ندارد. كانال۱۳ 
رژيم صهيونيس��تي به نقل از مقام هاي نظامي ناشناس اين رژيم عالوه بر 
اينكه ادعايي عليه ايران مطرح كرد، اين موضوع را به بازي هاي پيش روی 
جام جهاني گره زد و مدعي شد قصد اصلي، ضربه زدن به يك هدف مرتبط 
با اسرائيل نبود، بلكه اختالل در آمادگي ها براي جام جهاني فوتبال در قطر 
كه در نزديكي )عمان( قرار دارد، بوده است. مرداد ماه پارسال هم نفتكش 
»مرسر استريت« در نزديكي س��واحل عمان در آب هاي آزاد هدف قرار 
گرفت. در جريان حمله به نفتكش مرسر استريت دو نفر كشته شدند كه 

يكي از آنها تبعه بريتانيا و ديگري شهروند روماني بود. 

عمليات شهادت طلبانه
 ارتش صهيونيستي را آماده باش كرد 

بع�د از عملي�ات ش�هادت طلبانه ي�ك فلس�طيني  در ش�هرك 
»اريئيل« كه به كشته شدن چند شهرك نشين منجر شد، ارتش 
رژيم صهيونيس�تي س�طح آماده باش خ�ود را در كران�ه باختري 

افزايش داد. 
پس از اجراي عمليات شهادت طلبانه نوجوان فلسطيني كه به هالكت سه 
صهيونيست و زخمي شدن سه تن ديگر منجر شد، نيروهاي ارتش اسرائيل 
تدابير امنيتي در كرانه باختري را تشديد كردند. به گزارش سايت فلسطين 
اليوم، در جريان يورش نيروهاي اس��رائيلي به شهر نابلس در شمال كرانه 
باختري براي بازداشت تعدادي از جوانان اين شهر درگيري هاي مسلحانه اي 
ميان اعضاي مقاومت فلسطين و نيروهاي اشغالگر رخ داد. بر اين اساس، 
نيروهاي رژيم صهيونيستي سه شنبه شب پنج جوان فلسطيني را در شهرك 
بيتا در جنوب نابلس بازداش��ت كردند. بعد از عمليات شهادت طلبانه يك 
فلسطيني  در شهرك اريئيل در استان سلفيت، نظاميان اسرائيلي به منزل 
شهيد محمد مراد سامي صوف، ساكن شهرك حارس در غرب سلفيت و 
عامل عمليات شهرك »اريئيل« در سلفيت يورش بردند. اسرائيلي ها مادر 
اين شهيد فلسطيني و شماري از بستگانش را به مدت بيش از چهار ساعت 
مورد بازجويي قرار دادند. همچنين، نظاميان اسرائيلي دو پسر عموي شهيد 
صوف به نام هاي زكريا محمد سامي صوف و هادي مصطفي سامي صوف را 
بازداشت كردند. هالل احمر فلسطين هم تأكيد كرد كه در يورش نظاميان 
اسرائيلي به اين منطقه و شليك گاز اشك آور به سمت فلسطينيان، يك نفر 
زخمي شد. در اين راس��تا ارتش رژيم صهيونيستي به تيپ هاي نظامي در 
كرانه باختري دستور باال بردن سطح آماده باش به مدت ۷2ساعت را داد. بعد 
از عمليات روز سه شنبه آويو كوخاوي، رئيس ستاد ارتش رژيم صهيونيستي 
به محل عمليات رفت و تحقيقي را با مشاركت فرمانده فرماندهي مركزي 
ارتش اين رژيم و فرمانده تي��پ نظامي كرانه باخت��ري و فرمانده گردان 
»منطقه افرايم« انجام داد. وي گفت: ارتش به عمليات »موج ش��كن« در 
كرانه باختري در صورت لزوم ادامه مي دهد. اين تحركات صهيونيست ها 
در حالي است كه در ماه هاي اخير هم نظاميان اين رژيم با يورش هاي مكرر 
به كرانه باختري و قدس اشغالي، تالش كرده اند با ايجاد رعب و وحشت در 
اين منطقه گروه هاي تازه تأسيس مقاومت را نابود كنند اما موفقيتي در اين 
زمينه كسب نكرده اند. عمليات روز سه شنبه نيز از نوع عمليات منحصر به 
فرد فلسطيني ها بود و افزايش سطح آماده باش نظامي در كرانه باختري هم 

نمي تواند مانع اجراي عمليات شهادت طلبانه شود. 

  گزارش  یک


