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  گزارش  2

   خبر

اصابت ۸ راکت
 به پایگاه نظامی ترکیه در موصل

منابع خب�ری ع�راق از اصابت هش�ت فرون�د راکت »گ�راد « به 
پای�گاه نظام�ی ترکی�ه ای »زلی�کان « در موص�ل خب�ر دادن�د. 
همزمان با حمالت مس��تمر ترکیه به مقر گروه های تروریس��تی در 
اقلیم کردستان عراق، پایگاه های ترکیه در خاک عراق هم مورد هدف 
قرار گرفته اند. شامگاه یک    شنبه هش��ت فروند راکت گراد به پایگاه 
نظامی »زلیکان « ترکیه واقع در اس��تان موصل ع��راق اصابت کرد. 
کانال تلگرامی صابرین نیوز گزارش داد که بر اثر اصابت این راکت ها، 
داخل پایگاه دچار آتش سوزی شد. شبکه المیادین هم گزارش داد که 
شامگاه یک    شنبه انفجاری مهیب »دشت نینوی « و منطقه »باصخره« 
واقع در شرق موصل عراق را لرزاند.   ش��نبه شب هم چهار انفجار در 
پایگاه نظامی »زلیکان « ترکیه در موص��ل رخ داد. منابع خبری این 
صدا    ها را ناشی از شلیک چهار موشک ١٢٢ میلیمتری گراد به پایگاه 
»زلیکان « ترکیه در اس��تان موصل اعالم کردند. نیروهای ترکیه در 
پایگاه زلیکان در منطقه بعشیقه در شمال شرق موصل مرکز استان 
نینوای عراق مستقر هستند. دولت و مقام های عراقی تاکنون بار    ها از 
ترکیه خواسته اند که به اشغالگری خود در شمال عراق پایان داده و 
نیروهای خود را خارج کند. آنها همچنین حمالت هوایی و توپخانه ای 
مکرر ارتش ترکیه به شمال عراق را نقض حاکمیت کشورشان دانسته 

و خواهان پایان دادن به آن شده اند. 
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  واشنگتن: چین فقط  توانایی بازسازی نظام بین المللی را دارد
وزیر دفاع امریکا گفت چین تنها کشوری است که اراده و توانایی فزاینده 
برای بازسازی منطقه و نظام بین المللی را دارد.  لوید آستین در اظهاراتی 
گفت: »با دهه تعیین کننده ای مواجه هس��تیم و سال های اندک آتی، 
وضعیت رقابت ایاالت متحده با چین و آینده امنیت در اروپا را تعیین 
خواهد کرد.« آستین بار دیگر با اشاره به چین هشدار داد که این کشور 
تنها کشوری اس��ت که اراده و توانایی فزاینده برای بازسازی منطقه و 
نظام بین الملل��ی را دارد. وزیر دفاع امریکا تأکی��د کرد تالش می کند 
بودجه پنتاگون به اندازه »چالش چین « باشد. وی همچنین خاطرنشان 
کرد: »امریکا درصدد نوسازی نیروهای مسلح خود در راستای جهان 
متغیر اس��ت و در تالش هس��تیم تا بتوانیم نیروه��ای امریکایی را در 

سریع    ترین زمان ممکن در جهان مستقر کنیم.«
-----------------------------------------------------
  داعش مس�ئولیت حمله به س�فارت پاکس�تان در کابل را 

برعهده گرفت
گروه تروریستی داعش در بیانیه ای در کانال تلگرام مسئولیت حمله به 
سفارت پاکستان در کابل را برعهده گرفت.  به گزارش رویترز، در جریان 
این حمله یک نگهبان زخمی و ساختمان سفارت پاکستان نیز دچار 
آسیب شد. داعش سفیر پاکستان در کابل را هدف گرفته بود که بدون 
هیچ آسیبی توانست فرار کند. در این بیانیه داعش آمده است: دو تن از 
اعضای این گروه با سالح های میان برد و تک تیرانداز مسلح شده و سفیر 
پاکستان و محافظانش را در حیاط این سفارتخانه هدف گرفته بودند. در 
ادامه این بیانیه آمده است: اعضای داعش به این سفیر پاکستانی مرتد 
و محافظانش حمله کردند. این در حالی است که اسالم آباد این اقدام را 
یک تالش ترور دانست و شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان خواستار 

تحقیقات درباره این رویداد شد. 
-----------------------------------------------------

  احزاب کرد نفت اقلیم کردستان را قاچاق می کنند
یک سیاستمدار مستقل کردستان عراق گفت که احزاب و گروه های 
سیاس��ی با نفوذ در این منظقه، بخش زیادی از نفت استخراج شده را 
قاچاق می کنند.  ناهد خانقینی از هرج و مرج و بی ضابطه بودن مسئله 
صادرات نفت این منطقه سخن گفت و احزاب کرد حاضر در قدرت را به 
قاچاق بخش زیادی از نفت استخراج شده متهم کرد. او به وبگاه المعلومه 
گفت که در اقلیم کردستان عراق بس��یاری بر این موضوع اجماع نظر 
دارند که در موضوع صادرات نفت هیچ شفافیتی وجود ندارد، به طوری 
که احزاب با نفوذ بخش زیادی از نف��ت را بدون هیچ نظارتی به فروش 
می رسانند و تنها ۳۰ درصد در آمد حاصله را وارد بودجه می کنند. ناهد 
خانقینی تأکید دارد که بیش از ۶۰۰ هزار بش��که نفت روزانه از اقلیم 
کردستان عراق صادر می شود و با وجود اینکه هر بشکه بالغ بر ۹۰ دالر 
به فروش می رسد، اما بحران اقتصادی همچنان وجود دارد و همه اینها 
به دلیل شفاف نبودن موضوع صادرات نفت است. او همچنین گفت که 
نفت کردستان عراق از طریق خط لوله ای به ترکیه صادر شده و از آنجا 

به دست مشتریان مختلف خارجی می رسد. 
-----------------------------------------------------

  معترضان سودانی: فرستاده سازمان ملل باید اخراج شود
هزاران س��ودانی مجدداً با تجم��ع در مقابل مقر س��ازمان ملل در 
خارطوم مخالفت خ��ود را با هرگونه مداخله خارج��ی در امور این 
کشور اعالم کردند.  به گزارش روس��یا الیوم، هزاران سودانی     شنبه 
با تجمع در مقابل مقر سازمان ملل در خارطوم نقش این سازمان و 
همچنین اقدامات عبدالفتاح البرهان، فرمانده ارتش سودان و رئیس 
ش��ورای حاکمیتی را محکوم کردند. اعتراضات سودانی    ها یک روز 
بعد از اعالم توافق اولیه میان رهبران نظامی و گروه های مدنی برگزار 
ش��د. معترضان مخالفت خود را با هرگونه مداخله خارجی در امور 
سودان اعالم کرده و خواهان اخراج فولکر پرتس، فرستاده سازمان 

ملل به سودان شدند. 
-----------------------------------------------------

  سارکوزی دو   شنبه به دادگاه می رود
رئیس جمهور سابق فرانسه که پیش تر به دلیل »فساد«، سوءاستفاده 
از ق��درت و »اعمال نفوذ« در پرونده ای قضایی موس��وم به »ش��نود « 
مجرم ش��ناخته ش��ده بود، امروز برای اعتراض به این رأی در دادگاه 
تجدید نظر حاضر خواهد ش��د.  به گزارش یورونیوز، دادستانی فرانسه 
برای سارکوزی در یک پرونده دیگر درخواست یک سال زندان شامل 
۶ماه حبس تعلیقی کرد. بدین ترتیب وی پس از ژاک شیراک، دومین 
رئیس جمهوری پنجم فرانس��ه لقب می گیرد ک��ه در دادگاه محکوم 
می ش��ود.  تیه ری هرتزوگ، وکیل س��ارکوزی و ژیلب��ر آزیبر، قاضی 
عالی رتبه سابق دس��تگاه قضایی فرانس��ه نیز که اتهاماتی به آنها وارد 
شده قرار اس��ت در دادگاه بررس��ی مجدد احکام صادرشده در ارتباط 
با این پرونده حضور یابند.  نیکوال سارکوزی ماه مارس گذشته پس از 
صدور حکم دادگاه بدوی علیه وی در پرونده »شنود « آنچه وی »افترا 
و بدنامی« از س��وی محکمه خواند را محکوم کرد و گفت که از دادگاه 

تجدید نظر تقاضای فرجام خواهد کرد. 

در واکنش به درخواست ترامپ
کاخ سفید: قانون اساسی امریکا

 سندی مقدس است
در شرایطی که واش�نگتن از هرگونه دخالت در امور داخلی سایر 
کش�ور    ها از جمله ایران فروگذار نیست و خواس�تار تغییرات در 
این کشور    ها شده، سخنگوی کاخ س�فید نه تنها به تکرار ادعای 
رئیس جمهور س�ابق امریکا درباره تقلب به ش�دت واکنش نشان 
داده بلکه درخواس�ت تلویح�ی ترامپ مبن�ی بر تعلی�ق قانون 
اساسی این کشور را رد کرد و از قانون اساسی این کشور با عنوان 
س�ندی مقدس یاد کرد که آزادی امریکا را تضمین کرده اس�ت. 
دونالد ترام��پ، رئیس جمهور س��ابق امریکا همچنان ادع��ا    ی تقلب در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ٢۰٢۰ را تکرار می کند. ترامپ در تازه     ترین 
مورد از حمالت خود علیه ساختار سیاسی و قانونی امریکا، از تعلیق قانون 
اساسی این کشور سخن گفته است. ترامپ در شبکه اجتماعی خود موسوم 
به سوشال تروث در این خصوص نوشت: »پس با افشای تقلب و فریبکاری 
گسترده در همکاری نزدیک با ش��رکت های فناوری بزرگ، کمیته ملی 
دموکرات و حزب دموکرات، آیا نتایج انتخابات ریاست جمهوری ٢۰٢۰ 
را کنار می گذارید و برنده محق را اعالم می کنید یا اینکه انتخابات جدید 
برگزار خواهید کرد؟« وی در ادامه پیام خود نوشت: »تقلب های گسترده 
از این نوع و با این حجم، اجازه خاتمه تمامی قوانین و ضوابط و بند    هایی که 
حتی در قانون اساسی آورده شده را می دهد. بنیانگذار بزرگ ما خواهان 
انتخابات دروغین و تقلبی نبوده و از آن چشم پوشی نمی کرده است.« این 
اظهارات پس از آن صورت گرفت که ایالن ماسک، مالک توئیتر اطالعاتی 
درباره نقش توئیتر در محدود کردن دسترس��ی به روایاتی درباره هانتر 
بایدن ، پسر جو بایدن، رئیس جمهور امریکا منتش��ر کرد.  اندرو بیتس، 
سخنگوی کاخ سفید      شنبه به شدت از اظهارات ترامپ انتقاد کرد و گفت: 
»قانون اساسی امریکا یک سند مقدس است که برای بیش از ٢۰۰سال 
تضمین کرده که آزادی و حاکمیت قانون در کشور بزرگ ما غالب است. 
قانون اساسی، مردم امریکا را صرف نظر از حزب، گردهم می آورد و رهبران 
منتخب، سوگند می خورند که از آن محافظت کنند.«  وی ادامه داد: »این 
یک اثر تاریخی نهایی برای تمامی امریکایی     هایی است که برای شکست 
حاکمان ظالمی که از قدرت خود سوء استفاده کردند و حقوق اساسی را 
زیر پا گذاشتند، جان خود را از دست دادند.« سخنگوی کاخ سفید سپس 
با انتقاد از ترامپ ادامه داد: »حمله به قانون اساسی و محتویات آن، تنفر به 
روح ملت ما است و باید به صورت همه جانبه محکوم شود. شما نمی توانید 

فقط وقتی که پیروز شدید، عاشق امریکا باشید.«
 افول دموکراسی در امریکا

بیتس در حالی همه جانبه از قانون اساس��ی کشورش دفاع کرده است 
که باربارا والتر، کارش��ناس ارشد خشونت سیاس��ی در مقاله ای تحت 
عنوان»چگونه جنگ داخلی یا جنگ شهروندی آغاز می شود « در روزنامه 
نیویورک تایمز نوشت: »هیچ کس نمی خواهد باور کند که دموکراسی رو 
به کاهش است و یا به سمت جنگ سوق یافته است. اما برخی ارزیابی    ها 
نشان می دهد که جنگ داخلی دوم در امریکا آغاز شده است.« وی گفت 
تا وقتی که این کش��ور این موضوع را درک نکرده و این تهدید را جدی 
نگرفته امریکایی    ها نمی توانند آن را برط��رف کنند. جنگ داخلی دوم 
امریکا اصطالحی است که برخی کارشناسان برای تقسیم بندی مجدد 
دوره     هایی از خش��ونت های سیاس��ی مهم در امریکا به عنوان »جنگ 
داخلی « یا به طور رایج تر برای بحث درباره وقوع احتمالی جنگ داخلی 
آینده به کار می برند. همچنین پایگاه نشنال اینترست نوشت: » اقدامات 
خشونت  آمیز انفرادی که افراد مس��لح تنها و گروه های راست افراطی 
انجام می دهند بخش��ی از جنبش بزرگ تر تروریس��م داخلی است که 
دارای ترکیبی از س��اختار جنگ داخلی فزاینده است و نشان می دهد 
جنگ داخلی دوم در امریکا آغاز شده اس��ت.«  نشنال اینترست افزود: 
»اعتراضات و ضداعتراضات، خشونت مس��لحانه ناشی از برتری طلبی 
سفیدپوس��تان و تندروهای سیاس��ی راس��ت افراطی ب��ه خیابان ها، 
کالس های درس و رسانه های اجتماعی کشیده شده است. این افزایش 

افراط گرایی به ضرر افراد در جوامع کوچک و بزرگ است.«

نماینده امریکا در    گزارش  یک
ام�ور ای�ران بار 
دیگر مواضع خصمانه و نخ نماشده کشورش در 
قبال ایران را تکرار کرد و مدعی ش�د که فعاًل 
برجام در دستورکار واش�نگتن نیست و آنها 
نمی خواهن�د تواف�ق روی برنامه هس�ته ای 
عقبگرد داشته و از تهران بازی بخورند؛ اقدامی 
که واکنش روس   ها را برانگیخته و گفته اند که 
زمان آن رسیده ایاالت متحده از منحرف کردن 
مس�یر احی�ای برج�ام دس�ت ب�ردارد. 
درحالی که امریکا بزرگ ترین ناقض توافق هسته ای 
ایران و ١+5 است و همواره در مسیر مذاکرات برای 
رسیدن به توافق سنگ اندازی کرده است اما این 
روز   ها مقامات کاخ س��فید از هر تریبونی استفاده 
می کنند تا ایران را متهم به کارشکنی کنند. رابرت 
مالی، نماینده امریکا در امور ایران روز یک   شنبه بار 
دیگر در س��خنانی به از دور خارج شدن برجام به 
سیاست های امریکا اشاره کرد و گفت که در حال 
حاضر تمرکز واشنگتن روی مذاکرات هسته ای با 

ایران و حصول توافق قرار ندارد. مالی در گفت وگو 
با شبکه بلومبرگ گفت:»ایاالت متحده مایل است 
که روی ادعای انتقال تس��لیحات ایران به روسیه 
و اعتراضات جاری در این کش��ور تمرکز کند، نه 
ازسرگیری مذاکرات بر س��ر احیای برنامه جامع 
اقدام مش��ترک )برجام(.« راب مال��ی با این حال 
گفت که مذاکرات هسته ای با ایران به طور رسمی 
متوقف نشده است و تماس    ها میان ایران و اتحادیه 
اروپا کماکان ادامه دارد، اما هیچ مذاکره ای از پایان 
ماه اوت تاکنون انجام نشده است. وی مدعی شد: 
»فایده اش چیست؟ اگر ایران با مطالباتی غیرقابل 
قبول بازگ��ردد، چرا بای��د روی آن تمرکز کنیم؟ 
در ای��ن مرحله م��ا روی توافق هس��ته ای تمرکز 
نمی کنیم، زیرا نمی توانیم به عقب برگردیم و سپس 

با ما بازی شود.«
اظهارات رابرت مالی درحالی است که امریکا ادعا 
می کند ایران خواس��ته های فرابرجامی مطرح 
کرده و اراده ای برای رس��یدن به توافق ندارد اما 
مقامات ایرانی بار   ها گفته اند که هیچ خواس��ته 

خارج از مفاد برجام ندارند و از خطوط قرمز هم 
عدول نخواهن��د کرد. امریکا ت��ا چند ماه پیش 
ظاهراً نشان می داد که دنبال توافق با ایران است 
و مذاکراتی را در این زمینه در وین و قطر انجام 
دادند اما با شروع اغتشاشات در برخی شهرهای 
ایران، مواضع خود را تغیی��ر داده و بر حمایت از 
آشوبگران متمرکز ش��دند و علناً این موضوع را 
اعالم کردند که در کنار آش��وبگران ایستاده اند 
و تا زمانی ک��ه به آزادی برس��ند از آنها حمایت 
خواهند کرد. از سوی دیگر، ادعای ارسال پهپاد به 
روسیه برای استفاده از جنگ اوکراین هم ادعایی 
است که تاکنون ثابت نشده و مبتنی بر حدس و 
گمانه   هایی است که از سوی رسانه   ها و مقامات 
اوکراینی مطرح می ش��ود و امریکایی   ها تاکنون 
این مسئله را تأیید نکرده اند. مقامات کاخ سفید 
س��عی دارند با اینگونه اتهامات واهی به جامعه 
جهانی اینگونه القا کنند که ایران مانع رسیدن به 
توافق هسته ای است تا هرگونه شکست در برجام 

را به گردن تهران بیندازند. 

 واکنش روس   ها 
در پی ادعاهای بی اساس امریکا برای از ریل خارج 
کردن مذاکرات هس��ته ای روس   ها نسبت به این 
اقدامات واکنش نشان دادند. یک منبع دیپلماتیک 
روس به خبرگزاری ریانووس��تی گفته که مسکو 
امیدوار است واش��نگتن از منحرف کردن مسیر 
احیای برجام دست بردارد و احیای توافق هسته ای 
ایران را به نتیجه برس��اند. این منب��ع در واکنش 
به اظهارات راب��رت مالی که احی��ای برجام برای 
امریکا اولویت ندارد، تصریح کرد: »این یک مسئله 
انتخابی نیست. امریکایی    ها باید تمامی تخلفاتی 
را که پیش تر مرتکب ش��ده از بین ببرن��د«. او در 
این خصوص توضیح داد: »از آن س��وی اقیانوس، 
هرازگاهی اظهاراتی شنیده می شود که پایبندی 
دولت کنونی امریکا به وعده هایش برای بازگرداندن 
امریکا به برجام را مورد تردید قرار می دهد«. وی 
ادامه داد: »امریکایی    ها قطعاً شتابزده عمل می کنند 
و به دنبال بهانه ای مناس��ب برای انحراف از مسیر 
بازگش��ت به برجام هس��تند اما این یک موضوع 
انتخابی نیست«. این دیپلمات روس با اشاره به این 
موارد تصریح کرد که ای��االت متحده، »موظف به 
پایبندی به قطعنامه ٢٢۳١ شورای امنیت و اصالح 
تمامی تخطی   از تعهداتش به قطعنامه های شورای 

امنیت سازمان ملل است.«
وی در ادامه سخنان خود تأکید کرد:»قطعنامه ای 
که علیه ایران در جلسه نوامبر شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی ارائه شد، عنصر دیگری از 
تنش زایی واشنگتن و شرکای اروپایی این کشور 
است«. این منبع دیپلماتیک با اشاره به این موارد 
تأکید کرد که ماه    ها تالش کارشناس��ان در قالب 
نشست وین  اثبات کرد که احیای برجام در تطابق با 
پارامتر    هایی که در ابتدا با آن توافق شد، امکانپذیر 
است. او در پایان با اشاره به کارشکنی ایاالت متحده 
گفت: »برای این منظور، هم��کاران امریکایی ما 
اراده سیاسی کافی برای برداش��تن گام نهایی به 
س��وی نهایی کردن توافق در ای��ن زمینه ندارند. 
ما امیدواریم که آنها از گل آلود کردن آب دس��ت 
بردارند و با یکدیگر موضوع احیای توافق هسته ای 
را به سرانجام برسانیم«. روس   ها بار   ها گفته اند که 
اگر امریکایی   ها اراده داش��ته باشند در مدت چند 
روز می توان به توافق رسید ولی واشنگتن تمایلی به 
توافق ندارد. مقامات مسکو همچنین مخالفت خود 
را با قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی ابراز داش��ته و آن را مانعی جدی در مس��یر 

همکاری های ایران با آژانس می دادند. 

استقبال آل خلیفه از رئیس رژیم صهیونیستی در میانه اعتراضات بحرینی ها
میان�ه  در  صهیونیس�تی  رژی�م  رئی�س 
اعتراضات م�ردم بحرین دی�روز وارد بحرین 
ش�د و ب�ا مقام ه�ای بحرین�ی مالق�ات کرد. 
سفر »اسحاق هرتزوگ«، اولین سفر رسمی یک 
رئیس  رژیم صهیونیستی به بحرین در فاصله دو 
سال بعد از شروع روند عادی س��ازی دولت های 
عربی با تل آویو اس��ت. هرتزوگ که در بدو ورود 
با اس��تقبال »عبداللطیف الزیانی«، وزیر  خارجه 
بحرین روبه رو ش��د، دیدار خ��ود را »پیامی برای 
صلح « خوان��ده و با مقام ه��ای بلندپایه بحرینی 
مالقات کرده است. حکومت آل خلیفه استقبال 
گرمی از هرتزوگ انجام داده ولی در سطح مردمی، 
سفر او به بحرین یکی از پرمناقشه     ترین سفر    ها به 
یک دولت عربی حامی عادی س��ازی است که در 
خیابان    ها با مخالفت روبه رو شده است. رسانه های 
عبری زبان گفته اند که این س��فر در سایه تهدید 
مخالفان بحرینی تحت تدابیر شدید امنیتی انجام 
گرفته است. س��ازمان امنیت داخلی اسرائیل که 
مسئولیت مراقبت از جان مقامات رسمی را برعهده 
دارد، تدابیر امنیتی را نظر به افزایش مخالفت     ها 
در بحرین نسبت به س��فر هرتزوگ افزایش داده 
است. گروه های معارض بحرینی روز قبل از سفر 
هرتزوگ علیه او تظاهرات کردند و ضمن ش��عار 
»مرگ بر اسرائیل « بنر    هایی به همراه داشتند که 
روی آنها نوشته شده بود: »شما به بحرین خوش 
نیامدید.«  دیروز همزمان با سفر هرتزوگ مخالفان 
بحرینی در بیانیه ای  مشترک، سفر او به منامه را 
محکوم کرده و آن را موجب تحریک احساس��ات 
مردم این کش��ور خواندند. به گزارش المیادین، 
در بیانیه مش��ترک گروه ه��ای انقالبی بحرینی 
آمده اس��ت: »سفر نامبارک و ش��وم رئیس رژیم 
اشغالگر را به ش��دت محکوم می کنیم. این سفر 
موجب تحریک احساسات مردم عرب و مسلمانان، 
مسیحیان و همه آزادگان عالم می شود.« معارضان 
بحرینی همچنین تأکید کردند که سفر اسحاق 

هرتزوگ، میزان انزوای رژیم آل خلیفه را نش��ان 
می دهد. آیت اهلل شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان 
بحرین نیز در صفحه توئیتری خود نوشت که سفر 
رئیس رژیم صهیونیستی لکه ننگی بر دامان رژیم 
منامه و موجب سرافکندگی است. او تأکید کرد: 
»سازش خیانت است و آلوده کردن خاک بحرین 
با گام های شوم رئیس رژیم صهیونیستی، ننگی 
است که شرافت مردم ما آن را تحمل نمی کنند.« 
 روزنامه صهیونیستی هاآرتص روز یک    شنبه نوشت 
که باتوجه به اعتراضات گسترده مردمی علیه سفر 
هرتزوگ به بحرین، هیئت اعزامی مجبور به تغییر 
برنامه سفر ش��دند. روزنامه صهیونیستی »تایمز 
اسرائیل « نیز در این باره نوشت: هرتزوگ در حالی 
به بحرین و امارات سفر کرد که مردم این دو کشور 
با برگزاری راهپیمایی های اعتراضی، مخالفت با 
آن را اعالم کرده اند و احساسات ضداسرائیلی در 
میان بحرینی    ها و اماراتی    ها روبه گسترش است. 
این رسانه صهیونیست از تظاهرات گسترده مردم 

بحرین پیش از س��فر هرتزوگ خبر داد و نوشت: 
بحرینی    ها در اعتراض به این سفر شعار »مرگ بر 

اسرائیل « سر دادند و پرچم آن را آتش زدند. 
پایگاه اطالع رسانی اینتلیجنس آنالین در گزارشی 
نوشته که »حمد بن عیس��ی آل خلیفه « پادشاه 
بحرین به س��رویس اطالعاتی کشورش دستور 
داده به تقویت و توسعه همکاری با سرویس های 
اطالعاتی اسرائیل در چارچوب توافقنامه سازش 
دوجانبه بپردازد. سرویس امنیت راهبردی بحرین 
نیز مربی��ان اس��رائیلی را برای آموزش افس��ران 
اطالعاتی بحرینی استخدام خواهد کرد. همچنین 
مقامات بحرین خواستار خرید سامانه ضد پهپادی 
»اسکای لوک « از ش��رکت صهیونیستی »اونون 
گروپ« و پهپادهای »هرمس « از شرکت »البیت 
سیستمز« هستند. »اینتلیجنس آنالین« همچنین 
به نفوذ روزافزون »ناصر بن حمد بن عیس��ی آل 
خلیفه « فرمانده گارد سلطنتی، مشاور امنیت ملی 
و رئیس شورای عالی جوانان و ورزش بحرین در 

دستگاه حاکمه این کش��ور فاش و نقش محوری 
وی در مدیریت پرونده عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیس��تی و همچنین نقش او در مشارکت 
بحرین در حمله عربستان به یمن اشاره کرده است. 
به نوشته اینتلیجنس آنالین، ناصر بن حمد تالش 
می کند با هزینه برادر ناتنی خود، »س��لمان بن 
حمد « ولیعهد، سرویس های امنیتی و اطالعاتی 

را کنترل کند. 
 تنش های تل آویو با مقاومت

همزمان، س��رزمین های اشغالی ش��اهد افزایش 
تنش بین گروه های مقاومت با رژیم صهیونیستی 
است. پدافند هوایی رژیم صهیونیستی در نخستین 
س��اعات بامداد یک    ش��نبه در واکنش به شلیک 
موشک از نوار غزه به سمت اراضی اشغالی، اهدافی 
را در غ��زه هدف ق��رار داد و گروه ه��ای مقاومت 
فلسطین با این حمالت مقابله کردند. به گزارش 
اسپوتنیک، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی 
اعالم کرد، نیروی هوایی ای��ن رژیم به اهدافی در 
نوار غزه حمله کرده و یک تونل متعلق به جنبش 
حماس در جنوب این منطقه و یک کارگاه ساخت 
تسلیحات وابسته به این جنبش را هدف حمالت 
خود قرار داد. وی افزود: آژیرهای خطر در منطقه 
باز نزدیک شهرک شلومیت در نوار غزه فعال شده 
است. یک    شنبه شب نیز رس��انه های فلسطینی 
گزارش دادند که جنگنده های اس��رائیلی پایگاه 
مقاومت فلسطین در غرب خان یونس و دقایقی 
بعد یک زمین کش��اورزی را در ش��رق شهر رفح 
بمباران کردند. مرکز اطالع رسانی فلسطین اعالم 
کرد، پدافند هوایی رژیم صهیونیس��تی چندین 
پایگاه را در نوار غزه و یک هدف را در ش��هر رفح 
در جنوب غزه هدف قرار داد و صدای انفجار    هایی 
در شهر رفح شنیده ش��د. مقاومت فلسطین در 
چارچوب مقابله با تجاوزات دشمن، دو موشک به 
سمت پایگاه نظامی صوفا شلیک و با جنگنده های 

رژیم صهیونیستی در خان یونس مقابله کردند. 
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روسیه: 
امریکا  می خواهد مسیر برجام را منحرف کند

| روزنامهجوان| شماره6641
ارزیابی امنیتی امریکا

فتیله جنگ اوکراین
 در حال پایین آمدن است

شواهد و قرائن درباره کم شدن شعله های جنگ در اوکراین همدیگر 
را تأیید می کنند. در حالی مسکو و دولت های اروپایی و امریکا، هر 
کدام دنبال کاستن از دامنه جنگ اوکراین و خروج آبرومندانه از 
آن هستند، نهادهای امنیتی امریکا برآورد کرده اند که در ماه های 
آینده از س�رعت عملیات جنگی در اوکراین کاس�ته خواهد شد. 
به گزارش دویچه وله در حالی که از سرعت جنگ در اوکراین کاسته شده، 
نهادهای امنیتی امریکا پیش بینی کرده اند که این روند در ماه های آینده 
نیز ادامه داشته باشد. مدیر س��ازمان امنیت ملی امریکا در مجمع ساالنه 
نهادهای امنیتی این کش��ور در کالیفرنیا گفت: »ما در حال حاضر شاهد 
نوعی کم شدن سرعت نبرد     ها هستیم و انتظار داریم این روند در ماه های 
آینده هم ادامه داشته باشد. به گفته آوریل هاینس، هردو کشور)روسیه و 
اوکراین( در تالشند با کم کردن سرعت جنگ خود را برای یک حمله متقابل 
پس از زمستان آماده کنند. در برآوردی جداگانه، اندیشکده مطالعات جنگ 
نیز گفته که بنا به پیش بینی متخصصان این مؤسس��ه، مجموع س��رعت 
عملیات در هفته های آینده احتماالً افزایش خواهد یافت. علت آن هم یخ 
زدن زمین      ها خواهد بود. در گزارش این مؤسسه آمده است: »به خصوص 
در شرق اوکراین جایی که عملیات از سوی هردو طرف به دلیل گل و الی 
زمین متوقف شده  با یخ زدن زمین سرعت عملیات بیشتر خواهد شد.« البته 
برخی منابع پیش بینی کرده اند این روند به نفع کی یف و ضرر مسکو باشد. 
دو هفته پیش فرماندار لوهانسک در شرق اوکراین گفت آب وهوا در منطقه 
کرمینا باالخره تغییر خواهد کرد و او امیدوار است که نیروهای اوکراین به 
زودی در موقعیتی قرار بگیرند که بتوانند یا یخ زدن گل و الی زمین حمالت 
متقابل شان را بهینه سازی کنند. بالگر جنگی روسی، ویسوکی گووریت نیز 
پیش بینی مشابهی کرده و در کانال تلگرامش اطالع داده که زمین در مسیر 
کرمینا-سواتوف یخ بسته اس��ت و به همین دلیل او انتظار دارد که ارتش 

اوکراین سرعت عملیاتش را در این منطقه افزایش دهد. 
 لندن: مسکو دنبال تجدید قواست

»جیمز کلورلی« وزیر خارجه انگلیس تلویحاً کاهش شدت جنگ را تأیید 
کرده ولی هشدار داده که پوتین شاید از هرگونه مذاکرات صلح درباره 
اوکراین به عنوان فرصتی برای تجدید قوای نیروهای روسی به منظور 
حمله جدید بهره ببرد. »جیمز کلورلی« وزیر خارجه انگلیس در گفت وگو 
با روزنامه تلگراف گفته که قدرت های غربی باید بسیار هوشیار باشند، اگر 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به دنبال ابتکار عمل مذاکرات با 
هدف پایان دادن به درگیری در اوکراین باشد. به گفته کلورلی این خطر 
احتمالی وجود دارد که پوتین از آتش بس برای آموزش نیروهای بیشتر 
و تولید مهمات و بازسازی و احیای خسارات به نیروهای مسلح روسیه و 
مسلح کردن نیروهای ارتش استفاده کند. وزیر خارجه انگلیس واقعی 
بودن حسن نیت پوتین را زیر س��ؤال برده و گفته که این مسئله نشان 
می دهد اگر مذاکرات صلح از سوی پوتین مطرح شود، ما باید بسیار با 
دقت عمل کنیم. با این حال، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه گفته 
که به گفت وگوهایش با رئیس جمهور روسیه به منظور جلوگیری از تنش 
بیشتر در جنگ اوکراین دستیابی به نتایج قطعی تر مانند تضمین ایمنی 

نیروگاه های اتمی در اوکراین ادامه می دهد. 

احمد مس�عود، رهبر جبهه مقاومت پنجش�یر افغانس�تان به 
تازگی گفته است تا زمانی که طالبان به » ظلم، جبر، استبداد و 
جهل « خود ادامه بدهد، چاره ای ج�ز راه نظامی و دفاع از خود 
نداریم اما اگر طالبان هر زمانی برای پذیرش راه معقول و منطقی 
آماده شود، جبهه مقاومت ملی آماده مذاکره و گفت وگو است. 
درحالی که درگیری بین نیروهای طالبان و جبهه مقاومت پنجش��یر 
همچنان ادامه دارد، رهبران جبهه ملی بر ای��ن باورند که می توان به 
این درگیری    ها پایان داد. احمد مسعود در گفت وگویی با بخش دری 

» صدای امریکا « گفت که در حال حاض��ر آنها روی افزایش ظرفیت و 
حمایت مقاومت کار می کنند و در عی��ن حال تالش خود را برای پیدا 
کردن یک راه حل سیاس��ی نیز انجام می دهیم. احمد مسعود گفت تا 
زمانی که طالبان به » ظلم، جبر، اس��تبداد و جهل « خود ادامه بدهد، 
چاره ای جز راه نظامی و دفاع از خود نداری��م اما اگر طالبان هر زمانی 
برای پذیرش راه معقول و منطقی آماده شود، جبهه مقاومت ملی آماده 
مذاکره و گفت وگو است. مسعود گفته است: گرفتن جغرافیا در همین 
مرحله و گرفتن مراکز ولسوالی     ها و چه بس��ا والیات در توان ما هست 

اما جزو استراتژی ما نیست.« به گفته او، جبهه مقاومت در حال حاضر 
امکانات نگهداری آنها را ندارد. احمد مسعود این را نیز گفته است که » ما 
دریافتیم که طالبان نه تنها هیچ تغییری نکرده اند بلکه هنوز به سیاست 
تکروی، تحجر و سیاست استبدادی خویش بیشتر تأکید دارند.«  احمد 
مس��عود همچنین در خصوص رویکرد امریکا در قبال کشورش گفته 
است که سیاست واشنگتن در قبال افغانستان نه تنها واضح نیست بلکه 
ادامه این رویکرد مبهم و برنامه ه��ای تاکتیکی امریکا، هم  برای مردم 

افغانستان و ایاالت متحده می تواند هزینه هنگفتی داشته باشد. 

احمد مسعود: طالبان منطقی عمل کند مذاکره می کنیم 


