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 سلطه دموکرات های امریکا بر سنا 
به دنبال پیروزی نامزد دموکرات  ها از ایالت جورجیا در دور دوم انتخابات 
سنای امریکا، اکثریت این مجلس، این بار به صورت مطلق در اختیار 
دموکرات  ها قرار گرفت.  به گزارش یورونیوز، به دنبال برگزاری انتخابات 
میان دوره ای امریکا در هشتم نوامبر، مشخص شد که اکثریت سنا در 
اختیار دموکرات هاست اما نتیجه انتخابات در ایالت جورجیا مشخص 
نشد و رأی گیری به دور دوم در شش دسامبر کش��یده شد. این بدان 
معناس��ت که دموکرات  ها در مابقی دوره ریاست جمهوری جو بایدن، 
اکثریت مطلق را در سنا دارند و در آخرین رأی گیری مهم امسال، چرخه 

انتخاباتی نه چندان موفقیت آمیز را برای جمهوریخواهان رقم زدند. 
-----------------------------------------------------

  پلیس فرانسه، جوامع اقلیت را بیشتر جریمه می کند
 در طول همه گیری کرونا، پلیس فرانسه جوامع اقلیت را بیشتر جریمه  
کرده  است؛ اقدامی که بسیاری آن را تبعیض افسران علیه شهروندان 
غیرسفیدپوست تلقی می کنند.  براس��اس آژانس آمار رسمی فرانسه، 
پلیس ای��ن کش��ور در مناطقی که بیش��ترین تعداد مهاج��ر را دارد، 
جریمه های بیشتری را از شهروندان دریافت می کند. به عبارتی، پلیس 
فرانس��ه در این مناطق به ازای هر هزار نفر، تقریب��اً ۲۶ جریمه صادر 
می کند. این رقم ۵۴ درصد بیشتر از مناطق دیگر این کشور است که 
پلیس به ازای هر هزار نفر، تقریباً ۱۷ جریمه صادر می کند. براس��اس 
گزارش های منتشر شده، طی س��ال ۲۰۲۰ و اولین قرنطینه ناشی از 
کووید-۱۹، پلیس در پنج منطقه از پاریس که شهروندان غیراروپایی 

دارد، جریمه های بیشتری صادر کرده بود. 
-----------------------------------------------------

  حکم قاضی امریکایی به مصونیت بن  سلمان 
قاضی فدرال واش��نگتن در حکمی با پذیرفتن موض��ع دولت امریکا، 
گفت ولیعهد سعودی در پرونده قتل خاش��قجی به عنوان رئیس یک 
دولت خارجی از مصونی��ت حاکمیتی برخوردار اس��ت.   جان بِیتس، 
قاضی فدرال واش��نگتن در حکمی با پذیرفتن موض��ع دولت امریکا، 
گفت بن سلمان در پرونده قتل خاش��قجی، به عنوان رئیس یک دولت 
خارجی از مصونیت حاکمیتی برخوردار است. بیتس تصریح کرد که 
شکایت مدنی »خدیجه چنگیز « نامزد خاشقجی، استداللی »محکم « 
و »شایسته« مبنی بر اینکه ولیعهد سعودی در این قتل دست داشته، 

ارائه می کند. 
-----------------------------------------------------

  پادشاه انگلیس دوباره هدف تخم  مرغ قرار گرفت
پادشاه انگلیس برای دومین بار در یک ماه هدف پرتاب تخم مرغ قرار 
گرفت و پلیس مردی را به اتهام » تعرض خش��ونت آمیز « بازداشت 
کرد.  به گ��زارش دیلی میل، محافظان فوراً وارد عمل ش��ده و چارلز 
سوم، پادشاه انگلیس را از صحنه اغتش��اش در میدان سنت جورج 
واقع در ش��هر » لوتون « دور کردند. پلیس بدفوردش��ایر تأیید کرد 
که یک مظنون در این ماجرا بازداش��ت ش��د و در حال حاضر تحت 

بازجویی قرار دارد. 
-----------------------------------------------------

  سازمان ترامپ در پرونده تقلب مالیاتی محکوم شد
دادگاه منهتن بعد از بررسی عملکردهای مالی سازمان دونالد ترامپ، آن 
را به جرم تقلب و کالهبرداری مالیاتی که دو نفر از مدیران باسابقه اش 
مرتکب ش��ده بودند، محک��وم ک��رد.  دادگاه منهتن بعد از بررس��ی 
عملکردهای مالی کمپانی »دونالد ترامپ« رئیس جمهور سابق امریکا، 
این سازمان را به جرم تقلب و کالهبرداری مالیاتی که دو نفر از مدیران 
باس��ابقه آن مرتکب ش��ده بودند، محکوم کرد.  هیئت منصفه دادگاه 
عالی نیویورک از دو     شنبه رایزنی      ها برای تعیین مجازات در این پرونده 
را آغاز می کند و اکنون بنگاه ه��ای معامالت ملکی، هتل      ها و تفرجگاه 
گلف ترامپ که مقر آن در برج او در نیویورک است، با احتمال جریمه 
۱/۶میلیون دالری مواجه است. به نوشته »واشنگتن پست«، سازمان 
ترامپ در این پرونده به طراحی کالهب��رداری، توطئه، تقلب مالیاتی 

کیفری و جعل سوابق تجاری متهم است. 
-----------------------------------------------------
  رئیس جمهور پیشین آرژانتین به ۶ سال حبس محکوم شد

دادگاهی در آرژانتین »کریس��تینا فرناندز « را به جرم کالهبرداری و 
شیادی به شش سال حبس محکوم کرد.  فرناندز که از سال ۲۰۰۷ تا 
۲۰۱۵ رئیس جمهور آرژانتین بود، پس از مجرم شناخته شدن در پرونده 
کالهبرداری یک میلی��ارد دالری، از تصدی هرگونه منصب دولتی در 

آینده نیز محروم شد. 
-----------------------------------------------------

  مخالفت واشنگتن با ارجاع پرونده ترور ابوعاقله به الهه
واش��نگتن مخالفت خود را با اقدام شبکه خبری الجزیره قطر در مورد 
ارجاع پرونده قتل روزنامه نگار فلسطینی امریکایی به دادگاه الهه اعالم 
کرد.  به گزارش سما، ند پرایس، س��خنگوی وزارت خارجه امریکا در 
مورد مخالفت کش��ورش با انجام تحقیقات دادگاه کیفری بین المللی 
از رژیم صهیونیستی بابت قتل شیرین ابوعاقله، روزنامه نگار فلسطینی 
که تابعیت امریکا را نیز داشت، بار دیگر به روزنامه نگاران گفت: »ما با 
این اقدام مخالفی��م. « وی در جمع خبرنگاران اف��زود: دادگاه کیفری 
بین المللی باید روی وظایف خود متمرکز شود و آخرین جایگاه برای 

مجازات و جلوگیری از جنایات وحشیانه باشد. 

کی یف: ایران به روسیه 
موشک نداده است

در ش�رایطی که غ�رب می کوش�د به ه�ر طریقی از اه�رم جنگ 
اوکرای�ن ب�رای اعمال فش�ار ب�ه ای�ران اس�تفاده کند، مش�اور 
رئیس جمه�ور اوکرای�ن اعت�راف ک�رد ک�ه ایران موش�ک های 
بالس�تیک در اختی�ار روس�یه ق�رار نداده اس�ت. کی ی�ف البته 
ادعای مربوط به ف�روش پهپاد را نفی نکرده اس�ت. ادعا   ها درباره 
اس�تفاده روس�یه از پهپاد ایرانی در ش�رایطی مطرح می ش�وند 
که همزمان تالش می ش�ود ادعای اثبات نش�ده دیگری مبنی بر 
ناکارآمدی پهپادهای ایرانی در هوای س�رد هم برجس�ته ش�ود. 
طی هفته    ها و ماه های اخیر کش��ورهای غربی بار   ها بدون ارائه هرگونه 
س��ندی، ایران را به عرضه تجهیزات نظامی به روس��یه برای استفاده 
در جنگ اوکراین متهم کرده اند. این اظهارات در پی اغتشاش��ات در 
ایران ش��دت گرفته است و فروش موشک های بالس��تیک یکی از این 
موارد ادعایی اس��ت. میخائیل پودولیاک روز سه    شنبه در گفت وگو با 
روزنامه گاردین تصریح کرد که نه تنها جمهوری اسالمی ایران تاکنون 
موشک های بالستیک در اختیار روسیه قرار نداده بلکه احتماالً از این به 
بعد هم چنین تسلیحاتی را به مسکو نخواهد داد. البته این مقام اوکراینی 
فشارهای دیپلماتیک غرب و همچنین اغتشاشات داخلی ایران را عامل 
خودداری تهران از ارائه موشک های بالستیک به روسیه دانسته است. 
پودولیاک ادعاهای دیگر مقام های اوکراینی را درباره عرضه پهپادهای 
ایران تکرار ک��رد و گفت که در حال حاضر احتم��االً ذخایر پهپادهای 
روسیه که از ایران دریافت کرده، به پایان رسیده و مسکو تنها برای دو 
الی سه حمله گسترده به اوکراین، موشک های کروز ساخت روسیه را 
در اختیار دارد. در راستای اظهارات این چنینی، دیمیتری کولبا، وزیر 
خارجه اوکراین هم روز سه    ش��نبه گفته بود: »ما از نزدیک گام ایران را 
در خصوص همکاری فنی نظامی این کشور با روسیه دنبال می کنیم. 
تمامی استدالل های منطقی می گویند که این همکاری باید فوراً خاتمه 
پیدا کند. ما تصمیم نهایی تهران را بررسی و مطابق با آن تصمیم گیری 
خواهیم کرد.« وی در ادامه تهران را تهدید کرد: »پیام ما به طرف ایرانی 
بسیار واضح بوده است. ابتدا به آنها گفتیم که یا از کارتان دست بکشید 
یا با تبعات جدی مواجه خواهید شد. سپس به آنها گفتیم که مهم نیست 
منافع ارسال پهپاد و تسلیحات به روسیه  چه باشد، چراکه تبعات منفی 

این همکاری بر منافع آن سنگینی می کند.«
 ابراز تردید کارشناس امریکایی 

اوکراین به این حد از اتهام زنی بس��نده نکرده و اگرچه مدعی شده که 
روسیه همچنان در صدد خرید پهپادهای بیش��تر از ایران است اما از 
طرفی، کاهش استفاده روس��یه از این پهپاد   ها را با س��رمای اوکراین 
مرتبط دانسته است. هرچند هیچ مقام اوکراینی نه تنها تا به حال به این 
پرسش پاسخ نداده است که بر فرض واقعیت داشتن چنین ادعاهایی، 
اصوالً روسیه به عنوان کشوری سردسیر چرا باید از ایران پهپاد بخرد، 
بلکه مقامات اوکراینی رویک��رد فرار رو به جل��و را در پیش گرفته اند. 
یوگنی زیلکین، سخنگوی نیروهای مسلح اوکراین در زمینه ارتباطات 
راهبردی به خبرگزاری اونیان این کش��ور گفته اس��ت که در ساخت 
پهپادهای شاهد ۱۳۶ از قطعات مصنوعی و برخی مواد دیگر استفاده 
شده که در برابر سرما تاب آوری ندارند و ناکارا می شوند. او افزوده است 
که از روز ۱۷ نوامبر )۲۶ آبان( هیچ پهپاد ایرانی در آس��مان اوکراین و 
در حمله به این کشور دیده نش��ده است. ناتالیا گومنیوک، مدیر مرکز 
مطبوعاتی نیروهای مسلح اوکراین در جنوب کشور هم در مصاحبه با 
همان خبرگزاری، کاهش استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی و استفاده 
محدود از انواع دیگر پهپاد   ها را به خالی شدن زرادخانه روسیه از این نوع 
تسلیحات یا تغییری در راهبرد تسلیحاتی روسیه مرتبط دانسته است. 
اوکراینی   ها در شرایطی بر این ادعا پافشاری می کنند که کارشناسانی 
از جمله س��اموئل بندت، کارشناس تس��لیحاتی و از تحلیلگران مرکز 
مطالعات امنیت نویت امریکا هم اظهارات آنها را تأیید نمی کنند. بندت 
به مجله نیوزویک در امریکا گفته اس��ت که درباره ادعای اوکراین در 
خصوص ناکاراشدن پهپادهای ایرانی در سرما نمی توان کاماًل مطمئن 
بود. می توان فرض را بر این گذاش��ت که برخ��ی از پهپادهای ایران به 
طور خاص برای دماهای ش��دیداً زیر صفر طراحی نشده اند و همزمان 
باید توجه داشت که ایران در تاجیکستان کارخانه ای دایر کرده است 
که پهپاد ابابیل ۲ تولید می کند و تاجیکستان به لحاظ جغرافیایی در 

منطقه ای کوهستانی و بسیار سرد واقع است. 
 تقالیی برای توجیه اقدام علیه ایران

حس��ین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران ی��ک ماه پیش در 
حاشیه نخس��تین نشس��ت هماهنگ کنندگان ملی گروه دوستان 
دفاع از منشور ملل متحد با اینکه » مناس��بات ما با روسیه بر اساس 
همسایگی و منافع متقابل است«، با اشاره به ادعا   هایی مبنی بر ارسال 
موش��ک و پهپاد به اوکراین گفت که بخش مربوط به موشک کاماًل 
غلط اس��ت ولی ایران ماه    ها قبل از آنکه جنگ اوکراین شروع شود، 
تعدادی پهپاد به روسیه فروخته است. امیرعبداللهیان در واکنش به 
ادعاهای مقامات اوکراین از جمله ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور 
این کش��ور گفت که با همتای اوکراینی خود به توافق رسیده است، 
چنانچه هرگونه مستندی دارند مبنی بر اینکه روسیه از پهپاد ایرانی 
در اوکراین استفاده کرده است، این اسناد را در اختیار ایران قرار دهد. 
از آن زمان تاکنون هیچ س��ندی ارائه نشده است. نورنیوز در مطلبی 
با عنوان »سرمای هوا و زمین گیر ش��دن پهپادهای خیالی« نوشت 
که اخباری از این دس��ت، با هدف داغ نگاه داشتن کلیدواژه »پهپاد 
ایرانی« در موضوع »بحران اوکراین« مطرح می شوند. در این گزارش 
آمده اس��ت که پخش اخبار مربوط ب��ه نقش پهپاده��ای ایرانی در 
تخریب وسیع زیرساخت های اوکراین در چارچوب سناریویی برای 
توجیه پذیر کردن اقدامات حقوق��ی علیه ایران در موضوعات حقوق 
بشری و مرتبط کردن آن به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت برای 

زیر فشار قرار دادن ایران در مذاکرات رفع تحریم    ها است. 

صنعا: متجاوزان 
درصدد ازسرگیری جنگ هستند

مع�اون وزیر خارج�ه دولت صنعا اع�الم کرد ک�ه در صورت عدم 
پرداخت حقوق کارمندان یمنی از سوی دولت دست نشانده ائتالف 
عربی، اجازه صادرات نفت را نخواهد داد و تأکید کرد که این وضعیت 
نشان می دهد که ائتالف س�عودی دنبال بازگشت جنگ هستند. 
به گزارش ایسنا، به نقل از اسپوتنیک، حسین العزی، معاون وزیر خارجه 
دولت صنعا گفت: »متأسفانه هیچ گونه نشانه ای از اینکه ائتالف عربی 
و مزدورانش دس��ت از غارت منابع نفتی و گازی یم��ن بردارند، وجود 
ندارد. این تعلل درباره خواسته های انسانی برحق و عادالنه مردم یمن 
و عدم پرداخت حقوق کارمندان از درآمدهای نفتی و توقیف کشتی    ها 
و اقدامات دیگر نشان می دهد که این کش��ور   ها می خواهند به زودی 
به جنگ بازگردند.«وی گفت: ما تنها بع��د از تضمین پرداخت حقوق 
کارمندان یمنی از صعده گرفته تا عدن و از حجه تا المهره اجازه صادرات 

نفت را خواهیم داد. 
همزمان، دولت صنعا و اردن روز سه    شنبه توافقنامه همکاری جدیدی را 
امضا کردند که در نوع خود اولین مورد به رسمیت شناخته شدن دولت 
نجات ملی یمن به ش��مار می آید. به گزارش خبرگزاری صداوسیما به 
نقل از خبرگزاری رسمی اردن، هیئتی از » حوثی ها « )انصاراهلل یمن( 
در پایتخت اردن توافقنامه ای را امضا کردند که ش��امل تقویت روابط 
دانش��گاهی و همکاری های فرهنگی بین دو طرف است.  توافقنامه به 
نمایندگی از دولت صنعا توسط احمد العرامی، رئیس دانشگاه البیضا 
و مقامات دانشگاه البیت اردن امضا شد. این توافق اولین مورد در نوع 
خود از زمان دخالت اردن در جنگ یمن به رهبری عربستان سعودی 
از سال ۲۰۱۵ است. این توافق نشان دهنده پیش��رفت در روند روابط 
بین صنعا و اردن اس��ت که ماه   ها میزبان مذاکرات یمن تحت نظارت 
سازمان ملل بود. اردن تنها کشور عربی است که با پرواز   ها از مبدأ صنعا 
موافقت کرد و فرودگاه های اردن همچنان هر ماه میزبان چندین پرواز 

مستقیم از صنعا است. 

در ش�رایطی ک�ه امریکایی     ها مدعی هس�تند 
خواس�ته های فرابرجام�ی ای�ران مان�ع اصلی 
رس�یدن به تواف�ق در می�ز مذاکرات اس�ت و 
هرگونه مالحظ�ات سیاس�ی در ای�ن زمینه را 
رد می کنن�د، مع�اون وزی�ر خارج�ه روس�یه 
احی�ای برج�ام را در گ�رو اتخ�اذ تصمیم�ات 
سیاس�ی امری�کا دانس�ت ک�ه در اولی�ن گام 
باید به قطعنامه ش�ورای امنیت پایبند باش�د. 

اختالفات بین ایران و غرب که زمانی بر سر میزان 
اورانیوم غنی شده در تأسیسات هسته ای بود این 
روز     ها به مس��ائل دیگری کشیده اس��ت. با شروع 
اغتشاشات در ش��هرهای ایران در ماه های اخیر، 
توافق هسته ای هم رنگ سیاس��ی به خود گرفته 
و مقامات امریکای��ی می گوین��د از احیای برجام 
به تمرکز روی تحوالت داخلی ای��ران پل زده اند. 
معاون وزیر امور خارجه روسیه در اظهاراتی پویایی 
رون��د احیای توافق هس��ته ای را در گ��رو »اتخاذ 
تصمیمات سیاس��ی الزم« دانس��ت و مهم  ترین 
تصمیم را تصمی��م دولت امریکا ب��رای پایبندی 
کامل به قطعنام��ه ۲۲۳۱ ش��ورای امنیت تلقی 
کرد. به گزارش خبرگزاری تاس، سرگئی ریابکوف 
گفت که وضعیت احیای توافق هس��ته ای اکنون 
در حالتی ایس��تا قرار دارد، اما در عین حال، سیر 
قهقرایی نداشته است. ریابکوف گفت: »در زمینه 
احی��ای توافق، مس��ئله عمده اتخ��اذ تصمیمات 
سیاسی مرتبط است. در اینجا، مهم  ترین تصمیم 
لزوم آن است که امریکا پی ببرد و بپذیرد که باید 
به اجرایی کردن تمام عیار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت سازمان ملل بازگردد«. قطعنامه ۲۲۳۱، در 
سال ۲۰۱۵ همه تحریم های س��ازمان ملل علیه 
برنامه هسته ای ایران را ملغی اعالم کرد ولی امریکا 
به مفاد آن پایبند نبوده اس��ت. ریابکوف در ادامه 
س��خنان خود تأکید کرد: » اگر واش��نگتن به این 
موضوع پی ببرد، تمامی اقدامات پس از آن نسبت 
به قبل آسان تر و سریع تر انجام خواهد شد. « معاون 
وزیر امور خارجه روس��یه درباره عملکرد ایران در 
این زمینه گف��ت: » طرف ایران��ی آمادگی خود را 
برای نهایی کردن سریع برجام و تداوم همکاری با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه موضوعات 
مرتبط تأیید می کند. هیچ مسئله غیرقابل حلی در 
این زمینه وجود ندارد، از نظر من هیچ بن بستی در 

پیش رو نیست.« 
اظه��ارات این مق��ام روس درحالی اس��ت که در 
هفته های اخی��ر مقامات واش��نگتن بار     ها به طور 
صریح اعالم کرده ان��د که فعاًل احی��ای برجام در 
دستور کار کاخ سفید نیس��ت و روی اغتشاشات 
داخل ایران و ارسال س��الح های ایرانی به روسیه 
متمرکز شده اند. آنها همچنین گفته اند که تحریم     ها 
را علیه ته��ران ادامه می دهند تا از سیاس��ت های 
خود عقب نش��ینی کند. با این وجود امریکایی     ها 

برای اینکه به جامعه جهانی القا کنند که مشکل 
اصلی از طرف ایران اس��ت، ادعاهای بی اساس را 
مطرح کرده اند و گفته اند که ایران با خواسته های 
فرابرجامی در مسیر مذاکرات کارشکنی می کند. 
این درحالی است که ایران فقط خواستار لغو همه 
تحریم     ها و دادن تضمین ب��ه عدم خروج مجدد از 
توافق هس��ته ای اس��ت که با مخالفت کاخ سفید 
مواجه شده است. مقامات ایرانی بار     ها گفته اند که 
زیر بار فشارهای گسترده تن به توافق نخواهند داد 
و تا زمانی که منافع ملی تأمین نشود هیچ توافقی را 
امضا نخواهند کرد. در اصل ادعاهای فرابرجامی از 
سوی امریکا مطرح شده است که قصد دارد برنامه 
موشکی و رفتارهای منطقه ای ایران را در توافقات 
جدید بگنجاند که تهران مذاکره بر سر این مسائل 

را خط قرمز اعالم کرده است. 
سیاس��ی کاری امری��کا در روند احی��ای برجام را 
می توان در اقدام این کشور برای خارج کردن ایران 
از  »کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل « به خوبی 
مشاهده کرد و ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه 
امریکا سه      شنبه شب در این ارتباط گفت:»ما نسبت 
به خارج کردن ایران از این کمیس��یون متعهدیم، 
چون واقعاً کار درست این است. این نشان می دهد 
که ما در کنار مردم ایران و سراسر جهان ایستاده ایم، 
از جمله در کنار گروه های جوامع مدنی که خواستار 
خارج کردن ایران از این کمیس��یون سازمان ملل 

شده اند.« امریکا و متحدان اروپایی آن در هفته های 
اخیر ب��ا موج س��واری روی اغتشاش��ات محدود، 
تحریم های جدیدی را علیه مقام��ات و نهادهای 
ایرانی اعمال کرده اند تا به خیال خود فش��ارهای 

جهانی علیه تهران را افزایش دهند. 
درص�دی   ۶۰ غنی س�ازی  امری�کا:   

تحریک  آمیز است
در پی شروع غنی س��ازی اورانیوم ایران با غلظت 
۶۰درصدی در سایت هسته ای فردو، امریکایی     ها 
بار دیگر از این مسئله ابراز نگرانی کردند. سخنگوی 
وزارت خارجه امریکا سه      ش��نبه شب در سخنانی 
غنی س��ازی ۶۰ درصدی ایران را » تحریک آمیز « 
خواند و مدعی شد، اقدامات هسته ای ایران، هیچ 
اهرم بیش��تری برای ته��ران ایج��اد نمی کند. به 
گزارش ایرن��ا، ند پرایس ادعا کرد: م��ا از ادعاهای 
ایران مبنی بر غنی سازی ۶۰ درصدی در تأسیسات 
فردو آگاهی داریم و می دانیم ایران دارای اورانیوم 
غنی سازی شده قابل توجهی اس��ت که استفاده 
غیرنظامی ندارند و اگر ایران تصمیم بگیرد می تواند 
آنها را بازهم غنی سازی کرده و به سطح تسلیحاتی 
برس��اند. این مقام وزارت خارج��ه امریکا مدعی 
شد:»ما به صراحت اعالم کرده ایم که اقدامات ایران 
برای تحت فشار قرار دادن آژانس بین المللی انرژی 
اتمی و اعضای آن از طریق انجام این گونه اقدامات 
تحریک آمیز، ای��ران را در موقعیتی قرار نمی دهد 

که اهرم بیشتری به دست آورد. « وی بدون اشاره 
به اقدامات تخریبی واشنگتن و غرب، مدعی شد: 
»اقدامات تشدید کننده هسته ای ایران مخرب است 
و تنها به هزینه های بیشتر منجر می شود. « وی در 
ادامه ادعاهایش افزود: »ما مصمم به جلوگیری از 
دستیابی ایران به سالح هسته ای هستیم و همچنان 
معتقدیم دیپلماسی بهترین راه برای جلوگیری از 

دستیابی ایران به سالح هسته ای است.«
ادعای امریکایی     ها در ش��رایطی اس��ت که ایران 
در واکنش ب��ه اقدامات مخرب امری��کا و تصویب 
قطعنامه در ش��ورای ح��کام آژان��س بین المللی 
انرژی اتمی اورانی��وم ۶۰ درصد را از س��رگرفت 
تا نش��ان دهد ک��ه برگه     هایی ب��رای رو کردن در 
برابر زیاده خواهی های غ��رب دارد. ایران همواره 
آمادگی خود را برای رسیدن به توافق بر سر برنامه 
هس��ته ای اعالم کرده ولی واشنگتن فعاًل اراده ای 
برای حل اختالفات کلیدی باقی مانده ندارد. آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در ماه های اخیر ادعا     هایی 
را درباره سه مکان هسته ای در ایران مطرح کرده 
اس��ت و غربی     ها روی این گزارش های ادعایی، از 
تهران خواسته اند با آژانس همکاری کرده و ابهامات 
در این زمین��ه را رفع کند. ای��ران هرگونه اتهامی 
درباره این مکان     ها را رد کرده و یکی از ش��روطش 
برای رسیدن به توافق در ماه های اخیر حذف این 

درخواست بوده است. 

جهاد اسالمی: کابینه افراطی نتانیاهو زوال اسرائیل را تسریع خواهد کرد

 رئیس رژیم صهیونیستی نگران »شکاف های خطرناک « داخلی

نگرانی    ه�ا در تل آویو  از تش�دید ش�کاف    ها 
رو ب�ه  تصاع�د اس�ت. بنیامی�ن نتانیاهو که 
برای پای�دار ک�ردن کابینه خود، به ش�کلی 
بی سابقه به راست گرایان افراطی روی آورده، 
در توافقی با حزب افراط�ی »اتحاد یهودیت 
توراتی« اداره قدس اش�غالی را به این حزب 
داد، کاری که تنش    ها را تش�دید خواهد کرد. 
در حالی که اس�حاق هرت�زوگ، رئیس رژیم 
صهیونیستی ابراز امیدواری کرده »اسرائیل 
با اتحاد بیش�تری به هش�تادمین سال خود 
برسد«، جنبش جهاد اسالمی فلسطین گفته 
که تعیین »بن گویر« ، صهیونیست افراطی به 
عنوان وزیر امنیت داخلی »ان ش�اء اهلل زوال 
رژیم صهیونیستی را تس�ریع خواهد کرد.«

به گزارش »جوان«، اس��حاق هرتزوگ، رئیس 
رژیم صهیونیستی در یک سخنرانی در همایش 
مقامات محلی، تأیید کرده که اختالفات جدی 
در اس��رائیل وجود دارد که آن را از داخل تهدید 
می کند:»اسرائیل شاهد شکاف خطرناکی است 
ک��ه آن را از داخل تهدید می کن��د.« هرتزوگ ، 
بدون اینکه از چهره خاصی نام ببرد، از کسانی که 
آنها را »مقامات سیاسی و شهروندان اسرائیلی« 
خوانده خواسته » مسئوالنه « عمل کنند و ابراز 
امیدواری کرده که اسرائیل »با اتحاد بیشتری به 
هشتادمین سال خود برسد.«  او گفته که دو بار 
تخریب هیکل )سلیمان( در طول تاریخ به دلیل 
ناتوانی در سازش میان ملت اسرائیل بوده است. 
سخنان هرتزوگ که برخی ناظران او را چهره ای 
لیبرال در داخل س��اختار سیاس��ی اس��رائیل 
می دانند، بازتاب نگرانی فزاینده است که از ورود 
یهودیان افراطی دست راستی به کابینه بنیامین 
نتانیاهو وجود دارد. رئیس رژیم صهیونیس��تی 
هرچند مناسبات شخصی خوبی با نتانیاهو دارد 
ولی از ترکیب کابینه او به ش��دت نگران اس��ت. 
هرتزوگ چهار هفته قبل، وقتی بحث    ها درباره 
تعیین »بن گویر« صهیونیست افراطی به عنوان 
وزیر امنیت داخلی مطرح شد، گفته بود گفت که 
»کل جهان « نگران تعیین ایتام��ار بن گویر، به 

عنوان وزیر کابینه است. این صحبت او در مالقات 
با برخی اعضای حزب شاس در حالی ابراز شد که 
او فکر می کرد میکروفن او خاموش اس��ت، ولی 
علنی شدن آن در رسانه های اسرائیلی، نشان داد 
که نگرانی    ها درباره ترکیب کابینه آتی نتانیاهو 
تا باال    ترین سطوح در س��رزمین های اشغالی راه 

یافته است. 
 تداوم چینش افراطی ها

نتانیاه��و که فرص��ت ۱۴ روزه او ب��رای تعیین 
ترکیب کابین��ه، چند روز قبل تمام ش��د، برای 
نهایی کردن ائتالفش فق��ط به یک حزب دیگر 
نیاز دارد. او سه     ش��نبه ش��ب با حزب یهودیت 
متحد توراتی ائتالف کرد تا تعداد کرسی هایش 
به عدد ۵۳ برسد ولی برای دستیابی به اکثریتی 
که قادر باشد کابینه را تشکیل دهد، احتماالً به 
سمت حزب فوق ارتدوکس شاس نیز برود که ۱۱ 
کرسی کنست را در اختیار دارد. بر اساس آخرین 
ائتالفی که نتانیاهو سه     شنبه ش��ب با یهودیت 
توراتی انجام داد، اداره شهر اشغالی قدس نیز به 
این حزب واگذار خواهد شد. براساس توافق اولیه، 
وزارت مسکن و عمران، اداره امور قدس اشغالی و 
میراث فرهنگی و تعدادی از معاونان وزارتخانه    ها 

و رؤسای کمیته های کنس��ت )پارلمان( سهم 
حزب اتح��اد یهودیت تورات��ی از کابینه جدید 
خواهد ب��ود . در حالی که نتانیاه��و همچنان به 
چینش صهیونیست های افراطی در کابینه آتی 
خود ادامه می دهد، »طارق عزالدین«، سخنگوی 
جنبش جهاد اسالمی فلسطین در کرانه باختری 
با اشاره به تعیین چهره    هایی مانند »بن گویر« 
به عنوان وزیر امنیت داخلی اش��غالگران، گفته 
که این کار » ان شاءاهلل زوال رژیم صهیونیستی 
را تس��ریع خواه��د ک��رد.«  عزالدی��ن دی��روز 
گفت:»افراطی گری و اقدامات مجرمانه در حال 
گسترش صهیونیست     ها اثبات کننده این نکته 
است که اش��غالگران جز زبان زور نمی فهمند و 
سرزمیِن ما را جز با مقاومت ترک نخواهند کرد. 
»عزالدی��ن« همچنین سرنوش��ت »بن گویر« 
را همچون سرنوش��ت »رحاوام ِزئ��وی«، وزیر 
گردشگری رژیم صهیونیس��تی در سال ۲۰۰۱ 
میالدی توصیف کرد، صهیونیس��ت تندرویی 
که در اکتبر ۲۰۰۱ در پاس��خ به ترور »ابوعلی 
مصطفی « دبیرکل »جبهه ش��عبیه « فلسطین 
به دست س��ه تن از رزمندگان »جبهه شعبیه « 

به هالکت رسید. 

 نگرانی تل آویو از فروپاشی »خودگردان«
موازی با چین��ش تندرو    ها در کابینه اس��رائیل، 
تنش های ای��ن رژیم ب��ا فلس��طینیان در کرانه 
باختری در حال تشدید شدن است. گروه مقاومت 
»عرین االسود « دیروز در بیانیه ای خبر داد که با 
همراهی مردم، حمله نظامیان رژیم  صهیونیستی 
به نابلس را با شکست مواجه کرده است. براساس 
گ��زارش خبرگ��زاری »الق��دس«، رزمن��دگان 
عرین االسود و مردم مقاوم، نظامیان رژیم اشغالگر 
را با آتش و مواد منفجره هدف قرار دادند و صدمات 
جدی به آنها وارد کردند، در حالی که هیچ یک از 
رزمندگان مقاومت آسیب ندید. مقامات امنیتی 
رژیم صهیونیس��تی هم در تازه     ترین ارزیابی های 
خود، نسبت به بی ثباتی در کرانه باختری هشدار 
داده و گفته اند تش��کیالت خودگردان فلسطین 
در حال از دست دادن انگیزه و مشروعیت است. 
یدیعوت آحرونوت نوش��ته که بنی گانتس، وزیر 
دفاع به ارتش اسرائیل دس��تور داد برای هرگونه 
تشدید تنش در کرانه باختری اشغالی با توجه به 
تشکیل دولت جدید در رژیم صهیونیستی آماده 
شوند و سرتیپ آمیت سار، رئیس بخش تحقیقات 
اطالعات نظامی رژیم صهیونیستی هم پیش بینی 
کرده که » اس��رائیل توانایی مدیریت درگیری با 
فلسطینی    ها را از دست می دهد.«  سار با بیان اینکه 
ثبات در کرانه باختری اش��غالی در حال تضعیف 
است، افزود: »نهادهای امنیتی فلسطین کنترل 
خود را بر مبارزان مقاومت از دس��ت می دهند.« 
 محمود عب��اس، رئیس تش��کیالت خودگردان 
فلسطین در مصاحبه با العربیه با اشاره غیرمستقیم 
به بحث    های��ی که درباره تش��کیالت خودگردان 
مطرح شده، گفته تشکیالت خودگردان فلسطین 
همواره باقی می ماند و از بین نخواهد رفت. هیچ 
صحبتی درباره انحالل آن نش��ده اس��ت. عباس 
گفت: تشکیالت خودگردان فلسطین با بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر مکلف اسرائیل بدون کوتاه 
آمدن از آرمان های خود تعامل خواهد کرد. عباس 
در عین ح��ال گفت:»توافق های ما با اس��رائیل 
پابرجاست اما به دلیل نقض های مکرر آن توسط 

اسرائیل هر لحظه ممکن است آن را لغو کنیم.«

پنجشنبه17آذر1401| 13جمادیاالول1444|

مسکو: احیای برجام 
در گرو »تصمیم سیاسی« امریکا است
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  گزارش  یک

 پیش بینی سازمان ملل
 از گرسنگی کودکان افغان

یونیس�ف در توئیتی نوش�ت ک�ه 875 ه�زار ک�ودک افغان طی 
س�ال آین�ده می�الدی از الغ�ری ش�دید رن�ج خواهن�د ب�رد.  
به گزارش فارس، صندوق حمایت از کودکان س��ازمان ملل اعالم کرد 
که گرسنگی بیش��ترین زیان را در افغانس��تان متوجه کودکان کرده 
است. یونیسف در توئیتی گفته اس��ت که 8۷۵ هزار کودک افغان طی 
سال آینده میالدی از الغری شدید رنج خواهند برد. صندوق حمایت 
از کودکان سازمان ملل گفته است که به حمایت فوری برای کمک به 

درمان این تعداد از کودکان نیاز دارد.


