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  گزارش  2

ثبات داعش -  محور سنتکام 
در حمایت تروریست ها

دو  شنبه صبح نیروهای پهپادی و موش��کی سپاه، پس از تذکرات رسمی 
تکراری به مقامات اقلیم کردستان و بغداد برای خلع سالح تروریست های 
رنگارنگ کومله، دموکرات منافق و جاسوس های اسرائیلی و انگلیسی و 
امریکایی در حاشیه مرزهای ایران که وظیفه تبدیل آشوب   ها به اقدامات 
تروریستی وسیع تر را عهده دار هستند، پایگاه   ها و مقرهای آنها در چندین 
نقطه در س��لیمانیه و اربیل را هدف قرار دادند. ادبی��ات واکنش مقامات 
اقلیم، مرکز س��نتکام امریکا و دفتر س��ازمان ملل در بغداد کاماًل یکسان 
است و واکنش قانونی و مشروع ایران را عامل بی ثباتی در عراق و منطقه 
عنوان کردند. این واکنش های یکسان، مفهوم و پیام روشنی دارند و نشان 
می دهند ادار ه کنندگان اصلی آش��وب و تروریس��م در ایران، چه کسانی 
هستند و ابزارهای آنان، کدام جریان   ها هستند. در واقع کومله، دموکرات، 
منافقین و رسانه های تروریست پرور و اجاره ای، الیه جدید راهبرد جنگ 
نیابتی-داعشی محور، علیه ایران، برای تغییر موازنه ورشکسته امریکایی، 
در قبال تحوالت منطقه ای است. روح نظریه رئالیستی حاکم بر حکمرانان 
امریکایی و غربی، که قدرت را محور هژمونی سازی قرار داده، جنگ افروزی 
و ترویج و حمایت از تروریسم و استفاده ابزاری از سازمان های بین المللی 
و مداخله گری را مباح می داند. باید همراه با مجریان این نظریه به زباله دان 
تاریخ تفکر در رواب��ط بین الملل ریخته ش��ود. بیانیه س��نتکام در مورد 
گوشمالی مقرهای تروریستی در اقلیم کردستان، به مفهوم اصرار بر رویکرد 
داعشی-تروریستی در سطح منطقه است و ثبات امریکایی را در آزادی عمل 
گروه های تروریستی می داند. غافل از اینکه این اصرار به معنی این است 
که این تروریست   ها و مقرهای سنتکام که دارای ماهیت واحدی هستند، 
عامل بی ثباتی و ناامنی و جنگ افروزی برای غارت منطقه هستند و باید 

لوث وجودشان از منطقه جارو شود. 
این گردنکشی و قلدری اس��تعماری حد و مرز ندارد و س��فیر امریکا در 
بغداد، به نخست وزیر جدید این کشور هش��دار داده که اگر ساختارهای 
امریکایی ساخته را دستکاری کند، با موج تظاهرات جدید روبه رو می شود! 
قبیله حاکم بر اربیل با حمایتگری از تروریس��ت های کومله و دموکرات، 
نمی تواند وعده های تضمینی اسرائیلی – امریکایی و انگلیسی را برای بقای 
خود کس��ب کند و با اصرار بر این رویکرد حفظ تروریست   ها در کنار مرز 
ایران، کاخ های ساخته شده از تاراج اموال مردم کرد را به هدف های بعدی 

النه های تروریستی تبدیل خواهد کرد. 
ماهیت تروریستی و رس��وا و ورشکس��ته غربی در تمامی جهان به دلیل 
تنگناهای راهبردی در حال تکرار است و مزدوران ملکه در لندن به راحتی 
و برخالف کنوانسیون های حقوقی به سفارت ایران حمله و به پرچم ایران 
اهانت می  کنند و بوق های فتنه و نفاق بی بی س��ی و اینترنشنال و من و تو 
که همگی حرامزادگان رسانه ای ملکه هس��تند، از این مزدوران قهرمان 
می سازند. داعشی ش��دن رویکردهای انگلیس��ی و امریکایی و آلمانی و 
فرانسوی و همه جنگل نشینان و غارنشینان وحشی فقط یک بازگشت به 
ماهیت اصلی غربی   ها و غرب وحشی را اثبات می کند و حاصلی جز رسوایی 

و خسارت برایشان ندارد. 
چقدر جالب است که »ابو اره« سعودی با توجیه اینکه به نخست وزیری 
عربستان منسوب می شود، مشمول مصونیت حقوقی و امنیتی می شود ولی 
یک مقام عالی رتبه نظامی ایران)شهید سلیمانی(، در کشور ثالث به عنوان 
میهمان رسمی دولت، در ادبیات نفاق گونه امریکایی مصونیت نداشته و 
وحشیانه و داعش وار ترور می شود.  جنگ احزاب امریکایی علیه ایران، آلمان 
را نیز به رویکرد »نازیستی « وادار کرده تا با ژست نخ نمای حقوق بشری علیه 
ایران، نقش بین المللی پیدا کند.  همانگونه که رئیس فعلی فیفا اعتراف کرد، 
اروپا و امریکا و همه متحدان آن، هزاران سال بابت جنایات حقوق بشری و 

تروریستی، باید عذرخواهی کنند و مجازات شوند. 
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 بلینکن: ب�ا مصونیت بن س�لمان هم در روابط با عربس�تان 
بازنگری می کنیم

وزیر امور خارجه امریکا گفت، با وجود اینکه دولت بایدن به ش��خص 
ولیعهد س��عودی بابت تحت پیگرد قرار گرفتن در م��ورد قتل جمال 
خاشقجی مصونیت داده، روابط امریکا با عربستان همچنان در دست 
بررسی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنتونی بلینکن، سه     شنبه با 
اشاره به مصونیت دادن به محمد بن سلمان ولیعهد سعودی که متهم به 
قتل خاشقجی، روزنامه نگار سعودی بود، گفت: نظری که ما ارائه کردیم 
به هیچ وجه حاکی از ماهیت پرونده یا وضعیت روابط دوجانبه نیست. 
او گفت: بررسی ما از این رابطه ادامه دارد. همچنین هیچ برنامه ای برای 
سفر شاهزاده بن سلمان به ایاالت متحده وجود ندارد. بلینکن گفت که 
نظر حقوقی مبنی بر اینکه بن سلمان مستحق مصونیت است مبتنی 
بر » اقدام عرفی « است که در » صد    ها مورد « رعایت شده است. او افزود: 
در هر مورد، ما صرفاً تابع قانون بوده ایم و این کاری اس��ت که ما انجام 
دادیم. حکم دولت بایدن در مورد ولیعهد سعودی، در زمانی صادر شد 
که تنش     ها بین واشنگتن و ریاض بر سر عرضه انرژی افزایش یافته است. 
این تحوالت به دنبال تصمیم گروه نفتی اوپک پالس برای کاهش تولید 

نفت به رغم مخالفت امریکا رخ داد. 
-----------------------------------------------------

 پیشنهاد تازه سئول برای مذاکره با پیونگ یانگ
وزارت اتحاد مجدد دو کره در کره جنوبی بار دیگر درخواس��ت خود 
را از کره شمالی برای بازگش��ت به مذاکرات خلع سالح اتمی مطرح 
کرد و گفت، درخواست های پیونگ یانگ نیز می تواند در جریان این 
گفت وگو    ها مطرح و مورد مذاکره ق��رار گیرند. به گزارش خبرگزاری 
یونهاپ، وزارت اتح��اد مجدد دو ک��ره در کره جنوبی روز دو    ش��نبه 
از برنامه ای رس��می پرده ب��رداری کرد که در آن جزئیات پیش��نهاد 
» جسورانه « دولت یون س��وک-یول، رئیس جمهور این کشور برای 
کمک به بهبود اقتصاد پیونگ یانگ در ازای خلع س��الح اتمی مطرح 
شده بود. این برنامه یک نقشه راه سه  مرحله ای را ترسیم می کند که 
مشوق های اقتصادی را از برنامه های تبادل مواد غذایی و کمک های 
دیگر گرفته تا سرمایه گذاری     ها و تجارت بین دو کره، به کره شمالی 

وعده می دهد. 
-----------------------------------------------------

 بولسونارو پیروزی »لوال« را به چالش کشید 
در حالی که دوم آبان ماه مس��ئوالن انتخابات��ی برزیل از پیروزی لوال 
داسیلوا بر ژائیر بولسونارو در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خبر 
دادند، رئیس جمهور فعلی برزیل به دادگاه عالی انتخابات شکایت برده 
اس��ت. منابع رس��انه  ای از برازیلیا پایتخت برزیل خبر دادند که ژائیر 
بولسونارو رئیس جمهور فعلی و شکست خورده که به دلیل مواضعش 
به »ترامپ برزیل « مشهور است، در رد پیروزی لوال داسیلوا در دور دوم 
انتخابات ریاست جمهوری، به دادگاه شکایت کرد. خبرگزاری رویترز 
در گزارش خود درباره شکایت بردن بولسونارو به دادگاه عالی برزیل 
نوشت: »ژائیر بولس��ونارو رئیس جمهور برزیل، انتخاباتی را که در ماه 
گذشته به لوال داسیلوا رقیب چپ گرای خود باخت، به چالش کشیده و 
استدالل کرده که آرای برخی دستگاه های شمارش آرا باید » بی اعتبار « 
شود«. این رسانه غربی افزود: »ادعای بولسونارو بعید به نظر می رسد 
به جایی برسد چرا که پیروزی لوال توسط دادگاه عالی انتخابات تأیید 
شده و سیاستمداران برجسته برزیلی و متحدان بین المللی هم به برد 
او اذعان کرده اند. با این حال، این اقدام او می تواند به جنبش اعتراضی 
کوچک اما متعهدی که تاکنون از پذیرش نتیجه خودداری کرده است، 

دامن بزند.«

کی یف: غرب حق ندارد 
از جنگ اوکراین خسته شود 

ب�ا تش�دید فش�ار دول غرب�ی ب�ر کی ی�ف ب�رای ورود ب�ه 
مذاک�ره ب�ا مس�کو، وزی�ر خارج�ه اوکرای�ن گفت�ه ک�ه 
ن�دارد.  آمادگ�ی  صل�ح  گفت وگوه�ای  ب�رای  روس�یه 
»دیمیتری کولبا« روز سه      شنبه گفته که روسیه از طریق گفت وگوهای 
صلح به دنبال خرید زمان برای خود اس��ت. کولب��ا همچنین گفته که 
کشورهای غربی حق ندارند از کمک به اوکراین خسته شوند. وی افزود: 
»اگر ما اوکراینی      ها خسته نشده باشیم بقیه اروپا نیز هیچ حق اخالقی و 
سیاسی ندارند که خسته شوند.« وزیر خارجه اوکراین گفت: » اتحادیه 
اروپا باید همه تردید     ها و خستگی      ها را کنار بگذارد تا در سریع      ترین زمان 
ممکن بر سر بسته نهم تحریم      ها علیه روسیه به توافق برسد. « صحبت های 
کولبا واکنش به بحث های فزاینده بین دولت های غربی درباره لزوم ورود 
کی یف به مذاکره با مسکو است. »ینس استولتنبرگ « دبیرکل پیمان 
آتالنتیک شمالی روز دو     شنبه گفت که جنگ روسیه و اوکراین می تواند 
روی میز مذاکره پایان یابد. او هرچند گفته که جنگ در اوکراین » تنها 
بر اساس شرایط قابل قبول اوکراین« می تواند تمام شود زیرا »پیروزی 
روسیه و والدیمیر پوتین غیر قابل قبول اس��ت«، ولی تأکید او بر اینکه 
جنگ روس��یه علیه اوکراین می تواند روی میز مذاکره پایان یابد، نشانه 
تشدید فشارهای امریکا و اروپا بر کی یف برای تمام کردن جنگ است. 
چند روز قبل ، »دیمیتری مدودف « معاون ش��ورای امنیت روسیه هم 
گفته بود که فشار غربی     ها برای تن دادن کی یف به صلح را نشانه خسته 
ش��دن غرب از دولت اوکراین می داند. او همچنین گفته بود »ولودیمیر 
زلنسکی«، رئیس جمهور اوکراین نمی خواهد وارد مذاکرات صلح با روسیه 

شود زیرا ارتش و »ملی گراهای « اوکراین او را خواهند کشت. 

حمایت غربی     ها
از حمالت ترکیه  به تروریست ها در سوریه 
درحالی که مقامات غربی پیش تر نس�بت به حمالت مجدد ترکیه 
به گروه های تروریس�تی در ش�مال س�وریه اب�راز نگرانی کرده 
بودند اما به یکب�اره تغییر موض�ع داده و گفته اند ک�ه آنکارا حق 
دفاع از خود در مقابل تروریس�ت      ها را دارد. چرخش�ی سیاس�ی 
که ب�ا امتیاز گیری از ترکی�ه در س�ازمان ناتو بی ارتباط نیس�ت. 
با شروع دور جدید حمالت ترکیه به گروه های تروریستی در شمال سوریه، 
کشورهای غربی هم مواضع خود را در این زمینه ابراز کرده اند که از مخالفت 
اولیه به حمایت تغییر یافته اس��ت. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات 
راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به طرح ترکیه برای عملیات 
نظامی در شمال سوریه گفت که آنکارا حق دفاع از خود در مقابل تروریست      ها 
را دارد. بنا بر گزارش روزنامه »الحریت«، کربی سه      شنبه شب در این خصوص 
گفت: » ترکیه همچنان از تهدید تروریستی به خصوص در بخش جنوبی خود 
رنج می برد و آنها قطعاً حق دفاع از خود را دارند«. وی در ادامه در خصوص 
عملیات های فرامرزی ابراز نگرانی کرد و گفت که این عملیات  می تواند بر 
مقابله گروه »پ.ک.ک/ی.پ.گ « با داعش تأثیر منفی بگذارد. این درحالی 
است که ترکیه این گروه     ها را تروریس��تی می داند که مرزهای جنوبی این 
کشور را تهدید می کنند. کربی در ادامه توضیح داد که عملیات زمینی ترکیه 
در شمال سوریه علیه شبه نظامیان کرد »احتماالً واکنش شرکای » نیروهای 
سوریه دموکراتیک را به همراه خواهد داشت و این توانایی آنها برای مقابله با 
داعش را محدود خواهد کرد«. از سوی دیگر، نانسی ورز، وزیر کشور آلمان 
هم در دیدار با وزیر کشور ترکیه گفت که برلین به طور کامل با ترکیه اعالم 

همبستگی کرده و از مبارزه این کشور با تروریسم حمایت می کند. 
حمایت تلویحی واشنگتن از عملیات ضد تروریستی ترکیه درحالی است 
که تا روز سه      ش��نبه امریکایی     ها مواضع سفت و س��ختی در برابر حمالت 
آنکارا داشتند و به مقامات ترکیه نسبت به عواقب عملیات در سوریه هشدار 
می دادند تا این کشور را از عملیات خود منصرف کنند. امریکا و اروپایی     ها در 
بحران اوکراین به کمک ترکیه نیاز دارند و سعی می کنند موضع نرم تری در 
قبال عملیات نظامی این کشور علیه گروه  های تروریستی بگیرند. باتوجه به 
اینکه ترکیه مخالف سرسخت پیوستن فنالند و سوئد به ناتو است، مقامات 
کاخ سفید و اروپا سعی دارند با دادن امتیاز در بحران سوریه بتوانند در ناتو از 
آنکارا امتیاز بگیرند. ترکیه با این ادعا که این دو کشور از »پ.ک.ک « حمایت 
می کنند، با عضویت آنها در ناتو مخالفت کرده است. از طرفی، تغییر مواضع 
واش��نگتن به هش��دارهای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به 
امریکایی  ها هم مربوط می شود که در روزهای اخیر این کشور را به حمایت 
از تروریست     ها متهم کرده بود و خواستار پایان دادن به این حمایت     ها شده 
بود. اردوغان حتی پیام تسلیت واشنگتن پس از انفجار تروریستی استانبول 

را نپذیرفت و ادعا کرد که امریکا در این حمله دخیل است. 
 عملیات علیه تروریست     ها 

هرچند روس     ها و غربی     ها از ترکیه خواس��ته اند در عملیات خود در سوریه 
خویشتنداری کند اما مقامات آنکارا همچنان در مواضع خود ایستاده اند. 
اردوغان دیروز گفت که عملیات نیروهای مس��لح ترکیه در شمال سوریه 
و عراق » تازه آغاز کار « است و آنکارا مصمم به تأمین امنیت مرزهای خود 
است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، اردوغان در نشست حزب حاکم عدالت 
و توس��عه گفت که این کش��ور »در صورت صالحدید« عملیات زمینی را 
در س��وریه آغاز خواهد کرد. وی تأکید کرد: عملیات ما با هواپیما، توپخانه 
و هواپیماهای جنگی بدون سرنش��ین تازه آغاز شده اس��ت. ما با عملیات 
زمینی در مناسب      ترین زمان، تروریس��ت      ها را به سختی شکست خواهیم 
داد و اقداماتی که اتخاذ خواهیم کرد وحدت و امنیت هر دو کش��ور سوریه 
و ترکیه را تضمین می کند. اردوغان تأکید کرد که ترکیه بیش از هر زمان 
دیگری مصمم به تأمین امنیت مرزهای جنوبی خود است. او افزود: ترکیه به 
وعده های خود در خصوص مرزهای سوریه وفادار مانده است و اگر طرفین 
ما نتوانند الزامات توافق را انجام دهند، ما حق داریم از خود مراقبت کنیم. 
وی افزود که دولت های عراق و سوریه نباید از این عملیات احساس ناراحتی 
کنند زیرا تنها هدف این کشور حفاظت از امنیت ملت خود و همچنین مردم 

کشورهای همسایه است.
 اردوغان گفت: » هیچ کس نمی تواند مانع شود یا در برابر ما بایستد تا خط 
امنیتی را به جایی که باید باش��د، جایی که این حمالت ب��ه مرزهای ما و 
شهروندان ما ادامه دارد، بکشد. « از سوی دیگر، وزیر دفاع ترکیه با بیان اینکه 
شبه نظامیان کرد سوری شاخه ای از گروهک تروریستی »پ.ک.ک « هستند، 
از امریکا و دیگر متحدان آنکارا خواس��ت که حمایت نظامی از آنها را پایان 
دهند. خلوصی آکار با درخواست از امریکا برای توقف حمایت های نظامی 
از شبه نظامیان کرد سوری موسوم به »یگان های مدافع خلق « )ی.پ.گ(، 
وعده داد که عملیات در شمال سوریه را تقویت می کنند. به نوشته خبرگزاری 
»رویترز«، آکار اظهار داشت: »ما به شرکای خود، مخصوصاً امریکا، در تمام 
س��طوح گفته ایم که ی.پ.گ همان پ.ک.ک است و بر خواسته های خود 

مبنی بر توقف هرگونه کمک آنها به تروریست      ها اصرار داریم.«
عملیات ترکیه از روز یک     ش��نبه به مواضع گروه های تروریستی در شمال 
سوریه شروع شده است و دامنه آن هر روز گس��ترش می یا بد. خبرگزاری 
رویترز گزارش داد، شبه نظامیان کرد به مواضع تحت اشغال ترکیه و مزدوران 
این کشور در شهر اعزاز واقع در شمال غرب سوریه، حمله راکتی کرده اند. 
رویترز به نقل از یک پرستار در بیمارستان شهر اعزاز خبر داد که در جریان 
این حمالت سه غیر نظامی کشته و پنج نفر دیگر نیز زخمی شده اند. یک نفر 
از این افراد کودک عنوان شده است. کانال تلگرامی صابرین نیوز هم خبر داد 
که شبه نظامیان کرد پایگاه نظامی ترکیه در گذرگاه مرزی »باب السالمه« را 
هدف حمالت راکتی خود قرار داده اند. صابرین همچنین گفت که برخی از 
این راکت     ها به داخل اراضی ترکیه در شهر »کلس« اصابت کرده است. هنوز 

آماری از تلفات این حمالت منتشر نشده است. 

هادیمحمدی

وزیر ام�ور خارجه    گزارش  یک
کنفران�س  ط�ی 
خبری روز چهار     شنبه ضمن پاسخ به پرسش های 
خبرن�گاران، مح�ور صحبت های خ�ود را حول 
اغتشاشات اخیر گذاشت و عالوه بر پرداختن به 
توطئه های تجزیه طلبانه،  به فعال ش�دن دهها 
مرکز تروریستی اشاره کرد که در راستای به راه 
انداختن جنگ داخلی اق�دام کردند و در نهایت 
خ�ورد.  بس�ته  در  ب�ه  آنه�ا  تالش ه�ای 

به گزارش خبرنگار »جوان«، حسین امیرعبداللهیان 
دیروز در دومین کنفران��س خبری با خبرنگاران به 
طور مفصل به تشریح ابعادی از اغتشاشات اخیر از 
منظر سیاست خارجی پرداخت. در این کنفرانس 
خبری که با حضور گس��ترده خبرنگاران داخلی و 
خارجی برگزار ش��د، امیرعبداللهی��ان به دکترین 
سیاست خارجی متوازن دولت کنونی اشاره کرد و 
بالفاصله به سراغ تحوالت داخلی ایران طی هفته های 
گذشته رفت: »خوشبختانه توطئه ای که براساس 
اسناد دقیق و موجود در دستگاه دیپلماسی کشور 
با هدف ایجاد جنگ تروریستی و داخلی و در نهایت 
تجزیه ایران در هشت هفته گذشته با سوءاستفاده 
از احساس��ات پاک مردمی در ایران دنبال      می ش��د 
شکس��ت خورد.« وزیرخارجه  به تجربه ای مشابه 
در کشور همس��ایه که تالش شد در ایران هم تکرار 
شود، اش��اره کرد: »زمانی در اثنای این توطئه یک 
دیپلمات عالی رتبه غربی اظهار داش��ت که امریکا 
در عراق در س��ال های اخیر در دوره نخست وزیری 
عادل عبدالمهدی توانس��ت در یک کش��ور دارای 
۴۱میلیون نفر جمعیت تنها با آوردن ۳۰ هزار زن و 
جوان عراقی به میدان التحریر بغداد و برخی میادین 
استان      ها در عراق و به کارگیری ظرفیت های موجود 
در فضای مجازی دولت حاکم را در عراق ساقط کند 
و عبدالمهدی در نهایت ب��رای مصالحی بزرگ تر از 
سمت خود اس��تعفا داد. امیرعبداللهیان ادامه داد: 
آن مقام غربی مدعی بود در قبال ایران نیز با استفاده 
از برخی ش��رایطی که در داخل کش��ور پیش آمده 
و احساس��ات عده ای از جوانان در ایران برانگیخته 
شده چنین فرصت بزرگی را امریکا و تعداد اندکی از 
کشورهای غربی در مقابل خود می بینند و امیدوارند 

به اهداف شان دست یابند.«
  تعهد بغداد به توقف تروریست ها

حس��ین امیرعبداللهیان در ادامه به نقش بیگانگان 
در اغتشاشات اخیر پرداخت: »دخالت های خارجی 
در هش��ت هفته گذش��ته در اوج خود قرار داشت. 
دستگاه دیپلماسی به صورت مستمر با همسایگانی 
که تروریست از منشأ آن کش��ور     ها به ایران هدایت      
می شد، ارتباط داش��ت. در غائله زاهدان مشکالت 
در امنیت برخی استان های غربی پیش آمد که ۷۶ 
مرکز تروریس��تی و ضد انقالب در اقلیم کردستان 
فعال شدند و سالح های اس��رائیلی و امریکایی وارد 
کشور شد. براساس گزارش خبرنگار »جوان«، رئیس 
دستگاه دیپلماسی گفت: در هشت هفته گذشته طی 
دو مرحله در بغداد و تهران با مقامات کشور دوست و 
برادر با تیم مهمی از مقامات امنیتی در دولت مرکزی 
عراق و در اقلیم نشست های متعددی داشته و توافقات 
زیادی به عمل آوردیم. دوستان عراق متعهد شدند به 
متوقف کردن گروه های تروریستی و در فاصله زمانی 

که توافق کردیم نس��بت به خلع س��الح آنها اقدام 
کنند.«  وی گفت:  »گفت وگوهای ما و پیگیری عملی 
شدن توافقات با عراق ادامه دارد و زمانی که نیروهای 
مسلح عراق در مرز مشترک ایران و اقلیم مستقر شوند 
و امنیت این مرز     ها را تضمین کنند نیازی به اینکه ما 
بخواهیم برای دفاع از تمامی��ت ارضی خود برخورد 
کنیم نخواهد بود، ولی مادامی که در چارچوب حقوق 
بین الملل و منشور سازمان ملل تهدید از سوی کشور 
همسایه متوجه ما باشد نیروهای مسلح ما برای تأمین 
حداکثری امنیت ملی کشور به اقدامات خود ادامه 
خواهند داد. ما در دستگاه دیپلماسی و امنیتی کشور 
به گفت وگو     ها با مقامات عراق برای عبور از این مرحله 
ادامه خواهیم داد.«  امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: 
»در تماس با کش��ورهای جهان از جمله سه کشور 
اروپایی در خصوص آنچه در ایران گذشت و انتقاد و 
محکومیت قوی اظهارنظرهای سیاسی برخی از این 
مقامات و مقامات امریکایی به صراحت من و همکارانم 
مواضع ایران را منعکس کردیم. سه کشور اروپایی و 
امریکا و البی صهیونیست      ها درک درستی از تحوالت 
و وقایع نداش��تند مداخالت زیادی را در عرصه های 
رسانه ای و اظهارنظرهای سیاس��ی به عمل آوردند. 
برخی مقامات در کش��ور     هایی که ذکر کردم تالش 
کردند در روزهای بعد از اظهارات منفی خودش��ان 
با مصاحبه  های متفاوتی تا حدودی اشتباهات خود 

را اصالح کنند.«
  صبر راهبردی ایران

 وزیر خارجه با تأکید بر التزام ایران به رعایت حقوق 
بش��ر در ایران گفت: »در اغتشاش��ات اخیر من به 
مقامات اروپایی به صراحت گفتم که پلیس در ایران با 
صبری راهبردی قویاً خویشتنداری کرد. اینکه بیش 
از ۵۰ پلیس و نیروی امنیتی ما توسط آشوبگران با 
سالح گرم و سنگ به ش��هادت رسیدند،چند هزار 

نیروی پلی��س و مدافع امنیت ما مجروح ش��دند و 
آس��یب جدی دیدند نش��انه رعایت حقوق بشر و 
خویش��تنداری پلیس و نیروهای حافظ امنیت در 
ایران است.«  وزیر خارجه تصریح کرد: »نیاز به این 
نداریم که امریکا و اروپا که در نقض حقوق بشر تاریخ 
طوالنی دارند و در استعمار ملت      ها و کشور     ها تاریخ 
سیاهی دارند در خصوص حقوق بشر در ایران مدعی 
باشند. کمیته ای ملی زیر نظر وزیر کشور و سازمان 
امنیت کشور تشکیل ش��ده و جمعی از حقوقدانان 
و مقامات دولتی و غیردولت��ی مرتبط در چارچوب 
کمیته ای مس��تقل مس��ائل را پیگیری می کنند و 
گزارش را عالوه ب��ر داخل در اختیار س��ایر جهات 

خارجی و بین المللی قرار خواهیم داد.«
وی تأکید کرد: ایران به رغم مواضع غیرسازنده سه 
کشور اروپایی و امریکایی در هشت هفته گذشته، 
مس��یر دیپلماتیک گفت وگو      با ط��رف اروپایی را از 
طریق اروپا و برخی واس��طه      ها در دس��تورکار خود 
داشت. در بخشی از روزهای اغتشاش در ایران طرف 
امریکایی تصور می کرد ما در نقطه ای قرار داریم که 
از خطوط قرمز خود عبور می کنیم. پیام      ها بین ما و 
امریکایی      ها در حال تبادل است. در مسیر دیپلماتیک 
تبادل پیام      ها را داریم ولی در مسیر اظهارات رسانه ای 
برخی مقامات امریکایی مواض��ع ریاکارانه خود را 
ادامه می دهند. امیدواریم با نگاه واقع بینانه متناسب 
با منافع ملت و منافع حداکثری کش��ور در صورتی 
به گام نهایی توافق برس��یم از توافق خوب و پایدار 

صحبت کنیم. 
  اتهامات آژانس عامل تأخیر  توافق

امیرعبداللهیان در پاسخ به خبرنگاران درباره احتمال 
آرایش جدید برای مذاکرات هسته ای هم گفت:» یکی 
از نکاتی که در ماه های گذشته قدری تأخیر در نقطه 
پایانی رسیدن به توافق ایجاد کرد حل مسائل اتهامی 

آژانس علیه ایران بود. پیشنهاد طرف امریکایی این 
بود که برجام را مورد تأیید قرار دهیم ولی مسائل بین 
ایران و آژانس را در آینده حل و فصل کنیم. معنایش 
این بود ما پیچ و مهره      ها و سانتریفیو ژ     ها را باز کنیم و 
به کنار بگذاریم و بعد از اینکه دست مان کاماًل خالی 
بود در خصوص مسائل بین ما و آژانس اقدام کنیم. 
این یکی از خطوط قرمز ما بود. در مذاکرات ماه های 
گذش��ته با طرف های اروپایی روس��یه و چین و در 
تبادل پیام با امری��کا در این خصوص تأکید کردیم 
که آژانس همواره از مسیر فنی منحرف شده و صرفاً 
در مسیر سیاسی گام برداشته. آنها گفتند تضمین 
می کنیم و به آژانس توصیه می کنیم در مسیر فنی 
قدم بردارد.« در حالی که معاون��ان وزرای خارجه و 
سازمان انرژی اتمی به وین س��فر کردند و با آژانس 
به نقشه راهی دست یافتند و مقامات آژانس گفتند 
قطعنام��ه ای در کار نخواهد ب��ود و مقامات آژانس 
به ایران می آیند در چنین ش��رایطی ب��ه یکباره در 
مجموعه جنگ ترکیب��ی علیه ملت ای��ران با یک 
قطعنامه جدید مواجه ش��دیم. ب��ه مقامات امریکا 
و سه کش��ور اروپایی گفتیم چگونه به شما اعتماد 
کنیم در حالی که قرار بود ضامن رفتار فنی آژانس 
باشید، در سوءاستفاده سیاسی از آژانس برآمدید. در 
فروردین ماه توافق��ی را در خصوص تبادل زندانیان 
با امریکا داشتیم. در آن توافق امریکا پیشنهاد کرد 
با رسیدن به برجام و یا نرس��یدن به آن توافق انجام 
شود و ما با نگاه انسانی این موضوع را پذیرفتیم ولی 
بعد امریکا گفت بگذارید برجام انجام شود. ما به آنها 
گفتیم این افت و خیزهای شما دیوار بی اعتمادی بین 
ایران و امریکا را قوی تر می کند. شش ماه گذشت و 
در یک ماه و نیم گذشته امریکایی ها به صورت جدی 
دنبال تبادل زندانی      ها هستند و ما در راستای مسائل 

انسانی این موضوع را دنبال می کنیم. 

در 3 انفجار هماهنگ در قدس اشغالی 23 صهیونیست کشته یا زخمی شدند

زهرچشم  مقاومت در آستانه کابینه نتانیاهو

س�ه انفجار که یک�ی از آنه�ا در ورودی ش�هر 
قدس اش�غالی رخ داده، منجر به کش�ته شدن 
دس�ت کم ی�ک صهیونیس�ت و زخمی ش�دن 
چند ت�ن دیگ�ر ش�د؛ انفجار    هایی ک�ه پلیس 
رژیم صهیونیس�تی را مجبور کرد در سراس�ر 
س�رزمین های اش�غالی حالت فوق العاده اعالم 
کند و صهیونیست های افراطی از احتمال وقوع 
انتفاضه قدس خبر بدهند. فلسطینیان با پخش 
شیرینی از انفجارهای قدس اس�تقبال کردند. 

به گزارش »جوان«، اگر بنیامین نتانیاهو تا دو هفته 
دیگر با صهیونیس��ت های افراطی به توافق برسد، 
تندرو     ترین کابینه رژیم صهیونیستی تشکیل خواهد 
شد، کابینه ای که در داخل، به سمت سیاست های 
نژادپرستانه و در خارج به س��مت گسترش طلبی 
حرکت می کند. فلسطینیان که پیش از این گفته 
بودند راست و میانه رو برایشان تفاوتی ندارد، دیروز 
با یک عملیات که با انفجار بمب در ایستگاه اتوبوس 
اتفاق افتاد، حداقل یک صهیونیست را کشته و 22 
تن دیگر را زخمی کردند. رس��انه     ها حال دو تن از 
مجروحان را وخیم اعالم کرده اند. عالوه بر انفجار در 
ورودی قدس، تلویزیون اسرائیل از وقوع دو انفجار 
دیگر در شهرک » راموت « در قدس غربی خبر داد که 
دست کم شش زخمی برجای گذاشته است. درپی 
این انفجار    ها که صبح دیروز اتفاق افتاد، جلس��ه ای 
میان رؤس��ای نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی 
و در رأس آنها بن��ی گانتس، وزی��ر جنگ و رئیس 
شاباک برگزار ش��د و نیروهای پلیس و ارتش رژیم 
صهیونیستی در قدس به حالت آماده باش درآمدند. 
شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی گزارش کرده که پلیس 
این رژیم در سراسر سرزمین اشغالی حالت فوق العاده 
اعالم کرده و در خصوص تکرار حمالت فلسطینی     ها 
هش��دار داده اس��ت. نیروهای پلیس و ارتش رژیم 

صهیونیستی در قدس به حالت آماده باش درآمده 
و به جس��ت وجوی عامالن انفجار پرداختند. بیش 
از۵ه��زار مأمور امنیتی رژیم صهیونیس��تی در پی 
این انفجار    ها در سرتاسر بیت المقدس مستقر شدند 
و برخی دیگر ایس��تگاه های اتوبوس را برای یافتن 
هرگونه مواد منفجره کارگذاری ش��ده جست وجو 
کردند. شبکه خبری  ای 2۴ اسرائیل از دستگیری 
سه فلس��طینی در ارتباط با این عملیات خبر داده 
و واشنگتن پس��ت نوش��ت که انفجاره��ای قدس 
در بحبوحه افزایش خش��ونت بین اس��رائیلی     ها و 
فلس��طینی     ها در س��ال جاری روی داده و بیم آن 
می رود که بازگش��تی به انفجارهای 2۰ سال پیش 
باشد. به نوشته واشنگتن پس��ت، این حادثه یادآور 
انتفاضه دوم در اوایل دهه 2۰۰۰ اس��ت که طی آن 
حماس، گروه اس��الم گرای فلس��طینی، موجی از 
بمب گذاری    ها را در سراسر اس��رائیل سازماندهی 

کردند. یتامار بن گویر، عضو تندرو ِکنست اسرائیل 
که گفته می شود یکی از اعضای اصلی کابینه دولت 
بنیامین نتانیاهو خواهد بود در واکنش به انفجارهای 
قدس گفت: » انفجار در قدس ما را به زمان انتفاضه 
لعنتی بازگرداند.«  عمر بارل��و، وزیر امنیت عمومی 
اسرائیل هم که چهار    شنبه از محل انفجار    ها بازدید 
کرده، گفت: »این یک حمله ترکیبی پیچیده در دو 
عرصه است که به نظر می رسد نتیجه یک زیرساخت 
سازمان یافته است و نه یک اقدام خود به خودی که 
در سال های اخیر آن را می شناسیم. «واشنگتن پست 
نیز نوشته که این انفجار های قدس نقطه عزیمت از 
حمالت با فناوری ساده انفرادی است که اسرائیل در 

سال های اخیر با آن دست و پنجه نرم کرده است. 
 مقاومت آماده »تنش بزرگ«

وزارت امور خارج��ه ترکیه با ص��دور بیانیه ای این 
عملیات     ها را محکوم کرد. هفته قبل بنیامین نتانیاهو 

هم در تماس با اردوغان، انفجارهای اس��تانبول را 
محکوم کرده بود. این در حالی است که فلسطینیان 
در کرانه باخت��ری در واکنش ب��ه عملیات قدس، 
ش��یرینی توزیع کردند. گروه های مقاومت در غزه 
نیز ضمن استقبال از عملیات قدس، تدابیر امنیتی 
بی سابقه ای اتخاذ کرده اند. المیادین گزارش کرده 
که مقاومت خود را برای »یک تنش بزرگ« که شاید 
به یک جنگ گس��ترده ختم ش��ود، آماده می کند. 
گروه های مقاومت این انفجار    ها را نتیجه یک عملیات 
دالورانه و پاسخی طبیعی به جنایات و تجاوزات رژیم 
صهیونیستی و شهرک نشینان تندرو آن در قدس 
اشغالی، مس��جداالقصی و دیگر مناطق فلسطین 
خواندند. عبداللطیف القانوع، سخنگوی حماس در 
این باره تأکید کرد: اش��غالگران ثمره جنایت های 
خود علیه ملت فلسطین و مسجداالقصی را برداشت 
می کنند. خشم االقصی شعله ور شده و همه مناطق 
را در خواهد نوردید. جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
نیز با تبریک این عملیات تأکید کرد: تمامی عملیات 
یهودی سازی، حمله به مقدسات و مردم ما در قدس، 
الخلیل، جنین و نابلس بدون مجازات نخواهد ماند. 
جروزالم پست انفجارهای قدس را به  ایران ربط داده 
و در تحلیلی نوشت:»حمله دراورشلیم )قدس( در 
بحبوحه تنش های مرتبط با ایران صورت می گیرد 
که در حال حاضر در منطقه باالست. عالوه بر حمله 
ایران به یک کشتی در خلیج عمان، دیده بان حقوق 
بشر سوریه روز چهار    ش��نبه »جزئیات جدیدی از 
ترور یکی از رهبران ارشد س��پاه پاسداران ایران در 
ریف دمشق « در روز چهار    ش��نبه منتشر کرد .« به 
نوشته جروزالم پس��ت ایران ممکن است به دنبال 
سوءاستفاده از حمالت اخیر قدس باشد و تالش کند 
تنش های بیشتری را دامن بزند یا جهاد اسالمی را 
تشویق به انجام حمالت کند یا تالش کند تنش    هایی 

ایجاد کند که کرانه باختری یا غزه را ملتهب کند.
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