
آژان�س بين المللي ان�رژي هس�ته اي در اولين 
گزارش خود بعد از دستيابي ايران و 1+5 به برنامه 
جامع اقدام مشترك )برجام( گفته كه تهران از 
زمان انتشار گزارش قبلي، سايت پارچين را اندكي 
توسعه داده است؛ موضوعي كه نه تنها با واكنش 
ايران روبه رو شده بلكه امريكا نيز اعتراف كرده كه 
سايت پارچين يك سايت نظامي مشروع است. 
به گزارش »ج��وان«، آژان��س بين المللي انرژي 
اتمي روز پنج ش��نبه در تازه ترين گ��زارش خود 
درباره برنامه هسته اي ايران، تأييد كرده جمهوري 
اس��امي تعهدات خود را در زمينه غني س��ازي 
اورانيوم، تحقيق و توس��عه و ديگ��ر فعاليت هاي 
هسته اي مطابق با آنچه به آژانس اعام شده بود، 
اجرا كرده است. با اين حال، اين گزارش كه از زمان 
دس��تيابي ايران و 1+5 به »برجام« اولين گزارش 
آژانس اس��ت، مي گويد: » فعاليت هايي كه در اين 
محل از فوريه 2012 انجام ش��ده احتماالً توانايي 
آژانس براي انجام راستي آزمايي مؤثر را »تضعيف« 
كرده است. به گفته آژانس »از زمان گزارش قبلي 
مديركل، آژانس از طريق تصاوي��ر ماهواره اي در 
محل مشخصي از س��ايت پارچين وجود وسايل، 
تجهيزات و مواد س��اختماني احتمالي را مشاهده 
كرد.« آژانس مي گويد: » ظاهراً توس��عه كوچكي 
روي يكي از س��اختمان هاي موجود انجام ش��ده 
است. همانگونه كه قباً گزارش شده، فعاليت هايي 
كه در اين محل از فوري��ه 2012 صورت پذيرفته 

اس��ت احتماالً توانايي آژانس براي انجام راستي 
آزمايي مؤثر را تضعيف كرده اس��ت. اجراي كامل 
و ب��ه موقع بخش ه��اي مرتبط با نقش��ه راه براي 
شفاف س��ازي موضوعات مربوط ب��ه اين محل در 
پارچين ضروري مي باشد.« اين گزارش آژانس با 
واكنش ايران روبه رو شد و رضا نجفي، نماينده ايران 
در آژانس درباره اين س��اخت و ساز جديد گفت، 
ايران براي ساخت و س��از در اماكن خود به اجازه 
آژانس نياز ندارد. نجفي مي گويد: »ادعا شده يك 
بخش كوچكي به يك ساختمان در حوالي محل 

مورد ادعاي آژانس در پارچين اضافه ش��ده است 
كه معلوم نيست اصًا چه ربطي به آژانس دارد.« 
نماينده ايران در آژان��س همچنين در واكنش به 
بخش مربوط ب��ه »ابعاد نظام��ي احتمالي برنامه 
هسته اي ايران« موس��وم به پي ام دي در گزارش 
آژانس، گفت: »آژانس بار ديگر در بخش كوچكي 
از گزارش به تكرار اتهامات بي اس��اس موسوم به 
پي ام دي پرداخته است. . . تكرار اين بخش نه تنها 
بر اعتبار ادعاهاي بي اساس قبلي نمي افزايد بلكه 
نش��ان از بي خاصيت ش��دن اين بخش از گزارش 

آژانس دارد.« جان كربي، س��خنگوي كاخ سفيد 
نيز در واكنش به اين بخش از گزارش آژانس گفته 
كه امريكا س��ايت نظامي پارچين را به عنوان يك 
س��ايت نظامي مش��روع طبقه بندي مي كند كه 
مربوط به يك دولت داراي حاكميت است. روزنامه 
صهيونيستي جروزالم پست مي گويد كه اين اظهار 
نظر جان كربي نشان دهنده فاصله گرفتن امريكا از 
ترسيم هاي گذشته اي است كه امريكا در مورد اين 
سايت داشت. كربي در پاسخ به سؤالي در باره اين 
س��ايت مي گويد: » اين مهم است كه به ياد داشته 
باشيم وقتي شما از سايتي مانند پارچين صحبت 
مي كنيد، از يك س��ايت نظامي متعارف صحبت 
مي كنيد نه يك سايت هسته اي، بنابر اين در مورد 
ساخت و سازهايي كه در آن انجام مي شود، هيچ 
محدوديتي از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي 
يا ديگران، وجود نخواهد داش��ت.« خبرنگاري از 
سخنگوي كاخ س��فيد پرس��يده كه اگر پارچين 
تأسيسات هس��ته اي نيس��ت، پس چرا نام آن در 
گزارش هاي آژانس تكرار مي شود و كربي نيز وي را 
به متن گزارش آژانس ارجاع داده است كه فهرست 
هجده گانه تأسيسات هسته اي ايران را برشمرده 
است كه پارچين بين آنها نيست. آسوشيتدپرس 
نيز در گزارش خ��ود گفته كه بر اس��اس گزارش 
جديد آژان��س بين المللي انرژي اتم��ي، ايران به 
صورت گس��ترده با آژانس بين المللي انرژي اتمي 

همكاري كرده است. 

امريكا در جاده ديپلماسي سوري
نماينده ويژه واشنگتن هم بعد از عرب ها به مسكو رفت

مس�كو اين روزها به كانون رفت ه�اي و آمدهاي 
ديپلماتيك براي حل بحران سوريه تبديل شده 
اس�ت. پس از ديدارهاي سران بعضي كشورهاي 
عربي با مقامات كرملين، امريكا هم نماينده ويژه 
خود را ب�راي گفت وگو درباره بحران س�وريه به 
روسيه مي فرستد. تحليلگران معتقدند ترافيك 
ديپلماتيك در مسكو نشان مي دهد كه شاخك هاي 
بازيگران براي پاي�ان دادن به بحران پنج س�ال 
س�وريه بيش از هر زمان ديگري فعال ش�ده اند. 
روس��يه به عنوان يك��ي از مهم تري��ن متحدان 
دمش��ق اخيراً ابتكار ديپلماتي��ك را براي حل 
بحران سوريه به دست گرفته است. طي چند روز 
گذشته والديمير پوتين رئيس جمهور روسيه با 
رهبران مصر، اردن و امارات ديدار كرد كه بنابر 
گزارش رس��انه ها بحران سوريه مهم ترين محور 
اين ديداره��ا بود. پيش از اين ني��ز وزير خارجه 
عربس��تان و ايران به صورت جداگانه با مقامات 
روس در مس��كو ديدار و درباره بحران س��وريه 
گفت وگو كرده بودن��د. تحليلگ��ران معتقدند 
اين تاش هاي ديپلماتيك درباره س��وريه پس 
از آن صورت مي گيرد كه پس از گذش��ت چهار 
سال، واقعيت هاي ميداني ثابت كرده بحران اين 
كشور راه حل نظامي ندارد؛ مسئله اي كه مقامات 

جمهوري اس��امي ايران همواره بر آن تأكيد و 
اعام كرده اند كه بحران س��وريه تنها از طريق 

گفت وگوهاي سوري- سوري امكانپذير است. 
   فرستاه ويژه امريكا در كرملين

به نظر مي رسد امريكايي ها نس��بت به تاش هاي 
ديپلماتيك روسيه حداقل در ظاهر موضع مثبتي 
اتخاذ كرده اند و حتي از اعزام نماينده ويژه به مسكو 
در اين رابطه خب��ر دادند. جان كرب��ي رئيس دفتر 
مطبوعاتي وزارت خارجه امريكا گفت: »ما به خوبي 
درك مي كني��م كه اقدامات زي��ادي بايد براي حل 
بحران سوريه انجام داد. همچنين ما مي توانيم براي 
ادامه اقدامات در جهت حل بحران سوريه و مسئله 
انتقال سياسي در اين كشور با روسيه همكاري كنيم.« 
وي با تأكيد بر اينكه »امريكا با استفاده از ديدگاه هاي 
درست و همكاري با روسيه و عربستان براي تحقق اين 
مسئله )حل بحران سوريه( تاش مي كند«  اعام كرد 
كه به زودي، مايكل رنتي فرستاده ويژه جديد امريكا 
به روسيه و عربستان سعودي سفر و با مقام هاي اين 
كشورها درباره »راه حل هاي سياسي بحران سوريه« 
گفت وگو مي كند. اعزام نماينده ويژه به روسيه نشان 
مي دهد كه واشنگتن نيز به اين نتيجه رسيده است 

كه بحران سوريه راه حل نظامي ندارد. 
جان كربي گفت: »من نمي خواهم از جانب روسيه 

سخن بگويم، ولي به روشني تمام مي گويم بحران 
س��وريه راه حل نظامي ن��دارد. اي��ن موضع دولت 
امريكاس��ت.«  هر چند امريكايي ه��ا مي گويند از 
ديپلماسي براي حل بحران سوريه حمايت مي كنند 
اما همچنان از گروه هاي مس��لح مخالف دمش��ق 
حمايت هاي آموزشي، نظامي و لجستيكي به عمل 
مي آورند.   عاوه بر امريكا بعضي كشورهاي اروپايي 
نيز از ابتكار عمل روسيه حمايت كرده اند. آنگا مركل، 
صدر اعظم آلمان در سخناني ابراز اميدواري كرد كه 
برلين نيز به همكاري با مسكو براي حل بحران هاي 
بين المللي از جمله بحران سوريه بپردازد. وي تأكيد 
كرد: ما اميدواريم كه روس��يه بتواند نقش مهمي را 
در حل بحران س��وريه ايفا كند، همچنين خواهان 

برقراري روابط سازنده با مسكو هستيم. 
   دو سند دي ميستورا 

10 روز پ��س از تصويب بيانيه اي به اتف��اق آرا در 
شوراي امنيت سازمان ملل كه در آن بر لزوم يافتن 
راه حل سياسي براي پايان دادن به بحران سوريه 
تأكيد شد، استفان دي ميس��تورا فرستاده ويژه 
دبيركل سازمان ملل در امور سوريه، دو سند را براي 
حل بحران اين كشور به طرف هاي مختلف سوري 
ارائه كرد. به گزارش الميادين، اين سند از طرف هاي 
س��وري مي خواهد اسامي ش��ركت كنندگان در 

كارگروه هاي مختلف براي تعيين س��ازوكار حل 
بحران در اين كشور را به سازمان ملل معرفي كنند. 
سند نخست دي ميستورا مهلت 90 روزه را براي 
فعاليت اين كارگروه ها تعيين كرده است كه بايد 
فعاليت خود را از هفدهم اي��ن ماه آغاز كنند. اين 
سند هدف فعاليت اين كارگروه ها را دستيابي به 
پيش نويس س��ندهايي به عنوان زمينه مناسب 
براي برگزاري كنفرانس ژنو 3 تعيين كرده است.  
دومين سند پيشنهادي دي ميستورا هم با عنوان 
اجراي بيانيه كنفرانس ژنو يك، مذاكرات را در يك 
چارچوب تدريجي قرار مي دهد. اين سند تأكيد 
مي كند مذاك��رات بايد از پرونده هاي آس��ان كه 
اختافي درباره آن وجود ندارد، آغاز شود و تشكيل 
حكومت انتقالي آخرين مسئله در اين چارچوب 
تدريجي است. اين س��ند اختيارات اجرايي براي 
حكومت انتقالي در نظر گرفته است، بدون آنكه اين 
اختيارات را به طور مشخص اعام كند يا تكليف 
انتخابات رياست جمهوري سوريه در مرحله انتقالي 

در آن مشخص شده باشد. 
اين س��ند به حكوم��ت انتقالي اج��ازه مي دهد تا 
شوراي نظامي مشترك تشكيل دهد. حق برگزاري 
انتخابات رياست جمهوري آينده بر اساس قانون 
اساسي جديد، از جمله ديگر بخش هاي اين سند 
است. اين سند شامل جدول زماني مشخصي براي 
مرحله انتقالي در سوريه نيس��ت. هنوز مشخص 
نيست كه ابتكار ديپلماتيك روسيه با تاش هاي 
دي ميستورا تا چه حدي شباهت يا اختاف دارد 
اما هر دو طرف از تاش هاي يكديگر حمايت و اعام 
كرد ه اند كه نه تنها اين تاش ها در تقابل يكديگر 
قرار ندارند بلكه تكميل كننده يكديگر نيز هستند. 

   ابهامات سند دي ميستورا
»هيثم مناع« معارض برجس��ته نظام سوريه و 
عضو كميته مقدماتي نشس��ت قاهره با اشاره به 
دو سند پيشنهادي ارائه ش��ده »دي ميستورا« 
به دمش��ق براي حل و فصل بحران سوريه اعام 
كرد كه در اين دو س��ند نماينده سازمان ملل در 
امور سوريه نكات مبهمي مانند مشاركت ايران و 
مصر در مذاكره وجود دارد. به گزارش فارس، وي 
همچنين تأكيد كرد كه فشارهاي غربي به ائتاف 
معارضان و فشار روسيه به دولت سوريه براي عمل 
كردن به بيانيه سازمان ملل وجود دارد. در همين 
حال، عضو كميته هماهنگي معارضان س��وريه 
تأكيد كرد كه سند دي ميستورا با واقعيت سوريه 
هماهنگي دارد و نمي توان آن را يك نوع دخالت 
منطقه اي قلمداد كرد. مناع همچنين از »حسن 
روحاني« رئيس جمهوري ايران درخواست كرد 
كه نشست ايراني- سعودي براي حل بحران هاي 
سوريه، يمن و ديگر مشكات منطقه برگزار كند. 
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سفر سه روزه عبد الفتاح السيسي رئيس جمهور مصر به روسيه )كه از 
سه شنبه تا پنج شنبه ادامه يافت( نكات مهمي را درباره جهت گيري 
سياست خارجي و منطقه اي جديد اين كشور نشان مي دهد، از جمله 
اينكه نشان مي دهد مصر به رغم از سرگيري كمك هاي نظامي ساالنه 
امريكا به اين كشور هنوز اطمينان و اعتماد الزم را به اين كشور ندارد، 
لذا در معادالت بين المللي همچنان روي محور شرق از جمله روسيه 
حساب مي كند. به نظر مي رسد مجموعه اي از عوامل، مصر را به اتخاذ 
راهبرد نگاه به شرق و گسترش روابط با روس��يه عاقه مند و مشتاق 
كرده است:نخست عاقه متقابلي است كه در طرف روسي براي تقويت 
روابط و همكاري هاي دوجانبه و منطقه اي وجود دارد و اين تمايل بعد 
از اعمال تحريم هاي غربي عليه روس��يه افزاي��ش يافته و دولتمردان 
مسكو را بر آن داشته است كه براي جبران خأل ناشي روابط با غرب از 
هرگونه تمايلي به همكاري در كشورهاي غيرغربي استقبال و از اين 
فرصت استفاده كنند. از اين رو س��ردي اي كه در روابط ميان غرب و 
مصر بعد از سقوط دولت حسني مبارك روي داد، فرصت مغتنمي را 
براي توسعه روابط مسكو- قاهره فراهم كرد. دوم اينكه مصر در تاش 
است از فضاي ناشي از توافق هسته اي ميان ايران و گروه 1+5  در جهت 
توسعه فعاليت هاي انرژي هسته اي خود استفاده كند و با توجه به اينكه 
مي داند امريكا و غرب به علت امنيت اس��رائيل از ارائه هر گونه كمك 
خودداري خواهند كرد، لذا براي تأمين نيازهاي خود در اين زمينه به 
سمت روسيه متمايل شده است. سوم اينكه هر دو كشور مصر و روسيه 
در برابر رشد افسار گسيخته تروريسم به خصوص از نوع تكفيري آن 
دغدغه جدي دارند و در عين حال براي مقابله با آن هيچ اطميناني به 
غرب و ائتاف به اصطاح ضد داعش ندارند و در تدارك ائتاف جديد 
با حضور كشورهايي مثل سوريه هستند كه به علت اشغال بخش هاي 
وسيعي از كشور خود توس��ط تكفيري ها بيش از هر كس ديگر براي 
مقابله با تروريسم تكفيري انگيزه دارد و هم اينكه از تجربه و توان كافي 
در اين زمينه برخوردار است. بر اين اساس مي توان يكي از نتايج سفر 
رئيس جمهوري مصر به روسيه را در توافق دو كشور براي تشكيل جبهه 
مشترك با سوريه براي مبارزه با تروريسم دانست كه مي تواند زمينه 
بهبود روابط دمشق- قاهره را نيز فراهم سازد. با توجه به اينكه امريكا 
همچنان با ورود س��وريه به ائتاف جديد مبارزه با تروريسم تكفيري 
مخالفت مي كند و تا كنون به درخواس��ت رئيس جمهوري روسيه در 
اين زمينه پاسخ مثبت نداده است از اين رو اين توافق مي تواند گامي 
به جلو در مسير عملياتي كردن طرح روسيه با وجود همراهي نكردن 
امريكا و متحدان منطقه اي اش از جمله عربستان باشد كه همچنان به 
كناره گيري بشار اسد از قدرت دل خوش كرده اند. از اين ديد اين توافق 
مي تواند نشانه اي از بروز اصطكاك در روابط ميان مصر و عربستان در 
خصوص تحوالت جديد سوريه نيز باشد. اين اصطكاك در ساير موارد 
از جمله بر س��ر همكاري اخوان المسلمين نيز مي باشد و در حالي كه 
عربستان در قضاياي مربوط به يمن به همكاري اخوان المسلمين نياز 
پيدا كرده و حداقل به بهبود رابطه با اين جنبش تظاهر مي كند اما در 
مقابل دولت السيسي هيچ نرمشي را در برخورد با اخوان المسلمين از 
خود نشان نداده و در تاش است مبارزه با داعش و اخوان المسلمين 
را در امر مبارزه با تروريسم در يك رديف قرار دهد. از اين ديد مي توان 
يكي از آسيب هاي وارده بر دور جديد تحركات براي مبارزه با تروريسم 
تكفيري را مشخص نكردن مرز بين داعش و اخوان المسلمين دانست 
و هر چه اين مرز شفاف و عريض باشد، ميزان موفقيت تحركات جديد 
نيز افزايش مي يابد ك��ه البته عملكرد اخواني ها ني��ز مي تواند در اين 

زمينه كمك كننده باشد. 

واشنگتن: پارچين سايت نظامي است نه هسته اي
اعتراف بي سابقه

   هنوز خبر جديدي از اس- 300 ها نيست
بر اساس گزارش »تاس«مدير شركت تسليحاتي »روسوبورونكسپورت« 
گفته كه مذاكرات ميان مقامات روس��ي و ايراني براي تحويل سامانه 
پدافن��دي اس- 300 كماكان ادام��ه دارد و هيچ تح��ول جديدي در 

گفت وگوها روي نداده است. 
-----------------------------------------------------------

   ايران از روس ها سوخو مي خرد
سورنا ستاري معاون رئيس جمهور ايران در گفت وگو با »كامرسانت« 
در مسكو كه در جريان آن در نمايشگاه بين المللي هوافضاي »ماكس 
2015« شركت كرد، گفته كه ممكن است ايران قراردادي با روسيه 
به منظور خريد حداقل دو ن��وع هواپيماي نظامي امض��ا كند. منابع 
ديپلماتيك و نظامي به خبرگزراي اسپوتينك گفته اند ايران و روسيه 
در حال مذاكره درباره فروش جنگنده هاي پيشرفته سوخو سو- 30 
و نيز كشتي هاي سطحي كاس ناوچه به تهران هستند. مدير سوخو 
نيز از برنامه اين شركت براي فروش 100 فروند از اين هواپيما به ايران 

خبر داده است.
-----------------------------------------------------------

   ميشل عون طرفداران خود را به تظاهرات فراخواند
ميشل عون رئيس فراكسيون تغيير و اصاح در پارلمان از هواداران خود 
خواست تا جمعه هفته آينده در تظاهرات اعتراضي به بحران زباله ها در 
لبنان شركت كنند و خواستار تغيير قانون انتخابات يا انتخاب مستقيم 
رئيس جمهور از سوي مردم شوند. اعتراضات موسوم به بحران زباله ها 
در لبنان ادامه دارد و تعدادي از ساكنان شهرهاي » عكار «، » طرابلس «، 
» صور « و » صيدا « با برپايي تحصن مخالفت خود را با فس��اد در دولت 

اعام كرده و خواهان ايجاد راهكاري براي بحران زباله ها شدند. 
-----------------------------------------------------------

   چين رزمايش جنگي در درياي شرقي برگزار كرد
چين در اقدامي كم سابقه يك رزمايش جنگي با آتش زنده در درياي 
ش��رقي كه در آن با ژاپن دچار منازعه اس��ت، برگزار كرد.  به گزارش 
ايرنا، اين رزمايش از روز پنج شنبه آغاز ش��د و در جريان آن از بيش از 
100 ناو و كشتي جنگي استفاده شده اس��ت. تصاوير تلويزيون چين 
نشان دهنده استفاده گسترده چين از س��كوهاي موشكي است و اين 
سكوها در حالي كه موشك ها را به سوي اهداف فرضي پرتاب مي كنند 

به نمايش درآمده است. 
-----------------------------------------------------------
   فلسطين اهتزاز پرچم خود در سازمان ملل را خواستار شد

فلسطينيان خواستار برافراشتن پرچم كشورشان در مقر سازمان ملل 
متحد در نيويورك ش��دند. به گزارش العالم نماينده ناظر فلس��طين 
در س��ازمان ملل با ارائه اين پيش��نويس به مجمع عمومي س��ازمان 
ملل متحد، خواس��تار برافراشتن پرچم فلس��طين و واتيكان در كنار 
پرچم هاي 193 كش��ور ديگر در مقابل مقر اين سازمان شد. فلسطين 
در كنار واتيكان با رأي كشورهاي عضو مجمع عمومي سازمان ملل در 
سال 2012 ميادي، به عنوان دو كشور ناظر غيرعضو در اين سازمان 

شناخته شدند. 
-----------------------------------------------------------
   رهبر كره شمالي شماري از مقامات اين كشور را بركنار كرد 

رهبر كره شمالي مدتي كوتاه پس از حصول توافق ميان سئول و پيونگ يانگ 
تعداد نامشخصي از اعضاي كميسيون مركزي نظامي حزب خود را از كار 
خود بركنار كرد. به گزارش ايس��نا، به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، 
اين اقدام از ديدگاه بسياري به اين معني است كه اين مقام ها در ادامه روند 
مبتني بر تقابل ميان دو كره نقش داش��ته اند. كيم جونگ اون، رهبر كره 
شمالي در جريان يك نشست حزب حاكم اين كشور با تمجيد از اين توافق 
گفت كه اين توافق از اهميت بسزايي در پايان دادن به روابط فاجعه بار ميان 

دو كره و آغاز حركت به سوي سازش برخوردار است. 

 انصاراهلل مصمم به آزادي 
مناطق اشغالي شمال يمن

دو روز پس از آنكه منابع نظامي يمن اعالم كردند به زودي جهان اخبار 
مهمي از سرزمين هاي يمني تحت اشغال آل سعود در شمال آن كشور 
خواهد شنيد، رسانه ها از تشديد درگيري ها در منطقه جيزان خبر دادند. 
منابع نظامي يمن روز پنج ش��نبه از كشته و زخمي ش��دن دهها سرباز 
عربستاني در حمله يگان موشكي ارتش يمن به پايگاه نظامي »الممعود« 
در جيزان خبر دادند. پايگاه خبري يمن اليوم به نقل از يك منبع نظامي 
گزارش داد كه در جريان عملياتي خودرو زرهي نفربر حامل چندين سرباز 
سعودي را هدف قرار گرفت. اين منبع نظامي همچنين افزود كه يگان هاي 
ارتش و نيروهاي مردمي يمن يك تانك متعلق به ارتش عربستان را نيز در 
پايگاه نظامي الخوبه به غنيمت گرفتند و به اين ترتيب شمار تانك هايي 
كه در اين منطقه به غنيمت ارتش يمن درآمده اند به چهار عدد رسيده 
اس��ت. ش��بكه »الميادين« لبنان هم از تداوم درگيري ميان ارتش هاي 
يمن و عربستان در داخل استان »نجران« خبر داد. انصاراهلل يمن اخيراً 
با عقب نشيني از جنوب يمن بر جنوب عربستان و دفاع از شمال يمن و 
حركت به سوي جنوب عربستان متمركز شده  است و اكنون در انديشه 
اس��تفاده از موج ايجاد ش��ده براي بازپس گيري اس��تان هاي »عسير«، 
»نجران« و »جازان« اس��ت كه سال هاست تحت اشغال عربستان است. 
در حالي كه جنگنده هاي سعودي همچنان در حال بمباران، »الحديده« 
و »صعده« و هدف گيري مردم بي گناه يمن هستند، ارتش يمن و انصاراهلل 
در حال تاش براي احياي اس��تان هاي اشغالي يمن هستند كه سال ها 
تحت سيطره عربستان است. عربستان در سال 1934 اين استان ها را به 
اشغال خود درآورد و به اراضي خود الحاق كرد. در مقابل دولت هاي مختلف 
يمن نه جرئت داشتند اين اشغال را به رسميت بشناسند و نه درخواست 
بازپس گيري آن را طرح كنند اما با تجاوز خونين عربستان به يمن كه بيش 
از چهار ماه از آن مي گذرد، قبايل شمالي يمن در حركتي خودجوش به 
سوي اين استان ها روانه شدند و خواستار بازپس گيري آنها شدند و سپس 
انصاراهلل و ارتش يمن نيز به حمايت از آنها وارد عمل شدند. آخرين بررسي ها 
از وضعيت نيروهاي حوثي در يمن، از تداوم موقعيت مناسب اين نيروها در 
آن كشور حكايت دارد. اكنون حدود 250 كيلومتر مربع از خاك عربستان 
در تصرف نيروهاي انصاراهلل و نيروهاي مردمي حامي آنهاست. طي يك 
هفته گذشته نيروهاي مردمي و دولتي يمن حمات خود را در اين مناطق 
تشديد كرده اند و توانسته اند ضربات مهلكي به مواضع نظامي آل سعود 
وارد كنند. روز چهارشنبه يگان هاي گارد رياست جمهوري يمن با اشاره 
به پيشروي هاي اخير نيروهاي دولتي و مردمي اين كشور در شمال طي 
بيانيه اي اعام كردند كه »به زودي اخباري از پيروزي هاي غافلگير كننده 
نيروهاي يمني در يورش به نجران خواهيد شنيد كه جهانيان را شگفت زده 
مي كند.« در همين حال، احمد حامد رئيس هيئت رس��انه اي جنبش 
انصاراهلل تأكيد كرد: اگر عربس��تان به تجاوز خود ادامه بدهد، هدف هاي 
پيش رو بسيار دردناك تر خواهد بود و ما گزينه اي داريم كه به فكر دشمن 
هم خطور نخواهد كرد و به زودي اين گزينه ها را خواهيد شنيد و تأكيد كرد 

كه سامانه موشكي يمن سالم است. 

ملك سلمان براي سنگين كردن موازنه 
مقابل ايران به مالقات اوباما مي رود

چهار ماه بعد از غيبت اعتراضي پادشاه عربستان در نشست امنيتي 
مشترك كشورهاي عربي با امريكا، ملك سلمان آخر همين هفته 
براي مالقات با رئيس جمهور امريكا به واش�نگتن س�فر مي كند؛ 
سفري كه كاخ سفيد مي گويد يك هدف عمده آن، اتخاذ »تدابيري 
براي مقابله با فعاليت هاي بي ثبات كننده ايران در منطقه« است. 
به گزارش »جوان«، س��فر ملك سلمان به واش��نگتن، اولين سفر رسمي 
پادشاه جديد عربستان به امريكاس��ت كه از 23 ژانويه 2015 بعد از مرگ 
ملك عبداهلل پادشاه عربستان سعودي انجام مي شود. اين سفر حدود يك 
هفته قبل از رأي گيري كنگره امريكا در مورد توافق هس��ته اي ايران انجام 
مي شود و آنطوري كه عادل الجبير وزير خارجه عربستان گفته، روز چهارم 
سپتامبر)جمعه( اوباما در كاخ س��فيد ميزبان ملك سلمان خواهد بود. به 
گزارش بي بي سي، جاش ارنست، سخنگوي كاخ سفيد گفته كه سفر ملك 
سلمان نشان دهنده اهميت روابط استراتژيك واشنگتن و رياض است و قرار 
است در آن، اوباما و سلمان درباره اوضاع سوريه و يمن و همچنين »تدابيري 
براي مقابله با فعاليت هاي بي ثبات كننده ايران در منطقه« گفت وگو كنند. 
سعودي ها، پيش از توافق ايران و 1+5 بر سر برجام، با آن مخالفت كردند و 
پس از آن در مه 2015 )ارديبهش��ت 94( نيز در نشست مشترك رهبران 
كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس در كمپ ديويد، ملك سلمان حضور 
پيدا نكرد و به جاي او، محمد بن نايف وليعهد عربستان به شرم الشيخ رفت؛ 
اقدامي كه اعتراض به سمت و سوي مذاكرات هسته اي امريكا با ايران تعبير 
مي شد. سفر ملك سلمان نشان مي دهد كه حدود چهار ماه بعد از اين نشست، 
طرف امريكايي توانسته تا حدي رضايت سعودي ها را جلب كند. اوباما تير 
ماه اشتون كارتر، وزير دفاع امريكا را عازم عربستان كرد و بعد از آن هم برنامه 
فروش نسل جديدي از موشك هاي پاتريوت موسوم به پاتريوت پي اي سي- 3 
به عربستان سعودي اعام شد، كل ارزش فروش آنها بيش از 5ميليارد دالر 
اعام شده است. روزنامه روسي »نزاوسيما گازتا« در مقاله اي تحت عنوان 
»رياض درصدد تشكيل ناتوي عربي«، از تصميم دولت حاكم بر رياض مبني 
بر تشكيل »ناتوي عربي« با هدف به شكست كشاندن هرگونه پيمان نظامي 
يا امنيتي مشترك بين طرف هاي ديگر خبر داد: » دولت عربستان درصدد 
تشكيل نيروي عربي مشترك شبيه ناتو با هدف به شكست كشاندن هر گونه 
پيمان نظامي يا امنيتي مشترك بين طرف هاي ديگر از جمله امارات يا ساير 
كشورهاي همپيمان آن با طرف هاي بين المللي مانند روسيه است.« منابع 
روس مي گويند محمد آل نهيان در سفر چند روز قبل خود به مسكو، درباره 
احتمال تشكيل يك نظام امنيتي براي مبارزه با تروريسم در منطقه خليج 
فارس با همكاري برخي از كشورهاي حاش��يه خليج فارس و ايران بحث و 
تبادل نظر كرد ولي حضور ايران در اين همكاري قطعاً با مخالفت عربستان 
مواجه خواهد شد و به همين خاطر، عربستان با امضاي پروتكل تشكيل نيروي 
مشترك عربي، درصدد به شكست كشاندن طرح امنيتي جايگزين آن در 

منطقه خليج فارس از سوي امارات و برخي ديگر از كشورهاي عربي است. 

 العبادي: مردم نخواهند 
پارلمان را منحل نمي كنم

نخست وزير عراق گفت كه به دنبال برگزاري همه پرسي براي تعديل 
قانون اساسي يا انحالل پارلمان نيست مگر اينكه مردم فشار آورند. 
به گزارش فارس، »حيدر العبادي« نخست وزير عراق روز جمعه در واكنش به 
تداوم تظاهرات هاي مردمي در سراسر اين كشور گفت كه قصد ندارد پارلمان 
اين كشور را منحل كند. وي گفت: تغيير قانون اساسي در صورتي روي مي دهد 
كه عراقي ها طي يك همه پرس��ي به آن رأي دهند. العبادي تأكيد كرد: من 
قصد برگزاري همه پرس��ي به منظور تعديل و اصاح قانون اساسي عراق يا 
انحال پارلمان را ندارم مگر اينكه مردم بر اين مسئله فشار آورند. نخست وزير 
عراق افزود: ما دستور داديم تا كليه خيابان هاي اصلي و فرعي كه در بغداد و 
استان هاي ديگر به دستور برخي شخصيت ها يا احزاب و افراد صاحب نفوذ بسته 
شده بود، باز شوند. وي در ادامه دستورات الزم براي باز شدن منطقه امنيتي 
»الخضراء« در بغداد براي شهروندان عراقي را صادر كرد. اين در حالي است كه از 
چندي پيش، مردم شهرها و استان هاي مختلف عراق در اعتراض به كمبود برق، 
وضعيت خدمات رساني و فساد ايجاد شده در دستگاه هاي دولتي كشورشان 
در حال تظاهراتندو مرجعيت عالي شيعيان نيز از اين اعتراض ها حمايت كرده 
است. دولت نيز در پاسخ به درخواست مردم، طرح اصاحات خود را تدوين و در 

پارلمان نيز اين طرح با اتفاق آراي نمايندگان مردم تصويب شد. 

احمدكاظمزاده

  گزارش  2

محمد بابايي
  گزارش  يك

پلي�س اتري��ش جس�د دهه�ا پناهج�و 
را در كاميون�ي ك�ه در اتوبان�ي نزدي�ك 
مجارس�تان ره�ا ش�ده ب�ود كش�ف كرد. 
به گزارش دويچه وله، دولت اتريش روز پنج ش��نبه 
)پنجم شهريور( اعام كرده بود كه پليس اين كشور 
در كاميوني كه در يكي از اتوبان هاي اين كشور در 
نزديكي مرز مجارستان رها شده، جسد حدود 50 
پناهجو را كشف كرده است. روز جمعه اما اعام شد 
كه شمار كشته شدگان به مراتب بيشتر است و از مرز 
۷0 نفر نيز گذشته است. مأموران پليس در اتوبان 
A4 مسير ميان » نويزديل « و » پارندورف «، منطقه ا ي 
نزديك به مرز مجارستان، اين كاميون را پيدا كردند. 
اين كاميون سپس به » نيكلزدورف « منتقل شد و در 
فضايي سردخانه  مانند مورد بازرسي قرار گرفت. روز 
پنج شنبه اعام شده بود كه پناهجوياني كه جسد 

آنها در اين كاميون كشف شده، احتماالً بر اثر خفگي 
جان خود را از دست داده اند. مقامات پليس اتريش 
در اين ميان گفته اند كه پزشكي قانوني جسد يكايك 
قربانيان را مورد آزمايش و بررسي قرار مي دهد تا به 
علت مرگ هر يك از افراد به طور مشخص پي ببرد. 
نتيجه نخس��تين تحقيقات حاكي از آن است كه 
پناهجويان نه در اتريش بلكه در حين سفر به اين 
كشور جان سپرده اند، يعني 1/5 تا دو روز پيش از 
رسيدن به نقطه كشف كاميون مزبور. اين كاميون 
شماره مجارستان را دارد و احتماالً از بوداپست به 
س��مت اتريش به راه افتاده بود. پليس اتريش در 
پي اين تراژدي تحقيقات گسترده اي را براي كشف 
جزئيات واقعه آغاز كرده و در تاش براي شناسايي 
و بازداشت عامان اس��ت كه براي باند هاي قاچاق 

انسان كار مي كنند.

حكومت مصر 12 داعشي را به اعدام محكوم كردمرگ تراژيك 70 پناهجو در اتريش
دادگاهي در مصر 12 نفر را در ارتباط با اتهام 
عضوي�ت در داع�ش و برنامه ري�زي حمل�ه 
مس�لحانه به نفرات ارتش و مأموران پليس 
مجرم شناخته و به اعدام محكوم كرده است. 
به گزارش بي بي سي، منابع قضايي مصر مي گويند 
تنها ش��ش نفر از اين افراد، در جريان محاكمه 
در دادگاه حضور داش��تند و بقيه به طور غيابي 
محاكمه و محكوم شده اند. اتهام اين افراد پيوستن 
به داعش و توطئه جهت انجام حمات مسلحانه 
در داخل خاك مصر بوده اس��ت. رئيس جمهور 
مصر به تازگي قانون جدي��دي را اباغ كرده كه 
شامل مجازات هاي س��نگين براي فعاليت هاي 
خشونت آميز سياس��ي و عضويت در گروه هاي 
افراطي است كه البته اخوان المسلمين نيز شامل 
آن مي شود. مجازات راه اندازي يا رهبري »گروه 

مس��لح تروريس��تي« اعدام يا حبس ابد است و 
اعضاي اين گروه ها ه��م با دوره ه��اي زندان تا 
10سال محكوم مي ش��وند. به پرونده متهمان 
عضويت در اين گروه ها ني��ز به طور فوق العاده و 
با سرعت بيشتري رسيدگي خواهد شد. دولت 
السيسي، اخوان المسلمين را كه حامي مرسي 
بود، يك سازمان تروريستي اعام كرده و برخي 
حمات مس��لحانه را به اعضا يا افراد و گروه هاي 
وابسته به اين سازمان نسبت داده است. وزارت و 
شئونات اسامي مصر چندي پيش گفته اخوان 
را داراي ريشه فكري مشترك با داعش دانسته 
بود وادعا كرده بود اس��اس انديش��ه، اعتقادات، 
وحشي گري و قتل عام مسلمانان توسط گروهك 
تكفيري »داعش« از انديشه روشنفكري جنبش 

اخوان المسلمين نشئت گرفته است. 

  خبر


