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زادروز مسعود جعفری جوزانی در سال 1327

مسعود جعفری جوزانی ،کارگردان ،نویسنده و فیلمساز
ایرانی است که مدرک کارشناسی ارشد فیلمسازی خود
را از دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو گرفتهاست .او در
آغاز فعالیت سینمایی خود با کارگردانی فیلم کوتاه
توانست دیپلم افتخار بهترین فیلمکوتاه جشنواره
فیلم فجر را کسب کند .از مهمترین آثارش میتوان به
کارگردانی و نویسندگی سریال در چشم باد اشاره کرد.
جعفری جوزانی امروز 73ساله میشود.
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ویلیام برنز
رئیس آژانس
اطالعات مرکزی
آمریکا (سیا) گفت
کار به عنوان سفیر
آمریکا در روسیه
در اوایل دهه 2000
آنقدر استرسزا بود
که موجب شد بیشتر
موهایش سفید
شود .ویلیام برنز در
ادامه افزود :بقیه
موهای سفید سرم
مربوط به مذاکرات
منتهی به توافق ژنو
با ایران و بهویژه
مذاکرات سالهای
 ۲۰۱۳است!

جهان

علوی مـقــاو مــت
ع ـل ـیــه اش ـغــال ـگ ـران
زنـ ـ ــده اسـ ـ ــت؛ ای ــن
گ ــزاره شــایــد یکی از
اصلیترین پیامهای
تهـ ــای
ع ـ ـم ـ ـل ـ ـیـ ــا 
سـ ـلـ ـسـ ـلـ ـهوار ج ـ ــوان ـ ــان فـلـسـطـیـنــی
علیه ن ـیــرو هــای رژ ی ــم صهیونیستی
بــاشــد .در همین راس ـتــا ،پلیس رژ یــم
صهیونیستی از زخمی شدن یک زن
شهرکنشین صهیونیست به ضرب
چاقوی یک دختر فلسطینی در محله
«الشیخ جراح» در قدس اشغالی خبر
داد .به گــزارش فــارس« ،نــداف ماتزنر»
سخنگوی «ستاره داوود سرخ» (معادل
صلیبسرخ)گفت«:بارسیدنتیمهای
آمبوالنس در محل غوغای زیادی به پا
شد و زن مجروح بیقرار بود و در نهایت
به بیمارستان حداسه در کوه اسکوپوس
انتقال یافت».
«عبداللطیف الــقــانــوع» سخنگوی
جنبش حــمــاس در واکــنــش بــه ایــن
عــمــلــیــات گ ــف ــت« :عــمــلــیــاتهــای
قهرمانانه در کــرانــه باختری و قدس
که آخرین آنهــا ،صبح روز گذشته به
زخــمــی ش ــدن یــک شهرکنشین در

گزارش
در حاشيه
ولیعهد سعودی پس از عمان
راهی امارات شد

ازلفاظ 
ی
دست بردار!
وزارت خارجه
ارمنستان با انتشار
بیانیهای در پاسخ به
سخنان تهدیدآمیز
الهام علیاف ،رئیس
جمهور آذربایجان
درباره ایجاد کریدور
جعلی «زنگهزور» تحت
حاکمیت باکو اعالم
کرد :ارمنستان صرفا ً
امنیت ارتباطات حمل
و نقل بین مناطق غربی
جمهوری آذربایجان و
جمهوری خودمختار
نخجوان را تضمین
میکند .ما از جمهوری
آذربایجان میخواهیم
از لفاظیها و اقدامات
تحریکآمیز دست
بردارد.

تور منطقهای
برای صید ماهی
از خلیجفارس
ولیعهد سعودی پس از پایان دیدارهای خود
از مسقط پایتخت عمان ،در دومین ایستگاه
سـفــر مـنـطـقـهای خ ــود وارد ابــوظـبــی ش ــد .به
گ ــزارش ف ــارس ،محمد بــن سلمان در ابتدای
ورود بــه ابوظبی مــورد استقبال «محمد بن
زا ی ــد» ولیعهد ابوظبی قــرار گــرفــت .دو طرف
در این دیــدار روابــط و همکاریهای دوجانبه،

در دیدار مجازی پوتین و بایدن هر دو خواستههای خود را تکرار کردند

تعارفات دیپلماتیک شرق و غرب!

رژیـ ــم صهیونیستی ب ـهصــراحــت از
ه ــراس ای ــن رژی ــم از گسترش دامنه
عــمــلــیــاتهــای مــقــاومــت در کــرانــه
باختری و بیتالمقدس و اعالم حالت
آمــادهبــاش در گــذرگــاههــا ،پستهای
ب ــازرس ــی و مــنــاطــق مختلف اراض ــی
اشغالی و استقرار شمار بیشتری نیرو
در بیتالمقدس و کرانه باختری خبر
میدهند .در همین حال ،افکار عمومی
صهیونیستها نسبت به تــوان رژیم
اســرائــیــل در کنترل اوض ــاع بهشدت
منفی شــده اســت .نظرسنجیهایی
که مؤسسه مطالعات امنیت داخلی
رژیم صهیونیستی انجام داده ،حاکی
اســت صهیونیستها معتقدند این
رژیم در جنگهای دو دهه اخیر پیروز
نشده است .در ادامه این گزارش آمده:
بــر اس ــاس ایــن نظرسنجی احساس
غالب در اسرائیل این شده که ارتش
قادر به یکسره کردن نبردها در دو دهه
اخیر نبوده و معادله آتشبس و عدم
تلفات به مثابه پیروزی در جنگ تلقی
شده است .این نظرسنجی با این حال
اعالم کرده صهیونیستها به توانایی
ارتش در مقابله با چالشهای امنیتی
اعتماد دارند.

فرصتهای توسعه این همکاری در زمینههای
مختلف در سایه شراکت راهبردی دو کشور و
نیز مسائل منطقهای و بینالمللی دارای اهتمام
مشترک را بررسی کردند.
بنسلمان که پس از درگیر شدن با پروندههایی
جنجالی نظیر قتل جمال خاشقچی ،وضعیت
نامناسب حقوق بشری در عربستان ،افزایش
مخالفتهای جهانی با تــداوم جنگ ویرانگر
یمن و همچنین نگرانی از امکان اقدام مخالفان
فراوان داخلی به نقشه ترور ،عمال ًمدتهاست
دیـگــر سـفــرهــای پــرهـیــاهــو بــه اقـصــی نقاط
جهان را کنار گذاشته ،در این سفر سطوح
مختلفی از اهداف را دنبال میکند .به گزارش
الوقت ،سفر بنسلمان چند روز پیش از برگزاری
نشست ساالنه سران کشورهای عضو شورای
همکاری انجام میشود و در این سفر دورهای
دعوتنامههای رسمی شاه سعودی را با خود
دارد .به دالیل مختلفی نشست ریاض برای
عربستان از اهمیت بسزایی برخوردار
اسـ ــت و ب ـنس ـل ـمــان در
تـ ــاش اسـ ــت اج ـمــاع
کـ ـ ـش ـ ــوره ـ ــای ع ـضــو
شـ ـ ــورای هــمــک ــاری با
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گزارش

تلآویو به ستوه آمده است

الشیخ جراح منجر شد ،عظمت ملت
مــا و مقاومت غیرقابل شکست آ ن
را ثابت میکند» .وی اف ــزود« :مــردم
ما در کرانه باختری و قدس در نبردی
آشکار با اشغالگری هستند و از همهجا
و با ابزارهای مختلف به سوی مهاجمان
و گــلـههــای شهرکنشینان خواهند
رفت تا زمانی که از سرزمین ما خارج
شوند».لحظاتیپسازانتشاراینخبر،
رژیــم صهیونیستی اعــام کــرد عامل
ایــن عملیات را شناسایی و دستگیر
کرده است .این حمله تنها دو روز پس
از عملیات یــک جــوان فلسطینی در
حمله بــه ایستو بــازرســی «جــبــاره»
مــابــیــن «طــولــکــرم» و «الــطــیــبــه» در
کرانه باختری و زیر گرفتن یک نیروی
امنیتی صهیونیست صورت میگیرد.
صهیونیستها به سمت عامل این
عملیات مقاومتی تیراندازی کردند و
وی به ضرب گلوله به شهادت رسید.
در همین ح ــال ،یــک روزنــامــه لبنانی
بــا استناد بــه گــزارشهــای رسانههای
رژیــم صهیونیستی از تقالی تلآویو
برای یافتن راهی به منظور کنترل موج
عملیاتهایچریکیدرمناطقمختلف
فلسطین اشغالی خبر داد .رسانههای

وابسته به آستان قدس رضوی

سردبیر:
امیر سعادتی

07:03

عملیات ضد صهیونیستی جدید در قدس اشغالی

ایران و روسیه
موهایم را سفید
کردند!

صاحب امتیاز:
مؤسسه فرهنگی قدس
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سرانجام پس از مدتها کشوقوس و در زمانی که سطح
تنشها میان ایاالت متحده و روسیه هر روز افزایش مییابد،
رؤسای جمهور دو کشور با یکدیگر به صورت مجازی دیدار
و گفتوگو کردند .به گزارش فارس ،کاخ کرملین روسیه در
بیانیهای اعالم کرد رئیس جمهور این کشور در گفتوگوی روز سهشنبه
خواستار تضمین عدم توسعه ناتو به سوی مرزهای روسیه شد .در این
بیانیه آمــده :پوتین به بایدن اعــام کرد واشنگتن با متوجه کــردن تمام
تقصیرها به سوی طرف روسی در بحران کنونی با اوکراین ،مرتکب اشتباه
شده است .بر اساس بیانیه کاخ کرملین ،پوتین و بایدن بر ادامه ارتباط
میان دوطــرف توافق کردند .در این گفتوگوی مجازی ،پوتین از بایدن
خواست ضمانتهایی درباره عدم توسعه ناتو به سوی مرزهای روسیه
داده شود .پوتین همچنین به بایدن پیشنهاد داد تمامی اقدامات دوجانبه
در خصوص کاهش فعالیت هیئتهای دیپلماتیک در دو کشور متوقف
شود .کاخ سفید هم در بیانیه خود اعالم کرد در جریان گفتوگوی رؤسای
جمهور آمریکا و روسیه ،اقدام مشترک درباره موضوعات منطقهای نظیر
ایراننیزموردبحثقرارگرفت.نهادریاستجمهوریایاالتمتحدهافزود:
سهشنبه تماس ویدئویی امنی میان والدیمیر پوتین و جو بایدن برگزار شد
و در آن درباره طیفی از موضوعات که در دستور کار آمریکا و روسیه قرار
دارد ،گفتوگو شد.
در ای ــن بیانیه آم ــده اس ــت :رئـیــس جـمـهــور بــایــدن نـگــرانــی عمیق
یم ــان درب ـ ــاره تــراکــم نـظــامــی روس ـیــه در
آمــری ـکــا و م ـت ـحــدان اروپ ــایــ 
اطـ ــراف اوک ــرای ــن را ابـ ــراز داش ـتــه و ای ــن مــوضــوع را ش ـفــاف ساخت
کــه آمــر ی ـکــا و م ـت ـحــدان اروپ ــای ــی در ص ــورت ب ــروز حـ ــوادث نظامی،
بــا اق ــدام ــات اق ـت ـصــادی قــدرتـمـنــد و دی ـگــر اق ــدام ــات بــه آن پاسخ
خــواه ـنــد داد .کـ ــاخ س ـف ـیــد در ادامـ ـ ــه ب ـیــان ـیــه خـ ــود اع ـ ــام ک ــرد:
«بایدن بر حمایت خود از حق حاکمیت اوکراین و تمامیت ارضی این
کشور تأکید داشته و خواستار کاهش تنش و بازگشت به دیپلماسی
شد» .در این بیانیه آمده است« :دو رئیس جمهور ،تیمهای خود را
موظف کردند موضوعات را پیگیری کرده و آمریکا با هماهنگی نزدیک
با متحدان و شرکای خود اقدام خواهد کرد» .بر اساس گزارش رسانهها،
تماس ویدئویی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا دو ساعت و یک دقیقه
به طول انجامیده است .با این حساب ،به نظر میرسد ناامیدی به بهبود
روابــط دو کشور بر اثر این گفتوگوی مجازی چندان بیراه هم نبوده
است چرا که دو طرف تنها با تعارفاتی دیپلماتیک ،سعی در نشان دادن
وجههای صلحطلبانه از خود کردند .پس از این گفتوگو ،سخت میتوان
امید داشت بحران در شرق اروپا فروکش کند.

ا هــداف ا یــن نشست را از هم اکنون تضمین
کند .به گفته منابع سیاسی آ گــاه ،ا یــن سفر
با هــدف از بین بــردن اختالفات ژئوپلتیکی و
تقویت همکاری و هماهنگی میان  6کشور
عــربــی حاشیه خـلـیـجفــارس ب ـهویــژه در نحوه
مواجهه مؤثر با مذاکرات هستهای قدرتهای
جهانی با ا یــران و آنچه نفوذ منطقهای ا یــران
اعالم میشود ،صورت گرفته است .در حالی
که روابط میان
شـ ـ ــورای
همکاری
خلیجفا رس
بر پایه پیوندهای فرهنگی،
م ـ ــذهـ ـ ـب ـ ــی و
ق ـ ـب ـ ـی ـ ـل ـ ـهای
اسـ ـ ــت،

آ نه ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ــواض ـ ـ ــع سـ ـ ـی ـ ــاس ـ ــت خ ـ ــارج ـ ــی
م ـ ـت ـ ـفـ ــاوتـ ــی در قـ ـ ـب ـ ــال ای ـ ـ ـ ـ ــران دارن ـ ـ ـ ــد.
عمان ،کویت و قطر همگی روابط نسبتا ًخوبی با
ایران دارند و این در حالی است که امارات نیز در
روزهای گذشته مذاکرات تنشزدایی با تهران را
علنا ًدر پیش گرفته است .این امر اجماعسازی
مورد نظر سعودیها در شورای همکاری در مورد
تهدیدسازی از روابط با ایران را تاحدود زیادی
ناکارآمد میسازد.
در مجموع ،هزینههای سرسامآور ادامه هر یک
روز جنگ در یمن ،در کنار بحران اقتصادی ناشی
از شیوع کرونا ،وضعیت متالطم بــازار نفت و
عدم تطابق وضعیت جذب سرمایهگذاریهای
خ ــارج ــی ب ــا اهـ ـ ــداف تــعــیــیــن شـ ــده در سند
چشمانداز  ،2030به نگرانی مقامات سعودی
در مـ ــورد عــقــب مــانــدن از بــرنــام ـهریــزیهــای
اق ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ــص ـ ـ ـ ــادی دامــــــــــن
زده است.

گزارش کوتاه

قاب

نخستین حمله بالگردی انصارهللا

پایان دوران مرکل
اوالف شولتز ،صدراعظم جدید آلمان شد

توانمندیهای نظامی جنبش انصارهللا یمن
روز به روز در حال پیشرفت است .در همین
راســتــا ،منابع دولــت مستعفی یمن ادعــا
کردند نیروهای صنعا برای نخستین بار با
یک بالگرد مواضع ائتالف سعودی را هدف
قرار دادهاند که این اقدام موجب غافلگیری
نیروهای دولت مستعفی شده است.
به گزارش فارس ،منابع نظامی تأکید کردند
این بالگرد که از سمت شرق جبهه جنوبی
اســتــان م ــأرب بــه مــواضــع نــیــروهــای دولــت
مستعفی نزدیک شــده ،نزدیک به سطح
زمین پرواز میکرده و یک موشک به سمت
مــوضــع مــوســوم بــه «الــلــجــمــه» شلیک و
ســپــس منطقه را بــه ســمــت جــنــوب تــرک
کرده است.
در همین حال ،ارتش و کمیتههای مردمی در
ادامه پیشرویهای خود به همراه نیروهای

انصارهللا پس از درگیری شدید با مزدوران
وابسته به ائتالف متجاوز سعودیاماراتی
مــوفــق شــدنــد دو مــنــطــقــه «بــقــیــرتــیــن» و
«قــرونالــبــور» را در وادی عبیده در مــأرب
آزاد کنند.
وادی عبیده آخرین شهر بــرای رسیدن به
مأرب است؛ شهری که نیروهای دولتی یمن
پس از آزادس ــازی  ۱۲شهر در ایــن استان،
قــصــد دارنـ ــد آن را آزاد کــنــنــد .ای ــن شهر،
آخرین مقر مزدوران سعودی در این استان
نفتخیز اس ــت .در همین راســتــا ،ارتــش
یمن طی درگیریهای مأرب موفق شده یک
فروند پهپاد آمریکایی «اسکن ایگل» ارتش
سعودی را نیز سرنگون کند .سرتیپ یحیی
سریع به نام موشک پدافندی که موفق به
سرنگونی این پهپاد آمریکایی شده اشاره
نکرد.
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یادداشت
لبنان و متغیرهای خارجی در آن

زیـــنـــب یـــوســـفونـــد؛
کارشناس مسائل منطقه
ل ــب ــن ــان کـ ــه از آگـ ــوسـ ــت 2020
تــجــربــه عـ ــدم شــک ـلگــیــری کــابــیــنــه و وج ــود
یــک حاکمیت مــؤثــر را تجربه کـــرده ،مدتی
اســت پــس از مــدتهــا ک ـشوقــوس سرانجام
دولــتــی بــا تــوافــق و تفاهمی ملی در آن شکل
گرفته است.
البته تصمیمگیریهای سیاسی در این کشور
بهشدت کند و زمانبر است و توانایی رسیدگی
بــه بــحــران پــیـشرونــده و ســریــع ایــن کــشــور را
ندارد .ناتوانی در شکلدهی به کابینه کارآمد
و پاسخدهی به بحران موجب شــده در عمل
بحران سیاسی و اقتصادی این کشور تبدیل
به وضعیتی بدون راه حل شود .در حال حاضر
ایــن شرایط از یک سو وضعیت اقتصادی را
نــاکــارآمــد کــرده و از ســوی دیگر موجب شده
ساختار امنیتی لبنان هم متزلزل و کشور وارد
شرایطی از بههم ریختگی شود.
در شــرایــطــی کــه لــبــنــان بــا مــشــکــات متعدد
اقتصادی روبهرو است ،آمریکا از سر دلسوزی
برای این کشور قرار است  6بالگرد برای ارتش
لبنان ارسال کند .گفته میشود این بالگردها
ارزشی بیش از  ۴۰میلیون دالر دارند و در پایگاه
هوایی حامات با حضور ژوزف عون ،به فرمانده
ارتش لبنان تحویل داده شدند.
در عین حال ،آمریکاییها همزمان با تحویل
بالگردها شــرط و شــروطـی بــرای ارتــش اعــام
ک ــردهان ــد کــه یــکــی از آنهـ ــا ،کــاهــش تـ ــوان و
محدودسازی قــدرت حــزبهللا اســت .ایــن در
حالی است که عمده قدرت بازدارندگی لبنان
بــه دلیل جایگاه و تــوان نظامی ایــن جنبش
بهویژه در حوزه موشکی شکل گرفته و در عمل
محدودسازی حزبهللا لبنان به محدود کردن
قــدرت بــازدارنــدگــی لبنان در برابر تجاوزهای
خارجی بـهویــژه از ســوی رژیــم صهیونیستی
منجر خواهد شد.
همچنین ال ـ ــزام ارتـ ــش لــبــنــان ب ــه کــنــتــرل و
محدودسازی توان حزبهللا میتواند سرآغاز
برخی توطئهها و طر حها بــرای به هم ریختن
فضای داخلی لبنان و ایجاد اختالفات داخلی
باشد؛ این شرایط همان چیزی است که رژیم
صهیونیستی سا لهاست منتظر آن است؛
هرچند هوشیاری مقامات لبنانی میتواند
این توطئهها و طرحها علیه مردم این کشور را
خنثی و بیاثر کند.
با این حال ،ریشه بحران این روزهای لبنان تنها
در داخل این کشور نیست ،آنچه در این کشور
میگذرد ناشی از رقابتی منطقهای و بینالمللی
بــر ســر ایــن اســت کــه چــه کسی مـیتــوانــد به
آینده لبنان شکل دهد و چگونه بحران خواهد
توانست بر آرایش سیاسی این کشور به صورت
بلندمدت تأثیرگذار باشد .کشورهای مختلف
از جمله آمریکا ،فرانسه ،عربستان و جمهوری
اسالمی ایران و همچنین رژیم صهیونیستی
درگیر در این بحران و بازسازی آرایش سیاسی
این کشور هستند.
از دیــدگــاه کشورهای مقابل هرچه فشار در
داخ ــل لــبــنــان افــزایــش یــابــد و ای ــن کــشــور به
سمت جنگ داخلی حرکت کند ،تهران ناچار
خواهد شد منابع مالی و امنیتی بیشتری را در
لبنان صرف کند تا بتواند حزبهللا و بازیگران
وابسته به خــود را در صحنه سیاسی حفظ
کند .این بازیگران نسبت به ایــران از ظرفیت
مالی بیشتری برخوردار هستند و تصور آنها
ایــن اســت کــه ادام ــه ایــن فرسایش میتواند
بــه کــاهــش نــفــوذ تــهــران و ح ــزبهللا در لبنان
بینجامد.
جــمــهــوری اســامــی در ح ــال حــاضــر درگــیــر
تــحــری ـمهــای اقــتــصــادی و فــشــارهــای مــالــی
بینالمللی تحت هــدایــت آمریکاست .این
امــر ظرفیت ای ــران را بــرای حمایت از شبکه
مــنــطــقـهای گــســتــرده و نــفــوذ خ ــود در سطح
کــشــورهــای منطقه تــحــت تــأثــیــر قـ ــرار داده
اس ــت .بــحــران لبنان بــه دلــیــل اینکه در الیه
اصــلــی خ ــود یــک بــحــران اقــتــصــادی عمیق و
نیازمند پاسخهای اقتصادی است ،مطالبهگر
هزینهکرد اقتصادی گسترده نیز است.
از سوی دیگر عدم پاسخگویی اقتصادی به این
مسئله میتواند موجب شود کنترل امنیت در
لبنان نیازمند پاسخ سخت و مداخله حزبهللا
باشد .امری که در شرایط کنونی ممکن است
بــا وج ــود کــنــتــرل شــرایــط در کــوتــاهمــدت ،به
کاهش محبوبیت حزبهللا و حتی رویارویی
آن با مردم بینجامد .از این ،رو ضروری است
ایــران به شکلگیری دولــت در لبنان و بهبود
ظرفیتهای آن بــرای بازگشت بــه وضعیت
طبیعی کمک کند .امــری کــه نقشی مثبت
و هــزیــنـهای منطقی در بــرابــر سایر گزینهها
در پی خواهد داشت.

