
محمدجواد ظريف، وزير خارج�ه ايران عصر 
ديروز در س�فری از قبل برنامه ريزی نش�ده 
به مح�ل دي�دار رهبران گ�روه هف�ت رفت، 
س�فری که تداوم رون�د ديپلماتیکی اس�ت 
ک�ه امانوئل ماک�رون، رئیس جمهور فرانس�ه 
به رغ�م می�ل کاخ س�فید ب�رای میانجیگری 
پاري�س آن را کلی�د زده اس�ت. دي�روز از 
دونالد ترامپ درباره س�فر وزير خارجه ايران 
پرسش ش�د که البته او گفت: »نظری ندارم.«

  محمدجواد ظریف دیروز عصر به بیاریتز، محل 
اجالس س��ران گروه هفت رفت و ب��ا »ژان ایو 
لودریان « وزیر امور خارجه فرانسه در حاشیه این 
نشست مالقات کرد. س��فر از پیش برنامه ریزی 
نشده ظریف به محل اجالس سران گروه هفت 
به دعوت همتای فرانس��وی او و در ش��رایطی 
انجام شده که او همین چند روز قبل ، با امانوئل 
ماکرون رئیس جمهور و همتای فرانسوی خود در 
پاریس درباره برجام مالقات کرده بود. بحث  ها 
درباره میانجیگری فرانس��وی  ها بی��ن ایران و 
امریکا بیش از هر زمان دیگری شده ولی نه ایران 
چنین میانجیگری را رسماً پذیرفته و نه ترامپ 
نقش فرانسه را به عنوان میانجی پذیرفته است. 
»استیون منوشین« وزیر خزانه داری امریکا عصر 
دیروز در واکنش به ورود محمدجواد ظریف به 
محل برگزاری اجالس س��ران گ��روه هفت، بار 
دیگر از آمادگی واش��نگتن برای »گفت وگوی 
بدون قید و ش��رط « با ایران صحب��ت کرد . به 

نوشته خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، منوشین 
در مورد سفر ظریف به فرانسه و امکان دیدار او با 
مقام های امریکایی، گفت: »رئیس جمهور پیش 
از این گفته است که اگر ایران بخواهد بنشیند و 
مذاکره کند، او برای این مذاکرات پیش شرطی 
نخواهد گذاشت« ولی ترامپ در پاسخ به سؤالی 
درباره س��فر ظریف گفت: »نظری ندارم«. یک 
مقام رسمی وزارت خارجه فرانسه در گفت وگو 
با خبرنگاران جزئیات بیشتری پیرامون حضور 
وزیرخارجه ایران در حاشیه اجالس گروه هفت 
اعالم کرده و گفته که تصمیم برای دعوت از وزیر 
خارجه ایران، در جریان شام کاری    شنبه شب از 
سوی رهبران گروه هفت گرفته شده است. گفته 
شده ترامپ نیز با دعوت از وزیر خارجه ایران به 
حاش��یه اجالس هفت مخالفتی نداشته  است. 
با همه اینها، این دیپلمات فرانس��وی همچنین 
افزوده اس��ت با وجود دعوت ظریف به اجالس 
گروه هفت، هیچ گونه گفت وگوی مس��تقیمی 
میان مقامات امریکایی و ایرانی برگزار نخواهد 
ش��د، هرچند فرانس��ه به تالش   ها برای کاهش 
تنش میان دو طرف ادامه خواه��د داد. دعوت 
ظریف به اجالس گروه هفت که رئیس جمهور 
امریکا نیز در آن حضور دارد، به رغم تحریم شدن 
ظریف از طرف امریکا انجام ش��ده است. برخی 
منابع، احتمال نوعی شکاف بین امریکا با سایر 
اعضای گروه هفت را در این بین بعید نمی دانند، 
به خصوص که دیروز ترامپ هرگونه میانجیگری 

فرانسه را در قبال ایران رد کرد. منابع گفته اند 
که ظریف ظرف چند ساعت به تهران برخواهد 

گشت تا به چین و شرق آسیا سفر کند.
 »نه«به میانجیگري پاريس

در پی ادعای خبرگزاری فرانسه مبنی بر موافقت 
رهبران گروه هفت کش��ور صنعت��ی جهان با 
انتقال پیام مشترک رهبران این گروه به ایران 
از سوی امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، 
رئیس جمهور امریکا گزارش های منتشرشده در 
مورد توافق گروه هفت برای ارسال پیام به ایران 
از طریق فرانس��ه را رد کرد، اما گفت کشور    ها 
می توانند با ایران گفت وگو کنند و واش��نگتن 
نمی تواند مانع این کار ش��ود تا ب��از هم معلوم 
ش��ود که ترامپ حتی در حد واسطه هم برای 
اروپایی    ها ارزش قائل نیست. کار به آنجا کشید 
که  ماکرون هم گفت در ای��ن زمینه مأموریت 

رسمی ندارد. 
روز یک    شنبه ابتدا خبرگزاری فرانسه گزارش کرد 
که یک منبع دیپلماتیک گفته  است رهبران گروه 
هفت »توافق کرده اند ک��ه ماکرون با طرف ایرانی 

مذاکره و پیام آنها را به تهران منتقل کند.«
بر اساس این گزارش، این منبع دیپلماتیک گفته 
بود »اولویت س��ران گروه هفت همان جلوگیری 
از دس��تیابی ایران به س��الح اتم��ی و همچنین 
کاهش تنش    ه��ا در خلیج فارس باق��ی ماند.« اما 
ش��بکه الجزیره به نقل از کاخ الیزه مدعی شد که 
رئیس جمهور فرانس��ه به همتای امریکایی خود 

پیشنهاد داده که در ازای عدم غنی سازی اورانیوم از 
سوی ایران، واشنگتن اجازه صادرات محدود نفت را 
به ایران بدهد.  ماکرون روز      شنبه نیز در حاشیه این 
نشست با دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا درباره 
مسائل مختلف از جمله ایران دیدار و رایزنی کرده 
بود و یک مقام ناشناس دولت فرانسه به اف ای پی 
گفته بود که ترامپ در جریان این ناهار کاری که 
در تفرجگاه نزدیک محل برگزاری اجالس سران 
گروههفت در جنوب فرانسه برگزار شد گفته است 

به نظر او تعارض نظامی با ایران روی نخواهد داد. 
اما بعد از اجالس روز یک    شنبه »امانوئل ماکرون« 
رئیس جمهور فرانس��ه در مصاحبه با یک ش��بکه 
تلویزیونی گفت، همه اعضای گروه هفت خواهان 

اجتناب از درگیری با ایران هستند. 
او گفت دونالد ترامپ، رئیس جمه��ور امریکا نیز 

به صورت بسیار شفاف این موضع را اعالم کرد. 
رئیس جمهور فرانس��ه افزود: »ما بر سر سندی به 
توافق رسیدیم که به نظر من ارزش زیادی دارد و 
تصمیم گرفتیم عزمی عملی را اتخاذ کنیم که اجازه 

دهد مواضع اندکی مسالمت آمیزتر شود.«
با این ح��ال ماکرون که در حاش��یه نشس��ت 
سران گروه هفت در منطقه »بیاریتز« در جمع 
خبرنگاران صحبت می کرد، ای��ن گروه را یک 
باشگاه غیررسمی توصیف کرد و گفت این گروه 
به کسی مأموریت رسمی نمی دهد. رئیس جمهور 
فرانسه تأکید کرد که گروه هفت رسماً به او برای 

گفت وگو با ایران مأموریت نداده است.
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ظریف در »گپ « گروه هفت
  گزارش  2

فتوا عليه داعش 
و حاال فتوا عليه امريکا 

اگر از هم��ان ابتدا با حمالت به مراکز حشدالش��عبی در عراق برخورد     
می شد و در برابر آن سکوت نمی شد ش��اید جلوی حمالت بعدی نیز 
گرفته     می ش��د، چراکه ظن اصلی در این حمالت و انفجار    ها به سمت 
رژیم صهیونیستی بوده و بررسی عملکرد این رژیم در سایر مناطق از 
جمله فلسطین و لبنان نشان داده است که اگر در برابر اقدامات این رژیم 
انعطاف و مالطفت نشان داده شود، سرسخت تر و جری تر می شود اما 
درست برعکس اگر با قاطعیت برخورد شود در رویکرد خود مجبور به 
تجدیدنظر می شود و این گواهی بر تأیید این نکته است که این رژیم از 

منطق زور تبعیت می کند. 
تکرار حمالت و انفجار    ها علیه مراکز حشدالشعبی در نهایت عراقی    ها را 
بر آن داشت که سیاست سکوت و اغماض را کنار بگذارند و نه تنها علیه 
رژیم صهیونیستی بلکه علیه امریکا نیز وارد عمل شوند. احضار کاردار 
امریکا در عراق در غیاب سفیر این کش��ور، بیانیه شورای امنیت ملی 
عراق در خصوص لزوم کسب مجوز پروازهای خارجی از نخست وزیر و 
معاون وی که به انحصار هوایی امریکا پایان می دهد یا تأکید بر تقویت 
پدافند هوایی عراق و از همه مهم تر صدور فتوای آیت اهلل س��یدکاظم 
حسینی حائری از مراجع تقلید عراق در خصوص حرمت شرعی حضور 
نیروهای امریکایی در عراق تحت هر پوش��ش توجیهی از جمله موارد 
روشنی هستند که در واکنش به استمرار حمالت به مراکز حشدالشعبی 
صورت گرفته است و پای امریکا را نیز به ماجرا کشانده است زیرا اکنون 
مشخص شده است که رژیم صهیونیستی نمی توانسته بدون همکاری 

و همراهی امریکا به این حمالت دست بزند. 
با این حال با در نظرگرفتن اهداف امریکا و رژیم صهیونیستی می توان 
گفت که آغاز و اس��تمرار حمالت علیه اهداف حشدالشعبی در عراق 
نتایج عکس برای راس��تگرایان امریکایی و اس��رائیلی به همراه داشته 
است زیرا به طور مش��خص آنها در پی این بودند که با این حمالت اوالً 
جایگاه حشدالش��عبی عراق را تضعیف کنند دوم اینکه بین نیروهای 
حشد و سایر نیروهای نظامی و همچنین گروه های سیاسی وابسته به 
آنها شکاف و اختالف ایجاد کنند و در نهایت آن را به شکاف میان ایران 
و عراق تعمیم و گسترش دهند اما در عمل مشاهده می شود که پایگاه 
مردمی و داخلی حشدالشعبی تضعیف نشده و اگر این نیروی تازه نفس 
با فتوای آیت اهلل سیس��تانی در صدور جهاد کفایی برای مقابله با خطر 
داعش پا به عرصه وجود گذاشت اکنون با فتوای یک مرجعیت دینی 
دیگر عهده دار حفاظت از دس��تاوردهایی می ش��ود که از فتوای قبلی 
حاصل ش��ده اس��ت و اگر این نکته را بپذیریم که مهم  ترین دستاورد 
فتوای آیت اهلل سیستانی از بین بردن فتنه داعش و تروریسم تکفیری 
بود که افراطیون مسیحی و صهیونیستی حاکم بر کاخ سفید و تل آویو 
به واسطه آنها در پی تجزیه کشورهای اسالمی منطقه بودند، می توان 
این احتمال را نیز داد که کس��انی که از حذف و نابودی پروژه داعش و 
تروریسم تکفیری زیان دیده اند اکنون امکان دارد دوباره به بازسازی و 
یا خلق داعش های جدید در قالب جدید روی بیاورند و حضور امریکا 
در عراق از یک سو و محدودیت تراشی برای فعالیت حشدالشعبی بستر 
را برای این کار آماده می کند و هشدارهایی که این روز    ها درباره ظهور 
مجدد داعش داده می شود بی ارتباط با این قضایا نیست. بر این اساس 
می توان گفت که هر دو فتوا نقش و کارکرد مکمل دارند و در سایه صدور 
فتوای دومی نیروهای حشدالشعبی عراق همراستا با سایر حلقه های 
مقاومت در منطقه در موقعیت دفاع فعال قرار می گیرند و این زنجیره 
را تکمیل می کنند و این درس��ت همان چیزی اس��ت که راستگرایان 
امریکایی و اسرائیلی از آن وحشت داش��تند و به زعم خود با حمله به 

اهداف حشدالشعبی در عراق درصدد جلوگیری از آن بودند. 
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 امريکا: تحريم ايران را جدی می گیريم
وزارت امور خارجه ایران یک موسس��ه غیردولتی امریکا را به » انتشار 
دروغ، تش��ویق، مش��ورت، البی گری و کارزار تبلیغاتی منفی « علیه 
مردم ایران متهم و آن را تحریم کرده اس��ت. وزارت خارجه امریکا هم 
هش��دار داده که تهدیدات ایران علیه شهروندانش را جدی می گیرد و 
اگر این کشور امنیت هر یک از شهروندان این کشور را تهدید کند، با آن 
برخورد خواهد کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران که روز شنبه، ۲۴ 
اوت - دوم شهریور، منتشر شده مارک دوبوویتس، مدیر این بنیاد هم 

در فهرست اشخاص تحریمی ایران قرار گرفته است. 
-----------------------------------------------------
 ۷9 عضو نیروی هوايی امريکا در سال 2019 خودکشی کرده اند
مقام های امریکایی ضمن ارائه آمار 79 خودکشی طی هفت ماه اخیر 
در نیروی هوایی این کشور، از تعطیلی موقت یک پایگاه هوایی در ایالت 
کارولینای جنوبی خبر دادند. ش��بکه »فاکس نیوز« از قول مقام های 
امریکایی گزارش کرده که تنها از ابتدای سال جاری میالدی، 79 نظامی 
امریکایی عضو نیروی هوایی این کش��ور بر اثر خودکشی جان خود را 
از دست داده اند. قرار است این پایگاه نیروی هوایی سه روز در ماه های 
آگوست و سپتامبر تعطیل ش��ود تا به بازیابی روحی نیروهای مستقر 
در این پایگاه کمک شود. »کریس��توفر روتون « ۳۵ ساله، »جاستین 
استریکلند« ۲۶ ساله و »خوزه لینز« ۲۸ ساله طی همین یک سال اخیر 

در این پایگاه نیروی هوایی خودکشي کردند. 
-----------------------------------------------------

 امارات جنوب طرابلس را بمباران کرد
نیروهای دولت وفاق ملی لیبی به ریاس��ت »فائز السراج«، امارات را به 
بمباران جنوب طرابلس پایتخت این کش��ور و کشته شدن سه نفر در 
این حمله متهم کردند. فرماندهی عملیات »برکان الغضب« وابسته به 
دولت وفاق ملی لیبی اعالم کرد که حمله پهپادهای اماراتی، در حمایت 
از ژنرال »خلیفه حفتر«، به جنوب طرابلس باعث کش��ته ش��دن سه 
غیرنظامی شد. طبق گزارش خبرگزاری آناتولی، در این حمله خودروی 
این افراد به صورت مس��تقیم هدف ق��رار گرفت و ع��الوه بر آن چند 

غیرنظامی نیز در منطقه الکریمیه در جنوب طرابلس زخمی شدند. 
-----------------------------------------------------

 احداث پايگاه نظامی چین در کامبوج 
به رغم تکذیب چین و کامب��وج، یک فرمانده ارش��د امریکایی مدعی 
اس��ت که نیروی دریایی چین قصد دارد یک پایگاه نظامی در کامبوج 
احداث کند. براس��اس گزارش »صدای امریکا«، »جوئل واول« ژنرال 
امریکایی گفت که اجرای این اقدام در س��ال آین��ده در پایگاه دریایی 
»ریم«، آغاز خواهد ش��د و در جمع خبرنگاران تأیید کرد که کامبوج 
امکان دسترسی به سواحل آب های جنوب تایلند را به چین خواهد داد. 
طبق این گزارش، پایگاه ریم امکان دسترسی به خلیج تایلند و دریای 
چین جنوبی را فراهم می کند. چین ادعای مالکیت منطقه دریای چین 
جنوبی را دارد، جایی که فیلیپین، ویتن��ام، مالزی و تایوان نیز مدعی 

مالکیت جزایر و آب های غنی این منطقه هستند. 
-----------------------------------------------------
 ترامپ: رسانه های جعلی می خواهند پیروزی ام را دشوار کنند
رئیس جمهور امری��کا ضمن متهم کردن رس��انه های جعلی به تالش 
برای فاجعه بار جلوه دادن نشست »گروه 7«، گفت که آنها می خواهند 
پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری را برایش دشوار کنند.»دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور امریکا در یک پیام توئیتری در خصوص نشست 
»سران 7 « در فرانسه، ضمن متهم کردن رسانه های »اخبار جعلی« به 
تالش برای پرتنش جلوه دادن نشست سران »گروه 7«، تأکید کرد که 

نشست های بسیار خوبی در فرانسه در حال انجام است. 

ترامپ: جانسون برای برگزيت 
نياز به نصيحت ندارد

هرچ�ه 31 اکتب�ر )9 آب�ان 98( نزدي�ک می ش�ود، نش�انه های 
برگزي�ت س�خت )خ�روج ب�دون تواف�ق انگلی�س از اتحادي�ه 
اروپا( بیش�تر از قبل نمايان می ش�ود. نخس�ت وزير انگلیس که 
ترامپ همی�ن دي�روز در وصفش گفت ک�ه »نیازی ب�ه نصیحت 
ک�ردن ن�دارد« اروپايی    ه�ا را تهديد ک�رده ک�ه اگ�ر توافقی بر 
س�ر برگزي�ت نکنن�د، خب�ری از پرداخ�ت 39 میلی�ارد پون�د 
)50 میلی�ارد دالر( هزينه خ�روج از اي�ن اتحادي�ه نخواهد بود. 
روزنامه آبزرور دیروز گزارش کرد که بوریس جانس��ون، نخس��ت وزیر 
انگلیس در حال دریافت مشاوره مخفیانه در خصوص سازوکار قانونی به 
تعطیلی کشاندن پارلمان در بازه زمانی منتهی به پایان مهلت برگزیت و 
در نهایت اجرای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا است. قصد جانسون 
این اس��ت که با تعلیق فعالیت پارلمان مانع از اق��دام نمایندگان علیه 
اجرای برگزیت بدون توافق ش��ود. او هرچند دیروز در حاشیه نشست 
چهل و پنجم سران گروه 7 در بیاریتز فرانسه بار دیگر پیش بینی کرد که 
دستیابی به توافق بر سر برگزیت محتمل است ولی بالفاصله لحن خود را 
به سمت تهدید اتحادیه اروپا تغییر داد و گفت:» »بگذارید شفاف بگویم. 
من فکر می کنم در حال حاضر بخت منطقی برای دستیابی به یک توافق 
وجود دارد. اما با این حال ما باید خودمان را برای خروج بدون توافق نیز 
آماده کنیم.« روزنامه میل آن ساندی دیروز نوشت که اگر انگلیس بدون 
توافق تجاری از اتحادیه اروپا خارج شود، وکال به این نتیجه رسیده اند 
که دولت لندن باید به جای ۳9 میلیارد پوند هزینه خروج، تنها 9میلیارد 
پوند بپردازد، به این دلیل که نباید بابت دوره گذار هزینه ای پرداخت کند. 
ظاهراً به همین دلیل است که جانسون تهدید کرده که اگر توافقی برای 
برگزیت با اتحادیه اروپا شکل نگیرد، خبری از پرداخت ۳9 میلیارد پوند 
به این اتحادیه نخواهد بود. تهدید های پی درپی جانسون، رئیس جمهور 
امریکا را چنان به وجد آورده که او دیروز جانسون را نخست وزیری خطاب 
کرد که درباره برگزیت نیازی به نصیحت ندارد. ترامپ دیروز در اولین 
دیدار با نخست وزیر بریتانیا در فرانسه در حاشیه نشست سران گروه 7 
گفت که جانسون برای خروج موفقیت آمیز از اتحادیه اروپا به نصیحت 
نیازی ندارد و فرد مناس��بی برای محقق کردن این هدف است. ترامپ 
گفت: »او به نصیحت نیازی ندارد. او فرد مناسبی برای این کار است. من 
مدت     ها است که این مسئله را می گویم. این حرف من، مقامات پیشین 
انگلیس را خیلی خوش��حال نمی کند اما مدت    ها است که می گویم او 
فرد مناس��بی برای این کار اس��ت.«  رئیس جمهور امریکا گفته است: 
»گفت وگوهای تجاری بسیار خوبی بین انگلیس و ما در جریان است. ما 
قصد داریم قرارداد تجاری بسیار بزرگی را با یکدیگر داشته باشیم و این 
قرارداد بسیار بزرگ تر از هرگونه قراردادی است که تاکنون با انگلیس 
داش��ته ایم«. ترامپ ادامه حضور انگلیس در اتحادی��ه اروپا را یک مانع 
خواند و در خصوص خروج این کشور اروپایی از اتحادیه اروپا گفت: »در 
یک نقطه از زمان، آنها دیگر مانعی نخواهند داشت، آنها مانعی در اطراف 
خود نخواهند داشت زیرا هم اکنون آنها با چنین مانعی روبه رو هستند. 
« دیروز پایگاه تحلیلی نشنال اینترست فاش کرد که جان بولتون، مشاور 
امنیت ملی امریکا هم در س��فر اخیرش به لندن، وعده ای چشمگیر به 
انگلیس��ی    ها داده و گفته که در صورت ترک اتحادیه اروپا، بریتانیا » به 
اول صف « تجارت با امریکا می آید. بولتون گفته که امریکا نمی خواسته 
بریتانیا را وادار به ترک اتحادیه اروپا )تحت توافقی به اسم برگزیت( کند، 
اما از این اقدام حمایت می کند. مردم بریتانیا در سال ۲01۶، به خروج از 
اتحادیه اروپا رأی دادند اما تاکنون، دولت آن موفق نشده توافقی ]برای 

تعیین رویه خروج[ به تصویب پارلمان برساند. 
  اکثريت اسکاتلندی     ها دنبال جدايی

نتیجه یک نظرسنجی جدید نشان می دهد که اکثریت رأی دهندگان 
در اسکاتلند در صورت برگزاری مجدد همه پرسی استقالل به جدایی 
از بریتانیا رأی خواهند داد. تحقیق مؤسس��ه مایکل اش��کرافت اولین 
نظرس��نجی از ماه مارس س��ال ۲017 اس��ت که از حمایت اکثریت 
رأی دهندگان اسکاتلندی از طرح استقالل از بریتانیا حکایت دارد. بنا 
به نتیجه این نظرسنجی ۴۶ درصد رأی دهندگان در صورت برگزاری 
همه پرسی اس��تقالل از بریتانیا به جدایی از این کش��ور رأی خواهند 
داد. در مقابل ۴۳درصد رأی دهندگان اع��الم کرده اند که با جدایی از 
بریتانیا مخالفت خواهند کرد. با عدم احتس��اب افرادی که گزینه های 
»نمی دانم« یا »رأی نمی دهم « را در این نظرسنجی انتخاب کرده اند 
ش��مار طرفداران اس��تقالل بریتانیا به ۵۲ درصد در مقابل ۴۸ درصد 
می رسد. رأی دهندگان اسکاتلندی در سال ۲01۴ میالدی با ۵۵ درصد 

آرا در برابر ۴۵درصد با استقالل از بریتانیا مخالفت کردند. 

توافق طالبان با امريکا براي خروج از 
افغانستان

در حال�ی ک�ه ش�بکه طلوع نی�وز افغانس�تان از تواف�ق امريکا 
و طالب�ان، در پاي�ان دور نه�م مذاک�رات بی�ن طرفی�ن بر س�ر 
برنام�ه خ�روج نیروه�ای امريکاي�ی از افغانس�تان در ب�ازه 
زمانی 15 ت�ا 20 ماهه خب�ر داده هم امري�کا و هم طالب�ان توافق 
بر س�ر تش�کیل دولت موق�ت افغانس�تان را تکذي�ب کرده اند. 
طالبان و امریکا در حالی گزارش      ها مبنی بر گفت وگوی دو طرف درباره 
ایجاد دولت موقت را رد می کنند که به نظر برخی کارشناسان، طالبان 
به دنبال سهیم شدن در قدرت نیس��ت، بنابراین هیچ دولتی را در این 
کش��ور نخواهد پذیرفت. زلمی خلیل زاد ، نماینده ویژه امریکا در امور 
صلح افغانستان و »سهیل شاهین « س��خنگوی دفتر سیاسی طالبان 
گزارش برخی رس��انه      ها درباره مذاکرات طرفی��ن درباره دولت موقت 
را تکذیب کردند. »سهیل شاهین « س��خنگوی طالبان در قطر توافق 
با امریکا بر س��ر ایجاد حکوم��ت موقت را رد کرد و در حس��اب توئیتر 
خود نوشت: »توافق بر سر ایجاد اداره موقت حقیقت ندارد.«  خلیل زاد 
در توئیتی افزود که تصمیم ه��ای مربوط به حکومت��داری مربوط به 
افغان      ها اس��ت و در مذاکرات بین االفغانی اتخاذ خواهد شد. طالبان با 
وجود تکذیب توافق بر س��ر دولت موقت در یادداشتی تأکید کرده که 
مجاهدین امارت اسالمی با گرم نگه داشتن سنگرهای دفاع تا خروج 
آخرین نظامی خارجی از افغانستان مبارزه می کنند. این گروه هشدار 
داد که امارت اسالمی به پاسداری از خاک، ارزش     ها و منافع ملی خود 
متعهد اس��ت و تا زمانی که آخرین نظامی خارجی از افغانستان خارج 
نشود، به مبارزه ادامه خواهد داد. طالبان در این یادداشت مدعی شد که 
نخستین و بزرگ ترین خواست افغان      ها خروج نیروهای خارجی، پایان 
یافتن ویرانی و تلفات غیرنظامی در افغانستان است. دیروز همزمان با 
این یادداشت، شبکه خبری » طلوع « افغانستان  به نقل از مقامات آگاه 
که نامی ازآنها اعالم نکرد ، گزارش داد، دور نهم مذاکرات صلح امریکا 
و طالبان      ش��نبه پایان یافت و طرفین بر سر خروج نیروهای خارجی از 
افغانستان طی چارچوب زمانی 1۵ تا ۲0 ماهه و نیز ضمانت طالبان برای 
همکاری در زمینه مبارزه با تروریس��م به توافق رسیدند. بر اساس این 
گزارش ، دو طرف طی چند روز آینده توافقنامه صلح امضا می کنند که 
بر اساس آن، تعداد نیروهای امریکایی در افغانستان از 1۴هزار به ۵ هزار 
نفر کاهش خواهد یافت. » عبدالسالم ضعیف « که در اواخر دهه 1990 و 
حاکمیت طالبان بر افغانستان، سفیر این گروه در پاکستان بود،      شنبه از 
نهایی شدن توافقنامه بین امریکا و طالبان طی چند روز آینده خبر داده 
بود. به گفته ضعیف، » مال عبدالغنی برادر«، معاون رهبر گروه طالبان، 
توافقنامه صلح با امریکا را امضا می کند و پس از امضای این توافقنامه 

بین امریکا و طالبان، مذاکرات بین افغانی شروع خواهد شد. 

احمدکاظمزاده

هواپیماه�ای رژيم 

روح اهلل صالحي
صهیونیس�تی بار   گزارش  یک

ديگر ي�ک پايگاه 
نظامی در دمشق را هدف قرار دادند، عملیاتی که 
سخنگوی ارتش صهیونیستی آن را تأيید و ادعا 
کرده که عملیاتی پیش دستانه برای جلوگیری از 
حمالت پهپاد های تهاجمی ايران به سايت های 
اس�رائیل انجام شده است. نخس�ت وزير رژيم 
صهیونیس�تی برای اولین بار عملیات در خاک 
سوريه را تأيید کرد و مدعی شد»ايران در هیچ 
جايی مصونیت نخواهد داشت و نیرو های ما در 
تمام جه�ات ب�ا س�تیزه جويی اي�ران مقابله 
می کنند«. س�اعاتی پس از حمالت به پايتخت 
سوريه، يک مقام حزب اهلل اعالم کرد که دو پهپاد 
اس�رائیلی در جنوب بی�روت، در مرکز حضور 
نیروهای حزب اهلل منفجر شده  است. تل آويو با 
اين حمالت که ويژگی آن، خروج از استراتژی 
سنتی »ابهام « است، بیش از هرموقع ديگری در 
وضعیت تهاجم�ی به نظر می رس�د ولی چنین 
وضعیتی قبل از هر چیز انعکاس انفجار احساس 
ناامنی ناش�ی از ظهور مح�ور پنج وجهی به هم 
پیوسته »ايران، عراق، يمن، س�وريه و لبنان « 
است، همچون گربه ای در تله، به همه جا و همه 

چیز چنگ می اندازد . 
ب��ه گ��زارش »ج��وان«، در تازه     تری��ن عملی��ات، 
جنگنده های اسرائیلی شنبه ش��ب از بلندی های 
جوالن چند موشک به فرودگاه نظامی »المزه« در 
جنوب دمشق شلیک کردند که بر اساس گزارش ها، 
دست کم چهار انفجار در این منطقه رخ داده است. 
منابع غیر رسمی مدعی اند که در این حمالت دو تن از 
رزمندگان حزب اهلل لبنان و یک ایرانی شهید شده اند 
ولی مقام های ایران حمالت      شنبه شب اسرائیلی     ها 
را تأیید یا رد نکرده اند. خبرگزاری رس��می سوریه 
)سانا( گزارش کرد که »سامانه پدافند هوایی ارتش 
سوریه تعدادی از موشک های دشمن صهیونیستی 
را شناسایی و رهگیری و بیشتر موشک    ها را قبل از 
رسیدن به هدف منهدم کرد«. سامانه پدافند هوایی 
سوریه طی س��ال های اخیر با تجاوزهای موشکی و 
جنگنده  های امریکا و اس��رائیل به برخی مواضع در 

مناطق مختلف کشور مقابله کرده است. 
ارت��ش  س��خنگوی  کانریک��وس،  جانات��ان 

رژیم صهیونیستي در اقدامی کم سابقه حمله هوایی 
به دمشق را تأیید کرد و مدعی شد که این حمله برای 
ممانعت از به اجرا درآمدن نقشه نیروی قدس سپاه 
پاسداران برای حمله انتحاری با هواپیماهای بدون 
سرنشین به برخی سایت های اسرائیل صورت گرفته 
اس��ت. این تأیید نش��انه ای جدی از فاصله گرفتن 
تل آویو از استراتژی سنتی ابهام است. طبق ادعای 
سخنگوی ارتش اس��رائیل، سپاه پاس��داران از روز 
پنج  شنبه در تدارک حمله پهپادی به سرزمین های 
اشغالی بود. ادعای ارتش اسرائیل درباره آماده شدن 
ایران برای حمله به اسرائیل ارجاع به خبری از محمد 
ایمانی، تحلیلگر ایرانی اس��ت که چند روز پیش در 
کانال تلگرامی هش��دار داده بود:»اگ��ر در روزهای 
آینده اسرائیل هدف حمله پهپادی قرار گیرد نباید 
ش��گفت زده ش��ود، چرا که با حمله به عراق چنین 

حمله ای را به جان خریده است.«
به رغم سکوت معمول رسانه های رژیم صهیونیستی 
درباره حمالت هوایی به سوریه، این بار رسانه های 
این رژیم همس��و با مقامات تل آوی��و از لحظات اول 
ش��روع به انتش��ار اخبار درباره انفجارهای دمشق 
کردند. به گزارش شبکه المیادین، بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر اسرائیل هم ضمن تأیید حمله هوایی به 
سوریه مدعی شد:»در عملیاتی بزرگ، ما مانع حمله 
نیرو های ایرانی و شبه نظامی به اسرائیل شدیم. تکرار 
می کنم؛ ایران در هیچ جایی مصونیت نخواهد داشت. 
نیرو های ما در تمام جهات با ستیزه جویی ایران مقابله 
می کنند«. نتانیاهو افزود:»من به ارتش دستور دادم 
برای هر سناریویی آماده باشند. ما به اقدام علیه ایران 

و وابستگانش ادامه می دهیم.«
این اولین باری اس��ت که نتانیاهو و دیگر مقامات 
صهیونیستی به طور رسمی عملیات علیه مواضع 
ایران در س��وریه تأیید  می کنند. اسرائیل از زمان 
آغاز جنگ  داخلی در س��وریه دهه��ا بار حمالت 
هوایی علیه مواضع نظامی که ادعا شده به نیروهای 
ایرانی تعل��ق دارد انج��ام داده و نتانیاهو هم بار    ها 
بدون تأیید رس��می این حمالت، مدعی شده  که 
مانع شکل گیری استحکامات نظامی ایران در مرز 
سوریه با اسرائیل خواهد شد. این درحالی است که  
تهران و دمشق وجود هرگونه پایگاه ایرانی در خاک 
سوریه را رد کرده اند. رژیم صهیونیستي از افزایش 
نفوذ ایران در مرزهای خود نگران است و با همه توان 

با آن مقابله می کند. اخیراً اسرائیل تلویحاً پذیرفت 
که مواضع مربوط به گروه های حشدالش��عبی در 
عراق را با ه��دف مقابله با قدرت گرفت��ن ایران در 
عراق هدف قرار داده است. بنیامین نتانیاهو هفته 
گذشته نیز در س��خنانی تلویحاً به عملیات علیه 
حشدالشعبی اعتراف کرد و مدعی شد که تل آویو 
به همه پایگاه های ایران در منطقه از جمله در عراق 
حمله خواهد کرد. در یک ماه گذشته چهار انفجار 
بزرگ در انبارهای تس��لیحاتی حشدالشعبی رخ 
داده است که به گفته منابع عراقی، کار اسرائیل و 
امریکا بوده اس��ت. ادعای مقامات تل آویو به آماده 
شدن ایران برای حمله به سرزمین های اشغالی در 
شرایطی است که گمانه زنی     ها درباره واکنش جدی 
حشدالشعبی به منافع اسرائیل در منطقه افزایش 
یافته اس��ت. حمالت هماهنگ امریکا به مقرهای 
نیروهای مقاومت در عراق، س��وریه و لبنان پس از 
آن انجام می شود که نیروهای سپاه پاسداران یک 
پهپاد پیشرفته امریکایی را سرنگون کردند. باتوجه 
به اینکه واشنگتن از درگیری مس��تقیم با تهران 
هراس دارد، حمالت به منافع ایران در کشورهای 

منطقه را در دستور کار قرار داده است. 
 تدابیر امنیتی در سرزمین های اشغالی 

به دنبال حمالت اسرائیل به سوریه، سرزمین های 
اش��غالی از ترس واکنش های ای��ران و حزب اهلل، 
وضعی��ت جنگی پی��دا کرده اس��ت. ب��ه گزارش 
اسکای نیوز، تل آویو روز یک    ش��نبه حریم هوایی 
بلندی های ج��والن اش��غالی را ب��ه روی ناوگان 
هواپیمایی بست. روزنامه هاآرتص هم گزارش داد که 
نتانیاهو برای برگزاری جلسه اضطراری با تمام سران 
دستگاه های نظامی، امنیتی و اطالعاتی اسرائیل، به 
مقر ارتش در تل آویو رفته است. همچنین گزارش     ها 
حاکی از آن اس��ت که وزارت جنگ اسرائیل از بیم 
حمالت تالفی جویانه، وضعی��ت فوق العاده اعالم 
کرده است و ش��ماری از سکوهای پرتاب موشکی 
گنبد آهنین را فعال کرده است. به کارگیری گنبد 
آهنین در شرایطی است که این سامانه پرهزینه در 
مقابله با موشک های گروه های مقاومت فلسطین، 
ناکارآمد ب��وده و تنها ۳0 درصد این موش��ک    ها را 

رهگیری کرده است. 
 حمالت همزمان به بیروت 

ساعتی پس از حمالت به دمشق، اخباری مبنی بر 

سقوط پهیادهای صهیونیستی در بیروت، پایتخت 
لبنان منتشر ش��د. خبرگزاری رویترز به نقل از یک 
مقام رسمی حزب اهلل گزارش داد که یک هواپیمای 
اسرائیلی بامداد یک    شنبه در حاشیه جنوبی بیروت 
سقوط کرد و هواپیمای دوم نزدیک زمین منفجر شده 
 است. به گفته این مقام حزب اهلل که نامش فاش نشده، 
انفجار پهپاد دوم خسارت     هایی را به منطقه ضاحیه 
از مناطق شیعه نش��ین جنوب بی��روت در نزدیکی 
مرکز رسانه ای حزب اهلل وارد کرده  است. خبرگزاری 
لبنان »ان ان ای « اعالم کرد که در پی این انفجارها، 
سه نفر دچار جراحات س��طحی شدند. خبرگزاری 
آسوشیتدپرس نیز به نقل از ساکنان مناطق جنوبی 
بیروت گزارش داده  اس��ت که انفج��اری بزرگ در 
جنوب بیروت رخ داده  است. خبرگزاری اسپوتنیک  
به نقل از یک منبع آگاه اعالم کرد:»پهپادی که در 
ضاحیه بیروت ساقط شد یک پهپاد شناسایی کوچک 
اسرائیلی بود که مأموریت های نظامی برای کاشت 
بمب دارد و مجهز برای انجام عملیات ترور شده بود«. 
ارتش اسرائیل به حمالت پهپادی به بیروت واکنشی 

نشان نداده است. 
به گزارش شبکه المنار، سعد حریری، نخست وزیر 
لبنان، این اق��دام را تجاوز خوان��د و آن را تهدیدی 
برای ثبات منطقه برش��مرد. نخست وزیر لبنان این 
اقدام رژیم صهیونیس��تی را نقض قطعنامه 1701 
سازمان ملل توصیف کرده و گفت که »تجاوز اخیر 
اسرائیل تهدیدی برای ثبات منطقه و تالشی برای 
ایجاد تنش های بیشتر اس��ت«. وزارت امور خارجه 
لبنان هم اعالم کرد:»بعد از اقدام پهپادهای اسرائیل 
به نقض حریم هوایی این کشور، از رژیم صهیونیستی 
در سازمان ملل شکایت می کند«. عبداالمیر قبالن، 
رئیس مجلس اعالی اس��المی ش��یعیان لبنان در 
واکنش به عملی��ات اس��رائیل اع��الم کرد:»رژیم 
صهیونیستی در حال بازی با آتشی است که این رژیم 
را در جنگ غرق خواهد ک��رد، جنگی که به قیمت 

موجودیت آن است.«
رژیم صهیونیس��تی معموالً برای حمل��ه هوایی به 
س��وریه، از آس��مان لبنان اقدام به حمله می کند و 
حمالت هماهنگ به لبنان و سوریه نشان می دهد که 
صهیونیست    ها سناریوی جدیدی علیه محور مقاومت 
تدارک دیده اند. اس��رائیل ح��زب اهلل را بزرگ ترین 
تهدی��د امنیتی برای خ��ود می داند و ب��رای از بین 
بردن این جنبش از هیچ اقدامی فروگذار نمی کند. 
سیدحس��ن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل در سخنان 
اخیر خود ضمن هشدار به صهیونیست    ها برای تکرار 
جنگ ۳۳ روزه اعالم کرد که محور مقاومت در جنگ 
آینده نابودی نظامیان اسرائیلی را به صورت زنده از 

تلویزیون پخش خواهد کرد. 
حمالت صهیونیست    ها به پایگاه های مقاومت در 
منطقه، در شرایطی است که رژیم صهیونیستی و 
امریکا در پیشبرد سیاست های خود برای سرنگونی 
دولت بش��ار اسد، رئیس جمهور س��وریه و تالش 
برای کاهش نفوذ ایران در منطقه ناکام مانده اند 
و س��عی دارند با این موش��ک پرانی ها، بخشی از 
شکست های خود در برابر محور مقاومت را جبران 
کنند. حمالت صهیونیست    ها به دمشق در زمانی 
انجام شده اس��ت که ارتش س��وریه در روزهای 
اخیر منطقه خان ش��یخون در استان ادلب را آزاد 
کرده و در آستانه آزادسازی آخرین دژ گروه های 
تروریستی است، اقدامی که به هیچ وجه خواسته 
مقامات تل آویو نیست. همزمان، اسرائیل اکنون 
از پنج محور مقاومت »ایران، عراق، یمن، سوریه 
و لبنان « محاصره شده اس��ت و برای از بین بردن 
این تهدیدات امنیتی به هر وس��یله ای متوس��ل 
می شود، چرا که ایران تا بیخ گوش مرزهای رژیم 
صهیونیس��تی نفوذ کرده و این رژیم برای دفاع از 
منافع خود، چی��زی برای از دس��ت دادن ندارد و 
همچون گربه ای که در گوشه ای گیر افتاده باشد، 
به همه چیز چنگ می اندازد تا شاید از این شرایط 

دشوار خالص شود. 
یوري بارجوزف استاد مسائل امنیت ملي دانشگاه 
حیف��ا در هاآرتص نوش��ته که وضعی��ت امنیتي 
اسرائیل طي 70 سال گذشته هیچ گاه بدتر از امروز 

نبوده است.

انتحار  تل آويو  از ترس مرگ!
رژيم صهیونیستي در نامطلوب ترين شرايط امنیتي به همه جا چنگ مي اندازد


