امریکا به شروط روسیه
برای تمدید استارت  2تن داد

در شرایطی که دولت سابق امریکا تمدید پیمان نظامی «استارت
جدید» با روس�یه را به گنجاندن بندهای اضافی در آن مش�روط
کرده بود ،به گفته معاون وزیر خارجه روسیه ،دولت جدید امریکا
پذیرفته که معاهده اتمی دوجانبه اس�تارت طبق ش�روط مسکو
و ب�دون هیچگونه ضمیمهای برای مدت پنج س�ال تمدید ش�ود.

جو بایدن ،رئیسجمهور امریکا که پیشتر گفته بود به توافقاتی که دولت
قبلی این کشور از آن خارج شده ،برخواهد گشت ،این بار موافقت خود را
با ادامه پیمانهای نظامی دوجانبه با روسیه اعالم کرد .سرگئی ریابکوف،
معاون وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه در سخنانی اعالم کرد که
واش��نگتن تمدید معاهده اتمی دوجانبه «استارت جدید» را با شروط
تعیین شده مسکو پذیرفته است .به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»،
ریابکوف گفت« :به طور کلی ،این تصمیمی شامل منافعی برای هر دو
طرف است .این تنها تصمیم درست قابل اتخاذ است» .ریابکوف افزود:
«اکنون زمان کافی در اختیار داریم تا مذاکرات دوجانبه عمیقی درباره
طیف مسائل مرتبط با ثبات راهبردی را آغاز و امنیت قابلاطمینانی را در
بازه طوالنی مدت ،برای کشورمان تضمین کنیم» .وی با اشاره به اینکه
توافق حاصل شده بر اساس شروط مس��کو صورت گرفته است ،گفت:
«طبق شروط ما ،این معاهده به مدت پنج سال ،بدون پیش شرط و بدون
هیچ ضمیمه و الحاقیه تمدید میشود ».ریابکوف در ادامه گفت« :روز
سهشنبه من و جان سالیوان (س��فیر امریکا در مسکو) یادداشتهایی
درخصوص تثبیت توافق به مدت پنج سال ،رد و بدل کردیم» .موضوع
تمدید پیمان کاهش تسلیحات تهاجمی راهبردی یا پیمان استارت۲
سهش��نبه ش��ب در گفتوگوی تلفنی والدیمیر پوتی��ن و جو بایدن،
رؤسای جمهور روس��یه و امریکا مطرح ش��د و دو طرف درباره مبادله
یادداشتهای دیپلماتیک در مورد دستیابی به توافق برای تمدید این
پیمان ابراز خرسندی کردند .به گزارش خبرگزاری تاس ،رئیسجمهور
روسیه دیروز در س��خنرانی خود به صورت مجازی در اجالس داووس
گفت«:گفتوگوی من ب��ا رئیسجمهور بایدن درب��اره تمدید پیمان
محدودیت سالحهای استراتژیک تهاجمی (استارت جدید) بدون شک
یک گام در مسیر درست بود » .پوتین تأکید کرد« :در جریان تماس با
بایدن ،به او گفتم سیستم امنیت جهانی در حال تنزل است .ما باید برای
تمدید توافق استارت جدید توافق کنیم چون کار درست این است .با این
حال اختالفات در حال تشدید است .همانطور که همه میدانیم ناتوانی
در حل و فصل این اختالفات باعث بروز فاجعه جنگ جهانی دوم در قرن
بیستم شد » .رئیسجمهور روسیه دیروز همچنین وزارت امور خارجه
این کشور را موظف به مذاکره با امریکا جهت انعقاد سندی برای تمدید
«اس��تارت جدید» کرد .هر دو مجلس دوما و علیای روسیه بالفاصله با
تمدید معاهده استارت جدید میان مسکو و واشنگتن موافقت کردند.
دولت جدید امریکا درحالی تن به خواستههای روسیه در تمدید معاهده
استارت جدید داده که پیشتر دونالد ترامپ ،رئیسجمهور سابق امریکا
مخالفت خود را با تمدید آن اعالم کرده بود .روسیه و امریکا  ۱۰سال پیش
معاهدهای با هدف کاهش و محدودسازی تس��لیحات راهبردی به امضا
رساندند که به معاهده استارت جدید معروف شد .مدت پیمان استارت۲
در ماه فوریه  ۲۰۲۱به پایان میرسد و مقامات و دیپلماتهای روسی بارها
در خصوص آینده آن و بیتمایلی امریکا برای تمدید آن ابراز نگرانی کرد ه
بودند .به گزارش شبکه راشاتودی« ،دونالد ترامپ چند ماه پیش گفت که
این کشور برای عقد موافقتنامه اصولی در مورد تمدید پیمان استارت ۲با
روسیه اصرار میکند که در آن راستیآزمایی (اجرای پیمان تسلیحاتی) نیز
باید گنجانده شود .اما مقامات روس تأکید کردند که چنین پیشنهادی را
قبول نمیکنند زیرا امریکا از سودجویی از موضوع تمدید پیمان استارت۲
سعی دارد روسیه را دربند تعهدهای غیرموجه در راستی آزمایی کند».
ترامپ در چهار سال ریاست خود تالش گستردهای کرد تا با خروج از
پیمانهای نظامی دوجانبه با روسیه و با تحت فشار قرار دادن مقامات
کرملین ،چین را نیز در چارچوب معاهدات جدی��د وارد کند اما همه
این تالشها با شکست مواجه ش��د .ترامپ در راهبردهای امنیت ملی
امریکا ،چین را به عنوان تهدید اصلی و رقیب جدی برای منافع جهانی
واشنگتن عنوان کرده بود و سعی داشت با همه ابزارهای الزم ،جلوی
قدرتگیری این کشور را در جهان بگیرد .موافقت بدون شرط جو بایدن
با تمدید استارت جدید ،در شرایطی اس��ت که والدیمیر پوتین در دو
سال گذشته در راستای مقابله با تهدیدات نظامی از سوی دولت ترامپ،
از موشکهای مافوق صوت روسیه رونمایی کرد تا آمادگی قاطع این
کشور در پاسخ به هرگونه تهدید خارجی را نشان دهد.
آمادگی مذاکره درباره آسمانهای باز
پس از موافقت دولت امریکا با تمدید استارت جدید ،همزمان سخنگوی
کرملین از آمادگی برای مذاکره درباره پیمان آسمانهای باز سخن گفت.
دیمیتری پسکوف روز چهارشنبه در سخنانی تأکید کرد«:هنوز مقداری
زمان تا خروج واقعی روسیه از پیمان آسمانهای باز باقی مانده است،
بنابراین گفتوگو با واشنگتن چنانچه آنها آمادگی نشان دهند ،ممکن
است » .به گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک ،پسکوف گفت «:والدیمیر
پوتین در گفتوگوی تلفنی اخیر با جو بایدن تأکید کرد که مس��کو به
دنبال یافتن راههایی برای ماندن در این توافق پس از خروج واشنگتن
است » .پس��کوف گفت «:رئیسجمهور پوتین تأکید داشت که بعد از
تصمیم امریکا برای خروج از پیمان آس��مانهای باز ،روسیه به دنبال
راهها و احتماالتی برای باقی ماندن در ای��ن توافق بود .با این حال ،این
جستوجو بینتیجه بود و مذاکرات با اروپاییها به نتایج مثبتی نرسید.
بنابراین روسیه تصمیم خودش را گرفت .با این وجود هنوز زمانی باقی
مانده است و اگر شرکای امریکایی برای ادامه مذاکرات آماده باشند ،این
ممکن است » .امریکا دو ماه پیش از پیمان آسمانهای باز خارج شد.

بایدن هم مسیر ترامپ را
در ونزوئال میرود

کاخ س�فید در دوران ریاس�تجمهوری جدی�د امری�کا در
موضعگیری همراس�تا ب�ا سیاس�تهای قبل�ی درب�اره ونزوئال
اعلام ک�رد ک�ه ب�رای ی�ک گ�ذار دموکراتی�ک و صلحآمی�ز
ق�درت در ونزوئلا از طری�ق انتخاب�ات تلاش خواه�د ک�رد.

در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ ،رئیسجمهور پیشین امریکا ،کاخ
سفید خوان گوایدو ،رهبر مخالفان در ونزوئال را به عنوان رئیسجمهور این
کشور به رسمیت شناخت .این اقدام تنشها را میان واشنگتن و کاراکاس
افزایش داد .جن ساکی ،سخنگوی جدید کاخ سفید در مورد موضع امریکا
درباره تحوالت ونزوئال به خبرنگاران گفت« :هدف اصلی و مهم امریکا،
حمایت از یک گذار دموکراتیک و صلحآمی��ز قدرت در ونزوئال از طریق
انتخابات آزاد و عادالنه است».ساکی تصریح کرد« :دولت جو بایدن توجه
ویژهای به بحران انسانی کنونی در ونزوئال خواهد داشت و به طور همزمان
از یک تالش بینالمللی برای پیشبرد اصالحات دموکراتیک و پاسخگو
کردن افرادی که در فساد یا فعالیتهای غیرقانونی دخیل بودهاند ،دعوت
خواهد کرد ».شماری از کشورها از جمله روس��یه و چین ،مادورو را به
عنوان تنها رهبر مشروع ونزوئال به رسمیت میشناسند .کاراکاس ابراز
امیدواری کرد که روابطش با امریکا در دولت جو بایدن عادی شود .این در
حالی است که آنتونی بلینکن ،وزیر امور خارجه امریکا در جریان جلسه
تأیید صالحیتش در سنا گفته بود که امریکا نباید موضع خود در رابطه با
گوایدو را به عنوان رهبر موقت ونزوئال تغییر دهد .لیال تاجالدین ،تحلیلگر
بینالمللی ونزوئالیی در این مورد به خبرگزاری اسپوتنیک گفت« :دولت
جدید امریکا به سیاست دولت قبلی نسبت به کاراکاس ادامه خواهد داد و
تحریمهایش علیه این کشور امریکای التین را تقویت خواهد کرد».
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دلواپسان سکوتبرجامیبایدن

تختروانچی :بایدن تحریمها را در زمان کوتاهی لغو نکند ،در تعامل برجامی بسته میشود

ادامه از صفحه اول
دولت جدید امریکا تقریباً درباره همه مسائل موجود
در سیاست خارجی امریکا حرفی زده و اظهارنظری
کرده جز برجام و لزوم برگش��ت به آن و در همین
حال همصداییها از دموکراتها با جمهوریخواهان
با محوریت حفظ سیاست فشار حداکثری دونالد
ترامپ علیه دولت بایدن هم به گوش میرسد .در
چنین شرایطی نماینده دائم ایران در سازمان ملل
به دولت بایدن هش��دار داد در صورت لغو نش��دن
تحریمها علیه ای��ران در زم��ان کوتاهی ،احتمال
تعامل در توافق هستهای از بین میرود.
مجید تختروانچی ،نماینده دائم ایران در سازمان
ملل در یادداشتی در نیویورکتایمز با بیان اینکه
دولت بایدن بدان��د هرگونه تأخیر در لغو تحریمها
بیانگر ادامه خصومت با مردم ایران اس��ت ،عنوان
کرد :پنجره در حال بسته ش��دن است .اگر دولت
جدید به تعهدات خود عمل نکند و تحریمها را در
زمان کوتاهی لغو نکند ،احتم��ال تعامل در توافق
هستهای از بین میرود.
به گزارش ف��ارس ،تخت روانچي نوش��ت :بایدن
خواستار بازگشت به توافق هستهای با ایران است .او
میتواند از اینجا شروع کند.
در این یادداش��ت آمده اس��ت :در طول سالهای
دولت ترامپ ،حزب دموکرات و به ویژه جو بایدن
منتقد سیاس��تهای جنگطلبانه ترامپ بودهاند.
در موارد مختلف  -از جمل��ه در مقالهای که در ماه
گزارش 2

سپتامبر در وب سایت سیانان منتشر شد  -بایدن
خواستار بازگشت ایاالت متحده به توافق هستهای
شده است .مهمتر اینکه ،او متعهد شده سیاستهای
دولت ترامپ را که باع��ث افزایش تنش در منطقه
ش��ده اس��ت ،تغییر دهد .ایران از کاهش تنش در
همسایگیاش اس��تقبال خواهد کرد .وی تصریح
کرده اس��ت :اکنون که بایدن در کاخ سفید است،
میبایست این قولها را عملی کند .در یادداشت
تختروانچی در نیویورکتایمز آمده است :ایاالت
متحده بای��د بالفاصله به تبعی��ت از تعهدات خود
در توافق هس��تهای ،که با قطعنامه  ۲۲۳۱شورای
امنیت س��ازمان ملل متحد جزو حقوق بینالملل
محس��وب میش��ود ،بازگردد .با این اقدام دولت
بایدن ،کشور به مس��یر پایبندی به تعهداتش باز
میگردد .دولت جدید همچنی��ن باید به صورت
فوری تحریمهای جدیدی را که دولت ترامپ علیه
ایران وضع کرده لغو کند .این نش��اندهنده تعهد
دولت جدید برای بازسازی اعتبار جهانی متالشی
شده ایاالت متحده است.
وی مینویسد :ایران ،به نوبه خود ،در موارد متعددی
اعالم کرده است که آماده است به محدودیتهای
اولیه توافق ش��ده در برجام بازگردد و با س��رعت
قدمهایی را که برداشته است بازگرداند ،به شرطی
که تمامی تحریمهای اعمال یا اعمال مجدد شده
توس��ط دولت ترامپ پس از خ��روج غیرقانونی از
توافق هستهای لغو ش��ود .در این یادداشت آمده

است :هرگونه تردید یا اجرای ناقص تعهدات ایاالت
متحده آنچه را که بایدن قول داده است ،زیر سؤال
میبرد .همچنین این امر به عنوان عدم صداقت از
سوی دولت جدید تفسیر خواهد شد و ابزار الزم را
برای مخالفان توافق هستهای فراهم میکند تا در
مسیر دیپلماسی خرابکاری کنند.
تخت روانچی میافزاید :سیاس��ت بایدن در قبال
ایران ممکن اس��ت در دو جهت مخالف پیش رود؛
وی ممکن است تحریمهای ایران را که نقض توافق
هستهای است و توسط جامعه بینالمللی رد شده
است ،حفظ کند؛ اقدامی که به معنای ادامه سیاست
بیسرانجام «فشار حداکثری »دولت ترامپ است.
یا میتواند به سرعت به گزینه انجام تعهدات امریکا
در توافق هس��تهای و قول��ی که قب ً
ال داده اس��ت،
بازگردد .این توافقنامه به طور خاص برای پرداختن
به موضوع هستهای و نه چیز دیگری طراحی شده
است .سایر عناصر روابط ایران و ایاالت متحده هیچ
ارتباطی با این توافقنامه ندارند و نمیتوانند با آن
در هم آمیخته ش��وند .با این حال اگ��ر این توافق
بهطور کامل اجرایی شود ،هنوز هم میتواند مبنایی
برای احترام و درک متقابل باش��د که به نفع همه
طرفهاست.
وی مینویسد :اما بایدن و دولت وی باید بدانند که
هرگونه تأخیر در لغو تحریمها به عنوان نشانهای از
ادامه خصومت با مردم ایران تلقی میشود.
در این یادداشت آمده اس��ت :ایرانیان از محاصره

ناعادالنه اقتصاد ما رنج میبرند و مس��ئولیت این
رنجها کام ً
ال بر دوش دولت ایاالت متحده اس��ت.
مردم ایران نس��بت به ادامه مجازات جمعی خود
بیتفاوت نخواهند بود .در حقیقت ،نمایندگان آنها
در مجلس ماه گذشته قانونی را تصویب کردند که
دولت را موظف میکند اگر تحریمها لغو نش��ود،
اقداماتی از قبیل افزایش سطح غنیسازی اورانیوم
را انجام دهد.در پایان این یادداش��ت آمده است:
پنجره در حال بسته شدن است .اگر دولت جدید
به تعهدات خود عمل نکن��د و تحریمها را در زمان
کوتاهی لغو نکند ،احتمال تعامل در توافق هستهای
از بین میرود .اما لغو کامل و صادقانه تحریمها ،جو
جدیدی ایجاد خواهد کرد که به کاهش تنشها در
منطقه و فراتر از آن کمک میکند.
همزمان با انتشار این نامه آنتونی بلینکن به عنوان
وزیر خارج��ه امری��کا در دولت بای��دن بالفاصله
بعد از تأیید در مجلس س��نا با همتایان کانادایی،
کرهجنوبی ،ژاپنی و مکزیک��ی خود تماس تلفنی
گرفت تا دولت بایدن به ژست اینکه برجام چندان
هم برای امریکاییها اهمیتی هم ندارد ادامه داده
باشد.
همصدایی دموکراتها با جمهوریخواهان
مشاور پیشین باراک اوباما به همراه قائم مقام مشاور
امنیت ملی در دولت جورج بوش پس��ر ،خواستار
تداوم فش��ارهای امریکا بر ایران و چین در دولت
جو بایدن شدند.
«دنیس راس» مشاور دولت باراک اوباما در منطقه
غرب آسیا و «خوآن زاراته» قائم مقام مشاور امنیت
ملی در دولت «جورج بوش پسر» در یک یادداشت
مشترک ،خواستار حفظ فشار حداکثری واشنگتن
ضد تهران شدند.
این دو مقام پیشین امریکایی در یادداشت مشترکی
در «لسآنجلس تایمز» با اشاره به تغییر وعدههای
رؤسای جمهوری امریکا از آیزنهاور گرفته تا جورج
بوش بعد از ورود به کاخ س��فید و با این مقدمه که
اوباما همچنی��ن وعده داد که سیاس��تهای ضد
تروریس��م دوره بوش را از بین بب��رد اما در نهایت
او بس��یاری از همان سیاس��تها از قبیل حمالت
هدفمند ب��ه رهبران تروریس��ت و جم��عآوری و
شناساییهای گس��ترده را گسترش داد ،نوشتند:
«خروج به طور کامل دولت ترامپ از توافق هستهای
ایران (برجام) ،کاری اش��تباه بود و ب��ه ایران برای
سرعت دادن به برنامه هستهای خودش بهانه داد اما
با این وجود ،قطعاً کارزار «فشار حداکثری» اهرمی
را ایجاد کرده که نباید آن را کماهمیت شمرد».
آنها با اش��اره به تصمی��م ایران برای ازس��رگیری
غنیسازی  20درصدی اورانیوم ادعا کردند «:این
کار بدین خاطر انجام نش��د که ایاالت متحده را به
تعجیل در بازگرداندن به توافق هستهای وادارد بلکه
به خاطر این صورت گرفته که ایران میخواهد به
رفع تحریمها دست یابد .البته ایران نباید مجانی به
کاهش تحریمها دست یابد».

قول طالبان به همسایگی امن با ایران

بدعهدی دولت امریکا در مذاکرات صلح افغانستان ،فرصت نقشآفرینی ایران در فرایند صلح را بعد از  18سال مجددا ً تقویت کرده است
بدعهدی امریکاییها در توافق صلح افغانستان،
تیم دیپلماس�ی طالب�ان را به ته�ران آورده تا
 18س�ال بعد از نقشآفرینی کمس�ابقه ایران
در مذاکرات صلح افغانس�تان ،مج�ددا ً زمینه
برای این نقشآفرینی در سایه بدعهدی دولت
جدید امریکا فراهم ش�ود .وزیر دف�اع امریکا
گفته که دولت بایدن قصد دارد کاهش نظامیان
امریکای�ی را در افغانس�تان و البت�ه عراق که
دول�ت ترام�پ آن را کلی�د زده ب�ود ،بازبینی
کند؛ چیزی ک�ه طالبان ب�ا آن مخالف اس�ت.
طالبان دی�روز در ته�ران به مقامه�ای ایرانی
گفت ک�ه در ص�ورت ورود به س�اختار قدرت،
ب�رای ته�ران چالشآفرین�ی نخواه�د ک�رد.

«لوید آس��تین» وزیر دفاع امریکا دیروز گفت که
پنتاگ��ون کاهش نظامی��ان امریکای��ی در عراق و
افغانس��تان را بازبین��ی میکن��د« .ج��ان کربی»
س��خنگوی وزارت دف��اع امری��کا در گفتوگ��و با
«والاس��تریت ژورنال» گفته که هرگونه تصمیم
درباره تعداد نظامیان امریکایی در افغانستان و عراق
با رایزنی با دولتهای این دو کشور اتخاذ خواهد شد.
در حالی که پیش از این ،پنتاگون در دیماه 1399
گفته بود که تعداد نظامیان امریکایی در افغانستان
به  2500نفر کاهش یافت��ه ،تجدیدنظر در کاهش
نظامیان امریکایی در افغانستان میتواند ضربهای
کاری به توافق صلح یک س��ال قب��ل دولت ترامپ
با طالبان در قطر باش��د .س��ه روز قبل هم ،آنتونی
بلینکن ،وزیر خارجه جدید امریکا از ضرورت ارزیابی
توافق صلح با طالبان س��خن به می��ان آورده بود.
سالیوان نیز گفته که بررسی تعهدات طالبان در قبال
توافق صلح ،از جمله کاهش خشونت در افغانستان
و قطع رابط��ه با القاعده ،داع��ش و دیگر گروههای
تروریستی ،در صدر بررسیهای دولت امریکا قرار
خواهد گرف��ت؛ موضوعی که حاال ب��ه نگرانیهای
طالبان دامن زده و باعث شده که رهبران این گروه
به سفرهای منطقهای به کش��ورهای رقیب امریکا
کشیده ش��وند .تهران اولین مقصد طالبان است،
جایی که مال عبدالغنی با وزیر خارجه و دبیر شورای
عالی امنیت ملی مالقات کرد .علی شمخانی دیروز
بعد از مالقات با هیئت طالبان در توئیتی نوش��ت:

«در مالقات امروز با هیئت سیاسی طالبان ،رهبران
این گروه را در مبارزه با امریکا مصمم دیدم » .علی
ش��مخانی هرچند گفت که ایران معتقد است «در
آینده افغانستان همه اقوام و طوایف باید مشارکت
داشته و ایفای نقش کنند» ولی به صراحت تأکید
کرد «:جمهوری اسالمی ایران هیچگاه جریانی را که
بخواهد با جنگ در افغانستان به حاکمیت برسد به
رسمیت نخواهد شناخت ».مال عبدالغنی برادر نیز با
ارائه گزارشی از روند مذاکرات صلح در افغانستان و
با اشاره به بدعهدیهای ترامپ در اجرای توافقنامه
صلح تصریح کرد« :ما به امریکا اعتماد نداریم و با هر
جریانی که مزدور امریکا باشد میجنگیم» .
تهران در حال رایزنی با آلمان ،روس�یه و
سازمان ملل
کابل همیشه درباره سفر طالبان به تهران حساس
ب��وده و ظاهرا ً ب��ه همین دلیل« ،حم��تاهلل اندر»
س��خنگوی ش��ورای امنیت مل��ی افغانس��تان در
واکنش به س��فرهای خارجی طالبان ،بدون اشاره
به ایران گفت که این گروه از نتایج بررسی توافقنامه
قطر توس��ط دولت بایدن نگران اس��ت و از این رو
به س��فرهای منطقهای رو آورده اس��ت .وی افزود:
«درحالی ک��ه تیم مذاکرهکننده افغانس��تان برای

یافتن یک راهحل سیاسی برای پایان دادن به بحران
افغانستان در قطر حضور دارد ،تیم طالبان به جای
مذاکره مشغول سفرهای خارجی است» .با وجود
این موضعگیری نه چن��دان رضایتآمیز در کابل،
وزارت امور خارجه افغانستان با صدور بیانیهای اعالم
کرد که ایران ،قبل از س��فر ،کابل را در جریان سفر
اخیر هیئت طالبان قرار داده اس��ت .وزارت خارجه
افغانستان در عین حال از تهران خواسته «طالبان
را در بخش جامع صلح در چارچوب نظام جمهوری
و حفظ ارزشهای قانون اساس��ی افغانستان ،آگاه
س��ازد» و تأکید کرده که ایران ب��ا میزبانی طالبان
افغانس��تان
«میخواهد اطمینان حاصل کند که
ِ
پس از جنگ ب��ار دیگ��ر بهپایگاه ام��ن گروههای
تروریستی مبدل نخواهد شد و همچون مرکز اتفاق
و همکاریهای منطقهای و بینالمللی باقی خواهد
ماند ».بر اس��اس گزارشها ،م�لا عبدالغنی برادر،
در مالقات با علی ش��مخانی حفظ امنیت مرزهای
افغانستان و ایران را مورد تأکید قرار داد و آمادگی
طالبان را برای همکاری در ای��ن زمینه اعالم کرد.
این وع��ده طالبان به خصوص از جهت مناس��بات
تنشآمیز حکومت طالب��ان بر کابل بعد از س��ال
 )1377( 1998که منجر به حمله به کنسولگری

ایران در مزار شریف شد ،حائز اهمیت است .تحت
چنین شرایطی ،به نظر میرسد شرایط جدیدی که
با به اختالف خوردن دولت جدید امریکا با طالبان
به وجود آمده ،تهران را برای نقشآفرینی در روند
صلح افغانستان در وضعیتی مناسب قرار داده است.
س��خنگوی وزارت امور خارجه دیروز با بیان اینکه
ایران برای صلح افغانس��تان سرمایهگذاری زیادی
کرده ،گفتوگوه��ای بیناالفغان��ی را تنها راهحل
صلحآمیز و پایدار برای این کش��ور خواند و گفت:
«موضع ایران به آنچه در واشنگتن رخ میدهد متکی
نبوده است؛ چه روزهایی که دولت ترامپ سراسیمه
در حال برخی اقدامات بود و چه امروز».خطیبزاده
درباره سفر هیئت سیاس��ی طالبان به به تهران به
رایزنیهای روزهای اخیر نماین��ده ویژه وزیر امور
خارجه ایران در امور افغانستان با مقامات افغانستان
و نمایندگان ویژه آلمان و روسیه و همچنین سازمان
ملل در امور افغانستان اشاره کرد و گفت« :در این
سفر ابعاد مختلف و مسائل مرتبط با مذاکرات صلح
در افغانستان و روند دستیابی به صلح پایدار مورد
بحث و گفتوگو قرار خواهد گرفت» .س��خنگوی
دستگاه دیپلماس��ی تصریح کرد« :امریکا چارهای
ندارد مگر اینکه به س��الها دخالت و تجاوز در این
منطقه و افغانستان پایان دهد و با خروج مسئوالنه و
متعهدانه حداقل کاهشی بر بار رنج و اندوهی که بر
ملتهای منطقه داشته است ،باشد».
انفجارهای کابل
دیروز همزمان با خبر بازنگ��ری امریکا در کاهش
نیروه��ای امریکایی در افغانس��تان ،رس��انههای
افغانس��تان از وقوع چهارمین انفجار در شهر کابل
خبر دادند .ب��ه گزارش خبرگزاری مه��ر به نقل از
خبرگزاری صدای افغ��ان (آوا) ،یک منبع امنیتی
آگاه اعالم کرد که یک انفجار در منطقه «گوالیی»
واقع شهر کابل پایتخت افغانستان روی داده است .بر
اساس اعالم این خبرگزاری ،منبع مذکور اعالم کرده
اس��ت که در این انفجار دو نفر زخمی شدهاند .این
چهارمین انفجاری است که امروز در شهر کابل رخ
داد ه است .حوالی ساعت سه و نیم بعد از ظهر دیروز
هم ،انفجاری در چهارراه انصاری در مرکز شهر کابل
نیز به وقوع پیوسته بود اما تلفاتی در پی نداشت.

ترامپ همچنان میخواهد
چهره مطرح جمهوریخواهان باشد

اقدام جمعی از سناتورهای جمهوریخواه در جلوگیری از استیضاح
مجدد رئیسجمهور پیشین امریکا به بنبست خورد .با این حال،
ترامپ اعمال فش�ار به جمهوریخواهان حامی استیضاح خود را با
هدف باقی ماندن به عنوان مقام مطرح این حزب پیگیری میکند.

از عصر دوشنبه ،جمهوریخواهان سنا علناً درباره موضعگیری در مورد
دومین دادگاه اس��تیضاح دونالد ترامپ رایزنی میکنند 45 .س��ناتور
سهشنبه در تالش��ی بی فرجام ،از طرحی برای متوقف کردن دادگاه
استیضاح ترامپ حمایت کردند .رند پل این طرح را به صحن سنا آورد
تا س��نا رأی بدهد که آیا دادگاه فوریه علیه ترامپ نقض قانون اساسی
است .طرح یاد شده با  ۵۵رأی مقابل  ۴۵رأی متوقف شد.
برایان جک ،مدیر سیاسی سابق ترامپ به تازگی در دیدار با جمعی از
س��ناتورهای جمهوریخواه اطمینان خاطر داد که وی برنامهای برای
تشکیل حزب جدید ندارد ،اما میخواهد به جمهوریخواهان فشار آورد.
جک بر این باور است که انتقام از س��ناتورهای جمهوریخواهی که به
استیضاح او و محکوم شدنش در سنا رأی مثبت بدهند ،احتماالً یکی
از برنامههای وی خواهد بود .س��ناتور کوین کرمر ،جمهوریخواه اهل
داکوتای شمالی گفت« :این رئیسجمهور میخواست که من و شمار
دیگری از سناتورها بدانیم که او یک جمهوریخواه است و نمیخواهد
تأسیس کند و هر آنچه او در آینده در فضای سیاسی

که یک حزب سوم
انجام دهد به عنوان یک جمهوریخواه است و اینکه حزب جمهوریخواه
هنوز به اتفاق آرا حامی این رئیسجمهور است».
استیضاح دوم هم بینتیجه است
جان بولت��ون ،مش��اور امنیت ملی س��ابق کاخ س��فید در مطلبی که
«نشنالریویو» آن را منتش��ر کرده اس��ت ،درباره نتیجهبخش بودن
اس��تیضاح ترامپ ابراز تردید کرد و نوش��ت« :همچون استیضاح اول
این اس��تیضاح نیز با دورنمای محدود همراه ب��وده و عمدتاً بر مبنای
گرایشهای حزبی در مجلس نمایندگان با ش��تاب ب��ه اجرا در آمده
اس��ت ».بولتون نوش��ت« :توجه چیزی اس��ت که ترامپ به خاطرش
زندگی میکند .اگر دشمنان او واقعاً میخواستند او را مجازات کنند اگر
میخواستند وحشتناکترین سرنوشت ممکن را به او تحمیل کنند،
آنها به سادگی او را نادیده میگرفتند».بولتون همچنین معتقد است که
محکوم شدن ترامپ در سنا منجر به پایان دوران ترامپ نخواهد شد.
بسیاری از کارشناسان ،این استیضاح دیرهنگام را با تکیه بر اینکه اگر
رئیسجمهوری در آخرین روزهای کاری خود مرتکب خطا میش��ود
نباید مصون بماند ،اقدامی قانونی میدانند که میتواند به رد صالحیت
از گرفتن منصب دولتی در آینده منجر شود.

زخمی شدن دهها تن در اعتراضات لبنان
اعتراضات لبنانیها در تع��دادی از مناطق این کش��ور علیه وضعیت
اقتصادی ،با درگیری نیروهای امنیتی به خش��ونت کش��یده شد .به
گزارش اس��پوتنیک ،ارتش لبنان در بیانیهای اعالم ک��رد ،در جریان
تظاهرات سهشنبه ش��ب در طرابلس  ۳۱نظامی زخمی شدند .در این
اعتراضات ،معترضان به سمت نیروهای امنیتی سنگ ،کوکتل مولوتف
و ترقه پرتاب کردن��د .همچنین در جریان ای��ن اعتراضات پنج تن به
دلیل تعدی به امالک خصوصی و دولتی بازداشت شدند .صلیب سرخ
لبنان نیز اعالم کرد ،در جریان اعتراضات طرابلس  ۴۵تن از نیروهای
امنیتی و معترضان زخمی شدند .اطراف ساختمان دولتی در طرابلس
لبنان سهشنبه برای دومین روز متوالی شاهد اعتراضات علیه وضعیت
اقتصادی و قرنطینه سراس��ری بود .به گفته مناب��ع محلی در جریان
تالش معترضان برای یورش به ساختمان دولتی در شهر درگیریهایی
میان پلیس و معترضان رخ داد که به زخمی شدن تعدادی منجر شد.
نیروهای ارتش لبنان برای ممانعت از یورش معترضان به س��اختمان
دولتی طرابلس سپر انسانی تشکیل دادند.
----------------------------------------------------چین :پروازهای نظامی ،هش�داری علی�ه دخالت در تایوان
هستند
دولت چین روز چهارشنبه اعالم کرد اقداماتی نظیر پرواز در نزدیکی
تایوان در اوایل این هفته ،هش��داری علیه دخال��ت خارجی در تایوان
و هرگونه اقدام اس��تقاللطلبانه توسط این جزیره اس��ت .به گزارش
آسوشیتدپرس« ،ژو فنگلیان» ،سخنگوی «دفتر امور تایوان چین» در
پاسخ به سؤالی درباره پرواز جنگندههای چینی که اوایل این هفته در
محدوده پدافند هوایی تایوان انجام شد ،اظهار کرد :تمرینهای نظامی
چین به قصد نشان دادن عزم کش��ور برای حفاظت از حاکمیت ملی و
تمامیت سرزمینی انجام میش��ود .وی در یک جلسه توجیهی منظم
گفت «:این پروازها هشداری ش��دید علیه دخالت خارجی و تحریک
توسط نیروهای جداییطلب است که از استقالل تایوان دفاع میکنند».
ژو فنگلیان در ادامه گف��ت «:،چین اس��تفاده از زور برای حفاظت در
برابر اقدامات جداییطلبانه و دخالت خارجی را انکار نمیکند».طبق
اعالم وزارت دفاع تایوان ،چین روزشنبه هشت بمبافکن و چهار جت
جنگنده به محدوده شناسایی پدافند هوایی تایوان فرستاد .تایوان نیز
به جنگندههای خود دستور نظارت بر فعالیت آنها را داد.
----------------------------------------------------حمله پلیس نیجریه به معترضان محاکمه زکزاکی
هواداران شیخ ابراهیم زکزاکی ،رهبر شیعیان نیجریه در ابوجا پس از
اینکه از پیگیری اخبار جلسه محاکمه شیخ زکزاکی منع شدند ،اقدام
به تظاهرات کردند و در پی این اعتراض ،پلیس به س��وی آنها گلوله و
گاز اشکآور شلیک کرد .به گزارش شبکه المیادین ،براساس تصمیم
دادگاه جلسه محاکمه شیخ زکزاکی به روزهای هشتم و دهم ماه مارس
موکول و همسرش که با او بازداشت شده است به دلیل ابتال به کرونا به
دستور رئیس دادگاه به بیمارستان منتقل شد .بدیعه زکزاکی ،دختر
شیخ زکزاکی اوایل ماه جاری اعالم کرد که حال پدرش وخیم است و
مقامات اجازه دادن دارو به او را نمیدهند و از ورود پزش��کان به زندان
برای درمان او ممانعت میکنند .پس از شکایت شیخ زکزاکی به دادگاه
عالی ابوجا بابت بازداش��ت بدون تفهیم اتهام وی ،این دادگاه دسامبر
 ۲۰۱۶حکم آزادی فوری زکزاکی را صادر و س��رویس امنیتی نیجریه
را  ۱۵۰هزار دالر جهت پرداخت به خان��واده زکزاکی جریمه کرد اما
مقاماتحکم دادگاه را اجرایی نکردند.
----------------------------------------------------کرونا بیمارستانهای اسرائیل را به آستانه فروپاشی رساند
مسئوالن بهداشتی در بیمارس��تانهای رژیم صهیونیستی میگویند
مراکز درمانی در فلس��طین اش��غالی زی��ر بار موج س��وم همهگیری
«کووید ،»۱۹در آستانه فروپاش��ی قرار گرفتهاند .شبکه  ۱۲تلویزیون
رژیم صهیونیس��تی روز سهش��نبه طی گزارش��ی به عنوان نمونه به
بیمارستان بینالمللی «هداسا»  -بزرگترین مرکز درمانی در قدس
اش��غالی  -مراجعه کرده و گفت این بیمارس��تان با کمبود تجهیزات
درمانی و تختهای بستری مواجه ش��ده است .کلودیا فوجی ،پرستار
بخش مراقبتهای ویژه برای بیماران مبتال به کرونا ،به این شبکه گفت:
«اولین موج [همهگیری] برای ما شوکهکننده بود ،زیرا با این بیماری
آش��نا نبودیم .بعد از چند ش��یفت کاری ،با خود گفتیمخوب متوجه
شدیم چه اتفاقی دارد میافتد .ولی موج سوم به شدت به ما ضربه زد .ما
در جنگ هستیم»« .آنات هرتص» مددکار اجتماعی در همان بخش
مراقبتهای ویژه نیز توضیح داد« :تغییر و تحوالت اینجا به اندازه کافی
سریع نیس��ت .تختها مدت چندانی خالی نمیمانند .هر لحظه یک
بیمار جدید میآید».

