انصاراهلل :دیدار با امریکاییها مستقیم
و مثبت نبود ،حمله را تشدید میکنیم

عربس�تان عملیات گس�ترده نظامی ارتش یمن علیه تأسیس�ات
آرامکو و دیگر اه�داف حس�اس را در خاک خود تأیی�د کرد .عضو
دفتر سیاس�ی جنبش انصاراهلل یمن هم وعده داد حمالت یمنیها
به عربستان تشدید خواهد ش�د و یک عضو دفتر سیاسی جنبش
انصاراهلل یمن هم درب�اره دیدار اخیر نماین�دگان انصاراهلل با هیئت
امریکایی در عمان گفت ک�ه این دیدار به صورت مس�تقیم برگزار
نش�د و فضای نشس�ت نیز مثبت نبود تا مش�خص ش�ود آلسعود
برای فرار از باتالق یمن تنها باید تس�لیم اراده مقاومت یمنی شود.

به گزارش ایسنا ،محمد البخیتی ،عضو شورای سیاسی جنبش انصاراهلل یمن
ديروز در مصاحبه با شبکه المنار گفت :آنها(عربستان و امریکا) میخواهند که
یمن به صورت یکجانبه و یکطرفه عملیات را متوقف کند و آنها به خودشان
حق انحصاری در پیشرویهای میدانی به ویژه در مأرب را میدهند .وی ادامه
داد :ششمین عملیات توازن بازدارندگی از بزرگترین عملیاتهای پاسخ
به ائتالف متجاوز در عمق عربستان بوده است .البخیتی با بیان اینکه صنعا
قادر به ساخت تمامی انواع سالح از تفنگ گرفته تا پهپاد است ،گفت :ما در
تمامی جبههها آماده خواهیم شد و حمالت خود را به عمق عربستان تشدید
خواهیم کرد و با تشدید حمالت آنها از طریق تشدید حمالت خودمان مقابله
خواهیم کرد .وی افزود :جز با پس گرفتن مأرب و میدانهای نفتی در آن،
مردم یمن نخواهند توانست محاصره را بش��کنند .این عضو ارشد جنبش
انصاراهلل تصریح ک��رد :تماسهای غیرمستقیمی ب��ا امریکاییها از طریق
عمانیها وجود دارد .وی افزود :ما اع�لام کردهایم که به حمله به عربستان
تا زمانی که تجاوزها متوقف نشود ،ادامه خواهیم داد .البخیتی در خصوص
دیدار میان هیئت امریکایی و انصاراهلل که به صورت مستقیم برگزار نشد،
گفت :این دیدار مثبت نبود ،چراکه طرف امریکایی خواهان توقف جنگ به
صورت یکطرفه ش��د و ما با این مسئله مخالفت کردیم .خبرگزاری رویترز
هفته گذشته مدعی ش��د ،مقامات امریکایی و مسئوالن دولت نجات ملی
یمن وابسته به انصاراهلل در مسقط عمان دیدار کردهاند .براساس این گزارش،
مسئوالن امریکایی از مقامهای دولت صنعا خواستهاند عملیات آزادسازی
مأرب را متوقف و دولت نجات ملی نیز با عربستان گفت وگو کند.
اقرار به حمله یمنیها
اندکی پس از اعالم هدف قرار دادن مقرهای آرامکو در بندر نفتی رأس
التنوره ،وزارت دف��اع عربستان اذعان کرد ک��ه نیروهای مسلح یمن به
مخازن نفتی در این بندر در منطقه ش��رقی عربستان حمله کردند .به
گزارش خبرگزاری المسیره ،این وزارتخانه همچنین خواستار حمایت
جهانی از عربستان شد و تأکید کرد تدابیر الزم را برای حفاظت از آنچه
«امنیت منابع انرژی جهانی» میخواند ،اتخاذ خواهد کرد .ارتش یمن
یکشنبه شب اعالم کرد که ششمین عملیات بازدارندگی با استفاده از
هشت موشک بالستیک و  ۱۴پهپاد پیشرفته در اعماق خاک عربستان
سعودی انجام شد .در این بیانیه آمده است که حمله گستردهای به مقر
ش��رکت آرامکو در بندر نفت رأسالتنوره که عربستان س��عودی از آن
برای صادرات ۹۰درصد از تولید نفت خود به جهان اس��تفاده میکند،
صورت گرفت .این حمله همچنین اهدافی در ظه��ران ،دمام ،جیزان و
العسیر را هدفگیری کرد .از سوی دیگر سفارت امریکا یکشنبه شب به
شهروندانش در عربستان سعودی در مورد حمالت موشکی و انفجارهای
احتمالی در شرق این کشور هشدار داد .این سفارتخانه به شهروندان خود
توصیه کرد با توجه به گزارشهای حمالت موشکی و انفجارها در ظهران،
دمام و دیگر بخشها در استان شرقی ،اقدامات احتیاطی را انجام دهند
و هوشیار باشند .ظهران ،واقع در منطقه شرقی ،مرکز اداری حساسی در
زمینه تولید و پاالیش نفت در عربستان محسوب میشود.

تظاهرات «دوشنبه خشم» در لبنان

جمع�ی از ش�هروندان لبنان�ی در اعتراض ب�ه اوضاع نامناس�ب
معیش�تی تظاه�رات «دوش�نبه خش�م» را برگ�زار کردن�د.

به دنبال فراخوان برگزاری تظاهرات گسترده در روز دوشنبه موسوم
به «دوش��نبه خش��م» در لبنان ،منابع خبری از آغاز تجمع مردم در
خیابانهای اصلی شهرهای این کش��ور خبر دادند .به گزارش شبکه
روسیا الیوم ،معترضان لبنانی روز دوشنبه برای هفتمین روز متوالی
مسیرها را بستند و برخی دیگر الس��تیکها را آتش زدند .معترضان
لبنانی اع�لام کردند که امروز «دوش��نبه خش��م» اس��ت و از همان
س��اعتهای اولیه صبح با آتش زدن تایر خودروه��ا برخی از جادهها
و خیابانها را در مناط��ق مختلف لبنان مسدود کردن��د .همزمان با
حضور معترض��ان در خیابانها ،فعاالن خواس��تار حضور گستردهتر
مردم در تظاهرات دیروز ش��ده بودند .برخی معترض��ان نیز با به صدا
درآوردن ناقوس کلیساها خواستار حضور مردم در خیابانها شدند .به
گزارش شبکه المیادین ،ستاد کنترل ترافیک لبنان دیروز خیابانهای
بسیاری را در غرب و جن��وب از جمله منطقه «بق��اع» و «جبیل» و
«مسیره الدوره» به طرف «نهر الموت» در نزدیکی بیروت بسته اعالم
کرد .همزمان بیمارستانها و مراکز درمانی لبنان از مردم خواستند به
کسانی که موعد تزریق واکسن کرونای آنها فرارسیده اجازه تردد بدهند
و هشدار دادند چرا که هرگونه تأخیر در این موضوع خطرناک خواهد
بود .همچنین شرکتهای توزیع اکسیژن هم از معترضان خواستند
که در تردد خودروهای آنها اخالل ایجاد نکنند .بیروت و طرابلس در
چند شب گذشته شاهد تظاهرات و تجمع گسترده بود و دیروز اعالم
شد که هفت نفر در درگیریها مجروح شدهاند.

هزاران نفر از اهالی مینیاپولیس خواستار
اجرای عدالت برای قاتل«جورج فلوید»

ه�زاران معترض به نژادپرس�تی و خش�ونت پلیس در آس�تانه آغاز
محاکمه «درک ش�ووین» افس�ر پلیس سفیدپوس�تی ک�ه راه نفس
«جورج فلوید» را بست و منجر به مرگ او ش�د ،در خیابانهای شهر
مینیاپولیس راهپیمای�ی کردند و خواس�تار اجرای عدالت ش�دند.

روز یکشنبه بسیاری از مردم شهر مینیاپولیس اطراف دادگاهی که قرار
است محاکمه پلیسهای نژادپرست انجام شود ،جمع شدند و بسیاری از
آنها پالکاردهایی را در دست داش��تند که روی آنها نوشته شده بود «جان
سیاهپوستان با ارزش است ».به گزارش خبرگزاری فرانسه ،اهالی این شهر
بسیار مشتاق برگزاری این محاکمه هستند و روند این پرونده را از نزدیک
دنبال میکنند .فلوید  ۴۶ساله در تاریخ  ۲۵ماه مه ( ۲۰۲۰پنجم خرداد
 )۱۳۹۹از خودروی خود بیرون کشیده شده و یک مأمور پلیس سفیدپوست
شهر مینیاپولیس زانوی خود را روی گلوی این مرد بیش از  9دقیقه فشار داد
و در مقابل دیدگان همکاران و مردم وی را خفه کرد.
انتشار فیلم قتل جورج فلوید جرقه دور دیگری از اعتراضات سراسری به
ض سیستماتیک سفیدبرترپنداران علیه رنگینپوستان را زد .به گزارش
تبعی 
وبگاه خبری «آکسیوس» ،محاکمه این افسر پلیس که به قتل درجه  2و
غیرقانونی فلوید متهم است از دیروز دوشنبه آغاز شده است.
دادگاههایی تبرئه یا نهایتاً چند سال زندان
به طور معمول احکام چنین 
اس��ت .س��ه مأمور پلیس دیگری هم در که در جریان این قتل دست
داشتند با اتهامات خفیفتری روبهرو هستند و به صورت مجزا محاکمه
خواهند شد؛ اقداماتی که نشان میدهد دستگاه قضایی و امنیتی امریکا
به دنبال برخورد اصولی با نژادپرستی شایع در این کشور نیست.
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طرحصلحامریکاییدریکسالگیتوافقنافرجامباطالبان
افغانستان :صلح آمرانه امریکا را نمیپذیریم

دولت امریکا نگران شروع خشونت بهاری طالبان است و بهرغم تکمیل نشدن استراتژی افغانستان و نافرجام
ماندن توافق ترامپ ،يک طرح صلح جديد ارائه کرده است

وزیرخارجهامریکا
گزارش یک
در نامهای به اشرف
غنی ،رئیسجمهور و عب�داهلل عبداهلل ،رئیس
شورای صلح افغانس�تان ،طرح صلحی جدید
برای برونرفت از بحران افغانستان ارائه کرده که
چیزی شبیه به کنفرانس سال  2001بن است که
البته این بار ترکیه میزبان آن خواهد بود .طرح
جدید ،ب�ه معنی کنار گذاش�تن توافق صلحی
است که اسفند سال  1398بین طالبان و دولت
ترامپ انجام شد ولی حاال با آمدن دولت بایدن
نافرجام مانده است .دولت و گروههای مختلف
افغانستان،واکنشمتفاوتیبهطرحامریکانشان
دادهاند .امراهلل صالح ،معاون اش�رف غنی ،نامه
آنتونی بلینکن به اشرف غنی را «آمرانه»خوانده
و گفته که کابل ،سند آمرانه امریکا در خصوص
صلح را امضا نمیکند .سخنگوی دفتر سیاسی
طالبان صرف ًا اعالم کرد نسخهای از طرح امریکا
را به دست آورده است.

به گزارش ج��وان ،دولت جو بایدن در یک س��الگی
توافق دولت ترامپ با طالبان در دوحه قطر ،یک طرح
صلح جدید پیش کشید .این طرح را اولین بار روزنامه
هش��ت صبح افغانستان فاش کرد ،ولی از دیروز به
س��رعت منابع افغانستانی ابعاد مختلف آن را افشا و
رهبران افغانستانی هم به آن واکنش نش��ان دادند.
به عنوان بخشی از این طرح صلح ،آنتونی بلینکن در
نامهاي خطاب به اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل نوشته
که واشنگتن از سازمان ملل متحد خواهد خواست
نشستی با حضور وزیران خارجه و نمایندگان امریکا،
گزارش 2

روس��یه ،چین ،پاکستان ،هند و البته ای��ران ،برای
بحث روی یک رویکرد مشترک در حمایت از صلح
افغانستان ترتیب دهد .این نش��ست ظاهرا ً چیزی
شبیه به کنفرانس سال 2001بن برای تشکیل دولت
موقت افغانستان بعد از سقوط طالبان است که البته
این بار دولت ترکیه میزب��ان آن خواهد بود .بلینکن
هرچند در نامه خود گفته «سیاس��ت دولت بایدن
در قبال افغانستان نهایی نشده» ولی از اشرف غنی
خواس��ته که «فوریت لحن» او را در این نامه درباره
لزوم یک ک��ار جمعی درک کند و تأکی��د کرده که
بهترین راه برای منافع مشترک افغانستان و امریکا
این است که روند گفتوگوهای صلح سرعت پیدا کند
و همه طرفها به تعهدات خود پایبند باشند .ظاهرا ً
لحن نامه بلینکن حاوی یک هش��دار غیرمستقیم
درباره عواقب احتمالی نپذیرفتن طرح جدید امریکا
است ،به این صورت که بلینکن هشدار داده که امریکا
هیچ گزینهای را کنار نگذاشته و در حال بررسی خروج
کامل نیروهایش از افغانست��ان تا اول ماه می2021
است .وزیر خارجه امریکا در نامه خود گفته این طرح
را با هدف رسیدن به راهحل سریع ،آتشبس دایمی و
جامع«سطح باال» با «طرفهای دخیل» و کشورهای
منطقه و سازمان ملل متحد دنبال میکند ،راهحلی
که البته به فاصله تقریباً کوتاه از توافق صلح بایدن با
طالبان ارائه شده است.
 3رکن طرح
وزیر امور خارجه امریکا در ط��رح خود یک دوره
 90روز کاهش خش��ونت ارائه کرده که هدف آن
جلوگیری از آغاز حمالت بهاری طالبان همزمان
با تالشهای دیپلماتیک برای حمای��ت از توافق

سیاس��ی در افغانستان اس��ت .در طرح امریکا که
همزمان ،با نامهای به عبداهلل عبداهلل رئیس شورای
صلح افغانستان نيز ارائه ش��ده ،زلم��ی خلیلزاد
همچنان به عنوان نماینده مطرح است و طرحهای
پیشنهادی و مکتوب را با هدف تسریع روند صلح
در مورد راهحل سیاس��ی ،گفتوگوها و آتشبس
با دولت افغانستان و نماین��دگان طالبان در میان
خواهد گذاشت .بلینکن معتقد است این طرحها
دولت و طالب��ان را قادر میکنند ک��ه روی اصول
بنیادینی که ترتی��ب قانون اساس��ی و حکومت
آینده را هدایت میکند و نقش ه راه برای یک دولت
فراگیر و آتشبس دائمی و جامع ک��ار کنند .او از
رئیسجمهور غني خواسته که در مورد این طرحها،
موضع س��ازندهای اختیار کند و با زلمی خلیلزاد
درباره توس��عه آن گفتوگو کند .طلوعنیوز ،ابعاد
دیگری از طرح امریکا را فاش کرده که س��ه رکن
اساسی آن« دولت انتقالی» و «نقشه راه سیاسی»
و «آتشبس دائمی» است .بر اساس این طرح ،پس
از پایان دولت انتقال��ی ،رئیس آینده افغانستان بر
اساس انتخابات برگزیده خواهد شد .در این طرح
آمده است که در رأس قوه اجرایی رئیس دولت و
وزیران کابینه با ریاس��تهای مستقل و در بخش
دیگر مجلس و مجلس سنا قرار دارد که طالبان نیز
در ترکیب آن مشارکت خواهد داشت.
با جمع شدن  20نفر که صلح نميشود!
در کابل ،طرح جدید امریکا با واکنشهایی متفاوت
روبهرو شده اس��ت .برجستهترین واکنش ،سخنان
امراهلل صالح ،معاون رئیسجمهور افغانستان است
که این طرح را «آمرانه» خوانده و آن را رد کرده است.

معاون اشرف غنی دیروز در مراسم سالگرد مارشال
محمد قسیم فهی��م ،معاون س��ابق رئیسجمهور
افغانستان در کابل گفت که نامه وزیر خارجه امریکا
در خصوص طرح صلح جدی��د نگرانی و تغییری در
موضع دولت ایجاد نمیکند ولی به بخش��ی از طرح
امریکا اشاره کرده که ناظر به نشست رهبران افغان
و طالبان در ترکیه است و گفته که با جمع شدن ۲۰
نفر در یک اتاق نمیش��ود سرنوشت مردم را تعیین
کرد .او گفت«:ما در گفتوگو ب��ا مقامات امریکایی
در دو روز گذش��ته تأکید کردهایم که حق رأی را از
مردم افغانستان س��لب نمیکنیم».صالح گفت که
افغانستان س��ند آمرانه امری��کا در خصوص صلح را
امضا نمیکند .محمد محق��ق ،رهبر حزب وحدت
اسالمی و مشاور ارشد امور سیاسی رئیسجمهوری
افغانستان هم لحن نامه وزیر خارجه امریکا به اشرف
غنی را آمرانه دانست و گفت که صلح فرمایش��ی در
افغانستان به جایی نمیرسد .محقق با اشاره به تهدید
امریکاییها به خروج از افغانستان خاطرنش��ان کرد
ما امریکاییها را به کش��ور دعوت نکردیم و از رفتن
آنها نیز هراس��ی نداریم .با این حال ،عبداهلل عبداهلل
از طرح امریکا حمایت ک��رده و گفته که حکومت و
سیاسیون باید استعجالیت (فوریت) امریکا در روند
صلح افغانستان را درک کنند .عبداهلل دیروز در مراسم
سالگرد مارشال فهیم در کابل ضمن قدردانی از تالش
امریکا برای صل��ح و ضرورت مب��رم صلح گفت که
وضعیت کنونی افغانستان از لحاظ امنیتی و سیاسی
در پیچیدهترین و بحرانیترین زمان ممکن خود قرار
دارد و از لحاظ بینالمللی نیز در وضعیت حساسی
قرار دارد .به گزارش خبرگزاری جمهور افغانستان،
عبداهلل گفت« ،ما از نامه دفاع نمیکنیم ولی آیا برای
مردم افغانستان صلح یک مسئله عاجل نیست؛ صلح
با عزت و پایدار .اصولی که در نامه پیشبینی ش��ده
زیاد قابل بحث نیست؛ بزرگان باید تصمیم بگیرند
که صلح میخواهند یا نه؛ اگر مسئله انتخابات مطرح
اس��ت باید انتخابات در موقعش برگزار ش��ود اما در
وضعیت امروزی نمیتوانیم در سه ماه انتخابات برگزار
کنیم«».استاد مسعود» کارشناس مسائل سیاسی
افغانستان در فیسبوک نوشت مردم افغانستان اولین
قمار را که کنفرانس بن بود ،باختند و اکنون بعد از 20
سال دوباره با اندکی تفاوت در صدد تکرار اشتباهات
کنفرانس بن هستند .وی افزود :این بار بازهم امریکا،
س��ازمان ملل ،همسایهها ،خلیلزاد ،اشرف غنی و
سران جهادی س��ابق برای تکرار کنفرانس بن دور
هم جمع میشوند .این کارش��ناس سیاسی افغان
تأکید کرد در طرح صلح جدی��د امریکا هم خبری
از مردم نیست زیرا احزاب و طالبان خود را نماینده
مردم میدانند و به جای آنها تصمیم میگیرند« .شاه
حسین مرتضوی» مشاور ارشد امور فرهنگی اشرف
غنی هم در توئیتی نوش��ت :صلح با ش��تاب نتیجه
نمیدهد .وی ب��ا بیان اینکه برق��راری ثبات و پایان
جنگ باید هدف صلح باشد ،تأکید کرد متأسفانه نگاه
شماری از رهبران به روند صلح دور زدن قانون اساسی
و رسیدن به مقام و قدرت است.

عقبنشینی «گام به گام» رد شد

امریکا رویکرد «اول ایران» را به «همزمانی» و حاال به موضع «بازگشت گامبهگام» تغییر داد
ظاهرا ًدر ایران نیز کسانی طرح مشابهی در مغایرت با «سیاست قطعی» ایران داده اند که رد شده است
امریکاییها برخالف ادعاهایشان برای بازگشت
سریع به برجام ،وقتکشی کرده و هر روز نسخه
جدیدی را برای توافق هس�تهای میپیچند؛ از
طرح «اول ایران» گرفته تا «بازگشت همزمان»،
حاال هم بازگشت گام به گام را برای ازسرگیری
مذاکرات مط�رح کردهاند .طرحی ک�ه به گفته
منابع ایرانی ،البته در تهران هم از طرف کساني،
چيزي مش�ابه آن به ش�وراي عالي امنيت ملي
ارائه ش�ده ولي در باالترين س�طوح سياس�ي
به آن «نه» گفته ش�ده اس�ت .تهران همچنان
تأکي�د دارد در ص�ورت لغ�و هم�ه تحریمه�ا،
تعه�دات برجامی خ�ود را باز خواه�د گرداند.

در شرایطی که مقامات ایران در باالترين سطوح
تقسيمبندي بارها اعالم کردهاند به چیزی کمتر از
لغو همه تحریمها از سوی امریکا راضی نمیشوند،
گوش امریکاییها به این حرفها بدهکار نیست و
همه گزینههای روی میز خود را به محک آزمایش
میگذارند .یک منبع آگاه ایرانی روز دوشنبه گفت
که موضوع «گام در مقابل گام» برای آغاز مذاکره
با واشنگتن از سوی مقامهای ارشد ایران رد شده
اس��ت .این منبع آگاه به ش��بکه العالم گفت«:تا
زمانی که تحریمهای امریکا علیه ایران برداشته
نشود ،هیچگونه مذاکراتی بین واشنگتن و تهران
برگزار نخواهد شد ».این منبع اضافه کرد« :تفسیر
غربیها درباره اظه��ارات رئیسجمه��ور و وزیر
خارجه ای��ران درباره طرح جدید ،اش��تباه بوده و
هیچگونه طرح جدیدی برای مذاکره با واشنگتن
وجود ندارد» .ظاهرا ً اين طرح از طرف امريکاييها
مطرح ش��ده ولي برخي منابع به جوان گفتهاند
که در داخل کش��ور نيز کساني مش��ابه آن را به
ش��وراي عالي امنيت ملي ارائه دادهاند.دولت جو
بایدن رئیسجمهور امریکا پ��س از ورود به کاخ
سفید اعالم کرد که تنها زمانی به توافق هستهای

با ایران باز خواهد گشت که نخست ایران کاهش
تعهدات خود را متوقف کرده و کام ً
ال به تعهداتش
پایبند ش��ود .مقامهای ایرانی در واکنش به این
درخواست واش��نگتن تأکید کردهاند که امریکا
نخست از برجام خارج شده و تنها پس از پایبندی
کامل به برجام و راستیآزمایی آن از سوی ایران،
کاهش تعهدات برجامی خود را باز خواهد گرداند.
مقامه��ای امریکایی طی روزه��ای اخیر موضوع
مذاکره با ایران درب��اره برجام را مط��رح کرده و
گفتهاند که این مذاکره درباره بازگشت دوجانبه
به برجام اس��ت .تهران تأکید کرده که بازگشت
امریکا به برجام هیچ نیازی به مذاکره و وس��اطت
ندارد و تنها پایبندی کامل واشنگتن به تعهدات
خود تحت برنامه جامع اقدام مشترک باعث توقف
کاهش تعهدات برجامی ایران خواهد شد.
مذاکرهای در کار نیست
با وجود تالشهای امری��کا ب��رای آوردن ایران به
پای میز مذاک��ره ،در تهران هیچ گون��ه تمایلی به

گفتوگوهای مجدد با واش��نگتن قبل از لغو همه
تحریمهای ظالمانه وجود ندارد .سعید خطیبزاده،
س��خنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه
درباره پیشنهاد جدید امریکاییها تأکید کرد :هیچ
تماس مستقیم و غیرمستقیمی با امریکا در ارتباط با
موضوعات برجامی و غیربرجامی نداشته و نداریم .به
گزارش خبرگزاری ایسنا ،سخنگوی وزارت خارجه
در پاسخ به این سؤال که آیا ایران طرح گام به گام را
برای شروع مذاکره با امریکا قبول خواهد کرد ،گفت:
«پیش از این در این ارتباط صحبت کردهایم .ایران
هیچ گاه طرح گام به گام را دریافت نکرده اس��ت و
چنین طرحی مبتنی بر خط مشیای که ایران اعالم
کرده است ،نیست» .
خطيبزاده البته اشارهاي به اين نکرده که اين طرح
در داخل کشور نيز مطرح شده است .خطیبزاده
ادامه داد«:بین ای��ران گفت وگ��وی مستقیم و یا
غیرمستقیمی نیست چرا که برجام مسیر را روشن
کرده اس��ت و در واقع مسیر در این زمینه روش��ن

است».
خطیبزاده همچنین در پاس��خ به سؤال دیگری
مبنی بر اینکه آیا بازگشت امریکا به برجام نیازمند
انجام مذاکراتی بین دو کشور نیست و اگر چنین
نیازی وجود داشته باشد ایران حاضر به مذاکره با
امریکا اس��ت ،گفت« :امریکاییها هنوز قدم اول
را نیز برنداش��تهاند و همان طور ک��ه پیش از این
گفتهایم آنها باید اقدام به رفع مؤثر تحریمها علیه
ملت ایران کنند .آنها هن��وز اقدامی در این زمینه
حتی روی کاغذ هم انجام ندادهاند».
امریکاییها ابتدا از بازگش��ت اول ای��ران به برجام
سخن گفتند و بعد از آن یک گام به عقب نشستند
و بازگشت همزمان را مطرح کردند که هر دوی این
پیشنهادها از سوی ایران رد ش��د اما با این وجود،
این بار گزینه بدتر از قبل را رو کردهاند که بازگشت
گام به گام است؛ اقدامی که نسبت به پیشنهادهای
قبلی بسیار زمانبر خواهد بود .امریکاییها هرچند
در ظاهر از بازگش��ت به برجام سخن میگویند اما
درعمل اقدامی ب��رای احیای آن انج��ام ندادهاند و
همچنان سیاست فشار حداکثری دولت قبلی امریکا
را ادامه میدهند .عدم پذیرش پیشنهادهای امریکا
از سوی ایران به بیاعتمادی نسبت به سیاستهای
امریکا برمی گردد که در پنج سال گذشته نه تنها به
تعهدات خود عمل نکرده بلکه برخالف مفاد برجام،
تحریمهای جدیدی را علیه ایران اعمال کرده است.
امریکاییها در تالش هستن��د از طریق مذاکرات
مستقیم با ای��ران بندهای جدی��دی در چارچوب
توافق هستهای اعمال کنند اما مقامات ایرانی تأکید
کردهاند که هیچ بندی به برجام اضافه یا از آن حذف
نمیشود .امریکاییها درصدد هستند برنامه موشکی
و رفتارهای منطقهای ایران هم در توافق جدید که
به ادعای آنها باید طوالنیتر و قویتر از قبل باشد،
گنجانده ش��ود؛ چیزی که به شدت از سوی تهران
رد شده است.

دولت بایدن در تدارک
انتقام سایبری گسترده از روسیه است

مناب�ع مطل�ع در واش�نگتن ب�ه روزنام�ه نیویور کتایم�ز
گفتهان�د ک�ه دول�ت ج�و بای�دن ب�ه تالفی حملات س�ایبری
اخی�ر روسها ب�ه امری�کا ،در تدارک اس�ت که ظرف س�ه هفته
آین�ده حملات س�ایبری س�ری ب�ه روس�یه انج�ام ده�د.

به گزارش فارس ،روزنامه نیویورکتایمز دی��روز فاش کرد که امریکا
طی سه هفته آینده «یک سری مجموعه عملیات سِ ری» سایبری علیه
روسیه انجام میدهد که والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور و سازمانهای
اطالعاتی این کشور متوجه آن شوند اما دیگر نقاط جهان متوجه آن
نشوند .راش��اتودی گزارش کرده که حمالت سایبری احتمالی امریکا
علیه روسیه احتماالً با اعمال تحریمهای اقتصادی واشنگتن ضد مسکو
همزمان خواهد بود« .جیک سولیوان» مشاور امنیت ملی کاخ سفید
هفته قبل در گفتوگو با نیویورکتایمز ،از ایده انجام حمالت سایبری
سری علیه روس��یه به «تالفی» حمالت سایبری چندی قبل روسها
حمایت کرد و مش��اور امنیت ملی کاخ سفید هم در مصاحبه با شبکه
«س��یبیاس» گفت که امریکا به منظور تنبیه روسیه ،از «ترکیبی از
ابزارهای دیده شده و دیده نشده» استفاده خواهد کرد .حاال منابع مطلع
میگویند دولت امریکا ضمن تالفی حمالت سایبری به «سوالر ویندز»
درصدد ارسال سیگنال به روسیه است .این حمله در واقع تالفی حمله
سایبری ماههای اخیر به امریکا اس��ت که تا مدتها امریکا نتوانسته
بود آن را کشف کند .مارس  ،۲۰۲۰هکرها موفق به آپلود ویروسی در
نسخه بهروز شده اوریون ( )Orionشدند و سپس هزاران مشتری این
ش��رکت از جمله نهادهای دولتی امریکا و بیش از  ۴۰۰شرکت بزرگ
امریکایی ،این نرمافزار را دانلود کردند و مورد استفاده قرار دادند .دامنه
و پیچیدگی حمالت س��ایبری به نهادهای امریکایی به حدی بود که
واشنگتن در متوقفکردن و تعیین میزان خسارات ناشی از آن ناتوان
مانده است .هکرها به نرمافزار «آفیس» مورد استفاده اداره مخابرات و
اطالعات ملی امریکا نفوذ کردند و ایمیلهای کارکنان این اداره ماهها
رصد میشد .برد اس��میت ،رئیس مایکروسافت فوریه
از سوی هکرها 
سال جاری میالدی به هیئتی در سنای امریکا گفته بود شواهدی دارد
که یک آژانس اطالعاتی روس��ی در حمله هک��ری گسترده کمپانی
سوالر ویندز دست داشته که در آن دست کم  ۹آژانس فدرال و ۱۷هزار
کمپانی خصوصی هدف قرار گرفتند .روسیه این اتهام را رد کرده است.
سخنگوی «کرملین» و دیگر مقامهای روس از واشنگتن خواستهاند به
وارد کردن اتهامات بیاساس علیه مسکو پایان دهد.

عروس ملکه :از دست نژادپرستی خاندان
سلطنتی میخواستم خودکشی کنم

خوی نژادپرس�تی خاندان س�لطنتی انگلیس که زمانی در مقابل
اعمال میش�د ،اکنون به درون خاندانی کش�یده

دیگر کش�ورها
شده و خون و نس�ب س�رش نمیش�ود .چیزی که مگان مارکل،
همسر ش�اهزاده هری ،نوه ملکه انگلیس به خوبی آن را با پوست
و خ�ون خ�ود درک ک�رده و در گفتوگوی�ی خانواده س�لطنتی
این کش�ور را ب�ه نژادپرس�تی و دروغگوی�ی متهم کرده اس�ت.

پروندههای رسوایی خاندان سلطنتی انگلیس هر از گاهی از سوی برخی
رسانهها افش��ا میش��ود .این بار پرده دیگری از این رسواییها از داخل
خود خاندان س��لطنتی به بیرون درز کرده است .به گزارش بیبیسی،
مگان مارکل که به همراه شاهزاده هری با اوپرا وینفری ،مجری مشهور
امریکایی مصاحبه کرده است ،در س��خنانش گفت که پس از ازدواج در
س��ال  ۲۰۱۸به خودکش��ی فکر کرده بود .مگان که  ۳۹سال سن دارد،
فرزند یک مادر سیاهپوست و پدر سفیدپوست امریکایی است .به گفته
مگان مارکل ،در دورانی که فرزندش آرچی را باردار بوده ،دغدغه اعضای
خانواده سلطنتی میزان تیرگی رنگ پوست فرزندش بوده است! با این
حال ،او از نام بردن از فردی که چنین اظهارنظری کرده است ،خودداری
کرد .مگان مارکل در این مصاحبه که یکشنبه از شبکه سیبیاس پخش
شد ،گفت«:آنها نمیخواستند پسرم عنوان شاهزاده داشته باشد» .مگان
مارکل اعضای خانواده سلطنتی را به بیتفاوتی و دروغگویی متهم کرد.
مارکل و ش��اهزاده هری در این مصاحبه از اعضای خانواده سلطنتی ،از
جمله شاهزاده چارلز ،ولیعهد انگلیس انتقاد کردند ولی به طور مستقیم
از ملکه الیزابت انتقاد نکردند .با این حال ،به گفته مگان مارکل ،خانواده
سلطنتی نسبت به گزارشهای نژادپرستانه از او در مطبوعات بیتفاوت
بوده است .شاهزاده هری ،نوه ملکه انگلستان و همسرش مگان مارکل
صحبتها و ادعاهایی جنجالی درباره خاندان سلطنتی در مصاحبه با اپرا
وینفری مطرح کردند .کاخ باکینگهام به این ادعاها پاس��خ ندادهاست.
بیبیسی اعالم کرده است که پاس��پورت ،کلیدها و گواهینامه مگان را
از او پس گرفتهاند .مگان و ش��اهزاده هری در ژانویه سال گذشته اعالم
کردند که از وظایف رسمی خود در قالب خانواده سلطنتی کنارهگیری
و به امریکا نقل مکان میکنند .کاخ باکینگهام ماه گذشته تأیید کرد این
جدایی دائمی خواهد بود .شاهزاده هری که  ۳۶سال سن دارد ،گفت به
خاطر عدم درک وضعیت همسرش از خانواده سلطنتی جدا شده است.
شاهزاده هری با اش��اره به رابطهاش با پدرش گفت که احساس کرده او
رهایش کرده است .شاهزاده هری گفته است« :خانوادهام عم ً
ال ارتباط
مالی با من را قطع کردند».

جدال جمهوریخواهان و دموکراتها بر س�ر مدرنس�ازی
تسلیحات اتمی
تسلیحات هست��های امریکا به عن��وان یکی از مهمتری��ن جدالهای
سیاسی در بودجه دفاعی س��ال آتی میالدی این کشور در حال ظهور
هستند .به گزارش پایگاه خبری هی��ل ،دموکراتهای امریکا لوایحی
برای تعدیل برنامههای پرهزینه مدرنس��ازی هستهای ارائه کردهاند
و همچنین در نامههایی خطاب به جو بایدن ،رئیسجمهور این کشور
خواستار حمایت او شدهاند .جمهوریخواهان هم با ارسال نامههایی و
درخواس��ت از بایدن برای حفظ این برنامهها که عمدتاً از دولت اوباما
نشئت گرفته اس��ت ،به مقابله میپردازند .آنها همچنین برای روشن
کردن موضع منصوبان در پنتاگون کار میکنند .در تازهترین جنجال،
دو جمهوریخواه ارشد کمیته سرویسهای مسلح مجلس نمایندگان
گفتند که بایدن باید  3تا  5درصد بودجه نظامی را افزایش دهد .آنها به
ضرورت مدرنسازی هستهای و همچنین تقویت قابلیتهای سایبری
و دریایی اشاره داشتند.
----------------------------------------------------گانتس :نتانیاهو را نمیبخشم
بنی گانتس ،رئیس حزب آبی -س��فید رژی��م صهیونیستی تأکید
کرد :برای تش��کیل کابینهای به جای کابینه نتانیاهو ،حزب مکمل
و همراه با طرفی خواهیم بود که  ۶۱رأی پارلمان را دارد .به گزارش
خبرگزاری «س��ما» فلسطین ،بنی گانتس اظهار کرد «:میخواهم
به هر شخصی که میتواند جای نتانیاهو را بگیرد حال یائیر باشد یا
جدعون ساعر و یا هر شخص دیگری توصیه کنم که خطوط اصلیاش
متعادل باش��ند .ما در هر کجای دولتی غیر از دولت نتانیاهو باشیم،
من در آرامش میخوابم » .رئیس حزب آبی -س��فید افزود :نتانیاهو
تعهدش نسبت به من را نقض کرد و هرگز از او گذشت نخواهم کرد.
هرگز دوباره با او دیداری نخواهم داشت .در نظرسنجیها من پایدار
هستم و قویتر میشویم.

