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بایدنپشتبهپشتداعشوتلآویو
پس از گسترش حمالت داعش در س��وریه و عراق، امریکا که خود نقش 
اساسی در پیدایش این گروه تروریستی داشت به بهانه مبارزه با تروریسم 
اقدام به تش��کیل ائتالف بین المللی ضد داعش کرد. واش��نگتن از س��ال 
2014 نظامیان خود را روانه س��وریه کرد و به رغم ادعای شکست داعش 
و درخواست های مکرر دولت سوریه برای پایان دادن به اشغال غیرقانونی 
بخش     هایی از این کشور ، همچنان اصرار بر تداوم حضور نظامی در سوریه 
دارد.  واشنگتن حمله به نیروهای مقاومت در سوریه را در دستور کار خود 
قرار داده و جو بایدن، رئیس جمهور جدید امریکا به رغم همه ش��عارها، از 
همین ابتدای کار خود رویکردی خصمانه در قبال محور مقاومت در پیش 
گرفته اس��ت. پنتاگون پنج  شنبه شب 7 اس��فند 1399 اعالم کرد ارتش 
امریکا به دس��تور »جو بایدن « مواضع متعلق به گروه های مقاومت را در 
شرق سوریه بمباران کرده است. در این بیانیه آمده است: »نیروهای ارتش 
امریکا به دستور رئیس جمهور بایدن عصر پنج  شنبه چند حمله هوایی به 
زیرساخت های مورد استفاده گروه های مورد حمایت ایران در شرق سوریه 
انجام دادند.« در ادامه این بیانیه آمده اس��ت: »رئیس جمهور بایدن برای 
محافظت از پرس��نل امریکا و ائتالف اقدام خواهد کرد. همزمان، اقدام ما 
واکنشی سنجیده بود که هدف از آن کاس��تن از تنش      ها در وضعیت کلی 
موجود در شرق سوریه و عراق بود.« به نظر می رسد این اقدام که با دستور 

مستقیم بایدن انجام شده، با اهداف چندی صورت گرفته است:
نخست اینکه واشنگتن بر این گمان اس��ت که با این اقدام نظامی در واقع 
پاسخی به حمالت اخیر به پایگاه های امریکایی در عراق از جمله حمله به 
فرودگاه اربیل داده است. پس از این حمالت امریکا گروه های وابسته به ایران 
را مسئول این اقدامات دانسته و وعده واکنش قاطع و سنجیده را داده بود. 
این در حالی است که ایران صراحتاً حمله به فرودگاه اربیل را محکوم کرد و 
آن را اقدامی مشکوک در راستای بهانه تراشی برای تداوم حضور امریکا در 
عراق دانست. امریکا اکنون از بقایای داعش در عراق حمایت می کند. به گفته 
»مؤید العلی«کارشناس امنیتی عراقی ، ارتش امریکا با پهپادهای شناسایی و 

ارائه اطالعات، از بقایای گروه تروریستی داعش در عراق حمایت می کند. 
مخالفت با حضور نیروهای امریکایی در عراق به ویژه پس از اقدام تروریستی 
امریکا در ژانویه 2020 که منجر به شهادت س��ردار سلیمانی و ابومهدی 
المهندس، معاون حشدالشعبی شد، ش��دت گرفته است. بعد از این اقدام 
تروریستی امریکا، پارلمان عراق مصوبه اخراج نظامیان امریکایی را از این 
کشور تصویب کرد ولی واشنگتن از اجرای کامل این مصوبه خودداری کرده 

و همچنان 2هزار و 500 نیروی نظامی خود را در عراق حفظ کرده است. 
هدف دیگر امریکا از این حمل��ه هوایی در واقع نمای��ش حمایت از رژیم 
صهیونیستی و خواس��ته های آن از جمله خروج کامل نیروهای مقاومت 
از سوریه است. تل آویو مدت هاست حمالت هوایی متعددی علیه مواضع 
نیروهای مقاومت در نقاط مختلف س��وریه انج��ام می دهد. اکنون به رغم 
برخی ادعا     ها درباره وجود اختالفات بین بایدن و نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی، امریکا با این حمله نشان داد که در زمینه به اصطالح حفظ 
امنیت و مقابله با تهدیدات فرا روی رژیم صهیونیستی حاضر است اقدامات 

نظامی علیه نیروهای مقاومت انجام دهد. 
اکنون دولت بایدن که در ابتدا داعیه معکوس کردن سیاست     ها و اقدامات 
دولت ترامپ را داشت دقیقاً پا جا پای آن گذاشته و از جمله درباره سوریه 
همان سیاست جنگ افروزانه ترامپ را دنبال می کند. حضور نظامی امریکا 
در س��وریه با توجه به مخالفت های مکرر دولت قانونی این کشور، اقدامی 
غیرقانونی و برخالف موازین و قوانین بین المللی و نقض آشکار حاکمیت ملی 
و تمامیت ارضی سوریه است. نیروهای امریکایی در مناطق شرق سوریه که 
محل میادین و تأسیسات گازی و نفتی این کشور است حضور داشته و نفت 
سوریه را به یغما می برند. تهاجم هوایی اخیر امریکا به سوریه نیز حمله به 
قلمرو یک کشور عضو مستقل سازمان ملل بوده و با توجه به اینکه این حمله 
بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفته، اقدامی غیرقانونی 
و تجاوزگرانه محسوب می شود. بایدن با دستور این حمله نشان داد قطع 
نظر از اینکه کدام رئیس جمهور در کاخ سفید باشد، رویکرد و سیاست های 
جنگ افروزانه امریکا، همچنان ثابت و بدون تغییر اس��ت، ضمن اینکه با 
وجود ادعاهای مکرر درباره رویکردهای جدید بایدن در غرب آسیا مانند 
توافق هسته ای برجام و بازآرایی نیروهای امریکایی در عراق وافغانستان، 
اصل ثابت اس��تفاده از زور همچنان در اولویت سیاست واشنگتن در قبال 

این منطقه قرار دارد. 
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صهیونیستهاپوللولهگازبهغزهراازقطرمیگیرند
قطر تعهد داده است۶0 میلیون دالر برای ایجاد خط انتقال گاز طبیعی 
از اراضی اشغالی به نوار غزه اختصاص می دهد. به گزارش پایگاه وزارت 
خارجه قطر، این پایبندی و تعهد علنی این کش��ور باعث پیشبرد این 
پروژه می شود که قرار است در س��ال 2023 پایان یابد. محمد اشتیه، 
نخست وزیر فلسطین نیز از این تعهد قطر استقبال و اعالم کرد که این 
امر به حل ریش��ه ای مش��کل برق در نوار غزه می انجامد. کارشناسان 
معتقدند ماهیت واقعی این طرح محروم کردن ابدی مردم فلسطین از 
توانایی مدیریت منابع انرژی خود و وابس��ته ساختن و در صورت لزوم 
بستن این منابع برای امتیازگیری حین بحران هاست و براساس سوابق 
متعدد در حوزه اعمال محاصره همه جانبه غزه، درباره این طرح هم هیچ 

نیت خیرخواهانه ای برای صهیونیست    ها نمی توان متصور شد.
-----------------------------------------------------

 اس۴۰۰ترکیهمستقلازشبکهناتوخواهدبود
وزیر دفاع ترکیه با بیان اینکه خرید سامانه های پدافند موشکی از روسیه، 
یک مسئله ملی و داخلی ترکیه است، گفت این سامانه     ها به کسانی که 
قصد صدمه زدن به ترکیه را نداشته باشند، آسیبی نمی رساند. »خلوصی 
آکار « وزیر دفاع ترکیه روز جمعه بار دیگ��ر از تحریم های امریکا علیه 
کشورش به بهانه خرید سامانه پدافندی روسی »اس400« انتقاد کرد. به 
نوشته خبرگزاری »آناتولی«، آکار در این باره گفت: »اعمال تحریم های 
واشنگتن بر ترکیه درخصوص پروژه جنگنده های اف35، با روح ائتالف 
و اتحاد دو کشور همخوانی ندارد«. وی با بیان اینکه خرید سامانه پدافند 
موشکی اس400 از روسیه، یک مسئله ملی و داخلی ترکیه است، تصریح 
کرد: »ما این سامانه را مستقل از شبکه پدافندی ناتو به کار می گیریم«. 
وزیر دفاع ترکیه ضمن رد ادعاهای امریکا و ناتو مبنی بر تهدیدآمیز بودن 
این سامانه برای آنها، توضیح داد: »ما از س��امانه اس400 زمانی که با 
تهدید    ها و خطرات مواجه شویم استفاده می کنیم، و این سامانه به کسانی 

که قصد حمله به ترکیه را ندارند، آسیبی نمی رساند.«
-----------------------------------------------------

 خطتماساضطراریبینوزرایخارجهچینوهند
هند و چین توافق کرده اند که یک خط تم��اس اضطراری بین وزرای 
خارجه خود ایجاد کنند، چون دو کشور مسلح هسته ای به دنبال کاهش 
تنش در مرز مورد مناقشه هیمالیا هس��تند؛ منطقه ای که از تابستان 
گذشته میالدی سربازان آنها در تقابل به سر می برند. به گزارش رویترز، 
این تصمیم در تماس تلفنی طوالنی بین وزرای خارجه دو کشور که روز 
پنج  شنبه انجام شد، گرفته شد و وزارت خارجه هند در بیانیه روز جمعه 
خود اعالم کرد: دهلی نو به دنبال یک راه حل سریع برای مناقشه مرزی 
است.  این وزارتخانه در بیانیه خود با اش��اره به گفت وگوی بین وانگ 
یی، وزیر خارجه چین و اس. جایشانکار، وزیر خارجه هند آورده است: 
بحران طوالنی مدت بین دو کشور به نفع هیچ یک نیست. روز شنبه، دو 
کشور گفتند که سربازان شان از منطقه ای واقع در غرب هیمالیا موسوم 
به لداخ خارج شده اند. در پی توافق اعالم شده از سوی وزیر دفاع هند 
در فوریه سال جاری میالدی، دو کشور حاال باید درباره پایان استقرار 

نیروهایشان در بخش های دیگر لداخ گفت وگو کنند. 

شرایطکودتاییدرارمنستان
پاشینیان:همهچیزتحتکنترلاست

هش�دارهادرارمنس�تانمانعیککودتایش�بهکودتاینظامی
درایروانش�د.ارتشارمنس�تانروزپنجش�نبهبعدازچندروز
اعتراضاتمردمی،باصدوربیانیهایخواستارکنارهگیرینیکول
پاشینیان،نخستوزیرش�دولیپاش�ینیاندرخواستارتشرا
کودتاعلیهخودخواندواعالمکردکهاوضاعتحتکنترلاس�ت.
به گزارش »جوان«، ارمنستان همچنان در حال پرداخت هزینه های 
جنگ یک و نیم ماهه با جمهوری آذربایجان است که آبان 1399 با 
یک توافق نه چندان دلخواه ایروان با واگذاری س��رزمین های تحت 
کنترل ارامنه به آذربایجان به پایان رسید. چند روز بعد از این توافق ، 
مخالفان نیکول پاش��ینیان در مخالفت با آن، ب��ه خیابان      ها آمدند و 
پاشینیان را»خائن« خواندند. جدید       ترین دور این اعتراضات هفته قبل 
کلید خورد. معترضان سه       ش��نبه قبل )23 فوریه 2021(با حضور در 
مرکز ایروان بار دیگر فریاد »خائن« و »پاشینیان استعفا« سر دادند. دو 
روز از دور جدید اعتراضات نگذشته بود که ستاد کل ارتش ارمنستان 
روز پنج  شنبه با انتشار بیانیه ای که بیش از 40 مقام نظامی برجسته 
از جمله »اونیک گاس��پاریان « فرمانده س��تاد کل و تمامی معاونان، 
رؤسای ادارات و فرماندهان یگان های بزرگ نظامی آن را امضا کرده 
بودند خواستار استعفای دولت ارمنستان شدند. البته پیش از بیانیه 
ارتش ارمنستان، نخست وزیر ارمنستان »تیران خاچاتوریان « معاون 
اول فرمانده س��تاد ارتش را برکنار کرده بود که بیانیه ارتش در واقع 
اعتراض به برکناری او بود ولی لحن بیانیه به ش��کلی بود که نه تنها 
پاشینیان، بلکه محافل بین المللی، آن را تعبیر به دخالت ارتش کردند. 
در بیانیه ارتش آمده اس��ت: » با توجه به اوضاع پیش آمده، نیروهای 
مسلح ارمنستان استعفای نخست وزیر و دولت را خواستار هستند و 
هش��دار می دهند از به کار بردن زور در برابر مردمی که فرزندان شان 
در حفظ میهن و آرتساخ کشته شدند، خودداری شود. ارتش همواره 
در کنار مردم است، همانطور که مردم همواره در کنار ارتش بوده اند. 
پاشینیان روز پنج  ش��نبه در یک موضع گیری علنی، بیانیه ارتش را 
کودتا علیه خود تعبیر کرد و از حامیانش خواس��ت که برای اعتراض 
به این درخواست به میدان جمهوری ایروان بیایند. همزمان شایعاتی 
در این باره منتشر شد که نخست وزیر و خانواده او خود را برای ترک 
ارمنستان آماده می کنند ولی پاش��ینیان که وعده کرده بود در میان 
حامیانش س��خنرانی کند، در خطاب به حامیانش اطمینان داد که 
خودش و خانواده اش به هی��چ وجه قصد خروج از کش��ور را ندارند. 
به گزارش اسپوتنیک ، پاشینیان گفت: »امیدوارم که تا االن به ترور 
اطالعاتی عادت کرده باشید. آنها دائماً به گسترش شایعات مختلف 
ادامه می دهند، آنها مدعی هستند که ما یک هواپیما آماده کرده ایم 
و می خواهی��م فرار کنیم. ما همین جا هس��تیم و ه��ر اتفاقی هم رخ 
دهد س��رزمین مان را ترک نخواهیم کرد. خانواده من همین جاست. 
پاشینیان، اوضاع در ارمنستان را »قابل مدیریت« خوانده و گفته که 
ما خواس��تار اجتناب از درگیری       ها به رغم اختالفات هستیم:» ارتش 
باید از مردم و نخست وزیر تبعیت کند. همیشه تهدید درگیری داخلی 
وجود دارد اما باید آگاه باش��یم که این موضوع ما نیس��ت. در داخل 
ارمنستان هیچ دشمنی وجود ندارد. موضوعاتی وجود دارند که بدون 
ش��ک باید درباره آنها صحبت کنیم.«  او گفت:» به تمامی سربازان، 
افس��ران و فرماندهان دستور می دهم سرش��ان به کار خود باشد و از 
مرز      ها و تمامیت ارضی ارمنس��تان محافظت کنند.«  همزمان با این 
موضع پاشینیان،خبرگزاری اسپوتنیک  گزارش کرد که هواپیماهای 
جنگی ارتش ارمنستان در حمایت از تظاهرات علیه پاشینیان، بر فراز 
آسمان ایروان به پرواز درآمدند. الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان 
دیروز گفت که بحران       ها و تنش های سیاس��ی کنونی در ارمنستان، 
امور داخلی این کشور هستند. دولت روس��یه نیز هرچند اعالم کرد 
که مسکو مایل نیست در امور داخلی ارمنستان مداخله کند، ولی روز 
جمعه وزرای دفاع روسیه و ارمنستان تلفنی گفت وگو کردند؛ اقدامی 
که تعبیر به حمایت مسکو از پاش��ینیان شده است. همچنین سعید 
خطیب زاده، س��خنگوی وزارت امور خارجه ایران اعالم کرد تهران از 
تمامی طرف       ها در ارمنستان می خواهد خویشتنداری نشان دهند و 
از خشونت اجتناب کنند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه 
ضمن محکوم ک��ردن تالش       ها برای کودتا در ارمنس��تان و برکناری 
نخست وزیر این کش��ور، گفت ارتش ارمنس��تان حق ندارد در امور 
سیاسی دخالت کند ولی تأکید کرد:» اگر هم قرار است تغییری اتفاق 
بیفتد، مردم مسئول هس��تند و باید به خواست آنها باشد.«  اردوغان 
گفته است:  »پاشینیان به مرحله ای رس��یده که مردم می توانند او را 

سرنگون کنند.«

فروشخونخاشقجیباهزاراندالر
رئیسسیادریافتهدیهازسعوديراتأییدکرد
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منتقدمحمدبنس�لماندرکنسولگریعربس�تاندراستانبول
فرصتیش�دهبرایس�ازمانجاسوس�یامریکاکهمثاًلکاش�ف
حقایقاستوبیمحابادرگزارشخودازصدوردستورقتلتوسط
ولیعهدس�عودیس�خنميگوید.دموکراتهاژستخونخواهی
گرفتهانداماح�االنامزددولت»جوبای�دن«رئیسجمهورایاالت
متحدهبرایریاس�تس�ازماناطالعاتمرکزیامریکا»س�یا«
بیرودربایس�تیدریافتهدیهازس�فیروقتپادشاهیسعودی
درواش�نگتنرابهارزشه�زاراندالرتأییدمیکندت�اازهمین
االنمعلومشودکهقراراس�تخونمنتقداندیکتاتورهایمورد
حمایتامریکادربدترینحالتفقطباچندهزاردالرحاللشود.
به گزارش شبکه سی ان ان، »ویلیام برنز« روز چهار   شنبه در نشست 
کمیته اطالعاتی سنا برای بررسی برنامه   ها و صالحیت های ویلیام برنز 
فهرست هدایایی را که در پنج سال گذشته دریافت کرده و ارزش آنها 
بیش از هزاران دالر امریکا بوده است به کمیته امور اطالعاتی وابسته 
به کنگره امریکا داده اس��ت. برنز که در س��ال های گذشته ریاست 
مؤسسه کارنگی برای صلح جهانی را برعهده داشته در این فهرست 
آورده است که در پنج سال گذشته هدایایی به ویژه یک هدیه از سفیر 
وقت سعودی در واشنگتن دریافت کرده که ارزش آن هزاران دالر بوده 
است. در همین ارتباط کاخ سفید در بیانیه ای اعالم کرد که جو بایدن، 
رئیس جمهور امریکا در تماسی تلفنی با ملک سلمان بن عبدالعزیز 
آل سعود، پادشاه عربس��تان درباره چند پرونده مهم برای دو طرف 
گفت وگو کرده است. اگرچه در این بیانیه ادعا شده که بایدن مسائل 
حقوق بشری را پیگیری کرده اس��ت اما نامی از خاشقجی به میان 
نیامده است. طبق این بیانیه کاخ سفید، دو طرف درباره تالش های 
تحت رهبری سازمان ملل و ایاالت متحده برای برقراری امنیت در 
منطقه، پایان دادن صلح  آمیز به جن��گ در یمن و تعهد امریکا برای 
کمک به عربستان سعودی در دفاع از خود در برابر گروه های مختلف، 
گفت وگو کردند. طبق اعالم کاخ سفید، بایدن در این تماس تلفنی 
بر اهمیت حقوق بش��ر، حکم قانون بین المللی و قوی تر و ش��فاف تر 
کردن روابط میان دو کشور تأکید کرد. بایدن بر رفتار مثبت عربستان 
س��عودی در مورد پرونده لجین الهذلول، فعال زن تازه آزاد شده در 
عربستان و حمایت عربستان از مسائل حقوق بشر در منطقه تأکید 
کرده و در ادامه درباره ت��الش دولتش برای محکم کردن پیوندهای 

دوستی و روابط میان دو کشور سخن گفته است.

گرهگشاییبایدنازنقطهکورداعش
صبربایدنمقابلجنگافروزيدرخاورمیانهیکماهبیشتردوامنیاوردوسرانجامامریکابهپایگاهنیروهایمقاومتدرمرزسوریهوعراقحملهکرد.

روسهابهاینحملهواکنشنشاندادندوگفتندمعلومميشودمبارزهباتروریسمدردولتبایدنهمجایيندارد.

دکترسيدرضاميرطاهر

امریکادرنخس�تینساعاتبامداد

آزاده سادات عطار
دیروز،چندپایگاهحشدالشعبیدر  گزارش  یک

مرزعراقباسوریهراهدفقرارداد؛
پایگاههاییکهمانعنق�لوانتقالداعشبینعراقوس�وریه
میش�وند.پنتاگونگفتهکهحملهبهگذرگاهالبوکمال-قائم،
واکنشبهحمالتراکتیچندروزاخیراستولیایناقدام،در
نخس�تینهفتههایورودجوبای�دنبهکاخس�فید،حدسو

گمانهادربارهکمکبهداعشراتقویتکردهاست.
در روزه��ای منتهی ب��ه روی کار آمدن دموکرات  ها در کاخ س��فید، 
گزارش های مختلفی درباره کم��ک امریکا برای انتقال داعش��ی ها 
از س��وریه به عراق منتشر ش��د. این گزارش    ها که از تقویت همزمان 
هسته های باقی مانده داعش در عراق و سوریه حکایت داشت، حاال با 
خبر حمله بامداد جمعه نیروهای امریکایی به نقطه مرزی که داعش 
بسیار در آن تردد دارد، بیش از پیش جنبه واقعی برنامه های کاخ سفید 
را علنی می کند. چندین منبع عراقی از جمله صابرین نیوز گزارش کرده 
که امریکا به منطقه بین البوکمال و القائم در مرز سوریه و عراق حمله 
کرده که در نتیجه آن، یک تن ش��هید و شماری از نیروهای مقاومت 
عراق زخمی ش��ده اند. در این حمله که نخستین اقدام نظامی دولت 
جو بایدن، رئیس جمهور امریکاس��ت، مواض��ع نیرو    هایی که با گروه 
تروریستی داعش مبارزه می کنند هدف قرار گرفت. وزارت دفاع امریکا 
)پنتاگون( روز جمعه در بیانیه ای اعالم کرد که این عملیات در واکنش 
به حمالت راکتی اخیر علیه مراکز محل استقرار امریکایی    ها در عراق 
صورت گرفت و تأسیساتی واقع در نقطه کنترل مرزی که گروه    هایی 
از جمله کتائب حزب اهلل و کتائب سیدالشهدا از آن استفاده می کردند، 
تخریب ش��د. مقام های امریکایی به نیویورک تایمز گفتند که در این 

حمله از هفت بمب 22۶ کیلوگرمی استفاده شده است. 
 پنتاگون:اهدافدرسترابمبارانکردیم

مقامات امریکایی تأکی��د دارند که هدف ق��رار دادن کریدور تردد 
داعش بین عراق و سوریه را به صورت حساب شده انتخاب کرده اند. 
آنها در این مورد به نیویورک تایم��ز گفتند که پنتاگون چند هدف 
بزرگ تر را به عنوان گزینه احتمالی به جو بایدن پیشنهاد دادند و او 
در نهایت کوچک ترین گزینه را انتخاب کرد. لوید آستین، وزیر دفاع 
امریکا به خبرنگاران اطمینان داد که در این عملیات اهداف درست 
بمباران ش��ده اند. او گفته که ایاالت متحده در ای��ن حمله به طور 
حساب شده عمل کرده و افزود: »ما به عراقی    ها اجازه دادیم تحقیق 
کنند و اطالع��ات جمع آوری کنند که ای��ن در تعیین هدف نهایی 
برای ما بسیار مفید بود.«  جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع امریکا 
هم گفت: »این اقدام متناسب نظامی همزمان با تدابیر دیپلماتیک 
انجام شد که شامل رایزنی با شرکای ائتالف بود. این عملیات حامل 
این پیام صریح است که رئیس جمهور بایدن برای حفاظت از پرسنل 
امریکا و ائتالف بیکار نخواهد نشست. در همین حال، ما به شکلی 
حساب شده عمل کرده ایم که هدف آن رفع تنش از وضعیت کلی در 

شرق سوریه و عراق است.«
مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق امریکا درباره حمله بامداد جمعه به 
شبکه فاکس نیوز گفت: »عملیات هوایی ارتش امریکا که در شرق 
سوریه انجام شد، باید چیزی که ایاالت متحده را تهدید می کند را 
هدف گرفته باشد. ش��ما باید از نیروهای تان محافظت کنید و باید 
بازدارندگی ایجاد کنید. ما ای��ن کار را بار    ها انجام داده ایم.«  وی در 
عین حال، با طعنه به دولت جدید امریکا گفت: »من نمی دانم که آنها 
به چه چیزی حمله کرده و چه مواضعی را هدف گرفته اند اما امیدوام 
که دشت و صحرا را بمباران نکرده باش��ند. امیدوارم دقیقاً چیزی 
را زده باش��ند که تهدیدی برای امریکا بوده است. ما باید اطمینان 
حاصل کنیم که ایران را در هر کجا از اقدام بازداریم. ضعف و مماشات 

در برابر ایران، پاداشش رعب و وحشت علیه امریکاست.«

 مسکووتلآویومیدانستند
سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه تأیید کرده که امریکا تنها چند 
دقیقه پیش از انجام حمله به شرق سوریه، مسکو را در جریان قرار 
داده و وبگاه صهیونیستی»واال« هم گزارش داد امریکا پیش از حمله 
بامداد جمعه ، تل آویو را از قصد خود باخبر کرده بود. با این حال، این 
حمله مورد انتقاد روسیه قرار گرفته است. کنستانتین کوساچف ، 
رئیس کمیته بین المللی شورای فدراسیون ، مجلس علیای پارلمان 
روس��یه روز جمعه به خبرنگاران گفته که تجاوز نظامی امریکا به 
س��وریه منجر به افزایش تنش در منطقه و ایج��اد اختالل در روند 
عادی سازی تعامل واش��نگتن و ایران در چارچوب توافق هسته ای 
برجام با تهران می شود. دیمیتری سابلین، هماهنگ کننده روابط 
دومای روسیه با پارلمان سوریه که کشورش از نقش آفرینان مؤثر در 
سوریه است درباره حمله اخیر گفت : »حمله به اهداف شبه نظامیان 
عراقی در سوریه نشانگر این واقعیت اس��ت که امریکا برای مبارزه 
با تروریسم در س��وریه اهمیت چندانی قائل نیست. این حمله یک 
بار دیگر این واقعیت را نش��ان داد که در میان اهداف امریکا، هدف 
مبارزه با تروریس��م در مکان آخر قرار دارد.« سابلین که معاون اول 
کمیسیون دوستی جنگی در دومای روسیه است، حمله به کشور 
سوریه را چماق مورد عالقه ملت دارای حق انحصاری )امریکا( خواند 
و گفت: »امریکا که در س��وریه همانند حضور در ع��راق، ناخوانده 
است، جنگجویان خودی را مسلح کرده که بدتر از داعش سوری    ها 
را می کشند. امریکا با تحریم های خود سعی دارد سوریه را به کشور 
عقب مانده قرون وس��طایی تبدیل کند و در مناطق تحت کنترل 

خود به غارت منابع و ثروت های این کشور می پردازد. روسیه سعی 
دارد به مردم سوریه کمک کند و برای بازگشت مهاجران سوری به 
کشور خود مساعدت می کند. «این مقام روس با اعالم اینکه حمالت 
به مراکز دولت قانونی سوریه و متحدان آن به بهانه واهی در دوران 
دونالد ترامپ و باراک اوباما رؤسای جمهور پیشین امریکا هم سابقه 
داشته اس��ت، تصریح کرد: »تغییر حکومت از جمهوریخواهان به 
دموکرات    ها در امریکا وضعیت را تغییر نداد و واشنگتن با ریاکاری 
حمالت خود به س��وریه و عراق را توجیه می کند. «وانگ ون بین، 
س��خنگوی وزارت خارجه چین از تمامی طرف     ها خواس��ت که به 
حاکمیت، استقالل و تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارند و اوضاع 

سوریه را پیچیده تر نکنند. 
 بایدنبایدمجوزکنگرهرامیگرفت

رو خانا از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان امریکا در ش��بکه 
اجتماعی توئیتر درباره این تحوالت نوش��ت: » نباید اینطور باشد 
که ما فقط در صورت حض��ور رئیس جمهوری جمهوریخواه، قبل 
از حمالت نظامی بر ص��دور مجوز کنگره تأکید داش��تیم. دولت 
)بایدن( باید پیگیر دریافت مجوز کنگره باشد. ما باید تالش کنیم 
که از خاورمیانه خارج ش��ویم نه اینکه حضور در آنجا را تش��دید 
کنیم.« تاکر کارلس��تون، مجری معروف فاکس نیوز هم به حمله 
امریکا به البوکمال اینط��ور واکنش نش��ان داد: »صنعت دفاعی 
دائمی واشنگتن، اکنون مرد خود را به کاخ سفید بازگردانده است. 
طی چهار سال، آنها بیش از هر چیزی آرزو داشتند درگیری های 

بی معنی بیشتری را در خاورمیانه داشته باشند .«

باتوقفپروت�کلالحاقیوکاه�شتعهدات
ای�راندرذی�لبرجامب�اه�دفبازگرداندن
امریکابهای�نتوافق،امریکاییهاس�رعقل
نیامدهوبهجایجبرانگذش�ته،دستپیش
گرفتهاندتاباتهدیدخوان�دناقداماتایران
برایصلحجهانی،اجماعس�ازیکنند.طبق
گزارشبلومب�رگ،دیپلماته�ایامریکایی
پیشنوی�سقطعنام�هایراتوزی�عکردهاند
ک�هنگرانیای�نکش�ورراازاقدام�اتایران
تش�ریحکردهوقراراس�تدرنشس�تآتی
آژان�سبینالملل�یان�رژیاتم�یازتهران
بخواهن�دبهط�ورکاملب�ابازرس�انآژانس
همکاریکند.رویترزنیزنامهایهشدارآمیز
بهنق�لازایرانمنتش�رکردهک�هدرصورت
همراهیاعضایش�ورایحکامباواشنگتن،
ب�هتوافقاخی�رب�اآژان�سپای�انمیدهد.
دولت جدید امریکا به رغم ادعای بازگشت به مسیر 
دیپلماسی با ایران، به دنبال تحریک جامعه جهانی 
علیه تهران اس��ت. به گزارش ش��بکه بلومبرگ، 
دیپلمات های امریکایی روز پنج  شنبه پیش نویس 
قطعنامه ای را توزیع کردند ک��ه اعتراض امریکا 
را تش��ریح می کند و از ای��ران می خواهد به طور 
کامل با بازرس��ان آژانس بین المللی انرژی اتمی 
همکاری کند. بلومبرگ می نویسد که این سند سه 
صفحه ای که قرار است در نشست شورای حکام 
آژان��س بین المللی انرژی اتم��ی در هفته جاری 
مورد بررس��ی قرار گیرد، » به شدت از یافته های 
آژانس بین المللی انرژی اتمی « و کاهش همکاری 
ایران با آژانس ابراز نگران��ی می کند. در این نامه 
امریکا از ش��ورای ح��کام می خواهد ک��ه باید از 
ایران بخواهد که نقض توافق هس��ته ای 2015 
را کنار بگذارد و به آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در خصوص ذرات اورانیوم به ادعای امریکا یافت 
شده در سایت های هس��ته ای خود توضیح دهد. 
به نوشته بلومبرگ در این پیش نویس همچنین 
آمده اس��ت: »جه��ان مدت هاس��ت می داند که 

ایران در گذشته به دنبال دستیابی به سالح های 
هسته ای بوده است. همچنین می دانیم که ایران 
حجم انبوهی از رکوردهای مربوط به برنامه سابق 
س��الح های هس��ته ای خود را حفظ کرده. ایران 
اکنون باید به ط��ور کامل با آژان��س بین المللی 
انرژی اتمی همکاری کند ت��ا اطمینان یابیم که 
میراث فعالیت های س��ابق ایران در زمینه سالح 
اتمی، شامل مواد هسته ای اعالم نشده در ایران 

امروز نمی شود.« 
امریکا و متحدان اروپای��ی آن درحالی از کاهش 
تعهدات ایران در برجام نگران هستند که در پنج 
سال گذشته از زمان اجرای برجام، هیچ اقدامی 
در راستای منتفع شدن ایران از مزایای برجامی 
انجام نداده اند، حتی امریکا دامنه تحریم        ها علیه 
ایران را افزایش داده است. تصویب این قطعنامه 
درحالی انجام می شود که مقامات دولت دوازدهم 
اع��الم کرده اند ک��ه در صورت بازگش��ت امریکا 
به برجام و لغو همه تحریم        ها در بازه زمانی س��ه 
ماهه، ایران ه��م به تعهداتش برخواهد گش��ت. 
واش��نگتن برای اینکه لغو تحریم        ه��ا را به تأخیر 

بیندازد به دنبال اجماع سازی جهانی علیه ایران 
است تا با تهدید خواندن این اقدامات برای صلح 
جهانی و ادع��ای تالش ایران برای دس��تیابی به 
سالح هس��ته ای همانگونه که در گذشته مطرح 
بود، پرونده هس��ته ای ایران را به شورای امنیت 
ببرد و از زیر بار اجرای تعهدات خود ش��انه خالی 
کند. مقامات کاخ س��فید به رغم ادعای شکست 
سیاس��ت فش��ار حداکثری علیه ایران، در عمل 
همان سیاس��ت دولت قبلی این کش��ور را ادامه 
می دهند و اراده ای برای پایان دادن به تحریم های 
ظالمانه ندارند. امریکایی        ها مدعی هس��تند که 
بازگشت به برجام دیگر کفایت نمی کند و با این 
اس��تدالل        ها به دنبال توافق طوالنی تر و قوی تر 
از برجام هس��تند که برنامه موشکی و رفتارهای 
منطقه ای ایران را نیز شامل شود. توافق موشکی 
که از سوی مقامات ایران خط قرمز عنوان شده و 

به هیچ وجه قابل مذاکره نیست. 
 واکنشهشدارآمیزایران

همزمان با تالش های غربی ها، ایران پیش��اپیش 
مخالفت خود را با تصویب قطعنامه ای ضد ایرانی 

ابراز کرده اس��ت. خبرگزاری رویت��رز روز جمعه 
از دس��تیابی به نامه ای خبر داد ک��ه ایران در آن 
تهدید کرده در صورتی که اعضای شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی از موضع ضد ایرانی 
واشنگتن در جلس��ه آتی این نهاد که قرار است 
با تمرکز بر موضوع ایران از روز دو        ش��نبه آغاز به 
کار کند، حمای��ت کنند، به تواف��ق اخیر درباره 
بازرس��ی         ها با آژان��س پایان می ده��د. طبق این 
گزارش، »ایران در این نامه که برای کش��ورهای 
دیگر فرس��تاده، گفته چنین اقدام��ی را مخرب 
می داند و آن را پایانی بر تفاهم مشترک 21 فوریه 
تلقی می کند«. پای��ان توافق احتمال��ی ایران با 
آژانس در حالی است که رافائل گروسی، مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنج  ش��نبه به 
بی بی س��ی گفت که توافق موقت ای��ن آژانس با 
ایران، » فرصت گرانبهایی « به دیپلماس��ی برای 
حفظ برجام داده اس��ت و تأکید کرد هفته های 
آتی، حیاتی خواهند بود. به نوشته رویترز، ایران 
همچنین در نامه خود تأکید کرده که حمایت از 
تالش ضد ایرانی واشنگتن همچنین دشواری های 
بیش��تری در ارتباط با برجام ایجاد خواهد کرد. 
طبق این گزارش، »ایران همچنین در نامه گفته 
که فرانس��ه، بریتانیا، آلمان و امریکا برنامه های 
خود را برای تصویب قطعنامه در جلس��ه شورای 
حکام فاش کرده ان��د. « تالش واش��نگتن برای 
تصویب قطعنامه درحالی است که مقامات ایران 
هشدار داده اند در صورت عدم بازگشت امریکا به 
برجام و ادامه سیاست فشار حداکثری، گام های 
بعدی برای کاهش تعه��دات در برج��ام را اجرا 
خواهند کرد. امریکایی        ها مدعی هستند که اول 
ایران باید به توافق هسته ای برگردد و بعد امریکا 
راستی آزمایی و به تعهداتش عمل کند، اما ایران 
بار        ها اعالم کرده که این امریکا بوده که با خروج از 
برجام این توافق را نقض کرده و تهران همواره در 
برجام حضور داشته است و واشنگتن باید اول به 

تعهداتش عمل کند. 

جایزه توافق با آژانس با قطعنامه ضد ایرانی
امریکادنبالقانعکردنشورايحکامبرايصدورقطعنامهضدایراناست
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