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  گزارش  2

گزارش فایننشال تایمز از مذاکرات ایران و عربستان

موشک    ها ریاض را سر ميز آورد
متقاع�د  را  س�عودی    ها  یمن�ی  موش�ک های  ظاه�راً 
ک�رده بع�د از چن�د س�ال ش�رط گذاری، مس�یر مذاک�ره 
با ای�ران را در پیش بگیرند؛ مس�یری ک�ه ماه گذش�ته در بغداد 
گش�وده ش�ده و ق�رار اس�ت هفت�ه بعد ه�م ادام�ه پی�دا کند. 
به گزارش »جوان«، اواخر بهمن 1398 بود که محمدجواد ظریف، وزیر 
خارجه در نشست مونیخ گفت که پس از ترور سردار سلیمانی، عربستان 
سعودی پیامی مبنی بر تمایل به مذاکره فرستاد ، ولی وقتی ایران پاسخ 
این پیام را با تمایل به مذاکره داد »به پاسخ ایران جوابی نداد.«  ظریف 
گفته بود:»برای چند هفته رفتار س��عودی     ها تعدیل ش��د، شاید بابت 
اینکه از پاسخ ما نگرانی داش��تند، اما بعد از آنکه من گفتم که پاسخ ما 
پایان یافته، آنها بار دیگر به رویه س��ابق بازگشتند.«  وزیر امور خارجه 
عربستان در همان نشست، گفت که به منظور کاهش تنش    ها با ایران 
هیچ پیام خصوصی به این کشور فرستاده نشده و همچنین هیچ تماس 
مستقیمی هم صورت نگرفته است اما حاال فایننشال تایمز از قول سه 
منبع آگاه از جمله منابع عراقی، از گشوده شدن کانال محرمانه مذاکرات 
تهران و ریاض در بغداد خبر می دهد. این کانال در ش��رایطی گشوده 
شده که حمالت موشکی-پهپادی انصاراهلل به تأسیسات عربستان به 
اوج بی سابقه ای طی شش سال بعد از شروع جنگ یمن رسیده است. 
در تازه     ترین حمله انصاراهلل روز پنج  شنبه 1۵ آوریل ۲۰۲1 یمنی     ها در 
یک عملیات تهاجمی مشترک موشکی و پهپادی با 11 فروند موشک و 
یک فروند پهپاد شرکت آرامکو عربستان و سکوهای پاتریوت و مواضع 
حساسی در جیزان را مورد هدف قرار دادند. البته عربستان اعالم کرد 
که اکثر موشک    ها و پهپاد    ها را رهگیری کرده ولی شورای امنیت جمعه 
شب در نشستی درباره یمن خواهان رس��یدن به یک راه حل سیاسی 

جامع برای بحران شد. 
 الکاظمی مایل به میانجیگری

در حالی ک��ه دیپلمات های ایرانی در وین، درگیر مذاکرات بازگش��ت 
امریکا به برجام و لغو تحریم    ها هستند، روزنامه فایننشال تایمز از قول 
سه مقام آگاه نوشته که مقام های ارشد عربستان سعودی و ایران چهار 
س��ال پس از قطع روابط دیپلماتیک، مذاکره ای را برای ترمیم روابط 
دو جانبه انج��ام داده اند. به گفت��ه یکی از منابع رس��می، محور اصلی 
این مذاکره نتیجه بخش که در 9 آوریل گذشته در بغداد برگزار شده، 
حمالت یمنی    ها به مواضع عربستان بوده است. فیصل بن فرحان، وزیر 
خارجه عربس��تان پیش از این گفته بود ایران بایستی»رفتار بی ثبات 
کننده اش « را تغییر دهد تا ریاض بتواند با تهران وارد تعامل شود:» تا 
زمانی که نتوانیم در مورد عوامل اصلی بی ثباتی صحبت کنیم، مذاکره 
بی نتیجه خواهد بود.«  فرحان گفته بود:»کشورهای زیادی برای مذاکره 

عربستان با ایران پیشنهاد میانجیگری داده اند.« 
 در مذاکراتی که از کانال بغداد کلید خورده و ریاست هیئت سعودی را 
خالد بن علی الحمیدان ، رئیس سازمان اطالعات عمومی عربستان بر 
عهده داشته ظاهراً توافق شده، نشست دیگری نیز میان دو طرف طی 
هفته آینده برگزار شود. البته روزنامه عرب نیوز به نقل از یک مقام ارشد 
ریاض و ش��بکه المیادین به نقل از یک مقام ایرانی این خبر را تکذیب 
کرده اند ولی روزنامه فایننشال تایمز نوش��ته که با وجود این تکذیب، 
یک مقام ارشد عراقی و یک دیپلمات خارجی نیز برگزاری این مذاکره 
را تأیید کرده  اند. این مقام عراقی مدعی ش��د که بغ��داد »کانال های 
ارتباطی« بین ای��ران و مصر و ایران و اردن را برق��رار کرده و مصطفی 
الکاظمی، نخس��ت وزیر این کش��ور عالقه مند به ایفای نقش فعال در 
بدل کردن عراق به پل ارتباطی قدرت های منطقه است. نخست وزیر 
عراق ماه گذشته میالدی سفری به عربستان داشت و پیش از آن هم 
در زمستان سال گذشته هیئتی دیپلماتیک از سوی نخست وزیر عراق 
به تهران آمده بود. هفته گذشته هم یک مقام وزارت خارجه عربستان 
سعودی به رویترز گفت که اقدامات اعتمادساز می تواند زمینه را برای 

گفت وگوهای گسترده با مشارکت خلیج فارس فراهم کند. 
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  ورود تفنگداران امریکا یی به شرق یمن
منابع آگاه از انتقال شماری از تفنگداران دریایی امریکا به یک فرودگاه 
بین المللی در استان »المهره « در شرق یمن طی دو روز اخیر می دهند. 
به گزارش فارس، وبگاه »الصحافه الیمنیه« نوشته که منابع آگاه بدون 
مش��خص کردن هواپیمایی که نیروهای امریکای��ی را به این فرودگاه 
منتقل کرده، تصریح کردند که نیروهای مارینز طی دو روز گذش��ته، 
وارد ف��رودگاه بین المللی الغیضه که تحت کنترل نیروهای س��عودی 
اس��ت، ش��دند. مقامات امریکایی در خصوص حضور خود در المهره، 
بار   ها ادعا کرده اند که یکی از اهداف آنها از این حضور، کمک به مبارزه 

با تروریسم  است. 
-----------------------------------------------------

  امریکا سفر دیاب به عراق را وتو کرد
منابع مطلع در عراق و لبنان به تلویزی��ون »االتجاه « عراق گفته اند به 
دلیل نزدیکی دولت حسان دیاب در لبنان به »حزب اهلل « و گروه های 
همس��و با آن از جمله »میش��ل عون « رئیس جمهور لبن��ان، امریکا و 
عربستان س��عودی، دولت عراق را تحت فشار گذاشته اند تا از پذیرش 
دیاب در بغداد در مقطع کنونی خودداری کند. دفتر نخس��ت وزیری 
عراق تاکنون در خصوص لغو سفر دیاب که قرار بود روز     شنبه 1۷ آوریل 
برابر ۲8 فروردین ماه 1۴۰۰ به بغداد انجام شود، توضیح کاملی نداده 
و صرفاً در تماسی با بخش تشریفات دفتر نخست وزیری لبنان به این 
نکته اشاره کرده که »به خاطر مس��ائل داخلی فعاًل خواهان به تأخیر 
انداختن سفر نخست وزیر پیشبرد امور در لبنان به بغداد است.«  شبکه 
االتجاه گفته که قرار بود در این سفر توافقنامه مهم نفت در برابر خدمات 
درمانی و پزشکی بین بغداد و بیروت امضا شود که به موجب آن عراق 
با واگذاری ۵۰۰هزار بش��که نفت در روز به لبنان، در مقابل از خدمات 

درمانی و پزشکی این کشور بهره مند شود. 
تلویزیون »االتجاه « عراق در گزارشی درباره اسباب لغو این سفر اعالم 
کرده است که در نتیجه فشار امریکایی و سعودی بر دولت »مصطفی 
الکاظمی « نخست وزیر عراق، سفر دیاب به بغداد لغو شده است. پیش 
از این روزنامه »االخبار لبنان « در گزارشی نوشته بود که لغو سفر دیاب 
به بغداد از سوی مصطفی الکاظمی با فش��ار سعودی و سعد الحریری 

صورت گرفته است. 
-----------------------------------------------------

  توافق نظامی 1/65 میلیاردی رژیم صهیونیستی با یونان
وزارت جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد که بزرگ ترین توافق نظامی 
با یونان را به ارزش 1/6۵میلیارد دالر امضا کرده است. به نوشته روزنامه 
 Elbit Systems جروزالم پست، به موجب این توافق، شرکت اسرائیلی
قرار اس��ت پایگاهی برای آموزش نیروی هوایی یون��ان به راه بیندازد. 
»البیت سیستمز« که به عنوان شرکت هوافضا، صنایع جنگ افزاری و 
فناوری اطالعات رژیم صهیونیستی شناخته می شود، همچنین قرار 
است دهها هواپیمای آموزشی از نوع M-346 و T-6 به مدت ۲۰ سال 
در اختیار نیروی هوایی یونان قرار دهد و کار آموزش نیروی هوایی این 
کش��ور را به طور کامل در اختیار بگیرد. وبگاه »ویکلیکس السعودیه « 
نیز نوشته است که عربستان س��عودی و یونان در آستانه امضای یک 
توافق نظامی برای حمایت از تأسیس��ات نفتی س��عودی از این دست 

حمالت هستند. 

ایران دنبال شفاف سازي
 لغو تحریم ها در وین

ظاهراً غربی مخصوص�ًا امریکایی ها در ح�ال احمق نمایی از خود 
هستند تا مذاکرات وین تا می تواند کش پیدا کند. سفیر و نماینده 
ایران در سازمان های بین المللی مستقر در وین در گزارشی کلی 
از رون�د گفت وگو    ها در وی�ن از ایجاد یک تصویر واضح و ش�فاف 
در خص�وص لغو تحریم    ها صحبت کرده اس�ت . ت�و گویی بر غرب 
واضح اس�ت چطور تحریم    هایی را خود تحمیل کرده باید بردارد! 
هرچند همین هم برای رژیم صهیونیس�تی ناراحت کننده است.

به گزارش ایرنا، رایزنی های هیئت های مذاکره کننده ایران و گروه ۴+1 
در وین همچنان در فرمت     ها و سطوح مختلف ادامه دارد و کارگروه های 
کارشناس��ی به بحث و گفت وگو در خصوص دو حوزه رفع تحریم     ها و 
مسائل هس��ته ای ادامه می دهند. کاظم غریب آبادی روز یک    شنبه در 
س��خنانی کلی درباره روند مذاکرات برجامی در وی��ن گفت: آنچه در 
وین در حال پیگیری و گفت وگو است، ایجاد یک تصویر واضح و شفاف 

درخصوص لغو تحریم    ها است. 
وی افزود: شناسایی و فهرست کردن اقدامات لغو تحریمی، برای این 
شفاف سازی و س��نجیدن جدیت امریکا در ادعای خود برای بازگشت 
و پایبندی کامل به برجام و انطباق آن با سیاست اعالمی کشور، الزم 
است.  نماینده ایران در سازمان های بین المللی مستقر در وین تأکید 
کرد: مبنای تیم مذاکره کننده نیز اصولی است که از سوی رهبر معظم 
انقالب به عنوان سیاست نظام در این رابطه تعیین شده است. هیئت 
مذاکره کننده در وین نتایج گفت وگو    ها را به طور منظم به مقامات عالی 

نظام برای بررسی و اخذ تصمیمات الزم، گزارش می کند. 
پیش تر سید عباس عراقچی ، معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس 
هیئت ایرانی در نشست کمیسیون مشترک برجام در وین بعد از نشست 
روز      شنبه از شکل گیری یک تفاهم جدید در مذاکرات اخیر خبر داده و 
گفته بود: »به نظر می رسد یک تفاهم جدید در حال شکل گرفتن است 
و اشتراک در هدف نهایی االن بین همه وجود دارد. مسیری که باید طی 

شود، االن یک مقدار شناخته شده است.«
 ناراحتی تل آویو

س��فیر رژیم صهیونیس��تی در ایاالت متحده امریکا در اظهارنظری، 
نتوانس��ت ناراحتی خود را از پیش��رفت در گفت وگوه��ای وین برای 

بازگشت واشنگتن به توافق هسته ای با ایران کتمان کند. 
»گیلعاد اردان«، روز      ش��نبه در گفت وگو با کانال تلویزیونی 1۲ رژیم 
اسرائیل گفت که این رژیم از پیشرفت در این گفت وگو    ها ناراضی است.  
سفیر رژیم صهیونیستی در امریکا همچنین درباره درخواست این کشور 
از مقامات صهیونیست در پرونده ایران اظهار بی اطالعی کرد و مدعی 

شد که واشنگتن درخواستی از تل آویو نکرده است. 
روزنامه  تایمز اسرائیل روز جمعه نوشت که دولت جو بایدن از مقامات 
تل آویو خواس��ته درباره نق��ش آنه��ا در خرابکاری تأسیس��ات نطنز 
»پرحرفی « نکنند، چرا که به گفته این روزنام��ه، از نظر دولت امریکا 
»این وراجی و پرحرفی برای ایاالت متحده امریکا خطرناک و مضر بوده 

و این کشور را در تنگنا قرار می دهد.«
  برنامه هسته ای ایران بسیار مستحکم است

رئیس سابق رکن اطالعات ارتش رژیم صهیونیستی با اذعان به اینکه 
برنامه هسته ای ایران بسیار مستحکم و گسترده است، گفت تهران دو 

دهه است که برای وقوع حمله ای در نطنز آماده شده بود. 
به گزارش فارس، به رغم سیاس��ت رژیم کودک کش صهیونیستی در 
مخفی نگه داشتن اقدامات تروریستی علیه جمهوری اسالمی ایران، این 
بار مقامات این رژیم به شکل علنی تری در حال اذعان به دست داشتن 

در خرابکاری اخیر در تأسیسات هسته ای نطنز هستند. 
»عاموس یادلین« رئیس سابق رکن اطالعات ارتش اسرائیل و رئیس 
کنونی اندیش��کده مطالعات امنیت داخلی این رژیم، طی مصاحبه ای 
با شبکه »سی ان بی سی« گفت ایران ۲۰ س��ال است که انتظار چنین 

حمله ای را در نطنز داشت. 
یادلین ضمن اشاره به اقدام رژیم صهیونیستی در دهه های قبل علیه 
برنامه اتمی کش��ورهای عراق و س��وریه، اعتراف کرد: »صدام و اسد، 
غافلگیر شدند. ایران ۲۰ س��ال منتظر این حمله بود. برنامه هسته ای 

ایران بسیار مستحکم تر و گسترده تر است.«
وی با اذعان به اینکه سازمان های اطالعاتی و امنیتی کشورهای مختلف 
جزئیات دقیقی از مکان های برنامه هسته ای ایران ندارند، گفت: »ایران 

از کار    هایی که ما انجام دادیم، درس آموخت.« 
عاموس یادلین سپس به غنی سازی 6۰ درصدی اورانیوم از سوی ایران 
اشاره کرده و افزود: »توافق اولیه اثبات کرد که مشکل دار است، ببینید 
با چه سرعتی در حال حرکت هستند. آنها می توانند به زودی اورانیوم 

غنی شده کافی برای دو یا سه بمب داشته باشند.«

کارشکنی صهيونيست   ها 
در برگزاری انتخابات فلسطين

 ب�ه دنب�ال اق�دام رژی�م صهیونیس�تی در بازداش�ت س�ه ت�ن 
از نامزده�ای انتخاب�ات مجلس قانونگذاری فلس�طین در ش�هر 
قدس، جنبش ه�ای فتح و حم�اس، این رژیم را به کارش�کنی در 
برگزاری و تالش برای به شکست کشاندن انتخابات متهم کردند. 
با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین، 
رژیم صهیونیس��تی اقدامات همه جانبه ای را علیه فلس��طینیان آغاز 
کرده اس��ت. پلیس این رژیم عالوه بر بازداشت ش��هروندان از جمله 
اعضای جنبش حماس، روز     شنبه پس از منع برگزاری نشست خبری 
س��ه نامزد فلس��طینی انتخابات مجلس قانونگذاری در قدس، آنها را 
بازداشت کرد. بنابر اعالم منابع فلسطینی اشرف االعور و ناصر قوس از 
نامزدهای فهرست فتح و رتیبه النتشه از فهرست فدا بازداشت شده اند. 
نظامیان رژیم صهیونیستی دیروز نیز با ایجاد موانع در مسیر هتل سان 
جورج، مانع برگزاری نشست خبری نامزدهای لیست العمل الوطنی و 
رسیدن شرکت کنندگان به آنجا شدند. نامزدهای مجلس قانونگذاری 
فلسطین از لیست گروه های العمل الوطنی و شماری از هواداران شان 
در تجمعی تأکید کردند که قدس عربی است و حاکمیت آن متعلق به 

فلسطینی هاست و انتخابات بدون قدس در کار نخواهد بود. 
حماس در بیانیه ای به مناسبت روز اسیر اعالم کرد، بازداشت و احضار 
نامزدهای انتخابات به ویژه فهرست القدس موعدنا )فهرست حماس( را 
دخالتی فاحش در امور داخلی فلسطین و تالش برای سنگ اندازی مقابل 
روند انتخابات با هدف تأثیرگذاری و جلوگیری از برگزاری آن دانسته 
است. حماس تأکید کرد: »ما از جامعه بین الملل و کشورهای ناظر بر روند 

انتخابات می خواهیم که مانع از تجاوز رژیم اشغالگر شوند.«
جنبش فتح نیز اقدام پلیس رژیم صهیونیس��تی در بازداشت دو تن از 
نامزدهای این جنبش در انتخابات شورای قانونگذاری فلسطین از قدس 
را محکوم و تأکید کرد که این اقدامات بخش��ی از نقش��ه تل آویو برای 
سیطره بر شهر قدس و از بین بردن حضور فلسطینی    ها در آن بر اساس 
طرح معامله قرن است. فتح اعالم کرد: »تمامی این اقدامات باعث ترس 
ما نخواهد شد و ما را از پایبندی به حق ثابت خود در خصوص قدس به 
عنوان پایتخت کشور فلسطین و اینکه انتخابات در شهر قدس همچون 

هر شهر دیگر برگزار شود، باز نخواهد داشت.«
بنابر اعالم محمود عباس، رئیس تش��کیالت خودگردان فلس��طین، 
انتخابات پارلمانی تاریخ ۲۲ماه مه ۲۰۲1 )اول خرداد 1۴۰۰(، انتخابات 
ریاس��تی 31جوالی ) 9 مرداد 1۴۰۰( و ش��ورای ملی 31آگوست )9 

شهریور( برگزار خواهد شد. 

اعزام ناوهاي انگلیسي، استقبال فرانسه از تحریم

صف کشی اروپا پشت امریکا در اوکراین

به دنبال تحرکات    گزارش  یک
امریکا برای مقابله 
با اقدامات احتمالی روسیه در مرزهای اوکراین، 
اروپایی   ها هم پشت س�ر ارباب خود در مقابل 
مسکو به صف ش�ده اند. انگلیس اعالم کرده 
ناوه�ای جنگ�ی خ�ود را ب�ه دری�ای س�یاه 
می فرستد، فرانس�ه از اعمال تحریم   ها علیه 
روس�یه خبر داده است و دیگر کش�ور   ها نیز 
گوشه ای از کار را گرفته اند تا زیر چتر حمایتی 
واشنگتن به مصاف مس�کو بروند. روسیه هم 
برای آرایش نظامی در مقابل غربی ها، ناوهای 
جنگی خود را روانه دریای س�یاه کرده است. 

درحالی که روسیه، کشورهای غربی را از هرگونه 
اقدامی که منجر به شعله ور ش��دن آتش جنگ 
در اوکراین ش��ود، برحذر داش��ته است، غربی   ها 
روز به روز ب��ر وخامت اوض��اع در اوکراین دامن 
می زنند. پ��س از آنکه امریکا اعالم ک��رد که اگر 
نیاز باش��د، نیروه��ای نظامی بیش��تری را برای 
مقابله با روسیه در خاک اوکراین مستقر خواهد 
کرد، متحدان اروپایی واشنگتن هم دست به کار 
شده اند تا بخشی از مس��ئولیت تقابل با مسکو را 

برعهده بگیرند. خبرگزاری رویترز روز یک   شنبه 
با اش��اره به  افزایش تنش میان مس��کو و کی یف 
از اعزام ناوهای جنگی انگلیس به دریای س��یاه 
با هدف حمای��ت از تمامیت ارض��ی اوکراین در 
ماه می  خب��ر داد. روزنامه » س��اندی تایمز « هم 
به نقل از منابع ارش��د نیروی دریای��ی انگلیس 
گزارش داد که ای��ن اعزام با هدف نش��ان دادن 
همبس��تگی با اوکراین و متح��دان ناتو انگلیس 
است. بر اساس این گزارش،  یک ناوشکن نوع ۴۵ 
مجهز به موشک های ضدهوایی و یک ناوچه ضد 
زیردریایی نوع ۲3 ناوگان نیروی دریایی سلطنتی 
را در مدیترانه ترک خواهد کرد و به س��وی تنگه 
بسفر در دریای سیاه حرکت می کند. این گزارش 
می افزای��د: »جت ه��ای رادارگری��ز » اف 3۵ بی 
الیتنینگ « و بالگردهای شکار زیردریایی مرلین 
برای پشتیبانی از کشتی های جنگی در ناوگروه 
عملیاتی آماده خواهند بود. « در پی انتش��ار این 
گزارش، یک سخنگوی وزارت دفاع انگلیس گفت: 
»دولت انگلیس با همکاری اوکراین از نزدیک در 
حال بررسی ش��رایط بوده و همزمان در تماس با 
مقامات مسکو برای تنش زدایی است. « وی افزود: 
»انگلیس و متحدان بین المللی حمایت بی دریغ 

خود را از حق حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین 
اعالم می کنند.« 

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانس��ه هم روز 
یک   شنبه در مصاحبه ای با ش��بکه سی.بی.اس 
درباره اقدامات غ��رب در مقابل روس��یه گفت: 
»من فکر می کنم تحریم   ها ب��ه نوبه خود کافی 
نیستند اما تحریم   ها بخشی از یک بسته هستند. 
من قطعاً گفت وگوی سازنده را ترجیح می دهم 
اما ش��ما برای داش��تن یک گفت وگوی سازنده 
و کافی باید اعتبار داشته باش��ید. « ماکرون در 
ادامه صحبت هایش تأکید ک��رد:» اگرچه کاماًل 
میل مشترکی با جو بایدن، رئیس جمهور امریکا 
به جهت داش��تن یک گفت وگوی باز با روس��یه 
دارم اما فکر می کنم الزم اس��ت » خط قرمزهای 
روشنی با روس��یه « با هدف معتبر بودن تعیین 
شود«. ماکرون اظهار کرد که در روابط با روسیه 
» رویکردی با دو س��تون « الزم است. به گزارش 
خبرگزاری اس��پوتنیک، وزیر کشور جمهوری 
چک هم     شنبه شب گفت:» 18 دیپلمات روس 
به ظن ارتباط با سرویس های ویژه روسیه از این 
کشور اخراج خواهند شد. « نخست وزیر جمهوری 
چک هم گفته است:»علت این اقدام ظن دست 

داشتن افسران اطالعات نظامی روسیه در انفجار 
کارخانه مهمات سازی س��ال ۲۰1۴ در منطقه 

» وربتیچ « است.« 
در پی تحرکات تنش  آمیز غربی ها، روس��یه نیز 
س��طح آمادگی نظامی خود را باال برده است. به 
گزارش خبرگ��زاری رویترز، دو کش��تی جنگی 
روس��یه با گذر از تنگه بس��فر در حال حرکت به 
دریای س��یاه هس��تند در حالی که 1۵ کش��تی 
کوچک تر روس    ه��ا در میانه تنش ب��ا اوکراین از 
پیش در آب های جنوب این کشور حضور یافته اند. 
در روزهای اخی��ر بار دیگر مناط��ق مرزی میان 
روسیه و اوکراین شاهد تنش بوده است. دبیرکل 
ناتو روز سه    ش��نبه هفته گذش��ته، روس��یه را به 
انتقال هزاران نیروی آماده رزم به منطقه مرزی با 
اوکراین متهم کرد. روس   ها این موضوع را رد کرده 
و در مقابل، غرب و امریکا را متهم می کنند که با 
مس��لح کردن برخی نیروهای اوکراینی در صدد 
ایجاد بی ثباتی و ایجاد چالش برای روسیه هستند. 
با روی کار آمدن جو بایدن، رئیس جمهور امریکا 
تنش با روسیه به باال   ترین سطح خود رسیده است 
و اروپایی   ها نیز در این مس��یر با واشنگتن همراه 
شده اند. غربی   ها در س��ال های اخیر در ارتباط با 
بحران اوکراین، تحریم های گس��ترده ای را علیه 

روسیه اعمال کرده اند. 
 تسریع عضویت در ناتو 

دولت اوکراین که مدعی اس��ت تهدیدات روسیه 
برای حم��الت به خاک خ��ود نزدیک اس��ت، از 
غربی   ها خواست عضویت این کشور را در سازمان 
ناتو تسهیل کنند. سفیر اوکراین در آلمان گفت، 
برلین باید در تشویق پیوستن سریع اوکراین به 
ناتو در بحبوحه افزایش تنش    ها در درگیری های 
دونباس فعال باش��د. آندری ملنی��ک دیروز در 
گفت وگویی با روزنامه ولت آم س��ونتاگ آلمان 
گفت: » آلمان، به عنوان کش��وری که مسئولیت 
تاریخی وی��ژه ای را در قب��ال جنای��ات نازی    ها 
علیه م��ردم اوکراین ب��ر عه��ده دارد، باید نقش 
کلیدی را برای اوکراین به منظور تبدیل ش��دن 
به یکی از اعض��ای ناتو ایفا کند و ای��ن اقدام باید 
بدون اما و اگ��ر و هر چه س��ریع تر صورت گیرد. 
« وی با اعالم اینکه پیوس��تن اوکراین به ائتالف 
نظامی ناتو از یک جنگ تمام عیار جدید در اروپا 
جلوگیری می کند، همچنین گفت:» این اقدامی 
تحریک  آمیز نیس��ت بلکه یک » دوش آب سرد « 
برای مسکو محسوب می ش��ود. « ماریا زاخارووا، 
سخنگوی وزارت خارجه روس��یه پیش تر گفته 
بود که عضویت فرضی اوکراین در ناتو به تنشی 
تمام عیار در جمهوری های دونتسک و لوهانسک 
در جنوب شرق این کشور منجر شده و تأثیراتی 

جبران ناپذیر در اوکراین دارد. 

ش�ماری از نظامی�ان امریکای�ی ب�ا برنام�ه 
جنجالی رئیس جمه�ور امریکا ب�رای خروج 
نیروه�ای ای�ن کش�ور از افغانس�تان موافق 
نیستند. این نگرانی به ویژه از این جهت برای 
امریکایی    ها اهمی�ت دارد که بناب�ر اظهارات 
یک س�ناتور جمهوریخواه، تضمینی نیس�ت 
که شرایط عراق، در افغانس�تان تکرار نشود. 
ضم�ن اینکه عالوه ب�ر اینکه امری�کا جایگاه 
خ�ود را در افغانس�تان از دس�ت خواهد داد، 
راه ب�رای فعالیت ه�ای دیگ�ر کش�ور    ها از 
جمل�ه ای�ران و چی�ن هموارتر خواهد ش�د. 

قرار است نیروهای امریکایی تا 11 سپتامبر۲۰۲1 
)۲۰ ش��هریور( از افغانس��تان خ��ارج ش��وند. 
وال اس��تریت ژورنال در گزارش��ی که روز      شنبه 
منتشر ش��د، نوش��ت که فرماندهان ارشد ارتش 
امریکا، تنها نهایی شدن توافق صلح را زمینه ساز 
خروج کامل نیرهای امریکایی می دانند. بنابر این 
گزارش، ژنرال فرانک مک کنزی فرمانده نیروهای 
امریکایی در خاورمیانه، ژنرال آستین میلر فرمانده 
نیروهای ناتو در افغانس��تان، ژنرال مارک میلی 
رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا و لوید آستین 
وزیر دفاع این کشور از ادامه حضور ۲ هزار و ۵۰۰ 
نیرو با هدف حفظ امنیت در افغانستان حمایت 
کردند. آستین معتقد است که خارج کردن تمامی 
نیرو    ها از افغانستان می تواند به ثبات در این کشور 

آسیب وارد کند. 
انگلیس نیز تصمی��م بایدن را با کم��ی اما و اگر 
پذیرفته است. ژنرال نیک کارتر، رئیس ستاد ارتش 
انگلیس، در گفت وگو با شبکه خبری بی بی سی 
گفت: »این تصمیم��ی نبود که م��ا انتظارش را 
داش��تیم، اما مطمئناً به آن احترام می گذاریم و 
به روشنی نشان دهنده تأیید تحول در استراتژی 
امریکا است.«  کارتر در ادامه این مصاحبه گفت 
که خروج تمامی نیرو ه��ای ائتالف بین المللی از 
افغانستان پس از دو دهه، ممکن است به بازگشت 
جنگ س��االران بینجامد، اما وضعیت آن قدر بد 
نیس��ت که برخی بدبین     ها پیش بینی می کنند. 
این ژن��رال انگلیس��ی درباره طالب��ان هم گفت: 
»طالبان دیگر آن سازمانی نیست که پیش از این 
بود، طالبان در این ۲۰ سال متحول شده، در این 

مدت فکر می کنم طالب��ان درک کرده که نیاز به 
مشروعیت سیاسی دارد.«
  تکرار شرایط عراق

لیندس��ی گراهام، س��ناتور جمهوریخواه ایالت 
کارولینای جنوبی پیش تر ضمن اعالم بی اعتمادی 
به گروه طالب��ان گفته بود ک��ه چنین تصمیمی 
نتیجه خوب��ی نخواهد داش��ت و همانطور که در 
عراق نیز اوض��اع خوب نبود، در افغانس��تان هم 
مشابه همان وضع تکرار خواهد شد. گراهام تأکید 
دارد: »این کشور سکویی بوده که می توانستیم از 
آنجا به ایران و جاهای دیگر نظارت داشته باشیم 
اما با خروج از خاک افغانس��تان م��ا همه اینها را 
از دس��ت می دهیم اما در قبالش چه به دس��ت 
می آوریم؟ به این تصور می رسیم که جنگ حاال 

پایان یافته است.«
  اعزام موقت نیرو 

در فضای مخالفت     ها با تصمی��م رئیس جمهور، 
جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع امریکا معتقد 
است که به دلیل تفاوت موقعیت اقلیمی و شرایط 
افغانس��تان با عراق، همچنان امکان مخالفت با 
روند خروج امریکایی     ه��ا از عراق وجود دارد. وی 
می گوید: » به همین دلیل، ش��ماری از نیروهای 
امریکایی ب��ه صورت موق��ت عازم افغانس��تان 
می ش��وند تا روند خروج به صورت ایمن صورت 

گیرد. «جان کربی با اشاره به طرحی برای خروج 
ایمن نیروهای کشورش از افغانستان خاطرنشان 
کرد: » ب��ا آنکه نیروه��ای ما افغانس��تان را ترک 
می کنند اما از حمایت و پیشرفت های نیروهای 
امنیتی ملی افغانس��تان دس��ت بر نمی داریم و 
روابط ما با افغانس��تان همچون روابط دوجانبه، 
با کش��ورهای دیگر باقی خواه��د ماند.« امریکا 
تصمیم دارد نیروهای خود را به منظور مقابله با 
طالبان، در تاجیکس��تان، قزاقستان و ازبکستان 

جا به جا کنند. 
  ایران و چین خأل را پر مي کنند

وزارت امور خارجه افغانستان، روز      شنبه با اعالم 
خبر گفت وگوی تلفنی محمدحنیف اتمر، وزیر 
امور خارجه افغانس��تان با محمدج��واد ظریف، 
همتای ایرانی وی، اعالم کرد که طرفین عالوه بر 
گفت وگو درباره توسعه همکاری های دوجانبه و 
روند صلح افغانستان، بر نهایی شدن و امضای سند 
جامع همکاری های استراتژیک میان افغانستان و 

ایران در آینده نزدیک تأکید کردند. 
ظریف پیش از این نیز گفته بود که ایران از خروج 
مسئوالنه نیروهای امریکایی از افغانستان استقبال 
می کند و باور دارد حضور نیروهای خارجی هیچ 
زمانی برای امنی��ت منطقه و افغانس��تان مفید 

نبوده است. 

ظریف تأکید کرده بود که  گ��روه طالبان باید 
با اس��تفاده از این فرصت بالفاصل��ه مذاکره 
جدی را با دولت افغانستان شروع کند. طالبان 
نمی تواند منتظر بماند تا خأل به وجود بیاید و 
بخواهد از این خأل اس��تفاده کند و افغانستان 
وارد جنگ داخلی شود. طالبان می تواند جزو 
روند مذاکره باشد، اما نمی تواند آن را در کنترل 

خود داشته باشند. 
روزنامه چینی ساوت چاینا مورنینگ نیز به نقل از 
تحلیلگران نوشت که اگر پس از خروج نیرو های 
امریکای��ی، تهدی��د امنیتی متوجه کش��ور های 
جنوب آسیا شود، چین نیرو های حافظ صلح را به 
افغانستان خواهد فرستاد. سون چی از تحلیلگران 
روابط بین الملل دانشگاه شانگهای به این روزنامه 
گفته اس��ت: » ممکن اس��ت که چین نیرو های 
نظامی صلح را به همراه کمک های بشردوستانه 
زیر شرایط منشور سازمان ملل متحد به منطقه 
اعزام کند تا از امنیت و منافع مردم چین، اطمینان 

حاصل کند.«
  طالبان فرصت را غنیمت بشمارد

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسالمی افغانستان، 
برنامه خ��روج امریکایی     ها را عامل��ی می داند که 
نشس��ت اس��تانبول را در هاله ای از ابه��ام قرار 
می ده��د. وی اب��راز امیدواری کرد که نشس��ت 
اس��تانبول که برای ۲۴ آوریل ت��ا ۴ می )۴ تا 1۴ 
اردیبهشت(  برنامه ریزی شده است، طبق برنامه 
قبلی و با اش��تراک همه طرف     ها برگزار ش��ود و 
موضوعات مهم دس��تور کار این نشست هم باید 
آتش بس، توافق برای تش��کیل دول��ت جدید و 

انتقال مسالمت آمیز قدرت باشد. 
ان��درس وون برندت، س��فیر اتحادی��ه اروپا در 
افغانس��تان به طالب��ان گفت که اگ��ر این گروه 
می خواهد از کمک های جامعه جهانی برخوردار 
شود باید فرصت به وجود آمده برای صلح را جدی 
بگیرد و در نشست استانبول شرکت کند. مایکل 
کوگلمن، پژوهشگر ارشد اندیشکده ویلسون هم 
در این ب��اره می گوید: »اگر طالبان برای کس��ب 
قدرت از طریق زور تالش کند، در پی آن از هرگونه 
شانس دریافت کمک خارجی محروم می شود، در 
این صورت قطع و یا تداوم کمک     ها نمی تواند اهرم 

فشار قدرتمندی علیه این گروه باشد.«

ژنرال    ها مقابل استراتژی خروج بایدن از افغانستان
»اما و اگر«ها درباره اثر خروج بر اوضاع افغانستان، چند روز بعد از تصمیم رئیس جمهور امریکا تشدید شده است


