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  گزارش  2

واشنگتن در دوراهی جنگ
 یا عقبگرد در اوکراین

امریکا همزمان که تنش    ها با روس�یه را در موض�وع اوکراین قابل 
مدیریت می داند، در سودای اس�تقرار هزاران نظامی در اوکراین 
اس�ت. نیویورک تایمز نیز گزارش داده »جو بایدن « رئیس جمهور 
امریکا درصدد اس�تقرار ه�زاران نظامی و کش�تی های جنگی و 
هواپیما برای هم پیمانان ناتو در شرق اروپا و بالتیک است؛ اقدامی 
که اگرچه شاید مقدمه ای بر تحرکات جدی تر غرب در شرق اروپا 
اس�ت، اما همچنان به نظر نمی رس�د که واش�نگتن اراده ای برای 
ورود به یک درگیری نظامی تمام عیار با روس�یه داش�ته باش�د. 
به گزارش »جوان«، در بحبوبه تنش گرم غرب و روسیه در شرق اروپا بر 
سر موضوع اوکراین، یک مسئول ارشد وزارت خارجه امریکا به خبرگزاری 
روسی تاس گفته است که واشنگتن از مسکو می خواهد که اقدامات الزم 
را برای تنش زدایی در این خصوص انجام دهد. مقام ارشد وزارت خارجه 
امریکا با بیان اینکه تنش     ها بر سر اوکراین قابل اجتناب است، اظهار داشت 

که واشنگتن تشدید تنش در اطراف اوکراین را قریب الوقوع نمی داند. 
از سوی دیگر، امریکا طی چند روز گذشته عقب نشینی    هایی نیز در موضوع 
اوکراین داشته و در حالی که »کریس کونز«، سناتور دموکرات خواهان 
اعمال تحریم  بر روس��یه همانند ایران به عنوان یک گام بازدارنده علیه 

مسکو شده است، اما کاخ سفید با چنین درخواستی موافق نیست. 
حتی »ولودیمیر زلنسکی« رئیس جمهور اوکراین اخیراً در گفت وگو با 
روزنامه واشنگتن پست از اعمال تحریم    ها علیه روسیه در برهه کنونی 
حمایت کرده بود و این اقدام مورد حمایت نمایندگان جمهوریخواه کنگره 
امریکا نیز اس��ت، اما »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه امریکا روز دو    شنبه 
درخواست    ها برای تحریم روسیه را در ارتباط با بحران اوکراین رد و تأکید 
کرد که تحریم مسکو در ش��رایط کنونی قدرت بازدارندگی غرب برای 

جلوگیری از تهاجم احتمالی روسیه به اوکراین را تضعیف خواهد کرد. 
وزیر خارجه امریکا در عین حال تهدیدات خود را علیه روسیه تکرار کرد 
و در ادامه افزود: »اگر حتی یک نظامی روسیه به شیوه ای تهاجمی وارد 
اوکراین شود، همانطور که گفتم این اقدام روسیه با پاسخی شدید، سریع 

و یکپارچه از سوی ما و اروپا همراه خواهد شد.«
همزمان  در میانه تنش های اخی��ر غرب و روس��یه، روزنامه امریکایی 
»نیویورک تایمز « در تازه     ترین گزارش خود خبر داده است که »جو بایدن « 
رئیس جمهور امریکا درصدد استقرار هزاران نظامی و کشتی های جنگی و 

هواپیما برای هم پیمانان ناتو خود در شرق اروپا و بالتیک است. 
طبق این گزارش، مقام های ارشد پنتاگون در جلسه روز      شنبه هفته جاری 
خود با بایدن در مریلند، چندین گزینه را برای نزدیک کردن تجهیزات 
نظامی امریکا به مناطق همجوار مرز روس��یه پیش��نهاد دادند که این 
گزینه     ها شامل اعزام یک تا 5 هزار نظامی امریکایی به کشورهای منطقه 
شرق اروپا می شود.  با وجود تهدیدات چند هفته گذشته از سوی امریکا و 
کشورهای غربی درباره احتمال ورود روسیه به جنگ نظامی در اوکراین، 
به نظر می رسد که رهبران ارشد کاخ سفید تمایلی به ورود به یک جنگ 
جدید ندارند، به ویژه آنکه »جو بایدن « بار    ها به صراحت اعالم کرده است 
که پس از خروج دردناک از افغانستان پس از یک جنگ ۲۰ ساله، از ورود 
به یک درگیری دیگر بیزار است. براین اساس شاید تهدیدات و تحرکات 
نظامی امریکا در شرق اروپا بیش از آنکه وارد فاز عملی شود، جنبه لفاظی 
و زبانی داشته باشد، همان طور که برخی گام های واشنگتن درباره اوکراین 

حاکی از عقبگرد امریکاست. 
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 سرکیسیان به دلیل نداشتن اختیار استعفا کرد
»آرمن سرکیسیان « رئیس جمهور ارمنستان از سمت خود استعفا داد. 
سرکیسیان دلیل استعفایش را عدم اعطای قدرت کافی از سوی قانون 
اساسی کشورش به وی جهت تأثیرگذاری بر حوادث عنوان کرده است. 
به گزارش خبرگزاری »ترندنیوز« به نقل از »رن تی وی« در پیامی که در 
این باره در وبگاه رئیس جمهور ارمنستان منتشر شده، آمده است:»من 
مدت زیادی فکر ک��ردم و پس از تقریباً چهار س��ال کار فعال تصمیم 
گرفتم از پست ریاست جمهوری ارمنستان استعفا دهم. این مطلقاً یک 
تصمیم احساسی نیست و از منطق خاصی ناشی می شود.« سرکیسیان 
همچنین تصریح کرد که رئیس جمهور ابزار الزم را برای تأثیرگذاری 
بر فرآیندهای اساسی سیاست داخلی و خارجی در دوره سخت کنونی 

برای کشور و ملت ندارد. 
-----------------------------------------------------

  وزیر دفاع آذربایجان امروز به ایران می آید
علی علیزاده، سفیر جمهوری آذربایجان در ایران خبر داده که سپهبد 
» ذاکر حس��ن اف«  وزیر دفاع جمهوری آذربایجان امروز به ایران سفر 
خواهد کرد. در آستانه این سفر، وزیر دفاع جمهوری آذربایجان ، سفیر 
این کش��ور در ایران با امیر سرتیپ محمدرضا آش��تیانی، وزیر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح ایران دیدار و درباره همکاری های نظامی و 

فنی دو کشور با او گفت وگو کرد.
-----------------------------------------------------
  یورش همزم�ان 39 جنگن�ده چینی به منطق�ه پدافندی 

تایوان
وزارت دف��اع تایوان یک    ش��نبه ش��ب از رخن��ه مج��دد جنگنده     ها و 
هواپیماهای نظامی چین به منطقه پدافن��دی این جزیره خبر داد. به 
گزارش »رویترز«، نیروی هوای��ی تایوان با به پرواز درآوردن س��ریع 
جنگنده های رهگیر خود به ۳۹ هواپیمای نظامی چینی هشدار داد و 
آنها را از منطقه پدافندی جزیره دور کرد. به گزارش وزارت دفاع تایوان، 
در این مأموریت هوایی ۳۴ جنگنده، چهار فروند هواپیمای جنگال و یک 
فروند بمب افکن حضور داشتند. چین طی هفته های اخیر تهدیدهای 
خود را با اعزام جنگنده     ها به نزدیکی تای��وان و برگزاری رزمایش های 
نظامی افزایش داده است. نیروی دریایی امریکا هم در میان تنش های 
پایدار منطقه ای با چین، رزمایش مش��ترکی را با متح��دان ژاپنی در 
دریای فیلیپین برگزار کرد و در جریان آن، دو ابرهواپیمابر، دو کشتی 

آبی - خاکی و چند هواپیمای جنگنده را به نمایش گذاشت. 
-----------------------------------------------------

  پرچم اتحادیه اروپا در تظاهرات ضد کرونا سوخت 
معترضان بلژیکی به مقر اتحادیه اروپا در شهر »بروکسل « حمله کردند و 
پرچم اتحادیه اروپا را آتش زدند. رسانه     ها از درگیری پلیس شهر بروکسل 
در بلژیک با معترضان ضد قرنطینه و حمله به دفتر نمایندگی اتحادیه 
اروپا در این شهر خبر دادند. به گزارش »اسپوتنیک«، این تظاهرات ضد 
محدودیت های کرونایی در پایتخت بلژیک برگزار شد و طی آن پلیس 
با معترضان برخورد ک��رد. معترضان در این تظاه��رات در ورودی مقر 
دیپلماتیک اتحادیه اروپا را شکستند و به سوی این مکان سنگ پرانی 

کردند. معترضان همچنین پرچم اتحادیه اروپا را آتش زدند. 
-----------------------------------------------------

  دوسوم امریکایی     ها نه به ترامپ رأی می دهند نه بایدن 
ظاهراً مشکل امریکایی    ها فراتر از بایدن و ترامپ است. بر اساس نتایج 
یک نظرسنجی، دوس��وم ش��هروندان امریکایی در انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۰۲۴ به بایدن و ترامپ رأی نخواهند داد. به نوشته نشریه 
»نیوزویک«، نظرسنجی مشترک خبرگزاری »آسوشیتدپرس « و مرکز 
تحقیقاتی »نورک « نشان داد فقط ۲۸ درصد از امریکایی     ها خواستار 
شرکت بایدن در انتخابات بعدی هستند. این نظرسنجی به طور مشابهی 
نشان داد که فقط ۲۷ درصد از امریکایی     ها از شرکت ترامپ در انتخابات 
بعدی امریکا اس��تقبال می کنند. نتایج نظرس��نجی مشترک نشریه 
»پالتیکو « و مؤسسه »مورنینگ کانسالت« نشان می دهد ۶۸ درصد از 

امریکایی     ها معتقدند کشورشان در مسیر غلطی قرار گرفته است. 

فرش قرمز اولین دولت اروپایی
 برای طالبان 

مقامات و رهب�ران طالب�ان اوایل هفت�ه جاری با دعوت رس�می 
دولت نروژ عازم اس�لو شدند و س�فر آنها نخس�تین سفر هیئت 
سیاس�ی این گ�روه به ی�ک کش�ور غربی به ش�مار م�ی رود، اما 
نتایج نشس�ت نروژ ب�رای افغانس�تان چن�دان امیدوار کننده به 
نظر نمی رس�د و برخ�ی گروه های افغانس�تان دی�دار و گفت وگو 
ب�ا طالب�ان را در این نشس�ت رد کردن�د. »امیرخ�ان متقی« نیز 
که سرپرس�تی هیئ�ت طالب�ان را در ای�ن گفت وگو    ها ب�ه عهده 
دارد، با رد انتقادات درباره فراگیر نبودن دول�ت طالبان در کابل، 
حاکمیت طالبان را »همه شمول« عنوان کرد و در عین حال گفت: 
اختالف در مورد معنای دولت فراگیر هنوز برطرف نش�ده اس�ت. 
به گزارش »جوان«، حضور طالبان در هواپیمای اختصاصی و ویژه دولت 
نروژ در سفر به اسلو کافی بود تا برای نخستین بار فرش قرمز یک دولت 
اروپایی برای گروه طالبان که اکنون در کابل حاکم اس��ت، پهن شود. 
حضور طالبان در نشست اسلو، نخستین دیدار این گروه با نمایندگان 
اروپا و امریکا در یک کشور غربی است. این گفت وگو    ها سه روز به طول 
انجامید و نروژ اعالم کرد که موضوعات حقوق بشر و بحران انسانی در 

افغانستان از محورهای اصلی آن بوده است. 
 ما »همه شمولیم«

نگاه طالبان به نشس��ت نروژ متفاوت اس��ت و این گروه امید دارد که در 
نشس��ت نروژ درخواس��تش برای دسترس��ی به میلیارد    ها دالر دارایی 
افغانس��تان در بانک های امریکایی مورد پذیرش واقع شود. »شفیع اهلل 
اعظم«، یک عضو هیئ��ت طالبان به خبرگزاری آسوش��یتدپرس گفته 
اس��ت که »ما از آنها خواستیم که دارایی های افغانس��تان را آزاد کنند و 
مردم عادی را به دلیل گفتمان سیاس��ی مجازات نکنند.«  او افزوده که 
»به دلیل گرسنگی، به دلیل زمس��تان مرگبار، فکر می کنم زمان آن فرا 
رسیده اس��ت که جامعه جهانی از افغان     ها حمایت کند، نه اینکه آنها را 
به خاطر اختالفات سیاسی شان مجازات کند.« روز دوشنبه، دومین روز 
نشست اسلو درباره وضعیت افغانستان در حال برگزاری بود که این روز، 
مهم  ترین روز گفت وگوهای هیئت طالبان با نمایندگان کشورهای غربی 
بود. جلسات روز دو    شنبه طالبان در اسلو پشت درهای بسته برگزار شد و 
»امیرخان متقی« پس از اولین خروج از جلسه اول، مذاکرات را » سازنده « 
توصیف کرد، هرچند متقی به این موضوع اذعان کرد که اختالف در مورد 
» معنای دولت فراگیر « هنوز برطرف نشده اس��ت. متقی به خبرنگاران 
حاضر در محل مذاکرات گفت:»اگر معنای فراگیر این باشد که همه قوم     ها 
در حکومت باشند که هس��ت. اگر معنایش این است که همه سمت     ها و 
والیت     ها در حکومت باشند که هست و اگر حکومت پیشین، اشرف غنی 
همه شمول بود، از آن حکومت ما هیچ کسی را از وظیفه منفک نکردیم.« 
 وزیر خارجه طالب��ان در عین ح��ال گفت که »وضعیت فعل��ی را  کافی 

نمی دانیم و کوشش می کنیم که حکومت همه شمول تر شود.«
 نروژ پیشگام شناسایی طالبان نیست

طالبان در حالی قدرت را در افغانستان در دست دارد که همچنان هیچ 
کشوری حکومت جدید افغانستان را به رسمیت نشناخته است. 

همزمان با برخی انتقاد    ها در غرب از دولت نروژ برای دعوت از گروه طالبان، 
»آنیکن هویتفلد«، وزیر امور خارجه نروژ که کشورش میزبانی از طالبان را 
برعهده دارد، تأکید کرده است که »این نشست     ها  به معنای مشروعیت یا به 
رسمیت شناختن طالبان نیست.« وزیر امور خارجه نروژ افزود: »ما باید با 
حاکمانی که عمالً  افغانستان را اداره می کنند، گفت وگو کنیم.« با برگزاری 
نشست طالبان در نروژ، برخی تجمع های اعتراضی نیز در اروپا برگزار شد 
و بعضی از گروه های غیردولتی افغانستان حضور و گفت وگو با طالبان را 
رد کردند.  دولت امریکا نیز که اکنون به اعتقاد بسیاری مسبب وضعیت 
کنونی افغانس��تان است از برگزاری نشس��ت نروژ دفاع کرده و »توماس 
وست«، نماینده ویژه واشنگتن در مذاکرات اسلو با انتشار پیام توئیتری 
نوش��ت: »در حالی که همراه با متحدان مان و سازمان های بشردوستانه 
برای حل بحران انسانی تمام تالش مان را می کنیم، به دیپلماسی سخت 
با طالبان ادامه می دهیم. برای یک افغانستان باثبات، جایی که به حقوق 
بشر احترام گذاشته می شود و همه ش��مول است، باید خواسته های مان 
را به طالبان دیکته کنیم.« همزمان گروه طالبان گام های دیگری را نیز 
برای تسریع در روند شناس��ایی بین المللی خود با سفر به دیگر کشور    ها 
دنبال می کند. »رحمت اهلل نبیل«، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان 
با انتشار توئیتی روز دو    شنبه اعالم کرد که »مالعبدالغنی برادر«، معاون 
نخس��ت وزیر طالبان و »مال محمدیعقوب مجاهد«، سرپرس��ت وزارت 
دفاع این گروه به تازگی به صورت محرمانه به روسیه سفر کرده اند. این 
مقام سابق افغانس��تان، به نقل از منابعی نوشته است که سفر مالبرادر و 
مالیعقوب به روسیه همزمان با سفر »امیرخان متقی«، سرپرست وزارت 
خارجه  طالبان به نروژ انجام شده است. مشاور امنیت ملی سابق افغانستان 
جزئیات بیشتری درباره اهداف این س��فر ارائه نکرده است، اما احتمال 
می رود که این سفر در راستای تالش طالبان برای پیوند و گسترش روابط 

خود با کشورهای خارجی انجام شده باشد. 

جروزالم پست: دهها هزار موشک و راکت
تأسیسات حیاتی اسرائیل را تهدید می کند

ذخیر وحش�ت آفرین موش�ک حزب اهلل، اس�رائیلی    ها را به فکر 
تجدید استراتژی هایش انداخته، به طوری که یک نظامی اسرائیلی 
از لزوم یک اس�تراتژی پیش�گیرانه صحب�ت می کن�د. روزنامه 
صهیونیستی جروزالم پست نوشت: خطرناک     ترین دشمن تل آویو 
در مرز    ها حزب اهلل لبنان است که با هزاران موشک دقیق و راکت 
می تواند هر روز صد    ها موش�ک علیه اهداف نظامی ش�لیک کند. 
به گزارش ف��ارس، در تحلیلی ک��ه به قلم ش��ابتای بریل از افس��ران 
اطالعاتی ارشد سابق این رژیم در جروزالم پست منتشر شده، آمده که 
خطرناک     ترین دش��من تل آویو در مرز    ها حزب اهلل لبنان با زرادخانه ای 
متش��کل از 1۲۰ تا 15۰ هزار موشک دقیق و راکت  اس��ت. این افسر 
اطالعاتی ارتش رژیم صهیونیستی نوش��ته که این موشک    ها می تواند 
تأسیس��ات حیاتی برق، آب و ارتباطات را مختل کند، به فرودگاه های 
غیرنظامی و نظامی آس��یب برس��اند و این وضعیتی غیرقابل تحمل و 
غیرقابل قبول است. وی پیشنهاد داد که الزم است یک حمله پیشگیرانه 
علیه حزب اهلل در زمان مناسب آغاز شود و سامانه     هایی از موشک های 
دقیق زمین به زمین در بردهای ۴۰۰ تا ۶۰۰ کیلومتری راه اندازی شود تا 
بدین وسیله موشک     ها و راکت های حزب اهلل نابود شود. او با اشاره به ترس 
موجود در بدنه این رژیم نوشت: من می ترسم که ایاالت متحده ما را ر    ها 
کند تا در برابر ایران دفاع کنیم و مجبور شویم همزمان در چهار یا پنج 
جبهه عمل کنیم؛ ایران، حزب اهلل، حماس، انتفاضه در یهودیه و سامره، 
و اعراب ساکن اسرائیل. یک وبگاه تحلیلی صهیونیستی نیز اخیراً نوشت: 
تل آویو نگرانی فزاینده ای در مورد پهپاده��ای ایران دارد، زیرا ایرانی     ها 

راه های غلبه بر سامانه های پدافند هوایی اسرائیل را ایجاد کرده اند. 

مذاکره مستقیم  به شرط توافق خوب با تضمین باال

  گزارش  یک »مذاکرات فنی ]در 
وین[ در آینده ای 
نه چندان دور، به حد اش�باع می رس�د .« این 
کلیدی     ترین نکته ای است که وزیر خارجه ایران 
دیروز از آن صحبت ک�رده و گفته که در چنین 
نقطه ای، طرف    ها باید دس�ت ب�ه یک تصمیم 
سیاسی بزنند. اگر ایران مطمئن شود که عاقبت 
این تصمیم سیاس�ی به یک »تواف�ق خوب با 
تضمین باال« ختم خواهد ش�د، از گفت وگوی 
مستقیم با امریکا هم ابایی ندارد. مهم تر از همه 
اینکه، اخیراً خود امریکایی    ها هم از کانال های 
مختلف ب�رای مذاکره اب�راز تمای�ل کرده اند. 

مذاکرات در وین به مرحله ای کلیدی رسیده؛ این 
را چند روز اس��ت که هم منابع مطل��ع نزدیک به 
مذاکرات وین گفته اند و هم می شود از درخواست 
جدی��د امریکایی    ها برای تب��ادل زندانیان حدس 
زد. حرف های غروب دیروز امیرعبداللهیان، وزیر 
خارجه در نشست همس��ایگان ایران که خبرنگار 
»جوان« نیز در آن حضور داشت، این حدس و گمان 
را تقویت می کند. ظاهراً تیم مذاکره کننده ایرانی در 
حال رسیدن به این جمع بندی است که مذاکرات به 
مرحله ای رسیده که احتماالً بتوان امکان رسیدن 
به یک »توافق خوب  با تضمی��ن باال« را به آزمون 
گذاش��ت. اگرچه در سیاس��ت هیچ چیز قطعی 
نیست، ولی حسین امیرعبداللهیان می گوید که با 
نزدیک شدن به چنین مرحله ای، ممکن است ایران 
مسیر مذاکره مستقیم را هم یک بار دیگر بیازماید:  
»مذاکرات ما دارد به نقطه ای نزدیک می شود که 
مذاکرات فن��ی ما در آینده نه چن��دان دور به حد 
اشباع می رسد و ما باید تصمیم سیاسی بگیریم.« 
 به گفته امیر عبداللهیان »طرف امریکایی تاکنون 
به صورت Non paper پیشنهادات خودش را در 
موضوعات فنی به ایران ارائه کرده« ولی همزمان »از 
طرق مختلف پیام    هایی را به ما ارسال می کند که 
خواهان سطحی از مذاکرات مستقیم با جمهوری 
اسالمی ایران است.«  مشخص است که ایران سابقه 
خوبی از مذاکره کردن با امریکایی    ها ندارد و به گفته 
وزیر خارجه، طی حدود دو ماه مذاکره تیم جدید 
در وین هم مذاکره مس��تقیم انجام نشده:  »اینها 

صحت ندارد«؛ ولی ممکن است یک بار دیگر هم ، 
صادق بودن امریکایی    ها را آزمایش کند:» اگر در 
روند مذاکرات به مرحله ای برسیم که رسیدن به 
یک توافق خوب با تضمین باال، الزمه اش این باشد 
که س��طحی از گفت وگو را با امریکایی    ها داش��ته 
باشیم، این را در برنامه کاری که برای مذاکرات رفع 
تحریم    ها خواهیم داشت، نادیده نخواهیم گرفت.«

 فراتر از وین
امیرعبداللهیان البته در نشست دیروز حرف های 
مهم دیگری هم زد، از جمل��ه اینکه ایران از اضافه 
ش��دن اعضای جدید از منطقه ب��ه مذاکرات وین 
استقبال نمی کند. او همچنین درباره رابطه تهران با 
ریاض گفت که »راه را برای عربستان باز گذاشته ایم 
که هر موقع تصمیم بگیرد  روابط دیپلماتیک خود 
را با ایران به حالت طبیعی برگرداند.« در کنار همه 
اینها، وزیر خارجه گریزی هم زد به حاش��یه های 
پروتکلی سفر رئیس جمهور به مسکو و مالقات او با 
والدیمیر پوتین:» ساعت 5:1۲ که آنجا اذان مغرب 
بود، آقای پوتین به آقای رئیس��ی اش��اره می کند 
که اطالع دارم وقت نماز شماس��ت و منتظر شما 
می مانم. حدود ۹ تا 1۰ دقیقه پوتین در همان اتاق 
می نشیند و منتظر می ماند تا آقای رئیسی در اتاق 

مجاور نمازش را بخواند و برگردد.«
ب��ا هم��ه اینه��ا، مهم  تری��ن بخ��ش س��خنان 
امیرعبداللهی��ان، رس��یدن مذاکرات ب��ه مرحله 
»اشباع « است که با رویدادهای یکی دو روز اخیر، 
به خصوص در خصوص پیشنهاد تبادل زندانیان 

قابل فهم تر است. 
 فقط ماند جاسوس ها!؟

مثل اینکه برداشت طرف امریکایی این است که 
همه مشکالت وین حل ش��ده و همین مانده که 
ایران دوتابعیتی های متهم به جاسوسی را آزاد کند! 
»باری روزن« دیپلمات و گروگان سابق امریکایی 
در ایران که از چند روز قبل در وین وارد اعتصاب 
غذا شده، با نماینده امریکا در امور ایران مالقات کرد 
و بعد از این مالقات گف��ت که به اعتصاب غذایش 
خاتمه می دهد. س��اعاتی بعد، راب��رت مالی یک 
پیش شرط جدید به مذاکرات اضافه کرد؛» آزادی 
زندانیانی که در ایران متهم به جاسوسی اند،« ولی 
سخنگوی وزارت خارجه طرح چنین بحثی را به 

عنوان یک پیش شرط رده کرده و تلویحاً به طرف 
امریکایی تذکر داده که بحث های جاری در وین، 

پیچیده تر از این چیز     ها است. 
امریکایی ها مثل اینکه از وین بوی توافق شنیده اند؛ 
اواخر هفته قبل، جو بایدن، رئیس جمهور امریکا از 
پیشرفت در مذاکرات وین صحبت کرد و گفت که 
حاال زمان دست کش��یدن و ر     ها کردن مذاکرات 
نیس��ت. بعد هم گزارش     ها درباره اعتصاب غذا در 
هتل نزدیک محل مذاکرات در مرکز توجه رسانه     ها 
قرار گرفت. باری روزن صبح یک     شنبه در حالی که 
پنجمین روز اعتصاب غذا را پشت سر می گذاشت، 
در توئیتی از مقابل هتل کوبورگ از پیوستن یکی 
دو نفر دیگر  به اعتصاب کنن��دگان خبر داد. روزن 
همان روز با رابرت مالی، نماینده امریکا در امور ایران 
مالقات کرد و رابرت مالی هم بع��داز این مالقات 
گفت: »من با تع��دادی از خانواده های گروگان      ها 
صحبت کرده ام که از کار     هایی که آقای روزن انجام 
می دهد، بسیار سپاس��گزاریم، اما آنها و همچنین 
من از او خواهش می کنیم که اعتصاب غذای خود 
را متوقف کند. « با فاصله ای ن��ه چندان طوالنی، 
باری روزن از تصمی��م خود برای پای��ان دادن به 
اعتصاب غذا خبر داد و ساعاتی بعد هم،رابرت مالی، 
یک شرط جدید به موفقیت مذاکرات وین اضافه 
کرد:»برای ما تصور بازگش��ت به توافق هسته ای 
در حالی که چهار امریکایی بی گناه در بازداش��ت 

هستند سخت خواهد بود.«
 بحث دوتابعیتی ها

اینکه راب��رت مالی در مالق��ات با ب��اری روزن و 
همراهان، چه وعده ای داده که آنها قبول کرده اند 
اعتصاب ش��ان را تمام کنند، مشخص نیست ولی 
برخی منابع از دیروز گفته اند که طرف امریکایی از 
ابتدای مذاکرات، بحث آزادی چهار دوتابعیتی  متهم 
به جاسوسی در ایران را  به عنوان پیش شرط  مطرح 
کرده است؛ موضوعی که س��خنگوی وزارت امور 
خارجه ایران آن را اکیداً رد کرد:» جمهوری اسالمی 
ایران هیچ پیش شرطی را از روز اول نپذیرفته است.« 
بر اس��اس گزارش خبرنگار »جوان«، خطیب زاده 
البته احتمال تبادل زندانیان بین ایران و امریکا را به 
کلی رد نکرده و گفته که »اگر امریکا به توافقاتی که 
از قبل هم انجام داده بود پایبند باشد این موضوع 

انسانی در کمترین زمان ممکن قابل حل است« او 
با این حال تأکید کرده »مسیری که برای توافق در 
وین طی می شود با مس��یری که برای تبادل طی 
خواهد شد  دو مسیر مختلف است.« خطیب زاده 
تأکید می کند:»اگر اراده در طرف مقابل باشد در هر 
دو مسیر می توانیم در کمترین زمان ممکن به توافق 
پایدار و قابل اتکا برسیم.« برخالف طرف امریکایی 
که به نظر می رسد در س��ایه کم شدن پرانتزها، از 
همین حاال به فکر تبادل افتاده، سخنگوی وزارت 
خارجه به راب��رت مالی تذک��ره داده که مذاکرات 
به اندازه کافی پیچیده اس��ت و نبای��د با اظهارات 
پیچیده ای  به عنوان پیش شرط، آن را پیچیده تر 
کرد . همانطور که از نحوه مالقات رابرت مالی با باری 
روزن در وین هم بر می آید، خطیب زاده معتقد است 
که رابرت مالی بحث تبادل  را  »برای مسائل داخلی 
و رسانه ای « در امریکا مطرح کرده است و خطاب به 
او گفته است: » در خصوص وضعیت اتباع جمهوری 
اسالمی ایران، بازداشت شده در امریکا نگرانی خود 
را از ابتدا اعالم کردیم و به خاطر موضوعیت انسانی 
این داستان چه به صورت مستقیم چه غیرمستقیم 
و چه پیش از مذاکرات و چه همراه با این مذاکرات، 
این موضوع در دستورکار ما بوده است.« او گوشزد 
می کند:» برخالف اتباع ما که ب��ه بهانه های دور 
زدن تحریم های غیرقانونی و فراسرزمینی ایاالت 
متحده در امریکا به گروگان گرفته شده اند و امروز 
در خاک امریکا در ش��رایط غیرانسانی نگهداری 
می ش��وند، آنهایی که در ایران زندانی هستند قوه 
قضائیه اتهامات ش��ان را اعالم کرده و جرایمی را 
مرتکب شدند و در دادگاه صالحه مراحل آن طی 

شده است.«
  تعلل می کنند

منابع نزدیک به تیم مذاکره کننده طی روزهای 
اخیر تأیید کرده اند که مذاکرات در وین ش��اهد 
پیشرفت اس��ت؛ چیزی که س��خنگوی وزارت 
خارجه نیز دیروز در گفت وگ��وی مطبوعاتی با 
خبرن��گاران تأیید کرد:»گفت وگو     ها در مس��یر 
درست با موضوعات مش��خص و نقاط اختالفی 
روشن و دس��تورکار دقیق در حال انجام است.« 
خطیب زاده می گوید: » در برخی اسناد پرانتز     ها 
و اختالف      ها کمتر شده است. بسیاری از ایده های 
ایران تبدیل به کلمات ش��دند از جمله در حوزه 
تضامین.«  با این وجود، اظهارات خطیب زاده نیز 
نشان می دهد که همچنان مسائل مهمی بین دو 
طرف باقی مانده که باید حل و فصل شود:» آنچه 
برای ما اصالت دارد، کیفیت آن چیزی است که 
توافق می شود ولی نه چیزی کمتر و نه بیشتر.« 
 سخنگوی وزارت خارجه گفته که چیزی به اسم  
توافق موقت یا چیزهای ش��بیه این، هیچ گاه در 
دستورکار ما نبوده  و تأکید کرده است:»امیدواریم 
نماینده اتحادی��ه اروپا این را ب��ه امریکا منتقل 
کرده باش��د که ضرورت جدی برای رسیدن به 
یک توافق کیفی و محتوایی داری��م و امیدوارم 
امریکا این ضرورت را دریافت کرده و متوجه شده 
باش��د.«  »محمد مرندی « از تحلیلگران نزدیک 
به روند مذاکرات وین نیز دیروز در پاس��خ به این 
سؤال »استیون سکر « مجری برنامه که »به نظر 
می رسد مذاکرات وین پیش��رفتی ندارد، دلیل 
آن چیست«، گفت:» امریکایی      ها در حال تعلل 
هستند و اروپایی      ها هم همین طور، آنها توافق را 
ترک و از همان ابتدا آن را نقض کردند. بعد آنها 
توافق را ترک و آن را پاره کردند، آنها تحریم های 
فشار حداکثری را علیه مردم ایران اعمال کردند، 
مردم را عمداً به کشتن دادند که اساساً آغاز جنگ 

از راه های دیگر است.«

خاک متجاوزان به یمن این روز     ها به آزمایشگاه 
موشک های انصاراهلل تبدیل شده است و یمنی     ها 
برای دومی�ن هفته متوالی با حم�الت پهپادی و 
موشکی مواضعی را در ش�هرهای دبی و ابوظبی 
مورد هدف ق�رار دادند. مقام�ات ابوظبی مدعی 
شدند که موشک     ها رهگیری شده اند اما ارتش یمن 
از موفقیت  آمیز بودن حمالت خبر داد؛ حمالتی که 
اقتصاد ام�ارات را متزلزل ک�رد و بالفاصله بازار 
سهام این کشور منفی شد و انصاراهلل به خارجی     ها 
هش�دار داد که از س�رمایه گذاری در این کشور 
خودداری کنند که ارزش آن به صفر خواهد رسید. 

جنبش انصاراهلل و ارتش یمن به وعده های خود برای 
ناامن ک��ردن خاک متجاوزان به کشورش��ان عمل 
کردند و صبح دو     شنبه مناطقی را در شهرهای دبی 
و ابوظبی پایتخت امارات مورد هدف قرار دادند. به 
گزارش شبکه المس��یره، یحیی سریع، سخنگوی 
ارتش یمن روز دو     شنبه اعالم کرد: عملیات »طوفان 
یمن ۲ « را در عمق خاک امارات و عربس��تان انجام 
دادیم. ارتش و کمیته های مردمی یمن در پاس��خ 
به تجاوزات اخیر س��عودی و امارات علیه یمنی ها، 
به وسیله موش��ک و پهپاد، مواضع آنها را هدف قرار 
دادند. س��خنگوی نیروهای مس��لح یادآور شد: در 
جریان عملیات مذکور پایگاه هوای��ی »الظفره « و 
مواضع حیاتی دیگر در پایتخت دشمن اماراتی یعنی 
ابوظبی هدف قرار گرفتند. این عملیات با چندین 
موشک بالستیک ذوالفقار اجرایی شد. یحیی سریع 
همچنین افزود: مواضع حساس و راهبردی اماراتی 
در »دبی« نیز به وس��یله تعداد زیادی از پهپادهای 
»صماد۳ « بمباران شدند. از سوی دیگر، ارتش یمن 
عملیات بزرگی را نیز در عمق خاک سعودی انجام 

داد. تعداد زی��ادی از پهپادهای صم��اد1 و قاصف 
k2 مواضع حیاتی س��عودی را در منطقه »شروره« 
هدف قرار دادند. س��خنگوی نیروهای مسلح یمن 
عنوان کرد: در شهرهای عسیر و جیزان نیز مواضع 
حساس و راهبردی سعودی با تعداد زیادی موشک 
بالستیک هدف قرار گرفتند. این موشک      ها اهداف 
خود را به صورت دقیق مورد اصابت قرار دادند. وی 
افزود: نیروهای مسلح یمن برای گسترده تر کردن 
دامنه حمالت خود علیه سعودی و امارات از آمادگی 
کامل برخوردار هس��تند. بار دیگر به ش��رکت      ها و 
سرمایه گذاران خارجی می گوییم که کشور کوچک 

امارات ناامن است.« 
 سقوط بورس امارات

عملیات موشکی یمنی     ها باعث شد بورس ابوظبی 
۲/۲ درصد و بورس دبی ۰/۳درصد منفی ش��وند و 
شاخص بورس این دو شهر افت قابل توجهی داشت.  
به رغم تأیید موفقیت  آمیز بودن عملیات موش��کی 
از سوی یمنی ها، خبرگزاری رس��می امارات )وام ( 
دیروز به نقل از وزارت دفاع این کشور مدعی شد: » 
با دو موشک بالستیک که یمنی      ها به سمت امارات 
ش��لیک کرده اند، مقابله شده اس��ت.« وزارت دفاع 
ام��ارات در ادامه ادع��ا کرد:»این موش��ک منجر به 
خسارتی نشده و بقایای موشک در مناطقی در اطراف 
ابوظبی سقوط کرده اس��ت.« این در حالی است که 
برخی منابع غیررسمی از توقف فرود هواپیما     ها در 
فرودگاه ابوظبی خبر داده اند. شاهدان عینی از شنیده 
شدن صدای حداقل چهار انفجار خبر داده اند. شبکه 
»المیادین « هم گزارش کرد تعداد زیادی موش��ک 
بالستیک و پهپاد اماکنی در ابوظبی و جنوب سعودی 
را هدف گرفته اند. خبرگزاری اسپوتنیک نیز از شنیده 
شدن صدای انفجار و فعال شدن سامانه دفاع هوایی 

در ابوظبی خبر داد. 
امارات که به خاطر سرمایه گذاری های خارجی، امنیت 
شیش��ه ای دارد، عملیات موشکی یمنی     ها می تواند 
اقتصاد آن را متزلزل کند و به فرار س��رمایه گذاران 
از این کشور منجر ش��ود. به همین منظور مقامات 
ابوظبی برای تقویت پدافند هوایی خود قصد دارند 
از هند سامانه های موشکی خریداری کنند تا در برابر 
یمنی     ها امنیت شان را ارتقا دهند. ارتش و کمیته های 
مردمی یمن هفته گذشته نیز در چارچوب عملیات 
»طوفان یمن1«، با پنج فروند موش��ک بالستیک و 
کروز و تعداد زیادی پهپاد، فرودگاه های دبی و ابوظبی 
و پاالیشگاه نفت المصفح ابوظبی و تعداد دیگری از 
سایت     ها و تأسیسات مهم و حساس امارات را هدف 
قرار داد. یمنی     ها گفته ان��د که دهها بانک اطالعاتی 
امارات را در اختیار دارند ک��ه در صورت لزوم آنها را 

هدف قرار می دهند. 
ائتالف سعودی هم دیروز با صدور بیانیه ای مدعی شد، 
پدافند هوایی سعودی با دو موشک بالستیک شلیک 
شده به سمت »ظهران « در جنوب عربستان مقابله 
کرده و ترکش های آن به منطقه صنعتی در ظهران 
اصابت کرده اس��ت. ائتالف س��عودی مدعی شد: » 
گزارش اولیه از خسارات مادی به برخی کارگاه      ها و 
خودروهای غیرنظامی حکایت دارد.« از سوی دیگر، 
دفاع ش��هری عربستان س��عودی اعالم کرد، در پی 
اصابت موشک یمنی به استان »احد المسارحه « در 
منطقه جازان در جنوب غربی سعودی دو نفر زخمی 
شده اند و خس��ارات مادی وارد ش��ده است. ائتالف 
س��عودی همچنین اعالم کرده که ای��ن حمالت از 

استان الجوف در یمن انجام شده است. 
 حمالت موشکی و پهپادی به خاک عربستان و امارات 
به استراتژی معمول یمنی     ها تبدیل شده و این برنامه 

در دستور کار یمنی     ها قرار گرفته و خاک متجاوزان 
اکنون به آزمایشگاهی برای موشک های یمن تبدیل 

شده است. 
 هشدار انصاراهلل به سرمایه گذاران 

درحالی که امارات در دهه اخیر به محل امنی برای 
سرمایه گذاری های خارجی در منطقه تبدیل شده 
بود، عملیات یمنی     ه��ا زنگ خطر را ب��رای اقتصاد 
متزلزل این کش��ور به صدا درآورده اس��ت. محمد 
البخیتی، عضو دفتر سیاس��ی انصاراهلل روز دو     شنبه 
پس از عملی��ات »اعصار الیم��ن« )طوفان یمن۲( 
گفت: » امارات به نصیحت ما درباره ترک جنگ یمن 

توجهی نکرد.« 
وی در گفت وگو با شبکه »المیادین « به سرمایه گذاران 
در امارات توصیه کرد که ام��ارات را ترک کنند زیرا 
دیگر کشور امنی نیست. البخیتی تأکید کرد:» امارات 
دیگر صحنه نبرد خواهد بود و ارزش سرمایه گذاری      ها 
در امارات به صفر خواهد رسید. « وی افزود:» امارات 
پس از مداخله در جنگ یمن دیگر در نقطه بی طرفی 
در منطقه نایستاده است، این کشور درس نگرفت و بر 

اساس منافعش کار نکرد.« 
البخیتی تأکید کرد نیروهای مس��لح یمن در قبال 
امارات نسبت به سعودی صبر بیشتری پیشه کردند 
تا به این کشور فرصت عقب نشینی دهند. حمله به 
یمن حمله ای امریکایی-اسرائیلی است اما سعودی و 
امارات ابزار هستند و بهایی گزاف پرداخت می کنند. 
وی ادامه داد:» نیروهای یمنی ابداً مراکز غیرنظامی 
را در امارات هدف نمی گیرند و ملت امارات را برادران 
خود می دانند. « این درحالی است که چند روز پیش 
س��رمایه گذاران خارجی به ابوظب��ی درباره عواقب 
حمالت موش��کی یمنی     ها و احتم��ال خارج کردن 

سرمایه های شان از امارات هشدار داده بودند.

دوشنبه های موشکباران انصاراهلل در  امارات
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