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نقلوانتقالتحریكآمیزامریكاییها
بامحوریتتقویتعیناالسد

همزمان با گشت زنی     ها و تحرکات مش�کوک نیروهای امریکایی 
در مرزهای مشترک عراق و سوریه، کاروان های نظامی امریکایی 
حامل تجهیزات نظام�ی از بصره وارد پایگاه عین االس�د در غرب 
االنبار ش�دند. همزمان ، برخی منابع رس�انه ای از حمله موشکی 
به پایگاه هوایی »عین االسد« در اس�تان االنبار عراق خبر دادند. 
به گزارش فارس، ی��ک منب��ع آگاه امنیتی عراق دی��روز  از تحرکات 
مشکوک مرزی نیروهای امریکایی در مرز مشترک این کشور با سوریه 
از س��مت منطقه کردس��تان عراق طی دو روز اخیر خب��ر داد. وی در 
گفت وگو با پایگاه خبری »المعلومه « گفت که نیروهای امریکا طی سه 
روز گذشته در حال گشت زنی شناسایی در روستاهای مشترک در مرز 

عراق و سوریه از مسیر گذرگاه »فیش خابور « بوده اند. 
پیش تر یک منبع آگاه محل��ی از اقدام نیروه��ای امریکایی در انتقال 
درخت های نادر میان عراق و سوریه از س��مت منطقه کردستان خبر 
داده بود. یک منبع آگاه امنیتی در اس��تان االنبار، روز ش��نبه، از ورود 
کاروان های امریکایی حامل تجهیزات جنگی به پایگاه عین االس��د در 
غرب استان االنبار خبر داد و اعالم کرد که این کاروان ها از استان بصره 
به سمت االنبار حرکت کردند. وی افزود: کاروان های امریکایی حامل 
تجهیزات نظامی و جنگی از استان البصره حرکت کردند و به در پایگاه 
هوایی عین االس��د واقع در ناحیه البغدادی در غرب االنبار رسیدند و 
هنوز جزئیات بیش��تری درباره دلیل این امر در دست نیست. به گفته 
این منبع، حرکت این کاروان     ها با حمایت شرکت های امنیتی امریکایی 
و پهپاد    ها صورت گرفت و نیروهای امریکایی به دالیلی نامش��خص در 
حال تقویت حضور خود در پایگاه عین االس��د هس��تند. وی افزود که 
تردد نیروهای امریکایی از یک مکان به م��کان دیگر در عراق، به دفتر 
فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق یعنی »مصطفی الکاظمی « مربوط 
است و نیروهای امنیتی مستقر در مناطق غربی کشور، هیچ اطالعاتی 
درباره حرکت این کاروان های ندارند. پایگاه هوایی عین االسد در ۱۶۰ 
کیلومتری غرب بغداد، در استان االنبار و به طور مشخص در شهرستان 
»هیت« و هشت کیلومتری روس��تایی به نام خان البغدادی قرار دارد. 
مساحت این پایگاه ۱۰ کیلومتر یعنی برابر با مساحت منطقه سبز بغداد 
اس��ت و بزرگ ترین پایگاه فعلی نیروهای امریکایی در عراق به شمار 
می رود که نیروهای عراقی نیز در بخشی از آن حضور دارند. در همین 
حال کانال تلگرامی »صابرین نیوز« گزارش داد روز یک     شنبه یک فروند 
موشک به مکانی در نزدیکی این پایگاه هوایی اصابت کرده است و در 
پی آن، هواپیماهای امریکایی بر فراز این پایگاه به پرواز درآمدند. گفته 
می شود که دو موش��ک از ناحیه »البغدادی« واقع در استان االنبار به 

سوی عین االسد شلیک شده است. 
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 اعتراض به سیاست های کرونایی در برزیل
ه��زاران تن از مردم برزیل در سراس��ر این کش��ور، علی��ه برنامه های 

رئیس جمهورر برای مقابله با کرونا تظاهرات کردند. 
بنابر گزارش رسانه های برزیل، اعتراضات روز      شنبه در تمامی ۲۶ ایالت 
این کشور و همچنین برازیلیا، پایتخت برگزار شد. بسیاری از معترضان 
مرگ ۵۰۰هزار تن را در نتیجه کرونا، نسل کشی دولت در قبال مردم 
می دانند. آنها شعار می دادند، بر طبل می کوبیدند و بنر    هایی در دست 
داشتند و از ژایر بولسونارو می خواستند کناره گیری کند. روی یکی از 
بنر    ها که در سائوپائولو در دس��ت مردم بود، نوشته شده بود: » هزاران 

دلیل برای آنکه بولسونارو کناره گیری کند.«
-----------------------------------------------------
 آزادی 32 زندانی فریب خورده گروه های تروریستی در سوریه

دولت س��وریه اعالم کرد که 3۲ زندان��ی را از می��ان فریب خوردگان 
گروه های تروریستی در سوریه در غوطه شرقی ریف دمشق در چارچوب 
تکمیل روند آشتی ملی آزاد کرد.  بنابر گزارش سانا، دیروز 3۲ زندانی 
از اهالی ناحیه کفربطنا در غوطه شرقی ریف دمشق که فریب گروه های 
تروریس��تی و گردانندگان آنها را خورده بودند اما دست شان به خون 
سوری     ها آغشته نشده بود در چارچوب تالش     ها برای تکمیل روند آشتی 
ملی در سوریه آزاد شدند. اخیراً نیز در راستای تکمیل روند آشتی ملی 

سوریه ۲۶ زندانی از اهالی غوطه آزاد شدند. 
-----------------------------------------------------

 ترامپ امسال دوباره رئیس جمهور می شود!
نظرس��نجی جدید در ایاالت متحده نش��ان می دهد که 3۰ درصد از 
حامیان حزب جمهوریخواه باور دارند ترامپ بار دیگر امسال به سمت 
ریاست جمهوری امریکا بازمی گردد.  نتیجه نظرسنجی مشترک نشریه 
»هیل« و مؤسسه »هریس ایکس « نشان می دهد که 3۰ درصد از حامیان 
حزب جمهوریخواه باور دارند که ترامپ احتماالً در سال جاری میالدی 
دوباره به س��مت رئیس جمهور امریکا منصوب می ش��ود. نظرسنجی 
مشترک نشریه »پالتیکو « و مؤسسه »مورنینگ کانسالت« همین نتیجه 
را نش��ان می داد،  به نحوی که از هر ۱۰ امریکایی، سه نفر معتقد بودند 

ترامپ سال ۲۰۲۱ دوباره رئیس جمهور این کشور می شود. 
-----------------------------------------------------

 بازگشت سفیر روسیه به واشنگتن
پس از توافق بین بایدن و پوتین، س��فیر روس��یه در امریکا گفت که با 
خوش بینی به واش��نگتن برمی گردد و به این نکته نیز اش��اره کرد که 
کارهای زیادی برای احیای رواب��ط دو جانبه باید انجام داد.  به گزارش 
اسپوتنیک، آناتولی آنتونوف در این مورد گفت: »با رویکردی خوب و 
خوشبینانه و در نتیجه دیدار بین والدیمیر پوتین و جو بایدن، رؤسای 
جمهوری روسیه و امریکا به واش��نگتن برمی گردم اما کارهای زیادی 
برای احیای روابط دو کش��ور باید انجام شود.«  سفیر روسیه در امریکا 
افزود: برنامه     هایی وجود دارد و نشست     ها و دیدار    هایی قرار است برگزار 

شود. ما به پیشرفت در این مسیر ادامه می دهیم. 

واکنشمنفیدرواشنگتن
سكوتدربروکسل

خوشحالیمتحدانودوستان
تبریک ها به رئیسی ادامه دارد

در ادامه واکنش          ها به اعالم نتیجه انتخابات ریاس�ت جمهوری در 
ایران، گروه های فلسطینی و شماری از سران جهانی انتخاب ابراهیم 
رئیسی را تبریک گفتند با این حال امریکا و رژیم صهیونیستی در 
س�ایه س�کوت اروپا، بار دیگر به اتهام زنی به ایران روی آوردند. 
اروپا با گذش��ت دو روز از انتخابات ریاست جمهوری در ایران همچنان 
از موضع گیری درباره پیروزی سید ابراهیم رئیسی خودداری کرده اما 
امریکا و صهیونیست          ها نتوانستند ساکت بمانند. وزارت خارجه امریکا با 
صدور بیانیه ای ماهیت عادالنه و آزاد برگزاری انتخابات در ایران را نفی و 
با این حال اعالم کرد: »واشنگتن به تداوم گفت وگو          ها با ایران به منظور 
احیای توافق هسته ای، حتی پس از انتخابات ریاست جمهوری نیز متعهد 
است. « لیور حیات، سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی نیز روز 
          شنبه در یک رشته پیام توئیتری، ابراهیم رئیسی را فردی توصیف کرد 
که متعهد است به سرعت برنامه نظامی هسته ای ایران را به پیش ببرد. 
در این توئیت         ها آمده است: »بیش از آن،  برنامه هسته ای ایران باید فوراً 
متوقف شده، کاماًل به عقب رانده شده و به صورت نامحدود متوقف شود. 

برنامه موشک های بالستیک ایران نیز باید برچیده شود.«
 موفقیت تجربه دموکراتیک

گروه های مقاومت در منطقه طی روزهای گذش��ته در صف تبریک به 
رئیس جمهور منتخب قرار داشتند. ایمن الششنیه، دبیرکل کمیته های 
مقاومت فلس��طین در این مورد گفت: »موفقی��ت تجربه دموکراتیک 
در ایران طی چهار دهه ثابت کرد که ملت ای��ران قادر به مقابله با تمام 
چالش          ها و ایستادن در برابر قوای استکبار جهانی است. « سالم عطاءاهلل، 
معاون دبیرکل جنبش مجاهدین فلسطین نیز در پیام تبریک، از نقش 
ملت ایران در شکس��ت توطئه های اطالعاتی غرب برای شکست اراده 
مقاومت و حمایت از ملت و مقاومت فلس��طین قدردانی کرد. یوس��ف 
الحساینه، عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسالمی فلسطین نیز انتخاب 
رئیس جمهور جدید را به وی، جمهوری اس��المی و ملت ایران تبریک 
گفت و آن را یک دستاورد بزرگ خواند که انقالب و جایگاه آن را در ایران 

و جهان تقویت می کند. 
محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین با ارسال پیامی 
خطاب به رئیس��ی، از س��وی خود، مردم و دولت فلس��طین پیروزی 
رئیس جمهور منتخب را به وی و مردم کشورمان تبریک گفت و بر اراده 
راس��خ تش��کیالت خودگردان در جهت تحکیم همکاری مشترک در 

راستای منافع دو کشور و دو ملت برادر تأکید کرد. 
 پشتوانه مقابله با متجاوزان

س��ید حس��ن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل نیز پیام تبریکی برای رئیسی 
فرستاد: »پیروزی ش��ما امید ملت ایران و ملت های منطقه برای آینده 
و قدرت مقابله با چالش          ها را زنده ک��رد. «دبیرکل حزب اهلل در این پیام 
افزود: » رزمندگان مقاومت و آزادگان ش��ما را دژ و پشتوانه ای قوی در 
مقابله با تجاوزگران می دانند.«  س��ید هاشم حیدری، دبیرکل جنبش 
عهداهلل عراق نیز دیروز به مناسبت پیروزی ابراهیم رئیسی پیامی منتشر 
کرد.  عبداهلل عبداهلل، رئیس ش��ورای عالی مصالحه ملی افغانستان در 
پیام تبریک به انتخاب ابراهیم رئیسی، از افغانس��تان و ایران به عنوان 
همس��ایگانی یاد کرد که برادر، هم دین، هم فرهنگ و هم زبان هستند 
و روابط حس��نه تاریخی دارن��د. در پیامی هم ک��ه وزارت امور خارجه 
افغانستان منتشر کرده از رئیسی با عنوان فردی با تجربه و فعال یاد شده 
است.  نارندرا مودی، نخست وزیر هند نیز در پیامی توئیتری به مناسبت 
پیروزی سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری نوشت: »به 
عالیجناب ابراهیم رئیس��ی بابت انتخاب به عنوان رئیس جمهور ایران 
تبریک می گویم. به دنبال همکاری با ایشان در راستای تقویت بیش از 

پیش روابط گرم ایران و هند خواهم بود.«
»نی��کالس م��ادورو« رئیس جمه��ور ونزوئال ، الکس��اندر لوکاش��نکو 
رئیس جمهور بالروس، قاسم ژامرت تاکایف رئیس جمهور قزاقستان، 
مسرور بارزانی رئیس دولت منطقه کردس��تان عراق، میگل دیاز کانل 
رئیس جمهور کوبا و شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان دیگر 
طرف های خارجی بودند که انتخاب سید ابراهیم رئیسی در سیزدهمین 

انتخابات ریاست جمهوری ایران را تبریک گفتند. 

حملهمجددصهیونیستهابهفلسطینیان
در»شیخجراح«و»بابالعامود«
تل آویو برای جنگ مجدد آماده می شود

شهرک نشین های اس�رائیلی برای چندمین بار با شعار »مرگ بر 
عرب « به فلس�طینیان محله ش�یخ جراح ش�هر قدس و حامیان 
آنها حمله کردن�د. نیروهای رژیم صهیونیس�تی ه�م تظاهرات 
فلسطینیان علیه اهانت صهیونیس�ت     ها به پیامبر گرامی اسالم 
)ص( در منطق�ه »ب�اب العام�ود « را س�رکوب کردن�د. همزمان، 
کابین�ه رژیم صهیونیس�تی طرح    های�ی را برای حمل�ه مجدد به 
غزه آماده کرده و منابع امنیتی ه�م گفته اند اگر بالن های آتش زا 
دوباره به پرواز درآیند، غزه را به شکل گسترده بمباران می کند. 
شماری از شهرک نش��ین های صهیونیس��ت دیروز با اسپری فلفل به 
س��اکنان محله ش��یخ جراح و حامیان آنها حمله کردن��د و همزمان 
نیروهای ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی هم حامیان ساکنان شیخ 
جراح را با زور از محله بیرون کرده و مانع از تجمع ساکنان این محله 
شدند. این تازه ترین تنشی اس��ت که بین صهیونیست های افراطی با 
فلسطینیان در محله شیخ جراح اتفاق افتاده و ساکنان این محله آن 
را از طریق ش��بکه های اجتماعی گزارش کرده اند. شیخ جراح، همان 
محله ای اس��ت که در کنار درگیری های باب العامود، باعث درگرفتن 
جنگ ۱۲ روزه ماه م��ه ۲۰۲۱ بی��ن رژیم صهیونیس��تی و مقاومت 
فلسطینی در غزه شد و مقاومت طی این مدت با بیش از 4هزار موشک 
س��رزمین های اش��غالی را هدف قرار داد. به جز محله ش��یخ جراح، 
منطقه باب العامود نیز، حاال روز    هایی ناآرام را پش��ت س��ر می گذارد. 
نیروهای رژیم صهیونیستی دیروز تظاهرات فلسطینیان علیه اهانت 
صهیونیست     ها به پیامبر گرامی اسالم )ص( در منطقه »باب العامود « را 
سرکوب کردند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، شاهدان عینی گفته اند 
نیروهای رژیم صهیونیستی به سمت معترضان بمب های صوتی پرتاب 
کردند. با تشدید تنش ها، یک بار دیگر احتمال جنگ در غزه تشدید 
شده است. طی یک هفته ای که از راهپیمایی پرچم صهیونیست های 
افراطی در قدس می گذرد، فلسطنییان با بالن های آتش زا، نقاطی از 
شهرک های صهیونیست نشین نزدیک نواره غزه را به آتش کشیده اند. 
شبکه ۱3 تلویزیون رژیم صهیونیس��تی دیروز به نقل از یک مسئول 
امنیتی گزارش داد که در صورتی که پرواز بالن های آتش زا ازسرگرفته 
شود، ارتش اس��رائیل با بمباران گس��ترده نوار غزه پاسخ خواهد داد. 
این ش��بکه عبری زبان روز      ش��نبه نیز اعالم کرده بود که ارتش رژیم 
صهیونیستی فردا طرح     هایی را برای جنگ دوباره در نوار غزه به کابینه 
کوچک ارائه خواهد کرد. دیروز کابینه رژیم صهیونیستی نشستی را 
به ریاست نخس��ت وزیر جدید برای بررسی از س��رگیری جنگ علیه 
غزه برگزار کرد. این اولین نشس��تی اس��ت که با ریاست نفتالی بنت، 

نخست وزیر جدید اسرائیل برگزار می شود. 
  السنوار: آزادی قدس نزدیک است

تماس های میانجی مصری با جنبش حماس برای ادامه آتش بس ادامه 
دارد ولی عملیات فش��ار میدانی در طول مرزهای نوار غزه و فلسطین 
اشغالی هم ادامه دارد. فلس��طینیان ضمن اعالم آمادگی برای مقابله 
با طرح های جنگی احتمالی رژیم صهیونیستی، طی روزهای اخیر از 
هماهنگی منطقه ای برای رویارویی در جنگ آینده صحبت می کنند، 
جنگی که روز به روز بر چشم انداز گستردگی آن نیز افزوده می شود. 
یحیی السنوار، رئیس دفتر سیاس��ی حماس در غزه در کنفرانسی که 
دیروز برای حمای��ت از مقاومت و قدس برگزار ش��د، بر نزدیک بودن 
آزادی مسجداالقصی تأکید کرد و گفت، تمام طیف های ملت فلسطین 
پیروزی را در نب��رد قدس رقم خواهند زد. الس��نوار در این کنفرانس 
که با حضور شخصیت های مطرح و سران عش��ایر فلسطینی در غزه 
برگزار شد، گفت که خوی و موضع فلسطینی     ها با اقدامات برخی برای 
عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیس��تی تغییر نکرده و زمان آزادی 
مسجداالقصی با اقدامات مقاومت فلسطین نزدیک است. وی خطاب 
به حاضران در جلسه افزود: »من اطمینان دارم بسیاری از شما که پا 
به سن گذاشته اید در روز خیزش بزرگ، روحیه جوانی خواهید داشت 
و برای به دست گرفتن کالشینکف با جوانان مسابقه می دهید؛ ما به 
زمان نزدیکی آزادی مسجداالقصی و اقامه نماز در آن نزدیک هستیم.« 
السنوار تأکید کرد، تمام طیف های ملت فلسطین پیروزی را در نبرد 

قدس رقم خواهند زد. 

ویندرتردیدتوافقبدونتضمین
عراقچی:بیش از هر زمان دیگر به توافق نزدیک شده ایم، اما بدون تضمین امریکا توافق نمی کنیم

ش�واهد و قرائ�ن    گزارش  یک
نش�ان می ده�د 
ایران و امریکا بیش از هر زمان دیگری به توافق 
احی�ای برج�ام نزدیک ش�ده اند ول�ی این بار 
اظهاراتی مثل »امضای جان کری تضمین است« 
دیگر در تهران خریداری ندارد و مقامات ایرانی 
پس از شش سال تازه به این برآورد رسیده اند 
که برای ملزم ک�ردن امریکا به اج�رای توافق 
هس�ته ای، بای�د تضمین های بیش�تری از آن 
بگیرن�د. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش�ی 
نوش�ت که تهران از امریکا درخواست ضمانت 
کتبی عدم خروج مجدد واشنگتن از برجام را 
خواس�ته اس�ت که به راحتی نتواند از زیر بار 
تعهداتش ش�انه خالی کند، ولی یک مقام کاخ 
س�فید آب پاکی را روی دس�ت ایران ریخته و 
گفته هیچ دموکراسی واقعی نمی تواند چیزی را 
که ایران می خواهد به آنها بدهد. با این تفاسیر، 
تکرار سناریوی خروج امریکا از برجام در آینده 

محتمل است. 
در شرایطی که کمیسیون مشترک برجام در وین 
در حال برگزاری است و به گفته مقامات ایران به 
احتمال زیاد طی هفته های آین��ده توافق جدید 
نهایی خواهد شد، هیئت ایرانی این بار نمی خواهد 
به امضای صرف امریکایی    ها اطمینان کند. روزنامه 
نیویورک تایمز  روز یک    ش��نبه در گزارشی نوشت 
که تهران در مذاکرات وین از امریکا ضمانت کتبی 
عدم خروج مجدد واشنگتن از برجام را خواسته که 
دولت جو بایدن، رئیس جمهور امریکا از ارائه این 
ضمانتنامه عاجز است. در این گزارش آمده یکی 
از موانع اصلی در روند احی��ای برنامه جامع اقدام 
مشترک درخواست ایران برای تعهدنامه کتبی از 
سوی واشنگتن است که هیچ دولت بعدی امریکا 
نتواند همانند دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق 
این کشور از توافق خارج ش��ود. با این وجود، یک 

مقام امریکایی در این زمینه گفت:»ایرانی     ها چیزی 
دائمی می  خواهند که یک خواسته منطقی است اما 
هیچ دموکراسی واقعی نمی تواند چیزی را که ایران 
می خواهد بدهد. « نیویورک تایمز در ادامه گزارش 
خود در توجیه ناتوانی امریکا  در ارائه ضمانت مورد 
درخواست ایران نوشت: »برجام یک توافق بوده و 
یک پیمان به ش��مار نمی آید چون بایدن همانند 
اوباما، نمی تواند موافقت دو س��وم سنای امریکا با 
این توافق را داشته باشد، بنابراین برجام می تواند 
یک توافقنامه اجرایی باشد و هر رئیس جمهور آتی 
همانند ترامپ می تواند آن را اج��را نکند.« ایران 
درحالی به دنبال تضمین های بیشتر از امریکایی    ها 
است که سه سال پیش ترامپ به بهانه اینکه ایران 
به تعهدات��ش در برجام عمل نکرده اس��ت از این 
توافق خارج شد و تحریم های جدیدی را علیه ایران 
اعمال کرد. گرفتن تضمین بیشتر از دولت امریکا 
در شرایطی است که نمایندگان و سناتورهای این 
کشور از دولت خواس��ته اند هرگونه توافق با ایران 
را به تصویب کنگره برس��اند. درحالی که نزدیک 
به ۵۰ درصد س��نا و مجلس نمایندگان در اختیار 
جمهوریخواهان قرار دارد، دولت بایدن کار سختی 
برای مجاب کردن مخالفان برجام خواهد داشت، 

چه برسد به ارائه تضمین های کتبی به ایران. 
 6 سال دیرتر

مقام ه��ای دولت جو بای��دن بار    ها ب��ا صراحت به 
شکست سیاست فشار حداکثری اعتراف کرده اند 
اما تاکنون از انجام اقداماتی که برای بازگشت به این 
توافق الزم هستند سر باز زده اند. درخواست تهران 
به تضمین رسمی از امریکا، درحالی است که شش 
سال از عمر برجام می گذرد و هیئت مذاکره کننده 
ایرانی تازه به این فکر افتاده است که نباید به امضای 
امریکایی    ها اعتماد کند. محمدجواد ظریف، وزیر 
خارجه ایران شش سال پیش در واکنش به برخی 
منتقدان برجام ک��ه خواهان گرفتن تضمین های 

فراتر از برجام بودند، گفته بود:»امضای جان کری 
تضمین است«. اما این امضای تضمین دار تنها سه 
سال پایدار بود آن هم به ش��کل ناقص، چرا که به 
گفته مقامات ایرانی، دستاوردهای ایران از برجام 
در همان سال های قبل از خروج واشنگتن، تقریباً 
هیچ بوده است و حتی دولتمردان امریکا حاضر به 
اجرای توافقی که خودش��ان پای آن را امضا کرده 

بودند، نبودند. 
محمدجواد ظریف که به منظور شرکت در نشست 
مجمع دیپلماسی آنتالیا در این شهر حضور دارد،      
شنبه ش��ب در توئیتی  نوش��ت: »در دیپلماسی 
بحث اعتماد نیس��ت، بلکه بحث احترام به منافع 
همتایان است، این ایاالت متحده بود که زیر برجام 
زد و حاال هم بر عهده ایاالت متحده اس��ت که آن 
را درس��ت کند، خارجی     ها دیر یا زود منطقه ما را 
ترک می کنند. باید خودمان آن را به دست بگیریم. 
« ظریف بار    ها از امریکایی    ه��ا انتقاد کرده و گفته 
که این امریکا بود که از برجام خارج ش��د و برای 
نشان دادن حس��ن نیت خود باید همه تحریم    ها 
علیه ایران را لغو کند و الزم است اجرای تعهدات 
امریکا مورد راستی آزمایی قرار گیرد. اما مقامات 
واشنگتن گفته اند تنها در صورتی که دو طرف به 
برجام بازگردند حاضر هستند تحریم     ها علیه ایران 

را رفع کنند. 

  احیای برجام در ایستگاه پایانی! 
مذاکرات ایران و ۱+4 در وین، ب��رای احیای برجام 
کماکان ادامه دارد و طرفین به طور فشرده در حال 
رایزنی هستند تا بتوانند به توافقی در آینده نزدیک 
دست پیدا کنند. سید عباس عراقچی، معاون وزیر 
امور خارجه و رئیس هیئت ایرانی شرکت کننده در 
مذاکرات وین با بیان  اینک��ه االن به توافق نزدیک تر 
هس��تیم، ولی پر کردن فاصله ای که بین ما و توافق 
مانده کار آسانی نیس��ت و نیاز به تصمیماتی دارد، 
گفت: »برای تصمیم گیری و مشورت به پایتخت     ها 
بازمی  گردیم. « عراقچی روز یک    شنبه پیش از شروع 
نشست کمیسیون مشترک برجام در گفت وگویی 
عنوان ک��رد: »امروز آخری��ن روز از شش��مین دور 
مذاکرات اس��ت و روزهای بسیار فشرده و کار بسیار 
سختی را پشت سر گذاش��تیم.« وی افزود: االن در 
موقعیتی هس��تیم که فکر می کنیم تمامی اس��ناد 
توافق تقریباً آماده است. معاون وزیر امور خارجه که با 
خبرگزاری صدا و سیما گفت وگو می کرد، بیان کرد: » 
مسائل اصلی مورد اختالف که باقی مانده، بعضی از 
مسائل حل شده و برخی مسائل هنوز باقی  مانده است، 
ولی یک شکل کامالً دقیقی به خودش گرفته و کاماًل 

روشن است که ابعاد این اختالفات چگونه است .« 
عراقچ��ی ادام��ه داد: »فک��ر می کنم زم��ان برای 
تصمیم گیری طرف های مقابل ما فرارسیده، چون 
صحنه مذاکرات و یک توافق احتمالی کاماًل روشن 
اس��ت. باید تصمیمات خودش��ان را بگیرند. االن 
مش��خص اس��ت که چه حوزه هایی، چه کار    هایی 
امکان دارد و چه کار    هایی امکان ن��دارد. بنابراین 
زمانی است که همه طرف     ها به خصوص طرف های 

مقابل ما باید تصمیم نهایی خودشان را بگیرند.« 
عراقچی گفته که امریکا باید تضمین دهد که دیگر 
از برجام خارج نخواهد شد وگرنه توافق نمی کنیم.

یک مقام امریکایی هم روز شنبه  به پایگاه آکسیوس 
گفته بود:»دولت جو بای��دن می خواهد توافق در 
خصوص بازگشت به برجام قبل از آغاز به کار دولت 
جدید ایران نهایی شود. « این مقام امریکایی گفته 
چنانچه روند مذاکرات به ماه آگوس��ت که دوران 
انتقال ریاست جمهوری در ایران است کشیده شود، 
نگران کننده خواهد بود. او گفت: »اگر قبل از تشکیل 
دولت جدید به توافق نرسیم، اینکه توافق تا چه حد 

در دسترس خواهد بود نگران کننده می شود.«
  موضع تل آویو

با وجود تالش های ایران و امریکا برای به سرانجام 
رساندن مذاکرات هس��ته ای، رژیم صهیونیستی 
همچنان به کارشکنی های خود برای منحرف کردن 
مذاکرات ادامه می دهد. رس��انه های صهیونیستی 
گزارش دادند که مقامات امنیت��ی این رژیم، پس 
از پیروزی ابراهیم رئیس��ی در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری ایران، بر ل��زوم تنظیم و تهیه برنامه های 
تهاجمی جدید علیه برنامه هسته ای ایران پافشاری 
می کنند. شبکه ۱۲ اسرائیل، گزارش داد:»رئیسی از 
بازگشت به توافق هسته ای امضا شده میان ایران و 
قدرت های بزرگ در سال ۲۰۱۵ حمایت می کند 
و انتظار می رود تا زمان آغ��از به کار رئیس جمهور 
منتخب در ماه آگوس��ت، ایران و ایاالت متحده به 
توافق جدیدی در این زمینه برسند.« همین شبکه 
در عین حال گ��زارش داد: »نگرانی    های��ی از تداوم 
غنی سازی اورانیوم در ایران وجود دارد و ما گزینه ای 
نداریم جز اینکه طرح های تهاجمی جدیدی را علیه 

برنامه هسته ای ایران تهیه کنیم.« 

همزمان ب�ا ادامه مذاک�رات طالب�ان در قطر 
برای شفاف س�ازی توافق صلح اسفند 1398 
طالب�ان ب�ا امری�کا، روند تص�رف بخش های 
گس�ترده تری از خاک افغانس�تان به دس�ت 
طالب�ان تش�دید ش�ده اس�ت. رئی�س دفتر 
سیاس�ی طالبان در قطر، دیروز در یادداشتی 
نوش�ت گ�روه طالب�ان می خواهد ب�ه جنگ 
40 س�اله و تم�ام عوام�ل آن پای�ان  ده�د. 
مال برادر، روز یک       شنبه -3۰ خرداد- در یادداشتی 
تحت عن��وان »چطور ی��ک افغانس��تان باثبات، 
مستحکم  و پیشرفته داشته باشیم؟«، نوشت که 
هرچند در روند اجرای توافقنامه  قطر، مشکالتی 
به میان آمده، ولی باز  هم این توافقنامه، تنها راه 
برای آوردن صلح در افغانستان است که با آزادی 
متباقی زندانیان، پایان  فهرست های سیاه و نظارت 
و عملی شدن سایر موارد باقی مانده ، زمینه برای 
پایان بحران افغانستان  فراهم خواهد شد.    به گفته  
مالبرادر، به جای نظ��ام غیرمتمرکز و بی اختیار، 
افغانس��تان به یک نظام مس��تحکم اسالمی نیاز 
 دارد: »ما آن نگرانی       هایی را درک می کنیم که پس 
از خروج نیروهای خارجی، هم در  اذهان افغان       ها 
و هم در اذهان جامع��ه  جهانی در مورد چگونگی 
نظام آینده خطور می کند. ما در  پاسخ به اینگونه 
نگرانی       ها باید بگوییم که ای��ن به گفت وگوهای 
بین االفغانی رب��ط دارد، ما باید  پی��ش از وقت با 
گمانه زنی       ها فرصت گفت وگو را از دست ندهیم .  « 
رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، گفته که این 
گروه، به حقوق همه  شهروندان از جمله  اقلیت ها، 
آزادی بیان، آموزش، کار و غیره متعهد است و به 
جامعه  جهان��ی اطمینان داده ک��ه دیپلمات       ها و 
کارمندان خارجی مؤسسات خیریه در  افغانستان، 

در نظامی که طالبان از آن صحبت کرده، مصون 
خواهند بود . مال برادر این را هم گفته که این گروه 
به هیچ کسی اجازه نمی دهد از خاک افغانستان، 

علیه  امنیت کشور دیگری استفاده کند  .  
این یادداشت رئیس دفتر طالبان در حالی نوشته 
شده که مذاکرات این گروه در قطر، در چارچوب 
توافق اسفند ۱398 ادامه دارد. در تازه       ترین تحول 
در خصوص مذاکرات، توماس نیکلسون، نماینده 
ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان        شنبه شب با مال 
برادر رئیس دفتر سیاس��ی طالبان در قطر دیدار 
کرد و دو طرف درباره چگونگی مذاکرات صلح و 
وضعیت جاری افغانستان گفت وگو کرده اند. در 
این دیدار، گروه طالبان از تأمین امنیت کارمندان 
نهاد های خیریه و دیپلمات های خارجی اطمینان 

داده است. به گزارش دویچه وله، محمد نعیم گفته 
است:»مال برادر آخند روش��ن ساخت که امارت 
اسالمی از طرف خویش به مصونیت سازمان های 
خیری��ه، دیپلمات      ه��ا و کارمندان آنه��ا متعهد 
می باشد و آنها می توانند به فعایت های دیپلماتیک 
و خیریه خوی��ش ادامه بدهند.«قرار اس��ت یک 
هیئت هفت نفره از طرف دولت افغانستان نیز طی 
روزهای آینده به مذاک��رات در دوحه قطر ملحق 
شود. این سفر البته قرار بود دیروز انجام شود که 

به تعویق افتاده است. 
 سقوط 5 شهرستان جدید

با این وجود، نگرانی      ها درب��اره رفتار طالبان بعد 
از خروج نیروهای خارج��ی همچنان ادامه دارد. 
»حنیف اتمر « وزیر خارجه افغانستان در مجمع 

دیپلماسی آنتالیا گفته که تصمیم ناتو برای خروج 
نظامی از افغانستان روایت و تعبیر »غلط« پیروزی 
را ب��رای طالبان به وج��ود آورده اس��ت. عبداهلل 
عبداهلل، نماینده صلح دولت افغانس��تان نیز روز 
جمعه هش��دار داده بود که طالبان بعد از خروج 
نیروهای امریکایی و ناتو تمایلی به دس��تیابی به 
توافق صلح نش��ان نمی دهند. عبداهلل عبداهلل به 
آسوشیتدپرس گفت: »خروج نیروهای امریکایی و 
ناتو از افغانستان بر مذاکرات با طالبان تأثیر خواهد 
داش��ت. رهبران طالبان ممکن اس��ت جسورتر 
شوند، دس��ت کم برخی از مقام های طالبان فکر 
می کنند که با خروج نیرو      ها می توانند از وضعیت 
موج��ود امتیازاتی نظامی کس��ب کنند.« پایگاه 
هیل وابس��ته به کنگره امریکا درب��اره اظهارات 
عبداهلل نوشته اس��ت: » این اظهارات در بحبوحه 
انتشار گزارش      هایی مطرح شده که بیان می کند 
طالبان به سرعت اراضی از دس��ت رفته خود در 
جنگ ۲۰ ساله را به دست می آورد و این امر فشار 
بیشتری را بر دولت بایدن قرار می دهد مبنی بر 
اینکه چگونه می خواهد از دولت افغانستان بعد از 
خروج همه نیروهایش از این کشور تا ماه سپتامبر 
)شهریور( حمایت کند.«  در جدید       ترین تحول در 
این رابطه، پنج شهرستان  دیگر نیز در افغانستان 
به تازگی سقوط کرده است. »وفی اهلل رحمانی« 
رئیس شورای والیتی »تخار « اعالم کرد که پس 
از سقوط شهرس��تان »بهارک«، شهرستان های 
»بنگی«، »چال«، »هزارسمچ«، »ینگی قلعه« و 
»نمک آب « مربوط به والیت بل��خ نیز به تصرف 
طالبان درآمده اس��ت. همچنی��ن طالبان مرکز 
شهرستان چهاربولک والیت بلخ واقع در شمال 

افغانستان را تصرف کرده است.

اعالم تعهد طالبان به صلح همزمان با تصرف 5 منطقه جدید

محمدج�واد ظری�ف، وزی�ر خارج�ه ایران 
ش�ش س�ال پی�ش در واکن�ش ب�ه برخ�ی 
منتق�دان برج�ام ک�ه خواه�ان گرفت�ن 
تضمین ه�ای فرات�ر از برجام بودن�د، گفته 
بود:»امض�ای ج�ان ک�ری تضمین اس�ت«


