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  گزارش  2

  گزیده

حریری بازهم 
کابینه را به تأخیر انداخت 

در ش�رایطی ک�ه گفت�ه       می ش�د روز سه       ش�نبه نخس�ت وزیر 
مکل�ف لبن�ان فهرس�ت کابین�ه خ�ود را تقدی�م رئیس جمهور 
می کن�د، دی�روز برخ�ی مناب�ع اع�ام کردن�د حری�ری ب�رای 
معرف�ی کابینه جدید ب�ه کاخ ریاس�ت جمه�وری نخواهد رفت. 
در حالی که 9 ماه از معرفی سعد حریری به عنوان نخست وزیر مکلف 
لبنان می گذرد اما بالتکلیفی سیاس��ی همچنان بر این کش��ور سایه 
افکنده و او نتوانسته کابینه خود را معرفی کند. شبکه اسکای نیوز عربی 
دیروز به نقل از یک منبع در جریان المستقبل لبنان اعالم کرد، سعد 
حریری برای معرفی کابینه جدید به کاخ ریاس��ت جمهوری نخواهد 
رفت. همچنین برخی منابع دیگر در جریان المستقبل در گفت وگو با 
سایت » العین االخباریه « فاش کردند که حریری حضور در کاخ بعبدا 
را پس از توئیت میش��ل عون، رئیس جمهور این کش��ور که یک پیام 
منفی پیش دستانه بود، لغو کرد. این منابع که ترجیح دادند هویت شان 
نامعلوم بماند، گفتند: پس از موضعگیری عون، حضور حریری در کاخ 
ریاس��ت جمهوری لغو ش��د. آنها ادعا کردند: » هر بار که روی راه حلی 
کار می شود، برای ناکام گذاش��تن آن تالش می کنند و امروز هم این 
کار با موضعگیری عون انجام ش��د، به این شکل که توئیت او یک پیام 
پیش دستانه تلقی شد و به این ترتیب حضور در بعبدا و معرفی کابینه 
جدید فای��ده ای ندارد.«رئیس جمهور لبنان روز سه       ش��نبه در اقدامی 
که دارای پیامی منفی نسبت به حضور در کاخ بعبدا بود، توئیت کرد:  
»هر کسی می خواهد از صالحیت رئیس جمهوری در تشکیل کابینه 
انتقاد کند، باید بند چهار ماده ۵۳ قانون اساسی را خوب بخواند. « در 
واقع این توئیت عون تأکیدی بر این مسئله بود که او در تشکیل کابینه 
مشارکت دارد نه اینکه فقط اس��امی وزرای کابینه را دریافت کند. به 
گزارش اسکای نیوز، ماده ای که عون در توئیت خود به آن اشاره کرد، 
می گوید: با توافق نخست وزیر، دستور تشکیل کابینه و احکام پذیرش 
استعفا و یا برکناری وزرا صادر می شوند. این ماده قانونی محور اصلی 
اختالفات میان حریری، عون و کارشناسان قانون اساسی لبنان است و 
رویکرد      ها در این خصوص به دو گروه تقسیم می شوند، گروهی شامل 
عون و تیمش این ماده را دال بر مشارکت در تشکیل کابینه می دانند و 
گروهی دیگر از جمله حریری معتقدند که این ماده تنها حق پذیرش 
یا رد را به نخست وزیر می دهد و به معنای مشارکت در تشکیل کابینه 
نیست. قرار بود حریری دیروز با حضور در کاخ بعبدا، به عنوان آخرین 
بار کابینه جدید ش��امل ۲۴ وزیر را به عون معرفی کن��د و در صورت 
موافقت نش��دن با کابینه اش از این مس��ئولیت انصراف دهد. لبنان از 
حدود ۱۰ ماه قبل به دلی��ل اختالف نظر      ها میان حریری و عون درباره 
تقسیم سهمیه       ها موفق به تشکیل کابینه جدید نشده و این در حالی 
است که این کشور در حال غرق شدن در یک بحران اقتصادی بزرگ 
است. مداخالت عربستان سعودی و امریکا در امور سیاسی لبنان و دامن 
زدن به اعتراضات معیشتی، لبنان را در آستانه فروپاشی سیاسی قرار 
داده است. امریکا و سعودی      ها تالش می کنند با فشارهای اقتصادی و 
سیاس��ی، حزب اهلل را از دایره قدرت کنار زده و این جنبش را تضعیف 
کنند؛ اقدامی که تاکنون موفقیتی کسب نکرده و مقامات حزب اهلل این 

توطئه      ها را خنثی کرده اند. 
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 حضور محافظان خارجی در گارد پادشاهی عربستان
منابع آگاه می گویند، ولیعهد عربستان به دلیل بی اعتمادی به محافظان 

داخلی، گارد پادشاهی را مملو از نیروهای خارجی کرده است. 
س��عید الغامدی از مخالفان معروف دولت س��عودی در صفحه توئیتر 
خود نوش��ت که گارد پادشاهی شاهد تصفیه گس��ترده نیروهاست و 
افزود: »بن سلمان دیگر اعتمادی به فرزندان وطن به خصوص به قبایل 
جنوب ندارد و از این رو مزدوران خارجی و شرکت های امنیتی جهانی 
را با آنها جایگزین کرده است. « به گفته وی در یک مورد ۱۵۰ نظامی به 
وزارت دفاع منتقل شده اند. حساب توئیتری العهد الجدید، نیز با انتشار 
رشته پیام    هایی در توئیتر به وخامت وضعیت جسمی شاهزاده بن نایف 
و هدف بن س��لمان از قرار دادن بن نایف در چنین ش��رایطی پرداخت 
و نوش��ت: »بن نایف دچار دیابت شدید اس��ت و هیچ دارویی دریافت 
نکرده است. وی همچنین دچار افسردگی شدید و اختالل روانی شده 
است.« العهد الجدید با اشاره به شکنجه های روانی و جسمی بن نایف، 
نوش��ت که هدف از این اقدامات مرگ تدریج��ی بن نایف یعنی همان 

چیزی است که بن سلمان آرزوی آن را دارد. 
-----------------------------------------------------

  تصاویر جدید از عملیات حزب اهلل 
پایگاه خبری االعالم الحربی پس از گذشت ۱۵ سال، تصاویر جدیدی 
از عملیات »وعده راس��تین« جنبش حزب اهلل لبنان برای به اس��ارت 
درآوردن نظامیان صهیونیست در مرز با فلسطین اشغالی منتشر کرد. 
در جریان این عملیات، گروهی از رزمندگان مقاومت با منفجر کردن 
بمب در مسیر یک گشتی رژیم صهیونیستی، شماری از این نظامیان 
را به هالکت رس��اندند س��پس درگیری تن به تن میان آنها و نظامیان 
صهیونیست آغاز ش��د. طبق اعالم حزب اهلل در این عملیات دو نظامی 

صهیونیست به اسارت مقاومت درآمدند. 
-----------------------------------------------------

 طعنه مسکو به ترور امریکایی در هائیتی 
س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه در واکنش به دست داشتن عوامل 
مرتبط با یک شرکت امنیتی امریکایی در ترور رئیس جمهور هائیتی با 
طعنه به کشورهای غربی گفت، تحریم     ها و بیانیه هایتان کجا هستند؟

بنابر گزارش خبرگزاری تاس، ماریا زاخارووا در پی ترور ژووئنل موئیز، 
در کانال تلگرامی خود نوش��ت:»تحریم هایتان کو؟ بیانیه های گروه۷ 
کجا هستند؟ چرا فعاالن حقوقی امریکایی هنوز خود را در این موضوع 
درگیر نکرده اند؟ در واقع یک دلیل خیلی وحشتناک برای همه این    ها 
وجود دارد. « سخنگوی دس��تگاه دیپلماتیک روس��یه با اشاره به این 
موضوع تصریح کرد، یک هیئت بین س��ازمانی امریکایی برای بررسی 
اوضاع درباره یک ش��رکت امنیتی امریکایی که گمان می رود عوامل 
مرتبط با آن در ترور رئیس جمهور هائیتی دس��ت داشته به این کشور 

اعزام شده است! 
-----------------------------------------------------

 آغاز نخستین رزمایش بین المللی صهیونیست ها
ارتش رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد که دو    ش��نبه برای نخستین بار 
رزمایش بین المللی را آغاز کرده است و در این رزمایش از جنگنده های 
بدون سرنشین استفاده شد.  طبق گزارش روسیا الیوم، این رزمایش با 
عنوان »باغ آبی« که با حضور خلبانانی از امریکا، فرانسه، ایتالیا، آلمان 
و انگلیس آغاز شده است، به مدت دو هفته ادامه خواهد یافت و طی آن 

پهپاد هرمس ۴۵۰ به پرواز درخواهد آمد. 
-----------------------------------------------------

 تمدید شش ماهه تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه
اتحادیه اروپا دیروز با متهم کردن روسیه به بی ثبات کردن اوکراین اعالم 
کرد که تحریم هایش علیه کرملین را تا شش ماه دیگر تمدید می کند. 
به گزارش آناتول��ی، در بیانیه اتحادیه اروپا آمده اس��ت: »تحریم های 
اتحادیه اروپا علیه روس��یه در ارتباط با اوکراین که ب��رای اولین بار در 
س��ال ۲۰۱۴ علیه مسکو وضع شد، برای ش��ش ماه دیگر تمدید شده 
است. « همچنین از مسکو خواسته شده تعهدات خود در قبال توافقات 
» مینسک « به منظور پایان درگیری در مناطق ش��رقی اوکراین را به 

صورت کامل اجرا کند. 

کشف چهارمین گور دسته جمعی
کودکان در کانادا

س�ریال گوره�ای دس�ته جمع�ی کان�ادا ظاه�راً تمام ش�دنی 
نیس�ت. چهارمی�ن گ�ور دس�ته جمع�ی ه�م در منطق�ه ای 
در ایالت بریتیش کلمبیا کش�ف ش�د، گ�وری که بقای�ای 160 
ک�ودک دفن ش�ده متعلق به ی�ک کلیس�ا در جزی�ره کوپر در 
آن اس�ت. جاس�تین ترودو، نخس�ت وزیر کانادا از کش�ف این 
گور    ها ابراز ش�رم کرده و البته به طور ضمنی تقصیر را به گردن 
کلیس�ا انداخته ولی منتقدان می گویند اینکه کلیس�ا مرتکب 
این جنایت ش�ده، چی�زی از مس�ئولیت دولت�ی نمی کاهد که 
یکی از بزرگ تری�ن بانیان قطعنامه های حقوق بش�ری اس�ت. 
دیروز هم یک گور دسته جمعی شامل بقایای ۱۶۰کودک دفن شده 
در منطقه ای در ایالت » بریتیش کلمبیا « کشف شد. از اوایل خرداد 
امس��ال که زنجیره  کشف گورهای دسته جمعی ش��روع شده، این 
چهارمین مورد از این دست است. سی بی سی کانادا گزارش کرده که 
گور دسته جمعی جدید که بقایای اجساد کودکان است، متعلق به 
یک کلیسا در جزیره کوپر محل زندگی قبیله بومی »پنالکوت « است. 
در محل کشف شده این گور بین سال های ۱۸9۰ تا ۱9۷۰ مدرسه 
بوده است. قبیله » Penelakut « در جزایر جنوبی » بریتیش کلمبیا « 
کانادا در خبرنامه ای که دو    شنبه منتشر کرد، گفته است:  »ما از شما 
دعوت می کنیم برای افزایش آگاهی از مدرسه صنعتی جزیره کوپر 
و تأیید ۱۶۰ قبر بدون نام و نشان در محوطه و محل سکونت خود در 
کار ما شرکت کنید. «هیچ جزئیات بیشتری تاکنون توسط این قبیله 
ارائه نشده است. آنها توضیح نداده اند که چگونه این گور    ها پیدا شده. 

آیا از رادارهای نافذ زمین استفاده شده است؟ «
 مورخان کانادای��ی می گویند که میان س��ال های ۱۸۸۳ و ۱99۶، 
حدود ۱۵۰ هزار کودک بومی با حضور در مدارسی که اغلب مبلغان 
مس��یحی آنها را اداره می کردند، مجبور ش��دند ک��ه جذب جامعه 
سفیدپوستان در کانادا شوند. این بخش��ی از سیاست رسمی دولت 
کانادا بوده که البته کلیسا آن را اجرا می کرده و نحوه اجرای آن که به 
منافع فرهنگی دولت کانادا گره خورده بود با بی توجهی عامدانه دولت 
کانادا روبه رو ش��ده بود . تنها در سال ۲۰۰۸ ، یعنی ۱۳ سال قبل بود 
که دولت کانادا ضمن عذرخواهی اعتراف کرد که سوء استفاده های 
جسمی و جنسی در این گونه مدارس گسترش داشته است. کشف 
گورهای دس��ته جمعی کودکان بومی در کانادا اغلب یک مس��ئله 

تاریخی وانمود می شود. 
جاستین ترودو، نخس��ت وزیر کانادا که کش��ورش بانی بسیاری از 
قطعنامه های حقوق بشری سازمان ملل اس��ت، بعد از کشف اولین 
گور دس��ته جمعی ک��ودکان در خردادماه در صفح��ه توئیتر خود 
نوش��ت: »این یادآوری دردناک از فصل تاریک و ش��رم آور از تاریخ 
کشور ما اس��ت. « با این حال، او تأیید کرد که »سیاست جدا کردن 
کودکان از خانه های شان، اجتماعات  شان، فرهنگ شان و زبان شان « 
که به گفته او برای »همگون س��ازی فرهنگی« اعمال     می شد، »یک 
سیاست دولتی وحشتناک « بوده است. نخس��ت وزیر کاناد در عین 
حال، تلویحاً گورهای دس��ته جمع��ی را به گردن کلیس��ا انداخته 
اس��ت. ترودو بعد از کش��ف اولین گور به خبرنگاران گفته بود: »من 
شخصاً و مستقیماً با پاپ فرانس��یس صحبت کرده ام تا بر وی فشار 
بیاورم که تنها عذرخواهی مهم نیس��ت و او باید از بومیان کانادا در 
همین س��رزمین عذرخواهی کند. من می دانم که رهبری کلیسای 
کاتولیک، بس��یار فعال و پیگیر اقدامات بعدی اس��ت.« یک گزارش 
که کمیسیون »حقیقت تجدیدنظر « در کانادا در سال ۲۰۱۵ آن را 
منتشر کرده نیز تأیید می کند که مدارس شبانه روزی بومیان کانادا، 
شبکه ای از مدارس شبانه روزی برای بومیان بود که بودجه آن را  اداره 
امور سرخپوستان دولت کانادا تأمین  و »کلیساهای مسیحی « آن را 

اداره می کرد. 

تل آویو از سیاست »اسیر مقابل غذا« 
عقب  نشست

منابع آگاه می گویند که تل آویو در مذاک�رات مربوط به آتش بس 
در غزه، از سیاس�ت اس�یر مقاب�ل غذا ک�ه حماس گفت�ه بود به 
آن ت�ن نخواه�د داد، به طور نس�بی عقب نش�ینی کرده اس�ت. 
به گزارش فارس، روزنامه »االخبار « نوشته که مذاکرات تبادل اسرا 
شاهد پیشروی آرام اما پیوسته ای است، به صورت موازی مذاکرات 
مربوط به آتش بش غزه نیز در حال پیش��رفت است و آخرین شاهد 
آن بازگشایی جزئی گذرگاه        ها برای بازگشت به وضعیت قبل از نبرد 
اخیر »سیف القدس« )شمشیر قدس( است. هیئت امنیتی مصری که 
هفته جاری به نوار غزه رسید حامل تصمیم        هایی از رژیم صهیونیستی 
مبنی بر عقب نشینی جزئی از اقدامات سختگیرانه علیه نوار غزه پس 
از نبرد شمش��یر قدس بود. منابع مطلع گفته اند مصری        ها به اطالع 
گروه های فلسطینی رس��انده اند که طرف صهیونیستی قصد دارد 
وضعیت انسانی و اقتصادی در نوار غزه را به صورت تدریجی به قبل از 
نبرد سیف القدس برسانند. مذاکرات درباره تبادل اسرا نیز تقریباً در 
حال نهایی شدن مرحله اولش است مرحله ای که قرار است اطالعاتی 
از نظامیان اسیر در دست حماس داده ش��ود و در مقابل آن اسرای 
زن فلسطینی آزاد شوند. مصری        ها معتقدند که برای اجرای مرحله 
اول توافق تبادل اسرا، رژیم صهیونیس��تی باید از شرط خود مبنی 
بر مشروط کردن بازس��ازی غزه به پرونده تبادل اسرا دست بردارد. 
مقاومت فلس��طین نیز ارتباط دادن این دو پرونده به یکدیگر را رد 
کرده اند. »محمود الزهار « عضو دفتر سیاسی جنبش حماس دو روز 
قبل تأکید کرد، سیاست حماس، اسیر در برابر اسیر است، نه اسیر در 
برابر غذا. سخنگوی رژیم صهیونیستی اخیراً از افزایش مساحت صید 
از 9 مایل به ۱۲ مایل خبر داد و افزود، اجازه واردات کاالهای پزشکی، 
کاالهای مخصوص ماهیگیری، مواد خام ویژه صنعت و نس��اجی از 
طریق گذرگاه کرم ابوسالم داده ش��ده است. همچنین محصوالت 
زراعی و نساجی نیز از نوار غزه به اراضی اشغالی ۱9۴۸صادر خواهد 
شد. از طرف دیگر »محمد العمادی« نماینده قطر در بازسازی غزه 
هفته جاری وارد غزه شد و با نمایندگان حماس درباره سازوکار جدید 
برای وارد ک��ردن کمک مالی قطر به نوار غ��زه صحبت کرد. محمد 
العمادی، رئیس کمیته قطر برای بازسازی نوار غزه گفته که دوحه با 
طرف های مختلف به منظور تضمین تثبیت آتش بس و جلوگیری از 

تشدید دوباره تنش ها، در تماس است. 
 انفجار در پاالیشگاه نفت »اشدود«

برخی منابع صهیونیستی، بعدازظهر سه        شنبه از انفجار دیگ بخار 
در پاالیشگاه »اشدود« )شمال نوار غزه( خبر دادند. منابع عبری زبان 
خبر دادند که این انفجار باعث نشت س��وخت در پاالیشگاه شده و 
تالش        ها برای برطرف کردن این مشکل ادامه دارد. این منابع هنوز 
اشاره ای به علت این انفجار نکرده اند و مدعی هستند که این حادثه 
تلفاتی در پی نداشته است. منابع صهیونیستی،  حدود دو ماه و نیم 
پیش، از وقوع انفجاری مهیب در یک کارخانه های امنیتی حساس 
در فلسطین اشغالی خبر دادند. منابع صهیونیستی در این خصوص 
گزارش داده بودند که این انفج��ار در یک کارخانه مخصوص تولید 
تسلیحات پیش��رفته از جمله موش��ک در ش��هر »الرمله « به وقوع 

پیوسته است.

پرچم امریکا در اعتراضات کوبا!
رئیس جمهور کوبا: امریکا برای سازماندهی معترضان پول می دهد

امری�کا درحال    گزارش  یک
موج س�واری بر 
اعتراضات کوبا است، اعتراضاتی که ظاهر آن 
دشواری معیشتی ناشی از ش�رایط پاندمی 
کرونا است ولی تحریم های غیرانسانی دولت 
امریکا سبب آن است. بایدن فقط به حمایت 
لفظی بس�نده نمی کن�د. رئیس جمهور کوبا  
گفته که امریکا برای سازماندهی اعتراضات 

پول تزریق می کند. 
تحریم های امریکا که در دوران ریاست جمهوری 
دونال��د ترامپ علیه کوب��ا اعمال ش��د، وخامت 
وضعیت معیش��تی مردم این کشور را دوچندان 
کرد. طی ماه های گذشته نیز شیوع بیماری کرونا 
مزید بر علت شد تا اقتصاد کوبا در شرایط بسیار 
بحرانی گرفتار ش��ود. بعدازظهر روز یک       ش��نبه 
هزاران کوبایی در هش��ت ش��هر این کش��ور در 
اعتراض به کمبود غذا و دارو به خیابان        ها آمدند. 
در این تظاهرات ک��ه بزرگ تری��ن اعتراضات از 
س��ال ۱99۴ تاکنون به ش��مار می رود، شماری 
از معترضان با نیروهای امنیتی درگیر ش��دند و 
شعار »آزادی«، »وحدت « و »دیازکانل، استعفا«، 

س��ر دادند. حامیان دولت نیز با ش��عار »فیدل، 
فیدل« در تظاهرات حضور داشتند. گزارش گروه 
حقوق بشری Cubalex از دستگیری دست کم 
۱۰۰ معترض، فعال و روزنامه نگار مستقل از روز 
یک       شنبه در سراسر کوبا حکایت دارد. میگل دیاز 
کانل، رئیس جمهور کوبا روز دوش��نبه گفت که 
امریکا برای دامن زدن به اعتراضات کوبا به برخی 
معترضان پول داده اس��ت. برونو رودریگز، وزیر 
خارجه کوبا نیز در توئیتی در این زمینه نوش��ت: 
»مشاور امنیت ملی کاخ سفید از منظر سیاسی 
یا اخالقی حق صحبت کردن علیه کوبا را ندارد. 
دولت وی، صد       ها میلیون        ها دالر برای براندازی در 
کشور ما اختصاص داده و محاصره اقتصادی برای 
نسل کشی که عامل اصلی کمبودهای اقتصادی 
در کوباست را به اجرا می گذارد. « اشاره رودریگز 
به سخنان جیک سالیوان در حمایت از برگزاری 

تظاهرات بود. 
 طعنه ترامپ به دموکرات  ها 

در دوران ریاس��ت جمه��وری ب��اراک اوبام��ا، 
رئیس جمهور اس��بق امریکا، هاوانا و واشنگتن 
برای  بهب��ود روابط با ه��م تواف��ق کردند. این 

توافق که البته لغ��و محاصره کوب��ا را به دنبال 
نداش��ت، با روی کار آمدن ترامپ، رنگ باخت؛ 
موضوعی که ق��رار ب��ود در دولت بای��دن احیا 
ش��ود اما تاکنون اقدامی در ای��ن زمینه صورت 
نگرفته است. رئیس جمهور پیش��ین امریکا در 
پی اعتراضات روز یک ش��نبه، فرصت را غنیمت 
ش��مرد و به دموکرات  ها حمله کرد: »فراموش 
نکنید که بایدن و دموکرات  ها بر سر لغو موضع 
بسیار سرسختانه من در قبال کوبا تبلیغ کردند. 
به یاد بیاورید زمانی که اوباما با خانواده کاسترو 
در حالی که آنها مردم کوبا را زندانی می کردند، 
کتک می زدند و می کشتند در بازی های بیسبال 
حضور پیدا کرد. « ترامپ گفت که در کنار مردم 
کوبا ایستاده اس��ت و تأکید کرد: »جو بایدن در 
برابر این حکومت کمونیس��ت بایستد، در غیر 
این صورت تاریخ به خاطر خواهد س��پرد. مردم 
کوبا شایس��ته آزادی و حقوق بشر هستند. آنها 
نگران نیس��تند.«  جولی چانگ، دستیار موقت 
دفتر امور نیمکره غرب��ی وزارت خارجه امریکا 
روز یک ش��نبه، اعتراضات مردم کوبا را ناشی از 
نگرانی درباره پیامدهای شیوع بیماری کرونا و 

کمبود دارو دانسته بود. سناتور مارکو روبیو نیز 
همچون ترامپ، این دیدگاه را زیر س��ؤال برد و 
در توئیتر مدعی شد: »مردم در کوبا به ۶۲ سال 
سوسیالیسم، دروغ، استبداد و بدبختی اعتراض 
می کنند نه اینکه درباره م��وارد فزاینده ابتال و 

مرگ در اثر کووید ابراز نگرانی کنند.«
جو بایدن، روز دو       ش��نبه در بیانیه ای در ظاهر از 
مردم کوبا حمایت کرد. در بخش��ی از این بیانیه 
آمده است: »ایاالت متحده از رژیم کوبا می خواهد 
تا صدای مردم خود را بشنود و در این لحظه حیاتی 
به نیازهای مردم توجه نش��ان دهد. « همچنین، 
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا با 
رویکردی مشابه در حساب کاربری خود در توئیتر 
نوشت: »از مردم کوبا در پیگیری آزادی حمایت 
می کنم و هرگونه خش��ونت یا ه��دف قرار دادن 
کس��انی را که از حقوق خود اس��تفاده می کنند، 

محکوم می کنم.«
 تحریم اقتصادی کوبا را لغو کنید

به رغم موضع گیری مقامات امریکایی، شماری از 
مقامات جهان علیه آشوب در کوبا موضع گیری 
کردند. نیکوالس م��ادورو، رئیس جمهور ونزوئال 
در جریان نشس��تی تلویزیونی ب��ا قانونگذاران، 
ضمن اعالم حمایت همه جانبه از همتای کوبایی 
خود، گفت: »از همین جا، ونزوئال اعالم می کنم 
که ما برادران در زمان س��ختی و آسانی در کنار 
هم هستیم و کوبا به جلو پیش می رود. « آندرس 
مانوئ��ل لوپز اوب��رادور، رئیس جمه��ور مکزیک 
دو       شنبه با اعالم همبس��تگی با مردم کوبا، گفت 
تنها راه برون رفت از این بحران از طریق گفت وگو، 
بدون استفاده از قوه قهریه، رویارویی و خشونت 
است. وی همچنین خواس��تار پایان تحریم های 
اقتصادی امریکا علیه کوبا شد و تأکید کرد: »اگر 
می خواهید ب��ه کوبا کمک کنی��د، اول محاصره 
اقتصادی کوبا که بس��یاری از کشورهای جهان 
هم آن را خواسته اند، بردارید. چرا که فقط در این 
صورت، این اقدام یک ژست بشردوستانه واقعی 
خواهد بود. هیچ کشوری در جهان نباید محاصره 
و بایکوت ش��ود. ای��ن بدتر از نقض حقوق بش��ر 
است.« لوئیس آرس��ه، رئیس جمهور بولیوی هم 
تصریح کرد که مسائل داخلی کوبا باید به صورت 
داخلی مدیریت ش��ود. ماریا زاخارووا، سخنگوی 
وزارت امور خارجه روس��یه نیز با غیرقابل قبول 
خواندن هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی 
کوبا گفت: »ما مداخله خارجی در امور داخلی یک 
کشور مس��تقل و هرگونه اقدام مخرب دیگری را 
که موجب بی ثباتی اوضاع در کوبا شود، غیرقابل 

قبول می دانیم.«

طالب�ان در واکنش ب�ه ادامه حض�ور نظامی 
ترکی�ه ، ادام�ه حض�ور نیرو ه�ای ترکی�ه در 
افغانس�تان را به معنای ادامه جهاد خواند و از 
ترکیه خواست در سیاست خود بازنگری کند. 
طالبان دیروز در بیانیه ای درباره تصمیم ترکیه برای 
ادامه حضور نیرو های این کشور به منظور تأمین 
امنیت فرودگاه کابل اعالم کرد: اقدام مس��ئوالن 
ترکیه گام نسنجیده و عمل خالف تمامیت ارضی، 
منافع ملی و اس��تقالل مردم افغانس��تان است و 
طالبان این اقدام ترکیه را به شدت محکوم می کند. 
در این بیانیه آمده است: ما از ترکیه می خواهیم در 
این اقدام خود بازنگری کند، زیرا این اقدام به ضرر 
هر دو کشور است، باقی ماندن نیرو های خارجی در 
کشور ما از هر کش��ور و با هر نامی که باشد اشغال 
است و با اشغالگران براساس همان فتوای علمای 
۱۵۰۰ نفری افغانس��تان در سال ۲۰۰۱ میالدی 
برخورد خواهد ش��د. در بیانیه طالبان همچنین 
آمده است: براساس همان فتوا تاکنون جهاد ما با 
نظامیان خارجی جریان دارد و ما از ملل مسلمان 
و ملت ترکیه می خواهیم در ای��ن زمینه اعتراض 
کنند تا مشکلی برای دو ملت افغانستان و ترکیه 
ایجاد نش��ود؛ این تصمیم ترکیه بدون مشورت با 
طالبان صورت گرفته است در حالی که در این باره 
طالبان با ترکیه در ارتباط بوده است و ترکیه توافق 
کرده است تصمیمی بدون موافقت ترکیه نگیرد. 
چند روز قبل رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه اعالم کرد ب��رای تأمین امنی��ت، ترکیه با 
امریکا و نات��و پس از خروج نیرو ه��ای خارجی به 
توافق رسیده ولی طالبان تصمیم ترکیه را بخشی 
از سیاست واش��نگتن خوانده اس��ت. سخنگوی 

وزارت خارجه امریکا نیز با مثب��ت ارزیابی کردن 
نقش ترکیه در افغانستان، گفت، تماس     ها با آنکارا 
جهت تعیین تکلیف مس��ئولیت امنیتی فرودگاه 
کابل نیز ادامه دارد. »ند پرایس« سخنگوی وزارت 
خارجه امریکا طی نشست خبری شامگاه دوشنبه، 
گفت:  »ما قطع��اً از نقش س��ازنده ترکیه در زمان 
عقب نشینی ]نیروهای ناتو از افغانستان[ و وضعیت 
امنیتی گسترده تر در افغانستان قدردانی می کنیم. 
«همزمان، ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان روز 
سه     شنبه اعالم کرد که در حمله افراد این گروه به 
فرودگاه استان قندوز در شمال افغانستان دو بالگرد 

دولت افغانستان را منهدم کرده اند. 
در مقابل تشدید پیش��روی های زمینی طالبان، 

امریکا در حال بررس��ی گزینه حمل��ه هوایی به 
طالبان اس��ت. تا روز دوش��نبه، طالبان کنترل 
۲۱۲ منطقه افغانستان را به دست گرفته و برای 
به دس��ت گرفتن کنترل ۱۱۶ منطق��ه دیگر در 
تکاپوس��ت درحالی که دولت کنترل ۷۰ منطقه 
را در دس��ت دارد. ژنرال اس��کات میلر، فرمانده 
نیروهای ناتو و امریکایی در افغانستان از ۲۰۱۸، 
روز دو    شنبه فرماندهی هرگونه عملیات امریکا در 
افغانس��تان را به ژنرال فرانک مک کنزی، رئیس 
فرماندهی مرکزی امریکا سپرد تا او از مقرش در 
فلوریدا بر پایان خروج نظ��ارت کند. جان کربی، 
س��خنگوی پنتاگون در این باره گفت��ه که میلر 
و مک کنزی حاال ای��ن اختیار را دارن��د که برای 

کمک به نیروه��ای افغان که با طالب��ان در نبرد 
هستند، دستور حمالت هوایی صادر کنند. وی از 
دادن جزئیات بیشتر درباره انجام حمالت هوایی 
امریکایی در حمایت از نیروهای افغان از زمان آغاز 
خروج نیروهای این کشور از افغانستان امتناع کرد 
و افزود: آنچه داری��م انجام می دهیم تضمین این 
است که مابقی نیروهای ما بتوانند در امن و امان 
و به صورت منظم و بر اساس برنامه از افغانستان 

خارج شوند. 
 هش�دار درباره انتقال امریکا به آسیای 

مرکزی
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه 
امریکا را از جابه جایی نیروهایش از افغانستان به 
کشورهای آس��یای میانه برحذر داشت و گفت: 
مسکو به واش��نگتن نس��بت به چنین اقداماتی 
هش��دار می دهد. به گزارش ایرن��ا، ریابکوف روز 
سه     شنبه گفت: انتقال نیروهای امریکا از افغانستان 
به کشورهای همس��ایه آن برای روسیه غیرقابل 
قبول است و ما واشنگتن را از چنین اقدامی برحذر 
می داریم. وی افزود: انتقال نیروهای امریکایی به 
کشورهای همسایه افغانس��تان، رویکرد روسیه 
در مورد واش��نگتن را تغییر می ده��د. ریابکوف 
تصریح کرد: نمایندگان ویژه امریکا و روسیه در 
امور افغانستان ارتباط نزدیک دارند و در خصوص 
تحوالت افغانس��تان در تعامل هستند. سرگئی 
الوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز دو روز پیش 
گفته بود که امریکا در تالش اس��ت پس از ترک 
افغانستان، حضور نظامی خود را در منطقه آسیای 
میانه تضمین کرده و بر اوضاع تأثیرگذار باشد اما 

این تالش پاسخگوی امنیت در منطقه نیست.

در پ�ی توق�ف مذاک�رات احی�ای برج�ام در 
وی�ن، امری�کا ب�ار دیگر ب�ا بی�ان اینک�ه این 
ته�ران اس�ت ک�ه بای�د ب�رای از س�ر گرفتن 
مذاک�رات تصمی�م بگی�رد، تهدی�د ک�رد 
که ممکن اس�ت  می�ز مذاکرات را ت�رک کند. 
در ش��رایطی که امریکا با اصرار بر حفظ بخش��ی از 
تحریم   ها در مسیر مذاکرات احیای توافق هسته ای 
کارشکنی می کند، در ظاهر خود را مصمم به بازگشت 
به برجام نش��ان می دهد. به گزارش بی بی س��ی، ند 
پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا دو   شنبه 
شب در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت که 
امریکا  برای دور هفتم مذاکرات وین با هدف احیای 

توافق هسته ای ۲۰۱۵ ضرب االجل تعیین نمی کند، 
اما این تهران است که باید برای از سر گرفتن مذاکرات 
تصمیم بگیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا 
گفت:  » امریکا ضرب  االجلی تعیین نکرده اما آنتونی 
بلینکن، وزیر خارجه گفته اس��ت که تأخیر افتادن 
در ادامه مذاکرات و پیش��رفت ایران در فعالیت های 
هس��ته ای می تواند ب��ر تصمیم امریکا بر بازگش��ت 
به توافق هسته ای )برجام( س��ال ۲۰۱۵ تأثیرگذار 
باشد.« ند پرایس تأکید که مهلت تعیین شده برای 
مذاکرات وجود ندارد و امریکا آماده است به دور هفتم 
گفت وگوهای غیرمستقیم بازگردد. پرایس همچنین 
تأکید کرد:»همچنان معتقدیم دیپلماسی مؤثر   ترین 

روش برای رسیدن به آنچه پیگیری می کنیم، است. 
آنچه امریکا پیگیری می کند، راس��تی آزمایی ایران 
است که هیچ گاه به سالح هس��ته ای دست نیابد«. 
امریکایی   ها با اعالم آمادگی خود برای بازگش��ت به 
میز مذاکرات، تالش می کنند توپ را به زمین ایران 
انداخته و هرگونه توقف در مذاکرات و شکس��ت آن 
را به گردن ایران بیندازند. مقامات واشنگتن اخیراً در 
اظهارات خود از پیشرفت برنامه هسته ای ایران ابراز 
نگرانی کرده و آن را مانعی جدی برای احیای توافق 
هسته ای اعالم کرده اند. درحالی که اصرار امریکا به 
باقی ماندن بخشی از تحریم   ها عامل اصلی بن بست 
در مذاکرات وین اس��ت. ششمین دور مذاکرات وین 

یک ماه پیش به پایان رسید و ایران هنوز زمانی برای 
بازگشت به میز مذاکرات اعالم نکرده است. میخائیل 
اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی 
اعالم کرده که با توجه به تغییر دولت در ایران، ایرانی   ها 
به زمان بیشتری برای بازگشت به میز مذاکرات  نیاز 
دارند. از سوی دیگر، جوزف بورل، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا ه��م اعالم کرد که این اتحادیه 
موضعی »متوازن« را در قب��ال ایران در پیش گرفته 
اس��ت و هرگاه نیاز باش��د در حوزه های مختلف به 
ایران فش��ار وارد خواهد کرد و هرگاه الزم بداند، در 
حوزه    هایی از جمله توافق هسته ای دنبال همکاری 

با ایران خواهد بود. 

هشدار طالبان درباره اعالم جنگ علیه ترکیه 

تهدیددولت بایدن به بیرون ماندن از برجام


