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  گزارش  2

ورود مشکوک 500 خودروی نظامی
امریکایی به عین االسد 

یک منب�ع آگاه امنیت�ی از ورود 500 دس�تگاه خ�ودروی نظامی 
امریکایی ب�ه پایگاه هوایی عین االس�د در غرب ع�راق خبر داد. 
در ش��رایطی ک��ه گروه ه��ای مقاومت ع��راق خواهان خ��روج فوری 
امریکایی     ها از خاک کشورشان هس��تند، واشنگتن استحکامات خود 
را در پایگاه هایش تقویت می کند. در همین راس��تا، ی��ک منبع آگاه 
امنیتی در استان »االنبار « عراق، روز سه      شنبه از ورود ۵۰۰ خودروی 
امریکایی به پایگاه هوایی »عین االسد« در استان االنبار خبر داد. این 
منبع در گفت وگو ب��ا پایگاه خبری »المعلوم��ه « تصریح کرد:»پایگاه 
هوایی عین االسد در ناحیه البغدادی واقع در شهرستان »هیت«، شاهد 
ورود بیش از ۵۰۰ خودروی مختلف از نوع هومر، ضدگلوله، زرهی و نیز 
خودروهای نظامی مختلف بود. بدون اینکه مشخص شود که آیا در پی 
اعالم پایان مأموریت نیروهای رزم��ی امریکا در عراق، این خودرو     ها از 
سایر استان های عراقی خارج شده اند و به عین االسد انتقال یافته اند یا 
خیر.« این منبع افزود:»نیروهای امنیتی مستقر در بخش غربی االنبار، 
هیچ اطالعاتی در خصوص انگیزه های حقیقی، پش��ت پرده ورود این 
خودرو     ها به عین االسد که شاهد تدابیر پیشگیرانه بی سابقه ای است، 
ندارند. « در پایگاه عین االسد اغلب اقدامات مشکوکی علیه حاکمیت 
ملی عراق صورت می گیرد و به اعتقاد ناظران سیاس��ی، پایگاه هوایی 
عین االس��د، کانون عملیات های نظام��ی امریکا در عراق اس��ت و در 
نتیجه بیش از سایر پایگاه      ها برای این کش��ور خطرناک است. تقویت 
مواضع امریکایی     ها در عراق درحالی است که اخیراً مصطفی الکاظمی، 
نخس��ت وزیر عراق با جو بای��دن، رئیس جمهور امریکا بر س��ر خروج 
نیروهای رزمی امریکا تا پایان 2۰21 موافقت کردند. هرچند مقامات 
نظامی پنتاگون بار     ها اعالم کرده اند که خ��روج نیرو     ها از عراق زمان بر 
خواهد بود و سال ها طول می کشد. فرماندهان مقاومت هشدار داده اند 
اگر امریکایی     ها خاک عراق را ترک نکنند برای بیرون راندن آنها به زور 
متوسل می شوند. در ماه های اخیر حمالت راکتی به پایگاه های امریکا 

از سوی گروه های ناشناس افزایش یافته است. 
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 افزایش اعدام      ها در عربستان پس از ریاست بر گروه 20 
لین معلوف، معاون مدیر دفتر منطقه ای عفو بین الملل در خاورمیانه و 
شمال آفریقا اعالم کرد که مقامات عربستان عملیات اعدام را طی شش 
ماه اخیر افزایش داده اند. به گزارش شبکه روسیا الیوم، وی گفت:» در 
پایان نشست گروه2۰ به ریاست ریاض هنوز این کشور از دایره توجهات 
خارج نشده بود که مقامات س��عودی به تعقیب بی امان افراد پرداخت 
که نظرات خود را آزادانه بیان یا از دولت انتقاد کردند. « این س��ازمان 
در گزارشی روز سه      شنبه اعالم کرد، مقامات عربستان از زمانی که این 
کشور ریاست گروه2۰ را پایان نوامبر 2۰2۰ تحویل داد، دست کم 1۳ 
تن را پس از محاکمات ناعادالنه در دادگاه های کیفری محاکمه یا در 
حق آنها حکم صادر کرده یا حکم صادر شده را تأیید کرده است. در این 
گزارش آمده است که در س��ال 2۰2۰ عملیات اعدام در عربستان ۸۵ 
درصد کاهش یافت اما به محض پایان ریاست این کشور بر گروه 2۰، 
عملیات اعدام با اعدام ۹ تن آن هم تنها در ماه دسامبر همین سال از سر 
گرفته شد. براساس این گزارش، بین ژانویه و ژوئیه 2۰21 دست کم ۴۰ 

تن در حالی که در کل سال 2۰2۰ تنها 2۷ تن اعدام شدند. 
-----------------------------------------------------
 یک دیپلمات سوئدی میانجی سازمان ملل در یمن می شود

منابع دیپلماتیک فاش کردند، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل 
قصد دارد هانس گراندبرگ، دیپلمات سوئدی را به عنوان نماینده جدید 
خود در یمن منصوب کند ، این در حالی است که چین پس از چند هفته 
تأخیر به طور غیررس��می چراغ سبز انتخاب را نش��ان داد. به گزارش 
رویترز، دیپلمات     ها گفتند که مقامات سازمان ملل نام او را اواسط ماه 
ژوئیه به اعضای شورای امنیت جهت اطالع از نظرات شان اعالم کردند 
و 1۴ عضو نیز اعالم کردند که ای��ن انتصاب را تأیید می کنند. اما چین 
گفت که به زمان بیش��تری نیاز دارد. شورای امنیت که متشکل از 1۵ 
عضو است، باید به اتفاق آرا گروندبرگ را جایگزین مارتین گریفیتس 
کند که ماه گذشته پس از سه سال تالش برای پایان دادن به درگیری     ها 

در یمن، رئیس بخش کمک های سازمان ملل شد. 
-----------------------------------------------------
 تأثیر کرونا بر رنگین پوستان امریکا بیش از سفیدپوستان است
بر اساس نظرسنجی که انجام شده، همه گیری کرونا تأثیر بیشتری بر 
التین تبارها، سیاهپوستان و آسیا تبار     ها در امریکا گذاشته است. مجله 
نیوزویک روز دو     شنبه در گزارشی که منتشر کرده با اشاره به نظرسنجی 
که پایگاه هریس انجام داده، گزارش داد از هر چهار زن التین تباری که 
در امریکا حضور دارند دست کم یکی از آنها اقوامی داشته اند که به دلیل 
ابتال به ویروس کرونا جان خود را از دست داده است. در این گزارش آمده 
که تقریباً ۸۰ درصد از زنان التین تبار در امریکا شخصاً احساس کرده اند 
که به ویروس کرونا مبتال شده اند. همچنین دست کم ۳۷ درصد از آنها با 
چالش      هایی نظیر مشکالت روانی در دوران همه گیری مواجه بودند. این 
آمار در میان سیاهپوستان2۹ درصد و در میان امریکایی های آسیایی تبار 
۳۴ درصد بوده اس��ت. از س��وی دیگر ن��رخ واکسیناس��یون در میان 
رنگین پوستان امریکایی بسیار پایین تر از سفیدپوستان این کشور است. 
بر اساس آمارها، تاکنون کمتر از 1۰ درصد سیاهپوستان و امریکایی های 
آسیایی تبار واکسن زده اند. این آمار در میان التین تبار     ها 1۶ درصد بوده 
است، این در حالی است که بیش از ۵۸ درصد سفیدپوستان امریکایی 

دست کم یک دوز واکسن کرونا دریافت کرده اند. 
-----------------------------------------------------
 کاهش تحریم شرط کره شمالی برای آغاز مذاکره با امریکا 

قانونگذاران کره جنوبی روز سه      شنبه گفتند که کره شمالی می خواهد 
تحریم های بین المللی را از صادرات فلزات خود و واردات سوخت های 
تصفیه شده و س��ایر نیازهای دیگرش لغو کند تا مذاکرات خلع سالح 
هسته ای را با امریکا آغاز کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، قانونگذاران 
کره جنوبی پس از جلسه با اصلی      ترین نهاد اطالعاتی کشورشان گفتند 
که پیونگ یانگ همچنین می خواهد تحریم      ها علیه واردارت کاالهای 
لوکس آن برداشته شود تا مشروبات الکلی و پوشاک با کیفیت وارد کند. 
قانونگذاران کره جنوبی گفتند که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی و 
مون جائه-این، همتای کره جنوبی او هر دو برای اعتمادسازی دوباره و 
ارتقای روابط از ماه آوریل ابراز تمایل کرده اند و کیم خواس��تار اتصال 
دوباره خطوط تماس ش��ده بود. آنها همچنین گفتند، کره شمالی که 
اقتصادش تحت تأثیر پاندمی کرونا و بدی آب و هوا در سال گذشته است، 

به حدود یک میلیون تن برنج نیاز دارد. 
-----------------------------------------------------

 امریکا 2۴ دیپلمات روس را اخراج کرد
سفیر روسیه در امریکا گفت که واشنگتن لیستی از 2۴ دیپلمات را که باید 
تا ۳ سپتامبر از این کشور خارج شوند به روسیه داده است. آناتولی آنتونوف ، 
سفیر روسیه در امریکا در مصاحبه با مجله نشنال اینترست گفت: متأسفانه 
اوضاع به خوبی پیش نمی رود. نمایندگی های دیپلماتیک روسیه در ایاالت 
متحده همچنان مجبور به کار تحت محدودیت های بی سابقه هستند که نه 
تنها به قوت خود باقی است ، بلکه تشدید می شود. آنتونوف گفت: همکاران 
امریکایی در این زمینه پیگیر و خالق هستند. اخراج دیپلمات      ها به بهانه های 
واهی اجرا انجام می شود. آنتونوف گفت: ما لیستی از بیست و چهار دیپلمات 
دریافت کردیم که انتظار می رود قبل از ۳ س��پتامبر 2۰21 کشور را ترک 
کنند. تقریباً همه آنها بدون جایگزین خارج می شوند زیرا واشنگتن به طور 

ناگهانی روش صدور ویزا را سخت کرده است. 

در واکنش به رأی دادگاه صهیونیستی
 برای تخلیه فلسطینیان از شیخ جراح 

مقاومت فلسطین: با تخلیه »شیخ جراح «
اراضی اشغالی را موشکباران می کنیم

پس از صدور حکم دادگاه عالی رژیم صهیونیس�تی درباره چهار 
خانواده فلس�طینی س�اکن محله ش�یخ جراح ب�رای تخلیه این 
منطقه، مقاومت فلس�طین با تهدید به تکرار جنگ 12 روزه علیه 
سرزمین های اشغالی، دس�تگاه قضایی صهیونیس�تی را مجبور 
کرد اجرای حکم تخلیه منازل فلس�طینی        ها را به تعویق بیندازد. 
محله شیخ جراح واقع در قدس اشغالی به عنوان یکی از نقاط هدفی که 
صهیونیست        ها برای تصاحب آن خیز برداشته اند، در ماه های گذشته 
در محور توجه قرار گرفته است. دادگاه  رژیم صهیونیستی روز دو        شنبه 
حکم تخلیه خانه چهار خانواده فلسطینی در این ناحیه را صادر کرده  
که برای اجرایی ش��دن، نیازمند رأی دادگاه عالی اس��ت. رسانه های 
صهیونیستی خبر دادند که دادگاه عالی بدون اعالم زمان دیگری، صدور 
حکم درباره این پرونده را به تعویق انداخته اس��ت. تعویق صدور حکم 
درباره این منطقه در پی هشدارهای فلسطینی        ها انجام شده است. به 
گزارش شبکه العالم، فشار های فلسطینیان و حامیان اهالی محله شیخ 
جراح و دیگر محله های قدس که ساکنان آنها با خطر اخراج از منازل 
خود روبه رو هس��تند، دس��تگاه قضایی رژیم صهیونیستی را واداشت 
اجرای حکم تخلیه برخی منازل در محله شیخ جراح را به تعویق بیندازد. 
روزنامه االخبار لبنان هم دیروز به نقل از منابع فلسطینی گزارش داد که 
مقاومت فلسطین به میانجی مصری اطالع داده است که اوضاع شهر 
قدس اشغالی به خصوص محله شیخ جراح را زیر نظر دارد و تأکید کرده 
است، عبور دشمن از خطوط قرمز به معنای آشفتگی اوضاع و در نهایت 
شبیه به نبرد شمشیر قدس در جنگ 12 روزه خواهد بود. در گزارش 
االخبار آمده است که اگر دادگاه رأی به تخلیه خانه های فلسطینیان 
بدهد، آنها موشکباران اراضی اش��غالی را از سر خواهند گرفت.   طرف 
مصری هم در پاس��خ به مقاومت، از موضع تل آویو در کاهش تنش در 
قدس خبر داده است. پیش تر، آویخای مندلبلیت، دادستان کل رژیم 
صهیونیستی در گزارشی مهر شده به دادگاه رژیم صهیونیستی، به نقل 
از مقامات امنیتی بلندپایه این رژیم هشدار داده بود که تخلیه خانه های 

این محله ممکن است منجر به تنش آفرینی شود. 
  اسناد جدید درباره شیخ جراح 

درحالی که دادگاه صهیونیس��تی ت��الش می کند به هر نحوی ش��ده 
فلسطینی        ها را از ش��یخ جراح بیرون کند، اسناد قدیمی حکایت از این 
دارد که این منطقه متعلق به فلسطینی        ها است. اسناد جدیدی که دولت 
اردن به تازگی در اختیار خانواده های فلسطینی در محله شیخ جراح و 
دادگاه عالی رژیم صهیونیستی گذاشته است، مزید بر علت شده و راه را 
برای پیشروی صهیونیست        ها در تصاحب این محله ناهموار کرده است. 
به گزارش شبکه المیادین، بر اساس این اسناد، مقامات اردن اقداماتی را 
برای انتقال مالکیت اراضی به نام فلسطینی         ها در پیش گرفته بودند اما 
اشغال قدس در سال 1۹۶۷ روند را متوقف کرده است. به گفته یک منبع 
آگاه، تفاوت بین این اسناد و اسناد سابقی که اردن ماه آوریل تحویل داد 
در این است که در اسناد سابق آمده بود که اردن قصد داشت مالکیت این 
زمین         ها را به فلسطینی         ها واگذار کند اما اسناد جدید نشان می دهد که 
در عمل اقداماتی برای انتقال این مالکیت صورت گرفته و جنگ افروزی 
صهیونیست        ها مانع تکمیل روند قانونی         می شد. اسناد اردن زیر نظر یک 
مقام ارشد سابق در دادس��تانی نظامی رژیم صهیونیستی که در کرانه 
باختری کار کرده، تأیید شده است که این موضوع به خودی خود نشان 

می دهد که اخراج فلسطینی         ها از منازل شان غیرقانونی است. 
 واکنش        ها 

تصمیم دادگاه رژیم صهیونیستی درباره شیخ جراح، واکنش        هایی را به 
همراه داشته است. به گزارش خبرگزاری سما وزارت خارجه تشکیالت 
خودگردان فلس��طین روز سه         ش��نبه در بیانیه ای اعالم کرد که موضع 
دادگاه های اس��رائیل درباره محله شیخ جراح نش��ان می دهد دستگاه 
قضایی این رژیم جزء جدایی ناپذیر آن و ابزاری برای خدمت به طرح های 
استعماری و شهرک سازی اس��ت. در این بیانیه آمده است که با وجود 
اسنادی که اردن به رژیم صهیونیستی ارائه کرده و حق مالکیت خانه         ها 
برای ساکنان محله شیخ جراح در قدس اشغالی به اثبات رسیده است 
اما دادگاه رژیم اشغالگر و قضات آن از به رسمیت شناختن این حقیقت 
قانونی و انس��انی امتناع می ورزند. وزارت خارجه فلس��طین همچنین 
آورده اس��ت که دادگاه های رژیم اش��غالگر در رابطه با ک��وچ اجباری 
فلس��طینیان از منازل شان در محله ش��یخ جراح، رفتاری نژادپرستانه 
دارند و اقدامات آن کاماًل سیاسی است و ارتباطی به هیچ یک از قوانین 
ندارد و تنها هدف آن مشروعیت بخش��ی به ادعاهای شهرک نشینان 
درباره مالکیت اراضی و جعل اسناد است. همچنین، استفان دوجاریک، 
سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل با اعالم مخالفت خود 
با اخراج فلسطینی        ها از خانه های شان تأکید کرد: »منتظر حکم قضایی 
در خصوص این خانواده        ها که این هفته صادرخواهد شد، می مانیم اما 
موضع گیری ما روشن است، قوانین بین المللی شهرک سازی و اخراج 
فلسطینی        ها از خانه های شان را مجاز نمی داند.«  وزارت خارجه امریکا 
نیز تأکید کرد، خانواده        هایی که چند نس��ل در خانه های خود زندگی 

کرده اند، نباید اخراج شوند. 

سرنگونی هواپیمای جاسوسی 
در آسمان سوریه 

پدافند هوایی ارتش س�وریه یک فروند هواپیمای جاسوس�ی را 
در نزدیکی منطقه » عزان « در حومه جنوبی حلب س�رنگون کرد. 
به گزارش شبکه المیادین ، نیروی دفاع هوایی سوریه دوشنبه شب  یک 
هواپیمای جاسوس��ی را که مشخص نیس��ت متعلق به کدام طرف است 
در حومه جنوبی حلب س��رنگون کرد. در این راستا فعاالن در شبکه های 
اجتماع��ی پس��ت    هایی را در مورد واکن��ش نیروهای دفاعی س��وریه به 
هواپیمای شناس��ایی منتشر کردند. پیش بینی می ش��ود این هواپیما    ها 
اس��رائیلی یا متعلق به ترکیه باشد. پدافند هوایی س��وریه 22 ژوئیه نیز 
همزمان با پرواز هواپیماهای اسرائیلی بر فراز دره بقاع در شرق لبنان، تجاوز 
این رژیم به فرودگاه » الضبعه « در حومه حمص را دفع کرد. همچنین در 
1۹ ژوئیه، پدافند هوایی ارتش سوریه با اهداف اسرائیلی در حریم هوایی 
شهر » السفیره « در حومه جنوبی حلب مقابله کرد. رژیم صهیونیستی در 
سال های اخیر عالوه حمالت هوایی به سوریه، به اعزام پهپاد    ها به آسمان 
سوریه برای جاسوس��ی از این کش��ور اقدام کرده اس��ت. از سوی دیگر، 
منابع آگاه از حمله راکتی مجدد علیه یکی از مقرهای شبه نظامیان کرد 
»قسد« وابسته به امریکا در شرق سوریه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، افراد مسلح ناشناس که گفته می شود از اعضای قبایل عربی 
س��اکن اطراف این منطقه بودند، با چندین راک��ت و آر.پی.جی، یکی از 
مقرهای شبه نظامیان کرد موسوم به »نیروهای دموکراتیک سوریه « را در 
شهرک »الشحیل « هدف قرار دادند. این مقر، یکی از مقرهایی است که در 
اطراف میدان نفتی العمر قرار دارد که نیروهای اشغالگر امریکایی از آن به 
عنوان پایگاه نظامی غیرقانونی استفاده می کنند. به گفته منابع محلی، یک 
نقطه نظامی متعلق به شبه نظامیان قسد در نزدیکی خیابان اصلی هدف 
قرار گرفت و در پی آن نیروهای قس��د به حالت آماده ب��اش درآمدند و به 
صورت کورکورانه اقدام به تیراندازی کردند. همزمان پهپادهای امریکایی 
نیز در منطقه به پرواز درآمدند تا تحرکات عامالن این حمله را رصد کنند 

و آنها را تحت پیگرد و تعقیب قرار دهند. 

واشنگتن هشدار تهران را گرفت
سخنگوی کاخ سفید: تل آویو مختار است خودش اقدام کند

وزیر ام�ور خارجه    گزارش  یک
امری�کا گفت�ه که 
واشنگتن مطمئن است حمله به نفتکش اسرائیلی 
کار ایران بوده و از مش�ورت با تل آویو ، رومانی و 
انگلیس برای »یک پاس�خ جمع�ی« علیه ایران 
صحبت کرده ولی سخنگوی وزارت خارجه امریکا 
می گوی�د که »اس�رائیل ب�ه عنوان یک کش�ور 
مستقل « خودش آزاد است درباره تالفی نفتکش 
تصمیم بگیرد؛ موضعی که نشان می دهد به رغم 
همراهی کاخ سفید با رژیم صهیونیستی مقابل 
ایران، امریکا خود را وارد رویارویی نظامی مستقیم 
ک�رد.  نخواه�د  ای�ران  ب�ا 
روز دو    ش��نبه تنه��ا س��اعاتی بع��د از آنکه س��عید 
خطیب زاده، س��خنگوی وزارت امور خارجه هشدار 
داد که ای��ران به هرگون��ه ماجراجوی��ی احتمالی، 
بی درنگ ، با قدرت و جدیت پاس��خ خواهد داد، جن 
س��اکی، س��خنگوی کاخ س��فید هم اعالم کرد که 
اسرائیل به عنوان کش��وری مستقل می تواند درباره 
پاسخ به نفتکش خود تصمیم بگیرد. پیش از موضع 
سخنگوی کاخ سفید، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه 
گفته بود که امریکا با کش��ورهای ذی ربط از جمله 
رومانی و انگلیس و همچنین سایر متحدان خود در 
تماس است »و پاسخی جمعی در کار خواهد بود«، 
ولی موضع جی ساکی نش��ان داد که عبارت »پاسخ 
جمعی« که ظاهراً بلینک��ن آن را عامدانه مبهم به 
کار برده، ناظر به اقدامات دیپلماتیک و احیاناً فشار 
از کانال متحدان و همچنین شورای امنیت سازمان 
ملل اس��ت. تل آویو گفته که ای��ران تاکنون به پنج 
کشتی اش حمله کرده و ایران هم گفته تاکنون به 11 
کشتی ایرانی در آب های بین المللی حمله شده، ولی 
تهران تاکنون، رسماً حمله به نفتکش مرسر استریت 
در نزدیکی بندر فجیره را نپذیرفته است. با این حال، 
بلینکن روز دو    ش��نبه برای دومین بار گفت:»ما یک 
بررس��ی کامل انجام داده ای��م و مطمئنیم که ایران 
این حمله را انجام داده است«. بلینکن می گوید که 
امریکا » در ماه های اخیر ش��اهد یک سری اقدامات 
از سوی ایران از جمله علیه کشتیرانی« بوده و البته 
این را هم تأکید کرده که اقدام اخیر ایران نیز »چیز 
جدیدی « نیست:»بنابراین، مطمئن نیستم که این 
اقدام به خصوص چیز جدیدی باشد یا به نوعی چیزی 
را برای دولت جدید]ایران[ پیش بینی کند.«  ظاهراً، 
موضع بلینکن پاسخ تلویحی به موضع گیری    هایی در 
تل آویو است که حمله به نفتکش اسرائیلی را به روی 
کار آمدن دولت جدید در ای��ران پیوند می زنند و از 
واشنگتن می خواهند با تل آویو همراهی نظامی کند. 
بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی حمله به 
نفتکش این رژیم، را با شروع به کار دولت جدید در 
ایران پیوند زده و گفته است:»ایران در دوره ریاست 
جمهوری »سید ابراهیم رئیسی«، خطرناک تر از زمان 

کنونی خواهد بود.«
 وین مهم تر است برای واشنگتن

شبکه الجزیره از قول منابعی که نام شان فاش نشده، 
گزارش کرده که دولت بایدن برای اقدام نظامی علیه 
ایران به اسرائیل چراغ سبز داده است. روزنامه دیلی 
میل به نقل از منابع آگاه ادعا کرده بریتانیا قصد دارد 
در واکنش به اقدام جمهوری اس��المی در حمله به 
کشتی مرسر استریت که به کش��ته شدن دو تبعه 

بریتانیایی و رومانیایی منجر شد، علیه ایران حمله 
سایبری انجام دهد.  برخی ناظران امنیتی نیز احتمال 
اقدامات ماجراجویانه را تأیید می کنند ولی ، هیچ منبع 
رسمی یا غیر رسمی تاکنون تأیید نکرده که واشنگتن 
در اقدام نظامی احتمالی در کنار رژیم صهیونیستی 
قرار خواهد گرفت. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید 
دو    شنبه ش��ب گفت که حمله به نفتکش اسرائیلی، 
تغییری در پیگیری مذاکرات در وین ایجاد نخواهد 
کرد. این  جمله جن ساکی که گفته »بر این باوریم 
که گام برداشتن در مسیر دیپلماتیک، دریچه ای را 
به روی ما از فعالیت های هسته ای ایران باز می کند 
که در راس��تای منافع ملی ماست«، نش��ان داد که 
اولویت دولت بایدن پیگیری مس��یر وین است. ولی 
موضع گیری جن س��اکی درباره اولویت دیپلماسی 
با ایران، نش��ان می دهد که دولت بایدن قصد ندارد 
در مسیر اقدام نظامی با تل آویو همراهی کنند. جن 
ساکی دو    شنبه شب در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر 
اقدام ایران بر موضع امریکا در مذاکرات غیرمستقیم 
هسته ای در وین گفت: »دیدگاه ما این است که اگر 
برنامه هس��ته ای ایران بدون قیدوبند باشد، مواجه 
شدن با هرچالش و تهدیدی خطرناک تر می شود«. 
او گفته که با محدود کردن برنامه هس��ته ای ایران 
و برگش��ت به برجام »ما در موقعی��ت بهتری برای 
رس��یدگی به مش��کالت مان قرار می گیریم«. این 
در حالی اس��ت که مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق 
امریکا در دولت ترامپ با توسل به حمله به به کشتی 

اسرائیلی در دریای عمان، خواستار توقف مذاکرات 
وین درباره احیای توافق هسته ای ایران شده است. 
پمپئو در مصاحبه با »شان هانیتی« مجری فاکس نیوز 
رویکرد جو بایدن در قبال ایران را »ضعیف « خواند و 
موضع دولت او در تالش ب��رای احیای برجام به رغم 
حمالت ایران به کشتی    ها و منافع غرب و متحدانش 
را محکوم کرد. او گفته است:  »آنها یک بریتانیایی را 
کشتند، آنها یک رومانیایی را کشتند و به یک کشتی 
در دریا حمله کردند، از طریق نیروی نیابتی خودشان 
حماس، به داخل اسرائیل از نوار غزه حمالت راکتی 
کردند و ما هنوز در میز هستیم و تالش می کنیم که 
با آنها بر سر توافق هس��ته ای مذاکره می کنیم، این 

دیوانگی است.«
با این حال کارشناس��ان معتقدند ک��ه در وضعیت 
کنونی، اولویت اول دولت بایدن، از س��رگیری روند 
مذاکراتی اس��ت که در وین از اوایل تیرماه متوقف 
شده اس��ت. بنابراین، به رغم چراغ س��بز احتمالی 
دولت بای��دن ب��رای اق��دام احتمالی علی��ه ایران، 
اقدام تالفی جویان��ه مش��ترکی در کار نخواهد بود. 
هادی محمدی، کارش��ناس خاورمیانه با اش��اره به 
گزارش    هایی درباره آمادگ��ی امنیتی ایران از جمله 
انتقال سامانه های اس۳۰۰ به بوشهر، می گوید که 
معتقد است »پاسخ جمعی« که بلینکن از آن صحبت 
کرده، ناظر به همراهی نظامی امریکا نیست و بیشتر 
مربوط به اقداماتی مانند هماهنگی با متحدین برای 
احضار سفرا و طرح مسائل در س��ازمان ملل است. 

دیروز پایگاه آکسیوس گزارش کرد که دیپلمات های 
انگلیسی و اسرائیلی در نظر دارند در گام بعدی برای 
رسیدگی به این حادثه در ش��ورای امنیت سازمان 
ملل متحد تشکیل جلسه دهند. سیدرضا میرطاهر، 
کارشناس امنیتی نیز هرچند ماجراجویی تل آویو را 
محتمل دانسته ولی معتقد است که امریکا در اقدام 
احتمالی با رژیم صهیونیستی همراه نخواهد بود. به 
گفته میرطاهر»امریکایی    ها عاقل تر از آن هستند که 

در شرایط فعلی با ایران مقابله نظامی کنند.«
 کشمکش در تل آویو

»آوی��و کوخ��اوی« رئیس س��تاد مش��ترک ارتش 
رژیم صهیونیستی شامگاه دو    شنبه با ژنرال »کنت 
مک کنزی« فرمانده تروریست های امریکایی مستقر 
در خاورمیانه موسوم به س��نتکام به صورت تلفنی 
گفت وگو ک��رد. کاخ س��فید نی��ز از رایزنی »جیک 
سالیوان « مشاور امنیت کاخ سفید با »ایال هوالتا« 
همتای اس��رائیلی خود درباره ایران خبر داده است. 
با این ح��ال، در تل آویو بحث    ها درب��اره واکنش به 
حمله به نفتکش، باعث ش��کاف در میان طیف های 
سیاسی شده است. »بنی گانتس«، وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی عصر دوشنبه طی سخنانی در پارلمان 
این رژیم )کنست(، حمله به نفتکش اسرائیل را یک 
تحول خطرناک برشمرد و درخواست کرد که برای 
»پاسخ به ایران«، اقدام فوری انجام شود. نفتالی بنت، 
نخست وزیر رژیم صهیونیس��تی گفته که به شیوه 
خودمان به »اشتباه بزرگ« ایران در حمله به نفتکش، 
پاسخ می دهیم. او همچنین در جلسه روز دو    شنبه 
کنست که به درخواس��ت احزاب طرفدار نتانیاهو، 
نخست وزیر س��ابق رژیم صهیونیستی برای بررسی 
تهدید ایران تشکیل شد، با نتانیاهو درگیر یک جنگ 
لفظی شد. بنت ضمن انتقاد از » سیاست های شکست 
خورده « بنیامین نتانیاهو در مورد ایران اعالم کرد به 
دلیل این سیاست های اشتباه اکنون اسرائیل مجبور 
است بودجه نظامی خود را افزایش دهد. نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی مدعی شد: ایران درحال پیشبرد 
برنامه هسته ای خود است. ما به آن رسیدگی خواهیم 
کرد. ما می دانیم باید چ��کار کنیم. اما جنگ با همه 
کشور    ها درحالی که ایران برنامه نظامی خود را پیش 
می برد، میراثی است که دولت شما )بنیامین نتانیاهو( 
برجای گذاشته است. بنیامین نتانیاهو در مقابل اعالم 
کرد که بن��ت و یائیر الپید، وزیر ام��ور خارجه رژیم 
با ارائه تضمین به امریکا در م��ورد عدم انجام حمله 
نظامی علیه ایران بدون اطالع واشنگتن، توانایی رژیم 
صهیونیستی برای اقدام علیه ایران را تحت تأثیر قرار 
داده اند. وی به بنت گفت: من هیچ گاه با چنین چیزی 
موافقت نمی کنم. شما سرپرستی اسرائیل را به امریکا 
سپرده اید. نتانیاهو خواستار اقدام غافلگیرانه بدون 
اطالع امریکا ش��ده، چرا که مدعی است جو بایدن، 
رئیس جمهور امریکا حمله اس��رائیل علیه ایران را 
خنثی خواهد کرد: »اطالعاتی که ما به امریکایی     ها 
می دهیم می تواند به رسانه های مطرح درز پیدا کند و 
از این طریق عملیات های ما خنثی خواهد شد. «وی 
مدعی شد: به همین دلیل در یک دهه گذشته من 
با درخواست رؤس��ای جمهور امریکا در مورد مطلع 
کردن آنها از اقدامات خ��ود مخالفت کردم. این یک 
مس��ئله حیاتی برای اسرائیل اس��ت. گاهی اوقات 

غافلگیری نیاز است. 

در ش�رایطی که طالب�ان با پیش�روی و تصرف 
شهرهای افغانستان در سودای تشکیل امارت 
اس�المی خود اس�ت، وزیر خارجه این کش�ور 
دیروز اعالم کرد که کابل آماده است با طالبان در 
ازای برخی شروط، صلح و قدرت را تقسیم کند. 
امریکا نیز گفته که اگر طالبان با زور افغانستان را 
بگیرد، حمایت بین المللی را از دست خواهد داد. 
در حالی که طالبان بار     ها اعالم کرده که دولت کنونی 
افغانستان مشروعیت ندارد و باید از قدرت کنار برود، 
مقامات کابل تالش می کنند از مسیر دیپلماتیک این 
گروه را در قدرت سهیم کنند. محمد حنیف اتمر، 
وزیر خارجه افغانستان روز سه      شنبه در اظهاراتی به 
روزنامه روسی » ایزوستیا « گفت:»  ما آماده همکاری 
با طالبان و آوردن آنها به دولت هس��تیم. ما آماده 
صلح و تقسیم قدرت با آنها هس��تیم.« وی تأکید 
کرد: » ما ش��روط زیادی نداری��م. در واقع تنها یک 
شرط داریم و آن، این است که سرنوشت افغانستان 
با آزادی بیان و اراده مردم افغانستان تعیین شود و 
افغانستان نباید تهدیدی برای هیچ کشور دیگری 
باشد و نباید نیروهای تروریس��تی خارجی داشته 
باش��یم.« وی افزود: » این تنه��ا و مهم  ترین اصلی 
اس��ت که ما در گفت وگوی سیاس��ی با طالبان بر 
آن تأکید داریم. دولت ما آماده اس��ت طالبان را به 
عنوان یک��ی از اجزای خود بپذیرد، به ش��رطی که 
طالبان از حمایت از تروریس��م دست بردارد.« این 
وزیر افغان در مورد تماس برخی کشور     ها با طالبان 
گفت:» ما از تالش     ها برای متقاعد ساختن طالبان 
درخصوص ضرورت صلح و حل و فصل سیاس��ی 
استقبال می کنیم اما متقابالً  از تحریک طالبان برای 
ادامه خشونت و همکاری با تروریست های خارجی 
استقبال نمی کنیم. « وی خاطرنشان کرد:»آنچه در 
افغانستان اتفاق می افتد یک جنگ داخلی نیست و 
هرگز چنین نبوده و نخواهد بود. این جنگی است 
که توسط ش��بکه تروریس��ت های بین المللی که 
ش��امل نه تنها عناصر طالبان بلکه تروریست     هایی 

از منطقه آس��یای میانه، چین، پاکستان و القاعده 
است به راه افتاده و کل منطقه را تهدید می کند. « 
پیشنهاد جدید کابل برای تقسیم قدرت در حالی 
است که طالبان در هفته های اخیر با پیشروی های 
خود توانسته دهها ش��هر و روستا را به تصرف خود 
درآورد. تالش دیپلماتیک مقامات کابل برای آوردن 
طالبان به میز مذاکرات صلح، در شرایطی است که 
برگزاری چندی��ن دور مذاکرات بی��ن االفغانی در 
خارج از افغانستان، با شکس��ت مواجه شده است. 
سهیل ش��اهین از اعضای دفتر قطر طالبان اخیراً 
به خبرگزاری آسوشتیدپرس گفته است که دولت 
افغانستان صلح نمی خواهد و خواهان تسلیم شدن 
طالبان است و می خواهد به کارش ادامه دهد. وی 
تأکید کرده است: » تا زمانی که حکومت جدید در 
افغانستان روی کار نیاید، صلح در این کشور برقرار 
نخواهد شد. « این درحالی اس��ت که اشرف غنی، 
رئیس جمهور افغانستان روز دو     شنبه در سخنانی 
به طالبان هش��دار داد که اگر در میز مذاکره حاضر 

نشود، نیروهای افغان در میدان جنگ زانوهای این 
گروه را خواهند شکست. طالبان در سال های اخیر 
نشان داده که حاضر به تقسیم قدرت با دولت فعلی 
نیست و درصدد است با قبضه کردن کامل قدرت، 
امارت اسالمی خود را تشکیل دهد. طالبان خروج 
نیروه��ای امریکایی از افغانس��تان را فرصتی برای 
رس��یدن به قدرت مجدد می داند و پیشروی های 
اخیر این گروه هم در این راس��تا انجام می ش��ود. 
پیشروی های طالبان و کشتار غیرنظامیان در برخی 
مناطق نگرانی     ها را نسبت به تشدید خشونت     ها در 

افغانستان افزایش داده است. 
از س��وی دیگر، نماینده ویژه امری��کا در امور صلح 
افغانس��تان هم گفت ک��ه تأکید طالب��ان و دولت 
افغانستان بر حل مسئله این کشور از طریق نظامی 
س��بب افزایش خش��ونت      ها در ماه های اخیر شده 
است. به گزارش خبرگزاری رویترز، زلمی خلیل زاد، 
روز سه      ش��نبه در س��خنانی گفت:» دلیل افزایش 
خشونت      ها عدم پیش��رفت مذاکرات بین  االفغانی 

اس��ت و اینکه طالبان و دولت افغانستان بیشتر بر 
حل نظامی بحران این کشور توجه دارند. « خلیل زاد 
تأکید کرد: » رهبران دولت و طالبان به جای اینکه 
فکر کنند بح��ران افغانس��تان از طریق جنگ باید 
حل ش��ود، مذاکرات را جدی تر و با سرعت بیشتر 
به پیش ببرند و رس��یدن به توافق را اولویت دهند. 
« نماینده ویژه امریکا با تأکید ب��ر اینکه توافقنامه 
امریکا با طالبان، راه مذاکرات بین االفغانی را باز کرد، 
افزود:»سران افغانستان و طالبان باید از این فرصت 
به وجود آمده استفاده کنند و به جای منافع شخصی، 
حزبی  یا گروهی، منافع افغانستان را در اولویت قرار 

دهند و به جنگ نیز پایان دهند.« 
 طالبان حمایت بین المللی را از دست ندهد

 وزی��ر خارج��ه امری��کا در س��خنانی با اش��اره به 
پیش��روی های اخیر طالب��ان در مناطق مختلف 
افغانستان، گفت که اگر طالبان کنترل افغانستان 
را با زور به دست بگیرد، نمی تواند روی کمک های 
جامعه بین الملل حساب کند. به گزارش خبرگزاری 
اس��پوتنیک، آنتون��ی بلینک��ن، دو      ش��نبه ش��ب 
گفت:  »طالب��ان بار     ها گفته که به دنبال یکس��ری 
مسائل است؛ به رسمیت ش��ناخته شدن از سوی 
جامعه بین الملل و حمای��ت بین الملل، چون آنها 
می خواهند رهبران شان به صورت آزادانه در سراسر 
جهان مسافرت کنند و می خواهند تحریم      ها برداشته 
ش��ود. تا زمانی که طالبان به دنبال کنترل کشور 
با اس��تفاده از زور اس��ت، هیچ کدام از آنها محقق 
نمی ش��ود. « وزیر خارجه امریکا همچنین هشدار 
داد،: » هر رهبری آینده افغانستان که بدون در نظر 
گرفتن فراگیری و اصالحات انجام شده در 2۰ سال 
گذشته و از زمان آغاز مأموریت ناتو به رهبری ایاالت 
متحده، این کشور را کنترل کند، از سوی واشنگتن 
و به احتمال زی��اد متحدانش به عنوان یک » دولت 
منفور « شناخته خواهد ش��د. « بلینکن همچنین 
اقدامات صورت گرفته از سوی طالبان را محکوم کرد 

و آنها را غیرقابل قبول و نگران کننده دانست. 

همزمان با پیشروی های طالبان در افغانستان انجام شد 

آمادگی مشروط کابل برای تقسیم قدرت با طالبان 


