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 تردید غربی- صهیونیستی
 برای پاسخ دسته جمعی به ایران 

در ش��رایطی که غربی     ها مدعی بودن��د که به اتهام حمله به کش��تی 
اس��رائیلی، پاس��خ دس��ته جمعی به ایران خواهند داد، اکنون دچار 
تردید ش��ده اند و برای پیش��قدم ش��دن ت��وپ را به زمی��ن دیگری 
می اندازن��د. امریکا گفت��ه که منتظر اس��ت انگلیس در ش��کل دهی 
پاس��خ به ایران پیشقدم ش��ود، لندن و تل آویو هم از ش��ورای امنیت 
س��ازمان مل��ل خواس��ته اند در ای��ن زمین��ه تصمیم گی��ری کن��د. 
پس از آنکه آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا ایران را به دست داشتن در 
حمله به کشتی رژیم صهیونیستی در دریای عمان متهم کرد و مدعی شد 
که با متحدان واشنگتن پاس��خ جمعی به این اقدام خواهند داد اما پس از 
هشدارهای تهران، غربی     ها از مواضع خود عقب نشینی کرده اند. به گزارش 
شبکه راشاتودی، وندی شرمن، معاون وزیر خارجه امریکا شامگاه سه      شنبه 
گفت که امریکا به دنبال این است که انگلیس در شکل دهی پاسخ به حمله 
ادعایی ایران به نفتکش رژیم صهیونیستی، پیشقدم شود. وی در این باره 
گفت: »ما به انگلیس اجازه می دهیم پیشقدم شود که این موضوع هم شامل 
شرایط چگونگی پاسخ در سازمان ملل و هم هرگونه پاسخ بیشتر خواهد 
بود«. امریکا درحالی توپ را به زمین انگلیس انداخته که این کشور خود 
در پاسخ به تهران تردید دارد. در همین راستا، دومینیک راب، وزیر خارجه 
انگلیس روز چهار     شنبه با اشاره به نامه ارسالی به شورای امنیت سازمان ملل 
درباره ادعای حمله به کشتی »مرسر استریت « گفت که این شورا باید پاسخ 
اقدامات ایران را بدهد. روز چهار     شنبه سه کشور انگلیس، رومانی و لیبریا در 
نامه ای به اعضای شورای امنیت سازمان ملل مدعی شدند که به احتمال زیاد 
ایران پشت حمله به کشتی در سواحل دریای عمان بوده است. آنها دلیلی 
برای ادعا ارائه نکردند. در این نامه که خبرگزاری رویترز مدعی شده متن 
آن را مشاهده کرده، ادعا شده است: »این حمله باعث اختالل و ایجاد خطر 
برای کشتیرانی بین المللی امن و ایمن بوده و نقض آشکار قوانین بین الملل به 
شمار می آید و این اقدام باید توسط جامعه بین الملل محکوم شود«. این مقام 
انگلیسی در پیامی توئیتری در این باره نوشت: »پادشاهی متحده )بریتانیا( به 
همراه رومانی و لیبریا نامه ای به تی اس تیرومورتی رئیس )دوره ای( شورای 
امنیت سازمان ملل درباره حمله ایران به کش��تی مرسر استریت نوشته 
است«. دومینیک راب با تکرار ادعاهای بی سند و مدرک رژیم صهیونیستی و 
متحدانش علیه ایران افزود: »شورای امنیت سازمان ملل باید به فعالیت های 
ثبات زدای ایران و احترام نگذاشتن آن به قوانین و حقوق بین المللی پاسخ 
دهد«. رژیم صهیونیستی هم که مدعی بود به روش خودش به ایران پاسخ 
سختی خواهد داد از مواضع خود عقب نشسته و دست به دامان شورای امنیت 
شده اس��ت. گیلعاد اردان، نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل روز 
چهار     شنبه در نامه ای به شورای امنیت خواستار نشستی فوری درباره حادثه 
حمله به نفتکش این رژیم در دریای عمان شد. وی در این نامه بدون هیچ 
مدرکی ایران را به دست داشتن در حمله به این نفتکش معرفی کرده است.
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   وندی شرمن: اختیار جنگ نامحدود از رئیس جمهور سلب شود
معاون وزیر خارجه امریکا با اعالم حمایت دولت بایدن از ابطال مجوز 
۲۰۰۲ کنگره برای جنگ در عراق گفت ک��ه دیگر برای دفاع از منافع 
کشور نیازی به این اختیارات نیست.  به گزارش رویترز، وندی شرمن 
در جلسه روز سه      شنبه کمیته روابط خارجی سنا گفت: از نظر وزارت 
خارجه، ابطال مجوز استفاده از نیروی نظامی سال ۲۰۰۲ روی تحرکات 
دیپلماتیک ما تأثیر ندارد. همچنین دولت به وضوح تأکید داشته که ما 
دیگر هیچ نوع فعالیت نظامی صرفاً متکی به این مجوز نداریم و لغو آن 

تأثیرات اندکی روی عملیات های نظامی می گذارد. 
---------------------------------------------------

 جانبداری جانسون از اپوزیسیون بالروس
نخست وزیر انگلیس با حمایت از رهبران اپوزیسیون بالروس است گفت 
که تالش می کنند رژیم استبدادی مینسک به رهبری الکساندر لوکاشنکو 
را سرنگون کنند.  به گزارش گاردین، بوریس جانسون در دیدار با سوتالنا 
تیخانوفسکایا گفت: » انگلیس از تالش های تیخانوفسکایا علیه نقض های 
جدی حقوق بشر و آزار و اذیت فعاالن حامی دموکراسی حمایت می کند. ما 
کامالً طرف شما هستیم و از تالش های تان حمایت می کنیم. ما به حمایت 

از حقوق بشر و جامعه مدنی در بالروس متعهد هستیم.«
---------------------------------------------------

 مخالفت غرب با ابتکار روسیه برای عدم استقرار سالح در فضا 
یک دیپلمات ارشد روسیه از رویکرد غرب در تسلیحاتی کردن فضا انتقاد 
کرد و گفت، بلوک غرب با بهانه گیری با ابتکار های روسیه مخالفت می کند. 
میخائیل اولیانوف در توئیتی در این زمینه نوشت: »غرب ابتکارات روسیه 
با هدف جلوگیری از استقرار سالح در فضا را به بهانه عدم موافقت با تعریف 
» تسلیحات در فضا « رد می کند. پس چکار باید کرد؟ هیچ تعریف موافقی از 

تروریسم وجود ندارد، اما این مانعی برای مبارزه مشترک با آن نیست.«
---------------------------------------------------

 افزایش درخواست تحقیق از امریکا درباره منشأ کرونا
بر اساس نظرسنجی یک اندیشکده چینی، 83درصد از شرکت کنندگان 

خواستار تحقیق در امریکا درباره منشأ ویروس کرونا شده اند. 
نتیجه نظرسنجی اندیش��کده » CGTN« حاکی از این است که 83 
درصد از کسانی که از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند، در پاسخ 
به سؤالی در این باره که آیا باید از امریکا در خصوص منشأ ویروس کرونا 
نیز تحقیق انجام شده، پاسخ مثبت داده اند. این سؤال از کاربران چینی، 
انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی، عربی و روسی پرسیده شده که درصد 

باالیی از آنها گفته اند: »بله، باید از امریکا نیز تحقیق انجام شود.«

پ�س از ش�هادت یک�ی از اعض�ای جنب�ش ح�زب اهلل لبن�ان 
و تیران�دازی در مراس�م تش�ییع وی در جن�وب بی�روت، 
ی�ک پای�گاه خب�ری لبنان�ی از نق�ش امری�کا و س�عودی     ها با 
هماهنگ�ی موس�اد در ای�ن م�ورد پ�رده برداش�ت. دبی�رکل 
 حزب اهلل نیز در س�خنانی ضمن تأکی�د بر اینکه خ�ون نیروهای
  ح�زب اهلل پایم�ال نمی ش�ود، در عین ح�ال تأکید ک�رد که این

جنب�ش ب�ه تل�ه جن�گ داخل�ی کش�یده نخواه�د ش�د. 
علی شبلی الجیه      ش��نبه هفته جاری در یک مراس��م عروسی هدف 
تیراندازی قرار گرفت و به شهادت رسید. تیراندازی در مراسم تشییع 
پیکر وی در خلده واقع در جنوب بیروت، چهار کشته و حدود 1۰ نفر 
زخمی بر جای گذاشت. سیدحسن نصراهلل، دبیرکل جنبش حزب اهلل 
لبنان در دی��دار اخیر با مداحان حس��ینی به طور وی��ژه این واقعه و 
اهداف شرورانه در پس آن را مورد توجه قرار داد. بنابر گزارش روزنامه 
االخبار، نصراهلل از سه محور تخریب وجهه حزب اهلل، هدف قرار دادن 
الگو و کشاندن حزب اهلل به جنگ داخلی، تحوالت اخیر را تحلیل کرد. 
دبیرکل جنبش حزب اهلل لبنان در خصوص م��ورد دوم گفت که این 
مورد مبتنی بر داده     هایی اس��ت که از زمان حبس سعد حریری آغاز 
ش��د تا لبنان را درگیر جنگ داخلی کند اما موضع گروه های سیاسی 
لبنانی-از جمله حز ب اهلل- عربستان س��عودی را غافلگیر کرد و باعث 
ش��د ریاض، موضع خود را تغییر دهد. وی در مورد ش��هادت ش��بلی 
هم گفت: »ما خونی نداریم که پایمال ش��ود اما به آنجایی که دشمن 
می خواهد نیز نمی رویم. زیرا به میدان آمدن حزب اهلل به معنای تصمیم 
به جنگ داخلی بود. افرادی وجود دارند که سعی دارند برای جنگ با 
ما تسلیحات بیاورند. حزب اهلل به جنگ داخلی کشیده نخواهد شد و 
ما می دانیم که چه باید بکنیم. « دبیرکل حزب اهلل محور سوم را جنگ 
اقتصادی عنوان کرد و گفت: »این جنگ  صدقه نیست و ما باید صبور 
و در کار ج��دی باشیم.« سیدحس��ن نصراهلل در ادام��ه اظهاراتش در 
خصوص نوع واکنش مردم به اقدامات اخیر »آگاهی حامیان مقاومت 

در حوادث اخیر « را ستود. 
  هوشیاری درباره اهداف مخرب

رسانه های لبنانی عامل تیراندازی به شبلی را فردی به نام احمد زاهر 
غصن از عشایر عرب منطقه خلده معرفی کرده بودند. االخبار نوشته 
بود که عش��ایر، علی ش��بلی را متهم می کنند که او حدود یک سال 
پیش و در پی اختالف پیش آمده به خاطر بنرهای عاش��ورایی، برادر 
احمد زاهر غصن را کشته است. رسانه های لبنانی دو نوع موضع گیری 
داش��تند؛  برخی آن را انتقام گیری و تعدادی دیگر نیز از ترور شبلی با 
عنوان فتنه ای از پیش طراحی شده یاد کردند. رضوان مرتضی یکی از 
خبرنگاران لبنانی با اعالم اینکه اگر این وقایع انتقام گیری بود، عشایر 
طبق عرف خود به کشتن علی ش��بلی اکتفا می کردند، حوادث اخیر 
را هشداری درباره س��ناریوهای غیرقابل پیش بینی در لبنان ارزیابی 

کرده است. 
جنبش امل به ریاست نبیه بری  اعالم کرده بود: »این یک فتنه است 
و به همه درباره آن هش��دار می دهیم.«  این جنبش در ادامه خواستار 
اقدام قاطع ارتش و نیروهای امنیتی برای بازگرداندن وضعیت طبیعی 
در بیروت شده بود. همچنین، سید هاشم صفی الدین، رئیس شورای 
اجرایی حزب اهلل لبنان با تأکید بر لزوم تکمیل روند تحقیقات درباره 
رخدادهای اخیر منطقه خلده، از ارتش لبنان خواست به موضوع بستن 
جاده ساحلی در منطقه خلده پایان دهد. صفی الدین خاطرنشان کرد: 
»اکنون ما منتظر نتیجه نهایی تحقیقاتی ارتش لبنان هستیم و پس از 
آن می توانیم درباره مسائل با جزئیات بیشتری صحبت کنیم، اما آنچه 
مسلم بوده و هرگز نمی توانیم درباره آن تردید کنیم این است که عزت 
مردم باالتر از هر چیز دیگری است.«رئیس شورای اجرایی حزب اهلل 
لبنان ادامه داد: »اعضای مقاومت همیشه استوار    ترین و قوی     ترین افراد 
بوده اند و در مواضع نزاع و لغزش به سمت اهداف مخرب، همیشه اهل 

صبر و فداکاری بوده اند.«
  فعالیت های پوششی موساد

حسن علیق، تحلیلگر مسائل سیاسی و خبرنگار روزنامه االخبار معتقد 
است که ریاض و واشنگتن در پس این تحوالت قرار دارند. پایگاه لبنانی 
النش��ره دیروز نقش مثلت واشنگتن- ریاض- موس��اد را تأیید کرد و 
نوشت، اطالعاتی به دست آورده است که نشان می دهد، کمین خلده با 
دستور عملیاتی امریکایی- سعودی و با هماهنگی سطح باال با سازمان 
جاسوسی رژیم صهیونیستی )موساد( انجام شد. روزنامه الجمهوریه 
پارسال در گزارشی به موضوع نزدیک شدن یک قایق نظامی پیشرفته 
رژیم صهیونیستی به س��واحل لبنان و پیاده ش��دن تعدادی کماندو 
در منطقه »الجیه« از توابع اس��تان »جبل لبنان « پرداخت و نوشت 
که این منطقه به دلی��ل آنکه منطقه ای دورافتاده و ش��اهد تحرکات 
کمتری است، انتخاب شده است. کماندوهای صهیونیست مدتی را در 
ساحل منطقه الجیه می مانند و سپس برمی گردند. مشخص است که 
این گروه در مأموریتی شناسایی برای هدفی خاص بوده اند. النشره با 
استناد به این اطالعات، نقش رژیم صهیونیستی در وقایع خلده را مهم 
ارزیابی کرد و نوشت که دستگاه های امنیتی لبنان در سال های اخیر 
تعدادی از شبکه های مرتبط با موساد را شناسایی کرده اند، به عنوان 
مثال یکی از آنها شبکه ای بوده که تحت پوشش جمعیت خیریه کار 
می کرده است. النشره افزود: اکنون تمام نگاه     ها به سمت حزب  اهلل به 
عنوان طرف اصلی که در کمین خلده هدف گرفته شده، دوخته شده 
اس��ت. حزب اللهی در تله انتقام گیری در پاسخ به شهادت تعدادی از 

نیروهایش در خلده نیفتاد و همه را غافلگیر کرد. 
  نقش واشنگتن در سرپوش گذاشتن بر حقایق بندر بیروت

در حالی تالش می شود که بحران به ورطه بحرانی جدید کشیده شود 
که این کشور هنوز از پیامدهای انفجار بندر بیروت کمر راست نکرده 
است. عالوه بر تداوم انتقاد    ها از ادامه وضعیت وخیم اقتصاد و اعتراض    ها 
به فساد، این کش��ور همچنان در چرخه بی دولتی گرفتار است. وئام 
وهاب، رئیس حزب »التوحید العربی « لبنان به شبکه خبری المیادین 
گفت که اگر نجیب میقاتی، مأمور تش��کیل کابینه لبنان از مأموریت 
خود انصراف دهد، وضعیت این کشور بسیار خطرناک خواهد شد. به 
تازگی خبرگزاری آناتولی نیز اعالم کرده بود که عربس��تان سعودی 
مانع تشکیل کابینه در لبنان است و ریاض در این زمینه، پشت حریری 
را خالی کرد. بخش دیگری از سخنان وی به نقش امریکا در سرپوش 
گذاشتن بر افشای حقایق بندر بیروت اشاره دارد. وهاب معتقد است 
که امریکا و کشورهای غربی تصمیم گرفته اند، نگذارند هویت کسانی 
فاش ش��ود که صاحبان نیترات آمونیوم در بندر بیروت بوده اند. وی 
همچنین خبر داد که برخی سفارتخانه     ها در لبنان، تمام توجه خود را 

روی حزب اهلل و سالح این جنبش متمرکز کرده اند. 

 پایگاه های امریکا 
در عراق به کویت و اردن منتقل می شود

امری�کا طب�ق تواف�ق ب�ا مصطف�ی الکاظم�ی نیروه�ای رزمی 
خ�ود را از ع�راق خ�ارج می کن�د ول�ی آنه�ا را ب�ه کش�ورهای 
همس�ایه ع�راق، یعن�ی کوی�ت و اردن منتق�ل خواه�د ک�رد. 
روزنامه لبنانی االخبار به نقل از منابع آگاه خبر داد که توافق اخیر بغداد 
و واشنگتن شامل خروج تمام ۲هزار و 5۰۰ نیروی امریکایی مستقر در 
عراق است ولی واشنگتن پس از این خروج، تمایل دارد پایگاه های خود 
در عراق را به دو کشور اردن و کویت منتقل کند. این منبع که اشاره ای به 
نام او نشده، اضافه کرد: »این خروج مطابق با توافق سال ۲۰۰8 و بدون 
هیچ گونه تغییری به اجرا در خواهد آمد؛ توافقی که مربوط به اولین خروج 
امریکایی      ها در سال ۲۰11 بود؛ پیش از بازگشت شان در سال ۲۰1۴«. 
وی ادامه داد: » این توافق شامل خروج کامل۲هزار و 5۰۰  نیروی حاضر 
در عراق است از جمله افراد مستقر در فرودگاه بغداد و همچنین برچیده 
شدن دو پایگاه عین االس��د در غرب بغداد و ]پایگاه[ الحریر در اربیل.« 
 طبق اطالعاتی که االخبار به دست آورده ، امریکایی      ها تمایل دارند که 
پایگاه عین االسد را به اردن منتقل کنند زیرا این کشور را محل بهتری 
برای تأمین امنیت رژیم صهیونیس��تی و رهگیری موشک      ها می دانند. 
در ارتباط با پایگاه الحریر نیز اطالعات حاکی از آن است که این پایگاه 
به کشور کویت منتقل خواهد شد. این منبع همچنین اظهار داشت که 
امریکا در تالش است تغییر مأموریت نیروهایش را در عراق به مستشاری 
و تمرینی آن هم به درخواست بغداد به عنوان یک دستاورد برای خود به 
نمایش بگذارد، به این معنا که امریکا در آینده سازی عراق سهیم است. 
آن هم پس از سرخوردگی های این کشور در افغانستان  یا حتی در خود 

عراق پس از فرار از این کشور در سال ۲۰11 و همچنین در سوریه. 

 نقشه امریکایی دشوارکردن مذاکره
برای دولت سیزدهم!   نصراهلل: حزب اهلل

 به تله جنگ داخلی نمی افتد

 هشدار درباره
 فتنه سعودی- امریکایی- صهیونیستی

س�خنگوی وزارت خارج�ه امریکا گفت�ه که این 
کش�ور کاماًل آماده بازگش�ت به وین برای ادامه 
مذاک�رات هس�ته ای در خص�وص بازگش�ت به 
برجام است، اما مدعی ش�ده که این تهران است 
که باید درب�اره حضور و مش�ارکت خود تصمیم 
بگی�رد؛ ادعایی که نش�ان می دهد کش�ورهای 
غربی و امریکا بدون مسئولیت پذیری درباره لغو 
تحریم ها در تالش هستند مذاکره را برای دولت 
جدید ایران دش�وار کنند و هر گون�ه احتمال به 
هم خ�وردن مذاکرات را - که نقش�ه و خواس�ته 
غربی هاست- بر گردن دولت سیزدهم بیندازند! 
در ش��رایطی که ایران در دوره انتقال قدرت به س��ر 
می برد و تصمیمی برای بازگشت به مذاکرات هسته ای 
در وین نگرفته است، امریکایی       ها با این ادعا که حاضر 
هس��تند به میز مذاکرات برگردند، دس��ت پیش را 
گرفته اند که پس نیفتند. جنیفر ساکی، سخنگوی کاخ 
سفید سه        شنبه شب در سخنانی گفت که امریکا کاماًل 
آماده بازگشت به وین برای ادامه مذاکرات هسته ای در 
خصوص بازگشت به برجام است. به گزارش خبرگزاری 

آسوشیتدپرس، سخنگوی کاخ سفید گفت: »ما کاماًل 
آماده بازگشت به وین جهت ادامه مذاکرات هستیم 
و امیدواریم برای انجام این کار فرصت وجود داش��ته 
باشد. « ند پرایس، س��خنگوی وزارت خارجه امریکا 
هم مدعی شد که هیئت امریکایی آماده بازگشت به 
»وین« برای گفت وگو با ایران و احیای برجام اس��ت، 
اما این تهران اس��ت که باید درباره حضور و مشارکت 
خود تصمیم بگیرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
پرایس ادعایش را این چنین مطرح کرد: » ما آماده ایم 
برای ادامه گفت وگوهای غیرمستقیم مبنی بر بازگشت 
متقابل به برجام به وین برگردیم. بس��یار واضح است 
که مقامات در دولت ای��ران باید تصمیماتی در درون 
سیستم خودشان درباره مسیری که می خواهند ادامه 
دهند، بگیرند. « مطابق ادعای پرایس، چارچوب زمانی 
دور احتمالی بعدی هنوز اعالم نشده است. وی اضافه 
کرد:» ما همچنان معتقدیم که دیپلماسی عملی        ترین 
و مؤثر       ترین راه را برای پیشرفت ارائه می دهد. واشنگتن 
به گفت وگو       ها برای تب��ادل زندانیان با ته��ران ادامه 
می دهد. م��ا گفته ایم که تضمین آزادی ش��هروندان 

امریکایی که به طور غیرعادالنه در زندان هستند، یکی 
از اولویت های مهم اس��ت. تا موقعی که آنها با خیال 
راحت بتوانند به جمع خانواده ه��ای خود بازگردند، 
از تالش برای آزادی شان دست برنخواهیم داشت.«  
امریکا درحالی از ادعای احیای برجام و بازگشت به میز 
مذاکرات دم می زند که حاضر نیست تحریم های ایران 
را لغو کند. مقامات واش��نگتن بار       ها ادعا کرده اند که 
بخشی        از تحریم       ها را که ربطی به برنامه هسته ای ایران 
ندارد کماکان ادامه می دهند. امریکا تالش می کند با 
ادعای بازگشت به برجام، توپ را به زمین ایران انداخته 
و در صورت شکست مذاکرات در وین، هزینه آن را به 
گردن تهران بیندازد. امریکایی       ها در هفته های اخیر 
گفته اند که ای��ران با قدرت تمام برنامه هس��ته ای را 
ادامه می دهد و مدعی شده اند زمان احیای مذاکرات 
برجام نامحدود نیست و تهران باید زودتر تصمیم خود 
را بگیرد. دور هفتم مذاکرات وین هنوز مشخص نشده 
و به گفته منابع ایرانی، پس از تش��کیل دولت س��ید 
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران ادامه مذاکرات از 

سرگرفته خواهد شد.

  نکات کلیدی باقی مانده 
درحالی که امریکایی       ها مدعی از سرگیری مذاکرات 
هس��تند نکات مهم الینحلی باقی مانده اس��ت که 
شرایط را برای ادامه مذاکرات سخت تر می کند. یک 
دیپلمات آلمانی حاضر در مذاکرات وین در سخنانی 
گفت که گرچه پیش��رفت های مهمی در مذاکرات 
هسته ای ایران صورت گرفت اما مسائل قابل توجه 
در این مذاکرات همچنان به صورت حل نشده باقی 
مانده اس��ت. بنا بر گزارش شبکه »سی ان بی سی«، 
این مقام آلمانی گف��ت: »در ماه م��ارس، عزم ما و 
دوستان امریکایی ما برای انجام فوری احیای برجام 
بود. بیشتر از آنچه فکر می کردیم طول کشید اما فکر 
می کنم در ماه ژوئن، با دو هفت��ه دیگر از مذاکرات 
جدی و اراده سیاسی، می توانستیم به این امر تحقق 
بخش��یم«. وی ادامه داد :»تا آن زمان پیش��رفت        ها 
تقریباً قابل توجه و چش��مگیر ب��ود. همانطور که 
همیش��ه در این نوع مذاکرات این گونه بوده است، 
پیچیده        ترین نکات برای لحظه آخر باقی می ماند و 
ما این مسائل را حل نکردیم اما می گویم که ما با یک 
تکه کاغذ سفید شروع کردیم و تا ژوئن، چهار متن 
متفاوت و حدود یکهزار و 5۲۰صفحه توافق با زحمت 
فراوان تهیه شد«. این مقام آلمانی در پاسخ به این 
سؤال که آیا دولت رئیسی با تیم های مذاکره کننده 
صحبت کرده است یا خیر ، گفت: »هنوز هیچ گونه 
ارتباطی در این زمینه شکل نگرفته  است اما من فکر 
می کنم نشانه های کافی وجود دارد که در مورد نحوه 
ادامه مذاکرات در داخل سیس��تم ایران بحث        هایی 

شکل گرفته است.«
ایران بار       ها گفته که واشنگتن برای نشان دادن حسن 
نیت خود برای احیای برج��ام باید همه تحریم       ها را 
لغو کند اما امریکایی       ها با این درخواس��ت مخالفت 
کرده اند. همچنین اخیراً روزنامه وال استریت ژورنال 
در گزارش��ی ادعا کرد که ای��ران خواهان گنجاندن 
بندی در توافق جدید اس��ت تا امریکا دوباره نتواند 
از این توافق خارج ش��ود اما مقامات کاخ س��فید با 
بیان اینکه رئیس جمهور امری��کا نمی تواند چنین 
تضمینی بدهد مخالفت خود را با این درخواس��ت 
اعالم کرده اند. امریکایی       ه��ا به دنبال توافق طوالنی 
مدت تر با ته��ران هس��تند و قصد دارن��د بندهای 
جدی��دی را در توافقات جدید هس��ته ای بگنجانند 
که برنامه موشکی و رفتارهای منطقه ای ایران را نیز 
شامل شود اما مقامات ایرانی بار       ها اعالم کرده اند که 
هیچ بند جدیدی به برجام اضافه نخواهد شد و برنامه 
موشکی ایران خط قرمز است که مذاکره ای بر سر آن 

انجام نخواهد شد. 

روسیه همچنان نگران اثر تحوالت افغانستان 
بر آسیای مرکزی است، به خصوص که روس    ها 
در این مورد به اهداف امریکا مظنون هستند 
ولی حاال مش�خص ش�ده که ای�ن نگرانی به 
تس�لط طالب�ان برنمی گ�ردد. فرس�تاده 
وی�ژه روس�یه در افغانس�تان در تازه     تری�ن 
اظهارنظ�ر خود گفته ک�ه حض�ور طالبان در 
شمال افغانس�تان مانع رش�د تهدید داعش 
در کش�ورهای آس�یای مرکزی خواهد ش�د. 
ضمیر کابلوف، فرستاده ویژه روسیه در افغانستان 
دیروز گفت که حضور طالبان در شمال افغانستان 
مانع رشد تهدید داعش در کش��ورهای آسیای 
میانه خواهد شد. این موضع گیری نشان می دهد 
مس��کو از طالبان تضمین هایی برای جلوگیری 
از ناپایدار شدن آس��یای مرکزی دریافت کرده 
است. به گزارش  خبرگزاری اسپوتنیک، ضمیر 
کابلوف می گوید: »بسیاری دیگر از سازمان های 
بین الملل��ی تروریس��تی مدت هاس��ت ک��ه در 
کشورهای آسیای مرکزی مستقر شده اند و من 
داعش را در درجه اول این گروه های تروریستی 
قرار می دهم اما هن��وز این گروه آنقدر خطرناک 
نش��ده اس��ت.«  به گفته کابلوف، این سازمان    ها 
می توانند  در ش��مال افغانس��تان و از اوضاع در 
منطقه به نفع خ��ود بهره ببرن��د و تالش کنند 
به ثباتی تضعیف کننده در کش��ورهای همسایه 
افغانستان دست بزنند. با این حال، این دیپلمات 
روس، طالبان را از این وضعیت مستثنی کرده و 
می گوید که طالبان روابط بس��یار بدی با داعش 

دارد و در تمام این س��ال     ها به ص��ورت فعاالنه با 
داعش مبارزه کرده است طوری که امریکا و ناتو 
یا حتی دولت کنونی کابل نتوانسته اند در مبارزه 
با داعش راه به جایی ببرند. فرستاده ویژه روسیه 
در امور افغانستان می گوید:» به همین دلیل است 
که حضور طالبان در شمال افغانستان می تواند 
باعث جلوگیری از رشد و خیزش داعش و سایر 
گروه های تروریس��تی در منطقه شود. « روسیه 
روز سه     شنبه هم از پیوس��تن طالبان به ساختار 
قدرت در افغانستان حمایت کرده بود، هرچند به 
گفته ضمیر کابلوف، روند مذاکرات چندان صاف 

و پوست کنده نخواهد بود:» ما نباید منتظر یک 
روند صاف و مستقیم باش��یم. این روند پرتنش 
و بس��یار دردناک خواهد بود. ما همه اینها را در 
نظر می گیریم و ب��ه خوب��ی درک می کنیم که 
دیپلماسی واقعی بر اس��اس احساسات نیست. 
دیپلماسی بر اس��اس منافع و فرصت     ها است.« 
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه 
پیش از این گفته اس��ت که تش��کیل یک دولت 
موقت فراگیر راه حلی منطقی برای ادغام طالبان 
در زندگی سیاسی مس��المت  آمیز در افغانستان 

است. 

  تداوم نگرانی    ها از پیشروی های طالبان
هرچند دولت افغانس��تان روز سه     ش��نبه به طور 
مش��روط مذاکره با طالبان برای تشکیل دولت 
را قبول ک��رد ولی نگرانی    ه��ا در افغانس��تان از 
طالبان همچنان رو به تصاعد است. وزیر خارجه 
افغانس��تان دیروز گفت، از همتای هندی خود 
خواس��ته تقاضای برگ��زاری یک نشس��ت ویژه 
شورای امنیت س��ازمان ملل به منظور بحث بر 
سر تشدید حمالت طالبان در سراسر افغانستان 

را مطرح کند. 
طالبان سه     شنبه شب به منزل سرپرست وزارت 
دفاع افغانستان حمله کرد و مسئولیت آن را هم به 
عهده گرفت. وزارت کشور افغانستان دیروز اعالم 
کرد در حمله  مهاجمان مس��لح به منزل بسم اهلل 
محمدی، سرپرس��ت وزارت دفاع این کشور در 
ش��هر کابل پس از پنج س��اعت درگیری پایان 
یافته است. همچنین س��خنگوی وزارت کشور 
افغانس��تان گفت که بیش از 8۰ نفر هم در این 
حمله، به دست مهاجمان مسلح گروگان گرفته 
شده و یا در داخل خانه های اطراف خانه  محمدی 
محبوس ش��ده بودند که توس��ط نیروهای ویژه  
پلیس نجات داده ش��ده اند. همزمان با حمله به 
منزل سرپرست وزیر دفاع افغانستان مردم کابل 
ساعت 9 یک     شنبه شب بر بام خانه های خود رفته 
و شعار »اهلل اکبر « سر دادند. این اقدام در راستای 
حرکت خودجوش مردمی هرات در اعالم برائت 
از جنگ و در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی 

افغانستان صورت گرفت. 

یک مقام وزارت خارجه کره ش�مالی با انتقاد 
از حض�ور رزمناوه�ای انگلی�س در منطق�ه 
گف�ت ک�ه ای�ن اق�دام تحریک آمی�ز علیه 
ماس�ت و تنها وضعی�ت را تش�دید می کند. 
کره ش��مالی روز سه    ش��نبه از برنامه انگلیس در 
اس��تقرار دائمی دو رزمن��او در منطقه آس��یا و 
اقیانوس��یه انتقاد ک��رد و آن را »تحریک آمیز « 
خواند. به گ��زارش خبرگ��زاری »رویترز « یک 
 مق��ام وزارت خارج��ه کره ش��مالی از س��خنان
»بن واالس « وزیر دفاع انگلیس که کره ش��مالی 
و چین را به تالش ب��رای ان��زوای کره جنوبی و 
ژاپن و تهدید علیه تردد دریایی در منطقه متهم 

کرده ب��ود، انتقاد کرد. این مق��ام وزارت خارجه 
کره شمالی گفت: »این یک نوع اقدام تحریک  آمیز 
علیه ماست و انگلیس با اعزام رزمناوهای خود به 
آسیا و اقیانوسیه وضعیت را تش��دید می کند.«  
این مقام کره شمالی با بیان اینکه تهدید بهانه ای 
برای حضور انگلیس در منطقه است، افزود:»این 
تنها منجر به مقاومت ش��دید کشورهای منطقه 
و تن��ش در ش��رایط حس��اس منطق��ه خواهد 
ش��د.« وزارت دفاع انگلیس اخیراً مدعی ش��ده 
که ناوگروه��ی با همراهی ن��او هواپیمابر »ملکه 
الیزابت« مستقیم    ترین مس��یر را برای رساندن 
خود به رزمایشی با متحدانش انتخاب کرده است. 

به گفته واالس این دو کشتی جنگی انگلیسی با 
اسامی »اچ ام اس اس��ِپی « و »اچ ام اس تامار « به 
قصد پش��تیبانی از عملیات های ژاپن، استرالیا، 
س��نگاپور و احتماالً امریکا اعزام خواهند شد. از 
س��وی دیگر، به رغم واکنش ه��ای پیونگ یانگ 
به کاهش تنش   ها در ش��به جزیره کره، امریکا و 
کره جنوبی در تالش برای برگزاری رزمایش های 
جدید هس��تند. به گزارش خبرگزاری یونهاپ، 
 س��خنگوی پنتاگون روز چهار   ش��نبه ب��ا تأکید

بر این مسئله که ائتالف بین امریکا و کره جنوبی 
همچنان ق��وی اس��ت، گفت: »هرگونه تصمیم 
برای رزمایش مشترک بین دو کشور به صورت 

مشترک توسط دو طرف گرفته می شود.« جان 
کربی، س��خنگوی پنتاگون همچنی��ن بار دیگر 
تعهدات امریکا را به ائتالف با کره جنوبی و امنیت 
 مشترک شبه جزیره کره یادآور شد و ادامه داد:

» ما به تعهدات امنیتی خود در قبال شبه جزیره 
کره پایبند هستیم؛ توافقی که ما را ملزم می کند 
تا برای کمک و دفاع از شبه جزیره کره در مقابل 
تهدید   ها آماده باشیم. این تعهد، تغییری نکرده 
و به قوت خود باقی اس��ت.« دولت کره ش��مالی 
اغلب رزمایش های مش��ترک بی��ن ارتش های 
امری��کا و کره جنوب��ی را آمادگی ب��رای تهاجم 

قلمداد می کند. 

مسکو:طالبانمانعرشدداعشدرآسیایمرکزیمیشود

کرهشمالی:حضورانگلیسدرمنطقهمنجربهمقاومتکشورهامیشود


