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  گزارش  2

  خبر

حمالت سریالی به  امریکا 
بعد از توافق الکاظمی و بایدن

توافقات الکاظم�ی با بای�دن برای خ�روج فقط نیروه�ای رزمی 
امریکا به م�ذاق عراقی   ها خ�وش نیام�ده و با حم�ات راکتی به 
پایگاه   ه�ا و هدف ق�رار دادن نیروه�ای امریکایی خش�م خود را 
نش�ان دادند. گروه های مقاومت هش�دار داده اند که واش�نگتن 
برای مان�دن در عراق هزینه های س�نگینی را خواه�د پرداخت. 
در ش��رایطی که دولت عراق ادعا می کند پایان 2021 که زمان خروج 
نیروهای رزمی امریکا از این کشور است، برای عراقی   ها ثمرات زیادی 
خواهد داشت اما عراقی   ها خواهان خروج کامل اشغالگران از کشورشان 
هستند. عراقی   ها که با حمالت پراکنده خود در ماه های اخیر خاک این 
کشور را برای امریکایی   ها ناامن کرده اند بار دیگر نشان دادند که حاضر 
نیس��تند حضور امریکایی   ها را در خاک عراق تحمل کنند. د رهمین 
راستا، پنج  شنبه شب دو موشک به پایگاه »یونیت۳ « در سفارت امریکا 
در بغداد شلیک شد؛ نه آژیر خطری فعال شد و نه سامانه دفاعی امریکا 
توانست موشک   ها را رهگیری کند. به گزارش پایگاه خبری بغداد الیوم، 
صدای انفجار از محدوده منطقه سبز بغداد به گوش رسید و صدا مربوط 
به حمله ای با دو موش��ک به پایگاه امریکا در مرکز پایتخت بود. منابع 
امنیتی اعالم کرده اند که این حمالت با موش��ک های کاتیوش��ا انجام 
شده و به محوطه س��فارت امریکا اصابت کرده اس��ت. سامانه دفاعی 
» C-RAM « نیز نتوانست کاری از پیش ببرد و اساسا فعال نشد. منابع 
محلی گفتند که ترکش های انفجار به اطراف پراکنده ش��د و تعدادی 
خودروی پارک ش��ده آس��یب دیدند. به دنبال این حمله، بالگرد   ها و 
پرنده های جاسوس��ی امریکا در آس��مان بغداد پایتخت عراق به پرواز 
درآمدند. هیچ گروهی مس��ئولیت این حمله را برعهده نگرفته است. 
این اولین حمله به منافع امریکایی   ها پس از سفر مصطفی الکاظمی، 
نخس��ت وزیر عراق به امریکا برای تقویت و توس��عه روابط بین عراق و 
امریکا در چارچوب گفت وگوهای راهبردی است. از ابتدای سال جاری 
بیش از ۵0 حمله به اهداف امریکایی در عراق انجام شده است. از سوی 
دیگر، یک کاروان پش��تیبانی رزمی ائتالف امریکا در استان بابل هم با 
انفجار بمب کنار ج��اده ای مورد هدف قرار گرفت. به گزارش ش��بکه 
روسیا الیوم، دو کاروان ائتالف در اس��تان ذی قار و دو کاروان دیگر در 
استان دیوانیه در جنوب عراق نیز هدف قرار گرفتند. بر اساس اطالعات 
اولیه، راننده یکی از کامیون    ها زخمی شده است. گروه های مقاومت هم 
مخالفت خود را با توافقات بین بغداد و واش��نگتن اعالم کردند و قیس 
الخزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق روز جمعه با اشاره 
به اینکه خروج نیروهای امریکایی از عراق دروغ و فریب است، اصرار بر 
ماندن را برای امریکایی ها، پرهزینه توصیف کرد. به گزارش شبکه روسیا 
الیوم، الخزعلی تأکید کرد: بیانیه دولت عراق و امریکا هیچ اشاره ای به 
خروج نیروهای امریکایی، تعداد نیروهای زمینی و تجهیزات و نیز تعداد 
مستشارانی که در عراق می مانند، ندارد. « وی مذاکرات دولت عراق با 
امریکا و توافق حاصل شده را فریبکاری و دروغ توصیف و تصریح کرد که 
در بیانیه وزارت خارجه امریکا و عراق منظور از نیروهای عملیاتی و بحث 
خروج آنها به صراحت بیان نشده است. همچنین نقض حاکمیت عراق 
با پروازهای امریکا در آن نیامده است. جنبش »کتائب حزب اهلل « نیز 
تأکید کرد که در نهایت آمادگی قرار دارد تا بار دیگر، امریکا را با شکست، 
مجبور به خروج از خاک خود کند. کتائب هشدار داد که اگر امریکایی   ها 

از عراق خارج نشوند، غافلگیری های بیشتری در راه خواهد بود. 
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 واکنش عمران خان پس از ترور سردار سلیمانی 
یک روزنامه پاکس��تانی با اش��اره به کتابی درباره آخرین سال ریاست 
جمهوری دونالد ترامپ، نوشت که نخست وزیر پاکستان در گفت وگو 
با وی از ترور فرمانده شهید سپاه قدس به عنوان بزرگ ترین اتفاقی یاد 
کرده که در تمام عمرش دیده است.  در کتاب » من به تنهایی می توانم 
آن را برطرف کنم « نوشته دو نفر از روزنامه نگاران واشنگتن پست، در 
مورد آخرین سال ریاست جمهوری ترامپ آمده است که رئیس جمهور 
وقت امریکا ترور فرمانده ارشد جمهوری اس��المی ایران را یک اقدام 
شگفت انگیز دانست و در گفت وگو با عمران خان، نخست وزیر پاکستان 
به او گفته که ترور فرمانده ارشد ایرانی بزرگ ترین اتفاقی است که وی 

در تمام عمر خود آن را مشاهده کرده است. 
-----------------------------------------------------

 نشست چهارجانبه برای بندر چابهار 
وزارت امور خارجه هند روز پنج  ش��نبه از احتم��ال برگزاری دیداری 
چهارجانبه درباره بندر چابهار خبر داد.  به نوش��ته روزنامه »تایمز آو 
ایندی��ا«، این وزارتخانه اع��الم کرد، احتماالً در س��ال جاری میالدی 
کارگروهی متشکل از کش��ورهای هند، ازبکستان، ایران و افغانستان، 
تشکیل جلسه خواهند داد. هند، شامل شدن بندر چابهار در چارچوب 
کریدور شمال- جنوب را پیشنهاد کرده است و از تشکیل کارگروهی 

چهارجانبه برای استفاده مشترک از این بندر استقبال می کند. 
-----------------------------------------------------
 مسکو: روسیه و کشورهای اسامی، هدف جنگ اطاعاتی غرب

معاون اداره اطالعات و اخبار وزارت امور خارجه روسیه در جلسه عمومی 
نشست روسیه و کشورهای اسالمی در کازان بر اهمیت همکاری روسیه 
و کش��ورهای اس��المی در برابر جنگ اطالعاتی غرب تأکید کرد.   به 
گزارش ایرنا، الکساندر بیکانتف در این مورد گفت:»این جنگ علیه ما، 
توسط کشورهای غربی با رویکردهای ارزشی متفاوت از نئولیبرالیسم به 
راه افتاده و در حال اجرا است. « وی افزود: »برای این منظور و در راستای 
رسیدن غرب به اهداف خود، یک پیش زمینه اطالعاتی منفی علیه ما 
شکل گرفته است که همه مشکالت در کشور    هایی مانند روسیه، چین، 
ایران و کشورهای جهان اسالم ملتهب نشان داده شده و موفقیت های 

این کشور    ها به گونه ای دیگر مطرح می شود.«
-----------------------------------------------------

 هنیه : اتحادیه آفریقا در رابطه با  اسرائیل تجدیدنظر کند
درپی تصمیم اخیر اتحادیه آفریقا ب��رای اعطای عضویت ناظر به رژیم 
صهیونیستی در این اتحادیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در 
نامه ای به کمیس��یر اتحادیه آفریقا خواهان لغو این تصمیم ش��د.  به 
گزارش »معا«، اسماعیل هنیه روز جمعه در نامه خود به موسی فکی 
آورده اس��ت: »جنبش حماس این تصمیم اتحادیه آفریق��ا را - که با 
تمام ارزش    ها و اصول این اتحادیه مغایرت دارد- محکوم می کند و آن 
را ضربه ای جدی به ملت فلس��طین و حقوق ملی آنها می داند.« هنیه 
همچنین از رئیس کمیس��یون اتحادیه آفریقا خواست از این تصمیم 
شوک آور برای مردم فلس��طین و همه ملت های آفریقایی که حامی و 

پشتیبان ملت فلسطین هستند، صرف نظر کند. 
-----------------------------------------------------

 شهادت جوان فلسطینی در کرانه باختری
وزارت بهداشت فلسطین از شهادت یک جوان 20ساله فلسطینی در پی 

درگیری با نظامیان رژیم اشغالگر قدس در کرانه باختری خبر داد. 
به گزارش روسیا الیوم، وزارت بهداشت فلس��طین اعالم کرد که عصر 
پنج  شنبه شوکت خالد عوض به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی 
در شهرک » بیت امر « واقع در شمال الخلیل به شهادت رسید. این جوان 
فلسطینی در جریان درگیری فلسطینی     ها با نظامیان رژیم صهیونیستی 
هنگام تش��ییع پیکر محمد العالمی، کودک 11 س��اله فلسطینی که 
چهار    شنبه به ضرب گلوله صهیونیست     ها به شهادت رسیده بود، از ناحیه 
شکم و سر مورد هدف گلوله قرار گرفت.  شهادت این جوان فلسطینی 

واکنش حماس و جنبش جهاد اسالمی فلسطین را به همراه داشت. 

میقاتی: حمایت حزب اهلل 
توانم را بیشتر کرد

»نجیب میقاتی« نخست وزیر مأمور تشکیل دولت لبنان گفت که 
تش�کیل دولت قبل از فرارسیدن اولین س�الگرد انفجار هولناک 
بن�در بی�روت بعید اس�ت ولی تأکی�د کرده ک�ه در س�ریع     ترین 
وق�ت ممک�ن دول�ت لبن�ان را تش�کیل خواه�د داد. میقاتی به 
حمای�ت ح�زب اهلل از خود هم اش�اره ک�رده و گفت�ه که»این امر 
توان بیش�تری به من می دهد ت�ا دولت خودم را تش�کیل دهم.«

نجیب میقاتی در گفت وگو با شبکه تلویزیونی MTV گفت که بعید می داند 
دولت قبل از چهارم ماه اوت آینده تشکیل شود. وی تصریح کرد: »ما هنوز 
مرحله بحث درباره اسامی را آغاز نکرده ایم و بعید می دانم تا قبل از چهارم 
اوت دولت تشکیل شود.« میقاتی خاطرنشان کرد که برای تشکیل دولت، 
خود را مقید به روز و هفته و ماه نمی کند و تالش خود را برای تشکیل آن 
در س��ریع    ترین زمان ممکن به کار خواهد بست. میقاتی گفت که مخالف 
کناره گیری »سعد حریری « رئیس جریان المستقبل از تشکیل دولت در 
نیمه ماه جاری میالدی بعد از گذشت 11 ماه از مأمور شدنش برای تشکیل 
این دولت بوده اس��ت: » من و حریری یکی هستیم.« نخس��ت وزیر مأمور 
تش��کیل دولت لبنان همچنین گفت که حزب اهلل نظیر سایر جریان های 
سیاسی مرا معرفی کرد و این امر توان بیشتری به من می دهد تا دولت خودم 
را تشکیل دهم. پیش از این »ش��یخ نعیم قاسم« معاون دبیرکل حزب اهلل 
لبنان با اعالم حمایت قاطعانه از میقاتی گفته بود که ما از نخس��ت وزیری 
نجیب میقاتی حمایت کردیم و برای این کار خود نیز دالیل متعدد داشتیم. 
معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان تصریح کرد: ما حمایت از میقاتی را یک اقدام 
جسورانه و شجاعانه از سوی حزب اهلل می دانستیم. اولویت حزب اهلل تشکیل 
هرچه سریع تر دولت است. وی افزود: بر همین اساس، حزب اهلل لبنان از هر 
عاملی که منجر به تشکیل دولت شود حمایت می کند. پیش از میقاتی نیز ما 
از نخست وزیری سعد حریری حمایت کردیم تا هرچه سریع تر دولت تشکیل 

شود. با این حال، استعفای او باعث شد از گزینه میقاتی پشتیبانی کنیم. 
 انفجار بیروت جنایت عصر است

میقاتی در بخش دیگ��ری از گفت وگو ب��ا MTV، از  تفاهم و همکاری 
کامل بین خود و میشل عون رئیس جمهور لبنان  سخن گفت و تصریح 
کرد: »مأموریت ما نجات دادن لبنان اس��ت و ما در خصوص معیار    ها و 
کنار نگه داش��تن نکات اختالفی توافق داریم و باید اسامی مورد قبول 
مردم را مطرح کنیم و در خصوص امکان انجام اصالحات در کشور امید 
بدهیم.«  او همچنین خواهان حمایت از تحقیقات بازپرس قضایی در 
پرونده انفجار بندر بیروت ش��د و این انفجار را »جنایت عصر « خواند 
و گفت: »من خواهان برداشته ش��دن همه مصونیت    ها در این ارتباط 
هس��تم. «در انفجار چهارم اوت یک سال پیش در بندر بیروت بیش از 
200 نفر کش��ته و بیش از 6 هزار نفر زخمی و حدود ۳00 هزار نفر از 
خانه های خود آواره شدند. میشل عون، رئیس جمهور لبنان در سخنانی 
به قاضی غسان عویدات، دادستان کل کش��ورش اعالم کرد که آماده 
است درصورت درخواست بازپرس قضایی پرونده انفجار بندر بیروت در 

دادگاه حاضر شود و اظهاراتش را در این باره مطرح کند. 

ساز برنگشتن بایدن به برجام با هزینه ایران
امریکا شروع نشدن مذاکرات در وین را زمینه ساز عدم بازگشت به برجام می داند 

در حالی که نماینده ایران در وین می گوید اختافات کلیدی همچنان باقی است

دولت بایدن اینطور    گزارش  یک
وانمود می کند که 
منتظ�ر ازس�رگیری مذاکرات وی�ن در دولت 
رئیسی است؛ مذاکراتی که محور آن برگشتن 
امریکا به برجام است ولی از همین حاال روضه 
»اما و اگر« راه انداخت�ه و گفته که اگر ایران به 
فعالیت های هس�ته ای خود ادامه دهد، برجام 
نمی تواند به طور کامل دوباره به دست بیاید: » 
اس�ت.« ای�ران  زمی�ن  در  ت�وپ 
حاال دیگر پنج هفته ای اس��ت که مذاکرات وین 
برای برگشتن امریکا به برجام متوقف شده؛ مکثی 
که البته بخش��ی از آن به انتقال قدرت در تهران 
برمی گردد و قس��مت دیگری هم مربوط است به 
اختالفات کلیدی که ش��کاف       هایی جدی ایجاد 
کرده است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا روز 
پنج  شنبه یک بار دیگر گفت امریکا به دیپلماسی 
متعهد است » اما این روند نمی تواند نامحدود ادامه 
یابد«. بلینکن ظاهراً به طور تلویحی به این اشاره 
می کند که با  تعویق مذاکرات که ناشی از شرایط 
انتقال قدرت از دولت روحانی به دولت رئیس��ی 
است، مشکلی ندارد ولی این طور وانمود می کند 
که مشکل، پیشرفت برنامه هسته ای ایران طی این 
مدت است؛ موضوعی که به گفته بلینکن ممکن 
است منجر به این ش��ود که توافق » برنامه جامع 
اقدام مشترک « به طور کامل دوباره به دست نیاید. 

وزیر خارجه دولت بایدن گفته که امریکا به روشنی 
» حس��ن نیت و تمایل « خود را برای بازگش��ت 
دو جانبه به توافق نشان داده است و اکنون » توپ 
در زمین ایران است « و ایران باید تصمیم بگیرد. 
در حالی که امریکا در حال حاضر تنها طرفی است 
که رسماً از برجام خارج ش��ده، بلینکن به شبکه 
الجزیره گفته که »ایران هنوز تصمیمی مهم برای 
بازگشت به توافق هسته ای نگرفته است. « موازی 
با موضع گیری بلینکن، مقام ه��ای امریکایی در 
گفت وگوهای غیر رسمی، موضع دولت بایدن را 
با صراحت بیشتری بیان می کنند. یک مقام ارشد 
امریکایی در گفت وگو با اکسیوس گفته که هرچند 
دولت بایدن در حال رص��د بحث های عمومی در 
ایران اس��ت ولی هیچ چیز قطع��ی درباره موضع 
دولت آتی نشنیده اس��ت. این مقام امریکایی هم 
مانند بایدن هشدار داده که پنجره برای رسیدن به 
توافق مدت زیادی باز نمی ماند و ایران باید سریعاً 
به میز )مذاکره( بازگردد. او گفته است:»امیدواریم 
آنها فکر نکنند به این خاطر که سرسخت تر هستند 

چیزی بیش از دولت قبلی به دست می آورند.«
 فراتر از انتقال قدرت

عباس عراقچی اواخر تیرماه برای اولین بار تأیید کرد 
که مکث مذاکرات در وین، به دلیل قرار داشتن ایران  
در دوران انتقالی اس��ت:» یک انتقال دموکراتیک 
قدرت در تهران در حال انجام است. روشن است که 

گفت وگوهای وین باید منتظر دولت جدید در ایران 
بماند. این اقتضای هر دموکراس��ی است.«  امریکا 
دست کم از دو هفته قبل از صحبت های عراقچی، 
مسئله گسترش برنامه هسته ای ایران همزمان با 
وقفه مذاکرات را مطرح کرده و می گوید ادامه این 
وضعیت، بازگش��ت به برجام را به شکل و شمایل 
کنونی ناممک��ن خواهد کرد؛ موضوع��ی که روز 
پنج  شنبه هم در سخنان آنتونی بلینکن تکرار شد. 
با این حال، آشکار شدن برخی اختالفات کلیدی 
بین ایران و امریکا طی روزهای اخیر، نشان می دهد 
که وقفه مذاکرات در وین صرفاً به مس��ئله انتقال 
قدرت در تهران مربوط نیس��ت. عباس عراقچی، 
مذاکره کننده ارشد ایرانی روز ششم تیر بعد از پایان 
دور ششم مذاکرات، گفت که یک سری مسائل باقی 
مانده که مذاکره درباره آنها به اندازه کافی صورت 
گرفته و »زمان تصمیم گیری کشور       ها فرا رسیده 
اس��ت.«  اش��اره تلویحی عراقچی به وجود نوعی 
بن بست در مذاکرات به دلیل باقی ماندن اختالفات 
بود؛ موضوعی که البته عراقچی از کاربرد »بن بست « 

درباره اش خودداری کرد.
بعد از سخنان روز چهار     شنبه مقام معظم رهبری 
درباره ش��رط ط��رف امریکایی ب��رای گنجاندن 
بندی که ایران را متعه��د به مذاکرات فرابرجامی 
می کند، کاظ��م غریب آبادی نف��ر دوم مذاکرات 
وین جزئیات بیشتری از محتوای این مذاکرات و 

اختالفات موجود بیان کرد. هرچند نیویورک تایمز 
دیروز نوش��ت که موضع گیری رهب��ری »تداوم 
روند مذاکرات هس��ته ای وی��ن را رد نکرده و آن 
را با شکس��ت رو به رو نکرده« ول��ی جزئیاتی که 
غریب آبادی بیان کرده، نشان دهنده باقی ماندن 
اختالفات جدی بین طرفین اس��ت. غریب آبادی 
گفته که امریکا می خواهد توافق هسته ای را برای 
برنامه موشکی و منطقه گروگان بگیرد:»امریکا و 
طرف های غربی برای پیشبرد تفاهم و نهایی کردن 
آن و همچنین رفع برخی تحریم ها، اصرار کردند 
که بندی در بیانیه  وزرا در خصوص گفت وگوهای 
بیشتر در آینده برای سه موضوع درج شود؛ اول، 
اقدامات بیشتر در مورد تقویت مؤثر روابط اقتصادی 
و تجارت بین الملل ایران شامل تغییر در سیاست 
تحریمی امریکا. دوم، تضمین منافع عدم اشاعه ای 
برجام در درازمدت و سوم، گام      هایی برای حمایت 
و تقوی��ت امنیت منطقه ای در میان کش��ورهای 
منطقه  خلیج فارس شامل کاهش تنش و اقدامات 

اعتمادساز از طریق گفت وگو در منطقه.«
 7 اختاف کلیدی در وین

غریب آبادی می گوید که امریکایی      ها ادعا می کنند 
آماده اند به تعهدات خود تحت تفاهم هس��ته ای 
برگردن��د و تحریم های مغای��ر ب��ا آن را بردارند 
ولی او هفت م��ورد کلیدی را ک��ه  امریکا حاضر 
به توافق درباره آنها نیس��ت بیان کرده اس��ت. به 
گفته غریب آب��ادی، امریکا حاضر به لغو دس��تور 
اجرایی تحریم تسلیحات متعارف نشده که کامالً با 
قطعنامه 22۳1 شورای امنیت و برجام در تناقض 
آشکار است. همچنین امریکا حاضر به برداشتن 
تحریم      ها علیه بیش از ۵00 نفر از اشخاص حقیقی 
و حقوقی نشده که دولت ترامپ آنها را اعمال کرده 
اس��ت. نماینده ایران در وین می گوید که امریکا 
حاضر به ارائه  تضمین در مورد عدم تکرار رفتارهای 
مشابه دولت قبل در قبال تفاهم هسته ای نیست 
و در طول مذاک��رات وین حاضر ب��ه بحث درباره  
خس��ارات وارده به ایران در اثر خروج یکجانبه  و 
غیرقانونی از تفاهم هسته ای نشده است. به گفته 
نماینده ایران امریکا همچنان حاضر نیس��ت به 
عنوان طرفی که ابتدا از برجام خارج ش��ده، ابتدا  
»تمامی تعهدات خود را انجام « بدهد. غریب آبادی 
 KHAMENEI. IR که در گفت وگو ب��ا س��ایت
صحبت می کرد تأکید کرده که آنچه که برای ایران 
باید دستورکار اساسی و با اولویت باشد، رفع عملی 
تحریم هاست. امریکا و غرب باید هر آنچه را که در 
این زمینه الزم اس��ت عماًل پذیرفته و اجرا کنند 
و این مغایرتی با برجام نخواهد داش��ت و فراتر از 
آن نیس��ت. او تأکید می کند ک��ه مذاکرات صرفاً 
باید هسته ای باشد و طرح و بررسی هرگونه ایده  
غیرمرتبط باید از دستور کار حذف شود. حضور و 
نفوذ منطقه ای و موشک ابزار قدرت ایران است و 

به هیچ وجه قابل مذاکره نخواهد بود. 

ش�هر های مختل�ف نیجری�ه پس از انتش�ار 
خب�ر آزادی رهبر جنبش اس�امی نیجریه از 
زندان، به عرصه برگزاری جش�ن تبدیل شد. 
آسیب های جس�می فراوان ش�یخ زکزاکی و 
برخی شواهد درباره وجود مسمومیت ناشی از 
ترکش در خون وی، این احتمال را تقویت کرد 
که دولت نیجریه می خواهد از پذیرش عواقب 
وخامت احتمالی ح�ال وی ش�انه خالی کند. 
شیخ ابراهیم زکزاکی و زینت ابراهیم همسرش، 
بدون اثبات اتهامی حدود شش سال در زندان به 
سر بردند. روزنامه نیجریه ای ونگارد با اعالم خبر 
آزادی زکزاکی و همسرش نوشت که دادگاه عالی 
ایالت کادونا در جلسه ای که حدود هشت ساعت 
طول کشید، آنها را از تمام اتهام های وارده اخالل 
در نظم عمومی و اجتم��اع غیرقانونی تبرئه کرد. 
مردم شماری از شهرهای نیجریه از جمله زاریا، 
کانو، بوشی و بورنو، روز چهار    شنبه اندکی پس از 
انتش��ار خبر آزادی این دو از زندان، به خیابان     ها 
ریختند و جش��ن گرفتند. رهبر جنبش اسالمی 
نیجریه در جری��ان حمله نیرو ه��ای امنیتی به 
مجتمع جنبش اسالمی نیجریه در سال 201۵ 
که به کشتار زاریا ش��هرت دارد، تیر خوردند که 
هنوز عوارض آن گریبانگیر آنها  است. از این رو، 
طرفداران ش��یخ زکزاکی بر ضرورت سفر وی و 

همس��رش به خارج از نیجریه برای درمان تأکید 
کردند. حادثه زاریا که در آن ۳۵0 نفر از طرفداران 
زکزاکی شهید شدند، اتفاقی بود که دادگاه، شیخ 
زکزاکی را از همه اتهاماتی که پس از بازداشت به 
او وارد ش��ده بود، تبرئه کرد. شبکه خبری العالم 
با اشاره به خرس��ندی وکالی ش��یخ زکزاکی و 
همس��رش از رأی دادگاه به نق��ل از آنها گزارش 

کرد: »دادگاه با درخواست ما موافقت و تأکید کرد 
که شیخ زکزاکی و همسرش هیچ جرمی مرتکب 
نشده اند و دولت محلی، نیرو های امنیتی و دولت 
محمد بوهاری، رئیس جمه��ور نیجریه و دولت 
سعودی که به آنها کمک مالی می کند، نمی توانند 
ضد شهروندان بی گناه اعالم جرم و به آنان ستم 
کنند.« با این حال وخامت وضعیت جسمی وی 

همانطور که هوادارانش هم ب��ر آن تأکید دارند، 
همچنان ام��ا و اگر    هایی را درب��اره رأی دادگاه و 
ارتباط آن با موضع دولت در نپذیرفتن ش��هادت 
احتمالی زکزاکی در دادگاه مطرح کرده اس��ت. 
س��هیال زکزاکی، دختر ش��یخ زکزاکی پیش از 
برگزاری دادگاه پدرش گفته بود : »در زمان حمله 
ارتش نیجریه در دسامبر 201۵ که هر دو یعنی 
پدر و مادر من چندین زخم ب��ر اثر اصابت گلوله 
برداشته اند. پدر من یک چشم خود را از دست داد 
و چشم دیگرش نیز به شدت آسیب دیده بود، این 
باعث شده است که بینایی او بسیار ضعیف شود 
تا جایی که در حال حاضر برای خواندن به عینک 
و همچنین به ی��ک ذره بین نیاز دارد.« س��هیال 
زکزاکی خاطرنشان کرد: » وی همچنین در مدت 
 DSS بازداش��تش نزد پلیس نیجریه موسوم به
دو بار دچار س��کته مغزی شده اس��ت. به گفته 
پزش��کانی که چندین بار از وی آزمایش پزشکی 
انجام داده اند در خون شیخ زکزاکی نشانه     هایی از 
مسمومیت با سرب و کادمیوم دیده می شود که 
این نتیجه چندین قطعه ترکش است که در سر و 
دست چپش است. « وی شرایط جسمی مادرش را 
نامطلوب توصیف کرده و گفته است که او در کنار 
عوارض متعدد ناشی از اصابت گلوله، چندی پیش 

به کرونا نیز مبتال شده بود. 

هیئ�ت طالب�ان در س�فر به چی�ن ب�ا مقامات 
این کش�ور درب�اره مس�ائل سیاس�ی، امنیتی 
و اقتص�ادی گفت وگ�و ک�رد؛ دی�داری ک�ه 
امری�کا را ب�ه ش�دت نگ�ران ک�رده اس�ت. 
با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، قدرت های 
منطقه ای به ویژه چین حضور فعال تری در امور این 
کشور ایفا می کنند و همین مسئله نگرانی امریکا را 
در پی داشته است. در همین راستا، روزنامه رأی الیوم 
روز جمعه با اشاره به نگرانی امریکا از برقراری روابط 
قدرتمندانه بین گروه طالبان و چین و تبدیل شدن 
افغانس��تان به پایگاهی برای پکن، نوشت: » امریکا 
برای گرفتن انتقام شکست خود در افغانستان تالش 

می کند و شاید از س��ناریوی به کارگیری نیرو های 
اسالم گرا برای حمله علیه طالبان و چین استفاده 
کند. « این روزنامه در س��رمقاله خود نوشت: »این 
روز      ها دو موضوع اصلی بیش از هر چیزی دولت جو 
بایدن، رئیس جمهور امریکا را نگران می کند؛ نخست 
اینکه به محض عقب نش��ینی نیرو های امریکایی، 
گروه طالبان امارت اس��المی خ��ود را اعالم کند و 
حکومت را به تنهایی در دس��ت بگیرد. دوم اینکه 
گروه طالبان روابط قدرتمندانه ای با چین، همسایه 
ش��رقی خود، برقرار کند و افغانس��تان به پایگاهی 
برای پکن تبدیل ش��ود. یعنی چین روی آوار های 
شکست امریکا در مرکز آس��یا پایگاهی برای خود 

داشته باشد. « این درحالی است که وزارت خارجه 
چین گفته که مقام های این کشور در دیدار با هیئت 
گروه طالبان گفته اند که پکن توقع دارد این  گروه 
نقش مهم را در پایان بخشیدن به جنگ افغانستان 
ایفا کند. به گزارش خبرگ��زاری جمهور، هیئت 9 
نفری طالبان به رهبری مال عبدالغنی برادر، معاون 
این گروه، روز سه      شنبه و چهار     شنبه با وانگ یی، در 
شهر تیانجین در شمال چین دیدار کرد. به گزارش 
شبکه راش��اتودی، محمد نعیم، س��خنگوی دفتر 
سیاسی طالبان در قطر، گفته است که این هیئت، 
دیداره��ای جداگانه ای با وانگ  ی��ی، وزیر خارجه، 
معاون و نماینده  وی��ژه  وزارت خارجه  چین در امور 

افغانستان داشته و درباره  مسائل اقتصادی، سیاسی 
و امنیتی بحث کرده است. به گفته سخنگوی دفتر 
سیاس��ی گروه طالبان، این گروه به چین اطمینان 
داده است که از خاک افغانستان علیه امنیت هیچ 
کشوری اس��تفاده نخواهد شد. وانگ یی طی دیدار 
با هیئت اعزامی طالبان گف��ت: »امیدوارم طالبان، 
افراط گرایان ترکستان شرقی را سرکوب کند زیرا 
تهدید مستقیمی برای امنیت ملی چین هستند«. 
جنبش اسالمی ترکس��تان ش��رقی را تندروهای 
افراطی اویغورهای چین پایه ری��زی کرده اند. این 
جنبش خواس��تار ایجاد دولت مستقل » ترکستان 

شرقی « در والیت سین کیانگ چین است. 

جشن های خودجوش در نیجریه بعد از  آزادی شیخ زکزاکی

سفر هیئت طالبان به چین، امریکا را نگران کرد 

کشتی رژیم صهیونیستی در دریای عمان
هدف قرار گرفت 

گ�روه عملی�ات تج�ارت دریای�ی انگلی�س در بیانی�ه ای 
اع�ام ک�رد ک�ه ی�ک کش�تی اس�رائیلی، ش�امگاه پنج  ش�نبه 
اس�ت.  گرفت�ه  ق�رار  ه�دف  م�ورد  عم�ان  دری�ای  در 
وزارت دفاع انگلیس اعالم ک��رد که در حال تحقیق درب��اره گزارش     ها 
از حمله به یک کشتی اسرائیلی در نزدیکی س��واحل عمان است. یک 
س��خنگوی وزارت دفاع انگلیس روز جمعه به بی بی س��ی گفت: » ما از 
گزارش های حمله به یک کش��تی تجاری با مالک اسرائیلی در نزدیکی 
ساحل عمان مطلعیم. مقر فرماندهی نیروهای مسلح بریتانیا در منطقه 
در حال تحقیق در این باره اس��ت.« رژیم صهیونیستی یا عمان در این 
باره موضعی نگرفته اند. شبکه س��ی ان  ان هم در این باره گزارش داد که 
با بررسی نقشه های گوگل مشخص شد که این حمله در نزدیک جزیره 
» مصیره « عمان رخ داده است. به گزارش بی بی سی، این سومین حادثه 
این چنینی برای یک کشتی مرتبط با اسرائیل در شش ماه اخیر است. یک 
واحد نیروی دریایی انگلیس که مسئولیت هماهنگی با کشتیرانی تجاری 
را دارد گفته به نظر نمی رسد اتفاقی که در نزدیکی جزیره مصیره عمان 
افتاده دزدی دریایی بوده باش��د. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس 
یک شرکت مدیریت کشتیرانی که میلیاردری اسرائیلی صاحب آن است 
حمله به یکی از کشتی های تحت مدیریتش را تأیید اما تأکید کرده است 
که این کشتی مالکی ژاپنی دارد و با پرچم لیبریا حرکت می کرده است 
دو خدمه این کشتی هم کشته ش��ده اند. با این حال، رسانه های لبنانی 
النشره و العهد هم گفته اند که شبکه 12 تلویزیون اسرائیل اعالم کرده 
یک کشتی این رژیم در خلیج عمان هدف حمله قرار گرفته است..  کمتر 
از یک ماه پیش یک کشتی باربری که سابقاً مالکی اسرائیلی داشت در 
آب های نزدیک همین منطقه مورد حمله قرار گرفت. پنج ماه قبل هم 
انفجاری در یک کشتی اسرائیلی دیگر در دریای عمان رخ داد که اسرائیل 

ایران را مسئول آن دانست، اتهامی که ایران آن را تکذیب کرد. 

آماده باش رهبر کره شمالی در آستانه
رزمایش سئول-واشنگتن

رهب�ر کره ش�مالی در آس�تانه رزمای�ش مش�ترک کره جنوبی و 
امری�کا، درخصوص تش�دید چنی�ن اقدامات�ی هش�دار داد و از 
افس�ران ارت�ش خل�ق خواس�ت ب�رای » واکنش�ی تهاجم�ی 
و فع�ال در براب�ر تحریک ه�ای دش�من « آم�اده باش�ند. 
به گزارش خبرگزاری »یونهاپ « »کیم جونگ اون« در نخستین کارگاه 
آموزشی فرماندهان و افسران ارتش خلق که در آستانه رزمایش کره جنوبی 
و امریکا برگزارش شده، »نیروهای متخاصم« را به تشدید »رزمایش های 
جنگی لجام گسیخته و مداوم از روی خشونت طلبی« متهم کرد. او گفته 
که چنین اوضاعی موجب تقویت عزم و اراده مبارزه ارتش خلق کره جهت 
نابود کردن دلیل ریشه ای این چرخه شرورانه افزایش تنش خواهد شد: »در 
حال حاضر نیروهای متخاصم به طور سیستماتیک به تقویت توان خود 
برای حمله ای پیش دستانه به جمهوری دموکراتیک خلق کره می پردازند 
و همزمان با تشدید تمامی انواع رزمایش های جنگی لجام گسیخته و مداوم 
به قصد خشونت طلبی، ذخایر تسلیحاتی خود را افزایش می دهند. «کیم از 
تمام کادر نظامی و سیاسی ]کره شمالی[ می خواهم باال    ترین سطح تالش 
خود را برای تقویت کارآمدی رزمی واحدهای خود به کار گیرند«. کیم 
در ادامه از سربازان کشورش خواس��ت، زندگی خود را وقف محافظت از 
مردم کره شمالی و اموال آنها کنند و بر اهمیت افتخار این سربازان بابت 
نقش آنها به عنوان »خالق شادی برای مردم و نگهبانان حفظ اعتماد مردم 
به حزب ]حاکم[ « تأکید کرد. یک مقام بلندپایه کره جنوبی روز جمعه، 
تعلیق رزمایش نظامی ماه آینده با امریکا را خواس��تار شد و تأکید کرد 
اکنون »زمان درست« برای سئول و واشنگتن است تا به منظور بازگرداندن 
کره شمالی به میز مذاکره همکاری کنند. این درحالی است که کره جنوبی 
و امریکا در حال گمانه زنی درباره انجام این رزمایش و چگونگی برگزاری 
آن در نیمه ماه آگوست هستند )اواخر مرداد( هستند و این نگرانی را دارند 
که اجرای آن ممکن است بر اقداماتی که این هفته از سوی دو کره انجام 

شده است تأثیر منفی بگذارد. 


