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جهاناسالمرحلتآیتاهلل
سیدمحمدحکیمراتسلیتگفت

حکی�م،  س�عید  محم�د  س�ید  آی�ت اهلل  رحل�ت  پ�ی  در 
مقام�ات سیاس�ی و مذهب�ی جه�ان اس�ام درگذش�ت ای�ن 
مرج�ع تقلی�د ش�یعیان را تس�لیت گفتن�د و دول�ت ع�راق 
روز       ش�نبه را ع�زای عموم�ی در ای�ن کش�ور اع�ام ک�رد. 

مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق روز       شنبه را به دلیل رحلت آیت اهلل 
سید محمد سعید حکیم، از مراجع تقلید این کشور، عزای عمومی اعالم 
کرد. به گزارش پایگاه خبری المعلومه، لؤی الیاسری استاندار نجف نیز 
به دلیل رحلت این مرجع تقلید، سه روز در این استان بدون تعطیلی، 
عزای عمومی اعالم کرد. برهم صالح، رئیس جمهور عراق هم گفت:» ما 
این مصیبت بزرگ را به ملت اسللالمی، مراجع بزرگ و خانواده خاندان 
شریف حکیم، تسلیت می گوییم و از درگاه خداوند متعال می خواهیم 
که اجر و پاداش آنها را بیشتر نموده و به آنها تسلی خاطر دهد «. سید 
عمار حکیم در پیامی درگذشت آیت اهلل العظمی حکیم را تسلیت و آن 
را فاجعه ای بزرگ برای عراقی     ها و مسلمانان و پیروان اهل بیت و ملت 
عراق اعالم کرد. حزب اهلل لبنان با صدور بیانیه ای، ارتحال آیت اهلل سید 
محمد سعید حکیم را ضایعه ای بزرگ برای جهان اسالم توصیف کرد. 
در بیانیه حزب اهلل آمده است: » ایشان دانشمند بزرگی بود که در طول 
عمر خود مسئولیت های مهم و خطیری را در دفاع از حق برعهده گرفت 
و سللال های مدیدی در مقابله با ظلم و بی عدالتی به امت اسللالم و به 
خصوص عراق از سوی رژیم سابق بعث در این کشور رنج و سختی کشید 
و کتابخانه اسالمی را هم با تألیفات و پژوهش های خود غنی کرده است 
که ذخیره ای برای طالبان علم، معرفت و مقاومت خواهد بود. « حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران نیللز در پیامی ارتحال آیت اهلل 
سید محمدسعید حکیم را تسلیت گفت و نوشت:»عمر پربار و پربرکت 
آن عالم نستوه و فقیه مجاهد در دفاع از مبانی دین و مذهب، گسترش 
اندیشه ناب مبانی تشیع، حق مداری و مبارزه با ظلم و دیکتاتوری رژیم 
بعث گذشت. آن فقیه فرزانه با تالش های علمی و مجاهدت های عملی 
خویش میراث و سرمایه ای ارزنده را برای جهان اسالم به یادگار گذاشت. 
« منابع رسمی کویت خبر دادند که امیر، ولیعهد و نخست وزیر کویت هم 
هر یک در پیامی جداگانه درگذشت آیت اهلل سید محمد سعید حکیم 

را تسلیت گفته اند. 
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 کره جنوبی موشک شبه اتمی می سازد
کره جنوبی در مراحل پایانی توسللعه یک موشللک بالستیک زمین به 
زمین که قدرتش به اندازه یک کالهک هسته ای تاکتیکی است، قرار 
دارد. به گزارش ایسللنا ، خبرگزاری یونهللاپ کره جنوبی گزارش کرد 
این سللالح جدید قادر به حمل یک کالهک تا میزان سلله تن وزن و 
دارای برد پروازی ۳۵۰ تا ۴۰۰ کیلومتر است. این موشک برای از بین 
بردن تأسیسات موشللکی و پایگاه های زیرزمینی با نفوذ به تونل های 
زیرزمینی و بی اثر کردن موشک های بالسللتیک هسته ای و قاره پیما 
قبل از پرتاب شان طراحی شده و همچنین می تواند در صورت شلیک 
شدن از نزدیکی مرز دو کره به همه نواحی کره شمالی برسد. کره جنوبی 
اخیراً طرح های پیشللنهادی بودجه ای خود را با هدف تقویت ظرفیت 
دفاعی اش علیه کره شمالی رونمایی کرد. دولت کره جنوبی در بیانیه ای 
گفت: ما به توسعه موشللک های دقیق تر و قدرتمندتر و با برد بیشتر با 
هدف اعمال بازدارندگی و دستیابی به صلح و امنیت در شبه جزیره کره 

خواهیم پرداخت. 
-----------------------------------------------------

 امارات اسرائیلی     ها را واکسن نزده راه می دهد
امارات تصمیم گرفته از روز یک     شنبه به اسللرائیلی      ها اجازه دهد وارد 
خاک این کشور شوند، حتی اگر واکسینه نشده باشند. مقامات امارات 
به اینکه نتایج تست کرونای اسرائیلی      ها منفی باشد، اکتفا می کنند. به 
نوشته شبکه »کان « رژیم صهیونیسللتی اقدام دولت امارات در ادامه 
اقدامات برای عادی سازی روابط است. این در حالی است که کشورهای 
اتحادیه اروپا به دلیل افزایش مبتالیان به ویروس کرونا محدودیت های 

مربوط به مسافران اسرائیلی را تشدید کرده اند. 
-----------------------------------------------------

  وزیر دفاع انگلیس: امریکا دیگر ابرقدرت نیست
وزیر دفاع انگلیس در مصاحبه ای گفت که امریکا دیگر یک ابر قدرت 
نیست، چون حاضر نبود وضعیت ناخوشللایند در افغانستان را تحمل 
کنللد و دوام بیاورد. بللن واالس، وزیر دفاع انگلیللس در مصاحبه ای با 
مجله » اسپکتاتور « گفت: مشخص است که انگلیس هم یک ابرقدرت 
نیسللت. یک ابرقدرت که آمادگی پایبندی به چیزی را ندارد، احتماالً 
یک ابرقدرت نیز نیسللت. مطمئناً این یک نیروی جهانی نیست، فقط 
یک قدرت بزرگ اسللت. واالس که منتقد خروج امریکا از افغانستان 
بوده، مقصر وضعیت پیش آمده در افغانسللتان را دولت دونالد ترامپ، 

رئیس جمهور سابق امریکا می داند. 
-----------------------------------------------------

  اقتصاد امریکا یک حباب بزرگ مالی است
الکسی پوشکوف، سللناتور روس معتقد است که اقتصاد ایاالت متحده 
یک حباب مالی است. به گزارش اسپوتنیک، پوشکوف گفته که » سقوط 
ایاالت متحده به عنوان یک قدرت سلللطه طلب تنها به شکسللت در 
افغانستان محدود نمی شود. « به گفته وی ، این وضعیت به بدهی دولتی 
این کشور نیز ضربه می زند .پوشللکوف در کانال تلگرامی خود نوشت: 
مدت هاسللت درباره لزوم خروج از اوراق قرضلله دولتی امریکا صحبت 
می کنند که اتفاقاً روسیه در سال های گذشته با احتیاط این کار را انجام 
داد. تقریباً کل روند بهبود اقتصاد ایاالت متحده به دلیل فروش مقدار 
زیادی اوراق بهادار و افزایش بدهی امریکا اسللت. در واقع خود ایاالت 
متحده امریکا امللروز یک حباب بزرگ مالی اسللت. وزارت خزانه داری 
ایاالت متحده دوم اوت اعالم کرد که سقف بدهی دولت به 22 تریلیون 
دالر که کنگره تعیین کرده بود، رسللیده اسللت و از نهللاد قانونگذاری 
خواسللت که دوباره آن را افزایش دهد. وزارت خزانه داری در این راستا 
انتشللار تعدادی از اوراق بهادار ویژه را متوقف کرد و همچنین شروع به 
استفاده از چنان ابزارهای خاص قرضه کرد که هنگام محاسبه حد بدهی 

به آنها توجه نمی شود. 
-----------------------------------------------------

  امریکا حمله القاعده به اسرائیل را ناکام گذاشته است
روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت فاش کرد که امریکا طرح القاعده 
برای انجام حمالت در سال 2۰۰2 در اراضی اشغالی را ناکام گذاشته 
است. به نوشته این روزنامه، سرویس های اطالعاتی امریکا با هماهنگی 
سرویس های اطالعاتی اسرائیل و اروپا اواسط سال 2۰۰2 نقشه انجام 
حمالت القاعده را در داخل اسرائیل خنثی کردند که برآورد می شود 

درصورت انجام این حمالت دست کم 2۰۰ تن کشته      می شدند. 

اتمامحجتحماس
برلزوملغومحاصرهغزه

ب�ا ت�داوم محاص�ره غ�زه از س�وی رژی�م صهیونیس�تی، 
س�خنگوی حم�اس گف�ت ک�ه مل�ت فلس�طین در ن�وار غ�زه 
فعالیت ه�ای اعتراض�ی را ب�رای شکس�ت محاصره ای�ن منطقه 
ادام�ه می دهد و تم�ام ابزار   ها ب�رای اعمال فش�ار بر اش�غالگر و 
مل�زم ک�ردن آن ب�ه رف�ع محاص�ره غ�زه در دس�ترس اس�ت. 
عبداللطیف القانوع، سخنگوی جنبش حماس روز     شنبه نسبت به ادامه 
محاصره غزه به صهیونیست   ها هشدار داد و گفت:» تا زمانی که گشایش 
گسترده ای در خصوص نوار غزه رخ ندهد، فعالیت های اعتراضی برای 
شکست محاصره این منطقه با ابزارهای مختلف ادامه خواهد داشت. « 
بر اساس گزارش خبرگزاری »معا«، القانوع تصریح کرد، ملت فلسطین 
در نوار غزه بر تحقق تمام مطالبات و شکست محاصره غزه اصرار دارد و 

دیگر کاهش تدریجی محاصره را نمی پذیرد. 
وی تأکید کرد: گزینه های ملت ما نامحدود است و تمام ابزار   ها و ادوات 
برای اعمال فشار بر اشللغالگر و ملزم کردن آن به رفع محاصره غزه در 
دسترس است. غزه هفت گذرگاه دارد و به غیر از گذرگاه رفح که زیر نظر 
مصر است شش گذرگاه دیگر یعنی »بیت حانون یا ایزر«، »الشجاعیه«، 
»القراره یا کوسوفیم«، »العوده یا صوفا«، »کرم ابوسالم« و »المنطار « 
زیر نظر رژیم صهیونیستی است. تمام این گذرگاه    ها به جز سه گذرگاه 
رفح، ابوسالم و ایزر که با مقررات خاص گاهی باز می شوند، بسته هستند. 
اخیراً، بسام راضی، سخنگوی ریاست جمهوری مصر گفت، کار ساخت 
و ساز در نوار غزه به منظور بازسازی این منطقه طی روزهای آینده آغاز 
خواهد شد. با وجود بازگشایی برخی گذرگاه ها در غزه در روزهای اخیر 
محاصره این منطقه کماکان ادامه دارد و رهبران مقاومت بار   ها هشدار 
داده اند که اگر رژیم صهیونیسللتی به محاصره ادامه دهد باید منتظر 

عواقب آن نیز باشد.
 از سوی دیگر، اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در تماس 
تلفنی با انهار دیک، اسیر زن آزاد شده فلسطینی ، گفت که تالش    ها برای 
آزادی همه اسرا از زندان های رژیم صهیونیستی ادامه خواهد یافت. بر 
اساس گزارش »فلسللطین آنالین«، هنیه گفت: مسئله اسرا در رأس 

اولویت های کاری ما قرار دارد. 

اقامهنمازجمعهدرپمپبنزینهایلبنان
دراعتراضبهبحرانسوخت

دهه�ا ت�ن از ش�هروندان لبنان�ی در اعت�راض ب�ه بح�ران 
س�وخت، نم�از جمع�ه را در محوط�ه پم�پ بنزین     ه�ا در 

ش�هر »صی�دا« واق�ع در جن�وب ای�ن کش�ور اقام�ه کردن�د. 
به گزارش خبرگزاری آناتولی، شیخ علی الحسین، خطیب نماز جمعه از 
شهروندان لبنانی و شللخصیت های دینی خواست در اعتراض به بحران 
سللوخت و درد و رنج مردم به خاطر این مسئله، نماز جمعه را در منطقه 
» الجیه « واقع در شهر صیدا اقامه کنند. دهها تن از شهروندان لبنانی به 
نماز جمعه در این ایسللتگاه سوخت پیوستند و شللیخ علی الحسین در 
جریان آن گفت: ما امروز در محوطه این پمپ بنزین نماز می خوانیم و بعداً 

در کوره     ها و داروخانه     ها نماز خواهیم خواند.
 وی در ادامه افزود: ما آمده ایم در پمپ بنزین     هللا نماز بخوانیم تا میزان 
ظلم و بی عدالتی که از آن رنج می بریللم و محرومیت و حقارتی که با آن 
در کشورمان لبنان زندگی می کنیم را به جهانیان نشان دهیم. الحسین 
همچنین تصریح کرد:» این یک درخواست از سیاستمداران است که از 
خواسته شخصی خود دست بردارند. لبنان دیگر توانایی تحمل آن را ندارد. 
شما باید موضوع دولت و تشکیل آن را تسللهیل و مسئله فقدان داروها، 
فقدان نفت و هر آنچه شللهروندان به آن احتیاج دارنللد را حل کنید. « 
همزمان منابع لبنانی روز      شنبه از آغاز انتقال 2میلیون لیتر بنزین مصادره 

شده از یکی از افراد نزدیک به حزب متحد عربستان در لبنان خبر دادند.
 به گزارش شللبکه »المنللار«، اداره کل نفت لبنان به دلیل حساسللیت 
و جدیت موضوع و جلوگیللری از هرگونه فاجعه بلله منظور حفظ جان 
شهروندان،کمربند امنیتی وسیعی در اطراف منطقه ای که قرار است این 

مخازن از آن خارج شوند، ایجاد کرده است. 
همچنین، یک نفتکش ایرانی حامل سللوخت برای لبنان روز جمعه در 
سوریه پهلو گرفت و قرار است این سوخت از طریق تانکر به لبنان منتقل 
شود. بحران سوخت یکی از بارز    ترین پیامدهای بحران اقتصادی لبنان 
از اواخر سال 2۰۱۹ به شمار می آید که باعث فروپاشی اقتصادی و عدم 
فراهم کردن ارز خارجی کافی برای واردات سوخت از خارج شده است. 
کمیسیون غرب آسیای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل )اسکوا( 
در یک گزارش درباره وضعیت وخیم اقتصادی لبنان و افزایش شدید فقر 
در این کشور هشدار داد. بنا بر گزارش خبرگزاری آناتولی، طبق گزارش 
این نهاد سازمان ملل طی سال گذشته فقر در لبنان به »طرز شدیدی « 
افزایش یافته و هم اکنون زندگی ۷۴ درصد از جمعیت این کشور را تحت 
تأثیر قرار داده است. در گزارش اسکوا که تحت عنوان »فقر چندبعدی در 
لبنان: واقعیت تلخ و چشم اندازها« منتشر شده، آمده است: »۸2 درصد از 

جمعیت لبنان تحت فقر چند بعدی قرار دارند.«

ترسواشنگتن
ازافزایشقایقهایانتحاریارتشیمن

یک پای�گاه اطاعاتی ح�وزه نظامی امریکا، با اش�اره به توس�عه 
ت�وان قایق های تن�درو یمنی ه�ا، از آن ب�ه عنوان تهدی�دی یاد 
کرده اس�ت ک�ه باید ب�ا ادام�ه رون�د افزای�ش آن مقابله ش�ود. 
یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلللح یمن چندی پیش گفته بود 
که نیروی دریایی و گارد ساحلی این کشللور بار    ها توانسته است، مانع 
از به نتیجه رسیدن عملیات سعودی    ها در ورود به ساحل شود و عالوه 
بر آن تعدادی از کشتی     هایی را که وارد حریم آبی یمن شده بودند نیز 
توقیف کرده اسللت. آماری که یحیی سللریع درباره هدف قرار گرفتن 
کشللتی، قایق و ناوچه های ائتالف متجاوز به آن اشللاره کرد، شللامل 

۳۴مورد است. 
 پایللگاه امریکایی war on the rocks در گزارشللی بلله افزایش توان 
قایق های تندرو یمنی    ها پرداخت و نوشت که حوثی     ها به طور گسترده 
از قایق های انتحاری برای حمله به کشللتی     ها و تأسیسللات بنادر در 
منطقه استفاده می کنند. به طوری که یمنی     ها از ژانویه 2۰۱۷ تا ژوئن 
2۰2۱، در مجموع موفق به انجام 2۴ حمله دریایی شللده اند. در این 
گزارش با اشاره به اینکه تهدید دریایی حوثی     ها واقعی و رو به افزایش 
است، آمده است که یکی از این حمالت تلفات جانی در پی داشته و ما 
بقی فقط خسارت مالی به کشتی     ها و تأسیسات دولت سعودی برجای 

گذاشته است. 
در بخش دیگری از گزارش این پایگاه امریکایی آمده است که یمنی     ها 
اطالعات و دانش فنی الزم توسعه قایق های انتحاری تندرو را خود به 
دسللت آورده اند و حتی خطر این وجود دارد که این دانش فنی دست 
طرف های دیگر بیفتد. از این رو، دیگر کشور    ها باید تا قبل از اینکه این 
قایق های انتحللاری در تنگه هرمز پیدا شللوند، کاری کنند. به همین 
منظور، از دولت     ها و شللرکت های دریانوردی خواسته شده اقداماتی 
به منظور در امان ماندن از حمللالت قایق های انتحاری ارتش یمن در 

پیش بگیرند. 

وینفقطنقدی
تهران مذاکره را با نتیجه ملموس می خواهد و این از اولین نشانه های تغییر رویکرد دولت جدید در ایران است
در مقابل  امریکا و اروپا برای بازگشت ایران به مذاکرات  »استرس عدم دریافت سیگنال از ایران« گرفته اند

چه�ار روز بع�د از    گزارش  یک
گفت وگوی تلفنی 
وزیر خارجه ایران با همتایان آلمانی و  فرانسوی، 
امریکا می گوید هنوز سیگنالی دریافت نکرده که 
نش�ان دهد »دول�ت ابراهی�م رئیس�ی « دنبال 
بازگشت به میز مذاکره در وین است. این موضوع 
از ی�ک س�و نش�ان دهنده تکمیل نش�دن تیم 
هسته ای در ایران است و از طرف دیگر، می تواند 
س�یگنالی درباره این باش�د که دولت جدید در 
تهران، گارد مذاکراتی متفاوتی از تیم قبلی گرفته 
است، به خصوص اینکه وزیر خارجه گفته ایران در 
مذاکراتی که نتایج ملموسی را در تأمین حقوق و 
منافع م�ردم ایران در بر داش�ته باش�د، حضور 
یاف�ت.  خواه�د 

»رابرت مالی« نماینده امریکا در امور ایران دیروز یک 
بار دیگر گفت که واشنگتن نمی تواند تا ابد منتظر 
بماند تا تهللران دوباره به گفت وگوهای هسللته ای 
بپیوندد اما آماده اسللت صبر پیشلله کند. مالی که 
در گفت وگوبا »بلومبللرگ« صحبت می کرد، گفته 
که امریللکا و تروئیکای اروپایی )فرانسلله، انگلیس 
و آلمان( پیش تللر نیز بیش از حد صبللور بوده اند و 
تأکید کرده که امریکا هنوز هیچ گونه اشللاره ای که 
نشان دهد » ابراهیم رئیسی « رئیس جمهور جدید 
ایران آمللاده برگزاری دور هفتللم گفت وگو   ها برای 
بازگشللت به »برنامه جامع اقدام مشترک « باشد، 
دریافت نکرده است. رابرت مالی گفته در حالی که 
ایران به پیشرفت های هسته ای خود ادامه می دهد 
ما نمی توانیم تا ابد منتظر بمانیم، زیرا به گفته او »در 
برخی نقاط، پیشرفت    ها به گونه ای است که بازگشت 
به برجام برای امریکا بسیار کم ارزشمندتر از غیر آن 
است.«  نماینده امریکا می گوید:»اما این موضوع نباید 
برای مدت طوالنی به تعویق بیفتد زیرا در این صورت 
ما به نتیجه گیری متفاوتی خواهیم رسید.«  بلومبرگ 
روز جمعه هم گزارش کرده بود که رافائل گروسی، 
مدیللرکل آژانس دنبللال دیدار با محمد اسللالمی 
رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران درباره ایجاد 
دسترسی بیشتر برای بازرسان آژانس است. دو مقام 
رسمی که نام شان فاش نشده به بلومبرگ گفته اند 
در حالی که هیچ تاریخ رسمی برای آغاز دور هفتم 
مذاکرات احیای توافق هسته ای در وین اعالم نشده، 
انتظار می رود که مذاکراتی در این زمینه در حاشیه 
کنفرانس عمومی آژانس بین المللللی انرژی اتمی 
انجام بگیرد که 2۱سللپتامبر)۳۰ شهریور( در وین 
برگزار می شللود ولی گروسللی، پیش از کنفرانس 
وین به دنبال دیدار با محمد اسالمی، رئیس جدید 

سازمان انرژی اتمی ایران است. 
 مذاکره با نتیجه ملموس

در حالی که اواخللر هفته قبل دسللت کم دو مقام 

اروپایللی تالش کردند بلله مذاکرات حللول برنامه 
هسته ای ایران تحرک جدیدی بدهند، هنوز تحولی 
که نشللان دهنده زمانی نسللبتاً قطعی برای شروع 
مذاکرات باشللد، دیده نمی شللود. چهار   شنبه قبل 
ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسلله تلفنی 
با حسللین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران 
گفت وگو کرد و خواستار آن شللد که تهران هرچه 
سریع تر به مذاکرات برجام بازگردد و در تحولی که 
تقریباً یک روز بعد از آن اتفللاق افتاد، هایکو ماس، 
وزیر خارجه آلمللان با امیرعبداللهیللان گفت وگو 
کرد. تقریباً همزمللان با این گفت وگللوی تلفنی، 
سللخنگوی وزارت خارجه آلمان گفللت که اکنون 
الزم است ایران هرچه سریع تر به مذاکرات هسته ای 
بازگللردد و این مذاکللرات را مجدداً از سللر بگیرد. 
حسین امیرعبداللهیان در هر دو گفت وگوی تلفنی 
تأکید کرده که برای ایران »اصل گفت وگوهای وین 
قابل قبول اسللت« ولی در عین حال بللر این نکته 
انگشت گذاشللته که ایران خواسللتار دستیابی به 

نتایجی ملموس از مذاکرات است. امیرعبداللهیان 
در گفت وگو با ماس که روز چهار   شللنبه انجام شد، 
گفت که مذاکره ای را قبول داریم که به رفع واقعی 
تحریم   ها و تأمین حقوق حقه ایرانیان بینجامد. او 
در گفت وگو با همتای فرانسوی خود هم با یادآوری 
خروج یکجانبه امریللکا از برجام گفت: »جمهوری 
اسالمی ایران در مذاکراتی که نتایج ملموسی را در 
تأمین حقوق و منافع مردم ایران در بر داشته باشد، 

حضور خواهد یافت.«
 تغیی�ر رویکرد مقاب�ل سیاس�ت ترامپی 

بایدن
از زمان روی کار آمدن دولت بایدن در اول بهمن ماه، 
حدود دو ماه و نیم طول کشللید تا مذاکرات وین 
برای بازگشللت امریکا به برجام شروع شود. به این 
ترتیب، اگر همین استاندارد برای ایران نیز در نظر 
گرفته شللود، ایران تا اواخر مهرماه برای تشللکیل 
تیم مذاکره کننده و بازگشللت به مذاکرات مهلت 
دارد. ظاهراً به همین خاطر است که »بلومبرگ« 

روز پنج  شنبه در گزارشللی نوشت که ممکن است 
دولت جدید ایران، تا ماه نوامبر)آبان ماه( مذاکرات 
احیای برجام را از سللر نگیرد. بلومبرگ نوشته که 
حسللین امیرعبداللهیان، وزیر خارجلله ایران، در 
گفت وگویی تلویزیونی اعالم کرده است که طرف 
مقابل این درک را دارد که اسللتقرار دولت جدید 
ایران و تصمیم گیری درباره ایللن موضوع ممکن 
است دو تا سلله ماه زمان ببرد. در شرایطی که در 
تهران همچنان بحث هایی در این باره مطرح است 
که پرونده هسته ای به شورای امنیت ملی محول 
شللود، مهلت دو تا دو و نیم ماهه برای آماده شده 
ایران بللرای مذاکرات، چندان هللم غیرمنطقی به 
نظر نمی رسد. از طرف دیگر، دولت جدید هرچند 
تأکید کرده که به میز مذاکره بازخواهد گشت، امام 
هیچ بعید نیست که دنبال شروع مذاکرات با یک 
دیپلماسللی متفاوت باشللد. این تغییر رویکرد، به 
خصوص با توجه به رفتار دولت بایدن ، چندان هم 
غیرمنتظره نیست. روز پنج   شنبه تقریباً به فاصله دو 
روز قبل از موضع گیری رابرت مالی، نماینده امریکا 
در امور ایران، خزانه داری ایاالت متحده اعالم کرد 
که امریکا چهار شهروند ایرانی را به دلیل ارتباط با 
وزارت اطالعات این کشور در فهرست تحریم های 
ثانویه قرار می دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه 
ایران در واکنش به اقدام خزانه داری امریکا در قرار 
دادن نام چهار شهروند ایران در فهرست تحریم های 
امریکا با بیان اینکه متأسفانه مقامات فعلی امریکا 
مسیر شکست خورده دولت قبلی را طی می کنند، 
تأکید کرد: واشللنگتن بداند راهی جز ترک اعتیاد 
تحریمی خود و استفاده از ادبیات و رفتار محترمانه 
در قبللال تهران نللدارد. به گللزارش ایرنا، سللعید 
خطیب زاده گفت:» متأسفانه مقامات فعلی امریکا 
مسیر شکست خورده دولت قبلی را طی می کنند. 
« عالوه بر ایللن، تهران به خصللوص در هفته های 
اخیر نشانه   هایی از رادیکالیزه شدن سیاست های 
دولت بایدن دریافت کرده است. روزنامه انگلیسی 
»تهران تایمز « در خبللری اختصاصی فاش کرده 
که »رابرت مالی«، نماینده ویللژه دولت امریکا در 
امور ایران گروهی مخفیانه برای مشورت گرفتن از 
تندرو   ترین کارشناسان ضد ایرانی از جمله مقام های 
دولت »دونالد ترامپ« تشکیل داده است. به عالوه، 
طی یک هفته بعد از مالقات جو بایدن با نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی در کاخ سللفید، تهران در حال 
دریافت شللواهد بیشللتری از نزدیک شدن دولت 
بایدن به جاده ای است که تل آویو مایل به حرکت در 
آن است، به خصوص که جو بایدن در نشست جمعه 
هفته قبل با بنللت در یک تغییر رویه از سیاسللت 
چند مللاه اخیر لحن تهدید در پیللش گرفت:»اگر 
دیپلماسی شکسللت بخورد، آماده هستیم که به 

گزینه های دیگر روی بیاوریم.«

 جمعه ش�ب، گزارش    هایی از س�قوط پنجشیر 
منتشر شد که تکذیبیه رهبر و یکی از اعضای 
مقاومت در پنجشیر  را به دنبال داشت. طالبان 
دیروز نیز اعام کرد که برخی شهرس�تان های 
پنجش�یر از جمله شهرستان ش�تل را تصرف 
کرده است. در شرایطی که اخبار تاش طالبان 
برای تص�رف این والی�ت راهب�ردی همچنان 
داغ اس�ت، برخی کش�ورها  از جمله چین نیز 
می کوش�ند ب�ا چ�راغ س�بز نش�ان دادن ب�ه 
طالبان، جاده را برای تعامل آت�ی هموار کنند. 

برخی منابع خبری، جمعه شللب اعالم کردند که 
پنجشیر به دست طالبان سقوط کرده و امراهلل صالح 
یکی از فرماندهان مقاومت هم به تاجیکستان فرار 
کرده است. صالح  دیروز در این مورد به طلوع نیوز 
گفت که در پنجشیر است و نبردهای شدید میان 
جبهه مقاومت و گروه طالبان جریان دارد. احمد 
مسللعود، فرمانده جبهه مقاومت هم گفت که نه 
تنها از خواسته های برحق دست نمی کشد، بلکه 
از هیچ تهدیدی هم هراسی ندارد. در بیانیه ای که 
مسعود در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی 
فیس بوک منتشر کرده، آمده است: » برای ساختن 
افغانستانی آباد و آزاد و رسللیدن به خواسته های 
برحق خود به مبللارزه ادامه می دهیم. مبارزه، چه 
مثل پنجشیر که تاکنون محکم ایستاده و چه مثل 
خواهران با غیرت هراتللی ما که فریاد حق خواهی 
را شجاعانه بلند کردند، نشان دهنده این است که 
مردم از خواسته  بر حق خویش دست نکشیده و از 
مبارزه برحق خویش خسللته نمی شوند  و از هیچ 
تهدیدی نمی هراسللند. « مسللعود تصریح کرد: 
»شکسللت تنها وقتی اتفاق می افتد که از مبارزه 
برحق خویش دست بکشید و خسته شوید و ما هیچ  
وقت از  توکل به خدا خسته نمی شویم و تا ساختن 
افغانسللتانی آباد و آزاد و مستقل به پیش خواهیم 
رفت. « وی همچنین در سخنانی در جمع اسرای 
طالبان گفت که وی به دنبال پیشرفت و صلح بوده 

و خواهان جنگ در افغانستان نیست. 
دیروز درگیری    ها برای تصرف پنجشللیر شللدت 
گرفت. بعدازظهر      شنبه فهیم دشتی از سخنگویان 
مقاومت در پنجشیر در این مورد گفت که در پی 
انفجار کوه، افراد طالبان در منطقه دشللت ریوت 
محاصره شللده اند و تمام وسایط و تجهیزات شان 

به جا مانده است. فهیم تصریح کرد که درگیری 
شدید در ساحه ادامه دارد. ارتباط گذرگاه خاواک 
نیز قطع شللده و هزاران نفر از طالبللان در پریان 

محاصره شده اند. 
تشدید حمالت به  پنجشیر، واکنش برخی طرف    ها 
از جمله حامللد کللرزی، رئیس جمهور پیشللین 
افغانستان را به دنبال داشته است. کرزی در پیامی 
در شبکه اجتماعی توئیتر، با ابراز تأسف از بی نتیجه 
بودن تالش    ها برای حل مسللالمت  آمیز مسللئله 
پنجشللیر و نگرانی از تداوم وضع موجود، نوشت: 
»امیدوارم طرفین این مسللئله کنونی را از طریق 
مذاکره حل و فصل کنند تا مردم رنج دیده ما از صلح 
و شادی برخوردار شوند. جنگ راه حل نیست چون 

تنها درد و رنج برای کشورمان به همراه دارد.«
  تسلط بر پنجشیر برای تشکیل دولت

در روزهای گذشته به موازات انتشار اخبار پنجشیر، 
خبرهای متعددی از تالش طالبان برای تشکیل 
دولت منتشر شده است. گفته می شود که دولت 
موقت فقط شللامل اعضای طالبان، 2۵ وزارتخانه 
و یک شورای مشورتی از دهها دانشمند مسلمان 
خواهد بود. یک مقام طالبان که نخواسللت نامش 
فاش شود در این مورد به خبرگزاری رویترز گفت: 
»همه رهبران ارشد به کابل وارد شده اند و مقدمات 
برای اعالم دولت جدید در مراحل پایانی است. «  با 
این حال گمانه زنی     ها از اختالفات طالبان بر سللر 

اعالم تشللکیل دولت جدید افغانسللتان حکایت 
دارند، به طوری که حتی برخی شایعات، تیراندازی 
شللبانه در کابل را که ۱۷ کشللته و ۴۱ زخمی بر 
جای گذاشت نیز به این موضوع و سقوط پنجشیر 
ربط داده اند. بللا توجه به ادامه اعمال فشللار برای 
شکسللت مقاومت در پنجشللیر، به نظر می رسد 
که طالبان منتظر اسللت پللس از ضمیمه کردن 
این والیت به مناطق تحت کنترل و کامل کردن 
پازل تحت سللیطره خود، دولت را تشللکیل دهد 
و تللا آن زمان، زمینه چینی هللای الزم برای آماده 
کردن افللکار عمومی و نیز اقدامللات دیپلماتیک 
را همزمان بللا اقدام نظامی در پنجشللیر پیگیری 
خواهد کرد. محمد سللهیل شللاهین، سخنگوی 
طالبان در مصاحبه با شللبکه خبری فاکس نیوز، 
با اعالم اینکه زنان در دولت طالبان از حقوق خود 
برخوردار خواهند شد، خطاب به امریکا گفت: »ما 
برای تغییر فرهنگ شما تالش نمی کنیم، شما هم 
نباید در تالش برای تغییر فرهنگ ما باشللید. به 
جای تالش برای تغییر، باید روی امکان همکاری 
سازنده با دو کشور تمرکز کنیم.«  این درحالی است 
که نیروهای طالبان، با زنانی که روز جمعه و      شنبه 
در کابل خواستار برخورداری از حقوق خود شده 

بودند، برخورد کرد. 
  حفظ کانال  ارتباطی واشنگتن با طالبان

سخنگوی طالبان  درباره خروج نظامیان امریکایی 

از افغانستان هم گفته است: »ما یک فصل را پشت 
سر گذاشتیم. برای ما این اشغالگری بود. ما به آن 
پایان دادیم و مقاومت کردیم. اما اکنون این فصل 
تمام شده است. باید بر آینده ای تمرکز کنیم که 
برای آنها و برای ما بهتر اسللت. « در همین رابطه 
جمعه شللب، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا 
نیز گفت که هیئللت دیپلماتیک این کشللور در 
دوحه فعالیللت خود را آغاز کرده و با شللهروندان 
امریکایی که همچنان در افغانسللتان هسللتند، 
ارتباط دارد. بلینکن گفت: »کانال های ارتباطی با 
طالبان را درباره موضوعات مهم نظیر اجازه دادن 
برای خروج از افغانستان برای کسانی که خواستار 
آن هستند، حفظ می کنیم. «  وزیر خارجه امریکا 
درباره تشللکیل دولت در افغانستان هم گفت که 
اگرچه گزارش    هایی در این زمینه دریافت شده اما 

اطالعات نهایی در این مورد در دست نیست. 
  آمادگی پکن برای انجام پروژه 

  ذبیح اهلل مجاهد، سللخنگوی طالبللان چین را 
شریک اساسی برای این گروه توصیف کرده است. 
روز پنج  شنبه نیز عبدالسالم حنفی، نایب رئیس 
دفتر سیاسی طالبان در گفت وگوی تلفنی با معاون 
وزیر خارجه چین گفته بود که طالبان ابتکار یک 
کمربند-یک جاده را برای افغانستان مفید می داند 
چون این پروژه    ها در پیشرفت و شکوفایی منطقه 
سهم خواهد داشت. دولت چین روز جمعه اعالم 
کرد که آماده اجرای پروژه     هایی در چارچوب طرح 
یک کمربند- یک راه در افغانسللتان است اما این 
موضوع را پس از بازگشللت ثبات به این کشور و 
توقف ناآرامی     ها پیگیری خواهد کرد. همچنین، 
ژنرال فائز حمید، رئیس اطالعات پاکسللتان هم 
که دولت متبوعش به دسللت داشتن در بلبشوی 
کنونی افغانستان متهم اسللت، به دعوت طالبان 
برای صحبت درباره آینده دو کشللور، دیروز وارد 
کابل شد. محمد نعیم، سللخنگوی دفتر سیاسی 
طالبان نیز خبر داد کلله این گروه دیللداری را با 
نماینده نخست وزیر ایتالیا داشته و وی قول داده 

که سفارت ایتالیا در کابل بازگشایی شود. 
 با این حال، دانمارک، اگرچه در جریان اشللغال 
امریکا شانه به شللانه آنها تا روزهای آخر در خاک 
افغانستان حضور داشللت، اکنون اعالم کرده که 
دولتی را که طالبان تشللکیل دهد به رسللمیت 

نمی شناسد. 

نبرد مقاومت با طالبان برای حفظ پنجشیر
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