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  گزارش  2

 دیپلمات های تازه نفس ایرانی در کابل15
دستیار وزیر امور خارجه در امور آسیای جنوبی از اعزام دیپلمات های ایرانی 
به سفارت ایران در کابل خبر داد.  به گزارش شفقنا، سید رسول موسوی در 
صفحه شخصی خود در توئیتر از سفر یک روزه خود به افغانستان خبر داد 
و نوشت: »امروز صبح از طریق یک پرواز که از تهران به  کابل رفت همکاران 
ما در سفارت که در روزهای سخت در آنجا بودند به کشور بازگشتند.«  وی 
اعالم کرد: »همکاران تازه نفسی هم به کابل رفتند تا سفیرمان را یاری دهند 

و سفارت کشورمان در این روز        ها همچنان فعال باشد. «
-----------------------------------------------------

  عزم ترکیه برای خرید اس۴۰۰ از روسیه 
به رغم ادامه فشار        ها و هشدارهای امریکا و برخی اعضای ناتو به ترکیه درباره 
خرید و استفاده از اس۴۰۰ ساخت روسیه، آنکارا بر عزم خود برای خرید 
دومین محموله  این سامانه از مسکو تأکید کرد.  رجب طیب اردوغان دیروز 
در این مورد گفت: »ما هیچ تردیدی درباره خریدن دومین محموله اس۴۰۰ 
از روسیه نداریم. ترکیه و روسیه در حال انجام اقدامات زیادی هستند چه در 
زمینه اس۴۰۰ باشد یا دیگر حوزه های صنعت دفاعی. ما در جریان تالش 
برای اطفای آتش سوزی         ها ]در جنوب ترکیه[ از هواپیماهای روسیه استفاده 
کردیم. « اردوغان افزود: »من در آخرین تماس تلفنی با والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه درباره این موضوع حرف زدم. هر وقت که به روسیه 

سفر کنم درباره همه این موضوعات صحبت و تبادل نظر خواهیم کرد. «
-----------------------------------------------------

 تظاهرات عشایر سوری علیه امریکایی ها
در پی بازداشت 3۰۰ نفر از عشایر سوریه به دست امریکا به خاطر مبارزه با 
داعش، این افراد تظاهرات گسترده ای در شرق سوریه برگزار کردند.  ده   ها 
نفر از عشایر قبیله »الشعیطات « در استان دیرالزور واقع در شرق سوریه 
علیه نظامیان امریکایی تظاهرات کردند. منابع وابسته به عشایر دیرالزور 
به خبرگزاری اسپوتنیک گفتند که معترضان خواستار آزادی زندانیان و 
پایان اشغالگری امریکا شدند. آنها تهدید کردند که اگر زندانیان آزاد نشوند، 
دامنه اعتراضات گس��ترش پیدا خواهد کرد. منابع محلی نیز خبر دادند 
که عناصر امریکایی اخیراً بیش از ۵۰ نفر را بازداش��ت کردند و به منطقه 

نامعلومی انتقال دادند. 
-----------------------------------------------------

 احتمال توافق در سودان جنوبی برای ایجاد ارتش واحد
وزیر امور کابینه س��ودان جنوبی از توافق رهبران این کش��ور در راستای 
ادغام نیروهای مسلح این کش��ور در یک ارتش واحد خبر داد.  به گزارش 
العربی الجدید، مارتین الیا لومورو، در س��خنانی اعالم کرد که س��الواکر 
میاردیت رئیس جمهور س��ودان و ریک مچار رهبر اپوزیس��یون و معاون 
کنونی رئیس جمهور سودان جنوبی به توافقی دست یافته اند که راه را برای 
ادغام نیروهای دو طرف در یک ارتش واحد هموار می کند. وی در این باره 
تصریح کرد که دو رهبر برای تقسیم قدرت و کنترل امنیت ملی در کشور 

به توافق رسیده اند. 
-----------------------------------------------------

 تظاهرات هزاران امریکایی برای حق رأی
هزاران امریکایی روز    شنبه در واشنگتن دی. سی و دیگر شهرهای امریکا، 
علیه قوانین محدودکننده حق رأی تظاهرات کردند.  به گزارش خبرگزاری 
»رویترز«، این افراد با حضور گس��ترده در خیابان ه��ا، محافظت از حق 
رأی شهروندان و مقابله با قوانین مربوط به محدودیت های انتخاباتی در 
ایالت های تحت کنترل جمهوریخواهان را خواستار شدند. این اعتراضات 
به مناسبت سالگرد تظاهرات تاریخی ۱۹۶3 و سخنرانی مارتین لوترکینگ، 
فعال حقوق سیاهپوس��تان در واشنگتن برگزار شد. از س��وی دیگر این 
تظاهرات واکنشی به تصویب الیحه ایجاد محدودیت برای رأی گیری در 
مجلس نمایندگان ایالت تگزاس بود. معترضان واشنگتن که پالکاردهای 
»جان سیاهپوستان اهمیت دارد« در دست داشتند، به قانونگذاران ایالت         ها 
هشدار دادند تصویب قوانین ایالتی محدودیت انتخابات، به تبعیض علیه 
رنگین پوستان منتج خواهد شد. در تظاهرات پایتخت امریکا بیش از 2۰ 

هزار نفر حضور داشتند. 
-----------------------------------------------------

  تداوم تنش مرزی میان باکو و ایروان
وزارت دفاع ارمنس��تان و جمهوری آذربایجان ب��ار دیگر مدعی حمله به 
مواضع مرزی همدیگر شدند. به گزارش خبرگزاری »اسپوتنیک « وزارت 
دفاع ارمنستان مدعی شد که یک        شنبه یگان های نیروهای مسلح جمهوری 
آذربایجان با سالح های سبک و کالیبرهای مختلف به مواضع ارمنستان در 
استان »گغارکونیک« به ویژه در روستای »سوتک « تیراندازی کردند. این 
وزارتخانه اعالم کرد که در نتیجه اقدام تالفی جویانه ارمنستان، تیراندازی 
شدید آغاز شد که حدود دو ساعت به طول انجامید. وزارت دفاع جمهوری 
آذربایجان نیز در واکنش به این حادثه، بیانیه وزارت دفاع ارمنس��تان در 
خصوص تیراندازی سنگین قوای این کشور به مواضع مرزی ارمنستان را 

نادرست و تحریک  آمیز خواند. 
-----------------------------------------------------

  تحرکات سئول برای مذاکرات اتمی با پیونگ یانگ
وزارت خارجه کره جنوبی اعالم کرد که نماینده ارش��د اتمی این کش��ور 
روز یک   ش��نبه برای مذاکره درباره تالش    ها برای از سرگیری گفت وگو با 
کره ش��مالی به ایاالت متحده رفت.  به گزارش خبرگزاری یونهاپ، سفر 
چهار روزه نو کیو دوک به واش��نگتن پس از سفر س��ونگ کیم، همتای 
امریکایی وی به سئول در هفته گذشته صورت می گیرد که طی آن دو نفر 
درباره کمک های بشردوستانه به کره شمالی در بحبوحه افزایش تنش    ها 
در اعتراض پیونگ یانگ به رزمایش های نظامی بین کره جنوبی و امریکا 
گفت وگو کردند.   این دیپلمات ارش��د کره جنوبی گف��ت: »دولت ما در 
مورد اقدامات مختلف برای از سرگیری مذاکرات با کره شمالی مذاکرات 
گسترده ای با دولت بایدن داشته است. « وی افزود: »من از امریکا دیدن 
می کنم تا با مقام های این کشور در مورد راه های از سرگیری زودهنگام روند 

صلح در شبه جزیره کره گفت وگو کنم. «
-----------------------------------------------------

   زندان یا مرگ در انتظار رئیس جمهور برزیل 2۰22
رئیس جمه��ور برزیل ک��ه در تالش برای پی��روزی دوب��اره در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری 2۰22 برزیل است، در دیدار روز    ش��نبه خود با سران 
اوانجلیک گفت که در رابطه با این انتخابات در مقابل خود سه گزینه دارد. 
به گزارش وبگاه خبری هیل، ژائیر بولسونارو اعالم کرد »من برای آینده خود 
سه گزینه دارم: دستگیر، کشته یا پیروز شوم. « با این حال، بولسونارو وعده 
داد که هیچ کس او را در میان ناآرامی های فزاینده در کش��وری که  مورد 
انتقاد و تحقیق قرار دارد، مرعوب نخواهد کرد.  رئیس جمهور راست افراطی 
برزیل که به دلیل سیاست های کرونایی به ش��دت مورد انتقاد قرار دارد، 
همچنین سیستم رای گیری الکترونیکی در این کشور را مورد تردید قرار 
داده و مدعی شده که احتمال تقلب در آن هست و با همین استدالل گفته 
که این کشور از برگه های رأی استفاده خواهد کرد. این در حالی است که 
پرونده بولسانارو در حال حاضر به دلیل فساد مربوط به خرید واکسن های 

هندی کرونا، در سنا مورد بررسی است. 
-----------------------------------------------------

 آماده باش ارتش چین همزمان با تحرکات نظامی امریکا
 منابع خبری روز یک   شنبه از آماده باش کامل ارتش چین همزمان با تردد 
ناوهای امریکا در منطقه رزمایش تایوان با این کشور خبر دادند.  به نوشته 
روزنامه گلوبال تایمز، سخنگوی وزارت دفاع چین در این زمینه گفت که 
فرماندهی بخش شرقی ارتش چین با پایش اوضاع، روز جمعه تردد دو ناو 
امریکایی هنگام عبور از تنگه تایوان را ردیابی کرد. وی گفت: »ایاالت متحده 
بار   ها چنین اقدامات تحریک آمیزی را انجام داده و این ثابت می کند که این 
کش��ور بزرگ ترین تهدید برای صلح و ثبات اس��ت و بزرگ ترین خطرات 
امنیتی را در تنگه تایوان ایجاد می کند. ما به شدت با این امر مخالف و محکوم 
می کنیم. « این مقام نظامی چین گفت که ایاالت متحده باید از تحریکات 
دست بردارد و از اصل چین واحد پیروی کند. ارتش چین در تمام مدت آماده 

باش است تا قاطعانه از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی محفاظت کند. 

پس از اعتراضات مداوم فلسطینی     ها 

تل آویو از محاصره غزه 
یک گام عقب نشست 

در پی درگیری های اخیر گروه های فلسطینی در مرز سرزمین های 
اشغالی و فشار     ها برای رفع محاصره نوار غزه، رژیم صهیونیستی در 
نهایت مجبور به عقب نشینی شد و مقامات تل آویو تصمیم گرفته اند 
دو گ�ذرگاه را برای عبور کاال و س�وخت به غزه بازگش�ایی کنند. 
مقامات رژیم صهیونیستی پیش تر مدعی بودند که برای افزایش فشار     ها 
به جنبش حماس و خلع س��الح آن، محاصره غزه را تشدید می کنند اما 
تحوالت اخیر در نوار غزه و ایجاد بازدارندگی، آنها را وادار به تجدیدنظر در 
سیاست های اعالنی خود کرده است. به گزارش خبرگزاری قدس )قدسنا( 
به نقل از پایگاه خبری معا، مقام های رژیم صهیونیستی تصمیم گرفتند 
که دو گذرگاه »بیت حانون « و »کرم ابوسالم« را برای عبور کاال و سوخت 
به نوار غزه بازگشایی کنند. پایگاه اسرائیلی واال نیز روز یک     شنبه به نقل از 
یک منبع امنیتی اعالم کرد که گذرگاه های بیت حانون و کرم ابوسالم برای 
عبور کاال و سوخت باز می شود. این پایگاه نوشت: »دو گذرگاه در حالی باز 
می شوند که       شنبه شب در غرب  النقب، آتش سوزی      هایی صورت گرفت و 
تظاهرات خشونت آمیز در حصار مرزی برگزار شد«. بر اساس این گزارش،  
2۷ خودرو و هفت تانکر گاز اسرائیلی دیروز از سرزمین های اشغالی وارد 
نوار غزه  شدند. عقب نشینی صهیونیس��ت     ها از محاصره غزه، در شرایطی 
است که در هفته های اخیر فلس��طینی     ها در مرز با سرزمین های اشغالی 
تظاهرات گسترده برگزار کرده اند که به درگیری با صهیونیست     ها منجر 
شد و همین مسئله در تصمیم جدید مقامات تل آویو نقش مهمی داشته 
است. در جنگ اخیر بین گروه های مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی، 
معادالت جدیدی رقم خورد و در مدت ۱۱ روز بیش از ۴هزار موش��ک به 
سمت سرزمین های اشغالی شلیک ش��د و صهیونیست     ها بیش از پیش 
به توانمندی های نظامی فلس��طینی     ها پی بردند. بازگشایی گذرگاه های 
مرزی غزه، در حالی اس��ت که بامداد یک     ش��نبه جنگنده های اسرائیلی 
برخی اهداف را در نوار غزه به بهانه پاسخ به پرتاب بالن های آتش زا بمباران 
کردند. از طرفی دیگر مقامات مصر نیز گذرگاه مرزی رفح را در دو جهت 
بازگشایی کردند. پیش  تر مقامات مصر گذرگاه رفح را از دو     شنبه گذشته 
به دالیل نامعلومی بسته بودند. درحالی که دولت امریکا حامی اصلی رژیم 
صهیونیستی است اما برای حفظ ظاهر و حل اختالفات بین فلسطینی     ها و 
اسرائیل، اختالفاتی بین دو طرف بر سر محاصره غزه وجود دارد. به گزارش 
خبرگزاری سما، رادیو ارتش صهیونیستی دیروز اعالم کرد، میان آنتونی 
بلینکن، وزیر خارجه امریکا و نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل بر سر نوار 
غزه نقطه اختالفی وجود دارد. طبق اعالم رادیو اسرائیل بلینکن در دیدار 
با بنت گفته که بازگشت سربازان اسیر و مفقود اسرائیلی از نوار غزه نباید 
به مسائل اساسی انس��انی این منطقه مثل برق و سوخت ربط داده شود؛ 
موضعی که با عملکرد و مواضع نخست وزیر اسرائیل و خواسته وی از جو 
بایدن، رئیس جمهور امریکا متفاوت است. این درحالی است که بنت در 
دیدار با جو بایدن برای تأمین احتیاجات نوار غزه اهداف و شروطی را مطرح 
کرده و از برقراری آتش بس فوری و بررسی پرونده اسرا و مفقودین گفت. 

 هشدار حماس به صهیونیست     ها 
با ادامه محاصره غزه و ممانعت از ارس��ال کمک های بشردوستانه به این 
منطقه مقاومت فلسطین بار دیگر به صهیونیست     ها هشدار داد. جنبش 
حماس، رژیم صهیونیس��تی را مس��ئول تمامی پیامد     ها و نتایج تشدید 
محاصره علیه غزه و افزایش بحران انس��انی اهالی این باریکه دانست. به 
گزارش خبرگزاری فلسطینی »س��ما«، فوزی برهوم، سخنگوی جنبش 
حماس روز یک     شنبه با صدور بیانیه ای تأکید کرد، این جنبش از همگان 
می خواهد مس��ئولیت های خود را برعهده بگیرند و رژیم اشغالگر را برای 
پایان دادن به محاصره ظالمانه اش علیه غزه تحت فشار قرار دهند. در این 
بیانیه همچنین آمده است:»سیاست های افراطی رژیم صهیونیستی در 
قبال غزه اوضاع را در این منطقه به سمت ایجاد فضایی متشنج و پر تنش و 
انفجار پیش خواهد برد.« فوزی برهوم همچنین تصریح کرد :»مادامی که 
ملت فلسطین از زندگی آزادانه و شرافتمندانه برخوردار نشوند، هیچ گونه 

آرامش  یا ثباتی محقق نخواهد شد.«

هالکت 30 مزدور سعودی 
در حمله موشکی انصاراهلل 

در پی حمله موشکی انصاراهلل یمن به پایگاه نیروی هوایی مزدوران 
س�عودی در یمن دس�ت کم 3۰ نفر کش�ته و 9۰ نفر زخمی شدند. 
جنبش انصاراهلل در واکنش به ادامه حمالت هوایی ائتالف سعودی علیه 
مردم یمن، بار دیگر مقر مزدوران عربستان در خاک یمن را مورد هدف قرار 
داد. روز یک    شنبه هنگام صف صبحگاه نظامیان وابسته به ائتالف سعودی 
در پایگاه هوایی »العند« در »لحج« در جنوب یمن سه موشک بالستیک 
به سمت این پایگاه شلیک شد. به گزارش شبکه »اسکای نیوز«، در پی این 
حمله دهها تن کشته و زخمی شدند و مجروحان برای درمان به بیمارستان 
»ابن خلدون « منتقل شده اند. ساکنان محلی نیز از شنیده شدن صدای 
انفجارهای شدید خبر دادند و برخی رسانه     ها نیز گفته اند که ممکن است 
این حمله با استفاده از پهپاد انجام شده باشد. به گزارش شبکه الجزیره، 
محمد نقیب، سخنگوی فرماندهی جنوبی نیروهای مسلح یمن گفت که 
دست کم 3۰سرباز ائتالف روز یک    شنبه در نتیجه حمله جنبش انصاراهلل 
به پایگاه نظامی در جنوب این کشور کش��ته و ۹۰ نفر زخمی شدند. وی 
گفت: » حوثی    ها با پش��تیبانی یک پهپاد به پایگاه آموزشی نیروی هوایی 
العند در ۶۰ کیلومتری عدن حمله توپخانه ای کردند.« وی پیش تر گفته 
بود که انصاراهلل چندین حمله با موشک و هواپیماهای بدون سرنشین به 
این پایگاه انجام دادند. رهبران انصاراهلل به طور رسمی در مورد این حمله 
اظهارنظر نکرده اند. پایگاه العند بزرگ ترین پایگاه یمن است و در ژانویه 
2۰۱۹ ، انص��اراهلل در حین رژه نظامی با یک پهپاد ب��ا مواد منفجره به آن 
حمله کردند. انصاراهلل در دو سال گذشته در پاسخ به جنایات سعودی ها، 
دهها بار با موش��ک های بالس��تیک و پهپادهای بومی مواضع حساس و 
اس��تراتژیک را در خاک عربس��تان مورد هدف قرار داده  و هشدار داده تا 
زمانی که حمالت ائتالف به ملت یمن ادامه داش��ته باشد، متجاوزان در 
امان نخواهند بود. همزمان با افزایش موارد نقض توافق الحدیده، حمالت 
توپخانه ای ارتش سعودی روز یک    شنبه در مناطق مرزی با یمن، موجب 
شهادت سه غیرنظامی شده است. خبرگزاری »سبأنت« در این باره به نقل 
از یک منبع نظامی نوشت که توپخانه ارتش سعودی در نزدیکی مرز با یمن 
مناطق »شدا« و »منبه « در استان صعده یمن را گلوله باران کرده که بر 
اثر آن سه غیر نظامی به شهادت رسیده و خسارات زیادی به دارایی های 
ساکنان وارد آمده است. جنگنده های سعودی نیز یک بار منطقه »کتاف « 
در استان صعده و چهار بار مناطق مختلف استان مأرب را بمباران کردند. از 
سوی دیگر یک مقام نظامی یمنی دیگر دیروز گفت که ائتالف سعودی و 
شبه نظامیان وابسته در 2۴ ساعت گذشته 33۸ بار به طرق مختلف توافق 

استکهلم در خصوص الحدیده را نقض کرده اند. 

سفر بی درنگ امیرعبداللهیان به »پایتخت غایب« در بغداد
وزیر خارجه ایران از دعوت نشدن دمشق به نشست عراق گله کرده و گفته سوریه باید در ترتیبات امنیتی منطقه حاضر باشد

وزیر امور خارجه    گزارش  یک
ک�ه  کش�ورمان 
پیش تر از دعوت نشدن سوریه به نشست بغداد 
گله کرده بود، دیروز بالفاصله پس از شرکت در 
این نشست، راهی دمشق شد. از طرفی در سایه 
خأل حضور س�وریه، عالی      ترین مق�ام اجرایی 
فرانسه ضمن گشت در نقاط مختلف عراق، در 
حاشیه نشست یاد شده تأکید کرد که کشورش 

همچنان در عراق حضور خواهد داشت. 
حس��ین امیرعبداللهیان دو روز پس از کسب رأی 
اعتماد مجلس، در نخستین س��فر خارجی خود، 
دیدار با مقامات سوری را در دس��تور کار قرار داد. 
اگرچه نشست بغداد با عنوان نشست همسایگان 
عراق برگزار شد اما سوریه به آن دعوت نشده بود. 
بغداد از اختالف میان کش��ورها، ب��ه عنوان دلیل 
دعوت نشدن از س��وریه یاد کرده و گفته که بغداد 
هیچ گاه روابط خود را با دمش��ق قطع نکرده است. 
وزیر خارجه ایران در آس��تانه این سفر که مقصد 
نخس��ت آن، بغداد و هدف آن شرکت در نشستی 
منطقه ای بود، نیز به غایب بودن سوریه در نشست 
همسایگان بغداد پرداخته و تلویحاً از آن انتقاد کرده 
بود. امیر عبداللهیان روز یک     شنبه در بدو ورود به 

سوریه، روابط دمش��ق ، تهران و بغداد را هم راستا 
و راهبردی ارزیابی کرد و گفت از اینکه س��وریه در 
برنامه نخستین سفر خارجی وی قرار دارد، بسیار 
خرسند اس��ت. رئیس دس��تگاه دیپلماسی ایران 
تصریح کرد: »ما در مبارزه با تروریسم و در میدان 
اقدامات و پیروزی های مش��ترکی را خلق کردیم. 
امروز در دمشق هس��تیم تا در همه حوزه     ها اعم از 
اقتصادی، تجاری و فرهنگی و همه حوزه های مورد 
عالقه دو کش��ور روابط را یک بار دیگر با هم مرور 
کنیم.«  وزیر خارجه عنوان کرد: »معتقدیم امروز 
با اراده رهبران دو  کشور ایران و سوریه در کنار هم 
مبارزه با تروریسم اقتصادی و در کمک به مردم دو 
کشور گام های بلندی را برخواهند داشت. از حکومت 

و مردم و رهبری سوریه حمایت می کنیم.«
 لزوم حضور سوریه در شکل گیری ترتیبات 

سیاسی منطقه
امیرعبداللهیان  عص��ر دیروز با بشاراس��د رئیس 
جمهور س��وریه مالقات ک��رد. او پیش از اس��د، با 
وزیرخارجه سوریه مالقات کرده بود. امیرعبداللهیان 
پس از دیدار با فیصل مقداد، همتای س��وری خود 
و تبادل نظر درباره طیفی از مس��ائل، در نشس��ت 
خبری مش��ترک با اعالم اینک��ه طرفین تحوالت 

منطقه را مورد بررس��ی قرار داده اند، خاطرنشان 
کرد: »دو کشور در حال ترسیم نقشه توسعه فعال 
همکاری ه��ای اقتصادی و تجاری ب��رای مقابله با 
تحریم های ظالمانه دش��منان هستند. معتقدیم 
هرگونه ترتیبات سیاس��ی و امنیتی در منطقه با 
حضور و مشارکت همه کشورهای منطقه از جمله 
جمهوری عربی سوریه محقق خواهد شد و در این 
مسیر نقش عراق و س��وریه را برای کمک به ایجاد 
ترتیبات جدید منطقه ای در حوزه های سیاسی و 
امنیتی و اقتصادی مهم می دانی��م.«  وزیر خارجه 
گفت: حضور نیروهای بیگانه در منطقه هیچ کمکی 
به امنیت و ثب��ات پایدار در این منطقه حس��اس 
نخواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران       ش��نبه هم در 
عراق با محمد الحلبوسی رئیس پارلمان، مصطفی 
الکاظمی نخست وزیر و برهم صالح رئیس جمهور 
عراق دی��دار و گفت وگو کرده ب��ود. در جریان این 
مالقات، برهم صالح از حمایت ه��ای ایران از عراق 
و  همچنین حضور هیئت ایرانی در نشست بغداد 
قدردان��ی کرد و انج��ام اولین س��فر خارجی وزیر 
امور خارجه ای��ران به مقصد ع��راق را مهم خواند. 
امیرعبداللهیان در حاشیه این نشست، با وزیر امور 

خارجه ترکیه و کویت نیز دیدار کرد. 

 امریکا هم برود، فرانسه  می ماند
کاخ سفید روز شنبه، بیانیه جو بایدن، رئیس جمهور 
امریکا درباره اجالس بغداد را منتشر کرد که در آن 
ضمن تاریخی خواندن رهبری عراق در برگزاری این 
نشست آمده است: »ما به دنبال کاهش تنش      ها بین 
کشورهای همسایه و گسترش همکاری      ها در سراسر 
خاورمیانه هستیم. من همچنین از رئیس جمهور 
ماکرون برای مش��ارکت و حمای��ت از این اجالس 
تشکر می کنم.«  بایدن ضمن تأکید بر همکاری با 
دولت مصطفی الکاظمی برای »ایجاد ثبات بیشتر در 
خاورمیانه« اعالم کرده که واشنگتن متعهد به تقویت 
روابط دوجانبه تحت »توافقنامه چارچوب راهبردی « 
است. همچنین آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا 
در تماس تلفنی ب��ا برهم صالح، تأکی��د کرده که 
مأموریت شکست دادن تروریسم وارد مرحله تازه ای 
شده که در آن نیروهای عراقی مسئولیت را بر عهده 
دارند. وی ش��راکت راهبردی و طوالنی و عمیق دو 

کشور را به نفع ملت امریکا دانست. 
همانطور که درموضع گیری  امریکایی ها نیز به نقش 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه اشاره شده، 
وی نیز در جریان شرکت در نشست روز       شنبه گفت 
که اگر امریکا از عراق خارج شود، فرانسه در عراق 
باقی خواهد ماند. ماکرون در پیامی در صفحه خود 
در توئیتر، به مبارزه با تروریسم، پیشبرد پروژه های 
منطقه ای حیاتی و واکنش های واقعی به چالش های 
خاورمیانه اشاره کرد و نوش��ت که انجام همه این 
موارد بدون همکاری مشترک امکان پذیر نیست. 
کنفرانس تاریخی بغداد، خود، پیروزی به ش��مار 
می آید. هم��کاری جدیدی در حال ش��کل گیری 
اس��ت. ماکرون در افتتاحیه کنفران��س نیز گفته 
بود: »ما برای حمایت از امنیت و ثبات عراق اینجا 
هستیم. فرانس��ه در حمایت از بغداد در مأموریت 
مبارزه با تروریسم در چارچوب ائتالف بین المللی 
باقی خواهد ماند. « رئیس جمهور فرانسه در ادامه 
مأموریت خود در عراق سحرگاه دیروز وارد اربیل 
ش��د و پس از دیدار با نچی��روان بارزانی و مقامات 
کردستان عراق، راهی موصل ش��د. او پس از پاپ 
فرانسیس دومین شخصیت غربی است که از شهر 

موصل دیدن می کند. 
حضور در کلیسای الساعه و گفت وگو با روحانیون 
مس��یحی و دیدار از مس��جد النوری ک��ه ابوبکر 
البغدادی س��رکرده معدوم داعش در سال 2۰۱۴ 
خالفت خودخوانده اش را در آنجا اعالم کرده بود، از 
دیگر برنامه های ماکرون بود. وی       شنبه شب نیز به 
همراه مصطفی الکاظمی به حرم حضرت امام موسی 

کاظم )ع( در کاظمیه بغداد رفت. 

طالبان برای تشکیل دولت طی چند هفته آینده، 
آماده می شود و جهان هم خود را برای کنار آمدن 
با آن آماده می کند. مس�کو گفت�ه که خواهان 
برق�راری ارتباط با دولت جدید در افغانس�تان 
است و تأکید کرده که ایجاد رابطه مسکو با دولت 
جدید در کابل ضروری اس�ت، چرا که به قدرت 
رسیدن طالبان یک واقعیت است. در واشنگتن 
هم مقام ه�ای امریکای�ی به واشنگتن پس�ت 
گفته اند ک�ه ممکن اس�ت شناس�ایی طالبان 
مدتی طول بکشد؛ موضعی که در نهایت، معنای 
تلویحی آن چیزی جز شناسایی طالبان نیست. 
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان در گفت وگو با 
رویترز گفته که ترکیب کابینه افغانستان احتماالً 
طی چند هفته آینده مشخص خواهد شد. مجاهد 
البت��ه از وجود »برخ��ی موانع جزئی« بر س��ر راه 
تش��کیل کابینه صحبت کرده که باعث تأخیر در 
تشکیل کابینه ش��ده، ولی توضیحی نداده که این 
موانع چ��ه چیز    هایی هس��تند. به گفت��ه مجاهد، 
ورود ناگهانی به کابل و به دس��ت آوردن حکومت، 
غیرقاب��ل پیش بینی بوده و ظاه��راً منظورش این 
اس��ت که همین باعث ش��ده که طالبان در اعالم 
دولت تأخیر کند . او در عی��ن حال تأکید کرده که 
طالبان مایل است  در مورد تشکیل دولت مذاکرات 
گس��ترده ای  انجام دهد تا یک دولت قوی تشکیل 
شود:» بحث در مورد همه جنبه های یک حکومت 
در حال انجام است و امیدواریم طالبان » طی چند 
روز « اعالمی��ه و بیانی��ه ای در این زمینه منتش��ر 
کنند.«  ذبیح اهلل مجاه��د از تمای��ل طالبان برای 
» پایان جنگ « و » ایجاد س��اختاری ب��ا نظر همه 
که نش��ان دهنده خواس��ته های مردم باشد « خبر 
داده و می گوید:»ما پیشرفت قابل توجهی در این 
زمینه داریم ام��ا هنوز کار در حال انجام اس��ت.« 
او می گوید ک��ه طالبان می خواهد کس��انی که از 
حمایت و محبوبیت مردم برخوردار هستند، بخشی 
از دولت باش��ند و از ورود افرادی که در گذش��ته 
در مرکز درگیری    ها بودند، اجتن��اب می کنند. به 
همین خاطر او از ادام��ه رایزنی و مذاکره با »حامد 
کرزی« رئیس جمهور پیشین افغانستان، »عبداهلل 
عبداهلل « رئیس اجرایی س��ابق، »یونس قانونی« و 
»عبدالرشید دوستم « معاونان رئیس جمهور سابق 
خبر داده و تصریح کرده است: »نظرات و توصیه های 
آنها نیز مورد توجه قرار گرفته اس��ت.«  با این حال 
عطا محمد نور، والی پیش��ین بلخ در گفت وگویی 
با بی بی سی محدود شدن مذاکرات به چند نفری 
را که س��خنگوی طالبان به آنها اش��اره کرده، یک 
»توطئه« خوانده و می گوید: » اش��رف غنی، حامد 

کرزی و عبداهلل عبداهلل ب��ا تفاهم با طالبان نظام را 
تسلیم کردند  یا خودشان تس��لیم شدند. مذاکره 
آنان به هیچ صورت قابل پذیرش نیست. «به همین 
دلیل، گروهی از رهبران افغانس��تان ، از جمله دو 
رهبر منطقه ای می گویند که می خواهند با طالبان 
گفت وگویی جداگانه انجام دهند و قصد دارند ظرف 
چند هفته برای تش��کیل جبهه جدید و مذاکره با 
دولت آینده مالقات کنند. »خالد نور«، پسر »عطا 
محمد نور « یکی از اعضای این گروه گفته که »این 
گروه متشکل از عبدالرشید دوستم ، رهبر کهنه کار 

 و دیگر مخالفان گروه طالبان است«. 
 مسکو: طالبان در انزوا افراطی می شود

تازه وقتی طالبان دولت تشکیل دهد، شناسایی آن 
به یک مسئله تبدیل خواهد شد. به نظر می رسد، 
تعداد قابل توجهی از دولت    هایی که از نفوذ کمی هم 
برخوردار نیستند، برای شناسایی طالبان آمادگی 
دارند. در این بین روس��یه جزو نف��رات اول صف 
شناس��ایی طالبان خواهد بود؛ کشوری که به رغم 
نگرانی از تأثیر حاکم ش��دن طالب��ان بر تحوالت 
آسیای مرکزی و قفقاز، معتقد است که در هرحال 
طالبان یک واقعیت است. »ضمیر کابلوف« نماینده 
ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان دیروز 
در جدید     ترین موضع گیری خود که در یک برنامه 
پخش زنده در ش��بکه »یوتیوب « ابراز شد، گفت 
که مسکو بر اساس تماس های موجود با طالبان، 
با دولت جدید در افغانس��تان روابط برقرار خواهد 
کرد. کابلوف گفته که ایجاد رابطه مسکو با دولت 
جدید در کابل ضروری اس��ت، چ��را که به قدرت 
رسیدن طالبان یک واقعیت است. کابلوف افزود: 

چنانچه غرب و به قول مع��روف جامعه جهانی به 
طور کل، بخواهند طالبان را منزوی و به آنها فشار 
وارد کنند، در این شرایط، متأسفانه باید بگویم که 
این امر باعث افراطی شدن این گروه خواهد شد. 
وی همچنین گفت که روسیه نسبت به تحوالت 
افغانستان »نسبتاً راحت« است، چرا که طی هشت 
س��ال گذش��ته با طالبان در تماس بوده است. در 
واشنگتن، این بحث به طور رسمی مطرح نشده، 
به خصوص که دولت بایدن در حال حاضر به شکل 
بی سابقه ای درگیر خارج کردن اتباع خود از کابل 
و همچنین کسانی است که طی دو دهه گذشته با 
امریکا در افغانستان همکاری کرده اند. با این حال، 
بحث شناسایی طالبان به طور جدی در پشت پرده 
دولت بایدن مطرح اس��ت. واشنگتن پست دیروز 
نوش��ت که مقام های امریکایی می گویند، دولت 
بایدن مجبور است نسبت به اینکه دولت طالبان 
را به رسمیت بشناسد یا خیر تصمیم بگیرد . البته 
این مقام    ها گفته اند چنین تصمیمی ممکن است 
تا مدتی طول کشیده و همچنین ممکن است به 
عنوان یک فاکتور در هرگونه بازگشت به این کشور 
مطرح باش��د، به رغم این صرف ط��رح این بحث، 
تلویحاً نشان دهنده تمایل دولت بایدن برای حرکت 
در مسیر شناسایی اس��ت. روز جمعه ند پرایس، 
سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت دولت بایدن 
» فعاالنه مشغول بحث « بر سر درخواست طالبان 
با هم پیمانان و شرکای امریکا در منطقه است  اما 
به گفته یک مقام امریکایی که نامش را فاش نکرد، 
امریکا هنوز تعامل مس��تقیمی با طالبان با هدف 
بحث بر سر شکل هیئت دیپلماتیک کشورش در 

افغانستان پیدا نکرده است. ظاهراً یک بحث جدی 
در میان امریکایی    ها درباره شناسایی طالبان این 
اس��ت که اگر امریکا فرصت تعامل با طالبان را از 
دست بدهد، قادر نخواهد بود تصمیمی درباره جان 
امریکایی    هایی که بعد از 3۱آگوست )۹ شهریور( 
در افغانستان می مانند، به دست بیاورد. یک مقام 
ارش��د وزارت خارجه امریکا در پاسخ به سؤالی در 
خصوص اینکه چطور امریکا خواهد توانس��ت به 
کسانی که باقی می مانند کمک کند گفت: »ما در 
حال تهیه برنامه های دقیقی در مورد اینکه چطور 
ارائه پشتیبانی کنس��ولی را ادامه داده و خروج را 
برای افراد مایل به ترک افغانستان بعد از 3۱ اوت 
تسهیل کنیم، هس��تیم. مقام    ها همچنین گفتند 
دولت  در حال بررس��ی مجموعه ای از گزینه     ها در 
قابل تعامل دیپلماتیک ما است.  عالوه بر مسکو و 
واشنگتن، چنین تمایلی آشکارا در دولت ترکیه نیز 
دیده می شود. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه دیروز با بیان اینکه افغانستان باید به سرعت 
به سمت بهبودی حرکت کند، گفت: »ما برای هر 
کمکی آماده ایم. کافی   است که از سوی افغانستان 
این تمایل را ببینی��م.«  او هرچن��د از لفظ دولت 
افغانستان یا امارات اس��المی استفاده نکرده، ولی 
موضع گیری او، نش��ان دهنده تمای��ل به تعامل با 

دولت آتی است که در کابل مستقر خواهد شد. 
 هشدار درباره حمله قریب الوقوع مجدد 

فردا مهلت خروج امریکا و کشورهای غربی از کابل 
تمام می ش��ود. طالبان گفته است که کارشناسان 
فنی و مهندسان این گروه آماده اند به محض خروج 
نیروهای امریکایی فرودگاه کابل را در دست گیرند. 
یک مقام طالبان به رویترز گفت: » ما منتظر اشاره 
نهایی امریکایی    ها هستیم تا کنترل کامل را به دست 
آوریم.«  با ای��ن حال، مقامات طالب��ان به الجزیره 
گفته اند که دیگر کس��ی به س��وی فرودگاه کابل 
حرکت نکند زیرا خطر حمله تروریست های داعش 
در مسیر و نیز در فرودگاه بسیار جدی است. با این 
حال، چند روز بعد از انفج��ار فاجعه بار در فرودگاه 
کابل، جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، مجدداً هشدار 
داد که حمله دیگری به فرودگاه کابل محتمل است 
و گفته که فرماندهان ارتش به او گفته اند این حمله 
ممکن است یک    شنبه انجام شود. ساعاتی بعد از این 
هشدار مقام    ها بار دیگر به امریکایی    ها هشدار دادند 
فوراً از ناحیه فرودگاه دور شوند. سفارت امریکا در 
کابل در ساعات اول صبح یک    شنبه به امریکایی    ها 
در مورد یک » تهدید مش��خص و معتبر « هشدار 
داد. مقام ه��ای وزارت خارجه هم در روزهای اخیر 

هشدارهای مشابهی صادر کرده اند. 

زمزمه شناسایی طالبان در واشنگتن و مسکو


