طالبان با غرب سر میز نشست

هیئ�ت طالبان ب�رای گفتوگوه�ای بینالملل�ی از جمل�ه ادامه
مذاکرات دوحه ب�ا طرف امریکایی راهی قطر ش�ده اس�ت ،بنابر
اعالم س�خنگوی وزارت خارجه دولت موقت ،طالب�ان با مقامات
قط�ر نی�ز مذاک�رات مفصل�ی داش�ته اس�ت .دبیرکل س�ازمان
ناتو ه�م اعالم کرده اس�ت ک�ه تحوالت افغانس�تان در دس�تور
کار نشس�ت وزرای خارج�ه این س�ازمان ق�رار خواهد داش�ت.

عبدالقهار بلخی با اعالم اینکه دیدار میان طالبان و مقامات قطر در وزارت
خارجه این کشور انجام شده است ،محور آن را مسائل سیاسی ،انسانی،
اقتصادی و آموزشی اعالم و تصریح کرد که قطریها تأکید کردهاند که در
کنار افغانها خواهند بود و کمکهای خود را در دوره آینده ادامه خواهند
داد .دیدار با نمایندگان امریکا نیز در دستور کار این سفر بود .هیئت طالبان
روز پنجشنبه برای گفتوگو با نمایندگان کشورهای جهان به ویژه امریکا
وارد قطر شد تا در راستای مذاکرات قبلی میان طالبان و امریکا ،مذاکرات
میان هیئت امریکایی و طالبان از سر گرفته شود .هیئت امریکایی را در
این دور گفتوگوها توماس ِوست ،نماینده این کشور در امور افغانستان و
هیئت طالبان را مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارج ه این گروه
رهبری میکنند .وزارت خارج ه امریکا هفت ه گذش��ته اعالم کرده که در
دور تاز ه گفتوگوها دربار ه منافع ملی حیاتی امریکا که ش��امل عملیات
ضدتروریستی علیه گروه داعش و القاعده ،کمکهای بشردوستانه ،اقتصا د
افغانس��تان و ورود و خروج امن از افغانستان برای شهروندان امریکایی و
افغانهایی که در طول جنگ  ۲۰ساله برای امریکا کار میکردند ،خواهد
بود .ذبیحاهلل مجاهد ،سخنگوی دولت موقت طالبان پیشتر گفته بود که
مسئوالن طالبان تالش میکنند پولهای مسدود شده مردم افغانستان
آزاد و مشکالت اقتصادی مردم حل شود .ب ه گفت ه مجاهد ،طالبان در قالب
توافقنامه دوحه با نمایندگان امریکا دیدارهایی دارد که در این دیدارها
تعهدات تازه میشود و نگرانیها نیز از بین میرود.
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) قرار است سهشنبه و چهارشنبه
آتی در التویا تشکیل جلسه دهد .ینس استولتنبرگ ،دبیرکل این سازمان
دیروز پیش از نشس��ت وزرای خارجه این سازمان گفت« :در پی سقوط
سریع دولت و نیروهای مسلح افغانستان در ماه آگوست من ارزیابی جامعی
از تعامل در این کشور را آغاز کردم .بازگشت طالبان برای مردم غمانگیز و
برای همه ما دلخراش است».
استولتنبرگ با اظهار اینکه وضعیت انس��انی در افغانستان بسیار وخیم
است ،گفت« :بنابراین من از اینکه بس��یاری از متحدان ناتو کمکهای
بشردوستانه را از طریق سازمان ملل و س��ازمانهای مختلف امدادی به
افغانستان ارائه میکنند ،استقبال میکنم».وی اضافه کرد« :این بسیار
مهم بوده و چیزی است که اراده و تعهد متحدان ناتو را برای ادامه حمایت
از مردم افغانستان نشان میدهد .این کاری است که آنها از طریق سازمان
ملل و توافقات دوجانبه مختلف و سازمانهای امدادی انجام میدهند».

نصراهلل :تا زمانی که لبنان در دایره تهدید
اسرائیل باشد ،در قلب معرکه میمانیم

دبی�رکل ح�ز باهلل لبن�ان در س�خنرانی خ�ود تأکی�د ک�رد
تا زمانی ک�ه لبنان در دای�ره تهدید رژیم صهیونیس�تی باش�د،
ح�ز باهلل در قل�ب معرک�ه اس�تقالل باق�ی خواه�د مان�د.

سیدحسن نصراهلل ش��امگاه جمعه درباره آخرین تحوالت سیاسی به
سخنرانی پرداخت .به گزارش شبکه المنار ،دبیرکل حزباهلل لبنان گفت
که همواره درباره ماهیت استقالل بحثهایی وجود دارد .آیا استقالل
واقعی بوده یا استقالل ناقص؟ اما تردیدی وجود ندارد که بعد از استقالل،
لبنان یک دولت شد و مسئولیت لبنانیها این است که از استقالل خود
حفاظت کنند .سیدحس��ن نصراهلل افزود« :محافظت از استقالل ،حق
حاکمیت ،آزادی و کرامت ،جنگی است که باید ادامه یابد .ممکن است
که به استقالل دست یابید اما باید از آن محافظت کنید ».وی تأکید کرد:
«در صورتی که اس��تقالل لبنانیها ناقص یا ظاهری است باید آن را به
استقالل واقعی تبدیل کنند» .سیدحسن نصراهلل به آزادسازی اراضی
اشغالی لبنان در س��ال  2000اش��اره کرد و گفت« :این پیروزی برای
لبنان ،استقالل و حق حاکمیتش بود» .دبیرکل حزباهلل لبنان گفت:
«ما همچنان در قلب نبرد اس��تقالل ،حق حاکمیت و آزادی بوده و در
مراحل متعددی پیروز شدیم و اطمینان داریم که در برابر ما پیروزیهای
بیشتری قرار دارد و روزی خواهد آمد که برای وطنمان حق حاکمیت و
آزادی واقعی غیرقابل بحث را به ارمغان خواهیم آورد» .وی در ادامه گفت:
«شاهد آن هستیم که در برخی کشورها ،جنبشهای مقاومت ،گروهها
و اعضا و گاهی اوقات تمامی جنبش در لیست تروریستی قرار گرفتهاند.
این مس��یری است که ادامه داش��ته و ادامه خواهد داش��ت .قرار دادن
حزباهلل در لیست تروریستی به تحوالت منطقه یا انتخابات پارلمانی
ارتباط دارد .قرار دادن مقاومت در لیست تروریستی هیچ تأثیری بر عزم
مقاومت یا هشیاری محیطهایی که مقاومت در آن حضور داشته ،ندارد».
سیدحسن نصراهلل گفت« :طی هفتهها و ماههای گذشته ،حمله بزرگی
علیه حزباهلل انجام شده که این موضوع جدیدی نیست اما چیز جدید
شدت این حمالت بوده است ».وی اسنادی را که علیه حزباهلل لبنان
طی هفتههای اخیر منتشر شده ،جعلی توصیف کرد و گفت« :کسی که
این جعل را انجام داده ،حرفهای و لبنانی نبوده و محتوای این اسناد نیز
بسیار سخیف بوده است» .نصراهلل در ادامه به واردات سوخت از ایران هم
اشاره کرد و گفت« :در حال حاضر بنزین و گازوئیل در بازار موجود است
و هیچ صفی برای آن وجود ندارد .ما این اقدام را برای کاهش رنج مردم
انجام دادیم» .سیدحسن نصراهلل گفت« :نمیخواهیم جای شرکتهای
مش��تقات نفتی لبنان را بگیریم بلکه چیزی که خواستیم مشارکت در
کاهش بحران لبنان بوده است».

تالش روسیه برای ایجاد توافق میان ایران و عربستان
نشریه امریکایی نیوزویک مدعی شده روسیه در تالش است در قالب
یک توافقنامه امنیتی در خلیج فارس میان ایران و عربستان سعودی
توافق حاصل کند .طبق نوش��ته «نیوزویک» تالش روس��یه در قالب
ابتکاری موس��وم به «برنامه امنیت جمعی در خلی��ج فارس» صورت
میگیرد .مسکو سال  ۲۰۱۹این طرح را بهروزرسانی و آن را ارائه کرد.
نیوزویک نوشته دولت «جو بایدن» ،رئیسجمهور امریکا مخالفتی با
این طرح ندارد و مسکو ،این مسئله را فرصتی برای پیشبرد آن بر اساس
زمینههای مشترک با امریکا میداند.
----------------------------------------------------قانونگذار امریکایی مجبور به عذرخواهی از مسلمانان شد
«الرن بوب ِرت» ،جمهوریخواه تندرو عضو مجلس نمایندگان امریکا پس
از اظهارات اسالمهراسانه ناچار به عذرخواهی از جامعه مسلمانان شد.
به نوشته پایگاه خبری «هیل» ،این قانونگذار تندرو حامی رئیسجمهور
سابق امریکا در پیامی توئیتری نوشت« :از هر فردی در جامعه مسلمانان
که با اظهارات��م درباره نماین��ده «ایلهان عمر» ب��ه او توهین کردهام،
عذرخواهی میکنم».این قانونگذار طرفدار آزادی حمل سالح در امریکا
چند روز پیش در یک سخنرانی گفته بود هنگامی که با ایلهان عمر در
آسانسور ساختمان کنگره بود ،مشاهده کرد یک مأمور پلیس کنگره به
سمت آسانسور میدود .او در ادامه گفت« :با خودم گفتم خب ،او (ایلهان
عمر) کوله پشتی به همراه ندارد پس اتفاقی برایمان نمیافتد».ایلهان
عمر در واکنش به این اظهارات توهینآمیز بوبرت در پیامی توئیتری او
را «لوده» خطاب کرد و نوشت« :تعصبات ضد اسالمی خندهدار نیستند
و نباید مورد عادیسازی قرار گیرند».
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گزارش یک

امریکانیامدهوینرابهتوپبست!

ادامه از صفحه اول
درحالی که هفتمی��ن دور مذاکرات هس��تهای
ایران و  4+1از فردا (دوش��نبه) در هتل کوبورگ
وین پایتخت اتریش برگزار میشود ،امریکاییها
همچن��ان پالسهای منف��ی به می��ز مذاکرات
میفرستند .رابرت مالی ،نماینده امریکا در امور
ایران که این روزها ب��ه دورهگردی علیه ایران در
منطقه مش��غول اس��ت باز هم از گزینههای این
کش��ور علیه ایران س��خن به میان آورد .رابرت
مالی جمعه ش��ب در گفتوگو با شبکه رادیویی
«انپیآر» امریکا ،در پاسخ به سؤالی درباره ترور
«محسن فخریزاده» دانش��مند هستهای ایران
به دست صهیونیس��تها و تأثیر آن بر مذاکرات
هس��تهای ایران گفت« :من نمیخواهم وارد این
جزئیات ش��وم که چ��ه اتفاقی ممکن اس��ت در
ایران بیفتد .منظورم این اس��ت که تمرکز ما بر
دیپلماسی اس��ت و اینکه ببینیم آیا میتوانیم به
توافق برگردیم و به آن تکیه کنیم یا خیر .اما اگر
چنین نشود و اگر آنها تصمیم بگیرند که به توافق
بازنگردند ،آن وقت قطعاً باید ش��اهد تالشهای
دیپلماتیک دیگری باش��یم ،در غیر این صورت،
باید به جاهطلبیهای هس��تهای ایران رسیدگی
کنیم».
مالی بار دیگ��ر توپ را به زمین ای��ران انداخت و
گفت« :اگر آنها (ایران) ،به توافق بازنگردند ،اگر
همچنان به آنچه که به نظر میرس��د هماکنون
انجام میده��د ،ادام��ه دهند ،یعنی کش��اندن
پای خود به میز دیپلماتیک هس��تهای و تسریع
بخشیدن به برنامه هستهای خود ،و اگر این راهی
باشد که انتخاب میکند ،این در بسته خواهد شد.
ایران بار دیگر عامل بحران عدم اشاعه خواهد شد
و مطابق با آن پاسخ میدهیم .ما قب ً
ال این موضوع
را پشت سر گذاشتهایم ،بنابراین گزینههایی که در
اختیار امریکا هستند برای همه آشنا هستند».
نماینده وی��ژه امریکا در امور ای��ران در خصوص
گزارش 2

نگرش امریکا در قبال مواضع دولت جدید ایران
در خصوص مسئله هستهای و مذاکرات وین گفت:
«تغییر دولت در ایران ،تغیی��ری در موضع ما به
وجود نیاورده است .فکر میکنم باید ببینیم چه
تغییری در مواضع ایران به وجود آمده است».
مالی در حالی از بازگشت ایران به توافق هستهای
صحبت به میان آورده است که این ایاالت متحده
بوده که به صورت یکجانبه از برجام خارج ش��ده
و سیاس��ت «فش��ار حداکثری» را علیه ایران در
پیش گرفته اس��ت و مقامهای ایران بارها تأکید
کردهاند که این امریکا است که باید به تعهداتش
ذیل برجام بازگردد .مالی اخیرا ً در سخنانی ادعا
کرده بود که توسعه برنامه هستهای ایران تا حدی
پیشرفت داشته که احتمال بازگشت به برجام را
غیرممکن میکند .دیپلماتهای غربی و مقامات
امریکایی هم گفتهاند که امریکا و متحدانش در
حال مذاکره درباره فهرستی از گزینههای «پلن
 »Bدر صورت شکست مذاکرات در وین هستند.
به گفته این منابع ،متقاعد کردن چین به توقف
واردات نفت از ای��ران ،افرایش تحریمها ،تخریب
برنامه هس��تهای و حتی حمای��ت از حمله رژیم
صهیونیس��تی به تأسیسات هس��تهای ایران در
لیست گزینههای امریکا قرار دارند.
لوید آستین ،وزیر دفاع امریکا هم هفته گذشته
در سخنانی مدعی شد که بهرغم تصمیم امریکا
برای بازگشت به برجام ،این کشور همچنان همه
گزینهها را روی می��ز دارد تا با تهدیدات از جانب
ایران مقابله کند .امریکاییها درحالی از روی میز
بودن همه گزینهها سخن میگویند که کشورشان
از توافق هستهای خارج شده و آن را نقض کرده
است .ایران بارها اعالم کرده که برنامه هستهای
این کش��ور صلحآمیز بوده و حت��ی گزارشهای
آژان��س بینالمللی انرژی اتمی هم این مس��ئله
را تأیید میکند .امریکا س��عی دارد در مذاکرات
جدید بتوان��د بندهای جدی��دی از جمله برنامه

موشکی و رفتارهای منطقهای ایران را در توافق
احتمالی با ایران بگنجاند اما تهران گفته که هیچ
بندی به برجام اضافه یا از آن کم نخواهد ش��د.
گزینههای روی میز امریکا ک��ه گزینه نظامی را
نیز شامل میشود درحالی است که مقامات ایران
بارها هشدار دادهاند که اگر رژیم صهیونیستی و
غرب دس��ت از پا خطا کنند ،پاسخ کوبندهای به
متجاوزان خواهند داد.
مخالفت اسرائیل ،موافقت اعراب
درحالی که امریکا ظاهرا ًخود را مصمم به بازگشت
به برجام نش��ان میدهد ،متحدان این کشور در
منطقه همچنان ساز مخالف میزنند.
رابرت مالی در خصوص موضع رژیم صهیونیستی
در قبال بازگش��ت امریکا به برج��ام به صراحت
گفت«:کتم��ان نمیکنم که اس��رائیل همچنان
مخالف این توافق است .اما فکر میکنم که نکات
ظریفی در بحثهای عمومی وجود دارد از جمله
آنکه مقامهای اسبق اسرائیل میگویند خروج از
این توافق یک اشتباه بزرگ بود .من فکر میکنم
که آنها ترجیح میدهند که ما به توافق نپیوندیم
اما در عین حال ،به صراحت اع�لام کردهاند که
نمیخواهن��د با ما اختالفات آش��کاری داش��ته
باشند».
مالی در این خصوص توضیح داد« :آنها میدانند
که اگر به توافق برگردیم ،تالش��ی برای متوقف
ن نمیکنن��د .اگر چنین چیزی رخ دهد،
کردن آ 
آنها از ما میخواهند در مورد اتفاقاتی که پس از
بازگشت ما به این توافق روی میدهد ،با یکدیگر
همکاری کنیم و اگر به توافق بازنگردیم ،اگر ایران
آمادگی نداشته باش��د ،آنها از ما میخواهند که
همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته باشیم که البته
ما نیز چنین چیزی را میخواهیم».
صهیونیستها همواره مخالف توافق غرب با ایران
بودهاند و ت�لاش میکنند مانع چنی��ن توافقی
شوند .در همین راس��تا ،یک رسانه صهیونیستی

گ��زارش داده «بنی گانتس» ،وزی��ر جنگ رژیم
صهیونیستی در آینده نزدیک برای رایزنی درباره
ایران به واش��نگتن س��فر خواهد کرد .کانال ۱۲
تلویزیون رژیم صهیونیستی با اس��تناد به آنچه
گزارش اطالعاتی دولت انگلیس خوانده ش��ده،
مدعی ش��ده که ایران یک ماه با س��اخت سالح
هس��تهای فاصل��ه دارد .بهرغم مخالف��ت رژیم
صهیونیس��تی با برجام ،رابرت مالی از استقبال
ج فارس برای توسعه روابط
کشورهای حاشیه خلی 
دیپلماتیک و اقتصادی با ایران در صورت احیای
برجام خبر داد.
ایران دست بسته نیست
حس��ین امیرعبداللهیان ،وزیر خارجه ایران روز
ش��نبه در پیامی ویدئویی گزارش��ی از عملکرد
یکصد روزه دستگاه سیاس��ت خارجی در زمان
تصدی خ��ود ارائه ک��رد و اظهار داش��ت :از این
هفته گفتوگوه��ای وین را کلی��د خواهیم زد.
در هفتههای گذش��ته هم معاون من علی باقری
در پایتختهای اروپایی و در مس��کو در ارتباط
وبیناری به پکن و س��فرهایی که به کش��ورهای
همسایه و منطقه داشت ،اقدامات و رایزنیهایی
را به عمل آورد و من نیز با وزرای خارجه که همه
طرفهای م��ا در برجام هس��تند ،گفتوگوهای
مفصلی داش��تم .نظر صریح و روش��ن جمهوری
اسالمی ایران این است که در میز مذاکره حقوق
و منافع ملت ایران باید تأمین و تحریمها باید لغو
ش��ود و ما امیدواریم که در مسیر گفتوگوهای
وین بتوانیم گامهای اساس��ی و موفقیتآمیز رو
به جلویی را داشته باشیم .قطعاً دست ایران بسته
نخواهد بود .گزینههای مختلفی در مقابل ما قرار
دارد .ما از گزینه گفتوگ��و و مذاکره در وین کار
را شروع میکنیم .در مذاکره و رسیدن به توافق
جدی هس��تیم و امیدواریم آنگونه که طرفهای
مقاب��ل ما به وی��ژه غربیه��ا در کالم میگویند،
جدیت آنها را هم ببینیم.

پس از تروریستی نامیدن حماس از سوی انگلیس

هنیه امت اسالمی را به حمایت از فلسطین فراخواند
در میان کش�ورهای اروپایی ،انگلیس یکی از
بیشترین حامیان فلسطین را دارد و به همین
دلی�ل نیز تظاه�رات در حمایت از فلس�طین
در انگلیس بیش از دیگر کش�ورهای اروپایی
برگزار میشود .با وجود حمایت قابلتوجه از
فلس�طین در انگلیس ،با موافقت پارلمان این
کش�ور ،جنبش مقاومت اسلامی حماس به
طور رسمی «س�ازمانی تروریس�تی» اعالم و
تمام فعالیتهایش در این کشور ممنوع شد.
این تصمیم جدید لندن به نظر بخشی از پازل
ضدمقاومت در منطقه اس�ت که ب�ا بازیگری
انگلیسیها چیده میشود .رئیس حماس هم در
واکنش به اقدام لندن ،خواهان بسیج حداکثری
مواض�ع حمایتی از فلس�طین ش�ده اس�ت.

به گزارش «جوان» ،پ��س از آنکه دولت بوریس
جانس��ون اعالم کرد ک��ه نام جنب��ش مقاومت
فلس��طینی (حماس) را در فهرس��ت گروههای
تروریستی قرار داده ،روز جمعه ،پارلمان انگلیس
هم با تروریس��تی اعالم کردن جنبش مقاومت
اسالمی فلسطین موافقت کرد و بعد از این گروه
حماس به صورت رس��می ،به عنوان س��ازمانی
تروریستی در انگلیس ش��ناخته میشود و تمام
فعالیته��ای این جنبش در این کش��ور ممنوع
خواهد بود .همزمان وزارت کش��ور انگلیس نیز
اعالم کرد اعضای حماس و کسانی که در راستای
حمای��ت از این جنب��ش فعالیت کنن��د ممکن
اس��ت با مجازات زندان تا  14سال مواجه شوند.
هفته پیش دولت انگلیس در ادامه سیاست ضد
فلس��طینی خود ،تمام جنبش مقاومت اسالمی
فلسطین را تروریستی اعالم کرد و «پریتی پاتل»
وزیر کشور انگلیس هم خبر داد که به دستور وی،
هرگونه فعالیت گروه حماس در انگلیس ممنوع
شده اس��ت .اقدامات ضد فلس��طینی انگلیس با
استقبال مقامات رژیم صهیونیستی روبهرو شده

و بعد از تصمیم انگلیس علی��ه حماس« ،نفتالی
بنت» نخس��توزیر و «یائیر الپید» وزیر خارجه
رژیم صهیونیستی در توئیتهای جداگانهای ،از
این تصمیم لندن استقبال کردند.
اعلام بس�یج حداکث�ری در حمایت از
فلسطین
مشاور «اس��ماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی
حماس نی��ز گفته اس��ت که در پی تروریس��تی
خواندن حماس از سوی انگلیس ،هنیه دستوراتی
برای بسیج حداکثری مواضع حمایتی از مسئله
فلسطین بهویژه در سطح کشورهای عربی داده
است« .طار النونو» مش��اور رئیس دفتر سیاسی
حماس «اس��ماعیل هنی��ه» در همی��ن زمینه
به ش��بکه «االقصی» گفت ،این اق��دام انگلیس
در راس��تای اعمال فش��ار انگلیس ب��ر حماس و
تالش ب��رای باجخواهی از آن ص��ورت میگیرد.
«حازم قاس��م» ،س��خنگوی جنبش «حماس»

نیز با اش��اره ب��ه اقدامات اخیر دس��تگاه امنیتی
تشکیالت خودگردان فلسطین علیه فعالیتهای
گروههای مقاومت ،گفت :تشکیالت خودگردان
با رفتارهای خود به اش��غالگران خدمت میکند.
س��خنگوی جنب��ش مقاومت اس�لامی حماس
تصریح کرد :دستگاه امنیتی تشکیالت خودگردان
به مراس��مهایی که گروهه��ای مقاومت با هدف
استقبال از اس��رای آزادش��ده برگزار میکنند،
تعرض میکند .حازم قاس��م در ادامه افزود :این
اقدام دس��تگاه امنیتی تش��کیالت خودگردان
فلس��طین به مثابه یک جنایت اخالقی اس��ت.
تش��کیالت خودگردان با این اقدام خود تمامی
ارزشهای مسئله فلسطین را پایمال میکند.
متحدان پا جا پای انگلیس گذاشتند
همزمان با اقدام انگلیس علیه مقاومت فلسطین،
استرالیا نیز هفته گذشته اقداماتی را علیه مقاومت
لبنان انجام داد و هر دو ش��اخه سیاسی و نظامی

حزباهلل لبنان را تروریستی خواند .در عین حال
فقط استرالیا نیست که از تصمیمات ضد فلسطینی
انگلیس پیروی کرده و مغرب نیز از امضای توافق
نظامی ب��ا رژیم صهیونیس��تی خبر داده اس��ت؛
موضوعی که سازمان آزادیبخش فلسطین آن را
محکوم کرد و گفت که این موضوع به امنیت قومی
عربی آسیب میزند .مغرب و رژیم صهیونیستی
چهارشنبه گذشته در سفر وزیر جنگ این رژیم به
رباط توافق همکاری امنیتی امضا کردند و گانتس
پس از این امضای این توافقنامه گفت که مغرب
و اس��رائیل همکاری نظامی را با یکدیگر توسعه
میدهند .جنبش جهاد اسالمی نیز استقبال رباط
از وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را خیانت به ملت
فلسطین و شراکت با رژیم اش��غالگر در حمله به
ملت فلسطین و تعرض به قدس و مسجداالقصی
دانست .از س��وی دیگر «عبدالعزیز المفلحی»،
مشاور رئیسجمهور مستعفی یمن در اظهاراتی
که بیانگ��ر اوج س��ردرگمی این دول��ت در قبال
شکستهای پیاپی در یمن است ،از عادیسازی
روابط با رژیم صهیونیستی حمایت کرد.
شبکه «المیادین» روزش��نبه با انتشار گزارشی
گفته اس��ت ک��ه ت�لاش امریکایی -اس��رائیلی
سازماندهی شدهای به دنبال هدف گرفتن تمام
پروژه مقاومت در منطقه وج��ود دارد نه فقط در
لبنان یا فلس��طین .آنها دنبال محاص��ره پروژه
مقاومت در کشورهای عربی هس��تند؛ پروژهای
که معروف اس��ت تهران آن را رهبری میکند و
این تصمیم یک اهرم فشار از واشنگتن از طریق
بهکارگیری کشورهایی است که صاحب تصمیم
مستقل نیستند .از دیگر سناریوهایی که در این
گزارش به آن اشاره شده این است که تصمیمهای
اینچنینی مقدمهای برای ضربات امنیتی و نظامی
است تا در کل پروژه مقاومت در منطقه اختالل
ایجاد کنند.

سید رحیم نعمتی

سوچی هم
تنش باکو -ایروان را کم نکرد

الهام علیاف ،رئیسجمهور آذربایجان و نیکول پاش��ینیان ،نخستوزیر
ارمنستان ،به دعوت والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روسیه ،به شهر سوچی
رفتند تا نشست سهجانبهای را در جمعه گذشته برگزار کنند .هرچند که
این نشست در آس��تانه س��الگرد جنگ ناگورنو قرهباغ و صحبت در مورد
توافقنامههای  9نوامبر  2020و  11ژانویه  2021بود اما شکی نیست که
این نشست به دلیل درگیریهای نظامی بین دو طرف در روزهای گذشته
و کشته و زخمی ش��دن نیروهای دو طرف برگزار شده اس��ت .در واقع،
شکنندگی اوضاع بین دو طرف آن قدر جدی است که پوتین الزم دیده با
فراخواندن رهبران دو کشور ،نقش پدرخواندگی خود را ایفا کرده باشد اما
آیا این نقش آن قدر تأثیر دارد که بتواند مانع تنش بعدی شود؟
تصویری که از نشست سوچی منتشر شد گویای وضعیت بود .پوتین در
یک سوی میز بزرگی نشسته بود که سوی دیگر علیاف و پاشینیان نشست ه
بودند .از گزارشهای مربوط به این جلسه پیدا است که این دو شکایتهای
خود را به پوتین عرضه میکردند و پوتین در نقش یک پدرخوانده سعی
میکرد نوعی آشتی و مصالحه بین این دو ایجاد کند .علیاف مدعی رعایت
توافق آتشبس بود اما پاشینیان موارد متعدد نقض آتشبس از سوی ارتش
آذربایجان را یادآوری میکرد و در مقابل ،علیاف از مقاومت ارمنس��تان
در مقابل ایجاد کریدور ارتباطی بی��ن آذربایجان و جمهوری خودمختار
نخجوان شکایت داشت و پاشینیان موانع این کار را برمیشمرد .در بیانیه
مشترک سه طرف بعد این نشست تأکید شده بود بر اینکه« :ما توافق کردیم
که تالشهای مشترک را با هدف تسریع راهحلهای ممکن برای مسائل
باقیمانده از بیانیههای  ۹نوامبر  ۲۰۲۰و  ۱۱ژانویه  ۲۰۲۱افزایش دهیم».
سخنان پوتین نیز چیزی بیشتر از این جمله نبود و در واقع امر ،او تنها به
گفتن اهدافی بسنده کرد که در توافقنامه آتشبس  9اکتبر و به خصوص
توافقنامه  11ژانویه ذکر شده بودند بدون اینکه سند جدید یا دستورالعمل
مشخصی عالوه بر آن دو توافقنامه به دست آمده بود.
به عبارت سادهتر ،نشست سوچی نشان داد که هنوز راه زیادی برای حل
اختالفات ارضی بین ارمنستان و آذربایجان وجود دارد .تنها اقدام عملی و
مؤثری که پوتین انجام داده برگزاری مانور نظام در شهر کازان روسیه بود
که به شماری از نیروهای ارتش ارمنس��تان اجازه ورود به آن مانور را داد.
در واقع ،این کار پوتین از یک س��و جبران پشت کردن او به ارمنستان در
جنگ سال قبل بود و از سوی دیگر ،هشداری به آذربایجان که با برگزاری
چندین مانور ارمنس��تان را تهدید میکند .با این حال ،این اقدام پوتین
کمرمقتر از آن اس��ت که علیاف را از هجوم به خاک ارمنستان منصرف
کند .در واقع ،حمایت ترکیه از علیاف و عدم تمایل روسیه به درگیر شدن
در مشکالت دو کشور به اندازه کافی انگیزه به علیاف میدهد که همچنان
بر طبل جنگ بکوبد .هرچند که ارمنستان امید به حمایت پیمان امنیت
جمعی امید دارد و حتی واردان توگانیان ،سفیر ارمنستان در روسیه ،طی
درگیریهای اخیر از این گزینه و درخواست کمک ارمنستان از این پیمان
گفت اما باید توجه داشت که سرنخ این پیمان در مسکو و در دست شخص
پوتین است .حقیقت این است که مسئله اوکراین و مشکل مرزی روسیه با
این کشور برای پوتین در اولویت اصلی است ،به نحوی که به طور کامل بر
مسئله اختالفات در قفقاز جنوبی سایه انداخته است .از سوی دیگر ،پوتین
چندان تمایلی ندارد با ورود جدی در این قضیه روابطش را با ترکیه به هم
بزند .بنابراین ،حمایت پوتین از ارمنستان بیش��تر از حد دیپلماتیک و با
همین دست اقدامات نخواهد بود و روشن است که پیمان امنیت جمعی با
توجه به این موضوع پشتیبان قابل اعتمادی برای ارمنستان نخواهد بود .این
مسائلی نیست که از دید علیاف و مخصوصاً همتایش در آنکارا ،رجب طیب
اردوغان ،مخفی بماند و به همین جهت ،سایه پدرخواندگی پوتین بر قفقاز
جنوبی کماثرتر از آن است که بتواند مانع از تنش در این منطقه شود.

گزینههای روی میز امریکا به روسیه رسید

امریکا عالوه بر اینک�ه اعالم کرده موضوع اوکراین و روس�یه ،در
نشس�ت ناتو مطرح خواهد ش�د ،تأکید دارد که هم�ه گزینههای
واشنگتن علیه مس�کو روی میز است .مدیر س�رویس اطالعات
خارجی روسیه با رد هر برنامهای برای حمله کشورش به اوکراین،
تأکی�د دارد که ای�ن اقدامات امری�کا ،دروغپراکنیه�ای وزارت
خارجه این کش�ور در جهت اس�تفاده اب�زاری از کییف اس�ت.

اگرچه مسکو بارها تأکید کرده است که برنامهای برای اقدام نظامی علیه
اوکراین ندارد ،اما امریکا همچنان میکوش��د با دامن زدن به بحران ،در
جهت حمایت از اوکراین موضعگیری کند .جو بایدن ،رئیسجمهور امریکا
با ابراز نگرانی از تحوالت اوکراین گفته که احتماالً با ولودیمیر زلنسکی و
والدیمیر پوتین همتایان اوکراینی و روس��ی خود گفتوگو خواهد کرد.
آندری یرماک ،رئیس دفتر ریاس��ت جمهوری اوکراین نیز در پی تماس
تلفنی با جیک سالیوان ،مشاور امنیت ملی امریکا در شبکه اجتماعی توئیتر
نوشت« :ما توافق کردیم که برای کاهش تنشها ،تالشهای دیپلماتیک
خود را هماهنگ کنیم و همچنین ،تضمینهایی در مورد حمایت قاطعانه
از تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین دریافت کردیم» .در همین رابطه کارن
دونفراید ،معاون اروپایی و اوراسیایی وزیر امور خارجه امریکا به خبرنگاران
گفت« :همانطور که میتوانید درک کنید ،تمام گزینهها روی میز است و
جعبه ابزاری است که شامل طیفی از گزینهها میشود .حضور گسترده و
غیرعادی نیروهای روسیه در صدر دستورکار نشست ناتو خواهد بود » .به
گزارش رویترز ،دونفراید گفت« :اکنون به عهده ناتوست که تصمی م بگیرد
گامهای بعدی چیست .در روزهای آتی ،ما درباره ارزیابیهایمان از آنچه
در مرزهای روسیه با اوکراین میگذرد ،مذاکره خواهیم کرد و بعد درباره
گزینههایی که روی میز داریم ،رایزنی صورت میگیرد و اینکه ناتو به عنوان
یک ائتالف مایل اس��ت چه اقدامی صورت دهد ».در راس��تای اظهارات،
دونفراید ،ینس استولتنبرگ ،دبیرکل سازمان ناتو نیز گفت« :اگر روسیه
از زور در برابر اوکراین اس��تفاده کند ،این اقدام پیامدهایی برایش خواهد
داشت و این دومین بار در سال جاری میالدی است که روسیه یک نیروی
بزرگ و غیرمعمول را در این منطقه مستقر کرده است».وی افزود« :این
بسیج نظامی بیدلیل و غیرقابل توضیح است .این اقدام تنشها را افزایش
میدهد و خطر به وجود آمدن سوء تفاهمها را باال میبرد .هیچ قطعیتی
درباره نیتهای روسیه وجود ندارد اما باید در نظر بگیریم که این یک بسیج
نظامی از سوی کشوری است که قب ً
ال نیز به اوکراین حمله کرده است».
اوکراین ابزار دست امریکا
سرگئی ناریشکین ،مدیر سرویس اطالعات خارجی روسیه در گفتوگو
با شبکه اول تلویزیون روسیه به اتهامات امریکا و ناتو اینطور پاسخ داد که
کش��ورش نمیخواهد به اوکراین حمله کند و حواش��ی اخیر درباره این
موضوع ،تبلیغات بدخواهانه وزارت امور خارجه امریکاس��ت .وی در این
باره گفت «:مقامات واش��نگتن این ادعای جعلی و ای��ن دروغ را در میان
متحدان خود پمپ��اژ میکنند و رهبران رس��انههای گروه��ی هم آن را
گسترش و بزرگنمایی میکنند تا این دروغ تکثیر و تکثیر شود .آنها به
دور این ادعای دروغین حباب بسیار بزرگی بهوجود آوردهاند».ناریشکین
در عین حال تأکید کرد که کش��ورش باید توان دفاعی خود را در شرایط
اقدامات مخرب و تحریکآمیز ایاالت متحده حول محور اوکراین تقویت
کند .وی ادامه داد« :هدف اقدامات امریکا تالش برای سوق دادن مقامات
کییف به سمت شعلهور کردن آتش درگیریها در مناطق شرقی اوکراین
است که آنها کنترل کمی بر اوضاع آن دارند .واقعیت این است که اوکراین
برای ایاالت متحده ،همان چیزی است که در طول تاریخ هم تکرار شده و
تنها بهانهای برای گسترش مناقشه داخلی در این کشور و استفاده از این
وضعیت است .البته ما در روسیه باید آرامش خود را حفظ و تنها توان دفاعی
کشور را تقویت کنیم».

