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درخواست های منطقه ای 
برای همکاری با طالبان 

در سالگرد تصرف کابل به دست طالبان، روسیه و پاکستان خواستار 
هم�کاری جهانی با دولت موقت این گروه در افغانس�تان ش�دند. 
سفیر روسیه در افغانستان روز دو    شنبه در سخنانی گفت، طالبان افغانستان 
یک واقعیت در این کشور است که نمی توان آن را نادیده گرفت و به همین 
خاطر باید وقتی سخن از منافع ملی روسیه به میان می آید، با آنها همکاری 
کرد. به گزارش اسپوتنیک، دیمیتری ژیرنوف، سفیر روسیه در افغانستان 
همچنین گفت، مذاکرات هیئت تجارت و صنایع دولت طالبان افغانستان 
با شرکای روس از روز دو    شنبه در مسکو کلید می خورد. وی همچنین گفت: 
طالبان افغانستان واقعیتی در این کشور اس��ت که نمی توان آن را نادیده 
گرفت. ما باید با آنها وقتی که پای منافع ملی روسیه در میان است، همکاری 
کنیم چون باید به حل مشکالتی که مسکو با آنها روبه روست، بپردازیم. از 
سوی دیگر، نخست وزیر پاکستان هم گفت کشورش با چالش های جدی 
اقتصادی و سیاسی در داخل و خارج از مرزهای خود مواجه است که در این 
زمانه آکنده از تالطم     ها و تردیدهای بین المللی نیازمند رسیدگی فوری 
هستند. شهباز ش��ریف روز دو    ش��نبه در مصاحبه با روزنامه ایندیپندنت 
خاطرنشان کرد: معتقدیم که جامعه جهانی باید به تعامل عملی و مستمر 
با افغانستان ادامه دهد. این نیاز مبرم هست که محدودیت های کمک های 
بشردوستانه را کاهش دهیم و به مردم افغانستان برای ایجاد یک اقتصاد 
بادوام کمک کنیم. وی افزود: از انسداد خارج کردن دارایی های افغانستان 
و برقراری مج��دد کانال های بانک��ی فعال جنبه     هایی اس��ت که جامعه 
بین المللی باید به  طور جدی به بحث و رایزنی درباره آنها بدون تعصب به 
منظور کمک به مردم افغانستان بپردازد. نخست وزیر پاکستان بیان کرد: 
این مهم است که دولت موقت افغانستان )طالبان( به تعهداتی که پس از 
۱۵ اوت ۲۰۲۱ در راس��تای تضمین حقوق بشر در افغانستان، به ویژه در 
قبال تحصیل زنان و ایجاد یک حکومت فراگیر مطرح ساخت، عمل کند. 
بازگشایی دبیرستان های دخترانه در سراسر افغانستان نه تنها اتفاقی خوب 
برای تعامل بین المللی است بلکه از نظر ما همچنین برای توسعه اجتماعی 

درازمدت افغانستان نیز حیاتی است. 
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 پ�اپ: تمرکز روی اوکراین، گرس�نگی س�ایر مناط�ق را به 
فراموشی سپرد 

پاپ فرانس��یس، رهبر کاتولیک های جهان روز یک    شنبه در سخنرانی 
هفتگی خود در واتیکان گفته که جنگ در اوکراین حواس جهانیان را از 
مشکل اصلی جهان یعنی گرسنگی پرت کرده است و خواستار ارائه فوری 
کمک های غذایی به سومالی به منظور رفع خطر قریب الوقوع قحطی در 
این کشور شد. به گزارش رویترز، پاپ با اشاره به منطقه شاخ آفریقا بیان 
داشت: مردم این منطقه تاکنون در شرایطی بسیار نامطمئن زندگی کرده 
و اکنون به سبب خشکسالی در خطر مرگ قرار گرفته اند. فرانسیس به 
مستمعین سخنرانی خود در محل میدان سنت پیتر شهر واتیکان گفت 
که می خواهد توجه مردم را به »بحران انسانی حادی که سومالی و برخی 
مناطق کشورهای همسایه آن را تحت تأثیر قرار داده است« جلب کند. 
-----------------------------------------------------

 پکن : هند»چین واحد« را تکرار کند 
پکن از هند می خواهد پس از سفر نانسی پلوس��ی به تایوان که موجب 
برگزاری مانورهای نظامی ارتش چین در اطراف جزیره ش��د، سیاست 
» چین واحد « را بار دیگر مورد تأیید و تأکید قرار دهد. به گزارش ایسنا، به 
نقل از پایگاه خبری بلومبرگ، سون ویدونگ، سفیر چین در هند گفت: ما 
امیدواریم که هند بتواند به صورت واضح بر سیاست چین واحد مانند اکثر 
دیگر کش��ور    ها تأکید کند. اصل چین واحد یک بنیاد سیاسی در روابط 
دو کشور است. بیش از ۱۷۰ کشور و سازمان بین المللی بر تعهدات شان 
بر این اصل تأکید کرده اند. هند سیاست چین واحد را پیگیری می کند 
و تنها دولت پکن را به رسمیت می شناسد اما در اس��ناد دو جانبه یا در 

اظهارنظرهای عمومی مدت هاست که به این اصل اشاره نداشته است. 
-----------------------------------------------------
 جریان صدر      شنبه آینده را برای تظاهرات میلیونی تعیین کرد

چهره نزدیک به رهبر جریان صدر در پیامی، روز      شنبه آینده را به عنوان 
روز برگ��زاری تظاهرات میلیونی طرفداران ای��ن جریان اعالم کرد. به 
گزارش فارس به نقل از شبکه المیادین، »صالح محمد العراقی« اعالم 
کرد شرکت کنندگان در این تظاهرات پس از تجمع در میدان التحریر به 
سمت میدان »االحتفاالت « راهپیمایی خواهند کرد. آشوبگران حامی 
رهبر جریان صدر طی هفته گذشته چند بار پس از ورود غیرقانونی به 
»منطقه سبز « بغداد، وارد صحن پارلمان شدند و همچنان به تحصن 

خود در منطقه سبز ادامه می دهند. 
-----------------------------------------------------

 استقبال کرد    ها از طرح العامری 
منابع رسانه ای از پایان سفر رهبر ائتالف » الفتح « به اقلیم کردستان عراق و 
دیدار وی با رؤسای احزاب کرد و مقامات اتحادیه اسالمی اقلیم خبر دادند و به 
جزئیات دیدارهای وی با هدف خروج از بن بست سیاسی در عراق پرداختند. 
اتحادیه اسالمی کردستان عراق در بیانیه ای در این باره تأکید کرد: بهاءالدین 
و العامری آخرین تحوالت عراق و همکاری برای حل و فصل مشکالت انباشته 
شده در این کشور را مورد بررسی قرار دادند. طبق این بیانیه، العامری در این 
دیدار به ابتکارعمل پیشنهادی خود اشاره و تأکید کرد که طرف های عراقی 
باید برای نجات کشور از وضعیت موجود با یکدیگر توافق کنند. شفق نیوز به 
نقل از منابع خود گزارش داد که العامری در جریان دیدار با مسعود بارزانی از 
رهبر حزب دموکرات کردستان عراق خواست که برای متقاعد کردن مقتدی 
صدر، رهبر جریان صدر به مشارکت در مذاکرات دوجانبه میان این جریان و 
چارچوب هماهنگی شیعیان عراق میانجیگری کند. منابع عراقی یک    شنبه 
اعالم کردند که هادی العامری درصدد آغاز اجرای ابتکارعملی برای دعوت 
از تمامی طرف های سیاسی برای نشستن بر سر میز مذاکره است. این منابع 
در ادامه تأکید کردند، این طرح بر مذاکره برای تشکیل دولت آتی و رایزنی در 

خصوص برگزاری انتخابات زودهنگام متمرکز است. 
-----------------------------------------------------

 تمرین سناریوهای مختلف در رزمایش باکو-آنکارا
رسانه     ها از برگزاری رزمایش بین نیروهای مس��لح ترکیه با جمهوری 
آذربایجان و تمرین سناریوهای مختلف از جمله حمله به ساحل و نبرد در 
مناطق پرجمعیت و مسکونی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری »ترند « 
وزارت دفاع ترکیه در توئیتی در این زمینه نوشت که رزمایش مشترک 
»حمله زیر آب « جمهوری آذربایجان و ترکیه ادامه دارد. بر اساس این 
گزارش، آموزش های تهاجمی در زیر آب، عملیات جست وجو و نجات، 
نبرد در مناطق پرجمعیت و مسکونی و حمله به ساحل در قالب بخشی از 
این رزمایش هاست که در جمهوری آذربایجان و ترکیه برگزار می شود. 
-----------------------------------------------------

  امریکا دنبال تسلط بر سواحل نفت خیز یمن است
وب سایت »۲۶ سبتمبر« در پی س��فر هیئتی امریکایی به »حضرموت « 
نوشت، سفرهای هیئت های امریکایی به این استان به ویژه شهرهای ساحلی 
آن نشان دهنده جاه طلبی های امریکا در مناطق نفت خیز یمن است. این 
گزارش در حالی منتشر شده که یک    شنبه هفته جاری، یک هیئت امریکایی 
در پوشش »تیم امور عمرانی« وارد منطقه »بروم « در »حضرموت « یمن شد 
و با مقامات محلی این منطقه دیدار کرد. این وب سایتدر گزارشی در همین 
خصوص نوشت: سفر هیئت امریکایی به ش��هر ساحلی بروم تحت عنوان 
تیم امور عمرانی نیروهای امریکایی و به بهانه بازرسی پروژه های خدماتی، 
ماهیت واقعیت این جاه طلبی     ها و نیات خصمانه امریکا برای ایجاد پایگاه 

نظامی و تسلط بر سواحل و اماکن راهبردی یمن است. 

رویارویی با تل آویو در کرانه باختری
بنت: اسرائیل در وضعیت امنیتی » حساسی «

 به سر می برد
حمالت وحش�یانه روز دو    ش�نبه نظامیان صهیونیس�ت به کرانه 
باختری، مقاومت فلس�طینیان را به دنبال داش�ته است تا جایی 
که نخس�ت وزیر س�ابق رژیم صهیونیس�تی با اش�اره ب�ه اینکه 
هم اکنون این رژیم در وضعیت امنیتی حساس�ی به س�ر می برد، 
تعیین نش�دن رئیس س�تاد را اقدامی غیرمس�ئوالنه دانس�ت. 
دیروز مشخص شد که در میان صهیونیست های زخمی شده به دنبال 
عملیات روز یک شنبه در قدس اشغالی، پنج نفر امریکایی هستند. ند 
پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا با اعالم این خبر گفت که سفیر 
این کشور در سرزمین های اشغالی و مقام های امریکایی، با خانواده های 
شهروندان این کشور که در این حادثه آسیب دیده اند در تماس هستند. 
فضای ناآرام حاکم بر قدس اشغالی به کرانه باختری هم کشیده شده 
است. نیروهای رژیم صهیونیستی دیروز صبح به جنین حمله کردند 
که به درگیری های مسلحانه  با فلس��طینیان منجر شد. درگیری های 
خشونت بار در جریان عقب نشینی اشغالگران از محله»کفر عقب « واقع 
در نزدیکی شهر قدس به شهادت محمد الشحام یک شهروند فلسطینی 
منجر شد. هفت فلسطینی دیگر نیز در دیر ابومشعل واقع در شمال غرب 

رام اهلل بازداشت شدند. 
 موج بازداشت صهیونیست     ها 

ویدئوهای منتشر شده از وقایع روز دو    شنبه حاکی از یورش به شهر الخلیل 
و شهرک قباطیه واقع در جنوب شهر جنین است که وقوع درگیری های 
مسلحانه  میان فلسطینیان و نیروهای رژیم اش��غالگر را تأیید می کند. 
شاهدان عینی اعالم کردند که درگیری     هایی میان جوانان فلسطینی و 
نیروهای رژیم اشغالگر در تعدادی از شهر    ها و شهرک های کرانه باختری 
به ویژه در شهرک قباطیه در نزدیکی شهر جنین رخ داد. شاهدان عینی 
همچنین تأکید کردند که نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی برای متفرق 
کردن فلسطینیان از گلوله های جنگی و پالستیکی و همچنین بمب های 
گازی استفاده کردند. در راستای همین تحوالت، رادیو صدای فلسطین 
گزارش کرد که ارتش رژیم صهیونیستی کمپین بازداشتی به راه انداخته 
و دست کم ۲۲شهروند در شماری از شهر    ها و شهرک     ها در کرانه باختری 
بازداشت شدند. وزارت خارجه تشکیالت خودگردان فلسطین در بیانیه ای 
این جنایت صهیونیست     ها را به ش��دت محکوم کرد. در این بیانیه آمده 
است: »این جنایت ش��نیع در ادامه امتداد سلس��له اعدام     ها و ترورهای 
میدانی نیروهای اشغالگر  به دستور مقامات سیاسی دولت اشغالگر انجام 
شده است. « این وزارتخانه در ادامه دولت رژیم صهیونیستی را مسئول 
کامل این جنایت خواند و از سکوت جامعه بین المللی در قبال این جنایات 

روزانه صهیونیست     ها انتقاد کرد. 
 حزب اهلل و سوریه؛ چالش های دیگر صهیونیست ها

 نفتالی بنت، نخست وزیر س��ابق رژیم صهیونیس��تی در جلسه دولت 
گفت: »عدم تعیین رئیس س��تاد ارتش در دوره امنیتی حساس��ی که 
در لبنان و غزه با آن مواجهیم مسئوالنه نیس��ت برای همین من از وتو 
استفاده نمی کنم. « وی گفت: »اس��رائیل در وضعیت امنیتی حساسی 
به س��ر می برد. ما با حزب اهلل و میدان گازی کاریش و نبرد در س��وریه و 
عملیات غزه مواجهیم. ما وارد دور جدیدی از انتخابات می شویم و معلوم 
نیست که چقدر ادامه یابد. ما دو نامزد داریم که هر دو خوب هستند. باید 
نیازهای امنیتی را باالتر از سیاست های محدود قرار دهیم. « عملیات روز 
یک شنبه، نگرانی منابع امنیتی رژیم صهیونیستی را به دنبال داشته است. 
ایلی لوی، سخنگوی پلیس این رژیم تأکید کرد که اقدام امیر الصیداوی 
جوان ۲۵ ساله به طور خاص موجب نگرانی دستگاه های امنیتی اسرائیل 
است چون هیچ جا نام وی به عنوان کسی که ممکن است دست به اقدامی 
ضد اسرائیلی بزند، ثبت نشده است. لوی افزود که دستگاه های امنیتی 
هماهنگی های خود را برای جلوگیری از اقدامات افرادی از این نوع افزایش 
داده اند. در پی عملیاتی که الصیداوی در بیت المقدس انجام داد و به یک 
اتوبوس حامل شهرک نشینان تیراندازی کرد، مقامات اسرائیلی نیروهای 

دائمی مستقر در بیت المقدس را افزایش داده اند. 

حمله تل آویو به نزدیکی پایگاه روسیه در سوریه

  گزارش  یک رژیم صهیونیستی 
که در چند س�ال 
اخیر حمالت مکرری را به سوریه  انجام داده بود، 
این روز     ها جهت حمالت خود را تغییر داده و به 
مناطق تحت نفوذ روسیه هم حمله می کند. در 
تازه      ترین اقدام، صهیونیست     ها با چند موشک 
شهر طرطوس در فاصله چند کیلومتری پایگاه 
روس     ها را مورد هدف قرار دادند که طی آن چند 
تن کشته و زخمی ش�دند. این حمله از این رو 
اهمیت دارد که گفته می شود این منطقه به دلیل 
کاهش فعالیت روس ها، قرار است شاهد حضور 
امنیتی گس�ترده تر نیروهای مقاومت باش�د. 

به گزارش »جوان«، با وجود هشدارهای روسیه و 
دولت سوریه نسبت به حمالت رژیم صهیونیستی 
به خاک این کشور، مقامات صهیونیستی کماکان 
به ماجراجویی های خود ادام��ه می دهند. رژیم 
صهیونیستی یک     شنبه ش��ب با چندین موشک 
مناطقی را در ش��هر طرطوس در غرب س��وریه 
مورد هدف قرار داد و ص��دای آژیرهای خطر در 
این شهر شنیده شد. به گزارش خبرگزاری رسمی 

سوریه )سانا(، گزارش های تأیید نشده هم حاکی 
از این اس��ت که صدای چند انفجار در طرطوس 
شنیده شده و دست کم دو موشک از حریم هوایی 
لبنان به سمت سوریه شلیک شده است. برخی 
منابع لبنانی، تعداد موشک      ها را هشت عدد اعالم 
کردند. حمالت موش��کی از منطقه »قلمون« در 
مرز های لبنان و س��وریه صورت گرفته است. به 
گزارش العالم، جنگنده های رژیم صهیونیستی 
هشت موشک شلیک کردند که در جنوب شهر 
طرطوس و به طور مش��خص در منطقه ابوعفصا 
فرود آمدند. این منطق��ه بین بزرگراه بین المللی 
واقع است که طرطوس سوریه را به طرابلس لبنان 
وصل می کند و حدود سه کیلومتر از مرکز شهر 
فاصله دارد. یک منبع نظامی اعالم کرد:»یک     شنبه 
شب دشمن اسرائیلی حمله هوایی از سمت جنوب 
شرق بیروت به برخی از مناطق در حومه دمشق و 
همزمان حمالت دیگری را از سمت دریا به برخی 
نقاط در جنوب اس��تان طرطوس انج��ام داد که 
پدافند هوایی ما با این حمالت مقابله و برخی از 
اهداف را رهگیری و منهدم کرد. « این منبع افزود: 
»بر اثر حمالت دشمن اسرائیلی سه نظامی کشته 

و سه تن دیگر زخمی شدند .« از سوی دیگر، مرکز 
موسوم به »دیده بان حقوق بشر سوریه « وابسته 
به مخالفان دمش��ق نیز اعالم ک��رد که مقر های 
هدف قرار گرفته ش��ده در فاصل��ه 8کیلومتری 
یک پایگاه نظامی روس��یه قرار داشت. بر اساس 
این گزارش، رژیم صهیونیس��تی در این حمله، 
مقر های نظامی سوریه را هدف قرار داده و صدای 
انفجار های مهیبی از این مقر      ها به گوش رسیده 
است. همچنین، خبرگزاری رویترز در خبری به 
نقل از منابع غیررسمی ادعا کرد: » سازمان های 
اطالعاتی منطقه ای و منابع نظامی سوریه گفته اند 
اسرائیل به اهداف ایرانی حمله هوایی کرده است. 
این اهداف در نزدیکی پایگاه نظامی روس��یه در 
سوریه و در ساحل دریای مدیترانه هستند.« طی 
هفته های گذشته نیز رژیم صهیونیستی مناطقی 
را در جنوب طرطوس هدف ق��رار داده بود. این 
حمالت هوایی در حالی اس��ت که دولت سوریه 
بار     ها با ارسال نامه به سازمان ملل این حمالت را 
محکوم کرده و خواستار توقف آن شده است. رژیم 
صهیونیستی در سال های اخیر بار     ها به دمشق و 
مناطق مختلف س��وریه تجاوز هوایی کرده که با 

رهگیری به موقع پدافند هوایی سوریه در بیشتر 
مواقع این حمالت دفع شده است. 

 نگرانی اسرائیل از همکاری روسیه و ایران 
 حمله به طرطوس که پایگاه بزرگ روسیه از سال     ها 
پیش در آن مستقر اس��ت، از این منظر قابل توجه 
است که برخی اخبار در هفته های اخیر منتشر شده 
است که روسیه به دلیل جنگ اوکراین، قرار است 
بخشی از نیروهای خود را در این پایگاه کاهش داده و 
اختیار آن را به دست نیروهای ایرانی بدهد. مقامات 
صهیونیستی در سال های اخیر بار     ها ادعا کرده اند که 
اجازه نخواهند داد ایران در مرزهای سرزمین های 
اش��غالی پایگاه احداث کند و به شدت با آن مقابله 
خواهند کرد. هرچند ایران هر گونه احداث پایگاه در 
خاک سوریه را رد کرده است اما صهیونیست     ها ادعا 
می کنند این کشور چندین پایگاه دارد که می خواهد 
از آنها به اهداف تل آوی��و حمله کند. همکاری های 
ایران و روسیه در س��وریه پس از نشست سه جانبه 
تهران، افزایش یافته است و دو کشور به عنوان ضامن 
نشست های آستانه س��عی دارند از تشدید بحران 
در سوریه توسط اقدامات احتمالی از جانب ترکیه 
و اس��رائیل جلوگیری کنند. از طرفی، در ماه های 
اخیر روابط روسیه و رژیم صهیونیستی هم به دلیل 
موضع گیری مقامات تل آویو درباره جنگ اوکراین، به 
شدت تیره شده است و حمالت اخیر صهیونیست     ها 
به نزدیکی مواضع روس     ه��ا می تواند در واکنش به 
سیاست های ضد اسرائیلی مسکو باشد. روسیه که 
تاکنون در مقابل حمالت پی در پی اسرائیل به خاک 
سوریه مماشات می کرد اما در دو ماه گذشته هر گونه 
مالحظات را کنار گذاشته و به شدت با این حمالت 
مخالفت کرده است و حتی پیش نویس قطعنامه ای 
را برای محکوم کردن حمالت اس��رائیل به شورای 
امنیت سازمان ملل برده اس��ت. صهیونیست     ها از 
نزدیکی ایران و روس��یه در منطقه به شدت نگران 
هستند و ش��ورای آتالنتیک در این زمینه نوشته 
است:»شرایط جهانی اکنون تغییر کرده است و بر اثر 
جنگ اوکراین روسیه مورد خشم غرب قرار گرفته و 
گزینه دیگری جز حرکت به سمت ایران برای خود 
نمی بیند و برای ایجاد ائتالف جدیدی که به اسرائیل 
لطمه می زند، آمده می شود. این چرخش در راهبرد 
روسیه، چالش جدید بزرگی، هم برای اسرائیل و هم 
برای امریکا ایجاد می کند. در این شرایط و در حالی 
که سفر هر مقام خارجی به ایران مورد توجه اسرائیل 
قرار می گیرد و با انتقاداتی مواجه می ش��ود، دیدار 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و رهبر یکی از 
قدرت های جهانی که مشغول پایه ریزی محور ضد 
امریکایی است، دلیل بزرگ تری برای نگرانی شدید 

اسرائیل است.« 

توافق در نوبت  انعطاف امریکا
ادامه از صفحه اول

 او به عنوان بخش��ی دیگر از پش��ت پ��رده و عقبه 
مذاکرات، به خصوص در دور اخیر گفت:»امریکایی        ها 
می خواهند در مذاکرات مش��کالت خ��ود را بزرگ 
کنند. در هر مقطعی یک ادبیات تکراری نخ نما دارند 
و می گویند این همه چیزی اس��ت که ما می توانیم 
بدهیم .« به گفته وزیر خارج��ه، ایران هم می گوید 
که » نمی خواهیم از خطوط قرمز خود عبور کنیم، 
نمی خواهیم توافقی را به نتیجه برسانیم که بعد از 
دو سه ماه بگوییم، توافق انجام شد ولی روی زمین 
هیچ اتفاقی رخ نداد. در چانه زنی        ها خطوط قرمز ما 
این است اگر قرار باشد روی کاغذ توافقی انجام شود 
و مردم حس نکنند در زندگی شان تأثیری رخ داده 
چه اتفاقی را این دولت توانسته رقم بزند. « او گفت:» 
ضمن اینکه خود را معطل توافق نکردیم، دولت برنامه 
اقتصادی را با همه فراز و نش��یب        ها با جدیت دنبال 
می کند. «  او تأکید کرد: »ما در وزارت خارجه خودمان 
را متعهد می  دانیم مأموریتی را که به ما واگذار شده به 
نقطه توافق برسانیم ولی نقطه توافق عزتمند.«  وی 
درباره گفت وگوهای وین گفت: »تصمیم نظام بر این 
قرار گرفت موضوع مذاکرات وین را به زندگی روزمره 
مردم گره نزند. از تیتر اخبار صدا و سیما و رسانه        ها 
خارج کنیم ولی به جای اینکه یک روزشمار هیجانی 
به کش��ور ارائه دهیم در دل مذاکرات کار واقعی را 
انجام دهیم. آنچه امروز مردم از ما می خواهند این 
است که به اندازه کافی مذاکره کردید و حرف زدید، 
مردم از ما نتیجه می خواهند.«  به گفته وزیر خارجه، 
نتیجه ای که مردم » می خواهن��د صرف نظر از نگاه 
سیاسی و چپ و راست، برداشتم از یک سال گذشته 
که موضوع را دنبال می کنیم در مسائل ملی چپ و 
راست و مستقل همه نگاه شان ملی است.«  او توضیح 
داد:»ممکن است فردی نظر شخصی خود را بگوید 
ولی رویکرد اصولی و اساسی در بین اصحاب رسانه 
نگاه به منافع ملی است و به حزب و جریان و گروه و 
فرد نیست و این برای ما در میز مذاکره قدرت ایجاد 
کرده است و این نشانگر فرهیختگی جامعه رسانه ای 

کشور است.«
 ایراد اصلی برجام؛ راستی آزمایی ناقص

وزیر خارجه به ایرادهای برخی ب��ه وزارت خارجه 
اشاره کرده که گفته اند » شما چیدمانی را گذاشته ای 
که توافق نش��ود« و تأکید کرد:» واقع��اً این چنین 
نیست.«  او بدون اش��اره به جزئیات یا فردی خاص 
گفت:»ممکن اس��ت ف��ردی ی��ا اف��رادی در تیم 
مالحظاتی به برجام داش��ته باش��ند. ]ولی اگر[ از 
خود من هم بپرس��ید می گویم برجام نتیجه ماه        ها 
تالش همکاران ما در وزارت خارجه بوده و به سندی 
رس��یدیم و این سند مثل هر س��ند دیگر می تواند 
ایرادات زیادی داشته باشد.«  او گفت:»ایراد اساسی 

که در س��ند برجام می بینیم این است که در حوزه 
راس��تی آزمایی آنچه مربوط به تعهد هس��ته ای ما 
می شود به خوبی راستی آزمایی می شود و مشخص 
است چند دستگاه سانتریفیوژ ما کار کند و چه درصد 
غنی سازی و چه میزان و آژانس هم باید نظارت کند 
و صفر تا صد آن بررس��ی می ش��ود.«  به گفته وزیر 
خارجه این در حالی است که  در آنچه مربوط به لغو 
تحریم هاست ابهامات زیادی وجود دارد ولی بخشی 
از آن به ماهیت مذاکره برمی گردد. ما که االن مذاکره 
می کنیم ممکن است با مش��کالتی مواجه باشیم. 
ما خودمان متنی داریم با روایت و مطالبات خود و 
منافع صددرصد ملی ایرانی ولی طرف های مقابل 
هم شش کشور هس��تند و مالحظات خود را دارند. 
توافقی که حاصل می شود نتیجه تضارب آرای ۱+۶ 
است. هفت طرف آرای خود را در این ظرف ریختند 
و آمده بیرون.« وی گفت: هفته پیش مجلس بودم 
و گفتند پیش نویس را دیدیم و این ایرادات را دارد. 
ولی از همین االن می گویم اگر فردا به توافق رسیدیم 
اگر کسی موشکافی کند، حتماً متنی که ما نوشتیم 
ایراداتی دارد اما ایرادات به این برمی گردد که باالخره 
طرف مذاکرات ما هم مطالبات��ی دارد و نمی توانیم 
بگوییم آنچه شما می گویید درست نیست و حرف 
شما قابل قبول ما نیس��ت. متنی که داریم ممکن 
است ایرادات برجام در آن باشد. این به دلیل ماهیت 
مذاکره اس��ت و آنهایی که کار کردند فن مذاکره را 

می دانند.«
 3 مورد اختالفی 

با وجود جهت گیری کلی امیرعبداللهیان به سمت 
توافق، او بدون ذک��ر جزئیات، از وجود س��ه مورد 
اختالف با طرف های مذاکره خبر داد و گفت:»االن 
به صورت مشخص درباره س��ه موضوع با امریکا در 

حال تبادل پیام هستیم و طی روزهای آینده آخرین 
نظرات خود را اعالم می کنیم. کشورهای دیگر که به 
پایتخت        ها رفتند نظرات را با هماهنگی بورل و مورا 
مورد بررس��ی قرار می دهند و به صورت مش��خص 
امریکایی ها. به امریکا به صراحت گفتیم اگر نظرات ما 
روی این سه موضوع که نظرات منطقی است تأمین 
شود آمادگی داریم وارد مرحله اعالم توافق بشویم 
و نشس��ت جمع بندی را با حضور وزرای خارجه در 
وین برگزار کنیم و مراحل بعدی را براساس جدول 
زمانبندی و توافق��ی که داریم پی��ش ببریم. « وی 
خاطرنش��ان کرد: »به صراحت ب��ه امریکا گفتیم 
که پیام داده در آس��تانه انتخابات هستیم و مشکل 
بنزین داریم و در حوزه انرژی مشکل داریم و کمک 
کنید، برای اینکه قدم نهایی را برداریم. حتماً طرف 
امریکایی باید انعطاف نشان دهد. ما در همه مراحل 
مذاکره در موضوعاتی که می توانستیم انعطاف نشان 
دهیم، نشان دادیم. امریکا به خوبی می فهمد چقدر 
انعطاف نشان دادیم که حس��ن نیت را در رسیدن 
به توافق نش��ان دهی��م. االن نوب��ت انعطاف طرف 

امریکایی است.«
 شفاهی انعطاف نشان دادند

امیرعبداللهیان گفته که طرف امریکایی در مذاکرات 
اخیر وین در حد نسبی در دو موضوع انعطاف شفاهی 
خود را بیان کرده که البته به گفته او »باید تبدیل به 
متن شود.« او می گوید:»در موضوع سوم برای ما مهم 
است که به مسئله تضمین        ها برمی گردد که گارانتی 
الزم و انعطاف الزم و واقع بینی امریکا را باید داشته 
باش��یم. روزهای آینده روزهای مهمی برای توافق 
هسته ای است. اگر امریکا انعطاف را نشان دهد در 
روزهای آینده به نقطه توافق می رس��یم. اگر نشان 
ندهد دنیا آخر نخواهد شد. آنها از پالن B صحبت 

می کنند، ما هم پ��الن B خ��ود را داریم. معتقدیم 
این موضوع باید با واقع بینی همه طرف        ها از طریق 
مذاکرات به نتیجه برس��د.« وزیر خارجه گفته که 
ظرف روزه��ای گذش��ته »جمع بندی نهایی خود 
را به طرف مقابل ندادی��م .« در حالی که به گفته او 
ساعت ۱۲ دیشب این جمع بندی »راجع به مسائل 
باقیمانده بین ما به صورت مکتوب به هماهنگ کننده 
اتحادیه اروپا ارائه« شده است. او گفت:» باید ببینیم 
چه بازخوردی می بینیم و واکنش امریکا چه خواهد 
بود. اگر واکنش امریکا با واقع بینی و انعطاف همراه 
باشد در نقطه توافق خواهیم بود و اگر امریکا به تکرار 
مصیبت های داخلی خود بپ��ردازد و بخواهد امتیاز 
بگیرد و انعطاف نش��ان ندهد باید بیشتر گفت وگو 
کنیم و طرف        هایی که تالش می کنند که دیدگاه        ها 
را به هم نزدیک کنند امریکایی        ها را به دیدگاه های 

منطقی ما نزدیک تر کنند.«
امیرعبداللهی��ان در بخش��ی از صحبت های��ش به 
دستگاه دیپلماسی اش��ار کرد و گفت: دیپلماسی 
اقتص��ادی ۴۰ درص��دی را تیم هم��کاران من در 
برنامه های وزارت خارجه به ص��ورت جدی دنبال 
کردند. شورای عالی را هر ۱۵ روز یک بار در وزارت 
خارج��ه داریم و هم��ه وزارتخانه        ه��ا در این زمینه 
فعال هس��تند. «وی همچنین گفت: از ۳۷ درصد 
تا ۵۷۰درصد حجم تبادل تجاری ما افزایش یافته 
است. دولت کشور را به برجام گره نخواهد زد، حتی 
اگر فردا برجام به نتیجه رسید و حتی اگر خوب و به 
درستی کار کرد تحریم های ثانویه برداشته شده و 
تحریم های اولیه پابرجاست. بی اثر کردن تحریم های 
اولیه را باید دنب��ال کنیم. وزیر خارج��ه بیان کرد: 
دیپلماسی آب برای ما خیلی مهم بود. گشایشی در 

این حوزه ایجاد شده است.
  وعده ماکرونی از قول یک منبع آگاه

نورنیوز، رس��انه نزدیک به ش��ورای عال��ی امنیت 
ملی ایران از  جلس��ه دیشب این ش��ورا به ریاست  
رئیس جمهور خب��ر داده  که جمع بن��دی نظرات 
کارشناسی  تدوین شده است. همچنین یک منبع 
آگاه می گوید ک��ه چندی پیش امانوئ��ل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانسه در گفت وگوی تلفنی با یکی از 
مسئوالن ارشد دولتی ایران وعده کرده که در صورت 
قبول توافق احیای برجام از سوی ایران دو مسئله از 
سوی فرانسه و اروپایی     ها تضمین می شود؛ مسئله 
اول اینکه در موضوع تضامین، به شرکت     ها و کشور    ها 
برای خروج از ایران در شرایط بازگشت تحریم ها، بازه 
زمانی تا ۲/۵ سال افزایش پیدا خواهد کرد. مسئله 
دوم هم اینکه ماکرون وعده کرده در صورت احیای 
برجام موضوع مسائل پادمانی و پرونده PMD نیز در 
جلسه بعدی آژانس بین المللی انرژی اتمی بسته شده 

و از این بابت نیز ایران نباید نگرانی داشته باشد. 
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حزب اهلل برای توافق گازی 
ضرب االجل  موشکی گذاشت

دبیرکل ح�زب اهلل لبنان ب�ه صراحت ب�ه صهیونیس�ت       ها درباره 
هرگون�ه تجاوزگ�ری هش�دار داده اس�ت. همزم�ان مع�اون 
اجرای�ی وی نیز با اش�اره ب�ه اختالفات م�رزی و بهره ب�رداری از 
منابع ان�رژی، تا پایان س�پتامبر ب�ه صهیونیس�ت    ها فرصت داد 
که این مس�ئله را حل کنند در غی�ر این صورت ح�زب اهلل اجازه 
هیچ گونه سوءاستفاده ای را به دش�من صهیونیست نخواهد داد. 
سیدحسن نصراهلل در گفت وگوی تلویزیونی با شبکه المنار ضمن تقدیر 
از نقش سپهبد شهید قاسم سلیمانی در پیروزی های مقاومت تأکید 
کرد: »مقاومت آماده پاس��خ به هرگونه تجاوز صهیونیست    ها به لبنان 
اس��ت.«  دبیرکل حزب اهلل هرگونه نقش ایران در تصمیمات حزب اهلل 
برای جنگ با رژیم صهیونیستی در تابستان ۲۰۰۶ را رد کرد و افزود: 
»تصمیم حزب اهلل برای جنگ با رژیم صهیونیستی در تابستان ۲۰۰۶، 
یک تصمیم کاماًل لبنانی بود که رهبران حزب اهلل اتخاذ کردند و ایران 
در این موضوع هیچ گونه دخالتی نداشت.«  وی تصریح کرد: » ولی آنچه 
که ما روی آن تمرکز داشتیم، این بود که باید موشک های سودمندی 
داشته باشیم؛ به طوری که بتوانیم با آن دور    ترین نقطه اراضی اشغالی 
را ه��دف قرار دهی��م. در آن زمان، توانس��تیم به موش��ک     هایی با برد 
۱۵۰کیلومتر دست پیدا کنیم که در پی آن تش��کیالتی برای انتقال 
موشک     ها به لبنان و اس��تقرار این موش��ک     ها و آموزش نیرو    ها ایجاد 
شد.«  سید مقاومت لبنان ادامه داد: »عالوه بر این، آنچه که ما در اینجا 
بدان نیاز داشتیم فرماندهی و رهبری نظامی بود. موضوع فقط تاکتیک 
میدانی که برادران ما در میدان انجام دهند، نبود، لذا ما همیشه به وجود 
سردار شهید سلیمانی با توجه تجربه، قدرت فرماندهی، درایت شجاعت 

و نگرش جامع وی نیاز داشتیم.«
  حزب اهلل موشک های دقیقی در اختیار دارد

سخنان نصراهلل در شرایطی اس��ت که محمد یاغی، معاون اجرایی وی 
تأکید دارد: »در صورتی که کار ترسیم مرز    ها با فلسطین اشغالی تا پایان 
سپتامبر انجام نشود، اجازه استخراج نفت و گاز به رژیم صهیونیستی را 
نخواهیم داد. « وی یادآور شد: »حزب اهلل مجهز به موشک های دقیقی 
است که توانمندی هدف قرار دادن هر نقطه ای داخل رژیم صهیونیستی 
را دارد و اگر جنگی رخ دهد تصور می کنم که در همان ساعت های اولیه 
همه امور در تمامی سطوح در زمین و هوا و دریا مختومه می شود.«  این 
مقام حزب اهلل تصریح کرد: »دشمن صهیونیستی به خوبی از توانمندی 
ما اطالع دارد و می داند ما به هرچه گفتیم عم��ل کردیم و هرگز عقب 
ننشستیم. « وی که در بعلبک س��خنرانی می کرد حفاظت و صیانت از 
منابع نفت و گاز را یک تصمیم غیر قابل برگشت اعالم کرد و افزود: » اگر 
ترسیم مرز    ها به انجام نرسد ما اجازه اس��تخراج نفت و گاز را به دشمن 
صهیونیستی نخواهیم داد، آنها تا پایان سپتامبر فرصت دارند که این کار 
را انجام دهند، اسرائیل خوب می داند که ما در چیزی که دبیرکل آن را 
اعالم کرده است کاماًل جدی هستیم، اگر جنگی هم صورت بپذیرد باز 
هم از آن استقبال می کنیم زیرا جنگ سرنوشت ساز خواهد بود.«  این 
مقام حزب اهلل افزود: »ما در این صورت هدف خود را در استخراج نفت و 
گاز محقق می کنیم و کمیته در داخل کشور نیز برای استخراج نفت و گاز 

و فروش آن ایجاد می کنیم تا به دوره فساد مالی گذشته بازنگردیم.«


