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آمریکا نیرو و تجهیزات جدید به سوریه فرستاد

مقامهای دولت ســوریه اعالم کردند که آمریکا به عنوان اشغالگر
در تازهترین تحرک اقدام به اعزام نیرو و ارسال تجهیزات نظامی
به این کشور کرده است .به گزارش ایرنا ،سانا خبرگزاری رسمی
ســوریه در همین پیوند نوشــت که آمریکاییها به تازگی دهها
ســرباز به همراه تجهیزات نظامی جدید به پایگاه «الشــدادی»
در حومه «الحســکه» اعزام کردند .بر پایه اعالم این خبرگزاری،
ارتش اشــغالگر آمریکا این نیروها و تجهیزات نظامی را از خاک
عراق به پایگاههای خود در حومه شــهر الحسکه منتقل کرد .در

همین راســتا ۴ ،هواپیما به همــراه  ۲بالگرد ارتش
آمریکا در پایگاه نظامی این کشور در شهر الشدادی
فرود آمدند .ســانا اعالم کرد که این بالگردها حامل
شــماری از ســربازان و  ۲۰جعبه حاوی راکتهای
حرارتــی ضدهواپیما بودند .روزشــنبه نیز  ۳بالگرد
ارتش آمریکا در پایگاه الشــدادی به زمین نشست .این بالگردها
۱۵تفنگــدار دریایی مجهز به تجهیــزات و امکانات کامل نظامی
افزون بر وسایل تدارکاتی ،مهمات و اسلحه در این پایگاه مستقر

سیاسی
کردند .ســوریه در  ۹ســال گذشته شــاهد حضور
گروههای تروریستی حمایت شده از سوی کشورهای
غربی -عربی اســت که تاکنون صدها هزار کشته و
میلیونهــا آواره در داخل و خارج این کشــور به جا
گذاشــته اســت .نیروهای آمریکایی و گروه موسوم
به نیروهای دموکراتیک ســوریه (قسد) همپیمان با آنها ،بخش
عمدهای از میدانهای نفتی در منطقه الجزیره در ســوریه در دو
استان الحسکه و دیرالزور را در اختیار دارند.

برخی رسانههای اصولگرا در تحلیلهای خود پیرامون لغو بیانیه ضد ایرانی شورای حکام آژانس
اشارهای به حضور و نقش وزارت خارجه و دیپلماسی در این موضوع نمیکنند

پس دیپلماتها چه کاره بودند؟

آفتاب یزد – رضا بردستانی :همزمان با عقب نشینی غرب از صدور
قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس ،رسانههای اصولگرا از جمله
آنها که طرفدار مجلس و رئیس آن هســتند مدعی شــدند که صرفا
مصوبه و مقاومت پارلمان دلیل این عقب نشــینی است .همین دیروز
روزنامه وطن امروز در گزارش نخســت خود چنین نوشت« :اول اینکه
مقامات ایرانی نباید از موضع صریح خود درباره لغو تحریمها کوتاه بیایند.
«لغو تمام تحریمها به عنوان شرط بازگشت آمریکا به برجام» موضوعی
اســت که بارها مورد تاکید قرار گرفته و همچنین در قانون هستهای
مجلس به آن به صراحت اشاره شــده است به گونهای که نمایندگان
مجلس در واکنش به پابرجا ماندن تمام تحریمها به رغم اجرای تعهدات
برجامی از ســوی ایران روند کاهش تدریجی تعهدات اساسی برجامی
را در قالــب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها تعبیه کردند .آنچه
مشخص است ،رویکرد مقتدرانه ایران در  ۲ماه گذشته سبب تغییر رفتار
کشورهای غربی در قبال ایران شده است ،بنابراین رها کردن این مسیر
و بازگشت به سیاست انجام یک طرفه تعهدات یا کوتاه آمدن از شرط
لغو تحریمها ،نه تنها به تصویر جدیدی که از ایران ترســیم شده ضربه
جدی میزند ،بلکه کشورهای غربی را به روی آوردن دوباره به سیاست
فشار ترغیب میکند» .در واقع آنچه از چنین مطالبی که در حال انتشار
اســت استنتاج میشود این نکته است که مصوبه مجلس باعث و بانی
عقب نشینی غرب بوده و در این موضوع دیپلماسی فعال دولت روحانی
وظرفیت برجام نقشی نداشته است .این ادعا در حقیقت به نوعی تحریف
واقعیت است زیرا در نهایت مخاطب را میخواهد به این نتیجه برساند که
دیپلماتهای کشورمان در این موفقیت کارهای نبودند!
این درحالیســت که ظهرهوند کارشناس بینالملل در گفتگو با آفتاب
یزد در این باره تأکید میکند« :حتی مجلس هم اقدام نمیکرد دیدیم
زمانی آقای ظریف بحث خروج از  NPTرا اعالم کرد که این خود فرای
همه گامها اســت .یعنی ایران میتواند بر اساس مفادی که در برجام
موجود است طرف مقابل را گوشه رینگ گیر بیاندازد .در بند ده NPT
پیشبینی کرده که اگر چنان چه کشوری قرارداد  NPTرا امضا کرده
در اثنای اجرای این معاهده در یک شرایط فوق العاده علیه امنیت ملی
مواجه شود با یک فرصت چند ماهه میتواند مراتب خروجش از NPT
را اعالم کند و اتفاقا جلســاتی که تحت عنوان بازبینی معاهده برگزار
کردنــد و یک بار هم در نیویورک بود تالش ایــن بود که بند «ده» را
به شــکلی تغییر دهند که امکان خروج از  NPTرا ببندند که تا االن
موفق نشــدند .معاهده برجام چنین حالتی دارد بنابراین بحثی که در
مجلس به میدان آمد یک پتانسیل است که هم آقای صالحی هم آقای
روحانی عنوان کردند که این قانون است و ما باید قانون را تمکین کرده
و اجرا کنیم .اتفاقا دست دولت را در هر تعامل با غرب باز میگذارد که
بگوید قانون و پارلمان و مردم ساالری است .حتی اگر فرضا مجلس هم
این قانون را تصویب نمیکرد پیشبینی من این بود که خود دولت هم
میتوانست بگوید پروتکل الحاقی را متوقف میکنم چون پروتکل الحاقی
در واقع یک پروتکلی بود که ایران به صورت داوطلبانه و غیر الزامآور آن
را اجرایی – عملیاتی کرد و همواره هم گفته است که اگر قرار باشد ما
پروتکل را کامل اجرا کنیم باید مصوبه مجلس را داشته باشیم .اتفاقا یکی

ابوالفضل ظهرهوند :اصــ ً
ا تروئیکایی در کار
نبود؛ بریتانیا بود فرانســه هم حمایت کرد
طرح پیشنویســی را برای صدور قطعنامه
علیــه ایران آن هم در بحــث  PMDبود که
قرار بود به شورای حکام برده شود ولی چون
میدانستند اجماع به دست نمیآورند اجتناب
کردند .چون معموال در شورای حکام آژانس
رایگیری به صورت اجماع اســت و مخالف
نباید داشته باشد
از تالشهای غرب این اســت که اگر بخواهد مذاکرات آتی شکل گیرد
ایران پروتکل الحاقی را مصوبه مجلس داشته باشد ما این چند سال از
کارتهایمان استفاده نکردیم اکنون فرصت خوبی است» .
> عدم اجماع اروپا

وی در بخش دیگری از اظهارات خود میگوید« :اروپاییها وقتی دیدند
اجماعی به دست نمیآورند از صدور بیانیهی ضد ایرانی اجتناب کردند».
ابوالفضل ظهرهوند ادامه میدهد« :اص ً
ال تروئیکایی در کار نبود؛ بریتانیا
بود فرانسه هم حمایت کرد طرح پیشنویسی را برای صدور قطعنامه
علیه ایران آن هم در بحث  PMDبود که قرار بود به شورای حکام برده
شــود ولی چون میدانستند اجماع به دست نمیآورند اجتناب کردند.
چون معموال در شورای حکام آژانس رایگیری به صورت اجماع است و
مخالف نباید داشته باشد اگر رایگیری شود و مخالف داشته باشد مثل
روســیه که جزء مخالفین قطعی پیشنویس بود و  ۳۵عضو دیگر هم
نظری دارند بنابراین نتیجهای نمیگرفتند».
این تحلیلگر مسائل سیاسی و هســتهای اظهار میدارد« :دوم اینکه
شــرایط آمریکاییها هم به گونهای اســت که نیاز دارند به هر نحو راه
دیپلماســی را باز کنند و قطعا اگر شورای حکام بخواهد علیه ما کاری
کند چیزی که به دست نمیآورند هیچ؛ احتماال با واکنش جدی ایران
هم مواجه میشوند .حتی آقای صالحی هم اعالم کرد ما طرحی را آماده

داریم که اگر قرار باشد در شورای حکام مصوبهای علیه ایران بیرون آید
ما هم اقدامات خود را عملیاتی میکنیم .بنابراین در آن عایدی نداشتند.
فقط اینکه فشار روانی به ایران وارد کنند که او را متقاعد کنند تا پیشنهاد
مذاکره غیر رسمی که آقای جوزپ بورل داده بود را قبول کنند».
ظهرهوند خاطرنشــان میکند PMD« :بسته شــده است اینکه در
یکی – دو نقطه ،یکی – دو میکرون ذرات اتمی اعالم نشده پیدا شده
اینها بازی است و خودشان هم میدانند .آقای آمانو قبال پرونده را بست
البته نمیبایســت باز گذاشــت  ۲۰۰۳تا  ۲۰۰۶همین بحث را مطرح
کرد و گفت باید بررســی شود .آقای گروسی هم از اینکه پرونده گرفته
شــود حمایت کرد چون میدانست راهی که در مذاکرات فنی با ایران
میخواهند بروند بسته میشود .بنابراین از این کار حماقتآمیز چه به
دست میآوردند؟ پس طبیعی بود که قطعنامه را پس بگیرند و تنها مانور
بود .بنده پیشبینی هم میکردم که نتیجهای به دست نیاورند».

> توقف پروتکل الحاقی یعنی زمینگیر شدن غرب!

ابوالفضل ظهرهوند در ادامه خاطرنشــان میکنــد« :مفهوم دیگر این
مسئله هم این است که وقتی ما پروتکل الحاقی را متوقف کردیم فشار
جدی به سمت غرب آورد .اکنون آقای بایدن نشان داد که به هیچ عنوان
آمادگی برای این ندارد که بخواهد گام اول را بردارد و بخشی از تحریمها
را کاهش دهد .دیگر این که بایدن قانون اضطرار ملی را مجددا برای یک
سال تمدید کرد .بنابراین وقتی مجموعه رویکرد آقای بایدن را در نظر
بگیریم قطعا اینگونه است که طرف غربی که اکنون دستاوردی به نام
برجام دارد اوال نمیخواهد آن را از دست دهد دوما نمیخواهد اجازه دهد
این دستاورد کامال اجرایی شود .یعنی هم میخواهد دستاورد را حفظ
کند هم از این وضعیت مبتذل درآورد و به یک برجام جدید ارتقا دهد و
حتی توافق جامعتر در حالی که پایه هر نوع دیپلماسی و دستاورد جدید
از منظر غربیها همین برجام است .اگر این برجام کامال از دست برود این
غرب است که بازنده خواهد بود ما که باختیم و چیزی را که نباید هزینه
میدادیم ،دادیم فشاری که نباید تحمل میکردیم ،کردیم بنابراین طرف
غربی و خصوصا اروپایی است که باید تالش کند این کار را انجام دهد».
وی میافزاید« :به نظر من مسئله توقف پروتکل الحاقی فشار جدی به
طرف مقابل آورد و نشان داد ایران در این مسیر جدیت دارد .االن مثل
تئوری بازیها است ماشین هر دو طرف دارد میآید ما ضربه خوردیم
قطعا ما کنار نمیزنیم آنها هستند که باید کنارتر بروند .بنابراین اگر ما
بتوانیم مقداری منسجمتر و با استفاده از این ظرفیت عمل کنیم طرف
مقابل مجبور میشود گام اصلی و اول را بردارد نه ما».
> دولت  ۵گام برداشت ،مجلس گام ششم را

این کارشناس مسائل هستهای در خاتمه میگوید در بندهای  ۲۶و ۳۶
که عنوان میشــود مثال اگر یکی از طرفین توافق کوتاهی کند طرف
مقابل میتواند تعهدات خود را کاهش دهد ،اکنون ایران تعهدات خود
را انجام داده اما طرف مقابل گامی برنداشته پس ایران میتواند با استناد
به بندهای  ۲۶و  ۳۶گامهایی بردارد .ایران  ۵گام را برداشــت ،گام  ۶را
مجلس کمک کرد» .

مانور نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی برگزار میشود

سئول اعالم کرد ،کره جنوبی و آمریکا مانور نظامی مشترک بهاره
خود را برگــزار میکنند اما این مانور به خاطــر پاندمی کرونا در
مقیاس کوچکتری نســبت به حد معمول برگزار خواهد شــد .به
گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،ستاد مشترک ارتش کره
جنوبی در بیانیهای گفت :این دو متحد روز دوشــنبه یک مانور ۹
روزه پست فرماندهی شبیهسازی شده با کامپیوتر را آغاز میکنند.
ستاد مشترک ارتش کره جنوبی ضمن تاکید بر اینکه ماهیت این
مانور «دفاعی» است ،افزود :آمریکا و کره جنوبی با در نظر گرفتن

همه جوانب وضعیت ویروس کرونا ،حفظ وضعیت آمادگی جنگی،
خلع تسلیحات اتمی شبهجزیره کره و برقراری صلح تصمیم گرفتند
تا این مانورها را برگزار کنند .براساس گزارش خبرگزاری یونهاپ،
این مانورها شامل رزمایشهایی در فضای باز که در طول سال انجام
شــدهاند ،نخواهند بود و تعداد نیروها و تجهیزات به خاطر پاندمی
کرونا به حداقل میرسند.
ایــن مانورها همچنین فرصت ارزیابی آمادگــی کره جنوبی برای
برعهــده گرفتن کنترل عملیاتی زمان جنــگ را فراهم میکند و

فریدونمجلسی:

وزارت خارجه:

آمریکا آماده تفاهم با هسته اصلی قدرت
در ایران است

فریدون مجلســی گفــت :انتخابات ریاســت
جمهــوری همانطور کــه برای ما بــه عنوان
شــهروندان ایرانی اهمیــت دارد ،برای دولت
آمریکا هم مهم اســت .به هــر حال جو بایدن
و دولــت او میدانند که یکــی از اصولگرایان
رئیس دولت تازه جمهوری اسالمی خواهدشد.
به همین دلیل آمریکا خودش را آماده تفاهم با
هسته اصلی قدرت در ایران میکند .بهگزارش
اعتمادآنالین ،فریدون مجلســی ،کارشــناس
مســائل بینالملل اظهــار داشــت :انتخابات
ریاست جمهوری همانطور که برای ما به عنوان
شــهروندان ایرانی اهمیــت دارد ،برای دولت
آمریکا هم مهم اســت .به هر حال جو بایدن و
دولت او میدانند که یکی از اصولگرایان رئیس

مجموعه مانورهای مقیاس کوچک میتواند تالش «مون جائه-این»،
رئیس جمهور کره جنوبی را برای تکمیل این انتقال پیش از پایان
دوره ریاست جمهوریاش در سال  ۲۰۲۲پیچیده سازد.
حتی پیش از آغاز پاندمی کرونا نیز این مانورها به تسهیل مذاکرات
آمریکا با هدف پایــان دادن به برنامههای اتمی پیونگیانگ تنزل
یافته بود.
کره شــمالی به دقت این مانورهای مشــترک را زیــر نظر دارد؛
مانورهایی که آن را «تمرینی برای جنگ» میداند.

اظهارات محسن رضایی درباره سوریه و عراق
دیدگاه شخصی اوست

روابط عمومی وزارت امور خارجه در اطالعیهای
با اشاره به اظهارات محسن رضایی دبیر مجمع
تشــخیص مصلحــت نظام در یــک گفتگوی
رسانهای در خصوص عراق و سوریه اعالم کرد:
آنچه گفته شده است دیدگاه شخصی مصاحبه
شــونده بوده و با نگاه جمهوری اسالمی ایران
فاصلــه دارد و ایــران در همه مــوارد و مقاطع
براساس اصل برادری به کمک دولتهای عراق
و سوریه شتافت که جلوه بارز آن را در مبارزه با
داعش میتوان دید.
اطالعیه روابط عمومــی وزارت امور خارجه در
ادامه افزوده است :ایران با درک خطر تروریسم
بر منطقه و بنا به درخواست دولت عراق و سوریه
برای مبارزه با داعش حضور پیدا کرد.

دولت تازه جمهوری اسالمی ایران خواهد شد.
بههمین دلیل آمریکا خودش را آماده تفاهم با
هسته اصلی قدرت در ایران میکند .وی توضیح
داد :این تحرکات و اصرار به تندروی مشــکل
اصلی کشــوری اســت که مردمش روز به روز
بیشــتر در تنگنا قرار میگیرنــد .بحرانهای
ریــز و درشــت در حالی زندگــی ایرانیها را
به طور جدی مختل کرده است که داشتههای
ایران به قدری باال است که تحت هیچ شرایطی
نباید مثال از کشــورهایی مثل عمان یا امارات
پایینتر باشیم .فریدون مجلسی در پایان گفت:
برای گذر از این تنگنــای جدی ،باید به جای
مقابله با نظام بینالملل بکوشــیم تا تفاهم را
جدی بگیریم.

محســن رضایی در گفتگویی که با فایننشال
تایمز داشته گفته اســت :ما از ملتهای منطقه
که با تجاوز روبرو هســتند ،دفاع خواهیم کرد
به شــرطی که از ما بخواهند بــه آنها کمک
کنیم .ما برقراری صلح و امنیت در منطقه را از
وظایف خود میدانیم .هرچه منطقه ناامن باشد،
خسارات وارده به تجارت ما نیز بیشتر خواهد بود.
این کمکها در چارچوب منافع ملی ایران خواهد
بود .وی گفته است :از این به بعد ،هر یک ریال
که به هرکسی بدهیم ،یک ریال را ادعا خواهیم
کرد ،زیرا اقتصاد برای ما بسیار مهم است .هیچ
دلیلی وجود ندارد که ما به امنیت عراق و سوریه
کمک کنیم و سپس ببینیم که سایر کشورها از
مزایای اقتصادی بهرهمند میشوند.

آمریکا:

در حال ارزیابی حمالت راکتی به عین االسد هستیم

وزیر دفاع امریکا در گفتگو با یکی از رسانههای آمریکایی گفت ،ما
میخواهیم در هر موضوعی از مسیر دیپلماسی به پیش برویم ،اما
اگر بازدارندگی به شکست منجر شود ،باید مبارزه کرد.
به گزارش فــارس ،وزیر دفاع آمریکا در گفتوگو با یک شــبکه
خبری آمریکایی گفت ،ما میخواهیم در هر موضوعی از مســیر
دیپلماســی به پیش برویم ،اما اگر بازدارندگی به شکست منجر
شود ،باید مبارزه کرد.
«لوید آســتین» وزیــر دفاع آمریکا در گفتوگو با شــبکه خبری
«ایبیسینیوز» که عصر یکشنبه به وقت تهران منتشر شد گفت،
آمریکا در حال ارزیابی حمالت راکتی به نیروهای آمریکایی مستقر

در پایگاه «عین االسد» در عراق است و آمریکا زمان و مکان مناسب
پاسخگویی را خود تصمیم میگیرد.
وی در ادامــه گفت« :مــا میخواهیم در هر موضوعی از مســیر
دیپلماسی به پیش برویم .اما اگر بازدارندگی به شکست منجر شود،
باید مبارزه کنید .شما برای پیروزی میجنگید».
وزیر دفاع آمریکا در این گفتوگو با اشاره به ایران و ادعای حمایت
ایــران از برخی گروههای نظامی در منطقه گفت ،ایران کامال قادر
به ارزیابی و نتیجهگیری درباره منظور حمالت هوایی آمریکاست.
آســتین گفت« :آنچه آنها (ایرانیها) باید دوباره از این مســئله
دریافت کنند این اســت که ما از نیروهای خود دفاع خواهیم کرد.

پاسخ ما قابل تامل خواهد بود .امیدواریم که آنها اقدامهای صحیح
را انتخاب کنند».
وزیر دفاع آمریکا همچنین در باره روابط آتی واشنگتن با عربستان
گفت« :رئیس جمهور ما کامال به وضوح مشخص کرده که ما رابطه
متفاوتی با سعودیها در پیش رو خواهیم داشت .این به این معنی
نیست که رابطه خوبی نخواهد بود .من کام ً
ال انتظار دارم که این یک
رابطه خوب باشد ،اما کمی متفاوت خواهد بود».
وزارت دفاع آمریکا در بیانیهای خود پس از حمله به عین االســد
اعالم کرد که قادر نیســت حمله به پایگاه عیناالســد را به هیچ
گروهی منتسب کند.
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بلینکن :برای تصمیمگیری توپ در زمین ایران است

آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت :در خصوص مذاکرات هستهای با ایران ما به
صراحت اعالم کردهایم که مسیر دیپلماسی باز است .به گزارش تسنیم ،صفحه توئیتر
وزارت خارجه آمریکا به نقل از آنتونی بلینکن نوشت :در خصوص مذاکرات هستهای با ایران
ما به صراحت اعالم کردهایم که مسیر دیپلماسی باز است .وی در ادامه مدعی شد :برای
تصمیمگیری توپ در زمین ایران قرار دارد ،اگر موافق است.

المیادین:

تحلیل

هیچ دلیلی برای حمله
به کشتی اسراییلی توسط ایران
وجود ندارد

المیادین به نقــل از یک مقام ایرانی گزارش
داد که هیچ دلیلی برای حمله ایران به کشتی
رژیم صهیونیســتی در دریــای عمان وجود
ندارد .به گزارش ایرنا ،المیادین به نقل از یک
مقام ایرانی که به گفته این شــبکه نخواست
نامش فاش شود ،نوشت :این اولین بار نیست
که یک کشتی متعلق به رژیم صهیونیستی از
آبهای خلیج فارس عبور میکند.
وی گفت :ادعای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر
رژیم صهیونیســتی مبنی بر دخالت ایران در
حمله به این کشــتی اهداف انتخاباتی دارد.
نتانیاهو در تالش است تا از شرایط شکننده
انتخاباتــی فرار کند و سیاســت ترامپ را به
بایدن تحمیل کند.
این مقــام ایرانی اظهار داشــت که روی کار
آمدن بایدن موجب کاهش قدرت بن سلمان
و بروز ترس و نگرانی رژیم صهیونسیتی شده
اســت و نتانیاهو در تالش است تا از شرایط
امنیتی منطقه بهرهبرداری الزم به نفع خود
را داشته باشد.
شــرکتهای امنیت دریایی  ۸اســفند ماه
گــزارش دادهاند که در یک کشــتی تجاری
تحــت مالکیت اســرائیل در دریــای عمان
انفجاری رخ داده است.

مکث

وقوع دو انفجار در بغداد

با وجود وضع تدابیر شدید امنیتی و انتظامی
در بغداد و شــهرهای گوناگون عراق به علت
حضور پاپ فرانســیس رهبــر کاتولیکهای
جهــان در این کشــور ،انفجــار دو بمب در
پایتخت باعث وحشت شهروندان شد.
به گزارش ایرنا به نقل از رســانههای عراقی،
یک منبع امنیتی گفت کــه یک بمب کنار
جادهای امروز در مقابل خانهای در «شهرک
صدر» واقع در شرق پایتخت منفجر شد.
بر اساس این گزارش ،انفجار این بمب تلفات
جانی نداشــت و تنها ســبب آسیب به چند
ساختمان در محل انفجار شد.
همچنین یک بمب صوتی در مقابل خانه یکی
از شــهروندان در منطقه «الزعفرانیه» بغداد
منفجر شد که به چندین ساختمان در محل
حادثه آسیب زد.
رســانهها و مقامهای عراقی تاکنون جزییات
بیشتری از این دو حادثه منتشر نکرده اند.

بین الملل

رونمایی آمریکا از طرح جدید
ادعاییصلحبرایافغانستان

وزیر امور خارجه آمریکا طی نامهای به محمد
اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و اشاره
به طرح جدید صلح ،با توضیح بخشهایی از
آن ایــن طرح را تایید کــرد .به گزارش ایرنا،
طلوع نیوز افغانستان با بیان این مطلب نوشت
که به نســخهای از این نامه دست پیدا کرده
که در آن آمده است واشنگتن از سازمان ملل
میخواهد نشستی جهانی را با حضور وزیران
خارجه ایران ،روسیه ،چین ،پاکستان و هند و
همچنین فرستاده ویژه آمریکا برای بحث روی
یک طرح واحد درباره روند صلح افغانســتان
برگزار کند .بر اســاس ایــن گزارش ،آنتونی
بلینکن در ادامه افزوده است نشست دیگری را
با میزبانی ترکیه با حضور نمایندگان هواداران
جمهوریت و طالبان برای نهاییســازی یک
توافقنامه صلح دیگر برگزار خواهد کرد.
این نامه همزمان با ســفر زلمی خلیلزاد به
رئیس جمهور افغانستان و همچنین عبداهلل
عبداهلل رئیس شــورای عالــی مصالحه ملی
تحویل داده شده است.
وزیر خارجه آمریکا در این نامه هشــدار داده
است کهعدم توافق بین رهبران افغانستان در
دهه  ۹۰سبب پیامدهای فاجعه بار برای این
کشور شد و چنین موضوعی نباید تکرار شود.
وی همچنین با اشــاره به تهیه طرحی برای
کاهش  ۹۰روزه خشونتها جهت جلوگیری
از آغاز عملیات بهاری ،اضافه کرده اســت که
بازنگــری توافقنامه صلح آمریکا با طالبان در
واشنگتن هنوز به پایان نرسیده است.
براســاس گزارش طلوع نیوز ،دولت انتقالی
و نقشــه راه سیاســی و آتشبــس دائمی،
سه بخش مهم طرح صلح نو آمریکایی است.
در این طرح آمده است که پس از پایان دولت
انتقالی ،رئیس آینده افغانســتان بر اســاس
انتخابات برگزیده خواهد شد.
در این طرح در اشــاره به سه قوه آمده است
که در رأس قوه اجرایی رئیس دولت و وزیران
کابینه با ریاستهای مستقل و در بخش دیگر
مجلس و مجلس سنا قرار دارد که طالبان نیز
در ترکیب آن مشارکت خواهند داشت.
ایــن در حالی اســت که رئیــس جمهوری
افغانستان روز گذشته انتقال قدرت از طریق
انتخابات را غیرقابل بحث اعالم و یکبار دیگر
تأکید کرد که تنها از طریق انتخابات حاضر به
انتقال قدرت است.

خبرتلگرامی
« Dخورخه آریزا» وزیر خارجه ونزوئال
به اظهارات «آنتونی بلینکن» همتای
آمریکایی خود مبنی بر تداوم فشــار
واشنگتن بر کاراکاس ،واکنش نشان
داد .آریــزا در مصاحبه با خبرگزاری
«اسپوتنیک» ،گفت که ونزوئال هیچ
تهدیدی برای دیگر کشورهای جامعه
جهانی نیست و اروپا و آمریکا درباره
این کشــور «دروغهای ایدئولوژیک»
میگویند .بر این اساس ،وی با انتقاد
از اینکه آمریکا ،ونزوئال را «تهدیدی
فوقالعــاده» برای خــود میپندارد،
اظهار داشــت که واشــنگتن با این
بهانه ،سیاست تحریمهای یکجانبه بر
کاراکاس را ادامه میدهد/ .فارس

منطقه

میزبانی خاورمیانه از الوروف

وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه اعالم کرد
که ســرگئی الوروف از  ۸تا  ۱۲مارس ( ۱۸تا
 ۲۲اســفند) از امارات متحده عربی ،عربستان
ســعودی و قطر دیدار خواهد کرد .به گزارش
ایرنا ،در برنامه ســفر الوروف به امارات ،گفتگو
با محمد بن زایــد آلنهیان ولیعهد ابوظبی و
همچنین عبداهلل بن زایــد آلنهیان وزیر امور
خارجه پیشبینی شــده اســت .در عربستان
ســعودی نیز دیدارهایی با محمد بن سلمان
آلسعود ولیعهد پادشاهی و فیصل بن فرحان
آلســعود وزیر امور خارجه برنامه ریزی شده
است .در قطر ،سرگئی الوروف با امیر تمیم بن
حمد آل ثانی و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی،
معاون نخست وزیر ،وزیر خارجه دیدار و گفتگو
خواهد کرد .در گزارش وزارت امورخارجه روسیه
آمده است :دیدارهای آینده به یکی از مولفههای
مهم گفتگوی سیاسی دوجانبه فشرده تبدیل
میشــود ،که در چارچوب آن والدیمیر پوتین
رئیس فدراسیون روسیه تماسهای محرمانه
منظمی با سران کشورهای عربی برقرار میکند.
در این گزارش خاطرنشــان شــده است که
همکاری نزدیک با ســه کشور از طریق وزارت
امور خارجــه ادامه دارد بطوریکه از دســامبر
 ۲۰۲۰تا ژانویه ( ۲۰۲۱آذر و دی  ،)۹۹وزرای
خارجه هر سه کشور به مسکو سفر کردند .در
برنامه ســفر الوروف بحثهای دقیق و مورد
عالقه طرفهــا در مورد افزایش همکاریهای
اقتصادی ،با تأکید بر توافقات مربوطه که قب ً
ال
در نتیجه گفتگوها و مذاکرات در باالترین سطح
حاصل شد ،صورت خواهد گرفت .در این سفر
بر ضرورت حل منازعات جاری در خاورمیانه و
شمال آفریقا از طریق گفتگویی فراگیر که منافع
و نگرانیهای قانونی طرفهای درگیر را در نظر
میگیرد تاکید خواهد شد .وزارت امورخارجه
روسیه در این گزارش نوشت :قرار است در این
سفر وضعیت سوریه ،لیبی و یمن و حل و فصل
اعراب و اسرائیل مورد بررسی قرار گیرد.

خبر

ائتالف سعودی صنعا را
بمبارانکرد

ائتالف ســعودی که شکستهای سنگینی از
انصاراهلل در مأرب متحمل شده است اقدام به
بمباران صنعا پایتخت یمــن کرد .به گزارش
ایرنــا به نقــل از المیادین ،ائتالف ســعودی،
پایتخــت یمن را هدف حمــات هوایی خود
قرار داد .هنوز گزارشی درباره تلفات و خسارات
احتمالی ناشــی از این تجــاوز هوایی ائتالف
سعودی منتشر نشده است .این حمالت هوایی
ائتالف سعودی به دنبال برتری نظامی ارتش
یمن و کمیتههای مردمی وابسته به انصاراهلل در
مأرب و همچنین حمالت موشکی و پهپادی به
عمق خاک عربستان صورت گرفته است .ارتش
و کمیتههای مردمی یمــن از اوایل فوریه به
منظور آزادسازی استان نفت خیز و استراتژیک
مارب که آخرین سنگر نیروهای دولت مستعفی
و فراری یمن با حمایت ائتالف تحت رهبری
عربستان در شمال این کشور به شمار میآید،
پیشروی کرده و موفق به بازپسگیری مناطق
مهم و راهبردی شدند .پیشتر آژانس مطبوعات
یمــن به نقل از منابع نظامی در صنعا گزارش
داد که نیروهــای ارتش و کمیتههای مردمی
یمن پــس از انجام یک عملیات گســترده و
درگیری با نیروهای وابسته به ائتالف متجاوز
سعودی و دولت مســتعفی و فراری یمن در
پشت روســتای «الزور» توانستند با آزادسازی
روستای «الروضه» در منطقه مرکزی «جبل
البلق» ،عالوه بر مناطق کوهستانی به ساحل
جنوبی و جنوب شــرقی دریاچه ســد مارب
دســتیابند .بر اســاس این گزارش ،ارتش و
کمیتههای مردمی یمن طی چند روز گذشته
توانستند پس از تحمیل خسارات سنگین به
نیروهای متجاوز ســعودی عالوه بر سیطره بر
سلسله ارتفاعات «الجبلیه» ،دامنه کنترل خود
بر سد مارب را از سمت ضلع شمالی را گسترش
دهند .از سوی دیگر« ،یحیی سریع» سخنگوی
نیروهای مســلح یمن بارها گفته که حمالت
هوایی ارتش و کمیتههای مردمی این کشور به
عمق خاک عربستان تا متوقف نشدن حمالت
هوایی ائتالف متجاوز به سرکردگی ریاض و رفع
محاصره یمن ،ادامه خواهد یافت.

