دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

ضربه وزارت اطالعات ایران به موساد

براساساظهاراتمدیرکلضدجاسوسیوزارتاطالعات،نقشهتروریستهای
موساد برای خرابکاری و به آشوب کشیدن ایران نقش برآب شد .به گزارش
ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت اطالعات؛ مدیرکل ضدجاسوسی این
وزارتخانــه اعالم کرد :با رصد و کنترل اطالعاتی خارج از مرزها و اقدامات
گسترده اطالعاتی عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) شبکهای از عوامل
سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) به همراه محموله سنگین
ســاح و مهمات پس از ورود از مبادی مرزی غرب کشور دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه عوامل موســاد قصد داشتند از این تجهیزات در جریان

اغتشاشات شهری وترور بهرهبرداری کنند؛ تصریح کرد :رژیم
صهیونیستی در مقطع برگزاری انتخابات نیز در چند نوبت
قصد انجام اقدامات خرابکارانه در نقاط مختلف کشور داشت
که با اقدام به موقع سربازان گمنام امام زمان(عج) از انجام این
خرابکاریهای تروریستی جلوگیری به عمل آمد و ضربهای
کاری به شبکه تروریستی موساد در منطقه وارد شد .مدیرکل ضدجاسوسی
وزارت اطالعات گفت :این تسلیحات شامل کلت کمری ،نارنجک ،وینچستر،
کالش و فشــنگ جنگی میشود که برخی از آنها همچون وینچستر و

سیاسی
نارنجک برای به آشوب کشیدن اعتراضات مورد استفاده قرار
میگیرد .وی افزود :وزارت اطالعات ضمن تشکر از هوشیاری
همیشگی آحاد مردم به ویژه هموطنان ساکن در استانهای
غربی کشور در مواجهه با دشمنان ایران اسالمی ،از همه اقشار
مردم خواســت تا درباره پیشنهادهای مشکوک به ویژه در
فضای مجازی و درخواست انجام برخی اقدامات در قبال دریافت مبالغ خارج
از عرف ،با هوشیاری و آگاهی بیشتر عمل کنند و مراتب را به ستاد خبری
وزارت اطالعات به شماره  ۱۱۳اطالعرسانی کنند.

به نظر میرسد هدف روزنامه اصلی جناح راست در مطالب ضد برجامی فقط حسن روحانی و وزارت خارجه او نیست

پالسهای کیهان به ابراهیم رئیسی

آفتاب یزد  -رضا بردســتانی :کیهان در ســرمقالهای با عنوان:
«انشای پر غلط» مدعی است «برجام» خسارت محض است اما «مرغ
وزارت خارجــه در دولت تدبیر و امید همچنان یک پا دارد ».گزارش
کیهــان مبتنی بر بخشهایی از گــزارش برجامی ظریف به مجلس
شــورای اسالمی اســت که یک بار دیگر مجاب شده تا علیه برجام
بنویسد اما این علیه برجام نوشتن نه تازگی دارد و نه عجیب است اما
در روزهایی که مستأجران قبلی پاستور در حال تخلیه و مستأجران
جدید در حال اسباب کشی هستند این گونه «برجام ستیزی» کیهان
جای اگر و اماهای فراوانی دارد.
کیهان مخالف آن اســت که برجام ســایهی جنــگ را از ایران دور
کرده ،هــم «تذکر رهبر انقالب مبنی بر ادعاهــای خالف واقع رفع
سایه جنگ با مذاکره و برجام» را مستند قرار داده هم «تحلیلهای
مستند کارشناسان داخلی و خارجی» و حتی «نقل قولهای صریح
دولتمردان آمریکایی دربــاره بیاعتبار بودن گزینه نظامی در مقابل
ایران» را اما واقعیت آن اســت که ایران تنها کشوری است که فصل
هفتمی شد اما دچار رویارویی نظامی نشد که این درگیر جنگ نشدن
میتواند علل و عوامل ثانویهای به جز برجام از جمله قدرت نظامی و
جایگاه ژئوپلیتیکی ایران نیز داشته باشد.
> اولین فصل هفتمی که وارد جنگ نشدیم!

کیهان مینویســد« :آقای ظریف در بیستودومین گزارش برجامی
خود همچنان بر این ادعای بیاســاس پافشاری کرده و رفع تهدید
جنگ را به عنوان یکی از بزرگترین دســتاوردهای برجام به شمار
آورده است .وزارت خارجه همچنان با تفسیر به رأی قواعد بینالمللی
مدعی فصل هفتمی بودن قطعنامههای گذشته و خارج شدن از ذیل
فصل هفت منشور ملل متحد در قطعنامه  ۲۲۳۱شده و ادعای واهی
لغو قطعنامههای پیشین شــورای امنیت را نیز تکرار کرده است .در
حالــی که برای اجرای قطعنامه  ۲۲۳۱دســتکم  ۱۱بار به بند ۴۱
فصل هفتم منشور ملل متحد ارجاع داده شده است و قطعنامههای
پیشین شورای امنیت نیز هرگز با قطعنامه « ۲۲۳۱لغو» نشد» .
کیهان «آخرین گزارش برجامــی وزارت خارجه دولت تدبیر» را «از
منظر میزان تناقضات موجود در یک سند رسمی منتشر شده»« ،یک
شــاهکار تاریخی» نامیده ،مینویسد« :گزارشی که صدر و ذیلش در
تضــاد با یکدیگر قرار دارد و همین متن متناقض ،آینه تمامنمایی از
سردرگمی سیاست خارجی در دولت تدبیر و امید به عنوان پرادعاترین
دولت تاریخ انقالب است».
کیهان در ادامه به تناقضات متن از دیدگاه خود پرداخته و بسیاری از
ادعاهای درون متن را همچون همیشه؛ وعدههای نسیه و حرفهای
بیسند تلقی میکند از جمله مینویسد« :ادعای جالب خرید هواپیما
با برجام ،یکی دیگر از مواردی اســت کــه در گزارش وزارت خارجه
بهعنوان آثار و نتایج برجام ذکر شده است« :برای نخستینبار پساز
ســه دهه ممنوعیت خرید هواپیماهای مســافربری مرتفع و امکان
بازسازی ناوگانهای کشور و ارتقای امنیت پرواز فراهم گشت ».برای
راستیآزمایی این ادعا نیز رجوع به صفحه  ۵۰پیوست گزارش کافی
اســت .باز هم این آقای ظریف است که به عنوان وزیر خارجه ایران
ادعای صدر گزارش را تکذیب کرده و مینویسد« :دولت آمریکا طی
 ۷ماه گذشــته [از اجرای برجام] دســتکم در چهار مورد مشخص
با طفره رفتن آشــکار از صدور مجوزهــای الزم برای فروش یا اجاره
هواپیماهای مســافربری به ایران ،از انجــام تکلیف خود قصور کرده
اســت ».در ایــن مورد نیز اوضاع نه تنها بهتر نشــد بلکه از روزهای
قبل برجام هم بدتر شــد .آقای ظریف توضیــح میدهد که چگونه
دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریــکا ( )OFACدر دولت اوباما

محدودیتهای جدیدی برای خطوط هوایی ایران ایجاد کرده است:
«[اوفک] محدودیت جدیدی را از طریق منع شرکتهای هواپیمایی
خارجی از به اشتراکگذاری کدهای پروازی با شرکتهای هواپیمایی
غیر تحریمی ایرانی ایجاد کرده است ...این مقرره از اجرای رویه بسیار
رایج به اشتراکگذاری کدهای پروازی که دههها ،حتی در زمان اوج
تحریمها نیز انجام میشــد ،جلوگیری میکند« ».کیهان در انتهای
این یادداشــت مینویســد« :آخرین گزارش برجامی وزارت خارجه
مالحظات دیگری نیز دارد که در این یادداشــت نمیگنجد و دقت
نظر دستگاههای نظارتی را میطلبد .شواهدی که یک بار دیگر نشان
میدهد گروه بینالمللی بحران به عنوان عقل منفصل وزارت خارجه
در دولــت تدبیر و امید نقش مؤثری در راهبری سیاســتهای این
وزارتخانه داشته است .همچنین ادعاهای خالف واقعی مانند «توسعه
برنامه موشکی ایران پس از برجام» یا «گسترش فعالیتهای نظامی
منطقهای ایران پس از برجام» که پیشتر از زبان تندروهای آمریکایی
و اسرائیلی مطرح و اکنون در گزارش وزارت خارجه جمهوری اسالمی
ایران به عنوان سندی رسمی درج شده است به منزله بمبگذاری در
اتاق مذاکرات دولت بعدی برای رفع تحریمها اســت .وزارت خارجه
دولت تدبیر در آخرین روزهای کاریاش با این گزارش مخدوش حتی
اصول اولیه صیانت از منافع ملی را هم رعایت نکرده است» .
> کیهان به دنبال چیست؟!

کیهان از بع ِد پیروزی سیدابراهیم رئیسی در یک بازه زمانی  ۴۰روزه،
همچنان با شدت و حدت به برجام  -و آثا ِر به زعم کیهان ،خسارت بار
برجام  -میتازد اما تفاوت عمدهی حمالت عریانتر و شدیدتر کیهان
شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰
به برجام از بع ِد معلوم
ِ
معنا و مفهوم علیحدهتری نسبت به تاختنهای قبلی دارد به گونهای
مواضع این روزهای کیهان را ،مواضعی دوگانه سوز تلقی
که ،میتوان
ِ
کرد؛ از یک سو« :انتقاد از روحانی» و از سویی دیگر «خط و نشان برای
رئیسی» است اما پرسش مهم آن که در این وانفسای افسارگسیختگی
قیمت ها ،تورم و کمبودها؛ «کیهان به دنبال چیست؟!»
کیهان ،پیشتر و در نهم تیرماه « -سرانجام برجام»  -و دوازدهم تیرماه
 «ایران بیشــترین هزینه را داد اما از برجــام بهرهای نبرد»  -روی«پروژهی خروج ایران از برجام» مانورهایی انجام میدهد اما به دلیل
آن که از ســوی رئیس جمهور منتخب ،چراغ سبزی دریافت نکرده،
هــر از گاهی به طرح مباحثی میپــردازد که هم روحانی در آخرین
روزهای ریاست جمهوری از نیشتر برجامی کیهان بهرهمند باشد و هم
رئیسی متوجه خط و نشان برجامی کیهان نشینان بشود و اما همهی
ماجرای برجام ،نه همانی است که ظریف و عراقچی و تخت روانچی
میگویند و نه همانی است که کیهان از ثانیهی نخست امضاء برجام
بر آن دست نهاده است.

برجام اگر چه بر اساس قوانین داخلی آمریکا فاقد شرایط «معاهده»
به شمار آورده شدن است اما مگر برای دولتمردان آمریکایی ،معاهده
و غیر معاهده برای بیاعتنایی و عهد شــکنی ،تفاوتی دارد؟! برخورد
ترامــپ با معاهدهی آب و هوایــی پاریس به همان گونهای بود که با
برجام برخورد شد با این تفاوت که خروج آمریکاییهای از معاهدهی
آب و هوایی پاریس عم ً
ال واشنگتن را در یک معذوریت بینالمللی قرار
نداد اما خروج یک جانبهی آمریکای ترامپ از برجام ،هم همپیمانان
امریــکا را رنجانید و هم مواضع آمریکا علیه ایران به عنوان مواضعی
فاقد اثر تلقی شــد .شــوربختی ماجرا اما آن جا است که کیهان به
عنوان یکی از روزنامههای دست راستی و تأثیرگذار ایران در مخالفت
با برجام با ترامپ ،بخش عمــدهای از جمهوری خواهان ،با مخالفان
داخلی امریکا با برجام و با کشــورهای عرب منطقه و اسرائیل همراه
و هم عقیده اســت و این هم عقیدگی نیز به گونهای نیست که مثال
بتوان گفت کیهان از یک زاویه مخالف است و آنها از زاویهای دیگر
چه تمامی اینها و کیهان ،برجام را توافقی بد و خسارت بار میدانند!
نکتهی حائز اهمیت که باید آن را «انشــای بیغلط» کیهان به شمار
آورد؛ پابرجایی تحریمها است مســئلهای که قبل و در خالل و بعد
خروج آمریکا از برجام وجود داشــته و تنها شدت و حدت آن دچار
نوســان شده در غیر اینصورت از زمان اشغال سفارت آمریکا از سوی
دانشجویان پیرو خط امام تا به امروز ،لحظهای جمهوری اسالمی ایران
ایمن از تحریمها نبوده است.
نکتهی دیگر امــا در مخالفت یک پارچهی کیهان ،جبههی پایداری
و بخشهایــی از اصولگرایان که در اصطالح آنان را تندرو مینامند با
برجامی است که اگر بد بود قطعاً تا به امروز جمهوری اسالمی ایران
در آن باقی نمانده بود.
کیهان اگر چه معتقد است «مرغ وزارت خارجه در فقرهی برجام یک
پا دارد» اما قائل به این مسئله نیست که« :مرغ کیهان نیز در فقرهی
برجــام و مخالفت با اصل و فرع این توافق بینالمللی یک پا دارد» و
نیز این که کیهان که خبره در تناقضیابی اســت البد حاضر نیست
گزارشهای برجامی منتشر شده از سوی خودش را مرور کند چون
میداند بســیاری از مطالبی که علیه برجام نوشته ،ترجمانی عین به
عین از مقاالت جمهوری خواهان تندرویی اســت که خواهان شروع
جنگ با ایران بودهاند و برجام را مانعی بزرگ میدانند.
کیهان بیشــتر از بسیاری از رسانهها و روزنامه نگارها به اخبار دست
اول و پشــت پرده دسترسی دارد پس البد از چینش کابینه و خط و
مشی رئیسی و تیم همراه با او باخبر است این که در میان این همه
موضوع روز یعنی گرانیهای کمرشــکن مصالح ساختمانی و قطعی
برق و کمبود آب ،ناگهان دست میگذارد بر تناقضات گزارش برجامی
ظریف ،این معنا به ذهن متبادر میشود که از یک سو با نقطه نظرات
رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهوری اسالمی ایران آشنا است
و از سویی دیگر متوجه شاخصههای کابینهی رئیسی شده است حال
و بعد مسکوت ماندن دستور کیهان که به وضوح خواستار اعالم تاریخ
مرگ برجام شده بود با دســت گذاشتن بر آخرین گزارش برجامی
محمد جواد ظریف میکوشــد در روزهای پایانی روحانی را بنوازد و
رئیســی را از دیدگاههای خود مطلع کند .چنین به نظر میرسد که
کیهان گویی متوجه شده است ایران قرار نیست از برجام خارج شود
و چه بسا اگر طرفهای غربی شرایط به حق جمهوری اسالمی ایران
را بپذیرند در کوتاهترین زمان ممکن بازگشت آمریکا به برجام و انجام
توافقات باقیمانده نیز میسر شود با این تفاوت که کیهان به صراحتی
که به روحانی میتازد شاید نتواند به رئیسی بتازد و آخرین تالشهای
کیهان دقیقا خط و نشانهایی است که در قالب انتقاد از روحانی ،سید
ابراهیم رئیسی را نشانه رفته است!

سال جاری توافق شد ».بایدن طبق این بیانیه،
در پایان چهارمین دور مذاکرات استراتژیک میان
بیانیه نهایی چهارمین مذاکرات راهبردی بغداد و واشنگتن
«الکاظمی و نقش دولت عراق در سوق دادن این
عــراق و ایاالت متحده ،دو طــرف توافق کردند
کشــور به سمت ثبات و سهم موثر آن در ایجاد
همه نیروهای جنگی آمریکا تا پایان سال ۲۰۲۱
بنیانهای صلح و آرامش در خاورمیانه» را ستود.
از عراق خارج شــوند .به گزارش ایسنا ،به نقل از
آزادیهای اساسی ،از جمله آزادی مطبوعات تأکید کردند .دو طرف
در این نشست همچنین بر حمایت ایاالت متحده آمریکا از عراق در
شفق نیوز ،این توافق در بیانیه نهایی که در پایان چهارمین و آخرین
همچنین تأکید کردند که انتخابات آزاد و منصفانه از حاکمیت عراق،
برگزاری انتخابات پارلمانی برنامه ریزی شده برای دهم اکتبر آینده
دور گفتگوهای استراتژیک بین دو کشور صادر گشت ،اعالم شد .فواد
دموکراسی و روند رشد و شکوفایی عراق حمایت خواهد کرد .طرف
تاکید شــد .الکاظمی تأکید کرد ،عراق خواهان روابط مســتحکم و
حســین ،وزیر امور خارجه عراق و آنتونی بلینکن ،وزیر امور خارجه
عراقی نیز شــرح مفصلی از برنامههای خود را ارائه داد که هدف آن
مشــارکت قوی با آمریکا بر اساس احترام به حاکمیت عراق و حفظ
آمریکا ریاست هیئتهای بغداد و واشنگتن را در چهارمین و آخرین
اطمینان از امنیت رای دهندگان ،نامزدها ،مسئوالن صندوقها ،ناظران
منافع آن و در چارچوب توافق نامه استراتژیک بین دو کشور است .وی
نشست گفتگوی استراتژیک برعهده داشتند که از یازدهم ژوئن سال
محلی ،گروههای جامعه مدنی و ناظران بینالمللی و تقویت مشارکت
همچنین از حمایت آمریکا بابت تالش برای برگزاری انتخابات پارلمانی
 ۲۰۲۰به عنوان بخشی از توافقنامه چارچوب استراتژیک  ۲۰۰۸برای
رایدهندگان اســت .دو هیئت از حمایت جامعه جهانی از عراق که
عراق طبق برنامه تشکر کرد .طرفین در مورد گسترش سرمایهگذاری
رابطه دوستی و همکاری بین ایاالت متحده و عراق آغاز شد .همچنین
در قطعنامه  ۲۵۷۶شــورای امنیت سازمان ملل بیان شده ،قدردانی
شرکتهای آمریکایی در عراق و اقدامات دولت عراق در زمینه ایجاد
نمایندگانی از دولت عراق شامل نمایندگان دولت اقلیم کردستان نیز
و همچنین تاکید کردند که حضور تیم نظارتی سازمان ملل در عراق
فضایی جذاب برای ســرمایه گذاران ،به روشی که ثبات اقتصادی و
در این مذاکرات بودند.
و ناظر اتحادیه اروپا نشــاندهنده تالش صادقانه جامعه جهانی برای
فرصتهای اشــتغال را افزایش دهد ،گفتگو کردند .در این جلســه
طبق بیانیه مشــترک ،دو طرف مجددا ً بر اهمیت این مباحث که بر
حمایت از خواستههای دولت و مردم عراق برای برگزاری انتخابات آزاد
همچنین در مورد تالشهای دو جانبه و همکاری مشترک در مبارزه
تقویت مشارکت اســتراتژیک بلند مدت تعریف شده در توافق نامه
و عادالنه در اکتبر آینده است.
با بیماری همه گیر کرونا بحث شد و بایدن بر آمادگی کشورش برای
چارچوب استراتژیک تاکید کرده و بر موضوعات کلیدی شامل ثبات
طرف عراقی نیز از ادامه حمایت ایاالت متحده از هیئت سازمان ملل
تهیه واکسنهای بیشتر به منظور حمایت از تالشهای دولت عراق
منطقه ،بهداشت ،تغییرات آب و هوایی ،بهرهوری و استقالل انرژی،
در عراق ( )UNAMIو کمکهای مالی اخیر ایاالت متحده به این
در پیشگیری و حفاظت از سالمت مردم تاکید کرد .بایدن همچنین
مســائل مربوط به کمکهای بشردوســتانه و حقوق بشر ،همکاری
هیئت به عنوان کمک مرتبط با انتخابات ،از جمله کمک به تیم ناظر
تأکید کرد که همکاری واشنگتن با عراق در مبارزه با تروریسم ادامه
اقتصادی ،تبادل فرهنگی و آموزشی و سایر موضوعات تمرکز داشتند.
بر انتخابات ،اســتقبال کرد .عالوه بر این دو طرف توافق کردند که با
خواهد داشت.
همچنین عراق بیانیهای مفصل درباره تالشهای مســتمر خود در
ســازمانهای بینالمللی از طریق نهادهای دولتی مربوطه در هر دو
جهت بازگشــت ایمن و داوطلبانه آوارگان ارائه داد و ایاالت متحده
> استقبال رئیس پارلمان عراق
کشــور ،به ویژه در سایه تدارکات برای بیست و ششمین کنفرانس
متعهد شد که به حمایت خود از این تالشها ادامه دهد .ایاالت متحده
تغییرات آب و هوایی که در گالسگو برگزار میشود ،همکاری کنند.
رئیس پارلمان عراق اعالم کرد ،کشورش از نظر دیپلماتیک و سیاسی
نیز بار دیگر «بر احترام به حاکمیت عراق و قوانین آن تاکید کرده و
دو هیئت بر عزم خود برای حفظ و تقویت روابط استراتژیک در همه
در دستیابی به توافقنامه استراتژیک میان عراق و آمریکا موفق شد.
متعهد شــد که همچنان به تامین منابع مورد نیاز عراق برای حفظ
مســائل دوجانبه تأکید کردند؛ به نحوی که عالوه بر منافع مشترک
تمامیــت ارضی خود ادامه دهد ».طبق بیانیه مذکور دولت عراق بار
به گزارش ایســنا ،به نقل از سومریه نیوز ،محمد الحلبوسی ،رئیس
آنها در تامین ثبات منطقهای سهیم باشد .دو کشور تأکید کردند که
پارلمان عراق در توییتی نوشت :عراق با فاطعیت به سمت شکوفاسازی
دیگر تعهد خود را برای محافظت از اعضای ائتالف بینالمللی که به
گفتگوهای خود را از طریق کمیتههای هماهنگی توافق نامه چارچوب
نیروهای امنیتی عراق مشاوره و آموزش میدهند ،یادآور شد و تأکید
تواناییهای خود گام برمیدارد و امروز از منظر دیپلماتیک و سیاسی
استراتژیک از سر میگیرند.
در دستیابی به توافقنامه استراتژیک با آمریکا در چارچوب منافع ملی
کرد که همه نیروهای ائتالف ضــد داعش به دعوت دولت ،در عراق
و ســاخت یک عراق توانمند موفق عمل کرد .وی افزود :ما موفقیت
کار میکنند.
> بیانیه دفتر الکاظمی
نخست وزیر و تیم مذاکرهکننده وی و همه تالشهای انجام شده برای
دو هیئت همچنین تأکید کردند که پایگاههای میزبان نیروهای ایاالت
دفتر رسانهای نخست وزیر عراق جزئیات دیدار وی با رئیس جمهور
دستیابی به این موفقیت را تبریک میگوییم.
متحده و دیگر اعضای ائتالف بینالمللی پایگاههای عراقی هستند که
آمریکا را اعالم کرد .به گزارش ایســنا ،به نقل از شفق نیوز ،مصطفی
براســاس قوانین موجود عراق اداره میشوند نه پایگاههای آمریکایی
> استقبال گروههای شیعه عراق
الکاظمی ،نخست وزیر عراق در کاخ سفید با جو بایدن ،رئیس جمهور
یا قوانین ائتالف بینالمللی و همچنین حضور بینالمللی پرسنل در
آمریکا در جریان چهارمین و آخرین دور از مذاکرات اســتراتژیک دو
عراق فقط برای حمایت از دولت عراق در جنگ با گروه تروریســتی
دو ائتــاف «الفتح» و «النصر» و همچنین جریان حکمت ملی عراق
کشــور دیدار و گفتگو کرد .در بیانیه صادر شده درباره این دیدار از
داعش اســت .عالوه بر این دو هیئت توافق کردند پس از پایان بحث
دیروز (سهشنبه) از دستیابی تیم مذاکرهکننده عراق به توافق با واشنگتن
و گفتگوهای تیمهــای فنی ،روابط امنیتی کام ً
سوی دفتر الکاظمی آمده است« :دو طرف در این گفتگوها به تقویت
ال به ارائه مشــاوره،
برای خروج نظامیان آمریکایی از عراق استقبال کرد .به گزارش ایسنا،
روابــط در همه زمینههای امنیتی ،اقتصادی ،فرهنگی ،آموزشــی و
آموزش و همکاری اطالعاتی محدود شــود و تا  ۳۱دســامبر ۲۰۲۱
به نقل از سومریه نیوز ،این ائتالف در بیانیهای اعالم کرد ،از دستیابی
بهداشتی پرداختند» .براساس این بیانیه ،طی دیدار بایدن و الکاظمی
نیروهای جنگی آمریکا از عراق خارج شوند .مطابق بیانیه نهایی ،ایاالت
تیم مذاکرهکننده عراق به توافق برای خروج کامل نظامیان آمریکایی
بر «منحصر کردن روابط امنیتی بین دو کشور به ارائه مشاوره ،آموزش
متحده قصد دارد به پشتیبانی خود از نیروهای امنیتی عراق از جمله
از کشور در پایان سال  ۲۰۲۱استقبال میکند و این اقدامی مثبت در
و پشــتیبانی از تواناییهای نظامی عراق ،پشتیبانی فنی از نیروهای
نیروهای پیشــمرگه ادامه دهد تا توانایی آنها در مقابله با تهدیدها
مسیر تحقق حاکمیت ملی کامل است .الفتح ابراز امیدواری کرد که
مسلح عراق و پایان حضور نیروهای رزمی آمریکا در عراق تا ۳۱دسامبر
را افزایش دهد .دو هیئت بر تعهد خود در حمایت از حقوق بشــر و
مسئوالن ذیربط در عراق اجرای این توافقنامه را پیگیری کنند.

نظامیان آمریکا پایان  ۲۰۲۱از عراق میروند
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یک کارشناس مسائل غرب آسیا پاسخ داد

چرایی تغییر قواعد بازی
در سوریه توسط روسیه
باهماهنگیآمریکا

یک کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به اخبار
منتشر شده مبنی بر اینکه نیروهای روسیه در
سوریه از مقامات مسکو دستور گرفتهاند که در
صورت ورود موشکها و جنگندههای اسرائیلی
به حریم هوایی سوریه آنها را رهگیری کنند،
گفت :این تصمیم در پــی هماهنگی صورت
گرفته بین واشــنگتن و مســکوانجام شده و
در واقع روسیه با چراغ سبز آمریکا اقدام به اخذ
چنین تصمیمی کرده است .حسن السجردی
در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه نگاه دولت بایدن
به موضوعات منطقه از جمله سوریه و تنشها
در غرب آسیا متفاوت از دولت قبلی آمریکا است
و او به دنبال این اســت که به نوعی چالشها
را در منطقه کاهــش دهد ،اظهار کرد :به نظر
میرســد تصمیم دولت مسکو برای رهگیری
ورود موشکها و جنگندههای اسرائیلی به حریم
هوایی سوریه در پی هماهنگی دولتهای آمریکا
و روسیه صورت گرفته است چرا که آمریکاییها
به دنبال این هستند که با میدان داری روسیه
در سوریه تا حدودی بتواند فشارهای اسرائیل
را کاهش بدهند و منطقه را به نوعی به سمت
مدیریت صلحآمیز با کاهش تنش و اصطکاک
سوق دهند.
وی با بیان اینکه وقتی جنگدهها و موشکهای
اسرائیلی به حریم هوایی سوریه وارد میشدند
در جریان ایــن موضوع نیروهــای مقاومت،
نیروی نظامی سوریه ،ایران و حتی روسها به
نوعی تحت تاثیر قــرار میگرفتند و این خود
باعــث افزایش تنش و اصطــکاک در منطقه
میشــد ،افزود :ولی اکنــون با هماهنگی بین
آمریکا و روســیه که پیش آمــد این موضوع
باعث کاهش تنش در منطقه میشــود البته
اگر اجرای چنین تصمیمی با موفقیت همراه
باشد .این کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان
اینکه تصمیــم این دو قدرت میتواند ضمانت
خوبی برای کاهش فشــارها در منطقه باشد و
به نوعی در مدیریت بهتر بحرانهای منطقه تاثیر
بگذارد ،تصریح کرد :اجرای چنین تصمیمی به
صورت موفقیتآمیز فقط محدود به آن منطقه
نخواهد بود و تاثیرات آن میتواند دربرگیرنده
دیگر بحرانها در منطقه نیز باشد .بر اساس این
گزارش سایت عبریزبان دبکا در گزارشی که
روز شنبه منتشر کرد ،با اعالم این که نیروهای
روسیه در سوریه از فرماندهی روسیه در مسکو
دستور گرفتهاند که در صورت ورود موشکها
و جنگندههــای اســرائیلی به حریــم هوایی
ســوریه آنها را رهگیری کنند ،تصریح کرد:
برخی منابع وزارت دفاع روسیه موضوع تغییر
سیاســتهای روسیه را تأیید کردند و افسران
روسی مســئول ســامانههای دفاع هوایی در
سوریه برای سرنگونی موشکها و جنگندههای
اسرائیلی در صورت نفوذ به حریم هوایی سوریه
تالش خواهند کرد .این سایت با اشاره به توقف
اجرای توافقنامه محرمانه منعقد شده در اواخر
ســال  ۲۰۱۸میان والدیمیــر پوتین ،رئیس
جمهوری روسیه و بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر
سابق رژیم صهیونیستی تصریح کرد :براساس
آن توافقنامــه ،جنگندههای اســرائیلی اجازه
فعالیت آزادانه در سوریه را داشتند و نیروهای
روسیه علیه آنها وارد عمل نمیشدند .پایگاه
مذکور به تغییر سیاســتهای روسیه در پی
حمله اخیر جنگندههای اســرائیلی به حلب و
رهگیری هفت راکت از مجموع هشــت راکت
شلیک شده توسط این جنگندهها اشاره کرد
و افزود :پساز آن ،حمله دیگر اسرائیل ،مناطق
نزدیک مرز میان ســوریه و لبنان را هدف قرار
داد که طی آن چهار موشک هدایت شونده از
داخل حریم هوایی لبنان شــلیک شد و منابع
روسی اظهارکردند که این بار همه موشکهای
اسرائیلی رهگیری شدند.

دیپلماسی

دیدار نماینده وزارت خارجه
در امور افغانستان
با حنیف اتمر در کابل

محمد ابراهیم طاهریان ،نمایندۀ ویژۀ وزارت
امور خارجه جمهوری اســامی ایران در امور
افغانستان و هیئت همراهش که به کابل سفر
کردهاند با محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه
افغانستان دیدار و مالقات کرد .به گزارش ایسنا،
وزارت خارجه افغانستان اعالم کرد :حنیف اتمر
با قدردانی از موضعگیریهای معقول جمهوری
اسالمی ایران در حمایت از روند صلح کشور،
درخصوص پایان خشونتها ،خاتمه بخشیدن
به قتل و کشــتار خودســرانه مردم ،شکنجه
غیرنظامیان و نقض حقوق بشر در مناطق تحت
تصرف طالبان صحبت کرده و اظهار داشــت
که حضــور طالبان و افزایش خشــونتها از
جانب آنان سبب گسترش افراطیت و حضور
گروههای تروریســتی بینالمللــی از جمله
داعش در افغانســتان و منطقه میگردد .اتمر
همکاریهای سیاســی ،اقتصادی ،فرهنگی و
تجاری میان کابل و تهــران را ضرورت مبرم
برای دولتها و مردمان دو کشــور دانســته،
خواهان تقویت هرچه بیشــتر همکاریها در
بخشهای مختلف بهویژه روند صلح کشــور
گردید .در ادامه ،محمــد ابراهیم طاهریان از
حمایت کشور متبوعش از روند صلح افغانستان
با حفظ دســتاوردهای دو دهه گذشــته به
وزیر امور خارجه افغانســتان اطمینان داده و
خواهان تقویت هرچه بیشتر همکاریها میان
کابل و تهران در بخشهای مختلف از جمله
همکاریهای مــرزی و ایجاد هماهنگیهای
بیشتر میان ادارات ذیربط دو کشور شد.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1841دولــت آینــده میتواند برای
انتخاب اعضای کابینه دولت از مردم هم
نظرسنجی کند)4/28( .
 -1701مراکــز تزریق واکسیناســیون
بســیار شــلوغ و دچار ازدحام هستند
ممکن است برخیها به خاطر شلوغیها
کرونا بگیرند .راهی برای خلوت شــدن
این مراکز در نظر بگیرند)4/28( .
 -1720با چه روشهایی میتوان مشکل
آب خوزستان را حل کرد؟ ()4/28
 -1741این مردم مشکالت مهمی دارند
مهمتر از موضوع ســگگردانی یا فضای
مجازی معیشت این مردم دچار مشکل
شده)4/28( .
 -1752جوانــان زیــادی در خیابانها
میبینیم که بــا نوازندگی خیابانی امرار
معاش میکننــد .جوانانی کــه به نظر
تحصیلکــرده هم هســتند .این خیلی
ناراحتکننده اســت .بیکاری در کشور
یک معضل بزرگ است)4/28( .
 -1501نان برخی مردم خوزســتان که
کشــاورز هستند به آب بســتگی دارد.
بحــران آب ،کشــاورزان را به مشــکل
میاندازد)4/28( .
 -1521خوزســتانی کــه باید ثروتمند
باشــد چون ثــروت دارد نبایــد آنقدر
مردمش دچار مشــکل باشند .کارگران
در این اســتان حقوق معوقه زیاد دارند.
()4/28
 -1541درخواســت تعطیلی سه روزه
تهران برای مقابله با کرونا چقدر میتواند
موثر باشــد؟ تعطیلی چاره کار نیست.
()4/28
 -1610اگــر رونــد واکسیناســیون به
همین شــکل به کندی صــورت گیرد
مشکالت انتقال شیوع بیماری همچنان
پابرجاست)4/28( .
 -1631چرا فقط واکسن داخلی موجود
است واکسن خارجی چرا موجود نیست؟
()4/28
 -1341چه شــد که خوزســتان آنقدر
بــه مشــکل بیآبــی رســید؟ اتفاقات
ناراحتکننده است)4/28( .
 -1401آیا سدســازیها بــا پروژههای
انتقــال آب به اســتانهای دیگر باعث
مشــکل کم آبی در خوزســتان شــد؟
()4/28
 -1420رســانهها از کشــته شدن سه
جــوان در اعتراضات خبــر دادند واقعا
ناراحتکننــده اســت .امیدواریــم این
اتفاقات تلخ پایان یابد)4/28( .
 -1431چــرا راننــدگان تاکســی را
واکسن نمیزنند؟ واکسن حق آنهاست.
راننــدگان زیادی به خاطــر کرونا فوت
کردند)4/28( .
 -1441در اعتراضــات خوزســتان
متاسفانه عوامل سودجوی فرصت طلب
هــم وجــود دارند که باعث گســترش
بحرانها میشوند)4/28( .
 -1220صدا و ســیما در مورد عملکرد
مسئوالن در دولتهای مختلف از مردم
یک برنامه نظرسنجی بگذارد ،میتواند
جالب باشد)4/28( .
 -1231آقــای روحانــی! میگوییــد
واقعیتها را به مــردم باید گفت .مردم
همه چیز را میدانند واقعیتها رنج مردم
و زیرخط فقر رفتن آنهاست)4/28( .
 -1241اعتراضات در خوزســتان ادامه
دارد باید مردم را آرام کنند .به دردهای
آنان رسیدگی کنند)4/28( .
 -1251آقای فرهادی با جوایزی که در
جشــنوارههای مهم جهانی کن بردهاید
باعث افتخار مردم کشــورتان شدهاید.
()4/28
 -1321تســلط طالبان در افغانســتان
فاجعه در افغانســتان و گسترش ناامنی
در منطقه است)4/28( .
 -1120چــرا تا به حال یک ســریال یا
فیلمی درباره ویــروس کرونا و مصائب
کادر درمان در این شرایط ساخته نشده؟
به نظر من ســاخت این فیلمها میتواند
تشویقکننده مردم در رعایت پروتکلها
باشد)4/28( .
 -1131آقایان مســئول! فکری به حال
این فاجعه اقتصادی در کشــور بکنید.
بحران اقتصادی در کشور بیداد میکند.
()4/28
 -1141امیدواریم تنشها و مشــکالتی
که در خوزستان به خاطر مشکل آب به
وجود آمده زودتر حل شــود که شرایط
بدتری ایجاد نشود)4/28( .
 -1153متاســفانه بسیاری از مسئوالن
ما انتقادپذیر نیستند .این عدم پذیرش
انتقاد نقطه مقابل دموکراســی اســت.
()4/28
پیامهای مردمی در صفحات 7-4-2

