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ناامیدی عربستان از قطع رابطه 
حماس با ایران

شبکه لبنانی المیادین اعالم کرد که عربستان از شرط 
خود برای ازسرگیری روابط با جنبش حماس مبنی بر 
قطع روابط با تهران کوتاه آمده اما شرط دیگری گذاشته 
است.به گزارش شبکه المیادین به نقل از منابع خود اعالم 
کرد که اخیراً تماسی میان جنبش حماس و عربستان 
انجام شــده اســت که با نتیجه ای ناامیدکننده متوقف 
شــد.این منابع اعالم کردند: »ایــن تماس در چارچوب 
تالش های حماس برای آزادی زندانیان این جنبش که 
در زندان های عربستان به سر می برند انجام شد. ریاض 
با ازسرگیری روابط با حماس و آزادی زندانیان موافقت 
کرده اما در مقابل شــرطی گذاشــتی است که پذیرش 
آن از سوی حماس محال است.«منابع المیادین تأکید 
کردند که عربستان از شرط قدیمی خود مبنی بر قطع 
روابط جنبش حماس با تهران کوتاه آمده اســت اما در 
مقابل شرط کرده است که این جنبش با شروط کمیته 
چهارجانبه روند صلح در سرزمین های اشغالی موافقت 
کند. حماس از شروط عربستان مبنی بر لزوم حل وفصل 
میان این جنبش و رژیم صهیونیستی شوکه شده است.

این منابع می گویند که عربســتان از طریق یک واسطه 
شــروط خود را به جنبش حماس اعالم کرده و حماس 
نیز به این واســطه گفته است که اگر ازسرگیری روابط 
با عربستان بر مبنای این قاعده باشد، آن را به طور قاطع 

رد می کند.

تأکید وزیر خارجه بر اجرایی کردن 
توافقات سفر رئیسی به قطر

هیــات وزارت امور خارجه قطر به ریاســت محمد بن 
عبدالعزیز الخلیفی، معاون وزیر امور خارجه قطر در امور 
منطقه ای که به تهران سفرکرده است، بعدازظهر دیروز 
با حســین امیرعبدللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران دیدار کرد.به گزارش ایلنا، در این دیدار 
در مورد روابط دوجانبه و موضوعات موردعالقه مشترک 
دو کشــور و رشد و توســعه روابط ایران و قطر در همه 
حوزه ها بحث و گفت وگو شد.امیرعبداللهیان در این دیدار 
بر ضرورت اجرایی کردن توافقات صورت گرفته در سفر 
رئیس جمهور ایران به دوحه و متقابال سفر امیر دولت قطر 
به تهران تأکید کرد.الخلیفی نیز در این مالقات با ابالغ 
سالم وزیر امور خارجه قطر، بر عزم دولت متبوعش برای 

گسترش مناسبات با ایران تأکید کرد.

عملیات انتقال نفت ایران در آب های 
یونان

به گزارش ایلنا، توییتر ســفارت ایران در آتن نوشــت: 
»عملیات انتقال نفت مسروقه ایران به کشتی النا )کشتی 
حامل نفت ایران(، در آب های یونان در حال انجام است و 
کشتی به زودی همراه محموله کامل نفت، عازم کشورمان 
خواهد شد. به یاری خداوند بزرگ، در پیگیری و تأمین 
منافع ملی کشورمان، لحظه ای تردید به خود راه نخواهیم 

داد.«

مخالفت با درخواست صدر برای 
انحالل پارلمان

شــورای عالی قضایی عراق در پاسخ به درخواست رهبر 
جریان صدر برای انحالل پارلمان این کشور، اعالم کرد 
که این اقدام خارج از چارچوب اختیارات شــورای عالی 
قضایی است.به گزارش شفق نیوز، شورای عالی قضایی 
عــراق در بیانیه ای اعالم کرد که صبح دیروز با برگزاری 
نشستی به ریاست فائق زیدان، رئیس این شورا درخواست 
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر برای انحالل پارلمان را 
موردبررسی قرار داده است.در این بیانیه آمده است: »پس 
از بحث و بررسی، مشخص شد که شورای عالی قضایی 
با مقتدی صدر در تشــخیص واقعیت منفی سیاسی در 
کشــور و نقض مداوم موعدهای تعیین شــده در قانون 
اساســی درباره انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت 
هم عقیده اســت و عدم تحقق این اهداف در موعدهای 
مقرر وضعیتی غیرقابل قبول است و باید موردبررسی قرار 
بگیرد تا دیگر تکرار نشود. رئیس شورای عالی قضایی بارها 
به این مسئله اشاره کرده و راهکارهای الزم برای جلوگیری 
از تکرار آن را با پیشنهاد اصالح برخی از مواد قانون اساسی 
در دستور کار قرار داد.«شورای عالی قضایی عراق در ادامه 
آورده اســت: »درباره درخواست انحالل پارلمان توسط 
شورای عالی قضایی در راستای برخورد با تخلفات مذکور 
نیز باید بگوییم که این درخواست مارس گذشته )پیش 
از خروج جریان صدر از روند سیاسی عراق( توسط برخی 
نهادها و طرف ها مطرح شــده بود و شورای قضایی آن 
زمان نیز اعالم کرد که انحالل پارلمان خارج از چارچوب 
اختیارات آن است.«در ادامه این بیانیه تأکید شده است: 
»وظایف شورای قضایی بر اساس ماده )۳( قانون شماره 
)۴۵( مصوب ۲۰۱۷ مشخص شده که در کلیت آن صرفاً 
مربوط به اداره دستگاه قضائی است و طبق اصل تفکیک 
قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه مقرر در ماده )۴۷( 
قانون اساسی عراق دستگاه قضا اختیاری برای مداخله در 
امور قوه مقننه یا مجریه ندارد.«شورای عالی قضایی عراق 
در پایان از تمامی طرف های سیاســی و رسانه ای عراق 
خواست که دستگاه قضایی را درگیر اختالفات سیاسی 
خود نکنند و دستگاه قضا با همه به صورت یکسان و طبق 
قانون اساسی برخورد می کند.در همین حال، رهبر جریان 
صدر عراق از چارچوب هماهنگی شیعیان عراق انتقاد و 
این گروه ها را به فساد، متهم کرد. به گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، صالح محمد العراقی، از اعضای جریان صدر و 
مسئول انتشار مواضع مقتدی صدر، رهبر این جریان در 
توییتر با انتشار بیانیه ای مطبوعاتی در صفحه وزیر القائد 
مدعی شد: »برخی سیاستمداران چارچوب هماهنگی 
شیعیان عراق تظاهرات مسالمت آمیز اصالح طلبانه کنونی 
را تحمیل خواست و اراده می نامند. با من بیایید تا برخی 
حوادث را بررسی کنیم تا این حقیقت برایمان روشن شود 
که چه کسی اراده و خواست خود را بر دیگران تحمیل 

می کند.«

خبر

همدلی| محسن رفیق: پس از گذشت یک سال از 
آغاز حکومت طالبان در افغانستان، اگر چه در ظاهر، 
گســتره درگیری ها در این کشور روندی کاهشی 
داشته اند، اما همچنان مردم این کشور با مشکالت 
و دشــواری های عظیمی روبه رو هستند. مشکالت 
اقتصادی، بحران مهاجرت، منع آموزش دختران و 
ایجاد محدودیت های بیشمار در آزادی های فردی و 
اجتماعی مردم جامعه، تنها بخشی از نابسامانی هایی 
است که حکومت طالبان برای شهروندان افغانستانی 
به ارمغان آورده اســت. همچنین، مــوازی با این 
مشکالت، از بین رفتن ذخایر ملی، فروپاشی نهادها 
و همچنین ســقوط زیرساخت های دولت پیشین 
که به هرحال بخشــی از تشکیالت جامعه سیاسی 
افغانستان را به عنوان یک عضو از جامعه بین الملل به 
خود اختصاص داده بود، باعث شده تا جامعه جهانی 
نیز در نوع برخورد و مراودات خود با این کشور در 
نوعی سردرگمی به سر برد. این در شرایطی است 
که در ابتدای سیطره طالبان بر افغانستان، برخی بر 
این باور بودند که رویکرد این طالبان به ظاهر جدید، 
با آنچه در گذشته پیش از خود نشان داده بودند و 
مجموعه ای از خشونت، ترور، تجاوز و افراطی گرایی 
را تشکیل می داد، متفاوت اســت؛ امری که البته 

گذشت این یک سال، خالف آن را ثابت کرد.
 کارنابلــدی طالبان و افزایش مشــکالت 

اقتصادی
اگر چه بحران اقتصادی افغانستان، مدت ها پیش از 
به قدرت رسیدن طالبان آغاز شده بود اما با تسلط 
این گروه بر افغانستان که ۳8میلیون نفر جمعیت 
دارد، اوضاع وخیم تر شــده و کشور را به لبه پرتگاه 
کشانده اســت. این در شرایطی است که بالفاصله 
پس از ســلطه طالبان، تمامی کمک های خارجی 
به ارزش بیش از 8میلیارد دالر در ســال که حدود 
۴۰درصــد از تولید ناخالص داخلی افغانســتان را 
تشــکیل می داد به طور کامل قطع شد؛ درحالی که 
اقتصاد افغانســتان کامالً وابسته این کمک ها بود. 
عالوه بر این، آمریکا دارایی های افغانستان به ارزش 
۷میلیارد دالر را در بانک های خود مســدود کرد و 
تحریم هایی گســترده علیه افغانستان اعمال کرد؛ 
دارایی ای که بــا وجود مذاکرات اخیر میان آمریکا 
و طالبان، همچنان دور از دسترس مردم افغانستان 
باقی مانده است.از سوی دیگر، در نتیجه سوءمدیریت 
طالب ها، از آغاز حکومت آن ها در افغانستان تاکنون 
اقتصاد این کشــور ۲۰ تا ۳۰درصد کوچک تر شده 
است؛ خشک ســالی، محصوالت کشــاورزی را از 
بین برده و گرســنگی و فقر را افزایش داده است. 
روی گرداندن سرمایه گذاران خارجی و از بین رفتن 
تجارت خارجی تحت تأثیر تحریم های بانکی، اقتصاد 
این کشور را نابود کرده است. در همین حال، بخش 
زیادی از جمعیت ۳۹میلیون نفری افغانستان بیکار 
شده  و مفاهیمی نظیر معیشت و خدمات اجتماعی 
در این کشور تقریباً از بین رفته اند.به گزارش ایسنا، 
در حال حاضر فقر، گرســنگی و بحران انسانی در 
این کشور به وخیم ترین وضعیت خود رسیده است. 
بر اســاس آمارهای سازمان ملل، گرسنگی شدید 

بیش از ۲۰میلیون افغان، یعنی نزدیک به نیمی از 
جمعیت را در معرض خطر قرار داده است؛ رقمی که 
نسبت به سال گذشته افزایشی ۶۵درصدی داشته 
است. همچنین بانک جهانی در گزارش جدید خود 
هشــدار داده که ۶۹درصد از مردم افغانستان توان 
تأمین غــذای روزانه خود را ندارنــد و ۱۶درصد از 
خانواده های افغان در طول روز کمتر از یک وعده غذا 
مصرف می کنند. آمارهای جهانی همچنین نشان 
می دهند ۵۹درصد از افغان ها نیازمند دریافت کمک 
آنی هســتند و درصورتی که اقدامی سریع صورت 
نگیرد تا پایان سال، ۹۷درصد از جمعیت افغانستان 
به زیر خط فقر ســقوط خواهند کرد. در این میان، 
کودکان افغان اصلی ترین قربانیان به شمار می روند. 
سازمان ملل اردیبهشــت ماه سال جاری اعالم کرد 
بیش از ۱.۱میلیون کودک زیر ۵سال در افغانستان 
در معرض سوءتغذیه شدید قرار دارند، درحالی که 
خدمات درمانی کارآمد و مناسبی هم برای رسیدگی 
به وضعیت کودکان آسیب دیده در این کشور وجود 
ندارد.به گزارش نیچــر، از زمانی که طالبان در ماه 
اوت گذشته قدرت را به دست گرفتند، افغانستان 
وارد یک بحران انسانی شده است. بسیاری از افغان ها 
غذای کافی ندارند و درگیری بین طالبان و گروه های 
رقیب ادامه دارد، از ســوی دیگر شیوع بیماری های 

عفونی نیز گسترش پیداکرده است.
 محدود کردن آزادی ها و فشار بیشتر بر زنان

برخــالف ادعاهای اولیه طالب هــا مبنی بر فاصله 
گرفتن آن ها از شیوه های افراطی و سرکوبگرانه، زنان 
به سرعت از صحنه سیاست و جامعه افغانستان حذف 
شدند و محدودیت های شدیدی برای حضور آن ها 
در اجتماع اعمال شــد. وزارت امربه معروف و نهی 
از منکر طالبان با سیاست هایی افراطی سابق، کار 
خود را در افغانستان آغاز کرد. در ادامه طالب ها چند 
ساعت پس از آغاز فصل بازگشایی مدارس، بازگشت 
دانش آموزان دختر دوره متوســطه بــه مدارس را 
ممنوع اعالم کرد. بر اســاس گزارش رســانه های 
افغان، طی یک ســال گذشته بیش از ۴۰۰مدرسه 
خصوصی به دلیل کاهش جمعیت دانش آموزان، فقر 
و ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان تعطیل 
شده اند.به گزارش ایسنا، در حال حاضر و با گذشت 
حدود یک سال پس از آغاز حکومت طالبان، زندگی 
برای دانشــگاهیان در افغانستان به طور فزاینده ای 

غیرقابل تحمل شده است. این موضوع به ویژه برای 
دانش آموزان و دانشــجویان زن ملموس تر است. 
عالوه بــر این چالش ها، اعضــای هیات علمی در 
دانشگاه ها، بودجه ای برای انجام تحقیقات ندارند و 
با کاهش حقوق و از بین رفتن آزادی های علمی نیز 
روبرو هستند. برای دانشجویان زن افغان نیز، زندگی 
تحت ســلطه طالبان به این معناســت که بیشتر 
آن هــا باید از لباس هایی اســتفاده کنند که حتی 
صورت آن ها را بپوشــاند. اساتید زن نیز از تدریس 
به مردان منع شده اند. عالوه بر این، دانشجویان زن 
نمی توانند با مردان در یک کالس  شرکت کنند.یک 
دانشجوی زن و محقق پزشکی در کابل که خواست 
نامش فاش نشــود، به گزارشــگر نیچر، می گوید: 
»طالبان وضعیت را برای زنان بدتر و بدتر می کند.« 
مصاحبه شوندگان دیگر نیز که همگی محقق بودند، 
خواســتند نامشان فاش نشــود. چراکه می گویند 
انتقاد از طالبان، خانواده و شغلشــان را در معرض 
خطر بســیار بزرگی قرار می دهد. در همین حال، 
تعدادی از دانشــگاهیان در افغانستان با ارتباطات 
بین المللی یا منابع مالی، این کشور را ترک کرده اند 
و بسیاری دیگر به دنبال راهی برای خروج هستند. 
یکی از اساتید پیشین در کابل که پس از روی کار 
آمدن طالبان از افغانستان گریخته است به گزارشگر 
نیچر، می گوید: »در حکومت قبلی، باوجوداینکه ما 
مشــکالت زیادی ازجمله تبعیض و فساد داشتیم، 
حداقل امیدوار بودیم که همه چیز بهتر می شود ولی 

اکنون امیدمان را ازدست داده ایم.«
 ایجاد مشکالت برای ایران از سوی حکومت 

جدید افغانستان
در ابتدای قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان، 
اعتماد متولیان سیاست خارجی ایران به این گروه 
تروریســتی و تالش برای تطهیر آن ها که با قوت و 
قدرت زیادی انجام شــد، به نتیجه ای منجر نشد و 
با گذشت زمان، غیرقابل اعتماد بودن این جماعت 
بروز و ظهور بیشــتری پیدا کرد.سلطه طالبان بر 
افغانستان، مصادف بود با دهه عاشورای سال گذشته 
بــود. در آن زمان، عناصری از این گروه، پرچم های 
حسینی را در غزنی، مزارشریف و کابل جمع آوری 
کردنــد و هنگامی که ســران طالبان بــا اعتراض 
نمایندگان جمهوری اسالمی ایران و بزرگان شیعه 
در افغانستان مواجه شدند، گفتند عناصر خودسر 

مرتکب این اقدامات شــده اند و ما به امام حسین 
احترام می گذاریم و حتی بعضی از مسئوالن آن ها 
نیز در مجالس عزاداری حســینی شرکت کردند. 
بااین وجود چند روز پیش، حکومت طالبان هم زمان 
با شروع محرم، نام عاشــورا را از تقویم افغانستان 
حذف کرد و در کابل و غزنی نیز به محافل عزاداری 
حسینی حمله شد و ده ها نفر از شیعیان به شهادت 
رسیدند. هرچند طالبان، داعش را مسئول اصلی این 
حوادث می داند اما آزاد شدن هزاران زندانی داعشی 
توسط حکومت طالبان در آستانه ماه محترم، باور 
کردن چنین ایده ای را ناممکن می کند. این در حالی 
است که انفجارهای زیادی نیز در نمازهای جمعه 
شیعیان در چند شهر افغانستان در یک سال گذشته 
رخ داده است.از سوی دیگر حقابه ایران از هیرمند که 
یک حق قانونی مستند به قرارداد رسمی دو کشور 
ایران و افغانســتان است نیز به یکی دیگر از موارد 
اختالف طالبان با ایران تبدیل شده است. این حق 
قانونی ایران که فارغ از نوع حکومت در افغانستان، 
باید در نظر گرفته شود، در طول یک سال گذشته 
بالتکلیف مانده و طالبان در این زمینه به همان راهی 
رفتند که دولت اشرف غنی رفته بود. این در شرایطی 
است که در هفته گذشته، نماینده رئیس جمهور در 
امور افغانستان، خبر از رسیدن آب هیرمند به ایران 
داد ولی اطالعات موجود نشــان می دهد آنچه به 
بعضی مناطق نفوذ کرده سرریز سیل های اخیر بوده 
و طالبان همچنــان از دادن حقابه ایران خودداری 
می کند.در همین حال، درگیری های نظامی در مرز 
ایران و افغانستان نیز در حال افزایش است. این در 
شرایطی است که آغازکننده این درگیری ها همواره 
عناصر طالبان بوده انــد. در همین زمینه، چندی 
پیش، درگیری دوباره نیروهای مرزی در مرز ایران 
و طالبان در منطقه شغالک شهرستان هیرمند، به 
تنش جدیدی در مرزهای دو کشــور تبدیل شد. 
طی ســال های گذشته در منطقه شغالک، از توابع 
بخش مرکزی شهرستان هیرمند در استان سیستان 
و بلوچستان، دیوارهایی برای مقابله با قاچاقچیان و 
اشرار احداث شده اســت؛ دیوارهایی که در داخل 
خاک ایران و در چند صدمتری مرز این کشــور با 
افغانستان قرار دارد و نیروهای طالبان تصور می کنند 
که این دیوارها خط مرزی دو کشــور اســت. این 
دومین تنش مرزی دو کشــور طی سه ماه گذشته 
بــود. پنج ماه پیش نیز نیروهای طالبان با مرزبانان 
پاکستانی وارد درگیری های مسلحانه شدند که در 
جریان آن دو نیروی طالبان و پنج مرزبان پاکستانی 
کشته شدند.به هرروی، اینکه یک سال بعد از سلطه 
طالبان بر افغانســتان هنوز هیچ کشوری آن را به 
رسمیت نشناخته شاید به این دلیل است که این 
گروه فاقد تمام معیارهای الزم برای تشکیل دولت 
قانونی است. در این زمینه روزنامه جمهوری اسالمی 
در ســرمقاله خود می نویسد: »درعین حال، تفاوت 
کشــورهای دیگر با ما این اســت که آن ها طالبان 
را تطهیر نمی کنند ولی ما حاضر نیســتیم در این 
سیاست شکست خورده تجدیدنظر کنیم. آیا یک 

سال تجربه ناکام کافی نیست؟«

عملکرد یکساله حکومت افغانستان، تغییری را نشان نمی دهد 

طالبان؛ همان نسخه قدیم

همدلــی| جدیدترین خبرهای هســته ای را 
همیشــه باید از زبان میخائیل اولیانوف روســی 
شنید. او به تازگی مطرح کرده است که تحریم ها 
علیه ایران ممکن اســت به زودی برداشته شوند. 
به گفته او، مشــارکت کنندگان در مذاکرات وین 
دیگر فقط با یک حق انتخاب مواجه اند؛ آن ها یا 
باید متن فعلی را بپذیرند یا باید قبول کنند که 
مذاکرات شکست خورده است. از دیدگاه او، احیای 
برجام تنها راه مؤثر و منطقِی پیش رو اســت و 
این اتفاق منجر به رفع تحریم های غیرقانونی علیه 
ایران، تقویت نظام عدم اشــاعه هسته ای و ایجاد 
شرایط بهتر برای پیشرفت گفت وگوهای امنیتی 
منطقه ای خواهد شــد. بااین وجود، این سخنان 
ســفیر روسی در حالی مطرح می شود که حمله 
به سلمان رشدی در آمریکا، به بهانه تازه ای برای 
برخی البی های سیاسی در واشنگتن تبدیل شده 
است تا نفس های باقیمانده از برجام را نیز خاموش 
کنند.در همین زمینه، برخی سناتورهای آمریکا با 
طرح ادعاهایی علیه ایران در رابطه با حمله اخیر به 
سلمان رشدی تالش کردند مذاکرات دولت بایدن 
برای احیای برجام را زیر سؤال ببرند. به گزارش 
ایســنا، در شــرایطی که احیای توافق هسته ای 
۲۰۱۵ منوط به اراده سیاســی واشــنگتن برای 
حصول توافق در مذاکرات وین است سناتورهای 
آمریکایی تــالش دارند بــا بهانه هایی جدید به 
مخالفت با این مذاکــرات بپردازند و جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا را از امضای توافق جدید با 
ایران منصرف کنند.در همین زمینه، مارکو روبیو، 
سناتور جمهوری خواه از ایالت فلوریدا در یک پیام 
توییتری حمله اخیر به سلمان رشدی نویسنده 
مرتد کتاب آیات شــیطانی در نیویــورک را به 
ایران مرتبط دانست و در ادامه لفاظی های خود 
نوشــت: »چرا بایدن هنوز در حال مذاکره با این 
تروریست ها در تهران است؟« به گزارش فاکس 
نیوز، چند تن دیگر از سناتورها و نمایندگان کنگره 
که همواره مخالف برجام بوده و برای از بین بردن 
این توافق از هیچ تالشی فروگذار نکرده اند به مارکو 
روبیو پیوستند و به بهانه های واهی از دولت بایدن 
درخواســت کردند تا از توافق با ایران صرف نظر 
کند.تام کاتن دیگر سناتور جمهوری خواهی است 
که در یک توییت با ادعای دست داشتن ایران در 

طرح ترور مقامات پیشین آمریکایی و به این بهانه 
که ایرانی ها سال هاست خواستار از میان برداشته 
شدن سلمان رشدی هســتند از رئیس جمهور 
بایدن خواست تا هرچه فوری مذاکرات با تهران 
را متوقف کند. مارک دوبوویتز، رئیس بنیاد دفاع 
از دموکراســی ها نیز در پیامی در صفحه توییتر 
خود سکوت رئیس جمهور آمریکا در برابر حمله به 
سلمان رشدی را ناشی از تالش دولت بایدن برای 
حصول توافق با ایران دانست.به گزارش ایسنا،  این 
ادعاها در حالی در بحبوحه مذاکرات رفع تحریم ها 
و بازگشت واشنگتن به برجام مطرح شده است 
که وزارت دادگســتری آمریکا هفته گذشته نیز 
با صدور بیانیه ای مدعی شــد که یک فرد ایرانی 
مرتبط با سپاه پاسداران انقالب قصد داشته است 
برای تالفی شــهادت سردار حاج قاسم سلیمانی 
در ژانویه ۲۰۲۰، جان بولتون مشاور امنیت ملی 
دولت ترامپ را ترور کند.ناصر کنعانی سخنگوی 
وزارت امــور خارجــه جمهوری اســالمی ایران 
دراین باره گفت: »مقامات قضایی آمریکا در تداوم 
اتهام زنی های بی پایان این کشور علیه جمهوری 
اســالمی ایران و تداوم سیاست شکست خورده 
ایران  هراســی، در یک داستان ســرایی جدید، 
اتهاماتی را بدون ارائه مدارک معتبر و مستندات 
الزم مطرح کرده اند.« کنعانی اضافه کرد: »این گونه 
ادعاهای بی پایه و اســاس با اهداف و انگیزه های 
سیاسی صورت گرفته و در حقیقت فرار روبه جلو، 
جوســازی تبلیغاتی و خصوصاً فرار از مسئولیت 
پاسخگویی به جنایات متعدد تروریستی است که 
دولت آمریکا یا مانند ترور بزدالنه ســردار شهید 
سلیمانی مســتقیماً در آن دست داشته یا مانند 
جنایات تروریستی رژیم صهیونیستی و گروه های 
تروریســتی مانند داعش با حمایت و پشتیبانی 
آمریکا ارتکاب یافته اند.«در همین حال، عبدالرضا 
فرجی راد، دیپلمات پیشین در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا و در پاسخ به این سوال که در روزهای اخیر 
شاهد انتشار اخباری هستیم که ایران را متهم به 
برنامه ریزی برای ترور برخی مقامات یا شهروندان 
آمریکا می کنند، آیا این دست اقدامات می تواند 
از امضــای توافق ممانعت کنــد، گفت: »در این 
خصوص چند مــورد خبر مطرح شــده و افراد 
مختلفی را نیز به عنوان سوژه ترور نام می برند اما 

معتقدم آمریکایی ها به این مسائل توجه دارند و 
می دانند این تحرکات به منظور بر هم زدن توافق 
احتمالی است و این طور نیست که آن ها ببینند 
طرف مخالف برجام در حال انجام اقداماتی است 
و تحت تأثیــر این اقدامات قرار بگیرند.«او اضافه 
کرد: »اگر قرار بود توافق با این اقدامات و تحرکات 
آسیب ببیند، شــاهد تالش اسرائیل و عربستان 
در ســفر آقای بایدن بودیم کــه رئیس جمهور 
ایاالت متحده آب پاکی را بر دستان این کشورها 
ریخت. حتی در نشست بایدن و الپید گفته شد 
که آمریکا می خواهد با ایران از مسیر دیپلماسی 
پیش برود. بن سلمان در واکنش به همین ناکامی، 
در واکنش با رئیس جمهور روسیه به صورت تلفنی 
گفت وگو کرد و حاال هم خود را برای استقبال از 
رئیس جمهور چین آماده می کند که در روزهای 

اخیر با آمریکا دچار تنش شــده اســت. این ها 
توطئه است اما آمریکایی ها به دنبال این هستند 
که این توافق در اسرع زمان صورت بگیرد و این 
مسائل تأثیری بر اراده دولت ایاالت متحده برای 
توافق ندارد.«این استاد دانشگاه در پاسخ به این 
ســوال که در دور اخیر مذاکــرات وین، با وجود 
عدم حضور ســه کشور اروپایی و حضور کمرنگ 
چین، نماینده روسیه در تالش بود تا نشان دهد 
حضور پررنگی در گفت وگوها دارد، موضع امروز 
مسکو در قبال توافق احتمالی برای احیای برجام 
چیست، گفت: »به طورکلی در بحرانی که روسیه 
با آن درگیر است، این کشور با هر امکان و توافقی 
که باعث کاهش قیمت انرژی شود، موافق نیست؛ 
بااین حال گاهی ناچار اســت به تحوالتی که باب 

میلش نیست، تن دهد.«

پیش بینی روسیه از احتمال توافق در هفته پیش رو

هشدار حزب اهلل به آمریکا
رئیس فراکســیون پارلمانی حــزب اهلل لبنان تأکید 
کردک »کشــورهایی هســتند که مدعی حمایت از 
حقوق بشر هستند اما از محاصره و حمله به ملت ها 
به خاطر منافعشان دســت برنمی دارند.«به گزارش 
سایت النشره، محمد رعد، رئیس فراکسیون وفاداری 
به مقاومــت در پارلمان لبنان گفت: »کشــورهایی 
هســتند که مدعی حمایت از حقوق بشــر هستند 
اما از محاصره و گرســنه نگه داشتن و حمله به تمام 
ملت ها برای تحقق منافعشــان دســت برنمی دارند. 
دلیل مشــکل کنونی در حال حاضر در اروپا تحکم 
و ســلطه جویی و ایجاد فتنه میان کشــورها است تا 
همگی ضعیف شــوند و آمریکا بر تمام جهان سلطه 
یابد.«او گفت: »مــا با بحرانی در کشــورمان روبرو 
هســتیم که نتیجه سیاست های نادرست در داخل و 
تالش برخی کشــورها برای استفاده از فرصت جهت 
محاصره علنی ما است. مردم ما می دانند که راه عزت 
و تحقق پیروزی بر دشــمنان از طریق سقوط گزینه 
مقاومــت اســت و از راه و روش مقاومت و گزینه و 
سالح آن دست برنمی دارند. اگر گزینه مقاومت را از 
زندگی مان حذف کنیم به معنای این اســت که برده 
آمریکا و اسرائیل شویم. آمریکا گفت که تا زمانی که 
مقاومتی وجود دارد چگونه به لبنان اجازه استخراج 
گاز را بدهیم ما گاز را استخراج خواهیم کرد چراکه 
مقاومتی وجود دارد که از آن محافظت می کند.«رعد 
گفت: »اگر حرف آمریکا این اســت ما نیز می گوییم 
که اگر بخواهید با مقاومت سرشــاخ شــوید، هرگز 
اســرائیل نمی تواند گاز را اســتخراج کند. ما یا باید 
زندگی باعزتی داشــته باشــیم و مســتقل تصمیم 
بگیریم یا اینکه تسلیم شویم اما هیهات از اینکه تن 

به خواری بدهیم.«

خالد مشعل: عربستان باید 
زندانیان فلسطینی  را آزاد کند

رئیس جنبش مقاومت اســالمی حماس در خارج در 
سخنانی خواستار آزادی فلسطینی های بازداشت شده 
در عربستان به دلیل همکاری با حماس شد.به گزارش 
ایسنا، خالد مشــعل، رئیس جنبش مقاومت اسالمی 
حماس در خارج با حضور در برنامه الجانب اآلخر که از 
شبکه الجزیره پخش می شود اظهار کرد: »حماس یک 
جنبش ملی و اسالمی فلسطینی است که در راستای 
منافع ملت فلســطین عمل می کند و به دنبال تحقق 
رویای آزادی فلســطین است.«او ایفای نقش قطر در 
مسئله فلسطین و حمایت آن از فلسطینی ها را ستود و 
گفت که مواضع دوحه و سیاست آن نسبت به مسائل 
امت عربی و اسالمی و در رأس آن ها مسئله فلسطین 
تغییر نکرده است. مشــعل همچنین موضع کویت و 
تعهد آن به مســئله فلسطین را ستود.او همچنین به 
ســفر ســال ۲۰۱۲ به اردن به همراه تمیم بن حمد 
آل ثانــی، ولیعهد وقت قطر و امیر فعلی این کشــور 
اشــاره کرد و گفت که این سفر آغاز روابط با عبداهلل 
دوم، پادشاه اردن بود. خالد مشعل همچنین نسبت به 
توســعه روابط حماس با اردن و تحقق ثبات در روابط 
میان آن ها ابراز امیدواری کرد.رئیس حماس در بخش 
دیگری از اظهاراتش با اشاره به پرونده فلسطینی های 
بازداشت شــده در عربســتان به زعم همکاری با این 
جنبش نیز خواستار آزادی این افراد شد. او دراین باره 
تأکید کرد: »حماس به هیچ طرف عربی توهین نکرده، 
در امور کشــورهای دیگر مداخله نمی کند و بخشی از 
هیچ اختالف و مناقشــه عربی نیســت، بنابراین این 
درســت نیست که یک کشــور حماس را به دلیل در 
پیش گرفتن مقاومت بازخواست کند.«رئیس جنبش 
حماس در خارج در خصوص دالیل خروج این جنبش 
از ســوریه اضافه کرد: »این تصمیم را رهبران حماس 
و در رأس آن هــا خود من اتخــاذ کردیم؛ زیرا اوضاع 
امنیتی در دمشــق به گونه ای رقــم خورد که جنبش 
دیگر نمی توانست مســئولیت هایش را انجام دهد.«او 
همچنین با اشــاره به تالش ناکام سازمان جاسوسی 
رژیم صهیونیســتی )موســاد( برای ترور وی در سال 
۱۹۹۷ در اردن، تصریح کرد که رژیم صهیونیستی با 
این اقدام تــالش کرد تا اردن را فریب دهد و هرگونه 
نرمش در مقابل اقدام جنایتکارانه اســرائیل در زمینه 
ترور بــه معنای تبدیل اردن به یــک عرصه باز برای 

طرح های رژیم است.

خبر


