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انتش�ار گ�زارش 
بازرس ویژه رسیدگی به پرونده مداخله روسیه 
در انتخابات، دموکرات های ارشد صریحاً اعالم 
کردن�د آماده ان�د رون�د اس�تیضاح علی�ه 
رئیس جمهور را آغاز کنند، حتی اگر این تالش 
موفقیت  آمیز نباشد. در همین حال رئیس کمیته 
قضایی مجلس نمایندگان نیز احتمال استیضاح 

ترامپ را رد نکرد. 
سه تن از رؤسای کمیته های دموکرات روز یک   شنبه 
درباره احتمال روند استیضاح علیه دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امری��کا صحبت کردن��د اما تأکید 
داشتند که این تصمیم شبانه اتخاذ نخواهد شد، 
چرا که حزب شان باید محتوای گزارش رابرت مولر، 
بازرس ویژه رسیدگی به پرونده مداخله روسیه در 
انتخابات ۲۰۱۶ میالدی امریکا و اسناد و مدارک 
پیوست شده آن را بررسی کند. به گزارش پایگاه 
خبری هیل، آدام ش��ف، رئیس کمیته اطالعات 
مجلس نمایندگان گفت: هنگامی که مس��ئله به 
استیضاح مربوط باشد ما باید خیلی سریع درباره 

آنچه به نفع کشور است تصمیم گیری کنیم. 
در همی��ن حال الیج��ا  کامینگز، رئی��س کمیته 
نظارت مجلس نمایندگان گفت: حتی اگر تالش 
براي اس��تیضاح موفقیت  آمیز نباش��د در زندگی 
لحظاتی وجود دارند که ما باید بر اساس حقیقت 

تصمیماتی اتخ��اذ کنیم و این تصمی��م و نظر ما 
است. کامینگز گفت: اگر روند استیضاح آغاز شود 
تاریخ به روی مجلس نمایندگان به خاطر ایستادن 
به پای قانون اساس��ی لبخند خواهد زد. آدام شف 
در مصاحبه با ش��بکه  ای بی س��ی گفت: احتماالً 
استیضاح بدون اجماع نظر دو حزبی موفقیت  آمیز 
نخواهد بود اما این احتمال نیز وجود دارد که این 
تالش موفقیت  آمیز باشد و به همین خاطر ما با این 
وجود روند استیضاح را آغاز می کنیم. این اظهارات 
در واکنش به هشدارهای رهبران دموکرات از جمله 
نانسی پلوس��ی، رئیس مجلس نمایندگان مطرح 
شد که گفته بود اس��تیضاح باعث ایجاد تفرقه در 
کشور می شود. تحقیقات ۲۲ ماهه مولر هیچ اسناد 
و مدارکی درباره همکاری میان کمپین انتخاباتی 
ترامپ در سال ۲۰۱۶ میالدی و روسیه ارائه نکرد اما 
به چندین پرونده دیگر درباره احتمال مانع تراشی 
در راه اجرای عدالت به ص��ورت مفصل پرداخت. 
در پی انتش��ار این گزارش برخ��ی دموکرات  ها از 
جمله آدام شف از پیش��نهاد اینکه روند استیضاح 
احتماالً آغاز می ش��ود تا تصمیم��ی در خصوص 
مانع تراشی بر س��ر راه اجرای عدالت اتخاذ شود، 

دست نکشیدند. جرولد نادلر، رئیس کمیته قضایی 
مجلس نمایندگان نیز احتمال استیضاح ترامپ را 
رد نکرد. وی به ش��بکه ان بی سی گفت که کنگره 
باید کپی کام��ل و اصلی گزارش مول��ر را دریافت 
کند و پیش از تصمیم گیری در خصوص استیضاح 
به اظهارات مولر و ویلیام بار دادستان کل کشور به 

خوبی گوش دهد.
 نادلر با اش��اره به اقدامات ترامپ ک��ه در گزارش 
مولر مطرح شده، گفت: برخی از این اقدامات قابل 
استیضاح هس��تند. اگر مانع تراش��ی برای اجرای 
عدالت ثابت ش��ود ای��ن اتهام قابلیت اس��تیضاح 
رئیس جمهور را  به وجود می آورد. دموکرات های 
دیگر با صراحت بیشتری خواستار استیضاح ترامپ 
شدند. س��ناتور الیزابت وارن نخستین کاندیدای 
اصلی انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال ۲۰۲۰ 
میالدی به شدت به این مسئله پرداخت و خواستار 
آغاز روند استیضاح ش��د. وارن در توئیتی نوشت: 
جدیت این س��وء رفتار مقامات منتخب در هر دو 
حزب را ملزم می سازد مالحظات سیاسی را کنار 
گذاش��ته و وظیفه قانونی خود را انجام دهند. این 
بدان معنا اس��ت که مجلس نمایندگان باید روند 

اس��تیضاح علیه رئیس جمهور امریکا را آغاز کند. 
این در حالی است که پس از مطرح شدن تمامی 
این اظهارات و حتی مخالفت نانسی پلوسی و برخی 
دیگر دونالد ترامپ توئیتی منتش��ر کرد و در آن 
دموکرات  هایی را که به دنبال استیضاح وی بودند، 

هدف گرفت. 
ترام��پ در ای��ن توئی��ت نوش��ت: چط��ور یک 
رئیس جمه��ور جمهوریخواه را ب��ه خاطر جرمی 
که دموکرات  ها مرتکب آن ش��ده اند اس��تیضاح 
می کنید؟ امری��کا را دوباره ب��ا عظمت می کنیم. 
ترامپ در توئیتی دیگر پیش بینی کرد برنامه های 
دموکرات  ها ب��رای انجام تحقیق��ات در خصوص 
وی و دولتش وقت زیادی را از آنها در سال ۲۰۲۰ 
میالدی می گیرد. ترامپ مدعی شد: به رغم در کار 
نبودن تبانی و مانع تراشی دموکرات  های چپ گرای 
افراطی نمی خواهند ب��ه کار خ��ود بپردازند و در 
راستای منافع مردم قوانینی را تصویب کنند. آنها 
تنها می خواهند تحقیقات انجام دهند و وقت تلف 
کنند. این هزینه بس��یار  زیادی برای کش��ورمان 
خواهد داشت و باعث می ش��ود که وقت زیادی از 
دموکرات  ها در سال ۲۰۲۰ میالدی گرفته شود. 
چندین کمیته در مجل��س نمایندگان امریکا که 
تحت کنترل دموکرات  ها هستند از جمله کمیته 
قضایی و کمیته نظارت همچنان به تحقیقات درباره 

ترامپ و دولتش ادامه می دهند. 

ی�ک روز پ�س از هش�دار کاردار س�فارت 
امری�کا در ع�راق درب�اره ع�دم پایبن�دی 
بغ�داد ب�ه تحریم ه�ا علی�ه ای�ران، ی�ک 
سخنگوی س�ازمان حشدالش�عبی  خواستار 
بی�رون ران�دن نظامی�ان امریکای�ی ش�د. 
به گزارش فارس، علی الحسینی، سخنگوی سازمان 
حشدالشعبی  عراق در محور ش��مال، از نظامیان 
امریکایی خواس��ت که فوراً از ای��ن منطقه خارج 
شوند. الحسینی به پایگاه خبری المعلومه  گفت که 
»تحرکات امریکا در الحویجه و سایر مناطق شمالی، 
غیرقابل توجیه و کاماًل مردود است«. وی تصریح 
کرد، »نیروه��ای امنیتی و حشدالش��عبی قادرند 
حمالت ]گروه تروریستی[ داعش را در این مناطق 

دفع کنند«. س��خنگوی حشدالش��عبی از دولت 
مرکزی در بغداد خواس��ت که »فوراً این نیرو    ها را 
اخراج کند زیرا که بر سر راه تالش نیروهای امنیتی 
برای پیش��روی و از بین بردن هس��ته های پنهان 
]داعش[ مانع تراشی می کنند.«  منبع مذکور تأکید 
کرد که این باند فرود در شهرستان »الرطبه « احداث 
شده که در نوع خود، نخستین اقدام تروریست های 
امریکایی در این س��طح اس��ت. هرچن��د واکنش 
حشدالشعبی به اقدامات پنهانی امریکا در حمایت از 
داعش است، ولی تنش    ها بین حشدالشعبی و امریکا 
طی روزهای اخیر تشدید ش��ده است. هود کاردار 
امریکا در مصاحبه خود به دولت عراق درباره پایبند 
نبودن به تحریم های ایران هشداد داده و گفته که در 

صورت پایبند نبودن عراق به تحریم ها علیه ایران، 
امکان دارد واشنگتن دست به اقدامات دیپلماتیک 
علیه بغداد بزند و در این باره افزود: »ایران به عراق 
فشار می آورد تا تحریم های امریکا را نقض کند، ما 
نیز از نزدیک این مسئله را زیر نظر داریم، اقدامات 
الزم را در این زمینه اتخاذ می کنیم و هرگونه انتقال 
پول از ایران برای افراد و ش��رکت    هایی در عراق به 
ویژه آنهایی که با برخی نهادهای ایرانی از قبیل سپاه 
پاسداران در ارتباط هستند را متوقف می سازیم.« 
محمد کریم، عضو ائتالف الفتح پارلمان عراق نیز 
از فش��ار امریکا بر بغداد برای عدم حمایت کافی از 
حشدالش��عبی خبر داد. محمد کریم در گفت وگو 
با وبگاه خبری المعلومه  تصریح کرد: واش��نگتن از 

طریق سفارت خود در بغداد به دولت فدرال فشار 
می آورد تا مانع از تجهیز نیروهای بس��یج مردم به 
سالح های هوشمند و پیشرفته شود. وی افزود: این 
فشار    ها تا جایی پیش رفته است که واشنگتن تالش 
می کند از طریق نمایندگان سیاسی خود در دولت 
کنونی حشدالشعبی را تضعیف کند، به گونه ای که 
کاری برای ترمیم حقوق نظامی��ان و خانواده های 
شهدا انجام نش��ود. به گفته نماینده عراقی تعداد 
زیادی از کشورهای عربی که امریکا از آنان حمایت 
می کند، سعی در تحریک دولت عراق برای انحالل 
حشدالش��عبی دارند: »اما این توطئه     ه��ا در پرتو 
حضور ائتالف های الفتح و سائرون که مخالف سلطه 

واشنگتن بر عراق هستند ناکام خواهد ماند.« 
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چندروز بعد از انتشار گزارش مولر 

تنور استیضاح ترامپ داغ شد

حشدالشعبی: امریکا فوری از شمال عراق خارج شود

وزیر خارجه امریکا    گزارش  یک
در ی�ک نشس�ت 
پشت درهای بسته با رهبران ۱۵سازمان ایرانی- 
امریکایی تأکید کرده است که واشنگتن به دنبال 
هیچ گونه اقدام نظامی علیه ایران نیس�ت، با این 
حال امریکا کارت آخر خود را در تحریم ایران رو 
کرد تا جنگ اقتصادی علیه ای�ران را به اوج خود 
رسانده باشد. حاال دیگر راه خروج از برجام برای 
ایران باز ش�ده اس�ت، به خصوص که دغل کاری 
اروپایی ها در راه اندازی مکانیسم جایگزین مالی 

عیان است. 
امریکا روز گذشته پایان معافیت نفتی را برای برخی 
از کشور    هایی که می توانستند به رغم تحریم    ها از ایران 
نفت بخرند اعالم کرد تا آخرین تیر خود را در حوزه 
جنگ اقتصادی انداخته باش��د. حاال دست ایران باز 
است تا در شرایط انفعال ]یا بهتر است بگوییم خود 
را به خواب زدن[ کامل اروپا، برجام را مرده به حساب 
بیاورد و ضمن انجام اقدامات تأمینی برای محموله های 
نفتی اش با نیروهای متخاصمی که به دنبال اقدامات 
ایذایی در مسیر صدور نفت ایران هستند، مقابله به 

مثل الزم را صورت دهد. 
بر اساس اعالم مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا از روز 
دوم ماه مه، واش��نگتن دیگر هیچ معافیت تحریمی 
جدیدی به کشور    هایی که پیش از این دارای معافیت 

برای خرید نفت از ایران بودند، اعطا نخواهد کرد. 
نوامبر سال گذشته، وزارت خارجه امریکا معافیت های 
۱8۰ روزه ای را به هشت کشور خریدار نفت و میعانات 
ایران ارائه کرده بود تا در ای��ن فاصله به دنبال منابع 
جایگزین غیر از نفت ایران باش��ند. ای��ن مهلت در 
حال به پایان رس��یدن اس��ت و دوم مه ۲۰۱9 تمام 

خواهد شد. 
 حمله نظامی نمی کنیم

س��ه منبع حاضر در نشس��ت محرمانه وزیر خارجه 
امریکا با رهبران نهاد    ها و جوامع ایرانی- امریکایی به 
پایگاه خبری آکسیوس گفته اند که مایک پمپئو در 
این جلسه پشت درهای بسته تأکید کرده است که 
دولت دونالد ترامپ به دنبال هیچ گونه اقدام نظامی 
در داخل ایران برای تغییر حکومت این کشور نیست.  
این منابع همچنین گفته اند که وزیر خارجه امریکا 
در صحبت هایش ت��الش کرده از گ��روه مجاهدین 
خلق)منافقین( که مورد اقبال و توجه »جان بولتون« 
مشاور امنیت ملی کاخ س��فید و »رودی جولیانی« 
وکیل شخصی ترامپ هس��تند، کاماًل فاصله بگیرد.  
براساس این گزارش، در این جلسه دو    شنبه گذشته 
با حضور مایک پمپئو و رهبران ۱5 نهاد و س��ازمان 
ایرانی- امریکای��ی در هتل داالس تگ��زاس برگزار 

شده است.
یک سؤال عمده این جلسه این بوده است که اگر تغییر 
حکومت از طریق داخلی اتفاق نیفتد بعد چه خواهد 
شد؟ وزیر خارجه امریکا گفته، ما کامالً محتاط هستیم 
که از زبان تغییر حکومت استفاده نکنیم. وی سپس 
تأکید کرده اس��ت که دولت ترامپ به دنبال مداخله 
نظامی در ایران نیست.  آکس��یوس به نقل از منابع 
خود گزارش داد که پمپئو در این جلسه برای توضیح 
موقعیت دولت نسبت به ایران از عبارات غیرمستقیم 

و ادبیات دیپلماتیک استفاده کرده است.  پمپئو گفته: 
مأموریت ما دادن فرصت به آنهاست، ایجاد آن و فراهم 
کردن حمایت انتقالی. بهترین نفع برای ما این است 
که رهبران آنها )ایران( غیرانقالبی باش��ند.  در ادامه 
جلسه پرسش و پاسخ، پمپئو در پاسخ به سؤالی گفته 
است که اگر دولت ترامپ در حوادث بعد از انتخابات 
سال ۲۰۰9]فتنه 88[ روی کار بود خیلی متفاوت تر 
از دولت باراک اوباما اوضاع را مدیریت می کرد.  پمپئو 
همچنین در پاسخ به این سؤال که چه تضمینی وجود 
دارد که تحریم    ها به مردم عادی آسیب نزند هم جواب 

داده است: »هیچ تضمینی وجود ندارد.«
  جبران توسط عربستان

پس از س��خنان پمپئو دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا در پیام��ی توئیتری با این ادعا که عربس��تان 
سعودی و دیگر اعضای اوپک تفاوتی که اکنون به دلیل 
اعمال کامل تحریم     ها علیه نفت ایران در تأمین نفت 
به وجود می آید را جبران خواهند کرد، نوشت: ایران 
از سوی جان کری )وزیر امورخارجه پیشین امریکا( و 
کسانی که به او کمک کردند تا امریکا را به سمت توافق 
هسته ای بسیار بد با ایران س��وق دهند، توصیه های 

خیلی بدی دریافت کرده است. 
رسانه     ها پیش از این گزارش داده بودند که جان کری 
به وزیر امورخارجه کشورمان توصیه کرده است که تا 
پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ در توافق هسته ای 
باقی بماند.  برایان هوک، نماینده ویژه امریکا در امور 
ایران پس از سخنان پمپئو در کنفرانسی خبری اظهار 
کرد که فرآیند به صفر رساندن صادرات نفت ایران از 
دوم می  )۱۲ اردیبهشت( آغاز خواهد شد. وی مدعی 
شد که امریکا در سال جاری صادرات نفت ایران را به 

صفر خواهد رساند.  وی در ادامه از بیان تبعات خرید 
نفت ایران از سوی کشورهای دیگر خودداری کرد. 

این مقام ارشد امریکایی همچنین به سؤال خبرنگاران 
در مورد تأثیر اقدام یکجانبه امریکا بر روابط تجاری 
این کشور با چین، ترکیه و ژاپن پاسخی نداد.  در اولین 
واکنش خارجی نسبت به این اقدام بنیامین نتانیاهو، 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی ضمن استقبال و 
قدردانی گفت که این اقدام از اهمیت بس��یار باالیی 
برای اعمال فشار حداکثری بر ایران برخوردار است.  
وی افزود: ما از موض��ع امریکا علیه ای��ران حمایت 
می کنیم و این راه درس��ت برای توق��ف آن )ایران( 

است. 
 واکنش ایران و مخالفان تحریم

س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه کش��ورمان درباره 
بیانیه اخیر کاخ سفید مبنی بر عدم تمدید معافیت 
برای خریداران نفت ایران اظهار داش��ت: با توجه به 
غیرقانونی بودن اصل تحریم های مورد نظر، جمهوری 
اسالمی ایران اصوالً ارزش و اعتباری برای معافیت های 
اعطایی بر تحریم    ها قائل نبوده و نیست.  وی در عین 
حال افزود: با این حال، با توجه به تأثیرات منفی عملی 
این تحریم    ها و احتمال افزایش این اثرات منفی با عدم 
تمدید معافیت ها، وزارت امور خارجه امروز به صورت 
مستمر با تمامی نهادهای ذی ربط داخلی در تماس 
بوده و نیز رایزنی های فشرده ای با بسیاری از شرکای 
خارجی اعم از اروپایی، بین المللی و همسایگان صورت 
داده است. نتیجه این تماس    ها و رایزنی های داخلی و 
خارجی به مراجع عالی تصمیم گیری منعکس شده 
و به زودی تصمیم مقتض��ی در این خصوص اتخاذ و 

اعالم خواهد شد. 

وزارت خارجه چین روز دو   شنبه  در واکنش به تصمیم 
واشنگتن برای لغو معافیت واردات نفت ایران از سوی 
مشتریان، با انتشار بیانیه ای تأکید کرد: پکن همواره با 
اعمال تحریم های یکجانبه امریکا علیه ایران مخالفت 

کرده است. 
»گنگ شوانگ « س��خنگوی وزارت خارجه چین در 
کنفرانس خبری گفت: همکاری های دوجانبه پکن 

با تهران مطابق با قانون است. 
مولود چ��اووش اوغلو، وزی��ر امور خارج��ه ترکیه با 
انتقاد از تصمیم امریکا برای پایان دادن به معافیت از 
تحریم های نفتی ایران اعالم کرد که این اقدام به صلح 
و ثبات منطقه کمکی نخواهد ک��رد و به مردم ایران 
آسیب می رساند.  وی که در صفحه شخصی خود در 
توئیتر به این اقدام امریکا واکنش نشان داده در ادامه 
پیام خود نوشت: ترکیه تحریم های یکجانبه و تحمیل 

چگونگی پیشبرد روابط با همسایگان را رد می کند. 
 معافیت در مورد رابطه با سپاه

 ساعاتی قبل از انتشار خبر اقدام امریکا در لغو معافیت 
برخی کش��ورهای مش��تری نفت ایران خبرگزاری 
رویترز به نقل از چند مقام فعلی و سابق دولت امریکا 
گزارش داد ، بعد از قرار گرفتن س��پاه پاس��داران در 
فهرست سازمان های تروریستی خارجی امریکا، این 
کشور معافیت های متعددی برای مقام های دولتی 
کشورهای دیگر، شرکت    ها و سازمان های غیردولتی 
صادر کرده تا آنها صرفاً بابت مراوده با س��پاه، تحریم 
نشوند.  بر اس��اس این گزارش، این استثنا   ها را وزیر 
خارجه امریکا در نظر گرفته است و از جمله قرار شده 
مقام های عراقی به خاطر تعامل شان با سپاه از گرفتن 

ویزای امریکا منع نشوند. 

   خبر

بن بست نشست بین االفغانی با طالبان
در حالی که به نظر می رسد امریکا و طالبان در پشت درهای بسته و پس 
از پنج دور مذاکرات فشرده بدون حضور نمایندگان دولت افغانستان، به 
توافق    هایی مبنی بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان رسیده و قرار است 
در ششمین دور مذاکرات، گفت وگو   ها روی مکانیزم و زمان بندی این خروج 
ادامه پیدا کند، وضعیت در جناح مقابل و زمینه سازی برای گفت وگوهای 

بین االفغانی اصالً مناسب نیست. 
دولت افغانستان در طول بیش از شش ماهی که از آغاز مذاکرات مستقیم 
امریکا با گروه طالبان می گذرد، همواره نس��بت به حضور نیافتن خود در 
این گفت وگو   ها ابراز نگرانی کرده، به خصوص اینکه بار   ها گزارش    هایی از 
ماهیت این مذاکرات منتشر شد که امریکا و طالبان در مورد آینده نظام 
سیاسی افغانستان به خصوص تشکیل دولت موقت برخالف قانون اساسی 
این کشور مذاکرات جدی داشته اند. این مسئله نگرانی های جدی رهبران 
دولت وحدت ملی این کشور را به دنبال داشته است. ادامه این نگرانی    ها و 
سخنان بی پرده حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان 
علیه نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و رویکرد امریکا، اکنون روابط 

دو کشور را به طور بی سابقه ای سرد ساخته است. 
این در حالی است که امریکا نه تنها دولت افغانستان، بلکه نقش قدرت    ها و 
کشورهای مهم منطقه ای را نیز در روند صلح افغانستان نادیده گرفته و با 

رویکرد یکجانبه خود، این روند را پیچیده و یک طرفه کرده است. 
اما با ضعف رویکرد و حتی تعمد امریکا برای عدم زمینه سازی »مذاکرات 
بین االفغانی« میان دولت افغانستان و طالبان و همچنین حضور کشورهای 
منطقه در این روند، برخی کشور   ها به عالوه روسیه، ایران، قطر و ازبکستان 
در نهایت توانس��تند نوعی توازن را در مذاکرات با طالب��ان ایجاد کنند، 
به گونه ای که اگر طالب��ان حاضر نبود با دولت افغانس��تان مذاکره کند، 
اکنون حاضر شده با هیئتی ملی متشکل از شخصیت ها، رهبران احزاب و 
نمایندگان اقشار مختلف این کشور وارد گفت وگو شود. به این ترتیب، پس از 
اولین نشست مسکو با حضور نمایندگان طالبان، کشورهای منطقه و شورای 
عالی صلح افغانستان، دومین نشست مسکو به صورت ویژه و اختصاصی 
با حضور نمایندگان طالبان و بیش از ۱۰۰ تن از چهره های ملی، سیاسی، 
زنان، روحانیون، فعاالن مدنی و رسانه های افغانستان با عنوان »نشست  
بین االفغانی« برگزار شد. در این نشست طالبان ضمن تأکید بر عدم مذاکره 
مستقیم با نمایندگان دولت افغانستان، به صورت ضمنی پذیرفت که اگر 
نمایندگان این دولت در ترکیب یک هیئت ملی برای گفت وگو با این گروه 

حضور داشته باشند، مخالفتی نخواهد داشت. 
در این بین، در ش��رایطی که دولت افغانس��تان زیر فش��ارهای داخلی و 
بین المللی پذیرفت ش��ورای عالی مصالحه و یک هیئت ملی را به وجود 
بیاورد، تصمیم گرفته شد سرانجام دور دوم نشست بین االفغانی در ۱9 تا 
۲۱ ماه آوریل در دوحه، پایتخت قطر برگزار شود، اما در شرایطی که یک 
فهرست ۲5۰ نفری برای شرکت در این نشست از سوی دولت افغانستان 

نهایی شد، در کمال ناباوری، این نشست از سوی این دولت لغو شد. 
روایت های مختلفی از دالیل پش��ت پرده لغو نشست بین االفغانی دوحه 
و تعویق آن مطرح ش��ده است. روایت رس��می که دولت افغانستان نیز به 
آن واکنش نش��ان داده، مخالفت دولت قطر با لیس��ت ۲5۰ نفری ترتیب 
یافته از سوی دولت افغانستان است. ارگ ریاس��ت جمهوری افغانستان 
روز  3۰فروردین در بیانیه ای قطر را متهم به لغو نشست بین االفغانی دوحه 
کرده و افزوده: »با آنکه آمادگی های الزم برای اعزام هیئت ۲5۰ نفری دولت 
افغانستان به نشست دوحه گرفته شده بود، اما این کشور یک فهرست جدید 
اشخاص را که باید در این نشست اش��تراک کنند، به حکومت افغانستان 
ارسال کرد؛ یک لیست جدید از قطر که شمولیت متوازن مردم افغانستان در 
آن مراعات نشده و به معنای بی احترامی به اراده ملی مردم افغانستان بود.«

به گفته ریاست جمهوری افغانستان، در پی این اقدام دولت قطر، نشستی 
میان محمد اشرف غنی و شماری از رهبران سیاسی افغانستان برگزار و 
تصمیم گرفته شد تعیین فهرست هیئت افغانستان از سوی قطر، قابل قبول 
نیست و از دولت قطر خواسته شود تا هیئت تعیین شده در نشست دوحه 
اشتراک کند، اما از آنجایی که دولت قطر نتوانست این تقاضا را عملی کند، 

کنفرانس دوحه لغو شد. 
این در حالی است که به دنبال لغو نشست بین االفغانی دوحه، گروه طالبان 
نیز با انتشار اعالمیه ای، دولت افغانس��تان را مقصر اصلی لغو این نشست 
دانسته و گفته که انتشار  فهرست ۲5۰ نفری هیئت گفت وگوکننده از سوی 
این دولت، پیش از تفاهم با تنظیم کنندگان این نشست، »قصداً« بی نظمی 
ایجاد کرد. به گفته طالبان، انتشار چنین فهرستی با شرایط و محل برگزاری 

نشست دوحه تناسب نداشت و امکان پذیرش آن نیز وجود نداشت. 
هرچند لغو نشست بین االفغانی دوحه با واکنش های گسترده مواجه شد 
و زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در توئیتر خود، 
تعویق نشست قطر را باعث تأس��ف خوانده و از همه طرف    ها خواست که 
به گفت وگوهای بین االفغانی متعهد بمانند، اما لغو این نشس��ت از طرف 
دولت افغانستان بیانگر یک پیام واضح نیز بود که کشورهای مختلف نباید 
اقتدار و نقش دولت افغانس��تان زیر س��ؤال برده و برای این کشور تعیین 
تکلیف کنند؛ به همین دلیل، مشاهده می شود که دولت افغانستان با این 
اقدام، از حاشیه به متن گفت وگوهای صلح آمده و برای خواسته های خود 

چانه زنی می کند. 
با وجود این موضع گیری جدی دولت افغانس��تان، ش��رایط داخلی این 
کش��ور چندان به نفع رئیس جمهور این کشور و همس��و با برنامه های او 
نیست. در حالی که محمد اشرف غنی در تدارک برگزاری »لویه جرگه« 
یا »نشست بزرگ« مش��ورتی صلح با حضور بیش از ۲ هزار و 5۰۰ تن از 
سراسر افغانستان است، تاکنون هشت نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
به شمول برخی چهره های مطرح، شرکت در این نشست را تحریم کرده و 
هشدار داده اند که هدف اشرف غنی از برگزاری این نشست، گفت وگو در 
مورد صلح با طالبان نه، بلکه تبلیغات و مبارزات زودهنگام انتخابات ریاست 
جمهوری آینده است. با این وجود، سرنوشت برگزاری نشست بین االفغانی 
دوحه میان هیئت ۲5۰ نفری افغانستان و طالبان همچنان در هاله ای از 

ابهام قرار دارد!

۱۵

  ۵۴ کشته با شلیک موفق موشک توچکای یمنی
»یحیی سریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن تعداد تلفات وارد شده 
به ائتالف سعودی در پی شلیک یک فروند موشک بالستیک »بدر-اف « 

به »جیزان « )واقع در مرز یمن با عربستان( را اعالم کرد. 
بر اساس گزارش شبکه »المسیره«، سریع اعالم کرد، با شلیک موفق 
این موشک، 54 تن از نیروهای ائتالف متجاوز کشته شدند که 9 نفر از 
آنها از افسران سعودی هستند. وی در ادامه افزود، همچنین دهها نفر 
دیگر از مزدوران ائتالف عربی به فرماندهی عربس��تان سعودی نیز در 
پی شلیک این موشک مجروح شدند. بُرد بدر-اف ۱۶۰ کیلومتر ، شعاع 
انفجار 35۰ متر و تعداد ترکش های آن بیش از ۱4 هزار عدد است؛ در 

ارتفاع ۲۰ متری منفجر می شود و دقت اصابت آن تنها سه متر است. 
-----------------------------------------------------

 واکنش دولت فرانسه به شعار »خودتان را بکشید!«
در جری��ان آخرین تظاهرات معترضان فرانس��وی موس��وم به جلیقه 
زردها، شرکت کنندگان در تظاهرات پاریس از مقامات امنیتی و پلیس 
خواستند تا خودکشی کنند؛ شعاری که با واکنش تند مقامات پلیس 
و دولت فرانس��ه مواجه شده اس��ت.  بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، 
معترضان در بیست و سومین هفته اعتراض به سیاست های »امانوئل 
ماکرون« رئیس جمهور فرانسه در قالب شعار    هایی ضمن اینکه خشم 
خ��ود را از برنامه های دول��ت و رئیس جمهور فریاد زدن��د از نیروهای 
امنیتی خواستند که خودشان را بکش��ند. این شعار به مجموعه ای از 
خودکشی     ها در پلیس فرانسه از آغاز سال جاری میالدی و شدت گرفتن 
اعتراض های مردمی اش��اره دارد. اتحادیه بزرگ پلیس فرانسه اعالم 
کرد که در تظاهرات اخیر جو س��نگینی از نفرت از نیروهای پلیس بر 
شرکت کنندگان حکمفرما بود. »کریستف کاستنر« وزیر کشور فرانسه 
در واکنش به شعارهای روز      شنبه در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت که 

کسانی که این شعار را داده اند باید از خودشان خجالت بکشند. 
-----------------------------------------------------
 طالبان: با امریکا درباره خروج نیروهای خارجی توافق کرده ایم

سهیل شاهین، سخنگوی طالبان افغانستان در مصاحبه ای با خبرگزاری 
فرانسه گفت، مذاکرات قبلی این گروه شبه نظامی با واشنگتن منجر به این 
شد که دو طرف بر خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان توافق کنند 
و دو طرف به دنبال تعیین جزئیات مربوط به این مسئله هستند. سهیل 
شاهین این مصاحبه را از محل شهر دوحه پایتخت قطر، جایی که دفتر 
سیاسی طالبان در آن قرار داش��ته، انجام داد. او گفت: ما در آخرین دور 
مذاکراتمان با طرف امریکایی با آنها بر سر خروج همه نیروهای خارجی 
از افغانستان توافق کردیم. او در ادامه اظهار کرد: طالبان نیز در ازای این 
خروج متعهد شده نگذارد گروه های تروریستی از افغانستان به عنوان یک 
پناهگاه امن و یا برای اجرای حمالت علیه کشورهای دیگر استفاده کنند. 
شاهین افزود: با این حال هنوز یک سری جزئیات باقی مانده که باید روی 
آنها مذاکره شود و بحث درباره آنها قرار است در دور بعدی مذاکرات ما 
صورت گرفته و موضوع اصلی دور بعدی، چارچوب زمانی خروج نیروهای 

خارجی از افغانستان به همراه جزئیات دیگر است. 
-----------------------------------------------------

 هرگز اجازه نمی دهیم توطئه معامله قرن اجرایی شود
معاون نخست وزیر و وزیر اطالع رسانی فلسطین اعالم کرد: ما هرگز اجازه 
نمی دهیم که توطئه معامله قرن اجرایی شود.  به گزارش ایسنا، نبیل 
ابوردینه، معاون نخست وزیر و وزیر اطالع رسانی فلسطین خاطرنشان 
کرد: ما هرگز اجازه نخواهیم داد توطئه معامله قرن اجرایی شود و هرگز 
نمی پذیریم امریکا بدون ش��رکای عربی و بین الملل��ی تنها میانجیگر 
باشد. ابوردینه در ادامه افزود: پرونده فلسطین در حال حاضر در معرض 
خطرات بزرگی قرار دارد که نیاز به تالش های بیشتر و اقدامات سیاسی 
در سطوح بین المللی و عربی دارد. معاون نخست وزیر فلسطین تصریح 
کرد: معامله قرن قدس را از روند سیاس��ی و مس��المت آمیزش خارج 
می کند. بدون قدس کشور فلسطین، صلح، ثبات و امنیت وجود ندارد و 

ما هرگز تجزیه هیچ بخشی از اراضی عربی را نمی پذیریم. 
-----------------------------------------------------

 منابع امریکایی: اسرائیل قصد حمله به لبنان را ندارد
منابع امریکایی تأکید کردند که  اسرائیل قصد حمله به لبنان را ندارد.  به 
گزارش ایسنا، منابع امریکایی در واکنش به ادعای روزنامه الرأی کویت 
مبنی بر پیش بینی سیدحسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان درباره 
احتمال وقوع جنگ بین این حزب و اسرائیل تأکید کردند: اگر جنگ 
رخ بدهد اسرائیل آغازگر آن نخواهد بود اما در عین حال از خودش دفاع 
خواهد کرد. اس��رائیل قصد حمله به لبنان را ندارد و همچنان ایران را 

خطر اصلی می داند. 

آخرين نفس هاي  دشمني با ايران

سيدعباسحسينی

شايعه عملیات احتمالی کردهای سوريه
 و ائتالف امريکا علیه مقاومت 

یک منبع نزدیک به فرماندهی »یگان های مدافع خلق « اعالم کرد که 
شبه نظامیان کرد به همراه امریکایی    ها قصد دارند عملیاتی را علیه 
نیروهای سوری در شرق این کشور کلید بزنند، با این وجود ناظران 
با توجه به روند جنگ س�وریه احتمال این حمله را بعید می دانند 
اما نسبت به ساده اندیشی کردهای سوری ابراز نگرانی می کنند. 
به گزارش فارس، یک منبع نزدیک به فرماندهی »یگان های مدافع خلق « 
کرد اعالم کرده که ش��به نظامیان کرد در حال ارسال تجهیزات نظامی به 
شرق سوریه هستند. وی تأکید کرد که شبه نظامیان موسوم به »نیروهای 
دموکراتیک سوریه « این سالح   ها را به میدان نفتی »العمر« ارسال کرده اند. 
نیروهای دموکراتیک، وابس��ته و تحت الحمایه امریکا هستند. یگان های 
مدافع خلق نیز هسته اصلی نیروهای دموکراتیک را تشکیل می دهند. این 
منبع که خواست نامش فاش نشود، به پایگاه خبری »باسنیوز « گفت که 
نیروهای ویژه دموکراتیک به این منطقه اعزام شدند تا عملیات احتمالی 
را علیه نیروهای سوری حاضر در کرانه رود فرات آغاز کنند. این عملیات 
احتمالی، در نزدیکی مرزهای عراق و با حمایت نیروهای ائتالف بین المللی 
موس��وم به ضد داعش به رهبری امریکا انجام خواه��د گرفت. وی با بیان 
اینکه روند اعزام نیرو توس��ط ش��به نظامیان کرد تا چند هفته دیگر ادامه 
خواهد داشت، ادعا کرد که هدف از این عملیات قطع مسیر زمینی به روی 
ایرانی هاست )مسیری که از تهران و بغداد آغاز و به دمشق و بیروت می رسد( 
تا دولت سوریه و نیروهای وابسته به ایران در این منطقه پایگاه نظامی ایجاد 
نکنند. منابع خبری در حالی از آمادگی کرد   ها برای جنگ با محور مقاومت 
خبر می دهند که نیروهای کرد ش��دیداً با احتمال حمله ترکیه در شمال 
مواجه هستند. از طرف دیگر کردهای سوریه و دولت مرکزی این کشور در 
طول هشت سال گذشته رابطه دوستانه ای نداشته اند اما به ندرت با یکدیگر 
درگیر شدند. به نظر می رسد انتشار این اخبار در واکنش به گزارش هایی 
منتشر می شود که حاکی است ترکیه و ایران همکاری خود را علیه کردهای 

جدایی طلب در عراق و سوریه تشدید کرده اند. 

حمله به مسلمانان سريالنکا 
يک روز پس از حمالت تروريستی کلمبو

در حالی که دولت سریالنکا گروه سلفی موسوم به » جماعت ملی توحید « 
را عامل حمالت تروریستی روز یک   شنبه در س�ریالنکا اعالم کرده، 
فشار   ها بر مسلمانان سریالنکا تشدیده شده است. بودایی   های افراطی 
از این فرصت برای تشدید اقدامات علیه مسلمانان استفاده می کنند. 
دولت سریالنکا دیروز اعالم کرد بر این باور است که یک گروه تندرو اسالمی 
به نام » جماعت ملی توحید « عامل حمالت تروریستی روز یک   شنبه است 
که بر اس��اس آخرین آمار، جان نزدیک به 3۰۰ نفر را گرفته است. راجیت 
سناراتن، سخنگوی دولت و یکی از وزرای کابینه سریالنکا گفته که دولت 
مش��غول تحقیق در این باره اس��ت که آیا این گروه از حمایت یک شبکه 
» بین المللی « برخوردار بوده یا ن��ه. وی افزود: » باور نمی  کنیم این حمالت 
از سوی گروهی محدود انجام شده باشد. باید پای شبکه ای بین المللی در 
میان باشد که این حمالت بدون حمایت آنها موفق نمی شد.«  در حالی که 
وزارت خارجه امریکا در مورد تالش تروریست    ها برای انجام حمالت بیشتر 
در سریالنکا هشدار داده و وزارت خارجه امریکا نیز به اتباع خود در مورد سفر 
به سریالنکا هشدار داده ، سخنگوی پلیس سریالنکا گفته که نیروهای پلیس، 
87 چاشنی انفجاری را در یک ایس��تگاه اصلی اتوبوس در کلمبو پایتخت 
سریالنکا کشف کرده اند. انیل ویکرمسینگه، نخست وزیر سریالنکا نیز گفته 
که با رئیس جمهور درباره اجرای حکومت نظامی در کشور گفت وگو کرده 
است. تحت چنین شرایطی، بوداییان تندرو با سوء استفاده از شرایط به وجود 
آمده، به جان مسلمانان سریالنکا افتادند. ش��ماری از بوداییان تندرو روز 
یک   شنبه ساعاتی بعد از وقوع حمالت، به چند مغازه مسلمانان شهر کلمبو 

حمله کردند و آنها را به آتش کشیدند. 


