
ســخنگوی دفتر سیاســی طالبان گفت: 
توقف مذاکرات طالبــان و آمریکا صحت ندارد 
و روند گفت وگوها مجددا از فــردا آغاز خواهد 
شد. به گزارش خبرنگار ایلنا، »سهیل شاهین« 
ســخنگوی دفتر سیاســی طالبان در دوحه 
در گفت وگو با ایلنا از ادامــه گفت وگوها میان 
طالبان و آمریکا خبر داد. وی اظهار کرد: اخیراً 
اخباری در مورد توقف مذاکرات میان طالبان و 
هیات آمریکایی در رسانه های داخلی و خارجی 
منتشر شــده که بدین وســیله این خبر را رد 
می کنم و این اخبار به کلی کذب است. این عضو 
دفتر سیاسی طالبان گفت: قرار بر این شد که 
مذاکرات، تنها امروز )ششــم ماه می( به دلیل 
حلول ماه مبارک رمضان متوقف و فردا )هفتم 
ماه می( مجدداً شروع شود. متاسفانه رسانه ها 
این موضوع را وارونه منعکــس کردند و حتی 
برخی از خبرگزاری ها خبر به بن بست رسیدن 
مذاکرات را منتشــر کردند که شخصاً تمامی 
آنها را رد می کنم. وی عنوان کرد: محور اصلی 
مذاکرات همانند گذشته بر سر خروج نیروهای 

نظامی آمریکا از خاک افغانستان خواهد بود که 
این موضوع برای هر دو طرف بسیار اهمیت دارد. 
ما معتقدیم تا زمانی که اشغالگران از افغانستان 
خارج نشوند، نمی توان بر سر مسائل دیگر وارد 
مذاکره شد. به عبارتی دیگر تا مشکالت و موانع 
خارجی مرتفع نشود نمی توان در مورد مسائل 
داخلی تصمیم گیری کرد. ســهیل شاهین در 
پاسخ به این پرسش که آیا کاهش اختالف میان 
طالبان و آمریکا بر سر خروج نیروها از افغانستان 
صحت دارد یا خیر، گفت: بله این موضوع صحت 
دارد. کاهش اختالفات درست است اما »سازش« 
صورت نگرفته است و مذاکرات از فردا مجدداً 

شروع خواهد شد.   

سینا سبزیان

41 نفــر، از جمله دو کودک، پــس از فرود 
اضطــراری ســخت هواپیمای خــط هوایی 

آئروفالت روسیه جان خود را از دست دادند.
بر اساس گزارش رویترز، تصاویر تلویزیونی 
حاکی از برخــورد محکم هواپیما ســوخوی 
سوپرجت 100 با باند فرودگاه شرمتیوف مسکو 

پیش از انفجار ناگهانی و آتش سوزی آن بود.
 SU بسیاری از مســافران حاضر در پرواز
1492  موفق به فرار به وســیله سرســره های 
فرار پس از توقف هواپیمای آتش گرفته شدند. 
دیده بان هوایی روسیه اعالم کرد این هواپیما 
از مسکو عازم شهر مورامانسک در شمال روسیه 
بود و 73 مســافر و پنج خدمه داشت. کمیته 
تحقیقات اعالم کرده که روند بررسی برای اینکه 
آیا خلبان قوانین ایمنی پرواز را نقض کرده، آغاز 
شده است. برخی از مســافرین شرایط بد آب و 
هوایی و رعد و برق را عامل این حادثه برشمردند. 

پیوتره اگوروف، یکی از نجات یافتگان این سانحه 
گفت: ما تازه بلند شــده بودیم که رعد و برق به 
هواپیما اصابت کرد، هواپیما بازگشت و یک فرود 
خیلی بد داشتیم. خیلی ترسیده بودیم و تقریبا 
هشیاریمان را از دســت داده بودیم. هواپیما به 
سمت باند فرود همچون ملخی شیرجه زد و بعد 
روی زمین آتش گرفت. خبرگزاری اینترفکس 
به نقل از یک منبع آگاه اعالم کرده که عملیات 
تخلیه مســافران به دلیل اصــرار برخی برای 

برداشتن بارهایشان با تأخیر همراه شده بود.
مشکل در موتور

نرم افزار فالیــت رادار24 که بــرای رصد 
مســیرهای پروازی اســتفاده می شود، نشان 
می دهد که هواپیما پیش از فــرود اضطراری 
دوبار بر فراز مســکو گردش داشته و فرود تنها 
30 دقیقه پس از پرواز انجام شده است. هواپیما 
زیر فشار ضربه ناشی از برخورد با باند قرار گرفته 
و بعد از آن موتور مشتعل شده است. اینترفکس 
به نقل از مقام آگاه گفته اســت که هواپیما در 

دومین تالش خود موفق به فــرود اضطراری 
شــد و برخی از سیســتم های ناوبــری از کار 
افتادند. فرود اضطراری آنقدر ســخت بود که 
تکه های هواپیما به داخل موتور راه یافتند و موتور 
آتش گرفت و کم کم به کل عقب بدنه سرایت 
کرد. آئروفلوت پس از مشــکالت بعد از دوران 
شــوروی ناوگان خود را نوسازی کرد و با اتکا به 
هواپیماهای بوئینگ و ایرباس به مســیرهای 
بین المللی پیوســت. هواپیمای سوخته نیز 
در سال 2017 ساخته شــده بود و ماه گذشته 
میالدی سرویس شده بود. مقامات روسی اصرار 
دارند که آئروفالت ســوپرجت های سوخوی 
بیشتری را برای پروازهای منطقه ای استفاده کند 
تا صنعت ساخت هواپیمای داخلی تقویت شود. 

این هواپیما در شرق روسیه ساخته می شود. 
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مقامات فلسطین خبر دادند؛
اعالم آتش بس در نواز غزه

خدیجه عالمه زاده

فلســطین در چند روز گذشته شاهد تحوالت 
خشونت باری بود و جنگنده های صهیونیستی بار ها 
دست به حمالت هوایی گسترده ای علیه مردم غزه 
زدند؛ حمالتی که البته از سوی گروه های مقاومت 
فلسطینی بی پاسخ نماند و بیش از ۶00 موشک به 

سمت سرزمین های اشغالی شلیک شد.
مقامات فلســطینی عنوان کردند که به توافق 
آتش بســی به منظور پایان دادن به خشونت هایی 
که اخیرا در نوار غزه و جنوب سرزمین های اشغالی 
منجر به مرگ 24 فلســطینی و چهار سرباز رژیم 

صهیونیستی شده بود، دست پیدا کردند.
یک مقــام فلســطینی آگاه از ایــن توافق به 
خبرگزاری رویترز گفت که فرآیند آتش بس از صبح 
روز دوشنبه )1۶ اردیبهشــت ماه( 4:30 به وقت 

محلی آغاز شد.
یک مقام فلسطینی دیگر نیز این توافق را تایید 
کرد و شبکه تلویزیونی مربوط به حماس، گرداننده 
نوار غزه، نیز این خبر را تأیید کرد. البته هیچ یک از 
مقامات صهیونیستی هنوز این خبر را تایید نکردند.

ارتش رژیم صهیونیســتی اعالم کرد که از بین 
۶00 موشــک و ســایر پرتابه هایی که روز جمعه 
)سیزدهم اردیبهشت ماه( به سمت شهرهای جنوبی 
سرزمین های اشغالی و روستاهای آن پرتاب شده 
بود، 150 مورد به واســطه سیستم ضد موشکی 
گنبد آهنین دفع شدند. ارتش رژیم صهیونیستی 
همچنین اعالم کرد که آن ها به 320 هدف در غزه 
حمله کردند. این خشونت ها که شدیدترین تقابل 
بین دو طرف پس از درگیری های ماه نوامبر )آبان ماه( 
بود. ظاهراً اوایل روز دوشنبه )شانزدهم اردیبهشت 
ماه( فروکش کرد و موشک هایی که به سمت جنوب 
اسرائیل شلیک می شدند و عامل به صدا در آمدن 
آژیرهای اخطار در آخر هفته شده بودند که موجب 
رفتن شهرک نشــینان صهیونیست به پناهگاه ها 
می شد، ظاهرا چند ساعت پیش از سپیده دم متوقف 
شدند. در مقابل رژیم صهیونیستی نیز دیگر حمالت 

جدیدی علیه غزه انجام نداده است.
پیش تر، بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی، دستور حمله گسترده به نوار غزه را 

پس از دو روز تنش صادر کرده بود.

هواپیماهای رژیم صهیونیســتی و قایق های 
مسلح، روز یکشنبه )پانزدهم اردیبهشت ماه( به طور 
مداوم نوار غزه را مورد هدف قرار داده بودند. همچنان 
جهادگران منطقه محاصره شده نوار غزه نیز حجم 
وسیعی از موشک ها را به سمت جنوب سرزمین های 

اشغالی شلیک می کردند.
یک فرمانده 34 ساله حماس در حمله ای که از 
سوی رژیم صهیونیستی، هدف مند توصیف شده 
بود، به شهادت رسید. ارتش در بیانیه ای اعالم کرد 
حامد الخدوری را به دلیل انتقال حجم زیادی پول 

از ایران برای تجهیز سالح در غزه متهم کرده است.
وی پنجمین فلســطینی بود که روز یکشنبه 
)پانزدهم اردیبهشت ماه( به شهادت رسید؛ دیگر 
قربانیان فلسطینی شامل دو زن باردار و سه کودک 

نوزاد می شدند.
در شهر صهیونیستی اشکلون یک مرد 58 ساله 
صهیونیســت در اثر برخورد ترکش، در یک حمله 
موشکی جان خود را از دست داد و دو صهیونیست 
دیگر نیز روز یکشــنبه بعــد ازظهــر )پانزدهم 
اردیبهشــت ماه( در اثر یک حمله موشکی به یک 
کارخانه به شدت مصدوم شدند و کمی بعد هر دو 

آنها جان خود را از دست دادند.
نزدیک بــه دو میلیون نفر در نــوار غزه زندگی 
می کنند؛ منطقه ای که اقتصادش به سبب محاصره 
رژیم صهیونیستی و مصر در حال فروپاشی است. 
همچنین در ماه هــای اخیر کمک های خارجی به 
دولت فلسطین و حماس قطع شد و تحریم هایی 
نیز از سوی دولت فلسطین علیه حماس که در کرانه 
باختری رقیبی برای دولت فلسطین به شمار می 

رود، اعمال شد.
رژیم صهیونیستی گفته است که محاصره این 
منطقه به منظور جلوگیری از رسیدن تسلیحات به 
حماس ضروری است. گروهی که از زمان در کنترل 
گرفتن غزه در سال2007، سه جنگ را علیه رژیم 
صهیونیستی به راه انداخته است . حماس دو سال 
بعد از آن که رژیم صهیونیستی شهرک ها و نیروها و 
سربازان خود را از این منطقه بیرون کشیدند، کنترل 

منطقه را در دست گرفته است.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

کاخ ســفید دیروز اعالم کرد که 
ایاالت متحــده قصــد دارد یک ناو 
هواپیمابر حامــل نیروهای تهاجمی 
و بمب افکن های نیــروی هوایی این 
کشــور را به خاورمیانه بفرستد و این 
اقدام درراستای برخی شاخصه های 
مشکل ســاز و تنش زا و نیــز برخی 
هشــدارهای مرتبط با ایران صورت 
می گیــرد. روزنامــه آمریکایــی 
نیویورک تایمز در تشریح این تنش ها 
نوشــت: جان بولتون، مشاور امنیت 
ملی ایاالت متحــده، در بیانیه ای که 
شــب یکشــنبه ارائه کرد، گفت که 
اعزام این گروه با هدف ارسال پیامی 
شــفاف و محکم به رژیم ایران است 
مبنی بر اینکه هرگونه حمله به منافع 
ایاالت متحده و نیز منافع متحدانش با 

پاسخی قاطع مواجه می شود.
بهانه های بی دلیل

البته این بیانیه اطالعات بیشتری 
راجع به دالیل این اقــدام نیروهای 
ارتش آمریکایــی ارائه نکــرد. یک 
مقام ارتش آمریکا نیز عنوان کرد که 
تهدیدی که بولتون به آن اشاره دارد، 
احتماال در 24 تا 48 ساعت گذشته رخ 
داده است، چراکه تا اواخر روز جمعه، 
تحلیلگران ارتش هیچ تهدیدی جدید، 
قریب الوقوع یا شــفافی را از ســوی 
ایرانیان یا نیروهای به حمایت ایران 
علیه آمریکایی های حاضر در عراق و 

منطقه دریافت نکرده بودند.

مایک پمپئو، وزیــر امور خارجه 
آمریکا، در حین ســفر به فنالند، در 
واکنش به بیانیه بولتون به خبرنگاران 
گفت: مدتی است که ما در مورد این 

موضوع تمرکز کرده ایم.
وی گفت: موضوع این است که ما 
شاهد تشدید اقدامات از سوی ایرانیان 
هستیم و قطعاً حمله به منافع آمریکا از 
سوی ایرانیان را بی پاسخ نمی گذاریم؛ 
اگر این اقدامات انجام شود، اگر آن ها 
این کار را به واسطه نیروهای نیابتی،  
یک گروه شــبه نظامی، همچون ح، 
انجام دهنــد، ما مســتقیماً ایران را 

مسئول اقدام می دانیم.
در چنــد روز گذشــته افزایــش 
خشــونت های مرگ بار بین حماس، 
گروه مســلح فلســطینی گرداننده 
غــزه و ارتش رژیم صهیونیســتی را 
شــاهد بوده ایم، اما به گفته یک مقام 
آمریکایی، آن موضــوع ارتباطی به 
افزایش تنش در خلیج فارس نداشته 
اســت. اگرچه ایران حماس را تأمین 
اعتبار می کند، هیچ نشــانه ای مبنی 
بر مشارکت این کشــور در حمالت 
موشــکی چند روز اخیــر علیه رژیم 

صهیونیستی وجود ندارد.
 تأکید بر عدم تمایل 

به تقابل با ایران
بولتــون در بیانیــه خــود گفت: 
ایاالت متحده به دنبال جنگ با رژیم 
ایران نیست، اما ما آمادگی کامل برای 
واکنش به هرگونه حمله ای را داریم؛ 
چه این حمالت به صــورت نیابتی از 

سوی نیروهای سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی باشد و چه از سوی نیروهای 

معمول ایران.
نــاوگان دریایــی که به ســوی 
خلیج فــارس در حرکت اســت، ناو 
هواپیمابر آبرهام لینکلن اســت که 
قبل از این در دریای مدیترانه اسکان 
داشــت. در حال حاضر هیــچ گروه 
تهاجمی هواپیمابری در خلیج فارس 
حضور ندارد، اما چنین گروه هایی به 
دلیل وجود کانال ســوئز در منطقه، 
عموماً در این آب ها عبور و مرور دارند.

در اواخــر مــاه آوریــل )اوایــل 
اردیبهشــت ماه(، آبرهام لینکلن و 
نــاوگان کشــتی های همراهش، در 
کنار دیگــر کشــتی های آمریکایی 
و واحد هــای نظامی از کشــورهای 
بریتانیا، اسپانیا و فرانسه در یک مانور 

نظامی شرکت داشتند.
یک سخنگوی پنتاگون، حرکات 
نظامی کــه بولتون از آن هــا در بیانه  
خود یــاد کرده بــود را تأییــد،  اما از 
ارائــه جزئیات بیشــتر در این زمینه 

خودداری کرد.
تشدید سیاست های 

جنگ طلبانه ترامپ علیه ایران
ســت   سیا مــپ  ا تر لــت  و د
سرسختانه ای را علیه ایران در پیش 
گرفتــه و عنوان می کنــد قصد دارد 
ایران را وادار به حرف شنوی کند تا به 
حمایت خود از شبهه نظامیان شیعه و 
دیگر گروه ها در سرتاســر خاورمیانه 
پایان دهد. یک ســال پیش، ترامپ از 

توافق هسته ای که قدرت های جهان 
و ایران در ســال 2015 به آن دست  
یافته  بودند، خارج شــد و از آن زمان 
تحریم های سختی را با هدف تغییرات 
سیاسی در تهران به کار گرفته است. 
بولتون و پمپئو، رهبران شــکل دهی 
سیاست های سرسختانه علیه ایران 
به شــمار می روند؛ سیاست هایی که 
دقیقاً خالف توصیه های وزارت دفاع و 
سازمان اطالعات آمریکا، سی آی ای، 

تنظیم می شود.
ماه گذشــته، دولت ترامپ، سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی را در لیست 
سازمان  های تروریستی خارجی قرار 
داد. این حرکت، جرایــم اقتصادی و 
محدودیت های مسافرتی را بر اعضای 
این سازمان اعمال می کند، در حالی 
که این سازمان بخشــی از نیروهای 
نظامی دولتی ایران به شمار می رود؛ 
در همین حال هرکس با این سازمان 

در تعامل باشــد، مورد این تحریم ها 
قرار می گیرد. این اولین باری بود که 
ایاالت متحده آمریکا بخشی از دولت 
کشوری را به عنوان سازمان تروریستی 

معرفی می کرد.
اگرچه بولتــون و پمپئو برای این 
اقدام به ســختی فشــار می آوردند، 
مقامات اطالعاتی بــه دلیل ترس از 
اقــدام متقابل ایران علیــه کارکنان 
ارتش آمریکا و مأمــوران اطالعاتی و 
یا اقدام به حملــه نظامی، با این عمل 

مخالف بودند.
روز سه شــنبه، حســن روحانی،  
رئیس جمهــور ایــران بــا امضای 
الیحه ای، تمام ســربازان آمریکایی 
حاضــر در خاورمیانــه را بــه عنوان 
تروریست معرفی کرد و ایاالت متحده 

را دولت حامی تروریسم خواند.
زدهــم  ا روز پنج شــنبه )دو
اردیبهشت ماه( دولت ترامپ مجوز 
معافیت های خرید نفت ایران را باطل 
کرد تا با این اقــدام تمام درآمدهای 
حاصل از صــادرات نفت ایــران را 
متوقف کند. نوامبر گذشــته )آبان 
ماه( زمانی که آمریــکا تحریم های 
گســترده علیه ایران اعمــال کرد، 
معافیت شش ماهه را به هشت کشور 
خریدار نفت ایران اعطا کرد. مقامات 
آمریکا در بهار ســال جاری عالئمی 
از تمدید این معافیت هــا بروز داده 
بودند، اما در اقدامــی حیرت آور که 
ماه گذشته میالدی صورت گرفت، 
ایــن معافیت ها را لغو کــرد. چین و 
ترکیه، دو مشتری نفت ایران،  عنوان 
کردند که مخالف تحریم های آمریکا 
هستند. روز جمعه، مقامات آمریکایی 
اعالم کردند که معافیت هایی را برای 
کشورهایی که در زمینه فعالیت های 
محدود صلح آمیز هســته ای با ایران 
همکاری می کنند، در نظر گرفته اند؛ 
اما عنوان کرد که این معافیت ها تنها 

90 روز اعتبار دارد.
تقابل دولت و کنگره آمریکا 

درباره اقدام علیه ایران
مــاه گذشــته، ســناتورهای 
جمهوری خــواه و دموکرات از پمپئو 
پرسیدند که آیا دولت پیش از تالش 
برای ورود به جنگ با ایران، به دنبال 
تأیید کنگره می رود یا خیر؛  پمپئو از 
جواب به این سوال طفره رفت و گفت 
که وکال باید پاســخ چنین سوالی را 

ارائه کنند.
رند پائول، سناتور جمهوری خواه 
ایالت کنتاکــی، اصرار داشــت که 
ایاالت متحده نمی تواند با استفاده از 
مجوز جنگی که بــرای تقابل نظامی 
علیه القائــده و دیگر گروه های تندرو 
مسئول حمالت 11 ســپتامبر سال 

2011، صادر شده بود، برای حمله به 
ایران استفاده کند.

پمپئــو گفته اســت کــه ایران 
مسئولیت بیشتری بابت خشونت در 
خاورمیانه نســبت به دیگر بازیگران 
منطقه دارد، این در حالی بود که ارتش 
آمریکا در جنگ با داعش، گروه سنی 
افراط گرا، که دولت ایران مخالف آن 
است، تمرکز کرده بود. ارتش ایران به 
دولت شیعه عراق در جنگ با داعش که 
شمال عراق و شرق سوریه را به تصرف 

درآورده بود، کمک کرد.
دولت ترامپ همچنیــن ایران را 
به دلیل حمایت از حــزب اهلل، حزب 
سیاســی و گروه نظامــی لبنانی، و 
حوثی ها، گروه شورشــیان شیعه در 

یمن، مورد انتقاد قرار می دهد.
نیروهای ایرانــی و جنگنده های 
نیابتی آن ها در چند سال اخیر همواره 
از حمله به سربازان آمریکایی اجتناب 

کرده اند.
در اوج جنــگ عراق در اواســط 
دهه 2000 میالدی، مقامات ارتش 
ایران به آموزش شبه نظامیان شیعه 
عراقی برای جنگ با سربازان آمریکایی 
پرداختنــد و به ســاخت تجهیزات 
انفجاری قوی که علیــه خودروهای 
زرهی آمریکاییان اســتفاده می شد، 
کمــک می کردند. پنتاگــون گفته 
است که حداقل ۶03 نفر از کارکنان 
آمریکایی در عراق از سوی نیروهایی 
که از ســوی ایران حمایت می شوند، 
کشــته شــدند که 17 درصد از کل 
آمریکایی های کشته شده در اقدامات 
خصمانــه در آن منطقــه را شــامل 

می شد. 
ماه گذشــته ناوگان بمب افکن 
  52-B  متشکل از شش هواپیمای
نیروی هوایی آمریکا به همراه 450 
خدمه از پایگاه هوایی بارکسدیل در 
ایالت لوئیزیانا آمریــکا پس از مانور 
نظامی به ایاالت متحده بازگشتند؛ 
مشخص نیست که آیا همین واحد 
به خاورمیانه اعزام شده اند یا واحد 

دیگری به این منطقه رفته است.

پیام شفاف و روشن بولتون به ایران!

آبراهاملینکلندرخلیجفارس
پمپئو گفته است که ایران 
نسبت به دیگر بازیگران 

خاورمیانه مسئولیت 
بیشتری بابت خشونت در 
منطقه دارد، این در حالی 

بود که ارتش آمریکا در 
جنگ با داعش، گروه سنی 

افراط گرا، که دولت ایران 
مخالف آن است، تمرکز 

کرده بود

در چند روز گذشته افزایش 
خشونت های مرگ باربین 

حماس، گروه مسلح 
فلسطینی گرداننده غزه و 

ارتش رژیم صهیونیستی را 
شاهد بوده ایم، اما به گفته 

یک مقام آمریکایی، آن 
موضوع ارتباطی به افزایش 

تنش در خلیج فارس 
نداشته است
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41 کشته، نتیجه آتش سوزی هواپیمای روسی
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان درگفت وگو با ایلنا:

خبر توقف مذاکره با آمریکا صحت ندارد


