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اعزام�ي ب�ه وي�ن 
پيگيري آنچه را كه رئيس جمهور نقض برجام از 
طرف امريكا خوانده بود، در گام اول متوقف كرد و از 
شش گام پيش بيني شده در بخش »مكانيسم حل 
و فصل اختالف« توافق هسته اي، فقط يك گام را 
طي كرد. عباس عراقچي گفته كه ايران به دنبال 
اين نيست كه از نشست كميسيون برجام )مركب 
از نمايندگان ايران و 1+5( براي پيگيري مكانيسم 
پيش بيني ش�ده براي حل و فص�ل اختالفات در 
داخل برجام اس�تفاده كند. رويترز هم نوشت كه 
ايران تصميم ندارد به خاطر تحريم هاي اخير امريكا 
توافق هس�ته اي با 1+5 را دچار »آشفتگي« كند. 
به گزارش »جوان«، نشس��ت كميسيون مشترك 
برجام براي بررسي شكايت ايران از امريكا به خاطر 
نقض برجام، با تصويب يك بيانيه مش��ترك به كار 
خود پايان داد. ايران به كميسيون بين المللي برجام 
متشكل از نمايندگان ايران و 1+5 شكايت كرده بود 
 »)ISA( كه امريكا با تصويب »قانون تحريم هاي ايران
توافق هسته اي را نقض كرده است، ولي مقام هاي 
امريكايي مي گويند تصويب قانون جديد ISA نقض 
برجام نيست. حسن روحاني رئيس جمهور اواسط 
آذر ماه 1395 تمديد قانون ISA را مغاير با برجام 
و ناقض آن دانس��ته و گفته بود اگر اين قانون اجرا 
شود، پاسخ قاطعانه ايران را به دنبال خواهد داشت. 
رئيس جمهور متعاقباً دستور داد سازمان انرژي اتمي 
برنامه ريزي براي طراحي و ساخت پيشران هسته اي 
را در دستور كار قرار دهد و از وزارت امور خارجه نيز 
خواست »نسبت به اجراي مراحل پيش بيني شده در 
»برجام« براي رسيدگي به موارد  نقض، اقدام نموده 
و ديگر پيگيري هاي حقوقي و بين المللي الزم را نيز 
به طور جدي معم��ول دارد. « در ظاهر مفاد )36( و 
)37( در بخش مكانيس��م حل و فصل اختالف در 
داخل توافق هس��ته اي بين ايران و 1+5 دست كم 
»شش گام« براي پيگيري نقض توافق از طرف يكي 
از طرف هاي توافق پيش بيني ش��ده اس��ت: »اول: 
ارجاع مسئله مورد اختالف به كميسيون مشترك 
برجام. دوم: ارجاع مس��ئله مورد اختالف به وزراي 
خارجه 1+5. س��وم: ارجاع مسئله مورد اختالف به 
شوراي مشورتي مشترك)يك نماينده از هر كدام 
از كشورهاي طرف اختالف يك نماينده بي طرف(، 
همزمان با بررسي مسئله در كميسيون مشترك و 
وزراي خارجه. چهارم: اعالم نظرمش��ورتي شوراي 
مشورتي به كميسيون برجام. پنجم: توقف اجراي 
جزئي يا كلي برجام يا ارجاع به شوراي امنيت سازمان 

ملل. ششم: بررسي ش��وراي امنيت كه مي تواند به 
توقف كلي يا جزئي اجراي برجام منجر شود. 

   »نه« عراقچي
ايران در نشس��ت يك روزه اين كميسيون كه روز 
سه ش��نبه در وين با حضور نمايندگان طرف هاي 
برجام برگزار ش��د، نق��ض عهد امري��كا را مطرح 
ولي از پيگي��ري اين نقض عهد در س��طوح ديگر 
پيش بيني ش��ده در مكانيس��م حل و فصل توافق 
خودداري كرد؛ اقدامي كه به نوشته رويترز، با هدف 
جلوگيري از آشفتگي برجام در آستانه ورود دونالد 
ترامپ به كاخ سفيد انجام شده است. عباس عراقچي 
رئيس  تي��م مذاكره كننده ايراني گفت��ه كه ايران 
»نگراني خود را از تمدي��د قانون تحريم هاي ايران 
توضيح داد«؛ اقدامي كه به گفته او »اجراي مجدد 
تحريم هاس��ت.« وي افزود: »به نظرم كميسيون 
مشترك نيز نگراني ايران را بسيار جدي گرفت.« با 

اين حال عراقچي در پاسخ به سؤالي درباره اينكه آيا 
ايران قصد دارد از ساير مكانيسم هاي مشخص شده 
در برجام براي پيگيري آنچه احساس مي كند نقض 
توافق است، اس��تفاده كند، گفت: »نه«. عراقچي 
توضيح بيش��تري درباره دليل توقف پيگيري در 
مرحله كنوني نداده ولي رويترز از قول ديپلمات هاي 
ايراني و روس حاضر در كميسيون مشترك برجام 
نوشت: » ايران تصميم دارد موضع سخت و شديدي 
دربرابر تمديد تحريم هاي امريكا اتخاذ نكند« تا آنطور 
كه رويترز گفته موجب »آسيب ديدن« برجام نشود. 
عباس عراقچي با اشاره به موضع طرف امريكايي كه 
گفته  با استفاده از اختيارات رئيس جمهور، جلوي 
اجراي ISA را خواهد گرفت، گفت كه حاضران در 
نشست كميسيون مشترك »تأكيد كردند توقف 
اجراي )قانون ايسا( بايد ادامه پيدا كند، در غيراين 
صورت عدم اجراي مهم توافق خواهد بود.« والديمير 

ورونكوف، سفير روسيه در وين كه مسئول نظارت 
بر اجراي برجام نيز هست، گفته كه تصويب قانون 
ISA»كار چندان خوبي نبود ولي كاري اس��ت كه 
شده است.« وي در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره 
به نشست كميس��يون مش��ترك افزود: »رويكرد 
مشترك همه كشورها اين بود كه الزم است هركاري 
كه مي توان بايد انج��ام داد تا از آس��يب به اجراي 
توافق جلوگيري كرد.« رويترز با استناد به اظهارات 
ديپلمات هاي ارش��د ايراني و روسي بعد از نشست 
كميسيون مشترك برجام مدعي شده تهران تصميم 
گرفته مجادالت بر سر اقدام امريكا در تمديد »قانون 
تحريم هاي ايران« را تش��ديد نكند. همچنين روز 
سه شنبه براي نخستين بار سازوكار كارگروه اجرايي 
كردن لغو تحريم ها كه در برجام پيش بيني ش��ده 
است به كار گرفته شد و نشست كارگروه با حضور 
هيئت هاي كارشناس��ي از ايران و تمام دولت هاي 

عضو برجام در وين برگزار شد. 
  افشاگري جان كري درباره بمباران ايران

باراك اوباما رئيس جمه��ور امريكا در آخرين نطق 
دوران رياست جمهوري اش در شهر شيكاگو از توافق 
هسته اي با ايران به عنوان يكي از دستاوردهاي دوران 
رياس��ت جمهوري خود ياد كرد. اوباما گفت: »اگر 
هشت سال پيش به شما گفته بودم امريكا روند ركود 
بزرگ را معكوس خواهد كرد، صنعت خودروسازي را 
رونق خواهد بخشيد و به طوالني ترين دوران كاهش 
فرصت هاي شغلي در تاريخ امريكا پايان خواهد داد... 
اگر به ش��ما مي گفتم فصل جديدي با مردم كوبا 
خواهيم گشود و برنامه هسته اي تسليحاتي ايران 
را بدون ش��ليك يك گلوله تعطيل خواهيم كرد... 
ممكن بود بگوييد چشم انداز ما اندكي بيش از حد 
بلندپروازانه است.« جان كري وزير خارجه امريكا نيز 
گفته كه اگر دولت ترامپ توافق هسته اي با ايران را 
نقض كند، امريكا براي همه كشورها غيرقابل اعتماد 
قلمداد مي شود. وزير خارجه امريكا گفت: اگر دولت 
ترامپ توافق هسته اي با ايران را نقض كند، امريكا 
براي همه كشورها غيرقابل اعتماد قلمداد مي شود. 
به گزارش خبرگزاري آريا، شبكه تلويزيوني الجزيره 
مباشر جان كري در سخنراني ای در »انديشكده صلح 
واشنگتن« گفت: اگر دولت آينده امريكا توافقنامه 
هس��ته اي با ايران را نقض كند، ديگر كش��ورها به 
آن پايبند باقي خواهند مان��د، در اين صورت ديگر 
كشورهاي امضا كننده توافقنامه هسته اي، واشنگتن 
را طرفي خواهند دانست كه قابل اعتماد نيست. وزير 
امور خارجه امريكا همچنين ادعا كرد قبل از توافق 

هسته اي براي بمباران ايران تحت فشار بوده ايم. 

سفر خ��ارج��ي    گزارش  يك
رئيس جمهور جديد 
لبنان به عربستان سعودي روز گذشته در حالي 
پايان يافت ك�ه روابط دو كش�ور در پي اعتراض 
س�عودي ها به روابط نزديك بيروت و تهران تيره 
شده است، باوجود اين ميشل عون در رياض ضمن 
حمايت از روابط نزديك با اي�ران، از حمايت هاي 
كش�ورمان از مقاوم�ت در لبن�ان تقدي�ر كرد. 
ميشل عون اولين مقصد خارجي خود را عربستان 
سعودي انتخاب كرد؛ كش��وري كه در طول يك 
سال گذش��ته موضع گيري خصمانه  بي سابقه اي 
عليه لبنان و حزب اهلل داشته است. به نظر مي رسد 
اين سفر ميشل عون با هدف ترميم روابط دوجانبه 

به ويژه جلب حمايت  هاي اقتصادي رياض صورت 
گرفته است. يك منبع رسمي لبناني در رياض اعالم 
كرد، عربستان و لبنان بر انجام مذاكرات درباره از سر 
گرفتن ارائه بسته كمك هاي نظامي به ارتش لبنان 
به ارزش 3ميليارد دالر توافق كردند. اين منبع كه 
عضو هيئت همراه ميشل عون، رئيس جمهوري 
لبنان به رياض است به خبرگزاري فرانسه گفت: 
ميشل عون با ملك سلمان بن عبدالعزيز، پادشاه 
عربستان درباره پايان لغو اين كمك مذاكره كرد. 
اين منبع افزود: تغيير عملي حتمي است اما كي 
و چگونه مشخص نيس��ت. ما بايد منتظر بمانيم. 
عربستان فوريه كمك هاي نظامي خود به ارتش 
لبنان را كه به ارزش 3ميليارد دالر بود در واكنش 

به مواضع حمايتي بيروت از ح��زب اهلل لبنان لغو 
كرده بود. باوجود اين شبكه خبري الميادين كه به 
حزب اهلل نزديك است به نقل از منابع آگاه گزارش 
داد ملك سلمان دس��توري در زمينه از سرگيري 
ارائ��ه كمك هاي نظامي ب��ه ارتش لبن��ان صادر 
نكرده است و تنها به وزيران سعودي دستور داده 
درخواس��ت هاي لبناني را بررس��ي كنند.  معلوم 
نيست لبنان و عربستان تا چه حدي بتوانند روابط 
خود را دفاع كنند اما آنچه مسلم است اينكه ميشل 
عون حاضر نشده تن به خواسته هاي عربستان مبني 
بر فاصله گرفتن از ايران بدهد. وي در گفت وگو با 
روزنامه سعودي الشرق االوسط چاپ لندن و رياض 
در پاسخ به اين سؤال كه آيا روابط با ايران مانع لبنان 

براي ارتباط با دنياي عرب است، گفت: »اين رابطه 
مانعي در خود ندارد، روابط ما با ايران عادي است. 
نماينده سياسي )در هر دو كشور( فعال است و اين 
روابط چيزي در خود ندارد كه مانع روابط طبيعي با 
جهان عرب نيست. رئيس جمهور لبنان همچنين از 
مواضع ايران در حمايت از حزب اهلل گفت: »نكته اي 
را نبايد ناديده گرفت و آن كمك ايران به حزب اهلل 
در چارچوب سياست حمايت از مقاومت است. اين 
كمك به چيزي تبديل شده كه جنگ با تروريسم 
در سوريه ناميده مي شود و شايد اين مسئله تا زماني 
ادامه يابد كه ما پايان آن را نمي دانيم.« عون در باب 
روابط لبنان و عربستان كه در سال اخير به تيرگي 
گراييد نيز گفت كه روابط ديرينه دو كشور مي تواند 
همه تيرگي ها را پشت سر بگذارد و او در اين سفر 
دريافته كه عربستان خواستار ثبات در لبنان است. 
ميشل عون در پاسخ به سؤالي درباره اينكه آيا لبنان 
مي تواند در منطقه ميانجيگر باشد، گفت: بله. چرا 
نباشد؟ كسي را كه به پايان جنگ دعوت كنيد، چه 
ممكن است بگويد؟ جنگ همه را خسته كرده... دو 
طرف بازنده هستند و كسي پيروز است كه كمتر 
باخته باش��د. هرچقدر زمان جنگ طوالني شود، 
خسارت ها بزرگ تر مي ش��ود چرا كه سالح هاي 
پيشرفته اي اكنون استفاده مي ش��ود. عون افزود: 
لبنان ]در خصوص ميانجيگري[ با همه در منطقه 
صحبت مي كند. بعد از آن مي تواند سراغ مسائل 
ديگر برود اما اين امر نيازمند اين است كه طرف هاي 
مرتبط، تمايل داشته باشند. من به عربستان رفتم 
و دريافتم كه چه چيزي برايش مهم اس��ت و چه 
چيزي اذيتش مي كند. بايد با همه صحبت كنيم. 
اگر اراده اي براي حل ]اختالفات[ باشد، مشكلي 
نيست كه انس��ان در حل كردنش ناتوان باشد. ما 
آماده مش��اركت در هر چيزي هس��تيم كه به آن 

تمايلي وجود دارد. 
   عون وارد دوحه شد

ميش��ل عون، رئيس جمهوري لبنان پس از پايان 
سفرش به عربستان، روز چهارش��نبه وارد دوحه 
شد و با تميم بن حمد آل ثاني، امير قطر ديدار كرد. 
به گزارش ايسنا، ميش��ل عون در اين ديدار روابط 
دو جانبه ميان دو كشور را ستود و از امير قطر خواست 
به لبنان سفر كند. امير قطر نيز وعده داد درخواست 
ميشل عون را اجابت خواهد كرد. امير قطر گفت: 
انتخاب ميشل عون به عنوان رئيس جمهور لبنان 
بهترين گزينه بود. ما اميدواريم سفر عون آغازي براي 

سفرهاي ديگر ميان مسئوالن دو كشور باشد. 

نخس�ت وزير عراق تأكيد كرد كه دولت وي به 
كمتر از عقب نشيني نيروهاي تركيه از پادگان 
بعش�يقه در ش�مال موصل راضي   نمي ش�ود.  

به گزارش ايس��نا، حيدر العب��ادي در گفت وگو با 
خبرنگاران گفت: پادگان   بعشيقه براساس حاكميت 
ملي يك پادگان عراقي است و ما بر سر آن با تركيه 
مذاكره نمي كنيم. بعشيقه جزو خاك عراق است و 

  هيچ نزاعي نبايد بر سر آن وجود داشته باشد. حضور 
نيروهاي تركيه در پادگان بعش��يقه جايز نيست. 
بعشيقه در منطقه اقليم كردستان قرار دارد و آنكارا 
مي گويد حضورش در اين پادگان نظامي با اجازه 
اقليم و براي كمك به نظاميان   عراق بوده اس��ت.   
العبادي گفت: تركيه اي ها وعده دادند نيروهايشان 
را از پادگان بعشيقه خارج خواهند كرد. ما اميدواريم 

اين تصميم را بگيرند   چراكه تركيه خود نيز امروز 
از اقدامات تروريس��تي رنج مي برد. م��ا به كمتر از 
عقب نش��يني نيروهاي تركيه از پادگان بعشيقه 
  راضي نمي شويم.   نخست وزير عراق گفت: عراق نه 
تنها مي خواهد سطح بحران ها با كشورهاي همجوار 
را به صفر برساند بلكه خواهان تقويت   روابط با اين 
كشورها نيز است. ما به ييلديريم، نخست وزير تركيه 

گفتيم كه روابط بغداد و آنكارا بدون عقب نشيني 
  نيروهاي تركيه نمي تواند ي��ك گام به جلو بردارد. 
  العبادي در بخش ديگري از س��خنانش از اهميت 
گزارشات رس��انه هاي بين المللي درباره احتمال 
فروپاشي سد موصل كاس��ت و گفت:   ميزان خطر 
درباره سد موصل بسيار اندك است اما ما بايد تمامي 

تدابير الزم را اتخاذ كنيم. 
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 ورود انگليس 
به بازي تحريك ترامپ عليه پوتين

بعد از آنكه يك رسانه امريكايي مدعي شد روسيه از رئيس جمهور 
منتخب امريكا مدارك و اسنادي در دس�ت دارد كه مي تواند  عليه 
او به كار گيرد، دونالد ترامپ روز چهارش�نبه تأكيد كرد كه او »هيچ 
معامله اي« با مسكو نداشته و هيچ وام و پولي نگرفته  است. جالب اين 
است كه اين بار منشأ اين خبر يك جاسوس سابق انگليسي بوده است.
در تازه ترين دور از جريان سازي رس��انه هاي امريكايي به نقل از مقام هاي 
اطالعاتي امريكا مدعي شدند روس ها اطالعات شخصي  شرم آوري درباره 
دونالد ترامپ دارند. سه شنبه شب برخي رسانه ها از جمله سي ان ان گزارش 
دادند يك جاسوس سابق انگليسي  به مقامات اطالعاتي امريكا گفته  مأموران 
روسي يكسري اطالعات ش��خصي تخريب كننده را درباره رئيس جمهور 
منتخب امريكا  جمع آوري كرده اند.  دونالد ترامپ روز چهارشنبه بار ديگر به 
اين  خبر واكنش نشان داد. او در توئيتر خود نوشت: »روسيه هرگز  تالشي 
براي استفاده از اهرم نفوذ عليه من نكرده است. من هيچ چيزي كه مربوط به 
 روسيه باشد، ندارم. نه هيچ معامله اي و نه  هيچ وام و پولي. هيچ چيز.«  ترامپ 
ادامه داد: »من در انتخابات به راحتي پيروز شدم. يك »جنبش« بزرگ با تأييد 
همراه شده و  مخالفان حقه باز، سعي مي كنند  پيروزي ما را با اخبار ساختگي، 
بي ارزش جلوه دهند.«  وي افزود: »س��ازمان هاي اطالعاتي)امريكا(  نبايد 
هرگز اجازه مي دادند اين خبر ساختگي و جعلي منتشر مي شد.«   اين ادعاها 
در قالب يك ضميمه به گزارش فوق محرمانه اي كه چند روز پيش در اختيار 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور منتخب   امريكا و باراك اوباما، رئيس جمهور در 
حال كناره گيري قرار گرفت، ارائه شد. اما اف بي آي در حال حاضر مشغول 

تحقيق   درباره صحت ادعاهاي مطرح شده درباره روس هاست.  
   واكنش روسيه

دفتر رياس��ت جمهوري روس��يه )كرملين( ديروز در بيانيه اي ادعاها را 
ساختگي و در راستاي تالش به منظور آسيب  زدن به روابط امريكا با روسيه 
دانست.   روز چهارشنبه كرملين گفت: اين ادعاها ساختگي و براي آسيب به 
روابط امريكا با روسيه هستند. روسيه روز سه شنبه همچنين  در يك بيانيه 
۸۰۰ كلمه اي كه در وب سايت سفارتش در لندن انتشار يافت، گفت كه 
انگليس دست به يك »تعقيب و گريز رسمي«  عليه دولت والديمير پوتين، 
رئيس جمهور روسيه زده اس��ت.   ديميتري پسكوف، سخنگوي كرملين 
ادعاهاي »دروغين« مسئوالن سازمان اطالعات امريكا كه هدف از آن ضربه 
زدن به روابط  با واشنگتن است، محكوم كرد.   وي در اظهاراتي به خبرنگاران 
گفت: كرملين اطالعاتي شرم آور پيرامون دونالد ترامپ، رئيس جمهوري 
منتخب امريكا ندارد.   وي از اصطالحي استفاده كرد كه به دوره شوروي سابق 
برمي گردد و منظور از آن اطالعات شرم آوري بود كه از افرادي جمع  آوري 

مي شد تا با هدف باج خواهي از آنها استفاده شود.  
   سؤاالت سخت سنا از تيلرسون

گزينه منتخب ترامپ براي پست وزارت امور خارجه روزچهارشنبه در جلسه 
سنا حاضر شد تا از سوي دموكرات ها و  جمهوريخواهاني كه نگران روابط 
شخصي او با رئيس جمهوري روسيه هس��تند، مورد سؤال قرار و تأييديه 
بگيرد.   به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري رويترز، ركس تيلرسون 6۴ 
ساله سابقاً رئيس ش��ركت نفت و گاز اكسون موبيل بود و  تجربه سياسي 
ندارد. اصلي ترين سؤالي كه او بايد پاسخ دهد اين است كه چگونه مي خواهد 
خودش را از يك »معامله گر« نفتي  بزرگ به يك »ديپلمات امريكايي« تبديل 
كند.    تيلرسون در جلسه سنا گفت: »روس ها تهديد هستند و متحدان ناتو 
حق دارند كه با اقدامات مسكو به حالت آماده باش درآيند.« با  اين حال، او 
مي گويد كه تجديد فعاليت روسيه در غياب رهبري امريكا رخ داده و خواستار 
مذاكرات شفاف و دوستانه با مسكو  خواهد شد.   تيلرسون خواهد گفت: ما بايد 
در روابط با روسيه آگاهانه عمل كنيم. روسيه امروز خطر محسوب مي شود 
اما اين غيرقابل  پيش بيني نيست كه آنها بخواهند منافع خودشان را توسعه 
دهند. ما نياز داريم مذاكرات باز و شفافي را با روسيه درباره  بلندپروازي هاي 
آنها انجام دهيم تا بدانيم رويه كار خودمان را چگونه برنامه ريزي كنيم.   اين 
در حالي است كه گروهي از سناتورهاي جمهوريخواه و دموكرات امريكايي 
اعالم كردند خواهان اعمال طيف گسترده اي از  تحريم ها عليه روسيه به دليل 

فعاليت هاي سايبري و اقداماتش در سوريه و اوكراين هستند. 

   مرگ 5 ديپلمات امارات در انفجار قندهار 
انفجاري در قندهار جان چند مقام سياسي مهم از جمله پنج ديپلمات 
امارات متحده عربي و نيز معاون والي اين واليت را گرفت. طالبان دست 
داشتن در اين حمله را رد كرده است. پرچم ها در دوبي به ياد قربانيان 
نيمه افراشته شدند.  به گزارش دويچه وله شيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نخست وزير امارات متحده عربي و حاكم دوبي مرگ پنج تن از اعضاي 
هيئت نمايندگي اين كشور در پي وقوع انفجاري در قندهار را تأييد كرد. 
اين انفجار شامگاه سه شنبه 21 دي ماه 1395 رخ داد. هنگام وقوع اين 
انفجار سفير امارات در افغانستان در خانه همايون عزيزي، والي واليت 
قندهار مهمان بوده است. گفته مي شود حاضران در مهمانخانه نشسته 
و مشغول صحبت بودند كه ناگهان بمبي جاسازي شده زير يك كاناپه 
منفجر شده اس��ت. مجموعاً 11 تن در اين انفجار جان خود را از دست 
داده اند. رئيس ش��وراي واليت قندهار صبح روز چهارشنبه به رسانه ها 
گفت كه يك سناتور افغان، يك نماينده، يك ديپلمات جوان و نيز معاون 
والي قندهار جزو كشته شدگان بوده اند. طالبان با انتشار پيامي در توئيتر 
اتهام دست داشتن در اين انفجار را رد كرده است. طالبان سال هاست 
در قطر صاحب يك دفتر است و گفته مي شود كمك هاي مالي دست  و 

دلبازانه اي نيز از سوي كشورهاي منطقه دريافت مي كند. 
-------------------------------------------------------------

   ناو هواپيمابر چين از تنگه تايوان عبور كرد
وزارت دفاع تايوان گفته است تنها ناو هواپيمابر چين در رأس كارواني از 
چند كشتي جنگي از تنگه تايوان عبور كرده است.  به گزارش بي بي سي، ناو 
هواپيمابر موسوم به »ليائونينگ« در راه بازگشت از تمرين در درياي چين 
جنوبي بود. اين وزارتخانه گفته است ليائونينگ وارد آب هاي تايوان نشده اما 
از منطقه شناسايي دفاع هوايي تايوان عبور كرده است. اين تازه ترين مورد 
افزايش شدت در روابط تنش آلود دو كشور همسايه است و مقامات تايواني 
از مردم خواسته اند آرامش خود را حفظ. كنند. چن چانگ چي، سخنگوي 
وزارت دفاع تايوان، به خبرگزاري رويترز گفته است در پاسخ، تايوان جت ها 
و قايق هاي خود را براي بررسي عبور كشتي هاي چيني به دنبال آنها به اين 
تنگه كه عرض آن 16۰ كيلومتر است، گسيل كرده است. چين تمرينات 
نظامي را در نزديكي تايوان افزايش داده و از »افزايش سطح عدم ثبات« در 

روابط با تايوان سخن گفته است. 
-------------------------------------------------------------

   اخراج 135 هزار كارمند تركيه بعد از كودتا
وزير كار تركيه اعالم كرد، بيش از 135 هزار نفر از كاركنان دستگاه هاي 
دولتي اين كش��ور بعد از كودتاي 15 ژوئيه اخراج ش��ده اند. به گزارش 
ايس��نا، به نقل از پايگاه خبري »تركيش مينوت«، محمد معزن اوغلو 
گفت: براساس آخرين ارقام ارائه شده از سوي دولت، در كل 135 هزار 
و 356 نفر بعد از كودتاي 15 ژوئيه از مش��اغل دولتي به اتهام ارتباط با 
فتح اهلل گولن )روحاني در تبعيد و مخالف دولت تركيه( و سازمان او اخراج 
شده اند. به گفته مقامات تركيه گولن و سازمان وابسته به وي )فتو( طراح 

اصلي كودتاي 15 ژوئيه در اين كشور هستند. 

نتيجه مماشات با طالبان 
بعد از ظهر روز سه شنبه 21 دي ماه 1395، دو انفجار مهيب در برابر 12 
پارلمان افغانستان واقع در جاده داراالمان شهر كابل به وقوع پيوست كه 
بر اثر اين دو انفجار دست كم 37 نفر كشته و 7۰ نفر زخمي شدند. به گفته 
منابع خبري، ابتدا يك انتحاري خود را در نزديكي دفاتر پارلمان افغانستان 
در منطقه »داراالمان« ش��هر كابل منفجر كرد و پس از آن انفجار دوم با 
منفجر شدن خودروي بمبگذاري شده در همان منطقه صورت گرفت. 
»روح اهلل اندرابي«، معاون مديريت ش��هري امنيت مل��ي كابل از جمله 
قربانيان حمالت داراالمان كابل بود و »رحيمه جامي«، نماينده مردم هرات 
در مجلس نمايندگان افغانستان نيز از ناحيه سر به شدت زخمي شده است.  
گروه طالبان مسئوليت اين دو عمليات تروريستي را به عهده گرفت. »ذبيح 
اهلل مجاهد«، سخنگوي گروه طالبان اعالم كرد در نتيجه اين حمالت 9۸ 

نيروي ارتش افغانستان كشته و زخمي شدند. 
اش��رف غني رئيس جمهور افغانس��تان ضمن محكوم  كردن شديد اين 
حمله هاي وحشيانه، گفت كه طالبان با بي شرمي تمام مسئوليت كشتار 
افراد غيرنظامي را به عهده گرفته و به آنان افتخار مي كند. وي تأكيد كرد 
كه عامالن اين جنايت در هيچ نقطه كشور در امان نخواهند ماند. در تحليل 

علت رويداد چند مسئله مهم به نظر مي رسد: 
اول اينكه حمالت مستمر طالبان عليه نيروهاي خارجي و امنيتي افغانستان 
طي سال هاي گذشته حاكي از آن  است كه طالبان همچنان بر سياست هاي 
نظامي خود تأكيد دارد و به نوعي خواهان تغيير وضع موجود )تغيير نظام 
سياسي فعلي افغانستان( است. طالبان كه احساس مي شد پس از مرگ 
مالعمر و با كشته شدن مالاختر منصور تضعيف شده و در حال دگرديسي 
و فروپاشي است، اكنون سعي مي كند دوباره با انجام عمليات هاي انتحاري، 
موجوديت خودش را به همگان ثابت كند. هرچند گفته مي شود طالبان 
مستقل نبوده و ابزاري در دست بعضي از قدرت هاي منطقه اي است تا به 

نوعي سياست ها و اهداف خود را در افغانستان به پيش ببرد. 
دوم اينكه نگاه سطحي به موضوع صلح موجب شده تا هر يك از بازيگران، 
با نگاهي متفاوت به موضوع مذاكره صلح ب��ا طالبان بنگرند، به همين 
جهت نيز بازيگراني نظير روس��يه و چين با طالبان افغانس��تان تماس 
داشته اند و حتي در چند ماه اخير، هيئتي از اعضاي ارشد طالبان براي 
انجام گفت وگوها، به چين سفر كردند. دولت روسيه نيز به دليل نگراني از 
گسترش و انتشار داعش به كشورهاي آسياي مركزي و روسيه ارتباطات 

خود را با طالبان افغانستان آغاز كرده است. 
چندين دور مذاكرات صلح با طالبان، نظير مذاكرات چهار جانبه )افغانستان، 
امريكا، چين و پاكستان( و نيز برگزاري برخي نشست ها از جمله نشست 
سه جانبه روس��يه، چين و پاكستان اوايل دي ماه س��ال جاري در مسكو 
يا نشست س��ه جانبه امريكا، هند و افغانستان در ش��هريورماه 1395 در 
نيويورك و... نه تنها به نتيجه مشخصي نرس��يده بلكه بر روند ناامني ها 
و سردرگمي هاي افغانس��تان افزوده است. مسلماً برگزاري نشست هاي 
چندجانبه  بدون حض��ور تمامي بازيگران مؤثر، نتيجه نخواهد داش��ت. 
متأس��فانه نوع نگاه و منافع هر يك از اين بازيگران ب��ه نحوي در تضاد با 
همديگر است و به همين دليل نيز طالبان توانسته است پس از 15 سال 
همچنان قدرت نمايي كند و تنها در هفته اخير حمالت خودش را در كابل، 

هلمند، قندها و ننگرهار افزايش دهد. 
س��وم اينكه مماش��ات و مداراي دولت اش��رف غني با طالبان و امضاي 
تفاهمنامه صلح با حزب اسالمي حكمتيار، به جز دستاورد رواني و تبليغاتي، 
هيچ سودي بر اوضاع امنيتي افغانستان نداشته است. بحث عدم تعريف 
مشخص از دوست و دش��من توسط دولت افغانس��تان به نوعي موجب 
حق به جانب بودن جريان طالبان شده اس��ت. تأكيد دولت افغانستان بر 
آزادي زندانيان طالبان چه در دوره حامد كرزاي و اشرف غني و نيز مذاكره 
صلح با حزب اسالمي حكمتيار، هيچ نقشي در ايجاد امنيت افغانستان 

نداشته و چنين سياست هاي اشتباهی همچنان تداوم دارد. 
بدون شك تنها راه ايجاد صلح با طالبان و برقراري امنيت در افغانستان، 
برگزاري نشس��ت هاي چند جانبه داخلي و خارجي است كه در آن همه 
طرف هاي ذينفع داخلي و خارجي ش��ركت كنند. به همين منظور ابتدا 
بايد اختالفات در درون دولت وحدت ملي بين جناح اشرف غني و دكتر 
عبداهلل حل و فصل و سياست واحدي در مواجهه با طالبان اتخاذ شود. در 
سطح خارجي نيز بايد نشس��ت هاي چندجانبه با حضور همه بازيگران 
درگير )پاكستان، امريكا، روسيه، چين، هند و ايران+ افغانستان( برگزار 
شود. هرچند نمي توان چشم انداز روشني از روند صلح افغانستان ارائه كرد 
چراكه بازيگراني مانند امريكا و حتي پاكستان، سياست هاي دوگانه خود را 
حفظ خواهند كرد. امريكا براي حضور درازمدت خود و پاكستان نيز براي 

افزايش نفوذ خود همچنان به طالبان نيازمند است.

اسماعيلباقري

العبادي:جزبهعقبنشينيتركيهازبعشيقهراضينميشويم
  خبر

بيخيالنقضبرجام
خبرنگار: پيگير نقض برجام مي شويد؟ عراقچي: نه!

حمايت عون از ايران در رياض
رئيس جمهور لبنان: روابطمان با ايران مانع روابط با عربستان نيست

 تالش معارضان و شوراي امنيت 
براي به شكست كشاندن مذاكرات آستانه 

س�خنگوي وزارت خارجه روسيه با اش�اره به تالش برخي كشورها 
براي جلوگيري از برگزاري مذاكرات طرف هاي س�وريه در آس�تانه 
تأكيد كرد كه ب�ا وجود اين مس�ئله، مقدمات اين نشس�ت در حال 
فراهم ش�دن اس�ت. معارضان مي گويند در صورت بركناري اسد از 
قدرت در مذاكرات آستانه ش�ركت مي كنند. برخي اعضاي شوراي 
امنيت نيز نس�بت به نتايج نشس�ت آس�تانه ابراز ترديد كرده اند. 
آستانه 11 روز ديگر ميزبان نشست سه جانبه روسيه، ايران و تركيه براي 
بررسي بحران سوريه اس��ت و از االن مقدمات اين نشست بين المللي كه 
مي تواند دورنماي بحران سوريه را مشخص كند درحال انجام است. ماريا 
زاخارووا، سخنگوي وزارت خارجه روسيه روز چهارشنبه درباره نشست 
آستانه )پايتخت قزاقستان( گفت كه مقدمات مذاكرات سوريه در آستانه 
در حال فراهم شدن است، هرچند برخي تالش دارند مانع از برگزاري اين 
نشست شوند. زاخارووا در گفت وگو با شبكه خبري »الميادين« تأكيد كرد 
كه كشورهاي ضامن توقف جنگ در سوريه هنوز ميزان مشاركت خود در 
اين نشست را قطعي نكرده اند. روسيه، ايران و تركيه قرار است روز چهارم 
بهمن در آستانه نشست سه جانبه اي را برگزار كنند. هرچند سه كشور تالش 
مي كنند نشست آستانه بتواند به نتايج مطلوبي براي كاهش درگيري ها در 
سوريه دست پيدا كند اما برخي طرف هاي غربي همچنان به كارشكني هاي 
خود براي به شكست كشاندن اين مذاكرات ادامه مي دهند.  ويتالي چوركين، 
 نماينده دائم روسيه در سازمان ملل گفت: »موضوعات بحث در مذاكرات آتي 
آستانه ميان مخالفان سوري و دمشق در مورد تقويت آتش بس و حركت در 
مسير سياسي خواهد بود.« چوركين در واكنش به اظهارات متئو ريكرافت، 
نماينده انگليس در س��ازمان ملل كه گفته بود لندن نسبت به توافقنامه 
آتش بسي كه با ميانجي گري روسيه و تركيه حاصل شد، ترديد دارد،  با انتقاد 
شديد از اين اظهارات تأكيد كرد كه ديدارها در آستانه مرحله مهمي در روند 
سازش سياسي است. چوركين در مصاحبه اختصاصي با روزنامه ايزوستياي 
روسيه تأكيد كرد برخي اعضاي شوراي امنيت به جاي تالش براي برقراري 
صلح در سوريه همچنان در آن آتش افروزي مي كنند. چوركين گفت: »كار 
شوراي امنيت در مورد س��وريه هيچ گاه آسان نبوده است. برخي اعضاي 
شوراي امنيت به جاي تالش براي برقراري صلح در سوريه همچنان در آن 

آتش افروزي مي كنند.« 
   كارشكني معارضان 

گروه هاي معارض سوريه نيز همچنان به مواضع سابق خود عليه دولت سوريه 
ادامه مي دهند. برخي منابع آگاه در »هيئت عالي مذاكرات« كه شكل گرفته 
از كنفرانس رياض است، در گفت وگو با روزنامه »عكاظ« عربستان تأكيد 
كردند در صورت كناره گيري بشار اسد، رئيس جمهور سوريه از قدرت و آغاز 
تشكيل هيئتي انتقالي با اختيارات كامل با شركت در مذاكرات آستانه موافق 
هستند. روزنامه عكاظ در ادامه از نشست مقدماتي روز سه شنبه اين هيئت در 
رياض براي بررسي امكان مشاركت در مذاكرات آستانه درباره سوريه خبر داد. 
منابع مذكور مدعي شدند »اين هيئت تنها طرفي است كه صالحيت مذاكره 
با مسئوالن دولت دمشق را به نمايندگي از گروه هاي مخالف سوري دارد.« 
اين تالش هاي تركيه براي ميزباني اين نشست ها كه احتمال مي رود دو يا 
سه روزه باشد در تالش براي تشويق مخالفان به مشاركت در نشست آستانه 
است. آن هم بعد از اينكه برخي مخالفت خود را براي حضور در اين نشست 
اعالم كرده اند. قرار است در پايان نشست كنوني در آنكارا گروه هايي كه در 
نشست ها مشاركت خواهند داشت، تعيين شوند. منابع افزودند، مخالفان 

سوري خواهان موضع صريح روسيه درباره اقدامات نظام سوريه هستند. 
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