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  گزارش  2

   خبر

سردرگمی برخورد امریکا با طالبان
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا در حالی ش��امگاه پنج  شنبه 7 آذرماه 
سال جاری به پایگاه نظامی بگرام در 40 كیلومتری شمال كابل وارد شد 
كه »اشرف  غنی « رئیس جمهور و »اسداهلل خالد« سرپرست وزارت دفاع 
افغانستان نیز در آن پایگاه حضور پیدا كرده بودند. چند روز پیش از آن ژنرال 
»مارك میلی« رئیس ستاد مشترك ارتش امریکا نیز به صورت غیرمنتظره 
وارد كابل ش��ده بود. فارغ از اینکه دیدار ترامپ با اش��رف غنی در پایگاه 
نظامیان امریکایی در بگرام، مغایر با عرف بین المللی و بی توجهی به استقالل 
افغانستان صورت پذیرفت و موجب انتقاد نمایندگان پارلمان افغانستان در 
صحن علنی مجلس از این دیدار شد، باید به این مطلب اساسی اشاره كرد 
كه ترامپ در سخنان خود از آغاز مجدد مذاكرات صلح با طالبان خبر داد و 

افزود كه طالبان با »آتش بس« موافقت كرده است. 
این اظهارات ترامپ، موجب واكنش »س��هیل شاهین « سخنگوی دفتر 
سیاسی طالبان در قطر شد. وی تأكید كرد كه توافق صلح با امریکا نهایی 
شده و آماده انعقاد است. امریکا گفت وگو    ها را متوقف كرده، نه ما، اكنون 
توپ در زمین آنها است و به آنها بستگی دارد كه یا به گفت وگو    ها بازگردند و 
توافق را امضا كنند یا انتخاب كنند كه به جنگ ادامه دهند. سخنان ترامپ 
در حضور نظامیان امریکایی و دیدار با اشرف غنی در پایگاه نظامی بگرام، در 
نگاه اول این ذهنیت را به مخاطب القا می كند كه امریکا با قدرت نظامی خود 
می تواند هر وقت كه الزم شد در افغانستان حضور پیدا كند و سیاست     ها و 
برنامه های خود را به پیش ببرد اما سفر از پیش اعالم نشده رئیس جمهور 
امریکا و اعالم این خبر با تأخیر چندساعته، حاكی از این است كه امریکا در 
طوالنی     ترین جنگ خود در افغانستان عمالً با شکست مواجه شده و اساساً 
این امریکایی     ها هستند كه خواستار آغاز مجدد مذاكرات صلح با طالبان 
هستند، چراكه هم طالبان سخنان ترامپ نسبت به قبول آتش بس را رد كرد 
و هم خروج2هزار نیروی نظامی امریکا از افغانستان نشانگر نیاز واشنگتن 
برای آغاز مجدد مذاكرات است و حضور چهار روزه »زلمی خلیل زاد « در 

دوحه قطر و دیدار با رهبران طالبان نیز به همین مناسبت بوده است. 
مسئله دیگر اینکه ترامپ هر وقت در مذاكرات با طالبان به بن بست خورده، 
به تهدید حمله هسته ای روی آورده است. از جمله در مردادماه سال جاری 
در دیدار با »عمران خان « نخست وزیر پاكستان گفت در دولت او طرح     هایی 
وجود دارد ك��ه می تواند به قیم��ت گرفتن جان میلیون     ه��ا نفر، جنگ 
افغانستان را یک هفته ای تمام كند. چنین اظهاراتی ناشی از سردرگمی و 
كالفگی امریکا در افغانستان است. در حالی كه طالبان همچنان خواستار 
خروج كامل نیروهای خارجی از افغانستان است  و بر این تأكید می كند 
كه توافقات با امریکا در 9 دور مذاكره انجام شده و این امریکا است كه باید 
این توافقنامه را امضا و نهایی كند. طالبان همانند گذشته مدعی است كه 
پس از توافق با امریکا، خود مذاكره با طرف های افغان را آغاز خواهد كرد 
و اگر هم قرار است مذاكره ای صورت پذیرد، مذاكره باید از آنجایی شروع 

شود كه تمام شده است. 
نکته دیگری كه اشرف غنی به خاطر آن حاضر شد در بگرام با ترامپ دیدار 
كند، جلب حمایت امریکا از دولت وی در آینده است. غنی تالش می كند 
در دولت بعدی نیز از وی حمایت صورت گی��رد و به همین دلیل »انس 
حقانی« را آزاد كرد تا طالبان نیز دو استاد امریکایی و استرالیایی را آزاد كند. 
البته غنی در ماه های گذشته نیز برای نشان دادن حسن نیت با طالبان و 
راضی كردن طالبان به مذاكره با دولت افغانستان، برخی از فرماندهان ارشد 
طالبان را آزاد كرده بود، غافل از اینک��ه این آزادی نه تنها موجب افزایش 
تحركات طالبان شد، بلکه طالبان همچنان بر نامشروع بودن دولت كابل 
تأكید می كند و به همین جهت نیز نشست چندجانبه مذاكرات صلح در 
پکن برای چندمین بار به تعویق می افتد. طالبان حاضر نیست در مذاكرات 
بین االفغانی طرف اصلی گفت وگو    ها دولت افغانستان باشد. اشرف غنی با 
این هدف كه امریکا در مذاكرات با طالبان به دولت افغانستان وزن بیشتری 
بدهد، حاضر شد در بگرام با ترامپ دیدار كند، در حالی كه »حامد كرزی« 
رئیس جمهور سابق افغانستان در سال 2014 )1393( حاضر به دیدار با 
»باراك اوباما« رئیس جمهور سابق امریکا در پایگاه نظامی بگرام نشد و به 
همین جهت نیز نمایندگان پارلمان از اقدام اش��رف غنی انتقاد كردند و 
»عبدالطیف پدرام « نامزد ریاست جمهوری افغانستان سفر ترامپ به پایگاه 
بگرام را تحقیر مردم افغانستان خواند و در فیس بوك نوشت: »با آنچه كه در 
بگرام اتفاق افتاد آیا هنوز می توان از آزادی و استقالل و سربلندی یک مردم 
سخن گفت؟ برای یک كشور در بند هیچ چیزی مهم تر از مبارزه برای حفظ 
استقالل نیست. ما باید بیش از هر چیزی برای آزادی سرزمین خودمان 

كمر همت ببندیم و  دست اشغالگران را كوتاه كنیم.«
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 فدریکا   هم رفت 
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با به پایان رسیدن 
دوران فعالیت خود با این سازمان خداحافظی كرد. به گزارش اسپوتنیک، 
وي در حساب كاربری توئیتر خود نوشت:»دوره خدمت من پس از پنج 
سال فشرده به پایان می رسد. از همه كسانی كه در تبدیل اتحادیه اروپا به 
شریکی قابل اعتماد، ستون چند جانبه گرایی و مدافع سرسخت حقوق 
بشر تالش كردند، متشکرم.«  موگرینی ضمن واگذار كردن این سمت به 

جوزپ بورل به عنوان جانشین آینده اش، برای او آرزوی موفقیت كرد. 
-----------------------------------------------------

  مداخله های نظامی انگلیس به تروریسم دامن زده است
رهبر حزب كارگر بریتانیا روز یک   شنبه تأكید كرد، مداخالت نظامی 
مکرر كشورش به جای حل مشکل تروریسم آن را تشدید كرده است. 
به گزارش روزنامه گاردین، جرمی كوربین در سخنانی هشدار داد كه 
به اصطالح جنگ علیه ترور آش��کارا ناكام مانده است. اظهارات رهبر 
اپوزیسیون اصلی بریتانیا در آس��تانه میزبانی از نشست ناتو در لندن 
مطرح می شود. كوربین با اشاره به حمله اخیر در الندن بریج )پل لندن( 

» شجاعت فوق العاده « مردم در مواجهه با مهاجم را ستایش كرد. 
-----------------------------------------------------

  تظاهرات در تونس پس از خودسوزی یک جوان
دهها معترض تونس��ی پس از آنک��ه یک جوان در اعت��راض به اوضاع 
بد معیشتی اقدام به خودس��وزی كرد، تظاهرات كردند. طبق گزارش 
رویترز، تظاهرات كنندگان روز     ش��نبه پس از خاكس��پاری جوانی كه 
خودسوزی كرده بود، الستیک های خودرو را آتش زدند. پلیس تونس 
برای متفرق كردن تظاهرات كنندگان به استفاده از گاز اشک آور روی 
آورد و برخی از ساكنان شهرك در نتیجه شلیک گاز اشک آور مصدوم 
شدند. عبدالواحد الحبالنی كه در اعتراض به فقر و اوضاع بد معیشتی 

اقدام به خودسوزی كرده بود روز جمعه در بیمارستان جان باخت.  
-----------------------------------------------------

  حساب توئیتری نامزد جمهوریخواه مسدود شد
توئیتر، حساب های شخصی و انتخاباتی دانیل استال، نامزد جمهوریخواه 
انتخابات كنگره امریکا را به دلیل نقض مکرر سیاست های توئیتر به طور 
دائم مسدود كرد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، استال در پیام توئیتری 
خود نوشته بود كه اگر اتهامات »ایلهان عمر « نماینده مسلمان دموكرات 
مبنی بر انتقال اطالعات حساس و محرمانه از طریق قطر به ایران، ثابت شود، 
باید او را اعدام كرد. توئیتر به دلیل نقض قانون ممنوعیت ترویج خشونت 
و تهدید در این پست، حس��اب كاربری این نامزد جمهوریخواه انتخابات 
كنگره را مسدود كرد اما استال با انکار اعالم خشونت علیه عمر، گفت كه او 
صرفاً خواستار اجرای قانون فدرال بوده است. استال گفت:»تعلیق من برای 
دفاع از اجرای قانون فدرال ثابت می كند كه توئیتر همیشه از تروریست ها، 
خائنان و متجاوزان حمایت می كند.«  چندی پیش شبکه »العربیه« مدعی 
شد، به اسنادی دست یافته كه نشان می دهد »ایلهان عمر « با قطر در ارتباط 
بوده و از این كشور پول گرفته و اطالعات مهمی را به قطر منتقل كرده و این 

اطالعات نهایتاً به دست ایران رسیده است. 

مجلس عراق
استعفای عادل عبدالمهدی را پذیرفت

نشس�ت اضطراری مجلس ع�راق فقط چند دقیقه ص�رف کرد تا 
استعفای عادل عبدالمهدی را بپذیرد و به این ترتیب رئیس جمهور 
باید ش�خص دیگری را به عنوان نامزد نخس�ت وزیری به مجلس 
معرف�ی کند. هرچن�د دولت فعلی به عن�وان دولت موق�ت اداره 
کش�ور را تا تش�کیل دول�ت جدید ب�ه عه�ده خواهد داش�ت. 
  بعد از پذیرش درخواست كناره گیری عبد المهدی، محمد حلبوسی، رئیس 
مجلس عراق گفت این مجلس اكنون از برهم صالح، رئیس جمهور خواهد 

خواست نخست وزیر تازه ای را به مجلس معرفی كند. 
یک منبع آگاه به اسپوتنیک گفته اس��ت در پارلمان عراق از طرح نام سه 
سیاس��تمدار عراقی برای جانش��ینی »عادل عبدالمهدی«، نخست وزیر 
مستعفی این كشور خبر داد.  بر اساس این گزارش،  مهم  ترین نامزدهای 
جانشینی عبدالمهدی عبارتند از »حیدر العبادی«، نخست وزیر پیشین، 
»عزت علی حسن الشابندر«، نماینده پیشین پارلمان و »علی الشکری«، 
مشاور ارشد ریاست جمهوری عراق. وی افزود: » علی الشکری، شخصیت 
سیاس��ی مورد احترامی كه هیچ گونه ظن فس��ادی متوجه وی نیست، 
به احتمال زیاد نخس��ت وزیر بعدی عراق خواهد بود.«  اس��تعفای عادل 
عبدالمهدی در پی اعتراضات چهار ماه ناشی از فساد گسترده دولتی صورت 
گرفت؛ اعتراضاتی كه تاكنون تاكنون 420 كش��ته و بیش از 17 هزار نفر 
زخمی داشته است.  كانون اولیه اعتراض    ها بغداد و شهرهای شیعه نشین 
جنوب بود اما اكنون اعتراض    ها به شمال و شهرهای عمدتاً سنی مثل موصل 

كه سه سال در اشغال داعش بود، كشیده شده است. 
 آیت اهلل سیستانی حق داشت

س��ردبیر روزنامه رأی الیوم در یادداش��تی درباره تقدیم استعفای عادل 
عبدالمهدی، نخست وزیر عراق نوش��ت: » عبدالمهدی كه اكتبر 201۸ 
نخس��ت وزیر عراق ش��د مردم او را انتخاب نکرده بودند و برای در اختیار 
گرفتن قدرت شایستگی الزم را نداشت بلکه به عنوان بازیچه ای از سوی 
فراكسیون های فاسد انتخاب شد. او ضعیف    ترین فرد بود و از حمایت قبیله 
یا فراكسیون سیاسی شناخته ش��ده ای برخوردار نبود و مثل آب بی بو و 
طعم بود.« به گزارش ایس��نا، عبدالباری عطوان در این یادداشت نوشت: 
عبدالمهدی استعفای به تأخیر افتاده خود را كه بعد از قتل 420 معترض 
و زخمی شدن 1۵هزار تن تقدیم كرد، اینگونه توجیه كرد كه درخواست 
سیدعلی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان را پاسخ داده است. حتی اگر این 
مسئله درست باشد كوتاهی در حق خیزش مردمی و نقش آن و دستاورد 
بزرگ شان است. معترضان بودند كه طبقه سیاسی حاكم را رسوا كردند؛ 
طبقه سیاسی كه منابع كشور را به غارت بردند و مردم را گرسنه گذاشتند و 
باعث شدند یک پنجم شان زیر خط فقر و از خدمات عمومی بی بهره باشند؛ 
آن هم در كشوری كه درآمدهای نفتی اش حداقل به 20میلیارد دالر در 
ماه می رسد.   عطوان افزوده است: سیس��تانی حق داشت از عبدالمهدی 
بخواهد استعفا كند و انتخابات سراس��ری برگزار شود اما خواسته مهم تر 
محاكمه تمامی فاس��دان و بازگرداندن بیش از یک تریلیون دالر اس��ت 
كه از منابع كشور و درآمدهای نفتی آن طی 1۶سال به غارت رفته است. 
همچنین تقویت وحدت ملی و دولت مدنی و اصالح ارتش عراق و اخراج 
تمامی نیروهای خارجی از جمله نیروهای امریکایی از مهم  ترین خواسته    ها 
هستند.  این نویسنده معروف عرب در بخش دیگری از نوشته هایش با تأكید 
بر اینکه برخی می خواهند امریکا و هم پیمانان عربش را از تالش برای نفوذ 
به اعتراضات مردمی عراق تبرئه كنند، نوشت: تمامی مصیبت های عراق 
به اشغالگری های امریکا و به مشاركت و همدستی كسانی برمی گردد كه 
روی تانک های امریکا به عراق بازگشتند و از طریق روند سیاسی به قدرت 

رسیدند كه پایه و اساس آن طایفه گرایی است. 
سردبیر رأی الیوم افزوده است: عبدالمهدی و امثال او كسانی نیستند كه 
بتوانند با امریکا مقابله كنند چراكه خودشان از رحم همین امریکا متولد 
شده اند و از مهم  ترین ابزارهایش هستند. اگر این جنبش مردمی علیه نفوذ 
بیگانگان در عراق است بعد از اینکه این كشور به میدان نزاع و رقابت بین 
نفوذ ایران و امریکا تبدیل ش��د باید به این سؤال جواب داد كه چرا منافع 
امریکا در عراق همزمان با كنسولگری های ایران به آتش كشیده نمی شود؟ 

چرا شعار » امریکا اخراج اخراج « را نمی شنویم.

دست های پیدا و پنهان واشنگتن و تل آویو
در ناآرامی های ایران

پ�س از اظه�ارات رئی�س مؤسس�ه ران پال، به دس�ت داش�تن 
امری�کا در آش�وب های اخی�ر ای�ران، یک کارش�ناس سیاس�ی 
روس معتق�د اس�ت ک�ه در ایج�اد ناآرامی ه�ای ای�ران برخ�ی 
کش�ور    ها به ویژه امریکا و رژیم صهیونیس�تی دس�ت داش�تند. 
الکساندر كنیازف، كارشناس مسائل سیاسی و امنیتی روس در یادداشتی 
برای خبرگزاری فارس، به طرح دیدگاه های خود در خصوص ناآرامی های 
اخیر در ایران پرداخته است. در این یادداشت آمده است:»ناآرامی های 
اخیر در ایران هرچند از سوی دستگاه های تبلیغاتی كشورهای غربی 
بسیار گسترده و سراسری معرفی ش��د، اما در اصل با وجود پراكندگی 
جغرافیایی، ابعاد محدودی داشت. این بار نیز همانند گذشته رسانه های 
وابسته به امریکا و متحدانش از این اتفاقات، تعریف حركت توده     ها برای 
سرنگونی رژیم را بیرون كشیدند«. در این یادداشت آمده است:»در میان 
اتباع همه كشور    ها عدالت خواهی اجتماعی رو به افزایش است و چنانچه 
دولت     ها كارآمدی الزم را نداشته باشند، چنین فرآیندی زمینه را برای 
اعتراضات گسترده فراهم خواهد كرد. اما در خصوص ایران باید گفت كه 
طی سال های اخیر شركت كنندگان این دست ناآرامی     ها عمدتاً افرادی 
بودند كه به هیچ وجه نماینده مردم نبوده بلکه به دستور مراكز خارجی 
وارد اقدام شدند«. به نوشته این كارشناس روس، »دخالت خارجی در 
امور داخلی ایران و به خصوص در سازمان دهی این گونه اتفاقات امری 
است كاماًل شناخته شده و این واقعیت نیز غیر قابل انکار است كه این 
دس��ت س��ناریو    هایی كه در اتاق های فکر غربی تهیه می شوند، برای 
حامیان ش��ان دیگر بهره وری الزم را ندارد. در چارچوب این سناریوها، 
طی چهار دهه است كه پیرامون ایران بدون وقفه یک جنگ اطالعاتی 
كالسیک دنبال می شود. ناآرامی های كوچک، بسیار بزرگ و سراسری 
معرفی و حتی ویدئوكلیپ     هایی از محل اعتراضات جعل می ش��وند«. 
تحلیل این كارشناس روسی درحالی است كه اخیراً نیز رئیس مؤسسه 
ران پال امریکا، به دست داشتن مستقیم سازمان سیا در آشوب های ایران 
اعتراف كرد. در ادامه این یادداشت آمده است:»پرخاشگری، توسل به 
زور، آتش سوزی و غیره از س��وی رس��انه های غربی آنگونه به نمایش 
گذاشته می شود كه در حقیقت یک نفر نا آگاه فکر می كند كه وضعیت 
ایران واقعاً بحرانی شده است اما كسانی كه با فوت و فن تبلیغات غربی     ها 

آشنایی دارند، قادر به رؤیت پشت پرده وقایع هستند.« 
 نگرانی تل آویو از تحوالت ایران 

نفتالی بنت، وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی      ش��نبه شب در پستی در 
حساب خود در ش��بکه های اجتماعی از متخصصان در سراسر جهان 
خواس��ت با یکدیگر همکاری كنند ت��ا زمینه دسترس��ی ایرانی     ها به 
شبکه های اجتماعی را در فضای مجازی فراهم كنند. به گزارش شبکه 
المیادین، بنت در یک پس��ت ویدئویی كه به فارسی نیز ترجمه شده، 
گفته است:»بیایید برای یک هدف متحد ش��ویم، برای كمک به رنج 
طوالنی مردم ایران در دسترسی به شبکه های اجتماعی«. اشاره وزیر 
جنگ اسرائیل به اغتشاشات و آش��وب های اخیر در ایران است كه به 
دنبال سوء استفاده عده ای از بستر شبکه های اجتماعی برای تخریب و 
ناآرامی، دسترسی به اینترنت در برخی مناطق محدود شد و بعد از آرام 

شدن شرایط، مجدداً دسترسی     ها به اینترنت برقرار شد. 

عراقچی: کاهش تعهدات ایران برای حفظ برجام است
ایران مشروعیتي براي اجراي مکانیسم ماشه نمي بیند

اسماعيلباقری

ایران و طرف های    گزارش  یک
اروپای�ی خ�ود را 
برای نشست جمعه این هفته 1+4 آماده می کنند 
و س�عی دارند با دس�ت پر پش�ت می�ز مذاکره 
بنش�ینند. اروپا چند روز مانده به نشس�ت روز 
جمعه، از الحاق شش کشور اروپایی به اینستکس 
خبر داده تا از آن دس�تاویزی برای جلوگیری از 
کاهش تعهدات برجامی ایران بتراشد. معاون وزیر 
خارجه ایران نیز در پکن با مقام های چینی رایزنی 
کرده و ضمن دفاع از کاهش تعهدات ایران، گفته 
که این کار برای »حفظ برجام « انجام شده است. 
چهار روز مانده به نشس��ت معاون��ان وزیر خارجه 
ایران و اعضای برجام منهای امریکا، س��ه كش��ور 
اروپایی معروف به تروئیکا، یک بار دیگر بیانیه صادر 
و ضمن به رخ كشیدن الحاق شش كشور بلژیک، 
دانمارك، فنالند، هلند، نروژ و سوئد به اینستکس، 
مجدداً ایران را تهدید كردند كه مکانیزم ماشه را به 
جریان بیندازند. فرانسه، آلمان و انگلیس به عنوان 
اعضای اروپایی امضاكننده توافق هس��ته ای ایران 
)برجام(، دیروز با انتشار بیانیه ای درباره اینستکس 
بار دیگر از ایران خواستند به طور كامل به این توافق 
پایبند باشد. پایگاه اینترنتی رسمی دولت انگلیس، 

متن بیانیه سه كشور اروپایی را منتشر كرد كه در 
ابتدای آن آمده است: »سه كشور فرانسه، آلمان و 
انگلیس به عنوان بنیانگذاران و سهامداران اصلی 
ساز و كار حمایت از تجارت مبادله ای، اینستکس، 
از تصمیم گرفته شده از سوی كشور های بلژیک، 
دانمارك، فنالند، هلند، نروژ و سوئد برای پیوستن 
به اینستکس به گرمی اس��تقبال می كنند.«  این 
بیانی��ه می گوید: »ای��ن گام ب��رای تقویت هر چه 
بیشتر اینستکس نش��ان از تالش های اروپایی    ها 
برای تس��هیل تجارت مش��روع بین اروپا و ایران و 
پایبندی روش��ن در قبال تعهدات در برنامه جامع 
اقدام مش��ترك )برجام( دارد. اجرای كامل و مؤثر 
برجام از اهمیت زیادی برخوردار است. ایران باید 
به پایبندی كامل به تعهدات خود بر اساس برجام 
بازگردد.«  این بیانیه اروپاییان در حالی است كه آمار 
منتشرشده از سوی اداره اطالعات اقتصادی اتحادیه 
اروپا )یورواستات( نشان می دهد مبادالت تجاری 
ایران و 2۸ عضو این اتحادیه در هشت ماهه نخست 
سال جاری میالدی)2019( با افت 7۵ درصدی به 

3/471 میلیارد یورو رسیده است. 
سه كشور اروپایی در ادامه بیانیه خودشان، مجدداً 
ایران را به اعمال مکانیس��م موسوم به ماشه تهدید 

كرده اند، كه به گفته آنها در برجام پیش بینی شده 
است. آنها در بیانیه خودشان گفته اند: » ما آمادگی 
خود را برای لحاظ كردن همه ساز و كار های برجام، 
از جمله س��از و كار رفع اختالف ب��رای حل و فصل 
مسائل مرتبط با اجرای تعهدات برجامی ایران اعالم 
می داریم. ما به طور كامل به دنبال كردن تالش های 
خود برای ح��ل و فصل دیپلماتی��ک در چارچوب 
برجام پایبند هستیم.«  بر اساس »مکانیسم ماشه« 
كه در بند 37 برجام آمده، در صورت اختالف و نقض 
پایبندی این توافق از سوی امضاكنندگان كمیسیون 
مشترك تشکیل می شود. چنانچه در این كمیسیون 
اختالف حل و فصل نشود، موضوع به شورای امنیت 

سازمان ملل ارجاع خواهد شد. 
 عراقچی: کاهش تعهدات خروج نیست

ایران معتقد اس��ت كه گام های كنونی را بر اساس 
ماده 3۶ پیش بینی شده در چارچوب برجام برداشته 
و شرایط كنونی، مشروعیتی برای حركت اروپا برای 
اجرای مکانیسم ماشه نیست. سیدعباس موسوی، 
سخنگوی وزارت خارجه در واكنش به تهدید چند 
روز قبل دولت فرانسه برای اجرای مکانیسم ماشه ، 
كاهش تعهدات برجامی ایران را »اجرای حق خود 
در ماده 3۶« خوانده و گفته است : »برجام در شرایط 

كنونی اساساً به طرف های اروپایی اجازه نمی دهد 
كه در قبال اعمال حق مش��روع جمهوری اسالمی 
ایران در پاسخ به اقدامات غیرقانونی و یکجانبه ایاالت 
متحده و نقض اساسی تعهدات طرف های اروپایی، 
به این مکانیس��م اس��تناد ورزند.« عباس عراقچی 
معاون وزیر خارجه هم به پکن رفته تا طرف چینی 
را در آستانه نشست جمعه این هفته 1+4 )اعضای 
برجام منهای امری��کا( در خصوص موض��ع ایران 
متقاعد كند. عراقچی دی��روز در كنفرانس خبری 
پس از نشست مشورتی با همتای چینی خود گفت 
كه برجام توافقی منطبق با ش��ورای امنیت است و 
قطعنامه 2231 شورای امنیت این توافق بین المللی 
را تصویب كرده و تصمیم امریکا به عنوان یک عضو 
دائم شورای امنیت سازمان ملل برای خروج از این 
توافقنامه بین المللی، نقض مصوبه ش��ورای امنیت 
است. عراقچی با اشاره به اینکه هیچ كس نباید ایران 
را به خاط��ر كاهش تعهداتش در برجام زیر س��ؤال 
ببرد، گفت: آژانس بین المللی انرژی هس��ته ای به 
عنوان منبع مس��ئول در این حوزه بار    ه��ا و بار    ها به 
وضوح پایبندی كامل ایران در مورد رعایت برجام و 
مسائل هسته ای را تأیید كرده است. عراقچی گفت: 
در حقیقت با وجود خ��روج امریکا از برجام و تأمین 
نشدن منافع ایران به علت اجرای این توافق، ایران 
قبل از اینکه كاهش تعه��دات خود را در برجام آغاز 
كند به مدت یک سال در برجام باقی ماند. وی تأكید 
كرد: كاهش تعهدات ایران در قالب برجام به معنای 
خروج ایران از این توافقنامه نیست بلکه نجات این 
توافقنامه است و بر اس��اس ماده 3۶ این توافقنامه، 
طرف    ها توانایی سازماندهی ساز و كار حل اختالفات 
برای چنین مسائلی را دارند. عراقچی افزود: در عین 
حال م��ا از تالش های سیاس��ی و دیپلماتیک همه 
طرف    ها به ویژه چین برای یافتن راه حل های مؤثر به 
منظور خروج از بحران برجام استقبال می كنیم، زیرا 
معتقدیم نجات برجام به خودی خود یک موفقیت 

مهم دیپلماتیک چند جانبه است.
  اروپا تعجیل کند

معاون وزیر خارجه چین هم در نشس��ت خبری با 
عباس عراقچی، معاون وزیر ام��ور خارجه ایران در 
پکن، از اروپایی     ها خواس��ته اجرای اینستکس را با 
سرعت بیشتری دنبال كنند. ماجائو شی گفته كه 
» كش��ورهای اروپایی بدون اینکه وارد یک تجارت 
معقول با ایران شوند و در حوزه های مختلف خودشان 
را درگیر كنند تا تجارت راه بیفتد، طبیعتاً كاری برای 
اینس��تکس نخواهند كرد.« ماجائو ش��ی، همتای 
چینی عراقچی هم در نشست خبری این دو مقام، از 
كشورهای اروپایی خواست در اجرا كردن اینستکس 
 تعجیل كنن��د.  او همچنین از امریکا خواس��ت كه 

تحریم های ایران را لغو كند و به برجام برگردد. 

رژی�م صهیونیس�تی همچن�ان با مش�کالت 
ناش�ی از تش�کیل کابینه دس�ت و پنجه نرم 
می کند. در چنین ش�رایطی، موج اعتراضات 
و ش�کاف در ای�ن جامع�ه به حدی مش�هود 
اس�ت که رئیس پیش�ین موس�اد هم درباره 
تکرار اقدام تروریس�تی مش�ابه آنچه درباره 
اس�حاق رابین رخ داد، هش�دار داده اس�ت. 
رژیم صهیونیس��تی نزدیک به یک سال است كه 
درگیر فرآیند انتخاباتی است و با وجود برگزاری 
دو انتخابات، هنوز هیچ ی��ک از طرف    ها موفق به 
تشکیل ائتالف نشده اس��ت. ادامه این وضعیت، 
صهیونیس��ت    ها را در آس��تانه برگزاری سومین 
انتخابات قرار داده است.  »شبتای شاویت « كه در 
فاصله سال های 19۸9 تا 199۶ ریاست موساد 
را بر عهده داشت، روز     شنبه با اش��اره به شرایط 
نابسامان حاكم بر سرزمین های اشغالی در شبکه 
اجتماعی توئیتر نوش��ت: »به عنوان یک شخص 
باتجربه كه شاهد قتل یک نخست وزیر بودم، وقتی 
روزنامه     ها را می خوانم،  نمی توانم این احتمال را 
از ذهنم دور كنم كه » ای��گال عمیر « دیگری در 
میان ما باشد. نگویید كه هشدار داده نشده بود.«  
عمیر در س��ال 199۵ میالدی »اسحاق رابین « 
نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی را با شلیک 

گلوله از پای درآورد. 
»یائی��ر نتانیاه��و« پس��ر »بنیامی��ن نتانیاهو« 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی به توئیت شاویت 
واكنش داد و پلیس را ب��ه بی توجهی به تهدیدات 
متهم كرد و نوشت: »من هر روزه با پیام  تهدید آمیز 
مواجه  می شوم و وقتی آنها را برای پلیس می فرستم، 
پاسخی از آنها دریافت نمی كنم. از همکاری شما 
متشکرم.«  پیش از این هم برخی مقام های امنیتی 
رژیم صهیونیستی هشدار داده بودند كه با تشدید 

شکاف های سیاسی در فلسطین اشغالی و با هرچه 
قطبی تر شدن عرصه سیاسی رژیم صهیونیستی، 
احتمال ترورهای سیاسی افزایش می یابد. روزنامه 
»الثوره « یمن هم به موضوع ت��رور میان مقامات 
صهیونیستی پرداخت و نوشت كه در پی سخنرانی 
اخیر »سید  عبدالملک بدرالدین« دبیركل جنبش 
انصاراهلل یمن، وزیر جنگ، رئیس سازمان اطالعات 
خارج��ی  رژیم  صهیونیس��تی )موس��اد( و برخی 
ژنرال    ها و ش��خصیت های برجس��ته رژیم غاصب 
تشکیل جلسه دادند. دبیركل جنبش انصاراهلل یمن 
گفته بود: »ما تأكید می كنیم كه موضع دشمنی ما 
با اسرائیل به عنوان رژیمی غاصب، موضعی اصولی، 
انسانی و پایبندی دینی است. اگر دشمن اسرائیلی 
وارد هرگونه حماقتی ضد ملت یمن شود، ملت ما 

در اعالن جهاد ضد آن تردید نخواهد كرد.«

  تهدیدی به نام صهیونیست های تندرو
اش��اره ش��اویت به عمیر با توجه به فعالیت های 
صهیونیس��ت های تندرو قابل توجه اس��ت. یگال 
عمیر از صهیونیس��ت های افراط��ی و از منتقدان 
پیمان اس��لو بود. این پیمان را با عنوان مقدمه ای 
برای صلح با فلسطینی    ها رابین و »یاسر عرفات « 
رئی��س وقت تش��کیالت خودگردان فلس��طین، 
امضا ك��رده بودند. ب��ه تازگی »احم��د الطیبی « 
رهبر لیست مش��ترك عربی در كنست كه برای 
مشاركت در برنامه »  ش��نبه فرهنگی « به شهرك 
صهیونیست نشین » رمات هش��ارون « رفته بود با 
حمله گروه��ی از حامیان جریان راس��ت افراطی 
اسرائیل مواجه شد. آنها سعی داشتند مانع از ورود 
وی به محل برگزاری این مراسم شوند. این درحالی 
است كه گروه های راست افراطی طی هفته گذشته 

خواستار برگزاری تظاهرات علیه سفر الطیبی به 
رمات هشارون شدند و وی را » قاتل و تروریست « 
خواندند. این اقدام دو هفته پس از درگیری لفظی 
شدید میان نتانیاهو و الطیبی در كنست در نتیجه 
تشدید حمالت جنگنده های رژیم صهیونیستی به 

نوار غزه، انجام شده است. 
  تشدید موضع گیری    ها علیه نتانیاهو

وضعیت ش��خص نتانیاهو هم در عرصه سیاسی 
چندان مستحکم نیست. »یوآو كیچ « قانونگذار 
عضو حزب لیکود در پارلمان رژیم صهیونیستی 
طی مصاحبه روز یک   شنبه خود با »رادیو ارتش « 
علیه نتانیاهو رئیس حزب لیکود موضع گیری كرد: 
»اگر ما به سمت انتخابات سوم برویم، باید برای 
رهبری حزب لیکود هم یک انتخابات مقدماتی 
داشته باشیم. مسئله این است كه چه كسی قادر 
خواهد بود حزب راس��ت را به قدرت برساند و در 

نهایت كل تیم، مهم تر از ستاره آن تیم است.«
دادستانی رژیم صهیونیس��تی اخیراً در بیانیه ای 
به صورت رسمی اتهامات نتانیاهو درباره تقلب، 
دریافت رشوه و سوء اس��تفاده از اعتماد عمومی 
را اعالم كرد. این حکم واكنش گسترده ای را در 
عرصه اجتماعی به دنبال داشت و حدود ۵ هزار 
نفر از س��اكنان سرزمین اش��غالی،     شنبه شب با 
تظاهرات در تل آویو خواستار استعفای نتانیاهو در 
پی اتهامات وارده به وی شدند. تظاهرات كنندگان 
با سر دادن شعار علیه نتانیاهو فریاد زدند: »استعفا 

بده، اسرائیل اهمیت بیشتری دارد.«
دادس��تانی رژیم صهیونیس��تی با ارسال نامه ای 
رس��می به رئیس پارلمان این رژیم، خواس��تار 
س��لب مصونیت پارلمانی نتانیاهو شده است. به 
این ترتیب، نتانیاه��و 30 روز فرصت دارد به این 

درخواست سلب مصونیت اعتراض كند. 

طالبان ضمن اع�الم آمادگی ب�رای مذکرات 
صلح با امری�کا، تأکید کردند ک�ه موضع این 
گروه در مقایس�ه با س�پتامبر یعنی زمانی که 
مذاکرات متوقف ش�د، تغییری نکرده است. 
روزنامه امریکایی واشنگتن پست با اعالم این خبر 
نوشت كه پیش از توقف مذاكرات، امریکا و طالبان 
آماده بودند پیش نویس توافقی را امضا كنند كه 
در آن اشاره ش��ده بود یک آتش بس احتمالی به 

دنبال مذاكرات با دولت افغانستان تعیین خواهد 
شد. »ذبیح اهلل مجاهد« سخنگوی طالبان گفت: 
»ما برای مذاكره آماده هستیم اما موضع ما نسبت 
به زمانی كه این مذاكرات به حالت تعلیق درآمد، 
تغییری نکرده اس��ت.«  در این م��ورد، »صدیق 
صدیقی « سخنگوی »اشرف غنی « رئیس جمهور 
افغانستان به واشنگتن پست گفت: »سفر دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا به كابل بسیار حائز 

اهمیت بود. در صورتی ك��ه طالبان ، آتش بس را 
بپذیرد ، مذاكرات مس��تقیم دولت افغانس��تان با 
این گروه آغاز خواهد ش��د اما باید ببینیم كه آیا 
این اقدام چیزی را تغییر خواهد داد یا خیر. خیلی 
زود است كه بخواهیم راجع به تغییرات صحبت 
كنیم.« یکی از مقامات ارشد دولت امریکا هم به 
روزنامه واشنگتن پست گفت كه آنها مذاكرات با 
طالبان را از سر می گیرند. وی افزود: »اگر توافقی 

حاصل شود، هر دو طرف قادر خواهند بود كه به 
صورت بالقوه مذاكرات را بسط دهند و راه را برای 

امضای یک توافق صلح هموار كنند.«
طالبان می گوید تاكنون امریکا به طور رسمی با 
این گروه وارد گفت وگو نش��ده است اما روزهای 
پی��ش نمایندگان دو ط��رف برای از س��رگیری 
گفت وگوها، در دوحه پایتخت قطر نشست های 

غیررسمی داشته اند. 

تهديدتروروآشوبدرتلآويو
رئیس اسبق موساد: ایگال عمیر دیگري جامعه  اسرائیل را تهدید مي کند
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