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  گزارش  2

صداي » استخوان های خرد شده« 
رياض 

ضیف اهلل الشامی، سخنگوی رسمی دولت صنعا، روز     شنبه گفت: »موجود 
مسخره ای در دنیا هست که الجبیر نامیده می شود و می خواهد استخوان های 
شکسته عربستان را به هم جوش بزند که به دست قهرمانان یمن در طول پنج 
سال گذشته خرد شده است.«  این حرف پاسخ تند دولت صنعا به سخنان روز 
قبل عادل الجبیر، وزیر مشاور در امور خارجه عربستان، است که در نشست 
رم با عنوان »گفت وگوی مدیترانه« خبر از امکان رس��یدن به آتش بس در 
یمن داده بود و گفته بود که »تمام یمنی    ها از جمله حوثی    ها نقشی در آینده 
یمن دارند. « الجبیر به نحوی این حرف را زد که گویا عربس��تان امتیازی به 
حوثی های یمن داده و همین نیز علت واکنش تند صنعا و سخنان الشامی 
شده و واقعیت این است که به جای صنعا، این ریاض است که نه تنها در یمن 

بلکه در دیگر پروند ه های منطقه ای خود رویکردش را تغییر داده است. 
یکی دیگر از پرونده های مهم ریاض مربوط می شود به قطع رابطه عربستان 
با قطر که از ژوئیه 2017 شروع شد. عربستان به همراه امارات متحده عربی، 
بحرین و مصر با قطر قطع رابطه کردند و 13 ش��رط از جمله بس��تن شبکه 
تلویزیونی الجزیره، پایان دادن به روابط با تهران و تعطیل کردن پایگاه نظامی 
ترکیه را برای از سرگیری روابط مطرح کردند. عربستان و متحدانش برای 
تحت فش��ار قرار دادن قطر مرزهای خود را به روی این کشور بستند تا این 
کشور را محاصره اقتصادی کرده باشند. این اقدام در ابتدای امر مشکالتی را 
برای قطر به وجود آورد چرا که برای نمونه، 40 درصد از واردات غذایی قطر از 
مسیر مرز زمینی این کشور با عربستان انجام    می شد اما باز ماندن مرز هوایی 
ایران باعث شد قطر بتواند مرحله سخت اولیه را پشت سر بگذارد و حاال هر دو 
طرف از انجام مذاکراتی برای خروج از بن بست دوساله می گویند. این موضوع 
هم به تأیید الجبیر رسید و هم محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر خارجه 
قطر، در همین نشست رم از مذاکرات با عربستان و دستیابی به پیشرفت    هایی 
در خصوص روابط با عربستان گفت. در واقع، نشانه  اولیه این پیشرفت از ماه 
پیش و با حضور کشورهای تحریم  کننده در مسابقات فوتبال کشورهای عرب 
خلیج فارس در قطر دیده شد و بعد هم خبر دو هفته قبل مربوط به انتقال 

میزبانی نشست شورای همکاری خلیج فارس از ابوظبی به ریاض بود. 
نشست قبلی سران این شورا هم در ریاض بود و از امیر قطر برای شرکت در آن 
دعوت شده بود اما شیخ تمیم بن حمد آل ثانی حاضر به شرکت در آن نشد و 
محمد بن عبدالرحمان را به جای خود فرستاد. حاال به نظر می رسد که همه 
شرایط برای رفتن شیخ تمیم به این نشست در دهم دسامبر فراهم شده تا بعد 
از دو سال تحریم، روابط عربستان و متحدانش با قطر از سر گرفته شود. این 
اتفاق در حالی می افتد که حرفی از آن شروط سیزده گانه و دادن امتیازی از 
سوی قطر زده نشده و سخنان محمد بن عبدالرحمان در نشست رم هم نشان 
می دهد که قطر حاضر نشده در خصوص این شروط گامی به عقب بردارد. 
این موضوع در مورد تحوالت یمن هم صادق است چنان که عربستان از ابتدا 
حاضر به مشارکت حوثی    ها در آینده سیاسی یمن نبود و با حمایت همه جانبه 
از دولت مستعفی به رهبری عبدربه منصور هادی، فقط تسلیم بی قید و شرط 
حوثی    ها را می خواست. حاال ریاض آشکارا از این شروط عقب نشسته و الجبیر 
حتی حرفی از سالح حوثی    ها هم به میان نیاورده، در حالی که پیش از این، 
خلع سالح حوثی    ها را پیش شرط هرگونه مصالحه ای می دانست. به عبارت 
دیگر، عربس��تان در هر دو پرونده مهم منطقه ای خود حاضر شده با نادیده 
گرفتن شروطش و یک عقب نشینی اساسی شرایط را برای مصالحه فراهم کند 
و اگر حضور موسی عبدالنور، رئیس اتحادیه روزنامه نگاران سوریه، در نشست 
روز جمعه اتحادیه روزنامه نگاران عرب در ریاض هم در نظر گرفته شود، باید 
گفت که عربستان در پرونده سوریه هم حاضر به دادن امتیازاتی به دمشق 
شده است. در هر صورت، شواهد حاکی از این است که عربستان این روز   ها در 
حال بازنگری اساسی در پرونده های منطقه ای خود است و با ناکامی در این 
پرونده    ها حاضر شده امتیازات اساسی بدهد تا اینکه سطح تنش را برای خود 
پایین آورده باشد و سخنان الشامی در مورد استخوان های خرد شده عربستان 

هم از این جهت قابل توجیه است. 
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 واشنگتن: روسیه پهپاد امریکایی را در لیبی زده است
فرماندهی نظامی امریکا در آفریقا )آفریکام( اعالم کرد، ارتش امریکا بر 
این باور است که نیروی هوایی روسیه، پهپاد امریکایی را که ماه میالدی 
گذشته نزدیکی طرابلس ناپدید ش��د، سرنگون کرده است. به گزارش 
ایسنا، به نقل از سایت العهد، اس��تیون تاونسند، گفت معتقد است که 
کسی که دفاع هوایی را در آن زمان مدیریت می کرده، هنگام تیراندازی 

به سمت پهپاد در جریان نبوده که این پهپاد متعلق به امریکاست. 
-----------------------------------------------------

 استمداد بولیوی از تل آویو برای سرکوب حامیان مادورو
دولت موقت بولیوی روز     ش��نبه از رژیم صهیونیس��تی برای مقابله با 
آنچه مبارزه علیه »تروریسم« نامید، درخواست کمک کرد.  به گزارش 
»رویترز«، »آرتورو موریلو« وزیر کش��ور دولت برخاس��ته از کودتا در 
بولیوی گفت، پلیس در حال تحقی��ق درباره چپ های افراطی مرتبط 
با »نیکالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال و قاچاقچیان مواد مخدری 
است که به گفته این دولت موقت، از زمان اس��تعفای »اوو مورالس« 
رئیس جمهور بولیوی، این کش��ور را به ناآرامی کش��انده اند. او گفت 
کش��ورهای متعددی به تعلیم پلیس بولیوی کم��ک کرده اند و دولت 

موقت از رژیم صهیونیستی نیز درخواست حمایت کرده است. 
-----------------------------------------------------

 مرکل این بار زمین خورد
صدراعظم آلمان در حالی برای نخس��تین بار از اردوگاه آش��وویتس 
بازدید کرد که بر اس��اس تصاویر منتشر ش��ده از این بازدید، در یک 
مقطع تعادلش را از دست داده و تا آستانه زمین خوردن پیش می رود 
اما نخست وزیر لهستان به کمک او آمده و تعادلش را حفظ می کند. به 
نوشته روزنامه دیلی میل، در ویدئوی منتشر شده از بازدید آنگال مرکل 
صدر اعظم آلمان از اردوگاه اسارت و کشتار آشوویتس، متعلق به دوران 
آلمان نازی و واقع در لهستان، بعد از آنکه او حلقه گلی را در پای بنای 
موس��وم به » دیوار مرگ « قرار می دهد، به جهت بازگشت از مسیرش 
می چرخد اما بالفاصله تعادلش را از دست می دهد و تلو تلو می خورد. 
-----------------------------------------------------

 دوحه: دیگر خبری از 13 شرط عربستان نیست
وزیر امور خارجه قطر ابراز امیدواری کرد که گفت وگوهای کشورش با 
عربستان سعودی به نتایج مثبتی منتهی شود. به گزارش شبکه الجزیره 
قطر، »محمد بن عبدالرحمان آل ثانی«، شامگاه جمعه طی سخنرانی 
در رم، پایتخت ایتالیا گفت که کشورش از مسیر مسدود در بحران ایجاد 
شده در بین کش��ورهای عربی خلیج فارس به سمت گفت وگو درباره 
چشم انداز آینده روابط بین این کشور   ها حرکت کرده است. وزیر خارجه 
قطر در مورد شروط س��یزده گانه کشورهای محور س��عودی در برابر 
کشورش نیز گفت که »دیگر حرفی در مورد این شروط زده نمی شود و 

مذاکرات از این خواسته های غیرممکن فاصله گرفته است.«
-----------------------------------------------------

 عامل تیراندازی پایگاه فلوریدا نظامی سعودی بود
فرماندار ایالت فلوری��دای امریکا گفته که عامل تیران��دازی در پایگاه 
نظامی این ایالت عضو نیروی هوایی عربس��تان سعودی بوده است. به 
گزارش الجزیره، »رون دسانتیس« فرماندار ایالت فلوریدا در واکنش 
به تیراندازی یک شهروند سعودی در پایگاه نظامیان امریکا در فلوریدا 
گفت که ابهامات زیادی درباره فرد ش��لیک کننده ب��ه عنوان یک فرد 
خارجی و عضو نیروی هوایی سعودی وجود دارد. شامگاه جمعه مقامات 
امریکایی خبر دادند تیران��دازی روز جمعه در پای��گاه هوایی دریایی 

پنساکوال توسط یک دانشجوی سعودی صورت گرفته است. 

تصويب غیرالزام آور 
راهکار دو دولتی براي فلسطین در کنگره

قانونگ�ذاران امریکای�ی در مجل�س نماین�دگان ای�ن کش�ور،  
طرح�ی را ب�رای تأکی�د ب�ر ل�زوم اج�رای راه�کار دو دولتی و 
حمای�ت از خواس�ته های فلس�طینی     ها از جمل�ه تش�کیل 

کش�ور مستقل ش�ان تصوی�ب کردن�د. هرچن�د ای�ن ط�رح به 
نوعی به رس�میت ش�ناختن مجدد اش�غالگری اس�رائیل اس�ت 
اما تش�کیالت خودگ�ردان فلس�طین مانند همیش�ه ذوق زده و 
خوش بینان�ه از قطعنامه مجل�س نمایندگان امری�کا تقدیر کرد. 
به گزارش فارس، مجلس نمایندگان امریکا شامگاه جمعه، در اقدامی 
مخالف سیاس��ت های »دونالد ترامپ « رئیس جمهور این کش��ور در 
قبال رژیم صهیونیستی، طرحی را در حمایت از راهکار دودولتی برای 

مناقشات فلسطین اشغالی تصویب کرد. 
طرح حمایت از راهکار دو دولتی با 226 رأی موافق و 183 رأی مخالف 
تصویب ش��د و در کنار آن نیز متممی برای تأکی��د مجدد بر پایبندی 
ایاالت متحده به ارائه حمایت نظامی به رژیم صهیونیستی، به این طرح 
اضافه شد.  به نوشته پایگاه خبری »هیل« با تصویب این طرح، مجلس 
نمایندگان امریکا مخالفت خود را با هرگونه طرح صلح ترامپ که در آن 

تأسیس     دولت مستقل فلسطینی درج نشده باشد، اعالم کرد. 
این طرح بعد از آن تصویب شد که اکثریت دموکرات مجلس نمایندگان 
امریکا با اقدامات امتی��ازی ترامپ به رژیم صهیونیس��تی – از جمله 
انتقال سفارتخانه به قدس اشغالی، به رسمیت شناختن حکومت این 
 رژیم بر بلندی های جوالن و قطع حمایت های امریکا به سازمان های 
فلس��طینی – مخالفت کرده و آنها را تضعیف کننده راهکار دو دولتی 
عنوان کرده بودند.  ط��رح حمایت از راهکار دو دولت��ی اکنون باید به 
مجلس سنا، که اکثریت آن در اختیار جمهوریخواهان است، برود اما 

احتمال تصویب شدن آن کم است. 
مذاک��رات س��ازش میان تش��کیالت خودگ��ردان فلس��طین و رژیم 
صهیونیستی به دالیل گوناگون از جمله ادامه شهرک سازی اشغالگران 
در مناطق فلسطینی تاکنون با شکست روبه رو شده است. تشکیالت 
خودگردان فلسطین اصرار دارد که مرز    ها باید طبق توافق 1۹67 باشد 
و دست کم 22 درصد از سرزمین های تاریخی فلسطین به آنها برگردد. 
اما با وجود این مواضع سازش��کارانه تل آویو در بخشی از این مناطق، 
به ویژه در کرانه  باختری شهرک سازی کرده و حاضر نیست که آنها را به 
فلسطینی     ها واگذار کند.   از سوی دیگر »ِکلی کرفت« نماینده جدید 
امریکا در سازمان ملل متحد روز جمعه در تالش برای مظلوم نمایی از 
رژیم صهیونیستی، گفت دیگر اجازه اقدام های ضد اسرائیلی در شورای 
امنیت را نمی دهد.  کرفت طی اولین نشس��ت خبری خود در سازمان 
ملل، مدعی شد واشنگتن همزمان با حمایت از رژیم صهیونیستی، از 
فلسطینی     ها نیز حمایت می کند و الزم است که بین دو طرف مذاکراتی 

برای پایان دادن به مناقشات برگزار شود. 
ب��ه نوش��ته خبرگ��زاری »ت��اس « وی در واکن��ش ب��ه انتق��ادات از 
شهرک سازی های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، گفت این مسئله 

باید به صورت موردی و از طریق مذاکرات دوجانبه بررسی شود. 
 کرفت با ادعای اینکه امریکا خواس��تار حل مس��المت آمیز مناقشات 
فلسطین-اسرائیل است، اظهار داشت: »مورد قبول نیست که هر زمانی 
که در شورای امنیت یا جای دیگر جمع می شویم، از اسرائیل به عنوان 
کیسه بوکس استفاده شود. من از هر فرصتی که پیدا کنم برای تأکید بر 

حمایت خودم و امریکا از اسرائیل استفاده خواهم کرد.«
پیش از این نیز »مایک پمپئو« وزیر خارجه امریکا در ماه نوامبر گفته 
بود که دولت ترامپ قطعنامه 2334 شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر 
غیرقانونی بودن شهرک سازی های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری 

و اراضی خصوصی فلسطینی     ها را به رسمیت نمی شناسد. 
 استقبال تشکیالت خودگردان

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، در بیانیه تشکیالت 
خودگردان فلسطین آمده است، قطعنامه غیرالزام آور مجلس نمایندگان 
امریکا در واکنش به سیاس��ت نادرست فعلی واش��نگتن ارائه شد که 
آخرین نمونه آن اظه��ارات مایک پمپئو، وزیر خارج��ه امریکا بود که 

شهرک سازی     ها را اقدامی برخالف قوانین بین المللی ندانست. 
در ادامه این بیانیه آمده است: آنچه در این قطعنامه بیان شده در واقع 
حامل این پیام آشکار برای دولت امریکا و اسرائیل است که صلح تنها 
از راه تشکیل کشور مستقل فلس��طین براساس مرزهای چهارم ژوئن 
1۹67 با پایتختی قدس شرقی و تحقق خواسته های فلسطینی     ها به 
دست می آید. تشکیالت خودگردان فلسطین تأکید کرد: »صلح واقعی 
بدون رجوع به قوانین بین المللی و طرح صلح عربی هرگز محقق نخواهد 
شد.« این تشکیالت در ادامه از دولت امریکا خواست در سیاست های 
نادرست از مسئله قدس گرفته تا حمایت از شهرک سازی     ها و مخالفت 

با طرح تشکیل دو کشور تجدیدنظر کند. 

عطوان: جنگ چريکی سوری   ها 
برای آزادی چاه های نفت شروع شده است

عبد الباری عطوان، تحلیلگر مسائل منطقه معتقد است حمله روز 
جمعه افراد ناشناس به یک پایگاه نظامیان امریکا در شرق سوریه، 
س�رآغاز جنگ چریکی نیروهای مقاومت س�وریه و عراق است. 
به گزارش فارس، تقریباً یک ماه پیش، بش��ار اسد رئیس جمهور سوریه 
گفت که نمی توان با امریکا به عنوان یک ابرقدرت و کشوری که چاه های 
نفت س��وریه را در ش��رق دیرالزور اش��غال کرده، مبارزه کرد، ولی بعید 
نیس��ت که برای این مبارزه، از نیروهای مقاومت و جنگ چریکی علیه 
حضور اشغالگرانه واشنگتن استفاده کرد و امریکا را از سوریه بیرون راند. 
»عطوان « به بررسی مبارزه با حضور غیر قانونی امریکا در سوریه پرداخت 
و نوشت: چند فرد ناشناس جمعه به یک پایگاه نظامی غیر قانونی امریکا در 
میدان نفتی »العمر« واقع در شرق فرات حمله کردند. چند روز پیش، نیز 
جنگنده های سوری، پاالیشگاه های غیرقانونی تصفیه نفت را در جرابلس 
و الباب در ش��رق اس��تان حلب هدف قرار دادند. این پاالیشگاه    ها تحت 
کنترل تروریست های وابس��ته به ترکیه قرار داشت. عطوان این گزارش 
را در روزنامه الکترونیکی »رأی الیوم« منتش��ر و تأکید کرد، این س��ؤال 
مطرح می شود که آیا این حمالت، سرآغاز جنگ سوریه برای جلوگیری از 
سرقت و قاچاق نفت این کشور توسط مزدوران وابسته امریکا و در راستای 
جنگ چریکی علیه حضور نظامی امریکا در این منطقه از سوریه است؟ 
این تحلیلگر، پاسخ این پرسش را مثبت دانست و تصریح کرد: حمله اخیر 
به پایگاه میدان العمر، با ش��لیک چهار موشک به پایگاه امریکایی »عین 
االس��د« در غرب عراق همزمان بود. او با اشاره به تفاخر »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور امریکا به خاطر اش��غال چاه های نفتی سوریه و ادعای وی 
مبنی بر صرف درآمدهای آن، تأکید ک��رد، خطرناک تر از ادعای ترامپ، 
اظهارات دو هفته پیش »مردخای خانا« تاجر صهیونیست بود که فاش 
کرد، شرکت صهیونیستی وی با گروه موسوم به »خودمختاری کرد« در 
شمال شرق س��وریه قراردادی امضا کرده تا درآمد نفت به دست دولت 
سوریه نرسد و »زمانی که دولت ترامپ، چراغ سبز نشان داد، صادرات را با 

قیمت های عادالنه آغاز خواهیم کرد.«
 اردوغان: تا سوری ها نگویند »متشکریم، بروید«، نمی رویم

رئیس جمهور ترکیه می گوید تا زمانی که دیگر کش��ور   ها از س��وریه 
خارج نشده اند و تا وقتی مردم سوریه نخواهند، نیروهای ترکیه نیز این 
کش��ور را ترک نمی کنند.   به گزارش فارس، »رجب طیب اردوغان « 
رئیس جمهور ترکیه دیروز طی سخنرانی در جمع نمایندگان پارلمانی 
حزب عدالت وتوسعه در استانبول گفت: »ما تا زمانی که دیگر کشور   ها 
س��وریه را ترک نکنند و مردم سوریه نگویند » متش��کریم، می توانید 

بروید«، آنجا را ترک نمی کنیم.«

جلسه پرتنش  برجامي با  اروپا
نشست روز جمعه وین نشان داد برجام به مویي بند است

سيدرحيمنعمتی

تواف�ق  ظاه�راً    گزارش  یک
هسته ای به مویی 
بند است. یک روز پس از نشست کمیسیون 
مشترک برجام در وین، شواهد نشان می دهد 
که با وجود تالش اروپایی     ها برای مثبت نشان 
دادن شرایط، فضایی توأم با تنش بر نشست 
حاکم ب�وده و اروپایی     ها همچون گذش�ته در 
عین تأکید بر لزوم حف�ظ برجام، قصد ندارند 
اقدام قاطعی ب�رای حفظ توافق هس�ته ای با 
ایران انجام دهند. عباس عراقچی، معاون وزیر 
خارج�ه اعالم ک�رده ت�ا زمانی ک�ه از جانب 
اروپایی     ها اقدامی قاطع به منظور بهره مندی 
ایران از منافع برجام صورت نگیرد به کاهش 
داد.  خواه�د  ادام�ه  خ�ود  تعه�دات 

نماینده چین در مذاکرات ای��ران با 1+4 بعد از 
پایان نشس��ت روز جمعه وین گفته بود که این 
نشست بعد از سه س��اعت تمام شد. از اظهارات 
او     می شد سطح تنش این نشست را حدس زد؛ 
موضوعی که موضع نمایندگان ایران و اتحادیه 
اروپا نیز آن را تأیید می کند. »هلگا اش��مید« به 
نمایندگی از طرف نماینده عالی اتحادیه اروپا که 
به اتفاق »سید عباس عراقچی « معاون سیاسی 
وزارت خارجه، ریاست نشست را به عهده داشت. 
او در توئیتر از »نیاز شدید« به حفظ برجام سخن 
گفت و نوشت: »ما برای حفظ برجام مسئولیت 
جمعی داریم. از همه طرف     ها خواس��تم مسئله 
را به پایتخت های ش��ان گزارش دهند چون به 
تالش های شدید همه طرف     ها نیاز است.« عالوه 
بر اشمید، دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا به 

ریاست »جوزف بورل« مسئول جدید سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا هم در قال��ب بیانیه ای از 
یک طرف به نعل و از طرفی دیگ��ر به میخ زد و 
ضمن تکرار مواضع اروپایی     ها در خصوص برجام، 
هم از خ��روج غیرقانونی امری��کا از این توافق و 
تحرکات واشنگتن در ارتباط با ساز و کار موسوم 
به »اینستکس« انتقاد کرد و البته گام های ایران 
در کاستن از تعهدات برجامی را نیز هدف هجمه 

قرار داد. 
در بیانی��ه بورل  آمده اس��ت: »این نشس��ت در 
یک برهه حساس برگزار ش��د. شرکت کنندگان 
به پایبندی 14ماهه ایران به تعهدات هس��ته ای 
برجامی بعد از خروج تأسف برانگیز ایاالت متحده 
از این توافق و اعمال مجدد تحریم های امریکا که 
سبب ش��د ایران به مزایای کامل رفع تحریم     ها 
برس��د، اذعان کردند.  او گفته که »نگرانی     هایی 
جدی« در خصوص مجموعه ای از تحوالت به ویژه 
در خصوص اقدامات اخیر ایران در زمینه اجرای 
تعهدات هسته ای برجامی این کشور مطرح شد. 
همه ش��رکت کنندگان بر اهمیت کلیدی اجرای 
کامل و مؤثر تعهدات همه طرف     ها و اراده ش��ان 
برای پیش بردن تالش     ها به منظور حفظ توافق 
تأکید کردند. با این نیت و مطابق با بیانیه مشترک 
نشس��ت در س��طح وزرای خارجه ماه سپتامبر 
اتحادیه اروپا سه کش��ور اروپایی به عالوه روسیه 
و چین در نیویورک قویاً ایران را تش��ویق کردند 
که اقدامات ضروری را برای اجرای کامل تعهدات 
هس��ته ای  خودش و اجتناب از انج��ام اقدامات 
تنش آمیز اتخاذ کند و همچنین بر اهمیت حفظ 

مزایای اقتصادی برجامی ایران تأکید کردند.«

  امریکا ریشه مشکالت است
روایت عباس عراقچی، معاون ظریف از نشست روز 
جمعه قابل تأمل است. عراقچی با »جدی« اما در 
عین حال »معمولی« ارزیابی کردن نشست یاد 
شده به خبرنگاران گفت: »دامنه انتقادات نسبت 
به نحوه اجرای برجام از سوی طرفین وجود دارد، 
به خصوص انتقاداتی که ایران نسبت به طرف های 
مقابل به ویژه طرف های اروپای��ی دارد در اینکه 
نتوانس��تند به تعهدات خودش��ان بعد از خروج 
امریکا از برجام عمل کنن��د و ایرادات و انتقادات 
بسیار جدی است.« او با این حال، از وجود تنش 
در نشست خبر داد و با اشاره مستقیم به چگونگی 
فضای حاکم بر نشس��ت گفت: »بحث     ها خیلی 
جدی بود و در یک فضای نس��بتاً پرتنش صورت 
گرفت، با این حال آنچه مس��لم ب��ود همه اعضا 
و کش��ور های ش��رکت کننده در این نشست، بر 
حفظ توافق تأکید داش��تند و همه متفق بودند 
که باید تالش     ها صورت بگیرد برای اینکه برجام 
در جای خودش باقی بماند. معاون سیاسی وزیر 
امور خارج��ه همچنین گفت: »در جلس��ه همه 
اعضا بدون اس��تثنا بر این امر صحه گذاش��تند 
که ریش��ه مش��کالت موجود در رابطه با برجام 
امریکاست و همه اعضا سیاست امریکا و سیاست 
فش��ار حداکثری آن را رد کرده و گفتند که با آن 
همراهی نمی کنند و هم��ه اذعان کردند که باید 
به ریشه این مشکل پرداخته شود و ما بتوانیم به 
صورت ریشه ای شرایطی را فراهم کنیم که ایران 

بتواند از منافع برجام بهره مند شود.«
نشس��ت وین در شرایطی برگزار ش��د که سایه 
گزارش رویترز درباره قصد اروپاییان برای فعال 

کردن مکانیس��م ماش��ه بر آن مش��هود بود که 
واکنش های قاطعی را از جانب چین و روسیه به 
دنبال داشت. در پی اقدام اخیر فرانسه، انگلیس 
و آلمان در ارسال نامه ای برای »آنتونیو گوترش « 
دبیرکل س��ازمان ملل علیه موشک های ایران، 
رویترز گزارش کرد که کشورهای اروپایی عضو 
برجام در جلسه کمیسیون مشترک برجام ایران 
را به اعمال ساز و کاری که می تواند به بازگشت 
تحریم های بین المللی علیه تهران منجر ش��ود 
]موسوم به مکانیسم ماشه[ تهدید خواهند کرد. 
»کونگ ف��و«، نماین��ده چین در جلس��ه اخیر 
کمیس��یون مش��ترک برجام در این مورد گفت: 
»بردن این مسئله به شورای امنیت شاید غیر از 
امریکا به نفع هیچ کسی نباشد.«  همچنین »فو 
س��ونج« مدیرکل سیاس��ی وزارت خارجه چین 
هم بعد از پایان کمیسیون مشترک برجام گفت 
پکن تمایلی به فعال کردن سازوکار حل اختالف 
ن��دارد. وی همچنین خاطرنش��ان ک��رد تمامی 
ش��رکت کنندگان در این نشس��ت اشتراک نظر 
داش��ته اند که امریکا مقصر بحران  ایجاد شده بر 

سر برجام است.
همچنین »سرگئی ریابکوف«، معاون وزیر خارجه 
روسیه هم با اعالم اینکه ایران به خروج از توافق 
تهدید نکرده اس��ت، درباره موضع  روسیه مبنی 
بر استفاده از مکانیس��م ماشه گفت: »هنوز برای 
صحبت در این باره خیلی زود اس��ت. اگر اتفاقی 
بیفتد، آن را بررسی خواهیم کرد.«  هیئت روسی 
در نشست کمیسیون مش��ترک برجام، بر لزوم 
اجرای پروژه های تأسیس��ات اراک و فردو تأکید 
کرده اس��ت. »س��رگئی الوروف« وزی��ر خارجه 
روسیه هم در نشس��ت بین المللی گفت وگوهای 
مدیترانه ای که در ایتالیا برگزار می ش��ود، درباره 
تحوالت ایران گفت: ش��رایط بی ثب��ات فعلی در 
ایران به صورت گسترده ای نتیجه سیاست فشار 

اقتصادی امریکا علیه این کشور است. 
با این حال، »میخائیل اولیانوف « نماینده روسیه 
در س��ازمان های بین المللی مس��تقر در وین در 
توئیتی س��عی کرد نگاه خوش بینان��ه و توأم به 
امیدواری به نشس��ت اخیر داشته باشد و نوشت: 
»آخرین جلس��ه کمیسیون مش��ترک برجام در 
سال 201۹ این را به اثبات رساند که به رغم همه 
مشکالت و اختالفات، ش��رکت کنندگان در این 
نشس��ت در حمایت از برجام و تعهد به آن متحد 
هستند. این جمع بندی اصلی است که از رایزنی ها 

به دست آمده است.«

ب�ا تش�دید خش�ونت    ها در ع�راق، تحرکات 
مش�کوکی برای انحراف اعتراضات در دست 
اجرا اس�ت. مقتدی صدر که در روزهای اخیر 
حمایت خود را از معترضان عراقی اعالم کرده 
بود و نیروهای تحت حمایتش را برای دفاع از 
مردم در خیابان های بغداد مس�تقر کرده بود، 
دیروز دفترش در نجف اشرف با یک هواپیمای 
بدون سرنشین مورد هدف قرار گرفت. افراد 
مس�لح ناش�ناس هم در مرکز بغداد به سمت 
معترض�ان تیران�دازی کردن�د که ط�ی آن، 
چهار نفر کش�ته و 80 نفر دیگر زخمی شدند. 
با گذش��ت دو ماه از ش��روع اعتراضات در عراق، 
این اعتراضات ابعاد جدیدی به خود گرفته است. 
هرچن��د مرجعیت، دول��ت و هم��ه جریان های 
سیاس��ی عراق از مطالبات برحق مردم حمایت 
می کنند و در یک جبهه واحد هستند اما برخی 
جریان های نفوذی قصد تفرق��ه بین عراقی    ها را 
دارند. به گزارش ش��بکه الس��ومریه نیوز، محمد 
صالح العراقی، کاربر نزدیک به مقتدی صدر، رهبر 
جریان صدر با انتشار بیانیه ای در صفحه شخصی 
خود نوشت که مسجد حنانه در نجف اشرف )دفتر 
مقتدی صدر( با یک هواپیمای بدون سرنش��ین 
مورد هدف قرار گرفته است. محمد صالح العراقی 
به جزئیات این حمله اشاره ای نکرد و تنها گفت که 
این حمله پس از آن صورت گرفت که رهبر جریان 
صدر به گروه موسوم به کاله آبی     ها )نیروهای سرایا 
السالم شاخه نظامی جریان صدر( دستور داد از 
تظاهرکنندگان در بغ��داد و نجف حمایت کنند. 
العراقی در خصوص خسارات احتمالی حمله به 
مسجد حنانه گزارشی نداده اس��ت، اما در ادامه 
هشتگ »ملت عراق و مقتدی صدر در خطرند« را 
برای اعالم حمایت از صدر ایجاد کرده است. در پی 
حمله پهپادی به دفتر مقتدی صدر، طرفدارانش 
از اس��تان های مختلف عراق خ��ود را به منطقه 
حنانه در استان نجف رسانده اند تا از مقتدی صدر 
حمایت کنند. طبق گزارش    ه��ا مقتدی صدر در 

حال حاضر در داخل عراق حضور ندارد. 
ساعاتی پیش از حمله به دفتر مقتدی صدر، افراد 
مسلح ناشناس به سمت معترضان در بغداد شلیک 
کردند. به گزارش خبرگزاری المعلومه، درگیری 
مسلحانه جمعه شب در میدان خالنی و پل سنک 
در مرکز بغداد منجر به قتل چه��ار نفر و زخمی 
شدن 80 نفر دیگر شد. دستگاه های امنیتی عراق 
نتوانسته اند هویت گروه مس��لح ناشناسی را که 
اقدام به درگیری مسلحانه در میدان خالنی کرده، 
مشخص کنند. متعاقب این درگیری مسلحانه، 
نیروه��ای کاله آبی     ها در می��دان التحریر بغداد، 
برای حفاظت از تظاهرکنندگان در محل حاضر 
شدند.  پیش تر نجاح الشمری، وزیر دفاع عراق با 
بیان اینکه نیروهای امنیتی از شلیک با سالح گرم 
منع شده اند، گفته بود که تیراندازی به معترضان 

از سوی طرف های سوم انجام می شود. 
 نشانه هاي فتنه

به نظر می رسد برخی جریان های نفوذی در بین 
معترضان که عمدتاً از س��وی عربستان سعودی 

و امریکا هدایت می ش��وند، س��عی دارند با چنین 
تحرکاتی، دولت و نیروه��ای امنیتی را مقصر این 
اقدامات مخرب معرفی کرده و آتش خشم معترضان 
را شعله ور کنند. مقتدی صدر در هفته های اخیر از 
اعتراضات مس��المت  آمیز حمایت کرده اس��ت و 
خواستار رسیدگی به مطالبات معترضان شده است. 
چند روز پیش هیئتی از شیوخ نجف در نامه ای به 
مقتدی صدر از او خواستند معترضان هوادار خود را 
از میدان اعتراض     ها خارج کند و ارتش عراق هم از 
صدر خواسته بود نیروهای خود را از صف آشوبگران 
جدا کند. امریکا و سعودی    ها تالش دارند تصویری 
متفاوت از مطالبات تظاهرات کنندگان ارائه دهند 
و عراق را وارد یک فتن��ه داخلی کنند. اعتراضات 
عراق در ابتدا در واکنش به مش��کالت معیش��تی 
و فس��اد در دولت آغاز ش��د ولی به مرور از مسیر 
خود منحرف ش��د و به سمت خش��ونت و آشوب 
کشیده شد. حمالت مسلحانه به معترضان و دفتر 
مقتدی صدر، پس از آن انجام شد که مردم عراق 
روزهای پنج  شنبه و جمعه در حمایت از مرجعیت و 

مخالفت با آشوبگران به خیابان    ها آمدند و اقدامات 
خشونت  آمیز را محکوم کردند. 

 تحریم علیه حشدالشعبی
در بحبوح��ه اعتراضات خش��ونت  آمیز در عراق، 
امری��کا هم بیکار ننشس��ته و به دنب��ال افزایش 
فش��ار    ها علیه نیروهای مقاومت عراقی اس��ت. 
وزارت خزان��ه داری امری��کا جمعه ش��ب چهار 
ش��خصیت عراقی ب��ه نام های خمی��س فرحان 
الخنجر العیساوی، لیث الخزعلی، قیس الخزعلی 
و حس��ین فالح الالمی را در لیست تحریم خود 
قرار داد. به گزارش شبکه المیادین، دیوید شنکر، 
معاون وزیر خارجه امریکا در ام��ور خاورمیانه با 
اعالم این اعمال تحریم     ه��ا اظهار کرد:»این روند 
ادامه دارد و تحریم     ها مسئوالن دیگر را نیز شامل 
خواهد شد«. شنکر همچنین مداخله کشورش در 
امور عراق را به گونه ای وارونه تفسیر کرد و مدعی 
ش��د:»امریکا از حاکمیت و ثب��ات عراق حمایت 
می کند و به مشورت های امنیتی خود با مقامات 
عراق ادامه می دهد«. تحریم های واشنگتن علیه 
فرماندهان حشدالشعبی واکنش عراقی    ها را در 
پی داشته اس��ت. نمایندگانی از فراکسیون های 
حکمت، الصادقون در پارلمان عراق، دیروز درج نام 
شخصیت     هایی عراقی در لیست تحریم های امریکا 
را محکوم کردند. عصائب اهل الحق هم به این اقدام 
امریکا واکنش نشان داد و سخنگوی این جنبش 
در توئیتر نوشت:»تحریم های امریکا علیه رهبران 
این گروه بی فایده خواهد بود. با کینه تان بمیرید. ما 
به عنوان سرنیزه مقاومت در برابر اشغالگری، علیه 
تروریسم تکفیری، سهمیه بندی و فساد شما را به 
درد آورده ایم و ب��رادران زینب عصائب اهل الحق 
خاری در چشمان استکبار و دیواری مقابل طرح 
صهیو- امریکای��ی خواهند ب��ود«. امریکایی    ها 
مدعی هستند که نیروهای بسیج مردمی عراق به 
سمت معترضان تیراندازی می کنند، درحالی که 
فرماندهان این گروه هرگونه استفاده از سالح علیه 

معترضان را رد کرده اند. 

تحریک اعتراضات تشدید شد

حمله پهپادي مشکوک به دفتر مقتدی صدر 

عراقچ�ي: بحث     ه�ا خیلی 
جدی ب�ود و در یک فضای 
نس�بتًا پرتن�ش ص�ورت 
گرفت، ب�ا این ح�ال آنچه 
مس�لم ب�ود هم�ه اعضا و 
کشور های ش�رکت کننده 
در این نشس�ت، ب�ر حفظ 
تواف�ق تأکی�د داش�تند


