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  گزارش  2

حذفيات گزينشي پرونده خاشقجي 
سي ان ان: نام 3نفر از عامالن قتل خاشقجي 
در گزارش نهايي امريكا حذف شده است 

در ش�رايطي كه دولت امريكا در گ�زارش اوليه خود از مس�ببان 
قتل جمال خاش�قجي فهرس�ت 21 نفره اي را ارائ�ه داده بود، اما 
در گ�زارش نهايي كه از س�وي »دفت�ر مديريت اطالع�ات ملي« 
در اين خصوص منتش�ر ش�د، نام س�ه نفر از عامالن اين پرونده 
حذف ش�ده ك�ه نش�ان مي ده�د واش�نگتن برخ�الف ادعاهاي 
قبل�ي خ�ود در اين ماج�را ني�ز گزينش�ي اق�دام كرده اس�ت. 
با گذشت چند روز از انتشار گزارش دولت امريكا از پرونده قتل جمال 
خاشقجي، روزنامه نگار منتقد س��عودي به دست مقامات رياض، اما 
برخي زواياي اين ماجرا همچنان مسكوت مانده است. شبكه خبري 
سي ان ان روز دوشنبه در گزارشي درباره حذف نام برخي عامالن قتل 
خاشقجي از ليست اين پرونده، نوش��ت: »اين تغيير بي سر و صدا از 
طرف دفتر مدير اطالعات ملي امريكا عمدت��اً بدون توجه باقي ماند 
چراكه اعتراضاتي درباره ناكامي دولت جو بايدن در مجازات محمد 
بن سلمان، وليعهد سعودي ش��كل گرفت، آن هم با وجود اينكه در 
گزارش مذكور صراحتاً ذكر شد كه بن س��لمان مسئول قتل جمال 
خاش��قجي، روزنامه نگار منتقد سعودي بوده اس��ت.« بر اساس اين 
گزارش، »اولين لينكي كه دفتر مدير اطالعات ملي امريكا منتش��ر 
كرد، از دسترس خارج، سپس نسخه ديگري جايگزين شد كه در آن 
نام سه مردي كه اندكي پيشتر گفته شده بود در اين ترور مشاركت 
داشته، دستور داده اند يا به نحوي همدست يا مسئول در مرگ جمال 
خاشقجي بوده اند، حذف شد.« دفتر مدير اطالعات ملي امريكا درباره 
چرايي درج نام اين افراد در فهرست مذكور و نقش احتمالي آنها در 
قتل خاش��قجي اظهارنظري نكرده است اما س��خنگوي اين نهاد به 
سي ان ان گفت: » ما يك سند را در وب س��ايت اصالح كرديم، چون 
نسخه اصلي به اشتباه شامل اسامي سه شخصي بود كه نبايد نامشان 
آنجا مي بود.« اين در حالي است كه يك مقام ارشد دولتي جمعه شب 
اندكي پيش از آنكه اين تغيير آشكار شود، گفت كه اين گزارش حاوي 
هيچ گونه اطالعات جديدي نيس��ت. او گفت: »اين اطالعاتي است 
كه به دست دولت امريكا رس��يده و بيش از يك سال پيش به اطالع 
كميته هاي منتخب و اعضاي كنگره رس��يد.« در گزارش اوليه دفتر 
مديريت اطالعات ملي در خصوص مس��ببان قتل جمال خاشقجي 
در ابتدا نام ۲۱نفر اعالم شده بود كه س��اعاتي بعد سه نام به صورت 
رازآلودي حذف و فهرست ۱۸نفره اي ارائه شد. به گزارش سي ان ان، 
»يكي از آن سه نام حذف ش��ده، عبداهلل محمد الحويريني است كه 
قباًل به پرونده قتل خاشقجي مرتبط نشده بود. به گفته يك منبع آشنا 
به امور داخلي اطالعات عربستان، او برادر ژنرال عبدالعزيز بن محمد 
الحويريني است كه سابقاً رياست امنيت كشور را بر عهده داشت كه 
بر چندين نهاد اطالعاتي و مبارزه با تروريسم نظارت دارد.« همچنين 
دو نام ديگري كه ابتدا در گ��زارش اطالعاتي محرمانه امريكا آمده و 
سپس حذف شد، ياسر خالد السالم و ابراهيم السليم بود. اطالعاتي 
درباره آن دو در دست نيست. نام اين سه مرد در ميان ۱۸فردي كه از 
سوي دولت امريكا بابت قتل خاشقجي تحريم شده اند، وجود ندارد. 
هر چند بايدن و ديگر دموكرات ها پيشتر خواهان برخورد جدي با بن 
سلمان و عامالن قتل خاشقجي بودند اما به نظر مي رسد كاخ سفيد در 
اين پرونده نيز مثل حوادث ۱۱سپتامبر، گزينشي و جانبدارانه اقدام 

و از ارائه اطالعات كامل خودداري كرده است. 
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 عراقچي: سد »خداآفرين« نمونه همدلي تهران و باكوست
معاون امور سياس��ي وزير امور خارجه حمايت از آزادسازي مناطق 
اشغال ش��ده آذربايج��ان را موضع قطع��ي و جدي ايران دانس��ت و 
گفت: جنگ در منطق��ه مي تواند منجر به دخال��ت خارجي، حضور 
تروريست ها و افزايش ناآرامي ها شود و ما مخالف اين مباحث هستيم 
و بعد از شروع جنگ نيز جمهوري اس��المي ايران فعال شد تا بتواند 
راهكارهاي ديگري را به جاي جنگ دنبال كن��د.  به گزارش فارس، 
سيدعباس عراقچي در همايش بين المللي »قره باغ ۱7ربيع، برترين 
گفتمان در مورد قره باغ« كه در مركز مديريت حوزه هاي علميه كشور 
در حال برگزاري است، گفت: بعد از فروپاشي شوروي، قره باغ به يك 
نقطه جنگ و درگيري تبديل شد. نكته مهمي كه بعد از شروع جنگ 
و درگيري رخ داد و با اش��غال مناطق آذربايجان متوقف شد اين بود 
كه جامعه بين المللي به ويژه كش��ورهاي غربي از حل و فصل بحران 

ناكام ماندند. 
عراقچي عنوان كرد: دولت و ملت آذربايجان تصميم گرفتند آزادسازي 
سرزمين ها را با جنگ نظامي دنبال كنند و به همين علت درگيري ها 
در مناطق اشغال شده آغاز شد و ادامه يافت و در طول اين دوران موضع 
جمهوري اسالمي ايران مخالفت با اش��غالگري بوده كه نمونه بارز آن 
اقدام به ساخت  سد خداآفرين با مشاركت دولت آذربايجان بود در حالي  
كه اين سد در مناطق اشغالي ايجاد شد و نشان از مشروعيت ندادن ايران 

به اشغال اين سرزمين ها توسط ارمنستان بود. 
وي ادامه داد: با مذاكراتي كه با دولت ارمنستان داشتيم قرار شد محوطه 
اين سد را ترك كنند و اكنون سد به نقطه اي رسيده كه به نمونه بارزي 

براي همدلي ايران با آذربايجان مطرح شده است. 
-----------------------------------------------------

 ايران دست داشتن در حمله به كشتي اسرائيلي را رد كرد
وزارت خارجه ايران اتهامات دخالت تهران در حمله به كشتي اسرائيلي 
در خليج عمان را كه توسط بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل ابراز 

شده بود، به طور جدي رد مي كند. 
به گزارش اسپوتنيك، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران با تأكيد بر 
اينكه اتهام زني و تهديد عليه ايران جواب نمي دهد، گفت: »اقدام مثبت 
را با اقدام مثبت پاسخ مي دهيم و اگر عمل متفاوت مشاهده كنيم، پاسخ 

متناسب خواهيم داد.«
وي درباره س��خنان اخير نتانياهو مبني بر اجازه ندادن به ايران براي 
دستيابي به سالح هسته اي گفت: »وس��واس بيمارگونه نخست وزير 
رژيم صهيونيستي مسئله جديدي نيست ولي حاكي از آشفتگي جديد 
در سرزمين هاي اشغالي اس��ت كه حاصل رفتارهاي ماجراجويانه اين 

رژيم است.«
خطيب  زاده همچنين تأكيد كرد: »ايران به دقت شرايط را رصد كرده و 
اين فرافكني ها به درد نخست  وزير فاسد رژيم صهيونيستي مي خورد. 
در دكترين ايران سالح هس��ته اي جايي ندارد ولي دنياي غرب چشم 

خود را بر صدها سالح اتمي اسرائيل بسته است.«
خطيب زاده در بخش ديگري از نشست خبري خود خاطرنشان كرد: 
»خليج فارس و درياي عم��ان حوزه امنيتي بالفصل ماس��ت و اجازه 
هراس افكني را به آنها نمي دهيم. نتانياهو دچار بيماري هراس  گونه اي 
درباره ايران اس��ت و فكر مي كند مسير مش��كالت داخلي شان همين 
فرافكني است. در مسير امنيت ملي، اسرائيل مي داند پاسخ ايران دقيق 

و فني است.«
وي درباره اتهام زني اس��رائيل درباره دست داش��تن ايران در انفجار 
كشتي اسرائيلي در روز پنج شنبه گفت: »اين اتهام زني از سوي رژيم 
اش��غالگر قدس اس��ت. ما نه تنها اين اتهام زني را قوياً رد مي كنيم و 
اقدامات چند ماه اخير اسرائيل در حوزه پيراموني خود را رد، بلكه به 

دقت آنها را رصد مي كنيم.«

انصاراهلل: جنگ معيشتي را با حمله 
به تأسيسات حياتي سعودي پاسخ مي دهيم

وزير خارج�ه دولت نجات ملي يمن وابس�ته به انصاراهلل هش�دار 
داد، در واكن�ش ب�ه توقي�ف كش�تي هاي حامل مش�تقات نفتي 
ك�ه زندگ�ي بس�ياري را در يم�ن ب�ه مخاط�ره انداخته اس�ت، 
تأسيسات حياتي اقتصادي عربس�تان هدف قرار خواهند گرفت. 
ائتالف عربي  ۱۴ كشتي نفتي يمني را توقيف كرده است. اين كشتي ها 
با وجود بررسي ها و دريافت مجوزهاي بين المللي، براي مدت ها و حتي 
برخي بيش از ۱۰ماه است كه در توقيف نگهداري مي شوند. هشام شرف 
عبداهلل در ديدار با هماهنگ كننده جديد امور انساني سازمان ملل در 
يمن در اين مورد گفت كه ائتالف س��عودي از ورود كشتي هاي حامل 
مش��تقات نفتي و گاز مصرفي به بندر الحديده جلوگيري مي كند و با 
هدف آشفته كردن بازار يمن، كشتي هاي حامل مواد غذايي و تجاري را 
با تأخير وارد يمن مي كند. وي ضمن اشاره به اينكه صنعا حامي صلحي 
عادالنه توأم با احترام به حاكميت اس��ت، افزود: »پاسخ اين اقدامات، 
حمله قدرتمندانه به تأسيس��ات حياتي نظامي و اقتصادي عربستان 
خواهد بود تا رهبري اين كشور مضطرب شده و به صداي صلح و احترام 
به حقوق بشر گوش دهد و دست از حمله به معيشت يمني ها و سران 

غيرنظامي آنها بكشد.«
 سازمان هاي جهاني مداخله كنند

مطهر المروني، مدير دفتر بهداش��ت عمومي وزارت بهداشت يمن در 
صنعا گفت كه ادام��ه اين وضعيت بر بخش بهداش��ت و درمان نيز اثر 
منفي گذاشته است. وي تأكيد كرد: بيمارستان ها و مراكز بهداشتي در 
مناطق تحت كنترل انصاراهلل در ارائه خدمات پزش��كي- درماني غالباً 
بر سوخت تكيه دارند. المروني از سازمان بهداشت جهاني و يونيسف و 
ساير سازمان هاي بين المللي عامل در بخش بهداشت خواست مشتقات 

نفتي بيمارستان ها و مراكز بهداشتي را فراهم كنند. 
با وجود گزارش هاي منفي از وضعيت م��ردم يمن، امريكا همچنان به 
دنبال حمله اخير انصاراهلل به عربستان، به جانبداري از سعودي ها ادامه 
مي دهد. ند پرايس، سخنگوي وزارت خارجه امريكا گفته كه كشورش از 
حوثي ها مي خواهد به حمالت خود عليه عربستان سعودي پايان دهند 
و براي دستيابي به صلح با نمايندگان سازمان ملل و امريكا تعامل كنند. 
وي همچنين تأكيد كرد: امريكا متعهد است به سعودي ها براي دفاع از 
سرزمين هاي خود در برابر حمالت گروه هاي متحد ايران كمك كند. 

  سعودي ها براي پايان نبرد، التماس مي كنند
علي الموشكي، معاون رئيس مركز ستاد وزارت دفاع يمن معتقد است 
كه پيروزي بر متجاوزان و دشمنان بسيار نزديك شده است. الموشكي 
گفت: »ائتالف سعودي و حاميان آن به ما التماس مي كنند كه عمليات 
نظامي را متوقف كنيم. درخواست ائتالف متجاوز از صنعا براي توقف 
عمليات نظامي مس��خره اس��ت. چگونه از آزادي خاكمان و پاكسازي 
مناطق و استان هاي اشغال ش��ده كه متجاوزان و مزدوران آن را آلوده 
كردند، دس��ت بكش��يم.« وي گفت: »اگر تجاوز و محاصره ادامه يابد، 
ارتش ما پاس��خ مش��روع خواهد داد و به روند ارتقاي صنايع نظامي و 

توانايي هاي دفاعي خود ادامه خواهيم داد.« 
روزنامه فرانسوي »لوفيگارو« روز دوشنبه در گزارشي به نبرد در مأرب و 
پيروزي هاي اخير انصاراهلل پرداخت و با اشاره به حمايت نظامي امريكا، 
فرانسه و انگليس از ائتالف س��عودي تأكيد كرد كه از سه هفته پيش، 
همه نگاه ها به مأرب دوخته شده است. فيگارو نوشت كه آزادي مأرب، 
شكست سهمگيني براي عربستان سعودي و حاميان بين المللي اين 
كشور در جنگ يمن اس��ت. اين روزنامه از جامعه بين الملل خواست 
توقف فوري آتش بس در مأرب را تضمين كنند و بدين ترتيب مقدمات 

امنيتي و سياسي مذاكرات آتي را فراهم سازند. 

ترامپ: 
هويت امريکايي در خطر است

رئيس جمهور سابق امريكا در اولين سخنراني خود بعد از رياست 
جمهوري به جو بايدن حمله كرد و يك ماه اول رياس�ت جمهوري 
بايدن را بدترين شروع يك رئيس جمهور در تاريخ معاصر خواند. 
به گزارش ف��ارس، »دونالد ترامپ« در اولين س��خنراني خود از زمان 
پايان رياس��تش در كاخ س��فيد در س��خنراني خود در نشست حزب 
جمهوريخواه)CPAC( تأكيد كرد كه به دنبال تشكيل يك حزب جديد 

در امريكا نيست و در حزب جمهوريخواه باقي خواهد ماند. 
وي در ادامه سخنراني خود با اش��اره به انتخابات ميان دوره اي كنگره 
در سال ۲۰۲۲ تأكيد كرد كه جمهوريخواهان در اين انتخابات پيروز 

مي شوند. 
ترامپ به ط��ور ضمني به حضور خود در انتخابات رياس��ت جمهوري 
۲۰۲۴ ه��م اش��اره ك��رد و گف��ت: »ممكن اس��ت تصمي��م بگيرم 

آنها)دموكرات ها( را براي بار سوم شكست دهم.«
رئيس جمهور سابق امريكا در ادامه گفت: اگر انتخابات عادالنه برگزار 
مي شد، نتايج متفاوتي داشتيم و در اولين هفته مي توانستيم به توافق 

جديدي با ايران برسيم. 
پي��ش از اين »مي��چ مك كانل« رهبر اقلي��ت جمهوريخواه س��نا و از 
چهره هاي بانفوذ اين حزب كه چند هفته پيش در صحن سنا به شدت از 
ترامپ به دليل نقشش در حادثه حمله به كنگره انتقاد كرده بود، گفت 
در صورت موفقيت ترامپ در كس��ب نامزدي ح��زب جمهوريخواه در 

انتخابات ۲۰۲۴، از وي حمايت خواهد كرد. 
ترامپ در ادامه سخنراني خود در نشس��ت حزب جمهوريخواه با بيان 
اينكه هويت ما به عنوان امريكايي در خطر است، خطاب به هوادارانش 
در حزب جمهوريخواه گفت: ما يك س��فر باورنكردني را باهم ش��روع 
كرديم و اكنون در ميانه يك مبارزه تاريخي براي آينده اياالت متحده 

قرار داريم. 
رئيس جمهور سابق امريكا به »جو بايدن« رئيس جمهور فعلي اين كشور 
نيز حمله كرد و يك ماه اول رياست جمهوري بايدن را بدترين شروع 
يك رئيس جمهور در تاريخ معاصر خواند. در عرض يك فاصله كوتاه يك 

ماهه از »امريكا اول« به »آخر امريكا« رسيديم. 
رئيس جمهور سابق امريكا در كنفرانس اقدام سياسي محافظه كاران، 
دولت هاي ايالتي را تشويق كرد با تصويب قانون به مجازات غول هاي 

فناوري بپردازند كه صداهاي محافظه كار را خاموش مي كنند. 
ترامپ گفت: اگر آزادي بيان نداشته باشيم، همه تمهيدات يكپارچگي 
انتخابات در سراسر جهان هيچ ارزشي ندارند. اگر جمهوريخواهان براي 
گفتن حقيقت و افشاي فساد سانسور ش��وند، ما دموكراسي نخواهيم 

داشت و تنها استبداد چپ گرا برايمان مي ماند. 
ترامپ بر سر حذف شدن حسابش در فيس بوك و توئيتر به دليل نقض 
سياست هاي اين شبكه هاي اجتماعي، مكرراً شركت هاي فناوري را به 

سانسور متهم كرده است. 
او گفت: زمان شكس��تن انحصار ش��ركت هاي بزرگ فناوري و احياي 
رقابت منصفانه فرا رسيده است. بخش ۲۳۰ كه مقررات اينترنت است 
و به عنوان بخشي از قانون رعايت اخالق در ارتباطات ۱۹۹۶ تصويب 

شده است، بايد لغو شود. 
رئيس جمهور سابق امريكا گفت: اگر دولت فدرال حاضر به اقدام در 
اين باره نيس��ت، در اين صورت هر ايالت در اي��ن اتحاديه كه ما رأي 
داريم بايد شركت هايي مانند توئيتر، گوگل و فيس بوك را هر زمان 
كه صداه��اي محافظه كار را خاموش مي كنن��د، هدف مجازات هاي 

بزرگ قرار دهند. 

تا پايان رقص ديپلماتيک واشنگتن مذاکره  نمی کنيم
سخنگوي وزارت خارجه: با توجه به مواضع و اقدامات اخير امريكا و 3 كشور اروپايي

 ايران زمان را براي برگزاري جلسه غيررسمي با امريكا مناسب نمي داند

يك مقام بلندپايه    گزارش  یک
ب�ه  امريكاي�ي 
فايننش�ال تايمز گفته اينكه ايران پيش�نهاد 
مذاكره دوجانبه امريكا را نپذيرفته يك »رقص 
ديپلماتيك« اس�ت ولي »رق�ص ديپلماتيك« 
ظاهراً صفتي است كه به دولت بايدن مي چسبد 
تا ايران. سياس�ت ترامپ هر چه بود، تكليف را 
مشخص مي كرد؛»فش�ار حداكثري تا بازگشت 
ايران پاي ميز مذاكره«، اما تيم بايدن  يك دست 
را براي مذاكره دوجانبه بلند مي كند و با دس�ت 
ديگر، قطعنامه ضدايراني در شوراي حكام آژانس 
به جريان مي اندازد؛ از شرق آسيا سيگنال مشوق 
تحريمي مي فرستد ولي حاضر نيست تضمين 
كند مذاكره احتمالي براي بازگش�ت به برجام، 
منجر به »لغو تحريم ها« خواهد شد. همه اينها 
باعث ش�ده تهران اع�الم كند: » زم�ان را براي 
برگ�زاري جلس�ه غيررس�مي پيش�نهادي 
هماهنگ كننده اروپايي برجام مناسب نمي داند.«

به گزارش جوان »س��عيد خطيب زاده« س��خنگوي 
وزارت امور خارجه اعالم ك��رد: »با توجه به مواضع و 
اقدامات اخير امريكا و سه كشور اروپايي، جمهوري 
اسالمي ايران زمان را براي برگزاري جلسه غيررسمي 
پيشنهادي توس��ط هماهنگ كننده اروپايي برجام 
مناسب نمي داند.« اين، آخرين موضع گيري تهران 
مقابل پيشنهاد جوزپ بورل، هماهنگ كننده سياست 
خارجي اتحاديه اروپا براي مذاكره غيررس��مي بين 
ايران و امريكا اس��ت. پيش از اين شامگاه يك شنبه 
»وال استريت ژورنال« از قول ديپلمات هاي بلندپايه 
اروپايي گزارش كرده بود كه ايران پيشنهاد اتحاديه 
اروپا براي تنظيم گفت وگوهاي هس��ته اي مستقيم 
غيررس��مي با امريكا را رد كرده اس��ت. جورف بورل 
هفته قبل از مقام هاي تهران و واشنگتن خواسته بود 
در نشستي غيررسمي درباره برجام گفت وگو كنند. 
ديويد بلينكن، وزير امور خارجه امريكا اين دعوت بورل 
را قبول كرد ولي عباس عراقچي، معاون وزير خارجه 
كشورمان گفته بود: ايران در حال »بررسي« دعوت 

اروپا براي شركت در اين نشست غيررسمي است. 

 چرا ايران نپذيرفت؟
دولت امريكا به طور رس��مي به پاسخ منفي ايران 
واكنشي نشان نداده ولي دو مقام امريكايي كه نام 
آنها فاش نشده، به اين موضع تهران واكنش نشان 
داده اند. يك مقام كاخ سفيد گفته كه از پاسخ ايران 
درباره »نشست غيررسمي« نااميد شده است ولي 
تأكيد كرده امريكا »همچن��ان آماده تعامل مجدد 
در ديپلماسي معناداري بوده تا بازگشت دوجانبه به 
پايبندي به تعهدات هسته اي حاصل شود.« او گفته 
است: »ما درباره بهترين راه پيش رو با شركاي خود 
در ۱+5 رايزني خواهيم ك��رد.« يك مقام بلندپايه 
ديگر امريكا ني��ز در گفت وگو با فايننش��ال تايمز، 
پاس��خ »نه« ته��ران را يك »رق��ص ديپلماتيك« 
تعبير كرده كه در مقابل آن نبايد حركتي انجام داد: 
»فكر نمي كنيم كه بايد ب��راي بازگرداندن ايران به 
ميز مذاكرات حركتي انج��ام دهيم.« با اين حال او 
مي گويد: »تصور نمي كنيم كه باب مذاكرات بسته 
اس��ت.« يك ديپلمات اروپايي، اما با ابراز نااميدي 
عميق از تصميم ايران گفته اس��ت: »فكر مي كنم 
اين مسئله خيلي جدي است.« با اين حال، شبكه 

الجزيره از تداوم مذاكرات اتحادي��ه اروپا با اعضاي 
برجام و امريكا خبر داده و تأكيد كرده كه مذاكرات با 

اعضاي توافق هسته اي و امريكا هنوز ادامه دارد. 
 جايزه تهران از توافق!

سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت خارجه گفته 
است  موضع منفي تهران در قبال مذاكره غيررسمي 
با طرف امريكايي، به مسئله »زمان« برمي گردد و 
توضيح داده كه با توجه به »مواضع و اقدامات اخير 
امريكا و سه كشور اروپايي، جمهوري اسالمي ايران 
زمان را براي برگزاري جلسه غيررسمي پيشنهادي 
توس��ط هماهنگ كننده  اروپايي برجام مناس��ب 
نمي داند.« خطيب زاده مي گويد: »هنوز هيچ تغييري 
در مواضع و رفتار اياالت متحده صورت نگرفته است 
و دولت بايدن نه تنها سياس��ت شكس��ت خورده 
فشار حداكثري ترامپ را كنار نگذاشته، بلكه حتي 
تعهد خود به اجراي كليات وظايف��ش در برجام و 
قطعنامه ۲۲۳۱ را اعالم ننموده است.« ظاهراً موضع 
س��خنگوي وزارت خارجه، به دي��دگاه كلي تهران 
در اين مورد و رويكرد  متض��اد امريكا در برخورد با 
ايران برمي گردد. هفته قبل »رافائل گروسي« مدير 

كل آژانس بين المللي انرژي اتمي در سفري كه به 
نظر مي رسيد با هماهنگي واشنگتن و پايتخت هاي 
اروپايي انجام شده، به تهران آمد. گروسي در تهران با 
علي اكبر صالحي به  توافقي رسيد كه به رغم مصوبه 
مجلس براي توقف اجراي پروتكل الحاقي، آژانش 
اجازه پيدا ك��رد دوربين هاي خود در تأسيس��ات 
هسته اي ايران، هر چند به صورت »آفالين« روشن 
بماند. چن��د روز از اين توافق نگذش��ته كه  منابع 
امريكايي خبر دادند ديپلمات هاي امريكايي در وين، 
در حال توزيع پيش نويس يك قطعنامه  ضدايراني 
در آژانس هس��تند؛ اقدامي كه در ته��ران با لحني 
طعنه آميز  از آن به »جايزه توافق با آژانس« تعبير 
شد. ايران در نامه اي به آژانس هشدار داده كه صدور 
چنين قطعنامه اي، توافق گروس��ي با ايران را هوا 
خواهد كرد و محمدجواد ظريف هم ديروز در مجلس 
هشدار داد: »پيگيري قطعنامه عليه ايران در شوراي 
حكام باعث به هم ريختگي شرايط كنوني مي شود.« با 
وجود اين هشدار، ديروز مدير كل آژانس بين المللي 
انرژي اتمي، توافق با ايران را »يك تفاهم فني موقت« 
توصيف كرد كه »باعث تأثير جدي بر توانايي آژانس 
جهت گزارش درباره اجراي تعهدات ايران مي شود.« 
برخالف انتظار تهران، او دي��روز گزارش مثبتي از 
همكاري هاي ايران ارائه نكرد و گف��ت كه ايران با 
وجود گذش��ت ۱۸ماه » به هيچ كدام از سؤال هاي 
آژانس درباره وجود احتمالي مواد اتمي« در چهار 
مكان مورد سوءظن آژانس پاسخ نداده است: »در 
جريان س��فرم به تهران در بيس��تم و بيست ويكم 
۲۰۲۱، نگراني هاي خودم درباره پيشرفت نكردن 
در شفاف سازي مسائل پادماني مرتبط با چهار مكان 

يادشده را به دولت ايران تأكيد كردم.«
  تهران تضمين مي خواهد

هرچند يك دليل »نه« تهران به پيشنهاد مذاكره 
غيررس��مي با امريكا، گزارش گروسي و به جريان 
افتادن قطعنامه امريكايي-اروپايي در شوراي حكام 
است، ولي اين تمام ماجرا نيس��ت. برخالف تصور 
طرف امريكاي��ي درباره رق��ص ديپلماتيك ايران، 
تصور عمومي در تهران اين است كه اين دولت بايدن 
است كه به رغم وعده بازگشت به برجام، وارد رقص 
ديپلماتيك شده است. هفته قبل خبرگزاري يونهاپ 
كره جنوبي از قول چوي يونگ س��ام، س��خنگوي 
وزارت خارجه كره جنوبي گزارش كرد كه بخش��ي 
از پول هاي بلوكه شده ايران در كره جنوبي با توافق 
ايران آزاد خواهد شد. به گزارش يونهاپ، طي ديدار 
سفير )كره جنوبي( و رئيس بانك مركزي ايران، دو 
طرف كمي به گزينه هاي يكديگر نزديك تر شده اند و 
تهران با پيشنهاد سئول درباره نحوه مصرف پول هاي 
مسدودشده ايران موافقت كرده ولي بعداً مشخص 
شد آزاد س��ازي پول های ايران در روندي پيچيده 
انجام خواهد ش��د و قرار است تا يك ميليارد دالر از 
اين دارايي ها به كانال مالي ايران و س��وئيس واريز 
شود تا صرف خريد دارو و غذا شود در حالي كه بايدن 
پيش از ورود به كاخ سفيد اعالم كرده بود به برجام 
بازخواهد گشت. در تهران اين ديدگاه رو به گسترش 
وجود دارد كه بايدن بعد از ورود به كاخ سفيد، رويكرد 
قطره چكاني در پيش گرفته است. روزنامه امريكايي 
»وال اس��تريت ژورنال« از قول »دو ديپلمات ارشد 
غربي نوشته كه يك دليل رد پيشنهاد غيررسمي 
مذاكره با امريكا اين است كه ايران »نخست خواستار 
ضمانتي است كه امريكا برخي از تحريم ها را پس از 
ديدار بردارد« در حالي كه ظاهراً واشنگتن حاضر به 

دادن چنين تضميني نيست. 

ب�ه دنب�ال حمل�ه اخي�ر امري�كا ب�ه نيروهاي 
حشدالش�عبي، اين س�ازمان با صدور بيانيه اي 
آن را نشانه اي از تكرار وقايعي مشابه در آينده 
دانست. سخنگوي رسمي مقاومت اسالمي نَُجباء 
هم از لغو همه توافقات مقاوم�ت عراق با دولت 
موقت در مورد حمله به مناف�ع امريكا خبر داد. 
هواپيماهاي امريكايي بامداد جمعه به دستور جو 
بايدن رئيس جمهور امريكا، منطقه بين البوكمال و 
القائم در مرز ميان سوريه و عراق را هدف قرار دادند. 
اين حمله يك شهيد و شماري زخمي  از نيروهاي 
ري روز  حشدالشعبي برجاي گذاش��ت. نصر الَشمَّ
دوش��نبه در گفت وگوي زنده با ش��بكه الميادين 
با انتقاد از اينكه دولت عراق تاكن��ون در اين مورد 
توضيحي ن��داده اس��ت، هش��دار داد: »در صورت 
خودداري دول��ت از معرفي عناصر مزدور، مقاومت 
اسالمي خود را مكلف مي داند با افرادي كه اطالعات 
حشد الش��عبی را به امريكا منتقل كردند، برخورد 

كند.«
الش��مري تصريح كرد: »مقاومت با وج��ود اينكه 
س��فارت امريكا در بغداد را النه جاسوسي مي داند، 
پذيرفت كه آن را هدف قرار ندهد. تمامي توافقات 
پيشين ملغي شده است و از اين پس مقاومت حق 

دارد اهداف خود را تعيين كند.«
 تأييد حضور حشد در خط دفاعي 

اي��ن موضع گي��ري در حال��ي ص��ورت گرفت كه 
سازمان حشد الش��عبي نيز با تأكيد بر اينكه امريكا 
مواضع اين س��ازمان را در نوار مرزي عراق با امريكا 
و نه خاك س��وريه ه��دف گرفته اس��ت، اين اقدام 
را پيش بيني كنن��ده اتفاقاتي خطرن��اك در آينده 
دانست. در بيانيه اي كه به اين منظور منتشر شده، 

آمده اس��ت: »چن��د روز پيش نيروه��اي ما هدف 
تجاوز جنايتكارانه نظاميان امريكايي قرار گرفتند 
كه به ش��هادت يكي از رزمندگانمان منجر شد.« 
حشد الش��عبي افزود: »با توجه به جدي بودن اين 
موض��وع و بازتاب آن بر حاكمي��ت، امنيت و ثبات 
كشور عزيزمان عراق، سازمان حشد الشعبي براي 
مدتي منتظر ماند تا روايت كامل در مورد اين حمله 
به اتمام برسد و تأييد شود كه رزمندگان ما بر خالف 
روايت نظاميان متجاوز امريكاي��ي در عمق خاك 
سوريه نبودند و رزمندگان ما در نوار مرزي بين دو 
كشور براي حفاظت از خاك عراق در برابر تروريسم 

حضور داشتند.« 
اين س��ازمان تأكيد ك��رد: »پس از اينك��ه در اين 
خصوص مطمئن شديم، رسماً اعالم مي كنيم كه 

نيروهاي ما در خط دفاعي عراق حضور داشتند و اين 
تجاوز، پيش بيني كننده اتفاقاتي خطرناك در آينده 
اس��ت كه بايد از وقوع آن جلوگيري شود. مقامات 
ذي صالح و مربوطه نيز بايد به وظيفه خود در قبال 
فرزندان حشد الشعبي عمل كنند كه در راه امنيت 

عراق جانفشاني كرده اند و خواهند كرد.«
  دولت حتي بيانيه هم صادر نكرد

كميته امنيت و دفاع پارلمان عراق روز يك ش��نبه 
موضع دولت عراق در برابر حمالت امريكا به مرزهاي 
عراق را ش��رم آور خواند و س��كوت دول��ت عراق را 

مشكوك ارزيابي كرد. 
ري��اض المس��عودي، نماينده ائتالف س��ائرون در 
پارلمان عراق از شيوه برخورد دولت با جنايت اخير 
امري��كا و بمباران مقر حشد الش��عبي در مرز عراق 

انتقاد كرد.  وي تصريح كرد: »دول��ت عراق درباره 
بمباران امريكا عليه نيروهاي حشد الشعبي در داخل 
خاك عراق بيانيه اي صادر نكرد، گويي كه اين حادثه 
در نيجريه روي داده اس��ت. اين در حالي است كه 
حشد الشعبي از س��ال ۲۰۱7، داراي يك ساختار 

قانوني گسترده است.«
اين نماينده عراق گفت: »واشنگتن از زمان فروپاشي 
اتحاد جماهير شوروي، مرزها و حاكميت كشورها را 
به رسميت نمي شناسد و حاكميت عراق و سوريه 
براي امريكا، معنايي ندارد. داع��ش نيز با حمايت 
آش��كار امريكا به عراق حمله كرد. مفهوم تشكيل 
ائتالف بين المللي، به رسميت نشناختن مرزهاي 
كشورهاست. امريكا در عراق منابع اطالعاتي مورد 

اعتمادي دارد.«
  اقامه دعوی عليه امريكا در ديوان كيفري 

بين المللي 
مختار الموسوي، عضو كميته روابط خارجه پارلمان 
عراق در گفت وگو ب��ا پايگاه خبري المعلومه گفت: 
»تجاوزگري هاي امريكا و حمالت مكرر اين كشور 
عليه نيروهاي حشد الش��عبي، امريكا را در عرصه 
بين المللي محك��وم مي كند و ع��راق مي تواند اين 
پرونده ها را عليه امريكا به جريان اندازد.« وي افزود: 
»اين مس��ئله نيازمند اقدام جدي دولت عراق در 
باالترين سطوح و وزارت امور خارجه اين كشور است 
تا از تكرار اين تخلفات جلوگيري كند و همچنين 
پرونده حذف نيروهاي امريكايي از عراق فعال شود.«  
الموس��وي ضمن تأكيد بر كوتاهي وزارت خارجه 
عراق در پرونده تخلفات و تجاوزگري هاي امريكا، 
گفت: »هيچ حركتي از سوي دولت يا موضع گيري 

واقعي در قبال اين تخلفات وجود نداشته است.«

هشدار تلويحي »النجباء« 

ديگر تضمين نمي کنيم به امريكايي ها حمله نكنيم

نماي نزديک

عقب نشيني کاخ سفيد به »بازگشت همزمان« 
در حالي كه مقامات واشنگتن پيش��تر موضع اول ايران به برجام و متعاقب آن امريكا  را مطرح 
مي كردند، به نظر مي رس��د از اين خواسته خود يك گام عقب نش��يني كرده اند و يك مقام كاخ 
سفيد در همين راستا گفت كه امريكا همچنان آماده تعامل مجدد در چارچوب ديپلماسي براي 
بازگشت دوجانبه به پايبندي به تعهدات هسته اي است. اين مقام كاخ سفيد شامگاه يك شنبه  
گفت كه از پاسخ ايران درباره برگزاري نشست با حضور امريكا درباره برجام نااميد شده است. اين 
مقام امريكايي گفت: »در حالي كه ما از پاسخ ايران نااميد شده ايم اما همچنان آماده تعامل مجدد 
در ديپلماسي معناداري هستيم تا بازگش��ت دوجانبه به پايبندي به تعهدات هسته اي حاصل 
ش��ود.«  وي تأكيد كرد: »ما درباره بهترين راه پيش رو با ش��ركاي خود در ۱+5 رايزني خواهيم 
كرد.« روزنامه »وال استريت ژورنال« هم شامگاه يك شنبه در گزارشي به نقل از ديپلمات هاي 
ارشد نوشت كه ايران پيشنهاد اتحاديه اروپا براي تنظيم گفت وگوهاي هسته اي مستقيم با امريكا 

را رد كرده است. 


