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توافق با آژانس با «فهرست فني محرمانه»

دوربينهاي روشنآفالين!

موشدواني سعودي
مذاكرات يمنيها را به شكست كشاند

رضايت مديركل آژانس از توافق به دست آمده به حدي بود كه او توافق به دست آمده را باعث «نجات از شرايطي» خوانده
كه قانون مجلس به وجود آورده است

در شرايطي كه جنبش انصاراهلل و دولت مستعفي براي تبادل اسرا در
اردن گردهم آمده بودند تا به توافقاتي در اين زمينه دست پيدا كنند،
اما سازمان ملل اعالم كرد اين گفتوگوها بدون نتيجه به پايان رسيد؛
شكستي كه انصاراهلل لجاجت عربس�تان در رد همه پيشنهادهاي
منصفانههيئتمذاكرهكنندهصنعاءراعلتاصليآناعالمكردهاست.

به رغم ادعاي مقامات عربس��تان س��عودي براي توقف درگيريها در
يمن اما اين رژيم در عمل خالف آن را انجام ميدهد .مارتين گريفيث،
فرستاده س��ازمان ملل به يمن روز دوش��نبه اعالم كرد كه مذاكرات
گروههاي يمني در ارتباط با تبادل اسرا بدون نتيجه پايان يافته است.
به گزارش شبكه عربي ،۲۱فرستاده سازمان ملل به يمن پس از پايان
دور اخير مذاكرات در بيانيهاي گفت« :اي��ن دور از گفتوگوها بدون
رسيدن به نتيجه تاريخي مش��ابه جلسهاي كه س��پتامبر گذشته در
س��وئيس برگزار و منجر به آزادي  ۱۰۵۶بازداشت شد ،به پايان رسيد
و اين نااميدكننده اس��ت ».وي ادامه داد« :من از دو طرف ميخواهم
بحث و مش��ورت خود را ادامه دهند ،آنچه را كه توافق كردهاند ،عملي
و مقدمات آزادي زندانيان بيشتري را در آينده نزديك فراهم كنند».
نماينده ويژه س��ازمان ملل در امور يمن خواستار آزادي فوري و بدون
قيد و شرط تمامی بازداشتشدگان از جمله بيماران و زخميها ،افراد
مسن ،كودكان و زندانيان غيرنظامي از جمله زنان و روزنامهنگاران شد.
روز يكش��نبه ،كميته نظارت براي اجراي توافقنامه مبادله زندانيان
پنجمين جلسه خود را كه بين طرفين درگيري در يمن برگزار شد ،به
پايان رساند .طي اين گفتوگوها ،مطابق بيانيه صادر شده توسط دفتر
نماينده سازمان ملل ،طرفين در مورد استراتژيها و احتماالت درباره
اجراي آنچه طبق قرارداد اس��تكهلم متعهد شدهاند ،گفتوگو كردند.
گريفيث اظهار داشت كه گرچه دو طرف در اين دور از گفتوگوها در
مورد آزادي زندانيان بيشتر به توافق نرسيدند ،اما براي ادامه بحث در
آينده براي آزادي زندانيان متعهد ش��دند .ماه گذشته نيز هيئتهاي
دولت مس��تعفي يمن و انصاراهلل دور جديدي از مذاك��رات را در مورد
تبادل اسراي دو طرف در پايتخت اردن آغاز كردند.
كارشكني سعودي
با وجود توافق��ات بين انص��اراهلل و دولت مس��تعفي براي ازس��رگيري
گفتوگوهاي تبادل اس��را ،اما عربستان س��عودي كمافيالسابق در اين
مذاكرات كارشكني ميكند .رئيس كميته امور اس��راي انصاراهلل گفت
كه مذاكرات درباره پرونده اس��را در امان ،به دليل لجاجت طرف مقابل
و مزدوران آن بينتيجه ماند .عبدالقادرالمرتضي در گفتوگو با روزنامه
«الثوره» يمني تأكي��د كرد« :ما به هر طريقي ب��راي موفقيت مذاكرات
امان تالش كرديم و پيش��نهادهاي منصفانه متعددي را ارائه داديم تا از
اختالفات بگذريم اما هيچ فايدهاي نداشت .مذاكرات پيرامون پرونده اسرا
در پايتخت اردن به دليل سازشناپذيري نيروهاي متجاوز و مزدوران آنها
بدون هيچ پيشرفتي به پايان رسيد ».رئيس كميته امور اسراي يمن موضع
عربستان سعودي را در مذاكرات بسيار بد خواند و گفت كه بيشترين درصد
مسئوليت شكست در اين دوره بر عهده عربستان سعودي است .المرتضي
گفت« :ما از طرف مقابل خواستيم كه سميره مارش ،بانوي اسير يمن و
ديگر زناني را كه در مأرب ربوده ش��دهاند ،آزاد كنند و همچنين آمادگي
خود را براي تبادل آنها با زندانياني كه داريم ،اعالم كرديم اما طرف مقابل
اين پيشنهاد را رد كرد ».وي افزود« :ادعاي طرفهاي دشمن درباره مهم
برشمردن پرونده انساني اسرا شعارهايي است كه فقط مصرف رسانهاي
دارد و از صفحات رسانههاي آنها فراتر نميرود ».اين مذاكرات در حالي
برگزار شد كه عمليات ارتش و كميتههاي مردمي يمن در استان مأرب
ادامه دارد و نيروهاي يمني بس��ياري از مناطق اين استان استراتژيك را
به كنترل خود درآوردهاند و همين مس��ئله نگراني س��عوديها را در پي
داشته است .مأرب آخرين دژ مزدوران سعودي در شمال يمن است و با
آزادسازي آن كار براي رياض و مزدورانش سخت خواهد شد .عربستان در
روزهاي اخير همه مزدوران خود و تروريستها را به خدمت گرفته است تا
مانع از آزادسازي مأرب شود و بر شدت حمالت هوايي خود عليه نيروهاي
انصاراهلل افزوده است .انصاراهلل در س��الهاي اخير هزاران تن از مزدوران
سعودي و امارات را به اس��ارت گرفته و بارها آمادگي خود را براي تبادل
اسرا اعالم كرده است.

پسر ترامپ با پس زمينه سالح
توئيت زد

پس�ر رئيسجمهور پيش�ين امريكا با انتش�ار پيام�ي ويدئويي،
اگ�ر چ�ه از محدوديته�اي كروناي�ي انتق�اد ك�رده ام�ا وجود
ش�ماري سلاح در پسزمين�ه اي�ن ويدئ�و ،نگرانيه�ا درب�اره
تش�ديد خش�ونت ،تك�رار وقايع�ي ش�بيه آنچ�ه در كنگ�ره
رخ داد و حت�ي جن�گ داخل�ي را تش�ديد ك�رده اس�ت.

اگر چه دومين اس��تيضاح دونالد ترامپ در مجلس سنا رأي نياورد اما
آتش خشم شكلگرفته ناشي از پذيرفته نشدن ادعاي تقلب در انتخابات
رياس��ت جمهوري ،همچنان ش��علهور اس��ت .دونالد ترامپ جونيور
روز يكش��نبه پيامي ويدئويي را در مخالفت با تداوم محدوديتهاي
كرونايي منتشر كرد و در اين پيام گفت« :از علم پيروي كنيد! اين كاري
است كه انجام ميدهيم .به نظر ميرسد دولت بايدن فقط زماني از علم
پيروي ميكند كه به سودش باش��د ».او اتحاديه معلمان امريكايي را
نيز به باد انتقاد گرفت و آنها را مسئول عدم بازگشايي مدارس دانست.
اگر چه صحبتهاي سراسر طعنه پس��ر ترامپ به ظاهر رنگ و بويي از
خشونت نداشت اما سالحهاي گرم آويخته شده به ديوار پشت سرش،
بيش��تر از حرفهايش توجه مخاطبان اين ويدئو را به خود جلب كرد.
يك كاربر توئيتر از زبان پسر ترامپ نوش��ت« :تنها راهي كه ميتوانم
احس��اس قدرتمند بودن داشته باشم اين اس��ت كه نظراتم را با نشان
دادن س�لاحهاي مرگبار و تهديد ضمني در پسزمينه منتش��ر كنم.
اينگونه قدرت بااليم را نشان ميدهم ».ديگر كاربران نيز با جمالتي
نظير «تصور كنيد يك مسلمان يا يك سياهپوست اين ويدئو را منتشر
ميكرد» و «بهخاطر اينكه او سفيدپوست است ،چنين كاري خالي از
اشكال نيست» به تبعيض در امريكا اشاره كردند .پسر ترامپ پيش از
اين نيز عكسي منتش��ر كرده بود كه در آن مسلسل به دست گرفته و
روي خشاب مسلسل تصوير هيالري كلينتون پشت ميلههاي زندان
نقاشي شده بود .عالوه بر پسر ترامپ ،الرن بوبرت ،عضو جمهوريخواه
مجلس نمايندگان و يكي از حاميان ترامپ نيز در يك جلسه ويدئويي
رسمي ،چند سالح گرم پشت سرش چيده بود .نشريه فارين پاليسي
در يادداشتي ،احتمال وقوع جنگ داخلي را در اين كشور مطرح كرده
است .پيشينه و انگيزه الزم ،وجود شكاف و رخنه در جامعه و شكلگيري
فرقهگرايي مواردي هستند كه فارين پاليسي به آنها اشاره كرد و نوشت
در حال حاضر هر سه مؤلفه در امريكا ديده ميشوند.

حامد عطایی | میزان

33روز وسوس�ه
گزارش یک
مداوم لغو تحريم،
باالخره جواب داد و س�ازمان ان�رژي اتمي در
توافق�ي راض�ي ش�د دوربينه�اي آژان�س
بينالمللي انرژي اتمي در تأسيسات هستهاي
ايران ،هر چند ب�ه صورت «آفالين» روش�ن
بماند .سازمان انرژي اتمي ايران يكشنبه شب
در تهران با رافائل گروسي به توافقي رسيد كه
ب�ه رغ�م تواف�ق اج�راي پروت�كل الحاقي،
دوربينهاي آژانس در تأسيس�ات هس�تهاي
ايران روش�ن ميماند؛ توافقي كه باعث ش�د
مديركل آژانس از حفظ «ميزان ضروري براي
نظارت»ها س�خن بگويد .گروس�ي اي�ران را
رضايتمندانه ترك كرده و گفته است با ايران
«ب�ه نتيج�ه قاب�ل قبول�ي رس�يديم».

آژانس و ايران يكشنبه شب در پايان سفر رافائل
گروسي به يك توافق كمتر از  200كلمهاي با دو
تفسير متفاوت رس��يدند .اين توافق بعد از چند
هفته انتشار گزارشهاي غيررسمي درباره اعطاي
برخي«مشوقهاي غيررس��مي» براي منصرف
كردن ايران از توقف اجراي پروت��كل الحاقي به
دس��ت آمده است .حدود س��ه هفته قبل بود كه
بلومبرگ از افزايش تدريجي مشتريان نفتي ايران
خبر داد و دو هفته بع��د هم ،وزير خارجه قطر در
سفري نه چندان از قبل برنامهريزي شده به تهران
آمد ،براي گس��ترش روابط دوجانب��ه در «همه
سطوح از جمله حوزههاي اقتصادي اعالم آمادگي
كرد و البته پيام كتبي امير قطر را به رئيسجمهور
خبر

تحويل داد .سيگنالهاي غيررسمي به اينجا ختم
نشد تا جايي كه يكشنبه شب ،همزمان با سفر
رافائل گروسي به تهران ،جيك ساليوان ،مشاور
امنیت ملي امريكا بدون اشاره به جزئيات گفت:
«دولت امريكا به رياست جو بايدن ،با ايران تماس
برقرار كرده اس��ت»؛ خبري كه البت��ه در تهران
تأييد يا تكذيب نشده است .ساعتي از اين اظهار
نظر نگذشته بود كه خبر توافق ايران و آژانس روي
خروجي خبرگزاريها قرار گرفت .در متن توافق
ايران و آژانس آمده است« :سازمان انرژي اتمي
ايران (سازمان) و آژانس بينالمللي انرژي اتمي
(آژانس) روح هم��كاري و اعتماد متقابل تقويت
شده كه به بيانيه مشترك پنجم شهريور ۱۳۹۹
در تهران منجر شد و اهميت تداوم آن همكاري و
اعتماد را مورد يادآوري و تأييد مجدد قرار دادند.
سازمان ،آژانس را مطلع كرد كه به منظور پايبندي
به قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي (قانون)
تحت عنوان «اقدام راهبردي براي لغو تحريمها و
صيانت از منافع ملت ايران» ايران اجراي اقدامات
داوطلبان��ه را آنگونه كه در برجام آمده اس��ت از
پنجم اسفند  ۱۳۹۹متوقف خواهد كرد .با در نظر
گرفتن موارد فوق و به منظور تداوم فعاليتهاي
راستيآزمايي و نظارت آژانس ،سازمان و آژانس
نسبت به موارد زير توافق كردند:
 .۱ايران ب��ه اج��راي كامل و ب��دون محدوديت
موافقتنامه جامع پادمان خود با آژانس ،همانند
قبل ،ادامه خواهد داد.
 .۲يك تفاهم فني دوجانبه موقت ،سازگار با قانون
كه به موجب آن آژان��س به فعاليتهاي ضروري

راستيآزمايي و نظارت خود (طبق فهرست فني
پيوست) براي مدت تا سه ماه ادامه خواهد داد.
 .۳مرور منظم اين تفاهم فني با هدف اطمينان از
حصول به اهداف آن.
فهرست فني محرمانه
نه ايران و نه آژانس «فهرس��ت فني پيوس��ت»
را منتش��ر نكردهاند .س��ازمان انرژي اتمي ايران
در بياني��هاي توضي��ح داده ك��ه محرمانه ماندن
فهرست پيوس��تي كه در توافق ذكر شده وجود
«مالحظ��ات حفاظتي و ض��رورت پنهان ماندن
مكان تأسيسات كليدي ايران»است .غريبآبادي،
نماينده دائم اي��ران در آژانس بع��د از اين توافق
گف��ت ك��ه دو طرف«گفتوگوه��اي مفيدي بر
اساس احترام متقابل داشتند» ولي هنوز ساعتي
از منتشر نش��دن اين توافق نگذش��ته بود كه در
تهران و وين ،دو تفس��ير مختلف از آن ارائه شد.
س��ازمان انرژي اتمي در بيانيه خود توضيح داد
كه ايران و آژانس تفاهم كردهاند «اجراي پروتكل
الحاقي و دسترس��يهاي برجامي به طور كامل
متوقف ش��ود و صرفاً تعهدات پادماني ايران اجرا
ميشود .بر اين اساس ،طبق قانون مجلس هيچ
دسترس��ي فراپادماني به آژانس اعط��ا نخواهد
ش��د و هيچ گونه بازرس��ي فراپادماني نيز انجام
نميشود ».اين چيزي اس��ت كه رافائل گروسي
نيز آن را ميپذيرد .گروسي در جمع خبرنگاران
تأييد كرده كه پروتكل الحاقي پس از  23فوريه
(پنجم اسفند  )99اجرا نخواهد شد و دسترسي
كمتري پس از اين تاريخ وجود خواهد داشت ولي
او تأكيد كرده كه ترتيبات به دست آمده با ايران

«به آژانس بينالمللي انرژي اتمي اجازه ميدهد
تا ميزان ض��روري براي نظ��ارت را حفظ كند».
رضايت مديركل آژانس از توافق به دس��ت آمده
در تهران به حدي بود كه او گفت توافق به دست
آمده «نتيجهاي خوب و منطقي» داشته كه باعث
«نجات از شرايطي» است كه در اثر قانون «اقدام
راهبردي براي رفع تحريمها» مصوب مجلس به
وجود آمده است« :راس��تيآزمايي كار ميكند و
اين ش��رايط كنوني را نجات ميدهد ».گروسي
گفته كه ايران «اجراي توافقنامه پادمان جامع را
ادامه خواهد داد» و تأكيد ميكند« :كاهشي در
تعداد بازرسان و برخي انواع بازرسيهاي سرزده
خواهد بود ،اما بازرسيها به اندازهاي نخواهد بود
كه تحت پروتكل الحاقي بوده اس��ت ».در بيانيه
سازمان انرژي اتمي ايران از تعداد بازرسان آژانس
صحبتي نشده است.
دوربينها روشن ميماند
در بند( )2توافق اي��ران و آژانس گفته ش��ده كه
«آژانس تا س��ه ماه ب��ه راس��تيآزمايي و نظارت
ضروري» ادامه خواهد داد .هنوز مشخص نيست
كه مقصود از اين راستيآزمايي و نظارت ضروري
چيس��ت .مدير كل آژانس صحبتي از دوربينها
نكرده اس��ت ولي س��ازمان انرژي اتم��ي توضيح
ميدهد« :مقصود از تداوم راستيآزمايي و نظارت
ضروري كه در بند  ۲بيانيه آمده ...اين اس��ت كه
ايران به مدت سه ماه اطالعات برخي فعاليتها و
تجهيزات نظارتي را كه در پيوست مشخص شده
ضبط كرده و نزد خود نگه خواهد داش��ت» معني
توضيح سازمان انرژي اتمي ايران اين است كه ايران
دوربينهاي مستقر در سايتهاي هستهاي خود را
روشن نگه خواهد داشت ولي مانند قبل ،اطالعات
آن آنالين در اختيار آژانس قرار نميگيرد« :در اين
مدت ،آژانس به اين اطالعات هيچ دسترس��يای
نخواهد داشت و اطالعات منحصرا ً نزد ايران باقي
ميماند .چنانچه ظرف س��ه ماه تحريمها به طور
كامل لغو ش��د ،ايران اين اطالع��ات را در اختيار
آژانس ميگذارد ،در غير اين صورت اطالعات براي
هميشه پاك خواهد شد« ».كاظم غريبآبادي»
نماينده ايران در آژانس بينالمللي انرژي اتمي در
توئيتر نوشته است« :اجراي كامل مصوبه مجلس
محترم ،دغدغه جدي نظام است و كسي حق ندارد
از آن كوتاه بيايد .او گفته كه «تمديد يا استمهال
در كار نيست .هيچ دسترسي فراپادماني به آژانس
اعطا نخواهد شد .تداوم راستيآزمايي آژانس ،برابر
پيوست فني بيانيه مش��ترك ،صرفاً ناظر بر حفظ
و نگهداري اطالعات برخي فعاليتهاو تجهيزات
نظارتي توسط ايران براي س��ه ماه است ».اين در
حالي است كه توافق يكشنبه شب سازمان انرژي
با رافائل گروسي در خوشبينانهترين وضعيت ،توقف
پروت��كل الحاقي مطابق قانون مجل��س را تعديل
ميكند .قانون «اقدام راهبردي براي لغو تحريمها
و صيانت از منافع ملت ايران» كه آذرماه  1399در
مجلس شوراي اسالمي تصويب شده ،نظارتهاي
فراتر از پادم��ان از جمله اجراي داوطلبانه س��ند
(پروتكل) الحاقي را متوقف میكند.

نتانياهو براي پيروزي در «كنست» دست به دامن خودگردان شد

منابع مطلع افشا كردند كه يكي از وزراي كابينه
رژيمصهيونيستي از حزب ليكود از تشكيالت
خودگردان فلسطين خواسته از نخستوزير
اين رژي�م در انتخابات پي�شرو حمايت كند.

در آس��تانه يك م��اه مانده ب��ه انتخاب��ات پارلمان
رژيمصهيونيس��تي ،رهب��ران احزاب اي��ن رژيم به
دنبال يارگيري هس��تند تا ش��انس پيروزي خود را
افزايش دهند .در همين راس��تا ،روزنامه «يديعوت
آحارونوت» روز دوش��نبه از تماس انتخاباتي حزب
ليكود با تش��كيالت خودگردان فلسطين خبر داد.
گزارش 2

اين روزنامه به نقل از منابع مطلع نوشت كه يكي از
وزراي كابينه اس��رائيل از حزب ليكود ،از مسئوالن
ارشد راماهلل خواسته از بنيامين نتانياهو ،نخستوزير
اسرائيل در انتخابات پيش رو حمايت كنند .بر اساس
اين گزارش« ،فطين مال» كه هماكن��ون به عنوان
معاونت وزير در دفتر نتانياهو فعاليت ميكند نيز با
تشكيالت خودگردان تماس گرفته است تا آنها اعراب
سرزمينهاي اشغالي فلسطين را به رأي دادن به حزب
ليكود ترغيب كنند .به نوشته يديعوت آحارونوت ،اين
گفتوگوها بعد از آن انجام ش��ده كه نظرسنجيها

از قدرت گرفتن «گيدئون س��عر» و «نفتالي بنت»
به عنوان س��ران احزاب رقيب نتانياهو در انتخابات
پيش رو حكايت دارد .چهارمين انتخابات سراسري
در فلسطين اشغالي طي دو سال اخير قرار است در
تاريخ  ۲۳مارس  ۲۰۲۱برگزار ش��ود .پيمايش چند
روز قبل شبكه ۱۳تلويزيون رژيمصهيونيستي نشان
داد اگر تمام احزاب ضدنتانياهو براي مش��اركت در
انتخابات ائتالف و يك رهبر مشترك را به عنوان گزينه
نخس��توزيري معرفي كنند ،ميتوانند به اكثريت
كنست برسند .بر اساس نتايج برخي نظرسنجيها در

امريكا ،جادهصافكن داعش در عراق

رئي�س اتحاديه علم�اي مس�لمان در ديالي
عراق با هش�دار درب�اره ورود داعش�يها از
س�وريه به خاك كش�ورش گفت كه اين روند
در سايه جلوگيري امريكا از برخورد با اعضاي
اي�ن گروه تروريس�تي ش�كل گرفته اس�ت.

سخنان چندي پيش سيدحسن نصراهلل ،دبيركل
جنبش حزباهلل لبنان در هشدار درباره تحركات
جديد داع��ش در س��وريه و عراق بي��ش از پيش
ملموس ميشود .نصراهلل گفته بود كه دولت جديد
امريكا قصد دارد از اين گروه تروريستي براي توجيه
حضور خود در اين دو كشور اس��تفاده كند .جبار
المعموري در گفتوگو با پاي��گاه المعلومه گفت:
«ما سه سال پيش بيانيهاي صادر کردیم و درباره
خطرات وجود هزاران داعشي در مناطق مختلف
سوريه به ويژه مرز عراق هشدار داديم ».وي افزود
كه با ممانعت امري��كا از هر گونه تالش بينالمللي
براي نابودي عناصر داعش ،اينها به منزله بمبهاي
ساعتي انساني هستند و خاطر نشان كرد« :اكثريت
عامالن انتحاري كه اخيرا ً در ديالي ،صالحالدين،
األنبار و اطراف بغداد كشته ش��دند از سوريه وارد
عراق شده بودند و پيشتر در سوريه آموزش ديده
بودند ».همچنين روز دوشنبه وزارت كشور عراق

فلسطين اشغالي ،در صورت ائتالف كردن احزاب اميد
جديد ،يامينا ،يشعتيد ،اسرائيل بيتُنا و آبيسفيد،
ميتوانند به اكثريت  ۶۶كرسي كنست برسند و يك
گزينه را براي نخستوزيري اسرائيل معرفي كنند .از
سوي ديگر نظرس��نجي جديد در فلسطين اشغالي
نشان داد در انتخابات سراسري پيشرو ،حزب بني
گانتز ،وزير جنگ رژيمصهيونيستي به دليل نرسيدن
به حداقل رأي مورد نياز ،از ورود به كنست باز ميماند.
اين حزب در دور قبل پس از حزب ليكود ،بيشترين
كرسيهاي پارلمان را كسب كرده بود.

در بيانيهاي اعالم كرد كه نيروهاي پليس ،موفق به
شناسايي و بازداشت دو تن از خطرناكترين عناصر
تروريس��تي داعش در بخش العباس��ي در استان
كركوك شدند .وزارت كشور عراق در بيانيهاي ديگر،
از بازداشت يك داعشي در استان نينوا خبر داد.
امريكاييها در لباس ناتو
ينس اس��تولتنبرگ ،دبير كل س��ازمان پيمان
آتالنتيك شمالي (ناتو) پنجشنبه گذشته گفت كه
اين سازمان ميخواهد تعداد نيروهاي خود را از

 ۵۰۰نفر به 4هزار نفر افزايش دهد .مركز مطالعات
القرار السياسي عراق طي بيانيهاي درباره اهداف
پنهان ناتو با هشدار در اين مورد ،اعالم كرد كه اين
امر مغاير با اصل حاكميت كش��ور است و موجب
بروز اختالف��ات داخلي زيادي ميش��ود .عباس
العرداوي ،تحليلگر مسائل سياسي عراق ميگويد
كه نيروهاي ناتو ،همان نيروهاي امريكايي هستند
و اين ،بازي جديد امريكاست ...نيروهاي ناتو تحت
فرماندهي امريكا قرار دارند .اتحاديه علماي استان

ديالي عراق نيز طي بيانيهاي اعالم كرد« :افزايش
نيروهاي ناتو در عراق قابل پذيرش نيست و هيچ
توجيهي براي آن وجود ندارد .كشورمان نيروهاي
نظامي بسياري دارد كه ميتوانند هر گونه تهديد
تروريستي عليه امنيت شهروندان را دفع كنند».
نعيم العبودي از ائتالف الفتح هم گفت كه افزايش
تعداد نيروهاي ناتو بهان��هاي براي افزايش نقش
نيروهاي امريكايي در عراق اس��ت .نيروهاي ناتو
هرگز وارد عراق نميشوند .گروههاي پارلماني با
افزايش نيروهاي ناتو در كشور مخالفند.
اما قاسم االعرجي ،مش��اور امنيت ملي عراق در
واكنش به انتقادها گفته اس��ت كه ناتو در عراق
با موافقت دولت و هماهنگي ب��ا آن كار ميكند
و مأموريتش مشورتي -آموزشي است نه رزمي.
تحسين الخفاجي ،سخنگوي فرماندهي عمليات
مش��ترك وابس��ته به ارتش عراق نيز در دفاع از
موضع ناتو گفت كه وظيفه نيروهاي ناتو آموزش
نيروهاي عراقي اس��ت .مأموريت جنگي ائتالف
بينالمللي فقط مربوط جنگندههاست .وي افزود:
آمار مربوط به تعداد نيروه��اي اضافي ناتو دقيق
نيس��ت .صحبت كردن در م��ورد ورود نيروهاي
اضافي ناتو به عراق زود است.

هادی محمدی

رمز  3ماه فرصت در  2روایت

در بحبوحه تنگنای امریکا و اروپا در قبال قانون مقابله با بیمسئولیتی
آنها در برجام ،گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی هستهای به ایران آمد
و به شکل متمرکز ،برای تنها مس��ئله امریکا در قانون مجلس شورای
اسالمی راهگشایی کرد که در توافق با مسئول سازمان هستهای ایران
منعکس گردید .برای امریکاییها این مسئله اهمیت داشت که در تنگنا
و فشار زمان نباشند و تاریخ پنجم اسفند ،گزینههای آنان را تحت تأثیر
قرار ندهد .این بسیار روشن است که امریکا و غرب ،از تحریم بهعنوان
یک سالح جنگی و غیرقانونی و ضدانسانی استفاده میکنند و از دست
دادن آن را در قبال ایران به صالح خ��ود نمیدانند ،خصوصاً اینکه اگر
پایبندی به برجام نشان دهند و تحریمها را لغو کنند ،همه طرفهایی که
در جهان با تحریم امریکا روبهرو بودهاند از الگو و مدل ایران برای منفعل
کردن امریکا استفاده خواهند کرد و اگر تحریمها را لغو نکنند و قانون
مجلس ایران اجرا ش��ود ،هم پروتکل الحاقی و اجرای آن مزیتهایش
را از دس��ت میدهند و هم ،کارت و ابزار فش��ار ایران بیشتر و افزودهتر
خواهد ش��د و یک حکومت انقالبی در خردادماه ،در مجموع ،کابوسی
برای امریکا و غرب خواهد ش��د ،بنابراین گروسی با مأموریت روشن به
ایران آمده و طرف ایرانی هم که بالفاصله پس از تصویب قانون مجلس
واکنشی بیمنطق نشان داده که این قانون به نفع ایران نیست و طی ایام
گذش��ته ،پالسهای تبصرهگونه به اجرای این قانون از خود نشان داده
است ،لذا آنچه با گروسی توافق شده ،ب ه شدت سؤالبرانگیز است .تیم
مذاکرهکننده هستهای هم از همان ابتدا ،به نقل روایتهایی از محتوای
توافق برجام و خصوصاً لغو تحریمها داشت که با روایتهای طرفهای
امریکایی و غربی سازگاری نداشت .امروز نیز روایت از توافق با گروسی به
دلیل تجربه قبلی قابل اعتماد نیست و حتی اگر روایت تیم مذاکرهکننده
درست باشد ،سؤال اساسی این است که به کدام مجوز قانون مجلس را
تفسیر و بر آن تبصره زدهاید و این س��ه ماه فرصت ،چه فلسفهای دارد
که همزمان با انتخابات در ایران است .وقتی در متن قانون ،مالک این
اس��ت که تعهدات ایرانی در برجام مادامی که طرف غربی به تعهدات
خود بازنگردد ،متوقف میشود و هر زمان آنها عمل کردند ،ما هم عمل
میکنیم ،این فرصت سهماهه و خصوصاً اینکه از تعداد بازرسان و حداقل،
بخشی از بازرسیهای سرزده حفظ میشوند و دسترسیها را کام ً
ال قطع
نمیکنید یا اینکه گروسی این فرصت س��هماهه را مسیر دستیابی به
مذاکرات سیاسی معرفی کرده است ،چیست؟ آیا با این توافق ،دغدغه
امریکا کاهش داده شده تا در فش��ار و تنگنای زمان نباشد و در توافق با
آژانس ،پالس الزم داده شده که قانون مجلس تبصره خورده و شما هم
در مقابل ،راه انتخابات را برای ما تس��هیل نمایید؟! همانگونه که دکتر
ظریف با مدیرکل مصری آژانس در مورد تأثیر انتخاباتی توافق گذشته
گفتوگو کرده بود؟ آنچه مسلم است اینکه قانون مجلس با زیرکی نقض
شده و از قبل نیز عدم تمایل برای اجرای قانون ابالغی مجلس ابراز شده
بود ،این امتیازدهی دارای کارکرد برونرفت از بنبست راهبردی در یک
تصمیمگیری حساس است و احتماالً یکی از کارکردهای آن در ایران را
توجو کرد.
باید در برخی پارامترهای مؤثر در انتخابات خرداد جس 

تقالي بن سلمان براي جلوگيري از انتشار گزارش خاشقجی
چند منبع آگاه به س��ايت ويكي ليكس س��عودي گفتند كه پادش��اه
عربس��تان در پيامي محرمانه از رئيسجمهور امريكا خواس��ته است
گزارش تهيه ش��ده درباره قتل روزنامهنگار منتقد س��عودي را منتشر
نكند .طبق گفته اين منابع ،ريما بنت بندر بن سلطان ،سفير رياض در
واشنگتن اين پيام را تقديم جو بايدن كرده است .ملك سلمان در اين
پيام بر آمادگي عربس��تان براي گفتوگو با دولت بايدن درباره مسائل
مختلف و خواستههاي امريكا تأكيد كرده و در مقابل ،خواستار منتشر
نكردن گزارش قتل جمال خاشقجی شده است.
----------------------------------------------------ابطال معاهده بالفور در فلسطين
دادگاهي در فلسطيني ضمن باطل اعالم كردن معاهده بالفور ،انگليس را
از نظر قانوني مسئول اين بيانيه اعالم كرد .بنابر گزارش شبكه فرانس،۲۴
دادگاه ب��دوي نابلس در حكمي معاهده بالف��ور را به دليل نقض اصول
قوانين بينالمللي باطل اعالم كرد و انگليس را مسئول قانوني اين معاهده
دانست كه موجب محروميت ملت فلسطين از حقوقش شده است .برخي
از وكالي حقوقي فلسطين ماه اكتبر در اين دادگاه ،شكايتي را عليه دولت
انگليس كه مسئول معاهده بالفور است ،تنظيم و ارائه كردند.
----------------------------------------------------اشرف غني :تا زندهام طالبان روي حكومت موقت را نخواهد ديد
رئيسجمهور افغانستان تأكيد كرد ،تا زماني كه زنده است به طالبان اجازه
تشكيل دولت موقت نخواهد داد .محمد اشرف غني در گفتوگوي تلفني
با شماري از خانوادههاي قربانيان نيروهاي امنيتي افغان ،ديدگاه خود را
درباره ايجاد حكومت موقت در اين كشور ابراز كرد و گفت« :تا من زنده
هس��تم ،طالبان روي حكومت موقت را نخواهد ديد ».وي در هشدار به
طرفداران ايجاد حكومت موقت گفت« :من از بيدهايي نيستم كه به بادها
خم شوم ،وقتي كه خواست ملت و افسران پليس متعهد را ميدانم».
----------------------------------------------------تأكيد البرادعي بر استراتژي يكپارچه در برخورد با تلآويو
مدي��ر كل پيش��ين آژان��س بينالملل��ي ان��رژي اتمي ب��ر ضرورت
گفتوگو با اي��ران و تركيه و ضرورت اس��تراتژي يكپارچه در برخورد
با رژيمصهيونيس��تي تأكيد كرد .به گزارش النشره ،محمد البرادعي
خواستار تشكيل نظام امنيتي منطقهاي و تعامل با كشورهاي همسايه
شد .البرادعي همچنين گفت« :گفتوگو با ايران و تركيه صرفنظر از
اينكه در بسياري از موارد با آنها وجه اش��تراك و در بسياري موارد نيز
اختالفديدگا ه داريم ،امري است كه تأخيربردار نيست».
----------------------------------------------------ظريف :اگر اسرائيل به ايران حمله كند ،خودكشي كرده است
وزير خارجه ايران در گفتوگو با شبكه المنار ،كشورهاي عربي حوزه
خليج فارس را به گفتوگو براي بررسي مسائل منطقه فراخواند و تأكيد
كرد كه حمله رژيمصهيونيستي به ايران مساوي با خودكشي است.
محمدجواد ظريف گفت« :اشتباه همس��ايگان ما اين است كه آنها به
اسرائيل اجازه دادهاند درگيري را به سرزمينهايشان منتقل كند ،در
حالي كه اسرائيل امنيت آنها را از بين خواهد برد و از آنها دفاع نخواهد
كرد .اگر اس��رائيل به ايران حمله كند ،دست به خودكشي زده است».
وي گفت« :عربستان نميتواند در مورد آنچه از نظر نظامي به آن دست
نيافت ،مذاكره كند و از همين رو ما از كشورهاي حاشيه خليج فارس
ميخواهيم براي بررسي اوضاع منطقه با يكديگر ديدار كنند».
----------------------------------------------------خروج شماري از نيروهاي روسيه از سوريه
منابعي گزارش دادند ،روسيه بخش��ي از نيروهايش در تل تمر و عين
عيسي در شمال سوريه را در اعتراض به اقدامات تحريكآميز نيروهاي
سوريه دموكراتيك خارج كرد .اين منابع به سايت الميادين گفتند،
در اعتراض ب��ه اقدامات تحريك آميز نيروهاي س��وريه دموكراتيك،
ايستهاي بازرسي روسيه در تل تمر و عين عيسي در شمال سوريه به
صورت جزئي تخليه شدند ،همچنين ائتالف تحت امر امريكا نيز مدعي
شد كه هيچ افزايشي در تعداد نيروها و پايگاههاي امريكايي در سوريه
وجود ندارد .وين ماروتو ،سخنگوي ائتالف تحت رهبري واشنگتن در
توئيتي نوشت« :مأموريت ائتالف در شمال شرق سوريه تغيير نكرده
است و اين ائتالف كنار نيروهاي «قس��د» براي دستيابي به شكست
داعش در حال فعاليت است».

