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  گزارش  2

دستورکار انتخاباتي مذاکره امروز وين
اظهارات مقام ارشد اروپایی در گفت وگو با رویترز حاکی است که برنامه 
غرب در نشست وین این است که دو لیست فنی برای ایران و آنچه باید از 
تحریم   ها لغو شود را تا قبل از ماه ژوئن و انتخابات ریاست جمهوری ایران 
تهیه کنند. نکته قابل توجه آن است که مقامات اروپایی و امریکایی در 
جمالتی حساب شده و دقیق که دارای عقبه تفس��یری و هدف گذاری  
شده ای است، مواضع خود را اعالم می کنند، که برای آشکارسازی مفاهیم 
آن باید در کنار دیگر گزاره های بنیادین آنها قرار گیرند و همانند آنچه در 
برجام، کالهی گشاد بر سر ایران رفت، یک بار دیگر، به خسارتی جدید 
تبدیل نشوند. اوالً اینکه تحریم و استفاده از اهرم اقتصاد علیه کشورها، 
از سوی غرب،  یک ابزار جنگی و راهبردی است که کشورهای غربی این 
اهرم قدرت را به سادگی از دست نخواهند داد. ثانیاً اینکه مقامات امریکایی 
دولت بایدن، در جلسات استماع و دریافت تأیید کنگره در مسئولیت های 
خود، تأکید کرده اند که تحریم   ها را لغو نمی کنند یا حداقل، بخش های 
اصلی آن را از دست نخواهند داد. لذا اگر امروز سخن از بازگشت به برجام 
می گویند یا وعده کاستن از تحریم   ها می دهند به این دلیل است که از یک 
سو درمقابل قانون راهبردی مجلس ایران و کاهش الزامات برجامی ایران، 
در بن بست هستند و از س��وی دیگر با عملیاتی شدن توافق راهبردی با 
چین و دیگر کشورهای هدف، ابزاری ناکارآمد خواهند داشت. مضافاً اینکه 
مقامات غربی به خوبی می دانند و ارزیابی کرده اند که اگر نتیجه انتخابات 
ایران، دارای ترکیب و رویکرد انقالبی باش��د، مسیری بسیار خسارت بار 
خواهند داشت. لذا  اساساً گفت وگو با کش��ورهای اروپایی که خودشان 
بخشی از بدعهد  ها هستند و به تعهدات شان عمل نکرده اند، همچنین 
پذیرش گفت وگوی غیرمس��تقیم با عنوان 1+4 و آژانس، سؤال برانگیز 
اس��ت. آنچه از طریق مذاکرات پنهانی با اروپا یا امریکا انجام گرفته و به 
نشس��ت وین منتهی ش��ده دارای معانی و پیام های ویژه ای است. اوالً 
اینکه این کار یادآور همان گفت وگو  هایی است که مقام ارشد دیپلماسی 
کشور با البرادعی تأکید می کرد که اگر توافق نش��ود گروهی رقیب در 
انتخابات ایران به قدرت می رسند لذا این تدارک مذاکراتی، بوی سیاسی 
و انتخاباتی می دهد و برخی اظهارات چند روز گذشته در کشورمان نیز، 

مؤید آن است. 
ثانیاً به خوبی پیداس��ت که یک روش گام به گام و حداقلی برای کاهش 
برخی تحریم های غیراساسی در مقابل توقف اقدامات اخیر ایران، در این 
سناریو دیده شده، تا برداشته شدن یا کاهش تحریم از مسیر مذاکره با 
غرب، امکانپذیر نشان داده شود تا اقتصاد و جامعه ایرانی را شرطی نمایند 
و برای احیای لیبرال های شکست خورده در ایران، ابزار و خوراک تبلیغاتی 
مهیا کنند. اینکه موضوعاتی مانند پروت��کل الحاقی و تصویب FATF و 
CFT را درکنار اهرم سیستم ماشه در برجام قرار دهند و روغن ریخته 
تحریم    ها را تا حدودی کاهش داده یا به اجرای تدریجی موکول کنند و 
عملیاتی نشدن توافق راهبردی با چین و دیگر کشورهای هدف را از طریق 
نفوذی های تابلودار تضمین کنند. نشست وین، در صورتی که یک اراده 
برای تبصره پذیر کردن قانون راهبردی مجلس یا خطوط کالن اعالم شده 
رهبری، آن را هدایت نماید، یک سناریوی خطرناک در زمین انتخاباتی 
ایران و قابلیت چانه زنی دادن به اراده و راهبرد ایران  درمقابل بدعهدی و 
غیرقابل اعتماد بودن امریکا و اروپاست، که هرگونه توافق جدید در وین را 

باید به نظارت دقیق در نظام و مؤسسات مسئول قرار دهیم. 
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رویترز:اشرفغنینقشهراهصلحطرحمیکند
اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان قصد دارد در جریان نشست ترکیه 
با هدف دستیابی به توافق با طالبان نقشه راهی برای برقراری صلح در 
کشورش در سه مرحله ارائه کند. به گزارش رویترز، پیشنهاد اشرف غنی 
در مقابل پیشنهاداتی است که واشنگتن مطرح کرد و دولت افغانستان 
آنها را رد کرد. این پیش��نهادات بر پایه تأسیس    سیستم قانونی جدید 
به محض تش��کیل دولت انتقالی با حضور نمایندگانی از طالبان است. 
رویترز به نقل از سندی که به دستش رسیده گزارش می دهد، پیشنهاد 
غنی برای » دستیابی به هدف نهایی « است که در مرحله نخست شامل 
اجماعی بر سر حل و فصل سیاسی و آتش بس تحت نظارت بین المللی 
است. مرحله دوم شامل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل 
دولت صلح و اجرای مقدمات الزم برای قدم برداش��تن در مسیر پیاده 
کردن سیستم سیاس��ی جدید اس��ت. اما مرحله سوم ش��امل ایجاد 
» ساختار عملی قانون اساسی و ادغام مجدد آوارگان و تحقق توسعه « 
افغانستان است. یک مسئول برجسته در دولت افغانستان گفت، غنی 

این نقشه راه را عماًل به پایتخت های خارجی اطالع داده است. 
-----------------------------------------------------
  ناتوانی46میلیونامریکاییدرپرداختهزینههایدرمانی

نتایج نظرسنجی مش��ترک »گالوپ « و گروهی از مؤسسات پزشکی 
امریکا نشان داد 46 میلیون نفر در این کشور قادر به پرداخت هزینه های 
خدمات درمانی باکیفیت در هنگام ضرورت نیس��تند. بر اساس نتایج 
بررسی جدید »وست هلث-گالوپ«، تخمین زده می شود 46 میلیون 
امریکایی توانای��ی پرداخت هزینه های خدم��ات درمانی باکیفیت در 
صورت ضرورت را ندارند. این نظرس��نجی همچنین اختالفات نژادی 
و اقتصادی گسترده ای را در بین افرادی که معتقدند توانایی پرداخت 
هزینه های بهداش��ت و درمان را دارند، نشان داد. تعداد امریکایی های 
سیاه پوس��تی که گفتند قادر به پرداخت هزینه های خدمات درمانی 
نیس��تند، ۲۹درصد در مقابل 16 درصد سفیدپوس��تان، یعنی تقریباً 
دو برابر بود. بیش از یک نفر از هر سه امریکایی کم درآمد یا ۳۵ درصد 
گفتند قادر به پرداخت هزینه ه��ای خدمات درمانی مورد نیاز خود در 

طول 1۲ ماه گذشته در دوران کرونا نبودند. 
-----------------------------------------------------

  انتقادآنکاراازسوتترسوهادرآنکارا
گروهی از دریاداران بازنشس��ته ترکیه بیانیه ای را درباره نگرانی شان 
از احتمال خروج کشورش��ان از توافقنامه بین المللی مونترو منتش��ر 
کرده اند که مقام های این کشور آن را بی ش��باهت با تاریخ کودتاهای 
نظامی ترکیه نمی دانند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، 1۰۳ 
افسر س��ابق نیروی دریایی ترکیه از مطرح شدن این مسئله که ترکیه 
می تواند از توافقی بین المللی خارج ش��ود که عبور و مرور دریایی را از 
طریق تنگه های بسفر و داردانل تنظیم می کند، انتقاد کرده اند؛ این دو 
تنگه دریای مدیترانه را به دریای س��یاه متصل می کند. فؤاد اوکتای، 
معاون رئیس جمهور ترکیه امضاکنندگان این بیانیه را  با »افرادی ترسو 
که در یک گورستان سوت می زنند « مقایسه کرد. نعمان کورتولوش، 
معاون رهبر حزب حاکم ترکیه نیز در توئیتی نوشت، آنها عاشقان ترکیه 

قدیمی هستند که خودشان را فراتر از خواسته ملت می دانند. 
-----------------------------------------------------
 جزئیاتدورجدیدگفتوگویراهبردیبغداد-واشنگتن

فوزی حریری، رئیس هیئت منطقه کردستان در تیم مذاکراتی عراق 
در گفت وگوی راهبردی با ایاالت متحده جزئیات جدیدی از دور جدید 
این گفت وگو که قرار است روز چهار   ش��نبه برگزار شود، فاش کرد. به 
نوش��ته پایگاه »الفرات«، حریری تصریح کرد: داده ه��ای کنونی نیز 
نشان می دهد عراق به حمایت اطالعاتی و لجستیکی عالوه بر تسلیح و 
پوشش هوایی نیروهای امریکایی نیاز دارد. وی افزود: قرار است که دور 
جدید گفت وگوی راهبردی چهار   شنبه از طریق ویدئوکنفرانس برگزار 
شود. همان نمایندگان سابق منطقه کردستان در دورهای پیشین، در 
این دور از گفت وگو نیز حضور دارند. انتظ��ار می رود با روی کار آمدن 
»جو بایدن«، رئیس جمهور امریکا، گفت وگوی راهبردی میان بغداد و 

واشنگتن، مجددا از صفر آغاز شود. 

پای موساد به کودتای اردن باز شد 
درپیاسنادافشاشدهازجزئیاتکودتادراردن،پایسرویسهای
جاسوس�یخارجیبهاینماجرابازشدهاس�توآنگونهکهمنابع
نزدیکبهخاندانس�لطنتیاردنگفتهاند،جاسوسسابقموساد
دراقدامبهکودتادستداشتهاست.دولتاردنهمقصدداردنفوذ
عربستانرابهعنوانیکیازحامیانکودتادراینکشورخنثیکند.
با گذشت دو روز از خنثی ش��دن طرح کودتا در اردن، ابعاد جدیدی از 
این ماجرا افشا شده است که نشان می دهد صهیونیست     ها نقش فعالی 
داشته اند. به نوشته پایگاه خبری اکس��یوس، منابع نزدیک به خاندان 
سلطنتی اردن اعالم کردند که یک جاسوس س��ابق موساد در اقدام به 
کودتا در اردن دست داشته اس��ت. گفته می شود که روی شاپوشنیک، 
تاجر اسرائیلی و جاس��وس سابق موساد به ش��اهزاده حمزه بن حسن، 
ولیعهد سابق اردن پیشنهاد ارسال هواپیمای خصوصی برای فرستادن 
همسر و فرزندانش به اروپا را داده است. این پایگاه خبری نوشت: » دولت 
اردن اعالم کرد که این اسرائیلی با موس��اد مرتبط است در حالی که او 
تأکید می کند که فقط دوست شاهزاده اس��ت.« بر اساس این گزارش، 
»دولت اردن اعالم کرده است که شاهزاده حمزه و وابستگان او به همراه 
افرادی در خارج از این کشور در حال توطئه علیه ملک عبداهلل دوم بوده اند 
و دولت اردن در حالی بر روابط خود با اسرائیل و موساد در اقدام علیه این 
توطئه تمرکز کرده است که اردنی     ها نگرش منفی به اسرائیل دارند. « از 
سوی دیگر ایمن صفدی، معاون نخست وزیر اردن، یک     شنبه شب در یک 
کنفرانس مطبوعاتی گفت:»تحقیقات اولیه، وجود ارتباط افراد دستگیر 
شده با حلقه اطراف شاهزاده حمزه را اثبات کرده است و کسانی که ادعا     ها 
و پیام      ها را به طرف های خارجی منتقل می کنن��د به اصطالح از جمله 
دشمنان خارجی به شمار می آیند که برای تحریک علیه امنیت داخلی 
و تحریف حقایق مأموریت دارند.« به نوش��ته اکسیوس، » شاپوشنیک 
41 ساله، 1۵ سال پیش از فعاالن سیاسی در حزب کادیما در اسرائیل 
بود که به یک شرکت وابس��ته به بنیانگذار بلک واتر که در حال آموزش 
سربازان عراقی در اردن بود، خدمات لجستیکی ارائه می داد و در آنجا از 
طریق یک دوست مشترک با شاهزاده حمزه مالقات کرد«. این درحالی 
است که عدم واکنش رس��می مقامات تل آویو به رخدادهای اخیر اردن 
و صدور بیانیه های رسمی در این باره احتمال دست داشتن اسرائیل در 
روند کودتا را تقویت می کند. روابط اردن و رژیم صهیونیستی در ماه های 
اخیر تنش آلود شده و به جنگ لفظی مقامات دو طرف کشیده شده است. 
این تنش     ها پ��س از آنکه اردن اجازه نداد هواپیم��ای بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای سفر به امارات از آسمان اردن استفاده 
کند، تشدید شد و متعاقب آن اسرائیل نیز دستور لغو پروازهای اردنی از 

مسیر اسرائیل را صادر کرد. 
 مقابلهبانفوذعربستان

عالوه بر دست داش��تن صهیونیس��ت     ها در کودتای نافرجام در اردن، 
گمانه زنی     ها از دست داشتن س��عودی     ها در این ماجرا نیز حکایت دارد. 
همچنان که یدیعوت آحارونوت، با استناد به آنچه منابع بسیار گسترده در 
اردن توصیف کرد، نوشت که عربستان سعودی و یکی از امارت های خلیج 
فارس در پشت صحنه تالش برای انجام کودتا در اردن دست داشته اند. 
هرچند سعودی     ها برای حفظ ظاهر حمایت خود را از عبداهلل دوم، پادشاه 
اردن اعالم کردند اما شواهد و قرائن نشان می دهد که شخص محمد بن 
سلمان، ولیعهد سعودی در این اقدام نقش داشته است و به همین خاطر، 
دولت اردن تالش می کند نفوذ عربس��تان را در این کشور کاهش دهد. 
روزنامه فرانسوی لوفیگارو روز دو     شنبه با اشاره به تصفیه حساب سیاسی 
برای پایان دادن به اقدامات فاسدان پیرامون خاندان سلطنتی اردن، به 
نقل از منابعی نوشت که ماهیت این اقدام پیشگیرانه، مقابله با فعالیت های 
همسایه بزرگ اردن یعنی عربستان سعودی است. این روزنامه فرانسوی 
به نقل از یک تحلیلگر اردنی که خواست نامش فاش نشود، نوشت:»آنچه 
در اردن رخ می دهد معیاری برای پیش بینی و تصفیه حس��اب اس��ت، 
عبداهلل دوم می خواهد با استفاده از حمایت های امریکا، نفوذ عربستان 
در اردن را خنثی کند چرا که عربس��تان به برخی محافل اردن از جمله 
محافل نظامی و حتی کاخ پادشاهی نفوذ کرده است.« لوفیگارو همچنین 
نوشت: » از زمان امضای توافقنامه سازش موسوم به »توافق آبراهام « بین 
امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی و بهبود روابط این کشور     ها با تل آویو، 
روابط اردن با ریاض، تل آویو و ابوظبی دچار تنش ش��ده است. « پس از 
سازش اعراب با رژیم صهیونیستی، روابط اردن با رژیم های عربی حاشیه 
خلیج فارس تا حدی کاهش یافته است و سعودی     ها تالش می کنند با 
تقویت مناسبات با اسرائیل، زعامت بیت المقدس و مسجداالقصی را که 

اکنون در دست اردن قرار دارد، در اختیار بگیرند. 

تصاعد تنش  روسیه و غرب در اوکراين
باباالگرفت�نتنشه�ادرمرزروس�یهب�ااوکرای�ن،امریکایک
فروندهواپیم�ایلجس�تیکیدراوکراینمس�تقرکردهاس�ت.
جانبدارینات�وواتحادی�هاروپاازکیی�فنیزعماًلباعثش�ده
شرایطبهسمتتقابلهرچهبیشترمسکوباغرببرود.بااینحال
روس�یهاعالمکردهکهاقداماتشتهدیدیعلیهاوکرایننیست.
یک فروند هواپیمای لجستیکی ارتش امریکا در فرودگاه شهر »لوف« 
در غرب اوکراین فرود آمده است. این هواپیما که گفته می شود از نوع 
سی- 17 گلوبمستر۳ اس��ت قابلیت انتقال نیرو و تجهیزات نظامی را 
دارد. اوکراین نیز اعالم کرده که رزمایش مشترکی را با نیروهای ناتو در 
آینده نزدیک برگزار خواهد کرد که در این رزمایش  از هزار نیرو استفاده 
می شود و عرصه برگزاری آن هم دست کم پنج کشور اعالم شده است. 
در بیانیه ارتش اوکراین آمده اس��ت: »به طور خاص، در این رزمایش 
اقدام های دفاعی و به دنبال آن یک حمله ب��رای بازگرداندن مرز   ها و 
تمامیت ارضی کشور که توس��ط یکی از کشورهای همسایه متخاصم 
مورد تعرض قرار گرفته، انجام خواهد شد.«  سازمان پیمان آتالنتیک 
شمالی )ناتو( نیز از هشدار روسیه مبنی بر اینکه تشدید جدی درگیری 
در منطقه »دونباس « می تواند اوکراین را نابود کند، ابراز نگرانی کرده 
است. روز دو   شنبه جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
بعد از گفت وگوی تلفن��ی با دیمیتری کولبا، وزی��ر خارجه اوکراین از 
اقدامات نظامیان روسیه در نزدیکی اوکراین ابراز نگرانی کرد. وی تأکید 
کرد که اتحادی��ه اروپا از حاکمیت و تمامیت ارض��ی اوکراین حمایت 
می کند.  دیمیتری پسکوف، سخنگوی دولت روسیه دیروز با رد ادعای 
کشورهای غربی گفت که تحرکات نظامی مرزی کشورش تهدیدی برای 
اوکراین محسوب نمی شود. پسکوف با اشاره به تحریم های اخیر کی یف 
علیه مسکو هشدار داد، در آینده نزدیک، روابط روسیه و اوکراین هیچ 
جایگاهی نخواهد یافت.  کرملین جمعه اعالم کرده بود که هرگونه اعزام 
نیروهای ناتو به اوکراین منجر به تنش بیشتر نزدیک مرزهای روسیه 
می شود و مس��کو را مجبور به اقدامات اضافی برای اطمینان از امنیت 
خود می کند. سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز پنج شنبه، 
ازهرگونه تالش جدید برای به راه انداختن جنگ در منطقه »دونباس « 

به عنوان تهدیدی برای نابودی اوکراین یاد کرده بود. 

وين با 2 دستور کار متعارض 
سخنگویوزارتامورخارجهمیگویدکهدستورکارجلسهامروزوینرفعتحریمهایظالمانهامریکاعلیهایراناست

ولیطرفهایاروپاییمیگویندبهدنبالبازگشتامریکابهبرجامهستند

هادیمحمدی

ایرانوبازماندگان   گزارش  یک
برجامبرایدومین
بارظرفچهارروزازنشستغیرحضوریجمعه
پیش،امروزدریکجلس�هحض�وریدروین
گفتوگومیکنند،نشس�تیکهحضورهیئت
امریکاییبهسرپرس�تیرابرتمالی،مسئول
میزایراندروین،آنرابیشازهرموقعدیگری
حساسکردهاست.مقامهایایرانیتاآخرین
س�اعتها،هرگون�همذاک�رهمس�تقیمی�ا
غیرمستقیمباطرفامریکاییرامنتفیاعالم
کردهاند.یکسخنگویوزارتخارجهامریکا
همگفتهکهفعاًلانتظارمذاکراتمس�تقیمبا
ایرانندارد.ظاه�راًتهرانواعض�ایاروپایی
کمیسیونبرجامدربارهدستورکارمذاکرات
همتوافقچندانیندارند.س�خنگویوزارت
امورخارجهدیروزگفتکهدستورکارجلسه
وینرفعتحریمهایظالمانهامریکاعلیهایران
وچگونگ�یاجرایتعهداتمقابلاس�تولی
طرفهایاروپاییمیگوین�دبهدنبالراهحل
دیپلماتیکیبرایبازگش�تس�ریعامریکابه

برجامهستند.
به گزارش »جوان« اینکه امریکا به برجام برگردد و 
بعد تحریم    ها لغو شود یا اینکه بعد از لغو تحریم    ها 
عضو برجام ش��ود، احتم��االً مهم  تری��ن چالش 
مذاکرات امروز در وین است. ایران اواسط اسفند 
1۳۹۹ پیشنهاد طرف های اروپایی برای برگزاری 
یک نشست مشورتی کمیسیون مشترک برجام 
با حضور امریکا را رد کرد؛ قرار بود در این نشست 
ایران و امریکا در مورد نحوه بازگش��ت امریکا به 
برجام مذاکره کنند. با تأخیری حدوداً یک ماهه، 
جمعه قبل اولین نشست غیرحضوری ایران و 4+1 
بعد از ورود جو بایدن رئیس جمهور جدید امریکا به 

کاخ سفید برگزار شد که در پایان این نشست، همه 
طرف    ها برای یک نشست حضوری در وین به توافق 
رس��یدند. روزنامه امریکایی وال استریت ژورنال 
نشست امروز را  »گسترده     ترین تالش برای احیای 
برجام از زمان روی کار آمدن جو بایدن « توصیف 
کرده و سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه هم از » 
نشانه های امیدوار کننده جو بایدن رئیس جمهور 
امریکا برای حل تنش و بن بست موجود « صحبت 
کرده ولی »سعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت 
امور خارجه دیروز گفت که چیزی که در وین اتفاق 
می افتد »هیچ فرقی با کمیسیون های مشترکی که 
تا االن بوده ندارد. فردا کمیسیون ادواری بین ایران 

و 1+4 است.«
خطیب زاده مج��دداً موضع قبلی ای��ران را تکرار 
کرده و گفته که دس��تور کار نشس��ت وین  »رفع 
تحریم های ظالمانه امریکا علیه ایران و چگونگی 
اجرای تعهدات مقابل است«. به گفته خطیب زاده 
نه تنها »گفت وگوی مستقیم یا غیرمستقیمی با 
امریکا در وین و در هیچ جای دیگر صورت نگرفته 
و نخواهد گرفت« بلک��ه »هیچ طرح گام به گامی 
از س��وی ایران مطرح نبوده و ایران هم هیچ طرح 

گامی به گامی را نپذیرفته است.«
 اولتحریم

همه ش��واهد و قرائن نش��ان می دهد که هیئت 
امریکایی به سرپرستی رابرت مالی، مسئول میز 
ایران در وزارت خارجه امریکا امروز به وین خواهد 
آمد، ولی ش��کل و شمایل مش��ارکت این هیئت 
در گفت وگو    ها مشخص نیس��ت، به خصوص که 
عباس عراقچی، معاون وزی��ر خارجه روز جمعه 
گفت که امریکا در هیچ نشس��تی که ایران در آن 
حضور داشته باش��د از جمله نشست کمیسیون 
مشترک برجام حضور نخواهد داشت:»این قطعی 

اس��ت.« میخاییل اولیانوف، نماین��ده امریکا در 
وین از تحریم های یکجانب��ه امریکا انتقاد کرده و 
گفته است: »به  هیچ عنوان هیچ تماس و ارتباط 
مس��تقیمی بین نمایندگان ایران و امریکا وجود 
نخواهد داش��ت. ایران که از تحریم     ه��ا رنج برده 
اس��ت، حداقل در ای��ن مرحله، آم��اده مذاکرات 

مستقیم نیست.«
س��ناریوی محتم��ل، هم��ان چیزی اس��ت که 
وال اس��تریت ژورن��ال مطرح ک��رد، یعنی اینکه 
احتماالً حاضران در وین، تالش خواهند کرد به 
دو توافق جداگانه دس��ت یابند، به این معنی که 
طرف های اروپایی، روسیه و چین به دنبال تدوین 
یک توافق جداگانه با امریکا و توافقی دیگر با ایران 
خواهند بود. البته وال اس��تریت ژورنال گفته که 
محتوای احتمالی این توافق درباره گام های الزم 
برای بازگش��ت به برجام و همچنین زمان بندی 
آن اس��ت، ولی بعید اس��ت ایران چنین رویکرد 
گام به گام��ی را قبول کن��د. در واق��ع، آنطوری 
ک��ه محمدجواد ظری��ف، وزیر خارج��ه ۲۳ دی 
ماه 1۳۹۹ تأکید کرد» صرفاً بازگش��ت به برجام 
برای امریکا کافی نیس��ت، بلکه باید تحریم     ها را 
بردارد« . به نظر می رس��د تهران ب��ه طور جدی 
نگران این است که امریکا بعد از جلب نظر ایران و 
سایر اعضای کمیسیون مشترک برجام، به لحاظ 
»سیاسی« به برجام بازگش��ته و در گام بعدی به 
دنبال چانه زنی در داخل کمیسیون مشترک برای 
رفع تحریم    ها باشد، در حالی که اولویت اساسی 
برای ایران، لغو تحریم    ها قبل از بازگشت سیاسي 
امریکا به برجام است. تحت چنین شرایطی، در 
حالی که طرف های اروپایی، بررسی نحوه بازگشت 
امریکا به برجام را دستور کار جلسه امروز می دانند، 
سعید خطیب زاده دیروز گفت: »دستورکار ما و 

مسیری که ما روشن کردیم، روشن است. امریکا 
باید همه تحریم     ه��ا را ب��ردارد. « او درباره اینکه 
ایران چطور می تواند برداشته شدن تحریم های 
امریکا را راستی آزمایی کند، گفت:» نفت یکی از 
مهم  ترین حوزه های راستی آزمایی ما در خصوص 
رفع تحریم هاست. برای بازپس گیری سهم خود 
از بازار نفت البته منتظر رف��ع تحریم     ها نبودیم. 
آمارهای رسمی و غیررس��می حاکی از آن است 
که تالش��گران صنعت نف��ت می توانند صادرات 
را انجام دهند. « خطیب زاده خاطرنش��ان کرد: 
»راس��تی آزمایی حوزه نفت یکی از س��اده     ترین 
حوزه هاس��ت چون ما مش��تری های دائمی در 
این حوزه داریم. «  خطی��ب زاده می گوید:» امروز 
آنچه می گوییم این اس��ت که بای��د برگردیم به 
ژانوی��ه ۲۰1۵ و تحریم     هایی که امری��کا اضافه 
کرده است و برچس��ب های آنها را عوض کرده و 
همه این تحریم     ها باید برداشته شوند. « به گفته 
س��خنگوی وزارت خارجه 1+4 از ایران خواسته 
چگونگی توق��ف اقدامات جبران��ی را اعالم کند 
و وزارت خارجه ای��ران نیز  »هم��ه تحریم     هایی 
را که باید برداش��ته شود اس��تعالم کرده است. 
همه تحریم     ها باید برداشته ش��ود و  ایران درباره 
مسیر راستی آزمایی با 1+4 گفت وگو کرده است. 
گفت وگوهای وین هم فنی و حقوقی است. «وی 
افزود:»آنها جزئیات خواستند و ما جزئیات را در 

اختیار آنها قرار دادیم.«
 امریکا؛همچنانمصربرگامبهگام

در حالی که دولت امریکا با وجود خروج از برجام 
همچنان خواستار از س��رگیری همزمان تعهدات 
از طریق تعریف گام     به گام ش��ده، مذاکرات امروز 
در وین، دشوار و پیچیده به نظر می رسد. »جلینا 
پورتر « معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز 
یک    شنبه در یک جلس��ه توجیهی به خبرنگاران 
گفت، واشنگتن لغو هیچ تحریم خاصی را پیش بینی 
نمی کند و در طول جلسه روز سه     شنبه در وین فقط 
گام های تسهیل تحریم    ها مورد بررسی قرار خواهد 
گرفت«. »راب��رت مالی« نماین��ده امریکا در امور 
ایران هم روز یک    شنبه در گفت وگو با شبکه خبری 
پی بی اس گفت که هدف امریکا از حضور در نشست 
وین این است که امریکا چه گام     هایی می تواند برای 
بازگشت به پایبندی به توافق هسته ای اتخاذ کند 
و همچنین ایران چه گام     هایی باید برای بازگشت 
به پایبندی به برجام بردارد. رابرت مالی گفت: »از 
طریق ش��رکای اروپایی به دنبال مشخص کردن 
گام     هایی برای بازگش��ت ایران و امریکا به برجام 
هستیم. دولت بایدن گفته است که آماده بازگشت 
دوجانبه به برجام اس��ت. « خبرن��گار پی بی اس از 
رابرت مالی پرسید که دولت بایدن با بیش از ۵۰۰ 
تحریمی که در دوران ترامپ علیه ایران اعمال شده 
چه خواهد کرد،  که وی پاس��خ داد: »ایران باید از 
مزایای توافق هسته ای بهره مند شود در صورتی که 
تهران تمامی گام     هایی را که برخالف برجام بوده 
بازگرداند، دولت بای��دن باید تمامی این تحریم     ها 
را که بر خالف توافق هس��تند، لغو کن��د «. مالی 
بازگشت به توافق هسته ای س��ال ۲۰1۵ توسط 
ایران و امریکا پیش از انتخابات ریاست جمهوری 
ایران را ممکن دانست اما گفت که برای واشنگتن 

بازگشت صحیح به این توافق مهم است. 

نخستوزیررژیمصهیونیستیدرحالیدیروز
برایرسیدگیبهپروندهقطورتخلفاتشروانه
دادگاهش�دکهدادس�تانکلای�نرژیم،از
استفادهغیرقانونیویازقدرتسخنگفت.
احزابمخالفنیزب�رایبرکن�ارینتانیاهو
بیشازپیشمصممشدهاندورایزنیهامیان
مخالفانبهتشکیلدولتنزدیکشدهاست.
 مدت زم��ان زی��ادی از اعالم نتای��ج چهارمین 
انتخابات سراسری در فلسطین اشغالی طی دو 
هفته گذشته نمی گذرد که ش��واهد از نزدیک 
شدن قطعه های پازل برکناری نتانیاهو از قدرت 
حکایت دارد. دادس��تان کل رژیم صهیونیستی 
دیروز در جریان جلس��ه محاکم��ه نتانیاهو به 
اتهام فس��اد مالی، خیانت و رشوه اعالم کرد که 
او از قدرت خود به ش��کل غیرقانونی اس��تفاده 
کرده است. عالوه بر این، احزاب مخالف بنیامین 
نتانیاهو نیز از توافق برای تش��کیل دولت سخن 
می گویند، بنابر گزارش عاروتص شوع، اعضای 
ارشد حزب لیکود به ریاست نتانیاهو هم به اینکه 
حزب آنها در آستانه از دست دادن کابینه است، 
اذعان دارند و از برخ��ی اختالفات درون احزاب 

متحد نتانیاهو خبر دادند. 
 نتانیاهونباشد

خط خوردن ن��ام نتانیاهو از حض��ور در دولت، 
به فص��ل مش��ترک درخواس��ت های احزاب و 
چهره ه��ای سیاس��ی تبدیل ش��ده اس��ت. در 
گزارش یک   شنبه ش��ب ش��بکه 1۳ تلویزیون 
رژیم صهیونیستی، به توافق یائیر الپید، رئیس 
حزب یش عتید و رهبر احزاب اپوزیس��یون در 
کنست با نفتالی بِِنت، رئیس حزب یامینا درباره 
نخست وزیری چرخشی اشاره شد. توافقی که اگر 
به تش��کیل کابینه جدید در رژیم صهیونیستی 
منجر ش��ود، در آن نخس��ت، بنت نخست وزیر 
خواهد بود و با سپری شدن نیمی از دوره کابینه، 

الپید نخست وزیر بعدی خواهد بود. البته حزب 
یش عتید به شرطی با نخست وزیر بودن رئیس 
حزب یامینا در نیم��ه اول دوره کابینه موافقت 
کرد که او هرگز به کابینه ای به رهبری نتانیاهو 
نپیوندد و همچنین از طرح کاهش پس��ت های 
وزارتی در کابین��ه جدید ب��ه 1۸ وزیر حمایت 
کن��د. از طرفی دیگ��ر، گدعون س��اعر، رئیس 
حزب امید تازه هم بار   ها اع��الم کرده در دولت 
نتانیاهو مش��ارکت نمی کند. س��اعر نتانیاهو را 
مس��ئول برگزاری چهار انتخاب��ات پارلمانی در 
اراضی اشغالی طی دو س��ال می داند. بتسلئیل 
س��موتریتش، رئیس فراکس��یون صهیونیسم 
افراطی نیز موضع نهایی خ��ود را اتخاذ و اعالم 
کرده که از دولت م��ورد حمایت منصور عباس، 
رئیس لیست متحد عربی حمایت نمی کند. بنی 
گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی و رهبر 
حزب آبی و س��فید این رژیم که پیش از این از 

ائتالف با نتانیاهو ضربه خورده اس��ت، با هشدار 
درباره تش��کیل کابینه جدید به نخست وزیری 
نتانیاهو گفت: »کابینه جدید راست افراطی به 
ریاست بنیامین نتانیاهو کابینه  نامتعادلی خواهد 
بود که می تواند فاجعه بار باش��د. ما با کس��انی 
خواهیم بود که در ارزش های شان صادق باشند 
و از کسانی که به دنبال پیگیری منافع شخصی 

هستند فاصله خواهیم گرفت.«
ب��ا این ح��ال، رووی��ن ریولی��ن، رئی��س  رژیم 
صهیونیستی قرار اس��ت بعد از رایزنی های روز 
دو   شنبه با سران 1۳ حزب سیاسی، مأمور تشکیل 

کابینه را روز چهار   شنبه اعالم  کند. 
 بنتنمیخواهدآیندهاشتباهشود

بن مرکوری، تحلیلگر صهیونیس��ت در روزنامه 
معاریو نوشت: »بنت حاضر به ورود به ائتالفی به 
رهبری نتانیاهو نیست زیرا با نگاهی به گذشته 
مالحظه می کند هی��چ یک از رهب��ران احزاب 

سیاسی اس��رائیلی که طی س��ه دهه گذشته با 
نتانیاه��و وارد ائت��الف ش��ده بودن��د دیگر در 
صحنه سیاس��ی حضور ندارند. به همین خاطر 
نمی خواهد نام بعدی لیس��ت ش��خصیت    هایی 
باشد که نتانیاهو آینده سیاسی آنها را تباه کرده 
اس��ت. او نمی خواهد در گورستان دسته جمعی 
ش��خصیت    هایی که بع��د از ائتالف ب��ا نتانیاهو 
دچار فروپاش��ی و مرگ سیاسی سختی شدند، 

دفن شود.«
دیوید هورویتس، نویس��نده صهیونیس��ت نیز 
در مطلبی که در پایگاه »زمان اس��رائیل « آن را 
منتشر کرد، نوشت که نتانیاهو به رغم تالش   هایی 
از جمله اق��دام در زمینه تهیه واکس��ن کرونا و 
امضای توافق های عادی س��ازی، نتوانس��ت در 
انتخاب��ات موفق ظاه��ر ش��ود: »مجموعه ای از 
دالیل وجود دارد که رأی دهندگان اس��رائیلی 
آن را توجیهی برای کنار زدن نتانیاهو می دانند؛ 
هرچند که نتانیاهو از نظر حامیانش موفق    ترین 
سیاستمدار در تاریخ اس��رائیل است، اما از نظر 
رقبایش، او دیگ��ر بین منافع ش��خصی خود با 
منافع دولت تفاوتی قائل نمی ش��ود و بنابراین 
آماده است دس��ت به هر کاری بزند تا در قدرت 
بماند. « هورویتس نوشت: »نتانیاهو با این رفتار، 
باعث نگرانی های روزافزونی درباره دموکراسی در 
اسرائیل در سایه حکمرانی خود شد، به ویژه که 
این نگرانی وجود داشت که وی مجدداً با پایگاه 
کافی از حمایت ها، انتخاب شود زیرا تالش خواهد 
کرد قدرت های عامل را بر اساس نیازهای خود 
تفکیک کند، به همین دلیل سه سال گذشته را 
در هجمه روزافزون علیه آژانس های اجرای قانون 
به دلیل تحقیقات علیه وی پیرامون پرونده های 
فس��اد س��پری کرد. او همچنین دادستان کل 
اسرائیل را به رهبری تالش برای کودتای سیاسی 

علیه خود متهم کرد.«

پايه هاي نخست وزير ماندن نتانياهو سست شد
توافق2حزبمخالفبرايمشارکتچرخشيدرقدرت


