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  گزارش  2

   خبر

چرا پوتین می خواهد تا 2036 بماند؟
روسیه در س��ال های اخیر با مس��ئله بغرنچ و پیچیده ای یعنی آینده 
این کش��ور پس از پایان دوره ریاس��ت جمهوری والدیمی��ر پوتین، 
رئیس جمهورکنونی مواجه بوده اس��ت. اکنون در تحولی قابل توجه ، 
مس��یر ادامه زمام��داری وی هموار ش��ده اس��ت. والدیمی��ر پوتین، 
رئیس جمهور روس��یه روز دو    ش��نبه 16 فروردین1400 قانون جدید 
انتخابات ریاست جمهوری روسیه را امضا کرد. این قانون جدید که بر 
مبنای ماده 81 قانون اساسی روس��یه تدوین شده و در 4 فروردین به 
تصویب مجلس دوما رسیده است، به پوتین اجازه می دهد برای دو دوره 
دیگر در انتخابات ریاست جمهوری روسیه ش��رکت کند و در صورت 

پیروزی تا سال 2036 در سمت خود باقی بماند. 
بر اس��اس یکی از مفاد اصالح شده قانون اساس��ی روسیه، محدودیت 
دوره ریاس��ت جمهوری بدون توجه به دوره های ریاس��ت جمهوری 
قبلی پوتین ، اعمال می شود. این به آن معناست که وی می تواند برای 
دو دوره دیگر در انتخابات ریاست جمهوری ش��رکت کند. با تصویب 
این قانون یکی از نکات مرکزی قانون اساسی جدید روسیه عملی شده 
است. قانون اساسی قبلی به رئیس جمهور اجازه نمی داد بیش از دو بار 
در این سمت به صورت متوالی باقی بماند ، اما قانون جدید انتخابات که 
بعد از همه پرس��ی درباره اصالح قانون اساسی به تصویب پارلمان این 
کشور رسید و پوتین نیز آن را امضا کرد ، به وی امکان می دهد که بدون 
محدودیت تا سال 2036 پست ریاس��ت جمهوری را در دست داشته 
باشد. مردم روسیه در ژوئیه 2020 به اصالحات در قانون اساسی رأی 
مثبت داده بودند. مخالفان در روسیه به سرکردگی الکسی ناوالنی به 
ش��دت از تداوم ریاس��ت جمهوری پوتین انتقاد کرده اند. آنها با انتقاد 
از پوتین و متهم کردن وی به حمایت از الیگارش��ی مالی و سیاس��ی ، 
خواهان تغییر و چرخ��ش نخبگان از جمله ام��کان رقابت های واقعی 
در عرصه انتخابات ریاست جمهوری روسیه هستند. با این حال طبق 
نظرسنجی    ها پوتین کماکان از حمایت مردمی قابل توجهی برخوردار 
است. بر اس��اس نظرس��نجی ای که در فوریه 2021 منتشر شد بیش 
از نیمی از ش��هروندان روس��یه یا ۵4 درصد به پوتین اعتماد داشته و 
۵8 درصد نیز گفتند که از عملک��رد وی رضایت دارند. اکنون راه برای 
پوتین به منظور ادامه حکمرانی وی تا سال 2036 همواره شده است. 
این مسئله مسلماً خبر ناخوش��ایندی برای مخالفان داخلی پوتین و 
حامیان غربی آنها اس��ت. پوتین به عنوان یک رئیس جمهور مقتدر و 
اثرگذار برخالف رویکرد قبلی خود به این جمع بندی رس��یده که اگر 
قدرت در روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2024 به سیاستمدار 
دیگری برسد ، به رغم همه تدابیری که وی در چارچوب اصالحات قانون 
اساسی اتخاذ کرده تا بتواند همچنان در عرصه سیاست روسیه شخصی 
تأثیرگذار و تعیین کننده باشد ، ممکن است اوضاع در روند مد نظر وی 
جریان پیدا نکند ، لذا اکنون وی به این نتیجه رسیده که راهکار مطمئن 
این اس��ت که خود بار دیگر قدرت را در دس��ت گیرد. در واقع پوتین 

نتوانسته فردی را برای جایگزینی خود پرورش دهد. 
والدیمیر پوتین 68 س��اله که اولین بار در دسامبر سال 1۹۹۹ در پی 
استعفای بوریس یلتسین به مقام رئیس جمهوری روسیه رسید، اکنون 
بیش از دو دهه اس��ت که قدرت را در کرملین در اختیار دارد. او اعالم 
کرده که در س��ال 2024 تصمیم خواهد گرفت که آی��ا بار دیگر برای 
دوره ای جدید رئیس جمهور روس��یه بش��ود یا خیر. با این حال مسلم 
اس��ت که وی به عنوان رئیس جمهوری که چهار دوره این پست را در 
اختیار داشته نقش بسیار مهمی در تحوالت این کشور در سه دهه اخیر 
داشته و در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آینده و تداوم 
زمامداری وی تا سال 2036 انتظار می رود که نقش کلیدی خود را تا آن 

زمان همچنان در وسیع     ترین کشور جهان ایفا کند.
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 پوتین قانون ماندن تا سال ۲۰۳۶ را امضا کرد
والدیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه قانونی را امضا کرد که براساس 
آن می تواند تا سال 2036 میالدی در قدرت بماند. به گزارش رویترز، 
قانون جدید به دنبال برگزاری همه پرس��ی تابس��تان سال 2020در  
روسیه و رأی گیری ماه مارس 2021)اس��فند( پارلمان جنبه رسمی 
یافت. براس��اس این قانون، والدیمیر پوتین 68 س��اله می تواند تا 83 
سالگی رئیس جمهور باشد. براس��اس قوانین قبلی پوتین باید در سال 
2024 میالدی از قدرت کناره گیری می ک��رد، اما قانون جدید به وی 
اجازه می دهد برای دو دوره ریاست جمهوری دیگر و تا سال 2036 در 
کاخ کرملین باقی بماند. الکسی ناوالنی، منتقد سرشناس رئیس جمهور 
روسیه که اکنون در زندان به سر می برد نتایج همه پرسی سال گذشته 
در این کش��ور را » دروغی بزرگ « توصیف کرده ب��ود. البته والدیمیر 
پوتین گفته است که در آینده در مورد نامزدی اش در انتخابات ریاست 

جمهوری سال 2024 تصمیم گیری خواهد کرد. 
-----------------------------------------------------

  ائتالف امریکا بخشی از عین االسد را تخلیه کرد
سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق از تخلیه قسمتی از پایگاه 
عین االسد و تحویل آن به ارتش عراق توسط نیروهای ائتالف امریکایی 
خبر داد. به گزارش ایرنا، سرلشکر » یحیی رسول « گفته که نیروهای 
امنیتی این کش��ور، از ائتالف بین المللی تعدادی تجهیزات، برج های 
مراقبت، کنترل دوربین های حرارتی و چن��د ژنراتور در پایگاه هوایی 
عین االسد را تحویل گرفته اند. سه روز پیش نیز چند » برج مراقبت « در 
قسمت   هایی از این پایگاه و حدود دو هفته قبل هم بخشی از تجهیزات و 

چند خودرو به نیروهای عراقی واگذار و تحویل داده شد. 
-----------------------------------------------------
  روسیه در فکر احیای » چارچوب مسکو « درباره افغانستان 

وزی��ر خارجه روس��یه در مصاحبه ای گفت��ه که روس��یه در نظر دارد 
فعالیت در » چارچوب مسکو « در خصوص افغانس��تان را از سر بگیرد 
و همزمان فرایند صلح در آن کش��ور را پیش ببرد. به گزارش ایسنا، به 
نقل از اسپوتنیک، پیش تر مسکو میزبان رایزنی    هایی موسوم به » فرمت 
مسکو « بود و برای دولت افغانستان و طالبان پلتفرم مذاکره مهیا کرده و 
نقش میانجی داشت. سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با 
 تایمز گفته که »چنین چارچوبی  اجازه می دهد کمک به فرایند سازش 
ملی بر پایه یک اتفاق نظر گسترده تر منطقه ای صورت پذیرد. همانطور 
که فرایند صلح افغانس��تان پیش می رود، ما در نظ��ر داریم تا کار این 

مکانیسم را از سر بگیریم.«
-----------------------------------------------------

  پالس مثبت الجوالنی برای امریکا
ابومحم��د الجوالنی، رهبر گروه تحریرالش��ام س��وریه و رهبر » جبهه 
النصره « سابق در اقدامی برای بهبود چهره مخدوش خود نزد جوامع 
غربی و به نوعی فرستادن پالس مثبت برای امریکا، در گفت وگو با یک 
رس��انه امریکایی تأکید کرد که این گروه هیچ گاه تهدیدی علیه غرب 
نبوده و نیست. به گزارش ایسنا، ابومحمد الجوالنی در مصاحبه با مارتین 
اسمیث، خبرنگار فرانت الین در شبکه پی بی اس امریکا که اول فوریه 
انجام شده، گفت: »تحریرالشام تهدیدی علیه امریکا و اروپا نیست و باید 
از لیست تروریسم حذف شود.« به نوشته این روزنامه، هدف الجوالنی 
از این اظهارات دستیابی به تأیید بیشتر است. امریکا 2013 الجوالنی را 
در لیست تروریسم قرار داد و پاداش 10 میلیون دالری برای بازداشت 

وی تعیین کرد. 

تنش زایی امریکا در خارج نزدیک چین
پکن: امریکا ادامه دهد

 بدون وحشت رودررو می شویم
واش�نگتن از اعزام ناوگروه نی�روی دریایی خود ب�ه دریای چین 
جنوبی ب�ا عنوان اقدامی در راس�تای آزادی دریان�وری و با هدف 
مش�ارکت در عملیات های معمول دفاع کرده اس�ت. ب�ا این حال 
وزیر امور خارجه چین ضمن هش�دار به واشنگتن درباره هرگونه 
برتری طلب�ی، تهدید ک�رد که پک�ن بیم�ی از رویاروی�ی ندارد. 
ناوگروه روزولت دومین بار در س��ال جاری، با عبور از تنگه تایوان وارد 
دریای جنوبی چین ش��د. این موضوع را ناوگان هفتم نیروی دریایی 
امریکا روز سه     ش��نبه در بیانیه ای اعالم کرد. در این بیانیه اعزام گروه 
ضربت دریایی به هدایت ناو هواپیمابر »یو .اس.اس تئودور روزولت« به 
دریای جنوبی چین و نزدیک ش��دن به جزایر تحت کنترل پکن تأیید 
شده است. دریادار دوگ وِریسیمو، فرمانده این ناوگروه جنگی می گوید: 
»بسیار عالی است که برای اطمینان دادن به متحدان و شرکای خود 
درباره اینکه ما به آزادی دریانوردی متعهد هستیم، به دریای جنوبی 
چین بازگشتیم. در جریان استقرار گروه ضربت، از طریق عملیات های 
مشترک با دوستان خود یعنی کره جنوبی، ژاپن، استرالیا، هند و مالزی 
تعهد خود به نظم منطقه هند و اقیانوس آرام را ثابت می کنیم. « پایگاه 
اطالع رس��انی نیروی دریایی امریکا، ش��رح وظایف ناوگ��روه روزولت 
را در زمانی ک��ه در دریای جنوب��ی چین حض��ور دارد، عملیات های 
روتین دریایی و پروازی، تمرینات تهاجمی دریایی، عملیات های ضد 

زیردریایی و مانورهای تاکتیکی هماهنگ اعالم کرده است. 
   امریکا خود را در موضع برتر نبیند 

این ناوگروه در ش��رایطی به حوالی چین و به ویژه تایوان نزدیک شده 
اس��ت که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا ب��ه تازگی از لزوم 
موضع گیری از موضع قدرت علیه چین س��خن گفته بود: »جنبه های 
خصمانه روابط با چین، فزاینده بوده و قطعاً رقابت     هایی وجود دارد.« 
 بلینکن تصریح کرد ک��ه مقابله با چالش     هایی که چی��ن ایجاد کرده، 
نیازمند آن است که امریکا به توسعه یک راهبرد فراگیر در هماهنگی 

با متحدانش بپردازد. 
وانگ یی، وزیر امور خارجه چین دو    شنبه در گفت وگو با رسانه های این 
کشورگفت که چین فهرستی از خواسته های یکجانبه واشنگتن برای 
مذاکره با پکن را نمی پذیرد. باب گفت وگو با چین باز است، اما باید بر 
اساس برابری و احترام متقابل انجام شود. وی افزود: »چین نمی پذیرد 
که کشوری در جهان وجود داشته باشد که خود را برتر از سایرین قرار 
دهد و در مورد امور جهان��ی حرف آخر را بزند. اگ��ر ایاالت متحده به 
رویارویی ادامه دهد، چین بدون هیچ ترس و وحش��تی مسیر خود را 
پیش خواهد گرفت. « وزیر امور خارجه چین تأکید کرد: »قاطعانه برابر 
مداخله فاحش در امور داخلی چین مقاومت می کنیم و حتی با قاطعیت 
بیش��تری نیز با تحریم های غیرقانونی که بر اس��اس دروغ و اطالعات 

نادرست وضع شده، مخالفت می کنیم.«
وانگ یی در گفت وگوی تلفنی با همتای ژاپنی خود نیز گفته است که دو 
کشور باید اطمینان حاصل کنند که روابط دوجانبه درگیر به اصطالح 
تقابل میان کش��ورهای بزرگ نش��ود. این مقام چینی افزود امیدوار 
است که ژاپن به عنوان یک کشور مس��تقل نگاهی عینی و منطقی به 
توسعه چین داشته باش��د به جای آنکه از سوی چند کشوری که نگاه 
غرض ورزانه به پکن دارند دچار گمراهی شود. عالوه بر موضع گیری های 
دیپلماتیک، نیروی دریایی چین نیز اواخر روز دو    ش��نبه اعالم کرد که 
یک ناوگروه چین��ی در نزدیکی تایوان رزمایش برگزار کرده اس��ت و 
چنین رزمایش    هایی به صورت منظم ادامه خواهد داشت.   تایوان بارها 
مدعی شده که پکن هواپیماهای جنگی را به بخش جنوب غربی منطقه 
شناس��ایی پدافند هوایی خود )ADIZ( می فرس��تد. ارتش تایوان ماه 
گذشته مدعی پرواز 20 هواپیمای نظامی چین بر فراز این جزیره شد. 

ولیعهد سابق اردن
 نامه وفاداری امضا کرد

ولیعه�د س�ابق اردن ک�ه مته�م ب�ه کودت�ا ش�ده پ�س 
از دی�دار ب�ا عموی�ش ب�ا امض�ای نام�ه ای ب�ر وف�اداری 
خ�ود ب�ه ب�رادر ناتن�ی و پادش�اه کش�ورش تأکی�د ک�رد. 
دیوان س��لطنتی اردن دیروز با صدور بیانیه ای اعالم کرد که شاهزاده 
حمزه که متهم به تالش برای بی ثبات کردن اردن بود، با امضای نامه ای 
تعهد داد که به خاندان پادش��اهی و قانون کش��ورش پایبند می ماند. 
این نامه تعهد در جریان جلسه ای امضا ش��ده که با حضور شماری از 
شاهزادگان از جمله شاهزاده »حمزه بن الحسین« ولیعهد سابق این 
کشور برگزار شده بود. در بیانیه دیوان سلطنتی اردن آمده است: » پس 
از اینکه عبداهلل دوم شاه اردن تصمیم گرفت در چارچوب تحوالت دو 
روز گذشته در چارچوب خاندان هاش��می با قضیه شاهزاده حمزه بن 
الحسین برخورد کند، این قضیه را به شاهزاده حسن بن طالل)عموی 
پادشاه( واگذار کرد تا او با شاهزاده حمزه تماس بگیرد و شاهزاده حمزه 
هم تأکید کرد که به رویکرد خاندان هاش��می و رویکردی که پادشاه 
برای شاهزاده حسن مشخص کرده است، پایبند است.«  در نامه ای که 
شاهزاده حمزه امضا کرده، آمده است: » من همچنان به عهد و پیمان آبا 
و اجدادی مان پایبند هستم و همیشه یار و یاور پادشاه و ولیعهد ایشان 
خواهم بود. «در این نامه آمده اس��ت: »همه ما برای حمایت از اردن و 
منافع ملی آن پشت پادشاه می ایس��تیم و منافع کشور را بر هر چیزی 
ترجیح می دهیم. «ولیعهد سابق اردن می گوید: » عبداهلل دوم امانتدار 
حکمرانی خاندان هاشمی است و با پیشبرد امور بر اساس رویکرد پدران 
و نیاکان خود باعث تثبیت ساختار کشور براساس قانون اساسی، آگاهی، 
اتحاد و انسجام ملی شده و همین امر کشور را برای رویارویی با خطر   ها 

و چالش های پیش رو توانمند و پیروز ساخته است.«
  متن صوتی منتشر شده

اعالم وفاداری ولیعهد سابق اردن که روز     شنبه متهم به کودتا شد و در 
بازداشت خانگی قرار گرفت و 16 نفر دیگر بازداشت شدند در حالی انجام 
شده که او در یک نواره صوتی که دیروز از او منتشر شد، خطاب به رئیس 
ستاد ارتش می گوید: » می خواهم آزاد باشم. حق دارم با هموطنانم رفت 
و آمد کنم و بنا به قس��می که حین فوت پدرم ملک حسین خوردم به 
وطنم خدمت کنم. تو 20 س��ال پیش کجا بودی؟ من به دستور پدرم 
ولیعهد بودم.« شاهزاده حمزه در این فایل صوتی بر وفاداری به عبداهلل 
دوم تأکید کرد:» من همچنان به عهد و پیمان آبا و اجدادی مان پایبند 

هستم و همیشه یار و یاور پادشاه و ولیعهد ایشان خواهم بود. «
شبکه امریکایی الحره فایل صوتی را منتش��ر کرد که شامل جزئیات 
گفت وگوی شاهزاده حمزه و رئیس س��تاد ارتش اردن است. این فایل 
مربوط به پیش از اعالم وفاداری ولیعهد سابق است. در این فایل صوتی 
الحنیطی، رئیس ستاد ارتش خطاب به حمزه بن الحسین از او می خواهد 
از تحرکات و فعالیت    هایی که امنیت و ثبات اردن را هدف قرار می دهد، 
دست بردارد. در این گفت وگو که به نظر می رس��د در منزل شاهزاده 
حمزه انجام شده باش��د، رئیس ستاد ارتش مش��غول سرزنش کردن 
حمزه درباره حضور مکرر در مناس��بت    ها و صحبت با مردم و فعالیت 
در شبکه های اجتماعی و انتقاد از عملکرد دولت و ولیعهد است. رئیس 
ستاد ارتش به شاهزاده حمزه می گوید: » تو بیش از حد الزم با مردم رفت 
و آمد و صحبت می کنی و این خطوط قرمز است. برای همین امیدوارم 
به دس��تورات برای نرفتن به این مناسبت    ها عمل کنی و به دیدارهای 

خانوادگی با خاندان حاکم پایبند باشی و توئیت منتشر نکنی.« 

»برد- برد بازی« در وین دوباره شروع شد
تخت روانچی: مذاکرات وین می تواند یک موقعیت برد- برد برای همه باشد

سيدرضاميرطاهر

تاریخ روابط ایران    گزارش  یک
با غرب مشحون از 
خیانت و بدعهدی اس�ت و تازه    تری�ن و یکی از 
آشکار   ترین نمونه هاي آن خروج یکجانبه امریکا 
از توافق هس�ته ای و همراهی عمل�ی اروپا بوده 
است اما بعد از چند ماه زمینه چینی داخلی و در 
حالی که دولت جدید امری�کا همچنان بر حفظ 
تحریم   ها مصر است، بازهم وین شاهد گفت وگویی 
اس�ت که در یک طرف آن نمایندگان خوش بین 
دولت و در طرف دیگر، نماینده دولت امریکا البته 
احتماالً به صورت خیلی مستقیم! با هم مذاکره 
می کنند و نماینده کش�ورمان در س�ازمان ملل 
دوباره از مذاکرات فعلی با همان ادبیات از برجام 
مقدس نمایی می کند که اگر چنین و چنان شود 
»می تواند یک موقعیت برد-برد برای همه باشد.«

هجدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام که در 
روز جمعه 13 فروردین به صورت مجازی آغاز شده 
بود با نشست دیگری دیروز از ساعت 14:30 به  وقت 
محلی )1۷:00 به وقت تهران( در وین از سر گرفته 
شد.  سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور 
خارجه، ریاست هیئت کش��ورمان را در این نشست 
برعهده دارد و نمایندگانی از سایر دستگاه   ها از جمله 
بانک مرک��زی، وزارت نفت و س��ازمان انرژی اتمی، 
وی  را در این نشست همراهی می کنند.  رایزنی های 

فنی در قالب نشست های کارشناس��ی در دو حوزه 
رفع تحریم   ها و مسائل هسته ای از جمله مهم  ترین 
موضوعات در دس��تور کار این نشست است.  پیش 
از برگزاری کمیسیون مشترک برجام، رایزنی های 
فش��رده میان هیئت های مختلف در وین انجام شد 
و سیدعباس عراقچی  دیروز با رئیس هیئت روسیه 
و دوشنبه شب هم  با رئیس هیئت چین دیدار کرد.  
رئیس هیئت ایرانی حاضر در نشست برجام همچنین 
صبح دیروز با »انریکه مورا« هماهنگ کننده اتحادیه 
اروپا و رئیس کمیسیون مش��ترک دیدار و آخرین 
ترتیبات اجرایی مربوط به برگزاری کمیسیون را مرور 
کرد.  پس از این دیدار و هنگام خروج عراقچی از محل 
مالقات، یکی از عناصر ضدانقالب اقدام به فحاش��ی 
کرد و قصد تهاجم به وی را داش��ت ک��ه ناکام ماند.  
منافقین و دیگر عناصر ضدانقالب در وین روز گذشته 
در اعتراض به مذاکرات، در مقابل هتل محل برگزاری 
کمیسیون مشترک تجمع کردند. سفارت ایران در 
وین هش��دارهای الزم را به پلیس اتریش نسبت به 
حفظ امنیت مذاکره کنندگان کشورمان داده است. 

مشخص نیس��ت که مذاکرات دقیقاً چگونه برگزار 
ش��ده و نمایندگان امریکا و ایران در نهایت به چه 
ش��کلی ارتباط برقرار کرده اند ول��ی در نهایت در 
پایان نشست اولیه، نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی این نشست کمیسیون مشترک برجام 

در وی��ن را موفقیت آمیز توصیف ک��رد و افزود دو 
گروه کارشناسی موظف شدند اقداماتی را که باید 
از سوی واشنگتن و تهران برای احیای کامل برجام 
اتخاذ شود، شناسایی کنند. وی در توئیتی نوشت: 
نشست کمیسیون مشترک برجام موفقیت آمیز بود. 
دو گروه در سطح کارشناسی )درباره برداشته شدن 
تحریم    ها و مسائل هسته ای( موظف شدند اقدامات 
ملموسی را که باید از سوی واشنگتن و تهران برای 
احیای کامل برجام اتخاذ ش��ود، شناسایی کنند. 
این گروه    ه��ا بالفاصله آغاز ب��ه کار کردند. نماینده 
روسیه در سازمان های بین المللی در توئیتی دیگر 
در خصوص نشست وین نوشت: احیای برجام فوراً 
اتفاق نمی افت��د. مدتی زمان خواه��د برد. چقدر؟ 

هیچ کسی نمی داند.
 تکرار لفاظی برد-برد

مجید تخت روانچی، نماینده کشورمان در سازمان 
ملل درباره مذاکرات اعضای کمیس��یون مشترک 
برجام که در وین انجام می شود، در صفحه توئیترش 
نوش��ت: ایران و گروه 1+4 امروز مذاکرات هسته ای 
را در وین از س��ر می گیرند. امریکا تاکنون نتوانسته 
به وعده کارزار انتخاباتی ج��و بایدن، رئیس جمهور 
امریکا مبنی بر بازگشت به برجام]توافق هسته ای[ 
عمل کند.  تخت روانچی در ادامه نوشت: اگر امریکا 
تمام تحریم   ها را لغو کند، سپس ایران تمام اقدامات 

جبرانی را متوق��ف خواهد کرد. ای��ن می تواند یک 
موقعیت برد- برد برای همه باشد. 

این خوش بینی در حالی است که رابرت مالي نماینده 
امریکا در مذاکرات در گفت وگویي با »ان بي آر« وعده 
کرد که امریکا پس از بازگشت به برجام »اول از همه 
دنبال توافق��ي طوالني تر خواهد ب��ود«.  ند پرایس، 
س��خنگوی وزارت خارجه امریکا هم گفته اس��ت 
فرمول بندی اصلی مندرج در برجام در مورد تحریم    ها 
کماکان پابرجا است. این فرمول بندی عبارت است از 
»رفع محدود تحریم های هس��ته ای « در ازای وضع 
»محدودیت های دائمی و قابل راستی آزمایی علیه 

برنامه هسته ای ایران.«
همچنین جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید افزوده 
است: دیپلماسی ممکن است زمان ببرد و گاهی اوقات 

سرعت آن نیست که همه ترجیح دهند. 
ساکی با بیان اینکه انجام فرایند دیپلماتیک زمان بر 
است و پیش بینی ای درباره اینکه این فرایند چقدر 
طول می کش��د ندارد، گفت: آنچه در روزهای آینده 
اتفاق می افتد روی گفت وگوهای غیرمستقیم است 
که از طریق اروپایی   ها انجام می شود. از نظر ما گامی 

به سمت دیپلماسی و هدف نخست ما است. 
وی در پاس��خ به این س��ؤال که آی��ا رئیس جمهور 
همچنان بر کاهش ندادن تحریم پیش از بازگش��ت 
ایران به انطباق کامل به تعهداتش باقی است، گفت: 
سیاس��ت او در این زمینه یا اینکه م��ا باید از طریق 

گفت وگو حرکت کنیم، تغییر نکرده است. 
س��اکی تصریح کرد که آنچه که طی روزهای آینده 
مورد بحث قرار خواهد گرفت تخفیف تحریم از سوی 
امریکا درباره گام های هسته ای ایران برای بازگشت 
به انطباق با مفاد برجام است تا روشن شود که امریکا 
به وین به عنوان تله ای برای کشاندن ایران به قبول 
رفع تدریجی تحریم   ها نگاه می کند.  ساکی همچنین 
اعالم کرد که این کشور آماده گفت وگوی مستقیم با 
ایران در نشست وین است تا به زعم دولت بایدن، ایران 

طرف فراری از مذاکرات جلوه داده شود.
 ته�ران نتیج�ه ای  ج�ز رف�ع تحریم    ه�ا 

نمی پذیرد
سید عباس عراقچی،  رئیس هیئت ایرانی در نشست 
وین دیروز بار دیگر تأکید کردکه رفع تحریم های  
امریکا، اولین و ضروری    ترین اقدام برای احیای برجام 
است . او در عین حال تأکید کرد: جمهوری اسالمی 
ایران آمادگی کامل دارد به محض رفع تحریم    ها و 
پس از راستی آزمایی آن، اقدامات جبرانی هسته ای 
خود را متوقف کند و به اجرای کامل برجام برگردد. 
یک منبع مطلع نزدیک به تیم ایرانی حاضر در نشست 
وین هم  بامداد سه    شنبه به ش��بکه »پرس تی وی« 
گفت که ایاالت متحده هیچ انتخابی به جز برداشتن 
تمام تحریم های ضد ایرانی، آن هم به شکلی که قابل 

راستی آزمایی باشد، ندارد. 

با گذش�ت دو هفته از انتخاب�ات پارلمانی رژیم 
صهیونیستی، رهبران احزاب نتوانسته اند بر سر 
تشکیل کابینه به توافق برسند و رئیس این رژیم با 
بیان اینکه هیچ کدام از گزینه های پیشنهادی برای 
نخست وزیری از اکثریت الزم برخوردار نبودند، 
گفت که نتانیاهو را به دلیل داشتن رأی بیشتر بار 
دیگر مأمور تش�کیل کابینه کرده است. با تداوم 
بن بست سیاسی، برگزاری انتخابات پنجم پارلمانی 
در سرزمین های اشغالی دور از دسترس نیست. 
در ش��رایطی که برخی احزاب صهیونیستی مدعی 
ائتالف برای تشکیل کابینه بودند، رئیس این رژیم 
دی��روز در اقدام��ی غیرمنتظره بار دیگ��ر بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر را مأمور تشکیل کابینه کرد. 
رووین ریولین، رئیس رژیم صهیونیستی روز سه    شنبه 
گفت که شانس اول تالش برای تشکیل کابینه را به 
نتانیاهو داده است. بنابراین، او 28 روز فرصت دارد 
برای تش��کیل کابینه و معرفی آن به کنست تالش 
کند. به نوشته روزنامه »جروزالم پست«، ریولین با 
بیان اینکه گرفتن این تصمیم آسان نبود، توضیح 
داد :»هیچ کدام از کاندیدا   ه��ا از اکثریت الزم برای 
تشکیل کابینه جدید برخوردار نبودند اما نتانیاهو 
به دلیل داشتن رأی بیش��تر، انتخاب شد. « وی با 
اشاره به اینکه در جریان جلسه مشورتی روز دو   شنبه 
با احزاب سیاس��ی اس��رائیل، ۵2 نماینده کنست 
نتانیاهو را برای نخس��ت وزیری پیشنهاد داده و 4۵ 
نفر نیز »یائیر الپید « رئیس حزب یش عتید و رهبر 
اپوزیسیون در کنست را معرفی کردند، اما از نظر او، 
نتانیاهو شانس بیشتری برای تشکیل کابینه دارد. به 
نوشته رسانه های صهیونیستی، »ریولین در مراسم 

اعالم مأمور تشکیل کابینه، عالوه بر اینکه نتانیاهو را 
دعوت نکرده بود، گفت از ابعاد مش��کل زای اعطای 
حق تشکیل کابینه به سیاس��تمداری که در حال 
محاکمه شدن به دلیل ارتشا است، کامالً آگاه است.« 
بر اساس این گزارش، در صورتی که نتانیاهو نتواند 
در موعد چهار هفته ای مقرر کابینه را تشکیل دهد، 
می تواند درخواست دریافت 14 روز مهلت بیشتر را 
ارائه کند. این درحالی است که وی روز دو   شنبه بعد از 
دیدار و مشورت با سران احزاب سیاسی درباره تعیین 
مأمور تش��کیل کابینه، اذعان کرده بود که بحران 
سیاسی در این رژیم هنوز ادامه دارد. باتوجه به اینکه 
بسیاری از احزاب با نتانیاهو اختالفات اساسی دارند و 

این بار نیز حزب لیکود، به رهبری نتانیاهو کرسی های 
کمتری نسبت به دوره قبل کسب کرده است، تشکیل 
کابینه ائتالفی به مراتب سخت تر از قبل خواهد شد. 
با توجه به اختالفات احزاب صهیونیستی با یکدیگر، 
برگ��زاری انتخابات پنجم در ماه ه��ای آینده دور از 
دسترس نیست، چیزی که رئیس رژیم صهیونیستی 
نیز به آن اعتراف کرده است. انتخابات اخیر چهارمین 
انتخابات در دو سال گذش��ته بود که در تاریخ رژیم 

صهیونیستی بی سابقه است. 
نتانیاهو درحالی مأمور تشکیل کابینه شده است 
که در س��ال های اخیر پلیس رژیم صهیونیستی 
سه پرونده در خصوص فس��اد دولتی و مالی علیه 

نتانیاهو تش��کیل داده و طی س��ه س��ال اخیر از 
منابع مختلفی شامل دستیاران و وزیران پیشین 
کابینه، بازجویی کرده است و در یک سال گذشته 
اعتراضات گسترده ای در مناطق مختلف اسرائیل 
علیه سیاس��ت های نتانیاهو برگزار شده و همین 
مسئله کار را برای نخس��ت وزیری مجدد او دشوار 

کرده است. 
 تحرکات سایر احزاب

درحالی که نتانیاهو مأمور تشکیل کابینه شده است 
رهبران سایر احزاب نیز دست به کار شده اند تا ائتالف 
جدیدی تشکیل دهند. در همین راستا، یائیر الپید 
به نفتالی بنت رهبر حزب »یامینا« پیشنهاد تشکیل 
کابینه متحد را داده که طی آن نخست وزیری میان 
این دو چرخشی باشد و نخس��ت بنت نخست وزیر 
باش��د و پس از آن،  الپید به نخس��ت وزیری برسد. 
به گزارش ش��بکه المیادین، »ایمن ع��وده« رهبر 
لیس��ت مش��ترک اعراب نیز گفت که حزب وی با 
نخست وزیری بنیامین نتانیاهو مخالف است. عوده 
گفت که وی برای یائیر الپید احترام قائل بوده و حزب 
وی می تواند به کابینه ائتالفی او بپیوندد. البته ایمن 
عوده شرط پیوستنش به کابینه الپید را عدم پیوستن 
احزاب راستگرای یامینا، امید جدید و اسرائیل بیتنا 
عنوان کرده است. این درحالی است که الپید بدون 
پیوس��تن احزاب راس��تگرای مخالف نتانیاهو عماًل 
شانسی برای تشکیل کابینه ائتالفی نخواهد داشت. 
رهبران احزاب اپوزیس��یون در ش��رایطی به دنبال 
نخست وزیری چرخشی هستند که این سیستم در 
دوره قبل بی��ن نتانیاهو و بنی گانت��س رهبر حزب 

آبی - سفید ناموفق بود. 

معرفي مجدد نتانیاهو براي تشکیل کابینه

انتخابات پنجم هم در افق رژیم صهيونيستي نمایان شد

رئیس جمه�ور اوکراین با اش�اره به تش�دید 
دوب�اره تنش     ه�ا ب�ا روس�یه، از اعض�ای ناتو 
خواس�ت ک�ه روند عضوی�ت کی ی�ف در این 
س�ازمان را س�رعت ببخشند. روس�یه نیز به 
کی یف هش�دار داد که برنامه عضویت در ناتو 
وضعی�ت در منطق�ه را وخیم ترخواه�د کرد. 
با شروع دور جدید تنش    ها در شرق اوکراین، روابط 
این کش��ور با روس��یه نیز بیش از قبل دچار تنش 
شده اس��ت. به همین منظور ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهور اوکراین روز سه     ش��نبه از س��ازمان 

پیمان آتالنتیک ش��مالی )ناتو( خواس��ت به روند 
عضویت کی یف در ناتو س��رعت ببخشد. براساس 
گزارش خبرگزاری فرانس��ه، زلنسکی تأکید کرد 
که در شرایط افزایش تنش    ها الزم است که پیامی 
به روسیه ارسال ش��ود. رئیس جمهور اوکراین در 
توئیتی به دبیر کل ناتو نوشت:» کی یف به اصالحات 
دفاعی درخواست شده توسط این ائتالف متعهد 
ش��د تا با برنامه اق��دام به عضویت ب��رای اوکراین 
موافقت شود. اما اصالحات به تنهایی جلوی روسیه 
را نخواهد گرفت. ناتو تنها راه پایان دادن به جنگ در 

دونباس است. عضویت اوکراین در ناتو پیام واقعی 
به روسیه خواهد بود. « این درحالی ا ست که مسکو 
هفته گذشته به ناتو درباره هرگونه استقرار نیرو در 
اوکراین هشدار داد و آن را باعث افزایش تنش های 
مرزی خواند. دولت اوکراین هفته گذشته روسیه 
را به اس��تقرار نیروهای نظامی در اطراف مرزهای 
مش��ترک متهم کرد و مدعی ش��د جدایی طلبان 
تحت حمایت روس��یه به صورت سیس��تماتیک، 
آتش بس در ش��رق اوکراین را نق��ض می کنند. با 
درخواس��ت اوکراین برای عضویت در ناتو، روسیه 

به اوکراین هشدار داده که عضویت در ناتو وضعیت 
در »دونباس « را وخیم تر می کند. از س��وی دیگر، 
یکی از س��خنگوهای وزارت خارجه امریکا گفت، 
این کشور آماده گفت وگو با روسیه درباره اوکراین 
است و از مسکو می خواهد از افزایش تنش در مرز 
اجتناب کند. به گزارش اسپوتنیک، وی همچنین 
به نگرانی های دولت واش��نگتن درب��اره افزایش 
تنش های وضعیت موجود در شرق اوکراین تأکید و 
بر گزارش     هایی معتبر درباره تحرکات نظامی روسیه 

در نزدیک مرز با اوکراین اشاره کرد. 

تقاضاي اوکراین براي تسریع در روند عضویت در ناتو 


