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  گزارش  2

ادامه تحرکات مشترک ضد چینی
 تایوان و امریکا

درست یک روز پس از اقدام تحریک آمیز امریکا در اعزام ناوگروه 
به دریای جنوبی چی�ن، وزارت دفاع تای�وان از تصمیم خود برای 
برگزاری ی�ک رزمایش نظامی ب�رای تقابل با چین خب�ر داد و در 
عین حال مدعی ش�د چند فروند هواپیمای نظامی ارتش چین به 
منطقه پدافند هوایی خود در جنوب غربی این جزیره وارد شده اند.

بنا بر گزارش شبکه روسی راشاتودی، وزارت دفاع تایوان روز چهار   شنبه 
اعالم کرد که این جزیره، اولین مرحله از بزرگ ترین رزمایش س��االنه 
خود موس��وم به رزمایش های »هان هوانگ« را بی��ن ۲۳ تا ۳۰ آوریل 
)سوم تا ۱۰ اردیبهشت ماه( برگزار خواهد کرد.  در اعالمیه وزارت دفاع 
تایوان تأکید شده است که مرحله دوم این رزمایش در ماه جوالی )تیر 
ماه( برگزار خواهد شد.  »لیو یو پینگ« از فرماندهان ارتش تایوان در 
خصوص رزمایش آتی این جزیره توضیح داد: »این رزمایش ها بر اساس 
شدید   ترین تهدیدات دشمن طراحی شده است و تمامی سناریوهای 

احتمالی در خصوص حمله دشمن به تایوان را شبیه سازی می کند.«
وزارت دفاع تایوان در بیانیه خود ه��دف از برگزاری رزمایش های ماه 
ج��والی را تقویت »دفاع هوایی، عملیات  مش��ترک نی��روی دریایی، 
آمادگی رزمی، برخاستن و فرودآمدن جنگنده    ها از باند فرود« و موارد 
دیگر توصیف کرد.  تایوانی   ها مدعی ش��دند ک��ه ۱۵ فروند هواپمیای 
نظامی چین وارد منطق��ه عمومی پدافند هوایی تای��وان )ADIZ( در 
جنوب غربی این جزیره شدند. تایوان همچنین اعالم کرده که ممکن 

است به سمت پهپادهای چین در دریای چین جنوبی شلیک کند. 
تایوان دو   شنبه نیز مدعی شد که ۱۰ فروند هواپیمای نظامی این کشور 
وارد حریم هوایی این جزیره ش��دند. وزارت دفاع تایوان اعالم کرد که 
چهار جنگنده »جی-۱۰«، چهار فرون��د »جی -۱۶ « و همچنین یک 
هواپیمای تجسسی و یک هواپیمای ضد زیردریایی وارد حریم هوایی 
این جزیره شدند. وزارت دفاع تایوان از برخاستن هواپیماهای خود برای 

رصد تحرکات هوایی چین و نظارت بر اوضاع خبر داد. 
تایوان بارها  مدعی شده که پکن هواپیماهای جنگی را به بخش جنوب 
غربی منطقه شناس��ایی پدافند هوایی خود )ADIZ( می فرستد. ارتش 
تایوان ماه گذش��ته مدعی پرواز ۲۰ هواپیمای نظامی چین بر فراز این 
جزیره شد.  پکن، تایوان را بخش��ی از سرزمین چین می داند و تحرکات 
امریکا و فروش سالح به تایوان را نقض حاکمیت خود و مغایر با سیاست 
»چین واحد« ارزیابی می کند. با این حال امریکا با اعزام ناو به تنگه تایوان 
و کمک نظامی به تایوان عماًل در مسیر حمایت از این جزیره است و پکن 
بار   ها به این مسئله اعتراض کرده است. این در حالی است که کشورهای 
عضو سازمان ملل متحد از جمله امریکا، تایوان را به عنوان کشور مستقل 
به رسمیت نمی شناسند.  ادعاهای تحریک  آمیز تایوانی   ها در حالی است 
که ناوگان هفتم نیروی دریایی امریکا روز سه    شنبه در بیانیه ای ادعا کرد 
گروه ضربت دریایی به هدایت ناو هواپیمابر »یو .اس.اس تئودور روزولت« 
با حرکت در دریای جنوبی چین و نزدیک شدن به جزایر تحت کنترل 
پکن، »حقوق و آزادی دریانوردی « را اعمال کرده است.  این دومین بار در 
سال جاری است که ناوگروه روزولت به بهانه انجام عملیات های معمول، 

با عبور از تنگه تایوان، وارد دریای جنوبی چین می شود.
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 ژست پلوسی با انتقاد از حبس فعال سعودی 
نانسی پلوس��ی، رئیس مجلس نمایندگان امریکا در واکنش به صدور 
حکم ۲۰ سال حبس برای » عبدالرحمن الس��دحان«، فعال سعودی 
اظهار کرد که این حکم یک ظلم وحش��تناک است. به گزارش ایسنا، 
به نقل از عربی۲۱، وی گفت: »این حکم ظالمانه درحالی صادر ش��ده 
است که مقامات سعودی السدحان را سال های طوالنی بدون محاکمه 
زندانی کرده بودند.«  پلوسی ادامه داد: این اقدام در کنار گزارش دفتر 
مدیر اطالعات ملی درباره قتل جمال خاش��قجی، روزنامه نگار منتقد 
سعودی نیاز دولت ایاالت متحده برای ارزیابی مجدد روابط با عربستان 

سعودی و تنظیم مجدد آن را تسریع می کند. 
-----------------------------------------------------

  مسکو: بازگشت سفیرمان به امریکا نزدیک نیست
در فضای پرتنش مناسبات امریکا با روسیه، معاون وزیر خارجه روسیه 
به خبرگزاری »ریانووستی« گفته »آناتولی آنتونوف« سفیر مسکو در 
واشنگتن که اخیراً در پی تش��دید تنش     ها میان دو کش��ور به روسیه 
بازگش��ت، در آینده نزدیک به امریکا بازنمی گردد و بازگش��ت وی به 
اقدامات واشنگتن بستگی دارد. به گزارش فارس،»سرگئی ریابکوف« به 
ریانووستی گفت: مسئله چند روز آینده نیست. زمان ]بازگشت آنتونوف[ 
به گام     هایی بستگی دارد که امریکا در مسیر دوجانبه برمی دارد. »سرگئی 
الوروف« وزیر خارجه روسیه گفته که »والدیمیر پوتین « رئیس جمهور 

این کشور درباره زمان بازگشت سفیر به امریکا تصمیم می گیرد. 
-----------------------------------------------------
  کرملی�ن: تا وقت�ی الزم باش�د در م�رز اوکراین نی�رو نگه 

می داریم 
سخنگوی کاخ کرملین با اشاره به تداوم حضور نیروی نظامی روسیه در مرز 
با اوکراین تا اطالع ثانوی، تأکید کرد این کشور، هیچ تهدیدی برای دیگران 
نیست. به نوشته »اینترفکس«، پسکوف طی نشست خبری در کرملین 
گفت: »روسیه هیچ کسی را تهدید نکرده و نمی کند. نیروهای روسیه در 
سرزمین فدراسیون روسیه هستند، جایی که مقتضی است. وی در ادامه 
افزود: »آنها )نیرو    ها و تجهیزات نظامی روسیه( تا زمانی که وزارت دفاع و 
فرمانده کل قوا مناسب بدانند، همان جا )در مرز اوکراین( باقی می مانند.
-----------------------------------------------------

  کیم از اعضای حزب مسئولیت پذیری بیشتر خواست
رهبر کره شمالی از اعضای » کلیدی و اصلی « حزب حاکم » کارگران « 
خواس��ت در انج��ام برنام��ه اقتص��ادی پنج س��اله جدی��د فعال تر و 
مسئولیت پذیرتر باشند. کیم جونگ اون در جریان سخنرانی افتتاحیه 
در کنفرانسی با حضور اعضای حزب حاکم گفت: دبیران و مدیران حزب 
از اعضای اصلی کادر بدنه حزب ما و پرچمداران در اجرای سیاست حزب 
حاکم هستند. کمیته مرکزی حزب حاکم کارگران انتظار دارد که شما 
فعال تر و مسئولیت پذیرتر عمل کنید به گونه ای که هسته های حزب 
را تقویت کنید. کیم جونگ اون گفته که کش��ورش با بد    ترین اوضاع 
و ش��رایط مواجه اس��ت و از واحدهای اصلی و کلیدی حزب به خاطر 
قصور    هایی که باید فوراً رفع شوند تا توسعه پایدار و سالم حزب حاکم 

تضمین شود، انتقاد کرد.
-----------------------------------------------------

 خلیفه داعش در اسارت »خلیفه قناری« بود
رهبر فعلی گروه تروریس��تی داعش در زمان اس��ارت نزد بازجوهای 
امریکایی خود به دیگر هم قطاران افراط گر خود و اس��رار س��ازمانش 
خیانت کرده و نیروه��ای غربی را قادر به اج��رای عملیات های موفق 
برای دس��تگیری و کش��تن اهداف دارای » ارزش باال « کرد. به نوشته 
»ایندیپندنت«، اشتیاق محمد سعید عبدالرحمان المولی معروف به 
ابوابراهیم القرشی هنگامی که پشت میله های زندان بوده به » خلیفه 
قناری « )خلیفه خبرچین، کس��ی که به دیگ��ران اطالعات می دهد( 
شناخته شد. این افشاگری     ها منجر به گسترش اختالف عمیق در داخل 
داعش می شود. اسناد اطالعاتی جدیداً منتشر شده نشان می دهند که 
بازجویی از المولی در یک زندان امریکایی موسوم به » کمپ بوکا « واقع 
در مناطق تحت اداره انگلیسی     ها در جنوب عراق در سال ۲۰۰۸ منجر 
به فاش شدن خصومت او با ش��به نظامیان خارجی شد که در آن زمان 

شروع به ورود در تعداد باال به خاورمیانه کرده بودند. 

بایدن آجرهای دیوار نژادی ترامپ را 
تکمیل می کند

هن�وز چن�د روز از انتش�ار خب�ر تصمی�م بای�دن ب�رای ادام�ه 
سیاس�ت نگه�داری ک�ودکان در اتاقک     های�ی ش�بیه قف�س  
نگذش�ته، وزیر امنی�ت داخلی امری�کا می گوید احتم�االً پروژه 
دیوار م�رزی این کش�ور ب�ا مکزیک ه�م ادام�ه خواه�د یافت. 
به نوشته روزنامه ایندیپندنت، »الخاندرو مایورکاس « وزیر امنیت داخلی 
امریکا به کارکنانش گفته، احتماالً چراغ سبز بایدن برای تکمیل »فواصل« 
موجود در دیوار مرزی را دریافت خواهد کرد. روزنامه واش��نگتن تایمز  
می نویسد به یادداشت     هایی از این گفت وگو    ها میان مایورکاس و مأموران 
اداره گمرک و مهاجرت امریکا دست یافته اس��ت. این روزنامه به نقل از 
مایورکاس نوشته است: »رئیس جمهور کاماًل واضح تصمیم خود را اعالم 
کرده است که وضعیت اضطراری که اختصاص بودجه وزارت دفاع برای 
ساخت دیوار مرزی را میسر می کرد، خاتمه یافته است.«  در دوره »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور س��ابق امریکا حدود ۴۶۰ مایل دیوار در مرزهای 
مش��ترک مکزیک و امریکا ایجاد ش��د تا از ورود غیرقانونی پناهجویان 
جلوگیری کند و ماه ژانویه ۲۰۲۱ هم مقامات گمرک و محافظت از مرز    ها 
اعالم کردند در حال نهایی کردن طرح ساخت ۳۰۰ مایل دیگر از این دیوار 
هس��تند. بایدن در کمپین های انتخاباتی خود وعده داده بود حتی یک 
وجب به دیوار مرزی اضافه نخواهد کرد اما در حال حاضر تخصیص بودجه 
برای تکمیل آن از سوی کنگره تصویب شده است. ترامپ روز سه     شنبه از 
تداوم سیاست مرزی خود در دوره بایدن استقبال کرد و آن را »کورسوی 
امید « خواند. ترامپ در مصاحبه تلفنی شبکه محافظه کار » نیوزمکس«، 
گفت فکر می کنم اینکه تغییر نظر داده اند عالی است، اما لطمه زیادی وارد 
شده. اگر نسبت به تکمیل دیوار مرزی موافقت کنند، خیلی عالی است. 
این یک گام بسیار مثبت است. رئیس جمهور س��ابق امریکا در پاسخ به 
اینکه آیا بایدن مناسب ایفای وظایف ریاست جمهوری است یا خیر، گفت: 
امیدوارم خوب باش��د و افزود: خب ریاست جمهوری کشش می خواهد، 
نیرو و اشتیاق زیاد و هرآنچه تصورش کنید را می طلبد...  ۵۰ ساعت کار در 
روز است و می فهمید که منظورم از این حرف چیست. چند روز قبل هم 
گزارش شد که جو بایدن برای سر و سامان دادن به معضل مهاجرت، یک 
مهاجر التین تبار را به سمت وزیر امنیت داخلی این کشور منصوب کرده 
که همچنان به سیاست های ترامپ در نگهداری کودکان در قفس مطابق 

با سیاست های مهاجرتی بایدن پایبند است. 

اروپا برای بهبود روابط با سوریه
 ناز می کند

بای�دن ب�ه ش�کلی آرام در ح�ال متح�ول ک�ردن سیاس�ت 
غربی     ه�ا در س�وریه اس�ت. وزی�ر خارج�ه س�وریه ب�ه تعدادی 
از کش�ورهای اروپای�ی نام�ه نوش�ته و خواس�تار از س�رگیری 
رواب�ط اس�ت. اروپایی�ان ب�رای کم محل�ی، در گام اول، 
از طریق اتحادی�ه اروپا ب�ه نامه فیصل مق�داد ج�واب داده اند و 
البت�ه ب�رای بهب�ود روابط ش�رط و ش�روط پی�ش کش�یده اند. 
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه فرامنطقه ای الشرق االوسط، اواسط ماه 
میالدی گذشته فیصل مقداد، وزیر خارجه سوریه نامه ای را برای وزیران 
خارجه تعدادی از کش��ورهای اروپایی از جمله اتریش، رومانی، ایتالیا و 
یونان فرستاد و از وزرای اروپایی خواست از تجربیات سال های گذشته 
درس بگیرند و در آینده اجازه ادامه سیاست های اشتباه را ندهند. فیصل 
مقداد در این نامه آورده بود:» آش��وب و بی ثباتی در تعدادی از کشور     ها 
حاکم اس��ت و از جمله مهم  ترین دالیل این مس��ئله گس��ترش پدیده 
تروریسم است که فضای پرتنشی را برای سوریه و تعدادی از کشورهای 
اروپایی و تعدادی از کشورهای جهان ایجاد کرده است. این پدیده موجب 
کشتار تعداد زیادی از افراد شده است. «مقداد به خطرات مداخله های 
خارجی در امور داخلی تعدادی از کشور     ها اشاره کرد و گفت: این کشور     ها 
چه از طریق مداخله های نظامی مستقیم و چه از طریق جنگ نرم به دنبال 
اجرای دستورات سیاسی مشخصی هستند که کاماًل از منافع ملت      ها به 
دور است و نقض آشکار حاکمیت ملی و احکام قوانین بین المللی و اصول 
منشور سازمان ملل محسوب می ش��ود. مقداد بر لزوم تقویت مذاکره و 
تفاهم براساس اصول احترام متقابل، منافع مشترک و مبارزه با تروریسم 
بدون در پیش گرفتن سیاست مداخله در امور داخلی و اعمال تحریم های 
یکجانبه تأکید کرد. نامه وزیر خارجه سوریه قبل از نشست بروکسل برای 
وزرای خارجه اتحادیه اروپا ارسال ش��د. جوزف بورل، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به نامه مقداد نوشت: »منافع ما با منافع 
سوری      ها یکی اس��ت. ما نیز می خواهیم امنیت و ثبات در سوریه برقرار 
شود. طرف های بین المللی و طرف های مرتبط با بحران سوریه بر لزوم 
تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات آزاد و شفاف تحت نظارت 
سازمان ملل توافق کرده اند. سوریه به تغییر وضعیت کنونی نیاز دارد و 
نظام سوریه مسئولیت بزرگی درباره اتخاذ اقدامات مهم برعهده دارد.« 
 اروپاییان در شرط و ش��روط خود گفته اند:» اگر دولت سوریه اقدامات 
مناسبی اتخاذ کند ما نیز همگی به آن پاسخ خواهیم داد. اما بدون این 
اقدامات فشار     ها در تمامی س��طوح ادامه خواهد داشت. ما تحریم های 
اقتصادی را متوقف نخواهیم کرد. هیچ گونه ازسرگیری روابط در هیچ 
سطحی نخواهیم داشت و از تالش      ها برای بازسازی حمایت نمی کنیم تا 

زمانی که روند انتقال سیاسی در سوریه آغاز شود.«

اذعان امارات به همکاری 
با رژیم صهیونیستی علیه حزب اهلل

پ�س از گزارش ه�ای پیش�ین مبن�ی ب�ر هم�کاری برخ�ی 
کش�ورهای عرب�ی ب�ا رژی�م صهیونیس�تی علی�ه ح�زب اهلل 
لبن�ان، ی�ک مق�ام امارات�ی رس�مًا ب�ه ای�ن ام�ر اذع�ان کرد. 
محمد حمد الکویتی، رئیس امنیت سایبری امارات در مصاحبه با روزنامه 
صهیونیستی »هاآرتص « اذعان کرد که کشورش با رژیم صهیونیستی علیه 
بزرگ ترین گروه مقاومت در منطقه یعنی حزب اهلل، همکاری اطالعاتی 
کرده است. محمد الکویتی گفته که تبادل اطالعاتی عالی بین امارات و 
اس��رائیل وجود دارد و از جمله این همکاری     ها را حمالت سایبری سال 
گذشته دانسته که رژیم صهیونیس��تی آن را به حزب اهلل منتسب کرده 
است. سال گذشته روزنامه »اسرائیل هیوم« از همدستی برخی کشورهای 
عربی خلیج فارس با تل آویو علیه حزب اهلل خبر داده بود. اسرائیل هیوم 
نوشته بود، در ماه  های اخیر چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس در پی 
عادی سازی روابط با تل آویو در خصوص تروریستی معرفی کردن حزب اهلل 
تالش های مشترکی انجام داده اند. طبق گزارش هاآرتص، رئیس امنیت 
سایبری امارات گفته، اسرائیل و امارات در خصوص فعالیت های سایبری 
حزب اهلل در چارچوب رشد همکاری میان ابوظبی و تل آویو تبادل اطالعات 
کرده اند. این مقام اماراتی مدعی شده که مشابه حمالت سایبری اخیری 
که به رژیم صهیونیستی شده، به امارات هم شده و به ادعای او، گروهی 
وابسته به حزب اهلل با استفاده از برنامه     ها و فناوری     هایی مرتبط با هکر    هایی 
که به زعم او با ایران مرتبط است، به سرور    هایی در امریکا، انگلیس، مصر، 
اردن، لبنان و رژیم صهیونیستی و بخش     هایی از کرانه باختری نفوذ کرده  
اس��ت. این مقام اماراتی همچنین گفته اس��ت که »با شریک اسرائیلی 
تبادل های بیشتری در حال انجام است که اجازه می دهد در این خصوص، 
همکاری بیشتری انجام ش��ود«. محمد الکویتی پیش تر هم به رسانه     ها 
گفته بود که ابوظبی و تل آویو قبل از اعالم عادی سازی روابط داشته اند و 

امارات از فناوری های اسرائیلی استفاده کرده است. 

همزمان با ازسرگیري مذاکرات احیاي برجام کشتي تجاري ایران مورد حمله قرار گرفت

نرد تفاهم در وین، گارد جنگی دریای سرخ!

  گزارش  یک درست در ساعاتی 
ک�ه جه�ان ب�ه 
مذاکرات هس�ته ای در وین چشم دوخته بود، 
یک کشتی ایرانی سحرگاه سه      شنبه در دریای 
سرخ هدف حمله ای مشکوک قرار گرفت. رژیم 
صهیونیستی تلویحاً این حمله را تالفی جویانه 
دانس�ت و نیویورک تایمز نیز به نق�ل از منابع 
مطلع نوشت که تل آویو، واشنگتن را در جریان 
این حمله قرار داده است. شواهد نشان می دهد 
که اگرچ�ه امریکایی ه�ا، از رو به جل�و بودن 
مذاکرات در وین و در عین حال، عدم تمایل به 
دستیابی سریع به توافق صحبت می کنند، اما 
در واقع بی میل هم نیستند که چاشنی تنش، به 
تس�ریع رون�د مذاک�رات منج�ر ش�ود. 
رابرت مالی، نماینده ویژه امری��کا در امور ایران در 
گفت وگو ب��ا پایگاه »ان پ��ی آر«، گام بعدی پس از 
بازگشت به برجام را دستیابی به توافق طوالنی تر 
اعالم کرده است. وی با اش��اره به اینکه رسیدن به 
توافق با ایران را قبل از انتخابات ریاست جمهوری 
ایران در ماه ژوئن ضروری نمی داند، افزود: » »ما با 
هر کسی که در قدرت باشد مذاکره خواهیم کرد. اگر 
بتوانیم قبل از انتخابات به تفاهم برسیم، خوب است. 
اگر هم نتوانیم، با هر کسی که س��ر کار باشد، این 
مسیر را ادامه می دهیم. نمی توانیم واقعیت انتخابات 
را نادیده بگیریم ول��ی نمی توانیم اجازه دهیم این 
موضوع سرعت کارمان را به ما دیکته کند.« اگرچه 
سخنان مالی تکرار مواضع قبلی امریکاست اما وی 
تلویحاً کوشید نشان دهد که کشورش اشتیاقی به 
دستیابی سریع به نتیجه ندارد؛ موضعی که چندان 
ب��ا مواضع غربی      ه��ا همخوانی ندارد. همراس��تا با 
طرف های دیگر توافق هسته ای )برجام(، ند پرایس، 
سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز سه      شنبه ۱۷ 
فروردین از مذاکرات هس��ته ای وین استقبال کرد 

و گفت اگرچه امریکا همواره از دیپلماسی و مذاکره 
مستقیم استقبال کرده اما این مذاکرات را هم یک 
قدم رو به جلو و سازنده می داند و با متحدان اروپایی 
خود آن را پیش خواهد ب��رد. پرایس تصریح کرد 
که تیم مذاکره کننده کش��ورش به ریاست رابرت 
مالی تا جمعه در اتریش حضور خواهند داش��ت و 
یک تیم متخص��ص تحریم      ها نیز از س��وی امریکا 
در آنجا حض��ور دارند تا درباره رون��د کاهش و لغو 
تحریم های غیرهسته ای علیه ایران مذاکره کنند. 
انریکه مورا، نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین 
که نق��ش هماهنگ کننده را در ای��ن گفت وگو     ها 
دارد، برگزاری جلس��ه کمیسیون مشترک برجام 
را »س��ازنده« خواند. او با اشاره به تشکیل دو گروه 
از کارشناسان درمورد برنامه هسته ای و برداشتن 
تحریم های ایران، در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت 
که همبستگی و انگیزه برای یک روند دیپلماتیک 

وجود دارد. 
  پیشرفتی حاصل نشود، بر می گردیم

با این حال، سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر 
امور خارجه و رئیس هیئت ایرانی شرکت کننده در 
این نشست، تا این حد به مذاکرات جاری خوش بین 
نیست. عراقچی سه      شنبه شب گفت: »اگر ببینیم 
پیشرفتی وجود ندارد، به کار خاتمه خواهیم داد، 
حتی زودتر؛ اگر فردا ببینیم طرف های مقابل ما در 
کارگروه      ها جدی نیستند. طبیعی است که اینجا 
نیامدیم وقت خودمان را تل��ف کنیم. عجله ای در 
این امر نداریم. « رئیس هیئت ایرانی شرکت کننده 
در این نشست تأکید کرد: »زمانی مذاکرات را جلو 
می بریم که بدانیم در راستای منافع ملی جمهوری 
اسالمی ایران جلو می رود. در دو سه روز آینده کار 
کارگروه ه��ای دوگانه را به ص��ورت مرتب ارزیابی 
می کنیم و گزارش های همکاران را می ش��نویم و 
اگر کار به سمت پیشرفت است، کارگروه      ها ادامه 

خواهند داد و اگر پیش��رفتی ص��ورت نمی گیرد و 
طرف های مقابل جدیت نداش��ته باشند، طبیعی 
اس��ت که این روند ادامه نخواهد یافت. « یک مقام 
ارشد ایرانی که نامش فاش نشد، روز چهار     شنبه به 
شبکه »پرس تی وی « گفت که جمهوری اسالمی 
تقسیم بندی تحریم های اعمال شده از سوی امریکا 
به تحریم های برجامی و غیربرجامی را نمی پذیرد و 
تأکید کرد: »ایران هرگز تقسیم بندی تحریم های 
اعمال ش��ده در زمان دولت ]دونالد[ ترامپ علیه 
ایران، به تحریم های مرتبط با برجام و غیرمرتبط با 

برجام را قبول نمی کند.«
نماینده چین در مذاکرات کمیس��یون مش��ترک 
برجام، روز سه      شنبه خواستار برداشته شدن تمامی 
تحریم های غیرقانونی امریکا علیه ایران شد. پیش 
از این نیز ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت امور خارجه 
چین و همچنین چانگ هووا، سفیر چین در ایران 
بر لزوم بازگش��ت بدون قید و شرط ایاالت متحده 
به برجام و همچنین برداش��ته شدن تحریم های 
غیرقانونی امریکا علیه جمهوری اس��المی تأکید 

کرده بودند. 
  موضع ایران روشن است

در حاشیه مذاکرات وین، ش��ایعاتی درباره توافق 
ایران با طرف های غربی و حتی شرط گذاری طرف 
امریکایی نیز مطرح شده است. خبرگزاری رویترز از 
توافق میان ایران، انگلیس، فرانسه و آلمان خبر داده 
بود که س��عید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور 
خارجه در گفت وگو با ش��بکه خبری پرس تی وی 
به آن اینطور پاسخ داد: » واقعیت این است که آنچه 
از سوی رسانه های مختلف گزارش شده است در 
خصوص آنچ��ه بین ایران و طرف ه��ای باقیمانده 
برجام مورد بحث قرار گرفته اس��ت، دقیق نیست. 
نکته حائز اهمیت این است که تمرکز بر این خواهد 
بود که ۱+۴ و ایران اطمینان یابند که ایاالت متحده 

به پایبندی کامل بازگردد و به نحوی مؤثر تمامی 
تحریم های اعمال ش��ده، باز اعمال ش��ده و تغییر 
برچسب داده ش��ده پس از توقف مشارکت امریکا 
در برجام را رفع کن��د، این تمرکز اصلی بحث های 
صورت گرفته بین ایران و ۱+۴ است.«  ابراز آمادگی 
امریکا برای آزاد کردن یک میلیارد دالر از پول های 
ایران، مشروط به اینکه ایران غنی سازی ۲۰ درصد 
و همچنین فعالیت س��انتریفیوژهای پیشرفته را 
متوقف کند، نیز یکی دیگر از موارد خبرس��از بود. 
خطیب زاده در این مورد نیز به پرس تی وی گفت: 
»هیچ گفت وگوی مستقیم یا غیرمستقیمی بین 
ایران و امریکا نبوده است و قطعاً در وین هم چنین 
چیزی نخواهد بود، چرا که نیازی به آن نیست. آنچه 
اینجا و آنجا در رس��انه های مختلف گزارش شده 
است، دقیق نیست.«  وی ادامه داد: »قطعاً شایعاتی 
بوده است. اما موضع ایران کاماًل روشن بوده است 
و ما این مسئله را برای همه کاماًل شفاف کرده ایم 
که آنچه باید انجام گیرد، این است که امریکا باید 
به انطباق کامل بازگ��ردد و این نیازمند هیچ گونه 

گفت وگو یا طرح گام به گامی نیست.«
  حمله به کش�تی ایرانی در س�ایه آگاهی 

امریکا
سه      شنبه شب و در گرما گرم مذاکرات کمیسیون 
برجام، منابع خبری اعالم کردند که سانحه ای برای 
کشتی ایرانی »ایران ساویز « ناشی از انفجار مین های 
چس��بان در بدنه کش��تی رخ داده اس��ت. کشتی 
ایران ساویز در چند سال گذشته در دریای سرخ به 
منظور پشتیبانی از تکاورهای ایرانی که به مأموریت 
اسکورت شناورهای تجاری اعزام می شوند، مستقر 
بوده اس��ت. در پی انتش��ار این خبر، برخی منابع 
غربی از جمله ی��ک مقام امریکایی که خواس��ت 
نامش فاش نشود، در گفت وگو با روزنامه امریکایی 
نیویورک تایمز فاش کرد که رژیم صهیونیس��تی 
امریکا را در جریان حمله به این کشتی گذاشته بود 
و تل آویو این حمله را حمله ای تالفی جویانه پس 
از آنچه حمله های اخیر نیروه��ای نظامی ایران به 
کشتی های این رژیم خوانده، نامیده است. عالوه بر 
این مقام امریکایی، فرمانده جسیکا ال. مک نالتی، 
سخنگوی وزارت دفاع امریکا نیز در بیانیه ای اعالم 
کرد که امریکا از گزارش رسانه     ها درباره اتفاقی که 
برای کشتی س��اویز افتاده است آگاه است و گفت: 
»ما تصدیق می کنیم که هیچ نیروی امریکایی در 
این حادثه دست نداشته اس��ت. ما هیچ اطالعات 

بیشتری برای ارائه در این زمینه نداریم.«
مقامات رژیم صهیونیستی بار     ها نگرانی خود را از 
بازگشت امریکا به برجام ابراز کرده اند. درست ساعتی 
قبل از این حمله،  بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی هش��دار داد که تل آویو از خودش در 
مقابل تهدیدات ایران دفاع می کند. روزنامه جروزالم 
پست در این مورد نوش��ت که اگر حمله ادعایی به 
کشتی ایرانی صحت داشته باشد، این خبر پس از 
مورد حمله قرار گرفتن دو شناور اسرائیلی در منطقه 
و پس از گزارش     هایی درباره حمالت متقابل اسرائیل 
و ایران به کشتی های یکدیگر، از خلیج فارس گرفته 
تا دریای مدیترانه، منتشر می شود. با این همه، جو 
بایدن رئیس جمهور امریکا ک��ه از زمان حضور در 
رقابت های انتخاباتی از بازگشت به توافق هسته ای 
دم زده است، هیچ واکنشی به موضع گیری نتانیاهو 

و روزنامه صهیونیستی نداشته است. 

در ش�رایطی که گروه ه�ای مقاوم�ت خواهان 
خ�روج ف�وری و کام�ل نیروه�ای امریکایی از 
عراق هس�تند، موض�ع دولت بر همان پاش�نه 
س�ابق می چرخد که پایه های حض�ور امریکا را 
مس�تحکم تر می کند. وزیر خارجه عراق گفت 
که کشورش خواهان تحکیم مناسبات با امریکا 
در تمامی سطوح از طریق گفت وگوی راهبردی 
بین دو کش�ور اس�ت. رئیس حشدالشعبی هم 
برای موازنه س�ازی امنیتی با امری�کا در دیدار 
با مقام�ات روس�ی مهم  ترین قضای�ای امنیت 
منطق�ه ای را مورد بررس�ی ق�رار داده اس�ت. 
دور جدید گفت وگوهای امنیت��ی عراق و امریکا 
درحالی از سر گرفته می ش��ود که مقامات بغداد 
مس��یر متفاوتی از خواس��ت م��ردم و گروه های 
مقاومت در پیش گرفته اند. به گ��زارش روزنامه 
شفق نیوز، فؤاد حس��ین، وزیر خارجه عراق روز 
چهار   شنبه در بیانیه ای از برگزاری سومین مرحله 
گفت وگوی راهبردی با امریکا خبر داد و گفت: »ما 
خواهان تحکیم مناسبات در تمامی سطوح میان 
عراق و امریکا از طریق این گفت وگو   ها هستیم. « 
در همین حال، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا 
بر ادامه تالش های دولت جو بایدن، رئیس جمهور 
امریکا برای توسعه و ادامه روابط با عراق و تمرکز 
بر وجوه مشترک دو کشور تأکید کرد. بلینکن در 
توئیتی نوشت که خواهان صحبت با فؤاد حسین 

طی گفت وگوهای راهبردی است. 
به گزارش پایگاه خبری المعلومه، در س��ومین دور 
از گفت وگوهای راهبردی عراق و امریکا  به مسائلی 
همچون امنیت، مبارزه با تروریسم، اقتصاد، انرژی، 
مس��ائل سیاس��ی و همکاری در زمینه آموزش و 

فرهنگ پرداخته می شود.
دولت عراق درحالی سیاست نزدیکی با امریکا را در 
رأس اولویت های سیاس��ت خارجی خود قرار داده 

است که درخواست های بسیاری از سوی نمایندگان 
پارلمان عراق برای تمرکز ب��ر جدول بندی خروج 
نیروهای بیگانه از کشور در این گفت وگو   ها مطرح 
است. همچنین گروه های مقاومت بار   ها نسبت به 
خروج فوری امریکایی   ها از عراق هش��دار داده اند و 
تأکید کرده اند که اگر نیروهای خارجی کشورشان 
را ترک نکنند برای بیرون راندن آنها به زور متوسل 
خواهند شد. در همین حال، هادی العامری، رئیس 
ائتالف الفتح در پارلمان عراق دیروز در واکنش به 
دور سوم گفت وگوی راهبردی میان عراق و امریکا 
در بیانیه ای اعالم کرد: » همزمان با آغاز دور س��وم 
گفت وگوی عراقی - امریکایی انتظار داریم که تیم 
مذاکراتی شجاع و غیرتمند عراقی حاکمیت کامل 
ملی را محقق سازد و به حضور بیگانگان به صورت 
کامل پایان دهد و این امر ب��ا تدوین یک جدول و 
برنامه زمان  بندی شده آشکار و مشخص با بازه های 

زمانی کوتاه برای عقب نش��ینی نیروه��ای رزمی 
خارجی میسر می ش��ود.« العامری تأکید کرد: »ما 
با دقت خروجی های این دور از گفت وگو را پیگیری 
می  کنیم و امید زیادی ب��ه مذاکره  کنندگان غیور 
عراقی برای تحقق ثبات امنیتی و آغاز برنامه بازسازی 

و شکوفایی در سراسر وطن عزیزمان داریم.« 
خواست عراقی   ها برای خروج اشغالگران از کشورشان 
درشرایطی است که بغداد تصمیمی برای اجرای این 
طرح ندارد و حتی در س��فر سال گذشته مصطفی 
الکاظمی، نخس��ت وزیر عراق به واشنگتن و دیدار 
با مقامات کاخ س��فید، نه تنها این مسئله را مطرح 
نکرد بلکه بر اس��اس توافقات انجام ش��ده قرار شد 
نیروهای امریکایی تا سه سال آینده در عراق حضور 
داشته باشند. آنگونه که از اظهارات مقامات بغداد 
بر می آید، این بار نیز تالش می کند پای امریکا در 
عراق را مستحکم تر کند. الکاظمی حتی در ماه های 

اخیر   شماری از فرماندهان مقاومت را به اتهام دست 
داش��تن در حمالت راکتی به پایگاه ه��ای امریکا 
بازداشت کرده است. خودداری بغداد از اجرای طرح 
خروج امریکایی   ها در حالی است که پارلمان عراق 
دو سال پیش با اکثریت این طرح را تصویب و دولت 
را موظف به اجرای آن کرد ام��ا بغداد گامی در این 

راستا برنداشته است. 
 موازنه سازی از مسیر روسیه

در ش��رایطی که دولت عراق حضور امری��کا را در 
کش��ور تثبیت می کند، فرماندهان مقاومت برای 
مقابله با سیاس��ت های واش��نگتن در پی تقویت 
روابط با روسیه هس��تند. در همین راس��تا، فالح 
الفیاض ، رئیس س��ازمان حشدالش��عبی در سفر 
به مس��کو، روز چهار   ش��نبه با نیکوالی پاتروشف، 
رئیس ش��ورای امنیت ملی روس��یه و »میخائیل 
بوگدانوف « نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در 
امور خاورمیانه و آفریقا دی��دار و گفت وگو کرد. بر 
اساس بیانیه دفتر الفیاض که نسخه ای از آن از سوی 
»السومریه « منتشر شد، در گفت وگو با پاتروشف، 
قضایای امنیت منطقه ای و افق ه��ای همکاری و 
تعامل دوجانبه میان عراق و روس��یه بررسی شد. 
در این نشست، همچنین موضوع پیشرفت جدی 
در روابط عراق و روسیه در راستای پاسخ به منافع 
مشترک دو کشور بررس��ی و بر ضرورت و آمادگی 
توس��عه ارتباطات و همکاری در بخ��ش امنیتی 
تأکید شد. رئیس سازمان حشدالشعبی همچنین با 
بوگدانوف درباره ابعاد اصلی همکاری در خاورمیانه 
و هماهنگی مشترک در زمینه مبارزه به تروریسم 
بین المللی رایزنی کرد و طرف روسی نیز بر موضعش 
در حمایت از وحدت و حاکمیت عراق تأکید کرد. 
روسیه همواره از حاکمیت و تمامیت ارضی عراق در 
برابر اشغالگران امریکایی حمایت کرده و خواهان 

خروج امریکایی   ها شده است. 

آغاز دور سوم مذاکرات راهبردي امريکا و عراق 
هشدار مقاومت عراق: برنامه خروج امریکا مشخص شود 


