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  گزارش  2

پیش نویس طرح صلح افغانستان 
در یک قدمی نهایی شدن

بناب�ر اعالم ی�ک مق�ام ارش�د ش�ورای مصالح�ه افغانس�تان، 
پیش نوی�س طرح صل�ح ای�ن کش�ور ب�رای ارائ�ه در کنفرانس 
اس�تانبول ب�ه احتم�ال زی�اد، ام�روز نهای�ی خواه�د ش�د. 
به رغم ارسال بیش از ۳۰ طرح صلح به شورای مصالحه افغانستان و باقی 
ماندن برخی اختالف ها، یک مقام در ش��ورای مصالحه افغانستان که 
نامش فاش نشد، گفته است که طرح های ارسالی اعضای »کمیته تهیه 
و توحید طرح صلح « جمع بندی شده و احتماالً روز     شنبه پیش نویس 

طرح صلح نهایی می شود. 
وی در تشریح محتوای این طرح گفت که نظام پسا صلح، دوره  انتقالی 
دولت، جایگزین و ساختار دوره انتقالی و سایر مسائل برای رسیدن به 
صلح در افغانستان مد نظر قرار گرفته است. همچنین، بحث    ها در مورد 
نقاط اختالفی پایان یافته و قرار است در نشست بعدی نظریات وارد متن 
شود و به عنوان پیش نویس طرح صلح در اختیار شورای عالی مصالحه 
افغانستان قرار گیرد.  شورای عالی مصالحه افغانستان نیز در بیانیه ای 
کوتاه اعالم کرد که پس از پنج روز یک پیش نویس را از دس��ت کم ۳۰ 
طرح و دیدگاه جناح های مختلف تدوین کرده است. در این طرح درباره 
اصل نظام جمهوری اسالمی، حقوق اساسی و بنیادی شهروندان، حقوق 
بشر، انتخابات بر اس��اس اصل یک فرد یک رأی، پایان دائمی جنگ و 
ضمانت های قوی منطقه ای و بین المللی برای تطبیق موافقنامه صلح در 
صورت توافق تأکید شده است.  وزارت دولت در امور صلح افغانستان نیز 
از سازمان ملل و کشورهای دیگر حامی روند صلح افغانستان خواسته 
است به بحث    ها و مشاوره با تیم های مذاکره کننده دولت و طالبان در 
دوحه قطر ادامه  دهند تا دس��تورکاری برای نشست ترکیه تهیه شود.  
با این حال، یک منبع از حزب اسالمی به ریاست گلبدین حکمتیار با 
اعالم اینکه حکمتیار در نشست آتی ش��رکت خواهد کرد، گفته است 
که این حزب طرح خود را در نشست استانبول ارائه می کند. این منبع 
افزود که حزب اسالمی، شورای عالی مصالحه افغانستان را به رسمیت 
نمی شناسد و در تفاهم با چند حزبی که در دولت سهیم نیستند، درباره 
یک طرح جداگانه کار می کنند.  کابل امیدوار است که در نهایت، یک 
طرح واحد در نشست ترکیه که قرار اس��ت 16 آوریل )27 فروردین( 

برای 1۰ روز در استانبول برگزار شود. ارائه شود.
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 حضور هیئت تجاری رژیم صهیونیستی در بحرین
مدیرعامل بانک لئومی اسرائیل ریاست گروهی از مسئوالن بلندپایه 
اقتصادی این رژیم را که این روز    ها به بحرین سفر کرده است، بر عهده 
دارد.  به گزارش پایگاه اینترنتی  آی 2۴ منابع صهیونیستی اعالم کردند  

هدف از این سفر ترغیب به همکاری تجاری با اسرائیل است. 
این دیدار به دع��وت زاید الزیانی، وزیر صنعت، تجارت و گردش��گری 
بحرین صورت گرفته اس��ت که در ماه دسامبر گذشته به تل آویو سفر 
کرده بود.  هیئت اعزامی از سوی تل آویو به علت شیوع کرونا تنها 1۵ 
نفر را شامل می شود. این هیئت در روز سه    شنبه از تنها کنیسه موجود 
در بحرین که از 7۰ سال قبل تعطیل بوده است دیدن کردند و مناسک 
خود را در آن به جا آوردند.  یهودیان در بحرین فقط ۳۵ نفر هستند که 
خانواده حاکم بر بحرین برای آنها احترام زیادی قائل است تا جایی که 

یکی از یهودیان بحرین در سمت وزیر مشغول به کار است. 
-----------------------------------------------------
  درخواست الوروف از ایران برای تصویب کنوانسیون رژیم 

حقوقی خزر
وزیر امور خارجه روسیه روز پنج شنبه در کنفرانس خبری مشترک 
با »مختار تیلو بردی« وزیر خارجه قزاقستان از ایران خواست هرچه 
زودتر کنوانس��یون حقوقی دریای خزر را تصویب کند.  »س��رگئی 
الوروف« در کنفرانس خبری با همتای ق��زاق خود در این خصوص 
تصریح کرد: »ما انتظ��ار داریم که فرایند تصوی��ب وضعیت حقوقی 
دریای خزر در ایران به زودی به پایان برسد. این کنوانسیون مهم که 
سه سال پیش در آکتائو به امضا رس��ید، اجرایی خواهد شد و اساس 
همکاری ما در دریای خزر را تقویت خواهد کرد.« موافقتنامه  حمل و 
نقل بین کشورهای ساحلی خزر، موافقتنامه بین دولت های ساحلی 
خزر درباره همکاری های تجاری و اقتصادی، موافقتنامه پیشگیری 
از حوادث در دریای خزر، پروتکل مبارزه با جرائم س��ازمان یافته در 
دریای خزر، پروتکل مبارزه با تروریسم و همچنین پروتکل همکاری 
و تعام��ل نهادهای مرزبانی کش��ورهای س��احل دریای خزر ش��ش 
موافقتنامه ای بودند که در اجالس س��ران در آکتائو با حضور وزرای 

مربوطه امضا شد. 
-----------------------------------------------------
  پکن: از ش�رکت های مان مقابل تحریم ه�ای امریکا حفاظت 

می کنیم
س��خنگوی وزارت خارجه چین ب��ا محکوم کردن تصمی��م امریکا در 
گسترش فهرست تحریمی علیه این کش��ور، گفت پکن اقدامات الزم 
برای حفاظت از شرکت های خود را انجام می دهد.  به گزارش فارس، 
اقدام دولت امری��کا در افزودن چند کمپانی دیگر چینی به فهرس��ت 
سیاه تحریمی، با واکنش تند دولت پکن مواجه شد.  »ژائو لی جیان « 
س��خنگوی وزارت خارجه چین دیروز ضمن محکوم کردن این اقدام 
امریکا گفت پکن تدابیر الزم برای حفاظت از منافع و حقوق شرکت های 
چینی را انجام می دهد.  به نوشته »رویترز«، وزارت بازرگانی امریکا روز 
گذشته هفت کمپانی چینی در حوزه ابرکامپیوتر   ها را به بهانه کمک به 
اقدامات نظامی و ارتش این کشور، در لیست تحریم های خود قرار داد. 
این دستورالعمل بر اس��اس فرمان اجرایی ش��ماره 1۳۸7۳ صادر 
شده است که دونالد ترامپ سال گذش��ته آن را معرفی کرد. فرمان 
مذکور به وزیر بازرگانی امریکا اختیار می دهد از انجام آن دس��ته از 
مبادالت مربوط به خدمات و فناوری ه��ای ارتباطی و اطالعاتی که 
توسط دشمنان خارجی »طراحی، ساخت، تولید یا عرضه« می شوند 

جلوگیری کند. 
ژائو پیش تر نیز گفته بود افزودن ش��رکت های چینی به لیس��ت سیاه 
تحریم های امریکا به بهانه ارتباطات نظامی، بار دیگر »یکجانبه گرایی، 

رفتار دوگانه و قلدری « دولت واشنگتن را اثبات کرد. 
-----------------------------------------------------

  اعتراض مجازی به قوانین ضد حجاب دولت فرانسه
بانوان مسلمان در فرانسه در اعتراض به قوانین ضد حجاب دولت این 
کشور، پویشی در پایگاه های ارتباط اجتماعی در هشتگی تحت عنوان 
»دس��تانتان را از حجاب من بردارید « به راه انداخته اند. این هشتگ و 
پویش اعتراضی در شبکه های اجتماعی فرانسوی نشان دهنده خشم 
گسترده بانوان مسلمان در فرانس��ه در اعتراض به تصویب قانونی در 
پارلمان این کشور است که موجب به حاش��یه راندن بانوان مسلمان 
می ش��ود. قانون جدید تصریح می کند که بانوان مسلمان حق ندارند 
هنگام همراهی با فرزندانشان تا مدرس��ه، حجاب داشته باشند.  یک 
مقام فرانسوی گفت کودکان به قواعدی نیاز دارند، زمانی که در مدرسه 
هستند، سکوالریس��م را یاد می گیرند، زمانی که در مدرسه هستند تا 
از یک موزه بازدید کنند یا در فضای بازی هس��تند نیز سکوالریسم را 
فرا می گیرند. یک بانوی مسلمان در فرانسه در توئیتی نوشت: پس از 
آنکه دختران خردسال و بانوان محجبه همراه دختران خردسال خود 
از حجاب منع شدند و پوشیدن لباس پوشیده زنان کنار دریا نیز ممنوع 
شد، حال؛ آزادی و برابری و برادری چه معنایی می یابند؟ یک زن دیگر 
فرانسوی توئیت کرد: ش��عار »بگذارید زنان هر لباسی که می خواهند 

بپوشند« را درباره زنان محجبه نیز مد نظر قرار دهید. 

مسکو: می توانیم برای دفاع
 از استقالل طلبان اوکراین وارد عمل شویم 
در پی تش�دید تنش   ها در ش�رق اوکراین و احتمال جنگ جدید، 
ولودیمیر زلنس�کی، رئیس جمهور این کش�ور به دیدار نیروهای 
نظام�ی در منطقه دونب�اس رفته اس�ت. روس�یه با بی�ان اینکه 
جنگ در دونب�اس آغازی ب�رای نابودی اوکرین اس�ت هش�دار 
داده ک�ه می تواند در دف�اع از اس�تقالل طلبان وارد عمل ش�ود. 
با گذش��ت دو هفته از ش��روع دور جدید درگیری   ها در ش��رق اوکراین، 
به نظر می رس��د نیروهای اوکراین��ی خود را برای جن��گ جدید در این 
منطقه آماده می کنند. ولودیمیر زلنس��کی، رئیس جمهور اوکراین روز 
پنج  شنبه از این منطقه دیدار کرد تا » وضعیت تنش    ها را از نزدیک رصد 
و مدتی را با سربازان این کشور سپری کند.«  به گزارش بی بی سی، یک 
مقام ارشد دولت روسیه هشدار داده اس��ت که مسکو ممکن است برای 
کمک به شهروندان خود در شرق اوکراین به مداخله نظامی دست بزند. 
درگیری های پراکنده در منطقه دونباس در ش��رق اوکراین اخیراً رو به 
افزایش گذاشته است. روس��یه درحال افزایش حضور نیروهای نظامی 
خود در مرزهای مشترک با اوکراین است. رئیس جمهور روسیه در تماسی 
تلفنی با آنگال م��رکل، صدراعظم آلمان، بر ض��رورت پایبندی مقامات 
اوکراین به توافقات مینس��ک، تأکید کرد. به گزارش شبکه روسیا الیوم، 
دیمیتری کوزک، معاون دفتر ریاست جمهوری روسیه هشدار داد، بروز 
جنگ در دونباس، ش��رق اوکراین، به منزله آغازی برای نابودی اوکراین 
است. کوزک روز جمعه در کنفرانسی خبری در مسکو گفت ممکن است 
نیروهای این کش��ور برای دفاع از شورش��یان در اوکراین مداخله کنند. 
کوزک گفت:» همه چیز به شدت تنش    ها بستگی دارد. « کوزک شرایط 
فعلی را به وضعیت جدایی طلبان سربرنیتس��ا در بوس��نی تشبیه کرده 
است. در سال 1۹۹۵ نیروهای صرب بوسنی نزدیک به ۸هزار نفر از مردان 
مسلمان را کشتند. کوزک گفت: »اگر رئیس جمهور ما بگوید که اینجا مثل 
سربرنیتساست، احتماالً باید راهی دفاع از آنها بشویم. اما امیدواریم نیازی 
به این کار نباش��د البته اتفاقات این منطقه به رفتار طرف مقابل ارتباط 
دارد«. والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در سال 2۰1۹ گفت:» اگر 
دولت اوکراین کنترل دونباس را در دست بگیرد ممکن است شهروندان 
روس زبان اوکراین به سرنوشتی مثل کشتار در سربرنیتسا دچار شوند.« 
با تشدید تنش   ها در ش��رق اوکراین، دولت امریکا در حال بررسی اعزام 
ناو   هایی به دریای س��یاه در هفته های آتی به منظور مقابل��ه با افزایش 
حضور نظامی روس��یه در مرزهایش با اوکراین است. به گزارش روزنامه 
واشنگتن پس��ت، یکی از مقام های وزارت دفاع امریکا گفت: »هواپیمای 
شناسایی نیروی دریایی امریکا در حریم هوایی بین المللی بر فراز دریای 
سیاه به منظور رصد تحرکات دریایی روسیه پرواز می کند. « یلنا پانینا، 
عضو کمیسیون امور بین المللی دومای روسیه دیروز اعالم کرد:» اعزام 
ناوهای امریکایی به دریای س��یاه در حمای��ت از اوکراین، اوضاع منطقه 
دونباس را متش��نج می کند. « به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، پانینا 
افزود: » این پیامی به روسیه نخواهد بود بلکه تصور واهی برای ملی گرایان 

افراطی اوکراینی به وجود خواهد آورد.«

بلوای برگزیت در بلفاست
شورش حامیان ایرلندی اتحاد با لندن علیه برگزیت 

دردس�رهای جدایی طلبی انگلیس�ی   ها از اروپا ادام�ه دارد . حاال 
بیش از یک هفته اس�ت بلفاس�ت مرکز ایرلند ش�مالی که زمانی 
ش�اهد حم�الت پروتس�تان های حامی اتح�اد با انگلی�س علیه 
کاتولیک های حامی خروج ایرلند شمالی از زیر سلطه بریتانیا بود، 
حاال به صحنه اعتراضات همین جریان علیه عواقب توافق جدایی 
انگلیس از اتحادیه اروپا موس�وم به برگزیت تبدیل ش�ده است.

اعتراضات اتحادگرایان حامی لندن در ایرلند شمالی به شرایط ناشی از 
خروج این کشور از اتحادیه اروپا )برگزیت(، از هفته پیش بلفاست را پس 
از دهه   ها آرامش به صحنه خشونت تبدیل کرده است. بیش از یک هفته 
است که اتحادگرایان حامی بریتانیا در ایرلند شمالی، دست به تجمع در 

خیابان های این کشور زده و با مأموران پلیس درگیر می شوند. 
به نوشته »رویترز«، شامگاه پنج  شنبه )به وقت محلی( درگیری معترضان 
با نیروی پلیس به بخش های بیشتری از مناطق تحت کنترل ملی گرایان 
ایرلندی کشیده شد و پلیس نیز با توپ آب پاش و گاز اشک آور به استقبال 
تظاهرات کنندگان رفت.  صد   ها جوان معترض به شرایط ایجاد شده برای 
ایرلند شمالی پس از برگزیت، در بلفاست تجمع کرده و با بمب های آتش زا 
و سنگ به نیروهای پلیس حمله کردند. آنها همچنین یک اتوبوس را به 
آتش کشیدند.   یک هفته خشونت در ایرلند شمالی تاکنون ۵۵ مجروح 
روی دست نیروی پلیس این کشور گذاشته و تعداد زیادی از معترضان 
که در بین آنها سنین 1۳ و 1۴ ساله نیز حضور دارند، بازداشت شده اند.  
معترضان می گویند توافق خروج بریتانی��ا از اتحادیه اروپا )برگزیت( به 
مانعی برای تبادالت تجاری میان ایرلند شمالی و دیگر بخش های بریتانیا 
تبدیل شده است.  بامداد پنج  شنبه نیز »بوریس جانسون« نخست وزیر 
انگلیس با ابراز نگرانی از تظاهرات گسترده در ایرلند شمالی و درگیری 
معترضان با نیروهای پلیس، خواستار حل اختالفات از طریق گفت وگو 
شد.  پیش تر گروه های پارلمانی ایرلند شمالی که حامی اتحاد با بریتانیا 
هستند، در نامه ای به »بوریس جانس��ون« اعالم کردند حمایت خود را 
از توافق صلح 1۹۹۸ تعلیق می کنن��د.  توافق »جمعه خوب « یا »توافق 
بلفاست« به س��ه دهه خش��ونت و درگیری میان ملی گرایان کاتولیک 
حامی استقالل ایرلند و پروتس��تان های حامی بریتانیا خاتمه داده بود. 
پیش تر تونی بلر، نخست وزیر پیشین انگلیس که زمینه پایان درگیری    ها 
و انعقاد پیمان جمعه نیک را فراهم کرده بود، نسبت به جدایی احتمالی 
ایرلند شمالی از انگلیس و پیوستن آن به جمهوری ایرلند پس از برگزیت، 

هشدار داده بود. 

دوباره در تور وین!
عراقچی، رئیس هیئت ایرانی در وین چهار   شنبه گفت چنانچه ایران در رفتار امریکا جدیت نبیند،  مذاکرات را در همین سطح متوقف می کند. توافق بر سر ادامه 

مذاکرات در هفته آینده ظاهراً  نشان می دهد احساس وقت کشی وجود نداشته، با این حال توئیت ظریف در پایان مذاکرات، چیزی بیش از همان نظرات قبلی ایران 
نیست و نشانی از پیشرفت جدی ندارد. آیا قرار است بلیت تور وین برای ما ه های آینده رزرو شود و ایران در تور دیگری بیفتد؟!

تا همین چند روز    گزارش  یک
امری�کا  قب�ل، 
مصرانه می گفت »اول ایران « باید به تعهدات 
برجامی برگردد و ایران هم اصرار داشت »اول 
امریکا«، آن هم با راستی آزمایی ایران، بایستی 
تحریم های برجامی را لغو کند، اما ظرف چهار 
روز، آب و ه�وای به�اری وی�ن چن�ان ورق 
مذاکرات را برگردانده ک�ه همه از نتیجه دور 
اول مذاکرات ابراز رضای�ت می کنند. عباس 
عراقچی در پایان مذاکرات دیروز مجدداً گفت 
که لغو همه تحریم ه�ای امریکا، گام ضروری 
احیای برجام اس�ت و در عین ح�ال،از بروز 
»نشانه هایی« درباره »حرکت امریکا به سمت 
برداشتن تحریم های کامل« صحبت کرد. در 
طرف مقابل اما، ند پرایس، سخنگوی وزارت 
خارجه امریکا گفته که هیچ تحریمی در روند 
یکجانبه و پیش از تحقق تبعیت قطعی ایران 
در روند گام ه�ای متقابل، لغو نخواهد ش�د. 
ب��ه گ��زارش »ج��وان«، نشس��ت کمیس��یون 
مش��ترک برج��ام در وین تم��ام ش��د و طرف ها 
ب��رای ادام��ه مذاکرات فش��رده که چهار    ش��نبه 
این هفت��ه انجام خواهد ش��د، تواف��ق کردند. در 
نشست دیروز نمایندگان اتحادیه اروپا به عنوان 
هماهنگ کننده های جلسات کارشناسی، گزارش 
رایزنی های فن��ی در دو کمیته » لغ��و تحریم « و 
» هس��ته ای « را ارائه کردند. نکت��ه قابل توجه در 
پایان این دور مذاکرات وین  این بود که تقریباً تمام 
طرف    ها در حالی که همچنان بر مواضع قبلی اصرار 
می کردند، از روند مذاک��رات ابراز رضایت کردند. 
میخاییل اولیانوف، نماینده روس��یه در مذاکرات 

گفته طرفین از » پیش��رفت اولی��ه « در مذاکرات 
خرس��ند هس��تند . به گفته اولیانوف، در نشست 
روز جمعه پیش��رفت     هایی ک��ه در گفت وگوهای 
کارشناس��ی و فنی به دس��ت آمده، ارزیابی شد 
و برای حف��ظ فضای مثبت مذاک��رات ادامه پیدا 
می کند. ارنیکه مورا، معاون کمیس��یونر سیاست 
خارجي اروپا هم نشست را سازنده خوانده است. 
همچنین وانگ کیون، نماین��ده چین هم گفت 
که فاصله بین مواضع طرفین کم شده و ظرفیت 
رسیدن به یک اجماع تدریجی وجود دارد. عباس 
عراقچ��ی از »حرک��ت رو به جل��و « در مذاکرات 
و »فضای س��ازنده  « در وین صحبت کرده و گفته 
که نشانه     هایی بروز کرده است که امریکایی     ها در 
حال بررسی مواضع خودشان و حرکت به سمت 
برداشتن تحریم های کامل هس��تند. رئیس تیم 
مذاکره کننده ایرانی در وین، البته فضایی هم برای 
ابراز تردید نگه داش��ته و گفته است:»ما هنوز در 
موقعیتی نیستیم که قضاوت کنیم و هنوز مذاکرات 
به جمع بندی نرسیده است...  تصور می کنم که ما 
مس��یر طوالنی ت��ری را در پیش داری��م.« او روز 
چهارش��نبه گفته بود چنانچه در امریکا جدیت 

نبینیم، مذاکرات را ادامه نمي دهیم.
 ظری�ف: لغ�و تحریم    ه�ا را »س�ریع « 

راستی آزمایی می کنیم
جزئیات رس��می از محتوای مذاکرات منتش��ر 
نشده، در نتیجه به درستی نمی توان زمینه    هایی 
را که منجر به خروج طرف    ها از »بن بست « شده، 
تش��خیص داد، به خصوص که ای��ران و امریکا تا 
روز آخر مذاکرات ، همچنان بر مواضع اولیه خود 
پافش��اری کردند. ند پرایس، س��خنگوی وزارت 

خارجه امریکا پنج  ش��نبه شب گفت که در بحث 
بازگش��ت ما به برجام، آماده ای��م تحریم     هایی را 
که با برج��ام ناسازگارهس��تند برداریم. پرایس 
در عین حال بر موضع قبلی امری��کا درباره روند 
برداشتن گام به گام تحریم    ها تأکید کرد و گفت 
که هیچ تحریم��ی در روند یکجانب��ه و پیش از 
تحق��ق تبعیت قطعی ای��ران در رون��د گام های 
متقابل، لغو نخواهد شد. پرایس که به خبرنگاران 
پاسخ می داد، همچنین گفت که کنترل و تحقق 
مس��ئولیت پذیری ایران در س��ایر مباحث مانند 
تروریسم و حقوق بش��ر، در همه ش��رایط برای 
امریکا اهمیت دارد و در جریان است. در مقابل، 
مقام های ایرانی همچنان بر موضع »اول امریکا« 
تأکید دارن��د. محمدجواد ظری��ف وزیر خارجه 
دیروز در یک توئیت، »مس��یری منطقی « برای 
از سرگیری کامل تعهدات امریکا را نشان داد. او 
نوش��ت: »ایاالت متحده که این بحران را موجب 
ش��ده، باید ابتدا ب��ه پایبندی کام��ل بازگردد.« 
 ظریف تأکید کرد:» ایران بعد از راس��تی آزمایی 
س��ریع، متقاباًل عمل خواهد کرد.«  وزیر خارجه 
البته روش راستی آزمایی ایران را مشخص نکرده 
و معلوم هم نیست که ایران چگونه لغو تحریم    ها 
را که ظهور نشانه های آن روندی زمانبر است، »به 
سرعت« راس��تی آزمایی خواهد کرد؟ ظریف در 
توئیت خود می نویسد:»تمامی تحریم های ترامپ، 
ضدبرجام بودند و باید رفع شوند؛ بدون توجه به 
تمایزات و نام گذاری های بی منطق و خوس��رانه 
تحریم ها.« عباس عراقچی هم در موضعی همسو با 
وزیر خارجه گفته تا وقتی امریکا تمام تحریم های 
خودش را لغو نکرده و به برجام برنگش��ته باشد، 

هیچ یک از فعالیت های هس��ته ای ایران به ویژه 
در حوزه غنی سازی نه متوقف می شود و نه حتی 
روند کاهش��ی پی��دا می کند. عراقچ��ی توضیح 
داد:»این روند به همین منوال ادامه پیدا خواهد 
کرد تا زمانی که توافقی به دست بیاید و بر اساس 
آن امریکا تمامی تحریم های خودش را بردارد و 
همانطور که بار    ها ذکر ش��ده در یک مرحله همه 
تحریم    ها باید برداش��ته ش��ود.«  به گفته معاون 
وزیر خارجه ایران ، غنی سازی 2۰ درصد » اکنون 
با سرعتی حتی فراتر از سرعتی که مجلس شورای 
اس��المی در قانون خودش پیش بینی کرده بود، 
پیش می رود و مواد غنی شده 2۰ درصد در حال 

تولید است.«
 سیگنال های مثبت از سئول و دهلی هم 

رسید
از روز پنج شنبه، نشانه    های دیگری هم از پیشرفت 
دفعی مذاکرات طی چهار روز در حال نمایان شدن 
است. رافائل گروس��ی، مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی عصر پنج  ش��نبه در توئیتی از مالقات 
با سیدعباس عراقچی در وین خبر داد و نوشت که 
گفت وگوهای مفصلی با عراقچی درباره جلس��ات 
کارشناسی برجام و مناسبات دوجانبه ایران و آژانس 
داشته است. از توئیت گروسی این طور برمی آید که 
ایران و آژانس خود را برای فرایند راس��تی آزمایی 
در صورت توافق احتمالی آماده می کنند. گروسی 
نوش��ته اس��ت آژانس بین المللی ان��رژی اتمی به 
راستی آزمایی های فنی و نظارت در ایران در راستای 
حمایت از برجام و موضوعات دیگر ادامه می دهد. در 
تحولی دیگر، ایران نفتکش توقیف شده کره جنوبی 
و ناخ��دای آن را آزاد کرد. »س��عید خطیب زاده« 
س��خنگوی وزارت امور خارجه دیروز ضمن تأیید 
آزادی نفتکش ک��ره ای، گفت ک��ه در پی تکمیل 
تحقیقات در مورد تخلف نفتکش ک��ره ای و بنا به 
درخواست مالک و دولت کره برای آزادی نفتکش، 
دستور آزادی نفتکش از سوی دادستان صادر شد. 
وی افزود: »عدم سوء سابقه ناخدا و کشتی در زمینه 
تخلف در منطقه، زمینه نگاه مثبت دادستان را فراهم 
کرد.«  روایت طرف کره ای متفاوت است. خبرگزاری 
یونهاپ روز جمع��ه از قول یک دیپلم��ات کره ای 
نوشت که پیش��رفت در مذاکرات مربوط به برجام، 
تأثیر مثبتی در موضوع آزادسازی وجوه بلوکه شده 
ایران دارد. قرار اس��ت نخست وزیر کره جنوبی فردا 
و پس فردا برای گفت وگ��و در خصوص موضوعات 
دوجانبه از جمله محدودیت های غیرقانونی ایجاد  
شده برای دسترسی به منابع بانک مرکزی در سئول 
به تهران بیاید. سیگنال های مثبت از دهلی نو هم 
در حال مخابره اس��ت. روزنامه هندی »اکونومیک 
تایمز « از قول یک مقام هندی گزارش داد، به محض 
برداشته شدن تحریم های امریکا علیه ایران، دهلی 
نو واردات نفت از تهران را از سر خواهد گرفت؛ این 
موضوع )احیای خرید نفت از ای��ران( به هند برای 
متنوع سازی فروش��ندگان نفتی کمک می کند. به 
گفته مقام دولت هند، »پاالیشگاه های هندی کار 
مقدماتی را آغ��از کرده ان��د و می توانند به محض 
برداشته ش��دن تحریم های ایران، به سرعت وارد 

توافق شوند.«

هرچند نخست وزیر عراق از برگزاری سومین دور 
مذاکرات راهبردی میان کشورش و امریکا ابراز 
خرسندی کرده است اما تغییر حضور امریکا از 
حالت نظامی به مستشاری در عراق بنابر آنچه 
مقامات این کش�ور نی�ز به آن اش�اره کرده اند، 
نگرانی گروه های شیعه را به دنبال داشته است. 
سومین دور از گفت وگوهای راهبردی میان امریکا و 
عراق روز چهار    شنبه با محور مسائل امنیتی، سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی برگزار شد. مصطفی الکاظمی 
روز پنج  شنبه با انتشار پس��تی در شبکه اجتماعی 
توئیتر، درباره این گفت وگو    ها نوشت: »نتایج سومین 
دور از گفت وگوی راهبردی، دروازه ای اس��ت برای 
بازگرداندن روال طبیع��ی به ع��راق و آنچه عراق 
شایسته آن است و این دستاورد خوبی است که باید 
به ملت صلح دوست خود برای آن تبریک بگوییم. 
« یحیی رسول، س��خنگوی فرمانده کل نیروهای 
مسلح نیز در پیامی توئیتری نوشت که نخست وزیر، 
دستور تش��کیل کمیته ای فنی به ریاست رئیس 
س��ناد ارتش عراق برای تعیین س��ازوکار و جدول 
زمانی مربوط به نتای��ج بخش امنیتی و نظامی این 

گفت وگو    ها را صادر کرده است. 
 تبدیل نقش نظامی به مستشاری

در بیانیه وزارت امور خارجه عراق درباره نتایج این 
گفت وگو    ها آمده که دو کشور توافق کردند، نقش 
نیروهای امریکایی و ائتالف به مأموریت آموزش��ی 
و مستشاری تبدیل شود که امکان انتقال باقی مانده 
نیروهای نظامی به خارج ع��راق را ممکن می کند 
و طرفی��ن زمان بندی خروج این نیرو    ه��ا را پس از 
مذاکرات هیئت های فنی تعیین می کنند. دو کشور 
همچنین تأکید کردند که پایگاه     هایی که نیروهای 
ائتالف در آن حضور دارند پایگاه عراقی است و این 
نیرو    ها صرفاً برای کمک به نیروهای عراقی در جنگ 
با داعش در این پایگاه     ها هس��تند. قاسم االعرجی، 
مش��اور امنیت ملی عراق نیز ب��ه کاهش نیروهای 

امریکایی در عراق اش��اره کرد و گفت:» س��ومین 
دور از مذاکرات موف��ق بود. طرف امریکایی متعهد 
شد که شماری مهم و قابل توجه از نیروهایش را از 
عراق خارج کند و دولت عراق در مقابل، از تعهد خود 
برای محافظت از کادر    ها و هیئت های دیپلماتیک 

سخن گفت.«
 جلسه الکاظمی با تشکل های شیعی

یک مق��ام بلندپای��ه عراق��ی در بغداد از جلس��ه 
نخست وزیر عراق با سران و نمایندگان پنج تشکل 
سیاسی ش��یعه متش��کل از ائتالف های سائرون 
)صدر(، فتح )هادی العامری(، دولت قانون )نوری 
المالکی(، جریان حکمت ملی )سیدعمار الحکیم( 
و حزب الفضیله خبر داد. الکاظمی در این جلسه 
تأکید کرده که پس از نظر تیم کارشناس امنیتی 
و نظامی برای تعیین جدول زمانی خروج نیروهای 
امریکایی و ائتالف از ع��راق تصمیم نهایی گرفته 

خواهد شد. 

 تأکید بر بازپس گیری پایگاه های نظامی 
ائتالف فتح )ش��اخه سیاسی حشدالش��عبی( در 
بیانیه ای اعالم کرد که این گفت وگو    ها باعث تبدیل 
نقش نیروهای ائتالف از مأموریت نظامی به مأموریت 
آموزشی و مستشاری شده که گامی سازنده در مسیر 
تحقق حاکمیت ارضی کامل و بازگشت ثبات در همه 
نقاط میهن است. تس��ریع در تشکیل کمیته فنی 
و تعیین جدول زمانی مشخص و کوتاه مدت برای 
خروج همه نیروهای خارجی از عراق در کوتاه     ترین 
زمان ممکن، الزمه عملی ش��دن این طرح اس��ت. 
ائتالف فتح همچنی��ن بر ض��رورت بازپس گیری 
کامل پایگاه های نظامی از جمله عین االسد و سلطه 
کامل بر آسمان عراق به منظور بازگشت ثبات و آغاز 

بازسازی و شکوفایی عراق تأکید کرده است. 
قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق 
نیز گفت: »نیروهای امریکایی که در عراق به آنان 
نیازی نیست، باید در یک جدول زمانی معقول، از 

عراق خارج شوند.«  این مسئول عراقی ضمن انتقاد از 
اینکه پایگاه »عین االسد« عراق به یک پایگاه نظامی 
امریکا تبدیل شده اس��ت، تأکید کرد، بازگرداندن 
عین االسد به عراق تحت عناوین مختلف، بدون اینکه 
در وضعیت آن تغییری ایجاد شود، نوعی فریب است.  
مقتدی صدر، رئیس جریان صدر نیز در توئیتر شروط 
هشت گانه ای را برای باقی ماندن نیروهای خارجی 
در عراق مطرح کرد که عدم مداخله در امور داخلی 
عراق، ادامه حض��ور تا زمانی مح��دود، ممنوعیت 
اس��تفاده از اراضی عراق برای هدف قرار دادن هیچ 
کشوری به ویژه کش��ورهای همسایه، عدم حضور 
نظامی،  آزاد بودن آسمان عراق، تعداد نمایندگان 
و دیپلمات های آن کشور نباید از عرف بیشتر باشد، 
پایان حضور نیروهای خارجی در پایگاه های نظامی 
و س��پردن آنها به نیروهای امنیتی عراقی و توقف 
عملیات گروه های مقاومت علیه نیروهای خارجی 
در صورت رعایت ش��دن موارد فوق، کلیات شروط 

مقتدی صدر است. 
 امریکا فعالً در عراق می ماند

با وجود موضع گیری های طرف های عراقی درباره 
حضور امریکایی    ها در خاک کشورشان، متیو تولر، 
سفیر امریکا در بغداد با اعالم اینکه کشورش قصدی 
برای بس��تن س��فارت امریکا در بغداد ندارد، گفت 
دولت فعلی امریکا روی همکاری دیپلماتیک برای 
دستیابی به نتایج خوب متمرکز است. محمد الفهد، 
خبرنگار المیادی��ن در بغ��داد در ارزیابی توافقات 
حاصل ش��ده در س��ومین دور مذاکرات راهبردی 
بغداد-واشنگتن گفت: »به نظر من امریکا از زمان 
تس��لط داعش بر بخش     هایی از ع��راق، با این همه 
هزینه، ارس��ال این همه جنگنده و هواپیما و اعزام 
این تعداد نیروی نظامی، به عراق آمد تا در این کشور 
بماند، حضور اینگونه امریکا در عراق در خود اهدافی 
را جای داد و بعید است این کشور به این آسانی خاک 

عراق را ترک کند.«

تبدیل حضور عملیاتي به حضور مستشاري از مسیر مذاکرات راهبردي بغداد - واشنگتن

امریکا در عراق رنگ عوض کرد

تداوم آتش پهپادی انصاراهلل به عربستان
سخنگوی نیروهای مسلح جنبش انصاراهلل یمن از حمله پهپادی 
به فرودگاه نظامی »جیزان « واقع در جنوب عربس�تان در پاس�خ 
ب�ه ادامه حم�الت س�عودی ب�ه نیروهای ای�ن جنبش خب�ر داد. 
 به گزارش شبکه العالم، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح 
جنبش انص��اراهلل یمن روز جمع��ه اعالم کرد که آش��یانه جنگنده های 
س��عودی در فرودگاه »جیزان « هدف حمله پهپادی قرار گرفت. یحیی 
س��ریع تأکید کرد که حمله هوایی به این فرودگاه سعودی با استفاده از 
پهپاد »قاصف k2« انجام گرفته است. روز پنج  شنبه نیز جنبش انصاراهلل 
یمن اعالم کرد پایگاه هوایی »ملک خالد« در منطقه خمیس مشیط را با 
یک فروند پهپاد »قاصف k2« مورد حمله قرار داده است. از سوی دیگر، 
ائتالف متجاوز سعودی-اماراتی که به ناکارآمدی تسلیحات سنگین در 
جنگ مأرب یمن پی برده، این سالح    ها را از این منطقه خارج کرد تا جنگ 
ش��هری را آغاز کند. روزنامه االخبار روز جمعه گ��زارش داد که ائتالف 
متجاوز سعوی-اماراتی اواسط هفته گذشته به عناصر خود دستور داد که 
باقیمانده سالح س��نگین موجود در جبهه های عملیاتی اطراف مأرب را 
خارج کنند که از جمله این سالح   ها می توان به خودروهای زرهی امریکایی 
»اوشکوش « اشاره کرد. به گزارش این روزنامه، بیشتر سرکرده های نظامی 
وابسته به حزب اخوانی »االصالح « این دستورات را نادیده گرفتند و شمار 
زیادی از سرکرده های وابسته به دولت مستعفی هم از اجرای این دستور 
سرپیچی کردند و همین مسئله باعث شد که ریاض، »صغیر بن عزیز« از 

سرکرده های وابسته به امارات را مأمور انجام این کار کند. 


