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  گزارش  2

عقبگرد  ایرلند به »1985«
بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا چهار    شنبه گذشته و در حساب 
توئیتر خود نسبت به خشونت های یک هفته ای در ایرلند شمالی ابراز 
نگرانی کرد و از نگرانی خود بابت صحنه های خش��ونت بار و مخصوصاً 
حمله به نیروهای پلیس گفت و اینکه راه حل اختالف نظر    ها از طریق 
گفت وگو است »نه خشونت یا بزهکاری.« دومینیک راب،  وزیر خارجه 
بریتانیا هم در روز پنج  شنبه بیانیه ای در این مورد صادر کرد و عالوه بر 
او، ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا نیز در روز جمعه ضمن 
ابراز نگرانی شدید از خشونت     ها در ایرلند ش��مالی خواستار بازگشت 
آرامش به بلفاس��ت ش��د. به این ترتیب، ناآرامی های این چند روز در 
ایرلند شمالی دوباره موجی از خشونت     ها را بعد از سه دهه آرامش به این 

منطقه تحت سلطه بریتانیا بازگردانده است. 
به نظر می رسد که بهانه این دور از خش��ونت     ها شرکت دست کم 24 
رهبر کهنه کار حزب جمهوریخواه ایرلند شمالی، شین فین، در تشییع 
جنازه فرمانده سابق اطالعات ارتش جمهوریخواه ایرلند بابی استوری 
بود که در ژوئن گذشته و با وجود الزام رعایت محدودیت های کرونایی 
برگزار شد و حتی برخی از مقامات دولت محلی از جمله میشل اونیل، 
معاون وزیر اول دولت محلی، نیز در آن شرکت کرده بودند. پلیس ایرلند 
شمالی بعد از جر و بحث های طوالنی حاضر نشد شرکت کنندگان در 
آن مراسم را به جرم نقض محدودیت های کرونایی تحت پیگرد کیفری 
قرار دهد و همین امر باعث خش��م حزب طرفدار بریتانی��ا و وفادار به 
سلطنت به نام اتحادگرای دموکراتیک، به »دی یو پی« شد. این حزب 
خواستار استعفای رئیس پلیس شد و هواداران آن با نیروهای پلیس 
درگیر شدند. هرچند که رهبران این حزب به دلیل فوت همسر ملکه 
الیزابت مانع اعتراضات در روز جمعه ش��دند اما ت��الش آنها به جایی 
نرسید. با وجود اعتراض این حزب به تصمیم پلیس اما باید توجه داشت 
که اعتراض آن و بروز خشونت های خیابانی دلیلی جدی تر از این دارد 
و مربوط می شود به وضعیت ایرلند ش��مالی بعد از توافق بین لندن و 

بروکسل بر سر برگزیت. 
قبل از هر چیز، باید توجه داشت که اکثریت مردم ایرلند شمالی مخالف 
جدا ش��دن از اتحادیه اروپا بودند، به نحوی که در جریان همه پرس��ی 
برگزیت در 2016، 56 درصد در مقابل 44 درصد به ماندن در اتحادیه 
اروپا رأی دادند. عالوه ب��ر این، وضعیت حقوقی مرز ایرلند ش��مالی با 
مابقی خاک ایرلند مشکل اصلی برای رسیدن بریتانیا و اتحادیه اروپا به 
توافقی در مورد اجرای برگزیت بود. توافق اخیر باعث شد ایرلند شمالی 
با وجود جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپ��ا در محدوده بازار واحد اروپایی 
بماند. در نتیجه، نهادهای گمرکی اتحادیه اروپا ورود کاال از بریتانیا به 
ایرلند شمالی را کنترل می کنند و این باعث نارضایتی پروتستان های 
وفادار به سلطنت شد چرا که احس��اس می کردند وجود آنها در ایرلند 
شمالی نادیده گرفته شده است. آنها معتقدند که توافق برگزیت باعث 
شده هویت شان پاک شود و گروه های شبه نظامی وفادار به سلطنت در  
ماه میالدی جاري اعالم کردند که از توافق 1998 بلفاس��ت مشهور به 
»پیمان جمعه نیک « خارج می شوند و این به معنای شروع رویارویی های 
خونین آنها با ملی گرایان ایرلند شمالی است. شورای جمعیت های وفادار 
ایرلند شمالی یکی از همین گروه های ش��به نظامی است و رئیس آن، 
دیوید کمبل، می گوید که خشم اتحادگرایان از سال 1985 بدین سو 

بی سابقه بوده است. 
به این ترتیب، پروتستان های وفادار به سلطنت به بهانه واکنش پلیس 
به خیابان     ها ریخته اند اما باید گفت که این موضوع تنها بهانه ای بوده تا 
خشم خود را از اجرای برگزیت و پیامدهای آن برای ایرلند شمالی بیان 
کنند. هشدار کمبل نشان می دهد که آنها به این حد قانع نمی شوند و 
در صورتی که موانع برای ارتباط با بریتانیا برطرف نش��ود، این احتمال 
هس��ت که آنها واقعاً از پیمان جمعه نیک خارج شوند و خشونت     ها در 
ایرلند ش��مالی به قبل از 1998 و زمانی بازگردد که پروتس��تان های 
وفادار به سلطنت و ملی گرایان کاتولیک خواهان اتحاد با ایرلند جنوبی 

درگیری های خونینی داشتند. 
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 تعلیق گفت وگوهای قاهره با ترکیه 
دولت مصر در اعتراض به طوالنی ش��دن اجرای مطالب��ات قاهره درباره 
رهبران اخوان المس��لمین و خ��ارج کردن م��زدوران ترکی��ه از لیبی، 
گفت وگوهای مربوط به عادی سازی روابط با ترکیه را تعلیق کرد.  شبکه 
خبری العربیه گزارش کرد که گفت وگوهای قاهره و آنکارا تا زمان اجرای 
خواسته های مصر در سریع     ترین زمان ممکن، به تعویق افتاده و مصر به 
ترکیه ابالغ کرده که هر چه سریع تر اقداماتی علیه کانال های وابسته به 
اخوان المسلمین انجام دهد. منابع عربی همچنین گفتند که آنکارا از قاهره 
درخواست مهلت بیشتر برای خروج مستشاران نظامی و عناصر وابسته به 
ترکیه از لیبی کرده، حال آنکه قاهره بر ضرورت خروج فوری این عناصر 

از لیبی تأکید کرده است. 
-----------------------------------------------------

 اعدام 3 نظامی در عربستان 
وزارت دفاع عربستان س��عودی اعالم کرد که سه نظامی این کشور در 
راستای تالش برای ضربه زدن به منافع نظامی عربستان سعودی اعدام 
شده اند.  بنابر گزارش شبکه »العربیه«، این افراد به اتهام خیانت و تالش 

وهمکاری با دشمن اعدام شدند. 
-----------------------------------------------------

  علی اف: وحشی گری ارمنستان در قره باغ مشهود است
رئیس جمهور آذربایجان در دی��دار روز جمعه با رئیس دوره ای مجمع 
عمومی سازمان ملل، اقدامات ارمنستان در منطقه قره باغ را وحشیانه 
دانست.  به گزارش آناتولی، دفتر ریاست جمهوری آذربایجان بیانیه ای 
درباره دیدار الهام علی اف با ولکان بوزکی��ر اعالم کرد که در این دیدار 
درباره وضعیت قره باغ کوهستانی بعد از بازپس گیری مناطقی از آن به 
دنبال جنگ با ارمنستان و توافق سه جانبه آنها با روسیه هم صحبت شد. 
رئیس جمهور آذربایجان افزود: »وحشی گری و خرابکاری ارمنستان در 

اراضی آزاد شده )قره باغ کوهستانی( مشهود است.«
-----------------------------------------------------

  نگرانی سازمان ملل از بازداشت     ها در اردن
دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه اعالم کرد که مشخص نیست 
شاهزاده حمزه بن الحسین، ولیعهد سابق هنوز در حبس خانگی است 
یا خیر و از آنچه به عنوان » عدم شفافیت « در مورد دستگیری حداقل 

16 نفر در این کشور توصیف کرد ، ابراز نگرانی کرد. 
مارتا اورتادو، س��خنگوی دفتر حقوق بش��ر در این باره گفت: »به نظر 
می رسد هنوز هیچ اتهامی مطرح نشده است و ما نگران عدم شفافیت در 

مورد این بازداشت    ها و بازداشت    ها هستیم.«
-----------------------------------------------------
 هش��دار روس�ی��ه درب���اره مانع تراش��ی امري�کا 

مقابل»نورد استريم ۲ « 
 س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه به امری��کا درباره نق��ض مقررات 
بین المللی و ادامه مانع تراشی  در مس��یر اجرای پروژه خط لوله انتقال 
گاز »نورد استریم 2 « هشدار داد.  ماریا زاخارووا در نشست خبری روز 
جمعه در مسکو به ایاالت متحده امریکا درباره توسل به مانع تراشی های 
غیرقانونی در مسیر اجرای پروژه خط لوله نورد استریم 2 هشدار داد. به 
گزارش خبرگزاری تاس، این مقام روس گفت: »برای امریکا فکر خوبی 
خواهد بود که با تبعی��ت از هنجارهای حقوق بین المل��ل و به تدریج 
متوقف کردن مانع تراشی های غیرقانونی در مسیر اجرای پروژه نورد 

استریم 2، از خود یک الگو بر جای بگذارد.«

نگرانی امریکا و اسرائیل
 از پیروزی حماس در انتخابات

آنتونی بلینک�ن، وزير خارجه امري�کا و گابی اش�کنازی، همتای 
اس�رائیلی وی درب�اره نگران�ی خ�ود از انتخابات فلس�طین که 
قرار اس�ت ۲۲ م�ه برگزار ش�ود با ه�م صحبت کردن�د. دو طرف 
درب�اره احتم�ال پی�روزی حم�اس در اي�ن انتخابات به ش�دت 
نگران هس�تند ام�ا از علن�ی گفتن آن امتن�اع می کنند ت�ا علنًا 
ب�ه ت�اش ب�رای شکس�ت انتخاب�ات فلس�طین متهم نش�وند. 
باراک رافید، نویسنده صهیونیستی در گزارش��ی در پایگاه خبری والال 
نوشته است که امریکا و اسرائیل مدعی هستند که برای شکست انتخابات 
فلسطین تالش نمی کنند اما مسئوالن ارشد اسرائیل اذعان دارند که هم 
دولت تل آویو و هم دولت واشنگتن امیدوارند فلسطینی     ها این انتخابات 
را به تعویق اندازند. اشکنازی در این گفت وگوی تلفنی با بلینکن گفت، 
اسرائیل موانعی را پیش روی برگزاری انتخابات فلسطین قرار نمی دهد 
اما دو طرف در این باره ابراز نگرانی کردند که دودستگی در داخل جنبش 
فتح حزب محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین را ضعیف 
کرده و راه را برای حماس هموار می کند. مسئوالن ارشد اسرائیلی گفتند، 
با وجودی که دو طرف اقدامات مؤثری اتخاذ نخواهند کرد اما اگر خود 
فلسطینی     ها انتخابات را به تعویق اندازند، واشنگتن و تل آویو خوشحال 
خواهند شد. ۳6 لیست انتخاباتی در فلسطین اسامی نامزدهای خود را 
برای شرکت در انتخابات پارلمانی ارائه کردند اما جنبش فتح به رهبری 
عباس شاهد دودستگی     هایی اس��ت و چندین لیست وابسته به فتح که 
از آن جدا ش��ده اند، وارد انتخابات ش��ده اند. اتفاقی که قبل از انتخابات 
2006 رخ داد و موجب بروز درگیری های داخلی در فتح شد و مقامات 
ارشد این حزب به اختالف خوردند. امروز هم اعضای فتح همچون مروان 
البرغوثی، ناصر القدوه و محمد دحالن چنین وضعیتی را سبب شده اند.  
این نخستین گفت وگوی اشکنازی و بلینکن درباره انتخابات فلسطین بود 
و اسرائیل امیدوار است طی هفته های آینده بحث و بررسی های بیشتری 
درباره این موضوع انجام ش��ود و از این مسئله نگران است که دولت جو 
بایدن، رئیس جمهور امریکا موضوع انتخابات فلسطین را در اولویت های 
اصلی قرار ندهد و آن را خیلی جدی نگیرد. دولت بایدن هنوز سیاست 
منظمی درباره انتخابات فلسطین ندارد و به نظر می رسد خطوط کلی آن 
همان است که در دوره دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا تعیین 
شده و تغییری هم نکرده است. در همین رابطه یکی از مسئوالن ارشد در 
وزارت خارجه امریکا گفت، برگزاری انتخابات دموکراتیک موضوعی است 
که فلسطینی     ها نیاز دارند راجع به آن تصمیم بگیرند. امریکا معتقد است 
کسانی که در این انتخابات شرکت می کنند خواستار پرهیز از خشونت، 
به رسمیت شناختن » اسرائیل « و احترام به توافق     ها هستند. مسئله اصلی 
که در حال حاضر درباره انتخابات فلسطین مطرح است این است که آیا 

ساکنان قدس خواهند توانست در این انتخابات شرکت کنند یا خیر. 

گزارش جامعه اطاعاتی امريکا

چین تا سال ۲۰۴۰ امریکا را
 پشت سر می گذارد

جامعه اطاعاتی امريکا گزارش جديدی منتش�ر کرده که برآورد 
می کند چین تا س�ال ۲۰۴۰ تبدي�ل به ابرقدرت جهان می ش�ود. 
گزارش جدید 144 صفحه ای دفتر مدیر اطالعات ملی امریکا تحت عنوان 
» روندهای جهانی 2040: جهانی با رقابت بیشتر « منتشر شد که در آن  
روندهای آینده که منجر به تغییر شکل جامعه بین المللی در حدود20 
سال دیگر می شوند پیش بینی شده اس��ت. بر اساس این گزارش، چین 
در آینده نزدیک از امریکا در اقتصاد جلو زده، بزرگ ترین اقتصاد جهان 
شده و در مسیر کسب نقش یک قدرت جهانی در طی دو دهه آینده قرار 
دارد. از جمله مهم  ترین تغییرات پیش بینی شده در این گزارش انتقال 
توازن اقتصادی از غرب به شرق و رشد هر چه بیشتر اقتصادهای آسیایی 
است. چین در این باره در صدر اقتصاد جهان قرار خواهد گرفت و سهم 
آن از تولید ناخالص داخلی جهان از 17/9 درصد در سال 2020 به 22/8 
درصد در سال 2040 خواهد رسید. امریکا نیز از طرف دیگر شاهد افول 
س��همش از 24 درصد کنونی، به 20/8 درصد در طی این مدت خواهد 
بود در حالی که در حال حاضر اتحادیه اروپا، 20/5 درصد اقتصاد جهان 
بر اساس تولید ناخالص داخلی را دارد. سهم این بلوک در سال 2040 به 
16/4 درصد کاهش می یابد. سهم هند از ۳/1 درصد کنونی به 6/1 درصد 
و سهم اقتصادهاي درحال ظهور به 6/2درصد افزایش می یابد.  نیوزویک 
نوشته که مدت هاست جلو زدن چین از امریکا در زمینه تولید ناخالص 
داخلی )GDP( مورد بحث کارشناسان بوده است اما برخی اندیشکده   ها 
از جمله اندیش��کده تحقیقات تجاری و اقتصادی انگلیس و همچنین 
اندیشکده نومورا هولدینگز گفته اند که تجارب متفاوت هر دو کشور در 
همه گیری کووید-19 تاریخ جلو زدن اقتصاد چین از امریکا را تا س��ال 

2028 و حتی زودتر از آن تسریع می کند. 
 افزايش تنش امريکا با چین

گزارش جامعه اطالعاتی امریکا می گوید که » امریکا به همراه هم پیمانان 
قدیمی اش و چین، بیش��ترین میزان نفوذ را بر پویایی جهانی خواهند 
داشت و از چش��م اندازهای رقیب با یکدیگر برای سیستم و حکمرانی 
بین المللی که بازتاب منافع و ایدئولوژی های اساس��ی آنها هس��تند، 
حمایت خواهند ک��رد.«  این گزارش پیش بینی ک��رده که رقابت بین 
دو ابرقدرت »بر اکثر دامنه   ها تأثیر خواهد گذاش��ت، ک��ه منجر به از 
هم گسستن ائتالف های موجود و سازمان های بین المللی حافظ نظم 
بین المللی و در برخی موارد تغییر شکل آنها در عرض چند دهه خواهد 
شد. « از نظر دفتر مدیر اطالعات ملی امریکا، اولویت نخست چین در 
مسیر حرکت به س��مت جلو تثبیت حوزه نفوذش در خانه آسیا است، 
جایی که در آن » چین انتظار تمکین همس��ایگانش در حوزه تجارت، 
بهره برداری از منابع و مناقشات منطقه ای را دارد.« این امر می تواند در 
تایوان که به عنوان جدی    ترین کانون رقابت استراتژیک امریکا و چین 

تلقی می شود، تبعاتی جدی در پی داشته باشد. 

رخنه دوباره عجله در وین
منابع آگاه از احتمال توافق بر سر کاهش زمان  راستی آزمايی  لغو تحريم ها و هشت ساعته کردن آن در مذاکرات پیش روی هسته ای خبر می دهند

تیم بايدن: تحريم های ترامپ می ماند وگرنه هیچ!

سيدرحيمنعمتی

  گزارش  یک ۴8س�اعت بعد از 
پاي�ان مذاک�رات 
وين درباره بازگشت امريکا به تعهدات برجامی، 
ترديد   ها درب�اره مطابقت نتايج توافق ش�ده با 
پارامترهای مشخص شده در حال افزايش است. 
تیم های مذاکره کننده در وين، روز جمعه در پايان 
چهار روز ماراتن مذاکراتی ، وضعیت گفت وگو  ها 
را با تعابیری مانند »حرکت رو به جلو « و » فضای 
س�ازنده  « توصی�ف کردند ول�ی مناب�ع مطلع 
می گوين�د توافق�ات فاصل�ه زيادی ب�ا خطوط 
راهنم�ای تعیی�ن ش�ده در ته�ران دارن�د. 
مذاکرات ایران با اعضای باق��ی مانده برجام )4+1( 
روز جمعه با دستیابی به یک توافق اولیه که سازوکار 
بازگشت امریکا به برجام را مشخص می کند، تمام 
شد و آنگونه که جولیا پورتر سخنگوی وزارت امور 
خارجه امریکا گفته، هیئت های مذاکره کننده  »برای 
رایزنی به پایتخت های خود « برگش��تند. در حالی 
که اختالفات بر سر اینکه چه تحریم  هایی بایستی 
برداشته ش��ود، بین دو طرف همچنان باقی است. 
منابع مطلع از یک توافق اولیه درباره نحوه بازگشت 
امریکا به برجام و روش از سرگیری تعهدات برجامی 
ایران خبر داده اند که »بایستی به تأیید پایتخت  ها 
برس��د.«  خبرگزاری کیودو جمعه ش��ب فاش کرد 
که قبل از مالقات های رس��می در وین، طرف های 
مذاکره کننده مالقات های محرمانه ای در فرانکفورت 
و مسکو انجام داده اند، اتفاقی که نشان می دهد چرا 
دو طرف با وجود اختالفات جدی، در وین پیشرفتی 
س��ریع داش��ته اند. در واقع چیزی که باعث شد بر 
خالف انتظار های اولیه، دیپلمات های ایرانی، روس 
و امریکایی از »کم شدن فاصله ها و ظرفیت رسیدن 
به یک اجماع تدریجی« صحبت کنند، باز شدن یک 
مسیر دوم محرمانه در مذاکرات، شبیه به مذاکراتی 

است که در زمستان 1۳91 در عمان اتفاق افتاد. 
 لغو تحريم  ها »زدن کلید برق نیست«!

روز جمعه طرف های اروپایی، نتیجه سه روز در دو 
کارگروه فنی و هس��ته ای را به کمیسیون مشترک 
برجام گزارش کردند که ظاهرا، مذاکرات در کارگوره 
فنی به کندی پیش رفته، ول��ی مذاکرات کارگروه 
هسته ای به تعبیر میخاییل اولیانوف نماینده روسیه 
دروین شاهد » پیشرفت اولیه « و خرسند کننده بوده 
است. خبر گزاری کیودو از یک توافق درباره مکانیزم 
لغو تحریم های امریکا خبر داده، طوری که ابتدا امریکا 
در بیانیه ای، لغو تحریم  ها را اعالم و یک روز بعد، ایران 
در بیانیه ای دیگر، بازگشت به تعهدات برجامی را آغاز 

می کند. عباس عراقچی جمعه شب برای چندمین 
بار تأکید کرد منظور ایران از راستی آزمایی این است . 
»در عمل آثار برداشته ش��دن تحریم   ها را ببنیم«  و 
گفت: »این که امریکا صرفاً رفع  تحریم   ها را امضا کند، 
کافی نیست و باید آثار برداش��ته شدن تحریم   ها را 

روی زمین ببینیم«. 
محمد جواد ظریف نیز در توئیتی نوش��ت: « ایاالت 
متحده که این بحران را موجب ش��ده، باید ابتدا به 

پایبندی کامل بازگردد «.
 با این حال، نکته مهمی که ظریف به آن اشاره کرد و 
کمتر مورد توجه قرار گرفت، انجام »راستی آزمایی 
س��ریع )Rapid Verification( « که چش��م انداز 

بیشتری از توافق اولیه در وین را آشکار می کند. 
یک منبع مطلع شب گذش��ته ضمن تأیید گزارش 
خبرگزاری کیودو گفت که تیم مذاکره کننده ایرانی 
در مذاکرات غیر مستقیم در وین، به یک توافق اولیه 
رسیده که فاصله زمانی اعالم لغو تحریم  ها از طرف 
امریکا تا راس��تی آزمایی ایران را به کمتر از یک روز 
کاهش می دهد. این منبع از رایزنی های داخلی درباره 
یک »راستی آزمایی یک روزه« صحبت می کند که 
با توجه به اختالف زمانی ایران با امریکا، این راستی 
آزمایی می تواند به »چند س��اعت« نیز کاهش پیدا 
کند.  منبع آگاه گفت: »این همان گام به گام مورد 
نظر امریکایی هاست؛ با این تفاوت که آنها فقط به یک 
تقدم زمانی در اعالم لغو تحریم  ها رضاید داده اند.«  
منابع آگاه می گویند که اساسا همانطوری که اعمال 
تحریم  ها و آشکار شدن آثار آنها یک روند تدریجی 
با فاصله زمانی مشخص است، لغو تحریم  ها و ظاهر 

شدن آثار نیز روندی تدریجی و زمان بر است. 
یک دیپلمات سابق نزدیک به تیم های مذاکره کننده 
قبلی می گوید:  »لغو تحریم  ها مثل زدن دکمه های 
کیب��ورد و کلید خاموش/روش��ن برق نیس��ت که 
بالفاصله آثارش روشن ش��ود. از یک طرف بایستی 
فاصله ای معقول بین اعالمیه طرف امریکایی با راستی 
آزمایی ایران وجود داشته باشد و از طرف دیگر، باید 

پارامتر  هایی کمی برای آنها در نظر گرفت. « 
   تکرار تقريباً هیچ؟!

در حالی که تیم مذاکره کننده طی دو روز گذش��ته 
رایرنی  ها را برای جلب نظر مقام ه��ای بلند پایه در 
تهران ش��روع کرده تا چهار  شنبه این هفته »دست 
پر« به وی��ن برگردد، منابع مطلع غ��روب دیروز در 
گفت وگو با جوان پیش بینی کردند منطبق نبودن 
توافق اولیه به دست آمده با پارامتر اولیه مورد نظر 
در کش��ور، باعث تش��دید مخالفت  ها شود. فیلیپ 

تیئبو سفیر فرانسه در تهران به تازگی گفته »هدف 
این است که تا قبل از شروع انتخابات در ایران شاهد 
احیای کامل توافق هسته ای باشیم«، موضوعی که 
تیم مذاکره کننده دولت دوازدهم نیز به آن امیدوار 
اس��ت. با این حال، ناظران در تهران ابراز امیدواری 
می کنند تالش تیم دیپلماسی دولت برای »راستی 
آزمایی س��ریع«، منتج به تکرار سناریوی برجامی 

»تقریبا هیچ « در سال انتخابات نشود. 
  واشنگتن: به بن بست مي رسیم

در شرایطی که ایران بر لغو همه تحریم های امریکا 
برای بازگش��ت به برجام اص��رار دارد، امریکایی    ها 
اراده ای برای برداش��تن تحریم های��ی که در دولت 
ترامپ اعمال ش��ده ندارند که به اذعان طرف غربی 
این اختالف نظر می تواند به بن بس��ت در مذاکرات 
آتی بینجامد. با این حال، مقامات امریکایی گفته اند 
که نمی خواهند فرصت مذاکرات هسته ای را برای پل 
زدن به توافقی جامع و طوالنی تر که برنامه موشکی و 
رفتارهای منطقه ای ایران را نیز در بربگیرد، از دست 
بدهند؛ سناریویی که با هدف تضمین امنیت رژیم 
صهیونیستی انجام می شود و مقامات امنیتی تل آویو 
خود را به واشنگتن رسانده اند تا از نزدیک در جزئیات 

گفت وگوهای هسته ای قرار بگیرند. 
سه روز دیگر تا برگزاری سومین نشست کمیسیون 
مشترک برجام در شهر وین، پایتخت اتریش باقی 
مانده است و اختالف نظر    ها بین تهران و واشنگتن بر 
سر لغو تحریم    ها و نحوه بازگشت به توافق هسته ای 
کم��اکان ادام��ه دارد؛ اختالفاتی ک��ه امریکایی    ها 
می گوین��د ممکن اس��ت مذاکرات را به بن بس��ت 
بکشاند. یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا جمعه 
شب در سخنانی گفت که اصرار تهران بر لغو تمامی 
تحریم هایی که از سال 2017 علیه این کشور اعمال 
شده، مذاکرات را به بن بس��ت می کشاند. این مقام 
امریکایی درباره مذاکرات وین گفت که در کل این 
مذاکرات سازنده و عملی بود اما همچنان سؤاالتی 
درباره قص��د و تمایل ایران درب��اره اتخاذ گام     هایی 
برای بازگش��ت به پایبندی وجود دارد. پولیتیکو به 
نقل از این مقام ارش��د امریکایی نوشت:»اگر ایران 
همچنان بر موضع خود اصرار داشته باشد که تمامی 
تحریم هایی که از سال 2017 اعمال شده باید لغو 
شود، این موضوع  ما را به سوی بن بست می کشاند«. 
وی گفت: »اصرار ایران بر لغ��و تمامی تحریم ها، با 
برجام سازگاری ندارد و ما شفاف ساخته ایم که در 
صورت بازگش��ت ایران به برجام، واش��نگتن آماده 
برداشتن تحریم هایی اس��ت که با برجام ناسازگار 

است«. این مقام امریکایی اضافه کرد: »نتایجی که 
این هفته حاصل ش��د انتظارات را برآورده کرد اما 
عالمت سؤال درباره اقدامات همچنان وجود دارد. 
طرف     ها اواسط هفته آینده بار دیگر در وین گرد هم 
می آیند. تیم امریکا نیز بازخواهد گشت و گام های 
بازگش��ت به پایبندی را ش��فاف خواهد کرد.« این 
مقام امریکایی گفت: »هفته بعد زمانی که به وین باز 
می گردیم امیدواریم که شاهد نشانه های بزرگ تری 
از ایران درباره آن چیزی که آماده انجام آن هستند 
باشیم.« اظهارات این مقام امریکایی درحالی است که 
مقامات ایران اصرار دارند امریکا باید همه تحریم های 
هسته ای و غیرهس��ته ای را که در سه سال گذشته 
از س��وی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا 
اعمال شده یکجا لغو کند اما مقامات واشنگتن تنها 
بر لغو تحریم های هسته ای که به ادعای خودشان با 
برجام ناسازگار است، تأکید دارند. هرچند اعضای 
برجام نشس��ت های هفته پیش در وی��ن را مثبت 
ارزیابی کرده اند اما اختالفات بر سر لغو تحریم    ها و 
نحوه بازگش��ت امریکا به این توافق همچنان ادامه 
دارد. ایران اعالم ک��رده پس از لغو همه تحریم های 
واشنگتن، تهران راستی آزمایی خواهد کرد و متعاقب 
آن به تعهدات��ش در ذیل برجام برخواهد گش��ت. 
امریکایی    ها مدعی هستند که تحریم های سه سال 
گذشته ناس��ازگار با برجام نیس��تند و لزومی برای 
لغو آنها در شرایط کنونی وجود ندارد، اما بر اساس 
مفاد برجام در سال 2015، امریکا متعهد شده بود 
که عالوه بر اینکه تحریم های س��ابق باید برداشته 
ش��ود نباید امریکا تحریم هاي قبلي را به نام جدید 

برگرداند. 
 پلی برای توافق جديد 

به رغم تالش ه��ای امریکا برای حف��ظ تحریم های 
غیرهس��ته ای، امریکایی    ها نمی خواهند فرصت به 
دست آمده برای بازگشت به برجام را برای توافقات 
احتمالی در آینده از دس��ت بدهند. کریس مورفی، 
س��ناتور دموکرات امریکایی جمعه شب گفت:»راه 
رسیدن به توافق قوی تر با ایران، بازگشت به برنامه 
جامع اقدام مش��ترک )برجام( اس��ت.« به گزارش 
خبرگزاری آسوشیتدپرس، مورفی در رشته پیامی 
توئیتری نوشت: »من توافقی » طوالنی تر و قوی تر « 
با ایران را می خواهم، اما مس��یر رس��یدن به چنین 
توافقی از توافق هسته ای ایران می گذرد. یک نکته 
کوتاه درباره اینکه چرا باید هرچه سریع تر به برجام 
برگردیم این است که پایه ای برای گرفتن امتیازات 
دیگر از ایران اس��ت«. این سناتور امریکایی نوشت: 
»مهم  ترین چیز این است که اطمینان یابیم ایران 
به س��الح اتمی دس��ت پیدا نمی کند. این اولویت 
ما محسوب می ش��ود. بله، می خواهیم که ایران به 
حمایت از گروه های نیابتی و برنامه موش��کی خود 
خاتمه دهد اما دیگر فعالیت  های بدخواهانه آنها در 
صورت داشتن بمب اتم، بس��یار بدتر خواهد بود.« 
مورفی در ادامه سیاست فشار حداکثری علیه ایران 
را شکست خورده خواند و نوش��ت:  »ما چهار سال 
زمان داش��تیم تا رویکرد مخالفان برجام را امتحان 
کنیم. دونالد ترامپ تحریم هایی فلج کننده را علیه 
ایران اعمال کرد تا آنها را مجبور کند درباره همه چیز 
مذاکره کنند. این فاجعه بود. ایران از مذاکره سر باز زد 
و آنها برنامه هسته ای خود را از سر گرفتند و شلیک 
به نیروهای امریکایی را شروع کردند«. در ادامه این 
رشته توئیت آمده اس��ت: »بهترین راه برای آوردن 
ایران به پای میز مذاکره برای مسائل غیرهسته ای 
این اس��ت که به برجام بازگردیم و س��اختار اتحاد 
1+5 را مستحکم  س��ازیم. چنین چیزی به معنای 
» پایبندی در برابر پایبندی « اس��ت. ایران به مفاد 

برجام برمی گردد و امریکا تحریم     ها را برمی دارد.«
ادعای امریکایی    ها برای رسیدن به توافقی طوالتی تر و 
جامع با ایران که برنامه موشکی و رفتارهای منطقه ای 
ایران را نیز شامل شود، به ش��دت از سوی مقامات 

تهران رد شده است. 

به دنبال تداوم بحران تشکیل دولت در لبنان، 
يک�ی از روزنامه های اين کش�ور نوش�ت که 
عامل اصلی اين وضعیت، مخالفت سعودی    ها 
با نخست وزيری س�عد الحريری است و تعلل 
حريری در تشکیل دولت جديد ناشی از نگراني 
او از احتمال مواجهه با بحران هايی اس�ت که 
ممکن است وی مسئول آنها ش�ناخته شود. 
لبنان پس از انفج��ار بندر بیروت دول��ت ندارد و 
دولت پیشبرد امور را حسان دیاب اداره می کند. 
س��رانجام الحریری رئیس حزب تیار المستقبل، 
اکتبر گذشته به عنوان مأمور تشکیل دولت جدید 
لبنان انتخاب شد. البناء در گزارشی که با اطالعات 
منابع مطلع تهیه کرده است درباره تشکیل نشدن 
دولت در این کشور نوشت که نخست وزیر مکلف 
فعاًل به نتیج��ه مذاکرات پرونده هس��ته ای ایران 
چشم دوخته است با این امید که در سایه کاهش 
تنش امریکایی-سعودی با ایران، لبنان نیز از نتایج 
مثبت آن بهره مند گردد.  غسان عطاءاهلل از وزرای 
اسبق لبنانی ضمن انتقاد از الحریری به دلیل به 
تعویق انداختن تش��کیل دولت به روزنامه البناء 
گفت: »سعد الحریری منتظر اش��اراتی از خارج 
از کشور اس��ت که این اش��ارات مرتبط با برخی 

مش��کالت خاص و تغییراتی در منطقه اس��ت تا 
کابینه پیش��نهادی را معرفی کن��د در حالی که 
لبنان روز به روز بیشتر فرومی پاشد. چه کسی به 
دلیل هدر دادن این همه وقت، بازخواست می کند. 
آیا درس��ت اس��ت که لبنان گروگان تمایالت او 
باشد؟ « حس��ام زکی، دس��تیار دبیرکل اتحادیه 

عرب در جریان دیدار با بش��اره الراعی، سراسقف 
کلیسای مارونی لبنان در بیروت وعده داده است 
که به تالش، تماس و ارتباط با طرف های لبنانی 
به منظور دس��تیابی به راهکاری جهت پشت سر 
گذاشتن بحران کنونی ادامه دهد؛ امری که اجازه 
تشکیل دولت را در اسرع وقت می دهد و اصالحات 

مورد نیاز انجام و یک جه��ش کیفی در وضعیت 
اقتصادی و مالی کشور محقق می شود. 

 الحريری در لغو سفر دياب به عراق نقش 
دارد

همچنین قرار بود حسان دیاب کمتر از 10 روز از 
امضای توافقنامه اولیه برای دریافت نفت و پیش 
از برداشته شدن دیوارهای محاصره لبنان به عراق 
س��فر کند. روزنامه لبنانی االخب��ار درباره اینکه 
مصطفی الکاظمی، نخس��ت وزیر لبنان این سفر 
را لغو کرد، در اش��اره تلویحی به نقش سعودی    ها 
و ش��خص الحریری در این مورد، نوشت: »پیش 
از فشارهای عربی و بین المللی، کسانی در داخل 
لبنان تصمی��م گرفتند که ابزار اجرایی تش��دید 
فروپاشی و مانع تراشی در قبال هر دریچه ای برای 
کمک به این کشور ش��وند.« در ادامه این گزارش 
آمده اس��ت: »محاصره اش��کال متعددی دارد و 
لغو سفر حسان دیاب در پاسخ به دستور خارجی 
صورت گرفت. « با این حال، دفتر رسانه ای حریری 
در بیانیه ای، اعمال فش��ار بر الکاظمی جهت لغو 
سفر حسان دیاب به عراق را تکذیب کرد و اخبار 
اینچنینی را صددرصد ساختگی دانست که اهانت 

عامدانه ای به نخست وزیری لبنان و عراق است. 

البناء نوشت

ریاض و الحریری  موانع اصلی تشکیل دولت در لبنان 

 میگ روسی
بوئینگ امریکایی را رهگیری کرد 

مرکز کنترل دفاع ملی روسیه روز      شنبه اعام کرد يک فروند جنگنده 
»میگ-31 « اين کش�ور برای رهگیری يک هواپیمای شناس�ايی 
بوئینگ »آرس�ی-135 « امريکا بر ف�راز اقیانوس آرام بلند ش�د.  
بنابر گزارش اسپوتنیک، این مرکز در بیانیه ای اعالم کرد: »برای شناسایی 
هدف هوایی و جلوگیری از نقض مرزهای روسیه، یک جنگنده میگ-۳1 
متعلق به نیروهای پدافند هوایی منطقه نظامی شرقی به هوا برخاست. 
خدمه جنگنده روسی هدف هوایی را یک هواپیمای شناسایی استراتژیک 
آرس��ی-1۳5 متعلق به نیروی هوایی امریکا شناس��ایی و آن را بر فراز 
اقیانوس آرام همراهی کردند.« در ادامه تنش    ها میان مسکو- واشنگتن، 
جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع امریکا هم شامگاه جمعه به افزایش 
حضور نظامی روسیه در مرز اوکراین واکنش نشان داد و گفت: »تجمع 
بزرگی )در مرز اوکراین( وجود دارد که بزرگ ترین تجمعی است که از 
سال 2014 تاکنون بوده اس��ت. تجمع نظامی روسیه در مرز با اوکراین 
در کریمه نگران کننده بوده و قطعاً احساس ثبات را انتقال نمی دهد. ما 

مراقب تهدید خاصی هستیم که ارتش روسیه ایجاد کرده است.«


