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  گزارش  2

الکاظمی مي خواهد با مذاکره
 امریکایی    ها را  اخراج  کند! 

در پی فشارهای عراقی    ها برای خروج نیروهای خارجی، سرانجام 
نخست وزیر این کشور از تش�کیل کمیته     ها و ایجاد مکانیزم های 
قانونی و زمانی ب�رای خروج نظامیان امریکای�ی از عراق خبر داد. 
باالخره هش��دارهای گروه ه��ای مقاوم��ت و پارلمان عراق ب��رای خروج 
اشغالگران از خاک کشورش��ان نتیجه داد و دولت مجبور شد مکانیسمی 
را برای خروج نیروهای امریکایی ایجاد کند. به گزارش پایگاه شفق  نیوز، 
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق یک    شنبه شب در سخنانی با حضور 
فرماندهان و افسران دستگاه های امنیتی و نظامی گفت: » دولت از طریق 
مذاکرات سازنده واقعی و مسئوالنه در ایجاد مکانیزم های قانونی و زمانی 
برای عقب نشینی نیروهای ائتالف بین المللی موفق بوده است. « دور سوم 
مذاکرات استراتژیک میان بغداد و واشنگتن هشتم آوریل برگزار شد و دو 
طرف با جدول زمانی برای عقب نشینی نیروهای امریکایی موافقت کردند. 
الکاظمی گفت:» این تصمیم بعد از آن گرفته شد که نیروهای عراقی آمادگی 
بیشتری را برای انجام مأموریت های امنیتی برای مقابله با بقایای داعش 
کسب کردند. چالش     ها و نیاز    هایی وجود دارد که باید حل شود تا نیروهای 
امنیتی آمادگی کامل را داشته باشند. « الکاظمی تأکید کرد: » ما کمیته 
نظامی فنی را برای مشخص کردن نیازهای ضروری و اساسی تشکیل داده 
و مکانیزم     هایی را برای تحویل گرفتن مأموریت     ها از نیروهای ائتالف امریکا 
ایجاد کرده ایم. عراق کش��ور ضعیفی در منطقه نیست بلکه دارای میراث 
تاریخی عمیقی است و قهرمانان این سرزمین بودند که تروریسم را شکست 
دادند. « وی گفت: »ما باید نهادهای نظامی و امنیتی را به باال    ترین سطح 
عملکرد و آمادگی فنی و تسلیحاتی برای مقابله با تمام چالش     ها و پر کردن 
شکاف     ها برسانیم. « با وجود اصرار عراقی    ها، الکاظمی اراده ای برای بیرون 
راندن خارجی    ها نداشت ولی در نهایت به خواست عراقی    ها تمکین کرده 
است. الکاظمی در سفری که سال گذشته به واشنگتن داشت با توافقاتی که 
انجام داد، استقرار نیروهای امریکایی را برای مدت سه سال تمدید کرده بود 
که با واکنش های مقامات عراق و گروه های مقاومت مواجه شد. گروه های 
مقاومت اعالم کرده اند که اگر امریکایی    ها خاک عراق را ترک نکنند، برای 

بیرون راندن آنها به زور متوسل خواهند شد. 
 حمله به پایگاه البلد

مواضع نیروهای امریکایی در عراق بار دیگر مورد اصابت موشک های 
س��رگردان قرار گرفت. به گ��زارش پای��گاه خبری المعلوم��ه، پایگاه 
هوایی بلد عراق که نظامیان امریکایی نیز در آن حضور دارند ش��امگاه 
یک    ش��نبه هدف حمالت راکتی قرار گرفت. بر این اساس، دست کم 
پنج انفجار در مجاورت این پایگاه هوایی ش��نیده ش��ده است. پایگاه 
خبری »صابرین نیوز« خبر داد که شرکت پیمانکار نظامی سالی پورتر 
وابسته به ارتش اشغالگر امریکا، مستقر در پایگاه هوایی بلد مورد هدف 
تعدادی راکت قرار گرفته است. منابع خبری نیز اعالم کردند که صدای 
آژیرهای خطر از بخش امریکایی پایگاه نظامی بلند ش��نیده ش��ده و 
خودروهای امداد به سوی این پایگاه رفته اند. در پی این حمالت راکتی، 
بالگردهای امریکایی به طور گسترده در اطراف پایگاه هوایی بلد به پرواز 
درآمدند. منابع امنیتی عراقی گفتند که سه راکت داخل پایگاه بلد در 
ش��مال بغداد اصابت کرده و دو راکت دیگر نیز به اطراف این پایگاه که 
جنگنده های اف 16 در آن مستقر هستند برخورد کرده است. بر اساس 
گزارش     ها دس��ت کم دو نفر در این حمله راکتی مجروح ش��ده اند. در 
ماه های اخیر دهها حمله راکتی به پایگاه های امریکا در عراق انجام شده 
است که گروه های تازه تأسیس     مسئولیت آن را برعهده گرفته اند. این 
گروه    ها هشدار داده اند تا زمانی که اشغالگران در عراق حضور دارند، از 

حمالت عراقی    ها در امان نخواهند بود. 
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 مخالفت ترامپ با زمان اعالني  بایدن برای خروج از افغانستان
رئیس جمهور س��ابق امریکا از تصمیم جو بایدن برای خارج س��اختن 
نظامیان امریکایی از افغانستان تا 11سپتامبر سال جاری میالدی انتقاد 
کرد و خواستار خروج سریع تر شد.  به گزارش ایس��نا، دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور پیشین امریکا یک   ش��نبه در بیانیه ای گفت: به دو دلیل 
امیدوارم که جو بایدن )رئیس جمهور کنونی امریکا( از 11 س��پتامبر 
به عنوان تاریخ خارج کردن نیروهای مان از افغانس��تان استفاده نکند. 
اول اینکه، ما می توانیم و باید که زودتر از آنجا خارج ش��ویم. 19سال 
کافی است، در حقیقت، خیلی زیاد است و بسیار طوالنی. من با خارج 
کردن میلیارد   ها دالر از تجهیزات م��ان و از همه مهم تر کاهش حضور 
نظامیان مان به کمتر از ۲۰۰۰ نیرو از س��طح 16 هزار نیروی مستقر، 
خروج زودهن��گام را ممکن کردم.  ترامپ از دولت بایدن خواس��ت در 
نزدیک   ترین زمان به ضرب االجل اول مه ک��ه او به عنوان زمان خروج 

نیروهای امریکایی از افغانستان تعیین کرده بود، از آنجا خارج شود. 
-----------------------------------------------------

  امریکا دست داشتن در توطئه ترور لوکاشنکو را رد کرد
وزارت خارجه امریکا اتهامات مطرح شده درباره دست داشتن این کشور 
در توطئه ناکام سرنگونی و کشتن رئیس جمهور بالروس را رد کرد و آن 
را » کامال نادرست « دانست.  به گزارش اسپوتنیک، یکی از سخنگوهای 
وزارت خارجه امریکا گفت: هرگونه اظهارنظر درباره اینکه دولت واشنگتن 
در توطئه ترور الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بالروس دست دارد، 
کامالً نادرست است. گزارش    هایی درباره بازداشت یک شهروند دوتابعیتی 
امریکا در مینسک منتشر شده و امریکا آماده ارائه هرگونه خدمات مرتبط 
کنسولی در این رابطه اس��ت.  در ادامه این بیانیه همچنین آمده است: 
دولت امریکا همیش��ه به دولت های خارجی تأکید می کند از روندهای 

مرتبط درباره شهروندان دو تابعیتی امریکایی پیروی کنند. 
-----------------------------------------------------

  چین: امریکا و ژاپن باندبازی می کنند
س��خنگوی وزارت خارجه چین به ژاپن و امریکا در م��ورد دخالت در 
مسائل داخلی چین هش��دار داده و گفته »پکن  تمام اقدامات ضروری 
برای دفاع قاطعانه از حاکمیت، امنیت و منافع توسعه ای خود را انجام 
خواهد داد.« به گزارش اسپوتنیک، این سخنگو روز یک   شنبه در بیانیه ای 
ژاپن و امریکا را به » دست به یکی کردن برای تشکیل باند و دامن زدن 
به درگیری « متهم کرد و افزود این اقدام نابهنگام، مخالف آرمان صلح، 
توسعه و همکاری است که اکثریت کشورهای منطقه و فراتر از آن، در 
آن اش��تراک دارند.  این بیانیه چند روز پس از آن صادر می شود که جو 
بایدن، رئیس جمهور امریکا نشستی با یوشیهیده سوگا، نخست وزیر ژاپن 
در واشنگتن برگزار کرد تا با وی در مورد پاره ای مسائل فوری، از جمله 
مربوط به » قاطعیت « فزاینده چین در عرصه جهانی، صحبت کند.  این دو 
طی مذاکرات روز جمعه به طور ویژه در مورد ادعای فعالیت نظامی چین 

در نزدیکی تعدادی جزایر در دریای چین شرقی، ابراز نگرانی کردند. 
-----------------------------------------------------
  راه اندازی کمپین بین المللی برای مقابله با اقدامات هتاکانه غرب

نخس��ت وزیر پاکس��تان از راه اندازی کمپین بین الملل��ی برای مقابله 
با اقدام��ات هتاکانه غرب و اهانت به مقدس��ات اس��المی خبر داد.  به 
گزارش فارس »عمران خان « اعالم کرد: هدف این اس��ت که س��ران 
کشورهای مسلمان با هم متحد شوند و قدرت امت اسالمی در موضوع 
اسالم هراسی و اهانت به مقدسات اسالمی را نشان دهند.  خان گفت: 
ما قباًل این موضوع را در س��ازمان ملل و اتحادیه اروپا برجسته و اعالم 
کرده ایم.  به گفته وی، اقدامات کفرآمیز و اهانت به پیامبر اکرم )ص(

احساسات مسلمانان را آزار می دهد.  نخست وزیر پاکستان یادآور شد: 
این کشور به نام اسالم بنا ش��ده و مردم آن، دین خود و پیامبرشان را 
دوست دارند. اهانت به مقدسات دین اسالم و اقدامات کفرآمیز در این 

زمینه به مردم و کشور ما آسیب می رساند. 

غرب در آستانه فعال کردن
 جنگ داخلی اوکراین برای مهار روسیه

تهدیدنمایی از روسیه و بهانه تراش�ی برای فشار بیشتر بر مسکو 
برای مهار ای�ن ابرقدرت نظامی با ق�وت و قدرت از س�وی اروپا و 
امریکا در حال پیگیری اس�ت. همزمان با اقدام جمهوری چک در 
اخراج 1۸دیپلمات روس�یه به بهانه » اقدامات خرابکارانه « مسکو 
در این کشور و  قهرمان س�ازی از الکسی ناوالنی وکیل اختالسگر 
که ژست معترض به سیس�تم سیاسی روس�یه را به خود گرفته، 
مسئول سیاس�ت خارجی اتحادیه اروپا درخصوص افزایش تنش 
در مرزهای اوکراین و روس�یه اب�راز نگرانی کرده و آن را بس�یار 
خطرناک توصیف کرد بدون آنکه به تس�لیح اوکراینی    ها از سوی 
امریکا برای شعله ور کردن مجدد آتش جنگ داخلی اشاره ای بکند. 
 غرب امیدوار است با بازکردن همزمان چند پرونده علیه روسیه توان 
مسکو را برای مقابله با پیشروی ناتو به سمت شرق بفرساید. همسو با 
خبر س��ازی درباره اعتراضات داخلی و اعمال تحریم    ها علیه روسیه به 
بهانه های مختلف از جمله اقدامات خرابکارانه س��ایبری و فیزیکی، با 
آمدن دموکرات  ها به کاخ سفید دوباره پرونده اوکراین و پیشروی ناتو 
برای جذب اوکراین در این سازمان جدی ش��ده است و طبیعی است 
که در این بازی اروپایی    ها کنار امریکا باشند.  »جوزف بورل« مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دو    ش��نبه پیش از برگزاری نشست 
وزرای خارج��ه اتحادیه اروپا، ضمن ابراز نگران��ی درخصوص احتمال 
درگیری میان روسیه و اوکراین، از مسکو درخواست کرد نیروهای خود 
را از مناطق مرزی خارج کند.  دولت اوکراین ظرف یک سال گذشته با 
کمک امریکا و دیگر اعضای ناتو نیرو    ها و تجهیزات نظامی را در مرزهای 
منطقه خودمختار دونباس مس��تقر کرده اس��ت و از چند هفته پیش 
روس��یه در واکنش به تجمع نیروهای تقویت شده اوکراینی بخشی از 

نیروهای خود را به مرز این کشور آورده است. 
اوکراین مدعی است هدف روسیه از استقرار این نیروها، اقدام نظامی 
علیه کی یف است و حتی مسلح شدن به سالح اتمی را خواستار شده 
است.  آندری کلین، سفیر روسیه در انگلیس ضمن رد مداخله کشورش 
در انتخابات کشورهای غربی گفت، »مسکو تهدیدی برای دیگر کشور    ها 
از جمله اوکراین محسوب نمی شود اما اگر دولت اوکراین تصمیم بگیرد 
نیروهایش را به سمت دونباس برده و در آنجا حمام خون به راه اندازد و 

مردم را بکشد، روس    ها را بکشد، البته که پاسخ خواهیم داد. «
کلین در مصاحبه با »بی بی سی«، ضمن رد در آستانه جنگ قرار داشتن 
روسیه و اوکراین گفت: »ما قصد نداریم موضع تهاجمی داشته باشیم یا 

تهدیدی برای هر کشور دیگری از جمله اوکراین محسوب شویم.«
سفیر روسیه در لندن در پاسخ گفت، مسکو به طور کامل به توافق صلح 
مینسک میان رژیم تحت حمایت امریکا در کی یف و نواحی خودمختار و 
روس زبان »دونباس « متعهد است.  وی متذکر شد اوکراین بیش از 6۰۰ 
هزار نیرو در مرزهایش با روسیه مستقر کرده است و این استقرار نیرو 
همچنان ادامه دارد و تحرکات مرزی روس��یه این پیام را می رساند که 

پیشروی نیروهای اوکراینی در این مناطق بدون هزینه نخواهد بود. 
این دیپلمات روس با اش��اره به رزمایش بزرگ ناتو که قرار اس��ت در 
ماه های آتی برگزار ش��ود، گفت: چنین تحرکاتی در 5۰ سال گذشته 
بی سابقه اس��ت. ناتو قصد دارد 3۰ هزار نیرو و تانک و دیگر تجهیزات 
نظامی را در مجاورت مرزهای روسیه مستقر کند و ما باید این درک را 

ایجاد کنیم که ارتش روسیه نیز از آمادگی کامل برخوردار است. 
 مظلوم نمایی از اختالسگر

جوزف بورل کمیسیونر سیاست خارجي اروپا  در ادامه سخنان ، ضمن 
هشدار درخصوص افزایش تنش میان کشورهای غربی و روسیه گفت، 
مسکو در قبال وضع سالمت »الکسی ناوالنی « یکی از مخالفان غربگرای 

دولت روسیه، مسئولیت دارد. 
ناوالنی و برادرش س��ال ۲۰1۴ به جرم اختالس به چند س��ال حبس 
تعلیقی محکوم شده بودند. اداره زندان های روسیه چند ماه پیش بار 
دیگر از او به دلیل نقض مقررات مربوط به این حبس تعلیقی شکایت 
کرده بود. او در نهایت به خاطر نقض این مقررات به دو سال و نیم حبس 
محکوم ش��د.  ناوالنی اخیراً دس��ت به اعتصاب غ��ذا زده و نزدیکانش 
می گویند حال وی رو به وخامت گذاش��ته است. مقامات روسیه اعالم 
کرده اند او تحت مداوا قرار گرفته اس��ت و اگر رفت��ار نرمالی در زندان 
داشته باشد ممکن است زودتر از موعد آزاد ش��ود.  با این حال پرونده 
الکسی ناوالنی به یکی از مسائل تنش زا در روابط میان روسیه و اتحادیه 
اروپا تبدیل شده است و بروکسل تاکنون تحریم     هایی نیز علیه مسکو در 

این زمینه اعمال کرده است. 
 پاسخ فراتر از انتظار روس    ها به چک ها

وزیر خارجه جمهوری چک روز      ش��نبه از اخراج 1۸دیپلمات روسیه 
به ظن همکاری با س��رویس های ویژه روس��یه خبر داد. نخست وزیر 
جمهوری چک گفت ک��ه این اقدام با یک » ظن معتبر « آغاز ش��د که 
افسران اطالعات نظامی روسیه ارتباطی با انفجار سال ۲۰1۴ در یک 
کارخانه مهمات سازی در منطقه » وربتیچ « دارند.  ند پرایس، سخنگوی 
وزارت خارجه امریکا یک    شنبه گفت، ایاالت متحده با جمهوری چک 
بر سر تصمیم برای اخراج 1۸ دیپلمات روسیه در واکنش به » اقدامات 
خرابکارانه « ادعایی مس��کو اعالم همبس��تگی می کند.  به دنبال آن، 
وزارت خارجه روس��یه هم یک    ش��نبه از تصمیم خود برای اخراج ۲۰ 
دیپلمات جمهوری چک در واکنش به اخراج دیپلمات هایش از پراگ 
خبر داد. نکته قابل توجه این اس��ت که اخراج دیپلمات های روس��یه 
از پراگ پ��س از آن اتفاق افتاد که امریکا هم اخیراً دس��تور اخراج 1۰ 

دیپلمات روس را صادر کرد.

خطیب زاده: از مذاکره با عربستان
استقبال می کنیم

پس از انتش�ار گزارش   هایی مبنی بر مذاکرات ایران و عربستان، 
س�خنگوی وزارت ام�ور خارج�ه در س�خنانی گفت که ای�ران از 
گفت وگو با عربس�تان س�عودی اس�تقبال می کند و این مس�ئله 
را ب�ه نفع م�ردم دو کش�ور و صل�ح و ثب�ات منطق�ه ای می داند. 
درحالی که مقامات س��عودی و ایرانی روز یک   ش��نبه هرگونه مذاکره 
مس��تقیم بین دو طرف در بغداد را رد کرده بودند، س��خنگوی وزارت 
خارجه ایران چنی��ن گزارش��ی را رد نکرد. به گزارش فارس، س��عید 
خطیب زاده روز دو   ش��نبه تأکید ک��رد: »ما گزارش های رس��انه ای را 
دیدیم. در این باره نقل قول های بعضاً متضاد منتشر شده است. ایران 
از گفت وگو با عربستان سعودی استقبال می کند و این مسئله را به نفع 
مردم دو کشور و صلح و ثبات منطقه ای می داند. «. ایران در سال های 
اخیر بار   ها آمادگی خود را برای مذاکرات مستقیم با مقامات ریاض برای 
حل اختالفات دوجانبه و منطقه ای اعالم کرده اس��ت اما س��عودی   ها 
همچنان به تنش آفرینی در روابط ادامه می دهند. هرچند خطیب زاده 
درباره مذاکرات مستقیم ایران و عربستان در عراق اظهارنظری نکرد، 
اما روزنامه »العربی الجدی��د « به نقل از یک مقام مس��ئول عالی رتبه 
عراقی نوش��ت که این مقام عراقی در گفت وگویی تلفنی، مدعی شد 
که گزارش های رسانه ای درباره نشس��ت چند روز پیش میان مقامات 
مسئول سعودی و ایرانی »دقیق « اس��ت و این دیدار در داخل منطقه 
الخضراء بغداد و در سطح مسئوالن امنیتی دو کشور با ابتکار دولت عراق 
صورت گرفت. همچنین، خبرگزاری رویترز ب��ه نقل از یک دیپلمات 
غربی مدعی شده است که امریکا و انگلیس از مذاکرات ایران و عربستان 

سعودی در عراق مطلع بوده اند. 

شروع نگارش به امید توافق
اتفاقات منجر به توافق برجام در سال  94در حال تکرار شدن در وین است

اتفاقات منجر به    گزارش  یک
تواف�ق ب�ر س�ر 
برجام، مو به مو در حال تکرار ش�دن است؛ 
اردیبهش�ت س�ال 94 بود ک�ه محمدجواد 
ظریف، وزیر خارجه از شروع نگارش توافق با 
1+5 خبر داد؛ ح�اال دو روز بعد از خبر عباس 
عراقچی درباره ورود به مرحله نگارش توافق، 
روس    ها می گویند ک�ه مذاکرات وارد مرحله 
نگارش شده و اتحادیه اروپا هم از پیشرفت 
مذاکرات خبر می دهد. شروع این مرحله در 
حالی اس�ت که »جیک س�الیوان « مش�اور 
امنی�ت مل�ی کاخ س�فید تأکید ک�رده که 
تحریم     ها زمانی لغو خواهند شد که امریکا به 
طور شفاف مطمئن شود که جمهوری اسالمی 
فعالی�ت هس�ته ای اش را کاه�ش می دهد و 

غنی سازی را محدود می کند.  

اکثر هیئت های حاضر در مذاکرات وین، از ورود 
مذاکرات ب��ه مرحله ای جدید خب��ر می دهند. 
»میخائی��ل اولیان��وف « نماین��ده روس��یه در 
سازمان های بین المللی مستقر در وین، دیروز 
گفت ک��ه مرحل��ه جدی��دی در گفت وگوهای 

احیای توافق هسته ای ایران ش��روع شده و در 
صفحه توئیتر خود نوشت: »در جمع بندی نتایج 
دو هفته ارزیابی درباره احیای برجام می توانیم 
با رضای��ت بگوییم ک��ه مذاک��رات وارد مرحله 
تهیه پیش نویس شده است.«  روز      شنبه عباس 
عراقچی هم اعالم کرده بود که مسیری که باید 
طی شود، االن مقداری ش��ناخته شده تر است 
و  »مذاکرات به مرحله ای رس��یده که طرف     ها 
می توانند روی یک متن مشترک شروع به کار 
کنند.« عراقچی گفته بود می توان »نگارش متن 
حداقل در حوزه    هایی که اش��تراک نظر وجود 
دارد« را شروع کرد، جمله ای که معنی دیگر آن، 
این است که با وجود رسیدن به مرحله نگارش، 
هنوز در برخی حوزه    ها اشتراک نظر وجود ندارد. 
از موضع دیروز روس ها و نماینده اتحادیه اروپا 
در وین اینطور برمی آید که طرف های حاضر در 
وین، با وجود اختالفات، نگارش توافق را شروع 
کرده اند و به اصطالح عامیانه روند»بنویس��یم، 
ببینیم چه می شود « کلید خورده است. میخائیل 
اولیانوف ب��ا وجود خبر دادن از ش��روع نگارش 
توافق، در توئیتر نوش��ت: »با راهکارهای عملی 
هنوز فاصله زی��ادی داریم ام��ا از فقط صحبت 

کردن به توافق کردن روی گام های مش��خص 
برای حرکت به سمت اهداف رسیده ایم.«

انریکو مورا، معاون کمیسیونر سیاست خارجی 
اتحادی��ه اروپا ه��م، هرچن��د پیش بینی کرده 
که »امریکا در حال پیوس��تن دوباره به برجام 
و اج��رای کامل آن اس��ت« و تأکی��د کرده که 
»پیشرفت    هایی حاصل ش��ده که به هیچ وجه 
س��اده نبود«، ولی او هم می گوید: » با این حال 
اکنون باید جزئی��ات کار را نهایی کنیم. «البته 
آلمان    ه��ا ترجیح داده اند بیش��تر نیمه پرلیوان 
را نگاه کنند، طوری که سخنگوی دولت آلمان 
بدون اشاره به جزئیات بیش��تر، صرفاً گفته که 
شاهد پیش��رفت و عزم برای حرکت رو به جلو 
در مذاکرات ش��رکای توافق هس��ته ای در وین 

هستیم. 
ارزیابی های مثبت از روند مذاکرات که به شروع 
نگارش توافق کش��یده ش��ده، در حالی اس��ت 
که به رغم اصرار ایران بر راس��تی آزمایی از لغو 
تحریم های امریکا، نش��انه چندان��ی از نرمش 
امریکا به چشم نمی خورد. به گزارش بلومبرگ، 
جیک سالیوان، مش��اور امنیت ملی امریکا روز 
یک    شنبه یک بار دیگر گفت که تحریم     ها زمانی 

لغو خواهند شد که امریکا به طور شفاف مطمئن 
شود که جمهوری اسالمی فعالیت هسته ای اش 
را کاهش می دهد و غنی سازی را محدود می کند. 
این موضع در تضاد با موضع اعالمی ایران است 
که گفت��ه، بعد از راس��تی آزمایی لغو تحریم ها، 

تعهدات برجامی خود را از سرخواهد گرفت. 
 ارزیابی تل آویو

روندی که طی یک��ی دو روز گذش��ته در وین 
ش��روع ش��ده، تقریباً همان چیزی اس��ت که 
اردیبهش��ت ماه س��ال 139۴ قبل از دستیابی 
ایران و 1+5 به توافق نیز تکرار شد. محمدجواد 
ظری��ف اوایل اردیبهش��ت 139۴ گفته بود که 
نگارش متن توافق هس��ته ای از 9 اردیبهشت 
شروع می شود. او چند روز قبل تر، گفته بود:»با 
توجه به اینکه اختالف دیدگاه     هایی درون این 
ش��ش کش��ور وجود دارد، نگارش متن توافق 
نهایی کار بسیار دشواری است« و البته همین 
اختالفات نیز باعث ش��د با وجود شروع نگارش 
برجام از اردیبهش��ت 139۴، بیش از س��ه ماه 
تا رس��یدن به تواف��ق در تیر ماه طول بکش��د. 
همین روند، در مذاکرات جاری در وین هم در 
حال تکرار اس��ت، با این تف��اوت که طرف های 
مذاکره، احتماالً در حال دس��تیابی به توافقی 
به مرات��ب کوتاه تر از برجام هس��تند، به همین 
خاطر، دی��روز پایگاه خبری آکس��یوس مدعی 
شد که مقامات اطالعاتی و نظامی اسرائیلی در 
نشست امنیتی کابینه، به این ارزیابی رسیده اند 
که امریکا به زودی به توافق هسته ای بازخواهد 
گش��ت. مقامات اطالعاتی و نظامی ارشد رژیم 
صهیونیستی که روز یک     شنبه در نشست کابینه 
امنیتی این رژیم حضور داش��تند، گفته اند ، ما 
تعجب نمی کنیم اگر طی هفته های آینده میان 
قدرت های جهانی و ایران یک توافق امضا شود. 
» جروزالم پست « روزنامه اسرائیلی البته، به نقل 
از یک  مقام  امنیتی اس��رائیلی نوشته که امریکا 
قصد دارد به هر قیمتی با ایران به توافق جدید 

دست یابد. 

یک ماه مانده به برگ�زاری انتخابات پارلمانی، 
صهیونیس�ت   ها در ادام�ه س�نگ اندازی در 
مسیر برگزاری انتخابات در فلسطین، دیروز 
یکی از اعضای برجس�ته حماس را دس�تگیر 
کردن�د. با ای�ن ح�ال، رئیس و نخس�ت وزیر 
تش�کیالت خودگردان فلس�طین بر برگزای 
انتخاب�ات بناب�ر برنام�ه قبل�ی و در تمام�ی 
نقاط فلس�طین به وی�ژه قدس تأکی�د دارند. 

برگ��زاری انتخاب��ات در فلس��طین ب��ه یکی از 
دغدغه های صهیونیس��ت   ها تبدیل ش��ده است. 
طی چند ماه گذشته از بیم تکرار پیروزی حماس 
در انتخاب��ات پارلمان��ی ۲۰۰6، تح��رکات رژیم 
صهیونیستی برای به بن بست کشاندن انتخابات 
افزایش یافته اس��ت. در تازه    ترین مورد از بگیر و 
ببندها، صهیونیست   ها صبح روز دو   شنبه با حمله به 
خانه عدنان الحصری از رهبران سرشناس جنبش 
مقاومت اسالمی حماس در اردوگاه طولکرم واقع 
در کرانه باختری، وی را دستگیر کردند و تمامی 
گوشی های همراه اعضای خانواده را از آنها گرفتند 
و با خود بردند. روز     شنبه نیز اشرف االعور و ناصر 
قوس از نامزد های فهرست فتح و رتیبه النتشه از 
فهرست فدا بازداشت شدند. جمال الطویل، باجس 
نخله، عیسی الجعبری، مازن النتشه و خاتم قفیشه 
نیز در ماه مارس بازداش��ت شده بودند. مصطفی 
الشنار، عدنان عصفور، یاسر منصور، خالد الحاج، 
عبدالباس��ط الحاج، عمر الحنبلی و فازع صوافطه 
نیز از ش��خصیت های حماس هستند که نام شان 
در فهرست بازداشتی های ماه های ژانویه و فوریه 

به چشم می خورد. 
محمود عباس دی ماه گذش��ته، زم��ان برگزاری 
انتخاب��ات پارلمانی را پ��س از 15 س��ال وقفه، 
انتخابات ریاستی پس از 16 سال وقفه و انتخابات 
ش��ورای ملی را تعیین و در حکمی اعالم کرد که 
انتخابات پارلمانی در تاریخ ۲۲ ماه مه ۲۰۲1 )اول 
خرداد 1۴۰۰(، انتخابات ریاس��تی 31 جوالی ) 
9 مرداد 1۴۰۰( و ش��ورای ملی 31 آگوست )9 
شهریور( برگزار خواهد شد. از آن زمان تاکنون، 
به رغ��م اعمال فش��ار صهیونیس��ت   ها همچنان 
مقامات فلسطینی تأکید دارند که انتخابات باید 
بنابر ضوابط در زمان معین برگزار ش��ود. عباس 

در جریان نشست یک   شنبه شب کمیته اجرایی 
سازمان آزادیبخش فلسطین )ساف( در این مورد 
گفت: »ما از زمان صدور احکام مربوط به برگزاری 
انتخابات در ۲۲ ماه مه آینده ، به تعهدات و مواضع 
خود پایبند بوده ایم و مصمم هستیم که انتخابات 
را به موقع و در همه جای فلس��طین یعنی کرانه 
باختری، قدس ش��رقی و نوار غ��زه برگزار کنیم. 
موضع ما برگزاری انتخابات در شهر قدس است و 

هر چیزی غیر از آن را رد می کنیم.«
کمیته اجرایی ساف نیز در بیانیه ای ضمن محکوم 
کردن حمله صهیونیس��ت   ها به اماکن برگزاری 
نشس��ت های نامزده��ای انتخابات و بازداش��ت 
آنها، از جامعه جهانی خواس��ت تل آویو را به عدم 
مانع تراش��ی در برابر انتخابات فلسطین به ویژه 
در قدس شرقی تش��ویق کنند. حنا ناصر، رئیس 
کمیته مرکزی انتخابات در این دیدار، گزارش��ی 
درباره اقدامات ای��ن نهاد برای برگ��زاری موفق 
انتخابات ارائه و تأکید کرد که بدون قدس، هیچ 
انتخاباتی در فلسطین برگزار نخواهد شد و رژیم 
صهیونیس��تی نیز در این زمین��ه نمی تواند هیچ 

کاری انجام دهد. 
 ریاض المالکی در بروکسل

رئیس تشکیالت خودگردان در نشست اخیر گفته 
است: »ما در مورد برخی مسائل سیاسی، به ویژه 

با کشورهای اروپایی و امریکا بحث خواهیم کرد. 
« همراستا با سخنان عباس، وزارت امور خارجه 
فلسطین روز دو   شنبه در بیانیه ای از دیدار ریاض 
المالکی، وزیر خارجه فلس��طین در بروکس��ل با 
جوزف بورل، مسئول سیاس��ت خارجه اتحادیه 
اروپا خب��ر داد. مالقات با ش��ماری از نمایندگان 
اروپایی و وزرای خارجه چند کشور نیز در دستور 
کار س��فر المالکی ق��رار دارد. ادام��ه تالش های 
دیپلماتیک فلس��طین برای ملزم کردن جامعه 
جهانی، اتحادیه اروپا و تمام کشور   ها برای عمل 
به مس��ئولیت های خود جهت تضمین برگزاری 
انتخابات ش��ورای قانونگذاری فلسطین به ویژه 
در قدس بدون کارش��کنی یا ایج��اد مانع، هدف 
س��فر وزیر خارجه فلس��طین به بروکسل اعالم 

شده است. 
 جامعه جهانی از فلسطین حمایت کند

محمد اشتیه، نخست وزیر تشکیالت خودگردان، 
دیگ��ر مقام فلس��طینی اس��ت که ب��ه اقدامات 
صهیونیست   ها واکنش نش��ان داد. اشتیه ضمن 
محکوم ک��ردن حمالت مداوم صهیونیس��ت   ها 
به مس��جداالقصی و تعدی به نمازگ��زاران، این 
اقدامات را مقدمه ای برای تقسیم زمانی و مکانی 
مسجداالقصی دانست. وی با اشاره به مقابله رام اهلل 
با چنین طرح هایی، بازداش��ت برخی نامزدهای 

انتخابات فلس��طین در ش��هر قدس را محکوم و 
تصریح کرد که تشکیالت خودگردان با شرکای 
بین الملل��ی به تالش خ��ود ادامه خواه��د داد تا 
موانعی را که رژیم صهیونیستی بر سر راه انتخابات 
ایجاد کرده است، از میان بردارد. اشتیه با اشاره به 
تالش رام اهلل برای تسهیل برگزاری انتخابات در 
ش��هر قدس، گفت که هدف از سفر وزیر خارجه 
فلسطین به بروکس��ل، ترغیب جامعه بین الملل 
برای حمای��ت از موضع فلس��طین در خصوص 

برگزاری انتخابات در قدس است. 
 برای اقدامات جدید آمادگی داریم

بیانیه کمیته مرکزی انتخابات فلسطین نیز حاکی 
از تالش این نهاد برای برگزاری انتخابات است. در 
این بیانیه  آمده است: »ما آماده ایم در صورتی که 
اس��رائیل قبل از آغاز روند تبلیغات انتخاباتی در 
اواخر آوریل پاسخ ما را درباره انتخابات در قدس 
ندهد، اقدامات جدیدی اتخاذ کنیم. ما براساس 
دستورات مشخص رهبری سیاس��ی و از طریق 
مش��ورت با گروه های ملی و اس��المی که تالش 
زیادی برای تشکیل لیست های انتخاباتی کردند، 

می توانیم اقدامات دیگری اتخاذ کنیم.«
کمیته مرکزی انتخابات فلس��طین نیز بازداشت 
نامزدهای انتخابات شورای قانونگذاری فلسطین 
را محک��وم و اعالم کرد: »تش��کیالت خودگردان 
فلسطین نامه ای را برای اسرائیل فرستاد و در آن 
تأکید کرد که انتخابات در قدس، کرانه باختری و 
نوار غزه براساس پروتکل های توافقی برگزار خواهد 
شد.«  این کمیته شمار افراد واجد شرایط در قدس 
را حدود 6هزار و 3۰۰ نفر اعالم کرد و افزود: »روند 
رأی گیری در قدس در س��ه اداره پست در بخش 
شرقی شهر انجام خواهد شد. این مسئله به موافقت 
اسرائیل نیاز دارد چراکه مراکز پست تحت کنترل 
اسرائیل هس��تند. بقیه س��اکنان قدس که واجد 
شرایط رأی دادن هستند و تعدادشان به 15۰ هزار 
نفر می رسد قرار است در حومه قدس رأی بدهند 
و در این مورد، نیازی به موافقت اس��رائیل نیست. 
حدود 11 مرکز رأی گیری در حومه قدس ایجاد 
شده است. تعداد نامزدهای قدس در لیست های 
انتخاباتی 6۰ نامزد است. مرحله تبلیغات انتخابات 
شورای قانونگذاری 3۰ آوریل آغاز می شود و شامل 

شهر قدس نیز هست.«

تشکیالت خود گردان اعالم کرد

قدس از انتخابات حذف نخواهد شد

مواض�ع طرف ه�اي حاض�ر در وی�ن 
نش�ان مي دهد ک�ه ب�ا وج�ود ادامه 
اختالفات، نگارش توافق شروع شده 
و رون�دي ش�بیه »بنویس�یم ببینیم 
چ�ه مي ش�ود« کلی�د خورده اس�ت


