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  گزارش  2

   خبـر

خط  و نشان انتخاباتی حماس
 برای تل آویو

در تماس تلفنی رهب�ر حماس و رئیس تش�کیالت خودگردان بر 
ضرورت تکمیل روند برگزاری انتخابات تأکید ش�د و معاون رهبر 
حماس نیز گفت انتخابات در قدس می تواند منجر به انتفاضه شود. 
به گزارش ف��ارس، »اس��ماعیل هنیه« رئیس دفتر سیاس��ی حماس 
دو     شنبه شب گفت وگویی تلفنی با »محمود عباس « رئیس تشکیالت 

خودگردان برقرار کرد. 
بر اس��اس گزارش خبرگزاری »صفا«، در این تماس تلفنی به صورت 
مفصل درباره تحوالت مربوط به انتخابات فلسطین و مقدمات آن بحث 
و تبادل نظر ش��د.  هنیه گفت، عواملی مانند تصمیم سیاسی، تصمیم 
گروه       ها و اراده مردمی و نیز فضای دموکراتیک منجر به ش��کل گیری 

صحنه کنونی در فلسطین شده است. 
وی بر ادامه این مسیر و تکمیل روند هر سه انتخابات شورای قانونگذاری، 

ریاست تشکیالت خودگردان و شورای ملی تأکید کرد. 
در این تماس تلفنی بر اهمیت برگ��زاری انتخابات در قدس نیز تأکید 
و اعالم شد، این یک »نبرد « اس��ت و نباید به رژیم صهیونیستی هیچ 

فرصتی برای بر هم زدن روند انتخابات داده شود. 
همچنین صالح الع��اروری، معاون هنیه نیز در گفت وگویی با ش��بکه 
»االقصی « اعالم کرد، این جنبش پیامی به رژیم صهیونیس��تی داده 
مبنی بر آنکه به تل  آویو اجازه اخالل در برگزاری انتخابات فلسطین را 
نخواهد داد.  العاروری بر ضرورت برگزاری انتخابات در قدس اشغالی 
تأکید کرد و گفت، این موضوع نباید در گرو موافقت رژیم صهیونیستی 
باشد.  وی افزود، عقب نشینی از برگزاری انتخابات به دلیل مخالفت رژیم 

اشغالگر نوعی تسلیم و شکست در برابر دشمن است. 
العاروری تأکید کرد: ما آماده ورود به نبرد انتخابات در ش��هر قدس با 
اجماع ملی فلس��طینی       ها برای مقابله با اش��غالگر هستیم. نبرد قدس 

می تواند به جرقه ای برای انتفاضه ملی تبدیل شود. 
رئیس تش��کیالت خودگردان اواخر دی ماه گذش��ته، موعد برگزاری 
انتخابات پارلمانی )مجلس قانونگذاری( پس از ۱۵ سال وقفه و انتخابات 

ریاستی پس از ۱۶ سال وقفه و انتخابات شورای ملی را تعیین کرد. 
وی طی حکمی، تأکید کرد که انتخابات پارلمانی در تاریخ ۲۲ ماه مه 
۲۰۲۱ )یکم خرداد ۱۴۰۰(، انتخابات ریاس��تی ۳۱ جوالی ) ۹ مرداد 

۱۴۰۰( و شورای ملی ۳۱ آگوست )۹ شهریور( برگزار خواهد شد.
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 دیاب: لبنان در آستانه فروپاشی است
نخست وزیر موقت لبنان در س��فر به قطر، ضمن هشدار درباره اوضاع 
وخیم کش��ورش گفت که همچنان موانعی در زمینه تش��کیل دولت 
وجود دارد.  به گزارش روس��یا الیوم، حس��ان دیاب در سخنرانی خود 
در س��فارت لبنان در قطر گفت: »کش��ور ما از یک تونل تاریک عبور 
می کند و لبنانی    ها از تاریک��ی رنج می برند؛ تاریکی ک��ه نتیجه فقر و 
اوضاع معیشتی و اجتماعی دشوار در کشور است.«  وی افزود: »لبنان 
در آستانه سقوط کامل قرار دارد و متأسفانه پس از گذشت نزدیک به 
۹ ماه از استعفای دولت، همچنان موانعی بر سر راه تشکیل دولت وجود 
دارد.« حسان دیاب تأکید کرد که لبنان مشتاق احیای همبستگی بین 

کشورهای عربی است. 
-----------------------------------------------------

 قتل 200 تروریست در سوریه
وزارت دفاع روسیه روز دو    شنبه اعالم کرد که نیروهایش پایگاه آموزش 
تروریست     ها را در نزدیکی شهر »تدمر « در مرکز سوریه منهدم کردند. 
این عملیات به کشته شدن نزدیک به ۲۰۰ تروریست منجر شده است.  
الکساندر کاربوف، نایب رئیس مرکز آشتی روسیه وابسته به وزارت دفاع 
روسیه روز دو    شنبه گفت که عملیات یاد شده به کشته شدن حدود ۲۰۰ 
فرد مسلح و انهدام ۲۴ خودروی حامل تیربار آنها و همچنین نزدیک 
به ۵۰۰ کیلو مهمات مخصوص تولید بمب دس��تی منتهی ش��د.  وی 
افزود: »گروه های مسلح تروریستی در سوریه برای حمالت تروریستی 
و حمله به نهادهای دولتی در شهرهای بزرگ تا قبل از انتخابات ریاست 

جمهوری این کشور )۲۶ ماه مه( برنامه ریزی کرده اند.«
-----------------------------------------------------

 عیسی قاسم: به اعتراض ادامه می دهیم 
رهبر نهضت اسالمی بحرین تأکید کرد که تا وقتی که حکومت آل خلیفه 
حقوق سیاسی و مدنی ملت در تدوین قانون اساسی جدید و مؤسساتی 
مبتنی بر آن را محقق نکند، جنبش اعتراضی با هر هزینه ای توسط ملت 
بحرین ادامه دارد.  به گزارش پایگاه خبری »مرآه البحرین«، آیت اهلل 
شیخ عیسی قاسم روز دو    شنبه با صدور بیانیه ای اعالم کرد: »از آنجا که 
مردم چیزی را که آنها را ترغیب به توقف جنبش اعتراضی خود کند، 
نمی یابند و شاهد اوج گیری سیاست ستم، دیکتاتوری و به حاشیه راندن 
ملت توسط حکومت هس��تند، حکم می کند که آنها به مسیر جنبش 

اعتراضی خود ادامه دهند حتی اگر برای آن هزینه دهند.«
وی تأکید کرد: »هیچ راهی برای خدمت ب��ه میهن و امنیت مردم آن 
وجود ندارد، مگر اینک��ه حکومت با مخالفان به توافق��ی برای تعیین 
قانون اساسی جدید و ایجاد نهادهای مبتنی بر آن دست یابد تا حقوق 
شهروندان مصون بماند و جایگاه حاکمیتی آنها در سیاست کشورشان 

به رسمیت شناخته شود.«
-----------------------------------------------------

  تشکیل هسته های مقاومت محلی در میانمار
سخنگوی یک کمیته از قانونگذاران برکنار شده میانماری که اقدام به 
تشکیل یک دولت وحدت ملی رقیب کرده اند، از شکل گیری تعدادی 
واحدهای کوچک دفاعی در سراسر کشور، از جمله در محله ها، روستا    ها 
خبر داد.  به گزارش رویترز، موئه ساو عو در این مورد گفت: »همزمان 
ما در حال هماهنگی با سازمان های مسلح قومی در خصوص تشکیل 
یک نیروی دفاعی مناسب هس��تیم. « بنابر اعالم اپوزیسیون میانمار 
،گروه های مختلف سالح های بهتر، تقویت تاکتیک ها، به اشتراک گذاری 
اطالعات و دریافت آموزش از سمت دیگر گروه  های مسلح قومی موجود 

در میانمار هستند. 
-----------------------------------------------------

 مصر و سودان در مذاکرات سد النهضه حسن نیت ندارند
دولت اتیوپی در پیامی به شورای امنیت سازمان ملل، مصر و سودان را 
به عدم امتیازدهی و عدم حسن نیت در مذاکرات پیرامون سد النهضه 
متهم کرد.  به گزارش روس��یا الیوم، وزیر خارجه اتیوپی در این مورد 
گفت:»مصر و سودان با حسن نیت در این مذاکرات حاضر نمی شوند، 
آنها نمی خواهند برای دس��تیابی به نتیجه ای که هیچ بازنده ای ندارد، 
امتیازات الزم را بدهند. این دو کش��ور تضعیف مذاکرات و بین المللی 
کردن این پرونده را با هدف اعمال فش��ار بی دلیل ب��ر اتیوپی ترجیح 
می دهند. « وی بر پایبندی کشورش به مذاکرات سه جانبه تحت نظارت 

اتحادیه آفریقا تأکید کرد. 
-----------------------------------------------------

 بازداشت 14 مظنون داعشی در استانبول 
نیروهای امنیتی ترکیه روز سه     شنبه ۱۴ مظنون به عضویت و همکاری 
با گروه تروریستی داعش را در استان اس��تانبول بازداشت کردند.  به 
گزارش آناتولی، یک منبع امنیتی می گوید که افراد بازداش��ت شده با 
تروریست های حاضر در مناطق درگیری )عراق و سوریه( در ارتباط بوده 
و برای انجام عملیات های تروریستی در استانبول برنامه ریزی می کردند. 
از محل اختفای این مظنون ها، اسناد و مدارک ارتباط با گروه تروریستی 

داعش و دستگاه های دیجیتال ارتباطی کشف و ضبط شده است. 

جنگ  دیپلمات    ها
 بين اوکراین  و روسيه 

در ادامه تنش    ها میان روسیه و اوکراین و پشتیبانان غربی، مسکو 
اعالم کرد که به اخ�راج یک�ی از کارکنان س�فارتش در اوکراین 
واکنش نش�ان خواه�د داد؛ اقدامی ک�ه نمون�ه آن را می توان در 
اخراج دو دیپلم�ات بلغار مش�اهده کرد. از طرفی دیگ�ر، امریکا 
و اروپا ضمن تأکید بر ش�مار باالی نظامیان روس�ی مس�تقر شده 
در مرز ب�ا اوکراین، همچن�ان بر طب�ل تنش آفرین�ی می کوبند. 
دامنه تنش میان روسیه و اوکراین که از اعتراض به استقرار نظامیان روس 
در مرز دو کشور شروع شد، حاال در عرصه دیپلماتیک شدت گرفته است. 
در تازه     ترین مورد و پس از اینکه کی یف یکی از کارکنان سفارت روسیه در 
اوکراین را عنصر نامطلوب خطاب کرد، دیروز وزارت امور خارجه روسیه 
اعالم کرد مسکو نیز حق اخراج یک دیپلمات اوکراینی را برای خود محفوظ 
می دارد. در بیانیه ای که این وزارتخانه منتش��ر کرد، آمده است: »وزارت 
خارجه روسیه اعتراض قاطع خود را به این اقدام غیردوستانه جدیِد طرف 
اوکراینی اعالم می کند. اتهامات علیه دیپلمات روس بی اساس است. او هیچ 
کاری خارج از وظیفه دیپلماتیک خود انجام نداده است.«  اوکراین این کار 
را در واکنش به اقدام روسیه علیه الکساندر سوسونیک سرکنسول اوکراین 
انجام داده است. طبق اعالم وزارت خارجه روسیه، به کنسول اوکراین بعد از 
آنکه مشخص شد او تالش کرده با دست آوردن داده های محرمانه به کی یف 

کمک کند، توصیه شد خاک روسیه را ترک کند. 
به نظر می رس��د تقابل در زمین دیپلمات ها، اقدامی است که شماری از 
کشورهای غربی در پی روی کار آمدن جو بایدن، رئیس جمهور امریکا علیه 
روسیه در پیش گرفته اند. کشورهای غربی تعدادی از دیپلمات های روس 
را از کشورهای خود اخراج کرده اند که سهم امریکا ۱۰ دیپلمات، جمهوری 
چک ۱8 دیپلمات و بلغارستان نیز دو دیپلمات روس است. وزارت خارجه 
روسیه که هیچ اقدامی را بی پاسخ نگذاشته است، روز سه     شنبه سفیر صوفیه 
در مسکو را احضار کرده است و ضمن اعتراض به اخراج دو دیپلمات روس از 

بلغارستان، موضوع اخراج دو دیپلمات بلغار را به اطالع وی رساند. 
 واشنگتن و بروکسل، شانه به شانه کی یف

امریکایی    ها و اروپا نیز، هم راستا با اوکراین با انگشت گذاشتن روی استقرار 
نظامیان روس در مرز میان اوکراین با روسیه، اقدام علیه مسکو را توجیه 
می کنند. هفته گذشته س��خنگوی ولودیمیر زلنس��کی، رئیس جمهور 
اوکراین مدعی شده بود که حدود 8۰هزار نظامی روسیه در منطقه مرزی 
مستقر شده و ۴۰ هزار نفر از آنان در منطقه کریمه استقرار یافته اند. جان 
کربی، سخنگوی پنتاگون )وزارت دفاع امریکا( نیز روز دو    شنبه گفت که 
طی دو هفته گذشته تعداد نظامیان روسیه ای مستقر در منطقه کریمه 
واقع در نزدیکی مرز اوکراین افزایش یافته است، به طوری که تعداد این 
نیرو    ها از سال ۲۰۱۴ و زمانی که روسیه کریمه را به خود ملحق کرد، بیشتر 
شده اس��ت. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام امریکایی که نخواست 
نامش فاش شود نوشت که دهها هزار نیرو در مرز اوکراین مستقر شده اند 
اما اطالعاتی ندارد که نشان دهد تعداد نیروهای روس بیش از ۱۵۰ هزار 
نفر است. ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا هم گفت کشورش 
همچنین از طرح های روسیه برای مسدود کردن تردد ناوهای خارجی در 
بخش    هایی از دریای سیاه »عمیقاً نگران « است.  کریستین کوین، سفیر 
امریکا در اوکراین هم از بازبینی احتمال افزایش حضور نظامی کشورش در 
اوکراین در صورت نیاز خبر داده است. وی افزود که دولت بایدن اخیراً بسته 
کمک های امنیتی ۱۲۵میلیون دالری به اوکراین را اعالم کرده که شامل 
بودجه آموزش، تجهیز و مشاوره به ارتش اوکراین است. کوین تأکید دارد 

که اوکراین برای مقابله با روسیه، نیازمند کمک امریکا است.
جوزف بورل، مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا روز دو    شنبه شمار 
نظامیان روسی مستقر در مرز اوکراین را ۱۵۰ هزار نفر اعالم کرده بود اما 
یکی از مقام های اتحادیه اروپا ساعتی بعد از این سخنان بورل، اظهارات 
او را تصحیح کرد و تعداد ادعایی نظامیان روس��یه در مرزهای اوکراین را 
۱۰۰ هزار نفر خواند. از این رو، دیمیت��رو کولبا، وزیر خارجه اوکراین بعد 
از سخنرانی در جمع وزیران خارجه اتحادیه اروپا از این اتحادیه خواست 

تحریم های جدیدی را علیه روسیه اعمال کنند. 
در پی این تحوالت، روسیه به طور موقت تردد کشتی های خارجی و دیگر 
کشتی های دولتی را نزدیک کریمه مسدود کرده است. سرگئی شویگو، 
وزیر دفاع روسیه تأکید دارد که تقویت نیروهای نظامی این کشور، بخشی 
از رزمایش های نظامی در برابر اقدامات تحریک  آمیز امریکا و ناتو بوده است. 
یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه روسیه نیز در واکنش به تحرکات لندن، 

گفت که انگلیس با اعزام ناو به دریای سیاه در پی ترساندن روسیه است. 
 ترامپ: با روسیه کنار بیایید

جامعه اطالعات��ی امریکا در تازه     ترین گزارش ارزیاب��ی تهدید خود اعالم 
کرد، ایاالت متحده به چین و روسیه به چشم بزرگ ترین چالش های خود 
می نگرد و علت آن پیشرفت    هایی در قابلیت های نظامی آنهاست. این همان 
چیزی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا در مصاحبه با شبکه 
خبری فاکس نیوز درباره آن هشدار داده است. وی گفت: »ما باید با روسیه 
تجارت داشته باشیم، باید با روسیه کنار بیاییم، نه اینکه روسیه را به سمت 
دستان چین سوق بدهیم. بد    ترین کاری که شما می توانستید انجام دهید 
این است که روسیه و چین را کنار هم قرار دهید. آنها با هم هستند و با هم 
تقویت می شوند.«  این در حالی است که بایدن چندی پیش در ضمن قاتل 
خواندن والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در خصوص ادعای جامعه 
اطالعاتی امریکا درباره مداخله مسکو در انتخابات اخیر واشنگتن، گفت 

»والدیمیر پوتین  تاوان خواهد داد.«

بازگشت قذافی به قدرت 
زمزمه   های�ی ش�نیده می ش�ود مبن�ی ب�ر مقدمه چین�ی  ب�رای 
نام�زدی سیف االس�الم قذاف�ی پس�ر معم�ر قذاف�ی، دیکتاتور 
س�ابق لیب�ی در انتخاب�ات ریاس�ت جمهوری لیب�ی و چنانکه از 
ظواه�ر امر ب�ر می آی�د روس   ه�ا از این ام�ر اس�تقبال می کنند.

به گزارش خبرگزاری روس��ی اس��پوتنیک، تنها چند ماه به برگزاری 
انتخابات ریاس��ت جمهوری لیب��ی در اواخ��ر ۲۰۲۱ برخی طرف    ها و 
ش��خصیت    ها برای ممانعت از نامزدی سیف االس��الم به دلیل ترس از 

» محبوبیتی « که بین مردم لیبی دارد، تالش می کنند. 
با این حال عثمان برکه، هماهنگ کننده جبهه مردمی آزادی لیبی گفت: 
باید مقدمات مهمی در روند نامزدی سیف االس��الم طی شود که اگر این 
مقدمات کامل ش��ود هیچ مانعی برای نامزدی وی وجود نخواهد داشت.  
همچنین حسن المبروک، عضو ش��ورای عالی قبایل لیبی گفت:» هیچ 
مانع قانونی برای نامزدی سیف االسالم وجود ندارد. مردم لیبی از نامزدی 
او به شدت استقبال می کنند. او یکی از مهم  ترین نامزد   ها در انتخابات آتی 
خواهد بود، هرچند که سیف االس��الم تاکنون تصمیم مشخصی نگرفته 
است.« المبروک گفت، فرصت های سیف االسالم در انتخابات آتی بسیار 
زیاد اس��ت به ویژه اینکه مردم معتقدند وی شخصیتی مهم برای مرحله 
آتی است.  طی دوره گذش��ته بار   ها گزارش هایی درباره تالش برای ترور 
سیف االسالم منتشر شد. مبروک گفت که معتقد است، شخصیت    هایی 
که برای ترور دش��منان در انتخابات آتی ت��الش می کنند محبوبیتی در 
بین مردم ندارند. سیف االسالم » محبوبیت « زیادی در داخل لیبی دارد و 
افرادی که در چنین تالش    هایی دست دارند از سوی حامیان نظام تحت 
پیگرد قرار می گیرند.  المبروک گفت: » سیف االسالم بیشترین شانس را 
برای پی��روزی در انتخابات آتی دارد به ویژه اینک��ه تمایل و اراده مردمی 
برای پیروزی سیف االسالم وجود دارد.« بس��یاری از طرف    ها با نامزدی 
سیف االسالم مخالفند. به ویژه اینکه شخصیت    هایی از بنغازی و طرابلس 
برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری تالش می کنند و هنوز به 

شکل رسمی اعالم نکرده اند. 

اصرار در واشنگتن، انکار در تهران
امریکا همچنان بر طرح »گام به گام « و »بازگشت همزمان « اصرار دارد  ولی عراقچی گفته که 

طرح های گام به گام شایعه ای بیش نیست

در ش�رایطی ک�ه    گزارش  یک
نتیج�ه مذاکرات 
کمیس�یون مش�ترک برجام به مرحل�ه تهیه 
پیش نویس تواف�ق رس�یده، باز ه�م دو طرف 
پالس های متفاوتی از نحوه بازگشت به تعهدات 
مخابره می کنند. هیئت امریکایی در بدبینانه      ترین 
حال�ت بازگش�ت گام ب�ه گام ب�ه برج�ام و در 
خوش�بینانه      ترین وض�ع بر بازگش�ت همزمان 
پافشاری می کند، اما هیئت ایرانی این ادعا     ها را 
رد کرده و بر لغ�و یکباره هم�ه تحریم     ها تأکید 
می کند. سال 2015 نیز مقامات دولت یازدهم با 
قاطعیت تأکید می کردند که تحریم     ها در روز اول 
اجرای توافق هسته ای برداشته خواهد شد که در 
عمل خالف آن ثابت شد و این بار هم شاید همان 
سناریو تکرار و دیدگاه امریکایی     ها غالب شود. 
نشست کمیسیون مشترک برجام به منظور بررسی 
نتایج مذاکرات و رایزنی های کارگروه      ها در دو حوزه 
رفع تحریم      ها و برنامه هسته ای، با حضور معاونان و 
مدیران سیاسی وزارتخانه های امور خارجه ایران و 
گروه ۱+۴ )آلمان، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه( 
دیروز عصر در ش��هر وین، پایتخ��ت اتریش برای 
چندمین بار برگزار شد. در پایان نشست دیروز به جز 
دو کارگروه، یک کارگروه کارشناسي سوم هم براي 
گفت وگو درباره ترتیبات عملي لغو تحریم ها تشکیل 

ش��د. ظاهراً طرف ها توافق کرده اند به پایتخت ها 
برگردند و گفت وگوها به اوایل هفته بعد موکول شد. 
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه از رضایت هیأت ها  
از روند پیشرفت مذاکرات صحبت کرده ولي نماینده 
اتحادی��ه اروپا گفته که  همچنان کارهاي س��خت 
زیادي براي انجام مانده اس��ت. همچنان اختالف 
نظر     ها بین دو طرف ایرانی و امریکایی بر سر نحوه 
بازگشت به تعهدات پابرجاست. به گزارش فارس، 
س��ید عباس عراقچی، معاون سیاس��ی وزیر امور 
خارجه و رئیس هیئت مذاکره  کننده ایران در وین، 
روز سه      شنبه در واکنش به برخی گزارش  های منتشر 
شده در رسانه های غربی، تأکید کرد که به هیچ وجه 
بحثی تحت عنوان »توافق موقت« یا موضوعاتی از 
این دست در گفت وگوهای بین ایران و گروه ۴+۱ 
مطرح نیس��ت. عراقچی تصریح کرد: » ایران تنها 
در خصوص گام نهایی به منظ��ور رفع تحریم های 
ظالمانه علیه ملت ایران گفت وگو می کند و شایعاتی 
نظیر طرح های گام به گام یا توافق موقت، بی پایه و 
اساس است. « مذاکره  کننده ارشد ایرانی، همچنین 
خاطرنشان کرد:» ایران، همانگونه که مقام معظم 
رهبری تأکید فرمودند، به هیچ وجه اجازه فرسایشی 
ش��دن مذاکرات را نخواهد داد و در عین حال برای 
رسیدن به نتیجه شتاب و تعجیل نیز نخواهد کرد 
و تصریح دارد که گفت وگو     ها باید با دقت و با حفظ 

منافع و مواضع قطعی کشور انجام شود.« 
اظهارات عراقچی در ش��رایطی اس��ت که روزنامه 
واشنگتن پست روز دو     ش��نبه در گزارشی به نقل از 
منابع آگاه مدعی شده بود که ایران و امریکا در حال 
حرکت به سمت طرح بازگشت همزمان و با گام های 
متوالی به برجام هستند. این روزنامه درباره مذاکرات 
جاری در وین نوشته است:»در سراسر گفت وگو     ها 
ایران اصرار داشته که امریکا باید نخستین گام را برای 
پایبند شدن به برجام بردارد«. این درحالی است که 
مقامات ایران هرگونه اقدام گام به گام برای بازگشت 
به تعهدات برجام��ی را رد کرده ان��د. محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه ایران در مقاله ای که س��ه 
ماه قبل در مجله »فارن افرز « منتشر کرده بود شرط 
بازگشت امریکا به برجام را رفع بی قید و شرط تمامی 
تحریم های اعمال شده اعالم کرده بود. دولت امریکا 
شرط بازگش��ت به برجام را عقب نش��ینی ایران از 
غنی س��ازی ۲۰درصدی عنوان کرده که تهران در 
واکنش به خروج امریکا از برجام و محقق نش��دن 
وعده های طرف های اروپایی در دستور کار قرار داده 
است. در مقابل، ایران تأکید کرده پس از رفع همه 
تحریم     ها و راس��تی آزمایی، تهران نیز به تعهداتش 

برخواهد گشت. 
  اصرار امریکایی     ها 

به رغم مخالفت مقامات ایران با اجرای گام به گام و 

بازگشت همزمان به برجام، امریکایی     ها کماکان روی 
دیدگاه  های خود پافشاری می کنند. جیک سالیوان، 
مش��اور امنیت ملی کاخ س��فید در مصاحبه ای با 
فاکس نیوز مدعی ش��د که تفاهم جدی��دی برای 
اجرای طرح »پایبندی در برابر پایبندی « در حال 
ش��کل گیری در گفت وگو     ها است. یک سخنگوی 
وزارت امور خارجه امریکا نیز ش��امگاه دوشنبه، در 
گفت وگو با شبکه »الحره« خبر داد که گفت وگو     ها 
در وین ادامه دارد و امریکا و ایران یک هدف مشترک 
تعیین کرده اند و آن پایبندی متقابل به طرح جامع 
اقدام مشترک بوده اس��ت. این مقام امریکایی که 
نخواست نامش فاش شود، در این خصوص گفت: 
»ما به  صورت سازنده برای تحقق این هدف وارد یک 
روند دیپلماتیک شده ایم«. وی در ادامه تأکید کرد 
که طی دو هفته گذشته، هیئت امریکایی به ریاست 
رابرت مالی، نماینده ویژه امریکا در امور ایران در حال 
یافتن رویکردهای ملموسی برای برداشتن گام      هایی 
است که ایران و امریکا باید برای بازگشت به پایبندی 
مش��ترک آن را انجام دهند. این سخنگوی وزارت 
خارجه امریکا همچنین گفت: »بحث  و گفت وگوها 
پی در پی، فراگیر و حساب شده هستند، اگرچه ]این 
بحث ها[ به صورت مستقیم نیست. ما با هیئت های 
حاضر تبادل نظر داشتیم. کارشکنی صورت نگرفته 
اس��ت اما پیش بینی نداش��تیم که این روند آسان 
یا س��ریع باش��د.« این مقام امریکایی پیش بینی 
کرد که »هیئت      ها این هفته ب��رای انجام رایزنی به 
کشورهای ش��ان بازگردند«؛ با این حال، او به زمان 
بازگشت اشاره ای نکرد. از سوی دیگر، لیندا توماس 
گرینفیلد، سفیر امریکا در سازمان ملل هم درباره 
موضع دولت امریکا در زمینه برجام گفت: » اگر ایران 
به پایبندی کامل به تعهدات هسته ای اش بازگردد، 
ما آماده بازگشت به توافق هستیم. همان طور که با 
مشارکت مان در مذاکرات ادامه دار وین نشان دادیم، 
در حال همکاری با ش��رکای بین المللی هستیم تا 

ببینیم آیا چنین چیزی امکان پذیر است یا نه.« 
اختالف نظر هیئت ایرانی و امریکایی بر س��ر نحوه 
بازگشت به برجام درحالی است که در سال ۲۰۱۵ 
نیز در روزهای آخر اختالف نظر     ها در این باره وجود 
داش��ت. در آن روز     ه��ا نیز مقام��ات مذاکره کننده 
ایران معتقد بودند که تحریم      ه��ا از روز اول اجرای 
برجام، به صورت یکباره و یکجا لغو می شود ولی با 
گذشت زمان بیان کردند که طرف غربی در عمل به 
تعهداتش بدعهدی کرده و امضای جان کری، وزیر 
خارجه سابق امریکا که قرار بود تضمین اجرای برجام 
باشد، تحریم      ها را تنها روی کاغذ لغو کرد و یا به قول 
برخی مقامات تهران، دستاوردهای ایران از توافق 
هسته ای، »تقریباً هیچ « بوده است. این بار نیز همان 

سناریو و باز هم در وین درحال تکرار شدن است. 

س�فیر ایران در ع�راق میانجیگری بغ�داد بین 
تهران -ری�اض را تأیید ک�رده و گفته م�ا هم از 
این موضوع و محور قرار گرفتن عراق اس�تقبال 
می کنیم و خوشحال هستیم. همزمان خبرگزاری 
فرانسه ابعاد جدیدی از مذاکرات محرمانه ایران 
با عربستان منتشر کرده و نوشته که سرپرستی 
هیئت ایرانی را نمایندگانی از سوی علی شمخانی، 
دبیر شورای عالی امنیت ملی بر عهده داشته اند. 
ایرج مسجدی اولین مقام ایرانی بود که رسماً خبر 
سه روز قبل فایننشال تایمز درباره مذاکرات محرمانه 
در بغداد را تأیید کرد. روزنامه فایننش��ال تایمز ۲۹ 
فروردین ۱۴۰۰از قول سه مقام آگاه نوشته بود که 
مقام های ارشد عربستان سعودی و ایران با وساطت 
عراق، چهار س��ال پس از قطع روابط دیپلماتیک، 
مذاکره ای را برای ترمیم روابط دو جانبه انجام داده اند. 
خبر فایننشال تایمز را همان روز ، عرب نیوز به نقل از 
یک مقام ارشد ریاض و شبکه المیادین به نقل از یک 
مقام ایرانی تکذیب کردند ولی دیروز ایرج مسجدی 
در گفت وگویی با ایرنا در خصوص وساطت بغداد برای 
تنش زدایی در منطقه تأکید کرد که ایران از هرگونه 
تحرکی که منجر به توس��عه رواب��ط، همکاری         ها و 
نزدیکی بین عراق و کش��ورهای عربی، همسایه و 
منطقه شود استقبال و حمایت می کند و مشوق آن 
است. مسجدی البته به نام عربستان اشاره ای نکرده 
ولی در پاسخ به سؤال ایرنا درباره میانجیگری بغداد 
گفته که اگر عراق بتواند هرگونه نقش��ی در جهت 
نزدیکی ایران با کشور         هایی که مقداری با آنها چالش 
داریم یا روابط مان به سردی گراییده یا همکاری های 
سیاسی با آنها متوقف ش��ده، ایفا کند ما خوشحال 
می شویم. یعنی جمهوری اس��المی ایران به دولت 
عراق این موضوع را بیان کرده ک��ه اگر آنها بتوانند 
در اینجا نقشی را ایفا کنند، تحرکی داشته باشند، 

تالشی داشته باش��ند، ما نه تنها استقبال می کنیم 
بلکه خوشحال هم می شویم.  سفیر ایران در پاسخ 
به این پرس��ش که میانجیگری عراق بی��ن ایران با 
کش��ورهای مورد نظر تاکنون در عمل دستاوردی 
داشته یا خیر، گفت: »چون عماًل در بحث جمهوری 
اسالمی ایران هنوز به نتایج روشن و پیشرفت قابل 
مالحظه ای نرسیده، اجازه بفرمایید تا منتظر باشیم 
یک مقدار کار جلو برود و نتایجی عملی را ببینیم.« 
 به گفته مسجدی، »ش��رایط و محیط بین الملل و 
محیط منطقه فضای مثبت تری را برای حل و فصل 
برخی مشکالت بین ایران و دیگر کشور         ها ایجاد کرده 
است... .  اگر به نتایج مثبت و پیشرفتی رسید یا زمانی 
که قرار بود اعالم شود، این موضوع مطرح خواهد شد 
 اما آن چیزی که من می توان��م بگویم اصل موضوع 
بلی، هم کش��ورهای مختلف اظهار عالقه کردند و 
هم ما استقبال می کنیم و هم عراقی         ها تمایل دارند  

در این موضوع دس��تی در » همکاری با ایران و آن 
کشورها « داشته باشند. « فایننشال تایمز نوشته بود 
در مذاکراتی که از کانال بغدداد کلید خورده، خالد 
بن علی الحمیدان ، رئیس سازمان اطالعات عمومی 
عربستان ریاست هیئت سعودی را بر عهده داشته و 
ظاهراً توافق شده، نشست دیگری نیز میان دو طرف 
طی هفته آینده برگزار شود. روزنامه االخبار نشست 
اول را » بسیار مثبت« توصیف کرده و نوشته که این 

نشست، از برخی انتظارات فراتر رفته است. 
 چه کسانی بودند؟ 

دیروز ی��ک مقام دولت ع��راق ه��م در گفت وگو با 
خبرگزاری فرانس��ه تأیی��د کرد که ای��ن مذاکرات 
انجام شده اس��ت. خبرگزاری فرانسه ضمن تأیید 
خبر فایننشال تایمز درباره اینکه سرپرستی هیئت 
سعودی در این رایزنی         ها را خالد بن علی الحمیدان، 
رئیس اطالعات عربستان بر عهده داشته، این را هم 

نوشته که سرپرستی طرف ایرانی را نیز نمایندگانی 
از سوی علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی 
بر عهده داش��ته اند. روزنامه االخبار چاپ بیروت در 
تکمیل این گزارش نوش��ته هیئت سعودی شامل 
شش نفر، از جمله مشاور عالی رتبه امنیتی ولیعهد 
عربستان و به سرپرس��تی خالد بن علی الحمیدان 
بود. هیئت ایرانی نیز  پنج نفره بوده  و ریاس��ت آن 
را یک مقام عال��ی رتبه در ایران بر عهده داش��ت و 
نمایندگان تمامی نهادهای ایرانی از جمله س��پاه 
پاس��داران و » نیروی قدس « در آن حضور داشتند. 
میدل ایست نیوز، رسانه نزدیک به جریان عمار حکیم 
نیز نوشته که»قاسم االعرجی«، مشاور امنیت ملی 
عراق به عنوان نماینده الکاظمی در نشست به عنوان 

میانجی حضور داشته است. 
 موشک          ها اثرگذار بود

بر اساس توافق بین سعودی ها، ایرانی         ها و عراقی ها، 
قرار بر این بود که به دلیل بسیاری از مالحظات دو 
طرف، خبر اولین دیدار مستقیم بین ریاض و تهران 
محرمانه بماند، ولی خبر این دی��دار در مطبوعات 
انگلیس درز پیدا کرد. روز یک         شنبه  »جوان« گزارش 
کرد که ظاهراً موشک های یمنی سعودی         ها را متقاعد 
کرده بعد از چند سال شرط گذاری، مسیر مذاکره با 
ایران را در پیش بگیرند؛ مسیری که در بغداد گشوده 
شده است. در تازه    ترین حمله انصار اهلل روز پنج  شنبه 
۱۵ آوریل ۲۰۲۱ یمنی    ها در یک عملیات تهاجمی 
مشترک موش��کی و پهپادی با ۱۱ فروند موشک و 
یک فروند پهپاد شرکت آرامکو عربستان و سکوهای 
پاتریوت و مواضع حساسی در جیزان را مورد هدف 
قرار دادند. البته عربستان اعالم کرد که اکثر موشک   ها 
و پهپاد   ها را رهگیری کرده ولی شورای امنیت جمعه 
شب در نشستی درباره یمن خواهان رسیدن به یک 

راه حل سیاسی جامع برای بحران شد. 

تهران مذاکره با ریاض را تأیید کرد
سفیر ایران اصل مذاکرات را تأیید کرده و منابع غربی می گویند که تیم مذاکره کننده ایرانی از طرف شورای عالی امنیت ملی اعزام شده است

مؤسسه حقوق بشری: سعودی    ها آدم ربایی می کنند
بنابر گ�زارش یک مؤسس�ه حقوق بش�ری، دولت س�عودی 
به صورت س�ازمان یافته اقدام ب�ه ربایش مخالف�ان می کند.

  به نوشته وبگاه ویکی لیکس س��عودی، در گزارش سازمان حقوق 
بشر آمده است که ربایش مخالفان، اقدامی نیست که برخی نهاد    ها 
یا مقامات امنیتی به صورت خودس��رانه دس��ت به آن بزنند، بلکه 
یک روند سیستماتیک به شمار می رود و هیچ زندانی در عربستان 

سعودی نیس��ت که تجربه ربایش خشونت آمیز به دست نیروهای 
امنیتی را نداشته باشد. عالوه بر این تاکنون نام هیچ کدام از ۶۰ فعال 
حقوق بشری ربوده شده در لیست نهادهای بین المللی ذکر نشده 
است. ربایش مخالفان در دوره محمد بن سلمان به ورای مرزهای 

عربستان نیز کشیده شده است. 
سازمان حقوق بش��ری س��ند را تعدادی از حقوقدانان و مخالفان 

دولت س��عودی در لندن، با هدف پیگیری وضعیت حقوق بش��ر 
در عربس��تان به راه انداختند. در مراس��م مجازی افتتاح سازمان 
»سند« در لندن،گفته شد که هدف این سازمان نظارت بر آزادی     ها 
در عربستان و افشای س��رکوب مخالفان از س��وی »رژیم محمد 
بن س��لمان « برای افکار عمومی کش��ورهای غربی و سازمان های 

بین المللی است. 


