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  گزارش  2

کره شمالی تحریم های امریکا را 
با موشک جواب داد

پ�س از آنک�ه امری�کا تحریم ه�ای جدی�دی را در واکن�ش ب�ه 
آزمایش ه�ای موش�کی کره ش�مالی اعم�ال ک�رد، پیونگ یانگ 
بام�داد جمعه یک موش�ک دیگر به س�مت ش�رق ش�لیک کرد. 
این س�ومین آزمایش موش�کی در س�ال ج�اری میالدی اس�ت. 
به گزارش خبرگزاری یونهاپ، ستاد مشترک ارتش کره جنوبی با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد که کره شمالی پرتابه نامشخصی را از ساحل شرقی 
خود به س��مت دریای ژاپن شلیک کرده اس��ت. این سومین آزمایش 
موشکی کره شمالی در عرض پنج روز اخیر است. روز چهار    شنبه رسانه 
دولتی کره ش��مالی گزارش داد که در جدید    ترین ش��لیک پرتابه این 
کشور، یک موشک مافوق صوت با موفقیت آزمایش شده و بعد از هزار 
کیلومتر پرواز، با دقت به هدف خود اصابت کرده است. بالفاصله وزارت 
خزانه داری امریکا در واکنش به این آزمایش موش��کی اعالم کرد که 
پنج شخص را که تابعیت کره شمالی دارند به فهرست تحریم     ها اضافه 
کرده اس��ت. تحریم های جدید امریکا، واکنش تند پیونگ یانگ را در 
پی داشته است. رسانه دولتی کره شمالی روز جمعه گزارش کرد، این 
کشور از آزمایش های موشکی خود به دلیل آنکه حق مشروعش برای 
دفاع از خود است، حمایت کرده و گفته که امریکا با وضع تحریم های 
جدید عمداً به دنبال بدتر شدن اوضاع است. به گزارش رویترز، یکی از 
سخنگوهای وزارت خارجه کره شمالی در بیانیه ای اعالم کرد، ساخت 
یک سالح جدید در کشور تنها بخش��ی از تالش های کره شمالی برای 
مدرن کردن ظرفیت های دفاعی خود به شمار می رود و هیچ کشوری 
را هدف قرار نمی دهد یا به دنبال به مخاطره انداختن امنیت کشورهای 
همسایه نیس��ت. در ادامه این بیانیه همچنین آمده است: تحریم های 
امریکا علیه رزمایش مشروع کره شمالی که هدفش دفاع از خود است،  
یک اقدام تحریک  آمیز آش��کار و یک منطق گانگس��تری و تبهکارانه 
اس��ت. در این بیانیه همچنین هشدار داده ش��ده که در صورت اتخاذ 
موضع مقابله ای از س��وی ایاالت متحده، کره شمالی واکنش قوی تر و 
قطعی تری خواهد داشت. از س��وی دیگر، پنتاگون اعالم کرد مقامات 
دفاعی امریکا، کره جنوبی و ژاپن روز پنج  ش��نبه در یک تماس تلفنی 
سه جانبه درباره آزمایش های موشکی اخیر کره شمالی مذاکره کردند. 
به گزارش اسپوتنیک، پنتاگون در بیانیه ای اعالم کرد:» این نمایندگان 
بار دیگر بر اهمیت همکاری امنیتی س��ه جانبه تأکی��د کرده و متعهد 
برگزاری نشست س��ه جانبه وزرای دفاع در تاریخی شدند که متعاقباً 

اعالم خواهد شد.« 
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 رسوایی جنس�ی، فرزند ملکه انگلیس را از مناصب نظامی 
خلع کرد

پس از دستور یک قاضی در رسیدگی به پرونده شکایت از فرزند ملکه 
انگلیس در ارتباط با تعرض جنسی به یک زن، این شاهزاده از تمامی 
عناوین و مناصب  نظامی خلع ش��د. یک منبع به س��ی ان ان گفت که 
از این به بعد از لقب »عالیجناب س��لطنتی« نیز برای ش��اهزاده اندرو 
استفاده نخواهد شد. کاخ باکینگهام در بیانیه ای اعالم کرد: »با موافقت 
و اجازه ملکه، وابس��تگی های نظامی و حمایت های سلطنتی به ملکه 
بازگردانده شده اند. دوک یورک، کماکان هیچ سمت دولتی در اختیار 
نخواهد داشت و از پرونده اش به عنوان یک شهروند عادی دفاع خواهد 
کرد.«  دو منبع در کاخ سلطنتی انگلیس به سی ان ان گفته اند تمامی 
مناصب دوک ی��ورک به ملکه بازگردانده ش��ده اند. ویرجینیا جوفری 
گفته یکی از قربانیان باند قاچاق دختران زیر سن قانونی به سرکردگی 
»جفری اپستین « دوست قدیمی شاهزاده اندرو بوده است. خلع القاب 
و سمت های اندرو در ادامه جنجال     هایی اس��ت که خاندان سلطنتی 

انگلیس را به لرزه درآورده است. 
-----------------------------------------------------

  تلفات سنگین داعش و مزدوران اماراتی در یمن 
س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن خبر داد که نیروه��ای یمنی ظهر 
پنج شنبه، مراکز تجمع داعش و عناصر وابس��ته به امارات را در شبوه، 
هدف حمله موشکی و راکتی قرار دادند.  بنابر گزارش المسیره به نقل از 
سرتیپ یحیی سریع، در جریان این حمالت، شمار زیادی از این عناصر، 
کشته و زخمی شدند. جنگنده های متجاوز سعودی-اماراتی نیز   ۴۳ بار 

استان های مأرب در مرکز و شبوه در جنوب یمن را بمباران کردند. 
-----------------------------------------------------
  هشدار رئیس جمهور لبنان درباره اخالل عمدی در دستگاه قضایی

بر اس��اس بیانیه منتشر ش��ده دفتر ریاس��ت جمهوری لبنان، میشل 
عون در شبکه اجتماعی توئیتر، بر مخالفت خود با هرگونه اختالل در 
دستگاه های قضایی و اجرایی تأکید کرد.  به گزارش اسپوتنیک، عون 
با اشاره به متهمان پرونده انفجار بندر بیروت گفت: »عدالت نباید افراد 
بی گناه را محاکمه و در حق آنها ظلم کند.« نجیب میقاتی، نخست وزیر 
لبنان، دیروز در سخنانی گفت که دولت به عنوان بخشی از تحقیقات 
درباره اقدامات ریاض س��المه، رئیس بانک مرکزی لبنان، در کار قوه 

قضائیه دخالت نکرده است. 
-----------------------------------------------------

 دیپلمات های امریکایی، درگیر سندرم هاوانا
وزیر امور خارجه امریکا مدعی ش��د دولت این کشور تمام تالش خود 
را به کار گرفته تا عامل بیماری مرموزی را که دیپلمات های امریکایی 
را در کشورهای مختلف تحت تأثیر قرار داده، پیدا کند. روزنامه »وال 
استریت ژورنال « روز پنج  شنبه در گزارش��ی ادعا کرد، مقاماتی که در 
مأموریت های دیپلماتیک امریکا در ژنو و پاریس فعالیت می کنند، به 
بیماری مرموز سندروم هاوانا مبتال شده اند و فردی که در پاریس دچار 
این بیماری ش��ده، به ناچار به امریکا بازگردانده ش��ده است.   شخص 
درگیر به این سندروم با عالئمی مانند سرگیجه، تهوع، میگرن و نقص 
حافظه مواجه می شود. دلیل این نامگذاری این است که این ناهنجاری 
را اولین بار مقام های امریکایی مستقر در سفارت امریکا در کوبا در سال 
۲۰۱۶ گزارش کردند. مقامات امریکایی بر این باور هستند که این عالئم 

ناشی از نوعی منبع انرژی مستقیم است. 
-----------------------------------------------------

 اردوغان: اتحادیه اروپا کوته بینی را کنار بگذارد
رئیس جمهور ترکیه گفت، اتحادیه اروپا باید در س��ال جدید میالدی 
کوته بینی را کنار بگذارد و کش��ورهای عضو این اتحادیه نباید به اسم 
همبستگی روابط با ترکیه را تخریب کنند.  به نوشته آناتولی، اردوغان 
گفت در سال جدید میالدی اتحادیه اروپا باید کوته بینی را کنار گذاشته 
و در راستای بهبود روابط با ترکیه گام بردارد.  رئیس جمهور ترکیه در 
نشست ساالنه با سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا افزود: روابط بین 
ترکیه و کشورهای اروپایی به واسطه پنهان شدن آنها پشت مستمسکی 
به اس��م همبس��تگی با بلوک اتحادیه اروپا تخریب شده اس��ت. او از 
کشورهای اروپایی درخواست کرد خالف چنین رویکردی حرکت کنند 
و گفت برخی از کشورهای عضو این اتحادیه باید رویکرد حل مشکالت 

خود با ترکیه از طریق مجرای اتحادیه اروپا را کنار بگذارند.
اردوغان افزود: »ترکیه در مسیر روابط دیپلماتیک و گفت وگو با اتحادیه 
اروپا تالش ک��رده و عالوه بر دیدار    ها و گفت وگو    ها در س��طوح باال، در 
گفت وگوهای مختلفی در زمینه تغییرات اقلیمی، امنیتی، مهاجرتی و 
حوزه سالمت مشارکت داشته است« اما در عوض اروپایی     ها از »تاکتیک 
مانع تراشی« در برابر ترکیه استفاده کرده اند.  رئیس جمهور ترکیه گفت 
کش��ورش در زمینه »زنجیره های تأمین، پناهجویان، مسائل دفاعی، 
دیگرهراس��ی، اسالم هراس��ی و س��المت و حوزه انرژی« به مذاکره با 

اروپایی     ها ادامه خواهد داد. 

سفارت امریکا در بغداد بار دیگر 
با موشک های مشکوک مورد هدف قرار گرفت 

صحنه سازی موشکی برای ماندن در عراق 
در بحبوحه اختالفات سیاس�ی در عراق، بار دیگر سفارت امریکا 
در قلب بغداد مورد حمل�ه راکتی قرار گرفت. حمالت مش�کوک 
که با حمل�ه به دفات�ر نیروهای س�نی در ع�راق، همزمان ش�ده 
اس�ت، بیش از پیش این دیدگاه را تقویب می کند که واش�نگتن 
و ه�واداران مان�دن امریکایی     ه�ا در ع�راق، ب�ا تنش آفرینی در 
پی بهانه تراش�ی به منظور تمدی�د حضور امریکایی     ها هس�تند. 
با پایان ضرب االجل عراقی     ها برای خروج نیروه��ای امریکایی از خاک 
کشورشان، موشک های سرگردان بار دیگر س��فارت امریکا در بغداد را 
مورد هدف قرار دادند. پایگاه خب��ری بغدادالیوم به نقل از منابع امنیتی 
گزارش داد که سفارت امریکا در بغداد پنج شنبه شب با دو راکت هدف 
حمله نیرو های ناشناس قرار گرفته و درپی این انفجار ها، آژیرهای هشدار 
به صدا درآمده و تمامی ورودی های سفارتخانه امریکا مسدود شده است. 
همچنین ویدئو های منتشر شده از این حمله نشان می دهد که سامانه های 
دفاعی سیرام ارتش امریکا به طور دائم با راکت های شلیک شده مقابله 
می کند. عالوه بر این گزارش شده که این حمله مشخصاً علیه پایگاه سوم 
التوحیده در سفارت مذکور انجام شده است. هیچ گروهی مسئولیت این 
حمله را برعهده نگرفته است. همچنین سطح خسارات انسانی و محیطی 
وارد شده به سفارت امریکا نیز مشخص نیست. ساعاتی پس از حمله به 
منطقه سبز بغداد، منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در مناطق 
مختلف بغداد خبر دادند. کانال صابرین نیوز، نزدیک به گروه های مقاومت 
اعالم کرد که این انفجار در نزدیکی مقر حزب تقدم وابس��ته به محمد 
الحلبوس��ی، رئیس پارلمان عراق رخ داده است. صابرین نیوز همچنین 
گزارش داد که دو جسد ناشناس در نزدیکی محل این انفجار در عظیمیه 
پیدا شده است. س��اعتی بعد از این انفجار، منابع خبری گزارش دادند 
صدای یک انفجار مهیب در منطقه »یرموک« در غرب بغداد شنیده شده 
است. مقامات امنیتی اعالم کردند که این حمله با استفاده از مواد منفجره 
انجام شده است و تلفاتی به همراه نداشته و خسارت      هایی را به مقر ائتالف 
تقدم وارد کرده است. همچنین، یک منبع امنیتی عراقی روز جمعه اعالم 
کرد که مقر ائتالف عزم به ریاست خمیس الخنجر در منطقه الیرموک در 

بغداد هم هدف حمله یک پهپاد قرار گرفت. 
 جاده صاف کنی برای ماندن در عراق 

هرچند امریکا و جریان های همس��و با  آن در عراق در حمالت موشکی 
به سفارت امریکا، همواره انگش��ت اتهام را به سمت گروه های مقاومت 
می گیرند اما فرماندهان مقاومت دس��ت داش��تن در چنین حمالتی را 
رد کرده اند. به گ��زارش پایگاه خبری المعلومه، ش��یخ قیس الخزعلی، 
دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق روز جمعه با اش��اره به حمالت 
راکتی اخیر به منطقه سبز گفت: »هدف قراردادن منطقه سبز در شرایط 
حساس کنونی و با همان شیوه قدیمی به دست کسانی که در پشت پرده 
نقش آفرینی می کنند، تالشی برای برهم زدن صحنه است. از همین روی، 
ما تأکید می کنیم که تصمیم گروه های مقاومت این است که در شرایط 
کنونی حمله ای به س��فارت امریکا صورت نگیرد.«  مقتدی صدر رهبر 
جریان صدر هم در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: » این گروه      ها برای به 
تأخیر انداختن خروج نیروهای امریکایی از عراق این کار را انجام می دهند 
تا بهانه استفاده از سالح را داشته باشند و سرنوشت مردم در دستان آنها 
باقی بماند زیرا بدون وجود اش��غالگر، آنها نیز موجودیتی ندارند.«  عمار 
حکیم، رهبر جریان حکم��ت ملی عراق نیز در توئیت��ی این حمالت را 
اقدامی غیرقابل قبول خوان��د و آن را محکوم کرد. وی در این باره گفت: 
»چنین اقداماتی با توجه به اوضاع حساس فعلی عراق می تواند صحنه 
سیاسی کشور را پیچیده تر کند.«  همزمانی حمالت مشکوک به نزدیکی 
سفارت امریکا و حمله به دفاتر گروه های س��نی در بحبوحه اختالفات 
سیاسی در عراق، نشان می دهد که امریکا و متحدانش درصددند با ناامن 
جلوه دادن این کشور حضور خود را توجیه کنند. امریکا در پی تضعیف 
گروه های مقاومت در عراق تالش می کند دولتی دست نشانده روی کار 
بیاورد ولی جریان های مقاومت مانع حضور مهره های امریکایی در بدنه 
دولت هستند. در هفته های اخیر، گروه های مقاومت هشدار داده اند که 

اگر امریکایی     ها از عراق خارج نشوند، باید تبعات آن را نیز بپذیرند. 
 تعلیق پارلمان

در پی انتخاب محمد الحلبوسی به سمت ریاست پارلمان عراق، کمیته 
هماهنگی گروه های ش��یعی اعالم کرده بود که انتخاب الحلبوسی به 
عنوان رئیس پارلمان را قبول ندارد زیرا بدون حضور رئیس ِس��نی در 
جلسه پارلمان، انتخاب شده است. دادگاه فدرال عراق نیز روز پنج  شنبه 
به صورت موق��ت فعالیت هیئت رئیس��ه منتخب پارلم��ان را تا زمان 
رسیدگی به شکایت ارائه ش��ده درباره عدم مشروعیت جلسه نخست 
پارلمان تعلیق کرد. مقتدی صدر با انتشار پیامی در صفحه اختصاصی 
خود در توئیتر نوشت: »اگر تصمیم دادگاه عالی فدرال بدون اعمال فشار 
از سوی طرف های مختلف بوده باشد، این نخستین گام  برای تشکیل 
اپوزیسیون در پارلمان و عدم توسل به خشونت در مقابل تشکیل دولت 
اکثریت ملی اس��ت.«  وی ابراز امیدواری کرد که این اپوزیسیون برای 
خدمت به منافع عموم��ی فعالیت کند و زمانبن��دی مندرج در قانون 
اساسی و همچنین نیاز ملت عراق و تمایل آنها به تسریع در روند تشکیل 
دولت را مدنظر ق��رار دهد تا این دولت به وظای��ف امنیتی، اقتصادی، 
خدمت رسانی و مجازات فاس��دان عمل کند نه اینکه مانع از تشکیل 

دولت در راستای به دست آوردن غنیمت های سیاسی شوند. 

نیروهای پیمان امنیت دسته جمعی
قزاقستان را ترک کردند

کمت�ر از دو هفت�ه پ�س از تش�دید تن�ش در قزاقس�تان به نظر 
می رس�د اوضاع این کشور در حال عادی ش�دن است و نیروهای 
نظام�ی س�ازمان پیم�ان امنیت جمع�ی نیز ک�ه در این کش�ور 
حضور داش�تتد، در حال خروج از ش�هرهای قزاقستان هستند. 
به گزارش »جوان«، منابع روس��ی اوایل روز جمع��ه خبر دادند که 
نیروهای صلحبان س��ازمان پیمان امنیت جمع��ی )CSTO( که از 
ارمنستان، قرقیزس��تان و تاجیکستان به قزاقس��تان آمده بودند، از 
آلماتی به محل استقرار خود بازگشتند. گفته شده یگان های ارمنی 
وسایل نقلیه موتوری و پرسنل خود را در سه فروند هواپیمای ترابری 
نیروهای هوافضا روس��یه بارگیری کردند و از فرودگاه آلماتی خارج 
شدند.  همچنین سربازان ارتش تاجیکس��تان هم با یک هواپیمای 
 CHPP-2 روس��ی ایل-۷۶ رفتند و صلحبانان قرقیزستان از قلمرو
آلماتی که از سوی آنها محافظت    می شد نیز به سمت خاک کشورشان 
حرکت کردند.  نیروهای صلحبان »سازمان پیمان امنیت جمعی« 
برای یک دوره محدود به قزاقس��تان جهت عادی س��ازی اوضاع در 
این کشور اعزام شده بودند و خروج تدریجی این نیرو   ها از ۱۳ ژانویه 
آغاز ش��ده اس��ت.  خروج نیروهای نظامی پیم��ان امنیت جمعی از 
سوی والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نیز تأیید شده و او روز 
پنج  شنبه در دیدار با »سرگئی شویگو « وزیر دفاع روسیه گفت: »روی 
هم رفته، زمان بازگشت به خانه است. ما وظیفه خود را انجام دادیم.« 
چهار   شنبه گذش��ته نیز »قاس��م جومارت توکایف« رئیس جمهور 
قزاقستان پایان عملیات حفاظت از صلح در این کشور را اعالم و از این 
سازمان به خاطر کمک به قزاقستان در شرایط بسیار دشوار پیش آمده 
قدردانی کرده بود.  همزمان س��تاد عملیاتی ملی مبارزه با تروریسم 
در قزاقستان از لغو سطح »قرمز « تهدیدات تروریستی در ۱۴ منطقه 

این کشور خبر داد.

بلینکن ضرب االجل تعیین کرد، 110 نماینده امریکا هم خواستار ترک میز مذاکرات شدند 

بازی نخ نمای امریکا برای امتیاز بیشتر در وین

در ش�رایطی که    گزارش  یک
پیش�رفت های 
نس�بی در مذاک�رات وی�ن حاص�ل ش�ده، 
امریکایی         ها کمافی الس�ابق تحرکات خود را 
برای تخریب گفت وگوهای هسته ای و گرفتن 
امتیازات بیشتر شروع کرده اند. وزیر خارجه 
امریکا بار دیگر مدعی شد که فقط چند هفته 
تا رسیدن به توافق با ایران فرصت باقی است، 
110 نماینده این کشور هم در نامه ای به بایدن 
خواس�تار ترک میز مذاک�رات ش�ده اند. اما 
رئیس جمهور ایران احتماالً در واکنش گفته که 
خنثی سازی تحریم          ها موکول به مذاکرات نشده 
و فروش نفت ایران افزایش یافته درآمد حاصل 
از آن نیز در حال بازگش�ت به کش�ور اس�ت.

هشتمین دور مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۴ در 
وین، پایتخت اتریش، به طور فش��رده در جریان 
است و طرفین برای رس��یدن به توافق احتمالی 
رایزنی         ه��ا را ادامه می دهند. به گ��زارش مهر، روز 
پنج  ش��نبه مذاکرات وین در دو س��طح رؤس��ای 
هیئت          ها و کارشناسان ادامه پیدا کرد و علی باقری 
مذاکره کننده ارش��د ایران در دو دیدار دوجانبه با 
انریکه مورا، کمیس��یونر اتحادیه اروپا و میخائیل 
اولیانوف، رئیس هیئت مذاکره کننده روسیه بحث 
و رایزنی ک��رد. همچنین دیداری می��ان باقری و 
مذاکره کنندگان ارشد سه کش��ور اروپایی برگزار 
شد. روز جمعه هم گفت وگو         ها با برگزاری جلسات 
مختلف ادامه یافت. برخی مناب��ع اعالم کرده اند 
که تیم مذاکره کننده ایرانی در گفت وگوهای روز 
پنج  شنبه تمرکز ویژه ای را بر موضوع راستی آزمایی 
در بستر توافقی پایدار داشته است. خبرگزاری ایرنا 
هم به نقل از باقری گفته ک��ه مذاکرات رو به جلو 
در حرکت اس��ت و اختالف          ها کاه��ش پیدا کرده 
است. روزنامه نیویورک تایمز  هم از پیشرفت اندک 
ایران و امریکا در وین خبر داده و به نقل از یکی از 
مشاوران وزارت خارجه ایران گفته که می توان تا 
اواسط فوریه به توافق رسید. به گزارش اسپوتنیک، 
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات وین، 
روز جمعه در توئیتی نوش��ت: »از امروز، هیچ کس 
درخواست تنفس نمی کند؛ تمام مذاکره کنندگان 

بر پیشرفت مذاکرات دشوار در قالب های مختلف 
تمرکز می کنند. ممکن است در برخی مواقع نیاز به 
رایزنی در پایتخت         ها وجود داشته باشد. اما فعالً نه، 

البته آنطور که من می دانم. «
مذاکره کننده ارشد چین در وین هم در گفت وگو 
با ایرنا، تأکی��د کرد:»مذاکرات رف��ع تحریم          ها رو 
به جلو جریان دارد و نمایندگان همه کش��ورهای 
شرکت کننده در گفت وگو         ها برای رسیدن به توافق 
نهایی، در کوتاه          ترین زمان تالش می کنند و تمام 

طرف          ها در مذاکرات وین جدی هستند. «
 باز هم ضرب االجل!

به رغم پیش��رفت های نس��بی در مذاکرات وین، 
امریکایی         ها بار دیگر تحرکات مخرب خود را شروع 
کرده اند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا که در 
هفته های اخیر لفاظی         ها علیه ایران را تکرار کرده 
است، بار دیگر برای مذاکرات هس��ته ای با ایران، 
ضرب االجل تعیین کرد و مدعی شد که در هفته         ها و 
نه ماه های آینده مشخص خواهد شد که آیا می توان 
به صورت متقابل به توافق هسته ای ایران و قدرت   ها 
به برجام بازگشت یا نه. آنتونی بلینکن روز پنج  شنبه 
در مصاحبه با رادیو » ان پی آر « امریکا گفت که هنوز 
معتقد است می توان در هفته های پیش رو به برجام 
بازگشت و این بهترین اتفاق برای امنیت این کشور 
و متحدان و ش��رکایش در منطق��ه خواهد بود. او 
گفت: »به نظر من چند هفته وقت داریم تا ببینیم 
می توانیم به اجرای متقابل تعهدات بازگردیم. « او 
گفت:»وقت خیلی خیلی تنگ است  چون ایران به 
نقطه ای که بتواند در زمان خیلی خیلی کوتاه مواد 
اتمی کافی برای یک بمب هس��ته ای تولید کند 
نزدیک و نزدیک تر می شود. « وزیر خارجه امریکا 
تأکید کرد:» اگر در چند هفته آت��ی مذاکرات به 
نتیجه نرسد ایاالت متحده به شیوه ای دیگر وارد 
عمل خواهد شد. « مقامات واشنگتن در ماه های 
اخیر بار         ها از توسعه برنامه هسته ایران ابراز نگرانی 
کرده و مدعی شده اند که این اقدام راه رسیدن به 
توافق را از بین می برد. امریکایی         ها همواره تالش 
کرده اند با تأکید بر »محدودیت زمان « فشار         ها را 
افزایش داده و خواسته های خود را به طرف ایرانی 
تحمیل کنند. این در حالی اس��ت که ایران بار         ها 
تأکید ک��رده که هیچ ضرب االجل��ی در مذاکرات 

ندارد و برای پیگیری منافع مل��ی، گفت وگو         ها را 
ادامه خواهد داد. 

ضرب االجل مجدد واش��نگتن درحالی است که 
طی هفته های گذشته همه طرف های حاضر در 
وین از پیشرفت نسبی در مذاکرات خبر داده اند. 
امریکا و متحدان اروپایی آن سعی دارند با تعیین 
ضرب االجل، از پذیرش تعهدات خود شانه خالی 
کرده و هرگونه شکس��ت احتمال��ی در وین را به 
گردن تهران بیندازند. ایران بسته پیشنهادی خود 
را درباره لغو تحریم         ها و برنامه هسته ای به طرف 
غربی ارائه داده است و گفته که اگر امریکا در حسن 
نیت خود برای بازگش��ت به برجام جدی اس��ت، 
همه تحریم         ها را لغو کند و پس از راستی آزمایی، 
ایران نیز به تعهداتش ذیل برجام باز می گردد. اما 
واش��نگتن گفته که در ص��ورت توافق هم برخی 
تحریم         ها به قوت خود باقی خواهند ماند و خواهان 
بازگش��ت همزمان به برجام اس��ت. غربی         ها در 
آخرین روزهای مذاکرات هس��ته ای سال ۲۰۱5 
هم به دنبال افزایش فشار         ها به هیئت ایرانی بودند 
تا بتوانند امتیازات بیش��تری از ته��ران بگیرند و 
تعهدات خود را در برجام کاه��ش دهند. این بار 
نیز همان سناریو در حال تکرار شدن است و طرف 
غربی درصدد است بندهای جدیدی مثل برنامه 
موش��کی و رفتارهای منطقه ای ایران را در توافق 
آتی بگنجاند. بند         هایی که ایرانی         ها به شدت با آن 
مخالفت کرده و گفته اند یک کلمه به برجام اضافه 

یا از آن کم نخواهد شد. 
با پیشرفت نسبی در مذاکرات هسته ای، تالش  ها 
ب��رای بره��م زدن آن نی��ز افزایش یافته اس��ت. 
نماینده روسیه در وین دیروز در توئیتی نوشت: » 
با پیش��رفت در مذاکرات وین، مخالفان برجام در 
فضای عمومی فعال تر شده اند و بیشتر فتنه آمیزی 
می کنند. این ناراحت کننده و تأس��ف آور است.« 
وی گفت:»اکثریت کشور  ها از جمله گروه 5 هدف 
احیای توافق هسته ای و برداشته شدن تحریم   ها را 
دنبال می کنند. دو اصطالح »برداشتن تحریم ها« 
و »لغو تحریم ها« مترادف هستند.« اولیانوف تأکید 
کرد:»در مذاکرات وین ما اغلب از لفظ برداش��تن 
تحریم   ها استفاده می کنیم. این قاعده در سازمان 

ملل نیز به همین شکل است.« 

 ساز ناکوک جمهوریخواهان 
عالوه بر دولت امریکا، نمایندگان این کش��ور هم 
تالش می کنند با اتهامات واهی مذاکرات را برهم 
بزنند. ۱۱۰ قانونگذار امریکایی با ارسال نامه ای به 
وزارت خارجه کشورشان از جو بایدن، رئیس جمهور 
امریکا خواس��ته اند میز مذاکرات با ایران بر س��ر 
برنامه هسته ای این کشور را ترک کند. به گزارش 
خبرگزاری اس��پوتنیک، این نامه به ابتکار مایکل 
مک کاول، عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس 
نمایندگان تنظیم شده و ۱۰۹ نماینده دیگر، نامه 
را امضا کرده اند. نمایندگان امریکایی که همگی از 
حزب جمهوریخواه هستند در این نامه خطاب به 
بایدن نوشته اند: »ما این نامه را نوشته ایم تا از شما 
بخواهیم فوراً مذاکرت بی حاصل برای بازگشت به 
» برنامه جامع اقدام مشترک « را متوقف کرده و به 
جای آن با قدرت تحریم ه��ای موجود علیه ایران، 
به خصوص درباره تجارت نفت میان ایران و چین 
را اجرا کنی��د. « این نامه به س��خنان رابرت مالی، 
نماینده ویژه امریکا در امور ایران اشاره کرده است 
که ماه گذشته گفته بود برای امریکا واضح است که 
ایران تالش می کند با گس��ترش برنامه هسته ای 
خود، اهرم های فشار ایجاد کند و امتیازات بیشتری 
بگیرد. نماین��دگان گفته اند: »ای��االت متحده و 
شرکای ما باید فش��ار بر ایران را افزایش دهند تا 
پیشرفت های خطرناک هسته ای خود را متوقف 
کند. مؤثر         ترین راه برای انجام این کار این اس��ت 
که تحریم های فعلی خود را با قدرت اعمال کنیم 
و از شرکای خود بخواهیم اقدامات مشابهی انجام 
دهند«. به باور ناظران، »نام��ه نمایندگان امریکا 
نشان می دهد که در صورت توافق احتمالی دولت 
این کش��ور اختیار و توانایی الزم را ب��رای اجرای 
تعهداتش در مقابل ایران نخواهد داشت«. پیش تر 
برخی سناتورهای امریکا هشدار داده بودند که ایران 
نباید به توافق آتی امیدوار باشد، چرا که در صورت 
روی کار آمدن رئیس جمه��ور جمهوریخواه، این 
کشور می تواند دوباره از برجام خارج شود. هیئت 
ایرانی در ماه های اخیر در مذاکرات به دنبال گرفتن 
تضمین امریکا برای ممانعت از خروج مجدد از توافق 
هسته ای بوده است ولی مقامات واشنگتن گفته اند 

که نمی توانند چنین  تضمینی بدهند. 
درحالی که امریکایی         ها با موج سواری روی تحریم         ها 
تالش می کنند فشار         ها را به تهران افزایش دهند، 
مقامات ایران��ی نگرانی از باب��ت اقدامات مخرب 
امریکا ندارند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
ایران دیروز در واکنش به زیاده خواهی های غرب 
در توئیتی تأکی��د کرد: » هرچن��د پیگیری برای 
رفع تحریم          ها دستور کار جدی دولت است، اما در 
دولت سیزدهم تالش برای خنثی سازی تحریم          ها 
موکول به مذاکرات نشده است. « رئیسی همچنین 
گفت: »امروز و در همین شرایط تحریم، فروش نفت 
ما به قدری افزایش داشته که دیگر نگرانی نداریم 
و درآمد حاصل از آن نیز در حال بازگشت به کشور 
است. « از سوی دیگر، حسین امیرعبداللهیان، وزیر 
خارجه ایران دیروز در پکن ب��ا وانگ یی، همتای 
چینی خود دیدار و گفت وگو ک��رد. در این دیدار، 
موضوعات متنوع دوجانبه و بین المللی و از جمله 
آخرین وضعیت برنامه همکاری های ۲5 ساله دو 
کشور در این سفر مورد بررسی قرار گرفت. چین 
بزرگ ترین خریدار نف��ت ایران اس��ت و در دوره 
تحریم         ها هم بدون توجه به فش��ارهای امریکا، به 
خریدهای خود ادامه داد و در ماه های اخیر صادرات 
نفت به چین افزایش یافته است. دولت سیزدهم 
توسعه روابط با ش��رق را در اولویت خود قرار داده 
و س��فر امیرعبداللهیان به چین در آستانه توافق 
احتمالی در وین، نش��ان می دهد روابط دو طرف 

بیش از پیش توسعه خواهد یافت. 

به رغم دیدارهای دوجانبه دیپلمات های روسی 
و امریکایی در هفته گذشته، حال موضع گیری 
مقام�ات دو کش�ور نش�ان می ده�د ک�ه این 
نشس�ت     ها نتوانس�ته از حجم تنش در روابط 
مسکو و غرب بکاهد و حتی پس از این دیدار     ها 
لحن دو طرف تندتر هم ش�ده است. تا آنجا که 
ریابکوف، معاون وزیرخارجه روس�یه احتمال 
اع�زام نیروی نظام�ی به کش�ورهای امریکای 
التین از جمله ونزوئال و کوبا را رد نکرده اس�ت. 
گویا در شرایطی که مقامات امریکایی حاضر به 
پذیرش خواسته های مسکو نیستند، روس     ها 
روی آنچه که می خواهند، تأکید و اصرار دارند. 

به گزارش »جوان«، تا چند هفته گذشته در جریان 
تنش میان مسکو در برابر کشورهای غربی و امریکا، 
بحث بر سر اس��تقرار نیروهای نظامی در مجاورت 
مرزهای اوکرای��ن بود و میدان توج��ه دو طرف بر 
تح��والت اوکراین متمرک��ز بود، اما ح��ال به نظر 
می رس��د که محدوده تنش روس��یه و غرب فراتر 
از اوکراین رفته و این بار عالوه ب��ر اوکراین، حوزه 
امریکای التین به عنوان حیاط خلوت واش��نگتن 
نیز به محل بحث بر سر اس��تقرار نیروهای نظامی 
تبدیل شده است. در همین ارتباط نیز، »سرگئی 
ریابکوف«، معاون وزیر خارجه روس��یه همزمان با 
رویارویی کش��ورش با غرب بر سر اوکراین هشدار 
داد که احتمال اعزام نظامیان روس به کوبا و ونزوئال 

در صورت افزایش تنش با امریکا منتفی نیس��ت. 
ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه که سرپرستی 
هیئت مذاکره کننده روس��یه با مقامات امریکا در 
ژنو را برعهده داش��ت، تأکید کرد ک��ه اعزام نیرو و 
تجهیزات نظامی به کوبا و ونزوئال را تأیید نمی کند 

اما آن را نیز رد نمی کند. 
این س��طح تنش و تهدید لفظی در حالی صورت 
می گیرد که مسکو و واشنگتن طی هفته گذشته 
نشست های دیپلماتیکی را دنبال کردند، اما به نظر 
می رسد که این گفت وگو     ها بین روسیه و امریکا در 

ژنو و مذاکرات مسکو با ناتو در بروکسل نتیجه ای در 
راستای کاهش تنش نداشته است. 

بی نتیجه بودن گفت وگو     ها می��ان دیپلمات های 
روسی و امریکایی در ژنو تا آنجا بود که سناتورهای 
دموکرات امریکا روز چهار     ش��نبه الیحه تحریمی 
جدیدی را علیه روسیه ارائه کردند که حتی اموال 
و دارایی های والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
و اطرافی��ان نزدیکش را نیز در ب��ر می گرفت. این 
الیحه اگرچه هن��وز به قانون تبدیل نش��ده، اما با 
واکنش بسیار تند روس     ها مواجه شده و »دیمیتری 

پسکوف«، سخنگوی کرملین روز پنج  شنبه تأکید 
کرد، اعمال تحریم علیه پوتین منجر به خدشه دار 
شدن روابط دیپلماتیک می شود. وی افزود: ترکیب 
الیحه تحریم و مذاکرات با هدف تحت فشار گذاشتن 

مسکو است. 
 نات�و به دنب�ال اس�تقرار دائ�م نی�رو 

در شرق اروپا 
از سوی دیگر، بی نتیجه بودن مذاکرات میان مسکو 
و ناتو در بروکسل با تنش زایی و شاخ و شانه کشیدن 
ناتو در برابر روس     ها همزمان ش��ده است. در حالی 
که روسیه همواره مخالفت سرس��ختانه خود را با 
استقرار نیروهای نظامی ناتو در اروپای شرقی و در 
حوزه مجاور خود اعالم کرده، »ینس استولتنبرگ«، 
دبیرکل سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( در 
اظهارنظری ماجراجویانه گفته است که این سازمان 
در حال ارزیابی استقرار دائم نیروهای خود در شرق 
اروپا و نزدیک مرز روسیه است و سوئد و فنالند نیز 
می توانند به س��رعت به ناتو بپیوندند. پیش تر نیز 
»ویکتوریا نوالند« معاون وزیر امور خارجه امریکا 
گفته بود که امریکا آماده اس��ت با فنالند و س��وئد 
در مورد امکان پیوستن آنها به ناتو گفت وگو کند. 
این اظهارنظر دبیرکل ناتو در حالی صورت گرفته 
که مقامات روس��ی از جمله »دیمیتری پسکوف « 
س��خنگوی کاخ کرملین تأکید دارند که سیاست 
ناتو در حرکت به سمت شرق اروپا و خاک روسیه، 

امنیت مسکو را تهدید می کند. 

در صورت افزایش تنش با امریکا، مسکو اعزام نیرو به ونزوئال و کوبا را بررسی می کند

اعزام نیروی نظامی روسیه بیخ گوش امریکا 


