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  گزارش  2

خوشرقصیعباسبرایتلآویو
بالغونشستمهمفلسطینیها

حف�ظ  ب�رای  فلس�طین  خودگ�ردان  تش�کیالت  رئی�س 
رواب�ط ب�ا تل آوی�و و واش�نگتن نشس�ت سرنوشت س�از 
ک�رد.  لغ�و  را  فلسطین)س�اف(  آزادی بخ�ش  س�ازمان 
به گزارش »جوان«، برخی منابع فلسطینی گفتند که محمود عباس ، 
رئیس تشکیالت خودگردان فلس��طین به منظور اجتناب از رویارویی 
با رژیم صهیونیستی و امریکا، نشس��ت سرنوشت ساز شورای مرکزی 
وابسته به س��ازمان آزادی بخش فلسطین )س��اف( را لغو کرده است. 
روزنامه صهیونیستی »جروزالم پس��ت « به نقل از این منابع نوشت که 
عباس به دلیل حفظ کانال های ارتباطی با کابینه رژیم صهیونیستی به 
ویژه پس از دیدار اخیرش با »بنی گانتس « وزیر جنگ این رژیم، تصمیم 

گرفت نشست شورای مرکزی ساف را به تعویق بیندازد. 
محمودعباس همواره مقابل اش��غالگری صهیونیس��ت    ها یک گام به 
عقب می رود و در حالی که او س��ال گذشته در س��خنانش در مجمع 
عمومی س��ازمان ملل هش��دار داده بود که رژیم صهیونیس��تی فقط 
یک س��ال فرصت دارد از اراضی اشغالی س��ال ۱۹۶۷ از جمله قدس 
شرقی، عقب نشینی کند، اما ماه گذش��ته به خانه وزیرجنگ اسرائیل 
رفت و اکنون نیز نشس��ت س��اف را از ترس برهم خوردن روابطش با 

صهیونیست    ها لغو کرده است. 
گفته ش��ده که تعداد زیادی از گروه های فلسطینی که قرار بود در این 
نشست شرکت کنند، خود را برای پویش قطع کامل روابط با اسرائیل 
آماده کرده بودند، اما با لغو این نشس��ت در عم��ل موضوع قطع رابطه 

تشکیالت خودگردان با اسرائیل منتفی شد. 
رژیم صهیونیستی طی یک سال گذشته همزمان با فشار بر فلسطینی    ها 
تالش داشته روابط خود را با برخی کشورهای عربی عادی سازی کند که 
نمونه بارز آن عادی سازی روابط با امارات و بحرین بود. همین هدف را 
تل آویو در عادی سازی روابط با مغرب هم دنبال کرده، اما اکنون »ایلی 
آویدار«، وزیر برنامه ریزی راهبردی رژیم صهیونیستی، نگرانی خود را 
نسبت به عدم پایداری توافق دیپلماتیک امضا شده بین رباط و تل آویو 
ابراز کرده است. همزمان نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
نیز اعالم کرده که از هرگونه توافق صلح و گفت وگو با کشورهای عربی 
حمایت می کند، اما در عین حال منتقد توافقات دیپلماتیک با مراکش، 
بحرین و سودان است، چرا که این توافقات در اصل بر اساس » پرداخت 
امریکایی     ها به این کش��ورها « ص��ورت گرفته اند. به گفت��ه وی، » این 

توافقات بر اساس یک ارتباط دو جانبه و باثبات نیستند.«
از سوی دیگر، ائتالف »خلیج فارس علیه عادی سازی روابط با تل آویو « 
از تحریم جشنواره عادی س��ازی روابط در امارات از سوی یک هیئت 
فرهنگی کویتی خب��ر داد و گفت: هیئت کویتی متش��کل از ادیبان، 
دانشگاهیان و روشنفکران تصمیم گرفتند جش��نواره ادبی امارات را 
تحریم کنند. همچنین »بشری خلفان « نویسنده زن عمانی نیز انصراف 
خود را از ش��رکت در این جشنواره اعالم کرده اس��ت. این جشنواره با 
حضور شرکت کنندگانی از کشورهای غربی و عربی در ۱۳ فوریه آینده 

برگزار می شود. 
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 امریکا: دنبال کاهش خطر چین از طریق گفت وگو هستیم
بانی جنکینس، معاون کنت��رل تس��لیحاتی وزارت خارجه ایاالت 
متحده گفت، امریکا به تالش هایش برای کاهش خطرات هسته ای 
و امنیتی چین از طریق گفت وگوهای دوجانبه و در قالب پنج کشور 
عضو دائم ش��ورای امنیت س��ازمان ملل ادامه می دهد. به گزارش 
خبرگزاری کیودو، بانی جنکینس این نظرات را چند روز پس از آن 
مطرح کرد که امریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس در بیانیه ای 
مش��ترک، اعالم کردند که باید از جنگ هسته ای جلوگیری کرد و 
چنین تسلیحاتی باید فقط کاربرد دفاعی و نقش بازدارندگی داشته 
باش��ند. جنکینس گفت، » ش��رکت کردن P5 در این گفت وگو     ها 
کمک کننده است.«  او همچنین بر اهمیت این بیانیه مشترک تأکید 
کرد، بیانیه ای کم سابقه که پیام تاریخی سال ۱۹۵۸ رونالد ریگان، 
رئیس جمهور وقت امریکا و میخائیل گورباچف، رهبر وقت شوروی 
را یادآور ش��د. جنکینس گفت: جو بای��دن، رئیس جمهور امریکا و 
ش��ی جین پینگ، همتای چینی اش گفت وگوی مختصری درباره 
همکاری های دوجانبه آتی داشتند و من به این مسئله عالقه مندم. 
من می دانم که همکاران امریکایی ام هنوز مایل به یافتن راهی برای 
همکاری با چین هستند، راهی برای ایجاد نوعی شفافیت و فرصتی 

برای کاهش خطرات و اشتباهات محاسباتی. 
-----------------------------------------------------
  درخواست انگلیسی     ها برای اعمال فشار حقوق بشری به بحرین 
رهبر س��ابق حزب » کارگر « انگلی��س و گروهی از سیاس��تمداران 
این کش��ور از دولت بوریس جانس��ون خواس��تند مواضع قاطعی را 
در قبال تخلفات بحری��ن در زمینه های حقوق بش��ری اتخاذ کند. 
به گ��زارش القدس العربی، جرم��ی کوربین، به دنبال پیوس��تن به 
گروهی از چهره های سیاسی در انگلیسی که منتقد رژیم آل خلیفه 
در زمینه های حقوق بشری هس��تند، همبستگی خود را با زندانیان 
سیاسی در بحرین اعالم کرد. وی در صفحه توئیتر خود نوشت: امروز 
شصتمین سالگرد تولد دکتر » عبدالجلیل السنکیس « است که در 
زندان بحرین به سر می برد و بیش از ۱۹۰ روز است که به اعتصاب غذا 
ادامه می دهد. وی همچنین اس��ترداد تحقیقات مصادره شده دکتر 

سنکیس را خواستار شد. 
-----------------------------------------------------

  حمله موشکی به پایگاه نظامیان امریکا در شرق سوریه
منابع محلی از حمله موشکی به میدان » نفتی العمر « در استان دیرالزور 
واقع در شرق سوریه که نیروهای امریکایی از آن به عنوان پایگاه نظامی 
استفاده می کنند، خبر دادند. منابع محلی به خبرگزاری آناتولی گفتند 
که تعدادی موشک روز یک     شنبه در نزدیکی شهرک مسکونی داخل 
میدان نفتی العمر سقوط کرد که منجر به آتش سوزی شد. این منابع 
خاطرنشان کردند که نیروهای امریکایی مستقر در میدان، آتش را مهار 
کردند و با حمالت موشکی مشابه پاسخ دادند. پهپادهای امریکایی نیز 
پس از بمباران این میدان بر فراز آن به پرواز درآمدند. هفته گذش��ته 
نیز منابع محلی از شلیک هشت موشک به میدان نفتی العمر که جزو 

بزرگ ترین میادین نفتی در سوریه است خبر دادند. 
-----------------------------------------------------
  گزارش نهادهای بین المللی از وضعیت بد حقوق بشر در مصر

گزارش های برخی نهادهای بین المللی از جمله دیده بان حقوق بش��ر 
و عفو بین الملل گوی��ای وضعیت واقعی حقوق بش��ر در مصر در دوره 
ریاست جمهوری عبدالفتاح سیس��ی و برخی تعرض      ها و نقض حقوق 
بش��ری از جمله بازداش��ت های ظالمانه و جرائمی در سطح جنایات 
جنگی است. به نوش��ته روزنامه عربی۲۱، دیده بان حقوق بشر اعالم 
کرد، تالش های سطحی مصر برای القای پیشرفت در زمینه حقوق بشر 
نمی توانند سرکوب وحشیانه انواع مخالفت      ها در طول یک سال گذشته 
در این کشور را پنهان کنند. این س��ازمان بین المللی در گزارش اخیر 
خود عنوان کرد، دولت مصر مفاد حکم وضعیت فوق العاده را به قوانین 
دیگری ضمیمه کرد و با وجود لغو وضعی��ت فوق العاده مصر در اکتبر 
گذشته، دادگاه های فوق العاده امنیت ملی مصر نیز به محاکمه فعاالن 
حقوق بش��ر و فعاالن سیاس��ی صلح جو ادامه می دهند. جو استورک، 
معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان اظهار کرد: دولت 
سیسی در س��ال ۲۰۲۱ به شیوه همیش��گی خود در سرکوب بی امان 

مخالفان ادامه داد. 

با همکاری امل و حزب اهلل 

هیئتدولتلبنان
پساز2ماهتشکیلمیشود

احزاب شیعی لبنان با هدف تسهیل مس�یر حل بحران اقتصادی 
این کشور و تشکیل و تکمیل دولت با انتشار بیانیه ای از همکاری 
و مش�ارکت خود در جلس�ات هیئت دولت در بی�روت خبر داده 
و گفته اند که تنه�ا راه حل برای ح�ل بحران این کش�ور و کاهش 
درد و رنج لبنانی ه�ا، وجود یک دولت قوی و مقتدر و توانا اس�ت. 
به گزارش »جوان«، دو جنبش »امل« و »حزب اهلل « روز یک    ش��نبه با 
انتشار بیانیه ای، موافقت خود را با شرکت در جلسات هیئت دولت لبنان 
برای تصویب بودجه و بحث در مورد طرح بهبود وضعیت اعالم کردند. 
این دو حزب شیعی لبنان در بیانیه خود با تأکید بر اینکه لبنان با بحران 
اقتصادی و مالی بی س��ابقه ای به ویژه فروپاشی پول ملی روبه روست، 
همچنین گفتند: تنها راه حل برای حل بحران این کشور و کاهش درد 
و رنج لبنانی ها، وجود یک دولت قوی و مقتدر و توانا است که از اعتماد 
و توانایی الزم برای مقابله با مشکالت برخوردار باشد. ما برای تسهیل 
تشکیل دولت کنونی امتیازات بزرگی را پس از ماه     ها اختالف داده ایم. 
حزب اهلل و امل در بیانیه خود همچنین خواستار بررسی و تحقیق درباره 
اقدامات غیرقانونی بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت و نقض آش��کار 
قانون و فقدان عدالت و عدم احترام به قوانین و اس��تاندارد    ها شدند و 
گفتند که تعلیق مشارکت شان در جلسات قبلی هیئت دولت یک گام 
سیاسی و قانونی با هدف توجه بیشتر به حق مظلومان و احقاق حقوق 
آنها بوده است. احزاب ش��یعی لبنان در پایان بیانیه خود از دولت این 
کش��ور خواس��ته اند که برای از بین بردن موانع موجود بر سر تشکیل 

کمیته تحقیق پارلمان طبق قانون اساسی کشور اقدام کند. 
این رویکرد احزاب ش��یعی لبن��ان با اس��تقبال »نجی��ب میقاتی«، 
نخست وزیر این کش��ور نیز روبه رو ش��ده و میقاتی از بیانیه مشترک 
امل و حزب اهلل قدردانی کرد و گفت کار دو جنبش در راس��تای عمل 
به مسئولیت ملی است.  جلس��ه های کابینه لبنان از ۱۲ اکتبر بعد از 
درخواست وزرای جنبش امل و حزب اهلل برای برکناری طارق البیطار، 

قاضی پرونده تحقیقات انفجار بندر بیروت برگزار نشده است. 
همزمان »حسن فضل اهلل«، نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت 
در پارلمان لبنان طی س��خنانی درباره موافق��ت حزب اهلل و جنبش 
امل برای مشارکت در جلسات دولت اعالم کرد که در نتیجه شرایط 
وخیم اقتصادی و مالی کشور ما تصمیم گرفتیم که مجدداً در جلسات 
شرکت کنیم تا کسی ما را مسئول اخالل در کار دولت معرفی نکند 
و این تصمیم با تواف��ق »نبیه بری « رئیس پارلمان اتخاذ ش��د. این 
نماینده حزب اهلل در پارلمان لبنان افزود: »اولویت ما رس��یدگی به 

وضعیت مردم است.«

در پی اتهامات مکرر غربی    ها 
برای حمله روسیه به اوکراین 

کییفآمادهجنگشد
در پی اتهامات امریکایی     ها و هش�دارهای پیاپ�ی مبنی بر حمله 
قریب الوقوع روس�یه به خ�اک اوکرای�ن، مقامات کی ی�ف برای 
جنگ ب�ا روس    ها آم�اده می ش�وند و در اولی�ن گام، پناهگاه های 
امن زم�ان جنگ س�رد را بار دیگ�ر بازگش�ایی ک�رده و در حال 
آماده س�ازی آنها هس�تند. داوطلب�ان مردم�ی اوکرای�ن هم با 
سالح های چوبی برای نبرد احتمالی با مس�کو آموزش می بینند. 
در شرایطی که مقامات روسیه هرگونه حمله به اوکراین را رد کرده اند، 
امریکا و متحدانش آنگونه القا می کنند که مسکو یک گام تا شروع جنگ 
با کی یف فاصله دارد. در ادامه اتهام زنی مقام��ات امریکا، این بار وزیر 
خارجه امریکا برای روس    ها شاخ و شانه کشید. به گزارش خبرگزاری 
آسوش��یتدپرس، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امری��کا و جوزف بورل، 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا      شنبه ش��ب درباره هماهنگی 
نزدیک خود به همراه متحدان ناتو و شرکای اروپایی، برای پاسخ به ادامه 
استقرار نظامی نگران کننده روسیه در داخل و نزدیک اوکراین گفت وگو 
کردند. بلینکن بار دیگر هشدار داد:»هرگونه تهاجم روسیه علیه اوکراین 
با عواقب سریع، شدید و هماهنگ شده مواجه خواهد شد.« در روزهای 
اخیر مقامات امریکای��ی ادعا کرده اند که در صورت حمله روس��یه به 
اوکراین، از کی یف دفاع کرده و هزینه های زیادی را به مسکو تحمیل 
خواهند کرد. اتهامات بدون سند امریکایی    ها به روسیه، مقامات اوکراین 
را به تدارک جنگی واداشته است. در همین راستا، کی یف پناهگاه های 
امن زمان جنگ سرد را بار دیگر بازگشایی کرده و در حال آماده سازی 
آنهاس��ت؛ پناهگاه     هایی که قابلیت حفاظت از س��اکنان خود در برابر 
حمله هس��ته ای را دارند. به گزارش روزنامه تلگراف، چندین سال بود 
که برخی از این پناهگاه     ها در اوکراین به مکانی توریستی تبدیل شده 
بودند، اما اکنون با خطر ملموس حمله روسیه، بار دیگر آماده حفاظت 
از ش��هروندان اوکراین می ش��وند. یکی از این پناهگاه     ه��ا در کی یف 
که گنجایش ۳۵۰ نفر را دارد، به تازگی رنگ آمیزی ش��ده است. این 
پناهگاه که حاوی ۱۰ تخت خواب دوطبقه اس��ت، سیستم تصفیه هوا 
دارد که اکسیژن مورد نیاز ساکنانش را به مدت دو هفته تأمین می کند. 
همچنین، ماس��ک ضد گاز جدیدی هم در جعبه ه��ای چوبی در این 
پناهگاه  قرار گرفته است. به گفته شهرداری کی یف، »فضای کافی برای 
بیش از ۲/۸ میلیون نفر وجود دارد و این تقریباً معادل جمعیت تخمینی 
این ش��هر اس��ت.« عالوه بر این، تصویری از داوطلبان واحد نیروهای 
مردمی کی یف منتشر شده که در یکی از مناطق صنعتی پایتخت این 

کشور و با اسلحه های چوبی آموزش می بینند. 
امریکایی    ها مدعی هستند که روس��یه حدود ۱۰۰هزار نیرو در مرز با 
اوکراین مس��تقر کرده و قصد دارد با حمالت ساختگی به نیروهایش 
در شرق اوکراین، بهانه الزم را برای لشکرکشی به خاک اوکراین فراهم 
کند؛ ادعایی که روس    ها به ش��دت آن را رد و این نوع اتهامات را جنگ 
تبلیغاتی علیه مسکو عنوان کرده اند. طی ماه های گذشته امریکا بار    ها 
نسبت به آماده شدن روس     ها برای حمله نظامی به اوکراین ابراز نگرانی 
کرده و مسکو را تهدید کرده است در صورتی که به اوکراین حمله کند، 

تحریم های سنگینی را علیه این کشور اعمال خواهد کرد. 
 گشودن درهای ناتو به روی فنالند و سوئد 

درحالی که روسیه بار    ها مخالفت خود را با عضویت کشورهای جدید 
اروپا در سازمان ناتو اعالم کرده است، غربی    ها به این هشدار    ها توجه 
نمی کنند. دبیرکل پیش��ین ناتو گفته است که برای پیوستن سوئد 
و فنالند به ناتو، همیشه دروازه     ها باز اس��ت. به گزارش خبرگزاری 
رویترز، آندرس فوگ راسموس��ن، روز یک    شنبه در سخنانی اظهار 
کرد، در آین��ده نزدیک این دو کش��ور می توانند به نات��و بپیوندند. 
راسموسن خاطرنشان کرد که اگر این کشور    ها پیشنهاد ارائه کنند، 
می توان سریع به آن رسیدگی کرد. وی تأکید کرد: » شما می توانید 
از فردای آن روز به عضویت این سازمان درآیید، زیرا تمام معیارهای 
الزم برای عضویت را دارید و درهای ناتو به رغم اعتراض روس��یه باز 
خواهد ماند.«  پیش از این، وزارت امور خارجه روسیه هشدار داده بود 
احتمال پیوستن سوئد و فنالند به ناتو، پیامدهای سیاسی و نظامی 
جدی خواهد داشت و از طرف مسکو بی پاسخ نخواهد ماند. امریکا 
و اروپایی    ها درصددند ناتو را به سمت مرزهای روسیه توسعه دهند 
تا تهدیدات ادعایی این کش��ور را مهار کنند اما روس    ها در گذشته 
نشان داده اند که برای دفاع از امنیت مرزهای شان حاضرند به نیروی 

نظامی متوسل شوند. 

پشت کردن حزب دموکرات کردستان به توافق سال 2003 با معرفی زیباری

بلندپروازی»صدر«کردهاراهمدچارشکافکرد

گ�ی  ند یک د   گزارش  یک
مقت�دی صدر، 
اقلی�م کردس�تان ع�راق را ه�م درگی�ر یک 
اختالف نظر بی سابقه کرد. از سال 2003 تا االن 
روال اینط�ور بود که ریاس�ت اقلی�م به حزب 
دموک�رات کردس�تان و در ازای آن، ریاس�ت 
جمهوری عراق به اتحادیه میهنی می رسید. اما 
حاال بعد از 19سال نامزد های هر دو حزب برای 
ریاست جمهوری عراق دندان تیز کرده اند و در 
س�ایه اخت�الف و نبودتواف�ق، می گوین�د که 
تصمیم گیری درباره این دو نامزد را به مجلس 
عراق خواهند سپرد. این اختالف، ظاهراً به دلیل 
وعده و وعید    های صدر به حزب دموکرات است. 

به گزارش »جوان«، مقتدی ص��در یک روز بعد 
از مالقات با هادی العام��ری، رئیس ائتالف فتح 
جمله معروف و تک��راری روز    ها و هفته های اخیر 
خود را توئیت کرد: »نه ش��رقی و نه غربی، دولت 
اکثریت ملی«. این یعنی اینک��ه، او همچنان به 
جای تن دادن به یک دولت فراگیر، بر تش��کیل 
دولت اکثریت اصرار دارد و این اصرار و پافشاری 
هم، ظاهراً به یمن وعده و وعید    هایی است که او و 
حزب دموکرات کردستان عراق به همدیگر داده 
و همدیگر را دچار توهم قدرت و تش��کیل دولت 
اکثریت کرده ان��د. روال جاری ای��ن طور بود که 
حزب اکثریت شیعه نخست وزیر عراق را تعیین 
می کرد ولی در تعیین کابینه و اعضای آن، سایر 
احزاب را هم به بازی می گرفت ولی دستیابی صدر 
به ۷۳ کرسی کابینه، آنقدر او را درباره یکپارچه 
کردن قدرت مطمئن کرده که حاضر نیست بیت 
شیعی را به بازی بگیرد ، بر تشکیل دولت اکثریت 

اصرار دارد و البته برای خالی نبودن عریضه، یک 
لفظ »ملی« هم به آن اضافه کرده است. عامری 
روز جمعه در خانه صدر به مالقات او رفت و قرار 
است امروز  یا فردا هم صدر به خانه عامری برود، 
ولی توئیت ه��ای مکرر صدر و اصرار بر تش��کیل 
دولت اکثریت ملی، هیچ چشم اندازی برای توافق 

احتمالی پیش رو نمی گذارد. 
  اگر توافق نشود

اختالف داخل بیت ش��یعی به ی��ک طرف، حاال 
یک دندگی های ص��در، به اقلیم کردس��تان هم 
کشیده ش��ده اس��ت. » کاروان انور«، عضو دفتر 
اطالع رس��انی اتحادی��ه میهن��ی ب��ه فرات نیوز 
می گوید: »ریاست جمهوری بعد از سال ۲۰۰۳ 
به عنوان یک منصب حاکمیت��ی به کرد    ها تعلق 
دارد و طبق توافقات منعقده، سهم اتحادیه میهنی 
کردستان است و حزب دموکرات ریاست اقلیم را 
بر عهده می گیرد«. تا حاال کرد    ها در داخل اقلیم 
با همدیگر توافق می کردند و ی��ک نامزد را برای 
پست ریاس��ت جمهوری به بغداد می فرستادند 
ولی از چند روز قبل، در سایه توافقاتی که صدر با 
حزب دموکرات کردستان انجام داده، این حزب 
هم اعالم کرده که قصد دارد هوش��یار زیباری را 
به عنوان نامزد ریاس��ت جمهوری معرفی کند. 
معنای دیگر این کار این اس��ت که هم ریاس��ت 
اقلیم کردستان به حزب دموکرات خواهد رسید 
و هم ریاست جمهوری عراق. در مقابل، اتحادیه 
میهنی، بره��م صالح را برای ریاس��ت جمهوری 
معرفی کرده و تأکید دارد که طبق توافقات قبلی، 
ریاس��ت جمهوری عراق باید به این حزب برسد. 
حاال هر دو حزب در سایه نبود توافق می گویند که 
برای اولین بار قصد دارند تصمیم درباره ریاست 

جمهوری را به جای ی��ک توافق داخلی، به بغداد 
موکول کنند. طارق جوهر، عضو اتحادیه میهنی 
کردستان عراق درباره دالیل اختالفات میان دو 
حزب اصلی کرد می گوید:  »توافقی که یک    شنبه، 
قب��ل از رفتن به بغ��داد و حضور در جلس��ه اول 
پارلمان میان دو حزب امضا ش��د به دلیل خروج 
حزب دموکرات از این توافق دیگر پابرجا نیست.« 
 نکته مهمی که وجود دارد، این که اختالف نیز به 
دلیل یک دندگی های صدر رخ داده است . جوهر 
می گوید:»ح��زب دموکرات کردس��تان حمایت 
از جریان مقتدی ص��در و ائتالف های » تقدم « و 
» عزم « برای تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمانی 
را برای تش��کیل دولت انتخاب کرد برای همین 
توافق ی��ا مذاک��ره ای میان دو ح��زب برای حل 
مشکالتی که بعد از جلسه پارلمان رخ داد، وجود 
ندارد.« او توضیح می ده��د:» اتحادیه میهنی از 
همان آغاز مایل به وحدت کرد    ها بود و همچنان 
به توافق پایبند است و به جلسه اول پارلمان نرفت 
تا موجب برهم زدن وحدت ش��یعیان نش��ود اما 
حزب دموکرات با سنی     ها و بخش��ی از شیعیان 
رفتند تا فراکسیون اکثریت را برای تشکیل دولت 
آتی تش��کل دهند. اتحادیه میهنی کردس��تان 
روابط تاریخی ب��ا بس��یاری از طرف های عراقی 
دارد و تالش می کند طی دوره آتی نقش��ی را در 
چگونگی اداره روند سیاس��ی و تش��کیل دولت 
آتی ایفا کند.«  همچنین کاظم یاور، پژوهش��گر 
و تحلیلگر سیاسی عراقی می گوید: » برهم صالح 
در نامزدی اش بر توافق های قدیمی با طرف های 
تأثیرگذار در صحنه سیاس��ی از احزاب ش��یعی 
در ائتالف چارچوب ش��یعیان ع��راق و روابطش 
با شخصیت های مس��تقل و گروه های وابسته به 

جنبش تش��رین و نزدیکان مصطفی الکاظمی، 
نخست وزیر عراق حس��اب باز می کند. الکاظمی 
به برهم صال��ح نزدیک اس��ت.«  او می گوید:»دو 
حزب اصلی کرد درحال حاضر نمی توانند توافق 
جدیدی داش��ته باش��ند. مس��ئله به چارچوب 
هماهنگی شیعیان و جریان مقتدی صدر مرتبط 
اس��ت. هرگونه نزدیکی میان ای��ن دو می تواند 
توافق میان دو حزب کرد را برقرار کند.«  با وجود 
اینک��ه » کاروان انور«، عضو دفتر اطالع رس��انی 
اتحادیه میهنی گفته که گفت وگو    ها و مذاکرات 
در خصوص منصب ریاس��ت جمهوری به عنوان 
س��هم کرد    ها از حاکمیت عراق، در جوی آرام و 
بدون هرگونه تنشی صورت می گیرد ولی احتمال 
اینکه دو طرف به توافق نرس��ند زیاد است. تحت 
چنین شرایطی، در صورت نرسیدن به توافق، به 
گفته انور » س��ناریوی ۲۰۱۸ مطرح می شود که 
ش��امل جمع آوری امضا برای رأی دادن به نامزد 
اتحادیه میهنی اس��ت.«  او گفته که امیدوارم به 
توافقی جامع برس��یم. در غیر این صورت راهی 
جز جمع آوری امضا در صحن مجلس نداریم. این 
در حالی اس��ت که » عارف الحمامی « عضو ارشد 
ائتالف دول��ت قانون هش��دار داده که چارچوب 
هماهنگی جریان های شیعه، با نامزدی هوشیار 
زیباری عضو ارشد حزب دموکرات کردستان برای 

ریاست جمهوری عراق مخالف است. 
 حذف مالکی ناممکن است

همزمان با ادامه مذاکرات میان کردها، مذاکرات 
میان شیعیان نیز ادامه دارد. ظاهراً صدر بر حذف 
نوری المالکی و همچنین الخزعلی از بیت شیعی 
به عنوان یک پیش شرط تأکید دارد ولی احزاب 
شیعه می گویند که اگر سنت حذف جریانات باب 
شود، دیگر سد این روند امکان پذیر نیست. یک 
منبع آگاه در چارچ��وب هماهنگی در گفت وگو 
با ایرث نیوز گفت��ه که العام��ری در دیدار جمعه 
ش��ب خود با مقتدی صدر س��ه موضوع را برای 
رس��یدن به توافق سیاس��ی میان ائتالف فتح و 
جریان صدر در میان گذاش��ته اس��ت. العامری 
در این مالق��ات تأکید کرده که تش��کیل دولت 
جدید و انتخاب نخست وزیر را حق جریان صدر 
می دان��د اما در ع��وض به چارچ��وب هماهنگی 
نیروهای سیاس��ی ش��یعه نیز حق »وتو« کردن 
افراد را می دهد. به گفته این مناب��ع، العامری از 
صدر خواس��ته که کاری با حشدالشعبی نداشته 
باشد و چارچوب هماهنگی از حق وتوی هرگونه 
تصمیم فرمانده کل نیروهای مس��لح در مسائل 
راهبردی امنیتی برخوردار باش��د. منبع مذکور 
بیان کرد: گزینه اپوزیس��یون همچنان در داخل 
چارچوب هماهنگی شیعی در صورت اصرار صدر 
بر موضعش مبنی بر کنار زدن برخی طرف های 
چارچوب هماهنگی ب��ه ویژه المالکی و الخزعلی 
مطرح است. این منبع گفت که صدر به شدت بر 
کنار زدن المالکی و الخزعلی اصرار دارد. روزنامه 
سعودی »الشرق االوسط « با انتشار یادداشتی با 
اشاره به اینکه ائتالف اخیر میان نیرو های سنی، 
کرد و بخشی از شیعیان ناپایدار است، نوشت که 
کنار گذاشتن رئیس ائتالف دوله القانون از قدرت 

غیرممکن به نظر می رسد. 

در شرایطی که انبوهی از اخبار پراکنده و بعضًا 
به پشتوانه امریکا، دسترسی هرچه سریع تر 
به توافق را القا می کنند، س�خنگوی مسئول 
سیاس�ت خارجی اتحادیه اروپا در عین حال 
که بر تالش     ها برای به نتیجه رسیدن مذاکرات 
آت�ی تأکی�د دارد از پیگی�ری گفت وگو     ه�ا 
در مس�یری محتاطان�ه س�خن می گوی�د. 
وزی�ر دفاع پیش�ین اتری�ش ه�م واقع بینی 
در مس�یر مذاک�رات را ض�روری می دان�د. 
به رغم ادامه مذاک��رات رفع تحریم     ه��ا در وین، 
شواهد حاکی از این اس��ت که همچنان مسائل 
زیادی باید حل ش��وند تا توافقی خوب به دست 
آید. با این حال، احتمال دسترسی قریب الوقوع 
به تواف��ق در روزهای گذش��ته، بی��ش از پیش 
برجسته شده اس��ت. از جنبه فنی، برخی منابع 
می گویند که  بیش از نیمی از مسائل مورد بحث 
در مذاکرات باید حل شوند. انریکه مورا، نماینده 
اتحادیه اروپا دیروز در ش��بکه اجتماعی توئیتر 
نوشت: »جلس��ه کارگروه لغو تحریم      ها در هتل 
کوبورگ برگزار شد. برای نشست های بیشتری  
برنامه ریزی شده است.«  وی نیز از موضع گیری 
قاطع درب��اره آینده مذاکرات خ��ودداری کرد و 
افزود: »موفقی��ت مذاکرات وین درب��اره برجام 
هنوز نامعلوم است، چیزی که در چنین مذاکرات 
پیچیده ای واقعاً معقول اس��ت. اما من به عنوان 
هماهنگ کنن��ده، تنها می توان��م هیئت      ها را به 
تعهد نس��بت به موفقی��ت توصیه کن��م.«  وارنر 
واسالبند، وزیر دفاع پیشین اتریش که مذاکرات 
در کش��ورش جریان دارد، در مصاحبه با شبکه 
تلویزیونی الجزی��ره ابعاد آنچ��ه را در مذاکرات 
جریان دارد، اینطور تشریح کرد: »به اعتقاد من، 
از همان ابتدا روشن بود که اقدامات دشوار خواهد 
بود. از یک س��و کش��ور های غربی نمی خواهند 
ایران به یک قدرت هس��ته ای تبدیل ش��ود و از 
س��وی دیگر، تهران به لغو تحریم      ها توجه دارد. 

بنابراین ما با دو هدف متفاوت در مذاکرات وین 
روبه رو هس��تیم. با اینکه هدف هر دو طرف قابل 
قبول است، اما راه رسیدن به تحقق هر دو هدف 
دشوار اس��ت.«  این مقام اروپایی عالوه بر اینکه 
پایبن��دی ایران به تعه��دات هس��ته ای خود را 
تأیید کرد، دونالد ترامپ رئیس جمهور پیش��ین 
امریکا را فردی دانس��ت که تعه��دات خود را در 
این توافق نقض کرده اس��ت. وی در عین حال، 
دو طرف را به واقع بین بودن دعوت و تأکید کرد: 
»امریکایی      ها باید گام نخست را با لغو تحریم      ها 
علیه ایران بردارند.«  وی همچنین ضمن تأکید 
بر ارائه ضمانت      هایی به ایران، خطاب به ایرانی      ها 
گفت که ام��کان اینکه ضمانت      ه��ا ۱۰۰ درصد 
باشند وجود ندارد، بنابراین باید واقع بین بود و با 

واقعیت روبه رو شد. 
   ماهیت دیپلماتیک عملکرد محتاطانه

پیتر استانو، س��خنگوی اصلی مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در خصوص مذاکرات وین 

برای احیای برجام نیز با اشاره به ادامه مذاکرات 
و تالش اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده 
برجام برای پیشبرد مذاکرات، گفت: »ما به عنوان 
اتحادیه اروپ��ا و هماهنگ کنن��ده برجام هرگز 
درباره روند های جاری، به ویژه مذاکرات و روند 
دیپلماتیک، علنی اظهارنظر نمی کنیم. ماهیت 
دیپلماسی این است که با احتیاط کار می کند و 
این همان کاری اس��ت که ما به انجام آن ادامه 
می دهیم. ما همچنین نظرات شرکت کنندگان 
را در نظر نمی گیریم و بر ارائه نتایج الزم در یک 
فرآین��د دیپلماتیک متمرکز هس��تیم.« وی در 
مورد بیانیه      هایی که از سوی تروئیکای اروپایی 
منتشر می شود نیز گفت: »وظیفه ما این نیست 
که درباره گمانه زنی های مختلف منتش��ر شده 
در رس��انه      ها اظهارنظر کنیم. هدف از مذاکرات 
در وی��ن بازگرداندن برج��ام به اج��رای کامل 
آن و احترام ب��ه تعهدات مرتبط از س��وی همه 

شرکت کنندگان است.«

   عدم تکیه بر حدس و گمان
به گفته اس��تانو »در هر صورت، زمان به نفع 
ما نیست و بسیار ضروری است که به زودی 
به یک راه حل برسیم. با این حال، ما به عنوان 
هماهنگ کنن��ده، تمام تالش خ��ود را برای 
حرکت رو به جلو انجام می دهیم، اگرچه در 
نهایت پیشرفت به آمادگی و تمایل طرف های 
ش��رکت کننده برای توافق روی نتایج نهایی 
بستگی دارد. « وی در مورد تحریم های امریکا 
و تأثیر این تحریم      ها ب��ر مذاکرات گفت:»ما 
هرگز در مورد سناریو های »چه      می شد اگر« 
حدس و گمان نمی زنیم و روی هدف اصلی 
که برگرداندن برجام به اجرای کامل آن است 
تأکید می کنیم.«  سخنگوی مسئول سیاست 
خارج��ی اتحادیه اروپ��ا در م��ورد مخالفت 
اس��رائیل با برجام گفت که اسرائیل بخشی 

از مذاکرات نیست. 
وی ادام��ه داد: »ه��دف از تالش ه��ای کنونی 
بازگرداندن امری��کا به برجام، لغ��و تحریم های 
امریکا و اطمینان از این اس��ت که ایران به تمام 
تعهدات برج��ام بازمی گردد.« پل پیالر، اس��تاد 
دانش��گاه »جرج تاون« و از کارشناس��ان ارشد 
اندیش��کده بروکینگز در گفت وگو با ایسکانیوز 
گفت که رژیم صهیونیس��تی قص��د دارد ایاالت 
متحده را از هرگونه امتیازی به ایران باز دارد. وی 
افزود: » رهبران اس��رائیل عالقه خاص به حفظ 
احساس تهدید و تنش با ایران دارند. ترویج نگاه 
به ایران به عنوان عامل تمام مشکالت منطقه که 
باید تحقیر و منزوی ش��ود، توضیحی اس��ت که 
برای همه مشکالت منطقه ارائه می کنند؛ دلیلش 
هم این است که این رویکرد می تواند توجهات را 
از سیاست      ها و اقدامات اس��رائیل منحرف کند. 
همچنین مان��ع از هرگونه نزدیک��ی بین ایاالت 
متحده و ایران می ش��ود. تهدید به حمله نظامی 

بخشی از استراتژی حفظ تنش است.«

شروع مجدد وین از امروز با خوش بینی محتاطانه


