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فقط 4 درصد امریکایی    ها 

به اوضاع کشورشان خوش بین هستند
پرتاب های گاه به گاه منجنیق فلک به سمت امریکا به یک طرف، 
بزرگ ترین ابرقدرت قرن 20، س�ال 2022 را با حال اوضاع خوبی 
شروع نکرده است. از یک طرف دونالد ترامپ گفته روسیه، چین 
و ایران، امریکا را به بازی گرفته ان�د و از طرف دیگر،»مایکل مک 
کال « عض�و ارش�د جمهوریخواه کمیت�ه رواب�ط خارجی مجلس 
نمایندگان امریکا هش�دار داده که بوی ضعف به مش�ام روس�یه، 
چین و کره شمالی رسیده اس�ت. انتقادهای پیاپی سیاستمداران 
امریکایی، ذهن ش�هروندان را هم نس�بت به موقعیت کشورشان 
در هم ریخته تا جایی که نظرسنجی مشترک شبکه »سی بی اس « 
و مؤسس�ه »یوگو« نش�ان داده ک�ه در مجموع، تنه�ا 4 درصد از 
امریکایی     ه�ا معتقدن�د اوضاع »بس�یار خ�وب « پیش م�ی رود. 
وزش طوفان های سهمگین در بخش های ش��رقی امریکا که از دو روز 
قبل شروع شده، موجب اختالل در سفر    ها و لغو بیش از 2 هزار و 700 
 )FlightAware. com( پرواز امریکا شد. وب س��ایت ردیابی پرواز    ها
گزارش کرده است که عالوه بر لغو 2 هزار و 700 پرواز، بیش از یک هزار 
و ۵00 پرواز نیز بر اثر جو نامساعد به تعویق افتاد. شرکت گروه خطوط 
هوایی امریکایی بیش از ۶00 پرواز خود را لغو کرده است و بیش از ۹۵ 
درصد از پرواز    ها در مقابل فرودگاه بین المللی »شارلوت داگالس « در 
کارولینایی شمالی که مرکز خطوط هوایی اس��ت، لغو شده است. در 
بخش های زیادی از ساحل شرقی امریکا برق قطع شده و تاکنون دهها 
هزار نفر در جنوب غربی فلوریدا بدون برق مانده اند، ضمن آنکه بیش 
از ۳۵ هزار نفر در کارولینای جنوبی و بالغ بر ۴۴ هزار نفر هم یک    شنبه 
شب در کارولینای ش��مالی بی برقی را تجربه کردند. بلومبرگ امریکا 
این وضع را در کنار تورم چشمگیر، اوج گیری شیوع کرونا و بحران به 
وجود آمده در روابط با روسیه، قرار داده و گزارش کرده که »جو بایدن « 
رئیس جمهور امریکا با »زمس��تان بس��یار بدی « مواج��ه خواهد بود. 
نظرسنجی جدید سی بی اس نیوز گفته که ۴0 درصد از رأی دهندگان 
امریکایی در پاسخ به این پرس��ش که درباره ریاست جمهوری بایدن 
چه احساس��ی دارند گفتند »نگران « هس��تند و تنها ی��ک چهارم از 
شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند از ریاست جمهوری بایدن 
احساس »آرامش« یا »رضایت« می کنند. همچنین نتیجه نظرسنجی 
دانش��گاه »کوئینیپیاک « درباره وضعیت جاری محبوبیت جو بایدن 
نشان داده که محبوبیت او به ۳۳ درصد کاهش یافته است. از همه بدتر، 
نتایج نظرسنجی مش��ترک شبکه »س��ی بی اس « و مؤسسه »یو گو« 
اس��ت که فقط حدود 22 درصد امریکایی    ها گفته اند که همه چیز »تا 
حدودی خوب « پیش می رود در حالی که تنها ۴ درصد از امریکایی     ها 
معتقدند اوضاع »بس��یار خوب « پیش می رود. البته در این بین ظاهرا 
دموکرات های طرفدار بایدن به اوضاع خوش بین ترند زیرا ۶ درصد آنها 
هنوز هم معتقدند اوضاع کشورش��ان » بسیار خوب « پیش می رود که 
2 درصد بیشتر از س��طح میانگین امریکایی    ها است. چیزی که به این 
این تصویر تیره و تار امریکایی    ها از کشورشان دامن زده، موضع گیری 
سیاستمداران امریکایی است که به عنوان رهبران سیستم، نقش ویژه ای 
در شکل دهی به این تصویر دارند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین 
امریکا که از همین حاال اس��بش را برای انتخابات بعدی زین کرده، در 
سخنرانی در یک گردهمایی سیاسی در ایالت آریزونا گفته که ایران، 
چین و روسیه درحال تجاوزات و اقدامات تحریک آمیزی)علیه امریکا( 
هستند که هرگز یک سال پیش این کار را نمی کردند. گردهمایی که 
ترامپ در آن شرکت کرده »امریکا را نجات دهید« است، گرد    همایی که 
به عنوان یکی از سخنرانان آن گفته که ایران، چین و روسیه امریکا را به 
بازی گرفته اند و با تأکید بر فاجعه بار بودن عملکرد بایدن تأکید کرده 
که امریکا مضحکه جهان شده است. همچنین »مایکل مک کال « عضو 
ارشد جمهوریخواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا در 
گفت وگو با »جیک تپر « مجری سرش��ناس شبکه »سی ان ان « درباره 
ورود امریکا و روس��یه به یک جنگ سرد هش��دار داده و گفته که بوی 
ضعف به مشام روسیه، چین و کره شمالی رسیده است. مایکل مک کال 
با بیان اینکه برای جلوگیری از »حمله روسیه به اوکراین«، امریکا باید 
اقدامات بازدارنده انجام دهد، گفت: »اما من اقدامات بازدارنده زیادی 

)از سوی دولت جو بایدن( نمی بینم.«

15

 نامزد »چارچوب هماهنگی« هم در لیست نامزد    ها قرار گرفت 
خبرگزاری شفق نیوز به نقل از چارچوب هماهنگی شیعیان خبر داد که 
این کمیته و جریان صدر توافق کردند که یک نامزد معین برای تشکیل 
دولت معرفی کنند.  یک منبع در کمیته هماهنگی شیعیان موسوم به 
»االطار التنس��یقی « )چارچوب هماهنگی( به شفق نیوز خبر داده که 
این کمیته برای نخست وزیری عراق، گزینه معرفی خواهد کرد. معرفی 
این نامزد، در توافق با جریان صدر انجام شده است. این منبع گفت که 
مقتدی الصدر، رهبر جریان صدر نیز موافقت کرده است که نامزد کمیته 
شیعیان در لیست نامزدهای منصب نخست وزیری قرار گیرد. وی تأکید 
کرد: »صدر از نامزدی محمد توفیق عالوی برای نخست وزیری ممانعت 
نکرده است و در لیست نامزدها، مصطفی الکاظمی نیز حضور دارد.« این 
منبع گفت که هادی العامری، رئیس ائتالف الفتح، عالوی را به الصدر 
پیشنهاد کرده است و سران چارچوب هماهنگی نیز مخالف این اقدام 
العامری نیستند. وی تصریح کرد، پس از تصمیم دادگاه فدرال درباره 
جلسه نخست پارلمان، سران چارچوب هماهنگی و جریان صدر توافق 
کردند که یک نامزد معین برای تشکیل دولت معرفی کنند. در همین 
ارتباط، »نوری المالکی « رئیس ائتالف دوله القانون بر یکپارچگی احزاب 
کمیته هماهنگی تأکید کرد و گفت: این احزاب به گفت وگوهای خود با 
جنبش     ها و بقیه احزاب سیاسی ادامه می دهد تا ضمن تقویت پیوندهای 
اعتماد بین شرکای سیاسی، تالش     ها برای دس��تیابی به اهداف ملی 
مشترک و تشکیل دولتی توافقی که به خواسته های ملت عراق جامه 

عمل بپوشاند، یکپارچه شوند. 
-----------------------------------------------------

 ٨٧2 کادر عدالت و توسعه اردوغان استعفا کردند
٨72 نفر از اعضای حزب عدالت و توسعه )حزب رجب طیب اردوغان( 
در استان آیدین ترکیه به طور دسته جمعی استعفا دادند. به گزارش 
مهر به نقل از خبرگزاری سانا، روزنامه »زمان « ترکیه اعالم کرداعضای 
حزب عدالت و توسعه از جمله »امیل اوز اکمازالر«، رئیس شاخه زنان 
این حزب در استان آیدین در پی رد شیوه مدیریت این حزب و اعمال 
فشار بر آنها هفته گذشته اس��تعفای خود را اعالم کردند. این روزنامه 
تأکید کرد که با توجه به ناآرامی های جدی درون حزبی در شهر آیدین 

احتمال افزایش استعفا    ها در روزهای آینده وجود دارد. 
-----------------------------------------------------
  طرح تل آویو برای جوالن صهیونیست     ها اطراف دیوار ندبه

کابینه رژیم صهیونیستی در راستای یهودی سازی هرچه بیشتر اماکن 
مقدس در قدس اش��غالی، طرحی را تصویب کرد تا شهرک نشینان و 
صهیونیست های بیشتری را به حضور در اطراف دیوار ندبه تشویق کند. 
به نوشته وبگاه »یدیعوت آحارونوت«، این طرح پنج ساله، برای نوسازی 
زیرساخت     ها و تشویق شهرک نشینان صهیونیست برای بازدید از دیوار 
ندبه در مسجداالقصی در شهر قدس اش��غالی است که ۱۱0 میلیون 
ِش��ِکل )حدود ۳۵ میلیون دالر( ارزش دارد. وبگاه »عرب ۴٨« به نقل 
از این گزارش نوش��ت، هدف از طرح ارائه شده از سوی »نفتالی بنت « 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی، »تداوم شتاب توسعه و کار    هایی است 
که در آنجا )دیوار ندبه( انجام می شود و پاسخگویی الزم به بازدید    ها از 

دانشجویان، مهاجران و سربازان « صهیونیست. 

گفت وگوی »جوان« با سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس

وین تا توافق فاصله دارد

خطیب زاده:  امریکا درباره رفع تحریم ها  تصمیم سیاسی  بگیرد 

بازی یمنی ها  در قلب امارات آتش 
صنعا اماراتی   ها را به حمالت دردناک تر تهدید کرد

با بازگش��ت س��رتیم ه�ای مذاکره کننده به وین، 
مذاکرات از دیروز مجدداً در باال    ترین س�طح ش�روع 
شد؛ البته با چش�م اندازی محتاطانه.  درباره آخرین 
وضعیت مذاک�رات، با ابوالفضل عمویی، س�خنگوی 
کمیس�یون امنیت مل�ی مجلس گفت وگ�و کرده ایم 
ک�ه می خوانید. عموی�ی هرچند گفته ک�ه مذاکرات 
نس�بت ب�ه دور    ه�ای قبل�ی پیش�رفت    هایی کرده، 
ول�ی معتقد اس�ت که وی�ن تا تواف�ق فاصل�ه دارد. 

حدود یک ماه و نیم از مذاکرات تیم جدید 
می گذرد، آیا میزان پیشرفت مذاکرات طی 
این یک م�اه و نیم، از جایی ک�ه تیرماه در 
تیم قبلی ایران متوقف ش�د، بیشتر شده 

است یا نه؟ 
مذاکرات در دولت جدید با یک وقفه مواجه بود. از جهت 
اینکه با برگزاری انتخابات در ایران دولت جدید سعی داشت 
مذاکرات گذشته را مرور و روند آینده مذاکرات را ارزیابی 
کند که بعد از یک دوره بررسی و بعد هم شکل گیری یک 
کمیته تطبیق و همین طور تعیین سیاست های دولت دور 
هفتم مذاکرات برگزار ش��د که عمدتاً حول مباحثه بین 
جمهوری اس��المی و۱+۴درباره متن های پایه گذشت . 
در نهایت متن های اصالح شده ای نسبت به گذشته مورد 
توجه قرار گرفت که به عنوان متن های ماه دسامبر شناخته 
می شود و پایان دور هفتم، در واقع تعیین متن های اولیه 
گفت وگو    ها بود و از دور هشتم گفت وگو    ها برای جزئیات 
این متن ها، موضوعات چالشی مورد توجه قرار گرفت. از این 
جهت حتماً شاهد هستیم که نسبت به گذشته، گام    هایی 
به جلو برداشته شده و مذاکرات پیشرفت داشته و ]البته[ 

این پیشرفت هنوز تا دستیابی به نتیجه فاصله دارد. 
مهم  تری�ن محور    های�ی ک�ه االن دو طرف 
دچار چالش هستند، چه بحث    هایی است. 
قباًل شنیده     می شد که در حوزه لغو تحریم، 
حدود 1500 تحریم وج�ود دارد که تا پایان 
دور شش�م، طرف مقابل قبول ک�رده بود 
بی�ش از 1000 تحری�م را ب�ردارد . االن در 
حوزه تحریم ها، طرف امریکایی و اروپایی 
حاضر شده اند چقدر از تحریم    ها را بردارند. 
مهم  ترین تحریم    هایی که بر سر آنها چالش 

است، کدام    ها هستند؟
اختالف و موضوعات چالشی در همه محورهای گفت وگو 
وجود دارد؛ هم در موضوع رفع تحریم ها، هم در موضوع 
هس��ته ای و هم در ترتیبات اجرایی که خود این موضوع 
ترتیبات اجرای��ی از دید م��ا موضوعات مهمی ش��امل 
راس��تی آزمایی رفع تحریم و تضمین برای تکرار نشدن 
شرایط گذشته را شامل می شود که از این جهت مذاکرات 
در همه بخش های خود مباحث جمع بندی نشده ای دارد و 

باید درباره این مباحثات گفت وگو صورت بگیرد و اگر توافق 
مرضی الطرفین شکل بگیرد، می شود انتظار داشت که به 

یک توافق نهایی دست پیدا کنیم. 
بحث    هایی مطرح اس�ت که اگ�ر مذاکرات 
به نتیجه هم برس�د، توافقی که به دس�ت 
می آید، یک تواف�ق حداقلی )ک�م مقابل 
کم( اس�ت. این روایت چقدر درست است 
و اساس�ًا آیا مذکرات فعلی برای برگشتن 
به برجام ]قبلی[ است یا ممکن است بر سر 
چارچوب جدیدی ]محدودتر[ توافق شود. 
موضوع توافق موقت مطلوب نظر ما نیس��ت و روند فعلی 
مذاکرات با هدف رفع کلی تحریم    ها و اجرای کامل برجام 
دارد صورت می گیرد و ایده های رسانه ای در مورد توافق 
موقت یا کمتر در برابر کمتر مطرح شده که هنوز از دید من 

اینها ایده های جدی نیست. 
در موضوع تحریم ها، موضوع رف��ع تحریم اولویت اصلی 
ایران در روند فعلی مذاکرات اس��ت و ما اصرار داریم که 
طبق سیاست حرف قطعی که از جانب مقام معظم رهبری 
تعیین ش��ده و همین طور قانون اقدام راهبردی مجلس 
یازدهم، تحریم    ه��ا باید به صورت کلی رفع ش��وند و این 
مطالبه اصلی ایران در این مذاکرات اس��ت اما در موضوع 
تحریم ها، طرف امریکایی با وجودی ک��ه اعالم می کند 
سیاست فشار حداکثری شکست خورده، تالش می کند 
اجزای تحریم    ها را حفظ کند و بعضاً ساختار آنها را حفظ 
کند که این مطلوب ایران نیست. ما اصرار داریم در موضوع 
 designation تحریم، مصادیق تحریم یا آنچه به عنوان
ش��ناخته می ش��ود به صورت حداکثری رفع ش��ود. در 
دوره قبلی مذاکرات ما ۵۱7مورد designation شامل 
بخش های مختلف اقتصادی و سیاس��ی و نظامی کشور 
ما وجود داشت که باید در رفع تحریم    ها مورد توجه قرار 
بگیرند؛ این موضوعات مورد توجه ماست. یکی از تعهدات 
طرف مقابل طبق پاراگراف 2۹ برجام این است که موانع 
عادی سازی تجارت ایران با کشورهای خارجی رفع شود. 
از این جهت هرگونه از این تحریم    ها که مانع تجارت ایران با 
کشورهای خارجی است، یکی از مصادیق مانع برجام است 

و ما اصرار داریم که این تحریم    ها باید رفع شوند. 
فرض کنید یک توافق مجدد به وجود بیاید؛ 
با توجه به تضمین هایی که روی آن تأکید 
شده، چقدر آن را در مقایسه با برجام پایدار 

می دانید؟
پایدار بودن توافق یکی از خواسته های جمهوری اسالمی 
اس��ت چون ما نمی خواهیم برنامه هسته ای کشورمان را 
در دوره های مختلف محدود کنی��م و مجدد با بدعهدی 
طرف مقابل مواجه ش��ویم و بخواهیم آن را دوباره از سر 
بگیریم. ما فکر می کنیم ک��ه محدودیت    ها برای یک بازه 
زمانی پذیرفته ش��ده و بعد از آن نباید وجود داشته باشد 

و این حرکت سینوس��ی در رفع تحریم،ه��ا، حتماً مانع 
پایداری توافق خواهد بود. از دید ما یک عامل حفظ توافق 
در آینده و پایداری آن، حفظ ساختارهای برنامه هسته ای 
ماست و از هیئت هسته ای خواسته شده که حتی االمکان 
این س��اختار    ها را حفظ کنن��د و این ظرفیت را داش��ته 
باشند که در صورت بدعهدی طرف مقابل ما هم بتوانیم 
تعهدات خودمان را کاهش بدهی��م و اقدامات جبرانی را 
صورت بدهیم، از این جه��ت پایداری توافق بیش از همه 
به توانمندی جمهوری اسالمی بر می گردد. البته این نافی 
گرفتن تضمین از طرف مقابل نیست. طرف مقابل با خروج 
از برجام یک بار این خطا را به صورت اساسی و جدی انجام 
داده که مخالف قوانین بین المللی و نقض قطعنامه 22۳۱ 
شورای امنیت سازمان ملل است. حتماً این طرف خطاکار 
باید تضمین بدهد که این خطا را تک��رار نمی کند و این 
تضمین باید ابعاد مختلف داشته باشد. اعم اینکه فرصت 
همکاری شرکت های تجاری برای کشورمان ایجاد کند و 
هم بازه زمانی را برای آنها در نظر بگیرد و هم اینکه مجدداً 
اعالم کند که نمی خواهد این توافق را نقض و آن را به ابزاری 

برای فشار بیشتر به ایران تبدیل کند. 
آیا در حوزه راستی آزمایی از تحریم    هایی که 
قرار است لغو شود، پیشرفتی به دست آمده؟ 
قباًل بح�ث Long Day مطرح ش�ده بود که 
ظاهراً ایران قبول نمی کرد و تأکید داشت که 
دوره راستی آزمایی باید تا چند هفته طوالنی 

شود؛ آیا تا االن طرح میانه ای وجود دارد؟
یک��ی از چالش های اج��رای برج��ام این بود ک��ه برای 
اقدامات ایران در محدودیت برنامه هس��ته ای، یک نهاد 
راستی آزمایی کننده یعنی آژانش بین المللی انرژی اتمی 
وجود داش��ت که به طور پیوس��ته تعهدات ایران و نحوه 
اجرای آن را گزارش می کرد اما درباره طرف مقابل چنین 
نهادی وجود نداش��ت . به صورت کلی به نظر می آمد که 
باید طرف ایرانی به عنوان طرفی ش��ناخته شود که باید 
برای رفع تحریم    ها گ��زارش دهد اما واقعیت این اس��ت 
که با وجود شکایت جمهوری اسالمی در دوره های قبل 
درباره عدم رفع تحریم    ها و صرف��اً مباحث حقوقی بدون 
رفع تحریم    ها به رغم اینکه ایران این شکایت را بار    ها مطرح 
کرده بود اما راهکار عملی برای آن وجود نداشت و از این 
جهت ایران در دوره جدید، رف��ع مؤثر تحریم    ها را دنبال 
می کند. اثربخش��ی رفع تحریم    ها از شیوه راستی آزمایی 
آن مشخص می شود و از این جهت ما راستی آزمایی را به 
عنوان یکی از ارکان خواسته های ایران دنبال می کنیم. در 
دوره های قبل طرف مقابل اعالم می کرد که تحریم    ها را به 
لحاظ حقوقی برداشته است اما وقتی برای کار تجاری به 
شرکت    ها و نهادهای غربی مراجعه     می شد، با این چالش 
مواجه     می شدیم که حاضر به همکاری نبودند. از این جهت 
این بار، جمهوری اس��المی در دوره جدید اجرای برجام، 

موضوع راستی آزمایی را دنبال می کند. نحوه راستی آزمایی 
یکی از موضوعات چالشی مذاکرات است. مطلع هستم که 
در دور هشتم، گفت وگوهای مفصلی در این مورد صورت 
گرفته و انتظار ما این است که یک زمان مناسبی را برای 
راس��تی آزمایی صورت دهند. این راستی آزمایی نباید به 
صورت نمادین باشد. ممکن اس��ت یک مورد تجارت یا 
قرارداد تجاری یا ارسال کاال و انرژی صورت بگیرد اما فراتر 
از آن اینکه باید رفع تحریم روندی باشد که در دوره های 
دیگر بتوانیم صحت رفع تحریم    ها را مورد بررس��ی قرار 
دهیم. از این جهت توجه صرف به یک روز، چه روز طوالنی 
چه روز کوتاه ]طوری که[ برای یک بار بتوانیم یک عملیات 
تجاری را انجام بدهیم، کافی نیست اما این باید در بازه های 
زمانی متناوب مورد ارزیابی قرار گیرد که مانعی برای ایران 

شکل نگیرد. 
یک چالش امریکایی    ها با برجام، تغییر بند 

غروب بود. آیا همچنان بر آن تأکید دارند؟
طرف های امریکایی از مواضع داخلی خود درباره بندهای 
غروب آفتاب یا پایان دوره تعهدات محدود نگه داش��تن 
برنامه هس��ته ای ایران صحبت می کنند اما واقعیت این 
است که ایران چیزی را فراتر از برجام نخواهد پذیرفت. ما 
یک دوره شش ساله را در محدودیت برنامه هسته ای خود 
و اجرای تعهدات برجامی از سر می گذرانیم و معنا ندارد 
که این بازه زمانی را توسعه بدهیم یا تمدید کنیم. از این 
جهت حتماً یکی از خطوط قرمز تیم مذاکره کننده تغییر 
در اجزای این توافق و تمدید محدودیت های هس��ته ای 

ایران خواهد بود. 
بحث خرید های تسلیحاتی ایران اگر توافق 
جدیدی صورت بگی�رد، راحت ت�ر انجام 

می شود؟
در مورد تجارت سالح های مشروع جمهوری اسالمی ایران، 
این محدودیت را شورای امنیت سازمان ملل سال گذشته 

برداشت. هرچند دوره ترامپ با یک دستور اجرایی سعی 
ش��د یک محدودیت یکجانبه و امریکایی در این موضوع 
ایجاد کنند اما امروز موضع تجارت متعارف تس��لیحات 
ایران با کش��ور    هایی که طرف حس��اب ما هس��تند، چه 
خرید سالح چه فروش سالح مجاز است و این مربوط به 
قراردادهای تجاری خودمان خواهد بود. یکی از خواسته    ها 
و مطالبات اصلی جمهوری اسالمی ایران این است که حتی 
این محدودیت یکجانبه را ک��ه امریکایی    ها علیه تجارت 
تسلیحاتی جمهوری اسالمی وضع کرده اند، باید رفع کنند. 
این تحریم و دستور اجرایی رئیس جمهور ترامپ خالف 

قطعنامه 22۳۱ است و الزم است که رفع شود. 
از حرف های آق�ای رئیس جمهور این طور 
برمی آید که اگر توافقی هم نشود ما از نقطه 
» فواره تحریم ها « عبور کرده ایم و اوضاع چه 
مذاکرات به نتیجه برسد و چه نرسد،در حال 

تثبیت شدن است. آیا همین طور است؟
ما در موضوع اداره امور خود و تج��ارت خارجی، از یک 
دوره اوج فش��ار تحریمی فاصله گرفتیم. مردم ما صبر 
بی نظیر و فوق العاده ای از خود نشان دادند و به رغم اینکه 
فشار سنگین بود، ما از نقطه اوج فاصله گرفتیم و امروز 
تحریم روند افول خودش را طی می کند و از این جهت 
اداره کشور دو روند موازی دارد؛ یکی خنثی سازی تحریم 
و دیگری رفع تحریم. مذاکرات وین عمدتاً بر مقوله رفع 
تحریم    ها تمرکز دارد اما موضوع خنثی سازی تحریم به 
عنوان مقوله مهم تر و اولویت باالتر در دس��تور کار اداره 
کشور قرار دارد. خنثی سازی تحریم هم ابعاد داخلی دارد 
و هم ابعاد خارجی. نمونه روشن آن در بحث های داخلی، 
تقویت تولید ملی و کمک به رفع موانع تولید اس��ت که 
حوزه های اقتص��ادی ما در حال پیگیری آن هس��تند. 
کاهش کسری بودجه دولتی که منجر به کنترل نقدینگی 
می شود و می تواند تورم را از وضعیت فعلی تنزل ببخشد، 
یکی از دستورکارهای اقتصادی کش��ور است اما از بعد 
خارجی خنثی سازی تحریم در حال پیگیری است؛ آغاز 
عضویت جمهوری اسالمی ایران در سازمان همکاری های 
ش��انگهای و اجرایی کردن توافق هم��کاری بلندمدت 
ایران و چین از نمونه های پیگیری موضوع خنثی سازی 
تحریم است. یک نمونه روشن قرارداد سوآپ گازی میان 
جمهوری اسالمی ایران و آذربایجان و ترکمنستان است 
که به عنوان شاخصه عملکرد دولت جدید دیده می شود 
و ما نشان دادیم حتی در شرایطی که طرف غربی سعی 
می کند روند فشار    ها را همچنان حفظ کند تا بر سر میز 
مذاکره از ایران امتیاز بگیرد، کشور ما گزینه های جدیدی 
را برای تجارت خارجی ه��م پیدا می کند و هم پیگیری 
می کند و این است که در نهایت تحریم    ها را کم اثر می کند 
و ضرورت تقویت اقتصاد داخلی را بی��ش از پیش به ما 

یادآور می شود. 

شهر بندری ابوظبی روز دو   شنبه زیر آتش نیروهای 
ارتش و کمیته های مردمی یمن قرار گرفت تا امارات 
حساب کار خود را داشته باشد. اوایل صبح دیروز، 
ارت�ش و کمیته های مردم�ی یمن دهها موش�ک 
بالستیک و پهپاد تهاجمی را روانه مناطق کلیدی 
ابوظبی از جمله فرودگاه این ش�هر کردند تا نشان 
دهند که برخالف ادعاهای »محمدبن زاید« جنگ 
با امارات همچنان ادامه دارد و در صورتی که ابوظبی 
بخواه�د مداخله جویی های خود در یم�ن را ادامه 
دهد، یمنی   ها نیز برگ ت�ازه ای از جنگ را خواهند 
گش�ود که دیگر محدود به مرزهای یمن نیس�ت. 

به گزارش »جوان«، ب��ه هر میزان که شیخ نش��ینان 
اماراتی برج   های شیشه ای و هتل های لوکس در بنادر 
س��واحل خلیج فارس می س��ازند، به همان میزان نیز 
هزینه مداخله نظامی خود در یم��ن را باالتر می برند. 
بندر ابوظبی، پایتخت امارات روز دو   ش��نبه را با ترس 
و دلهره ناش��ی از حمالت موش��کی ارتش یمن آغاز 
کرد. سخنگوی ارتش و کمیته های مردمی یمن چند 
ساعت پس از آنکه آسمان امارات با غرش موشک های 
بالستیک لرزید، اعالم کرد که حداقل 20 پهپاد و ۱0 
موشک بالستیک، مناطق حساس و کلیدی را در امارات 

هدف قرار داده  است. 
پلی��س ابوظبی هم گ��زارش داد که س��ه تانکر حمل 

سوخت در منطقه صنعتی مصفح  در نزدیکی انبارهای 
سوخت، آتش گرفتند و منفجر شدند و این آتش سوزی 
در نزدیکی تأسیسات فرودگاه ابوظبی رخ داده است. 
پلیس امارات گفت که این سه تانکر و محل دیگری در 
نزدیکی فرودگاه ابوظبی در اثر حمل��ه با پهپاد دچار 

آتش سوزی شده اند. 
نقاط کلیدی امارات در حالی روز دو   ش��نبه زیر آتش 
موشک های بالستیک ارتش یمن بودند، که این کشور 
شیخ نش��ین نزدیک به امریکا مجهز به پیشرفته    ترین 
سیستم های پدافندی غربی و ش��رقی است و آخرین 
تکنول��وژی غربی ض��د موش��کی را در اختی��ار دارد. 
همزمان روسیه سیستم پیشرفته پانتسیر خود را به این 
امیرنشین کوچک فروخته، اما این تجهیزات پیشرفته 
نظامی به هیچ وجه نتوانست امنیت اماراتی   ها را در برابر 

حمالت موشکی نیروهای انصاراهلل تأمین کند. 
البته نیروهای نظام��ی امارات همزم��ان در یمن نیز 
زیرآتش قرار گرفتند و موشک های ارتش یمن، فرودگاه 
»عتق« در استان »شبوه « را که محل استقرار نظامیان 
وابسته به امارات است، هدف قرار دادند. همچنین در 
 C130 این منطقه یک هواپیمای ترابری نظامی اماراتی
به طور کامل نابود شد. این هواپیما در ماه های گذشته 
تجهیزات و تدارکات نظامی را به مزدوران اماراتی که در 
استان شبوه در حال نبرد با ارتش و کمیته های مردمی 

بودند، منتقل می کرد. 

 پیام تنبیهی به امارات رسید 
امارات اگرچه از س��ال 20۱۵ در ائتالف با عربس��تان 
تهاجم و تجاوز علیه یمن را آغاز کرد، اما مقامات اماراتی 
سال گذشته اعالم کردند که تصمیم به پایان حضور خود 
در جنگ علیه یمن دارند. این ادعا را »محمدبن زاید«، 
ولیعهد امارات در چند نوبت اعالم کرد و مورد تأکید قرار 
داد، اما تحوالت یک ساله گذشته نشان می دهد ادعای 
امارات برای خروج از باتالق جنگ یمن تنها در حد یک 
ادعای توخالی بوده و حتی مداخله نظامیان اماراتی در 

چند هفته گذشته به جبهه های دیگری در یمن از جمله 
شبوه و مأرب نیز کشیده ش��ده و شاید حمله موشکی 
ارتش یمن در واقع پاس��خی به مش��ارکت امارات در 
نبرد مأرب و شبوه بوده است. این موضوع را »ضیف اهلل 
الشامی«، وزیر اطالع رسانی یمن نیز تأیید کرده و درباره 
عملیات صنعا در ابوظبی نوشت: پیام تنبیهی که قرار بود 
به امارات برسد، رسید.  همچنین »عبدالباری عطوان«، 
سردبیر وب س��ایت خبری رأی الیوم، در گزارش خود 
آورده است که حمله حوثی   ها با پهپاد به فرودگاه ابوظبی 

و وقوع آتش سوزی، اولین پاسخ به مشارکت مستقیم 
امارات از طریق متحدانش در شبوه و مأرب است و جنگ 

یمن وارد مرحله جدیدی می شود. 
 حمالت دردناک تر در انتظار امارات

هزینه حمالت موشکی ارتش یمن برای اماراتی   ها بسیار 
زیاد است و این حمالت می تواند حتی در صورت تداوم 
به فرار سرمایه و ورشکستگی اقتصادی بنادر شیشه ای 
امارات منجر شود. این در حالی است که شیخ نشینان 
دوبی و ابوظب��ی همواره با تبلیغ س��رمایه گذاری امن 
توانس��ته اند س��رمایه های بین المللی را جلب کنند و 
حمالت موش��کی ارتش یمن در عمل ثبات اقتصادی 
امارات را تحت الشعاع قرار خواهد داد. با توجه به هزینه 
بسیار زیاد این حمالت انتظار می رود که امارات برای 
جلوگیری از تداوم این وضعیت به فکر تجدیدنظر در 
مداخالت نظامی خود در یمن باشد. چندی پیش نیز 
»محمد البخیتی« عضو دفتر سیاسی جنبش انصاراهلل 
با هشدار به امارات متحده عربی گفته بود: »ما به امارات 
توصیه می کنیم به اقدامات تنش زای خود ادامه ندهد 
چون اگر این تن��ش ادامه پیدا کند، یم��ن مجبور به 
حمله به عمق خاک این کشور خواهد شد.«  البخیتی 
همچنین روز گذشته چند ساعت پس از حمله موشکی 
به امارات اعالم کرد که اگر امارات از تداوم حمالت به 
یمن دست برندارد، حمالت دردناک تری در انتظار آن 

خواهد بود که صحنه جنگ را تغییر خواهد داد. 

پس از تنفس دو روزه، هش�تمین دور مذاکرات هس�ته ای ایران و 
1+4 در وین مجدداً از س�رگرفته ش�د. به گفته س�خنگوی وزارت 
خارجه به رغم اینکه بس�یاری از جداول آماده و بخشی از پرانتز     ها 
پاکس�ازی ش�دند اما با این ح�ال اختالف�ات مهم باق�ی مانده که 
الزم اس�ت واش�نگتن تصمیمات خ�ود را درباره آنه�ا اعالم کند. 
نمایندگان ارش��د ایران و ۱+۴ دیروز به وین بازگش��تند تا هش��تمین 
دور مذاکرات را ب��رای حل نکات کلیدی باقیمانده ادامه دهند. س��عید 
خطیب زاده، س��خنگوی وزارت امور خارجه روز دو     ش��نبه در نشس��ت 
خبری درباره مذاکرات وین گفت : »مذاکره کنندگان ارش��د ایران و سه 
کشور اروپایی برای تنفس به پایتخت      ها بازگشته بودند و تمرکز جلسات 
روی چهار متن اصلی در خصوص موضوعات مختلف بود و در این مدت 
جلسات کارشناس��ی قطع نبود.« به گزارش فارس، خطیب زاده با بیان 
اینکه اختالفات مهمی باقی مانده و البته بن بست الینحلی نداریم، گفت:  » 

بسیاری از جداول و س��تون های این جداول نیز آماده شده و بخشی از 
پرانتز     ها نیز پاکسازی و توافقات درباره ایده      ها تا حدود بسیار زیادی انجام 
ش��ده و در حال تبدیل به جمالت و کلمات هستند.« سخنگوی وزارت 
خارجه درباره اختالف��ات مهم باقی مانده و تش��کیل کارگروه ترتیبات 
اجرایی نیز بی��ان کرد: »مهم  تری��ن اختالفی که امروز داریم، س��رعت 
نامناسب حرکت طرف های مقابل به ویژه امریکا در ارائه ابتکارات است.« 
وی ادامه داد: » جمهوری اسالمی ایران در موضوعات مختلفی که خودش 
این اختیار و امکان را داشته، با سرعت خوبی مسائل حل شده است و در 
موضوعات فنی پیش��رفت های قابل توجهی حاصل شده، ولی در بحث 
رفع تحریم      ها گفت وگو     ها منوط به تصمیمات سیاسی شده که متأسفانه 
در طرف مقابل معطل مانده است. بعضاً پیشرفت      هایی که حاصل شده 
به خاطر اقدامات جمهوری اس��المی ایران بوده است. ابتکاراتی هم که 
ضروری بوده از س��وی طرف مقابل همچنان دیده نش��ده و بیشتر آنها 

شنونده بودند. واشنگتن باید تصمیمات خودش را درباره رفع تحریم      ها و 
مسائل باقیمانده که برخی موضوعات جدی است، اعالم کند«. سخنگوی 
وزارت خارجه در واکنش به اظهارات آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا 
مبنی بر اینکه برای احیای برجام تنها چند هفته باقی مانده اس��ت و در 
صورت شکست مذاکرات واشنگتن سایر گزینه      ها را بررسی خواهد کرد نیز 
خاطرنشان کرد:  »به وزیر خارجه امریکا توصیه می کنم که تمام تالش و 
همت و اگر ابتکاری دارد را به کار بگیرد که همین »پالن A « که در دست 
است به نتیجه برسد. »پالن B « برای هیچ کشوری جذابیت الزم را ندارد 
و بلینکن بهتر از هر کسی می داند هر کشوری برای خودش پالن B دارد 
و شاید پالن B ایران برای آنها خیلی جذابیت نداشته باشد. تمام همت 
و تالش خودشان را بگذارند برای اینکه نشان دهند برای پالن A اراده و 
ظرفیت الزم را دارند. « به گفته دیپلمات های روسی و اروپایی حاضر در 
وین، پیشرفت های نسبی در گفت وگوهای طرفین حاصل شده و امکان 

رسیدن به توافق تا اواسط فوریه وجود دارد. این درحالی است که مقامات 
امریکایی و فرانسوی در روزهای اخیر تالش کردند با اتهام زنی مجدد به 

ایران امتیازات زیادی را در میز مذاکرات بگیرند. 
روزنامه گاردین در ادامه نوشت: دولت امریکا با اظهاراتی که اخیراً داشته 
و مرتباً از دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین امریکا برای خروج از 
توافق هسته ای انتقاد کرده و آن را »اشتباهی فاجعه بار « خوانده است، در 
حال زمینه سازی برای مقصر نشان دادن دولت قبلی امریکا است.« با این 
حال، این روزنامه افزود: کسانی که از نزدیک در جریان مذاکرات هستند، 
می گویند از نظر آنها رسیدن به یک توافق محتمل است اما مسئله این 
است که از دیدگاه غرب، احتماالً گستره این توافق محدود خواهد بود. 
این روزنامه همچنین نوشت:  »در زمینه لغو تحریم ها، بر سر دسته بندی 
اینکه کدام تحریم مرتبط با توافق هسته ای است و باید لغو شود یا مرتبط 

با مسائل دیگر است، اختالفات هنوز باقی مانده اند.«

  چالش

  واکنش

آزاده سادات عطار
  گفت وگو


