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  گزارش  2

حریری در آستانه استعفا 
دو منب�ع آگاه اع�ام کردن�د که س�عد حری�ری، نخس�ت وزیر 
مأم�ور تش�کیل کابین�ه لبن�ان تصمی�م ب�ه اس�تعفا گرفت�ه و 
احتم�االً در هفت�ه ج�اری ای�ن موض�وع را اع�ام می کن�د. 
خبرگزاری »آناتولی« روز یک    ش��نبه به نقل از دو منبع نزدیک به سعد 
حریری که نخواس��ته اند نام ش��ان فاش ش��ود، اعالم کرد، ممکن است 
این تصمیم طی س��ه روز آینده اعالم ش��ود. یکی از این منابع نزدیکان 
رئیس جمهور را به مانع تراشی متهم کرد و گفت:»حریری با توجه به ادامه 
سنگ اندازی در مأموریتش از سوی تیم سیاسی وابسته به رئیس جمهور 
میش��ل عون قصد دارد از تش��کیل دولت انصراف دهد. « سعد حریری 
و میش��ل عون رئیس جمهور لبنان برای تش��کیل کابینه و حتی تعداد 
وزارتخانه     ها به شدت دچار اختالف هستند. منبع دیگر نیز تصریح کرد، 
حریری قصد انصراف دارد اما پس از تشویق شورای عالی اسالمی شرعی 
لبنان به ادامه تالش برای تشکیل دولت، اندکی دست نگه داشته است. وی 
در ادامه ضمن اعالم اینکه انصراف حریری از تشکیل دولت بر تنش های 
اقتصادی و اجتماعی لبنان خواهد افزود، تصریح کرد:» حریری به همین 
دلیل چند روزی دست نگه داشته است. « حریری روز      شنبه با عبداللطیف 
دریان ، مفتی لبنان دیدار و در جلسه شورای عالی اسالمی شرعی لبنان 
شرکت کرد. س��عد حریری پس از پایان جلس��ه، گفت: »به دارالفتوی 
آمدم و با شرکت در جلسه شورای عالی شرعی، اتفاقاتی را که طی هفت 
ماه گذشته بر من گذش��ت، برای جناب مفتی و دیگران تشریح کردم. « 
نخس��ت وزیر مکلف لبنان افزود: در این جلس��ه گفت وگوهای سازنده و 
مهمی انجام شد. کشور شاهد وخامت سیاسی و اقتصادی روزافزون است. 

 این مشکالت هم برای من و هم برای جناب مفتی اهمیت دارد. 
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 »نون. خ « برای ماهواره های جاسوسی حساسیت برانگیز شد
ش��بکه خبری فاکس نیوز چندی پیش در گزارش��ی مدعی شد که به 
تصاویر جدید ماهواره ای دست یافته که حاکی از فعالیت های مشکوک 
و غیرعادی در اطراف سایت سنجریان در نزدیکی جاجرود بوده است. 
حاال »ش��اهرخ ناظمی « رایزن مطبوعاتی دفتر نمایندگی جمهوری 
اسالمی ایران در س��ازمان ملل در نیویورک در توئیتی نوشت: تصاویر 
مورد ادع��ای فاکس نیوز مربوط ب��ه خودرو       ها و تجهیزات لوکیش��ن 
فیلمبرداری س��ریال »ن��ون. خ « و عوامل آن بوده اس��ت. در گزارش 
فکس نیوز آمده بود:» این تصاویر ماهواره ای که از سوی شرکت مکسار 
ارائه ش��ده و در آزمایش��گاه اینتل لب مورد تحلیل قرار گرفته، نشان 
می دهد که از ۱۵ اکتبر س��ال ۲۰۲۰، تعداد ۱۸خودرو در این سایت 
حضور دارند و در این سایت حفاری انجام و یک جاده دسترسی جدید 

به این سایت ساخته شده است.«
-----------------------------------------------------

 هشدار به آل خلیفه درباره اوضاع جسمانی»المقداد«
رهبر ش��یعیان بحرین، مقامات رژی��م آل خلیفه را مس��ئول هرگونه 
خطری دانست که متوجه شیخ » عبدالجلیل المقداد«، زندانی سیاسی 
بحرینی شود. به گزارش العهد، شیخ عبد الجلیل المقداد که به ۳۰ سال 
حبس محکوم اس��ت، روز جمعه درباره وضعیت جسمانی وخیم خود 
و بی اعتنایی که به این موضوع ش��ده، گفت: برای اینکه در حق خودم 
کوتاهی نکرده باشم، باید اعالم کنم بی اعتنایی و کوتاهی در مورد من 
وجود دارد که به سطح شکنجه می رسد و من آنها را مسئول هر اتفاقی 
که برایم رخ می دهد، می دانم. آیت اهلل شیخ عیسی احمد قاسم، رهبر 
ش��یعیان بحرین گفته که در مورد اظهارات المقداد که تحت شکنجه 
عامدانه مس��ئوالن زندانش قرار داش��ته و تمامی ش��کایاتش درباره 
بیماری های خطرناکی که دچار است، نادیده گرفته می شود، هیچ شک 
و تردیدی وجود ندارد. شیخ قاسم گفته که مسئوالن زندان و باالتر از 
آنها را که به وضعی��ت او بی توجهی می کنند، مس��ئول کامل هرگونه 

خطری قرار می دهد که احتماالً برای او وجود دارد. 
-----------------------------------------------------

 تل آویو نتوانست سوئز را دور بزند
مهاب ممیش، مش��اور رئیس جمهور مصر در پروژه های محور کانال 
سوئز تأکید کرد که اسرائیل در حفر کانال جایگزین کانال سوئز شکست 
خورد. به گزارش فارس، »ممیش « در مصاحبه با ش��بکه »ام بی سی« 
مصر گفت که اسرائیل از احداث کانال »اشدود« به طول ۵۲۲ کیلومتر 
منصرف شده است. او افزود که این طرح اسرائیل به دلیل هزینه سنگین 

آن و مخالفت وزارت دارایی این رژیم، با شکست مواجه شد. 
-----------------------------------------------------

 ترامپ: انتخابات 2020 جنایت قرن بود
رئیس جمهور قبلی امریکا پیش بینی کرد که اگ��ر دموکرات  ها در » تقلب 
انتخاباتی « دست داشته باش��ند، آنطور که او مدعی شده ، ایاالت متحده 
در آینده وضعیت وخیمی پیدا می کند. به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه 
ایندیپندنت، دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیش��ین امری��کا در ایمیلی به 
هوادارانش گفت وزارت دادگستری » هیچ چاره ای ندارد جز اینکه به بررسی 
تقلب آرای گس��ترده « بپردازد که در جریان انتخابات ریاس��ت جمهوری 
۲۰۲۰ رخ داد. او با ذکر شماری از راه        هایی که ممکن است شمارش تحت 
تأثیر قرار گرفته باشد، نوشت: چه با دس��تگاه های شمارش، افراد زیر سن 
قانونی، افراد متوف��ی، بیگانگان غیرقانونی، ح��ذف رأی، تقلب رأی، آرای 
غیابی، ارسال پستی، صندوق های مهر و موم، پول دادن به مردم برای رأی 
دادن یا دیگر موارد، انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ از نگاه من جنایت 
قرن است. او گفته اوضاع بدتر خواهد شد. تخلفات و تقلب انتخاباتی باید فوراً 
شفاف سازی شود. اگر این بررسی نشود، آینده تیره و تاری در انتظار است. 
-----------------------------------------------------
 تأکید واشنگتن - سئول بر خلع ساح اتمی شبه جزیره کره
وزرای خارجه امریکا و کره جنوبی طی دیدار در حاشیه اجالس گروه 
7 در انگلیس، ضم��ن تأکید بر تعهد دوجانبه برای خلع س��الح اتمی 
شبه جزیره کره، همکاری های دوجانبه را برای حل چالش های شرق 
آسیا الزم دانستند. وزارت خارجه امریکا اعالم کرد: »بلینکن و چونگ 
بر تعهد خود برای همکاری نزدیک بی��ن ایاالت متحده، کره جنوبی و 
ژاپن درخصوص طیف گسترده تری از مسائل، شامل همکاری برای خلع 

سالح اتمی شبه جزیره کره، مورد تأکید کردند.«
-----------------------------------------------------
  آن�کارا:  اس400 را می خواهیم ب�رای دف�اع از 84میلیون 

ترکیه ای 
وزیر دفاع ترکیه با حمایت از خرید سامانه موشکی اس-4۰۰ ساخت 
روسیه گفت:»محافظت از کشورمان و ۸4 میلیون شهروند برابر هرگونه 
تهدید هوایی، هدف اصلی ترکیه در دستیابی به این سامانه        ها بود. « به 
گزارش شبکه خبری »بلومبرگ« ، »خلوصی آکار « با اشاره به اختالفات 
موجود با ناتو گفت که یافتن راه حلی برای استقرار سامانه های موشکی 
اس-4۰۰ ساخت روسیه در ترکیه همیش��ه امکان پذیر است و آنکارا 

آماده رفع نگرانی های موجود در این زمینه است. 

»کابینه سهامی« شکننده تل آویو 
از ابتدای کار

نمایندگان کنست رژیم صهیونیستی دیروز در فضایی متشنج برای 
رأی اعتماد به کابینه تشکیل جلسه دادند، کابینه ای که با شراکت 
هفت حزب مختلف، یک کابینه سهامی تمام عیار حساب می شود و 
از همین ابتدای کار، تشکیل آن به مناقشه ای کم سابقه کشیده است. 
مخالفان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی تشکیل کابینه 
جدید را با اکثریت شکننده ۶۱ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست سازماندهی 
کردند و این یعنی در صورتی که یکی از نمایندگان حمایت خود را از کابینه 
جدید بردارد،  امید    ها برای پایان دادن به دوران نتانیاهو بی  نتیجه خواهد ماند. 
پارلمان رژیم صهیونیستی )کنست( غروب دیروز یک    شنبه برای انتخاب 
بیست و چهارمین رئیس کنست و نیز برای رأی اعتماد به سی و ششمین 
دولت به ریاست الپید و یمینا تشکیل جلسه داد. در این جلسه که در فضایی 
پرتنش برگزار ش��د و به خروج تعدادی از اعضای کنس��ت و توقف جلسه 
پارلمان منجر شد، نخست نفتالی بنت در سخنانی ضمن قدردانی از بنیامین 
نتانیاهو به لفاظی      درباره ایران پرداخت و نتانیاهو نیز درباره دستاوردهای خود 
رجزخوانی کرد. هرچند منابع گفتند که نتانیاهو رفتنی است ولی تا لحظه 

تنظیم این خبر، رأی گیری درباره کابینه انجام نشد. 
شبکه کان ساعاتی پیش از برگزاری جلسه کنست نوشته بود که نتانیاهو 
به نزدیکانش گفته است؛ روند تحویل قدرت طبق قوانین تعیین شده انجام 
می شود. مشاور حقوقی وی نیز اعالم کرد که به محض اینکه دولت جدید 
این رژیم از کنست رأی اعتماد بگیرد، تمام حمایت های مالی و هزینه های 
خانواده نتانیاهو در مقر رسمی اش در قدس و منزل اختصاصی اش در قیساریه 
متوقف خواهد شد که شامل مهمانی، خرید مواد غذایی و خشک شویی و 

آرایشگری و نظافت و آشپزی است. 
 نظرسنجی شبکه ۱۲ این رژیم نشان می دهد که بسیاری از ساکنان اراضی 
اشغالی، بر این باورند کابینه جدید عمر طوالنی نخواهد داشت. 4۳ درصد 
پاسخ دهندگان در این نظرسنجی گفتند که کابینه موسوم به »تغییر« در 
مدت کوتاهی منحل می شود. ۳۰ درصد نیز معتقدند که این کابینه برای یک 
مدت طوالنی تر دوام  می آورد. تنها ۱۱ درصد شرکت کنندگان بر این باورند 

که کابینه الپید- بنت در چهار سال دوام می آورد. 
 موج »انتفاضه خواهی« بعد از  شهادت زن آزاده فلسطینی

 به دنبال شهادت یک زن آزاده فلسطینی در ایست و بازرسی در قدس اشغالی 
و شهادت یک نوجوان ۱۵ ساله در نابلس، گروه های فلسطینی خواستار آغاز 

انتفاضه جدیدی در سراسر فلسطین و سرزمین های اشغالی شدند. 
روز ش��نبه، در پی تیراندازی نیروهای رژیم صهیونیستی در یک ایست و 
بازرسی واقع در قلندیا در شمال قدس اش��غالی، یک زن فلسطینی به نام 
ابتسام کعابنه به شهادت رسید. صهیونیست       ها که مدعی شده بودند او چاقو با 
خود حمل می کرده با جلوگیری از رسیدن خودروی امداد، حتی مانع انتقال 
پیکر این زن فلسطینی شدند. این شهید فلسطینی از اهالی اردوگاه عقبه 
جبر شهر اریحا بود و قباًل مدتی را هم در زندان رژیم صهیونیستی در اسارت 
بوده است نیروهای اشغالگر همچنین روز جمعه و در پی تظاهرات ساکنان 
جنوب نابلس علیه شهرک نشینان، محمد سعید حمایل نوجوان ۱۵ساله 

فلسطینی را به شهادت رساندند. 
 آتش علیه صهیونیست های فاشیست

جبهه مردمی برای آزادی فلس��طین در واکنش به شهادت ابتسام کعابنه 
بیانیه ای صادر کرد که در آن آمده است، شهادت اسیر آزاد شده ابتسام کعابنه 
نمونه جدیدی از سلسله جنایات این دشمن فاشیسم است و افزود: »مقاومت، 
همان پاسخ ما به این جنایت زشت است. مقاومت سپر ملت ما و شمشیر بران 
آن در قبال گروهک های شهرک نشینان و ارتش جنایتکار آن است.«  این 
جنبش فلسطینی در ادامه خواستار آغاز انتفاضه و تبدیل تمام نقاط تماس 
و ایست  و بازرسی به توده ای از آتش در زیر پای صهیونیست       ها شد. جنبش 
جهاد اسالمی فلسطین هم پیش تر در واکنش به این جنایت، فلسطینیان را به 
تحکیم وحدت خود در رویارویی با دشمن صهیونیست فراخوانده بود. جنبش 
جهاد اسالمی فلسطین سکوت نهادهای بین المللی در قبال شهادت کعابنه 
را رسوایی بزرگ خواند و خواستار شعله ور شدن آتش انتفاضه فلسطینیان 
ش��د. این جنبش تأکید کرد: »جنایت اعدام میدانی ابتسامه کعابنه، آزاده 
فلسطینی، مؤید لزوم همبستگی همه فرزندان ملت فلسطین و نیروهای آن 
در مقابله با دشمن صهیونیستی است که نه به پیر و جوان رحم می کند و نه به 
زن و مرد. این جنایت، همه فلسطینیان را ملزم می کند که آتش درگیری را 
شعله ور کنند و به هر وسیله با اشغالگران درگیر شوند، به ویژه در موانع مرگ 

که تمام مناطق کرانه باختری و قدس را پر کرده است.«
 در تونل های مقاومت به قدس نزدیکیم

جهاد اسالمی فلسطین با تأکید بر اینکه خون این شهید و دیگر شهدا پایمال 
نخواهد شد، تأکید دارد: »سکوت در برابر این جنایت نشان دهنده رسوایی 
نهادها، کشور      ها و سازمان هایی است که ادعا می کنند به حقوق بشر اهمیت 
می دهند و برای کسانی که از آزادی و عدالت دم می زنند و این سکوت چتر 
حمایتی برای تروریسم و مشوقی برای رژیم اشغالگری است که کارش کشتار 
فلسطینی هاست. خون آنها آتش درگیری را شعله ورتر خواهد کرد و ما را برای 
ادامه راه مقاومت تا آزادسازی سرزمین مان و برچیده شدن اشغالگری از هر 

وجب از خاک فلسطین مصمم تر خواهد کرد.«
ابوالبهاء فرمانده نیروهای ویژه س��رایا القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد 
اسالمی فلسطین از داخل تونل های مقاومت خطاب به دشمن صهیونیستی 
گفت رزمندگان این جنبش برای حضور در میدان نبرد جدید آمادگی دارند. 
فرمانده یگان نیروهای ویژه س��رایا القدس گفت: »ما نقشه های دشمن در 
هدف گرفتن رزمندگان مان در این تونل       ها را ناکام گذاش��تیم و به دشمن 
می گوییم که آماده آمدن به میدان هستیم. ما در اینجا احساس می کنیم 
خیلی به قدس نزدیکیم و مطابق با مس��ئولیت خود از ملت فلس��طین در 
برابر رژیم اش��غالگر حفاظت می کنیم.« ابوالبهاء تأکید ک��رد: »ما در این 
تونل های آزادی همه تالش خود را برای بیش��تر کردن قدرت رزمی خود 

به کار می گیریم.«

ریاض-واشنگتن:  توقف عملیات مأرب
پیش شرط رفع محاصره است

در بیانی�ه ای که پس از نشس�ت مش�ترک امریکایی، س�عودی و 
اروپایی در خصوص یمن صادر شده، آمده است که ائتاف متجاوز 
حاضر اس�ت بدون قید و ش�رط محاصره ف�رودگاه صنع�ا و بندر 
الحدیده را بردارد و در ازای آن، عملیات مأرب نیز متوقف ش�ود. 
در پی پیش��روی های جنبش انصاراهلل یمن در استان مأرب و آزادسازی 
این منطقه استراتژیک، عربستان و متحدان غربی آن به دنبال راهی برای 
توقف این عملیات هستند. نشست مجازی امریکایی، اروپایی، سعودی با 
حضور »فیصل بن فرحان « وزیر خارجه س��عودی و »تیم لیندرکینگ « 
نماینده امریکا در امور یمن، تشکیل ش��د و طرف های شرکت کننده در 
خصوص راه حل های پایان درگیری    ها در یمن گفت وگو کردند. به نوشته 
وب سایت الخبر الیمنی، در بیانیه پایانی این نشست، پیشنهاد جدیدی 
به دولت نجات ملی یمن شده که جان مایه اصلی آن رفع بی قید و شرط 
محاصره فرودگاه صنعا و بندر الحدیده در مقابل توقف عملیات آزادسازی 
استان »مأرب« است. در این بیانیه آمده است:  »لیندرکینگ از پایان هفته 
گذش��ته دور جدید رایزنی های خود برای حل و فصل بحران یمن را در 
حوزه قاره اروپا آغاز کرده و در دیدار با سفیر فرانسه در واشنگتن بر ضرورت 
توقف درگیری    ها در مأرب در ازای بازگشایی بدون محدودیت فرودگاه 
صنعا و بندر الحدیده، تأکید کرده است:» در حالی که دولت سعودی اخیراً 
بر بازگشایی فرودگاه صنعا تحت اشراف ائتالف متجاوز به یمن و سازمان 
ملل تأکید دارد، تاکنون بیانیه مستقلی در خصوص رفع محاصره فرودگاه 
صنعا و بنادر یمن بدون قید و شرط سابق، صادر نکرده است. بیانیه نشست 
سه گانه امریکایی، اروپایی و سعودی در حالی است که دولت واشنگتن در 
شامگاه پنج  شنبه تحریم های جدیدی علیه برخی نهادهای یمنی وضع 
کرد. از سوی دیگر، »عبدالقادر مرتضی « رئیس کمیته ملی اسرای یمن 
جدید   ترین مواضع این کشور در قبال مبادله اسرا با ائتالف سعودی را اعالم 
کرد. به گزارش روزنامه القدس العربی، وی در این زمینه گفت: دولت یمن 
برای انجام مبادله اسرا در سطوح گسترده از آمادگی کامل برخوردار است. 
به گفته این مقام یمنی، ناصر منصور هادی، برادر رئیس جمهور مستعفی 
و فراری یمن نیز در لیست تبادل اسرا، مبادله خواهد شد. المرتضی تأکید 
کرد که صنعا نام ش��ماری دیگر از فرماندهان وابسته به ائتالف متجاوز 
سعودی را در لیست مبادله اسرا قرار داده است. از جمله این افراد می توان 
به محمود الصبیحی، وزیر دفاع سابق دولت مستعفی یمن اشاره کرد. وی 

از سال ۲۰۱۵ به دست انصاراهلل بازداشت شده است. 

غرب باید بین توافق یا عدم توافق انتخاب کند
باوجود پیشرفت 80،70 درصدی مذاکرات، طرف های وین از مرحله »انعطاف« عبور کرده 

و عراقچی می گوید مذاکرات به مرحله »انتخاب سخت« طرف غربی رسیده است

هیئت ه�ای مذاکره کننده برای شش�مین بار 
به وین برگش�تند و طبق معم�ول، بعد از یک 
دور مذاکره در چارچوب کمیسیون مشترک 
برجام، کار کمیته های تخصصی از سر گرفته 
ش�د. این بار، همه متفق القول هستند که اگر 
توافقی در کار باش�د، بایستی بعد از انتخابات 
28 خرداد دنبال آن گش�ت. نکته قابل توجه 
اینکه، اختافات کلیدی مث�ل اینکه »امریکا 
باید اول تعهدات�ش را از س�ربگیرد یا ایران « 
و همچنی�ن »نح�وه راس�تی آزمایی« از لغ�و 
تحریم ه�ا، بع�د از 70 روز مذاک�ره، همچنان 
حل نشده اس�ت. از موضع ایران، این طور به 
نظر می رس�د که مذاکرات با وجود پیشرفت  
70تا 80 درصدی، به نقطه ای رسیده که طرف 
غربی باید دس�ت به »انتخاب س�خت « بزند. 
عراقچ�ی می گوید طرف ه�ای مذاکره کننده 
بای�د ب�ه ای�ران تضمین دهن�د ک�ه اتفاقات 
گذش�ته  مجدداً در آینده تکرار نخواهد شد. 

به گزارش »جوان«، عباس عراقچی، مذاکره کننده 
ارش��د ایرانی که چند هفته قب��ل، در پایان دور 
چهارم مذاکرات در وین ابراز امیدواری کرده بود » 
بتوانیم به یک جمع بندی برسیم « حاال در شروع 
دور شش��م مذاکرات می گوید: » حتی نمی توانم 
پیش بینی کنم این دور چند روز طول می کشد.« 
 این حرف عراقچی را دیگر تیم های مذاکره کننده 
هم تکرار کرده اند. یک »مقام ارش��د امریکایی« 
دیروز قبل از ش��روع مجدد مذاکرات در وین به 
روزنامه واشنگتن پست گفت که رسیدن به توافق 
نهایی درباره برجام »چن��د هفته« زمان می برد. 

میخاییل اولیانوف، نماین��ده روس     ها در وین نیز 
هرچند توافق برای احیای برجام را »دردسترس « 
خوانده ولی تأکید کرده»برای مرتب کردن متن 
فعلی و برداشتن پرانتزهای دور موضوعات ثانویه، 
به چند هفته دیگر زمان نی��از داریم. ما باید روی 
اینکه تواف��ق چگونه اجرا ش��ود، تمرکز کنیم.« 
 هر چند عباس عراقچی گفته ک��ه »مذاکرات ما 
موکول به انتخابات نیس��ت« ول��ی تأخیر چند 
هفته ای از یک جهت، به برگ��زاری انتخابات در 
ایران برمی گردد که امریکا و اروپا مایلند بفهمند 
ساکن جدید پاستور چه کس��ی است و از طرف 
دیگر، تهران هم مایل نیست شامگاه توافق یا عدم 

توافق با انتخابات همزمان شود. 
 بازگشت به »اول امریکا« یا »اول ایران«

با وجود اثر طبیعی انتخاب��ات، اما اختالفاتی که 
بعضاً از بدو شروع مذاکرات طی 7۰ روز گذشته 
وجود داشته، همچنان ادامه دارد. عباس عراقچی 
دیروز در پایان دور جدید مذاکرات کمیس��یون 
مش��ترک، ضمن تأکید بر اینکه» فکر نمی کنم 
ظرف هفته جاری بتوانیم ب��ه جمع بندی نهایی 
در وین برسیم «، گفت:»هنوز موارد فنی زیادی 
برای رس��یدن به توافق نهایی وجود دارد که باید 
حل ش��ود. « عراقچی ک��ه با خبرگ��زاری صدا و 
س��یما گفت وگو می کرد، گفته که »در مذاکرات 
وین  با وضعی��ت پیچیده ای مواجه هس��تیم « و 
توضیح داده که این پیچیدگ��ی از یک طرف به 
ای��ن برمی گردد که بازگش��ت امریکا ب��ه برجام 
با یک س��ری مس��ائل فنی، حقوقی و سیاس��ی 
روبه رو اس��ت و از طرف دیگر، مربوط می ش��ود 
به » راس��تی آزمایی اقدامات امریکا« که به گفته 

نماینده ایران از پیچیدگی      هایی برخوردار است ، 
باید برای آن برنامه ریزی ش��ود ، در خصوص آن 
دقت شود و برای آن ش��اخص تعیین شود.«  این 
سخنان عراقچی تلویحاً به این معنی است که هنوز 
ایران و طرف های مذاکره کننده بر سر »مکانیسم 
بازگشت امریکا به برجام « و همچنین »مکانیسم 
از سرگیری تعهدات ایران « و همچنین زمانبندی 
و تقدم و تأخر اقدامات اختالف نظر دارند. عراقچی 
می گوید:  »همین ط��ور اقداماتی ک��ه ایران باید 
انجام دهد، طبیعتاً با توجه به پیشرفت های سریع 
علمی و فنی که ایران در این مدت انجام داده نحوه 
تنظیم آنها با بازگش��ت به برجام پیچیدگی های 
خودش را دارد و اینها بحث های مفصلی را می برد 
و مجموعه این اقدامات در چه جدول زمانی باید 
انجام شود.« نماینده ایران در وین با تأکید مجدد 
بر اینکه » مس��لماً امریکا باید قدم اول را بردارد و 
امریکا باید همه اقداماتش را ابتدا انجام دهد و بعد 
جمهوری اسالمی ایران راستی آزمایی می کند و 
بعد از آن است که به تعهدات مان برمی گردیم « 
گفت:  »این مالک کار ماس��ت، ول��ی احتیاج به 
جدول بندی و جدول زمانی داریم و اینکه مشخص 
شود در چه روزی اگر به جمع بندی رسیدیم، بعد 
مراحل تأیید و تصویب آن در هر کش��ور چگونه 
باشد؟ در چه مدت انجام شود و بعد چه مقدماتی 
باید برنامه ریزی ش��ود و نهایت��اً در چه روزی به 
اجرا می رس��یم و در آن روز امری��کا باید چه کار 
کند و بعد چگونه راستی آزمایی شود.«  به خاطر 
چنین دشواری     هایی است که معاون وزیر خارجه 
ای��ران در گفت وگویی جداگانه ب��ا پرس تی وی 
 گفته که »طرف های مذاکره کننده در خصوص 

برجام باید به جمهوری اس��المی ایران تضمین 
دهند که اتفاقات گذشته  مجدداً در آینده تکرار 
نخواهد ش��د.«  او می گوید: » برای تحقق این امر 
نیاز به بحث های حقوقی، فنی و سیاسی زیادی 
است و تا جایی که الزم باشد به این بحث      ها ادامه 

خواهیم داد.«
 با وجود توافق 80 درصدی، ممکن است 

توافق نشود
هرچند میخاییل اولیانوف، نماینده روسیه دیروز 
گفت که »با تم��ام اوصاف، تواف��ق در مذکرات 
وین در دسترس اس��ت« ولی ش��واهد و قرائن 
نش��ان می دهد مذاک��رات در حال رس��یدن به 
مرحله ای است که طرف     ها به جای تالش برای 
نزدیک کردن دیدگاه     ها به همدیگر، باید دست به 
انتخاب های سخت بزنند. این را هم از اظهارنظر 
طرف ه��ای اروپایی و امریکای��ی می توان درک 
کرد و هم از موضع طرف ایرانی. »هایکو ماس « 
وزیر خارجه آلمان روز       شنبه در آستانه این دور 
مذاکرات از »هم��ه طرف ها« خواس��ته بود که 
برای حصول توافق نهایی، انعطاف نشان دهند. 
او به رویترز گفته بود: »موضوع بر سر انعطاف و 
عمل گرایی همه طرف های ش��رکت کننده )در 
مذاکرات وین( است. بازی کردن با زمان، به نفع 
هیچ کسی نیست.«  واشنگتن پست هم به نقل از 
مقام های امریکایی نوشته است: »ایران و ایاالت 
متحده تقریباً در همه موضوعات مورد رایزنی در 
دیدارهای غیرمستقیم ش��ان طی دو ماه اخیر، 
پیش��رفت داش��ته اند اما دولت بایدن همچنان 
درباره اینکه به توافق نهایی نزدیک   تر شده است 
یا نه، مطمئن نیست.«  این مسئول ناشناس در 
دولت جو بایدن، گفته تا زمانی که بی اعتمادی 
بین دو طرف )واش��نگتن و ته��ران( برطرف و 
تصمیمات سیاسی برای پذیرش نتایج مذاکرات 
در وین اتخاذ نشود، اینکه 7۰ یا ۸۰ درصد ]توافق 

شده باشد[، مهم نیست.«  
همچنین عراقچی در گفت وگو ب��ا خبرگزاری 
صدا و س��یما گفته که »طرف های مقابل ما در 
نقطه ای هس��تند که باید تصمیم خودش��ان را 
بگیرند.« سخن اخیر عراقچی در زمینه مذاکرات، 
می تواند به معنی این باش��د که سرانجام وین، 
حتی بعد از چن��د هفته مذاکره، ممکن اس��ت 
به توافق منج��ر نش��ود. عراقچی در ای��ن باره 
گفت:»جمهوری اسالمی ایران بدون رسیدن به 
خواسته های کلیدی خودش قطعاً توافق نخواهد 
ک��رد. « عراقچی با ذکر این نکت��ه که جمهوری 
اسالمی ایران تصمیمات سخت خودش را قباًل 
اتخاذ کرده است، توضیح داد: »آن موقعی که در 
مقابل خروج ترامپ و امریکا از برجام، جمهوری 
اسالمی ایران تصمیم گرفت که در برجام بماند، 
تصمیم سخت ما آن موقع اتخاذ شده و االن نوبت 
طرف های مقابل ماس��ت که تصمیمات سخت 
خودش��ان را بگیرند و اگر می خواهند برجام را 
حفظ کنند، باید انعطافات الزم را داشته باشند 
و باید تصمیمات خودشان را بتوانند بگیرند و ما 
آمادگی داریم مذاکرات را تا جایی که آنها بتوانند 

به تصمیم برسند، ادامه دهیم.«

امریکا که راهبرد مقابل�ه با چین را در اولویت 
سیاس�ت خارج�ی خ�ود ق�رار داده، ب�رای 
تحقق این هدف بلندمدت دس�ت ب�ه دامان 
متحدانش شده اس�ت. رئیس جمهور امریکا 
در نشس�ت س�ران صنعتی جهان موسوم به 
»گروه 7 « طرح�ی 40 تریلی�ون دالری برای 
مقابله با ق�درت رو به رش�د چی�ن در جهان 
پیش�نهاد داد. دولت پکن نی�ز در واکنش به 
این اقدام گفت ک�ه مدت زی�ادی از آن زمان 
که تصمیمات جهانی از سوی گروه کوچکی از 
کشورهای جهان دیکته       می شد، گذشته است. 

تنش      ها بین چین و امریکا برای رهبری جهان در 
عرصه اقتصادی، روز به روز در حال افزایش است 
و غربی      ها برای مقابله با رقیب نوظهور خود به فکر 
راه های جایگزین هستند. جو بایدن، رئیس جمهور 
امریکا که از هم��ان روز اول چین را تهدید اصلی 
برای منافع امریکا در جهان معرفی کرد، روز       شنبه 
در دومین روز از نشس��ت س��ران صنعتی جهان 
موسوم به »گروه 7 « از کشورهای اروپایی و ژاپن 
درخواست کرد که از طریق س��رمایه گذاری در 
زیرساخت       ها در کشورهای در حال توسعه با نفوذ 
و قدرت روبه رشد امنیتی و اقتصادی چین مقابله 
کنن��د. روزنامه نیویورک تایم��ز در این خصوص 
گزارش کرد، بایدن از کشورهای اروپایی و ژاپن 
درخواست کرد به منظور مقابله با نفوذ سیاسی و 
اقتصادی چین در جهان، به کش��ورهای در حال 
توسعه صد      ها میلیارد دالر بودجه تخصیص دهد 
تا دیگر برای جاده های جدی��د، راه  آهن، بنادر و 
شبکه های ارتباطی به چین وابسته نباشند. این 
طرح که بالغ بر 4۰تریلیون دالر هزینه دارد قرار 
است طی سال های آینده از سوی اعضای گروه 7 

اجرا شود. به گزارش نیویورک تایمز، »این اولین 
بار است که ثروتمند      ترین کش��ورهای جهان در 
خصوص س��ازماندهی یک جایگزین مس��تقیم 
برای »ابت��کار کمربن��د و جاده« چی��ن بحث و 
گفت وگو کرده اند.« ابت��کار کمربند و جاده یک 
طرح س��رمایه گذاری در زیربناه��ای اقتصادی 
بیش از ۶۰ کشور جهان و توسعه دو مسیر تجاری 
»کمربند اقتصادی راه ابریش��م « و »راه ابریشم 
دریایی« است که در مرکز سیاست خارجی »شی 
جین پین��گ« رئیس جمهور چین ق��رار دارد و 
هم اکنون در سراسر آفریقا، امریکای التین و خود 
اروپا گسترش یافته است. نیویورک تایمز در ادامه 
گزارش داد:» بایدن در حالی این طرح را پیشنهاد 
داده است که کاخ سفید به هیچ تعهد مالی برای 
تأمین چنین بودجه هنگفتی برای مقابله با نفوذ 

رو به رشد چین اشاره نکرده است و اختالف نظر 
ش��دیدی بین ایاالت متح��ده و هم پیمانان این 
کش��ور در زمینه نحوه مقابله با قدرت رو به رشد 
چین در جهان وج��ود دارد. « خبرگزاری رویترز 
نیز در این راستا گزارش کرد، سران گروه7  اعالم 
کرده ان��د که طرح آنها موس��وم به س��اخت یک 
جهان بهتر هزین��ه ای بالغ ب��ر 4۰ تریلیون دالر 
دارد و جایگزین بهتری برای ط��رح »کمربند و 
جاده« چین است و به رغم آنکه اعالم کرده اند که 
این طرح تا سال ۲۰۳۵ محقق می شود اما منابع 
مالی آن را مشخص نکرده اند. طبق گزارش شبکه 
بی بی سی،  آنگال مرکل، صدراعظم آلمان نیز در 
این خصوص تأکید کرده اس��ت که گروه 7 هنوز 
در موقعیتی برای آزادسازی چنین بودجه ای به 

منظور مقابله با قدرت چین نیست. 

گروه 7 که تاکنون بررس��ی و حل مش��کالت به 
اصطالح جهانی را در دس��تور کار قرار می داد، به 
نظر می رسد رویکرد خود را تغییر داده و به گروه 
ضدچینی تغییر شکل داده است. امریکا راهبرد 
تقابل با چین را در رأس سیاس��ت خارجی خود 
قرار داده و تالش می کند این رقیب را از س��ر راه 
خود بردارد تا همچنان قط��ب اول اقتصادی در 
جهان باقی بماند. این درحالی است که بسیاری از 
آمارهای ارائه شده در دو سال اخیر حاکی از این 
است که چین تا یک دهه آینده قطب اول اقتصاد 
جهان می ش��ود و جای امری��کا را خواهد گرفت. 
رسانه های امریکایی نیز برای ضربه زدن به چین، 
تالش می کنند منش��أ ویروس کرون��ا را به چین 
نسبت دهند تا فشارهای بین المللی به این کشور 

را افزایش دهند. 
 واکنش چین 

سیاس��ت جدید امریکا و متحدانش برای مقابله 
با سیاس��ت های جهانی چین، واکنش پکن را در 
پی داشته است. س��خنگوی سفارتخانه چین در 
لندن روز یک      شنبه ضمن انتقاد از نشست گروه 
7 تأکید کرد که کل قالب این نشست منسوخ و 
تاریخ مصرف گذشته است. به گزارش خبرگزاری 
»اسپوتنیک«، وی در این خصوص گفت: »مدت 
زیادی از آن زمان که تصمیمات جهانی از سوی 
گروه کوچکی از کشورهای جهان دیکته       می شد، 
گذشته است. ما همیشه بر این باوریم که کشورها،  
خواه بزرگ ی��ا کوچک، قوی یا ضعی��ف، فقیر یا 
ثروتمند برابر هستند و امور جهانی باید از طریق 
رایزنی با تمامی کشور      ها اداره شود«. چین بار      ها 
از قدرت ه��ای غربی انتق��اد کرده اس��ت که در 
تالش های خود برای مهار نفوذ چین در سراس��ر 

جهان به دوران استعمارگرایی اتکا کرده اند. 

موافقت  با طرح 40 تریلیون دالری برای مقابله با قدرت چین  

مأموریت »گروه 7 « ضد چینی شد 

  گزارش  یک


