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  گزارش  2

  خبر

کلید آزاد سازی مأرب 
به دست انصاراهلل افتاد

نیروه�ای ارت�ش و کمیته ه�ای مردمی یم�ن کنترل ش�هر مهم 
و راهب�ردی »الجوب�ه « در اس�تان م�أرب را به دس�ت گرفتند. با 
آزادس�ازی الجوب�ه، مس�یر جدی�دی ب�ه س�مت ش�هر م�أرب 
باز ش�د تا محاص�ره مرکز ای�ن اس�تان نفتخیز از س�مت جنوب 
تکمی�ل ش�ود. انص�اراهلل گفت�ه که م�أرب ه�دف مهم�ی برای 
یم�ن اس�ت و آزادی آن نقط�ه تح�ول مهم�ی خواه�د ب�ود. 
نیروهای دولتی یمن موفق شدند کنترل مرکز »الجوبه « در استان مأرب 
را به دس��ت بگیرند. تصاویری از حضور نیروهای ارتش یمن در مرکز 
الجوبه منتشر شده و مزدوران دولت مستعفی یمن و حزب »االصالح « 
- وابسته به ریاض- از آن فرار کردند. با این شکست، مزدوران سعودی- 
اماراتی در این استان نفتخیز نگران سقوط قریب الوقوع مأرب هستند. 
یمنی    ها عالوه بر الجوبه موفق شدند بر چند روستا در اطراف الجوبه از 
جمله  »الروضه « و »الخویر « هم مسلط شوند. الخویر در کنار کوه مهمی 
قرار دارد که پیش��روی ارتش یمن در مناطق شرقی الجوبه نزدیک به 
مأرب را تضمین می کند. استان مأرب به علت دارا بودن منابع غنی نفت 
و گاز از ارزش اقتصادی باالیی برخوردار اس��ت و به گفته کارشناسان 
در صورت آزادسازی کامل این اس��تان، باید پایان کار دولت مستعفی 
منصور هادی و ائتالف سعودی در یمن را اعالم کرد. محمد البخیتی، 
عضو شورای سیاسی انصاراهلل یمن در مصاحبه با المیادین گفت: رهبری 
ائتالف سعودی در مأرب است و تمام عملیاتش از آنجا اداره می شود در 
نتیجه آزادی بقیه مأرب هدف مهمی برای یمن و نقطه تحول و ورود 
به یک مرحله جدید است. وی افزود: آزادی این شهر پیامدهای بزرگی 
درباره بیرون راندن نیروهای اشغالگر و بازپس گیری منابع نفتی دارد. 
ما شاهد پویایی مردمی گس��ترده ای در یمن هستیم که نقطه تحولی 
برای نهایی کردن جنگ     ها علیه ائتالف است. به زودی شاهد واکنش 
بزرگی از سوی مردم یمن علیه ائتالف خواهیم بود. تیم لیندرکینگ، 
فرستاده امریکا در امور یمن در واکنش به پیشروی های ارتش یمن با 
ناراحتی گفته است که تالش »حوثی ها« برای سیطره بر استان مأرب، 
مانع از گفت وگوه��ای برون رفت از بحران یمن خواهد ش��د. همزمان 
با پیش��روی های انصاراهلل در م��أرب، حمالت هوایی عربس��تان برای 
جلوگیری از سقوط آن تشدید شده است. العربیه مدعی شده که در این 

حمالت 300 نفر از انصاراهلل را کشته است. 
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 امیرعبداللهیان: باکو مشکل ترددها را حل کند
وزیر امور خارجه ای��ران در گفت وگوی تلفنی با همت��ای آذربایجانی 
خود ضمن تأکید بر رفع مش��کل تردد ترانزیتی کامیون ها گفت: »دو 
کشور باید مانع سوءتفاهم در مناسبات فیمابین شوند و شایسته است 
به سرعت روابط خود را در مس��یر درست و رو به رشد ادامه دهند.« به 
گزارش فارس، حسین امیرعبداللهیان و جیحون بایراموف در یک تماس 
تلفنی آخرین تحوالت روابط دوجانبه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. 
امیرعبداللهیان تصریح کرد: »دو کشور باید مانع سوءتفاهم در مناسبات 
فیمابین شوند و شایسته است به سرعت روابط خود را در مسیر درست 
و رو به رشد ادامه دهند. توقع ایران این است که مشکل تردد ترانزیتی 
کامیون     ها مرتفع شود. « جیحون بایراموف هم با دوستانه خواندن روابط 
دو طرف، بر حل وفصل مشکالت از طریق گفت وگو و در فضایی آرام و 
صمیمانه تأکید کرد. جیحون بایراموف پیشنهاد کرد مقامات گمرک دو 
کشور برای حل مشکالت ترانزیت کاالهای ایرانی گفت وگو کنند. وی بر 

پیگیری آزادی دو راننده کامیون ایرانی تأکید کرد. 
-----------------------------------------------------

 استقرار کشتی جنگی ایتالیا در تنگه هرمز
رسانه     ها از استقرار یک فروند کش��تی جنگی نیروی دریایی ایتالیا در 
تنگه هرمز خب��ر دادند.  بنابر گزارش پای��گاه نیوال نیوز، ناوچه کالس 
»برگامینی« نیروی دریایی ایتالیا در روزهای اخیر برای کمک به ائتالف 
دریایی اروپا در تنگه هرمز مستقر شده است. این ناوچه از اول اکتبر به 
عنوان اولین کشتی نیروی دریایی این کشور تحت عملیات »آگنور« در 
چارچوب ائتالف دریایی اروپا به فرماندهی فرانسه )EMASOH ( در 

تنگه هرمز فعالیت می کند. 
-----------------------------------------------------

 بدبینی اکثر امریکایی     ها به اقتصاد کشورشان
بیش از نیمی از امریکایی     ها معتقدند اقتصاد ایاالت متحده در وضعیت 
بدی قرار دارد و اکثر آنها به برنامه دولت بایدن برای بهبود اوضاع بی اعتماد 
هستند.  بر اساس نظرسنجی »سی بی اس نیوز«، شش نفر از ۱0 فردی که 
مورد بررسی قرار گرفتند، گفتند دولت بایدن توجه کافی به تورم ندارد و 
آنها برای بسیاری از کاال    ها و خدمات هزینه های باالتری را می پردازند. دو 
سوم آنها سیاست دولت امریکا را عامل احتمالی تورم عنوان کردند. اکثر 
مردم امریکا همه گیری ویروس کرونا را عامل مؤثر در تورم باال می دانند، 
در حالی که تعداد نسبتاً کمتری از امریکایی     ها می گویند تورم ناشی از 
بانک     ها و مؤسسات مالی است. نتایج این نظرسنجی همچنین نشان داد 
که تنها 3۷ درصد از امریکایی     ها اقتصاد را بس��یار خوب یا نسبتاً خوب 

ارزیابی می کنند که پایین     ترین درصد از ماه مارس است. 
-----------------------------------------------------

 تنش دیپلماتیک میان تل آویو- سئول
رسانه های صهیونیستی از بروز تنش دیپلماتیک میان رژیم تل آویو و 
سئول به دلیل بروز اختالف میان دو طرف بر س��ر شرایط یک قرارداد 
تسلیحاتی خبر دادند.  بنابر اعالم کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، 
اس��رائیل و کره جنوبی به موجب یک توافق می��ان دو طرف در زمینه 
توسعه یک سیستم تسلیحاتی جدید شریک هستند. بنا بر توافق امضا 
شده میان دو طرف، سئول ملزم به دریافت موافقت تل آویو پس از فروش 
این خودروهای نظامی به طرف سوم است. اما کره جنوبی درصدد امضای 
یک قرارداد تسلیحاتی با یک کشور ثالث است و این قرارداد خودروهای 
نظامی ارتقایافته به صورت مشترک را نیز شامل می شود. دولت سئول 
این رویکرد اس��رائیلی را رد کرده و در حال بررسی امکان اتخاذ تدابیر 
پله ای در سطح دیپلماتیک اس��ت. دولت کره جنوبی همچنین، طبق 
توافقنامه منعقد شده بین دو کشور در خصوص مشارکت در توسعه و 
ارتقای خودروهای نظامی، از اسرائیل مجوز ویژه ای نیز درخواست کرده 
است.  وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در واکنش به این اختالفات با اعالم 
اینکه کره جنوبی دوست مهم اسرائیل است، اعالم کرد: »سیاست کنترل 
و نظارت بر صادرات امنیتی، مالحظات امنیتی، سیاسی و استراتژیک را 
در نظر می گیرد و این وزارتخانه در کنار وزارت خارجه اسرائیل در تعریف 

و تعیین این سیاست شریک است.«
-----------------------------------------------------

  هشدار شدید چین به تایوان
دولت چین با رد اظهارنظرهای مقام های تایوانی و غربی     ها علیه تحرکات 
نظامی پکن در منطقه اعالم ک��رد، رزمایش های اخیر در تنگه تایوان، 
ضروری بود.  شبکه دولتی »سی جی تی ان«، از اظهارات روز چهار    شنبه 
یک مقام ارشد پکن در خصوص اظهارات اخیر مقام های تایوانی و برخی 
کش��ورهای غربی علیه تحرکات نظامی چین در تنگه تایوان خبر داد. 
ما شیائو اوگانگ، سخنگوی دفتر »امور تایوان « دولت چین ضمن رد 
اظهارنظرهای اخیر درباره رزمایش نظامی و تحرکات ارتش این کشور 
در تنگه تایوان هش��دار داد و گفت که اقدامات ح��زب »دموکراتیک 
مترقی « )حزب حاکم( در تایوان به تالش     ها برای احیای اعتمادسازی 
و منتفع کرد مردم هر دو سوی تنگه تایوان آسیب زده است.  این مقام 
ارشد چین هشدار داد که اقدامات تحریک  آمیز این حزب جدایی طلب 

باعث ایجاد مسیر تقابلی در منطقه تایوان شده است. 

واشنگتن: داعش
 برای » ما و طالبان « تهدید است

دولت امریکا از مذاکراتی که ظرف سه، چهار روز گذشته با طالبان 
در دوحه انج�ام داده راضی اس�ت، آنها را »مثب�ت « خوانده و در 
اظهارنظری کم سابقه گفته که داعش نه تنها برای امریکا و متحدان، 
بلکه »تهدیدی برای طالبان « اس�ت؛ اظهارنظری ظاهراً ساده که 
عمق تغییر دیدگاه کاخ سفید را نشان می دهد. صدراعظم آلمان 
درباره تبعات » فروپاشی نظام اقتصادی افغانستان « هشدار داده 
و نخست وزیر ایتالیا هم گفته تماس با طالبان اجتناب ناپذیر است. 
به گزارش »جوان« چهار روز گفت وگوی مش��ترک و جداگانه هیئت های 
امریکایی، اروپایی، آلم��ان، با هیئت طالبان در دوح��ه، از نگاه ند پرایس، 
سخنگوی وزارت خارجه امریکا » مثمرثمر « و » تا حد زیادی مثبت « بود. 
در حالی که چین، روسیه و همسایگان افغانستان می کوشند گفت وگو    ها با 
طالبان را دور از نگاه دوربین    ها انجام دهند، طرف های غربی رودربایستی 
چندانی در این باره از خود نشان نمی دهند. خود طالبان روز سه     شنبه در 
دیدار با هیئت امریکایی و اروپایی هش��دار داد که تضعیف دولت تشکیل 
شده در کابل  به طور مستقیم جهان را در بخش های امنیتی ، اقتصادی و 
مهاجرت تحت تأثیر قرار می دهد و تأکید کرد:» تضعیف دولت افغانستان به 
نفع هیچ طرفی نیست«؛ موضعی که ظاهراً طرف های غربی خیلی زودتر از 
دیگران متوجه آن شده اند. در بیانیه ای که شرکت کنندگان در نشست دوحه 
صادر کردند، توافق شده »بی ثباتی در افغانستان به نفع هیچ کس نیست«. 
عبدالقهر بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان هم می گوید که مولوی 
امیرخان متقی، وزیر امور خارجه امارت اسالمی افغانستان به طرف های 
غربی گفته که »تاکتیک های فشار نتیجه ای در افغانستان نداشته است، 

بنابراین اجازه دهید تعامل و همکاری سازنده را اتخاذ کنیم.«
صف غربی    ها برای مذاکره 

سخنگوی وزارت خارجه امریکا فقط حضور مقام های امریکایی و اتحادیه 
اروپا را در دوحه تأیید کرده ولی الجزیره مذاکرت دوحه را شامل هیئت های 
کانادا و انگلیس هم  اعالم کرده، گفت وگو    هایی که  بعد از کنترل طالبان 
بر کابل، برای اولین بار در این س��طح از گس��تردگی به این شکل علنی 
برگزار می شود. این نشان می دهد طرف های غربی هشدارهای طالبان را 
جدی گرفته اند. عمران خان نخست وزیر پاکستان دیروز گفت:» این نکته 
بسیار مهم است که جامعه بین المللی باید با افغانستان به درستی رفتار 
کند، و اگر این اتفاق نیفتد، این احتمال وجود دارد که افغانستان به دهه 
۱990 بازگردد.«  »عمران خان « از جامعه بین المللی خواست تحریم های 
خود علیه افغانستان را کاهش داده و با طالبان درگیر نشود. آنگال مرکل، 
صدراعظم آلمان هم در سخنرانی ویدئویی در اجالس جی-۲0 هرچند 
گفت که برلین هنوز هم آماده به رسمیت شناختن طالبان در افغانستان 
نیست ولی تأکید کرد که هیچ کشوری از فروپاشی اقتصادی افغانستان 
سود نخواهد کرد. در همین نشست، ماریو دراگی، نخست وزیر ایتالیا گفت 
که »گروه ۲0 اقتصاد مهم جهان برای مقابله با بحران انسانی در افغانستان 
متعهد است، حتی اگر این به معنای هماهنگ کردن تالش     ها با طالبان 
باشد. « او گفته که »کمک به طالبان بدان معنا نیست که آنها را به رسمیت 
بشناس��ید « و تأکید کرده که بخش اعظم این کمک     ها از طریق سازمان 
ملل منتقل خواهد شد. وزارت خارجه امریکا در اقدامی که به نظر می رسد 
با هدف منطبق شدن با تحوالت جدید در افغانستان انجام شده، » الیزابت 
جونز « را به عنوان هماهنگ کننده و مس��ئول جدید در امور جابه جایی 
افغان     ها معرفی کرد. »ند پرایس« س��خنگوی وزارت خارجه امریکا هم 
شامگاه سه     شنبه پس از پایان مذاکرات با طالبان عالوه بر ارزیابی مثبت 
از مذاکرات، در اظهارنظری کم سابقه، بین طالبان و داعش خط کشید و 
گفت:» گروه داعش خراسان، تهدیدی برای طالبان، امریکا و متحدانش 
به شمار می آید.«  با این حال، ژنرال »مارک میلی« رئیس ستاد مشترک 
ارتش امری��کا خروج نظامیان خارج��ی از افغانس��تان را یک »موفقیت 
تاکتیکی، اما یک شکست اس��تراتژیک« خوانده است . او گفته که دولت 
افغانستان و ارتش آن زودتر از آنچه پیش بینی     می شد سقوط کرد و این 

شکستی در ارزیابی های امنیتی امریکا بود. 

یک شیخ نشین دیگر هم  سوار
قطارعادی سازی با تل آویو می شود

پس از گذشت 13 ماه از عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی 
با رژیم صهیونیستی، رس�انه    ها گزارش دادند که یک کشور دیگر 
هم در صف عادی سازی با صهیونیست    ها قرار گرفته است که بنابر 
ادعای رسانه های صهیونیس�تی، این کش�ور جدید عمان است. 
در شرایطی که دامنه جنایات رژیم صهیونیستی در قدس و کرانه باختری 
روز به روز بیشتر می شود و فلسطینی    ها بیش از هر زمان دیگری، به حمایت 
جهان عرب نیاز دارند، رژیم های عربی برای عادی سازی با صهیونیست    ها 
لحظه شماری می کنند. روزنامه »اسرائیل هیوم« روز چهار    شنبه در گزارشی 
نوشت که نهاد سیاسی اسرائیل به امکان پیوستن یک کشور عربی دیگر به 
توافقنامه های عادی سازی روابط و به رسمیت شناختن اسرائیل خوش بین 
است. به نوشته وبگاه »العهد«، این روزنامه نوشت طی چند هفته اخیر دولت 
جو بایدن، رئیس جمهور امریکا تالش های خود را برای پیوس��تن برخی 
کشورهای دیگر به توافقنامه های سازش و نزدیکی روابط با اسرائیل بیشتر 
کرده است. به نوشته این روزنامه، »دولت امریکا در همین ارتباط تماس های 
زیادی با سودان که هنوز مرحله سازش با اسرائیل را تکمیل نکرده، برقرار 
کرده است«. سودان پس از مغرب، امارات و بحرین چهارمین کشوری است 
که سال گذشته به توافقنامه سازش با رژیم صهیونیستی موسوم به آبراهام 
پیوست. برخی رسانه های صهیونیستی نیز گزارش کردند که عمان کشور 
عربی دیگری است که به زودی به توافق سازش با تل آویو خواهد پیوست. به 
گزارش روزنامه رأی الیوم، چند روز پیش نیز الیاف بنیامین، رئیس بخش 
امور خاورمیانه و روند صلح وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در گفت وگو 
با رسانه های بین المللی ضمن تأکید بر اینکه این رژیم در گذشته هیئت 
رسمی در مسقط داشته که پس از توافقنامه های اسلو تشکیل شد، مدعی 
شد: » عمان احتماالً کشور عربی بعدی است که روابط خود را با اسرائیل 
به حالت عادی درمی آورد. « اوایل سال ۲0۲0 میالدی بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی به عمان سفر و با مقامات این کشور 
دیدار و گفت وگو کرد. مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق امریکا هم دیروز در 
سخنانی مدعی شد که کش��ورهای عربی دیگری هم به زودی با اسرائیل 
روابط شان را عادی سازی می کنند. پمپئو همچنین درخصوص پیوستن 
سعودی     ها به توافق سازش با رژیم صهیونیستی ابراز امیدواری کرد. رژیم 
سعودی هرچند روابط خود را با تل آویو را عادی سازی نکرده اما پشت پرده 
روابط گسترده ای با صهیونیس��ت    ها دارد و در سال های اخیر، دیدارهای 
محرمانه زیادی بین مقامات سعودی و صهیونیس��تی انجام شده است.  
نزدیکی بیشتر اعراب به رژیم صهیونیس��تی در سال های اخیر، درحالی 
است که این رژیم تعرضات خود را به مقدسات اسالمی در فلسطین تشدید 
کرده است و این اقدامات در سایه سکوت کشورهای عربی انجام می شود. 
اعراب مدعی هستند که عادی سازی آنها با اسرائیل، برای حمایت بیشتر از 
فلسطینی    ها انجام می شود اما آنچه در عمل مشاهده می شود، خالف این 
ادعا را نشان می دهد. روز چهار    شنبه نیز سفیر رژیم صهیونیستی استوارنامه 
خود را تقدیم مقامات امارات کرد. وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اعالم 
کرد که » امیر حایک«، س��فیر این رژیم در امارات رسماً استوارنامه اش را 
تقدیم خالد عبداهلل بالهول، معاون وزارت خارجه این کشور کرد. به گزارش 
روزنامه القدس العربی، این وزارتخانه تأکید کرد: » حایک از اینکه نماینده 
اسرائیل در امارات است بسیار خوشحال است.« پیش از این نیز حایک در 
توئیتی اعالم کرد که یک    شنبه وارد امارات شده است. حایک تجربه باالیی 
در دو زمینه اقتصادی و گردشگری دارد و شخص مناسبی برای ایجاد پل 

ارتباطی میان رژیم صهیونیستی و امارات است. 

دیپلماسی در تهران، جست وجوی »گزینه های دیگر« در واشنگتن
امریکا برای برگشتن به برجام جدیت نشان نمی دهد

 دولت امریکا دیروز 

رضا عمویی
برای بیش از دهمین   گزارش  یک

بار هش�دار داد که 
پنجره دیپلماس�ی با ایران در حال بسته شدن 
است تا تاکتیک »توپ در زمین ایران است« را 
همچنان فعال نگه دارد. هشدارهای پی درپی، 
در حالی از کاخ سفید صادر می شود که واشنگتن 
میزبان وزیر خارجه رژیم صهیونیستی است تا 
دو طرف درباره »گزینه های جایگزین برجام « با 

همدیگر رایزنی کنند. 
تهران روز سه      ش��نبه اعالم کرد ک��ه جمع بندی 
مذاکرات وین تمام شده و امروز هم میزبان معاون 
کمیسیونر سیاست خارجی اتحادیه اروپاست؛ این 
یعنی اینکه مذاکرات در وین به زودی از سرگرفته 
خواهد شد. با این حال،»جان ساکی«، سخنگوی 
کاخ سفید در نشس��ت خبری روز سه شنبه، ۲0 
مهرماه در جمع خبرنگاران مجدداً هشدار داد که 
پنجره دیپلماسی برای تعامل با ایران برای همیشه 

باز نخواهد بود. 
این اولین باری نیس��ت که امری��کا اعالم می کند 
که مسیر دیپلماس��ی با ایران همیشگی نخواهد 
بود. پیش از ای��ن هم، »ند پرایس«، س��خنگوی 
وزارت خارجه امریکا در چندی��ن نوبت گفته بود 
که پیش��نهاد مذاکره با ایران برای همیش��ه روی 

میز نخواهد بود.  با آنکه دول��ت جو بایدن مدعی 
اس��ت قصد دارد از طریق مذاکرات وین، پایتخت 
اتریش، زمینه های الزم را برای بازگش��ت امریکا 
به توافق هس��ته ای برجام فراهم کند، اما تاکنون 
ش��ش دور مذاکره به دلی��ل اصرار واش��نگتن بر 
حفظ برخی تحریم      ها و همچنین درخواست های 
مرتبط با مسائل موشکی و منطقه ای ایران از سوی 
واشنگتن به توافق منتهی نشده است. اصرار امریکا 
بر حفظ برخی تحریم      هایی که دولت دونالد ترامپ 
اعمال ک��رد و دولت بایدن هم بر ت��داوم آنها اصرا 
دارد، وضعیتی ش��کننده به وج��ود آورده، ضمن 
اینکه دولت بایدن اعالم کرده نمی تواند هیچ گونه 
ضمانتی درباره عدم خروج دوباره دولت های بعدی 
امریکا از توافق بدهد و همین موضوع باعث ش��ده 
مذاکرات در بن بست باقی بماند. »هادی محمدی«، 
کارشناس مسائل بین الملل معتقد است در صورتی 
که ایران بخواهد مذاکرات وین در ارتباط با احیای 
برجام را از سر گیرد، نیاز است دو موضوع لغو دائمی 
همه تحریم     ها و همچنین ارائه ضمانت حقوقی الزم 
از سوی دولت واش��نگتن و سایر اعضای برجام در 
ارتباط عدم خروج از این تواف��ق را تعیین تکلیف 
کند. این دو موضوع از مهم  ترین درخواس��ت های 
ایران بوده که تاکنون از س��وی مقامات کشور نیز 

اعالم و بر آن تأکید شده است. 

 طرح »B« تل آویو
اع��الم آمادگ��ی س��خنگوی کاخ س��فید برای 
بازگشت به توافق هس��ته ای وین همزمان با سفر 
یک هیئت سیاس��ی به سرپرس��تی وزیر خارجه 
رژیم صهیونیس��تی به واش��نگتن صورت گرفته 
است. جن ساکی در نشس��ت خبری خود، دیدار 
روز دو     ش��نبه »یائیر الپی��د«، وزیرخارجه رژیم 
صهیونیس��تی با مقامات امریکایی را تأیید کرد و 
الپید نی��ز در پیامی در صفحه ش��خصی خود در 
توئیتر به دیدار با »جیک سالیوان«، مشاور امنیت 
ملی دولت بایدن اشاره کرد و   گفت: »در نخستین 
دیدارم در واشنگتن با جیک سالیوان دیدار داشتم. 
ما درباره چند موضوع امنیتی از جمله تهدید ایران 

صحبت کردیم.«
طی چند هفته گذشته همزمان با اعالم آمادگی 
ایران برای از س��رگیری مذاک��رات وین، مقامات 
رژیم صهیونیستی به تحرکات خود افزوده اند. آنها 
نگرانند که احیای برجام به تثبیت بیشتر موقعیت 
ایران در منطقه منجر شود؛ موضوعی باعش شده، 
طرح     ها و پیشنهاد     هایی برای جایگزینی برجام ارائه 
کنند. یائیر الپید، وزیرخارجه کابینه نفتالی بنت 
با اشاره به دیدار خود با مقامات امنیت ملی امریکا 
گفته است: »من نگرانی اس��رائیل درباره مسابقه 
ایران به سوی توانایی هس��ته ای و اینکه ایران در 

حال رسیدن به آستانه هسته ای است را به اشتراک 
گذاش��تم و درباره ضرورت طرح جایگزین برای 

توافق هسته ایران صحبت کردیم.«
در حالی که مذاکرات صهیونیست     ها در واشنگتن 
در راس��تای طرح ه��ای جایگزین برج��ام دنبال 
می شود، مقاماتی از اتحادیه اروپا نیز روز پنج  شنبه 
در تهران راه های احیا و بازگشت به برجام را بررسی 
می کنند. در این ارتباط، »س��عید خطیب زاده«، 
سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه شنبه، ۲0 
مهرماه اعالم کرد که »انریکو مورا«، معاون مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا با هدف تالش برای 
احیای گفت وگوهای وین در مورد توافق هسته ای، 
روز پنج  شنبه در تهران خواهد بود. به نظر می رسد 
که برخالف تحرکات دیپلماتیک در واش��نگتن، 
اروپایی     ها با سفر به تهران تالش خود را برای احیای 
برجام و جلوگیری از فروپاشی این توافق هسته ای 

دوچندان کرده اند. 
 بی میلی امریکا برای بازگشت 

طرف های غرب��ی و اروپایی پی درپ��ی می گویند 
برای بازگش��ت به توافق هس��ته ای آماده اند، اما 
س��یگنال های دیپلماتی��ک نش��ان می دهد که 
واشنگتن چندان هم نسبت به خروج از این توافق 
و یا جایگزینی آن با یک توافق دیگر بی میل نیست. 
سفر روزهای اخیر هیئت اسرائیلی به واشنگتن که 
در آن طرح     ه��ای توافق هس��ته ای روی میز قرار 
گرفته، نش��ان می دهد دولت بای��دن نیز چندان 

بی میل نیست که زیر میز برجام بزند.
رقابت های س��نتی در واشنگتن میان تیم امنیت 
ملی و وزارت خارج��ه امریکا بر س��ر موضوعات 
سیاست خارجی این بار خود را در پیگیری پرونده 
هسته ای ایران نش��ان داده و دیدار و گفت وگوی 
تیم سیاس��ت خارجی تل آویو ب��ا مقامات امنیت 
ملی امریکا نش��ان دهنده گرایش مقامات امنیت 
ملی برای به دست گرفتن پرونده هسته ای ایران 
است. چند روز پیش، نشستی میان »ایال حوالتا«، 
مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و جیک 
سالیوان، مش��اور امنیت ملی کاخ س��فید درباره 
برنامه هس��ته ای ایران برگزار ش��ده بود. شورای 
امنیت ملی امری��کا به طور س��نتی دیدگاه های 
افراطی ت��ری در برخورد با موضوعات سیاس��ت 
خارجی دارد. کمت��ر از یک ماه پیش نیز »آنتونی 
بلینک��ن« در جری��ان یک کنفران��س خبری در 
پایگاه نظامیان امریکایی در رامش��تایِن آلمان به 
این موضوع اذعان کرد که ش��اید واش��نگتن در 
برخورد با بن بست مذاکرات با ایران ناگزیر شود که 
از تالش برای به جریان انداختن توافق  هسته ای 

صرف نظر کند. 

ب�ه دنب�ال ش�مارش دس�تی آرا در انتخاب�ات 
پارلمانی ع�راق، نه تنها میزان کرس�ی     هایی که 
قب�ًا احزاب کس�ب ک�رده بودند، دس�تخوش 
تغییر ش�ده بلکه کفه به نفع طرف های معترض 
سنگینی می کند. موج اعتراضات به نفوذ جریان 
اماراتی - امریکای�ی در انتخابات ادام�ه دارد و 
کمیسیون انتخابات عراق همچنان امکان تغییر 
نتیجه با ادامه ش�مارش آرا را رد نکرده اس�ت. 
هیئت هماهنگی گروه های مقاومت عراق در واکنش 
به نتایج اولیه پنجمین انتخابات پارلمانی این کشور، 
از دس��تکاری در نتایج انتخابات خبر داده بود. حاال 
شمارش دستی آرای انتخابات یک     شنبه نیز نشان 
می دهد که آنچه پیش تر در اعتراض به نتایج و وقوع 
تقلب ابراز شده بود، رنگ و بوی واقعیت داشته است تا 
جایی که حتی امکان به کارگیری عناصر ضدانقالب 
ایران برای رأی به حزب دموکرات کردستان نیز قوت 
گرفته است. کمیسیون انتخابات عراق بامداد دیروز 
پس از شمارش دس��تی آرای ۸هزار و ۵۴۷ مرکز، 
اعالم کرد که نتایج جدید در مقایسه با نتایج قبلی، 
تغییراتی را نش��ان می دهد. نتایجی که کمیسیون 
منتش��ر کرد، حاکی از افزایش کرسی های ائتالف 
الفتح به سه کرسی و همچنین بیشتر شدن شمار 
آرای نامزده��ای جنبش امتداد در اس��تان ذی قار 
بود. ائتالف تقدم نیز، یکی از کرسی های خود را در 
حوزه دوم اس��تان االنبار در غرب عراق از دست داد 
و آرای بقیه ائتالف      ها و نامزد     ها نیز شاهد افزایش و 
کاهش بود. گزارش برخی رس��انه      ها از این حکایت 
دارد که تعداد کرس��ی های ائتالف الفتح به رهبری 
هادی العامری به ۱۷ کرسی افزایش یافت. ائتالف 
دولت قانون به ریاس��ت نوری مالکی نیز موفق شد 
به 3۷ کرس��ی دس��ت یابد. در مقابل، کرسی های 
جریان صدر از ۷3 به ۷۲ کرسی کاهش یافت و تعداد 
کرسی های ائتالف امتداد با افزایش سه کرسی، به 

۱۲ کرسی رسید. 

 اعتراض در سایه امید به تغییرات 
پس از اعالم نتیجه انتخابات صداه��ای اعتراض از 
عراق به گوش می رسد. صد     ها نفر، روز دوشنبه، جاده 
کرکوک به بغداد را بستند. دیروز نیز طرفداران ریاض 
التمیمی یکی از نامزدهای انتخابات، در اعتراض به 
نتیجه انتخابات در حوزه شهرستان الخالص تظاهرات 
کردند. به دنبال این حجم از نارضایتی، جلیل عدنان 
خلف، رئیس هیئت کمیسیون های انتخابات عراق 
گفت: »شمارش آرای باقی مانده در اسرع وقت انجام 
می شود تا نتایج نهایی را به تأخیر نیندازد. یک دوره 
سه روزه برای ارس��ال درخواست تجدیدنظر وجود 
دارد و پس از آن نتایج نهای��ی اعالم و برای تأیید به 
دادگاه فدرال ارائه می شود. « عدنان با اشاره به اینکه 
آرای 3 هزار و یکصد ح��وزه انتخابیه در مرکز ملی 
بغداد به صورت دستی ش��مارش می شود، تلویحاً 
تغییر در کرسی     ها با شمارش بقیه آرا را تأیید کرده 
است: »هنوز 60هزار رأی یعنی 6 درصد آرا، مربوط 
به حوزه     ها از استان های مختلف شمارش نشده است. 
از کس��انی که نتایج را با آرای خود مغایر می دانند، 

می خواهیم که درخواست تجدیدنظر بدهند.«
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر ک��ه اعالم نتیجه 
جدید، حاکی از کاسته ش��دن از تعداد کرسی های 
طیف حامی وی است، تمامی گروه های عراقی را به 
خویشتنداری فراخواند. مقتدی صدر در این مورد 
گفت: »اختالفات سیاسی درباره صندوق های رأی و 
تأخیر در اعالم نتیجه و فشار بر کمیساریای انتخابات، 
اولین نتیجه منفی ای که خواهد داشت ضرر ملت و نه 

ضرر گروه های سیاسی خواهد بود.«
 استقبال امریکا، خشم داخلی

جن ساکی، سخنگوی کاخ س��فید با ابراز رضایت 
از برگزاری مس��المت  آمیز انتخابات در عراق گفت: 
»منتظر نماین��دگان جدید برای تش��کیل دولتی 
هس��تیم که خواس��ته های مردم ع��راق را برآورده 
کند.« ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا هم 
اعالم کرد که واشنگتن منتظر اعالم نتایج نهایی است 
تا با دولت جدید همکاری کند. به رغم استقبال امریکا 
از روند برگزاری انتخابات در عراق، چهره های سیاسی 
این کش��ور همچنان به انتخابات اعتراض می کنند 

و لغو نتیجه انتخابات تا بازش��ماری آرا، خواس��ت 
معترضان است. حزب اس��المی عراق نیز با صدور 
بیانیه ای نتایج آرای انتخابات پارلمانی را ساختگی 
دانس��ت. غیاث س��ورچی از اعضای اتحاد میهنی 
کردس��تان، روز سه      ش��نبه در موضع گیری مشابه 
گف��ت: » در آرای انتخابات در اربی��ل تقلب صورت 
گرفته و این نتایج برای ما قابل قبول نیس��ت.« وی 
ضمن آنکه معتقد است اکثریت آرا در اقلیم کردستان 
را حزب اتحاد میهنی کسب کرده، نتایج انتخابات را 
دستکاری شده خواند. حیدر العبادی، رئیس شورای 
رهب��ری در تحالف »قوی الدول��ه« و رئیس ائتالف 
النصر در ش��بکه اجتماعی توئیتر نوشت: »در آغاز 
تظاهرات اکتبر ۲0۱9، ما از اولین کسانی بودیم که 
خواس��تار برگزاری انتخابات زودهنگام و عادالنه  و 
مشارکت عراقی      ها در این انتخابات برای بازگرداندن 
اعتماد به دولت شدیم. امروز انتخابات زودهنگام به 
ثمر نشست اما سردرگمی در عملکرد کمیساریا و 
عدم مصداقیت در اعالم نتایج، اعتماد به انتخابات را 
تضعیف کرد و نه موجب جمع کردن مردم شد و نه 
مانع تفرقه آنها«. وی تصریح کرد که عاقل کسی است 

که تا صبح این اشتباه را تصحیح کند.
احمد االسدی، سخنگوی ائتالف الفتح و از گروه های 
معترض به نتایج انتخابات این کشور روز سه      شنبه 
تأکید کرده بود: »ما از آرای توده های طرفدار خود 
از جمله حشدالش��عبی نمی گذریم و در مورد لزوم 
انجام اقدام��ات مهم برای اطمین��ان از یکپارچگی 
انتخابات توافق کرده ایم. چون در نتایج اعالم شده 
شفافیت نیافتیم.«  االسدی تصریح کرد: »بسیاری از 
مردم به دلیل روش های پیچیده مانند اثر انگشت و 
دستگاه های الکترونیکی نتوانستند رأی بدهند، عالوه 
بر اینکه در اعالم نتایج نیز علناً آشفتگی وجود دارد.   
 االسدی به در دست داشتن شواهدی اشاره کرد که 
ثابت می کند این ائتالف هنوز تعداد زیادی رأی دارد 

که می تواند ورق را به نفع آنها برگرداند.

»رافائل گروس��ی«، مدیرکل آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی در 
گفت وگویی با وب��گاه »انرژی اینتلیجنس« به رغ��م آن که حمله به 
تأسیسات هسته ای کشور     ها از جمله تأسیس��ات هسته ای ایران را 
محکوم کرد، از ذکر نام عامالن خرابکاری در تأسیس��ات هسته ای 
ایران امتناع ک��رد و گفت وظیف��ه ندارم در این خصوص س��خنی 
بگویم:»در خصوص این پرونده )خرابکاری در تأسیسات هسته ای 
ایران(، من هیچ نقش تحقیقاتی و سیاس��ی ندارم .من جایگاه خود 
را حفظ می کنم زیرا مسئولیت دارم. این وظیفه من نیست که یک 

تفسیر سیاس��ی درباره عامالن یک اقدام خرابکارانه ارائه دهم. من 
چنین توانایی را ندارم که تحقیقات انجام دهم و بدانم که چه اتفاقی 
احتماالً افتاده است. « او به رغم خرابکاری در تأسیسات ایران گفته 
که آژانس باید ظرفیت نظارتی خود را احیا کند:» قابل درک نیست 
که به واسطه منبع این رخدادها، آژانس نتواند ظرفیت های نظارتی 
خود را احیا کند، بنابراین ما با احترام به ایران یادآوری می کنیم که 
باید ظرفیت های نظارتی خود را در آنجا احیا کنیم. این یک موضوع 
حساس است، این مسئله را درک می کنم اما موضع من بسیار صریح 

است.« »رافائل گروس��ی « اعتراف کرد که کاهش تعهدات ایران در 
توافق برجام از زمانی شروع شد که ایاالت متحده از این توافق خارج 
شد. مدیرکل آژانس در پاسخ به این س��ؤال که چرا زمان زیادی را 
درباره برنامه هس��ته ای ایران صرف کرده و درباره برنامه هسته ای 
اسرائیل، صحبتی به میان نیاورده، گفت:»دلیل روشنی وجود دارد. 
رابطه ما با اسرائیل بر اس��اس رابطه ای است که با کشوری داریم که 
عضو » ان پی تی « )پیمان منع گسترش س��الح های اتمی( نیست. 

اسرائیل هرگز این پیمان را امضا نکرده است.«

تغییر در نتیجه انتخابات عراق

 گروسی: خرابکاری در تأسیسات ایران ربطی به من ندارد! 

ادعای تقلب منتقدان چندان هم بی راه نیست


