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  گزارش  2

دامآنکارا-تلآویوبرایعلیاف
رئیس جمهور آذربایجان الهام علی اف جمعه گذشته  در نشست مجازی 
شورای سران کشورهای مستقل مش��ترک المنافع ادعاهای تازه ای را 
علیه ایران و ارمنستان مطرح کرد و مدعی تبانی این دو کشور در قاچاق 
مواد مخدر طی 30 سال گذشته از منطقه ناگورنو قره باغ به سمت اروپا 
شد. مسئله این نیست که این ادعا چقدر پوچ و حتی احمقانه است، چرا 
که هر کسی اندک نگاهی به نقشه ناگورنو قره باغ انداخته باشد، پی  به 
پوچ بودن چنین ادعایی می برد، جدای از اینکه نخست وزیر ارمنستان 
نیکول پاشینیان به سرعت پاس��خ قاطعی به توهمات علی اف داد. به 
جای این موضوع، مسئله اصلی اینجا است که چرا علی اف در این چند 
هفته برخالف عرف و حسن همجواری رفتار کرده و این دست سخنان 

بی اساس بر زبان می آورد که بیشتر در حکم شطحیاتی بی پایه است. 
پاسخ دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران علی ش��مخانی به این ادعای 
علی اف گویای رویکرد مس��المت آمیز ایران اس��ت ک��ه رئیس جمهور 
آذربایجان را دعوت به خ��ودداری از ماجراجویی های خطرناک می کند. 
شمخانی در پیام توئیتری جمعه شب خود به علی اف متذکر شد که طرح 
این نوع ادعا    ها »نشانه حسن نیت و تدبیر « نیست و از او خواست »مراقب 
دام های پرهزینه شیاطین باشید.«  واقعیت این است که علی اف با گرفتار 
شدن در همین دام های پرهزینه شیاطین است که سال     ها روابط دوستانه 
و نزدیک با ایران را فراموش کرده و دچار این توهم باطل شده و به دنبال 
ماجراجویی     هایی است که بی شک برای او پرهزینه خواهد بود. دامی که 
اسرائیل برای علی اف پهن کرده حتی از نگاه یونایتد ورلد مخفی نمانده و 
این پایگاه خبری در مطلب هشتم اکتبر خود به تالش های خالف عرف 
و رسم دیپلماتیک سفیر اسرائیل در آذربایجان جرج دیک گفته و اینکه 
رژیم اسرائیل تمام تالش خود را برای تخریب چهره تهران در باکو می کند. 
اتکای علی اف به این تالش اسرائیلی با طرح چنان ادعا    هایی آشکار است 

که بیشتر در حکم شطحیاتی بی پایه و اساس است. 
یکی دیگر از دام های پرهزینه شیاطین دام نوعثمانی گرایی است که توسط 
آنکارا و پیش پای رئیس جمهور آذربایجان پهن ش��ده و معلوم است که 
علی اف نیز گام به گام بیشتر در این دام پیش می رود و از این رو، بیشتر از 
گذشته خود را درگیر آن می کند. نکته قابل توجه در این دام شکست     هایی 
است که امیال و آرزوهای نوعثمان گرایانه رئیس جمهور ترکیه رجب طیب 
اردوغان در خاورمیانه متحمل شده است. اردوغان زمانی رؤیای احیای 
امپراطوری عثمانی را با دخالت در امور داخلی کشورهای عربی از تونس 
گرفته تا مصر و س��وریه دنبال می کرد اما حاال با افول متحدانش در این 
کشور    ها و شکست مزدورانش در سوریه نگاه خود را به سوی آذربایجان 
و حتی آن سوی دریای خزر در آسیای میانه دوخته است. به بیان دیگر، 
اردوغان با شکست در خاورمیانه به دنبال احیای امپراطوری عثمانی در 
مناطق غیرسنتی آن است که مس��یر او به سمت این هدف از جمهوری 
آذربایجان می گذرد تا اینکه بتواند سلطه جویی خود را در آن سوی دریای 
خزر و بر کشورهای ترکمنستان، ازبکستان و قرقیزستان توسعه دهد. از 
این رو، جمهوری آذربایجان در نگاه او صرف یک معبر و شخص علی اف 
فقط وسیله ای برای رسیدن به این هدف است و سعی می کند با تحریک 
علی اف هر چه بیشتر او را گرفتار دام خود کند تا اینکه از وجودش برای 
پیمودن این مسیر استفاده کند. ش��اید علی اف گمان برده که حمایت 
اردوغان یا حتی رژیم اس��رائیل به معنای تقویت جمهوری آذربایجان و 
سلطه شخصی اش بر این کشور اس��ت اما معلوم است که این احساس او 
همانند احساس خوابگردی است که در خواب راه می رود بدون آنکه متوجه 

باشد مسیر پیش روی او به سمت چاه و سقوط در آن است. 
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 ریاض: اسرائیل به ثبات منطقه کمک کرده است!
وزیر امور خارجه عربستان سعودی در اظهاراتی بی سابقه گفت: اسرائیل 
به ثبات منطقه کمک کرده است. به گزارش فارس به نقل از »اسرائیل 
هیوم«، »فیصل بن فرحان « پس از دیدار با »آنتونی بلینکن« همتای 
امریکایی خود از رژیم صهیونیستی تمجید کرد. تعریف و تمجید وزیر 
خارجه عربستان از رژیم صهیونیستی وقتی صورت گرفته که از او درباره 
عادی س��ازی روابط ریاض با تل آویو سؤال ش��د و او مدعی شد: کمک 

اسرائیل به ثبات و صلح در منطقه قابل توجه است. 
-----------------------------------------------------

  افزایش مخالفت یونانی    ها با توافق دفاعی با امریکا 
احزاب اپوزیسیون یونان از تصمیم دولت آتن مبنی بر تمدید توافقنامه 
دفاعی با امریکا انتقاد و برخی شرایط این توافق را خطرناک توصیف کرده 
و هشدار دادند که آتن در این معامله ضرر خواهد کرد.  به گزارش ایسنا به 
نقل از آناتولی، حزب سیریزا به عنوان بزرگ ترین حزب مخالف دولت آتن 
گفته است که تمدید توافق همکاری با امریکا می تواند دولت یونان را به 
تنش های ناخواسته منطقه ای دچار کند. همچنین رهبر حزب کمونیست 
یونان نیز اعالم کرده که توافق دفاعی با امریکا تهدیدی برای درگیر کردن 

یونان در برنامه های خطرناک ناتو، امریکا و اتحادیه اروپاست. 
-----------------------------------------------------

  تنش لفظی امریکا و روسیه بر سر ناوهای جنگی
ارتش امریکا بیانیه وزارت دفاع روس��یه درباره رویارویی ناوهای جنگی دو 
کشور را نادرست دانست و مدعی شد ناوشکن یو.اس.اس چافی مطابق قوانین 
بین الملل عملیات هایش را اجرا کرده است.  به گزارش رویترز، روسیه پیش تر 
اعالم کرده بود که ناوشکن نیروی دریایی امریکا حریم دریایی روسیه را نقض 
کرده است. وزارت دفاع مسکو در بیانیه خود گفت: خدمه ناو روسی با بی سیم 
به ناوشکن امریکایی هشدار داده بودند که به حوزه ناوبری روسیه نزدیک شده 
است، اما این ناوشکن امریکایی در ادامه از تغییر مسیر خود امتناع کرده و به 
جایش پرچم های عالمت دهنده در خصوص پرواز یک هلیکوپتر از عرشه اش 
را باال برد که معنایش این بود نمی تواند برگردد یا س��رعتش را تغییر دهد. 
وزارت دفاع روس��یه همچنین افزود: ناوشکن امریکایی زمانی که فاصله دو 

کشتی به کمتر از ۶0 متر رسید، نهایتاً مسیرش را تغییر داد. 
-----------------------------------------------------

  هشدار چین درباره دستکاری تحقیقات جهانی کرونا
چین علیه دس��تکاری سیاس��ی احتمالی تحقیقات مربوط به منش��أ 
کرونا توس��ط س��ازمان جهانی بهداشت هش��دار داد و همزمان گفت 
که از تالش های این نه��اد بین المللی حمایت می کن��د.  خبرگزاری 
آسوشیتدپرس در این ارتباط گزارش داد: پکن به عدم ارائه اطالعات 
اولین موارد ابتال به یک تیم س��ازمان جهانی بهداش��ت در ماه فوریه 
متهم ش��ده اس��ت و از آن زمان مقابل درخواس��ت     ها برای تحقیقات 
بیشتر مقاومت کرده و می گوید امریکا و دیگران این مسئله را سیاسی 
می کنند.  ژائو لی جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین پنج  شنبه گفت 
پکن به حمایت و مشارکت در این رهگیری علمی جهانی ادامه خواهد 

داد و قاطعانه مخالف هر مدل دستکاری سیاسی است. 
-----------------------------------------------------

  1۲ ماه حبس احتمالی برای مشاور ترامپ
کارش��کنی ترامپ در تحقیقات کارگروه ویژه درباره حمله طرفداران 
افراطی او به ساختمان کنگره چالش ساز شده است. استیو بنن، مشاور 
سابق ترامپ که یکی از کسانی اس��ت که برای پاسخگویی از سوی این 
کارگروه دعوت شده بود، در این نشست شرکت نکرد. استیو بنن تا سال 
۲0۱۷ به عنوان مشاور دونالد ترامپ فعالیت می کرد و آسوشیتدپرس 
در گزارش خود گفت: ترامپ از دوس��تانش درخواس��ت ک��رده که در 
جلسات گروه تحقیق شرکت نکنند.  بنی تامپسون، سرپرست کارگروه 
تحقیقاتی اعالم کرده که رفتار استیو بنن غیرقابل قبول بوده و کارشکنی 
در تحقیقات به حساب می آید. در صورت رأی کنگره احتمال دارد مشاور 

سابق ترامپ به ۱۲ ماه زندان محکوم شود. 

حماس:بدونآزادیاسرایما
اسرایاسرائیلرنگآزادینمیبینند

در پی تعلل رژیم صهیونیس�تی برای تبادل اسرا با فلسطینی ها، 
جنبش حماس تصاویر چهار اس�یر صهیونیس�تی ن�زد مقاومت 
را منتش�ر ک�رد و هش�دار داد ک�ه اگر اس�رای فلس�طینی آزاد 
نش�وند، اس�رای صهیونیس�تی هم رنگ آزادی را نخواهند دید. 
در شرایطی که مقامات صهیونیس��تی پیش تر از شروط خود برای 
تبادل اسرا با فلسطینی    ها عقب نش��ینی کرده بودند، همچنان در 
انجام این مس��ئله کارش��کنی می کنند. در همین راس��تا، کتائب 
القس��ام، ش��اخه نظامی جنبش حماس همزمان با انتشار تصاویر 
چهار اسیر اسرائیلی در کانال تلگرام خود برای آزادی این اسرا شرط 
تعیین کرد. خلیل الحیه از رهبران جنبش حماس روز      شنبه تأکید 
کرد: »اسرای اسرائیلی هرگز روی آزادی را نخواهند دید مگر اینکه 

اسرای ما آزاد شوند.« 
وی که رئیس دفتر روابط عربی و اس��المی جنبش حماس است در 
گفت وگو با ش��بکه االقصی درباره بد رفتار ی های رژیم اش��غالگر با 
اسرا و اعتصا ب کنندگان غذا هش��دار داد.« الحیه با اشاره به دهمین 
سالروز تبادل اسرای موسوم به »وفاء االحرار « )وفاداری به آزادگان( 
گفت:»به اس��رای خود تأکید می کنیم که ما با شما هستیم و هرگز 
شما را در مواجهه با رفتار های رژیم اشغالگر و تجاوزات آن علیه اسرا، 
تنها نخواهیم گذاشت. « طبق گزارش خبرگزاری فلسطینی »صفا«، 
این رهبر حماس درباره نشس��ت های قاهره نی��ز تصریح کرد که در 
این نشس��ت     ها موضوعات متعدد از جمله چگونگی توسعه روابط با 
مسئوالن مصر، پرونده محاصره و بازسازی غزه، پرونده اسرا و تجاوزات 
رژیم صهیونیستی بررسی شد و دیدگاه ما و مسئوالن مصری در این 

پرونده     ها نزدیک به هم بود. 
الحیه درباره آتش بس طوالنی مدت گفت: »حق ما پایان اشغالگری 
است و اگر کاهشی )در محاصره( بود مقاومت آن را مدیریت کرده 
است، آتش بس ملزوماتی در مس��یر مقاومت فراگیر دارد و هرگز 
مجانی نخواهد بود«. وی تأکید کرد:»اگر رژیم اشغالگر به تعهدات 
خود پایبند نباش��د در آن صورت هر لحظه متشنج شدن وضعیت 
وجود ندارد. « پس از جنگ ۱۲ روزه غزه، گروه های مقاومت بار    ها 
از رژیم صهیونیستی خواسته اند روند تبادل اسرا به سرانجام برساند 
اما مقامات تل آویو تاکنون گام مؤثری برنداشته اند. از سوی دیگر، 
منابع ویژه مصری از خب��ری غیرمنتظره در م��ورد معامله تبادل 
اس��یران میان حماس و رژیم صهیونیس��تی با میانجیگری قاهره 

پرده برداشتند.
 این منابع ب��ه روزنامه العربی الجدید گفتند، س��رویس های مصری 
مطلع از پرونده اسیران، محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان 
فلسطین را به این امر متهم می کنند که او به دلیل اعتراض به وجود 
نام مروان البرغوثی از رهبران جنبش فتح در لیست اسامی اسیرانی 
که حماس قصد دارد آنها را در ازای آزادی چهار اس��یر اسرائیلی در 
نزد خود، آزاد کند، نقش خرابکارانه ای در انجام این معامله یا ایجاد 
پیشرفت در آن داشته است. این منابع گفتند:»عباس به چند طرف 
از جمله مصر فشار می آورد تا قبل از ش��روع هرگونه مذاکرات برای 
تبادل اسیرانی که البرغوثی نیز جزو آنهاست درمورد برخی ترتیبات 
و مناصب داخلی و مسائل مربوط به ابقای نامحدود خود در ریاست 
تشکیالت خودگردان توافق ش��ود. حماس قباًل اعالم کرده بود که 
لیست اس��یرانی که در معامله جدید خواهان آزادی آنهاست شامل 

سران ملی و نیرو    هایی از گروه های مختلف می شود. «

هالکتفرماندهائتالفسعودی
درمأرب

جنب�ش انص�اراهلل و ارت�ش یم�ن در ت�داوم پیروزی ه�ای خود 
در جبهه ه�ای مختل�ف، ضرب�ات س�نگینی را ب�ه دش�من 
س�عودی وارد کرده و فرمان�ده متج�اوزان به یم�ن را به هالکت 
رس�انده اند، ب�ا این ح�ال مقام�ات ری�اض ای�ن خب�ر را کتمان 
ک�رده و مدع�ی ش�ده اند ک�ه او ب�ه اته�ام فس�اد برکنار ش�ده 
و پادش�اه عربس�تان ف�رد جدی�دی را جایگزین او کرده اس�ت. 
با گذشت هفت سال از تجاوز ائتالف سعودی به یمن، تحوالت میدانی 
به نفع یمنی     ها در جریان اس��ت و مقامات عربس��تان ب��رای جبران 
شکست های شان تنها به تغییر استراتژی     ها و فرماندهان میدانی اقدام 
می کنند. در همین راستا، ملک سلمان، پادشاه عربستان جمعه شب 
در حکمی » مطلق بن سالم بن مطلق االزیمع«، را به عنوان فرمانده 
جدید نیروهای مشترک ائتالف متجاوز عربی تعیین کرد. شاه سعودی 
طی فرمانی اعالم کرد که با پیشنهاد محمد بن سلمان ولیعهد سعودی 
مبنی بر تعیین مطلق بن س��الم بن مطلق االزیمع به عنوان فرمانده 
جدید نیروهای مشترک موافقت کرده اس��ت. این درحالی است که 
وبگاه الخبرالیمنی به نقل از منابع اطالعاتی این کشور از کشته شدن 
»فهد بن ترکی« فرمانده نیروهای مشترک ائتالف سعودی در یمن 
خبر داد. این وب سایت یمن، در این باره نوشت که این فرمانده نظامی 
در جریان حمله موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن به پایگاهی 
در شهر مأرب در مرکز یمن کشته شده است، اما دولت سعودی نه تنها 
کشته شدن وی را مخفی نگه داشته، بلکه در رسانه      ها اعالم کرده که 
فهد بن ترکی به اتهام فساد برکنار شده است. به گزارش شبکه روسیا 
الیوم، محمد علی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی یمن روز       شنبه 
در سخنانی به تعیین فرمانده جدید نیروهای مشترک ائتالف متجاوز 
عربی به سرکردگی عربستان سعودی واکنش نشان داد و در توئیتی 
در این باره نوش��ت: » تغییر سیاست مفید اس��ت، اما تعیین فرمانده 
جدید نیروهای مش��ترک ائتالف متجاوز عربی از سوی ملک سلمان 
تنها بیانگر اثبات شکست آنها اس��ت. « یمنی      ها نیز با حمله پهپادی 
از رئیس جدید ستاد مشترک سعودی      ها استقبال کردند. رسانه های 
عربستان دیروز مدعی شدند  که پدافند هوایی این کشور با یک پهپاد 
یمنی که به سوی منطقه جازان در جنوب عربستان در حرکت بوده 

مقابله کردند. 
 انصاراهلل در دروازه های مأرب 

این تحوالت درحالی انجام می شود که نیرو های ارتش و کمیته های 
مردمی یمن پیش��روی های برق آس��ایی در جبهه مأرب داشته و به 
دروازه های ش��هر رس��یده اند. منابع داخلی یمن از کنترل نیروهای 
انصاراهلل بر مرکز شهر العبدیه در جنوب غربی استان مأرب خبر دادند. 
به گزارش شبکه المسیره، این منابع گفتند، انصاراهلل توانست بر مرکز 
منطقه العبدیه کنترل پیدا کند اما درگیری     ها در جنوب و شرق آن 
همچنان ادامه دارد. شهر العبدیه با توجه به موقعیت جغرافیایی خود 
که یکی از ورودی های اصلی به اس��تان استراتژیک مأرب محسوب 
می شود و دو استان البیضا و شبوه را از غرب و جنوب از طریق رشته 
کوه     ها پهناور به هم متصل می کند، اهمیت استراتژیکی دارد. پیش تر 
این منطقه نقطه حرکت دولت مستفعی یمن به سمت استان البیضا 
با هدف قطع خطوط امدادرسانی انصاراهلل بود. بر اساس این گزارش، 
انصاراهلل با این پیش��رفت در آس��تانه کنترل بر مرکز منطقه الجوبه 
اس��ت که در 30 کیلومتری ش��هر مارب قرار دارد. این شهر آخرین 
پایگاه دولت مس��تعفی، پایگاه ارتش ملی و مقر وزارت دفاع اس��ت. 
با پیروزی های انصاراهلل در مأرب، هان��س گروندبرگ، نماینده ویژه 
سازمان ملل در یمن خواستار توقف درگیری     ها در این استان شد و 
مدعی شد: » تداوم درگیری     ها وضعیت هزاران یمنی را وخیم و حقوق 

بشر را نقض می کند.«

تکاپوی بین المللی برای ازسرگیری مذاکرات وین

پکن:درهرشرایط
بهشراکتراهبردیباتهرانپایبندیم

سيدرحيمنعمتی

از  بع�د  روز  دو    گزارش  یک
مذاکرات معاون 
کمیسیونر سیاست خارجی اتحادیه اروپا در 
ته�ران، می توان ح�دس زد که ای�ران حاضر 
نیست بدون تضمینی معتبر به مذاکرات وین 
برگردد. روس    ها با ایران تلفنی تماس گرفته اند 
و جوزف بورل، کمیس�یونر سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا گفته که آماده استقبال از ایرانیان 
در بروکسل است، اما نمی تواند بگوید که چنین 
دیداری چه زمانی انجام خواهد شد. حتی وزیر 
خارجه چین هم ب�ا امیر عبداللهی�ان تماس 
گرفته و بر ضرورت بازگشت کامل همه طرف     ها 
به تعهدات برجامی تأکید کرده ، با این تفاوت 
که به طرف ایرانی اطمینان داده که مستقل از 
تغییرات وضعیت منطقه و جهان چه تغییراتی 
بکند، دنبال توس�عه بیش�تر ش�راکت جامع 
راهب�ردی می�ان ای�ران و چین خواه�د بود. 
به گزارش »جوان«، اتحادیه اروپا مدعی است که 
سفر روز پنج  شنبه انریکه مورا، معاون جوزف بورل 
کمیسیونر سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران 
برای تعیین زمان از س��ر گیری مذاکرات در وین 
نتیجه چندانی نداش��ته اس��ت. دو طرف هرچند 
توافق کردند که ادامه مذاکرات در بروکس��ل مقر 

اتحادیه اروپا در بلژیک ادام��ه پیدا کند، ولی مورا 
بعد از مالقات با علی باقری که حاال به جای عباس 
عراقچی نشس��ته، نگفت که زمان مشخصی برای 
از س��رگیری گفت وگو    ها تعیین ش��ده است. این 
باعث ش��ده که همه طرف    ها به تب و تاب بیفتند. 
بعد از اینکه »آنه کالیر لجاندر « سخنگوی وزارت 
خارجه فرانسه روز جمعه گفت که »ایران همچنان 
که از مذاکره سر باز می زند « و واقعیت های حوزه 
میدانی »بازگش��ت به برجام را پیچیده تر خواهد 
کرد«، ب��ورل هم که ب��رای مالقات ب��ا مقام های 
امریکایی در واشنگتن به سر می برد، به خبرنگاران 
گفته اتحادیه اروپا که آماده استقبال از ایرانیان در 
بروکسل است، نمی تواند بگوید که چنین دیداری 
چه زمانی انجام خواهد شد. از بورل پرسیده شده که 
آیا ایرانیان می خواهند پیش نویس متن )مذاکرات( 
که در آخرین مذاکرات در ماه ژوئن در وین برگزار 
شد را مورد بحث و بررس��ی قرار دهند و مایلند با 
کدام اعضای دیگر مالقات کنند؟ که او جواب داده 
است: »متأسفم که می گویم نمی دانم.«  بر اساس 
گزارش واشنگتن پست، بورل روز جمعه در جمع 
خبرنگاران گفت: »من اگر آنها بخواهند به بروکسل 
بیایند، آماده این کار هستیم. اما زمان محدود است. 
من درک می کنم که دولت جدید برای بررس��ی 

س��وابق ]مذاکرات[ و برای تشکیل تیم مذاکرات 
به زمان احتی��اج دارد اما این فرص��ت حاال دیگر 
سپری شده است. «  او تأکید کرد:»زمان بازگشت 
به مذاکرات است.«  بورل که به واشنگتن رفته تا با 
مقام های امریکایی از جمله آنتونی بلینکن، وزیر 
خارجه مالقات و راهی برای از سرگیری مذاکرات 
پیدا کند، در پاسخ به این پرس��ش که در صورت 
شکست احتمالی در مذاکرات، »پالن B « در قبال 
ایران که از آن یاد می ش��ود، شامل چه چیز    هایی 
خواهد بود، گفت: »م��ن نمی خواهم به پالن B    ها 
فکر کنم. هیچ کدام از پ��الن B    هایی که به ذهنم 
می رسند خوب نیستند. « پرس��ش خبرنگاران از 
بورل درباره »پالن B « در واقع اش��اره ضمنی به 
صحبت های چهار    ش��نبه قبل »آنتونی بلینکن«، 
وزیر امور خارجه امریکا است که در مالقات یائیر 
الپید، وزیر خارجه رژیم صهیونیس��تی گفته بود 
اگر ایران در پرون��ده مذاکرات هس��ته ای، تغییر 
مسیر ندهد واشنگتن آماده توسل به» گزینه های 

دیگر« است. 
پکن تهران را درک می کند

عالوه برطرف های اروپای��ی و امریکا، حاال دیگر 
روسیه و چین هم برای ش��روع مجدد مذاکرات 
برای بازگشت امریکا در وین، به تکاپو افتاده اند. 

یک روز بعد از سفر انریکه مورا به تهران، سرگئی 
الوروف وزیر خارجه روس��یه تلفنی با حس��ین 
امیرعبداللهی��ان گفت وگ��و ک��رد و دو ط��رف 
درباره گفت وگوی باقری و م��ورا رایزنی کردند. 
امیرعبداللهیان این گفت وگ��و را مثبت خواند و 
الوروف هم از آن استقبال کرد. وزیر امور خارجه 
ایران در این گفت وگ��وی تلفنی بخش مهمی از 
دلیل تأخیر درش��روع مذاکرات وین را با الوروف 
درمیان گذاشته اس��ت: » گفت وگوهای جاری با 
انریکه مورا متمرکز ب��ر یافتن راه حل های عملی 
برای رفع مش��کالت و بن بس��ت کنونی در وین 
اس��ت که به دلیل مواضع و رویک��رد تعهدگریز 
واش��نگتن در رف��ع کام��ل و مؤث��ر تحریم های 
یکجانبه و غیرقانونی این کش��ور به وجود آمده 
اس��ت. «  همچنین وانگ یی وزی��ر خارجه چین 
با امیرعبداللهیان تلفنی تم��اس گرفت و ضمن 
اس��تقبال از آغ��از گفت وگوهای ای��ران و طرف 
اروپایی، بر موضع پکن مبنی بر ضرورت بازگشت 
کامل همه طرف     ها به تعهدات برجامی تأکیدکرد. 
وانگ یی با وجود ای��ن تأکید، گفت��ه که موضع 
مشروع ایران در حراس��ت از منافع ملی خود در 
مسئله هسته ای را درک می کند. نکته قابل توجه 
گفت وگوی تلفنی وانگ یی با طرف ایرانی اینکه 
طبق گزارش »شینهوا«، وانگ یی در این تماس 
تلفنی به وزیر خارجه ایران گفته که اهمیتی ندارد 
وضعیت منطقه و جهان چه تغییراتی بکند، پکن 
تمام تالش خودش را برای توسعه بیشتر شراکت 
جامع راهبردی میان ایران و چین به کار خواهد 
بس��ت. وزیر خارجه چین همچنین تأکید کرده 
که پکن مایل اس��ت با ای��ران در جهت مخالفت 
با اقدام��ات زورگویانه یکجانب��ه و دفاع از انصاف 
و عدالت بین الملل��ی همکاری کن��د. وزیر امور 
خارجه چین با اعالم آمادگی پکن برای عملیاتی 
کردن س��ند برنامه جامع همکاری ۲۵س��اله، بر 
تعهد پکن به ادامه همکاری    ها با تهران برای مهار 
کرونا و تأمین واکسن مورد نیاز به هر میزان و تا 
هر زمان که تهران درخواست داشته باشد، تأکید 
کرد. امیرعبداللهیان روابط دو کشور را راهبردی 
خوانده و ب��ر اهتمام جدی ایران ب��رای پیگیری 
توافقات شی جین پینگ، رئیس جمهور چین و 
سید ابراهیم رئیسی در تماس تلفنی اخیر طرفین 
و همچنین اجرای کامل سند همکاری  ۲۵ ساله 
دو کشور تأکید کرد. وزیر امور خارجه با اشاره به 
سفر معاون کمیس��ونر سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا و تشریح ابعاد گفت وگوهای صورت گرفته 
و تبیین سیاست قطعی جمهوری اسالمی ایران 
مبنی بر ضرورت رفع مؤث��ر و کامل تحریم های 
یکجانبه و غیرقانونی رژیم امریکا، از بی عملی سه 

کشور اروپایی انتقاد کرده است. 

اعتراض�ات در ع�راق علی�ه تقل�ب در اعالم 
نتایج انتخابات ب�ا برگزاری برخ�ی تجمعات 
اعتراضی روز جمعه ادام�ه یافت. در حالی که 
معترض�ان عراقی امارات را مته�م ردیف اول 
دخالت در انتخابات می دانند، مشاور »مصطفی 
الکاظم�ی«، نخس�ت وزیر ع�راق اعتراضات 
صورت گرفت�ه علیه تقل�ب در انتخابات را به 
بازن�دگان در ای�ن رقابت    ها نس�بت می دهد. 
دهه��ا معترض روز جمع��ه در ادام��ه واکنش     ها 
به نتایج انتخاب��ات پارلمانی ع��راق، مقابل دفتر 
کمیسیون عالی انتخاباتی تجمع کردند و خواستار 
رس��یدگی به ادعای تقلب در انتخاب��ات و اعالم 
نتایج سریع شمارش دس��تی آرا شدند. پیش تر 
نیز در بصره، اعضای عشیره »بنی تمیم« با برپایی 
تظاهرات، خواستار بازش��ماری دستی آرا شده 
بودند. واکنش های اعتراضی ب��ه نتایج انتخابات 
عراق، تنها محدود به اعتراضات روز جمعه نیست 
و »حسنین لیث«، مس��ئول بخش شکایت های 
کمیس��یون عالی انتخابات روز جمعه از دریافت 
3۵۶ شکایت درباره تخلفات در انتخابات پارلمانی 
اخیر خبر داد. »سعید جاسم« مدیر دایره قانونی 
بخش شکایات کمیس��یون عالی انتخابات عراق 
نیز گفت که اگر هیئت دستگاه قضایی عراق این 
شکایت     ها را وارد بداند، نتایج نهایی انتخابات بر 

مبنای آن اعالم خواهد شد. 
 ادع�ای مش�اور نخس�ت وزیر علی�ه 

معترضان 
با وجود اعتراضات و حجم گس��ترده شکایات از 
روند ش��مارش آرای انتخاب��ات پارلمانی عراق، 
»حسین الهنداوی«، مشاور انتخاباتی نخست وزیر 
این کش��ور گفت که اعتراضات زی��ادی به نتایج 
انتخابات نشده و همه چیز به صورت شفاف انجام 
شد. الهنداوی با بیان اینکه دولت عراق از ناظران 
بین المللی برای نظارت بر انتخابات پارلمانی عراق 
دعوت کرده، همچنین از به پایان رسیدن شمارش 
دستی آرا خبر داد و افزود: فقط برخی بازندگان از 

عملکرد کمیسیون انتخابات راضی نیستند. 
ادعای مشاور الکاظمی در حالی صورت گرفته که 

بسیاری از ش��خصیت     ها و ائتالف های مهم عراق 
مانند »نوری المالکی « رئیس ائتالف دولت قانون، 
»هادی العامری « رئیس ائت��الف الفتح، »حیدر 
العبادی« رئیس ائتالف النص��ر و حتی برخی از 
احزاب کردی عراق از جمله حزب اتحاد میهنی 

کردستان به نتایج انتخابات اعتراض کرده اند. 
»عمار حکیم« رهبر جری��ان حکمت ملی عراق 
نی��ز در جری��ان دیدار ب��ا فالح الفی��اض، رئیس 
حشدالشعبی نسبت به بروز بحران سیاسی جدید 
در عراق به دلیل نتایج انتخابات پارلمانی هشدار 
داد. همچنین »ن��وری المالکی « نخس��ت وزیر 
پیش��ین عراق و رئی��س ائت��الف دوله القانون از 
کمیساریای عالی انتخابات خواسته است موارد 
»اجحاف و اختالل « در نتایج انتخابات را رسیدگی 
کند. پس از ای��ن موضع گی��ری، »صالح محمد 
العراقی«، چهره نزدیک به مقتدی صدر، با انتشار 
متنی و با تصری��ح به این امر که این س��خنان از 
جانب شخص مقتدی صدر اس��ت به این بیانیه 
نوری المالکی واکنش نشان داد و گفت: از شنیدن 
این س��خنان غافلگیر ش��ده و به المالکی توصیه 
می کند که پیش از آنکه فرصت را از دست بدهد، 

با شجاعت در عملکرد خود تجدید نظر کند. 
  دخالت محور غربی-عربی در انتخابات 

همزمان با اعتراضات گسترده علیه نتایج انتخاباتی 
عراق، برخی سیاستمداران این کشور با تأیید نفوذ 
امارات، انگلیس و امری��کا در انتخابات اخیر این 
کشور، فرضیه دستکاری و دخالت این طرف های 
خارجی در نتایج انتخابات پارلمانی اخیر را تأیید 
می کنند. »حسین علی جاسم«، نامزد انتخاباتی 
از ح��زب »حرکه حقوق« نی��ز از دخالت امریکا، 
بریتانیا و امارات در نتایج انتخابات پارلمانی اخیر 
عراق خب��ر داد. وی در گفت وگو ب��ا العهد تأکید 
کرد: تقلب ک��ه با این انتخاب��ات پارلمانی همراه 
ش��د، به نفع کش��ورهای خارجی برای تضعیف 
نیروهای مقاومت اس��ت. به گفته حس��ین علی 
جاسم، نیروهای سیاسی ش��واهد قانع کننده ای 
برای اثبات دخالت امریکا، بریتانی��ا و امارات در 
نتایج انتخابات دارند و نیروهای سیاسی متضرر در 
این انتخابات، از روش های قانونی برای اعتراض و 
به چالش کشیدن مشروعیت این نتایج استفاده 
می کنند. »سید صدرالدین قبانجی « خطیب نماز 
جمعه نجف اشرف نیز تقلب در انتخابات پارلمانی 

عراق را تأیید و آن را »اظهرمن الشمس« خواند و 
از احزاب سیاسی خواست قبل از شمارش دستی 
آرا با یکدیگر گفت وگو و نتای��ج انتخابات را پس 
از اصالح آن بپذیرن��د. قبانجی از کمیس��اریای 
انتخابات خواست با شفاف سازی، عراق را از بحران 
نجات دهد و سپس این سؤال را طرح کرد: »چرا 

شمارش آرا در کشور امارات انجام شد؟«
همچنین »محمود الحیان��ی« نامزد ائتالف فتح 
برای انتخابات عراق از تقلب صحبت کرد و گفت: 
همه از دور تا نزدیک می دانند که تقلب شده است 
و نس��بت این تقلب در اس��تان االنبار صددرصد 
اس��ت. »ندی جودت« عضو فراکسیون النصر در 
پارلمان س��ابق عراق نیز برخی احزاب سیاس��ی 
را به سرقت آرا در جریان شمارش آرا متهم کرد. 
وی در گفت وگو ب��ا پای��گاه خبری»المعلومه « 
اظهار داش��ت: احتمال تقلب، وجود داشت ولی 
سرقت آرا به این شکل زشت، غیرقابل پیش بینی 
بود. جودت با انتقاد از س��از و کار شمارش آرا، بر 
ضرورت محاکمه همه کسانی که در سرقت آرای 
مردم دست دارند، تأکید کرد. »قیس الخزعلی«، 
رئیس جنبش عصائب اهل حق نیز چند روز پیش 
در صفحه توئیتر خود نوش��ته ب��ود: » به احتمال 
زیاد ب��ه زودی اطالعاتی به دس��ت می آوریم که 
وجود تقلب در انتخابات را تأیید می کند.« محمود 
المش��هدانی، رئیس پیش��ین پارلمان عراق نیز 
فرضیه هک کردن و دخالت س��ایبری از س��وی 
برخی کشورهای خارجی را تأیید کرد و بدون نام 
بردن از کش��وری با تأیید تقلب در این انتخابات 
گفت: نفوذ در این انتخابات سایبری بود که تنها 
از سوی برخی کشور    ها امکان پذیر است. پیش تر 
الهنداوی، مشاور نخست وزیر عراق که اعتراضات 
علیه نتایج را به بازندگان انتخابات محدود کرد، از 
شمارش آرای انتخاباتی عراق در امارات خبر داده 
بود و به نظر می رسد که عمده انتقادات و حمالت 
علیه دخالت خارجی در انتخابات عراق نیز متوجه 
نقش امارات متحده در ش��مارش آراست که در 
واقع بخشی از فرایند شمارش آرا نیز در آن کشور 

صورت گرفته است. 

احتمال تقلب در انتخابات عراق قوی تر شد
`پای امریکا و بریتانیا هم به پرونده باز شد


