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  گزارش  2

یمنی      ها فریاد ضد سعودی– ضد امریکایی
سردادند

پ�س از عملی�ات اخی�ر رزمن�دگان یمن�ی علی�ه مواض�ع 
س�عودی ها، مردم یم�ن نیز دی�روز در واکن�ش به ت�داوم تجاوز 
ائت�اف س�عودی ب�ه پش�تیبانی امری�کا، در چندی�ن ش�هر 
ب�ه خیابان آمدن�د و ش�عار »امریکا در پ�س تنش ه�ای نظامی و 
اقتص�ادی، ادام�ه تجاوز      ه�ا و محاصره یمن اس�ت«، س�ر دادند. 
ساکنان اس��تان های حجه، تعز، بیضا، عمران، ریمه، س��عده و ابها به 
دنبال فراخوان کمیته س��ازماندهی تظاهرات در یم��ن، صبح دیروز 
خشم خود را از لشکرکشی سعودی      ها به پش��توانه امریکا فریاد زدند. 
تظاهرات کنن��دگان در صعده، در قال��ب بیانیه ای ب��ه جنایت امریکا 
واکنش نش��ان دادند: »مواض��ع اخیر امریکا منعکس کننده تش��دید 
تنش های میدانی و جنایات علیه ملت یمن از جمله اعدام ۱۰ اس��یر 
در ساحل غربی است. مقامات امریکایی به موازات تشدید تنش علیه 
یمن ، با هدف فریب افکار عمومی جه��ان از تمایل خود برای صلح در 
یمن حرف می زنند.«  در این بیانیه آمده است که واشنگتن با پوشش 
سیاسی و حمایت تسلیحاتی از کشورهای ائتالف متجاوز به آنها کمک 
می کند تا به جنگ ظالمانه خود علیه ملت یمن ادامه دهند. جنگ علیه 
یمن را واشنگتن اعالم کرده و این بزرگ ترین استدالل قانع کننده است 
مبنی بر آنکه امریکا تصمیم به جنگ علیه یمن و ادامه آن گرفته و بقیه، 
ابزارهای اجرایی آن هستند. عالوه بر این، عبداهلل بن عامر، معاون مدیر 
اداره ارشاد معنوی وابسته به وزارت دفاع تأکید کرد که این اداره نقش 
امریکا در تجاوز به یمن را مستند خواهد کرد. وی در این مورد گفت: 
»فرآیند مس��تند کردن، موارد مرتبط با س��الح، حمایت لجستیکی، 
مدیریت عملیات هوایی و تمام اقدامات امریکاس��ت که تأیید می کند 

این کشور ائتالف متجاوز در یمن را مدیریت می کند.«
به موازات این اعتراضات، ضیف اهلل الش��امی، وزیر اطالع رسانی دولت 
نجات ملی یمن با اشاره به عملیات نظامی »موازنه بازدارندگی هشتم« 
ارتش و کمیته های مردمی این کش��ور در عمق خاک عربستان گفت: 
»ملت یمن در مقابل جنایات ائتالف متجاوز و محاصره تحمیلی آن به 
یمن از هفت سال گذشته تاکنون دست بس��ته نخواهد نشست و اگر 
تجاوز به یمن متوقف نش��ود، عملیات بازدارندگی آتی برای دش��من 
دردآورتر خواهد بود.«  وی همچنین خاطرنشان کرد: »این عملیات       ها 
پیامی به نیروهای متجاوز به رهبری امریکا است مبنی بر اینکه یمن 
دارای س��الح های بازدارنده راهبردی اس��ت که می تواند کشورهای 

متجاوز را مهار کند.«

15

 تل آویو از تکرار عملیات قدس هراس دارد
پلیس مرزی رژیم صهیونیستی به دلیل ترس از عملیات استشهادی 
مشابه آنچه صبح یک     ش��نبه در شرق قدس انجام ش��د، در این شهر 
اشغالی به حالت آماده باش کامل درآمده اس��ت. به گزارش ایرنا، یک 
مقام پلیس رژیم صهیونیستی در گفت وگو با شبکه تلویزیونی »کان « 
درباره کشته شدن یک شهرک نشین و زخمی شدن سه پلیس مرزی 
اس��رائیل در قدس اش��غالی گفت: »ما نگرانیم که وضعی��ت بدتر و به 
موجی از عملیات انفرادی تبدیل شود.« او گفته که پس از عملیات روز 
یک     شنبه در چارچوب دستگاه امنیتی تصمیم گرفتیم تعداد نیرو     ها را 

در منطقه افزایش دهیم.
-----------------------------------------------------

  بن نایف، ولیعهد سابق عربستان در زندان مرده است
سعودی لیکس به نقل از مخالفان عربس��تانی اعالم کردند که محمد 
بن نایف، ولیعهد سابق عربستان که به دستور محمد بن سلمان، ولیعهد 
این کشور زندانی شده است، در زندان فوت کرده است. به گزارش ایسنا، 
طبق گفته این منابع، محمد بن نایف چند روزی اس��ت که فوت شده 
است اما دیوان پادشاهی عربستان آن را کتمان کرده و جسد او همچنان 
در سردخانه است. مخالفان نظام سعودی از محمد بن سلمان خواستند 
ویدئویی را با تصویر و صدا و تاریخ از بن نایف منتشر کند. محمد بن نایف 
در پنجم مارس ۲۰۲۰ به همراه عموی��ش »احمد بن عبدالعزیز « و به 

دستور محمد بن سلمان به اتهام خیانت دستگیر و روانه زندان شد. 
-----------------------------------------------------

  امضای توافق تبادل اطاعات هسته ای بین اعضای آکوس
اس��ترالیا دیروز با امضای توافقنامه تبادل اطالعات هسته ای دریایی، 
برنامه تجهیز نیروی دریایی خود را با زیردریایی های هسته ای در ائتالف 
جدید دفاعی با انگلیس و امریکا ) آکوس( آغاز کرد. به نوشته روزنامه 
»اس��تریتس تایمز « س��نگاپور، » پیتر دوتن« وزیر دفاع استرالیا برای 
امضای توافقنامه ای که به سه کش��ور امریکا، استرالیا و انگلیس مجوز 
تبادل  »اطالعات هسته ای دریایی«  می دهد، به دیپلمات های امریکا و 
انگلیس پیوست. این نخستین توافقی است که درباره این تکنولوژی 
به شکل عمومی امضا می ش��ود. از ماه سپتامبر سه کشور شکل گیری 
ائتالف دفاعی  »آکوس « را به منظور مقابله اس��تراتژیک با تنش     ها در 
منطقه اقیانوس آرام اعالم کرده بودند. براساس توافق آکوس، استرالیا 
هشت فروند زیردریایی هسته ای با قابلیت حمل موشک های دور برد 
خریداری می کند. به عالوه این توافقنامه امکان به اش��تراک گذاشتن 
قابلیت های س��ایبری، هوش مصنوعی و کوانتوم و امکانات نامشخص 

زیردریا را فراهم می کند. 
-----------------------------------------------------

  روسیه تصاویر ماهواره ای انفجار بیروت را به لبنان داد
روسیه تصاویر ماهواره ای خود را از بندر بیروت قبل و بعد از انفجار 
مهیب در سال گذشته به لبنان ارسال کرده است. وزیر خارجه لبنان 
نیز دریافت این تصاویر را تأیید کرد. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، 
سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه پس از گفت وگو با عبداهلل 
بوحبیب، همتای لبنانی خود در مسکو گفت که آژانس فضایی روسیه 
روسکوسموس هفته گذشته اعالم کرد که پس از درخواست میشل 
عون، رئیس جمهور لبنان، با ارائه این تصاویر موافقت کرده اس��ت. 
این انفجار بد     ترین فاجعه کش��ور در زمان صلح ب��ود. انفجار چهارم 
اوت ۲۰۲۰ که یکی از بزرگ ترین انفجارهای غیرهس��ته ای جهان 
بود، بیش از ۲۱۵ نفر را کش��ت، هزاران نفر را مجروح و بخش      هایی 
از پایتخت لبنان را ویران کرد. عبداهلل بوحبیب، وزیر خارجه لبنان 
گفته که ای��ن تصاویر را به دس��تگاه قضایی می دهیم تا به کش��ف 

حقیقت کمک کند. 
-----------------------------------------------------

  آتش سوزی گسترده در منطقه صنعتی فلسطین اشغالی
منابع عبری زبان صبح دیروز از وقوع آتش سوزی در یک منطقه صنعتی 
در »نهاریا« واقع در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند. خبری »کان « 
گزارش داد این آتش سوزی در سالن تولید کارخانه »میلوتل « در منطقه 
صنعتی شمال نهاریا رخ داده است. مسئوالن به دلیل گستردگی دامنه 

آتش سوزی، نگران رسیدن آتش به انبارهای آمونیاک هستند. 
-----------------------------------------------------

  نخست وزیر رژیم صهیونیستی به 8 سال محدود می شود
شبکه 7 تلویزیون رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد که کابینه این رژیم 
الیحه محدود ش��دن مدت تصدی پست نخس��ت وزیری به حداکثر 
هش��ت س��ال را تصویب کرده اس��ت. طبق این الیحه، هر فردی که 
نخست وزیر  شود حداکثر می تواند برای هشت سال متوالی یا متناوب 
زمام نخست وزیری را به دست بگیرد و پس از طی این دوره نمی تواند 
بار دیگر نخست وزیر شود. این الیحه برای تبدیل شدن به قانون امروز 

دو     شنبه در کنست به رأی گذاشته می شود. 

مسکو:  غرب درباره حمله  روسیه
 به اوکراین داستان پردازی می کند 

با تش��دید تنش       ها بی�ن مس�کو و کی ی�ف، امریکایی       ها مدعی 
ش�ده اند ک�ه روس�یه خ�ود را ب�رای حمل�ه قریب الوق�وع ب�ه 
اوکرای�ن آم�اده می کن�د و اطاع�ات این حمل�ه نی�ز در اختیار 
متح�دان واش�نگتن ق�رار گرفت�ه اس�ت، ام�ا کرملی�ن ای�ن 
گزارش       ه�ا را تکذیب کرد و آن را داس�تان پردازی غ�رب خواند. 
در ش��رایطی که روس       ها دنب��ال کاهش تن��ش با اوکراین هس��تند، 
غربی       ها به س��رکردگی امریکا بر طبل جنگ در این کشور می کوبند. 
پس از لفاظی ه��ای اخیر مقام��ات امریکایی و اروپایی علیه روس��یه، 
رسانه های غربی هم دس��ت به کار ش��ده اند و جنگ تبلیغاتی را علیه 
مس��کو ش��روع کرده اند. ش��بکه »بلومبرگ« روز دو       ش��نبه به نقل از 
آنچه افراد مطلع از گفت وگو       ها خوانده، گ��زارش داد:» ایاالت متحده 
اطالعاتی از جمله نقشه        هایی را با متحدان اروپایی به اشتراک گذاشته 
که نشان دهنده تجمع نیروهای روس��ی و آماده شدن آنها برای حمله 
سریع و گسترده به اوکراین از نقاط مختلف در صورت تصمیم والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روس��یه برای حمله به کی یف است.« طبق این 
گزارش، »این اطالعات هفته گذشته در حمایت از نگرانی های ایاالت 
متحده در مورد نیات احتمالی پوتین و تالش دیپلماتیک فزاینده برای 
مانع وی ش��دن، به برخی از اعضای ناتو منتقل شده است.« به ادعای 
این گزارش، »ارزیابی امریکایی        ها حکایت از آن دارد که پوتین ممکن 
است اوایل سال میالدی آینده این تهاجم را با توجه به آنکه نیروهای 
روسیه دوباره نزدیک مرز اوکراین مستقر شده اند، انجام دهد.« بر این 
اساس، »این اطالعات سناریویی را نش��ان می دهد که در آن نیرو       ها از 
کریمه، مرز روسیه و از طریق بالروس به اوکراین با حدود ۱۰۰ گردان 
گروه های تاکتیکی احتماالً حدود ۱۰۰ هزار س��رباز برای شرکت در 
آنچه به عنوان عملیات در زمین های ناهموار و شرایط یخبندان توصیف 
شده، وارد و مس��تقر می شوند و قلمرو وس��یعی را پوشش می دهند و 
برای یک اش��غال بالقوه طوالنی آماده می شوند.« دو نفر از منابع مورد 
اشاره به بلومبرگ گفتند:» تقریباً نیمی از گروه های تاکتیکی قباًل در 
موقعیت هستند و هر تهاجمی با پشتیبانی هوایی همراه خواهد بود.« 
این دو نفر همچنین ادعا کردند که مسکو دهها هزار نیروی ذخیره را در 
مقیاسی بی سابقه در دوران پس از فروپاشی شوروی سابق فراخوانده 
است. این ادعا       ها در حالی است که به نوشته بلومبرگ، روسیه علناً هیچ 
فراخوان بزرگی از نیروهای ذخیره را اعالم نکرده اس��ت. به ادعای این 
گزارش، »برای پوتین، اوکراین پس از الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴ کاری 
ناتمام است و او اوکراین را بخشی از روس��یه می داند.« هفته گذشته 
ولودیمیر زلنس��کی، رئیس جمهور اوکراین در س��خنانی مدعی شد 

روسیه حدود ۱۰۰ هزار نیرو در مرز با اوکراین مستقر کرده است. 
 این ادعا       ها در حالی مطرح می شود که مارک میلی، رئیس ستاد مشترک 
ارتش امریکا هفته گذشته گفته بود که پنتاگون هیچ چیزی نمی  بیند 
که نشان دهد نیرو های روس��یه برای حمله به اوکراین در روز های آتی 
آماده می ش��ود. ادعای مقامات غربی به آمادگی روسیه برای حمله به 
اوکراین درحالی است که مقامات کرملین بار       ها اعالم کرده اند قصدی 
برای افزایش تنش با اوکراین ندارند و تالش می کنند از مسیر دیپلماتیک 
اختالفات را حل کنند. امریکا و متحدان اروپای��ی ان در ماه های اخیر 
تحرکات نظامی خود را در نزدیکی مرزهای روس��یه تش��دید کرده اند 
و حتی مدعی ش��ده اند که درگیری نظامی با مس��کو بیش از هر زمان 
دیگری افزایش یافته است. تنش غرب با روسیه از سال ۲۰۱۴ افزایش 
یافته است و غربی       ها به بهانه های مختلف روسیه را به دست اندازی به 
کشورهای شرق اروپا متهم می کنند. امریکا با اتهام زنی به مسکو، درصدد 
است نفوذ نظامی خود را در مرزهای روس��یه افزایش دهد و از نزدیک 
تحرکات رقیب خود را رصد کند. پس از مخالفت شدید روسیه با استقرار 
سپر موشکی امریکا در خاک لهستان، واشنگتن همواره مترصد فرصتی 
بود تا بتواند به مرزهای روسیه نزدیک شود و بحران اوکراین این فرصت 

را برای امریکایی       ها فراهم کرده تا نقشه خود را عملی کنند. 
 واکنش روسیه 

اتهام زنی غربی       ها به روسیه برای حمله احتمالی به اوکراین واکنش تند 
روس       ها را در پی داشته است. دیمیتری، پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین 
روز دو       شنبه گزارش رسانه های غربی درباره حمله روسیه به اوکراین را 
کذب خواند و در مورد تنش زایی چنین ادعا       هایی هشدار داد. به گزارش 
اسپوتنیک، پسکوف گفت: »شاهد هس��تیم که یک کمپین هدفمند 
اطالعات ایجاد شده است. برخی روزنامه های امریکایی، فعاالنه در این 
قضیه دخیل هستند.« سخنگوی کرملین افزود: »چنین اقدامی تنش        ها 
را تشدید می کند و در واقع بار دیگر، تالشی برای معرفی روسیه به عنوان 
طرفی اس��ت که روند مصالحه را تهدید می کند.« وی گفت: »کی یف 
خود در حال تقویت نیرو اس��ت و مقادیر چش��مگیری از تسلیحات از 
جمله تسلیحات مدرن  با تکنولوژی باال به کی یف می رسد. ما با نگرانی 
شاهد این مسئله هستیم و از نفوذ سیاستمداران تندرو در اوکراین مطلع 
هستیم.« سخنگوی کرملین تصریح کرد: »اوکراین به احتمال زیاد به 
دنبال انجام اقدامی برای حل مشکالت خود از طریق راه های نظامی و 
ایجاد فاجعه ای دیگر برای خود و دیگران در اروپاست.« ماریا زاخارووا، 
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نیز دیروز ادعای تهاجم این کشور 
به اوکراین را داستان پردازی توصیف کرد. روس       ها بار       ها نسبت به هرگونه 
تهاجم خارجی در مرزهای خود هشدار داده و گفته اند که با شدت به آن 
پاسخ خواهند داد. اخیراً روسیه رزمایش       هایی را در دریای سیاه و نزدیکی 

مرزهای اوکراین انجام داده تا سطح آمادگی نیروهایش را باال ببرد. 

تقویت توان نظامی چین
 امریکا را نگران کرد 

یک مقام کاخ سفید گفته که چین به سرعت درحال تقویت توان 
نظامی خود است که این مس�ئله برای امریکا نگران کننده است. 
نشریه واشنگتن تایمز روز دو    ش��نبه در گزارشی نوشت: »کورت کمپل، 
مش��اور امنیت ملی جو بایدن، رئیس جمه��ور امری��کا در امور مناطق 
»اقیانوس هند و اقیانوس آرام « گفت که افزایش نگران کننده توان نظامی 
چین موجب اضطراب در سراسر منطقه آسیا شده و عامل این موضوع نیز 
شکل گیری اخیر پیمان امنیتی س��ه جانبه امریکا با انگلیس و استرالیا، 
»آکوس « با هدف تمرکز بر این منطقه بوده است.« این نشریه امریکایی 
به نقل از این مقام واشنگتن نوش��ت: » دولت امریکا به خوبی آگاه است 
که پیمانی همچون آکوس و دیگر اقدام��ات امریکا مانند ایجاد گفتمان 
راهبردی همسو با دموکراسی موسوم به »کوآد « بین امریکا، ژاپن، استرالیا 
و هند، موجب ناامیدی دل آزاردگی پکن است. « واشنگتن تایمز درادامه 
افزود: اظهارات کمپل در نشست »مؤسسه اقیانوس آرام « ۲۸ آبان ماه و 
چند روز پس از دیدار مجازی بین رؤسای جمهوری امریکا و چین، بیان 
شد، که هم اکنون نگرانی بین المللی بر سر پدید آمدن نوعی جنگ سرد 
بین پکن و واشنگتن وجود دارد. « این نشریه امریکایی نوشت: » هرچند 
کمپل می گوید که دولت بایدن به دنبال هرگونه رقابتی با طرف چینی در 
هر زمینه در ابعاد جهانی است و از بروز نوعی جنگ سرد امتناع می ورزد 
اما رهبران چین امریکا را متهم می کنند که امریکا با تحکیم روابط با برخی 
از کشور    هایی که در حوزه نفوذ منطقه چین قرار دارند این مسئله را هرچه 
بیشتر دامن می زنند. «  ادعای امریکایی    ها نسبت به توسعه طلبی چین در 
شرق آسیا درحالی است که رئیس جمهور چین طی نشست روز دو    شنبه 
خود با رهبران ۱۰ کشور اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا )آ.سه.آن( 
گفت که پکن در بحبوحه افزایش تنش    ها بر سر دریای جنوب چین، بر 

همسایگان کوچک تر منطقه ای خود » قلدری « نخواهد کرد. 

ابطال انتخابات عراق جدی شد
نهادهای قانونی عراق تأیید می کنند که بازشماری آرای انتخابات باعث تغییر نتایج شده است

به دنبال موجی از    گزارش  یک
ش�کایات و ارائه 
شواهد درباره تقلب و دستکاری در انتخابات 
پارلمانی عراق، یک منبع مس�ئول در دادگاه 
فدرال این کش�ور گفت که رس�یدگی به این 
موضوع، پیش از اعام نتایج در دستور کار قرار 
دارد. کمیسیون عالی مس�تقل انتخابات نیز 
تصریح ک�رده که ش�کایت     ها در تغییر نتیجه 

انتخابات مؤثر بوده است. 

انتخابات جنجالی ۱۸ مهر۱۴۰۰ )۱۰ اکتبر( در 
عراق که حجم زیادی از شک و شبهه     ها را درباره 
صحت برگزاری  به دنبال داشت، بنابر آنچه حاال 
دیگر منابع رسمی هم آن را تأیید می کنند، چندان 
بی عیب و نقص برگزار نشده است. کمیسیون عالی 
مستقل انتخابات عراق روز یک شنبه، اثر گذاری 
جدی شکایت     ها و درخواس��ت های رسیدگی به 
تقلب و شمارش دستی آرای صندوق     ها بر نتایج 
انتخابات پارلمانی اخیر را تأیید کرد. عماد جمیل 

محسن از اعضای تیم رسانه ای کمیسیون عالی 
مستقل انتخابات در این مورد به خبرگزاری ملی 
عراق )اینا( گفت که ش��کایت     ها تأثیر بسزایی در 
نتایج انتخابات داشته است، چرا که صندوق های 
رأی که شورای عالی قضایی آنها را ابطال کرده، 
باعث شده اسامی نامزد     ها و شمار کرسی     ها تغییر 
کند. عضو تیم رس��انه ای کمیس��یون انتخابات 
عراق توضیح داد که دادگاه فدرال نام های پیروز 
انتخابات پارلمانی و ش��ورای قضایی شکایت     ها 
را تأیید می کند. وی افزود که کمیس��یون، نتایج 
انتخابات را پس از پایان بررسی شکایت     ها اعالم 
خواهد کرد و اس��امی نمایندگان ب��رای تأیید به 

دادگاه فدرال فرستاده خواهد شد. 
 مدارک کافی برای ابطال انتخابات

معترضان به نتیجه انتخابات بار     ها گفته اند که با 
ارائه شواهد و مدارک قطعی، از تقلب و دستکاری 
آرا از راه ه��ای قانون��ی ش��کایت های انتخاباتی 
خود را پیش خواهند ب��رد. از جمله ای��ن افراد، 
هادی العامری، رهبر ائتالف الفتح اس��ت که روز 

یک     شنبه اعالم کرد، این ائتالف سیاسی مدارک 
و مس��تندهای کافی و قطعی را از ب��روز تقلب و 
دستکاری آرا به دادگاه فدرال ارسال کرده است و 
همین مدارک برای ابطال نتایج انتخابات کفایت 
می کند. العامری هم��ان روز در دی��دار با حیدر 
العبادی و ایاد العالوی با اشاره ضمنی به احتمال 
ابطال انتخابات گفته بود که شکایتی که ائتالف 
الفتح پنج  ش��نبه گذش��ته به دادگاه فدرال ارائه 
کرده، برای ابطال نتایج انتخابات کافی است. وی 
روز دو     ش��نبه نیز در دیدار با یک هیئت سیاسی 
ترکمن به سرپرس��تی حس��ن ت��وران از ابطال 

آرای ۱۸درصد حوزه  های رأی گیری به دس��تور 
کمیس��اریای عالی انتخابات عراق خب��ر داد. در 
بیانیه دفتر هادی العامری آمده است که دو طرف 
در این دی��دار با متهم  کردن کمیس��اریای عالی 
انتخابات به سوءمدیریت و اقدامات غیرقانونی در 
روند انتخابات، این عالی      ترین نهاد انتخاباتی عراق 

را در ایجاد شرایط کنونی سهیم دانستند. 
 اثرانگشت های تکراری

هادی العامری در این دیدار گفت که طبق تصمیم 
هیئت قضایی )زیرمجموعه کمیس��اریای عالی 
انتخابات( آرای 6 هزار حوزه رأی گیری که رأس 
ساعت ش��ش در های خود را نبسته بودند، باطل 
اعالم شده است. همچنین آرای ۴ هزار حوزه نیز 
به دلیل تکراری بودن اثر انگش��ت      ها ابطال شده 
و در مجموع ۱۰ ه��زار ح��وزه رأی گیری یعنی 
۱۸ درصد مجموع حوزه      ه��ا )تعداد کل ۵۵ هزار 
حوزه( فاقد اعتبار است. وی تصریح کرد که این 
اعداد و ارقام بسیار قابل توجه و تأثیرگذار است و 
به نوبه خود می تواند اثر باالیی بر نتیجه انتخابات 
داشته باش��د. در این مورد، یک منبع مسئول در 
دادگاه فدرال عراق دیروز در گفت وگو با شفق نیوز 
گفت: »دادگاه فدرال پس از آنکه هیئت دستگاه 
قضایی رسیدگی به تمامی شکایت      ها را به پایان 
برس��اند، نتایج انتخابات پارلمان��ی زودهنگام و 
اسامی چهره های پیروز آن را تأیید خواهد کرد.« 
 وی درباره درخواس��ت های مطرح شده برای لغو 
نتایج انتخاب��ات پارلمانی زودهن��گام عراق نیز 
گفت:»بررسی دقیق و رسیدگی به این شکایت      ها 
زمان می ب��رد البته زمان مش��خصی نی��ز برای 
رسیدگی به آنها وجود ندارد اما قطعاً رسیدگی به 
این موضوع پیش از تأیید نتایج و اسامی چهره های 

پیروز انتخابات خواهد بود.«
بحث ها درباره تقلب انتخاباتی ک��ه حاال از زبان 
نهاده��ای قانونی نیز بیان ش��ده باع��ث نگرانی 

طرف های مدعی پیروزی انتخابات شده است.
مقتدی صدر، رهبر جریان ص��در که بنابر نتایج 
اعالم ش��ده، در انتخابات پیش رو پیش��تاز است 
و بی��ش از 7۰ کرس��ی از مجموع ۳۲۹ کرس��ی 
مجلس نماین��دگان را به دس��ت آورده، معتقد 
است که کمیسیون انتخابات عراق زیر فشارهای 
سیاس��ی و امنیتی ق��رار دارد. وی اگرچه اعالم 
کرد که در کار این کمیس��یون دخالت نمی کند 
اما در ش��بکه اجتماعی توئیتر بر لزوم ش��فافیت 
عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات عراق و دقت 
و حرفه ای بودن آن در تمام جزئیات تأکید کرد. 

مدی�رکل آژان�س بین الملل�ی ان�رژی اتم�ی 
امروز در تهران ب�ا مقام ه�ای ایرانی گفت وگو 
می کند تا کمت�ر از یک هفته به ش�روع مجدد 
مذاک�رات وی�ن، ممک�ن ب�ودن ی�ک تفاهم 
با ای�ران را محک بزن�د. ممکن اس�ت ایران به 
نشانه حس�ن نیت، نرمش      هایی در بازرسی      ها 
نش�ان دهد، ولی علی باقری، سرپرست جدید 
تیم مذاکره کننده این را روش�ن ک�رده که اگر 
فش�ار      ها ادامه پیدا کن�د، ایران دلیل�ی ندارد 
از سیاس�ت های هسته ای عقب نش�ینی کند. 

به گزارش »جوان«، سفر امروز رافائل گروسی به 
تهران، دومین سفر او طی 7۵ روز گذشته است. او 
در سفر قبلی که شهریورماه انجام شد، نظر ایران را 
برای نصب کارت های حافظه جدید در دوربین های 
آژانس جلب کرد تا دسترسی آژانس به تأسیسات 
هسته ای ایران، در سطحی مناسب بماند. گروسی  
به گفته خودش با رضایت از تهران رفت، ولی چند 
روز بعد از ترک ایران ، در نشس��ت شورای حکام ، 
مجدداً وجود آلودگی انس��انی را پیش کشید و از 
همکاری نک��ردن ایران و تداوم پیش��رفت برنامه 
هسته ای این کشور ابراز نگرانی کرد. گروسی امروز 
هم در ش��رایطی به ایران آمده ک��ه از یک طرف، 
نشست شورای حکام به زودی برگزار خواهد شد و 
از سوی دیگر، دو      شنبه آینده دور جدید مذاکرات 
ایران و ۱+۴ شروع می شود. گروسی پیش از سفر، 
خواستار مالقات با حسین امیرعبداللهیان شده بود 
که هفته قبل، بلیت این مالقات را گرفت. تمرکز 
بعدی گروسی، روی دسترسی به تأسیساتی است 
که ایران به دلیل انجام عملیات خرابکارانه در آنها، 
اجازه دسترس��ی به آژانس نمی دهد. او دیروز در 
آستانه س��فر به تهران نوشت:»من امروز به تهران 
س��فر می کنم تا با مقامات ایرانی دی��دار کنم و به 
س��ؤاالت مهم در ایران بپردازم. امی��دوارم بتوانم 
یک کانال ثمربخش و مشارکتی برای گفت وگوی 
مس��تقیم ایجاد کنم تا آژانس بتواند فعالیت های 
راس��تی آزمایی ضروری را در این کش��ور از س��ر 
بگیرد.«  س��عید خطیب زاده، س��خنگوی وزارت 
خارجه ایران در نشس��ت خبری با خبرنگاران به 
سفر گروسی اشاره کرد و گفت:»آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به خوبی می داند تمامی خرابکاری       ها 
و اعمال تروریستی که متأسفانه برخی کشورهای 
مدعی هم با آن همراه بوده اند، تأثیر قابل توجهی بر 
برخی ابعاد فنی گذاشته است.« خطیب زاده گفته: 

» این مسائل بین ما و آژانس در چارچوب خودش 
پیگیری شده و در این سفر هم پیگیری می شود.«

 امریکا واقعیت را بپذیرد
سفرگروس��ی می تواند فضای��ی از خوش بینی در 
آس��تانه مذاکرات وین حاکم کند. ممکن اس��ت 
ایران به نش��انه حس��ن نیت بخواهد سطح برخی 
محدودیت ه��ای آژان��س را محدودت��ر کن��د، به 
خصوص که سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
خارجه دیرور گفت:»همواره س��عی ش��ده روابط 
ایران و آژانس در چارچوب رویه های آژانس باشد 
و امیدوارم این س��فر ه��م مانند س��فرهای قبلی 
سازنده باش��د.«  با این حال، تکرار س��ناریوی دو 
ماه قبل که گروس��ی بعد از بازگش��ت از تهران، با 
ارائه گزارش منفی به حس��ن نیت ای��ران جواب 
داد، بر فض��ای مذاکرات هفته آین��ده در وین اثر 
منفی خواهد گذاش��ت. علی باقری کنی، معاون 
سیاسی وزارت خارجه از آژانس خواسته » ماهیت 
فنی خود را حفظ کرده و به هیچ فشار سیاسی تن 
ندهد.« باقری که دو      ش��نبه آینده رس��ماً به جای 
عراقچی دور جدید مذاکرات ایران با ۱+۵ را کلید 
خواهد زد، در گفت وگو با شبکه الجزیره گفته که 
بازگشت به توافق هسته ای مس��تلزم تحقق اراده 
در سیاست امریکا و اروپا است: » اگر اروپایی       ها در 
مقابل واشنگتن هیچ استقاللی در تصمیم گیری 
نداشته باشند، حضور آنها در مذاکرات چه فایده ای 
دارد؟ « باقری گفت��ه »تا زمانی ک��ه طرف مقابل 
متعهد نش��ود، هیچ دلیلی برای عقب نشینی ما از 

سیاست هسته ای وجود ندارد« و تأکید کرده که 
»ما فعالیت های هس��ته ای خود را مطابق با مفاد 
توافق هسته ای ادامه و توسعه خواهیم داد.«  معاون 
وزیر خارجه مطالبه ایران برای ضمانت امریکا برای 
خارج نشدن دوباره از توافق احتمالی و همچنین 
لغو تحریم      ها را تکرار کرده و می گوید: » ما خواهان 
ضمانت      هایی درخصوص رفع تحریم      ها هستیم و 
واشنگتن باید آن را در مذاکرات وین ارائه کند.« 

معاون سیاس��ی وزارت خارجه گفته که باید روی 
جدی بودن مذاکرات وین تمرکز کرد:»تمرکز ما بر 
رفع تحریم های ظالمانه است.« و این را هم روشن 
کرده که امریکا چاره ای جز پذیرش واقعیت جدید 

توافق هسته ای ندارد. 
 حمله نتیجه عکس دارد

دیپلمات ه��ای امریکایی طی روزهای گذش��ته 
گفته ان��د ک��ه امری��کا در وی��ن حاضر ب��ه ارائه 
تضمین هایی نخواهد بود که ای��ران بر آنها اصرار 
دارد. لورا روزن، روزنامه نگار امریکایی روز یک      شنبه 
در گزارشی در »دیپلمات« از قول یک دیپلمات 
امریکایی نوش��ته که تضمین هایی ک��ه ایران از 
امریکا خواستار آنها است »فراتر از برجام است«. 
علی واعظ، مدیر برنامه ایران در گروه بین المللی 
نیز پیش بینی کرده که اگر واقعاً مقامات تهران به 
دنبال لغو کلی تحریم های اعمال شده ترامپ باشند 
و بخواهند این تضمین را دریافت کنند که در آینده 
امریکا از توافق خارج نمی شود، به این خواسته      ها 
نخواهند رسید. چنین وضعیتی باعث شده که علی 

باقری در گفت وگو با الجزی��ره بگوید: »پیام های 
دولت امریکا متناقض اس��ت و همچنان سیاست 
ترامپ را در دس��تور کار دارد.« او می گوید: » اگر 
توافق هسته ای برخورداری ایران از آن را تضمین 
نکند، پنجره توافق هسته ای تا ابد باز باقی نخواهد 
مان��د. « با ظهور ای��ن وضعیت بن بس��ت پیش از 
شروع مذاکرات، برخی منابع از تالش امریکا برای 
دستیابی به یک توافق محدودتر با ایران صحبت 
می کنند. بر اس��اس گزارش اکس��یوس، »جیک 
سالیوان«، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دیدار 
با مقامات رژیم صهیونیستی از پیشنهاد جدیدی 
درب��اره توافق موقت ب��ا ای��ران در مذاکرات وین 
صحبت کرده که بسیار محدودترتر از برجام است و 
در ازای توقف موقت بخش       هایی از برنامه هسته ای 
ایران، بخش       هایی از دارایی های مسدودشده این 
کشور را آزادسازی و یا برخی مبادالت بشردوستانه 
را از تحریم مع��اف خواهد کرد. هنوز مش��خص 
نیست که ایران در مذاکرات غیرمستقیم در وین با 
امریکا، از چنین پیشنهادی استقبال خواهد کرد 
یا نه. بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
در کنفرانس مشترک دانشگاه کالیفرنیا و روزنامه 
هاآرتص گفت��ه که م��ن از توافق هس��ته ای که 
طوالنی تر، قوی تر و گسترده تر از توافق امضاشده 
در س��ال ۲۰۱۵ باش��د، حمایت می کنم. این در 
حالی اس��ت که موضع تل آویو ، ب��ه عنوان طرف 
اثرگذار بر تصمیم امریکا نیز در این باره نامشخص 
است . روزنامه امریکایی »نیویورک تایمز « نوشته 
که در مذاکرات اخیر دو طرف، طرف اس��رائیلی 
بحث حمله به تأسیسات هسته ای ایران را مطرح 
کرده ولی چند مقام آگاه با بحث های پشت صحنه 
به نیویورک تایمز  گفته ان��د که مقامات امریکایی 
به همتایان اس��رائیلی خود هش��دار داده ا  ند که 
حمالت مکرر به تأسیسات هسته ای ایران ممکن 
است از نظر تاکتیکی رضایت بخش باشد، اما این 
حمالت در نهای��ت نتیجه خالف انتظ��ار دارند. 
به نوش��ته نیویورک تایمز، زمانی که کارخانه ای 
که قطعات کلیدی س��انتریفیوژ را می ساخت، در 
اواخر بهار دچار آنچه حادثه انفجاری فلج کننده 
به نظر می رس��ید، شد که بس��یاری از موجودی 
قطعات و دوربین       ها و حس��گرهای نصب شده از 
سوی بازرس��ان بین المللی را از بین برد، تولید تا 
اواخر تابستان از سر گرفته ش��د. یکی از مقامات 
بلندپایه امریکایی آن را طرح »بازس��ازی بهتر« 

تهران خواند. 

امریکاتضمینندهد،دروینتوافقنمیشود
باقری: دلیلی ندارد با ادامه فشارها، گسترش برنامه هسته ای را متوقف کنیم

بحث ه�ا درب�اره تقل�ب 
انتخابات�ی ک�ه ح�اال از 
زبان نهاده�ای قانونی نیز 
بیان ش�ده باع�ث نگرانی 
طرف ه�ای مدعی پیروزی 
اس�ت انتخاب�ات ش�ده 


