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  گزارش  2

الوروف:ناتوداردپلهای
ثباتاستراتژیکرانابودمیکند

وزیر ام�ور خارج�ه روس�یه در جریان نشس�تی در اس�تکهلم، 
ضمن هش�دار به نات�و درب�اره حرک�ت در جهت سیاس�ت های 
اوکرای�ن گفت ک�ه اروپا در مس�یر بازگش�ت ب�ه کاب�وس تقابل 
نظام�ی حرکت می کن�د. با این ح�ال، دبی�رکل نات�و همچنان از 
حمای�ت کش�ورهای ای�ن س�ازمان از کی ی�ف و احتم�ال 
اعم�ال تحریم ه�ای اقتص�ادی علی�ه مس�کو س�خن می گوید. 
موضع روس��یه که گفته برنامه ای برای حمله به اوکراین ندارد، تغییر 
نکرده ولی اوکراین هم همچنان از جنگ می گوید. الکسی رزنیکوف، 
وزیر دفاع اوکراین دیروز گفت که با استناد به گزارش های اطالعاتی به 
پارلمان این کشور، روسیه بیش از ۹۴ هزار نیروی نظامی را به نزدیک 
مرز اوکراین اعزام کرده و احتم��االً در پایان ماه ژانویه آماده یک حمله 
نظامی گس��ترده به اوکراین می ش��ود. رزنیکوف ای��ن را هم گفت که 
اوکراین هیچ حرکت تحریک کنن��ده ای انجام نمی دهد اما در صورت 
آغاز حمله روسیه آماده پاسخ اس��ت. همسو با این موضع گیری، ینس 
استولتنبرگ، دبیرکل ناتو هم روز پنج  شنبه در مصاحبه با رویترز درباره 
اقدامات سازمان پیمان آتالنتیک شمالی در حمایت از اوکراین گفت: 
»ما به روشنی گفته ایم که تاوان سنگینی وجود خواهد داشت و تحریم 
یکی از گزینه    ها است.«  استولتنبرگ همچنین گفت که همه می دانند، 
متحدان ناتو از اوکراین حمایت نظامی می کنند و این حمایت در جهت 
اهداف دفاعی و در راستای تعهدات بین المللی همه متحدان ناتو است. 
سرگئی الوروف، روز پنج  ش��نبه در جریان شرکت در نشست سازمان 
امنیت و همکاری اروپا )OSCE( در پاسخ به اوکراین و ناتو گفت که 
مسکو به زودی پیشنهاد    هایی برای یک پیمان امنیتی جدید اروپایی 
ارائه می کند و ابراز امیدواری کرد که این موضوع باعث توقف گسترش 
نظامی ناتو به سوی شرق اروپا شود. وزیر امور خارجه روسیه تصریح کرد 
که اروپایی    ها درحال بازگشت به کابوس تقابل نظامی با روسیه هستند. 
ساختار ثبات راهبردی به س��رعت در حال نابود ش��دن است، ناتو از 
بررسی سازنده پیشنهادهای روسیه به منظور تنش زدایی و جلوگیری از 
حوادث خطرناک خودداری می کند. این درحالی است که برعکس، ناتو 
زیرساخت های نظامی خود را به سمت مرزهای روسیه نزدیک می کند 

و سناریوی کابوس رویارویی نظامی در حال بازگشت است. 
الوروف گفت: »مس��کو تهدیدهای نظامی در نزدیکی مرزهای خود را 
نمی پذیرد. تبدیل کشورهای همسایه روسیه به پل    هایی برای رویارویی 
و تقابل با روسیه و استقرار نیروهای ناتو در مجاورت مستقیم مناطق 

مهم استراتژیک، برای امنیت روسیه غیرقابل قبول است.«
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 هنیه : طرحی فراگیر برای لغو عادی سازی تدوین شود
اس��ماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاس��ی حماس در مراس��م گشایش 
دوازدهمین کنفرانس »پیشگامان بیت المقدس « در استانبول گفته 
که باید برنامه یکپارچه ای برای لغو عادی س��ازی روابط که متأسفانه، 
شکل ائتالف های نظامی، امنیتی با برخی کشور       ها به خود گرفته است، 
داشته باشیم. به گزارش ایرنا، هنیه یادآورش��د : عادی سازی روابط با 
رژیم صهیونیس��تی دولت های اقدام کننده را ضعیف ت��ر خواهد کرد. 
هنیه افزایش شأن و منزلت قدس و بیت المقدس، حمایت از مقاومت 
فلسطین و لغو عادی سازی روابط را به عنوان سه اولویت مهم در شرایط 

کنونی برشمرد. 
-----------------------------------------------------

  باشد بن سلمان بچه است!
سفر سال ۲۰۱۸ ولیعهد سعودی به مصر با رفتارهای عجیب بن سلمان 
همراه بوده که در یک فقره، موجب عصبانیت عبدالفتاح السیسی می شود. 
به نوشته االخبار لبنان »جمعه مبارک الجنینی« سفیر امارات متحده 
عربی در مصر در دس��امبر ۲۰۱۸ در پیام محرمانه ای به »انور قرقاش « 
وزیر مش��اور دولت در امور خارجه امارات درباره ای��ن اتفاقات گزارش 
داده اس��ت. در این س��فر، تمامی تیم امنیتی ولیعهد سعودی از جمله 
تیم اسکورت از سازمان امنیت عربستان انتخاب شده بودند و نیروهای 
امنیتی مصر حق دخالت در این مسئله را نداشتند. بیانیه پایانی سفر نیز 
از پیش آماده شده بود. »محمد بن سلمان « در این سفر انتقادات شدیدی 
متوجه »سامح شکری« وزیر خارجه مصر کرده و گفته که او مانع توسعه 
روابط ریاض و قاهره می شود. سعودی        ها همچنین پا را فراتر گذاشته و 
به مقامات مصری می گویند که »احمد ابوالغیط« دبیرکل اتحادیه عرب 
باید برکنار شود و شاکله این سازمان باید تغییر کند که این درخواست 
تعجب مصری        ها را بر می انگیزد. رئیس جمهور مصر در مجتمع بزرگ 
»خانه اپرای قاهره « برای »محمد بن سلمان « مراسم ویژه ای تدارک دیده 
بود و کاروان حامل هر دو در کنار یکدیگر عازم مراسم بودند. در آستانه 
محل مراسم به یکباره کاروان بن سلمان تغییر مسیر داده و راه خود را به 
سمت مقصد نامعلومی کج می کند. رئیس جمهور مصر نیز که از این اقدام 
بن سلمان تعجب کرده بود به تنهایی وارد ساختمان مراسم می شود و 
منتظر بن سلمان می ماند. سفیر امارات در گزارش خود نوشته است که 
عبدالفتاح السیسی به مدت طوالنی منتظر ولیعهد سعودی می ماند اما 
سرانجام به او خبر می دهند که بن سلمان به هتل »مریح شویه« رفته 
است. همراهان السیسی می گویند که او از این رفتار بن سلمان به شدت 

عصبانی شده و با ترک سالن گفته است: »باشد، بچه است.«
-----------------------------------------------------

  نفوذ هکرهای چینی به 4 شرکت دفاعی امریکا 
شبکه سی ان ان امریکا گزارش داد که هکرهای چینی توانستند به چهار 
شرکت دفاعی و فناوری ایاالت متحده نفوذ و حمله کنند. سی ان ان به 
نقل از شبکه های پالو آلتو گزارش داد که نفوذ به چهار شرکت دفاعی و 
فناوری امریکایی در ماه نوامبر رخ داده و هکرهای چینی مظنون اصلی 
این رویداد هستند، این در حالی اس��ت که همچنان صد       ها شرکت از 
نرم افزاری استفاده می کنند که قباًل در حمالت هدف قرار گرفته بودند. 
در این گزارش آمده است که این نفوذ سایبری بخشی از فعالیت های 
جاسوسی گسترده تر بوده است که آژانس امنیت ملی ایاالت متحده در 

چند ماه گذشته در حال بررسی آن است. 
-----------------------------------------------------

  86 سازمان اروپایی دنبال تحریم سازنده پگاسوس
۸۶ س��ازمان فعال در زمینه حقوق بش��ر از اتحادیه اروپا درخواس��ت 
کرده اند شرکت سازنده جاسوس افزار اس��رائیلی » پگاسوس « تحریم 
شود. به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه سومریه نیوز، این نهادهای 
حقوق بشری همچنین خواس��تار اتخاذ اقداماتی در جهت ممنوعیت 

فروش و صادرات فناوری نظارتی شرکت مذکور شدند. 

اردوغان»اقتصاد«را
ازقطاردولتپیادهکرد

با استعفای لطفی الوان، وزیر خزانه داری و اقتصاد ترکیه، نوسانات 
ناش�ی از بی ثباتی ارزی و تورم افسارگس�یخته مجدداً تش�دید 
ش�د. ظاهراً اس�تعفای او تحت فش�ار اردوغان انجام شده است. 
جای الوان را نورالدین نباتی، معاون وزیر اقتصاد گرفته است، کسی که 
یکی از مدافعان سرسخت سیاست های اقتصادی نامرسوم رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اس��ت. پیش از استعفای الوان، شایعاتی 
درباره اختالف او با اردوغان درباره کاهش نرخ بهره در بحبوحه فش��ار 
تورمی شنیده     می ش��د و از قریب به س��ه هفته پیش تاکنون بار    ها در 
رسانه های اجتماعی ترکیه و از سوی کارشناسان سیاسی مطرح شده 
بود. عکس الوان که حاضر به تشویق اردوغان در جریان سخنرانی او در 
حمایت از کاهش نرخ بهره در مجلس نبود به شکلی فراگیر پخش شد و 
برای خیلی     ها نشانه ای از استعفای قریب الوقوع او بود. اردوغان هم روز 
۱۷ نوامبر گفته بود:»من نمی توانم در کنار کس��انی بایستم که از نرخ 
باالی بهره دفاع می کنند.«  او قبل تر هم گفته بود هر مقامی که با سیاست 
کاهش سود سپرده های بانکی مخالفت کند باید از قطار دولت پیاده شده 
و به گوشه ای فرستاده شود. متعاقب اصرار اردوغان بر کاهش نرخ بهره  
بانکی، ارزش لیر ترکیه مقابل دالر امریکا و دیگر ارزها، به کمترین میزان 
خود در طول تاریخ رس��ید. ارزش لیر ترکیه در سه ماه گذشته بیش از 
۴5 درصد کاهش یافته است پس از استعفای وزیر اقتصاد ترکیه که شب 
چهار    شنبه انجام ش��د، ارزش لیر باز هم کمتر شد و به پایین     ترین رقم 
اوایل همین هفته رسید؛ در حال حاضر یک دالر امریکا معادل ۱3/33 

لیر ترک و یک یورو معادل ۱5/۱5 لیر ترک معامله است.
 اردوغان مشغول تبلیغ چیزی است که » مدل جدید اقتصادی « می نامد 
و می گوید با پایین نگه داشتن نرخ بهره شاهد افزایش تولید و واردات 
خواهد بود. نباتی، وزیر اقتصاد جدید هم به ش��دت از سیاس��ت های 
رئیس جمهور دفاع کرده است. او روز ۲5 نوامبر در توئیتر نوشت: » ما 
نخستین بار می خواستیم در س��ال ۲۰۱3 سیاست نرخ بهره پایین را 
اجرایی کنیم و از آن زمان با انتقاد روبه رو بوده ایم. این بار اما عزم راسخ 
داریم که آن را ب��ه اجرا بگذاریم.«  بس��یاری از اقتصاددانان می گویند 
که این رویه بحران اقتصادی را در بحبوحه تورم باال و مشکالت ارزی 
ش��دیدتر خواهد کرد. علی آقااوغلو، اقتصاددان، به وب سایت خبری 
مستقل مدیااسکوپ گفت که سیاست های فعلی ترکیه  با مکانیسم های 
بازار تضاد دارند. با این حال، اردوغان در مصاحبه زنده تلویزیونی با شبکه 
تی آر تی گفته که انتظار داریم نرخ رش��د اقتصادی کشورمان تا پایان 
سال جاری حداقل به ۱۰ درصد برسد ولی ممکن است فراتر از آن هم 
برود. با این حال، اکثر مقام های ترکیه توقع ندارند که اوضاع اقتصادی 
ترکیه بهبود پیدا کند. احمد داود اوغلو، رهبر حزب آینده گفته که در 
سخنان و اظهارنظرهای اقتصادی اردوغان، گونه ای تعمد وجود دارد و 
او با وجود علم بر حساسیت های بازار، با حرف های خود، دالر را باالتر 
می برد و بدین ترتیب به شکلی آشکار به پول ملی کشور حمله می کند 
و چنین چیزی مصداق خیانت است. با افولی شدن شرایط اقتصادی، 
بحث    ها درباره استعفای زودهنگام اردوغان نیز بیش تر از قبل شنیده 
 ERDOĞANİSTİFA# می شود. هفته قبل هشتک استعفای اردوغان
ترند اول ترکیه شد. بحث    ها درباره استعفای اردوغان به ویژه از اواسط 
مهر تشدید شده، زمانی که ویدئویی از او منتشر شد که او برای راه رفتن 
به کمک همس��ر و دیگر دستیارانش نیاز دارد. نش��ریه فارین پالیسی 
نوشت که اس��ناد و مدارک هر چه بیش��تری حاکی از آن هستند که 
رئیس جمهور ترکیه بیمار است و این ممکن است خبر بدی برای عرصه 

سیاست ترکیه باشد. 

وزیر اطالع رسانی لبنان پس از اعالم استعفا: 

جنگیمنتاابدادامهنخواهدیافت
س�رانجام پس از جاروجنجال     هایی که در روابط بی�روت و ریاض 
و تحت تأثیر انتق�ادات وزیر اطالع رس�انی لبن�ان از جنگ علیه 
یمن به وجود آمد، این وزیر لبنانی از مق�ام خود کناره گیری کرد. 
کمتر از یک ماه پس از آنکه نام خیابان »الریاض « در شهر صنعا، پایتخت 
یمن، به خیابان »جورج قرداحی« تغییر یافت، این وزیر لبنانی از مقام 
خود استعفا داد.  جورج قرداحی، وزیر اطالع رسانی لبنان  بود و انتشار 
فیلمی از اظهاراتش درب��اره جنگ یمن با عصبانیت ش��دید مقامات 
سعودی روبه رو ش��د. او در یک گفت وگوی تلویزیونی تأکید کرده بود 
که انصاراهلل یمن در برابر حمالت عربستان س��عودی و امارات از خود 
دفاع می کند و متجاوزان باید دست از تجاوز خود در یمن بردارند. این 
اظهارات درباره جنگ یمن سروصدای زیادی به پا کرد و کشورهای حوزه 
خلیج فارس کنار عربستان اقدام به تحریم ملت لبنان و قطع روابط خود 
با این کشور کردند.  حال پس از این جار و جنجال  ها، وزیر اطالع رسانی 
لبنان، استعفایش را به صورت رس��می به دولت این کشور اعالم کرد 
و به خبرن��گاران گفت: یک کمپین بی رحمانه در برخی از رس��انه      ها و 
شبکه های اجتماعی در لبنان و کش��ورهای حوزه خلیج]فارس[ من 
را هدف قرار داد و به همین دلیل درخواس��ت      ها برای استعفا و تحریم 
لبنان از س��وی کش��ورهای حوزه خلیج ]فارس[ مطرح شد.  قرداحی 
درباره مخالفتش با استعفا در ابتدای شکل گیری بحران نیز تأکید کرد: 

می خواستم بگویم که لبنان سزاوار این برخورد نیست. 
وزیر اطالع رس��انی لبنان با اشاره به اینکه آس��یب دیدن کشورش را 
نمی پذیرد، هنگام اعالم اس��تعفایش گفت: لبنان از من مهم تر است. 
وی همچنین تأکید کرد: جنگ یمن تا ابد ادامه نخواهد یافت و روزی 
خواهد آمد که طرف های جنگ بر سر میز مذاکره می نشینند و در آن 
زمان صحبت های یک مرد لبنانی درباره جنگ یمن را به خاطر خواهند 
آورد. قرداحی با اشاره چندباره به یمن، در آخرین سخنانش پس از اعالم 
استعفا تصریح کرد: امیدوارم یمنی     ها مردی از لبنان را به یاد بیاورند که 

به دلیل عشق به یمن و مردم آن خواستار پایان دادن به جنگ شد. 

ایران2پیشنهادجدیداد،اروپامهلتخواست
 هفتمین دور مذاکرات هسته ای ایران و 1+4 دیروز درحالی به پایان رسید که طرف های اروپایی به عنوان پیاده نظام امریکا در مذاکرات 

2 طرح پیشنهادی ایران را برای مشورت به پایتخت های شان بردند تا با خرید زمان، نظر متحدان عبری- عربی را نیز در این زمینه جویا شوند
هفتمین دور مذاکرات    گزارش  یک
هسته ای ایران و 4+1 
دیروز درحالی به پایان رس�ید ک�ه طرف های 
اروپایی به عنوان پیاده نظام امریکا در مذاکرات، 
بسته های پیشنهادی ایران را برای مشورت به 
پایتخت های ش�ان بردند تا با خرید زمان، نظر 
متحدان عبری- عربی را نیز در این زمینه جویا 
شوند. بهانه مقامات امریکایی و اروپایی به جدی 
نبودن هیئ�ت ایرانی در وین هم، حس�ن نیت 
طرف  غربی برای رسیدن به توافق احتمالی را 

زیر سؤال برده است. 

در شرایطی که گفته      می شد هفتمین دور مذاکرات 
هسته ای ایران در وین ممکن اس��ت مدت زمان 
بیشتری طول بکشد تنها پس از پنج روز به پایان 
رسید و نشست کمیس��یون مشترک برجام عصر 
دیروز به درخواست اروپایی      ها برگزار شد و طرفین 
برای رایزنی های بیشتر به پایتخت     ها بازگشتند. 
خبرنگار روزنامه »وال اس��تریت ژورنال « دیروز در 
رشته توئیتی ضمن بیان اینکه برگزاری کمیسیون 
مش��ترک برجام و پس از آن بازگش��ت هیئت      ها 
به پایتخت های ش��ان تأیید ش��ده، گفت که این 
امیدواری وجود دارد ک��ه گفت وگو     ها اوایل هفته 
آینده ادامه پیدا کن��د. این خبرن��گار اعالم کرد: 
»حس اولیه این اس��ت که گفت وگوه��ای ایران 
هنوز هم بسیار دشوار است و اکنون برخی از تیم      ها 
تمایل به مشورت با پایتخت های خود در خصوص 
بهترین راه پیش رو دارند«. منابع خبری روز جمعه 
اعالم کردند که هیئت ه��ای اروپایی پس از پایان 
یافتن تنها دو جلسه کارشناس��ی روی پیشنهاد 
ایران، درخواست بازگش��ت به پایتخت های خود 

را مطرح کرده اند.
بعد از پایان مذاک��رات، خبرهای متناقضی درباره 
واکنش اولی��ه اروپاییان به نتیج��ه مذاکرات ابراز 
ش��د. امانوئل ماکرون در دبی به خبرنگاران گفته 
که به نظر می رسد دور فعلی مذاکرات موفق نبوده  
و مواضع تغییری نکرده است. وال استریت ژورنال 
هم از قول دیپلمات های اروپایی نوشته که احتماالً 
احیای برجام دیگر ممکن نیست ولی انریکه مورا 
معاون کمیسیونر سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
مذاکرات را واقع گرایان��ه توصیف کرده و گفته که 

شاید مذاکرات هفته آینده به نتیجه برسد.
 اروپایی     ها ظاهراً برای مشورت با مقامات ارشد به 
پایتخت     ها مراجعت کرده اند ام��ا این اقدام ظاهراً 
با ه��دف رایزنی با مقامات صهیونیس��تی و عربی 
انجام می شود تا نظر آنها را نس��بت به بسته های 
پیشنهادی تهران جویا شوند. در هفته های اخیر 
صهیونیس��ت     ها و مقامات برخی رژیم های عربی 
خواهان توقف مذاکرات هسته ای و افزایش فشار     ها 
به ایران شده اند. امریکا و اروپا این بار تالش می کنند 
در توافق احتمالی با ایران، منافع متحدان شان را نیز 
در منطقه تأمین کنند. اعراب و رژیم صهیونیستی 
بار     ها برجام را تهدیدی ب��رای امنیت خود عنوان 
کرده اند و خواهان حضور در مذاکرات هسته ای با 
ایران شده بودند؛ درخواستی که تهران به شدت با 

آن مخالفت کرده بود. 

هفتمی��ن دور مذاکرات درحالی پای��ان یافت که 
هیئت ایرانی در وین دو سند شامل لغو تحریم     ها 
و مس��ائل هس��ته ای را به طرف غرب��ی ارائه داده 
است. علی باقری، معاون سیاسی وزیر خارجه در 
گفت وگویی ارائه دو س��ند از سوی ایران به طرف 
مقابل را نشانه جدیت ایران خواند و گفت: »در وین 
هس��تیم که گفت وگو     ها را ادامه دهیم.« مقامات 
ایرانی بار     ه��ا اعالم کرده اند که برای ازس��رگیری 
مذاکرات و رس��یدن به توافق اراده جدی دارند و 
برای لغو همه تحریم     ها به وین آمده اند. ایران گفته 
که اگر امریکا در بازگشت به برجام جدی است باید 
برای نشان دادن حس��ن نیت خود همه تحریم     ها 
را لغو کند اما طرف امریکایی زیر بار نرفته است و 
حتی مقامات این کشور مدعی شدند که در صورت 
توافق احتمالی هم برخی تحریم     ها همچنان باقی 

خواهند ماند. 
 اروپا پیاده نظام امریکا

درخواست اروپایی      ها برای ترک زودهنگام جلسه 
مذاکرات پس از برگزاری تنها دو جلسه کارشناسی 
از منظر ناظران به عنوان جدی نبودن طرف اروپایی 
ارزیابی می شود. پایگاه »میدل ایست آی « پیش تر 
از درخواس��ت های مکرر هیئ��ت اروپایی برای به 
تعویق افتادن جلسات مذاکرات خبر داده و نوشته 
بود دست کم یکی از درخواست های هیئت اروپایی 
با مخالفت ایران روبه رو شده بود که تأکید داشت 

مس��ئله پای میز مذاکره مورد بررسی بیشتر قرار 
بگیرد. پیش از این منابع خبری گزارش داده بودند 
عدم استقالل مذاکره کنندگان اروپایی و وابستگی 
آنها به هیئت امریکا به یک عامل اخالل در مذاکرات 
تبدیل شده اس��ت. موضع گیری های هیئت های 
اروپایی در وین هم نش��ان می دهد آنها اراده ای از 
خود ندارند و پیاده نظام امریکا در مذاکرات هستند. 
پایگاه میدل  ایست آی، نیز به این مسئله اشاره کرده 
و دیروز نوشت که تیم مذاکره  کننده ایران به قرائت 
بیانیه نماینده امریکا در امور ایران در مذاکرات وین 
به تندی واکنش نشان داد. میدل ایست آی با بیان 
اینکه مذاکرات شروع بسیار سختی داشته ، نوشته 
است:» یک کش��ور اروپایی با قرائت بیانیه رابرت 
مالی، رئی��س هیئت امریکایی، ای��ران را عصبانی 
کرده است. هیئت ایران اعتراض کرده و گفته که 
امریکا جزو گفت وگو     ها نیس��ت و س��پس خطاب 
به حاضران در ات��اق گفته:  م��ا را تهدید نکنید.« 
میدل ایست آی نوش��ته اس��ت: »نماینده کشور 
اروپایی مذکور عقب نش��ینی کرده و به ایرانی      ها 
اطمینان داده که بیانی��ه هیئت امریکایی از آن به 
بعد قرائت نخواهد شد.« کشورهای اروپایی پس 
از خروج امریکا از برجام مدع��ی بودند حامی این 
توافق هستند اما در عمل هیچ اقدامی برای منتفع 
شدن ایران از توافق هسته ای انجام ندادند و مطیع 
دستورات واشنگتن بودند تا تهران را برای آوردن 

مجدد به میز مذاکرات وادار کنند. با توجه به اینکه 
امریکا در مذاکرات وین حضور نداشت، اروپایی     ها 
در ماه های اخیر گارد رهبری را برای خود گرفته 
بودند اما آنچه اکنون در وین در جریان است، نشان 
می دهد مثل همیشه آلت دست امریکا هستند و 

برنامه های آن را به پیش می برند. 
 امریکا هم جدی نیست

 درحالی که مقامات  امریکای��ی در ماه های اخیر 
خواهان بازگش��ت فوری ایران به می��ز مذاکرات 
بودند و ظاهراً نشان می دادند که به دنبال رسیدن 
به توافق با تهران هستند، در روزهای اخیر خالف 
ادعای خودشان را به اثبات رسانده اند. به گزارش 
یورونیوز، آنتون��ی بلینکن، وزی��ر خارجه امریکا 
روز پنج  ش��نبه اعالم کرد که واش��نگتن به رغم از 
سرگیری مذاکرات در وین، نسبت به تمایل ایران 
برای بازگشت به برجام چندان خوش بین نیست. 
وی گفت: »باید بگویم، اقدامات و بیانیه های اخیر 
به گونه ای نیس��ت که ما را خوش بی��ن کند. « وی 
افزود: »اما حتی اگر زمان در حال س��پری شدن 
باش��د، هنوز برای ایران دیر نیس��ت که نگرش و 
گفت وگوی خود را به شیوه ای معنادار تغییر دهد 

تا توافق سال ۲۰۱5 حفظ شود. «
 وی این سخنان را در یک نشست خبری در حاشیه 
اجالس سازمان امنیت و همکاری اروپا در استکهلم 
بیان کرد و در دیدار  با س��رگئی الوروف، همتای 
روس خود بر مس��دود ک��ردن مس��یرهای ایران 
برای دستیابی به سالح هس��ته ای تأکید داشت. 
بلینکن در پاسخ به س��ؤالی درباره این درخواست 
به طور مس��تقیم صحبت نکرد و تنه��ا گفت: »ما 
خیلی سریع، ظرف یک یا دو روز متوجه خواهیم 
شد که آیا ایران جدی است یا خیر. «  این سخنان 
در حالی مطرح ش��د که نفتالی بنت، نخست وزیر 
رژی��م صهیونیس��تی در تماس تلفنی ب��ا آنتونی 
بلینکن خواستار پایان فوری مذاکرات درباره برنامه 

هسته ای شد. 
حس��ین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران 
هم روز پنج  شنبه در گفت وگوی تلفنی با هایاشی 
یوشیماسا، وزیر امور خارجه ژاپن درباره مذاکرات 
هس��ته ای در وین با تأکید بر اینکه م��ا از مذاکره 
جدی و یک توافق خوب استقبال می کنیم و باید 
طرف های مقابل از خود حسن نیت نشان دهند، 
تأکید کرد: » جمهوری اسالمی ایران با عزم جدی 
و دستورکار روش��ن و منطقی به وین رفته است، 
اما درباره اراده و نیت امریکا و س��ه کشور اروپایی 
خوش بین نیستیم.« به گزارش فارس، وی افزود: 
مقامات امریکا از یک طرف درخواس��ت مذاکره و 
بازگشت به برجام را دارند، اما از طرف دیگر افراد و 
مؤسسات ایران را همزمان تحریم جدید می کنند. 
امیرعبداللهیان اف��زود: » مهم این اس��ت که این 
مذاکرات نتیجه داشته باش��د و طرف های غربی 
جدیت و حسن نیت خود را در میز مذاکره و عمل 
نشان دهند.« امریکایی     ها توافق هسته ای ۲۰۱5 را 
منسوخ شده می دانند و درصددند توافق جدیدی 
با ایران امضا کنند که برنامه موشکی و رفتارهای 
منطقه ای ایران را نیز شامل شود اما ایران حاضر به 

مذاکره بر سر این موضوعات نیست. 

ی�ک روز پ�س از برگ�زاری نشس�ت کمیت�ه 
هماهنگی شیعیان و مقتدی صدر، نوری المالکی  
بر ضرورت پیگی�ری اعتراض�ات در چارچوب  
قان�ون و تش�کیل دول�ت توافقی تأکی�د کرد. 
همچنین مقتدی ص�در توئیت کرده اس�ت: نه 
ش�رقی، نه غربی، دولت اکثریت مل�ی. به نظر 
می رسد که گروه های سیاسی عراق در آستانه 
نزدیک شدن به مصالحه نهایی هستند. تغییر 
نخس�ت وزیر، رئیس جمهور و رئی�س پارلمان 
از جمله ش�روط توافق گروه های عراقی است. 

به گزارش »جوان«، خیابان ه��ای منتهی به خانه 
»هادی العامری«، رئیس ائتالف فتح در بغداد روز 
پنج  شنبه شاهد حضور سنگین نیروهای امنیتی بود. 
نیروهای امنیتی با ماشین های سیاه رنگ و زرهی 
مسیرهای خانه العامری را تحت کنترل و بازرسی 
قرار می دادند و تا پیش از ظهر ه��ادی العامری در 
خانه شخصی خود میزبان جمع زیادی از چهره های 
برجسته سیاسی عراق شد. مهمانان خانه العامری 
در قالب کمیته هماهنگی شیعیان عراق موسوم به 
»االطار التنسیقی « حاضر شده بودند و البته مهمان 
ویژه این نشس��ت، »مقتدی الصدر«، رهبر جریان 
صدر بود که ائتالف تحت حمایتش توانسته با کسب 
با ۷3 کرسی به عنوان ائتالف نخست به پارلمان عراق 
راه یابد. در این نشست عالوه بر »هادی العامری«، 
رئیس ائتالف الفتح، »نوری المالکی«، »سید عمار 
حکیم«، »حی��در العبادی«، »قی��س الخزعلی«، 
»همام حمودی«، »ابوآالء الوالئی« و »فالح الفیاض « 
حضور داشتند.  برگزاری نشست کمیته هماهنگی 
ش��یعیان عراق و مقتدی صدر دو روز پس از اعالم 
نتایج نهایی انتخابات عراق صورت گرفت که در آن 
شاهد تغییرات زیادی به نس��بت نتایج اولیه اعالم 
نشده نبودیم. انتخابات پارلمانی اخیر عراق در ۱۸ 
مهرماه برگزار شد و پس از اعالم نتایج اولیه بسیاری 
از گروه های سیاسی معتقد به تقلب گسترده بودند و 

حال نشست گروه های سیاسی در خانه العامری در 
ادامه تالش برای برون رفت از وضعیت فعلی پس از 

اعتراضات انتخاباتی صورت گرفت. 
 توافق بر سر تغییر سران قوا

 پس از دی��دار مقتدی صدر و معترض��ان به نتایج 
انتخاباتی، یک منبع آگاه به وب��گاه »بغداد الیوم« 
خبر داد که در جری��ان این دیدار توافق ش��ده که 
نخس��ت وزیر، رئیس جمهور و رئیس پارلمان این 

کشور از منصب خود کنار بروند. 
همچنین »حسن العذاری« رئیس فراکسیون صدر 
در پارلمان عراق در س��خنانی ب��ه مهم  ترین نکات 
اظهارات مقتدی صدر در نشس��ت روز پنج  ش��نبه 
پرداخت و گفت: مهم  ترین چیزی که در دیدار صدر 
با رهبران کمیته هماهنگی مطرح ش��د، تشکیل 
دولت حداکثری ملی گرا بود. وی افزود: مقاومت در 
عراق متعلق به جریان صدر بوده، هس��ت و خواهد 
بود. وی همچنین گفت که دولت آینده عراق باید 
دولت حداکثری ملی گرا باش��د نه دولتی توافقی و 

سهم خواه. 

»احمد المطیری«، رئیس هیئت سیاس��ی جریان 
صدر نیز از دیگر اف��راد نزدیک به مقتدی صدر بود 
که در گفت وگو با خبرگزاری رسمی عراق مواضع 
اصلی صدر را تش��ریح کرد و گفت که صدر در این 
جلسه تأکید کرده که اگر گروه های سیاسی عضو 
چارچوب هماهنگ��ی تمایل به ش��رکت در دولت 
اکثریت دارند باید سالح گروه های مسلح را تحویل 

دهند و مفسدان را هم محاکمه کنند. 
پ��س از دیدار مقت��دی صدر با هیئ��ت هماهنگی 
شیعیان، »مصطفی الکاظمی«، نخست وزیر عراق 
هم با مقتدی صدر دیدار کرد و مقتدی صدر بعد از 
دیدارهای روز پنج  شنبه خود در توئیتی نوشت: نه 

شرقی، نه غربی، دولت اکثریت ملی. 
هیئت هماهنگی شیعیان عراق هم روز پنج  شنبه 
بیانیه ای را در خصوص محتوای نشست مشترک 
خود با »مقتدی صدر « صادر کرد. در بیانیه هیئت 
هماهنگی شیعیان آمده است: شرکت کنندگان در 
نشست مش��ترک مذکور بر لزوم خروج نیروهای 
بیگانه به ویژه نیروهای نظامی امریکا از خاک عراق 

بر اس��اس جدول زمانی از پیش تعیین شده تأکید 
کردند.  هیئت هماهنگی شیعیان عراق همچنین 
افزوده اس��ت: در این نشس��ت بر ل��زوم حمایت از 
حشدالشعبی و سازماندهی آن به منظور حفاظت و 
حراست از امنیت عراق، تأکید شد. شرکت کنندگان 
در نشست همچنین هرگونه عادی سازی روابط با 
رژیم صهیونیستی را مردود و به مثابه ارتکاب جرم 
دانستند. این هیئت افزوده است: در نشست مشترک 
عصر پنج  شنبه بر سر انجام تالش های مشترک برای 
حفاظت از اصول ملت عراق در چارچوب های قانونی 
توافق شد.  یکی از مهم  ترین موضع گیری    ها پس از 
دیدار هیئت هماهنگی شیعیان و مقتدی صدر را 
»نوری المالکی«، رهبر ائتالف دولت قانون عراق که 
خود بخشی از همین هیئت هماهنگی است، اتخاذ 
کرد. المالکی گفت: الزم اس��ت اعتراضات به نتایج 
انتخابات در چارچوب قانونی پیگیری شود. خواسته 

ما تشکیل دولت توافقی است. 
 شبیخون داعش در نینوا

 در پی حمله عناصر داعش به منطقه »قرجوغ« از 
توابع شهرستان »مخمور« در استان نینوای عراق 

)شمال( ۱3 نفر جان باخته اند. 
پایگاه خبری ش��بکه »زاگرس « به نق��ل از یکی از 
افس��ران پیش��مرگه گزارش داد که عناصر داعش 
ساعت ۱۹ پنج  ش��نبه به وقت محلی تالش کردند 
به روستای »لهیبان « در شمال عراق حمله کنند 
اما تحرکات آنها با دوربین های حرارتی شناس��ایی 
شد و اهالی منطقه موفق شدند با آنها مقابله و آنها 
را وادار به عقب نشینی کنند. این پایگاه خبری در 
ادامه اضافه کرد که ساعت ۲۱:۴5 شامگاه پنج شنبه، 
تروریس��ت های داعش��ی بار دیگر اقدام به حمله 
می کنند و این بار روستای کردنشین »خضرجیجه« 
را که اغلب ساکنان آن کش��اورز و دامدار هستند، 
هدف قرار می دهند. طبق این گزارش، تروریست های 
داعشی به سمت غیرنظامیان این روستا از جمله زنان 

و کودکان تیراندازی می کنند.

گروه های عراقی در آستانه مصالحه انتخاباتی

سرانقوایعراقیتغییرمیکنند

سازمانملل:کشتارشیعیان
در»بادوش«جنایتجنگیاست

با گذشت هشت س�ال از جنایت داعش در کشتار زندانیان عمدتًا 
ش�یعه زندان بادوش در موصل و در ش�رایطی که پیش تر نیز گور 
جمعی این زندانیان پیدا شده بود، حاال سازمان ملل زبان باز کرده و 
از آن با عنوان کشتار سیستماتیک و جنایت جنگی یاد کرده است. 
آنچه در بادوش رخ داد را اگر نتوان نسل کشی نامید اما از لحاظ شکل 
فاجعه می توان با کش��تار بیش از ۸هزار مرد و پس��ر در سربرنیتسا به 
دست نیروهای صرب در جریان جنگ بالکان مقایسه کرد. دهم ژوئن 
۲۰۱۴ و در بحبوحه اوج تجاوز و جنایات داعش، این گروه تروریستی، 
با ورود به زندان بادوش در ش��مال موصل، پس از جدا کردن زندانیان 
ش��یعه از دیگر زندانیان آنها را به کنار یک رود برد و اعدام کرد. برخی 
گزارش    ها از کشتار دست کم ۶۷۰ نفر حکایت دارد که داعشی    ها پس 
از ارتکاب جنایت، پیکر آن��ان را در گودالی بزرگ ر    ها کردند. نیروهای 
عراقی سال ۲۰۱۷ از پیدا ش��دن گور دسته جمعی متعلق به 5۰۰ نفر 
از زندانیان خبر دادند. از این جنایت می توان بعد از کشتار اسپایکر در 
شمال بغداد به عنوان یکی دیگر از اسناد جنایت داعش در عراق یاد کرد. 
داعشی    ها در پایگاه اسپایکر، هزار و ۷۰۰ دانشجوی نیروی هوایی را که 
دوره آموزشی را می گذراندند و همگی ش��یعه بودند، قتل عام کردند. 
داعش در شرایطی اینطور بی محابا آدم می کشت که دولت وقت عراق 
به نخست وزیری نوری المالکی از دولت امریکا در چارچوب توافقنامه 
امنیتی، کمک خواسته بود اما پاسخ واشنگتن منفی بود.  دیروز، کمیته 
 UNITAD تحقیقاتی سازمان ملل در مورد کش��تار بادوش موسوم به
اعالم کرد که داعش در این کشتار، هزار زندانی شیعه را کشته و مرتکب 
جنایات جنگی شده است. کریستین ریچر، سرپرست تیم تحقیقاتی 
س��ازمان ملل درباره جنایات داعش در عراق به ش��ورای امنیت اعالم 
کرد که تروریست های داعش در سال ۲۰۱۴ مرتکب جنایت جنگی و 
جنایت علیه بشریت شده اند. وی در این باره گفت: »شواهد و اظهارات 
نجات یافتگان از جنایت بادوش حاکی از آن اس��ت که عناصر داعش 
زندانیان مذکور را به مکانی در نزدیکی این زندان منتقل کرده و پس از 
تفکیک آنها بر اساس مذهب و تحقیر کردن، به طور سیستماتیک آنها 
را اعدام کرده اند.«  این مقام سازمان ملل در ادامه، گزارش    ها درباره اینکه 

اغلب زندانیان اعدام شده شیعه بوده اند را تأیید کرد. 


