تالش صهیونیستها
برای هک تلفن رابرت مالی
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سرويس بينالملل

در ادامه رس�وایی ش�رکت صهیونیس�تی «اناساو» ،تلفنهای
آیف�ون دس�تکم  9نف�ر از کارکن�ان وزارت خارج�ه امری�کا با
جاسوسافزار این ش�رکت مورد حمله هکری قرار گرفت که هک
تلفن رابرت مالی ،نماینده امریکا در امور ایران هم یکی از آنها بود.

ح�زباهلل در واکنش به اس�تعفای وزی�ر اطالعرس�انی لبنان به
خاطر حمایت از یمنیها که تحت فش�ار ریاض انجام ش�ده ،گفت
که عربس�تان قصد دارد بر س�اختار سیاس�ی لبنان مسلط شود.

استعفای جورج قرداحی با واکنشهای متفاوتی در لبنان روبهرو شد« .امانوئل
ماکرون» ،رئیسجمهور فرانسه گفته که استعفای «جورج قرداحی» ،در
ازسرگیری گفتوگو میان لبنان و کشورهای عربی به طور کلی و عربستان
به طور خاص سهم خواهد داشت .نجیب میقاتی ،نخستوزیر لبنان هم پس
از پذیرش استعفای قرداحی گفت :استعفای قرداحی پس از بحرانی که با
عربستان و تعدادی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به وجود آمد
«ضروری» و به مثابه گشایش دریچهای برای رسیدگی به مشکالت در روابط
با برادران ما در عربستان و کش��ورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس
پس از انباشت اختالفاتی است که در سالهای گذشته رخ داد .با این حال،
معاون دبیرکل حزباهلل در گفتوگو با شبکه «العربی» گفته که عربستان
قصد دارد بر ساختار سیاسی لبنان مسلط شود .شیخ نعیم قاسم گفته که
ریاض باید به لبنان به عنوان یک کشور آزاد و مستقل نگاه کند و قصد تحمیل
دستورکارهای سیاس��ی خود بر لبنان را نداشته باشد .نعیم قاسم در ادامه
پیرامون وساطتهای احتمالی برای حل این مشکل گفت :وساطتهایی
وجود نداشته بلکه درخواستی مستقیم برای استعفای قرداحی آنهم بدون
هیچ تعهد یا وعده متقابلی مطرح شده است .نعیم قاسم در همین گفتوگو
«ریاض س�لامه» رئیس بانک مرکزی لبنان را مسئول فروپاشی اقتصادی
در لبنان خواند و خواستار پاسخگویی وی شد .معاون حزباهلل در ادامه به
عملکرد طارق بیطار ،بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت اعتراض کرد و گفت،
وی با بهانههای واهی در حال هدف گرفتن متحدان حزباهلل در داخل لبنان
است و دولت لبنان باید این موضوع را حل کند.

پروازهای جاسوسی امریکا
در نزدیکی چین رکورد زد

ی�ک اندیش�کده چین�ی ،در م�اه نوامب�ر ،بیش�ترین تع�داد
پروازه�ای شناس�ایی ارت�ش امری�کا در نزدیک�ی س�واحل
چی�ن را ب�ه ثب�ت رس�انده اس�ت؛ اقدام�ی ک�ه گفته میش�ود
ب�ا ه�دف آزم�ودن خط�وط قرم�ز چی�ن انج�ام میش�ود.

با تشدید تنشها بین پکن و واشنگتن بر سر تایوان ،تحرکات نظامی امریکا
نیز در مرزهای چین افزایش یافته است .به گزارش روزنامه «ساوث چاینا
مورنینگپست» ،اندیشکده «کاوش در وضعیت استراتژیک دریای چین
جنوبی» روزشنبه در حس��اب رسمی خود در ش��بکه اجتماعی «ویبو»
نوشت ،در ماه نوامبر ،هواپیماهای جاسوسی امریکا  ۹۴پرواز در این منطقه
انجام دادهاند .اطالعات ثبت شده این اندیشکده ،که جمعآوری این دادهها
را از س��ال  ۲۰۱۹آغاز کرده اس��ت ،نش��ان از افزایش تقریباً  ۳۰درصدی
پروازهای گشتی امریکا نسبت به ماه فوریه ،با  ۷۵پرواز دارد 80 .درصد این
گشتزنیها ،با هواپیماهای گشتی ضدزیردریایی «بوئینگ پی-۸-ای»
صورت پذیرفته است؛ همچنین هواپیمای بدون سرنشین «امکیو۴-سی»
و هواپیمای گشتی «ای۸-سی» که تحرکات زمینی را رصد میکند ،از دیگر
هواپیماهای استفاده شده در این پروازها بودهاند .این اندیشکده همچنین
اعالم کرد امریکا در چهارم نوامبر ۱۰،هواپیمای شناسایی خود را در نزدیکی
چین به پرواز درآورد که عددی بیسابقه بود؛ در همین روز ،گروه ضربت
ناو هواپیمابر «کارل وینس��ون» نیز در آبهای این منطقه حضور داشت.
گزارش این اندیشکده ،همچنین حاکی از گستردهتر شدن حوزه پروازهای
ی که امریکا در  ۲۹نوامبر ،یک فروند
جاسوسی واشنگتن بوده است ،تا جای 
بوئینگ «پی-۸-ای» را بر فراز تنگه تایوان به پرواز درآورد .در این عملیات،
هواپیمای امریکایی تنها ۳۰کیلومتر با مرز آبهای سرزمینی چین فاصله
داشت .این اندیشکده همچنین تأکید کرد ،ممکن است که پروازهای انجام
شده در ماه نوامبر ،بیشتر از مقدار ثبت شده باشد ،چرا که احتماالً بعضی از
هواپیماها ،سیگنالهای شناسایی خود را غیرفعال کرده بودند .امریکا حضور
غیر رسمی ارتش خود در تایوان را نسبت به سال گذشته میالدی در حالی دو
برابر کرده است که کارشناسان آن را بزرگترین سیگنال برای چین میدانند
که همچنان تایوان را بخشی از قلمرو خود میداند .امریکا عالوه بر پروازهای
جاسوسی ،تعداد نیروهای نظامی خود را نیز در تایوان افزایش داده است.
خبرگزاری رویترز دیروز با اشاره به تحوالت مرتبط با تایوان و چین و اقدامات
امریکا گزارش داد ،تعداد نظامیان امریکایی از ۲۰پرسنل به  ۳۹تن در بازه
زمانی  ۳۱دسامبر تا  ۳۰سپتامبر سال جاری میالدی افزایش یافته است.
بر اساس آمار مرکز دادهای نیروی انسانی پنتاگون ،استقرار نیروهای فعال
امریکا شامل  ۲۹تفنگدار به همراه دو عضو ارتش ،سه تن از نیروی دریایی
و پنج تن از نیروی هوایی در تایوان است .رایزن امور سایبری و نظامی در
البراتوار «دابل ثینک» در تایوان گفت «:حضور ارتش ایاالت متحده اگر به
طور رسمی تأیید شود ،به نوعی آزمایش خط قرمز چین است ،چرا که یکی
از شروط اصلی برای نزدیکی اولیه ایاالت متحده و چین در دهه ۷۰میالدی
این بود که واشنگتن باید نیروهای خود را از تایوان خارج کند».
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بلوایمماشات نکردنایراندرغرب

بنا بر گزارش رویترز ،دو نفر از منابع آگاه گفتهاند که این حمالت هکری
در چند ماه گذشته انجام شده است و کارکنان وزارت خارجه امریکا را
که در اوگاندا مستقر بودند یا روی موضوعات مربوط به این کشور شرق
آفریقا متمرکز بودهاند ،هدف قرار دادهاند .این حمالت هکری نمایانگر
گستردهترین عملیات هکری علیه مقامهای امریکایی از طریق فناوری
شرکت صهیونیستی «اناساو» است .از طرف دیگر روزنامه انگلیسی
«گاردین» گزارش کرد که «رابرت مالی» نیز یکی از افرادی بوده است
که شماره وی به دست یکی از کاربران این شرکت انتخاب شده است اما
هیچگونه شواهدی وجود ندارد که نشان دهد تلفن همراه این نماینده
امریکا در امور ایران هک ش��ده یا خیر .پیش از این فهرستی از شماره
تلفنهای هم��راه مقامهای امریکایی نیز قید ش��ده بود اما مش��خص
نبود که حمل��ه هکرها موفقیتآمی��ز بوده یا خیر .رویت��رز در گزارش
خود نوشته است که هنوز نتوانسته مس��ئوالن این حمالت هکری به
کارکنان را مشخص کند .گروه اناساو ،پنجشنبه گذشته در بیانیهای
اعالم کرد که هیچنش��انهای در خصوص استفاده از جاسوسافزارهای
این شرکت ندارد اما دسترسی مشتریان مربوطه را لغو کرده است و بر
اساس درخواس��تهای رویترز در این خصوص تحقیقات انجام خواهد
داد .سخنگوی شرکت اناساو در این خصوص گفت« :اگر تحقیقات ما
ب
نشان دهد که این اقدامات با ابزارهای این شرکت رخ داده است ،حسا 
کاربری مرتبط با این حمالت سایبری ،مسدود خواهد شد و در این زمینه
اقدامات قانونی انجام میگیرد ».بر اساس این گزارش «،شرکت اپل هفته
گذشته از شرکت اناساو به مراجع قضایی امریکا شکایت کرد و همزمان
گفت که جاسوسی بهوسیله ابزارهای این شرکت را به صاحبان تلفنهای
آیفون اطالع خواهد دارد ».صهیونیستها که از مذاکرات هستهای ایران
با غربیها نگران هستند تالش میکنند از طریق هک تلفن رابرت مالی،
در جریان جزئیات مذاکرات بین ایران و غرب قرار گیرند».

حزباهلل :ریاض دنبال تسلط
بر ساختار سیاسی لبنان است
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چین و روسیه «دردناکی» دور اول مذاکرات برای اروپا را طبیعی میدانند

واکن�ش اروپا و
گزارش یک
امریکا به نتیجه
پن�ج روز مذاکره ب�ا ایران در وی�ن ،چیزی
معادل «المشنگه» است .چین و روسیه تأیید
کردهاند که برخورد تیم مذاکرهکننده ایرانی
در مقایسه با سیاست مماش�ات تیم قبلی،
س�ختگیرانهتر اس�ت ،ام�ا گفتهان�د ک�ه
«پیشرفت» در مذاکرات را «نباید دست کم
گرفت» .حتی انریکه مورا ،معاون کمیسیونر
سیاس�ت خارج�ی اتحادی�ه اروپ�ا از
«واقعبینانه» بودن مذاکرات صحبت کرده،
ول�ی دیپلما ته�ای اروپای�ی ب�ه ط�رز
تاملبرانگی�زی از «آس�تانه فروپاش�ی»
مذاکرات صحبت میکنند .ظاهرا ً به همین
خاطر میخائیل اولیان�وف ،دیپلمات روس،
ب�رای واکن�ش طرفه�ای غرب�ی از تعبیر
«دردن�ا ک» اس�تفاده ک�رده اس�ت.

به گزارش «جوان» ،عصر روز جمعه بسیاری از
خبرنگاران خارجی که روب��هروی ورودی هتل
کوبورگ تجم��ع کرده بودند ،میدانس��تند که
جلسه تعیین کنندهای بین طرفهای مذاکرات
وین در حال برگزاری است .روز قبلش هم اعالم
شده بود که جلسه روز جمعه ،نشست نهایی این
دور از مذاکرات است.
پ��س از پایان مذاک��رات روز جمع��ه ،یک مقام
بلندپای��ه چین گف��ت پیش��رفت در مذاکرات
هس��تهای چند روز اخیر برای احیای برجام را
نباید دس��ت کم گرفت ،اگرچه او اف��زود برای
دستیابی به یک پیش��رفت ،فاصله زیادی وجود
دارد« .ونگ کون» ،نماینده چین در مقر اروپایی
سازمان ملل متحد در وین که در این مذاکرات
حضور داش��ت ،همچنین ابراز امی��دواری کرد
که رایزنی هر ی��ک از طرفها با دولتهای خود
گزارش 2

در طول توقف مذاکرات ،انگیزه و عزم سیاس��ی
جدیدی به مذاکرات تزریق کند.
واکنش روسیه هم پس از پایان مذاکرات تأکید
بر عادی و طبیعی بودن شرایط بود« .میخائیل
اولیانوف» ،نماینده دائم فدراس��یون روسیه در
س��ازمانهای بینالمللی در وین به خبرنگاران
گفت« :ایران در جریان مذاکرات در مورد احیای
برنامه جامع اقدام مش��ترک (برج��ام) در مورد
برنامه هستهای ایران ،پیش��نهاد تغییر اساسی
پیشنویس سند هستهای را مطرح کرد و این امر
واکنش دردناک کشورهای غربی را برانگیخت».
اولیان��وف در عین ح��ال قاعده مذاک��رات را به
غربیها خاطرنش��ان کرد و گفت« :در مذاکرات
وین درباره برجام ،قاعده این است؛ تا زمانی که
درباره همه چیز توافق نشود ،درباره هیچ چیزی
توافق نش��ده اس��ت .یعنی اصالحیهها و تغییر
موضع همیشه امکانپذیر است .اما مطلوب است
که چنین اصالحاتی مدنظر باشد و به ترمزی در
مسیر پیشرفت تبدیل نشود .بنابراین ما وضعیت
را غمانگیز جلوه نمیدهیم».اولیانوف ش��رایط
س��خت در طول مذاکرات را طبیعی دانس��ت و
گفت :همه در جلسه کمیسیون مشترک صدای
یکدیگر را ش��نیدند .مذاکرات تازه شروع شده
اس��ت .آنچه ایرانیها ،ما یا امریکاییها گفتیم،
حرف آخر نیست .هیچ کس قول نداده است که
(مذاکرات) آسان باشد.
روس��یه همچنین از درخواس��ت ایران در این
مذاک��رات برای ارائ��ه ضمانت از س��وی امریکا
دفاع ک��رد و نماین��ده این کش��ور در مذاکرات
به خبرن��گاران گف��ت« :درخواس��ت ایرانیها
برای دریاف��ت ضمانتها کام� ً
لا واضح و موجه
اس��ت .باید این اطمینان وجود داشته باشد که
اقدام بدخواهانهای که در زم��ان دونالد ترامپ
رئیسجمهور سابق امریکا از طریق سیاست فشار

حداکثری انجام شد ،تکرار نخواهد شد .همه اینها
باید مورد بحث قرار گیرد».
گرد و خ�اک غربی ها :س�ایر گزینهها را
دنبال میکنیم
برخالف امیدواری مقامات چینی و روسی ،واکنش
طرفهای غربی و امریکایی پس از پایان مذاکرات
همراه با ژس��ت به ش��دت نگرانکنن��ده و حتی
هشدارآمیز بود .وزیر خارجه امریکا روز جمعه پس
از پایان این دور از گفتوگوها تهدید کرد کشورش
در صورت بی نتیجه ماندن دیپلماسی ،گزینههای
دیگر را به کار خواهد گرفت .آنتونی بلینکن ،وزیر
امور خارجه امری��کا در گفتوگو با رویترز درباره
روند مذاکرات وین اظهار داش��ت« :ایران به ویژه
طی ماههای اخیر س��انتریفیوژهای پیش��رفته
بیشتری را بهکار گرفته و اقدام به غنیسازی در
سطوح باالتر کرده است و این موجب شده فضای
ما برای بازگشت به توافق کوچکتر شود».وزیر
امور خارجه امریکا همچنین تالش کرد توپ را به
زمین ایران بیندازد و گفت« :ما بارها گفتهایم که
اگر مسیر بازگشت به توافق هستهای به بنبست
برس��د ،س��ایر گزینهها را دنبال خواهیم کرد».
بلینکن در این گفتوگو از ارائه توضیحات بیشتر
درباره گزینههای مورد اشاره خودداری کرد و در
پاسخ به این سؤال که این گزینهها چه چیزهایی
هستند ،گفت :در حال حاضر نمیخواهم در این
باره صحبت کنم.
همچنین «جن ساکی» ،س��خنگوی کاخ سفید
پس از پای��ان مذاکرات ای��ران و  ۴+۱در وین در
ادامه فضاسازیهای غرب علیه دیپلماسی فعال
ایران مدعی شد که ایران با پیشنهادهای سازنده
به وین نیامد.
روزنامه امریکایی نیویورکتایمز نیز در تحلیلی
به بررسی دور هفتم مذاکرات وین و نتایج حاصل
از آن پرداخت و گفت که دولت ایران در مذاکرات

مواضع��ی گرفته که ب��ا برجام س��ازگاری ندارد.
نیویورکتایمز به موضع کش��ورهای اروپایی در
این مذاکرات پرداخت و نوش��ت« :دیپلماتهای
بریتانیا ،فرانس��ه و آلمان پس از پنج روز نشست
در وین هش��دار دادند ،اگر تهران موضع خود را
به س��رعت تغییر ندهد ،احتم��ال موفقیتآمیز
بودن مذاکرات کم خواه��د بود».نیویورکتایمز
به نقل از مقامات اروپایی نوشت« :ایران میگوید
که میخواهد به توافق  ۲۰۱۵بازگردد اما برخی
از پیشنهادات ایران نه تنها با این توافق مغایرت
دارد ،بلکه فراتر از مفاد آن است».
نماینده اتحادیه اروپا برخالف کشورهای اروپایی
و امریکا چندان به پایان مذاک��رات بدبین نبود.
«انریکه م��ورا» ،معاون دبی��رکل اتحادیه اروپا با
واقعگرا توصیف کردن مذاک��رات وین گفت که
مذاکرات ش��اید هفته آینده به نتیجه برسد .این
دیپلمات ارش��د اروپایی مانن��د متحد امریکایی
خود به طرح ادعاهای تهدیدآمیز نیز پرداخت و
بدون اشاره به اینکه امریکا و اروپاییها به تعهدات
خود در چارچوب برجام عمل نکرده ،مدعی شد
که مذاکرات هستهای با ایران برای همیشه ادامه
نخواهد یافت.
نمیتوانند پیشنهادات ایران را رد کند
ابراز نگرانی غرب از بنبست در مذاکرات در حالی
عنوان شد که همزمان ایران عزم خود را برای به
نتیجه رس��اندن مذاکرات اعالم کرده است .علی
باقریکنی ،مع��اون وزیر امور خارج��ه ایران که
ریاست گروه اعزامی ایران را به عهده داشت ،گفت
تهران با هدف دستیابی به توافق در این مذاکرات
شرکت میکند.
ای��ران گفته اس��ت دو س��ند ب��ه طرفهای
مذاکرهکننده داده و منتظر پاسخ در این زمینه
است و همین نشاندهنده آن است که برخالف
برخی ادعاها ،ایران عزم جزمی برای رسیدن
به نتیجه در مذاکرات دارد .در همین ارتباط
هم علی باقری در گفتوگو با ش��بکه الجزیره
گفت« :پیشنویس پیش��نهادهایی که طرف
ایرانی با هدف لغو تحریمهای ظالمانه امریکا
به گروه  ۴+۱داده ،به گونهای اس��ت که طرف
مقابل نمیتواند این پیش��نهادها را رد کند».
باقریکنی در بخش��ی از این مصاحبه تأکید
کرد :این پیشنهادها بر اساس مفاد توافق سال
 ۲۰۱۵است و همه تحریمهای امریکا در حوزه
هستهای باید فورا ً لغو شوند .وی گفت که دو
پیشنهاد ارائه ش��ده ایران در مذاکرات وین،
درباره «لغو تحریمها» و «اقدامات هستهای»
ایران بوده که هر دو موضوعات اصلی در برجام
هستند.
طی چن��د روز گذش��ته همزم��ان ب��ا برگزاری
مذاکرات وی��ن ،برخی منابع رس��انهای در غرب
مدعی غنیس��ازی  90درصدی در ایران ش��ده
بودند و به نظر میرس��د طرح چنی��ن ادعایی با
هدف به بنبست کش��اندن مذاکرات عنوان شد،
هرچند در همان زمان مدیرکل آژانس بینالمللی
انرژی اتمی نیز غنیسازی  90درصدی در ایران
را تکذیب کرد .پس از تکذی��ب مدیرکل آژانس،
علی باقری هم آماده شدن ایران برای غنیسازی
اورانیوم تا میزان ۹۰درص��دی را رد کرد و گفت:
«ایران از تعهدات خود در چارچوب آژانس خارج
نخواهد شد».

مصالحه با مقتدی پایان تنشهای انتخاباتی نیست
گروههای معترض منتظر رأی دادگاه عالیاند

گروهه�ای معت�رض ب�ه نتیج�ه انتخاب�ات
ع�راق ت�ا زم�ان رأی دادگاه عال�ی منتظ�ر
میمانن�د ول�ی ش�واهد نش�ان میده�د
اگ�ر رأی دادگاه عال�ی ب�ه نفع آنها نباش�د،
دس�ت ب�ه اعت�راض بیش�تر نخواهن�د زد و
این به معن�ای تمام ش�دن تنشها نیس�ت.

«س��عد الس��عدی» عضو دفتر سیاسی جنبش
«عصائب اهلالحق» عراق ،روز شنبه ۴ ،دسامبر
جزئیات نشست جمعه اعضای هیئت هماهنگی
شیعیان موس��وم به «االطار التنس��یقی للقوی
الشیعیه» (چارچوب هماهنگی گروههای شیعی)
را در منزل «همام حمودی» رئیس مجلس اعالی
اسالمی عراق در بغداد بیان کرد؛ نشستی که به
فاصله یک روز بعد از نشس��ت مشترک گروهای
شیعی با حضور مقتدی صدر انجام شد .السعدی
در گفتوگو با پایگاه خب��ری «المعلومه» گفته
که حاضران نشست جمعه ،بر همان معیارهایی
که پس از پایان دیدار با صدر در بیانیه چارچوب
هماهنگی اعالم شد تأکید کردند و عالوه بر آن،
بر عدم ورود ب��ه توافقها با گروههای سیاس��ی
مرتبط با تش��کیل دولت تا زم��ان اعالم تصمیم
دادگاه فدرال در خصوص اعتراضها و شکایات
وارده به نتایج انتخابات ،تصریح کردند .احتمال،
معنای تلویحی این س��خن الس��عدی این است
که در صورت رأی دادگاه ف��درال عراق به ضرر
متعرضان ،آنها رأی دادگاه را خواهند پذیرفت و
اعتراضات ادامه نخواهد یافت .به گفته السعدی
هرچند در نشست روز جمعه «بر تجدید حمایت
از تظاهراتکنن��دگان و تحصنکنن��دگان در
اعتراض به نتای��ج انتخابات» تأکید ش��ده ولی

همچنین تأکید شده که در گفتوگو با مقتدی
صدر ،دو طرف بر سر تداوم گفتوگوها و بحثها
تا دس��تیابی ب��ه حلوفصله��ای حقیقی برای
بنبست کنونی در عرصه سیاسی توافق کردهاند.
در حالی ک��ه قانون ،زمان مش��خصی برای رأی
دادگاه فدرال مشخص نکرده «،هادی العامری»
رهبر ائتالف فتح عراق عصر دیروز با برگزاری یک
نشست خبری اسناد مربوط به تقلب در انتخابات
پارلمانی زودهنگام این کشور را افشا کرد؛ اقدامی
که میتواند ب��ر رأی دادگاه فدرال اث��ر بگذارد.
هرچند «کاطع الرکابی» عضو ائتالف دولهالقانون
به ریاس��ت «نوری المالکی» نیز همسو با موضع
السعدی تأیید کرده که در شرایط کنونی ،هیچ
مذاکره و توافقی برای تشکیل دولت آتی در عراق

در جریان نیس��ت ،ولی به نظر میرسد احتمال
مصالحه بین طرفها در حال بیشتر شدن است.
النهار العربی در گزارشی نوش��ت «:پس از آنکه
مقتدی صدر ،رهبر جریان صدر عراق در نشست
«چارچوب هماهنگی ش��یعیان» تأکید کرد که
دولت جدید عراق بر اس��اس سهمیهای تشکیل
نخواهد شد و توافقی نخواهد بود ،اکنون فضای
سیاسی حاکی از آن اس��ت که دیدگاه غالب در
عراق تشکیل دولت اکثریت ملی است ».به نوشته
النهار ،همانطور که نتایج نشست شیعیان که در
خانه هادی العام��ری ،رهبر ائتالف فتح در مرکز
بغداد برگزار شد ،نشان داد ،منابع سیاسی آگاه
گزارش دادند که وعدههای از سوی وزیران برای
ائتالف و تشکیل دولت جدید عراق تحت عنوان

دولت اکثری��ت وجود دارد .یک منبع سیاس��ی
مطلع در این ب��اره به النهارالعرب��ی گفت :اقدام
مقتدی صدر برای حضور در نشس��ت چارچوب
هماهنگی شیعیان در راس��تای تحقق دو هدف
انجام شد؛ نخس��ت دس��تیابی به توافقات برای
تش��کیل دولت اکثریت که درص��دد تحقق آن
اس��ت و هدف دوم نیز تضمین س��همیه وزارتی
برای نمایندگان حشدالشعبی از شخصیتهای
سیاسی است .این منبع افزود :تحصن معترضان
به نتایج انتخابات نیز در آستانه پایان قرار گرفته
است و عقبنشینی تدریجی از محلهای تحصن
در منطقه س��بز بغداد آغاز خواهد شد« .الشرق
االوسط» به نقل از منابع آگاه خبر داده که که دور
دوم مذاکرات سران تشکلهای سیاسی شیعی
نیمه این هفته در منزل «مقتدی صدر» در نجف
اشرف برگزار خواهد شد .گفته میشود هدف از
این مذاکرات پشت سر گذاشتن بحران سیاسی
ناشی از نتایج انتخابات پیش از موعد عراق است
که در  10اکتبر  2021برگزار ش��د .با این حال،
برخی ناظران جلسه مشترک در منزل صدر را به
معنی پایان تنشها نمیدانند ،به خصوص که به
گفته «احمد المطیری» ،رئیس هیئت سیاسی
جریان صدر در جلس��ه قبلی تأکید کرده که اگر
گروههای سیاس��ی عضو چارچ��وب هماهنگی
تمایل به ش��رکت در دولت اکثری��ت دارند باید
سالح گروههای مسلح را تحویل دهند« .حسن
هانیزاده» کارشناس مسائل عراق در گفتوگو با
ایلنا گفته که اینکه مقتدی صدر اعالم میکند به
دنبال خلع سالح حشدالشعبی است ،بدون تردید
سناریویی است که از خارج بغداد به او ابالغ شده
است و میتواند اوضاع را ملتهب کند.

سید رحیم نعمتی

قضاوت درباره وین زود است

هفتمین دور از مذاکرات هس��تهای روز جمعه گذشته به پایان رسید
و ارزیابی امریکا و متحدانش از آن نهتنها مثبت نیس��ت بلکه امانوئل
ماکرون ،رئیسجمهور فرانسه ،در جریان سفر به امارات در مورد عدم
موفقیت این دور مذاکرات گفته و حتی پیشبینی کرده که مذاکرات
ادامه نخواهد داشت .معلوم اس��ت که ماکرون برای فروش  80فروند
جنگنده رافائل و دیگر تسلیحات فرانسوی به امارات الفزنی کرده تا
بتواند پول بیشتری از اماراتیها به جیب بزند اما باید گفت که او بیتوجه
به رویکرد منفی امریکا نسبت به این دور از مذاکرات نبوده و همسو با
آنتونی بلینکن ،وزیر خارجه امریکا ،حرف زده تا به پروپاگاندای غرب
علیه پیش��نهادهای غرب دامن زده باش��د .این سیاست کلی غرب در
مقطع فعلی است اما نمیتوان گفت که پایان کار است.
در واقع برخالف حرف ماکرون ،مذاکرات ادامه خواهد داشت و غرب نیز
به این دلیل رویکرد منفی در ابتدای کار در پیش گرفته تا اینکه بتواند
قدرت چانهزنی خود را حفظ کند .در واقع ،از اول هم روشن بود که این
دور از مذاکرات به سختی شروع خواهد شد و طرفهای مذاکره به وین
نمیروند تا کار احیای برجام را در همین دور از مذاکرات و بعد از چند
دور گفتوگوهای غیرمستقیم بین ایران و امریکا تمام کنند ،چرا که
مسائل اصلی در پیش رو طی شش دور قبلی از مذاکرات الینحل باقی
مانده و بعید است بتوان با چندین دور رفت و برگشت به وین حل کرد.
دو مسئله از میان این مسائل مهمتر از همه هستند که اولی مربوط به
امریکا میشود و دومی به ایران.
مسئله مربوط به بیاعتمادی به امریکا است .دونالد ترامپ پیش از این
نشان داد که به امضای مقامهای امریکایی پای هیچ قراردادی نمیتوان
ن کری پای برجام در 2015
اعتماد کرد .نتیجه سادهلوحی به امضای جا 
پاره شدن این توافق در  2018به دس��ت ترامپ بود و دیگر نمیتوان
چنین اعتمادی به بلینکن یا حتی جو بای��دن ،رئیسجمهور امریکا،
داشت .این موضوع با توجه به انتخابات ریاست جمهوری سه سال بعد
امریکا حائز اهمیت است چرا که جمهوریخواهان یکپارچه شده و وعده
میدهند در صورت دس��تیابی به هر توافقی با ایران ،آن را در صورت
پیروزی در آن انتخابات پاره خواهند کرد .بنابراین ،بدون داشتن تضمین
واقعی و قابل اعتماد از امریکا هر توافقی با آن فقط سه سال دوام خواهد
داشت .مسئله مربوط به ایران پیش��رفتهای هستهای است که غرب
میخواهد با احیای توافق  ،2015این پیشرفتها را معکوس ساخته و
ضمن برچیدن سانتریفیوژهای پیشرفته ،ذخایر اورانیوم  20و 60درصد
را به خارج از ای��ران منتقل کند و ذخایر پایینت��ر از  4درصد را نیز به
میزان مذکور در برجام کاهش دهد .مسئله اینجا است که ایران چگونه
میتواند با وجود بیاعتمادی به امریکا و متحدان غربیاش چنین کاری
را قبول کند و قبل از راستیآزمایی لغو تحریمها از سوی امریکا ،اجازه
انجام این کارها را بدهد در حالی که انجام این امور مهمترین اهرمهای
ایران برای اطمینان یافتن از لغو تحریمها است .روشن است که نه تنها
این دو مسئله به یکدیگر ارتباط دارند بلکه یافتن راهحل قابلقبول تمام
طرفها در مورد هر یک از این مسائل زمانبر است .این اتفاقی بود که
طی شش دور از مذاکرات قبلی رخ نداده بود و نمیتوان انتظار داشت که
با یک دور نشست در وین هم به نتیجهای رسید بلکه باید انتظار چندین
دور از مذاکرات را داشت تا شاید راهحلهایی برای تمام مسائل به دست
بیاید و تازه آن موقع میتوان از احیای برجام حرف زد .شاید بتوان گفت
که نتیجهگیری انریکه مورا ،هماهنگکننده اتحادیه اروپا در مذاکرات
وین ،واقعبینانهترین اظهارنظر در خصوص این دور از مذاکرات بود که
گفته بود «:مش��کالت زیادی پیش رو داریم و مذاکرات آسان نخواهد
بود اما در چند روز آینده به مذاکرات برخواهیم گشت».بنابراین ،هنوز
خیلی زود است تا نسبت به این چند روز مذاکرات در وین قضاوتی شود
و باید منتظر بود و دید روند مذاکرات در دورهای بعد به چه س��مت و
ی خواهد رفت اما دستکم این نکته روشن است که فاصله زیادی تا
سوی 
رسیدن به نتیجه نهایی و احیای برجام باقی مانده است.

دستگیری منافقین به جرم قاچاق انسان و مواد مخدر
روزنام��ه «اگزیت» آلبانی گ��زارش داد ،اعضای گروهک تروریس��تی
منافقین که از س��ال  2013میالدی به این کش��ور پناهنده شدهاند،
بر اساس یک سند رس��می به دلیل قاچاق مواد مخدر ،قاچاق انسان و
پولشویی دستگیر شدهاند .این روزنامه تأکید کرد :این سند خطاب به
یک گیرنده دیپلماتیک خارجی که دارای امضا و مهر مدیر اداره پلیس
جنایی در پلیس ایالتی اس��ت ،جزئیات یک برگه محرمانه از جرایم را
ارائه میدهد که بنا بر گزارشها شامل اعضای این گروهک میشود .در
این بیانیه آمده است که دو عضو منافقین به همراه همدستان آلبانیایی
و یونانی به دلیل مشارکت مستقیم در قاچاق انسان دستگیر شدند .در
 11جوالی  ،2021پلیس یک خودرو حامل شهروندان سوری ،عراقی
و کرد را متوقف کرد .تحقیقات بیشتر منجر به دستگیری اعضای اصلی
باند شد .بر اساس این سند ،مشخص ش��د که بین سالهای  2019تا
 2021میالدی ،همین باند قاچاق تالش کرده است حدود  400عضو
گروهک منافقین را از آلبانی به فرانسه منتقل کند.
----------------------------------------------------ورود تجهیزات نظامی امریکا به عراق
صفاء االعسم ،مش��اور نظامی س��ابق و تحلیلگر نظامی عراق از ورود
تجهیزات نظامی جدید امریکا به مناطقی در غرب و شمال عراق خبر
داد و گفت که این امر با عقبنش��ینی که ش��مارش معکوس آن آغاز
شده است ،مغایرت دارد .وی در گفتوگو با پایگاه خبری «المعلومه»
تصریح کرد« :دو پایگاه نظامی «عیناالس��د» در غرب استان االنبار و
پایگاه «الحریر» در اربیل ،ش��اهد ورود تجهیزات نظامی و تسلیحات
س��نگین امریکایی اس��ت که از س��وریه به این دو پایگاه انتقال یافته
اس��ت و این امر بیانگر تشدید تنش در منطقه اس��ت» .االعسم افزود:
عقبنشینی نظامی ش��اخصهای زیادی از جمله بیانیههای سیاسی
در سطح رهبران عالیرتبه عراقی و امریکایی و امضای توافق واگذاری
پایگاهها دارد ،اما آنچه در حال رخ دادن اس��ت چیز دیگری است .این
تحلیلگر عراقی تصریح کرد« :طرف امریکایی از مش��غول بودن عراق
برای تشکیل دولت و نتایج انتخابات سوءاستفاده میکند .امسال نیز
بدون خروج نیروهای آن یا نیروهای خارجی متحد با آن از پایگاههای
عراق به پایان میرسد».
----------------------------------------------------دیدار ماکرون با بنسلمان زیر سایه قتل خاشقجی
رئیسجمهور فرانسه روزشنبه برای دیداری رو در رو با ولیعهد عربستان
وارد ریاض شد .وی نخستین مقام بلندپایه غربی است که از زمان قتل
خاشقجی ،روزنامهنگار منتقد سعودی در  ۲۰۱۸وارد کاخ پادشاهی
عربستان میشود .به گزارش رویترز ،ماکرون در جمع خبرنگاران در
دوبی و پیش از عزیمت به عربستان اتهامات مبنی بر مشروع دانستن
ولیعهد عربستان را رد کرد و گفت :بحرانهای چند وجهی در منطقه
را نمیتوان با بیاعتنایی به عربس��تان حل و فصل کرد .وی افزود :ما
میتوانستیم پس از ماجرای خاشقجی تصمیم بگیریم که دیگر هیچ
نقشی در منطقه نداشته باشیم ،برخی میتوانند از این سیاست دفاع
کنند ،اما من فکر میکنم فرانسه نقش مهمی در منطقه دارد .این بدان
معنا نیست که ما شریک جرم هستیم یا قتل این روزنامهنگار را فراموش
میکنیم .همچنین هیئتی از  ۱۰۰ش��رکت ش��امل «توتال انرژیز»،
« »EDF»،«Thalesو «ویوندی» قرار است در جریان سفر ماکرون
به عربس��تان در یک اجالس مربوط به امور س��رمایهگذاری شرکت
داشته باشند.

