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  گزارش  2

فشار سازمان ملل به دادگاه قانون اساسی عراق 
برای تأیید نتایج انتخابات 

در ش�رایطی که احزاب سیاس�ی عراق به نتایج انتخاب�ات پارلمانی 
این کش�ور اعتراض دارن�د و خواهان ابط�ال آن هس�تند، به گفته 
یک مق�ام عراق�ی، نماین�ده س�ازمان مل�ل در ع�راق ب�ه دادگاه 
ف�درال ب�رای تس�ریع در تأیید نتای�ج انتخابات فش�ار م�ی آورد. 
علی ترکی الجمالی، نامزد مس��تقل پیروز انتخاب��ات پارلمانی عراق، روز 
دو    شنبه در مصاحبه با وبگاه خبری »المعلومه « گفت که جنین پالسخارت، 
نماینده س��ازمان ملل در عراق به دادگاه فدرال برای سرعت بخشیدن به 
تأییدیه ای که قرار است دادگاه فدرال برای نتایج انتخابات صادر کند، فشار 
می آورد. وی گفت که تصویب نتایج نهایی انتخابات در روزهای آینده اتفاق 
خواهد افتاد و پس از آن پارلمان جدید برای تشکیل جلسه ۱۵ روز فرصت 
خواهد داشت . فشار سازمان ملل برای تأیید نتایج انتخابات درحالی است 
که رهبران جریان های سیاسی همچنان به روند شمارش آرا اعتراض دارند 
و گفته اند که سازمان ملل باید در این زمینه بیطرف باشد. هادی العامری، 
رئیس ائتالف الفتح عراق دیروز گفت که این ائتالف به تصمیم دادگاه فدرال 
درباره نتایج انتخابات پایبند خواهد بود. العامری به خبرگزاری شفق نیوز 
گفت که حتی اگر ائتالف الفتح درباره نتایج انتخابات، مورد ظلم واقع شود، 
این ائتالف به تصمیم دادگاه فدرال تمکین خواهد کرد. وی تأکید کرد که 
ائتالف الفتح، ادله، مستندات و گزارش ش��رکت آلمانی را به دادگاه عالی 
فدرال ارائه کرده که تأکیدی بر دس��تکاری در نتای��ج انتخابات پارلمانی 
است. رئیس الفتح با بیان اینکه امیدواریم تصمیم دادگاه، به سود ما باشد، 
خاطرنش��ان کرد: »ما حامی و خواستار حکومت هس��تیم. ما به قانون و 
تصمیمی که دادگاه فدرال بگیرد، پایبند خواهیم بود«. رئیس ائتالف الفتح 
در ادامه گفت: » ما تصمیم دادگاه فدرال در مورد نتایج انتخابات پارلمانی 
عراق را می پذیریم و معتقدیم که لغو نتایج انتخابات از سوی دادگاه فدرال 
یکی از راه های برون رفت از بحران کنونی است.« العامری به تازگی اسنادی 
درباره تقلب در انتخابات افشا و تأکید کرد: »نگرانی از تقلب در انتخابات، 
تصادفی نبود بلکه ما از همان ابتدا به این سرویس     ها شک داشتیم. ما در همه 
نشست     ها با کمیساریای عالی انتخابات در خصوص دستکاری الکترونیکی 

در نتایج انتخابات ابراز نگرانی کردیم.«
 شبیخون داعش به کرکوک 

منابع خبری عراق گفته اند که عناصر داعش پس از اشغال یک روستا در 
جنوب کرکوک، منازل روستاییان را به آتش کشیدند. این گروه تروریستی 
همچنین به پایگاه پیشمرگه    ها یورش برد که طی آن چند نفر کشته شدند.  
هس��ته های خفته داعش در عراق بار دیگر از النه خود بی��رون آمده و به 
وحشی گری های خود در این کشور ادامه می دهند. شبکه العهد روز دو    شنبه 
گزارش داد که عناصر داعش، به روستای »لهیبان « در جنوب کرکوک حمله 
کردند و منازل روستاییان را به آتش کشیدند. کانال تلگرامی صابرین نیوز 
نیز ضمن تأیید این خبر، گزارش داد که عناصر داعش، ۱۶ منزل را در این 
روستا به آتش کشیده اند. این کانال با بیان اینکه تروریست های داعش این 
روستا را اشغال کردند، فیلمی از آتش گرفتن این روستا منتشر کرده است. 
عناصر داعش همچنین ماه گذشته نیز به منطقه العباسیه واقع در جنوب 
استان کرکوک حمله کردند که در پی این حمله، دو غیرنظامی کشته، دو 
نفر زخمی و یک نفر نیز ناپدید شد. عناصر داعش به تازگی در استان دیالی 
واقع در ش��رق عراق به روستای »الرش��اد « واقع در شهرستان المقدادیه 
حمله کردند. این حمالت با سالح نیمه س��نگین و سبک صورت گرفت. 
تروریست های داعش همچنین برای چندمین بار در یک هفته به مواضع 
نیروهای پیشمرگه کردستان عراق یورش بردند. این حمله در منطقه »شیخ 
بزینی « در استان کرکوک رخ داد و درگیری     ها تا چندین ساعت ادامه داشت. 
به گزارش شبکه » رووداو نت«، تروریست های داعش یک    شنبه شب به مقر 
تیپ ۱۲۷ نیروهای پیشمرگه در روستای »کلی قره سالم« حمله کردند و 
در این درگیری  چهار نیروی پیشمرگه کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. 
تروریست     ها با استفاده از شرایط آب و هوایی این حمله را در منطقه ای که در 
یک سال گذشته هیچ درگیری در آنجا گزارش نشده بود، انجام دادند. در ۱0 
روز گذشته این ششمین حمله تروریست های داعش به مواضع نیروهای 
پیشمرگه است. جمعه گذشته در حمله تروریست     ها به منطقه »قرجوغ« 
از توابع شهرستان »مخمور« در استان نینوای عراق، ۱۸ نیروی پیشمرگه 
و مردم عادی کشته شدند. جبار یاور، دبیرکل وزارت پیشمرگه کردستان 
عراق در خصوص حمالت اخیر داعش به رووداونت گفت که تصمیم گرفته 
شده عملیات های مشترک با ارتش عراق اجرا شود. او همچنین از درخواست 
پیش��مرگه از ارتش امریکا و عراق برای اعزام هواپیماهای شناسایی برای 

کاوش مناطق صعب العبور خبر داد. 
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  ژاپن به دنبال »جهش نظامی« برای توانمندی حمله به دشمن 
در بحبوحه وضعیت ناپایدار بین توکی��و با پیونگ یانگ و پکن، »فومیو 
کیشیدا« نخست وزیر ژاپن با اش��اره به برنامه کابینه خود برای اعمال 
تغییرات بزرگ جه��ت تقویت توان نظامی این کش��ور، گفت به دنبال 
قابلیت     هایی از جمله امکان هدف قرار دادن پایگاه های نظامی کشورهای 
متخاصم هس��تند. به گزارش فارس، کیش��یدا در س��خنرانی درباره 
سیاست های کابینه خود، با بیان اینکه ژاپن در حال بررسی گزینه     هایی از 
جمله دستیابی به توانایی حمله به پایگاه های دشمن است، توضیح داد که 
به عنوان گامی برای تقویت ظرفیت دفاعی ژاپن، سه سند اصلی سیاست 
امنیتی این کشور - شامل استراتژی امنیت ملی، دستورالعمل های برنامه 
دفاع ملی و برنامه دفاع میان مدت - برای یک سال تمدید خواهند شد. 
رویترز درباره تصمیم دولت ژاپن نوشت: »چنین قابلیتی نشان دهنده 
تغییر موضع نظامی ژاپن است زیرا توکیو که با قانون اساسی صلح طلبانه 
پس از جنگ جهانی دوم محدود شده، نقش سپر را در اتحاد امنیتی خود 

با ایاالت متحده ایفا می کند و واشنگتن نیز نقش نوک پیکان را دارد.«
-----------------------------------------------------

  مشاجره الوروف و بلینکن در نشستی در استکهلم
در جریان دیدار س��رگئی الوروف، وزیر امور خارجه روس��یه و آنتونی 
بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا، در حاش��یه نشست شورای وزیران 
سازمان امنیت و همکاری اروپا در استکهلم، » مشاجره تنش آمیزی « به 
وجود آمد. به گزارش اسپوتنیک، خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع 
نوشته که » مشاجره « در جریان بحث در مورد واکنش غرب به » تجاوز 

روسیه « در اوکراین به وجود آمد. 
-----------------------------------------------------
  ایله�ان عم�ر خواس�تار اق�دام کنگ�ره علی�ه نماین�ده 

اسالم هراس
ایلهان عمر، نماینده مس��لمان کنگره امریکا از »نانس��ی پلوسی « رئیس 
کنگره خواس��ت اقدام قاطعی علیه »الرن بوبرت « نماینده جمهوریخواه 
به خاطر اظهاراتش ضد مس��لمانان اتخاذ کند. بوبرت ماه گذشته در یک 
سخنرانی در ایالت کلرادو، ایلهان عمر را که در سومالی به دنیا آمده است، 
یک عضو »جوخه جهادی« توصیف کرده بود. این قانونگذار طرفدار آزادی 
حمل سالح در امریکا همچنین اخیراً گفته بود هنگامی که با ایلهان عمر 
در آسانسور ساختمان کنگره بود، مشاهده کرد یک مأمور پلیس کنگره به 
سمت آسانسور می دود. او در ادامه گفت: »با خودم گفتم خب، او )ایلهان 
عمر( کوله پشتی به همراه ندارد پس اتفاقی برایمان نمی افتد«. بوبرت بعداً 
بابت این اظهاراتش از عمر و مسلمانان عذرخواهی کرد اما تماس تلفنی 
بین این دو نماینده در همین زمینه با کینه توزی پایان یافته و ایلهان عمر 
گفته هیچ پشیمانی در اظهارات بوبرت نیافته است. عمر به شبکه سی ان ان 
گفت: من گفت وگویی با نانسی پلوسی داشتم و مطمئنم که وی تصمیمات 
قاطعانه ای طی هفته آینده اتخاذ خواهد کرد. رئیس مجلس به من گفت 

که حتماً در این زمینه اقدام می کنم و من به قول او باور دارم. 

افشاگری وزیر مستعفی لبنانی
 از پشت پرده سیاست در بیروت

قرداحی: حتی مستقل      ها فشار آوردند
استعفا کنم!

»جورج قرداح�ی« وزیر اطالع رس�انی لبن�ان که س�رانجام روز 
جمع�ه تحت فش�ار عربس�تان مجبور به اس�تعفا ش�د، جزئیات 
قابل توجه�ی درب�اره پش�ت پ�رده اس�تعفایش بی�ان ک�رده 
که ش�دت نفوذ نه چندان خوش�ایند ری�اض را در بیروت افش�ا 
می کن�د. از صحبت ه�ای قرداحی پیداس�ت حتی کس�انی که او 
مستقل ش�ان می پنداش�ته، برای اس�تعفا به او فش�ار آورده اند. 
قرداحی که دومین وزیر لبنانی اس��ت که در کمتر از یک سال گذشته به 
علت اظهارنظر درباره اقدامات عربستان س��عودی مجبور به استعفا شده 
در گفت گو با شبکه الجدید لبنان  با اشاره به ارزش همبستگی میلیون       ها 
لبنانی و عرب با او پس از اظهارنظرش درباره جنگ یمن، گفت که میلیون       ها 
سود کرده، در حالی که به گفته او، تصور نخست وزیر لبنان این است که با 
تماس تلفنی ولیعهد سعودی، یک میلیارد س��ود کرده است. وزیر اطالع 
رسانی پیشین لبنان در خصوص جزئیات استعفایش گفت: »دو روز پیش از 
استعفا، میقاتی من را فراخواند و با هم مالقات کردیم و او مرا در جریان ابتکار 
ماکرون و لودریان قرار داد. پس از مالقات با بوحبیب، وی خواستار استعفای 
من شد. من نیز با سلیمان فرنجیه مشورت کردم و او نیز تصمیم را به خودم 
واگذار کرد.«  قرداحی گفته که سلیمان فرنجیه رئیس جریان المرده با همه 
هم پیمانان مشورت کرد و آنها نیز تصمیم گیری در این خصوص را به خودم 
سپردند. وی به طعنه و تمسخر می گوید: »من در لبنان دلیل باالرفتن قیمت 
دالر هستم و شاید اصاًل من عامل انفجار بندر ]بیروت[ هستم.«  قرداحی 
گفت: » می دانم چه کسی علیه من دس��ت به تحریک و حمله زده است.  
نمی خواهم بگویم چه کسی، اجازه دهید در مورد ماکرون صحبت کنیم.«

این وزیر مستعفی توضیح داد آنچه که اتفاق افتاد، تضمینی برای بازگرداندن 
روابط با عربس��تان نیست:  »اس��قف الراعی از من خواست برای » قهرمان 
شدن « استعفا بدهم و من از او پرس��یدم که آیا اشتباه کرده ام که او به من 
گفت نه. به او گفتم: تا کی تسلیم دیکته های دیگران خواهیم بود؟« وزیر 
سابق اطالع رسانی لبنان گفت: »نجیب میقاتی، نخست وزیر، معتقد است 
که پس از تماس مستقیم با شاهزاده محمد بن سلمان، یک میلیارد و نه یک 
میلیون، سود کرده است. ما منتظر نتیجه هستیم...  باالخره صحت و سقم 
هر ادعایی روشن خواهد ش��د. من پس از اعالم همبستگی مردم لبنان و 
عالوه بر آن، میلیون       ها نفر از کشورهای عربی و مغرب عربی، میلیون       ها سود 
کردم«. وی افزود: » من اولین کسی نبودم که گفتم جنگ یمن پوچ و بیهوده 
اس��ت. چیزی که من را آزار داد این بود که من به عنوان یک دوست این را 
به عربستان سعودی گفتم همان طور که بار      ها در مصاحبه هایم و خطاب به 
شاهزاده محمد بن سلمان به آن اشاره کرده بودم.« وی تأکید کرد که لبنان 
به دلیل حمایت همیشگی عربستان س��عودی که برادر بزرگ و پشتیبان 
آن است، باید روابط خوب با ریاض را حفظ کند و ضمن درود به شاهزاده 
محمد بن سلمان از او می خواهد که در خصوص موضع و روابطش با لبنان 
تجدیدنظر کند. این وزیر مستعفی توضیح داد: من با حقیقت هستم و سعی 
می کنم در کنار مقاومت برای دفاع از جنوب لبنان و الجرود و حتی رفتن 
آن به سوریه برای دفاع از لبنان، بایستم«. قرداحی در خصوص دولت لبنان 
گفت:» من فکر می کردم دولت همبستگی هستیم؛ ساده لوح بودم. وزرایی 
مانند مولوی، والیض، س��الم، ناصر یاسین و ولید نصار خواستار استعفایم 

شدند. آنها شرایط خودشان را داشتند.«
روز یک      ش��نبه روزنامه دولتی س��عودی » عکاظ « که نزدی��ک به محمد 
بن سلمان، ولیعهد عربستان است نوشته که موضوع توهین وزیر اطالع رسانی 
سابق لبنان و استعفای او کل ماجرای بحران در روابط میان دو کشور نیست. 
این رسانه سعودی نوشته که مشکل عمیق تر از این است و لبنان با تبدیل 
شدن به کانونی برای حزب اهلل به یک خطر برای خودش و محیط عربی اش 
تبدیل شده است. »سید هاشم صفی الدین« رئیس شورای اجرایی حزب اهلل 
دیروز گفت:» اگر برخی گمان می کنند با محاصره یا انتخابات یا تحریم       ها 
می توانند این مقاومت را تضعیف کنند به آنها می گویم شما جاهل و نادان 
هستید...  شما تاریخ ما را نمی خوانید و حقیقت ما را نمی دانید و تا به امروز 
راز قدرت در مقاومت و وجود ما را کشف نکرده اید زیرا راز قدرت ما در ایمان 

و توکل ما به خداوند است.«

تشکیالت خودگردان در توافقات
 با تل آویو بازنگری می کند 

با افزای�ش حم�الت نظامیان صهیونیس�ت ب�ه قدس اش�غالی و 
کرانه باخت�ری، رئیس تش�کیالت خودگ�ردان فلس�طین گفته 
اس�ت که رهبران فلس�طین تصمیم گرفته اند در رواب�ط با رژیم 
صهیونیس�تی و توافق�ات امضا ش�ده ب�ا آن تجدیدنظ�ر کنند. 
محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلس��طین روز دو    شنبه پیام 
مکتوبی به »نارندرا مودی« نخس��ت وزیر هند ارس��ال کرد. عباس در این 
پیام خود آورده که رهبران فلسطینی تصمیم گرفته اند به صورت جدی در 
تمامی روابط خود با رژیم صهیونیستی تجدیدنظر کنند، چرا که این رژیم 
قوانین بین المللی و توافقنامه های امضا شده بین دو طرف را نادیده می گیرد. 
بنابر گزارش خبرگزاری فلسطین )وفا(، این پیام مکتوب رئیس تشکیالت 
خودگردان فلسطین به نخست وزیر هند که تحویل »موکول آریا« سفیر هند 
در رام اهلل شد در راستای اقدامات رهبران فلسطین برای آگاه ساختن سران 
کشورهای مختلف درباره خطراتی اس��ت که روند سیاسی، امنیت و ثبات 
منطقه را در سایه استمرار سیاست های خصمانه اسرائیل، تهدید می کند. 
طبق گزارش خبرگزاری آناتولی، محمود عباس همچنین پیام مشابهی نیز به 
»عمران خان « نخست وزیر پاکستان ارسال کرده است. در پیام عباس به نحوه 
و شکل تجدیدنظر در توافقات امضا شده بین تشکیالت خودگردان فلسطین 
و رژیم صهیونیستی اشاره ای نشده است اما توافقنامه اسلو ۱۹۹۳ مهم  ترین 
توافق بین این رژیم و سازمان آزادیبخش فلسطین )ساف( است و عالوه بر 
آن نیز تعدادی توافقنامه و معاهده دوجانبه در زمینه های سیاسی، اقتصادی و 
امنیتی امضا شده است. اقدام محمود عباس برای بازنگری در توافقات با رژیم 
صهیونیستی درحالی است که در ماه های اخیر، جنایات صهیونیست    ها در 
کرانه باختری و قدس اشغالی افزایش یافته و دهها تن در این جنایت    ها کشته 
و زخمی شده اند. از سوی دیگر، یک جوان فلسطینی روز دو    شنبه با خودرو 
یک نیروی امنیتی رژیم صهیونیستی را در کرانه باختری زیر گرفت و خود 
به ضرب گلوله به شهادت رسید. بر اساس گزارش وبگاه خبری »عرب ۴۸«، 
نظامی صهیونیست که با خودرو زیر گرفته شد، جراحات خطرناکی برداشته 
و به بیمارستان »تل هشومیر« منتقل شده است. منابع اولیه اعالم کردند، 
خودروی مذکور که پالک فلسطینی داشته به سرعت وارد ایست و بازرسی 
شده و این نظامی صهیونیست را زیر گرفته است. رسانه های فلسطینی اعالم 
کردند، عامل این عملیات یک نوجوان ۱۵ ساله اهل نابلس به نام »محمد 
نضال یونس« بوده است. گروه های مقاومت فلسطین عملیات شهادت طلبانه 
در »طولکرم « در شمال کرانه باختری را تبریک گفته و آن را پاسخی طبیعی 
به جنایات مستمر دشمن صهیونیستی علیه مردم فلسطین برشمردند. به 
گزارش خبرگزاری شهاب، گروه های مقاومت فلسطین »عملیات طولکرم« 
را یک اقدام مقاومتی مجدد دانستند و اعالم کردند که »انقالب « و »انتفاضه« 
راه نجات برای پایان اش��غالگری اس��ت. »حازم قاسم« سخنگوی جنبش 
حماس گفت: »صبح امروز ملت های انقالبی با طعم رستگاری و کار مقاومت 
آغاز شده است. در سحرگاه امروز، عملیات فداکارانه علیه نظامیان اشغالگر در 
نزدیکی طولکرم در کرانه باختری رود اردن انجام شد«. وی افزود: »این یک 
انقالب سوزان است و جوانان تصمیم گرفته اند خود را از اشغالگری ر    ها کنند 
و تا پایان این استعمار صهیونیستی از تمام سرزمین فلسطین به خالقیت 

خود در مقاومت ادامه دهند.«

تنش زدایی عربستان و حاال سفر مشاور امنیت ملی امارات

پیشواز  از  »منطقه بدون امریکا« در تهران

سفر دیروز مشاور    گزارش  یک
امنیت ملی امارات 
به تهران پس از سال    ها اختالف میان دو کشور، در 
تل آویو زیر ذره بین قرار گرفته است. در فضایی 
که امریکا در حال تعدیل حضور امنیتی در منطقه 
اس�ت، این س�فر نش�ان می دهد تأمین امنیت 
شیشه ای دولت های حاشیه خلیج فارس خارج از 
ترتیبات منطقه ای با حضور ایران ممکن نیست. 
شیخ طحنون بن زاید، مش��اور امنیت ملی امارات 
متحده عربی برای دیدار با مقام های ایرانی، در سفری 
یک روزه به تهران آمده است. این، اولین سفر یک 
مقام امنیتی اماراتی به تهران در چند سال گذشته 
است؛ سفری که حاال فضای بی اعتمادی به امریکا در 
سایه خروج از افغانستان به آن دامن زده است. شیخ 
طحنون بن زاید دیروز در تهران با استقبالی در سطح 
باال روبه رو شد. دریابان علی شمخانی، دبیر شورای 
عالی امنیت ملی از او استقبال کرد و  سپس به دیدار 
ابراهیم رئیس��ی، رئیس جمهور رفت. پیش از این 
قرار بود طحنون اوایل آذرماه به تهران بیاید که این 
سفر مدتی به تعویق افتاد. آنتونی بلینکن، وزیر امور 
خارجه امریکا دیروز ،پیش از سفر مشاور امنیت ملی 

امارات متحده عربی به تهران، با شیخ محمد بن زاید 
آل نهیان، ولیعهد ابوظبی گفت وگو کرد. انور قرقاش، 
مش��اور سیاس��ی رئیس امارات که اغل��ب مواضع 
سرس��ختانه ای علیه ایران دارد، در توئیتی نوشته 
که سفر شیخ طحنون بن زاید به تهران در راستای 
تالش های ام��ارات متحده عربی ب��ا هدف تقویت 
پل های ارتباطی و همکاری در منطقه و حفظ منافع 
ملی انجام شده است. وی تأکید کرد امارات متحده 
عربی به دنبال تقویت ثبات و شکوفایی منطقه است 
و در این راستا تالش می کند این هدف را با »توسعه 
روابط مثبت« از طریق گفت وگو و اقدامات مشترک 
و مدیریت دیدگاه های یکسان دنبال  کند. قرقاش 
اواخر آبان هم گفته بود که ابوظبی گام     هایی برای 

کاهش تنش با ایران برداشته است. 
در حال��ی که اغل��ب اوقات گفته می ش��ود چنین 
سفر    هایی با چراغ س��بز امریکا انجام می شود، ولی 
بعید است سفر مش��اور امنیت ملی امارات در این 
چارچوب باش��د به خصوص که مذاک��رات با ۴+۱ 
وضعیت پایداری ندارد. برخی ناظران، این س��فر را 
بخشی از تقویت دیپلماسی چین در خلیج فارس 
در فضای تعدیل حضور امریکا می دانند، به خصوص 

که چین به طور ناگهانی به امارات متحده عربی که از 
متحدان سنتی امریکا در خاورمیانه به شمار می آید، 
نزدیک شده و همکاری های دو کشور در حوزه تولید 
واکسن کرونا یکی از جلوه های روابط نزدیک پکن و 
ابوظبی است. به رغم مناس��بات نه چندان نزدیک 
تهران با ابوظبی، گفته می شود نفت ایران به واسطه 

امارات به چین منتقل می شود.
خبر سفر مش��اور امنیت ملی امارات به ایران که از 
حدود س��ه هفته الی یک ماه قبل منتشر شده، در 
واشنگتن با حساسیت دنبال می شود. »دانیل بنایم« 
دستیار وزیر خارجه امریکا در امور »خاور نزدیک « 
اواخر آبان بدون اشاره به تماس های مقامات ایرانی 
و اماراتی گفته بود که واشنگتن قصد دارد در قالب 
»ساز و کاری جدید« با کش��ور های عربی حاشیه 
خلیج فارس علی��ه فعالیت های منطق��ه ای ایران 
همکاری کند. بنایم در مصاحبه با ش��بکه خبری 
»الحره« گفت که پیام امریکا به کش��ور های عربی 
و منطقه این است که »ما در منطقه هستیم و باقی 
می مانیم. شراکت های پایداری داریم که از چند دهه 
پیش شکل گرفته است و قصد داریم آن را تا چند 

دهه آینده ادامه دهیم.«

 تل آویو هم نگران است
امارات از سال قبل در قبال عادی سازی ، مناسبات 
خود را با رژیم صهیونیس��تی تقویت کرده؛ سمت 
و س��ویی که ایران از ابراز مخالفت ب��ا آن ابا ندارد. 
اسرائیل و امارات در سال ۲0۲0 روابط دیپلماتیک 
کامل برقرار کردند با این حال، »مدیا الین«  دیروز 
نوشت که تحوالت منطقه ای اخیر، اسرائیل را نگران 
کرده اس��ت، زیرا برخی متحدان تازه یافته اش در 
حال نزدیک تر ش��دن ب��ه رقیب اصل��ی اش ایران 
هستند. ظاهراً مذاکرات ۳،۲ ماه اخیر عربستان با 
ایران که با واسطه عراق انجام می شود نیز در همین 
چارچوب است. اعالمیه ماه گذشته یک مقام اماراتی 
مبنی بر اینکه هیئتی از ام��ارات متحده عربی قرار 
اس��ت در آینده نزدیک به تهران سفر کند، آخرین 
دلیل نگرانی در تل آویو اس��ت. هرچند اسرائیل به 
روابط ایجاد شده با امارات ایمان دارد ولی روابط در 
خاورمیانه می تواند متزلزل باشد. دکتر موران زاگا، 
کارشناس کشورهای خلیج فارس می گوید: این سفر 
برای اسرائیل بسیار نگران کننده است. نزدیک شدن 
دو کشور با هزینه همراه خواهد بود. نزدیک شدن 
به ایران و متحد اس��رائیل بودن با هم نمی خواند. 
یک منبع دیپلماتیک در سرزمین های اشغالی به 
مدیاالین گفته که اسرائیل نگران این تحول نیست، 
اما از این اتفاق خوشحال نیست، آنها ]امارات متحده 
عربی[ به خوبی می دانند که ما این موضوع را دوست 
نداریم. اعتقاد بر این اس��ت که روابط بین امارات و 
اسرائیل به اندازه کافی پایدار است و این پیمان هیچ 
خطری ندارد. جاشوآ تیتلبام، استاد گروه مطالعات 
خاورمیانه در دانش��گاه بارایالن معتقد است: کلید 
واژه، عملگرایی اس��ت. این کشور می خواهد رابطه 
خوبی با ایران داشته باشد، اما این منافاتی با رابطه 
خوب با اس��رائیل ندارد. یک منبع دیپلماتیک در 
سرزمین های اشغالی که خواست نامش فاش نشود، 
گفت: برای امارات این احساس وجود دارد که ایاالت 
متحده در منطقه به طور قابل توجهی ضعیف تر از 
دولت قبلی است و آنها باید مراقب خود باشند. آنها 
برای اجتناب از رویارویی با ایران، خ��ود را با ایران 
همسو می کنند. یوئل گوزانسکی، کارشناس ارشد 
مؤسسه مطالعات امنیت ملی نیز می گوید: »ایران و 
امارات قبالً درگیر گفت وگوهای سیاسی بوده اند، اما 
تغییر در دولت امریکا باعث شده است امارات گامی 
بیش��تر برای بهبود روابط خود با ایران بردارد. آنها 
می دانند که اتحاد دفاعی جدید با اسرائیل نتیجه 
نمی دهد.« گوزانس��کی ادامه داد: تغییر در ایاالت 
متحده تأثیر مهمی بر تغییرات سیاست خارجی که 
در سراسر منطقه شاهد آن هستیم، دارد. این درک 

وجود دارد که چیزی باید تغییر کند. 

ایران در واکنش به پیش�نهاد توافق گام به گام 
در مذاک�رات آتی وین، ای�ن پیش�نهاد را رد و 
تأکید کرده که در جریان مذاکرات احیای توافق 
برجام حاضر به پذیرش چیزی کمت�ر از برجام 
و ارائه تعه�دی باالتر از آن نیس�ت و هیچ گونه 
توافق موقتی را هم نخواهد پذیرفت. پیشنهاد 
توافقات گام به گام حتی در مذاکرات پیش�ین 
و طی س�ال های گذش�ته نیز از س�وی غربی     ها 
تکرار      می شد که همواره با مخالفت تهران روبه رو 
ش�ده بود. این بار نیز غرب با روی کارآمدن تیم 
جدی�د مذاکره در ته�ران همان ط�رح  قدیمی 
خ�ود را روی میز گذاش�ت و نش�ان داد به رغم 
ادعا     ها، در عمل حرف جدیدی برای توافق ندارد. 
به گزارش »جوان«، هنوز یک هفت��ه از پایان دور 
هفتم مذاک��رات وین نگذش��ته  زمزمه های توافق 
موقت یا توافق گام به گام با ایران بار دیگر مطرح شده 
اس��ت. طرح »توافق گام به گام با ایران « در جلسه 
روز دوش��نبه، ۱۵ آذرماه سخنگوی وزارت خارجه 
با خبرنگاران نیز مورد اش��اره ق��رار گرفت و وقتی 
از»س��عید خطیب زاده«، درباره این طرح پرسش 
شد، این دیپلمات ارشد ایرانی پاسخ داد: در جریان 
مذاکرات احیای توافق برجام این کش��ور حاضر به 
پذیرش چیزی کمتر از برجام و ارائه تعهدی باالتر 
از آن نیست و هیچ گونه توافق موقتی را هم نخواهد 
پذیرفت. خطیب زاده افزود که ما در  وین بر اساس 
پیش نویس      هایی که برای رفع تحریم      ها و چگونگی 
توقف اقدامات جبرانی ایران ارائه کردیم، چیزی به 
نام طرح گام به گام یا توافق موقت مطرح نیس��ت. 
به گفته وی »ما چیزی کمتر از برجام نمی    پذیریم 
و چیزی بیش��تر از برجام هم تعه��د نمی    دهیم.« 
 سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرد: »االن وقت آن 
است که طرف    های دیگر برجامی تصمیم بگیرند چه 

موضعی درباره رفع تحریم          ها بگیرند.« 
طرح گام به گام ی��ا توافق موقت هفته گذش��ته و 
همزمان با برگزاری دور جدید مذاکرات از س��وی 
برخی رسانه های غربی مطرح ش��ده بود. در اولین 
روز ای��ن مذاک��رات، خبرگزاری رویترز ب��ه نقل از 
دیپلمات های غربی گزارش کرد که سناریویی وجود 
دارد که بر اساس آن واشنگتن تا زمان حصول توافق 
دائمی، ایده مذاکره بر سر »توافق موقت« با ایران را 
مطرح خواهد کرد. البته پیش��نهاد توافق موقت را 
فقط رویترز مطرح نکرد بلکه هفته گذشته »مارکو 
کارنلوس«، دیپلمات سابق ایتالیایی و تحلیلگر امور 
خاورمیانه نیز با انتشار یادداشتی در میدل ایست آی 
ضمن بررسی چالش های پیش روی مذاکرات، گزینه 

»توافق موقت« را مورد بررسی قرار داده بود. 
  از فریز مقابل فریز تا گام به گام 

شاید در نگاه اولیه، طرح »توافق گام به گام « جدید 
به نظر برسد، اما این طرح حتی در چند سال گذشته 
در چند نوبت از س��وی طرف های غربی مذاکرات 
هسته ای ارائه شده بود که در همه موارد قبلی نیز 
تهران چنین پیشنهادی را رد کرده بود. از جمله در 
تیرماه ۱۳۹۸ »امانوئل بون«، مشاور ارشد »امانوئل 
ماکرون«، رئیس جمهور فرانس��ه به ته��ران آمد و 
طرح فریز مقابل فریز، یا انجماد مقابل انجماد را به 
ظریف پیشنهاد داد. فریز در برابر فریز شکل دیگری 
از همین طرح گام به گام امروزی بود و در آن زمان 
نیز سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره آن اینگونه 
توضیح داد: »ایران در این مرحله کاهش تعهدات 
هسته ای خود را فریز می کند و در مقابل امریکا هم 
برخی از معافیت های نفتی ایران را به صورت موقت 
دوباره احیا می کند تا مذاکرات ب��ا ایران به جریان 
بیفتد.«  این طرح همان زمان از سوی ایران رد شد 
و وزارت خارجه به صورت رسمی رد طرح فرانسه را 
اعالم کرد. با این حال تکرار چنین طرحی از سوی 
طرف های غربی برجام نشان می دهد که غرب طرح 
جدیدی را برای توافق با ایران ندارد و پیشنهادات 
غربی     ها همان پیشنهادات قبلی است که ایران آنها 

را رد کرده بود. 
»سعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت خارجه ایران 
در جلسه خبری خود روز دو     شنبه همچنین این را 
افزود که دور هشتم مذاکرات وین آخر این هفته از 
سرگرفته می شود و تاریخ دقیق آن در گفت وگوی 

باقری و مورا قطعی خواهد شد. به گفته خطیب زاده، 
»مهم این اس��ت که طرف مقابل هم مثل ایران با 
پیشنهادهای مش��خص بیاید«. اگرچه هنوز طرح 
غربی     ها برای توافق با ایران به صورت رسمی اعالم 
نش��ده، اما با توجه به گمانه زنی های رسانه ای، اگر 
طرح غرب بار دیگر همان طرح رد شده »توافق گام 
به گام « باشد، نتیجه دور بعدی مذاکرات از هم اکنون 

مثل روز روشن است. 
  اولین پاسخ منفی را آلمان داد

ایران تاکنون دو طرح پیش��نهادی را به طرف های 
غربی برجام داده است و سخنگوی وزارت خارجه 
نیز در نشست خبری خود درباره دو سندی که ایران 
به طرف مقابل ارائه کرده، گفت: دو پیش نویس را 
براساس متن های شش دور مذاکره قبلی و متن های 
نوشته شده به طرف مقابل ارائه کردیم. االن وقت آن 
است که آنها تصمیم بگیرند چه موضعی را درباره 

رفع تحریم      ها اتخاذ کنند. 
پاسخ به طرح ایران در عصر روز دوشنبه، یعنی سه 
روز پس از پایان مذاکرات اعالم شد و آلمان اولین 
کش��ور از میان طرف های مذاکرات وین بود که به 
پیشنهاد ایران پاسخ رسمی داد. سخنگوی وزارت 
امور خارجه آلمان در این ارتباط گفت:»پیشنهادهای 
ایران در مورد برنامه هسته ای این کشور قابل قبول 
نیست.«  این مقام آلمانی همچنین افزود که »برلین 
مایل است مسیر دیپلماتیک را در این زمینه دنبال 
کند اما زمان رو به اتمام اس��ت. ما پیشنهاد     ها را با 
دقت و به طور کامل بررسی کردیم و به این نتیجه 
رسیدیم که ایران تقریباً تمام پیش نویس توافقاتی 

را که قباًل در ماه      ها مذاکرات سخت به دست آمده 
بود، کنار گذاشته است.«  آلمان در حالی مذاکرات 
دورهای قبلی را توافق خوان��ده که ایران پیش تر با 
رد چنین توافقاتی، مذاکرات دورهای پیش��ین را 
تنها در ح��د جمع بندی عنوان ک��رده بود که قابل 

گفت وگو هستند. 
  روسیه: فضای مذاکره  بیشتر وجود دارد

تنها کمتر از چند ساعت پیش از آنکه آلمان پاسخ 
منفی به پیشنهاد ایران در مذاکرات وین اعالم کند، 
نماینده روسیه در این مذاکرات گفت: »لحن ایران 
نشان می دهد که فضا برای مذاکرات بیشتر وجود 
دارد.«  »میخائیل اولیانوف « نماینده دائم روسیه در 
سازمان های بین المللی مستقر در وین در واکنش 
به اظهارات یک مقام ارشد وزارت خارجه جمهوری 
اس��المی ایران درباره خواس��ته های تهران، گفت 
که لحن این اظهارات نش��ان می دهد که هنوز فضا 
برای مذاکرات بیشتر وجود دارد. نماینده روسیه در 
مذاکرات وین ادامه داد: »همانطور که به طور مکرر 
به تمامی شرکای خود در مذاکرات وین گفته ام، با 
صبر و فقط با صبر می توانیم به زبان مشترک برسیم. 

بیایید از نتیجه گیری های عجوالنه بپرهیزیم.«
  ابتکار عمل در دست ایران است

مذاکرات وین ی��ا آن گونه که رس��انه     ها آن را ۴+۱ 
می خوانند، برخی عناصر مزاحم نیز دارد و بسیاری 
تل آویو را به دلیل بازندگی در برابر مسیر دیپلماتیک 
ایران، تخریب چی این مذاکرات می دانند. با این حال 
حتی صهیونیست     ها نیز به دست برتر ایران اذعان 
دارند و »ایهود باراک«، نخست وزیر اسبق اسرائیل با 
انتقاد از سیاست های بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
سابق این رژیم، تهدیدهای او علیه تهران را سخنانی 
توخالی توصیف کرد. روزنامه یدیعوت آحارانوت در 
تارنمای خود به نقل از ایهود باراک که سابقه وزارت 
جنگ اسرائیل را هم در کارنامه خود دارد، نوشت: 
»اسرائیل باید همکاری خود را با واشنگتن در رابطه 
با برنامه هسته ای ایران گسترش دهد.«  وی با مقصر 
اعالم کردن بنیامین نتانیاهو در خصوص شکست در 
مقابل برنامه هسته ای ایران، این شکست را حاصل 
اهمال کاری و توهم نخس��ت وزیر س��ابق دانست. 
نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی در این مقاله  
با انتقاد از رویکرد کابینه کنونی این رژیم نوش��ت 
که لفاظی های توخالی علیه ایران فقط اسرائیل را 
ضعیف تر می کند. او گفت: »گستاخی و لفاظی های 
تو خالی، راهی برای ادامه نیست و تنها اسرائیل را 
ضعیف تر می کند و توانایی اش را برای دفاع از خود به 

حداقل می رساند.«

تأکید سخنگوی وزارت خارجه
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