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  گزارش  2

دست رد روستاییان سوری 
به درخواست همکاری امریکا

ش�به نظامیان عض�و گ�روه موس�وم ب�ه نیروه�ای دموکراتیک 
س�وریه ک�ه م�ورد حمای�ت نظامی�ان امریکای�ی در س�وریه 
هس�تند، ش�ماری غیرنظام�ی را در روس�تاهای جنوب اس�تان 
الحس�که ربودن�د و ب�ه مکان�ی نامعل�وم منتق�ل کردن�د. 
 تعدادی خودروی نظامی وابسته به گروه دموکراتیک سوریه )قسد( 
روز شنبه روس��تاهای خربه التمر، اللیلی و الطارقیه در جنوب شهر 
الحس��که را محاص��ره کردند و ش��به نظامیان این گروه ب��ا حمله به 
خانه های م��ردم و تفتیش و به ه��م ریختن آنجا، تع��دادی از اهالی 
روستا را ربوده و به طرفی نامعلوم منتقل کردند. شبه نظامیان »قسد« 
در مدت اخیر حمله به مناطق مس��کونی در منطقه الجزیره سوریه 
شامل استان های دیرالزور، الرقه و الحسکه را شدت بخشیده و دهها 
غیرنظامی را ربوده و ش��ماری از آنها را ب��ه پادگان های خود منتقل 
می کنند تا آنها را وادار به جنگ در صفوف عناصر خود کنند. از سوی 
دیگر، نظامیان تروریس��ت امریکایی روز جمعه برای اغوای ساکنان 
روستای تل دویم، به این روس��تا رفتند تا بتوانند آنان را جذب خود 
کنند، ولی مردم روستا، این پیش��نهاد امریکایی   ها را رد کردند. چند 
روز پیش، شماری از افراد ناشناس از اراضی کشاورزی روستای »تل 
دویم« واقع در شرق استان الحسکه )شمال شرق سوریه( برای حمله 
موشکی به پایگاه غیرقانونی نظامیان تروریست امریکا استفاده کرده 
بودند. س��اکنان این روستا به خبرگزاری اس��پوتنیک گفتند که روز 
شنبه، افسران و س��ربازان امریکایی به این روستا رفته اند تا بتوانند با 
پرداخت مبالغ هنگفتی، آنان را جذب خود کنند. به گفته این افراد، 
یک مترجم عراقی نیز به همراه نظامیان امریکایی حضور داشته است 
تا امریکایی   ها بتوانند با پرداخت پول به مردم روستا، از آنها به عنوان 
مزدور اس��تفاده کنند یا اینکه به گروه های مسلح ]وابسته به امریکا[ 
بپیوندند.  منابع مذکور خبر دادند، جوانان این روس��تا که با نظامیان 
امریکایی، صحبت کردند، هیچ اهمیتی به »پیشنهاد سخاوتمندانه« 

آنان ندادند و درخواست شان را رد کردند.
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 عملیات »تیر نقره ای « امریکا و انگلیس در یمن
یکی از نمایندگان پارلمانی دولت مس��تعفی یمن فاش کرد، عملیات 
نیروهای ائتالف س��عودی در س��احل غربی یمن را امریکا و انگلیس 

طراحی کردند و هدف از آن ایجاد استان جدید در این منطقه بود. 
محمد ورق در صفحه فیس بوک خود نوشت که عملیاتی که نیروهای 
ائتالف س��عودی در پانزدهم ژوئن ۲۰۱۸ به نام »السهم الفضی« )تیر 
نقره ای( آغاز کردند، طراحی انگلیس و امریکا بود و این دو کشور بر آن 
نظارت می کردند. هدف از این عملیات تسلط بر نوار ساحلی غرب یمن 

و ایجاد یک استان جدید بود. 
وی اف��زود: عملیات تیر نقره ای که س��ازمان اطالع��ات انگلیس علیه 
الحدیده کلید زد به معنای تجمیع نیروهای ساحلی در ستونی بلند و 
باریک در امتداد ساحل »التهامی« از »الخوخه « تا الحدیده به صورت 
مستقیم بود. ورق درباره مشارکت امریکا در این امر نیز تأکید کرد، این 
برنامه به وسیله امریکا و انگلیس برای سواحل غربی یمن آماده شده بود 
تا استانی جدید به نام »الساحل الغربی « از ابتدای روستای »الطائف« در 
»الدریهمی « تا »باب المندب « و مناطقی در استان های »تعز« و »اب « 
تشکیل شود و هدف آن حفاظت از منافع امریکایی-انگلیسی در جزایر 

و سواحل غربی یمن بود. 
-----------------------------------------------------

 استقبال ریاض از اقدام استرالیا علیه حزب اهلل
وزارت خارجه عربستان سعودی از اقدام استرالیا در گنجاندن جنبش 
حزب اهلل لبنان در لیست گروه های تروریستی استقبال کرد.  بر اساس 
گزارش روزنامه »عکاظ«، در بیانیه وزارت خارجه سعودی بر »اهمیت 
این اقدام در تقویت صلح و امنیت بین المللی اش��اره ش��ده و از جامعه 
بین المللی درخواست ش��ده موضعی مش��ابه در مقابله با تروریسم و 

گروه های تروریستی در جهان اتخاذ کنند.«
-----------------------------------------------------

 سوچی، منتظر حکم دادگاه نظامی 
رهبر دوفاکتوی میانمار قرار است روز سه    شنبه حکم خود را در دادگاه 
حکام نظامی در این کشور دریافت کند.  به گزارش خبرگزای فرانسه، 
آنگ س��ان س��وچی از زمان کودتای ارتش در اول فوریه سال جاری 
میالدی در بازداشت به س��ر می برد و این اولین حکم از سری احکامی 
اس��ت که این دادگاه به وی ابالغ خواهد کرد و ممکن است برای وی 
چندین دهه حبس در پی داش��ته باش��د.  بیش از هزار و ۲۰۰ تن در 
جریان سرکوب معترضان به کودتای نظامیان در میانمار کشته و بیش 
از ۱۰ هزار تن دیگر نیز دستگیر شدند.  سوچی در یکی از اتهاماتش در 
صورت گناهکار ش��دن به اتهام تحریک علیه ارتش به سه سال حبس 
محکوم می ش��ود و به گفته تحلیلگران، این اقدام با هدف حذف وی از 

عرصه سیاسی است. 
-----------------------------------------------------

 نخستین پرواز از سوریه به امارات
منابع سوری از اولین پرواز دمش��ق به ابوظبی از طریق خطوط هوایی 
» شام وینگز « خبر دادند.  به گزارش رویترز، شرکت هواپیمایی » شام 
وینگز « سوریه     شنبه نخستین پرواز خود را از فرودگاه بین المللی دمشق 
به مقصد ابوظبی انجام داد. ازس��رگیری پرواز   ها به امارات پس از سفر 
اخیر عبداهلل بن زاید، وزیر خارجه امارات به دمشق و دیدارش با بشار 

اسد، رئیس جمهور سوریه صورت می گیرد. 
-----------------------------------------------------

 اعتراض به حضور نظامی امریکا در یونان
شهر آلکساندروپولیس در ش��مال یونان شاهد اعتراضات علیه حضور 
نظامی رو به گس��ترش امریکا در این کش��ور بود.  به گزارش آناتولی، 
این تظاهرات را کمیته مبارزه با پایگاه و معاهده نظامی یونان-امریکا 
واقع در شهر آلکس��اندروپولیس س��ازماندهی کرد و چندین اتحادیه 
صنفی و تجاری و همین طور اتحادیه مستمری بگیران و دانشجویی به 
همراه اعضای شاخه محلی کمیته موسوم به کمیته بین المللی صلح و 

تنش زدایی در آن شرکت کردند.  
در این تظاهرات معترضان اقدام به آتش زدن پرچم های امریکا، اتحادیه 
اروپا و ناتو کردند. تاالر شهرداری این شهر نیز شاهد برپایی تظاهرات 
دیگری علیه معاهده نظامی امریکا-یونان و حضور نظامی رو به گسترش 

امریکا در کشور بود. 
-----------------------------------------------------
  رئیس شورای ریاستی لیبی درباره درگیری های مسلحانه 

هشدار داد
رئیس شورای ریاستی لیبی اعالم کرد، این شورا بابت بازگشت کشور 
به زمان درگیری مس��لحانه نگران است و بهتر اس��ت رقابت سیاسی 
مس��المت  آمیز صورت بگیرد.  به گزارش رویترز، محم��د المنفی در 
کنفرانس ملی جوانان در طرابلس در این مورد گفت، باید تصمیم های 
مناس��بی را اتخاذ کرد که ب��دون هیچ گونه دش��منی و تعصب رقابت 
سیاسی را مس��المت  آمیز و دموکراتیک کند.  وی تأکید کرد، شورای 
ریاستی لیبی با اتخاذ اقدامات الزم برای برگزاری انتخابات آزاد و شفافی 
که بیانگر اراده ملت لیبی باشد و شروط روند دموکراتیک را محقق کند، 

برای موفقیت در انتخابات آتی تالش می کند. 

سفیر مسکو در واشنگتن: 
کودتای روسیه  در اوکراین 

توهم غرب است 
آناتولی آنتونوف س�فیر روس�یه در امریکا که از کارکش�ته     ترین 
دیپلمات های روس�ی نیز به ش�مار م�ی رود، در مح�ل کارش در 
واشنگتن گفته است که کاخ سفید همه درخواست    ها برای احیای 
روابط را رد می کن�د. با وجود آنکه مس�کو هرگون�ه توطئه علیه 
اوکراین در ش�رق اروپا را رد می کند، اما امریکا به همراه اوکراین 
همچنان روس�یه را مته�م به طرح ری�زی کودتا  ی�ا حمله نظامی 
می کنند و به نظر می رس�د امریکایی    ها بی توجه به درخواست    ها 
برای کاهش تنش، همچنان بر آتش اختالفات با روسیه می دمند. 
به گزارش »جوان«، این روز    ها که تنش میان روس��یه و کش��ورهای 
غربی بر سر اوکراین تشدید ش��ده و به اوج خود رسیده است، آناتولی 
آنتونوف سفیر روس��یه در امریکا جزئیات بیش��تری از سطح تنش دو 
طرف را تشریح کرده است. س��فیر روسیه با بیان اینکه واشنگتن همه 
درخواست های مسکو برای احیای روابط بین پارلمانی را رد می کند، 
تأکید کرد، این تص��ور امریکایی     ها که روس��یه از توانایی های ناتو در 
اوکراین و دریای سیاه ترس��یده توهماتی خطرناک است. آنتونوف با 
انتقاد از امریکا افزود: امریکایی    ها حتی نمی خواهند مباحث روسیه را 
بشنوند. گوش آنها به روی پیشنهادات ما برای احیای روابط نیز کر است. 
سفیر مسکو در واشنگتن تأکید کرد که واشنگتن دچار خودستایی و 

خودپرستی مفرط است. 
 حمله به اوکراین پروپاگاندای امریکاست

روسیه تاکنون به دفعات طی هفته های گذشته هرگونه طرحی برای 
هجوم و لشکرکش��ی یا انجام کودتا علیه اوکراین را رد کرده، اما ینس 
اس��تولتنبرگ  دبیرکل ناتو در آخرین موضع گیری خود درباره شرق 
اوکراین، روز جمعه روس��یه را تهدید کرد که اگر از زور علیه اوکراین 
اس��تفاده کند، با پیامدهای وخیمی مواجه خواهد شد. لیز تراس  وزیر 
امور خارجه انگلیس نیز هفته گذشته در اظهاراتی مشابه گفته بود که 

حمله روسیه به اوکراین اشتباهی بزرگ خواهد بود. 
روز      شنبه سرگئی ناریشکین، رئیس سرویس اطالعات خارجی روسیه 
در مصاحبه با یک تلویزیون دولتی با اشاره به اظهاراتی درباره برنامه های 
تهاجم ادعایی کشورش گفت: الزم است به همه اطمینان خاطر دهم. 
قرار نیس��ت چنین اتفاقی بیفت��د. همه چیز    هایی ک��ه در حال حاضر 
پیرامون این موضوع اتفاق می افتد، البته تبلیغات مخرب و بدخواهانه 

وزارت خارجه ایاالت متحده است. 
 خشم تاجر اوکراینی از دروغ رئیس جمهور

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین نیز روز      شنبه در یک کنفرانس 
خبری، ادعاهای خود علیه روسیه را تکرار کرد و گفت: منابع روسی در 
حال طراحی کودتا در اوکراین بوده اند و  رینات آخمتوف،  تاجر اوکراینی 
نیز در ارتباط با این دسیسه مورد مشورت قرار گرفته است. طبق ادعای 
زلنس��کی، این کودتا قرار بوده با هزینه یک میلی��ارد دالر اول یا دوم 
دسامبر اتفاق بیفتد.  این اظهارات رئیس جمهور اوکراین خیلی زود و 
پس از چند ساعت از سوی تاجر اوکراینی رد شد و آخمتوف  با عصبانیت 
ادعاهای رئیس جمهور اوکراین را  مطلقاً دروغ  خواند. وی در بیانیه ای 
گفت: من از انتشار این دروغ صرف نظر از اینکه انگیزه رئیس جمهور چه 
بوده خشمگین هستم.  همچنین در بحبوحه تنش زایی کشورهای غربی 
بین کی یف و مسکو، ارتش اوکراین با رجزخوانی برای روسیه در حال 
دامن زدن هرچه بیشتر به این تنش هاست و تحرکات نظامی اوکراین 
در مناطق مرزی با روسیه به گونه ای افزایش یافته که گویی نیروهای 

این کشور در انتظار وقوع یک جنگ تمام عیار هستند. 

عزل و نصب های کودتاچیان سودان
 برای کنترل کشور 

با گذشت بیش از یک ماه از کودتای س�ودان و تالش کودتاچیان 
برای به دس�ت گرفت�ن کنترل این کش�ور، منابع خب�ری از عزل 
رئیس دستگاه اطالعات نظامی و رئیس دستگاه اطالعات عمومی 
سودان از سوی رئیس ش�ورای حاکمیتی این کش�ور خبر دادند. 
در حالی که ش��ورای حاکمیتی س��ودان هفت��ه گذش��ته از توافق با 
نخست وزیر برکنار شده این کش��ور برای بازگشت به قدرت خبر داده 
بود، همچنان برخی سران سابق س��ودان از دایره قدرت کنار گذاشته 
می شوند. یک منبع نظامی سودانی روز یک      شنبه در گفت وگو با شبکه 
الجزیره اعالم ک��رد که عبدالفتاح البرهان، رئیس ش��ورای حاکمیتی 
سودان در حکمی  یاسر محمد عثمان، رئیس دستگاه اطالعات نظامی و 
 جمال عبدالمجید، رئیس دستگاه اطالعات عمومی این کشور را برکنار 
کرد. این منبع گفت که البرهان در حک��م دیگری  محمد احمد صبیر  
را به عنوان رئیس دس��تگاه اطالعات نظامی و  احمد ابراهیم مفضل  را 
به عنوان رئیس دستگاه اطالعات عمومی جدید سودان منصوب کرد. 
عزل و نصب رؤس��ای اطالعاتی س��ودان درحالی صورت گرفته است 
که عبد اهلل حمدوک، نخس��ت وزیر این کشور نیز شامگاه        شنبه رئیس 
پلیس این کشور و معاونش را برکنار کرد. کودتای ارتش سودان علیه 
دولت غیرنظامی، هفته پیش با بازگش��ت عبداهلل حمدوک به منصب 
نخست وزیری پس از امضای توافقنامه سیاسی چهارده بندی با رئیس 
شورای حاکمیت انتقالی به پایان رسید. این توافقنامه سیاسی شامل 
بازگشت حمدوک به سمتش و آزادی تمام زندانیان سیاسی و تالش 
برای ایجاد ارتش منسجم سودان است. توافق مذکور همچنین شامل 
لزوم اصالح سند قانون اساسی با تمامی طرف       ها می شود تا مشارکت 
سیاسی همه جانبه برای همه اقشار جامعه سودان، به استثنای حزب 
منحل ش��ده کنگره ملی را تضمین کند. هرچند نصب و عزل مقامات 
س��ودان با هدف کنترل امور این کش��ور به دس��ت کودتاگران انجام 
می شود اما رهبران کودتا منکر چنین برنامه ای هستند. محمد حمدان 
حمیدتی، نایب رئیس شورای حاکمیتی سودان دیروز در گفت وگو با 
شبکه سعودی العربیه اظهار کرد: تشکل نظامی قصدی برای به دست 
گرفتن حاکمیت سیاسی در کشور را ندارد، هدف ما برگزاری انتخاباتی 
آزاد و شفاف در سودان است. نایب رئیس شورای حاکمیتی سودان با 
اش��اره به اینکه غرض از مس��دود کردن پل       ها در طول اعتراضات تنها 
مسئله امنیتی بوده، گفت: می دانیم طرحی برای تخریب تشکل نظامی 
در س��ودان وجود دارد. او با اشاره به اینکه طرف س��ومی از تظاهرات 
سودان اس��تفاده می کند، تأکید کرد: نظامیان برای حسابرسی آماده 
هستند و ما هر زمان می توانیم استعفا دهیم. این مسئول سودانی درباره 
خشونت های تظاهرات اخیر این کشور نیز گفت: باید طرف های مسئول 
حسابرسی به کسانی که در خش��ونت های اعتراضات دست داشتند، 
مشخص ش��وند. حمیدتی تأکید کرد:  دستورالعمل های دستگاه های 
امنیتی برای حفاظ��ت از تظاهرکنندگان بود، ما دو گزینه داش��تیم؛ 

فروپاشی کشور یا اجرای اقدامات درست.
از سوی دیگر، در پی توافق سیاسی میان فرمانده ارتش سودان و رهبر 
کودتا و نخست وزیر این کشور، شورای صلح و امنیت وابسته به اتحادیه 
آفریقا برای بررس��ی تحوالت سودان نشس��تی برگزار کرد. به گزارش 
خبرگزاری رسمی سودان ) سونا(، این شورا در نشست خود با سودان 
ابراز همبستگی کرده و به حمایت از این کشور در روند انتقالی متعهد 
ش��د. همچنین ش��ورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا تصمیم گرفت 
به منظور حمایت از دوره انتقال سیاس��ی و تأکید بر نقش کشورهای 
همسایه مستقیم س��ودان، هیئتی را برای رایزنی با مقامات این کشور 

به خارطوم بفرستد. 

نماینده روسیه پس از مشاهده ترکیب تیم مذاکراتی ایران اعالم کرد

ایران برای توافق جدی است

مذاکرات وین عصر    گزارش  یک
امروز در فضای به 
شدت بدبینانه طرف های غربی کلید می خورد. 
دیپلمات  ها به رویترز گفته اند انتظار پیشرفت 
از مذاک�رات وی�ن ندارن�د و کارشناس�ان در 
واشنگتن نیز روی این دیدگاه دیپلمات  ها صحه 
گذاشته اند. اما نماینده روسیه در مذاکرات که 
اعض�ای هیئ�ت مذاکره کننده ایران�ی را ذیل 
دستور کار مذاکرات دیده، ترکیب هیئت ایرانی 
را » چشمگیر « خوانده و گفته که چنین ترکیبی 
دلیلی بر »نیات جدی « ایران برای توافق است. 
به گزارش »جوان«، ح��دود ۱6۰ روز بعد از توقف 
مذاکرات بازگش��ت امری��کا به برجام در آس��تانه 
انتخابات ریاس��ت جمهوری خرداد م��اه ۱4۰۰، 
ایران و ۱+4 از امروز دور جدید مذاکرات را در هتل 
کوبورگ وین ش��روع می کنن��د؛ مذاکراتی که در 
آن، ترکیب تیم مذاکره کننده ایرانی به کلی تغییر 
کرده اس��ت. طبق پروتکل های دیپلماتیک، پیش 
از شروع مذاکرات، پیش نویس دستور کار مذاکرات 
از طریق رایزنی های غیر رس��می تعیین و درست 
مانند یک بازی فوتبال، ترکیب و سطح هیئت های 
مذاکره کننده به طرف های مقابل اعالم می شود. هم 
دیپلمات های غربی و هم کارشناسان در پایتخت های 
اروپایی درباره اینکه دور جدید مذاکرات در وین به 
نتیجه برس��د، ابراز بدبینی کرده اند، اما میخائیل 
اولیانوف، نماینده روس��یه در مذکرات وین که به 
ترکیب تیم ه��ای مذاکره کننده دسترس��ی دارد و 
ترکیب هیئت ایرانی را هم دیده، دیروز در توئیتی 
ترکیب هیئت ایران در وین را » چشمگیر « توصیف 
کرد و نوشت:»ترکیب هیئت ایران در مذاکرات رفع 
تحریم   ها در گفت وگوهای وین چشمگیر است. من 
معتقدم که این باید به عنوان دلیلی بر نیات جدی 
تعبیر شود.«  هنوز ترکیب تیم مذاکره ایرانی برای 

ش��رکت در مذاکرات وین به طور رس��می منتشر 
نش��ده ولی منابع مطلع می گویند که تیم جدید، 
هم به لحاظ افراد و هم به لح��اظ گارد مذاکراتی از 
تیم مذاکره کننده دولت دوازدهم متفاوت اس��ت. 
به گفته منابع، در حالی که تیم مذاکره کننده قبلی 
برخالف طرف ه��ای امریکایی، بس��یار محدود و 
بر چند چهره مح��دود از جمله عب��اس عراقچی، 
تخت روانچی و بعیدی نژاد متمرکز ب��ود و در دور 
جدید هم کاظم غریب آبادی به اینها اضافه ش��د، 
تیم جدید بسیار گسترده تر از تیم قبلی خواهد بود. 
عالوه بر علی باقری که ریاس��ت تیم مذاکره کننده 
ایرانی را برعهده خواهد داش��ت، چهره  هایی مانند 
مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت 
خارجه، ابراهیم شیبانی، رئیس کمیسیون اقتصادی 
شورای راهبردی روابط خارجی، علی فکری، معاون 
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل س��ازمان 
سرمایه گذاری، احمد اسدزاده، سرپرست معاونت 
بین الملل و بازرگانی وزارت نفت، غالمرضا پناهی 
عضو هیئت عامل و معاون ام��ور ارزی و بین الملل 
بانک مرکزی و رضا نجفی، مع��اون امور حقوقی و 
بین المللی سازمان انرژی اتمی  خواهند بود. عالوه 
بر اینها، منابع مطل��ع می گویند که بیش از ۲۰ نفر 
دیگر، به عنوان عضو یا مشاور از حوزه های مختلف 
حضور خواهند داشت؛ موضوعی که گارد سیاسی 
–دیپلماتیک تیم مذاکره کننده قبل��ی  را به گارد 
سیاس��ی- اقتصادی تبدیل می کند. در حالی که 
اولیانوف ترکیب و گارد تیم جدید را دلیلی بر نیات 
جدی  ایران تعبیرکرده، ولی ظاهراً طرف های غربی از 
رویکرد جدید ایران چندان راضی به نظر نمی رسند. 
یک دیپلمات غربی که در مذاک��رات برجامی هم 
حضور داش��ته، به رویترز گفته است: »آنها )ایران( 
از لحاظ فنی به اندازه کافی کار می کنند تا بتوانند 
روابط اساسی خود را با غرب تغییر دهند تا بتوانند در 

آینده گفت وگوی برابرتری داشته باشند«. رویترز به 
صحبت های حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه و 
علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه 
ایران اشاره کرده و نوشته که »هم مذاکره کننده ارشد 
و هم وزیر خارجه ایران روز جمعه این موضوع را تکرار 
کردند که لغو کامل تحریم   ها تنها چیزی است که در 
وین روی میز خواهد بود « ولی، یک دیپلمات اروپایی 
که نامش فاش نشده، به رویترز می گوید: »اگر این 
)لزوم لغو کامل همه تحریم ه��ای ایران( موضعی 
است که ایران روز دو  شنبه به آن ادامه می دهد، پس 
من راه حلی از طریق مذاک��ره نمی بینم. « هرچند، 
مذاکرات رس��می در وین، از امروز شروع می شود، 
ولی طرف های مذاکرات کنن��ده از چند هفته قبل 
از طریق رایزنی، مواضع خود را به طرف های مقابل 
منتقل کرده اند. لغو تحریم  هایی که امریکا و اروپا از 
سال ۲۰۱7 اعمال کرده اند، یکی از درخواست های 
اصلی طرف ایرانی در مذاکرات غیر رس��می است، 
موضوعی که طرف غربی آن را غیرقابل قبول می داند. 
رویترز نوشته است:»تیم مذاکره کننده جدید تهران 
خواسته   هایی را مطرح کرده است که دیپلمات های 
امریکایی و اروپای��ی آن را غیرواقعی می دانند. آنها 
اصرار دارند که تمامی تحریم های ایاالت متحده و 
اتحادیه اروپا که از سال ۲۰۱7 اعمال شده است، از 
جمله تحریم های غیرمرتبط با برنامه هسته ای این 

کشور )ایران(، لغو شود.«
  انتظار از مذاکره دو سه روزه!

منابع مطل��ع می گویند که تعیین یک مکانیس��م 
راس��تی آزمایی مؤثر از لغو تحریم ه��ا، همچنان به 
عنوان مس��ئله اختالفی باقی مانده؛ مسئله ای که 
باعث شد نقطه پایانی دور قبلی مذاکرات در اواخر 
خردادماه، با بن بست تمام ش��ود. یک منبع مطلع 
می گوید که طرف غربی همچنان روی شکلی از یک 
راستی آزمایی کوتاه اصرار دارد، موضوعی که طرف 

ایرانی آن را »راس��تی آزمایی فرمالیته« خوانده و بر 
تعیین نوعی مکانیسم مؤثر و قابل اطمینان تأکید 
می کند. هرچند تیم جدید ایرانی طرف های غربی 
را مطلع کرده که همچنان به برجام پایبند اس��ت، 
ولی این نکته را هم گوش��زد کرده که مایل نیست 
مذاکرات بر سر مسائل اختالفی از  نقطه بن بست دور 
ششم مذاکرات شروع ش��ود؛ موضوعی که واکنش 
طرف های مذاکره کننده را در پی داشته است. تحت 
چنین شرایطی، مذاکرات امروز که احتماالً تا دو تا سه 
روز ادامه پیدا خواهد کرد، صرف بحث بر سر نقاط 
اختالفی خواهد شد. طرف های اروپایی و همچنین 
روسیه و چین، احتماالً مایلند بعد از حدود ۱6۰ روز 
وقفه مذاکراتی، ضمن آشنایی با موضع تیم جدید 
ایرانی، مواضع این تیم را در یک چارچوب مذاکراتی 
چندجانبه بشنوند. به این ترتیب، نمی توان از دور اول 

مذاکرات انتظار چندانی داشت. 
  »برچیدن« به جای »ترک«

رابرت مالی، نماینده امریکا در مذاکرات وین دیروز 
در گفت وگو با سی ان ان، برای دومین بار طی روزهای 
اخیر تهدید کرد اگر ایران بخواهد از مذاکرات احیای 
برجام به عنوان پوشش و بهانه ای برای تسریع برنامه 
هسته ای خود استفاده کند، واشنگتن نیز بر تهران 
اعمال فش��ار خواهد ک��رد. مالی گفته اس��ت: »ما 
امیدواریم که به آن ]نقطه[ نرس��یم، ام��ا اگر به این 
نتیجه برسیم، فش��ار  ها باید افزایش یابد تا این پیام 
به ایران ارسال ش��ود که انتخابی که انجام می دهد 
اشتباه است. اینکه مس��یر متفاوتی در اختیار دارد، 
اما مسیری به طور نامحدود باز نیس��ت زیرا برنامه 
هسته ای ایران ماهیت توافق مورد مذاکره )برجام( 
را به خطر می اندازد«. تحت چنین شرایطی، برخی 
منابع امریکای��ی احتمال تالش ب��رای نوعی توافق 
محدودتر و موقت را مطرح می کنن��د. دیپلمات   ها 
می گویند یک سناریو که واشنگتن پیشنهاد کرده 
این است که تا زمانی که توافق دائمی حاصل نشده 
باشد، مذاکره کردن بر سر یک توافق موقت با تهران 
انجام شود. نه تنها رویترز گفته چنین توافق محدودی 
زمانبر است و اطمینانی وجود ندارد که ایران میلی به 
پذیرش چنین چیزی داشته باش��د، برخی ناظران 
نیز می گویند که ایرانی تمایل چندانی به یک توافق 
موقت و محدود، فراتر از برجام ن��دارد. آنها ترکیب 
تیم مذاکره کننده جدید را نش��انه تالش برای یک 
توافق جدی و گسترده برای لغو تحریم  ها می دانند. 
یک منبع مطلع می گوید که دولت جدید برخالف 
دولت قبلی در مذاکرات، دنبال  لغو محدود تحریم  ها 
یا آنگونه که حسن روحانی، رئیس جمهور قبلی تأکید 
می کرد ، »ترک در تحریم ه��ا« نخواهد بود. به گفته 
آنها دولت رئیسی راه حل های مقطعی و کوتاه مدت 
را مؤثر نمی داند و دنبال »برچیدن تحریم ها« خواهد 
بود. به همین دلیل، احتمال طوالنی شدن مذاکرات 
هیچ بعید نیست، موضوعی که طرف های امریکایی 
و اروپایی در چارچوب بازی »مقصرسازی« ترجیح 
می دهند از عبارت »خرید وقت « برای آن اس��تفاده 
کنند. دو دیپلمات اروپایی دیروز به رویترز گفتند که 
»به نظر می رسد ایران صرفاً در حال بازی با زمان برای 
انباشتن مواد و دانش بیشتر ]در زمینه برنامه هسته ای 
خود[ باشد.« اما منابع نزدیک به تیم مذاکره کننده 
می گویند توافق نکردن، بهتر از یک توافق محدود و 

تضمین نشده با سرنوشت برجام است. 

جنبش حماس در واکنشی تند به مراوده رباط- 
تل آویو به دنبال عادی سازی، که سفر وزیر جنگ 
صهیونیست    ها به مغرب را به دنبال داشته است، 
از رباط خواست هر چه زودتر در راستای اهداف 
مقاومت، ارتباط با صهیونیست    ها را قطع کند. 
مغرب و رژیم صهیونیس��تی اواخر س��ال گذشته 
میالدی اعالم کردند ک��ه روابط دیپلماتیک را که 
از س��ال ۲۰۰۲ متوقف شده بود از س��ر گرفته اند. 
در پی این اقدام، آگوس��ت گذش��ته سفارت رژیم 
صهیونیس��تی در جریان س��فر یائیر الپید، وزیر 
خارجه این رژیم ب��ه رباط افتتاح ش��د و به دنبال 
آن، دفتر ارتباطات مغرب در تل آویو بازگش��ایی و 
خطوط پرواز مس��تقیم میان دو طرف هم برقرار 
ش��د. در تازه     ترین تعامل، بنی گانتس، وزیر جنگ 
صهیونیست    ها سه     شنبه گذشته در قالب نخستین 
سفر رسمی   وارد رباط ش��د. در این سفر دو روزه، 
طرفین یادداش��ت های هم��کاری در زمینه های 
اطالعات، صنایع دفاعی، امنیت سایبری و آموزش 

مشترک امضا کردند. 
  اقدامی غیرقابل توجیه

جنبش حماس در واکنش ب��ه اقدام اخیر، با صدور 
بیانیه ای امضای توافقنامه ه��ای امنیتی و نظامی 
میان مغرب و دشمن صهیونیستی را محکوم و تأکید 
کرد: »این توافقنامه     ها با هیچ بهانه ای قابل توجیه 
نیستند.«  حماس اقدام مغرب در استقبال از گانتس 
را اشتباهی بزرگ در حق فلسطینی     ها و مسئله آنها و 
نیز بازگشت به گذشته دانست و گانتس را جنایتکار 
جنگی خواند که به کش��تار اعراب و فلسطینی     ها 
افتخار می کند. حماس اعالم ک��رد: »این حرکت 
تنها به نقض حاکمیت مغرب، کشتار بیشتر مردم 
فلس��طین و ارتکاب جنایات در ح��ق آنها و نقض 
حقوق شان منجر خواهد شد. « این جنبش افزود: 
»منافع استراتژیک امت عربی که مغرب بخشی از آن 
است، نمی تواند با ائتالف با دشمن این امت و دشمن 

ملت فلسطین که مرتکب جنایات و نقض های روزانه 
می شود، محقق شود. در واقع جایگاه تاریخی مغرب 
و نقش مردم آن در قبال فلسطین و قدس نمی تواند 
با عادی سازی و ائتالف با دش��من صهیونیستی و 
مشارکت در ادغام آن در منطقه همسو شود. « این 
جنبش فلس��طینی در ادامه از مراکش خواست به 
خواس��ته های ملت های عربی و اسالمی عمل و در 
راستای محاصره و منزوی کردن اسرائیل و حمایت 

از مقاومت ملت فلسطین تالش کند. 
  خیانت به فلسطین

 اتحادیه جهانی علمای مسلمان نیز در بیانیه ای به 
امضای علی قره داغی، دبی��رکل این اتحادیه اعالم 
کرد، اقدام برخی کش��ورهای عربی مانند امارات و 
مغرب در ایجاد ائتالف و اتخاذ گام های عملی با رژیم 
اسرائیل اقدامی محکوم و شرعاً حرام و نیز خیانت به 
حقوق ملت فلسطین است و بر ایستادگی همیشگی 
در کنار مسجداالقصی، قدس، فلسطین و نیز مقابله 

با رژیم اش��غالگر و مخالفت با عادی سازی روابط با 
رژیم تأکید کرد. در این بیانیه آمده است: »پیش تر 
نیز چندین بیانیه در محکوم کردن عادی س��ازی 
روابط با اش��غالگران قدس ما، مس��جداالقصی ما 
و فلس��طین ما صادر کردیم و چندین نشس��ت و 
کنفرانس برای تأکید بر اولویت این مسئله و حرام 
بودن عادی س��ازی روابط برگزار ش��د، این اقدام 
خیانت به مسئله اول ماست.« اتحادیه جهانی علمای 
مسلمان  خواستار بسیج تمام تالش های مادی و 
معنوی برای آزادس��ازی همه اراضی و در رأس آن 

قدس شریف و مسجداالقصی شد. 
   تظاهرات ضد صهیونیس�تی در 27 شهر 

مغرب
بنابر فراخوانی که پیش از این جبهه مراکش برای 
حمایت از فلسطین اعالم کرده، امروز هشتم آذرماه 
)۲9 نوامبر( همزمان با روز جهانی همبس��تگی با 
مردم فلسطین، در ۲7 شهر مغرب علیه عادی سازی 

روابط با رژیم صهیونیستی به خیابان می آیند. در 
این بیانیه آمده است، تجمعات و اعتراضاتی تحت 
شعار تداوم نبرد برای مقابله با عادی سازی روابط 
و حمایت از ملت فلسطین برگزار خواهد شد. این 
اعتراضات با هدف حمایت از مبارزه ملت فلسطین 
برای آزادسازی اراضی فلسطینی، تشکیل کشور 
دموکراتیک به پایتختی ش��هر ق��دس، مخالفت 
مردمی با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و 
درخواست لغو آن و همچنین لغو تمامی توافق های 
نشئت گرفته از آن است. رباط، دارالبیضا، الجدیده، 
تارودانت، برکان، تطوان و اغادیر از جمله شهر    هایی 

هستند که اعتراضات در آن برگزار خواهند شد. 
  ذلت بار     ترین صلح

شیخ نعیم قاس��م، معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان 
در همایش برای ی��اری اس��را در زندان های رژیم 
صهیونیستی، از عادی س��ازی روابط میان برخی 
کش��ورهای عربی و رژیم صهیونیس��تی به عنوان 
ضعیف     ترین صلح و ذلت بار    ترین موضع یاد کرد که 
نه تنها عاملی برای حفاظت از حکومت حاکمانی 
که به عادی س��ازی تن داده اند، نخواهد شد، بلکه 
اقدامی خیانت  بار و ناشی از شانه خالی کردن کامل 
از حمایت از مسئله فلسطین است. این مقام ارشد 
حزب اهلل تصریح کرد که س��قوط رژیم اش��غالگر 
صهیونیس��تی حتمی است و تنها مس��ئله زمان 
مطرح است. مشروعیت این رژیم با وجود مقاومت 
محال است. نعیم قاسم سپس خطاب به مجاهدان 
فلس��طینی تصریح ک��رد: بدانید که ح��زب اهلل با 
شماست و به پیروزی ایمان دارد. اسماعیل هنیه هم 
در این همایش ضمن هشدار درباره روند عادی سازی 
در منطقه که هدف آن ایجاد ائتالف های امنیتی و 
نظامی زیر سلطه صهیونیست هاست، گفت: »چهار 
اسیر اسرائیلی که در دست جنبش هستند تا زمانی 
که اسیران فلسطینی از خورشید آزادی برخوردار 

نشوند، نور خورشید را نخواهند دید.«

انتقاد شدید از عادی سازی رباط

حماس: استقبال مغرب از »گانتس جنایتکار « اشتباهی بزرگ است


