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  گزارش  2

صنعا هشدار داد

 سفر بایدن پیام جنگ به منطقه است
عضو شورای عالی سیاسی یمن با انتقاد شدید از عهدشکنی های 
س�عودی    ها در پایبندی ب�ه آتش بس، س�فر آت�ی رئیس جمهور 
امری�کا ب�ه غ�رب آس�یا را پی�ام جن�گ ب�ه منطق�ه خوان�د. 
محمد النعیمی روز     شنبه در گفت وگو با شبکه خبری المسیره با اعالم 
اینکه ائتالف سعودی قصد ندارد قدم در راهی بگذارد که صلح را در یمن 
و منطقه تحقق بخشد، تصریح کرد: »ائتالف سعودی به تعهدات خود بر 
اساس آتش بس عمل نکرده و همین امر، مقدمه انفجار وضعیت است. 
ائتالف سعودی برای مرحله جدیدی از تجاوز و محاصره آماده می شود.« 
 النعیمی افزود: »از ابتدای آتش بس مشخص بود که تالش های امریکا 
روی وضعیت »نه جنگ « و »نه صلح « متمرکز اس��ت. سفر جو بایدن، 
رئیس جمهور امریکا به منطقه پیام جنگ به منطقه و تقویت ائتالف     ها 
علیه محور مقاومت است. « وی در ادامه گفت که ملت یمن، خود را برای 

جنگ آماده کرده همان طور که برای صلح آماده کرده است. 
طارق الشامی، رئیس بخش رسانه ای کنگره ملی یمن هم به المسیره 
گفت که انتظار می رفت که آتش ب��س، مقدمه ای برای راه حل در یمن 
باشد اما جدیتی نزد ائتالف س��عودی دیده نمی شود. وی خاطرنشان 
کرد که ائتالف سعودی معتقد است که دوره آتش بس به سست شدن 
انسجام مردمی خواهد انجامید اما این فقط توهم است. مردم یمن در 

قبال توطئه های ائتالف سعودی و اهداف آن بیدار هستند. 
علی عماد، عضو دفتر سیاسی انصاراهلل هم گفت، ائتالف متجاوز روی 
تشدید درگیری داخلی در یمن متمرکز شده؛ آنها تدارکاتی بسیار در 
چهار جبهه دیده اند و قصد جدی ب��رای توقف حمالت و رفع محاصره 
یمن ندارند. وی تأکید کرد که ائتالف سعودی برای نبرد غافلگیرانه در 

آینده آماده می شود و صنعا نیز باید آماده باشد. 
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 آغاز گفت وگوهای تشکیل دولت لبنان از دو   شنبه 
دبیرخانه پارلمان لبن��ان در بیانیه ای اعالم کرد ک��ه رایزنی    ها برای 
تشکیل دولت توس��ط نجیب میقاتی، نخست وزیر مکلف این کشور، 
دو   شنبه و سه    ش��نبه هفته جاری انجام می ش��ود. به نوشته روزنامه 
العربی الجدید، در این بیانیه آمده است که این گفت وگو   ها طبق برنامه 
زمانی مشخص و در س��طح فراکس��یون های پارلمانی و نمایندگان 
مستقل انجام می شود. طبق برنامه منتشر ش��ده دبیرخانه پارلمان 
لبنان، روز دو   شنبه شامل برگزاری جلسات با بیشترین تعداد احزاب 
سیاسی از جمله فراکسیون » توسعه و آزادی « )به رهبری نبیه بری و 
متشکل از ۱۵ نماینده(، فراکسیون » جمهوری قوی«، )متشکل از ۱۹ 
نماینده(، فراکسیون » وفاداری به مقاومت « )به نمایندگی از حزب اهلل 
و متشکل از ۱۵ نماینده(، فراکسیون » ملی مستقل « )متشکل از چهار 
نماینده و تحت حمایت سلیمان فرنجیه، رئیس جریان المرده( و چند 

فراکسیون دیگر است. 
-----------------------------------------------------
  ترکیه ۲۶ عربس�تانی مقص�ر قتل خاش�قجی را رفع اتهام 

می کند
دس��تگاه قضایی ترکیه ۲۶ عربستانی را که به دس��ت داشتن در قتل 
جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی متهم هستند، رفع اتهام 
می کند. به گزارش روزنامه عربی۲۱، رسانه های ترکیه اعالم کردند: رفع 
اتهام از ۲۶ عربس��تانی بعد از تصمیم مقامات ترکیه برای قبول انتقال 
پرونده محاکمه به عربس��تان صورت می گیرد. دادستان ترکیه آوریل 
خواهان انتق��ال محاکمه عامالن قتل جمال خاش��قجی، روزنامه نگار 
منتقد سعودی به ریاض شد. جمال خاشقجی سال ۲۰۱۸ به دست تیم 
سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول کشته شد. گفته می شود 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان دستور قتل وی را داده بود. این اقدام 
چند روز بعد از سفر محمد بن سلمان به ترکیه و دیدارش با رجب طیب 

اردوغان، رئیس جمهور ترکیه صورت گرفت. 
-----------------------------------------------------

  تجاوز و قتل عاقبت زنان منتقد سعودی
روزنامه ایندیپندنت در گزارشی ویژه نوشت، زندانیانی که در عربستان 
به دلیل مخالفت با دولت ریاض بازداشت شدند، در زندان با قتل، تجاوز 
جنسی و آزار و اذیت وحشیانه ای مواجه هستند. در تحقیقی که مؤسسه 
خیریه حقوق بشری » گرانت لیبرتی « انجام داد، ۳۱۱ زندانی سیاسی در 
دوره محمد بن سلمان، ولیعهد و معاون نخست وزیر و وزیر دفاع فعلی 
عربستان رصد شدند. محققانی که در تدوین این گزارش با ایندیپندنت 
همکاری داش��تند، احتمال دادند که ۵۳ زندانی مورد آزار و اذیت قرار 
گرفتند که از این تعداد شش تن مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و ۱۴تن 
دیگر نیز مجبور به اعتصاب غذا شدند. در این گزارش به مشکالت ۵۴ 
خبرنگار بازداشت شده و ۲۳ فعال زن حوزه حقوق زنان پرداخته شده 
که ۱۱ تن از آنها هنوز در زندان به س��ر می برند. طبق این گزارش، ۲۲ 
تن به دلیل جرائمی که در کودکی مرتکب شده بودند، بازداشت شدند 
که پنج تن از آنها اعدام شدند، ۱۳تن دیگر در انتظار اجرای حکم اعدام 

هستند و چهار تن دیگر آنها نیز در زندان فوت کردند. 

افزایش 62 درصدی شهرک سازی
 در دوران نفتالی بنت

بررسی های یک مؤسسه حقوقی حاکی از این است که نخست وزیر 
رژی�م صهیونیس�تی در دوران کوت�اه تص�دی ق�درت، افزایش 
۶۲ درص�دی شهرک س�ازی را در کارنامه خود ثبت کرده اس�ت. 
چهار    شنبه گذشته، ۱۱۰ نماینده از ۱۲۰ نماینده کنست به طرح اولیه 
انحالل پارلمان این رژیم رأی مثبت دادند تا نخستین گام برای برگزاری 
پنجمین انتخابات در اراضی اشغالی در س��ه سال و نیم گذشته اتخاذ 
شود. مؤسسه السالم االن رژیم صهیونیستی اعالم کرد که ساخت و ساز 
واحد های شهرک نشینی جدید در داخل اراضی اشغالی فلسطین )کرانه 
باختری و قدس(، طی دوره کوتاه نخست وزیری بنت، در مقایسه با دوره 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر قبلی، به میزان ۶۲ درصد افزایش یافته 
است. بر اساس این گزارش، میزان تخریب منازل و اموال فلسطینیان 
در دوره کابینه بنت - الپید در مقایس��ه با دولت قبل از آن، ۳۵درصد 
بیشتر شده است. همچنین این دولت، تعدادی طرح راهبردی مرگبار 
را توسعه داده که به صورت ویژه، به ضرر فرصت توسعه فلسطین، راه حل 

دو دولتی و دستیابی به توافق سیاسی تمام می شود. 
این تحوالت در ش��رایطی صورت گرفته اس��ت که بناب��ر اعالم مرکز 
اطالع رسانی فلس��طین، مرکز چشم انداز توس��عه سیاسی درباره آثار 
شهرک س��ازی صهیونیس��ت     ها بر اقتصاد فلسطین نوش��ته است که 
شهرک سازی صهیونیست     ها یکی از برجسته     ترین مشکالتی است که 
اقتصاد فلسطین با آن روبه رو است و توانمندی های اقتصاد فلسطین 
را از بین می ب��رد و جل��وی توانایی آن را ب��رای ایجاد توس��عه پایدار 
اقتصادی می گیرد. در این گزارش آمده است: »اشغالگران با سیاست 
شهرک سازی در تالشند زمین های فلسطینیان، آب     ها و منابع مختلف 
طبیعی آنان را بگیرند و مشکالت ویرانگر اقتصادی برای فلسطینیان 
به وجود آورند و بخش های تولیدی و تجاری و خدماتی را از بین ببرند 
که این اقدامات به افزایش بیکاری و کاهش تولید بخش های مختلف 
اقتصادی و وخیم شدن س��طح زندگی و افزایش میزان فقر در جامعه 

فلسطین منجر شده است.«

زلنسکی سفرای اوکراین را 
در 5 کشور اخراج کرد

با تداوم جنگ، اوکراین همچنان چشم انتظار کمک های نظامی 
غرب است. در سایه تداوم بی ثباتی در اوکراین، رئیس جمهور این 
کشور هم در اقدامی فاقد توجیه دیپلماتیک، سفرای کشورش را 
در پنج کشور جهان از جمله جمهوری اسالمی ایران اخراج کرد. 
ولودیمیر زلنسکی دیروز طی احکامی، س��فرای اوکراین را در پنج کشور 
که جمهوری اس��المی ایران هم یکی از آنهاست، اخراج کرد. گرجستان، 
جمهوری اسلواکی، جمهوری پرتغال و جمهوری لبنان دیگر کشور    هایی 
هستند که در این فهرست قرار دارند. طبق احکام صادر شده، ایگور دولگوف 
از سمت سفیری اوکراین در گرجس��تان، یوری موشکا از سمت سفیری 
در اسلواکی و اینا اوگنیوتس از سمت س��فیری در پرتغال برکنار شدند. 
گزارش های منتش��ر شده نش��ان می دهد که زلنسکی همچنین سرهی 
بوردیلیاکا را از سمت سفیری اوکراین در ایران و ایگور اوستاش را از سمت 
سفیری اوکراین در لبنان برکنار کرده است. رئیس جمهور اوکراین در حالی 
سفرای کشور خود در پنج کشور مذکور را اخراج کرده که هیچ دلیلی برای 
این اخراج بیان نکرده است و تنها بیان ش��ده که این سفرا در دوران پترو 

پوروشنکو، رئیس جمهور پیشین اوکراین منصوب شده بودند. 
 تعهد ناتو به ادامه حمایت از اوکراین

ادامه جنگ، نی��از اوکراین به تجهی��زات نظامی را افزایش داده اس��ت. 
اولکس��ی رزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین به صراحت به این موضوع اشاره 
کرد و گفت: »هنوز تصمیم سیاسی در مورد تحویل تانک     ها و هواپیماهای 
مدرن به ما گرفته نشده است. تصمیمات اولیه ای وجود دارد که هنوز به 
شکل نهایی اتخاذ نشده و به تانک     ها و هواپیماهای مدرن مربوط می شود. 
این موضوعی است که ما همچنان با شرکای خود بر سر آن بحث می کنیم 
تا آنها را متقاعد س��ازیم که این امر ضروری است.« ینس استولتنبرگ، 
دبیرکل سازمان پیمان آتالنتیک ش��مالی )ناتو( در گفت وگو با روزنامه 
اس��پانیایی زبان الپائی عالوه بر اینک��ه ابراز امیدواری کرد که مس��ئله 
جنگ اوکراین از طریق گفت وگو حل ش��ود، گفت: »ما مسئول تأمین 
و ارائه قوی     ترین موضع ممکن برای اوکراین و کمک به حفظ یک کشور 
مستقل و با اقتدار اروپایی هس��تیم. بهترین راه ممکن ارائه کمک قوی 
نظامی و اقتصادی و پیگیری تحریم های شدیدتر علیه روسیه است. ما به 
اوکراینی     ها به این خاطر کمک می کنیم چون آنها از ما این را می خواهند.«  
استولتنبرگ گفت: »این یک جنگ کامل بین ناتو و روسیه نیست. بدیهی 
گرفتن صلح همیشه خطرناک است.« استولتنبرگ همچنین با اعالم 
اینکه اجالس ناتو قرار است ۲۸ تا ۳۰ ژوئن )۶ تا ۸ مرداد( در مادرید برگزار 
شود، در توصیف این اجالس از لفظ تاریخی استفاده کرد و گفت: »اجالس 
مادرید برای ناتو بسیار مهم است. این نشست به دالیل زیادی تاریخی 
خواهد بود. اوالً این نشست گردهمایی ۳۰متحد در بحبوحه بزرگ ترین 
بحران امنیتی در اروپا از زمان پایان جنگ جهانی دوم است و در ثانی ما 
تصمیمات مهم زیادی خواهیم گرفت و بر سر بزرگ ترین تغییر در حیطه 

دفاع جمعی از پایان جنگ سرد توافق خواهیم کرد.«

 توافق مذاکره در اوج بن بست
امیرعبداللهیان و جوزف بورل : مذاکرات وین از چند روز دیگر مجدداً شروع می شود

ایران و طرف های غربی    گزارش  یک
در اوج بن بست توافق 
کردند شانس خود را برای به نتیجه رساندن مذاکرات 
احیای برجام یک بار دیگر آزمایش کنند. توافق برای 
ش�روع مج�دد مذاک�رات، دی�روز بعد از جلس�ه 
چهارساعته وزیر خارجه ایران با کمیسیونر سیاست 
آم�د.  دس�ت  ب�ه  اروپ�ا  اتحادی�ه  خارج�ی 

۲۲ خردادم��اه ۱۴۰۱، »ج��وان« در گزارش��ی ب��ا 
عنوان »زمزمه بازگش��ت ب��ه مذاک��ره از اوج تنش«، 
نوش��ت: » تنش در رون��د مذاکرات و رس��یدن آن به 
نقطه اوج، گاهی منج��ر به تصاعد بح��ران و افزایش 
رودرروی��ی دولت      ها با همدیگر می ش��ود، ولی بعضی 
وقت      ها هم زمینه ای اس��ت برای بازگشت جدی تر به 
میز مذاکره«. س��ناریوی پیش بینی شده، حاال با سفر 
کمیس��یونر سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا به تهران 
و توافق برای ش��روع مجدد مذاکرات تاحدی محقق 
شده است. جوزف بورل پنج  ش��نبه شب چند ساعت 
بعد از ش��ام کاری با رابرت مالی، نماینده ویژه امریکا 
در امور ایران در وین، راهی تهران شد تا یک بار دیگر 
بخت شاتل دیپلماس��ی )دیپلماسی رفت و برگشتی( 
اروپاییان بین ایران و امریکا را امتحان کند. منابع آگاه 
دیپلماتیک پیش از سفر بورل به تهران در گفت وگو با 
الشرق االوسط گفته بودند که او در سفر به ایران هیچ 
ابتکار عمل جدیدی به همراه ندارد و  این س��فر صرفاً 
با هدف تالش برای ازسرگیری مذاکرات متوقف شده 
انجام شده است. ظاهراً واقعیت داستان هم همین بود 
و بورل ط��رح جدیدی به همراه نداش��ت. با این حال، 
هم جوزف ب��ورل و ه��م حس��ین امیرعبداللهیان در 
پایان مذاک��رات دیروز در یک کنفران��س مطبوعاتی 
اعالم کردند که مذاکرات وین که از اواس��ط اسفندماه 
۱۴۰۱ متوقف ش��ده، به زودی س��ر گرفته می شود. 
امیرعبداللهیان گفت که میزبان ب��ورل و انریکه مورا 
معاون او بوده است: »امروز در این ارتباط گفت وگوهای 
مفصل، عمیق و دقیقی داشتیم. در خصوص مطالبات 
ایران صحبت و تأکی��د کردیم که آمادگ��ی داریم در 
روزهای آینده مذاکرات را از سر بگیریم. «  وزیر خارجه 
ایران با تأکید بر اینکه مسیر گفت وگو     ها به زودی از سر 
گرفته می شود، گفت: »امیدواریم طرف امریکایی این 
بار واقع بینانه و منصفانه در مسیر مذاکرات و رسیدن 
به نقطه پایانی توافق اقدامات مس��ئوالنه انجام دهد و 
به تعهداتش عمل کند.«  به گفته وزی��ر امور خارجه، 
»مهم برای ایران  این اس��ت که نفع کامل اقتصادی از 
توافقی که در سال ۲۰۱۵ ایجاد شده به دست بیاورد و 
چرخه انتفاع اقتصادی ایران از این توافق کامل شود.« 
 امیرعبداللهیان افزود:» هر موضوعی که بتواند نفع کامل 
اقتصادی ایران از احیای برجام را تحت تأثیر قرار دهد 
از نظر ایران قابل قبول نخواهد بود. «  جوزف بورل نیز 
با تأیید توافق برای شروع مجدد مذاکرات در روزهای 
آینده، گفت:»تصمیم گرفتیم مذاکرات هسته ای را در 
روز های آینده از سر بگیریم. خوشحال می شوم و عالقه 
دارم که دوباره به ایران بیای��م. تحریم های امریکا باید 

برداشته ش��ود و ایران به منافع خود دست پیدا کند. 
باید برجام را دوباره روی ریل قرار دهیم. «  بورل گفت 
که در دیدار با وزیر امور خارجه ایران بر سر از سرگیری 
مذاکرات ایران و امریکا در روزهای آینده با تسهیل تیم 
او »برای حل آخرین مس��ائل باقیمانده « توافق شده 
اس��ت. بورل هرچند گفت که روابط دوجانبه ایران و 
اتحادیه اروپا »پتانسیل بسیار زیادی دارد« ولی اذعان 
کرد »بدون برجام کارآمد، نمی توانیم روابط خود را به 
طور کامل توسعه دهیم.« بورل در توئیتر نوشته است: » 
از زمانی که گفت وگوهای وین را متوقف کردم، سه ماه 
گذشته است. باید سازوکار کنونی تشدید ]تنش ها[ را 
متوقف کنیم و به کارمان س��رعت ببخشیم. باید حاال 

توافق را نهایی کنیم. «
 کم شدن سرعت اتومبیل های شاخ به شاخ

توافق درباره احیای مجدد مذاکرات در شرایطی انجام 
شد که در هفته های قبل و بعد از صدور قطعنامه آژانس 
علیه ایران، مناس��بات دو طرف به سطحی تنش  آمیز 
رس��یده بود. اواخر ماه مه، رابرت مالی به کنگره گفته 
بود که بازگشت به برجام » در بهترین حالت ضعیف « 
است و اوایل ژوئن، شورای حکام قطعنامه ای علیه ایران 
تصویب کرد ک��ه ایران را به دلیل هم��کاری نکردن با 
آژانس س��رزنش می کرد؛ قطعنامه ای که باعث ش��د 
ایران ۲7 دوربین غیرپادمانی آژانس را قطع کند و به 
روند نصب سانتریفیوژ های جدید IR-6 سرعت بدهد. 
دولت بایدن نیز در واکنش به اقدامات تهران در روزهای 
پایانی خردادماه، چند ش��رکت پتروش��یمی ایرانی، 

اماراتی و چینی را تحریم کرد و کار به جایی رسید که 
در جلسه پشت درهای بسته س��نا که رابرت مالی هم 
حضور داشت، سناتور     ها گفتند که امید     ها برای مسیر 
دیپلماتیک برنامه هسته ای تهران کمرنگ شده است. 
حاال در ش��رایطی که تا چند روز قب��ل، اتومبیل های 
تهران و غرب شاخ به شاخ به س��مت یکدیگر در حال 
حرکت بودند، دو طرف برای ازس��رگیری مذاکرات به 
توافق رسیده اند. اینکه جزئیات توافقات انجام شده در 
نشست چهارس��اعته دیروز امیر عبداللهیان با جوزف 
بورل چیست، مشخص نیست. ممکن است توافقاتی 
برای آهسته تر شدن اقدامات متقابل، از جمله کاهش 
موقت فعالیت های هسته ای ایران در مقابل کمتر شدن 
اقدامات تحریمی طرف غربی به دس��ت آمده باش��د، 
به خصوص که بورل س��اعتی بعد از مالقات پنج  شنبه 

ش��ب با رابرت مالی در وین، قب��ل از اینکه وارد تهران 
شود توئیت کرد که »رابرت مالی تعهد قاطعانه ایاالت 
متحده برای بازگش��ت به توافق را تکرار کرد.«  به این 
ترتیب، در اوج تنش های بین دو طرف، روزنه ای برای 
احیای دیپلماس��ی پدید آمده اس��ت. وزارت خارجه 
فرانسه پیش از ورود بورل به تهران، در بیانیه ای گفت 
»ما آماده ایم در م��ورد این توافق به نتیجه برس��یم و 
از ایران می خواهیم در حالی که هن��وز امکان احیای 
برجام وجود دارد از این فرصت دیپلماتیک برای نهایی 
کردن آن استفاده کند«. متقاباًل  بیش از ۱۰ سازمان 
ملی در امریکا نیز روز جمع��ه در نامه ای به جو بایدن، 
رئیس جمهور امریکا از او خواستند »مدیریت و شجاعت 
سیاسی« نشان دهد و توافق هس��ته ای ایران را نجات 
دهد. این گروه      ها - که شامل]جی استریت )البی چپ 
 Quincy Institute و Indivisible ، )یهودیان امریکا
for Responsible Statecraft هس��تند، افزودن��د 
که خود بایدن و بسیاری از مقامات ارشد دولتش قباًل 
اعالم کرده اند که خروج ترامپ از توافق یک فاجعه بوده 
اس��ت. آنها گفته اند بیش از پیش حیرت آور است که 
دولت شما)بایدن( اجازه داده این حرکت سیاسی مانع 
از تجدید به لحاظ استراتژیک حیاتی برجام شود«. آنها 
مدعی شده اند:»همانطور که شما و همکاران سابق تان 
در دولت اوباما به درستی تصریح کردید، ایران بازیگر 
خطرناکی اس��ت - اما اگر س��الح اتمی داش��ته باشد 
خطرناک تر خواهد بود.«  آنها تأکید کردند »بایدن در 

نهایت مسئول شکست برجام خواهد بود. «

 شکاف     هایی که همچنان وجود دارند
با توافق طرفین برای از س��رگیری مذاکرات بعد از 
بن بس��ت سه ماهه،کارشناس��ان همچنان معتقدند 
که احتم��ال توافق ۵۰-۵۰ اس��ت. صن��م وکیل از 
اندیشکده چتم هاوس هفته قبل به فایننشال تایمز 
گفته بود هیچ ک��دام از طرف      ها حاض��ر نخواهد بود 
که توافق موجود از بین برود، به خصوص که به نظر 
او جنگ اوکراین باعث شده طرف غربی فاقد قدرت 
مانور الزم برای نقش آفرینی در بحران با ایران باشد. 
وکیل در عین حال، قطع کردن دوربین های آژانس 
را از طرف تهران نوعی بازی لبه پرتگاه توصیف کرده 
که ایرانی ها ب��ا برانگیختن یک چال��ش، از آن برای 
بازگشت به مذاکرات س��ود می برند. همین بازی در 
مورد طرف های غربی هم در آستانه صدور قطعنامه 
آژانس مصداق پیدا کرد؛ زمانی ک��ه اروپاییان پس 
از ارائه پیش نوی��س قطعنامه، از طریق واس��طه     ها 
به تهران اط��الع دادند ک��ه قطعنامه ارائه ش��ده نه 
لحن تند دارد و نه پرونده ایران را به شورای امنیت 
ارجاع خواهد داد. با این حال، کارشناس��ان هشدار 
می دهند که اعالم توافق برای شروع مجدد مذاکرات 
تضمینی برای تواف��ق نخواهد بود. ال��ی گرانمایه، 
معاون برنامه خاورمیانه و ش��مال آفریقا در شورای 
روابط خارجی اروپا، هرچند معتقد است »نشانه      هایی 
وجود دارد که دولت های بایدن و رئیسی می توانند 
راه حل های نوآورانه ای برای بن بست به وجود آمده 
ارائه کنند« ولی تأکی��د می کند که با وجود س��فر 
دیروز بورل ب��ه ته��ران، موانع مهمی ب��رای توافق 
وج��ود دارد. او می گوی��د: »رهبران ای��ران اعتماد 
چندانی به دوام توافق هس��ته ای احیا ش��ده ندارند، 
زیرا آنها - پ��س از تجربه برخورد ب��ا رئیس جمهور 
دونالد ترامپ – می فهمند که هیچ یک از دولت های 
امریکا نمی تواند جانشین خود را وادار به پایبندی به 
توافق کند. « به عالوه، از نظر گرانمایه، »این حس رو 
به رش��د در تهران وجود دارد که دموکرات  ها آنقدر 
ضعیف هستند که نمی توانند پیروزی برای دور دوم 
ریاس��ت جمهوری کاخ س��فید را تضمین کنند - و 
این چشم انداز تشدید می ش��ود که هرگونه منافعی 
که ایران تحت یک توافق جدید به دست  آورد، طی 
دو سال آینده از بین خواهد رفت.«  نکته دیگری که 
برخی کارشناسان اش��اره کرده اند، اینکه اختالفات 
دو طرف به مس��ئله خارج کردن س��پاه از فهرست 
تروریسم امریکا محدود نمی شود. بر اساس گزارش 
ال مانیتور، یک منبع رسمی در تهران، به علی هاشم، 
خبرنگار ال مانیتور گفته که در جریان سفر )انریکه( 
مورا به تهران در ماه مه، موضوع سپاه » در پیشنهاد 
جدید)ایران( محوریت نداشته اس��ت.« به گفته او 
بحث س��پاه مطرح اس��ت ولی موضوعات دیگری با 
اولویت بیش��تری وجود دارد.  محمد مرندی، مشاور 
تیم مذاکره کننده هس��ته ای ایران هم  به المانیتور 
گفته که حذف سپاه از فهرست تروریسم شرط توافق 
نیس��ت. به گفته مرندی، هنوز در مذاکرات درباره 

تضمین      ها و تحریم      ها شکاف      هایی وجود دارد. 

سنگین شدن وزن »چارچوب هماهنگی« 
الکاظمی را به تهران آورد

در پی جایگزینی نمایندگان منتخب دوم به 
جای جریان صدر در پارلمان ع�راق، ائتالف 
ش�یعیان اکثریت را به دس�ت آورد تا مسیر 
انتخ�اب نخس�ت وزیر و خ�روج از بح�ران 
سیاس�ی هموارتر ش�ود. در پی ای�ن اقدام، 
مصطفی الکاظمی، نخس�ت وزیر ع�راق هم 
فرصت را مغتنم ش�مرده و قرار اس�ت امروز 
برای رایزنی با مقامات ایرانی به تهران س�فر 
کند. همزمان دولت عراق هم تمام بدهی های 
گازی خ�ود را به ایران پرداخت کرده اس�ت. 

به گزارش »جوان« درحالی ک��ه پس از خروج 
نمایندگان جریان صدر از پارلمان عراق، بسیاری 
از بروز بحران های جدید نگران بودند، نمایندگان 
جدید در پارلمان این کشور جایگزین صدری     ها 
شدند و نگرانی     ها از این بابت رفع شد. در پارلمان 
عراق روز پنج  ش��نبه قانونگذاران جدید سوگند 
خوردند و جایگزین 7۳ قانونگذاری ش��دند که 
به دستور مقتدی صدر استعفا داده بودند. به این 
ترتیب تعداد نمایندگان ائتالف شیعیان اکثریت 
پارلمانی را کس��ب کرد و به گفته برخی منابع 
تعداد کرسی های ائتالف شیعیان به۱۱۳کرسی 
رسیده است، حتی برخی این عدد را بین ۱۲۲ تا 
۱۳۰ کرسی اعالم کرده اند. با این وجود، شیعیان 
با کس��ب اکثریت در پارلمان راه دشواری برای 

انتخاب نخست وزیر جدید نخواهند داشت. 
با تغییر ترکی��ب نمایندگان پارلمان و دس��ت 
باالی شیعیان، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 
این کشور هم فرصت مناس��بی پیدا کرده تا به 
ایران س��فر کند. یک منبع آگاه در گفت وگوی 
اختصاصی با »میدل ایس��ت نیوز« خبر داد که 
مصطف��ی الکاظمی روز یک     ش��نبه وارد تهران 
خواهد ش��د. جزئیاتی از مدت سفر الکاظمی و 
دستور کار این سفر اعالم نشده است. این سفر 
درحالی انجام می شود که به زودی نمایندگان 
عراقی جلسات انتخاب نخس��ت وزیر جدید را 
شروع خواهند کرد و الکاظمی نیز برای ماندن 
در مس��ند قدرت تالش می کند نظر مس��اعد 

جریان های سیاسی عراق را به خود جلب کند. 
هرچند طی دو س��ال گذش��ته اختالفاتی بین 
جریان های شیعی و الکاظمی وجود داشت اما از 
آنجا که اکنون ائتالف شیعیان اکثریت پارلمان 
را از آن خود کرده اس��ت، دنبال رفع کدورت     ها 
است. هفته گذشته نیز الکاظمی برای اولین بار 
در نشست ائتالف شیعیان حضور پیدا کرد که 
نش��ان می دهد افزایش وزن سیاسی شیعیان 
در تح��رکات اخی��ر او بی تأثیر نبوده اس��ت. از 
آنجا ک��ه جریان های ش��یعه در پارلمان روابط 
خوبی با ایران دارن��د و همه وابس��ته به محور 
مقاومت هس��تند، س��فر الکاظمی به تهران و 
دیدار با مقامات ارشد ایرانی هم برای جلب نظر 
مساعد شیعیان است. عالوه بر مسائل سیاسی، 
موارد دیگری هم در س��فر الکاظمی به تهران 
تأثیرگذار بوده اس��ت. س��خنگوی وزارت برق 
عراق اعالم کرد که این کشور تمام بدهی های 
گازی خود را به ایران پرداخت کرده اس��ت. به 
گزارش خبرگزاری رس��می عراق)واع(، احمد 
موسی، س��خنگوی وزارت برق عراق روز       شنبه 
در اظهاراتی گفت: »عراق تمام مبلغ بدهی های 

معوقه را به ایران پرداخت کرد و به طرف ایرانی 
اعالم کردیم که ما روزانه به ۵۰ الی ۵۵میلیون 
متر مکعب گاز نی��از داریم اما میزان رس��یده 
به ما اکن��ون ۴۰میلیون مترمکعب اس��ت و به 
محض اینکه واردات گاز افزایش یابد وارد مدار 
نیروگاه های تولید برق خواهد شد و تولید ما باال 
خواهد رفت.« سخنگوی برق عراق خاطرنشان 
کرد: »اگر ایران روزانه باالتر از ۵۰ میلیون متر 
مکعب گاز به ما بدهد تولید ما روزانه به ۲۴ هزار 
مگاوات خواهد رسید و ما منتظر این امر هستیم، 
ما تماس های مداومی با وزارت انرژی ایران در 
این زمینه داریم. « این درحالی اس��ت که عدم 
پرداخ��ت بدهی های ایران در س��ال های اخیر 
به چالش��ی بین ایران و عراق تبدیل شده بود و 
با پرداخت کامل این بدهی ها، الکاظمی با خیال 

راحت به تهران سفر می کند. 
 ابتکار  خروج از بحران سیاسی

در حالی که نمایندگان ص��در از پارلمان خارج 
شده اند، رهبران سایر احزاب سیاسی ابتکار     هایی 
را برای خروج از انسداد سیاسی پیشنهاد داده اند. 
به گزارش ش��فق نیوز، »ائتالف نیروهای دولت 

ملی « به ریاس��ت عمار حکیم، رئیس جنبش 
حکمت و حیدر العبادی، نخس��ت وزیر س��ابق 
عراق و رئیس ائتالف » نصر«، از ابتکار سیاسی 
جدید برای خروج عراق از بحران سیاسی فعلی 
خبر دادند. این ابتکار مبتنی بر شکل گیری یک 
مرحله انتقالی جدید اس��ت که ب��ا انتخابات به 
پایان می رس��د. در بیانیه  صادره از این ائتالف 
تأکید شد که بحران سیاس��ی عراق همچنان 
ادامه دارد و همه  نیروهای سیاسی باید در این 
زمینه فعال باش��ند تا بتوان از این بحران خارج 
شد. ائتالف نیروهای دولتی ملی در این بیانیه 
درباره این ابتکار آورده اس��ت که واقعیت امروز 
عراق بسیار پیچیده و خطرناک است و بازیگران 
زیادی در آن دخیل هستند. هر شکست جدیدی 
منجر به سناریوهای غیرمتعارف خواهد شد که 
امنیت عراق را به خطر می اندازد، به همین خاطر 
باید در این زمینه کاماًل جدی و فعاالنه حضور 
داش��ت. این ائتالف افزود: هرگونه شکل گیری 
دولت تنها ب��ر پایه منافع ش��خصی و جناحی 
اشتباه است و می بایس��ت در روند شکل گیری 
دولت عالوه بر مصالح سیاسی، تمامی واکنش      ها 
و نیروهای تأثیرگ��ذار مالک گرفته ش��وند تا 
با تکیه بر حمای��ت جمعی و ب��ا کمترین ضرر 
بتوان به نتیج��ه ای مورد قبول همه رس��ید. از 
س��وی دیگر، قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش 
»عصائب اهل الحق « هم جمعه ش��ب در دیدار 
با جمعی از نخبگان و تحلیلگران عراق خواستار 
توافق بر س��ر برگزاری مجدد انتخابات در این 
کشور شد. بنابر گزارش پایگاه خبری المعلومه، 
دبیرکل جنبش عصائ��ب اهل الحق در واکنش 
به استعفای اعضای جریان صدر اظهار داشت: 
»مشکل اکنون عمیق تر و پیچیده تر شده است 
و نمی توان دولتی در وضعیت آرام تشکیل داد 
که بتواند موفق باش��د.«  قیس الخزعلی اضافه 
کرد: »روند عادی، توافق سیاسی بر سر برگزاری 
مجدد انتخابات پس از اصالح قانون انتخابات، 
لغو رأی گیری الکترونیک��ی و اعمال تغییرات 

مهمی در کمیسیون انتخابات است.« 

چشم انداز احیای توافق با 
مذاکرات دی�روز در تهران 
روشن تر شد ولی همچنان 
احتم�ال تواف�ق به دلی�ل 
بی اعتمادی ایران به طرف 
غرب�ی و ضع�ف فزاین�ده 
دولت بایدن 50 - 50 است
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