
88498444سرويسبينالملل

  گزارش  2

تأکید چارچوب هماهنگی بر تشکیل
دولتی با اختیارات کامل در عراق

در پی تح�رکات برخ�ی جریان های سیاس�ی عراق ب�رای ایجاد 
اخالل در مس�یر تش�کیل کابینه، چارچوب هماهنگی ش�یعیان 
خواستار تش�کیل یک دولت با اختیارات کامل در این کشور شد. 
به گزارش شفق نیوز، چارچوب هماهنگی شیعیان عراق روز یک    شنبه 
در بیانیه ای در واکنش به تظاهرات شهروندان عراقی در سومین سالروز 
اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ اعالم کرد: چارچوب هماهنگی نقش نیروهای 
امنیتی را برای حفاظت از نهادهای دولتی و معترضان می ستاید. در این 
بیانیه آمده اس��ت: برخی خرابکاران با نفوذ به میان معترضان اقدامات 
غیرقانونی را در جریان تظاهرات      شنبه انجام دادند. چارچوب هماهنگی 
در ادامه این بیانیه با تأکید بر حق تظاهرات مس��المت آمیز آورده است: 
تظاهرات در چارچوب تعیین ش��ده در قانون اساسی باید تشکیل یک 
دولت دارای اختی��ارات کامل و قادر به برقراری امنیت و نابودی فس��اد 
را تضمین کند. بغداد روز      ش��نبه ش��اهد تظاهرات به مناسبت سالروز 
اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ بود و دو منبع پزشکی و امنیتی اعالم کردند که 
بیش از ۱۵۰ معترض و افسر و نیروی امنیتی در سومین سالروز اعتراضات 
اکتبر در بغداد و بصره به خاطر گاز اشک آور و شلیک گلوله پالستیکی 
زخمی شدند. چارچوب هماهنگی پس از پایان انتخابات پارلمان در اکتبر 
سال گذشته بار    ها آمادگی خود را برای تش��کیل دولتی برآمده از همه 
گروه های سیاسی اعالم کرده است اما برخی رهبران عراقی با این ابتکار 
مخالف هستند و به تداوم انسداد سیاسی در این کشور دامن می زنند. از 
سوی دیگر، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق هم 
از گروه های سیاسی این کشور خواست در انجام گفت وگوی ملی، تسریع 
کنند و به توافقاتی دست پیدا کنند که برای همه طرف    ها راضی کننده 
باشد. خبرگزاری رسمی عراق )واع( به نقل از الکاظمی گزارش داد: امنیت 
در منطقه، دارای یک بعد منطقه ای اس��ت و همه طرف    ها باید از طریق 

همکاری، با چالش های امنیتی مقابله کنند. 
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 مش�اور ترام�پ: بای�دن بای�د در بخ�ش  مراقب�ت وی�ژه 
خانه سالمندان باشد

»استفن میلر« مشاور پیشین کاخ س��فید در دوره دونالد ترامپ بعد 
از اینکه بایدن در گافی جدید در مراس��می سراغ یکی از نماینده های 
فوت شده کنگره را گرفت، گفت وی باید در بخش مراقبت ویژه خانه 
سالمندان باش��د. به گزارش فارس، میلر در مصاحبه پنج  شنبه شب با 
نیوزمکس گفت: »این نش��ان می دهد که رئیس جمهور بایدن از نظر 
ش��ناختی حضور ذهن ندارد. او توانایی ذهنی برای خدمت به عنوان 
رئیس جمهور ایاالت متحده را ندارد. اگر در خانه س��المندان بود، در 
بخش مراقبت های ویژه می بود .« بایدن چهار     ش��نبه حین سخنرانی 
پرسید آیا جکی والورسکی، نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان 
امریکا در بین حضار هست. بایدن گفت: می خواهم اینجا از همه شما 
تشکر کنم، از جمله مقامات منتخب دو حزبی مثل ]جیم[ مک گاورن، 
سناتور ]مایک[ براون، سناتور ]کوری[ بوکر، نماینده...  جکی، حضور 
داری؟ جکی کجاست؟ این صحبت بایدن در حالی بیان شد که وی ماه 

گذشته در تصادف رانندگی فوت شد. 
-----------------------------------------------------

 ترامپ می خواهد بار دیگر رئیس جمهور شود
به گفته » کلیان کانوی « یکی از مشاوران سابق ترامپ در کارزار انتخاباتی 
۲۰۱۶، او که      شنبه شب یک تجمع برگزار کرده بود شاید به دنبال اعالم 
کاندیداتوری خود برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ باشد. به گزارش 
ایسنا، کانوی در مصاحبه ای با ش��بکه خبری سی.بی.اس به این مسئله 
اشاره کرد که وضعیت کنونی سیاسی در کشور نشان می دهد دموکرات  ها 
از کارزار انتخاباتی جو بایدن، رئیس جمهور امریکا در سال ۲۰۲۴ دوری 
می کنند و همین مسئله می تواند به نفع ترامپ باشد. مشاور سابق ترامپ 
همچنین ادامه داد: فکر می کنم پس از اتمام این انتخابات میان دوره ای، 

ترامپ می تواند زمان اعالم کاندیداتوری خود را ارزیابی کند. 
-----------------------------------------------------

 ونزوئال ۷ زندانی امریکایی را آزاد کرد
مقام های امریکایی اعالم کردند در یک برنام��ه تبادل زندانی، ونزوئال 
هفت امریکایی از جمله پنج مدیر نفتی را در ازای دو تن از منس��وبین 
نیکوالس مادورو که به اتهام قاچاق مواد مخدر در امریکا زندانی بودند، 
آزاد کرد. به گ��زارش رویترز، در ای��ن تبادل زندانی مدی��ران اجرایی 
شرکت » سیتگو پترولیوم « که چند س��ال بود در ونزوئال زندانی بودند 
به همراه » متیو هیت«، تفنگدار دریایی سابق امریکایی و یک شهروند 
امریکایی دیگر به نام » عثم��ان خان « با دو تن از بس��تگان نیکوالس 
مادورو، رئیس جمهور ونزوئال که در سال ۲۰۱۵ دستگیر شده بودند، 
مبادله شدند. این برنامه تبادل زندانی که به گفته یک مقام امریکایی 
در فرودگاه یک کشور نامشخص ثالث انجام ش��د، در پی چندین ماه 
مذاکرات محرمانه با دولت مادورو صورت گرفت که تحت تحریم های 

امریکا از جمله در بخش انرژی خود است. 
-----------------------------------------------------

  هشدار سئول درباره برنامه اتمی پیونگ یانگ 
رئیس جمهور کره جنوبی روز       شنبه هشدار داد، اگر کره شمالی تالش کند 
از تسلیحات اتمی اش استفاده کند، با پاسخ کوبنده و قاطعانه ای از سوی 
سئول و واشنگتن مواجه خواهد ش��د. به گزارش سی ان ان، یون سوک 
یول، رئیس جمهور کره جنوبی در جریان سخنرانی در هفتادوچهارمین 
سالروز نیروهای مس��لح این کشور قانون اخیر کره ش��مالی را که خود 
را » کش��ور دارای سالح هس��ته ای « اعالم می کند، تهدیدی برای بقا و 
شکوفایی کره جنوبی خواند و بار دیگر خواس��تار خلع سالح هسته ای 
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی شد. وی افزود: توسعه تسلیحات اتمی 
کره شمالی زندگی در کره شمالی را بیش از پیش دشوار کرده است. دولت 
پیونگ یانگ باید تصمیم بگیرد که به خاطر صلح واقعی و رفاه متقابل در 

شبه جزیره گزینه کره خلع تسلیحات اتمی را انتخاب کند. 
-----------------------------------------------------
  امریکا، استرالیا و ژاپن رزمایش نظامی چین را محکوم کردند

وزرای دف��اع امریکا، اس��ترالیا و ژاپن رزمایش نظام��ی اخیر چین در 
نزدیکی جزیره تایوان را محکوم کردند. مقام های ارشد واشنگتن، توکیو 
و کانبرا در ایالت هاوایی دیدار و علیه چین رایزنی کردند. منابع رسانه ای 
از توکیو پایتخت ژاپن خبر دادند، وزارت دفاع این کشور روز یک     شنبه 
بیانیه ای درباره دیدار و رایزنی اخیر »هامادا یاسوکازو« وزیر دفاع این 
کشور با همتایان امریکایی و استرالیایی منتشر کرد. این وزارتخانه اعالم 
کرد که این سه مقام ارشد توکیو، واش��نگتن و کانبرا رزمایش نظامی 
ماه آگوست )ماه گذشته میالدی( را در نزدیکی تایوان محکوم کردند؛ 
رزمایشی که طی آن چند فروند موشک  بالس��تیک چین در نزدیکی 

»منطقه انحصاری اقتصادی« آب های ژاپن فرود آمد. 

تل آویو به »همه مطالبات« 
دریایی بیروت تن داد 

هش�دارهای مکرر دبیرکل حزب اهلل به صهیونیست     ها در ارتباط 
با میادین گازی مش�ترک کارس�از بود و یائیر الپید، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی موافقت اولیه خود را با پیش نویس یک توافق 
با میانجیگ�ری امریکا برای تعیین مرز دریایی ب�ا لبنان ابراز کرد. 
پس از دو سال مذاکرات غیرمس��تقیم بین لبنان و رژیم صهیونیستی 
بر سر ترس��یم مرزهای دریایی، به نظر می رسد توافقاتی بین دو طرف 
حاصل ش��ده اس��ت. به گزارش خبرگزاری صداوس��یما، یائیر الپید، 
نخست وزیر رژیم صهیونیس��تی، روز یک     شنبه موافقت اولیه خود را با 
پیش نویس یک توافق با میانجیگری امریکا برای تعیین مرز دریایی با 
لبنان ابراز کرد و در توصیه ای به کابینه خ��ود در این خصوص معتقد 
اس��ت این پیش��نهاد به طور کامل از امنیت و منافع تجاری اسرائیل 
محافظت می کند. الپید همچنین با تولید گاز طبیعی توسط لبنان در 
میدان مورد مناقش��ه مدیترانه در صورتی که تل آویو از آن حق امتیاز 
دریافت کند، اب��راز موافقت کرد. الپید در ادامه گفت: اس��رائیل برای 
تصویب این پیش نویس در انتظار رایزنی های قانونی است. بیش از ۱۰ 
سال است که در تالش برای توافق در خصوص ترسیم مرز های دریایی 
با لبنان هستیم. اکنون مخالفتی با اقدام لبنان برای توسعه میدان گازی 
دیگر نداریم، به شرطی که س��هم مالی ما را از آن بدهد. از سوی دیگر، 
یک منبع لبنانی شامگاه       شنبه درباره آخرین وضعیت پرونده مذاکرات 
غیرمستقیم بیروت با رژیم صهیونیستی به شبکه المیادین گفت: در 
پیشنهاد کتبی که از امریکایی     ها دریافت کردیم، به همه مطالبات خود 
دست پیدا کرده ایم. وی در عین حال تأکید کرد که لبنان به هیچ وجه، 
هیچ منطقه امنیتی را که رژیم صهیونیستی پیش تر خواستار آن بود، به 
این رژیم نخواهد داد. عقب نشینی صهیونیست     ها از مواضع قبلی خود 
درحالی است که موضع مقاومت و سیدحسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل 
در مسئله میدان گازی کاریش دلیل اصلی این اظهارات و دادن امتیاز 
از سوی صهیونیست      ها به حساب می آید. اولین بار سیدحسن نصراهلل 
به این حق طبیعی لبنانی      ها اش��اره داش��ت و نس��بت به سرقت رژیم 
صهیونیستی از این حق طبیعی لبنان اعتراض کرد. نصراهلل بار     ها هشدار 
داده است که اگر لبنانی     ها از حقوق خود در میدان گازی کاریش منتفع 
نشوند حزب اهلل هم اجازه نخواهد داد اسرائیل از این منابع بهره برداری 
کند. هشدارهای نصراهلل در نهایت امریکا و مقامات رژیم صهیونیستی 
را به عقب نشینی واداشت تا به خواسته های لبنان تن دهند زیرا ادامه 
تنش را به صالح خود نمی دانستند و نسبت به جدیت حزب اهلل در تأمین 
منافع لبنانی     ها اطمینان داشتند. رس��انه های عبری زبان به شکست 
مقامات رژیم صهیونیستی در مقابل وی اذعان کردند. جاکی حوجی، 
کارشناس مسائل خاورمیانه در روزنامه صهیونیستی » معاریو « اذعان 
کرد که سیدحس��ن نصراهلل در نبرد آگاهی در مذاکرات ترسیم مرز     ها 
پیروز شد. وی در این باره گفت: نصراهلل عصر       شنبه درباره مذاکرات با 
اس��رائیل صحبت کرد و حتی یک کلمه تهدید  آمیز نی��ز به کار نبرد و 
برعکس ابراز امیدواری کرد که مذاکرات ثمر بخش باشد. حوجی افزود: 
ساده بگوییم در واقع او مأموریتش را با موفقیت به پایان برد، چراکه در 
اوج مذاکرات نصراهلل با تهدید همه طرف      ها را تحت فشار قرار داد و همه 

چیز برنامه ریزی شده بود. 

انصاراهلل: مذاکرات تمدید آتش بس
 به بن بست رسید

جنبش انص�اراهلل یم�ن در آس�تانه پای�ان آتش بس ش�ش ماهه 
س�ازمان مل�ل ب�ا تهدی�د ش�رکت های نفت�ی فع�ال در مناطق 
تح�ت کنترل دولت مس�تعفی اع�الم ک�رد، تفاهمات ب�ا ائتالف 
عرب�ی پیرام�ون تمدی�د ای�ن آتش ب�س ب�ه نتیجه ای نرس�ید. 
درحالی که س��ازمان ملل و امری��کا در روزهای اخیر خ��ود را به آب و 
آتش زدند تا بتوانند آتش بس را در یمن ب��رای دو ماه دیگر نیز تمدید 
کنند، این تح��رکات دیپلماتیک به نتیجه نرس��ید و جنبش انصاراهلل 
به دلیل بدعهدی های مکرر ائتالف متجاوز س��عودی، تن به آتش بس 
نداد. به گزارش روزنامه العربی الجدید، در بیانیه ای که از سوی هیئت 
مذاکره کننده انصاراهلل منتشر شده، آمده اس��ت: »تفاهمات پیرامون 
تمدید آتش بس به بن بس��ت رس��یده و ائتالف عرب��ی تحت رهبری 
عربستان، مسئول عدم اتخاذ اقداماتی برای کاهش درد و رنج انسانی 
است«. در این بیانیه که        شنبه ش��ب صادر شد، آمده است که انصاراهلل 
آتش ب��س اول و دوم را پذیرفت به ای��ن امید که حق��وق کارمندان و 
مس��تمری بازنشس��ته       ها پرداخت ش��ود، اقدامات و محدودیت های 
خودس��رانه علیه کش��تی های نفتی پایان یاب��د و پرونده اس��یران و 
بازداشتی       ها نیز حل و فصل ش��ود. انصاراهلل در ادامه این بیانیه ائتالف 
عربی را به استفاده از اقتصاد به عنوان یک تاکتیک نظامی و ابزار جنگی 
برای اعمال فشار متهم و اعالم کرد، ائتالف عربی روی اقتصاد و انتقال 
جنگ به عرصه اقتصادی حساب کرده است. همچنین انصاراهلل در بیانیه 
خود ش��رکت های نفتی فعال در مناطق تحت کنترل دولت مستعفی 
یمن را تهدید کرد و از آنها خواست، به محض پایان یافتن زمان آتش بس 
فعالیت خود را متوقف کنند. این جنبش در بیانیه خود از شرکت های 
کشتیرانی که مقصدشان کش��ورهای متجاوز است و نیز شرکت های 
نفتی فعال در یمن خواست، هشدار      ها و اطالعیه های انصاراهلل را پیگیری 
کنند و اعالم کرد: » ما در حال آماده شدن برای هرگونه تحولی هستیم 
و این شرکت       ها مسئول نادیده گرفتن اطالعیه های ما در ساعات آینده 
هستند. « همچنین کمیته عالی اقتصادی دولت صنعا طی اطالعیه ای 
از همه نهاد      ها و شرکت های فعال در یمن خواس��ت از ساعت ۱۸ روز 
یک      ش��نبه تمامی فعالیت خود را در خاک این کش��ور متوقف کنند و 
تهدید کرد، مسئولیت عدم پایبندی به توقف فعالیت      ها برعهده خود این 
شرکت      ها خواهد بود. مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن 
دستور داد طی پیامی رسمی از همه ش��رکت       ها و نهادهای فعال یمن 
خواسته ش��ود به محض پایان یافتن آتش بس، فعالیت خود را متوقف 
کنند. با وجود تالش های بین المللی برای تمدید و گسترش آتش بس 
در یمن و منتهی ش��دن آن به صلح��ی پایدار، ای��ن آتش بس موقت 
یک      شنبه به پایان رسید و با بن بس��ت در مذاکرات، این احتمال وجود 
دارد که انصاراهلل عملیات موشکی و پهپادی خود را به تأسیسات نفتی 
عربستان و امارات از سر بگیرد. با توجه به اینکه انصاراهلل در ماه های اخیر 
با برگزاری چندین رژه نظامی، آمادگی خود را باال برده است عملیات 
آتی به شدت دردناک تر از قبل خواهد بود. هدف قرار دادن تأسیسات و 
زیرساخت های نفتی دشمنان، بیش از همه به ضرر غربی      ها تمام خواهد 
شد که قصد داش��تند امنیت نفت خلیج فارس را برای مقابله با بحران 

انرژی ناشی از جنگ اوکراین، حفظ کنند. 

آزادسازی دارایی های ایران »بدون  برجام«

موضوع آزاد شدن    گزارش  یک
۷ میلیارد دالر از 
دارایی های ایران در حالی رسانه ای می شود که 
امریکا همچنان از پذیرش تعهد برای بازگشت 
به توافق هسته ای ش�انه خالی می کند. اگرچه 
واش�نگتن تمایل دارد این طور وانمود کند که 
احیای برجام چندان هم برایش اهمیتی ندارد اما 
مشکالت سیاسی داخلی در امریکا و نگرانی از 
افزایش غنی سازی در ایران عواملی هستند که 
امریکا را بر آن داش�ته تا همچنان راهی برای 
بگ�ذارد.  باق�ی  مذاک�ره  می�ز  حف�ظ 

طی هفته های گذش��ته با فروکش ک��ردن اخبار 
روند پیشرفت مذاکرات هسته ای، تالش شد یک 
تحلیل برجسته شود و آن هم این بود که مذاکرات 
عماًل به بن بست رسیده اس��ت و امیدی به آینده 
برجام نیست. این تحلیل ریشه در اظهارات جوزف 
بورل، مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا 
داش��ت که گفته بود مذاکرات با توجه به شرایط 
سیاسی در امریکا و برخی جهت گیری       ها به بن بست 
خورده است و پس از تابستان، مواضع طرف های 
مشارکت کننده در گفت  وگو      ها از هم دور شده است. 
البته این چیزی نبود که طرف امریکایی به دنبال 
آن باشد. در واقع کاخ سفید که انتخابات کنگره در 

ماه نوامبر را پیش رو دارد، س��عی می کند پل های 
پشت سر خود را خراب نکند و ایران همچنان پای 

میز مذاکره بماند. 
 دوحه، برن و سازمان ملل در قامت میانجی

از سال ۲۰۱۸ بیش از 7 میلیارد دالر از دارایی های 
کشورمان در دو بانک کره ای، به خاطر تحریم های 
امریکا مسدود مانده اس��ت. همین موضوع وسیله 
خوبی اس��ت تا واش��نگتن از آن برای نگه داشتن 
حداقل یک رش��ته ارتباط با تهران اس��تفاده کند. 
دیروز، روزنامه فایننشال تایمز به نقل از دیپلماتی 
که نامش را فاش نکرد، گزارش کرد که پس از توافق 
برای مبادله زندانیان بی��ن ایران و امریکا، پول های 
بلوکه ش��ده ایران در کره جنوبی آزاد می ش��ود. از 
طرفی، گزارش       ها حاکی از آن است که ایران سیامک 
نمازی و پدرش باقر نمازی را پس از هفت س��ال از 
زندان آزاد کرده و ممنوعیت س��فر برای پدرش را 
نیز برداشته است و این اقدام می تواند زمینه مبادله 
زندانیان بین ایران و امریکا باشد. یک مقام سازمان 
ملل گفته است که اقدام یاد شده در پی درخواست 
آنتونیو گوترش، دبیر کل س��ازمان مل��ل در دیدار 
با ابراهیم رئیس��ی، رئیس جمهور ایران در سفر به 
نیویورک مطرح شده است. البته مقامات امریکایی 
قبالً اعالم کرده بودند که همزمان با مذاکرات احیای 
توافق هسته ای،  در حال انجام مذاکرات غیرمستقیم 

با ایران ب��رای مبادله زندانیان امریکایی  هس��تند. 
اگرچه در ظاهر این مذاکرات ربطی به هم نداشته 
اما  یک مق��ام امریکایی گفته که تص��ور به نتیجه 
رس��یدن مذاکرات احیای برج��ام در دولت بایدن 
بدون پرداختن به موضوع آزادی زندانیان س��خت 
است. یک دیپلمات مطلع گفته که قطر و سوئیس 
دیگر طرف های میانجی برای تواف��ق بین ایران و 
امریکا بودند. ایران ۲۵ مرداد )۱۶ آگوس��ت( پاسخ 
خود را درباره پیش��نهادهای اتحادی��ه اروپا درباره 
مذاکرات رفع تحریم       ها در وین ارسال کرد و امریکا 
دوم شهریورماه )۲۴ آگوس��ت( نظر خود را در این 
باره به اتحادیه اروپا ارائه کرد. جمهوری اس��المی 
ایران متعاقباً پاس��خ خود را به نظرات امریکا ارائه 
کرد اما کاخ سفید هنوز پاسخی نداده است. شیخ 
محمد بن عبدالرحمن آل ثان��ی، وزیر امور خارجه 
قطر        شنبه ش��ب در جریان تماس تلفنی با حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران ابراز امیدواری کرد  ایران و امریکا  به اجماعی 
برسندکه به احیای توافق هسته ای و حصول توافق 
عادالنه برای همه با در نظر گرفتن جمیع نگرانی       ها 
کمک می کند، تأکید و تصریح کرد که این توافق به 

نفع امنیت و ثبات منطقه خواهد بود. 
 آزادی اموال ایران، نشانی از حسن نیت

امیرعبداللهیان پیش تر در گفت وگویی با روزنامه 

نیویورک تایمز عالوه بر اینکه بار دیگر بر جدی بودن 
تهران برای دس��تیابی به توافق پایدار تأکید کرد، 
گفته بود که ایران برای تبادل زندانیان آمادگی دارد. 
وی گفته بود: »معتقدم در گام های پایانی این مسیر 
قرار داریم اما طبعاً گام های پایانی مسیر دشواری 
را طی می کند. فکر می کنم اگ��ر امریکا واقع بینانه 
برخورد کند و شجاعت تصمیم گیری در این مرحله 
را داشته باشد، ما می توانیم به توافق دست یابیم.« 
 رئیس دستگاه دیپلماسی در پاسخ به این سؤال که 
به عنوان حسن نیت، در صورتی که بخشی از اموال 
مسدود ش��ده ایران، مانند 7میلیارد دالر ایران نزد 
بانک های کره جنوبی آزاد شود، می تواند نشانه ای 
از حسن نیت تلقی شود، اظهار داشت: »آزادسازی 
اموال بلوکه شده ما به دست امریکا در بخش       هایی 
از جهان می تواند یک نشانه مثبت محسوب شود. 
اما االن ما مجموعه پیچیده و سردرگمی را در رفتار 
امریکا می بینیم. « وزیر خارجه اف��زود: »از طرفی 
تبادل پیام های ما از طریق هماهنگ کننده اتحادیه 
اروپا ادامه دارد و همه تالش می کنیم برای رسیدن 
به راه حل و از طرفی دیگر، امریکا قطعنامه در آژانس 
ارائه می کند و از طرف دیگر هم تقریباً هرچند وقت 
به بهانه ای تحریم های جدیدی اعمال می کند. طرف 
امریکایی دچار سرگیجه است در تصمیم گیری و 
این برای مذاکرات و بازگشت به تعهدات در برجام 
سازنده نیس��ت. طرف امریکایی باید خودش را از 
کالف پیچیده و س��ردرگم بیرون بکش��د تا بتواند 

واقعیت را خوب ببیند و تصمیم بگیرد.«
 جزئیات غنی سازی در برجام روشن است

برآورد اطالعاتی امریکا و در واقع ترس آنها این است 
که اگر در زمینه تحریم      ها هی��چ امتیازی به ایران 
ندهند، ممکن اس��ت تهران به سمت غنی سازی 
۹۰درصد برود. این موضوعی بود که امیرعبداللهیان 
هم به نوعی در گفت وگو ب��ا نیویورک تایمز به آن 
پاس��خ داد و درباره اینکه ایران در خصوص ذخایر 
اورانیوم غنی سازی شده ۶۰ درصد چه کار می کند، 
گفت: »در متنی که در وین توافق کردیم جزئیات 
آن را روشن کردیم. اگر همه طرف       ها به تعهدات شان 
در برجام برگردند در مورد مازاد اورانیوم ما فراتر از 
توافق برجام، کامالً مشخص است که چه باید بکنیم. 
« وی تصریح کرد: »ما مذاکره کرده ایم نه فقط برای 
مذاکره، بلکه برای رسیدن به نتیجه ملموس مذاکره 
کرده ایم. این وضعیت را امری��کا و ترامپ به وجود 
آورده است. ما از سال ۲۰۱۵ هیچ نفع اقتصادی از 
برجام نبرده ایم. البته این هم عجیب است که بایدن 
از یک طرف رفتار ترامپ را قبول ندارد، ولی همان 
مسیر تحریم       ها را دنبال می کند.«  امیرعبداللهیان 
درباره نقش آژانس هم گفته بود: »ما آمادگی داریم 
به سؤاالت فنی آژانس پاسخ دهیم. اما قادر نیستیم 
به سؤاالت سیاس��ی و جهت دار و هدفمند آژانس 

پاسخ دهیم.«

کیسینجر:درجهانهستهای
مذاکرهباروسیهبرتصمیماتمیدانیارجحاست

دول�ت امریکا همچن�ان بر گس�ترش ناتو، به 
خصوص ب�ا عضوی�ت اوکرای�ن اص�رار دارد، 
ول�ی هن�ری کیس�ینجر ، وزی�ر خارج�ه 
پیش�ین امری�کا معتق�د اس�ت تالش ه�ای 
واش�نگتن برای الح�اق اوکرای�ن در ناتو بعد 
از فروپاش�ی اتحاد ش�وروی عاقالنه نیست. 
تنش     ها بر س��ر اوکراین بعد از موافقت روسیه با 
الحاق چهار منطقه لوهانسک، دونتسک، زاپروژیا و 
خرسون در حال تشدید شده است. اوکراین که از 
حمایت بی حدوحصر دولت های غربی برخوردار 
است، در تازه      ترین تحول، بیش از ۵ هزار سرباز و 
نظامی روس را در لیمان محاصره کرد، تحولی که 
دیروز منجر به عقب نشینی روس     ها از این شهر شد. 
وزارت دفاع اوکراین عصر       شنبه با انتشار پیامی در 
حساب توئیتر اعالم کرد نظامیان این کشور وارد 
شهر لیمان در استان دونتسک شده اند و متعاقب 
آن، وزارت دفاع روس��یه هم عقب نشینی از شهر 

لیمان را رسماً اعالم کرد. 
اینکه اوکراینی     ها شهر لیمان را بازپس گرفته  اند، 
یک برد میدانی برای اوکراین به حساب می آید ولی 
در شرایطی که دولت امریکا هم به طور همزمان بر 
گسترش ناتو اصرار دارد، باعث شده ناظران درباره 
تبعات تحقیر مسکو هشدار  دهند. »لوید آستین« 
وزیر دفاع امریکا روز یک     شنبه با اشاره به حمایت 
واشنگتن از سیاست گسترش ناتو، گفت هرکاری 
بتوانند برای رساندن تجهیزات مورد نیاز اوکراین 
برای شکست دادن روسیه انجام می دهند. آستین 
که در گفت وگو با س��ی ان ان صحبت می کرد، با 
تکرار سیاس��ت امریکا درباره دره��ای باز گفت: 
»ما هر کاری از دستمان برآید انجام می دهیم تا 
مطمئن شویم اوکراین آنچه را که برای رسیدن به 
پیروزی نیاز دارد، کسب کند.« این در حالی است 
که هنری کیسینجر ، وزیر خارجه پیشین امریکا 
در سخنانی در شورای روابط خارجی امریکا گفته 
که تالش های واش��نگتن برای الحاق اوکراین در 
ناتو بعد از فروپاشی اتحاد شوروی عاقالنه نیست. 
به گفته کیسینجر، ملحق شدن اوکراین به ناتوا 
»اساس��اً کمربند ایمنی تاریخی روسیه را از بین 
برد.«  او معتقد است: »در نتیجه، تالش برای وارد 
کردن اوکراین در ناتو سیاست امریکایی عاقالنه ای 
نبود«. کیسینجر که سال ۹۹ عمر خود را سپری 

می کند، گفته است: » واشنگتن کوشید بدون تمایز 
همه اعضای سابق بلوک شوروی را پس از فروپاشی 
دیوار برلین زیر چتر خود بگیرد و اینکه کل منطقه 
بین مرکز اروپا و مرز روسیه برای بازسازی باز شد.« 
 به گفته او، »از دید روسیه، ایاالت متحده بعد تالش 
کرد کل این منطقه را بدون استثنا در یک سیستم 

راهبردی تحت هدایت امریکا ادغام کند.«
  گفت وگو بهتر از جنگ هسته ای 

کیسینجر البته گفته که معتقد نیست تالش های 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه برای بازادغام 
اوکراین در حوزه نفوذ مس��کو از طریق یک حمله 
غافلگیرکننده، قابل توجیه است ولی او همزمان، با 
نوعی راه حل بینابینی در جنگ اوکراین تأکید دارد 
که بر اساس این راه حل، غرب باید به دنبال فرصتی 
برای ترتیباتی باش��د که آزادی اوکراین را تضمین 
می کند و این کشور را بخشی از سیستم اروپایی نگه 
دارد. او تأکید می کند که دیر یا زود غرب و روسیه 
باید با یکدیگر وارد گفت وگو شوند، زیرا به گفته او 
»در یک محیط هسته ای چنین نتیجه ای شاید به 
» تصمیم میدان نبرد « ارجح باشد. «  کیسینجر در 
حالی که معتقد است روس��یه به نوعی » جنگ در 
اوکراین را باخته زیرا آش��کارا بر ظرفیت آن برای 
تهدید اروپا با حمالت متعارف که برای دهه      ها و حتی 
قرن      ها از آن بهره می برد، غلبه ش��ده « ولی معنای 

تلویحی صحبت او، احتمال حرکت روس     ها به سمت 
گزینه سالح هسته ای در صورت تداوم روند فعلی 
است. به رغم این دیدگاه کیسینجر، لوید آستین، 
وزیر دفاع امریکا در گفت وگو با س��ی ان ان، یک بار 
دیگر هش��دار مقام های روس درباره به کار گیری 
سالح هسته ای را کم احتمال خواند و تصریح کرد: 
»هیچ نشانه ای مبنی بر تصمیم پوتین برای استفاده 
از سالح اتمی در اوکراین وجود ندارد«، دیدگاهی که 
دولت اوکراین آن را برای چندمین بار رد کرده است. 
به گزارش وب س��ایت خبری هیل، آندری یرماک، 
رئیس دفتر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین 
گفت، از نظر مقامات اوکراینی، تهدیدات روسیه به 
استفاده از تس��لیحات هس��ته ای توخالی نیست. 
یرماک گفت:» س��ازمان های اطالعاتی ما تهدید 
استفاده روسیه از تسلیحات هس��ته ای تاکتیکی 
را بس��یار زیاد ارزیابی می کنند و تمایل روسیه به 
تهدیدات هس��ته ای نه تنها نمایانگر بحرانی برای 
اوکراین بلکه برای هر کشور روی زمین است. « وی 
ادامه داد: »پاسخ به باج گیری هسته ای روسیه باید 
شدید و صریح بوده و ایده امتیاز دادن به یک متجاوز 
هس��ته ای را رد کند. در غیر این صورت، هر رژیم 
دیکتاتوری برای دستیابی به سالح هسته ای تالش 
خواهد کرد و کشورهای غیرهسته ای نیز همین کار 

را برای دفاع شخصی انجام خواهند داد.«

   پرواز بمب افکن های اتمی مسکو
در سطح میدانی نیز نشانه      ها درباره احتمال کاربرد 
تسلیحات هس��ته ای در حال بیشتر شدن است. 
روز یک     ش��نبه بعد از اعالم کنترل اوکراینی     ها بر 
شهر لیمان، رمضان قدیروف، رهبر چچن و متحد 
مسکو، گفت که روسیه در برابر چنین شکست      هایی 
باید استفاده از سالح های اتمی کم انرژی را مد نظر 
قرار دهد. او در پیامی در تلگرام نوشت: »به نظرم، 
باید اقدامات بس��یار جدی تری ص��ورت گیرد؛ از 
اعالم حکومت نظامی در مناطق مرزی تا استفاده 
از تس��لیحات اتمی تاکتیک��ی.«  همچنین منابع 
رسانه ای غروب       شنبه از پروازهای بمب افکن های 
اتمی روسیه نزدیک حریم هوایی فنالند خبر دادند. 
به نوش��ته وبگاه »نیوزمکس « تصاویر ماهواره ای 
پرواز بمب افکن های روسی از نوع »توپلوف-۹۵« و 
»توپلوف-۱۶۰ « مستقر در پایگاه هوایی »اولینا« 
نزدیک حریم هوایی فنالن��د را در روزهای اخیر 
نش��ان می دهند. این بمب افکن های روسی قادر 
به حمل بمب های اتمی هستند. گفته می شود که 
روسیه دارای ۱۴۴7 کالهک راهبردی است. پایگاه 
هوایی اولینای روسیه نیز دارای ظرفیت حمالت 
عظیم به دشمن است و اس��تقرار بمب افکن های 
راهبردی روس��یه در این پای��گاه هوایی پیامی به 
ایاالت متحده و ناتو است. عالوه بر آن، این پایگاه 
هوایی خارج از تیررس حمالت نیروهای اوکراینی 
اس��ت. موازی با این تحول، نیروی هوایی فنالند 
برای سنجش توان عملیاتی خود در شرایط سخت 
و مقابله احتمالی با روسیه، رزمایشی را برگزار کرد. 
فنالند برای برگزاری ای��ن رزمایش هوایی بزرگ، 
جاده ملی فنالند را که »هلس��ینکی« پایتخت را 
به شمالی      ترین نقاط این کش��ور متصل می کند، 
بست. کناره های جاده نیز برای آماده سازی بیشتر 
پاکسازی شد. جنگنده های شرکت کننده نیز از نوع 
»اف-۱۸« بودند. نیروی هوایی فنالند در بیانیه ای 
توضیح داد: »هدف این رزمایش، انجام برخاست 
و فرود بر اس��اس برنامه آموزش��ی پرواز در پایگاه 
جاده ای در شرایط ش��بانه روزی و توانمندسازی 
خلبانان عملیاتی برای انجام پروازهاست. «عملیات 
پراکنده به نیروی هوایی فنالند در زمان جنگ اجازه 
می دهد با چند برابر ک��ردن مکان های عملیاتی، 

هدف گیری دشمن را پیچیده کند. 
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