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لبنان در انتظار پاسخ 
میانجی امریکایی

ریاست جمهوری لبنان اعالم کرد که میانجی امریکایی در پرونده 
ترسیم مرزهای دریایی کشورش با صهیونیست ها، به زودی پاسخ 
کتبی درباره ترسیم مرزهای دریایی میان طرفین را تحویل می دهد. 
لبنان و رژیم صهیونیستی بر سر منطقه ای به مساحت ۸۶۰ کیلومتر 
مربع در دریای مدیترانه که دارای منابع نفتی و گازی است، اختالف نظر 
دارند. نجیب میقاتی، نخس��ت وزیر دولت پیش��برد امور لبنان جمعه 
گذشته گفته بود که پیشرفتی در خصوص ترسیم مرزهای دریایی با 
رژیم صهیونیستی حاصل شده است. بنابر پیش بینی ریاست جمهوری 
لبنان، عاموس هوچشتاین تا اواخر هفته پاسخ کتبی در این خصوص 
ارائه خواهد کرد. در این مورد، دفتر ریاست جمهوری لبنان در حساب 
توئیتری خود نوشت: »الیاس بوصعب معاون رئیس مجلس نمایندگان 
لبنان، میش��ل عون رئیس جمهور این کش��ور را در جریان نتایج سفر 
اخیرش به نیویورک و آخرین تحوالت مربوط به پرونده ترسیم مرزهای 
دریایی و دیدارش با هوچشتاین قرار داد. « پیش تر، شیخ نعیم قاسم، 
معاون دبیرکل جنبش حزب اهلل لبن��ان گفته بود: »ما منتظر خواهیم 
ماند میانجی نادرست امریکایی متن مکتوب را به دولت و رئیس جمهور 
تحویل دهد و اگر دولت بگوید که این متن منطبق با حقوق لبنان است 
و آن را اعالم کند در آن صورت از دیدگاه ما لبنان حقوق خود در ترسیم 
)مرزها( و حفاری را بازستانده است و پیش از آن هرگز تسلیم اطالعات 
درز ش��ده و تحلیل     ها نخواهیم ش��د. « یائیر الپید، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی نیز روز یک    شنبه در قالب یک نشست امنیتی فوق العاده 
با نفتالی بنت، نخست وزیر سابق و بنی گانتس، وزیر جنگ این رژیم و 
برخی مسئوالن امنیتی برگزار و درباره پرونده ترسیم مرزهای دریایی 

با لبنان، گفت وگو کرد. 
مردادماه گذشته، حزب اهلل لبنان در بیانیه ای از پرواز سه پهپاد غیرمسلح 
بر فراز می��دان گازی مورد مناقش��ه بین لبنان و رژیم صهیونیس��تی 
)کاریش( خبر داد. هرچند ارتش رژیم صهیونیستی اعالم کرد هر سه 
پهپاد را رهگیری کرده و مورد هدف قرار داده اس��ت، اما حزب اهلل در 
بیانیه خود تأکید کرده بود که این پهپاد    ها مأموریت اطالعاتی داشته  
و توانس��ته اند مأموریت ش��ان را با موفقیت انجام دهند و پیام مدنظر 
حزب اهلل را منتقل کنند. با وجود اینکه تحلیل های سیاسی رسانه های 
عبری از خوش بینی تل آویو در دس��تیابی به تواف��ق با بیروت حکایت 
دارند، اما برآوردهای نظامی رژیم صهیونیس��تی مبتن��ی بر احتمال 
درگیری است. در همین راستا، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی 
مدعی شد که تل آویو از بیم آنکه حزب اهلل قبل از امضای توافق ترسیم 
مرزی دس��ت به عملیاتی بزند، در مرز لبنان و فلس��طین اشغالی در 

آماده باش مستمر خواهد بود. 
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 برخورد پلیس لن�دن و پاریس  با اغتشاش�گران ضدایرانی 
در اروپا 

درحالی که این روز     ها در پی تالش      ها و فراخوان های ضدانقالب برای 
برگزاری تجمعات در داخل ایران به بهانه مرگ مهسا امینی، جمعی از 
اغتشاشگران و آشوبگران اقدام به برگزاری تجمعاتی غیرقانونی کرده 
و دس��ت به تخریب اموال عمومی زدند، تعدادی از ضدانقالب خارج از 
کشور نیز در برخی از کشور     ها اقدام به برگزاری تجمعاتی کرده اند که در 
برخی شهر     ها از جمله لندن و پاریس با واکنش پلیس انگلیس و فرانسه 
روبه رو ش��ده و حتی پلیس لندن اقدام به بازداشت این افراد کرد. این 
اقدام پلیس در این دو کش��ور در راستای وظایف آنها در تأمین امنیت 
سفارتخانه      ها و اماکن دیپلماتیک صورت گرفته است. در همین زمینه 
یورونیوز از برخورد پلیس فرانسه با عناصری که قصد آشوب و اغتشاش 
در مقابل سفارت ایران در پاریس را داش��تند، خبر داد و اعالم کرد که 
پلیس فرانسه با شلیک گاز اشک آور تعدادی از آشوبگران را هم بازداشت 
کرده است. گروه های ضد انقالب و آش��وبگر هم که در مقابل سفارت 
ایران در لندن جمع شده و قصد آش��وب و اغتشاش داشتند با برخورد 
پلیس لندن مواجه ش��دند و پلیس این شهر در بیانیه ای از دستگیری 

تعدادی از اغتشاشگران خبر داد. 
-----------------------------------------------------

  یوسف القرضاوی درگذشت
شیخ یوسف القرضاوی، بنیانگذار و رئیس سابق اتحادیه جهانی علمای 
مسلمان در سن ۹۶ سالگی درگذشت. به گزارش شبکه روسیا الیوم، 
حساب کاربری او در توئیتر این خبر را اعالم کرد. شیخ القرضاوی سال 
۱۹۲۶ در روستای » صفط تراب « واقع در استان الغربیه مصر به دنیا آمد. 
او عضو گروه اخوان المسلمین و از رهبران معروف آن بوده و به عنوان 
اولین نظریه پرداز این گروه شناخته      می ش��د، همچنین بار     ها رهبری 
اخوان المسلمین به او پیشنهاد شد اما او نپذیرفت. کشورهای عربی و 
جنبش های اسالمی طی بیانیه      ها و پیا م های مختلفی درگذشت »یوسف 
القرضاوی« را تسلیت گفتند. طبق گزارش خبرگزاری »آناتولی«، ترکیه 
و قطر در واکنش های گسترده ای به درگذشت یوسف القرضاوی، عالم 
سنی مذهب مصری، او را »تجدید کننده « توصیف و برایش رحمت الهی 
مسئلت کردند. اتحادیه جهانی علمای مسلمان در بیانیه ای ضمن اعالم 
تأسف از درگذشت القرضاوی تأکید کرد که امت اسالمی یک عالم آگاه 

در میان علمای وفادار به خود را از دست داده است. 
-----------------------------------------------------

  اخراج کنسول ژاپن از روسیه
دولت روس��یه کنس��ول ژاپن را به ظن جاسوسی دس��تگیر کرد و به 
وی مهلت داد تا ۴۸ ساعت خاک این کش��ور را ترک کند. خبرگزاری 
ریانووستی به نقل از سازمان امنیت روس��یه نوشت که کنسول ژاپن 
در والدی وستوک در شرق روس��یه پس از متهم شدن به جاسوسی، 
دستگیر و عنصر نامطلوب شناخته شد. وزارت امور خارجه روسیه اعالم 
کرد در مورد اقدامات کنس��ول ژاپن در روسیه، یادداشت اعتراضی به 
طرف ژاپنی ارائه شده است. وزارت خارجه ژاپن هم در واکنش به این 
اقدام، سفیر روس��یه در توکیو را احضار کرد تا مراتب اعتراض توکیو را 
بابت بازداشت و اخراج کنس��ول ژاپن ابراز کند. به گزارش خبرگزاری 
کیودو، یوشیماسا هایاشی، وزیر خارجه ژاپن گزارش داد که » روسیه 
کنوانس��یون وین را نقض کرده و حرکت آن اصاًل قابل قبول نیس��ت. 
« این وزیر ژاپنی گفت که توکیو خواس��تار عذرخواهی روس��یه است 
زیرا دیپلماتی که س��اعاتی در بازداش��ت بود، هرگ��ز در هیچ فعالیت 

» غیرقانونی « شرکت نداشته است. 
-----------------------------------------------------

  تالش پنتاگون برای جلب حمایت هند مقابل چین 
لوید آس��تین، وزیر دف��اع امری��کا در پنتاگون میزبان نشس��تی با 
سوبرهمانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند بود و در مورد راه های 
تعمیق همکاری های دفاعی دوجانبه بحث و گفت وگو کرد. به گزارش 
راشاتودی، پنتاگون اعالم کرد: مقامات دو کشور دوباره بر تعهد خود 
به همکاری به عنوان ش��رکای ثابت قدم برای پیش��برد چشم انداز 
مشترک ایاالت متحده و هند برای یک هند و اقیانوس آرام آزاد، باز و 
فراگیر تأکید کردند. آستین گفت: »امنیت منطقه ای در حال حاضر 
به دلیل جنگ طلبی فزاینده چین، به وی��ژه در مورد تایوان، اهمیت 
ویژه ای دارد. در ماه های اخیر، ش��اهد تشدید تالش های جمهوری 
خلق چین برای به چالش کشیدن نظم بین المللی مبتنی بر قوانین 
بودیم. « آستین افزود که ایاالت متحده و هند با » چالش های پایدار 
برای صلح، امنیت و رفاه در سراس��ر جهان روبه رو هستند.« آستین 
گفت: چین به حمای��ت از روس��یه در بحبوحه تهاج��م بی دلیل و 

بی رحمانه این کشور به اوکراین، ادامه می دهد. 

وحشت تل آویو 
از 27 عملیات فلسطین ظرف 24 ساعت

افزایش عملیات ه�ای مقاومت�ی در کرانه باختری، عرص�ه را برای 
صهیونیس�ت     ها تن�گ کرده اس�ت. گ�زارش اخی�ر مبن�ی بر 27 
عملی�ات در کرانه باخت�ری و قدس، آن ه�م فقط طی 24 س�اعت 
باعث ش�ده که صهیونیس�ت     ها در عین ح�ال که از ی�ک طرف به 
مس�جداالقصی حمل�ه می کنن�د از طرفی دیگ�ر از بی�م حمالت 
مقاوم�ت ب�ه حال�ت آماده ب�اش درآین�د و از شهرک نش�ینان 
بخواهن�د ک�ه هن�گام ورود ب�ه کنیس�ه     ها با خ�ود س�الح ببرند. 
مرکز داده های فلس��طینی معطی در تازه      ترین گزارش خود از وضعیت 
کرانه باخت��ری اعالم کرد که در ۲۴س��اعت، ۲7 عملی��ات مقاومتی در 
قدس و کرانه باختری انجام شده که شامل یک مورد تیراندازی به سمت 
شهرک صهیونیست نشین » الون موریه«، مقابله با تعرض صهیونیست      ها 
به مس��جداالقصی و هدف قرار دادن نیروهای رژیم اشغالگر با بمب های 
دست ساز و کوکتل مولوتف بوده است. همچنین، مبارزان مقاومت دو مرتبه 
ایست و بازرسی دوتان و جلمه در کرانه باختری را با بمب های دست ساز 
هدف قرار دادند. این در حالی است که آگوست گذشته نیز ۸3۲ عملیات 

مقاومتی به وقوع پیوست که ۲۸صهیونیست طی آن زخمی شدند. 
 جرایم اشغالگران علیه مقدسات هرگز متوقف نشده

اخیراً، شهرک نشینان یهودی پس از تعرض به مسجداالقصی به شیوه ای 
تحریک  آمیز در محوطه های این مس��جد به رقص و پایکوبی پرداختند. 
یورش شهرک نشینان به مس��جداالقصی در دومین روز از اعیاد سال نو 
عبری در حالی دیروز س��ومین روز متوالی را س��پری کرد که گروه های 
فلس��طینی ضمن محکوم کردن اقدام��ات اخیر، ملت فلس��طین را به 
عملیات استشهادی و اعتکاف برای مقابله با این تجاوز مستمر اشغالگران 
دعوت کردند. نبیل ابوردینه، سخنگوی تشکیالت خودگردان فلسطین 
ضمن محکوم کردن یورش شهرک نش��ینان و نظامیان صهیونیست به 
صحن های مسجداالقصی و تعرض به خادمان و نگهبانان آنجا و نمازگزاران 
گفت: »این رفتار     ها منجر به تنش و خشونت بیشتر می شود. شیپور زدن 
شهرک نشینان صهیونیست در ورودی های مسجداالقصی تنشی خطرناک 
در راستای تجاوزات مستمر به قبله نخست مسلمانان و تالش برای ایجاد 

واقعیتی جدیدی در آنجاست.«
 محمود العالول، نایب رئیس جنبش فتح فلسطین نیز بر اهمیت عزیمت 
فلس��طینیان برای دفاع از مس��جداالقصی تأکید ک��رد و گفت: »همه 
کسانی که استطاعت دارند با اعتکاف در مسجداالقصی به مقابله با تجاوز 
صهیونیست      ها بروند و سیاسیون فلس��طینی هم باید دنیا را برای اعمال 
فش��ار بر رژیم اش��غالگر به منظور توقف جرایم خود تحریک کند. « او با 
محکوم کردن اقدام نظامیان اش��غالگر در ممانعت از ورود نمازگزاران به 
مسجداالقصی همزمان با نخس��تین روز از اعیاد یهودی گفت: »جرایم 
رژیم اشغالگر علیه مقدسات هیچ گاه متوقف نش��ده و از دیروز تا امروز و 

فردا ادامه دارد. 
محمد حماده، سخنگوی حماس نیز از حضور نمازگزاران و نگهبانان در 
مسجداالقصی برای مقابله با یورش شهرک نشینان صهیونیست تمجید 
کرد و گفت: »رژیم اش��غالگر در برابر ش��جاعت ملت فلسطین در کرانه 
باختری و قدس عاجز شده است. « داوود شهاب یکی از فرماندهان جنبش 
جهاد اسالمی فلسطین هم بر لزوم تش��دید رویارویی با رژیم اشغالگر و 
تشدید عملیات های استشهادی علیه هر شهرک نشین صهیونیستی که به 
مسجداالقصی نزدیک شود، تأکید کرد. جبهه خلق برای آزادی فلسطین 
نیز پشتیبانی از اعتکاف در مس��جداالقصی و وحدت ملی را راه مقابله با 

اشغالگران و شهرک نشینان آنها خواند. 
 استقرار هزاران نیروی صهیونیست

همزمان با این تحوالت، پلیس رژیم صهیونیس��تی آماده باش خود را در 
مناطق مختلف افزایش داده و ه��زاران نیرو را در ش��هر قدس و اطراف 
مسجداالقصی و مسیرهای منتهی به آن و اماکن شلوغ مستقر کرده است. 
اوفیر بیندیر، رئیس بخش عملیات در پلیس رژیم صهیونیستی گفت: »ما 
هش��دارهای زیادی درباره احتمال انجام عملیات از سوی فلسطینی      ها 
دریافت کرده ایم. پلیس آماده واکنش به هرگونه حادثه اضطراری است. 
ما از شهروندان می خواهیم طی حضور در کنیس��ه      ها در مراسم سال نو 
یهودی که تا روز سه      ش��نبه ادامه دارد سالح های ش��ان را با خود همراه 

داشته باشند.«

در واکنش به پیغام و پسغام های پی درپی غرب

روسیه: درباره حمله اتمی بلوف نمی زنیم 

در پی هشدارهای    گزارش  یک
روس�یه نسبت به 
استفاده از سالح اتمی در صورت نقض تمامیت 
ارضی این کشور، مدودف بار دیگر گفت که مسکو 
درباره استفاده از سالح های استراتژیک بلوف 
نمی زن�د. مقام�ات امریکای�ی و اوکرای�ن هم 
هش�دارهای کرملین را جدی گرفته و گفته اند 
روس     ه�ا در ای�ن زمین�ه مصم�م هس�تند. 

جنگ اوکراین درحالی وارد هشتمین ماه خود شد 
که تنش     ها بین روسیه و غرب از جنگ لفظی فراتر 
رفته و به تهدیدهای اتمی رس��یده است. مقامات 
روسیه که در روزهای اخیر بار     ها نسبت به استفاده از 
سالح هسته ای در صورت لزوم هشدار داده اند و بار 

دیگر گفته اند که در این زمینه جدی هستند. 
دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه روز 
سه      شنبه در تازه      ترین سخنرانی خود گفت:»اگر این 
کشور یا متحدانش با استفاده از سالح اتمی مورد 
حمله قرار گیرند یا تهدیدی برای موجودیت روسیه 
وجود داشته باشد، مس��کو از سالح اتمی استفاده 
خواهد کرد«. به گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک، 
مدودف در کانال تلگرامی خود با اشاره به ادعاهای 
لیز تراس، جو بایدن و س��ایر مقام��ات امریکایی 

نوشت:»مرتباً ما را با پیامدهای وحشتناک در صورت 
استفاده روسیه از سالح اتمی تهدید می کنند، باید 
برای آن دسته از افراد ناشنوا که فقط حرف خودشان 
را می ش��نوند یادآوری کنم که روس��یه حق دارد 
در صورت ل��زوم و در موارد از پیش تعیین ش��ده 
طبق اصول سیاست دولتی در زمینه بازدارندگی 
هسته ای در صورتی که ما یا متحدان مان با این نوع 
تس��لیحات مورد حمله قرار بگیریم، از تسلیحات 
اتمی اس��تفاده کند.« رئیس جمهور روسیه اخیراً 
بر این موضوع تأکی��د کرد که ما ه��ر کاری برای 
جلوگیری از دستیابی همسایگان متخاصم خود به 
تسلیحات اتمی انجام خواهیم داد. »به طور مثال، 
اوکراین نازی که امروز به طور مس��تقیم توس��ط 
کشورهای ناتو کنترل می ش��ود.« معاون شورای 
امنیت ملی روسیه پیش تر هم با اشاره به مجاز بودن 
استفاده از سالح اتمی برای دفاع از خود، تهدید کرد 
که موشک های مافوق صوت روسیه می تواند به هر 

هدفی در اروپا برسد. 
مقامات مس��کو بار     ها گفته اند که در صورت نقض 
تمامیت و حاکمیت ارضی کشورشان ناگزیر از سالح 
هسته ای برای دفاع از خود استفاده خواهند کرد و 
به غربی     ها هشدار داده اند در این زمینه همه جوانب 
را در نظر بگیرند و اقدامی انجام ندهند که روس     ها از 

این سالح     ها استفاده کنند. بر اساس آمارهای اعالم 
شده روسیه بیش از۶هزار س��الح اتمی در اختیار 
دارد که برای نابودی جهان کافی است و حتی این 
تعداد س��الح مخرب بیش از تعدادی است که در 

زرادخانه های امریکایی و اروپایی وجود دارد. 
 باتوجه به اینکه همه پرس��ی اس��تقالل و الحاق به 
روسیه در مناطق شرقی اوکراین در جریان است، 
مقامات کرملین روز یک     ش��نبه به صراحت اعالم 
کردند که در صورت الحاق این مناطق به کشورشان، 
آنها بخشی از تمامیت ارضی روسیه خواهند بود و 
حمله به آنها نیز حمله به خاک روسیه قلمداد خواهد 
شد. هرچند هنوز نتایج این همه پرسی اعالم نشده 
اس��ت و طی روز     ها آینده سرنوش��ت آنها مشخص 
می ش��ود، اما باتوجه به اظهارات مقامات اوکراینی 
مبنی بر آزادسازی همه مناطق اشغال شده، معلوم 
نیست که در صورت حمله اوکراینی     ها به این مناطق 
آیا روس     ها از سالح اتمی اس��تفاده خواهند کرد یا 
نه. روس��یه اخیراً فراخوان جذب 3۰۰ هزار نیروی 
ذخیره خود را صادر کرده است که به نظر می رسد 
برای انجام عملیات جدید در اوکراین و جلوگیری 
از هرگونه پیش��روی اوکراینی     ها انجام می شود که 
این روز     ها به سالح های مدرن غربی مجهز شده اند. 
همچنین گفته می شود بخش��ی از این نیرو     ها در 

مناطق الحاقی در ش��رق اوکراین مستقر خواهند 
ش��د تا همچنان این مناطق را تحت کنترل خود 

داشته باشند. 
  امریکا و اوکراین هش�دار مسکو را جدی 

می گیرند
هرچند لیز تراس، نخست وزیر انگلیس ادعا کرده 
که والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نسبت 
به استفاده از سالح اتمی بلوف می زند اما مقامات 
امریکایی و اوکراینی نظر متفاوت��ی دارند. کارین 
ژان پی یر، س��خنگوی کاخ سفید دو     شنبه شب در 
سخنانی گفت:»ما تهدیدات روسیه برای استفاده 
از سالح هس��ته ای را بس��یار جدی می گیریم اما 
تاکنون هیچ نش��انه ای ندیده ایم که م��ا را وادار به 
تغییر اقدامات راهبردی کند.« به گزارش سی ان ان، 
ژان پی یر تأکید کرد: »شورای امنیت ملی امریکا به 
ارتباط خود با روسیه ادامه داده و درباره پیامدهای 
به کارگیری تسلیحات هسته ای هشدار داده است«. 
سخنگوی کاخ س��فید گفت: »با هم پیمانان آماده 
اعمال تحریم      ها و هزینه های اقتصادی سنگینی علیه 
روسیه هستیم«. مقامات واشنگتن که با کمک های 
گسترده تس��لیحاتی به اوکراین آتش جنگ را در 
این منطقه شعله ور کرده اند، سعی دارند روس     ها را 
نسبت به بازنگری در تصمیم خود مبنی بر استفاده از 
سالح های استراتژیک متقاعد کنند. جیک سالیوان، 
مشاور امنیت ملی امریکا در مصاحبه ای تلویزیونی 
بدون ارائ��ه جزئیاتی گفت :»در صورت اس��تفاده 
روسیه از سالح های هسته ای بر ضد اوکراین، امریکا 
به طور قاطع به آن پاسخ خواهد داد. سالیوان گفت 
واشنگتن به طور خصوصی به مسکو گفته است، این 
پاسخ قاطع »دقیقاً به چه معنا است«. این درحالی 
است که دیمیتری پس��کوف، سخنگوی کرملین 
روز دو     شنبه در پاس��خ به پرسشی درباره اظهارات 
س��الیوان گفت: »کانال      هایی ب��رای گفت وگو در 
سطح مناسب میان روسیه و امریکا وجود دارد، اما 
این تماس ها بسیار پراکنده و گاهگاه هستند. این 
کانال ها دس��ت کم اجازه تبادل برخی از پیام های 
اضطراری درباره مواضع طرفی��ن را می دهند«. از 
س��وی دیگر، ولودیمیر زلنس��کی، رئیس جمهور 
اوکراین هم که مدعی است همه مناطق اشغال شده 
را از دس��ت روس     ها آزاد خواهد کرد اما با این حال 
گفت » به نظر او پوتین درباره هشدار درباره آمادگی 
استفاده از سالح های هسته ای برای دفاع از روسیه 
بلوف نمی زند.« زلنسکی به شبکه سی بی اس نیوز 
گفت:» ببینید، ش��اید این حرف دیروز یک بلوف 
بود، اما اکنون یک واقعیت است. خود رئیس جمهور 
روسیه هم چهار     ش��نبه گذش��ته گفت که وقتی 
هشدار می دهد که روسیه دفاع از خاک خودش را با 
» تسلیحات تخریبگر مختلف « بررسی خواهد کرد، 

» بلوف « نمی زند.« 

مذاکره مستقیم؟  به چه امیدی؟!
امیرعبداللهیان: از مذاکره مستقیم  با امریکا نمی ترسیم اگر بدانیم  منجر به »اتفاقی بزرگ« خواهد شد

ادامه از صفحه اول
 مدی��رکل آژانس همچنی��ن گفته که مس��ائل 
حل نش��ده بی��ن ای��ران و آژانس کنار گذاش��ته 
نمی شوند. البته موضع مقام های ایرانی این نیست 
که مسائل باقی مانده بین ایران و آژانس، از جمله 
مسئله سه مکانی که گروسی از آنها صحبت کرده، 
حل نشده باقی بماند بلکه فحوای صحبت های آنها 
این است که آژانس نباید بعد از حل مسائل باقی 
مانده، موضوعات جدیدی را طرح کند. حس��ین 
امیرعبداللهی��ان، وزی��ر خارج��ه در گفت وگوی 
جدید خود با المانیتور گفته که » هیچ مشکلی در 
همکاری یا تعامل با آژان��س نداریم « ولی در عین 
حال خواستار این ش��ده که »یک اراده سیاسی« 
شبیه به سال ۲۰۱5 برای بس��تن پرونده ایران از 
سوی آژانس وجود داش��ته باشد. امیرعبداللهیان 
گفته اس��ت: » در س��ال ۲۰۱5، چی��زی رخ داد. 
اراده ای سیاسی وجود داشت و آن موقع تصمیمی 
سیاسی اتخاذ شد. بین ایران و سه کشور اروپایی 
و امریکا بود و به نهایی شدن برجام کمک کرد. از 
یک طرف، ما قصد داریم و مشتاقیم که با آژانس 
همکاری کنیم تا به آن اتهامات و ادعا       ها پاس��خی 
ارائه بدهیم. از طرف دیگر، ما به اراده ای سیاس��ی 
نیاز داریم، به همان چیزی که گفتم در سال ۲۰۱5 
بود تا این بار هم وجود داش��ته باش��د.«  به گفته 
وزیر خارجه ایران،» آژانس س��ؤاالتی درباره سه 
محل دارد که می گوی��د در آن اورانیوم پیدا کرده 
است و ما آماده ایم به این س��ؤاالت پاسخ دهیم« 
ولی به گفته او ایران »قویاً« معتقد است »آژانس 
باید در عین حال رفتار و عملی مطابق اصول فنی 
داش��ته باش��د. مش��کل ما با آژانس این است که 
آنها سیاس��ی عمل می کنند. بنابراین، اگر آژانس 
انتخاب کند که فقط روی مسائل فنی تمرکز کند، 
ما قطعاً تالش خواهیم کرد همکاری مان را تقویت 
و بیشتر کنیم.« او به همکاری ایران با آژانس اشاره 
کرده و به خبرنکار المانیت��ور می گوید: » احتماالً 
می دانید که تمام��ی فعالیت های ما، فعالیت های 
هسته ای مان، حدود ۲ درصد فعالیت های هسته ای 
جهان را تشکیل می دهد که تمامش در چارچوبی 
صلح آمی��ز قرار دارد. ام��ا نظارتی که ب��ر ما انجام 
می ش��ود چطور؟ 37 درصد کل نظ��ارت آژانس 
اس��ت. این یعنی پس از آنکه تمام��ی طرفین به 

برجام بازگردند، ما باز هم باید دسترس��ی کامل 
را برای آژانس ایجاد کنیم. منظورم دسترسی ای 
فراپادمانی است. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران 
همچنین می گوید: »مس��لماً، اول بای��د اتهامات 
بی اساس فعلی که از سوی آژانس در این باره مطرح 
ش��ده اند، برطرف ش��وند. اما ما باور داریم و قبول 
داریم برای عملی ک��ردن این، برخی فعالیت های 
فنی باید انجام بگیرد. اما به موازات این، درس��ت 
مانند س��ال ۲۰۱5، اراده ای سیاس��ی باید برای 
بس��تن پرونده این اتهامات وجود داش��ته باشد. 
امیرعبداللهیان در پاسخ به این که آیا منظورش این 
است که ایران آماده همکاری فنی با آژانس برای 
حل وفصل این مسئله است، گفت: مطمئناً. به گفته 
وزیر خارجه، ایران » هیچ مشکلی در همکاری یا 
تعامل با آژانس« ندارد: »شما می دانید که همکاری 
ما هنوز ادامه دارد، به وی��ژه در زمینه موضوعات 
پادمانی. دوربین های آژان��س در محل بوده و آنها 
در حال نظارت بر ما هس��تند. می دانید ما چه کار 
کرده ایم؟ ما دوربین هایی را خاموش کرده ایم که 
داوطلبانه موافقت کرده بودیم نصب شوند. ما این 

دوربین       ها را به طور داوطلبانه نصب کردیم.«
 فقط تا پایان دولت بایدن تضمین می دهند 
مسئله دوم، که ظاهراً بین ایران و امریکا حل نشده 
باقی مانده، بحث تضمینی اس��ت ک��ه به عقیده 

ایران، امریکا باید برای خارج نشدن از برجام بدهد. 
امیرعبداللهیان گفت که آنچه با آن مواجهیم این 
است که »امریکایی       ها به ما می گویند نمی توانند 
به جای دول��ت آتی امریکا تضمی��ن بدهند«  در 
حالی که به گفته او چنین ادعایی »با قواعد و عرف 
بین الملل��ی مغای��رت دارد«. او می گوید: » وقتی 
چیزی میان کشور های متعددی امضا می شود، 
به این معناست که فقط بین حکومت       ها و دولت       ها 
نیست؛ بین نظام های حاکم در آن کشور       ها انجام 
شده است.«  به گفته وزیر خارجه دولت رئیسی، 
هر بار که تضمی��ن درباره حرف زده می ش��ود » 
امریکایی       ها به ما می گویند حداکثر یا بیشترین 
تضمینی که می توانیم به ش��ما بدهیم، تا پایان 
دولت بایدن است.« امیرعبداللهیان معتقد است 
که این سطح از تضمین، برای شرکت      ها و فعاالن 
اقتصادی که می خواهند بع��د از توافق احتمالی 
در ایران فعالیت کنند، کافی نیس��ت: » این پیام 
را به آنها )شرکت ها( می فرستد که فرصت زیادی 
برای سرمایه گذاری در ایران ندارید. در کنفرانس 
امنیتی مونیخ که مدتی پیش در آن شرکت کرده 
بودم، با مدیران شرکت های بزرگ اروپایی دیدار 
کردم. معاون من در امور اقتصادی هم در مونیخ 
بود. نشستی با بسیاری از شرکت های بزرگ غربی، 
بیشتر اروپایی داشتیم. همگی به ما گفتند که اگر 

شرایط ]پس از بازاجرای برجام[تا مدت کوتاهی 
دوام بیاورد، ما نمی توانیم سرمایه گذاری خوبی در 

ایران انجام دهیم.«
 رد و بدل پیغام میان تهران - واشنگتن

امیرعبداللهی��ان برخالف ط��رف امریکایی که به 
چش��م انداز مذاکرات بدبین است و از »بن بست « 
در مذاکرات صحبت ک��رده، از » ردو بدل ش��دن 
پیام       هایی«  میان ایران و امریکا خبر داده که به گفته 
او » پیش  رفت       هایی در این زمینه انجام گرفته « است. 
او می گوید که » در زمینه تضمین       ها و مدت توافق ها، 
اما هنوز با نقطه ایده آل فاصل��ه داریم. «  او در پیام 
امریکایی      ها برای مذاکره مستقیم در حاشیه نشست 
اخیر مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر 
داده و می گوید: »االن در حاش��یه نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل، ما از امریکایی       ها پیام دریافت 
کردیم که بیایید مس��تقیماً مذاک��ره کنیم. با در 
نظر گرفتن تمام حساس��یت       ها و چیز       هایی که در 
این ۴۰ سال گذش��ته از امریکا دیده ایم، باید به ما 
این حق را بدهی��د که انتظار دس��تاورد بزرگی از 
این گونه مذاکرات نداشته باشیم. ما در حال حاضر 
در حال دریافت پیام       هایی از سوی امریکا هستیم.« 
 امیرعبداللهیان در پاسخ به این سؤال المانیتور که 
چرا ایران با امریکا به طور مستقیم مذاکره نمی کند 
تا این مسائل آخر را حل کند، چرا ایران از مذاکرات 
رو در رو با امریکا می ترسد، می گوید: »ما از مذاکرات 
رو در رو با امریکا نمی ترسیم. اما باید احساس کنیم 
که این کار می تواند تغیی��ری در رویه ایجاد کند و 
این مذاکرات دستاوردی برای ما در بر داشته باشد، 
احتمال بدهیم که اتفاق بزرگی قرار است در نتیجه 
این مذاکرات بیفتد، مس��یر و افقی روش��ن پیش 

روی مان است.« 
 او توضیح می دهد:»در نتیجه در چنین مذاکراتی، 
بهترین سناریو این است که فقط تحریم های ثانویه 
لغو شوند. تحریم های اولیه و اصلی سر جای شان 
خواهند ماند. فکر می کن��م اگر امریکایی       ها جدی 
باشند و حاضر باشند آمادگی و تمایل شان را برای 
بازگشت به برجام نش��ان دهند، این پیام       ها کافی 
خواهند بود، یعنی پیام های ش��فاهی آنها و برخی 
پیام های کتبی شان. اگر مذاکرات مستقیمی انجام 
دهیم، باید سودی برای ما و برای ملت ما در پایان 

مذاکرات وجود داشته باشد.«
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شیعیان عراق درباره نخست وزیر
 توافق کردند،کرد    ها بر سر رئیس جمهور

یک عض�و ح�زب دموک�رات اقلی�م کردس�تان ع�راق از توافق 
میان اح�زاب کرد بر س�ر نام�زد ریاس�ت جمهوری این کش�ور 
خب�ر داد و رهب�ر جری�ان حکم�ت مل�ی ع�راق ه�م گفت�ه که 
چارچ�وب هماهنگی ش�یعیان، درباره محمد ش�یاع الس�ودانی 
ب�ه عن�وان گزین�ه نخس�ت وزیری ب�ه اجم�اع رس�یده اس�ت. 
به گزارش خبرگزاری ایران پرس، س��ید عمار الحکی��م، رهبر جریان 
حکمت ملی عراق روز سه     شنبه در حاشیه ش��رکت در نشستی برای 
مجمع »الرافدین«، در گفت وگویی مطبوعاتی اظهار کرد ائتالف اداره 
کشور طیف گسترده ای از جریان های سیاس��ی را نشان می دهد و ما 
در چارچوب هماهنگی با نامزد نخس��ت وزیری محمدشیاع السودانی 
موافقت کرده ایم. توافق بر سر السودانی پس از انتشار گزارش    ها درباره 
اختالفات در داخل چارچوب هماهنگی شیعیان انجام شده است ولی 
معلوم نیست که وضعیت جریان صدر که با نامزدی سودانی مخالفت 

کرده، چگونه خواهد بود. 
جریان صدر از مخالفان سرسخت این گزینه برای نخست وزیری دولت 
بعدی بغداد اس��ت و ماه گذش��ته از طریق هواداران خود، ساختمان 
پارلمان را اشغال کرد تا جلس��ات پارلمان برگزار نش��ود. با این حال، 
الس��ودانی روز دو    ش��نبه هفته گذش��ته طی ش��رکت در نشستی در 
ساختمان پارلمان عراق با بیش از ۶۰ نماینده پارلمان این کشور دیدار 
کرد و به تشریح برنامه های دولت خود پرداخت. رهبر جریان حکمت 
ملی با اشاره به اینکه گفت وگوی واقع بینانه ای بین چارچوب هماهنگی 
و جریان صدر برای شناخت مواضع رس��می آنها وجود نداشته، افزود: 
جریان صدر ش��ریکی مهم برای چارچوب هماهنگی در روند سیاسی 
است و مشتاق حضور آن هستیم؛ چارچوب هماهنگی در هنگام تسلیم 
اس��تعفای جریان صدر، درخواست    هایی برای بازگش��ت آنها داشت. 
رهبران چارچ��وب هماهنگی همچنین با برگزاری نشس��تی آخرین 
تحوالت سیاسی این کشور و تصمیم ازس��رگیری جلسات پارلمان را 

طی امروز مورد بررسی قرار دادند. 
چارچوب هماهنگی شیعیان عراق از تصمیم هیئت رئیسه پارلمان این 
کشور برای ازسرگیری جلس��ات نهاد قانونگذاری عراق استقبال کرد. 
همزمان، یک عضو حزب دموکرات اقلیم کردستان عراق از توافق میان 
احزاب کرد بر سر نامزد ریاست جمهوری این کشور خبر داد. به گزارش 
الفرات نیوز، » هیثم المیاحی«، گفته که روند سیاسی اختالفات مختلفی 
را پشت سر گذاشته اس��ت و رأی اعتماد مجدد به محمد الحلبوسی، 
رئیس مستعفی پارلمان به یک ضرورت تبدیل شده است. وی افزود: 
دو حزب کرد )حزب دموکرات و اتحادیه میهنی( بر س��ر گزینه نامزد 
ریاس��ت جمهوری برای ورود به پارلمان توافق کرده اند و تکلیف این 
مسئله مشخص شده است. المیاحی همچنین اعالم کرد: توافقاتی میان 
رهبران جناح     ها حتی مقتدی ص��در، رهبر جریان صدر صورت گرفته 
است و این توافق کاماًل محرمانه بوده و پس از ۲۸ ماه جاری بیانیه ای 

صادر و در آن به تمامی جزئیات اشاره خواهد شد. 


