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تحلیلگرعراقی:ترامپبایدمحاکمهشود

یک تحلیلگر عراقی با بیان اینکه شــورای عالی قضائی عراق حکم
بازداشــت ترامپ را صادر کرده است ،تاکید کرد که سکوت دولت
الکاظمی در رابطه با این مسئله شک برانگیز است .به گزارش ایسنا،
کامل البیاتی ،تحلیلگر عراقی در گفتگو با پایگاه اینترنتی المعلومه
تاکید کرد :شورای عالی قضایی عراق حرف خود را در رابطه با ترور
فرماندهان پیروزی (شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس) زده است
و حکم خود در رابطه با دونالد ترامپ ،مسئول اول این جنایت صادر
کرده اســت .در این صورت سکوت دولت مصطفی الکاظمی بسیار

شک برانگیز است زیرا این مسئله باید از طریق محافل
بینالمللی پیگیری شود.
وی تاکید کرد :دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا به
دلیل برخی مسائل که مهمترین آنها ترور فرماندهان
پیــروزی و نقض حاکمیت عــراق و همچنین نقض
توافقات امضا شده میان بغداد و واشنگتن است ،باید محاکمه شود.
البیاتی خاطرنشــان کرد :شورای عالی قضائی عراق حکم بازداشت
ترامپ جنایتکار را صادر کرده اســت ،عالوه بر این سرنخهای این

سیاسی
جنایــت و عامالن آن آشــکار شــدهاند و دیگر هیچ
توجیهی برای عدم اتخاذ اقدام علیه جنایتکاران وجود
ندارد .ایــن تحلیلگر عراقی تاکید کــرد :بعد از حکم
دســتگاه قضائی علیه رئیس جمهور شکست خورده
آمریکا دولت باید اقداماتی علیه او اتخاذ کند اما در عین
حال سکوت دولت الکاظمی مشکوک است بنابراین پارلمان عراق
باید این موضوع را پیگیری و دولت را ملزم به بینالمللی کردن این
مسئله و احقاق حق کند.

قطر هم اعالم آمادگی کرد برای میانجیگری و هم اعالم داوطلبی برای تامین گاز عراق

بازی دوگانه دوحه

آفتــاب یزد ـ رضا بردســتانی« :جاه طلــب و بــیآزار» این
عنوان«گــزارش ـ مصاحبه»ای بود با موضوع «قطر» و بازیگریهای
منطقهای این کشــور به خصوص از؛«پایان حیات زیستی و سیاسی
عربستان بن سلمان»« ،روی کار آمدن ترامپ
سلطان قابوس»« ،آغاز
ِ
و تغییر رویکردهای منطقهای آمریکا»« ،بی ثباتی سیاسی ـ اقتصادی
عراق»« ،سیاســتهای تجاوزکارانه ی عربستان و متحدانش در باره
یمن»« ،عادیســازی روابط امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی»،
«ادامه تزلزل سیاسی در کویت» و«فراز و نشیبها در مذاکرات صلح
طالبان» که در همین روزنامه آفتاب یزد منتشر شد .چند روز پساز
انتشار آن گزارش ،خبرهایی حکایت از آغاز بازیگرهای منطقهای قطر
به گوش میرسد.
> کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد گفتوگو با ایران شوند

آن طور که العالم مینویسد« ،شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»،
وزیر امور خارجه قطر آمادگی کشــورش را برای میانجیگری جهت
برگزاری نشســتی میان اعضای  ۶کشــور شــورای همکاری خلیج
فارس و جمهوری اســامی ایران اعالم کرده است .او در مصاحبهای
با تلویزیون بلومبرگ گفت« :دولت قطر امیدوار اســت که این اتفاق
بیفتد و ما معتقدیم که باید بیفتد .سایر اعضای شورای همکاری هم
همین تمایل را دارند ».قطر اخیرا ً توانست بحران دیپلماتیک خود با
عربستان ســعودی ،بحرین ،امارات و مصر را که بیش از سه سال به
طول انجامیده بود را حل و فصل کند .عربســتان سعودی ،بحرین،
امارات متحده عربی و مصر حدود سه سال و نیم پیش با متهم کردن
قطر به حمایت از گروههای تروریستی و نزدیک بودن سیاستهایش
به ایران روابط دیپلماتیک با دوحه را قطع کرده و این کشور را تحت
محاصره دریایی ،زمینی و هوایی قرار دادند.
وزیر خارجه قطر در مصاحبه با بلومبرگ برای تســهیل گفتوگوی
میان ایران و آمریکا هم اعالم آمادگی کرده است .او گفت« :چنانچه
طرفهــا از قطر بخواهنــد ما مذاکرات را تســهیل خواهیم کرد .ما
خواســتار این دستاورد هستیم .میخواهیم شــاهد وقوع این توافق
باشــیم ».وی اضافه کرد« :هر کسی که این مذاکرات را پیش ببرد و
آن مذاکرات هر چه باشند ما از آنها حمایت خواهیم کرد ».جمهوری
اسالمی ایران پیشاز این تأکید کرده چنانچه آمریکا به توافق هستهای
برجام برگردد مذاکرات در چارچوب این توافق با واشــنگتن را طبق
روال سابق ادامه خواهد داد.

> قطر آماده است به جای ایران گاز عراق را تأمین کند

عراق برای کمبود گاز وارداتی خود به دنبال شریکی مناسب است .به
گزارش خبرگزاریها ،قطر آماده است جایگزینی برای ایران در صدور
گاز مایع به عراق باشد .عراق مایل است به وابستگی اقتصادی به ایران
پایان دهد .صدور گاز مایع ایران به عراق با موانعی برخورد کرده که به
کمبود برق در عراق منجر شده است .اکنون عراق مایل است واردات
گاز از ایران را کاهش دهد و در جســتجوی منابعی «مطمئن» است.
بحران برق ،که در سرمای زمستان به شکل قطعی متناوب برق پدیدار
گشــته ،بیش از پیش دولت کاظمی را زیر فشار قرار داده است تا به
فکر جایگزینی برای گاز ایران باشد.رسانههای خاورمیانه عربی ،مانند
«خلیج آنالین» ،گزارش میدهند که عراق در حال بررسی گزینههای
متعددی برای تنوع بخشــیدن به منابع گاز مایع خود و کاســتن از
وابستگی به گاز ایران است ،زیرا به علت تحریمهای بینالمللی ،ایران
قادر نیست بهای انرژی صادراتی خود را به شکل مناسب دریافت کند.

این که خواسته باشد به عنوان یک کشور محوری در تعامالت سیاسی
منطقهای روی آن حساب باز کرد.

> عربستان و تالش برای بازپسگیری نقش از دست رفته!

قطر حاال یک کشور مهم در منطقه و شورای
همــکاری خلیج فارس اســت .از یکســو
میخواهــد در قامــت میانجی بــه برخی
کشورها کمک کند و از سوی دیگر میکوشد
خود به عنوان یک قدرت اقتصادی حضوری
چشمگیرتر داشته باشد .در دوسوی ماجرای
قطر ،هــم پیغام وجود دارد و هم هشــدار؛
پیغام به طرفهای مقابل که اگر نمیتوانند
با عربستان ،امارات یا هر کشور عرب منطقه،
رو در رو گفتگــو کنند قطــر این آمادگی را
دارد کــه نقش میانجی یا حتــی کاتالیزور را
برعهده گیرد
بــا این که آمریکا ،عراق را از عقوبتهای مربوط به معامالت تجارتی
با ایران ،در زمینه تأمیــن انرژی ،معاف نموده ،اما عراق همچنان در
پرداخت بدهی خود دچار مشکل است و همین اختالفاتی را میان دو
کشور پدید آورده است.
بــه گفته «خلیج آنالیــن» ،در  ۲۷دســامبر  ،۲۰۲۰ایران گاز مایع
صادراتی خود به عراق را به نســبت  ۴۰درصد کاهش داد ،که دلیل
این اقدام پرداخت نشدن بهای آن توسط بغداد بود ،این در حالی است
که عراق در ژوئن گذشته اعالم کرد که  ۴۰۰میلیون دالر به ایران در
ازای خرید گاز و برق پرداخت نموده اســت .اما به گفته ایران ،بدهی
عراق در این زمینه به  ۵میلیارد دالر میرسد.
> قطر؛ پیام به ایران یا پیام به بغداد؟!

تا اینجای ماجرا ،قطر به عنوان کشوری که میکوشد نقش پررنگتری
در تعامالت سیاســی ـ اقتصادی منطقه بر عهده بگیرد راه حلهای
دوگانهای پیش روی همســایگان این کشور قرار داده یا میدهد که
یا این کشــور را به عنوان بازیگری قدرتمند اما«بی آزار» به رسمیت
بشناســند و یا این که «آلترناتیو»های سیاســی ـ اقتصادی خود را
فعال کنند.
قریــب به اتفاق تحلیلگران معتقدند کوتاه آمدن عربســتان از ادامه
تخاصم با قطر بیشتر از آن که به دوحه ارتباط داشته باشد به ریاض
و آینده ی سیاسی خاندان سلمان مرتبط است زیرا وجهه ی تخریب
شــده ی عربســتان در دوران چهارســاله ی حضور ترامپ در کاخ
ســفید به گونهای است که کمتر کشوری قادر خواهد بود لیدر بودن
عربستان را در بین حتی کشورهای عرب منطقه بپذیرد چه رسد به

عربســتان تا پیش از روی کار آمدن ترامپ ،حمله به یمن ،مواجهه
ی سیاســی و ارتباطی با تهــران و دخالت در امور دیگر کشــورها،
فصل الخطاب تمامی رخدادهای منطقه به شــمار میآمد اما با روی
کارآمدن ترامپ و وسعت بخشیده شدن به دایره ی ژئوپلیتیکی حضور
ســعودیها در منطقه از افغانستان و پاکستان تا شمال آفریقا ،قتل
فجیع خاشــقچی در خاک ترکیه ،ادامه ی مواجهه ی تند با تهران،
شدت بخشیدن به حمالت به یمنیها و اختالفات بعضاً آشکار شده
با امارات؛ به یک باره عربستان را به یک تهدید منطقهای بدل کرد.
حال با پایان ترامپ و تغییرات وســیع در منطقه ،طبیعی اســت که
عربستان دست به دامان قطر و دیگر کشورها شود تا اگر بایدن نگاه
و مشی سیاســی کام ً
ال متفاوتتری از ترامپ در خاورمیانه در پیش
گرفت چندان نیز از قافله باز نماند.
> حضور نیابتی عربستان زیر سایه قطر

با توجه به مسائل مطرح شده ،از بعد از نشست شورای همکاری خلیج
فارس به طرز قابل تأملی؛ تحرکات سیاسی ،اقتصادی و دیپلماتیک
قطریهــا افزایش پیدا کرده و حکایت از یــک دوره ی جدید دارد.
نزدیکی عربستان و قطر بعد سه سال کشمکش و دوری ،در کنار نوع
روابط قطر با حتی مخالفان ریاض این احتمال را در ذهن میپروراند
که شاید قطر از این جای ماجرا به بعد حضور نیابتی از سوی عربستان
در برخی مسائل داشته باشد مسئلهای که در عالم سیاست نمیتواند
چندان ناصحیح باشد.
قطر حاال یک کشــور مهم در منطقه و شورای همکاری خلیج فارس
است .از یک سو میخواهد در قامت میانجی به برخی کشورها کمک
کند و از ســوی دیگر میکوشــد خود به عنوان یک قدرت اقتصادی
حضوری چشمگیرتر داشته باشد .در دوسوی ماجرای قطر ،هم پیغام
وجود دارد و هم هشدار؛ پیغام به طرفهای مقابل که اگر نمیتوانند با
عربستان ،امارات یا هر کشور عرب منطقه ،رو در رو گفتگو کنند قطر
این آمادگی را دارد که نقش میانجی یا حتی کاتالیزور را برعهده گیرد و
اما هشدارآمیز است به این معنا که قطر به دلیل ثروت کالنی که از محل
صادرات نفت و گاز دارد میتواند سرمایهگذاری پرقدرت به شمار آید.
امروز پیشــنهاد صادرات گاز به عراق و فردا این پیشنهاد میتواند تا
دروازههــای اتحادیه اروپایی ادامه پیدا کند در این میانه اما اگر صلح
طالبان در دوحه به نتیجه برســد این کشور در منطقه افغانستان و
شــبهقاره دارای موقعیت ویژهای خواهد شــد آن قدر ویژه که شاید
محور تحوالت مرزهای شرقی ایران شود و این محور تحوالت شدن
میتواند روی دیپلماسی منطقهای ایران نیز تأثیرگذار باشد.
آن چه دیدهایم به ما این هشــدار را میدهد که زین پس بســیار و
بیشتر از همیشــه از قطر خواهیم شنید ،کشوری کوچک ،ثروتمند
و امــن که همچنان به عنوان تنها کشــور چندملیتی دنیا از جایگاه
ویژهای برخوردار اســت .روابط حسنه با اروپا و آمریکا ،روابط عالی با
روسیه ،چین و کشورهای شرق آسیا و نزدیکی به تهران ،بغداد و آنکارا
باعث خواهد شــد به آسانی و بدون شلیک حتی یک گلوله جانشین
عربستانی شود که به شدت دچار آسیب حیثیتی شده است آن هم
کشوری که عادت به ریاســت و فرماندهی داشته و نه عادت به دوم
بودن و فرمانبری!

کارشناس ارشد مسائل سیاست خارجه:

موضعگیری اروپا در قبال اورانیوم فلزی مهم نیست

تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجه با اشاره به بیانیه اروپا و تاکید
فرانسه به استفاده ایران از اورانیوم فلزی به عنوان سوخت ،بازگشت
هر چه سریعتر آمریکا را به نفع آن کشور دانست .به گزارش ایلنا،
"عبدالرضا فرجیراد" تحلیلگر ارشد مسائل بینالملل درباره بیانیه
اخیر تروئیکای اروپایی و واکنش وزیر خارجه فرانســه به استفاده
ایــران از اورانیوم فلزی به عنوان ســوخت در نیروگاههایش اظهار
داشت :ایران در هفتههای اخیر تعهدات خودش را نسبت به گذشته
بیشــتر کاهش داده اســت .از زمانی که بحث افزایش غنیسازی
ی غربیها نیز بیشتر شده
اورانیوم تا  ۲۰درصد مطرح شــد ،نگران 
اســت؛ مطرح شــدن بحث اورانیوم فلزی به عنوان سوخت نیز بر
نگرانی آنها افزود.
وی افزود :طبیعتاً ایران نیــز فکر میکند چون به روی کار آمدن
دولت جدید آمریکا نزدیک میشــویم شرایطی فراهم میشود که
امکان گفتوگو یا بازگشــت به برجام وجود دارد و نگران است که
طرف مقابل شرط و شــروطی برای بازگشتش به برجام بگذارد و
عالوه بر شــرط و شروط کار را با کندی پیش ببرد .بنابراین ایران
نیز میخواهد که دست باال را داشته باشد یا حداقل توازن و باالنس
قــدرت را حفظ کند .لذا غربیها از اروپاییها گرفته تا دولتمردان
جدید آمریکا و همچنین اعضــای اتحادیه اروپا به این اقدام ایران
عکس العمل نشان دادند.
این کارشناس ارشد مسائل سیاست خارجه با بیان اینکه هیچ کدام
از این کشــورها به طور رســمی و علنی شرطی را اعالم نکردهاند،
افزود :درست اســت که گفتهاند مسائل موشکی و منطقهای باید
مورد گفتوگو قــرار گیرد ،اما نگفتند که این موضوعات شــرط
بازگشت به برجام است .آنها با احتیاط صحبت میکنند.
وی با اشاره به سخنان "ژان ایو لودریان" وزیر امور خارجه فرانسه

وزیر خارجه فرانســه دو موضوع را در سخنان
خود مطرح کرد؛ نخســت اینکه باید فوری به
برجام بازگشــت که هیچ شرطی در آن دیده
نمیشــود ،اما در ادامه بر مســائل موشکی و
حضور منطقه ایران اشــاره میکند .با توجه به
اقدامات ایران از جمله غنیســازی  ۲۰درصد
بهنظر میرسد طرفهای غربی سعی میکنند
ایــن دو موضوع را از یکدیگــر تفکیک کنند و
میگویند ابتدا به برجام بازگردیم و بعد راجع به
مسائل موشکی و منطقهای ایران گفتوگو کنیم
گفت :وزیر خارجه فرانســه دو موضوع را در ســخنان خود مطرح
کرد ،نخست اینکه باید فوری به برجام بازگشت که هیچ شرطی در
آن دیده نمیشود ،اما در ادامه بر مسائل موشکی و حضور منطقه
ایران اشــاره میکند .با توجه به اقدامات ایران از جمله غنیسازی
 ۲۰درصد به نظر میرســد طرفهای غربی ســعی میکنند این
دو موضــوع را از یکدیگر تفکیک کنند و میگویند ابتدا به برجام
بازگردیم و بعد راجع به مسائل موشکی و منطقهای ایران گفتوگو
کنیم .به گفته فرجــی راد ایران در موضوع مطرح کردن گامهای
کاهش تعهدات خود ،ضرر نمیکند چرا که باید برای طرف مقابل
نگرانیهایــی به وجود بیاید تا با آمدن دولت جدید ایاالت متحده
و بازگشــت آن به برجام حق و حقوق که در چهار سال گذشته از
ایران گرفته شــده اســت بازگردد .اما باید تا بعد از تحلیف دولت
جدید آمریکا صبرکنیم چرا که موضع گیریها رسمیتر میشود.
این استاد مسائل استراتژیک درباره برخی اخبار پیرامون رایزنیهای

نماینــدگان دولت جدید آمریکا با ایران و امکان بازگشــت فوری
ایاالت متحده به برجام گفت :بازگشــت آمریکا به برجام میتواند
زمان نبرد .اگر طرف امریکایی عاقل باشــد بهتر اســت که بدون
شرط و فوری به برجام بازگردد .بازگشت به برجام و رفع تحریمها
عاقالنهترین کاری است که آمریکاییها میتوانند انجام دهند چرا
که باید از فضای تشنج خارج شویم .عالوه بر آن اگر آنها بخواهند
بازگشــت به برجام را طوالنی کننــد البیهای منطقهای از جمله
اسرائیل ،عربســتان و حتی اروپا و جریانهای درون آمریکا نیز بر
آن تاثیر میگذارند؛ لذا این به نفع خود آمریکا اســت که با توجه
به مشــکالت داخلی زیادش هر چه ســریعتر به برجام بازگردد و
اعالم کنند که ایران نیز به نقطه صفر بازگردد و خودشان نیز تمام
تحریمهــا را نادیده گیرند .این اقدامات میتواند در چارچوب ۵+۱
نیز انجام شود.
وی دربــاره واکنشهای تند اروپاییها به اقدامات کاهش تعهدات
ایران در برجام گفت :هر زمانی که ایران تعهدات خودش را کاهش
داده ،اروپا نسبت به آن موضعگیری کرده است .حتی در پنج گام
کاهشی ایران طی ماههای گذشته نیز اروپا موضع گرفت؛ آخرین
مــورد آن نیز همین موضوع اورانیوم فلزی بوده که نســبت به آن
ابراز نگرانی کردهاند و طبیعی هم هســت که این کا را انجام دهند
و مسئله خاصی نیســت .این کارشناس مسائل بینالملل تصریح
کرد :از هفته آینده باید به تحلیل و تفســیر بپردازیم در این مدت
تیم بایدن سعی میکند ســکوت کند .این که اشارههایی هم که
داشتهاند ،شرط بال پیش شرط نبوده است؛ از هفته آینده میتوانیم
موضع رسمی آمریکا را متوجه شویم .بالفاصله بعد از مراسم تحلیف
دولــت جدید آمریکا نیز ،حتماً خانم شــرمن یا وزیر امور خارجه
آمریکا به اروپا سفری خواهد داشت.

بیانیه سفارت آمریکا در بغداد درباره انفجارهای منطقه جرف الصخر

سفارت آمریکا در بغداد درباره انفجارهای منطقه «جرف الصخر»
در شــمال اســتان بابل عراق بیانیهای صادر کــرد .به گزارش
ایرنا به نقــل از پایگاه خبری «ناس» عراق ،دفتر اطالعرســانی
ســفارت آمریکا در بغداد در بیانیهای کوتاه اعالم کرد :ما وجود
گزارشهایی دربــاره احتمال وقوع انفجارهایی در نزدیکی جرف
الصخــر را مالحظه میکنیم .این بیانیه افــزود :میتوانیم تأیید
کنیم که هیچ پرســنل یا یگان (نظامــی) آمریکایی در نزدیکی
جرف الصخر وجود ندارد و آمریکا در این حادثه ادعایی دســت

نداشــته اســت .برخی منابع خبری در داخل و خــارج از عراق
پیش از ایــن از وقوع انفجارهایی در مواضــع یگانهای امنیتی
عراق در منطقه جرف الصخر و کشــته و زخمی شــدن تعدادی
از نیروهــا در جریان آن خبــر داده بودند .برخی از منابع خبری
نیز علت انفجارها را به خاطر حمالت هوایی دانسته بودند .درپی
انتشار این خبرها ،ســتاد اطالعرسانی امنیتی عراق در بیانیهای
وقــوع حمالت به یگانهای امنیتــی در منطقه جرف الصخر در
اســتان بابل این کشور را تکذیب و اعالم کرد که انفجارها ناشی

از حمله داعش به دکلهای انتقال برق در شمال این استان بود.
این ســتاد اعالم کرد :برخی از دکلهــای انتقال برق در منطقه
البهبهانی در شمال اســتان بابل هدف حمله و تخریب از سوی
باندهــای تروریســتی داعش قرار گرفت اما برخــی آن را حمله
هواپیماهای جنگی تفسیر کردند .این ستاد "از رسانهها و کاربران
خواســت تا در انتقال اطالعات دقت داشــته باشــند و از پخش
شــایعات با هدف تالش برای ایجاد سردرگمی در افکار عمومی
خودداری کنند ".
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بازتاب رزمایش نظامی ایران در رویترز

رزمایش نظامی ایران مورد توجه خبرگزاری رویترز قرار گرفت.به گزارش ایلنا به نقل از
رویترز ،کماندوها و چتربازان ارتش ایران از روز سهشنبه ،آخرین روز دولت دونالد ترامپ
رئیس جمهور ایاالت متحده تمرینات و رزمایش خود را در خلیج فارس آغاز کردند.
تلویزیون دولتی نشان داد که چتربازان در نزدیکی بندر جاسک در دریای عمان خود را
آماده میکنند و با پرتاب موشک آماده حمله میشوند.

تحلیل

یک منبع آشنا با تیمگذار بایدن مطرح کرد

رویکرد دولت بایدن
نسبت به ایران ،تنها به بازگشت
بهبرجاممنتهینمیشود

یک منبع آشنا با تیمگذار بایدن در گفتوگویی
مطرح کرد کــه تصمیمات و اهــداف دولت
جوبایدن فقط به بازگشــت به توافق هستهای
منتهی نمیشــود .به گزارش ایسنا به نقل از
خبرگزاری آسوشــیتدپرس ،این منبع آشــنا
با تفکرات تیمگــذار جو بایدن رئیس جمهور
منتخب آمریکا که میخواســت نامش فاش
نشود ،درباره تصمیم دولت بایدن برای بازگشت
به توافق هستهای گفت:اگر ایران به پایبندی
کامل به توافق بازگــردد ،ما هم همین کار را
خواهیــم کرد .ایــن گام اول خواهد بود .این
منبع ناشناســی ادامه داد :بازگشت به توافق
اولیه «کف رویکرد دولت بایدن نسبت به ایران
است نهسقف آن» و «به آنجا ختم نمیشود».
براساس این گزارش ،اظهارات این منبع ناشناس
در پی این مطرح میشــود که دونالد ترامپ
در ســال  ۲۰۱۸با ناقص تلقــی کردن توافق
هستهای از آن خارج شد و تحریمهای متعددی
بر ایران اعمال کــرد .جو بایدن در وعدههای
انتخاباتیاش گفته بود که اگر ایران به «پایبندی
کامل به تعهداتش» بازگــردد ،آمریکا هم به
توافق هســتهای باز میگردد .اظهارات درباره
بازگشــت ایران به پایبندی به توافق در حالی
مطرح میشــود که ایران در پی خروج آمریکا
از توافق هســتهای و تعلل کشورهای اروپایی
در عمل به تعهداتشان در راستای پیدا کردن
راهکاری کاربردی برای کاهش تاثیر تحریمهای
آمریکا و عادیســازی روابط اقتصادی با ایران،
سال گذشته اعالم کرد که در پنج گام تعیین
شده و طبق راهکارهای مقرر در توافق هستهای،
تعهــدات داوطلبانهاش در توافــق را کاهش
میدهد .مقامات ایران تاکید کردهاند تمام این
اقدامات در صورت عملی شدن تعهدات دیگر
طرفهای برجام ،بازگشــت پذیر است .مجید
تخت روانچی ،نماینده ایران در سازمان ملل در
گفتوگو با ایسنا ،در خصوص بازگشت آمریکا
به برجام گفت :باید در عمل ببینیم چه میشود.
اما مهم است که تصمیم برای بازگشت به برجام
از ســوی آمریکا با اما و اگر و شــرط و شروط
همراه نباشد یا در اجرا شرط و شروط نگذارند .با
توجه به سابقه خراب آمریکاییها ،آنها باید نشان
دهند که صادق هستند .تخت روانچی ادامه داد:
در دولت اوباما نقض برجام را شــاهد بودیم و
آقای ظریف نامه نگاری را از همان ابتدا شروع
کرد و این نامهها که با نماینده سیاست خارجی
در اتحادیه اروپا انجام شد ثبت شده است .آنها
از همان ابتدا با بدعهدی کارشان را شروع کردند
و اوج آن هــم در زمان ترامپ بود که از برجام
خارج شــد ،از این رو باید حواسمان باشد که
ببینیم وقتی تحریم لغو میشود در عمل چه
اتفاقی میافتد .وقتی کاالیــی را میخواهیم
بفروشیم چه اتفاقی میافتد؟ آیا بیمه و نقل و
انتقال و خدمات جانبی آن هم انجام میشود
یا خیر .ما باید دقت کنیم که تمام این مراحل
کامال حســاب شده و بر اساس آنچه در برجام
پیشبینی شــده ،باشــد .وی گفت :در برجام
نوشته شده که روابط تجاری ایران با دنیا باید
تسهیل شود ،ما همین را میخواهیم و این شاید
زمان ببرد اما این به معنی آن نیســت که آنها
در اجرای تعهداتشان زمان زیادی دارند .آنها
باید تعهداتشان را انجام دهند اینکه شرایط
عمومی در دنیا به گونهای باشــد که تعامل با
ایران زمان بر باشد بحث دیگری است .برجام
به آنها زمان نداده که تعهداتشان را به تاخیر
بیندازند یا زمان زیادی را برای اجرای آنها صرف
کنند .ممکن است آنها بگویند که مشکلی برای
تسهیل روابط ایران با دنیا نداریم اما پشت پرده
به کشورها فشار بیاورند که با ایران تعامل نکنند،
ایــن یعنی بدعهدی .ما از ابتدا به طرف مقابل
اعتماد نداشــتیم و برجام هم بر همین اساس
نوشته شده است.
انگلیس:

واکنش

برجام جزو اولین موضوعات
گفتوگو بین ما و بایدن
خواهد بود

وزیر امور خارجه انگلیس گفته توافق هستهای
برجام جزو اولیــن موضوعات گفتوگو میان
لنــدن و دولت جدیــد آمریــکا خواهد بود.
بهگزارش فارس« ،دومینیک راب» ،وزیر امور
خارجه انگلیس از موضــع تیم «جو بایدن»،
رئیسجمهــور منتخب آمریــکا در خصوص
بازگشت به برجام استقبال کرده است« .راب»
که سهشــنبه در پارلمان انگلیس سخنرانی
میکرد درباره آشــوبهای پساانتخاباتی در
آمریکا گفت تأیید پیــروزی بایدن در آمریکا
نشــان میدهد که «اقلیت خشن» نمیتواند
دموکراســی را در ایاالت متحــده به چالش
بکشــد .وی در پاسخ به ســوالی در خصوص
پاسخ آمریکا به حمله هواداران «دونالد ترامپ»
به ســاختمان کنگــره گفت« :از ســرگیری
فعالیت کنگــره و تأیید پیروزی جو بایدن در
روز ۷ژانویه حامل این پیام مهم بود که اقلیت
خشن نمیتواند اراده دموکراتیک مردم آمریکا
را به چالش بکشد».

خبرتلگرامی
 Dرســانههای عراقی گزارش دادند
که دولــت عراق برگــزاری انتخابات
پارلمانی زودهنگام این کشــور را به
ماه اکتبر آینده موکول کرد.به گزارش
پایگاه خبری بغداد الیوم به نقل از یک
منبع آگاه نوشــت که دولت عراق در
جلسه امروز خود به ریاست «مصطفی
الکاظمی» نخست وزیر با حضور اعضای
کمیسیون عالی انتخابات عراق با تعیین
روز دهم اکتبر آینــده ( 18مهرماه)
به عنــوان زمان برگــزاری انتخابات
پارلمانی زودهنگام این کشور موافقت
کرد .کمیسیون عالی انتخابات عراق
ت وزیر
دو روز پیش در نامهای به نخس 
این کشور پیشــنهاد داد که انتخابات
زودهنــگام پارلمانی عــراق در روز
شانزدهم ماه اکتبر سال جاری میالدی
( ۲۴مهرماه آینده) برگزار شود/.ایرنا
« Dعمران خان» نخستوزیر پاکستان
در نشســت کابینه بر تسریع در روند
احداث بازارچههای مرزی با افغانستان
و ایران تأکید کرد.در این نشســت بر
اهمیت اطالعرسانی به مردم در مورد
اقدامات انجام شده برای تسهیل تجارت
در مرزهای پاکستان و ایران و پاکستان
تأکید شد.اقدامات دولتهای ایالتی و
فدرال در مورد ایجاد این بازارهای مرزی
نیز مورد بررسی قرار گرفت/.فارس

منطقه

بنسلمانبهبایدننامهنوشت

بر اساس افشاگری پایگاه اینترنتی ویکیلیکس
سعودی ،ولیعهد عربستان در نامهای به دولت
جدید آمریکا خواســتار گشــوده شدن کانال
تماس با واشــنگتن شــده اســت .به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان ،پایگاه اینترنتی-خبری
ویکیلیکس سعودی فاش کرد شماری از منابع
موثقگفتندمحمدبنسلمان،ولیعهدعربستان،
به دولت جدید آمریکا پیام داده است .این منابع
گفتند بن سلمان در نامهاش خواستار گشوده
شدن کانال تماس با دولت بایدن و جلب محبت
وی شده اســت .این نامه دو روز مانده به روی
کار آمدن بایدن در کاخ ســفید فرستاده شده
اســت .دولت بایدن تاکنون از گشودن هرگونه
کانال ارتباط با بن سلمان و تیم وی خودداری
کرده اســت .منابع مذکور گفتند بن سلمان
برنامههایش را در این نامه تشریح کرده است
و گفته میشود این کار موجب بهبود روابطش
با بایدن و کاســتن از فشــارها به بن سلمان
میشــود .بنا بر این گزارش ،بن سلمان در این
نامه برنامههایش درباره کاستن از حکم بازداشت
شدگان اندیشه و آزادی ولید فتیحی ،پزشک
آمریکایی سعودیتبار ،و نیز برنامههایش را برای
آشتی با قطر و کاستن از تولید نفت عربستان
و عادیسازی تدریجی با رژیم صهیونیستی در
تالش برای جلب نظر بایدن و تیم وی توضیح
داده است .شماری از ناظران معتقدند گامهای
اخیر بن ســلمان به مثابه پیامهایی است که
میخواهد به بایــدن و تیم وی بدهد و بگوید
تغییر کرده و خواهان روابط جدیدی با واشنگتن
است .این در حالی است که بن سلمان همچنان
صدها مخالف را زندانی و خانوادههای آنان را به
گروگان گرفته است و نمیگذارد سفر کنند.

خبر

فرمان جدید ترامپ علیه ایران

رئیس جمهور آمریکا در فرمانی اجرایی خرید
و به کارگیری سیستمهای هواپیماهای بدون
سرنشین از ''کشورهای رقیب آمریکا'' را که نام
ایران نیز در میان آنهاست ،ممنوع اعالم کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری تاس،
دفتر مطبوعاتی کاخ سفید اعالم کرد که دونالد
ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حالی که یک
روز دیگر از قدرت کنار میرود ،فرمانی اجرایی را
برای ممنوعیت خرید سیستمهای هواپیماهای
بدون سرنشین از «کشورهای رقیب» که شامل
روســیه ،چین ،ایران و کره شمالی میشود را
ممنوع اعالم کرد .در این سند امضا شده آمده
است :سیستمهای هواپیماهای بدون سرنشین
بــه طور مثال برای کمک بــه اجرای قانون و
پشــتیباتی از اقدامات امداد و نجات در بالیای
طبیعی مورد استفاده قرار میگیرند .بکارگیری
این سیستمها و اجزای آن که توسط رقبایمان
تولید شــده باشند ،امنیت ملی و اقتصادی ما
را تهدیــد میکند .این فرمــان اجرایی تاکید
میکند :عملیاتهای دولت آمریکا که شامل
سیســتمهای هواپیماهای بدون سرنشــین
میشوند ،مســتلزم دسترســی پیدا کردن،
جمــعآوری و حفظ دادهها اســت که ممکن
است اطالعات حساس را فاش کند .بنابراین،
سیاست آمریکا این اســت که از به کارگیری
پول مالیات دهنــدگان آمریکایی برای تهیه
سیستمهای هواپیماهای بدون سرنشینی که
توسط رقبای خارجی تولید میشوند یا شامل
نرم افزار یا اجرای الکترونیکی مهم ساخته این
کشورها هســتند و خطراتی غیرقابل پذیرش
ایجاد میکنند ،جلوگیری کرده و به استفاده از
سیستمهای هواپیماهای بدون سرنشین تولید
داخل آمریکا تشویق کند.

