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اقدام به حذف یکی از امضاکنندگان 
برجام از سوی دیگر اعضا در فرایند 

احیا، چالش هایی جدی بر سر راه 
احیای برجام ایجاد می کند؛ چرا که 

بخش هایی از این توافق منوط 
به انجام اقداماتی از سوی روسیه 
بوده و نیاز به بازتنظیم آنها ممکن 

است سطحی از بحث های جدید را 
در مذاکرات ایجاد کند که به نتیجه 

رساندن آنها از فرایند فعلی نیز 
سخت تر خواهد بود.

ادامه از صفحه اول

 ایستادن مقابل وکالت به نام وکالت
همین بخش جای ســؤال داشــت که اوال بر چه 
اساســی مرکز وکالی قوه قضائیــه به این نتیجه 
رســیده کــه این شــائبه در ذهن دیگــران ایجاد 
می شــود؟ ثانیا معلوم نیســت بر اســاس کدام 
قانون، ایجاد آن شــائبه جرم است و آقای گرجی 
باید پاســخ گوی آن باشــد؟ ثالثا از چه زمان و در 
کدام قانون اظهارنظر مغایر صحبت های رئیس 
دستگاه قضائی جرم انگاری شده است؟ همچنین 
مهــر محرمانه حکم دادگاه بــدوی آقای گرجی 
خــارج از چارچوب قوانین مرتبــط با طبقه بندی 
اسناد و مکاتبات رسمی و خارج از سوابق احکام 
دادگاه هــا بود. نکته دیگر اینکه در دوره ای که به 
آقای گرجی اتهام زده شــده بود، ایشان به دلیل 
حضــور در معاونت حقوقی ریاســت جمهوری 
اساســا پروانه وکالت خود را تودیع کرده و وکیل 
محســوب نمی شــد؛ یعنی به عبارتــی به لحاظ 
ضوابط و فرایندهای قانونی، حکم یاد شده محل 
ایرادات فوق العاده جدی و اساســی اســت. اما 
اینکه اکنــون رئیس کانون وکالی قــوه قضائیه 
به آقای گرجی اتهام ایســتادن در مقابل نظام و 
ارتباط با بیگانگان را می دهند، باید معلوم شــود 
که به اســتناد کدام سند و مدرک است؟ اگر سند 
ایشان همان موارد مطروحه در رأی ابطال پرونده 
اســت که چگونه و بر اســاس کدام قانون چند 
اظهارنظر انتقادی مصداق چنین اتهامات سنگین 
و مجازات ســختی اســت؟ اما مهم ترین نگرانی 
این اســت که رئیس کانــون وکالی قوه قضائیه 
و بقیــه این مجموعه در مســیری کــه در پیش 
گرفته اند، مشــغول تخریب بنیادی ترین اصول و 
ســتون های حرفه وکالت، یعنی مفاهیمی نظیر 
اســتقالل وکیل هســتند. در حقیقت آنچه اینجا 
رخ داده اســت، نه به قــول آقــای عبدلیان پور 
ایســتادن یک وکیل مقابل نظام، بلکه ایســتادن 
جمعــی از افرادی کــه خود را وکیــل می دانند 
مقابل اصــول و ارزش های بنیادین حرفه وکالت 
و همین طور چارچوب های قانونی اســت. مرکز 
وکالی قوه قضائیه اگر برای ســؤاالت و ابهامات 
حقوقی یاد شــده درباره حکم ابطال پرونده آقای 
گرجی توضیحی دارد، بهتر اســت مورد به مورد 
آن را برای روشن شــدن افکار عمومی بازگو کند؛ 
و گرنه روی آوردن به اتهام زنی های غیرحقوقی و 
بدون سند، تنها این شــائبه را تقویت می کند که 
تصمیم اخذ شــده این مرکز، تصمیمی سیاسی و 
نه حقوقی بوده و چون مدیران آن توجیه قانونی 
برای چنــان حکمی ندارند، از توضیح مســتقیم 
دربــاره آن طفــره می روند و ســعی می کنند با 

اتهام زنی جواب سؤاالت را بدهند.

 وزیری که زیتون را نمی شناسد!؟
خودش بــه دردســر افتــاد! به عبارت دیگر 
و به قــول مولوی «ازقضا ســرکه انگبین صفرا 
فــزود!؟». بنــده نمی دانــم ایــن آقا کــه گویا 
کشــاورزی خوانده، چه گرایشی از آن را خوانده 
است  ولی هر گرایشی باشد، گیاه شناسی (درس 
عمومی) را باید پاس کــرده و بداند که گیاهان 
تک پایــه و دوپایــه کدام اند و چه مشــخصاتی 
دارنــد!؟  بارندادن درخت صرفا به جنســیتش 
مربوط نیســت بلکــه بــه عوامــل اقلیمی  یا 
توصیه های فنی مربوط اســت کــه نرمش ۱۰ 
درصد اســت نه ۲۰ هزار هکتار! اینک که آقای 
وزیر و همراهانش «به جای درســت کردن ابرو ، 
چشم را کور کردند!؟»، از سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی (که یکی از مأموریت های اصلی اش، 
پاســداری از اخــالق حرفه ای  اســت!) انتظار 
می رود به ایــن وضعیت رســیدگی و نتیجه را 
اعــالم کنند! اگر خدای ناکرده و گوش شــیطان 
کر! بنده به جای آقای وزیــر بودم! اوال به جای 
کشــف عوامل وضع موجود  با استفاده از قانون 
اخیرااللحاق به بخش کشاورزی (تنظیم بازار) 
و با کمک دوستان وزارت صمت همه همتم را 
مصروف تثبیت قیمت مواد پروتئینی می کردم تا 
در آســتانه عید نوروز، یکی از وعده های رئیسم، 
محقق شــده و مــردم کمی خیال شــان راحت 
شــود (نه مثل میوه شــب عید که نه ضروری  
اســت و نه به صورت صحیح و ســالم اجرا شد 
و ایشــان را دلخور کرد؟). ثانیــا قبل از ورود در 
هــر بحثی در حضور دیگران، قــدری درباره آن 
موضوع مطالعه می کردم. ثالثا آقایانی که برای 
آبروداری بحث را پیچیده کرده و بیشــتر باعث 
تعجب فعاالن بخش کشــاورزی شــدند، مورد 
ســرزنش قرار می دادم! رابعا به جای پرداختن 
به عملکرد وزیری که خودش یک باغدار نمونه 
اســت و به پاکدســتی شهره اســت، به اعمال 
وزرای دولــت اول و دوم «پدیده هزاره ســوم» 
رســیدگی می کردم! هم او که قــول خودکفایی 
یک تا پنج ســاله همه محصــوالت را داد  ولی 
حتی در جو یک ساله  وعده اش عملی نشد و آن 
دیگری که عمارت ده ها ســاله بخش کشاورزی 
را به ثمن بخس واگذار کرد. در خاتمه و ضمن 
تحســین قاضی القضات که با سؤاالت دقیق و 
کشاورزی  بخش  مســتأجران  کارشناســی اش، 
را بــه این حال و روز انداخــت و نظر به مراتب 
دینداری و تشرع ایشان، انتظار دارم در یک اقدام 
انقالبــی و ماندگار دســتور فرماینــد تا عمارت 
کشــاورزی به صاحبان اصلی اش (تشکل های 

بخش N.G.Os) واگذار شود!

گزارش

بعد از اخبار مربوط 
به برگزاری دور پنجم مذاکرات اعالم شد
ایران گفت وگو با عربستان را 

تعلیق کرد
شــرق: تهران مذاکرات با ریاض را تعلیق کرد.  �

نزدیک بودن  به تازگــی اخباری دربــاره  در حالی که 
دور پنجــم مذاکرات بین ایران و عربســتان منتشــر 
شــده بود، دیــروز خبر رســید که ایــران به صورت 
یک طرفه گفت وگوها با عربســتان سعودی را موقتا 
تعلیق کرده اســت. فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق 
در حاشــیه کنفرانس آنتالیا اعالم کرده بود که دور 
پنجم گفت وگوهای ایران و عربســتان سعودی روز 
چهارشنبه در بغداد برگزار خواهد شد. اما نورنیوز، 
خبرگزاری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران 
نوشــت  خبرهای رســیده به این خبرگزاری حاکی 
اســت ایران به صورت یک طرفه این گفت وگوها را 

موقتا تعلیق کرده است.
فیصل بــن فرحان، وزیر امور خارجه عربســتان 
ســعودی نیز چند روز پیش از احتمال برگزاری دور 
پنجم مذاکرات با جمهوری اسالمی ایران خبر داده 
بود. اگرچــه ایران تاکنون زمان مشــخصی را برای 
پیگیــری گفت وگوها با عربســتان ســعودی اعالم 
نکرده اما خبرهای غیررســمی حاکی از این بود که 
بــرای برگزاری دور پنجــم گفت وگوها میان ایران و 
عربســتان سعودی در روز چهارشــنبه هفته جاری 

توافق شده است.
تعلیق این گفت وگوها در حالی اعالم شده است 
که چندی پیــش، دیپلمات های ایرانی برای حضور 
در نمایندگی ایران در ســازمان همکاری اســالمی 
راهی جده شــده بودند و این اتفــاق به عنوان یکی 
از نشانه های پیشــرفت در گفت وگوها مطرح شده 
بــود. عراق کــه پیش از اعالم این خبــر، از نزدیکی 
برگزاری دور پنجم خبر داده بود، به عنوان پیشــگام 
کشــورهای منطقه که در معرض ترکش های تقابل 
ایران و عربســتان بوده اند و البته به عنوان کشوری 
که بیشــترین آســیب را از ادامه تنش ها در منطقه 

می بیند، پیگیر و میزبان گفت وگوها شده بود.
در گزارش هــا در این باره، اشــاره ای بــه دلیل و 
انگیــزه این تصمیم از ســوی ایران نشــده اســت. 
امــا گمانه زنی برخــی رســانه ها، دور اخیر اعدام 
دســته جمعی مخالفان در عربســتان را به عنوان 
انگیــزه احتمالی ایــن تصمیم خوانده اســت. در 
فاصله اندک بیــن اعالم خبر برگــزاری دور پنجم 
مذاکــرات در روز چهارشــنبه از ســوی عــراق و 
عربســتان و اعالم تعلیق مذاکرات از ســوی ایران، 
عربســتان ســعودی در آنچه «بزرگ تریــن اعدام 
دســته جمعی» در عربستان خوانده شده است، ۸۱ 
نفر را اعدام کرد. عربســتان مدعی شده که جرائم 
افراد اعدام شــده مرتبط با تروریســم بوده اســت 
و در میــان آنها چندین شــهروند یمنی و ســوری 
نیز بوده انــد؛ اما گزارش ها حاکی اســت این افراد 
به دالیل سیاســی اعدام شــده اند، به خصوص که 
گزارش های مختلف حاکی اســت نزدیک به نیمی 
از اعدام شده ها از شیعیان بوده اند و حتی کودکانی 
نیز در میان آنــان بوده اند. علی نیکزاد، نایب رئیس 
مجلس در پایان جلسه علنی دیروز مجلس نسبت 
بــه ایــن اعدام ها اعتــراض کرد و گفــت: «عملی 
غیر انسانی انجام شده است و انتظار داریم مجامع 
جهانی سکوت را بشکنند، هرچند ما به این مجامع 
جهانی و ســایر جایگاه هایی که از دفاع حقوق بشر 

دم می زنند، امیدی نداریم».
پیش تر نیز اعدام شــیخ نمــر باقرالنمر، روحانی 
شــیعه منتقد حکومت آل ســعود با اعتراض ایران 
مواجه شــد و البته در ادامه حمله گروهی نزدیک 
به جریان محافظه کار در ایران به سفارت عربستان 
ســعودی، منجر به قطع ارتباط دیپلماتیک ایران و 

عربستان شد.
تنش های متعدد بین ایران و عربســتان در طول 
سال های گذشــته در حالی رخ داده اند که تهران و 
ریــاض در ادامه همــان فرایند ارتبــاط دیپلماتیک 
نداشــته اند. در ایــن فاصله چند کشــور از جمله، 
پاکســتان و قطــر که خــود را در معرض آســیب 
تنش هــا می دیدنــد، تــالش کردند بیــن دو طرف 
وســاطت و آنها را به گفت وگو تشویق کنند. در این 
میــان، عراق که بیش از دیگران وضعیت اختالفات 
قدرت هــای خارجی حاضر در این کشــور و به طور 
خاص، ایــران، آمریکا و عربســتان را در روند اداره 
کشــور تأثیرگذار می بیند، با جدیت پیگیر شکل دهی 
به این گفت وگوها شــد. در زمینــه اختالفات ایران 
و آمریکا، چشــم امیــد بغداد به مذاکــرات احیای 
برجــام در وین بود اما در حوزه اختالفات منطقه ای 
و چالش های تهران و ریــاض، تالش های عراق، از 
ســویی با برگزاری نشســتی بین مقامات کشورهای 
منطقه و البته با حضور فرانســه پیگیری شــد و از 
طــرف دیگر گفت وگــوی ایران و عربســتان را کلید 
زد. این گفت وگوها البته در اولین گام ها در ســکوت 
خبری پیگیری شــدند، تا حدی که پس از اعالم یک 
مقام عراقــی درباره برگــزاری چنین دیــداری، دو 
طرف در ابتــدا از تأیید این خبر خودداری کردند. در 
ماه های گذشــته اما گزارش ها از برگزاری دورهای 
بعدی گفت وگوها خبر داشت و نیز مشخص شد از 
طرف ایران شــورای عالی امنیت ملی این مذاکرات 
را پیگیــری می کند. یکی از موضوعــات اصلی این 
گفت وگوها، مسئله جنگ عربستان در یمن بوده که 
برخالف پیش بینی های اولیه ریاض، ســال ها بدون 
موفقیت ادامه داشته و بنا بود در مذاکرات با ایران، 
به عنــوان حامی اصلــی انصاراهللا یمن، عربســتان 

راهی قابل قبول برای پایان این جنگ پیدا کند.

شــرق: در واکنش به حمالت موشــکی روز گذشته ســپاه در اربیل عراق و 
بیانیه رســمی ســپاه در این باره، وزارت خارجه عراق با انتشــار بیانیه ای در 
ســایت رسمی خود اعالم کرد که این وزارت حمله موشکی به استان اربیل 
در کردستان عراق را محکوم می کند. وزارت خارجه عراق مدعی شد که در 
این حمله موشکی مناطق مســکونی هدف قرار گرفتند. در این بیانیه آمده 
اســت که این حمله نقض آشــکار حاکمیت عراق به شمار می رود و منجر 
به ترس شــهروندان شــده و موجب ناامنی و بی ثباتی در اقلیم کردســتان 
و کل کشــور عراق در این مرحله حســاس اســت. وزارت خارجه عراق با 
تجاوز خواندن این حمله مدعی شد که این اقدام امنیت عراق و ثبات ملت 
آن را مورد هدف قرار داد و نیازمند موضع یکپارچه برای مقابله با آن است.
پیــش از بیانیه وزارت خارجه عراق، مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر 
عــراق، این حمله را محکوم و تأکید کرده بود که این حمله حتما بررســی 
خواهد شد. الکاظمی در توییتی نوشته بود: «حمله ای که شهر عزیز اربیل 
را هدف قرار داد و باعث ترس و وحشــت در بین ســاکنان آن شد، در واقع 
حمله به امنیت مردم ماســت. تحقیقات به همراه اقلیم کردستان انجام 
خواهد شــد». مقتدی صدر، رهبر جریان صدر در عراق، نیز با انتقاد به این 
حمله واکنش نشــان داده بود و نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردســتان 
عراق، نیز گفته بود که هدف قرار دادن این شــهر نتیجه ای جز پیچیده شدن 
اوضاع و آسیب رســاندن به شــرایط کنونی و آینده عراق نخواهد داشت. 
دیروز بعدازظهر همچنین اعالم شــده بود مسعود بارزانی و مقتدی صدر 
توافــق کرده اند کــه کمیته حقیقت یابی جهت بررســی وجــود مقرهای 
اســرائیلی در اربیل تشکیل شــود. به گزارش ایســنا، به نقل از شفق نیوز، 
دفتر رســانه ای مقتدی صدر، اعالم کرد که مســعود بارزانی، رئیس حزب 
دموکرات کردســتان، تماســی با صدر گرفته اســت. طرفین در این تماس 
رخدادهــای صورت گرفته در اربیل را بررســی کردند و درباره تشــکیل این 

کمیته توافق کردند.
در همیــن زمینه جیک ســالیوان، مشــاور امنیت ملی آمریــکا، نیز در 
گفت وگو با شبکه سی بی اس در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا این حمله 
را محکوم می کند، گفت: «البته. ما ایران را به خاطر انجام دادن این حمله 
محکوم می کنیم. ما هنوز در حال گردآوری اطالعات درباره این هستیم که 
دقیقا هدف مد نظر کجا بوده  است. چیزی که تا این ساعت از آن مطلعیم، 
این اســت که هیچ یک از مواضــع آمریکا مورد اصابت قــرار نگرفته اند و 
هیچ فرد آمریکایی آســیب ندیده است». ســالیوان افزود: «آمریکا کامال با 
صراحت می گوید که هر کاری الزم باشــد، برای دفاع از مردم، منافع مان و 
متحدان مان انجام خواهیم داد». به گفته او، آمریکا با دولت عراق و دولت 

کردستان عراق در حال رایزنی است و برای کسب توان موشکی در دفاع از 
شهرهای شان به آنها کمک می کند.

از ســوی دیگــر وزارت خارجه ترکیه نیــز حمله موشــکی به اربیل 
را محکــوم کرد. به گــزارش ایلنا به نقل از آناتولــی، وزارت امور خارجه 
ترکیه با انتشــار بیانیه ای، حمالت موشــکی بامداد دیروز به شــهر اربیل 
عــراق را محکوم کــرد. در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه آمده اســت: 
«حمالت موشــکی بامداد امروز به شهر اربیل عراق را محکوم می کنیم. 
چنیــن اقداماتی که منجر به برهم زدن صلح و ثبات در عراق می شــود، 

به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست».
این واکنش ها در پی این مطرح شدند که دیروز سپاه اعالم کرد مواضع 
اســرائیل را در خاک عراق هدف قرار داده اســت. روابط عمومی ســپاه با 
صدور بیانیه ای این خبر را اعالم کرد. در بیانیه ســپاه در توضیح این اقدام 
آمده اســت: «در پی جنایات اخیر رژیم جعلی صهیونیستی و اعالن قبلی 
مبنی بر بی پاسخ  نگذاشــتن جنایت ها و شــرارت های ایــن رژیم منحوس، 
شــب گذشته «مرکز راهبردی توطئه و شرارت صهیونیست ها» مورد هدف 
موشــک های قدرتمند و نقطه زن «ســپاه پاســداران انقالب اسالمی» قرار 
گرفت». این بیانیه ادامه می دهد: «بار دیگر به رژیم جنایتکار صهیونیستی 
هشــدار می دهیم، تکرار هر گونه شــرارت با پاســخ های ســخت، قاطع و 
ویرانگــر مواجه خواهد شــد». بیانیه ســپاه در پایــان می افزاید: «به ملت 
عظیم الشــأن ایران نیز اطمینان می دهیم امنیت و آرامش میهن اسالمی، 
خط قرمز نیرو های مســلح جمهوری اسالمی ایران بوده و به احدی اجازه 

تهدید و تعرض به آن را نخواهند داد».
ساعاتی پیش از اعالم رسمی انجام این حمله از سوی سپاه، رسانه ها از 

انفجارها در اربیل عراق خبر داده بودند. ایسنا به نقل از اسپوتنیک نوشته 
بود یک منبع امنیتی عراق گفته اســت راکت هایی به نزدیکی کنسولگری 
آمریکا در کردســتان عراق و ایســتگاه تلویزیونی ۲۴ در صالح الدین اربیل 
اصابــت کردند که بر اثر این انفجارها، ســاختمان این شــبکه تلویزیونی 
آســیب دیده است. گفته شده بود تعداد راکت های شلیک شده تا ۱۲ عدد 
بوده اســت. فرارو در این باره نوشــت چندین راکــت ۱۲۲ میلی متری گراد 
به دو مرکز آموزشــی پیشــرفته متعلق به موساد اســرائیل اصابت کرد. 
به گزارش فرارو دقایقی بعد رســانه ها نوشــتند که در میان موشک های 
شلیک شده چند موشک بالستیک نیز وجود داشت. وزارت بهداشت عراق 
اعالم کرده بود این حمله کشته ای نداشته است. یک مقام آمریکایی نیز به 
خبرگزاری رویترز گفته بود حمله هیچ تلفاتی در میان ســربازان آمریکایی 

نداشته است.
از ســوی دیگر، دیروز رسانه های اســرائیلی مدعی شدند که اسرائیل 
برای حمله شــب گذشته آمادگی داشته اســت. به گزارش ایلنا به نقل 
از المیادین، رســانه های اســرائیلی گزارش دادند کــه نهادهای امنیتی 
اسرائیل پس از حمله منتسب به «اسرائیل» در سوریه، آماده سازی برای 
واکنش ایران را آغاز کردند. رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که ارتش 
اســرائیل پس از اعالم ایران مبنی بر اینکه «انتقام شهادت دو عضو سپاه 
پاســداران در ســوریه را می گیرد»، وضعیت آماده باش را تشــدید کرد و 
نشــان داد که نهادهای امنیتی در حال آماده شدن برای انواع گزینه های 

واکنش ایران هستند.
در عین حال شــبکه لبنانی المیادین به نقل از منابع خود اعالم کرد که 
در حمله موشــکی به اربیل مقرهای موساد هدف قرار گرفته و در آن به 
هیچ مرکز عراقی یا آمریکایی حمله نشــده است. به گزارش ایسنا، شبکه 
المیادیــن به نقل از منابع خود اعالم کرد که حمله به اربیل به واســطه 
موشک های بالستیک نقطه زن انجام شده و پایگاه موساد را به طور دقیق 
هدف قرار داده است. در حالی که دیگر منابع از فقدان تلفات جانی در این 
حمله گفته اند، منابع المیادین تأکید کردند که مقر موســاد منهدم شده و 
تعدادی از حاضران در این مقر کشته و زخمی شده اند. از سوی دیگر و با 
وجود گزارش ها و نیز اشــارات در بیانیه سپاه که این حمله را واکنش به 
اقدامات اســرائیل در سوریه علیه نیروهای ایران نشان می دهد، المیادین 
تأکید کرد: «عملیات علیه موســاد هیچ ارتباطی با عملیات اخیر اسرائیل 
در ســوریه ندارد و پاسخ ایران به شهادت دو نفر از پرسنل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در سوریه به واسطه تجاوز اسرائیل در زمان مناسب داده 

خواهد شد».

در پی بیانیه رسمی پذیرش مسئولیت پرتا ب موشک به اربیل 
  واکنش عراق به حمله موشکى سپاه

شــرق: قطر نقش ســابق عمان را بــا جدیت دنبال 
می کند. در میانه تنش هــا و بگومگوهای برجامی و 
غیربرجامی، روز گذشــته اعالم شد وزیر خارجه قطر 
پس از تماس هایی که با همتایان ایرانی و آمریکایی 
خود داشت، راهی روسیه می شود تا با طرف روسی 
نیــز گفت وگــو کنــد؛ گفت وگوهایی که آشــکارا از 
جایگاه میانجیگری و بــرای انتقال و جابه جایی پیام 
انجام می شود. ایســنا به نقل از بلومبرگ در این باره 
نوشــت محمــد بن عبدالرحمان آل ثانــی، وزیر امور 
خارجــه قطر، قرار اســت برای رایزنــی درباره ایران 
راهی روســیه شــود. یک منبع آگاه در این باره گفته 
اســت بن عبدالرحمان، در جریان این سفر قرار است 
روز یکشــنبه (دیروز) با ســرگئی الوروف، وزیر امور 
خارجه روسیه دیدار کند و احتمال این وجود داشته 
که دیــداری نیز با والدیمیر پوتیــن، رئیس جمهوری 
روسیه داشته باشد. به گزارش بلومبرگ، قطر تالش 
می کنــد مذاکرات با ایران بر ســر احیای برجام را که 
به تازگی به دلیل درخواست روسیه از آمریکا متوقف 
شــده اســت، نجات دهد. بلومبرگ در ادامه نوشت 
قطر در این میــان تالش می کنــد در رابطه با جنگ 
اوکراین نیز نقش میانجی را ایفا و به حل وفصل این 
مناقشــه کمک کند. در همین راستا، امیر قطر تاکنون 
دو بار با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری  اوکراین، 
گفت وگوی تلفنی داشــته اســت. این رفت وآمدها 
و میانجیگری هــای قطر البته هم زمــان با این انجام 
می شــود که دیــروز ســپاه در واکنش بــه حمالت 
اسرائیل به مواضع ایران در سوریه، اهدافی منسوب 

به اسرائیل را در خاک عراق هدف قرار داد.
  از چالش برجام تا چالش اوکراین

وزیر خارجه قطر البته با دستی پر از پیام ها و نتایج 
مکالمات خود با ســه طرف دیگر به روسیه می رود 
تا دربــاره دو موضوع اصلی پیــش رو با روس ها به 
گفت وگو بنشیند. بررسی مسئله برجام در گفت وگوی 
قطر با روســیه، در حالی انجام می شود که مذاکرات 
برجام فعال و عمــال در وضعیت توقــف قرار دارد. 
روســیه پس از تجاوز به اوکراین که همچنان ادامه 
دارد و البته طبق نشــانه ها و گزارش ها برخالف میل 
و انتظار مســکو پیش رفته ، با تحریم های گسترده و 
چندجانبه از سوی کشورهای غربی مواجه شده و در 
واکنش، خواســته جدیدی روی میز مذاکرات احیای 
برجام گذاشــته که گفت وگوها را بــا چالش مواجه 
کرده است. روسیه خواسته است تضمین هایی کتبی 
از ســوی ایاالت متحده به این کشــور ارائه شود که 
تحریم های اعمال شده علیه او، تأثیری روی تعامالت 
این کشور با ایران نداشته باشد. این درخواست البته 
بــا واکنش منفی طرف غربی مواجه شــده اســت. 
ایاالت متحده ماجرای تحریم های روســیه را بی ربط 
بــه برجــام خوانده و طرف هــای اروپایــی از جمله 
جوســپ بورل، نماینده ارشد اتحادیه اروپا در روابط 
خارجی و سیاست های امنیتی، با خودداری از آوردن 
نام روســیه، از چالش آفرینــی «عوامل خارجی» در 
روند گفت وگوها که منجر به توقف مذاکرات شــده 
اســت، گله کرده اند. چالشــی که ســرریز آن به میز 
مذاکرات برجام، گفت وگوهای وین را دچار مشــکل 
کرده ، خود نیز البته به نوبه خود مشــکلی جداگانه 
بین روســیه و غرب به خصوص ایاالت متحده است. 
در میانه همین تقابل هاست که قطر دست به گوشی 
برده و حاال راهی ســفر شده اســت و البته در حالی 
رفتــه که قطعا نتایج مکالماتش با طرف اوکراینی را 
نیز در گفت وگوها و پیام هایی که به مســکو می برد، 

لحاظ کرده است.

  گفت وگو با امیرعبداللهیان و بلینکن
در گفت وگــوی حســین امیرعبداللهیــان، وزیر 
خارجه ایران، با بن عبدالرحمان، موضع ایران درباره 
چالش اصلــی مذاکرات تکرار شــد و وزیر خارجه 
ایران، آمریــکا را مانع به نتیجه رســیدن مذاکرات 
خوانــد. به گزارش ایســنا، امیرعبداللهیــان درباره 
مذاکرات ویــن از طرح موضوعات جدید از ســوی 
آمریــکا انتقاد و تأکیــد کرد: «جمهوری اســالمی 
ایــران با جدیت برای حصــول توافق خوب، قوی و 
پایــدار تالش می کند». طرح موضوعات جدید البته 
اتهامی اســت که ایران و آمریکا در جریان مذاکرات 
برجــام چند مرتبه به یکدیگــر زده اند. وزیر خارجه 
قطر نیــز در این گفت وگو تالش هــای ایران و همه 
طرف ها را در رسیدن به توافق حائز اهمیت خواند. 

ســاعاتی بعد از این گفت وگو، 
آنتونــی  بــا  بن عبدالرحمــان 
ایاالت  بلینکــن، وزیر خارجــه 
البته  متحده، تماس گرفــت و 
عــالوه بر پرونده هــای اوکراین 
موضــوع  دربــاره  برجــام،  و 
افغانستان نیز با او صحبت کرد. 
فعال  البته  افغانســتان  مسئله 
از صــدر خبرهــا فاصله گرفته 
اما پرونده ای همچنان  اســت، 
باز دارد و برخالف دو موضوع 
دیگر، قطر ســهم مستقیم تری 
در ایــن موضــوع دارد؛ چراکه 

دوحه میزبان دفتر سیاسی گروه تروریستی طالبانی 
بــوده که اکنون مدعــی حکومت بر افغانســتان و 
تعیین دولت موقت خودخوانده است و البته هنوز 
نتوانسته حکم به رسمیت شناخته شدن را از کسی 
بگیــرد. دوحه میزبان مذاکراتــی هم بود که جرقه 
فرایند خــروج ایاالت متحده از افغانســتان و ورود 

طالبان به ارگ قدرت شد.
  فرصت یک هفته ای واشــنگتن به مسکو؛ مذاکره 

نمی کنیم
در همین حــال، یک  مقــام وزارت امور خارجه 
آمریکا بر موضع کشــورش درباره درخواست جدید 
روســیه تأکید کرد و گفت این کشور با روسیه درباره 

معافیــت  از تحریم  برای تــداوم روابط تجاری اش 
با ایــران در قالــب برجــام مذاکره نخواهــد کرد. 
به گزارش ایســنا، بــه نقل از روزنامه وال اســتریت 
ژورنال، این مقام ارشــد وزارت امور خارجه آمریکا 
گفت: آمریکا [با مسکو] برای حفظ توافق هسته ای 
درباره معافیــت از تحریم های مربــوط به اوکراین 
علیه روســیه مذاکره نخواهد کــرد و در عوض، اگر 
کرملین از درخواســت لحظه آخرش [در مذاکرات 
وین] عقب ننشیند، تالش خواهد کرد توافقی جدید 
و بــدون حضور روســیه انجام دهد. این اشــاره از 
ســوی آمریکا البته و به گفته برخی منابع، اشاره ای 
یک طرفه نبوده اســت و طرف های دیگر برجام نیز 
چنیــن گزینــه ای را در حال بررســی دارند؛ هر چند 
اقدام به حــذف یکــی از امضاکننــدگان برجام از 
سوی دیگر اعضا در فرایند احیا، 
چالش هایــی جدی بر ســر راه 
احیــای برجام ایجــاد می کند؛ 
چرا که بخش هایی از این توافق 
منــوط بــه انجــام اقداماتی از 
ســوی روســیه بــوده و نیاز به 
بازتنظیــم آنهــا ممکن اســت 
ســطحی از بحث های جدید را 
در مذاکــرات ایجــاد کند که به 
نتیجه رســاندن آنهــا از فرایند 
فعلی نیز سخت تر خواهد بود. 
به گفته این مقام ارشــد وزارت 
امور خارجه آمریکا، مسکو یک 
هفته وقت دارد از خواستش برای دریافت ضمانت 
کتبــی جهت معاف شــدن از تحریم های مربوط به 
اوکراین در زمینه روابط تجاری آتی مسکو با تهران، 

صرف نظر کند.
  خطیب زاده: تــا امروز در حال بده بســتان درباره 

تضمین هستیم
از سوی دیگر، دیروز سخنگوی وزارت خارجه ایران 
نیــز موضع گیری هایی دربــاره وضعیت گفت وگوها 
داشت و روایتی از اختالفات و مسائل باقی مانده در 
مذاکرات ارائه کرد. سعید خطیب زاده در اظهاراتی 
با اشــاره به تأکید ایران برای راستی آزمایی از اینکه 
آمریــکا تحریم های خــود علیه ایران را برداشــته 

اســت، گفت: «راســتی آزمایی برای این است که ما 
مطمئن شــویم که آمریکایی ها در عمل تحریم ها را 
برداشته اند و فقط روی کاغذ نبوده است. در همین 
چارچــوب نمایندگانی از وزارت نفت، اقتصاد، بانک 
مرکزی نیز در جریان مذاکرات وین حضور داشــتند 
که درباره روند این موضوع مذاکره کنیم و اینکه هر 
بخشی از اقتصاد کشور راستی آزمایی در حوزه خود 
را تعریف کنــد. گفت وگوها و مباحــث در موضوع 
راســتی آزمایی رفت وبرگشــت هایی داشــته و آنها 
یک چیزهایی را قبول کردنــد، چیزهایی را ما دادیم 
و االن در نقطه ای هســتیم که تقریبا مســائلمان در 
این حوزه حل شــده است». خطیب زاده همچنین با 
تأکید بر اینکه ایران در جریان مذاکرات وین به دنبال 
اخذ تضمین های سیاسی، حقوقی و اقتصادی بوده 
اســت، گفت: «این ُبعدی است که تا به امروز نیز در 
حال بده بستان درباره آن هستیم». سخنگوی وزارت 
خارجه همچنین بــا بیان اینکه «دربــاره چگونگی 
اجرای تعهدات و اینکــه آنها باید اول این تعهدات 
را اجرا کنند، بحث هــای مفصلی بین طرفین انجام 
شــده اســت»، افزود: «یکی دیگر از مسائل مهم در 
جریــان این مذاکــرات، تضامین هســته ای و حفظ 
دستاوردهای هسته ای است». وی در همین ارتباط 
ادامه داد: «مــا گفته ایم که [ما] کلی ضرر کرده ایم. 
اسرائیلی ها در مورد ســانتریفیوژهای ما خرابکاری 
کرده اند. اینها از بین رفته اند، IR۶ گذاشــته ایم، این 
دستگاه را گذاشــته ایم، آنها گفته اند که باید خراب 
شــود، ما گفتیم که ایــن کار را نمی کنیم، درباره این 
مســائل مذاکــره کرده ایم». خطیــب زاده همچنین 
گفت: «هنــوز توافقی نکرده ایم کــه جزئیات آن را 
بگوییم. تا روزی که توافق شــود؛ وقتی توافق شــد 
متــن آن را روی ســایت می گذاریــم تا همــه آن را 

ببینند».
  تضارب چالش ها

بــه هر حــال، قطــر در صحنــه تعامــالت بین 
بازیگرانی وارد شــده اســت که چینش مواضع آنها 
نســبت به همین چنــد هفته پیش و قبل از شــروع 
ماجــرای اوکراین، دچار تغییراتی اساســی شــده و 
البتــه در وضعیتی ناپایدار و مبهم قرار دارد. چالش 
ایــران و آمریــکا در موضوع برجــام همچنان ادامه 
دارد، اما به نظر می رســد ترجیح دو کشــور فعال بر 
پیشــبرد مذاکرات باشــد. در حالی که تا همین اواخر 
مواضــع ایران و روســیه الاقل در مذاکــرات احیای 
برجام نزدیک به یکدیگر بوده اســت، اکنون خواسته 
روســیه مانعی در مسیر دســتیابی ایران به توافق و 
در نتیجه رهایی از تحریم ها نیز شــده است. آمریکا 
و روسیه که درباره نحوه مواجهه با برنامه هسته ای 
ایران در ســال های گذشــته عمدتا در ســطح کالن 
نقطه مشــابهی را از لحاظ اعمــال محدودیت ها بر 
برنامه هســته ای ایــران هدف گرفتــه بودند، اکنون 
دو طــرف یک درگیری جــدی در صحنه بین المللی 
هســتند. اوضاع چنان در هم ریخته شــده است که 
در هفته های گذشــته اسرائیل، عربســتان و امارات 
به عنوان متحدان اصلی ایاالت متحده در خاورمیانه، 
در چند نوبت برخالف خواســت واشنگتن و نزدیک 
به مســکو حرکــت کرده اند و در مقابــل ونزوئال که 
دولتــش در تقابلی تمام عیار با ایــاالت متحده بوده 
و در مســیر همین تقابل حمایت روســیه را با خود 
داشته است، اکنون یکی از کارت های ایاالت متحده 
در تقابــل بــا روســیه را در دســت دارد. مواضع و 
منافع ایــران اما فعــال گرفتار گردوغبــار جنگ تازه 

شده است.

از تماس با ایران، آمریکا و اوکراین تا سفر به روسیه

دوباره قطر در میانه بازی


