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تحلیگرمسائلروسیه:

تمام سخنان معطوف بر مسائل داخلی واشنگتن بود

حسن بهشتیپور تحلیلگر ارشد مسائل روسیه در تشریح ابعاد اولین دیدار روسای جمهور
روســیه و آمریکا در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد :قرار بــر این بود که مدت مذاکرات
میان دونالد ترامپ و والدیمیر پوتین  ۹۰دقیقه باشــد اما چیزی در حدود دو ساعت به طول
انجامید؛ از ســوی دیگر کنفرانس خبری بیش از  ۴۵دقیقه بود که این خارج از عرف معمول
در برگزاری کنفرانسهای خبری است .چراکه در اکثر کنفرانسهای خبری تنها دو سوال از
هر طرف از سوی خبرنگاران پرسیده میشود اما در این کنفرانس خبری چیزی حدود هشت
سوال مطرح شد .در دهههای  ۷۰تا  ۹۰میالدی ســه بار نشستهای متعددی با محوریت
روسای جمهور آمریکا و روسیه در هلسینکی برگزار شد که آخرین مورد آن با حضور کلینتون
و یلتســین صورت گرفت که در مورد آینده یوگوسالوی تبادل نظر شد؛ نکته اینجاست که
خبر

عباس عراقچی در دهلینو:

روی هند حساب کردیم

معاون وزیر خارجه ایران در پاسخ به اینکه آیا
هند ضمانتی داده است یا خیر؟ گفت :اختالفاتی
وجود دارد اما برای مواجهه با این چالش ها و یافتن
راه حل تالش میکنیم.
به گزارش ایلنا به نقل از «تایمــز آو ایندیا»،
«ســید عباس عراقچی» معاون وزیر خارجه در
جریان ســفر به دهلینو بعد از مذاکره با مقامات
هندی گفت :مسیرهای متعددی وجود دارد که
ایران و هند از طریق آن میتوانند در زمینههای
مهمی از جمله انرژی و چابهار همکاری کنند.
عراقچیبابیاناینکهمامیدانیمکهفشارهایی
از بیرون وجــود دارد ،گفت :با ایــن وجود روی
دولت هند حساب کردهایم تا مذاکرات مناسبی
به ســود منافع ملی هند داشته باشد.وی گفت:
هند در گذشــته هم این کار را کرده و روابطش را
با آمریکا باالنس کرده است .این اتفاق میتواند بار
دیگر تکرار شود.به گفته منابع ایرانی این بار به این
دلیل که اتحادیه اروپا در پی حفظ برجام اســت،
کار سادهتر است .در نتیجه همه با هم میتوانند
راهی برای دور زدن تحریمهای قریبالوقوع پیدا
کنند .عراقچی در پاسخ به اینکه آیا هند ضمانتی
داده است یا خیر؟ گفت :من احساس بسیار خوبی
دارم که همکاریهای بین دو کشور ادامه خواهد
داشــت .البته اختالفاتی وجــود دارد و ما برای
مواجهه با این چالشها و یافتــن راه حل تالش
میکنیم .به گزارش این رســانه هندوســتانی،
مقامات ایرانی تاکیــد دارند که اروپاییها به آنها
گفتهاندهندواتحادیهاروپاباهمبرایحفظبرجام
تــاش میکنند .مقامات هنــد در اینباره هیچ
پاسخیندادهاند.

انتقاد کیم جونگ اون
از مسؤوالن کره شمالی

رهبر کره شــمالی روز سه شــنبه در دومین
انتقــاد خــود از وضعیت اقتصادی کشــورش
مقامهای محلی را بابت تاخیر در پروژه ســاخت
و ســاز یک کارخانه تولید برق آبی مورد سرزنش
قرار داد.
به گزارش ایســنا ،بــه نقــل از خبرگزاری
آسوشــیتدپرس ،رســانه دولتی کره شــمالی
غیرمعمول اســت که انتقادات کیم جونگ اون،
رهبری این کشــور را از مقامهای کره شــمالی
منتشــر کند.کارشناسان میگویند کیم جونگ
اون ممکن اســت برای بهبود شرایط اقتصادی
کشــورش با چالشهایی روبرو باشــد و تمایل
پیدا کند تا پیش از اجرای سیاســتهای جدید
اقتصادی مســؤولیت ناکامیهای اقتصادی را بر
دوش مقامهای کره شمالی بیندازد.
رهبر جوان کره شــمالی در جدیدترین اقدام
خود عصبانیتــش را بابت ناتمــام ماندن پروژه
ســاخت و ســاز یک کارخانه تولید برق آبی در
شمال شرق کره شمالی نشــان داد.پس از آنکه
مقامات مذکور وی را در جریان پروژه و تاخیرهای
آن گذاشتند او برای مدتی ساکت ماند و سپس به
شدتخشمگینشد.
این پروژه به دستور کیم ایل سونگ ،پدربزرگ
کیم جونگ اون  ۳۰ســال قبل آغاز شد اما اتمام
آن به تاخیر افتاد.خبرگزاری رسمی کره شمالی
گزارش داد :کیم جونگ اون به این مســاله اشاره
کرد که این یکی از بزرگترین پروژههایی اســت
که باید اتمام آن خیلی سریع صورت گیرد .اوایل
ماه جاری میالدی نیز رهبر جوان کره شمالی در
جریان بازدید از دو کارخانه پارچه مقامات مذکور
را به خاطر نگهداری ضعیف ساختمان ،ناکامی در
مدرن کردن خطوط تولید ،فقدان تجربه و سایر
مشکالت مورد انتقاد قرار داده بود.

هشدار فرستاده سازمان ملل
نسبت به مانعتراشیها در لیبی

فرستاده ویژه سازمان ملل به لیبی نسبت به
وجود یک«گروه نفوذی» که به دنبال ضربه زدن
به انتخابات لیبی است ،هشدار داد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از سایت شبکه العربیه،
غسان سالمه ،فرستاده ویژه سازمان ملل به لیبی
نســبت به وجود یک گروه نفوذی که در تالش
اســت تا مانع از برگزاری انتخابات در لیبی شود،
هشدار داد .غســان ســامه در گزارش خود به
شورای امنیت خطاب به کسانی که ممکن است
به دنبال توقف و یا اخالل در انتخابات لیبی باشند،
گفت :بدون پیام روشن از قدرتهای بزرگ جهان
شرایط مناســب برای برگزاری انتخابات فراهم
نخواهد شد و بدون فراهم شدن چنین شرایطی
برگزاریانتخاباتعاقالنهنیست.

مجتبیرحیمی
خبرنگار

دیدار پوتین و ترامپ در هلسینکی بر خالف سه نشست قبلی بر رویدادهای بینالمللی تاکید
نداشت و بیشتر بر روی مســائل داخلی آمریکا و دخالت روسیه در انتخابات ایاالت متحده
تمرکزشد.
وی ادامه داد :فضای کنفرانس خبری بیشــتر بر پرســشها مبنی بر دخالت روسیه در
انتخابات ســال  ۲۰۱۶استوار بود؛ تا جایی که خبرنگاران بارها در پرسشهای خود از پوتین
بر اســاس دادهها و گزارشــات اطالعاتی و قضایی او را مورد ســوال قرار دادنــد اما پوتین با
برجستهســازی سوابق خود که افسر اطالعاتی شــوروی بوده صراحتاً اعالم کرد که در امور
اطالعاتی پروندهسازی به راحتی صورت میپذیرد اما این زمانی اهمیت دارد که ثابت شود.
جالب اینجاســت که پوتین این بار در مقام تبرئه ترامپ ظاهر شد؛ به گونهای که اظهار کرد

پس از یک هفته از شــروع تظاهرات
خشــونت آمیز در شــهر بصره که در آن
بیش از هفت نفر کشته و ده ها تن زخمی
شده اند و نیز صدها نفر دستگیر شده اند
حاال اعتراضات به بیشــتر شهرهای عراق
گسترش یافته اند .به گزارش خبرگزاری
فرانسه،تظاهراتدوشنبهدراستانشرقی
دیاله و شهر جنوبی نصیریه صورت گرفت.
به گزارش الجزیره ،ایــن ناآرامی ها در 8
جوالی(17تیرمــاه) در بصره آغاز شــد،
زمانی کــه نیروهای امنیتی یــک نفر را
کشــتند .معترضان دولــت را متهم به
عدم ارائه خدمات اساســی ،از جمله برق
می کنند .یکــی از معترضین به الجزیره
گفت«:مــا ســاکنان بصره هســتیم نه
نفوذی .ما به سادگی درخواستهایمان را
ارائه می دهیم که آب پاک ،برق ،خدمات
اساســی و شغل اســت .اعتراضات صلح
آمیز ما با گلوله ها پاســخ داده می شود».
بخش نفت  89درصــد از بودجه دولت و
 99درصد درآمد صادرات عراق را تشکیل
می دهد ،اما تنها یک درصد از مشــاغل
آن بــه عراقی ها داده شــده و پســتها
توسط خارجی ها پر شــده است .رسما،
 10.8درصــد عراقی ها بیکار هســتند.
برای تظاهرکننــدگان فســاد در مرکز
گرفتاری ها قرار دارد .آنها کمپین خود را
به مقر احزاب سیاســی در سراسر استان
های جنوبی برده اند کــه برخی از آنها را
به آتش کشــیدند و پوسترهای سیاسی
را پــاره کردند .یک معترض  27ســاله و
بیــکار گفت«:ما بســیاری از وعده های
بــزرگ را می شــنویم ،اما چیــزی را که
باید نمی بینیــم» .کاهش برق همچنان
به اعتراض عراقی ها در دمای تابســتان
ادامه می دهد که به  50درجه سلسیوس
رســیده اســت .عراقی هــا همچنین از
خشکســالی و ســدهای ســاخته شده
توسط کشورهای همسایه رنج می برند.
سعدجواد،استادعلومسیاسیدردانشکده
اقتصاد لندن ،گفت که اگر هیچ اقداماتی
توســط دولت انجــام نشــود ،تظاهرات
ادامه خواهد یافت«.اگر مردم پیشــرفت
های مشــخصی در زندگی خود نداشته
باشــند که خواسته هایشــان را برآورده
کند نمی توانند به زندگــی ادامه دهند.
آن ها پیشرفت در برق ،اشتغال ،خدمات
و اقدام علیه مقامات فاسد می خواهند».
جواد به الجزیره گفت :دولت باید شکایات
و اعتراضات را در خودش جســتجو کند.
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اسناد مطرح شده درباره دخالت روسیه در انتخابات از سوی دولت ارائه نشده بلکه ممکن است
عناصر اطالعاتی ایاالت متحده این ســناریو را طرحریزی کردهاند .تا جایی که به اقدامهای
جرج سورس در انتخابات کشورهای دیگر اشــاره کرد و اظهار کرد که جورج سورس هم به
دستور دولت در انتخاباتدخالت نمیکرد .این پژوهشگر مسائل بینالملل با اشاره به فهرست
موضوعات مذاکره شده توســط ترامپ و پوتین ،گفت :روسای جمهور آمریکا و روسیه پس
از پایان مذاکرات خود و در کنفرانس خبری فهرســتی از مسائلی که درباره آنها مذاکره شده
است را ارائه دادند که شامل :توافق بر ســر خلع سالح هستهای و موشکی ،مسائل اوکراین،
بحران سوریه ،برجام و تامین امنیت اسرائیل بود و تنها اعالم کردند که در مورد این موضوعات
مذاکره کردهایم و هیچ اشارهای به ریز مطالب نکردند .در مورد سوریه همانگونه که مشخحص
بود تامین امنیت اسرائیل مورد توجه هر دو طرف قرار گرفت و حتی مشخص شد که ارتش دو
طرف در سوریه بیش از دولتها با یکدیگر در ارتباط هستند .در بخشی دیگر اعالم کردند که
قرار است به مردم سوریه کمک کنند اما طریقه آن مشخص نشد و به نظر ،آنها این گفتوگوها
را کمک به مردم سوریه و صلح این کشور قلمداد میکنند.

ممنوعیت آمدوشد در استانهای جنوبی عراق

اعتراض زیر تب  50درجه

حیدر العبادی ،نخســت وزیــر عراق روز
جمعه در بصره در تالش برای بازگرداندن
آرامش بود و روز بعد اعالم کرد که سرمایه
گذاری بــه ارزش  3میلیارد دالر برای این
اســتان انجام خواهد شــد .همانطور که
تظاهرات ادامه پیدا کــرد ،عبادی در روز
یکشنبه با مســئوالن امنیتی و اطالعات
در بغداد مالقات کرد و هشدار داد که آنها
باید هشیار باشند«زیرا تروریست ها می
خواهند از هر گونه رویداد یا اختالف بهره
برداریکنند».
در حالــی که تظاهرات علیه فســاد و
سوء خدمت رســانی در مناطق مختلف
عراق برای نهمین روز ادامه داشت ،دولت
عراق تــاش کرده تا از طریق بازداشــت
معترضان و هم زمــان با دادن وعدههایی
در زمینه اصالحات و اختصاص اعتباراتی
به مناطق مربوطه اعتراضــات را کنترل
کند .دولت عراق همچنین به جای قطع
کردن اینترنت تصمیم گرفته ممنوعیت
جزئی آمدوشد را اجرایی کند .این در حالی
است که برای حل مشکل برق استانهای
جنوبی وزیر انرژی عراق عازم عربســتان
میشود.

بــه گزارش ایســنا ،به نقل از روســیا
الیوم ،در پی گســترش دامنه اعتراضات

یکی از معترضین عراقی
به الجزیره گفت :ما ساکنان
بصره هستیم نه نفوذی .ما به
سادگی درخواستهایمان را
ارائه مــی دهیم که آب پاک،
برق ،خدمات اساسی و شغل
است .اعتراضات صلح آمیز ما
با گلوله ها پاسخ داده می شود
در اســتانهای جنوبی عراق دولت از دو
روز پیــش اینترنت را قطع کــرده بود اما
روز دوشنبه تصمیم گرفت به جای قطع
اینترنت ممنوعیت جزئی آمدوشد اعالم
کند .در استان بصره که ساکنان آن آغازگر
اعتراضات اخیر علیه نبود خدماترسانی
مناســب بودند ،ممنوعیت آمدوشــد از
ساعت ۱۰شب تا پنج صبح اعمال شد .این
ممنوعیت آمدوشد در استانهای نجف و
ذیقار نیز اعمال شده است.

نهادهایحقوقیازروندقطعیاینترنت
در کشــور انتقاد کردند .زیــاد العجیلی،
رئیس دیده بــان آزادیهای مطبوعاتی
گفت کــه دولت عــراق با بحــران اخیر
برخورد درســت و واقعبینانه ندارد .وی
گفت :اینترنت حق تمامی عراقیهاست
اما دولت طی دو روز گذشته این حق را از
مردم گرفته است .در نتیجه فعالیت برخی
سایتها و خبرگزاریهای محلی متوقف
شده اســت .با اینکه از شدت اعتراضات تا
حدودی کاسته شــده اما باز هم دهها تن
از شهروندان عراقی روز دوشنبه در مرکز
استان کربال در اعتراض به خدماترسانی
نامناسب مسؤوالن و کمبود برق تظاهرات
کردنــد .تظاهرکننــدگان خیابان اصلی
در مقابل ساختمان اســتانداری کربال را
مسدودکردند.
درمیدانالتحریردربغدادنیزدههاتناز
ساکنانتظاهراتمشابهیرابرگزارکردند.
این تظاهرات در میان تدابیر شدید امنیتی
برگزار شد .در همین حال یک منبع آگاه
اعالم کرد که حیدر العبادی ،نخستوزیر
عراق قاسم الفهداوی ،وزیر برق و سلمان
الجمیلی ،وزیر برنامهریزی را مامور کرده

به عربستانسفرویکیادداشتهمکاری
در زمینه انرژی امضا کنند .این سفر طی
روزهای آتی انجام میشود .قرار است وزیر
انرژی عراق به منظور امضای یادداشــت
همکاری در زمینه برق بعد از اینکه ایران
از توقف انتقال آب و برق به عراق خبر داد،
بهعربستانبرود.
عراق در روزهای گرم تابستان در حالی
که درجه حرارت در استانهای جنوبی به
 ۵۲درجه میرســد از کمبود شدید برق
رنج میبرد .از ســوی دیگــر ،دفتر حیدر
العبادی به نیروهای امنیتی دســتور داده
تا تدابیر بازدارندهای علیــه خرابکاران و
توطئهچینان در تظاهرات مردمی لحاظ
کنند.
ســعد الحدیثــی ســخنگوی دفتر
حیدر العبادی گفت :دولت در دو مســیر
حرکت میکند یکی تالش و پاسخگویی
جدی و ســریع به بخشــی از مطالبات
تظاهرکنندگان و دیگری تالش از طریق
روندهای دیگر با دورنمایی متوسط .وی
افزود :مطالبات دیگری هســتند که نیاز
به زمان و تخصیص بودجه عظیم دارند و
این تالش دولت برای تعامل مثبت با این
خواســتهها از طریق مصوبات کابینه در
جلســه اخیرش تجلی یافت و کمیتهای
وزارتی تشــکل شــد تا به بصره رفته و به
بررسیدرخواستهایمردمبپردازد.
یک منبــع در اســتانداری نجف نیز
تصریح کرد :تظاهرکنندگان شــبانه به
تظاهرات و تجمع مقابل ساختمان دولت
محلی میپردازند امــا نیروهای امنیتی
دســتور گرفتهاند که مانع از حمله به این
ساختمان شوند .وی افزود :مقرهای حزبی
در حالت آماده باش هستند و دستوراتی به
نگهبانان این مقرها داده شده تا در صورت
نزدیک شــدن معترضان به این دفاتر به
سمتآنهاتیراندازیکنند.اینمقامگفت،
افراد کشته شده در تظاهراتها به ضرب
گلوله نیروهای امنیتی کشــته نشدهاند
بلکه به ضرب گلوله محافظان این مقرها
کشت ه شــدهاند .در این راستا کمیسیون
عالی حقوق بشر عراق از کشته شدن پنج
تن و زخمی شدن ۱۹۰تن دیگر در جریان
اعتراضات خبــر داد .فاضل الغراوی ،عضو
کمیسیون گفت :پنج تن کشته و  ۱۹۰تن
زخمی شدهاند که  ۱۲۸تن نیروی امنیتی
هستند.اینکمیسیونافزود:ما ۱۱۰مورد
نیروهای امنیتی زخمی شده را در استان
المثنی و  ۴۰تن را در این استان داشتهایم.
در حالی که ســه تظاهرکننده نیز در این
استانکشتهشدهاند.

پوتین :روابط با آمریکا نباید گروگان بازیهای سیاسی داخلی شود

رئیسجمهوری روســیه تحقیقات شــورای ویژه
آمریکا به ریاست رابرت مولر درباره مداخله انتخاباتی
مســکو را “بازیهای سیاسی«دانست که نباید به آنها
اجازه مداخله در روابط آمریکا » روسیه را داد.
به گزارش ایسنا ،والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری
روسیه در مصاحبه با فاکس نیوز به سوالی درباره اعالم
جرم تیم رابرت مولر علیه  ۱۲افسر اطالعاتی کشورش
پاســخ داد که به هک و افشای اطالعات سیستمهای
حزب دموکرات آمریکا متهم شــدند .این اعالم جرم،
ســه روز پیش از نشســت پوتین با دونالــد ترامپ،
رئیسجمهوریآمریکاانجامشد.
پوتین گفت از این بابت نگرانی ندارد اما آن را بخشی
از «تقالی سیاســی داخلی» میداند .وی گفت :اتهام
مداخله انتخاباتی «مضحک» است .رئیسجمهوری
روســیه تاکید کرد :حتی یک ذره هــم تمایلی به این
موضوع ندارم .اینها بازیهای سیاســی داخلی ایاالت
متحده است .روابط میان روسیه و ایاالت متحده آمریکا
نباید گروگان این تقالی سیاسی داخلی شود.
ســخنان پوتین اندکی پــس از کنفرانس خبری
جنجالی او با ترامپ در فنالند مطرح شــد؛ جایی که
مســاله مداخله ادعایی روســیه در انتخابات ریاست
جمهــوری  ۲۰۱۶کامال در کانون توجــه بود .ترامپ
که شــخصا بارها تحقیقات تیم مولر را زیر سوال برده
و آن را «شکار جادوگر» دانســته بود ،دوشنبه هم در
اقدامی غیر عادی دســتاوردهای روســای اطالعاتی
کشور خودش را زیر ســوال برد .پوتین هم تاکید کرد
که انتصاب مولر به عنوان یک دادستان مستقل برای
پیگیریتحقیقات«فاقدمشروعیت»است.
رهبر کرملین به فاکس نیــوز گفت :مثل روز برایم
روشن اســت که این فقط یک تقالی سیاسی داخلی
اســت و اصال جای افتخار برای دموکراســی آمریکا
ت سیاسیای
نیست که از چنین متدهای کثیف و رقاب 

اســتفاده کند .پوتین در ادامه تاکید کرد :این «کامال
خندهدار» اســت که برخی از مــردم گمان میکنند
روسیه رای میلیونها آمریکایی را در انتخابات ۲۰۱۶
دستکاری کرده است.
او همچنین گفت :اطالعاتی علیه رئیسجمهوری
آمریــکا یا خانــواده او در اختیار ندارد .رهبر روســیه
افزود :مداخله در امــور داخلی ایاالت متحده! آیا واقعا
فکر میکنید که کسی از جانب کشور روسیه میتواند
در انتخابات ایاالت متحــده دخالت کرده و بر انتخاب
میلیونها آمریکایی تاثیر بگــذارد؟ خیلی خندهدار
است.رئیسجمهوری روســیه تاکید کرد :اول اینکه
روسیه به عنوان یک کشور هرگز در امور داخلی ایاالت
متحده دخالت نکرده است ،چه برسد به انتخاباتهای
آن .اطالعاتی هم علیه ترامپ و خانــواده او نداریم .آیا
شما فکر میکنید ســرویسهای ویژه ما روی از همه
آمریکاییها جاسوسی میکنند؟ خب ،بر خالف شما،

بر خالف ایاالت متحده ،ما این کار را نمیکنیم .ما منابع
کافی در اختیار نداریم .ما افراد کافی در اختیار نداریم
تا وضعیت کنترلی کامل برقرار کنیم .این بخشــی از
برنامههای ما نیســت و کامال روشن است که ما کاری
از این نوع علیه آقای ترامپ انجام ندادیم.
رئیسجمهوریروسیههمچنینگفتکهبهترامپ
اطالع داده است مسکو برای تمدید معاهده هستهای
«استارت جدید» که ســال  ۲۰۲۱منقضی میشود،
آمادگی دارد.
پوتین گفت :بــه رئیسجمهوری ترامپ اطمینان
دادم که روســیه برای تمدید این معاهــده آمادگی
دارد اما اول باید روی جزئیــات آن توافق کنیم زیرا ما
سواالتی از شرکای آمریکایی خودمان داریم .ما گمان
میکنیم که آنها کامال از این معاهده پیروی نمیکنند
اما کارشناسان باید روی این مساله نظر بدهند.
معاهده اســتارت جدید که آوریل  ۲۰۱۰به امضا

رسید ،خواســتار کاهش کالهکهای هستهای قابل
استقرار و بمبها اســت که تعداد آنها بیش از ۱۵۵۰
فروند نشود .این معاهده تعداد موشکهای بالستیک
قارهپیمای مستقر شــده ،موشکهای بالستیک قابل
پرتاب از زیــر دریایی و بمبافکنهای هســتهای را
به  ۷۰۰فروند کاهش میدهد و تعداد موشــکهای
بالســتیک قارهپیمای مستقر نشــده ،موشکهای
بالســتیک قابل پرتاب از زیر دریایی و بمبافکنها به
 ۸۰۰فروند میرسد .طبق این معاهدهدوکشور تا فوریه
امسال زمان داشــتند تا درباره محدودیتهای آن به
توافقبرسند.
والدیمیر پوتیــن در گفتوگو با فاکس نیوز درباره
مسمومیتسرگئیاسکریپال،جاسوسدوجانبهسابق
کشورش در انگلیس گفت که از طریق رسانهها متوجه
این موضوع شــده و غیر منطقی است که تصور شود
روسیه چنین حملهای را انجام داده باشد.
پوتین تاکید کرد :لندن هیچ مدرکی دال بر اثبات
ادعایش در دســت ندارد .ما هم تمایــل داریم که به
شواهد دسترسی داشته باشــیم اما هیچکس آنها را
به ما نمیدهد .این درســت شبیه اتهامات مداخله در
روند انتخاباتی آمریکاســت .این پرونده ممکن است
ناشی از مسائل داخلی در انگلیس باشد چون هیچکس
نمیخواهد نگاهی به آن بیندازد .ما فقط شاهد اتهامات
بیاساس هستیم .چرا اینطوری است؟ چرا روابطمان
باید با این خراب شود؟
رئیسجمهوری روسیه همچنین درباره پیوستن
اوکراین یا گرجســتان به ائتالف نظامی ناتو گفت اگر
چنین اقدامی صورت بگیرد روسیه «واکنش منفی»
خواهد داشــت .پوتین افزود :این برای امنیت ملی ما
تهدیدی فوری و مستقیم محسوب میشود .نزدیک
کردنساختارهایناتوبهمرزهایمانیکتهدیدخواهد
بود و واکنش ما قطعا منفی است.
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یادداشت

نیویورک تایمز افشا کرد؛

درخواست آمریکا برای
برقراری رابطه با ایران

به گــزارش ایلنا روزنامه «نیویــورک تایمز» در
گزارشی که به پرونده «شیو ونگ» جاسوس چینی-
آمریکایی که ســال گذشــته به جرم جاسوسی و
دزدیدن اسناد محرمانه ایران به ده سال حبس متهم
شد اشاره و جزییاتی درباره تعامل ایران و آمریکا در
خصوص تبادل زندانیان بین دو کشور افشا کرد.
در این گزارش با اشاره به روی کار آمدن «باراک
اوباما» گفته شــد :در این زمان دو طرف تصمیم به
بازگشایی کانالهای جدی دیپلماتیک برای برنامه
هستهای گرفتند .در نهایت در ســال  ۲۰۱۵ایران
دســت کم هفت آمریکایی را بازداشت کرده بود و
تالش اوباما برای آزادی این زندانیان مسیر خودش
را طی میکردواولین مذاکرات مستقیمبا تشکیالت
امنیتی محرمانه ایران بخشی از این مسیر بود.
این رسانه نوشت :آمریکا مدتها با ایران مذاکره
کرد و مدتها درباره مسائل غیر قابل حل پیرامون
آن بحث شد .اینکه آیا آزادسازی داراییهای بلوکه
شده ایران برای آزادی زندانیان به معنای باج دادن
است؟ آزادی زندانیانی که از نظر دولت بیگناه بودند
چه؟ هیچ یــک از دولتهای آمریکا چه دموکرات و
چه جمهوریخواه به اجماعی نرسیدند که ریسک
پــاداش دادن در ازای به خطر انداختن مســافران
آمریکایی به ایران یا رفتار بد آنها را نداشته باشد.
بر اساس گزارش «نیویورک تایمز» ،در حالی که
دولت اوباما سال آخرش را سپری میکرد و برجام در
سالاولشبود،معضلزندانیاندردیدارهایمستمر
در وین یکی از مســائل کلیدی بود .در اوایل ســال
 ۲۰۱۴مذاکرهکنندگان آمریکایی به طور منظم با
نمایندگان تشکیالت امنیتی ایران دیدار داشتند.
آنها مذاکره دربــاره آزادی زندانیان را از مذاکرات
همزمان درباره برنامه هستهای و مساله آزادسازی
داراییهای بلوکه شده مجزا نگه داشته بودند.
یکی از مقامات دولت اوباما کــه در مذاکرات با
ایران درگیر بود به «نیویــورک تایمز» گفت« :در
آن زمان درست یا غلط ارزیابیهایی داشتیم ،زمان
زیادی نداشتیم .همه چیز ممکن بود خراب شود یا
به تاخیر بیافتد .چه کسی میدانست در آن صورت
چه اتفاقی میافتاد؟ ما با خانوادههایی طرف بودیم
که از ما میپرسیدند چه اتفاقی برای بچه ما افتاده
است؟»
بر اســاس این گزارش روز اجرایی شدن برجام
یــک هواپیمای سوییســی حامــل «حکمتی»،
«عابدینــی» و «رضاییــان» ،ایــران را ترک کرد.
«نصرت اهلل خسروی» و دو زندانی آمریکایی دیگر
یعنی «کیان تاج بخش» و «متیو ترویتیک» در پی
آنها با هواپیمای مسافری با هماهنگیهای رسمی،
جدای از این سه زندانی منتقل شدند.
در ازای آزادی ایــن زندانیــان ،هفت ایرانی که
اغلب به جرائم انتقال فناوری با موضوعات نظامی
در آمریکا در انتظار دادگاه بودند ،آزاد شدند .آمریکا
همچنین جرایم و قرار تعقیــب اینترپل برای ۱۴
ایرانی دیگر را که بعید به نظر میرسید صادر شود،
را صادر کرد و هواپیمایــی حامل  ۱.۷میلیون دالر
پول نقد که به عنوان ودیعه آزادی زندانیان به نظر
میرسید به سمت ایران حرکت کرد.
«نیویورک تایمــز» آزادی زندانیان آمریکایی
را فصل جدیــدی در روابط ایران و آمریکا و خواند و
مدعی شــد :با این حال این شامل حال همه نشد.
«بابــک نمازی» بــرادر «ســیامک» ،زمانی که از
تلویزیونفهمیدبرادرشدرهواپیمانیستاحساس
کرد به او خیانت شده است .او گفت انگار در منطقه
جنگی هستیم و یک ســرباز به سمت هلی کوپتر
میدود و هلیکوپتر هنوز حرکت نکرده اما میگوید
ما قصد داریم پرواز کنیم.
یکی از مقامات آشــنا با کانال روابط بین ایران
و آمریکا به «نیویورک تایمز» گفــت :ایرانیها در
مذاکره جدی نبودند .آنها این دســت و آن دســت
میکردند و مذاکرات را ماههــا متوقف میکردند
و دوبــاره بــدون آمادگی ،ســر و کلهشــان پیدا
میشــد .یکی از طرفهای ایرانی خرده کاغذی از
جیبش در میآورد که در آن نام  ۴۰نفر از کســانی
که پروندههایشان بســیار نگرانکننده بود ،نوشته
شده بود .دولت اوباما فهمیده بود که ایرانیها طفره
میروند .آنها منتظر انتخابــات آمریکا بودند .آنها
منتظرترامپبودند.
بر اســاس ایــن گــزارش ،در ژانویــه ۲۰۱۷
دولــت ترامپ بدون در نظر گرفتن تمایل شــدید
رییسجمهــور به خروج از توافق هســتهای ،فاقد
هرگونه سیاست در قبال ایران ،روی کار آمد .دفتر
نماینده ویژه رییسجمهــور در امور گروگانها تا
همین دو ماه پیش ظاهرا خالی بود.
بر اساس این گزارش اواخر نوامبر ،دولت ترامپ
آمادگی خود را برای مذاکــره درباره زندانیانی که
ایرانیها چندین ماه قبل درخواســت کرده بودند،
اعالم کرد .این بار طــرف ایرانی طفره رفت .دعوت
نامه آنها منقضی شده بود .آنها پاسخ دادند و منتظر
ساز و کار جدید از سوی تهران شدند.

