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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

صادق الطائی، نویسنده عراقی به 
تازگی در »القدس العربی« نوشــته 
است: »براساس برخی پیش بینی ها 
و اطالعات رســیده، یک برنامه ریزی 
برای طرحــی اســتراتژیک در حال 
انجام اســت، که بــا عنوان »شــام 
جدید« شناخته می شود و الکاظمی 
 با ملــک عبــداهلل و السیســی آن را 

امضا کرده اند. 
برخی این طــرح را کلیدی برای 
ارتباط عراق با اردن و مصر می دانند، 
یعنی دو دولتی که از چند دهه پیش 
روابط دیپلماتیک کاملی با اســرائیل 
دارند. بــه این ترتیب، طــرح مذکور 
دروازه ای است برای پیوستن عراق به 

قطار عادی سازی.«
مصــر در 1979 و اردن در 1994 
معاهده صلح خود با اسرائیل را اعالم 
کردند. در ســال جاری دونالد ترامپ 
بانی عادی ســازی روابط اسرائیل با 
چهار کشــور امارات، بحرین، سودان 
و مغرب شد. عادی ســازی هر یک از 
اینها با اســرائیل شــوک خاص خود 

را به دنبال داشــت؛ اما عراق بســیار 
متفاوت است. 

ایران و عراق در ســال های پس از 
سقوط صدام بسیار به یکدیگر نزدیک 
شده اند. از وابستگی عراق به برق ایران 
گرفته تــا راهپیمایی هــای میلیونی 
اربعیــن و بیــش از همــه گروه های 
شــبه نظامی عراق که مورد حمایت 
ایران هســتند. با این همه پیوستگی، 
شوکی که از پیوســتن عراق به قطار 
عادی سازی با اســرائیل به ایران وارد 
می شود، قابل مقایسه با عادی سازی 

چهار کشور قبلی نخواهد بود. 
اما گمانه زنــی درباره پیوســتن 
عراق به این قطار تا چــه حد جدی و 
قابل اعتناست؟ این گمانه زنی ها اواخر 
تابستان امســال بعد از امضای پیمان 
ابراهیم میان اسرائیل، امارات متحده 

عربی، بحرین و سودان باال گرفت. 
اخبار ضد و نقیض

کمتر از دو هفته پس از امضای این 
پیمان، روزنامه اســرائیلی یدیعوت 
احارانوت در یادداشــتی نوشــت که 
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، 
در جریان سفر اخیر خود به واشنگتن 

پالس های مثبتی را در رابطه با سازش 
با اسرائیل به غرب ارسال کرده است.

ســمدار بری، تحلیلگر ارشد امور 
عربــی ایــن روزنامه اشــاره کرد که 
الکاظمی با توجه به پســت سابقش 
به عنوان رئیس ســرویس اطالعات 
عراق بسیاری از مســئوالن عالیرتبه 
اسرائیلی را می شناسد و به طور حتم 
هم او در نشست های آتی خود در اردن 
با رهبران این کشور و مصر و نیز پس از 
آن در گفت وگوهایش با سعودی ها در 
عربستان نسبت به موضع خویش در 
قبال اسرائیل تجدیدنظر خواهد کرد.

بــه دنبــال واکنش هــای تند به 
احتمال پیوســتن عراق بــه زنجیره 
عادی سازی روابط با اسرائیل، احمد 
مالطالل، سخنگوی نخست وزیر عراق 
در جریان یــک کنفرانس مطبوعاتی 
پس از نشســت کابینه تصریح کرد: 
»در قانون اساسی کشور عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیســتی ممنوع 

است.«
همزمــان امــا تل آویــو از افتتاح 
ســفارت مجازی خود در عراق خبر 
داده بود. مدتی بعد مثال اآللوســی، 
سیاستمدار و نماینده سابق پارلمان 
عراق به خبرگزاری شفق نیوز گفت که 
اکثر سیاستمداران عراقی بعد از سال 
۲۰۰۳ روابط مستقیم یا غیرمستقیم با 
اسرائیل داشته  و نشست های بسیاری 
با تعدادی از شخصیت های اسرائیلی 

برقرار کرده اند.
او در ادامــه دولــت عــراق را به 
عادی ســازی روابط با اسرائیل، مثل 

امارات فراخوانده بود.
در همین میان »باسم ابوطبیخ«، 
تحلیلگر سیاســی عراقی افشــا کرد 
که یک نشست ســازش میان عراق و 
اسرائیل در ایتالیا برقرار شده و دولت 
آمریکا، سیاســیون عراقی را برای به 
رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی 

تحت فشار قرار می دهد. 
تمامی این اخبــار موج اعتراضات 
در عراق را برانگیخــت؛ اما نقطه اوج 
آن وقتــی بود که »بهــاء االعرجی«، 
معاون سابق نخســت وزیر عراق در 
گفت وگویی با تلویزیــون »الحره«، 
گفت: »باید اعتراف کرد که عراق بیش 
از هر زمان دیگری برای عادی کردن 
روابطش با اسرائیل بسیار آماده است 

و تصمیمات از نجف صادر می شود نه 
از بغداد و در ادامــه ایاالت متحده هم 
وارد خط شده و اقدامات دیپلماتیک 
را هماهنگ می کنــد، تا معاهده صلح 
امضا شده و روابط سیاسی و اقتصادی 

شروع شود.«
 الکاظمی و

 سیاستی که به نفع ایران نیست
رفته رفته با برگــزاری انتخابات 
آمریــکا و تغییرات سیاســی در آن، 
نگاه هــا از ایــن موضــوع منحرف و 
معطوف به جریــان انتقال قدرت در 
آمریکا و حواشی آن شد. در طول یک 
ماه گذشــته اما بروز چندین اتفاق، 
احتمال فاصله گرفتن بغداد از تهران 
و حرکت آن به سوی تل آویو را تقویت 

کرده است. 

مهمتریــن آن رأی ممتنــع 
و شــوکه کننده عراق بــه قطعنامه 
پیشنهادی آمریکا برای احیای کمیته 
تحریم های ســازمان ملل علیه ایران 
بود. بســیاری کلید این معما را روابط 
شخص الکاظمی با مقامات آمریکایی 
به ویژه شــخص دونالد ترامپ عنوان 
کردند.گرچه مقامــات عراقی پس از 
این رأی سعی کردند در اظهارات خود 
رنجیدگی ایران را رفــع کرده و رأی 
خود را صرفا یک محافظه کاری نشان 
دهند، اما در حقیقت اقدام بغداد یک 
گام عملی در پشت کردن به ایران بود. 
موضــوع دیگر حمله به ســفارت 
آمریکا در بغداد بود که دونالد ترامپ 
با تهدیدات روشــن، نیروهای ایرانی 
را عامــل آن معرفی کرد. بســیاری 
از تحلیلگــران در آن ماجــرا نیز رد 
پای الکاظمی و همراهــی او با ترامپ 
را نشــان می دادند. تفســیر آنها این 

بود که دولت بر ســر کار عراق، از آن 
جایی که نتوانســته گروه هایی مانند 
حشدالشعبی را از گردونه اثرگذاری 
خارج کند، قصد دارد با چنین اتهاماتی 
این گروه هــا را که نزدیک بــه ایران 
هستند بدنام کرده و مقدمه حذف آنها 

را فراهم کند. 
امیر موســوی، کارشناس مسائل 
خاورمیانه یکــی از همین تحلیلگران 
اســت که چندی پیــش ضمن طرح 
همین موضوع بــه خبرآنالین گفته 
بود کــه حتی برخی علمــای کربال و 
نجف نیز با این جریان کــه به دنبال 
تجزیه حشدالشعبی در عراق هستند، 

همراهی می کنند. 
 ریاض و یک جبهه عربی 

ضد ایرانی
نشــانه دیگــر از آمادگــی عراق 
به عادی ســازی روابط با اســرائیل، 
حمایت های اخیر بن سلمان از عراق 
است. عربستان اخیرا از خود تحرکاتی 
نشان داده که گویا پس از آنکه سال ها 
عراق را در انزوا قــرار داده بود، اکنون 
قصد دارد آن را به خــود نزدیک کند 
و البته در این میان آنچه واضح اســت 
اینکه ســعودی تاب یک دولت شیعه 
را در عــراق نخواهــد آورد و در ازای 
حمایت های خود، از عــراق، دولتی 
عربی نزدیک به سیاست های خود را 

خواهد ساخت. 
تمامی اینها به معنی فاصله گرفتن 
تدریجی عــراق از ایــران و تمایل به 
جبهه مقابل ایران است. داوود آقایی، 
تحلیلگر مســائل خاورمیانه اخیرا در 
گفت وگویی با انتخــاب، با بیان اینکه 
جبهه عربــی در خاورمیانــه در حال 
تقویت اســت و این اصال به نفع ایران 
نیست، گفته بود: »واقعیت این است 
که در عراق هیچ چیز به نفع ما نیست. 
اتفاقات اخیر نشان می دهد که ممکن 
اســت افرادی با تفکرات غرب گرایانه 
در عراق بر مســند کار تکیه بزنند که 
اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، نتیجه ای 
جز تقویــت جبهه عربــی در منطقه 
ندارد که این اتفاق نیــز به ضرر ایران 

خواهد بود.«
وی البته تاکید کــرده بود که »از 
حاال نمی تــوان قاطعانــه چیزی را 
پیش بینــی کرد اما شــرایط کنونی، 
حکایت ایــن احتمــاالت را دارد.« 

جــدای از ایــن احتمــاالت، آنچه 
قطعیــت دارد اختالفات شــدید در 
عراق بر ســر عادی ســازی روابط با 
اسرائیل اســت؛ به ویژه مخالفت های 
 جدی از ســوی جریان هایــی مانند 

جریان حکیم. 
»توهم« یا تدارک یک شوک تازه 

در پشت پرده
از سوی دیگر اما بســیاری تاکید 
می کنند که به دلیل این مخالفت ها، 
فرایند ایــن عادی ســازی در خفا و 
پشــت پرده طی می شــود و از میان 
همین تالش های پنهانی اســت که 
صــادق الطائــی در القــدس العربی 
نوشته اســت: »اظهارات خطرناکی 
توســط موسســه اطالعاتی جافاج 
منتشر شد که براساس آن، تعدادی از 
مسئوالن عالی رتبه عراقی به صورت 
پنهانی به تل آویو ســفر کرده و وارد 
مذاکرات صلح با همتایان اســرائیلی 
خود شــده اند. همانطور کــه منابع 
اســرائیلی از حضور مسئول مهمی از 
دفتر نخست وزیر عراق در این هیأت 
خبر دادنــد و تصریح کردنــد که این 
دیدار با نظارت کوشــنر انجام شده و 
 در واقع یکــی از صفحات معامله قرن 

محسوب می شود.«
ناگفتــه نماند که بســیاری مانند 
نوری المالکی، نخســت وزیر اسبق و 
رئیس ائتالف »دولــت قانون« عراق 
هرگونه عادی ســازی روابــط عراق 
با اســرائیل را »محــال« و »توهم« 
می داننــد، اما از آن جایــی که آینده 
قابل پیش بینی نیســت باید براساس 
احتماالت و شــواهد موجود، مراقب 

آنچه وقوع آن محتمل است، بود. 

نگاهی به گمانه زنی ها درباره پیوستن عراق به »قطار عادی سازی«؛

بغداد؛پشتبهتهرانروبهتلآویو؟

خبر

بیش از ۵۰ کارشناس، تحلیل گر و مدرس دانشگاهی در نامه ای به جو بایدن، رئیس 
جمهوری منتخب آمریکا توصیه کرده اند که به محض ورود به کاخ ســفید مقدمات 

بازگشت آمریکا به توافق هسته ای با ایران را فراهم کند.
در این نامه که شورای ملی ایرانیان آمریکایی آن را روی وبسایت خود قرار داده آمده: 
»برخی از روی خیرخواهی می گویند دولت بایدن باید بازگشت امریکا به میز مذاکره با 
ایران را به تأخیر بیندازد. استدالل برخی از آنها این است که تحریم های ترامپ نه تنها 
موضع آمریکا در قبال ایران را تضعیف نکرده، بلکه اهرم فشار واشنگتن در برابر تهران 
را تقویت کرده است. برخی دیگر نیز معتقدند نباید با بازگشت فوری به میز مذاکره با 
ایران، در داخل وارد دعواهای سیاسی شد. اما تأخیر ممکن است باعث شود این تصور به 
وجود بیاید که اقدام ترامپ قانونی بوده و مهر تأیید دولت جدید را نیز دریافت می کند. 
این مسئله می تواند آخرین فرصت آمریکا برای توقف سیاست های ترامپ را از بین ببرد 

و پنجره مذاکره با ایران را به طور کامل ببندد. در این صورت، اوضاع در همین ابتدای 
کار دولت جدید، بحرانی می شود.«

نام هایی چون گری سیک، مدرس دانشگاه کلمبیا و مقام سابق شورای امنیت ملی 
کاخ سفید در امور ایران، جان لیمبرت، دیپلمات سابق و از کارشناسان اسبق میز ایران 
در وزارت خارجه آمریکا و پیتر جنکینز، مدیرکل سابق آژانس انرژی اتمی در زیر این 

نامه دیده می شود.
امضاکنندگان به جو بایدن توصیه کرده اند: »به جای اینکه دســت روی دســت 
بگذارید و تضعیف جایگاه خود در مذاکره را نظاره گر باشید، باید برای احیای کانال های 

دیپلماتیک فوراً اقدام کنید.«
آنها به بایدن پیشنهاد کرده اند که در روز اول کاری خود فرمان دونالد ترامپ )سند 
سیاست امنیت ملی شماره 11 ( مبنی بر خروج آمریکا از برجام را لغو کرده و خواستار 

برگزاری نشست کمیســیون برجام به منظور حل مسائل مربوط به عدم پایبندی به 
توافق شــود. همچنین به طور همزمان، تحریم هایی که واکنش ایران به همه گیری 
کرونا را مختل کرده و هدف از وضع آن محدود کــردن گزینه های دولت بایدن برای 

مذاکره با ایران بوده است را لغو کند.

نامه بیش از ۵۰ کارشناس ایرانی و آمریکایی به بایدن:

پنجرهبازگشتبهبرجامتاابدبازنمیماند
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کاظم صدیقی:
آیتاهللمصباحهنگامغسل

چشمشرابازکرد!
حجت االسالم کاظم صدیقی، امام جمعه موقت 
تهران در برنامه ای در شــبکه قرآن با بیان اینکه به 
غســال آیت اهلل مصباح یزدی گفته شــده بود که 
حواســتان به کرامت آیت اهلل مصباح باشد، گفت: 
آیت اهلل مصباح هنگام غسل چشمش را باز کرد، یک 
نگاه مهربانانه کرد و چشمانش را بست. او همچنین 
اظهار کرد که آیتاهلل مصباح از دو هفته قبل از فوت، 
دقیقا وقت وفاتش را اطالع داده بود و جایگاه وی را در 

»یک باغ وسیع«، به او نشان داده بودند.
    

امام جمعه کرج:
دیگرهیچمسئولیدربارهخرید
واکسنازآمریکا،انگلیسوفرانسه

حرفینزند
آیت اهلل حســینی همدانی، امام جمعه کرج و 
نماینده ولی فقیه در استان البرز در خطبه های دیروز 
نماز جمعه با اشــاره به بیانات مقام معظم رهبری 
درباره واکســن کرونا، گفت: ایشان همان طور که 
قباًل هم فرموده بودند که مــن اعتمادی به آمریکا 
و به فرانســه هم حتی اعتماد ندارم و اگر این ها بلد 
بودند برای خودشــان کار می کردند. وی افزود: لذا 
دیگر از امروز هیچ مسئولی راجع به خرید واکسن از 
آمریکا، انگلیس و فرانسه حرف نزند و جان مردم را به 

مخاطره نیاندازد.
    

در نخستین سالگرد سقوط هواپیمای اوکراینی: 
افغانستانوچهارکشوردیگر

خواستارپاسخگوییایرانشدند
در اولین سالگرد سقوط هواپیمای اوکراینی در 
ایران، وزارت خارجه افغانستان اعالمیه پنج کشور 
عضو گروه بین المللی هماهنگی و پاســخ دهی به 
قربانیان پرواز PS7۵۲ را منتشر کرد. در این اعالمیه، 
افغانستان، کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد ضمن ابراز 
همدردی با بازماندگان قربانیان این رویداد، از ایران 
خواسته اند تا برای خانواده  قربانیان و دولت های متاثر 
از این حادثه، شفافیت، پاسخگویی و عدالت را تامین 
کند. همچنین از ایران خواسته شده تا گزارش کامل 
و همه جانبه پیرامون حوادث و تصمیماتی که منجر 

به این فاجعه شده را ارائه کند. 
    

ظریف با اشاره به پرواز 7۵2:
هنوزشرمندهوعذرخواههستم

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، 
طی یادداشتی در اینســتاگرام در سالگرد سقوط 
هواپیمای اوکراینی نوشت: من از جمله مسئولینی 
بودم که تا آخرین ســاعات پیش از اعالم  عمومی، 
همچون سایر مردم صرفاً گمانه زنی های رسانه ای را 
می شنیدم و علیرغم پیگیری هیچ اطالعاتی فراتر از 
اخبار رســمی به وزارت امور خارجه اعالم نمی شد. 
وی افزود: گرچــه هیچ نقش و یا حتــی اطالعی از 
تحوالت نظامی نیمه شب و فاجعه دهشتناک بامداد 
چهارشنبه سیاه 1٨ دی 9٨ نداشتم، ولی به عنوان 
یک مقام رسمی خاضعانه و با قلبی پر از اندوه از همگان 

عذرخواهی کردم و هنوز نیز شرمنده و عذرخواهم.
    

درخواستاسرائیلازبایدن
دربارهایران

به گزارش شبکه اسرائیل نشنال نیوز، الی کوهی، 
وزیر اطالعات اسرائیل از جو بایدن رئیس جمهور 
منتخب آمریکا خواســت که سیاست دولت فعلی 
این کشــور درباره ایران را حفظ کند. کوهن که با 
شبکه news i۲4 گفت وگو می کرد، گفت: هشت 
سال دوره باراک اوباما به هیچ دستاورد سیاسی در 
منطقه نینجامید. اما در مقایسه با آن، در دوره چهار 
ساله رئیس جمهور ترامپ، فعالیت قاطعانه ای علیه 
ایران انجام شد. اگر می خواهید ثبات منطقه حفظ 
شود و اگر می خواهید معاهده های صلح پیشرفت 
بیشتری کنند، مهم اســت که این سیاست مقابل 

ایران ادامه یابد.
    

با حضور سردار سالمی انجام شد؛
رونماییازپایگاهموشکیسپاه

درسواحلخلیجفارس
یکی از پایگاه های راهبردی موشــکی نیروی 
دریایی ســپاه در ســواحل خلیج فارس، با حضور 
سردار حسین سالمی، فرمانده کل و دریادار علیرضا 
تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه رونمایی و 
از دســتاوردها و تجهیزات راهبردی زیر سطحی و 
موشکی این نیرو بازدید شد. فرمانده کل سپاه گفت: 
این مجموعه یکی از چندین تاسیسات نگه دارنده 
موشــک های راهبردی نیروی دریایی سپاه است. 
وی تاکید کرد: این موشک ها با برد صدها کیلومتر، 
نقطه زن و دقیق، با قدرت تخریب بسیار باال و قادر به 
عبور از تجهیزات جنگ الکترونیک دشمن هستند.

القدس العربی: تعدادی از 
مسئوالن عالی رتبه عراقی 
به صورت پنهانی به تل آویو 
سفر کرده و وارد مذاکرات 
صلح با همتایان اسرائیلی 

خود شده اند. منابع 
اسرائیلی تصریح کردند که 
این دیدار با نظارت کوشنر 
انجام شده و در واقع یکی 

از صفحات معامله قرن 
محسوب می شود

یک نشانه از آمادگی عراق 
به عادی سازی روابط با 

اسرائیل، حمایت های اخیر 
بن سلمان از عراق است. 

عربستان اخیرا از خود 
تحرکاتی نشان داده که 
گویا پس از آنکه سال ها 

عراق را در انزوا قرار داده 
بود، اکنون قصد دارد آن را 

به خود نزدیک کند

رئیس فراکسیون دیپلماسی بین المللی و منافع ملی 
مجلس شورای اســالمی تاکید کرد که غنی سازی ۲۰ 
درصد در چارچوب NPT انجام شده و حاوی این پیام 

است که صبر جمهوری اسالمی اندازه ای دارد.
حســین نوش آبادی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
آغاز فرآیند تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد در مجتمع 

غنی ســازی شــهید علی محمدی )فردو( اظهار کرد: 
غنی ســازی ۲۰ درصد مغایرت با معاهده و مفاد برجام 
ندارد مضاف بر اینکه NPT اجازه غنی سازی ۲۰ درصد 

را به کشورهای عضو می دهد.
این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس تاکید کرد که پیــام این اقدام ایران آن اســت 
که اگر طرف هــای دیگــر نمی خواهند بــه برجام به 
عنوان یــک معاهــده و توافق نامــه بین المللی عمل 
کنند طبیعی اســت که ایران نیز نمی تواند بیشــتر از 
 این خودش را هزینــه کرده و یک طرفــه تعهدات اش

را اجرایی کند.
نوش آبادی تاکید کــرد: جمهوری اســالمی با این 
حرکت این پیام را به دنیا داد که از حقوق خود صرف  نظر 
نمی کند و در عین حال نیز بــه موافقت نامه بین المللی 
برجام پایبند است. هرزمان طرف های مقابل به تعهدات 
خود در برجام عمل کنند ما هــم به تعهدات مان به طور 

کامل عمل خواهیم کرد.
وی ادامه داد: البته که در این بین رسانه های خارجی 
و بوق های تبلیغاتی استکبار دوباره شروع کرده به طرح 
حرف هایی که هیچ اساس و پایه ای ندارد مبنی بر اینکه 

ایران به سمت ســاخت سالح و بمب هســته ای رفته 
حرف هایی که در طول چند ســال اخیر زنده اند و بارها 
ایران گفته که به هیچ وجه به طرف تولید سالح هسته ای 

گام برنمی دارد. 
رئیس فراکسیون دیپلماسی بین المللی و منافع ملی 
مجلس شورای اسالمی در پایان تاکید کرد: غنی سازی 
۲۰درصد و انرژی صلح آمیز هســته ای بــرای کارهای 
پژوهشی و علمی اســت. ما نیازمند غنی سازی هستیم 
وقتی نتوانستیم از منافع برجام برخوردار شویم، پس باید 

بر اساس منافع خودمان تصمیم گیری کنیم.

نوش آبادی: 

غنیسازی۲۰درصددرچارچوبNPTانجامشدهاست


