
»گام سوم « کاهش تعهدات هسته ای ایران یعنی 
اینکه باید »شاهد گسترش در تحقیق و توسعه 
در زمینه انواع سانتریفیوژ    ها و سانتریفیوژهای 
جدید و هر آنچه برای غنی س�ازی نی�از داریم « 
باش�یم. رئیس جمهور ضمن اع�ام ماهیت این 
گام خود مقر اس�ت ک�ه »ظاهِر ای�ن گام خیلی 
تکان دهنده نیست، « اما احتماالً صرفاً برای اینکه 
متهم به ظاهرگرایی نشود تأکید کرده که» باطن 
آن فوق العاده مهم است«.  احتماالً رئیس جمهور و 
حلقه اطراف حوصله مداقه در تاریخ بلند  را ندارند، 
ولي نگاه به همین تجربیات اخیر نیز نشان می دهد 
که ترس و تکانی که به ماکرون ، ترامپ و اذنابش 
باید وارد شود تا در برابر مقاومت کوتاه بیایند، با 
تهدید پهپاد دائماً معلق مذاکرات از طریق گام های 
بلندتر به وج�ود می آید نه با دو قطبی س�ازی از 
ظاهر و باطن ک�ه عامت ضعف ارس�ال می کند.

 به گفته س��ید عباس موسوی، س��خنگوی وزارت 
خارجه ایران، محمد جواد ظریف روز جمعه در نامه اي 
به فدریکا موگرینی اعالم کرد، به دلیل تبعات ناشی 
از خروج امریکا از برجام و تحمیل مجدد تحریم های 
آن کش��ور و ناتوانی س��ه کش��ور اروپایی در اجرای 
تعهدات خود در برجام و در بیانیه های کمیس��یون 
مشترک، جمهوری اس��المی ایران تمامی تعهدات 
خود را در برجام در حوزه تحقیق و توسعه هسته ای 

متوقف می کند. 
موسوی افزود: در این نامه تأکید شده که این اقدام 
دقیقاً در راس��تای حقوق ایران در برج��ام و به ویژه 
بر مبنای پاراگراف ۳۶ آن بوده و در پاس��خ به نقض 
گسترده و مستمر برجام طی ۱۶ ماه گذشته صورت 
می گیرد. جزئیات فنی و عملیاتی توقف تعهدات ایران 
در حوزه تحقیق و توسعه هسته ای متعاقباً به اطالع 

آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد رسید. 

به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، در پایان نامه 
ظریف تأکید ش��ده که جمهوری اسالمی به منظور 
نشان دادن حسن نیت خود، آمادگی دارد به گفت وگو 
با طرف های باقی مانده در برجام در تمامی سطوح 
ادامه داده و در صورت عمل طرف های مقابل به کلیه 
تعهدات خود در برجام، مجدداً به اجرای کامل برجام 
برگشت نماید.  پیش از آن اما حجت االسالم حسن 
روحانی در جلسه سران قوا که به میزبانی قوه قضائیه 
برگزار ش��د، تأکید کرد: هر آنچه کش��ور در زمینه 
تحقیق و توسعه فناوری هسته ای نیاز دارد، سازمان 

انرژی اتمی اقدام کند. 
وی افزود:  اقدام ه��ای ایران در چارچ��وب مقررات 
آژانس خواهد بود البته مهلت ۶۰ روزه دیگری پیش 
روی اروپاست، هر زمان به تعهدات خود برگردند ما 

هم به تعهدات برجامی بر می گردیم. 

هنوز جزئیات دقیق این اقدام ایران اعالم نشده اما قرار 
است سخنگوی سازمان انرژی اتمی امروز جزئیات 
دقیق تر گام سوم ایران را اعالم کند.  ایران در گام های 
اول و دوم عبور از غنی سازی زیر سطح ۳/۶ درصد و 
سپس افزایش میزان اورانیوم غنی شده از رقم های 
مندرج در توافق هسته ای را برداشت و همواره تأکید 
کرده که این گام    ها قابل برگشت است به شرطی که 
طرف های اروپاپی خواسته های ایران به ویژه به گفته 
وزیر خارجه تضمین فروش نفت و بازگشت پول آن 

را برآورده سازند. 
 لحن آمرانه بازگشت

وزارت امور خارجه فرانسه روز پنج  شنبه در بیانیه ای 
و با توجه به اعالم برداشتن گام سوم از سوی ایران 
از تهران خواس��ت به تعهدات خود در توافق برجام 
متعهد باش��د.  »آگنس وان در مول«، س��خنگوی 

وزارت خارجه فرانس��ه در پاس��خ به خبرنگاران با 
همان لحن آمرانه دوران اس��تعماری گفت: ایران 
باید از انجام هرگون��ه اقدامی ک��ه ناقض تعهدات 
توافق هسته ای اس��ت خودداری کند زیرا ممکن 
اس��ت این اقدامات تالش های تنش زدایی را دچار 
اخالل کند.  وی افزود که پاریس در مورد گام سوم 
ایران با شرکای خود و آژانس بین المللی انرژی اتمی 

گفت وگو خواهد کرد. 
پیش از این فرانس��ه طرحی برای ارائ��ه یک اعتبار 
۱۵میلیارد دالری به ایران برای جبران کاهش فروش 
نفت این کشور به دلیل تحریم های امریکا ارائه کرده 
که این طرح در مرحله گفت وگو بین طرفین و به ویژه 

طرف های امریکایی و فرانسوی است. 
اتحادیه اروپا نی��ز در واکنش به گام س��وم از ایران 

خواست که به تعهدات خود در برجام بازگردد. 
»کال��وس مارتین روئیز د گوردخوئال« س��خنگوی 
کمیس��یون اروپا اظهار داش��ت: ما این فعالیت     ها را 
ناس��ازگار با برجام قلمداد می کنیم. م��ا در همین 
چارچ��وب از ای��ران می خواهی��م ک��ه ای��ن گام را 
بازگردانده و از اقدامات بیشتری که توافق هسته ای 
را تضعیف می کند، خ��ودداری کن��د.  وزارت امور 
خارجه انگلیس نیز تصمیم ایران برای متوقف کردن 
محدودیت های تحقیقات و توسعه برنامه هسته ای را 
بسیار نگران کننده دانست و سخنگوی این وزارتخانه 
گفت: عملیاتی کردن سومین گام کاهش تعهدات در 
قبال توافق هسته ای به ویژه در زمانی که ما، شرکای 
اروپایی و بین المللی برای کاه��ش تنش    ها با ایران 

تالش می کنیم بسیار ناامید کننده است. 
یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا هم در گفت وگو 
با شبکه خبری الجزیره تصمیم ایران را برای به دست 
آوردن امتیاز در مذاکره و »تالش برای باج خواهی از 

جامعه بین الملل« توصیف کرد. 

رئیس س�تاد مش�ترک ارت�ش امری�کا اعتراف 
کرده ک�ه نیروهای این کش�ور فقط ب�رای دفاع 
از امریکایی    ه�ا در براب�ر حمات ای�ران کفایت 
می کنند اما واشنگتن از قدرت کافی برای دفاع 
از متحدانش در برابر یورش های ایران برخوردار 
نیس�ت. با این حال، ش�اهزاده س�عودی مدعی 
ش�ده که عربس�تان با توانایی های نظامی خود 
می تواند در هش�ت س�اعت ای�ران را نابود کند. 
به گزارش اس��پوتنیک، ژنرال جوزف دانفورد روز 
پنج  شنبه در سخنانی به ناتوانی ایاالت متحده اشاره 

کرده و در این رابطه به حمالت مداوم به عربستان 
و امارات اشاره کرده است. اعتراف امریکا به ناتوانی 
در دفاع از اعراب در حالی است که مقامات سعودی 
مدعی اند که از چنان قدرتی برخوردار هستند که 
می توانند در مدت کوتاهی ایران را نابود کنند. یک 
شاهزاده سعودی ادعا کرد نیروهای مسلح عربستان 
در صورت آغاز درگیری نظامی مستقیم می توانند 
ظرف هشت ساعت ایران را نابود کنند. به گزارش 
المیادین، عبداهلل بن س��لطان بن ناصر آل سعود، 
شاهزاده سعودی، ضمن اعالم این مطلب در توئیتر 

نوشت :  »در دنیا چنان نیرویی وجود ندارد که بتواند 
با وحدت ما، قاطعیت ما و پیشرفت ما مقابله کند 
و خدا را ش��کر که چنین است.« شاهزاده سعودی 
از یک گزارش تحلیلی منتشره در سابق نقل قول 
کرد که در آن آمده بود: »گفته می شود ایران دارای 
چنان جنگنده    هایی نیست که بتوانند به عربستان 
برس��ند.« در این گزارش همچنین ادعا می شود، 
»هواپیما های ایرانی کهنه و دارای مشخصات فنی 
ضعیفی هس��تند و نیروی هوایی ایران متشکل از 
مدل های قدیم��ی هواپیما و تع��داد محدودی از 

هواپیماهای میگ 29 س��اخت ش��وروی است.« 
 ادعای این شاهزاده سعودی در شرایطی است که 
عربستان پنج سال اس��ت که با کمک متحدانش 
حمالت گسترده ای را علیه مردم یمن انجام داده 
اما در مقابل انصاراهلل موفقیتی کسب نکرده است 
و در باتالق یمن فرورفته است. ادعای توان نظامی 
عربستان، درحالی است که دونالد ترامپ بار    ها در 
سخنانی تحقیر  آمیز گفته است که اگر حمایت های 
واشنگتن نباشد، عربستان در مدت دو هفته از بین 

خواهد رفت. 
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گام لطیف !

توهم سعودی     ها درباره نابودی ایران در 8 ساعت! 

  گزارش  2

   خبر

آیاامریکابهائتالفعربیپشتمیکند؟
عضو دفتر سیاس��ی جنبش انصاراهلل محمد البخیتی روز پنج  ش��نبه 
گذشته و در مصاحبه ای با ش��بکه تلویزیون الجزیره گفته که انصاراهلل 
یمن هیچ مذاکره ای با طرف امریکایی نداشته است. این حرف البخیتی 
پاسخ به دیوید شنکر، دس��تیار وزیر خارجه امریکا در امور خاورمیانه 
است که چند ساعتی قبل از این مصاحبه به روزنامه وال استریت ژورنال 
از آماده شدن دولت امریکا برای مذاکرات مستقیم با نیروهای حوثی 
گفته بود. این دو خبر نشان می دهد که بعد از شکاف در ائتالف عربی و 
شکست چندین دور تالش سعودی      ها و اماراتی      ها برای برطرف کردن 
این شکاف، حاال زاویه دیگری در جنگ یمن باز شده و این امریکا است 
که می خواهد با فاصله گرفتن از ائتالف عربی به سرکردگی سعودی ها، 

جنگ یمن را به صورت مستقیم با حوثی      ها حل و فصل کند. 
واقعیت این اس��ت که امری��کا در دولت قبلی هم یک ب��ار برای انجام 
مذاکرات مس��تقیم با حوثی      ها اقدام کرده ب��ود. آن موقع چند ماهی 
از ش��روع تجاوز نظامی سعودی      ها به یمن نگذش��ته بود که واشنگتن 
مذاکرات محرمانه خود با حوثی      ها را در کشور عمان شروع کرد اما آن 
مذاکرات به نتیجه ای نرس��ید زیرا امریکا هنوز انتظار داشت که تجاوز 
نظامی سعودی      ها به نام های طوفان قاطعیت و احیای امید نتیجه بدهد 
و جبهه مقاومت یمنی از طریق نظامی شکست بخورد. حاال وضعیت 
یمن به طور کلی با آن زمان تغییر کرده؛ نه تنها جبهه مقاومت یمنی 
پس از بیش از چهار سال جنگ با پایداری مثال زدنی خود رسید و این 
مزدورهای عربستانی و اماراتی هستند که به جان هم افتاده اند و بالی 
جنگ به جان خود ائتالف عربی و نیروهای آن افتاده است. بیش از یک 
ماه است که نیروهای شورای انتقالی جنوب نیروهای به اصطالح دولتی 
عبدربه منصور هادی را از عدن و برخی از اس��تان های جنوبی بیرون 
راند ه اند و یک بار تالش این نیرو     ها برای بازپس گیری عدن هم به جایی 
نرس��ید. منصور هادی امارات را متهم به خیانت کرده چون امارات را 
در پس تحرکات ش��ورای انتقالی و بیرون رانده شدن دولتش از عدن 
می داند. اختالف و درگیری در ائتالف عربی آن قدر عمیق هس��ت که 
تمام تالش      ها برای سازش بین منصور هادی و شورای انتقالی و امارات 
و از جمله تالش پنج  شنبه گذشته شکست بخورد و به نظر می رسد که 
دولت امریکا با ناامیدی از این ائتالف به فکر افتاده تا به نحوی خود را از 

باتالق جنگ یمن نجات دهد. 
در واقع، فجایع انسانی از حمالت هوایی ائتالف عربی آن قدر سنگین 
بوده که یکی دو سال گذشته نقل رسانه های غرب بوده و حتی صدای 
کنگره امریکا را هم بلند کرد. به این دلیل ب��ود که نمایندگان کنگره 
الیحه ای را به صورت متمم بر بودجه س��الیانه دفاعی امریکا تصویب 
کردند که دولت امریکا را از حمایت لجس��تیکی از ائتالف عربی تحت 
رهبری سعودی      ها بازمی داشت. هرچند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا، آن الیحه را وتو کرد اما معلوم بود که رسوایی دخالت امریکا در 
جنگ یمن آن قدر برای او هزینه بر اس��ت که باید هر چه زودتر و قبل 
از گرم شدن مبارزات انتخاباتی سال بعد، خود را از معرکه یمن نجات 
بدهد. از س��وی دیگر، دیدارهای چند هفته اخیر نمایندگان انصار اهلل 
با سفیران کشورهای اروپایی موس��وم به E4 در تهران و گزارش      هایی 
از دیدار محرمانه خالد بن محمد آل نهیان، رئیس دس��تگاه اطالعاتی 
امارات، و محمد بن سلطان، سفیر امارات در عمان، با محمد عبدالسالم، 
سخنگوی انصاراهلل، در شهر مس��قط، پایتخت عمان، همگی داللت بر 
سنگین شدن کفه سیاسی جبهه مقاومت یمنی دارد و معلوم است که 
امریکا نمی خواهد از این جریان عقب بیفتد. در واقع، ترامپ نتوانسته 
نه از دیدارش با رهبر کره شمالی و نه فشارهایش بر ایران نتیجه ای در 
عرصه سیاست خارجی به دس��ت بیاورد تا از آن در مبارزات انتخاباتی 
استفاده کند و معلوم نیست که نتیجه مذاکرات با طالبان به کجا خواهد 
رسید. ترامپ با شکس��ت در این موارد چاره ای جز این ندیده که رو به 
یمن و مذاکرات مس��تقیم با انصاراهلل بیاورد. هدف او به روشنی نجات 
از باتالق جنگ یمن، کنار زدن رقبای اروپایی و منطقه ای و به دس��ت 
آوردن یک موفقیت دیپلماتیک است اما باید دید که حاضر به پرداخت 
هزینه  ای هم هست؛ هزینه ای که جز پش��ت کردن به ائتالف عربی و 

سعودی      ها چیز دیگری نمی تواند باشد. 
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 رئیس جدید اینستکس انتخاب شد
نشریه آلمانی اشپیگل  بامداد جمعه از انتخاب »میشائیل ارهارد بوک « 

دیپلمات پیشین آلمانی به عنوان رئیس جدید اینستکس خبر داد.
 در مذاکرات وزارت امور خارجه آلمان با دیگر ش��رکای اروپایی، بوک 
که پیش تر سفیر آلمان در کشورهای کلمبیا، مصر و سوئد بود به عنوان 
رئیس جدید سازو کار مالی اروپا با ایران )اینستکس( انتخاب شد. »برند 
اربل « اولین رئیس اینس��تکس در اوایل ماه آگوست )مرداد( از پست 

خود استعفا کرد. 
-----------------------------------------------------

 پوتین: حاکمیت غرب رو به پایان است
»والدیمیر پوتین « رئیس جمهور روسیه ضمن تأکید بر اینکه حاکمیت 
غرب رو به پایان است، گفت که ترکیه، چین و هند می توانند عضو یک 

گروه بین المللی همچون »گروه 7 « شوند. 
 بنابر گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک، وی گفت: » من نمی توانم تصور 
کنم که یک س��ازمان بین المللی کارآمد ب��دون ]حضور[ هند و چین 
کار کند.« رئیس جمهور روس��یه همچنین گفت اخیراً »رجب طیب 
اردوغان « رئیس جمهور ترکیه از او در خصوص امکان حضور ترکیه در 
گروه 7 سؤال پرسیده است. وی تصریح کرد که آنکارا سامانه های دفاع 
موشکی »اس4۰۰« روس��یه را خریداری کرده است و می تواند بخش 

مهمی از سازمان های جهانی شبیه گروه7 باشد. 
-----------------------------------------------------

 رد درخواست امریکا علیه حزب اهلل در شورای امنیت 
اعضای شورای امنیت س��ازمان ملل متحد با درخواست امریکا برای 
صدور بیانیه ای با هدف محکوم کردن حزب اهلل لبنان در ارتباط با تنش 

جاری در مرزهای این کشور با اسرائیل مخالفت کردند. 
به گزارش اسپوتنیک، منابع دیپلماتیک اعالم کردند طبق پیش نویس 
اولیه این بیانیه مش��تمل بر شش بند که فرانس��ه آن را تدوین کرده، 
اعضای شورای امنیت تمامی موارد نقض در خط آبی، چه از هوا و چه 
از زمین را محکوم می کنند و از تمام طرف     ه��ا قاطعانه می خواهند به 
توقف اقدامات خشونت آمیز پایبند بمانند.  امریکا طی دو بار اعتراض به 
پیش نویس بیانیه، خواستار آن شد که حزب اهلل در آن مستقیماً محکوم 
شود و همچنین از هرگونه اشاره ولو ضمنی به مسئولیت اسرائیل در این 
تنش خودداری ش��ود. این دیپلمات     ها در ادامه خاطرنشان کردند که 
سایر اعضای شورای امنیت با این درخواست امریکا موافقت نکردند که 
در نهایت بیانیه ای درباره تنش میان حزب اهلل لبنان و ارتش اسرائیل 
صادر نشد.  یکی از مقامات محلی در استان االنبار عراق  می گوید امریکا 
اخیراً تجهیزات زیادی از اردن به پایگاه عراقی »عین االس��د« انتقال 
داده است. شبکه تلویزیونی »س��ومریه « گفت که یک ستون نظامی 
امریکا متش��کل از ۱۰۸ کامیون حامل تجهی��زات نظامی مختلف از 
داخل خاک اردن حرکت کرده و بعد از عبور از گذرگاه مرزی »طربیل« 
با عراق وارد این کشور شده و به س��مت پایگاه هوایی مذکور حرکت 
کرده اس��ت. او گفت که ش��رکت امنیتی »مملکه الطاووس « ستون 
نظامی امریکا را همراهی می کرد و به محض ورود این ستون به پایگاه 
عین االسد، هواپیماهای ائتالف امریکا به ش��کل گسترده در آسمان 

منطقه به پرواز درآمده اند. 

آدریاندریانفتخودرا
تحویلسوریهداد

رشوه چند میلیون دالری امریکا 
برای توقیف آدریان دریای 1

چند هفته پس از آزادی نفتکش ایران�ی، باالخره نفتکش آدریان 
دریا1 دیروز محموله نفتي خود را به س�وریه تحویل داد.  همزمان 
دیروز دول�ت امریکا تأیی�د کرده ک�ه در ازای هم�کاری ناخدای 
نفتکش آدریان دریا، به ناخدای آن پیشنهاد چند میلیون دالری 
داده بود اما او این پیشنهاد را رد کرده است. وزیر خارجه ایران، با 
بیان اینکه این اقدام س�قوط سیاس�ی و عملیاتی امریکا را نشان 
می دهد، آن را مشابه عملکرد گانگستر    ها و اعضای مافیا دانست. 
امریکا پس از آنکه نتوانست مقامات جبل الطارق را به ادامه توقیف نفتکش 
ایرانی آدریان دریا متقاعد کند، به ابزارهای دیگری متوس��ل شد تا به هر 
نحوی شده از تخلیه نفت 2 میلیون بشکه ای این نفتکش به مقصد نهایی اش 
جلوگیری کند. روزنامه فایننش��ال تایمز  روز چهار    شنبه درباره تحرکات 
امریکا علیه صادرات نفتی ایران، گزارش داد که به ایمیل     هایی دست یافته 
که نشان می دهند برایان هوک، مسئول ایران در وزارت خارجه امریکا به 
آخیلش کومار، کاپیتان هندی نفتکش » آدریان دریای ۱ « پیشنهاد کرده 
که در ازای » چندین میلیون دالر « این نفتکش را به کشوری ببرد که امریکا 
بتواند آن را توقیف کند. به نوشته این روزنامه بریتانیایی، هوک در ایمیل 
خود نوشته است:»من برایان هوک هستم. من به عنوان نماینده ویژه ایران 
برای مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا کار می کن��م. « هوک در ادامه این 
ایمیل خطاب به کومار نوشته که برایش خبر خوبی دارد. این خبر خوب 
نیز این است که اگر او کشتی را به جایی ببرد که امریکا آن را توقیف کند، 
 چندین میلیون دالر دریافت خواهد کرد. چنان که فایننشال تایمز نوشته 
است، در این ایمیل برای اینکه اعتماد کاپیتان نفتکش ایرانی جلب شود، 
ش��ماره تلفن وزارت خارجه امریکا نیز وجود دارد. گفته می شود ناخدای 
هندی این پیشنهاد را رد کرده اس��ت. وزارت امور خارجه امریکا هم روز 
پنج  شنبه پیشنهاد رشوه به ناخدای این کشتی را تأیید کرد. یک سخنگوی 
وزارت امور خارجه امریکا در گفت وگو با »واشنگتن فری بیکن« در تأیید 
این خبر گفت که این پیشنهاد با هدف اخالل در فعالیت های سپاه قدس 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی صورت گرفته است.  
این تحرکات امریکا در حالي است که دیروز عصر سایت »میدل ایست آي« 
در گزارش��ي به نقل از برخي منابع اعالم کرد که نفتکش ایراني، محموله 
نفتي خود را در یکي از بنادر سوریه تحویل داده است. براساس این گزارش 
۵۵درصد از محموله 2/۱میلیون بش��که اي نفتکش آدریان دریا۱ در این 

بندر تخلیه شده است.
»محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه ایران در واکنش به  اقدام مخربانه 
امریکا گفت: »کار بسیار شرم آورتر دیگری که برایان هوک انجام داد ایمیلی 
بوده که برای ناخدای کشتی آدریان دریا فرستاده و در آن یک پیشنهاد 
خیلی صریح کرده  که   شما می توانی کشتی را به ما تحویل بدهی و چند 
میلیون دالر پول بگیری و زندگی خوبی داشته باشی. این نشان دهنده نه 
تنها سقوط اخالقی، بلکه سقوط سیاسی و عملیاتی امریکاست که مجبور 
می شود سیاست شکست خورده اش را علیه ایران پیش ببرد.«  وی با اعالم 
اینکه این اقدام نشانه سقوط اخالقی، سیاسی و عملیاتی امریکاست، چنین 

عملکردی را مشابه عملکرد گانگستر    ها و اعضای مافیا دانست. 

امریکاحاضربهامضایتوافقانجامشده
باطالباننیست

نمایندگان طالبان گفته اند که در آستانه توافق نهایی با امریکا هستند و 
به زودی جزئیات آن منتشر می شود اما گزارش    ها از وجود اختاف نظر در 
کاخ سفید برای توافق با طالبان حکایت دارد. گفته می شود وزیر خارجه 
امریکا به خاطر تبعات این توافق و احتمال به هم خوردن آن در آینده، 
حاضر نیست پای این توافق را امضا کند. دولت ترامپ تاکنون به توافقات 
قبلی امریکا پایبند نبوده و از بیشتر آنها خارج ش�ده است اما این بار 
واشنگتن حاضر نیست پای توافقی را امضا کند که خود بانی آن بوده است. 
امریکایی    ها از یک سال پیش مذاکرات فش��رده ای با طالبان انجام دادند تا 
شاید با توافق با این گروه، بتوانند به جنگ ۱۸ ساله خود در افغانستان پایان 
دهند اما در آخرین دور مذاکرات، امریکایی    ها باز هم زیر میز مذاکرات زده و 
حاضر به پذیرش تعهدات خود نیستند. به گزارش خبرگزاری جمهور، نهمین 
دور گفت وگوهای نمایندگان امریکا و طالبان، پنج  شنبه شب پایان یافت و دو 
طرف پس از پایان این دور از دستیابی به توافقات نهایی سخن گفتند. با آنکه 
نمایندگان امریکا و طالبان از احتمال امضای توافقنامه صلح سخن می گویند 
اما منابع آگاه تأکید دارند که دو طرف تاکنون به توافق نهایی دست نیافته اند. 
هرچند زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه امریکا در امور افغانس��تان بخش��ی از 
جزئیات این توافقات را منتش��ر کرده و با دولت افغانستان در میان گذاشته 
است اما کاخ سفید در امضای توافق با طالبان تعلل می کند. طالبان خواهان 
امضای توافقنامه به وسیله مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا است اما مجله تایم 
در گزارشی به نقل از منابع مطلع در امریکا، اروپا و افغانستان از عدم تمایل 
مایک پمپئو به امضای توافق صلح با طالبان خبر داد. به نوشته تایم، از جمله 
دالیل بی عالقگی پمپئو به امضای این توافقنامه خطر فراوان به هم خوردن 
و عدم پایبندی طالبان به آن است. یک منبع آگاه گفته که برخی اختالفات 
امنیتی در دور نهم گفت وگوهای صلح وجود دارد که حل نشده است. وحید 
مژده، کارشناس مسائل سیاسی به خبرگزاری جمهور گفت که متن توافقنامه 
صلح میان امریکا و طالبان هنوز نهایی نشده و اختالف نظر جدی لغو پیمان 
امنیتی میان کابل- واشنگتن بین طرفین همچنان موجود است. وی با بیان 
اینکه لغو پیمان امنیتی جزو توافقنامه صلح است، گفت:»مقام     های امریکایی 
در ابتدا لغو پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن را پذیرفته بودند اما حاال از 
این مسئله عقب نشینی کرده اند.« دولت ترامپ در سه سال گذشته نشان داده 
که به هیچ توافق بین المللی پایبند نیست و با بیان اینکه توافقات بین المللی 
امریکا از سوی دولت های پیشین این کشور امضا شده، از تعدادی از توافقات 
بین المللی خارج شده اس��ت اما توافق با طالبان توسط دولت ترامپ انجام 
شده است ولی کاخ سفید به بهانه های مختلف حاضر به امضای آن نیست. 
این توافق می تواند گامی اولیه برای حرکت به  س��وی پایان نبرد    ها و خروج 
نیروهای امریکایی پس از ۱۸ سال کشمکش در افغانستان باشد. طالبان بار    ها 
خروج نیروهای امریکایی را تنها پیش ش��رط ازسرگیری مذاکرات سیاسی 
اعالم کرده بود و به گفته خلیل زاد، امریکا با خروج ۵هزار و 4۰۰ نیروی خود از 
افغانستان موافقت کرده است. بر اساس گزارش های منتشر شده، در صورت 
موافقت دونالد ترامپ با مفاد توافقنامه، پنج پایگاه امریکایی در افغانستان هم 
برچیده خواهد شد. اگرچه امریکا مدعی است که با توافق با طالبان به دنبال 
ایجاد ثبات در افغانستان است اما طالبان مدعی شده است که این توافق به 
معنای پایان جنگ با دولت فعلی افغانستان نخواهد بود.  باتوجه به عدم افشای 
جزئیات توافق امریکا و طالبان، الیوت اینگل، رئیس کمیته روابط خارجی 
مجلس نمایندگان کنگره امریکا در نامه ای از زلمی خلیل زاد خواسته است با 
حضور در جلسه علنی این کمیته، جزئیات توافق با طالبان را در اختیار کنگره 
و مردم امریکا قرار دهد.    اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان که از توافقات 
پشت پرده امریکا و طالبان نگران است، قصد دارد امروز )شنبه( به امریکا سفر 
کرده و با دونالد ترامپ بر س��ر این توافق گفت وگو کند. به دلیل افشا نشدن 
جزئیات این توافق، مقامات کابل از این مسئله ابراز نگرانی کرده اند. مقامات و 
کارشناسان افغان از توافق طالبان و امریکا به عنوان توافق مرگبار یاد کرده اند 
که به ادامه جنگ در این کشور کمک می کند. در روزهای گذشته اخباری 
منتشر شده است که امریکا سعی دارد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 
را که قرار است سه هفته آینده برگزار شود، به تعویق بیندازد اما مقامات دولتی 

همچنان به برگزاری انتخابات در زمان مقرر اصرار دارند. 

تحریمبیشتربامیانجیگریفرانسه!

سيدرحيمنعمتی

ظاه�راً دور اخیر    گزارش  یک
دیپلماسی ایران 
که از مسیر میانجیگری دولت فرانسه انجام شد، 
فقط به یک چیز منجر ش�ده اس�ت؛» تحریک 
ش�هوت تحریمی امریکا علیه ای�ران«. دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا در تماس تلفنی با 
رئیس جمهور فرانس�ه گفته که رفع تحریم    ها 
علیه ای�ران در حال حاضر در دس�تور کار قرار 
ندارد و مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا هم گفته 
که ایران به تدریج به نقطه ای رس�یده است که 
می توانی�م ب�ا ای�ن کش�ور مذاک�ره کنی�م. 
مایک پنس، معاون رئیس جمهور امریکا یک روز 
بعد از نافرجام ماندن ط��رح میانجیگرانه امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانسه با بوریس جانسون، 
نخس��ت وزیر انگلیس دیدار کرده و آن طوری که 
منابع خبری می گویند ، در این دی��دار با او درباره 
بازگرداندن تحریم های ش��ورای امنیت س��ازمان 
ملل متحد علیه ایران صحبت کرده است. »مایکل 
ویلنر«، خبرنگار روزنامه امریکایی »مک کالچی« 
دراین باره توئیت کرده است:»معاون رئیس جمهور 
امریکا به دنبال طرحی اس��ت که ب��ه موجب آن 
انگلیس، در صورت توسعه برنامه غنی سازی ایران 

تحریم های ش��ورای امنیت سازمان ملل علیه این 
کش��ور را احیا کرده و برجام را کام��اًل باطل کند. 
« مشخص نیست که مقام های سیاسی در لندن با 
این پیشنهاد امریکایی    ها موافق هستند یا نه، ولی 
چنین پیشنهادی از طرف واشنگتن در شرایطی که 
طرح پیشنهادی امانوئل ماکرون به دلیل مخالفت 
طرف امریکایی بی فرجام مانده، نشان می دهد که 
مقام های سیاسی در واشنگتن در مقایسه با ماه های 
اخیر، به کارآمد بودن سیاس��ت فش��ار حداکثری 
علیه ایران امیدواری بیشتری پیدا کرده اند. مارک 
اس��پر، وزیر دفاع امریکا که به انگلیس سفر کرده 
دیروز گفت:» به نظر می رسد ایران ذره ذره در حال 
رسیدن به نقطه ای اس��ت که می توانیم با یکدیگر 
مذاکره کنیم. « اسپر بدون اشاره مستقیم به پیگیری 
طرح میانجیگرانه ماکرون از طرف مقام های ایرانی، 
گفته که تحریم های امریکا علیه ایران، در آوردن 
تهران به پای میز مذاکره نقش مهمی دارد. اس��پر 
ابراز امیدواری ک��رده که ای��ران روش مذاکره در 

پیش بگیرد. 
 »نه« جدی ترامپ به طرح ماکرون

چهار    شنبه قبل منابع فرانسوی گفتند که بعد از سفر 
عباس عراقچی به پاریس، دولت فرانسه نماینده ای را 

به واشنگتن فرستاده تا دولت امریکا را برای گشایش 
خط اعتباری ۱۵ میلیارد دالری برای ایران قانع کند 
ولی همان موقع منابع غیر رسمی به »پرس تی وی« 
گفتند که دولت فرانسه در مجاب کردن امریکا ناکام 
مانده است. ساعاتی بعد، برایان هوک، نماینده ویژه 
وزارت خارجه امریکا در امور ایران نیز به صراحت 
گفت که کارزار فشار حداکثری امریکا به طور قاطع 
نشان داده اس��ت که هیچ مصونیت یا معافیتی در 
تحریم های ای��ران در کار نخواهد ب��ود و هر گونه 
اقدام قابل تحریم، تحریم خواهد ش��د. همان روز، 
وزارت خزان��ه داری امری��کا در اقدامی تهاجمی با 
صدور بیانیه ای اعالم کرد که شبکه کشتیرانی که 
ایران برای انتقال نفت و »حمایت از سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و س��پاه قدس « استفاده می کند، 
در فهرس��ت تحریم     ها قرار گرفته اس��ت. آخرین 
مهر بطالن بر پیشنهاد میانجیگرانه رئیس جمهور 
فرانسه را دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا زد و در 
تماس تلفنی با ماکرون به او گفت که تحریم    ها علیه 
ایران لغو نخواهد ش��د. جود دییر، سخنگوی کاخ 
سفید، در توئیتر با اشاره به تماس تلفنی ماکرون 
با ترامپ گفته که در این مکالمه طرح فرانسه برای 
حفظ توافق هسته ای با ایران - برجام - مطرح شد. 

به گفته سخنگوی کاخ سفید، رئیس جمهور امریکا 
» بار دیگر تأکید کرد که در حال حاضر، لغو تحریم 

ایران اتفاق نخواهد افتاد.« 
ترامپ امیدوارتر به مذاکره مستقیم

رئیس جمهور امریکا هشتم آگوست )حدود چهار 
هفته قبل( بعد از طرح    هایی که درباره میانجیگری 
ماکرون مطرح شد، خطاب به ماکرون توئیت کرده 
بود که ایران از سوی آنهایی که می خواهند امریکا 
را نمایندگی کنند، پیام های سردرگم کننده ای 
دریافت می کن��د. ترامپ گفته ب��ود که می داند 
ماکرون و دیگران نیت خوبی دارند، اما هیچ کس 
به جز امریکا از جانب امریکا س��خن نمی گوید و 
هیچ کس اجازه ندارد به هی��چ ترتیبی امریکا را 
نمایندگی کند. او گفته بود که شرایط اقتصادی 
ایران وخیم اس��ت و گفته بود تهران به سختی 
خواس��تار مذاکره با امریکا اس��ت. همان موقع 
از مجموع دیدگاه ه��ای رئیس جمه��ور امریکا     
می شد به این نتیجه رسید که ترامپ تحت تأثیر 
فضاي  نشس��ت گروه 7 در بیاریتس فرانسه به 
میانجیگری ماکرون تن داده و ترجیح او مذاکره 
مستقیم با ایران بدون میانجیگری اروپا است. به 
نظر می رسد پیگیری طرح میانجیگرانه فرانسه 
از طرف ایران، ترامپ را در دیدگاه خود جدی تر 
کرده است. ترامپ روز چهارشنبه به خبرنگاران 
گفت که هرچند امانوئل ماکرون رئیس جمهور 
فرانسه را تحس��ین مي کند ولي قرار نیست که 
امریکا از طریق او تعامل کند. او گفت: »ما براي 
تعامل نیاز به کسي نداریم. اگر بخواهیم مستقیم 

تعامل مي کنیم.«
دیروز یک منب��ع آگاه در دول��ت امریکا گفت که 
واش��نگتن پیش��نهاد داده ک��ه دونال��د ترام��پ 
رئیس جمهور امریکا با همتای ایرانی در حاش��یه 
نشست آتی مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک  
دی��دار و مذاکره کند. خبرگ��زاری »کیودو« ژاپن 
گزارش کرد، این منبع آگاه مدعی است که پیشنهاد 
مذاکره واشنگتن به تهران از طریق کشور    هایی چون 
فرانسه به تهران اعالم شده و تهران تاکنون پاسخ این 
پیشنهاد را نداده است. ایاد الدلیمی در العربی الجدید 
نوشت: با اینکه نویس��ندگان مقاالت روزنامه های 
امریکایی معتقدند دولت ترامپ استراتژی واضحی 
در قبال ایران ندارد، واقعیت حال، خالف این مسئله 
را ثابت می کند. از لحظه اولی که کلیدهای ریاست 
کاخ سفید به ترامپ واگذار شد، وی برنامه متوازن و 
منسجمی را در مورد ایران دنبال می کرد. نویسنده 
ادعا می کند:» ب��ه زودی خبر    هایی مبنی بر انجام 
دیدارهای سری بین ایران و امریکا خواهیم شنید؛ 
چیزی نظیر آنچه برای فراهم کردن زمینه توافق 

هسته ای صورت گرفت.«


