
ادامه از صفحه اول
نیویورک تایمللز بللا بیللان اینکه حمللات رژیم 
صهیونیستی به پایگاه های متعدد در عراق برای 
اولین بار طی چهللار دهه اخیر انجام می شللود، 
نوشللت این تجاوزات می تواند عراق را بی ثبات و 
بیش از پیش این کشور را در مناقشات بین امریکا 
و ایران درگیر کند.  هاآرتص می نویسد: »درباره 
این موضوع که امریکایی      ها از این حمات مکرر 
]به عراق[ در این برهه حسللاس خرسند باشند، 
تردید وجود دارد چرا که این حمات روابط شان را 
با متحد مهم شان عادل عبدالمهدی، نخست وزیر 

تضعیف می کند.«
ایللن روزناملله صهیونیسللتی می افزایللد: »آنها 
]امریکایی ها[ پنج  شنبه شب تصمیم گرفتند که 
نقش اسرائیل را برما کنند. مقام های امریکایی 
به نیویورک تایمز گفتند که » اسرائیل مسئول این 
حمات است و هشدار دادند که تشدید تنش      ها 
بین واشنگتن و بغداد شاید سبب شود که دولت 
عراق از امریکا بخواهد نظامیانش را از کشللورش 

خارج کند.«
از نظر این روزنامه چاپ فلسللطین اشغالی، »اگر 
اوضاع خراب شللود، او )ترامپ( ایللن احتمال را 
دارد که به یک ستون لرزان حمایتی از اسرائیل 

تبدیل شود.«

هاآرتص می افزایللد: »نتانیاهو بلله ترامپ برای 
تصمیم خروج امریکا از توافق هسته ای )برجام( 
فشللار آورده بود چرا که او در بطللن وجودش دو 
سناریوی محتمل را سللاخته بود، اول اینکه این 
اقدام سبب تشدید تنش نظامی و در نهایت حمله 
امریکا به تأسیسات هسته ای ایران شود و یا اینکه 
در یک اقدام فراتر به سرنگونی رژیم در ایران منجر 

شود اما در عالم واقع شللاید نتانیاهو با یک یا دو 
سناریو در مسیر معکوس مواجه شود.«

ایللن روزنامه در توضیللح »یک یا دو سللناریوی 
معکوس « مدنظر نتانیاهو می نویسللد: »ممکن 
است ترامپ در دام اغواگری ایران قرار گیرد و در 
توئیتر اسیر تعارفات شللود و در آستانه انتخابات 
ریاست جمهوری سال آینده در امریکا، نشستی 

را برای بازگشت امریکا به توافق هسته ای )برجام( 
برگزار کند. همچنین شاید با توجه به عدم رغبت 
واضح ترامپ بللرای ورود به درگیللری نظامی و 
تصمیم احتمالی اش برای بازگشت از مسیر نقض 
توافق هسته ای، ایرانی      ها به شدت دلگرم شده و 

حتی از توافق )برجام( خارج شوند.« 
این روزنامه چاپ فلسللطین اشللغالی می افزاید: 
»شاید کسی این انتظار را داشت که نخست وزیر 
)نتانیاهو( حاال در حال آماده شللدن برای این دو 
سناریوی بدبینانه تر و در حال ترسیم خطوط قرمز 
برای اقدام نظامی اسرائیل باشد اما او همچنان با 
الفاظ حقیقتاً احساساتی در حال تحسین ترامپ، 
صحبت درباره تهدیللدات ایران و فریبکاری های 
سیاسی برای جدا کردن خودش از تهدید قانونی 
]مربوط به پرونده های فسادش[ به منظور پیروزی 
در انتخابات ۱۷ سپتامبر )سراسری پارلمانی در 

فلسطین اشغالی( است.«
طبق گزارش هاآرتللص، »در حالی که مقام های 
وزارت دارایی رژیم صهیونیستی به دنبال کاهش 
بودجه عمومی و به ویژه بودجه نظامی در این رژیم 
هستند، اینطور به نظر می رسد که به رغم بی میلی 
ترامپ برای تقابل نظامی با ایران احتمال تشدید 
دوباره تنش      ها وجود دارد و این سناریویی است که 

آماده سازی نظامی ویژه را ضروری می سازد.«
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آیت اهلل حائری  صادر کرد

حکم تحریم حضور امریکا  در عراق

  گزارش  2

پایگاه ملک خالد 
زیر آتش پهپادهای انصاراهلل 

ی�گان پهپادی ارتش یم�ن دیروز ب�ا چند فروند پهپ�اد تهاجمی 
پای�گاه هوایی مل�ک خال�د در خ�اک عربس�تان را ه�دف قرار 
داد. نیروه�ای انص�اراهلل ه�م با پیش�روی در جنوب عربس�تان، 
کنت�رل تع�دادی از پایگاه ه�ای س�عودی را در اختی�ار گرفتند. 
در شرایطی که مزدوران عربستان و امارات در جنوب یمن درگیر هستند، 
نیروهای انصاراهلل در شمال این کشور عملیات خود علیه سعودی      ها را 
گسترش داده اند. انصاراهلل که در ماه های اخیر، دهها عملیات پهپادی به 
مناطق جنوبی عربستان ترتیب داده است، دیروز هم یکی از بزرگ ترین 
حمات پهپادی به پایگاه های سللعودی را انجام داد. به گزارش شبکه 
المسیره، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن وابسته 
به جنبش انصاراهلل روز        شللنبه در سللخنانی اعام کرد:»یگان پهپادی 
 K2  ارتش و کمیته های مردمی با اسللتفاده از چند فروند پهپاد  قاصف
پایگاه هوایی ملک خالد عربستان در منطقه » خمیس مشیط « واقع در 

عسیر را هدف قرار داد«. 
 سریع گفت:»در این حمات آشیانه جنگنده       ها و سکوی پرواز آنها به طور 
دقیق هدف قرار گرفت و در اثر این حمله دو پرواز از فرودگاه جده و ابها 
مجبور به تغییر مسیر شللدند«. این مقام یمنی خاطرنشان کرد:»این 
حمله در پاسخ به جنایات ائتاف متجاوز عربی به سرکردگی عربستان و 
تداوم محاصره ملت یمن انجام شده است«. هفته گذشته جنگنده های 
سللعودی در واکنش به حمات موشللکی و پهپادی یمنی ها، حمات 
گسترده ای را به شللهر صنعا، پایتخت یمن انجام دادند که چندین نفر 

کشته و زخمی شدند. 
رسانه های سعودی که همواره سعی می کنند اخبار حمات یمنی      ها به 
خاک عربستان را وارونه جلوه دهند این بار هم مدعی رهگیری موشک های 
یمنی شدند. شبکه العربیه با تأیید انجام حمله پهپادی یمنی ها، مدعی 
شد که پدافند هوایی عربستان سعودی دو فروند پهپاد تهاجمی یمنی       ها 
را بر فراز منطقه خمیس مشللیط هدف قرار داده اند. ائتاف سعودی هم 
مدعی شللد که یمنی       ها قصد هدف قرار دادن اهداف غیرنظامی در شهر 
خمیس مشیط را داشللتند؛ ادعایی که همواره از سوی سعودی       ها برای 
کسب حمایت های بین المللی مطرح می شود.  پایگاه هوایی ملک خالد در 
جنوب شهر »خمیس مشیط« در استان »عسیر « و در مرز یمن واقع شده و 
تاکنون بار      ها هدف حمات پهپادی یمنی       ها واقع شده است. به رغم حمات 
هوایی ائتاف عربی به مردم بی دفاع یمن، نیروهای انصاراهلل توانسته اند 
بخش      هایی از مناطق جنوبی عربسللتان را تحت کنترل خود بگیرند. به 
گزارش شبکه المنار، ارتش و کمیته های مردمی یمن بامداد        شنبه کنترل 
تعدادی از پایگاه های غرب جبل النار در منطقه جیزان عربستان را در دست 
گرفت. همچنین نیروهای یمنی موفق شدند طی یک هفته، دومین پهپاد 
جاسوسی عربستان را در استان »حجه« واقع در شمال غرب یمن منهدم 
کنند. این دومین پهپاد جاسوسی است که در آسمان غرب یمن کشف و 

توسط پدافند هوایی ارتش و کمیته های مردمی یمن منهدم می شود. 
حمات روزانه انصاراهلل به فرودگاه      ها و پایگاه های نظامی عربستان، نگرانی 
مقامات سللعودی را در پی داشته است. سللامانه های موشکی پاتریوت 
عربستان که هزینه های هنگفتی برای آن صرف شده است، در رهگیری 
موشک های یمنی ناکام مانده است. عربستان و متحدانش با گذشت 53 
ماه از جنگ یمن، موفقیتی کسب نکرده و در ماه های اخیر شکافی در بین 
ائتاف متجاوزان به وجود آمده و مزدوران سعودی و اماراتی در جنوب یمن 

با یکدیگر در حال جنگ هستند. 
 رونمایی از پدافند هوایی یمن 

به رغم محاصره گسترده یمن، انصاراهلل و ارتش یمن از ساح های جدید 
خود رونمایی کردند. سللخنگوی نیروهای مسلللح یمن روز        شللنبه در 
کنفرانسللی خبری توضیحاتی درباره توانایی های پدافند هوایی ارتش 
این کشور ارائه داد و از دو سللامانه در این رابطه رونمایی کرد. سخنگوی 
ارتش یمن گفت:»امروز از سامانه پدافند هوایی و نتایج عملکرد نیروهای 
دفاع هوایی برای مقابله با ائتاف رونمایی خواهیم کرد«. سللریع گفت 
که نیروهای پدافند هوایی یمن موفق شده دو سللامانه پدافند هوایی را 
ارتقا دهد و از این سامانه       ها در نبرد استفاده شده است. وی توضیحاتی از 
تصاویر پخش شده برای رونمایی از سامانه پدافند هوایی »فاطر ۱ « ارائه 
داد و افزود:»فاطر ۱ که از سللال 20۱۷ به کار گرفته شده موفق شده با 
جنگنده های دشمن از نوع اف ۱6، اف ۱5 و میراژ و تایفون« مقابله کند«. 
دیگر سامانه پدافند هوایی که از آن رونمایی شللد »ثاقب ۱ « نام داشت. 
یحیی سریع گفت:»این سللامانه از 20۱۷ به خدمت گرفته شده و در 6 

سپتامبر موفق شد با بالگرد آپاچی در شهر الحدیده مقابله کند.«
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 ضرب االجل 14 ماهه برای خروج امریکا از افغانستان
روزنامه امت چاپ پاکستان دیروز در گزارشللی اعام کرد در اجاس 
شورای مرکزی طالبان برای خروج نیروهای امریکایی ظرف مدت ۱4 
الی ۱۷ ماه موافقت شللده و تمام اختیارات به »ما برادر« واگذار شده 
است. این روزنامه در گزارشی اعام کرد که زلمی خلیل زاد در سفر به 
قطر به توافق قطعی نرسید اما قرار است بعد از سفر به افغانستان برای 
امضای قللرارداد نهایی آتش بس و صلح با طالبان به توافق برسللد. ما 
هبت اهلل، رهبر طالبان اعام کرده خواهان صلح با امریکا است و حتی اگر 
غیر از برادر تمام خانواده خود را از دست می داد آینده مردم افغانستان را 
ترجیح می داد، بنابراین مذاکره را ادامه خواهد داد. اعام جدول خروج 
نیروهای خارجی از افغانسللتان، تضمین دادن مبنی بر استفاده نشدن 
از خاک افغانسللتان علیه امریکا، برقراری آتش بللس و آغاز مذاکرات 
بین االفغانی، موارد عمده توافقنامه صلح است. این در حالی است که 
»عبدالسام ضعیف« سفیر پیشین طالبان در پاکستان نیز اعام کرده 

بود توافق میان طالبان و امریکا تا چند روز دیگر نهایی می شود. 
-----------------------------------------------------

  ترامپ تعرفه     ها علیه چین را بازهم افزایش داد
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا در مقابله به مثل با چین تعرفه های 
بیشللتری بر واردات از این کشللور به امریکا وضع کرده اسللت و جنگ 
اقتصادی بین دو کشور جدی تر شده است. به گزارش بی بی سی، ترامپ 
پیش از اعام تعرفه های تللازه، از برنامه چین برای وضع تعرفه علیه ۷5 
میلیارد دالر واردات از امریکا انتقاد کرده بود. ترامپ نوشته است: متأسفانه 
دولت های پیشین امریکا به چین اجازه دادند که توازن تجاری دو کشور 
را به نفع خود به هم بزند و این به باری سنگین بر دوش مالیات دهندگان 
امریکایی تبدیل شده است. من به عنوان رئیس جمهور نمی توانم اجازه 
بدهم این وضع ادامه پیدا کند. ترامپ همچنین گفت: ایاالت متحده بهتر 
است که بدون تجارت با چین روزگارش را بگذراند. کمپانی های بزرگ 
ما دستور دارند به سرعت به دنبال جایگزین برای چین باشند که شامل 

بازگشت به امریکا و تولید محصوالت در خانه است. 
-----------------------------------------------------

  فروش پاتریوت های امریکا به ترکیه منقضی شد
یکللی از مقام هللای وزارت امور خارجلله امریکا تأیید کرد، پیشللنهاد 
واشنگتن در فروش سیستم موشکی پاتریوت به ترکیه به دلیل پایان 
اعتبار منقضی شده است. به گزارش پایگاه خبری هیل، این مسئله در 
بحبوحه تنش بین دو کشور بر سر توافق دفاعی آنکارا با روسیه مطرح 
شده است. این مقام امریکایی همچنین گفت: ما به ترکیه گفته بودیم 
که اگر سیستم های دفاع موشکی اس400 روسللیه را تحویل بگیرد، 
پیشنهاد فروش سیستم های پاتریوت را منقضی می کنیم و این اتفاق 
افتاد. ترکیه سامانه های دفاع موشللکی اس400 را در ژوئیه و با وجود 

هشدارهای مکرر امریکا درباره پیامدهای این مسئله تحویل گرفت. 

واکنش ترامپ به شلیک ۲ موشک دیگر کره شمالی 

کیم آزمایش موشکی دوست دارد!
در شرایطی که مذاکرات هسته ای با امریکا متوقف  شده و واشنگتن 
با سئول رزمایش های خود را از سر گرفته است، دریای ژاپن شاهد 
شلیک دو موشک بالستیک کوتاه برد دیگر از سوی پیونگ یانگ 
بود تا رهبران کره شمالی نشان داده باشند رویه هفته های گذشته 
از این دس�ت فعاًل ادامه خواهد یافت. اما نکته جالب در این میان 
موضع ترامپ در بی اهمیت جلوه دادن این آزمایش    ها آن هم با گفتن 
این جمله بود که رهبر کره شمالی آزمایش موشکی دوست دارد!
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از بیانیه ارتش کره جنوبی گزارش داد، 
کره شمالی دو موشللک کوتاه برد بالستیک از سللوندئوک در نزدیکی 
ساحل شرقی این کشور شلیک کرد که در نهایت حدود 3۸0 کیلومتر 
طی کرده و در اوج خود به ارتفاع ۹۷کیلومتری رسید. این هفتمین بار 
از اواخر ماه گذشته است که کره شمالی موشک های بالستیک کوتاه برد 

یا دیگر تسلیحات را آزمایش می کند. 
خبرگزاری رسمی کره شمالی با تأیید این خبر، اعام کرد »کیم جونگ 
اون« رهبر کره شمالی شللخصاً بر آزمایش موشللک های جدید نظارت 
داشته است.  مقام های دفاعی کره جنوبی جزئیات دیگری از این پرتاب 
منتشر نکرده و تأکید داشتند در حال بررسی داده های دریافتی از رادار    ها 
و دیگر تجهیزات گردآوری اطاعات هسللتند. این آزمایش     ها پس از آن 
انجام می شود که کره جنوبی پنج  شنبه تصمیم گرفت به پیمان اشتراک 
اطاعاتی با ژاپن پایان دهد. تصمیم  سئول ظرف ۹0 روز اجرایی می شود.  
ترامپ و کیم از سال گذشته سه بار دیدار و درباره پایان دادن به تنش     ها بر 
سر برنامه های هسته ای و موشکی کره شمالی رایزنی کرده اند. دو کشور، 
به رغم این به پیشرفت های اندکی در خصوص هدف واشنگتن مبنی بر 
مجاب کردن پیونگ یانگ به دست کشیدن از برنامه تسلیحاتی خود دست 
یافته اند. دو طرف در ژوئن توافق کردند مذاکرات را در سطح کاری از سر 
بگیرند اما امریکا تاکنون در این باره ناموفق بوده است. این روند از زمان 
دومین نشست ناموفق بین دو طرف در هانوی متوقف شده است. دیدار 

سوم ترامپ و کیم جونگ اون هم ظاهراً صرفاً سمبلیک بوده است. 
پرتاب دو موشللک جدید یک روز پس از اظهارات تند و تیز وزیر امور 
خارجه کره شمالی درباره مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا صورت 
گرفت.  ری یونگ هو، وزیر امور خارجه کره شمالی، پمپئو را » گیاه سمی 
دیپلماسللی امریکایی « خواند و گفت وزیر امور خارجه امریکا، » سایه 
تاریکی « بر چشم انداز مذاکرات میان امریکا و کره شمالی افکنده است.  
سخنان وزیر امور خارجه کره شمالی پس از اظهارات آقای پمپئو مبنی 

بر ادامه اجرای سفت و سخت تحریم     ها علیه کره شمالی بیان شد. 
 واکنش متناقض متحدان

در حالللی که وزیر دفللاع ژاپللن در واکنش به آزمایش های موشللکی 
کره شمالی گفت که پرتاب موشک      از سللوی کره شمالی نقض آشکار 
قطعنامه های شللورای امنیت سازمان ملل اسللت که نمی توان به آنها 
بی اعتنا بود، دونالد ترامپ، رئیس جمهللور امریکا در جمع خبرنگاران 
در کاخ سفید و پس از انتشار خبر پرتاب دو موشک بالستیک کوتاه برد 
کره شمالی گفت که از نظر او کیم هیچ معاهده ای را نقض نکرده است. 
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز ترامپ ، همچنین گفت: کیم 
جونگ اون، رهبر کره شمالی با من خیلی صادق است. ما صبر می کنیم 
ببینیم چه می شود. کیم جونگ اون با من بسللیار صادق است. ما واقعاً 
روابط خوبی داریم.  او افزود: کیم آزمایش موشکی را دوست دارد.  ترامپ 
با کم اهمیت شمردن آزمایش های موشکی گفت که هرگز با کیم بر سر 

محدود ساختن موشک های کوتاه برد توافقی نداشته است. 

اعتراضات به کشمیر به داخل هند رسید
اعتراض�ات به وضعیت کش�میر به داخل هند نیز کش�یده ش�ده 
و در حال�ی ک�ه گروه�ی از خبرن�گاران و اح�زاب معت�رض ب�ه 
س�مت خط کنترل کش�میر رفته ان�د ت�ا از وضعیت ای�ن منطقه 
مش�اهده میدان�ی داش�ته باش�ند، دولت هن�د به آنها هش�دار 
داده و مان�ع ورود آنه�ا ب�ه جام�و و کش�میر ش�ده اس�ت. 
خبرنگاران پاکستانی و کشمیر آزاد دیروز به درخواست اتحادیه خبرنگاران به 
سمت خط کنترل با هند راهپیمایی کردند. این نخستین راهپیمایی بزرگ 
به سمت خط کنترل و مرزهای کشمیر است. اعضای شرکت کننده در این 
راهپیمایی نسبت به سانسور خبری در کشمیر معترض هستند. همزمان، 
تعدادی از رهبران و نمایندگان احزاب مخالف هند نیز در میان اعتراض       ها و 
قوانین منع عبور و مرور، دیروز دوم شهریور، راهی کشمیر شدند تا اوضاع این 
ایالت را از نزدیک بررسی کنند. رائول گاندی، رئیس حزب کنگره، در میان 
افرادی است که به کشمیر رفته ولی او پس از وارد شدن به سرینگر پایتخت 
تابستانی ایالت جامو و کشمیر ، اجازه خروج از فرودگاه را نیافت. دولت در 
توئیتی به آنها هشدار داده که دیدارشان از این بخش از کشمیر ممکن است 
موجب ناراحتی دیگران شود. این در حالی است که سیداحمد بخاری، امام 
جمعه مسجد دهلی، با انتشار بیانیه ای از نارندرا مودی، نخست وزیر هند، 
خواست که به سرعت وضعیت جامو و کشمیر را به حالت عادی برگرداند 
تا نیروهای داخلی و خارجی دشللمنان نتوانند دموکراسللی و سیاسللت 
انسان دوستانه هند را تضعیف کنند. امام جمعه مسجد دهلی همچنین از 
بازداشت رهبران اصلی جریان سیاسی در کشمیر ابراز نگرانی کرد و گفت: 
این افراد سیاستمدارانی هستند که همیشلله قانون اساسی هندوستان و 
پرچم سه رنگ آن را در کشمیر باال نگه داشللته اند و نمی دانیم آنها امروز 
در چه وضعیتی قرار دارند.  موازی با اعتراضات در داخل هند، تنش      ها بین 
اسام آباد و دهلی هم در حال تشدید شدن است. پاکستان گفته خودش 
را آماده می کند که شکایتی در این باره به دیوان بین المللی دادگستری در 
الهه هلند تسلیم کند. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان گفته که 
ادعای اسام آباد مبنی بر » نقض حقوق بشر توسط دولت هند « در کشمیر 
که اکثریت آن مسلمانند را محور شکایت خود به دادگاه الهه قرار خواهد داد. 
وزارت امور خارجه پاکستان نیز گفته که شاه محمود قریشی در نامه ای به 
طور مفصل بر پیامدهای تصمیم هند برای لغو وضعیت ویژه جامو و کشمیر 

در تاریخ 5 اوت سال جاری میادی تأکید کرده است.  

اصرار بر ادامه حیات »برجام منهاي امریکا«

ظریف: برجام   موفقیت نادر دیپلماسی ربع قرن  جهان است!

ظاه�راً مقام های    گزارش  یک
دولت دوازدهم در 
ارزیابی سهم امریکا در توافق هسته ای با ایران 
یا دچار سوء تفاهم هستند یا اینکه عامدانه آن 
را کوچک نمایی می کنند. حس�ن روحانی که 
زمانی گفته بود »اروپا باید از امریکا اجازه بگیرد 
پس ما هم باید برویم پیش کدخدا مذاکره کنیم 
راحت تر است« بعد از خروج امریکا از برجام، 
گفت که ش�ر موج�ود مزاح�م کم ش�د! حاال 
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه دولت روحانی 
هم در گفت وگو ب�ا یورونیوز در پاس�خ به این 
پرسش که آیا برجام بدون امریکا دوام خواهد 
آورد یا نه، گفته که معتقد است » امریکا سهمی 
در این توافق داشت«. ظاهراً دلیل تقلیل دادن 
سهم امریکا در برجام، ارادت بیش از اندازه اي 
است که او به توافق هسته اي دارد، به خصوص 
که او در همین گفت وگو برجام را موفقیت نادر 
رب�ع ق�رن دیپلماس�ي دنی�ا خوانده اس�ت. 
مقام های مذاکره کننده بر سللر برنامه هسللته ای 
ایران بر سللر این موضوع که هللدف غایی توافق 
هسته ای ایران و ۱+5 عادی سازی مسئله هسته ای 
ایران بعد از دو دهه مناقشلله بر سللر آن بوده ، با 

مخالفان خود اختاف نظر چندانی ندارند.  
این توافق بعد از یک دوره ۱0، ۱5 یا حداکثر 20 
ساله قرار است به عادی سللازی مسئله هسته ای 
ایران منجر شللودو به همین خاطر در مقدمه آن 
آمده که بعد از طي این مدت »با برنامه هسته ای 
ایران همچون برنامه هر دولللت دیگر غیر دارنده 
ساح های هسته ای عضو معاهده عدم اشاعه رفتار 

خواهد شد.«
 محمدجواد ظریف پیش از توافق هسللته ای سال 
۱3۹4، در موضع گیری هللای مختلفی، امریکا را 
بزرگ ترین مانع عادی سازی برنامه هسته ای ایران 
خوانده و تأکید کرده بود که بحران هسته ای را به 
عنوان یک بحران غیرضللروری، می توان به پایان 
برد. ولی ظاهراً بعد از خروج دولت امریکا از برجام، 
این دیدگاه که امریللکا بزرگ     ترین چالش برنامه 
هسته ای ایران بوده و هست درحال تغییر است. 
حسللن روحانی خروج امریکا از برجللام را خروج 
یک موجود مزاحم از برجام خوانللد و به کنایه از 
آن استقبال کرد. ظاهراً محمدجواد ظریف، وزیر 
خارجه هم برای نجات توافقی که دو سللال تمام 

بر سللر آن مذاکره کرده، در حال گام گذاشتن در 
همان مسیری است که روحانی گام گذاشته است. 
اینکه خروج ایران از برجام در شللرایط کنونی در 
چارچوب منافع ملی اسللت یا نه، موضوعی قابل 
بحث است ولی گفتن این جمله که » من معتقدم 
امریکا سهمی در این توافق داشللت«، آن هم در 
پاسخ به این پرسش که آیا برجام که بدون امریکا 
دوام خواهد آورد یللا نه، کمی جللای تأمل دارد. 
ظریف گفته که توافقی که او با  ۱+5 نوشته توافقی 
نیست که او می خواسته:»این چیزی نیست که من 
می خواستم. « و نیز گفته است: » همانطور که اشاره 
شد ۱5۹ صفحه است. یک شبه انجام نشد. با دقت 
بسیار باال بر سرش مذاکره شللد. تقریباً بر سر هر 
کلمه اش مذاکره سختی در گرفت. پس می دانم که 
بهترین توافق نیست. این توافق آن چیزی نیست 
که من می خواسللتم. چیزی که ایاالت متحده یا 
فرانسه می خواست نیسللت. هر کدام از ما از این 
توافق گایه ای داشت.« او می گوید: » بعضی از این 
گایه     ها علنی شد و بعضی های شان هم پوشیده 
باقی ماند، اما یک توافللق چندجانبه همین طور 
اسللت. نمی توانید هرچه می خواهید به دسللت 

بیاورید وگرنه توافقی در کار نخواهد بود.«
ظریللف در توضیح اینکه در دیللدارش با امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانسلله، موضوع تازه ای 
برای حفظ برجام مطرح شللده اسللت یا نه و آیا 
اروپا وعده تازه ای به ایران داده، گفته است: خب، 
رئیس جمهللور ماکرون، ماننللد گفت وگوهایش 
بللا دیگللر شللرکا در اروپللا و جاهای دیگللر، در 
گفت وگوهایش بللا رئیس جمهللور روحانی نیز 
نهایت تاش خللود را کرده اسللت. می دانید این 
توافق بر اساس تعهدات دوجانبه و متقابل است. 
همانطور که اشاره کردید، ایران بر تعهدات خود 
باقی مانده، اما ایاالت متحده چنین نکرد و از توافق 
خارج شد و اروپایی     ها برای انجام الزامات خودشان 
تحت فشار و محدودیت قرار گرفتند. وزیر خارجه 
می گوید: » ما با رئیس جمهور ماکرون گفت وگو 
کردیم که چطور ایاالت متحده می تواند برگردد تا 
سهم خود از توافق را اجرایی کند، یا اروپا و دو عضو 
دیگر برجام چطور می توانند همراه با باقی جامعه 
بین الملل به تعهدات خود وفا کنند. آنها از ایاالت 
متحده مستقلند، البته می دانیم که ایاالت متحده 
تأثیر عمده ای بر اقتصاد جهانی دارد اما دیگران 

هم نقش مهمی دارند.«
 به کسی ضرب االجل نداده ایم

وزیر خارجه همچنین درباره دیدارش با ماکرون 
اشاره کرد که »گفت وگوی بسیار خوبی داشتیم 
و رئیس جمهور ماکرون به گفت وگو با شرکایش 
ادامه خواهللد داد تللا ببینیم کار چطللور پیش 
می رود.« وزیر امور خارجه کشللورمان سللپس 
درباره اجرایی شدن گام سللوم کاهش تعهدات 
ایران و اینکه ایران تا پنجم سپتامبر برای شرکای 
اروپایی برجام، ضرب االجل تعیین کرده اسللت، 
اظهار کرد: ما به هیچ کللس ضرب االجل ندادیم. 
کاری کلله کردیم طبق توافق بوده اسللت، چون 
این توافق نه در فضای اعتماد مشللترک بلکه در 
فضای بی اعتمادی مشللترک انجام شد. پس اگر 
یکی از طرفین تعهداتش را زیللر پا بگذارد، ما در 
این توافق سازوکاری داریم برای جبران این امر 
و ما هم براساس همین سللازوکار عمل می کنیم 
که در پاراگراف 36 همین توافللق بلندباال آمده 
است. این اقداماتی اسللت که ما انجام می دهیم. 
ما ضرب االجل صادر نکردیم. ما فقط به شرکای 
اروپایی مان و چین و روسیه که شرکای استراتژیک 

ما هستند یک جدول زمان بندی دادیم.
ظریف مي گوید:  اقداماتی که مللا انجام داده ایم 
یللک ویژگللی مهللم دارنللد و آن این اسللت که 
بازگشت پذیرند. اگر اروپا،  تنها یا با ایاالت متحده 
که این به اروپایی     هللا برمی گردد، تصمیم گرفت 
تعهدات برجامی خود را انجام بدهد، ما می توانیم 
به آسللانی و ظرف چند سللاعت به اجرای کامل 

تعهدات مان برگردیم.
 فسخ نکردیم 

ظریف سللپس در پاسللخ بلله اینکه منظللور از 
غنی سازی اورانیوم دقیقاً چیست، ایران از آن برای 
چه چیزی اسللتفاده می کند و چگونه از شرکای 
اروپایی اش انتظار دارد در این مسللیر حمایتش 
کنند، توضیح داد: خب ما از توافق عقب نشللینی 
نکردیم. آن را فسللخ نکردیم. ما به شکل ناگهانی 
از توافق بیرون نرفتیم. ما از سللازوکارهای دروِن 
برجام استفاده می کنیم. ما از مواد قانونی که در 
خود توافق پیش بینی شده اسللتفاده می کنیم. 
آنچه مهم است آن است که شللرکای ما در اروپا 
باید تصمیم بگیرند،  نه درباره ایران، بلکه درباره 
اینکه چطور می خواهند با ایاالت متحده برخورد 

کنند. یا می خواهند استقال داشللته باشند، یا 
آنکه ایاالت متحده می تواند خواسللت ِ خودش را 
تحمیل کند. اگر ایاالت متحده بنا بود خواسللِت 
خودش را به منظور پایبندی به قانون بین الملل، 
به اروپا تحمیل کند، کار بدی بود اما قابل  توجیه 
بود، اما اکنون ایاالت متحده دارد خواست خودش 
را به منظور زیر پا گذاشتن قانون بین الملل بر بقیه 
جهان تحمیللل می کند. این تمامللاً ناپذیرفتنی 
است و برای اروپا که آینده اش به چندجانبه گرایی 
و حاکمیت قانون وابسته است، این امر تهدیدی 
است برای آینده اروپا. فکر می کنم تصمیم مهمی 
است. ما خوشللحالیم که رئیس جمهور ماکرون 
پیشگام شده است اما می دانیم که اروپا می خواهد 
بتواند خودش تصمیم بگیرد، نه آنکه به دیگران 

اجازه بدهد برایش تصمیم بگیرند.
 توافقی نادر...  

ظریف گفته که بر این باورم که این توافق دستاورد 
مهمی است، نه فقط برای ایران و آینده آن، بلکه 
برای جامعه جهانی. این یکی از موارد نادر موفقیت 
دیپلماسی است. در ربع قرن اخیر موارد زیادی در 
زمینه دیپلماسللی وجود ندارد که بتوانیم به آنها 
افتخار کنیم. این یکی از موارد نادری اسللت که 

دیپلماسی موفق عمل کرده است. 
ظریف باوجود  خروج امریکا به عنوان بزرگترین 
چالش کننده برنامه هسته اي ایران مي گوید: من 
دالیل زیادی دارم که بخواهم آن را حفظ کنم و بر 
این باورم که اروپا نیز دالیل زیادی برای تاش در 
راستای حفظ آن دارد. معتقدم جامعه جهانی هم 
دالیل زیادی دارد که بخواهد این توافق را حفظ 
کند. رئیس جمهور ترامپ ممکن است این توافق 
را نپسندد اما می توانم به او بگویم که این توافق در 

راستای منافع وی و ایاالت متحده امریکا است. 
وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا می توان گفت که 
توافق هسته ای و اجرای آن، به تنها مأموریت زندگی 
وی تبدیل شده است، گفت: فکر می کنم آنچه همه 
ما باید برایش بجنگیم چندجانبه گرایی و حاکمیت 
قانون اسللت. این توافق برای من گواهی اسللت بر 
یکی از پیروزی های چندجانبه گرایی و حاکمیت 
قانون. فکر می کنم همه باید برای آن بجنگند و من 
مطمئناً برای آن می جنگم زیرا می دانم دست یافتن 
به چنین توافقی چقدر دشوار است و مذاکره مجدد 

بر سر آن، تا چه حد ناممکن. 
 ترامپ را سرزنش نمی کنم 

وی در پاسللخ به اینکلله آیا فکر می کنللد دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا متن توافق را خوانده 
اسللت یا نه، گفت: فکر نمی کنللم در هر صورت 
افراد زیادی متن ایللن توافق را خوانده باشللند. 
رئیس جمهور ترامپ را بابت نخواندن متن توافق 
سرزنش نمی کنم. اما فکر می کنم او باید متن این 

توافق را بخواند. 
وزیر امور خارجه ایران در آخر در پاسخ به سؤال 
خبرنگار یورونیوز مبنی بر اینکه آیا مایل است متن 
توافق از طرف وی]ظریللف[ برای رئیس جمهور 
امریکا فرستاده شود، گفت: فکر نکنم او احتیاج 
به جست وجوی زیادی برای یافتن متن این توافق 
داشللته باشللد. این توافق، سند شللورای امنیت 
سازمان ملل متحد است. یکی از بلند    ترین متونی 
است که شللورای امنیت تاکنون به آن رأی داده 
اسللت. مایلم به او یللادآوری کنم کلله در امریکا 
انقاب روی نداده و دولت امریکا همچنان عضو 
دائم شورای امنیت سازمان ملل است. در نتیجه، 
او اگر اوباما را نمی پسندد کرسی امریکا در شورای 
امنیت را که می پسندد. او و وزیر خارجه اش پیش 
از این چند بار روی این صندلی نشسته اند. آخرین 
بارش هفته گذشللته بود. در نتیجلله وی باید به 
اسنادی که شورای امنیت سللازمان ملل متحد 
تصویب کرده احترام بگذارد. امریکا کرسی دائمی 

شورای امنیت را در اختیار دارد. 

امریکایی     ها: ترامپ برود اما نه با استیضاح
 اکثریت مردم امریکا می خواهند یک رئیس جمهور جدید وارد کاخ 
سفید شود اما 5۹ درصد هم می گویند ترامپ نباید استیضاح شود. 
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری هیل، 5۷درصد از رأی دهندگان 
در نظرسنجی دانشللگاه » مون موس «، گفتند که زمان آن رسیده یک 
رئیس جمهور جدید برای امریکا انتخاب شود. اما تنها 35 درصد گفتند 
که ترامپ باید اسللتیضاح شللود. 3۹ درصد هم گفتند که ترامپ باید 
سال آتی میادی در انتخابات ریاسللت جمهوری پیروز شود. حامیان 
دموکرات  ها به اتفاق – ۷2 درصد - موافق اسللتیضاح هستند. تنها 3۹ 
درصد از حامیان مستقل     ها و ۸ درصد از جمهوریخواهان موافق این روند 
هسللتند.  از آغاز روند انجام نظرسنجی و مطرح شدن استیضاح دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا در ژوئیه 20۱۷، میزان حمایت از استیضاح 
بین 35 و 42 درصد بوده است.  اوایل ماه جاری میادی، جرولد نادلر، 
رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان امریکا به مجلس نمایندگان 
امریکا گفته بود که روند رسللمی اسللتیضاح ترامپ را آغللاز کرده و در 
حال جمع آوری شواهدی است تا بعداً در سال جاری میادی تصمیم 
بگیرد آیا به مفاد این روند رأی داده می شللود یا خیر. حدود ۱30 تن از 
دموکرات های مجلس نمایندگان امریکا موافق روند استیضاح هستند. 
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