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چند قدم تا توافق آمریکا و طالبان در 29 فوریه 
پیروزی دیپلماتیک برای قطر 

رقم می خورد؟
قطر با ایجــاد یک فضای بی طــرف برای 
مذاکرات پایــان درگیری های ۱۸ ســاله در 
افغانســتان جایگاه بین المللی خود را تقویت 
کرده و به این کشــور کمک کرده اســت تا با 
تحریــم دردناکی که توســط همســایگان و 
متحدین سابق اعمال میشود، مقابله کند. به 
گزارش خبرگزاری فرانســه،  پس از آنکه قطر 
به صورت محرمانه میانجی گری مذاکرات بین 
دو طرف در افغانستان را بر عهده گرفت، حاال 
اگر توافق صلح در دوحه روز شنبه امضا شود، 
این کشور عربی در آستانه کسب یک پیروزی 
بزرگ دیپلماتیک است؛ توافقی که به خروج 
نیروهــای آمریکایی از افغانســتان منجر می 
شود. عربستان در کنار امارات، مصر و بحرین 
روابط خود را با دوحــه در ۲۰۱۷ قطع کرده و 
حریم هوایی، مرزها و بنادر خود را به روی قطر 
بستند و تجارت را با این کشور متوقف کردند 
آن هم به بهانه حمایت از تروریسم. مذاکرات 
برای حل این مشکل پس از تنش های موجود 
سال گذشته میالدی متوقف شد. اما اگر توافق 
صلح در دوحه روز شــنبه به امضا برسد، امیر 
قطر می تواند از این موفقیت بزرگ به نفع خود 
در صحنه بین المللی استفاده کند. این توافق 
صلح که منابع طالبان و افغانستان گفته اند در 
دوحه امضا می شود، یک توافق تاریخی است 
که به حضور نظامی آمریکایی در افغانســتان 
در ازای یک ســری تعهدات امنیتی از جانب 

طالبان پایان می دهد. 
در همین راســتا وزیر امور خارجه آمریکا 
اعالم کرده که آتش بس نسبی در افغانستان 
بین طالبان، نیروهای آمریکایی و افغانستانی 
در جریان اســت. خبرگزاری آسوشیتدپرس 
گزارش داد، بیانیه مایک پامپئو، وزیر خارجه 
آمریکا با وجود حمالت شبه نظامیان و حمالت 

هوایی آمریکا علیه داعش منتشر شد. 

وزیر خارجــه آمریــکا در واشــنگتن به 
خبرنگاران گفت: با این حال، کاهش خشونت 
در افغانستان کارایی دارد. اگرچه ناکافی است 
اما کار می کند. به گفتــه منابع مطلع، کاهش 
خشــونت یک هفتــه ای در افغانســتان یک 
آتش بس کامل نیست اما تعداد حمالت طالبان 
به طرز چشــمگیری کاهش داشته است. اگر 
این کاهش خشونت ادامه داشته باشد، انتظار 
می رود که طالبان و آمریکا روز شنبه یک توافق 
تاریخی را در دوحه امضا کنند که بر اساس آن، 
پنتاگون نیروهایش را پس از ۱۸ ســال جنگ 
از افغانســتان خارج می کند. پامپئو همچنین 
گفت، دو طرف در حال تالش برای دستیابی به 
یک فرصت بزرگ سیاسی هستند. کمی پس 
از ســخنان پمپئو، دبیرکل ناتو در سخنانی به 
مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس این ائتالف 
نظامی ضمن حمایت از روند صلح افغانستان، 
تاکید کرد، ناتو به منظور جنگ با تروریسم در 
افغانســتان می ماند. به گزارش شبکه طلوع 
افغانســتان، ینس اســتولتنبرگ  بامداد  روز 
گذشته )چهارشنبه( در جمع اعضای کنگره 
آمریکا گفــت، ناتو برای جنگ با تروریســم و 
آموزش نیروهای افغان در افغانســتان حضور 
دارد، البته هدف ما حضور همیشگی و دائمی 
نیســت و بیش از ضرورت و نیاز در این کشور 
حضور نخواهیم داشت. ما )ناتو و آمریکا( با هم 
به این کشور آمدیم، با هم درباره حضور بیشتر 
تصمیم می گیریم و به وقتش با هم آن را ترک 
می کنیم.   وی افزود: ناتــو از روند صلح کامال 
حمایت می کند و باید راه آشــتی و وفاق را در 
افغانستان هموار کند. تنها با رهایی این کشور 
از شر تروریســت های بین المللی، افغانستان 
روی صلح را خواهد دید. بــه موازات اظهارات 
استولنتبرگ، اسکات میلر، فرمانده نیروهای 
خارجی در افغانستان مدعی شد، خشونت ها در 
این کشور کاهش یافته است و این نشان دهنده 
پایبندی به طرح کاهش خشونت در افغانستان 
است. رویترز گزارش داد، میلر که سه شنبه به 
همراه اسداهلل خالد، نامزد وزیر دفاع افغانستان، 
از واحد مبارزه با ضدتروریسم ارتش این کشور 
در کابل بازدید کرد، گفت: ما شاهد چیزی به 
نام کاهش روند خشونت هستیم که این برای 

مردم و کشور افغانستان روندی عالی است.

جهاننما

فرشاد گلزاری

 پانزدهمین نشســت کمیســیون 
مشترک برجام در سطح معاونان وزیر و 
مدیران سیاسی وزارت امور خارجه ایران 
و گروه ۱+4، روز گذشته )چهارشنبه ۷ 
اسفندماه( به ریاست مشترک »عباس 
عراقچی«، معــاون وزیر امــور خارجه 
کشــورمان و »هلگا اشــمید«، معاون 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در وین آغاز بــه کار کــرد. اعضای این 
نشست حدود ساعت ۱۰ و نیم صبح به 
وقت اروپای مرکــزی در هتل کوبورگ 
وین با حضور نمایندگان 6 کشور ایران، 
آلمان، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین 
به عنوان اعضای باقی مانــده در برجام 
و نماینده اتحادیه اروپــا کار خود را آغاز 
کردند. هلگا اشــمید، معاون مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا دو روز قبل 
)سه شنبه 6 اسفندماه( در توئیتی اعالم 
کرد که برای تدارک »نخستین نشست 
کمیســیون مشــترک برجام در سال 
۲۰۲۰« در وین به سرمی برد. او هدف از 
برگزاری این نشســت را ادامه نظارت بر 
اجرای این توافق توصیف کرده بود. وی 
تصریح کرد که همه به طور جمعی وظیفه 
داریم توافق هسته ای ایران را حفظ کنیم. 

اشــمید در پیام دیگری نوشــت: »هم 
اکنون رایزنی ها در کمیسیون مشترک 
برجام جریان دارد و گفتگوهای حیاتی 
با اعضای کمیسیون درخصوص حفظ 

برجام در جریان است.«
در نشست کمیسیون مشترک برجام 
در وین، عالوه بر ســیدعباس عراقچی 
و هلگا اشمید؛ »ســرگئی ریابکوف«، 
معاون وزیر امور خارجه روسیه به عنوان 
مذاکره کننده ارشد هسته ای این کشور 
نیز حضور داشت. از انگلیس هم »ریچارد 
مور«، مدیــرکل سیاســی وزارت امور 
خارجه این کشــور در نشست شرکت 
کرد. او معتقد اســت که سیاست فشار 
حداکثری آمریکا نتیجــه نداده و باعث 
تضعیف اقتصاد و ســوق دادن ایران به 
سمت اقتصاد مقاومتی می شود. به گفته 
این دیپلمات ارشد انگلیسی، سیاست 
آمریکا علیه ایران منطقی نیســت، اما 
اینکه ایران هم خود را به مرزهای برجام 
نزدیک کند نتیجه موثری نخواهد داشت. 
مور اخیراً در گفت وگــو با تلگراف اعالم 
کرده بود که معتقد اســت باید از طریق 
دیپلماسی، برجام را در وضعیتی که در 

آن قرار دارد حفظ کرد. 
این در حالیســت که ایران به دنبال 
خروج یکجانبــه و برخــالف مقررات 
بین المللی آمریکا از برجام؛ تالش کرد 
توافق هسته ای را به شرط عمل کردن 

دیگر طرف های این توافق به تعهداتشان، 
حفظ کند، اما با گذشت نزدیک به دو سال 
و ناتوانی طرف های اروپایی به تعهدات 
برجامی، بــا هدف حفــظ بهره مندی 
اقتصادی ایران، گام های کاهش تعهدات 
خود را در بازه زمانی 6۰ روزه آغاز کرد. بر 
این اســاس، تهران ۱۵ دی ماه، با صدور 
بیانیــه ای گام پنجــم و نهایی کاهش 
تعهدات برجامی خــود را اعالم کرد که 
طبق آن، تهران دیگر هیچ محدودیتی 
در حــوزه عملیاتی )شــامل ظرفیت 
غنی ســازی، درصد غنی سازی، میزان 
مواد غنی شده، و تحقیق و توسعه( نخواهد 
داشــت و از این پس، برنامه هســته ای 
ایران فقط بر اساس نیازهای فنی خود 
پیش خواهد رفــت و همکاری با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی نیز طبق روال ادامه 
می یابد. تروئیکای اروپایی )فرانسه، آلمان 
و انگلیس( در واکنش به آخرین گام ایران 
و با نادیده گرفتن تعلــل خود در اجرای 
کامل تعهداتشان در برجام، تالش کردند 
تا با  استفاده از ســازوکار حل اختالف 
)مکانیزم ماشه(، ایران را به اجرای کامل 
تعهداتش بازگردانند. آنها  ۲4 دی ماه سال 
جاری با صدور بیانیه ای تمایل خود را برای 
فعال کردن این سازوکار اعالم کردند. با 
این حال سخنگوی وزارت امور خارجه 
کشورمان تصریح کرد که اقدام سه کشور 
اروپایی یک اقدام کامال انفعالی و از موضع 

ضعف است! وی توضیح داد که طرف های 
اروپایی، در مدت یک ســال گذشته به 
رغم تعهداتی که هم در برجام داشتند و 
هم صریحا و به طور رسمی پس از خروج 
امریکا از برجام در جلســات کمیسیون 
مشــترک برعهده گرفتند، نتوانستند 
اقدامــی ملموس و جدی بــرای ایفای 
تعهدات خود صــورت دهند و به همین 
سبب، کشورمان از مقررات پیش بینی 
شده در بندهای ۲6 و ۳6 برجام استفاده 
و اجرای بخشی از تعهدات هسته ای خود 
را طی پنــج گام با فواصــل زمانی قابل 

مالحظه متوقف کرده است.
پرهیز از تحریک ایران! 

در این میــان و در اثنــای برگزاری 
پانزدهمین نشست کمیسیون مشترک 

برجام، یکی از فضاهایی که توسط تمام 
خبرنگاران دنیــا لحظه به لحظه رصد و 
پاالیش می شود، توئیتر است. گویی تمام 
سیاســتمداران و مهره هایی که در این 
نشست و ادوار گذشته آن حضور داشتند 
به دنبال آن هســتند تا برای منافع ملی 
کشورشان )آن هم در شرایط فعلی که 
آمریکا همه چیز را به حال خود رها کرده 
و از برجام خارج شده است( به هر ترتیبی 
که هست کنشگری کنند. در این میان 
»میخائیل اولیانوف«، نماینده روسیه در 
سازمان های بین المللی در توئیتر  خود در 
مورد نشست روز گذشته نوشت: »نشست 
کمیسیون مشــترک برجام در فضای 
بده-بستان متقابل اتفاق افتاد. اعضای 
کمیسیون مشترک در این نشست تعهد 
خود در قبال برجام را به عنوان رکنی در 
نظام منع گسترش هسته ای متذکر شدند 
و کارشناسان بیش تر در مورد موضوعات 

هسته ای توضیح دادند.«
این سخنان اولیانوف به خوبی نشان 
می دهد که طرفیــن همچنان در مورد 
تعهدات ایران نگران و به دنبال آن هستند 
تا بتوانند مجدداً تهران را در این محور با 
خود همراه کنند. در این میان سرگئی 
الوروف، رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه 
روز سه شنبه در نشســت در کنفرانس 
خلع ســالح در ژنو ابراز امیدواری کرد 
که نشســت آتی برجــام )پانزدهمین 
نشســت کمیسیون مشــترک( باعث 
توقف روند تشــدید تنش ها پیرامون 
این توافق بین المللی شــود؛ چراکه به 
گفته او هنوز دیر نشــده اســت. در این 
میان سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امو 
خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته ای 
روسیه نیز اعالم کرده که ایران و روسیه 
)بهار( درباره همکاری های هســته ای 
خود رایزنی می کنند. وی با بیان اینکه 
ما )روسیه و ایران( درباره ابعاد مختلف 
همکاری های هسته ای دو کشور رایزنی 
می کنیم، ادامه داد: زمان رایزنی آینده دو 
کشور در این عرصه، بطور مستقیم بین 
شرکت دولتی روس اتم و سازمان انرژی 
اتمی ایران مورد توافــق قرار می گیرد. 
درست است که مسکو تا حد زیادی در 
این پرونده به سمیت ایران متمایل بوده 
و میوه خــود را از این توافــق چیده، اما 
واقعیت این است که تمام طرف ها همانند 

گذشته فقط به دنبال آن هستند تا ایران 
به تعهدات ســابق خود پایبند باشد. اما 
مشکل اینجاست که اروپایی ها همچنان 
زیر بلیت ایاالت متحده تصمیم می گیرند 
و با همان مهندسی آ نرا رسانه ای می کنند. 
ایران بارها تاکید کرده که در صورت رفع 
تحریم ها و منتفع شدن از منافع برجام، 
آماده بازگشت به تعهدات برجامی خود 
است.  بر اساس این نقشه راه، سید عباس 
عراقچی روز گذشته )چهارشنبه( پس از 
برگزاری پانزدهمین نشست کمیسیون 
مشــترک برجام بــا حضــور در جمع 
خبرنگاران اعالم کرد کــه درباره اینکه 
چطور می توان منافع ایران را از باقی مانده 
برجام تامین کرد، صحبت شده است. او 
اعالم کرد: همگان در این جلسه تاکید 
کردند که جنبه های مختلف اقتصادی 
ایران باید حفظ شود و همه اعضا در این 
جلســه بر اهمیت برجام تاکید کردند و 
اینکه برجام توافق مهم بین المللی است 
و باید حفظ شود. بر اســاس داده های 
موجود در این جلسه ایده های جدی و 
متمرکزتری به ویژه از سوی کشورهای 
اروپایی برای تقویت سازوکار اینستکس 
مطرح شد و به نظر می رسد این سازوکار 
تقریباً به مرحله عملیاتی رسیده است و 
درباره اینکه چطور می شود آن را تقویت 
کرد، بحث شده است. بنابراین آنچه در این 
نشست بیش از هر چیز دیگر خودنمایی 
کرده محورهای اقتصادی بوده که ایران 
مجدداً این محورهــا را مورد تاکید قرار 
داده و حتی آنهــا را وجه الضمان اعالم 

کرده است.

نگاهی به برگزاری پانزدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام در وین 

تهران به دنبال وجه الضمان!  
هلگا اشمید هدف از 
برگزاری پانزدهمین 

نشست کمیسیون مشترک 
برجام را ادامه نظارت بر 

اجرای برجام توصیف 
کرد، اما معتقد است که 

همه طرف ها به طور جمعی 
وظیفه دارند توافق 

هسته ای ایران را حفظ 
کنند؛ موضوعی که پس از 
خروج آمریکا تا حدودی 

غیرقابل باور است

بر اساس داده های موجود 
در پانزدهمین نشست 

کمیسیون مشترک برجام، 
ایده های جدی و متمرکزتری 

به ویژه از سوی کشورهای 
اروپایی برای تقویت ساز و 
کار اینستکس مطرح شد و 

به نظر می رسد این سازوکار 
تقریباً به مرحله عملیاتی 

رسیده است

رئیس جمهور روسیه می گوید مخالفان در تابستان در اعتراضات گسترده در مسکو خشونت پلیس را تحریک کردند.تمامی 
اعتراضات بایستی بر اساس قوانین و مقررات برگزار شوند و تمامی راهپیمایی ها باید مجوزهای الزم را داشته باشند. به گزارش 

خبرگزاری آسوشیتدپرس، والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در مصاحبه ای با خبرگزاری تاس روز 
گذشته )چهارشنبه( گفت، معترضان با هدف تحریک نیروهای امنیتی برای استفاده آنها از باتوم مسیرهای 
عبور و مرور را مسدود کرده بودند. اگر مردم بر اساس قوانین و مقررات موجود رفتار کنند، چه کسی از باتوم 
استفاده می کند؟ پلیس هم باید از خودش دفاع کند. یکسری از اعتراضات در مسکو در تابستان در نتیجه 

امتناع مقام ها از ثبت نام ده ها عضو اپوزیسیون و کاندیدای مستقل در انتخابات شورای شهر که در 
سپتامبر ۲۰۱۹ برگزار شد، صورت گرفت. این اعتراضات با حضور 6۰ هزار نفری مردم 

در مسکو و سایر شهرهای روسیه برگزار شد.

رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی با اذعان به این که تالش داشته تا برخی مقامات را از دولتش حذف کند، تاکید کرد: 
خواستار کارکردن با کسانی است که »وفادار به کشور« باشــند.  به گزارش هیل، دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در 

صحبت با خبرنگاران با پرسشی درباره یک گزارش در خصوص برخورد جان مک انتی، رییس پرسنل 
کاخ سفید با مقام هایی که غیروفادار تشــخیص می دهد، مواجه شد. دونالد ترامپ اظهار کرد: کاخ 
سفید در دولت خواستار کسانی است که برای کشور خوب باشــند هرچند که فکر نمی کند چنین 
افرادی تعدادشان زیاد باشد. رییس جمهور آمریکا اشاره مستقیمی به گزارش ها در خصوص یکسری 
فهرست های تهیه شده از سوی کارکنان کاخ سفید و همپیمانان بیرون از سازمان از برخی مقام های 

ضد ترامپ در دولت نکند. ترامپ در کنفرانس خبری شــهر دهلی نو بــه خبرنگاران، گفت: فکر 
نمی کنم در این زمینه افراد خیلی زیادی مطرح باشند.

پوتین خطاب به معترضان: 

مجوز بگیرید، دیدگاه هایتان را بگویید
ترامپ: 

مقاماتی را می خواهم که به کشور وفادار باشند!

مدیر اطالعــات خارجی روســیه گفت کــه گروهک 
تروریستی »کاله سفیدها« مأموریت دارد، اخبار و ادعاهای 
کذب علیه ارتش سوریه منتشر کند. »سرگئی ناریشکین« 
مدیر اطالعات خارجی روسیه گفت که سازمان های اطالعاتی 
غربی با حمایت سازمان تروریستی »کاله سفیدها« دست به 
جنگ رسانه ای علیه سوریه زده اند. او به خبرگزاری اسپوتنیک 
گفت: »پس از مدتی توانســتیم در همکاری تحقیقاتی با 

روزنامه نگاران سوری اثبات کنیم که ادعاها و فرضیات راجع 
به استفاده از سالح های شیمیایی صرفا تهمت و افترایی است 
که سازمان کاله سفیدها که حمایت غرب را با خود دارد، مطرح 
کرده است. ناریشکین افزود: »دستگاه اطالعاتی انگلیس این 
سازمان را حمایت مالی می کند تا اطالعات و ادعاهای کذب 
علیه سوریه و ارتش این کشــور مطرح کند«. سازمان کاله 
سفیدها تابع سازمان های اطالعاتی انگلیس و آمریکاست و 
مؤسس آن فردی به نام »جیمز المژرار« افسر سابق اطالعاتی 
انگلیس اســت که در نوامبر سال گذشــته میالدی به طور 
مشکوکی در منزلش در استانبول کشته شد. روسیه و سوریه 
بارها این سازمان را به صحنه سازی و همکاری با تروریست های 
جبهه النصره متهم کرده اند. کمیسر کمیته بین المللی حقوق 
بشــر در خاورمیانه اعتراف کرده که ارتش سوریه در غوطه 
شرقی و خان العســل از سالح شیمیایی اســتفاده نکرده و 

فیلمهای منتشر شده، ساخت کاله سفیدها بود. 

اتحادیه عــرب با تاکید بــر اجــرای توافقنامه ژنو4؛ 
خواستار استقرار دوباره نیروهای حفاظت بین المللی در 
شــهر الخلیل در کرانه باختری و به شکل کلی در تمامی 

اراضی فلسطینی شد. 
به گزارش خبرگزاری معا فلســطین، اتحادیه عرب 
افزایش شهرک ســازی های اســرائیلی را کــه با هدف 
یهودی سازی مرکز شــهر الخلیل، بیرون راندن ساکنان 

آن، ادامه یورش به حرم ابراهیمــی و ممانعت از برپایی 
نماز انجام می شود، محکوم کرد. ســعید ابوعلی، معاون 
دبیــرکل اتحادیه عرب در امور فلســطین در بیســت و 
پنجمین ســالگرد کشــتار حرم ابراهیمی بر درخواست 
سازمان ملل برای ایجاد سازوکاری مناسب برای اجرای 
بندهای توافقنامه ژنو چهار در این زمینه و ممانعت از تکرار 
این کشتارها و اقدامات تروریســتی که هر روزه در حق 
فلسطینی ها انجام می شود، تاکید کرد. ابوعلی گفت: این 
سالگرد در سایه ادامه و افزایش تعرض اسرائیل به حقوق 
و هویت فلسطینی ها و با تشــویق و نظارت دولت آمریکا 
برگزار می شــود. معاون دبیرکل اتحادیــه عرب در امور 
فلسطین افزود: این سالگرد دردناک به تصمیم بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل برای توقف فعالیت ناظران 
بین المللی در شــهر الخلیل بازمی گردد، تصمیمی که به 

دلیل این کشتار وحشتناک گرفته شد. 

اتحادیه عرب خواستار شد؛ 

استقرار نیروهای بین المللی در اراضی فلسطینی 
مدیر اطالعات خارجی روسیه:

سازمان اطالعاتی انگلیس کاله سفیدها را تأمین مالی می کند 

خبرخبر


