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آغاز فرآیند بازگشت نفت مسروقه ایران از یونان
خبرگــزاری رویترز به نقل از منابع مطلع اطالع داد که یک نفتکش با پرچم 
ایران بارگیری نفتی که پیشتر توســط آمریکا در یونان توقیف شده بود را آغاز 
کرده اســت. سفارت ایران در یونان در تایید این خبر، اعالم کرد: عملیات انتقال 
نفت مســروقه ایران به کشتی النا ) کشتی حامل نفت ایران( در آبهای یونان در 
حال انجام است و کشــتی به زودی همراه محموله کامل نفت، عازم کشورمان 
خواهد شــد. سفارت ایران در یونان در توییتی افزود: به یاری خداوند بزرگ، در 
پیگیری و تامین منافع ملی کشورمان، لحظه ای تردید به خود راه نخواهیم داد.

به گزارش ایسنا، یونان 25 ماه مه امسال به درخواست آمریکا نفتکش النا را 
که حامل ۷۰۰ هزار بشکه نفت ایران بود توقیف کرد. دولت یونان اذعان کرد که 
این محموله را به درخواست وزارت دارایی آمریکا توقیف کرده، اما مشخص نکرد 
که چرا این کشــور تصمیم گرفته که به درخواست واشنگتن عمل کند. پس از 
این اقدام یونان، مقامات کشورمان به این مساله به شدت اعتراض کرده و تاکید 
کردن که این کار را یک راهزنی دریایی به حســاب می آورند. با ادامه فشارهای 
دولــت ایران، یونان باالخره پذیرفت که محموله نفــت را آزاد کند و دادگاه این 
کشور حکم لغو توقیف برای نفتکش صادر کرد. حال خبرگزاری رویترز در خبری 
به نقل از منبع مطلعی که می خواسته ناشناس بماند، نوشت: روند انتقال نفت به 

یک نفتکش با پرچم ایران آغاز شده است.

ویژه

خالد مشعل:
 رابطه حماس با ایران هیچ گاه قطع نشد

رئیــس جنبش حماس در خارج با اشــاره به اینکه خــروج این جنبش از 
ســوریه بر روابط با ایران تاثیر گذاشت تاکید کرد که روابط با ایران هیچ گاه 

قطع نشد و حمایت های ایران همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، خالد مشعل، رئیس جنبش حماس در خارج در گفت وگو 
با شــبکه الجزیره درخصوص دالیل خروج این جنبش از ســوریه گفت: این 
تصمیم را رهبران حمــاس و در راس آن ها خود من اتخاذ کردیم زیرا اوضاع 
امنیتی در دمشــق بــه گونه ای رقم خــورد که جنبش دیگر نمی توانســت 

مسئولیت هایش را انجام دهد.
خالد مشــعل در ادامه گفت: خروج حماس از سوریه بر روابط این جنبش 
بــا ایران تاثیر گذاشــت و ایران از این تصمیم انتقاد کــرد اما روابط تهران و 
حماس هیچ گاه قطع نشد و همچنان ادامه دارد و علیرغم اوضاع دشوار ایران 

حمایت های این کشور همچنان ادامه دارد.
رئیــس جنبش حماس در خارج تاکیــد کرد: روابط با ایــران بدین معنا 
نیســت که بر اســتقالل تصمیم گیری ما تاثیر بگذارد و یا به ضرر منافع ملی 
فلسطینیان باشد و یا اینکه این روابط به معنای توافق با ایران و دیگر کشورها 

در پرونده های دیگر باشد.

چانه زنی عراق با ایران برای افزایش واردات گاز
سخنگوی وزارت برق عراق اعالم کرد که این کشور مذاکراتی با طرف ایرانی 

برای افزایش واردات گاز دارد.
به گزارش ایسنا به نقل از الفرات، احمد العبادی، سخنگوی وزارت برق عراق 
اعالم کرد که این کشــور درخصوص افزایش واردات گاز از ایران برای روشــن 

کردن نیروگاه های برق با طرف ایرانی رایزنی می کند.
وی گفت: پس از پرداخت بدهی های گازی به ایران میزان واردات گاز به ۴5 
میلیون متر مکعب رســید اما نیاز فعلی ما به گاز 5۰ تا 55 میلیون متر مکعب 

است.
ســخنگوی وزارت برق عراق پیش از این نیز در اظهاراتی گفت: میزان تولید 
انرژی در عراق اکنون تقریبا روزانه 2۰ هزار مگاوات اســت و این میزان همچنان 
نیازهــای عراق را برآورده نمی کند و ما همچنان منتظر افزایش واردات گاز برای 
افزایش تولید هستیم. عراق تمام مبلغ بدهی های معوقه را به ایران پرداخت کرد 
و به طرف ایرانی اعالم کردیم که ما روزانه به 5۰ الی 55 میلیون متر مکعب گاز 
نیاز داریم اما میزان رسیده به ما اکنون ۴۰ میلیون متر مکعب است و به محض 
این که واردات گاز افزایش یابد وارد مدار نیروگاه های تولید برق خواهد شــد و 

تولید ما باال خواهد رفت.
ســخنگوی برق عراق خاطرنشــان کرد: اگر ایران روزانه باالتر از 5۰ میلیون 
متــر مکعب گاز به ما بدهد تولید ما روزانه به 2۴ هزار مگا وات خواهد رســید 
و ما منتظر این امر هســتیم، ما تماس های مداومی با وزارت انرژی ایران در این 
زمینه داریم. احمد موسی همچنین اعالم کرده بود: وزارت برق عراق تماس هایی 
در خصــوص افزایش صادارت گاز ایران به این کشــور به منظــور فعال کردن 
نیروگاه های تولید انرژی با طرف ایرانی دارد و اکنون میزان صادرات افزایش یافته 
است و به روزانه ۴۰ میلیون متر مکعب رسیده است. عراق رایزنی هایی با طرف 
ایرانی در راســتای افزایش تدریجی صادرات گاز دارد و طرف ایرانی نیاز عراق را 
درک می کند. ما اکنون به 5۰ تا 55 متر مکعب گاز ایرانی نیاز داریم و امیدواریم 
که از طریق تماس و رایزنی با ایران به این میزان برســیم. براساس این گزارش، 
علی بهادری جهرمی، ســخنگوی دولت نیز پیش از این در صفحه شخصی خود 
در توئیتر اعالم کرده بود: کل دریافتی از صادرات گاز به عراق و ترکیه در ســال 
۹۹ مجموعا ۱میلیارد دالر بود که با کار جهادی وزارت نفت دولت سیزدهم نه تنها 
درآمد صادرات گاز به عراق به روز وصول می شــود، بلکه فقط در یک فقره بدهی 

قدیمی ۱.۶میلیارد دالری هم وصول شد.

منافع و تنگناهای استراتژیک ایران و روسیه
»محمد مهدی مظاهری« در دیپلماســی ایرانی نوشــت که  در شرایطی که 
جمهوری اسالمی ایران به دلیل چالش های موجود در پرونده هسته ای خویش 
و برخی موضوعات دیگر، رودرروی آمریکا و کشورهای اروپایی قرار گرفته و اساسا 
در دولت ســیزدهم نگرش مثبتی نســبت به عملکرد کشورهای غربی و توسعه 
روابط با آنها وجود ندارد، سیاســت »نگاه به شــرق« و به ویژه رابطه با روسیه از 

اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. 
اگرچه روسیه در قرون گذشته، روابط خصومت آمیزی با ایران داشت و حتی 
بخش هایی از ســرزمین ایران به اشغال این کشور درآمد؛ اما در سال های اخیر، 
شــرایطی پیش آمده که در قالب آن همکاری و نزدیکی با روسیه به گزینه ای 
جدی برای ایران تبدیل شــده است. واقعیت این است که روابط دو جانبه ایران 
و روســیه از تاریخچه ای طوالنی از همکاری در خصوص موضوعات مورد عالقه 
مشترک برخوردار است و به طور غیرمستقیم در نتیجه سیاست های آمریکا در 

قبال ایران در حال تقویت نیز هست.
در ســال های گذشــته، نزدیکی و همکاری ایران با روسیه باعث شد تا بازار 
جهانی نفت قوام بیشــتری یابد و البته در کنار آن با همراهی برخی کشورهای 
دیگر، »اوپک گازی« نیز شــکل گرفت تا کشورهای دارای این منبع استراتژیک 
را از قدرت کنترل بیشتری بر منابع و منافع خود بهره مند سازد. از سوی دیگر، 
تالش های امریکا برای فراگیر ســاختن و جهانی کردن نظم مورد نظر خویش 
و تک قطبی ســاختن جهان مورد مخالفت هر دو کشور ایران و روسیه است؛ بر 
این اساس انگیزه دیگر همکاری دو کشور، حمایت از ایجاد یک نظام چندقطبی 
و مقابله با یک جانبه گرایی امریکا بوده اســت. منافع مشترک ایران و روسیه در 
تعطیلی پایگاه های آمریکا و سایر کشورهای غربی در منطقه غرب آسیا، مقابله با 
خطر داعش و تروریسم، جذابیت همکاری های نظامی و تسلیحاتی و در ماه های 
اخیر نیز تحریم شدن روسیه از سوی کشورهای غربی به دلیل حمله به اوکراین 
و قرار گرفتن دو کشور در وضعیتی مشابه و تالش برای بی اثر کردن تحریم ها، 
از دیگر دالیل و انگیزه هایی بوده که ایران و روسیه را به هم نزدیک کرده است. 
هر چند در همین ســال ها، روابط ایران و روســیه با چالش های جدی نیز 
مواجه بوده اســت؛ مواضع نه چندان دوستانه روس ها در موضوع پرونده هسته 
ای ایران و قطعنامه هایی که در ســال های گذشــته علیه کشورمان صادر می 
شــد، تاخیر در راه اندازی نیروگاه بوشهر، عدم تحویل سامانه دفاعی اس-3۰۰ 
به کشورمان، شیطنت های روســیه برای ممانعت از حضور ناوگان دریایی ایران 
در دریای خزر و دیگر مســائل باعث شده تا در مورد مناسبات ایران و روسیه و 
متوازن بودن آن بحث های بسیاری صورت بگیرد. برخی از تحلیلگران معتقدند 
جمهوری اسالمی ایران به دلیل موقعیت استراتژیک، ژئوپلیتیک و برخورداری از 
فاکتورهای مختلف قدرت منطقه ای، از جایگاه مهمی در سیاست خارجی روسیه 
برخوردار شــده است و این امر به راهبردی شــدن روابط ایران و روسیه کمک 
خواهد کرد. در این میان، به طور خاص توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی 
ایران و روسیه در ســطحی کالن و ایجاد نقشه روابط راهبردی میان دو کشور، 
ضمن تأمین منافع و امنیت دو کشور، به کابوسی تمام عیار برای کشور های غربی 

و بویژه آمریکا تبدیل شده است.

رویداد

اکونومیک

استراتژیک

 بــر پایه نکات کلیــدی پیش نویس متنی 
که پولیتیکو آن را مرور کرده، پیشــنهاد اروپا 
برای احیای توافق هسته ای ایران با قدرت های 
جهانی، تحریم های آمریکا علیه سپاه پاسداران 
را خفیفتر می کنــد و راه را برای تهران هموار 
می ســازد تا از تحقیق بیشتر درباره سایت های 
هســته ای اش پرهیز شــود. بر اســاس متن 
پیشنهادی، رئیس جمهوری آمریکا آماده است 
تا امتیازاتی فراتر از آنچه انتظار می رفت، واگذار 
کند تا توافقی به دســت آید- بویژه با کاهش 
فشار بر ســپاه پاســداران که آمریکا آن را در 

فهرست تروریستی قرار داده است.
با این همه، در پی انتشــار نسخه اولیه این 
گزارش، راب مالــی در بیانیه ای به پولیتیکو، 
تکذیب کرد که آمریکا معیارها یا قوانین خود 
در اعمال تحریم ها را دگرش داده باشــد. وی 
گفت: »روشــن بگویم: مــا در هیچ مذاکره ای 
درباره تغییر دقت نظر تحریم ها یا شناســایی 
مشتریان یا دیگر استانداردهای اعمال تحریم ها 
که با بازگشــت کامل دوجانبه به اجرای برجام 
باقی می مانند، شرکت نداشته ایم. هر گزارشی 

که مغایر این باشد، قطعا نادرست است.«
هرچند پیشنهاد اروپا که توسط جوزف بورل 
و در هماهنگی نزدیــک با مقام های آمریکایی 
تدوین شــده، تحریم ها علیه سپاه را رسما بر 
نمی دارد اما شدیدا تاثیر آنها را محدود می کند. 
در چارچوب متن پیشنهادی، اروپایی ها و دیگر 
غیرآمریکایی ها می توانند با نهادها و شرکت های 
ایرانی که با ســپاه »تراکنش« داشته اند، داد و 

ســتد کنند بی آنکه نگران اجرای تحریم های 
آمریکا باشند مشــروط بر اینکه شریک اولیه 
)مستقیم( داد و ستد، در فهرست تحریم های 

آمریکا قرار نداشته باشد.
در متــن پیشــنهادی آمده اســت: »افراد 

غیرآمریکایی که با افراد ایرانی که در فهرست 
تحریم ها نیستند، داد و ستد کنند، صرفا به این 
دلیل که این افراد ایرانی تراکنش های جداگانه 
ای بــا ایرانی هایی که در فهرســت تحریم ها 
هســتند )از جمله با سپاه پاسداران، مقام های 

رســمی آن یا زیرشاخه ها و شــعبه های آن( 
داشته اند، در معرض تحریم قرار نمی گیرند.«

این عبارت پردازی، به اروپایی هایی که داد 
و ســتد گسترده ای در سراســر ایران دارند – 
کشوری که در آن تعامل با سپاه تقریبا ناگزیر 

اســت؛ اجازه می دهد به تجارت خود بپردازند. 
یــک دیپلمات در این باره یادآور شــد که این 
عبــارت پردازی همچنین نشــان می دهد که 
نهادهای ســپاه هم می توانند صرفا با انجام داد 
و ستد از مسیر واسطه ها و شرکت های پوسته 
که درجه ای از تفکیــک را بوجود می آورد، از 
تحریم های آمریــکا بگریزند و محدودیت های 
آمریکا برای شــرکت ها و افراد غیرآمریکایی را 

بی اثر کنند.
یک سخنگوی اتحادیه اروپایی از اظهار نظر 
درباره محتوی این پیشــنهاد خــودداری کرد 
اما رابــرت مالی و دیگر مقام های آمریکا، و نیز 
برخی کارشناسان تحریم ها – با این ایده جدل 
دارنــد که معیارهای تحریم ها، تضعیف شــده 
باشــد. با این حال، مقام های ارشد آمریکایی از 
رفتن به جزئیات زبان نگارِش پیش نویس این 

پیشنهاد خودداری کردند.
یک مقام ارشــد دولت بایدن افزود: »ما در 
مالء عام مذاکــره نمی کنیم و درباره اطالعاتی 
هــم که بــه رســانه ها درز کرده اســت، نظر 
نمی دهیم. ما به دقت در حال مطالعه پیشنهاد 
نهایی اتحادیه اروپایی هســتیم و پاسخمان را 
همان گونه که خواسته شــده است، خواهیم 
داد. می دانید که چگونــه اتحادیه اروپایی این 
متن را به عنوان تالش نهایی شــان برای یک 
ســازش میان طرفین، پیشنهاد داد؛ هیچکس 
نباید شــگفت زده شــود که این کار نیازمند 
تصمیم های دشوار توسط همه طرف های گفت 

وگوست.

پولتیکو جزئیاتی از پیشنهاد اروپا به ایران برای احیای برجام را منتشر کرد

کاهش فشار تحریم آمریکا علیه سپاه

روزنامه ایزوستیا در تحلیل احیای توافق برجام مطرح کرد

توافق وین، نزدیکتر از هر زمان دیگر

رابرت مالی:

 هیچ توافقی بر سر رفع تحریم های ایران انجام نشده است

روزنامه روسی ایزوستیا در تحلیلی نوشت که 
ایران و امریکا به سوی احیای توافق هسته ای گام 
برمی دارند. از روز 3 ماه اوت، در پایتخت اتریش، 
مذاکرات هســته ای ادامه دارد. جان کربی اعالم 
کرده که این روند، تکمیل شــده است. به گفته 
او، سند سازش آماده شده و فقط امضای آن باقی 
مانده است. اما، تهران در این مورد، تعجیلی نشان 

نمی دهد و شرایط خود را مطرح می کند.
»میخائیل اولیانوف« معتقد اســت که به رغم 
اختالف نظرات، مذاکره کنندگان تمامی شانس ها 
برای انجام موفقیت آمیــز وظایف خود را به کار 
برده اند. برای ایران مهم اســت که تضمین هایی 
بــرای لغو تمامی تحریم ها دریافت کند و پس از 
انتخابات میــان دوره ای کنگره امریکا، جمهوری 
خواهان در صورت پیــروزی، توافق های تیم جو 
بایدن را باطل نکنند. مذاکرات هسته ای در وین 
تقریبا پس از شــش ماه وقفه از سر گرفته شده 
اســت. دور کنونی مذاکرات در ویــن عمدتا، به 
بحث در مورد یک پشنهاد مصالحه از قبل آماده 
شــده اختصاص دارد. در ماه ژوئیه، جوزپ بورل 
گزینه خود برای حل و فصل این مساله و گریز از 
بحران هسته ای خطرناک را مطرح کرد و از ایران 
و امریکا خواســت تــا آن را بپذیرند. اما، تهران از 
طرح بورل ناراضی است و مطالبات خود را مطرح 
کرده اســت. دست کم، دو مانع وجود دارد، ایران 

خواهان حذف نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی از 
فهرست سازمان های تروریستی امریکاست. افزون 
بر آن، ایران می خواهد تــا از آژانس بین المللی 
انرژی اتمی ضمانت هایی در مورد توافق هســته 

ای دریافت کند.
در مورد اول، تهران و واشنگتن توانسته اند، به 
نوعی سازش دست یابند. یک منبع ایرانی تصریح 
کرده که تحریم های اعمالی علیه سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی به تدریج لغو خواهند شــد. این 
موضوع خبرهای مــاه ژوئیه را تائیــد می کند؛ 
پیشتر، خبر رســیده بود که ابتدا، ایران و امریکا 
توافق کرده اند تا به توافق هســته ای باز گردند و 
سپس، حذف نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی را 

از فهرست سیاه بحث و بررسی کنند.
به رغم حاصل شــدن موفقیــت در خصوص 
مساله سپاه پاســداران انقالب اسالمی، در دیگر 
رویکردها، طرفین همچنان به یکدیگر اولتیماتوم 
می دهند. حسین امیرعبدالهیان، وزیر امور خارجه 
ایران اعالم کرده که امریکا باید پاسخ واقع بینانه 
ای به پیشــنهادهای ایران بدهــد. در این میان، 
شرکت کنندگان اروپایی از تهران خواسته اند که 
مطالبات غیر واقعی و خارج از چارچوب برجام و از 
جمله در خصوص ارائه ضمانت ها از سوی آژانس 

بین المللی انرژی اتمی را مطرح نکند.
بریتانیا، آلمان و فرانسه در بیانیه مشترک خود 

با جدیت اعالم کرده اند که متن روی میز اســت. 
از این پس، ازسرگیری مجدد مذاکرات غیر ممکن 
است. در حال حاضر، ایران باید در خصوص عقد 

توافق تصمیم گیری کند.
جــان کربی اعالم کرده کــه مذاکرات در این 
مرحله عمال کامل شــده است. میخائیل اولیانوف 
نیز در کانال تلگرام خود نوشت که عمال، دور نهم 
مذاکرات در وین ادامه دارد. اما، در دســتور کار، 
دقیقا هیچ موضوع حل نشده ای وجود ندارد. این 
دیپلمات تصریح کــرد که به رغم برخی اختالف 
نظرات، مذاکره کنندگان از تمامی شــانس های 

خود استفاده کرده اند.
عدالن مارگویف، کارمند علمی مرکز مطالعات 
خاورمیانه در انســتیتوی مطالعــات بین الملل، 
معتقد اســت که بازگشــت به روند مذاکرات در 
فضای ویــن و رایزنی های فعال دیپلمات ها این 
امید را ایجاد می کند که ایران و امریکا موفق شوند 
در مورد چند نکته باقی مانده به توافق برســند. 
این کارشناس می گوید: »از اظهارات نمایندگان 
روســی و ایرانی کامال مشخص است که ایران با 
حمایت روسیه بر موضع خود پافشاری نشان می 
دهد و از امریکا برداشتن گام های متقابل را انتظار 
دارد. اگر در تهران، شــاهد تمایل واشنگتن برای 
سازش نباشند، احیای توافق هسته ای غیر ممکن 
خواهد بود.« رجب صفراف، مدیر مرکز مطالعات 

ایران، خاطر نشــان کرده که کشورهای غربی به 
حاصل شدن ســازش و حل و فصل این موضوع 
تمایل دارنــد. او می گوید: »از یک ســو، امریکا 
تمایل زیادی برای دستیابی به توافق دارد، اما می 
خواهد بدون در نظر گرفتن عقیده و منافع ایران 

در روند مذاکرات گام بردارد.« 
به گفته والدیمیر ساژین، کارمند علمی ارشد 
انستیتوی خاورشناسی آکادمی علوم روسیه، در 
حقیقــت، تصمیم گیری فقط به امریکا و یا ایران 
منوط نیست، توپ در دست دو طرف است. ایران 
مطالباتی را مطرح می کند و امریکا نیز مطالبات 
خــود را دارد. نمی تــوان گفت که ایــن دور از 
مذاکرات چگونه پیش خواهد رفت. دولت بایدن به 
حصول این توافق عالقه مند است، زیرا انتخابات 
میــان دوره ای کنگره در راه اســت و جمهوری 

خواهان با این توافق مخالف هستند.

این احتمال وجود دارد که جمهوری خواهان 
در کنگره پیروز شــوند. از این رو، بایدن که حتی 
در اظهارات خود قبل از انتخابات گفته بود که این 
توافق باید احیا شود، اکنون در موقعیت دشواری 
قــرار دارد. تهران مــی خواهد امریکا نام ســپاه 
پاسداران انقالب اســالمی را از فهرست سازمان 
های تروریستی حذف کند، اما این فقط بهانه ای 

است برای طوالنی کردن روند مذاکرات.
از آنجایی که حتی حذف نام ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی عمال چیزی را تغییر نمی دهد، 
همه تحریم ها علیه ســران سپاه و شرکت های 
مرتبط با سپاه همچنان باقی خواهد ماند. ایرانی 
هــا زمان را تلف می کنند تا از مزایای بیشــتری 
برخودار شــوند. بســیاری از مقامات ایرانی می 
گویند که تهران توانایی ســاخت سالح هسته ای 

را دارد. 

نماینده ویــژه آمریکا در امور ایــران در یک 
مصاحبــه برخــی گزارشــات مبنی بــر کاهش 
تحریم های آمریکا علیه ایران را رد و تاکید کرد که 
هیچ توافقی بر ســر رفع تحریم های ایران صورت 

نگرفته است.
به گزارش ایسنا، راب مالی نماینده ویژه دولت 
آمریکا در امور ایــران و مذاکره کننده اصلی این 
کشــور در مذاکرات وین در گفت وگو با شــبکه 
پی بی اس در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه »آیا 
آمریکا درخصوص درخواســت ایران برای پایان 
یافتن یا حل وفصــل تحقیقات آژانس بین المللی 
انرژی اتمی درباره مواد هســته ای پیدا شــده در 
ایران امتیازی به این کشــور داده است؟« تاکید 

کرد، خیر.
راب مالی توضیح داد: ما این موضوع را روشن 

کرده ایم اما می دانم که گزارش هایی برعکس آن 
وجود دارد. موضع ما شــفاف است و شنیدن آن 
برای همه واضح اســت، یعنی ما هیچ فشاری بر 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی برای بســتن این 

مسائل باقی مانده وارد نمی کنیم.
وی ادامــه داد: این موضوعات زمانی بســته 
خواهند شــد که ایــران از نظر فنی پاســخ های 
معتبری را که آژانس اتمی از آنها خواســته است، 
ارائــه کند. به محض اینکه آنهــا این کار را انجام 
دهند و به محض اینکه آژانس اتمی راضی شود، 

ما نیز راضی هستیم اما پیش از آن، نه.
این مقام آمریکایی در پاســخ به این سوال که 
»آیا هیچ گونه توافق سیاسی، نه فنی در این باره 
صورت نگرفته است؟« با تکرار این ادعا که ایران 
به سواالت اخیر آژانس درباره مواد هسته ای پیدا 

شده پاسخ درستی نداده است، گفت: ما فکر می 
کنیــم که موضوع پادمانی وجود دارد یا مســائل 
باقــی مانده، یعنی مســائل هســته ای که ایران 
باید درباره وجــود ذرات اورانیوم توضیح دهد اما 

توضیحی ارائه نشده است.
وی ادامــه داد: در واقع آنچــه آژانس خواهان 
آن اســت، نوعی تحقیق ماقبل تاریخ یا تاریخی 
نیســت. چیزی که آژانس مــی خواهد بداند این 
اســت که امروز آن اورانیوم کجاست و اطمینان 
یابد کــه تحت نظارت قــرار دارد و تحت چیزی 
است که پادمان نامیده می شود. این چیزی است 
که آژانس به ویژه خواستار آن است. بنابراین باید 
از ایران توضیحی در مورد اینکه این ذرات اورانیوم 
در کجا هســتند، بشنود و مطمئن شود که تحت 
توافقات پادمانی آژانس هستند. هیچ میان بری هم 

وجود ندارد.
مالی همچنین در پاسخ به این سوال که »آیا 
بر سر رفع تحریم های ایران سازشی انجام گرفته 
اســت که بر اساس آن غیر آمریکایی ها بتوانند با 
سپاه پاسداران انقالب معامله  تجاری انجام دهند و 
در واقع تحریم های آمریکا را دور بزنند؟« تصریح 
کرد: توافقی نشــده، زیرا تا درخصوص همه چیز 

توافق نشود، بر سر هیچ چیز توافق نشده است.
وی خاطرنشــان کرد: ما هیچ مذاکره ای برای 

کاهــش اســتانداردهای خود درخصــوص آنچه 
شــرکت های اروپایی یا سایر شرکت ها در صورت 
تمایل به تجارت با ایران باید انجام دهند، نداشته و 
نخواهیم داشت. آنها باید به تحریم های ما احترام 
بگذارند. تحریم ها به خوبی مشخص شده است. 
وزارت خزانه داری استانداردهای بسیار روشنی را 
برای کارهایی که شرکت ها باید انجام دهند و نوع 
بررسی دقیقی که باید انجام دهند، ارائه می کند. 
هر گزارشــی بر خالف این،  که ادعا می کند ما آن 
استانداردها را پایین می آوریم و بر سر استانداردها 

مذاکره خواهیم کرد، کاماًل اشتباه است.
نماینــده آمریــکا در امور ایران در پاســخ به 
ســوال دیگری مبنی بر اینکه »ایران تا چه اندازه 
از کاهش تحریم ها بهره مند خواهد شد و اینکه آیا 
ایران قرار است به ده ها میلیارد دالر از دارایی های 
بانک مرکزی که در حال حاضر مســدود شــده 
است، دسترسی پیدا کند و می تواند ده ها میلیارد 
دالر بیشتر نفت بفروشد؟« گفت: من نمی خواهم 
به شما یک عدد اعالم کنم، چراکه این عدد کامال 

یک گمانه زنی خواهد بود.
وی افزود: امــا می توانم بگویــم دارایی هایی 
هستند که مسدود شــده اند، دارایی ها، پول هایی 
که ایران در زمانی که تحریم ها اجرایی نمی شــد، 
به دســت آورده و اکنون در حســاب های بانکی 

در سراســر جهان اســت. اگر آنها به پایبندی به 
توافق هسته ای بازگردند، می توانند به این پول و 

دارایی ها دسترسی داشته باشند.
مالی همچنین مدعی شد: و البته آنها می توانند 
نفت بفروشند، چیزی که اکنون قادر به انجام آن 
نیســتند. پس می توانند درآمد حاصل از فروش 
نفت را به دســت آورند اما مجددا به یاد بیاوریم 
که چرا آن تحریم ها اعمال شد. این تحریم ها برای 
محدود کردن برنامه هســته ای ایران و اطمینان 
از عدم دســتیابی ایران به ســالح هسته ای وضع 
شده اند. وی ادامه داد: اما برعکس آن رفته ایم. ما 
در چند سال گذشته - از زمانی که رئیس جمهور 
ترامپ تصمیم گرفت از توافق خارج شود - ایران 
را با یک برنامه هســته ای بــدون محدودیت و با 
رفتار منطقه ای تهاجمی تر دیده ایم. بنابراین، این 

رویکرد شکست خورده است.
وی در پاسخ به این سوال که »محدودیت های 
هســته ای ایران طبق توافق 2۰۱5 به زودی و در 
سال 2۰23 منقضی می شــود و پس از آن ایران 
اجــازه تولید ســانترفیوژهای پیشــرفته را دارد. 
بنابراین، چرا وقتی ایــن محدودیت ها تنها برای 
یک سال دیگر باقی است هنوز باید توافق کرد؟« 
مدعی شد: این چیزی نیست که دقیقا قرار است 

اتفاق بیفتد.

وال استریت ژورنال در مطلبی به قلم ویلیام 
گالستون نوشت: با وجود افزایش کارآیی کنگره 
با تصویب الیحه مبارزه با تغییرات آب و هوایی 
و کاهش قیمــت داروهای تجویــزی، مرحله 
قانونگــذاری دوره ریاســت جمهــوری بایدن 
احتماالً به پایان خود نزدیک شده است. اگر در 
انتخابات میان دوره ای جمهوری خواهان اکثریت 
را در مجلس یا ســنا به دســت آورند، بایدن 
مجبور می شود بیشتر روی موضوعاتی تمرکز 
کند که اصوالً از طریق قوه مجریه باید به آنها 
رسیدگی شود. با توجه به اینکه او با مجموعه ای 
از چالش های سیاست خارجی به ویژه از سوی 
ایران، روســیه و چین مواجه است که مستلزم 
توجه مداوم او هستند، این اتفاق چندان بدی 

هم نخواهد بود.
به گزارش ســرویس بین الملل »انتخاب«، 
در ادامه این مطلب آمده اســت: ظاهرا مذاکره 
کننــدگان اتحادیه اروپا آماده ارائه متن اصالح 
شــده نهایی از توافق برجام بــه ایران و ایاالت 

متحده هستند. ترامپ در سال 2۰۱8 بصورت 
یکجانبه از توافق اولیه خارج شــد، از آن زمان، 
برنامه هسته ای ایران به طور پیوسته پیشرفت 
کرده و مقدار قابل توجهی اورانیوم غنی شــده 

در سطح تسلیحاتی را ذخیره کرده است.
اگر هر دو طرف این متن نهایی را بپذیرند، 
بحران برای چندین سال به تعویق می افتد، زیرا 
بازرســی ها از سر  گرفته شــده و ایران را ملزم 
می کند اورانیوم بســیار غنی شــده را به خارج 
از کشــور ارســال کند. در غیر ایــن صورت، 
آقای بایــدن باید تصمیم بگیــرد که چگونه 
تعهد خود را مبنی بر ندادن اجازه دســتیابی 
ایران به تسلیحات هســته ای، اجرایی خواهد 
کرد. اســرائیل احتماالً دوباره از ایاالت متحده 
درخواســت دریافت بمب های الزم برای حمله 
به تأسیسات هسته ای زیرزمینی ایران را مطرح 
خواهــد کرد. تعمیــق روابط ایران و روســیه 
گزینه هــای رئیس جمهــور را کمتــر دلپذیر 
می کند، زیرا مســکو می تواند به تهران کمک 

کند تا به حمله اسرائیل یا آمریکا پاسخ دهد.
در همین حال، تهاجم روســیه به اوکراین 
همچنان ادامــه دارد و پایانی برای آن متصور 
نیســت. به نظر می رســد والدیمیر پوتین در 
حال آماده شــدن برای ضمیمه کردن بخش 
های قابــل توجهی از چهار منطقــه اوکراین 
- دونتسک و لوهانســک در شرق، خرسون و 
زاپوریژژیا در جنوب است. همه پرسی تقلبی، 
تاکتیکی که آقای پوتین قباًل از آن اســتفاده 

کرده بود، از اوایل سپتامبر آغاز می شود.
هیچ یک از طرفین تمایلی به مذاکره ندارند. 
رئیس جمهــور اوکراین، والدیمیر زلنســکی، 
قول داده اســت تا زمانی کــه نیروهایش تمام 
سرزمین های اشغالی کشــورش، به استثنای 
کریمه را پس بگیرند، مبارزه خواهد کرد. وزیر 
خارجه روسیه ماه گذشــته اعالم کرد که اگر 
غرب به ارائه تسلیحات دوربرد به اوکراین ادامه 
دهد، اهداف جنگی روسیه باز هم بیشتر خواهد 
شــد.با طوالنی شدن جنگ، بایدن برای حفظ 
سطح فعلی حمایت سیاسی و نظامی از اوکراین 
با چالش مواجه خواهد شــد. بسته کمکی ۴۰ 
میلیارد دالری می ممکن اســت نشان دهنده 
نقطه ضعف کنگره باشد، اگرچه نیازهای نظامی 
و اقتصادی اوکرایــن در ماه های آینده کاهش 

نخواهد یافت.
حفظ وحدت اروپا حتی دشوارتر خواهد بود. 
روسیه در حال دســتکاری منابع انرژی برای 
تضعیف حمایت از اوکراین است. کاهش اخیر 
جریان گاز طبیعی به تنها 2۰ درصد از ظرفیت 

خط لوله نورد استریم، این نگرانی را ایجاد کرده 
است که آلمان و سایر کشورهای بسیار وابسته 
نتوانند به اندازه کافی برای گذراندن زمســتان 
ذخیره کنند. اوالف شــولتز، صدراعظم آلمان، 
پس از آغــازی امیدوارکننده، در مورد تحویل 
تســلیحات به اوکراین دچار تردید شده است. 
دولت طرفدار اوکراین در ایتالیا ســقوط کرد 
و احتماالً با یک ائتالف پوپولیســتی که کمتر 
دلســوز موضع سرســخت ضد روســیه است 
جایگزین خواهد شد. بایدن و تیمش باید تمام 
موانع را برای جلوگیری از فرســایش حمایت 
اروپا از اوکراین از ســر راه بردارند در حالی که 
آقای زلنسکی و رهبران نظامی او برای یک ضد 

حمله حیاتی در جنوب آماده می شوند.
رویارویــی با چین بر ســر تایوان خطرناک 
ترین و ســخت ترین مشکل بایدن است. سفر 
نانسی پلوســی، رئیس مجلس نمایندگان به 
چین فرصت داد تا یک رزمایش نظامی کامل را 
که از مدت ها قبل آماده شده بود، علیه استانی 
برگزار کند که آن را جدایی طلب می داند. چین 
توانایــی هماهنگ کردن شــاخه های مختلف 
نیروها و استراتژی احتمالی خود را برای تسلیم 
کردن تایوان نشان داد – نه به شکل یک تهاجم 
همه جانبه، بلکه فشار آهسته بر این جزیره که 
می تواند به محاصره تبدیل شود. این استراتژی 
پایتون، متحدان تایــوان را مجبور به انتخاب 
های سخت می کند، زیرا آنها باید خطر حمله 
به کشتی های نیروی دریایی چین را که توسط 
هواپیما و موشک محافظت می شوند، بپذیرند. 

اگرچــه متحدان آمریــکا در منطقه - به ویژه 
ژاپن و فیلیپین - موضع خود را در برابر تهدید 
چین سخت تر می کنند، اما مطمئن نیستند که 
ایاالت متحده آنچه را که الزم است برای مقابله 
با آن انجام  دهد. از نظر آنها، رؤســای جمهور 
هر دو حزب در حمایت لفظی و دیپلماســی با 
افزایش اســتقرار قدرت سخت شکست خورده 
اند. دهه ها غفلت، نیروی دریایی ایاالت متحده 
را بــرای انجام تعهدات جهانی خود، به ویژه در 

اقیانوس آرام، بسیار کوچک کرده است.
رئیس عملیــات دریایی اخیراً یک ســند 
برنامه ریزی منتشــر کرده است که این ضعف 
را تشــخیص داده و راهبردی بــرای رفع آن 
ترسیم می کند. متأسفانه، همانطور که بروس 
جونز، همکار من اشــاره می کند، این طرح تا 
ســال 2۰۴5 به طور کامل اجرا نمی شود و ما 
زمان زیادی نداریم. تحلیلگران دیگر معتقدند 
که تهدید تایوان احتماال در اواســط این دهه 
بــه اوج خود می رســد. در این صورت، ایاالت 
متحده باید تصمیــم بگیرد که در کوتاه مدت 
چــه کاری می تواند انجام دهد تا توانایی های 
دفاعــی تایوان و اعتمــاد متحدانش را تقویت 
کند، در حالی که این کشــور برنامه سقوط را 
برای ارتقــای بازدارندگی در اقیانوس آرام آغاز 
کرده است. در دو سال آینده، متوجه خواهیم 
شد که آیا دولت بایدن عزم و توان الزم را دارد 
تا این اســتراتژی را به کنگــره و مردم آمریکا 
بقبوالنــد در حالی که بــا چالش های مختلف 

دست و پنجه نرم می کند.
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