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چراایرانباآمریکامذاکرهنمیکند؟
یک روزنامه تونسی در تحلیلی از فضای تنش آلود 
می��ان آمریکا و ای��ران در منطقه، اینکه چ��را آمریکا 
ب��ر مذاکره اصرار و ایران این خواس��ته را رد می کند، 

تشریح کرد.
هم زمان با تش��دید سیاس��ت های جن��گ روانی 
آمریکا علیه ای��ران و ایجاد فضای جنگی جهت تحت 
فشار قرار دادن تهران با هدف تحمیل مذاکره جدید، 
یک روزنامه تونس��ی این فض��ا را برای مخاطبان خود 

تشریح کرد. 
روزنامه الشروق تونس در تحلیلی با عنوان »آمریکا، 
ایران؛ تش��دید رویارویی یا زمینه چینی برای معامله ای 
بزرگتر؟ نوش��ت، ش��دت تن��ش در خلیج )ف��ارس( و 
خاورمیانه بیش��تر و بیشتر می ش��ود و آسمان منطقه 
ش��اهد ابرهای تاریکی اس��ت که خبر از جنگی سخت 
می دهد که شاید بین آمریکا و ایران در بگیرد. آیا واقعا 
منطقه به س��وی جنگ پیش می رود یا اینکه این فضا، 
سیاس��ت لبه پرتگاه آمریکاس��ت ک��ه عامدانه تنش را 
افزایش می دهد و تهدید به استفاده از زور می کند بدون 

آنکه از آن استفاده کند، تا اهدافش محقق شود؟. 
عبدالحمید الریاحی تحلیلگر تونس��ی، نویس��نده 
ای��ن گزارش، با اش��اره ب��ه انتش��ار اخب��اری درباره 
تهدیده��ای آمریکا با خب��ر طرح 120 ه��زار نیروی 
آمری��کا، اعزام ناوهواپیماب��ر، بمب افکن های راهبردی 
و بیمارس��تان های ش��ناور و از طرف��ی تهدیده��ای 
قبلی ایران به بس��تن تنگه هرم��ز و حمله یمنی ها به 
تأسیس��ات نفتی عربستان سعودی با پهپاد و اتهام به 
ای��ران درباره دخالت در حادثه فجی��ره امارات و قبل 
از آن اقدام آمریکا در تروریس��تی اعالم کردن س��پاه 
پاس��داران و اق��دام مقابله به مثل ایران نوش��ت: با این 
همه ب��از هم گزینه جنگ گزینه قطعی اس��ت یا این 
همه سروصدای تسلیحاتی، مقدمات مذاکرات فراگیر 

آمریکا با ایران است؟
الش��روق پرسید: سوال این اس��ت که چرا آمریکا 
ب��ه مذاکره اص��رار می کند و ای��ران رد می کند؟. این 
روزنامه پاسخ داد: خواس��ته های آمریکا زیاد و متعدد 
اس��ت. آمریکا، ایران را تحت فشار گذاشت تا از طریق 
خروج از توافق هسته ای و تحریم های اقتصادی آن را 
به زانو در آورد. آمریکا از )پرونده( هس��ته ای ایران هم 
ش��روع کرده که خواب را از چشم رژیم صهیونیستی 
گرفت��ه؛ رژیمی که نیرو محرکه مواضع آمریکا ش��ده 
و قطب نمای ]سیاس��ت[ آمریکا را به س��وی زرادخانه 
موشکی و توانمندی بزرگ موشکی ایران چرخانده که 

اسرائیل را در تیررس خود قرار داده است. 
الش��روق نوش��ت: در کنار این، حمای��ت ایران از 
ح��زب اهلل لبنان هم هس��ت که اس��تخوانی در گلوی 
رژی��م صهیونیس��تی ش��ده و انب��ار موش��کی بزرگ و 
ظرفیت نیروی انس��انی با ق��درت رزمی هولناکی برای 
صهیونیس��ت ها دارد. همچنین آمریکا ایران را به دلیل 
حضور در نبردهای منطقه ای و در سوریه،  لبنان و یمن 
سرزنش می کند؛ حضوری که متحدان آمریکا در خلیج 
]فارس[ را تهدید می کند و الزم کرده اس��ت که آمریکا 
برای مهار این رویکرد ایران برای تبدیل شدن به قدرتی 

منطقه ای که تهران مؤلفه های آن را دارد.  فارس 

از نگاه دیگران 

واکنشروسیهبهافزایش۴برابریاورانیومغنیشدهایران
نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی در وین تأکید کرد: هیچیک 
از اقدامات اخیر ایران که کاماًل س��نجیده انتخاب شده اند، نقض توافق هسته ای 
نب��وده و آژانس بی��ن المللی انرژی اتمی هیچ تخلفی را ثب��ت نکرده و برخورد 

تهران با برجام بسیار مسئوالنه است.
میخائی��ل اولیان��وف اعالم ک��رد؛ ایران با اع��الم توقف برخ��ی تعهداتش در 

چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( در اول ماه مه، تا به امروز از هیچیک از 
پارامترهای برنامه هس��ته ای منحرف نشده و آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچ تخلفی 

از جانب تهران را ثبت نکرده است.   
وی توضیح داد: این مس��ئله مغایرتی با تعهدات تهران در چارچوب برجام ندارد. بر 
اس��اس برنامه جامع اقدام مشترک، ایران حق دارد ذخایر اورانیوم غنی شده ای به حجم 

300 کیلوگرم و آب سنگین به حجم 130 تن در اختیار داشته باشد.  ایرنا 

دیدگاه
تلآویوازتصمیمهستهایایرانابرازنگرانیکرد

یک مقام ارش��د وزارت خارجه رژیم صهیونیس��تی با ابراز نگرانی از تصمیم 
ایران برای ارتقاء ظرفیت غنی سازی، افزایش فشار بر ایران را خواستار شد.

یووال روتم نوش��ت: گزارش های نگران کننده مبنی بر اینکه ایران س��رعت 
غنی سازی اورانیوم با غنای پایین خود را چهار برابر کرده است، آن هم تنها یک 

هفته بعد از اعالم خروج از برخی از تعهدات برجامی اش.
وی افزود: جامعه بین المللی باید بر فشار به ایران، که در حال تسریع حرکت به 

سمت دستیابی به سالح اتمی است، بیافزاید.«
س��خنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعالم کرد که ایران در چارچوب تصمیم اخیر 
خود برای توقف برخی از تعهدات خود ذیل برجام، ظرفیت غنی س��ازی اورانیوم را چهار 
برابر کرده اس��ت.گفتنی اس��ت؛ آمریکا و رژیم غاصب صهیونیس��تی همچنان به دنبال 

حذف ایران از معادالت منطقه ای هستند.  فارس 

درحاشیه 
انگلیسبهجنگروانیآمریکاعلیهایرانپیوست

وزیر دفاع جدید انگلیس در اظهاراتی ضدایرانی، فعالیت های منطقه ای ایران 
را تن��ش زا توصی��ف کرد و گفت: در ص��ورت بروز درگیری، لندن از واش��نگتن 

حمایت می کند.
پنی موردانت افزود: این منطقه ای است که ما منافعی بزرگ و سرمایه گذاری 

کالنی در آن داریم و در حال همکاری با متحدان و ش��رکای خود هس��تیم تا در 
وهله نخس��ت برای آرام کردن اوضاع در این منطقه تالش کنیم، اما در عین حال از 

واقعیات پشت رخدادهای اخیر هم مطلع هستیم.
او در پاس��خ به سؤال یکی از نمایندگان که پرسید آیا نیروهای نظامی انگلیس برای 
بازداش��تن ایران از اقدام نظامی علیه متحدان انگلستان در خلیج فارس در کنار نظامیان 
آمریکای��ی قرار می گیرند، گفت: پادش��اهی متحده با ش��رکایمان در اروپا و خلیج فارس 
درباره فعالیت های ثبات زدای ایران در آن منطقه نگرانی های مشترکی دارد.  تسنیم 

معادله 

س
فار

یک ش��بکه خبری آلمانی نوش��ت که  رس�انه دمدمی ب�ازي  ف��ردی  رئیس جمهور آمری��کا 
 مزاج اس��ت که سیاس��ت های متناقضی را در برابر ایران در 

پیش گرفته است.
شبکه خبری دویچه  وله با اش��اره به سیاست های دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا در برابر ایران نوشت که وی از یک 
سو ایران را به مذاکره فرا می خواند و از طرف دیگر این کشور 

را تهدید می کند. اینها ناشی از سیاست متناقض اوست.
در این گزارش آمده اس��ت ک��ه ترامپ رئیس جمهوری 
دمدمی م��زاج اس��ت که حرف ه��ا و رفت��ارش عموما با هم 
تض��اد دارند. ای��ن موضوع درباره ایران ه��م صدق می کند. 
از یک طرف ترامپ می گوید که خواهان مذاکره مس��تیم با 
سران ایران است و از یک طرف دیگر از نابودی ایران حرف 
می زند. در این زمینه دالیل متفاوتی وجود دارد؛ یکی اینکه 
ترامپ تمایل دارد مش��کل ایجاد کند و بعد خودش آنها را 

حل کند او درمورد تحوالت ایران همین کار را می کند.
البت��ه نباید فرام��وش کنیم که رئیس جمه��ور آمریکا 
گفته است که نمی خواهد به تهران اجازه دهد تا تسلیحات 

هسته ای داشته باشد او همان کسی است که توافق هسته ای 
با ایران را که در پی س��ال ها مذاکره به دس��ت آمد را بدون 

اینکه جایگزینی برای آن داشته باشد برهم زد.
موض��وع دیگری که در این زمینه مطرح می ش��ود این 
است که ترامپ نمی خواهد با ایران تقابل نظامی داشته باشد. 
این دیدگاه بر مبنای مخالفت وی با اقدام نظامی آمریکاست 
ک��ه البته به طور بی س��ابقه ای با دیدگاه های ب��اراک اوباما 
رئیس جمهور پیشین آمریکا همراستا است. البته به سیاست 
آمریکا نخس��ت که وی در جریان رقابت های انتخاباتی گفته 
بود هم ارتب��اط دارد منظور اظهارات وی درباره بازگرداندن 
نظامیان از جنگ های هزینه بر مانند جنگ افغانستان است. 
اگر ترامپ با ایران از لحاظ نظامی درگیر شود، این اقدام نه 
تنها برخالف نگاه اصلی وی درباره اقدام نظامی اس��ت، بلکه 

با وعده های انتخاباتی او هم در تضاد است.
ترامپ قطعا می داند که ایجاد بحران با ایران س��خت تر 
از جنگ با عراق اس��ت. البته تمایل نداشتن ترامپ به اقدام 
نظامی را با توج��ه به موضع گیری جان بولتون نمی توان به 

معنای رد کردن اقدام نظامی تعبیر کرد.  تسنیم 

دویچه وله:
سیاست ترامپ درباره ایران کامال متناقض است

روزنام��ه تاگ��س س��ایتونگ آلمان در  مطلبی به بررسی اس��تراتژی تحریک نظ�����رگاه
آمی��ز ترامپ در قبال ایران پرداخته و با غلط ارزیابی کردن 
این اس��تراتژی عواق��ب احتمال��ی آن را بس��یار خطرناک 

ارزیابی کرد.
نویسنده در ادامه تحوالت اخیر در منطقه در پی تشدید 
مناقشات هسته ای بین ایران و آمریکا را بسیار نگران کننده 
ارزیابی کرده و در بخش دیگری از این مطلب نوش��ت: جان 
بولتون، مش��اور امنیتی ترامپ حدود 20 س��ال اس��ت که 
خواهان تغیی��ر نظام در ایران اس��ت. وی همچنین یکی از 
اصل��ی ترین بازیگران جنگ ع��راق و معماران دروغ ها برای 
شروع این جنگ است. شخص ترامپ البته مخالف مداخالت 

نظامی است اما اساسا وی فردی غیرقابل پیش بینی است.
نویس��نده در ادامه ب��ه تاریخچه دش��منی دیرینه بین 
ایران و واش��نگتن اشاره کرده و نوش��ت: مردم ایران پشت 
دول��ت خود قرار دارند و هرگ��ز دخالت های آمریکا در امور 
کشورشان را فراموش نکرده و به طور مداوم آن را یادآوری 
می کنند. شعار مرگ بر آمریکا که هنوز همچنان هر جمعه 

بعد از نماز جمعه فریاد زده می ش��ود و به صورت برجسته 
روی دیوار یک خانه در تهران نقش بس��ته دلیل این مسئله 
اس��ت. به دلیل این حافظه تاریخی و باالتر از همه به دلیل 
فشارهای باالیی که از خارج ایجاد می شود مردم ایران امروز 

پشت نظام خود بیش از پیش منسجم ایستاده اند.
نویس��نده در ادامه تاکید کرد که استراتژی تنش زایی 
آمریکا در قبال ای��ران گروه های به زعم غرب افراطی را در 
ایران تقویت کرده اس��ت. آن ها همواره گفته اند که ما نمی 
توانیم با آمریکا مذاکره کنیم چرا که دولت آن قابل اعتماد 
نب��وده و توافقات را نقض می کند. آمریکا مجددا توافقی که 

ایران به آن پایبند بوده است )برجام( را نقض کرده است.
نویسنده در ادامه نوشت: آژانس بین المللی انرژی اتمی 
همواره این مس��ئله را تایید کرده است که تهران به اصول 
این توافق پایبند اس��ت. در این مفه��وم ایران هیچ گناهی 

ندارد و اتهامی به آن وارد نیست.
این سیاس��تی که ترامپ در حال حاضر دنبال می کند 
کارس��از نیس��ت. وی ت��الش م��ی کن��د ب��ه ایرانی ها یک 

کاپیتوالسیون کامل را تحمیل کند. فارس

روزنامه آلمانی:
 مردم ایران بیش از پیش پشت نظام خود منسجم ایستاده اند

گروه دیپلماسی  فرامنطقه ای پرون�����ده روزنامه  درحالی 
العرب مدعی سفر وزیرخارجه عمان برای رساندن 
پیام و میانجیگری میان تهران و واش��نگتن ش��ده 
اس��ت که ناظران سیاس��ی بر این باورند؛ با توجه 
به رویکرد بدعهدی و فریبکارانه آمریکا این رفت و 
آمده��ا و مجاب کردن مقامات ایرانی برای مذاکره 
با این رژیم استکباری بی فایده است و دولتمردان 
مراقب باش��ند مانند برجام به وعده های توخالی و 

میانجی گری های توهمی اعتماد دوباره نکنند.
اخیرا یک روزنامه عربی مدعی شد که یوسف 
بن علوی، وزیر خارجه عمان، در سفر غیرمنتظره 
دو روز پیش خود به تهران، به همتای ایرانی خود 

پیامی از جانب آمریکا تحویل داد.
میانجی گری های عمان برای  فراهم کردن باب 
گفت و گو و مذاکره میان ایران و آمریکا  مسبوق به 
سابقه است، عمان پیش از مذاکرات برجام در دولت 
نهم و دهم نیز چنین رویکردی را پیش گرفته بود 
و بیشتر به نظر می رسد این تالش های عمان برای 
ارتقای جایگاه منطقه ای و بین المللی بیش از یک 

میانجی گری ساده اهمیت دارد.
در زم��ان مذاک��رات درب��اره فعالیت های صلح 
آمیز هس��ته ای ایران در دولت دهم، مسقط بیشتر 
مواقع به عنوان کش��وری میزبان پذی��رای مذاکره 
کنندگان ایرانی با 1+5ب��ود، بعد از روی کار آمدن 
دولت یازدهم نیز مس��قط چندین بار پیغام رس��ان 
طرف آمریکایی بود و شاید به نوعی سر همین پیغام 
رساندن ها طرف ایرانی پای میز برجام نشست و این 
دستاورد تقریبا هیچ نه آب برای ملت شد و نه نان.

ناظران سیاسی و منتقدان دلسوز نظام بر این 
باورند که دولتمردان اینبار در قبال سیاس��ت های 
خصمانه آمریکا و حتی و کش��ورهای پیغام رسان  

دق��ت کنند که بار دیگر تجربه تل��خ برنامه جامع 
اقدام مش��ترک تکرار نش��ود، تجرب��ه ای که تنها 
منجر به خروج آمریکا از برجام و اعمال فش��ارها و 
تحریم های ظالمانه آمریکا و بی تعهدی اروپا نسبت 

به انجام این تعهدات را رقم زد!
نکته قابل توجه  دیگر رفتار یک بام و دو هوای 
آمریکا اس��ت چناچه دونال��د ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا که خود هفته گذش��ته در تالش برای جلب 
توجه جمهوری اس��المی ش��ماره تماسش را برای 
تحویل به ایران به دولت س��وئیس تحویل داده بود، 
بامداد سه ش��نبه )به وقت تهران( گف��ت اگر ایران 

آماده مذاکره نیست، نباید تماس بگیرد. او که پیش 
از حضور در محوطه کاخ سفید در جمع گروهی از 
خبرنگاران صحبت می کرد، درباره احتمال درگیری 
ب��ا ایران، گفت: درب��اره ایران بای��د ببینیم که چه 
می ش��ود، اما آن ها خیلی خصمانه رفتار کرده اند و 

واقعا محرک شماره یک ترور هستند.
وی درباره اینکه آیا ایران منافع ایاالت متحده 
را ه��دف قرار داده، با بی��ان اینکه اگر ایران چنین 
کاری کند، مرتکب اشتباهی بزرگ شده، افزود: ما 
به هیچ وجه نشانه ای نداریم مبنی بر اینکه اتفاقی 
افتاده یا خواهد افتاد، اما اگر اینطور ش��ود، روشن 

است که این کار با قدرتی عظیم پاسخ داده می شود، 
ما انتخاب دیگری نداریم. این منابع مدعی ش��دند 
س��فر بن علوی به تهران، پس از آن انجام شد که 
پومپئو چند روز پیش در تماسی تلفنی به سلطان 
عمان اطالع داد که ه��دف آمریکا، براندازی نظام 
ایران نیست؛ بلکه تغییر رفتار آن است و به همین 
دلیل است که واشنگتن تحریم های بیشتری علیه 

ایران اعمال کرده است.
روز دوشنبه، یوس��ف ین علوی، که کشورش 
در میانجیگری میان ایران و آمریکا سابقه تاریخی 
دارد، ب��ه ط��ور غیرمنتظره ب��ه تهران س��فر و با 
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسالمی، 

دیدار و گفت وگو کرد.
وزارت ام��ور خارجه ایران، ب��ا صدور بیانیه ای 
رس��می، بدون ارائه جزئیات گفت وگو های ظریف 
و ب��ن علوی، اعالم کرد ک��ه دو طرف در خصوص 
روابط دو جانبه و مهمترین مسائل منطقه ای و بین 
المللی تبادل نظر کرده اند. سفر ناگهانی بن علوی، 
در حال��ی صورت گرفته اس��ت ک��ه تنش ها میان 
ایران و آمریکا در منطقه به س��طح کم س��ابقه ای 
رس��یده اس��ت. به همین دلیل، برخی ناظران این 
گمانه زن��ی را مطرح کرده اند ک��ه دیپلمات عمانی 
ممکن اس��ت پیامی از جانب واش��نگتن به تهران 
آورده اس��ت. خصوصا که چن��د روز پیش، مایک 
پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، با قابوس بن س��عید، 

سلطان عمان، تلفنی گفتگو کرده بود.

ح��ال، روزنامه فرامنطق��ه ای العرب، به نقل از 
دیپلمات های غربی، مدعی شد که بن علوی واقعا 
از جان��ب آمریکا به ایران پیام��ی آورده که در آن 
واش��نگتن برای مذاکره با تهران ابراز تمایل کرده 
است. این منابع مدعی شدند که سفر بن علوی به 
ته��ران، پس از آن انجام ش��د که پومپئو چند روز 
پیش در تماسی تلفنی به سلطان عمان اطالع داد 
که هدف آمریکا، »براندازی نظام« ایران نیس��ت؛ 
بلکه تغییر رفتار آن اس��ت و به همین دلیل است 
که واش��نگتن تحریم های بیش��تری علی��ه ایران 

اعمال کرده است.
واش��نگتن در پیام خود به تهران، برای مذاکره 
با ایران بر اساس شروط مشخص، )12 شرط اعالم 
شده وزیر خارجه آمریکا( اعالم آمادگی کرده است. 
با این حال، طبق ادعای منابع العرب، پیام بن علوی، 
جنبه تهدید آمیز هم داشته است. بر اساس این ادعا، 
پی��ام آمریکایی بن علوی حاوی ای��ن نکته بود که 
اگر ایران اقدامی »خصمانه« علیه آمریکا یا متحدان 
منطقه ای آن انجام دهد، آمریکا آماده اس��ت که در 

تشدید تنش با ایران به سطوح باالیی برود.
منابع العرب، در ادامه مدعی ش��دند که هفته 
گذشته، یک فرس��تاده قطری، در سفری سری به 
تهران، پیام مش��ابهی از جان��ب آمریکا به مقامات 
ایران��ی داد. اما ایران، ب��ه قطر اعتماد زیادی ندارد 
و ترجی��ح داد همین پیام را از عمان دریافت کند. 
چرا که ایران در توانمن��دی عمان در ایفای نقش 

واسطه میان تهران و واشنگتن شکی ندارد.
گفتنی اس��ت که عم��ان، در گذش��ته، نقش 
مهمی در فراهم کردن زمینه مذاکرات هس��ته ای 
می��ان ایران و آمریکا ایفا ک��رده بود و با اوج گیری 
مجدد تنش ها میان تهران و واشنگتن، بار دیگر از 

احتمال میانجیگیری آن سخن رفته است.

واکاوی روزنامه فرامنطقه ای العرب از پیام محرمانه بن علوی به ظریف:

مراقب باشید برجام دیگری تکرار نشود


