
آیا وین میزبان یک توافق هسته ای تاریخی خواهد شد؟
مذاکرات فشرده هسته ای و احتمال تمدید ضرب االجل

 توازن لوزان 
دیگر کارایی ندارد

وزیر خارجه ایران تایید کرد که برای دســتیابی 
به پیشــرفت، به تالش جدی مذاکره کنندگان 
نیاز اســت اما عباس عراقچــی معاون ظریف 
می گوید: بخش هایی از چارچوب توافق لوزان 
دیگر کارآیــی ندارد زیرا دیگر کشــورها مواضع 
خود را تغییــر داده اند.  عراقچی در گفت و گو با 
العالم ایران، گفت: ما در لوزان به راه حل هایی 
درباره بسیاری از مسائل دست یافتیم اما برخی 
موارد حل نشــده باقی ماند. اکنون برخی از راه 
حل های به دســت آمده در لوزان دیگر کارآیی 
ندارد زیــرا پس از مذاکــرات لــوزان، برخی از 
کشورهای عضو گروه 1+5 اظهاراتی کرده اند 
و تغییراتی در مواضع آن ها مشاهده شد که این، 

کار را دشوار می کند.

بحران در اتحادیه اروپا و 
خطر گسست

در بحبوحه بحران سیاســی یونــان که اکثریت 
مردم آن خواســتار ادامه عضویت در اتحادیه اروپا 
هستند، روزهای آتی چالشی بزرگ برای وحدت 
منطقه یوروست که 16 ســال قبل تشکیل شد. 
بسیاری از کارشناسان این چالش را ناشی از بیکاری 
گسترده در کشورهای عضو منطقه، غیر از آلمان 
و کشــورهای شــمال اروپا می دانند. ولفگانگ 
شوئبله وزیر دارایی آلمان پس از نشست بروکسل 
گفت: »باید هر چه در توان داریم برای جلوگیری از 
سرایت این بحران به دیگر کشورها به کار بندیم.« 
شوئبله افزود: »یونان مسبب مشکالتی است که 
در روزهــای آتی به دلیل تصمیم این کشــور روی 
می دهد. وضعیت دشــورای پیش روســت؛ زیرا 

نمی دانیم چطور به تعهدات خود عمل می کند.«

 تأکید فالون 
برای مقابله با داعش

مایکل فالون، وزیر دفاع انگلیس در یادداشتی 
درباره حمالت خونین کویت، تونس و فرانســه 
آورده است:این ایدئولوژی و طرز فکری است که 
می خواهد خالفتی را در خاورمیانه شکل دهد 
و از آنجا به عنوان پایگاهی برای انجام حمله به 
انگلیس و سایر کشورها اســتفاده کند. امنیت 
و دفاع بریتانیا منوط به اقدامات مناســب علیه 
این گروه و ایدئولوژی آن اســت تا از رادیکالی و 
تندرو شدن جوانان جلوگیری کند و توطئه های 
تروریســتی را خنثی کند و با ســایر کشــورها و 
شــرکا به مقابله بــا این گروه بپــردازد. حمالت 
روز جمعه به ما یــادآوری می کند که ما چقدر به 
سرویس های امنیتی و نیروهای مسلح وابسته 

هستیم تا ایمن بمانیم. 

 استلزامات سیاسی 
توافق هسته ای

دو طــرف ایرانــی و آمریکایی تــالش زیادی در 
سال های گذشــته کرده اند و ســرمایه  سیاسی 
بزرگی را به کار گرفته اند تا بتوانند پرونده هسته ای 
را به ســرانجام برســانند. این موضوع هم برای 
اوباما و هم روحانی اهمیت اساسی دارد. راه برای 
اوباما و روحانی ساده نبوده است. هر دو در داخل 
کشــور مخالفان قدرتمندی وجود دارند که ادعا 
می کنند ایــن دو در منافع ملی قصــور کرده اند. 
اوباما می خواهد در حالی از کاخ سفید خارج شود 
که حامل دستاوردی بزرگ در سیاست خارجی، 
یعنی امضای توافق با ایران باشد و روحانی نیز به 
دنبال توافقی نهایی اســت تا نقطه آغازی برای 
سیاســت خارجی دولتش و نقطــه اتکایی برای 
مشروعیتش در دوره دوم ریاست جمهوری باشد.

ادامه فروش تسلیحات 
علی رغم توافق احتمالی

چه توافق هسته ای با ایران صورت گیرد یا به طور غیر 
منتظره  شکست بخورد، شرکت های تسلیحاتی 
آمریکایی به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس 
ســالح خواهند فروخت.  قابلیت های موشــکی 
ایران که در چارچوب توافق بین ایران و قدرت های 
جهانی و گفت وگوهای کنونی دست نخورده باقی 
خواهند ماند و این جزء شروط  چارچوب توافق لوزان 
بود، موردی است که کشورهایی چون عربستان 
سعودی، و امارات متحده عربی را به ویژه  به خاطر 
این که در برد موشــک های ایران هستند نگران 
می کند. این بدان مفهوم است که  توافق شود یا خیر، 
تقریبا برخی از بزرگ ترین خریداران سالح در جهان 
در ســال های پیش رو نیز خریدهای تسلیحاتی 

گسترده خواهند داشت.

ملل
ل
نیبا

خبرگزاری فرانسه دیلی میلرویترز السفیر فارن پالیسی

اینستوگرافی
توئیت

هشتمین دور رایزنی های هســته ای در راستای نگارش 
پیش نویس برنامه جامع اقدام مشترک از روز چهارشنبه 27 
خرداد ماه در سطح معاونان در شهر وین در جریان است و 
معاونان ظریف و اعضای هیأت کارشناسی ایران در وین 
حضور دارند. از اتفاقات و اخبار روز اول مذاکرات در سطح 
وزرا، می توان به دو دیدار کــری و ظریف و دیدار ظریف و 
همتای فرانسوی و نیز حضور غیر مترقبه مدیر کل آژانس 
گاه  بین المللی انرژی اتمی اشاره کرد. به گفته برخی منابع آ
ظریف دوشنبه شب به تهران باز می گردد. به احتمال زیاد 
ظریف بعد از بازگشــت به تهران به همراه آقای صالحی و 

حسین فریدون به وین بازخواهد گشت. 
 به گزارش »تابناک«، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا، فیلیپ  هاموند، وزیر خارجه انگلیس 
و فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر خارجه آلمان نیز دوشنبه 
در وین حضور خواهند داشــت. بر اساس گزارش ها، قرار 
اســت به احتمال زیاد سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه 
نیز روز سه شــنبه به مذاکرات بپیوندد. البته فابیوس وین 
را برای جلســه ای در نیویورک ترک خواهد کرد و دوباره به 
مذاکرات بازخواهد گشــت. خبرنگار تابنــاک در گزارش 
تصویری که از وین مخابره کرده،  به ناگفته های پشــت در 
اتاق های مذاکرات پرداخته است. بر اساس این گزارش، 
صحبت از توافق بیشــتر از عــدم توافق اســت؛ اما قطعا 
مذاکرات چند روزی تمدید خواهد شــد. در واقع ساعت ها 
متوقف خواهند شد تا اینکه دو طرف به توافق خوب دلخواه 

خودشان دست یابند.  خبرنگار تابناک در ارتباط با جو حاکم 
در مذاکره میان آقای ظریف و فابیوس می گوید، فابیوس 
در جلسه خصوصی بسیار نرم بوده  و بر خالف صحبت های 
رسانه ای در مذاکرات بیشــتر به دنبال فروش تجهیزات 

خودرو و هواپیما به ایران بوده است.
این گزارش می افزاید، اگر توافق شــود سه مرحله خواهد 

داشت:
1ـ  روز توافق : در این روز توافق اعالم می شود.

2ـ  روز عملیات: این روز زمان اعالم لغو تحریم هاست که 
بعد از رأی کنگره یا احیانا وتوی اوباما خواهد بود.

3ـ  روز اجرا: این زمان ممکن اســت سه ماه طول بکشد. 
در این بازه زمانی، ایــران اقدامات خود را انجام می دهد و 
بعد اقدامات ایران توســط آژانس بین المللی انرژی اتمی 

راستی آزمایی خواهد شد.
در واقع با توجه به این روند، دیگر مرحله امضا وجود ندارد. 
البته تمام این مراحل اعالم خواهد شــد و به احتمال زیاد 
تا پایان ســال طول خواهد کشــید و تا چند ماه آینده، نباید 
انتظار خاصــی در تحول خاص اقتصادی داشــت؛ اما به 
گفته خبرنــگار تابنــاک، همه این مراحل اعالم رســمی 

خواهد شد.
باید گفت که مذاکرات در مرحله بسیار حساسی قرار دارد 
و فرصــت چندانی تا پایان ضرب االجــل وجود ندارد. وین 
در این روزها، میزبان هیأت هــای مذاکره کننده تهران و 
قدرت های جهانی در سطح وزراست و برخی منابع از سفر 

کوتاه ظریف به تهران خبر می دهند.
سرانجام این مذاکرات، موضوعی است که بیشترین توجهات 
را از سوی سیاســتمداران و اندیشــمندان عرصه سیاست 
خارجی به خود جلب نموده است. در همین زمینه دکتر پیروز 
مجتهدزاده استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل در 
گفت و گو با تابناک فضای مذاکرات را مثبت ارزیابی نموده و 
می افزاید: »در این دیدارها طرفین از یک رضایت و حداقل 
رضایت نسبی صحبت می کنند. در مورد ضرب االجل هیچ 
نگرانی وجود ندارد و 10 تیر )30 ژوئن( لزوما پایان مذاکرات 

نیست و بحث می تواند ادامه داشته باشد.«
دو موضوع اساســی در ایــن مذاکرات، رونــد کار را متأثر 
ســاخته و همه مباحث موجود در ســطح سیاستمداران و 
پژوهشگران حول این دو موضوع شکل می گیرد؛ این که 
تحریم ها به چه نحوی برداشته خواهند شد و راستی آزمایی 
مد نظر غربی ها، به چه نحوی حاصل خواهد شد. مسئله 
ســاز و کار رفع تحریم ها و برداشــتن آن هــا در روز اجرای 
توافق و همچنین نحوه تحقق شــفافیت مد نظر غربی ها 
پیوندی اساسی با منافع و امنیت جمهوری اسالمی ایران 
دارند و از آن سو، دولت ها و نهادهای غربی نیز، مواضعی 
را مطرح کرده اند که با رویکرد ما از مذاکرات فاصله دارد. 
با این حال، همان گونه که دکتر مجتهدزاده ابراز داشتند 
فضای موجود، مثبت است و طبق گزارش تابناک، حتی 
وزیر خارجه فرانســه، لوران فابیوس نیز موضع نرم تری را 

نسبت به گذشته اتخاذ نموده است.

دکتر مجتهدزاده در مورد این دو موضوع، آن ها را مسائلی 
فنی دانسته که مذاکره کنندگان مسئولیت مدیریت آن ها 
را بر عهده دارند و به ویژه بحث نظارت را یک بحث »فنی، 
پیچیده و حســاس« می داند. وی اما، در بحث مذاکرات 
به فشارهای سیاســی موجود از سوی نیروهای داخلی در 

ایران و ایاالت متحده اشاره می نماید. 
مصوبه مجلس شورای اســالمی ایران چارچوب موجود 
برای مذاکرات را مشخص می نماید و سنا نیز حق نظارت 
بر این مذاکــرات را برای خــود قائل اســت. مجتهدزاده 
آن چیزی را که از ســوی طرف غربی محســوس می داند 
کاهش فشــارهای رژیم اسرائیل است که به نظر می رسد 
به نوعی توافق با آمریکایی ها رســیده اند. در همین زمینه 
وی به مســئله تفاوت میان مواضع کنگره و رژیم اسرائیل 
اشاره نموده و می افزاید: »افکار عمومی باید توجه داشته 
باشــند که این اســرائیل نیســت که البی یهــود در ایالت 
متحده را به وجود آورده، بلکه در واقع این البی یهود است 
که شکل دهنده اسرائیل اســت. در واقع، اسرائیل، بنا به 
تجربه چنده دهه ای خود دریافته است که تندروی به ضرر 
این رژیم است و موضعش را در خاورمیانه و سایر نقاط دنیا 
به خطر می اندازد و بنابراین باید نوعی تعدیل را در سیاست 
خارجی داشته باشــد. اما کنگره که تحت تأثیر البی یهود 
است برای صهیونیســم بین الملل کار می کند و به همین 
جهت، همچنان به دولت اوبامــا و تیم مذاکره کننده این 

کشور در زمینه دست یابی به توافق، فشار وارد می نماید.

هزاران نفر از مخالفان 
سیاست های اقتصادی 
نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی در تل آویو 
دست به تظاهرات زدند.

سباســتین کورتس: ما فکر می کنیم که توافق گامی بسیار مهم خواهد بود. این توافق نه برای ایران و نه برای منطقه، بلکه برای تمامی جهان اهمیت 
دارد، بنابراین ما امیدوارم که دور نهایی مذاکرات موفقیت آمیز باشد.

 اشــتاین  مایر:اکنون این فرصت وجود دارد که این بحران پس از گذشــت بیش از 10 سال سرانجام حل شــود. آخرین مذاکرات با ظریف و کری نشان 
می دهد که هیچکس نمی خواهد این مذاکرات بیش از این ادامه داشته باشد.

 جیمــز دابینز: مالعمــر رهبر طالبان منبــع اتحاد میان اعضــای این گروه بــوده و مرگ وی به هر شــکلی که باشــد می تواند روند صلح را با مشــکل 
روبه رو کند.

 مقتدی صدر: من به عربســتان پیام ها و هشدارهای بسیاری دادم، اما تک بعدی نگریستن عربستان به مسائل، باعث شعله ور شدن اوضاع در منطقه 
خاورمیانه شد.

 گری کاسپاروف: پوتین یک فرصت طلب است نه یک استراتژیست. او مثل قماربازی است که خوش شانسی آورده است. پوتین از ابتدای کارش یک 
افسر کا.گ.ب بود.

 الزعبی: ســوریه از چندین سال قبل همواره دغدغه و عامل نگرانی برای اسرائیلی ها و غرب بوده است و از دهه های گذشته، دمشق بهای استقالل در 
تصمیم و نظر خود را پرداخته است.

 والس: فرانسه با اسالم در جنگ نیست؛ درگیری ها میان اسالمی که ارزش های جهانی انسانی را شامل می شود و اسالمی که افراط گرایان تاریک اندیش 
و تمامیت خواه ترویج می دهند در جریان است.

 مخالفت ارتش ترکیه 
 با حضور نظامی این کشور 

در سوریه
دولت ترکیه مایل است ارتش برای حمایت از ارتش 
آزاد ســوریه در برابر دولت ســوریه و نیروهای کرد و 
شورشی های مســتقر در خاک ســوریه، فعاالنه تر 
عمل کند ولــی ارتش ترکیه با چنین اقدامی مخالف 
اســت. در حالی که ترکیه به ســمت تشکیل دولت 
ائتالفــی جدید پیش می رود، ارتــش به دنبال وقت 

کشی است.
این منابع که خواستند نامشان فاش نشود به روزنامه 
حریت گفتنــد پشــتیبانی فعاالنه کــه دولت احمد 
داود اوغلو به دنبال دریافت آن از ارتش ترکیه اســت 
شــامل حمالت توپخانه ای طوالنی مدت )نه فقط 
به عنــوان حرکتی انتقــام جویانه( بــه مواضع گروه 
داعش در ســوریه و اجرای عملیــات هوایی و ورود 
نیروی زمینی به سوریه برای تامین امنیت نوار مرزی 
با ترکیه اســت. یکی از این منابع به لزوم جلوگیری از 
وقوع درگیری های بیشــتر بین داعــش و نیروهای 
کرد به فرماندهی حزب اتحاد دموکراتیک اشاره کرد 
تــا اتحاد دموکراتیک نتواند کنتــرل کامل نوار مرزی 
ســوریه با ترکیه را به دست بگیرد و منطقه ای امن در 
ســوریه برای جلوگیری از ورود موج جدید آوارگان به 

ترکیه ایجاد شود.
ژنرال نجدت اوزیل رئیس ســتاد ارتش ترکیه اجرای 
دســتور دولت ترکیه با امضای داود اوغلو را به تاخیر 
انداخت و حقوق بین الملل و مسائل سیاسی و نامعلوم 
بودن واکنش های بشار اسد رئیس جمهور سوریه و 
متحدان آن یعنی روســیه و ایران و همچنین آمریکا 

را بهانه کرد.
دولــت ترکیه بــرای متقاعد کــردن ارتش بــه قبول 
طرح هایش در حال مذاکره است. شایان ذکر است 
ترکیه در ائتــالف بین المللی و عربــی به فرماندهی 
آمریکا که با داعش در عراق و سوریه مقابله می کند 
مشارکت ندارد و پیوســتن به این ائتالف را به تحقق 
چهار شرط مشروط کرده است که شامل ایجاد منطقه 
پرواز ممنوع در ســوریه، ایجاد منطقه امن، آموزش 
مخالفان ســوری و مســلح کردن آن هــا، و اجرای 

عملیات ضد نظام سوریه می شود.
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