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پاکستان 55 هزار نیروی کار به قطر اعزام کرد

یک مقام پاکستانی اعالم کرد که این کشور از سال 2015 تاکنون 55 
هزار نفر نیروی کار ماهر و نیمه ماهر به قطر اعزام کرده است.

یکی از مقامات وزارتخانه پاکستانی های مقیم خارج و توسعه منابع 
انسانی به رسانه ها گفت، قطر در سال 2015 از به کارگیری یکصد هزار 
نیروی کار پاکستانی خبر داد و پس از آن تا کنون، 55 هزار کارگر ماهر 
و نیمه ماهر برای اشتغال در بخش ساختمانی و سایر حوزه ها به قطر 

فرستاده شدند.
به گفته این مقام پاکستانی، در سال گذشته )201۸(، 20 هزار نیروی 
کار و در پنج ماهه نخست امسال نیز هشت هزار و ۸00 نیروی کار به 
قطر اعزام شد. این وزارتخانه در تالش است تا پایان سال جاری میالدی، 

سهمیه 100 هزار نفره تعیین شده از سوی قطر را محقق کند.
گفته می شود این وزارتخانه در نظر دارد سهمیه 100 هزار تایی تخصیص 

داده شده از سوی قطر برای کارگران پاکستانی را دو برابر کند.
روابط پاکستان با قطر به عنوان یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، 
همواره دوستانه و راهبردی و براساس منافع متقابل بوده است و دو کشور 
سال گذشته حجم مبادالت تجاری دوجانبه را بیش از ۳00 درصد افزایش 
دادند. پاکستان به عنوان کشوری با بحران جدی کمبود انرژی، در سال 
گذشته یک قرارداد 15 ساله واردات گاز مایع از قطر به ارزش بیش از 1۶ 
میلیارد دالر امضا کرد و در شرایط کنونی، واردات گاز مایع از قطر از ارزش 

حیاتی برای پاکستان برخوردار است.

آمریکا حفاری ترکیه در ساحل قبرس را تحریک آمیز خواند

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای عملیات حفاری ترکیه در سواحل 
قبرس و اعزام کشتی حفاری از سوی آنکارا به ساحل این جزیره را نگران 

کننده و تحریک آمیز خواند.
وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه که بامداد چهارشنبه منتشر شد، با 
تحریک آمیز خواندن این اقدام ترکیه، ضمن درخواست برای توقف این 
عملیات از مقام های آنکارا و قبرس خواست با حفظ خویشتنداری از اقدام 

های تنش آفرین خودداری کنند.
این بیانیه همچنین تاکید کرد که آمریکا معتقد است منابع نفتی و گازی 
جزیره قبرس مانند همه منابع این جزیره باید از طریق مصالحه ای کلی به 

صورت مساوی میان بخش ترک و یونانی تقسیم شود.
ترکیه به تازگی دومین کشتی حفاری خود با نام »یاووز« را برای اکتشاف 
گاز در شرق دریای مدیترانه به نزدیکی ساحل جزیره قبرس اعزام کرده 
است. اتحادیه اروپا نیز ماه گذشته به ترکیه هشدار داده بود که در صورت 
ادامه دار شدن عملیات اکتشاف گاز در سواحل قبرس، تحریم هایی علیه 

آن کشور وضع می کند.
مقام های قبرس نیز اعالم کردند که علیه هر شرکت نفت و گازی که با 
پشتوانه کشتی های ترکیه مبادرت به حفاری برای اکتشاف گاز کند، دست 

به اقدام حقوقی خواهد زد.
قبرس در اقدامی تالفی جویانه حدود 20 حکم جلب بین المللی را علیه 
مقام های سه شرکت بین المللی که با اولین کشتی اکتشافی ترکیه به نام 

"فاتح" همکاری کرده اند صادر کرده است.
آنکارا گفته است که منطقه اکتشاف و حفاری در منطقه ای موسوم 
حاکمیت  تحت  که  می گیرد  اقتصادی« صورت  انحصاری  »منطقه  به 

»جمهوری ترک قبرس شمالی« است.

مقام اماراتی: ابوظبی نیروهایش در یمن را کاهش 
می دهد و استراتژی »صلح اول« را دنبال می کند

طرح  راستای  در  کشورش  که  کرد  اعالم  اماراتی  بلندپایه  مقام  یک 
"استقرار دوباره نیروها" و به دالیل استراتژیکی و تاکتیکی نیروهای خود 

در یمن را کاهش می دهد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این مقام اماراتی در 
گفت وگو با خبرنگاران در دبی افزود: امارات با تغییر رویکرد خود در یمن 

از استراتژی نظامی به استراتژی "صلح اول" منتقل می شود.
این مقام اماراتی که نخواست نامش فاش شود در ادامه تصریح کرد: 
الحدیده یکی از مناطقی است که از طرح استقرار دوباره نیروها تأثیر 
می پذیرد، چراکه در الحدیده یک توافق سیاسی وجود دارد و ما از آن 
حمایت می کنیم بنابراین دور ماندن از الحدیده و استقرار در مناطق دیگر 

منطقی بوده و استقرار دوباره ما در مناطق دیگر در یمن تاکتیکی است.
وی بر پایبندی کشورش به نقش خود در ائتالف متجاوز عربی تأکید 
کرد و گفت: بررسی های ما درباره طرح استقرار مجدد از حدود یک سال 
گذشته در حال انجام است و پس از امضای توافق استکهلم تقویت شد. 
این تصمیم نهایی نبوده بلکه بخشی از مسیر است و به طور جدی با 
شریکان سعودی مان آن را بررسی کرده ایم و تعهد ما در یمن کماکان طبق 
روال گذشته باقی خواهد ماند و ما جزئی از ائتالف هستیم. وی در ادامه 
بر پایبندی امارات به مقابله با "تروریسم" تأکید کرد. این مقام اماراتی 
همچنین تأکید کرد: برخی ها می پرسند که آیا استقرار دوباره مرتبط با تنش 
روزافزون با ایران است؟ در جواب به این افراد می گویم نه اما در عین حال، 

نمی توان وضعیت ژئواستراتژیک را به طور کلی نادیده گرفت.
در همین راستا، یک منبع نظامی در دولت مستعفی یمن اعالم کرد 
که امارات اردوگاه الخوخه در جنوب الحدیده را به طور کامل تخلیه کرده 
و چند روز پیش آن را به این دولت تحویل داده و بخشی از تسلیحات 

سنگین خود را خارج کرده است.
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بررسی یک از حساس ترین پرونده   سیاسی عراق

واقعیت های ۱۰ فرمان نخست وزیر عراق در مورد ساماندهی الحشد الشعبی چه بود؟
سازمان بسیج مردمی عراق، مهمترین عامل شکست 
پروژه داعش در  منطقه، با صدور یک فرمان ده ماده ای 
از سوی "عادل عبدالمهدی" نخست وزیر و فرمانده کل 
نیروهای مسلح این کشور درباره تشکیالت آن، بار دیگر 
به خبر روز عراق تبدیل شد، بطوری که واکنش ها نشان 
می دهد که برخی احزاب، گروه ها و نیز برخی بازیگران 

منطقه ای را دچار خطای محاسباتی کرده است.  
از آغاز هجوم وسیع گروهک تروریستی تکفیری داعش 
به سرزمین عراق در خرداد ۹۳ تا اعالم پایان نظامی آن در 
پاییز ۹۶ و تا امروز، موضوع الحشد الشعبی و سرنوشت 
آن یکی از حساس ترین پرونده های سیاسی در این کشور 

بوده است.
عبدالمهدی هفته گذشته در فرمانی ده ماده ای حکم 
به سازماندهی مجدد الحشد الشعبی داد، امری که از 
یکسو بسیاری از گروه های مقاومت و احزاب شیعه از آن 
استقبال کردند و از سوی دیگر اما مایه موج آفرینی یا 

تفسیر نادرست با محوریت انحالل الحشد شد.
برخی  آن  تبع  به  و  منطقه  عربی  رسانه های  برخی 
رسانه های داخلی و کاربران فضای مجازی، از همان دقایق 
اولیه صدور فرمان، وارد یک خط خبری خاص شدند که 
تناسبی با واقعیت های عراق و تحوالت آن نداشت. خط 
تبلیغاتی "ادغام" و "انحالل" الحشد الشعبی که در سطح 
منطقه به عنوان یک خط انحرافی و تخریبی و در داخل 
ایران باید آن را یک تفسیر نادرست و افتادن در تله خبری 
عنوان کرد، به نوعی اهداف اصلی فرمان عبدالمهدی را 
به حاشیه برد، این در حالی بود که استقبال گروه های 
سیاسی، احزاب و گروه های مقاومت اسالمی عراق از این 

فرمان، کمتر مورد توجه این رسانه ها قرار گرفت.
واقعیت این است که با افزایش ثبات و امنیت در عراق 
بویژه شهر بغداد پایتخت، طی ماه های اخیر و بخصوص 
از زمان به قدرت رسیدن عادل عبدالمهدی نخست وزیر، 
رهبران عراق به این نتیجه رسیده اند که سازمان بسیج 
های  انتساب  پیرایه ها،  برخی  از  را  کشور  این  مردمی 
جعلی و سو استفاده های برخی افراد و گروههای مدعی 
تعلق به این نیروی مردمی، بزدایند و الحشد الشعبی که 
عملکردش در پنج سال اخیر – به گفته عراقی ها – ضامن 
امنیت و حفظ تمامیت ارضی عراق بوده و خواهد بود را 
بیش از پیش از بهانه جویی ها داخلی و خارجی دور کنند.

در واقع مقابله با پروژه عراق هراسی در منطقه و الحشد 
هراسی در داخل و خارج عراق مهمترین محور و هدف 
فرمان ده ماده ای عبدالمهدی بوده است، امری که در 
اخبار ایرنا انعکاس یافت و همچنین در نخستین ساعت 
انتشار این فرمان از سوی شیخ قیس الخزعلی  از  پس 

دبیرکل عصائب اهل الحق مورد تاکید قرار گرفت.
شیخ قیس الخزعلی دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق 
از فعال ترین گروه های الحشد الشعبی نیز در توییتی از 
تصمیم نخست وزیر عراق حمایت و آن را گامی درست 
برای حفظ الحشد الشعبی به عنوان بخشی حرفه ای و 
ثابت از نیروهای مسلح عراق و شکست تالش ها برای 

انحالل یا ادغام این نیروی بسیج مردمی دانست.
وی با اشاره به بخش های دیگری از تصمیم عبدالمهدی، 
دور کردن الحشد الشعبی از جذب و دفع های سیاسی و 
همچنین تأمین نیازهای لجستیک این نیرو را ضامن حفظ 
قدرت آن در راستای تأمین امنیت عراق و آینده این کشور 

ذکر کرد.
"ولید السهالنی" سخنگوی فراکسیون بدر در پارلمان 
عراق نیز با استقبال از فرمان نخست وزیر عراق، آن را 
تجسم پیشنهادی دانست که دو سال پیش از سوی هادی 
العامری دبیرکل سازمان بدر و رهبر ائتالف انتخاباتی الفتح 

)دومین ائتالف پیروز انتخابات( مطرح شده بود.
در حالی که طی روزهای گذشته رسانه های خاص در 
منطقه بر طبل انحالل و ادغام الحشد الشعبی کوفتند 
و صدای استقبال نیروهای مقاومت از این تصمیم را به 
رسمی  سخنگوی  اظهارنظر  تازه ترین  در  بردند،  حاشیه 
نُجَباء از دیگر گروههای مقاومت اسالمی نیز تاکید شد که 

که ادغام یا انحالل الحشد الشعبی دروغ است.
معاند  رسانه های  شایعه پراکنی  به  اشاره  با  الشمّری 
توصیف  ضمن  عراق  در  مقاومت  سرنوشت  درمورد 
گروه های مقاومت به عنوان شناسنامه این کشور، تصریح 
کرد: در دستور عبدالمهدی چیزی مبنی بر ادغام الحشد 
الشعبی با ارتش وجود ندارد، بلکه این دستور به شیوه 
عمل این سازمان بعنوان بخشی از نیروهای مسلح )که در 

قانون مصوب پارلمان آمده است( اشاره دارد.

با این حال برخی گروه ها نیز به گونه ای دیگر و با تصور 
یا القای انحالل الحشد الشعبی از این امر استقبال کردند.

سید مقتدا صدر رهبر جریان صدر که سرایا السالم 
یکی از مشهورترین گروههای الحشد الشعبی زیر نظر و 
فرمان او فعالیت می کند، نخستین شخصی بود که به این 

تصمیم عبدالمهدی واکنش نشان داد.
این تصمیم،  از  استقبال  توییتی ضمن  انتشار  با  وی 
جدایی این گروه الحشد را از تشکیالت جریان صدر و نیز 

تعطیلی همه مقرهای آن را اعالم کرد.
فرماندهی سرایا السالم نیز بالفاصله با صدور بیانیه بر 

اجرای این تصمیم تأکید کرد.
بر این اساس اعالم شد، سرایا السالم با جدایی از جریان 
سیاسی صدر و حذف نام ها و تشکیالت فرعی غیررسمی، 
بیش از پیش به عنوان بخشی از سازمان قانونی الحشد 
الشعبی و بخشی از نیروهای نظامی رسمی این کشور به 

فعالیت خود ادامه خواهد داد.
"اسامه النجیفی" رهبر جریان سیاسی سنی القرار عراق 
نیز با استقبال از تصمیم عبدالمهدی برای انحصار سالح 
در دست نیروهای مسلح رسمی این کشور، آن را گامی 

شجاعانه در جهت تقویت حاکمیت ملی عراق دانست.
جریان هایی مانند دولت قانون »نوری المالکی«، جریان 
صدر »مقتدا صدر«، جریان حکمت »سید عمار حکیم«، 
عصائب اهل الحق »قیس الخزعلی« از این حکم حکومتی 

استقبال کردند.
البته استقبال از این حکم حکومتی در بین این جریان ها 
یکسان نبوده بلکه پاره ای مانند سید مقتدا صدر به طور 
واضح و آشکاری خوشحالی خود را از صدور این حکم ابراز 
داشتند و عده ای نیز همانند نوری المالکی کوشیده اند با 
بیان اینکه این حکم، چیز تازه ای ندارد از بزرگنمایی آن 

خودداری کنند.
برای فهم منطق برخی تفاوت دیدگاه ها در خصوص 
فرمان اخیر عبدالمهدی نخست وزیر عراق باید به یک 

نکته مهم توجه داشت.
در تفسیر تحوالت عراق چیزی که باید همیشه مدنظر 
یک ناظر بیرونی باشد احتمال جدی استفاده گروه های 
و  گروهی  اهداف  برای  ملی  پرونده های  از  سیاسی 
رقابت های جناحی و یا نگرانی از استفاده رقیب از این 
امکان و همچنین احتمال قوی مداخله آمریکا و سعودی 
است امری که در مورد فرمان اخیر عبدالمهدی نیز به 
خوبی دیده شد. عواملی چون رویکرد عبدالمهدی و تجربه 
حکمرانی وی در 10 ماه گذشته از یکسو و واقعیت سیاسی 
و جغرافیای قدرت و نفوذ در عراق و توازن قوا در این 
کشور نشان می دهد هدف از فرمان انحالل و حتی ادغام 

نیست و نمی تواند باشد.
فرمان 10 ماده ای چه می گوید؟

جدایی  بخش  عنوان  به  الشعبی  الحشد  نیروهای   -1
ناپذیر از نیروهای مسلح عراق فعالیت می کنند و تمامی 
الحشد  نیروهای  به  مسلح،  نیروهای  بر  حاکم  قوانین 

الشعبی نیز تسری می یابد؛ مگر مواردی که صریحاً در 
حکم ویژه مشخص شود.

مسلح  نیروهای  کل  فرماندهی  نظر  زیر  نیروها  این 
و  نمایندگان، ضوابط  قوانین مجلس  اساس  بر  و  عراق 

دستورالعمل ها عمل خواهند کرد.
2- اسامی که نیروهای الحشد الشعبی )بسیج مردمی( 
در جنگ با گروه تروریستی داعش داشتند، حذف و به 
جای آن از عناوین نظامی چون لشکر، تیپ، هنگ و … 

استفاده می شود.
تمامی  و  العشایری  الحشد  شامل  گذاری  نام  این 
تشکیالت دیگر داخلی عراق نیز می شود و نظامیان آنها 
نیز همان درجات نظامی مرسوم نیروهای مسلح عراق را 

خواهند داشت.
۳- این گروه ها به صورت فردی و تشکیالتی، باید تمامی 

ارتباط خود با گروه های سیاسی در بند دوم را قطع کنند.
۴- گروه هایی که به عضویت نیروهای مسلح در نمی 
آیند، می توانند به تشکیالت سیاسی و زیر نظر احزاب در 
آیند و هرگونه حمل سالح این گروه تنها با مجوز و بنا به 
ضرورت حمایت از مراکز غیر نظامی و فرماندهی و شرایط 

آنان همانند دیگر گروه های سیاسی خواهد بود.
5- پادگان های محل استقرار نیروهای الحشد الشعبی 
مشخص  و  سازماندهی  مسلح،  نیروهای  دیگر  همانند 
می شود و محل استقرار این نیروها در میدان نبرد برابر با 

چیدمانی است که نیروهای مسلح عراق تعیین می کنند.
۶- تمامی مقرهایی که اسم گروهی از الحشد الشعبی را 
با خود داشته باشد، چه در شهرهای عراق و چه خارج از 

آن، تعطیل می شود.
۷- وجود گروه مسلحی که مخفیانه یا آشکارا و خارج 
از این دستورالعمل ها فعالیت کند، ممنوع بوده و نقض 

قانون و مستوجب مجازات می شود.
۸- تمامی دفاتر اقتصادی، ایست و بازرسی ها یا منافع 
مؤسسات خارج از چارچوب جدید فعالیت این گروه ها 
تعطیل خواهد شد و سازمان الحشد الشعبی بخشی از 

نیروهای مسلح عراق به شمار خواهد رفت.
۹- آخرین مهلت انجام این اقدامات، ۳0 روز آینده )۳1 

جوالی 201۹ برابر با ۹ مرداد ۹۸( خواهد بود.
و  الحشدالشعبی  ساختار  درباره  دیگر  دستورات   -10

تشکیالت آن در آینده صادر می شود.
با بررسی ده ماده این فرمان و توضیحات و انواع واکنش 
شخصیت ها و احزاب عراقی به آن بیش از پیش روشن 
برای پاالیش و  می شود که این فرمان ده ماده ای صرفاً 
بازآرایش نیروهای مردمی الحشد با هدف افزایش انضباط 
و کارآمدی در یک نیروی نظامی رسمی از یکسو و مقابله 
با بهانه جویی ها و فوبیاهایی است که در داخل و خارج 
عراق علیه الحشد الشعبی با محوریت واشنگتن، تل آویو 

و ریاض به راه انداخته شده است.
یک کارشناس امور عراق در گفت و گوی خبرنگار ایرنا با 
وی، چندجمله را از این فرمان برایم قرائت کرد: " باید همه 

بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسالم و ثبات و قدرت 
تأیید و عنایات خداوند قادر  با  نظام جمهوری اسالمی 
کریم و توجه حضرت خاتم االوصیا و بقیة الله - ارواحنا 
لمقدمه الفداء - و پشتیبانی بی نظیر ملت متعهد ارجمند 
از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم 
انقالب و انقالبی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود، 
و کارهای خالف مقررات الهی و اخالق کریم اسالمی از 

اشخاص بی توجه به معنویات صادر شود".
کوششی  عبدالمهدی،  حکومتی  حکم  اساس  این  بر 
هوشمندانه و به موقع برای صیانت از الحشد الشعبی 
اقتصادی و سیاسی  از شائبه های  و دور نگهداشتن آن 
و توطئه های داخلی و خارجی و نیز جعل عنوان و سو 
استفاده از نام آن از سوی برخی افراد متفرقه و نه مهار یا 

حذف این سازمان عظیم دفاعی تلقی می شود.
حتی  می دهد،  نشان  امروز  عراق  بر  حاکم  واقعیت 
گروه هایی که به ظاهر خواستار انحالل الحشد هستند یا 
فرمان اخیر عبدالمهدی را در این جهت تفسیر و از آن 
استقبال کرده اند، نیز در واقع امر خواهان این امر نیستند 
چرا که به نقش و جایگاه آن در مقوله امنیتی ملی عراق در 
منطقه پر آشوب خلیج فارس و حوزه عربی واقف هستند.

بر این اساس انحالل الحشد الشعبی در عراق خوابی 
است که به استناد واقعیت های حاکم بر این کشور، تا 

اطالع ثانونی تعبیر ناپذیر است.
مربوط  عبدالمهدی  فرمان  مفاد  برخی  به  آنچه  اما 
از  بسیاری  که  می دانند  عراق  مسائل  ناظران  می شود، 
خواسته های مطرح شده در این فرمان امر تازه ای نیست 
و برای نمونه از مدت ها قبل اسامی گروه های مقاومت زیر 
مجموعه الحشد الشعبی به عناوین نظامی تغییر یافته و 
دفاتر الحشد در داخل شهرها برچیده شده اند و الحشد 
الشعبی در حال حاضر یک نیروی نظامی مانند ارتش و 
پلیس است و رئیس الحشد هم ارتباط مستقیم با نخست 

وزیر دارد.
البته حکم حکومتی فعلی نخست وزیر عراق نیز در عمل 
به ماده 10 قانون الحشد الشعبی که در آن اشاره شده 
است که نخست وزیر به عنوان فرمانده کل قوای مسلح 
عراق حق دارد که اوامر الزم برای تسهیل کار گروه های 
مقاومت و الحشد الشعبی صادر کند، صادر شده است 
و خود این استناد، تاکید دیگری بر حفظ سازمان الحشد 
الشعبی بعنوان یک نیروی نظامی رسمی و مستقل از 

سایر نیروهاست.
بسیاری از گروه های مقاومت از مدتها پیش و حتی قبل 
از نخست وزیری عادل عبدالمهدی به بسیاری از بندهای 
این فرمان عمل کرده اند، امری که بر اظهارات سخنگوی 
فراکسیون بدر در پارلمان عراق صحت می گذارد، که اینها 
از چند سال قبل مورد پیشنهاد جبهه مقاومت بوده است.

در همین چارچوب گروه های سازمان بدر، جریان صدر، 
عصائب اهل الحق، جند االمام و کتائب سید الشهدا و 
غیره از مدت ها پیش خط مشی سیاسی در پیش گرفته اند.

جریان های  عنوان  به  مقاومت  گروه های  این  تمامی 
سیاسی در انتخابات 22 اردیبهشت ماه ۹۷ شرکت کرده و 
هم اکنون دارای نمایندگانی در پارلمان و برخی نیز دارای 

وزیرانی در کابینه دولت عادل عبدالمهدی هستند.
»کتائب  مانند  مقاومتی  گروه های  می رسد  نظر  به 
حزب الله« و »جنبش النجباء« که بعد از اعالم پیروزی 
بر داعش در 201۷ همچنان منش جهاد و مقاومت را 
ادامه داده و هنوز همچون سایر گروههای مقاومت، به 
عرصه سیاسی منتقل نشده اند، بزودی راهبرد خود در این 

خصوص را روشن خواهند کرد.
اما آنچه برای ناظران مسائل عراق که مواضع احزاب، 
سال  چند  در  را  عراق  عادی  شهروندان  و  شخصیت ها 
گذشته رصد کرده اند، جای تردید باقی نمی گذارد این است 
که تجربه تلخ و خونبار جنگ داعش و در آستانه سقوط 
قرار گرفتن شهرهای بزرگ و فروپاشی عراق سبب شده 
است که آنها به هیچ قیمتی از سازمان الحشد الشعبی 
خود و نیز گروه ها و رویکرد دفاعی و جهادی خود دست 

بر نخواهند داشت.
چالش های  و  تهدیدات  نیز  و  اخیر  سال های  تجربه 
داخلی و منطقه ای برای عراق سبب شده است که عراقی ها 
امروز بیش از هر زمان دیگری بر حضور و اقتدار الحشد 
الشعبی در کنار سایر نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی 
این کشور تاکید داشته باشد تا عراق و نظام سیاسی نوپای 
آن بار دیگر در برابر انواع توطئه های داخلی و منطقه ای 

بی دفاع و بی پناه نماند.

فرانسه کاهش تعهدات برجامی ایران را پاسخ به تصمیمی بد اعالم کرد
وزیر امور خارجه فرانسه با بیان اینکه آمریکا می تواند با وجود خروج از 
برجام به دنبال کاهش تنش با ایران باشد، تاکید کرد: اقدام ایران برای افزایش 
سطح غنی سازی اورانیوم در پاسخ به خروج واشنگتن از برجام و بی عملی 

اروپایی ها را »واکنش بد به تصمیمی بد« توصیف کرد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس سه شنبه شب گزارش داد که ژان ایو لودریان وزیر 
امور خارجه فرانسه در سخنرانی خود مقابل سنای این کشور گفت که آمریکا 
با وجود آنکه از برجام خارج شده، می تواند به ترغیب گفت وگو با ایران برای 

کاهش تنش های فزاینده کمک کند.
پاریس به دنبال ایجاد فضای گفت و گو است

لودریان اقدام ایران برای افزایش سطح غنی سازی اورانیوم در پاسخ به 
خروج آمریکا از برجام و بی عملی اروپایی ها را »واکنش بد به تصمیمی بد« 
توصیف کرد و گفت که پاریس به دنبال ایجاد فضای گفت وگو میان طرف 

ها است.
وی با تاکید بر اینکه »پاریس به دنبال ایجاد فضایی برای گفت وگو در جهت 
کاهش تنش ها است«، افزود که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با 

همتایان ایرانی و آمریکایی خود در این باره گفت وگو کرده است.
برجام  امضاکننده  دیگر  آنکه  باوجود  ها،  آمریکایی  کرد:  تاکید  لودریان 
نیستند، می توانند ژست الزم برای دلجویی را از خود نشان دهند تا فضایی 
را برای گفت وگو در جهت پیشگیری از تنش غیرقابل کنترل ویا حتی یک 

تصادف باز کنند.

تهران روز یکشنبه 15 تیرماه اعالم کرد که قصد دارد سطح غنی سازی 
اورانیوم خود را به فراتر از سقف تعیین شده در برجام افزایش دهد که با 

واکنش منفی کشورهای اروپایی طرف ایران در این توافقنامه روبه رو شد.
گام دوم ایران برای کم کردن از تعهدات برجامی روز 15 تیرماه اجرایی شد 
تا پاسخی به اهمال کاری های اروپا باشد. این در حالی است که ایران به 

برداشتن گام سوم پس از ۶0 روز هشدار داده است.

غنی سازی ایران از روز گذشته حد مجاز خود بر اساس توافق برجام یعنی 
۳.۶۷ درصد را گذراند. این اقدام در چارچوب گام دوم ایران برای کاهش 
تعهدات برجامی خود در مقابل بدعهدی طرف های برجام و برآورده نکردن 

خواسته های ایران انجام شده است.
نخستین گام جمهوری اسالمی ایران هم ۶0 روز پیش و در قالب افزایش 
میزان تولید اورانیوم البته در همان سطح ۳.۶۷ درصد بود که در روزهای 
گذشته از مرز ۳00 کیلو گرم گذشته است. حاال ایران هشدار داده در صورت 
برآورده نشدن مطالبات ایران و تداوم بی توجهی طرف های برجام به تعهدات 
خود به خصوص در تسهیل فروش نفت و انتقال مالی گام سوم خود را ۶0 

روز دیگر برمی دارد.
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه روز گذشته در نشست خبری 
خود درباره گام سوم گفت: ایران گام سوم را بعد از پایان ۶0 روزه گام دوم 
برمی دارد و در حال حاضر در حال بررسی امور هست و اگر طرف های مقابل 
به تعهدات خود عمل نکنند و همچون گذشته به گفتاردرمانی اکتفا کنند، 

ایران گام سوم را محکم تر و قاطع تر برخواهد داشت.
وی افزود: گام های ما در راستای کاهش تعهدات برجام در چارچوب 
حقوقی است که در بندهای 2۶ و ۳۶ برجام به ما داده شده است مگر 
اینکه در این بین برخی از کشورها بخواهند اقدامات عجیب و غریبی انجام 
دهند. در این صورت ما منتظر گام سوم نخواهیم بود و گام نهایی خود 

را برمی داریم.

روزنامه صبح ایران


