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آمریکا دنبال توافق جدید با ایران
مشاور امنیت ملی آمریکا می گوید ایاالت متحده در جلوگیری دائمی ایران 

از دستیابی به سالح هسته ای مصمم است.
به گزارش »انتخاب«؛ جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، صبح 
یکشنبه ۳۰ خرداد در برنامه »فاکس نیوز ساندی « در پاسخ به پرسش کریس 
واالس درباره دیدگاه جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا درباره ابراهیم رئیسی، 
گفت: »ما نسبت به دیدگاه جهانی رئیسی معترضیم و با او هیچگونه اشتراک 

ارزش  و یا اشتراک منافع نداریم.«
ســالیوان در پاسخ به پرســش دیگر کریس واالس درباره تالش دولت جو 
بایدن برای رســیدن به یک توافق هسته  ای »بهتر« و بلندمدت تر از برجام با 
ایران گفت که هــدف آمریکا اعمال مجدد محدودیت هایی اســت که برنامه 

هسته ای ایران را بار دیگر مهار می کند.
وی محدودیــت  غنی ســازی و ذخیره ســازی، تمهیدات دقیق و فشــرده 
راســتی آزمایی، و دیگر مفادی که از آغاز در برجام لحاظ شده بود را از جمله 
این موارد برشــمرد و گفت: »هدف این اســت که پس از بازگشــت ما به آن 
توافق، در مورد توافق دیگری که بلندمدت تر و نیرومندتر است، مذاکره کنیم. 
این گام بعدی اســت که ایاالت متحده به همراه شرکای مان در پنج به عالوه 

یک، برخواهد داشت.«
مشــاور امنیت ملی کاخ ســفید بــا تاکید بــر این که تهــران به خوبی 
درک کرده اســت که تحریم ها قابل بازگشــت هســتند، گفت کــه ایرانی ها 
خواســته هایی به مراتب فراتر از صرف لغو تحریم هــا تحت برجام دارند. وی 
تصریــح کرد که ایاالت متحده و شــرکا در قالب یک جبهــه متحد به ایران 
نشــان می دهند که دو گزینه پیش روی خود دارد: یا با حسن نیت بر سر یک 
توافق بلندمدت تر و نیرومندتــر مذاکره کند و تعهدات الزم را برای اطمینان 
یافتن از این که ایران هرگز به ســالح هســته ای دســت نخواهد یافت ارائه 
 کند، و یا با »فشــار ایاالت متحده و همزمان انزوای جامعه بین المللی مواجه

 خواهند شد.«
سالیوان با انتقاد از سیاست دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، 
در قبال برنامه هســته ای ایران، گفت که آن سیاست »ایران را به دستیابی به 
ســالح هســته ای نزدیک تر کرد و باعث بی ثباتی بیشتر در منطقه شد.« وی 

افزود که ادامه آن مسیر در پایان به شکست می انجامد.

ویژه

تعمیرات در نیروگاه اتمی  بوشهر
نیروگاه اتمی  بوشــهر به دلیل نقص فنی به طور موقت خاموش و از شبکه 

سراسری برق خارج شده است.
روابط عمومی ســازمان انرژی اتمی اعالم کرد: »به دنبال بروز نقص فنی در 
نیروگاه بوشهر و پس از اطالع قبلی یک روزه به وزارت نیرو، این نیروگاه بطور 
موقت خاموش و از شــبکه سراسری برق خارج شد. بدیهی است پس از رفع 
نقص فنی و ظرف چند روز آینده این نیروگاه مجددا به شــبکه سراسری برق 

خواهد پیوست.«
پیشتر شرکت توانیر در اطالعیه با درخواست از مردم برای صرفه جویی در 
مصرف برق، اعالم کرده بود، »با توجه به پیش بینی افزایش دما در اغلب نقاط 
کشــور و تداوم آن تا پایان هفته جاری، همچنین محدودیت های ایجاد شده 
در بخش تولید به دلیل تعمیرات واحد نیروگاه بوشهر که تا آخر هفته به طول 
می انجامد، از عموم هموطنان درخواســت می کنیم به منظور کمک به تامین 
برق و جلوگیری از بروز خاموشــی به ویژه در این شــرایط، نسبت به کاهش 

مصرف برق خود در فاصله ساعت های ۱۲ تا ۱۸ اقدام کنند.«

ایران بین مذاکرات و انتخابات
به گزارش دیپلماسی ایرانی، الخلیج در تحلیلی درباره چشم انداز سیاست 
خارجی تهران نوشــت؛ از زمانی که جو بایدن، رئیس جمهوری ایاالت متحده 
تصمیم گرفت بازگشــت آمریکا به توافق هسته ای امضا شده با ایران در سال 
۲۰۱5 را آغاز کند؛ توافقی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ســابق در سال 
۲۰۱۸ از آن خارج شــد، اهتمام کارشناسان آمریکایی بر مناسب ترین زمان 
برای مذاکره با ایران با هدف بازگشــت آمریکا متمرکز بود؛ این که آیا مذاکره 
و بررسی شــروط آمریکایی و ایرانی برای آن بازگشت مستقیم باشد، و اینکه 
دســتاوردهای احتمالی برای بازگشت ســریع دو طرف آمریکایی و ایرانی و 
پیامدهای آن بر روند نزاع میان دو کشــور چیســت و اینکه چند ماه منتظر 
بماند تا انتخابات ریاســت جمهوری ایران برگزار و مشــخص شود؛ چه کسی 
مسئولیت ریاست جمهوری را برعهده خواهد گرفت و این که آیا دستیابی به 
تفاهم با این رئیس جمهوری درباره بازگشــت آمریکا به توافق هسته ای مفید 

است یا خیر؟
پاســخ به این دو سئوال مبهم بود، دســتیابی به توافق با دولت میانه روی 
رئیــس جمهور حســن روحانی و محمد جواد ظریف، وزیــر امور خارجه وی 
ممکن اســت آسان تر از انتظار کشــیدن برای مرحله پس از انتخابات باشد، 
زیرا چه بسا این انتخابات به روی کار آمدن رئیس جمهوری تندرو منجر شود 
که تمایل کمتری برای پایبندی به توافق هســته ای و جانبداری بیشتری از 
برداشــتن گام برنامه هسته ای به سمت مرحله دستیابی به بمب هسته ای یا 
حداقل دستیابی به قدرت کامل برای ساخت آن داشته باشد. ولی برخی با این 
دیدگاه مخالف بودند و می گفتند دستیابی به توافقی نهایی با دولت روحانی و 
ظریف چه بسا انگیزه مردمی برای انتخاب رئیس جمهوری اصالح طلب میانه 

رو و غیر افراطی باشد.
بــه نظر می رســد کــه دولــت بایدن بــه دنبال جمــع بیــن دو گزینه 
اســت، ولی تمایل بیشــتری بــه گزینه انتظار کشــیدن تا زمان مشــخص 
شــدن ویژگــی های هیئــت حاکمــه جدید )ریاســت جمهوری( داشــته 
اســت اینکــه آیا از اصالح طلبان هســتند یــا از تندروها؛ مســیر مذاکرات 
 از وقت کشــی عمدی آمریکا و چه بســا تا حدی از وقت کشــی ایرانی پرده 

برداشت.
آمریکایی ها وقت کشــی کردند تا اوال با طرفی که مسئولیت اجرای توافق 
بازگشــت آمریکا به توافق و پایبندی به شــروط آن را برعهده خواهد گرفت، 
آشنا شوند، اینکه آیا رئیس جمهوری اصالح طلب میانه رو یا اصولگرایی تندرو 
خواهد بود و اگر ریاســت جمهوری اصولگرای تندرو باشد، تا چه حدی آماده 

پایبندی به توافق بازگشت آمریکا خواهد بود.
از ســوی دیگر، نشانه هایی مبنی بر احتمال جانبداری ایران از گزینه وقت 
کشی در مذاکرات و به تاخیر انداختن دستیابی به توافق با آمریکایی ها تا زمان 
آمدن رئیس جمهوری اصولگرا مشــاهده می شود تا به این ترتیب اصولگرایان 
از لغو تحریم ها به نفع دولت خود برای حل بحران اقتصادی شدید در کشور 
استفاده کنند. تحریمهایی که یکی از مشخصات گزینه مردمی و اولویت هایش 
شــده اســت. نه تنها در رای دادن به هر یک از نامزدها بلکه به طور اساسی 
بــرای رفتن یا نرفتن پای صندوق های رای. چه به ســبب ناامیدی از امکان 
وجود راه حل هایی برای بحران اقتصادی یا به ســبب اقدام شــورای نگهبان 
که شخصیت های مطرح سیاسی به ویژه اسامی بزرگی همچون احمدی نژاد، 
رئیس جمهوری اســبق و اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهوری کنونی و 
علی الریجانی، رئیس سابق مجلس شورای اسالمی را رد صالحیت کرد و تنها 
دو نامزد اصالح طلب به نام های عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی 
و محســن مهرعلی زاده، رئیس سازمان ورزش در زمان محمد خاتمی، رئیس 
جمهور اسبق را باقی گذاشت تا با پنج نامزد اصولگرا رقابت کنند که مهمترین 
آنها ابراهیم رئیســی است. او در سال ۲۰۱7 به عنوان نامزد ریاست جمهوری 
با رئیس جمهور روحانی رقابت کرده بود. نامزدهای دیگر شامل ژنرال محسن 
رضایی، فرمانده اسبق سپاه پاســداران، سعید جلیلی، نماینده رهبر عالی در 
 شورای عالی امنیت ملی و امیر حسن قاضی زاده هاشمی، نماینده مجلس شورای

 اسالمی هستند.
این نقشــه انتخاباتــی از عدم توازن در بــرگ های برنــده نامزدها پرده 
برمی دارد، کســانی که از اصالح طلبان باقــی ماندند، توان رقابت قدرتمندانه 
را ندارند، معنایش این اســت که نامزد اصولگرا شانس بیشتری برای پیروزی 

در این انتخابات دارد. 
نتایج ســیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری به مثابه نشانه تعیین کننده 
در تعیین نه تنها مســیر مذاکرات وین بلکه مسیر و ویژگی های روابط ایرانی 
– آمریکایی خواهد بود. در آن هنگام دولت آمریکا خود را مجبور به بازنگری 
در موضــع خود در قبال مذاکرات وین خواهد کرد و گزینه وقت کشــی را تا 
زمان روی کار آمدن رئیس جمهور جدید خواهد یافت، آیا این ارزیابی درست 

خواهد بود یا اشتباه؟

اتمی

استراتژیک

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه 
بعید نیســت دور بعدی مذاکرات دور پایانی 
باشــد، گفت: به متن روشنی در همه مسائل 
رســیدیم و آنچه باقی مانده نیازمند تصمیم 
سیاسی از ســوی همه طرف ها است. اگر این 
تصمیم سیاسی اخذ شــود، می توان امیدوار 

بود که در دور پایانی مذاکرات هستیم.
به گزارش ایرنا، »سعید خطیب زاده« پیش 
از ظهر دوشــنبه در نشست خبری با تبریک 
برگــزاری موفقیت آمیــز انتخابات ریاســت 
جمهوری گفت: حضور مســئوالنه و همدالنه 
ملت ایران پیام مهمی برای همه کســانی که 
به سرنوشــت ایران دل بســتند، داشــت. به 
هموطنانــی که به رغم مضایق و فشــارها و 
اذیت و آزارها در خارج از کشــور رای خود را 
دادند، تبریــک عرض می کنم. به مقام معظم 

رهبری و مردم نیز تبریک می گویم. 
وی ادامــه داد: کســب اعتمــاد ملت به 
عرض  تبریــک  منتخــب  رئیس جمهــوری 
می کنم. برای ایشــان بهترین آرزوها را دارم 
و امیــدوارم در تحقق خواســت و اراده ملت 

موفق باشد.
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای 
وزارت امور خارجه با اشاره به تبریک  مقامات 
خارجی به رئیسی اظهار داشت: در ۴۸ ساعت 
گذشــته، ۴۸ مقام ارشــد بین المللی انتخاب 
رئیس جمهور منتخــب را تبریک گفتند که 
از این تعــداد، ۲۴ نفر رئیس جمهور و رئیس 
دولت بــوده، چهــار رئیس پارلمــان و ۱۸ 

شخصیت ارشد بین المللی بودند. 
 بعید نیست دور بعدی مذاکرات 

دور پایانی باشد 
خطیب زاده در ادامه به تحوالت سیاســت 
خارجی در یک هفته گذشــته، از جمله سفر 
علی اصغر خاجی به یمن، مذاکرات هسته ای 

در وین و سفر ظریف به آنتالیا پرداخت.
وی در پاســخ به سوال ایرنا مبنی بر اینکه 
آیا توافق بــرای احیای برجام به دولت بعدی 
ایران موکول شــده است، تصریح کرد: از این 
گمانه زنی ها کم نبوده اســت. این گزارش ها 
تایید نمی شود و نزدیک به واقعیت نیست. در 
همه هیات ها بدون فوت وقت مذاکرات انجام 
شد و کسی احساس نکرد که وقت زیادی در 

وین نگذاشته است.
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی با تاکید بر 
اینکه سیاســت ایران این نبوده و نیست که 
امکان رفــع تحریم ها را به تاخیــر بیاندازد، 
خاطرنشان کرد: این سیاست رهبری است و 
هیات مذاکره کننده آن را ادامه داده اســت. 
بعید نیســت دور بعدی، دور پایانی مذاکرات 
باشــد. باید دید طرف های مقابل تصمیم شان 

را می گیرند یا خیر.
 به متن روشنی

 در همه مسائل رسیدیم 
خطیبب زاده در پاســخ به این ســوال که 
امکان توافق در همین دولت وجود دارد، ابراز 
داشت: دیپلمات ها خوشبین هستند ولی برای 
قضاوت زود اســت. باید دید آیا تصمیم های 
سیاســی در همــه طرف ها گرفته می شــود 

یــا خیر. متن فاقد ابهام اســت یعنی به متن 
روشنی در همه مســائل رسیدیم. آنچه باقی 
مانده نیازمند تصمیم سیاســی از سوی همه 
طرف ها اســت. وی ادامه داد: اگر این تصمیم 
سیاســی اخذ شــود، می توان امیدوار بود که 
در دور پایانی مذاکرات هســتیم. عراقچی در 
تهران است و گزارش های خود را خواهد داد.

این دیپلمات ارشــد درباره اظهارات اخیر 
جیک ســالیوان مشــاور امنیت ملی آمریکا 
بیان کرد: هم ایشــان و هم همگان می دانند 
ایران سیاســت واحدی داشــته است. برجام 
به ســختی مذاکره شد و به امضا رسید. هیچ 
گاه برجام جدیدی مذاکره نخواهد شــد. اگر 
کســی از ماهیت صلح آمیز برجــام مطمئن 
شــود، باید به تعهداتش در برجام عمل کند. 
اگر آنها می خواهند مطمئن شــوند، آنها باید 
به برجام بازگشــته و قطعنامه ۲۲۳۱ را دیگر 

نقض نکنند.
ایران هیچ گاه وصول به توافق را 

منوط به افراد نکرده است 
خطیب زاده در پاســخ به ســوال دیگری 
درباره جلســه اخیر ســازمان بیــن المللی 
هواپیمایی)ایکائو( یادآور شد: شورای مشورتی 
ایکائو دادگاه نیســت و موضوعات فنی مطرح 
می شــود. ایران گزارش فنی خود را قبال داده 
بود و به ابهامات پاسخ داد. در این جلسه نیز  
به اتهاماتی که کانادا مطرح کرد پاسخ دادیم. 
خطیب زاده در پاســخ به این سوال که آیا 
توافق درباره احیای برجــام منوط به خروج 
افراد از لیست تحریم ها شده است، عنوان کرد: 
این گزارش ها دقیق نیســت. ایران هیچ گاه 
وصول به توافق را منوط به افراد نکرده است. 
احیای برجام منوط بــه رفع تمامی تحریم ها 
اســت که در برجام پیش بینی شده است. ما 
نه کمتر از برجام و نه بیشتر از برجام رضایت 

نخواهیم داد. به گفته ســخنگوی وزارت امور 
خارجه، آمریکا یک بار به وضوح فریاد زده که 
تا چه میزان به حقوق بین الملل پایبند نیست 
و نشان داده از کوچکترین جزییات برای عدم 

تعهداتش سوءاستفاده کرده است.
رئیسی صدای عاقله نظام است 

خطیب زاده در پاســخ به ســوالی درباره 
دربــاره سیاســت های دولت جدیــد درباره 
برجــام و رویکرد رســانه های صهیونیســتی 
در این زمینه تصریح کرد: رویه رســانه های 
صهیونیســتی شناخته شده اســت. آنها جز 
تخریــب منتخبین ملــت کار دیگری ندارند. 
فرقی هم ندارد چه کســی باشــد، رویه آنها 

یکسان است. 
وی اضافه کرد: رئیسی سال ها در پست های 
مختلف حضور داشــتند. ایشــان سال ها در 
شورای عالی امنیت بودند. ایشان صدای عاقله 
نظام هستند. این گزارش ها بیشتر برای مشوه 
کردن تصویر ایران در خارج از کشــور است. 
همه به زودی خواهند دید سیاست های ایران 
در چه مسیری مثل همکاری های اصولی و در 

تعامل ادامه خواهد یافت. 
ســخنگوی دستگاه دیپلماســی در پاسخ 
به این ســوال که آیا ایران از آمریکا تضمینی 
درخواست کرده است؟ خاطرنشان کرد: اصل 
موضوع درســت اســت. در مورد جزییات در 
فضای عمومی نمی تــوان صحبت کرد. آمریکا 
یک بار در دوران ترامپ نشان داد گردن کشانه 
می تواند منافع کشــورها را نادیده بگیرد. باید 
تضمینی در این باره بدهند. کم و کیف آن را 

بعدا خواهیم گفت.
 کمیته تطبیق درباره برجام

 تشکیل شده است
تطبیق  کمیته  تشکیل  درباره  خطیب زاده 
درباره موضوع برجام ابراز داشت: این مسئله 

تایید می شــود. اولین جلسه آن قبل از سفر 
عراقچــی برگزار شــد و اکنون که ایشــان 
برگشــتند، احتماال این جلسات برگزار شود. 
ایــن کمیته، یــک روال مشــخص طبیعی 

سازوکار در داخل ایران است. 
به گفته این دیپلمات ارشــد، شورای عالی 
امنیت ملی تصمیم گرفته این کمیته باشد و 
بعد براساس گزارش آنها تصمیم گیری خواهد 
شــد. اعضای آن از مجلس، دولت و شــورای 
عالــی امنیت ملی هســتند. تطبیق در مورد 

جزییات توافق در آنجا انجام می شود.
وی در پاســخ به ســوالی درباره اظهارات 
ظریف دربــاره آمادگــی ایران بــرای اعزام 
ســفیر به ریاض بیان کرد: آنچه گفته شــده 
جدید نیست. ایشــان چندین سال است که 
ایــن موضوع را می گویند. دســت ما چندین 
سال اســت که برای بازگشــت عربستان به 
منطقه دراز بوده اســت. نسبت به گفت وگوها 
با عربســتان دربــاره موضوهــات دوجانبه، 
منطقــه ای و بین المللــی متعهد هســتیم و 
امیدوارم گفت وگوها به نتیجه ملموسی برای 

برقراری روابط بینجامد.
تصویرسازی های دشمنان اجاره ای 

شباهتی به ملت ایران ندارد
خطیب زاده درباره اظهارات رافائل گروسی 
دربــاره دسترســی های آژانس یادآور شــد: 
شده  متوقف  فراپادمانی  تمامی دسترسی های 
ولی آنها دسترســی های پادمانی را دارند. اگر 
به توافقی برســیم، دوربین ها و فیلم هایی که 
ضبط شــده، مجدد در اختیــار آژانس قرار 
می گیــرد و عمال توقفی به ایــن معنا نبوده 
است، ولی اگر تصمیم دیگری گرفته شود آن 

وقت به این معنا خواهد بود.
وی درباره برخی حمالت به رای دهندگان 
ایرانی در بیرمنگام انگلیس عنوان کرد: موجب 

تاسف است که در برخی از کشورهای اروپایی 
و آمریکا کم و کاســتی هایی از سوی مدعیان 
حقوق بشــر و دموکراســی داشــته و داریم. 
یادداشــت هایی به آنها دادیم. سفیر انگلیس 
نیــز در این بــاره احضار شــد. پیگیری های 

حقوقی ادامه خواهد داشت.
ســخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: 
تصویرســازی های دشــمنان اجــاره ای هیچ 
شباهتی به ملت ایران ندارد. ملت ایران همان 
کسانی هستند که اعتراضات خود را به شکل 

روشن و منطقی مطرح می کنند.
ظریف با رئیسی دیدار کرد

خطیب زاده درباره رفع تحریم های مربوط 
به کرونا از ســوی آمریکا گفت: استثنایی که 
از ســوی آمریکا قائل شده اســت، نشان داد 
ایران در چه ظلم و ســتم آشــکاری در این 
واهمه قرار داشــت. آنهایی که می خواســتند 
قبله آمال شــان، آمریکا را تطهیر می کردند، 
فهمیدند ســربازان ســالمت در چه شرایطی 

کارشان را انجام دهند.
وی بــا بیــان اینکــه تــا زمانــی کــه 
تمامی تحریم ها رفع نشود رافع مسئولیت های 
آمریکا نیســت، اظهار داشت: ما نشان دادیم 
ملتی هســتیم که تــاب آوری باالیی داریم. 
ما با صالبت از این ســختی عبــور کردیم و 
ان شــااهلل از این وضعیــت در آینده به خوبی 

عبور خواهیم کرد.
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای 
وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که 
برای مراسم تحلیف  رئیسی در مجلس شاهد 
حضــور مقامات خارجی خواهیم بود؟ تصریح 
کــرد: در مورد روند انتقال دولت، وزارت امور 
خارجه مسئولیت مشخصی دارد. اکنون ما با 
ســتاد قبلی رئیسی در تماس هستیم. فردی 
معرفی شــدند. امروز صبح وزیر امور خارجه 
به دعوت آقای رئیســی خدمت  ایشان بود و 
در دیداری یک ساعت و نیمه، گفت وگوهای 
خوبی درباره برجام و سیاست خارجی مطرح 

شد.
 پاسخ تهران به هشدار اروپا

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره ادعای 
رویترز مبنی بر هشدار دیپلمات های اروپایی 
درباره طوالنی شدن مذاکرات وین خاطرنشان 
کــرد: اروپایی ها بهتر اســت به تعهداتشــان 
برگردند. توصیــه جدی به طرف های اروپایی 
این است که سازنده بودن خود را در مذاکرات 
با اجرای حداقلی از تعهدات شان همراه کنند. 
به نظــر می آید اروپا همچنــان در بی عملی 
مطلق به ســر می برد و منتظر اســت ببیند 
در وین چــه اتفاقی می افتد تا حتی برخی از 

تعهداتش را انجام دهد.
خطیب زاده با بیــان اینکه اجازه نخواهیم 
داد مذاکرات فرسایشــی شــود، ابراز داشت: 
اجــازه نخواهیم داد وقت و انرژی ملت بیهود 
به بازی گرفته شــود و در عیــن حال اجازه 
نخواهیم داد جزییات بدون توافق باقی بماند. 
جزییات به اندازه کلیات برای ما مهم اســت. 
هیچ توافقــی حاصل نمی شــود مگر این که 

درباره همه چیز توافق حاصل شود.

خطیب زاده:

می توان امیدوار بود که در دور پایانی مذاکرات هستیم

تاریخ مذاکرات بعدی احیای برجام مشخص نیست

تاکید تروئیکای اروپایی بر حصول نتیجه در مذاکرات وین
عراقچی: باقی مانده مسیر، ساده نیست

چراغ سبز آژانس انرژی اتمی  به همکاری با دولت رئیسی

انریکه مورا، دبیر سیاســی و نماینده اتحادیه 
اروپا در مذاکرات وین در جمع خبرنگاران گفت 
که ایران و شــش قدرت جهانــی گفت وگوهای 
خود را جهت مشورت با پایتخت هایشان به زمان 

دیگری موکول کرده اند.
مــورا بدون اشــاره بــه تاریخ ازســرگیری 
گفت وگوهــای ویــن بیــان کــرد کــه در این 
مذاکرات پیشــرفت هایی حاصل شــده است و 
شرکت کنندگان ایده شــفاف تری نسبت به این 
دارند که در زمان بازگشت شان )به وین( چگونه 

توافق منعقد خواهد شد.
وی همچنین عنــوان کرد کــه انتظار دارد 
آژانــس بین المللــی انــرژی اتمی با ایــران بر 
ســر تمدید توافق فنــی به منظور بازرســی از 
فعالیت های هسته ای جمهوری اسالمی به توافق 

برسند.
این در حالی اســت که میخائیــل اولیانوف، 
نماینــده روســیه در ســازمان های بین المللی 
واقــع در وین نیز به خبرنگاران گفته اســت که 
هیچ کس از تاریخ ازســرگیری گفت وگوها مطلع 
نیســت.خبرگزاری رویتــرز در بخشــی از یک 
گزارش پس از نشســت کمیســیون مشــترک 
برجام در وین نوشــت: دیپلمات های سه کشور 
اروپایی آلمان، فرانســه و انگلیس که از اعضای 
اصلی توافق هسته ای می باشند در یادداشتی که 
به خبرنگاران دادنــد، آوردند که  »زمان به نفع 

هیچ کسی نیست؛ این مذاکرت نباید بی نتیجه 
بمانند« و افزودند، هنوز سخت ترین مسائل حل 

نشده باقی مانده اند. 
همچنین شبکه ســی. ان. بی. سی به نقل از  
دیپلمات های این ســه کشور نوشت: هیئت ها 
به پایتخت هایشــان بــاز می گردند تا با مقامات 
کشورهای شان مشورت کنند. ما از تمامی طرف 
هــا می خواهیم به ویــن بازگردنــد و آماده ی 
رسیدن به یک توافق باشند. زمان تصمیم گیری 

به سرعت در حال فرا رسیدن است. 
از ســوی دیگر، »جــوزپ بورل« مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در گفت وگو با 
العربیه تاکید کرد: مذاکرات هسته ای که از اوایل 
ماه آوریل برای احیای برجام در وین آغاز شــد، 

مذاکرات سختی است.
وی خاطرنشــان کرد: امیدواریــم که تغییر 
ریاســت جمهوری در ایران و انتخاب رئیسی به 
جای حســن روحانی تالش ها برای رسیدن به 

توافق را متوقف نکند.
بورل گفــت: امیدواریم که نتایــج انتخابات 
ریاســت جمهوری ایران بر رونــد مذاکرات وین 

تاثیر نگذارد.
اروپا  اتحادیــه  مســئول سیاســت خارجی 
همچنین تاکید کرد که بازگشــت به برجام مهم 

ترین مساله برای اتحادیه اروپا است.
مذاکرات میان اعضای کمیســیون مشترک 

برجام درباره احیای توافق هســته ای در وین و 
با حضور آمریکا در مقر مذاکرات از ماه گذشــته 

برگزار شده است. 
آمریــکا و ایــران مذاکــرات مســتقیم یــا 
دولت  نماینــدگان  و  غیرمستقیمی نداشــته اند 
آمریکا با نمایندگان ســایر اعضای برجام در این 

زمینه رایزنی می کنند. 
 اقدامات الزم برای احیای توافق هســته ای 
از طریق بازگشــت دوجانبه تهران-واشنگتن به 
آن در دو کارگروه مجزا بررســی می شــود که 
شامل بازگشــت ایران به اجرای کامل تعهدات 
برجامی اش و لغو تحریم های یک جانبه آمریکا 
علیه ایران می باشد. این تحریم ها پس از خروج 
دولت پیشــین آمریکا از توافق هســته ای علیه 

ایران اعمال یا بازگردانی شدند. 
ایران خواســتار لغو تمامی تحریم های اعمال 
شده علیه خود است و دولت آمریکا تاکنون بیان 
کــرده آماده لغو تحریم های ناســازگار با برجام 

است.
 ســیدعباس عراقچی بعدازظهر یکشنبه پس 
از پایان نشســت کمیســیون مشترک برجام در 
ششــمین دور مذاکــرات وین اظهــار کرد: دور 
ششــم مذاکرات ششــم وین با برگزاری جلسه 
کمیسیون مشترک برجام به کار خود خاتمه داد. 
در این جلســه از مجموع مذاکرات فشرده ای که 
در هفت، هشــت روز گذشته صورت گرفته یک 

جمع بندی ارائه شد. همه هیات ها اذعان داشتند 
که پیشرفت نســبتاً خوبی صورت گرفته است و 
همه به جدیت خود بر ادامه این مسیر و رسیدن 

به یک توافق تاکید داشتند.
وی ادامــه داد: همه این را قبــول دارند که 
برخی مسائل کلیدی است که باید توسط مراجع 
تصمیم گیر در کشورها مورد تصمیم گیری واقع 

شود.
این دیپلمات ارشد کشورمان گفت: پیشرفت 
مذاکرات در این دور نســبتا خوب بوده از جهت 
اینکه متن بــه مقدار زیادی آماده اســت و آن 
مقداری هم که آماده نیست حداقل یک وضعیت 
کامال مشخص دارد و یک تصویری از اختالفات 
نشــان می دهد و اینکه در چه مرحله ای هستیم. 
این موضوع حتمــا می تواند بــه تصمیم گیران 

جهت اتخاذ تصمیم درست کمک کند.
عراقچی با بیان اینکه می توانیم بگوییم مسیر 
زیادی را تــا االن آمده ایم و به اواخر کار نزدیک 

شــده ایم، اظهار کرد: همانطــور که پیش از این 
گفتم مســیر باقیمانده مسیر ســاده ای نخواهد 
بــود ولی من امیدوار هســتم و فکر می کنم اگر 
طرف هــای مقابــل بتوانند تصمیمــات خود را 
بگیرند ما انشاءاهلل می توانیم به یک توافق برسیم 
که مورد خواست ما بوده و مطلوب ما خواهد بود.

عراقچی در بخش دیگری از صحبت های خود 
با تاکید بــر اینکه مواضع ما )ایــران( از ابتدای 
مذاکرات تا االن هیچ تغییری پیدا نکرده اســت، 
گفت: ما خواهان رفع همــه تحریم های آمریکا 
هستیم. همینطور راســتی آزمایی آنها و سپس 

بازگشت ایران به تعهدات خود در برجام.
این دیپلمات ارشــد کشــورمان در پاسخ به 
این ســوال که به نظر وی وزن مسائل حل نشده 
سنگین تر است یا وزن مسائل حل شده، تصریح 
کرد: تعابیر مختلفی ممکن است هر کسی داشته 
باشد ولی به نظر من وزن مسائل حل شده بیشتر 

است.

مدیــرکل آژانس بین المللی انــرژی اتمی در 
گفت و گویی به ســواالتی درباره تعامل آژانس 
و ایــران در مدت اخیر و با توجه به توافق موقت 

بازرسی های آژانس از تاسیاست ایران پرداخت.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری پَس 
بلو، رافائل گروســی مدیرکل آژانس بین المللی 
انــرژی اتمــی در بخشــی از یک گفــت و گو با 
استفانی لیختنشــتاین خبرنگار آزاد مستقر در 
وین در پاسخ به این ســوال که آیا فکر می کند 
تفاهم نامه آژانس با ایران برای تدام بازرسی های 
آژانس از تاسیسات ایران پس از ۲۴ ژوئن باز هم 
تمدید خواهد شــد یا نه، گفت: من هنوز منتظر 
این هســتم که ایران به مــن جواب بدهد. هنوز 
هم پیگیر ایران هســتم و بــه آن ها می گویم ما 
باید نشستی داشته باشیم، مجازی یا حضوری و 
مذاکره کنیم. همان طور که در کنفرانس خبری 

آخرم گفتم، حفظ این وضــع که وضعی موقت 
اســت یا تمدید آن دارد ســخت تر و سخت تر 
می شود. آیا قرار است به توافق موقت ادامه دهیم 
یا نه؟ آیا ۲۴ ژوئن پایان آن است؟ چون اگر این 
طور باشــد، چند کار هست که باید انجام دهیم، 
از پــاک کردن اطالعات)ثبت شــده در دوربین 
های داخل تاسیسات ایران( شروع می شود. این 
کار باید به طرز درســتی با حضور ما انجام شود، 

چون تجهیزات ما است. 
گروســی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری 
مبنــی بر این که آیــا نمی خواهد اطالعات ثبت 
شده در دوربین ها پاک شوند، توضیح داد: معلوم 
اســت که نه. اما همین طور نمی خواهم تا ابد به 

این روش ادامه دهیم. 
او همچنین درباره این که با توجه به آخرین 
گزارشش از وضعیت تاسیسات ایران، دسترسی 

آژانس به تاسیسات ایران با وجود این تفاهم نامه 
موقت هم  محدود است، تشریح کرد: بله خیلی 
محدود است. به همین دلیل است که در گزارش 
آخــرم جدولی را گنجانده بــودم تا چیزهایی را 
نشــان بدهم که بازرســان ما نمی بینند. عموم 
مردم باید این موضوع را بدانند. خالصه منظورم 
این اســت که در حال حاضر، دیگر نباید بیشتر 
از ایــن محدود شــویم، در عین حــال هم این 
توافق موقت راهکار پایداری نیســت. این توافق 
نمی تواند به عنوان جایگزین یک رویکرد صحیح 
راستی آزمایی نســبت به برنامه هسته ای ایران 

در نظر گرفته شود. 
مدیر کل آژانس در پاسخ به این که آیا صحت 
دارد  توافق قبلی درباره مشخص کردن جزئیات 
بازرســی هایی که آژانس می تواند انجام بدهد، 
دفعه ی آخر تمدیــد توافق میان ایران و آژانس 
تمدید نشده است، بیان کرد: ضمیمه فنی توافق 
هنوز هم به کار بسته می شود. همکاران ایرانی ما 
به خاطر مالحاظات سیاســی نمی خواستند وارد 

تشریفات تمدید یک توافق شوند. 
گروسی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه 
به انتخابات ریاست جمهوری ایران،  انتظار دارد 
کــه تعامالت آژانس با ایــران تغییر کند، گفت: 
ایران یک کشور مستقل است، اما از دیدگاه من، 
هیچ مزیتی در ســخت گیری در روابط با آژانس 
یا دنبال کردن سیاســت تقابل با آژانس برایشان 

وجود ندارد. این فقط در هر سطحی برای ایران 
مشــکل ایجاد خواهد کرد و به نفعشان نیست. 
من پذیــرای همکاری با رئیــس جمهور بعدی 
ایران و شــنیدن نظرات ایران هستم. می خواهم 
در اســرع وقت با رئیس جمهور جدید بنشینیم 
اعتمادســازی کنیم و یک ارتباط را شکل دهیم. 
چون مسیری طوالنی را باهم طی خواهیم کرد. 
او دربــاره این که در گزارش آخرش راجع به 
مســائل پادمانی از جمله پیدا شدن ذرات مواد 
هســته ای در چند محل در ایــران و عدم ارائه 
توضیحان از سوی ایران در این باره، ابراز نگرانی 
کــرده بود و چرا وجود این آثار مواد هســته ای 
نگران کننده است، توضیح داد: برخی می گویند 
این یک حساســیت بیش از حد و موضوعی کم 
اهمیــت و قدیمی اســت. اگر این طور اســت و 
چیزی پشتش نیســت، لطفا بگذارید نگاهی به 
آن بیاندازیم و شــفاف سازی کنیم. چون چطور 
می شــود مبنای برجام را داشته باشید که هنوز 
فعال اســت، آن هم بر اســای اعتماد دو جانبه، 
وقتی احســاس می کنید که چیزهای دیگری در 
حال رخ دادن هســتند که از آن خبر ندارید. اما 
رویکرد من عمل گرایانه اســت. بیایید شــفاف 
ســازی کنیم. اگر چیزی پشــت ایــن موضوع 
نیست، پس مشکلی هم نیست و اعتماد به نفس 

و اعتماد ایران فقط باال خواهد رفت.
گروســی همچنین در پاسخ به این سوال که 

اگر ایران تا ماه سپتامبر که نشست بعدی شورای 
حکام است، پاسخی درباره این تحقیق ندهد، چه 
اتفاقی خواهد افتاد، گفت: امیدوارم از االن تا آن 
موقع پیشرفتی واقعی کنیم. اگر این طور نشود، 
گزارش های من به شــورای حکام بسیار شفاف 
هستند و این موضوع را به وضوح توضیح خواهم 

داد. اما امیدوارم در آن وضعیت قرار نگیریم. 
او دربــاره این که آیا برنامه ای برای مذاکرت 
با ایران در زمینه این مســئله در ۲۱ ژوئن وجود 
دارد یا نه، گفت: کمی ســردرگم هســتم، چون 
ایران می خواســت حدود ۲۱ ژوئن دیدار کنیم 
اما دیگر پیگیر نشــدند. ما را به یک گردهمایی 
دعوت کردنــد اما ظاهرا چنیــن چیزی در کار 
نیست. شاید یادشان بیاید که دعوت به نشست 
و مذاکره کردند. اما فقط مشارکت کافی نیست. 

باید این روند را جدی گرفت. 
مدیــر کل آژانس درباره این کــه نقش او و 
آژانس در مذاکرات احیای توافق هســته ای در 
وین چیســت و انتظار دارد توافق حاصل از این 
مذاکرات چگونه باشــد تا آژانس بتواند نقشش 
را بــه عنوان ناظر و بــازرس انجام دهد، توضیح 
داد: ما عضو مذاکرات نیستیم. سعی می کنیم از 
طریق رایزنی با مذاکره کنندگان از روند مذاکرت 
حمایت کنیــم. ما کمک می کنیم ببینند اموری 
که بر سرشــان مذاکره می کنند از نظر بررســی 

واقعیت و راستی آزمایی چگونه هستند. 


