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تمدید معافیت عراق از تحریم ایران
 برای خرید انرژی

دولت واشــنگتن بار دیگر معافیت عراق از تحریم های آمریکا برای واردات 
گاز و برق از ایران را تمدید کرد. 

به گزارش ایســنا به نقل از واشنگتن فیری بیکن، دولت جو بایدن، رئیس 
جمهــور آمریکا برای یک دوره چهار ماهــه دیگر معافیت عراق از تحریم های 
ایــران را تمدید کرد تا بغداد بتواند همچنان به خرید گاز و برق از ایران ادامه 
دهد. فیری بیکن نوشــت که همزمان شدن این تمدید معافیت با از سرگیری 
مذاکرات در وین برای احیای برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( سبب شده 
تا برخی اینطور ارزیابی کنند که واشــنگتن در حال امتیازدهی به ایران برای 

نشان دادن حسن نیت خود به منظور بازگشت به این توافق است.
در ادامه این گزارش آمده اســت که دولت بایدن دســتور تمدید معافیت 
عراق را ١٩ نوامبر امضا کرده  اما آن را تا ٢٩ نوامبر به کنگره ارائه نداده است 
و همین امر ســبب بروز گمانه زنی هایی درباره انگیزه دولت واشنگتن از این 

کار شده است.
بر اســاس این معافیت، عراق می تواند به مــدت ١٢٠ روز دیگر به واردات 
برق و گاز از ایران ادامه دهد و مشمول تحریم های واشنگتن نخواهد شد. این 
در حالی اســت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشــین آمریکا مدت زمان 
دوره ایــن معافیــت را کوتاهتر کرده بود اما اکنون بایــدن آن را تا چهار ماه 

افزایش داده است.
وزارت امورخارجــه آمریکا تاکید دارد که ادامه معافیت عراق از تحریم های 

ایران کماکان در راستای منافع ملی آمریکا است.
ســخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا با اعالم این خبر گفت که واشنگتن 
معافیت عراق را تمدید کرده اســت تا این کشور بتواند برای تامین برق مورد 

نیاز خود وارد تراکنش های مالی الزم با ایران شود.

ویژه

تالش امارات برای مهار اختالفات ایران و عربستان
الخلیج آنالین در مطلبی به قلم کامل جمیل نوشــت: حسن هم جواری تنها 
مساله موجود در روابط بین ایران و امارات نیست، اخبار رسیده از پایتخت های دو 
کشــور، از هموار شدن راه برای همکاری های بزرگتر و روابط عمیقتر میان تهران 

و ابوظبی، پس از چند سال اختالفات و تهدیدات بین دو طرف، حکایت دارد.
در ادامه این مطلب آمده اســت که امــارات فعالیت ها و همکاری های تجاری 
گسترده ای در منطقه دارد و توانسته سرمایه های جهانی را به سمت خود جذب 
کنــد، همین امر، می تواند امــارات را به دروازه ای برای خروج تهران از شــرایط 
اقتصادی فعلی اش تحت تاثیر تحریم های بین المللی، تبدیل کند، عالوه بر اینکه 
بهبود همکاری ها میان ایران و امارات، به بازگشت گرمی، به روابط تهران و ریاض 
هم کمک می کند. به این ترتیب، از نظر تحلیلگران، امارات باب گسترده ای برای 
اســتقرار روابط ایران با همســایگانش خواهد بود و همین عامل، موجب تقویت 
جایگاه سیاسی ایران در منطقه و بازگشت فعالیت های تجاری و اقتصادی وسیع 

آن با دولت های خلیجی، بویژه عربستان سعودی می شود.
ابتدای آگوست گذشته، یعنی زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، صحبت هایی 
شنیده شد مبنی بر اینکه دوره تازه ای از روابط میان تهران و ابوظبی اغاز می شود، 
که اساس آن، دوستی، همکاری و حسن هم جواری خواهد بود، عالوه بر اینکه در 

مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید، ایران امارات را دوست خود خواند.
همین اشــاره ها، توانست تنش های موجود در روابط بین ایران و امارات را آرام 
کند، تا در دیدار های بعدی بین مسئوالن دو کشور، شاهد روابط دوستانه ای باشیم.
در همین رابطه، عبدالمحسن راضی، نویسنده و پژوهشگر سیاسی معتقد است 
که ابوظبی همواره نقش خاموش کننده آتش های اقتصادی تهران را داشته است.

وی در گفتگــو با الخلیج آنالیــن تصریح کرد: اگر امــارات نبود، تحریم های 
اقتصادی علیه ایران، این کشور را به انفجار سیاسی می رساند. امارات متحده عربی 
یکی از مهمترین شــرکای اقتصادی ایران است، چه در زمینه صادرات و چه در 

زمینه واردات، امارات شریان اصلی برای تهران محسوب می شود.
روابــط بین ایران و امارات همچنین به دنبال تماس تلفنی وزیر خارجه ایران، 
امیر عبداللهیان با همتای اماراتی اش که در جریان آن روابط دو جانبه و راه های 
تقویت همکاری های مشترک بررسی شد، افزایش یافت. در این گفتگو، دو وزیر بر 
ضرورت مشورت های مستمر بین دو کشور تاکید کرد، تا به این شکل روابط بین 

تهران و ابوظبی بهبود یابد.
نرمش در سیاست خارجی امارات، باعث شده است تا تعداد دولت های دوست 
آن افزایش یابد، همانطور که ابوظبی اختالفات خود با ترکیه را نیز حل کرد. راضی 
معتقد اســت که امارات به لطف روابط خوبی که با دو حزب دموکرات و جمهور 
خواه در آمریکا دارد، می تواند دولت های جمهوری خواه بعدی را در مورد ماندن در 

توافق هسته ای با تهران قانع کند.
به گفته این تحلیلگر سیاســی، حتی در مــورد توازن های امنیتی در منطقه، 
ابوظبی شریک اســتراتژیک ممتازی برای واشنگتن است. از سوی دیگر، راضی 
معتقد اســت که دولت جدید ایران به دنبال تقویت روابط تجاری خود با آسیای 
میانه اســت و در این مسیر سعی دارد از سیاست روس ها تبعیت کند، همانطور 
که قالیباف، رئیس مجلس ایران از خوشــامد کشورش از شیوه اداره چالش های 
اقتصادی توسط مسکو سخن گفت، اما به عقیده راضی، به نظر می رسد تضمینی 
برای افزایش همکاری های تهران با مسکو وجود ندارد و دلیل آن، تنش های موجود 
بین مســکو، واشنگتن و بروکسل است، همانطور که مسکو به دلیل طرح »نورد 
اســتریم ٢« تحت فشــار زیادی قرار دارد، چرا که جمهوری خواهان به رهبری 
سناتور تد کروز، فشار های زیادی به دولت بایدن وارد می کنند، تا تحریم هایی را 
علیه روسیه اعمال کند، این مساله تا انجا پیش رفت که جمهوری خواهان تایید 

سفرای پیشنهادی بایدن را تعطیل کردند.

بهشتی پور بررسی کرد
دردسر خواسته های حداکثری ایران و آمریکا

 از مذاکرات وین
حســن بهشــتی پور در گفت وگو با ایلنا، در ارزیابی رونــد مذاکرات وین 
در روزهای گذشــته و همچنین اســتدالل هیأت مذاکره کننــده ایرانی برای 
همراهی کارشناســان متعدد، گفــت: خبر خوب آغاز مذاکــرات این بود که 
هیات مذاکره کننده کشــورمان پذیرفت که روند از صفر آغاز نشده به عنوان 
پیش نویس قرار بگیرد به این معنــی که پذیرفتند روی موضوعاتی که توافق 
شده بحث نکنند، بلکه راجع به موضوعاتی که توافق نشده و در پرانتزها خالی 
مانده بود، بحث صورت بگیرد. این نقطه پیشــرفت و مایه امیدواری است که 
مذاکرات به این صورت ســریع تر پیش خواهد رفت تا این که بخواهند از نقطه 

صفر شروع کنند.
وی ادامه داد: نکته بعدی این اســت که مذاکرات به دو بخش تقسیم شده 
است؛ یک بخش انتظارات ایران برای لغو تحریم ها و بخش دوم انتظارات طرف 
مقابل برای بازگشِت ایران به تعهداتش در برجام که از اردیبهشت ٩۸ کاهش 
پیدا کرده، اســت. کاماًل مشخص است دو مسیر را طراحی کرده اند تا بتوانند 
مذاکرات را به جایی برســانند و من امیدوارم این موضوع به رسمیت شناخته 
شود که قرار نیست هر آنچه ایران می خواهد به آن برسد یا قرار نیست هرچه 
آمریکا می خواهد محقق شــود. قرار اســت دو طرف به خواسته های همدیگر 
توجه کنند، به خصوص به خطوط قرمز دو طرف احترام گذاشــته شود و پس 
از آن راجع به موضوعات قابل مذاکره که می توان در مقابل آن انعطاف داشت، 
کوتاه آمد و به راه حل رســید. الزم است ســریع تر به نتیجه برسند که هرچه 
این تسریع بیشتر باشد کمک می کند تا میزان فشاری که روی ایران از لحاظ 
اقتصادی هســت، کاهش پیدا کند. وی افزود: حال چه ما بخواهیم این را رد 
کنیم یا به قول بعضی ها آن را آدرس دادن به دشــمن بدانیم مشکلی را حل 
نخواهد کرد؛ طرف مقابل کاماًل از جزئیاِت وضعیت اقتصادی ما باخبر اســت. 
موضوعی نیســت که امروزه بتوان آن را پنهــان کرد. عالم و آدم می دانند که 
تولیِد ناخالِص داخلِی ایران کاهش پیدا کرده و این چیزی نیست که بتوان آن 
را مخفی کرد. عالم و آدم می دانند که تورم و بیکاری افزایش پیدا کرده است، 
اما این ها دالیل گذشــت ایران از خطوط قرمزش نیســت که یا غنی سازی را 
کنار بگذارد یا بگوید که نمی خواهد تحریم ها را لغو کنید اما ایران می تواند این 
خواســته را مطرح کند که به جای رفع یکباره تحریم ها، به تدریج این اتفاق 
بیفتد؛ منتها ســقف شروع و پایان آن هم کاماًل مشخص باشد و این که چقدر 
طرف مقابل از خودش انعطاف نشان می دهد خیلی تعیین کننده است؛ ما باید 
ببینیم طرف مقابل آمادگِی گذشتن از خواسته هایی که از نظر ما ناحق هست 

را دارد یا خیر و آیا می خواهد بگوید مرغ یک پا دارد؟!

رویداد

دیدگاه

گــروه سیاســی- ســعید تهرانی: 
طرف هــای غربی با تمام قدرت از رویکرد تیم 
مذاکره کننده هسته ای ایران انتقاد می کنند. 
»علی باقری« مذاکره کننده ارشد ایران پیش 
از ترک وین تایید کرد که »طرف های اروپایی 
از برخــی پیشــنهادهای ما خیلــی رضایت 

نداشتند.«
رئیس هیات مذاکره کننده ایران در پاسخ 
به این که برخــی دیپلمات های اروپایی گفته 
اند که پیشــنهادهای ایــران غیرقابل قبول و 
تندروانه است گفت: اینکه طرف های اروپایی 
خیلی درباره برخی از پیشنهاد های ما رضایت 
نداشــتند درســت اســت، اما اینها بر اساس 
مبانی مشــترک میان دو طرف تنظیم شــده 
و اعتراضــی به اینکه اینها نامربوط هســتند 
نداشتند و گفتند که با دیدگاه های ما مطابقت 
رئیس جمهوری  ماکــرون«  »امانوئل  نــدارد. 
فرانســه مدعی شــده ، به نظر می رســد دور 
کنونی مذاکرات هســته ای با ایــران در وین 

موفقیت آمیز نبوده است.
مکرون در دوبی به خبرنگاران گفت: »من 
فکــر می کنم محتمل اســت که ایــن دور از 
مذاکــرات، با توجه به مواضــع، موفقیت آمیز 

نباشد.«
وی افزود: »بــه احتمال زیاد این مذاکرات 

در کوتاه مدت از سر گرفته نشود.«
دوجاریک«  »اســتفان  مقابــل،  در طرف 
ســخنگوی دبیرکل ســازمان ملل روز جمعه 
از مشــارکت کنندگان در گفت وگوهــای وین 
خواســت تا تالش خود بــرای اجرای مجدد 

توافق هسته ای با ایران را، تقویت کنند.
دوجاریک طی کنفرانسی خبری گفت: ما 
قرار نیســت از شــرایطی که در آن مذاکرات 
بدین شکل تمام شد به شــرایطی که در آن 
اوضاع توســط قواعــد دیپلماتیک پیش برده 
نمی شود، جهش کنیم. مواضع ما درخصوص 
برجام تغییری نکرده است  و ما طرفین دخیل 
را بــه دوبرابــر کردن تالش های شــان جهت 

اجرای مجدد توافق ترغیب می کنیم.
امیدواری مسکو

بین المللی  نماینده روسیه در سازمان های 
واقــع در ویــن، در توییتی نوشــت که وقفه 
فنی پیش آمــده در مذاکرات وین این فرصت 
را بــه ایران و آمریکا می دهد تــا به رایزنی با 

پایتخت های شان بپردازند. 
میخائیــل اولیانــوف، نماینده روســیه در 
ســازمان های بین المللی واقــع در وین، روز 
جمعه در توییتی نوشــت: برای ناامید شــدن 
زود است. در دیپلماسی چندجانبه این قاعده 
وجــود دارد که می گوید تا زمانی که بر ســر 
همه  چیز توافق نشده باشد، بر سر هیچ چیزی 
توافق نشــده است.  پس تغییر ممکن است اما 
بایــد به نحوی تعیین شــوند کــه به حصول 

پیشرفت بیشتر کمک کنند.
وی در توییت دیگری نوشت: وقفه ای فنی 
در مذاکرات وین پیش آمده و مذاکرات هفته 
آتــی ادامه خواهند یافت. ایــن فرصتی برای 
هریک از مشــارکت کنندگان از جمله ایران و 
آمریکا اســت تا با پایتخت های شان رایزنی و 
بــا در نظر گرفتن مواضــع دیگر همتایان، در 

خصوص نحوه پیشبرد مسائل تفکر کنند.
نماینده دائم روســیه نزد سازمان های بین 
المللی در وین در جمع خبرنگاران درباره روند 

مذاکرات برجامی اظهار داشــت: هیئت ایرانی 
یک بازنگری همه جانبه و اساسی را در پیش 
نویس ســند برنامه هســته ای ارائه کرد که با 
واکنش انتقادآمیز طرف های غربی مواجه شد.
وی ادامه داد: در حقیقت پیشــنهاد ایران 
برای بازنگری اساســی در پیش نویس ســند 
هســته ای که ما در طول شــش دور مذاکره 
به آن دســت یافتیم، تاثیری جدی بر شرکای 
غربی ما گذاشــته است. آنها معتقدند که این، 

یک رویکرد بســیار افراطی است و به همین 
چنین واکنشی از خود نشان دادند.

اولیانوف که نماینده روســیه در مذاکرات 
وین است، تصریح کرد: یک قانون در مذاکرات 
وین وجــود دارد، اینکه تا بر ســر همه چی 
توافق نشــود هیچ توافقی حاصل نخواهد شد. 
البته اصالحات همیشه امکانپذیر است و تغییر 
موضع یک اتفاق عادی اســت اما بهتر اســت 
که چنین اصالحاتی به مانعی برای پیشــرفت 

مذاکرات تبدیل نشود.
رضایت پکن

نماینده چین در ســازمان های بین المللی 
در وین بعد از پایــان مذاکرات وین برای لغو 
ایران  تحریم های ظالمانه آمریــکا علیه ملت 
تاکید کرد که پیشــرفت های حاصل شده در 
مذاکرات را نباید دســت کــم گرفت هر چند 
اختالفاتی باقی است و تا دستیابی به موفقیت، 

فاصله داریم.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری شــینهوا، یک 
نماینده ارشد چین روز جمعه گفت پیشرفت 
حاصل شــده در مذاکرات هسته ای ایران در 
این هفته نباید دست کم گرفته شود هر چند 
که هنوز تا حصول موفقیت اصلی در مذاکرات 
فاصلــه وجود دارد. گروه ١+۴ شــامل چین، 
انگلیس، فرانســه، روســیه و آلمان(، اتحادیه 
اروپا و ایــران در روزهای دوشــنبه تا جمعه 
بحث های مبسوطی در شهر وین برای احیای 

توافق هسته ای سال ٢٠١۵ انجام دادند.
»وانــگ کوان« نماینده چین در ســازمان 
ملل و سایر ســازمان های بین المللی در وین 
گفت: چین امیدوار اســت که رایزنی های هر 
کــدام از طرف ها با دولت های خودشــان در 
دوره وقفــه در مذاکرات تا هفته آینده، بتواند 
یک نیروی سیاسی جدید به مذاکرات تزریق 

نماید. 
وانگ در ادامه توضیــح داد: این مذاکرات 
به طرف های دیگر کمک کرد تا شناخت خود 
از موضع تیــم مذاکراتی دولت جدید ایران را 

افزایش دهند.
وی افــزود: چین امیدوار اســت که همه 
طرف های دخیل در مذاکرات در جهت ایجاد 
یک فضای خوب برای مذاکرات اقدام نمایند. 
چین به حمایت قاطعانه از شروع مجدد روند 
مذاکرات بین آمریکا و ایران و همچنین ایفای 
نقشــی منحصر به فرد و ســازنده برای کار با 
همه طرف ها برای رسیدن به نتایج زودهنگام 

ادامه خواهد داد.
در جریان این مذاکــرات پنج روزه، ایران 
پیش نویس پیشــنهادات خود را برای توافق 
هسته ای ســال ٢٠١۵ که آمریکا سال ٢٠١۸ 

از آن خارج شد ارائه داد.
با این حال، دیپلمات های ارشد از انگلیس، 
فرانسه و آلمان روز جمعه »ناامیدی و نگرانی 
خود را بعــد از تحلیل کامل و دقیق تغییرات 
پیشــنهادی ایران در متن مذاکره شــده در 
جریان شش دور قبلی مذاکرات« ابراز داشتند.

وانگ بعــد از این نشســت تاکید کرد که 
گفت وگو در باره جســتجوی راه های رسیدن 
به اجماع و توسعه اجماع باید از طریق تمرکز 
بر متن و پیشــنهادات ادامه یابد هر چند که 
اختالفاتــی باقی اســت. دور جدید مذاکرات 
وین برای لغــو تحریم های ظالمان علیه ملت 
ایران که از دوشــنبه هفته پیش آغاز شــده 
بود، روز گذشــته موقتا متوقف و قرار شد در 
هفته  آینده از سرگرفته شود اما تاریخ قطعی 
آن هنوز رسما اعالم نشــده است. سه کشور 
اروپایی در بیانیه  خود گفته اند، ما از هماهنگ 
کننده برجام درخواست کرده ایم که به زودی 
تشــکیل جلسه دهد. آن ها می گویند که برای 
ارزیابــی اوضاع و دریافت دســتورالعمل های 
جدید پیش از تشکیل جلسه هفته آینده باید 
به پایتخت ها بازگردنــد تا ببینند آیا می توان 

شکاف های ایجاد شده را پر کرد.
دور قبلی مذاکرات برای احیای توافق سال 
٢٠١۵ در ماه ژوئن برگزار شــد. دولت آمریکا 
در زمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق 
در مــاه مه ٢٠١۸ / اردیبهشــت ٩۷ از توافق 
خارج شــد و بطور یکجانبه تحریم هایی علیه 
ایران اعمال کرد. ایران نیز به تدریج از ماه مه 
٢٠١٩ اجــرای بخش هایی از توافق را متوقف 

کرد.

علــی باقری کنی معاون سیاســی وزیــر امور خارجه 
کشورمان و مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین در 
گفت وگوی اختصاصی با شبکه الجزیره، درباره پیش نویس 
دو طرحی که ایران در وین درباره لغو تحریم ها و اقدامات 
هسته ای در اختیار مذاکره کنندگان غربی قرار داده است، 
گفت: همان طور که می دانید شــش دور از این مذاکرات 
در بهار و تابســتان امســال در وین برگزار شد که برخی 
اسناد پیش نویس از آن ها حاصل شد. ما به عنوان نماینده 
دولــت جدید ایران و مذاکره کنندگان جدید هســته ای، 
دیدگاه هایمان را دربــاره این پیش نویس ها به ویژه درباره 
پیش نویس لغو تحریم های غیرقانونی و ظالمانه و اقدامات 
هســته ای به طرف مقابل ارائه کردیم. درباره جزئیات این 
ســندها، نکته مهم این اســت که طرفیــن درباره مبنای 
مذاکــرات به توافق رســیدند که همان توافق هســته ای 
ســال ٢٠١۵ اســت. چیزی که ما ارائــه کرده ایم مربوط 
بــه ناکارآمدی ها و نقص های پیش نویس ها بوده اســت و 

اصالحاتی را در آن ها ارائه کرده ایم.
باقری در پاســخ به این سوال که خواسته تیم مذاکره 
کننده ایران در این اســناد پیشــنهادی چیســت، گفت: 
تاکید ما این اســت که در چارچوب برجام، تمامی مسائل 
مربوط به فعالیت های هسته ای ما باید تداوم داشته باشد. 
درباره تحریم ها نیز این طور اســت. هرگونه تحریم مغایر 
با مقــررات برجام باید فورا لغو شــود، همین طور تمامی 
تحریم هایــی که مربوط به توافق هســته ای اســت. تمام 
تحریم هایــی که تحت کارزار »فشــار حداکثری« آمریکا 

اعمال شده یا بازگردانده شدند، باید فورا لغو شوند.
او درباره این که آیا ایران خواســتار راستی آزمایی لغو 
این تحریم ها یا ضمانتی درباره آن ها اســت، توضیح داد: 
موضوع راســتی آزمایی و تضمین مواردی بســیار جدی 

هستند که در سند سوم تشریح شده اند.
معاون وزیر امور خارجه کشــورمان در پاسخ به این که 
از نظر او این دور از مذاکرات چه نتیجه و چه دســتاوردی 
داشــته اســت، بیان کرد: ما طرح هایی پیشنهاد کردیم و 
از طریق آن ها نشــان دادیم که ما نــه تنها در مذاکرات، 
بلکه در طرح هایی که به طرف مقابل ارائه کرده ایم جدی 
هســتیم. ما با این طرح ها عزم جدی مان برای رسیدن به 
یک توافق را نشان دادیم. طرح هایی که ارائه کرده ایم روی 
میز طرف مقابل مذاکرات اســت و قرار اســت به ما پاسخ 
دهند، البته پاسخی که با شــواهد و با استداللی منطقی 

همراه باشد.
باقری در پاسخ به این سوال که واکنش ایران در صورتی 
که طرح های پیشنهادی آن پذیرفته نشوند و توافقی انجام 
نشــود، چه خواهد بود، گفت: طرح هایی که توسط ایران 
پیشنهاد شده اند را اصال نمی توان رد کرد، چون مبتنی بر 
مقررات توافق هسته ای سال ٢٠١۵ هستند. حتی کشوری 
که از توافق خارج شده بود هم مایل به بازگشت به توافق 
است. و در اصل، کشورهایی که هنوز عضو برجام هستند، 

نمی خواهند این سند هسته ای را از بین ببرند.
این دیپلمات ارشــد کشورمان در پاســخ به این که با 

توجه به ســوابق طوالنی او در مذاکرات هسته ای، حاال که 
هدایــت مذاکرات را بر عهــده دارد، ایران چه چیز جدید 
برای ارائه در مذاکــرات دارد، و این مذاکرات چه تفاوتی 
با سال های گذشــته دارند، تشریح کرد: یکی از مهم ترین 
تفاوت ها وجــود عوامل و بازیگرانی خارجی هســتند که 

سعی می کنند در مذاکرات اخالل ایجاد کنند.
او در پاســخ به این که تیم ایــران چگونه با این موارد 
مقابله می کند، توضیح داد: طبیعی اســت که آن ها سعی 
می کنند در مســیر رســیدن به توافق اخالل ایجاد کنند 
اما نکته مهم این اســت که اقدامات انجام شــده از سوی 
ایران در چارچوب قوانین بین المللی، معاهده منع اشــاعه 
تســلیحات هسته ای، ان.پی.تی و معاهده پادمانی بوده اند. 
بنابراین، زمینه مناســبی برای رسیدن به یک توافق برای 

ایران ایجاد کرده اند.
معاون وزیر امور خارجه کشــورمان با ارائه توضیحاتی 
درباره گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره 
ایــران و برخی ادعاها مبنــی بر این که ایــران در حال 
غنی سازی ٩٠ درصدی اورانیوم است، بیان کرد: خبر غنی 
سازی ٩٠ درصدی توســط رسانه ها و منابع صهیونیستی 
منتشر شده بود. چنین خبری باالفاصله توسط عالی ترین 
مقام آژانس بین المللی انرژی اتمی که مدیرکل آن است، 

رد شد.
باقری در پاســخ به ایــن که آیا ایران مایــل به انجام 
دادن چنین اقدامای در آینده نیســت، گفت: فعالیت های 
هسته ای ما در چارچوب ان.پی.تی و معاهده پادمانی انجام 
می شوند. واضح است که اگر طرفین برجام به تعهداتشان 
در برجــام عمل کنند، ما هم همین کار را خواهیم کرد و 
کامال به تعهداتمان در چارچوب برجام عمل خواهیم کرد.
مذاکره کننده ارشــد ایران در وین در پاسخ به این که 
آیا با توجه به تحوالت این چند سال اخیر از سال ٢٠١۵، 
توافق هســته ای هنوز پویایی خود را حفظ کرده اســت و 
توافقی کارآمد است یا نه، اظهار کرد: هزینه احیای توافق 
و حفظ آن بر مبنای اقداماتی بوده اســت که ایران انجام 
داده. چون آمریکا از توافق خارج شــد و توافق را به کلی 

نقــض کرد و اروپایی ها هم در عمل نتوانســتند پایبندی 
کامل به برجام را از خود نشــان دهند. بنابراین، به رفتار 
اروپایی ها با پایبندی کامل به توافق و به رفتار آمریکایی ها 
با بازگشتشان به توافق بستگی دارد و اگر این اتفاق بیفتد، 

توافق احیا خواهد شد.
باقری در پاسخ به این  که آیا توافق در چارچوبی که در 
سال ٢٠١۵ درباره آن مذاکره شده بود، دوام خواهد آورد 
یا نه، بیان کرد: هر دو طرف مذاکرات مایل به بازگشت به 

توافق سال ٢٠١۵ هستند
او درباره این که آیا برای به نتیجه رســیدن مذاکرات 
بــازه ای زمانی وجود دارد و آیا ایران حاضر اســت مدتی 
طوالنی به اندازه ١٩ سال گذشــته صرف مذاکرات برای 
رســیدن به توافقی نهایی بکند، گفت: من بر این عقیده ام 
پاسخ طرف مقابل به طرح های معقولی که ایران ارائه داده 

است، قطعا می تواند جواب این سوال را بدهد.
این دیپلمات ارشد کشــورمان در پاسخ به این که اگر 
پــس از تمامی ایــن تالش ها برای مذاکره و رســیدن به 
توافق، توافقی در کار نباشــد، چه اتفاقی رخ خواهد داد، 
تشریح کرد: حضور ما در این جا نشان می دهد که ما واقعا 
برای رسیدن به یک توافق جدی هستیم و ما عزم و اراده 
طرف مقابل و رفتار آن ها را به طور جدی ارزیابی می کنیم 
تا ببینیم آیا آماده بازگشــت به پایبندی کامل به توافق و 

ترک تخطی هایشان هستند یا نه.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به 
این سوال که با توجه به فشارهایی که به خاطر تحریم های 
آمریکا بر اقتصاد ایران تحمیل شده است، تاب آوری ایران 
بدون توافق هســته ای تا چه حد خواهــد بود، بیان کرد: 
اقتصاد ما در شــرایط چند سال گذشــته که تحریم های 
آمریکا و متحدان آن بر ایران برقرار بوده اند، توانسته است 
توســعه یابد و پیش رفت کند. این یک امر مسلم است که 
تحریم ها اثر داشــته اند. اما ایران نشــان داد که تحریم ها 

نمی توانند نتیحه بخش باشند.
باقــری درباره این که پالن B ]نقشــه دوم[ ایران چه 
خواهــد بود، توضیح داد: مــا در واقع بر ظرفیت ها و توان 

داخلی مــان اتکا خواهیم کرد و روابــط و همکاری مان را 
با کشــورهایی که در تعامل با ما جدی و کارآمد هستند، 
گسترش خواهیم داد. ما به طور جدی به دنبال پیش رفت 
اقصادی کشــورمان خواهیــم بود. در مدت چند ســال 
گذشــته، آمریکا تمام تالشــش را کرد از روابط اقتصادی 
ایران با جهان ممانعت کند اما ما نشــان دادیم می توانیم 
اقدامات آن ها را با شکست مواجه کنیم و اقتصادمان را در 
مســیر مثبت و موثری پیش ببریم. اما این به معنای این 
نیســت که آمریکا به مردم ما یا اقتصادمان خسارت نزده 
است. به همین خاطر، یکی از موضوعاتی که در مذاکرات 
دنبال می کنیم، موضوع جبران خســارت از سوی آمریکا 
به خاطر آســیب ها و خساراتی اســت که به مردم ما وارد 

کردند.
مذاکره کننده ارشد ایران در وین در پاسخ به این سوال 
که آیــا آمریکا برای این کار از خود آمادگی نشــان داده 
اســت یا نه، گفت: موضوع جبران خسارت در دستور کار 
مذاکرات وین بوده اســت و به این موضوع در ســند سوم 

پیشنهادات ما پرداخته خواهد شد.
او درباره ســند سوم پیشــنهادی ایران و این که چرا 
تاکنون ارائه نشــده اســت، اظهارا کــرد: طرف های دیگر 
مذاکرات در حال حاضر در حال بررســی دو سند دیگری 
هستند که ارائه کرده ایم و منتظریم پاسخ دهند. به محض 
این که پاسخشان را دریافت کنیم، کار بر روی سند سوم 

را آغاز خواهیم کرد.
این دیپلمات ارشــد کشــورمان در پاسخ به این سوال 
کــه از نظر او خواســته های ایران در مذاکــرات مبنی بر 
لغو کلیــه  تحریم های ایران، جبران خســارت و تضمین 
دادن چه قدر می تواند از دیدگاه آمریکا واقع بینانه باشد، 
گفت: در مذاکراتمان با طرف های مقابل، آن ها بر ضرورت 
تضمین دادن و بر ضرورت سازوکاری برای راستی آزمایی 
صحه می گذارند، هم روســیه، هــم چین و هم اروپایی ها. 
در اصــل، آمریکایی ها هم باید بپذیرنــد. آمریکایی ها در 
پیش نویس های قبلی این چارچوب را پذیرفته اند اما نکته 
اصلی در این است که تضمین ها چگونه باید ارائه شوند و 

راستی آزمایی ها چگونه باید انجام شوند.
او در پاســخ بــه این کــه از نظــر آمریکا لغــو کلیه 
تحریم های ایران ممکن نیست، به دلیل این که اختیارات 
لغو کلیه تحریم ها تنها در دســتان رئیس جمهور آمریکا 
نیســت و بخشی از آن ها به کنگره این کشور مربوط است 
و ایران حاضر اســت چه چیزی در مقابل خواســته هایش 
در مذاکــرات ارائه کند، گفت: دو طــرف مذاکرات، یعنی 
ایران و گروه ۴+١ توافــق را پذیرفته اند. آمریکا هم که از 
توافق خارج شده بود، می خواهد به آن بازگردد. بنابراین، 
موضوع بده و بســتان قبال در مذاکرات ســال ٢٠١۵ به 
جا آورده شــده اســت. حاال باید اقداماتی انجام شود که 
اشــتباهات کشوری را که از توافق خارج شد، جبران کند. 
بده و بستان زمانی اتفاق می افتد که هر دو طرف از چیزی 
تخطی کنند. ما از چیزی تخطی نکردیم. این آمریکایی ها 

بودند که از توافق خارج شدند.

نماینده روسیه در وین:

برای ناامیدی از مذاکرات وین زود است

رئیس هیات مذاکره کننده هسته ای ایران:

 آمریکا دو اصل تضمین دادن و راستی آزمایی را پذیرفته است

دور هفتم مذاکرات یا به روایت تیم مذاکره کننده جدید دور نخست، 
در حالی روز جمعه پس از ۵ روز به پایان رسید که جنگ روایت ها بیش 
از هــر موضوع دیگری توجه مخاطبــان و دنبال کنندگان مذاکرات را به 
خود جلب کرده اســت. روایت هایی که دامنه آن به تهران و گفت وگوی 
تلفنی روز جمعه وزیر امور خارجه با جوزپ بوررل، مســئول سیاســت 

خارجی اتحادیه اروپا نیز کشیده شد.  
بنــا به گزارش ایلنا، در حالی که خبــر این گفت وگو در داخل ایران 
این گونه روایت شد که جوزپ بوررل به معاونش انریکه مورا تاکید کرده 
است که در ارتباط ســازنده و فعال با مذاکره کننده ارشد ایرانی و همه 
هیات ها برای رسیدن به توافق تالش کند؛ خبرنگار وال استریت ژورنال 
مســتقر در وین می گوید بر اساس اطالعات او مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا به امیرعبداللهیان گفته اســت که ایران باید تعامل سازنده 

را آغاز کند. 
در خصوص آنچه از روز دوشــنبه تا جمعه در پایتخت اتریش اتفاق 
افتاد نیز علیرغم اطالعات ناچیز، در غیاب رسانه های مستقل داخلی تنها 
دو روایت رسانه های دولتی و رسانه های مستقل خارجی مطرح است که 

آن هم در تناقض، چیزی از ماجرای باال کم ندارد.     
لورنــس نورمن، خبرنگار وال اســتریت ژورنال مســتقر در وین در 
خصوص این دور از مذاکرات می نویسد: »گفت وگوها برای احیای توافق 
هسته ای در روز جمعه متوقف شد و متحدان غربی هشدار دادند که این 
تالش گامی نزدیک تر به ســقوط است.« وی همچنین در توئیتی از قول 
دیپلمات های اروپایی نوشــت: »برخی پیشــنهادات ایران مغایر برجام و 

برخی فراتر از مفاد برجام است.« 
در نقطــه مقابل این اظهارات، علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشــد 
ایران پیش از ترک وین به خبرنگاران صداوسیما و خبرگزاری جمهوری 
اســالمی ایران گفت: »اینکه طرف های اروپایی خیلی در مورد برخی از 
پیشــنهادهای ما رضایت نداشتند، درست اســت ولی هیچ کدام عنوان 
نکردند که پیشــنهادهای ایران مبنای حقوقی و قانونی و مورد قبول دو 

طرف را ندارد.«

خبرنگار وال اســتریت ژورنال در توئیت دیگــری نیز از قول مذاکره 
کنندگان اروپایی می نویسد: »ایران در حال شکست تقریبا تمام توافقات 
دشــواری است که در ماه ها مذاکرات به دست آمده و خواستار تغییرات 
اساســی در متن است.« معاون سیاســی وزیر امور خارجه اما پیش تر از 

جمع بندی مذاکرات ۶ دور قبل با عنوان پیش نویس یاد کرده بود. 
تناقــض در روایت ها اما تنها در خصوص دو طرف مذاکرات نیســت؛ 
در حالی که علی باقری فضای گفت وگوها را دوستانه عنوان کرده است، 
لورنس نورمن می نویســد: » یک مقام ایرانی که اواخر روز پنجشنبه از 
مذاکرات درباره مســائل هســته ای به هتل خود بازگشته بود، با تاکید 
بــر ماهیت پرتنش مذاکرات این هفته، به همــکار خود گفت که مانند 

بازگشت از جنگ است.« 
اســتفانی لیختن اشتاین، خبرنگار فارن پالیســی نیز روز جمعه در 
توئیتی نوشــت: »دیپلمات های اروپایی صراحتا اعالم کردند که پس از 
بررســی کامل، ما نســبت به تغییرات پیشنهادی ایران در متونی که در 
۶ دور مذاکــرات مــورد توافق قرار گرفته بود، ناامید و نگران هســتیم. 
مشخص نیست که چگونه می توان این شکاف های جدید را در یک بازه 
زمانی واقعی براســاس پیش نویس های ایران برطرف کرد. ....... زمان رو 
به اتمام اســت.« هرچند در آغاز ایــن دور از مذاکرات، هیچ کس گمان 
نمی کرد که قرار اســت نتیجه ای حاصل شــده یا گفتمان هیات ایرانی 
با ســه کشــور اروپایی انطباقی داشته باشــد بلکه همه پیش بینی ها از 
شکل گیری مذاکراتی سخت و پیچیده برای احیای برجام حکایت داشت 
اما این میزان تناقض در روایات و برداشت های هیات ایرانی و تروئیکای 
اروپایی در غیاب روایتی شــفاف از ســوی روســیه و چین، بیش از هر 
زمان دیگری آینده این مذاکرات و در نتیجه احیای توافق هســته ای را 

در هاله ای از ابهام فرو برده است. 
از امروز تا روز بازگشت هیات ها به پای میز مذاکره اما خبرها را نه از 
وین که در پایتخت های ١+۴، ایران و آمریکا باید جســت وکرد و امیدوار 
بود که برای بیشــتر روشن شدن موضوع، اندکی از سطح تناقض روایات 

کاسته شود.

جدال روایت ها از مذاکرات وین


