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رایزنی عراقچی و نماینده دبیر کل سازمان ملل
دبیر شورای راهبردی روابط خارجی بر حمایت ایران از نقش سازمان ملل 

در کمک به مردم افغانستان تاکید کرد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از شورای راهبردی روابط خارجی، سیدعباس 
عراقچی در دیدار ِمِت کنودســن معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در 
امور افغانســتان، درخصوص وضعیت جاری این کشــور، نگرانی های امنیتی، 

تروریسم داعش و آینده حکمرانی در افغانستان تبادل نظر کرد.
دبیر شورای راهبردی روابط خارجی در این دیدار، موضع ایران را پیگیری 
رویکرد منطقه ای برای حل و فصل مســائل افغانستان، تشکیل دولت فراگیر 
در کابل، تضمین امنیت در این کشــور و همچنین امنیت مرزی با جمهوری 
اســامی ایران دانست و بر توجه ویژه کشورمان به مسائل افغانستان به ویژه با 

انتصاب نماینده ویژه رییس جمهوری در امور افغانستان تاکید کرد.
وی با مسئول دانستن آمریکا در اوضاع نابسامان کنونی در افغانستان تاکید 
کرد: حضور آمریکا در منطقه غرب آســیا جز آشفتگی و نابسامانی برای مردم 

منطقه نتیجه ای به دنبال نداشته است.
معاون نماینده ویژه دبیرکل ســازمان ملل در امور افغانســتان هم در این 
ماقات با قدردانی از نقش آفرینی موثر ایران در موضوع افغانســتان و پذیرش 
آوارگان و پناهندگان افغانستانی بر ضرورت حفظ و تداوم رایزنی های سازمان 

ملل با ایران درباره این موضوع تاکید کرد.
کنودســن همچنین با تشــریح وضعیت میدانی در افغانستان، بر ضرورت 
توجه جدی جامعه بین المللی به مشــکات اساسی مردم افغانستان به ویژه با 

توجه به نزدیکی فصل زمستان تاکید کرد.

ویژه

بازی مقصریابی در مذاکرات برجام
یک کارشناس ارشــد مسائل بین الملل، با اشــاره به ادعاهای رسانه های 
غربی در مورد نتایج هفتمین دور مذاکرات وین و طرح های پیشــنهادی ایران 
در این دور از مذاکرات گفت: واکنش رسانه های غربی که بر مبنای اظهار نظر 
دیپلمات های اروپایی شــکل گرفته، عمدتا منفی اســت و به نظر می رسد که 
این دور از مذاکرات حاصل عملی چندانی نداشــته اما الزاما نباید آنرا قطعی 
و نهایــی تصور کرد و بدبین بود. باید همچنان احتمال داد که ممکن اســت 
طرفین در دور بعدی به نحوی واقع بینانه و با دیدی معطوف به نتیجه گیری 

مذاکرات را از سر گیرند.
کوروش احمدی، در گفت وگو با ایســنا در مــورد ارزیابی اش از هفتمین 
دور مذاکرات وین که عصر روز جمعه به پایان رسید،گفت: واکنش طرف های 
اروپــای را اگر مبنای قضاوت قــرار دهیم، ظاهرا ایــن دور از مذاکرات هیچ 
دســتاوردی، جز آشــنایی کلی طرفین با مواضع یکدیگر، نداشــته اســت. 
طرف های اروپایی مدعی شده اند که پیشنهادهای ایران »فراتر« از برجام 94 
بــوده و آنرا »غیر جدی« و »غیرقابل قبــول« ارزیابی کرده اند. طرف اروپایی 
همچنین گفته اســت که پیشنهادهای ایران نافی حدود 90 درصد از توافقات 
حاصله در ادوار پیشــین مذاکرات، بویژه در حوزه برنامه هسته ای ایران، بوده 
اســت. آقای باقری کنی نیز به گونه ای ناخشــنودی طرف های غربی را تایید 
کرده و گفته اســت که »اینکه دیپلمات های اروپایی خیلی از پیشنهادهای ما 

رضایت نداشتند، درست است.«
وی افزود: اکنون بزرگترین ســوالی که در برابر طرف های غربی قرار دارد 
این اســت که آیا پیشنهادهای ایران اصطاحا »مواضع مذاکراتی« است و در 
آینــده قابل تعدیل خواهد بود یا خیر؟. بطــور کلی می توان گفت که اگر چه 
واکنش رســانه های غربی که بر مبنای اظهار نظر دیپلماتهای اروپایی شــکل 
گرفته، عمدتا منفی اســت و به نظر می رســد که این دور از مذاکرات حاصل 
عملی چندانی نداشــته، اما الزاما نباید آنرا قطعی و نهایی تصور کرد و بدبین 
بود. باید همچنان احتمال داد که ممکن است طرفین در دور بعدی به نحوی 

واقع بینانه و با دیدی معطوف به نتیجه گیری مذاکرات را از سر گیرند.
این کارشــناس ارشد مســائل بین الملل در پاسخ به این سوال که  برخی 
از  رسانه های غربی، به نقل از مقامات طرف های مقابل ایران در این مذاکرات 
مدعی هســتند که  تیم ایران متوجه فوریت شرایط نیست و یا خواسته های 
ایران ناامیدکننده و زیاده خواهانه اســت. نظرتان در مورد این گونه تحلیل ها 
و تاش این رســانه ها برای انداختن توپ در زمیــن ایران را چه طور ارزیابی 
می کنید؟ اظهار کرد: شــکی نیســت که این بار نیز مثــل هر روند مذاکراتی 
حســاس، طرف هــای ذی ربط از ابتدا یــک نگاهی نیز به آنچــه که »بازی 
مقصریابی« نامیده می شوند، دارند. هر طرف سعی می کند که در نحوه تغذیه 
رســانه ها و نیز اطاع رسانی به دولت های دیگر، به گونه ای عمل کند که در 
نهایت اگر روند به شکســت انجامید طرف مقابل مقصر شکست دانسته شود. 
یکی از نکاتی که در اظهار نظر ســه دیپلمــات اروپایی که در نیویورک تایمز 
انعــکاس یافته بویژه می تواند در این رابطه مهم باشــد و آن اینکه این ســه 
دیپلمات ادعا کرده اند که پیشنهادات ایران، بویژه در حوزه هسته ای، »فراتر 
از برجام 94« بوده است. اگر چنین ادعایی جا بیافتد، به معنی عدول ایران از 
برجام تلقی خواهد شد و به لحاظ »مقصریابی« در سطح دولت ها و در افکار 

عمومی به سود ایران نخواهد بود.
احمدی همچنین در مورد ترکیب مذاکراتی ایران نیز در مذاکرات وین ابراز 
عقیده کرد: قاعدتا مســئوالن وزارت خارجه با توجه به برنامه ای که داشته اند، 
یعنی ارائه دو پیشنهاد که حاوی نکات اساسی و تازه ای بوده، باید می توانستند 
پیش بینی کنند که در ایــن دور امکان چندانی برای مذاکره به معنی دقیق 
کلمــه، یعنی تمرکز بر جملــه بندی ها و نکات دقیق فنــی و حقوقی و بده 
بستان نمی توانسته وجود داشته باشد. آنها باید احتمال می دادند طرف غربی 
با دریافت این پیشــنهادهای بسیار متفاوت با روند قبلی، وارد مذاکره نخواهد 
شد و نیاز به مشورت در پایتخت ها و هماهنگی در بین کشورهای عضو روند 
برجام خواهد داشت. در چنین شرایطی به همراه داشتن تیمی پرتعداد مرکب 
از مقامات عالیرتبه چند وزارت خانه و شمار زیادی از کارشناسان و مشاوران، 

حتی مشاورانی از دانشگاه ها، توجیهی نمی توانسته داشته باشد.

داغ شدن پرونده اوکراین همزمان با ایران
علی موســوی خلخالی در مطلبی برای دیپلماســی ایرانی نوشت که هفته 
گذشــته پس از وقفه ای حدودا پنج ماهه مذاکرات ایران با طرف های مذاکره 
کننده در برجام آغاز شــد. مذاکرات وین که این بــار طرف ایرانی اصرار دارد 
به آن عنوان مذاکره برای رفع تحریم ها دهد به ریاســت علی باقری کنی آغاز 
شــد، اگر چه پایان چندان امیدوارکننده ای نداشــت اما طرفین توافق کردند 
مذاکرات را این هفته مجددا از ســر بگیرند. در این میان تحلیل های بسیاری 
درباره این مذاکرات شده، و البته پرسش های بسیاری نیز بی پاسخ مانده است؛ 
از جمله این که چه شــد در حالی که روزهای اول مذاکرات یعنی سه شنبه و 
چهارشــنبه که گفت و گوها به نظر می رسید به خوبی پیش می رود ناگهان در 
روز پنج شنبه که ایران پیشنهادهای خود را به طرف های مقابل ارائه می دهد، 
ورق بر می گردد و گایه های غربی ها آغاز می شــود و حتی تهدیدهای تازه ای 
را بــر خاف رویه های مذاکرات در دوره های قبل، علیه ایران مطرح می کنند؟! 
رســانه های آن نیز دســت به کار می شــوند و از قریب الوقوع بودن فروپاشی 
مذاکرات صحبــت می کنند؟!  تیم ایرانی را نمی تــوان متهم کرد که جدیتی 
در مذاکــرات ندارد. چیزی که طرف مقابل تاش دارد دائما درباره آن ســخن 
بگوید. منابع آگاه به دیپلماسی ایرانی می گویند که در دوره های پیشین درباره 
اعمال محدودیت های جدید به توانایی های هســته ای ایران توافقاتی به دست 
آمــده بود اما چیزی از تعهدات غرب برای لغو تحریم ها مشــخص نبود. یعنی 
به عبارتی غرب به آنچه درباره پرونده هســته ای ایران می خواست، رسیده بود 
اما حاضر نشــده بود درباره تعهدات خود برای لغو تحریم ها تعهدی را بپذیرد 
یا تضمینی ارائه دهد. این دقیقا چیزی اســت که هم طرف ایرانی و هم طرف 
غربــی از آن به باقــی ماندن 20 درصد از مرحله کار برای رســیدن به توافق 
نهایی ســخن می گویند و تاکید دارند همین 20 درصد مشکل اصلی به نتیجه 
نرســیدن مذاکرات در دوره های قبل بوده است.  بدیهی است که دولت جدید 
نــگاه دیگری به گفت وگوها دارد. ولی بر خاف اتهاماتی که طرف مقابل زده، 
نه مذاکرات قبلی را نفی کرده و نه گفته است باید همه چیز از صفر آغاز شود. 
به عبارت دیگر می توان گفت مذاکرات از جایی آغاز شده که نقاط اختافی دو 
طرف بوده است. گفته می شود که محتویات پرونده پیشنهادی ایران نیز مبتنی 
بر همین نقاط اختافی است. بدیهی است که طرف غربی که از مذاکرات قبل 
بهره مطلوب خود را برده، تمایل نداشــته باشد مذاکرات از نقطه ای آغاز شود 
که محل اختاف است و اتفاقا از همین ناحیه هم تاش کند تا به طرف مقابل 

فشار بیاورد. 

دیدگاه 

پولیتیک

مذاکره کننده ارشــد جمهوری اســامی 
 ایــران در جریان مذاکرات ویــن بار دیگر بر 
مواضع صریح تهران مبنی بر لغو تحریم های 
ظالمانــه آمریــکا علیه ملت ایــران تاکید و 
تصریح کرد کــه جمهوری اســامی در این 
 مســیر، از خواســته های خود عقب نخواهد

 نشست.
به گــزارش ایرنا، »علی باقــری کنی« در 
گفــت و گو با خبرگزاری آنســا ایتالیا گفت: 
جمهوری اســامی ایران از خواسته های خود 
در مســیر فعال ســازی دوباره قرارداد هسته 
ای سال 20۱۵ و لغو تحریم ها عقب نشینی 

نخواهد کرد.
باقــری کنی گفت: با توجــه به اینکه این 
آمریکا بود که در سال 20۱۸ از توافق خارج 

شــد، بنابراین واشــنگتن باید گام نخست را 
بردارد.

این دیپلمات ارشد جمهوری اسامی ایران 
تصریح کرد که پیشــنهادهای ارائه شــده از 
جانب تهــران به گروه ۱+4 در روند مذاکرات 
وین »مســتند و منطقی« اســت و به همین 
دلیل می تواند مبنایی برای مذاکرات باشــد. 
به گفتــه این دیپلمــات ارشــد، جمهوری 
اســامی ایران به مذاکرات باور دارد و درباره 
نتایــج احتمالی »خوش بین« اســت. با این 
وجود، رفتارهای غیرسازنده گذشته از سوی 
برخی امضاکنندگان و نقــض مکرر تعهدات 
آنها، ما را ملزم می کند که خوش باور نباشیم.
ایران در ایــن مذاکرات برنامه های خود را 
در قالب دو متن پیشــنهادی، یکی با موضوع 

لغو تحریم های ظالمانه وغیرقانونی و دیگری 
بــا موضوع هســته ای به طــرف مقابل ارائه 
کرد. این پیشــنهادها مبنای بــرای مذاکره 
اســت و طرف مقابل باید پاســخ مستند به 
پیشنهادهای تیم ایران ارائه کند. با این وجود، 
منتظر خواهیــم ماند تا ببینیم در دور بعدی 
مذاکرات، که در ظرف چند روز آینده برگزار 
خواهد شد، چه نتیجه ای حاصل خواهد شد.
مذاکره کننده ارشــد ایــران پیش از این 
در گفــت و گو با الجزیــره هم تاکید کرد که 
پیش نویس پیشنهادهایی که طرف ایرانی با 
هدف لغو تحریم های ظالمانه آمریکا به گروه 
۱+4 داده، به گونه ای اســت که طرف مقابل 

نمی تواند این پیشنهادها را رد کند.
 به گفتــه باقری، ایران در صورت پذیرش 
دو پیشنهاد قبلی که روز قبل به طرف مذاکره 
کننده ارائه شده اســت، پیشنهاد سوم را نیز 

ارائه خواهد داد.
دلیل نارضایتی اروپا و آمریکا

ایران در مذاکرات هفته گذشته در وین دو 
سند را به طور رســمی درباره لغو تحریم های 
آمریــکا و اروپا و متقابا اقدامات هســته ای 
ایران به طرف هــای برجامی ارایه کرد اما این 

دو سند به مذاق کشورهای اروپایی و آمریکا 
خوش نیامد.

به گزارش ایسنا،  به نظر  آنها انتظار آن را 
نداشتند که تیم مذاکراتی جدید با تغییرات، 
اصاحــات و افزودن مطالب بــه پیش نویس 
قبلی و به شکلی سرسختانه در دفاع از مواضع 
خود وارد مذاکرات شود. در عین حال که آنها 
نتوانسته اند تا کنون ایرادی حقوقی و قانونی 
به پیشنهادات و نظرات ایران در قالب این دو 

سند وارد کنند.
منابع نزدیک به هیات ایرانی اعام کرده اند 
کــه عمده مخالفــت و اعتراض کشــورهای 
اروپایی به این دو ســند این بوده اســت که 
»برای بازنگــری در متون پیشــین فرصتی 
وجــود ندارد« و دیگر اینکه »طرف آمریکایی 
حاضر به اعطای امتیــازات مد نظر ایران در 
چارچوب مطــرح برجــام و قطعنامه 22۳۱ 

نخواهد بود.«
این در حالی اســت که هیات ایرانی تاکید 
دارد، متون به دست آمده در دوره های پیشین، 
دارای بن بســت های آشکار و همچنین نکات 
مبهم یا در برخی مــوارد نیازمند اصاحاتی 
اســت که نمی توان بر روی آنها چشم بست. 

ضمن آنکه آن متــون صرفا یک پیش نویس 
بوده  اســت، نه یک توافق غیرقابل بازنگری. 
همچنیــن اینکه طرف آمریکایــی حاضر به 
اعطای امتیــازات مصرح در برجام و قطعنامه 
22۳۱ و همچنین ضروری برای رفع »موثر« 
تحریم ها نیســت، حاکی از  نبود اراده جدی 
دولت واشــنگتن برای بازگشت به تعهداتش 

است.
ایــن رویکرد طرف آمریکایی و نیز اروپایی 
نشــان می دهد، آنهــا به دنبال یــک توافق 
یک طرفه هســتند در حالی کــه این آمریکا 
بــود که یک جانبه و غیرمســئوالنه برجام را 
ترک کرد و کشــورهای اروپایی نیز عما با او 

همراهی کردند.
در عین حال، تجربه خروج آمریکا از توافق 
هسته ای و تهدید هر روزه جمهوری خواهان و 
حتی برخی دموکرات ها برای خروج از توافق 
در سال 2024، پیش روی ایران است. تجربه 
گذشته در خروج از برجام و پایبند نبودن به 
تعهدات و چشــم انداز مبهم و نامطمئن پیش 
رو، اتخاذ مواضع قاطع و دریافت تضمین های 
روشــن از آمریکا را به یک ضرورت و نه یک 

انتخاب برای ایران تبدیل کرده است.

مذاکره کننده ارشد ایران:

ایرانازخواستههایشعقبنشینینمیکند

یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه:

متن پیشنهادی ایران براساس پیش نویس 6 دور قبل 
بوده است

یک مقــام ارشــد وزارت امــور خارجه در 
نشســتی توجیهی به تشــریح آخرین وضعیت 
گفتگوهــا در ویــن پرداخت. به گــزارش ایرنا، 

مشروح این گفت وگو به شرح زیر است:
گفت وگوها،  وضعیــت  آخریــن  لطفا 
مهمترین پیشــرفت های حاصل شــده و 

چالش های پیش رو تشریح کنید.
خوب در ابتدا باید اشــاره کرد که این اولین 
دور از مذاکراتــی بود که توســط دولت جدید 
جمهوری اسامی ایران برگزار می شد و با درنظر 
داشــت بن بست های حل نشده در دور ششم، از 
پیش مشخص بود که قرار نیست در این دور از 
گفت وگوها به نتیجه نهایی رسید. با این وجود، 
دولت بر این عقیده بود که هیأت مذاکره کننده 
بایــد در ایــن دور از گفت وگوها هــم از منظر 
تخصصــی و ترکیب نفرات و هم در زمینه متون 
و پیشنهادات با دســت پر در وین حاضر شود، 
چراکه اوال هیات مذاکراتی اعزامی بنابر ماموریت 
برای دســتیابی به یک توافــق خوب عازم وین 
شــده بودند و ثانیا پیش بینی می شد که برخی 
از طرف های مقابل ممکن اســت در این دور از 
گفت وگوها، جمهوری اســامی ایران را به عدم 
جدیت و عدم ارائه پیشــنهادات روشــن متهم 
کند. دولت جدید اساسا با رویکردی عملگرایانه 
و طراحی روشن وارد گفت وگوها شده و پیش از 
سفر هیأت به وین، پیشنهادها ایران نهایی شده 

و برای ارائه به طرف مقابل آماده بود.
الزم بــه تاکید اســت که متن پیشــنهادی 
ایران مبتنی و براســاس پیش نویس 6 دور قبل 
بوده و همان متــن مبنا قرار گرفته و اصاحات 
و پیشــنهادهای مورد نظر ایــران بر روی متن 
مشخص شده و ارائه گردیده اند. این پیشنهادها 
از آن جهت کــه کاما منطبق بــر برجام ارائه 
شــده اند طبیعتــا حداکثری نبوده و نیســتند 
امــا متاســفانه رویکرد طرف مقابل نســبت به 

تعهداتش حداقلی است.
در همیــن چارچــوب هیــأت جمهــوری 
اســامی در ســومین روز از گفت وگوها دو متن 
پیش نویس که در آنها پیشــنهادها و اصاحات 
ایران مشــخص شــده بود، یکی در زمینه رفع 
تحریم هــا و دیگــری در خصــوص موضوعات 

هسته ای را به طرف مقابل ارائه کرد.
 تصور من این اســت که به ویژه طرف های 
اروپایی و همینطور آمریکا که مرتبا با این ســه 
کشور در ارتباط است، انتظار آن را نداشتند که 
ایــران در این مرحله با متنــی کامل که هم در 
انطباق با برجام و قطعنامه 22۳۱ شورای امنیت 
است و هم اصول مشــترک گفت وگوهای ادوار 
پیشــین را حفظ کرده، وارد مذاکرات شود. به 
همیــن دلیل نیز بود که طــرف مقابل از زمان 
دریافت این پیش نویس ها بحث توقف گفت وگو 
و بازگشــت به پایتخت ها برای دریافت مشورت 

را مطرح کرد.
هر چنــد رویکرد مذاکراتی هیــات ایران از 
روز اول تعاملــی و همراه با انعطاف الزم بود اما 
متأســفانه در مقابل سه کشور اروپایی از اختیار 

تصمیم گیری باالیی در وین برخوردار نیستند و 
ضمنا دائما دغدغه راضی کردن هیات آمریکایی 
و هماهنگ کردن مواضعشان با هیأت آمریکایی 
را دارند. این در حالی اســت کــه این گفتگوها 
میان ایران و 4+۱ و نه ایران و آمریکا )که اساسا 
عضو برجام نیســت( در حال انجام است اما این 
رویکرد اروپایی ها روند پیشــرفت گفت وگوها را 

با چالش روبرو کرده است.
روشــن است که طرف های غربی که با تصور 
اعطــای امتیازات انــدک و دریافــت امتیازات 
حداکثری به وین آمده اند، از متون پیشــنهادی 
و خواســته های روشــن جمهوری اسامی ایران 
رضایــت کامل نداشــتند، اما هیج یــک از این 
کشورها نتوانســتند بر این متون ایراد حقوقی 
گرفتــه یا آن ها در تضاد با برجام توصیف کنند. 
تنها نکته مطرح شــده از سوی این کشورها این 
بــود که اوال حتــی حاضر به اعطــای امتیازات 
مصرح در برجام نیســتند و ثانیــا تمایل ندارند 
مباحثی را که در پیش نویس ها آمده اند، مجددا 
مورد بحث بگذارند. این در حالی است که آنچه 
از 6 دور مذاکرات پیشــین به دست آمده، تنها 
یک پیش نویس است و همانطور که بارها گفته 
شــده است اصل اساســی همواره وجود داشته 
اســت که هیچ توافقی در میان نیست مگر همه 

چیز توافق شود.
اکنون روشــن شده است که بی میلی آمریکا 
به دست کشــیدن کامل از تحریم ها، مهمترین 
چالش در مســیر پیشــرفت گفت وگوهاست. ما 
معتقدیم هر زمان دولت آمریکا از کارزار فشــار 
حداکثری دست بردارد و طرف های اروپایی در 
گفت وگوها اراده سیاسی الزم را نشان دهند، راه 

برای دستیابی سریع به یک توافق باز می شود.
 فضای کلی گفت وگوها را چطور دیدید؟ 
آیا طرفین وارد مذاکره جدی شــده اند یا 

هنوز در مرحله اعالم مواضع قرار دارند؟
با وجــود اختاف در مواضــع طرفین، باید 
اشــاره کرد که گفت وگوهای هفته گذشــته در 
فضایــی حرفه ای و در عین حــال صریح برگزار 
شــد و طرف های مقابل نیز نظــرات خود را در 
فضایی به دور از تنش مطرح کردند. در مجموع 
می توان گفت فضایی ســازنده بــر گفت وگوها 
حاکم بود و با ارائــه متون پیش نویس از جانب 
جمهوری اســامی ایران، یک گام اسایی و مهم 
رو به جلو در مســیر گفت وگوها برداشــته شد. 
البته همانطور که از نام این اســناد مشــخص 
اســت، ما متون پیشــنهادی را پیش نویس های 
قابل مذاکــره می دانیم و طرف های مقابل را نیز 
تشــویق کرده ایم که متون و پیشنهادات روشن 
خود را بر اســاس اصول مشترک و در چارچوب 

برجام روی میز بگذارند.
هرچند در این دور از مذاکرات نیز بحث هایی 
بــر روی متن صورت گرفت، امــا انتظار ما این 
است که در دور بعدی گفت وگوها که آخر هفته 
آینده آغاز می شود، طرف مقابل نیز با پاسخ های 
مکتوب دقیق و منطقــی و احیانا ایده ها عملی 
تازه در وین حاضر شــود. در آن صورت می توان 

امیدوار بود که مذاکره جدی بر روی متون آغاز 
شود. الزم است طرف مقابل هم رویکرد تعاملی 

و هم انعطاف الزم را داشته باشد.
 در خصوص محتوای دو ســندی که به 
طرف مقابل ارائه شــده، توضیح دهید. آیا 
قرار اســت سند دیگری نیز از سوی ایران 

ارائه شود؟
همانطور که اشــاره شد هیأت ایرانی در روز 
ســوم گفت وگوهــا دو پیش نویــس کامل را به 
طرف مقابل ارائه کرد. پیش نویس نخســت که 
به موضوع رفع تحریم های ظالمانه و غیرقانونی 
علیه ایــران می پردازد، دربرگیرنده تعهدات رفع 
تحریم ها از ســوی آمریکاست. یکی از نکاتی که 
در گفت وگوها با طــرف مقابل مورد تأکید قرار 
گرفته، این است که کلیه تحریم های وضع شده 
در چارچوب سیاست فشــار حداکثری با هدف 
روشــن از میان برداشــتن برجام طراحی شده 
و از ایــن رو تمــام این تحریم ها بــا برجام در 
ارتباط هستند. سند دیگر نیز گام های هسته ای 
جمهوری اسامی ایران و کیفیت توقف گام های 
جبرانی، در صــورت رفع تحریم ها را تشــریح 
می کند. در این خصوص نیز تأکید شده است که 
تا زمانی که نحوه رفع تحریم ها روشن و اجرایی 
نشده، نمی توان از جمهوری اسامی ایران انتظار 
داشــت که گام های جبرانــی خود را که نه یک 
اقدام اولیه، بلکه واکنشــی به تحریم ها بوده اند، 

متوقف نماید.
البته پیش نویس هایی دیگری نیز  وجود دارد 
که نظرات ما در ادامه در قالب این پیش نویس ها 
ارائه خواهد شــد. نحوه و زمان راستی آزمایی و 
مــوارد مربوط به دریافت ضمانــت عدم خروج 
مجــدد آمریکا از توافق از جمله مواردی اســت 
کــه در ادامه مطــرح خواهد شــد. در روزهای 
اخیر شاهد بوده ایم که شــماری از سناتورها و 
نمایندگان کنگره تهدید کرده اند که در صورت به 
قدرت رسیدن یک رئیس جمهور جمهوری خواه، 
آمریکا بار دیگر از توافق هسته ای خارج می شود. 
همین مســئله نشانگر تشتت شــدید در داخل 
آمریــکا و ایــن واقعیت اســت کــه آمریکا در 
مذاکرات قابل اتکا نیســت و برای بازگشــت به 
برجام، باید ضمانت هایی معتبر و قابل قبول ارائه 
نماید. آنها خوب میدانند جمهوری اسامی ایران 
اجازه نخواهد داد تکرار بدعهدی هایی که بعد از 
امضاء توافق در ســال 20۱۵ اتفاق افتاد مجددا 

اقتصاد ایران را گروگان خود کند.
 برخی گزارش های رسانه ای حاکی از آن 
خواستار  اروپایی  هیأت های  برخی  که  بود 
و  از گفت وگوها  دور  این  جمع بندی سریع 
بازگشــت به پایتخت ها بوده اند. دلیل این 

موضع این کشورها چه بود؟
همانگونه که اشــاره کردم، برداشــت ما این 
بــود که طرف های اروپایی انتظار نداشــتند که 
جمهوری اسامی ایران در این دور از گفت وگوها 
پیشنهادات خود را به صورت مکتوب ارائه کند. 
بــه همین دلیل بود که این کشــورها بافاصله 
پــس از دریافت پیش نویس هــای هیأت ایران، 

خواستار آن شدند که برای مشورت با پایتخت ها 
و دریافت دســتورالعمل هایی مذاکراتی تازه، به 
اسامی ایران  جمهوری  بازگردند.  کشورهایشان 
اعــام کرده بود کــه از تــوان تصمیم گیری و 
کارشناســی کافــی برخوردار اســت و آمادگی 
دارد تــا هر زمان که الزم باشــد به گفت وگوها 
ادامه دهد، اما طرف هــای مقابل که برای ادامه 
مذاکرات نیاز به مشــورت با مقامات ارشد خود 
داشتند، خواستار آن شدند که گفت وگوها برای 
چند روز متوقف شود. بر این اساس، هیأت ها روز 
جمعه به کشورهایشان بازگشتند و قرار است از 

آخر هفته آینده مذاکرات را از سر بگیرند.
 ترکیب هیأت ایرانی چه از لحاظ تعداد 
و چه ترکیب نفرات، مورد توجه رســانه ها 
قرار گرفته است. در خصوص نحوه انتخاب 
نفرات و تأثیر آن بــر گفت وگوها توضیح 

بفرمایید.
یکــی از موضوعاتی که پیــش از این دور از 
گفت وگوها مــورد تأکید قرار داشــت، این بود 
که جمهوری اســامی باید با توان تصمیم گیری 
و کارشناسی مناســبی در مذاکرات حضور یابد 
تــا اطمینان یابد که متون تهیه شــده و مواضع 
مذاکراتــی هیأت، تا حد امــکان عاری از نقص 
باشد. عاوه بر این، از آنجا که دولت در دستیابی 
به نتیجه جدی اســت و واقعا تاش می کند در 
کوتاه تریــن زمان ممکن گفت وگوها را به نتیجه 
برســاند، اعتقاد داشــت که الزم است با فراهم 
کــردن امکان تصمیم گیری در محل، روند تهیه 
متون و ارائه بازخورد به طرف مقابل را تســریع 

نماید.
بــه همیــن دلیــل، از چند هفتــه پیش از 
مذاکرات، به کلیه دســتگاه هایی که به نحوی با 
موضوع گفت وگوهــا در ارتباط بوده و می توانند 
در زمینه تصمیم گیری یا کار کارشناسی کمکی 
ارائه دهند، مکاتبه شــد تا نفرات پیشــنهادی 
خود برای همراهی هیأت وزارت امور خارجه را 
معرفی نمایند. نهایتا ترکیبی شــکل گرفت که 
چه از منظر مدیریتــی و تصمیم گیری و چه از 
دید کارشناســی، از توان واقعــا باالیی برخودار 
اســت. ضمنا باید اشــاره کرد کــه در این دور 
از گفت وگوها، وزن اقتصــادی هیأ ت به مراتب 
بیشــتر از ادوار پیشین بود، آن هم به این دلیل 
کــه از منظر جمهوری اســامی در حال حاضر 
موضوع رفع تحریم ها، مســئله اصلی مذاکرات 
اســت و تا زمانی که تکلیف این موضوع روشن 
نشده است، نمی توان مسائل دیگر را نهایی کرد. 
البته روشن است این ترکیب در طول مذاکرات 
و بر اســاس نیاز کم و یا حتی اگر الزم بود زیاد 

خواهد شد.

 برخــی مخالفان گفتگوهــای وین، از 
جمله نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی، 
و جمهوری  مذاکرات شده  توقف  خواستار 
اســالمی ایران را به وقت کشــی با هدف 
خریدن زمان و پیشــبرد برنامه هسته ای 
اتهام  این  به  پاسخ شــما  کرده اند.  متهم 

چیست؟
اتهام عــدم جدیت و وقت کشــی جمهوری 
اســامی در گفت وگوها کــه اینبار از شــیپور 
صهیونیســت ها خارج شــد، موضوعی بود که 
از قبــل انتظار آن را داشــتیم، اما همانطور که 
شاهد بودید، عملکرد هیأت اعزامی و ارائه سریع 
پیش نویس هایی دقیق به طــرف مقابل، تا حد 
زیادی این حربه را خنثی کرد و اتفاقا این طرف 
مقابل بود که خواستار وقفه گفت وگوها شد، در 
حالی که هیأت ایرانی آمادگی داشــت مذاکرات 
را بی وقفه تا هر زمان که الزم باشد، ادامه دهد. 
طبیعی است که رژیم صهیونیستی از بروز چنین 
وضعیتی خرسند نباشد. به همین دلیل هم بود 
کــه در همین یکــی دو روز، رســانه های رژیم 
صهیونیستی با ساخته و پرداخته کردن چندین 
شــایعه تاش کردند تا بر فضای گفت وگوها اثر 

منفی بگذارند.
در طول جلســاتمان، به طرف هــای مقابل 
هشــدار دادیم کــه نبایــد اجــازه داد برخی 
طرف های خارجی که از پیشــرفت گفت وگوها 
ناخرســند هســتند، با انتشــار اخبــار دروغ و 

تحریف شده بر مذاکرات اثر بگذارند.
وزیر  جمله  از  آمریکایی  مقامات  برخی 
نسبت  که  اند  کرده  عنوان  آمریکا  خارجه 
دیدگاه  دارند.  تردید  گفت وگوها  نتیجه  به 

شما در این خصوص چیست؟
بر خاف اظهــارات مقام های آمریکایی، من 
معتقــدم که اگر طرف های مقابل حســن نیت 
داشــته باشــند و از بازی بی فایده مقصرنمایی 
دست بردارند، توافق در دسترس است. جمهوری 
اسامی ایران پیشــنهاداتی عملگرایانه روی میز 
گذاشته و طرف های مقابل باید پاسخی درخور 
یا حتی پیشــنهادات و ایده های تازه خود را به 
صورت مکتوب و مشخص ارائه کنند. من تصور 
می کنم طــرح اظهارات منفــی و صدور چنین 
بیانیه هایی بیــش از آنکه مربــوط به محتوای 
مذاکرات باشد، یک تاکتیک مذاکراتی و ناشی از 
تاش طرف های مقابل برای مقصرنمایی از ایران 
با هدف اعمال فشــار بر مذاکره کنندگان است. 
کافی اســت تا طرف های مقابل اراده سیاســی 
بــه خرج داده و برای برداشــتن گام های عملی 
الزم اعام آمادگی کنند. در آن صورت راه برای 

توافق و حل اختافات باز خواهد شد.

وزارت امور خارجه روسیه وقفه ایجاد شده در مذاکرات 
وین را فنی ارزیابی کرد.

به گزارش ایســنا، صفحه توییتــر وزارت امور خارجه 
روسیه نوشت: کمیسیون مشترک برجام وقفه ای فنی در 
دور هفتــم مذاکرات احیای توافق هســته ای اعام کرد. 
هیات های مذاکره کننده در پایتخت ها پیشرفت هایی که 
تاکنون انجام شــده را جمع بندی و درباره اقدامات آتی 

رایزنی خواهند کرد. 

وزارت امور خارجه روســیه تاکید کرد: مذاکرات قرار 
است هفته آتی]پس از یک شنبه[ از سر گرفته شود. 

بیانیه وزارت امور خارجه روسیه درباره مذاکرات در پی 
این مطرح می شود که روز دوشنبه هفتمین دور مذاکرات 
احیای توافق هســته ای در وین پس از وقفه ای چند ماهه 
آغاز به کار کرد. ایران تاکید کرده است با هدف لغو کلیه 
تحریم هــای غیرقانونی و ناعادالنه آمریکا و رســیدن به 

توافقی خوب در این مذاکرات حاضر می شود.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اظهاراتی تاکید 
کرد اتحادیه اروپا در تاش اســت توافق هسته ای را حفظ 
کنــد. به گزارش ایســنا به نقل از روزنامه ABC اســپانیا، 
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در 
رم درباره توافق هسته ای گفت، اتحادیه اروپا در تاش است 
توافق هسته ای را حفظ کند که توافقی اقتصادی نیز هست. 
بورل گفت: دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشــین آمریکا 
بدون در نظر گرفتن عواقب کارش، از این توافق که ایران تا 

آن زمان در حال پایبندی به آن بود، خارج شد. 
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد: اگر 
خواهان بازگشــت ایران به توافق هســتیم، باید چیزی در 
ازایش به آن بدهیم.  بورل درباره مذاکرات وین گفت: مذاکره 
کنندگان قول داده اند هفته آینده به وین بازگردند. بگذارید 
برویم پای میز مذاکرات و آمار واقعی ارائه شــده از ســوی 
آژانش بین المللی انرژی اتمی را درباره میزان غنی ســازی 

ایران بررسی کنیم.

روسیه: 
وقفه در مذاکرات وین فنی است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:
بروکسل تالش می کند برجام حفظ شود

ایندیپندنــت عربی  در تحلیلی نوشــت که 
جهان طــی مذاکرات کنونــی در وین متوجه 
خواهد شــد آیا توافقنامه هسته ای با ایران که 
در ســال 20۱۵ امضا شــد و دونالد ترامپ در 

ســال 20۱۸ از آن خارج شد، احیاء می شود یا 
مرگ آن اعام خواهد شد. در صورتی که آمریکا 
و ایران در مواضع خود انعطاف نشــان ندهند، 
مذاکرات به بن بست خواهد رسید و دولت جو 

بایدن، رئیس جمهــوری ایاالت متحده آمریکا 
مجبور خواهد شد تصمیم نهایی خود را بگیرد.

به رغم خوش بینی محتاطانه برخی شرکت 
کنندگان در مذاکرات وین درباره پیشــرفت در 
پرونده تحریم ها که تاثیــری مثبت بر پرونده 
هسته ای دارد، بسیاری از ناظران در واشنگتن 
معتقدند مسیری بسیار دشوار تا دستیابی به راه 
حل در پیش است. هنری روما، پژوهشگر گروه 
اوراسیا معتقد است همه شواهد نشان می دهد 
مذاکرات دشواری در پیش است. نیکوالس میلر، 
استاد امور بین الملل در دانشگاه دارتموث آمریکا 
نیز معتقد اســت در صورتی کــه ایران و دولت 
جو بایدن انعطاف زیادی در مواضع خود نشــان 

ندهند، مذاکرات به بن بســت خواهد رسید.در 
فضای مه آلود کنونــی حاکم بر مذاکرات وین، 
به نظر می رسد آمریکا با سه سناریو مواجه است. 
سناریوی نخست، گشــایش کامل در مذاکرات 
است که به موجب آن ایران فعالیت های هسته 
ای خود را در مقابل کاهش بخشی از تحریم های 
آمریــکا متوقف می کند. اما این ســناریو دور از 
دسترس است چرا که قبا شکست خورده است. 
ســناریوی دوم، تاش برای دستیابی به توافق 
هســته ای موقت است که مقامات دولت بایدن 
به آن اشــاره کرده اند هرچند جزئیات آن برما 
نشده اســت. به گفته مقامات سابق آمریکایی، 
دولت بایدن برای آن که شکســت مذاکرات را 

اعام نکند، راه را به روی پیشــنهادهای موقت 
دیگری بدون بازگشت کامل به برجام باز گذاشته 
اســت که طبق آن اوضاع همانگونه که هست 
متوقــف می ماند تا توافقی در آینده به دســت 
آید. به این ترتیب دوطرف فرصت خواهند یافت 
مذاکراتی را که ممکن است چند ماه طول بکشد 
ادامه دهند. برخی تحلیلگران سیاسی دستیابی 
به توافق موقت را بعید می دانند زیرا برنامه هسته 
ای ایران که تهران بر صلح آمیز بودن آن اصرار 
دارد، نســبت به ســال 20۱۵ پیشرفت زیادی 
کرده اســت و مقامات کنونی ایرانی نســبت به 
فواید کاهش احتمالی تحریم ها، کمتر از گذشته 

خوش بین هستند. 

ایندیپندنت عربی بررسی کرد

احتماالت پس از شکست احتمالی مذاکرات احیای برجام


