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بهانه عراق برای عدم پرداخت بدهی ایران
سخنگوی وزارت برق عراق خاطرنشان کرد که تحریم های آمریکا باعث شده 

است که این کشور نتواند بدهی های گازی خود را به ایران پرداخت کند.
به گزارش ایســنا به نقل از شبکه دجله، احمد موسی، سخنگوی وزارت برق 
عراق گفت: درحال حال حاضر برای فعال نگه داشــتن نیروگاه های برق عراق از 
گاز ایران بی نیاز نیستیم. وی تاکید کرد: آخر هفته سفری به کشوری های عربی 
خواهیم داشت تا جایگزینی برای گاز ایران پیدا کنیم. سخنگوی وزارت برق عراق 
در ادامه خاطرنشــان کرد که تحریم های آمریکا باعث شــده است که این کشور 
نتوانــد بدهی های گازی را به ایــران پرداخت کند. وی همچنین گفت که طرف 

ایرانی می گوید که بدهی های عراق دلیل کاهش صادرات گاز به این کشور است.
سخنگوی وزارت برق عراق در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: قرارداد 
واردات گاز از ایــران را وزارت برق عراق امضــا نکرد بلکه دولت عراق امضا کرده 
است. بر اساس این گزارش، سخنگوی رسمی وزارت برق عراق پیش از این در یک 
نشست خبری تاکید کرد که این کشور هیچ جایگزینی برای گاز ایران ندارد. وی 
با اشاره به کاهش صادرات گاز ایران به عراق و راه اندازی ابتکارعملی در راستای 
حمایــت دولت از انرژی در این کشــور گفت: برای تنــوع منابع گازی و کاهش 
وابستگی به ایران تالش می کنیم. موسی همچنین در گفت وگویی با خبرگزاری 
رســمی این کشــور)واع( گفته بود که به دلیل کاهش واردات گاز از ایران بیشتر 
نیروگاه هــای برق عراق از کار افتاده انــد. وی تاکید کرد: مذاکرات با طرف ایرانی 
تــداوم دارد اما ایران خواهان بدهی های خود اســت و وزارت برق نیز اعالم کرده 
است که آمادگی پرداخت تمامی بدهی ها را دارد و این مبلغ به بانک تجارت عراق 
داده خواهد شد. وزارت دارایی عراق باید این بدهی ها را به ایران پرداخت کند و ما 
از این وزارت می خواهیم که این پول ها را بدهد زیرا در صورت کاهش واردات گاز 
با مشــکل مواجه خواهیم شد. وی درخصوص رایزنی ها با کشورهای عربی خلیج 
فارس در این باره گفت: مذاکرات درمورد قیمت تعرفه ها با این کشورها ادامه دارد 

و هنوز به توافق نرسیده ایم.

ویژه

الجزیره بررسی کرد
چشم انداز روابط تهران و مسکو

الجزیره در گزارشی نوشت که »ابراهیم رئیسی«، رئیس جمهوری ایران، پیش 
از سفر به مسکو، بابت نزدیکتر شــدن روابط دو کشور در نتیجه این دیدار، ابراز 
امیدواری کرد. روز چهارشنبه، در مسکو رئیسی و همتای روسی خود، والدیمیر 
پوتین در نشســت سه ساعته، از تقویت روابط دوجانبه میان دو کشور حمایت و 

درباره مسائل مختلف منطقه خاورمیانه و بین المللی گفت وگو کردند.
»نیکول گرجاوسکی«، پژوهشگر برنامه امنیت بین الملل مرکز مطالعات امور 
بین الملل بلفر درمصاحبه با الجزیره گفت: »دیدار دو مقام بلندپایه روسیه و ایران، 
به جای نقطه عطفی برای نزدیکتر شــدن هرچه بیشتر روابط بین این دو کشور، 
بیشتر حالت تشریفاتی داشــت. نتایج گفت وگوهای شدت گرفته وین به هدف 
بازیابی توافق هسته ای 2015 ایران با قدرت های جهانی نیز در روابط آینده بین 

تهران و مسکو نقش بزرگی را ایفا خواهد کرد.«
گرجاوســکی همچنین گفت: »بــا توجه به تاریخچه روابط بین دو کشــور، 
چالش ها و مسائل هسته ای ایران بر روابط میان مسکو و تهران تاثیری چشمگیر 
خواهد داشــت. گفت وگوهای وین کانون روابط کنونی روسیه و ایران را تشکیل 
می دهد. روســیه، همواره، حتی در دوران روابط متشــنج روسیه و امریکا پس از 
مســائل اوکراین، موضع ســازنده خود در برنامه هســته ای ایران را حفظ کرده 
است.« پوتین و همتای ایرانی وی، در مورد خرید احتمالی جنگ افزار و تجهیزات 
-Su 400 و جت های جنگنده -S پیشرفته نظامی همچون سامانه پدافند هوایی
35 )سوخو 35( ایران از روسیه، نیز گفت وگو کرده اند. با توجه به شرایط کنونی، 
به علت توقیف میلیاردها دالر ســرمایه ایران در خارج و اقتصاد فروپاشیده ناشی 
از تحریم های این کشور، تهران سرمایه مالی الزم برای اجرای چنین برنامه ای را 
ندارد. حکومت ایران، به دلیل شــرایط اقتصادی نامناسب و تورم لگام گسیخته و 
دشواری شرایط زندگی شهروندان خود، نمی خواهد با انتقادهای داخلی در مقابل 
چنین برنامه تسلیحاتی گسترده روبه رو شود. احتماال در شرایط کنونی، روسیه نیز 

اشتیاقی به فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی به ایران نخواهد داشت.
اما مسائلی که بر شــمردیم، به معنی عدم عالقه ایران و روسیه برای افزایش 
همکاری های نظامی خود نیســت. زیرا این دو کشور به همراه چین، روز جمعه، 

رزمایش دریایی خود در شمال اقیانوس هند برگزار کردند.
به باور کارشناسان، ایران و روسیه دارای عالیق و اهداف مشترکی در خاورمیانه 
هستند و صرف نظر از مسائل مختلف، این اهداف مشترک همواره ثابت و احتماال 
افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال، در گفت وگوهای وین، برای افزایش امنیت 
منطقه، روسیه خواستار تثبیت و نزدیکی روابط کشورهای حوزه خلیج فارس شده 
است. روز جمعه، سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت: »روسیه خواستار 
برگزاری کنفرانسی برای حل مسائل چالش برانگیز منطقه برای کشورهای حوزه 
خلیج فارس اســت. به گفته الوروف، در این نشست  طرف های ذینفع می توانند 
نگرانی های خود را مطرح کنند و گام هایی در جهت همکاری با ایران و بهبود روابط 
کشــورهای عرب با تهران برداشته شود. در این نشست در ضمن، می توان درباره 

مسائل یمن، سوریه و عراق نیز رایزنی کرد.«

تاکید امیرعبداللهیان بر توسعه روابط با آفریقا
وزیر امور خارجه کشــورمان امروز میزبان آقای روبرت دوسی وزیر خارجه 
توگو و هیات همراه بود. به گزارش ایســنا، در این دیدار دو طرف در خصوص 
موضوعات مختلف مورد عالقه در سطوح دوجانبه، منطقه ای و بین المللی تبادل 
نظــر نمودند.  امیرعبداللهیان در این مالقات ضمن خوشــامد به وزیرخارجه 
توگو و هیات همراه، به اهمیت انجام ســفرهای متقابل مقامات دو کشــور در 
توسعه روابط دوجانبه اشاره و بر اراده جدی دولت جمهوری اسالمی ایران برای 
گسترش روابط با کشورهای آفریقایی و توسعه همه جانبه مراودات و تعامالت 
در تمامی زمینه های مورد عالقه مشــترک با کشور توگو تاکید کرد. وزیر امور 
خارجه کشورمان با تشریح دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران در زمینه های 
مختلف و  توانمندی  شــرکت های ایرانی در زمینه هــای  اقتصادی ، علمی ، 
فناوری و بهداشتی،  بر آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای همکاری های در 

این زمینه ها تاکید نمود.
روبرت دوســی وزیر خارجه توگو نیز ضمن تشکر بابت دعوت طرف ایرانی، 
از آمادگی کشــورش برای گسترش روابط دوجانبه، بویژه در خصوص مسایل 
تجــاری و اقتصادی خبر داد. وزیر امورخارجه توگو با برشــمردن زمینه های 
کاری از جمله آموزش، بهداشــت و انرژی، از شرکتهای ایرانی برای حضور و 

مشارکت در برنامه توسعه کشورش و پروژه های مربوطه دعوت نمود.
در این دیدار، دو طرف در خصوص تاسیس کمیته مشترک کاری ، بررسی 
امکان تاسیس  سفارتخانه ها در پایتختهای دو کشور و تبادل هیاتهای تجاری 
به توافق رســیدند. وزیر امور خارجه توگــو از  امیرعبداللهیان جهت دیدار از 

لومه دعوت نمود که مورد پذیرش طرف ایرانی قرار گرفت.

تایید بازگشت حق رای ایران در سازمان ملل
آنتونیــو گوتــرش دبیرکل ســازمان ملــل در نامه ای بــه رئیس مجمع 
عمومی سازمان ملل اعالم کرد سهمیه جمهوری اسالمی ایران به سازمان ملل 
پرداخت شده است. به گزارش ایسنا به نقل از العالم، دبیرکل سازمان ملل در 
نامه ای به رئیس مجمع عمومی این نهاد بین المللی رســما اعالم کرد ایران، 
مبلغ الزم برای خروج از فهرســت کشورهای مشــمول ماده 1۹ را پرداخت 

کرده است.
پیش از این، مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل 
شنبه شب به وقت محلی تایید کرد بدهی معوقه ایران به سازمان ملل پرداخت 
شــده و به محض وصول در نیویورک، حق رای کشورمان باید طبیعتا در آغاز 
هفته میــالدی بازگردد. کره جنوبی بیــش از 1۸ میلیون دالر از دارایی های 
بلوکه شده ایران را به عنوان بدهی حق عضویت معوقه تهران به سازمان ملل 
پرداخــت کرد. آنتونیو گوترش دبیر کل ســازمان ملل به تازگی در نامه ای به 
رئیس مجمع عمومی ســازمان ملل اطالع داده بــود ایران حق رای خود را به 

دلیل افزایش حق عضویت معوقه در سازمان ملل از دست داده است.
بر اساس ماده 1۹ منشور ملل متحد، حق رای یک کشور عضو سازمان ملل 
متحد، زمانی تعلیق می شــود که بدهی های معوقه آن برابر یا بیشتر از میزانی 

باشد که باید طی دو سال پرداخت کند.

پولیتیک

رویداد

جامعه جهانی

روزنامه وال اســتریت ژورنال گزارش داد 
که عالوه بــر ریچارد نفیو به عنوان یک عضو 
کلیدی هیات آمریکایی در مذاکرات وین، دو 
نفــر دیگر به علت اختالف نظر از تیم مذاکره 

کننده خارج شدند.
وال اســتریت ژورنال به نقل از منابع آگاه 
نوشت که دو نفر دیگر از اعضای تیم مذاکره 
کننده که توســط رابرت مالــی نماینده ویژه 
آمریکا در امور ایران هدایت می شوند، به علت 
تمایل به یک موضع سخت تر در مذاکرات از 

تیم خارج شدند.
اخیــرا نفیو نیــز به علت اختــالف نظر با 
رابــرت مالی به عنوان رییــس هیات مذاکره 

کننده آمریکا از تیم خارج شده است.
به گفته افراد آگاه از جریان مذاکرات وین، 
از جمله موضوعاتی که باعث اختالف در میان 
هیات آمریکایی شــده، این است که چگونه 
تحریم های موجود را اجرا کنند و آیا مذاکرات 
را در حالی که ایران آن را به تعویق می اندازد 
پیشــرفت  برنامه هســته ای اش  همچنین  و 

می کند، متوقف سازند یا خیر.
این اختالفات در زمان حساســی به وجود 
آمــده در مقطعــی که مقامــات آمریکایی و 
اروپایــی ضرب االجل هــای جعلی را برای به 
نتیجه رسیدن مذاکرات مشخص می کنند تا 

از این طریق بر ایران فشار آورند. 
یــک مقام ارشــد وزارت خارجــه آمریکا 
مدعی اســت که دولت آمریکا پس از بررسی 
دقیق دیدگاه های متعدد در باالترین سطوح 
خود سیاســتی در قبال ایــران اتخاذ کرده و 
اینکه بازگشت به توافق 2015 فرصتی برای 

مهار جاه طلبی های هسته ای ایران است.
این مقام آگاه وزارت خارجه ایاالت متحده 
با تایید خــروج نفیو از تیــم مذاکره کننده، 
گفت یکی دیگر از اعضای تیم مذاکره کننده 
درخواست کرد از مذاکرات وین کنار گذاشته 
شــود. این مقام با انکار اختالفات موجود در 

هیات آمریکایی گفت که هیچ عضو دیگری از 
تیم به »هیچ دلیلی به غیر از دالیل معمولی 
شخصی« کنار گذاشته نشــده یا از تیم جدا 
نشــده اســت. افراد مطلع از مذاکرات گفتند 
که تنش ها در تیم ایاالت متحده از تابســتان 
بر ســر طیفی از مسائل که در باالترین سطح 

دولت بایدن مــورد بحث قرار گرفته، افزایش 
یافته است.

این منابــع آگاه خاطر نشــان کردند که 
برخــی از اعضای تیم در اوایل دســامبر پس 
از بازگشت تیم مذاکره کننده جدید ایران به 

وین درخواست ترک مذاکرات را داشتند.
آنها در مورد دیگــر نکات اختالف برانگیز 
افشــا کردند که آنها در مورد اینکه آیا ســال 
گذشــته برای محکوم کردن ایران در آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی فشــار بیاورند یا نه و 
در مــورد اینکه بازگرداندن زمــان گریز 12 
ماهه واقعاً چه زمانی ممکن است، اختالفاتی 
داشته اند. جمهوری اسالمی ایران ضرب االجلی 
را در مذاکرات تعیین نکرده و با هدف دست 
یابــی به توافق نهایــی در گفت وگوها حضور 
دارد اما اگر طرف هــای مقابل ظرف روزهای 
آینده اراده ای از خود برای پیشرفت مذاکرات 
نشان ندهند، ادامه گفت وگوها با چالش هایی 

مواجه خواهد بود.
دولت دموکرات جو بایدن برغم گذشــت 
یک ســال از ورود به کاخ ســفید و محکوم 
کردن اقدامات یکجانبه دولت سابق این کشور 
در خــروج از توافق ایران و گروه 1+5 تاکنون 
دربرابر هرگونه اقدام معتبر برای جبران رفتار 

نادرست گذشته کوتاهی کرده است.

تنش در تیم مذاکره کننده آمریکا در وین باال گرفته است

اختالف در واشنگتن درباره نحوه لغو تحریم های ایران

بازی مبهم چین در پرونده اتمی  ایران 

واشنگتن به چراغ سبز تهران واکنش نشان داد

آمادگی آمریکا برای مذاکره مستقیم با ایران 

روز جمعه چهاردهم ژانویه، وزیر امور خارجه 
چین و حســین امیرعبداللهیان از »آغاز اجرای« 
توافقنامه همکاری راهبردی بیســت و پنج ساله 
که در مارس 2021 بین دو کشور امضا شد، خبر 
دادند. پکن در مورد افزایش گســترش هسته ای 

موضع مبهمی را حفظ می کند.
الکروا در گزارشی نوشت که این مشارکت که 
»پیمان شیر – اژدها« نامیده می شود، حوزه های 
مختلفی ماننــد انرژی، امنیت، زیرســاخت ها و 
ارتباطات را پوشــش می دهد. اما شامل بخشی 
از همکاری نظامی، تمرین های مشترک، توسعه 
سیســتم های تسلیحاتی و مشــارکت اطالعاتی 

است.
»بردلی بومن« و »زین زواک«، دو کارشناس 
بنیاد دفاع از دمکراسی ها، یک نهاد نومحافظه کار 
امریکایــی، در مقاله ای که اخیراً در وب ســایت 

فارین پالیســی منتشر شده اســت، تحکیم این 
محور چین – ایران را تهدیدی بســیار مستقیم 

برای نفوذ امریکا در خاورمیانه می دانند.
ایران تا سال 2014 حتی به سومین مشتری 
صنایع نظامی چین تبدیل شده بود. با این حال، 
پکن تمایلی به تحویل برخی تجهیزات حســاس 
مانند هواپیماهای جنگی به تهران ندارد تا روابط 
خود با سایر کشورهای منطقه به ویژه عربستان 
سعودی و امارات متحده عربی را به خطر نیندازد 
و خود را در معرض تحریم های امریکا قرار ندهد.

پژوهشــگر  و  اســتاد  ورون«،  »امانوئــل 
آکادمی نیروی دریایی و مؤسســه ملی زبان ها و 
تمدن های شرقی در این باره می گوید: »گفتمان 

دیپلماتیک چین از منع گســترش ســالح های 
هســته ای حمایت می کند، اما در واقع چین در 
حال تقویت زرادخانه هســته ای خود است و تا 
حدی از برنامه هســته ای ایران حمایت می کند. 
این ابهام راهبردی به پکن اجازه می دهد تا خود 
را به عنوان یک بازیگر کلیدی در خاورمیانه قرار 
دهد.« روابط بین چین و ایران اساســاً نامتقارن 
باقــی مانده اســت. ازدیدگاه پکن، »مشــارکت 
راهبــردی« با تهران بخشــی از یک سیاســت 
عملگرایانه برای تنوع بخشــیدن به منابع انرژی 
این کشــور اســت. از دیدگاه ایرانی، جمهوری 
اســالمی برای خــروج از انــزوای دیپلماتیک و 
اقتصادی بر روابط خود بــا جمهوری خلق امید 

بسته است. با وجود تحریم های امریکا، چین در 
ماه های اخیر خرید نفت از ایران را به 700 هزار 
بشــکه در روز افزایش داده است. این واردات در 
آمارهای رســمی دیده نمی شود، اما نفت ایران از 
طریق شبکه ای از واسطه ها در کشورهایی مانند 

عمان، امارات یا مالزی وارد چین می شود.
کلمان ترمه، مدرس علوم سیاسی و کارشناس 
خاورمیانه توضیح می دهد: »این کاال به طور عمده 
مبادله ای یعنی کاالهای چینی در برابر نفت ایران  
بــا تخفیف های قابل توجه فزاینده اســت. چین 
بسیار عملگرایانه از ضعف ایران استفاده می کند. 
از دیدگاه ایران، ایدئولوژیک است و آخرین چاره 

برای بقای رژیم، در یک موقعیت نابرابراست.«

برخالف سیاست فشار حداکثری که در دوره 
ریاســت جمهوری ترامپ اعمال می شــد، دولت 
بایدن چشــم خود را بر این خریدهای نفت خام 
ایران بسته اســت. واشنگتن روی همکاری پکن 
در مذاکرات هسته ای ایران به وضوح حساب باز 
کرده است. در صورت بن بست در وین، احتمال 
دارد  که امریکا به اعمال بسیار دقییق تحریم های 

فراسرزمینی خود بازگردد.
رئیس دیپلماســی چین تحریم های یکجانبه 
امریکا علیه ایران را با عنوان »دستکاری سیاسی« 
در حقوق بشر و »مداخله در امور داخلی« محکوم 

کرد.
بحران هسته ای روابط تجاری ایران با اروپا و 
امریکا را تقریباً به هیچ کاهش داده و جای خود 
را به چین، اولین شــریک تجاری از سال 200۹، 

داده است.

مهدی یزدی: سخنگوی    – گروه سیاسی 
وزارت امــور خارجه آمریــکا در یک کنفرانس 
خبری به ســواالتی درباره آمادگی دولت آمریکا 
برای مذاکره مســتقیم با ایران و ارتباط موضوع 
ایران به  آزادســازی آمریکاییــان زندانــی در 

مذاکرات وین پاسخ داد.
به گزارش وبگاه اینترنتی وزارت امور خارجه 
آمریکا، نــد پرایس، ســخنگوی  وزارت خارجه 
آمریکا در کنفرانســی خبری در پاســخ به این 
ســوال که با توجه به اظهــارات اخیر وزیر امور 
خارجــه ایران مبنــی بر آمادگی تهــران برای 
مذاکرات مســتقیم با واشــنگتن در صورتی که 
احســاس کنند می توانند بــه توافقی خوب و با 
ارائه تضمین دست یابند، آیا هیچ  حرفی در این 
باره زده شده است و آیا دولت آمریکا به مذاکرات 
مستقیم با ایران فکر می کند، گفت: همان طور 
که می دانید، ما آمادگی داریم مســتقیما دیدار 
کنیم. موضع ما طبق معمول این بوده است که 
تعامل مســتقیم با ایران هم در زمینه مذاکرات 
وین و هم در زمینه مسائل دیگر، پربارتر خواهد 
بود.این به چارچوب هــای دوجانبه و چندجانبه 
تعمیم داده می شود. دیدار مسقیم باعث می شود 
تعامل کارآمدتری انجام شود که برای سریع به 
تفاهم رســیدن بر ســر بازگشــتی دوجانبه به 

پایبندی به برجام ضرورت دارد.
پرایــس درباره مذاکرات مســتقیم با ایران، 
ادامــه داد: ما این نکته را قبال هم گفته ایم اما با 
توجه به سرعت پیش رفت های ایران، زمان باقی 
مانده کوتاه تر می شــود تا وقتی که مزایای عدم 
اشاعه ای برجام، به همان شکلی که اول در سال 
2015 پیش نویس شده و در سال 201۶ اجرایی 
ایران  شد، تحت الشعاع پیش رفت های هسته ای 
قــرار می گیرد. بنابراین، ما دنبال این هســتیم 
فورا این دیپلماسی را به کار ببندیم و به وضوح 
گفته ایــم کــه تعامل مســتقیم در خدمت این 

اهداف خواهد بود.
ســخنگوی  وزارت امور خارجــه آمریکا در 
پاســخ به این ســوال که آیا با توجه به موضع 
فعلی دولت آمریکا، انتظار این می رود به زودی 
چنین اتفاقی بیفتد؟ و آیا به طور غیرمســتقیم 
حرفــی درباره این که ایــن کار به زودی انجام 
شود، زده شــده اســت یا نه، بیان کرد: باید از 
مقامات تهران بپرســید. این اولین باری نیست 
کــه ما چنین چیزی را مطرح کرده ایم. ایرانی ها 
بر مذاکــرات غیرمســتقیم در وین پافشــاری 
کرده اند. ما مدت زیادی اســت به این امر مسلم 
اشاره کرده ایم که مذاکرات غیرمستقیم، به ویژه 
در زمینه مســئله ای به ایــن پیچیدگی و با این 
اهمیت، یک مانع دســت وپاگیر است. بنابراین، 
موضع ما واضح بوده است. من شما را به مقامات 

ایران ارجاع می دهم.
پرایس در پاســخ به ســوال دیگری درباره 
آزادســازی زندانیان آمریکایــی در ایران، مبنی 
بر این که بــا توجه به اظهاراتی که اخیرا رابرت 
مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در این 
باره داشته و گفته است تصور بازگشت به برجام 
بدون آزادسازی شهروندان آمریکایی زندانی در 
ایران دشوار است، چرا دولت آمریکا با صراحت 
نمی گوید تا زمانی که شهروندان آمریکایی آزاد 
نشوند، به برجام باز نمی گردد، توضیح داد: این 
نکته ای اســت که رابرت مالی قبال بارها به آن 
اشاره کرده اســت، بنابراین نباید تازگی داشته 
باشــد. باید به شــما بگویم بــرای ایرانی ها هم 
تازگی نــدارد. آن ها این موضــع را هم قبال به 
طور غیر مســتقیم از ما شــنیده اند. اما نماینده 
ویژه آمریکا در ایران همچنین گفته اســت این 
مسائل در مسیرهای جداگانه ای جریان دارند و 
دلیل آن بسیار ساده اســت؛ بازگشت دوجانبه 
به پایبنــدی در بهترین حال، یک طرح نامعلوم 
اســت. ما مایلیــم ببینیم ایــن آمریکایی ها که 

سال ها بر خالف خواست خود از خانواده هایشان 
جدا افتاده اند، هرچه ســریع تر بازگردند. این که 
سرنوشت آن ها را به طرحی گره بزنیم که همان 
طور که قبال گفتــم، در بهترین حالت، نامعلوم 
می باشد، نه در راستای اهداف ماست و نه به نفع 
خود آن ها. او در پاسخ به این که به نظر می رسد 
این موضوع یک  پیش شرط برای مذاکرات باشد، 
گفت: این طور نیســت که ]ایــن دو موضوع[ 
ارتباطی مســتقیم یا آشــکاری به هم داشــته 
باشند، دقیقا به این خاطر که بازگشت دوجانبه 
به برجــام در بهترین حالت، طرحــی نامعلوم 
اســت. ما می خواهیم بازگشت این آمریکایی ها 
موضوعی حتمی باشد و به همین خاطر است که 

این دو موضوع را از هم جدا می کنیم.
به گزارش ایســنا، اظهارات پرایس در پاسخ 
به خبرنگاران درباره مذاکرات مســتقیم با ایران 
در پی این مطرح می شــود که وزیر امور خارجه 
کشورمان در یک سخنرانی درباره مذاکرات وین 
خاطرنشــان کرد: مذاکرات ما در وین به نقطه 
ای دارد نزدیک می شود که مذاکرات فنی ما در 
آینده نه چندان دور به حد اشــباع می رسد و ما 

باید تصمیم سیاسی بگیریم.
اروپایی ها  رویکرد  درباره  عبداللهیان«  »امیر 
در مذاکــرات اظهــار کرد: تا اینجای کار ســه 
کشور اروپایی رفتارشــان در مذاکرات این طور 
بوده کــه وقتی از تحریم صحبت می شــود آن 
را بــه آمریکا حواله می دهنــد و در این موضوع 
non paper های شــما و آمریکا عمل می کند 
و اتحادیه اروپا به عنوان واســطه اقدام می کند. 
در موضوع هســته ای وقتی صحبت می شــود 
نگرانی  اروپایی هــا می گوینــد موضوع مــورد 
ماســت و در همــه موضوعات مربــوط به آن 
آماده گفت وگو هســتیم. اما انتقاد ما این است 
کــه اروپایی ها هیچ ابتکار جدید، ســازنده و رو 
به جلویــی در مذاکرات ارایه ندادند البته تالش 
کردنــد در مذاکرات هفته هــای اخیر منطقی و 
سازنده ورود پیدا کنند. حتی امروز دیگر فرانسه 

نقش پلیس بد را در مذاکرات بازی نمی کند.
وی افــزود: چین و روســیه تالش دارند هم 
در 1+4 نقش ســازنده و مثبــت ایفا کنند هم 
گاهی در نقل و انتقال پیام هایی که آمریکایی ها 
برای موضــوع مذاکرات دارند، فعال هســتند. 
البته برخی از کشورهای همسایه ما هم در این 
موضوع با نگاه به تســریع در رســیدن به توافق 

ســعی می کنند حامل پیام ها از طرف آمریکایی 
به ایران باشند. البته طرف آمریکایی تا کنون به 
صورت non paperپیشــنهادات خودش را در 

موضوعات فنی به ایران ارایه داده است.
وزیر امور خارجه کشــورمان گفــت: امروز 
در نقطــه ای قــرار داریم که بایــد نتیجه کار 
کمیته های ســه گانه را در یک تعامل سیاسی 
با همه طرف ها مورد توجه قرار دهیم و تصمیم 
بگیریــم که چــه چیزی در مقابــل چه چیزی 
اتفــاق می افتاد. در عین حــال طرف آمریکایی 
از طرق مختلف پیام هایــی را به ما می دهد که 
خواهان ســطحی از مذاکرات مستقیم با ایران 
است. مذاکرات ما با 1+4 به طور مستقیم است 
 non paper  و مذاکــرات با آمریــکا از طریق
و آقای مــورا و یکی دو کشــور عضو برجام در 
وین اســت. از این رو اینکه بعضــا در برخی از 
کانال های مجازی منتشــر می شود که ایرانی ها 
در حــال مذاکره مســتقیم با آمریکا هســتند، 
صحت نــدارد امــا در عین حال اگــر در روند 
مذاکرات به مرحله ای برسیم که رسیدن به یک 
توافق خوب با تضمین باال الزمه اش این باشــد 
که سطحی از گفت وگوها را با آمریکایی ها داشته 

باشیم این را هم نادیده نخواهیم گرفت.
وی  همچنیــن درباره مذاکرات مســتقیم 
بــا آمریکا در وین، در جمــع خبرنگاران گفت: 
آمریکایی هــا مکــرراً برای مذاکره درخواســت 
دارند اما هنوز به این مسأله در جمع بندی های 

خودمان نرسیدیم.
مذاکرات سخت غیر مستقیم

هیات مذاکره کننده آمریکا از زمان شــروع 
مذاکرات احیای برجام در هشــت ماه گذشته، 
موازی با مذاکرات ایــران و 1+4 در وین حاضر 
شــده اســت اما به طور غیرمســتقیم توســط 
هماهنگ کننده مذاکرات و کمیسیون مشترک 
برجــام یا انتقال موضوعات بــه طور مکتوب در 
جریــات رایزنی ها و دیدگاه ها قرار می گرفت. در 
عین حال به نظر می آید با نزدیک شدن به پایان 
مباحث کارشناسی و نگارش بخش مهمی از متن 
توافق، ضــرورت گفتگوی مســتقیم طرف های 
ایرانی و آمریکایی بیش از پیش احســاس شده 
است به شــکلی که ایران احتمال این مذاکرات 
در صــورت نیاز را در نظر گرفته و با آن موافقت 

کرده است.
مقامــات ایران در ســطوح مختلف تا کنون 

بر عدم نیاز و ضرورت مذاکرات مســتقیم میان 
ایران و آمریکا در جریان مذاکرات وین ســخن 
گفته اند چرا که آمریکا عضو برجام نیســت. با 
این حال بســیاری از کارشناسان و تحلیل گران 
نســبت به سوء استفاده برخی کشورها از فضای 
میانجی گری و واسطه گری میان ایران و آمریکا 
در رونــد مذاکرات هشــدار داده اند. آنها بر این 
اعتقاد بودنــد که بدون برخــورداری آمریکا از 
مزایای قانونــی و حقوقی برجام، ایران و آمریکا 
در چارچوب مذاکرات احیای برجام می توانند با 

یکدیگر گفت وگو کنند.
در عین حال از ســخنان وزیر امور خارجه بر 
می آید که احتماال شــاهد مذاکرات هیات های 
دیپلماتیــک ایران و آمریکا در وین در ســطح 
کارشناسی و سیاســی در روزهای آتی خواهیم 

بود.
پیشرفت قابل توجه 

در روزهــای اخیر بخش مهمــی از دیدارها 
و رایزنی هــا در ویــن بــه بررســی دو موضوع 
اختصاص داده  »تضمین ها« و »راستی آزمایی« 
شــده اســت و در حال حاضر در هر دو موضوع 
ایده های عملیاتی مشــخصی روی میز قرار دارد 
و فرآیند تبدیل ایده ها به متن از هفته گذشــته 
به طور جدی آغاز شــده اســت. به گفته منابع 
نزدیک به هیات مذاکره کننده ایران »پیشرفت 
نسبتا قابل قبولی در این دو موضوع نیز صورت 
گرفته اســت.« این منابــع در ارتباط با موضوع 
»راســتی آزمایی« اعالم کردند که بر اساس ساز 
و کاری که در دست بحث و بررسی قرار دارد و 
کلیــت آن مورد توافق همه طرف ها قرار گرفته، 
توقــف گام هــای جبرانی ایران به بعــد از رفع 
تحریم ها و راســتی آزمایی مجموعه ای اقدامات، 

موکول شده است.
پیشرفت به دســت آمده فوق یکی از نکات 
کلیدی بوده اســت که ایران از ابتدای مذاکرات 
احیــای برجام بر آن تاکید داشــته اســت و از 
ایــن موضع با وجود فشــارها و تهدیدات طرف 
آمریکایی و اروپایی کوتــاه نیامد. از آنجایی که 
آمریکا یــک جانبه از برجام خارج شــده، باید 
ملزم شــود که ابتدا گام هایش در راستای رفع 
تحریم ها را بردارد. پس از رفع تحریم ها و راستی 
آزمایی از اجرای درست تعهدات طرف آمریکایی 
و اروپایی، ایران گام های متقابل هســته ای خود 

را برمی دارد.

وزیــر امور خارجه آمریــکا در گفت وگویی 
با مطرح کــردن ادعاهایی علیه نقش ایران در 
منطقه و برنامه هســته ای آن، به بیان مواضع 
دولت آمریــکا درباره اهمیت احیــای توافق 

هسته ای پرداخت.
به گزارش ایســنا به نقل از وبگاه اینترنتی 
وزارت امور خارجه آمریکا، آنتونی بلینکن وزیر 
امور خارجه آمریکا در گفت وگویی در پاســخ 
به این ســوال که در حال حاضر دولت آمریکا 
چقدر به انجام دادن یک توافق با ایران نزدیک 
اســت و آیا از پرداختن بــه بند های غروب و 
مسائل موشــکی ایران و دیگر مسائل مرتبط 
بــا ایران که منتقدان به آن انتقاد داشــته اند، 
صرف نظــر خواهد کرد یا نــه، با مطرح کردن 
ادعاهایی علیه ایران، گفت: مهم است کمی به 
عقــب برگردیم و به یاد بیاوریم از همان ابتدا، 
چرا توافق اولیه انجام شــد، چــرا دولت اوباما 

دنبال آن بود و انجامش داد.
وی در ادامــه ادعا کرد که علت آن به زبان 
ساده، به خاطر آنچه تمام فعالیت های مخرب 

ایــران در خاورمیانه و فراتــر از آن، می خواند 
است.

به گفته وی ایرانی با یک ســالح هسته ای 
یا با توانمندی تولید یکی از آن ها ]تســلیحات 
هســته ای[ در مدتی بسیار کوتاه، ]ایرانی[ که 
بتوانند خیلی ســریع به چنین سالحی دست 
پیــدا کند، ایرانی خواهد بــود که با مصونیت 
بیشتری در تمامی این عرصه ها عمل می کند. 
همچنیــن، ایرانی با یک ســالح هســته ای 
تهدیدی علیــه موجودیت اســراییل و برای 
دیگری کشــورهای منطقه ایجاد می کند و به 
تهدید بالقوه ای جدی برای ما هم محســوب 
می شود، نه تنها در منطقه، بلکه در همین جا 

]آمریکا[.
اهمیت توافق هسته ای برای آمریکا

بلینکن در این باره ادامه داد: بنابراین، دولت 
]آمریکا[ بر اطمینان یابی از این متمرکز شــد 
که هر کاری می توانســتیم و هــر کاری الزم 
بود، بــرای جلوگیری از دســت یابی ایران به 
چنین ســالحی انجام دهیم. دولت همچنین 

تمامی راه های ممکن برای انجام دادن این کار 
را بررســی کرد و نتیجه این بود که موثرترین 
و بــادوام ترین راه برای انجــام دادن این کار 
از طریق یک توافق اســت و به توافقی دست 
یافت که شامل سخت ترین مقررات بازرسی در 
هرگونه توافق  کنترل تسلیحاتی بود، بندهای 
غروب طویلی برای توافــق و البته توان انجام 
دادن کاری در صــورت خــروج ایران از توافق 
در آن وجــود داشــت، چــون در دل توافق، 
طرحــی بنیادین گنجانده شــده بــود که به 
واســطه آن، اگر ایران تصمیم می گرفت خود 
را از محدودیت های اعمال شــده بر آن برهاند 
و تالش کند مواد شکافت پذیر مورد نیاز برای 
یک سالح هسته ای را تولید کند، انجام دادنش 
حداقل یک سال طول می کشید و ما هم زمان 
زیادی می داشــتیم تا بــرای آن کاری بکنیم. 
ما بر روی قســمت تولید مواد شــکافت پذیر 
تمرکز کردیم چون زنجیره تولید عظیمی برای 
اســتخراج مواد خام، ساختن ســانتریفیوژها، 
پردازش تمامی این ها در تاسیسات اتمی بسیار 

بزرگ الزم است و تمامی این ها تا حد معقولی 
قابل رویت هســتند و می توانیــم اگر مجبور 

شدیم، کاری برایش بکنیم.
وزیر امور خارجــه آمریکا همچنین درباره 
مفاد مرتبط با مقررات منع اشــاعه  تسلیحات 
هســته ای در توافق هسته ای گفت: این توافق 
بخش دیگری هم دارد که درباره ]به دســت 
آوردن[ ســالح واقعی یا تســلیح است. شما 
مواد شــکافت پذیر دارید اما باید ســالحی با 
قابلیت انفجار داشــته باشــید تا این مواد را 
داخلش تعبیه کنید. در ایــن زمینه، با توجه 

به گزارش های علنی، ارزیابی ها این بوده است 
که ایران با کسب توانمندی دست یابی به یک 
ســالح فاصله دارد. طبــق گزارش های علنی، 
]ایران[ برنامه تسلیحاتی ]هسته ای اش[ را در 
ســال 2003 متوقف کرد. اما اگر دوباره آن را 
به کار بیاندازد، بخش مربوط به تســلیح دور 
از دســترس قرار می گیرد و انجام دادن کاری 
در این زمینه سخت تر می شود، چون اگر قرار 
باشد به یک سالح واقعی دست بیابید، احتماال 
این کار را جایی در اتاقی پشت یک کامپیوتر 
و در تاسیساتی نسبتا کوچک تر انجام می دهد.

وزیرخارجه آمریکا:

فرصت بازگشت به برجام رو به اتمام است


