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مشاجره برجامی اولیانوف با دو خبرنگار
نماینده روسیه در ســازمان های بین المللی واقع در وین در توییتی نوشت 
که روســیه در حال حاضر نمی تواند از ظرفیت خــود برای کمک به حصول 

توافق در وین استفاده کند.
به گزارش ایســنا، »میخائیل اولیانوف« نماینده روســیه در ســازمان های 
بین المللــی واقع در وین روز جمعه در توییتی در واکنش به خبرنگاری که به 
نقل از جوزپ بورل چالش های پیش روی ایران و آمریکا برای احیای برجام را 
بازنشــر می کرد، نوشت: روسیه تحت شرایط دیگر می توانست از ظرفیت خود 
برای کمک به طرفین برای نهایی ســازی توافق کمک کند اما در حال حاضر 

نمی تواند.
خبرنگار مذکور در توییتی در پاســخ نوشــت: بســیار جالب است. روسیه 
بــرای نهایی کردن توافقی که می گفتند به طور پیاپی از آن حمایت می کنند 
دخالت نخواهد کرد. این به طور واضح نشان می دهد که روسیه اختالفاتش با 
واشــنگتن را باالتر از تمایالتش برای کمک به ایران قرار می دهد. خوب است 

که در این زمینه شفاف سازی شد.
اولیانوف در واکنش به این توییت بیان کرد: اشــتباه می کنید. فانتزی ها و 
گمانه زنی های تان را کنار بگذارید. ما به عنوان اشخاص واقع بین درک می کنیم 
که نمی توانیم انتظار داشته باشیم زمانی که آمریکا وارد جنگ نیابتی با روسیه 

شده است، نمی توانیم گفت وگوهایی نتیجه بخش بر سر برجام داشته باشیم.
خبرنگار در توییت دیگری اظهار کرد: به عنوان یک شــخص واقع بین این 
برایم جای تعجب ندارد. چیزی که مرا به تعجب می اندازد این اســت که شما 
این مســئله را تایید کردید؛ چراکه حال بســیاری از دنبال کنندگان ایرانی به 
طور واضح می فهمند که موضع روســیه چیســت و آن »اولویت ما نیســت« 

می باشد.
نماینده روســیه در جواب عنوان کرد: شــما همچنان در راستای ادعاهای 
یکی دوماه گذشته درخصوص اینکه روسیه مانع از نهایی شدن مذاکرات وین 
شــده، به گمانه زنی می پردازید. آیا درخصوص اینکه این ارزیابی اشتباه بوده 

است، تجدیدنظر کرده اید؟
خبرنگار دیگری در توییتی در این زمینه نوشــت: ســفیر روسیه در وین 
دقایقی پیش اینجا صریحا نوشــته کشــورش در شــرایط فعلی دیگر عالقه  
چندانی به کمک به احیای برجام ندارد. پیش بینی می شــود درآمد امســال 
روســیه از فروش نفت به ۴۵٪ افزایش به ۱۸۰ میلیارد دالر برســد، مشخص 
اســت ترجیح می دهد نفت ایران وارد بازار نشــود. دیپلمات ارشد روسیه در 
پاسخ به این خبرنگار نیز نوشت: من صریحا نوشتم که تحت این شرایط ما در 
وضعیتی قرار نداریم که بخواهیم کمک خوبی برای نهایی سازی مذاکرات وین 
ارائه دهیم. شما حرف های مرا )احتماال به عمد( اشتباه برداشت کردید و ادعا 

می کنید که روسیه »عالقه ای به کمک« ندارد. شرم آور است!

ویژه

چشم انداز چندجانبه سفر امیر قطر به ایران 
زهرا زمردی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد؛ امیر قطر، »تمیم 
بن حمد  آل ثانی« با هیئت بلندپایه سیاســی و اقتصادی در ۱2 می 2۰22 به 
تهران سفر کرد تا با ابراهیم رئیسی مالقات کند. گمانه زنی ها حاکی از آن است 
که این سفر با هدف ممانعت از به بن بست رسیدن مذاکرات هسته ای میان ایران 
و غرب و احیای توافق هســته ای 2۰۱۵ انجام شد؛ به طوری که امیر قطر پس 
از سفر به تهران راهی اروپا شد. اما سؤال مطرح آن است که این سفر در صورت 

موفقیت چه دستاوردهایی برای دوحه، تهران و غرب خواهد داشت؟
از دهــه 2۰۰۰ میالدی تا پیش از شــروع خیزش های عربی در منطقه، قطر 
نقــش میانجی گرایانه و حافظ صلح و ثبات در منطقــه را در پیش گرفته بود. 
سیاست میانجی گرایانه قطر )در موارد لبنان، بحران دارفور و...( در این برهه بر 
پایه اعطای مشوق های اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی و ارائه وام ها بوده است. 
اما با وقوع خیزش های عربی و اتخاذ سیاست جانبدارانه در منطقه نقش میانجی 
گری قطر کاهش یافت. با این وجود امیر تمیم بن حمد پس از به قدرت رسیدن 
تالش کرد ضمن آنکه دوحه سیاست مستقل خود را در مسائل منطقه ای حفظ 
کند، بار دیگر نقش میانجی گرایانه خود را در منطقه از ســر بگیرد. این مهم با 
شروع روند خروج ایاالت  متحده از افغانستان آغاز شد و با به دست گرفتن قدرت 
از سوی طالبان به اوج خود رسید.  هم اکنون بار دیگر دوحه درصدد است نقش 
میانجی گر میان جمهوری اسالمی ایران و غرب را حول فعالیت هسته ای ایران و 
بازگشت به توافق سال 2۰۱۵ میالدی بازی کند. در رابطه با سفر تمیم بن حمد 
به تهران و تالش برای ایفای نقش میانجی گر ذکر چند نکته حائز اهمیت است:

نخست آنکه قطر با علم بر مشکالت و تنگناهای اقتصادی ایران درصدد است 
با ارائه مشــوق های اقتصادی چون اعطای وام، قول سرمایه گذاری و ... تهران را 
مجاب کند به منظور دســتیابی به توافقی جدید در سیاست های خود انعطاف 
نشان دهد. به بیان دیگر کمک ها و مشوق های اقتصادی بخشی از استراتژی قطر 
در رسیدن به موفقیت در فرایند میانجی گری است. گرچه ایران در صورت اندکی 
انعطاف می تواند از مزایای ســرمایه گذاری خارجی و اعطای وام از جانب دوحه 
برخوردار شــود اما تمامی مواردی که قطــر در دهه  2۰۰۰ میانجی گری کرده 
نشــان می دهد که ابزار اقتصادی و کمک های مالی لزوما موفقیت قطر را موجب 
نشــده است و به نظر می رسد مســئله توافق هسته ای میان ایران و غرب نیز از 
این امر مستثنا نباشد. به بیان دیگر دوحه تنها درصورتی که بتواند دغدغه¬های 
امنیتی ایران را در فرایند میانجی گری با غرب درنظر بگیرد، می تواند به دستیابی 

به توافقی حداقلی میان ایران و غرب امیدوار باشد.  
دوم آنکه با توجه به حمله روسیه به اوکراین و متعاقب با آن عدم امنیت و بی 
ثباتی در بازار نفت و گاز اروپا، درصورتی¬که دوحه موفق شود دستیابی به توافق 
میان ایران و غرب را ممکن سازد در حالت حداقلی تولید نفت ایران در بازارهای 
جهانی افزایش می یابد و اندکی ثبات به بازار جهانی انرژی باز خواهد گشــت که 
این مهم از سوی غرب مورد استقبال قرار خواهد گرفت. الزم به ذکر است ورود 
ایران به بازار انرژی و افزایش صادرات نفت از اهرم فشار عربستان و امارات متحده 
عربی بر ایاالت متحده و غرب حول مسائل منطقه ای و بین المللی در این برهه 
حســاس می کاهد. درنهایت آنکه با توجه به آنچه بیان شد اگر دوحه موفق شود 
حتی ایران را مجاب به توافقی حداقلی با غرب کند، وجهه و جایگاه قطر و به ویژه 
امیر قطر در نزد متحدان غربی اش به شدت ارتقا می یابد و باردیگر نقش دوحه به 
عنوان بازیگری حافظ صلح و ثبات در منطقه غرب آسیا پررنگ می شود. چراکه 
نه تنها موفق شده است از بی ثباتی در منطقه جلوگیری کند بلکه با رفع نسبی 
تحریم ها علیه تهران و متعاقب با آن افزایش صادرات نفت و ســرمایه گذاری در 
صنعت انرژی ایران ثبات و امنیت نســبی به بازار انرژی پس از حمله روسیه به 
اوکراین باز می گردد. کسب چنین پرستیژ و وجهه ای وزنه قطر را در حل مسائل 
منطقه ای ارتقا می دهــد و درنتیجه به افزایش امنیت قطر و البته امیر قطر در 

مقابله با تهدیدهای منطقه ای منجر می شود.

درگذشت مک فارلین
نیویورک تایمز گزارش داد: رابرت 
سی مک فارلین، افسر سابق تفنگدار 
دریایی که پس از پایان دوران نظامی 
در سال ۱۹۸۳ به سمت مشاور امنیت 
ملی رونالد ریگان انتخاب شده بود، در 
شهر لنسینگ ایالت میشیگان آمریکا 
درگذشت. مک فارلین پس از فعالیت 
در ســپاه تفنگــداران دریایی ایاالت 

متحده آمریکا به دولت ریگان پیوست و از طراحان اصلی ابتکار دفاع استراتژیک 
به منظور دفاع از آمریکا در برابر حمله موشــکی بود. نیویورک تایمز بدون اشاره 
به  علت مرگ نوشــت: او در سال ۱۹۸۸ به اتهام مخفی نگه داشتن اطالعات از 
کنگره آمریکا گناهکار شــناخته شده بود. او در دور دوم ریاست جمهوری رونالد 
ریگان وارد ماجرای ایران کنترا شد. مقامات دولت ریگان قصد داشتند با فروش 
تسلیحات به ایران آزادی گروگان های آمریکایی در لبنان را تضمین کرده و  برای 
شورشــیان کنتراهای نیکاراگوئه تأمین بودجه کننــد. تأمین بودجه  کنتراها از 
سوی دولت آمریکا بر اساس الیحه بولند، از سوی کنگره ممنوع اعالم شده بود.  
مک فارلین به عنوان مشاور امنیت ملی به ریگان اصرار کرد با ایران مذاکره کند. 
او  در ۴ دسامبر ۱۹۸۵ استعفا کرد و در پی جنجال سیاسی و فشار افکار عمومی 
دچار افســردگی شــده بود، در 22 مارس ۱۹۸۷ )2 فروردین ۱۳۶۶( با خوردن 
تعداد زیادی قرص والیوم دست به خودکشی زد. این خودکشی ناموفق بود و وی 
جان سالم بدر برد. در سال ۱۹۸۸ به چهار فقره بزه پنهان نگه داشتن اطالعات از 
کنگره ایاالت متحده اقرار کرد و  به دو سال ممنوعیت کار دولتی و بیست هزار 
دالر جریمه محکوم شــد ولی جرج ایچ دابلیو بوش رئیس جمهور وقت در شب 

کریسمس ۱۹۹2 او را عفو کرد.

استراتژیک

رویداد

یک پایگاه تحلیلی در گزارشی درباره سفر 
اخیر نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین به 
تهران برای رفع موانع موجود ســر راه رسیدن 
به یک توافق از طریق ایــن مذاکرات، مطرح 
کرد که موانع موجــود در مذاکرات وین قابل 

حل هستند.
به گزارش ایسنا، پایگاه تحلیلی دیپلماتیک 
در گزارشی درباره ســفر برجامی اخیر انریکه 
مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپــا و نماینده آن در مذاکرات وین به تهران 
نوشــت: مقامات آمریکایی روز جمعه گفتند 
هنوز منتظر توضیحات مفصل تری از ســوی 
انریکه مــورا و تیم او دربــاره رایزنی های این 
هفته شان در ایران هستند اما در عین حال هم 
این سیگنال را فرســتاده اند که چندان درباره 
وقوع گشایشی عمده در این زمینه خوش بین 

نیستند.
دپلماتیک در این گزارش آورده اســت: ند 
پرایس، ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
در یک کنفرانس خبری گفت که »در موقعیت 
فعلی، توافــق فاصله زیادی بــه قطعی بودن 
دارد«. او همچنیــن گفــت، » به خــود ایران 
بســتگی دارد که آیا بــه زودی می خواهد به 
یک توافق دســت بیابد یا نه. ما و شرکایمان 
آماده ایم. مدتی است که آماده ایم اما االن واقعا 

به ایران بستگی دارد.«
نرمش لفظی آمریکا

برای تامین منافع طرفین
جن ساکی سخنگوی کاخ سفید در نشست 
خبری هفتگی خود در پاسخ به سوالی درباره 
اظهــارات روز گذشــته نماینده روســیه در 
سازمان های بین المللی در وین درباره مذاکرات 
وین و اینکه “آیا مســکو مانع از سرگیری این 
گفت وگوهاســت؟” همچــون ســایر مقامات 
آمریکایــی تالش کرد تــوپ را به زمین ایران 
بیندازد و خواســته های مشروع ایران را مانعی 

برای ادامه مذاکرات برشمرد.
بنابر گزارش وب ســایت کاخ سفید، جن 
ســاکی در این باره گفت: دیــدگاه ما درباره 

توافق این اســت که ایران باید تصمیم بگیرد 
کــه آیا همچنان می خواهد بر شــرایط خارج 
)از برجام( خود پافشاری کند یا آماده امضای 
یک توافق اســت. وی در ادامه بدون اشاره به 
زیاده خواهی های واشنگتن در مذاکرات مدعی 
شد: ما همچنین بر این باوریم که امضای یک 
توافق منافع تمام طرف ها را تامین خواهد کرد. 
اگرچه ما اقدامات روســیه در اوکراین و جنگ 
 و تجاوز علیه اوکرایــن را محکوم کرده ایم اما 
بزرگ ترین مانع بر سر راه پیشرفت در توافق، 

ایران است.
جــن ســاکی در آخرین نشســت خبری 
خود در این ســمت در پاسخ به سوالی درباره 

سرنوشت شهروندان دوتابعیتی بازداشت شده 
در ایران در شرایطی که مذاکرات وین متوقف 
شــده اســت، تصریح کرد: تیم مذاکره کننده 
ما از وزارت امورخارجــه در حال تالش برای 
بازگرداندن تمام آمریکایی های بازداشت شده 

در کشوری دیگر به خانه خود است.
سخنگوی کاخ ســفید افزود: این موضوع، 
همواره یک مســئله جدا از مذاکرات هسته ای 
با ایران بوده است، آنها در یک کانال نیستند. 
اما رئیس جمهور آمریکا متعهد اســت و تمام 
اقدامات الزم را برای آزادی این افراد در ایران 
انجــام خواهد داد. در ایــن گزارش همچنین 
مطرح شد: یک مقام ارشــد اتحادیه اروپا روز 

جمه گفته که هنوز موانعی در زمینه رسیدن 
به یک توافق بر سر احیای توافق هسته ای ایران 
وجود دارد اما از نظر او هنوز راه هایی برای غلبه 
بر این مانع وجود دارد. به گفته این مقام ارشد 
اروپایی، »ما هنوز موانع ســختی سر راه یک 
توافــق داریم اما گفت وگــوی خوب، صریح  و 
طوالنی با ایران نشان داده است که آن ها روی 
این موضوع کار می کنند. مســلما آمریکایی ها 
هم همین طورند. بنابرایــن هنوز راهی برای 
غلبه بر مشکالت وجود دارد. این چیزیست که 
قرار اســت روی آن کار کنیم«. عالوه بر این، 
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا روز جمعه  در کنفرانسی خبری بیان کرد 

پس از آنکه مورا به ایرانیان این پیغام را رساند 
که وضعیت بدین شــکل نمی تواند ادامه پیدا 
کند، جواب ایران »بســیار مثبت« بود. بورل 
به خبرنگاران در نشســت وزرای خارجه گروه 
۷ گفته بود، »این مسائل نمی توانند یک شبه 
حل شوند. بگذارید بگوییم که مذاکرات بلوکه 
شــده بود و حال آزاد شده است. مسائل بهتر 
از آنچه که انتظار می رفت پیش رفته اســت. 
مذاکرات درحال ســکون بــود و حال مجددا 
آغاز شده است«. مذاکرات وین که در راستای 
احیای توافق هسته ای و لغو تحریم های ایران 
در آوریل 2۰2۱، مدتی پس از روی کار آمدن 
دولــت جو بایدن در آمریکا آغاز شــد، در پی 
برخی تحوالت اخیر بین المللی از جمله حمله 
روســیه به اوکراین و کشمکش های  تهران - 
واشنگتن بر سر برخی مســائل باقی مانده در 

مذاکرات، تا اطالع ثانوی متوقف شده است.
در این راستا، حسین امیر عبداللهیان، وزیر 
امــور خارجه ایران نیز روز جمعه در توییتی با 
اشــاره به ســفر اخیر انریکه مورا به تهران  و 
رایزنی هایــش  با علی باقــری مذاکره کننده 
ارشد ایرانی در صفحه توییتر خود نوشت، » در 
توافق با آقای بورل، سفر آقای مورا به تهران و 
گفت وگوهایش با همکارم آقای باقری، فرصت 
مجددی بود تا بر ابتکارات برای حل موضوعات 
باقی مانده مذاکرات وین متمرکز شویم. توافق 
خوب و قابل اتکا در دسترس است اگر آمریکا 
تصمیم سیاســی خود را گرفته و به تعهداتش 

پایبند باشد.
عالوه بر این، علی شــمخانی، دبیر شورای 
عالی امنیت ملی جمهوری اســالمی ایران روز 
جمعه در توییتی نوشــت: مذاکــرات وین به 
مرحله ای رســیده که گره  آن تنها با پایبندی 
طرف خاطی بــه راهکارهای منطقی و اصولی 
ایران باز می شــود. آمریکا با بدعهدی و اروپا با 
بی عملی، فرصت بهره مندی از حسن نیت اثبات 
شــده ایران را به نابودی کشاندند. اگر اراده ای 
برای بازگشــت دارند، ما آماده ایم و توافق در 

دسترس است.

اختالف ایران و آمریکا برای احیای برجام ادامه دارد

موانعجدیدرمذاکراتوینباوجودشکستبنبست

»قطر« حلقه اتصال دیپلماسی ایران به شورای همکاری خلیج فارس

بلومبرگ مدعی شد

رکوردشکنی بازرسی های آژانس در ایران

کارشناس مســائل غرب آسیا گفت: قطر به 
عنوان حلقه اتصال دیپلماسی بین ایران و سایر 
کشورهای عضو شــورای همکاری خلیج فارس 

ایفای نقش می کند.

»حســن هانــی زاده« در گفت وگو بــا ایرنا، 
با اشــاره بــه سیاســت تعاملی و فعال شــدن 
دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در 
قبال کشورهای منطقه، گفت: سیاست خارجی 

دولت ســیزدهم مبتنی بر ایجــاد همگرایی با 
کشورهای منطقه است. رییس جمهور کشورمان 
در ابتدای ریاست جمهوری خود، صریحا اعالم 
کرد که دولت ســیزدهم آمــاده تعامل با همه 
کشــورهای منطقــه به ویژه کشــورهای حوزه 
خلیج فارس است و از همان زمان همکاری بین 
دولت سیزدهم و برخی کشورهای عضو شورای 

همکاری خلیج فارس شکل گرفت.
این کارشناس مسائل غرب آسیا اضافه کرد: 
قطر یکی از کشــورهای عضو شورای همکاری 
خلیج فارس است که در طول چهار دهه گذشته 
و بعد از پیروزی انقالب اسالمی روابط مناسبی 
بر اســاس احترام متقابل با جمهوری اســالمی 
ایران داشــته و به عنوان حلقه اتصال بین ایران 
و سایر کشــورهای عضو شورای همکاری خلیج 

فارس ایفای نقش کرده است.

وی افزود: کشور قطر چه در دوره امیر سابق 
قطر، شــیخ حمد آل ثانی و چه در دوره فرزند 
ایشــان شــیخ تمیم بن حمد آل ثانی، همواره 
روابط بســیار متعادل و رو به رشدی بوده است. 
اخیراً شــیخ تمیم بن حمد آل ثانی تمایل خود 
را برای ایجاد رابطه بین ایران و ســایر کشورها 
و تقویت این رابطه و همچنین حل مشــکالت 
مربوط به مذاکرات ایران و کشــورهای ۱+۴ در 
وین، اعالم آمادگی کرده اســت. سفر تمیم بن 
حمــد آل ثانی به تهران هم در این راســتا قرار 

دارد.
این کارشــناس مسائل غرب آسیا با تأکید بر 
اینکه قطر بارها در مســأله برجام نقش مثبتی 
ایفا کرده است، گفت: ولی با توجه به اینکه االن 
جنگ یمن و عربســتان در حال کاهش است و 
عربستان هم اعالم آتش بس کرده است، به نظر 

می رســد قطر می تواند در حــوزه همکاری بین 
ایران و کشــورهای عضو شورای همکاری خلیج 
فــارس و برجام و نزدیک کــردن دیدگاه ایران 
با برخی کشــورهای اروپایی و آمریکا می تواند 
بخشی از دستاوردهای سفر آقای شیخ تمیم بن 

حمد آل ثانی امیر قطر به تهران باشد.
هانی زاده در پایان بــا بیان اینکه نقش قطر 
در حل بحران های منطقه ای بســیار ســازنده 
است، خاطرنشان کرد: قطر می تواند نقش کامال 
متعادلی به عنــوان یک چکش تعادل در روابط 
ایران و شورای همکاری خلیج فارس تلقی شود. 
وی تاکیــد کرد: همکاری های دیپلماســی 
اقتصادی دولت ســیزدهم، نشــان از بازگشایی 
گره های اقتصادی موجــود دارد و اینکه دولت 
در تالش اســت تا همکاری هــای اقتصادی با 

کشورهای منطقه را افزایش دهد.

شــبکه بلومبرگ در گزارشــی مدعی شــد، 
تعداد بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی 
از تاسیســات هســته ای ایران در طول یک سال 

گذشته رکورد شکسته است.
به گزارش ایســنا، شــبکه خبــری بلومبرگ 
در گــزارش خود آورده اســت: آژانس بین المللی 
انرژی اتمی اعالم کرد که بازرســان آن در طول 
یک ســال گذشــته، بیش از یک بــار در روز از 
2۱ مکان هســته ای اعالم شده در ایران بازرسی 

کرده اند که این تعداد یک رکورد به شمار می آید. 
بلومبــرگ در ادامه گزارش ادعایــی خود افزود: 
برنامه هســته ای ایران در یک ســال گذشته با 
تعداد بی سابقه بازرسی های بین المللی مواجه بوده 
است، چراکه بازرســان آژانس بین المللی انرژی 
اتمی قادر بوده اند دسترسی گسترده ای به داده ها 
و تاسیســات هســته ای در ایران علی رغم تالش 
ایران برای ممانعت از این کار داشــته باشند. به 
گزارش بلومبرگ، برخی مذاکره کنندگان در وین 

تاکید می کنند که این دسترسی ها نتیجه توافق 
هسته ای 2۰۱۵ است که این خود نشان می دهد 
در صورت به نتیجه نرســیدن مذاکرات وین چه 

چیزی در خطر است.
به گزارش ایسنا، ابن گزارش ادعایی در حالی 
منتشر شده است که تالش ها در وین برای احیای 
توافق هسته ای 2۰۱۵ به دلیل زیاده خواهی طرف 
آمریکایی و قصور این کشور در اتخاذ تصمیمات 

سیاسی الزم مدتی است که متوقف شده است.

»سید حسین موســویان« عضو اسبق تیم 
مذاکره کننده هســته ای و پژوهشگر دانشگاه 
پرینســتون آمریکا در فایننشال تایمز نوشت: 
مذاکرات هســته ای ایران و قدرت های بزرگ 
دچار پروسه وقت کشی شــده و لذا نگرانی ها 
درمورد احتمال مرگ این توافق افزایش یافته 
است. اگر این اتفاق بیافتد، شانس حل بحران 
هسته ای ایران و شانس کاهش خصومت های 
ایران و آمریکا برای ســالهای متمادی ازدست 
خواهد رفت ضمن اینکــه به فرصتهای حل و 
فصل بحرانهای منطقه از طریق دیپلماسی نیز 

لطمه جدی وارد خواهد شد.
به گزارش انتخاب، در ادامه این مطلب آمده 
است: برجام حاصل ۱2 ســال مذاکره فشرده 
بین المللی است که جامعترین سند تاریخ عدم 
اشاعه اســت. آن زمان که من عضوتیم هسته 
ای بودم، درآســتانه توافق با سه کشور اروپایی 
بودیم که با مخالفت آمریکا آن فرصت از دست 
رفت. ده سال بعد درحالیکه آمریکا به مذاکرات 
پیوســته بود، برجام درسال 2۰۱۵ توافق شد، 
ایران ســه سال به تعهداتش کامل عمل کرد و 

همه محدودیتها را پذیرفت، اما درسال 2۰۱۸ 
ترامپ با یک تصمیم فاجعه آمیز ازبرجام خارج 

شد.
ترامــپ همچنین »فشــارحداکثری« را به 
ایران اعمال کرد و مانع کشــورهای اروپایی و 
سایرکشــورها برای همکاری تجــاری با ایران 
شــد. ایران از منافع اقتصــادی برجام محروم 
شــد و تعهدات برجامی خــود را کاهش داد و 
ذخیره و سطح غنی سازی را افزایش داد. حاال 
جوبایدن تالش میکند که به برجام برگردد تا 
براین اســاس تحریمهای هسته ای علیه ایران 
برداشته شود و متقابال ایران به تعهدات هسته 
ای برگردد ازجمله کاهش سطح غنی سازی از 

۶۰٪ به کمتر از ٪۵.
مذاکرات احیاء برجام از ماه آوریل گذشــته 
آغاز و متن 2۰ صفحــه ای برای امضاء نهایی 
آماده شده است. درعین حال ایران خواسته که 
آمریکا سپاه را از لیست سازمانهای تروریستی 
خارج کنــد درحالیکه دریک اقــدام متقابل، 
ایران نیز نیروی ســنتکام آمریکا را درلیســت 
ســازمانهای تروریســتی خارج قرارداده است. 

برای احیای برجام، ایران درمورد خروج ســپاه 
از لیست ســازمانهای تروریستی اصرار نموده 
چون درزمان توافق برجام، سپاه در این لیست 
نبود. درجبهه متقابل اســرائیل اصرار میکند 
که ســپاه باید درلیست سازمانهای تروریستی 
آمریکا بماند درحالیکه اســرائیل اساســا عضو 

برجام نیست.
خیلی ها درواشــنگتن هم حرف اسرائیل را 
میزنند. هفته گذشــته سنای آمریکا قطعنامه 
غیر الــزام آوری تصویب کرد کــه برای احیاء 
برجام، سپاه از لیست ســازمانهای تروریستی 
حذف نشــود. قطعنامه مذکور که به پیشنهاد 
ســناتور تدکروز ارائه شــد، همچنین خواسته 
که تحریمهای مربوط به تروریســم علیه بانک 
مرکزی ایران و ســپاه اعمال شود تا همکاری 

ایران و چین هم محدود شود.
اقدام سنای آمریکا این پیام را به تهران داد 
که عمر برجام به فرض احیاء، کوتاه خواهد بود. 
انتخابات آمریکا شش ماه دیگر برگزار میشود و 
احتمال پیروزی جمهوریخواهان هم زیاد است 
و آنها هم تاکید کرده ند که باتمام قدرت مانع 

برجام خواهند شــد. بنابراین بطور واقع بینانه 
شانس کمی خواهد بود که برجام بفرض احیاء 

هم عمری طوالنی داشته باشد.
درشرایط فعلی دو احتمال وجود دارد:

اول احتمال شکست مذاکرات برجام است 
که دراین صورت، آمریکا با حمایت کشورهای 
غربی و متحدین منطقه ای ایش، به سیاســت 
فشار حداکثری ترامپ بازخواهد گشت. دراین 
ســناریو ایران بیشتر بســمت چین و روسیه 
خواهد رفت. همچنین ایران بعنوان یک اقدام 
بازدارنده درموردحمله احتمالی نظامی آمریکا-
اســرائیل، ظرفیت غنی سازی خود را تا سطح 

قابلیت ساخت بمب هسته ای افزایش خواهد 
داد.

احتمــال دوم اینکه آمریکا و ایران با خروج 
همزمان و متقابل ارتش های دوکشور از لیست 
سازمانهای تروریستی توافق کنند. آمریکا سپاه 
را از لیست سازمانهای تروریستی حذف و ایران 
هم متقابال نیروی ســنتکام آمریکا را ازلیست 
سازمانهای تروریستی اش خارج کند. واقعیت 
این اســت که نیــروی قدس ایــران و نیروی 
سنتکام آمریکا، نقش محوری درمنطقه دارند. 
بدون همکاری نیز شــانس حل مسالمت آمیز 

بحرانهای منطقه ای کاهش خواهد یافت.

موسویان در فایننشال تایمز بررسی کرد

دو احتمال در مورد سرنوشت برجام

وزیــر خارجه قطر و نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و 
مسئول سیاست خارجی اروپا در خصوص آخرین تحوالت 
مذاکرات هســته ای تبادل نظر کردند. به گزارش ایسنا به 
نقل از وزارت خارجه قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، 
وزیر خارجه قطر با رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور 
ایرانی تلفنی گفت وگو کرد. در این تماس تلفنی درخصوص 
روابط دوجانبه دو کشــور، آخرین تحوالت مذاکرات هسته 
ای ایران و برخی مســائل دیگر رایزنی کردند. وزیر خارجه 
قطر با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
تلفنــی گفت وگو کــرد. در این تمــاس تلفنی درخصوص 

روابــط قطر و اتحادیه اروپا، تحوالت مذاکرات هســته ای و 
مسائل دیگر رایزنی شــد. بر اساس این گزارش، محمد بن 
عبدالرحمن با رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران 
نیز در خصوص مذاکرات هســته ای رایزنی کرده بود. وزیر 
خارجه قطر با فیصل بن فرحان، همتای ســعودی خود نیز 
گفت وگوی تلفنی داشته است. به اساس این گزارش، تمیم 
بن حمد، امیر قطر اخیرا سفری به ایران داشت و با مقامات 
ارشد کشورمان دیدار و گفت وگو کرد. امیر قطر بعد از ایران 
راهی ترکیه شد و با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این 

کشور دیدار و رایزنی کرد.

تارنمای آمریکایی پولیتیکو به نقل از پلیس آلمان نوشت 
که مورا و دو دیپلمات همراهش به مدت ۴۰ دقیقه و به دلیل 
هشدارهای رایانه ای بی ارتباط با افراد مذکور و مرتبط با مسیر 
پروازی آنها، بازداشت و بازجویی شدند. به نوشته این تارنمای 
خبری، مقام های اتحادیه اروپا احتمــال می دهند که برنامه 
مسافرت دیپلمات های اروپایی که به خاطر برنامه متغیرشان 
در تهران مجبور شــدند تا رزرو بلیط پرواز بازگشت به اروپا را 
چندین بار تغییر دهند، هشدار خودکار مرزبانی آلمان را بدون 
توجه به هویت این مسافران فعال کرده است. معاون دبیرکل 
ســرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا دیروز توییت کرد که در 

راه بازگشت از تهران او را در فرودگاه فرانکفورت آلمان بدون 
هیچ توضیحی نگه داشتند. این مقام بلندپایه اتحادیه اروپا که 
برای رایزنی درباره مذاکرات هسته ای وین به تهران آمده بود، 
ادامه داد: پلیس آلمان در راه بازگشت به بروکسل از تهران، من 
را در فرودگاه فرانکفورت بدون هیچ توضیحی نگه داشته است. 
هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین با ابراز تعجب از 
اینکه چرا یک مقام ارشد اروپایی باید با چنین وضعیتی روبرو 
شــود، افزود: یک مقام اتحادیه اروپا در حال ماموریت رسمی 
با داشــتن گذرنامه دیپلماتیک اسپانیایی، تلفن های همراه و 

گذرنامه خود را تحویل داده )ضبط شده( است.

دلیل بازگشت موقت مورا در بازگشت از تهرانچانه زنی های فشرده قطر درباره ایران


