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ادامه بدبینی آمریکا به چشم انداز احیای برجام
ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشســتی خبــری با مطرح کردن 
اظهاراتــی مداخله جویانه درباره اتفاقات اخیر ایران، تــاش کرد ایران را مقصر 

بی نتیجه ماندن تاش ها برای احیای برجام در موقعیت فعلی جلوه دهد.
به گزارش ایســنا، ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بخشی 
از نشســت خبری هفتگی اش که مشروح آن در وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا 
منتشر شده اســت، با مطرح کردن اظهاراتی مداخله جویانه درباره اتفاقات اخیر 
ایران به دنبال مرگ مهســا امینی، در پاسخ به این ســوال که آیا این رخدادها 
تاثیری بر مذاکرات وین یا تصمیم دولت آمریکا برای بازگشــت سریع به توافق 
خواهد گذاشــت یا نه، گفت: این موضوع به هیچ  وجه تغییری در عزم ما ایجاد 
نمی کند که اطمینان یابیم ایران به طور دائمی و قابل راستی آزمایی از دست یابی 
به یک ســاح اتمی منع شــود. پرایس ادامه داد: همان طور که قبا به وضوح 
گفته ایم، این مذاکرات االن در موقعیت درستی قرار ندارد. او مدعی شد: ما شاهد 
تصمیم گیری از سوی دولت ایران نبوده ایم، تصمیمی که در صورت متعهد شدن 

به بازگشتی دوجانبه به برجام]توافق هسته ای[ باید اتخاذ کند.
ســخنگوی  وزارت امور خارجه آمریکا با وجود تاکیــد مقامات ایرانی بر این 
که تولید و به کارگیری تســلیحات اتمی جایــی در دکترین دفاعی ایران ندارد، 
ادعاهایی علیه ایران مطرح کرد و گفت: اما واقعیت این اســت، هر چالشــی که 
در قبال دولت ایران با آن مواجه می شــویم، در صورتی که یک ســاح اتمی در 
اختیار داشته باشد، دشــوارتر و به نوعی حل نشدنی تر خواهد شد. ما نه تنها در 
زمینه برنامه موشــکی آن، نه تنها در زمینه حمایتش از گروه های تروریستی و 
نیابتی، نه تنها در زمینه حمایتش از فعالیت های مخرب در فضای مجازی، بلکه 
در زمینه انواع نقض حقوق بشــری که االن از آن حرف می زنیم، به این موضوع 
فکر می کنیم. هر چالشــی که با آن مواجهیم، در صورتی که ایران ساحی اتمی 

در اختیار داشته باشد، دشوارتر خواهد شد.
پرایس در پاســخ به این که آیا این ســخنان وزیر امور خارجه ایران را تایید 
می کند که گفته بود، آمریکا پیام هایی به ایران فرستاده و گفته است حسن نیت 
دارد و می خواهد توافق کند، توضیح داد: همان  طور که گفتم، ما مصمم هستیم، 
رئیس جمهور تعهد دارد که اطمینان یابد ایران هیچ گاه نمی تواند به ســاحی 
اتمی دست پیدا کند. او در پاسخ به این که آیا در ۱۰ روز گذشته، دولت آمریکا 
پیامی به ایران فرســتاده است، بدون ارائه جزئیاتی در این باره، گفت: ببینید، ما 
واقعا برای ایران روشــن کردیم که خواسته هایی داریم و قرار نیست توافقی بد را 
قبول کنیم. سخنگوی  وزارت امور خارجه آمریکا همچنین گفت: در حال حاضر، 
بر اساس مواضع ایران که این هفته در نیویورک هم علنا دوباره آن را مورد تاکید 

قرار داد، ما انتظار نداریم که توافقی در کوتاه مدت انجام شود.

ویژه

بررسی گزینه های مختلف درباره ایران در بروکسل
به نوشــته وبگاه »ریانووســتی«، »جوزپ بورل« مسئول سیاست خارجی 
اتحادیــه اروپا گفت: »اتحادیه اروپا در حال بررســی گزینه های مختلف برای 

پاسخ دادن به رویدادهای ایران است«.
خبرگزاری فارس نوشــت که بورل مدعی شــده است: »در آستانه نشست 
شورای وزیران خارجه، اتحادیه اروپا به بررسی همه گزینه های در اختیار خود 
برای پاســخ به مرگ مهســا امینی و همچنین نحوه واکنش نیروهای امنیتی 

ایران به اعتراضات پس از آن ادامه خواهد داد.«
مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادعا کرد: »اتحادیه اروپا بر این باور 
اســت که استفاده نامتناسب از قوه قهریه توسط نیروهای امنیتی باعث تلفات 

در میان تظاهرکنندگان شده است.«
پیش از این نیز »پیتر اســتانو« سخنگوی اتحادیه اروپا در پاسخ به سوال 
خبرنگاران گفته بود، کمیســیون اروپا هنوز نمی داند که آیا تحریم های جدید 

این اتحادیه علیه ایران اعمال خواهد شد یا خیر.

وزیرخارجه عراق:
گفت وگوهای ایران و عربستان ادامه دارد

وزیر خارجه عراق در گفت وگویی به مذاکرات ایران و عربســتان، مذاکرات 
هســته ای و همچنین اعتراضات اخیر ایران پرداخت. به گزارش ایســنا، فواد 
حســین، وزیــر خارجه عراق در گفت وگو با شــبکه روداو گفــت که ایران و 
عربستان تاکنون پنج دور مذاکرات در سطح اطاعاتی و امنیتی برگزار کردند. 
وی گفــت: با دو طرف ایرانی و ســعودی دیدار داشــتم و تاش می کنیم که 
مذاکرات را به ســطح وزرای خارجه برســانیم، تاش های ما ادامه دارد و باید 
ببینیم چه چیزی رخ می دهد. فواد حسین با اشاره به اینکه محتوای پنج دور 
قبلی مذاکرات ایران و عربستان به طور رسمی اعام نشد، تاکید کرد که عراق 

اکنون با دو طرف در ارتباط است.
وزیر خارجه عراق درخصوص تاثیر مذاکرات توافق هســته ای بر مذاکرات 
ایران و عربســتان گفت: نمی خواهم وارد این بحث شــوم اما تمام امور به هم 
مرتبط هســتند. روابط ایران و عربســتان و ایران و آمریکا روی هم تاثیرگذار 
هســتند اما این تاثیرگذاری مســتقیم نیســت. وی گفت که هم ایران  و هم 
عربســتان بر اساس منافع خود سیاســت های خود را دارند  و ما همانند دیگر 

طرف ها پیگیر مذاکرات وین هستیم.
فواد حســین درخصــوص اینکه بغداد پیش از این پیام هــای آمریکا را به 
ایران منتقل کرده است، گفت: بله، انجام داده ایم و همچنان این کار را انجام 

می دهیم  و من اخیرا دیدارهایی با دو طرف داشتم.
وزیر خارجه عراق گفت که این دیدارها به توافق هســته ای مرتبط است و 
در واقع دو طرف به نتایجی رسیده اند اما اکنون مساله دیگری را به توافق ربط 
دادند. وی گفت که بحث و مناقشــه اکنون درخصوص این مساله است و این 
مساله میان ایران و آمریکا است نه ایران و ۱+5. وزیر خارجه عراق درخصوص 
اعتراضات اخیر در ایران نیز خاطرنشــان کرد که این مساله داخلی است اما از 

فوت آن دختر بسیار متاثر شدیم.

بایدن می خواهد ایران دوست آمریکا شود
موندافریک در گزارشــی نوشــت که  مقاله ای از جــو بایدن که نهم ژوئیه 
2۰22 در واشــنگتن پســت با عنوان »چرا به عربستان می روم« منتشر شد، 
توضیح می دهد که چرا امریکا بدون تســلیم شــدن از مذاکرات غیرمستقیم 
تحقیرآمیز رنج می برد. مذاکراتی که توســط رهبران کشــوری که تظاهرات 
گســترده ای را علیه »شیطان بزرگ« امریکا ســازماندهی می کند و خواستار 
نابودی »شــیطان کوچک« اسرائیل می شــود و به جنگ ها در لبنان، سوریه، 

عراق، یمن، غزه و کرانه باختری دامن می زند، تحمیل شده است.
امریکا نمی خواهد درگیر جنگ با ایران شــود و حتی امیدوار است حضور 

نظامی خود در خاورمیانه را کاهش دهد.
از زمان باراک اوباما، رئیس جمهوری اســبق ایاالت متحده، همه روســای 
جمهــور امریکا از جمله دونالد ترامپ مشــتاق کاهش حضور نظامی خود در 
خاورمیانــه بوده اند. اما دمکرات ها و جمهوری خواهان این عقب نشــینی را 
بــا روایت های مختلفی توجیــه می کنند. دونالد ترامپ بــرای متقاعد کردن 
کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت که در برابر دشمن مشترک، ایران، منافع 
آنها در ایجاد روابط دیپلماتیک، تجاری و نظامی با اســرائیل است و امریکا به 

نوعی در پشت صحنه باقی می ماند.
جو بایدن روایتی کاما متفاوت ترســیم می کند. او ایران را مشکل امنیتی 
برای امریکا یا متحدان تاریخی امریــکا نمی داند. او طوری صحبت می کند و 
رفتار می کند که گویی یک مشــکل پیش پا افتاده ارتباطی، مانع از »جذب« 
ایران در یک جامعه خیالی خاورمیانه شــده اســت. تونی بادران، محقق بنیاد 
دفاع از دمکراســی ها، خاطرنشان می کند که عبارت »جذب« سه بار در مقاله 
بایدن در واشنگتن پست آمده است. این اصرار فقط می تواند یک معنا داشته 
باشــد که تونی بادران بر آن تأکید می کند: این متحدان سنتی امریکا هستند 
که به عنوان موانعی برای جذب ایران در خاورمیانه تلقی می شــوند. هر گونه 
تاش متحدان تاریخی امریکا برای مقابله با توســعه طلبی ایران، صرف نظر 
از برنامه تســلیحات هسته ای این کشــور، امریکا را با درگیر شدن در جنگ 
اســرائیل و ســعودی ها تهدید می کند. تونی بادران می نویســد: تنها گزینه 
قابل قبول »جذب« ایران اســت. جو بایدن در مقاله خود در واشنگتن پست 
می گوید از ابتدا هدف من تغییر مسیر و نه قطع روابط با عربستان بود، چرا که 
8۰ سال شریک راهبردی بوده است. شانزدهم ژوئیه 2۰22، در پایان اجاس 
جده، امریکا، عربســتان سعودی، مصر، کشورهای حاشیه خلیج فارس عراق و 
اردن بیانیه پایانی را صادر کردند که در آن بر لزوم دســتیابی به یک راه حل 

عادالنه برای مناقشه اسرائیل و فلسطین تاکید شد.

پولیتیک

رویداد

استراتژیک

آمادگی ایران برای پاسخ به سواالت آژانس
وزیــر امور خارجه ایــران در گفت وگویی با 
تاکیــد بر جدیت ایران در انجــام دادن توافقی 
»قوی و پایا« در وین و آمادگی آن برای پاســخ 
به ســواالت آژانس بین المللی انرژی اتمی، به 
ســواالتی درباره رخدادهای اخیر ایران و روابط 

آن با دیگر کشورها پاسخ داد.
به گزارش ایســنا به نقــل از وبگاه خبری 
المانیتور، حســین امیرعبداللهیــان، وزیر امور 
خارجه جمهوری  اســامی ایران در گفت وگو با 
این وبگاه خبری در پاســخ بــه این که به نظر 
می رســد تحقیقات پادمانی آژانس بین المللی 
انــرژی اتمــی در ایــران یکــی از موضوعات 
بحث برانگیر در احیای توافق هسته ای]برجام[ 
اســت و آیــا توافقی برای تعامل بــا آژانس در 
مسیری جداگانه نمی تواند راه حل این مسئله 
باشــد؟ گفت: مــا هیچ مشــکلی در همکاری 
یا تعامل بــا آژانس نداریم. شــما می دانید که 
همکاری مــا هنوز ادامه دارد، به ویژه در زمینه 
موضوعات پادمانی. دوربین های آژانس در محل 
بــوده و آن هــا در حال نظارت بر ما هســتند. 
می دانید ما چــه کار کرده ایم؟ ما دوربین هایی 
را خاموش کرده ایم که داوطلبانه موافقت کرده 
بودیم نصب شــوند. ما این دوربین ها را به طور 

داوطلبانه نصب کردیم.
همکاری ایران و آژانس

امیرعبداللهیــان ادامه داد: این موضوع هیچ 
ارتباطی بــه دیگر نظارت هــای پادمانی ندارد 
که روی ما انجــام می گیرد. ایــن کار اقدامی 
تافی جویانه در قبال قطعنامه ای بود که حدود 
چهار ماه پیش علیه ما در آژانس صادر شــد. از 
نظر ما کار اشتباهی بود که توسط آمریکایی ها و 
سه کشور اروپایی انجام شد. ما وسط مذاکرات 
بودیم و آن ها یک باره علیه ایران قطعنامه صادر 
کردند. ما قطعــا همکاری مان با آژانس را ادامه 
خواهیم داد. آژانس ســواالتی درباره سه محل 
دارد که می گوید در آن اورانیوم پیدا کرده است 

و ما آماده ایم به این سواالت پاسخ دهیم.
وزیر امور خارجه ایران در این راســتا بیان 
کــرد: اما ما قویا بر این باوریــم که آژانس باید 
در عین حــال رفتار و عملی مطابق اصول فنی 
داشته باشد. مشــکل ما با آژانس این است که 
آن ها سیاسی عمل می کنند. بنابراین، اگر آژانس 
انتخاب کند که فقط روی مســائل فنی تمرکز 
کند، ما قطعا تاش خواهیم کرد همکاری مان 

را تقویت و بیشتر کنیم.
او ادامــه داد: در ســال 2۰۱5، چیزی رخ 
داد. اراده ای سیاســی وجود داشت و آن موقع 
تصمیمی سیاسی اتخاذ شــد. بین ایران و سه 
کشــور اروپایی و آمریکا بود و به نهایی شــدن 
برجام کمــک کرد. از یک طرف، ما قصد داریم 
و مشتاقیم که با آژانس همکاری کنیم تا به آن 
اتهامات و ادعاها پاســخی ارائه بدهیم. از طرف 
دیگر، ما به اراده ای سیاسی نیاز داریم، به همان 
چیزی که گفتم در ســال 2۰۱5 بود تا این بار 

هم وجود داشته باشد.
امیرعبداللهیان درباره فعالیت های هسته ای 
ایران گفــت: احتمــاال می دانید کــه تمامی 
فعالیت های ما، فعالیت های هسته ای مان، حدود 
2 درصد فعالیت های هسته ای جهان را تشکیل 
می دهد که تمامش در چارچوبی صلح آمیز قرار 
دارد. اما نظارتی که بر ما انجام می شود چطور؟ 
۳۷ درصد کل نظارت آژانس اســت. این یعنی 
پس از آن که تمامی طرفین به برجام بازگردند، 
ما باز هم باید دسترســی کامل را برای آژانس 
ایجاد کنیم. منظورم دسترســی ای فراپادمانی 
است. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین 
گفت: مسلما، اول باید اتهامات بی اساس فعلی 
که از ســوی آژانس در این باره مطرح شده اند، 
برطرف شــوند. اما ما باور داریم و قبول داریم 
برای عملی کردن این، برخی فعالیت های فنی 
باید انجام بگیرد. اما به موازات این، درست مانند 
ســال 2۰۱5، اراده ای سیاسی باید برای بستن 

پرونده این اتهامات وجود داشته باشد.
امیرعبداللهیــان در پاســخ به ایــن که آیا 
منظورش این اســت که آیران آماده همکاری 
فنی با آژانس برای حل وفصل این مسئله است، 

گفت: مطمئنا.
تضمین خواهی ایران در مذاکرات وین

وزیــر امــور خارجــه ایــران در ادامه این 
گفت وگو در پاســخ به ســوالی درباره موضوع 
تضمین خواهــی ایران در مذاکــرات وین برای 
جلوگیــری از بدعهدی دولت های آینده آمریکا 
و خروج دوباره از توافق و این که آیا نمی توان به 
موضوع تضمین از زاویه همکاری های منطقه ای 
ایران با آمریکا و شرکای منطقه ای آن در زمینه 
مسائل کشــورهایی از جمله یمن، لبنان، عراق 
و ســوریه نگاه کرد تا نشانی از حسن نیت و به 
نوعی تضمینی در این مذاکرات باشــد، توضیح 
داد: وقتی از تضمین صحبت می کنیم، در واقع 
به تجربه ای اشــاره داریم که در گذشته کسب 
کرده ایــم. تصمیم ترامپ برای خارج شــدن از 
توافق، نقض قوانیــن و مقررات بین المللی بود. 

آن چه با آن مواجهیم این است که آمریکایی ها 
به ما می گوینــد نمی توانند به جای دولت آتی 
آمریکا تضمین بدهنــد. امیرعبداللهیان ادامه 
داد: این هم با قواعد و عرف بین المللی مغایرت 
دارد. وقتی چیزی میان کشــورهای متعددی 
امضا می شــود، به این معناســت که فقط بین 
حکومت هــا و دولت ها نیســت؛ بین نظام های 
حاکم در آن کشورها انجام شده است. همکاران 
من چندین ماه است که مشغول این مذاکرات 
در وین بوده اند. من هم مدام با بسیاری از افراد 
بر ســر چگونگی بازگشت به برجام در تماس و 
در ارتباطــم. هر بار کــه از تضمین حرفی زده 
می شود، آمریکایی ها به ما می گویند حداکثر یا 
بیشترین تضمینی که می توانیم به شما بدهیم، 
تا پایان دولت بایدن است. او در این راستا مطرح 
کرد: بنابراین، این چه پیامی به شرکت های ما 
و به افرادی می فرستد که پس از اجرایی شدن 
دوباره برجام، می خواهند در ایران سرمایه گذاری 
کنند؟ این پیام را به آن ها می فرستد که فرصت 
زیادی برای ســرمایه گذاری در ایران ندارید. در 
کنفرانــس امنیتی  مونیخ کــه مدتی پیش در 
آن شــرکت کرده بودم، با مدیران شرکت های 
بزرگ اروپایی دیــدار کردم. معاون من در امور 
اقتصادی هم در مونیخ بود. نشستی با بسیاری از 
شرکت های بزرگ غربی، بیشتر اروپایی داشتیم. 
همگــی به مــا گفتند که اگر شــرایط]پس از 
بازاجرای برجام[ تا مدت کوتاهی دوام بیاورد، ما 
نمی توانیم سرمایه گذاری خوبی در ایران انجام 
دهیم. امیرعبداللهیان گفت: در هفته های اخیر 
و در نتیجه پیام هایی که میان ما و آمریکایی ها 
رد و بدل شده است، پیش  رفت هایی در این زمینه 
انجام گرفته، یعنی در زمینه تضمین ها و مدت 

توافق ها اما هنوز با نقطه ایده آل فاصله داریم.
نقش ایران در منطقه

رئیس دســتگاه دیپلماســی ایران در پاسخ 
به این که آیا ایجاد تغییراتی در سیاســت های 
منطقه ای نشــانگر این نخواهد بــود که ایران 
قصد تعامل با حســن نیــت دارد، گفت: اول از 
همه این که ما همیشه در طرف مثبت تحوالت 
منطقه بوده ایم. به چیزهایی که در زمینه مبارزه 
با تروریســم رخ می دهد توجه کنید. ما چه کار 
می کردیم و آمریکا چــه کارهایی می کرد؟ در 
کارزارهــای انتخاباتی آمریکا، یکی از کاندیداها 
به دیگــری گفت، این ما بودیــم که داعش را 
ایجاد کرد. اما این ما]ایران[ بودیم که با داعش 
مبارزه کرد، هم در عراق و هم در ســوریه. اگر 
آن ها می توانســتند این دو کشــور را بگیرند، 
االن منطقه شــکل دیگری داشت. اگر آن ها در 
منطقه ما قــدرت می گرفتند، دیگر هیچ کدام 
از ایســتگاه های مترو در اروپا، حتی در آمریکا 
امن نمی بود. بنابراین، ما همیشــه از امنیت و 
ثبات منطقه و کشورهایی که نام بردید حمایت 
کرده ایم. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران تشریح 
کرد: ما همیشه کشــورهای منطقه را تشویق 
کرده ایم که با یکدیگر از طریق گفتمان همکاری 
کنند. ما از روند تشکیل دولت قانونی در عراق 
حمایــت کرده ایــم. این ما بودیــم که تمامی 
احزاب و گروه ها در یمن را تشویق به آتش بس 
کردیم. سیاســت آمریکا در افغاســتان اشتباه 
بــود. االن که ما صحبت می کنیم، پنج میلیون 
پناهنده افغــان در ایران زندگی می  کنند و این 
نتیجه سیاســت های غلط آمریکاســت. برخی 
سیاســت های آمریکا در منطقه غیرقابل درک 
اســت. یک روز می گویند می خواهند حکومت 
طابان را سرنگون کنند و به این بهانه افغانستان 
را اشــغال کردند. پس از 2۰ ســال، در قطر با 
آن ها]طالبــان[ مذاکره می کنند و افغانســتان 
را به دســت طالبان می اندازنــد و االن فقط به 
عنوان یکی از احزاب حاکم مانند پشــتوها در 
آنجا هســتند. طالبان به ما می گوید، آمریکا را 
از افغانستان بیرون کرده است. اما من به آن ها 
گفتم، این شما بودید که در دوحه با آمریکایی ها 

مذاکره کردید و با آن ها توافق کردید.
امیرعبداللهیــان ادامه داد: ما همیشــه در 

طــرف مثبــت بوده ایــم. البته ما همیشــه از 
ابتکارات جدیدی که در راســتای تامین صلح 
و ثبات  منطقه یا کمک به آن باشــد، حمایت 
می کنیــم به ویژه اگر از ســوی ســازمان ملل 
باشــد. من هر ماه یــا هــر ۴۰ روز، با جناب 
آنتونیو گوترش از ســازمان ملل تماس تلفنی 
دارم و رایزنــی می کنیم. در حال حاضر، چیزی 
که ما دربــاره تضمین ها می گوییم هیچ ربطی 
به مســائل منطقه ای ندارد. ما در سال 2۰۱5 
مذاکره کردیم و به برجام رســیدیم. یک هدف 
بخصوص داشــتیم. می خواستیم تحریم ها  لغو 
شوند. بنابراین، وقتی از تضمین حرف می زنیم، 
به این معناست که تضمین می خواهیم تا وقتی 
به برجام بازگشتیم، رونق اقتصادی مان توسط 
مردم حس شــود، ملموس باشد. او تاکید کرد: 
البته، پیام های زیادی میــان ما و آمریکایی ها 
رد و بدل شــده و هنوز هم می شــود. من فکر 
می کنــم آمریکایی ها االن مواضع و منطق ما را 
به خوبی درک می کنند. اما حس می کنم آمریکا 
به دالیل مختلفی به نقطه ای نرسیده است که 
به اندازه کافی برای اتخاذ این تصمیم شجاعت 

به خرج دهد.
مذاکرات مستقیم با آمریکا

امیرعبداللهیان در پاسخ به این که چرا ایران 
با آمریکا به طور مستقیم مذاکره نمی کند تا این 
مسائل آخر را حل کند، چرا ایران از مذاکرات رو 
در رو با آمریکا »می ترسد«، گفت: ما از مذاکرات 
رو در رو با آمریکا نمی ترسیم. اما باید احساس 
کنیم که این کار می تواند تغییری در رویه ایجاد 
کند و این این مذاکرات دستاوردی برای ما در 
بر داشته باشد، احتمال بدهیم که اتفاق بزرگی 
قرار است در نتیجه این مذاکرات بیفتد، مسیر 
و افقی روشن پیش رویمان است. اگر مذاکرات 
مســتقیمی انجام دهیم، باید  سودی برای ما، 
برای ملت ما در پایان مذاکرات وجود داشــته 
باشد. در نتیجه چنین مذاکراتی، بهترین سناریو 
این است که فقط تحریم های ثانویه لغو شوند. 
تحریم های اولیه و اصلی ســر جایشان خواهند 
ماند. فکر می کنم اگر آمریکایی ها جدی باشند 
و حاضر باشــند آمادگی و تمایلشــان را برای 
بازگشــت به برجام نشــان دهند، این پیام ها 
کافی خواهند بود، یعنی پیام های شفاهی آن ها 
و برخی پیام های کتبی شــان. وزیر امور خارجه 
ایران گفت: حتی االن در حاشیه نشست مجمع 
عمومی ســازمان ملل، مــا از آمریکایی ها پیام 
دریافت کردیم که »بیایید مســتقیما مذاکره 
کنیم«. بــا در نظر گرفتن تمام حساســیت ها 
و چیزهایــی که در این ۴۰ ســال گذشــته از 
آمریــکا دیده ایم، باید به مــا این حق را بدهید 
که انتظار دستاورد بزرگی از این گونه مذاکرات 
داشته باشیم. ما در حال حاضر در حال دریافت 

پیام هایی از سوی آمریکا هستیم.
اعتراضات شکل گرفته در ایران به 

دنبال مرگ مهسا امینی
رئیس دســتگاه دیپلماســی ایران با اشاره 
به اتفاقات اخیــر رخ داده در ایران در پی مرگ 
مهسا امینی و اظهارات مداخله جویانه مقامات 
آمریکایی در این باره گفت: اما به خاطر اتفاقی 
که اخیــرا در ایران افتاد، دختــری جان خود 
را از دســت داد و ما همه متاثر شــدیم. رئیس 
جمهــور من با پــدر این دختــر صحبت کرد. 
تمامی شــاخه های حاکمیت در ایران، از جمله 
قــوه قضائیه، دولت و مجلــس تاش می کنند 
ببیینند چه اتفاقی برای این دختر افتاده است، 
تاش می کنند حقیقت را آشــکار کنند. اما از 
احساســات پاک مردم ایران استفاده می شود. 
فراموش نکنیم که آمریــکا تحریم های تازه ای 
در ماه گذشــته علیه ایران اعمال کرد. اما االن 
می گویند قصد دارند تحریم ها را علیه چیزهایی 
که بــه ارتباطات و اینترنت مربوط اســت، لغو 
کنند. چرا؟ چون می خواهنــد در امور داخلی 
ما مداخله کنند. چند ســال پیش،  آقای اوباما 
هم همین اشــتباه را مرتکب شــد. آقای اوباما 
نامه ای خطاب به بلندپایه ترین مقام کشور من 

نوشت. از دوســتی حرف زده بود. از گفتمان و 
مذاکره. اما اتفاقی در خیابان های تهران رخ داد 
و او یک سخنرانی انجام داد و در امور داخلی ما 
مداخله کــرد. از تغییر حکومت در ایران حرف 
زد. االن، مــا حس می کنیم برخی از مقامات و 
رســانه های آمریکایی مردم ایران را تحریک به 
ایجاد آشــوب می کنند. می دانیــد که موارد و 
رخدادهای بسیار بدتری در آمریکا اتفاق افتاده 
است، ده ها مورد. در کشورهای غربی دیگر هم 
این طور بوده است. درباره بسیاری از آن ها حتی 
تحقیقاتی هم انجام نمی شود. بنابراین، برای هر 
گونه مذاکره با آمریکا، باید شاهد منفعتی در آن 
باشیم. امیرعبداللهیان در پاسخ به سوالی دیگر 
درباره برخی اعتراضات شــکل گرفته در ایران 
به دنبال مرگ مهســا امینی و این ادعا که در 
این اعتراضات، »بیش از 5۰ نفر در ایران توسط 
نیروهای امنیتی کشته شده اند«، گفت: پیشنهاد 
من به شــما این اســت که به ایران سفر کنید 
تا ببینید در خیابان هــای تهران چه می گذرد؛ 
آزادی بیــان، آزادی عمل مــردم و همچنین 
]آزادی[ حجــاب. مردم حجــاب را جوری که 
دوســت دارند رعایت می کنند. البته چارچوبی 
کلی وجــود دارد. من مطمئنم خــود به خود 
پاسختان را خواهید گرفت. هر توضیحی که من 
سعی کنم به شما بدهم، برایتان کافی نخواهد 
بود، چون شــما تا حد زیادی تحت تاثیر برخی 
افسانه بافی های رسانه های شبکه های اجتماعی 
قــرار دارید. آن را تماما بــاور نخواهید کرد. اما 
می گویم که در ایران دموکراســی کامل وجود 
دارد. خودتان باید ببینیــد. او ادامه داد: وقتی 
افرادی ســعی کردند کنگره را تســخیر کنند، 
چه اتفاقی در آمریکا افتاد؟ شــما سعی کردید 
کنترل شبکه های اجتماعی را، کنترل دسترسی 
رئیس جمهورتان به توییتر را در دست بگیرید. 
چه شــد؟ چرا این کار را کردید؟ برای امنیت 
کشــور. اعتراضات صلح آمیز حق طبیعی تمام 
مردم دنیاست. اما کشــتار و آتش زدن اماکن 
مختلف و خشونت چیزیست که هیچ دولتی از 
آن حمایت نخواهد کرد. بنابراین، هر سوالی از 
من بپرســید، من آن را به این شکل می پرسم 
که »چرا آن ها در آمریکا مانند این عمل کردند 
و آیا بدتر از کاری بود که ما کردیم؟«. بگذارید 
حرفتان را اصاح کنم. این افراد توسط نیروهای 
امنیتی کشته نشده اند. بسیاری از آن ها توسط 
اغتشاشگران کشته شــدند. ]عواملی[ سازمان 
یافته. مانند گروه تروریســتی مجاهدین خلق 
که اعضــای آن آزادانه در آمریکا و اروپا زندگی 
می کنند. او در ادامه این بحث، در پاسخ به این 
ســوال که آیا موافق اســت که »برای کسانی 
کــه خارج از ایران هســتند، دیــدن این گونه 
عکس ها، دیدن کتــک خوردن زنان آزاردهنده 
اســت«، گفت: برخی از این عکس ها ساختگی 
هستند. باید بدانید که واکنش آن ها]نیروهای 
پلیس[ به اغتشاشگران است. آیا شما اگر کسی 
بیاید و بخواهد اینجا را به آتش بکشــد، آرام و 
آســوده می نشینید؟ باید با آن مقابله کرد. باید 
به اغتشاشگران به گونه ای مقتدرانه پاسخ داد. 
اما االن می توانم به شما بگویم که اوضاع تحت 
کنترل است. آن چه در اولین روز اعتراضات رخ 
داد، احساسات و عواطف مردم بود. هیچ خودرو 
یا وسایل نقلیه ای آتش زده نشد. غارتی در کار 
نبود. هیچ بانکی خسارت ندید. اما االن تمامی 
شــبکه های ماهواره ای و شــبکه های اینترنتی 
مردم را تشویق می کنند که به خیابان ها بیایند، 
آشــوب بر پا کنند و حکومت را تغییر دهند. به 
خاطــر مداخله آن ها، ابعاد متعــدد این رخداد 

بزرگ تر شد و در افکار عمومی گسترش یافت.
پاسخ ایران و آمریکا به متن پیشنهادی 

اتحادیه اروپا برای احیای برجام
وزیر امور خارجه ایران، ســپس در پاســخ 
به این ســوال که در نبود مذاکرات مســتقیم، 
آیا ایران از مســیر غیرمستقیم دیگری حمایت 
خواهد کرد یا نه؟، گفت: ما تا االن، پیشنهادات 
نهایی مــان را به طرف مقابل ارائه کرده ایم و در 

این پیشنهادات، ســعی نکرده ایم به هیچ وجه 
محتوای مذاکرات را تعدیــل کنیم یا تغییری 
در آن ایجاد کنیم و خللی در موازنه موجود در 
متن ایجاد کنیم. فقط ســعی کردیم در زمینه 
سه مسئله باقی مانده آن را تقویت کنیم. تفاوتی 
که با نسخه]پیشــنهادات[ آمریکا داریم، بر سر 
این مســائل اســت. امیرعبداللهیان ادامه داد: 
اول از همه این که، مبنای این نســخه ها متن 
پیشــنهادی از ســوی آقای جوزپ بورل است. 
بنابراین، از ســوی آقای بورل به دو طرف ارائه 
شد. طرف آمریکایی ۱۰ روز این متن را بررسی 
و سعی کرد در متن ابهام ایجاد کند. همان طور 
که می دانید، مستعد تعابیر زیادی بود. می شد 
تعابیر متفاوتــی از آن ارائه کرد. از طرف دیگر، 
ما تاش کردیم آن را شــفاف تر کنیم و طوری 
در آن تغییــری در آن ایجــاد کنیم که نتوان 
جور دیگری تعبیرش کــرد. بنابراین، ما تاش 
کردیم در زمینه این سه-چهار مسئله باقی مانده 
نسخه ای از متن را ارائه کرده ایم که کاما شفاف 
است. من فکر می کنم اگر طرف آمریکایی آن را 
با دقت بخواند و قصدی واقعی برای بازگشت به 
توافق داشته باشد، با آن مشکلی نخواهد داشت. 
چون مســیر بسیار هموار است. او در این راستا 
تاکید کــرد: اما اگر طرف آمریکایی احســاس 
می کند نیاز اســت که دور دیگری از مذاکرات 
میان هماهنگ کننده هــا، یعنی جوزپ بورل و 
اتحادیه اروپا انجام شــود، ما آن را رد نخواهیم 
کــرد. یا این که می توانیــم کاری را که تا االن 
کرده ایم ادامه بدهیم، یعنــی پیام هایی تبادل 
کنیم و به تفاهم برسیم. ما واقعا می خواهیم این 
اتفاق بیفتد. ما واقعا در این باره جدی هستیم. 
به همین خاطر است که برای رسیدن به توافق 
مذاکره کردیــم. طرف آمریکایــی هم در این 
باره حرف می زند و می گوید حســن نیت دارد. 
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران، با اشاره به این 
که مذاکره کنندگان آمریکایی و اروپایی اوضاع 
را برای حل کردن مســائل پیچیده تر می کنند، 
گفت: آن هــا مــدام می گویند ایــن تمام آن 
چیزیست که می توانیم عرضه کنیم. مذاکرات 
را سه ماه دیگر کش دادند. این کاری است که 
از دستشــان بر می آید، همان کاری که سه ماه 
پیش بر می آمد، وقتــی گفتند این تمام کاری 
است که می توانیم بکنیم و تمام چیزیست که 
می توانیم عرضــه کنیم. وقتی با چنین رفتاری 
مواجه می شویم، مدام از خودمان می پرسیم، آیا 
آن ها واقعا در پی یک توافق هســتند؟ در طی 
مذاکــرات مدام از آن ها می شــنویم که آمریکا 
با مســائل داخلی روبه روســت. من تقریبا هر 
هفته به پارلمان کشورم فراخوانده می شوم که 
نمایندگانی در آن جا هستند. باید پیش رویشان 
حاضر شوم و با آن ها صحبت کنم و سعی کنم 
از مذاکرات راضی نگهشــان دارم. ستون نویس 
روزنامه ها علیه مان می نویسند. من فکر می کنم 
که ما]ایران و آمریکا[ با شرایطی رو به رو هستیم 
که اگر سخت تر از دیگری نباشد، به یک اندازه 
دشوار اســت. اما ما عاقانه و شجاعانه سر میز 
مذاکرات حاضر شده ایم و هیچ وقت آن را ترک 
نکرده ایم. ما پیام های بسیاری از آمریکا دریافت 
کرده ایم که برای انجام دادن توافق حسن نیت 
دارند. امیدواریم داشــته باشــند. امیدواریم در 
عمل هم شاهدش باشیم. من تضمین می کنم 
که برای انجــام دادن توافقی قوی و پایا جدی 

هستیم.
تبادل زندانیان دو تابعیتی

او در پاسخ به این سوال که مذاکرات درباره 
تبادل زندانیان، از جمله تبادل شــهروندان دو 
تابعیتی زندانی در ایــران در چه وضعیتی قرار 
دراد و آیا بدون برجام توافقی بر سر این موضوع 
انجام خواهد شد یا نه؟ گفت: ما ارتباطی میان 
ایــن دو موضوع نمی بینیم. هیچ ارتباطی میان 
این موضوع انسانی که مســئله زندانیان است 
و موضوع برجام وجود نــدارد. ما بی چون وچرا 
آماده ایــن تبادل زندانیان هســتیم چون باور 
داریم که این موضوعی انســانی اســت. ما این 
را بــه آمریکایی ها هم گفته ایم. امیرعبداللهیان 
در پاســخ به این که ایران برای انجام شدن این 
کار منتظر چیســت و چه چیز مانع می شود؟ 
گفت: باید طرف خودتــان را مقصر بدانید. در 
پاســخ دادن به این موضــوع خیلی کند عمل 
می کنند. نمی دانم چه مشــکلی دارند. هر وقت 
بگویند آماده هســتند، ما ایــن کار را خواهیم 
کرد. امــا خوش بینم. وزیر امــور خارجه ایران 
درباره این که اگر این موضوعی انســانی است، 
چرا به باقر نمازی، یکی از شهروندان دو تابعیتی 
زندانی در ایران اجازه داده نمی شود که خدمات 
پزشکی دریافت کند؟ توضیح داد:  او با خدمات 
وی آی پی از تمامی امکانات بهره مند اســت. به 
او خدمات پزشــکی وی آی پی ارائه می شــود. 
دسترسی کنسولی ایجاد شــده است. اعضای 
خانواده اش بــه طور منظم با او دیدار می کنند. 
من فکر می کنم به آسانی می تواند تبادل شود. 
البته این بر عهده مقامات قضایی مان است. اما 

خوش بینم.

امیرعبداللهیان: 

تبادل پیام ها میان آمریکا و ایران در حال انجام است

مدیــرکل آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
پــس از دیدار با رئیس ســازمان انرژی اتمی 
کشــورمان که به وین سفر کرده است، اعام 
کــرد که گفت وگوهــا با ایــران در خصوص 
شفاف ســازی مســائل باقی مانده پادمانی از 

سرگرفته شد.
به گزارش ایرنا، رافائل گروســی دوشنبه 
شب با انتشــار تصویری از دیدارش با رئیس 
ســازمان انرژی اتمی افزود: مــن از »محمد 
اســامی« معاون رئیس جمهــوری و رئیس 
سازمان انرژی اتمی ایران در جریان کنفرانس 
عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی میزبانی 

کردم.
وی درحالــی این مطلــب را بیان کرد که 
پیشــتر مدعی وقفه در تعامل ایران و آژانس 
شــده بــود. او صبح دوشــنبه در نشســت 

کنفرانــس عمومی آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی ادعــا کــرد: راســتی آزمایی و نظارت 
آژانس بر تعهــدات مرتبط هســته ای ایران 
تحت برجام، به طور جدی تحت تأثیر تصمیم 
ایران برای توقف اجرای این تعهدات، از جمله 

پروتکل الحاقی قرار گرفته است.
مدیــرکل آژانس اتمی افــزود: در صورت 
ازســرگیری کامل اجرای تعهدات هســته ای 
ایران در چارچوب برجام، آژانس باید شکاف 
موجــود در دانش خــود را در مورد آنچه در 
زمانــی که تجهیــزات نظارتــی و نظارتی ما 

مرتبط با برجام فعال نبود، برطرف کند. 
گروســی درباره وضعیت اجرای توافقنامه 
پادمانی با جمهوری اسامی ایران هم مدعی 
شــد: آژانس تاش هایی برای تعامل با ایران 
برای حل و فصل مسائل باقی مانده مربوط به 

حضور ذرات اورانیوم با منشــاء انسانی در سه 
مکان اعام نشــده در ایران انجام داده است. 
اما از ژوئن گذشــته، ایران بــا آژانس تعاملی 
نداشته است. در نتیجه، این مسائل حل نشده 
اند و آژانس در موقعیتی نیســت که تضمین 
دهد برنامه هسته ای ایران منحصراً صلح آمیز 

است.
وی ادعــا کــرد: آژانس همچنــان آماده 
اســت تا از طریق تعامل مجــدد با ایران این 
مســائل را بدون تاخیر حــل و فصل کند. ما 
باید راه حل های مشترک برای مشکات پیدا 
کنیم. مشکاتی که اگر ما به روشی مبتنی بر 
همکاری آنها را حل نکنیم، قرار نیســت کنار 

گذاشته شوند.
مدیــرکل آژانــس بیــن المللــی انرژی 
اتمی از ســه ســال پیش ادعاهایی را درباره 

آنچه فعالیت های هســته ای اعام نشــده در 
مکان هایی در ایران خواند، مطرح کرده است. 
این ادعا نخســتین بار از ســوی نخست وزیر 
وقت رژیم صهیونیســتی مطرح شد و پس از 
آن توسط رســانه ها و مذاکره کنندگان غربی 

دامن زده شد.
جمهوری اسامی ایران ضمن رد ادعاهای 
مطرح شــده همواره تاکید کرده اســت که 
تعهدات کشــورها در حوزه پادمان نامحدود 

نیست.

از سرگیری گفت وگوهای ایران و آژانس درباره موضوعات پادمانی


