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  گزارش  2

ایران در دنیای تخیلی است 
یا امریکا و اروپا؟! 

ادامه از صفحه اول
 از آن سال به بعد نیز ایران همواره در جلسات مذاکره با غرب و به خصوص 
اروپا حضور پیدا می کرده و خواس��ته های خود را مطرح می کرده  است 
اما عزمی جدی از سوی طرف غربی برای رسیدن به توافق نهایی وجود 
نداشته  است. در سال 2015 اما شرایط به گونه دیگری رقم خورد و در 
نهایت طرفین توانس��تند به توافقی به نام برجام برسند. »برنامه جامع 
اقدام مشترک « در واقع برنامه ای بود که شامل فعالیت و تعهدات مرتبط 
با ایران و همچنین تک تک کشورهای عضو گروه1+5 بود، یعنی در واقع 
هر کدام از طرفین تعهداتی برای اجرا داشتند که در نهایت نشان داده شد 

به  غیر از ایران، هیچ کدام از طرفین به تعهدات خود عمل نکردند. 
واقعیت دوم پایبندی ای��ران به توافق برجام اس��ت. آژانس بین المللی 
انرژی اتم��ی 15 بار پایبندی ای��ران به تعهداتش را اع��ام کرد. حتی 
خروج امریکا از برجام و بازگش��ت تمام تحریم های گذش��ته و در عین  
حال اعمال تحریم های جدید علیه کش��ورمان، بازهم نتوانست کاری 
کند که ایران بافاصله از برجام خارج  شود و راهکار کاهش تعهد را در 
پیش بگیرد. ایران تا یک  سال بعد از خروج امریکا از برجام، سیاست صبر 
استراتژیک اتخاذ کرد و تصمیم گرفت همچنان به تعهدات خود پایبند 
بماند به این امید که کش��ورهای اروپایی بدون در نظر گرفتن خواست 
امریکا به تعهدات خود در برجام عمل کنند یا حداقل راهی برای اجرای 
این تعهدات در نظر بگیرند. با این  حال گذشت بیش از یک  سال از این 
ماجرا نش��ان داد هیچ کدام از طرفین مقابل ایران تمایلی برای اجرای 

تعهدات شان نداشتند. 
واقعیت سوم این است که کشورهای اروپایی می توانستند نقشی بسیار 
جدی در اجرای برجام داشته باشند و اگر کش��ورهای اروپایی و حتی 
چین و روسیه به تعهدات خود در برجام عمل کرده و نشان می دادند که 
تحریم های امریکایی را قبول ندارند و آنها را اجرایی نمی کنند، ترامپ 
نمی توانس��ت به راحتی تحریم های قبلی را بازگرداند ودر عین حال به 
سمت اعمال تحریم های جدید برود. کشورهای اروپایی می توانستند 
نقشی جدی در این مسئله بازی کنند و اجازه ندهند برجام به اغما رود. 
کشورهای اروپایی درعین حال با شروع مذاکرات جدید دولت امریکا با 
ایران برای بازگشت به برجام، می توانس��تند نقش جدی تر و مدیریت 
بهتری در ماجرا داش��ته و با پذیرش این که امریکا خود از برجام خارج 
شده و خود باید به اجرای تعهداتش بازگردد ، دولت بایدن را وادار سازند 
که بدون هیچ پیش شرط و مذاکره ای، ضمن پذیرفتن اشتباه خود در 
خروج از برجام، به اج��رای تعهداتش بپردازد. با این  حال کش��ورهای 
اروپایی ترجیح دادند باز هم نقش منف��ی و مخرب خود را در مذاکرات 
ادامه داده و ایران را به سمت پذیرش توافقی جدید سوق دهند؛ توافقی 
که نمی توانس��ت مورد قبول ایران قرار گیرد و ب��ا واقعیات مطرح روز 

همخوانی نداشت. 
واقعیت چهارم این مسئله اس��ت که اگر بایدن و دولتش قصد داشتند 
به برجام بازگردند و تعهدات خود را اجرایی کنند، باید بس��یار زودتر از 
اینها اقدام می کردند. یکی از اقدامات اولیه  بایدن در زمان وارد شدن به 
کاخ سفید امضای فرمانی اجرایی بود که براس��اس آن، امریکا دوباره به 
اجرای تعهداتش در توافق آب وهوایی پاریس می پرداخت. حاال با وجود 
گذشت تقریباً یک  سال از دوران عمر ریاست جمهوری بایدن، کارشناسان 
وزارت خارج امریکا و همچنین طرف های غربی در مذاکرات هسته ای به 
این نتیجه رسیده اند که با گذشت زمان، بازگشت دولت بایدن به برجام 
بسیار س��خت تر از روزهای ابتدایی شده اس��ت و با مطرح شدن بحث 
ازسرگیری مذاکرات با ایران، نمایندگان جمهوریخواه کنگره همچنان بر 
طبل مخالفت خود با برجام می کوبند و دولت بایدن را تهدید می کنند که 
اجازه نمی دهند این توافق دوباره از سر گرفته شود. اگر بایدن در همان 
روزهای ابتدایی دوران ریاست جمهوری اش با یک فرمان اجرایی دستور 
بازگشت به برجام و لغو تحریم       ها را صادر می کرد، دیگر شاهد تهدیدات و 
رجزخوانی های کنگره در این خصوص نبودیم و امریکا می توانست اشتباه 

خود را در خروج از برجام با صدای بلندتری اعام کند. 
واقعیت پنجم در مذاکرات وین این است که امریکا نمی خواهد بپذیرد که 
باید تبعات سیاست های متحد انش را در نوع رفتارشان با ایران برعهده 
بگیرد و با آنها هماهنگی بیشتری داش��ته باشد. دولت امریکا هم اینک 
اعام می کند شاید نتواند سیاست های رژیم صهیونیستی در خصوص 
نوع برخورد با تأسیسات هسته ای ایران را با سیاست امریکا در بازگشت 
به برجام هماهنگ کند. البته در جلسات و مذاکراتی که بین دو طرف 
برگزار می شود، همواره بر حق رژیم صهیونیس��تی در حمله و یا ایجاد 
خرابکاری در سایت های هسته ای تأکید می شود و همین مسئله است که 
به واقعیت روی زمین تبدیل شده و کار را به جایی می رساند که سیاست 
نهایی امریکا و متحدانش مذاکره با ایران و در عین  حال حمایت از رژیم 
صهیونیستی در اعمال خرابکاری علیه تأسیسات هسته ای ایران باشد. تا 
زمانی که امریکا نپذیرد تبعات اقدامات و فعالیت های مخرب متحدانش 
در منطقه را باید بپردازد، نمی توان بیان کرد درخواست های ایران در این 

خصوص غیرواقعی است. 
واقعیت ششم این است که امریکا باید بپذیرد اقدام یکجانبه او در خروج از 
برجام سیاست اشتباه بوده و باید نسبت  به تصحیح این اشتباه گام بردارد. 
دولت بایدن به این دلیل اشتباه خود را نمی پذیرد که می داند در صورت 
اعتراف به این اشتباه، باید غرامت تمام فشارهای اقتصادی واردشده به 
ایران در زمان ترامپ را بپردازد. با این  حال با نپذیرفتن امریکا، واقعیت 
اصلی دچار خدشه نمی شود. واقعیت اصلی این است که امریکا از برجام 
خارج شده، کار اشتباهی در این خصوص انجام داده و در عین  حال باید 
خود به اجرای تعهداتش بازگردد و راه برای اجرای برجام را هموار کند. 

تمام این واقعیات نشان می دهد درخواست های ایران در دو پیش نویس 
ارائه شده به کشورهای اروپایی اصاً درخواست های مبتنی بر زیاده خواهی 
یا به دور از واقعیت نیس��ت. ایران البته هنوز به بسیاری از واقعیت های 
موجود در صحنه جهانی نیز در مذاکرات وین اشاره ای نکرده  است. یکی 
از این مسائل توافق آکوس و تاش امریکا و متحدانش در ارائه زیردریایی 
هسته ای به استرالیا است؛ اقدامی که کاماً برخاف قوانین ان پی تی است. 
ایران هنوز به این مسئله در مذاکرات وین اشاره ای نکرده است و البته به 
بسیاری از واقعیات دیگر جامعه جهانی نیز اشاره ای نداشته  است. یکی 
دیگر از این واقعیات که باید بار      ها و بار      ها در مجامع جهانی تکرار شود، این 
است که باوجود فش��ار      ها بر ایران، آن هم در شرایطی که رئیس سازمان 
سیا اخیراً اشاره کرده  اس��ت هنوز هیچ مدرکی دال بر تسلیحاتی بودن 
برنامه هسته ای ایران در سازمان های اطاعاتی غربی وجود ندارد، رژیم 
صهیونیستی هنوز از تیررس آژانس بین المللی انرژی اتمی  یا نهادهای 
ناظر بر فعالیت های هسته ای کشور      ها دور مانده  اس��ت. با وجود اینکه 
همه دنیا می دانند اسرائیل بمب هسته ای دارد اما نمی دانند فعالیت های 
هسته ای رژیم صهیونیستی تا چه حد گسترش پیدا کرده و این رژیم به 
چه تعداد کاهک هسته ای رسیده  است؛ تمام اقدامات رژیم صهیونیستی 
برخاف قوانینی است که کشورهای غربی با شدت بسیار علیه ایران اعمال 
کرده اند. بدین ترتیب به وضوح دیده می شود واقعیات روی زمین و واقعیات 
امروز جامعه جهانی چه مسائلی هستند و ایران چطور و منافع ملی خود 
را بر اساس این واقعیات تنظیم کرده و پیشنهادات خود را بر اساس همین 

واقعیات به کشورهای عضو 1+5 ارائه داده  است. 
امریکایی       ها و کشورهای اروپایی درخواست های ایران را واقعی نمی دانند 
زیرا در دنیایی تخیلی زندگی می کنند؛ دنیایی که در آن ایران به قدری 
در مقابل فشارهای غرب آسیب دیده  است که حاضر است منافع ملی 
خود را کنار گذاشته و به هر خواسته ای از سمت غرب تن دهد. مهم  ترین 
وظیفه تیم مذاکره کننده ایرانی در وین که تا به  حال نیز به خوبی به آن 
پرداخته شده، بیدار کردن غرب و همچنین آشنا ساختن آنها با دنیای 

واقعی است. 

15 »بنت « صهیونیست میهمان امارات شد
بع�د از لغ�و چن�د س�فر از پی�ش برنامه ری�زی ش�ده بنیامی�ن 
نتانیاهو، نخس�ت وزیر س�ابق رژیم صهیونیس�تی، ح�اال نفتالی 
بنت س�لف او اولین نخس�ت وزیر رژیم صهیونیس�تی اس�ت که 
رس�مًا با اع�ام قبلی ب�ه یک کش�ور عرب�ی خلیج فارس س�فر 
می کن�د. بن�ت ام�روز ب�ا ولیعه�د ام�ارات ماق�ات می کن�د. 
37 ماه قبل، در آبان 1397، بنیامین نتانیاهو، اولین نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی بود که به عمان رفت و با سلطان قابوس، پادشاه فقید عمان 
ماقات کرد. این س��فر را دفتر نتانیاهو وقتی رسانه ای کرد که او بعد از 
ماقات با سلطان عمان به اسرائیل بازگش��ته بود و بعد هم عکس های 
ماقات این دو، با همدیگر منتشر شد. سپس، در مرداد 99، اولین توافق 
عادی سازی اماراتی    ها با رژیم صهیونیس��تی در مرداد 1399 در کمپ 
دیوید با حضور نتانیاهو امضا ش��د. اماراتی    ها در سطح وزیر خارجه در 
مراسم این توافق شرکت کردند و این توافق را عبداهلل بن زاید آل نهیان، 
وزیر خارجه امارات امضا کرد؛ توافقی که فلسطینیان آن را خنجر از پشت 

به آرمان فلسطین توصیف کردند.
حاال 16 م��اه بعد از تواف��ق ابراهی��م، نفتالی بنت، نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیستی در سفری از پیش برنامه ریزی شده به امارات رفته؛ سفری 
که البته بعد از دو سه مرتبه به هم خوردن انجام شده است. رسانه های 
عبری گزارش کردند که نفتالی بنت روز یک    شنبه در باال    ترین سطح از 
زمان عادی سازی روابط، به امارات سفر کرده و امروز )دوشنبه( با حمد 
بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی، دیدار خواهد کرد. اوفیر جندلمان، 
سخنگوی دفتر نخس��ت وزیری رژیم صهیونیستی، در حساب کاربری 
توئیتر خود نوش��ت که بنت »به دعوت ولیعهد ابوظب��ی « برای اولین 
سفر رسمی به امارات رفته است. جندلمان در ادامه به برنامه سفر بنت 
پرداخت و افزود: »سران دو کشور فردا )دوشنبه( با یکدیگر دیدار خواهند 
کرد و درباره تعمیق روابط دوجانبه به ویژه در زمینه اقتصادی و مسائل 
منطقه ای، گفت وگو خواهند کرد.«  خبرگزاری »کان « هم گزارش کرد 
که محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی، از اس��حاق هرت��زوگ، رئیس رژیم 
صهیونیس��تی نیز برای بازدید از امارات دعوت کرده است. با وجود این 
سفر، تل آویو همچنان درباره مناسبات با امارات تردید دارد، به خصوص 
که دو    شنبه قبل طنحون بن زاید، مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی 
به ایران آمد. همچنین امارات در حال فشار بر رژیم صهیونیستی است تا 
میلیارد    ها دالر سامانه دفاعی هوایی گنبد آهنین به این کشور بفروشد 
اما مقامات صهیونیستی از این کار امتناع می کنند. روزنامه اسرائیل هیوم 
نوشته که تل آویو در حال حاضر مایل به فروش این سامانه    ها به امارات 
نیست و منابع اسرائیلی از این موضوع هراس دارند که باتوجه به نزدیک 
شدن اخیر روابط ابوظبی به تهران که موجب نگرانی اسرائیل است، فشار 
امارات برای اجرای قرارداد مربوط به فروش گنبد آهنین تجدید شود . این 
روزنامه نوشته که دلیل این، بیش از هر چیزی امنیت است. همیشه در 
داخل امارات افراد ایرانی وجود دارند و حضور این سیستم های حساس 
در کشوری که ایران دسترسی آزاد به آن دارد، چیزی نیست که اسرائیل 

در حال حاضر بتواند آن را تحمل کند. 
ترامپ : نتانیاهو دنبال صلح نبود

در جریان توافق عادی سازی اس��رائیلی با امارات، ترامپ میانجی بود و 
هم او در کمپ دیوید حضور داش��ت، اما دیروز همزمان با سفر بنت به 
امارات، بخش    هایی از گفت وگوی ترامپ با ب��اراک راوید، روزنامه نگار 
» والا«منتشر شد که او گفته که نتانیاهو » مانع « بزرگی بر سر راه او برای 
دستیابی به صلح بین اسرائیلی     ها و فلسطینی     ها بوده است. ترامپ در این 
مصاحبه به عنوان بخشی از کتاب » صلح ترامپ: توافقنامه های ابراهیم و 
انقاب در خاورمیانه « منتشر شده، گفته که یکی از دالیلی که او نتوانسته 
پروژه » معامله قرن « را اجرایی کند و به صلح بین اسرائیل و فلسطینی     ها 
دست یابد این اس��ت که نتانیاهو هرگز نمی خواس��ت با فلسطینی     ها 
صلح کند. والا نوشت: ترامپ دقیقاً به همان نتیجه  اساف خود یعنی 
باراک اوباما و بیل کلینتون)رؤسای جمهور سابق امریکا( رسیده بود که 
» نتانیاهو در مورد راه حل دو کشوری جدی نیست.« طبق گزارش والا، 
ترامپ در این مصاحبه گفت: » فکر نمی کنم نتانیاهو هرگز خواستار صلح 
با فلسطینی     ها باش��د.« با این حال، دیروز یک منبع فلسطینی مطلع 
به روزنامه الشرق االوس��ط گفته که محمود عباس، رئیس تش��کیات 
خودگردان فلسطین به امریکا، مصر، اردن و طرف های دیگر پیشنهاد 
داده است که طرف فلسطینی و رژیم صهیونیستی مذاکرات فوری را برای 
ترسیم مرز    ها انجام دهند، چراکه دستیابی به مرزهای مشخص برای دو 

طرف امکان حل و فصل دیگر مسائل را فراهم خواهد کرد. 

دامنه تنش با روسیه به گروه 7 رسید
س�ران هف�ت کش�ور صنعت�ی در جری�ان نشس�ت اخی�ر در 
انگلیس، پیش نوی�س بیانی�ه ای را ارائ�ه داده اند که بی�ش از هر 
چیز، انعکاس�ی از تنش های اخیر میان امریکا و روس�یه بر س�ر 
اوکراین اس�ت. رئیس جمهور امریکا نیز اگرچ�ه اخبار اعزام نیرو 
به اوکراین را رد کرد اما مس�کو را به ش�دت تهدید کرده اس�ت. 
روس��یه برنامه ای برای حمله به اوکراین ندارد. این جمله ای است که در 
هفته های اخیر بار     ها مقامات روسی بر آن تأکید داشته اند. مسکو همچنین، 
کی یف و واشنگتن را به رفتاری بی ثبات کننده متهم کرده و گفته که برای 
حفاظت از کشور به تضمین های امنیتی نیاز دارد. در چنین فضایی، گروه 7 
متشکل از انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا،  ژاپن، کانادا، امریکا و نماینده ای 
از اتحادیه اروپا در نشست خود در لیورپول از اتحاد برای مواجهه با اقدامات 
و استقرار نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین سخن گفتند و از مسکو 
خواستند عاوه بر اینکه تنش را کاهش می دهد، برای حل بحران با اوکراین 
به ابزار دیپلماتیک متوسل شود. در پیش نویس بیانیه ای که به همین منظور 
منتشر شده و منابع مطلع هم آن را تأیید کرده اند، آمده است:  »روسیه نباید 
کمترین شکی داشته باشد که تجاوز نظامی بیشتر به اوکراین پیامدهای 
بزرگ و هزینه سنگینی خواهد داش��ت.«  کاخ سفید نیز اگرچه مستقیم 
روسیه را تهدید نکرده اما موضعی همراستا با گروه 7 اتخاذ کرده است. جو 
بایدن گفته بود که این کشور قصد دارد در پاسخ به حمله احتمالی روسیه به 
اوکراین نیروهای خود را به کشورهای ناتو در همسایگی روسیه بفرستد. با 
این حال، او در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که چرا ایاالت متحده 
تصمیم گرفت از برنامه اعزام نیروه��ای رزمی به اوکراین صرف نظر کند، 
گفت: »چنین گزینه ای هرگز روی میز نبود و اگر روسیه تصمیم به حمله به 
اوکراین بگیرد، ایاالت متحده حضور نیروهای امریکایی در کشورهای ناتو را 
تقویت خواهد کرد و مسکو » بهای سنگینی « را پرداخت خواهد کرد.«  بایدن 
گفت: »من به والدیمیر پوتین گفتم که اگر او به سمت اوکراین حرکت کند، 
عواقب اقتصادی ویرانگری خواهد داشت.« جوزف بورل، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا نیز پس از مقامات امریکایی، روی موضوع پیوستن 
اوکراین به سازمان پیمان آتانتیک شمالی )ناتو( دست گذاشت؛ موضوعی 
که خط قرمز روس     ها اعام شده است. وی در گفت وگویی با رادیو آلمان با 
نگاهی به درخواست روسیه برای دادن تضمین درباره عدم پیوستن اوکراین 
به ائتاف نظامی ناتو گفت: »پذیرش این کشور در ائتاف نظامی ناتو در 
حال حاضر در دستور کار نیست اما این بدین مفهوم نیست که باید بپذیریم 

هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد.«
دیمیتری پس��کوف، س��خنگوی کرملی��ن دی��روز در واکن��ش به این 
موضع گیری     ها گفت: »ما در هفته های اخیر اظهارات خصمانه بس��یاری 
شنیده ایم، متأسفانه این امر تنش      ها را کاهش نمی دهد.«  ماریا زاخارووا، 
سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز روز یک     ش��نبه در کانال تلگرام خود 
نوشت: »کشورهای گروه 7 از روسیه و اوکراین دعوت کردند به میز مذاکره 
بازگردند. آنها با این کار به ناتوانی خود در قبول مسئولیت اشتباهات خود 
اعتراف کردند.«  این دیپلمات روس تأکید کرد که کشورهای گروه 7 مرتکب 

اشتباهات بسیار زیادی از جمله مداخله در امور داخلی اوکراین شده اند. 

ایران و 4+1  
در آستانه توافق  درباره »سرفصل های مذاکره«

مسکو: ادعای »بن بست وین« نادرست است

ثمانهاکوان

در ش�رایطی که دیپلمات های حاض�ر در وین، 
از پیش�رفت و رون�د رو ب�ه جل�وی مذاکرات 
هس�ته ای س�خن می گوین�د، مقامات ارش�د 
اروپایی خاف این مس�ئله را مدعی می شوند. 
وزیر خارج�ه جدید آلم�ان در اولین اظهارنظر 
برجامی خود با بی�ان اینک�ه در روزهای اخیر 
پیشرفتی در گفت وگوهای وین حاصل نشده، 
خواس�تار تس�ریع در رون�د گفت وگوه�ای 
1+4 ب�ا ایران ش�د. با ای�ن حال، رس�انه      ها نظر 
متفاوت تری از اروپایی      ها دارند و از پیش�رفت 
چش�مگیر مذاک�رات گ�زارش می دهن�د. 

هفتمین دور مذاکرات هسته ای ایران و 1+4 در وین 
درحالی از سرگرفته شده است که اخبار متناقضی از 
روند گفت وگو      ها به گوش می رسد. در شرایطی که 
دیپلمات های روسی و اتحادیه  اروپایی در روزهای 
اخیر روند گفت وگوهای هسته ای را مثبت ارزیابی 
کرده بودند، برخی طرف      ها به روند مذاکرات نگاه 
منفی دارند. به نوش��ته خبرگ��زاری رویترز، آنالنا 
بائربوک، وزیر خارجه جدید آلمان روز یک      ش��نبه 
در گفت وگوی کوتاهی با خبرنگاران پس از دیدار با 
وزرای خارجه کشورهای گروه 7 گفت: »در روزهای 
گذشته نشان داده شد که هیچ پیشرفتی نداریم زیرا 
به دلیل پیشنهاد دولت ایران، مذاکرات به شش ماه 
قبل بازگردانده شده اس��ت.  « هرچند موضع وزیر 
خارجه آلمان درباره پیشنهادهای ایران منفی است، 
ولی همین موضع گیری نشان می دهد که برخاف 
ادعای روز   شنبه گاردین درباره عقب نشینی ایران از 
طرح های پیشنهادی اش، طرف های غربی درحال 
بررسی آنها هس��تند . وزیر خارجه آلمان با ادعای 
اینکه زمان در حال اتمام اس��ت، خواستار تسریع 

در روند گفت وگوهای گروه 1+4 ب��ا ایران در وین 
ش��د. لیز تراس، وزیر خارجه انگلی��س هم دیروز 
در سخنانی ضمن تهدیدهای تکراری علیه ایران 
گفت: » وقت برای احیای برجام رو به اتمام اس��ت 
و گفت وگوه��ای وین آخرین فرصت ب��رای ایران 
محسوب می شود، با این همه می توان گفت هنوز 
فرصت برای احیای این توافق وج��ود دارد و ایران 

می تواند به این توافق بازگردد. « 
ادعای وزیر خارج��ه آلمان به نبود پیش��رفت در 
مذاکرات وین، درحالی است که میخائیل اولیانوف، 
نماینده روس��یه در مذاکرات هس��ته ای با انتقاد 
از برخ��ی فضاس��ازی       ها درباره مذاک��رات کنونی 
گفت که فضای مذاکرات در وین »مثبت « اس��ت. 
اولیانوف دیروز در پیامی در توئیتر نوشت: »در کمال 
تعجب، برخی تحلیلگ��ران و روزنامه نگاران اوضاع 
در مذکرات وین را دراماتیک و » تقریباً بن بست « 
توصیف می کنن��د. در این مورد، اینطور نیس��ت. 
پس از وقفه ای، مذاکره کنندگان به کار دیپلماتیک 
عادی بازگشتند و مذاکرات فشرده را ادامه دادند. 

فضا مثبت است .  « 
علی باقری، مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات 
هسته ای هم  عصر دیروز گفت که در  نشست های 
چند روز اخی��ر، اختاف��ات  بر س��ر »موضوعات 
مذاکره« در حال کم ش��دن است. او گفته که یک 
مسئله اختاف بر سر موضوعات مذاکره است که  
در حال کاهش است. با این حال او نگفته که درباره 
مسائل مذاکرات نیز پیشرفتی انجام شده است یا نه. 
او همچنین در گفت وگویی جداگانه درباره اظهارات 
یک مقام اروپایی مبنی بر اینکه هشت مورد اختاف 
در پیش نویس قبلی وجود دارد و در پاس��خ به این 
سؤال که االن اختافات موجود در مذاکرات جاری 

در وین در چه زمینه       هایی اس��ت، بی��ان کرد: »در 
پیش نویسی که حاصل گفت وگوهای وین 6 و بعد از 
شش دور گفت وگو است، چند موضوع اختافی بین 
طرفین باقی ماند که نیازمند تصمیم گیری در سطح 
عالی بود و این ها االن هم حل نشده روی میز است 
ولی ایران چیزی کمتر از برجام را نخواهد پذیرفت. 
 « علی باقری همچنین در پاس��خ به سؤالی درباره 
اینکه گفته ش��د ایران از موضع خود عقب نشینی 
کرده و متون ارائه ش��ده از س��وی ایران نیز اظهار 
داشت: »نمی دانم مبنای اظهارنظر کسانی که گفتند 
ایران عقب نشینی کرده چه بوده است. ما در هفته 
گذش��ته دیدگاه       ها و مواضع ط��رف ایرانی را روی 
پیش نویس��ی که در وین 6 نهایی شده بود، اعمال 
و درج کردیم و آن را به طرف مقاب��ل دادیم و این 
بدان معنا بود که ایران براساس این نگاه، اولویت       ها و 

مواضع وارد مذاکره با طرف مقابل می شود. «
 پیشرفت در مذاکرات وین!

هرچند مذاکره بین تهران و 1+4 در جریان است، 
شبکه الجزیره دیروز در توئیتر خود از توافق ایران 
و 1+4 در وین خبر داده بود که بافاصله این خبر 
را حذف کرد. الجزیره با حذف توئیت خود در مورد 
حاصل شدن توافق، از قول علی باقری نوشت: » بر سر 
برخی مفاد پیش نویس ژوئن اختاف نظر وجود دارد 
و مذاکرات ادامه خواهد داشت.  « روزنامه سعودی 
الشرق االوسط هم که همواره اخبار منفی پیرامون 
برنامه هسته ای ایران منتشر می کند، این بار فضای 
مثبتی از روند مذاکرات وین منتشر کرده است. این 
روزنامه دیروز در گزارشی از افزایش جلسات در وین 
میان هیئت های اروپایی و ایرانی طی دو روز گذشته 
و پذیرش متون ارائه شده ایران از سوی طرف های 
اروپایی خبر داد. الشرق االوس��ط ب��ه نقل از منابع 

اروپایی نوشت: »نشست های دو کمیته کارشناسی 
که مسئله تحریم های امریکا و مسائل هسته ای را 
بررسی می کنند طی دو روز گذشته افزایش یافته 
اس��ت.  « در این گزارش آمده اس��ت: »طرف های 
اروپایی طی دو روز گذشته جزئیات دو پیش نویس 
جدید ایران را بررس��ی کرده اند؛ پیش نویس      هایی 
که ایران هفته گذشته مطرح کرد و خواستار الحاق 
آنها به پیش نویس مذاکرات قبلی ش��د.  « به رغم 
اظهارات دیپلمات های اروپایی به مثبت بودن روند 
گفت وگوها، مقامات ارشد غربی سعی دارند فضای 
مذاکرات را تنش آل��ود کنند تا بتوانن��د امتیازات 
جدیدی از ایران بگیرند. در روزهای اخیر مقامات 
امریکایی و اروپایی پالس های منفی به وین ارسال 
کرده اند و مدعی شده اند که درخواست های ایران 
نشان می دهد که در گفت وگو      ها جدی نیست و باید 
از مواضع خود عقب نش��ینی کند. امریکا درصدد 
است در توافق احتمالی بندهای جدیدی را بگنجاند 
که برنامه موشکی و رفتارهای منطقه ای ایران را نیز 
شامل شود اما مقامات تهران بار      ها هشدار داده اند 
که برنامه موشکی خط قرمز اس��ت و قابل مذاکره 
نیست. برنامه موشکی و حل اختافات منطقه ای 
با متحدان امری��کا از بندهای اختافی بین غرب و 

تهران است. 
 کند بودن مذاکرات 

هرچند برخی منابع مدعی هستند که توافق در وین 
زودتر از آنچه که انتظار می رود حاصل می شود اما 
آنچه در عمل نشان داده می شود، از کندی مذاکرات 
حکایت دارد. یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده 
ایرانی روز یک      ش��نبه گفت: » گفت وگو       ها در وین 
رو به جلو، اما کند اس��ت. زیاده خواهی سه کشور 
اروپایی یا برخی از آنها باعث کندی روند مذاکرات 
شده اس��ت.  « وی افزود: » این مواضع کشور های 
اروپایی حتی زیاده خواهانه ت��ر از طرف امریکایی 
نیز بوده است. « این منبع ادامه داد: » در میان سه 
کش��ور اروپایی، رویکرد برخی از آنها حتی قبل از 
اینکه ایران پیشنهادات مکتوب خود را ارائه کند، 
غیرس��ازنده بوده اس��ت که تا به امروز ادامه دارد. 
اصرار بر این مواضع غیرس��ازنده از سوی تیم های 
اروپایی باعث ایجاد اختافات��ی بین اعضای 4+1 
ش��ده اس��ت. « اروپایی       ها که پ��س از چندین روز 
کارش��کنی، بحث روی متون ایران را پذیرفته اند، 
حاال س��عی می کنند با زیاده خواهی خواسته های 
امریکا را در مذاکرات پیاده کنند. برخی رسانه های 
غربی هم همسو با کشورهای متبوع شان با خط  دهی 
دیپلمات های اروپایی، با انتشار گزارش       هایی منفی، 
از توقف گفت وگو      ها خبر می دهن��د اما منابع آگاه 
و نزدیک ب��ه مذاکرات توقف مذاک��رات در وین را 
تکذیب کرده اند. با توجه به اینکه امریکا در جریان 
مذاکرات هسته ای حضور ندارد، اروپایی      ها به نیابت 
از این کشور وارد عمل ش��ده اند و تاش می کنند 
رهبری مذاکرات از سوی غرب را به دست بگیرند و 
منافع غرب و متحدان عربی و عبری آن را نیز تأمین 
کنند. اروپایی      ها به رغم ادعای ش��ان در حمایت از 
برجام، در پنج سال گذشته هیچ اقدامی برای منتفع 
شدن ایران از توافق هس��ته ای انجام نداده اند و در 
همس��ویی با امریکا از ورود به بازار اقتصادی ایران 

خودداری کرده اند. 

خروج امریکا از عراق همچنان در هاله ای از ابهام 
است. یک طرف ماجرا در دست نخست وزیر عراق 
است که از خروج قریب الوقوع نظامیان امریکایی 
خبر می دهد و طرف دیگر ماج�را واقعیت های 
میدانی اس�ت ک�ه هرگونه تح�رک امری�کا را 
برای عقب نش�ینی رد می کن�د. وعده متناقض 
نخس�ت وزیر عراق ب�رای خ�روج امریکایی     ها 
بیانگر نوعی بازی س�ردرگم الکاظمی در میان 
تحوالت کشورش اس�ت؛ تحوالتی که واقعیت 
آن بر خروج امریکا اصرار دارد، اما برخی رهبران 
سیاسی حاضر به پذیرش این واقعیت نیستند. 
به گزارش »جوان«، این روز     ه��ا عمر دولت عراق 
مانند آفتاب لب بام اس��ت. با شروع به کار پارلمان 
جدید عراق در آینده نزدیک، مش��خص نیس��ت 
که مصطف��ی الکاظمی همچنان مس��تأجر خانه 
نخست وزیری عراق خواهد ماند یا نه؟ همزمان با 
باتکلیفی وضعیت دولت الکاظمی، وضعیت خروج 
امریکایی     ها از عراق نیز مبهم و نامشخص است. روز 
      شنبه »شرحبیل العبیدی«، مدیر ناحیه البغدادی 
در استان االنبار عراق تصریح کرد که شمار نیروهای 
امریکای��ی در داخل پایگاه »عین االس��د« در این 
استان، مشخص نیست. وی افزود: »ما در واقعیت 
و عمل، عقب نش��ینی هیچ نیرویی را ندیده ایم.« 
پایگاه هوایی عین االسد در 160 کیلومتری غرب 
بغداد، در اس��تان االنبار ق��رار دارد. در این پایگاه 
اغلب اقدامات مشکوک علیه حاکمیت ملی عراق 
صورت می گیرد و به اعتقاد ناظران سیاسی، کانون 
عملیات های نظام��ی امریکا در عراق اس��ت. اگر 
قرار باشد عقب نشینی نیروهای امریکایی از عراق 
صورت بگیرد، نخس��تین عقب نش��ینی از همین 
پایگاه عین االسد خواهد بود، اما تاکنون اقدامی در 

این پایگاه صورت نگرفته است. 

 امریکا مصوبه پارلمان عراق را نقض می کند
اگرچه مقامات عراق��ی اظهاراتی درب��اره محدود 
ش��دن مأموریت نظامیان امریکایی داشته اند، اما 
گرو ه های مقاومت عراق به ورود گسترده کاروان های 
لجستیکی امریکایی به خاک این کشور و مشارکت 
نیروهای امریکایی در عملیات ه��ای نظامی عراق 
اشاره می کنند و معتقدند که این اقدامات نمی تواند 
بیانگر محدود ش��دن مأموریت نظامیان امریکایی 
باشد.  با وجود انجام چندین دور مذاکره راهبردی 
میان بغداد و واش��نگتن برای پایان دادن به حضور 
نظامیان امری��کا و نیز تصویب ط��رح اخراج همه 
نظامیان خارجی از خاک عراق در پارلمان این کشور، 
امریکا هنوز با نقض این مصوبه در خاک عراق حضور 
دارد. همچنین برخی مقامات امریکایی مانند ژنرال 
»کنت مک کنزی« فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی 

)سنتکام ( می گوید که »امریکا شمار نیروهای خود 
را در عراق کاهش نخواهد داد و این امر به خواست 
بغداد است و عراق خواستار باقی ماندن ماست و ما 

شمار نیرو     ها را کاهش نخواهیم داد.«
حتی رصد تح��رکات امریکا در ع��راق مانند ورود 
گسترده کاروان های لجس��تیکی ارتش امریکا به 
عین االسد، عملیات توسعه ساختمان های این پایگاه 
هوایی و اظهارات برخی مقامات عالی رتبه سیاسی 
و نظامی عراقی مبنی بر نیاز به امریکا برای مبارزه با 
تروریسم، نش��ان می دهد که شاید صرفاً مأموریت 
نیروهای امریکایی در عراق تغییر کند و این نیرو     ها از 

کشور خارج نخواهند شد. 
 ادعاهای الکاظمی متناقض است

روز       شنبه مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق از 
خروج قریب الوقوع نظامیان تروریست امریکایی از 

این کشور خبر داد و خبرگزاری رسمی عراق )واع( به 
نقل از الکاظمی گزارش داد، طی چند روز آینده، همه 
نیروهای رزمی وابسته به ائتاف بین المللی موسوم 
به ضد داعش به رهبری امریکا، در چارچوب توافق 
راهبردی با طرف امریکایی، از عراق خارج خواهند 
ش��د. حتی هفته گذشته نیز مش��اور امنیت ملی 
عراق اعام کرده بود ک��ه مأموریت رزمی نیروهای 
ائتاف امریکایی در این کشور به پایان رسیده، اما 
واقعیت های میدانی خاف اظهارات نخست وزیر و 

برخی مقامات عراقی را ثابت می کند. 
برخی منابع امریکایی خروج نیرو     ها از عراق را نوعی 
اقدام ظاهری دانستند و روزنامه واشنگتن اگزماینر 
چاپ امریکا در گزارش��ی نوش��ت: »با وجود اینکه 
مأموریت جنگ��ی ارتش امریکا در ع��راق به پایان 
رس��یده و خروج آنها هرچند به شکل ظاهری پس 
از هفت س��ال از آغاز جنگ علیه داعش اعام شده 
اما واقعیت نشان می دهد این نیرو     ها هنوز به بهانه 
مشورت دهی به نیروهای عراقی و پشتیبانی از آنها 

در خاک این کشور مانده اند.«
 مقاومت خواستار خروج کامل امریکاست

طی ماه های اخیر که بحث خ��روج امریکا از عراق 
مطرح ب��وده، بار     ه��ا کاروان ه��ای امریکایی هدف 
انفجار بمب های کنار جاده ای ق��رار گرفته اند. روز 
یک     ش��نبه نیز یک کاروان لجستیک ارتش ایاالت 
متحده در دیوانیه مورد هدف قرار گرفت. همزمان 
»محم��ود الربیعی«، عضو دفتر سیاس��ی جنبش 
عصائب اهل الح��ق عراق در س��خنانی اظهار کرد: 
ساح گروه های مقاومت پش��توانه اصلی تصمیم 
مردم و پارلم��ان برای اخراج نیروه��ای خارجی از 
کشور است. وی خاطرنشان کرد که این خروج شامل 
تمامی نیروهای رزمی نظامی وابسته به اشغالگران 

امریکایی است. 

ابهام در خروج امریکا از عراق
الکاظمی از خروج امریکا خبر داده ولی واقعیت های میدانی آن را تأیید نمی کند

  گزارش  یک


