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اتحادیه اروپا تالش میکند برجام را
حفظ کند

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در
اظهاراتی تاکید کرد اتحادیه اروپا در تالش است
توافق هسته ای را حفظ کند.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه  ABCاسپانیا،
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا امروز در رم درباره توافق هستهای گفت،
اتحادیه اروپا در تالش است توافق هسته ای را
حفظ کند که توافقی اقتصادی نیز هست .بورل
گفت :دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا
بدون درنظر گرفتن عواقب کارش ،از این توافق که
ایران تا آن زمان در حال پایبندی به آن بود ،خارج
شد .مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه
داد :اگر خواهان بازگشت ایران به توافق هستیم،
باید چیزی در ازایش به آن بدهیم .بورل درباره
مذاکرات وین گفت :مذاکره کنندگان قول داده اند
هفته آینده به وین بازگردند .بگذارید برویم پای میز
مذاکرات و آمار واقعی ارائه شده از سوی آژانس
بینالمللی انرژی اتمی را درباره میزان غنی سازی
ایران بررسی کنیم.

آمریکا معافیت عراق برای خرید
انرژی از ایران را تمدید کرد

امید به باز شدن گره مذاکرات در دور بعد

خروج از برجام آمریکا را منزوی
کرد

بورل:

اخبار

طرح جایگزین ایران ،در صورت شکست مذاکرات چیست؟

بلینکن:

وزیر امور خارجه آمریکا با انتقاد از تصمیم
واشنگتن برای خروج از برجام تاکید کرد که این
اقدام موجب انزوای آمریکا شد ،نه ایران.
به گزارش ایسنا ،آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه
آمریکا در گفتوگوی اختصاصی با خبرگزاری
رویترز درباره روند مذاکرات وین اظهار کرد :ما
کماکان بر این باوریم که دیپلماسی و بازگشت
متقابل به پایبندی به توافق هسته ای با ایران،
موسوم به برجام است اما این مسیر در حال
باریک و باریک و باریک تر شدن است .مسئله
این است که خروج از برجام یک اشتباه فاجعه
آمیز بود ،چراکه به ایران اجازه داد علیرغم فشار
حداکثری علیه این کشور برنامه هسته ای خود را
توسعه دهد ،در حالی که توافق هستهای موجب
محدودیت آن شده بود .وی ادامه داد :ایران به
ی ماههای اخیر سانتریفیوژهای پیشرفته
ویژه ط 
بیشتری را بهکار گرفته و اقدام به غنیسازی در
سطوح باالتر کرده است و این موجب شده تا فضای
ما برای بازگشت به توافق کوچکتر شود .ما پیش از
انتخابات ریاستجمهوری در ایران  ۶دور مذاکره
داشتیم و نتایج واقعی برای حل اختالفات حاصل
شده بود ،اما بعد از انتخابات شکاف بزرگی داشتیم
و دولت جدید (ایران) به مذاکرات بازنگشت.
وزیر امور خارجه آمریکا تالش کرد توپ را به
زمین ایران بیندازد و گفت :اکنون دور جدیدی
از مذاکرات برگزار شده است و باید ببینیم که آیا
ایران برای مشارکت و انجام آنچه برای بازگشت
(به برجام) ضروری است ،جدیت الزم را دارد یا
خیر .ما اکنون با شرکای خود در این مذاکرات،
یعنی اروپایی ها و همچنین چین و روسیه در
حال مشورت و رایزنی هستیم .با سایرین نیز
همچون اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج (فارس)
دراینباره گفتوگو می کنیم اما ما بارها گفته ایم که
اگر مسیر بازگشت به توافق هسته ای به بن بست
برسد ،سایر گزینه ها را دنبال خواهیم کرد.
وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه تصریح کرد:
یکی از نتایج مثبتی که مشارکت دوباره ما در
مذاکرات هسته ای در پی داشت این بود که ما
مجددا با نزدیکترین متحدان و شرکای خود در یک
سمت قرار گرفته ایم .ما از یکدیگر جدا شده بودیم
و البته این آمریکا بود که با خروج از برجام منزوی
شد ،نه ایران .اکنون در موقعیتی دیگر قرار داریم
اما ایران باید در روزهای پیش رو تصمیمات مهمی
بگیرد .ما نیز یا به پایبندی به توافق باز خواهیم
گشت یا اینکه باید ببینیم به چه طریق دیگری با
این مشکل برخورد کنیم.
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به نظر می رسد طرف ها هنوز نتوانستند به بیان
مشترک برسند هرچند ایران همچنان دست باال را
به لحاظ حقوقی در مذاکرات دارد.
در این زمینه یک پژوهشگر حوزه بینالملل
گفت« :انتظار میرود که در گفتوگوهای بعدی
به تدریج مواضع منعطفتر شود و طرفین مقداری
از رویکرد سرسختانه گذشته فاصله گیرند».
دیاکو حسینی در گفتوگو با انتخاب ،در تحلیل
نتایج مذاکرات وین ،عنوان کرد« :فکر میکنم
دور هفتم گفتوگوهایی که در وین انجام شد،
همانطور که از پیش هم انتظار میرفت به بیان
دیدگاههای طرفین برای موضوعات مورد اختالف
و سنجیدن جدیت طرفین ،گذشت .البته انتظاری
هم نمیرفت که در این دور اختالفی حل و فصل
شود یا دیدگاهها به یکدیگر نزدیک شوند اما
در عین حال به نظر نمیرسد که در دور هفتم
گفتوگوها ،چشمانداز چندان روشنی برای
کاهش اختالفات به وجود آمده باشد .طبعا انتظار
توگوها به
میرفت این چشمانداز بعد از این گف 
توگوهای آتی امکانپذیر
وجود بیاید که طی گف 
خواهد بود که دیدگاهها به یکدیگر نزدیک شوند».
وی با تاکید بر اینکه در دور اول گفتوگوها
معموال مواضع بسیار انعطافناپذیر و مطالبات
هم برای نشان دادن قاطعیت طرفین عمدتا
حداکثری است ،بیان کرد« :انتظار میرود که در
توگوهای بعدی به تدریج مواضع منعطفتر
گف 
شود و طرفین مقداری از رویکرد سرسختانه
توگوها
گذشته فاصله گیرند .در دور بعدی گف 
فکر میکنم به این درک نسبت به نقاط قابل
انعطاف مواضع طرفین برسیم».
حسینی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه
تغییرات اعمالی احتمالی ایران در پیشنویس
توافق چه بوده است ،ابراز کرد« :برای اینکه در
دور قبل هم محرمانه بوده و اعالم عمومی نشده
است ،نمیتوانم حدس بزنم در گذشته چه مواردی
مطرح شده و امروز کدام یک مورد اصالح قرار
گرفته است».
این تحلیلگر حوزه بینالملل ادامه داد« :از نگاه
طرف آمریکایی به دلیل پیشرفتهایی که در
برنامههای هسته ای ایران از جمله حجم اورانیم
غنی شده باالی حد مجاز در برجام رخ داده ،نقصی
که در پروژه نظارت آژانس در برنامه هستهای
ایران وجود دارد ،و همینطور آنچه طرف آمریکایی
به عنوان زمان گریز هستهای ایران نامیده میشود
یعنی از یک سال به آنچه امروز گفته میشود در
کمتر از یک ماه و طبیعتا با گذشت زمان گریز
هستهای و نگاه غرب ،کاهش بیشتری هم پیدا
خواهد کرد .ضمن اینکه نقاط کوری که در نظارت
آژانس وجود دارد بیشتر خواهد شد .در نتیجه
از نگاه امریکاییها زمان برای به نتیجه رسیدن
گفتوگو ها بسیار محدود است .ولی از نظر ایران
اینطور نیست».
حسینی درباره علت اینکه زمان از نظر ایران
محدود نیست ،گفت« :ایران اینطور استدالل
کرده است که با آژانس همکاری کامل یا الزم را
دارد .از نظر ایران ادامه تحریمها فوریتی ایجاد
نمیکند و اقتصاد کشور بنابر تفسیری که ایران
دارد ،از فشاری که پیش از این داشته خارج
شده ،تابآوری و سازگاری با تحریمها بیشتر شده
و به همین دلیل هم طرف ایرانی عجله ای برای
گفتوگوها ندارد .ولی به نظر میرسد غرب فشار
زمان را بر خود احساس میکند».
حسینی در باره اینکه آیا ادعای برخی بر اینکه
اساسا پیشنویس به دست آمده ناقص بوده
و انتفاع اقتصادی به ایران نمیرسانده ،درست
است ،گفت« :من پیشنویس را چون ندیدهام
قضاوت دقیقی را نمیتوانم داشته باشم ولی فکر
میکنم اگر بنا باشد چنین قضاوتهایی را بکنیم
طبیعتا باید هر دو پیشنویس را به طور عمومی
منتشر کنیم و اجازه چنین قیاسی را بدهیم؛ در
غیر اینصورت صرفا به یک ادعا تبدیل میشود».
وی در این باره خاطر نشان کرد« :به نظر هم
نمیرسد پیشنویسی که در دولت جدید هم
فراهم شده ،کمک چندان زیادی به این بکند که
اقتصاد ایران به طور کامل مصون از تحریمها
باشد .به این دلیل که بخش بزرگی از تحریمهایی
که برای اقصاد ایران مانعی ایجاد میکنند ،مربوط
به تحریمهای غیر هستهای است .مگر اینکه ما
فرض بگیریم در پیشنویس دومی که ارائه شده،
همه رفع همه تحریمها هدف گذاری شده است
که طبعا درخواستی فراتر از برجام است و بعید
میدانم چنین اتفاقی در اصالح پیشنویس صورت
گرفته باشد .بنابراین اگر قرار است قضاوت درست
و منصفانه داشته باشیم ،باید هر دو پیشنویس
منتشر شود».
این کارشناس مسائل بین الملل در پاسخ به

مذاکرات وین فعال متوقف و به هفته بعد موکول شده است .طرفهای مقابل میگویند مذاکرات خوب پیش نرفته ،اما ایران میگوید توافق در دسترس
است .اما اگر مذاکرات به نتیجه نرسد ،طرح جایگزین ایران چیست؟

محمدمرندی،
مشاور تیم
مذاکرهکننده
ایرانیگفته
اگر آمریکا به
برجامبرنگردد،
طرحجایگزین
ایران این
است که برنامه
هستهای خود
را تقویت کند
و روابط خود
را با کشورهای
آسیاییتوسعه
دهد
این پرسش که گره مذاکرات کجاست ،بیان
کرد« :شکاف انتظارات .به باور من در  2015هم
این شکاف را داشتیم و به دلیل خروج آمریکا از
برجام و پیامدهای آن ،امروز به مراتب عمیقتر
است .وضع دو برابری تحریمهایی که علیه
ایران با برچسبهای مختلفی که اعمال شد،
کار را پیچیدهتر کرده و هدف ترامپ هم زدن
برچسبهای مختلف به تحریمهای مشابه بود.
از این گذشته پیشرفتهای هستهای ایران انجام
داده و به مرحله بی سابقهای هم رسیده بنابراین
فاز تازهای از برنامه هستهای ایران رسیده که در
گذشته از سوی ایران بیسابقه بوده است».
حسینی افزود« :نکته بعدی این است که برخی
از بندهای به اصطالح غروب برجام را پشت سر
گذاشتیم و برخی دیگر نزدیک است و همین
نزدیکی طرف آمریکایی را وادار کرده که برای اینکه
بتواند بازگشت به برجام را توجیه کند و از فشار
دولت بایدن اجتناب کند ،میبایستی تالش کند
که این بندها را یعنی مسئله هستهای و ایران را
تمدید کند .ضمن اینکه اگر بایدن به وعده خود
عمل نکند و نواقص برجام از نگاه آمریکا را اصالح
نکند ،امکان بازگشت دولت بایدن به برجام
سخت خواهد بود چراکه تحت فشار سنگینی از
سوی جمهوریخواهان که قرار است در انتخابات
میاندورهای کنگره به زودی با دموکراتها رقابت
کنند ،قرار خواهد گرفت .با این تفاسیر دولت
بایدن مجبور است نشان دهد که به برجام
بازگشته و نواقصی که منجر به انتقاد از برجام،
در درون آمریکا شده بود را برطرف کرده در حالی
که چنین چشماندازی از مذاکرات پیشرو وجود
ندارد و به احتمال بسیار زیاد ایران تحت هیچ
شرایطی حاضر نخواهد بود که این نارساییهای از
نگاه امریکا را مورد بحث و مذاکره قرار دهد .همه
این موارد باعث شده که یک شکاف عظیمی میان
مطالبات ایران و آمریکا بوجود بیاید».
وی تاکید کرد« :همچنین تجربه خروج ترامپ
از برجام و اعمال دوباره تحریمها ،باعث شده
ایران برای عدم تکرار آن تضمینی بخواهد به
خصوص که امکان یک دورهای شدن دولت
بایدن وجود دارد و در انتخابات میاندورهای هم
جمهوریخواهان احتمال دارد که اکثریت سنا و
مجلس نمایندگان را به دست گیرند و درنتیجه
همان کار دولت ترامپ را انجام دهند .در عین
حال ارائه چنین تضمینی هم در عمل امکانپذیر

نیست و این موضوع یکی از مشکالت حادی است
که میان ایران و آمریکا وجود دارد .همچنین تجربه
دولت اوباما نشان داد که تحریمها به اندازه کافی
با شفافیت اجرا نشد و این نگرانی از طرف ایران
وجود دارد که حتی اگر تحریمها بر روی کاغذ و
در توافق لغو شود ،آن انگیزههای سیاسی برای
ممانعت از انتفاع ایران از برجام و تحریمهای
اولیه ،مانع از این شود که ایران بتواند از برجام
سود ببرد».
حسینی خاطر نشان کرد« :با این تفاسیر باید
تضمین و نوعی فرمولی وجود داشته باشد که به
ایران اطمینان دهد که میتواند با وجود تحریمهای
اولیه از منافع اقتصادی برجام استفاده کند .من
فکر میکنم این یکی از چالشهای عمدهای است
که از زمان دولت اوباما شروع شد و به ایران این
تجربه را داد که چنین وضعیتی هم وجود دارد.
به هر روی تا این موارد حل و فصل نشود ،گمان
نمیکنم که توافق معنایی داشته باشد و طرفین
به یکدیگر نزدیک شوند ولی همین اختالف نظرات
یک شکاف عظیمی را ایجاد کرده که پر شدنش به
باور من بسیار سخت است».
طرح جایگزین ایران ،درصورت شکست مذاکرات
محمد مرندی ،مشاور تیم مذاکرهکننده ایرانی
گفته اگر آمریکا به برجام برنگردد ،طرح جایگزین
ایران این است که برنامه هستهای خود را تقویت
کند و روابط خود را با کشورهای آسیایی توسعه
دهد.
تجارت نیوز مینویسد :محمد مرندی ،مشاور
تیم مذاکرهکننده ایران است که در مذاکرات وین
هم همراه مذاکرهکنندگان در وین حضور داشت.
او در گفتوگویی با شبکه المیادین توضیحاتی
درباره روند مذاکرات وین داده است .آنگونه که
او اعالم کرده ایران دو پیشنویس به طرف غربی
ارائه داده و منتظر است طرفهای غربی ظرف
هفته آینده واکنش خود به این دو پیشنویس را
نشان دهند.
اگرچه به گفته مرندی «طرف اروپایی نارضایتی
خود را از این دو پیشنویس نشان داده است».
حاال مشاور تیم مذاکرهکننده ایران گفته
پیشنویس سومی هم وجود دارد که هنوز به
طرفهای غربی ارائه نشده است.
اما گویا ایران طرح دیگری هم دارد .آن هم
توقف کامل مذاکرات است و از سر گرفتن برنامه
هستهای خود.

مشاور تیم مذاکرهکننده ایرانی هم گفته
م بازگشت آمریکا به برجام طرح
درصورت عد 
جایگزین ایران ادامه برنامه هستهای و تقویت
روابط با کشورهای آسیایی است.
به عبارتی گویا طرح جایگزین ایران ،متوقف
کردن مذاکرات و بازگشت به برنامه هستهای خود
است.
اما سوالی که وجود دارد این است که در صورت
شکست مذاکرات ،کدام کشورها روابط تجاری و
اقتصادی خود را با ایران ادامه میدهند؟
کارزار فشار حداکثری ترامپ که از سال ۹۷
آغاز شد ،اکنون به اوج خود رسیده است .ایران نه
میتواند نفت بفروشد و نه میتواند دالرهای نفتی
خود را وارد کشور کند .کشورهای بسیاری روابط
اقتصادی خود را با ایران قطع کردهاند ،چون هزینه
این روابط برای آنها باالست.
ایران با کشورهای معدودی در ارتباط است
و برای معامالت تجاری با این کشورها ،مجبور
است هزینه باالیی بدهد .آنگونه که حمید
حسینی ،رئیس اتحادیه؟ گفته بود نفت ایران با
نام کشورهای دیگر میفروشد و محاسبات نشان
میدهد ایران روی فروش هر بشکه نفت به چین
 ۵تا  ۶دالر تخفیف میدهد .تخفیفی که ساالنه به
 ۳۰هزار میلیارد تومان میرسد! عددی معادل کل
یارانه معیشتی مردم.
از طرف دیگر ،واردات کاال به ایران دشوار شده
است .پدرام سلطانی ،فعال بخش خصوصی گفته
بود تحریمهای بانکی سبب شده که برخی از تجار
برای تجارت با کشورهای هممرز« ،پول را لب مرز
و به صورت دستی جابهجا کنند .اما در کشورهای
دیگر مشکالت جابهجایی پول زیاد است و تحریم
بانکی سبب شده که ایران عمال بازارهای دیگر را
از دست بدهد».
احتماال طرح جایگزین ایران بر تجارت با چین
استوار است .کشوری که بر اساس آمارهای
رسمی در هفت ماهه نخست سال میالدی تنها ۱۱
میلیون دالر از ایران نفت خریده است.
در دورهای که ایران فقط  ۱۱میلیون دالر نفت به
چین صادر کرده ،عربستان  ۲۳میلیارد دالر نفت
به چین فروخته که دو هزار برابر میزان صادرات
نفت ایران به چین بوده.
این تفاوت درباره دیگر کشورها هم وجود دارد.
عمان و عراق  ۱۳میلیارد دالر ،امارات و کویت هم
 ۹میلیارد دالر نفت به این کشور صادر کردهاند.

دولت واشنگتن بار دیگر معافیت عراق از
تحریمهای آمریکا برای واردات گاز و برق از ایران
را تمدید کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از واشنگتن فیری بیکن،
دولت جو بایدن ،رئیس جمهوری آمریکا برای یک
دوره چهار ماهه دیگر معافیت عراق از تحریم های
ایران را تمدید کرد تا بغداد بتواند همچنان به خرید
گاز و برق از ایران ادامه دهد.
فیری بیکن نوشت :همزمان شدن این تمدید
معافیت با از سرگیری مذاکرات در وین برای
احیای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) سبب
شده تا برخی اینطور ارزیابی کنند که واشنگتن در
حال امتیازدهی به ایران برای نشان دادن حسن
نیت خود به منظور بازگشت به این توافق است.
در ادامه این گزارش آمده است که دولت بایدن
دستور تمدید معافیت عراق را  ١٩نوامبر امضا کرده
اما آن را تا  ٢٩نوامبر به کنگره ارائه نداده است و
همین امر سبب بروز گمانه زنیهایی درباره انگیزه
دولت واشنگتن از این کار شده است .بر اساس
این معافیت ،عراق میتواند به مدت  ١٢٠روز دیگر
به واردات برق و گاز از ایران ادامه دهد و مشمول
تحریم های واشنگتن نخواهد شد .این در حالی
است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین
آمریکا مدت زمان دوره این معافیت را کوتاهتر
کرده بود اما اکنون بایدن آن را تا چهار ماه افزایش
داده است .وزارت امورخارجه آمریکا تاکید دارد که
ادامه معافیت عراق از تحریم های ایران کماکان
در راستای منافع ملی آمریکا است .سخنگوی
وزارت امورخارجه آمریکا با اعالم این خبر گفت که
واشنگتن معافیت عراق را تمدید کرده است تا این
کشور بتواند برای تامین برق مورد نیاز خود وارد
تراکنش های مالی الزم با ایران شود.

پس از دیدار با بن سلمان

ماکرون طرح فرانسه و عربستان
برای حل بحران ریاض و بیروت را
اعالم کرد
ماکرون در کنفرانس خبری بعد از پایان سفرش
به عربستان گفت :به نجیب میقاتی تاکید کردم که
از ملت لبنان حمایت میکنم و طرف سعودی هم
به من گفت ،خواستههای مربوط به قاچاق مواد
مخدر و استعفای جورج قرداحی را مورد توجه قرار
میدهد.
به گزارش ایسنا ،براساس گزارش خبرگزاری
فرانسه ،امانوئل ماکرون ،رئیسجمهوری فرانسه
از طرح کشورش و عربستان برای حل بحران بین
ریاض و بیروت پرده برداشت.
ماکرون در کنفرانس خبری در پایان سفرش به
عربستان توضیح داد :با محمد بن سلمان ،ولیعهد
عربستان پرونده لبنان را بررسی کردم .بن سلمان
نیز به ما گفته ،مطالبات عربستان در زمینه قاچاق
مواد مخدر از لبنان و موضوع استعفای جورج
قرداحی ،وزیر اطالعرسانی لبنان را مورد توجه قرار
داده است.
رئیسجهوری فرانسه افزود :با ولیعهد عربستان
مذاکرات صریح و مفیدی درباره اولویتهای
سیاسیمان از جمله لبنان ،امنیت و ثبات منطقه
داشتم .وی خاطرنشان کرد :تماس تلفنی با نجیب
میقاتی داشتم ،به او گفتیم ،فرانسه و عربستان
خواهان حمایت از ملت لبنان هستند.و در این
تماس تعهدات رد و بدل شد.
ماکرون افزود :مذاکراتم با محمد بن سلمان
مستقیم بود و امیدوارم که مذاکرات با او درباره
پارهای از مسائل موفقیتآمیز باشد.
ولیعهد عربستان در ابتدای این دیدار در کاخ
السالم در جده از ماکرون استقبال کرد ،ماکرون
نیز از سفر به عربستان و دیدار با محمد بن سلمان
ابراز خرسندی کرد .در ابتدای مالقات محمد
بن سلمان سالم و درود ملک سلمان ،پادشاه
عربستان را به رئیس جمهوری فرانسه منتقل کرد و
او نیز به ملک سلمان سالم رساند.
در این دیدار روابط عربستان و فرانسه،
زمینههای مشارکت بین دو کشور ،چشماندازهای
همکاری دوجانبه و پیشبرد آن طبق چشم انداز
 ۲۰۳۰بررسی شد .همچنین در این دیدار ،اوضاع
خاورمیانه ،تالشهای به کار گرفته شده برای تحقق
صلح و ثبات جهانی و نیز مسائل مهم مشترک بین
دو کشور بررسی شد.

چرا توسل به گفتمان پسااستعماری به نفع ما نیست؟

ورود هوشمندان ه و معنادار ایران به مذاکرات
یک کارشناس ارشد مسائل بینالملل ،گفت :ایران ورود بسیار هوشمندان ه و
معناداری به صحنه مذاکرات داشت .ترکیب تیم مذاکرهکننده ،تعداد اعضای هیئت
ایرانی و همچنین وزن کارشناسی آن مجموعا حاوی این پیام بود که «ایران برای حل
مسئله به میدان آمده» و در این راه نیز آماده و مصمم است.
رضا نصری ،در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که ارزیابی او از هفتمین
دور مذاکرات وین که در روز جمعه به پایان رسید چیست؟ اظهار کرد :ایران ورود
بسیار هوشمندان ه و معناداری به صحنه مذاکرات داشت .ترکیب تیم مذاکرهکننده،
تعداد اعضای هیات ایرانی و همچنین وزن کارشناسی آن مجموعا حاوی این پیام
بود که «ایران برای حل مسئله به میدان آمده» و در این راه نیز آماده و مصمم
است .عالوه بر این ،هیأت ایرانی با یک بسته پیشنهادی بر سر میز آمد و در عمل
بدون فوت وقت وارد متن ماجرا شد .ضمن اینکه مواضعی که آقای باقری کنی در
مصاحبهها و نشستهای خود بیان کرد  -برخالف گمانهزنیها  -مواضع عملگرایانه،
حقوقی و متوازنی بود .در مجموع ،به نظرم هم فُرم و هم محتوا به نحوی اندیشیده
شده بود که از یک سو فضاسازیهای طرف مقابل -مبنی بر اینکه ایران صرفا ً
قصد وقتکُشی دارد -تا حدودی تعدیل شود و از سوی دیگر ،افکار عمومی و بازار
کسبوکار در داخل کشور از اینکه دولت جدید در لغو تحریمها و احیای برجام
مصمم است آسودهخاطر شود.
هدف از برخی از فضا سازیها ،فشار آوردن به تیم مذاکره کننده ایران است
م رییس تیم مذاکره کننده ایران ،تهران
وی در پاسخ به این سوال که بر اساس اعال 
در جریان این مذاکرات دو سند در دو موضوع لغو تحریمها و مسائل هستهای به

طرف های مقابل ارائه داده است واکنش طرف های مقابل از جمله واکنش های
رسانه آنها را چطور ارزیابی میکنید؟ خاطرنشان کرد :در مورد جزئیات دو سند ،هنوز
اطالعاتی در دسترس عموم نیست .اما اینکه بعد از دور اول مذاکرات برخی رسانهها
تالش کنند پیشنهادات و مواضع ایران را غیرمنطقی و زیادهخواهانه جلوه دهند؛
یا اینگونه القا کنند که مذاکرات قطعا ً شکست خواهد خود ،کامال ً قابل پیشبینی
بود .هدف آنها این است که با این فضاسازیها به تیم مذاکرهکننده ایران فشار
بیاورند ،فضای داخل کشور را ملتهب کنند و به خصوص بازار ارز را نیز تحت تأثیر
قرار دهند .اما حقیقت این است که علیرغم همه این جوسازیها ،در نهایت بنا
شده دور بعدی مذاکرات  -آن هم در هفته آینده  -مجددا ً برگزار شود! وی افزود:
از بدو ورود تیم مذاکرهکننده ایران به وین شاهد بودیم چگونه ابتدا در مورد تعداد
اعضای هیات ایرانی ،سپس در مورد هزینه اقامت آنها در هتل و بعد در مورد
محتوای پیشنهادات ایران  -بهویژه در مورد دستاوردهای شش دوره مذاکرات قبل -
شایعهسازی و دروغپراکنی صورت گرفت .نصری در واکنش به این پرسش که برخی
از رسانه های غربی ،به نقل از مقامات طرف های مقابل ایران در این مذاکرات مدعی
هستند که تیم ایران متوجه فوریت شرایط نیست و یا خواستههای ایران ناامیدکننده
و زیادهخواهانه است ،نظرتان در مورد اینگونه تحلیلها و تالش این رسانهها برای
انداختن توپ در زمین ایران را چطور ارزیابی میکنید؟ گفت :در تحلیل تعامالت
دیپلماتیک ،باید همواره در نظر داشت که آمریکاییها و اروپاییها بسیار خوب
میدانند چگونه -با تزریق اخبار گزینشی و برخی کلیدواژهها به رسانهها -از ظرفیت
آنها برای پیشبرد اهداف خود بهرهبرداری کنند .به همین خاطر هم الزم است اوال ً

افکار عمومی در داخل نسبت به این ترفندها آگاه باشد و به سادگی تحت تاثیر این
جوسازیها قرار نگیرد؛ و ثانیاً ،تیم «روابط عمومی» هیئت ایرانی نیز برای مواجهه با
این فضا کامال ًآماده باشد و متناسب با ذائقه مخاطب به روشنگری و تشریح مواضع
برحق خود بپردازد.
توسل به گفتمان و ادبیات «پسااستعماری»به هیچ عنوان به نفع منافع ایران
نخواهد بود
وی در عین حال تاکید کرد :در این راستا ،باید توجه داشته باشیم که توسل به
یک گفتمان و ادبیات «پسااستعماری» -که ذات و ماهیت و تاریخ غرب را زیر سوال
میبرد و ناگزیر در ذهن مخاطب به شکلگیری نوعی قطببندی منجر میشود -به
هیچ عنوان به نفع منافع ایران نخواهد بود .حقیقت این است که کمک به ایجاد
چنین بستری تنها به نیروهایی کمک خواهد کرد که از هماکنون میخواهند با این
فضاسازیها راه را برای تصویب طرحهای جدید در کنگره و ایجاد مانع تازه و اجماع
علیه ایران همواره سازند.
مهمترین تالش صهیونیستها این است که از هرگونه تعامل دیپلماتیک بین ایران
و آمریکا جلوگیری کنند
این کارشناس ارشد مسائل بین الملل در پاسخ به این سوال که تالشهای مقامات
صهیونیستی در به بن بست کشاندن این مذاکرات و فشارهای آنها بر توقف انجام
این مذاکرات را چطور ارزیابی میکنید؟ خاطرنشان کرد :یکی از مهمترین دغدغههای
اسرائیل این است که ببینند ایران و آمریکا در یک موضوع راهبردی به یک راهحل
ی»ترین و به
دیپلماتیک رسیدهاند ،حتی زمانی که دولت ایران از «ضد آمریکای 

اصطالح «تندروترین» جناحهای سیاسی کشور تشکیل شده است! اگر فعالیت
البیهای اسرائیل در واشنگتن را طی سی سال اخیر بررسی کنید ،خواهید دید
مهمترین تالش آنها همواره این بوده که از هرگونه تعامل دیپلماتیک بین ایران و
آمریکا ،از هرگونه توافق کوتاهمدت و بلندمدت و از هرگونه گام در جهت تنشزدایی
ی صهیونیستی و حساسیت رژیم
و همزیستی جلوگیری کند .چرا ایران از تکاپوی الب 
اسرائیل ،برای پیشبرد منافع خود در کارزارهای دیپلماتیک استفاده نمیکند؟

