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شرق: در حالــی حوادث مربوط به سیاست داخلی در کشور 
روی سیاســت خارجی و مذاکرات هســته ای بــرای احیای 
برجام اثرات خود را داشته که این روزها مواضع طرفین هم 
آینده گفت وگوهای وین را مبهم تر از گذشــته کرده است. در 
این راستا، نماینده آمریکا در امور ایران، مانند سه ماه گذشته 
گفت در حال حاضر تمرکز واشــنگتن بر مذاکرات هسته ای با 
ایران و حصول توافق قرار ندارد. رابرت مالی در گفت وگویی 
با شــبکه بلومبرگ اظهــار کرد: «ایاالت متحده مایل اســت 
روی ادعای انتقال تسلیحات ایران به روسیه و اعتراض های 
جاری در این کشــور تمرکز کند، نه از سرگیری مذاکرات بر سر 

احیای برنامه جامع اقدام مشترک».
 وی در ادامــه با ادعای اینکه «ایــران عالقه ای به توافق 
ندارد»، بیان کرد که واشــنگتن روی موضوعات دیگر تمرکز 
کــرده اســت و اکنون می تواند بــرای بازدارندگــی و اخالل 
در ارائــه تســلیحات به روســیه و تالش بــرای حمایت از 
خواســته های مردم ایران، دســت به کاری بزند. راب مالی 
بااین حال خاطر نشــان کــرد که مذاکرات هســته ای با ایران 
به طور رســمی متوقف نشده اســت و تماس ها میان ایران 
و اتحادیــه اروپا کمــاکان ادامه دارد  اما هیــچ مذاکره ای از 
پایان ماه آگوســت تاکنون انجام نشــده اســت. وی مدعی 
شد: «فایده اش چیست؟ اگر ایران با مطالباتی غیرقابل قبول 
بازگردد، چرا باید روی آن تمرکز کنیم؟ در این مرحله ما روی 
توافق هســته ای تمرکز نمی کنیم؛ زیــرا نمی توانیم به عقب 

برگردیم و سپس با ما بازی شود». 
این مقام آمریکایی با تکرار ادعای انتقال پهپادهای ایران 
به روســیه، تأکید کرد که ایاالت متحده ترجیح می دهد روی 
اخالل، تأخیر، بازدارندگی و تحریم انتقال تســلیحات از ایران 

به روسیه متمرکز شود.
اما مواضع مالی در تضــاد با گفته های وزیر امور خارجه 
ایــاالت متحده آمریکا بــود؛ آن گونه که آنتونــی بلینکن در 
گفت وگویی موضوع «تمرکز واشنگتن و حمایت دولت بایدن 
از تــداوم ناآرامی هــا در ایران» را رد کرد. به گزارش شــبکه 
سی ان ان، وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به سؤالی درباره 
اینکه آیا دولت آمریکا از معترضان در چین حمایت می کند، 
گفت: «مــا از حقوق مردم برای اعتراض مســالمت جویانه، 
بیان دیدگاه هایشــان و ابراز نارضایتی شــان در هر جایی که 
باشــد، چه در چین، چه در ایران و چــه در هر جای دیگری 

حمایت می کنیم. 
اخیــرا مردم چیــن در مقابــل محدودیت هایــی که این 
کشــور در زمینه کرونا اعمال کرده است،  دست به اعتراض 
زده اند». بلینکن با رد کردن حمایت این کشــور از ناآرامی ها 
در ایران، گفت: «اساســا اعتراضات در چین و ایران به آمریکا 
ارتباطی ندارد». او در این راســتا بیــان کرد: «موضوع، مردم 
این دو کشــور هســتند که تالش می کنند دیدگاهشان را بیان 
کنند، به خواسته هایشان برسند و موضوع، پاسخی است که 
دولت ها به آنها می دهند». ولی ســکان دار سیاست خارجی 

آمریــکا در موضع گیری دیگری نه تنهــا ادعای مالی را مبنی 
بــر عدم تمرکز روی مذاکرات هســته ای رد کرد  بلکه عنوان 
کرد «دولت بایدن رونــدی دیپلماتیک را برای توافق با ایران 

دنبال می کند».
وزیر امور خارجه آمریکا طی سخنرانی در کنفرانس بنیاد 
جی استریت که متن آن در وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا 
منتشــر شده اســت، به بیان ادعاهایی درباره ایران، از جمله 
در زمینه نقش آن در منطقه، روابط آن با روســیه، موضوع 
احیای توافق هسته ای و اتفاقات اخیر ایران پرداخت. بلینکن 
در بخشی از این ســخنرانی، در مخالفت با برنامه هسته ای 
ایــران گفت: «باور ما بــه اینکه ایران هیچ وقــت نباید مجاز 
به دســتیابی به یک سالح هسته ای شــود، عمیق  است. ما 
همچنان بــر این باوریم که بهتریــن راه اطمینان یابی از این، 
دیپلماســی اســت. وقایع امر مزایــای این رویکــرد را تأیید 

می کند». 
او در همین راســتا افــزود: «پیش از آنکــه دولت قبلی 
به طور یک جانبه از برجام، توافق هسته ای ایران، خارج شود، 
برنامه هســته ای ایران محدود شده بود، ایران به تعهداتش 
ذیل توافق عمل می کرد، سخت ترین نظارت و راستی آزمایی 
موجود در برنامه هســته ای آن به عمل می آمد و زمان الزم 
برای ایران جهت دســت یافتن به مواد شــکافت پذیر کافی 
برای تولید یک ســالح هسته ای برای مدت بیش از یک سال 
طول می کشــید. این فقط دیدگاه ما نیست، دیدگاه بازرسان 

مستقل بین المللی و وزارت امور خارجه وقت است». 
بلینکن در ادعایی بــدون ارائه دالیل آن، بیان کرد: «پس 
از آنکه دولت قبلی کارزار فشار حداکثری  را به راه انداخت، 
ایــران از پایبندی به بســیاری از محدودیت های مهم توافق 
دســت کشــید و فعالیت های غنی ســازی  خود را گسترده تر 
کرد و به آنها ســرعت بخشید. حاال زمان گریز هسته ای ایران 
به چند هفته رســیده اســت. ایران همچنیــن فعالیت های 
ثبات زدای خود را در منطقه شــدت بخشیده است که مردم 

ما و شرکایمان را در خطر بزرگ تری قرار می دهد».
وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه مدعی شــد: «ما، شرکا 
و متحدانمان ســعی کردیم یک روند هدفمند دیپلماتیک را 
در پیش بگیریم تا ببینیم می توانیم به توافقی برای بازگشت  
دوجانبه به برجام برســیم یا نه، اما ایران به طور مکرر نشان 
داده است که نمی خواهد یا نمی تواند نسبت به اقداماتی که 

باید انجام دهد، متعهد شود.
 مــا همچنــان بر این باوریــم که دیپلماســی بهترین راه 
جلوگیری از دســتیابی ایران به یک ســالح اتمی اســت  اما 
اگر ایــران این مســیر را رد کند، مقامات تهــران نباید تردید 
کنند که تمامی گزینه ها روی میز اســت تــا اطمینان بیابیم 
ایران هیچ وقت به یک ســالح اتمی دســت پیدا نمی کند». 
در حالی که بلینکن ضمن اشــاره به گزینه هــای روی میز از 
«روند دیپلماتیک» برای احیای توافق هسته ای توسط ایاالت 
متحده می گوید، پیش تر رابرت مالی در گفت وگو با ســردبیر 
نشریه فارن پالیســی به صراحت نه از روند دیپلماتیک بلکه 
از «فشــار، تهدید، ارعاب و گزینه نظامــی» برای کنترل ایران 
گفتــه بود. نماینده آمریکا در امور ایران بیان کرد: «ما تحریم 
می کنیم، اعمال فشــار می کنیم، دیپلماسی به کار می بندیم. 
اگر هیچ یک از اینها جواب ندهد، رئیس جمهور گفته اســت 
کــه او به عنــوان آخرین راهــکار، با گزینــه نظامی موافقت 
خواهد کرد؛ چرا که اگر این تنها راه ممانعت از دستیابی ایران 
به یک سالح هسته ای باشد، اتفاقی است که خواهد افتاد». 
بنابرایــن تناقض گویی های مقامات دولــت بایدن درباره 
ایــران و موضوعات مختلف از اعتراضات و مســائل داخلی 
گرفته تا برجام و ...، حکایت از آن دارد که واشنگتن هم دچار 
ســردرگمی از تبیین درســت تحوالت اســت. البته می توان 
ایــن گزاره را هم در نظر گرفت که شــاید این تناقض گویی ها 
و مواضع متضــاد آمریکایی ها در قبال ایــران، نوعی «رفتار 

عمدی برای در پیش گرفتن سیاست ابهام» باشد.

بــا در نظر گرفتن درســتی ایــن ســناریو، تهــران هم به 
تناقض گویی های واشنگتن پی برده است؛ کما اینکه در همین 
زمینه سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
در نشســت خبری روز گذشــته خود با خبرنگاران در پاسخ 
به پرسشــی مبنی بر اینکه مقامات آمریکایی بار دیگر اعالم 
کرده اند احیــای توافق برجام با توجه بــه تحوالت داخلی 
ایران در حال حاضر در اولویــت آنها قرار ندارد، تصریح کرد: 
«تناقض رفتاری و گفتاری اعضای غربی برجام به ویژه آمریکا 

امر جدیدی نیست». 
او با اشــاره به بدعهــدی آمریکا و اروپایی هــا در اجرای 
تعهداتشــان در ارتباط با موضوع برجام، در بخش دیگری از 
صحبت های خود بیان کرد: «مقامات آمریکایی می دانند که 
ایران تحت فشار و تهدید مذاکره نمی کند و به  خاطر فشار و 

تهدید امتیازی نیز نمی دهد. 
مذاکره و توافق منطق خــودش را دارد. موضع ایران در 
ارتباط با مذاکرات برجام و رفع تحریم ها کامال روشــن است. 
ایران متعهد به برجام بود و به تعهداتش عمل کرد و دولت 
خاطی و ناقــض برجام، دولت آمریکاســت و همان طور که 
اشاره کردم کشــورهای اروپایی نیز به تعهداتشان در برجام 
عمل نکردند و علی رغم قول هایی که داده بودند، نتوانستند 
خروج آمریکا از برجام را جبران کنند». این دیپلمات ارشــد 
جمهوری اســالمی ایــران با بیــان اینکه «تهــران به دنبال 
به ســرانجام رســاندن برجام اســت»، عنوان کرد: «نیاز به 
برجــام نیاز یک جانبه ایران نیســت و ایران از موضع ضعف 
مذاکره نمی کند. نیاز آمریــکا و غرب به برجام کمتر از ایران 
نیســت و آنها نباید منتی را در این ارتبــاط بر ایران بگذارند. 
همان طورکه پیــش از این نیز گفته ایم، توافق در دســترس 
اســت و طرف ها می توانند در کوتاه ترین مــدت مذاکرات را 
جمع بندی کنند و به نتیجه برسانند. اگر از اراده سیاسی الزم 
برخوردار باشــند». وی با تأکید مجــدد مبنی بر اینکه «ایران 
از موضع ضعف و نیــاز مذاکره نمی کند»، گفت: «توصیه ما 
مشــخصا به شرکای اروپایی برجام این است که خودشان را 

تسلیم آمریکا نکنند».
البته مســکو هدف غایی ایــن تناقض گویی های برجامی 
دولت بایدن را تالش واشــنگتن بــرای خروج از روند احیای 
برجــام می داند. همچنــان که یک منبــع دیپلماتیک روس 
در گفت وگویــی با وبگاه خبری اردوپوینــت، ضمن انتقاد از 
عملکرد آمریکا در روند احیای توافق هســته ای، عنوان کرد: 
«اظهاراتــی که گاهی مطرح می شــود، باعــث ایجاد تردید 
نســبت به تعهــد دولت فعلــی آمریکا به وعــده اش برای 
بازگرداندن آمریکا به برجام می شود؛ چون آمریکایی ها خود 
را بــه آب و آتش می زننــد و به دنبال بهانه  مناســبی برای 
خارج شــدن از مسیر احیای برجام هســتند». هرچند مسکو 
امیدوار است واشنگتن بتواند به تعهدش در این زمینه عمل 
کرده و اشــتباهات گذشته اش را جبران کند. البته «شرق» در 
دو گزارش پنجشــنبه هفته گذشته و یکشــنبه هفته جاری، 
موضع گیری های برجامی روســیه و غربی ها را بررســی کرد 
و در این راســتا کارشناسان عنوان کردند نه مسکو و نه طرف 
غربی فعال اولویتی برای احیای برجــام ندارند؛ چراکه پس 
از وقایع اخیر در کشــور، عمال روند سیاست خارجی ایران و 
مناســبات جهانی در مســائل مختلف از جمله برجام دچار 
«پوســت اندازی» جدی شده اســت. بنابراین فعال مشخص 

نیست در بر کدام پاشنه می چرخد.

شــرق: یک منبع نظامی عراقی از اســتقرار دو تیپ نظامی این کشور در نوار 
مــرزی عراق با ایران و ترکیه خبر داد. یــک منبع نظامی عالی رتبه عراقی در 
گفت وگــو با پایگاه خبری «العالم الجدید» اعــالم کرد که دو تیپ از مرزبانی 
این کشــور با تجهیزات نظامی کامل به مرزهای عراق با ایران و ترکیه اعزام 
شــدند. وی گفت این اقدام بعد از جلسات متعدد میان مسئوالنی از بغداد و 
اربیل طی چند روز گذشــته اتخاذ شد و نیروهای مرزبانی در نوار مرزی عراق 
با ایران و ترکیه مســتقر شدند. این منبع که خواستار فاش نشدن نامش شده 
اســت، تأکید کرد کــه نیروهای عراقی اکنون به طور عملــی و واقعی کنترل 
مرزها را در دســت گرفته اند و نیروهایی از پیشــمرگه نیز در کنار آنها حضور 
دارند. این مقام عراق بیان کرد که براســاس توافقــی که اخیرا میان محمد 
شیاع السودانی، نخست وزیر عراق و نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان 
انجام شــد، سیطره و ســلطه کامل در دســت نیروهای دولت فدرال عراق 
است و نیروهای پیشــمرگه با آنها مشارکت دارند. او خاطرنشان کرد که این 
اقدام عراق در راســتای ممانعت از حمالت هوایی ایــران و ترکیه به اقلیم 
کردستان عراق است. البته اســتقرار نیروهای عراقی تنها در داخل مرزهای 
اقلیم کردســتان نیست بلکه استقراری نظامی در نوار مرزی عراق با ایران و 

ترکیه است. 
روز یکشنبه نیز یحیی رسول، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، 
در یک نشست خبری تأکید کرد که محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، 
به نیروهای مرزبانی این کشــور دســتور فوری داد که کنترل خط صفر مرزی 
بــا ایران و ترکیه را در اختیار بگیرند و این دســتور در راســتای پایان دادن به 
درگیری های موجود میان گروه های مسلح معارض ایران و ترکیه و نیروهای 
مسلح دو کشــور در اقلیم کردســتان عراق اســت. وی گفت که السودانی 
دســتور داد که امکانات نیروهای مرزبانی از نظر تسلیحاتی و تجهیزات دیگر 
باید تقویت شود تا این مأموریت به خوبی انجام شود. یحیی رسول تأکید کرد: 
«عراق اجازه نخواهد داد که از خاک این کشــور برای تعرض به کشــورهای 
همسایه استفاده شــود، ما روابط خوبی با تمام کشورهای همجوار داریم و 
تالش می کنیم این روابط را گســترش دهیم، زیرا در راســتای منافع عراق و 
تمام کشورهای همسایه است». سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق 

همچنین بر حفظ حاکمیت عراق و احترام گذاشتن به آن تأکید کرد. 
همچنیــن ناصر کنعانــی، ســخنگوی وزارت خارجه کشــورمان، دیروز 
(دوشــنبه) در نشســت خبری خود در پاســخ به ســؤالی درباره سفر اخیر 
نخســت وزیر عراق به تهــران با بیان اینکه گفت وگو درباره مســائل مرزی و 
امنیــت مرزی یکــی دیگر از محورهــای رایزنی مقامات ایــران و عراق بود، 
تأکیــد کرد: «در جریان رایزنی ها در این ارتباط مجددا بر اهمیت اجرای نتایج 

گفت وگوهای قبلی دو کشــور در ایــن زمینه تأکید شــد و دولت عراق قول 
پیگیــری و اجرای توافقات صورت گرفته را داد». وی در همین ارتباط تصریح 
کــرد: «در این روزها خبرهای خوبی را می شــنوید کــه دولت عراق مصمم 
اســت نیروهای مرکزی خود را در مرزهای مشترک دو کشور مستقر کند. این 
اقدام رو به جلو و مهمی در راســتای تأمین ثبات در مرزهای دو کشور است 
و امیدواریم با اســتمرار این اقدامات دیدگاه ها و نظرات جمهوری اســالمی 
ایــران درمورد تأمین امنیت کامل مرزهای دو کشــور محقق شــود». در این 
رابطه قبل تر یک مقام عراقی دیگر هم به سفر اخیر اسماعیل قاآنی به عراق 
اشاره کرده و گفته بود فرمانده نیروی قدس سپاه در دیدار با مقامات عراقی 
موضعش درباره انجام عملیات زمینی در داخل خاک عراق و توقف فعالیت 
گروه های کرد که متهم به دست داشــتن در ناآرامی های اخیر ایران هســتند، 
روشــن بود. وی گفت طرف عراقی به این نتیجه رســیده است که یگان های 
نظامی از ارتش و نیروهایی از مرزبانی خود را در مرزهایش با ایران به طول 

۲۰۰ کیلومتر مستقر کند. 
این مســئول عراقی گفت که مأموریت این نیروهای مستقر در مرز ایران و 
عراق ممانعت از فعالیت مجموعه های کرد علیه ایران اســت. البته سردار 
محمدتقی اصانلو، فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدای سپاه پاسداران ایران 
هم در گفت وگویی اختصاصی با شبکه المیادین به اظهارنظر درباره تازه ترین 
تحــوالت در مرزهای ایران و عراق پرداخت. براســاس این گزارش، ســردار 
اصانلو تأکیــد کرد: «مرزها تحت کنترل نیروهای مســلح ایران قرار دارد اما 

متأسفانه مرز عراق شاهد تحرکات بی ثبات کننده است». 
وی افــزود: اوضاع در مرزها پایدار اســت. ســردار اصانلو تصریح کرد: 
«ســپاه پاسداران حدود ۲۳ جلســه را با طرف مقابل برای حل موضوع از 
طریق دیپلماســی برگزار کرده و موضع خود را به طرف عراقی اطالع داده 
اســت». اصانلو اظهار کرد: «ما پرونده های واضحی درباره تروریست هایی 
که اقلیم کردســتان عراق از آنها میزبانی می کند، تهیه کردیم و خواســتار 
تحویل آنها به ایران شدیم. هرچقدر مقامات کردستان عراق تروریست های 
تحــت پیگرد را ســریع تر تحویل دهند، اوضاع بهتر خواهد شــد». فرمانده 
قرارگاه حمزه سیدالشــهدای ســپاه ایران درباره تحریم هــای آمریکا علیه 
ایران هم گفت: «این تحریم ها چیز جدیدی نیســت و تأثیری بر ما نداشته و 
نخواهد داشت و نشانگر شکست آمریکایی هاست و مردم ایران باید بدانند 
که موضوع تحریم ها به یک موضوع پوســیده تبدیل شده است. من چیزی 
در ایــاالت متحده ندارم که تحریمم کنند و هــر کاری که می کنند بی فایده 
اســت. ما می دانیم که آمریکایی ها گروه های تروریستی را به منظور حمله 

به ایران آموزش می دهند و تأمین مالی می کنند».

گزارش «شرق» از تناقض گویی های برجامی

در بر کدام پاشنه می چرخد؟

گزارش «شرق» از اوضاع مرزی عراق با ایران و ترکیه
استقرار دو تیپ نظامی عراقی در نوار مرزی

 وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه مدعی شد: «ما، 
شرکا و متحدانمان سعی کردیم یک روند هدفمند 
دیپلماتیــک را در پیــش بگیریم تا ببینیــم می توانیم به 
توافقی برای بازگشت  دوجانبه به برجام برسیم یا نه، اما 
ایران به طور مکرر نشــان داده اســت که نمی خواهد یا 
نمی تواند نســبت به اقداماتی که باید انجام دهد، متعهد 
شــود. ما همچنان بر این باوریم که دیپلماسی بهترین راه 
جلوگیری از دســتیابی ایران به یک سالح اتمی است، اما 
اگر ایران این مســیر را رد کند، مقامات تهران نباید تردید 
کنند که تمامی گزینه ها روی میز اســت تا اطمینان بیابیم 

ایران هیچ وقت به یک سالح اتمی دست پیدا نمی کند». 


