
نجفی در نشست فصلی شورای حکام:  

آژانس با صدور یک بیانیه نمی تواند 
بر اشتباه خود سرپوش بگذارد

ماجرای درخواست آژانس برای بازدید از سایت 
مریوان، این روزها بار دیگر ثابت کرده که بسیاری 
از اطالعات��ی که درباره برنامه هس��ته ای ایران به 
آژانس ارایه می شود ساختگی و دروغ است. ماجرا 
از این قرار بود ک��ه آژانس به این بهانه که ایران در 
س��ایت مریوان مش��غول فعالیت های هسته ای 
مخفیانه اس��ت درخواس��ت بازدید از این سایت 
را مطرح ک��رده بود و ایران نیز با این درخواس��ت 
موافقت کرد، این بازدید اما هرگز انجام نش��د تا 
این که آژانس ب��ا صدور بیانیه ای اع��الم کرد که 

عالقه ای به بازدید از مریوان ندارد. 
نماینده ایران در آژانس نی��ز در واکنش به این 
بیانیه گفت:  آژانس با صدور یک بیانیه س��اده که 
عالقه ای به بازدید از س��ایت ن��دارد نمی تواند بر 
اشتباه خود در مورد گنجاندن ادعاهای بی پایه در 
گزارش خویش که مدعی بود کامال معتبر است، 

سرپوش  بگذارد.
در بیانیه ایران درخصوص سایت مریوان آمده 
است: »در جریان جلس��ه نوامبر ۲۰۱۴ شورای 
حکام به  عنوان ابتکاری با هدف پیش��برد کار در 
زمینه دو اقدام عملی باقی مانده، ایران دسترسی 
مدیریت شده به یکی از سایت هایی که ادعا شده 
بود مکان انج��ام فعالیت های ممنوعه اس��ت را 
رسما پیش��نهاد کرد. یادآوری می کنم که در بند 
۴۳ ضمیمه گزارش نوامب��ر ۲۰۱۴ مدیرکل ادعا 
شده بود که »اطالعات بیشتر ارایه شده به آژانس 
توس��ط همان دولت عضو نش��ان می دهد که در 
منطقه مری��وان آزمایش هایی با م��واد منفجره 
قدرتمند در مقیاس گسترده توسط ایران انجام 
ش��ده اس��ت.« ایران بارها گفته  است که چنین 
ادعاهایی از جمل��ه قصه مریوان دروغ اس��ت. ما 
همچنان در انتظار واکن��ش طرف های مربوطه 
به پیشنهاد س��خاوتمندانه خود در مورد بازدید 
از سایت مریوان هس��تیم اما از آن جا که این ادعا 
یک قصه ساختگی آشکار است، اطمینان داریم 
که آن دس��ته از اعضایی که اطالعات کذب را در 
اختیار آژانس قرار داده اند قادر نخواهند بود محل 
دقیق بازدید احتمالی را مشخص کنند. متاسفانه 
کلیه دولت های عضو از ش��مار اندکی از کشورها 
اطالعات نادرس��ت دریافت کرده و توس��ط آنان 
گمراه ش��ده اند. از دولت های عضو انتظار می رود 
از همان کش��ورهایی که ای��ن اطالعات جعلی را 
به آژانس ارای��ه داده اند، بخواهند تا مس��ئولیت 
خویش را خیلی جدی گرفته و نسبت به جبران 
خسارت های ناش��ی از این گونه اعمال خود اقدام 
کنند. آژانس نیز با صرف صدور یک بیانیه س��اده 
دایر بر این که عالقه ای به بازدید از س��ایت ندارد 
نمی تواند بر اش��تباه خ��ود در م��ورد گنجاندن 
ادعاه��ای بی پایه در گ��زارش خویش که مدعی 
بود اطالعات مندرج در آن »کامالً معتبر« است، 

سرپوش  بگذارد.

وزیر خارجه آمریکا: 

  توافق هسته ای 
به نفع کشورهای عربی است 

وزی��ر خارج��ه آمریکا ب��ه کش��ورهای عربی 
اطمینان داد که توافق هس��ته ای با ایران به نفع 
آنها خواهد ب��ود اما همتای س��عودی او گرچه از 
مذاکرات هس��ته ای ایران اعالم حمایت کرد ولی 
نتوانس��ت نگرانی خود را از تواف��ق، پنهان کند. 
به گزارش رویترز، جان کری روز پنجش��نبه در 
نشست خبری مشترک با سعود الفیصل در ریاض 
با بیان این که »آمریکا به دنبال توافق بزرگ با ایران 
نیست«، توافق احتمالی را به نفع کشورهای عربی 
دانست. س��عود الفیصل نیز در این نشست اعالم 
کرد: کش��ورهای حوزه خلیج فارس از مذاکرات 
بین المللی درباره برنامه هسته ای ایران حمایت 
می کنند اما نگرانی های��ی درباره نفوذ منطقه ای 
تهران دارند. وزیر خارجه عربستان  سعودی درباره 
جزییات مذاکراتش با کری نیز گفت:  آمریکا این 
تضمین را داده ک��ه روی فعالیت ایران در منطقه 

متمرکز  شود. 

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: 

 به دنبال روابط مختلف با ایران هستیم 
س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به 
س��والی با تأکید بر این که آمریکا خواهان روابط 
مختلف با ایران و ملت این کش��ور است، در عین 
حال گفت که »ما آشکارا اعالم می کنیم هرگونه 
توافق هس��ته ای با ایران به معن��ای روابط گرم، 

صمیمی و گسترده با این کشور نیست.« 
به گزارش ایسنا، مری  هارف در پاسخ به سوال 
خبرنگاری درباره وجود گزینه نظامی در صورت 
عدم پایبندی ایران به تعهداتش پس از دستیابی 
به توافق هس��ته ای تصریح کرد: ما همواره اعالم 
کرده ایم که اگر به توافق دست یابیم، هر دوطرف 
ملزم به پی��روی از آن هس��تند و در این صورت 
می توانیم به صورت دیپلماتیک و صلح آمیز پیش 
برویم اما اگر به هر شکل عدم پایبندی به تعهدات 
پس از توافق مشاهده شود و در صورتی که ایران 
تالش کند برخ��الف تعهداتش تح��ت معاهده 
ان پی تی و دیگر اقدامات شفاف سازی رفتار کند، 
گزینه های دیگر مدنظر قرار می گیرد. سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا با بیان این که »دس��تیابی 
به توافق، یک اتفاق خوب است اما این بدان  معنا 
نیس��ت که در همه مس��ائل دیگر پس از توافق 
بالفاصله روابطمان با ای��ران تغییر کند«، تأکید 
کرد:  اگر به توافق دست یابیم نوعی بهبود روابط 
انجام می گیرد اما این به معنای صمیمیت نیست. 
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وزارت ام��ور خارجه ایران ابراز امی��دواری کرد که 
به زودی توافق هس��ته ای حاصل شود. محمدجواد 
ظریف وزیر ام��ور خارجه ایران روز چهارش��نبه در 
گفت وگو با آن کوری خبرنگار شبکه  ان بی سی گفت: 
ما معتقدیم که به رس��یدن به توافق بسیار نزدیک 

هستیم.
وی ادامه داد: ایران هیچ قصد و نیتی برای ساخت 
سالح هس��ته ای ندارد. به زودی جهان این مسأله را 
درمی یابد و همچنین به زودی توافقی انجام می شود 
که تحریم های اقتصادی برداش��ته می ش��ود. وزیر 
امور خارجه ای��ران با تأکید بر این که »ایران به دنبال 
سالح هسته ای نیست« گفت: ما نمی خواهیم سالح 
هس��ته ای بس��ازیم زیرا بر این باوریم که تسلیحات 
هس��ته ای برای هیچ کس به خصوص م��ا امنیت به 

همراه  نمی آورد.
وی ادامه داد: ما به دنبال کار )مذاکرات( براس��اس 
چارچوب زمانی برای دستیابی به توافق هستیم. ما 
معتقدیم که به دستیابی به توافق بسیار بسیار نزدیک 
هستیم. البته جزییاتی وجود دارد که نیاز است درباره 

آن تدابیری اتخاذ شود.
ظری��ف در توضیح مذاکراتی ک��ه میان علی اکبر 
صالحی، رئیس س��ازمان انرژی اتمی ایران و ارنست 
مونیز، وزی��ر انرژی آمری��کا انجام ش��د، گفت: »ما 
پیشنهاد کردیم که سطح گفت وگوهای فنی را باال 
ببریم و بر همین اس��اس از طرف ما رئیس سازمان 
انرژی اتمی و از ط��رف آمریکا وزیر امور انرژی که هر 
دو از صاحبنظران شناخته ش��ده فیزیک هسته ای 
هستند در مذاکرات حضور یافتند تا بتوانیم به نوعی 
تفاهم فنی دس��ت پیدا کنیم. واقعیت این است که 
این ابتکار بسیار گام مهم و مفیدی بود و ما توانستیم 
در مورد تع��داد قابل توجه��ی از موضوعات فنی به 

پیشرفت هایی دست یابیم.«
وزی��ر ام��ور خارج��ه همچنی��ن درخص��وص 
صحبت های نتانیاهو در کنگره آمریکا گفت: »آقای 
نتانیاهو از  سال ۱99۲ مکررا پیش بینی می کند که 
ایران ظرف دو، س��ه یا چهار سال به سالح هسته ای 
دست خواهد یافت. او بارها مدعی شده است که ایران 
ظرف دو س��ال آینده اقدام به ساخت بمب هسته ای 
می کند. در  س��ال ۲۰۱۲ در جریان سخنرانی اش در 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد هش��دار داد که 
ایران ظرف یک سال بمب هسته ای تولید خواهد کرد. 
ظاهرا نتانیاهو می خواهد برای همیشه ادعای فاصله 
یک س��اله ایران با بمب هسته ای را تکرار کند. من به 
ش��ما می گویم که ایران قرار نیست بمب هسته ای 
بسازد. ما نمی خواهیم تسلیحات اتمی تولید کنیم. 
نمی فهمم چرا برخی متوجه نیس��تند که این ترس 
و اضطراب ساختگی طی سالیان گذشته همان طور 
که گفتم از  سال ۱99۲ با طرح ادعای دروغین فاصله 
یک ساله، دوساله یا سه ساله ایران از بمب ایجاد شد و 

هیچ گاه این ادعا به واقعیت نپیوست و حال عجیب 
است که این ادعاهای دروغین باز هم تکرار می شوند 
بدون این که کس��ی از آنها بازخواست کند.«  ظریف 
در پاس��خ به س��والی درباره ادعای پاسخگو نبودن 
ایران به سواالت آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: 
»مسأله این اس��ت که ما در مورد نحوه رسیدگی به 
این موضوع مشغول مذاکره با گروه ۱+5 بوده ایم و در 
همین چارچوب منتظر دریافت سوال های موردنظر 
هستیم. همان طور که می دانید ادعاهایی علیه ایران 
مطرح شده است که متاسفانه بیشتر آنها ساخته و 
پرداخته اسراییلی هاس��ت. ضمنا خوب است توجه 
داشته باشیم که اسراییل تنها دارنده سالح هسته ای، 
تنها متجاوز و تنها اشغالگر در منطقه ماست. با وجود 
اینها آن قدر این رژیم وقیح است که در مورد دیگران 
پرونده سازی می کند«.  خبرنگار ان بی سی از ظریف 
پرس��ید: »اجازه بدهید به یک��ی از  نگرانی هایی که 
سه ش��نبه صبح توس��ط نتانیاهو نزد کنگره مطرح 
شد، بپردازم. نتانیاهو مدعی ش��د که ایران در صدد 
نسل کشی مردم یهود است. به گفته او »نظام ایران 
صرفا مشکل یهودیان نیس��ت، همان طور که آلمان 
نازی صرفا مس��أله یهودیان نبود.« شما چه پاسخی 
برای این ادعا دارید؟« ظریف در پاس��خ به این سوال 
گفت: »تأسف بار است که نتانیاهو واقعیت های روز را 
وارونه جلوه می دهد. وی از این هم فراتر رفته و حتی 
متون مقدس یهود را هم تحریف کرده است. اگر شما 
کتاب اس��تر در تورات را بخوانید، می بینید که این 

پادشاه ایران بود که یهودیان را نجات داد. همین طور 
اگر کتاب عهد عتیق را مطالعه کنید، متوجه خواهید 
شد که باز هم یک پادشاه دیگر ایرانی بود که یهودیان 
را از اس��ارت در بابل نجات داد. اتفاقا مقبره استر در 
ایران است و یهودیان ایرانی که بزرگترین جمعیت 
یهودی در خاورمیانه هستند، آن جا را زیارت می کنند. 
حقیقتا تأسف بار اس��ت که عصبیت و کینه ورزی به 
جایی رس��یده اس��ت که وی ملتی را متهم می کند 
که در طول تاریخ سه بار منجی یهودیان بوده است؛ 
یک بار در دوران  هامان که درصدد کش��تار یهودیان 
برآمد و پادشاه وقت مانع از این شد، بار دیگر در زمان 
کوروش کبیر که یهودیان را از بند حکومت بابل نجات 
داد و بار س��وم در جریان جنگ جهانی دوم که ایران 
نجات بخش یهودیان شد. می بینید که ایران سابقه 
درخشانی از بردباری نسبت به سایر مذاهب دارد. ما 
در مجلسمان یک نماینده یهودی داریم. واقعا جای 
تأسف است که کس��ی تا این حد واقعیت ها را وارونه 
جلوه می دهد؛ آن هم نه تنها واقعیت های معاصر، بلکه 
حقایق مکتوب کتاب مقدسی را که خودش ادعای 

پایبندی به آن را دارد. 
خبرن��گار  ان بی س��ی بار دیگ��ر گفت: »م��ا پیام 
توییتری رهبر عالی ایران را که نتانیاهو به آن اشاره 
کرد پیدا کردیم. هفت ماه قبل این پیام توییتری در 
صفحه توئیتر رهبر ایران منتشر ش��ده است: »این 
رژیم کودک کش و گرگ صفت اسراییل که از ارتکاب 
هیچ جنایتی ابا ندارد، درمانی جز نابودی ندارد.« آقای 

وزیر قبول می کنید که یهودیان و دیگران حق دارند 
که نسبت به چنین بیاناتی نگران شوند؟ 

ظریف در پاسخ به سوال با اش��اره به این که ایران 
هرگز به دنب��ال نابود کردن یهودیان نیس��ت بلکه 
مرادش رژیم اسراییل است، گفت: »ما در مورد یک 
رژیم صحبت می کنیم. ما در مورد فردی مثل نتانیاهو 
صحبت می کنیم که کودکان بی گناه غزه را سالخی 
می کند. م��ا به هیچ عنوان منظورم��ان از بین بردن 
یهودیان نیست. هیچ گاه چنین قصدی نداشته ایم و 

نخواهیم  داشت« 
ظریف در پاسخ به س��والی درباره اظهارات اوباما 
مبنی بر این ک��ه »ای��ران باید به مدت ۱۰ س��ال از 
فعالیت های حس��اس هس��ته ای دس��ت بردارد تا 
رسیدن به تفاهم ممکن شود، گفت: »من در سطح 
عمومی مذاکره نمی کنم. ما مش��غول بحث با گروه 
۱+5 و عمدتا ایاالت متحده در مورد تدابیر متعددی 
ش��امل اقدامات شفاف س��از و نیز محدودیت های 
داوطلبانه در مورد برنامه هس��ته ای مان هس��تیم. 
معتقدیم که این تدابیر ضرورتی ندارد اما حاضریم 
این اقدام��ات اضاف��ی را انجام دهیم ت��ا به جامعه 
بین المللی نش��ان دهیم ک��ه برنامه هس��ته ای ما 
منحصرا صلح آمیز است. وزیر امور خارجه همچنین 
در واکنش به سخنان باراک اوباما که مدعی شده بود 
که احتمال کمی وج��ود دارد ایران توافق را بپذیرد، 
گفت: »من معتقدم همه باید برای رسیدن به توافق 

آماده باشند. همه باید آماده باشند.«

اخبار    دیپلماسی

همه باید برای رسیدن به توافق آماده باشند
ظریف در گفت وگو با ان بی سی: 

سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا هم نتوانست 
خللی در روند مذاکرات هسته ای وارد کند. هرچه به 
پایان ماه مارس نزدیک تر می ش��ویم پیشرفت ها در 
مذاکرات محس��وس تر می ش��ود. قرار بر این بود که 
طرفین تا پایان ماه مارس روی چارچوب توافق نهایی 
به نتیجه برسند و به این ترتیب تفاهمی حاصل کنند 
و پ��س از آن کار روی جزییات تواف��ق نهایی را ادامه 
دهند. حال، پس از پایان این دور از مذاکرات هسته ای 
در مونترو سوئیس، همه طرف های درگیر مذاکرات از 
پیشرفت های محسوس سخن می گویند. همزمان با 
پایان یافتن دور دیگری از مذاکرات هس��ته ای میان 
تهران و گروه ۱+5، سرپرس��ت تی��م مذاکره کننده 
هس��ته ای ایران با بیان این که در این دور از مذاکرات 
بر پیشرفت های به دست آمده در مذاکرات ژنو افزوده 
شد، بر لزوم حذف تمامی تحریم ها پیش از دستیابی 
به یک توافق نهایی تأکید کرد. سیدعباس عراقچی 
پنجش��نبه در گفت وگو ب��ا پرس ت��ی وی، تصریح 
کرد: موضع اصولی و اساس��ی ای��ران، حذف تمامی 
تحریم هاست و دس��تیابی به توافق نهایی منوط به 
حذف تحریم هاس��ت. وی افزود: ما چهار روز مذاکره 
حساس و گسترده در سطوح مختلف با کشورهای 
مختلف عضو گروه ۱+5 را پشت سر گذاشتیم که در 
این دوره از مذاکرات پیش��رفت بیش��تری داشتیم. 
درواق��ع در مذاکرات قبل��ی در ژنو بع��د از چندین 
ماه به پیشرفت هایی دس��ت یافتیم و در این دوره بر 
پیشرفت ها افزوده ش��د اما هنوز راه درازی در پیش 
داریم. معاون وزیر امور خارج��ه در ادامه اظهار کرد: 
هنوز هم مش��کالت و تفاوت هایی در مواضع هر دو 
طرف مذاکره کنن��ده وجود دارد که باید پشت س��ر 

گذاشته شود و پل هایی میان این اختالفات بنا شود 
اما دست کم اکنون به مفاهمه  بیشتری دست یافته ایم 
و در مورد هر س��وال و همه   مسائل، همه  جزییات را 
می دانیم و از همه  نکات مورد اختالف میان دو طرف 

اطالع داریم.
وی خاطرنش��ان ک��رد: روش ه��ا و راه حل ه��ای 
مختلفی از س��وی هر دو طرف مطرح شده  است که 
باید کماکان موردبررس��ی قرار گی��رد. معاون وزیر 
امورخارجه با بیان این که مذاکرات در تاریخ ۱5مارس 
ادامه خواهد یافت، تصریح کرد: این موضوع احتماال 
در ژنو یا مونترو باید برنامه ریزی شود. سرپرست تیم 
مذاکره کننده هسته ای کش��ورمان در پاسخ به این 
س��وال که »آیا تعیین ضرب االجل تا آخر ماه مارس 
برای دس��تیابی به یک توافق، واقع گرایانه است؟«، 
گفت:  در وهله  اول باید بگویم که ضرب االجل ما آخر 
ماه ژوئن اس��ت اما ما بار آخر وقتی در وین مذاکرات 
را تمدید کردیم، تواف��ق کردیم که تا آخر ماه مارس 
دست کم تالش کنیم به نوعی از مفاهمه درباره  امور 
کلی توافق برس��یم. این به آن معنی نیس��ت که ما 
می توانیم پیش از اتمام ماه مارس به یک توافق برسیم 

اما تمام تالش خود را به کار خواهیم  بست.
 اتحادیه  اروپا:  

مذاکرات هسته ای مفید و سازنده بود
اتحادیه اروپا نیز با صدور بیانیه ای با ابراز خرسندی 
از مذاکرات ی��ک روزه ای��ران و ۱+5 در »مونترو«ی 
سوئیس، آن را مفید و سازنده اعالم کرد. اتحادیه اروپا 
روز پنجشنبه با ابراز رضایت از مذاکرات ایران و 5+۱ 
در مونتروی سوییس، اعالم کرد که این مذاکرات در 
سطح مدیران سیاس��ی به مدت یک روز در راستای 

ادامه تالش های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق 
هسته ای درباره برنامه هسته ای ایران انجام گرفت. 

ای��ن اتحادیه اع��الم کرد: ع��الوه بر ای��ن دیدار، 
دیدارهای دوجانبه میان اعض��ای ۱+5 و ایران نیز با 
حضور هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا ادامه یافت. براساس بیانیه صادرشده از 
سوی اتحادیه اروپا، این مذاکرات سازنده و مفید بوده 
است و پیش��رفت هایی در راستای درک بهتر درباره 

برخی مسائل باقیمانده به دست آمد.
مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا نیز ابراز 
امیدواری کرد که توافق خوب با ایران دست یافتنی 
اس��ت. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا اعالم کرد: تواف��ق خوب در مذاکرات 
هسته ای درباره برنامه هس��ته ای ایران در دستان 
ماست. مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا 
ادامه داد: من متعهد هستم که مذاکرات هسته ای 
ایران را به یک سرانجام مثبت برسانم. او اضافه کرد: 
من بر این باورم که توافق خوب در دس��تان ماست 
و معتقدم ما به توافقی دست نمی یابیم مگر این که 
آن توافق خوب باش��د و این پیامی است که به همه 
دوستان و ش��رکای خود اعالم می کنم. موگرینی 
افزود: آخری��ن مایل )واحد مس��افت( در مس��یر 
مذاکرات هسته ای بیش��تر وابسته به اراده سیاسی 

است تا مذاکرات تکنیکی و فنی. 
جان کری: پیشرفت های خوبی داشتیم

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز با بیان این که 
»هنوز برخی موانع باقی مانده اس��ت.« از دستیابی 
به پیش��رفت هایی در مذاکره با همتای ایرانی اش در 
مونترو سوییس برای دس��تیابی به توافق هسته ای 

خب��ر داد. به گ��زارش رویترز، جان ک��ری وزیر امور 
خارجه آمریکا با اشاره به گفت وگوهایش با همتای 
ایرانی اش در مونترو سوئیس گفت:  او و محمدجواد 
ظریف توانستند به پیشرفت هایی در مونترو دست 
یابند و در ۱5 مارس مذاکرات از سر گرفته می شود. 
وی در ادامه اظهاراتش افزود: البته برخی موانع باقی 
مانده و هنوز اختالفات جدی وجود دارد و نیاز است 
که تصمیمات مهمی اتخاذ ش��ود. ک��ری به صورت 
تلویحی درباره سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا 
گفت: سیاست ها و عوامل خارجی نمی تواند مذاکرات 

را منحرف کند. 
تعویق رأی گیری سنای آمریکا درباره 

نظارت بر توافق هسته ای با ایران 
رهبر اکثریت س��نا روند رأی گی��ری درباره طرح 
نظارت سنا به هرگونه توافق با ایران را به دلیل مخالفت 
دموکرات ها به تعویق انداخت. نیک مک کانل، رهبر 
اکثریت جمهوریخواهان سنا روز پنجشنبه اعالم کرد 
که رأی گیری برای این که ب��ه کنگره اجازه می دهد 
که به هرگونه توافق هسته ای با ایران نظارت داشته 
و آن را رد یا تصویب کند به دلیل تصمیم دموکرات ها 
که ممکن اس��ت رأی منف��ی به این قان��ون بدهند 
و با آن به مخالفت برخیزن��د به تعویق می اندازد. دن 
استوارت، س��خنگوی مک کانل گفت: آشکار است 
که دیپلمات ها رأی گیری به این ط��رح را به تعویق 
خواهند انداخت اما کنگره باید قادر باش��د که بتواند 
هرگونه توافق رئیس جمهوری با رهبران ایران را مورد 
بازنگری قرار دهد. بر همین اساس سنا به جای این 
طرح، طرح پیش��نهادی درباره قاچاق انسان را مورد 

بررسی قرار داده و به رأی خواهد گذاشت.

گام آخر رسیدن به توافق هسته ای

رضایت مذاکره کنندگان از نتایج نشست سوئیس

پلیس کره جنوبی روز گذش��ته تحقیقات خود 
درخص��وص ارتباط بی��ن حمله به س��فیر آمریکا 
در س��ئول و س��فر های متعدد عامل این حمله به 

کره شمالی را آغاز کرد. 
به گزارش رویترز، »مارک لیپرت«، سفیر آمریکا 
در کره جنوب��ی که روز پنجش��نبه در نشس��تی با 
موضوع اتحاد ۲کره شرکت کرده  بود در جریان این 
جلسه مورد حمله فردی تیغ به دست قرار گرفت 
که جراحت ۱۰سانتی متری ناشی از آن 8۰ بخیه بر 
صورت لیپرت به جا گذاشت. بنابر گفته ها این حمله 

توسط یک فرد ملی گرا و در اعتراض به مانور نظامی 
س��االنه ارتش کره جنوبی و آمریکا که در این هفته 
آغاز می شود صورت گرفت. بنابر گزارش ها مهاجم 
55س��اله که »کیم کی جونگ« نام دارد از س��وی 
پلیس کره جنوبی به اتهام تالش برای قتل س��فیر 
آمریکا بازداشت ش��ده و تحقیقات درخصوص این 

حمله همچنان ادامه دارد.
براس��اس یافته های مقامات امنیتی کره جنوبی 
»کیم« در فاصله سال های ۱999 تا ۲۰۰7 دستکم 

7بار به کره شمالی سفر کرده  است.

رئی��س پلی��س س��ئول در ای��ن خص��وص به 
خبرنگاران گفت: »ما در حال بررس��ی این موضوع 
هستیم که دریابیم آیا بین سفر های فرد مظنون به 
کره شمالی و جنایتی که علیه سفیر آمریکا صورت 

گرفته  ارتباطی وجود دارد یا خیر.«
فرد مظن��ون روز جمعه هرگون��ه ارتباطی بین 
حمله به سفیر آمریکا و کره ش��مالی را رد کرد و آن 

را »بی  اساس« خواند.
در سوی دیگر رس��انه های دولت کره شمالی نیز 
با دفاع از این عمل س��فیر آمریکا در کره جنوبی را 

به خاطر مانور مشترک آمریکا و کره جنوبی »سزاوار 
مج��ازات« دانس��تند و از حمله به م��ارک لیپرت 
تحت عن��وان »خنجر عدالت« یاد کردن��د. وزارت 
وحدت کره جنوبی نیز در سوی دیگر بیانیه دولت 

پیونگ یانگ را »احمقانه« توصیف کرد.
آمری��کا از نزدیک ترین متح��دان کره جنوبی 
به ش��مار می رود و حضور ۲8 هزار و 5۰۰ نیروی 
نظامی آمریکا در مرز های این کش��ور و مانور های 
س��االنه این دو نیز بر پای روابط نزدیک س��ئول و 

واشنگتن است.

تحقیق پلیس کره جنوبی درخصوص عامل حمله به سفیر آمریکا در سئول

اخبار  جهان

ضعف آشکار دیپلماسی عربی- اتمی 
ایران

ویل��ی بران��ت صدراعظم نیم��ه اول دهه 7۰ 
آلمان غرب��ی آن روز، ی��ک بار گفته ب��ود: »در 
سیاس��ت این مهم نیس��ت چه می گویید یا چه 
کاری انج��ام می دهید، آنچ��ه نمی گویید مهم 
اس��ت؛کارهایی که نمی کنید اهمی��ت دارند و 
نهایتا اقداماتی که باید انجام دهید اما خودداری 
می کنید تعیین کننده و مهمترند«. فکر می کنم 
این س��خن توصی��ف خوب��ی برای بخش��ی از 

دیپلماسی هسته ای ایران باشد؟
ش��اید گریزناپذیر و تا حدی قاب��ل درک، اما 
بخش های زیادی از ظرفیت سیاس��ت خارجی 
ایران اکنون  صرف حل وفصل برنامه اتمی این 
کشور می ش��ود. اهمیت این معضل پیچیده  تا 
به آن حد ب��ود که حدود یک س��ال و نیم پیش 
وعده حل وفص��ل آن از جانب حس��ن روحانی 
در س��ال ۲۰۱۳ توانس��ت او را از س��ایر رقبای 
انتخاباتی ریاس��ت جمهوری در نزد مردم ایران 
متمای��ز و برنده نهای��ی انتخابات کن��د. اما اگر 
موضوع حل معض��ل پرونده اتمی ای��ران برای 
رئیس جمهوری درحد و استانداردهای روحانی، 
از اهمیت محوری برای فائق آمدن بر بس��یاری 
نابسامانی های داخلی و خارجی برخوردار است 
– که غیراز این نمی تواند باش��د - بیش ازدرک 
علل انجام بس��یاری اقدام��ات، درک علت عدم 
انجام بعضی از کارها توس��ط پرزیدنت حس��ن 
روحانی و تیم دیپلماس��ی هس��ته ای او، قدری 

مشکل و به یک سوال بزرگ تبدیل شده است.
جان ک��ری وزیرخارجه ای��االت متحده روز 
پنجش��نبه در پای��ان مذاک��رات خود ب��ا جواد 
ظریف وزیر خارجه ایران در مونترو سویس عازم 
عربستان س��عودی ش��د تا جزییات مذاکرات و 
احتماال توافقات خود با هیأت ایرانی را به اطالع 
شاه س��لمان و دیگر مقامات س��عودی برساند. 
آنگون��ه که مقام��ات دیپلماتی��ک مقیم ریاض 
گفته اند آقای کری قرار اس��ت با س��ایر وزرای 
خارج��ه عضو ش��ورای هم��کاری خلیج فارس 
نشست مش��ابهی را برگزار تا آنها را متقاعد کند 
توافق با ایران به ضرر آنان نیست. یک دیپلمات 
اروپایی مقیم ریاض می گوید:»مطلع شده وزیر 
خارجه آمریکا در این س��فر قصد دارد اعراب را 
متقاعد کند توافق با تهران ب��ه نفع آنها و ثبات 
منطقه است. اما از آن مهمتر روشن خواهد کرد 
ایاالت متحده در صورت توافق، مصمم و متعهد 
به اجرای آن اس��ت و متحدان واش��نگتن باید 
این موضوع را درک کنن��د«. آقای کری نیز روز 
پنجشنبه در ریاض، خطاب به پرنس فیصل در 
جمع خبرنگاران تصریح کرد:»راهی جز توافق 
با ایران وجود ندارد و درخواس��ت از این کش��ور 
ب��رای کنارگذاش��تن برنامه اتم��ی اش راه حل 
نیست و تهران آن را نخواهد پذیرفت. مخالفان 
خود بگوین��د چه راه حل دیگری ج��ز مذاکره و 

توافق وجود دارد؟«
 گرچه آقای کری توضیح بیش��تری در این 
زمینه نداد، اما لحن او به خوبی نش��ان می دهد 
با متحدان عرب در چ��ه زمینه هایی گفت وگو 
کرده و ب��ا آنه��ا اختالف نظ��ر دارد. متحدانی 
پر نف��وذ که هیچ فرصتی را برای فش��ار به بدنه 
مذاکرات از دس��ت نمی دهند. سفر آقای کری 
به منطقه ب��ه اهداف خود خواهد رس��ید؟ باید 
منتظ��ر مان��د و دید ول��ی نه خیل��ی طوالنی، 
ش��اید طی ۱۰ روز آین��ده. اما س��وال اصلی و 
تعجب برانگیز برای من این اس��ت »چرا وزارت 
خارجه ای��ران همچون ایاالت متح��ده، ابتکار 
عمل یک دیپلماس��ی عربی - اتمی منطقه ای 
را آغ��از نمی کند و در دس��ت نمی گیرد و برای 
تش��ریح و توضیح آنچه در مذاکرات می گذرد 
اقدام مش��ابهی انج��ام نمی ده��د؟ درحالی که 
5۰ درصد س��هم کیک متعلق به ایران اس��ت. 
اگر بناست در مذاکرات با اعراب منطقه مسائل 
مرب��وط به پرون��ده اتمی ایران مطرح ش��ود یا 
نس��بت به ایران نگرانی وجود دارد، چرا وزارت 
خارجه ای��ران خود رأس��ا وارد ماجرا نش��ده و 
دس��ت به ابتکارعمل منطقه ای برای مدیریت 
دیپلماتیک بحران نمی زن��د؟ اینجا میل و قهر 
مطرح نیست، بحث بر س��ر کشش دیپلماسی 
و وجود واقعیاتی ناخواس��ته به نام همسایگان 
جنوبی ایران در پرونده اتمی اس��ت که ش��اید 
ناخوش��ایند و ناخواسته باش��ند  ولی در مسیر 
حصول توافقی ک��ه تهران به دنبال آن اس��ت 
قرار گرفته و نقش مهم��ی را ایفا می کنند. اگر 
نگرانی مربوط به ایران و پرونده اتمی این کشور 
است، پس منطقا این به عهده رئیس جمهوری 
روحانی و کادر رویایی سیاست خارجی اوست 
که سرعت دور موتور دیپلماس��ی از نوع ایرانی 
را باال برده و مس��ئولیت انتقال مباحث، تبادل 
اطالعات و رایزن��ی پیرامون مح��ور مذاکرات 
وتوافقات را بدون واس��طه و حاش��یه با رهبران 
منطقه خصوص��ا اعراب خلیج ف��ارس به عهده 
بگیرد. یعنی همان کاری که اکنون آقای کری 
یا ه��ر دیپلمات حرف��ه ای دیگ��ری آنگونه که 
انتظار می رود در مس��ائل حس��اس بین المللی 
انجام می دهد. جایی ب��رای تعارف و قهر وجود 
ندارد. چرای��ی این خأل به س��والی ب��زرگ اما 
بی پاسخی تبدیل شده است! دست کم تا کنون! 
آیا این همان انجام ندادن ها و نگفتن ها که ویلی 

برانت به آن اشاره کرده، نیست؟   

متین مسلم
کارشناسروابطبینالملل
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