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یک ســال و دوماه از آغاز مذاکرات 
احیای برجام در دولت حسن روحانی 
و ابراهیم رئیســی می گذرد و به نظر 
می رسد ایران و ایاالت متحده از نقطه 
بازگشــت به توافق هسته اي مصوب 
1394 دور و دورتر مي شوند. بازیگران 
دیگر برجام چه چین و روسیه که بیشتر 
ســمت ایران بودند و چــه تروییكاي 
اروپایي که بر ســر میز آمریكا حضور 
داشتند، عمال عقب نشسته اند تا دوئل 

ایران و ایاالت متحده به پایان برسد.
خبر تشكر نخســت وزیر اسرائیل 
از یابدن بــرای خارج نكردن ســپاه 
پاسداران از لیست تحریم ها مشخص 
بود گه زلزله جدیــدی در توافق ایجاد 

خواهد کرد.
مانند ماه های گذشته در بی تحرکی 
عجیب تیم رسانه ای مذاکرات هسته ای 
این رابرت مالی، مذاکره کننده ارشد 
آمریكا بود که در جلسه استماع کمیته 
روابط خارجی ســنا گفت در صورت 
بدســت آمدن توافق با ایران، آن را به 
کنگره جهت بررسی ارائه خواهیم کرد. 
وی افزوده بود: االن که با شما صحبت 
می کنم، ما هنوز به توافقی نرسیدیم و 
چشم انداز دستیابی به آن در بهترین 

حالت بسیار ضعیف است.
در ادامه این جلسه سناتور رند پال 
از رابرت مالی پرسید که اختالف اصلی 
باقی مانده بحث حضور سپاه در لیست 

تروریسم است؟

رابــرت مالی نیز گفــت: »ما برای 
ایران روشن ساخته ایم که اگر امتیاز 
غیر هسته ای مانند بحث حذف سپاه 
از لیست تروریسم را می خواهید، باید 
چیزی در مقابل بدهید.فكر می کنم 
ایران تصمیم گرفته و آماده نیســت 
که گام متقابلی )در برابر حذف سپاه از 
لیست تروریسم( بردارد. ایران باید االن 
تصمیم بگیرد، آیا برای دســتیابی به 
توافقی بدون خواسته های فرابرجامی 

آماده اند؟«
روز بعد نوبت بــه امیرعبداللهیان 
رسید که در حاشیه اجالس داووس به 
سخنان طرف آمریكایی  اسخ دهد. وزیر 
امورخارجه ایران گفت: »من هم مثل 
وزیر خارجه آمریــكا و رابرت مالی در 
برابر پارلمان کشورم با فشارهای زیادی 
مواجهم. آنها طیــف قوی در داخل دو 
کشور هســتند که مخالف بازگشت 

به برجام هســتند. پیام هایی از رابرت 
مالی و مقامات آمریكا و بایدن دریافت 
می  کنیم که قدری متفاوت از مواضع 
رسانه ای آنهاست. برایم قابل درک است 
رابرت مالی در سنا و کنگره چگونه باید 
صحبت کند. پیام هایی را از طریق مورا 
و بورل و برخی وزرای خارجه در اروپا و 
منطقه بین ما و آمریكا تبادل می شود. 
از ابتدای دور جدید گفت وگوها ایران 
ابتكارات متعددی را روی میز گذاشته 
است و اخیرا یک ابتكار جدیدی را روی 
میز گذاشتیم ولی احساس می کنیم 

بایدن دچار بی تصمیمی شده است.
امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: 
امیدوارم طرف آمریكایی واقع بینانه 
برخورد کند. ما باید در بازگشت همه 
طرف ها به برجــام از منافع اقتصادی 
برجام برخوردار شویم. باید عوامل فشار 
حداکثری ترامپ از میان برداشته شود. 
این از ابتدای رقابت هــای انتخاباتی 
بایدن به آن اشــاره کرد. نمی شود به 
برجام برگشــت ولی ایــران از منافع 
اقتصادی محروم بماند و عوامل فشار 
حداکثری ترامپ باقی بماند. بایدن باید 
تصمیم بگیرد ما برای رسیدن به توافق 
خوب وپایدار متعهدیم. برنامه هسته ای 
ما صلح آمیز است. پنجره دیپلماسی را 
باز نگهداشتیم و امیدواریم در صورت 
نگاه واقع بینانه آمریكا به نقطه توافق 
برســیم. منافع ملی آمریكا توســط 
صهیونیست ها به گروگان گرفته شده 

و ادله زیادی در این زمینه هست.
البته وزیر خارجه ترجیح می دهد 

مســاله ســ پاه را دلیل اصلــی توقف 
مذاکرات معرفی  نكند. او پیشــتر هم 
گفته بود کــه فرماندهان ســپاه به او 
گفته اند که برای منافع مردم حاضرند 
در لیســت تحریم ها باقی بمانند که با 
واکنش تند جریان اصولگرا مواجه شده 
بود. این بار اما او پای منافع اقتصادی را 
به میان می کشد: »چه چیزی اکنون 
باعث مكث در مذاکرات شــده است 
ما نســبت به تضمین های اقتصادی 
هنوز به نقطه اطمینان از سوی آمریكا 
نرسیدیم. نســبت به اینكه آیا عامل 
فشارهای حداکثری ترامپ برداشته 
می شــود هنوز در عمل رفتار متفاوت 
از ترامپ از سوی بایدن ندیدیم. نباید 
مســائل را به یک موضوع تقلیل داد. 
موضوع FTO سطحی از مذاکرات ما 
با آمریكا بوده اســت. وقتی می گوییم 
بازگشــت به برجام یعنــی فعالیت 
اقتصــادی و تجاری ایران در مســیر 
اقتصاد بین الملل و تجــارت جهانی. 
متاســفانه موضوع FTO را  اسرائیل 
بزرگ نمایی کرد و این موضوع به عنوان 
عامل اصلی مطرح می شود ولی عامل 
اصلی نفع ایران و مردم ایران از مزایای 

کامل اقتصادی برجام است.
مخالفان برجام در آمریكا هم دست 
از خبرسازی نكشیدند. شبكه خبری 
العربیه عربستان در خبری که به نقل از 
لیندسی گراهام سناتور جمهوریخواه 
آمریكا منتشــر کرد و مدعی شد که 
توافق هسته ای به پایان رسیده است.

در همین حال خبرگزاری دولت )ایرنا( 

به نقل  از منابع مطلع ایرانی و غیرایرانی 
درگیر در مذاکــرات در این خصوص 
نوشت که همگی به اتفاق این خبر را رد 

و تكذیب کردند.
 واکنش طرف های برجامی: 

مثل همیشه
»وانگ ون بین« سخنگوی وزارت 
امورخارجه چین در واکنش به اظهارات 
رابرت مالی نماینده ویژه وزارت خارجه 
آمریــكا در امور ایران گفــت: »جای 
تعجب اســت که طرف آمریكایی به 
رغم اذعان به شكســت سیاست فشار 
حداکثــری علیــه ایــران، همچنان 
اشــتباهات خود را تكرار می کند و به 
تشــدید تحریم ها علیه ایــران ادامه 

می دهد.« 
او گفت که این امر نه تنها کمكی به 
خروج از بن بست مذاکرات هسته ای 
ایران نمی کند، بلكه روند مذاکرات را 
تضعیف کرده و اعتبار آمریكا را بیش از 

پیش مخدوش خواهد کرد.
اولیانــوف روس هــم در صفحه 
شخصی توئیتر خود نوشت: »مذاکرات 
وین دربــاره برجام ۲.۵ ماه اســت که 
متوقف باقی مانده است. بنظر می رسد 
آمریكا ســعی دارد برخی تحریم های 
اعمال شده توســط ترامپ بر ایران را 

حفظ کند«.
وی همچنین افزود: »اگر واشنگتن 
واقعا به عدم اشاعه اتمی پایبند است، 
باید رویكرد سازنده تر و حرفه ای ]در 

قبال مذاکرات وین[ داشته باشد«.
فرانســه البته به عنوان پرچمدار 
تروئیكای اروپایی به تحكیم موقعیت 
آمریكا کمک می کند و در بیانیه وزارت 
خارجه این کشور آمده است: »اشتباه 
جدی و خطرناکی است که فكر کنیم 
می توانیم این توافق را به طور نامحدود 
روی میز باقی نگه داریم و این در حالی 
است که پیشرفت های برنامه هسته ای 
ایران با سرعت پایداری در حال تداوم 
است و خطر محرومیت از مزایای عدم 

اشاعه را به همراه دارد«
برجام، بدون جذابیت و بی فایده

ساسان کریمی، تحلیل گر مسائل 
سیاست خارجی معتقد است که امروز 
احیای برجام جذابیت خــود را برای 
آمریكا، روسیه، چین و ایران از دست 
داده است. بایدن می خواست از طریق 
امضای برجام به عنوان دستاوردی در 
کارنامه کاری خود اســتفاده کند. به 
دلیل جنگی که در اوکراین درگرفته 
اســت، همگرایی بین غــرب اروپا و 
آمریــكا وجود دارد و آمریــكا با توجه 
به انتخابات نوامبر نیازی نــدارد تا با 
کارت خروج سپاه از لیست سیاه برای 
خود هزینه تراشی کند. چین به دلیل 
آنكه انرژی خــود را به قیمــت ارزان 
خریداری می کند و روسیه هم با توجه 
به آنكه انرژی خود را بــا قیمت باال به 

فروش می رساند برجام برایشان دیگر 
محبوبیتی ندارد.

شورای حکام، پیچ سرنوشت ساز
رافائل گروســي، مدیرکل آژانس 
بین المللي انرژي اتمي قرار است تا زمان 
آغاز نشست فصلي شوراي حكام آژانس 
اتمي در تاریخ ششم ژوئن )1۶ خرداد( 
به این نهاد درباره چگونگي پیشرفت 
مذاکرات درخصوص موضوعات حل 
نشــده گزارش دهد.البتــه می توان 
رویكــرد گروســی را در حرف های او 
پیدا کرد: »مذاکرات بــا ایران با هدف 
پایــان دادن به بن بســت طوالني در 
توضیح منشــا ذرات اورانیــوم یافت 
شده در سایت هاي ظاهرا قدیمي، اما 
اعالم نشده، در مقطع بسیار دشواري 
قرار دارد.« طبق این گزارش، گروسي 
مدعي شــد تصور اینكــه توافق براي 
احیاي برجام اجرا شــود، در حالي که 
آژانس بین المللي انــرژي اتمي هنوز 
پاسخ هاي رضایت بخشي در زمینه این 
موضوعات دریافت نكرده، دشوار است. 
کوروش احمدی دیپلمات ســابق 
ایران در سازمان ملل هم معتقد است 
که »اولین گردنه ای که باید از آن عبور 
کنیم، نشســت ۵ ژوئن شورای حكام 
است. باید دید با توجه به عدم پیشرفت 
در مذاکرات و ادعا های آژانس در مورد 
سه یا چهار سایت اعالم نشده، آژانس 
چگونه گزارشی خواهد داد و کشور های 
غربی چگونه واکنشی نشان خواهند 
داد. متاســفانه به رغم روابط تیره بین 
روسیه و غرب، به مسكو هم نمی توانیم 
زیاد متكی باشیم چرا که مسیر استفاده 
از مكانیسم ماشه در شــورای امنیت 

همچنان برای غرب باز است.«
نشست شــانزدهم خرداد شورای 
حكام ادامه مســیر مذاکرات برجامی 
را شفاف تر می کند. هرچند تعلل های 
دیپلماتیــک و فرصت ســوزی های 
بی شــمار حاال برجام را به چكی بدون 
تاریخ و بدون امضا تبدیــل کرده که 
حتی در صورت پاس شدن نفع زیادی 

عاید طرفین نخواهد کرد.

دوئل ایران و آمریکا مذاکرات هسته ای را با چالش مواجه کرده است

احیای برجام، بدون تاریخ بدون امضا
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به نظر می رسد ایران و 
ایاالت متحده از نقطه 

بازگشت به توافق هسته اي 
مصوب 1394 دور و دورتر 
مي شوند. بازیگران دیگر 

برجام چه چین و روسیه که 
بیشتر سمت ایران بودند 
و چه تروییکاي اروپایي 

که بر سر میز آمریکا 
حضور داشتند، عمال عقب 

نشسته اند تا دوئل ایران 
و ایاالت متحده به پایان 

برسد

نشست شانزدهم خرداد 
شورای حکام ادامه مسیر 

مذاکرات برجامی را 
شفاف تر می کند. هرچند 

تعلل های دیپلماتیک و 
فرصت سوزی های بی شمار 
حاال برجام را به چکی بدون 

تاریخ و بدون امضا تبدیل 
کرده که حتی در صورت 

پاس شدن نفع زیادی عاید 
طرفین نخواهد کرد

طهمورث حسینی 

 احضار کاردار سوییس 
به وزارت خارجه 

کاردار ســوییس به عنوان حافظ منافع آمریكا به 
وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید ایران 

به دولت آمریكا ابالغ شد.
به گزارش ایسنا، در ادامه تالش های دیپلماتیک 
وزارت امور خارجه برای رفع توقیف محموله کشتی 
تحت حاکمیت جمهوری اســالمی ایران در آبهای 
ساحلی یونان که با فشار و مداخله دولت امریكا در حال 
انجام است، کاردار سفارت سوییس در تهران، در غیاب 
سفیر این کشور توسط مدیر کل آمریكای وزارت امور 
خارجه کشــورمان احضار و مراتب نگرانی و اعتراض 
شدید جمهوری اسالمی ایران نسبت به تداوم نقض 
صریح قوانین و مقررات بیــن المللی حقوق دریاها و 
کنوانســیون های بین المللی مربوطه خصوصا اصل 
آزادی کشتیرانی و تجارت آزاد بین المللی توسط دولت 
امریكا، اعالم و بر رفع فوری توقیف کشتی و محموله آن 

تاکید به عمل آمد.
    

ایران خواستار شد:
محکومیت ترور صیاد خدایی 

توسط سازمان همکاری شانگهای  
سفیر ایران در چین در نامه ای به سازمان همكاری 
شــانگهای خواســتار محكومیت ترور شهید صیاد 

خدایی شد.
به گزارش ایلنا، سفارت ایران در چین در توییتی 
اعالم کرد: سفیر ایران در چین در نامه ای به دبیرکل 
سازمان همكاری شانگهای، خواستار محكومیت ترور 
ناجوانمردانه شهید صیاد خدایی، توسط این سازمان 
شد.این توییت اضافه کرد: یكی از اهداف SCO مقابله 
با تروریسم و تثبیت صلح و ثبات در اورآسیا است و ایران 

نیز نقش به سزایی در این زمینه ایفا کرده است.
    

 بازدید مقام قضایی
 از محل انفجار پارچین

سرپرست دادسرای نظامی شرق استان تهران از 
محل وقوع انفجار در یكی از صنایع پارچین بازدید کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از قوه قضاییه، در راستای 
دستور حجت االسالم والمسلمین صالحی دادستان 
نظامی استان تهران در خصوص بررسی ابعاد و زوایای 
مختلف حادثه انفجار در یكی از صنایع نظامی پارچین، 
ابراهیم حاتمی سرپرست دادسرای نظامی شرق استان 
در صحنه حاضر و با حضور مسئوالن و مدیران صنایع 
مربوطه وزارت دفاع، از صحنه بازدید کرد و از نزدیک 

در جریان نحوه وقوع انفجار قرار گرفت.
در این بازدید فروض و احتماالت مختلف در بروز 
حادثه بررسی و دستورات الزم صادر شد و با توجه به 
حساسیت موضوع و بازتاب رسانه ای دستورات الزم 
برای مسئوالن حفاظت و بازرسی صنایع دفاع صادر 
و مقرر شــد گزارش دقیقی در خصوص ابعاد حادثه 

تنظیم و در اسرع وقت به دادسرای نظامی ارائه کند.
    

دادستان مرکز خوزستان:
 انتشار هر گونه اخبار کذب
 درباره متروپل، جرم است

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان خوزستان 
گفت: : انتشار هر گونه اخبار کذب در خصوص متروپل 
جرم است و با افرادی که با انتشــار شایعات به دنبال 
بهره برداری در جهت مطامع خود هستند، با جدیت 

برخورد قانونی می شود.
به گزارش ایســنا صادق جعفــری چگنی اظهار 
کرد: مراجع رسمی وظیفه اطالع رسانی صحیح را به 
عهده دارند و این اقدام طی روزهای گذشــته در حال 

انجام است.
 دادستان عمومی و انقالب مرکز استان خوزستان 
از مردم خواست تا با توجه به انتشار اخبار و اطالعات 
کذب و شایعات متعدد طی روزهای گذشته در فضای 
مجازی، اخبار را از مبادی و مراجع رســمی پیگیری 

کنند.
    

شمخانی خبر داد: 
 انتقال تروریست های تکفیری 

به افغانستان 
دبیر شــورای عالــی امنیت ملی گفــت: برخی 
کشــورهای منطقه و فرامنطقــه ای در حال انتقال 

تروریست های تكفیری به افغانستان هستند.
به گزارش ایرنا علی شمخانی در چهارمین نشست 
گفت وگوی امنیت منطقه ای با اشاره به اینكه ایران در 
طول سال های متمادی میزبان نزدیک به پنج میلیون 
نفر از مردم شریف افغانستان بوده است، گفت: در غیاب 
کمک های موثر بین المللی و در شرایط تحریم های 
ظالمانه، میزبانی از این تعداد مشــكالت فراوانی را بر 

کشور ما تحمیل کرده است.
شمخانی، تروریسم و افراط گرایی را از عوامل مهم 
ناامنی در افغانستان ذکر کرد و گفت: متاسفانه شواهد 
و قرائــن نگران کننده ای از حضــور و دخالت برخی 
کشورهای منطقه و فرامنطقه ای در انتقال و هدایت 

تروریست ها به افغانستان در دست داریم.

روی موج کوتاه

امام جمعه تهــران حذف ارز ترجیحــی را امتحان خدا 
دانست و گفت که در سال های پیش با ارز ترجیحی خوراک 
سگ ها و لوازم آرایشی آورده می شد اما توزیع عادالنه جز با 

حذف آن ممكن نمی شود.
کاظم صدیقی با اشــاره به موضوع حــذف ارز ترجیحی 
و اصــالح نظام پرداخــت یارانه ها گفت: مســاله حذف ارز 
ترجیحی یک امتحان الهی برای مردم و مســئولینی است 

که 43 سال قربانی دادند و هنوز نیز قربانی می دهند و خون 
شهیدان شان هنوز خشک نشده همان طور که شاهد بودیم 
پریروز نیز مردم برای بدرقه شهید عزیزمان حضور چشم گیر 
و دشمن کور کنی داشــتند. ما برای خون ها با دنیا معامله 
نمی کنیم و یک تار موی این شــهیدان را به زندگی اشرافی 
نمی دهیم.وی افزود: موضوع حذف ارز ترجیحی قانون بوده 
اما دولت قبل اجرا نكرده است. این دولت قانون شكن نیست و 

به دستور مجلس ارز ترجیحی را حذف کرده است. زیرا توزیع 
عادالنه جز با حذف آن ممكن نمی شود. در سالهای پیش با 

ارز ترجیحی خوراک ســگها و لوازم آرایشی آورده می شد و 
اختصاص این ارز پول دارها را پولدارتر و ضعیف ها را ضعیف تر 
می کرد.صدیقی ادامه داد: امروز گرانی هست و درست است 
که گرانی مشــكالت زیادی را به بار می آورد اما این گرانی 
امتحان است و نابرده رنج گنج میســر نمی شود. اگر کسی 

راهی بلد است ارائه کند
وی با بیان این که گرانــی در تمام دنیــا معلول اموری 
اســت و تنها به مدیریت داخلی مربوط نمی شــود، گفت: 
حذف ارز ترجیحی قدم بســیار مهمی بوده که تاکنون در 
انقالب برداشــته نشده و شجاعتی اســت که چون قبلی ها 

می خواستند خوشنام بمانند آن را انجام ندادند

امام جمعه تهران: 

حذف ارز ترجیحی و گرانی امتحان الهی است

خبر

یک مقام وزارت خارجه عربســتان سعودی 
گفت که هیچ نشســتی میــان وزرای خارجه 
عربســتان و ایران برای آینده قابل پیش بینی 
برنامه ریزی نشده است.به گزارش انتخاب وی 
در گفت وگویی با خبرگزاری رویترز تاکید کرد، 
پیشرفت هایی در مذاکرات با تهران حاصل شده، 

اما »کافی نیست«.
این مقام ســعودی در ادامه گفت: »ایران به 
منظور همــكاری در آینده باید اعتمادســازی 
کند و اگر تهران تمایلی به تنش زدایی در منطقه 

دارد، چندین موضوع وجود دارد که درباره آنها 
می توان گفت وگو کرد.«حسین امیرعبداللهیان 
در اجــالس داووس درباره مذاکــرات ایران و 
عربستان گفته بود که ما رابطه دیپلماتیک خود 
را حتی در اقدام متقابل با عربستان قطع نكردیم و 
این عربستان بود که در آغاز دوره پادشاهی ملک 
سلمان به دالیل مختلف تصمیم احساسی گرفت 
و قطع رابطــه دیپلماتیک با ایــران اعالم کرد. 
وزیر امور خارجه افزوده بود: ما همیشــه درها را 
بازگذاشتیم که هر زمان ریاض مایل بود روابط 

طبیعی خود را برگرداند از آن اســتفاده کند. در 
مذاکرات اخیر و دور جدید پیشرفت های خوبی را 
داشتیم و حتی توافق کردیم در آینده نزدیک در 
سطح مقاماتی از وزارت خارجه یا وزرای خارجه 
دیداری در کشــور ثالث یا مكان مــورد توافق 
داشته باشیم پیشــرفت ها کم است ولی خوب 
بوده اگر عربســتان کند عمل نكند می توانیم با 
سرعت وضعیت روابط در مسیر طبیعی خودش 

قرار بگیرد.
ایران و عربستان سعودی که از دی ماه 1394 
روابط خود با یكدیگر را قطع کرده اند، طی ماه های 
اخیر و همزمان با تالش های قدرت های جهانی 
برای احیای توافق هسته ای با تهران، مذاکراتی 

را با میانجی گری عراق آغاز کرده اند.

عربستان به اظهارات امیرعبداللهیان واکنش نشان داد: 

رد خبر دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان در آینده نزدیک 


