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روی موج کوتاه

ســخنگوی دولت با بیان اینکه در 
سرآغاز فرایند احیای برجام هستیم، 
گفت: نشســت وین که امــروز انجام 
خواهد شد، فرصتی برای تبادل نظرات 
همه طرف ها درباره نحوه و زمانبندی 

بازگشت به تعهدات در برجام است.
علی ربیعی در نشست خبری دیروز 
خود، ســاعاتی پیش از آغاز نشســت 
کمیسیون مشترک برجام در وین، در 
این خصوص افزود: امروز سه شنبه شاهد 
فصل تازه ای از روند شکست زورگویی و 

تجدید حیات برجام هستیم. 
وی گفت: سرانجام آمریکا با ناامید 
شدن از مسیر اشتباه گذشته، اعتراف 
می کند که فشــار حداکثری شکست 
خورده و چاره ای جز احیــای برجام و 
بازگشت همه طرف ها به تعهدات شان 

وجود ندارد.
ربیعی تاکید کرد: این موفقیت هرگز 
به دســت نمی آمد اگر خویشتنداری 
ما در برابر تحریک احساســات ملی از 

طرف جنگ افروزان نبود و اگر با وجود 
همه فشارهای خارجی و داخلی برای 
خروج از برجام و مقابله به مثل در برابر 
رژیم ترامپ نمی ایستادیم و اگر مردم 
ما این رنج شدید و ناجوانمردانه را تحمل 
نمی کردند و اگر رهبری معظم با درایت 
در صف مقدم حفظ برجام و اصرار بر حق 
قانونی ایران در مقابله با این ظلم بی نظیر 

نایستاده بودند.
به نتایج نشست وین، خوش بین یا 

بدبین نیستیم
ســخنگوی دولت در ادامه تصریح 
کرد: موضع اصولی ما کامالً روشن است 
و همانطورکه بارها گفته شــده، هیچ 
مذاکره ای میان نمایندگان ایران و آمریکا 
شکل نخواهد گرفت، اما آماده رساندن 
این پیام به اعضای برجام هستیم که در 
صورت لغو تحریم ها و اجرای قطعنامه 
2231 جمهوری اســالمی ایران هم 
به طور متقابل آماده اســت که بعد از 
راستی آزمایی انجام تعهدات طرف های 

دیگر در کوتاه ترین زمان ممکن به انجام 
همه تعهدات خود بازگردد.

وی گفت: در حال حاضر به نتایج این 
نشست خوش بین یا بدبین نیستیم اما 
اطمینان داریم که در مســیر درستی 
قدم گذاشته ایم و در صورتی که اراده، 
جدیت و صداقت آمریکا به اثبات برسد، 
می تواند نشانه خوبی برای آینده ای بهتر 
برای این توافق و در نهایت اجرای کامل 

آن در هفته های پیش رو باشد.
 نظر رهبری درباره قرارداد

 25ساله ایران و چین
علی در ادامه نشست خبری خود از 
نقش رهبری در قرارداد 2۵ ساله ایران و 

چین سخن گفت.
وی توضیح داد: از سال ۹2 مذاکراتی 
بین ایران و چین برای مقدمات این سند 
آغاز شده بود. در ســفر رئیس جمهور 
چین به ایران در 3 بهمن ۹۴ مقدمات 
این سند راهبردی مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت و به موجب پیشنهاد طرف 

ایرانی به منظور تنظیم روابط بلند مدت 
در بازه زمانی 2۵ساله در حین این سفر 
طرفین در بیانیه منتشر شده آمادگی 
خود را بــرای رایزنــی و مذاکره جهت 
انعقاد سند اعالم کردند و سپس رهبری 
معظم نیز این روابط را کامال درســت و 

حکمت آمیز دانستند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه رئیس 
جمهور بر حضور آقــای الریجانی در 

جریان مذاکرات توافق 2۵ ساله تاکید 
کردند، افزود: ایــن ادعا که دولت چین 
چون از سوی دولت تحرکی برای انعقاد 
قرارداد راهبردی ندیــد، عمال دولت 
را دور زده و با شــخص رهبری معظم 
وارد مذاکره شد، یک ادعای بی اساس 
و فاقد صحــت و اســاس و وهن نظام 
سیاسی ماســت. اصال نمی اندیشند 
وقتی طرف های خارجی این حرف ها 
را بشوند راجع به ما چگونه فکر می کنند.
هیأت دولت، کامال شیشه ای است

در بخش دیگری از نشست سخنگوی 
دولت درباره افزایش قیمت مرغ و تورم با 
وجود  سیاست های اعالم شده از سوی 
دولت برای تثبیت قیمت ها، گفت: خدا 
را شــکر به یُمن دو اتفاق، هیچ حرف 
مگویی در دولت وجود نداشته و ندارد. 
یکی، شــفافیت و عدم پنهانکاری در 
داخل دولت است. از آنجایی که دولت 
هیچ حرف پنهانی ندارد لــذا هر ایده و 
موضوعی که در دولت مطرح بشــود ، 
به مردم منتقل شده و دولت همواره به 
افکار عمومی پاسخگو بوده است. باید 
بگویم به نظرم با تجربه چند دهه خودم 
در مسئولیتهای مختلف، هیچ دولتی تا 
این اندازه تحت کنترل، نظارت و بازرسی 
دستگاههای مختلف نبوده و مورد رصد 
قرار نگرفته است. بنابراین هیأت دولت، 
کامال شیشه ای اســت و پشت و رویی 
متفاوت وجود ندارد. سیاســت دولت 
کماکان نه تنها افزایش قیمتها نیست 
بلکه سیاست دولت، کنترل بازار و ثبات 
در قیمتها همراه با تــالش برای وفور 

کاال است.
ســخنگوی دولــت در خصوص 
وضعیت بازار مرغ افــزود: نمی خواهم 
ســهم تــالش بیشــتر بــرای رفع 
نارسایی های نظارتی را انکار کنم اما این 
یک حقیقت انکارناپذیر است که عده ای 
همواره واقعیت هــای تحریم را نادیده 
گرفته اند. تحریم های ظالمانه اساس 

نظام اقتصادی جامعه را به هم ریخت.
وی توضیح داد: وقتی آقای منوچین 

)وزیر خزانه داری سابق آمریکا( با تک 
تک شرکت ها تماس می گرفتند و فشار 
وارد می آوردند، آثار خــود را بر فرآیند 
تولید گذاشــت. چراکه تولید مرغ یک 
زنجیره است که حدود ۷۰ درصد وابسته 
به ارز است، از تخم مرغ تا مرغ تا نهاده ها 

و دارو یک زنجیره هست.
امروز 80 درصد کادر درمان 

واکسینه شده اند
ربیعی در ارتباط با تولید واکسن نیز 
گفت: در تولید واکسن کرونا جزو چند 
کشور جهان هســتیم که به دانش آن 
دست یافته ایم؛ هر چند موانع تحریمی 
نگذاشتند تا سرعتمان در خرید واکسن 
و انجام فرایند واکسیناســیون طبق 
برنامه ریزی های انجام شده پیش برود. 
با این حال خــدا را شــکر می کنیم و 
خوشــحالیم که امروز 8۰ درصد کادر 
درمان کشورمان به رغم همه محدودیتها 
واکسینه شده اند و واکسیناسیون کرونا 
برای ســایر افراد جامعــه و گروه های 
پرخطر نیز بر اساس پروتکل های ارائه 
شده وزارت بهداشت، مرحله به مرحله 

در حال انجام شدن است. 
وی خبر داد: در جدیدترین تحول، 
اولین محموله واکســن تهیه شده از 
سازوکار کوواکس به تهران رسیده است 
و این روند با سرعت ادامه خواهد داشت.

سخنگوی دولت:

در سرآغاز فرآیند احیای برجام هستیم

تحلیل

یک منبع ارشــد در اتحادیه اروپا گفت کــه روند تجمیع 
خواسته های ایران و آمریکا و هماهنگی اقدامات نباید بیش از 
دو ماه طول بکشد. وزیر خارجه آلمان نیز گفت: »ما وقتی برای 

از دست دادن نداریم.«
به گزارش »انتخاب«، وبســایت عرب زبان »جاده ایران« 
در تحلیلی به قلم علی هاشم نوشت: همانطور که روز گذشته 
رســانه ها به نقل از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران 
نوشتند، هدف اعالم شــده برای جلسه در وین »تعیین نقشه 
راهی برای لغو کامل تحریم های ایاالت متحده و بازگشــت 
ایران به تعهدات خود در توافق هسته ای است«، اما این هدف 
ساده ای برای دولتی که فقط چند هفته از عمرش باقی مانده به 
نظر نمی رسد و بیشترین اولویت برای دستگاه حاکم در تهران، 
انتخابات ریاست جمهوری در ژوئن آینده است؛ بنابراین آنچه 

این روز هــا اتفاق می افتد را می توان مســابقه ای علیه زمان و 
همچنین یک رقابت پی در پی بیــن منافع متعدد گروه های 
مختلف دانســت، یکی بین آمریکا و ایران، دیگری بین دولت 
فعلی در تهران و انتخابات و جریان اصولگرا که آرزوی بازگشت 
به قدرت را دارد و سوم بین تحریم ها و اقتصاد ایران که به نظر 
می رسد ایران با گذشــت زمان، تا حدی مهار تأثیر مستقیم 

تحریم های آمریکا را شروع کرده است.
منابع دیپلماتیک غربی به »جاده ایران« گفتند که موافقت 
با نشست حضوری در وین حاصل جلسه ویدیویی در روز جمعه 
نبود، بلکه نتیجه یک کانال پشتی اســت که نقشه راه را برای 
شروع گفتگو هماهنگ می کند، اما دولت ایران با تاکید بر عدم 
مالقات مســتقیم با آمریکایی ها، در این مسیر محافظه کار تر 

ظاهر شد. 

نگارنده با اشاره به تاکید وزیر خارجه آلمان بر نداشتن زمان 
برای احیای برجام، افزوده اســت: سخنان ماس بیانگر تمایل 
برای پشت سر گذاشتن این مرحله با کمترین ضرر ممکن برای 
رسیدن به جایی است که باید مذاکرات، به نفوذ منطقه ای ایران 
و برنامه موشکی آن گسترش یابد. این همان چیزی که تهران 
هنوز به نظر نمی رسد آماده گفتگو درباره آن باشد و همچنین 
دستگاه حاکم نمی پذیرد که این موضوع توسط یک دولت در 

1۰۰ روز آخرش مدیریت شود.
به نظر می رســد این رقابت هــا در همه ســطوح فوق به 
هیچ وجه آسان نیســت، اما ابهام پیرامون انتخابات ریاست 
جمهوری، به تهران فرصتی برای مانــور در دوره کوتاه دولت 
روحانی می دهد تــا وی بتواند تحت عنــوان اینکه مذاکره با 
دولت میانــه رو فعلی بهتر از مذاکره با یــک دولت بنیادگرا و 

 تندروی احتمالی بعدی اســت، غربی ها را به دادن امتیازات 
بیشتر متقاعد کند.

همچنیــن ممکن اســت غرب بــر این اســاس بخواهد 
تضمین های احتمالی را به دولت فعلی ارائه دهد، شاید از این 
طریق به ایجاد یک مطلوبیت و محبوبیت مردمی برای یک نامزد 
میانه رو به منظور پیروزی در انتخابات کمک کند. با این وجود 
خود انتخابات، به نوبه خود ممکن است دلیل دیگری باشد که 

دولت روحانی را از دستیابی به موفقیت باز می دارد.

تحلیل »جاده ایران« از نشست وین؛

اروپا می خواهد ظرف دو ماه، ایران و آمریکا را به هم نزدیک کند
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دادستان سابق نظامی تهران اعالم کرد؛
صدور کیفرخواست برای ۱۰ نفر 

در پرونده هواپیمای اوکراینی
غالمعباس ترکی، دادستان سابق نظامی استان 
تهران در آیین معارفه دادستان جدید نظامی این 
استان، در ارتباط با سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: 
برای 1۰ نفر از مسئوالنی که در زمینه حادثه سقوط 
هواپیمای اوکراین دخیل بودند کیفرخواست صادر 
شــد که در دادگاه نتیجه گیری های الزم گرفته 

می شود.
    

سخنگوی کاخ سفید: 
مذاکرات وین گفتگویی 

غیرمستقیم با ایران است
جن ساکی، ســخنگوی کاخ ســفید، درباره 
نشست کمیسیون مشترک برجام در وین گفت: 
من نمی توانــم پیش بینی کنم ایــن روند چقدر 
طول می کشد. انچه واقعا رخ خواهد داد مذاکرات 
غیرمســتقیم از طریق اروپایی ها خواهد بود. این 
گامی به سوی دیپلماسی است. وی افزود: دیپلماسی 
ممکن است زمان ببرد و گاهی اوقات سرعت آن به 
گونه ای نیست که همه ترجیح دهند. ساکی ادامه داد: 
ما فعال در ابتدای مذاکرات هستیم و فعال پیش بینی 
مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا را نمی کنیم، با 

این حال همچنان آماده این اتفاق هستیم.
    

رویترز به نقل از مقام ایرانی: 
تهران به چیزی جز لغو تمامی 

تحریم ها راضی نمی شود
خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از یک مقام 
ایرانی مطع از روند مذاکرات وین نوشت: دستور کار 
ما در نشســت، لغو کلیه تحریم های ایران خواهد 
بود. همان طور که مقام معظم رهبری چندین بار 
گفته اند، هر چیزی کمتر از آن بــرای تهران قابل 
قبول نخواهــد بود. یک مقام اتحادیــه اروپا هم به 
رویترز گفت که کارگروه هایی با هدف یکی کردن 
لیســت تحریم هایی که آمریکا می تواند لغو کند و 
تعهدات هسته ای ایران که باید انجام شوند، تشکیل 

خواهد شد.
    

در آستانه نشست کمیسیون مشترک برجام 
صورت گرفت؛

حمله به عراقچی در وین
عراقچی روز گذشته پس از دیدارهای فشرده با 
رئیس هیأت چین و روسیه در وین، با انریکه مورا، 
هماهنگ کننده اتحادیه اروپا و رئیس کمیسیون 
مشترک دیدار و آخرین ترتیبات اجرایی مربوط به 
برگزاری کمیسیون را مرور کرد. به گزارش رسانه ها 
بعد از این دیدار و هنگام خــروج عراقچی از محل 
مالقات، یکی از عناصر ضدانقالب اقدام به فحاشی 
کرده و قصد تهاجم به وی را داشــت که ناکام ماند. 
منافقین و دیگر عناصر ضدانقالب در وین روز گذشته 
در اعتراض به مذاکرات برجامی، در مقابل هتل محل 

برگزاری کمیسیون مشترک تجمع کردند. 
    

رسانه کره ای:
ایران احتماال به زودی نفتکش توقیف 

شده کره جنوبی را آزاد می کند
شبکه کره ای آریارانگ تی وی با اشاره به مواضع 
اخیر مطرح شده توسط وزارت امور خارجه ایران، 
اعالم کرد: نفتکش توقیف شــده کره جنوبی که 
نزدیک به سه ماه پیش توســط ایران توقیف شد، 
ممکن است به زودی آزاد شود چرا که تهران در این 
باره ابراز تمایل کرده است. طبق اعالم وزارت امور 
خارجه ایران، تمام تحقیقات مرتبط با این نفتکش، 
»در راســتای کمک به ناخدا و کشتی« انجام شده 
است. چانگ سوی کیون، نخست وزیر کره جنوبی 
هم قرار است برای نهایی کردن مذاکرات به زودی 

به تهران سفر کند.
    

عباسی و غرضی اعالم 
کاندیداتوری کردند

به گزارش تســنیم، محمد غرضی از تصمیم 
خود بــرای کاندیداتوری در انتخابات ریاســت 
جمهوری 1۴۰۰ خبر داد. وی بــا بیان اینکه از 
جوانی در فضای اداره کشور بودم و در دهه های 
2۰ تا ۴۰ و ۵۰ افتخار خدمت به کشور را داشتم، 
گفت: قطعا با هدف خدمت به کشــور در موعد 
قانونی بــرای کاندیداتوری انتخابات ریاســت 
جمهوری 1۴۰۰ ثبت نام می کنــم. غرضی در 
انتخابات ســال ۹2 نیز کاندیدای پست ریاست 
جمهوری شده بود که در آن رقابت ها، ۴۴۶ هزار و 
1۵ رأی، معادل یک درصد آرای اخذ شده را کسب 
کرد. محمد عباســی، وزیر تعاون و وزیر ورزش و 
جوانان در دولت محمود احمدی نژاد نیز دیروز 
در یک نشســت خبری اعالم کرد که کاندیدای 

انتخابات ریاست جمهوری می شود. 

هیچ مذاکره ای میان 
نمایندگان ایران و آمریکا 
شکل نخواهد گرفت، اما 

آماده رساندن این پیام به 
اعضای برجام هستیم که 
در صورت لغو تحریم ها، 
ایران هم به طور متقابل 

آماده است که بعد از 
راستی آزمایی انجام 

تعهدات طرف های دیگر در 
کوتاه ترین زمان به انجام 

همه تعهدات خود بازگردد

وقتی آقای منوچین )وزیر 
خزانه داری سابق آمریکا( 
با تک تک شرکت ها تماس 

می گرفتند و فشار وارد 
می آوردند، آثار خود را 

بر فرآیند تولید گذاشت. 
چراکه تولید مرغ یک 

زنجیره است که حدود ۷0 
درصد وابسته به ارز است

چند تــن از اعضــای مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام در سلســله جلســات بررسی 
زوایــای جدیــد الیحه FATF که توســط 
اتحادیه انجمن های اســالمی دانشــجویان 
مستقل برگزار شــد، نظر خود را درمورد این 

الیحه به صراحت بیان کردند.
به گزارش ایســنا،  احمد توکلــی در این 
جلســه با بیــان اینکه نــه پیوســتن به این 
کنوانســیون ها خیلی فشــار را از کشور کم 
می کند و نه نپیوســتن به آن ها خیلی فشار را 
زیاد می کند، گفت: علل بسیاری از مشکالت 
اقتصادی به مســائل داخلی مربوط است. اثر 
تحریم زمانی با شــدت مشخص می شود که 

مشکالت داخلی ادامه داشته باشند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ادامه داد: اگر ثابت شود که FATF این وضع 

را بهتر می کند، با آن موافق خواهم بود. برآورد 
 FATF من این است که پذیرش توصیه های
در وضع مردم تاثیری ندارد. حتی خود آقای 
ظریف نیز با صراحت گفته است که تضمینی 
 FATF نمی دهد که با پذیــرش توصیه های

شرایط بهتر شود.
توکلی تصریح کرد: قدرت منطقه ای ما که 
با فداکاری بسیار تامین شده است، با پذیرش 
این توصیه ها تحت الشعاع قرار می گیرد. عزت 
و قدرت است که امکان چانه زنی در مذاکرات 

را فراهم می کند.
در ادامه آیت اهلل محسن مجتهد شبستری 
 FATF با اشاره به اینکه پذیرش توصیه های
تاثیری در حل مشــکالت اقتصادی نخواهد 
داشــت، گفت: تصویب ایــن مصوبات با حق 

شرط، از نظر بین المللی ممکن نیست.

عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام 
ادامه داد: اینکه با تصویب این کنوانسیون ها 
گشــایش اقتصادی حاصل می شــود، گزاره  
درستی نیست.  خودشــان هم اعتراف کردند 
که معلوم نیست با تایید این دو مصوبه، مشکل 
گرانی و تورم از بین برود. ســواالتی نیز برای 
اعضای مجمع ایجاد شده است، از جمله اینکه 

گام بعدی بعد از تصویب و اجرای ۴1 توصیه 
FATF چیســت؟ از دولت خواسته شده که 
به صورت مکتوب به این ســواالت پاسخ دهد 
و تا کنون که من اطــالع دارم جواب مکتوبی 
از ســوی دولت ارسال نشده اســت. هرچند 
نماینــدگان دولت مانند وزیــر نفت و رییس 
بانک مرکزی در مجمع حاضر شدند اما پاسخ 

قانع کننده ای ندادند.
وی خاطرنشان کرد: اگر به این کنوانسیون 
بپیوندیم باید تبــادل اطالعات انجام دهیم و 
آن ها می خواهند که از این طریق بیشــتر به 

مسائل اقتصادی کشور آگاهی داشته باشند. 
در این شرایط دیگر دور زدن تحریم ها ممکن 
نخواهد بــود و وضع اقتصــادی بدتر خواهد 
 FATF شد.اشــکاالت دیگری نیز بر مسئله
وارد است و به طور کلی صالح نیست که ما به 

این کنوانسیون ها بپیوندیم.
سید مرتضی نبوی نیز بیان کرد: واقعیت 
این اســت که هنوز تصمیم قطعــی درمورد 
FATF نگرفتــه ام و بنای کار سیاســی در 
این زمینه نیز ندارم. تصور من این اســت که 
اکثر اعضــای مجمع دنبال این هســتند که 
تصمیماتشــان در جهت حفــظ منافع ملی، 
امنیت کشــور و تحقق ارزش های جمهوری 

اسالمی باشد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در پایان افزود: برای من روشن نیست که حق 
شرط کارکرد نداشــته باشد. درخصوص حق 
شرط نیز باید تامل کرد، کشورهای دیگر نیز 
با حق شرط به این کنوانسیون ها پیوسته اند و 

ممکن بوده است.

در جلسه اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل مطرح شد

FATF استدالل سه عضو مجمع برای مخالفت با


