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مسابقه طناب کشی مذاکرات وین 
به زورآزمایی های آخر خود رســیده 
است. احتمال اینکه یکی از طرف ها با 
زور بیشتر پیروز نهایی مذاکرات باشد، 
قوت بیشتری گرفته اما این احتمال هم 
وجود دارد که در لحظات آخر طناب پاره 
شده و بازی مذاکرات بدون سرانجام به 

پایان برسد.
دبیر شــورای عالی امنیــت ملی با 
تعدادی از نمایندگان جلسه گذشته و 
آخرین وضعیت مذاکرات را شرح داده 
است. معلوم نیســت حرف های ویژه 
آن جلســه چه بوده و بین نمایندگان 
و شــمخانی چه حرف هایی رد و بدل 
شده اما اخبار رسمی منتشر شده از این 
جلسه هم نشــان از فضای خاکستری 
مذاکــرات را دارد. شــمخانی گفتــه 
که تجربیــات تلخ ناشــی از بدعهدی 
آمریکا و بی عملی اروپا، تامین الزامات 
شکل گیری توافقی قابل اتکا، متوازن 
و پایدار را اجتناب ناپذیر کرده است. او 
تاکید کرده که »راهبرد اصلی کشور در 
کنار تالش برای رفع تحریم ها، تمرکز 
بر ایجاد سازوکارهای بی اثر کردن ابزار 
تحریم است و خوشبختانه در این زمینه 
اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.«

علی واعــظ روزنامه نگار و تحلیلگر 
ارشــد گروه بین المللی بحران در امور 
ایران نیز در رشته توئیت هایی به بن بست 
مذاکرات اشاره کرده اما با توجه به نقل 
قول منتشر شــده از او درباره شکست 
مذاکرات ویــن تصریح کرده که نگفته 
است مذاکرات شکســت خورده بلکه 
از بن بســت حرف زده و گفته که غرب 
درباره سایر گزینه ها بحث و تبادل نظر 

داشته است.
 مواضع غرب: ایران مقصر است 

و زمان نداریم
حرف هــای مقامــات آمریکایی و 
اروپایی قبلی همان حرف های گذشته 
است. »ندپرایس«، سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا باز هم ایــران را مقصر 
بن بســت مذاکرات معرفی کرد و برای 
چندمین بار تکرار کرد کــه اگر ایران 
به عدم همــکاری خــود در مذاکرات 

هسته ای ادامه دهد، ایاالت متحده از آن 
خارج می شود.

پایــگاه خبــری اردوپوینــت نیز 
در گزارشــی آورده که اوالف شــولتز 
صدراعظم آلمان که برای دیدار با مقامات 
رژیم صهیونیستی به اسرائیل سفر کرده 
است، به خبرنگاران درباره مذاکرات وین 
گفت: آنچه می خواهیم شاهدش باشیم، 
این است که در وین توافقی حاصل شود.

شــولتز افــزوده که اکنــون زمان 
تصمیم گیری فرا رســیده است. این 
کار نباید بیش از این به تعویق بیفتد و 
نمی تواند هم بیش از این به تعویق بیفتد.
خبر خوب از طرف غربی ها حمایت 
رهبر اکثریت دموکرات مجلس سنای 
آمریکا از تالش های دولت بایدن برای 

احیای توافق هسته ای با ایران است.
چاک شــومر، ســناتور دموکرات 
آمریکایی که در زمــان حصول توافق 
هســته ای میان ایــران و قدرت های 
جهانی در سال ۲۰۱۵ با آن مخالف بود، 
اکنون اعالم کرده است که از رایزنی های 
دولت بایدن با متحدانش و ایران برای 
احیای توافق ۲۰۱۵ پشتیبانی می کند.

وی در یک نشست خبری در پاسخ 
به سوالی درباره مذاکرات کنونی میان 

طرف های برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( و آمریکا در وین برای احیای این 
توافق و بازگشت واشنگتن به آن، گفت 
که از نظر من انجام این مذاکرات بسیار 
مهم است. من زمان ریاست جمهوری 
اوباما در مخالفت با این توافق رای دادم 

چراکه فکر می کردم مشکالتی دارد.
شومر گفته که توافق سال ۲۰۱۵ با 
ایران مشکالتی داشت و بسیاری از ما به 

دولت بایدن آنها را گوشزد کرده ایم  اما 
فکر می کنم که مذاکرات کنونی مهم 

و خوب است.
 مواضع ایران:

 باید نفع اقتصادی ببریم
در ایران امــا صداهــای متفاوتی 
شنیده می شود رسانه های نزدیک به 
تیم مذاکره کننده تــالش می کنند، 
غرب را مقصر اصلی به نتیجه نرسیدن 
احتمالی توافق معرفــی کنند. ایرنا به 
عنوان یکی از اصلی ترین سخنگویان 
تیم مذاکره کننده در گزارشی آورده که 
با ورود مذاکرات وین به مراحل نهایی، 
طرف های غربی برای وادار کردن ایران 
برای صرف نظــر از مطالبات منطقی 
خود همچنــان به تاکتیــک نخ نمای 
مقصرنمایی ادامه داده و تالش می کنند 
تا ایران را مقصر احتمال شکست گفت  
وگوها معرفی کنند این درحالیســت 
که ادامه این رویکرد غیرسازنده، توافق 

نهایی را تهدید می کند.
این رسانه متذکر شده که مذاکرات 
وین در حالی روزهای پایانی خود را طی 
می کند که هیأت هــای مذاکره کننده 
دیدارهای طوالنی و فشرده ای را در وین 
در دســتور کار دارند. با توجه به آماده 

شــدن متن پیش نویس، هیأت ایرانی 
حاضر در وین تالش می کنــد تا برای 
انتفــاع اقتصادی کشــورمان از توافق 

تضمین دریافت کند.
شهریار حیدری، عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، 
البتــه از انعطــاف ایــران در موضوع 
غنی سازی سخن به میان آورده و گفته 
اســت که قبل از برجام، ما یک روندی 
داشتیم و البته داریم و بعد از برجام هم در 
جریان قانون راهبردی مجلس ما میزان 
غنی سازی مشخصی داریم و به آژانس 

بین المللی هم اعالم کرده ایم. 
این نماینده مجلس البته از انعطاف 
ایران ســخن گفته و تاکید کرده است 
که اگر تحریم ها لغو شود و ما به برجام 
برگردیــم، طبیعتــاً بخشــی از این 
غنی سازی ها به توافق می رسد و ما قطعاً 
در این رابطه، انعطاف به خرج می دهیم، 
ولی اقدام اصلــی و راهبردی، ترغیب و 

تشویق برای لغو تحریم ها است.
البته همچنان مخالفت های داخلی 
با برجام ادامــه دارد. همایش »احیای 
هیچ« که به همت بســیج دانشجویی 
در دانشــکده حقوق و علوم سیاســی 
دانشگاه تهران برگزار شد، محلی برای 
بیان دیدگاه هــای مخالفان توافق بود. 
علی خضریان، نماینده مجلس در این 
همایش گفت که برجام یک تجربه بود 
که نباید مجددا اشتباهات گذشته در 
اعتماد به طرف غربی خصوصا آمریکا 
با توجه بــه بدعهدی گذشــته تکرار 
شــود. بحث اصلی ما در مذاکرات لغو 
تحریم هاســت؛ چون اگر قرار است که 
تحریم ها لغو نشوند، اصل مذاکرات زیر 
سوال می رود. تجربه به ما نشان داده که 
تعلیق و یا توقف تحریم هــا برای ایران 
کارآمد نیست؛ لذا ما نباید در مذاکراتی 
که به ســمت لغو تحریم هــا نمی رود 

اقدامی کنیم.
احتمال سفر گروسی به تهران

مدیرکل آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی نیز در نشســتی خبری در پاسخ 
ســوالی مبنی بر اینکه آیا ممکن است 
دوباره برای حل مســائل باقی مانده، 
به ایران ســفر کند، احتمال این سفر را 
بعید ندانست و ســه بار تکرار کرد: هر 
چیزی ممکن اســت.رافائل گروسی 
گفت: ما گفت وگوها و مشورت های دائم 
با ایران در قالب های مختلف داشته ایم و 
برای رسیدن به توافق با ایران، همیشه 
ســخت کار کرده ایم .همزمــان با این 
اظهارات گروسی، خبرنگار نشریه وال 

اســتریت ژورنال که اخبــار مذاکرات 
هسته ای ایران از نزدیک دنبال می کند، 
در توئیتی نوشت که طبق اطالعاتی که از 
منابع خود کسب کرده، مدیرکل آژانس 
»بلیت سفر به تهران« در روزهای آینده 
را در دست دارد اما لزوما این بدان معنا 
نیست که برنامه سفر او به تهران، نهایی 
شده است.مدیرکل آژانس در پاسخ به 
سوالی مبنی بر احتمال توقف تحقیقات 
پادمانی آژانس در باره مسائل هسته ای 
ایران با توجه به مذاکرات هسته ای جاری 
در وین، گفت: آژانــس هرگز روندی را 
که در خصوص ضرورت شفاف ســازی 
)درخصوص برنامه هســته ای ایران( 
شروع کرده است، بخاطر مسائل سیاسی 
متوقف نخواهد کرد. آنچه نیاز داریم، این 
است که با ایران دور یک میز بنشینیم و 
سعی کنیم مسائل را شفاف سازی کنیم. 
این مسائل تنها زمانی تمام می شود که 
از نظر آژانس بطور کامل شفاف سازی 

شده باشد.
آیا طناب مذاکرات پاره می شود؟

علی بیگدلی از کارشناسان مسائل 
هسته ای معتقد است که اگر مذاکرات 
وین به نتیجــه نرســد، دالر طی یک 
هفته به باالی ۴۰ هزار تومان می رسد 
و ممکن است ایران به ذیل فصل هفتم 
منشور سازمان ملل برود. شاید همین 
تحلیل هاســت که برخی کارشناسان 
داخلی را امیدوار می کند که در نهایت 
ایران و غرب به توافق دست پیدا خواهند 
کرد. به قول احمد زیدآبادی، شکست 
مذاکرات برای کشور و منطقۀ ما، تبعات 
مخرِب خارج از تصــوری در بر دارد. از 
همین رو، طناب مذاکرات به ســادگی 
پاره نمی شود؛ حتی اگر به مویی وصل 

شده باشد.

مذاکرات وین به مویی بند است

فضای خاکستری و تداوم مقصرنمایی
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حرف های مقامات 
آمریکایی و اروپایی همان 

حرف های گذشته است. 
»ندپرایس«، سخنگوی 

وزارت خارجه آمریکا 
بازهم ایران را مقصر 

بن بست مذاکرات معرفی 
کرد و برای چندمین بار 
تکرار کرد که اگر ایران 

به عدم همکاری خود در 
مذاکرات هسته ای ادامه 
دهد، ایاالت متحده از آن 

خارج می شود.

همایش »احیای هیچ« که 
به همت بسیج دانشجویی 
در دانشکده حقوق و علوم 

سیاسی دانشگاه تهران 
برگزار شد، محلی برای بیان 
دیدگاه های مخالفان توافق 
بود. علی خضریان، نماینده 
مجلس در این همایش گفت 

که برجام یک تجربه بود 
که نباید مجددا اشتباهات 
گذشته در اعتماد به طرف 

غربی خصوصا آمریکا با 
توجه به بدعهدی گذشته 

تکرار شود.

طهمورث حسینی

به مناسبت مبعث پیامبر انجام شد؛
 موافقت رهبر انقالب با عفو

 و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان
به مناســبت مبعث حضرت ختمی مرتبت محمد 
 مصطفــی )ص(؛ رهبر انقــالب با پیشــنهاد رئیس
 قوه قضائیه مبنی بر عفو یا تخفیــف و تبدیل مجازات 
۷۴۱ نفر از محکوماِن محاکم عمومی و انقالب، سازمان 
تعزیرات حکومتی و ســازمان قضایی نیروهای مسلح 

موافقت کردند.
    

نفتالی بنت:
 با نگرانی مذاکرات وین را

 دنبال می کنیم
نخست وزیر اسرائیل بعد از دیدار با صدراعظم آلمان 
مدعی شد: ما  مسئولیت داریم که مطمئن شویم ایران 
سالح هســته ای ندارد و هیچ امکانی برای دستیابی به 

سالح هسته ای وجود نخواهد داشت.
به گزارش ایلنا، نفتالی بنت در اظهاراتی مداخله جویانه 
گفت: ما با نگرانی مذاکــرات در وین را دنبال می کنیم. 
احتمال امضای توافقی که به ایران اجازه می دهد ظرف 
چند سال سانتریفیوژها را در مقیاس وسیع نصب کند، 

برای ما قابل قبول نیست.
    

سفیر ایران در کی یف: 
 هیچ گزارشی

 از آسیب هم وطنان نداشته ایم
منوچهر مرادی، سفیر کشورمان در اوکراین در پیامی 
ویدئویی به ارائه توضیحاتی در خصوص فعالیت های انجام 
شده توسط این ســفارتخانه با توجه به شرایط اوکراین 
پرداخت و گفت: بنده از سفارت جمهوری اسالمی ایران 
در اوکراین در خدمت شما هستم و می خواهم مطالبی را 
در خصوص وضعیتی که در کی یف به وجود آمده ارائه 
کنم به ویژه مطالبی که مربوط به اقدامات انجام شــده 
توسط ســفارت ایران می باشــد.به گزارش ایسنا وی 
تصریح کرد: سفارت جمهوری اسالمی ایران از ابتدای 
بحران اوکراین تمامی فعالیت و تالش خود را صرف دو 
موضوع اساسی کرد؛ نخست حمایت و حفاظت از اتباع 
ایرانی و تالش برای خارج کردن اتباع از اوکراین و مسئله 
دیگر رصد تحوالت و ارسال گزارش به موقع به مرکز بود.

    
 دیدار دبیرکل حزب اهلل لبنان

 و وزیر فرهنگ ایران
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران با دبیرکل حزب 
اهلل لبنان دیدار و گفت وگو کرد.به گزارش ایسنا، محمد 
مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی جمهوری 
اسالمی ایران که در راس هیاتی به لبنان سفر کرده است با 
سیدحسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان دیدار و رایزنی 
کرد.بر اســاس این گزارش، در این دیدار محمدجالل 

فیروزنیا، سفیر تهران در بیروت حضور داشت.
    

غریب آبادی:
 رویکرد گزینشی موجب تضعیف
 و تخریب حقوق بشر می شود

معاون امــور بین الملل قــوه قضائیه و دبیر ســتاد 
حقوق بشر همزمان با برگزاری چهل و نهمین اجالس 
شورای حقوق بشــر ســازمان ملل متحد در شهر ژنو 
ســوئیس، با فدریکا ویلگاس، رئیس آرژانتینی شورای 

حقوق بشر دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش ایسنا کاظم غریب آبادی، به قطعنامه علیه 
ایران و ماموریت گزارشگر ویژه ایران که با انگیزه سیاسی 
و در راستای اهداف سیاســت خارجی برخی کشورها 
در شورای حقوق بشــر ایجاد شده، اشاره و توجه رئیس 
شورا را به این نکته جلب کرد که رویکرد گزینشی و دارای 
استاندارد دوگانه و سیاسی، موجب تضعیف و تخریب 

حقوق بشر می شود.
    

 رئیس جمهور  جمعه 
به گلستان می رود

سید ابراهیم رئیسی در شانزدهمین سفر استانی خود 
قرار است، جمعه این هفته سیزدهم اسفند ماه به استان 
گلستان سفر کند.البته پیشتر اعالم شده بود که مقصد 
این هفته سفر رئیس جمهور استان مازندران است که 
مازندران در برنامه شانزدهمین سفر استانی رئیس جمهور 
قرار ندارد.معاونان رئیس جمهور و جمعی از اعضای هیات 
دولت رئیس جمهور را در این سفر همراهی خواهند کرد.

    
امیر ولی وند:

 تحوالت روسیه و اوکراین را
 رصد می کنیم

فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا گفت: امروز ما 
بر پایه اصل بازی جنگ تحوالت روسیه و اوکراین را رصد 
می کنیم؛ چراکه هر دو کشور متقاباًل در جریان منازعه 
پاسخگوی تهدیدات یکدیگر هستند.به گزارش مهر امیر 
ولی وند افزود: اصل بازی جنگ براساس تعداد نیرو، میزان 
تجهیزات، ادوات و ظرفیت های خودی و نیروهای دشمن 
محاسبه می شــود و بعد بازی جنگ را به ازای حرکات 

احتمالی دشمن انجام می گیرد. 

 

روی موج کوتاه

خبر

یک کارشناس ارشد مســائل بین الملل و 
هســته ای دالیل آنچه طرف غربی بن بست در 

مذاکرات وین می نامد را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا کوروش احمدی در ارزیابی 
شــرایط فعلی مذاکــرات وین و در پاســخ به 
این ســوال که گفته می شــود تاکید ایران بر 
بسته شــدن پرونده مکان های ادعایی آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی، مذاکــرات و احیای 
برجــام را با بن بســت مواجه کرده و شــانس 
دستیابی به توافق از دید طرف آمریکایی به زیر 
۲۵ درصد کاهش یافته است، دلیل اصرار ایران و 
اهمیت بسته شدن این پرونده برای دستیابی به 

توافق چیست، گفت: موضوع مکان های ادعایی 
آژانس، موضوع مهمی اســت و ســابقه آن به 
بحث PMD یعنی ابعاد احتماال نظامی برنامه 
هسته ای ایران برمی گردد که در گذشته و سال 
۹۴ تیم مذاکره قبلی توانست آن را با موفقیت 
حل کرده و آژانس و ۱+۵ پذیرفتند و دبیرخانه 
آژانس و شورای حکام آژانس را متقاعد کردند 
که بپذیرند که یک بازرسی های اجمالی و کلی 

را انجام دهند و پرونده را ببندد.
این دیپلمات پیشین گفت: این موضوع میان 
ایران و آژانس رفع شده بود تا اینکه ادعا شد که 
یکسری اسناد جدید به دست این نهاد رسیده و 

ادعا شد که شــواهدی مبنی بر وجود ۴ سایت 
جدید فعالیت هسته ای در ایران در گذشته به 
دست آمده و این ۴ محل برخالف موافقت نامه 
پادمان بین ایران و آژانس بــه اطالع این نهاد 
رسانده نشده بود. البته در آن اسناد ادعایی هم 
مشخص است که این مکان ها بعدها تعطیل و 

متروکه شده است.
وی افزود: در این فاصله و در چندین گزارش 
آژانس اصرار شد که ایران اطالعات الزم و مدنظر 
آژانس را ارائه کند و توضیح دهد که چه کارهایی 
در این ۴ سایت انجام شده و مواد هسته ای تولید 
شده در آن ها و اقالم و تجهیزات مربوطه چه شده 

و به کجا منتقل شده اند. ایران البته اطالعات الزم 
را ارائه کرده اما آژانس مدعی است که اطالعات 

داده شده کافی نیست.
 احمدی گفــت: در حال حاضــر همانطور 
که از گزارش های رسانه ای برداشت می شود، 
ایران اصرار دارد که این پرونده مختومه اعالم 
شــود، همانطور که پرونده PMD در ســال 
۹۴ مختومه شــد. ایران ظاهرا معتقد است که 
قاعدتا غربی ها می توانند طی یک پروسه ای به 
همان ترتیبی که پیش تر اقدام شده بود کار را 
انجام دهند. اما اینکه طرف غربی هنوز حاضر به 
این کار نشده و علت چیست، سوالی است که از 

خبرها مشخص نمی شود. وضعیت فعال اصرار 
ایران در این رابطه و انکار غرب برای بسته شدن 

این پرونده است.

یک کارشناس ارشد مسائل بین الملل و هسته ای تشریح کرد:

چالش های اصرار و انکار ایران و غرب در پرونده آژانس بین المللی انرژی اتمی

فرمانده کل ارتش گفت: ملت ما خوب 
بداند که تالش های مذبوحانه دشــمنان و 
منافقین برای تضعیف ارتش و ســپاه چه 
اهداف شــوم و خائنانه ای را دنبال می کند.

به گزارش ایرنا سرلشکر سید عبدالرحیم 
موسوی اظهار داشت: حوادث امروز جهان 
به روشن ترین شکل ممکن نشان می دهد 
که عزت، اقتدار، استقالل و امنیت یک کشور 
و یک ملت در سایه اتکا به مردم خود تحقق 

می یابد؛ نه با اتکاء به بیگانگان. حوادث امروزه جهان نشان داد که 
از دســت دادن توان دفاعی به امید حمایت بیگانگان چه عواقب 
خسارت باری برای کشــور در پی خواهد داشت.وی با بیان اینکه 
جالل و اقتدار، عاریتی و قرض گرفتنی نیســت و با اتکا به دیگران 

حاصل نمی شود، افزود: این اســالم عزیز و آموزه های 
اماِمین انقالب اســالمی اســت که به ما آموخت برای 
دستیابی به استقالل، آقایی و عزت باید به خداوند بزرگ 
توکل کرد، به ملت خود اتکا داشت و از نیروهای مسلح 
قدرتمند و به روز برخوردار بود؛ البته این تدبیر منحصر به 
عرصه نظامی نیست، بلکه در سایر مؤلفه های قدرت اعم 
از عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، 
فناوری، علمی و...، راه موفقیت همین است.فرمانده کل 
ارتش گفت: هرچه زمان می گذرد، بیش از پیش ارزش 
راهبردی تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری را درک می کنیم که 
فرمودند اگر ما امروز یکی از دو سازمان ارتش و سپاه را نداشتیم، باید 
آن را ایجاد می کردند و با این تدبیر بر حفظ و تقویت و رشد هرچه 

بیشتر هر دو سازمان تأکید فرمودند.

سفارت جمهوری اسالمی ایران 
در اوکرایــن در اطالعیه ای اعالم 
کرد که این ســفارتخانه کماکان 
به فعالیت خود در شــرایط حاضر 
در کی یف ادامــه داده و در حال 
پیگیــری وضعیت هــم میهنان 

گرامی است.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی 
وزارت امــور خارجــه با انتشــار 

اطالعیــه ای با تاکید بر بازبودن ســفارت جمهوری 
اســالمی ایران در کی یف، از برخی فضا سازی ها در 

شبکه های اجتماعی ابراز تاسف کرد.  
در این اطالعیه با رد خبر منتشــر شــده مبنی بر 

تعطیلی سفارت جمهوری اسالمی ایران 
در کیف، تاکید شــده این ســفارتخانه 
کماکان به فعالیت خود در شرایط حاضر 
در کی یف ادامــه داده و در حال پیگیری 

وضعیت هم میهنان گرامی است.
روابط عمومــی وزارت امور خارجه با 
اعالم خبر برقراری اولین پرواز اختصاصی 
تهران-ورشــو و بازگشــت اولین سری 
ایرانیان به تهران تا ساعاتی دیگر، تاکید 
کرد هموطنانی که مایل به اطالع از وضعیت ایرانیان 
مقیم اوکراین هســتند می توانند از طریق شــماره 
تلفن های ۰۴۴۹۰۲۹ )۶۳( ۰۰۳۸۰ و  ۶۱۱۵۳۱۴۵ 

با سفارت و ستاد بحران اوکراین در تماس باشند.

فرمانده کل ارتش:

 اقتدار قرض گرفتنی نیست
روابط عمومی وزارت خارجه اعالم کرد

ادامه فعالیت سفارت ایران در  پایتخت اوکراین


