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ادامه از صفحه اول

امریکا :مذاکرات وین را سازنده میدانیم
برش

یــک روز پــس از برگزاری نخســتین دور مذاکــرات وین،
«نــد پرایــس» ،ســخنگوی وزارت خارجــه امریــکا هــم
موضوع برطــرف کــردن تحریمها را یکــی از محورهای
اصلــی مذاکــرات ویــن دانســت و گفت«:میپذیریــم
کــه تحریمهــای ناســازگار بــا برجــام برداشــته شــوند».
«پرایــس» در نشســت خبری روز سهشــنبه هــم با بیان
اینکــه ما مذاکــرات وین را با اینکه مذاکره مســتقیمی با
ایران نداریم ،یک گام سازنده میدانیم و از آن استقبال
میکنیــم ،اعــام کرد که اینــک دو گروه در ویــن در حال
کار هســتند ،یکــی از آنها به چگونگی بازگشــت ایران به
تعهــدات خود میپردازد و گــروه دیگر روی گامهایی که
امریکا باید برای کاهش تحریمها بردارد تا به انطباق با
تعهدات خود تحــت برجام بازگردد« .پرایــس» با ابراز
تمایــل به انجــام مذاکره مســتقیم میان ایــران و امریکا

هســتهای در ادامه گفت« :مــا دو کارگروه
درســت کردهایــم .یکــی کارگــروه تحریم
و دیگــری کارگروه هســتهای کــه اینها قرار
اســت مجموعــه اقداماتــی را کــه امریــکا
بایــد انجام دهــد در حوزه رفــع تحریمها
مشــخص کننــد و کارگــروه هســتهای هم
مجموعه اقداماتی را که ایران باید انجام
دهد تا به برجام برگــردد ،تنظیم خواهد
کــرد و مجــدد این مســائل در کمیســیون
مشترک به بحث گذاشته خواهد شد ».او
توگوهای فعلی فنی و
تصریح کرد که گف 
حقوقی اســت و موضوع آن نحوه اجرای
برجام توســط امریکا و بعد ایران اســت و
این مذاکرات حتی درباره خود برجام هم
نیســت چه برســد به فرابرجام .عراقچی
یــادآور شــد که ایران ســوای برجــام هیچ

تأکیــد کــرد« :پیشبینی مذاکرات مســتقیم بیــن ایران
و امریــکا را در ویــن نداریــم هرچنــد که بــرای انجام آن
کار حاضر هســتیم .ما میدانیم که با چشــمانی روشــن
با دیپلماســی اصولی درگیر شــویم حتی اگر با کشــوری
همچون ایران تفاوتی عمیق داشته باشیم».
ســخنگوی وزارت خارجــه امریکا نشســت وین را یک
زمان واقعی هرچند غیرمستقیم برای تعامل میان ایران
و امریکا دانست که پیامهای آن توسط متحدان و شرکای
آنهــا رد و بــدل میشــوند .او افــزود« :البته کــه این گامی
ســازنده و مورد استقبال است .امیدواریم وقتی که از وین
خارج میشویم درک بهتری از نقشه راه بازگشت متقابل
به برجام داشــته باشــیم« ».پرایــس» در نهایت تصریح
کرد که یک مذاکرات دشــوار و گفتوگوهای سختی است
اما یک گام درست رو به جلو است.

توگویی با طرفهای مقابل
موضــوع گف 
نــدارد و مذاکرات جاری هــم فقط درباره
نحوه اجرای تعهدات برجام است.
بــه گفتــه او کارگروههــا تــا روز جمعه
فعالیــت خود را ادامه خواهند داد و بعد
نتیجــه را بــه کمیســیون مشــترک اعالم
خواهند کرد.
عراقچی با این هشدار که اگر ما ببینیم
طرفهای مذاکرهکننــده به دنبال اتالف
وقت هستند و یا به دنبال اهداف دیگری
هســتند مذاکــرات را در همیــن ســطح
نیز متوقــف خواهیم کرد ،افــزود« :ما در
اجــرای تعهدات هم اصــاً بحث گام به
گام نخواهیــم داشــت .همــه مجموعــه
اقداماتــی کــه باید صورت بگیــرد در یک
گام کــه نــام آن را «وضعیــت نهایــی»

گذاشــتهایم انجــام خواهــد گرفــت ».او
ازســرگیری تعهدات برجامــی ایران را به
بعــد از راســتیآزمایی دربــاره اقدامــات
امریــکا در زمینــه لغــو تحریمهــا مربوط
دانســت و گفت اگر نتوانســتند که همین
وضعیت فعلی باقی خواهد ماند».
سعید خطیبزاده ،سخنگوی وزارت
توگــو با
امــور خارجــه ایــران هــم در گف 
«پرس تــیوی» گفت کــه «تمرکز بر این
خواهــد بــود کــه  ۴+۱و ایــران اطمینــان
یابنــد کــه ایــاالت متحــده بــه پایبنــدی
کامــل بازگردد و بــه نحوی مؤثــر تمامی
تحریمهای اعمال شده ،باز اعمال شده
و تغییر برچسب داده شده پس از توقف
مشــارکت امریکا در برجــام را رفع کند».
ایــن دیپلمات ارشــد ایرانی اضافــه کرد:

رئیس سازمان انرژی اتمی دستاوردهای هستهای کشور را تشریح کرد

برجام صنعت هستهای را نه متوقف و نه کند کرد

رئیس ســازمان انرژی اتمی با اشاره
بــه اینکــه همان طــور که در گذشــته
قســم خوردیــم ،بــا برجــام صنعت
هســتهای ایران ،نه متوقف میشــود
و نــه کند میشــود ،اعالم کــرد که در
مقایسه با سال  92صنعت هستهای
ایــران در عرصههــای مختلف رشــد
کــرده اســت کــه افزایــش ظرفیــت
غنیســازی از  13هزار سو به  16هزار
و  500ســو و تولید  5تــن کیک زرد از
آن جمله است.
بــه گــزارش «ایــران» علــی اکبــر
صالحــی ،روز گذشــته پــس از پایان
نشســت هیأت دولت ،بــا حضور در
جمــع خبرنگاران ،با اشــاره به اینکه
امسال در روز ملی فناوری هستهای،
 133دستاورد را به نمایش خواهیم
گذاشــت ،اظهارکرد ۶ :یا  ۷دستاورد
نیــز از ســوی رئیــس جمهــوری
رونمایــی میشــود کــه مهمتریــن
آنهــا چند رادیودارو اســت کــه برای
درمــان بیمــاران اســتفاده خواهــد
شــد .معــاون رئیــس جمهــوری بــا
بیــان اینکــه ســازمان انــرژی اتمــی
داروهــای مــورد نیــاز یــک میلیــون
مبتــا بــه بیماریهــای صعــب
العالج را تأمین میکند ،گفت :چند
دستاورد هست که فعالً نمیتوانیم
در معــرض نمایــش بگذاریــم که از
جملــه آنهــا ،مرکــز یــون درمانی در
اســتان البرز اســت کــه بیماریهای
صعــب العــاج بویــژه ســرطان را
درمــان میکند.او با اشــاره بــه اینکه
این بیمارستان ،ششمین نوع از این
بیمارســتانها در جهان و در منطقه
غرب آســیا هــم بینظیر اســت ،آن
را دســتاورد بزرگی دانست که بدون

تحمیــل بودجه بــه دولــت و با اخذ
 200میلیون یورو وام از منابع بانکی
ایجاد شده است.
صالحــی در بخــش دیگــری از
صحبتهــای خــود ،بــا بیــان اینکه
مطمئن باشــید با برجــام ،صنعت
هســتهای نــه متوقف میشــود و نه
کنــد میشــود قســم هــم خوردیم،
اظهارکــرد :اکنون میتــوان ارزیابی
کــرد کــه ســال  ۹۲در عرصههــای
مختلــف مــا چــه چیــزی داشــتیم
و اکنــون چــه داریــم؟ اینهــا روشــن
اســت ،ضمــن اینکــه نظــرات
مســئوالن کشــوری ماننــد امریــکا
و کشــورهای اروپایــی مبنــی بــر
پیشــرفت صنعت هستهای ایران را
هم شاهد هستیم.
صالحــی با بیــان اینکه روز شــنبه
بخشهایی از دستاوردهای هستهای
بــه اســتحضار مــردم خواهد رســید،
اضافــه کــرد :مــا  ۱۵نوع ســانتریفیوژ
جدید داریم که اورانیوم غنیســازی
میکننــد ،ماننــد آی.آر ،4آی.آر 6و
آی.آر2ام ،در صورتی که ما در ســال
 ۹۲فقــط بــا ســانتریفیوژهای آی.آر1
غنیسازی میکردیم.
معــاون رئیــس جمهــوری،
استفاده از نسلهای سانتریفیوژها را
جهــش بزرگی در صنعت هســتهای
کشور دانســت و گفت :قبل از برجام
حداکثــر ظرفیــت غنیســازیمان
 ۱۳۰۰۰سو بود ،اما امروز بدون اینکه
خیلــی از امکانــات دیگــر را بســیج
بکنیــم ،ظرفیــت غنــی ســازی ما 16
هزار و  500سو است.
صالحــی بــا بیــان اینکــه امــروز
قریب به  5تن اورانیوم غنی شــده و

 ۵۷کیلــو اورانیــوم  ۲۰درصد داریم،
اضافــه کــرد :ایــن میــزان از اورانیوم
 20درصــد درحالــی به دســت آمده
اســت کــه براســاس قانــون مجلس
باید در یک ســال  ۱۲۰کیلــو اورانیوم
 20درصــد میداشــتیم کــه ایــن امر
نشــانه ظرفیتهــا و واقعیتهــای
صنعــت هســتهای اســت و ایــن غیر
از دو نیــروگاه هســتهای اســت کــه با
کمــک روسهــا در بوشــهر در حــال
احداث است.
او تصریــح کــرد :متوســط تولیــد
کیــک زرد ما قبــل از برجــام چهار تا
پنج تن در سال بوده که امروز به ۳۵
تن در سال رسیده است.
ëëنرخ غنیســازی  20درصدی ایران،
باالتر از سال 92
بهــروز کمالونــدی ،ســخنگوی
ســازمان انــرژی اتمــی نیــز با اشــاره
به قانــون اقدام راهبــردی برای رفع
تحریمهــا و اجــرای آن از  ۵اســفند

«قطعــاً ایــران آمادگــی دارد در صــورت
بازگشــت کامل امریکا بــه انطباق و پس
از آنکه ما این امر را مورد راســتیآزمایی
قرار دادیم ،تدابیر جبرانی را متوقف کرده
و برجام را به صورت کامل اجرا کند».
ëëصالحــی :تــا امــروز نشــانههای خوبی
هست
علیاکبــر صالحــی ،رئیــس ســازمان
انــرژی اتمــی ایــران هــم کــه پیــش از
مذاکــرات ویــن از بنبستشــکنی اولیــه
پیرامــون برجام خبــر داده بــود ،با تأکید
بــر اینکــه طرح گام بــه گام در دســتور کار
نیســت ،گفــت« :موضــع اصولی مــا این
اســت که تحریمهــا را بردارند مــا هم به
تعهدات خود برمیگردیم ».او دیروز در
حاشیه جلســه هیأت دولت ،نشست روز
سهشــنبه وین را مثبــت ارزیابی کــرد و با
بیان اینکــه راه برای ایجــاد تفاهم هموار
اســت ،گفت« :ممکن اســت ســؤال شود
ایــن دو گــروه فنــی و تحریــم میخواهــد
چکار کنند .شما میدانید در زمان ترامپ
تحریمهای دیگری اضافه شــده اســت و
در این نشستها میخواهند مرور کنند و
لیســت این تحریمها را دقیق در بیاورند.
از طــرف دیگــر اقداماتی را که مــا کردیم
میخواهنــد بار دیگر مــرور کنند و ببینند
وقتی آنهــا تحریمها را برداشــتند ما چه
اقداماتی باید انجام بدهیم».
وی در ادامــه بــه اقداماتــی که ممکن
اســت ایــران و امریــکا در رونــد همکاری
متقابل در دســتور کار قرار دهنــد ،افزود:
«مــا یــک ســری از اقدامــات را بــه طــور
لحظــهای میتوانیم متوقــف کنیم .مثالً
تولیــد  ۲۰درصــد را میتوانیــم لحظهای
متوقــف کنیــم امــا اگــر ســانتریفیوژهای
اضافه بــر تعهدمان نصب کردیم جمع
کردن آن زمان میخواهد و همانطور که
نصب آن زمــان میبرد برچیدن آن هم
زمــان میبــرد .اینها بحث خواهد شــد».
معــاون رئیــس جمهــوری اضافــه کــرد:
«برای اینکه بدانیــم این موارد عملیاتی
میشــود بایــد تا جمعــه منتظــر ماند تا
ایــن گروها بــه نتیجــه مطلوب برســند و
باید صبر کنیم .تا امروز نشانههای خوبی
هســت .جمهوری اســامی ایــران اعالم
کرده به تمامی تعهداتش پایبند خواهد
بود به شرط اینکه آنها هم به تعهداتشان
پایبندباشند».
ëëاســتقبال ســازمان ملــل و آژانــس از
نشستوین
«رافائــل گروســی» ،مدیــرکل آژانس

بینالمللــی انــرژی اتمــی در توئیتــی از
دیــدار با نماینده امریــکا در امور ایران که
هماکنون برای مذاکره با طرفهای دیگر
برجام در وین به ســر میبــرد ،خبر داد و
افــزود که آژانــس از رایزنیهای جاری در
خصــوص برجام حمایت میکنــد .او در
این رابطه نوشــت« :تبادل نظری بموقع
با رابــرت مالــی ،نماینده امریــکا در امور
ایران داشــتم .آژانــس بینالمللی انرژی
اتمی به کار خود ادامه میدهد و آمادگی
دارد از جایــگاه فنــی بیطرفانــه خــود ،از
رایزنیهای جاری وین حمایت کند».
«اســتفان دوجاریــک» ،ســخنگوی
ســازمان ملل هم درباره واکنش دبیرکل
ایــن ســازمان بــه دیدارهــای کمیســیون
مشــترک برجــام گفــت :مــا از تمــام
تالشهــای طرفهــای برنامــه جامــع
اقدام مشــترک (برجام) برای انجام یک
گفتوگــوی ســازنده حمایــت میکنیم.
امیدواریــم کــه برگــزاری این نشســتها
اولین گامی باشــد که در مســیری درست
برداشــته میشود .سازمان ملل از برجام
حمایت میکنــد .برجام یک توافق چند
جانبه مهم اســت که امیدواریم به مسیر
خود بازگردد.
ëëروسیه :ایران و امریکا از طریق واسطهها
ارتباطبرقرارمیکنند
«میخائیل اولیانوف» ،نماینده روسیه
توگــو بــا یک شــبکه
در ویــن هــم در گف 
تلویزیونــی روس اعــام کــرد که دســتور
کار مذاکــرات کامــاً مشــخص اســت؛
بازگردانــدن کامــل توافــق هســتهای کــه
امریکاییهــا و ایرانیها هــر دو میگویند
که آمــاده این کار هســتند« .اولیانوف» با
اشــاره به انتقاد ایــران از امریکا تأکید کرد
که با وجود این هیچ تقابل آشکاری میان
آنها وجود ندارد ،دســتکم به این دلیل
کــه آنها بــا یکدیگــر صحبــت نمیکنند.
او تصریــح کــرد« :ایاالت متحــده و ایران
هیچ ارتباط مستقیمی ندارند و از طریق
واسطهها ارتباط برقرار میکنند .در واقع
نماینده اتحادیه اروپا نقش اصلی رابطه
میان ایرانیها و امریکاییها را ایفا خواهد
کرد اما روسیه نیز ممکن است مشارکت
کنــد ،هماننــد هــر شــرکتکننده دیگری
در ایــن توافق ».او با اشــاره به اینکه همه
طرفهــا ســرانجام از حــرف زدن صرف
دربــاره برجام عبور کردنــد ،تصریح کرد:
«مشــخص اســت که کار آســانی نخواهد
بــود .اما من فکــر میکنم دالیــل واقعی
برای انتظار نتیجه مثبت وجود دارد».

واکنش به نگرانیها
درباره ردصالحیت نامزدهای شوراها

ظرفیت غنیسازی به  16هزار و  500سو رسیده است

خـــــــبر

جانشــین فرمانــده نیروی قدس ســپاه گفت :ســال  ۱۴۰۰به مــدد الهی،
ســرآغاز تحــول بــزرگ و انقــاب جهانــی بــرای اضمحــال و نابــودی
قدرتهــای اســتکباری ،ضد دینی و ضد بشــری و اخــراج آنها از منطقه
اســت .بهگزارش روابط عمومی نیروی قدس ســپاه ،سردار سید محمد
حجــازی در اولیــن جلســه فرماندهــان و مدیران نیروی قدس در ســال
 ،۱۴۰۰با اشــاره به فراز و نشــیبهای سال گذشــته و پدیده بیماری کرونا
گفت :پس از شــهادت شهید ســلیمانی در اواخر سال  ۱۳۹۸و همزمان
با شــیوع پدیده کرونا ،فشــار حداکثری و بیامان نظام استکباری و رژیم
تروریســتی امریــکا علیــه جمهوری اســامی ایران و کل محــور مقاومت
برای شکســتن اراده و مقاومت ملت عزیز ایران و محور مقاومت بیشتر
شــد و بــا اینکه نیــروی قدس در ســال  ۱۳۹۹از حضور پربرکــت فرمانده
عزیــز و رشــیدش ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی محــروم بود و
هرلحظه و هر روز فقدان این بزرگمرد را احســاس میکند اما به حول و
قوه الهی جمهوری اســامی و محور مقاومت دستاوردها و پیروزیهای
بزرگــی را در ایــن میــدان کســب کــرد .وی بــا بیــان حضــور مقتدرانــه و
مستشــاری جمهوری اســامی ایران در ســوریه گفت :نخستوزیر رژیم
منحوس و غاصب صهیونیستی سال گذشته رسماً اعالم کرد پایان سال
 2020میالدی باید ســال پایانی حضور ایران در ســوریه باشــد و فشــارها
طوری باشــد که دیگر ایران در ســوریه باقی نماند ،اما با وجود فشــارها و
تهدیــدات آنها محــور مقاومت با همان صالبت و قدرت و حتی کیفیت
بهتر در سوریه حضور دارد و آنها در تحقق اهدافشان شکست خوردند.

گروه سیاســی« /وضعیــت نهایی» عنوان
چارچوبــی اســت کــه ایــران در مذاکــرات
روزهــای گذشــته در ویــن در دســتور کار
توگوهای حســاس با کشــورهای 4+1
گف 
قــرار داده و مقــرر شــده کارگروههای فنی
و هســتهای با بررســیهای کارشناســی در
زمینه هســتهای و تحریمی تــا روز جمعه
نتایج حاصل از این بررسیها را در اختیار
هیأتهای دیپلماتیک بگذارند .ماحصل
این رایزنیهای کارشناســی روشــنکننده
ایــن خواهد بود کــه آیا در چنــد روز آینده
امــکان نجــات توافــق هســتهای وجــود
دارد یــا خیر .روز سهشــنبه بود که اعضای
کمیسیون مشترک برجام با حضور هیأت
ایرانــی به ریاســت ســیدعباس عراقچی،
ل سرویس اقدام
انریکه مورا معاون دبیرک 
خارجــی اتحادیه اروپا و نمایندگان چین،
روســیه ،فرانسه ،انگلیس و آلمان در وین
گــرد هــم آمدند و پــس از طــی مذاکراتی
مفصــل اعالم کردند تا روز جمعه جهت
ادامــه رایزنیها در ســطح کارشناســی در
ویــن خواهند ماند .ایــن مذاکــرات در دو
هتل «امپریــال» و «گراند هتل» پایتخت
اتریش برگزار میشــود .معاون ســرویس
اقــدام خارجــی اتحادیه اروپا که ریاســت
جلســه نخســت وین را عهــدهدار بود این
مذاکرات را ســازنده توصیــف و تأکید کرد
کــه عــزم و اتحــاد جدی بــرای یــک روند
مشــترک دیپلماتیک با تشــکیل دو گروه
تخصصــی در زمینــه اجــرای تعهــدات
هســتهای و لغــو تحریمها شــکل گرفته و
امیدهــا بــرای رســیدن به نتیجــه پررنگ
شده است.
ســید عبــاس عراقچی ،رئیــس هیأت
دیپلماتیــک ایــران کــه در ویــن بــه ســر
میبرد ،بعد از پایان نشست روز سهشنبه
توگویــی با «نورنیوز» ،تصریح کرد
در گف 
کــه مــا «از این فرصت اســتفاده کردیم تا
شاید یک گشایشی در خصوص مشکالتی
کــه دربــاره برجــام پیــش آمــده حاصــل
شود ،از جمله بازگشــت امریکا به برجام
و رفــع همــه تحریمها کــه متعاقبــاً بعد
از راســتیآزمایی ایــران هم بــه تعهدات
برجامی خودش برخواهد گشت».
عراقچی تحوالت جــاری دیپلماتیک
پیرامــون برجــام در ویــن را رو بــه جلــو
توصیــف کــرد و یادآور شــد کــه مذاکرات
جاری در وین تنها بین ایران و کشــورهای
 4+1صــورت میگیــرد و ایــران حتــی بــه
صــورت غیرمســتقیم هیچ مذاکــرهای با
امریــکا نــدارد .عضــو تیــم مذاکرهکننــده
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سال ۱۴۰۰سرآغاز تحول بزرگ
و انقالب جهانی خواهد بود

«وضعیت نهایی» به جمعه موکول شد
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سازمان ملل و آژانس بینالمللی انرژی اتمی از نشست وین استقبال کردند

چالشهای برجام در سه صحنه

ایــن تحریمها ،تحریمهایی اســت که در دولت ترامــپ دقیقاً بهمنظور
«سختت ر کردن کار دولت بعدی» تغییر برچسب داده شد تا  -به زعم
آن  -از زیر چتر برجام خارج شــوند .حــال ،دولت بایدن باید تالش کند
به افکار عمومی و کنگره نشان دهد این تحریمها ارتباطی با اتهام واهی
«حمایت از تروریســم» ندارد و این تغییر برچسبها نیز  -نه به منظور
مبــارزه ادعایــی با تروریســم  -کــه با هدف کارشــکنی و تلهگــذاری برای
دولت او صورت گرفته است .طبیعتاً ،اثبات این امر در فضای سیاسی و
رسانهای واشنگتن کار آسانی نخواهد بود.
مانع دوم در واشــنگتن ،دعوایی اســت که بین کنگــره و دولت بایدن
بــر ســر تفســیر و چگونگــی اجــرای قانــون «بازبینــی توافق هســتهای با
ایــران» یا قانون موســوم بــه  INARAانجام خواهد گرفــت .مطابق این
قانون  -که در سال  ۲۰۱۵به تصویب کنگره رسید  -دولت وقت موظف
شــد متن «برجام» را تســلیم کنگره کند تا این نهاد پس از یک بررســی
حداقــل  ۳۰روزه در مــورد توافق رأیگیری کند .در این  ۳۰روز نیز دولت
نبایــد نســبت به لغو تحریمها یــا دادن معافیت به ایــران اقدام نماید.
در پایــان دورٔه «بررســی» ،کنگــره میتوانــد یک «قطعنامه عــدم تأیید
توافق» به تصویب برســاند تا مانع رفع تحریمها شــود .به همین دلیل
هــم تندروهای کنگره و البیهای ضد برجام از هماکنون تالش میکنند
«برجام» مجدداً به کنگره تسلیم شود تا در آنجا هم «وقتکشی» کنند
و هــم احیاناً با تصویب ایــن قطعنامه اختیار لغو تحریمهــا را از دولت
ســلب نمایند .حال ،بــرای عبور از این مانع ،دولت بایدن مجبور اســت
بــا رایزنی و اِعمال فشــار یا از ارســال مجــدد برجام به کنگــره به منظور
«بازبینــی» آن خودداری کند ،با این اســتدالل کــه متن جدیدی منعقد
نشــده و برجام نیز یک بار در ســال  ۲۰۱۵از پروســ ٔه بازنگری کنگره عبور
کرده و مرحل ٔه بازنگری بالموضوع شــده است؛ یا تهدید کند «قطعنامه
عــدم تأیید توافــق» را در هر حال مورد «وتو» قــرار خواهد داد .طبیعتاً،
ایســتادگی در برابــر کنگره  -آن هــم در دفاع از یک توافق بــا ایران  -کار
آســانی نخواهد بــود ،بویژه اینکه طرف مقابل تــاش خواهد کرد طیف
تندروی نمایندگان دموکرات (مانند سناتور ممندز) را نیز برای مقابله با
بایدن به استخدام خود درآورد.
 - ۲چالــش دوم مربــوط به تشــدید بدبینیها ،مانعتراشــیها و فضای
سیاســی در تهــران اســت .اول اینکــه محتمل اســت با اُفــت و خیزهای
سیاســی در واشــنگتن ،طیفــی از تصمیمگیــران ارشــد در ایــران دچــار
بدبینی مضاعف نســبت به نیت واقعی بایدن و ســرخوردگی نسبت به
لغــو تحریمها گردند و متناســب با ایــن نگاه اقداماتی نیــز انجام دهند
که فرایند دیپلماتیک را از ریل خارج نماید .چه بســا با شــروع و تطویل
کشــمکش میان دولت بایدن و تندروهای واشــنگتن ،عــدهای در تهران
ایــن نــزاع را  -که یک نزاع واقعی اســت  -کمافیســابق به یک «جنگ
زرگــری»« ،تکنیک وقتکشــی» یا یک «بازی پلیس خــوب ،پلیس بد»
تفســیر کننــد و بالطبــع دولت و ســازمان انرژی هســتهای را نیــز از ادام ٔه
همــکاری منــع نمایند .از طرفی دیگر ،از آنجا که شــرط و سیاســت کلی
نظام برای بازگشت ایران به تعهدات برجامی خود «راستیآزمایی لغو
تحریم»هاست ،احتمال دارد کارشکنیها و سنگاندازیهای تندروهای
واشــنگتن و تلآویــو در این حــوزه ،منجر به انصراف تهران از برداشــتن
گامهــای بعدی گردد .طبیعتاً ،فضای انتخاباتــی و رقابتهای جناحی
مختــص بــه آن نیز به تلطیف فضای سیاســی داخل کشــور ،همافزایی
بین مجلس و دولت و در نهایت باز گذاشتن دست وزارت خارجه برای
مبادرت به ابتکارات دیپلماتیک الزم نیز کمکی نخواهد کرد!
ی رژیمهای متخاصم
 - ۳چالش ســوم مربــوط به تحرکات و کارشــکن 
منطقه است که نسبت به احتمال فروکش تنش میان تهران و واشنگتن
از هماکنون بشــدت نگران شــدهاند و در این راســتا ممکن اســت به هر
ماجراجویی ناپسندی روی بیاورند تا مسیر دیپلماسی را منحرف سازند.
فرامــوش نکنیــم مســأل ٔه اســرائیل و ســایر رژیمهای متخاصــم منطقه
 برخــاف ادعایی کــه دارند  -صرفاً «یکطرفه بودن» برجام به ســودایران نیست .مسأل ٔه اصلی آنها این است که اوالً ایران از زیر فشار تحریم
خارج شود و مؤلف ٔه «قدرت اقتصادی» نیز به سایر مٔولفههای قدرت آن
اضافه گردد؛ و از آن مهمتر ،بیم اصلی آنها از این اســت که از این پس
«حلوفصل مســالمتآمیز اختالفات» میان تهران و واشــنگتن به یک
رســم و عادت رایج تبدیل شــود و این رقابت فرسایشــی  -که چند دهه
و میلیاردهــا دالر برای اســتمرار آن ســرمایهگذاری کردهاند  -ســرانجام
پایان یابد! به عبارت دیگر ،آنها هراس دارند به جای اینکه منابع ایران
معطوف به مهار فشارها و نزاع فرسایشی با امریکا و غرب شود ،تهران و
واشنگتن  -بعد از چهل سال تنش  -به نوعی «سیاست دِتانت»(کاهش
تنــش) روی بیاورنــد و این وضعیت موجــب بالندگی و ارتقــای جایگاه
راهبــردی ایــران در منطقــه گــردد .در واقــع ،ایــن رژیمهــای متخاصم
ترکیب سیاســت کاهــش تنش با غــرب ،تحکیم روابط با همســایگان و
ِ
انعقــاد همکاریهای راهبــری ایران با شــرق را بزرگتریــن خطر برای
مقاصــد توســعهطلبانه ،ایدئولوژیــک و متجاوزان ٔه خــود میدانند؛ و به
همین خاطر ،از استفاده از هیچ ابزاری برای ممانعت از تحقق آن  -که
با بازگشــت امریکا به برجام عنصری مهمی از آن محقق خواهد شــد -
ابایی نخواهند داشت .طبیعتاً ،در این راستا تحریک قوای مسلح ایران و
گزین ٔه نظامی را نیز مد نظر دارند.
حــال ،باید دید عقالی واشــنگتن و قؤه مدبرٔه نظــام در ایران چگونه
از گردنــ ٔه این چالشها در ســه صحن ٔه واشــنگتن ،تهــران و منطقه عبور
خواهند کرد.
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مــاه  ،۱۳۹۹اظهارکرد :بخش مهمی
از این قانون در خصوص غنیسازی
 ۲۰درصد به میزان ســاالنه  ۱۲۰کیلو
گرم بود کــه بالفاصله اقدامات الزم
صورت گرفت و روند غنیسازی آغاز
شــد .به گــزارش باشــگاه خبرنگاران
جوان ،او گفت :تا امروز  57کیلو گرم
اورانیوم  ۲۰درصد تولید شــده است
و تقریبــاً ما نصــف راه را رفتهایم و با
این روند ما میتوانیم زودتر از  ۸ماه
به هدف مد نظر برســیم .کمالوندی
اضافــه کرد :نــرخ تولیــد اورانیوم ۲۰
درصد ما االن بســیار باالتــر از قبل از
برجام اســت و بر اساس آمار و ارقام
 ۳۰درصــد بیشــتر از قبــل از برجــام
ظرفیت تولید  ۲۰درصد داریم.
به گفتــه وی در حوزه غنیســازی
فاصلــه ما نســبت به قبــل از برجام،
فاصلــهای صدهــا کیلومتــری اســت
و وضعیــت بســیار خوبــی بــا انــواع
ماشینها داریم.

گروه سیاســی /آخریــن روزهای فرصت
هیأتهای اجرایی برای بررســی پرونده
داوطلبان نامنویســی کرده برای حضور
در ششــمین دوره انتخابــات شــوراهای
شــهر با باالگرفتــن نگرانیهایــی درباره
وضعیت بررسی صالحیت همراه شده
اســت .پــس از علــی ربیعی ســخنگوی
دولــت کــه در نشســت خبــری روز
سهشنبهاش با بیان اینکه «شواهد حاکی
اســت ردصالحیتهــا برخی شــهرها را
از گردونــه رقابــت خارج میکنــد» ابراز
امیدواری کرده بود «هیأتهای نظارت
شــرایطی را بهوجــود بیاورنــد تــا همــه
ســایق و جناحها و حتی افراد مســتقل
بــا دیدگاههــای مختلــف بتواننــد در
رقابتهای شــورای شهر حضور یابند»،
برخــی نماینــدگان مجلــس و اعضــای
شــوراهای شــهر در اینبــاره موضــع
گرفتنــد و خواســتار مبنا قــرار گرفتن ُمر
قانــون از ســوی هیأتهــای اجرایــی و
نظــارت در احــراز صالحیــت داوطلبان
شــدند .تــا اینجــای کار خبرهــا حکایت
از آن دارد کــه از  12عضــو اصالحطلــب
شــورای شهر دوره پنجم تهران که برای
انتخابات پیــش رو نیز ثبتنام کردهاند
دســتکم صالحیت ســه نفــر در هیأت
اجرایــی رد شــده اســت .بــا ایــن حــال
موضع حمیدرضا کاظمی رئیس هیأت
مرکــزی نظارت بر انتخابات شــوراها در
واکنــش به نگرانیها این اســت که هنوز
کار به دست هیأتهای نظارت نرسیده
و ایــن هیأت در موقع خــود به اعتراض
ردصالحیتشــدگان رســیدگی خواهــد
کــرد .به گــزارش ایرنــا ،کاظمــی برخی
اظهارات درباره عملکرد هیأت نظارت
در بررسی صالحیت نامزدهای شوراها
را قضاوت عجوالنــه خواند و گفت« :ما
بــه نظر مراجــع قانونی پایبند هســتیم،
افراد کمی صبر داشــته باشــند و بعد از
رســیدگی هیأت نظــارت بــر انتخابات،

قضاوت و ارزیابی خود را بیان کنند».
بــه هــر ترتیــب در حالــی کــه
اصالحطلبــان بــه نســبت رقبــای
اصولگرایشــان بــه تعداد کمتــری برای
انتخابات شورای شهر ثبتنام کردهاند
طبیعی است که نگرانی بیشتری درباره
رویکــرد حاکم بــر بررســی صالحیتها
داشــته باشــند .در مقابل تنهــا از طرف
شــورای وحــدت اصولگرایــان  300نفــر
بــرای انتخابــات شــورای شــهر ثبتنام
کردهاند .پیچیدگی کار انتخاب فهرست
نهایــی بــرای شــورای ائتــاف نیروهای
انقــاب هــم تا بــه آنجا رســیده کــه روز
گذشــته مهــدی چمــران عضو شــورای
ائتــاف از تأســیس ســامانه اینترنتــی
نظرســنجی مردمی برای انتخاب افراد
از میــان کاندیداهای متعدد خبر داد .او
دربــاره انتخاب از میان بیــش از  ۷۰نفر
از مدیــران و معاونیــن قالیباف در دوره
ریاســتش در شــهرداری تهــران ،حضور
آنهــا در تیــم قالیبــاف را «یــک پوئــن
مثبت» بــرای آنها دانســت امــا مدعی
شــد که لیســت در نهایت بــا رأی مردم
بسته میشود.
روز گذشــته خبرگــزاری برنــا به نقل
از حســن رســولی نوشــت که دیدار اخیر
اصالحطلبــان بــا خاتمی در حــد دید و
بازدیــد عیــد بــوده و مســائل انتخاباتی
در آن مطــرح نشــده اســت .ایــن فعال
اصالحطلــب و عضو جبهــه اصالحات
ایــران در خصــوص کاندیداتــوری علی
الریجانــی در  ۱۴۰۰و احتمــال حضــور
او در اردوگاه اصالحطلبــی گفــت :مــن
احتمال کاندیداتوری الریجانی را دور از
انتظــار نمیدانم اما اینکــه او کاندیدای
مــورد حمایــت جبهه اصالحــات ایران
باشــد را به اســتناد آییننامه این جبهه
کــه بــه تأییــد اکثریــت اعضــای جبهــه
اعم از حقیقی و حقوقی رســیده اســت،
منتفی میدانم .

