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«ایران» گزارش میدهد :روایت رسانهها و کارشناسان غربی از مذاکرات وین چیست؟

تهدید امام جمعه اهواز علیه اشرافیگری یک مسئول

اختالف حاکمیتی درون دولت امریکا موجب فقدان دیدگاه راهبردی درباره ایران شده است

بــرای بازگشــت بــه برجــام پیــش قــدم
شود» نیویورک تایمز در ادامه این گونه
تحلیل کرده که« :اســرائیل هم بایدن را
ترغیب میکنــد که ریســکپذیری خود
را بــه ایرانیهــا نشــان دهد و بــه تهدید
نظامــی روی بیــاورد حــال آنکــه رئیس
جمهــور دموکــرات امریــکا میدانــد
کوچکتریــن اشــارهای در ایــن مــورد -
آن هــم در آســتانه کریســمس -تبعات
ســنگینی بر بــازار انرژی خواهد داشــت.
ایــران هم بــه ناتوانی امریکا آگاه اســت
و از پشــت کارتهــای بــازی خــود ،بــه
طــرف مقابل که دســتش خالی اســت؛
میخندد».
ëëامریکا عامل آشفتگی مذاکرات است
الشرقاالوسط هم امریکا را سردرگم
و ایــران را منســجم معرفــی کــرد .ایــن
نشریه سعودی نوشــت« :تیم امریکایی
سردرگم بهنظر میرسد .این سردرگمی
از اختــاف درون دولت بر ســر چگونگی
رســیدگی به مســائل ایران به طــور کلی
و بهطــور اخــص برنامه هســتهای ایران
سرچشــمه میگیرد .شــکافی گستردهتر
نیز میــان نهادهای حکومتــی در امریکا
دیده میشــود کــه در کنگره نیز مشــهود
اســت ».در ادامــه الشــرق االوســط
فقــدان دیــدگاه راهبــردی در امریــکا را
علــت ایــن آشــفتگی معرفــی کــرد« :از
یــک ســو جمهوریخواهــان را داریــم
که بــا هرگونــه توافق جدید یا برداشــتن
تحریمها مخالف هســتند .از سوی دیگر
دموکراتهــا را داریم که بین نیاز به حل
مســائل مربوط به ایران و فقدان دیدگاه
راهبری در دولت بایدن گیر افتادهاند .در
عمل ،میتوان گفت که طرف امریکایی
عامل آشفتگی مذاکرات است».
ëëوعدههای امریکا ارزش چانهزنی هم
ندارد
تریتا پارســی از دیگر افرادی اســت

عبدالرضا هادی زاده نائینی
خبرنگار

رویترز

دور اول مذاکــرات رفــع تحریــم به پایان
رســید .تیم مذاکــره کننده ایرانــی در این
مذاکــرات دو ســند درخصــوص رفــع
تحریمها و اقدامات هســتهای کشورمان
به طرف مقابل ارائه داد تا آنها تصویری
روشن از خواستههای ایران داشته باشند.
کشورهای اروپایی پس از چند روز مذاکره
درخواســت کردنــد تــا بــرای مشــورت با
پایتختهــای خــود بــه کشورهایشــان
بازگردنــد .انریکــه مــورا رئیــس هیــأت
مذاکــره کننــده اروپایــی و بســیاری از
چهرههــای دیگــر البتــه این مذاکــرات را
ســازنده معرفــی کردنــد .بــا ایــن وجــود
دســت خالی هیــأت اروپایــی در واکنش
به پیشــنهاد های ایران نشان داد که آنها
هیچ برنامه مشخصی برای نتیجهدهی
مذاکــرات ندارند .تیم مذاکره کننده ســه
کشــور اروپایی عمالً فاقد دســتورالعمل
مشــخص و واضحــی بــرای قبــول یــا رد
پیشــنهاد های ارائــه داده شــده از ســوی
ایــران هســتند .آنهــا همچنیــن تاکنــون
نیــز هیچ اظهار نظر مشــخصی پیرامون
برنامهها و پیشنهاد های مشخص ایران
نداشــتهاند .ایــن اتفاقــات را میتــوان به
عنــوان عــدم اراده جــدی امریــکا و اروپا
جهت احیــای توافقنامه  2015دانســت.
ایــن مســأله البتــه ســابقه داشــته و در
مذاکــرات پیشــین ویــن نیــز مســبوق به
ســابقه بوده اســت و نشــان از عدم اراده
سیاســی غــرب بــرای اقدامــات جــدی
دارد .در همیــن خصــوص علــی واعــظ
مسئول پرونده ایران در گروه بینالمللی
بحران (وابســته بــه دولت امریــکا) چند
روز قبــل خبر داد که امریکا در شــش دور
مذاکــرات گذشــته ویــن کــه عراقچــی با
ســه کشــور اروپایی انجام میداد از ایران

رایزنی انریکه مورا با مقامات امریکایی و اروپایی درحاشیه مذاکرات وین

خواسته است غنیسازی  20درصد خود
را متوقف کنــد و در ازای آن تنها یک یا 2
میلیارد دالر از پولهای بلوکه شده ایران
را آزاد کنــد .ایــن درحالــی اســت که تیم
مذاکره کننده وقت حداقل آزاد شدن 10
میلیارد دالر از پولهای کشورمان را برای
ایــن عقبنشــینی مطرح کــرده و امریکا
مخالفــت کــرده اســت .واعــظ معتقــد
است که مواضع ایران و امریکا از پیش از
مذاکرات کنونی با یکدیگر تفاوت اساسی
داشته است.
ایــن روایــت از مذاکرات پیشــین وین
توســط کارشــناس نزدیــک بــه دســتگاه
سیاســت خارجی امریکا نشــان میدهد
که امریــکا جدیت چندانــی در مذاکرات
نــدارد و با پیشــنهادات حداقلی و جزئی
پالس عدم جدی بــودن مخابره میکند
و از طرفی دیگــر ،در مواجهه با جدیت و
واقعگرایی حقوقــی تیم جدید مذاکرات
به نوعی جا خورده است .ایران در حالی
رفع تحریمهای مندرج در توافق  2015را
پیگیری میکند که امریکا در آن مذاکرات

پیشــنهاد آبنبــات در برابــر ُدر را مطــرح
کــرده و عقبنشــینی ایــران از ســوخت
 20درصــد را نــه در ازای رفــع تحریمهــا
کــه در مقابل پرداخت قســمت اندکی از
پولهای ایران پیشــنهاد داده اســت .این
پیشــنهاد های نامتوازن و موقت ،یکی از
دالیل شکســت شــش دور مذاکــرات در
دولت پیشین بوده است.
علی واعظ که رابطه نزدیکی با رابرت
مالــی نماینــده دولــت امریــکا در ویــن
داشته در تحلیل خود نسبت به مذاکرات
کنونی نیز گفته اســت« :مذاکرات وین تا
اینجــای کار چندان برای غــرب غافلگیر
کننــده نبوده اســت چرا که معلــوم بوده
ایــران بــا دســت ُپــر تــری وارد مذاکــره
شــده و بــا اهرمهــای بیشــتری ســر میــز
مذاکــره برگشــته اســت ».وی همچنیــن
خبــر میدهد متنی کــه ایران بــرای رفع
تحریمها داده جزئیات بسیاری داشته و
مفصل است .با این توصیفات هنوز اراده
جدی در طــرف غربی بــرای گفتوگوی
متوازن دیده نمیشود.

 ëëدست امریکا خالی است
رســانهها و شــخصیتهای تحلیلگر
سیاســی در جهــان نیز به تحلیــل آینده
احتمالــی مذاکــرات و چرایــی رســیدن
مذاکرات به ایســتگاه کنونــی پرداختند.
آنهــا در اکثریــت تحلیلهــای خــود
نداشــتن راهبرد توســط امریــکا و ناچیز
بــودن پیشــنهاد های امریکاییهــا را بــه
تصویــر کشــیدهاند .روزنامــه نیویــورک
تایمــز در تحلیلــی بــه ایــن موضــوع
پرداخت که چگونه تصمیمهای اشتباه
رئیس جمهور ســابق امریــکا و در ادامه
آن ،جو بایدن رئیس جمهور فعلی این
کشــور مانع از احیای توافق گذشته شده
اســت .این روزنامه نوشت معتقد است
بایدن مســیر اشــتباه ترامــپ را پیگیری
کرده اســت .نیویورک تایمــز در انتقاد از
رئیس جمهور کنونی امریکا مینویســد:
«بایــدن هم به نوبــه خود بد بــازی کرد
چــرا که بــه جای لغو فــوری تحریمهای
اعمال شــده از ســوی ترامپ ،درگیر این
کشمکش بیهوده شــد که چه کسی باید

علی باقری رئیس هیأت دیپلماتیک ایران بعد از پایان مذاکرات وین :

لزوم دریافت تضمین و ایجاد مکانیسم راستیآزمایی مورد تأیید قرار گرفت

ایرنا

موج خبری که از دوشــنبه هفته گذشته از
هتل «کوبورگ» وین آغاز شــد ،همچنان
ادامــه دارد و بعــد از گذشــت دو روز از
پایــان جدیدتریــن مذاکرات میــان ایران
و کشــورهای  ،4+1هنــوز گمانهزنی درباره
ایــن رایزنیهــا در صــدر اخبــار رســانهها
قــرار دارد .مذاکراتــی کــه تهــران آن را بــا
برنامــه و ســازوکار مشــخصی آغــاز کرده
و طــرح مــدون و شــفاف خــود را روی
میــز مذاکــرات گذاشــته و منتظــر اســت
دیپلماتهای اروپایی پس از مشورت در
پایتختهایشــان ،در دور آتــی مذاکــرات
درباره آن اظهارنظر کنند.
علی باقری ،رئیس هیــأت مذاکره کننده
ایــران در پایــان نشســت روز جمعــه بــا
تأکیــد بــر اینکــه گفتوگوهــا در ویــن در
فضــای دوســتانه برگــزار شــد ،گفــت:
«اگرچه طرفهای اروپایی در مورد برخی
پیشنهادهای ما رضایت نداشتند اما هیچ
کدام عنوان نکردند که پیشنهادهای ایران
مبنــای حقوقــی و قانونی مــورد قبول دو
طرف را ندارد».
معــاون سیاســی وزیــر خارجــه ایــران
همچنیــن در گفتوگــو بــا الجزیــره هــم
دربــاره مکانیســم راســتیآزمایی اصــول
تفاهــم شــده گفــت« :در مذاکــرات مــا با
طرفهای مقابل ،لزوم دریافت تضمین
و لــزوم ایجــاد مکانیســم راســتیآزمایی
مــورد تأییــد قرار گرفــت .هم چیــن ،هم
روسیه و حتی طرفهای اروپایی نیز آن را
تأیید کردند و در اصل ،امریکا نیز باید این
درخواستها را بپذیرد».

ëëرضایت مســکو و پکــن از شــروع خوب
مذاکرات
نمایندگان چین و روسیه در مذاکرات وین
رایزنیهای صورت گرفته را نقطه شــروع
خوبــی برای حل و فصــل موضوع برجام
دانســته و تأکید کردهاند ،حضور پرقدرت
هیــأت دیپلماتیــک ایــران در مذاکــرات
اخیــر بــه طرفهــای دیگــر کمک کــرد تا
درک خــود را از موضــع تیم مذاکره کننده
دولــت جدید جمهوری اســامی افزایش
دهنــد« .وانگ کــوان» ،نماینــده چین در
مقر اروپایی ســازمان ملل متحــد در وین
ضمن اشــاره به این نکته گفته است پکن
به حمایت قاطعانه خود برای ازسرگیری
رونــد مذاکــرات ادامه خواهــد داد و نقش
منحصر به فرد و سازندهای را در همکاری
با همــه طرفها برای دســتیابی به نتایج
ایفــا خواهــد کــرد .او همچنین ایــن را هم
گفت که کشــورش امیــدوار اســت رایزنی
هــر یــک از طرفهــا بــا دولتهــای خــود
در طــول توقــف مذاکــرات ،انگیــزه و عزم
سیاســی جدیدی به مذاکرات تزریق کند.
«میخائیلاولیانوف»،نمایندهدائمروسیه
در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین
هــم با بیــان اینکه «ایــن دور هنوز تکمیل
نشــده اســت و دور هفتــم ادامــه خواهــد
داشــت» ،گفت« :فقط مشارکتکنندگان
تصمیم گرفتند یک وقفه فنی بویژه برای
مشــورت در پایتختها داشته باشند تا در
مــورد چگونگی ادامه کار فکــر کنند ».این
مقــام روســی بــا ابــراز امیــدواری مبنی بر
اینکه از ســرگیری مذاکرات در هفته آینده

دیدار باقری با میخائیل اولیانوف و وانگ کوان در حاشیه مذاکرات وین

ســبب تعدیل مواضع کشــورها شــود ،به
موضع ســازنده تهران در مذاکرات اشــاره
کرد و افزود« :تمایل تهران برای جلوگیری
از فروپاشی برجام موجه و منطقی است،
بنابراین اگر ایران به تضمینهای بیشــتر
نیاز داشته باشد ،ممکن است در مورد آن
بحث شــود ».اولیانوف درخواســت ایران
بــرای دریافــت ضمانــت را هــم موجــه و
واضــح خواند و افزود« :باید این اطمینان
وجود داشته باشد که اقدام بدخواهانهای
س جمهور
که در زمان دونالد ترامپ ،رئی 
ســابق امریــکا از طریــق سیاســت فشــار
حداکثری انجام شد ،تکرار نخواهد شد».
ëëسازوکار روشنایران
حضــور هیــأت دیپلماتیک و کارشناســی
ایــران در ویــن کــه بــه اعتقــاد ناظــران
بینالمللــی همــراه بــا یک نقطــه هدف
روشــن و مبتنــی بر یــک ســازوکار اجرایی
قابل مالحظه صورت گرفته است ،با ارائه
دو سند به طرفهای مذاکره کننده همراه
شد که طرفهای مقابل برای پاسخگویی

بــه آن بــه پایتختها بازگشــتهاند .این در
حالی اســت کــه «جوزپ بورل» ،مســئول
سیاســت خارجی اتحادیه اروپــا مذاکرات
ویــن را ثمربخــش و واقعگــرا توصیــف
کــرده اســت .موضعی که نشــان میدهد
تهران برخالف واشــنگتن کــه بدون طرح
مشخصی دیپلماتهای خود را راهی وین
کرده بود ،طرحی عملگرایانه و منطقی را
در دستور کار خود قرار داده است؛ طرحی
که عمالً بــر ادعای وقتکشــی و منحرف
کردن مســیر مذاکرات احیای برجام خط
بطالن کشیده است.
باقــری ایــن امــر را نشــانگر عــزم جــدی
جمهــوری اســامی ایــران بــرای ورود بــه
مذاکــرات بــا هــدف دســتیابی بــه توافــق
دانســته و گفته که این نکته تأثیر خودش
را روی طــرف مقابــل گذاشــت و برخی از
طرفهــای مقابل در صحبتهــای خود
به این نکته اشاره کردند که ترکیب هیأت
ایرانی نشــان دهنده عزم ایران برای ورود
جدی به مذاکرات است.

دیگه چه خبر

ایران منسجم  ،امریکا سردرگم

که بــه تحلیــل ایــن مســأله پرداخت.
این عضو نایاک با اشــاره به سرنوشت
نامعلــوم انتخابــات آتــی ریاســت
جمهــوری امریــکا و اینکــه ایرانیهــا
میداننــد شــرکتهای اتحادیــه اروپــا
حتــی بــا لغــو تحریمهــا نیــز به بــازار
ایــران باز نخواهند گشــت گفت« :این
نمونهای است از اینکه چگونه ناتوانی
امریکا در عمل به وعدههایش ارزش
چانهزنــی تحریمهــا را از بیــن بــرده
است .اگر لغو تحریمها هیچ منفعت
اقتصــادی برای طرف مقابل نداشــته
باشــد ،آنگاه وعــده لغــو تحریمها در
مذاکــرات ارزش بســیار کمــی دارد و
اعمــال تحریمها را بــه اقدامی تبدیل
میکنــد که فقــط مناقشــه را تقویت یا
تشدید میکند».
ëëایــران تمایلی به رفع جزئی و موقت
تحریمها ندارد
«جرارد آرود» ،سفیر سابق فرانسه
در امریــکا معتقــد اســت جوبایــدن
فرصــت را بــرای شکســتن دیــوار
بــی اعتمــادی از دســت داده اســت و
باید پس از پیروزی انتخابات ریاســت
جمهــوری بدعهدی امریــکا را جبران
میکــرد .ایــن دیپلمــات فرانســوی
نوشــته اســت« :دولت امریکا به دلیل
مخالفــت حــزب جمهوریخــواه و
حرف شنوی از اســرائیل ،دستبسته
اســت .امریــکا نمیتوانــد امتیــازات
زیــادی اعطا کند .از طــرف دیگر ایران
تمایلی به اعطــای امتیاز در ازای رفع
جزئی یا موقت تحریمها ندارد .ایران
ممکن اســت این را در نظــر بگیرد که
بــه مــرور و بــا کمــک چیــن ،روســیه و
دیگــران فشــار حداکثــری را تضعیف
خواهــد کــرد و در نهایــت ،قابلیــت
هســتهای ،بهترین تضمین برایش در
آینده خواهد بود».

خبــر اول اینکــه ،حجتاالســام محمدنبی موســویفرد امــام جمعه
اهــواز در خطبههــای نماز جمعه اهــواز ،اظهار کرد :برخــی مدیران زندگی
تجملــی برای خود فراهم کردند در حالی که در شــهر و محله آنها کســانی
هســتند کــه شــب گرســنه خوابیدهانــد و در برخی شــرکتها کارگــران ما به
خاطر مشکالت معیشتی ،نداشتن امنیت شغلی و تبدیل وضعیت دست
بــه اعتراض میزنند .بــه گزارش رجانیوز ،وی با انتقاد از مدیرانی که ســوار
بر ماشــینهای کذایــی میشــوند و در کاخهــای آنچنانی زندگــی میکنند،
افزود :در همین اهواز مســئولی میشناسیم که خانهای  10هزار متری دارد؛
خــودش بهتر اســت این خانــه را تخلیه کند قبــل از اینکه مجبور شــویم به
این موضوع ورود کنیم .موســویفرد تصریح کرد :البته فراموش نکنیم که
تازه ســه ماه اســت یک دولت انقالبی روی کار آمده است شک نکنید آقای
رئیســی دســت افراد متخلف را کوتاه میکند و این خواســته مردم است که
در اسرع وقت این اتفاق بیفتد.

تمدید معافیت عراق برای خرید انرژی از ایران

خبــر دیگر اینکه ،ســخنگوی وزارت امور خارجه امریکا روز گذشــته گفت
کــه دولت امریکا معافیتهای پیشــین عــراق بــرای واردات و خرید برق و
گاز از جمهوری اســامی ایران را تمدید کرد .براســاس این معافیت ،عراق
میتواند بهمدت چهار ماه دیگر یعنی از اوایل آوریل تا آگوست ،به واردات
بــرق و گاز از ایــران ادامــه داده و مشــمول تحریمهــای ظالمانه واشــنگتن
نخواهــد شــد .بــه گــزارش ایرنا ،عــراق بیــش از  ۶میلیــارد دالر بدهیهای
معوقه بابت واردات برق از ایران دارد که تحریمهای ظالمانه امریکا مانع
پرداخت و تســویه این مبلغ شده است .منابع غربی و عراقی به خبرگزاری
فرانســه گفتنــد کــه امریــکا به مقامــات عراقــی چراغ ســبز نشــان داد تا دو
میلیارد دالر بدهی واردات گاز به ایران از طریق حســاب بانکی ســوئیس را
آزاد کنند .عراق بیش از یک ســوم انرژی مورد نیاز خود را از طریق واردات
برق و گاز از جمهوری اسالمی ایران تأمین میکند .صنعت انرژی ایران در
اواخر سال  ۲۰۱۸با تشدید تحریمها ،در لیست سیاه قرار گرفت اما بهدلیل
عدم تأمین مبدأ جایگزین ،امریکا به بغداد برخی معافیتهای موقت به
منظور واردات گاز و برق از ایران را اعطا کرد.

تحویل چهارمین محموله میعانات گازی ایران به ونزوئال

دســت آخــر اینکــه ،بــا اعــام یکــی از اعضــای مجلــس ونزوئــا ،ایران
چهارمیــن محمولــه میعانــات گازی را در ســالجاری میــادی بــه ونزوئال
تحویل داده اســت .به گزارش تســنیم ،شــرکت نفت دولتــی ونزوئال نیازی
حیاتــی به این میعانــات گازی دارد ،چون بهخاطر تحریمهای امریکا هیچ
گزینه دیگری برای تهیه آن ندارد .از این نفت خام فوقسبک برای ترکیب
با نفت خام بسیار سنگین ونزوئال استفاده میشود تا آن را رقیقتر و آماده
صادرات کند .ایران و ونزوئال که هر دو تحت تحریمهای امریکا قرار دارند،
در ســالجاری میالدی قراردادی امضا کردهاند که طبق آن ایران میعانات
گازی خود را به کاراکاس میفرستد و نفت خام ونزوئال را بهازای آن دریافت
میکند.وزیــر نفت ایران اعــام کرده بود« :ما قصد داریم  145میلیارد دالر
برای توســعه صنعت نفت در بخش اکتشــاف ،تولید و پتروشیمی طی  4تا
 8سال آینده سرمایهگذاری کنیم ،بنابراین از حضور سرمایهگذاران داخلی
و خارجی در این صنعت اســتقبال خواهد شد ».ونزوئال هم صادرات نفت
خود مخصوصاً به چین و مالزی را افزایش داده است.

