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اعتراضات پراکنده به اصالحات اقتصادی
با آرامش پایان یافت

«ایران» به بهانه سفر مورا به تهران
از آخرین وضعیت گفتوگوهای هسته ای گزارش می دهد

ëëنیاز سیاسی امریکا به توافق
این سخنان در حالی است که امریکاییها
از نظــر سیاســی و همچنیــن امنیتــی بــه
برجــام احســاس نیــاز میکننــد؛ چــرا که
تبعــات بحــران اوکرایــن بویــژه در حوزه
اقتصادی بهگونهای اســت که بســیاری از
تحلیلگران بر ایــن باورند که امریکا برای
مدیریــت آن نیازمنــد تمرکــز بــر پرونده
اوکرایــن و اتخــاذ تصمیــم نهایــی بــرای
بازگشــت به برجام اســت .همین مسأله
باعث شــد تا بار دیگر برخــی نمایندگان
امریکایــی خواســتار رســیدن بــه توافق با
تهــران شــوند .به عنــوان نمونــه «ایلهان
عمــر» نماینده کنگــره امریــکا در توئیتی
خواستار توافق فوری و مطمئن با ایران و
لغو تحریمها شد .عمر نوشت« :ما برای
برقــراری صلــح در خاورمیانــه و اجتناب
از جنــگ در حــال از دســت دادن زمــان
هستیم .اینک زمان نهایی کردن توافق با
ایران است« ».مارکوین مالین» ،نماینده
ایالت «اوکالهاما» در مجلس نمایندگان
امریــکا نیــز از سیاســتهای دولــت «جو
بایــدن» ،رئیسجمهور کشــورش انتقاد
کــرده و تصریــح کــرده اســت کــه او برای
تأمین نفت به ایران التماس میکند .این
عضــو جمهوریخواه مجلــس نمایندگان
امریکا در مصاحبه با «نیوزمکس» گفت:
«مــن نمیتوانــم کارهایــی را کــه دولــت
بایــدن انجــام میدهــد توضیــح بدهــم.
او از جمهوریخواههــا بابــت انجــام ایــن
کار و آن کار انتقــاد میکنــد و ترامــپ را
مقصــر میکند امــا کاری که هرگــز انجام
نمیدهــد بــه عهــده گرفتــن مســئولیت

بازداشت مشکوک مورا در راه بازگشت از ایران

برش

ëëامریــکا جزئیــات مذاکــرات را نخواهــد
گفت
ی وزارت امور خارجــه امریکا در
ســخنگو 
ک کنفرانس خبری به ســؤاالتی درباره
یــ 
ســفر نماینده اتحادیه اروپــا در مذاکرات
ویــن به تهران بــرای رایزنی دربــاره وقفه
ایجاد شــده در مذاکرات وین پاســخ داد.
وبــگاه وزارت امور خارجه امریکا هم خبر
داد ،نــد پرایــس ،ســخنگوی وزارت امــور
خارجه این کشور در یک کنفرانس خبری
در پاســخ بــه این ســؤال که آیــا اطالعات
جدیــدی از مذاکــرات وین موجود اســت
چ اطالعــات جدیــدی
یــا نــه ،گفــت :هیــ 
بــرای ارائــه وجود نــدارد .هنــوز در همان
نقطــهای هســتیم کــه آخریــن بــار راجع
بــه آن صحبت کردیــم .ارزیابــی ما هنوز
این اســت که اگر قادر باشــیم به بازگشت
دوجانبــه بــه پایبندی دســت بیابیــم ،به
وضــوح ایــن اتفــاق در راســتای منافــع
امنیــت ملی مــا خواهد بود چــون دوباره
موجــب اعمــال محدودیتهــای دائمی
و قابل راســتیآزمایی بر برنامه هستهای
ایــران میشــود کــه از بســیاری جهــات از
سال  ۲۰۱۸محدودنشــده بوده و گامهای
بلنــدی رو بــه جلــو برداشــته اســت ،بــه
نحــوی که برایمان قابل قبول نیســت .ما
بعــد از بحثی که دفعــه قبل کردیم ،چیز
بیشتری برای به اشتراک گذاشتن با شما
نداریم.
پرایس در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر
اینکه آیا اظهارات او به معنای این است
که هیچ اطالعاتی از اولین روز سفر انریکه
مورا ،نماینــده اتحادیه اروپــا در مذاکرت
وین به تهران در اختیار ندارد ،گفت :من
اطمینــان دارم که تیم مــا با انریکه مورا و
تیم او در تمــاس خواهد بود .انریکه مورا
پیامها را انتقال میداده است .این نقشی

ی است برعهده داشته .من
است که مدت 
مطمئنم تیم ما فرصــت صحبت کردن
بــا او را دربــاره مدتــی که در آنجــا [ایران]
گذرانــده ،خواهــد داشــت .همچنیــن
مطمئنــم نمیتوانیــم چیز زیــادی از آن
صحبتها را به اشتراک بگذاریم.
فارس

گروه سیاسی/ســفر هماهنــگ کننده اروپا
بــه تهــران کــه از سهشــنبه هفته گذشــته
آغاز شــده بود در روز پنجشــنبه در حالی
بــه پایــان رســید کــه زمزمهها بــرای آغاز
مذاکرات بیشتر به گوش میرسد .خبرها
حاکــی از آن اســت کــه مذاکــرات مــورا و
باقــری در فضایــی مثبــت برگزار شــده و
رونــد و پیشــرفت خوبــی داشــته اســت و
گفتوگوها تقریباً بــه مراحل نهایی خود
رسیده است.
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در ایــن
خصوص گفت :توافق خــوب و قابل اتکا
در دســترس اســت ،اگــر امریــکا تصمیم
سیاســی خــود را گرفتــه و بــه تعهداتــش
پایبند باشد .امیر عبداللهیان روز جمعه
در توئیتــی با اشــاره به ســفر اخیــر انریکه
مــورا هماهنــگ کننــده گفتوگوهــای
ویــن بــه تهــران و رایزنیهایــش بــا علی
باقــری مذاکــره کننــده ارشــد ایرانــی در
صفحه توئیتر خود نوشــت« :در توافق با
آقــای بورل ،ســفر آقــای مورا بــه تهران و
گفتوگوهایش با همــکارم آقای باقری،
فرصــت مجددی بود تا بر ابتکارات برای
حل موضوعات باقیمانده مذاکرات وین
متمرکز شــویم .توافق خــوب و قابل اتکا
در دســترس اســت اگــر امریــکا تصمیــم
سیاســی خــود را گرفتــه و بــه تعهداتــش
پایبند باشد .تماسها ادامه دارد».
جــوزپ بــورل مســئول سیاســت خارجی
اتحادیــه اروپــا پــس از بازگشــت مــورا به
بروکســل گفــت کــه (پنجــره) مذاکــرات
متوقف شــده هســتهای ایران «دوباره باز
شده است» وی در حاشیه نشست سران
گروه  7در آلمان ،اظهار داشت :مذاکرات
متوقف شــده بود و از ســر گرفته میشود.
وی همچنیــن ادعــا کــرد« :مذاکــرات به
بنبست رســیده بود و حاال بنبست رفع
شــده و بــه ایــن ترتیــب چشــماندازی از
رســیدن به یک توافق وجــود دارد ».او در
عیــن حال تأکید کــرده اختالفات موجود

در مســیر احیــای برجــام را نمیتــوان
«یکشبه» حل کرد.

دیگه چه خبر؟

بازگشت نبض مذاکرات

معــاون مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا هنگام
بازگشــت از گفتوگوهــای تهــران کــه خــوب و رو بــه جلــو
بوده اســت ،در آلمان مورد بازداشــت موقــت قرار گرفت
و تلفنهــای همراهــش ضبــط شــد .ایــن اتفــاق گویــای
نــکات مهمی در پشــت پرده ماجراســت .انریکه مــورا در
توئیتی نوشــت کــه هیچ توضیح روشــنی به او دربــاره این
ماجــرا ندادهاند .او همچنین نوشــت که ایــن اقدام نقض
کنوانسیون وین مبنی بر مصونیت دیپلماتها است .این
اتفــاق در حالی رخ داده که البی صهیونیســتی در بخشــی
از دســتگاههای امنیتــی آلمــان نفــوذ خوبــی دارد و برخی
از گزارشهــای ســرویسهای امنیتی این کشــور که به طور
اختصاصی در رسانههای اسرائیلی و درباره موضوع ایران
منتشر شدهاند ،در کنار سایر شواهد ،چنین گزارهای را تأیید
میکننــد .امــا جالب آنجاســت که در شــرایطی کــه وی در
فرودگاه تحت بازداشت موقت بوده است ،توئیتی انتقادی
علیه ایران منتشر میکند .یورونیوز در این خصوص نوشته
اســت« :مورا دقایقی بعــد و در حالی کــه ظاهراً همچنان
مشــکل او در فــرودگاه فرانکفــورت آلمــان حل نشــده ،در
توئیــت دیگری نوشــته کــه در تهران بر لــزوم توقف اعدام
احمدرضــا جاللی ،شــهروند ایرانی ســوئدی که جمهوری
اســامی به اتهام جاسوســی او را دســتگیر و زندانی کرده،
تأکیــد کرده اســت!» این اقــدام نامتعارف در حالی اســت
کــه تاکنون کمتــر مواضعی مخرب و همچنیــن مربوط به

کارهــای خــودش اســت ».او تصریح کرد
بــا آنکه بایــدن میداند نفــت و گاز از چه
اهمیتی برای اوکالهاما یا سایر ایالتهای
دارای انــرژی برخوردار اســت «بــه ایران
التماس میکند که دوســت ما نیســت؛ یا

مقام اطالعاتی امریکا درخصوص راهبرد امنیت ملی ایران تصریح کرد

استفاده تهران از مجموعه پیچیدهای از توانمندیها

گروه سیاسی /یک مقام اطالعاتی امریکا
در جلســهای در مجلس سنای این کشور
از ایــران به عنــوان اصلیترین چالشگر
دولتــی علیه منافع امریــکا در خاورمیانه
یــاد کــرده و گفتــه تهــران به طــور منظم
فعالیتهای دریایی امریکا را تحت نظر
دارد.
بــه گــزارش فــارس« ،اســکات دیویــد
برییــر» ،مدیر آژانــس اطالعات دفاعی
امریــکا در جلســه اســتماعی بــا موضوع
«ارزیابی ساالنه تهدیدها» که روز دهم مه
در کمیته امور دفاعی مجلس سنا برگزار
شد ،گفت« :ایران به دلیل توانمندیهای
نظامــی پیشــرفته ،شــبکههای گســترده
نایبان و شرکایش و تمایلش برای توسل
بــه زورعلیــه امریــکا ،اصلیترین چالش
علیه منافع امریکا در خاورمیانه به شمار
یرود».
م 
برییــر در بخش دیگری از اظهاراتش به
توضیــح دربــاره توانمندیهــای نظامی
ایــران پرداخــت و گفــت« :ایــران به طور
منظم از نیروی دریایی خود برای نظارت
ت دریایی امریــکا و متحدانش
بر عملیــا 
در ساحل خود-از جمله در نزدیکی تنگه
هرمز -اســتفاده میکند کــه این موضوع

گاهــی بــه رویاروییهــای خطرنــاک و
غیرحرفهای از سوی آنها منجر میشود».
ëëانتقامایرانازخرابکاریصهیونیستها
وی اضافــه کرد« :از ســال  ،۲۰۱۹نیروهای
دریایــی ایــران بیپرواتر شــدهاند و اقدام
به توقیف ،حملــه و عملیات خرابکارانه
علیــه کشــتیهای تجــاری در منطقــه
کردهاند که این اقدامات در پارهای موارد
بــرای انتقامجویــی علیــه فعالیتهــای
اســرائیل و متحدانش بوده است ».مدیر
آژانس اطالعات دفاعی امریکا همچنین
بــا اذعــان بــه قــدرت موشــکهای ایران
اذعــان کــرد« :برخــی از ایــن موشــکها
قادرند به اهدافی تا  2هزار کیلومتر دورتر
از مرزهای ایران حمله کنند .ایران نشان
داده مایــل اســت از موشــکهای خــود
اســتفاده کند .او همچنین گفــت« :ایران
کمــاکان بــه افزایــش دقــت و کشــندگی
نیــروی موشــکهای بالســتیک خــود ،از
جملــه موشــکهای بالســتیک کوتاهبرد
یدهد».
ادامه م 
برییر اظهــار کرد« :راهبــرد امنیت ملی
ایــران بــر تــاش بــرای تضمیــن تــداوم
حکومت مذهبــی ،حفظ ثبــات داخلی،
مســتحکم کــردن جایگاهــش بــه عنوان

قــدرت مســلط منطقهای و دســتیابی به
رفــاه اقتصــادی اســتوار اســت .تهــران از
مجموعــه پیچیــدهای از توانمندیهــای
نظامــی ،دیپلماتیــک و امنیتی اســتفاده
میکنــد ».ایــن مقــام اطالعاتــی امریــکا
همچنیــن تصریــح کــرده کــه برداشــت
مقامهای ایران این اســت که ایران بابت
ترور ســردار قاسم سلیمانی هنوز به نحو
مناسب انتقام نگرفته و به همین سبب،
ایران احتماالً در حــال برنامهریزی برای
انجــام اقداماتی مخفیانــه علیه برخی از
مقامهــای امریکایی بــرای انتقام گرفتن
است».
ëëجنایتکارانتحتتعقیبایران
در همیــن ارتبــاط رئیــس ســازمان
اطالعــات ملــی امریــکا نیــز بــه تازگــی
ادعاهایــی را دربــاره تحــت تعقیب قرار
دادن مقامــات ارشــد دولــت دونالــد
ترامــپ از ســوی ایــران جهــت اجرایــی
کــردن طرحــی بــرای انتقام ترور ســردار
شــهید قاســم ســلیمانی مطــرح کــرد.
آوریــل هاینــز ،رئیس ســازمان اطالعات
ملی امریکا مدعی شــد کــه ایران ممکن
اســت به زودی دســت به اجرای طرحی
برای «انتقام» ترور ســردار شــهید قاسم

ســلیمانی ،فرمانــده پیشــین نیروهــای
قدس سپاه پاسداران بزند .هاینز هشدار
داد کــه تعقیــب مقامات ارشــد پیشــین
امریکایــی در دولــت دونالــد ترامــپ ،از
جمله جان بولتون ،مشــاور امنیت ملی،
مایــک پمپئــو ،وزیــر امور خارجــه دولت
ترامــپ و آنتونــی بلینکــن ،وزیــر امــور
خارجــه دولت جو بایــدن میتواند برای
انتقــام احتمالــی بــه شــهادت رســاندن
سردار شهید سلیمانی در ژانویه  ۲۰۲۰در
عراق باشــد که به دســتور دونالد ترامپ
انجام شده بود.
او مدعــی شــد :ارزیابــی ما این اســت که
بیشتر انگیزه آنها [ایران] در این سناریو
در ارتباط با ســردار ســلیمانی و به نوعی
بخشیازتالشهایشانبرایانتقاماست.
رئیس ســازمان اطالعات ملــی امریکا با
خودداری از ارائه اطالعات غیرمحرمانه
بیشــتر ،تــاش بــرای بازدارندگــی از این
اقــدام را «چالشبرانگیــز» تلقــی کــرد.
گفتنی است در  ۱۴فوریه سال جاری ،یک
گزارش وزارت امــور خارجه امریکا اعالم
کــرد کــه ســرویس امنیــت دیپلماتیک ۲
میلیــون دالر در مــاه بــرای حفاظــت از
پمپئو هزینه میکند.

وزیر اقتصاد در دیدار با جمعی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تأکید کرد

اجماع کلی صاحبنظران بر بازتوزیع یارانهها

وزیر اقتصاد در نشست با اعضای شورای
عالــی جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه
گفت :بــرای دولت قابــل پیشبینی بود
که در این فرایند کشــور ما با یک مضیقه
کوتاهمــدت و نفــع بلندمــدت مواجــه
یگردد.
م 
بــه گــزارش شــادا ،دکتر سیداحســان
خانــدوزی وزیــر امور اقتصــادی و دارایی
عصر دیروز در نشست با اعضای شورای
عالی جامعه مدرســین حوزه علمیه قم
به تشــریح ابعــاد مختلف طــرح اصالح
یارانهها پرداخت و گفت :تغییر سیاست
حمایتــی دولــت بــه جــای اختصــاص
پرفســاد ارز ترجیحــی بــرای کاالهــا بــه
حمایــت از مصرفکننــده از جهــت
تحلیــل اقتصــادی و تأثیــرات اجتماعی
آن در درازمــدت ،مــورد اجمــاع کلــی
صاحبنظــران و کارشناســان اقتصــادی
اســت .وی افزود :از  24قلم کاالیی که در
ســال  1397مشــمول ارز وارداتــی ارزان

بودند  18قلم آنها ماننــد واردات برنج،
واردات چــای ،اقــام مرتبــط با گوشــت
قرمــز و ماننــد اینهــا در دوره دولت قبل
حذف شــد؛ این درحالی بود که حمایت
از مصرف کننده در کنار حذف این کاالها
از ســوی دولت قبل وجود نداشــت و این
امر ســبب افزایــش چند برابــری قیمت
آن کاالهــا بــدون وجود برنامــه حمایتی
شد.ســخنگوی اقتصــادی دولــت حذف

 6قلــم کاالی باقیمانــده مــورد حمایت
ارز ترجیحــی را مرحله کنونــی این طرح
دانســت و گفت :هدف ما بــر حمایت از
مصرفکننده در کنار حذف این کاالها از
لیست حمایت ارز ترجیحی بوده است.
وزیر امــور اقتصادی و دارایی تصریح
کــرد :بنــا بــر قانــون ،دولــت بایــد این 6
قلم باقیمانده را در ســال گذشته حذف
میکــرد؛ نهایتــاً بــه دالیــل مختلفی این

خبر مهم اینکه،شــب جمعه گذشته تعداد محدودی از شهرهای
کشــور شــاهد برگزاری تجمعات پراکنده اعتراضی نســبت به اجرای
قانــون اصالح نظــام پرداخــت یارانهها بــود .به گــزارش خبرنگاران
خبرگــزاری دولــت از سراســر کشــور ،در شهرســتان دورود لرســتان
حدود  ۵۰نفر در تجمعی محدود با ســر دادن شــعارهایی خواســتار
بازگشت قیمتها به قبل شدند که با وجود تالش برخی برای ایجاد
حرکتهــای التهابآفریــن ،ایــن تجمع بــا حضور عوامــل انتظامی
پایــان یافت .شهرســتان ایذه در خوزســتان نیز بعدازظهر پنجشــنبه
شــاهد برگــزاری تجمــع اعتراضی چنــد ده نفری بــود .در این تجمع
برخــی تحریککنندگان بــا تالش برای انحــراف در تجمع ،به برخی
از امــوال عمومــی در ایــن شــهر حملــهور شــدند .حملــه بــه برخــی
فروشــگاههای زنجیــرهای و همچنیــن اقــدام بــه آتــش زدن یکــی از
مســاجد شهر ،موجب شد که با ورود عوامل انتظامی تجمعکنندگان
متفرق شوند.
اندیمشــک دیگر شهر اســتان خوزستان نیز شــاهد تجمع حدود ۲۰۰
نفــری بود .ســردادن شــعارهایی علیه افزایش قیمتهــا و همچنین
سنگپرانی به سمت عوامل انتظامی و آتشنشانی باعث مجروحیت
یکی از آتشنشــانان این شــهر شد .شهرســتان دزفول نیز طی دو روز
گذشــته تجمعــات پراکنــدهای را شــاهد بــود که تعــدادی از افــراد در
چهارراه شــریعتی این شــهر تجمع کرده و شــعارهای ساختارشکنانه
ســردادند .تجمعکنندگان که تعداد آنهــا حدود  ۳۰۰نفر تخمین زده
میشــد با دخالت عوامل انتظامی متفرق شدند .دادستان عمومی و
انقالب دزفول اعالم کرد ۱۵ ،نفر از کسانی که سعی داشتند تجمعات
این شــهر را به آشــوب بکشــند ،بازداشــت شــدند .بنا بر این گزارش،
شهرستان یاسوج هم طی روز گذشته با تجمع حدود  ۳۰نفره روبهرو
شــد .بر همین اســاس تعــداد  ۷نفر از لیدرهای ایــن تجمع که تالش
داشــتند با ســر دادن شــعارهای تند ،اعتراضات را به ســمت تخریب
اموال عمومی ببرند ،توسط عوامل انتظامی دستگیر شدند.
تعــدادی از مردم شــهرکرد مرکز اســتان چهارمحــال و بختیاری هم
عصر روز پنجشنبه در معابر اصلی این شهر و در اعتراض به افزایش
قیمتها تجمــع کردند که چهارراه فصیحی محل اصلی این تجمع
گزارش شده و تعداد تجمعکنندگان نیز حدود  ۲۰۰نفر گزارش شده
اســت .این تجمع با درخواست عوامل انتظامی و با هدف جلوگیری
از سوءاســتفاده اراذل و اوبــاش پایــان یافت .شهرســتان جونقان این
اســتان نیز عصر پنجشــنبه شــاهد تجمعی  ۳۰الی  ۴۰نفره بود که در
ایــن تجمع نیز برخی شــعارها علیه افزایش قیمتهــا و در مواردی
شــعارهای ساختارشــکنانه ســر داده شد .شهرستان فشــافویه تهران
هم تجمعی چند ده نفره به همراه شــعار علیه افزایش قیمتها را
به خود دید که هجوم به یکی از فروشگاههای زنجیرهای و آتش زدن
یکی از فضاهای ســبز ســطح شــهر ،باعث دخالت عوامــل انتظامی
و متفــرق شــدن جمعیــت شــد .براســاس گزارشهــای تکمیلــی
خبرنگاران ایرنا از سراسر کشور ،شب گذشته تجمع فعالی در سطح
کشــور گزارش نشده و تجمعات محدود برخی شهرها نیز با دخالت
عوامل تأمین کننده امنیت و همکاری مردم پایان یافته است.

موضــوع به امســال موکــول شــد و از آن
 6قلــم ،دو قلم نان و دارو از لیســت کنار
گذاشته شدند.
وی بــا اشــاره بــه حــذف  4کاالی
باقیمانــده در روزهــای اخیر افــزود :این
کاالهــا بــه دلیــل مضطر بــودن آنهــا در
مرحله آخر از لیست حمایت ارز وارداتی
ارزان از سوی دولت حذف شدند و سعی
شــد تبعــات ایــن موضــوع بــا پرداخت
مابهالتفــاوت قیمتها به مــردم جبران
گــردد .خانــدوزی بیــان داشــت :جهت
کاهش فشــار این طرح بویژه روی اقشــار
کمدرآمــد ،متوســط و فقیــر جامعــه،
تمهیــدات جبرانــی همچــون پرداخــت
یارانــه چنــد برابــری در نظر گرفته شــده
است .گفتنی است در این دیدار اعضای
شــورای عالــی جامعــه مدرســین حــوزه
علمیه قم نظرات و ســؤاالت خــود را در
خصــوص اصالح یارانههــا مطرح و وزیر
اقتصاد پاسخ سؤاالت آنان را ارائه کرد.

مســائل داخلی ایران توســط مورا اتخاذ و رســانهای شده و
او بشــدت تالش دارد تا راه حلی برای رســیدن طرفین به
توافق را ســاماندهی کند .ایرنا نیــز در تحلیل این موضوع
نوشت« :به نظر میرسد رژیم و البی صهیونیستی که مثل
ســابق با هرگونه پیشــرفت در گفتوگوها مخالــف و از آن
نگران بوده اســت ،قصد مانع تراشــی در روند گفتوگوها
را دارد و در ایــن مســیر از هیــچ تــاش و اقدامــی فروگــذار
نیست».
ëëتوضیح مبهم و عجیب آلمان
امــا ســخنگوی وزارت کشــور آلمــان توضیحــات بشــدت
مبهمــی را درخصــوص این موضــوع ارائه داد .به نوشــته
رویتــرز این ســخنگوی وزارت کشــور آلمــان روز جمعه به
خبرنــگاران گفت« :چیزهــای زیادی میتواننــد دلیل این
حادثه باشند ،از جمله مسائل مرتبط با پرواز یا مسیر سفر
و حادثــه پیــش آمده ممکن اســت لزوماً به خود شــخص
ارتباطی نداشته باشد!»
ماجــرای فــرودگاه فرانکفــورت در ســایه نفــوذ رژیــم
صهیونیســتی در آلمــان در کنــار توئیــت مشــکوک مــورا
درخصــوص آزادی جاســوس رژیم صهیونیســتی آن هم
در همان شرایط بازداشت موقت و پس از مذاکرات موفق
با تهران ،گمانهزنیها در ارتباط با دســتپاچگی و آشفتگی
البــی صهیونیســتی و جبهــه مخالــف بــا توافــق در وین را
بشدت افزایش داده است.

به ســعودیها التماس میکند که دنبال
منافــع خودشــان هســتند؛ یــا بــه ونزوئال
التماس میکند که رفیق روسیه است».
ایــن اتفاقــات میتوانــد زمینــهای بــرای
خــروج مذاکــرات از وضعیــت کنونــی

باشــد .ناگفته پیداست این ســاکنان اتاق
بیضی شــکل کاخ ســفید هســتند که باید
اکنــون تصمیــم بگیرنــد قصــد اصــاح
سیاســتهای گذشــته خــود را دارنــد یــا
خیر؟

