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خوب یا بد، از ابتدای ازســرگیری 
مذاکــرات احیــای برجــام در دولت 
سیزدهم، از بلندگوهای اصلی وین بود. 
در میان کم حرفی ایرانی ها، بی توجهی 
چینی ها، محافظه کاری آمریکایی ها و 
احتیاط اروپایی ها؛ بیش از همه روس ها 
و بیش از همه روس هــا، این میخائیل 
اولیانوف بود که درباره وضعیت مذاکرات 
به موضع گیری و ارائه گزارش به عموم، 
به خصــوص در توئیتــر می پرداخت. 
نماینده دائم روســیه در سازمان های 
بین المللی وین و رئیس هیأت روسیه 
در مذاکرات احیای برجام، در بیشــتر 
موضع گیری هایــش موضعی مثبت، 
امیدوارانه و با تأکید بر عزم برای حصول 
نتیجه داشت و البته رویکردی مایل به 
ایران. حاال اما آن روزها گذشته اند و لبه 
تیز کنایه تند اولیانوف است که به سمت 

ایرانی ها نشانه رفته شده.
 چه کسی در ِگل مانده است؟

رئیس هیأت روسی مذاکره کننده 
احیای برجام، در پاسخ به توییت البته تند 
یک کاربر ایرانی پاسخی تند و تاحدی 
غیرمنتظره داد که به سرعت با واکنش 
شــبکه های اجتماعی فارسی مواجه 
شد. کاربر ایرانی با اسم مستعار خطاب 
به اولیانوف با اشاره همزمان به ماجرای 
برجام و چالش های روسیه در اوکراین 
نوشــته بود: »تاریخ تکرار می شــود و 
خیانت شــما هم تمامی ندارد. اکنون 
به فکر خود باشــید که عین خر در ِگل 
گیر کرده اید.« اولیانوف در پاســخ به 
این توئیت به انگلیســی نوشت: »من 

یا شما؟«
»شما« در این عبارت را خیلی ها، 
نه کاربر طرف صحبــت اولیانوف که 
کشــور او یعنی ایران برداشت کرده 
بودند، احتماال بــا توجه به این که خر 
مورد اشــاره آن کاربر نیز نه شخص 
اولیانوف که مرکب نظامی روســیه 
در ِگل اوکراین بوده است. این تندی 
کنایه آمیز و شاید حتی تحقیرآمیز، در 
فضایی که به نــدرت اطالعات جدید 
درباره برجام می رسد، از نگاه بسیاری 
به عنوان نشانه ای تازه از شدت فاصله 

مســکو و تهران درباره ماجرای وین 
و نیز نگاه روســیه به ماجرا دیده شده 
است، به خصوص به این خاطر که این 
بگومگو زیر توئیت دیگری از او اتفاق 
افتاده بود که باز هم خبر مثبتی با خود 

به همراه نداشت.
 االن نمی توانیم کمک کنیم

مذاکره کننده ارشد روسیه می گوید 
این کشــور نمی تواند فعــال کمکی به 

نهایی سازی توافق احیای برجام بکند.
اولیانوف با نقل توئیت یک خبرنگار 
که درباره روند مذاکرات طرف غربی با 
ایران نوشــته بود، گفت: »در شرایطی 
دیگر، روسیه احتماال می توانست دفاتر 
خود را برای نهایی کردن توافق درباره 
برجام در اختیار دو طرف بگذارد. اما االن 
نه.« در این توئیت و توئیت های بعدی 
مربوط البته اولیانوف تأکید داشت که 
علت این »االن نــه« محدودیت هایی 
است که به روســیه تحمیل شده است 
اما حتی در همدالنه ترین نگاه به سمت 
روسیه نیز حرف های االن اولیانوف نشان 
می دهد روسیه امروز، دیگر مثل چند 
ماه قبل پیشرانه فعال به سمت موفقیت 

مذاکرات نیست.
 وقتی داستان کی یف، بازی وین را 

به هم ریخت
وضعیت ناامیدکننده فعلی مذاکرات 
احیای برجام، البته تک عاملی نیست 
اما همه می دانند کــه مهم ترین عامل 
مؤثر درباره تغییر رویکرد روســیه در 
مذاکرات، اتفاقات اوکراین بوده است. بعد 
از تجاوز روسیه به اوکراین، عمال بخشی 
از بازیگران برجام در صحنه یک جنگ 
نظامی تمام عیار در مقابل دیگری قرار 

داشتند. واضح ترین نمود این اثرگذاری 
اتفاقات اوکراین در ماجرای برجام زمانی 
مشخص شد که اعالم شد روسیه گفته 
اســت، برای توافق از طرف های دیگر 
تضمین می خواهد کــه تحریم هایی 
که در نتیجه حمله بــه اوکراین علیه 
روسیه اعمال شده اند، روی روابط این 
کشور با ایران اثر نگذارند.روزهای پس 
از این البته به اظهارات متناقض از سوی 
طرف های دیگر توافق گذشت و در آن 
هر طرف روایت طرف دیگر از وضعیت 
گفت وگوها در این زمینه را رد می کرد. 
اما آن چه مشخص شد این بود که با تغییر 
اساســی که در نتیجه شروع جنگ در 
اوکراین کلید خورده است، برجام معنا 
و زمینه متفاوتی یافته است که کسب 
نتیجه در مذاکرات وین را از آن چه هست 

نیز پیچیده تر می کند.
  مذاکره نیابتی روسیه 

بی نتیجه شد
اما تغییر شــرایط یکی از بازیگران 
برجام، به یک دلیل دیگر نیز روی روند 
مذاکرات تأثیر گذاشت، دلیل دیگری 
که نه از مسکو یا واشــنگتن یا کی یف 
که از تهــران می آمد. ایــران از ابتدای 
مذاکرات احیای برجام، گفت وگوها را به 

شکل غیرمستقیم پی گرفته بود. وقتی 
گفت وگوها پس از وقفه طوالنی حاصل از 
تغییر دولت از سر گرفته شد نیز علی رغم 
اصرارها، دولت سیزدهم بر غیرمستقیم 

ماندن مذاکرات مصمم ماند.
این مذاکره غیرمستقیم اما به این 
شــکل ادامه یافت که روسیه عمال به 
عنوان نماینده ایران در جلســاتی که 
بدون حضور ایران و بــا حضور آمریکا 
برگزار می شود، مواضع ایران را مطرح و 
پیگیری کند، تا جایی که حتی ویدئویی 
از گفت وگوی مقامات ایرانی و روسی نیز 
منتشر شد که در بیرون از فضای هتل 
محل مذاکره، مقــام ایرانی به صراحت 
از نقش و اهمیتی که ایران برای روسیه 
در این مذاکرات در نظر گرفته اســت 
می گوید. این وضعیت البته همان زمان 
با انتقادات گسترده ای از سوی ناظران 
مواجه شد که این رفتار را تحویل فرمان 
پیگیری منافع ایران در مذاکرات برجام 
به روسیه می دانستند و البته متضمن 
خطرات و تبعات احتمالی. احتماالت 

البته در نهایت به وقوع پیوستند.
 حسابی که روی مسکو باز شد

هشداری که البته شنیده نشد، درباره 
اتفاقی بود که در نهایت افتاد. منتقدان 
رویکرد تیم دیپلماســی سیدابراهیم 
رئیسی معتقد بودند، علی باقری کنی، 
معاون سیاســی وزیر خارجه و رئیس 
هیأت ایرانی، کار تهران را به مســکو 
واگذار کرده است و این باعث می شود، 
روند اتفاقات در مذاکرات احیای برجام، 
نه بر اساس خواست ها و نیازهای ایران 
که بر اساس ترجیحات و شرایط روسیه 
پیش برود.ایــن تا زمانی کــه به نظر 
می رسید ایران و روســیه از مذاکرات 
یک چیز می خواســتند، مشــکلی 
ایجاد نمی کرد امــا نگرانی منتقدان را 
تصمیمات روسیه درباره اوکراین عملی 
کرد. مذاکرات به نقطه ای رســید که 
نه تنها روسیه دیگر به عنوان نماینده 
ایران در گفت وگوها قابــل اتکا نبود، 
بلکه نوع بازی او و نیز زمانی که در این 
چند ماه صرف شده بود باعث شده بود 
که ایران به صورت مستقل از روسیه نیز 
در غلبه بر موانع موجود و رساندن کار به 

نتیجه دچار بحران شود.

 دنیایی که تکان خورده است
از فروردیــن ۱۴۰۰ کــه مذاکرات 
احیای برجام در وین شــروع شده است 
یا به عبارت دقیق تر، از اواخر بهار ۱۴۰۰ 
که تهران تصمیم بگیرد به دولت روحانی 
اجازه پایان مذاکــرات را ندهد، صحنه 
سیاسی دنیا زیروروشده است. روسیه ای 
که دولت سیزدهم روی بازی اش به نفع 
ایران ســرمایه گذاری کــرده بود، حاال 
بیش از تهران بــه پایتخت هایی دیگر 
فکر می کند. همزمان رویکرد مســکو 
باعث شده است برای واشنگتن و حتی 
پاریس و دیگران نیــز ماجرای برجام در 
صدر فهرســت اولویت ها نباشــد.برای 
تهران اما، نه تنها تحریم ها و بحران های 
حاصل از آن ها، همچنان ضربات خود را 
به سیاست و اقتصاد ایران می زنند، بلکه 
ناامیدی روزافزون از به نتیجه رســیدن 
گفت وگوهای به بن بست رسیده احیای 
برجام تبعات منفی آن ها را تشــدید نیز 
کرده است. ایران البته چند هفته ای است 
با پیغام و پســغام هایی که این بار انریکه 
مورا، نماینده اتحادیه اروپا در گفت وگوها 
حامل آن هاست، به مذاکره غیرمستقیمی 
حتی کندتر از قبل با واشــنگتن ادامه 
می دهد اما به نظر می رسد حتی اگر راهی 
هم برای عبور از این بن بست پیدا شود، 
با کمک روسیه نخواهد بود و این تازه در 
حالتی اســت که بازی های مسکو بر سر 
کی یف، خود مانع و موانعی دوباره و چند 
باره در مسیر ایجاد نکنند. مسکویی که بنا 
بود بار تهران را از گل وین بیرون بکشد، 

فعال مشغول خاک کی یف است. 

کنایه  های توئیتری معتمد ایران در برجام ادامه دارد

تحرکات وارونة جناب اولیانوف!

 شماره  1069 /   یکشنبه 25   اردیبهشت   1401  /    13 شوال 1443  /  13 مه   2022

در میان کم حرفی ایرانی ها، 
بی توجهی چینی ها، 

محافظه کاری آمریکایی ها 
و احتیاط اروپایی ها، بیش 

از همه روس ها و بیش از 
همه روس ها، این میخائیل 

اولیانوف بود که درباره 
وضعیت مذاکرات به 

موضع گیری و ارائه گزارش 
به عموم، به خصوص در 

توئیتر پرداخته است

اولیانوف در پاسخ توئیت 
یک کاربر ایرانی که گفته 
بود »عین خر در ِگل گیر 

کرده اید« به انگلیسی 
نوشت: »من یا شما؟« که 

عبارت »شما« را خیلی ها، 
نه کاربر طرف صحبت او 
که کشورش یعنی ایران 
برداشت کردند، احتماال 

با توجه به این که خر مورد 
اشاره آن کاربر نیز نه شخص 

اولیانوف که مرکب نظامی 
روسیه در ِگل اوکراین بوده 

است

طهمورث حسینی

وزیر کشور:
تعداد فراخوان های اعتراضی 

گسترده است
وزیر کشــور گفت: تعداد فراخوان های اعتراضی 
گسترده است و دشمنان ملت، فعالند چون می دانند 
اگر از مرحله اقتصادی به خوبی عبور کنیم که به لطف 
خدا عبور خواهیم کرد، ملت ایــران در نقطه جدید 
اقتصادی و ملی قرار می گیرد.به گزارش خبرآنالین، 
احمد وحیــدی افزود: مردم خــوب می دانند دولت 
برای منافع آن ها حرکت می کند و آنان هم با بزرگواری 
مسائل را همراهی کردند که این همراهی در شأن ملت 
ایران است. این دنباله همراهی با دولت سیزدهم بعد از 
مسأله کرونا اســت که میزان تلفات از ۷۰۰ به ۲ نفر و 

حتی کمتر کاهش یافته است.
    

نماینده دزفول:
فرد کشته شده در تجمعات 

خوزستان، از اهالی اندیمشک بود
نماینده دزفول اظهار داشت: فردی که در تجمعات 
اخیر در خوزستان کشته شده برای شهرستان دزفول 
نبوده و شهروند اندیمشکی بوده است.سید احمد آوایی 
در گفت وگو با ایلنا افزود: هم اکنون وضعیت شهرستان 
دزفول آرام است. دو شب پیش در این شهرستان حدود 
۷۰ نفر تجمع کردند که خیلی زود هم متفرق شدند.

وی از تعداد بازداشتی های تجمعات اخیر در شهرستان 
دزفول اظهار بی اطالعی کرد.آوایی عنوان کرد: افرادی 
که در شهرستان دزفول دست به تجمع زدند از اهالی 
خود شهر نبوده و بیشتر حاشیه نشین هایی از بیرون 

دزفول بودند!  
    

نماینده چابهار:
 جراحی اقتصادی تیم رئیسی منجر 

به مرگ بیمار خواهد شد
نماینده چابهار معتقد اســت اتفاقاتی که در بازار 
به دلیل شــرایط اقتصادی خاص رخ می دهد، طبقه 
مستضعف را حذف می کند و این عمالً خط قرمز نیست 

بلکه خط مرگ و زندگی است.
معین الدین سعیدی در گفت وگو با ایلنا گفت: به 
شخصه به چند فروشگاه بعد از اتفاقات مراجعه کردم 
و مرغ و روغن وجود نداشــت، با این شرایط جراحی 
اقتصادی که تیم اقتصادی آقای رئیســی پیگیری 

می کنند منجر به مرگ بیمار خواهد شد.
نماینده چابهار در مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: ما خواهش مان این است آقای رئیسی یارانه ای 
که می خواهند به مردم دهند پس بگیرند و به جایش 

جلو تورم افسار گسیخته و شوک تورمی گرفته شود.
    

شمخانی:
توافق در وین در دسترس است

دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی 
ایران در توییتی نوشــت که توافق در دسترس است 
هرچند گره مذاکرات وین تنها با پایبندی طرف خاطی 
به راهکارهــای منطقی و اصولی ایران باز می شــود.
به گزارش ایسنا، علی شــمخانی، در توییتی نوشت: 
مذاکرات وین به مرحله ای رســیده که گره  آن تنها با 
پایبندی طرف خاطی به راهکارهای منطقی و اصولی 
ایران باز می شود. آمریکا با بدعهدی و اروپا با بی عملی، 
فرصت بهره مندی از حسن نیت اثبات شده ایران را به 
نابودی کشاندند. اگر اراده ای برای بازگشت دارند، ما 

آماده ایم و توافق در دسترس است.
    

 گفت وگوی رابرت مالی 
و مقام قطری درباره برجام

وزارت خارجه قطر طی بیانیه ای اعالم کرد که وزیر 
خارجه و معاون نخست وزیر این کشور، طی تماسی 
تلفنی با نماینده ویــژه آمریکا در امور ایــران درباره 
برجام گفت وگو کرده اســت.به گزارش ایلنا، وزارت 
خارجه قطر طی بیانیــه ای اعالم کرد که »محمد بن 
عبدالرحمن آل ثانی« وزیر خارجه و معاون نخست وزیر 
این کشور، طی تماسی تلفنی با »رابرت مالی« نماینده 
ویژه آمریکا در امور ایران درباره برجام گفت وگو کرده 
است.در این بیانیه  آمده است که دو طرف در این تماس 
تلفنی درباره روابط دوجانبه قطر و ایاالت متحده و نیز 
آخرین تحوالت مربوط به مذاکرات برجام گفت وگو 

کرده اند.
    

بلومبرگ:
 رکورد بازرسی های آژانس 

از ایران شکسته شد
بلومبرگ در گزارشی گفت که تعداد بازرسی های 
آژانس بین المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته ای 

ایران در طول یک سال گذشته رکورد شکسته است.
به گزارش ایسنا، شبکه خبری بلومبرگ در گزارش 
خود آورده است: آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم 
کرد که بازرسان آن در طول یک سال گذشته، بیش 
از یک بار در روز از ۲۱ مکان هســته ای اعالم شده در 
ایران بازرســی کرده اند که این تعــداد یک رکورد به 

شمار می آید.

روی موج کوتاه

خبر

سید حسن خمینی گفت: امروز همه مسائل کشور به حوزه 
سیاست خارجی گره خورده و باید گره این حوزه را باز کرد و توان 
مدیریتی و خرد جمعی جمهوری اســالمی ایران که طی این 
چهل و سه سال با آزمون و خطا ساخته شده، می تواند این کار 

را انجام بدهد.
به گزارش جماران وی با بیان اینکه سیاست خارجی و کار 
دیپلماسی صرفا مسیر وصول به اهداف است و فی نفسه تقدسی 
ندارد، ادامه داد: هدف فراتر از این مســیر است. اگر مسیری را 
رفتید و به نتیجه نرسید، باید ســریعا آن مسیر را عوض کنید 
و مســیرهای دیگری را بروید. قدرت یک دیپلمات و دستگاه 

دیپلماسی این است که هنگام مواجه شدن با بن بست در یک 
مسیر، بتواند در کمتر از ۲۴ ســاعت راه جدیدی را باز کند؛ ولو 
اینکه آن راه حل  با مسیر به ظاهر ۱8۰ درجه مخالف، اما در واقع 

در راستای هدف باشد.
یادگار امام سپس با اشاره به ســیره علمی امام راحل در 
دوران رهبری گفت: به نظر من یکی از ســرمایه های امام، 
»ثبات قدم« ایشــان در اهداف بود، اما عظمت این ویژگی، 
جلوه ی ویژگی دیگر ایشــان یعنی »توانایــی تغییر راه ها و 
مسیرها« را کمرنگ کرده اســت. ایشان در پایان جنگ می 
گویند، تا دیروز می خواســتیم جنگ کنیم و امروز از صلح 

سخن می گوییم. در همین زمینه مثالی دیگر هم وجود دارد؛ 
روزی که امام آن بیانات بسیار تند را بعد از حج خونین علیه آل 
سعود گفتند و آنها را تکفیر کردند، من برای اقامه نماز جماعت 
خدمتشان رفته بودم. ابوی ما هم آمدند. به امام گفتند با وجود 
این تعبیر شــما )کافر خواندن ســعودی ها( چه طور بعدا با 
آنها رابطه برقرار کنیم؟! امام گفتنــد مگر با بقیه کفار رابطه 

نداریم؟! اینها هم مثل آنها هستند!
سید حسن خمینی تصریح کرد: مگر حاکمان آلمان - مثال- 
مصالح خودشان را نمی بینند؟! یا مگر دولت چین به ایران نگفته 
بود وقتی ما با آمریکایی ها چند صد میلیارد دالر تجارت داریم، 

نمی توانیم به خاطر چند میلیارد دالر از آن چشــم بپوشیم؟! 
ممکن است به ذهن بیاید که حتما اینها)حاکمان چین( وابسته 
هستند. ولی واقعیت این است که حاکم حتما باید مصالح را ببیند؛ 
اما تفاوت حاکم وابسته و غیر وابسته در این است که حاکم وابسته 

مصالح خودش را می بیند و حاکم ملی مصالح مردم را.

سید حسن خمینی:

همه مسائل کشور به حوزه سیاست خارجی گره خورده است

سخنگوی کاخ ســفید درباره آخرین 
وضعیــت مذاکرات وین مدعی شــد که 
خواســته های ایران مانع اصلی بر سر راه 

بازگشت به این مذاکرات است.
به گزارش ایسنا، جن ساکی در نشست 
خبری هفتگی خود در پاســخ به سوالی 
درباره اظهــارات روز گذشــته نماینده 
روســیه در ســازمان های بین المللی در 
وین دربــاره مذاکرات ویــن و اینکه “آیا 

مسکو مانع از ســرگیری این گفت وگوهاست؟” همچون 
ســایر مقامات آمریکایی تالش کرد توپ را به زمین ایران 
بیندازد و خواسته های مشروع ایران را مانعی برای ادامه 

مذاکرات برشمرد.
بنابر گزارش وب سایت کاخ سفید، جن ساکی در این 
باره گفت: دیدگاه ما درباره توافق این است که ایران باید 
تصمیم بگیرد که آیا همچنان می خواهد بر شرایط خارج 

)از برجام( خود پافشــاری کنــد یا آماده 
امضای یک توافق است.

وی در ادامــه بــدون اشــاره بــه 
زیاده خواهی های واشنگتن در مذاکرات 
مدعی شــد: ما همچنین بر این باوریم که 
امضای یک توافق منافــع تمام طرف ها 
را تامین خواهد کــرد. اگرچه ما اقدامات 
روســیه در اوکراین و جنگ  و تجاوز علیه 
اوکراین را محکوم کرده ایم اما بزرگ ترین 

مانع بر سر راه پیشرفت در توافق، ایران است.
جن ساکی درباره سرنوشت شــهروندان دوتابعیتی 
بازداشت شــده در ایران در شــرایطی که مذاکرات وین 
متوقف شده اســت، تصریح کرد: تیم مذاکره کننده ما از 
وزارت امورخارجه در حال تــالش برای بازگرداندن تمام 
آمریکایی های بازداشت شده در کشــوری دیگر به خانه 

خود است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
معتقد است: جراحی درد دارد و از دردی 
که این جراحی دارد، عده ای صدایشــان 

درآمده است.
 غالمرضا مصباحی مقدم در گفت وگو 
با خبذرآنالین و در مقــام دفاع از تصمیم 
دولت در حذف ارز ترجیحی افزود: تصور 
کنید پزشکی جراحی قلب انجام دهد ولی 
بیمار را بیهوش نکند. واکنش های بیمار 

با آه و ناله خواهد بود. حاال این دولت مسکنی به مردم زده 
و آن مسکن، پرداخت یارانه نقدی به مدت دوماه بوده که 
تاثیرگذار بوده اســت. حاال ممکن اســت فشار بیشتری 
در کوتاه مدت بر عده ای وارد شــود. امــا نمی توان آنها را 

تجمعات اعتراضی پایدار، گسترده و اساسی دانست.
وی افزود: البته پرداخت یارانه نقدی مثبت نیســت. 
به عنوان اقدام موقت دوماهه قابل قبول اســت و این که 

دولت اجرای اصالح ساختاری را به تعویق 
بیاندازد و بعــد کاالبرگ بدهد، اثر مثبتی 
از نظر اقتصادی دارد. اصالح پرداخت ارز 
۴۲۰۰ تومانی اقدام بسیار درستی بود که 
دولت سیزدهم اتخاذ کرد اما این موضوع 
باید مورد توجه باشد که این تصمیم تحت 
تاثیر تحرکات غیر کارشناســی شده قرار 

نگیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: این کاری که دولت شــروع کــرده و خصوصا این 
که به مــرغ، گوشــت و تخم مرغ منحصر نشــده، خیلی 
شجاعت می خواهد چرا که جراحی بزرگی است. دولت با 
مشورت هایی که کرده و برنامه هایی که ریخته، می خواهد 
یک کار جدی و فراگیر در سطح ملی انجام دهد. معتقدم 
باید از دولت حمایت کرد و به گونه ای پیش برود که دولت 

بتواند با جسارتی که داشته به سامان برسد.

سخنگوی کاخ سفید:

خواسته های ایران مانع اصلی توافق است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام :

جراحی درد دارد


