
ویترین آخر

شرط  از  پیش  را  مذاکرات  روند  کارشناسان  بهارنیوز: 
گذاشتن روسیه مثبت می دانستند اما حاال توافق در هاله ای 
از ابهام قرار دارد و برخی تنها راه رسیدن به توافق را کنار 
گذاشتن روسیه از دور مذاکرات می دانند. عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر این باور است که 
خواهند  می  نهایتا،  و  گرفته اند  گروگان  را  ایران  روس ها 

مانع توافق شوند.
این  به  پاسخ  با خبرآنالین در  آوایی در گفت وگو  احمد 
را در  امنیت  تیم مذاکره کننده، کمیسیون  آیا  پرسش که 
جریان اتفاقات و تصمیمات جدید قرار می دهد؟،گفت: بله 
مجلس در جریان قرار دارد. حقیقت این است که اکثریت 
است  ممکن  دارد.  اعتماد  کننده  مذاکره  تیم  به  مجلس 
افرادی داشته باشیم که تند بروند و تیم مذاکره کننده را 
زیر سوال ببرند اما اعتقاد من بر این است که روسیه ایران 
را گروگان گرفته و می خواهد منافع ایران را فدای منافع 

خودش می کند.
آوایی در مورد اینکه ایران در شرایط فعلی چه راهکاری 
باید در پیش گیرد؟،گفت: روسیه شرطی را برای مذاکرات 
قرار داده که عمال این توافق صورت نگیرد. ما اگر به تفاهم 
برسیم به نفع مردم ایران است و اگربه توافق نرسیم اکثر 
ضرر  که  هستند  ایران  مردم  و  می کنند  سود  کشورها 
کشورهای  چینی ها،  روس ها،  نفع  به  توافق  کرد.  خواهند 
نمی خواهد  کشوری  هیچ  و  نیست  خلیج فارس  حاشیه 
برجام به جایی برسد و آرامشی ایجاد شود. در شرایط فعلی 
مجلس و دولت با یکدیگر هماهنگ و از تیم مذاکره کننده 
می خواهند  روس ها  معتقدم  من  ولی  هستند  راضی  نیز 

منافع ایران را فدای  منافع خود کنند.
اگر تیم مذاکره کننده تشخیص دهد که مذاکره مستقیم 
با آمریکا یکسری از گره ها را باز می کند و منافع مردم ایران 
را بیشتر تامین می کند از گزینه مذاکره مستقیم استفاده 
خواهد کرد. دست تیم مذاکر برای مذاکره مستقیم بسته 
نیست و منعی ندارند. درواقع، تیم مذاکره کننده درصورت 
ضرورت از مجوز مذاکره مستقیم با آمریکا استفاده می کند،  
کننده  مذاکره  تیم  تصمیم  و   تشخیص  به  مسیر  ادامه 
اعتماد  مورد  و  تجربه  با  حرفه ای،  تیمی  که  دارد  بستگی 

هستند.
وی افزود: سیاست جمهوری اسالمی از ابتدا »نه شرقی ، 
نه غربی« بوده است. معنای این شعار این نیست که رابطه 
را با شرق و غرب قطع کرد، ایران باید همیشه موازنه  با 
هر دو طرف را برقرار و مانع سیطره منافع آنان بر منافع 

جمهوری اسالمی شود. 

       گوناگون

سفر وزیر امور خارجه ایران به مسکو با 
توجه به شرایط جدیدی که روسیه در ان 
قرار گرفته،بطور قطع بستری است برای 
به جلو  گفتگوهای جدی، صریح و رو 
میان دو کشوری است که نشان داده اند، 
می توانند همکاری های بسیار نزدیک، 
تعیین کننده و موفق در موضوعات با 

پیچیدگیهای بسیار زیاد داشته باشند.
امیرعبداللهیان، روز دوشنبه  حسین 
با  گفتگو  و  دیددر  برای  اسفندماه   ۲۳
عازم مسکو  روسیه  فدراسیون  مقامات 

شد.
این سفر در میانه شرایط پیچیده حاکم 
بر مذاکرات وین و همچنین اوج گیری 
بحران اوکراین که تقابل کم سابقه غرب 
و روسیه را بدنبال داشته از جنبه های 

مختلف می تواند حائز اهمیت باشد.
که  کرد  اعالم  گذشته  هفته  روسیه 
آمریکا باید به صورت کتبی به این کشور 
تعهد بدهد که تحریم های اعمال شده 
اوکراین  بحران  از  پس  مسکو  علیه  بر 
مانعی بر سر راه همکاری های اقتصادی 
و هسته ای این کشور با ایران که بخشی 
از ان نیز در برجام قید شده ایجاد نخواهد 

کرد.
این درخواست روسیه موجب شد که 
رسانه ها و برخی مقامات غربی به حمله 
شدید به مسکو، این کشور را به سنگ 
اندازی در مسیر نهایی شدن مذاکرات 

وین و دستیابی به توافق متهم کنند.
برخی منتقدین و مخالفین همکاری 
ایران با روسیه در داخل کشور نیز ضمن 
همراهی با موج غربی ایجاد شده، مسکو 
را متهم به گروگان گرفتن منافع ایران 

برای تامین مطالبات خود نمودند.
 در چنین شرایطی روز گذشته روزنامه 
یک  از  نقل  به  ژورنال   استریت  وال 
مقام ارشد در دولت آمریکا نوشت که 
واشنگتن با درخواست روسیه برای معاف 
برجام  اجرای  برای  ها  تحریم  از  شدن 
مخالف است و یک هفته به مسکو مهلت 

داده که این درخواست را پس بگیرد.
این روزنامه از قول مقام آمریکایی که 
نام وی را اعالم نکرده اعالم نمود که اگر 
کرملین از خواسته خود برای مستثنی 
شدن تحریمها برای اجرای برجام کوتاه 
نیاید، آمریکا در پی توافقی خواهد رفت 

که روسیه را از برجام مستثنی کند.
برابر اظهارات مقامات  نیز در  روسیه 
غربی که این کشور را به کارشکنی در 
ضمن  اند  کرده  متهم  وین  مذاکرات 
ضمن رد ادعاهای مطرح شده بر لزوم 
از  حاصل  توافق  از  طرفها  همه  نفع 

مذاکرات وین تاکید کرده است.
وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه اعالم 
کرد: روسیه با این حقیقت پیش می رود 
که »مسیر احیای مؤثر اجرای برجام در 
سایه احیای توازن بین عناصر هسته ای 
و اقتصادی "توافق" است به طوریکه در 

راستای منافع تمامی طرف ها باشد«
مسکو با اشاره به موضوعات حل نشده 
میان ایران و آمریکا که در حال حاضر 
مانع اصلی شکل گیری توافق است خاطر 
نشان کرده: متن توافق هنوز در مورد 
متحده  ایاالت  بین  مانده  باقی  مسائل 
و ایران در حال تنظیم است و شماری 
سیاسی  تصمیمات  مذاکره کنندگان  از 
درباره تأیید متن نهایی توافق گرفته اند 

و مذاکرات وین طبق روال ادامه خواهد 
داشت.

در چنین شرایطی و با توجه به تهدید 
امریکا در خصوص کنار گذاشتن روسیه 
از برجام و اتخاذ مسیرهای دیگر برای 
دستیابی به توافق، علی شمخانی دبیر 
صفحه  در  ملی  امنیت  عالی  شورای 
نوشت:  توییتر  در  خود  اختصاصی 
"همه ارکان کشور فارغ از فضا سازیهای 
برای  صرفا  خارجی  و  داخلی  هدفمند 
می  تالش  ملی  منافع  ارتقاء  و  حفظ 
کنند. تا زمان تامین مطالبات قانونی و 
منطقی خود و دستیابی به توافق قوی در 

مذاکرات وین باقی خواهیم ماند."
اظهار نظر صریح شمخانی نشان می 
دهد که ایران در چارچوب منافع ملی 
با ترکیب  خود قصد دارد در مذاکرات 
فعلی باقی بماند ودر تعامل با طرفهای 

حاضر در مذاکرات به توافق قوی برسد.
تحقق این راهبرد دارای الزاماتی است 
که از ان جمله تداوم مبادله نوشتارهای 
غیر رسمی با هیئت امریکایی حاضر در 
با  باالتر  سطوح  در  رایزنی  و  مذاکرات 
مقامات روسیه برای تمرکز بر اشتراکاتی 
است که بتواند زمینه ساز شکل گیری 

توافق قوی در وین باشد.
سفر حسین امیر عبداللهیان به مسکو 
تواند  می  کشور  دو  مقامات  رایزنی  و 
شرایطی را فراهم کند که ضمن خنثی 
شدن فرافکنی و عملیات روانی امریکا در 
مقصر معرفی کردن طرفهای دیگر در 
ایجاد شرایط موجود، زمینه الزم برای 
انجام وظایف و تکالیف آمریکا در فرایند 

مذاکرات وین مهیا شود.
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روسیه هراسی را کنار بگذارید و با آمریکا مذاکره کنید
آفتاب  نیوز: علی مطهری در صفحه توییتر خود نوشت: ایران باید در آخرین 
مرحله احیای برجام روسیه هراسی را کنار بگذارد و مشکالت باقی مانده را با مذاکره 
مستقیم با آمریکا حل و فصل کند. او افزوده: روسیه به شدت نگران احیای برجام و 
بهبود روابط اقتصادی ایران با غرب است و می خواهد ایران همچنان گروگان او و 
سپری در مقابل غرب برای روسیه باشد. مطهری تاکید کرده: مسووالن کشور باید 

منافع ملی را بر منافع روسیه ترجیح دهند.

زوم

تنفس در مذاکرات وین و سفر معنادار امیرعبداللهیان به مسکو

انهدام دو تیم تروریستی از سوی وزارت اطالعات
ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارت اطالعات: با مجاهدت های سربازان گمنام امام 
زمان )عج( دو تیم تروریستی وابسته به سرویس های اطالعاتی بیگانه متالشی 
شد.با اقدامات وزارت اطالعات، شش تروریست مسلح که با مأموریّت ترور چند 
تن از اتباع خارجی شاغل در طرح های زیربنایی استان سیستان و بلوچستان 
وارد کشور شده بودند، شناسایی و بازداشت شدند. عالوه بر آن، تیم پشتیبان 

تروریست های یاد شده نیز متالشی شد.
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ایسنا: اتحادیه اروپا چهارمین بسته تحریمی اش علیه روسیه را تایید کرد. به گزارش  
ایسنا، به نقل از شبکه خبری اسکای، فرانسه که ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده دارد 
در بیانیه ای اعالم کرد، این اتحادیه با ۲۷ عضو، بسته ای تحریمی را تایید کرده است 
که "افراد و نهادهای دخیل در تهاجم به اوکراین" و همچنین بخش های اقتصاد روسیه 
را هدف قرار می دهد. اتحادیه اروپا از آغاز جنگ در ماه گذشته، اقدامات سختی را علیه 

روسیه اتخاذ کرده است.

ایرنا: حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان به منظور رایزنی در مورد 
مسائل منطقه ای و مذاکرات وین، بامداد سه شنبه در راس هیأتی بلندپایه تهران 
را به مقصد مسکو ترک کرد. در این سفر، سعید خطیب زاده، سخنگوی  وزارت 
امور خارجه کشورمان، دکتر صفری معاون دیپلماسی اقتصادی، علیرضا حقیقیان 
مدیرکل و دستیار وزیر امور خارجه در امور اوراسیا، علی اصغر خاجی دستیار وزیر 

امور خارجه در امور ویژه سیاسی، وزیر امور خارجه را همراهی می کنند.

روس ها می خواهند منافع ایران را 
فدای منافع خود کنند

چهارمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه

امیرعبداللهیان در رأس هیأتی عازم مسکو شد

برای نخستین بار؛ تشکیل فرماندهی سپاه هسته ای
 ایرنا: برای نخستین بار از تشکیل فرماندهی سپاه هسته ای برای حفاظت 
از تاسیسات هسته ای جمهوری اسالمی ایران نام برده شد. پیش از این عنوان 
شده بود که حفاظت از سایت های هسته ای کشور به سپاه واگذار شده است 
اما در خالل گزارش مربوط به کشف شبکه ای که قصد خرابکاری در تاسیسات 
هسته ای فردو را داشتند، به صورت رسمی این موضوع تایید و برای نخستین 

بار از »فرماندهی سپاه هسته ای« نام برده شد که اخیرا تاسیس شده است.


