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چانه زنی وزرای خارجه آمریکا و روسیه
 درباره ایران

»آنتونــی بلینکن« وزیر خارجه آمریکا و »ســرگئی الوروف« وزیر خارجه 
روســیه روز پنجشنبه به وقت محلی در حاشــیه اجالس سازمان همکاری و 
امنیت اروپا در اســتکهلم بــا یکدیگر دیدار و در خصــوص ایران و مذاکرات 
ویــن گفت وگو و تبادل نظر کردند. بلینکن در نشســتی خبری پیش از آغاز 
دیدارش بــا  الوروف در گفت و گو با خبرنگاران با تکــرار ادعاهای آمریکا و 
رژیم صهیونیستی درباره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران مدعی شد: آمریکا و 
روسیه دارای منافع مشترکی از جمله عدم دستیابی ایران به سالح هسته ای 

که در مورد آن با یکدیگر همکاری می کنند.
وزیر خارجه آمریکا از زمان آغاز مذاکرات ایران و گروه ۱+۴ در اروپا به سر 
مــی برد، افزود: همزمان با ادامه مذاکرات در وین، همکاران ما با هم همکاری 
می کنند. ما فرصت خواهیم داشت تا در مورد آن )مذلکرات وین( نیز گفت و 
گو کنیم. در همین حال، ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که بلینکن 
را در ســفر به اروپا همراهی می کند، پس از دیــدار الوروف و بلینکن اعالم 
کرد که طرفین در مورد مســائل مربوط به روابط دو جانبه  و منافع مشترک 

گفت و گو کردند.
وی مدعــی شــد وزرای امور خارجه آمریکا و روســیه بــر اهمیت تداوم 
هماهنگی در مورد مسائل مربوط به روابط دو جانبه  و منافع مشترک از جمله 

مسدود کردن مسیرهای دستیابی ایران به سالح هسته ای تاکید کردند.
به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه آمریکا پیش از دیدار با الوروف با وزیران 
خارجه سه کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه نیز در لتونی دیدار و درباره 

ایران همزمان با مذاکرات وین گفت و گو کرد.

ویژه

تفکر اشتباه کاخ سفید درباره تهران
نشریه آنالین »اسلیت« )slate magazine( در مطلبی به قلم فرد کاپالن 
نوشــت:  ایاالت متحده و ایران روز دوشنبه در وین در تالشی دیگر که احتماالً 
آخرین تالش خواهد بود، برای احیای توافق هســته ای ایران با یکدیگر مالقات 
کردند. اگر هیچ یک از طرفین از خواســته های فعلی خود عقب نشینی نکنند، 
مذاکرات که پنج ماه است متوقف شده، احتماالً به جایی نخواهد رسید. در این 

صورت شاهد تشدید تنش ها یا چیزی بدتر از آن خواهیم بود.
در ادامه این مطلب آمده اســت:  توافقی که در ســال ۲۰۱۵ توسط باراک 
اوباما و رهبران شــش کشور دیگر از جمله ایران به دست آمد، ایرانی ها را ملزم 
به محدود کردن برنامه ی هسته ای خود کرد. در ازای آن، ایاالت متحده تقریباً 
تمــام تحریم های اقتصادی خود را لغو می کــرد. کار ها به آرامی پیش می رفت، 
بازرســان بین المللی تأیید کردند که ایران به توافق پایبند اســت، تا اینکه در 
ســال ۲۰۱۸ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از توافق خارج شد، تحریم ها 
را دوبــاره اعمال کرد و همه امضاکنندگان دیگر را نیز تحت فشــار قرار داد تا 
تحریم ها را علیه تهران اعمال کنند. ایران به مدت یک سال به این توافق پایبند 
و بــه دنبال راهی برای تجارت با جهان خارج از قلمروی دالر بود. تهران به بند 
۳۶ قرارداد ۱۵۹ صفحه ای اســتناد و بیان کــرد که اگر برخی از امضاکنندگان 
»به تعهدات خــود عمل نکنند«، بقیه »زمینه ای بــرای توقف اجرای تعهدات 
خود« خواهند داشــت. این بند به این منظور نوشــته شده بود که اگر ایرانی ها 
به تقلب روی آوردند، آمریکا و کشور های اروپایی بتوانند به سرعت تحریم ها را 
دوباره اعمال کنند. اما همانطور که دیدیم، شرایط می توانست به سمت دیگری 

نیز پیش برود.
در دو سال پس خروج واشنگتن از توافق، ایران غنی سازی اورانیوم را از سر 
گرفته اســت تا جایی که می تواند ظرف یک ماه یا بیشتر، اورانیوم غنی شده ی 
کافی برای ســاخت یک بمب اتمی را در اختیار داشــته باشد. به طور خالصه، 
این کشور نســبت به دوران قبل از امضای توافق در سال ۲۰۱۵ به یک کشور 
مجهز به ســالح هسته ای نزدیک تر اســت. ترامپ این توافق را که اغلب آن را 
»بدترین توافق تاریخ« می خواند، لغو کرد، به امید اینکه به تهران فشار بیاورد تا 
آنچه را که او و دستیارانش توافقی »بهتر« می نامیدند، امضا کند. اما در واقعیت 

استراتژی او نتیجه ی معکوس داشت.
با این حال، گیج کننده تر از به هم ریختن اوضاع توسط ترامپ، این است که 
چرا جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا که در طول مبارزات انتخاباتی گفت توافق 
را بازمی گرداند، بالفاصله پس از ورود به قدرت در ژانویه ی گذشــته، این کار را 
انجام نداد. او دقیقاً می توانســت ترامپ را به خاطر این آشفتگی مقصر بداند و 
پیشنهاد کند که اگر ایرانی ها سخت افزار هسته ای خود را به تدریج از بین ببرند، 
تحریم هــا را به تدریج لغو می کند. در عوض، به دالیلی که هیچ کس به وضوح 
توضیح نداده است، دو طرف بر سر اینکه چه کسی باید اولین قدم را بردارد، با 
هم اختالف پیدا کردند. در ماه آوریل، اتحادیه اروپا وارد عمل شــد و شش دور 
مذاکره با ایران را در وین برگزار کرد. برای مدتی به نظر می رســید که تالش ها 
برای بازگشت به مذاکرات با ایاالت متحده می تواند کارساز باشد، اما این اتفاق 
نیفتاد. در ژوئن، ایران رئیس جمهور جدیدی به نام ابراهیم رئیســی را انتخاب 

کرد که به توافق بدبین بود. به این ترتیب، بن بست عمیق تر شد.
به گزارش انتخاب ؛ نشــریه آنالین »اسلیت« تاکید کرد ، این که مذاکرات 
از ســر گرفته می شود، نشانه ی خوبی است، اما چشــم انداز آن تاریک به نظر 
می رسد. ایرانی ها بر دو نکته پافشاری می کنند: اول، اینکه ایاالت متحده همه ی 
تحریم ها را قبل از اینکه تهران بخشــی از برنامه هســته ای خود را از بین ببرد، 
لغو کند. دوم اینکه ایاالت متحده تضمین کند که روســای جمهور آینده ی این 
کشــور از توافق خارج نخواهند شــد. ... هیچ رئیس جمهوری نمی تواند یا نباید 
همه ی تحریم ها را لغو کند، مگر اینکه ایران دست کم برخی از سانتریفیوژ های 
خود را که اورانیوم غنی سازی می کنند، برچیند. همچنین هیچ رئیس جمهوری 
نمی تواند صادقانه قول دهد که روسای جمهور آینده به این توافق پایبند باشند. 
توضیح اینکه، توافق هســته ای یک معاهده نیســت، بلکه یک ترتیبات اجرایی 
چندجانبه اســت. این توافق تا حدی به این دلیل با این روش مورد مذاکره قرار 
گرفت که اوباما می دانســت نمی تواند دو سوم ســنا را برای تصویب آن با خود 

همراه و آن را تبدیل به یک معاهده کند.
ممکن اســت راهی برای خروج وجود داشته باشــد. اتحادیه اروپا می تواند 
به عنــوان یک میانجی واقعی عمل کنــد، همانطور که در آوریل تالش کرد، اما 
نتوانســت این کار را انجام دهد. این اتحادیه باید با تعیین جدول زمانی که در 
آن هــر طرف گام هــای مرحله ای و همزمان را برمی دارد، وارد عمل شــود. در 
ایــن جدول، ایاالت متحده چند تحریم را لغو می کند، ایران نیز همزمان چند 
سانتریفیوژ را نابود می کند. اما در همین حال، چندین سیاستمدار آمریکایی، از 
جمله برخی از اعضای دولت بایدن، گفته اند که بازگشت به شرایط توافق ۲۰۱۵ 
به اندازه کافی خوب نیســت. آن ها می گویند کــه زمان زیادی از توافق ۲۰۱۵ 
گذشته است و با توجه به اینکه برخی از اقدامات توافق در سال ۲۰۲۵ منقضی 
می شــود و ایران پیشرفت بیشتری در راستای ساخت بمب هسته ای نسبت به 

آن زمان داشته است، باید شرایط توافق تغییر کند.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه در اکتبر گفت: ما در حال نزدیک تر شــدن 
به نقطه ای هســتیم که در آن بازگشــت به پایبندی بــه توافق به خودی خود 
مزایایــی که در ســال ۲۰۱۵ مدنظر بود را به همراه نخواهد داشــت. در اینجا 
می توان به دو نکته اشــاره کرد. اول، بلینکــن و همکارانش باید این واقعیت را 
در ژانویه می دیدند و اعالم می کردند. دوم، دیدگاه او کوته بینانه اســت. درست 
اســت، اگر همین هفته توافق با ایران احیا می شد، می توانستیم در مورد عقب 
انداختن تاریخ های انقضای اولیه صحبت کنیم. اما حاال که شرایط مهیا نیست، 
چــرا توافق اولیه را احیا نکنیم و ســپس برنامه ی گام به گام در راســتای لغو 
تحریم ها و برچیدن سانتریفیوژ ها طراحی نکنیم، اما یک بند اضافه کنیم که اگر 
توافق جدیدی تا ســال ۲۰۲۴ امضا نشد، معامله یک بار دیگر متوقف می شود. 
به هر حال، اگر جمهوری خواهان دوباره به قدرت برســند، ممکن است توافق 
از بین برود. بســیاری از سیاستمداران، اکثر جمهوری خواهان و چند دموکرات 
می گویند که این پیشنهاد عملی نیست. آن ها می خواهند توافق جدیدی ایجاد 
کنند که نه تنها تاریخ انقضای تعهدات هسته ای ایران را به عقب می اندازد، بلکه 
تولید موشــک و کمک ایران به گروه های تروریســتی را محدود یا لغو می کند. 
اوباما و تیمش در جریان مذاکرات اولیه به دنبال گنجاندن این مسائل در توافق 
بودند، اما به دو دلیل آن ها را کنار گذاشتند. اول اینکه ایران با آن محدودیت ها 
موافقت نمی کرد و دوم، مهم ترین وظیفه این بود که ایران از ســاخت ســالح 
هســته ای بازداشته شود. توافق هســته ای ایران در سال ۲۰۱۵، با سرزده ترین 
رویه هــای راســتی آزمایی که تا به حال در یک توافق کنترل تســلیحات مورد 
مذاکــره قرار گرفته بود، پایان یافت. گزینه های واقع بینانه این بود که یا ایرانی 
را بپذیریم که موشک می سازد، به تروریست ها کمک می کند و سالح هسته ای 
دارد یــا با ایرانی روبرو شــویم که دو فعالیت اول را انجام می دهد، اما ســالح 

هسته ای ندارد.

استراتژیک

گروه سیاســی: نشســت جمــع بندی 
مذاکرات وین درباره چانه زنی های کارشناسان 
طرفین و بسته پیشــنهادی ایران عصر دیروز 
)جمعه( برگزار شد. »الرنس نورمن« خبرنگار 
روزنامه وال اســتریت ژورنــال  گزارش داده 
که هیات ها برای چنــد روز آینده به پایتخت 
کشورشان بازمی گردند. نشست عصر جمعه در 
ســطح معاونان وزیر و مدیران سیاسی وزارت 
امور خارجه ایران و گروه ۱+۴، به ریاست علی 
باقری کنی مذاکره ارشــد ایران و انریکه مورا 
معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه 

اروپا برگزار شد.
با توجه به درخواســت برخــی از هیأت ها 
پایتخت هایشــان جهت  به  بازگشــت  جهت 
مشــورت و دریافت دستورالعمل های تازه، در 
این نشست مقرر شد تا در گفت وگوها وقفه ای 
ایجاد شــده و گفت وگوها هفته آینده بعد از 
بازگشــت هیأت ها از پایتخت هایشان، از سر 

گرفته شود.
علی باقری شامگاه دیروز و از پایان نشست 
جمــع بندی گفت: در نشســت کمیســیون 
مشــترک عصر جمعــه ارزیابــی اجماعی از 
گفت گوها ارایه شــد و این نکته تاکید شــد 
که پیشــنهادهای ایران درباره لغو تحریم های 
غیرقانونی و ظالمانه و موضوع هســته ای روی 
میز اســت و طرف های مقابل این احســاس 
نیاز را داشــتند برای ارایه پاسخ های مستدل 
و مســتند و منطقی به پیشــنهادهای ایران 

نیازمند مشورت با پایتخت هایشان هستند.
وی افزود: بر این اســاس این فرصت داده 
شد پس از مشــورت به زودی در هفته آینده 

گفت وگوها در وین ادامه پیدا کند.
وانگ کــوان، نماینده چیــن در مذاکرات 
وین از ازسرگیری مذاکرات وین بر سر احیای 

برجام در اواسط هفته آتی خبر داد.
انریکه مــورا، معاون مســئول سیاســت 
خارجی اتحادیه اروپا نیز در پاســخ به سوالی 
درخصوص اینکه آیا مذاکرات روز چهارشنبه 
ادامه خواهنــد یافت، گفت: در همین حوالی. 
معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه 
اروپا ضمــن واقع گرا توصیف کردن مذاکرات 
وین گفت که مذاکرات شــاید هفته آینده به 

نتیجه برسد.
مورا اعالم کرد که ما به دنبال بازگشت به 
توافق هسته ای هســتیم و تهران و واشنگتن 

متعهد به شرایط هستند.
مــورا این دوره از مذاکــرات را واقع بینانه 
خواند و افزود که پیــش نویس های مختلفی 
در جریــان مذاکرات وین با ایران مورد گفتگو 

قرار گرفت.
وی همچنین تاکید کرد که مذاکرات ثمر 
بخشــی با هیات مذاکره کننده جدید ایرانی 

صورت گرفته است.
این دیپلمات ارشــد اروپایی بدون اشاره به 
اینکه آمریــکا و اروپایی ها به تعهدات خود در 
چارچوب برجام عمل نکرده، مدعی شــد که 
مذاکرات هسته ای با ایران برای همیشه ادامه 

نخواهد یافت.

پیشنهاد ایران 
روی میز کمیسیون مشترک

پــس از تحویل متن پیشــنهادی ایران به 
گروه ۱+۴ و اتحادیه اروپا، جلســه کمیسیون 
مشــترک برجام برگزار شده است. گزارش ها 
حاکی از آن بود که این نشست به درخواست 
طرف اروپایی برای بازگشــت به پایتخت ها و 
بررسی متن پیشنهادی ایران مطرح شده بود.
مذاکره کننده ارشــد ایــران در گفت وگو 
بــا خبرنگاران ایرانی ابــراز امیدواری کرد که 
طرف های مقابل بتواننــد در کوتاه ترین زمان 
به یک جمع بندی برای ورود به گفت وگوهای 
جــدی با جمهوری اســالمی ایران برســند. 
طبیعتا طرف مقابل نیاز دارد اســنادی را که 
ایران در اختیار آن ها قرار داده بررســی کند 
اما باقری کنی اشــاره کرد که اگر آن ها برای 
اســتمرار گفت وگوها آماده باشــند، جمهوری 
اسالمی ایران هیچ مانعی در این زمینه ندارد 

و در وین هست تا گفت وگوها را ادامه بدهد.
ظهــر و شــامگاه پنجشــنبه، در دو نوبت 
دیدارهایــی میان علی باقــری رئیس هیأت 
مذاکره کننده جمهوری اسالمی ایران با انریکه 
مورا معاون دبیرکل ســرویس اقدام خارجی و 

رؤسای سه هیات اروپایی انجام گرفت.
همچنیــن کارگروه هــای رفــع تحریم و 
موضوع های هســته ای نیز عصر پنجشنبه  با 
حضور هیات های کارشناســی ایــران و ۴+۱ 
تشــکیل جلســه دادند. در این جلســات در 
خصوص متون و پیشــنهادات مطرح شــده از 

جانب ایران گفت وگو انجام گرفت.
عالوه بر این، دیــدار دوجانبه ای نیز میان 
باقــری و رافائل گروســی مدیــرکل آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی برگزار شــد. در این 
دیدار رئیس هیأت مذاکره کننده ایران ضمن 
تأکید بر ادامه همکاری فنی جمهوری اسالمی 
ایران با آژانس، ایفای نقش مثبت و ســازنده 

این نهاد را خواستار شد.   
باقری پس از این دیدار در حساب کاربری 
خــود در توئیتر نوشــت: با رافائل گروســی 

گفت وگوهــای مثمــر ثمری با هــدف تداوم 
همکاری های فنی میان ایران و آژانس داشتم. 
وی افــزود: تاکید کردم کــه ایران مصمم 
اســت که به مشــارکت فعاالنــه و مثبت در 
گفت وگوهــا در ویــن ادامه دهــد و آژانس 

می تواند نقش فنی مثبتی ایفا کند.
بلینکن در انتظار روزهای آینده

آنتونی بلینکن که برای شرکت در اجالس 
ســازمان همکاری و امنیت اروپا به استکهلم 
پایتخت سوئد ســفر کرده است، در نشستی 
خبری در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا 
نشانه ای از پیشــرفت مذاکرات وین دریافت 
کرده ایــد، ضمن تکرار برخی ادعاهای نخ نما 
دربــاره ایران گفت: در آینــده خیلی نزدیک 
و شــاید همین تا یکــی دو روز آینده بتوانیم 
قضاوت کنیم که آیا ایران واقعا برای دستیابی 

به توافق حسن نیت دارد یا خیر.
با وجود اظهار نظرها مقامات و دیپلمات های 
شرکت کننده در مذاکرات ایران و گروه ۴+۱ 
در ویــن مبنی بــر مثبت بــودن فضای این 
مذاکرات، بلینکن بدون اشاره خروج یکجانبه 
و غیرقانونــی کشــورش از برجــام که باعث 
مشــکالت فراوان کنونی پیرامــون این توافق 
بین المللی شــده اســت، گفت: اما اقدامات و 
اظهارات اخیر چنــدان زمینه ای برای خوش 
بینی ایجاد نکرده اســت. با این وجود، اگرچه 
دیر شــده اما هنوز هم برای بازگشت ایران به 

تعهدات خود خیلی دیر نشده است.
بلینکن بدون اشاره به اینکه این آمریکاست 
که باید با لغو تحریم های ایران، مســیر تحقق 
توافق در مذاکرات وین را هموار سازد، گفت: 
باید منتظر باشــیم و ببینیــم در این یکی دو 
روز آینده در وین چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

وی مدعی شد که ایران باید سریع تر ثابت 
کند که در رسیدن به توافق جدی است.

تاکید گروسی بر شفافیت تهران
مدیــرکل آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
گفــت: به نفع تهران اســت کــه در تعامل با 
آژانس شــفافیت بیشتری را از خود نشان بده 

زیرا در صورت وجود اراده سیاسی، رسیدن به 
توافق همیشه ممکن است.

در همین حال،  مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی روز پنج شــنبه در توییتی نوشت: 
»تبادل نظر به جایی بــا رابرت مالی، نماینده 
ویژه آمریــکا در امور ایران دربــاره مذاکرات 
برجامی داشــتم و بر نقش راستی آزمایی الزم 
االجــرای آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید 

کردم.«
رافائــل گروســی در گفت وگو بــا کانال 
خبری »فرانســه ۲۴« با بیان اینکه مذاکرات 
دور هفتم از نقطه صفر شــروع نمی شود، بلکه 
بر اساس شــش دور مذاکرات قبلی به پیش 
می رود، افزود: توافق با ایران همچنان ممکن 

است، اما زمان باقیمانده کم است.
مدیــرکل آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
تاکید کرد: آژانس طرف توافق برجام نیســت، 
اما بــه عنوان بــازرس و تضمین کننده توافق 
از نزدیــک مذاکرات جــاری در وین را رصد 

می کند.
گروســی درباره گزارش تارنمای آکسیوس 
مبنــی بر ادعای صهیونیســت ها درباره آماده 
ســازی ایران برای غنی ســازی ۹۰ درصدی 
بیــان کرد: در حــال حاضر غنی ســازی ۹۰ 

درصدی در ایران وجود ندارد.
وی با بیان اینکــه برجام حد نصاب ۳.۶۷ 
درصد را برای غنی سازی تعیین کرده بود، اما 
االن غنی ســازی ۶۰ درصدی انجام می شود، 
افزود: ایران در فردو غنی ســازی ۲۰ درصدی 

را انجام می دهد و در حال افزایش آن است.
 گروســی درباره قصد خود مبنی بر دیدار 
مجدد از تهران گفت: چنان چه از وی دعوت 

شود، ظرف یک دقیقه به ایران می رود.
وی در ارتباط با سایت تسا در کرج و برخی 
اظهارات مبنی بــر از کار افتادن دوربین های 
نظارتی آژانــس در جریان عملیات خرابکارانه 
گفــت: آژانس خرابــکاری را محکوم می کند؛ 
امیدواریــم که یک توافق، که بســیار الزم و 

ضروری است، حاصل شود.

ارزیابی مثبت امیرعبداللهیان و بورل
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا و 
وزیــر امورخارجه کشــورمان در یک گفت و 
گوی تلفنی فضای مذاکــرات کنونی در وین 

را مثبت ارزیابی کردند.
به گــزارش روز جمعه ایرنا از مرکز اطالع ر 
سانی وزارت امور خارجه، صبح امروز جوسپ 
بورل مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
و هماهنــگ کننده مذاکــرات وین در تماس 
تلفنی با وزیرخارجه کشــورمان در خصوص 

روند مذاکرات جاری رایزنی کرد.
هماهنگ کننده مذاکرات وین این رویداد 
را که اکنون همه هیات های مذاکره کننده از 
آلمان، چین، روسیه، فرانسه، انگلیس و به ویژه 
جمهوری اسالمی ایران با جدیت برای رسیدن 
به تفاهم در وین تالش می کنند را مهم خواند 
و گفت: به مورا تاکید کــرده ام که در ارتباط 
ســازنده و فعال با مذاکره کننده ارشد ایرانی 
و همه هیات ها برای رســیدن به توافق تالش 

کند.
وی خواســتار انعطــاف همــه طرف ها در 
ادامــه مذاکرات شــد و با ابراز خرســندی از 
شــروع مذاکرات، آمادگی خود و همکارانش 
در اتحادیه اروپا را برای کمک به حل مشکل 

اعالم کرد.
حســین امیرعبداللهیان هم با تشــکر از 
تالش های مســئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا و همــکاران وی، روند مذاکــرات را در 
مجموع خوب اما کند دانســت و گفت: هیات 
ایرانی با حسن نیت، اختیارات الزم و ابتکارات 
دســت یافتنی و رو به جلو، به شکلی فعال در 

میز مذاکرات حضور دارد.  
وزیر امور خارجه تاکید کرد: در هر مذاکره 
و اقدامی پایــان دادن کامل بــه تحریم های 

ناقض برجام هدف مشارکت ماست.  
وی با تاکید بر پایبندی جمهوری اسالمی 
ایــران به همکاری فنی بــا آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی، افــزود: عالوه بــر مذاکرات و 
دیدارهای آقای علی باقری، کارشناسان ایرانی 
نیــز در قالب کمیته خاتمه تحریم ها و کمیته 
هسته ای در حال مذاکرات فنی و تخصصی با 
۱+۴ هستند. امیرعبداللهیان با اشاره به برخی 
مباحــث مطروحه در مذاکــرات اخیر یادآور 
شد: به رغم عهدشکنی آمریکا و بی عملی سه 
کشــور اروپایی، ما با حسن نیت در مذاکرات 
وین حضور داریم. تیم ما در هر مرحله، دارای 
برنامــه و ابتکارات روشــن، ملموس و عملی 

است.
رئیس دستگاه سیاست خارجی کشورمان 
تاکید کرد: غرب هــم باید ابتکار عمل واقعی 
خــود را در خاتمه دادن به تحریم ها ارائه و به 
تکرار شــعارهای قبلی و ناقض حقوق و منافع 

ملت ایران پایان دهد.
وی افزود: ما معتقدیم دســتیابی به توافق 
خوب در دســترس اســت اما الزمه آن تغییر 
رویکــرد برخی طرف ها از ادبیــات تهدید به 
ادبیات همکاری، احترام متقابل و نتیجه محور 

است.

ایران دو پیش نویس لغو تحریم و برنامه هسته ای را ارائه داد

نتیجه گیری از مذاکرات وین، شاید این هفته

تازه تریــن  در  اکونومیســت  مجلــه 
بررســی هایش اعالم کرده که تورم در جهان 
طی ســال ۲۰۲۱ باالترین میزان رشد در ۵ 

سال گذشته را داشته است.
گــزارش این مجلــه نشــان می دهد که 
میانگیــن قیمت هــای جهانی حتــی بدون 
احتساب شهر هایی که تورم باال داشته اند، در 
مقایسه با سال قبل ۳.۵ درصد افزایش داشته 
اســت. این افزایش قیمت در سال ۲۰۲۰ در 
مقایسه با ســال قبل از آن، ۱.۹ درصد بوده 
اســت. همه گیری کرونا، تغییــرات نرخ ارز و 
بحران اقتصادی، تامین معیشــت، هزینه های 
زندگی و هزینه های ســوخت و حمل ونقل را 
در بزرگ ترین شــهر های جهان افزایش داده 

است.
 در شهریورماه امســال، هزینه حمل یک 
کانتینر اســتاندارد ۴ برابر بیشتر از سال قبل 
بوده است. در این میان، برخی از شهر ها فشار 
بیشــتری را تجربه کرده اند.گزارش ســالیانه 
اکونومیست درباره گران ترین  واحد اطالعات 
و ارزان ترین شــهرهای جهان منتشر شد که 
رتبه بندی این شهرها بر اساس ارزیابی ۱۶۰ 

شــاخص از جمله هزینه مســکن، پوشاک، 
خوراک، حمــل و نقــل و هزینه های درمان 
صــورت می گیرد. افزایش تــورم و اخالل در 
زنجیره تأمین مهم تریــن عواملی بوده اند که 
باعث گران تر شــدن هزینه هــای زندگی در 
بســیاری از شهرهای مختلف در سطح جهان 

شده اند.
در این گزارش، متوسط هزینه زندگی در 
نیویــورک به عنوان شــاخص معیار و برابر با 
۱۰۰ واحد در نظر گرفته می شــود و هزینه 
ســایر شــهرها بر طبق درصدی از متوسط 
هزینه های زندگی در نیویورک بیان می شود. 
بــرای مثال عــدد ۱۰۷ بدان معناســت که 
متوســط هزینه های زندگی در آن شهر هفت 
درصد بیشتر از نیویورک و عدد ۹۳ به معنای 
هفت درصد کمتر از متوسط هزینه زندگی در 

نیویورک است.
براســاس اطالعات و بررسی اکونومیست 
، تل آویو به دلیــل اقدامات خود برای تقویت 
»ِشِکل« )پول سرزمین اشغالی( در برابر دالر 
و همچنین افزایش قیمت مواد غذایی و حمل 
و نقل و به رتبه اول گرانترین شهرهای جهان 

صعــود کــرد. پاریس و ســنگاپور به صورت 
مشــترک دوم شــدند و پس از آن زوریخ و 
هنگ کنگ قــرار گرفتند. در این فهرســت 
نیویــورک آمریــکا در جایگاه ششــم و ژنو 

سوئیس در جایگاه هفتم قرار گرفت.
کپنهاگ دانمــارک در رتبه هشــتم این 
فهرســت، لس آنجلس آمریــکا در رتبه نهم 
و اوزاکای ژاپــن در رتبه دهم قــرار گرفت. 
در بررســی ســال گذشــته واحد اطالعات 
اکونومیست پاریس، زوریخ )سوئیس( و هنگ 

کنک در رتبه های اول قرار داشتند.
داده های جمع آوری شــده در سال جاری 
بین ماه های آگوســت )اواخر تیر( تا سپتامبر 
)اوایل مهر( نشان می دهد که قیمت های کاال 
و حمل و نقل به صورت متوســط ۳.۵ درصد 
بر حســب ارز محلی افزایش یافته است. این 
میزان ســریع ترین نرخ تورم ثبت شــده  در 

طول ۵ سال گذشته است.
»اوپاســانا دیوت« مدیر بخش هزینه های 
زندگــی در »واحد اطالعات اکونومیســت« 
در این باره گفــت: محدودیت های اجتماعی 
همه گیــری کرونا »عرضــه کاال و خدمات را 

مختل کرد و منجر به کمبود کاال و باالرفتن 
خدمات شده است«.

وی گفت: »تغییر شاخص های سال جاری 
به وضوح مشخص است«.

سی ان ان نوشــت: تهران در سال ۲۰۲۱ 
بــا ۵۰ پله صعود بیش از هر شــهر دیگر در 
جدول گرانترین شــهرهای جهان صعود کرد 
و از جایــگاه ۷۹ بــه پله ۲۹ جدول رســید. 
تحریم هــای آمریکا منجر بــه کمبود کاال و 

افزایش قیمت ها در ایران شده است.
شهر »دمشق« ســوریه بار دیگر به عنوان 
ارزان ترین شهر جهان شناخته می شود زیرا 
اقتصاد جنگ زده آن همچنان با مشکل حاد 
مواجه اســت. دمشق و تهران مانند کاراکاس 

در ونزوئــال و بوینس آیــرس در آرژانیتین از 
تورم بسیار باال در سال ۲۰۲۱ رنج بردند.

اســلوی نروژ، ســئول کره جنوبی، توکیو 
ژاپن در رده ۱۱ تا ۱۳ شهرهای گران جهان 

قرار گرفته اند.
وین اتریش و ســیدنی استرالیا به صورت 
مشــترک در مقام چهاردم این لیســت قرار 

گرفته اند.
ملبــورن اســترالیا در جایــگاه شــانزدم 
شهرهای گران جهان قرار گرفت و هلسینکی 
فنالند و لندن بریتانیا مشترکا مقام ۱۷ را به 

خود اختصاص دادند.
دوبلین ایرلند، فرانکفوت آلمان و شانگهای 

چین در مقام ۱۹ این فهرست قرار گرفتند.

اندیشــکده کوئینسی در تحلیلی نوشت که 
اگر طرفداران تعامل با ایران در امریکا هم امید 
داشــتند که متحدان اروپایی، دولت جو بایدن 
را ترغیب کنند که گام های جدی تری در این 
مسیر بردارد، نومید شده اند. در ۲۴ نوامبر، سه 
حزب سیاســی پیروز در انتخابات اخیر آلمان، 
یعنی سوسیال دمکرات ها، سبزها و دمکرات های 
آزاد راست میانه )لیبرال ها(، بر سر تشکیل دولت 

به توافق رسیدند.
در آلمان، توافق های تشکیل دولت ائتالفی 
اسنادی بســیار مشــروح و جدی هستند که 
جزئیات تعهدات دولــت ائتالفی را بازتاب می 
دهنــد نه اینکه تنها به بیــان مبهم نگرش آن 

بسنده شود. در این متن ۱۷۷ صفحه ای، بخش 
مهمی هم به سیاست خارجی آلمان اختصاص 
دارد که تنها چند ســطر آن به ایران پرداخته و 
محتوی آن برای کسانی که انتظار خالقیتی در 
سیاســت آلمان و به پیروی از آن در سیاست 
اروپا در قبال ایران و خاورمیانه را داشتند، دلسرد 

کننده است. 
ایــن ائتالف خواهــان از ســرگیری گفت 
وگوهای برجامی اســت اما همه ســرزنش را 
متوجه ایران کرده بر الزام این کشور به تسهیل 
کامل کار بازرسی ها تاکید می گذارد به رغم این 
واقعیت که این آمریکا بود که از برجام خارج شد 
و تحریم ها علیه ایران را بازگرداند تا این کشور 

را بــه زانو در آورد. حتــی پس از خروج آمریکا 
هم ایران تا هیجده ماه، به تعهدات برجامی اش 
پایبند ماند به این امید که ســه کشور اروپایی 
امضاکننده برجام و از جمله آلمان، از این توافق 
در برابــر تحریم های یکجانبــه آمریکا حمایت 
خواهند کرد و حداقلی از گشــایش اقتصادی 
وعده داده شــده در برجام را برای ایران فراهم 
آورند. این هر سه کشور، در این زمینه شکست 

خوردند.
اکنون، ضروری بود کــه رهبری تازه برلین 
برای حفظ اعتبار خودش، از واشنگتن بخواهد 
که تحریم های اقتصادی دونالد ترامپ را به عنوان 
یک شرط الزامی غیرقابل جایگزین برای نجات 
برجام، لغو کند همانطور که به درستی خواهان 
پایبندی تهران به مفاد برجام شــده است. اما 
توافقنامه دولت ائتالفی تازه در آلمان، به جای 
آن، ایران را مســوول همه بدکاری های منطقه 
معرفی می کند: سیاست های تهاجمی منطقه 
ای، تهدید علیه موجودیت اسرائیل، نقض حقوق 

بشر و حمایت از فعالیت های تروریستی.
البتــه برخی از ایــن انتقادها وارد اســت: 
تهدیدهای ایران علیه موجودیت اسرائیل، برای 

جهان پذیرفتنی نیســت و تنها به مانعی برای 
پیشــبرد منافع ملی ایران تبدیل شده است. تا 
آن زمان که تهران از این شعارها دست بر ندارد، 
قادر به عادی ســازی روابطش با آمریکا و نیز با 
آلمان و دیگر کشــورهای اروپایی نخواهد بود. 
همچنین وضعیت حقوق بشــر در ایران از نگاه 

غربی ها حقیقتا خراب است.
با این حال، آنچه اعتبار این سند را مخدوش 
می کند، غفلت آن از اشــاره به دیگر بازیگران 
خاورمیانه اســت که کارنامه ای به همان اندازه 
منفی در سیاست های منطقه ای و حقوق بشری 
دارند. به جای آن، این ســند بر تعهد آلمان به 
کار با »شرکای آلمان در خلیج)فارس(« تاکید 
می گذارد تا تدابیر اعتماد ساز را به پیش ببرند. 
هرچند این یک هدف ستایش برانگیز است اما 
مقابل کردِن رویکرد منفی ایران با تعهد آلمان 
به »شــرکای« نامشــخصی در منطقه، بیشتر 
به سیاســت بازدارندگی ایران شباهت دارد تا 
هرگونه عالقه ای به پیشــبرد تالش های تنش 

زدایی در منطقه.
این یک ســو نگری، در اشــاره کوتاه سند 
ائتالف به بحران یمن، از همه جا عریان تر است. 

هرچنــد ائتالف تازه آلمان، خــود را متعهد به 
کمک برای پایان دادن به »فاجعه انســانی« در 
یمن می داند اما هیچ اشــاره ای نمی کند که 
کل این فاجعه، دســت ساز بشر است و نه یک 

فاجعه طبیعی. 
در این ســند، بــه وضعیت حقوق بشــر و 
ســرکوب داخلی در عربســتان، امارات، مصر، 
بحرین، مراکش، آذربایجان و دیگر کشــورهای 
خودکامه دوســت غرب هم کمترین اشاره ای 
نمی بینیم. کل بخش خاورمیانه این سند، نشان 
از نگرش تندروانه و شدیدا غیراروپایی دولت تازه 
آلمان نسبت به ایران دارد که این کشور را تنها 

بازیگِر بد منطقه معرفی می کند.
به گزارش دیپلماســی ایرانی ،  اندیشــکده 
کوئینســی در جمــع بندی خود نوشــت که 
نقطــه عزیمت روابط برلین بــا تهران، با نقطه 
عزیمت واشنگتن یکسان نیست. روابط سیاسی 
ادامه خواهــد یافت حتی اگر انتقادات آلمان از 
جنبه های مختلف سیاست های ایران، با صدای 
بلندتری بیان شــود. در انتهای داستان، شاید 
تداوم رویکرد آلمــان در برابر ایــران، فراتر از 

تصویری باشد که در سند ائتالف آمده است.

بررسی پایتخت های جهان توسط اکونومیست نشان داد

پرواز تهران در شهرهای گران دنیا     

اندیشکده کوئینسی بررسی کرد

رویکرد غبارآلود حاکمان جدید برلین درباره تهران


