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چرتکه 3

رئیس جمهور با حضور در جلسه ستاد تنظیم بازار:

 هيچ کوتاهی
  در زمينه نظارت
 پذیرفتنی نيست

سياست 2

سخنگوی قوه قضاییه  در نشست خبری:

 فائزه هاشمی
  تحت تعقيب قضایی

 قرار گرفت
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از راه اندازی گشت نظارتی آرایشگا ه ها تا سیسمونی گیت 

 جابه جایی مرزهای
 »حریم خصوصی« در کشور!

سياست 2

شهرنوشت 6 

 اصرار و انکار سوئد و ایران بر ارتباط 
پرونده های حمید نوری و احمدرضا جاللی

وکشی، تبادل  گر
و یار    و یی  یا  ر

دیپلماتیک جدید؟
ســخت بتوان به کســانی که بین این دو 
موضوع ارتباط می بینند و بحث »گروکشی« 
را مطرح می کنند،  خــرده گرفت. همزمان با 
پیگیری پرونده حمید نوری، کارمند سابق قوه 
قضاییه ایران در سوئد؛ حکم اعدام احمدرضا 
جاللی، شهروند دو تابعیتی ایرانی - سوئدی 
به اتهام جاسوســی اعالم شــده است. حال 

بســیاری به این گمانه زنی پرداخته اند که در 
فرآیند دادگاه و صدور حکم جاللی، به پرونده 
نوری توجه شده است و شاید چشم انداز تبادل 
زندانی، مشابه نمونه های دیگر با شهروندان 
دوتابعیتی رخ داده است. البته با در نظر گرفتن 
این نکته که قانــون ایــران، دو تابعیت را به 

رسمیت نمی شناسد ...

شقاقی با اشاره به زمان نامناسب و تبعات حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی: 

تورم باالی 40 درصد در انتظار اقتصاد است
چرتکه 3

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی:

 تهران بر سر دوراهی
 برجام و روسیه قرار دارد

در این تیم هیچ چیز سر جای خودش نیست

پرسپولیس علیه پرسپولیس! 

امیرعبداللهیان: 

 طالبان حقابه ایران را ندهد،
 اقدام قانونی و بین المللی 

می کنیم

نگاه مردد کارشناسان به ادعای بازگشت به کار 
5٠٠ هزار کارگر

 اعدادی غیرواقعی 
و غیرعلمی با کارکرد نمایشی

 اختالف بر سر عضویت اوکراین 
در اتحادیه اروپا باال گرفت؛ 

 بالتکلیفی »کی یف«
  در محاسبات

 »هزینه- فایده« قاره سبز

دسترنج 4

چرتکه 3

سياست 2

آدرنالين 8

جهان 5

یک تحلیل گر سیاســت خارجی گفت: قطعا 
طوالنی شدن هر پروسه مذاکراتی، اعم از داخلی و 
خارجی، آسیب زاست. دگرگون شدن شرایط، تغییر 
دولت ها، تغییر در صف بندی قوا در سطح بین المللی 
و منطقه ای و نیز وارد معادله شدن برخی فاکتورهای 
جدید مثل فاکتور افکار عمومی داخلی و بین المللی 
و لو رفتن برخی نکات که باید محرمانه بماند و ... از 
عواملی هستند که ممکن است محاسبات طرف ها 

را دگوگون کنند.
کوروش احمدی در گفت وگو با ایلنا، در پاسخ به 
این سوال که انریکه مورا امروز )سه شنبه( وارد تهران 
می شود تا از روز چهارشنبه تا جمعه دیدارهایی را 
در کشورمان داشته باشــد، این سفر به درخواست 
آقای بوررل انجام می شــود و گفته شــده به نوعی 
اتمام حجت محسوب خواهد شد، سناریوهایی که 
هماهنگ کننده برجام پیش روی ایران قرار خواهد 
داد چیست و آیا قابل پیش بینی است که این آخرین 
تبادل پیام با ایران باشد، گفت: فکر می کنم برای پاسخ 
به این ســوال در درجه اول باید بر اظهارات جوزپ 
بورزل توجه کنیم؛ وی هفته گذشته در مصاحبه ای 
با فایننشــال تایمز کلیاتی را در مــورد اهدافش از 
فرستادن انریکه مورا به تهران بیان کرد.  وی گفت 
هدف او در این مقطع زمانــی یافتن »راهی میانه« 
برای شکستن بن بست بر سر مهمترین مانع باقی 
مانده، یعنی خروج سپاه از لیست FTO )گروه های 

تروریستی خارجی آمریکا( است.
وی ادامه داد: مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا همچنین گفت وضع موجود نمی تواند برای 
همیشــه ادامه یابد. وی همچنین اطالع داد که 
تا حداکثر ممکن مذاکراتی در ایــن مورد با وزیر 
خارجه آمریکا داشــته اما نتیجه ای از آن حاصل 
نشده و اکنون این پرونده روی میز بایدن است. لذا 
می توان هدف اصلی مورا از آمدن به ایران را بررسی 
امکان یافتن »راه حل میانه« مد نظر بورل در مورد 
لیست FTO دانست. این راه حل میانه ظاهرا این 
است که سپاه از لیست FTO حذف و سپاه قدس 
به آن لیست اضافه شود. می دانیم که سپاه در آوریل 
۲۰۱۹ به لیست FTO اضافه شد و سپاه قدس در 
۲۰۰۷ به لیست SDGT اضافه شده بود؛ لیستی 
که بر خالف FTO کــه در کنترل وزارت خارجه 

آمریکا است، توسط وزارت خزانه داری کنترل می 
شــود.وی افزود:  در مورد اینکه آیا اقدام بوررل در 
حکم نوعی اتمام حجت هم است یا نه، می توان از 
عبارت »تیر آخر« که بوررل در مصاحبه بکار برده، 
چنین نتیجه ای گرفت. همچنین می توان با استناد 
به گفته او درهمین مصاحبه مبنی بر اینکه »قصدی 
برای دادن اولتیماتوم به ایران وجود ندارد«، قصد 
اتمام حجت را رد کرد اما اگر از این ســفر چیزی 
حاصل نشود و بن بست ادامه یابد، می توان تصور 
کرد که حداقل در این مرحله و با توجه به شرایط 
خاص داخلی در ایران و آمریکا و شرایط بین المللی 
مثل جنگ اوکراین در این دوره، بن بست قطعی 
شود و الزم باشــد که منتظر شرایطی متفاوت در 

آینده برای از سرگیری تالش ها بمانیم.

این تحلیل گر ارشد روابط بین الملل در پاسخ به 
این سوال که با توجه به طوالنی شدن روند مذاکرات، 
بسیاری از مباحثی که اصل بر محرمانه بودن آن ها 
تا زمان توافق نهایی بود، آشکار شد و همین امر هم 
موجب شده که امروز موضوعی مانند خروج سپاه 
از لیســت FTO به عنوان خط قرمز ایران مطرح 
شود، به طور کلی این طوالنی شدن مذاکرات چه 
صدماتی به توافق احتمالی زد و آیا این صدمات برای 
دســتیابی به توافق قابل جبران است، گفت: قطعا 
طوالنی شدن هر پروسه مذاکراتی، اعم از داخلی و 
خارجی، آسیب زاست. دگرگون شدن شرایط، تغییر 
دولت ها، تغییر در صف بندی قوا در سطح بین المللی 
و  منطقه ای و نیز وارد معادله شدن برخی فاکتورهای 
جدید مثل فاکتور افکار عمومی داخلی و بین المللی 
و لو رفتن برخی نکات که باید محرمانه بماند و ... از 
عواملی هستند که ممکن است محاسبات طرف ها 

را دگوگون کنند.

وی افزود: وقتی فرصتی برای انجام کاری فراهم 
می شــود، باید به فوریت آن را غنیمت شمرد. چرا 
که به دالیلی که گفتم این فرصت ها معموال بسیار 
زودگذر هستند و به سرعت فوت می شوند. اصوال 
یکی از مهارت های حکمرانی، شناخت فرصت ها 
و استفاده به موقع از آنهاست. در این مورد ما هیچ 
سابقه خوبی نداریم تا آنجا که گفته می شود ایران 
هیچ فرصتی برای از دست دادن فرصتی از دست 

نمی دهد.
این کارشناس مسائل سیاست خارجی ادامه 
داد:  در همین ارتباط الزم به ذکر است که در حال 
حاضر جنگ اوکراین فرصتی بسیار مناسب برای 
ایران فراهم کرده اســت. اکنون کــه غرب نیاز به 
سوخت دارد، برجام با شــرایط بهتری برای ایران 
می تواند احیا شود. بعالوه، باید در نظر داشت که 
روسیه در اوکراین تا هم اکنون هیچ نمایش قابل 
توجهی نداشته و این جنگ ضعف های ساختاری 
نظام روسیه را بر آفتاب افکنده است. احتمال اینکه 
با گذشت زمان شاهد نمایش بسیار ضعیف تری از 
سوی روســیه در اوکراین باشیم و ارتش و اقتصاد 
روسیه از این وادی بســیار ضعیف تر خارج شوند، 
بسیار باال است. لذا با توجه به چنین دورنمایی بسیار 
به سود ایران است که تا این فرصت از دست نرفته، 
اقدام به احیای برجام کند و خیلی گرفتار جزئیات 

غیر مهم نشود.
احمدی همچنین در پاسخ به این سوال که امیر 
قطر پایان این هفته یا هفته آینده ســفری به ایران 
خواهد داشت که »العرب« مدعی شده شیخ تمیم 
پس از تهران عازم اروپا و آمریکا خواهد شد،  آیا تالشی 
برای حفظ برجام از سمت قطر آغاز شده و امکان دارد 
قطر درخواستی از ایران دریافته کرده که وارد این 
پروسه شده است، گفت: ضمن اینکه در جریان سفر 
امیر قطر به تهران قاعدتا راجع به برجام نیز صحبت 
خواهد شد اما روشن نیست که آیا طرفین خواستار 
ایفای نقشی از ســوی قطر در این مورد باشند. در 
شرایطی که ایران مســتقیما با مسئول سیاست 
خارجی اروپا در تماس است و سفر مورا هم در پیش 
است، دلیلی ندارد که ایران عالقه مند به ایفای نقشی 
در این رابطه از سوی قطر یا هیچ کشور دیگری در 

منطقه باشد.

گفتوگو
احمدی در گفت وگو با ایلنا:

هماهنگ کننده برجام برای یافتن »راه حل میانه« عازم تهران می شود 


