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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

»بهار نزدیک اســت«؛ این توئیت 
دیروز حســام الدین آشــنا، مشــاور 
رئیس جمهــوری اســت؛ توئیتی در 
واکنش به تغییر و تحوالتــی که از روز 

پنج شنبه رخ داده است.
بایدن برای نشان دادن حسن نیت 
خود، ظرف دو روز گذشــته گام های 
مهمی را به منظور ارســال پالس های 
مثبت به ایران، برداشته است. اهمیت 
این گام ها به قدری بود که به ســرعت 
رســانه ای  و منجــر بــه واکنش های 
امیدوارانــه  ماننــد همــان توئیــت 
حسام الدین آشنا شــد. این گام ها در 
آستانه پنجم اســفند، یعنی روزی که 
ایران اعالم کرد اجرای پروتکل الحاقی 

را متوقف خواهد کرد، برداشته شدند. 
یکی از مهمترین آنها، لغو تصمیم 
ترامپ برای فعال کردن مکانیزم ماشه 
بود. ریچارد میلز، نماینده موقت آمریکا 
در سازمان ملل روز پنجشنبه در نامه ای 
به 15 عضو شــورای امنیت اعالم کرد 
که واشــنگتن ادعای دولت ترامپ در 
سپتامبر ۲۰۲۰ )تابســتان گذشته( 
درباره احیا و بازگشت همه تحریم های 

سازمان ملل علیه ایران را پس گرفت.
در اقدامــی دیگــر وزارت خارجه 
آمریکا، اعالم کرد که آمریکا محدودیت 

تردد دیپلماتیک ایــران در نیویورک 
و مقر ســازمان ملل را لغــو می کند. 
ایــن محدودیت هــا در دوران ترامپ، 
دردسرهایی برای دیپلمات های ایرانی 
ایجاد کرده بود که از میان آنها، ویدئویی 
از حضور ظریف در سازمان ملل و موانعی 
که برای آمد و شــد وی ایجاد شده بود، 

خبرساز شد. 
محدودیت هایی کــه دولت ترامپ 
اعمال کرده بود، تحرک دیپلمات های 
ایرانی را محدود به مقر هیأت ایران در 
نیویورک و مقر ســازمان ملل می کرد. 
شبکه سی ان ان دیروز به نقل از دومین 
مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفت که 
آمریکا در حال لغو محدودیت های تردد 
است، تا دیپلماسی را برای احیای توافق 

بین المللی هسته ای تسهیل کند.
جالب آنکــه این اقدامــات بایدن، 
ترامپ را ناگزیر کرد تــا بار دیگر درباره 
ایران اظهارنظر کند. او بــا بیان اینکه 
دموکرات ها در برابــر تهران رویکردی 
منفعالنه دارند، گفــت: »دموکرات ها 
آمریکا را آخرین محور توجه خود قرار 
داده اند و تصمیــم دارند همه چیز را در 

برابر چین و همچنین ایران رها کنند.«
 بيانيه مشترک تروئيكاى 

اروپايی و آمريكا 
همزمان با این اقدامات، آمریکا یک 
بیانیه مشــترک با تروئیکای اروپایی 

منتشر و در آن تاکید کرد که »اگر تهران 
به برجام برگردد، واشنگتن اقدام مشابه 
انجام خواهد داد.« در این بیانیه مشخصا 
آمده اســت: »چنانچه ایران به رعایت 
دقیق تعهداتش در برجام برگردد ایاالت 
متحده نیز اقدام مشابه انجام خواهد داد و 
آماده رایزنی با ایران در جهت این هدف 

خواهد بود.«
تروئیکای اروپایی و آمریکا البته در 
کنار این پیام، هشدارهایی هم به ایران 
دادند. در بیانیه آنها درباره تصمیم ایران 
برای توقف اجرای پروتــکل الحاقی از 
پنجم اسفند، آمده است که سه کشور 
اروپایی و ایاالت متحــده  درخصوص 
ماهیت خطرناک هرگونه تصمیم برای 
محدودسازی دسترسی آژانس اتمی  
هم نظرند و از ایران می خواهند تبعات 
چنین اقدام پرمخاطره ای را به خصوص 
در این برهه کــه فرصت جدیدی برای 

دیپلماسی فراهم شده، در نظر بگیرد.
البته مانند همیشــه بحث نگرانی 
از برنامــه موشــکی و فعالیت هــای 
منطقه ای ایران را نیــز مطرح کرده 
و همچنین از ایران خواســتند همه 
اتباعــی که به گفته آنها خودســرانه 
بازداشت شده اند را آزاد کند. نگرانی 
از آنچه »تــداوم نقض فاحش حقوق 
بشــر در ایران« خواندند؛ نیز بخشی 

دیگری از بیانیه مذکور بود. 

اعالم آمادگی براى حضور در 
نشست 5+1 و ايران

در کنار همه اینها، اقدام دیگر آمریکا 
این بود که برای حضور در نشست گروه 
5+1 و ایــران اعالم آمادگــی کرد. روز 
پنجشنبه، دقایقی پس از پایان نشست 
چهارجانبــه وزرای امور خارجه ســه 
کشــور اروپایی عضو برجام و آمریکا، 
انریک مورا، معاون دبیرکل ســرویس 
اقدام خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد که 
برجام در موقعیت حساسی قرار گرفته 
و به مذاکرات فشرده ای با حضور تمام 

اعضا و آمریکا نیاز است.
پــس از آن ند پرایس، ســخنگوی 
وزارت خارجــه آمریکا اعــالم کرد که 
دعوت اتحادیه اروپا در این خصوص را 
می پذیرد. در همین حال جولیان بورگر، 

خبرنگار گاردین در واشنگتن در توئیتی 
به نقــل از یک مقام ارشــد وزارت امور 
خارجه آمریکا نوشت که اینک وظیفه 
جوســپ بورل اســت تا زمان و مکان 

مذاکرات با ایران را تعیین کند.
ايران: 5+1 وجود ندارد

واکنش ایران به ایــن تحوالت چه 
بود؟ در واکنش به اعالم آمادگی آمریکا 
برای حضور در نشســت 5+1 و ایران، 
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
خارجه در توئیتی نوشــت: »به دلیل 
خروج آمریــکا از برجــام، 5+1 وجود 
ندارد. اکنون تنها ایران و ۴+1 است. به 
یاد بیاورید، ترامپ اتاق ]برجام[ را ترک 
و تالش کرد آن را منفجر کند.« او با بیان 
اینکه حرکات نمادین خوب است، ادامه 
داد: »اما برای احیای 5+1، آمریکا باید 
عمل کند: تحریمها را بردارد. ما نیز پاسخ 
خواهیم داد.« خطیب زاده در پایان هم 
اضافه کرده است: »این ترکیب کلیدی 

است: تعهد - اقدام- جلسه.«
در واقع ســخنگوی وزارت خارجه 
هرگونه جلســه ای را منوط به متعهد 
شدن آمریکا به برجام و اقدام عملی آن 

در برداشتن تحریم ها کرده است.
سايت رهبرى: »حق تعيين شرط 

براى ايران است«
 همزمان محمدجواد ظریف نیز در 
گفت وگویی مقابل دوربین صدا و سیما 
اعالم کرد که »به محض اینکه اقدامی 
از طرف امریکا و اروپا به منظور اجرای 
تعهداتشــان ببینیم ما هم بالفاصله 
واکنش نشان می دهیم و به تعهداتمان 

باز می گردیم.«
او همچنین در واکنــش به بیانیه 
تروئیکای اروپایی و آمریکا، خطاب به 
آنها گفت: »اگر از معلول هراسانید، علت 
را حذف کنید.« وی تاکید کرد: »ما اقدام 

را با اقدام پاسخ می دهیم.«
در سطح باالتر هم سایت دفتر حفظ 
و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای با 
انتشار تصویری درباره برجام  نوشت: »آن 
طرفی که حق دارد برای ادامه کار برجام 
شرط معین کند ایران است.... و این شرط 
را هم گذاشتیم و گفتیم و هیچ کس هم از 
آن عدول نخواهد کرد و آن این است که 
اگر می خواهند ایران به تعهدات برجامی 
برگردد باید آمریکا تحریم ها را کال لغو 
بکند؛ آن هم نه به زبان و روی کاغذ که 
بگوید لغو کردیم؛ نه، بایستی در عمل 
تحریم ها را لغو کنند و ما راستی آزمایی 
کنیم که درســت تحریم ها لغو شده، 
آن وقت ما هم به این تعهدات برجامی 
برمی گردیم.« این سایت ادامه داده: »این 
سیاست قطعی جمهوری اسالمی است 
و مورد اتفاق مسئوالن کشور هم هست 

و از این سیاست برنخواهیم گشت.«

 روسيه: دير رسيدن 
بهتر از هرگز نرسيدن است

بدیــن ترتیــب به نظر می رســد، 
پالس های مثبت بایــدن برای کاهش 
تنش کافی نبوده اســت. این اقدامات 
البته هرچند ناکافی، اما از دید بسیاری 

مثبت بودند.
میخائیل اولیانوف، سفیر روسیه در 
مقر اروپایی سازمان ملل به اسپوتنیک 
گفت: »لغو درخواســت آمریکا درباره 
احیای تحریم ها علیه ایران نشانه خوبی 
اســت که تأیید می کند ایاالت متحده 
متعهد به احیای عملکرد عادی برجام 
اســت.« او همچنین درباره کسانی که 
به گفته وی طرفدار مکانیســم ماشه 
بوده و با سیاست فشار حداکثری کنار 
آمده بودند، گفته اســت: »آنان بدانند 
دیر رســیدن بهتر از هرگز نرســیدن 
است. اکنون زمان سیاست واقعگرایانه 

و دیپلماسی است.«
عالوه بر او، پیتر استانو، سخنگوی 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در 
نشست توجیهی با خبرنگاران، اظهارات 
مشــابهی مطرح کرد و او نیز گفت که 
»زمان دیپلماسی فرا رسیده و اقدامات 
آمریکا فضا و شــرایطی را ایجاد کرده 
تا تالش های دیپلماتیکی که در چند 
هفته اخیر درباره برجام در جریان بوده 

تسریع شود.« 
آنطور که منابع خبری می گویند در 
راستای همین دیپلماسی، ممکن است 
به زودی دعوت از ایران برای حضور در 
جلساتی با حضور طرفین برجام صورت 
گیرد، اما با توجه بــه اظهارات مقامات 
ایرانی، در مورد اینکــه ایران حضور در 
چنین جلساتی را بپذیرد یا نه، اطمینانی 

وجود ندارد. 
در واقع علی رغم اینکه تحوالت اخیر 
مثبت ارزیابی شده اند، نشریه آمریکایی 
پولتیکو دیروز نوشت: »تحوالت نشان 
می دهد که ترمیــم کامل توافق اصلی 
پیچیده است و ممکن است مجموعه ای 
از مذاکرات بســیار طوالنی تر را شامل 
شود، البته اگر مذاکره ای شکل بگیرد.«

واکنش سرد ايران در برابر پالس هاى مثبت بايدن؛

۵+۱ نداریم

خبر

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: متأسفانه 
جریان اصالحات همچنان تحت تأثیر تصمیمات 
شورای نگهبان و نظارت استصوابی است و راحت 
نمی تواند تصمیم بگیرد و وارد مراحل عملیاتی 
شود؛ بسیاری از اشخاص به دلیل نوع رفتار شورای 
نگهبان حاضر به ورود به صحنه انتخاباتی نیستند.

محمود میرلوحی در گفت وگو با ایلنا درباره 
نهاد اجماع ساز اصالح طلبان اظهار کرد: شورای 
عالی اول انتخابات ۹۴ را بــه خوبی برگزار کرد و 
نتایج خوب و مثبت را به دســت آورد و برای سال 
۹۶ مجدداً بازســازی شد و توانســت این کار را 
انجام دهد. برای سال ۹۸ نیز چنین روندی پیش 

رفت؛ اگر چه بــه دلیل رفتار شــورای نگهبان و 
اینکه تمامی کاندیدای اصالح طلب را قلع و قمع 
کردند، اصالح طلبان لیســت ارائه نکردند.  وی 
افزود: در مجلس دهم 1۶۷ نفر با لیســت امید به 
مجلس راه یافتند اما متاسفانه تنها 1۰۰ نفر آنها 
به اصالحات وفادار ماندند، بر همین اساس جریان 
اصالحات تصمیم گرفت که آن شــیوه و روش را 
تکرار نکند. بعد از عید نیز فعالیت های شــورای 
عالی سیاستگذاری اصالح طلبان دچار وقفه شد 
و رییس و نائب رییس استعفا دادند و همچنین با 
شیوع کرونا در کار اختالل ایجاد شد. میرلوحی 
ادامه داد: حال نهاد اجماع ســاز شکل گرفته و دو 

جلسه از آن برگزار شده اســت و به نظر می رسد 
که می تواند متناسب با شرایط روز و نیازهای این 
دوره و انتظارات جریان اصالحات نقاط قوت قبلی 
را داشته باشد.به نظر من تشتت و آشفتگی جریان 
اصولگرایی از اصالح طلبان بیشتر است، از آنجایی 
که ما تجربه سه دوره انتخابات را داریم، احتماالً 
مراحل بعدی سریع تر طی خواهد شد و ان شااهلل 
زودتر به مرحله تصمیم گیری خواهیم رسید. او 
با بیان اینکه متأسفانه جریان اصالحات همچنان 
تحت تأثیر تصمیمات شورای نگهبان و نظارت 
استصوابی اســت، تصریح کرد: ما نمی دانیم که 
کدام کاندیداها تایید می شوند؛ از این رو بسیاری از 

کاندیداها به دلیل رفتار شورای نگهبان خودشان 
را در معرض اتهام قرار نمی دهند و ما این دو مشکل 
را متفاوت با جریان اصولگرایی داریم. اصولگرایان 
دغدغه ای از این بابت ندارند و تنها مسأله شان این 
است که چگونه مورد توجه قرار بگیرند و جریان را 

نمایندگی کنند اما در جریان اصالح طلب بسیاری 
از افراد به دلیل نوع رفتار شــورای نگهبان حاضر 
نیستند که وارد صحنه انتخاباتی شوند. در مجموع، 
باید ببینیم چه اشخاصی وارد صحنه خواهند شد و 

تایید صالحیت می شوند یا خیر؟!

ميرلوحی:

اصالح طلبان همچنان بابت شورای نگهبان نگرانند
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حدادعادل تلویحا از ردصالحیت 
احمدی نژاد خبر داد

غالمعلی حداد عادل، رئیس »شــورای ائتالف 
نیرو های انقــالب« در همایش سیاســی اتحادیه 
جامعه اسالمی دانشجویان با اشاره به برخی اخبار در 
مورد کاندیداتوری محمود احمدی نژاد گفت: آمدن 
احمدی نژاد را اصال به عنوان شوک انتخابات در نظر 
نگیرید؛ یعنی تکلیف روشن است. وی افزود: زیاد تحت 
تاثیر موضع گیری و فضای مجــازی و حرف زدن ها 
نباشــید. چنین اتفاقی نخواهد افتاد. دفعه  قبل هم 

نیفتاد، حاال که ۴ سال گذشته و بدتر هم شده است. 
    

با رأى اعضاى مجمع حزب مردم ساالرى؛
 کواکبیان نامزد 

ریاست جمهوری شد
در مجمــع عمومی نوزدهمیــن کنگره حزب 
مردم ســاالری با حضور ۴5۰ نفر عضو دارای حق 
رای از سراسر کشور، ابتدا اعضای شورای مرکزی و 
هیات داوری از میان ۶۰ داوطلب این حزب انتخاب 
شدند. سپس با رای مستقیم اعضای کنگره و به اتفاق 
آرا »مصطفی کواکبیان« برای دهمین بار به عنوان 
دبیرکل این حزب و نامزد حزب مردم ســاالری در 
انتخابات ریاســت جمهوری آینده انتخاب شــد. 
گفتنی اســت کواکبیان طی 1۸ ســال گذشته 
دبیرکلی حزب مردم ساالری را برعهده داشته است.

    
  نتانیاهو: موضع ما درباره برجام 

تغییر نکرده است
دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی در پی ابراز 
تمایل دولت جدید آمریکا برای مشارکت در نشستی 
احتمالی پیرامون توافق هســت ای با حضور ایران، 
تاکید کرد که »موضع این رژیم درباره توافق هسته ای 
تغییری نکرده و اسرائیل درباره این موضوع ارتباط 
نزدیکی با آمریکا دارد.« این اعالن در حالی اســت 
که خبرگزاری رویترز دیروز به نقل از یک منبع آگاه 
نوشت: »دولت بایدن به رژیم صهیونیستی اطالع داده 
که مایل است اقدامات برای پیدا کردن راهکاری جهت 

آغاز مذاکرات پیرامون توافق هسته ای را آغاز کند.«
    

واکنش واعظی به راه اندازى سايت کميسيون 
اصل90  براى شكايت از روحانی

شاهد بدعت های جدید و 
مختلفی در مجلس هستیم  

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در 
واکنش به راه اندازی ســایتی از سوی کمیسیون 
اصل نود مجلس شورای اسالمی به منظور دریافت 
شــکایت های مردمی علیه رئیس جمهور با بیان 
اینکه این گونه اقدامات باعث تفرقه می شود، گفت: 
در این مجلس بدعت های جدید و مختلفی را شاهد 
هستیم؛ نمی دانم برخی افراد در مجلس چه منطقی 
را دنبال می کنند. وی افزود: شاهد هستیم که عده ای 
امروز سفرهای نظارتی و میدانی می روند، از هواپیما و 
هلیکوپتر بیت المال استفاده می کنند و همه شواهد 
هم حاکی از این است که این اقدامات برای کارکرد 

تبلیغاتی و انتخاباتی صورت می گیرد.
    

کرباسچی درباره حمايت اصالح طلبان از روحانی؛
نه پیشمان هستیم و نه توبه می کنیم 
غالمحســین کرباســچی، دبیــرکل حزب 
کارگزاران ســازندگی در چهارمیــن کنگره ملی 
حزب کارگزاران ســازندگی گفت: پــای تمامی 
اصالح طلبان در این دولت درگیر است اما بسیاری 
از این دولت انتقاد کردیم و یکی از احزابی هستیم که 
بیشترین نقد را به دولت وارد کرده است اما حواسمان 
پرت نشود که نقد ما به معنای نفی کاری که در سال 
۹۲ و ۹۶ انجام دادیم نیســت و از آنچه اتفاق افتاده 
نه پشیمان هستیم و نه توبه می کنیم؛ همانطور که 
تعریف از دولت آقای هاشــمی و خاتمی به معنای 
تقدیس آن نیست و نقدهای زیادی به آنها وارد است. 

    
 ماجرای ستاد انتخاباتی رئیسی 

در شیراز
به گزارش خبرآنالین، جالل رشید کوچی، نماینده 
مردم مرودشت در مجلس در صفحه توییترش نوشت: 
اخیرا فردی در استان فارس و چند استان دیگر مدعی 
راه اندازی ستاد انتخاباتی برای آیت اهلل رئیسی شده بود. 
پیگیر شدم}موافقت رئیس قوه قضائیه با این موضوع{ 
کامال کذب است. به ایشان که گویا با نیت خیر هم این 

کار را کرده است، تذکر جدی دادند.
    

اقامه نماز جمعه پس از یک سال 
در اصفهان

 به گزارش ایسنا، یک سال پس از ورود ویروس 
کرونا به ایران، جمعه یکم اسفند، با قرار گرفتن شهر 
اصفهان در وضعیت زرد و بــا رعایت پروتکل های 
بهداشتی، نماز عبادی و سیاسی جمعه به امامت آیت 
طباطبایی نژاد درمسجد مصلی اصفهان برگزار شد.

خطيب زاده در توئيتر 
نوشت: »به دليل خروج 

آمريكا از برجام، 5+1 وجود 
ندارد. اکنون تنها ايران و 
۴+1 است. اما براى احياى 

5+1، آمريكا بايد عمل 
کند: تحريمها را بردارد. 
ما نيز پاسخ خواهيم داد. 
اين ترکيب کليدى است: 

تعهد-  اقدام- جلسه.«

نماينده موقت آمريكا در 
سازمان ملل در نامه اى به 15 

عضو شوراى امنيت اعالم 
کرد که واشنگتن ادعاى 
دولت ترامپ در سپتامبر 
۲0۲0 )تابستان گذشته( 

درباره احيا و بازگشت همه 
تحريم هاى سازمان ملل 
عليه ايران را پس گرفت

دبیرکل جبهه پایداری گفت: وحدت توصیه دین است، اما 
ما نباید به هر قیمتی زیر بار وحدت برویم، در غیر اینصورت اگر 

وحدت هدف باشد ما باید با معاویه هم وحدت کنیم.
صادق محصولی در نشســت سیاســی اتحادیه جامعه 
اســالمی دانشــجویان، با اشــاره به اینکــه برخی ها خود 
را متولی نیرو های انقــالب می دانند و به کســانی هم که با 
آن ها نباشــند برچســب وحدت شــکن می زنند، افزود: با 
سازوکار درســت وحدت هم محقق می شــود؛ البته وحدت 
هدف نیســت بلکه وســیله اســت. ارزش وحــدت به زیر 

 پا نرفتن اصــول و ارزش هــا و رعایت خطوط قرمز اســت. 
وی به مــدل جبهه پایــداری برای تحقق وحــدت در بین 
نیرو های انقالب، اشــاره و بیان کرد: مدل جبهه پایداری در 
چهار مرحله طراحی شده است. گام اول این مدل این است که 
نیرو های انقالبی همدیگر را تخریب نکنند همچنین ما باید 
سعی کنیم تا کسانی که در جبهه انقالب تعریف می شوند به 

هم نزدیک کنیم.
این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به اینکه نیرو های انقالب 
باید در راســتای ترویج گفتمان انقالب با هم تعامل داشته 

باشــند، ادامه داد: یکی از اهداف ما این اســت که نیرو های 
انقالب دوگانه های کاذب را برای مردم تببین کنند.

محصولی با بیان اینکه جبهه پایداری در انتخابات حضور 

فعالی دارد، بــه همین دلیل ما بایــد از مواضع کاندیدا های 
احتمالی مطلع باشــیم، اظهار کرد: به همیــن دلیل بنده با 

کسانی که در معرض انتخابات هستند جلساتی داشتم.
وی توضیــح داد: بنده در جایگاهی که هســتم، وظیفه 
دارم با همه کســانی که در معرض نامزدی انتخابات یا موثر 
در آن هستند جلسه برگزار  کنم و نقطه نظرات آن ها را برای 
تصمیم گیری های بعدی جویا  شوم که در این راستا با آقایان 
رئیسی، نیکزاد، رستم قاسمی، حدادعادل و ضرغامی و چند 

نفر دیگر جلساتی داشته ایم.
دبیرکل جبهه پایداری در پایان در پاسخ به سوالی درباره 
نامزدی اش در انتخابات 1۴۰۰ گفت: آیا به من می خورد که 

وارد انتخابات شوم؟

صادق محصولی:

نباید به هر قیمتی زیر بار وحدت برویم


