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 ابیات پایانی غزل احیای برجام بوی 
وصال می دهد. آمریکا گام های خود را 
برای برداشــتن موانع شتاب بخشیده 
است. از برکناری »ریچارد نفیو« که او را 
معمار تحریم ها علیه ایران می دانستند 
تا تمدید مجوز معافیت از تحریم ها که 
جمعه شب وزارت خارجه آمریکا خبر 
آن را اعالم کرد و گفــت در چارچوب 
مذاکرات برجام این تمدید معافیت الزم 

بوده است.
یک مقام دولت بایدن روز جمعه به 
رسانه ها گفت که مذاکرات فنی که با این 
معافیت ها تسهیل می شود در هفته های 

پایانی گفت وگوها ضروری است.
خبرگــزاری آسوشــیتدپرس نیز 
نوشــت درحالی که مذاکره کنندگان 
آمریکایی خود را برای بازگشت به وین 
برای ادامه مذاکــرات آماده می کنند، 
»آنتونی بلینکن« وزیر خارجه آمریکا 
چند معافیــت تحریمــی مربوط به 
فعالیت های هسته ای غیرنظامی ایران 
را امضا کرد. این اقدام با هدف لغو تصمیم 
دولت ترامــپ در پایــان دادن به این 

معافیت های تحریمی بوده است.
آسوشیتدپرس تصریح کرد که این 
معافیت های تحریمی با هدف ترغیب 
ایران به بازگشت به توافق هسته ای سال 
2015 صورت می گیرد که دولت ترامپ 

به صورت یکجانبه از آن خارج شد.
بر اســاس گزارش ها، با صدور این 
معافیت تحریمی، شرکت های چینی، 
روســی و اروپایی که با برنامه هسته ای 
صلح آمیز ایــران همکاری داشــتند، 
می توانند بــدون نگرانی از تحریم های 

آمریکا، به این همکاری بپردازند.
پیش از این نیز در ســیگنا لی دیگر 
ریچارد نفیــو معمار ســاختار جدید 
تحریم هــای آمریــکا در دوره اوبامــا 
مذاکرات وین را ترک کرده بود. انتصاب 
ریچارد نفیو به عنــوان معاون نماینده 
ویژه آمریکا در امور ایران، عمدتا از سوی 
رســانه ها و تحلیلگران ایرانی به عنوان 
یک خبر بد تعبیر شده بود. اختالف بین 
او و رابرت مالی به عنوان دســتیار ویژه 
دولت آمریکا که از مدافعان سرسخت 
برجام اســت، مشــکالتی را در مسیر 

احیای این توافق ایجاد می کرد.هرچند 
رسانه های آمریکایی جزئیات بیشتری 
درباره موضوع اختــالف این دو چهره 
شناخته شده را منتشــر نکردند، اما با 
نگاهی به ســوابق مواضع این دو نفر در 
قبال تحریم ها و برجام می توان حدس 
زد که حذف ریچارد نفیو گام مهمی در 
راستای یکدستی تیم آمریکایی برای 

تحقق احیای برجام است.
 منطقه آماده 

احیای برجام می شود
حســین امیرعبداللهیــان، وزیر 
خارجه ایــران این روزها بــا ترافیک 
تماس های تلفنی روزهای خود را پشت 
ســر می گذارد. تماس  با وزراي خارجه 
امارات متحــده عربي، ژاپــن، عراق و 
رئیس سازمان همکاري هاي اسالمي 

یک محور اصلی دارد: احیای برجام.
اما این همه ماجرای آماده ســازی 
منطقه نیست. رابرت مالي، رئیس هیات 
مذاکره کننده ایاالت متحده امریکا نیز 
در تماس با مقام هاي کشورهاي عضو 
شــوراي همکاري خلیج فارس، مصر 
و اردن و کره جنوبــي از نزدیک بودن 

احیاي برجام خبر مي دهد.
در حالی کــه یکــی از هفته های 
سرنوشت ســاز در مذاکــرات ویــن 
پیش رو است، هیات هاي مذاکره کننده 
ایــران و ایــاالت متحده به عــالوه 5 

کشــور عضو برجام هفته گذشته را در 
پایتخت هایشان برای بررسی و رایزنی 
گذراندند و بعد از تحوالت مثبت روزهای 
اخیر آماده می شوند که پس از وقفه ای 
هفت روزه مذاکرات احیــای برجام را 

آغاز کنند.
 هرچند که روساي هیات هاي ایران 
و ایاالت متحده هنوز بر وجود اختالف بر 
سر چند مورد اساسي تاکید دارند؛ اما 
همزمان هر دو طرف براي نخستین بار 

از نزدیک بودن توافق سخن گفته اند.
 برجام و سردرگمی 
گفتمان اصولگرایی 

اصول گرایان هنوز هم نتوانسته اند 
دل خود را با احیای برجام صاف کنند. 
گفتمانی که تمام ســال های گذشته 
انرژی خود را صرف ایــراد و اعتراض به 

برجام کرده بود، اکنــون این واقعیت 
را درک کرده اســت که عمل گرایی تا 
چه میزان می تواند تمام رشــته های 

اصول گرایی را پنبه کند.
نامه ســعید جلیلی به مقام معظم 
رهبری در مخالفت بــا احیای برجام و 
درخواست غنی سازی 90 درصد برشی 
واقعی از انگیزه های درونی بخشی از این 

جریان در کشور است.
هرچنــد کــه اصول گرایانی چون 
حشمت اهلل فالحت پیشــه نیز نگران 
طرح چنین مباحثی از ســوی طیف 

تندرو هستند.
رئیس کمیســیون امنیــت ملی و 
سیاست خارجی مجلس دهم معتقد 
اســت که هیزم آتش جنــگ ایران و 
اسرائیل را برخی از مســئوالن ایرانی 
تدارک دیدند، کسانی که موضوع جنگ 
با اســرائیل و نفی هلوکاست را مطرح 
کردند و  امروز هم غنی سازی  90 درصد 
را بیان می کنند، این یعنی تحکیم یک 
جبهه اسرائیلی، عربی و غربی علیه ایران.

فالحت پیشــه اما انگیزه دیگری را 
نیز برای طرح چنیــن مباحثی مطرح 
می کند: »میدان دوم، چالش اوکراین 
اســت که به یک چالش غیرقابل حل 
میان روسیه و غرب تبدیل شده است. 
طرح چنین پیشنهادهایی اذهان را بار 
دیگر متوجه ایران می کند. روســیه از 

چنین پیشنهادهایی استقبال می کند، 
هرچند خود روســیه هم مانع عملی 
آن می شود اما از لحاظ لفظی روس ها 
می دانند میزان فشار از روسیه و اوکراین 
کاهش پیدا می کند. روس ها همیشه 
نگاه شــان به ایران یک نگاه خاکریزی 
بوده است. به نظرم امروز چالش اصلی 
غرب چالش اوکراین است طرح موضوع 
غنی ســازی 90 درصدی، ایــران را به 
عنوان چالش اصلــی مطرح می کند و 

خدمت به روسیه است.«
فشــار افکار عمومــی در خصوص 
محتــوای نامــه جلیلــی و رویکرد 
عمل گرایانــه دولت برای پیشــبرد 
امور موجب تلخی ذائقه ایــن گروه از 
اصولگرایان شده است. شاید به همین 
علت اســت که یکی از اعضــای دفتر 
سعید جلیلی با تاخیری یک هفته ای 
نامه او به رهبری درباره توافق برجام را 

تکذیب کرد.
عباس رنجبر که خبرگزاری ایسنا او 
را از اعضای دفتر سعید جلیلی معرفی 
کرده، در توییتی اخبــار دراین باره را 
»خبرســازی های ســازمان یافته اما 
ناشــیانه ای« خواند که از »»نامه 200 
صفحه ای« شروع شد و همین طور تا بیان 
جزئیات نامه خیالی ادامه دارد!«. رنجبر 
گفته است: »ضمن عرض خسته نباشید 

به اعزه، »خبر واقعی« در راه است«.
احیای برجام هرچنــد برای دولت 
ابراهیم رئیسی آورده اقتصادی خواهد 
داشــت اما اصول گرایان براین باورند 
که آنهــا را از پایه هــای گفتمانی خود 
دور می کند و آســیب پذیری جریان 
اصول گرایی پس از احیای برجام بیشتر 

خواهد شد.
البتــه آنهــا در خصــوص آورده 
اقتصادی نیــز تردید جــدی دارند. 
هم نگران بدعهــدی آمریکایی ها در 
مناســبات اقتصادی هســتند و هم 
تیم اقتصــادی دولــت را فاقد تجربه 
و کارایــی الزم می داننــد. این روزها 
انتقاد از تیم اقتصادی دولت سکه رایج 
نمایندگان انقالبی و فعاالن سیاســی 
همسو با ابراهیم رئیسی است. به همین 
دلیل آنها افزایش انتظارات برای حل 
مشکالت اقتصادی پس از احیای برجام 
را یکی از پاشنه آشیل های جدی جریان 
اصول گرایی و حامیان دولت ابراهیم 

رئیسی می دانند.
 مجلس کرونازده
 نیاز به توجیه دارد

تعداد نمایندگان مجلس که گرفتار 
امیکرون شده اند رو به افزایش است با 

این حال احیای برجام نیازمند همسو 
شدن تمامی بازیگران سیاسی در ایران 

است. 
شاید به همین خاطر است که وزیر 
امور خارجه قرار است به صحن مجلس 
رفته و با نمایندگان در نشستی غیرعلنی 

گفت وگو کند.
مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز 
در مجلس شورای اسالمی در این باره 
گفت: امروز  )یکشــنبه 17 بهمن ماه( 
مجلس با حضور حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه نشســت غیرعلنی 
خواهد داشــت. در این نشست بناست 
تا آخرین مســائل و تحوالت در سطح 

منطقه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
عضو هیات رئیســه مجلس افزود: 
درباره نحوه برگزاری جلســات صحن 
مجلس به منظور اینکــه نمایندگان 
همگی در فضای صحن حضور داشته 
باشند، بنا شد به جای اینکه نمایندگان 
در سه مکان صحن، کمیسیون تلفیق 
و ساختمان مشــروطه حضور داشته 
باشند، با استفاده از جایگاه میهمانان در 
صحن همگی در محل صحن حضور به 

هم رسانند.
یوسفی خاطرنشــان کرد: جایگاه 
میهمانان در صحن برای حضور 600 نفر 
گنجایش دارد و ما با رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و رعایت پروتکل ها، جلسات 
را         با حضور همــه نمایندگان در صحن 
مجلس با استفاده از جایگاه میهمانان 

برگزار خواهیم کرد.
 احیای برجام گذر
 از خوان اول است

به نظر می رسد تصمیم تهران احیای 
برجام است. این تصمیم آمریکا و دیگر 
اعضای توافق برجام نیز هست و باید دیر 

یا زود منتظر دود سفید از وین باشیم.
اما در داخل ایران و خانه های ایرانیان 
برجام دیگر مانند گذشــته شادی آور 
نیست. مردم پنجه در پنجه سختی ها و 
گرفتاری های معیشتی دارند و برجام را 
نه پایان راه که فرصتی به دولت برای حل 

مشکالت می دانند.

سیگنال های مثبت ایران و آمریکا در آستانه مذاکرات وین

احیای برجام؛ خیلی زود، خیلی نزدیک
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به نظر می رسد تصمیم 
تهران احیای برجام است. 
این تصمیم آمریکا و دیگر 

اعضای توافق برجام نیز 
هست و باید دیر یا زود 

منتظر دود سفید از وین 
باشیم

با صدور معافیت تحریمی 
جدید ایاالت متحده؛ 

شرکت های چینی، روسی 
و اروپایی که با برنامه 

هسته ای صلح آمیز ایران 
همکاری داشتند، می توانند 
بدون نگرانی از تحریم های 

آمریکا، به این همکاری 
بپردازند

طهمورث حسینی

الکاظمی در گفت وگوی تلفنی با رئیسی:
 خواستار گسترش روابط عراق 

با ایران هستیم
نخســت وزیر عراق در گفت وگــوی تلفنی با 
رئیس جمهور کشورمان، با اشاره به روابط متمایز 
میان تهران و بغداد گفت که کشــورش خواستار 
گسترش این روابط است. به گزارش ایسنا به نقل از 
خبرگزاری رسمی عراق )واع(، مصطفی الکاظمی، 
در این گفت وگو همچنین بر اهمیت ابتکارعمل های 
منطقه ای که در راستای نزدیک کردن رویکردها 
است، تاکید کرد.ابراهیم رئیسی، نیز در این گفت وگو 
با تقدیــر از تالش های عراق بــرای نزدیک کردن 
رویکردها در راســتای حمایت از ثبات و امنیت در 
منطقه، هرگونه اقدام از هر طرفی علیه امنیت و ثبات 

این کشور را محکوم کرد.
    

 نامه نمایندگان به قالیباف 
درباره »شفافیت آرا«

جمعی از وکالی ملت طــی نامه ای از رئیس 
مجلس خواســتند کلیات طرح »شفافیت آرای 
نمایندگان« به صورت دو شوری به رأی گذاشته 
شــود و رأی گیری برای آن طبق درخواســت 
تقدیمی گذشته جمعی از نمایندگان به صورت 
علنی و شفاف انجام پذیرد.به گزارش فارس، در 
بخشی از این نامه آمده است: »تا قبل از رای گیری 
طرح، از همین تاریخ بخش هایی از مفاد گزارش 
نهایی تقدیم شــده طرح که به حقــوق فردی 
نمایندگان مربوط اســت، از جمله اعالم شفاف 
وضعیت آرای نماینده در هر جلسه علنی، درباره 
امضاکنندگان این نامه به صورت داوطلبانه اجرا 

شود.«
    

دادگاه رسیدگی به پرونده 
جمشید شارمهد برگزار می شود

دادگاه رســیدگی به پرونده جمشید شارمهد 
سرکرده گروهک تروریســتی تندر، امروز صبح 
به صورت علنی به ریاســت قاضی صلواتی برگزار 
می شود.این جلســه با حضور نماینده دادستان، 
خانواده قربانیان اقدامات تروریستی این گروهک، 
متهــم و وکالی وی همــراه اســت.تندر یکی از 
گروه هــای تروریســتی و ضد انقالب اســت که 
در جریان گروه هــای معاند و طرفــداران رژیم 
پهلوی فعالیت می کنــد و در پرونــده این گروه 
جنایت هــای بســیاری مانند بمب گــذاری در 
حسینیه سیدالشهدای شــیراز و قصد انفجار سد 

سیوند شیراز مشاهده می شود. 
    

اولیانوف:
 معافیت های هسته ای

 به احیای برجام کمک می کند
دیپلمات روس، احیای معافیت های هسته ای را 

گامی برای احیای برجام دانست.
به گزارش ایلنا، میخائیــل اولیانوف نماینده 
روســیه در ســازمان های بین المللی در توییتی 
نوشــت: »تصمیم ایاالت متحده بــرای احیای 
معافیت های هســته ای، گامی درست است. این 
تصمیم به تســریع روند احیای برجام و بازگشت 
متقابل آمریکا و ایران به پایبندی به برجام کمک 

خواهد کرد«.
    

انبارلویی: 
دولت در پست های کلیدی 
افراد کارآمد را جایگزین کند

معاون سیاسی حزب مؤتلفه اسالمی گفت: در 
اینکه دولت عزم و اراده جدی برای حل مشکالت 
معیشتی دارد تردیدی نیست، اما ساختار اقتصادی 
دولت سیزدهم مانند دولت قبل است چرا که آقای 
رئیسی خیلی دست به تغییرات وسیع نزد و به اعتقاد 
من، پاشنه آشیل دولت رئیسی ماندگاری مسئوالن 
گذشته در سمت های خودشان است؛ اگر مسئوالن 
قبلی می خواســتند کاری کنند تا االن باید انجام 

می دادند. 
محمدکاظم انبارلویی تأکیــد کرد: دولت باید 
تصمیم قطعی بگیرد و در پســت های حساس و 
کلیدی مانند وزارتخانه های رفــاه، صمت، نفت و 
اقتصاد افرادی کارآمد که دغدغه معیشت مردم را 
دارند جایگزین کند. به اندازه کافی در کشــورمان 
قوانین، برنامه و سیاست های اقتصادی وجود دارد، 
اما ایراد اصلی اجرای آن هاســت که آن هم فقط از 

عهده افراد توانمند و کارآمد برمی آید.
    

 تاریخ نشست غیرعلنی مجلس
 با وزیر خارجه تغییر کرد

سیدنظام موسوی، ســخنگوی هیأت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی گفت که نشست غیرعلنی 
مجلس با حضور وزیر امور خارجه به روز سه شنبه 

هفته جاری موکول شد.

روی موج کوتاه

خبر

فعال سیاسی و از چهره های شناخته شده اصولگرایان گفت: 
طبق قانون اساسی باید مقام معظم رهبری قانع شوند و به این 
جمع بندی برسند که نیازمند اصالحات ساختار هستیم.. برای 
اقناع ایشان هم به گفت وگو و حضور فعال رسانه ملی نیاز داریم. 
اگر مطالبه عمومی، البته در جریان یک هم اندیشی ملی و نه 
تنش سیاسی و جناحی شــکل بگیرد، تحقق جمهوری دوم، 

شدنی است و می توان آن را عاقالنه و حکیمانه پیش برد.
محمدرضا باهنر، افزود: کشــور ما در بحث قانون گذاری 
ایرادات ســاختاری دارد. خاســتگاه تمامــی مجلس های 
شــکل گرفته تاکنون، منطقه ای، قومی، صنفی، جنســیتی 
و حزبی اســت و فکر و ذکر اغلب نمایندگانــی که به مجلس 

می روند، قومیت و صنف خودشان است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: منافع ملی 
در مجلس ما متولی ندارد. حضرت آقا، بیش از 10 سال پیش بر 

اقتصاد مقاومتی تأکید کردند اما این اقتصاد گره گشا در مجلس 
و دولت شــکل نمی گیرد. زیرا بخاطر این اشــکال ساختاری 
مجلس بســیاری نمایندگان دنبال منافع منطقه خودشان 
هستند و منافع ملی را اولویت نمی دهند و همین باعث شده، 
حس صاحب نداشــتن منافع ملی در مجلس و دولت ایجاد 
و تقویت شود .این فعال سیاســی به نقد عملکرد قوه قضاییه 
و دولت نیز پرداخت و گفت: در دولت ها نیز به همین اشــکال 
وجود دارد. در کشورهای دیگر، ریشه دولت ها در احزاب است 
اما در کشور ما افراد، بدون پشتوانه حزبی وارد دولت می شوند 
و حتی گاهی با افتخار می گویند ما حزبی نیستیم!. برخی هم 
به مدد حزب رأی می آورند و بعد انکار می کنند و می گویند ما 

غیرحزبی و مستقل هستیم.
باهنر تصریح کرد: شاهد این مشــکل در قوه قضاییه هم 
هستیم. رئیس این قوه، مستقیماً توسط رهبری تعیین می شود 

اما هر رئیسی که روی کار می آید شروع به نقد اغلب تند عملکرد 
رئیس گذشته می کند. از اول انقالب تاکنون آقایان بهشتی، 
موسوی اردبیلی، یزدی، هاشمی شاهرودی، آملی الریجانی، 
رئیسی و حاال اژه ای. تمامی این افراد منصوب رهبری هستند 

اما چرا تا این حد تفاوت مشی دارند؟؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ضرورت تغییر 
قانون اساسی افزود: اصل 177 قانون اساسی، موارد اصالح قانون 
اساسی را مشخص کرده است. با اذن و اراده رهبری، مجلسی به 
نام بررسی مجدد یا بازنگری در قانون اساسی تشکیل می شود. 
قانون اساســی حتی ترکیب این مجلس را هم مشخص کرده 
است. مجلس تشکیل شده، موارد مرتبط با اصالحات ساختاری 
را بررسی کارشناس می کند و به تصویب نهایی می رساند، سپس 
این مصوبات باید به رفراندوم گذاشته شوند و اگر اکثریت ملت 
ایران آن را در همه پرسی تأیید کردند، تبدیل به قانون الزم االجرا 

می شود.وی تصریح کرد: باید بحث های جدی در محافل سیاسی 
آغاز شــود حتی فرهیختگان می توانند این موضوع را مطالبه 
کنند. همین بحثی که من مطرح می کنم درخواستی از مقام 
معظم رهبری برای اصالح ساختار است. ما نیاز داریم مواردی از 
قانون اساسی را اصالح کنیم. در گام دوم فرهیختگان و رسانه ها 
مردم را آماده می کنند که باید یک رفرم در ساختار کشور صورت 
بگیرد. و زمانی که مقام معظم رهبری به این نتیجه رسیدند که 
نیاز به اصالح ساختار است، می توانند دســتور انجام اقدامات 

عملی را صادر کنند.

باهنر از ایده »جمهوری دوم« گفت

اگر رهبری قانع شوند، قانون اساسی را  باید تغییر دهیم

محمدصادق جوادی حصار سخنگوی 
حزب اعتماد ملی درباره دیدارهای اخیر 
روحانی، خاتمی، سیدحســن خمینی، 
محمدجواد باهنر و آیا این جلســات به 
منظــور دیدارهای عمومی  یــا برای کار 
تشکیالتی انجام می شود، گفت: امیدوارم 
آقای روحانی حداقل بتواند اعضای دولت 
خودش را که در تعامل با دیگر جریان های 

سیاسی هســتند، فراخوان داده و جمع کند تا بتواند به 
عنوان یک مجموعــه مطلع از وضعیت امروز کشــور به 
باالنس برسند. اگر این اتفاق رخ دهد، حرکت مثبتی است. 
امیدوارم آقای روحانی این انگیزه و روحیه را داشته باشد 

که بتواند اعضای دولت و حامیان دو دولت 
گذشته که اکثرا از جریان اصالح طلبان 
بودند را به گفت وگو دعوت کرده و تعامل 
و تبادل نظر داشته باشند و با تجمیع این 
ظرفیت، می تواند در روند آتی کشــور به 
ویژه در مناسبت های سیاسی و اقتصادی 

تاثیرگذار باشد.
وی درباره تشکیل دولت سایه از سوی 
حسن روحانی هم گفت: این ها گمانه زنی است. دولت در 
سایه تشــکیل دادن، ابزارهایی الزم دارد که فکر می کنم 
زود است بخواهیم بگوییم آقای روحانی می تواند این کار 

را انجام دهد یا خیر.

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: 
با عوض شدن دولت و مجلس تغییری در 
وضعیت کشور ایجاد نمی شود، تا زمانیکه 
مجلس با نظارت استصوابی شورای نگهبان 

تشکیل می شود وضعیت همین است.
ناصر قوامی، نماینــده ادوار مجلس، 
دربــاره وضعیــت جاری کشــور گفت: 
مشکالت کشور این نیســت که دولت، 

قاضی، قوه قضاییه و قوه مقننه یک دســت شود؛ مشکل 
کشــور این اســت که نظام در یک چهارچوبی که قانون 
اساســی مقرر کرده حرکت می کند. اگر شــما بهترین 
حقوقدان را به جای رئیس قوه قضاییه بگذارید کاری نمی 

تواند انجام بدهد؛ اگر بهترین اقتصاددان را 
در بانک مرکزی بگذارید باز هم نمی تواند 
کاری انجام بدهد. این چهارچوب روز به 

روز بر مشکالت کشور می افزاید.
او تاکید کرد که با عوض شدن دولت و 
مجلس تغییری در وضعیت کشور ایجاد 
نمی شــود، تا زمانیکه مجلس با نظارت 
استصوابی شورای نگهبان تشکیل می شود 
وضعیت همین است. تا زمانیکه رئیس جمهور با نظارت 
استصوابی تعیین می شود تا به چه کسی رای بدهیم، باز هم 
وضعیت همین است. مشکالت این نیست که چرا دولت، 

مجلس و قوه قضاییه یکدست شده است.

سخنگوی حزب اعتماد ملی:

 تشکیل دولت سایه توسط روحانی گمانه زنی است
ناصر قوامی : 

تا زمانی که نظارت استصوابی شورای نگهبان باشد، وضعیت همین است


