
t oseei r ani . i r
سياست2

روی موج کوتاه

محبوبه ولی

در آستانه دور ششم مذاکرات وین 
اختالفات بر سر احیای برجام باال گرفته 
اســت. 10 روز پیش و در آســتانه دور 
پنجم مذاکرات ویــن خوش بینی ها 
درباره این مذاکرات بــه قدری بود که 
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در 
این مذاکرات مطرح کرد که به احتمال 
زیاد این دور از مذاکرات، دور نهایی باشد. 
حســن روحانی، رئیس جمهوری 
ایران نیز در جلســه هیأت دولت گفت 
که مســائل اصلی ما با آمریکای ها در 
مذاکرات وین حل و فصل شده و چند 

نکته فرعی باقی مانده است. 
حاال اما اندکی مانده به برگزاری دور 
ششم مذاکرات وین، اظهاراتی مطرح 
می شود که آن خوش بینی و امیدها را با 
تردید مواجه کرده است. آنتونی بلینکن، 
وزیر خارجه آمریــکا به اعضای کنگره 
این کشور گفته اســت که »مشخص 
نیســت آیا ایران مایل و آماده بازگشت 

به پایبندی به تعهداتش هست یا نه.«
او ادامه داده که »در عین حال برنامه 

هسته ای این کشور در حال پیشروی 
است و هرچه این برنامه جلوتر برود زمان 

گریز )هسته ای( کمتر خواهد شد.«
البته این اولین بار نیست که بلینکن 
چنین اظهاراتی را مطرح می کند. به طور 
کلی هر چه در جریان مذاکرات وین از 
سوی ایران و روسیه اخبار مثبت نسبت 
به حصول توافق و نتیجه اعالم می شد، 
آمریکایی ها همواره با تردید و سوءظن 

درباره آن حرف می زنند. 
بســیاری این رفتار آمریکا را تالش 
آن برای امتیازگیری بیشتر از ایران در 
جریان مذاکرات تفســیر می کنند اما 
تفاوت این بار نسبت به دفعات قبلی، این 
است که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی نیز دو روز پیش در 
نشست شورای حکام اظهارات تندی را 
علیه ایران مطرح کرد و شاید بر مبتنی بر 
همان گزارش گروسی است که بلینکن 
روز دوشنبه به اعضای کنگره گفت که 
طبق گزارشات زمان گریز هسته ای ایران 
در بهترین حالت به چندین ماه رسیده و 
اگر این روند ادامه پیدا کند به تنها چند 

هفته خواهد رسید. 

بایدن در مسیر ترامپ 
محمدجواد ظریــف، وزیر خارجه 
ایران به آنچه که بلینکن در کنگره گفت 
واکنش نشان داد. او در توئیتی نوشت: 
»هنوز مشخص نیست آیا رئیس جمهور 
آمریکا و بلینکن آماده اند سیاست »فشار 
حداکثری« ترامپ و پومپئــو را کنار 
گذاشته و استفاده از تروریسم اقتصادی 
به عنوان اهرم فشــار برای چانه زنی را 

متوقف کنند یا خیر.«
او افزود: »ایران به برجام پایبند است. 
کافی است بند ۳۶ را مطالعه کنید. زمان 
تغییر مسیر است.« توئیت ظریف گرچه 
در پاسخ به بلینکن بود اما در عین حال 
اظهارات دولتمــردان و دیپلمات های 
ایرانی در خصوص نزدیک بودن توافق 

در وین را هم نقض می کرد. 
لحن تند گروسی در نشست 

شورای حکام
لحن تند و گفته هــای اخیر رافائل 
گروسی نیز شاهدی دیگر برای تردید 
درباره این توافق اســت. او روز دوشنبه 
به اعضای شورای حکام آژانس گفت که 
ایران به سواالت آژانس پاسخ نمی دهد. 

گروسی مشخصا اظهار کرد: »دولت 
ایران همواره عنوان کرده که مشارکت 
و همکاری خواهد کرد و پاسخ خواهد 
داد، اما این کار را نکرده است. امیدوارم 
این روند تغییر کند اما تا االن که صحبت 
می کنیم هیچ پیشــرفت ملموسی در 
خصوص هیچ یک از مســائل پادمانی 

حاصل نشده است.«

او مدعــی چهار مکان مشــکوک 
هســته ای در ایران هم شــد و ادامه 
داد که در ســه مــکان از محل های 
اشاره شــده اثراتی از اورانیوم با منشا 
انسانی یافت شــده و در مکان چهارم 
ذرات تغییریافته ایزوتوپی مشــاهده 

شده است.
مدیرکل آژانــس بین المللی انرژی 
اتمــی با متهم کــردن ایــران به عدم 
پاســخگویی در ارتباط با این مکان ها، 
تاکید کرد که عدم پاسخگویی ایران در 
این رابطه این نگرانی را تشدید می کند 
که ایران در مکان هایی که برای آژانس 
مشخص نیست مواد هسته ای نگهداری 
می کند. اظهارات او در حالی اســت که 
زمستان گذشته به ایران آمد، با علی اکبر 
صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران 
دیدار کرد. آن سفر عالوه بر شکل گیری 
توافقات تازه میان دو طرف، با استقبال 
و ارزیابی های بسیار مثبتی مواجه شد 
که سرمنشا امیدواری ها برای توافق در 

احیای برجام بود. 
رویکرد آژانس، مانعی برای 

تعامالت آتی
حاال اما کاظم غریب آبادی، ســفیر 
ایران نــزد ســازمان های بین المللی 
مستقر در وین، دیروز طی گفت وگویی 
با رسانه ها با اشاره به مواضع و گفته های 
اخیر رافائل گروسی در نشست شورای 
حکام تصریح کــرد که ایــن مواضع 
حاکی از رویکرد یکطرفــه دبیرخانه 
سازمان بین المللی انرژی اتمی در برابر 
همکاری هــا با ایــران و نادیده گرفتن 
سطح همکاری و تعامل فی مابین است 
و می تواند به »مانعی« برای تعامالت آتی 

بین دو طرف تبدیل شود. 
او ادعاهــای گروســی را رد کرد 
و افزود: گــزارش آژانس با ســوابق 
همکاری بین ایران و آژانس سازگاری 
و همخوانی ندارد. این گزارش، معتبر 
هم نیســت، چراکه مبتنی بر منابع 
قابــل اتــکا نمی باشــد؛ و همچنین 
متقاعدکننــده نیز نیســت، چراکه 
تمامی ابعاد همکاری و پیشرفت های 

حاصله را منعکس نمی کند.

غریب آبــادی در گفت وگوی خود 
البته مطلبی دربــاره چهار مکان مورد 
ادعای گروسی نگفته اما اظهار کرده که 
تعامل سازنده، مستلزم محیط مثبت، 
پرهیز از پیش داوری و ابراز نگرانی های 
مصنوعــی و همچنین خــودداری از 
»بزرگنمایی چند موضوع پیش پاافتاده 

و بی اهمیت« است.
به هــر حــال اظهــارات بلینکن 
و گروســی نشــانه های خوبــی برای 
مذاکرات وین نیستند چراکه هم حاکی 
از باال گرفتن اختالفات هســتند و هم 
به تعبیری دیگر نشانه بازی های روانی 

برای امتیازگیری های بیشتر از تهران. 
طی روزهای گذشــته رسانه های 
خارجی خواسته های متعدد آمریکا 
از جمله تحریم تســلیحاتی ایران که 
بر اســاس برجام اکتبر سال گذشته 
لغو شده بود، نابودی سانتریفیوژهای 
پیشــرفته و مواردی از این دست را 
موانع بزرگ توافــق در مذاکرات وین 
عنوان کرده بودنــد. از آن جایی که 
ایران تاکید کرده که زیر بار بسیاری 
از این خواســته ها نخواهد رفت باید 
منتظر ماند و دید کــه این موضوع و 
همینطــور مواضع آمریــکا و آژانس 
نهایتا چه سرنوشتی را برای مذاکرات 
ویــن رقم خواهنــد زد؛ رونــد آن را 
طوالنی خواهد کرد، آن را به بن بست 
خواهد کشــاند یا اینکه دســت آخر 
ناگزیــر کوتاه خواهند آمد و مســیر 

تازه ای برای توافق باز خواهد شد؟

باال گرفتن اختالفات در آستانه دور ششم مذاکرات وین؛

دست انداز، پیش پای توافق

خبر

سخنگوی دولت با اشاره به مباحث مطروحه این روزها درباره 
عملکرد دولت، اظهار کرد: آنچه در این روزها در گفت وگوهای 
سیاسی به چشــم می خورد و به طور عجیبی آگاهانه و عامدانه 
توسط برخی دچار فراموشی شده است، جنگ بزرگ اقتصادی و 

توام شدن آن با پاندمی کرونا است.
علی ربیعی در نشســت خبری دیروز خود در این خصوص 
افزود: پیش از این نیروهای مخالف جمهوری اسالمی و برانداز در 
یک برنامه حساب شده با این تئوری که انباشت پدیده های منفی 
از کرونا و تحریم منجر به استیصال دولت و ملت ایران می شود به 
طور آگاهانه تحریم را به محاق برده و دستاوردهای دولت و ملت 

را زیر سوال می بردند. 
وی تاکید کرد: برخی جریان های داخلی هم چشم و زبان خود 

را در دیدن و شنیدن مسائل تروریستی بستند.
ربیعی با بیان اینکه در آستانه یکی از رویدادهای مهم سیاسی 

در کشورمان هستیم، گفت: فضای رقابت های انتخاباتی با نزدیک 
شدن به روز مهم تصمیم گیری مردم برای انتخاب رئیس جمهور 

آینده، گرم شده است.
وی ادامه داد: فارغ از اینکه نتیجه آرا چه کســی خواهد بود، 
صندوق و مشارکت، میراث گرانبهایی است از زحمات،  تالش ها، 
زندان ها، تبعیدها و خونهایی که خاک وطن را الله گون کردند و 
جمهوریت را برای فرزندان ایران برجای گذاشتند. همان طور 
که رهبر معظم انقالب تاکید کردند، امام خمینی)ره( دو کلمه 
»جمهوری« و »اسالمی« یعنی »حاکمیت اسالم« و »حاکمیت 
مردم« را گره گشای همه مشکالت می دانستند. به تعبیر صریح 
بنیانگذار جمهوری اســالمی، جمهوری یعنی مقدرات ملت، 

دسِت ملت است.
ربیعی گفت: مــا همه در کنار یکدیگر بایــد تالش کنیم تا 
جمهوریت، این ثمره چند نسل از پیشینیان مان را، ثمره دو انقالب 

معاصر ایران یعنی مشروطه و انقالب اسالمی را همچون گوهری 
گرانبها پاس بداریم و امروز فارغ از هر فراز و نشیب و گالیه ها این 
میراث گرانبها را آنچنان باید قدر بداریم که هیچ تزلزلی بر پیکره 
آن وارد نشــود. وی تصریح کرد: جمهوریت فقط در حالتی به 
مخاطره می افتد که جمهور و مردم خودباوری خود را در تعیین 
سرنوشت جامعه از دست بدهند و عواقب آن برای نسل های بعدی 
جامعه باقی خواهد ماند. سخنگوی دولت ادامه داد: به رغم همه 
دیدگاه های متفاوتی که مطرح می شود، با یک درک عمومی باید 
بدانیم مشارکت حداکثری ضرورت عبور موفق در جهان پرتالطم 
ظالمانه امروز و در دوران پسا تحریم داخلی، متضمن آینده همراه 

با پیشرفت و امید در ایران عزیز ما خواهد بود.
ربیعی با بیان اینکه امروز و فردای مــا در گرو حضور در پای 
صندوق ها با مشــارکت حداکثری است، تاکید کرد: معتقدیم 
شرایط پیچیده جهانی، احقاق حقوق ایران از اقتصاد جهانی از یک 

سو و از سوی دیگر در پسا تحریم رفع آسیب های احتمالی و احیای 
زندگی در پساتحریم و کرونا نیازمند دولتی با سرمایه اجتماعی 
باال و اعتماد روز افزون است و می تواند اعتماد بین جامعه دولت و 

مردم را افزایش دهد.
وی افزود: وقتی دولتی با مشارکت غیرحداکثری و دولتی روی 
کار بیاید که پشتوانه مشارکت جامعه را نداشته باشد برای حل 
مسائل در هم تنیده داخلی و خارجی با مشکل روبرو خواهد بود؛ 
بنابراین برای امروز ایران و برای فردای ایران مشارکت حداکثری 

امری حیاتی برای همه ما ایرانیان در این شرایط است.

ربیعی: 

برخی عامدانه جنگ اقتصادی و کرونا را به فراموشی سپرده اند 
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محسن هاشمی:
جبهه اصالحات هنوز از هیچ 

نامزدی حمایت نکرده
محسن هاشمی، رئیس شــورای اسالمی 
شــهر تهران و رئیس شــورای مرکزی حزب 
کارگزاران گفت: جبهه اصالحات هنوز از هیچ 
کدام از هفــت کاندیدای ریاســت جمهوری 
حمایت نکرده است. وی افزود: جبهه اصالحات 
طی روزهای آتی باید جلسه ای تشکیل دهد و 
تکلیف انتخابات ریاست جمهوری و حمایت 
از کاندیدایی را روشــن کند اما تاکنون  در این 

مورد تصمیمی گرفته نشده است.
    

کریمی اصفهانی:
 کاندیداها در شان جایگاه 
ریاست جمهوری نیستند

احمد کریمی اصفهانی، کنشــگر سیاســی 
اصولگرا با انتقاد از عملکرد کاندیداهای انتخابات 
ریاســت جمهوری در جریان مناظره ها، به ایلنا 
گفت: الزم بود شورای نگهبان بیش از این چیزی 
که دقت کرده، کاندیداها را حذف می کرد؛ چراکه 
این کاندیداها در شأن جایگاه ریاست جمهوری 
نیســتند. وی افزود:  واقعیت این اســت با توجه 
به اینکه نظام جمهوری اســالمی در عرصه های 
مختلف توانســت قد علم کرده و پیشرفت کند، 
کاندیداهایــش باید غیــر از چیزی کــه امروز 
مشــاجره کردند باشــند. باید به جای مشاجره 
برای ســربلندی جمهوری اسالمی تالش کنند 
اما فقط برای جذب آرا صحبت کردند و این شأن 

کاندیدای ریاست جمهوری نیست.
    

نتایج آخرین نظرسنجی ایسپا؛
چند نفر مناظره اول را ندیده اند؟

بر اساس نتایج آخرین نظرسنجی انجام شده 
توسط ایســپا، از هر 10 نفر افراد باالی 1۸ سال 
کشــور، ۳ نفر مناظره اول انتخاباتی را دیده اند. 
در این نظرسنجی از کل پاســخگویان پرسیده 
شده که »روز شنبه اولین مناظره بین نامزدهای 
ریاست جمهوری برگزار شد. آیا شما این مناظره 
را دیدید؟« که ۳0.۷ درصد از پاسخگویان پاسخ 
داده اند کــه مناظره اول را دیده انــد و در مقابل 
۶۹.۳ درصد به این پرسش پاسخ منفی داده اند. 
همچنین بر اساس آخرین نتیجه نظرسنجی های 
ایسپا، مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست 
جمهوری بعد از برگزاری اولین مناظره ۳۸ درصد 

محاسبه شده است.
    

صالحی؛ وزیر خارجه احتمالی 
دولت قاضی زاده هاشمی؟

پایگاه خبری روای نوشــت: شنیده ها حاکی 
از آن اســت که قاضی زاده هاشــمی، کاندیدای 
ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
تصمیم دارد در صورت پیــروزی در انتخابات از 
علی اکبر صالحی در  ســمت وزیــر امور خارجه 
استفاده کند. صالحی هم اکنون ریاست سازمان 
انرژی اتمی را بر عهده دارد. وی  همچنین در زمان 

برجام عضو تیم مذاکره کننده ایران بود.
    

به منظور ارائه گزارش مذاکرات وین؛
عراقچی امروز به مجلس می رود

ابوالفضل عمویی، ســخنگوی کمیســیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای 
اسالمی در گفت وگو با تســنیم، از حضور عباس 
عراقچی معاون وزیر امور خارجه مذاکره کننده 
ارشد ایران در مذاکرات هسته ای وین، در جلسه 
روز)چهارشنبه 1۹ خرداد( این کمیسیون خبر 
داد و گفت: قرار اســت تا آقــای عراقچی در این 
جلسه گزارشی از آخرین روند مذاکرات وین به 

اعضای کمیسیون ارائه دهد.
    

با 182 رأی موافق؛
 شکایت مجلس از روحانی 

به قوه قضائیه ارسال شد 
در جریان جلسه صحن علنی دیروز مجلس 
شورای اسالمی، نمایندگان مجلس با ارسال 
گزارش کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس 
در خصوص موارد اعالمــی نقض اصول)۷۷( 
و)1۲۵( قانــون اساســی در موضوع ســند 
۲0۳0 بــه قوه قضائیــه در راســتای اجرای 
مــاده ۲۳۴ آیین نامــه داخلی بــا 1۸۲ رأی 
موافق، 1۳ رأی مخالــف و 1۲ رأی ممتنع از 
مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت 
کردند. سیدکاظم دلخوش اباتری، سخنگوی 
کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان 
اینکه دولت ســند ۲0۳0 را امضا و سپس لغو 
اجرای آن را تصویــب کرده، گفت: روحانی دو 

اصل قانون اساسی را نقض کرده است. 

آنتونی بلینکن به اعضای 
کنگره گفته است »مشخص 

نیست آیا ایران مایل و 
آماده بازگشت به پایبندی 
به تعهداتش هست یا نه.« 

به طور کلی هر چه ایران 
به مذاکره امید دارد، 

آمریکایی ها اما همواره با 
تردید و سوءظن درباره آن 

حرف می زنند 

طی روزهای گذشته 
رسانه های خارجی 

خواسته های متعدد 
آمریکا از جمله تحریم 
تسلیحاتی ایران که بر 

اساس برجام اکتبر سال 
گذشته لغو شده بود، نابودی 

سانتریفیوژهای پیشرفته 
و مواردی از این دست 

را موانع بزرگ توافق در 
مذاکرات وین عنوان کرده 

بودند

مســعود پزشــکیان با انتقاد از عملکرد 
شــورای نگهبــان در بررســی صالحیت 
داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاســت 
جمهوری گفت: باید بگویم بر اساس میزان 
حکم ندادیم لذا در این خصوص مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( نیز گالیه کردند اما 
گوش نکردند و گفتند همان که بود. در واقع 

گالیه رهبر انقالب را نادیده گرفتند.
نماینده تبریز کــه صالحیت وی برای 
کاندیداتوری انتخابات ریاســت جمهوری 
تایید نشد، در جلسه علنی دیروز مجلس در 
اخطاری با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی 

گفت: برخی عنوان کردند بنده به شــورای 
نگهبان بی احترامی کردم؛ من از شــورای 
نگهبان به دلیل عدم احراز تشکر کردم که 
بی احترامی محسوب نمی شود؛ همچنین 
درخواست و خواهش کردم علت عدم احراز 

صالحیت برای مردم اعالم شود.
وی در خصــوص علت خوانــدن آیاتی 
از قرآن در اعتراض قبلی خود به شــورای 
نگهبان از صحن علنــی مجلس، ادامه داد: 
مشکل کشــورمان و مســلمانان این است 
که قرآن را یک طرف گذاشــته ایم و بعد از 
خودمان آیین نامه و دســتورالعمل صادر 

می کنیم؛ مطالبی که از قــرآن خوانده ام 
مربوط به کتاب حق و باطل از شهید 
بهشتی بود که توصیه می کنم آن 

را بخوانید.
این نماینده مــردم در مجلس 

یازدهم تصریح کرد: شهید 
بهشــتی در کتابــش 
عنــوان می کنــد اگر 
در خصــوص تمــام 
اســالم از من سوالی 
بپرســند می گویم 
لــت؛  حــق و عدا

اســالم بــه معنای حــق و عدالت اســت 
 لــذا هــر کجــا عدالــت دیدیــم آنجــا 

اسالم است.
پزشــکیان گفت: بنابرایــن اگر جایی 
بی انصافی مشاهده شد مطابق حرف شهید 
بهشــتی بدانید آنجا اســالم نیست؛ 
لذا اگر چنین رویه ای را مشــاهده 
کردیم، نشان می دهد که اسالمی 

عمل نکرده ایم.
پزشکیان گفت: 1۴00 سال 
از اسالم می گذرد اما 
بلد نیســتیم ابزار 
اندازه گیری در 
نسان ها  مقابل ا
را درست کنیم و 
بر اساس عدالت 
حکم کنیم؛ اگر 

کســی در این خصوص حرفی داشــت به 
او بگوییم که بر اســاس چــه میزانی حکم 

داده ایم.
وی با اشاره به اشــعاری از مولوی ادامه 
داد: بــه عنوان یــک انســان می گویم اگر 
بخواهیم مملکــت را درســت کنیم باید 
همه در صحنه حضور داشــته باشند و این 
حضور با روش  کنونی امکان پذیر نیســت 
و نیازمند تجدیدنظر در نــوع قضاوت ها و 
شاخص ها اســت. برای تبیین شاخص نیاز 
به دعوا نیست زیرا بلد نیستیم بر اساس یک 

شاخص و ترازو حکم کنیم.
این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: 
وقتی شورای نگهبان افراد را رد می کند در 
واقع شخصیت آنها را خرد می کند، باید بر 
اساس شاخص دلیل این موضوع را به آنها و 

مردم اعالم کند.

پزشکیان در اخطار قانون اساسی:

اعضای شورای نگهبان گالیه رهبر انقالب را نادیده گرفتند


