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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

وین، مذاکره و گفت وگو، بازگشت 
به پایتخت، مشورت با مقامات باالتر، 
دوبــاره وین و تکرار همــان روال؛ این 
پروســه احیای برجام است که از نیمه 
فروردین آغاز شــده و همچنان ادامه 
دارد. تاکنون پنج دور از این مذاکرات 
برگزار شده و دور ششم آن نیز از ابتدای 

هفته آغاز شده است.
تفاوت دور ششم با پنج دوره قبلی 
اما این اســت کــه در کنــار تعارفات 
معمول مبنی بر اینکه »توافق در همین 
نزدیکی« است، در این دور دیپلمات ها 
با صراحت می گویند که توافق خیلی 
هم نزدیک نیست و مشخصا به نقش 
انتخابات ریاست جمهوری ایران در آن 

اشاره می کنند. 
پنجمیــن دور از مذاکرات احیای 
برجام از چهــارم تــا دوازدهم خرداد 
در وین برگزار شــد. پیش از آغاز آن، 
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه نزد 
ســازمان های بین المللی پیش بینی 
کرد که دور پنجــم احتماال دور نهایی 

برای مذاکرات وین باشد. 

پیش نویس سند نهایی قبل از 
انتخابات آماده نمی شود

اما دور پنجم نه تنها دور آخر نبود، 
بلکه اولیانوف دیــروز در دومین روز از 
دور ششم مذاکرات، در توئیتی نوشت: 
»کامال موافقم کــه در روزهای آینده، 
نباید انتظار نهایی  شــدن مذاکرات را 
داشته باشیم. همچنین مشخص است 
که ما نمی توانیم تا قبــل از انتخابات 
ریاســت جمهوری ایران پیش نویس 
ســند نهایی را آماده کنیــم.« او البته 
برای اینکــه امید به ثمربخشــی این 
مذاکرات افت نکند، ایــن را هم اضافه 
کرد که »با همه این شــرایط توافق در 
مذکرات وین در دسترس است.« این 
در دسترس بودن اما در حالی است که 
ایران و آمریکا دور ششم مذاکرات وین 
را با انتقادهای توئیتری از یکدیگر آغاز 
کردند.  بر اساس گفته دیپلمات ها، ایران 
و آمریکا مذاکره مستقیمی با یکدیگر 
در وین ندارند امــا دیگر اعضای برجام 
حلقه رابط آنها بوده و آمریکا به صورت 
جزء به جزء در جریان تمامی محتویات 
نشست مشترک قرار می گیرد و اساسا 
به نتیجه رسیدن این مذاکرات منوط به 

توافق ایران و آمریکاست؛ توافقی که به 
نظر می رسد به موانع جدی برخورده 
است.  رابرت مالی، مذاکره کننده ارشد 
آمریکا در وین و نماینده وزارت خارجه 
این کشور در امور ایران، در آستانه دور 
ششم مذاکرات وین، در توئیتی از فوت 
ساســان نیک نفس، زندانی سیاسی 
اظهار تاســف کرد و ضمــن ناعادالنه 
خواندن زندانی شــدن او، نداشــتن 
دسترســی وی به خدمات پزشکی را 

»بی رحمانه« توصیف کرد. 
در پاســخ عبــاس عراقچــی، 
مذاکره کننده ارشد ایران هم توئیت و 
اشاره رابرت مالی به ساسان نیک نفس 
را »اشک تمســاح« خواند و تروریسم 
اقتصادی آمریکا در میان یک بیماری 
همه گیر را »جنایت علیه بشــریت« 

عنوان کرد. 
زیر سایه سنگین انتخابات

این جدال توئیتری در آستانه دور 
جدید مذاکرات وین، نشــانه چندان 
خوبی نبود. این نشــانه ناخوشایند در 
حالی بود که بسیاری لغو تحریم های 
آمریــکا علیه چند مقام ســابق نفتی 
دو شــرکت ایرانی را پالس های مثبت 

آمریکا بــه ایران برای احیــای برجام 
تفسیر می کردند. 

اما به نظر می رسد مذاکرات وین و 
فرآیند احیای برجام در یک دور تسلسل 
کسالت بار از تحرکات ضد و نقیض برای 
امتیازگیری های بیشــتر است و باید 
منتظر ماند و دید که نهایتا کدام طرف 

امتیاز بیشتری را واگذار خواهد کرد. 
عباس عراقچی روز شنبه در پایان 
جلسه کمیسیون مشترک اظهار کرد: 
»به شخصه فکر نمی کنم ظرف هفته 
جاری بتوانیم بــه جمع بندی نهایی 

برســیم.« او همچنین گفت: »وقایع 
زمانی در این رابطه هیــچ ارتباطی با 
مذاکرات ما ندارد،  مذاکرات ما موکول 
به انتخابات نیســت و آن چه برای ما 
مالک است این است که در مسیر تحقق 
خواسته های جمهوری اسالمی ایران 

حرکت کنیم.«
اظهــارات او در خصوص بی ارتباط 
بودن مذاکرات با انتخابات ایران اما در 
حالی اســت که برخی دیپلمات ها از 
تعلل دولت بایدن برای توافق تا زمان 
مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست 

جمهوری سخن می گویند.
مسائل اساسی حل نشده اند 

اکثریــت دیپلمات هــا، از ایرانی و 
چینی و روسی گرفته تا دیپلمات های 
اروپایی و آمریکایی اما طوالنی شــدن 
فرآیند احیای برجام را نتیجه حل نشدن 
مسائل اساســی میان ایران و آمریکا 

عنوان می کنند. 
عراقچی دیروز در این مورد گفت: 
»هنوز موارد فنی زیادی برای رسیدن 
به توافق نهایی وجود دارد که باید حل 
شــود.« وانگ ثون، نماینده چین در 
دفتر ســازمان ملل نیز دیروز در یک 
گفت وگوی رسانه ای به تردید آمریکا 
دراین مورد اشاره کرد. او گفت آمریکا 
روز پنجشنبه برخی تحریم ها را لغو کرد 

اما به نظر می رسد »مردد« است. 
وی ادامــه داد: مذاکرات وارد هفته 
یازدهم شــده امــا بحث دربــاره لغو 
تحریم ها و موضوعــات مربوط به آن 
طوالنی و زمان بر شــده است.   پیش 
از این شماری از رســانه ها از فهرست 
طوالنی و سخت خواسته های آمریکا 
خبر داده بودند؛ خواسته هایی که شامل 
نابودی کامل سانتریفیوژهای پیشرفته 
ایران و تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 

بودند. 
این فهرســت مطالبات و مقاومت 
ایران، حصول نتیجه در وین را سخت 
کرده اســت. دیپلمات ها همزمان که 
سعی می کنند امیدها به مذاکرات وین 
را کماکان زنده نگه دارند، به این موانع 

سخت نیز اشاره می کنند. 
واشنگتن پست دیروز به نقل از یک 

مقام اروپایی نوشــت که سواالت حل 
نشــده مربوط به تحریم های ایاالت 
متحده و توانایی های هســته ای ایران 

همچنان باقی است. 
این دیپلمات اروپایی اضافه کرد: »ما 
براساس منطق ریاضی، کامال خوشبین 
هستیم که حصول توافق عملی است 
اما این تنها بخشی از پاسخ است و بقیه 

موارد سیاسی تر است.«
وی با بیــان اینکه ایــران به دنبال 
اطمینان از عدم خــروج مجدد ایاالت 
متحده از توافق هسته ای و اعمال مجدد 
تحریم ها توســط دولت آینده است، 
تصریح کــرد: »در باالترین ســطوح 
سیاســی، هر یــک از طرف ها چیزی 
را می خواهند که پذیــرش توافق در 
کشورشان را آسان تر می کند اما ارائه آن 

توسط طرف مقابل غیرممکن است.«
موضع ایران در قبال چنین شرایطی 
این اســت که ایران علی رغم اینکه در 
دولت دونالد ترامپ فشار سنگینی را 
متحمل شده، در برجام باقی مانده؛ از 
این رو این دولت آمریکاست که این بار 

باید تصمیم سخت را بگیرد. 
فارغ از اینکه کــدام یک از دو طرف 
»تصمیم ســخت« را بگیرند، طوالنی 
شدن این پروســه، مذاکرات وین را به 
مذاکراتی فرسایشی تبدیل خواهد کرد 
که در این صــورت نتیجه حاصل از آن 
هم چندان نمی تواند قابل اعتنا و قابل 

اعتماد باشد.

مذاکره کنندگان احیای برجام در این دور هم به توافق نخواهند رسید؛

وین؛ گرفتار تسلسل و معطل انتخابات

خبر

عضو جبهه اصالحات ایران گفت: روزی خواهد رسید که مردم 
علیرغم همه انتقادهای خود از دولت های یازدهم و دوازدهم چراغ 
بردارند و دنبال آقای روحانی بگردند و بگویند چه مدیر توانمندی 
بود که در دوره کرونا، تحریم، سیل، زلزله و در نهایت خشکسالی 

کشور را اداره کرد و در این برهه از زمان دولت موفقی بود.
حســن صادقی در گفت وگو بــا ایلنــا، در ارزیابی ســه 
مناظره تلویزیونی و تاثیر آن بر میزان مشــارکت در انتخابات 
ریاســت جمهوری گفت: اول از همه باید بگویم که آنچه باعث 
عدم مشارکت شده و در واقع انگیزه حضور را از مردم سلب کرده، 
وضعیت تورم، معیشت و اقتصاد ایران است که در گردابی افتاده 
که این گرداب هر لحظه بخشــی از پیکره اقتصاد را در خود فرو 
می برد و مردم آثار آن را با پوست و گوشت خود لمس کرده اند. 
همچنین برخی وعده ها که نیازمند ثبات سیاســی و پایداری 

اقتصادی بوده به دلیل همین عدم ثبات محقق نشــده است. 
وی با بیان اینکه ریشه عدم مشارکت مردم را باید در نگرش به 
حوزه روابط بین الملل و ارتباطاتمان با جامعه ملل و کشورهای 
همسایه ارزیابی کنیم، ادامه داد: سهم ما از میزان سرمایه گذاری 
جهانی چقدر است؟ چقدر توانسته ایم سرمایه گذاران را در قالب 
مشــارکت و کنسرســیوم وارد ایران کنیم. در دولت اول آقای 
روحانی دیدیدم که با ثبات سیاسی توانستیم در مسیر درست 
قدم بگذاریم که اگر آن شــرایط ادامه پیدا می کرد،  هیچ گاه به 
نقطه ای که امروز هســتیم، نمی رســیدیم. اگر ما دارای ثبات 
سیاسی بودیم، آیا ســرمایه ما به ترکیه کوچ می کرد؟ آنچه که 
مردم را دلســرد کرده همین رویکرد اســت و تا زمانی که این 
رویکرد اصالح نشود، این بی انگیزگی و رخوت را مردم در عدم 
 مشاکرت خود نشان می دهند و مناظره ها هم نمی تواند تاثیر 

قابل توجهی داشته باشد. این فعال سیاسی اصالح طلب با تاکید 
بر اینکه امروز اراده مردم بر رأی دادن نیست، گفت: من خوشحال 
می شــوم توده مردم به پای صندوق رأی بیایند و از بروز هزینه 
سخت و طاقت فرسا در آینده جلوگیری کنند و با رأی خودشان 
به موضوع کشورداری با علم سیاست رأی بدهند اما آقایانی که 
امروز در مناظره ها شرکت کرده اند، پیش از این دستی بر آتش 
داشتند و مردم عملکرد آن ها را دیده اند و همین باعث می شود 
اقبال عمومی را با خود نداشته باشند. یک کاندیدای خاص جریان 
اصولگرا چهل سال در بطن نظام بوده و در سمت های حساس 
حضور داشته است که باید برای کل عملکرد خود پاسخگو باشد و 

امتحان خود را پس داده است.
این عضو خانه کارگر با اشــاره به عــدم جذابیت مناظرات 
تلویزیونی برای مردم گفت: دو مناظره گذشته نتوانست تاثیری 

بر میزان مشارکت داشته باشد و مناظره سوم نیز اگر باعث کاهش 
مشارکت و ریزش رای ها نشود، همان عملکرد را دارد؛ البته باید 
بدانیم که جناح تندرو نیز خود را بی نیاز از مشارکت مردم می داند؛ 
چراکه در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی 
توانست با کاهش مشارکت به هدف خود برسد؛ لذا شما از همین 
حاال شادی را در جناح تندرو حس می کنید که از عدم مشارکت 

مطمئن هستند.

صادقی:

روزی می رسد که مردم با چراغ دنبال روحانی بگردند
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حداد عادل توضیح داد؛
 چرایی حضور دختر سردار 

در لیست شورای ائتالف
عالمعلی حداد عادل، رئیس شــورای ائتالف 
نیروهای انقالب درباره حضور دختر سردار سلیمانی 
در لیست انتخاباتی این شورا، گفت: خانم نرجس 
سلیمانی ابتدا به صورت انفرادی در عرصه حضور 
پیدا کردند و ما چون احتمال دادیم شــاید به این 
شکل توفیقی نداشته باشند و این عدم توفیق مورد 
سوءاستفاده رسانه های معاند قرار گیرد، بحث حضور 
ایشان در فهرست را مطرح کردیم. حتی بعداً به خاطر 
احتمال برخی سوءبرداشت ها پیشنهاد انصراف به 
ایشان دادیم اما مصمم بودند و هستند که حضور 

داشته باشند. 
    

نمایندگی ایران در سازمان ملل: 
 سایت ادعایی فاکس نیوز، 

لوکیشن »نون خ« بود
شاهرخ ناظمی، مسئول مطبوعاتی نمایندگی 
ایران در سازمان ملل در توئیتی با اشاره به گزارش 
اخیر فاکس نیوز نوشت: »چند روز پیش فاکس نیوز 
گزارشــی اختصاصی همراه با تصاویر ماهواره ای 
در خصوص تحوالتی مشــکوک در اطراف سایت 
ســنجریان در جاجرود منتشــر کرد اما در اصل 
تصاویر مربوط به خودروها و تجهیزات لوکیشــن 
فیلمبرداری ســریال »نــون خ« و عوامل آن بوده 
است.« فاکس نیوز با استناد به تصاویر ماهواره ای 
تاکید کرده بود که از ۱۵ اکتبر سال ۲۰۲۰، تعداد 
۱۸ خودرو در این سایت حضور دارند و در این سایت 

حفاری صورت گرفته است. 
    

احمد بن مبارک:
تهران می خواهد از یمن به عنوان 

اهرم چانه زنی استفاده کند
احمد بن مبــارک، وزیر امــور خارجه دولت 
خودخوانده یمن هشدار داد که انصاراهلل می تواند 
فشار دیپلماتیک برای صلح را خنثی کند زیرا اکنون 
برای تصرف یک شهر مهم تالش می کنند. وی با بیان 
اینکه حامی انصاراهلل، یعنی ایران از حمالت خونین 
اخیر حمایت کرده است، افزود: تهران می خواهد از 
یمن به عنوان یک محل چانه زنی برای حفظ اهرم 
فشار در مذاکرات هسته ای با قدرت های جهانی در 

وین استفاده کند.
    

دفتر نخست وزیر جدید اسرائیل:
بنت مخالفت شدید خود را با 
احیای برجام اعالم خواهد کرد

دفتر نفتالی بنت اعالم کرد کــه او در نطق بعد 
از سوگند نخست وزیری خود خواهان همکاری با 
دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا خواهد شد، 
اما »مخالفت سرســخت« خود با بازگشت ایاالت 
متحده به برجام را اعالم خواهد کــرد. به گزارش 
رسانه های اسرائیلی او در سخنرانی خود از حمایت 
آمریکا از اسرائیل در جریان درگیری های اخیر غزه 
قدردانی خواهد کرد اما در مقابل ایران موضعی مشابه 
نتانیاهو در پیش خواهد گرفت.  بنت، رهبر حزب 
راستگرای یمینا پیش از این هم همواره موضعی تند 

علیه جمهوری اسالمی و برجام داشته است.
    

دست رد زاکانی و قاضی زاده 
هاشمی به سینه شریعتمداری!

حســین شــریعتمداری طی یادداشتی در 
کیهان با عنوان »این هشــدار را جدی بگیرید!« 
از چهار نامزد جبهه انقالب در انتخابات ریاست 
جمهوری خواســت که به نفع نامزد پنجم کنار 
بروند و کنار نرفتن آنها را »گناهی نابخشودنی« 
خواند. وی افزود: »با باقــی ماندن هر پنج نفر در 
صحنه، احتمال موفقیت عامالن وضعیت امروز، 
قوت می گیرد.« در پی آن ســتادهای انتخاباتی 
زاکانــی و قاضی زاده هاشــمی انصــراف آنها از 
کاندیداتوری را قویا تکذیب و بر ادامه حضور آنها 

در انتخابات تاکید کردند.
    

اختالف در جریان اصولگرا؛
شورای وحدت و ائتالف به لیست 

مشترک نرسیدند
منوچهر متکی، ســخنگوی شورای وحدت 
اصولگرایان در نشســت خبری درباره انتخابات 
شــوراها گفت: ما به دنبال این بودیم که لیست 
مشترکی با شورای ائتالف تشکیل دهیم ولی این 
اتفاق نیفتاد. وی با بیان اینکه متاسفانه هم اکنون 
ما با دو لیســت به اســتقبال انتخابات می رویم، 
افزود: با توجه به آخرین صحبتی که با آقای حداد 
عادل داشتم و توضیحات ایشان از شرایط لیست 
شــورا ائتالف این احتمال نزدیک به صفر است و 
لیست واحدی از طرف شورای وحدت و شورای 

ائتالف منتشر نخواهد شد.

دیپلمات اروپایی با بیان 
اینکه سواالت حل نشده 

در مذاکرات همچنان باقی 
است، به واشنگتن پست 
گفت: در باالترین سطوح 

سیاسی، هر یک از طرف ها 
چیزی را می خواهند 
که پذیرش توافق در 

کشورشان را آسان تر 
می کند اما ارائه آن توسط 

طرف مقابل غیرممکن 
است

نماینده روسیه در مذاکرات 
وین نوشت: کامال موافقم 

که در روزهای آینده، 
نباید انتظار نهایی شدن 

مذاکرات را داشته باشیم. 
همچنین مشخص است 
که ما نمی توانیم تا قبل از 

انتخابات ریاست جمهوری 
ایران پیش نویس سند 

نهایی را آماده کنیم

دبیرخانه ستاد ملی مقابله با کرونا درپاسخ به 
ادعای  سید ابراهیم رئیسی مبنی بر رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی مطابق با مجوز در تجمع 
انتخاباتی اهواز، تاکید کرد: به رغم تاکیدات ستاد 
ملی کرونا و ستاد کرونا در استان خوزستان مبنی 
بر رعایت پروتکل های بهداشــتی در تبلیغات 
انتخاباتی، در تجمع انتخاباتی این نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری دستورالعمل های مورد تاکید 

ستاد ملی مقابله با کرونا، رعایت نشده است.
در اطالعیه دبیرخانه ستاد ملی کرونا در این 
رابطه، آمده است: بر اساس اعالم ستاد مقابله با 
کرونای استان خوزستان، مجوز صادر شده برای 
ستاد انتخاباتی آقای رئیسی برای ساعت ۱۹ تا 

۲۱ با حضور حداکثر۴ هزار نفر با رعایت فاصله ۴ 
متری برای هر نفر در محل تجمع بوده است که در 
ساعت ۱۹ به دلیل حضور تنها ۴۰۰ نفر در محل 

تجمع، این مراسم در زمان مقرر آغاز نمی شود.
در نهایت با پیگیری عوامل اســتانی ستاد 
انتخاباتی ایــن نامزد انتخابات، بالــغ بر ۴ هزار 
نفر از ۲۸ شهرستان اســتان با اتوبوس به محل 
سخنرانی اعزام و تجمع انتخاباتی در ساعت ۲۲ 
آغاز می شود و آنچه در این تجمع انتخاباتی برگزار 
شده برخالف تمامی دستورالعمل ها و مجوزها 
بوده و پروتکل های بهداشتی مقرر شده از سوی 

ستاد ملی کرونا رعایت نشده است.
 سید ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست 

جمهوری در سومین مناظره زنده تلویزیونی در 
اعتراض یکی دیگر از نامزدهای انتخابات )محسن 
مهر علیزاده( در مورد برگزاری تجمع انتخاباتی در 
اهواز بدون رعایت پروتکل های بهداشتی که برای 
مردم خطرآفرین بوده و سالمت شهروندان را به 
مخاطره انداخته است، مدعی شد که این تجمع 
با مجوز ستاد ملی مقابله با کرونا و با رعایت کامل 

دستورالعمل های بهداشتی برگزار شده است.
اصالح قیمت بنزین یک تصمیم کالن ملی 

و حاکمیتی بود
همچنین شورای اطالع رسانی دولت طی 
اطالعیه ای در واکنش به اظهــارات ابراهیم 
رئیسی در مناظره سوم مبنی بر اینکه »مسئول 

طرح بنزین دولت بود«، اعالم کرد: »مباحث 
مربوط بــه اصالح قیمــت بنزیــن، از آن جا 
که یک تصمیــم کالن ملــی و حاکمیتی به 
شــمار می رفت در جلســات متعدد ســران 
قوا مورد بحث و بررســی قــرار گرفت و پس 
از اینکــه در خصــوص همه ابعــاد و جوانب 
آن،  اتفاق نظر حاصل شــد، مصوبــه به امضا 
سران سه قوه رســیده و خدمت مقام معظم 

رهبری ارســال گردید. پس از تایید مصوبه 
از طرف رهبــر انقالب نیز، اجــرای مصوبه از 
 سوی شــورای امنیت کشــور در دستور کار 

قرار گرفت.«
این اطالعیه با تاکید بر اینکه نحوه و شیوه 
برخورد با اغتشــاش جزو مســئولیت های 
دولت نیست، افزوده: » دولت ضمن یادآوری 
برخی الزامات قانونــی و اخالقی به نامزدهای 
محترم انتخابات ریاســت جمهوری از جمله 
پرهیز از دروغگویی آشکار  - اتهام زنی - شانه 
خالی کردن از مســوولیت، از مراجع ذیصالح 
درخواســت می نماید به نقش عواملی که با 
شکســت اجماع حاکمیتــی و تحریک افکار 
عمومی، اعتراضات مردمی را در سال ۹۸ کلید 
زده و بعدها به آن دامن زدند،  رسیدگی کرده 
و حاصل رسیدگی ها را با شفافیت با مردم در 

میان بگذارند.«

از سوی دولت و ستاد مقابله با کرونا صادر شد؛

دو تکذیبیه درباره اظهارات رئیسی در مناظره سوم


