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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

فردا نشســت کمیسیون مشترک 
برجام در وین اتریش برگزار خواهد شد. 
این اولین نشســت کمیسیون مذکور 
نیست، اما به دلیل آنکه برای نخستین 
بار در دولت جو بایدن، ایران و آمریکا، 
هر دو در این نشســت حضور خواهند 
داشــت، از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اســت؛ اهمیتی کــه خوش بینی ها و 
امیدها به نجات برجام را افزایش داده 
اســت؛ اما آیا واقعا می توان به نشست 

فردای وین امیدوار بود؟
میخاییل اولیانــوف، نماینده دائم 
روسیه در سازمان های بین المللی در وین 
روز شنبه در توئیتی نوشت که »وضعیت 
نادر و بی ســابقه ای پیرامون برجام به 
وجود آمده و همه شــرکت کنندگان 
برجام و نیز آمریکا برای احیای معامله 
هســته ای تالش می کننــد؛ به نظر 
می رســد اقدامات برای احیای برجام 

موفق باشد.«
او همچنیــن در یــک گفت وگوی 
تلویزیونی اعالم کــرده که »وضعیت 
احیای برجام در یک و نیم تا دو ماه آینده 

روشن می شود.«
اولیانوف اما در عین حال در توئیت 
روز شنبه به این مسئله اشاره کرده که 
در این مسیر، یعنی مسیر احیای برجام، 

اختالفات زیادی وجود دارد.

 اتمام حجت اصلی تهران 
در آستانه نشست وین

یکی از این اختالفات، مناقشــه بر 
سر »گام« است. هفته های پایانی سال 
گذشته به این گذشــت که چه کسی 
باید گام اول را بردارد؟ ایران خواســتار 
برداشتن گام اول از سوی آمریکا بود و 
آمریکا بالعکس از ایران می خواست که 
با بازگشت خود به اجرای کامل تعهدات 

برجامی، گام اول را بردارد. 
در همین ایام واسطه گران اروپایی 
طرح هایی ارائه کرده اند مبنی بر اینکه 
دو طرف در ابتدای امر گام های کوچکی 
بردارنــد. در این طرح تحــت عنوان 
»حداقل در برابر حداقل«، آمریکا ملزم 
به برداشت تحریم ها نمی شود، بلکه صرفا 
امتیازات اقتصادی چه بسا کوچکی را به 
ایران خواهد داد؛ طرحی که مطلوب نظر 
دولت بایدن است.  در همین راستا جن 
ساکی، سخنگوی کاخ سفید روز جمعه 
از بازگشت گام به گام سخن گفت و اظهار 
کرد: موضوع اولیه گفت وگوهایی که اروپا 
تشکیل داده است، گام های ایران برای 
اقدامات هسته ای در تبعیت از تعهدات 
برجامی است که باید بردارد و گام های 
تخفیف تحریمی است که آمریکا باید در 

تبعیت از اجرای برجام انجام دهد.
او تصریــح کــرد: گام ابتدایــی 
بالقوه سازنده اســت، حتی اگر مسیر 
دیپلماتیــک پیش رو طوالنی باشــد. 

همانگونه که در هنگام رسیدن به برجام 
اینگونه بود.

برای ایران اما بازگشت گام به گام و 
به قول جن ســاکی »مسیر طوالنی«، 
پذیرفتنی نیســت و مهمترین اتمام 
حجتی که ایــران در روزهای منتهی 
به نشســت وین با طرف های اروپایی و 
آمریکایی دارد، تاکید بر همین مسئله 

است.
 اعالم موضع رسمی ایران 
همان رهنمود رهبری است

شــبکه پرس تی وی اواخر اسفند 
گذشــته به نقل از یک مقام امنیتی که 
خواست نامش فاش نشود، نوشته بود: 
»مقام معظم رهبری موضع رســمی 
جمهوری اسالمی را این اعالم کرده است 
که تهران تنها بعد از رفع همه تحریم ها و 
راستی آزمایی اجرای تعهدات آمریکا 
حاضر است اقدامات جبرانی ای را که در 
واکنش به نقض توافق توسط واشنگتن و 
بی عملی کشورهای اروپایی آغاز شده اند 
به عقب برگرداند.« او توضیح داده بود: 
»طرح »گام بــه گام«، تنها در صورتی 
می تواند موضوعیت داشته باشد که اوالً 
دو طرف به  یک  شکل و به  یک  اندازه از 
چیزی دور شده باشــند، حال آنکه در 
موضوع برجام می بینیم که آمریکا برجام 
را عمالً نقض کرده، در حالی که ایران بعد 
از یک سال اجرای کامل برجام و فرصت  
به طرف های غربی، تنها تعهداتش را آن 

هم طبق مفاد موجــود در خود برجام 
کاهش داده است.«

در امتداد همین سیاست نیز عباس 
عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه 
مکرر تاکید می کنــد: »از نظر ما هیچ 
طرح گام به گامی وجود ندارد؛ ما فقط 
یک گام نهایی داریم که آن را هم آمریکا 
باید بــردارد و تحریم هایی که در چهار 
سال گذشــته اعمال کرده، چه مجددا 
اعمال کرده، چه جدیــد اعمال کرده و 
چه برچســب هایش را عوض کرده را 

باید بردارد.«
 پیام های تلفنی ظریف 

به همتایان اروپایی 
اعالم چنــد باره این موضــع ایران 
نه تنها خطاب به آمریکا، بلکه بیشــتر 
پیامی بــه طرف های اروپایی اســت. 
لودریان، وزیر خارجه فرانسه روز شنبه 

در گفت وگویی تلفنــی با محمدجواد 
ظریف خواست که ایران طی هفته های 
آینده شناسایی اقدامات ضروری برای 
بازگشت کامل به برجام را ممکن سازد. 

ظریف اما دیروز در گفت گوی تلفنی 
با دامینیک راب، همتای بریتانیای خود 
بر ضرورت برداشتن یک گام نهایی برای 
لغو تمام تحریم ها تاکید و تصریح کرد 
که ایران تنها پس از راستی آزمایی این 
اقدام، به تعهدات خود بازخواهد گشت. 

بدین ترتیب باید گفت که اختالف 
اصلی نشســت فردا بر سر این موضوع 
خواهد بــود. دولت بایدن امــا به نظر 
نمی رســد تن به چنین پیش شرطی 
دهــد چراکــه به شــدت از ســوی 
کشــورهای منطقه در خارج و از سوی 
جمهوری خواهان و حتی شــماری از 
دموکرات ها در داخل تحت فشــار قرار 
خواهد گرفت و در عین حال برگ اصلی 
بازی خود را برای فشار بر ایران از دست 

خواهد داد. 
مقاومت سرسختانه در برابر 

هرگونه گفت وگو با آمریکا
برای حل این اختالف ایاالت متحده 
از گفت وگوی مستقیم با ایران استقبال 
می کند. سخنگوی کاخ سفید  بر آمادگی 
کشورش برای گفت وگو با ایران تاکید 
کرده است؛ هرچند که اشاره کرده فعال 

انتظار مذاکره مستقیم را ندارند. 
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا نیز پنجشنبه گذشته در همین 
ارتباط گفــت: »ما بــرای گفت وگو با 
شرکایمان در ۱+۵ روی باز نشان دادیم 
تا بهترین مسیر برای دستیابی به آن را 
بیابیم که شامل گام های جدی مقدماتی 
متقابل می شــود. ما به گزینه های این 
کار نگاه کرده ایم که شامل گفت وگوی 
مستقیم از طریق شــرکای اروپایی ما 
می شود.« ایران اما سخت در برابر این 
 گفت وگو مقاومت می کنــد؛ چنانکه 
تاکید بر نبود هیچ گونه مذاکره مستقیم 
و غیرمستقیم با آمریکا در نشست وین، 
پررنگ ترین تیتری است که در آستانه 
این نشست از ســوی مقامات ایرانی به 

چشم می خورد. 
لودریان، وزیر خارجه فرانسه با اشاره 
به عدم موافقت ایران با مذاکره مستقیم 
با آمریکا گفته است این کشور به دنبال 
قالب های جایگزین موثر برای مذاکره 

مستقیم میان ایران و آمریکاست.
فرانسه و سایر کشــورهای اروپایی 

تاکنون که موفق به شکل دهی چنین 
مذاکراتی نبوده اند؛ بــه ویژه آنکه این 
موضوع یعنی عدم مذاکــره با آمریکا و 
نبود اعتماد به آن برای مذاکره مجدد نیز 
از اشارات صریح مقام معظم رهبری در 

خصوص برجام بوده است. 
 پروسه نجات برجام؛ 

همچنان طوالنی و نفسگیر
با این حال باید دید نشســت فردا 
چگونه پیش خواهد رفت. فارغ از اینکه 
نتیجه چه باشد، تحلیلگران نشست فردا 
را امیدبخش و گامی رو به جلو می دانند. 
به گزارش سی ان ان هدایت تیم آمریکا 
در نشست فردای کمیسیون مشترک 
در وین را رابرت مالی، نماینده آمریکا در 

امور ایران برعهده خواهد داشت. 
حضور مالی می تواند امتیاز مثبتی 
برای پیشــبرد موضوع هسته ای و رفع 
تحریم ها باشــد. او ابتــدای هفته در 
گفت وگویی با شبکه تلویزیونی پی بی 
اس در پاســخ به اینکه آیا دولت بایدن 
آماده برداشتن ۱۵۰۰ تحریمی است 
که دولت ترامپ وضع کرد، گفته بود: »ما 
مجبوریم کار سختکوشانه ای را دنبال 
کنیم، این تحریم ها را ببینیم و اینکه چه 
کاری باید انجام دهیم تا ایران از مزایایی 
که قرار بود تحت این توافق داشته باشد، 
برخوردار شود.« البته ناگفته نماند که او 
نیز این اقدام را منوط به بازگشت ایران 
کرده بود؛ به عبارتی مشــکل اصلی با 
وجود مالی نیز به قوت خود باقی است؛ اما 
در هر صورت رویکرد او نسبت به برجام 
منعطف است.  نکته نهایی درباره نشست 
فردا اما این اســت که در صورت وجود 
چنین انعطاف هایی نیز به نظر نمی رسد 
پروســه احیای برجام و رفع تحریم ها، 

پروسه کوتاهی باشد.

مانع اصلی پیشبرد مذاکرات وین چیست؟

مناقشهبرسرتعداد»گام«ها

خبر

معاون سیاسی سپاه پاسداران، منظورش از تخلفات سردار 
سعید محمد را مغایرت رفتارهای سیاسی - انتخاباتی سردار 

محمد با مقررات جاری سپاه عنوان کرد. 
به دنبال مصاحبه روز شنبه ســردار یداهلل جوانی با یکی از 
رسانه ها مبنی بر اینکه که سردار سعید محمد به دلیل تخلف از 
فرماندهی قرارگاه خاتم کنار گذاشته شده است، سردار رمضان 
شریف، سخنگوی سپاه روز در گفت وگویی با رویداد 24 گفت: 
وقتی سخنگو چیزی را اعالم کند به اسم سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی ثبت می شود، ولی اگر یک معاون موضع گیری کند الزاما 

موضع سپاه نیست.

وی افزود: هر کس می گوید تخلفی صورت گرفته باید متقن و 
دقیق بگوید چه تخلفی بوده است. برداشت یک معاون سپاه این 
بوده که تخلف صورت گرفته، اما نظر رسمی سپاه ممکن است 
این نباشد. شاید برداشت آقای جوانی این بوده؛ ممکن هم هست 

آقای جوانی اصل حرفش را تکذیب کند.
سخنگوی ســپاه همچنین تاکید کرد: حدود یک ماه قبل 
هم اعالم کردم که ســپاه هیچ کاندیدایــی را تایید یا تخریب 
نمی کند و وظیفه خــود را مطابق قوانین جاری کشــور انجام 
می دهــد. از جمله این وظایــف دعوت از مردم بــرای حضور 
حداکثری در انتخابات، کمک به برقراری امنیت در انتخابات و 

 هر چیزی است که قانون به سپاه در انتخابات اجازه داده است.
وی ادامه داد: این موضع مشترک فرماندهی کل سپاه، نمایندگی 
ولی فقیه و سازمان حفاظت اطالعات سپاه که سه حوزه کاری 
سپاه هستند، اســت. مجموعه ســپاه به دنبال مصداقی )در 
انتخابات( نیست و این یک حرف صریح شفاف قانونی، شرعی 

و دقیق است.
به دنبال آن، سردار جوانی نیز با انتشار متنی توضیح داد: »نظر 
به برداشت های نادرست و بعضاً سوءاستفاده برخی رسانه های 
داخلی و خارجی از پاســخ اینجانب به ســؤال خبرنگار فارس 
درباره فعالیت های انتخاباتی برادر پاسدار دکتر سعید محّمد، 

فرمانده سابق قرارگاه سازندگی حضرت خاتم االنبیاء )ص( که در 
مسئولیت های گذشته، زحمات ارزشمندی کشیده اند به آگاهی 
می رســاند؛ همچنانکه از متن مصاحبه برمی آید، تخلف مورد 
اشاره، صرفاً بروز رفتارهای سیاسی- انتخاباتی بوده که مغایر با 

مقررات جاری سپاه است.«

معاون سیاسی سپاه: 

رفتارهای انتخاباتی سردار محمد مغایر با مقررات سپاه بود
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 سه محکوم امنیتی اعتراضات 
دی ۹۶ آزاد شدند

مهر نوشت: در آستانه سالروز والدت حضرت، 
ولی عصر )عج( و ۱2 فروردین ســالروز جمهوری 
اسالمی ایران، رهبر انقالب با عفو یا تخفیف مجازات 
یک هزار و ۸4۹ تن از محکوماِن محاکم عمومی و 
انقالب، سازمان قضائی نیرو های مسلح و تعزیرات 
حکومتی موافقت کردند. نکته قابل توجه این است 
که ۱۰۰ نفر از محکومین امنیتی نیز در لیست عفو 
قرار دارند که تعدادی از محکومین حوادث دی ماه 
سال ۹۸ را نیز شامل می شود. زانیار فتاحی فرزند 
حیدر، دانیال بندگی منفرد فرزند حمیدرضا و سید 
احمد حسینی فرزند نصراهلل که در اعتراضات دی ۹۶ 

در تهران دستگیر شده بودند، آزاد شدند.
    

دیدار انتخاباتی عارف با 
کاندیداهای احتمالی اصالح طلب

تسنیم نوشت: در پی افزایش فعالیت و تحرکات 
انتخاباتی اصالح طلبان، برخی کاندیدای احتمالی 
احزاب اصالح طلب از جمله حزب  کارگزاران و برخی 
اعضای ســابق و فعلی دولت روحانی که در مظان 
کاندیداتوری هستند، با محمدرضا عارف دیدار و 
گفت وگو کردند. این دیدار در قالب »هم اندیشــی 
انتخاباتی« و با هدف بررسی گزینه  نهایی انتخابات 
ریاست جمهوری اصالح طلبان بوده است. گفتنی 
اســت محمدرضا عارف اخیراً در پاسخ به سؤالی 
درباره کاندیداتوری در انتخابات ۱4۰۰ گفته بود که 
فعالً در حال بررسی شرایط است و تصمیمی قطعی 

برای کاندیداتوری نگرفته است.
    

دومین جلسه جبهه اصالحات به 
ریاست بهزاد نبوی برگزار شد

دومین جلســه جبهه اصالحات ایران در سال 
جدید با حضور اعضا به منظور بررسی پیشنهادات 
کمیته های مجمع و راهبرد انتخاباتی اصالح طلبان 
در انتخابات ریاســت جمهوری برگزار شــد. آذر 
منصوری، سخنگوی جبهه اصالحات در این جلسه 
گفت: بررسی پیشــنهادات کمیته های مجمع و 
راهبرد انتخاباتی اصالح طلبان در انتخابات ریاست 
جمهوری دستور کار جلسه امروز مجمع عمومی 
جبهه اصالحات ایران اســت. وی ادامه داد: آنچه 
در آیین نامه جبهه بر آن تصریح شده این است که 
کاندیدایی مورد حمایت جبهه خواهند بود که عالوه 
بر داشتن معیارها و ویژگی های مصوب در همین 
آیین نامه بتواند حداقل رای دوسوم مجمع عمومی 
جبهه را کسب کند. الزم به ذکر است این جلسات 

یکشنبه هر هفته برگزار می شود.
    

قوه قضاییه ادعاهای »نادران« 
علیه »بذرپاش« را رد کرد

دیوان محاسبات کشور اعالم کرد: »شعبه ۱۰ 
بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب تهران ویژه 
کارکنان دولت و شعبه 4 بازپرسی دادسرای فرهنگ 
و رسانه، در پی شکایت های جداگانه نادران و ستاد امر 
به معروف و نهی از منکر یکی از استان ها علیه رئیس 
کل دیوان محاسبات مبنی بر اتهام جعل و استفاده 
از سند مجعول، درباره هر دو اتهام مطرح شده علیه 
مهرداد بذرپاش قرار منع تعقیب صادر کردند. این آرا 
پس از ابالغ به طرفین پرونده، مراحل قضایی خود را 
طی کرده و قطعی شده است.« الیاس نادران پیش 
از این انتصاب بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات را 

غیرقانونی خوانده بود.  
    

وزیر اطالعات احمدی نژاد 
کاندیدای انتخابات 1400 شد

به گزارش مهر، حجت االسالم، حیدر مصلحی 
وزیر ســابق اطالعات در انتخابــات میان دوره ای 
مجلس خبرگان رهبری از حــوزه انتخابیه تهران 
ثبت نام کرد. گفتنی است، 2۸ خرداد امسال در حوزه 
انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس 
عالوه بــر برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری و 
شوراهای شهر و روســتا، انتخابات میان دوره ای 
مجلس شــورای اســالمی و خبرگان رهبری نیز 

برگزار خواهد شد.
    

مقام اسرائیلی:
 ایرانی ها دست باال را 

در مذاکره دارند
به گزارش ایلنا به نقــل از تایمز آو اســرائیل، 
»عاموس یادلین«، رئیس سابق دستگاه اطالعات 
اسرائیل گفت: ایرانی ها دست باال را در مذاکره دارند. 
آنها تنها یک چیز می خواهند آن هم این است که 
آمریکا تحریم ها را لغو کند و ســپس آ نها  به توافق 
بازگردند. وی افزود: ایرانی ها دیگر از این تحریم ها 
نمی ترسند. این که ما بر توافق تاثیر بگذاریم سخت 
است؛ چرا که دوران شــیرین ترامپ برای ما تمام 

شده است.

اروپایی ها طرح هایی ارائه 
کرده اند مبنی بر اینکه دو 

طرف ایران و آمریکا در 
ابتدای امر گام های کوچکی 

بردارند. اصلی ترین اتمام 
حجت ایران با طرف های 

برجام در روزهای منتهی 
به نشست وین اما این است 

که یک گام بلند و نهایی 
 می خواهد نه بازگشت 

»گام به گام«

دولت بایدن به پیش شرط 
تهران مبنی بر لغو کامل و 

یکباره تحریم ها تن نخواهد 
داد، چراکه به شدت از سوی 
کشورهای منطقه در خارج و 
از سوی جمهوری خواهان و 
حتی شماری از دموکرات ها 

در داخل تحت فشار قرار 
خواهد گرفت 

دبیر ســتاد انتخابات کشــور گزارش 
تجمیعــی نهائــی از ثبت نــام داوطلبان 
انتخابات میان دوره مجلس شورای اسالمی 
را در پایان بازه زمانی هفت روزه نام نویسی، 
ارائه کرد و در آن از ثبــت نام ۸۷۷ نفر خبر 

داد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت 
کشور، سید اسماعیل موســوی با اشاره به 
پایان روند ثبت نام انتخابات اولین میاندوره 
یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی 

در چهاردهم فروردین مــاه گفت: در پایان 
فرصت هفت روزه ثبت نام انتخابات اولین 
میاندوره یازدهمین دوره مجلس شــورای 
اسالمی، در مجموع از روز اول تا هفتم، برای 
۶ حوزه انتخابیه مشمول این انتخابات، ثبت 

نام ۸۰۵ مرد و ۷2 زن نهایی شد.
مدیــرکل انتخابات وزارت کشــور، در 
خصوص تحصیــالت داوطلبــان ثبت نام 
شــده گفت: از مجموع ۸۷۷ نفری که ثبت 
نامشــان نهایی شده اســت، ۵۹ نفر دارای 

تحصیالت حوزوی، ۱۶۳ نفر دارای مدرک 
دکتری، ۶۱۳ نفر کارشناسی ارشد و 42 نفر 

لیسانس هستند.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور، با بیان 
جزئیات این ثبت نام ها، گفت: در این دوره، 
۳۱ درصد داوطلبــان از جامعه ایثارگری و 
2۷ درصد نیز دارای سابقه داوطلبی در ادوار 

مختلف مجلس هستند.
موسوی همچنین در خصوص میانگین 
ســنی داوطلبان گفــت: 2۵ درصد ثبت 

نام کنندگان زیر 4۰ سال، ۳۵ درصد بین 4۰ 
تا ۵۰ سال، ۳2 درصد بین ۵۰ تا ۶۰ سال و ۸ 

درصد بیش از ۶۰ سال سن دارند.
ســخنگوی ســتاد انتخابات کشور در 
ادامه، تعداد داوطلبان حضور در انتخابات 

میاندوره مجلس شــورای اســالمی را به 
تفکیک حوزه هــای انتخابیــه اعالم کرد: 
ثبت نــام ۵۸ نفر بــرای حــوزه انتخابیه 
آستانه اشرفیه در اســتان گیالن، ۸۶ نفر 
برای حــوزه انتخابیه بهــار و کبودرآهنگ 
در اســتان همــدان، ۹۸ نفر بــرای حوزه 
انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان در استان 
مرکزی، ۵۹۷ نفــر برای حــوزه انتخابیه 
تهران، ری، شــمیرانات و اسالمشــهر در 
اســتان تهران، 2۱ نفر برای حوزه انتخابیه 
گچساران و باشت در اســتان کهگیلویه و 
بویراحمــد و ۵۸ نفر برای حــوزه انتخابیه 
 میانــه در اســتان آذربایجــان شــرقی 

قطعی شد.

زمان نام نویسی در انتخابات میان دوره ای مجلس تمام شد؛

رقابت حدود نهصد نفر بر سر شش کرسی خالی بهارستان


