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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

تهران امروز میزبــان یک میهمان 
اروپایی است. »سیمون کاوونی«، وزیر 
خارجه ایرلند که کشورش حدود 9 سال 
پیش سفارتش را در ایران تعطیل کرد؛ 
امروز برای گفت وگو با حسن روحانی و 

محمدجواد ظریف در تهران است. 
ســفر او به تهران در حالی صورت 
می گیرد که تروئیکای اروپایی همین 
چند روز پیش از صدور قطعنامه علیه 
ایران در شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی صرف نظــر کردند و منابع 
خارجی اعالم کردند که این صرف نظر 
بدان دلیل صورت گرفته که ایران باالخره 
ســیگنال های مثبتی را برای پذیرش 
مذاکراتی با حضور آمریکایی ها ارسال 

کرده است. 
حال باید دید که آیا سفر این مسافر 
اروپایی نیز در امتداد همان سیگنال های 
مثبت است یا خیر؟ خود کاوونی دیروز 
بیانیه ای در این ارتبــاط صادر کرد که 
روی سایت وزارت خارجه ایرلند منتشر 

شد. او در این بیانیه تاکید کرده بود که 
کشــورش به عنوان »تسهیل کننده 
قطعنامه 2231 شــورای امنیت« )در 

تایید برجام( انتخاب شده است. 
او با بیان اینکه این قطعنامه مسیر 
تعامل شورای امنیت در خصوص توافق 
هسته ای ایران، موسوم به برجام است، 
به حمایت قوی کشورش از برجام اشاره 
کرده و افزوده بود: ایرلند در جایگاه یک 
تسهیل کننده مشتاق است که با همه 
بازیگران گفت وگوی نزدیکی داشــته 
باشد و همه طرف ها را به پایبندی کامل 

به این توافق تشویق می کند.
باید اشاره کرد ایرلند، ابتدای ژانویه 
سال جاری میالدی )12 دی ماه( برای 
دو سال به عنوان عضو منتخب شورای 
امنیت سازمان ملل انتخاب شد و اکنون 
یکی از 10 عضو غیردائم این شوراست. 
کسب این کرسی و رسالت تازه ای که در 
خصوص قطعنامه 2231 شورای امنیت 
به آن سپرده شــده، کامال به یکدیگر 

مرتبط است. 
این موقعیت سیاســی، ایرلند را با 

مسئولیت های سیاسی تازه ای مواجه 
کرده که ظاهرا برجام نیز یکی از همان 

مسئولیت هاست. 
 »طرح اقدام سازنده« 

به اطالع کاوونی می رسد؟
کاوونی در این سفر با رئیس جمهوری 
و وزیر خارجه ایــران دیدار و گفت وگو 
خواهد کرد. محمدجواد ظریف، وزیر 
خارجه ایران نیز در آستانه سفر کاوونی 
به ایران در صفحه توئیتر خود نوشت: »به 
عنوان وزیر امور خارجه و مذاکره کننده 
ارشد هسته ای بزودی طرح اقدام سازنده 
و دقیق ایران را از طریق دیپلماتیک اعالم 

می کنم.«
در نگاه اول توئیت او پاســخی به 
اظهارات محسن رضایی بود که با یک 
رسانه انگلیسی مصاحبه و اظهاراتی 
را درباره برجــام مطرح کــرده بود. 
کمی بعدتر اما برخــی دیگر با توجه 
به سفر وزیر خارجه ایرلند به تهران، 
اشــاره می کنند که چه بســا »طرح 
اقدام سازنده و دقیقی« که ظریف از 
آن ســخن گفته در جریان دیدارها با 

کاوونی مطرح شــود و کاوونی همان 
طریق دیپلماتیک بــرای انتقال این 
طرح به طرف های غربی برجام باشد. 

از این حیث سفر سیمون کاوونی 
ممکن اســت با تحوالت تــازه برای 
برجام همراه باشد. او خودش در بیانیه 
دیروز گفته است که این سفر فرصت 
مغتنمی برای گفت وگو درباره برجام 
و ســایر مســائل کلیدی خاورمیانه 

است که بسیاری از آنها در دستور کار 
شورای امنیت قرار دارد. 

با توجه به این بخــش از بیانیه او، 
باید گفت که غیر از برجام، گفت وگو 
درباره مســائل مهم منطقــه ای نیز 
بخشــی از محتوای مذاکــرات او با 

روحانی و ظریف است. 
 بی پولی و محدود کردن 

روابط سیاسی با ایران
اما گذشــته از اینهــا، فصل مهم 
دیگر این سفر، رایزنی کاوونی درباره 
بازگشایی ســفارت ایرلند در تهران 
پس از حدود 9 ســال اســت. ســال 
2012، زمانی که ایرلنــد در یکی از 
بدترین دوره های اقتصادی خود به سر 
می برد، ایمون گیلمور، معاون نخست 
وزیر ایرلند از تصمیم این کشور برای 
تعطیلی سفارتخانه های آن در ایران، 

واتیکان و تیمور شرقی خبر داد. 
او در بیانیه ای اعالم کرد که دولت 
در برنامه نجات اقتصــادی اتحادیه 
اروپایــی صنــدوق بین المللی پول 
ملزم به اجرای کاهش بودجه است و 
تعطیلی این سفارتخانه ها حدود 1/25 
میلیون یورو در سال صرفه جویی در 

پی خواهد داشت. 
از آن زمان تا به حال سفارت ایرلند 
در تهران تعطیل اســت. در سال های 
بعد تقاضاهایی برای بازگشــایی این 
سفارت مطرح شد. برای مثال اتحادیه 
دامداران ایرلند در سال های گذشته 
با توجه به بازار رو به رشــد صادرات 
محصوالت دامی به ایران، چندین بار از 
دولت خود خواسته اند تا سفارت خانه 
این کشور را در تهران بازگشایی کند.

ایرلند اما هر بار اعالم کرده که پولی 
برای ایــن کار ندارد، ضمــن اینکه در 
مقطعی نیز حمله به سفارت انگلیس 
در تهران، از اراده ایرلند برای بازگشایی 

مجدد سفارت خود در تهران کاست. 
تصمیم برای بازگشایی سفارت 

تا 2023
با شــکل گیری برجام، مبادالت 
تجاری میان دو کشور افزایش یافت. 

به طوری گفته شــد روابــط تجاری 
ایران و ایرلند در ســال 2015 با 65 
درصد افزایش نســبت به سال پیش 
از آن به 78 میلیون یورو رســید که 
از آن میزان 76.5 میلیون یورو سهم 
صادرات ایرلند به ایران و 1.5 میلیون 
یورو واردات ایرلند از ایران بوده است. 
اما پیش از آنکه این روابط تجاری 
تداوم یابد و احیانا منجر به بازگشایی 
ســفارت ایرلند در ایران شود، خروج 
دونالد ترامپ از برجام و به کما رفتن 
این توافق هســته ای، همه چیز را در 

انجماد فرو برد. 
اخیــرا ولــی مقامــات ایرلند از 
تصمیمشــان برای بازگشــایی این 
ســفارت خبر داده اند و وزیر خارجه 
ایرلنــد نیز در بیانیه دیــروز خود که 
مقدمه ای برای سفرش به تهران بود، 
تصریح کرد: »این سفر در پی تصمیم 
هفته گذشــته دولت برای اســتقرار 
کاردار و بازگشایی سفارت ایرلند در 
تهران تا سال 2023 ، در مقطع مهمی 

از روابط دو جانبه صورت گیرد.«
بدین ترتیب باید گفت که ســفر 
میهمان اروپایی امــروز تهران، هم از 
حیث تحوالت پیرامون برجام و هم از 
جهت روابط دو کشور ایران و ایرلند، 

اهمیت ویژه ای دارد. 

تهران امروز میزبان »تسهیل کننده قطعنامه 2231« است؛

پای ایرلند هم به برجام باز شد

بررسی

در حالی که شــماری از اصولگرایــان و البته 
تحلیلگران سیاســی، ورود رئیســی به عرصه 
انتخابات ریاســت جمهوری 1400 را به دلیل 
برنامه های او برای دســتگاه قضایــی، منتفی 
می دانند، شــماری دیگر اما مصرانــه به دنبال 

کاندیدتوری وی هستند. 
برخــی نیز بــا اظهــارات دوپهلــو تکلیف 
کاندیداتوری او را معلق نگه می دارند؛ مانند علیرضا 
زاکانی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس که اخیرا 
در صفحه اینستاگرام خود نوشت: »طبق اطالعی 
که من دارم آقایان رئیسی و قالیباف به هیچ وجه 
با یکدیگر رقابت نخواهنــد کرد و هرکس امکان 
پیروزی داشته باشد، وارد رقابت خواهد شد و این 
همان نهضت انتخاباتی است که باید به شکل کار 

جمعی انجام شود.«
غالمرضا مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه 

روحانیــت مبارز هفته گذشــته در مصاحبه ای 
انتخاباتی گفت که »اگر ابراهیم رئیسی وارد گود 
انتخابات شود، این تشــکل روحانی از او حمایت 

خواهد کرد.«
محمدرضا باهنــر اما دیــروز در گفت گویی 
تفصیلی تاکید کرد که شخصا با ابراهیم رئیسی 
صحبت کرده و رئیســی به او گفتــه که کاندید 
نمی شــود.  او البته یادآوری کرد »عالم سیاست 
اصال این جذمیت ها را ندارد؛ این که فردا چه اتفاقی 

می افتد و یا پس فردا چه اتفاقی می افتد.«
شخصیت رئیسی وحدت آفرین است

به دنبال همین اظهارات درباره تصمیم رئیسی 
برای عــدم کاندیداتوری و البتــه اصرارها برای 
کاندیداتوری وی، منوچهر متکی، ســخنگوی 
شورای وحدت دیروز در همایش کمیته کارگری، 
با تاکید بر لزوم  تالش برای دســتیابی به وحدت 

و اجماع نظر همه نیروهای انقالبی و ارزشــی، با 
بیان اینکه شخصیت آقای رییسی  اجماع آفرین 
و وحدت آفرین اســت، گفت: اگر آقای رئیسی به 
میدان انتخابات وارد شــود ما به عنوان شورای 
وحدت قویا از ایشــان حمایــت می کنیم. وی 
حتی اظهار کرد:  ما به مردم پیشــنهاد می کنیم 
که آقای رئیسی نامزد پاکدســت و قابل اعتماد 
برای کشورداری اســت. متکی در تمجید خود 
از رئیســی ادامه داد:  قبل از ورود آقای رئیسی به 
قوه قضاییه، مردم نسبت به مبارزه با فساد و اینکه 
جلوی دزدی ها و حرام خواری ها و پلشتی ها گرفته 
شود، کامال ناامید شده بودند اما وقتی آقای رئیسی 
به قوه قضاییه رفتند یک بارقه امیدی در میان مردم 
ایجاد شد. سخنگوی شورای وحدت افزود:  شورای 
وحدت معتقد است که همه باید در تصمیم گیری و 
ایجاد زمینه برای برگزاری انتخابات پرشور و آینده 

ساز شریک باشــند پس برای این هدف، از اقشار 
مختلف و احزاب و تشکل ها و اساتید و دانشجویان 
و رزمندگان و زنان و کارگران و فرهنگیان دعوت 
کرد که در فرایند ایــن تصمیم گیری و تصمیم 

سازی حضور و مشارکت داشته باشند.
وی در نهایت تاکید کرد: مــا بر این باوریم که 
انتخابات سال آینده بسیار کلیدی و تعیین کننده 
است و باید با تقویت خط انقالبی و نگرش اصیل 

اسالمی ایرانی مسیر پیشرفت و تعالی ایران عزیز 
با جدیت و اهتمام مضاعف دنبال شود و کمبودها 
و کاستی هایی که در چند ســال اخیر داشتیم 

جبران شود.
اظهارات او در حالی است که بسیاری معتقدند 
با شکاف هایی که در جریان اصولگرا وجود دارد، 
آمدن رئیسی نیز منجر به شکل گیری وحدت در 

آن نخواهد شد.

اصرارهای بی امان برای کاندیداتوری رئیس قوه قضائیه؛

آمدن یا نیامدن رئیسی؛ مسئله این است
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این هفته صورت می گیرد؛
انتشار عمومی و بدون سانسور گزارش 

نهایی حادثه هواپیمای اوکراینی 
محمد ذیبخش، سخنگوی سازمان هواپیمایی 
گفت: گزارش نهایی سانحه هواپیمایی اوکراین در 
هفته جاری به صورت عمومی منتشر می شود. وی 
تاکید کرد که این گزارش کامال فنی است و در انتشار 
عمومی آن هیچ سانســوری نخواهیم داشت. وی 
همچنین درباره اعالم نظر کشورها نسبت به گزارش 
نهایی ایران در این خصوص اظهار کرد: این گزارش 
به کشورهای مرتبط با سانحه هواپیمای اوکراینی 
ارسال شد و 4 کشور 60 روز فرصت داشتند که نظر 
خود را اعالم کنند. این مهلت نهم اسفند ماه به پایان 
رسید و کشورها با توجه به اینکه با گزارش ایران از 
سانحه هواپیمای اوکراین همسو بودند، از لحاظ فنی 

اختالف نظری بین آنها وجود نداشت.
    

رئیس دفتر مقام معظم رهبری: 
واکسن برکت با نمونه غربی 

قابل مقایسه نیست
حجت االسالم محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر 
مقام معظم رهبری در مراســم افتتاح 100 مدرسه 
جدید برکت، 350 مسجد و امضای تفاهم نامه احداث 
1000 مدرسه برکت، با بیان اینکه آنچه آمریکایی ها 
به نام فایزر درست کردند، تاکنون چند نفر را کشته و یا 
جواب نداده، گفت: برخی  از کشورها اصال از قبول این 
واکسن خودداری کردند و قبول نکردند. وی با اشاره 
به فعالیت بنیاد برکت برای تولید واکسن کرونا، اظهار 
کرد: چیزی که این بنیاد در دست تکمیل آن است و 
انجام می دهد، با همه آنچه که غربی ها و هرجا در این 

رابطه فعالیت دارند، قابل مقایسه نیست.
    

فارس:
»بهزاد نبوی« از ریاست جبهه 

اصالحات ایران کنار گذاشته می شود
خبرگــزاری فارس با اشــاره به جلســه اخیر 
کمیســیون ماده 10 احزاب با حضور نمایندگان 
وزارت کشور، مجلس شورای اسالمی و قوه قضائیه، 
خبر داد که بهزاد نبوی که اخیرا به ریاســت نهاد 
اجماع ســاز اصالح طلبان انتخاب شــده، از این 
سمت کنار گذاشته خواهد شد. این رسانه نوشت: 
کمیســیون ماده 10 احزاب در جلسه اخیر خود، 
حضور اشــخاص حقیقی را در ارکان جبهه های 

سیاسی مجاز ندانسته است.
    

بایدن وضعیت اضطرار ملی علیه 
ایران را تمدید کرد

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز گذشــته 
طی نامه ای خطاب به کنگره اعالم کرد که وضعیت 
اضطرار ملی علیه ایران را از 15  مارس برای یک سال 
دیگر تمدید می کند. در این نامه آمده است: »اقدامات 
و سیاست های ایران همچنان تهدیدی علیه ایاالت 
متحده است و ازاین رو، تحریم ها علیه این کشور به 
منظور مقابله با این تهدیدات می بایست حفظ شود.« 
گفتنی است برای اولین بار بیل کلینتون، در مه 1995 
فرمان اجرایی 12957 را صادر کرده بود که به موجب 
آن، ایران یک تهدید علیه ایاالت متحده شناخته و بر 
همین اساس تحریم  می شد. پس از او، همه روسای 

جمهور بعدی این فرمان را تمدید کرده اند.
    

کیسینجر:
نباید فشارهایی که بر حکومت ایران 

اعمال کرده ایم را برداریم
به گــزارش ایلنا به نقل از فاکــس نیوز، هنری 
کسینجر، وزیر خارجه پیشین آمریکا گفت: بازگشت 
به برجام و امتیاز دادن به ایران نباید دستاوردهای 
سیاســت خارجی دولت ترامپ در خاورمیانه را در 
معرض خطر قرار دهد. وی با تاکید بر اینکه الزم است 
بایدن  سیاست فشار بر ایران را همچنان حفظ کند، 
افزود: ما نباید فشارهایی که بر حکومت ایران اعمال 

کرده ایم را برداریم.
    

از سوی هیأت رئیسه مجلس؛
 سه عضو کابینه به مجلس 

احضار شدند
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی 
ســوال حبیب اهلل دهمرده، نماینده زابــل از وزیر 
آمــوزش و پــرورش درباره علت سیاســی کاری 
برخی از مســئوالن آموزش و پرورش، سوال ملی 
محمدحســین فرهنگی، نماینده تبریــز از وزیر 
ارتباطات درباره علت عــدم اقدام وزارت ارتباطات 
در ارتباط با حل مشکل ارتباطی واحدهای تولیدی 
و شهرک ها و نواحی صنعتی در سال جهش تولید 
و ســوال دیگر این نماینده از وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی دربــاره علت تضییع گســترده حقوق 
قالیبافان و بافندگان فــرش و قطع بیمه آنها اعالم 

وصول شد.

سفر وزیر خارجه ایرلند 
به تهران در حالی صورت 

می گیرد که منابع خارجی 
اعالم کردند که تروئیکای 

اروپایی به دنبال ارسال 
سیگنال های مثبت از 

سوی ایران برای پذیرش 
مذاکراتی با حضور 

آمریکایی ها، از صدور 
قطعنامه علیه تهران در 
شورای حکام صرف نظر 

کرده است

فصل مهم دیگر سفر 
کاوونی، رایزنی درباره 

بازگشایی سفارت ایرلند 
در تهران پس از حدود 

9 سال است. سال 2012، 
زمانی که ایرلند در یکی از 

بدترین دوره های اقتصادی 
خود به سر می برد، از 

تعطیلی سفارتخانه هایش 
در ایران، واتیکان و تیمور 

شرقی خبر داد

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی گفت: تاکید 
تهران و واشنگتن بر اینکه طرف دیگر ابتدا باید قدم نخست در 

بازگشت به برجام را بردارد، راه به جایی نمی برد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری تاس، میخائیل 
اولیانوف، نماینده دائم روسیه نزد سازمان های بین المللی 
در وین تصریح کرد که تمایل آمریکا برای بازگشــت به 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( یک رویکرد درست 

و واقع بینانه است.

اولیانوف که با شــبکه تلویزیونی روســیه24 گفت وگو 
می کرد، افزود: آمریکایی ها در این زمینه یک رویکرد بسیار 
مســئوالنه اتخاذ کرده اند. آنها اکنون آماده رایزنی درباره 
بازگشــت به برجام به همان شــکلی که بود، هستند. این، 

تصمیمی صحیح، عاقالنه و واقع بینانه است.
وی با بیان اینکه »جاه طلبی های ایران و ایاالت متحده 
نگران کننده است«، ادامه داد: در این وضعیت هم آمریکا و هم 
ایران شروع به گفتن این کرده اند که طرف دیگر می بایست 

قدم اول را بردارد، اما این مسیر به هیچ جا نمی رسد.
اولیانوف تاکیــد کرد: تنها راه پیشــرفت در این زمینه، 
همزمان کردن گام های عملی به گونه ای است که هیچکس 

فکر نکند وجهه خود را از دست داده است.

این دیپلمات روس خاطرنشان کرد که همگام سازی و 
یک نقشه راه مشخص با دستورالعمل های گام به گام، تنها راه 

موفقیت )برای حفظ برجام( است.
شانس برگزاری مذاکرات برای بازگشت به برجام 

بسیار باالست
اولیانوف همچنیــن گفت که طرف هــای فعلی توافق 
هســته ای با ایران و ایاالت متحده احتماال یک نشست غیر 

رسمی برگزار می کنند اما برخی از مسائل باید روشن شود.
وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه چــه زمانی 
مذاکرات درباره بازگشت آمریکا به برجام آغاز خواهد شد، 
خاطرنشان کرد: واضح است که آنها باید هرچه زودتر این 

کار را انجام دهند. 

به گفته او، شاید الزم باشد که طرف های کنونی برجام و 
آمریکا یک نشست غیررسمی برگزار کنند. این احتمال وجود 
دارد اما برخی جزئیات می بایست مشخص شود، چراکه این 

مسئله ای بسیار حساس، به ویژه برای ایران است.
این مقام روس با تاکید بر اینکه »شانس برگزاری مذاکرات 
بسیار باالســت«، گفت که اکنون امکان تمرکز روی مسیر 

دیپلماتیک فراهم شده است.
وی همچنین گفت: ما شاهد یک موقعیت کامال خاص 
هستیم که وحدت، در آن هدف است زیرا ایران و ایاالت متحده 
خواهان بازگشت به اجرای کامل برجام هستند. اکنون، توالی 
مراحل و محتوای آنها باید مورد مذاکره قرار گیرد. این یک کار 

قابل حل بوده و دارای یک هدف استراتژیک مشترک است.
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