 2سياست

toseeir ani.ir

شماره / 795شنبه 25اردیبهشت  3 / 1400شوال 15/ 1442می 2021

روی موج کوتاه

دور تازه فشارها به برجام؛

تالش برایکشاندنمنازعهحماس-تلآویوبه مذاکرات وین

محبوبه ولی

حمــاس در چنــد روز اخیر صدها
راکتوموشکبهسویاسرائیلشلیک
کرده اســت به نحوی که به گفته خود
اسرائیلیهااینوضعاززمانتاسیساین
رژیمتاکنونبیسابقهبودهاست.
هرچند کــه این راکتهــا قدرت
تخریبکنندگی چندانــی ندارند؛ در
حالی که بمبهای اســرائیلی که در
غزه ریخته شــدهاند ،زیرســاختها و
ساختمانهای بسیاری را در این نقطه
از فلســطین نابود کردهاند .با این حال
جمهوریخواهاندرآمریکا،ایرانرامتهم
بهحمایتمالیازحماسکردهوبهبهانه
آنچه که میان غــزه و تلآویو در جریان
است از بایدن خواستهاند که مذاکرات
وینرامتوقفکند .چندماهپیششبکه
الجزیره در مستندی با عنوان «ما خفی
اعظم»بهنحوه ساخت راکت و سالح در
غزه پرداخته بود .این مستند به کشف
یکگنجگرانقیمتنظامیدرعمقدریا
اشارهکردهوخبرمیدادکهکماندوهای
القسام در دو کشتی انگلیسی غرق در
ســواحل نوار غزه صدها موشک پیدا
کردهاند.

بخــش دیگــری از این مســتند
بــه ســاخت راکتهــای ابتدایی در
کارگاههای جوشکاری از خط لوله آبی
که اسرائیل ســالها قبل ساخته بود یا
ساخت موشکهای جدید با استفاده
از بقایای موشکهای اسرائیلی در سال
 2014میپرداخت.امادرکنارهمهاینها
مستند الجزیره ادعای تجهیز مقاومت
فلسطین به موشــکهای دوربرد فجر
از سوی جمهوری اسالمی ایران را هم
مطرح کرده بود؛ هرچند که بســیاری
با اشاره به تدابیر شدید امنیتی در غزه
تا جایی که حتی محمولههای غذایی
نیز تحتنظارت اسرائیل به این منطقه
میرســند ،تاکید میکنند که امکان
ارسال سالح و تجهیزات به غزه اساسا
وجود ندارد مگر در موارد بسیار معدود؛
آنهمبهشکلپنهانیوقاچاق.
پیامهایحماسبهایران
طیروزهایاخیر
خالدمشعل،رئیسجنبشحماس
دیروز در مصاحبهای با روســیا الیوم،
روابط ایران و حماس را «بسیار عالی»
توصیف کرد و گفت« :ایــران در کنار
حقوق فلسطینیها ایستاده و حماس
از ایــن موضع ایران تشــکر میکند».

او همچنین برای به نتیجه رســیدن
گفتوگوهای ایران و عربســتان ابراز
امیــدواری کرد .چند روز پیشــتر هم
اســماعیل هنیه ،رئیس دفتر سیاسی
جنبش مقاومت اســامی حماس در
نامهایبهآیتاهللخامنهای،رهبرانقالب
اسالمی با اشاره به تجاوزات و جنایات
رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان،
نوشت« :خواســتار تحرک فوری شما
برای اتخاذ موضعی قاطع در قبال این
جنایات و تالش برای بســیج مواضع
اسالمی و دیپلماسی عربی ،اسالمی و
بینالمللی به منظور بازداشتن دشمن
صهیونیستی از ادامه جنایات وحشیانه
خود علیه ملت فلسطین و سرزمین و
مقدسات آن در شهر قدس اشغالی به
ویژهمسجدمبارکاالقصیهستیم».
جمهوریخواهان«:بهمذاکراتبا
ایرانپایاندهید»
مجموعاینهاوسیاستحمایتایران
از فلسطین و تنش با اسرائیل ،موجب
شــده تا اکنون که نزاع میان اسرائیل و
مقاومت فلسطین باال گرفته ،موقعیتی
تازه برای سنگاندازی تندروها در برابر
مذاکرات وین خلق شــود 43 .سناتور
جمهوریخواه در پی درگیریهای اخیر

 43سناتور جمهوریخواه در
پی درگیریهای اخیر میان
اسرائیل و نیروهای مقاومت
قدس از دولت بایدن
خواستهاند در حمایت از
منافعرژیمصهیونیستی،
مذاکرات احیای برجام را
متوقفکند
میاناسرائیلونیروهایمقاومتقدس
از دولت بایدن خواســتهاند در حمایت
از منافع رژیم صهیونیستی ،مذاکرات
احیایبرجامرامتوقفکند.استداللشان
هم این اســت که «تروریســتهای
فلسطینیدرغزه»بهگفتهآنها،ازسوی
ایرانحمایتمالیمیشوند.
آنها مشخصا در نامه خود نوشتهاند:
«آمریکا در مذاکــرات فعاالنه با ایران
مشارکت دارد و به طور بالقوه میلیاردها
دالر را با لغو تحریمها برایشان فراهم
میکند کــه بدون شــک بــه ایران
کمک میکنــد تا از حمــاس و دیگر
سازمانهای تروریستی حمایت کند
که به آمریکاییها و دیگر متحدانمان

حمله کننــد .ما از شــما میخواهیم
فورا به مذاکرات با ایــران پایان دهید
و روشــن کنید که لغو تحریمها اتفاق
نخواهد افتاد ».در همین راســتا ،جو
لیبرمن ،سناتور جمهوریخواه دیروز
به دیلی کالر در مورد انجــام توافق با
ایران «به هر قیمت» هشــدار داد .او
با بیان اینکه ایســتادن کنار اسرائیل
بسیار مهم است ،ادامه داد« :آنچه من
در مورد دولت بایدن نگران آن هستم
چیزی است که در وین اتفاق میافتد
و تالش آنها برای دســتیابی به توافق
هستهای با ایران نگرانکننده است».
خود اسرائیل نیز همزمان که مشغول
درگیری با حماس است ،به فشارها به
دولت بایدن برای توقف مذاکرات ادامه
میدهد .دولت بایدن امــا زیر بار این
فشارها نرفته است.
مشیمتفاوتبایدن
دربرابراسرائیل
گرچهآمریکا،اسرائیلرامتحدسنتی
واستراتژیکخودمیدانداماروشدولت
ترامپ و بایدن در برابر اسرائیل متفاوت
است .روابط دو دولت به اولتیماتومها و
هشدارهابهیکدیگرکشیدهاست.
هفتههای گذشــته وقتی مقامات
آمریکایی به اسرائیل رفتند تا آنها را در
خصوص مذاکرات وین متقاعد کنند،
دولت نتانیاهو به آمریکا هشدار داد که
در برابر ایران رأســا اقدام خواهد کرد و
مجاز اســت که هر اقدامی علیه ایران
انجامدهد.
اواخر فروردیــن نیز یک رســانه
اسرائیلیمدعیشدکهآمریکاازاسرائیل
خواسته تا دســت از اظهارنظر درباره
ایران بردارد زیــرا روند مذاکرات وین را
دشــوار میکند .در درگیریهای تازه
میان حماس و تلآویــو نیز رادیو رژیم
صهیونیستی گزارش داد که مسئوالن
ارشد دولت جو بایدن از مسئوالن ارشد
اســرائیل درباره وقایع کنونی و مسئله
زمینهایموجوددرشهرکشیخجراح
درقدساشغالیتوضیحخواستهاند.
این رادیو ادامه داد که اسرائیل این
درخواســت آمریکا را رد کــرده و الی
کوهن،وزیراطالعاترژیمصهیونیستی
در پاسخ به درخواســت آمریکا درباره

بلینکن:چیزیبرای ارائه
درباره این که آیا ایران
در آنچه [در غزه] در حال
رخ دادن است ،مشارکت
دارد یا ندارد ،ندارم...
گفتوگوها در وین ادامه
مییابدتاببینیمآیا
میتوانیمبهتعهدمتقابلبه
برجام بازگردیم
رخدادهای کنونی قدس اشغالی گفته
است«:اسرائیلمتعلقبهماستونیازی
بهدستورگرفتنازکسینیست».
آزمونزمان
با چنین روابط نه چندان روشــنی،
قابــل پیشبینــی بــود کــه آمریکا
درخواستها برای توقف مذاکرات وین
به دلیل حمایت از اســرائیل را رد کند.
آنتونی بلینکن ،وزیر خارجه آمریکا در
این باره گفته است« :چیزی برای ارائه
درباره این که آیا ایران در آنچه [در غزه]
در حال رخ دادن است ،مشارکت دارد یا
ندارد،ندارم...اماوقتیصحبتازهریک
ازفعالیتهایبدخواهانهاستکهایران
ممکن اســت یا ممکن نیست در آنها
مشارکتداشتهباشد...اینتنهااهمیت
این مسئله را برجسته میکند که ما هر
کاریکهمیتوانیممیکنیمتااطمینان
یابیم ایران هرگز به سالح اتمی دست
نخواهد یافت ».او ادامه داده« :بنابراین
گفتوگوهــا در وین ادامــه مییابد تا
ببینیم آیا میتوانیم به تعهد متقابل به
برجامبازگردیم».
بدین ترتیب مذاکرات وین کماکان
ادامــه دارد اما ایــن به معنــای عدم
آسیبپذیری آن نیست .فشارهای تازه
به دولت بایدن برای قطع مذاکرات وین
بهبهانهدرگیریهایمقاومتفلسطین
و رژیم صهیونیستی ،نشان داد که این
مذاکرات به قدری شکننده و حساس
است که هر آن ،یک اتفاق ولو در نقطه
دیگری میتوانــد آن را تحتتاثیر قرار
دهدوتقریباازاینروستکهتحلیلگران
مذاکرات ویــن را «آزمون زمان» برای
طرفینآنمیدانند.

خبر

مالک بررسی صالحیت داوطلبان ،مصوبه شوراینگهبان است

ســخنگوی شــورای نگهبان گفت :مالک برای بررسی
صالحیت داوطلبان انتخابات ریاســت جمهوری سیزدهم
مصوبه شورای نگهبان است.
در چهارمین روز ثبت نام از داوطلبان ســیزدهمین دوره
انتخاباتریاستجمهوریعباسعلیکدخداییپسازبازدیداز
ستاد انتخابات در جمع خبرنگاران اظهار کرد :شورای نگهبان
این بار از بین کسانی که شــرایطی را که شورای نگهبان برای
داوطلباناعالمکردهاستواینشرایطراداراهستندصالحیت
افراد را بررسی میکند در واقع مالک ،مصوبه شورا در بررسی

صالحیتها است .وی افزود :امسال با تدابیری که در مصوبه
شورای نگهبان اندیشیده شد ،روند ثبت نامها روند متعادلی
را طی کرد و در جشــنواره ثبت نام ،مقداری رو به جلو بودیم
و مشکالت گذشــته را نداریم .کدخدایی در خصوص اینکه
آیا مالک شورای نگهبان همان رد صالحیت های قبلی است
بیان کرد :بارها گفتم که در بررسی صالحیتها قانون مالک
ماستاست.همانطورکهبهداوطلبینانتخاباتمجلسگفتیم
وضعیتافرادبهموجبقانون تغییرینکردهاست.ویدرپاسخ
به این سوال که برخی کاندیداها پس از ثبت نام بیانیه سیاسی

به دنبال افزایش درخواستها؛

علیاکبرصالحیکاندیدای ریاستجمهوری میشود؟
طی روزهای اخیر ،افراد شاخص و گروههای مختلف در
تماس با علیاکبر صالحی ،معــاون رئیس جمهور و رئیس
سازمان انرژی اتمی ،خواستار کاندیداتوری او در انتخابات
ریاستجمهوریشدهاند.
ال تصمیم قطعی
صالحی در این باره به تسنیم گفت :فع ً
برای کاندیداتوری نگرفتهام و ترجیحم بر نیامدن هســت
ولی طی این ایام تماسهای متعددی از گروههای مختلف
گرفته شده و محبتهای زیادی داشتهاند؛ لذا من به احترام
ایندرخواستهادرحالبررسیموضوعهستم.اگرتصمیم
قطعیبهکاندیداتوریگرفتمبهصورتمستقلدرانتخابات
حاضرخواهمبود.
درهمینارتباطعلیمحمدنمازی،عضوشورایمرکزی
حزبکارگزارانسازندگیبابیاناینکهحضوردکترصالحی
در انتخابات خبر خوبی است ،به ایلنا گفت :نقطه قوت آقای
صالحیهمکاریباظریفاستوباتوجهبهاینکه
آقای ظریف نمیآید و اگر احتمــال را بر این
بگذاریم این کار یک هماهنگی بوده اســت،

زمینه برای اینکه بتواند رأی بخش خاکستری را جمع کند،
بسیارزیاداست.ویافزود:اگراینخبردرستباشد،نامآقای
صالحیمیتواندبهفهرست ۱۴نفرهجبههاصالحاتایرانکه
چندیپیشمنتشرشد،اضافهشود.البتهآنلیستبه ۱۳نفر
کاهشپیداکردچراکهجنابآقایظریفحاضربهثبتنامدر
ایندورهازانتخاباتنشدهاست.
این عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران ســازندگی
خاطرنشــان کرد :معتقدم اگر آقای صالحی توسط جبهه
اصالحطلبانموردبررسیقرارگیردوبرنامههاودیدگاههای
ایشانپسندیدهشود،درهمینروزهایباقیماندهمیتواند
نظرات را به خــود جلب کند و بعد از خروج از روند شــورای
نگهبان،کارهاآغازشود.
وی خاطرنشان کرد :اعتقادم بر این است
اگر نظر سنجیهای علمی اثبات شود ،آقای
دکتر صالحی بیشترین رأی را دارد و احتمال
رأیآوریایشانازدیگرانبیشتراستوممکن
استائتالفحولمحورایشانانجامگیرد.

یک شوخی شبیه بود و مثل این است که ما بگوییم دوستان در
وزارت کشور میدانند که چند نفر ثبت نام میکنند .قطعا این
مسئله را هیچ کس نمیتواند تعیین کند.

یک منبع آگاه:

علیالریجانی با هدف ادامه مذاکراتکاندیدا میشود

یک منبع نزدیک به علی الریجانی گفت :ایشان تا امروز
تمایلیبهکاندیداتورینداشتولی شرایطکشوربهگونهای
استکهبایدروند تنشزداییازروابطبینالمللیایرانورفع
تحریمهاادامهیابدودچاروقفهنشود؛بنابراینالریجانیبهاین
جمعبندیرسیدکهواردرقابتهایانتخاباتیشود.
عصر ایران ضمن اعالم این خبر افــزود :در همین حال
از نزدیکان اســحاق جهانگیری خبر میرسد که با توجه به
کاندیداتوری الریجانی ،وی به احتمــال قوی در انتخابات
حضورنخواهدداشت.
همچنین غالمرضا تاجگردون ،نماینده گچســاران در
مجلس دهم نیز با اشاره به دیدار اخیر خود با الریجانی گفت
کهعزمویبرایکاندیداتوریجزماست.
وی درباره شایعه برعهده گرفتن ستاد انتخاباتی علی
الریجانی توسط وی و محمدرضا باهنر ،در اتاق سیاست
در ایران در کالبهاوس گفت :من دیروز ایشان را دیدم و
دربارهانتخاباتصحبتکردیمامادرموردمسئله
ستاد با ایشان صحبتی نکردیم و بعید میدانم

تاکنون  ۳۰۴نفر درانتخابات
ریاستجمهوریثبتنام کردهاند

اسماعیل موسوی ،دبیر ستاد انتخابات کشور
با ارائه آمار ثبتنامکنندهگان ســیزدهمین دوره
انتخابات ریاستجمهوری گفت :مجموعا در چهار
روز ثبتنام داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری،
 ۳۰۴نفرنامنویسیکردند.موسویگفت:روزشنبه
آخرینروزثبتناماستوبهطورقطعتمدیدیبرای
نامنویســی داوطلبان نخواهیم داشت .وی تاکید
کرد:ازداوطلبانمیخواهیمدرآخرینروزثبتنام،
حتمادربازه ۱۰ساعتهتعیینشدهبهستادانتخابات
کشور مراجعه کرده و پروتکلهای بهداشتی را نیز
رعایتکنند.
آذر منصوری خبر داد؛

جلسه مهم «جبهه اصالحات»
در روز یکشنبه

آذر منصوری ،سخنگوی جبهه اصالحات در
گفتوگو با ایسنا ،خبر داد که جلسه بعدی مجمع
عمومی جبهه اصالحطلبان ایران یکشنبه هفته
جاری برگزار میشــود .وی افزود :در این جلسه
ممکن است به یک یا چند نفر برسیم و افرادی که
رای دوسوم مجمع عمومی را به دست بیاورند در
صحنه خواهند ماند و در ایــن صورت ،کاندیدای
نهایی بعد از مناظرهها و نظرســنجیهای ملی و
معتبر تعیین میشود و سایر افراد به نفع کاندیدای
نهایی کنار میروند.
وزیر خارجه کانادا:

رفتار ایران درباره هواپیمای
اوکراینی«غیرمنصفانه» بوده است

به گزارش ایسنا ،به نقل از رویترز ،مارک گارنو،
وزیرخارجهکاناداخطاببهکمیتهایازقانونگذاران
که در حال بررســی حادثه هواپیمــای اوکراینی
هســتند ،گفت :رفتار دولت ایران در  ۱۵ماه اخیر
غیرمنصفانه بوده اســت و این مسئله را تا پاسخگو
کردنآنهاپیگیریخواهیمکرد.
رستم قاسمی:

در دولتم مانند احمدینژاد
کنم
عمل می

رستم قاســمی ،وزیر اســبق نفت و کاندیدای
انتخاباتریاستجمهوریدرپاسخبهاینکهباتوجه
بهحضورتعدادزیادیازاعضایدولتاحمدینژاددر
وزارت کشور در روزی که خود احمدینژاد ثبت نام
کرد،آیاهماهنگیخاصیدراینرابطهصورتگرفته
گفت:هماهنگیخاصیصورتنگرفتهولینشانگر
توانمندیدرستدولتآقایاحمدینژاداست.وی
احتمال ائتالف با احمدینژاد را رد کرد اما متذکر
شد:دردولتمماننداحمدینژادعملمیکنم.

ادعای بلومبرگ درباره بازدیدهای
سرزده ماهانه آژانس از ایران

کدخدایی:

میخوانند و ساختارشکنی میکنند و آیا شورای نگهبان اینها
را رصد میکند ،گفت :خوشبختانه جمهوری اسالمی از این
تریبونهای مجانی زیاد در اختیار افراد قرار داده است و شورای
نگهبان نســبت به این افراد هیچ محدودیتی نــدارد و موارد
خالف قانون رصد میشود .سخنگوی شورای نگهبان تاکید
کرد :در خصوص تبلیغات و هزینهها اگر خالف قوانین باشد در
بررسیصالحیتهالحاظمیشود.ویدرواکنشبهاینکهگفته
میشود،شوراینگهبانتعدادصندلیهاینامزدهایانتخاباتی
را به صدا و ســیما اعالم کرده است ،تصریح کرد :این بیشتر به

دبیر ستاد انتخابات کشور:

مسئولیتستادرابهبندهبسپارند.
تاجگردونتصریحکرد:منایشانراازبرخیاصالحطلبان
شایستهتر میبینم و انسان عاقلی است در نبود افراد موثری
همچون آقای ظریــف ،اصالحطلبان باید این مســئله که
کاندیدای ماحتمااصالحطلبباشدکناربگذارندوامیدوارم
سراناصالحطلبدراینموردتصمیمدرستبگیرندوافرادی
درقامتآقایالریجانیگزینهمناسبیهستند.
این فعال سیاســی اصالحطلب در تحلیــل انتخابات
ریاستجمهوری اظهار داشت :بنظرم انتخابات سه قطبی
شودومنیکیازقطبهاراهمآقایپزشکیانمیدانمکهدر
صورت تایید صالحیت میتواند تاثیرگذار باشد در صورت
تایید صالحیت آقای جهانگیری و پزشکیان ،کنار رفتن
یکیبهنفعدیگریراحتنیست.
در همین راستا خبرگزاریها دیروز خبر دادند
کهعلیالریجانیباآیاتعظامصافیگلپایگانی
و نوری همدانی تلفنی گفتگو و از محضر
ایشانکسباجازهکرد.

خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی مدعی شد که
آژانش بینالمللی انرژی اتمی سال گذشته در هر
ماه سه بازدید سرزده از تاسیسات هستهای ایران
انجاممیدادهاست.بهگزارشایسنا،طبقگزارشی
که میان دیپلماتها به گــردش درآمده و به رصد
بلومبرگ رسیده اســت ،آژانس بینالمللی انرژی
اتمی در سال  ۲۰۲۰ماهیانه حدود سه بازدید سر
زدهازایرانانجامدادهاست.دراینگزارشهمچنین
آمده است که بازرسیهای آژانس از ایران در سال
 ۲۰۲۰تقریبارکوردزدهاست.
فریدون عباسی:

نیامدهام تابهنفعکسیکنار بروم

فریدون عباســی ،رئیس کمیســیون انرژی
مجلس و داوطلب ســیزدهمین دوره انتخابات
ریاســت جمهوری در چهارمین روز نامنویسی
از داوطلبــان انتخابــات ریاســت جمهوری به
وزارت کشــور مراجعه کرد تا به طور مستقل در
انتخابات شــرکت کند .وی در پاسخ به اینکه آیا
با آمدن ابراهیم رئیسی کنار خواهد کشید یا نه،
اظهار کرد :مگر قرار است آقای رییسی بیاید؟ چه
ضرورتی دارد کنار بکشــم؟ کنار کشیدن کلمه
غلطی است .وی افزود :من نیامدم با کسی رقابت
کنم و به نفع کســی کنار بروم من به همراه سایر
داوطلبانی هستم که تایید شورای نگهبان را اخذ
کرده باشند.

امیرحسین مرادی و علی یونسی را
آزادکنید

جمع کثیری از اساتید دانشگاه شریف با ارسال
نامه ای به مسئوالن بلندپایه کشور خواستار عفو و
آزادی دو دانشجوی نخبه و المپیادی این دانشگاه
به مناسبت عید سعید فطر شدند.

