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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

دو روز گذشــته، روزهای ارســال 
پارازیت از ســوی دولت بایــدن روی 
پالس های مثبتی بود که پیشــتر برای 
تفاهم با ایران فرستاده بود. صبح جمعه، 
رســانه های آمریکایی و انگلیسی خبر 
از حملــه آمریکا به مواضــع متعلق به 
نیروهای نزدیک به ایران در سوریه دادند. 
ساعتی بعد، وزارت دفاع آمریکا در 
بیانیه ای نه تنها اصل خبر را تایید کرد، 
بلکه صریحا اعالم کــرد که »نیرو های 
ارتش آمریکا به دســتور رئیس جمهور 
بایــدن چنــد حملــه هوایــی بــه 
زیرساخت های مورد استفاده گروه های 
مورد حمایت ایران در شرق سوریه انجام 

دادند.«
سخنگوی پنتاگون عنوان کرد که 
حمالت مذکــور به تخریــب چندین 
ساختمان در یک گذرگاه مرزی منجر 
شده که مورد استفاده کتائب حزب اهلل 

و کتائب سیدالشهدا بوده اند.
سه روز پیش منابع خبری گزارش 
داده بودند که سه فروند راکت کاتیوشا 
به اطراف سفارت آمریکا در منطقه سبز 
بغداد برخورد کرده و دیروز شبکه خبری 
»ای بی سی« مدعی شد ایاالت متحده به 
تالفی حمله راکتی انجام شده در اربیل 
که به زخمی شدن چند آمریکایی منجر 
شد، این حمله هوایی در شرق سوریه و 
در نزدیکی مرز عراق را انجام داده است. 

خبر ایــن حمله و بیانیــه پنتاگون 
که در آن هدف مورد حمله را مشخصا 

»نیروهای تحت حمایت ایــران« یاد 
کرده اما پارازیت اصلــی نبود. پارازیت 
اصلی خبر تصمیم آمریکا برای صدور 
قطعنامه علیه ایران در نشست شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بود. 
ایران اخیرا با مصوبه مجلس، اجرای 
پروتکل الحاقی را متوقف کرد که البته 
توافقی با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی را نیز ضمیمه این 
اقدام خود کرد تا در صورت لغو تحریم ها 
در ســایه آن توافق، بتوانــد به پیش از 

اجرای مصوبه مجلس بازگردد. 
 صدور قطعنامه علیه ایران 

در شورای حکام
اقدام ایران برای توقف اجرای پروتکل 
الحاقی، فشاری بر طرف های غربی برجام 
و البته توافقش با گروسی نیز چراغ سبزی 
مبنی بر اینکه راه بازگشــت باز است. 
در حالی که ناظــران در انتظار تصمیم 
طرف های غربی در واکنش به اقدام اخیر 
ایران بودند، بلومبرگ دیروز گزارش داد 
که آمریکا به دنبال محکومیت رسمی 
ایران در نشست شــورای حکام آژانس 

بین المللی انرژی اتمی است. 
این نشست پس فردا، دوشنبه اول 
مارس مصــادف با 11 اســفند برگزار 
می شــود و آنطور که بلومبرگ گزارش 
داده، دیپلمات هــای آمریکایــی روز 
پنجشــنبه گذشته ســندی را توزیع 
کرده اند که لیست شکایات واشنگتن 
اســت و از ایران می خواهد تا با بازرسان 

آژانس همکاری کامل کند. 
بنابراین گزارش آمریکا یک قطعنامه 

پیشــنهادی دارد که در آن ضمن ابراز 
نگرانی شــدید از یافته هــای آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و تعلیق پروتکل 
الحاقی از سوی ایران، از دیگر کشورها 
می خواهد که در شــورای حکام، ایران 
را به صورت رســمی به دلیل تشــدید 

فعالیت های هسته ای محکوم کنند. 
این تصمیم دولــت بایدن در حالی 
که برخــی در انتظار گشــایش کامل 
پنجره های دیپلماسی بودند، بسیاری 
را شــوکه کــرد. گذشــته از آن، لحن 
دیپلماتیک دولت وی درباره ایران نیز 

روز گذشته حاوی فشار دیگری بود. 
گروکشی دالری

پس از آنکه علی اکبر صالحی و رافائل 
گروســی در تهران بر ســر نحوه توقف 
اجرای پروتکل الحاقی از ســوی ایران 
توافــق کردند، خبر آزادســازی اموال 
و پول های بلوکه شــده ایران در ژاپن، 
کره جنوبی، عراق و عمان منتشر شد. 
عبدالناصر همتی، مدیرکل بانک مرکزی 
از آزادسازی این پول ها در آینده نزدیک 
خبــر داد و رئیس جمهوری نیــز آن را 

موفقیتی بزرگ خواند. 
حتی کره جنوبی نیز روز پنجشنبه 
خبر موافقت آمریکا با آزادسازی بخشی 
از اموال بلوکه شده ایران را اعالم کرد. ند 
پرایس اما در نشست خبری خود با تاکید 
بر اینکه هیچ بخشــی از پول ایران در 
کره جنوبی آزاد نشده، تصریح کرد که 
دارایی های ایران در کره جنوبی تنها بعد 

از مشورت با آمریکا آزاد می شوند. 
ایــن گروکشــی دالری، پارازیت 

دیگری بود که آمریــکا ظرف دو روز 
گذشــته روی پالس های مثبت قبلی 
خود انداخــت. پرایس حتــی تاکید 
کرد که »ما متعهد به انجام مشاوره با 
شرکای خود از جمله اسرائیل در مورد 

ایران هستیم.«
ادعای رویترز درباره واکنش ایران

این در حالی اســت کــه بنیامین 
نتانیاهو، نخســت وزیر اســرائیل در 
 News 13 Channel گفت وگویی با
که دیروز منتشر شــد، با تاکید بر اینکه 
اسرائیل نمی تواند بر هیچ توافقی با ایران 
حساب کند، گفته است »تحریم های 
سخت و تهدید نظامی، تنها راه مقابله با 
ایران و ممانعت از دستیابی آن به سالح 

هسته ای هستند.«
تا زمان نگارش این گــزارش، ایران 
واکنشی به این پالس های منفی نداشته 
است. رویترز اما دیروز اعالم کرد به نامه ای 
دست یافته که در آن ایران تهدید کرده 
»در صورتی که در جلســه آتی شورای 
حکام، موضع ضد ایرانی واشــنگتن از 

سوی اعضا پیش برده شود، به توافق اخیر 
خود با آژانــس بین المللی انرژی اتمی 

پایان می دهد.« 
هرچنــد صحــت ادعــای رویترز 
مشخص نیست، اما برخی این تصمیم 
دولت بایدن را بستن کامل پنجره های 
دیپلماتیک تفسیر می کنند. سوال اصلی 
اما این جاســت که علت این چرخش 

ناگهانی دولت بایدن چیست؟ 
واکنش به بی اعتنایی ایران

بایدن با انواع چراغ های سبز وارد گود 
برجام و ایران شــد. ابتدا علی رغم تمام 
انتقادهایی که به وی شد، »رابرت مالی« 
را که یکی از حامیان برجام شــناخته 
می شد، نماینده ویژه آمریکا در پرونده 
برجام کرد. سپس اعالم شد که وی قصد 
دارد با راه هایی غیر از لغو تحریم ها، مانند 
اجازه پرداخت وام از صندوق بین المللی 
پول به ایران، فشارها را بر ایران کم کند. 

آمریکا روی خوش را از عربســتان 
برگرداند. ناو هواپیمابر نیمیتز را از خلیج 
فارس خارج کرد. در تازه ترین اقدامات 
هم که هفته گذشته نامه دولت ترامپ 
مبنی بر بازگشت خودکار تحریم های 
شــورای امنیت علیه ایران را از سازمان 
ملل پس گرفــت و محدودیــت تردد 
دیپلمات های ایرانی را نیز لغو کرد. اعالم 
آمادگی برای مذاکره با ایران در قالب 1+5 

نیز چراغ سبز دیگر او بود.
از ایــن منظر حال کــه دولت ایران 
علی رغم این چراغ های ســبز، فعالیت 
آژانس در ایران را محدود کرد، واشنگتن 
لحن خــود را تندتر کرده تــا هم امید 
ایران برای آزادسازی دارایی های بلوکه 
شده اش کم سو شــود، هم زهرچشمی 
در سوریه از ایران گرفته باشد و هم چوب 
شورای حکام را باالی سر ایران بگیرد و 
بدین ترتیب ایران را از پافشاری بر موضع 

»عمل در برابر عمل« دور کند. 
نمایشی برای دوستان غمگین

برخی دیگــر اما معتقدنــد که این 
اقدامــات بایدن، صرفا نمایشــی برای 
خشنودسازی متحدان ناراحت است. 
ناراحت ترین متحــد از رویکرد بایدن 
در برابر ایران، اســرائیل اســت. پس از 
آن متحــدان آن در خاورمیانه که البته 
متحد اسرائیل نیز محسوب می شوند. 
گروه ناراحــت دیگــر در داخل خود 
آمریکا هستند که در واقع سناتورهای 
جمهوری خواهی که اخیرا در نامه ای به 
بایدن به شدت از لغو تحریم ها علیه ایران 
انتقاد کرده اند، آن را نمایندگی می کنند. 
برخی تحلیلگران تاکید می کنند که 
بایدن تحت فشار این گروه ها، ناگزیر به 
اقدامات نمایشی مانند همین قطعنامه 
شــورای حکام شده اســت. آنها اشاره 
می کنند که این قطعنامه ها برای ایران 
الزام آور نیست و از این رو ارزش چندانی 
ندارد.  آنها حتی حمله به مقر نیروهای 
نزدیک به ایران در سوریه را نیز به همین 
ترتیب تفسیر می کنند. کانال تلگرامی 

»صابرین نیوز«، نزدیــک به گروه های 
مقاومت دیروز گــزارش داد که آمریکا 
یک ساختمان خالی و نقطه دیگری را 
که متعلق به گروه هــای مقاومت بوده 
هدف قرار داد که به شــهادت یک نفر 
و جراحت های جزئی چنــد نفر دیگر 

منجر شد.
تحلیلگران این گروه اشاره می کنند 
که حمله به ســاختمان خالی با تلفات 
جزئی، بخشــی از همان فشار نمایشی 

بر ایران است. 
همچنان سرگردان

تفسیر دیگر اما این است که دولت 
بایدن هنوز سیاست روشــنی درباره 
موضوع ایران و برجام ندارد و همچنان 
میان فشــارها و ایده های دیپلماتیک 
ســرگردان اســت؛ از این رو گاه به نعل 

می زند و گاه به میخ. 
»آمیتــا اِتزیونی«، اســتاد روابط 
بین الملل دانشگاه جورج واشینگتن 
آمریکا، در این باره در پایگاه خبری-
تحلیلی »نشنال اینترســت« نوشت 
آمریــکا بارها و بارهــا متعهد به عدم 
دســتیابی ایران به ســالح هسته ای 
شــده اما دولت بایدن که بــه دلیل 
مشکالت عدیده خود تمایلی به جنگ 
در خاورمیانــه ندارد، از میــان دو راه 
جنگ و بی اعتنایی نسبت به به ایران 
هســته ای، به راه میانه ای روی آورده 
است: »بیایید مذاکره کنیم و اگر شده 

در این مسیر ایجاد پیشرفت کنیم.«
او ادامه داده که اما ایــران به خوبی 
سرنوشــت کشــور هایی نظیر لیبی و 
اوکراین را پــس از آنکه توانمندی های 
هســته ای خود را به ترتیــب به غرب و 
روســیه اعطا کردند دیده است و بدون 
تردید به راهی که این دسته از کشور ها 

رفته اند، نخواهد رفت.
اتزیونی در نهایت پیش بینی می کند 
که دو کشور گفت وگوهای بلندمدتی را 
تجربه می کنند؛ گفت وگوهایی که پر از 

باال و پایین است. 
حال به نظر می رســد این چرخش 
موضع دولت بایدن نیز به هر دلیلی که 
باشد، بخشی از همان فراز و نشیب های 
فرساینده حل مسئله هسته ای و برجام 
است که طی روزهای آینده باز هم تغییر 

شکل پیدا خواهد کرد.

نگاهی به چرایی چرخش مواضع دو روز گذشته بایدن در قبال ایران؛

پارازیت روی پالس مثبت

خبر

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت: اگر 
اصالح طلبان از معرفی نامزد ذاتی خود محروم شوند ممکن است 
کسی که از نظر مواضع به ما نزدیکتر باشد را حمایت کنیم؛ »علی 
الریجانی« از جمله چهره هایی است که می توان درباره او بحث 

کرد و تصمیم گرفت.
محمد عطریانفر در گفت وگو با ایرنا درباره برنامه انتخاباتی 
حزب کارگزاران ســازندگی ایران افزود: همت اولیه کارگزاران 
این است که در یک اجماع همه جانبه به محوریت »سیدمحمد 
خاتمی« بتوانیم به شــخصیتی جامع االطراف که حداقل سه 

ویژگی مهم را دارا باشد، برسیم.

وی در توضیح سه شرط فوق، گفت: فرد مورد نظر باید از سوی 
جامعه به عنوان چهره ای مثبت و موجه شــناخته شود و مردم 
نسبت به او توافق نظر داشته باشند. ویژگی دوم این است که بتواند 
اجماع نخبگانی - سیاسی اصالح طلبان را نمایندگی کند و فصل 
مشترک همه نیروهای دلسوز در جبهه اصالحات باشد. مشخصه 
سوم این است که ارکان عالی رتبه و مقامات ارشد نظام سیاسی 
کشور نسبت به آن شخص حسی همدالنه و موافق داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: »محسن هاشمی« از جمله چهره هایی 
است که واجد این ویژگی ها است. »محمدجواد ظریف« هم به 

عنوان شخصیتی غیرحزبی شرایط حمایتی ما را دارد. 

عطریانفر درباره نسبت »اســحاق جهانگیری« با حزب 
کارگزاران ســازندگی و نظر حزب درباره نامزدی او، گفت: 
جهانگیری از برجسته ترین نیروهای حزب است. اعضا به او 
تعلق خاطر زیادی دارند. مسلما اگر جبهه اصالحات و شخص 
»اسحاق جهانگیری« موافق نامزدی در انتخابات ۲۸ خرداد 
1۴۰۰ ریاست جمهوری باشــد، بی تردید جزو گزینه های 
حزب کارگزاران سازندگی خواهد بود اما تا جایی که اطالع 
داریم، جهانگیری تا این لحظه برای نامزد شدن اعالم موافقت 

نکرده است. 
عطریانفر درباره نظر طیفی از کارگزاران نســبت به »علی 

الریجانی« در انتخابات 1۴۰۰، اظهار کرد: امیدواریم این اتفاق 
رخ ندهد. اگرچه من جناب علی الریجانی را شخصا و به صفت 
فردی انسان صالح و شایسته برای پذیرش مسئولیت ریاست 
جمهوری می دانم، اما به هر حال او اصولگرا است و تجربه خود را 

در بستر اصولگرایی طی کرده است.

عطریانفر: 

شاید الریجانی نامزد مورد حمایت اصالح طلبان شود

 شماره   744 /  شنبه 9 اسفند   1399  /   15  رجب 1442  / 27 فوریه   2021

انور قرقاش تاکید کرد؛
 دیپلماسی؛ تنها گزینه امارات 

در مواجهه با ایران
انور قرقاش، مشــاور دیپلماتیک رئیس دولت 
امارات با تاکید بر مسیر دیپلماتیک امارات با تهران 
گفت که ایجاد اولویت دولت جو بایدن در حرکت 
بر مدار دیپلماسی با ایران درست است. به گزارش 
روزنامه نشنال امارات، قرقاش در موسسه بروکینگز 
تصریح کرد که به غیر از دیپلماســی، امارات هیچ 
گزینه دیگــری را در مواجهه با ایران نمی بیند. وی 
نسبت به برنامه موشــکی ایران و سیاست ایران در 
منطقه ابراز نگرانی کرد اما در عین حال تهدیدهای 
مقام های رژیم صهیونیستی برای استفاده از گزینه 

نظامی در برابر ایران را بسیار خطرناک دانست.
    

امام جمعه قم: 
نباید هیچ مذاکره رسمی و 

غیررسمی با غربی ها صورت بگیرد
به گزارش فارس، آیت اهلل سیدمحمد سعیدی، 
امام جمعه قم در خطبه های نماز جمعه گفت: قرآن 
کریم به صراحت در سوره انفال می فرماید هرگاه با 
آشکار شدن نشانه هایی، از خیانت گروهی مطلع 
شــدید به طور عادالنه پیمان آنها را لغو کنید. وی 
افزود: آمریــکا ناقض برجام بــوده و اروپایی ها هم 
به وعده های خود عمل نکرده اند و تضمین عینی 
بازگشــت به برجام باید لغو کامل تحریم ها باشد 
و هرگونه مهلت دادن به دشــمنان بر خالف قرآن 
کریم است. سعیدی تاکید کرد: تا زمانی که آنها به 
وعده های پیشــین خود عمل نکرده اند نباید هیچ 
مذاکره رسمی و غیررسمی با غربی ها صورت گیرد.

    
فالحی: 

ترور دانشمندان هسته ای کشور 
نتیجه اجرای پروتکل الحاقی است

حجت االســالم احمدحســین فالحی، عضو 
فراکسیون روحانیت مجلس گفت: ترور دانشمندان 
هسته ای کشورمان نتیجه اجرای پروتکل الحاقی 
است و ترور شهید محسن فخری زاده اولین ترور در 
ارتباط با این موضوع نبوده و آخرین ترور هم نخواهد 
بود. وی افزود: غربی ها در چارچوب پروتکل الحاقی 
و به بهانه مصاحبه با دانشمندان هسته ای ما در این 
چارچوب از آنها بازجویی می کنند و اطالعات آن را 
در اختیار سستم های جاسوسی غرب قرار می دهند.

    
الله افتخاری: 

 دست دولت هشتم را 
 برای پیوستن به کنوانسیون 
رفع تبعیض علیه زنان بستیم

الله افتخاری، ســخنگوی کمیته بانوان شورای 
وحدت اصولگرایان در همایش بانوان جبهه انقالب، 
با بیان اینکــه با حمایت بزرگانــی همچون آیت اهلل 
مهدوی کنی و آیت اهلل موحــدی کرمانی به مجلس 
هفتم راه پیدا کردم، گفت: در آنجا حقوق زنان را با نگاه 
اسالمی به تصویب رساندیم. دولت هشتم تالش کرد 
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را که سراسر اشکال 
است، تصویب کند، اما در مجلس هفتم از طریق قانون 
مسئولیت فرهنگی زنان، دســت دولت هشتم برای 
پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را بستیم.

    
در نشست خبری مطرح شد؛

اعالم کاندیداتوری علی مطهری 
برای انتخابات ریاست جمهوری

علی مطهری، نماینده سابق تهران در مجالس 
هشتم، نهم و دهم در نشستی خبری، برای حضور در 
رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری 1۴۰۰ اعالم 
کاندیداتوری کرد. وی گفت: با توجه به شرایط کشور 
و با توجه به تجربه و توانایی که در خودم احســاس 
می کنم الزم دیدم وارد این میدان بشوم. مطهری با 
بیان اینکه در انتخابات مستقل حضور پیدا می کند، 
افزود: برای جناح های سیاسی خیلی نباید اصالت را 
مورد تاکید قرار داد و هر کســی که پیروز انتخابات 

باشد باید از  همه جناح ها استفاده کند. 
    

کدخدایی:
گمانه زنی درباره رد یا تایید 

داوطلبان انتخابات ۱۴۰۰ معتبر نیست
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان 
در نشستی دانشجویی، در پاســخ به سوالی درباره 
گمانه زنی ها مبنی بر رد یــا تایید صالحیت برخی 
نامزدهای انتخابات 1۴۰۰ گفت: نه تنها بیرون از شورا 
بلکه خود اعضای شورای نگهبان هم نمی توانند بگویند 
که در بررسی صالحیت داوطلبان چه اتفاقی می افتد 
و آیا داوطلبی رد یا تایید می شود. وی با بیان اینکه در 
برخی دوره ها، افرادی را داشته ایم که رأی آنها ۶ به ۶ 
شده و فاصله آرای اعضا بسیار به هم نزدیک بوده است، 
تاکید کرد: به هیچ وجه چنین اظهار نظراتی معتبر 

نیست و تاثیری بر شورای نگهبان ندارد.

در حالی که کره جنوبی 
خبر از موافقت آمریکا با 

آزادسازی بخشی از اموال 
بلوکه شده ایران را داده، ند 
پرایس اما با تاکید بر اینکه 

هیچ بخشی از پول ایران 
آزاد نشده، تصریح کرد 

که این دارایی ها تنها بعد 
از مشورت با آمریکا آزاد 

می شوند

در حالی که برخی در انتظار 
گشایش کامل پنجره های 

دیپلماسی بودند، خبر 
دیروز بلومبرگ مبنی بر 

تصمیم دولت بایدن برای 
صدور قطعنامه علیه ایران 
در شورای حکام، بسیاری 

را شوکه کرد

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با بیان اینکه 
این حزب نظارت داخلی محکمی دارد، گفت: اگر 
فردی در موتلفه صیغه کند اخراجش می کنیم. 

چون حزب مثل امامت جمعه می ماند. 
به گزارش ایرنا، اسداهلل بادامچیان افزود: حزب 
پایگاه اجتماعی است و فردی که در این پایگاه قرار 
می گیرد باید حافظ نوامیس مردم باشد. حزب 

محل ورود زنان، دختران و همسران و خواهران 
اعضا است و بخش زنان ما بخش گسترده ای در 

سراسر کشور را تشکیل می دهند.
وی عنوان کرد: در انتخابات دوره گذشته 
ریاست جمهوری، آیا کسی توانست بگوید 

مهندس میرســلیم مشکل 
دارد؟ او وزیر ارشــاد، معاون 

وزیر کشور، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
بوده، با این همه مسوولیت، او آدم پاکی است و 
حزب او را معرفی کرد. چرا؟ چون اگر میرسلیم 
خدای نکرده خالف می کرد حزب همان ابتدا 
او را کنار می گذاشت.  بادامچیان تصریح 
کرد: بنابراین اگر ما به خیلی ها رأی 
نمی دهیــم، برای این اســت که در 
اطراف آنها کلی حرف و شایعه فراوان 
است. وی درباره بودجه حزب 
موتلفه اســالمی به ویژه در 

ایام انتخابات، گفت: بودجه از محل هدایای افراد 
و حق عضویت تامین می شود. از گذشته همین 
جور بــوده و در مواردی که مرجــع تقلید جایز 
بدانند سهم مبارک امام )ع( را استفاده می کنیم. 
مثال امام )ره( اول اجازه نمی دادند تا اینکه تقریبا 
پول های ما در چاپ اعالمیه ها تمام شد. مصطفی 
حائری زاده منزلش را در خیابان ایران فروخت 
و بدهی های اعالمیه های مراجع را داد. دبیرکل 
حزب موتلفه اسالمی همچنین درباره وحدت 
در میــان اصولگرایان برای انتخابات ریاســت 

جمهــوری 1۴۰۰، اظهار کــرد: درصدد وفاق 
حداکثری هستیم لیکن دوستان شورای ائتالف 
نیروهای انقالب گفتند حاضر نیستیم با مجموعه 
شما باشیم؛ آنها در انتخابات ریاست جمهوری در 
پی نامزدی هستند که خودشان قبول دارند. وی 
افزود: فرق شورای ائتالف با شورای وحدت این 
است که شــورای وحدت می گوید در انتخابات 
شوراها خود اســتان تصمیم بگیرد اما دوستان 
شورای ائتالف می گویند خیر، همه باید زیر نظر  ۹ 

نفر منصوب ما فعالیت کنند.

بادامچیان: 

کسی در موتلفه صیغه کند، اخراجش می کنیم 


