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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

مرز باریک فشار و بن بست، یعنی 
همان جایی که می تواند فشار را آنقدر 
زیاد کند که جایی برای بازگشت باقی 
نماند، برجــام را در دوراهی »پایان و 

احیا« قرار داده است. 
ایران درباره برجام و آمریکا بر سر 
یک دوراهی اســت؛ گرچه که نهایتا 
حاکمیت درباره این دوراهی تصمیم 
خواهد گرفت اما به هــر حال برجام و 
روابط ایران و آمریــکا، در یک فضای 
دوگانه با استانداردهای کامال متفاوت 

دست و پا می زنند. 
شــاهد مثالش واکنــش کیهان 
به توئیت دو روز پیــش وزیر خارجه 
ایران است. محمدجواد ظریف بعد از 
آنکه ریچارد میلز، نماینده آمریکا در 
ســازمان ملل خبر داد که آمریکا نامه 
دولت ترامپ به شورای امنیت مبنی 
بر بازگشــت خودکار تحریم های این 
شورا علیه ایران را پس گرفته است، در 
توئیتر نوشت: »آمریکا اذعان کرد که 
ادعاهای پمپئو درباره قطعنامه 2231 
هیچ اعتباری نــدارد.« او ادامه داده 
بود که اگر آمریــکا در پایبندی به این 
قطعنامه همه تحریم های دولت ترامپ 
علیه ایران را بردارد، ما نیز فورا کاهش 
تعهدات خود را به عقب برمی گردانیم. 
حسین شریعتمداری اما در کیهان 
به شدت نسبت به این موضوع واکنش 
نشان داد و یادآوری کرد که نامه دولت 
ترامپ به شورای امنیت قبل تر از سوی 
اعضای این شــورا رد شده بود و اساسا 

آنچه ریچارد میلز به عنوان یک امتیاز 
برای ایران مطرح کــرده اصال وجود 

خارجی ندارد. 
 تصمیم نهایی با مجلس است 

نه دولت
شــریعتمداری در بخش دیگری 
از یادداشــت خــود دربــاره توئیت 
وزیر خارجه نوشــت: »این بخش از 
توئیت برادر عزیزمــان آقای ظریف 
که نوشــته اند »ما فوراً تمام اقدامات 
اصالحــی )کاهش تعهــدات( را به 
عقب برمی گردانیم« نیز با شــرایط 
اعالم شده ایران ناهمخوان است و یا 
دست کم اینکه می تواند برای حریف 
سخنی »دوپهلو«! تلقی شود. چرا که 
توقف مسیر کاهش تعهدات برخالف 
نوشته ایشــان »فوراً« نخواهد بود، 
بلکه باید واقعی بــودن لغو تحریم ها 
از ســوی جمهوری اســالمی ایران 

راستی آزمایی شود.«
نه تنهــا مدیرمســئول روزنامه 
کیهان، بلکه مجلســی ها هم همین 
اختالف دیدگاه را با دولت دارند. پس 
از شریعتمداری، مجتبی ذوالنوری، 
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجــی مجلس هم طــی اظهارات 
مشــابهی، تاکید کرد: »آقای ظریف 
یا آقــای رئیس جمهــور وعده هایی 
می دهند که اگر طــرف مقابل امروز 
برگردد ما فــردا برمی گردیم، چنین 
وعده هایی پشــتوانه قانونی ندارد و 

خالف قانون است.«
ذوالنــوری هرگونه بازگشــت به 
تعهدات را منوط به گــزارش دولت و 

پس از آن راســتی آزمایی و تشخیص 
مجلس عنوان کرد. 

 پاسخ به چراغ سبز یا 
اصرار بر موضع فشار

روز گذشــته نیــز 220 نماینده 
مجلس طی بیانیــه ای تاکید کردند 
مصوبه مجلس دربــاره لغو تحریم ها 
باید از 5 اسفند اجرا شــود و دولت به 
هیچ وجه حق به تأخیر انداختن اجرای 

آن را ندارد.
این اصرار و تاکیدها در حالی است 
که گروهی دیگر معتقدند که ایران باید 
پاسخ چراغ ســبزهای بایدن را بدهد. 
احد رضایان قیه باشــی، کارشناس 
مســائل بین الملل با همین اعتقاد به 
»دیپلماسی ایرانی« گفته است: »به 
هرحال جو بایدن با وجود تمام مخالفت 
و به رغم تمام فعالیت هــا، تالش ها و 
تحرکات دیپلماتیک مخرب مخالفان 
احیای برجام، پنج شنبه هفته گذشته 
سه گام مثبت را برداشته که عالوه بر 
تصویرسازی مثبت از آمریکا توپ را در 

زمین ایران انداخته است.«
او با بیــان اینکه قطعــاً باید ایران 
واکنش مثبتی را در دســتور کار قرار 
دهد و اتفاقا آن را منعکس و رسانه ای 
کنــد، ادامه داده: »اگــر این اقدامات 
در دستور کار قرار نگیرد ضمن نشان 
دادن چهره ای مخــرب از ایران باعث 
خواهد شد که تهران از هدف غایی خود 
برای رسیدن به منافع برجام باز بماند. 
یعنی قطعاً پافشاری و لجاجت سیاسی 
و دیپلماتیک بر لغو تحریم ها به عنوان 
تنها پیش شرط به منظور بازگشت از 

اقدامات کاهش تعهدات برجامی، نه 
تنها باعث لغو این تحریم ها نخواهد شد 
بلکه آمریکا و دیگر اعضای برجامی در 
یک اجماع در برابر ایران قرار خواهند 
گرفت و فشارهای بیشتری به تهران 

وارد کرد.«
عراقچی: نامه آمریکا بیشتر از 

یک اقدام نمادین است
برخــی دیگــر ماننــد کیهــان 
و همفکــران آن اما اقدامــات هفته 
گذشته بایدن را نمایشی و فرمالیته و 
کامال بدون ارزش تلقی می کنند، در 
حالی که عباس عراقچی دیروز درباره 
آن گفت که »اقدامــی که آمریکا در 
شــورای امنیت انجــام داد و نامه ای 
به رئیس این شــورا نوشــت و تمام 
نامه های قبلی دولــت ترامپ را پس 
گرفت، درست است آثار عملیاتی در 
رفع تحریم ها ندارد، ولی بیشتر از یک 

اقدام نمادین است.«

او با بیان اینکه ایــن اقدام نوعی 
توبه از رفتارهای گذشته است، آن را 
دارای ارزش سیاسی و حقوقی خواند. 
هرچند که تاکید کرد چنین اقداماتی 
وقتــی بحــث تحریم ها می رســند 

ارزشی ندارند. 
این رویکرد، رفتار آمریکا را نوعی 
نرمــش و انعطاف تلقــی می کند اما 
رویکرد مقابــل آنگونه که خبرگزاری 
اصولگرای تسنیم در نشریه سیاسی 
خود تیتر کرده، آن را »تله دیپلماتیک 

بایدن« می داند. 
 تجمع اعتراضی 

نسبت به سفر گروسی به تهران
از این حیث واکنش ها به رفتارهای 
برجامی آمریــکا در ایــران متفاوت 
اســت. این تفاوت را در ســفر رافائل 
گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به ایران نیز می توان دید. 
دیروز در حالــی که او در ایــران و در 
حال گفت وگو بــا علی اکبر صالحی، 
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بود، 
گروهی در اعتراض به سفر او در برابر 
ســازمان انرژی اتمی تجمع کردند.  
آنها با پالکاردها و دست نوشته هایی در 
دست و با شعارهای »مرگ بر آمریکا«، 
»بایدن، ترامپ، اوباما؛ قاتل ملت ما« 
خواســتار اخراج بازرســان آژانس از 
کشور شدند. یکی از آنها به فارس گفته 
که »خسارت محض برجام تمام شده، 
صبر ما هم تمام شده و ما دیگر ساکت 

نمی نشینیم.«
آن تجمع، یکی از عالئم گروه های 
فشاری است که قرائت دولت از برجام و 
رابطه با غرب را نمی پذیرند. تحلیلگران 
و ناظران سیاسی معتقدند که چه بسا 
این فشار در این برهه به کمک دولت 
آمده و دست آن را در برابر غرب پُر کند. 

 بن بست بزرگ 
در مسیر احیای برجام

اما آنهــا در عیــن حــال تاکید 
می کنند که تداوم و افزایش بیش از 
حد این فشــار، ممکن است، برجام 
را به بن بســت بکشــاند. در همین 
ارتباط هادی برهانی، استاد دانشکده 
مطالعــات جهان دانشــگاه تهران با 
اشاره به مصوبه مجلس درباره تعلیق 
پروتکل الحاقی بــه »انتخاب« گفته 
است: »البته اعمال فشار در بسیاری 
از موارد می تواند مفید باشد و چه بسا 
یک امتیاز و برگ برنــده برای بایدن 
برابر جریان های داخلــی آمریکا در 
حین بازگشــت به برجام باشد، ولی 
نکته مهمی که بایــد در نظر گرفت، 
این است که فشــار ها نباید کار را به 

بن بست بکشاند. این فشار ها و مواضع 
می بایست دقیق و درست باشد وگرنه 
شاید یک مانع یا بن بست بزرگ را در 

مسیر احیای برجام ایجاد کند.«
خروج از پروتکل الحاقی نمادین 

خواهد بود
امــا دولــت و حاکمیــت در برابر 
گروه های فشار و فضای سیاسی دوگانه 
حاکم بر برجام چه خواهند کرد؟ دیروز 
هفته نامه انگلیسی ســاندی تایمز به 
نقل از یــک مقام ارشــد امنیت ملی 
آمریکا نوشت: »رفع تحریم ها قطعا در 
راه است. شاید امروز یا فردا این اتفاق 
رخ ندهد اما تحقق آن قطعی است.« 
آیا اگــر آمریکا یــک گام عملی برای 
لغو تحریم ها بردارد، ایران تسلیم این 

فضای دوگانه خواهد شد؟ 
قیه باشــی در این خصوص معتقد 
اســت که »ایران در پنجم اسفند یا از 
توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی 
منصرف خواهد شد یا اگر این اقدام را 
عملیاتی کند به صورت نمادین خواهد 
بود.« او پیش بینی کرده که ایران حتی 
یکی از گام های پنجگانه برای کاهش 
تعهداتــش را نیز به عقــب بازخواهد 
گرداند. بعید نیست که این پیش بینی 
درست باشد، چنانچه عباس عراقچی 
نیز دیروز اعالم کرد که به دنبال مصوبه 
مجلس نظارت های آژانس بین المللی 
انرژی اتمی بر فعالیت هسته ای ایران 

20 درصد کاهش خواهد یافت.
او حتــی گفت که ایــران در حال 
بررسی پیشــنهاد جوزف بورل برای 
جلسه با آمریکاست. اظهارات عراقچی 
در حالی اســت که فضای سیاســی 
موازی حاکم بر برجام، هرگونه مذاکره 
با آمریکا را نفی می کند.  باید دید در این 
جدال چه بر سر برجام خواهد آمد. آیا 
فشارها مادامی که در خدمت نتیجه 
باشــند، ادامه می یابند یا اینکه در پی 
بستن روزنه ها از ســر لجاجت و عناد 

ادامه خواهند یافت!

ایران در فضای سیاسی دوگانه حول برجام به سر می برد؛

مرزباریکفشاروبنبست

خبر

با صدور رأی قطعی در دادگاه تجدید نظر استان فارس، 
شهردار ســابق صدرا در یکی از پرونده های جرائم ارتکابی 
مربوط به دوران تصدی مسئولیت به ۶ سال حبس تعزیری 

محکوم شد.
رئیس کل دادگستری استان فارس در این خصوص با بیان 
اینکه ســایر متهمین این پرونده پیش از این در مرحله بدوی 
در شــعبه 101 دادگاه کیفری 2 شیراز به مجازات های متعدد 
و حبس های طوالنی مدت محکوم شــده بودند، گفت: پس از 
تجدیدنظرخواهی متهمین پرونده در شعبه 13 دادگاه تجدید 

نظر استان فارس پرونده مورد رســیدگی قرار گرفت و دادنامه 
بدوی با اصالحاتی مورد تأیید قرار گرفت.

حجت االسالم و المسلمین سید کاظم موسوی همچنین با 
اشاره به اینکه جرائم صورت گرفته در شهرداری صدرا در قالب دو 
پرونده در دادگستری شیراز مورد رسیدگی قرار گرفته گفت: در 
یکی از پرونده ها موضوع رشا و ارتشا و فسادهای مالی مطرح بود 
که این پرونده پس از رسیدگی اولیه با اعتراض متهمین هم اکنون 

در دادگاه تجدید نظر در جریان رسیدگی است.
وی در خصوص پرونده دیگر این مسئول سابق که منتهی به 

صدور رأی قطعی شده است نیز اظهار داشت: در این پرونده که 
جرائمی از جمله فراهم نمودن موجبات فساد مطرح است، وی و 

سه متهم دیگر مطرح در پرونده به حبس محکوم شدند.
این مقام ارشد قضایی اســتان فارس با اشاره به اینکه متهم 
ردیف اول در این پرونده به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده 
است از محکومیت متهم ردیف دوم این پرونده به دو مجازات ۴ 
سال حبس به لحاظ فراهم نمودن موجبات فساد و همچنین 
1۴ ماه حبس تعزیری به لحاظ تهیه فیلم و تصاویر مستهجن به 

منظور فساد خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان فارس افزود: متهم ردیف سوم 
پرونده به 2 سال و ۶ ماه حبس تعزیری و متهم ردیف چهارم نیز 
به 1۴ ماه حبس تعزیری در بخشی از پرونده و 2 سال و یک روز 
حبس تعزیری دیگر در خصوص جرائــم مطرح در این پرونده 

محکوم شده است.

پس از تجدیدنظرخواهی؛

شهردار سابق صدرا به ۶ سال حبس قطعی محکوم شد
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بهنام محجوبی درگذشت
بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی که از 
چند روز پیش به دلیل مسمومیت دارویی و وخامت 
وضعیت جسمانی اش به بیمارستان لقمان تهران 
منتقل شده بود، درگذشت. مصطفی دانشجو، وکیل 
او عصر دیروز، سوم اسفندماه این خبر را در توییتر 
منتشر کرد. سه شنبه هفته گذشــته اخبار ضد و 
نقیض درباره درگذشت او به نقل از نزدیکان و اعضای 
خانواده اش  در شبکه های اجتماعی انتشار یافت که 
متعاقب آن از سوی ســازمان زندان ها و مسئوالن 
بیمارستان تکذیب شــد. گزارش ها حاکی از آن 
است که جسد او امروز در زادگاهش کرمان، به خاک 

سپرده می شود.
    

قالیباف:
بودجه، مطلوب مجلس نیست

محمدباقــر قالیباف، رئیــس مجلس در نطق 
پیش از دستور جلسه علنی دیروز مجلس شورای 
اسالمی، گفت: در نتیجه این فرآیند و رایزنی های 
صورت گرفته، خوشبختانه دولت با اعمال بخشی 
از اصالحات مورد نظر مجلــس در بودجه یک گام 
در تعامل با مجلس به نفع مردم برداشت و مجلس 
هم چندین گام برداشــت و از بخشی از اصالحات 
مدنظر خود چشم پوشی کرد. وی افزود: آنچه امروز 
پیش روی ماست، بودجه مطلوب مجلس نیست اما 
با توجه به ظرفیت های اجرایی و در تعامل با دولت 
حداکثر اصالحات ممکن به نفع معیشت مردم در 

آن اعمال شده است. 
    

مالکی:
بایدن با تهران وارد مذاکره 

خواهد شد
به گزارش ایسنا به نقل از رای الیوم، نوری مالکی، 
رئیس ائتالف دولت قانون عــراق در گفت وگویی 
تلویزیونی با بیان اینکه با جو بایــدن تفاهم دارم و 
دولت کنونی بسیار بهتر از دولت قبلی است، گفت: 
با توجه به روابطی که با رئیس جمهور جدید آمریکا 
دارم به نظر من وی در چارچوب پرونده هســته ای 
با ایران وارد مذاکره خواهد شــد. وی افزود: اگر هر 
یک از طرف های ایرانی یا آمریکایی از ما بخواهند 
که برای حل بحران میان دو کشــور ورود کنیم، ما 
مانعی نخواهیم داشــت و این مسئله به سود عراق 

نیز خواهد بود.
    

با محور بازگشت بایدن به برجام برگزار می شود؛
نشست نتانیاهو با اعضای 

کابینه اش درباره ایران
به گزارش ایسنا، به دنبال اعالم روز جمعه دولت 
آمریکا مبنی بــر موافقت برای حضور در جلســه 
کمیسیون مشترک برجام، روزنامه اورشلیم پست 
در گزارشــی از برگزاری نشســت داخلی اعضای 
کابینه رژیم صهیونیســتی برای بررسی تصمیم 
رئیس جمهور آمریکا مبنی بر پیوستن به مذاکرات 
برجامی با ایران خبر داد. بنیامین نتانیاهو نخست 
وزیر اسرائیل، بنی گانتز وزیر جنگ، گابی اشکنازی، 
یوسی کوهن رئیس سازمان جاسوسی موساد و میر 
بن شابات رئیس شورای امنیت ملی در این نشست 

حضور خواهند داشت.
    

سرلشکر باقری: 
رزمایش های یکی دو ماه آخر دوره 

ترامپ با دستور رهبر انقالب بود
سردار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای 
مســلح در دیدار با آیت اهلل نــوری همدانی، گفت: 
در یکی دو ماه آخر دولت ترامپ، به امر فرماندهی 
معظم کل قوا، نیروهای مســلح 10 رزمایش را در 
سراســر کشــور برگزار کردند که از قبل برنامه ای 
جهت برگزاری این رزمایش ها نداشتیم و به یکباره 
این رزمایش ها در حوزه های مختلف موشــکی، 
هواپیماهای بدون سرنشــین، دریایــی و پدافند 
هوایی پس از ابالغ با قدرت برگزار و ســبب شد تا 
شیطنت های دشمن در منطقه پایان بگیرد و مجبور 

شود که منطقه را ترک کند.
    

کرباسچی:
نامزدی محسن هاشمی منوط به 

اجماع اصالح طلبان است
غالمحســین کرباســچی، دبیــرکل حزب 
کارگزاران سازندگی در پاســخ به این پرسش که 
به نظر می رســد حزب کارگــزاران تمایل زیادی 
برای معرفی محسن هاشمی برای نامزد شدن در 
انتخابات ریاســت جمهوری 1۴00 دارد، به ایرنا 
گفت: اگر محسن هاشمی تایید صالحیت شود جز 
نیروهای فعال و توانمند است. البته مهم این است 
اوال خود آقای هاشمی اعالم آمادگی کرده و ثبت نام 
کند، آن وقت اگر بعد از تایید صالحیت ها حمایت و 
نظر جمع روی محسن هاشــمی باشد در مورد او و 

دیگر اصالح طلبان تصمیم گیری می شود.

عباس عراقچی دیروز 
اعالم کرد که به دنبال 

مصوبه مجلس نظارت های 
آژانس بین المللی انرژی 
اتمی بر فعالیت هسته ای 

ایران 20 درصد کاهش 
خواهد یافت. او گفت که 

ایران در حال بررسی 
پیشنهاد جوزف بورل برای 

جلسه با آمریکاست

دیروز هفته نامه انگلیسی 
ساندی تایمز به نقل از 
یک مقام ارشد امنیت 

ملی آمریکا نوشت: »رفع 
تحریم ها قطعا در راه است. 

شاید امروز یا فردا این 
اتفاق رخ ندهد اما تحقق 
آن قطعی است.« در این 

شرایط تصمیم ایران با 
وجود گروه های فشار 

داخلی چه خواهد بود؟ 

رئیــس دولــت نهــم و دهــم در واکنش 
به اظهارات اخیــر حداد عــادل گفت: چگونه 
می توانیم انتظار داشته باشیم که با نقش آفرینی 
عده ای که قبــل از انقالب دســت فرح پهلوی 
همسر محمدرضا شــاه پهلوی را می بوسیدند 
و بعد از انقالب به تعبیــری رنگ عوض کردند و 
تبدیل به سوپر حزب اللهی شــدند و در نتیجه 

 به کارها وارد شدند، اوضاع کشور درست شود.
محمود احمدی نژاد در ویدئویــی در واکنش 
به اظهــارات حدادعادل که گفتــه بود تکلیف 
احمدی نژاد روشــن اســت و تایید صالحیت 
نمی شــود، اظهار کرد: این آقا یــادش نرود که 
وقتی با همســر شــهید فاطمی مالقات کرد و 
تالش کرد ایشــان را به مخالفت با دولت دهم 

تشویق کند اما بعد از اینکه این خانوم نپذیرفت و 
عکس دستبوسی فرح را نشان داد، شب ریختند 
نیروهای امنیتی در محل اقامت ایشان و کامپیوتر 
حاوی عکس را بردند و بعد هم دستگیرش کردند 
و بعد از 20 روز زندان وی را تحت الحفظ آوردند 

پای هواپیما و از کشور اخراجش کردند. 
وی ادامه داد: این آقایی کــه این حرف ها را 

مطرح کرد در ســال ۸۴، با کمک دوستانش تا 
لحظه آخر سنگین ترین فشارها را به بنده وارد 
کردند که به نفع کاندید مورد نظرشان انصراف 
بدهم. بعدها هم مکه به دولت آمدم در مجلس 

هفتم، اینها بیشــترین ممانعت ها، تخریب ها، 
فشارها و انواع ترفندها را به کار گرفتند تا مانع از 

خدمات دولت نهم به مردم شوند.
احمدی نژاد گفت: آنها حتی اجازه ندادند ما 
ساعت کار بانک ها را تغییر بدهیم که تا حدودی 

ترافیک سب تر شود.
رئیس جمهور پیشین کشور با بیان اینکه 
این آقا طی 1۶ سال اخیر همواره به ضد بنده 
بوده و به شــدت علیه من فعالیت کرده است، 
تصریح کرد: اینها انقالب و کشور را ارث پدری 

خودشان می دانند.

پاسخ تند احمدی نژاد به سخنان اخیر حدادعادل؛

دست فرح را می بوسید، حاال سوپر حزب اللهی شده  است


