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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

دوگانه  »مذاکره« و »عدم مذاکره« به 
شدت در حال شکل گیری است و هرچه 
به پایان دولت ترامپ و آغاز دولت بایدن 
نزدیک تر می شویم، بر شدت آن افزوده 
می شود.  این فضا یادآور روزهایی است 
که ایران برای شکل گیری برجام، وارد 
مذاکره با اروپایی ها و آمریکا شــده بود. 
آن زمان هم طعن و لعن هــا بابت ایده 
مذاکره از سوی گروهی به سوی دولت 
روان بود تا اینکه درنهایت با تایید مراجع 
باالتر نظام، این مذاکرات شکل گرفت 
و برجام از دل آن بیرون آمد.  امروز اما با 
توجه به تجربه برجام، آن طعن و لعن ها 
گزنده تر و شدیدتر شده است. حال که 
بایدن پیشــتاز انتخابات آمریکاست و 
زمزمه بازگشــت او به برجام باال گرفته 
است، طیفی در کشــور که ذیل جبهه 
اصولگرا قرار می گیرند، به شدت نسبت 
به دیپلماســی دوباره با آمریکا هشدار 
می دهند؛ این هشدار از سوی چهره ها و 
رسانه های اصولگرا مکرر تکرار می شود. 

کنایه های اصولگرایانه
خبرگزاری فارس دیروز در مطلبی 
تحت عنوان »فرش قرمز اصالح طلبان 

و دولت زیر پای بایدن؛ از تدوین سیاست 
پساترامپی تا چراغ سبز مذاکره مجدد«، 
نوشــت: »در حالی که هنوز یکیـ  دو 
روز از اعالم رســمی نتایــج انتخابات 
آمریکا و پیروزی بایدن کــه با حرف و 
حدیث هایی هم از سوی ترامپ همراه 
است نگذشــته، و هنوز ُمهری بر حکم 
ریاســت جمهــوری ژوزف بایدن زده 
نشده، اینجا اصالح طلبان و دولت رسما 
به کاخ سفید خالی از رئیس جمهور پیام 
فرستادند که تهران آماده مذاکره است.«
این رســانه در ابتدای یادداشــت 
خود آورده اســت: »می گویند افراط 
در تراژدی به کمدی منجر می شود و 
شاید به همین خاطر باشد که باید روح 
پرداخت این روزهای اصالح طلبان و 
دولت به انتخابــات آمریکا را واقعیت 
تلخ و گاه خنــده داری دانســت که 
شوربختانه فضای سیاسی ایران بدان 

مبتالست.«
حســن روحانــی و دولتــش در 
این سال ها بســیار بدین طریق، بابت 
مذاکره اش با غرب نکوهش شده است؛ 
با این حال اظهارات دیروز او نشــان داد 
که همچنان بر ســر مواضعش درباره 

دیپلماسی با غرب ایستاده است. 

نباید موضوعات منافع ملی را به 
انتخابات 1400 گره زد 

روحانی در جلسه دیروز هیأت دولت 
تاکید کرد: »هر کجا ببینیم شرایط برای 
لغو تحریم آماده است، استفاده می کنیم 

و هیچ کس حق فرصت سوزی ندارد.«
روحانی با بیان اینکه نباید موضوعات 
منافع ملی را به انتخابات 1400 گره زد، 
گفت: »ملت ایران ثمره »مذاکره با دنیا« 
را در ســال ۹۵ و ۹۶ دیدنــد. « به گفته 
او، شرایط ما در این دو سال در بهترین 
شرایط 40 ســال اخیر بود. تورم ما یک 
رقمی بود و باالترین رشد اقتصادی جهان 

را داشتیم. گفته های او متضمن این نکته 
بود که اگر امکانش باشد باز هم مذاکره 
خواهیم کرد. در این میان مجلس اما از 
آن جهت که متشــکل از اعضای طیف 
اصولگراست، به شدت مخالف مذاکره 
دوباره اســت؛ مگر آنکــه مانند برجام 

دستوری از نهادهای باالتر برسد.
فاطمه رحمانی، عضو کمیســیون 
اجتماعی مجلس دیروز در همین ارتباط 
طی گفتگویی، در مــورد آینده رابطه 
جمهوری اسالمی ایران و ایالت متحده 
آمریکا گفت: به نظرم راهبردهای دونالد 
ترامپ و جو بایدن مشترک بوده و تفاوتی 
با هم ندارند. راهبرد هر دو آنها فشار بیشتر 
بر ایران است. ترامپ نامش را می گذارد 
فشار حداکثری و بایدن نامش را گذاشته 

بود فشار هوشمند.
 مجلس اجازه هیچ گونه 

توافقی را نخواهد داد
نظر او درباره آنچه که روحانی تحت 
عنوان »ثمره مذاکره با دنیا« گفت، کامال 
متفاوت بود. این عضو مجلس یازدهم در 
این باره، بر خالف روحانی، تصریح کرد: 
ملت ایران طی چند سال گذشته  نتیجه 
غرب گرایی و اعتماد به غرب را مشاهده 
کرده است؛ بزرگترین ضررش شرطی 
شــدن  بیش از حد اقتصادمان بوده که 
مردم  بیش از پیش آن را لمس می کنند.

او ادامه داد: احساس من این است که 
با آمدن بایدن شرایط تیره تر هم می شود؛ 
چراکه سخت ترین تحریم ها علیه ایران 
زمانی اعمال شــد که بایدن از معاونان 

باراک اوباما بود.
این نماینده مجلــس همچنین در 
پاســخ به اینکه مجلس یازدهم در چه 
شــرایطی امکان مذاکره دولت ایران و 
آمریکا را فراهم می کند، گفت: آمریکا 
به برجام متعهد نبوده و اگر به تعهدات 
برگردد اتفاق خاصی نمی افتد جز آن که 
به وظایف اصلی خود عمل کرده است. 
آنها خودشان برجام را امضا و خودشان آن 
را نقض کردند ما از همان ابتدا هم نباید 
به آنها اعتماد می کردیم به نظرم مجلس 
یازدهم اجازه هیچ گونه توافقی را نخواهد 

داد و نباید هم بدهد.
شرط و شروط های دور از دسترس

بدین ترتیب به نظر می رســد این 

دوگانه ســخت میان دولت و مجلس و 
اساسا طیف اعتدالگرا و اصولگرا به شدت 
در حال گسترش اســت. اما حتی اگر 
اختالف بر سر نفس مذاکره نیز حل شود، 
چالش بعدی اختالفات بر سر چگونگی 

مذاکره است. 
برای نمونه غالمرضا مصباحی مقدم، 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
همین ارتباط تصریح می کند :  »آمریکا تا 
وقتی خودش را ابر قدرت جهان می داند، 
محال اســت با ایران ســازش کند. در 
واقع شــرط مذاکره با آمریکا این است 
که ایران را قدرت دســته چندم جهانی 
و از کشــورهایی چون چین و روســیه 
پایین تر نبیند.« شروطی از این دست 
مدام از ســوی چهره هــای مختلف در 
فضای سیاسی ایران طرح می شود؛ یکی 
از پرتکرارترین آنها نیز شرط پرداخت 
غرامت است. از آن سو نیز طرح می شود 
که بایدن برای بازگشت به برجام و لغو 
تحریم ها، دست روی برنامه موشکی و 
نفوذ منطقه ای ایران خواهد گذاشت؛ 
دو موضوعی که ایران در مورد آنها کوتاه 
نیامده و صریحا اعالم می کند زین پس 

هم کوتاه نخواهد آمد. 
مذاکره کننده اصولگرا باشد

موضوع جالب دیگر بر سر مذاکره، 
انتخــاب »مذاکره کننــده« اســت. 
حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی 
موتلفه دیروز در گفتگویی، شرط جالبی 
برای مذاکــره طرح کــرده و آن اینکه 

مذاکره کنندگان »اصولگرا« باشند.
او به جماران گفته است: »متأسفانه 
هر وقت مذاکرات توسط اصالح طلبان 
صورت گرفتــه ما همین خســارت را 
دیده ایم. مذاکراتی که در دولت شهید 
رجایی توســط آقای بهــزاد نبوی در 
خصوص قراردادهــا و بحث گروگان ها 
صورت گرفــت، آمریکایی ها به راحتی 
توانستند آن را زیر پا بگذارند و به تعهدات 
خود عمل نکنند و پول های ما را پس از 
آزادی اسرای جاسوس بازنگردانند. این 
نشان داد که آن توافق منطقی و درست 

نبود.«
او ادامــه داد: »پــس از آن هم باز در 
سعدآباد و در سال ۲00۳ دیدیم توافقی 
صورت گرفت که تمــام فعالیت های 

هسته ای ایران به موجبش تعلیق شد و 
آنها نیز به تعهدات خود عمل نکردند و 
زیر بار نرفتند. قبل از انقالب و در زمان 
مصدق نیز همین طور بود. در آن مقطع 
هم آمریکایی ها قول دادند که با اخراج 
توده ای ها از سیســتم حکومتی ایران 
به دولت مصدق کمــک کنند، اما هیچ 
کمکی که به او نکردنــد که هیچ، بلکه 
کودتا به راه انداختند. در توافق مربوط 

به برجام نیز همین مسئله را شاهدیم.«
این عضو حزب موتلفه سپس تاکید 
کرد: »مذاکره در صــورت ضرورت به 
وسیله کسانی که بتوانند منافع ملت را 
حفظ کنند و نفوذناپذیر باشند، می تواند 
اتفاق بیافتد. ماننــد تیم مذاکره کننده 
هسته ای نباشــد که دو نفوذی آمریکا 
داخلــش باشــد و مســائل امنیتی و 

اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار دهد.«
گفته های ترقی مویــد همان نظر 
اصالح طلبــان اســت کــه می گویند 
»اصولگرایان می خواهند خودشــان 

مذاکره کنند.«
بدین ترتیب به نظر می رسد موضوع 
مذاکره با آمریکا، هر چه می گذرد، چالش 
جدی تری می شــود اما بــا وجود تمام 
این اختالفات و چالش هــا باید گفت، 
تصمیم گیری دربــاره مذاکره و برجام 
صرفا در نهادهای باالدستی مانند شورای 
عالی امنیت ملی و با تایید مقام معظم 
رهبری صورت می گیرد و الباقی دیگر 

لفاظی های سیاسی است. 

تکرار دوگانه »مذاکره« و »عدم مذاکره« شدت می گیرد؛

کدهای روحانی درباره دیپلماسی با بایدن

خبر

وزیر امــور خارجه کشــورمان با اشــاره به 
رایزنی های خود با مقامات پاکستان در سفر به 
این کشور، گفت: قرار است گشایش معبر مرزی 

در هفته آینده بین ایران و پاکستان انجام شود.
محمدجواد ظریف کــه در رأس یک هیأت 
سیاســی و اقتصادی به پاکســتان سفر کرده 
است پس از دیدار با وزیر امور خارجه پاکستان و 
فرمانده ارشد پاکستان در جمع  خبرنگاران در 
اسالم آباد ضمن ابراز رضایت از سطح همکاری 
پاکســتان با ایران از ایجاد بازارچه ها و گذرگاه 

جدید مرزی میان ایران و پاکستان خبر داد.
وی در پی سفر به پاکستان و دیدار با همتای 
پاکســتانی اش در جمع خبرنگاران گفت: ما از 
سطح همکاری ما با پاکستان و ارتش آن در تامین 

امنیت مرزها رضایت بسیاری داریم. البته هر دو 
کشور می توانیم بهتر از این عمل کنیم.

ظریف افزود: ما مذاکرات خیلی خوبی درباره 
همکاری مرزی از جملــه بازارچه های مرزی و 
ایجاد گذرگاه های مرزی جدیــد میان ایران و 
پاکســتان انجام دادیم که ظرف یک یا دو هفته 

انجام خواهد شد.
ظریف همچنین در گفتگو بــا ژنرال »قمر 
باجوا«، فرمانده ارتش پاکســتان به همکاری 
خوب نظامی دو کشــور اشــاره و از اقدامات به 
عمل آمده در مرز جهت تحکیم امنیت مرزی، 
همزمان با گشــودن گذرگاه های جدید مرزی 
بین دو کشــور تقدیر و اعالم کرد که از ســوی 
جمهوری اســالمی ایران گــذرگاه ریمدان در 

استان سیستان وبلوچســتان طی هفته آینده 
گشوده خواهد شد.

وزیر امور خارجه کشورمان اظهار امیدواری 
کــرد در مقابل گذرگاه گبد نیز از ســوی طرف 
پاکستانی باز شود و به مرور ســایر گذرگاه ها از 
جمله پیشــین - مند برای گسترش ارتباطات 

مردمی و تجاری بین دو کشور افتتاح شود.
ژنرال باجــوا نیز در این دیــدار ضمن تاکید 
بر اهمیت همکاری های سیاســی و نظامی دو 
کشور، بر ضرورت گسترش همکاری ها در همه 
ابعاد تصریح و از مصوبه دولت پاکســتان برای 
گشایش بازارچه مرزی و گذرگاه های مختلف از 
جمله گذرگاه ریمدان - گبد و نیز پیشین - مند 

حمایت کرد.

در دیدار با شاه محمود قریشی، وزیر خارجه 
پاکستان نیز تحوالت منطقه ای، مسایل جهان 
اســالم، مقابله با اسالم هراسی، همکاری های 
منطقه ای به ویژه تقویت ســازمان اکو، مبارزه 
مشترک با تروریسم و مهاجرت های غیرقانونی 
و تسهیل سفرهای زیارتی، تشکیل کمیسیون 

مشترک اقتصادی در آینده نزدیک، افغانستان، 
خلیج فارس و عادی ســازی روابــط برخی از 
کشــورها با رژیم صهیونیســتی و همچنین 
تحوالت قره باغ و برجام از جمله مسائل مورد 
مذاکره و تفاهم وزرای خارجه ایران و پاکستان 

در اسالم آباد بود.

ظریف خبر داد: 

گشایش معبر مرزی بین ایران و پاکستان در هفته آینده
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میرتاج الدینی مطرح کرد؛
احتمال تجدیدنظر درباره 

 FATF لوایح
محمدرضا میرتاج الدینی، نماینده اصولگرای 
تبریز در مجلس، درباره سرنوشت FATF و پالرمو، 
گفت: اگر تحریم ها برداشــته و مشــخص شد که 
موانعی به خاطر این دو موضوع پیش روی ایران قرار 
دارد، آن زمان ممکن است ضمن حفظ استقالل و 
شأن کشور و با شروطی که مجلس پیشتر برای آنها 
طرح کرده مانند اینکه ایران دارای قوانین پولشویی 
است و تعریف ایران از تروریسم متفاوت از تعریف و 
نظر اروپا و آمریکاست، می توان اصالحاتی را در این 
دو موضوع در نظر گرفت. البته همه این موارد باید 
در مجمع بررسی شود و اعضا بر اساس مصالح ملی 

تصمیم گیری کنند.
    

ماجرای رشوه گرفتن یک نماینده 
از متهم اقتصادی معروف

جبار کوچکی نــژاد، نماینده مردم رشــت در 
مجلس یازدهم، در رابطه با اظهار نظر محمد امامی، 
متهم بزرگ اقتصادی،  مبنی بر این که یکی از اعضای 
کمیسیون وجهی را از او دریافت کرده است، گفت: 
من که از چنین چیزی اطالع ندارم. امامی به دنبال 
فضاسازی اســت. در زمان مجلس دهم هم برای 
عقب نشینی کمیسیون از تحقیق و تفحص اتهاماتی 
را وارد کردند اما به جایی نرسید. اگر واقعا نماینده از 
امامی رشوه گرفته است، آن را به دادگاه ارایه بدهد. 
اما اگر او اسنادی را در رابطه با این ادعایش ارایه ندهد، 

باید دادگاه با او شدیدتر برخورد کند.
    

امیری خبر داد؛
 شکایت دولت از برخی 

نمایندگان مجلس
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور 
در حاشیه جلسه هیأت دولت در پاسخ به این پرسش 
که آیا دولت از برخی نمایندگان به خاطر توهین به 
رئیس جمهور شکایت کرده است، گفت: نمایندگان 
می توانند در امور کشــور اظهار نظر کنند، ولی در 
هیچ جای قانون اهانت، نشر اکاذیب، افترا و نسبت 
ناروا قابل قبول نیست. موارد معدودی وجود داشته 
است که نطق یا اظهار نظری شامل همین مواردی 
که اشاره کردم بوده است. وی افزود: معاون حقوقی 
رئیس جمهور شکایاتی را از برخی نمایندگان مطرح 

کرده  است.
    

گفت وگوی بایدن و مکرون 
درخصوص برجام

رئیس جمهور فرانسه و رئیس جمهور منتخب 
آمریکا در گفت وگویی تلفنــی در خصوص برنامه 
هســته ای ایران به گفت وگو پرداختند. به گزارش 
ایســنا، به نقل از ســی بی اس نیوز، جــو بایدن، 
رئیس جمهور منتخب آمریکا در تماسی تلفنی با 
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه برای همکاری 
بر سر چالش های جهانی نظیر برنامه هسته ای ایران 

ابراز آمادگی کرد.
    

دیدار معاون ولیعهد سعودی با 
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران

معاون ولیعهد سعودی با نماینده ویژه آمریکا در 
امور ایران دیدار و گفت وگو کرد. خالد بن سلمان ، 
برادر و معاون ولیعهد ســعودی در صفحه توییتر 
خود نوشــت: امروز از الیوت آبرامز، نماینده ویژه 
آمریکا در امور ایران اســتقبال کردم و در رابطه با 
همکاری های مثبت و مشترک برای تقویت ثبات در 
منطقه و راه های مقابله با تهدیدات امنیت منطقه ای 
در چارچوب شــراکت راهبردی دو کشور بحث و 
رایزنی کردیم. به گزارش رسانه های سعودی، آبرامز 
همچنین با عبدربه منصور هادی، رئیس جمهور 
دولت مستعفی یمن دیدار و به مسئله مقابله با ایران 

پرداخته است.
    

تشکر اسد از کمک های ایران به 
سوریه در دوره تحریم ها

رئیس جمهور سوریه از حمایت های ایران تشکر 
کرد. به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری سوریه، بشار 
اسد رییس جمهور ســوریه با انتقاد از تحریم های 
آمریکا علیه کشــورش از تالش هــای ایران برای 
کاهش تاثیر ناشــی از تحریم و محاصره سوریه و 

جنگ در این کشور، قدردانی و تشکر کرد.
    

 »علی زینی وند« 
استاندار جدید کرمان شد 

به دنبال استعفای محمدجواد فدایی، استاندار 
کرمان و پذیرش آن از ســوی وزرات کشور، »علی 
زینی وند« به عنوان استاندار جدید کرمان معرفی 
شد. زینی وند پیش از این معاون استاندار سیستان 

و بلوچستان بود.

حمیدرضا ترقی: متأسفانه 
هر وقت مذاکرات توسط 

اصالح طلبان صورت 
گرفته ما همین خسارت 

را دیده ایم. مذاکره در 
صورت ضرورت به وسیله 
کسانی که بتوانند منافع 

ملت را حفظ کنند و 
نفوذناپذیر باشند، می تواند 

اتفاق بیافتد. مانند تیم 
مذاکره کننده هسته ای 

نباشد که دو نفوذی آمریکا 
داخلش باشد

روحانی: هر کجا ببینیم 
شرایط برای لغو تحریم 

آماده است استفاده 
می کنیم و هیچ کس حق 

فرصت سوزی ندارد. ملت 
ایران ثمره »مذاکره با دنیا« 

را در سال ۹۵ و ۹۶ دیدند؛ 
شرایط ما در این دو سال 

در بهترین شرایط 40 سال 
اخیر بود

یک فعال سیاســی، گفت: وزارت خارجه ما سال هاست 
که به جای آنکه فعال باشد، منفعل است و نسبت به جریانات 
مختلف و تحوالت؛ انفعالی برخورد می کند، این ترس و حالت 
رعب و وحشتی که در رفتار وزارت خارجه ایجاد شده به خاطر 
فشارهای داخلی است که تندروها و افراطی ها نسبت آن روا 

داشته و می دارند.
مهدی آیتی، نماینده اســبق مجلس شورای اسالمی در 

گفت وگو با ایلنا، درباره اینکه علیرغم سخنان پیشین رهبری 
مبنی بر اینکه در صورت جبران اشــتباهات از سوی آمریکا 
و بازگشــت به برجام ما هم در قالب ۵+1 بــا آمریکا مذاکره 
خواهیم کرد اما بعد از پیروزی بایدن شاهد حمالتی به آقای 
ظریف هستیم، گفت: یکی از ضعف های دولت آقای روحانی 
و یا وزارت خارجه ما این است که شجاعت و جسارت خود را 
از دست داده اســت، یعنی ما هرچه در انقالب جلوتر آمدیم 
می بینیم که محافظه کاری و ترس از اظهارنظر در دولت های 
ما بیشتر شده است، در حالی که وقتی در قالب قانون اساسی 
اختیاراتــی را برای دولت قائل می شــویم، باید اجازه دهیم 
که دولت در چارچوب اساســی و قوانین جاری کشور بتواند 

حرکت کند، مانور بدهد و مســائل داخلی و خارجی کشور 
را پیش ببرد.

وی به انتظارات مردم از رئیس جمهور و وزیر امورخارجه 
اشــاره کرد و گفت: امروز مردم از آقــای روحانی به عنوان 
رئیس جمهور و آقای ظریف وزیر امــور خارجه انتظار دارند 
که در چارچوب اختیاراتی که دارند و قانون اساسی به آن ها 
داده اســت، محکم جلو بروند و کار دیپلماســی کشور را در 
جبهه جهانی به خوبی و درستی انجام دهند، یعنی برای هر 
اقدام کوچکی که تصمیم به انجام آن دارند، منتظر اعمال نظر 

افراطی ها یا مجلسی ها نباشند.
این فعال سیاسی ادامه داد: این محافظه کار شدن نتیجه ای 

جز این نداشته است که وزارت خارجه ما امروز دست و پا بسته 
و سفارتخانه ها و کنسولگری های ما در دنیا غیرفعال، بی اثر 
و بی مصرف شده اند. این در حالی است که در سال های اخیر 
تاکیدات زیادی روی مسئله فعالیت های اقتصادی وزارت امور 
خارجه صورت گرفت و حتی معاونت اقتصادی هم تشکیل 
شد، در چنین شرایطی این ها باید در تالش ها و فعالیت هایی 
را در جهت ایجــاد انگیــزه و تمایل برای ســرمایه گذاری 
ایرانیان خارج از کشــور در داخل کشور و همچنین تضمین 

سرمایه های آن ها انجام دهند.
او تاکید کرد: امروز حتی رئیس  جمهور و وزیر خارجه ما 

جرأت نمی کنند که بگویند جو  بایدن از ترامپ بهتر است.

یک فعال سیاسی:

وزارت خارجه برای هر قدم خود، منتظر اعمال نظر افراطی ها نباشد


