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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

ســفر غیرمنتظــره و ناگهانی 
ظریــف بــه فرانســه در حالی که 
سران هفت کشــور صنعتی جهان 
ازجملــه آمریــکا، در این کشــور 
مشــغول برگزاری نشســت جی 
7 بودنــد، واکنش هــای متفاوتی 
را برانگیختــه اســت؛ از تعریف و 
تمجیدها از دیپلماسی ظریف گرفته 
تا دلواپسی هایی که دیروز به دنبال 
اظهارات حســن روحانی، شــدت 

گرفتند. 
رئیس جمهــوری دیــروز در 
همایــش دســتاوردهای دولت در 
توسعه زیرســاخت های روستایی، 
حرف هایی زد که بســیاری آن را به 
معنای نزدیکی صدای پای مذاکره 
تعبیر کردند. او با بیان اینکه »دولت 
برای حل مشکالت از هیچ مسیری 
کوتاهی نمی کند و برای منافع کشور 
از هر ابــزاری باید اســتفاده کرد«، 
گفت: »اگر بدانم که به جلســه ای 
بروم و با کســی مالقات کنم که در 
نتیجه کشــور آباد شده و مشکالت 
مردم حل می شود، دریغ نمی کنم؛ 

اصل منافع ملی ما است.«
هرچند که علی ربیعی، سخنگوی 
دولت در نشســت خبــری خود در 
پاسخ به این پرســش که آیا منظور 
رئیس جمهور از ایــن حرف ها این 
اســت که مذاکره ای بــا آمریکا در 
دستور کار اســت، گفت: »صحبت 
آقای روحانی کلی است و به معنای 
این نیســت که ما مذاکــره ای را در 

دستور کار داریم.«
هرچه ما می گوییم آنها می گویند 

مذاکره چه خاصیتی دارد؟
امــا به رغم پاســخ ســخنگوی 
دولت، رئیس جمهوری در همایش 

مذکور، حرف هــای دیگری زد که 
مکمل اظهارات ابتدایــی اش بود. 
روحانــی گفت: »گویــی در گوش 
بعضی ها پنبه اســت و هــر چه ما 
می گوییم آنهــا می گویند مذاکره 
چه خاصیتی دارد؟ بعــد از مذاکره 
به جــای یک میلیون بشــکه نفت، 
دو میلیون و 800 هزار بشــکه نفت 
صادر کردیــم. میلیاردهــا دالر به 
کشــور آوردیم هر ماه یک میلیارد 
دالر از پول های خود را آزاد کردیم. 
قطعنامه هایی که آمریکا برای آنها 
20 سال زحمت کشــید را مثل بت 
تخریب کردیم، ســرمایه خارجی 
جذب شد؛ البته وقتی شرکت های 
خارجی به کشــور آمدنــد عده ای 
نگفتند ایــن شــرکت ها آمدند اما 
وقتی شرکت ها رفتند می گویند چر 
این شرکت ها رفتند؟« او سپس به 
ســفر محمدجواد ظریف به پاریس 
اشــاره کرد و افزود: »ما با مسئوالن 
مربوطه مشــورت و بحــث داریم و 
باید کارمان را انجــام دهیم، جایی 
که احتمال موفقیت حتی 10 تا 20 
درصد وجود دارد هم باید جلو رفت و 
نباید فرصت را از دست بدهیم، البته 
قدرت داخلی و تولید ملی در رأس 
همه کارهای ماســت؛ زیرا تولید و 
قدرت ملی به ما فرصت می دهد که 

با دنیا حرف بزنیم.«
روزهای مهمی در پیش است

خــود ظریف نیز در پایان ســفر 
غیرمنتظره اش به پاریس و ورود به 
پکن، در پیامی توئیتری اعالم کرد 
که »روزهای مهمی در پیش است.« 
آیا آن روزهای مهم، روزهای مذاکره 
است؟ این سوالی اســت که دیروز 
خیلی هــا را امیــدوار و خیلی ها را 

نگران کرد.
یکــی از این نگرانی ها از ســوی 

مشــاور عالی فرمانده سپاه مطرح 
شد. ســردار غالمحسین غیب پرور 
دیروز در مراســمی در حالی که به 
ســفر اخیر ظریف به فرانسه اشاره 
می کــرد، گفت: »مــن قضاوتی در 
این باره نــدارم، اما خــدا نکند این 
رفت و آمدهــا، از روی اســتیصال 
و خودباختگی باشــد. خــدا نکند 

زانوهای مسئوالن ما بلرزد.«
صریح تر از اظهارات مشاور عالی 
فرمانده کل سپاه، تیتر روزنامه های 
اصولگرا بود. یــک روزنامه اصولگرا 
با کنایه به موافقــان برجام که زمان 
انعقاد آن گفتــه بودند امضای جان 
کری )وزیر خارجه وقــت آمریکا( 
تضمین اســت، نوشــت: »امضای 
لودریان )وزیر خارجه فرانســه( هم 

تضمین است؟«
 پنهانی بودن سفر ظریف

 کذب است
کیهان هم در مطلبــی باعنوان 
»تله گذاری آمریکا برای ظریف در 
پاریس«، نوشت: »ســفر نابهنگام 
ظریف به پاریس در حاشیه نشست 
گروه 7، بازی در زمین آمریکاست.« 

ایــن روزنامــه همچنیــن مدعی 
»پنهان کاری« وزارت خارجه درباره 
این ســفر شــد و آن را »مرموز« و 
»سوال برانگیز« دانست؛ ادعایی که 
سخنگوی دولت آن را کذب خواند و 
دیروز درباره اش توضیح داد: »همه 
طرف ها از حضور آقای ظریف مطلع 

بودند.«
از ســوی دیگر موردی که باعث 
شــد تا واکنش ها به ســفر ظریف و 
حرف و سخن از مذاکره هرچه تندتر 
شود، استقبال دونالد ترامپ از این 
سفر بود. او که در ابتدا از سفر ظریف 

اظهار بی اطالعی کــرده و گفته بود 
که در این باره نظــری ندارد، دیروز 
گفته اســت که مکرون این سفر را 
با او هماهنگ کــرده و او نیز موافق 

بوده است. 
رئیس جمهــوری آمریــکا در 
کنفرانس خبری گروه هفت، عنوان 
کرده که »در نشست جی هفت، در 
موضوع ایران پیشرفت زیادی انجام 
شــد و تا حدی به یــک نتیجه کلی 
رسیدیم. مهم ترین توافقی که ما در 
مورد ایران داشتیم این بود که ایران 
نمی تواند سالح اتمی داشته باشد.« 

 ترامپ پالس مثبت 
فرستاده است؟

تحلیلگران هم ســفر ظریف به 
فرانسه را نشــانه پالس های مثبت 
ترامــپ می دانند. ظریــف یک روز 
پیش از برگزاری نشست جی هفت، 

میهمان پاریس بود. 
بعد بــه ایران برگشــت و دوباره 
بالفاصله به فرانســه رفت. مرتضی 
مکی، یکی از آن تحلیلگران سیاسی 
اســت که در این باره به ایرنا گفته 
اســت: »اینکه وزیر امور خارجه دو 
روز پس از دیدار با رئیس جمهوری 
فرانســه در کاخ الیزه برای بررسی 
آخرین وضعیت پیشنهادهای این 
کشور در مورد اجرای برجام و کاهش 
تنش ها در منطقه، به محل برگزاری 
اجالس ســران کشــورهای عضو 
گروه هفت رفته، نشــان از دریافت 
سیگنال های مثبت توسط مکرون 
از دیگران در این نشســت اســت. 
چراکه اگر مکــرون در رایزنی هایی 
که در اجالس گروه هفت داشــته، 
ســیگنال های مثبــت را دریافت 
نمی کرد، ظریف به فرانسه نمی رفت 
و با مسئوالن فرانسوی به گفت وگو 

نمی نشست.«
هرچند کــه قاســم محبعلی، 
مدیــرکل پیشــین خاورمیانــه 
وزارت خارجه در این باره به سایت 
»انتخاب« گفته است: »در ارزیابی 
امــکان نرمــش آمریــکا در برابر 
ایران باید اندکی با تامل به مســاله 
نگریسته شود. در ابتدای امر ترامپ 

در روانشناسی شخصیت خود ثبات 
ندارد و گاه چرخش های یک باره ای 

را انجام می دهد. 
همچنین، در درون حلقه قدرت 
کاخ سفید مواضع یکسانی نسبت به 
نوع تعامل با تهران وجود ندارد. با این 
وجود، به نظر می رسد اگر چارچوبی 
منطقی برای مذاکره میان دو طرف 
ایجاد شــود، آمریکایی ها نسبت به 

مذاکره رغبت داشته باشند.«
معمای »روزهای مهم«

حال اگر چنین گمانه هایی صحت 
داشته باشد و ترامپ سیگنال های 
مثبتی فرستاده باشد، این به معنای 
نزدیکی یک گام دیگــر به مذاکره 
اســت؛ موضوعــی که خوشــایند 
مخالفان مذاکره نخواهد بود و البته 
باعث شده تا طیف اصولگرا در داخل 
کشور بیش از پیش بر این نکته تاکید 
کنند که سفر اخیر ظریف به فرانسه، 
»مکر مشــترک مکرون و ترامپ« 

بوده است. 
این طیف نگرانی از مذاکره دولت 
و دســتگاه دیپلماســی بر سر توان 
موشــکی ایران را مطرح می کند و 
دولت به انحای مختلف سعی دارد تا 
این اطمینان را بدهد که بر سر توان 
نظامی و موشکی کشور هیچ مذاکره 

و معامله ای نخواهد شد. 
در همین راســتا روزنامه ایران 
که رسانه دولت اســت خبر داد که 
»گزینه موشکی از بسته پیشنهادی 
فرانسه حذف شد« و نوشت: »تهران 
به پاریس گفته اســت که هرگونه 
کمک مالی از سوی این کشور باید 
بدون هیچ پیش شرط و درخواست 
جانبی باشد تا اعتماد از دست رفته 

ایران به اروپا بازسازی شود.«
حال باید در انتظــار »روزهای 
مهمی« که ظریف وعده اش را داده 
باشیم تا مشخص شود که آنچه این 
روزها می شنویم صدای پای مذاکره 
است و قرار اســت ایران و آمریکا با 
وســاطت مکرون، بر ســر فروش 
حجم قابل توجهــی از نفت ایران در 
ازای نشستن ایران پای میز مذاکره 
با یکدیگــر توافق کنند یــا اینکه 
»روزهای مهم« پیش رو قرار است 

طور دیگری باشد.

سفر غیرمنتظره وزیر و اظهارات سربسته رئیس جمهور؛

صدایپای»مذاکره«میآید؟

خبر

صدراعظم آلمان گفت که ســران گروه 
هفت »یک گام بزرگ در تالش های شــان 
برای جلوگیری از تشــدید تنش ها با ایران« 
برداشــته اند اما هنوز کار زیادی باید انجام 

شود.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه دویچه وله، 
آنگال مرکل صدراعظم آلمان دیروز )دوشنبه( 
در یک کنفرانس خبری مشــترک با دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شهر بیاریتز 
فرانسه گفت که رایزنی های ســازنده ای با 
ترامپ داشته است اما هنوز راه زیادی برای 

پیمودن در مسئله ایران وجود دارد.
صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور آمریکا 
در حاشیه نشســت گروه هفت در بیاریتز در 
دیداری دو جانبه دربــاره مذاکرات تجاری 

میان آمریکا و اتحادیه اروپا، تشدید مناقشه 
تجاری میان آمریکا و چین و پرونده ایران و 

مسائل دیگر رایزنی کردند.
مرکل تصریح کرد: تمامی ســران گروه 
هفت نه تنهــا روی این مســئله اتفاق نظر 
دارند که ایران نباید به سالح هسته ای دست 
پیدا کند، بلکه معتقدنــد رایزنی ها با تهران 
درســت ترین راه برای دســت یافتن به این 

هدف بوده است.

وی افزود: آمریکا نیز از رایزنی های اروپا با 
ایران استقبال کرده است.

وی همچنیــن گفت: اینکــه نتیجه چه 
چیزی خواهد بود و چــه احتماالتی در نظر 
گرفته شده است، در حال حاضر قابل گفتن 

نیست اما خواست قطعی تمام این کشورها 
برای مذاکره، خود یک گام بزرگ است.

صدراعظم آلمان خاطر نشــان کرد: نفع 
همگی ما در حل مسالمت آمیز یک مناقشه 

است اما این، آسان نخواهد بود.
مرکل، همچنین گفت که سفر ظریف به 
محل اجالس برای او غیرمنتظره بوده است. 
او تأکید کرد که دیدار ظریف با وزیر خارجه 

فرانسه ربطی به اجالس گروه هفت ندارد.
رئیس جمهــور آمریکا نیز گفته اســت 
که ســران گروه هفت یک اتحاد فوق العاده 
درباره ایران دارند و تا حدی به نتایجی دست 

یافته اند.
دونالد ترامپ در پایان این نشست خبری 
ابــراز امیدواری کرد کــه آمریــکا بتواند با 

اتحادیه اروپا نیز مانند ژاپــن به توافقی در 
تعرفه های تجاری برســد. آنگال مرکل نیز 
در مقابل تاکید کرد که سرمایه گذاری روی 
مناسبات تجاری میان آمریکا و اروپا به نفع 
هردو طرف است و آنها می توانند به راه حلی 
برسند. او هم چنین ابراز امیدواری کرد که 
جنگ تجاری میان چین و آمریکا  به زودی 
پایان پذیرد. مرکل در این رابطه نیز تاکید 
که رسیدن به راه حلی در این زمینه به 
نفع همه طرف ها، از جمله اروپاســت 
و اقتصــاد این کشــورها همه به هم 

وابسته اند.

مرکل: 

یک گام بزرگ در جلوگیری از تشدید تنش  با ایران برداشتیم
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وزرای پیشنهادی آموزش 
و پرورش و میراث فرهنگی 

معرفی شدند
در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسالمی، 
مسعود پزشــکیان نایب رئیس مجلس که بخشی 
از ریاست نشســت علنی امروز پارلمان را بر عهده 
داشت، گزینه های پیشــنهادی وزارت آموزش و 
پرورش و وزارت میراث فرهنگی معرفی شده از سوی 
دولت را اعالم کرد. بنا بر این اعالم، محسن حاجی 
میرزایی گزینه پیشــنهادی دولت برای وزارتخانه 
آموزش و پــرورش و علی اصغر مونســان به عنوان 
گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی معرفی شده اند.
    

ظریف:
 نتایج سفر به فرانسه را

با چین در میان می گذارم
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در حضور 
خبرنگاران در دیدار با دیپلمات ارشد چینی گفت 
که یکی از دالیل ســفرش به پکن در جریان قرار 
دادن طرف چینی از مذاکرات اخیرش در فرانسه و 
درباره توافق هسته ای است. وی در بدو ورود به پکن 
در جمع خبرنگاران و در تشریح اهداف سفرش به 
بیاریتز فرانسه عنوان کرد: سفر به بیاریتز با دعوت 
وزیر خارجه فرانســه برای ادامه مشورت هایی بود 
که در هفته های گذشته بین رئیس جمهور ایران و 

رئیس جمهور فرانسه صورت گرفت.
    

ظریف چهارشنبه با شینزو آبه 
دیدار می کند

برخی منابــع مطلع در دولت ژاپــن از دیدار 
محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران و تارو 
کونو، وزیر امور خارجه ژاپن در روز سه شنبه خبر 
دادند. این اولین دیدار ظریــف و کونو پس از آن 
خواهد بود که آمریکا از متحدانش از جمله ژاپن 
درخواست کرد تا به ائتالف آمریکایی حفاظت از 
کشتیرانی در تنگه هرمز ملحق شوند. همچنین 
این منابع گفته اند که ظریف قرار است با شینزو 
آبه، نخست وزیر ژاپن در روز چهارشنبه دیدار کند.

    
حیدر مصلحی:

 هنوز تیم سیدمهدی هاشمی 
با سیا کار   می کند

حجت االسالم والمسلمین حیدر مصلحی در 
»همایش بصیرت افزایی و گفتمان انقالب اسالمی« 
در کاشمر گفت: هنوز تیم سید مهدی هاشمی در 
کشور و آمریکا با سازمان سیا در حال همکاری است. 
دشمن از طریق جاسوسان سعی می  کند مسئوالن 
را به بیراهه بکشاند و در دفاع و حرکت از مسیر انقالب 
از حیز انتفاع بیندازد. دشمن تالش می کند همانگونه 
که انقالب از قم شروع شد، مقابل انقالب را هم از قم 
شروع کند و از راه نفوذ می  خواهد این کار را انجام دهد. 
در همین راستا »دو قطبی کردن کشور« از اهداف 

دشمنان است. 
    

عضو حزب موتلفه:
 بهزاد نبوی مثل مجاهدین 

تغییر موضع داده است
حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب 
موتلفه در گفتگویی تفضیلی با خبرآنالین گفت: 
ســازمان مجاهدین خلق )منافقیــن( که روزی 
گرایش سوسیالیستی و مارکسیستی داشت به 
مرور زمان به دامن غرب افتاد. آقایانی همچون بهزاد 
نبوی هم مثل مجاهدین خلق بعد از انقالب همین 
تغییر موضع را دادند یعنــی االن جزء غرب گراها 
و تحت تأثیر غرب هســتند. آنهــا روزی خود را 
سوسیالیســت های ضد آمریکایی می دانستند و 
کامال ضد آمریکا موضع می گرفتند، حاال االن دنبال 
رابطه و مذاکره با غرب و ترسیدن و مرعوب شدن 
مقابل غرب هستند. تفکر آقای نبوی کال التقاطی 
است و یک تفکر ناب اسالمی نیست. چون اسالم را 

کامل نمی دانند، ما با آنها مشکل داریم.
    

وزارت خارجه سکوالری 
برخورد می کند

حجت االســالم نصــراهلل پژمانفــر، عضو 
کمیســیون فرهنگی مجلس ضمــن انتقاد از 
عملکرد وزارت خارجه در قبال مســائل مرتبط 
با جهان اسالم مانند اقدامات علیه شیخ زکزاکی 
و حمله ارتش هند به مسلمانان کشمیر، گفت: 
وزارت امور خارجه نسبت به مسائل جهان اسالم 
با عرف ســکوالر برخورد می کند. وی افزود: من 
با واسطه ای شنیدم که یکی از مسئوالن وزارت 
خارجه گفته است که شــیخ زکزاکی یک فرد 
معمولی و در حد امام جماعت مسجد است و شما 
بی خود او را بزرگ می کنید. قطعا وزیر امور خارجه 

باید نسبت به این موضع گیری پاسخگو باشد.

رئیس جمهور: اگر بدانم که 
به جلسه ای بروم و با کسی 

مالقات کنم که در نتیجه 
کشور آباد شده و مشکالت 

مردم حل می شود، دریغ 
نمی کنم؛ اصل منافع ملی 

ما است. گویی در گوش 
بعضی ها پنبه است؛ هر چه 
ما می گوییم آنها می گویند 
مذاکره چه خاصیتی دارد؟

سردار غالمحسین 
غیب پرور، مشاور عالی 
فرمانده سپاه با اشاره به 

سفر اخیر ظریف به فرانسه: 
من قضاوتی در این باره 

ندارم اما خدا نکند این رفت 
و آمدها، از روی استیصال 
و خودباختگی باشد. خدا 

نکند زانوهای مسئوالن ما 
بلرزد


