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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

یک ماه پیــش محمدجواد ظریف 
طی مصاحبه ای گفت: »بعضی دوستان 
می روند و به آمریکا »گرا« می دهند که با 
ما بهتر می توانید کار کنید. من کسی را 
متهم نمی کنم، ولی می دانم و خبرش 
را به من می دهند که گفته اند اینها در 
قدرت نمی مانند و قــدرت اینها چند 

روزه است.«
این دوستان قطعا همان دوستانی 
هســتند که در تریبون هایشان تیربار 
خود را به سوی مذاکره و مذاکره کننده 
می گیرند و فعل آن را خیانت و فاعلش 
را خائن می خوانند و پامنبری هایشان 
را هم بــه برائــت از هر نــوع مذاکره و 

مذاکره کننده ای فرامی خوانند. 
در عوض هر چه به انتخابات 1400 
نزدیک می شــویم، با آن همه طعن و 
لعن و نفرین به مقوله »مذاکره«، به نظر 
می رســد رفته رفته گفتمان سیاست 
خارجــی این دســته از سیاســیون 
با چرخشــی نرم به این ســو می رود 
که »مذاکــره نه تنها بد نیســت، بلکه 

 خوب اســت؛ منتها اصولگرایانه اش!«
بعد از اظهارات چندی پیش حمیدرضا 
ترقی، عضو شــورای مرکــزی حزب 
موتلفه اســامی درباره اینکه مذاکره 
باید توسط اصولگرایان انجام شود، حاال 
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز 
اظهاراتی با همان محتوا و پیام را مطرح 

کرده است. 
ترقی در گفتگوی خــود مذاکرات 
تمام اصاح طلبان از مصدق تا ظریف را 
ناموفق و شکست خورده خواند و بعد هم 
تاکید کرد، از آنجایی که اصولگرایان هنر 
بیشتری در مذاکره دارند، بهتر است که 

مذاکره توسط آنان انجام شود. 
 نماینده مجلس:

 اصولگرایان کمتر اشتباه می کنند
هرچند که بعد از آن، محمد هاشمی 
با طعنه به مذاکرات ناکام سعید جلیلی، 
از اصولگرایان خواســت بگویند که در 

کدام مذاکرات موفق بوده اند.
اصولگرایان هنوز پاســخ این سوال 
را نداده انــد اما بر موضع خــود درباره 
اصلح بــودن برای مذاکــره همچنان 
پافشاری می کنند. فداحسین ملکی، 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس دیروز در گفت وگویی 
با »انتخاب«، با بیان اینکه اصولگرایان 
بیشــتر از اصاح طلبان در مذاکرات و 
سیاست خارجی، منافع ملی و حقوق 
مردم را در نظر گرفته و مراقب هستند 
که معیارهای انقاب و ارزش های نظام 
پایمال نشود، گفته است: »شرایط امروز 
کشور خوب نیســت، مردم نجیبمان 
حال و روز خوبی ندارند، زندگی روزمره 
مردم به سختی سپری میشود، بیکاری 
جوانان در کشور غیرقابل تحمل است 
متاسفانه دولت اعتدال و اصاحات هم 
صرفا نظاره گر خوبیســت و به میخ و به 
نعل می زند، از این شاخه به اون شاخه 
می پرند، در حالی که چنین شرایطی در 
دولت سابق که یک دولت اصولگرا بود 

مشاهده نمی شد.«
او با اشــاره به ظریف و جلیلی ادامه 
داده: »موضوع اصلی بحث منافع ملی 
است که باید رعایت شود. آقای جلیلی 
بر مواضع خودشان ایستادگی می کرد و 
به این سادگی امتیاز نمی داد ولی در این 
دولت، دوستان این تصور را داشتند که 

اگر امتیاز بدهند طرف مقابل با خواسته 
آنان موافقت خواهد کرد ولی دیدیم که 

چنین اتفاقی رخ نداد.«
نماینــده اصولگــرای مجلس در 
نهایت تاکید کرده کــه اصولگرایان 
مراقب هســتند تا کمتر دچار خطا و 

اشتباه شوند. 
 چینی ها هم منتظر 

مذاکره با اصولگرایان هستند!
او حتی مذاکره بــا چینی ها را نیز 
موکول بــه دولت بعدی کــه به زعم 
وی یک دولت اصولگراست دانسته و 

گفته است: »برخی کشورها از جمله 
چین در بحث قرارداد 25 ساله با ایران 
چنین پیش بینی و فرضیه ای را داشت 
که بعدا نیز این موضوع را تایید کرد. 
چینی ها خیلی عاقــه ندارند که این 
قرارداد را با دولت فعلی اجرایی کنند. 
آنان منتظر دولت بعدی هســتند که 
تصور می شود دولت بعدی یک دولت 

اصولگرا خواهد بود.«
بدیــن ترتیب بــه نظر می رســد 
اصولگرایان یا دست کم بخشی از آنها 
از دستیابی به پاستور در 1400 اطمینان 
دارند. از این رو می کوشند گفتمان تند 
»نه به مذاکره« خــود را اصاح کنند تا 
مبادا این عامل مانــع از پیروزی آنها در 

انتخابات ریاست جمهوری شود. 
از سوی دیگر این اطمینان و اظهارات 
آنها درباره مذاکره، باورپذیری گفته های 
ظریف درباره »گرایی کــه گروهی به 

آمریکا می دهند« را باال می برد. 
دو گزاره و یک نتیجه

حسین سبحانی نیا، فعال سیاسی 
اصولگرا و عضو جبهه پیروان خط امام 
و رهبری چندی پیش در همین ارتباط 
به نامه نیوز گفته بود: »وقتی دولت بایدن 
رسما کار خودش را شروع کند و مستقر 
شــود عما ســال 99 به پایان رسیده 
اســت، بعد از تعطیات عیــد هم که 
فضای انتخابات ریاست جمهوری در 
ایران شکل می گیرد. در چنین اوضاعی 
خیلی بعید اســت دولت آقای روحانی 
حتی اگر وارد مذاکره هم شــود بتواند 

کاری انجام دهد.«
او ادامه داده بود: »آقای بایدن می داند 
تصمیم گیری در حوزه سیاست خارجی 
با دولــت ایران نیســت و مواضع رهبر 
انقــاب در این حوزه محکــم و قاطع 
بوده، هســت و خواهد بود بنابراین اگر 
غیرمســتقیم مباحثی را برای مذاکره 
مطرح کنند مخاطبش دولتی اســت 

که معتمد رهبری و مردم ایران باشد.«
در واقع اصولگرایان فکر می کنند 
که معتمد رهبری هســتند، از این رو 
در انتخابات 1400 پیــروز خواهند 
شــد و نهایتا از این دو گــزاره نتیجه 

می گیرند دولتی که با بایدن پشــت 
میز مذاکره خواهد نشست، یک دولت 

اصولگرایانه است. 
امتیازی برای دستیابی به پاستور

فقط ســوالی که در این میان پیش 
می آید این اســت که با این اطمینان 
اصولگرایان از پیروزی در انتخابات و عدم 
تمایل بایدن برای مذاکره با دولت فعلی، 
چرا نســبت به مذاکره احتمالی دولت 
روحانی با بایدن اینقدر نگران هستند 
و جوســازی می کنند؟ به نحوی که از 
تریبون های نماز جمعه گرفته تا صحن 
مجلس، صحنه تاخت و تاز به رویکرد 

دولت برای مذاکره و تعامل است. 
برخی معتقدند کــه اصولگرایان به 
دنبال مصادره امتیاز مذاکره به نفع خود 
برای پیروزی در انتخابات 1400 هستند. 
چراکه مردم خسته از کشمکش های 
سیاسی در سیاست داخلی و خارجی 
رغبتی بــه کاندیداهــای رویگردان از 

مذاکره ندارند. 
از این روســت که محمد مهاجری، 
فعال سیاسی اصولگرا دو روز پیش در 
صفحه توئیتری خود نوشــت: »چند 
ماه دیگر صبر کنیــد. هم FATF، هم 
برجام، یواشکی و با مذاکرات پستویی 
توسط  دلواپس ها و عشــاق ترامپ به 
نتیجه می رسد. آن موقع ما رسانه ای ها، 
مثل دوره سعیدجلیلی فقط سکوت، 

فقط نگاه«!
اما اگر اصولگرایــان به هر دلیلی در 
انتخابات پیروز نشــدند، باید منتظر 
چرخــش دوبــاره آنهــا در خصوص 

»مذاکره« بود.

تغییر موضع معنادار منتقدین دولت در آستانه ۱۴۰۰؛

»مذاکره«خوباست؛امااصولگرایانهاش!

خبر

معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی 
قانون »اقــدام راهبردی برای لغــو تحریم ها و 
صیانت از منافع ملت ایــران« را که به منظور 
صیانت از منافع ملت ایران با رفع موثر تحریم ها 
و اجرای کامل برجام بــه تصویب هیأت دولت 
رسیده است، برای اجرا به دستگاه های مربوطه 

اباغ کرد.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی دفتر هیأت 
دولت، هیأت وزیران در جلسه ۳0 آذر 1۳99 به 
پیشنهاد وزارت امور خارجه، سازمان های انرژی 
اتمی ایــران و برنامه و بودجه کشــور و معاونت 
حقوقی رییس جمهور و به منظور تأمین اجرای 
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از 

منافع ملت ایران، آیین نامه اجرایی قانون یادشده 
را تصویب کرد.

مطابق آیین نامه یاد شده، سازمان انرژی اتمی 
ایران گزارش جامعی از وضعیت موجود و نیز موارد 
نیاز به اورانیوم با غنای 20 درصد و پیش نیازهای 
فنی و مالی آن ها و دیگر ابعاد مربوط را تهیه و ظرف 
دو ماه از تاریخ الزم االجرا شــدن قانون به دولت 

ارایه می دهد.
 با تأمین اعتبار و پیش نیازهای فنی، سازمان 
فوق اقدامات الزم را جهت غنی سازی به منظور 
استفاده صلح آمیز به عمل می آورد به نحوی که 
ظرف یک سال، حداقل 120 کیلوگرم مواد مقرر 

در ماده مزبور ذخیره سازی شود.

همچنین سازمان انرژی اتمی به منظور تحقق 
ایجاد ظرفیت تولید ماهیانه 500 کیلوگرم اورانیوم 
غنی شده )LEU( پس از تأمین اعتبار نسبت به 
نصب و راه اندازی یک هزار ماشین آی-آر-تو-ام 
)IR2M( و یک هزار ماشــین آی-آر- سیکس 
)IR-۶( به ترتیب در بازه های زمانی ســه ماهه و 

یک ساله اقدام خواهد کرد.
عاوه بر این، سازمان مذکور نسبت به تکمیل 
فرآیند راه اندازی کارخانــه تولید اورانیوم فلزی 
اصفهان اقدام می کند، به گونه ای که در پایان مدت 

مقرر، کارخانه قابلیت بهره برداری داشته باشد..
ضمنا ســازمان مزبور موظف است گزارش 
اقدامات انجام شده و اقدامات باقیمانده و نیز اقام 

و منابع مورد نیاز تا مرحله بهره برداری از راکتور 
خنداب و رونــد بهینه ســازی آن را به تفکیک 
به دولت، ارائــه و جدول زمان بنــدی مربوطه را 
جهت ارائه به مجلس شــورای اسامی به دولت 

ارسال کند.
همچنین دستگاه های ذی ربط، مشتمل بر 
وزارت خانه های نفت، امور خارجه، امور اقتصادی 
و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان انرژی 
اتمی، بانک مرکزی و معاونــت حقوقی رییس 
جمهور با محوریت وزارت امــور خارجه موظف 
هستند گزارش های مربوط در خصوص اجرای 
تعهدات کشورهای طرف برجام و رفع موانع مذکور 

را تا پایان بهمن ماه 1۳99 ارائه کنند.

گزارشهای مذکور توسط وزارت امورخارجه، 
تجمیع و جهــت تصمیم گیری بــه دولت ارایه 
می شود. دولت ظرف مهلت باقی مانده براساس 
گزارش جامع دریافتی، با لحاظ مصوبات شورای 
عالی امنیت ملی و اهداف قانون و منافع و مصالح 

ملی تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند.
گفتنی است، سازمان برنامه و بودجه کشور 
منابع مورد نیاز اجرای قانون یاد شده را در لوایح 

بودجه سنواتی پیش بینی خواهد کرد.

از سوی معاون اول رئیس جمهور؛

آیین نامه اجرایی قانون جنجالی اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها ابالغ شد
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براساس تصمیم وزارت کشور صورت گرفت؛
ردصالحیت مهدی کروبی برای 

دبیرکلی حزب اعتماد ملی  
اســماعیل گرامی مقدم، ســخنگوی حزب 
اعتماد ملی در گفت وگو بــا خبرگزاری فارس از 
تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور 
درباره رد صاحیت خود، ابوالحســنی، حسین 
کروبی )فرزند مهدی کروبــی( و مهدی کروبی 
برای عضویت و دبیر کلی حزب اعتماد ملی خبر 
داد. الیاس حضرتی قائم مقام حزب اعتماد ملی 
در گفتگویی به این تصمیم وزارت شــور انتقاد و 
اعتراض کرده است. ســایت خبری انصاف نیوز 
نیز به نقل از حســین کروبی، پسر مهدی کروبی 
گزارش داد که کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت 
کشورصاحیت پدرش را به دلیل محکومیت رد 
کرده است. حسین کروبی گفت که پدرش هیچ 
حکم محکومیتی ندارد و خود او هم محکومیت 

سیاسی داشته است نه محکومیت امنیتی.
    

ادعای عربستان:
پنج  مین دریایی ساخت ایران را 

منهدم کردیم
ائتاف عربــی به رهبری عربســتان، مدعی 
کشــف و انهدام چند مین »ســاخت ایران« در 
دریای سرخ شد. در اطاعیه آن که توسط العربیه 
منتشر شده، آمده است که مین های کشف شده 
از نوع »صدف« هستند و طی هفته های گذشته 
توســط حوثی ها در بخش های جنوبــی بنادر 
دریای سرخ و تنگه باب المندب کارگذاری شده 
بودند. این اطاعیه می گوید کارگذاری مین های 
دریایی توسط حوثی های یمن تهدیدی »جدی« 
برای تجارت دریایی و ناوبری کشــتی ها است. 
ائتاف نظامی به رهبری عربستان پنجم دی ماه 
نیز ادعا کرده بود که یک کشتی باری در اثر انفجار 
مین دریایی »متعلق به حوثی ها« در دریای سرخ 

آسیب دید.
    

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی:
 به تصمیمات ستاد کرونا 

نقد جدی داریم
نصرت اهلل لطفی، قائم مقام شورای هماهنگی 
تبلیغات اسامی در نشســت خبری دیروز خود 
با بیان اینکه بــه تصمیمات ســتاد ملی کرونا، 
نقد جــدی داریم، برخی تصمیمات این ســتاد 
را »دوگانــه« و منجر به »بی مهری به مراســم 
مذهبی و انقابی« دانســت. وی گفــت: از ابتدا 
بنا را بر رعایت دقیق شرایط کنونی گذاشته ایم، 
اما دیدیــم کــه بعدازظهر 12 آبان دو مراســم 
محکومیــت اهانت بــه پیامبر اســام )ص( و 
بزرگداشت روز ملی استکبارســتیزی لغو شد. 
وی افــزود: بــرای 9 دی و دهه فجــر پیش رو و 
 22بهمن هم نامه ای نوشتم، اما باز هم با بی مهری 

مواجه شدیم.
    

 الیحه بودجه 
امروز رأی گیری می شود؟

نشســت غیرعلنی دیروز مجلــس درباره 
الیحه بودجه 1400 به تصمیم گیری نرسید 
و نهایتا رأی گیری دربــاره آن به امروز موکول 
شــد. محمدحســین فرهنگی، ســخنگوی 
هیأت رئیسه مجلس درباره این نشست گفت: 
نمایندگانی که مخالــف کلیات بودجه بودند، 
نظراتشــان بیشــتر متمرکز بر آن بود که در 
مجلس امکان اصاح کلی الیحه بودجه وجود 
ندارد اما نمایندگان موافــق معتقد بودند که 
مجلس نباید فرصت ســوزی کرده و مجلس 
امــکان آن را دارد که هر تغییــر و اصاحی را 
انجام دهد که رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 
در همین راستا پیشــنهاد داد که بودجه را دو 

سقفی تنظیم کنیم.
    

قالیباف اعالم کرده کاندیدای 
ریاست جمهوری نمی شود

اعتمادآناین نوشــت: ناصر ایمانی، فعال 
سیاســی اصولگرا گفت: جبهه پایــداری به 
رغم انتقاداتش نســبت به قالیباف، ریاست او 
بر مجلس را پذیرفت چون می دانســت گزینه 
بهتری در آن شــرایط وجود نــدارد، االن هم 
از انتخاب خود پشــیمان نیســت. وی درباره 
انتخابات ریاســت جمهوری نیــز اظهار کرد: 
کاندیداتوری آقای قالیباف هنوز قطعی نیست. 
صرف نظر از اینکه ایشــان در جلساتی حتی 
اعام کرده اســت که برای ریاست جمهوری 
نمی آید، اگر بیاید بدون هماهنگی با شــورای 
ائتاف این کار را نمی کنــد. بنابراین طبعاً اگر 
کاندیدا شود، به طور قطع گزینه نهایی شورای 

ائتاف خواهد بود.

فداحسین ملکی: چینی ها 
خیلی عالقه ندارند که این 

قرارداد را با دولت فعلی 
اجرایی کنند. آنان منتظر 

دولت بعدی هستند که 
تصور می شود دولت بعدی 

 یک دولت اصولگرا 
خواهد بود

با آن همه طعن و لعن و 
نفرین به مقوله »مذاکره«، 
به نظر می رسد رفته رفته 
گفتمان سیاست خارجی 
اصولگرایان با چرخشی 
نرم به این سو می رود که 

»مذاکره نه تنها بد نیست، 
بلکه خوب است؛ منتها 

اصولگرایانه اش!«

برخی منابع عراقی اعام کردند که در سفر هیأت عراقی 
به تهران، پیام طرف ایرانی در خصــوص ضرورت افزایش 
هوشیاری دولت عراق و فاصله گرفتن از فتنه انگیزی های 
ایاالت متحده آمریکا علیه جمهوری اسامی ایران به این 

هیأت اباغ شده است.
به گزارش ایرنا، برخی رســانه های عراقی یکشنبه، هفتم 
دی ماه در خبری غیر رسمی اعام کردند؛ »ابوجهاد الهاشمی« 
که پیش از این ریاست دفتر »عادل عبدالمهدی« نخست وزیر 
ســابق عراق را بر عهده داشت، از سوی »مصطفی الکاظمی« 
نخست وزیر فعلی این کشور به تهران ســفر کرده است. این 
رسانه عراقی که نخستین بار خبر این سفر را منتشر کرد،  چند 
ساعت بعد اعام کرد هیأت عراقی بعد از دیدار با مقامات ایرانی، 

این کشور را ترک کرده و وارد بغداد شده است.

 سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست 
خبری دیروز خود با تایید این خبر اظهار کرد: این سفر انجام 
شده و مشاور نخست وزیر به تهران آمده است. ما با طرف عراقی 
مراودات نزدیکی در خصوص مسائل مختلف داریم و رایزنی 
میان دو طرف مرسوم اســت. سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
افزود: ایشــان به دعوت ایران به تهران آمده و در این سفر در 
خصوص آخرین تحوالت رایزنی شده است. وی پاسخ به این 
سوال که آیا این مقام عراقی نامه ای درباره حشد الشعبی برای 
ایران آورده است، تصریح کرد: درباره گمانه زنی های رسانه ای 

تعجب می کنم. رایزنی هایی با دوستان در عراق داشتیم و 
به دعوت ما آمدند و آخرین موضوعات مورد 

رایزنی قرار گرفته است.
در اخبار غیررسمی منتشر شده در این 

خصوص، هدف از این سفر، گفت وگو پیرامون تحوالت امنیتی 
اخیر در عراق و افزایش غیر معمول تحرکات ارتش آمریکا در 
منطقه و تبادل پیام عنوان شده است. در همین حال،  اخباری 
نیز از سوی برخی رسانه ها در خصوص درخواست آمریکایی ها 
برای سفر نماینده نخست وزیر عراق به تهران منتشر 
شده است. عصر یکشنبه نیز یک منبع سیاسی 
عراقی اظهار داشت: ایرانی ها به هیأت عراقی 
گفته اند کــه قصد تنش زایــی در منطقه را 
ندارند. او گفت: تفاهمات میان عراق و ایران 
فارغ از مجادالت ایران و آمریکا ادامه داشته و 
بغداد هیچ اتهامی را در مورد حمات 
موشــکی اخیر به منطقه سبز 

متوجه ایران نمی داند.

این در حالی است که طی روزهای اخیر و در آستانه خروج 
ترامپ از کاخ سفید تحرکات مشکوک در عراق تشدید شده و از 
دید تحلیلگران ممکن است ترامپ و متحدان دست به اقدامات 

ماجراجویانه ای بزنند.
عربستان پیامی غیردیپلماتیک فرستاده بود

سخنگوی وزارت امور خارجه در بخش دیگری از نشست 
خبری بود، در پاسخ به اینکه عادل عبدالمهدی، نخست وزیر 
سابق عراق در یک مستند گفته اســت که آقای سلیمانی در 
جریان آخرین سفر خود به عراق قرار بوده پاسخ ایران را در ارتباط 
با عربستان را به مقامات عراقی تحویل دهد، گفت: آنچه به نقل از 

آقای عادل عبدالمهدی مطرح کردید درست است.
وی افزود: ما پیامی از سوی عربستان دریافت کرده بودیم 
که این پیام دیپلماتیک نبود و مطالبی در آن مطرح شده بود که 
البته ما از طریق شورای همکاری خلیج فارس پاسخ دادیم. آقای 
سلیمانی در این سفر حامل پیام هایی بودند که عاملین ترور 
اجازه انتقال این پیام را ندادند، البته ما بعدا به صورت مکتوب 

پیام ها را منتقل کردیم.

خطیب زاده توضیح داد؛

ماجرای خبر رسانه های عراقی درباره سفر نماینده الکاظمی به تهران


