
t oseei r ani . i r
سياست2

روی موج کوتاه

محبوبه ولی

اواخر اردیبهشت سال جاری، زمانی 
که مصطفــی الکاظمی بــه تازگی به 
جــای عبدالمهدی نشســته و مامور 
تشکیل کابینه در عراق شده بود، پایگاه 
خبری میدل ایست آی به نقل از منابع 
آگاه مدعی شــد که محمدبن سلمان، 
ولیعهد سعودی از نخســت وزیر تازه 
عراق، خواسته اســت که میان ریاض و 

ایران میانجی گری کند. 
این منابع به میدل ایست آی گفته 
بودند اولین تماس تلفنی که مصطفی 
الکاظمی نخست وزیر جدید عراق پس از 
انتخاب شدندش دریافت کرد از محمد 
بن سلمان و با این درخواست بوده است. 
حاال حــدود دو مــاه پــس از آن 
درخواست، الکاظمی در راه ایران است. 
هفته گذشته رسانه های خبری خارجی 
به نقل از یک منبــع دولتی عراق خبر 
دادند که نخســت وزیر عراق قرار است 
به واشــنگتن، تهران و ریاض با هدف 

میانجی گری میان آنها سفر کند. 

این منبع به شــبکه آر تی روسیه 
گفته بود: »مصطفــی الکاظمی قرار 
است در خالل ســفرهایش به آمریکا، 
ایران و عربستان، سبب نزدیک شدن 
نظرات واشنگتن و تهران شده و تنش ها 
میان تهران و ریاض را نیز کاهش دهد؛ 
همچنانکه قرار اســت با مقامات این 
کشــور ها درخصوص لــزوم دور نگه 
داشــتن عراق از درگیری هــا بحث و 

گفتگو کند.«
دیدار با رهبر ایران

روز گذشــته خبرگزاری ملی عراق 
)نینا( به نقل از یک منبع سیاســی در 
این کشور، زمان دقیق سفر الکاظمی 
به ایران را اعالم کرد. به گفته این منبع 
الکاظمی قرار است روز دوشنبه، یعنی 
فردا 30 تیرماه در رأس هیأتی متشکل 
از وزرای نفت، برق، برنامه ریزی و دارایی 
به عربستان برود و با محمد بن سلمان 

دیدار کند. 
یک روز بعد یعنی روز سه شنبه هفته 
جاری الکاظمی، عربستان را به مقصد 
ایران ترک خواهد کرد و نکته مورد توجه 

در سفرش به ایران این است که به گفته 
این مقام عراقــی، الکاظمی در تهران با 
رهبر جمهوری اســالمی ایران دیدار و 

گفتگو خواهد کرد. 
نکته قابل توجه دیگر سفر ظریف به 
بغداد اســت. محمدجواد ظریف، وزیر 
امور خارجه ایران قرار است قبل از آنکه 
الکاظمی سفر خود به عربستان را آغاز 
کند، به عراق سفر کند. این خبر را احمد 
الصحاف، ســخنگوی وزارت خارجه 
عراق داده است. به گفته او ظریف امروز 
یکشنبه، 29 تیرماه میهمان بغداد است. 
آقای الصحاف توضیح داده که سفر 
ظریف در راستای تقویت روابط دوجانبه 
میان دو کشور اســت و در این سفر در 
رابطه با چالش های مشــترک و امکان 
اســتفاده از فرصت های پیش آمده که 
به سود دو کشور اســت، بحث و رایزنی 

خواهد شد.
ظریف همواره دســت مــودت به 
سوی عربســتان دراز کرده و نه تنها او، 
بلکه سایر مقامات بلندپایه ایران با هر 
گرایش سیاســی، مکرر اعالم کرده اند 

که آماده مذاکره با عربستان بدون هیچ 
پیش شرطی هســتند. ظریف در سفر 
خود به بغداد، پیش از عزیمت الکاظمی 
به ریاض، قطعا پیام هایی برای عربستان 

خواهد داشت.
دیــدار الکاظمی بــا باالترین مقام 
رســمی کشــور گمانه زنی ها درباره 
میانجی گری را تقویت می کند و احتماال 
او پاسخ عربستان به پیام ایران را در این 

دیدار مطرح خواهد کرد. 
 دیدارهــای مقامــات عالی رتبه  

کشورها با مقام معظم رهبری، تاکنون 
نتوانســته تنش ها میان ایران و آمریکا 
یا حتی بــا عربســتان را کاهش دهد. 
عادل عبدالمهدی، خلــف الکاظمی 
فروردیــن ســال گذشــته بــا رهبر 
جمهوری اســالمی ایران دیدار کرد. 
قبل از او نیز حیدرالعبادی سیاســت 
کنترل و کاهــش تنش میــان ایران 
 و آمریکا در عــراق را دنبــال می کرد.
عمران خان، نخســت وزیر پاکستان و 
شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن نیز پیش 
از این به هوای میانجی گری راهی ایران 
شده اند و با رهبری نیز دیدار کرده اند اما 
میانجی گری آنها نیــز منجر به نتیجه 

نشده است.  
حال باید دید سفر الکاظمی با این 
مقامات متفاوت خواهد بود یا اینکه او 
نیز در میانجی گری به بن بست می رسد. 

تالش برای توازن قدرت میان 
تهران و واشنگتن در بغداد

عراق بسیار از مثلث ایران، عربستان 
و آمریکا متاثر اســت. از این رو به نظر 
می رســد الکاظمی تمام تالش خود را 
برای گرفتن نتیجــه از این مذاکرات و 
ســفرها به کار بندد چراکه پای منافع 
ملی عراق در بین اســت؛ به ویژه آنکه 
بغداد به لحاظ اقتصادی به ایران بسیار 

وابسته است. 
روزنامه االخبار، چــاپ بیروت در 
همین ارتباط نوشت: »عده ای در بغداد و 
تهران روی موفقیت مذاکره استراتژیک 
بین بغداد و واشنگتن حساب کرده اند، 
مذاکره ای که می تواند سازوکار خروج 
نیرو های آمریکایی از عراق را مشخص 

کند.«
این روزنامه با اشاره به درگیری های 
اخیر در عراق، ادامــه داد: »به گزارش 
منابع رسمی بلندپایه در عراق، عملیات 
گروه های مسلح علیه آمریکا، مذاکرات 
بین واشــنگتن و بغداد را دشوار کرده و 
حتی ممکن است باعث تغییر تصمیم 
واشنگتن و حفط نیروهایش در عراق 
شــود. این مسئله ای اســت که باعث 
نگرانی الکاظمی می شود که به دنبال 
برقراری توازن بیــن دو دولت آمریکا و 
ایران اســت. این منابع تاکید می کنند 
که الکاظمی طی سفر به تهران در هفته 
آینده، این بند را قطعا مطرح می کند، تا 
راه حلی پیدا کرده و بتواند منافع ایران در 

عراق را تضمین کند.«

روز گذشــته دانه محمــد، عضو 
فراکسیون حزب دموکرات کردستان در 
پارلمان عراق در گفتگویی با خبرگزاری 
ملی عراق)نینا( سفر الکاظمی به ایران، 
عربســتان و آمریکا را ضروری و مثبت 
عنوان کرد و گفت: »ما خواهان  روابط 
خارجی هســتیم؛ روابطی که اساس 
آن ها احترام متقابل، عدم دخالت و عدم 

تحمیل سیاست ها است.«
او ادامــه داد: »اگر این ســفرها در 
راســتای حمایت سیاســی، امنیتی، 
نظامی و اقتصادی از عراق در این شرایط 
سخت باشد، این مســاله بسیار مثبت 
خواهد بود به خصــوص اگر حمایت ها 
بدون عــوض باشــد و به دنبــال آن 
دخالت های سیاســی در امور داخلی 

نباشد.«
این نماینده عراقی همچنین گفت: 
»امیدوارم که حمایت ها با حسن نیت 
و حســن همجواری و به سود دو طرف 
در راســتای ایجاد روابــط بین المللی 

مشترک باشد.«
بر این اساس به نظر می رسد سیاست 
بغداد برقراری توازن میان ایران و آمریکا 
در عراق باشد. الکاظمی علی رغم اینکه 
گزینه  مورد قبول ایران است، در سوابق 
سیاسی و اجرایی خود رابطه نزدیکی نیز 
با آمریکا داشته است. او با بن سلمان نیز 
روابط خوبی دارد؛ از این رو او را گزینه ای 
مناسب برای برقراری توازن میان ایران 

و آمریکا در عراق می دانند. 
فرانس 24 دیروز در همین ارتباط 
نوشــت: »مصطفی الکاظمی عالوه بر 
روابط دوستانه اش با محمد بن سلمان 
روابط خوبی با نهادهــای اطالعاتی و 
دولتی جمهوری اسالمی ایران دارد و 
کارشناسان بر این باورند که او می تواند 
واسطه خوبی بین تهران و ریاض باشد.«

الکاظمی پس از تهران به ریاض و واشنگتن می رود؛

شانسدوبارهمیانجیگری

خبر

یک فعال سیاســی اصالح طلب بــا تاکید بــر اینکه باید 
درخصوص دلسری که اکنون درباره  انتخابات وجود دارد، توسط 

نهادهای حاکمیتی عالج سنجی شود.
جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران اصالح طلب در گفت وگو 
با ایلنا، در خصوص اینکه اصالح طلبان با چه مشکالتی در مسیر 
حضور در انتخابات آینده ریاست جمهوری مواجه هستند، گفت: 
پیش از اینکه جریان اصالح طلب با مشــکالت و موانعی برای 
حضور در انتخابات مواجه باشد، این کلیت جامعه است که امروز 

از انتخابات پا پس کشیده و ناامید شده اند.
وی ادامه داد: این دلسردی مشکلی اســت که باید توسط 
نهادهای حاکمیتی نسبت به آن عالج سنجی شود و تا زمانی که 
این اتفاق رخ ندهد و فضایی فراهم نشود که مردم احساس کنند 
که با حضور در انتخابات می توانند برای سرنوشت خود تصمیم 

بگیرند، تغییری حاصل نخواهد شد. 

این فعال سیاســی اصالح طلب در ادامه اظهار داشت: اگر 
حاکمیت تجدیدنظر کند و شرایطی را فراهم کند که این اعتقاد 
در ذهن مردم تغییر کند و احساس کنند که نظر و رأی آن ها در 
سرنوشت شان تاثیرگذار است و همچنین بستر حضور سالیق 
مختلف در انتخابات فراهم شود، در آن صورت مردم حضور پیدا 

خواهند و می توانیم شاهد انتخابات با مشارکت باال باشیم.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی اصالح طلبان هم می توانند 
کاندیدای تمام عیار خود را داشته باشند و مردم هم با مشارکت 
قابل توجه در عرصه حضور داشته و از میان سالیق متخلفی که 
فرصت در انتخابات یافته اند، انتخــاب خواهند کرد، چراکه به 
هرحال تجربه انتخاب روحانی باعث شد که هم مردم سرخورده 
شوند و هم اصالح طلبان مسئولیت و هزینه دولتی را بپردارند که 

ارتباطی به اصالحات نداشت.
دبیرکل مجمع ایثارگران اصالح طلب، در ادامه ابراز داشت: 

البته ما از اینکه از روحانی و دولت ایشــان در 92 و 9۶ حمایت 
کردیم به دلیل شرایط خاص کشور و نیاز به عبور از بحران هایی که 
احمدی نژاد به وجود آورده بود، اصاًل ناراحت و پشیمان نیستیم 
اما به هر حال موانعی بر سر راه دولت ایجاد شد که این دولت نتواند 
موفق باشد. مانند موضوع برجام و یا اینکه در مجلس دهم هم 
اگرچه اصالح طلبان در اقلیت بودند اما به گونه ای به جامعه القا 
شد که این اقلیت باید پاسخگوی عملکرد اکثریت باشد اما همان 
مجلس هم موفقیت هایی داشت مانند FATF که متاسفانه در 
مراحل بعد موانع ایجاد کردند، در شــورای نگهبان رد شد و در 
مجمع تشخیص هم متوقف ماند و در نتیجه  آن امروز هم دست 

ما در برابر تحریم ها بسته تر شده است.
وی افزود: در مجموع با توجه به مشکالتی که گفته شد، اگر قرار 
باشد واقعا تجدیدنظر صورت بگیرد و اصالح طلبان با کاندیدای 
خودشان حضور پیدا کنند، این یک نقطه امیدبخش خواهد بود 

که من فکر می کنم جامعه هم از آن استقبال خواهد کرد، در غیر 
این صورت اگر تدابیر مورد نیاز اندیشیده نشود و تجدیدنظر الزم 
صورت نگیرد، نشان دهنده این است که نمی خواهند مشارکت 
حداکثری صورت گیرد و همه مردم در تعیین سرنوشت خودشان 
حضور و مشارکت داشته باشند. در این صورت ورود اصالح طلبان 
هم موضوعیت نخواهد داشت چرا که کارایی ندارند، اما اگر شرایط 
فراهم شود، حتماً کاندیدای توانمندی که بتواند در این شرایط 
بحران ها را مدیریت کند هم خواهیم داشت و در انتخابات حضور 

پیدا خواهیم کرد.

جواد امام:

حاکمیت برای دلسردی نسبت به انتخابات عالج سنجی کند
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بهاروند خبر داد؛
جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به 

پاریس منتقل شد
به گزارش ایلنا، محســن بهارونــد، معاون 
حقوقــی وزارت امــور خارجه، دربــاره آخرین 
وضعیــت جعبه ســیاه هواپیمای مســافربری 
بویینگ ۷3۷ متعلــق به شــرکت هواپیمایی 
اوکراین که بامداد چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۱39۸ 
از سوی پدافند هوایی سپاه پاســداران، پس از 
پرواز از فــرودگاه بین المللی امام خمینی تهران 
به مقصد کی یف، هدف قرار گرفت، گفت: جعبه 
سیاه دیروز توسط مسئولین سازمان هواپیمایی 
کشوری و یک نفر از قضات به پاریس منتقل شد 
و روز دوشنبه عملیات خوانش آن شروع خواهد 
شــد. در این رابطه دولت فرانسه همکاری بسیار 
خوبی با هیأت ایرانی داشــته است که جا دارد از 

فرانسه، تشکر کنم.
    

جزئیات طرح جدید مجلس برای 
خروج ایران از پروتکل الحاقی 

حجت االسالم سیدمحمود نبویان، نماینده 
مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی گفت: 
طرح جدید مجلس برای خروج داوطلبانه ایران 
از پروتکل الحاقی در یک مــاده واحده تدوین و 
تقدیم هیأت  رئیسه مجلس شــده است. هدف 
ما از این طرح این اســت که جمهوری اسالمی 
ایران در راستای بازدیدهای آژانس از تأسیسات 
هسته ای، مراکز نظامی و بعضی بازدیدهایی که 
از برخی دانشگاه ها، صورت گرفته، دست برتر را 
داشته باشد و بتوانیم حربه ای در برابر تحریم های 
آمریکا داشته باشیم. وی افزود: در این طرح دولت 
ملزم است از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را 
متوقف کنــد و نظارت ها را صرفــا تحت پادمان 

بپذیرد و اجرایی کند.
    

سخنگوی وزارت خارجه چین مطرح کرد؛
بهانه جویی پمپئو برای اعمال 

فشار بر ایران
هــوآ چونیینگ، ســخنگوی وزارت خارجه 
چین در کنفرانــس مطبوعاتی خود در پاســخ 
به این ســوال که چه نظری درباره این دارد که 
اخیرا مایک پمپئو وزیر امــور خارجه آمریکا در 
یک کنفرانس خبری مدعی شــده است با اتمام 
مهلت تحریم تســلیحاتی ایــران، چین خواهد 
توانســت به ایران سالح بفروشــد، توضیح داد: 
اظهارات پمپئو کامال غیرمنطقی و ظاهرا بهانه ای 
برای اعمال فشار بر شــورای امنیت در راستای 
تمدید تحریم تســلیحاتی علیه ایران است. وی 
افزود: چین بدون تخطی از تعهدات بین المللی از 
جمله قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، 
می تواند با هر کشوری که بخواهد همکاری عادی 
در زمینه تجارت تسلیحاتی انجام دهد و آمریکا 
هیچ حقی ندارد چین را در این باره سرزنش کند. 

    
واکنش به خطبه امام جمعه شیراز؛

به پیر به پیغمبر قرآن با این 
کارها مهجور می شود

امــام جمعه شــیراز در خطبه نمــاز جمعه 
گذشته، با مطرح ساختن موضوع سند 2۵ ساله 
ایران و چین، رابطه با آمریکا را با استناد به آیه از 
قرآن کریم، ناپســند و رابطه با چین را بی اشکال 
دانســت. در همین راســتا، محمدعلی ابطحی، 
فعال سیاســی اصالح طلــب در توئیتی خطاب 
به امام جمعه شیراز نوشــت: »آقای امام جمعه 
جان شیراز ظل عالی مستدام اســتفاده ابزاری 
و بهره برداری برای کارهــای روزمره از عمومات 
قرآن، بی حرمتی به قرآن اســت. رابطه با چین و 
عدم رابطه با آمریکا را بگذارید سیاســیون بحث 
کنند. چرا پای قرآن را به میان می آورید؟ به پیر 

به پیغمبر قرآن با این کارها مهجور می شود.«
    

تشکیل کمیسیون ملی انتخابات
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیســیون شوراها 
و امور داخلی مجلس شورای اسالمی از تصویب 
کلیات طرح اصالح قانون انتخابات شوراهای شهر 
و روستا خبر داد و درباره آن به تسنیم گفت: تایید 
صالحیت کاندیداها در انتخابات شوراها بر عهده 
نمایندگان اســت که نمایندگان همه کاندیداها 
را تایید صالحیت می کنند چراکــه اگر این کار 
را نکند ممکن اســت اقوام و طایفــه کاندیدای 
شــورای شــهر در انتخابات مجلس به وی رأی 
ندهند و اصطالحا تعارض منافع وجود دارد. در 
طرح مجلس اما تأیید صالحیــت از نمایندگان 
گرفته شــده و این وظیفه به عهده کمیســیون 
ملی انتخابات گذاشــته شده اســت که 3 تن از 
اعضای شــورای نگهبان، 2 نفر از قــوه قضائیه و 
3 تن از نمایندگان مجلس در این کمیســیون 

عضویت دارند.

سه شنبه هفته جاری 
الکاظمی، عربستان را به 
مقصد ایران ترک خواهد 
کرد و نکته مورد توجه در 
سفرش به ایران این است 

که به گفته یک مقام عراقی، 
الکاظمی در تهران با رهبر 

جمهوری اسالمی ایران 
دیدار و گفتگو خواهد کرد

عراق بسیار از مثلث ایران، 
عربستان و آمریکا متاثر 

است. از این رو به نظر 
می رسد الکاظمی تمام 

تالش خود را برای گرفتن 
نتیجه از این مذاکرات و 

سفرها به کار بندد چراکه 
پای منافع ملی عراق در بین 

است

محمود احمدی بیغــش، نماینده مجلس 
شورای اســالمی در گفت وگویی با طرح ادعای 
واگذاری برخی جزایــر به چین، حرکت مردم و 
مجلس را مانع واگذاری اختیــار تام این جزایر 

عنوان کرد.
وزارت امور خارجه طی اطالعیه ای ضمن رد 
ادعای احمدی بیغش، نماینده شازند در مجلس 
شورای اسالمی، سند همکاری میان ایران و چین 

را در راستای منافع ملی دانست.
روابط عمومی وزارت امور خارجه با انتشــار 
اطالعیه ای اظهــارات محمود احمدی بی غش 
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسالمی 
در گفتگو با صدا و سیما مبنی بر اینکه »بنا بوده 

است اختیار جزایر ایرانی به چین واگذار شود« 
را از اساس کذب خواند و تکرار اینگونه ادعاهای 
بی اساس را ضربه شدید به منافع ملی جمهوری 
اسالمی ایران دانست و با اشــاره به پیامدهای 
اینگونه اظهار نظرهای غیر مسئوالنه، از هیئت 
رئیسه مجلس شورای اسالمی خواست نسبت به 

اینگونه موارد رسیدگی شایسته صورت پذیرد.
روابط عمومی وزارت خارجه در ادامه، ضمن 
رد هرگونه ادعا درباره واگذاری، اجاره، مدیریت و 
یا دیگر اشکال ادعایی در خصوص جزایر ایرانی 
تصریح کرد: سند همکاری های 2۵ ساله با چین 
که از اعتماد عالی و روابط جامع راهبردی میان دو 
کشور جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق 

چین حکایت دارد، افتخارآمیز و در راستای منافع 
ملی است و انتظار این بود که پس از توضیحات 
مفصل وزیر محترم امور خارجه در نشست هفته 
گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی، شــاهد تکرار اینگونه 
مطالب کــه در عمل ضربه به اعتبــار اظهارات 
نمایندگان مجلس و خدشه به منافع ملی است، 

نباشیم.
احمدی بیغــش اما پــس از بــاال گرفتن 

واکنش ها، گفته های خود را تکذیب کرد و مدعی 
شد که این مصاحبه تقطیع شده بوده است.

بیغش با بیان اینکه هیچ ســندی مبنی بر 
اینکه من گفته باشــم صد در صد این واگذاری 
صورت گرفته وجود ندارد، گفت: مصاحبه من 
با صدا و ســیما ۱۵ دقیقه بود که تنها ۱۵ ثانیه 
آن منتشر شده و طبیعتا یک قلب در مصاحبه 

ایجاد می شود.
وی افزود: منظور بنده در این فیلم این بود 
که احتمال دارد دولت ده ها الیحه به مجلس 
ارسال کند یا براساس درک خود برای هرگونه 
معاهده یا قراردادی صحبت کند و تصورشان 
این باشــد که چنین اقدامی به نفع ملت است 
البته که دشمنی هم ندارد اما الیحه دولت در 
مجلس بررسی می شود در صورتی که مجلس 
با آن مخالفت کند، الیحه پیشــنهادی دولت 

بایگانی می شود.

 هیات نظارت بر رفتار نمایندگان 
وارد عمل شود

واکنش آشــنا به ادعای یک نماینده درباره 
واگذاری جزیره کیش به چین: هیات نظارت بر 

رفتار نمایندگان تبعات این ادعا را بررسی کند
حسام الدین آشــنا، رییس مرکز تحقیقات 
استراتژیک ریاســت جمهوری اما در واکنش 
به ادعای این نماینده مجلــس درباره واگذاری 
جزیره کیش به چین، در حساب توئیتری خود 
نوشت: »اگر یک عضو مجلس شورای اسالمی 
ادعایی بدون استناد را در مورد مساله ای مربوط 
به استقالل کشــور مطرح و ادعاهای دشمنان 
را تأیید کند آیا وظیفه هیات نظــارت بر رفتار 
نمایندگان این است که خود رأسا میزان صحت 
ادعا و تبعات آن را مورد رسیدگی قرار دهد یا باید 
منتظر شکایت دولت و دبیرخانه شورای عالی 

امنیت ملی بماند؟«

احمدی بیغش اظهارات خود را درباره واگذاری جزیره به چینی ها تکذیب کرد؛

جنجال ضدامنیتی یک نماینده


