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سياست 2

از آن جایی که آب اصالح طلبان و اصولگرایان توی 
یک جوی نمی رود، دولت معموال در جلسات جداگانه 
آنها را می پذیرد. یکی از معــدود دفعاتی که این دو 
طیف، همزمان به ضیافت افطار دولت دعوت شده 
بودند تیرماه 94 بود که غالمحسین کرباسچی در آن 
جلسه از میرحسین موسوی به عنوان سید مظلوم یاد 
کرد و باعث شد تعدادی از میهمانان اصولگرای دولت 
جلســه را ترک کنند. غالمرضا مصباحی مقدم که 
یکی از ترک کنندگان آن جلسه بود، گفته بود: »اگر 
بناست او )میرحسین موســوی( سید مظلوم باشد 
البد ظلم کننده به او نیز نظام است! درحالی است که او 
ظلم بزرگی به نظام مرتکب شده و از این رو به نظر بنده 
نشستن در فضای این جلسه مشروعیت ندارد.« به هر 
حال اختالفاتی از این دست موجب می شد که دولت 
تمایل چندانی برای میزبانی همزمان دو گروه نداشته 
باشد، اما ضیافت افطار شنبه شب نشان داد که دولت 
در شرایط موجود تصمیم گرفته تا هر دو آنها را دور یک 

میز جمع کند تا شاید بتواند به همگرایی و...

در ضیافت افطار رئیس دولت با 
سیاسیون چه گذشت؟

کردند انتقاد  مدعوین 
وحانی از »دولت در سایه« سخن گفت ر

وزیــر امورخارجــه کشــورمان خطــاب بــه 
رئیس جمهور آمریــکا تصریح کرد که جان بولتون و 
همدســتانش در »تیم ب« از گذشته به دنبال پیاده 
کردن نقشه خود برای ایران بوده اند با این تفاوت که 

در طرح آنها در آن زمان شماره تلفن داده نشده بود.
به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف، با انتشار یک 
پیام در صفحه توئیتر خــود مقاله ای از جان بولتون، 
مشــاور امنیت ملی آمریکا در اوت ۲۰۱۷ را باز نشر 
داده که در آن بولتــون راه های آمریکا برای خروج از 

توافق هسته ای را تشریح کرده است.
ظریف در این توئیت با اشــاره بــه مقاله بولتون 
خطاب بــه دونالد ترامــپ، رئیس جمهــور آمریکا 
نوشت: جان بولتون، پیش از آنکه شما اجیرش کرده 
باشــید، همین نقشــه را به همراه همدستانش در 
»تیم ب« برای ایران داشــت. یک طرح دقیق برای 
اطالعات ساختگی و جعلی، جنگ همیشگی و حتی 
پیشنهادهای توخالی برای مذاکره، تنها فرقش این 

بود که شماره تلفن )در این مقاله( ذکر نشده بود.
ظریف در انتهای پیام خود لینک مقاله بولتون را 
که در ۲۸ اوت ۲۰۱۷ در نشریه نشنال ریویو منتشر 
شده بود، آورده اســت تا ترامپ در صورتی که آن را 

نخوانده است بتواند به آن دسترسی داشته باشد.
این توئیت وزیر امورخارجه ایران پس از آن منتشر 
شده اســت که اختالفات میان ایران و واشنگتن در 
پی سیاست های خصمانه آمریکا درقبال کشورمان 

تشدید شده است.
رئیس جمهور آمریکا باوجود تالش های خود برای 
اعمال فشــار بر ایران از طریق وضع تحریم و تهدید 
نظامی مدعی است که می خواهد با ایران مذاکره کند 
و به دنبال جنگ نیســت. در همین راستا کاخ سفید 
حتی اعالم کرد که واشنگتن یک شماره تماس ارائه 
داده تا ایرانی ها در صورت تمایل بتوانند به راحتی با 

ترامپ تماس تلفنی برقرار کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
با تاکید بر اینکه جنگی رخ نخواهــد داد، گفت: آمریکایی ها 
می دانند در هیچ جنگی به این حد گرفتار فضای جنگی توأم 
با شکست نخواهند شد. به همین دلیل جنگ نمی شود چون 

راهبرد آمریکا جنگ نیست.
به گزارش ایسنا، حشمت اهلل فالحت پیشه در حاشیه جلسه 
علنی دیروز یکشنبه مجلس در جمع خبرنگاران افزود: واقعیت 
آن است که ۲۸ سال است که راهبرد دفاعی جمهوری اسالمی 
خرید تسلیحاتی و مهندسی معکوس و تولیدات بومی و غیر 
قابل دسترسی و غیر قابل پیش بینی جمهوری اسالمی ایران 
در قالب راهبرد مقابله به مثل و دفاع در برابر آمریکا تعریف شده 
است چون در طول این مدت دشمنی آمریکا را تشخیص داده و 
در قبالش به آمادگی دفاعی رسیدیم. به همین دلیل اعتقادمان 
این است که جنگ نمی شــود و آمریکایی ها هم می دانند که 

امکان جنگ با ایران را ندارند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با 
بیان اینکه آنچه آنها دنبال می کنند جنگ روانی است و سعی 

می کنند آن را با تحریم ها و فشارهای اقتصادی همراه کنند، 
ادامه داد: در این شرایط کسی هم به آقای ترامپ زنگ نخواهد 
زد و در نهایت آمریکایی ها مجبور می شوند که جدی تر موضوع 
مذاکره با ایران را مطرح کنند. حتماً خودشــان خواهند دید 
که موضوع ایران با هر کشور دیگر یعنی حتی کره شمالی هم 

متفاوت است.

وی در پاسخ به سوالی درباره  هدف ترامپ پیرامون اینکه 
منتظر تماس از ایران خواهد بود چیست؟ گفت: ترامپ در یک 
فضای روانی گرفتار شده است. آمریکایی ها آخرین برگه های 
خود را هزینه کرده اند اما ایرانی ها هنــوز برگه های خود را رو 
نکرده اند طوری که برگه های آمریکا همان تحریم های قدیم 
بوده که مجددا تکرار شده است اما ایران هنوز برگه های خود 
را رو نکرده چون راهبرد ایران گسترش فضای تنش و بحران 
نیست. معتقدیم در آینده آمریکایی ها هستند که موضعشان 

را تغییر می دهند.
فالحت پیشه در ادامه با اشاره به جلسه بعد از ظهر دیروز 
این کمیسیون با وزیر و مســئوالن وزارت خارجه گفت: ما 
در تمام جلسات کمیسیون در ســال جدید برنامه ریزی را 
این گونه قــرار دادیم که ۵۰ درصد بحث را حول بررســی 
مسائل مرتبط با شــرایط اخیر به خصوص مقابله به مثل 
و دفاع در مقابل آمریکا گذاشتیم و ۵۰ درصد مابقی بحث 
جلسات نیز مربوط به پاسخگویی وزیر خارجه به سواالت 

نمایندگان است.

وزیر امور خارجه آمریــکا هدف آمریکا 
از گســترش حضور نظامی اخیــر خود در 
خاورمیانه را تقویت تــوان دولت ترامپ در 
واکنش به آن چه هر گونه اقدام متجاوزانه از 
سوی ایران می خواند، عنوان کرد و در عین 
حال گفت: کاخ ســفید از فرصت مذاکره با 

تهران استقبال می کند.
به گزارش ایسنا، مایک پمپئو، در گفت وگو 
با شبکه سی ان بی سی ایران را یک تهدید فعال 
علیه منافع آمریکایی که در حال پراکندن 

هرج و مرج در خاورمیانه است، دانست. 
پمپئو همچنین مدعی شــد که متوجه 
تهدیدهــای افزایش یافتــه از جانب ایران 
اســت و دولت دونالد ترامپ در حال تقویت 
توان خود برای پاسخ به آن چه هر گونه اقدام 
»متجاوزانه« توســط ایران خواند، است؛ به 
همین دلیل آمریکا یک ناوهواپیمابر و ادوات 

جنگی دیگر به منطقه اعزام کرد.
وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت: ما 
تمام کارهای درست را با تمام توان خود برای 
افزایش موقعیت امنیتی خود انجام داده ایم، 

اما همچنین می خواهیم مطمئن شویم که 
نیروهای بازدارنده ای داریم کــه اگر ایران 
تصمیم بگیرد به سراغ یکی از منافع آمریکا 
در عراق، افغانستان، یمن یا هر جای دیگری 
در خاورمیانه بیاید، آمــاده خواهیم بود تا به 

گونه ای مناسب به آن ها پاسخ دهیم.
سی ان بی سی در ادامه نوشت: بر خالف 
حضور نظامی گسترده تر در منطقه، وزیر امور 
خارجه آمریکا تاکید کرد که آمریکا به دنبال 
جنگ نیست و خود را گرفتار یک جنگ نیز 
نخواهد کرد. وی با بیان این که ما نمی خواهیم 
که در محاســبات مان دچار اشتباه شویم و  
هدف ما جنگ نیســت، هدف شان را تغییر 
در رفتار ایران خواند و در اظهاراتی فرافکنانه 
گفت که امیدواریم مردم ایران ســرانجام به 
آن چه می خواهند و کاماًل سزاوار آن هستند 
دست پیدا کنند. پمپئو افزود که گزینه هایی 

دیپلماتیک آماده دارد تا دونالد ترامپ »در 
صورتی کــه ایرانی ها تصمیم بدی بگیرند« 

انتخاب هایی داشته باشد.
وزیر امور خارجــه آمریکا توضیح کمی 
درباره این موضوع ارائه کرد که آمریکا احتمال 
دارد در یــک موقعیت مجادله بــا ایران چه 
مســیری را پیش بگیرد، اما تاکید کرد که 

واشنگتن »بیکار نخواهد نشست”.
وی در این باره توضیح داد: حمله به منافع 
آمریکایی توسط نیروهایی که از سوی ایران 
هدایت می شوند، چه نیروهای رسمی ایران 
باشند و چه نهادی که تحت کنترل ایرانی ها 
باشــد ما آن عده نظامی را مسئول خواهیم 
دانســت. رئیس جمهور ترامپ در باره این 
مســئله به وضوح گفته اســت که »پاسخ 

مناسبی خواهیم داد”.
وزیر امــور خارجه آمریکا بــرای توجیه 

اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران و نادیده 
گرفتن تأثیر آن بر مردم عادی، مدعی شد: 
رک و پوست کنده آن که تحریم ها معطوف 
به حکومت ایران است تا رفتارشان را تغییر 
دهند. حکومت ایران متوجه هزینه ای هست 

که اعمال می شود.
وی به تکرار ادعای خــود درباره مداخله 
ایران در امور ونزوئال پرداخت و مدعی شــد: 
حکومت ایران در حالی که مــردم ایران به 
خاطر آن ها در رنج هستند، در حال پول خرج 
کردن در ونزوئال است. آن ها به ونزوئال نیروی 

نظامی می فرستند.
مایک پمپئو در آخر درباره امکان مذاکره 
میان آمریــکا و ایران و با اشــاره به اظهارات 
اخیر دونالد ترامپ، مبنی بر این که امیدوار 
اســت روزی ایران با او تماس بگیرد و باهم 
مذاکره کنند گفت: ما از آن تماس استقبال 
خواهیم کرد. البته که ما خواستار حل وفصلی 
دیپلماتیک درباره تمام این درگیری هایی 
هستیم که امروز درباره آن در اینجا صحبت 

کردیم و این به خوبی قابل درک است.

خبرخبر

ظریف: 

بولتون و تیم »ب« از مدت ها پیش
  نقشه لغو برجام را کشیده بودند 

فالحت پیشه در جمع خبرنگاران:

کسی به ترامپ زنگ نمی زند

پمپئو: 

از فرصت مذاکره با ایران استقبال می کنیم


