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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

ظاهرا این روزها که عمر دولت فعلی 
واشــنگتن رو به پایان اســت و دولت 
جدید نیز هنوز مســتقر نشــده، بازار 
شایعات داغ اســت؛ شایعاتی که هنوز 
کسی نمی داند ســرنخی از واقعیت را 
هم در دســت دارند یا اینکــه صرفا 
جوسازی های رسانه ای برای اهدافی 

مشخص هستند. 
چهره ها و رسانه های آمریکایی 
همزمان که اخبــار مبهمی درباره 
تصمیم هــای آنــی ترامــپ برای 
حمله به ایران می گوینــد، ادعای 
گفتگوهای پنهانی دولت او و ایران 

را نیز مطرح می کنند. 
اخیرا جان بولتون، مشــاور امنیت 
ملی پیشــین آمریــکا کــه اتفاقا به 
ایران ستیزی در دولت ترامپ مشهور 
بود، طی گفت وگویی در پاسخ به اینکه 
آیا ترامپ سیاست اقدام نظامی علیه 
ایــران را اتخاذ می کند، گفته اســت: 
»نه فکر نمی کنم. ایــن یکی از همان 
روش های معمول غیرمعقول، گمراه 
کننده و متناقض و عجیبی اســت که 

طبق آن تصمیم گیــری می کند؛ به 
ذهنش خطور می کند و فکر می کند 
که خوب می شــود اگر چنین کاری را 
انجام دهد. سپس درباره اش صحبت 
می کند و بعد از آن منصرف می شود و 
توجهش به چیزی دیگر جلب می شود.  
فکر نمی کنم که اصال احتمال چنین 

چیزی وجود داشته باشد.«
او ســپس صریحا ادامــه داده که 
»ترامپ ظرف 30 روز آینده به مالقات 
با مقامات ایران و مذاکره برای بازگشت 
به توافق هسته ای فکر می کند.« این 
گفته او اساسا یکی از سناریوها درباره 
سیاست ترامپ در مدت کوتاهی است 

که از دولتش باقی مانده است. 
گرچه او و مایــک پمپئو، وزیر 
امور خارجه اش بر تداوم فشــار بر 
ایران و افزایش تحریم ها در این یک 
ماهه تاکید می کنند، برخی مانند 
بولتون نیز از تالش های پشت پرده 
ترامپ برای گفتگو و مذاکره با ایران 

سخن می گویند.  
دولت ترامپ تمایل به مذاکره 

دارد؛ تهران نمی پذیرد
عالوه بر اینها، یک مقام مسئول در 

دولت ترامپ نیز روز گذشــته مدعی 
شــکل گیری ارتباطاتی میان تهران و 
واشــنگتن از طریق برخی کشورهای 

عربی شد. 
الشرق االوســط دیروز بــه نقل از 
تیموتی لیندرکینگ، معاون دستیار 
وزیر خارجه آمریکا در امور خلیج فارس 
مدعی شــد که دولت کنونی آمریکا 
تمایل واقعی به مذاکره مستقیم با ایران 
داشت، اما تهران این مسئله را نپذیرفت 

و به رفتارهای خود ادامه داد.
او گفت: پیام هایی میــان ایران و 
آمریکا به واســطه برخی کشورهای 
عربی حاشیه خلیج)فارس( رد و بدل 

شده است.
این مسئول آمریکایی بدون اشاره 
به زمــان تبــادل پیام ها و بــدون نام 
بردن از واسطه ها گفت: امیدواریم که 
واشنگتن و تهران برخالف تماس های 
غیر مســتقیمی که در راستای تبادل 
زندانیان و دیگر امور از طریق واسطه ها 

داشتند، به مذاکره مستقیم برسند.
او بار دیگر بر تمایل دولت ترامپ به 
مذاکره با ایران تاکید کرد و گفت: این 
ایران است که تمایل به گفت وگو ندارد 

و امیدوارم بر اساس شروط و قوانینی 
که در مورد آنها توافق نظــر داریم به 

گفت وگو برسیم.
در این ارتباط محمدجواد ظریف، 
وزیــر خارجه کشــورمان اخیــرا در 
گفت وگویی اعالم کــرد: »ما مخالف 
مذاکره نبودیم، مخالــف مذاکره هم 
نیســتیم، مذاکره هــم در چارچوب 
۱+۵ امکان پذیر است، اما ورود آمریکا 
به این چارچوب نیازمند این است که 
خودش را با مقــررات تطبیق دهد. ما 
هم نمی گوییم که خــود را با مقررات 

تطبیق نمی دهیم. اگر آمریکا خود را 
با مقررات تطبیق دهد، ما نیز خودمان 
را با مقررات تطبیــق می دهیم و این 
موضوعی است که صریحاً اعالم شده 

است.« 
ادعای پیام عراقچی برای بایدن

نکته جالب در این میان، این است 
که از جبهــه دموکرات ها نیز اخباری 
مبنی بر تمایل تهران بــرای ارتباط و 
گفت وگو با جــو بایدن، رئیس جمهور 

منتخب آمریکا به گوش می رسد.  
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز 
مدعــی شــده کــه معــاون وزیر 
خارجه ایران تالش کــرده از طریق 
واسطه هایی، به تیم جو بایدن درباره 
بازگشت بدون پیش شرط آمریکا به 

برجام پیام ارسال کند.
ایــن روزنامه در گزارشــی درباره 
بازگشت آمریکا به برجام و مشکالت 
و موانع آن نوشت که »دونالد ترامپ« 
در حــال اعمال تحریم های بیشــتر 
و ســخت تری علیه ایران اســت که 
معکوس کردن این تحریم ها دشوار به 

نظر می رسد.
به نوشــته فــارس، ایــن روزنامه 
آمریکایی با بیان اینکه بازگشــت به 
برجام در حرف ســاده، اما در عمل به 
این راحتی نیســت به نقل از منابعی 
دیپلماتیک مدعی شــد که »عباس 
عراقچی« معاون وزیــر خارجه ایران 
پس از انتخابات آمریکا تالش کرده از 
طریق واسطه هایی این پیام را به »جو 
بایدن« رئیس جمهور منتخب )به گفته 
رسانه های آمریکایی( منتقل کند که 
آمریکا قبل از شــروع هرگونه مذاکره 
باید بدون پیش شرط به برجام بازگردد.

نیویورک تایمز به نقــل از همین 
منابع نوشــته، ایران مایــل به توقف 
موقت غنی ســازی اورانیوم یا کاهش 
سطح ذخایر اورانیوم خود نیست. این 
دیپلمات ها می گویند ایران زمانی به 
تعهدات کامل خود بازخواهد گشــت 

که آمریکا به تعهدات خود بازگردد.
با این وجود، این روزنامه آمریکایی 
در ادامــه گزارش داده اســت که تیم 
جو بایدن هیچ پیامــی از طرف ایرانی 

دریافت نکرده و گفته شــده است که 
رسیدگی به این مسئله )برجام( فقط 
بعد از مراســم تحلیف بایــدن انجام 

خواهد شد.
ایران تکذیب کرد

ایران اما ادعای نیویورک تایمز را 
از اساس تکذیب می کند. روز گذشته 
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
امور خارجه دربــاره ادعای روزنامه 
نیویــورک تایمز گفــت: این خبر 
مربوط به اول هفته و کاماًل ساختگی 

است.
وی بــا تاکید بر اینکه این دســت 
رسانه ها از این پس انتشار اینگونه اخبار 
جعلی را افزایش خواهند داد، تصریح 
کرد: »در نیویورک، همان روز توسط 
دفتر نمایندگی جواب داده شــده که 
هیچ تماسی به صورت مستقیم و یا غیر 

مستقیم صورت نگرفته است.«
سخنگوی وزارت خارجه همچنین 
تصریح کرد: »خبرســازی های زرد، 
شیوه مرسوم برخی رسانه هاست؛ به 
ویژه در روزهایی که دستشان خالی و 

تقاضای خبر هم باالست.«
به نظر می رســد در فضای مبهم 
فعلی که بســیاری منتظر یک اقدام 
غافلگیرکننده از سوی ترامپ هستند 
و سیاست بایدن نیز نســبت به ایران 
هنوز به طور قطعی روشــن نیست و 
بیشتر مبتنی بر حدس و گمان هاست، 
اخباری از این دســت، بیش از پیش 
تولید شوند که البته راستی آزمایی آنها 

نیز کار ساده ای نیست.  

آنچه در رسانه های این روزهای آمریکا در ارتباط با ایران تکرار می شود؛

ادعای گفتگوهای پنهانی

خبر

نماینده ادوار مجلس و از سرداران سپاه گفت: 
نمی دانم چرا بعضی ها می خواهند جنگ روانی راه 
اندازند و بگویند نظامی! منظور آنها بچه های سپاه 
هستند؛ بچه های سپاه قبل از اینکه به سپاه بیایند 
سیاسی بودند و مبارزه می کردند. مگر آنها گناه 
کردند که در سخت ترین شرایط )جنگ( مسؤلیت 
پذیرفتند؟ اسماعیل کوثری در گفتگویی تفصیلی 
با خبرآنالین درباره گمانه زنی ها مبنی بر احتمال 
مطرح شــدن یک رئیس جمهوری نظامی برای 
انتخابات ۱400، اظهار کرد: االن آن سیاسیونی که 
40 سال مسؤلیت به عهده گرفتند چکار کردند؟ ما 
باید اینها را با هم مقایسه کنیم، نه اینکه فقط مردم 

را بترسانیم و از واژه نظامی استفاده کنیم.  وی با بیان 
اینکه مگر نظامی ها چکار کرده اند، افزود: نظامی ها 
از جان خودشان گذشتند و دشــمن را از خاک 
خودشان بیرون کردند و اجازه ندادند یک وجب از 
خاک کشورشان در دست دشمن باقی بماند، آنها با 
حداقِل حداقل آمدند و همین االن هم در کارهای 
عمرانی و معیشتی جلودار هستند، آنها با کمترین 
امکانات به دورترین نقاط می روند و کار می کنند. 

ما باید سابقه اینها را ببینیم.
این سردار سپاه با اشاره به آنکه محسن رضایی، 
فرمانده کل سپاه قبل از انقالب دانشجوی دانشگاه 
علم و صنعت بود، ادامه داد: حتی اگر بقیه برادران 

را هم حســاب کنید باید ببینید که از نظر سواد 
نسبت به آقایانی که خودشان را سیاسی می دانند 

کدامشان باسوادتر هستند. 
 برخی می ترسند نظامی ها 
بین مردم محبوب تر شوند 

کوثری در پاسخ به اینکه آیا اصل وارد نشدن 
نظامی ها به سیاست با ریاست جمهوری مغایرت 
پیدا می کند، گفت: خالف قانون را به مردم تلقین 
نکنیم؛ مــا باید طبق قانون جلو رویم و شــورای 
نگهبان هم برای این گذاشته شده تا بر چهارچوب 
قانون نظارت داشته باشد و تصمیم گیرد و آن را 
ابالغ کند؛ بنابراین این مسائل، مسائل انحرافی 

اســت که می گویند مثال نظامی هــا فالن طور 
هستند، چون آنها ترس از این دارند که نظامی ها با 

فداکاری هایشان بین مردم محبوبتر شوند.
وی افزود: اینها از این می ترسند که نظامی ها 
مسؤلیت بگیرند و کار را دنبال کنند و مقابل دشمن 
محکمتر بایستند. متاسفانه آنها این موضوع را بر 

این اساس مطرح می کنند.
این چهره نظامی درباره اینکه چرا ارتشی ها 
اقبال کمتری به مسائل سیاسی نشان می دهند، 
تصریح کرد: به خاطر اینکه بچه های سپاه یا بسیج 
قبل از اینکه وارد این موضوع شوند سیاسی بودند، 
اما قانون این را می گوید که نظامی ها)چه سپاه و 

چه ارتش( در گروه یا حزب یا جریان سیاسی که 
برای تعداد محدودی است وارد نشوند و منافع آنها 
را دنبال نکنند ولی در عالم سیاست و کالن نظام 

اصال مشکلی نیست که ورود کنند. 
وی تاکید  کرد: اگر ما سیاست را ندانیم قطعا 
می گوییم ما مأموریم و معذور! اما زمانی که کسی با 
منطق جلو بیاید و سیاست را دقیق بداند و دشمن 
را خوب بشناسد محکم پای کار می ایستد و کار را 

جلو می برد.

کوثری: 

»رئیس جمهور نظامی« جنگ روانی علیه بچه های سپاه است
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خطیب زاده اعالم کرد؛
ظریف به روسیه و آذربایجان می رود

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه 
در توئیتر نوشــت: محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته آینده 3 و 
4 آذر ماه، باهدف گفت وگو با طرف های منطقه ای، 
سفری به روســیه و آذربایجان خواهد داشت. وی 
افزود: قره باغ و آخرین تحوالت منطقه و همچنین 
مسائل دوجانبه در دستورکار گفت وگوها قرار دارد.

    
فرمانده سپاه قدس: 

آمریکا قابلیت مذاکره ندارد 
فیلمی از سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده سپاه 
قدس منتشر شده که در آن می گوید: همه عقالی 
دشمن فهمیدند، بعضی به زبان می آورند و بعضی 
خیر. دیگر از زمانی که با جمهوری اســالمی مانند 
اول انقالب برخورد کنند گذشته است. امروز تمام 
سرو صدای دشمن برای جلوگیری از شتاب ما است. 
در همه بحث های دشــمن و لشکرکشی هایش به 
دنبال جلوگیری از توسعه موشکی و منطقه ای ما 
هستند. سعی می کنند خودشان را در این میدان 
نگه دارند. آنان توطئه می کنند. نمی توان از دشمن 
توقع توطئه نکردن داشت چراکه این خصلت آنان 
است. بی معرفتی جزو ذات آنان و نامردی جزئی از 

وجودشان است. اینها قابلیت مذاکره ندارند.
    

عضو جامعه روحانیت کشور:
زنان برای انتخابات 

ریاست جمهوری وقت نگذارند
رضا اکرمی، عضو جامعه روحانیت مبارز کشور 
در پاسخ به ســوالی درباره حضور نامزدهای زن در 
انتخابات ریاست جمهوری، گفت: قانون اساسی در 
چهار دهه اخیر تصریح کرده اســت که زنان در این 
میدان خیلی زمینه ندارنــد. تمنا می کنیم زنان در 
بخش آموزش و پرورش، آموزش عالی و پزشکی بروند 
چون میدان برای زنان بیشتر است و خیلی برای این 
موضوع وقت نگذارند چون تجربه شورای نگهبان هم 

نشان داده است باالخره داوطلبان زن را نمی پذیرد.
    

پمپئو: 
اعمال تحریم ها علیه ایران را 

ادامه خواهیم داد
به گزارش ایسنا، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا 
روز جمعه در گفت وگویی با اورشلیم پست در پاسخ 
به این سوال که آیا در مواجهه با ایران تمامی گزینه ها 
بر روی میز قرار دارد یا نــه، گفت: تحریم ها به طرز 
چشم گیری ظرفیت های ایران برای آسیب رسانی 
به جهان را کاهش داده اند. ترامپ پول را از آن ها منع 
کرده است .  این پیامی قوی به خاورمیانه فرستاد که 
پیمان ابراهیم را تسهیل کرد. وزیر خارجه آمریکا با 
اشاره به اینکه این دولت آمریکا ائتالفی قوی علیه 
ایران ایجاد کرده مدعی شد که واشنگتن به اعمال 

تحریم ها علیه ایران ادامه خواهد داد.
    

نامه قالیباف به رهبر انقالب
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیســه 
مجلس شورای اسالمی، با اشاره به حضور نداشتن 
نمایندگان پارلمان در ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
گفت: »قالیباف، رئیس مجلس برای پیگیری این 
موضوع نامه ای به مقام معظم رهبری نوشته  است 
تا رئیس های دو کمیسیون »بهداشت  و درمان« و 
»اجتماعی« عضو این ستاد شوند.« حضور نداشتن 
نماینده ای از مجلس در ستاد کلی مقابله با کرونا، 

مورد انتقادات جدی نمایندگان بوده است. 
    

دعوت عارف به سکوت  سیاسی
محمدرضا عارف، عضو مجمع تشخیص مصلح 
نظام و نماینده ســابق تهران در رشــته توئیتی به 
موضوع کرونا و بحران سرمایه اجتماعی پرداخت و 
نوشت:  امروز متاسفانه شرایط اقتصادی، سالمت و 
آرامش مردم را مختل کرده و بر شــیوع این ویروس 
دامن می زند. نقدهای به جایی دارید از عملکرد دولت 
و همه مدیران در سال های گذشته. ما هم در جریان 
اصالح طلبی با پذیرش ضعف های خود، نقدهای بسیار 
جدی داریم به رویکرد دولت و آقای رییس جمهور! اما 
در این اوج شیوع پاندمی کرونا، زمان مناسبی برای 

گله گذاری و نقدهای سیاسی نیست. 
    

امیری:
 الیحه بودجه تا ۱۵ آذر 
تقدیم مجلس می شود

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور 
با اشاره به اینکه رئیس جمهور بخشنامه بودجه را 
خیلی وقت پیش به دستگاه های اجرایی ابالغ کرده، 
گفت: از هفته آینده جلســات نهایی کردن الیحه 
بودجه در دولت ادامه خواهد یافت و پیش بینی ما این 
است که امسال هم دولت در موعد قانونی و تا ۱۵ آذر 

الیحه بودجه را تقدیم مجلس شورای اسالمی کند.

الشرق االوسط دیروز به 
نقل از تیموتی لیندرکینگ، 
معاون دستیار وزیر خارجه 
آمریکا در امور خلیج فارس 
مدعی شد که دولت کنونی 

آمریکا تمایل واقعی به 
مذاکره مستقیم با ایران 

داشت، اما تهران این 
مسئله را نپذیرفت و به 

رفتارهای خود ادامه داد

نیویورک تایمز مدعی شد 
که معاون وزیر خارجه 

ایران تالش کرده از طریق 
واسطه هایی، به تیم جو 

بایدن درباره بازگشت بدون 
پیش شرط آمریکا به برجام 
پیام ارسال کند؛ خبری که 
سخنگوی وزارت خارجه 

آن را زرد و ساختگی 
دانست

مشاور سیاسی پیشین رئیس جمهور، در یادداشتی نوشت: 
التهاباِت انتخاباِت آمریکا درحال کاهش است، اّما انتظار برای 
تحّول در تعامــالت ایران وآمریکا و بازگشــِت همه به برجام 
روزبه روز افزایش می یابد. اما آیا بازگشــِت بدون مذاکره و یا 

بی برنامه  طرفین، خطایی استراتژیک نیست؟
حمید ابوطالبی، در ادامه یادداشــت خود آورده اســت: 
ابتدا باید مشخص شود بازگشــت آمریکا به برجام وفق کدام 
محمل حقوقی-برجامی خواهد بود؟ چراکه بازگشت یکباره 
وغیرحقوقی، هم تاییدکننده  ضمنی خروج یک جانبه  آمریکا 

است و هم هرگونه اّدعا و انتظار ایران و ایجاد زمینه برای استحکام 
تعامالت و... را انفعالی و بی اعتبار خواهد کرد.

ابوطالبی ادامه داده اســت: آیا بازگشت طرفین به برجام، 
با توجه به اسنپ  بک و ســاختار انتقال تحریم  های دوجانبه و 
بین المللی کردن آن و ناتوانی آمریکا در لغو تمامی تحریم ها و 
صرفا تعلیق برخی از آنها، به نفع ایران است، یا به نفع آمریکا؟ 
آیا فشاری است بر ایران یا بر آمریکا؟ آیا ابهام در وضعیت ایران 

است یا آمریکا؟
 بایدن به احتمال قوی نخواهد پذیرفت 

بدون مذاکره به برجام بازگردد
وی در بخش دیگری از یادداشت خود آورده است: بایدن به 
احتمال قوی نخواهد پذیرفت بدون مذاکره به برجام بازگردد و 
اعالم کرده است که خواهان مذاکره ای همه جانبه با ایران برای 
بازگشت و رفع تحریم هاست. ایران چه استراتژی روشنی در 

این برهه برای بازگشِت طرفین دارد؟ و چه اهدافی را برای تامین 
منافع  ملی دنبال خواهد کرد؟

ابوطالبی افزود: ترامپ منطقه را هم به برجام گره زده است؛ 
لذا معضالت ایران و آمریکا دیگر منحصر به مسائل هسته ای 
نیست و تمام مشکالت فیمابین را در بر می گیرد. ازاین رو، رفع 
تمامی تحریم ها و بازگشت مطمئن طرفین نیازمند اجماعی 

ملی  برای حضور در میز مذاکره خواهد بود.
وی ادامه داد: صحنه  سیاســت در آمریکا تغییر کرده و در 
داخل و خارج ایران نیز این صحنه در حال تغییر است؛ این امر 
نیز نیازمند رویکردی ملی برای مواجهه ا ی قدرتمند با مشکالت 
و استفاده  درست از زمان است. از دست دادن زمان، خسرانی 
جبران ناپذیر است. در ادامه یادداشت مشاور سیاسی پیشین 
رئیس جمهوری آمده اســت: مبنای هر مذاکره در سیاست 
 خارجی، نه قابل اطمینان بودن طرفین است و نه قابل  اعتماد 

بودن و نه دست برداشتن از خلق وخو؛ چنین امکانی در هیچ 
کجای دنیای روابط بین الملل وجود نــدارد. هدِف مذاکره در 
روابط خارجی، صرفا تامین منافع ملی است؛ نه ایجاد تغییر در 

مسئولین کشورها.
به نوشته وی، چنانچه مشکالت ایران و آمریکا یکجا حل  
و  فصل نشود، اجتماعیات و سیاســت  و اقتصاد ایران همواره 
دســتخوش تغییرات سیاســی در آمریکا، تحوالت مخرب 
منطقه ای و تابعی از تصمیمات دیگران و هزینه های ناشی از 
آن خواهد بود. منطِق علوم اجتماعی، غیر از این حکم نمی کند.

ابوطالبی در نهایت تاکید کرد: لــذا، هرگونه رد یا تعلیق 
مذاکرات، حل ناقص و بدون راهبرد، شــروط مبهم پیش از 
مذاکرات و بازگشت آمریکا  و ایران بدون مذاکره واقعی به برجام، 
خطاهایی اساسی  و استراتژیک اند که نتیجه ای را جز خدشه دار 

کردن منافع ملی ایران رقم نمی زنند.

ابوطالبی: 

بازگشت بدون مذاکره به برجام خطای استراتژیک است 


