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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

»کدامیــک بایــد اول بــه برجام 
بازگردد؟« این نخستین اختالف رسمی 
میان ایــران و دولت بایدن اســت. در 
البه الی تمام شایعات و اخبار غیررسمی 
که دربــاره ارتباط هــای پنهانی ایران 
و اعضای دولت بایــدن در هفته های 
گذشته وجود دارد، مجید تخت روانچی، 
سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل، 
چهارشنبه گذشته در اولین گفتگوی 
خود پس از تغییر دولت در آمریکا و به 
قدرت رســیدن جو بایدن به خبرنگار 
ارشد سیاست خارجی ان بی سی نیوز 
گفت: »هیچ گفتگویــی میان تهران و 
واشــنگتن از زمان ورود بایدن به کاخ 
سفید انجام نشده اســت.« او در پاسخ 
به اینکه آیا تهران گفتگوی مستقیم را 
ترجیح می دهد یا گفتگو با میانجیگری 
کشــوری چون ســوئیس افزود: »ما 
برنامه ای نداریم که آغازگر چیزی باشیم. 
این به اراده طرف آمریکایی بازمی گردد 
که تصمیم بگیرد چه اقدامی انجام دهد. 
ایران عجله ندارد.« تخت روانچی با بیان 
اینکه توپ االن در زمین آمریکاســت، 
تاکید کرد: »تهران چشم انتظار نخستین 
گام عملی رئیس جمهوری جو بایدن 
برای برداشتن تحریم ها و بازگشتن به 

برجام است.«

 ایران به تعهداتش عمل کند، 
تا ما هم به برجام بازگردیم

یــک روز بعــد از ایــن گفته های 
تخت روانچی اما آنتونــی بلینکن، در 
یک نشست خبری بازگشت به برجام را 
برعهده ایران گذاشت. او گفت: »زمانی 
که ایــران به تعهدات ذیــل توافقنامه 
هســته ای عمل کند، ما هم به برجام 

برمی گردیم.«
وزیر خارجه جدید آمریکا توضیح 
داد: »اگر ایــران به برجــام برگردد و 
پایبند باشد، ما یک تیم تخصصی برای 
گفت وگو درباره بازگشت به این توافق 
تشــکیل می دهیم. آن زمان همراه با 
متحدان خود از برجام به عنوان سکویی 
برای حــل موضوعات دیگر اســتفاده 
خواهیم کرد، اما تا آن زمان فاصله زیادی 

وجود دارد.«
ایــن اولین اختالف رســمی میان 
دولت بایدن و ایران است؛ اختالفی که 
منحصر به ایران و آمریکا نمی شود، بلکه 
سایر اعضای برجام را نیز دربرمی گیرد. 
اعضای توافق هســته ای به دو دسته 
تقسیم شده اند؛ دسته ای که اصرار دارند 
اول ایران باید به تعهدات خود بازگردد 
و دسته دیگری که تاکید می کنند این 
آمریکاســت که باید اولیــن گام برای 

بازگشت به برجام را بردارد. 
روسیه همانطور که انتظار می رود 

در دسته دوم است. مسکو کامال صریح 
و روشن از واشنگتن خواسته که بدون 
قید و شرط به برجام بازگردد تا زمینه 
بازگشــت مجدد ایران به تعهداتش را 

فراهم کند.
بلینکن روی خط اروپا

فرانسه اما جزو دســته اول است. 
اروپایی ها که در تمــام دوران دولت 
دونالد ترامپ بابت خروج او از برجام 
و ناتوانی اروپا برای جبران خســارت 
ایران، اظهار تاســف می کردند، حاال 

بازی را عوض کرده اند. 
پیــش از روی کار آمــدن دولت 
بایدن، روشــن بود کــه وی برخالف 
ترامپ، سیاست خود به ویژه سیاست 
خارجی خود را بــا همکاری متحدان 
اروپایــی خــود پیش خواهــد برد. 
تحلیلگران سیاسی تاکید می کردند 
که بایــدن بــر خــالف تکروی ها و 
خودرأیی های ترامپ، مرد همگرایی 

و تفاهم با دوستان اروپایی است.  
بلینکن نیز قبل از این اعالم نظر 
رســمی درباره برجام، گفتگوهای 
متعــددی بــا همتایــان اروپایی 
خود مانند دومینــک راب و هایکو 
ماس داشــت و می توان با قطعیت 
گفت کــه آنچه او روز چهارشــنبه 
دربــاره ضــرورت برداشــتن  گام 
اول از ســوی ایــران عنــوان کرد، 

نتیجه مشــورت های او با همکاران 
اروپایی اش است. 

ضمن آنکــه خــود اروپایی ها نیز 
صریحا همین موضع را اعالم می کنند. 
دفتــر ریاســت جمهوری فرانســه 
چهارشنبه گذشته، همزمان با اظهارات 
تخت روانچی تصریح کرد: »اگر تهران 
خواهان بازگشــت واشنگتن به برجام 
اســت باید به نقطه پیــش از کاهش 
تعهدات برجامی خود بازگردد و کلیه 
تعهدات داده شــده در قالب برجام را 

اجرا کند.«
ایران زیر بار نخواهد رفت

علی رغم اینکه اروپا از زمان مشخص 
شدن نتیجه انتخابات آمریکا، این رویه 
را در پیش گرفت و بازگشــت آمریکا 

به برجــام را منوط به بازگشــت ایران 
به تعهداتش کرد، ایــران اما در انتظار 
موضع رسمی دولت بایدن بود و اکنون 
که بلینکن نیز همان موضــع را تکرار 
کرده، می توان گفت که اولین اختالف 
میان ایران و دولت بایدن خود را نشان 

داده است. 
واکنش ایران اما حاکی از آن است که 
زیر بار چنین چیزی نخواهد رفت. پس از 
اظهارات بلینکن، محمدجواد ظریف، 
وزیر خارجه ایران در توییتر نوشــت: 
»بررســی واقعیت ها برای وزیرخارجه 
بلینکن: ایاالت متحده برجام را نقض 
کرد، انتقال مواد غذایــی و دارو را برای 
ایرانی ها مســدود کــرد، پایبندان به 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را مورد 
تنبیه قرار داد؛ اما ایــران در مقابل و در 
طول مدت این افتضاح کریه به برجام 
پایبند ماند و تنها تدابیر جبرانی از قبل 
پیش بینی شــده اتخاذ کرد. حاال چه 

کسی باید گام نخست را بردارد؟«
او اضافه کــرد: »هرگز شکســت 

حداکثری ترامپ را از یاد نبرید.«
ظریف دیروز نیز در نشست خبری 
مشترک خود با چاووش اوغلو، همتای 
ترکیه ای اش به این موضوع اشاره کرد 
و گفت: »امیدهایــی که اعضای دولت 
جدید آمریکا دارند و ادعا می کنند ایران 
به توافق هسته ای بازگردد، نه منطقی 

است و نه هیچگاه عملی می شود.«
محمــود واعظــی، رئیــس دفتر 
رئیس جمهــوری نیــز دیــروز در 
گفت وگویی بــا ایرنــا، در واکنش به 
گفته های بلینکن تاکید کرد: »از برجام 
خارج نشدیم که بخواهیم به آن برگردیم 
و زمانی به تعهدات برجامی خود عمل 
می کنیم که مطمئن شــویم که اروپا و 
آمریکا به تعهدات خود عمل می کنند.«

پاسخ ایران در مقابل فشار 
هوشمند، مقاومت هوشمند است

بدین ترتیــب به نظر نمی رســد 
دولت بایدن اگر بخواهد این سیاســت 
را در پیش بگیرد، بتواند با ایران بر ســر 
برجام و برنامه هســته ای به مصالحه 
برســد. گفته های اخیــر او گروه های 
غیردولتی مخالف مذاکــره با آمریکا را 
در مخالفت خــود مصمم تر می کند؛ 
آنچنانکه حجت االسالم والمسلمین 
محمد سعیدی، امام جمعه قم دیروز در 
خطبه های نماز جمعه با تاکید بر اینکه با 

حضور جو بایدن در کاخ سفید فشار کم 
نمی شود، گفت: »پاسخ ایران در مقابل 
فشار هوشــمند دولت جدید آمریکا، 

مقاومت هوشمند خواهد بود.«
راه پرفراز و نشست دیپلماسی

روزشمار پایان دولت دونالد ترامپ و 
انتظارها برای تشکیل یک دولت معتدل 
و معقول در ایاالت متحده به سر آمد و 
جو بایدن با ورود به کاخ سفید، کابینه 
خود را تشکیل داد؛ کابینه ای دموکرات 
که نقطه مقابــل دولت جمهوری خواه 
ترامپ است.  دیپلماسی با چنین دولتی 
به مراتب ساده تر از چالش های سنگین 
با تندروهــای ترامپی می نمــود؛ اما 
اظهارات دو روز پیش بلینکن نشان داد 
که دیپلماسی با دولت بایدن آنقدر که 

برخی می پندارند، سهل نیست. 
اما این تازه ابتدای راه پر فراز و نشیب 
میان ایران و دولت بایدن است. بلینکن 
پیشتر به اعضای کمیته روابط خارجی 
ســنا گفته بود: »چالش اینجا است که 
ما از توافق )برجام( خارج شدیم و ایران 
محدودیت های اعمال شــده با توافق 
را بازگردانده اســت، سانتریفیوژهایی 
را به کار گرفته اســت که مطابق توافق 
ممنوع بود و نتیجــه آن همچنانکه در 
گزارش های عمومی مطرح است، زمان 
بیش از یکسال برای رسیدن به یک بمب 
اتمی، اکنون به کمتر از ۳ یا ۴ ماه کاهش 
یافته است. این یعنی بازگشت به همان 
بحرانی که پیش از مذاکرات با آن مواجه 
بودیم.« با توجه به این نگرانی، بلینکن 
ناگزیر از امتحان هــر راهی برای پایان 
دادن به این دلواپسی اســت. او و ایران 
راهی طوالنی برای توافق بر سر برجام 

خواهند داشت. 

ایران یا آمریکا؛ کدام یک باید اول به برجام بازگردد؟

بروز نخستین نشانه های اختالف

خبر

وزیر خارجه ترکیه در نشست خبری مشترک 
با وزیر خارجه ایران، ضمن ابراز امیدواری نسبت 
به بازگشــت جو بایدن، رئیس جمهوری دولت 
جدید آمریکا به برجام، گفت: درباره تحریم های 
آمریکا علیه ایران، موضع ما مشخص است و امروز 
به برادرم ظریف یکبار دیگر تاکید کردم که آماده 

هرگونه حمایت از ایران هستیم.
مولود چاووش اوغلو در این نشست خبری که 
در استانبول و در جریان سفر محمدجواد ظریف به 
کشورهای حوزه قفقاز برگزار شد، افزود: ترکیه، 
ایران و جمهوری آذربایجــان و همچنین ایران، 

ترکیه و روسیه نشستی در ســطح باال خواهند 
داشت. وی تصریح کرد: با حمایت اردوغان، علی اف 
و پوتین مکانیسم همکاری در قفقاز جنوبی را پیش 
می بریم. آتش بس در این منطقه باید پایدار باشد. 
ظریف نیز پیش از این به گرجستان، ارمنستان، 
روسیه و  آذربایجان رفت که در آن همین پلتفرم 

۳+۳ را دنبال کرده است.
وزیر خارجه ترکیه همچنیــن تصریح کرد: 
همکاری ما باعث شده که آالم مردم سوریه کاهش 
یابد. ترکیه، ایران و روســیه تالش های خود در 
چارچوب تدوین قانون اساسی سوریه را نیز دنبال 

می کنند. در آینده نزدیک اجالس ســه جانبه 
وزرای خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان را خواهیم 
داشت. وزیر خارجه کشورمان نیز در این نشست 
گفت: پیرو پیشنهاد مقامات روسیه و ترکیه درباره 
پلتفرم همکاری 6 جانبه، با مشورت دوستانم در 
ترکیه سفری به 5 کشور داشتم و امروز خوشحالم 
که در ترکیه هستیم. در سفرم به دوستان گفتم که 
گذشته باید به عنوان یک مسیر برای آینده مورد 
استفاده قرار بگیرد و به شکل مثبت مورد توجه 
باشــد و همکاری و روابط تجاری کشورها فراهم 
شود. االن فرصت فراهم است که بتوانیم در مسیر 
سازندگی و اتصاالت زمینی و ریلی همکاری کنیم 
و امیدوارم این همکاریها علیرغم مالحظاتی که 

برخی کشورها دارند شدنی باشد.
محمدجواد ظریــف افــزود: همکاری های 

ترانزیتی، تجاری و انــرژی از جمله گفتگوهای 
خوب مــا بــود. حضــور شــرکت های ترکیه 
در ایران بســیار مهــم اســت و امیدواریم آنها 
بدون مشــکل بتوانند در ایران فعالیت داشــته 

باشــند. ما منتظر اردوغان در ایران هستیم و به 
زودی تاریــخ را قطعی خواهیم کــرد؛ هم برای 
 نشســت همکاری های راهبردی و هم نشست 

سران آستانه.

چاووش اوغلو در نشست خبری مشترک با ظریف:

آماده هرگونه حمایت از ایران هستیم
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 انتقاد رئیس ستاد ارتش افغانستان 
از توئیت شمخانی؛

درک نادرستی از طالبان دارید
یاسین ضیا، رئیس ســتاد ارتش افغانستان در 
واکنش به گفته های علی شــمخانی، توئیت کرده 
است: »متأسفانه درک شما به عنوان دبیر شورای عالی 
امنیت ملی ایران نسبت به جنگ جاری در افغانستان 
نادرســت اســت؛ طالب در برابر مردم افغانستان 
می جنگد نه در برابر آمریکا.« وی افزود: »در برابر هر 
گروه از دشــمنان مردم افغانستان با قاطعیت عمل 
می کنیم.« شمخانی، روز چهارشنبه پس از دیدار با 
هیأت طالبانی در ایران در توئیترش نوشت: »رهبران 
این گروه را در مبارزه با آمریکا مصمم دیدم. کسی که 
سیزده سال در گوانتانامو زیر شکنجه های آنان بوده، 

مبارزه با آمریکا در منطقه را کنار نگذاشته است.«
    

تکرار ادعاهای پنتاگون علیه کشورمان؛ 
ایران بازیگری مخرب در منطقه و 

حامی تروریسم است
جان کربی، ســخنگوی وزارت دفــاع آمریکا 
)پنتاگون( با تکرار برخی ادعاها درباره سیاست های 
منطقه ای ایران، گفت که این کشــور »بازیگری 
مخرب« بــوده و همچنــان در تحــوالت عراق و 
کشــورهای دیگر ایفای نقش می کند. وی ایران را 
به حمایت از تروریسم در منطقه خاورمیانه متهم 
و تاکید کرد که منفعت آمریکا در مهار تروریسمی 
است که ایران در منطقه اشاعه می دهد. جان کربی با 
ابراز نگرانی از فعالیت های موشکی ایران و راه اندازی 
مجدد سانترفیوژهای این کشور، گفت که حمایت 
از هم پیمانان واشنگتن در منطقه بخشی از امنیت 

ملی آمریکاست.
    

نتانیاهو: 
بازگشت بایدن به برجام اشتباه است

به گزارش پایگاه خبری گلوبز، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی مدعی شد که بازگشت ایاالت متحده 
به توافق هسته ای یک »اشــتباه« است و نسبت به 
عدم بازگشت آمریکا به این توافق ابراز امیدواری کرد. 
بنیامین نتانیاهو، گفت: پول رسیده به ایران از انعقاد 
توافق هسته ای ســال ۲۰۱5 با قدرت های جهانی 
صرف »گسترش تروریســم« و »درگیری در یمن، 
آفریقا و خاورمیانه« شده است. نتانیاهو در انتها افزود 
که وی از کانال  دیپلماتیک برای ممانعت از تالش ایران 
برای آسیب رساندن به اسرائیل استفاده خواهد کرد.

    
مکرون: عربستان باید بخشی از 

توافق با ایران باشد!
رئیس جمهور فرانسه دیروز در گفت وگو با شبکه 
ســعودی العربیه با تأکید بر اینکه مذاکرات با ایران 
درباره برجام بسیار سخت خواهد بود، اعالم کرد که 
عربستان نیز باید بخشــی از هرگونه توافق با ایران 
باشد. به گزارش تسنیم: امانوئل مکرون گفت: »ما 
نباید اشتباهی که در ســال ۲۰۱5 مرتکب شدیم و 
کشورهای منطقه را در توافق با ایران در نظر نگرفتیم، 
دوباره مرتکب شویم.« رئیس جمهور فرانسه همچنین 
مذاکرات احتمالی با ایران برای احیای برجام را بسیار 
سخت خواند و اذعان کرد که زمان برای دستیابی به 

توافق با ایران بسیار کوتاه است.
    

گوترش خواستار شد؛
 ایران و آمریکا از بن بست فعلی 
برسر توافق هسته ای خارج شوند

آنتونیو گوتــرش، دبیرکل ســازمان ملل در 
کنفرانسی خبری درباره احتمال میانجی گری اش 
میان ایران و آمریکا، از دو کشور خواست تا از بن بست 
فعلی بر سر توافق هسته ای خارج شوند. وی گفت: 
کارهای زیادی باید انجام شود اما انتظار راه حل سریع 
ندارم. گوترش ادامه داد: واضح است که دشواری ها و 
موانعی وجود دارد. مسائل پیچیده تر شده اند چراکه 
آمریکا توافق را ترک و اقدامات بیشتری اتخاذ کرد. در 
این زمان ایران نیز گام هایی برای توسعه توانایی های 

هسته ای خود برداشته است.
    

خطیب زاده خبر داد؛
صدور بیانیه نشست پایانی 

کشورهای ضامن روند آستانه
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه  
عنوان داشت: در حاشیه پنجمین نشست کمیته  
تدوین قانون اساســی که از 6 تا ۱۰ بهمن در ژنو 
در حال برگزاری است، سه کشور ایران، روسیه و 
ترکیه پس از نشست و رایزنی با هیأتهای سوری 
و فرســتاده ویژه دبیرکل ســازمان ملل در امور 
سوریه، جمع بندی خود را در قالب بیانیه ای صادر 
کردند. وی افزود: این سه کشور بر ادامه رایزنی ها 
در نشســت آتی اجالس بین المللی ســوریه در 
چارچوب روند آســتانه )پانزدهمین نشســت 
بین المللی روند آستانه( در سوچی در تاریخ ۲٨ و 

۲٩بهمن ماه  ۱۳٩٩ توافق کردند.

بلینکن پیش از این، 
گفتگوهای متعددی با 

همتایان اروپایی خود مانند 
دومینک راب و هایکو 

ماس داشت و می توان با 
قطعیت گفت که آنچه او روز 
چهارشنبه درباره ضرورت 
برداشتن  گام اول از سوی 
ایران عنوان کرد، نتیجه 

مشورت های او با همکاران 
اروپایی اش است

ظریف در نشست خبری 
مشترک خود با چاووش 

اوغلو، همتای ترکیه ای اش 
به اظهارات بلینکن اشاره 
کرد و گفت: امیدهایی که 

اعضای دولت جدید آمریکا 
دارند و ادعا می کنند ایران 

به توافق هسته ای بازگردد، 
نه منطقی است و نه هیچگاه 

عملی می شود

وزیر دولت اصالحــات تاکیــد دارد: در مصوبه نهاد 
اجماع ســاز، از آقای خاتمی نام برده شده و تاکید شده 

این نهاد در صورت تایید ایشان رسمیت پیدا می کند.
علی صوفی، دبیرکل حزب پیشــرو اصالحات و وزیر 
دولت خاتمی در گفت وگویی با خبرآنالین، ســه رکن 
اصلی نهاد اجماع ساز اصالح طلبان را، احزاب، اشخاص 
حقیقی و ســیدمحمد خاتمی می داند که از این میان، 
رئیس دولت اصالحات نقش مهمتری دارد چراکه طبق 
مصوبه نهاد اجماع ساز، او باید ُمهر تایید را بر این سازوکار 

بزند تا این نهاد رسمیت پیدا کند.

وی با بیان اینکــه این نهاد بــرای انتخابات ۱۴۰۰ 
تشکیل شــده، درباره مدیریت آن گفت: این مسئله 
بستگی دارد به اینکه در درون این نهاد چه تصمیمی 

گرفته شود. 
قرار اســت که اولین جلســه آن تشــکیل شود. 

معمــوال آن هیأت موســس که در حــال حاضر 
شــورای هماهنگی جبهه اصالحات 

است به تشکیل اولین جلسه نهاد 
اجماع ســاز اقدام می کند. پس 
از تشکیل جلســه، یک هیأت 

رئیسه ســنی انتخاب می شــود؛ یعنی مســن ترین و 
جوان ترین عضــو نهاد اجماع ســاز به عنــوان هیأت 
رئیســه موقــت انتخاب می شــوند. بنابرایــن ممکن 
اســت به عنوان مثال بهــزاد نبوی به 
عنوان مســن ترین و عمــاد بهاور 
به عنــوان جوان تریــن، هیأت 
 رئیسه موقت را تشــکیل دهند.  
صوفی در پاســخ بــه اینکه چرا 
برخی درصــدد پنهان کردن نقش 
محمد خاتمی در این نهاد هســتند، 
اظهار کرد: آقای خاتمــی جایگاهی 
فراتر از این دارد که اصالح طلبان 
 بتوانند منهای او، یک اجماعی 

را ایجاد کنند.

وی ادامــه داد: در مصوبه نهاد اجماع ســاز، از آقای 
خاتمی نام برده و تاکید شــده این نهــاد باید در صورت 
تایید آقای خاتمی رسمیت پیدا می کند بنابراین موضوع 
در مصوبه آمده است و جای بحث و گفت وگو هم نیست، 
چون به صراحت در مصوبه بر نقش آقای خاتمی در این 
نهاد اجماع ساز تاکید شده است. اگر بحث هایی مبنی بر 
محوریت قرار نگرفتن و انکار نقش خاتمی بوده، قبل از 

این مصوبه بوده است. 
دبیرکل حزب پیشرو اصالحات درباره غیبت عارف 
در این نهاد نیز گفت: خبر اصلی در این باره این اســت 
که به آقایان عارف و موســوی الری که از شورای عالی 
سیاستگذاری اســتعفا داده بودند، پیشنهاد شد مجددا 
عضو حقیقی این نهاد اجماع ساز باشند اما هیچ کدام این 

عضویت را نپذیرفتند.

صوفی: 

اصالح طلبان منهای خاتمی به اجماع نمی رسند


