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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

نیویــورک تایمــز می گوید حرف 
بازگشــت بایدن به برجام و برداشتن 
تحریم ها، ســاده تر از عملش اســت. 
ظریف اما می گوید با سه فرمان اجرایی 
بایدن، تحریم ها لغو می شــود. اینکه 
کدام یک درســت بگویند و بایدن در 
همان ماه های آغازین چگونه عمل کند، 
نقشی انکارپذیر در تعیین ساکن بعدی 

پاستور دارد. 
28 خرداد 1400 زمــان برگزاری 
انتخابات ریاســت جمهوری در ایران 
است؛ یعنی حدود هفت ماه دیگر. تا پیش 
از این با بُــرد حداکثری که اصولگرایان 
در انتخابات مجلس داشتند و وضعیت 
وانفسای کشــور، برای بسیاری نتیجه 
انتخابات 1400 روشن بود؛ دل بریدن 

از اصالح طلبان و پیروزی اصولگرایان.
حاال اما معادالت به هم ریخته است. 
در حالی که خیلی ها منتظر تکرار ترامپ 
بودند، بایــدن در انتخابات آمریکا آرای 
بیشتری کســب کرده و مهیای حضور 
در کاخ سفید می شــود. از اصولگرایان 
با آن همــه شــعارهای پرطمطراق و 
دهان پُرکن در بهارستان کاری برنیامده 
و عمال مجلس مبدل شده است به »قوه 

حرافی«.
همیــن حرافی هــای بی عمــل و 
شــعارهای گل درشــت نخ نما که این 
روزها بسیار نیز از تریبون رئیس مجلس 
به گوش می رسد، امتیازی منفی برای 
حضور اصولگرایان در انتخابات 1400 

است. 

آمریکا به برجام بازگردد، مردم 
دولتی را می خواهند که مذاکره کند

از سوی دیگر همزمان با ناامیدی از 
اصولگرایان، بازگشــت بایدن به برجام 
مطرح است. این دو عامل، پیش بینی ها 
درباره رئیس جمهور بعدی را کامال تغییر 
می دهد. احمد مازنی، اصالح طلبی که 
پیش تر نماینده مجلس بوده است، در 
این باره به ایسنا گفته است: »همانطور 
که یکی از دالیل رویکرد مردم به حسن 
روحانی در سال ۹2 و لیست امید در سال 
۹4 این بود که توقع داشتند مشکالت ما با 
دیگر کشورها و به خصوص آمریکا درحد 
رفع تحریم برطرف شود، االن هم با نتایج 
انتخابات آمریکا ممکن اســت در نحوه 
چینش نامزدهای انتخابــات در ایران 

تحوالتی صورت گیرد.«
او ادامه داده: »اگر سیاســت ایاالت 
متحده بازگشــت به برجام باشد، افکار 
عمومی در داخل ایران، دولتی را می طلبد 
که مهارت مذاکره داشته باشد و تجربه 
نشان می دهد که گروه های نزدیک به 
اصالحات یا مورد حمایت آنان، در این 

زمینه توانایی بیشتری دارند.«
چه کسی بهتر مذاکره می کند؟

قطعا از همین روست که اصولگرایان 
که همواره مذاکــره را تقبیح می کنند، 
اکنــون تاکیــد می کننــد کــه اگر 
مذاکره کنندگان اصولگراها باشــند، 
اشــکالی ندارد. شــاهد مثالــش نیز 
گفتگوی چند روز پیــش حمیدرضا 
ترقی، عضو حزب اصولگــرای موتلفه 
است که با اشاراتی تاریخی تصریح کرد 
که »متأسفانه هر وقت مذاکرات توسط 

اصالح طلبان صورت گرفته ما خسارت 
دیده ایم.« او به مذاکــرات بهزاد نبوی 
درخصوص قراردادهــا و گروگان ها در 
دولت شهید رجایی اشاره کرد و گفت: 
»آمریکایی ها به راحتی توانســتند آن 
را زیر پا بگذارند و به تعهدات خود عمل 
نکنند و پول های ما را پس از آزادی اسرای 
جاسوس بازنگردانند. پس از آن هم باز در 
سعدآباد و در سال 200۳ دیدیم توافقی 
صورت گرفت که تمــام فعالیت های 
هسته ای ایران به موجبش تعلیق شد 
و آنها نیز به تعهدات خود عمل نکردند و 

زیر بار نرفتند.«
او به مذاکرات مصدق در قبل انقالب 
نیز اشــاره کرد و افزود که در آن مقطع 
هم آمریکایی ها قول دادند که با اخراج 
توده ای ها از سیستم حکومتی ایران به 
دولت مصدق کمک کنند. اما نه تنها هیچ 
کمکی که به او نکردند، بلکه کودتا به راه 
انداختند.« محمد هاشمی رفسنجانی، 
عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با کنایه به بی سرانجامی مذاکرات 
سعید جلیلی در دوره خود، از اصولگرایان 
پرسیده بود: »بگویید در کدام مذاکره 
موفــق بوده اید؟« همه ایــن دعواها بر 
سر این است که چه کسی بهتر مذاکره 
می کند؟ چراکه اکنون کــه بایدن در 
آستانه ورود به کاخ سفید است و احتمال 
باز شدن باب مذاکره قوت گرفته، کسی 
که بهتر مذاکره کنــد، رأی الزم برای 
دستیابی به پاستور را کسب خواهد کرد. 

تحریم یا ُعرضه؟
البته اصولگرایان دو گفتمان دیگر را 
نیز دنبال می کنند؛ اول اینکه آمریکای 

بایدن تفاوتی با آمریکای ترامپ ندارد و 
دیگر اینکه موضوع اصال تحریم و آمریکا 

نیست؛ بلکه ُعرضه دولتمردان است. 
در همیــن ارتباط الیــاس نادران، 
نماینده تهران دیروز در مجلس گفت: 
»دوگانگی  هایی را دولت آغاز کرده است 
و موضوع تحریم و غیر تحریم را دوباره در 
آستانه انتخابات کلید می زنند. مسئله، 
ُعرضه داشــتن و بی ُعرضگی است نه 
پذیرش تحریم یا قبول مذاکره. معلوم 
است که کســی تحریم را نمی پذیرد.« 
عضو کمیســیون برنامه اظهــار کرد: 
»موضوع این است که تحریم ها را ذلیالنه 
بردارند یا عزتمدارانه؛ همه دعوای ما بر 

سر این نقطه است.«
اظهــارات او در حالــی اســت که 
اصولگرایــان تا به حال شــمه ای از آن 
ُعرضه رویایی که منجر به برداشته شدن 
»عزتمدانه تحریم ها« شود، رو نکرده اند؛ 
از این رو چندان نمی توان امید داشــت 

که با رأی دادن بــه آنها در 1400 بتوان 
رویایی »عزتمندی و تحریم نبودن« را 

محقق کرد. 
ایران زیر بار مذاکره نمی رود

پیرو همان گفتمان کــه آمریکای 
ترامپ و آمریکای بایــدن تفاوتی با هم 
ندارند، شــماری از اصولگرایان سعی 
دارند آب پاکــی را روی دســت افکار 
عمومی بریزند و تکلیف را روشن کنند 
که حتی اگر بایــدن نیز رئیس جمهور 
باشد، مذاکره ای با آمریکا صورت نخواهد 
گرفت؛ بنابراین مالکتان برای رأی دادن 
در 1400، »مهارت مذاکــره کردن« 
نباشد! برای نمونه حسن شجاعی، عضو 
کمیسیون اصل ۹0 مجلس در راستای 
همین گفتمان با تاکید بر اینکه تا آمریکا 
دست از خوی استعماری و استکباری 
خود برندارد، ایران زیر بار رابطه و مذاکره 
با آن نمی رود، تصریح می کند که »رفتار 
آمریکا نســبت به ایران، تغییر بنیادین 
نخواهد کرد.« گذشــته از نمایندگان 
مجلس که مدام بر این طبل می کوبند، 
اصولگرایان در الیه هــای دیگر مانند 
ائمه جماعات نیز این گــزاره را تقویت 

می کنند. 
گفتمان محبوبیت اصطالح طلبان 

نزد دموکرات ها
وجه دیگری که پیــروزی بایدن بر 
انتخابات 1400 اثر مستقیم دارد، روابط 
اصالح طلبان و دموکرات هاســت که 
اصولگرایان بسیار آن را تقبیح می کنند. 
هرچند که اصالح طلبــان این روابط را 
آنگونه که جناح مقابل تعریف می کند، 
نمی پذیرند؛ اما تندروهای طیف مقابل از 
هم اکنون به شدت مشغول فضاسازی با 

این گفتمان هستند. 
محمدصادق کوشکی، کارشناس 
مسائل سیاسی و پای ثابت تحلیل های 
سیاسی رسانه های اصولگرا، در همین 
ارتباط چند روز پیش با اشاره به دلخوشی 
جریان اصالحات به تیم »جو بایدن« در 
آمریکا، گفت: »قدرت های فرامنطقه ای 
تفاوتی میان نیرو های سیاسی ما قائل 
نمی شــوند، اما در حــوزه رفتار های 
تاکتیکی، به این تفکیک قائل هستند. 
یعنی دولت های فرامنطقه ای برای نفوذ 
بیشتر در جامعه سیاسی و اجتماعی ما، 
ممکن است از یک گروه سیاسی خاص 

در ایران حمایت کنند.«
او ادامه داده بود: »ممکن است یک 
فعال یا جریان سیاســی از این مساله 
احساس شرمســاری کند، اما جریان 
اصالح طلب نه تنها حس شرمســاری 

ندارد بلکه افتخار هم می کند.«
فؤاد ایــزدی که او هم اســتاد علوم 
سیاســی و پــای ثابــت تحلیل های 
رسانه های اصولگراست نیز اوایل هفته 
به مهر گفته بــود: »دموکرات ها برای 
انتخابات 1400 طــرح و برنامه دارند؛ 
ممکن است در این برنامه به یک جناح 
سیاســی در داخل ایران کمک کنند 

و به جناح دیگر ضربــه بزنند. آنها برای 
این منظور ابزارهایی هم دارند.« او ادامه 
داده بود: »دموکرات ها ممکن اســت 
فالن پول بلوکه شده ایران در یک کشور 
را آزاد کنند تا یک جناح سیاســی در 
ایران بتواند بگوید مــا باید در انتخابات 
1400 پیروز شویم زیرا این ما هستیم 
که می توانیم پول های بلوکه شده ایران 
را آزاد کنیم.« این اظهارات از دو حیث 
قابل توجه اســت؛ اگر صحت نداشته 
باشند به معنی تخریب اصالح طلبان به 
نام وابستگی به جریان های آمریکایی 
است و اگر صحت داشته باشند به معنی 
حمایت یکی از دو طیف بزرگ سیاسی 
آمریــکا از اصالح طلبــان در جریــان 
انتخابات 1400 اســت.  در صورتی که 
اگر ترامپ رأی آورده بود و برای یک دوره 
دیگر رئیس جمهور آمریــکا می ماند، 
انتخابــات 1400 ایران نیــز تا این حد 
پیچیده نمی شد. حاال اما آمدن بایدن 

پیش بینی ها را سخت کرده است. 
عامل تعیین کننده

اما در واقع باید گفت تعیین کننده تر 
از این دعواهــای جناحی، عملکرد جو 
بایدن در قبال برجام است. بایدن وعده 
داده که به برجام بازمی گردد. بسیاری 
اما در ایران و آمریــکا تاکید می کنند، 
مکانیــزم تحریم ها و حتی بازگشــت 
به برجام به گونه ای اســت کــه به این 
سادگی ها میسر نخواهد بود.  نیویورک 
تایمز روز گذشته در تحلیلی، به همین 
موضوع پرداخت و نوشــت: »در حالی 
که اعالم تعهد رئیس جمهور منتخب 
آمریکا به برجام و قول بازگشــت به آن 
برای دیگر امضاکننــدگان این معامله 
خوشــحال کننده بود، اما این بازگشت 

ممکن است خیلی آسان نباشد.«
ایــن روزنامــه ادامــه داده: 
»رئیس جمهور ترامپ، به ســرعت در 
حال تالش  است تا تحریم های آمریکا 
علیه ایران را افزایش دهد و سالح های 
پیشرفته بیشتری را به کشورهای منطقه 
بفروشد و این سیاســت هایی است که 
تغییر آن بــرای رئیس جمهور جدید 

دشوار خواهد بود.«
اما ظریف نظر دیگری دارد؛ نظری که 
اگر محقق شود قطعا انتخابات 1400 را 

تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. 

انتخابات آمریکا، پیش بینی ها درباره رئیس جمهور آتی ایران را تغییر داد؛

بایدن، برجام و سرنوشت پاستور ۱۴۰۰

خبر

آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی مدعی شده است 
که ایران تزریق گاز اورانیوم هگزافلورید به ســانتریفیوژهای 

پیشرفته خود را آغاز کرده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، طبق گزارش 
آژانس بین المللی انرژی اتمی که روز چهارشــنبه رویترز آن را 
 )UF۶(رویت کرده است، ایران تزریق گاز اورانیوم هگزافلورید
به سانتریفیوژهای پیشرفته غنی سازی اورانیوم 2m-IR را آغاز 
کرده است که این سانتریفیوژ ها در زیرزمین در تاسیسات نطنز 

نسب شده اند.
آژانس در گزارشش برای کشورهای عضو در روز سه شنبه 

مدعی شده است: در 14 نوامبر برای آژانس معلوم شده که ایران 
 2m-IR به آبشار 174 سانتریفیوژ UF۶  شروع به تزریق گاز
در تاسیســات غنی سازی ســوخت نطنز کرده است که اخیرا 

نصب شده اند.
در همین ارتباط کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم 
کشورمان نزد ســازمان های بین المللی در صفحه توییترش 
نوشــت: »مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشــار 
گزارشی نیم صفحه ای در روز گذشــته، اعالم کرد بازرسان 
آژانس در تاریخ 14نوامبر )24 آبان(، آغــاز تزریق گاز یو اف 
شش به یک زنجیره 174تایی سانتریفیوژهای آی.آر.ام دو در 

 کارخانه غنی سازی سوخت در نطنز را راستی آزمایی کردند.«
در عین حال میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی در وین در پیامی توییتری درباره دستور کار جلسه 
بعدی شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نوشت: 
شورای حکام آژانس دستور کار جلسه ماه نوامبر را تایید کرد. 
این بار این جلسه شامل موضوع پادمانی در ایران نمی شود. به 
دلیل این که مشکالت دسترسی بازرسان آژانس به دو محل 
در ایران طی ســفر مدیر کل آژانس به ایران در ماه آگوست با 

موفقیت حل و فصل شد.
اظهارات اولیانوف در پی این مطرح می شود که طی توافق 

انجام شــده میان رافائل گروســی مدیرکل آژانس و مقامات 
کشورمان،  بازرســان آژانس دسترســی الزم برای بازرسی و 
نمونه برداری از دو محل تعیین شده توسط آژانس در ایران ایجاد 
شد و این نمونه برداری های محیطی که در ماه سپتامبر انجام شد، 

در حال بررسی و تحلیل است.

آژانس مدعی شد؛

ایران تزریق گاز به سانتریفیوژهای پیشرفته را آغاز کرده است
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وزارت اطالعات منتشر کرد؛
اسناد روابط گروهک حرکة النضال 

با سرویس اطالعاتی عربستان 
»فرج اهلل چعب«، سرکرده گروهک تجزیه طلب 
»حرکة النضال« و عامل اصلی حمله تروریســتی 
خونین ۳1 شــهریور ۹7 به رژه نیروهای مسلح در 
اهواز، 22  آبان ماه بــا اقدامات تخصصی و ترکیبی 
سربازان گمنام امام زمان )عج(، شناسایی و دستگیر 
شد. روز گذشــته وزارت اطالعات برخی اسناد به 
دســت آمده از ارتباط مســتقیم حرکة النضال با 
سرویس اطالعاتی عربستان سعودی را منتشر کرد. 

    
روزنامه پاکستان خبر داد:

کشته شدن یکی از رهبران گروه 
تروریستی »جیش العدل« 

روزنامه Dawn پاکستان نوشت: مال عمر، عضو 
ارشد گروه تروریستی »جیش العدل« و دو پسر او روز 
سه شنبه در درگیری در شهر تربت پاکستان کشته 
شده اند. ستار رانجو، افسر پلیس پاکستانی به روزنامه 
دان گفت: این سه نفر که در جریان درگیری مسلحانه 
با پلیس کشته شــدند، به خاطر آدم ربایی، کشتن 
نیروهای ایرانی و دیگر فعالیت های خرابکارانه برای 

مدتی طوالنی تحت تعقیب دولت ایران بودند.
    

 نشست در ابوظبی برای مقابله 
با اقدام نظامی احتمالی ایران

به گزارش ایلنا به نقل از القدس العربی، یک مقام 
سیاسی اردنی گفت: امروز سران  امارات، بحرین و 
اردن یک نشست در ابوظبی برگزار می کنند. این 
مقام سیاسی مدعی شد: به نظر می رسد هدف این 
نشســت برنامه ریزی برای مقابله با هرگونه اقدام 
 نظامی مهم و جدی باشد زیرا آن ها نگران انتقام  ایران 
هستند؛ در حالی که محورهای این نشست در حال 
بررسی است اما افزایش تنش  به ویژه در مورد ایران 

واضح و روشن است.
    

واعظی: 
ارتباطی با دولت آینده آمریکا نداریم

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در 
پایان جلســه هیات دولت در جمع خبرنگاران در 
مورد پیش بینی اینکه رییس جمهور آینده آمریکا 
به برجام بازمی گردد، گفت: دولت آمریکا دوماه دیگر 
سر کار می آید و ارتباط آنچنانی نداریم که بدانیم چه 
تصمیمی دارند و هر چه شما می دانید ما هم می دانیم. 
وی افزود: اگر آنها به تعهدات خود بر نگردند ما هم 
نمی توانیم به تعهدات خود عمل کنیم و لذا باید ابتدا 

به تعهدات خود عمل کنند.
    

گفت وگوی مسکو و لندن درباره 
توافق هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری تاس، وزارت امور خارجه 
روســیه روز سه شــنبه در بیانیه ای اعالم کرد که 
والدیمیر تیتوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه 
و وندی مورتون، دیپلمات ارشد انگلیسی »درباره 
مشکالت بین المللی تبادل نظر کرده و درباره حل 
و فصل موضوع اوکراین، ثبات شرایط در ناگورنو قره 
باغ، برنامه هسته ای ایران و دیگر مسائلی که دو کشور 
می توانند تالش ها و اقدامات شان را درباره شان یکی 

کنند، مذاکره کردند.«
    

نوبخت:
وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت 

کمتر از ۱۰ درصد است
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
در گفت وگو با ایسنا، درباره میزان وابستگی بودجه 
ســال 1400 به نفت گفت: فعاًل پایــه ای را تعیین 
کرده ایم که بر اســاس آن اکنون کمتر از 10 درصد 
بودجه وابسته به نفت است. وی با اشاره به احتمال 
ایجاد گشایش هایی در زمینه فروش نفت، افزود: به 
هرحال نمی توانیم اگر شــرایطی پیش بیاید، بازار 
خود را از دســت بدهیم، اما اینکه آن پول را صرف 
هزینه های جاری کنیم، قطعاً این کار را نخواهیم کرد.

    
نماینده مهریز:

از مجلس چیزی باقی نمانده جز 
یک ساختمان و 29۰ نفر آدم

محمد رضا صباغیان، نماینده بافق و مهریز در 
مجلس خطاب به قالیباف بــا انتقاد از عملکرد وی 
گفت: مجلس یازدهم مرده است؛ هیچ کاری انجام 
نمی دهد اگرچه نفس می کشــد. وی با بیان اینکه 
مجلس دیگر در رأس امور نیست، در پایین امور هم 
نیست، خطاب به قالیباف اظهار کرد: خدمت رهبر 
انقالب برسید و بگویید از مجلس چیزی باقی نمانده 
است، فقط یک ساختمان باقی مانده و 2۹0 نفر آدم. 
این نماینده مجلس با انتقاد از اینکه حتی یک نفر از 
مجلس در ستاد کرونا نیست، گفت: این ستاد حتی 

برای مجلس هم تصمیم می گیرد.

شماری از اصولگرایان 
سعی دارند آب پاکی را 

روی دست افکار عمومی 
بریزند و تکلیف را روشن 
کنند که حتی اگر بایدن 
نیز رئیس جمهور باشد، 

مذاکره ای با آمریکا صورت 
نخواهد گرفت؛ بنابراین 
مالکتان برای رأی دادن 

در ۱۴۰۰، »مهارت مذاکره 
کردن« نباشد!

احمد مازنی می گوید: اگر 
سیاست ایاالت متحده 

بازگشت به برجام باشد، 
افکار عمومی در داخل 

ایران، دولتی را می طلبد 
که مهارت مذاکره داشته 

باشد و تجربه نشان می دهد 
که گروه های نزدیک به 

اصالحات یا مورد حمایت 
آنان، در این زمینه توانایی 

بیشتری دارند

نماینده مجلس در کمیته فیلترینگ گفت: 
من با فیلتر توییتر موافق هســتم. همین طور 
درباره حضور مســئوالن در شبکه توییتر که 
البته مشــابه این وضعیت را در شــبکه های 
اجتماعی نیز شاهد هستیم، بارها به مسئوالن 
گفته شده که نباید عضو باشند ولی متاسفانه 

این مسئله را رعایت نکردند.

جواد حسینی کیا در گفت وگو با »انتخاب« 
درباره ارزیابی شــبکه های اجتماعی، گفت: 
شــبکه های اجتماعــی می توانند رســالت 
اطالع رسانی را داشته باشند. البته نیاز است 
که در انجام این رسالت، شبکه های اجتماعی 
به شــفافیت، ترویج نگاه عادالنه بدون بازی 
با حیثیت فرد و اقشــار جامعه و حفظ شان و 

منزلت نظام جمهوری اســالمی پایبند بوده 
و در موضوعات مختلف نــدای مردم در عین 

رعایت قانون کشور باشند.
این عضو کمیتــه فیلترینــگ ادامه داد: 

اینکه بعضا دیده می شود که برخی شبکه های 
اجتماعی زمینه ســیاه نمایی را فراهم کرده 
و بلندگوی جریان های معانــد نظام و بیگانه 

می شوند قابل قبول نیست.
وی در پاســخ به این پرســش که آیا شما 
موافق رفع فیلتر توییتر هســتید، گفت: خیر 

من موافق این اقدام نیستم.
حسینی کیا در واکنش به این موضوع که 
امروز بسیاری از مسئوالن رسمی کشور ، اکانت 
رسمی در توییتر دارند و در این وضعیت چرا 
توییتر باید فیلتر باشد، گفت: من با رفع فیلتر 

توییتر موافق نیستم. همین طور درباره حضور 
مسئوالن در شبکه توییتر که البته مشابه این 
وضعیت را در شبکه های اجتماعی نیز شاهد 
هستیم، بارها به مسئوالن گفته شده که نباید 
عضو باشند ولی متاسفانه این مساله را رعایت 

نکردند.
این عضــو کمیته فیلترینــگ همچنین 
درباره احتمــال رفع فیلتر شــبکه یوتیوب، 
گفت: من فکر نمی کنــم که چه یوتیوب و چه 
توییتر رفع فیلتر شــوند، چراکه ظرفیت رفع 

فیلتر آن در کشور احساس نمی شود.

نماینده مجلس در کمیته فیلترینگ: 

موافق رفع فیلتر یوتیوب و توییتر نیستم 


