
t oseei r ani . i r
سياست2

روی موج کوتاه

دفتــر ســید ابراهیــم رئیســی، 
رئیس جمهــوری منتخب در روزهای 
گذشته در تماس با چهره های سیاسی، 
روزنامه نــگاران و دبیران کل احزاب از 
آنان خواسته، پیشــنهاد و انتقادهای 
خود را درباره اداره کشور ارائه کنند. این 
درخواست از سوی دفتر غالمحسین 
محسنی اژه ای رئیس جدید قوه قضاییه 
هم تکرار شده و با واکنش ها، تحلیل ها 
و تفســیرهای متفاوتی روبــرو بوده 
اســت که می توان آنها را به دو دسته 
واکنش های خوش بینانه و تفسیرها و 
عکس العمل های بدبینانه تقسیم کرد.
آغازی بر پایان واگرایی سیاسی؟ 
بــه گــزارش ایرنــا، »احمــد 
زیدآبادی«، نخستین چهره سیاسی 
بود که روز چهارشــنبه، نهم تیرماه 
در کانال شخصی خود از تماس دفتر 
ابراهیم رئیسی با او به منظور دریافت 
دیدگاه ها و پیشنهادها درباره مسائل 
مختلف کشــور خبر داد و نوشــت: 
»درخواست شــان دریافت انتقادات، 
نظرات و پیشــنهادهای من به آقای 

رئیسی در مقام ریاست جمهوری بود. 
گفتم؛ اگر بخوانــد، چراکه نه؟ تاکید 
کردند که حتما می خواند. با خود فکر 
کردم، خب، چه بهتر از این؟ لذا تصمیم 
گرفتم باتوجه به مجموعه امکانات و 
محدودیت های آقای رئیســی، آنچه 
را به صالح کشــور و کمــک به گذر 
ایران از این وضعیت اسفبار می دانم، 
به طور صریح و روشن و بدون هرگونه 
سانسور، هر از گاهی به صورت مکتوب 
به دفتر او ارسال کنم و چنانچه به اندازه 
مثقالی هم موثر افتــد، خالی از ارزش 

نخواهد بود.«
مهم این است که به پیشنهادها 

ترتیب اثر دهند
پس از این اعالم برخی چهره های 
دیگر هم از تماس های مشــابهی خبر 
دادند؛ »غالمحســین کرباســچی« 
دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگی 
ضمن تایید تماس یادآور شد: »مهم این 
است که پیشنهادها و انتقادهایی که از ما 
دریافت می کند، به آن ترتیب اثر دهند، 
یعنی تاثیرگذاری آن اهمیت دارد و اگر 

حالت تبلیغاتی نداشته باشد، کار مثبت 
و خوبی است.«

برای قضاوت زود است
»جــواد امــام« دبیــرکل مجمع 
ایثارگران هم دربــاره تماس با او برای 
ارائه برنامه گفــت: »ارزیابی مثبت یا 
منفی ایــن تماس ها را بایــد به آینده 
موکول کرد و ببینیم آیا از این نظرات 
استفاده خواهد شد یا خیر. فعال برای 

قضاوت زود است.«
»مصطفی کواکبیــان« دبیر کل 
حزب مردم ساالری هم درباره محتوی 
تماس تلفنی از دفتــر رئیس جمهور 
منتخب توضیــح داد: »در پاســخ به 
تماس دفتر جناب  رئیسی جهت ارایه 
پیشــنهادات، با آرزوی موفقیت برای 
ایشان، نشست مورخ ۲۷ آبان ۱۳۹۸ 
فراکسیون دیپلماسی با حضور ۸۰ نفر 
از نمایندگان مجلس دهم را یادآورشدم 
و در پایــان، پیگیری ایشــان را برای 
انتشار دالیل و مســتندات عدم احراز 
صالحیتم از ســوی شــورای نگهبان 

خواستار شدم.«

»اکبر منتجبی« ســردبیر روزنامه 
ســازندگی و »احســان مازندرانی« 
فعال رسانه ای هم از دیگر چهره هایی 
بودند که از سوی دفتر رئیس جمهوری 
منتخب با آنها تماس گرفته شده است. 
»مجید انصاری« عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام هم این تماس ها را مثبت 
ارزیابی کرده و گفته است: »این اتفاق 
هم به نفع جامعه و هم به نفع دستگاه ها 
و قوای مختلف است. به هر حال به نظرم 
آنچه اتفاق افتاده کار پسندیده ای است 
و اگر مستمر و واقعی باشد و انتقادات 

دریافت بشود می تواند موثر باشد.«

خروجی تماس ها در آینده 
مشخص می شود

»محمد مهاجری« فعال رسانه ای 
هم در تحلیل خود از این رویداد نوشته 
اســت: »اکنون چند تن از افرادی که 
با آنها تماس گرفته شــده، موضوع را 
رســانه  ای کرده اند و چنین بر می آید 
که آنها از این ایده پشتیبانی کرده اند. 
اینکــه خروجی چنیــن ارتباطی چه 
خواهد شد و آیا یک امر تشریفاتی است 
یا واقعا منشا تاثیر خواهد بود، در آینده 
مشخص می شــود اما به نظر می رسد 
کاری که صورت گرفته، در داوری اولیه  

می تواند مثبت باشد.«
»حســین نورانی نژاد« سخنگوی 
حزب اتحــاد ملت هــم در این زمینه 
تصریح کرده اســت: »اقدام خوبی که 
عینا از جانب دفتر آقای رئیسی هم انجام 
شده و این کار گرچه جای حق انتخاب و 
کنشگری نهادی و مدنی و ایجاد فضای 
باز نقد و نظر را نمی گیرد، اما می تواند 
فتح بابی برای یک ســری گفت وگوها 
و افزایش درک متقابل باشــد. حداقل 
اینکه حس انتقــال حرف هــا و درد 

دل هاست.«
ایراد گرفتن از این تماس ها 

کج سلیقگی است
یک فعال سیاســی اصولگــرا، نیز 
در این راســتا گفت: اگر دولتی آمده 
و دارد این اهتمــام را به خرج می دهد 
کــه از صاحب نظــران در عرصه های 
مختلف نظرخواهی کند دیگر اما و اگر 
گذاشتن در مقابل چنین کاری یک نوع 
بی انصافی و کج سلیقگی سیاسی است 

که بخواهیم از آن ایراد بگیریم. 
امیررضــا واعــظ آشــتیانی در 
گفت وگو با خبرنــگار ایلنا، در واکنش 
به تماس های انجام شده از سوی دفاتر 
رئیس جمهور منتخب و رئیس جدید 
قوه قضائیه با برخی از فعاالن سیاسی 
و رسانه ای از جناح  مقابل و اینکه برخی 
موضع گیری ها در درون جریان اصولگرا 
نسبت به این اقدام صورت گفته است، 
گفت: نکته ای که وجود دارد این است 
که اصالح طلب ها هــر زمان که دولت 
در دســت آن ها بوده به سمت چنین 
حرکت هایی نرفتند که مبتکر چنین 
موضوعی باشند. همچنین آقای رئیسی 
به عنوان فردی مســتقل وارد عرصه 
انتخابات شده و این مستقل وارد شدن 

معنــی دارد، معنی آن این اســت که 
وابستگی گروهی و سیاســی ندارد و 
می خواهــد از ظرفیت همــه افراد در 
جهت نقــاط ضعف و قوت کشــور در 

عرصه های مختلف استفاده کند.
وی افــزود: اینکــه می بینیم دفتر 
ایشان تماس می گیرد و نقطه نظرات 
افراد مختلف از جمله اصالح طلبان را 
دریافت می کند را باید با دید مثبت نگاه 
کنیم؛ چراکه به هــر جهت یک فردی 
پیدا شده اســت در کشور بعد از دوران 
دفاع مقدس که مــا می توانیم بگوییم 
تنها دولتی که وارد این عرصه شــده 
که هم مستقل اســت و هم می خواهد 
از ظرفیت ها اســتفاده کند. در اینجا 
دیگر »امــا«، »اگر«، »ایــن برای چه 
کاری است« و »به چه منظوری است« 

معنا ندارد. 
عضو ادوار شورای شــهر تهران در 
ادامه بیــان کرد: به اعتقــاد من از این 
اقدام به عنوان یک کار نو می توانیم آن 
یاد کنیم چرا کــه دولت های ما عادت 
کرده اند وقتی روی کار می آیند، بخش 
زیادی از انرژی خود را صرف بدگویی 
از دولت قبل می کننــد؛ مانند دولت 
یازدهم که خیلی از عملکرد دولت دهم 
بد گفت اما در دوره دوازدهم خودش به 
نحوی عمل کرد که روی دولت های نهم 
و دهم را سفید کرد. لذا اگر دولتی آمده 
و دارد این اهتمــام را به خرج می دهد 
کــه از صاحب نظــران در عرصه های 
مختلف نظرخواهی کند، دیگر اما و اگر 
گذاشتن در مقابل چنین کاری یک نوع 
بی انصافی و کج سلیقگی سیاسی است 

که بخواهیم از آن ایراد بگیریم.

تماس تلفنی سران قوا با چهره های سیاسی؛ تحلیل ها و تفسیرهای متفاوتی در پی داشته است؛

کسی مخالف نیست!

خبر

یک نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی گفت: دولت در 
مذاکرات برجام، بر اســاس تصمیمات مجلس بنیاد مذاکراتی 
را شکل داد و خوب پیشــرفت تا این که منتهی شد به یکسری 
خواســته های جدید که می تواند مذاکــرات را به مرحله صفر 

بازگرداند و این امر به ضرر طرفین است.
حشــمت اهلل  فالحت پیشــه در گفت وگو با ایلنا، افزود: در 
مذاکرات برجام انتظارات حداکثری باعث شده دیپلمات های دو 

طرف عمال در زمین ترامپ بازی کنند.
وی دربــاره این که گفته می شــود قانون »لغــو راهبردی 
تحریم ها« امروز به مانعی برای پیشــبرد اهداف در مذاکرات 
تبدیل شده است، گفت: اعتقادم بر این است که قانون مجلس مانع 
مذاکرات نیست، آن چیزی که مانع شده است، فضای بی اعتمادی 
است که از گذشته بین ایران و آمریکا وجود داشت و ترامپ این فضا 

را تشدید و تقویت کرد.
این نماینده پیشــین مجلس شورای اســالمی ادامه داد: 
امیدوارم که دولت بایدن و ایــران در زمین ترامپ بازی نکنند، 
زیرا یک واقعیتی که وجود دارد این است که برجام توافقی بود 
که بین ایران و آمریکا شــکل گرفت، توافقی که دوطرف اصلی 
آن جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده بودند؛ اما ترامپ یک 

ضربه اساسی به آن زد و این بی اعتمادی که در حال حاضر شکل 
گرفته است، ناشی از همین اقدام است.

وی تاکید کرد: باید بپذیریم هنگامی که فضای بی اعتمادی در 
مسیر اجرای تعهدات وجود دارد، بسیار سخت است که بخشی 
از اعتمادها احیا شود و به توافقی برســیم که مبتنی بر اعتماد 
باشــد و اگر غیر از چنین چیزی تصور کنیم، این امر بسیار غیر 

واقع بینانه است.
  این کارشناس سیاست خارجی با اشاره به این که باید بین 
مناســبات ایران و آژانس و مناسبات جمهوری اسالمی ایران و 
ایاالت متحده تفاوت قائل شــویم، اظهار داشت: ایران و آژانس 
باید بر سر مقرارت NPT  به یک توافقی برسند چرا که به هر حال 
NPT ماهیت جدایی از پروتکل الحاقی دارد، هرچند که دبیرکل 
آژانس در گزارش اخیرش  سیاسی عمل کرد، اما به نظر من نباید 
فضای بی اعتمادی در روابط ایران و آژانس شکل گیرد که پیشینه 

مثبت مناسبات ما با این نهاد را با مشکل مواجه کند.
وی ادامه داد: آقای گروسی در این قضیه نقش منفی بازی کرد، 
شتاب ایشان برای منتقل کردن موضوعات بین ایران و آمریکا به 
شورای حکام و شورای امنیت یک رفتار غیر حرفه ای بود؛ چرا که 
معموالً دبیران کل آژانس باید خالف این را عمل کنند که شاید 

همین موضوع باعث شد در طرف ایرانی امری برای تمدید توافق 
شکل نگیرد.

احتمال رفع تنش بین ایران و آمریکا وجود دارد
فالحت پیشه با بیان این که معتقدم احتمال رفع تنش بین 
ایران و آمریکا وجود دارد و امیدوارم این امر صورت گیرد، عنوان 
کرد: در  بین مناسبات ایران و آمریکا، صحبتی که آمریکایی ها 
مطرح کردند این بود که ممکن اســت آقای بایدن تجدیدنظر 
کند، در نظر داشته باشید تجدیدنظر دولت آمریکا در مذاکره با 
ایران حتما سیاست کلی این کشور در منطقه را با ضعف جدی 
مواجه می کند، از همین رو آنان بیشتر سعی کردند با تبلیغات 
این موضوع را مطرح کنند که این امر باعث می شود پل هایی که تا 

امروز ساخته شده خیلی سریع ویران شود.
وی ادامه داد: به اعتقاد من هرچند کــه مواضع تندی بین 
طرفین مطرح شده است اما همین مواضع تند می تواند نشانه ای 
باشد برای این که در مراحل نهایی توافق دوطرف به این نتیجه 

برسند که در میدان ترامپ بازی نکنند.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی با بیان این که اگر 
آقای رئیسی گفت با بایدن دیدار نمی کند معنایش این نبود که 
برجام یا دیپلماسی مبتنی بر برجام را قبول ندارد، اظهار داشت: در 

داخل ایران همگان قبول دارند اصل برجام اگر بازگردد، در راستای 
منافع ملی است اما این طبیعتا معنایش این نیست که با آمریکا 

مذاکره ای شکل می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: شــتاب برخی از رسانه ها و محافل 
بــرای جبهه بندی تازه با آمریــکا در منطقه را بــه نظرم در 
راستای منافع ملی نباید ارزیابی کرد؛ به عنوان مثال مسائلی 
که در افغانستان شکل گرفته اســت و در جاهای دیگر این 
تحلیل که هرجا آمریکایی ها یک موضعــی گرفتند، حتما 
ایران در طرف مقابل آن موضع قرار گیرد حتی اگر فراموش 
کردن پیشینه طالبان باشد به نظر من نشان دهنده عدم ثبات 
در سیاست خارجی و ایفای نقش کردن یکسری از محافلی 
است که دخالت آن ها در سیاســت خارجی هیچ گاه به سود 

منافع ملی نبوده است.

فالحت پیشه در گفت وگو با ایلنا: 

خواستههایجدیدمذاکراترابهمرحلهصفربازمیگرداند
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عفووتخفیف۳۸۸محکومتعزیرات
حکومتیباموافقترهبری

مدیرکل نظارت بر اجرای احکام سازمان تعزیرات 
حکومتی از عفو و تخفیف مجازات ۳۸۸ نفر از محکومان 
تعزیرات حکومتی خبر داد. علیرضا نورنژاد گفت: به 
مناسبت فرا رسیدن والدت امام رضا)ع( و هفته قوه 
قضائیه، ۵ هزار و ۱۵۶ نفر از محکومین محاکم عمومی 
و انقالب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان 
تعزیرات حکومتی از سراسر کشور مورد عنایت مقام 

معظم رهبری )مدظله العالی( قرار گرفتند.
    

نخست وزیر عراق: 
توافقایرانوآمریکابرایمنطقه

سرنوشتسازاست
نخست وزیر عراق توافق میان ایران و آمریکا را 
بســیار مهم و برای منطقه سرنوشت ساز توصیف 
کرد.  به گزارش بغداد الیــوم، مصطفی الکاظمی، 
در گفت وگو با روزنامه ایتالیایی الریپابلیکا تصریح 
کرد: من بر این باورم که این توافق قابل تحقق است. 
موفقیت آمیز بودن مذاکرات وین، تاثیر مثبتی بر 
منطقه خواهد داشت و همچنین در راستای ثبات 

عراق نیز موثر خواهد بود.
    

اولیانوف: 
همکاریایرانباآژانسمهماست

نماینده روسیه در مذاکرات برجام از جمهوری 
اســالمی ایران خواســت به همکاری بــا آژانس 
بین المللی انرژی اتمی ادامه دهد. میخائیل اولیانوف، 
در مصاحبه با خبرگزاری »تاس« تاکید کرد: ادامه 
فعالیت  دوربین های نصب شــده در ســایت های 
هسته ای ایران برای کســب توافق بر سر بازگشت 

آمریکا به برجام از اهمیت زیادی برخوردار است.
    

وزارت خارجه از نهادهای بین المللی خواستار شد
پیگیریپروندهچهاردیپلمات

ربودهشدایراندرلبنان
وزارت امــور خارجه ایران با صــدور بیانیه ای به 
مناسبت سی و نهمین سالروز ربایش 4 دیپلمات ایرانی 
در لبنان به دست عوامل وابسته به رژیم صهیونیستی، 
تاکید کرد: پاسخگو نبودن رژیم صهیونیستی سبب 
شده روند کشف حقایق و ابعاد این حادثه بسیار کند 
شود. به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده است: وزارت 
امورخارجه ایران از دبیرکل کنونی و سایر سازمان ها و 
نهادهای بین المللی و حقوق بشری از جمله صلیب 
سرخ، مجدانه می خواهد توجه جدی تری به این مساله 
انسانی و حقوق بشری اعمال و به خواست بحق ایران و 

خانواده و فرزندان این عزیزان توجه کنند.
    

ترامپ:
بایدندربرابرایرانسرتعظیمفرود

آوردهاست
رئیس جمهور پیشین آمریکا بار دیگر با انتقاد از 
رویکرد دولت بایدن درقبال ایران و توافق هسته ای 
گفت که روسیه، چین و ایران در حال سوءاستفاده از 
جو بایدن هستند. به گزارش ایسنا، دونالد در جمع 
حامیانش در ایالت فلوریدا بار دیگر گفت: بایدن در 
حال تخریب تمام دستاوردهایی است که خود او در 

دوران فعالیتش در کاخ سفید به دست آورده بود.
    

حماس: 
روابطمانباایران
قویوریشهداراست

نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس تاکید 
کرد که این جنبش روابط قوی و قدیمی با ایران دارد 
و آن را ادامه می دهد. به گزارش ایسنا، خلیل الحیه، در 
گفت وگو با پایگاه خبری عربی ۲۱ درخصوص  روابط 
این جنبش با تهران گفت: رابطــه با برادران ایرانی 
مستحکم، قدیمی و مداوم است و ما تاکید می کنیم 

که حماس خواهان روابط خوب با همه است.
    

سفیرجدیدایراندرلندنمعرفیشد
محسن بهاروند سفیر جدید جمهوری اسالمی 
ایران در لندن دیروز)یکشنبه( وارد محل ماموریتش 
شد. به گزارش فارس، به گفته »سید مهدی حسینی 
متین« کاردار جمهوری اســالمی ایران در لندن،  
بعد از تقدیم استوارنامه خود به ملکه انگلیس، روز 
سه شنبه فعالیت دیپلماتیکش را در این سمت آغاز 

خواهد کرد.
    

محکومیتمحمدحسینکروبیبه
یکسالحبسوجریمهنقدی

محمد جلیلیان، وکیل محمدحسین کروبی، 
از محکومیت موکلش به یکسال حبس تعزیری و 
جریمه نقدی خبر داد. این محکومیت محمدحسین 
کروبی در ارتباط با نامه اعتراضی پدر او یعنی مهدی 
کروبی درباره ســرنگونی هواپیمای مســافربری 

اوکراینی توسط سپاه صادر شده است.

امیررضا واعظ آشتیانی، 
فعال سیاسی اصولگرا: 
»اگر دولتی آمده و دارد 

این اهتمام را به خرج 
می دهد که از صاحب نظران 

در عرصه های مختلف 
نظرخواهی کند دیگر اما 
و اگر گذاشتن در مقابل 

چنین کاری یک نوع 
بی انصافی و کج سلیقگی 

سیاسی است که بخواهیم 
از آن ایراد بگیریم«

جواد امام، دبیرکل مجمع 
ایثارگران: »ارزیابی مثبت یا 
منفی این تماس ها را باید به 
آینده موکول کرد و ببینیم 

آیا از این نظرات استفاده 
خواهد شد یا خیر. فعال 

برای قضاوت زود است.«

روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم در یادداشتی 
با اشــاره به برخی تحوالت از جمله پیام تبریک 
پادشاه اردن به رئیســی نوشت که اردن درحال 
بررسی مساله از سرگیری روابط با ایران و ارسال 

سفیر جدید به تهران است. 
به گزارش ایسنا، روزنامه رای الیوم چاپ لندن 
در یادداشتی نوشت: به طور ناگهانی و تنها چند 
روز پس از برگزاری نشست سه جانبه سران عراق 
و مصر و اردن در بغداد و ظاهر شدن پادشاه اردن 

در بارگاه های صحابه پیامبر در جنوب کشورش، 
خبر پیام تبریک این پادشاه به ابراهیم رئیسی ، 
رئیس جمهور جدید ایران اعالم شد و این امر در 
شرایطی بود که رسانه ها روی آن متمرکز شدند.

در این یادداشت آمده است: به نظر می رسد 
که پادشــاه اردن پیامی به رئیس جمهور ایران 
ارســال و برای وی آرزوی موفقیت کرده است و 
برای ملت ایران نیز آرزوی پیشرفت و شکوفایی 
کرده اســت. پس از این پیام انتظار می رود که 

روابط دیپلماتیک میان ایران و اردن که طی سال 
های طوالنی قطع شده است، از سرگرفته شود.

این روزنامه فرامنطقه ای می نویسد: برخی 
کارشناسان متخصص پرونده روابط اردن با عراق 
و ایران بر ایــن باورند که با توجه به حمایت های 
آشکار اردن از مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 
عراق ، اردن قصد دارد که سفیر خود را به دمشق 

بفرستد و در تهران نیز سفیر جدید تعیین کند. 
انتظار می رود که وزارت خارجه اردن اکنون در 
حال بررسی مساله ارسال سفیر جدید به تهران به 
جای عبداهلل ابو رمان باشد؛ کسی که تقریبا بیش 
از ۵ سال به ماموریت خود نرفته است. همچنین به 
نظر می رسد که یک هیات از وزارت خارجه اردن 
همزمان درحال بررسی مساله از سرگرفتن روابط 

با سوریه و ارسال سفیر به دمشق است.
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: 
به نظر می رسد که روابط اردن با کشورهای عضو 
محور مقاومت در حال بهبودی است ،البته این 
روند به طور تدریجی و با ســرعت کم اســت . با 
توجه به عدم تماس اردن با عربستان در سطوح 

باال به نظر می رسد که اردن در حال ایجاد روابط 
سیاسی و دیپلماتیک با سوریه و عراق است به 
ویژه اینکه منافع اقتصادی و تجاری اردن با عراق 
اقتضا می کند که این کشور خواسته دیرینه ایران 
یعنی تعیین سفیر اردن در تهران را برآورده کند.

در این یادداشــت همچنین آمده است که 
اکنون گفت وگوهای گرمی در امان تحت عنوان 
احتمال تشکیل برنامه ای برای ایجاد گردشگری 
دینی و شیعی در جنوب اردن درحال انجام است 
زیرا بارگاه ها و ضریح های شــخصیت هایی در 
آن جا وجود دارد که نزد شــیعیان ایران و عراق 
مقدس هستند و این امر می تواند مقدمه ای برای 

از سرگیری روابط باشد.

رای الیوم بررسی کرد

آیااردنسفیرخودرابهتهرانمیفرستد؟


