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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

هرچه کار تنش میان ایران و آمریکا 
باالتر می گیرد و هرچه آمریکا تحرکاتی 
از نوع اعزام تجهیزات نظامی و ناوهای 
متعدد به خلیج فارس را ترتیب می دهد، 
پای کنگــره آمریکا نیز بیشــتر به این 
ماجرا باز می شود. نانسی پلوسی، رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا اوایل هفته 
گذشــته در مورد تمایل دولت  ترامپ 
برای آغاز جنگ با ایــران گفت: دولت 
ترامپ حق آغاز جنگ با ایران بدون اجازه 

کنگره را ندارد.
او تاکیــد کرده بود کــه »اگر دولت 
ترامپ در چنین فکری باشــد، هرگز 
نمی تواند موافقت کنگره را جلب کند. 
در کشــور ما هیچ تمایلی برای جنگ با 
ایران وجود ندارد. ما باید به دنبال راه های 

صلح آمیز با ایران باشیم.«
ترامپ نسبت به این موضع کنگره، 
نه تنها واکنش تندی نشــان نداد، بلکه 
ســعی کرد خود را همســو با آن نشان 
دهد. او در هفته ای که گذشت، چندین 
بار به خبرنگارانی که از او درباره جنگ با 
ایران می پرسیدند به شکل های مختلف 
پاسخ داد که قصد جنگ با ایران را ندارد و 
امیدوار است که جنگی نیز صورت نگیرد. 
نه تنها او بلکه پمپئو، وزیر خارجه اش نیز 

همین موضع را تکرار کرد. 
همچنان در انتظار زنگ تلفن

ترامپ می گوید که همچنان مصر 
بر مذاکره است. همین دو روز پیش هم 
دوباره دســت به توئیتر شد و در صفحه 

توئیتری اش نوشــت که ایران به زودی 
خواهان مذاکره با او می شود. 

ترامپ اما در ایــن توئیت به موضوع 
دیگری نیز اشاره کرد. او نوشت: »نظرات 
مختلفی در مورد ایران مطرح می شود، 
ولی  من هســتم که  تصمیم قاطع و 
نهایی را خواهــم گرفت. همه جنبه ها، 
دیدگاه ها و سیاســت ها در نظر گرفته 
خواهد شــد. من مطمئنم که ایران به  

زودی خواهان مذاکره خواهد شد.«
توئیــت او شــاید پاســخی بــه 
جنگ طلبی های بولتون بود و توضیحی 
برای کسانی مانند اعضای کنگره تا بار 
دیگر تاکید کند که بــه دنبال جنگ با 
ایران نیست، بلکه همچنان منتظر زنگ 
تلفن است و از آن جایی که به قول خودش 
او تصمیم گیرنده نهایــی خواهد بود، 
نگرانی ای درباره رفتارهای جنگ طلبانه و 
تحریک آمیز مانند اعزام 120 هزار سرباز 
به منطقه خاورمیانه بــرای رویارویی با 

حمله اتمی ایران وجود ندارد. 
کنگره بی خبر

برای کنگره اما ظاهرا این نوع اطمینان 
خاطر دادن های ترامپ کافی نیســت. 
هفته گذشته شماری از اعضای کنگره 
آمریکا اعتراض کردند که دولت ترامپ 
به قدر کافی اطالعــات درباره ایران، در 

اختیار آنها نمی گذارد.
این خبــر را رویترز منتشــر کرد و 
ادامه داد که »بســیاری از نمایندگان 
کنگره ازجمله شماری از هم حزبی های 
آقای ترامپ گفته اند کــه مایلند تا در 
نشست های محرمانه اطالعاتی در مورد 

تهدیدهای خارجی و تصمیم های دولت 
به آنها داده شود.«

آنها تاکید کرده انــد که دولت های 
قبلی آمریکا به طور مرتب کنگره را در 
جریان تصمیم های مهم خود در زمینه 

امنیتی قرار می داده اند.
لیندســی گراهــام، ســناتور 
جمهوری خواه سه شنبه گذشته هنگام 
خروج از محل کنگــره در این زمینه به 
خبرنــگاران گفت: »به نظــرم همه ما 
نمایندگان را اینجا در طرف تاریک ماجرا 
نگه داشته اند. امیدوارم در مورد وضعیت 

حاضر به ما اطالع رسانی شود.«
نانســی پلوســی، رئیس مجلس 
نمایندگان هم خواســت که جلسه ای 
با حضور همــه اعضای کنگــره برای 
اطالع رسانی به آنان در این زمینه برگزار 

شود. 
کنگره مجوز جنگ نمی دهد

پلوســی روز پنجشــنبه نیز برای 
دومین بار هشــدار داد که »بر اســاس 
مســئولیت ما در قانون اساسی، کنگره 
مسئول اعالم جنگ اســت و امیدوارم 
که مشاوران رئیس جمهوری بدانند که 
به هیچ وجه، اختیــاری برای حرکت به 
سمت جنگ ندارند.« او با بیان اینکه آنها 
نمی توانند از اختیارات خود که در سال 
2001 درباره خاورمیانه تصویب شده 
اســت، اکنون برای یک جنگ نظامی 
استفاده کنند، گفت: »خوشحالم که از 
رئیس جمهوری شنیدم او هیچ تمایلی 
به این مسئله ندارد. یکی از جاهایی که 
من و رئیس جمهوری توافق داریم این 

است که هر دوی ما مخالف جنگ عراق 
هستیم«.

اطالعات محرمانه
 برای »گروه هشت«

به دنبال چنین اعتراضاتی اعالم شد 
که دولت ترامپ، روز پنجشنبه »گروه 
هشت« را در جریان »اطالعات محرمانه 

و طبقه بندی شده« ایران می گذارد.  
»گروه هشــت« یا »گنگ هشت« 
اصطالحی اســت که به هشــت تن از 
رهبران کنگره آمریکا اطالق می شود. این 
هشت تن رهبران دو حزب جمهوریخواه 
و دموکرات هم در مجلس سنا و هم در 
مجلس نمایندگان، نفر اول و دوم کمیته 
اطالعاتی مجلس نمایندگان به همراه 
نفر اول و دوم کمیته اطالعاتی مجلس 
ســنا هســتند که می توانند از مسائل 
محرمانه ای که قوه مجریــه در اختیار 

دارد، مطلع شوند. 

در این جلسات محرمانه نیز سوگند 
یاد می کنند که تمامی اطالعاتی که در 
جریان این اطالعات می گیرند را مخفی 
نگه دارند.  روز گذشته برخی منابع خبر 
دادند که اعضای گروه هشت، پنجشنبه 
)26 اردیبهشت( از اطالعات طبقه بندی 
شده در خصوص اقدامات اخیر ایران و 
رویکرد دولت دونالد ترامپ در این زمینه 

مطلع شده اند. 
توجیه در عصر سه شنبه 

اما عالوه بر گروه هشت، روز پنجشنبه 
اعالم شــد که دولت ترامپ قصد دارد 
هفته جاری یک جلسه توجیهی درباره 
ایران برای نمایندگان برگزار کند. یک 
منبع مطلع به رویترز گفته اســت که 
این جلسه در پی درخواست های مکرر 
دو حزب دموکــرات و جمهوری خواه 
تشکیل می شــود. بنابر گزارش رویترز 
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، جوزف 
دانفورد، رئیس ستاد مشترک نیروهای 
مسلح آمریکا و پاتریک شاناهان، وزیر 
دفاع موقت آمریکا و تمامی اعضای سنا 
سه شنبه هفته جاری، ساعت 13:30، 
پشت درهای بسته، این جلسه را تشکیل 

خواهند داد. 
شماره ظریف روی آیفون 

سناتور دموکرات
همزمان به نظر می رسد برخی اعضای 
کنگره، در عین حال که از آنچه در ســر 
ترامپ و دولتش می گذرد، بی خبرند؛ 
سعی دارند به ســبک خود تنش میان 

ایران و آمریکا کنترل کنند. 
 خبرنــگار ان بی ســی نیــوز روز 
پنجشنبه از تالش ســناتور آمریکایی 
برای برقراری تماس میان وزرای خارجه 
ایران و آمریکا خبر داد. جیک شرمن در 
حساب توییتری خود نوشت که »سناتور 
»دایان فاینستاین« در حال قدم زدن 
در کنگره بــود در حالی که شــماره 
محمدجواد ظریف وزیــر خارجه ایران 
در صفحه آیفونش مشــخص بود!« او 
ادامه داده: »اندکی پس از آنکه وی را با 
گوشــی تلفن همراهش دیدم، سناتور 
در بیانیه ای اعالم کرد جنگ برای حل 
مشــکل ضرورتی ندارد، وقتی طرفین 
اعالم می کنند به دنبال راه  حل هستند.«

آن طور که شــرمن نوشته، سناتور 
فاینستاین به او گفته است که »من اصرار 
دارم وزیر خارجه پمپئو با وزیر خارجه 
جواد ظریف گفت وگو کند چراکه می دانم 
ظریف خواهان تنــش با ایاالت متحده 

نیست.«
تخت روانچی تکذیب کرد

چنین خبرهایی زمزمه هایی از این 
دســت را بلند کرده که ایران قصد دارد 

از طریق دموکرات های کنگره تنش ها 
را مدیریت کند یا حتی پای میز مذاکره 
بنشیند. مجید تخت روانچی، نماینده 
دائم ایران در ســازمان ملل اما دیروز در 
گفتگویی با شــبکه خبری سی بی اس 
آمریــکا، در این رابطه گفــت که اخیرا 

تماسی با اعضای کنگره نداشته اند.
او در پاســخ به این پرســش که آیا 
تاکنون با هیچ یک از نمایندگان کنگره 
آمریکا مذاکــره کرده اید یا خیر، گفت: 
»ما قبال با برخی از اعضای کنگره گفتگو 
کرده ایم، اما اخیرا خیــر. این یک اقدام 
متعارف اســت که در زمــان آن انجام 

می دهیم.«
مجری این شبکه به خبر مطرح شده 
مبنی بر وجود شماره تماس ظریف بر 
صفحه تلفن داین فاینستاین، سناتور 
دموکرات آمریکا اشاره کرد و پرسید آیا 
هیچ یک از دموکرات ها در این موقعیت 

کلیدی با ایران تماس داشته اند؟
تخت روانچی پاســخ داد: »من در 
این زمینه اطالعی ندارم. اما من تا کنون 
با هیچ یــک از اعضای کنگره تماســی 
نداشته ام. از این دقیق تر پاسخ سوال شما 

را نمی دانم.«
اگر فقــط هم حزبی هــای ترامپ 
مجالس آمریکا را در اختیار داشتند، قطعا 
کار برای ترامپ راحت تر بود، اما مجلس 
سنا و نمایندگان آمریکا متشکل از دو 
حزب دموکرات و جمهوریخواه است و 
گاهی حتی حرف دموکرات ها بیشتر از 

جمهوریخواهان پیش می رود. 
حال بایــد دید آیا ترامپ با جلســه 
توجیهی سه روز دیگرش می تواند اعضای 
کنگره را علیه ایران با خود همراه کند یا 
اینکه اختالف در کنگره بر سر سیاست 
دولت او نســبت به ایران، به قوت خود 
باقی می ماند و او همچنــان پیام های 
هشــدارآمیز از ســوی کنگره دریافت 

خواهد کرد.  

نانسی پلوسی هشدار داد، ترامپ وعده »توجیه«

باز شدن پای کنگره به بازی

خبر

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه در پاسخ 
به سؤال خبرنگاران ژاپنی که آیا ایران قصد دارد 
در خصوص مســائلی همچون تبادل زندانیان با 
آمریکا مذاکره کند، گفت: خیر، هیچ امکانی برای 
مذاکره وجود ندارد. چنین مذاکره ای ]مشخصاً در 
خصوص زندانیان[ دیگر در دستور کار نیست، زیرا 
آمریکا پیش شرط های کلی و نامربوطی را در این 
زمینه وضع کرده است. آمریکا اصاًل در جایگاهی 

نیست که بخواهد برای ایران پیش شرط بگذارد.
وزیر امــور خارجه کشــورمان بــا انتقاد از 
سیاست های آمریکا تأکید کرد، امکان ندارد ایران 

در چنین شرایطی با آمریکا مذاکره کند.

به گزارش تسنیم، محمدجواد ظریف وزیر امور 
خارجه کشورمان که برای دیدار با مقامات ژاپنی 
به این کشور سفر کرده است، در پایان دیدارهای 
خود با مقامات ارشد ژاپنی از جمله نخست وزیر 
»شینزو آبه«، در مصاحبه با خبرنگاران ژاپنی به 
سؤاالت آنها در خصوص تنش های اخیر بین ایران 
و آمریکا پاسخ گفت. وی در خصوص تحریم های 
یکجانبه آمریکا علیه ایران گفت: این اولین بار در 
تاریخ است که یک کشور زورگو به همه کشورهای 
دیگر، حتی کشورهای مهم جهان، می گوید که 
اگر خواسته های من را اجرا نکنید، شما را تنبیه 
خواهم کرد. شما فرد زورگویی را در نظر بگیرید که 

سر یک چهارراه ایستاده و به همه می گوید اگر از 
چراغ قرمز رد نشوید، شما را کتک خواهم زد. این 
دقیقاً همان چیزی است که آمریکا امروز به سایر 

کشورها می گوید.
اختالف بر سر »خویشتن داری«

ظریف درباره برجام نیز خاطرنشان کرد: »باید 
در اینجا تأکید کنم که همــه طرف های برجام 
باید پاســخگوی ناکامی ها مستمر خود در عمل 
به تعهداتشان در برجام باشند. متأسفانه اروپا در 
حالی که به صورت کالمی از برجام حمایت می کند، 
هنوز قادر نبوده گامی عملی در راستای حمایت از 
برجام بردارد. متأسفانه شرکای ژاپنی ما ]که البته 

جزو طرف های رسمی برجام نیستند[ نیز اقدامی 
در این راستا صورت نداده اند.« در پی دیدار ظریف 
با شینزو آبه، وزیر خارجه ژاپن نیز، طرف ژاپنی با 
درخواست »خویشتنداری« از ایران، گفت توکیو به 
ایران توصیه می کند که همچنان به توافق هسته ای 

پایبند بماند. ظریف نیز با تأکیــد بر اینکه ایران 
تاکنون در برابر اقدامات آمریکا از جمله خروج این 
کشور از توافق هسته ای از خود »خویشتنداری 
حداکثری« نشان داده، گفت اقدامات تنش زای 

آمریکا در منطقه »غیرقابل قبول« است.

ظریف در ژاپن:

به دلیل پیش شرط های آمریکا امکان مذاکره نیست
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پیشنهاد تازه فالحت پیشه:
ایران و آمریکا 

میز قرمز تشکیل دهند
حشمت اهلل فالحت پیشه، رئیس کمیسیون 
امنیت ملی مجلس در توئیتی نوشت: باالترین 
مقامات ایران و آمریکا جنگ را رد کرده اند اما 
بازیگران ثالثی برای ویران کردن بخش بزرگی 
از دنیا عجله دارند. باید یک میز قرمز در عراق 
یا قطر از مسئوالن دو طرف تشکیل شود. کار 

ویژه این میز مدیریت تنش است.
    

شورای نگهبان محدویت
 سه دوره نمایندگی را رد کرد

به گزارش فارس، جلسات شورای نگهبان 
برای بررســی طرح اصالح قانــون انتخابات 
مجلس شورای اسالمی عصر پنجشنبه، پایان 
یافت. شورای نگهبان در نهایت به طرح اصالح 
قانون انتخابات ایراداتی گرفت و قرار اســت 
جمع بندی شورا در این زمینه تا روز شنبه هفته 
آینده به مجلس ارســال شود. اعضای شورای 
نگهبان در جلســات نظر منفی درباره استانی 
شدن نداشتند اما روش های پیش بینی شده 
در مصوبه مجلس را عاملی برای نادیده گرفتن 
حقوق نامزدها و مردم قلمــداد کردند.  عدم 
شرکت کاندیداها در انتخابات پس از سه دوره 
متوالی نمایندگی هم از سوی این شورا رد شد.

    
دستگیری سردار ربیعی

 واقعیت دارد؟
افکار نیوز نوشــت: اخیرا رســانه های ضد 
انقالب در خبری مدعی شدند که سردار ربیعی 
و جمعی دیگر از نیروهای ســپاه پاسداران به 
جرم جاسوسی بازداشت شــده اند. در همین 
راســتا یک مقام عالی رتبه ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمی ضمن تکذیب این شایعه گفت: 
این موضوعی که در رسانه های معاند و فضای 
مجازی منتشــر شــده کامال کذب می باشد 
و ســردار ربیعــی همچنان محکم و اســتوار 
به عنوان یکــی از نیروهای بــاارزش و خدوم  
مشغول انجام وظیفه در سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی است.
    

ابتکار:
در دولت کسی را نمی شناسم 

که دنبال مذاکره باشد
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در 
گفتگو با خبرآنالین در پاســخ به این سئوال 
که »مخالفان دولت می گویند بخشی از دوت 
طرفدار مذاکره با امریکاست، آیا شما کسی را 
در دولت می شناسید که موافق مذاکره باشد؟« 
گفت: خیر مــن چنین کســانی را در کابینه 
نمی شناسم. قطعا فرمان رهبر معظم انقالب 
در این موضوع خیلی شــفاف است و به نظرم 

مسئله روشن است.
    

سخنگوی کمیسیون مستقلین مجلس:
الریجانی خط قرمز ماست

مهرداد بائوج الهوتی، سخنگوی کمیسیون 
مســتقلین از حمایت این کمیســیون برای 
ابقای علی الریجانی در ریاســت مجلس خبر 
داد و درباره بررسی مســئله انتخابات هیأت 
رئیسه مجلس شورای اسالمی در فراکسیون 
مســتقلین به ایلنا گفت: خط قرمــز ما دکتر 
الریجانی است و تمامی اعضای فراکسیون با 
یکدیگر اجماع داریم که ایشان رئیس مجلس 
شــود. اجازه نمی دهیم شــخص دیگری به 
ریاست مجلس برسد و با هر فراکسیونی هم که 
با ما روی ریاست وی اجماع داشته باشد ائتالف 
می کنیم. وی دربــاره کاندیداتوری عارف نیز 
اظهار کرد: بهتر اســت آقای عارف هم کاندید 

نشود زیرا این کار به صالح خودش نیست.
    

ادعای کارگزاران:
»پارلمان اصالحات«

 ایده حزب ما بود
یداهلل طاهرنــژاد، عضو شــورای مرکزی 
حزب کارگزاران ســازندگی درباره ایده اولیه 
تشــکیل پارلمان اصالحات، گفت: ایده اولیه 
توسط محمدعلی نجفی که او هم عضو حزب 
کارگزاران بود مطرح شــد و بعد از آن مرعشی 
پیگیری کرد و در ایــن اواخر کواکبیان خیلی 
پیگیر بود که در شورای هماهنگی مطرح شود 
اما ایده اولیه آن برای حزب کارگزاران بود. وی 
در عین حال تاکید کرد: تالش این اســت که 
»پارلمان اصالحات« به انتخابات ۹۸ برسد اما 

بنده خوش بین نیستم.

تخت روانچی در واکنش 
به خبر وجود شماره تماس 

ظریف بر صفحه تلفن 
سناتور دموکرات آمریکا، 

گفت: من در این زمینه 
اطالعی ندارم. او در پاسخ 
به اینکه آیا تاکنون با هیچ 

یک از نمایندگان کنگره 
آمریکا مذاکره کرده اید، 

گفت: ما قبال با برخی از 
اعضای کنگره گفتگو 
کرده ایم، اما اخیرا خیر

 روز پنجشنبه اعالم شد 
که دولت ترامپ قصد دارد 

هفته جاری یک جلسه 
توجیهی درباره ایران برای 

نمایندگان برگزار کند. 
یک منبع مطلع به رویترز 
گفته است که این جلسه 

در پی درخواست های 
مکرر دو حزب دموکرات 
و جمهوری خواه تشکیل 

می شود

پس از لغو معافیت های تحریمی برای ۸ کشــور خریدار 
نفت ایران از سوی آمریکا، کشورهایی همچون اعالم کردند 
که با توجه به نیازهای خود، نمی توانند با تحریم های آمریکا 
علیه ایران همراهی کنند. به گزارش تابناک، با این حال، فشار 

آمریکا علیه چین برای جلوگیری از خرید نفت ایران همچنان 
ادامه دارد. فشارهایی که در راستای به صفر رساندن فروش نفت 
ایران همچنان ادامه دارد. در همین رابطه، روز جمعه رویترز 
خبر داده یک تانکر بزرگ ایرانی که برخالف تحریم های جدید 

آمریکا به دنبال فروش نفت به چین بوده توانسته همه 130 هزار 
تن نفت خود را در بندر »زوشان« چین تخلیه کند. پیش از این 
گزارش هایی از معطل ماندن چند نفتکش ایرانی در بنادر چین 
مخابره شــده بود. با این حال، برخی منابع در این بندر مدعی 

هستند نفتکش مزبور ایرانی نبوده است.
براساس این گزارش، نفتکشــی حاوی نفت خام ایران به 
مقصد خود در یک بندر چینی رسید و محموله خود را در تانکر 
های ذخیره تخلیه کرد. تخلیه این محموله 130 هزار تنی نفت 

خام توسط پایانه ذخیره نفت در ژوسان تایید شده است. ولی 
یک مقام رســمی این خبر را رد کرد و گفت 4 سال است هیچ 

نفتی از ایران در این بندر تخلیه نشده است.
صادرکنندگان ایران از 201۸ بــرای دور زدن تحریم ها 
از روش های مختلفی مثل انتقال کشتی به کشتی محموله 
ها در دریا و دســتکاری مدارک به نام عراق استفاده کرده اند. 
ظاهراً نفتکشی که در ژوسان تخلیه شده ، دارای مدارک جعلی 

بوده است.

همزمان با سفر ظریف به چین صورت گرفت؛

جوسازی رویترز


