
t oseei r ani . i r
سياست2

روی موج کوتاه

محبوبه ولی

سرانجام روز پنجشنبه جو بایدن، 
رئیس جمهوری جدید ایاالت متحده 
آمریکا در ســاختمان وزارت خارجه 
این کشور حاضر شد تا درباره سیاست 
خارجــی دولتش نطق کنــد. از زمان 
پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا، خیلی ها منتظر این روز بودند تا 
بایدن موضع رسمی دولت خود درباره 
بسیاری از موضوعات سیاست خارجی 
از جمله توافق هسته ای یعنی برجام را 

اعالم کند.
او پنجشنبه خطاب به دیپلمات ها 
گفت: »دیپلماســی بازگشت. شما در 
مرکز کاری هستید که من می خواهم 

انجام دهم.«
این پیام خوبی اســت بــرای همه 
آنهایی که از سیاســت  یکجانبه گرایی 
دونالد ترامپ به ســتوه آمده  بودند. اما 
کافی نبود. ناظــران منتظر یک موضع 
شفاف و روشــن بودند. بایدن از روسیه 
گفت؛ از اینکه روسیه باید ناوالنی را آزاد 
کند و دولت او، رویه مماشاتی که دولت 
ترامپ در برابر روسیه در پیش گرفته بود 

را تغییر خواهد داد. 
از چین گفت و اینکه آمریکا به عنوان 

قدرتی باالتر از چین با این کشور مواجه 
خواهد شــد. به کودتاگران نظامی در 
میانمار هشدار داد که آمریکا رفتار آنها را 
تحمل نخواهد کرد و درباره یمن، کامال 
متفاوت از دونالد ترامپ گفت که آمریکا 
دیگر از جنگ در یمن حمایت نخواهد 
کرد و به دنبال راه های دیپلماتیک برای 

پایان دادن به این جنگ است. 
 از عربستان در برابر ایران 

حمایت می کنیم!
بایدن از همه اینهــا گفت. به موارد 
دیگری هم اشاره کرد. سخنرانی او تمام 
شــد اما هیچ نامی از »برجام« شنیده 
نشــد. علی رغم انتظارها برای شنیدن 
سیاست جو بایدن درباره ایران و توافق 
هسته ای، او در نطق خود حرفی درباره 

ایران و برجام نزد.
تنها جایی که نامی از ایران برده شد 
زمانی بود که از قطع حمایت های نظامی 
و فروش تسلیحاتی به ائتالف عربستان 
خبر داد و در عین حال گفت که آمریکا به 
ریاض برای دفاع از خود در برابر حمالت 
موشکی که »با کمک تسلیحات ساخت 
ایران« صورت می گیرد، کمک خواهد 

کرد.
غیبت معنادار »برجــام« در اولین 
نطق سیاســت خارجی رئیس جمهور 

دموکرات ایاالت متحده، خیلی زود به 
موضوع مورد بحث و خبرساز رسانه ها 
و شــبکه های اجتماعی تبدیل شد؛ با 
این سوال اصلی که اساسا چرا او در این 
نطق مهم حرفی از ایران نزد؟ آیا موضوع 
ایران و توافق هســته ای برای دولت او 

مهم نیست؟
برخی معتقدند بایدن که در محاصره 
مشکالت ریز و درشت داخلی و مسائل 
مهمتر سیاست خارجی است، موضوع 
ایران را به اروپا واخواهد گذارد و به طور 
کلی برجام اولویتی برای دولت او ندارد. 

برخی دیگر تاکیــد می کنند که با 
توجه به وضعیت خاورمیانه و اظهارات 
نزدیکان دولت بایدن و درهم تنیدگی 
وضعیت ایران و برجام با اســرائیل به 
عنوان یکی از بزرگترین متحدان آمریکا، 
نمی توان گفت که برجــام در اولویت 

دولت بایدن نیست. 
بالتکلیفی برجام در دولت بایدن

بدین ترتیب این سوال به قوت خود 
باقی می ماند که غیبــت ایران در نطق 
سیاســت خارجی بایدن به چه دلیل 
است؟ تحلیلگران تاکید می کنند که 
مهمترین دلیل روشن نبودن تکلیف 

است. 
آنها معتقدند دولت بایدن به قدری 

از سوی موافقان و مخالفان برجام تحت 
فشار است که نمی داند دقیقا باید چه 
تصمیمی بگیرد یا اینکه تصمیم خود 

را چگونه با کمترین هزینه عملی کند. 
از یک سو بر اساس همان سیاست 
کلی دولتــش مبنی بر »بازگشــت 
دیپلماســی« می خواهــد بــا روش 
دیپلماتیک به برجام بازگردد و تهران 
نیز بازگشت به تعهداتش را منوط به 
همین امر کرده اســت. از سوی دیگر 
اما اســرائیل و متحدان تــازه عربش 
در منطقه به شــدت او را تحت فشار 
گذاشــته اند تا به برجــام بازنگردد؛ 
آنچنانکه »القــدس العربی« دیروز 
نوشت که مخاطب تهدیدهای اخیر 

اسرائیل برای حمله به ایران که مکرر 
هم تکرار می شــود، »بایدن« بود، نه 

»تهران«.
پایگاه خبــری هیل نیــز به نقل 
از مــارک دوبوویتز، مدیــر اجرایی 
بنیاد دفاع از دموکراســی، نوشت که 
»راهبرد بایــدن در رابطه بــا ایران، 
گامی به پیش اســت اما تعهــد او به 
بازگشــت به برجام، نگرانی شدیدی 
را در میان متحدان آمریکا بر سر برد 
موشک های ایران دامن زده و افرادی 
در هر دو جناح سیاسی آمریکا هم بر 
این باورند که دولت بایدن با برداشتن 
قدرتمندتریــن تحریم ها، بزرگترین 
اهرم فشــار خود را از دست می دهد 

و برجام دومی در کار نخواهد بود.«
بایدن تحت فشارهای داخلی

در واقع نــه تنها بایدن از ســوی 
طرف های خارجی تحت فشار است، 
بلکــه در خود ایــاالت متحــده نیز 
اختالفات عمیق بر ســر بازگشتن یا 
بازنگشتن دولت بایدن به برجام وجود 
دارد. از ســوی دیگــر گفت وگوهای 
دیپلمات های دولت بایدن با اروپایی ها 
و طرف های دیگر درباره ایران و برجام 
ادامه دارد و در جریان این گفت وگوها 
ممکن اســت، تصمیمات و چه بســا 

سیاست های تازه ای اتخاذ شود. 
تحلیلگــران اشــاره می کنند که 
مجموع این عوامل باعث شده تا بایدن 
در نطق سیاست خارجی خود حرفی 
از برجام و ایران نزده است. همزمان اما 
به نظر می رسد دولت بایدن مایل است 

که زودتر در این زمینه به نتیجه برسد. 
تارنمای آکسیوس شامگاه پنجشنبه 
اعــالم کرد به نشــانه اضطــراری که 
رئیس جمهوری بایدن نسبت به ایران 
احساس می کند، کاخ سفید روز جمعه 
جلسه کمیته اصلی شورای امنیت ملی 
را با محوریت برنامه هسته ای این کشور 

تشکیل می دهد.
پیش از آن ند پرایس، ســخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا هم روز چهارشنبه 
از تشــکیل کمیتــه کارشناســی با 
دیدگاه های مختلف تحت نظر رابرت 
مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران 

خبر داده بود.
اروپا به دنبال برجام پالس

در میــان تاخیــر بایــدن برای 

تصمیم گیــری درباره برجــام، اروپا 
میداندار زمین بازی است و البته اروپا 
مسیر تازه ای را درباره ایران و برجام در 
پیش گرفته اســت. امانوئل مکرون، 
رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه 
پیشنهاد داد که »میانجی گری صادق 
و متعهد« در مذاکرات ایران و آمریکا 

برای احیای توافق هسته ای باشد.«
او به اندیشکده شــورای آتالنتیک 
گفته: هر کاری که بتوانم برای حمایت از 
هر اقدامی از جانب آمریکا برای مشارکت 
دوباره در مذاکراتی دشوار انجام خواهم 
داد. ســعی خواهم کــرد یک میانجی 

صادق و متعهد در این مذاکرات باشم.
مکرون خواستار مذاکرات جدید آن 
هم با حضور عربستان و اسرائیل شده 
است؛ مذاکراتی که برنامه موشکی ایران 

را نیز شامل شود. 
به دنبال این مشــورت های اروپا، 
چه بسا مسیر بایدن برای دیپلماسی و 
بازگشت به برجام تغییر جهت دهد؛ به 
ویژه که دولت او با جدیت در حال رایزنی 
با طرف های اروپایی درباره برجام است. 
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ 
سفید در نشست خبری روز پنج شنبه 
خود اعالم کرد که فعاالنه در حال رایزنی 
با اتحادیه اروپا به ویژه سه کشور اروپایی 
عضو برجام یعنی انگلیس، فرانســه و 

آلمان هستند.
به هر حال آنچه از نطق دو روز پیش 
بایدن مشخص است، این است که دولت 
او درباره برجام بالتکلیف است و ظاهرا تا 
پایان رایزنی ها با متحدانش، درباره ایران 
و توافق هســته ای با آن تصمیم قطعی 

نخواهد گرفت.

بایدن در اولین نطق سیاست خارجی خود، نامی از »برجام« نبرد؛

بالتکلیفی آمریکا و صحنه گردانی اروپا

خبر

فعال سیاســی نزدیک به رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس یازدهم 
درباره توانایی مجتبی ذوالنوری برای کسب ۱۶ 
میلیون رأی گفت: اگر آقای ذوالنوری هم تک نامزد 
جریان اصولگرایی بشود تحقیقا این رأی را می آورد. 
او توانایی های خوبی در کالم و بیان دارد و بر درسی 

که خوانده مسلط است و حوزه هم قبولش دارد.
ابوالفضل حسن بیگی، عضو کمیسیون امنیت 
ملی مجلس دهم با بیان اینکه هم اکنون در دوره 
یازدهم مجلس بــا مجتبی ذوالنــوری، رئیس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
همکاری می کند، دربــاره کاندیداتوری وی در 

انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ اظهار کرد: 
آقای ذوالنوری نسبت به افرادی که امروز در جریان 
اصولگرایی نامشان مطرح می شود، توانمندتر و 
قوی تر است. او در حوزه های فنی مخصوصا بحث 
هسته ای و برجام تسلط دارد و در مجموع فردی 

عاشق، منصف و توانمند محسوب می شود.
این فعال سیاسی اصولگرا در مقایسه مجتبی 
ذوالنوری با سردار محمد گفت: آقای ذوالنوری 
خیلی از سردار سعید محمد تواناتر و جامع تر است. 
آقای سردار محمد در حوزه عمرانی کار کرده، حال 
آنکه آقای ذوالنوری عالوه بر حوزه عمرانی و فنی، 
در مباحث حوزوی و سیاست خارجی نیز تسلط 

دارد. آقای ذوالنوری می خواهد یک دولت اصولگرا 
حداکثری تشکیل دهد و این توانایی را دارد.

وی ذوالنوری را جزء ۵ نامزد اول اصولگرایان 
خواند و درباره پایگاه اجتماعــی ذوالنوری ادامه 
داد: آقای خاتمی وقتی کاندیدا شــد مســئول 
کتابخانه ملی بود، بعد جریان اصالحات یکدست و 
هماهنگ از آقای خاتمی حمایت کرد وقتی نتیجه 
انتخابات اعالم شــد، خود آقای خاتمی هم این 
نتیجه را باور نمی کرد. آقای احمدی نژاد هم وقتی 
کاندیدای ریاست جمهوری شد، کسی او را قبل از 
شهرداری تهران نمی شناخت، جریان اصولگرایی 
برای حمایت از او یکدست شد و او رأی آورد. گفته 

شد که خود آقای احمدی نژاد باور نمی کرد این 
رأی را بیاورد.

حســن بیگی با اشــاره به انتخابات ریاست 
جمهوری سال ۹۶ یادآور شــد: اگر آن دوره ۱۰ 

کاندیدا از جریان اصولگرایی حضور داشتند طبیعتا 
آقای رئیسی آن رأی را نمی آورد ولی وقتی تعداد 
کم شد و در نهایت آقای قالیباف کنار رفت، طبیعتا 
رأی اصولگرایی متمرکز در سبد ایشان قرار گرفت.

 فعال اصولگرا: 

 ذوالنوری جزء ۵ نامزد اول اصولگرایان است
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ضیافت ۵۰۰ نفره قالیباف برگزار شد
به گزارش »دیده بان ایران«، ضیافت ۵۰۰ نفره 
خانواده های نمایندگان مجلس با دعوت محمدباقر 
قالیباف به مناسبت تولد حضرت فاطمه)س( صبح 
دیروز برگزار شد. بر اساس گمانه زنی ها هدف رئیس 
مجلس از این دعوت انتخاباتی اســت. بر اســاس 
شنیده ها با احتساب نماینده های مجلس و همراهان 
آنها تعداد مدعوین به بیش از ۵۰۰ نفر می رسد. درباره 
جزئیات این مراسم اطالع رسانی نشده است. طی 
روزهای گذشته اخباری درباره اختالف بین نیروهای 
محمدباقر قالیباف و اعضای جبهه پایداری منتشر 
شده که به نظر می رسد این جشن بهانه ای برای حل 
اختالف بین این دو گروه پرنفوذ در مجلس انقالبی 

یازدهم هم باشد.
    

جبهه پایداری:
نمایندگان بر خالف ادعاهایشان 

عمل کردند
جبهه پایداری انقالب اسالمی طی بیانیه ای به 
رأی منفی مجلس یازدهم به طرح شفافیت آرای 
نمایندگان مجلس انتقاد و ضمن ابراز تاسف و گالیه، 
تاکید کرد که این طرح به دلیل عدم همراهی الزم 
تعدادی از نمایندگان مجلس با این موضوع و حتی 
ثبت نام و سخنرانی در جایگاه مخالفت با این طرح، 
برخالف ادعاهای گذشته شان رقم خورد. این بیانیه 
تاکید کرد جبهه پایداری همچنان پیگیری و به ثمر 
نشاندن این مهم را وظیفه خود دانسته و طرح مجدد 
این موضوع و تالش برای انجام رأی گیری مجدد به 
صورت قیام و قعود را از وظایف نمایندگان انقالبی 

مجلس یازدهم می داند.
    

موسوی الرگانی:
اجازه نمی دهیم روحانی دیگران را 
مقصر عملکرد ۸ ساله اش جلوه دهد

سید ناصر موسوی الرگانی، عضو هیأت رئیسه 
مجلس شورای اســالمی در یادداشــتی، پس از 
توضیحاتی دربــاره چرایــی رأی منفی مجلس 
به الیحه بودجه ۱۴۰۰، نوشــت: »مجلس تحت 
جوســازی ها بهانه ای نمی دهد تــا روحانی از زیر 
بار مسئولیت شــانه خالی کرده و دیگران را مقصر 
عملکرد ۸ ساله اش جلوه بدهد. این دولت بی کفایت 
صرفاً یک بودجه چند دوازدهم دریافت خواهد کرد 
تا دولت تازه نفس و کارآمد بر سر کار آمده و به جبران 

خرابی های کدخداپسندان بپردازد.«
    

سردار نجات:
روس ها گفتند شما معادالت 

جهان را عوض کردید
سردار حسین نجات، جانشین  قرارگاه ثاراهلل با 
اشاره به ترور حاج قاسم از آمریکایی ها گفت: پس از 
این اتفاق موشک های بلندپرواز ایرانی پایگاه نظامی 
عین االسد را هدف قرار دادند و آمریکایی ها فقط با 
پنهان کاری  لب به ســخن گشودند و همه به ترس 
آمریکا از ایران پی بردند. وی افزود: روس ها پس از 
حمله ایران به پایگاه نظامی آمریکایی گفتند که شما 
معادالت جهان را عــوض کردید زیرا که هیچ کس 

توانایی نابودی مراکز نظامی آمریکا را نداشت.
    

مسئول دفتر رهبری در قم: 
 مهمترین نگرانی راهبردی

 رهبر انقالب، وضعیت قم است
حجت االسالم محمود محمدی عراقی، مسئول 
دفتر رهبر انقالب اسالمی در قم با بیان اینکه آیت اهلل 
مصباح نسبت به ظهور سکوالریســم نو در حوزه 
هشدار می داد، گفت: این خطر همچنان جدی است 
و در ســخنان رهبر انقالب اسالمی هم این هشدار 
دیده می شــود. وی یکی از مهمترین نگرانی های 
راهبردی های رهبر انقالب اسالمی را وضعیت شهر 
قم عنوان کرد و با بیان اینکه دشمن می خواهد از قم 
انقالب زدایی کند و ما غافلیم، افزود:  حکومت دینی 
اندلس 7۰۰ سال ادامه داشت و غربی ها تنها از دو راه 
شرایط و مسائل جنسی توانستند آن را ساقط کنند.

    
واکنش ایران به محکومیت 

دیپلمات ایرانی در بلژیک
سعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت خارجه 
در واکنش به صدور حکم دادگاه آنتورپ بلژیک در 
خصوص اسداهلل اسدی، دیپلمات کشورمان، گفت: 
جمهوری اسالمی ایران اعالم دادگاه آنتورپ بلژیک، 
مبنی بر صدور حکم ۲۰ سال زندان برای آقای اسدی 
را قویا محکوم می کند. وی افزود: همچنانکه قبل از 
این هم بارها اعالم کرده ایم، تمامی مراحل بازداشت 
آقای اسدی، فرآیند قضایی و صدور حکم اخیر، غیر 
قانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین الملل، به 
ویژه کنوانســیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط 
دیپلماتیک بوده و جمهوری اسالمی ایران آن را به 

هیچ عنوان به رسمیت نمی شناسد.

غیبت ایران در نطق 
سیاست خارجی بایدن به 

چه دلیل است؟ تحلیلگران 
تاکید می کنند که مهمترین 
دلیل روشن نبودن تکلیف 
است. آنها معتقدند دولت 

بایدن به قدری از سوی 
موافقان و مخالفان برجام 

تحت فشار است که 
نمی داند دقیقا باید چه 

تصمیمی بگیرد 

تنها جایی که در سخنرانی 
بایدن، نامی از ایران برده 

شد زمانی بود که گفت: 
آمریکا به ریاض برای دفاع 

از خود در برابر حمالت 
موشکی که »با کمک 

تسلیحات ساخت ایران« 
صورت می گیرد، کمک 

خواهد کرد

رئیس دفتر رئیس  جمهــوری گفت:  اگرچه دولت معتقد 
است آنچه در صحن مجلس رد شد، گزارش کمیسیون تلفیق 
از الیحه بودجه بوده و در چنین شرایطی قبال رویه این بوده که 
گزارش برای اصالح به کمیسیون بازگردد اما دولت بر مبنای 

تعامل و مفاهمه به خواست مجلس احترام گذاشته و برای اینکه 
مردم متضرر نشوند و اقتصاد کشور آسیب نبیند، ظرف زمان 

تعیین شده اقدام می کند.
به گزارش ایرنا، محمود واعظی با مرور روند تقدیم الیحه به 
مجلس، رویکرد تقابلی و تبلیغاتی برخی نمایندگان نسبت به 
الیحه دولت را غیرقابل قبول خواند و افزود: از روز تقدیم الیحه 
به مجلس با وجود اینکه مبنای دولت همگرایی حداکثری با 
مجلس و تعامل با این نهاد به منظور حل مشکالت معیشتی 
مردم و غلبه بر جنگ اقتصادی دشمنان بود، اما در سوی مقابل 
شاهد تقابل و ادبیات غیردوستانه و غیرسازنده از سوی برخی 

نمایندگان مجلس بودیم. وی بیان کرد: استفاده از الفاظ سخیف 
و غیراخالقی و عبارت های توهین آمیز و غیراسالمی در توصیف 
الیحه بودجه دولت و انتساب برخی کلیدواژه های مخرب مثل 
»فروپاشی اقتصادی« به آن در حالی به دفعات از سوی برخی 
نمایندگان و اعضای کمیسیون تلفیق صورت گرفت که الیحه 

بودجه حاصل ماه ها کار کارشناسی در دولت بود.
واعظی خاطرنشــان کرد: متاســفانه نه تنهــا رویکرد 
تعامل گرایانه دولت بی جواب ماند، بلکه در طول دو ماه بررسی 
الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس،  شاهد تغییراتی در 
این الیحه بودیم که دقیقا در جهت تقویت نقاط ضعفی بود که 

نمایندگان در ابتدا به بودجه نســبت می دادند. وی ادامه داد: 
آنها در ابتدای دریافت بودجه، قبل از آنکه الیحه مورد بررسی 
کارشناسی قرار گیرد، گفتند که این الیحه تورم زا، انبساطی، 
غیرواقع بینانه و دارای وابستگی باال به نفت است اما در طول 
بررسی ها با ایجاد درآمدهای موهوم که مسئوالن ذیربط بارها 
اعالم کردند غیرقابل حصول است، سقف بودجه را بیش از ۱۳۰ 
هزار میلیارد تومان افزایش دادند. در این بررسی ها هم وابستگی 

بودجه به نفت و هم درآمدها و هزینه ها افزایش یافت.
واعظی تغییرات کمیسیون تلفیق در الیحه بودجه دولت 
را تغییردهنده شاکله کلی آن و مغایر با قانون، مصلحت اقتصاد 
کشور و همینطور مصلحت مجلس و دولت خواند و اضافه کرد:  
ما تغییرات به وجود آمده در بودجه را غیرقابل اجرا می دانستیم و 
به همین دلیل از نمایندگان مجلس تشکر می کنیم که در صحن 

علنی به آن رأی منفی دادند.

واعظی: 

رویه و قانون نیست، اما بودجه اصالحی می دهیم


