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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

چه کسی می تواند بگوید شش ماه 
دیگر ایران و آمریکا مذاکره خواهند کرد 
یا نه؟ چه کسی می تواند بگوید بعد از ورود 
بایدن به کاخ سفید، روابط دو کشور به 
چه سمت و سویی خواهد رفت؟ دستگاه 
دیپلماسی کشور و حتی مقامات ارشد 
نظام در این مورد صبر پیشه کرده اند تا 

ببینند در آینده چه رخ خواهد داد. 
در مقابل اما تریبــون نماز جمعه، 
بلندگوی خط و نشان های تند و شمشیر 
کشیدن برای سیاستی شده است که 
هنوز تصمیم گیری درباره آن زود است. 
کسی فکرش را نمی کرد که پس از افزون 
بر سه دهه مرگ بر آمریکا گفتن و اشغال 
سفارت آمریکا و خصومت های بسیار، دو 
کشور با هم بر سر میز مذاکره بنشینند. 

اما این اتفاق افتاد و تیرماه 1394 به 
برجام منجر شد. همان زمان تمام ائمه  
جمعه ای که پیش از آن چنین تیغ تیز 
انتقاد خود را بــه روی مذاکره با آمریکا 
می کشیدند، متفق القول از آن حمایت 

کردند. 
زمستان سال 92، زمانی که مذاکرات 
برجــام در حــال انجام بود، شــورای 
سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور 
با بیان اینکه »مذاکره با آمریکا مطالبه 

و خواست مردم کشور بود«، اعالم کرد: 
»نظام به این خواســته مردمی پاسخ 
مثبت داد و به دولت جدید این فرصت را 
داد تا مذاکرات را دنبال کند. از نظر نظام 
جمهوری اسالمی ایران این مذاکرات 
مورد تایید است و نباید در این خصوص 

کاسه داغ تر از آش شد.«
همان زمــان رســانه ها »حمایت 
یکپارچه ائمه جمعه از مذاکره با آمریکا« 
را تیتر کردند و نوشتند: »به نظر می رسد 
گروه های مختلف سیاسی بعد از دفاع 
مقام معظم رهبری از تیم مذاکره کننده 
هســته ای، پا به میدان گذاشــته و در 
تالشند روی ریل حمایت رهبری حرکت 
کنند. پیرو این تصمیــم، ائمه جمعه 
سراســر کشــور دیروز در خطبه های 
نماز جمعه به صــورت یکپارچه از این 

مذاکرات حمایت کردند.«
دوگانه »با دولت« یا »علیه دولت«

بدین ترتیب و با عنایت به شواهدی 
از این دســت می توان بــه یقین گفت 
که اظهارات و مواضــع ائمه جمعه، در 
جهت مواضع مقامات ارشد نظام است 
اما نکته اینجاست که در مورد مذاکره 
با آمریکا در دولت جو بایدن، خود نظام 
و مقامات ارشد آن نیز تصمیم قطعی را 
به آغاز ریاست جمهوری رئیس جمهور 
جدید آمریکا و مشاهده رفتار او موکول 

کرده اند.  با این حال ائمه جمعه پا را فراتر 
گذاشته و سرســختانه درباره مذاکره 
پیش داوری می کنند؛ غافل از آنکه عالم 

سیاست سیال است و نه جامد. 
نکته دیگر دوگانگی است که اظهارات 
آنها درخصوص سیاست خارجی کشور 
ایجاد می کند. در شــرایطی که رئیس 
دســتگاه دیپلماسی کشــور، یعنی 
محمدجــواد ظریــف، آینــده توافق 
هسته ای و مسائل دیگر از جمله مذاکره 
را منوط به رفتــار و اقدامات آمریکا در 
دولت بعدی کرده است و حسن روحانی، 
رئیس جمهوری نیز صریحا اعالم کرد 
که »هر کجا ببینیم شــرایط برای لغو 
تحریم آماده است، استفاده می کنیم«، 
اظهارات ائمه جمعه ایجاد دودستگی و 
شکاف در جامعه و ایجاد تقابل با دولت 

قانونی کشور است. 
قطعا گفته می شود که خطبه های 
نماز جمعــه، خطبه هــای عبادی - 
سیاســی اســت و خطیب جمعه نیز 
از این حیث به روشــنگری سیاسی 
می پــردازد؛ اما نکته اینجاســت که 
روشنگری سیاسی درباره موضوعی 
که هنوز روشن نیست )تصمیم نظام 
درباره مذاکره با دولت بایدن( بیشتر 
رنگ و بــوی سیاســی کاری دارد تا 

روشنگری سیاسی. 

 موضع مشترک 
دو خطیب سرشناس 

از ایــن دســت مواضــع نیــز کم 
از تریبون هــای نماز جمعــه به گوش 
نمی رســد. احمد خاتمی، امام جمعه 
موقت تهران در همین جمعه گذشته 
به بیان این مواضــع پرداخت و گفت: 
»سیاست ایران در این باره نفی مذاکره 
و مرگ بر آمریکاست زیرا ترامپ و بایدن 
در انجام جنایت یکسان هستند ضمن 
اینکه کلید حل مشکالت اقتصادی در 
داخل، مدیریت جهادی و قطع امید از 

بیگانگان است.«
او ادامــه داد: »بــه نظر می رســد 
از سیاســت های آمریــکا در صورت 

جابه جایی قدرت این است که برخی از 
تحریم های ظالمانه سطحی را بردارند و 
قهراً تغییر مختصری در معیشت مردم 
به وجود بیاید؛ بــا همین آبنبات دهان 
بعضی ها را شیرین کنند و جاده را برای 

مذاکرات بعدی صاف کنند.«
خاتمــی دو روز قبل تر در مراســم 
رونمایی کتاب »شاخص های مکتب 
شهید سلیمانی« هم گفته بود که مذاکره 
با آمریکا جواب نــداده و نمی دهد و راه 

درست، راه نفرت از آمریکاست. 
احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد 
نیز معموال در این هفته ها، بخش قابل 
توجهی از خطبه های خــود را به عدم 
مذاکره با آمریکا اختصاص می دهد. او 
در یکی از همین خطبه ها ضمن اینکه 
مذاکره با آمریکا را عامل بدبختی کشور 
عنوان کــرد، گفــت: »می گویند تنها 
راه حل تحریم ها مذاکره با آمریکاست؛ با 
آمریکا مذاکره کنیم که بدبخت شویم؟«
طعنه های سنگین به رئیس دولت

گذشته از این دو خطیب سرشناس، 
ائمه جمعه در نقاط دیگری از کشــور 
نیز بیان تنــدی علیه مذاکــره دارند. 
حجت االسالم اسماعیل شامحمدی، 
امام جمعه فریدونشهر در خطبه های 
نماز جمعه همین دو روز پیش، با اظهار 
تعجب از برخی مسئوالن که همچنان 
دم از مذاکره با آمریکا می زنند و در بین 
مردم امید گشایش اقتصادی با مذاکره 
با آمریکا را گســترش می دهند، تأکید 
کرد: »استقرار بایدن و انتقال قدرت به 
وی تا بهمن ماه به طور خواهد انجامید و 
در آن زمان کشور وارد پروسه انتخابات 
شــده اســت و دیگر فرصتی برای این 
دولت برای مذاکره با آمریکا باقی نخواهد 

ماند.«
او همچنین این بیانات رهبر معظم 
انقالب را یادآوری کرد که در سال 13۸1 
فرمودند: »کســانی که دم از مذاکره با 
آمریکا می زنند، یا از الفبای سیاســت 
چیزی نمی دانند، یا الفبای غیرت را بلد 

نیستند؛ یکی از این دو تاست.«
شــاهد مثال دیگر نماز جمعه شهر 
کرج و امام جمعه آن است که در خطبه 
مکتوب این هفته خود به موضوع مذاکره 
با آمریکا پرداخت و نوشت: »کسانی که 
با بیان فریبکارانــه و بزک کرده توصیه 
هضم شــدن در هاضمه جهانی و نظام 

سلطه را می دهند، با استقالل کشور و 
آزادی ملت ایران سر ستیز دارند.«

به نظر می رســد خطبه او کنایه ای 
به حسن روحانی، رئیس جمهوری نیز 
بود. حسن روحانی چهارشنبه گذشته 
در جلسه هیأت دولت با بیان اینکه »هر 
کجا ببینیم شرایط برای لغو تحریم آماده 
است استفاده می کنیم،« تاکید کرد که 

»هیچ کس حق فرصت سوزی ندارد.«
خطیب جمعه کرج نیز با اشاره ای 
تلویحی به این اظهارات، گفت: »سیاست 
کلی نظام توســط رهبر معظم انقالب 
تنظیم می شود و تا آنجا که در بیان ایشان 
دیده ایم این بوده که مکرر در مکرر بحث 
مذاکره و تعاملی که منافع ملی و استقالل 
ملت را از بین ببرد را فرصت نمی دانند و 
اینگونه مذاکرات را منتفی می دانند. لذا 
عده ای برای جبــران خرابی هایی که 
داشته اند با دو قطبی سازی های کاذب 
و تمسک به عباراتی مثل فرصت سازی 
و فرصت سوزی و...  زمینه سازی برای از 
بین بردن استقالل و تن دادن به ذلت را 

فراهم نکنند.«
بدیــن ترتیــب به نظر می رســد، 
گرچــه وزارت امــور خارجــه دولت 
سکاندار سیاست خارجی کشور است، 
اما گروه های مختلفــی همچون ائمه 
جماعات هســتند که مواضعشان در 
تعارض جدی با دســتگاه دیپلماسی 
کشور است و از این حیث تکثر عوامل 
تاثیرگذار بر سیاســت خارجی کشور، 

قابل تامل است. 

یکصدایی ائمه جمعه در صحنه سیاست خارجی؛

خط و نشان های تند علیه مذاکره

خبر

برنا نوشت: عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
اصولگرایان در راستای منافع جناحی خودشان نظر می دهند 
و احتماال بر ایــن باورند که اگر مذاکــره ای، صورت  گیرد روی 
انتخابات 14۰۰ تاثیرگذار باشد. بنابراین اصولگرایان می گویند 
مذاکره برای ما خوب است اما برای رقیب و جناح مقابل بد است. 

حمیدرضا ترقی، فعال سیاســی اصولگرا، در گفت وگویی 
اشاره کرد که متأسفانه هر وقت مذاکرات توسط اصالح طلبان 
صورت گرفته ما خسارت دیده ایم. او همچنین گفته است که اگر 

مذاکره کنندگان اصولگرا باشند، مذاکره اشکالی ندارد.
در این ارتباط محمد هاشمی رفسنجانی، عضو پیشین مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، درباره صحبت های حمیدرضا ترقی، 

گفت: تجربه ای که بنده از مذاکره دارم این است که مقام معظم 
رهبری به سعید جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، 
اجازه مذاکره داده بودند و استراتژی را نیز برد-برد تعیین کرده 
بودند به بیانی مسئله، برد-برد در مذاکره را رهبری تعیین کردند 
و بعدها، دولت روحانی، آن را ادامه داد، منشأ اصلی آن جلیلی بود 

که می خواست مذاکره کند.
او افزود: در زمان مذاکــره جلیلی حضور نداشــتیم اما 
براساس اخبار و رسانه ها، از آن مذاکرات، تقریبا هیچ حاصلی 
نصیب کشور نشد که اثراتی نیز به دنبال داشت. البته وقتی 
ترقی می گوید مذاکرات اصالح طلبان خســارت زا بود، باید 
بگوید چه خســاراتی بوده؟ اگر منظورشان برجام است باید 

گفت که برجام، بهترین سند بین المللی است که جمهوری 
اسالمی، پس از انقالب داشته است.

هاشــمی ادامه داد: حال بدعهدی آمریکا به ویژه شــخص 
ترامپ، بحث جداگانه ای است چراکه ترامپ نه تنها از برجام بلکه 
از بسیاری توافقات بین المللی از جمله یونسکو و معاهده پاریس 

و غیره خارج شده است.
هاشــمی عنوان کرد: بنابراین اگر اصالح طلبان در دولت 
روحانی مذاکره کردند و به نتیجه مطلوب رسیدند، نتیجه ای 
که بســیاری از مقامات و مسئوالن کشــور، شخصیت های 
سیاســی و فرهنگی در زمان خــودش، آن را تایید کردند و 
برجام را بهترین سند دانستند اما در مقابل تجربه جلیلی هم 

قرار داشــت که مذاکره در بغداد و ترکیه و غیره تجربه های 
ناموفقی بود.

این چهره سیاســی ادامه داد: به هر حال اصطالحاتی مانند 
کاسبان تحریم و غیره در ادبیات ما پیدا شده که عده ای، از این 
نوع مسائل تحریمی و مذاکره برای منافع جناحی خود استفاده 
می کنند؛ حال اینکه بر سر مردم چه می آید، برایشان مهم نیست.

سوال معنادار محمد هاشمی از اصولگرایان؛

بگویید در کدام مذاکره موفق بوده اید، مثال دوره سعید جلیلی؟
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رهبر انقالب درگذشت 
حجت االسالم جواد اژه ای را 

تسلیت گفتند
 رهبر انقالب اسالمی با صدور پیامی درگذشت 
حجت االسالم جواد اژه ای را تسلیت گفتند. در این 
پیام »تشکیل انجمن های اســالمی دانشجویان 
در اروپا، تشــکیل مدارس استعدادهای درخشان 
کشور، مدیریت پدرانه بر مجموعه های نخبگانی 
جوان و ســازنده در دوران طالئی مدال آوری های 
علمی بین المللی« از جمله  یادگارهای بی همانند 
این شخصیت برجسته عنوان شده و آمده است: این 
مجاهد خاموش که خود برادر شهیدی عزیز و داماد 
شهید عالیقدر آیت اهلل بهشتی بود بنای نخبگی و 
نخبه پروری را بر شالوده های محکم ایمان وانقالب 
استوار ساخت و سپیدروی و ســرافراز به مالقات 

خداوند رحیم شتافت. 
    

مشاور ارشد باراک اوباما:
دولت بایدن نمی خواهد با ایران 

وارد درگیری و بحران شود
یک مقام آمریکایی بر کاهش فشار بر ایران در 
دوران بایدن تاکید کرد. به گــزارش ایلنا به نقل از 
لوپوئن، رابرت مالی، مشاور ارشد باراک اوباما گفت: 
بایدن اعالم کرده که به توافق هسته ای باز می گردد، 
به شــرط اینکه ایران به این توافق پایبند و متعهد 
باشد. جمهوری اســالمی ایران به دنبال آرامش و 
ثبات در بازار اقتصاد است و دولت بایدن نمی خواهد 
با ایران وارد درگیری و بحران دیگری شــود. بنظر 
می رسد هر دو طرف در این مسیر هم نظر هستند. 
وی در مورد پایان انزوای ایران نیز گفت: ایران اکنون 
منزوی  نیست. این کشور روابط خوبی با اروپا، روسیه 

و چین دارد. 
    

سخنگوی شورای نگهبان:
طرح الزام دولت برای پرداخت 

یارانه کاالهای اساسی رد شد
سخنگوی شورای نگهبان از رد طرح الزام دولت 
برای پرداخت یارانه کاالهای اساسی در این شورا خبر 
داد. عباسعلی کدخدایی در این باره به ایرنا گفت: در 
جلسه عصر امروز شنبه شورای نگهبان طرح الزام 
دولت برای پرداخت یارانه کاالهای اساسی را مورد 
بررسی قرار داد و اعضای این شورا به دلیل بار مالی با 
این طرح مخالفت کردند. وی افزود: شورای نگهبان 
ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی را برای این طرح عنوان 

کرد زیرا دولت بار مالی آن را متقبل نشد.
    

از سوی دادستان خرم آباد صورت گرفت؛
تکذیب ادعای مرگ یک زندانی 

به دلیل شکنجه
داریوش شاهون وند، دادســتان مرکز استان 
لرستان گفت: ادعای فوت یکی از زندانیان خرم آباد 
به دلیل شکنجه کذب است. وی با بیان اینکه فرهاد 
وثوقی به اتهام قتل عمد از طریق بازپرس شهرستان 
دلفان استان لرستان تحت پیگرد قضایی قرار گرفت 
و به زندان معرفی شد، افزود: طبق گفته چند تن از 
زندانیان و ماموران بند، وی با 2 تا سه نفر در زندان 
درگیر می شود که پس از این درگیری، مورد اصابت 
ضربه قرار می گیرد، همچنین بررســی های اولیه 
پزشکی نشان می دهد احتمال وقوع مصرف مواد 
افیونی و مخدر نیز وجود دارد که البته این موضوع در 

دست بررسی است.
    

عزیزی:
بلوف های رژیم صهیونیستی را 

جدی نگیرید
ابراهیم عزیزی، یک عضو کمیســیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی 
ادعای جنگ رژیم صهیونیســتی با ایران را بلوف 
خواند و گفت: آنها اگر عرضه داشتند می توانستند 
در جنگ های 22 روزه و ۶ روزه پیروز شده و مقابل 
حزب اهلل لبنان و مقاومت اســالمی بایستند، رژیم 
صهیونیســتی ذلیل تر و عاجزتر از این اســت که 
بخواهد حرف جنــگ با ایران را به میــان آورد چه 
برسد به آنکه بخواهد به آن عمل کند، پس نباید این 

موضوعات را جدی گرفت.
    

فرهنگی اعالم کرد:
محدودیت هایی برای مجلس

محمدحسین فرهنگی،  سخنگوی هیأت رئیسه 
مجلس شورای اســالمی گفت: با توجه به شرایط 
کرونا، هیأت رئیســه مجلس محدودیت هایی را 
برای تعداد و ساعات جلسات علنی و کمیسیون ها، 
جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس، تعداد 
مدعوین کمیسیون ها و ساعات کاری آنها در نظر 
گرفت. وی افزود: از روز سه شنبه هفته جاری، جلسه 
صحن علنی مجلس شورای اسالمی از ساعت ۷ و 

4۵دقیقه صبح آغاز می شود.

خطبه های نماز جمعه، 
خطبه های عبادی - 

سیاسی است و خطیب 
جمعه نیز از این حیث 
به روشنگری سیاسی 

می پردازد؛ اما نکته 
اینجاست که روشنگری 

سیاسی درباره موضوعی 
که هنوز روشن نیست 

)تصمیم نظام درباره مذاکره 
با دولت بایدن( بیشتر رنگ 
و بوی سیاسی کاری دارد تا 

روشنگری سیاسی

در شرایطی که سیاست 
کلی دولت، آینده توافق 

هسته ای و مسائل دیگر از 
جمله مذاکره را منوط به 

رفتار و اقدامات آمریکا در 
دولت بعدی کرده است، 

اظهارات ائمه جمعه ایجاد 
دودستگی و شکاف در 

جامعه و ایجاد تقابل با دولت 
قانونی کشور است

روزنامــه آمریکایی نیویــورک تایمز در 
گزارشی اختصاصی مدعی شده که نیروهای 
اطالعاتی اســرائیل، بــه نیابــت از آمریکا، 
ابو محمد المصــری که از مظنونــان اصلی 
بمب گذاری های ســفارت آمریــکا در کنیا و 
تانزانیا بود را در تهران ترور کرده اســت. از ابو 
محمد المصری به عنوان عضو ارشد القاعده و 

نفر دوم این گروه یاد می شود. 
رســانه ها در ایران، 1۸ مرداد گذشته، خبر 
مربوط به کشته شدن یک پدر و دختر در محله 
پاســداران تهران را منتشــر کردند و به نقل از 

همسایگان آنها نوشــتند که این دو تبعه ایران 
نبوده اند. 

اکنون نیویورک تایمز می گوید از طریق چهار 
مقام امنیتی و اطالعاتی دریافته که این دو نفر 
عبداهلل محمد عبداهلل ملقب به ابو محمد المصری 
و دختر او مریم بوده اند. این روزنامه مریم المصری 
را همسر حمزه بن الدن، پســر اسامه بن الدن، 

رهبر سابق گروه القاعده خوانده است.
نیویورک تایمز نوشته: »بنابر گفته چهار مقام 
دولتی، عملیات کشتن او توسط ماموران اسرائیلی 
به نیابت از آمریکا صورت گرفته است. هنوز معلوم 

نیست که نهادهای امنیتی و اطالعاتی آمریکا هم 
در جریان این عملیات نقشی داشته اند یا خیر اما 
این نهادها برای سال ها حرکات آقای المصری در 

ایران را زیر نظر داشتند.«
تاریخ کشــته شــدن این پــدر و دختر در 
تهران دقیقا برابر با بیســت و دومین ســالگرد 
بمب گذاری های سفارت های آمریکا در نایروبی 

و دارالسالم در ۷ اوت سال 199۸ است.
رسانه های ایران مرد کشته شده در روز 1۸ 
مرداد را حبیب داوود، اســتاد تاریخ تبعه لبنان 
معرفی کردند اما اکنون نیویورک تایمز می گوید 

تحقیقات روزنامه نگاران آن نشان می دهد استاد 
تاریخی به نام حبیب داوود در لبنان وجود ندارد و 
رسانه های لبنانی هم در تاریخ ۷-۸ اوت خبری از 

کشته شدن او منتشر نکرده اند.
نحوه مرگ این پدر و دختر در رسانه های ایران 
- که نیویورک تایمز هم آن را همین طور روایت 
کرده - به این صورت بوده است که دو موتورسوار 
مســلح به آقای المصری و دخترش که در یک 

خودرو رنو ال 9۰ بودند با یک اسلحه کمری مجهز 
به صدا خفه کن، پنج بار شلیک کرده اند. 
تکذیب وزارت خارجه ایران

وزارت خارجه ایران اما روز گذشته هرگونه 
حضور اعضای گروه القاعده در ایران را تکذیب 
و اعالم کــرد: رســانه های آمریکایــی در دام 
سناریوپردازی های هالیوودی مقام های آمریکا 

و رژیم صهیونیستی نیافتند.
اطالعیه این وزارتخانه افزوده است: واشنگتن 
و تل آویو هر از چند گاهی برای شانه خالی کردن 
از مسئولیت اقدامات جنایت بار این گروه و دیگر 
گروه های تروریستی در منطقه، تالش می کنند 
با دروغ پــردازی و درز اطالعات ســاختگی به 
رسانه ها، ایران را مرتبط با چنین گروه هایی به 

تصویر بکشند.

ترور شخص دوم القاعده در تهران به وسیله موساد؟

ادعای نیویورک تایمز و تکذیب وزارت خارجه ایران


