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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

روزهای بعد مشخص شد، این فقط 
جیک شرمن، خبرنگار ان بی سی نبوده 
که شماره ظریف را روی صفحه گوشی 
سناتور فاینستاین دیده است؛ نشریه 
آمریکایی »پولیتیکو« هــم چند روز 
بعد نوشت که خبرنگارانش می گویند، 
خودشان در آسانسور دیده اند که صفحه 
مشخصات ظریف در بخش مخاطبین 

گوشی فاینستاین باز بوده است.
به ســراغ مدیر ارتباطــات دفتر او 
رفته اند تا ته و توی ماجرا را دربیاورند، 
اما او گفته: »من نمی توانم درباره افرادی 
اظهارنظر کنم که خانم سناتور با آن ها 

صحبت می کند یا صحبت نمی کند.«
هرچند که مدیــر ارتباطات دفتر 
فاینســتاین به ســوال درباره دیدار او 
با ظریــف، جواب ســرباال داده بود، اما 
باالخــره خبرنــگاران از منابع دیگر 
توانســتند پی به چندین دیدار ظریف 
و سناتور دموکرات آمریکایی به صرف 
شام ببرند. وقتی صحت خبر تایید شد، 
دفتر فاینســتاین، طی بیانیه ای اعالم 
کرد که »این دیدار با »مشورت با وزارت 

خارجه« آمریکا صورت گرفته اســت. 
دفتر پیش از این دیدار با وزارت خارجه 
در تماس بود تا هم به آن ها اطالع دهد که 
این دیدار صورت می گیرد و هم آخرین 
اطالعات را از فعالیت های ایاالت متحده 

و ایران دریافت کند.«
واکنش وزارت خارجــه آمریکا اما 
این بود که » این دیدار به درخواســت 
این وزارتخانه انجام نشــده است.« با 
این حال به نظر می رســد، کاخ سفید و 
وزارت خارجه اش چنــدان هم از دیدار 
فاینســتاین با ظریف دلخور نباشند، 
چراکه در این صــورت انتظار می رفت 
سناتور دموکرات خود را متهم به نقض 
قانون لوگان کنند، اما کاخ سفید درباره 

این دیدار سکوت کرد. 
تالش بی حاصل برای ارتبط 

میان ظریف و پمپئو
به نظر می رسد این سناتور کهنه کار 
دموکرات با توجه به آشنایی دیرینه که با 
ظریف داشته، تالش می کند تا ارتباط 
میان وزاری خارجه ایــران و آمریکا را 

برقرار کند. 
سناتور ایالت کالیفرنیا قبل از جنجال 
رســانه ای درباره دیــدارش با ظریف، 

بیانیه ای صادر کرده و گفته بود: »وقتی 
هر دو طرف به دنبال راه حلی برای یک 
مشکل هســتند، جنگ برای حل آن 
مشــکل ضرورت ندارد. مــن مؤکداً از 
وزیر خارجه پمپئو می خواهم تا با وزیر 
خارجه ظریف، کــه می دانم خواهان 
دیدن جنگ با آمریکا نیســت، ارتباط 

برقرار کند.«
هرچند که ظریف دیروز گفت اگر 
پمپئو با او تماس بگیرد، پاسخ نخواهد 
داد. او در مصاحبه با خبرگزاری رویترز 
درباره احتمال تماس میان وزرای ایران 
و آمریکا گفت که چنین اتفاقی نخواهد 
افتاد و بعد هم توضیح داد: »چرا من باید 
تماس تلفنی پمپئو را جواب بدهم در 
حالی  که او هر بار درباره ایران صحبت 
می کند به من هم بی احترامی می کند؟« 
بدین ترتیب به نظر می رسد تالش خانم 
سناتور دست کم در این مورد به جایی 
نرســیده؛ به ویژه که دفتر نمایندگی 
ایران در سازمان ملل نیز اعالم کرده که 
ظریف و پمپئو هرگز به طور مستقیم 

گفتگو نکرده اند.
 ظریف باید توضیح دهد 

در ایران اما خبر دیدار ظریف و اولین 

زن یهودی در ســنای آمریکا ممکن 
است بحث برانگیز شود. هرچند که در 
این چند روز بسیاری به سابقه آشنایی 
ظریف و فاینســتاین در سال ها پیش 
اشــاره و همچنین تاکید می کنند که 
فاینستاین از ابتدا حامی برجام بوده و 
بعد هم وقتی ترامپ تصمیم به خروج 
از آن گرفت، یکی از ۱۲ ســناتوری بود 
که پای نامه ای خطاب به ترامپ را امضا 
کرد کــه در آن از رئیس جمهور آمریکا 
خواسته شده بود در برجام بماند، اما به 
هر حال این شرح حال از مواضع سیاسی 

میزبان ظریف، دالیــل قانع کننده ای 
برای برخی چهره های سیاسی در داخل 

کشور نیست. 
نقوی حســینی، عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، 
یکی از همان چهره هاست که دیروز به 
این موضوع واکنش نشان داد و به فارس 
گفت: »وقتی آقای ظریــف وزیر امور 
خارجه با ســناتور آمریکایی گفت وگو 
کرده اســت باید توضیح دهــد با چه 
مجوزی این کار را کرده و چه کســی به 
وی چنین توصیه ای را کرده است؛ ضمن 
اینکه محتوا و متن مذاکرات را هم باید 
به مقامات و مسئوالن عالی رتبه کشور 

اعالم کند.«
او با بیان اینکه واشنگتن با سیاست 
چمــاق و هویج به دنبال آن اســت که 
مســئوالن ایرانی را مجددا به پای میز 
مذاکره بکشاند، ادامه داده است: »هدف 
آنها گام برداشتن در همین مسیر است 
اما بدترین تصمیم در شرایط فعلی برای 
نظام جمهوری اسالمی مذاکره مجدد با 
آمریکایی ها است و طرح موضوع مذاکره 

با آمریکایی ها کامالً اشتباه است.«
درنهایت نقوی حسینی تاکید کرد 
که مجلس قطعا از محمدجواد ظریف 
درباره دیدار با سناتور آمریکایی توضیح 

خواهد خواست. 
احتماال قرار بر ایــن نبوده تا چنین 
دیدارهایی افشا شــود اما حاال که افشا 
شده، ظریف دوباره ناگزیر خواهد بود با 
فشارهای داخلی دست و پنجه نرم کند. 
به نظر می رسد او تمام راه های موجود 
برای فیصله دادن به تنــش را امتحان 
می کند؛ او به شیوه خود قصد دارد از آن 
بخش از بدنه سیاسیون ایاالت متحده که 
گمان می کند برخالف ترامپ می توان با 
آنها بر سر میز مذاکره نشست، استفاده 
کند تا شاید بتواند درهایی را برای گفتگو 

باز نگه دارد. 
خیالتان راحت؛ 

مذاکره ای در کار نیست
در عین حال اما کم نیستند کسانی 
که تمام و کمال دســت از امید به هر 
آمریکایی با هر سابقه سیاسی و شکل و 
شمایلی شسته اند و به ظریف نیز اجازه 
نمی دهند به این ســمت و سو حرکت 
کند.  سخنگوی وزارت خارجه دیروز 
ســعی کرد تا با ارائه توضیحاتی، از هر 
نوع فشار و حاشیه و جنجال در داخل 
بر ســر این موضــوع جلوگیری کند. 
ســیدعباس موســوی، دیروز درباره 
دیدار ظریف و فاینستاین به خبرنگاران 
گفت: »بیش از دو دهه اســت که در 
جهت روشنگری و تبیین سیاست های 

جمهوری اسالمی، با نخبگان سیاسی 
غیردولتی آمریکا شامل اعضای کنگره 
)که مقام دولتی محسوب نمی شوند( 
گفتگو و تبادل نظر می شود. این افراد نه 
مقام دولتی هستند و نه اختیار مذاکره 
دارند و نه مسئولین ایران با آنها مذاکره 

کرده و یا خواهند کرد.«
او ادامــه داد: »هــدف ایــن گونه 
دیدارها - که البته وقت و نیروی زیادی 
نیــز از وزیر امور خارجه در ســفرهای 
فشرده ایشان می گیرد - جلوگیری از 
تاثیرگذاری گروه های فشــار همچون 
»گروه بی« بر جامعه سیاســی و افکار 
عمومی آمریکاســت و به همین دلیل 
هم با واکنش شدید و عصبانیت تندروها 

مواجه می شود.«
موسوی با توضیحاتش خواسته این 
اطمینان را بدهد که اوال مذاکره ای در 
کار نیست، چراکه اساسا کسانی مانند 
فاینستاین نخبگان غیردولتی آمریکا 
هســتند و اصال اجازه مذاکره ندارند و 
دوم اینکه اگر چنین دیدارهایی نباشد، 
تندروهایی مانند بولتــون جای خود 
را فضای سیاســی آمریکا بیشــتر باز 

می کنند. 
از سوی دیگر دموکرات ها همچنان به 
عنوان جریان رقیب دولت ترامپ، بر سر 
ایران با او اختالف نظر دارند، شاید ظریف 
در دیدارهایش با دموکرات ها به دنبال 
افزایش این شکاف است تا مبادا دولت 
ترامپ بتواند آنها را در مواجهه با ایران، 
با خود همراه کند یا حتی دور بزند. اما 
دلیل ظریف برای این دیدارها هرچه که 
باشد، مسئله اصلی این است که برخی 
در داخل شیوه او را در سیاست خارجی 
نمی پسندند و همین باعث می شود که 
یک سرنخ کوچک از چنین دیدارهایی، 

رشته درازی پیدا کند. 

هدف ظریف از دیدار با سناتور آمریکایی چه بود؟

سنگ اندازی پیش پای گروه »بی«

خبر

 سرنخ، گوشی آیفون »دایان فاینستاین« است و خبرنگاری که در حال قدم زدن در کنگره بوده و چشمش چرخیده 
است. آنچه که دیده بود را توئیت کرد؛ یعنی شماره ظریف روی صفحه گوشی خانم سناتور را. و خبر دست به دست 

چرخید و از هاله های ابهام بیرون آمد و دیروز از قول سخنگوی وزارت خارجه، کاشف به عمل آمد که آنچه حاال »جیک 
شرمن«، خبرنگار ان بی سی دیده، درست بوده است. البته عالوه بر تایید این خبر، عضو کمیسیون امنیت ملی هم با 

طرح این سوال که چه کسی اجازه این کار را به ظریف داده، تاکید کرد که مجلس قطعا از ظریف درباره دیدارش با سناتور 
آمریکایی توضیح خواهد خواست.

مدیرکل پیشین بخش خاورمیانه وزارت 
خارجه می گوید: بسیاری از کشورهایی که 
نام آنها به عنوان گزینــه میانجی گری میان 
ایران و آمریکا مطرح می شــود، فقط پیام ها 
را مبادله و ســعی می کنند فضای مثبتی به 
وجود بیاورند تا امکان بازگشت ایران و آمریکا 
به فضای دیپلماسی وجود داشته باشد. این 
کشــورها حداکثر می توانند جایگاهی مثل 

عمان، ویتنام یا سنگاپور را داشته باشند.
قاســم محبعلی درباره ابراز تمایل اخیر 
عراق بــرای میانجی گــری میــان ایران و 
آمریکا افزود: اول اینکــه عراقی ها برای این 
که کشــور خود را وارد این چالش یا دعوای 
ایران و آمریکا نکنند، سعی دارند حد وسط 
را بگیرند؛ یعنی هم طرف آمریکا را داشــته 
باشند و هم طرف ایران را. بنابراین آنها سعی 

می کنند این سیاســت را دنبال کنند که در 
صورتی که بین ایــران و آمریکا اتفاقی افتاد، 

عراق در میان درگیری نباشد.
سیاست ترامپ 

پذیرش میانجی نیست
این تحلیلگر مسائل بین الملل ادامه داد: 
اصوال سیاست آمریکایی ها در دولت ترامپ 

پذیرش میانجی نیست.  

محبعلی درباره اینکــه بهترین میانجی 
میان ایــران و آمریکا کدام کشــور می تواند 
باشــد، گفت: در قضیه برجام نشان داده شد 
که منافع اتحادیه اروپا در این اســت که در 
منطقه جنگــی اتفاق نیفتد و از تشــنج هم 
ســود نمی برد. بنابراین اتحادیه اروپا تالش 
دارد که به نوعی مسئله ایران و آمریکا و قضیه 

هسته ای را حل و فصل کند. 
وی تاکید کرد: تنها جایی که می شــود 
گفت جایگاه مناسبی برای میانجیگری میان 
ایران و آمریکاست، اتحادیه اروپا و همچنین 
ژاپن از سوی دیگر است. اینها با امریکا رابطه 
خوبی دارند و از جنگ سود نمی برند و به ضرر 

آنهاست که مناقشــه ایران و امریکا بیش از 
این اوج بگیرد.

چین و روسیه
 میانجی های خوبی نخواهند بود

او ادامه داد: به طور مثال روســیه و چین 
این هــا از این وضعیت ســود مــی برند در 
عین حالی که ســعی می کنند با اســتفاده 
از ابزار ایــران از آمریکا امتیــاز بگیرند، ولی 
میانجی های خوبی نخواهند بــود زیرا آنها 
نمی خواهند مشکل ایران و آمریکا حل شود. 
حل شدن مشکل ایران و امریکا وضعیت را در 
منطقه تغییر می دهد و فشــار ها را علیه انها 

افزایش می دهد.

محبعلی تاکید کرد:

ژاپن و اتحادیه اروپا، بهترین میانجی ها میان ایران و آمریکا
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بدحجابی در قم 
یک مسئله سیاسی است

آیت اهلل مکارم شیرازی در نخستین شب از لیالی 
قدر در مدرسه امام موسی کاظم )ع( قم با بیان اینکه 
شرایط فعلی جامعه حساس است، بدحجابی را یکی 
از مشکالت مهم دانست و گفت: بدحجابی در قم 
یک مسئله سیاسی ضد نظام است که دشمنان با 
رواج آن قصد متزلزل کردن پایه های نظام را دارند و 
مسئوالن باید این مسئله را جدی بگیرند. این مرجع 
تقلید افزود: مبارزه با بی حجابی و بدحجابی راه هایی 
دارد که نیازی به درگیری نیست و بهانه هم نباید به 

دست دشمنان داد.
    

واکنش مجلس به حاشیه اخیر 
تلویزیون

علی الریجانی در جلســه علنــی صبح دیروز 
مجلس گفت: »صدا و ســیما باید از طرح مسائل 
اختالفی بین مذاهب پرهیز کند و همه رســانه ها 
نیز باید دقت الزم را در این زمینه داشــته باشند.« 
علیرضا ســلیمی، نماینده محالت نیز در تذکری 
گفت: »صدا و سیما افرادی را دعوت کند که عاقل 
و دوراندیش باشــند و مصالح ملی را رعایت کنند. 
گاهی ادبیات مجریان کوچه و بازاری است و گاهی 
مسائل اختالف انگیز مذهبی از آنتن زنده پخش 
می کنند که به مصلحت نیســت.« این واکنش ها 
مربوط به مداحی است که چند روز پیش از شبکه 
پنج تلویزیون پخش و در آن به خلفای اهل سنت 

اهانت شد.
    

اکثریت مجلس بعدی را 
اصولگرایان خواهند داشت

حســن غفوری فرد، نماینده سابق مجلس در 
مورد انتخابات مجلس در اســفند 98 گفت: قتی 
آقای احمدی نژاد کاندیدای ریاست جمهوری شد، 
ســخنرانی های عجیب و غریب داشت و اتفاقاتی 
افتاد که همگی قابل بیان نیســتند، ولی مردم به 
ایشان رای دادند یا اینکه چه کسی فکر می کرد ۳۰ 
نماینده تهران و شورای شهر همه از اصالح طلبان 
باشــند و آقای حداد عادل که رئیس مجلس بود 
در تهران رأی نیــاورد؛ بنابراین ما مردم دقیقه 9۰ 
هستیم. با این حال شم سیاسی من می گوید این 
بار شانس اصولگراها در مجلس بیشتر خواهد بود 
و اکثریت قاطع مجلــس را اصولگرایان خواهند 
داشت. در شورای شهر تهران نیز اکثریت اصولگرا 

خواهند بود.
    

عارف باز هم کاندیدای 
ریاست مجلس شد

طبق رأی گیری ای که در جلســه فراکسیون 
امید مجلس شورای اســالمی برگزار شد، رئیس 
فراکســیون امید کاندیدای ریاست مجلس شد. 
در این جلســه محمدرضا عارف تنهــا کاندیدای 
این فراکســیون برای انتخاب رئیس مجلس بود. 
همچنین در این جلسه مســعود پزشکیان و علی 
مطهری به ترتیب به عنوان کاندیدای نایب رئیس 

اول و دوم انتخاب شدند.  
    

وزیر خارجه عراق: 
آماده میانجی گری هستیم

محمدعلی الحکیم، وزیر امور خارجه عراق در 
گفت وگو با شبکه تلویزیونی سومریه عراق با اشاره به 
تبعات خطرناک گسترش تنش در منطقه گفت که 
کشورش آماده میانجیگری میان ایران و آمریکا در 
صورت خواست یک طرف و قبول طرف دیگر است. 
وی در پاسخ به این سوال که موضع بغداد در خصوص 
پیشنهاد میانجیگری میان ایران و آمریکا چیست، 
گفت: عراق در شرایط کنونی و تحت مدیریت عادل 
عبدالمهدی نخست وزیر شاهد افزایش امنیت و 
ثبات و نیز گشایش در سیاست خارجی و در نتیجه 
تقویت روابط با همسایگان، کشــورهای اروپایی 
و نیز آمریکاســت و همین امر جایگاه الزم را برای 

میانجیگری به ما می دهد.
    

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا:
برای هر وضعیتی آماده هستیم

 سردار سرلشکر غالمعلی رشید، فرمانده قرارگاه 
مرکزی خاتم االنبیاء ستاد کل نیروهای مسلح در 
جلسه علنی صبح دیروز مجلس با اشاره به سالروز 
فتح خرمشــهر و مقاومت مردم دزفــول گفت: 
اهداف و سیاست های منطقه ای ایران صلح آمیز، 
ثبات بخش و در راستای حمایت از منافع ملت ایران 
و ملت های مظلوم منطقه است. امروز قدرت ایران در 
منطقه، مرکزیت جهان عرب و جهان اسالم را در برابر 
تهدیدات تروریستی داعش حفظ کرده است. وی با 
اشاره به تهدیدات دشمن گفت: در راستای دفاع از 

منافع ملت برای هر وضعیتی آماده هستیم.

 سخنگوی وزارت خارجه: 
هدف این گونه دیدارها 
که وقت و نیروی زیادی 

نیز از وزیر امور خارجه در 
سفرهای فشرده ایشان 

می گیرد، جلوگیری از 
تاثیرگذاری گروه های 

فشار همچون »گروه بی« 
بر جامعه سیاسی و افکار 
عمومی آمریکاست و به 

همین دلیل هم با واکنش 
شدید تندروها مواجه 

می شود

 عضو کمیسیون امنیت 
ملی: وقتی وزیر امور 

خارجه با سناتور آمریکایی 
گفت وگو کرده باید توضیح 
دهد با چه مجوزی این کار 
را کرده و چه کسی به وی 
چنین توصیه ای را کرده 

است. مجلس قطعا از ظریف 
درباره این دیدار توضیح 

خواهد خواست

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شــورای اسالمی 
گفت: ماموران امنیتــی ۳ کارت خوان با گردش مالی ۱۰ 
میلیاردی در دفتر وزیر نفت پیدا و عالوه بر آن مقادیری 
طال و دالر را نیز در دفتر آقای وزیر کشف کرده اند که این 
مســئله موجب اختالفات و بحث هایی بین زنگنه و وزیر 
اطالعات در هیأت دولت شــده اســت؛ وزیر نفت عنوان 
کرده که من در این زمینه بــا وزارت اطالعات همکاری 

نخواهم کرد.

ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف آباد در مجلس با بیان 
اینکه تعداد امضاهای استیضاح زنگنه رو به افزایش است، 
به فارس گفت: آقای زنگنه در شرایط جنگی حال حاضر 
پانزده سال است که ســکان وزارت نفت را بر عهده دارد و 
همواره در جلسات خصوصی و غیرخصوصی عنوان می کند 
که ساخت پاالیشگاه در ایران جواب نمی دهد و اعتقادی به 

ساخت پاالیشگاه در کشور ندارد.
وی ادامه داد: آقای زنگنه امروزه در شرایط تحریم تمام 

سیســتم را معطل کرده و هر روز بهانه می آورد، یک روز 
می گوید ســران قوا باید به من اختیارات بدهند تا دیوان 
محاسبات وسازمان بازرسی گریبانگیر من نشوند و اخیراً 
ســه کارت خوان فروش در دفتر وی کشــف شده که ده 
میلیارد تومان گردش مالی این کارت خوان ها بوده است؛ 
یکی از این کارت خوان ها به نام یکی از آبدارچی های دفتر 

آقای زنگنه است.
ابوترابی توضیح داد: آقای زنگنه با این توجیه که ساخت 
پاالیشگاه در داخل کشــور توجیه اقتصادی ندارد، عدم 
موافقت خود با ساخت پاالیشگاه در داخل را اعالم می کند 
اما این کامال در مقابل حرف مقام معظم رهبری است که 
بارها فرمودند باید نفــت را در داخل فرآوری کنیم و نفت 

خام نفروشیم.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شــورای اسالمی 
اظهار داشت: آقای زنگنه با وجود اینکه بحث فروش نفت با 
هیاهویی شروع شد آن را معطل گذاشته در حالی که بورس 

فروش نفت خام مشکالت ما را بسیار کاهش می دهد.
مشکل پرونده کرسنت حل نشد

ابوترابی خاطرنشــان کرد: زنگنــه در دوره قبل که 
می خواســت رأی اعتماد بگیرد یکبار عنوان کرد که من 
سه ماهه مشکل پرونده کرسنت را حل می کنم و یکبار هم 
گفت من مشکل این پرونده را شش ماهه حل خواهم کرد 
و مشکل این پرونده تا امروز حل نشده که هیچ بلکه پرونده 

شرایطش بدتر نیز شد.

نماینده نجف آباد خبر داد؛

اختالف وزاری زنگنه و علوی بر سر کشفیات میلیاردی 


