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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

»ترامپ رفت و ما ماندیم«؛ این اولین 
پیام محمدجواد ظریف به همسایگان 
منطقه ای ایران پس از پیروزی جو بایدن 

در انتخابات آمریکاست. 
او یکشنبه شــب در توئیتی به زبان 
عربی خطاب به همسایگان ایران نوشت: 
»ترامپ رفت؛ ما و همسایگانمان ماندیم. 
تکیه به بیگانگان امنیت نمی آورد بلکه 
امید را بر باد می دهد. دســت های خود 
را برای همکاری جهــت تحقق منافع 
مشــترک مردم و کشــورهایمان دراز 
می کنیم. ما همه را به گفت وگو دعوت 
می کنیم چراکه تنها راه پایان دادن به 
اختالفات و تنش هاست. همه با هم برای 
ساخت آینده ای بهتر برای منطقه مان.«

البته ایــن اولین باری نیســت که 
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران، اینگونه 
همســایگان ایران به ویژه کشورهای 
عربی را دعوت به گفتگو می کند. مسئله 
اما اینجاســت که در تمام چهار ســال 
گذشته ای که ترامپ در آمریکا بر سر کار 
بود، شیوخ عرب به هیچ صراطی مستقیم 
نشــدند، جز صراط پناه گرفتن در چتر 

حمایت دونالد ترامپ و تقابل با ایران.
حاال به نظر می رسد ظریف، پیروزی 
بایدن را فرصتی دوبــاره برای طرح آن 
دعوت های همیشــگی دیده است؛ تا 
جایی که به فاصله چند ســاعت پس 
از آن توئیت عربــی، توئیت دیگری در 
توئیتر منتشر کرد و این بار در حالی که 

مشخصا همســایگان ایران را خطاب 
قرار می داد، با صراحت بیشتری نوشت: 
»پیامــی صادقانه به همســایگانمان: 
ترامپ ۷۰ روز دیگر رفته است، اما ما برای 
همیشــه اینجا می مانیم. شرط بستن 
روی خارجی ها برای تأمین امنیت هرگز 
قمار خوبی نیست. دســت خود را برای 
گفت وگو جهت حل اختالفات به سوی 
همسایگانمان پیش می آوریم. تنها با هم 
است که می توانیم آینده ای بهتر برای 

همه بسازیم.«
در همچنان بر همان پاشنه 

می چرخد
ظریــف امــا همانطور کــه وقتی 
معاهده عــدم تعرض با کشــورهای 
منطقه را طرح کرد و استقبال چندانی 
از سوی شــیوخ عرب ندید، این بار نیز 
پاسخ دلگرم کننده ای به این توئیت ها 
دریافت نکرده اســت.  نه تنها پاســخ 
دلگرم کننده ای نرسیده، بلکه اظهارات 
و اخباری که از همسایگان عرب به گوش 
می رسد، حاکی از تداوم همان سیاست 
تقابلی با ایران است. برای نمونه می توان 
به اظهارات دیروز انور قرقاش اشاره کرد. 
وزیر مشاور امارات در امور خارجه دیروز 
در نشســت راهبردی ابوظبی ایران و 
ترکیه را به دخالت در امور کشــورهای 
دیگر و اجرای برنامه های توسعه طلبانه 
متهم کرد و گفت: »سالح ایرانی همچنان 
به یمن ارسال می شود و این کشور از شبه 

نظامیان حمایت می کند.«
او در عین حال تاکیــد کرد که »ما 

اینگونه مسائل که منجر به ایجاد ناامنی 
در جهان عرب می شود را نمی پذیریم.«

عالوه بر او ترکــی الفیصل، رئیس 
پیشین سازمان اطالعات عربستان نیز 
در گفت وگویی با شــبکه اسکای نیوز 
عربی تصریح کرد که کشورش در زمان 
ریاســت جمهوری دونالــد ترامپ در 
رابطه با ایران اتفاق نظر خوبی با آمریکا 

داشته است. 
او با بیــان اینکه کارتــر در زمان 
انقالب ایــران تالش داشــت با ایران 
توافق کند اما بعد از اشــغال سفارت 
آمریکا در تهران همه چیز عوض شد، 
توضیح داد: در زمان پیروزی انقالب 
اسالمی ایران، عربســتان نیز تالش 
کرد که با ایران روابطی طبیعی برقرار 

کند، اما متاسفانه موفق نشد. 
الفیصل درنهایت سعی کرد بایدن 
را در جبهه عربستان قرار دهد و گفت: 
عربســتان و آمریکا همیشــه منافع 
مشترکی با هم داشتند و جو بایدن نیز 
با توجه بــه اینکه عضو مجلس ســنا و 
همچنین معاون باراک اوباما بود از امور 

منطقه مطلع است.
همچنان آویخته به رشته ترامپ

گذشــته از این اظهارات، رسانه ها 
خبر می دهنــد »در حالی که تنها ١۰ 
هفته تا پایان دولت ترامپ باقی مانده 
مقامات این دولت با هماهنگی تل آویو 
و چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس 
در حال پیش برد طرحی برای اعمال 
رشته ای طوالنی از تحریم ها علیه ایران 

هســتند.« در واقع همسایگان عرب 
ایران همچنان چنگ به رشته ترامپ 
می زننــد.  همزمان اما ســعی دارند 
ارتباطی دوســتانه با بایدن نیز برقرار 
کنند. پــس از اعالم پیــروزی بایدن 
در انتخابات آمریکا، میان آنها رقابت 
برای تبریک به بایدن شکل گرفت. از 
ولیعهد ابوظبی گرفته تا امیر قطر، امیر 
و ولیعهد کویت، رئیس جمهور مصر، 
شاه اردن، نخست وزیر اتیوپی، سلطان 
عمان، رئیس دولت وفاق ملی لیبی و 
رئیس جمهوری لبنان همگی به رشته 

این تبریکات پیوستند. 
ســلمان بــن عبدالعزیز، پادشــاه 
عربســتان و محمدبن سلمان، ولیعهد 
او نیز با تاخیری 24 ســاعته، پیروزی 
بایدن را تبریک گفتند. همگی آنها نیز 
ارتباطی مانند آنچه با ترامپ داشتند را 

آرزو می کنند؛ به ویژه ریاض.

 احتمال احیای قانون جاستا 
علیه سعودی

واقعیــت اما این اســت کــه رابطه 
دموکرات ها و عربســتان هرگز رابطه 
خوبی نیست. شخص جو بایدن از جمله 
کســانی بود که به کارزار بازبینی روابط 
آمریکا و عربســتان در پی قتل جمال 
خاشــقچی، روزنامه نگار مخالف دولت 
سعودی پیوسته بود. بایدن در آن زمان 
خواستار قطع کمک های نظامی آمریکا 
به عربستان در جنگ یمن بود.  تحلیلگران 
بســیاری هســتند که »عربســتان« 
را بزرگتریــن بازنده انتخابــات آمریکا 
می نامند. عبدالباری عطوان، ســردبیر 
روزنامه رأی الیوم همیــن اخیرا در این 
ارتباط نوشته بود: به نظر من بایدن روابط 
خوبی را با عربستان آغاز نخواهد کرد، باید 
به یاد داشته باشیم که وی حدود هشت 
سال معاون بارک اوباما، رئیس جمهوری 
پیشین آمریکا بوده و او سیاست های اوباما 
را اجرا خواهد کرد. او با بیان اینکه روابط 
تاریخی میان دمکرات ها و عربستان بسیار 
بد اســت، اولین اقدام بایدن در اجرای 
سیاست های درباره عربستان را احیای 
»قانون جاســتا« عنوان کرده بود که بر 
اساس آن عربستان و کشورهای شورای 
همــکاری خلیج فــارس در خصوص 
حوادث ١١ ســپتامبر تحت پیگرد قرار 
خواهند گرفت. چنین فرایندی، قطعا بر 
روابط ایران و همسایگانش نیز اثرگذار 
خواهد بود. انور قرقاش در اظهارات دیروز 
خود تاکید کرده بــود بر اینکه امارات به 
دنبال همکاری با رئیس جمهور جدید 
آمریکا برای تقویت روابط دوجانبه است 
و روابط امارات و آمریکا بر اساس منافع و 
ارزش های مشترک و دوستی بنا شده و از 
مرحله احزاب و دولت های مختلف عبور 

کرده است. 
سلب امتیاز از دوستان عرب برای 

جلب رضایت ایران؟
با این حال اما بسیاری اشاره می کنند 
به اینکه بایدن ممکن است در مذاکرات 
با ایران ناگزیر به سلب برخی امتیازات 
از شرکای عربش در منطقه شود. ایتان 
گیلبوآ، اســتاد روابط بین الملل یکی 
از همین دســته اســت که در این باره 
معتقد است: »بایدن و متحدانش برای 
اینکه با ایــران وارد گفت وگو و مذاکره 
شوند، ممکن اســت بندهای قرارداد 
نظامی با امارات را تغییر دهند و قرارداد 
فروش اســلحه به امارات را لغو کنند تا 
سران ایران را به مذاکره تشویق کنند. 
بایدن مســیر ترامــپ را طی نمی کند 

 و می خواهــد با ایــران توافــق کند.«
بدین ترتیب هیچ بعید نیســت که در 
آینده نزدیک دوقطبی منطقه ای بر سر 
ایران نیز میان کشورهای عرب و حاشیه 
خلیج فارس تشدید شود. دو قطبی ای 
که قطر، کویت و عمان را در یک ســو و 
عربســتان، امارات و بحرین را در سوی 

دیگر قرار می دهد.
احتمال فشار دوباره بر ایران در 

جهت سیاست همسایگان
برخی دیگر امــا معتقدند که آمدن 
بایدن و ارتباطش با تهران چه بســا در 
جهت امیال اعراب باشــد. این دســته 
تصریح می کنند احیای توافق هسته ای 
با ایران از سوی ایاالت متحده، مستلزم 
اضافه شدن دو شــرط جدید به توافقی 
است که ترامپ از آن خارج شده؛ شرط 
اول مربوط به نفوذ خارجی ایران به ویژه 
در عــراق و لبنان و دیگــری مربوط به 

موشک های بالستیک ایران.
کاهش نفــوذ ایــران در منطقه و 
محدودیت موشکی برای آن، قطعا مورد 
استقبال کشورهای عربی قرار خواهد 
گرفت و گروهی از کارشناسان معتقدند 
بایدن تنها در صورتی به ایــران اجازه 
بازگشت به صحنه بین المللی را خواهد 
داد که این دو شرط را بپذیرد. البته ناگفته 
نماند که ایران تاکنون از مذاکره بر سر این 
دو مورد ســر باز زده و به نظر نمی رسد 

مذاکره تحت این دو شرط را بپذیرد.
حال اینکه بایدن این دو شرط را پیش 
پای ایران بگذارد یا با دادن امتیازاتی که 
برای دوستان عربش چندان خوشایند 
نیســت، رضایت ایــران را جلب کند؛ 
موضوعی است که چند ماه دیگر و پس از 
تحویل گرفتن دولت از ترامپ مشخص 
خواهد شد. اما آنچه تردیدی درباره آن 
نیست، این است که روابط بایدن با ایران 
و کشورهای حاشیه خلیج فارس، نقشی 
تعیین کننده بر روابط ایران با همسایگان 

عربش خواهد داشت. 

با پیروزی بایدن، ظریف ارسال پالس های مثبت به شیوخ را از سر گرفت؛

ما و همسایگان خلیج در دوران پساترامپ

خبر

رئیس دفتر رئیس جمهوری در واکنش به برخی ادعاها درباره 
تمایل دولت به افزایش نرخ ارز گفت: سوداگران شایعه نسازند، 

دولت به دنبال گرانی ارز نیست.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، در پی شایعه سازی برخی 
محافل و رسانه ها مبنی بر مانع تراشی دولت در مسیر کاهش نرخ 
ارز، محمود واعظی این ادعا را کامال غلط خواند و گفت: این ادعایی 
است که هر چند وقت یک بار از سوی برخی محافل علیه دولت 
مطرح می شود در حالی که هم طراحان و هم منتشرکنندگان آن 

می دانند چنین حرفی چقدر غلط، متناقض و بی اساس است.
رییس دفتر رییس جمهوری با بیان اینکه از زمان خروج آمریکا 
از برجام، دولت مستمرا در دو جبهه جنگیده است، خاطرنشان 
کرد: دولت از یک طرف با تحریم های بی سابقه آمریکا مقابله کرده 
تا جنگ اقتصادی تمام عیاری که علیه ایران آغاز کردند، خنثی 
شود، و از طرف دیگر در تمام این مدت با سوداگران و کاسبانی که 

از شرایط تحریمی ارتزاق می کنند، در نبرد بوده است.
واعظی افزود: این ســوداگران تحت هر شرایطی به دنبال 

مطامع خود هستند و برای این کار ابایی از بی ثبات سازی اقتصاد و 
ایجاد تنش و نوسان در بازارهای مختلف ندارند. به همین منظور 
همیشه در راستای موفق نشدن سیاست های ثبات ساز و کنترلی 

دولت حرکت می کنند.
رییس دفتر رئیس جمهوری، تامین کاالهای اساسی مورد 
نیاز مردم و تامین مواد اولیه کارخانجات را دو سیاست مبنایی 
دولت در ســال های تحریم دانست و خاطرنشــان کرد: دولت 
همواره تالش کرده کاالهای اساسی مورد نیاز مردم اوال به وفور 

و ثانیا با قیمت منطقی به دست آنها برسد، از سوی دیگر به دنبال 
این بوده که با تامین مواد اولیه کارخانجات، چرخ تولید در کشور 
متوقف نشود. دولت نه تنها از گرانی ارز هیچ نفعی نمی برد، بلکه 

بارها اعالم کرده که نرخ فعلی ارز را غیرواقعی و زیان بار می داند.

واعظی: 

سوداگران شایعه نسازند؛ دولت درپی گرانی ارز نیست
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وزیر خارجه آلمان:
بایدن می تواند برجام را نجات دهد

وزیر خارجه آلمان نسبت به نجات برجام در دولت 
جو بایدن ابراز امیدواری کــرد. هایکو ماس گفت: 
ما در مورد ایران به هیچ چیز نخواهیم رســید. اگر 
اروپا و ایاالت متحده استراتژی های کاماًل متفاوتی 
داشته باشند، باید به این جدایی پایان داد. وی افزود: 
جای مذاکره مجدد وجود دارد زیرا ایاالت متحده از 
موشک های بالستیک ایران نقش ایران در منطقه 
انتقاد کرده اســت؛ اگر این یک پیش شرط است، 

می تواند راهی برای جمع شدن دوباره باشد.
    

امروز برگزار می شود؛
 نشست آنالین سران شانگهای 

با حضور  روحانی
بیستمین نشست سران کشورهای عضو سازمان 
همکاری شانگهای با حضور حسن روحانی رئیس 
جمهور کشورمان و به ریاست و میزبانی والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه شنبه 2۰ آبان ماه 
به صورت برخط برگزار خواهد شد. به گزارش سفارت 
ایران در مسکو، در این نشست مهمترین موضوعات 
سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه ای و بین المللی 
مورد بحث و تبادل نظر روسای جمهور کشورهای 
عضو قرار خواهد گرفت. شــایان ذکر اســت این 
سازمان، ١5 ژوئن سال 2۰۰١ میالدی در شانگهای 
چین از سوی قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، 
تاجیکستان و ازبکستان تاسیس شد. بعدها، هند و 

پاکستان نیز به این سازمان پیوستند.
    

ایراِد حقوقی دولت به طرح های 
اقتصادی مجلس

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور 
درباره علت مخالفت دولت با طرح پرداخت یارانه 
معیشتی به ۶۰ میلیون ایرانی، گفت: این موضوع قابل 
بیان در وقت مفصلی است اما این را بدانید که دولت 
براساس نظریه ای که شورای نگهبان درباره اصل 
۷5 قانون اساسی دارد، با طرح هایی که در مجلس 
تهیه می شود و دارای بار مالی است، نسبت به آن ایراِد 
حقوقی مبنایی دارد. وی افزود: بعضاً طرح هایی تهیه 
می شود که موضوع بار مالی اش را »تامین« نمی کنند 
بلکه »تعیین« می کنند. تعیین با تامین متفاوت 
است. لذا دولت با طرح هایی که بار مالی اش تامین 

نشده باشد، موافق نیست.
    

 ابهام در مسیر پیش  روی بایدن 
در قبال ایران

به گزارش ایسنا، شــبکه الجزیره در تحلیلی با 
عنوان »ریاســت جمهوری بایدن برای ایران چه 
معنایی خواهد داشت؟« نوشــت: بایدن قول داده 
که تغییر مسیر دهد اما مســیر پیش  رو همچنان 
مبهم و ناشناخته اســت. پیروزی نامزد دموکرات 
در انتخابات ایاالت متحده امیدهای احیای توافق 
هسته ای ایران را تقویت می کند - اما لغو تحریم های 
ترامپ کار آسانی نخواهد بود. از طرف ایاالت متحده 
همه چیز ممکن است پیچیده تر باشد. از طرفی نیز، 
وزیر امور خارجه ایران اعــالم کرده که ایران تحت 
هیچ شــرایطی مجددا درمورد مفاد برجام مذاکره 

نخواهد کرد. 
    

رئیس کمیسیون بهداشت خبر داد؛
احتمال ارائه طرح دو فوریتی 

برای تعطیلی تهران و کالن شهرها
رئیس کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد که باید تهران و کالنشهرها 
حداقل به مدت دو هفته تعطیل شــود و برای بعد 
از آن هم برنامه ریزی اساســی صورت گیرد در غیر 
این صورت ما هفته آینده طــرح دو فوریتی را برای 
الزام دولت به این کار ارائه خواهیم کرد. حسینعلی 
شهریاری، با اشــاره به تعطیلی برخی از مشاغل از 
ساعت ۶ بعد از ظهر گفت: تعطیلی مشاغل از ساعت ۶ 
بعد از ظهر شبیه شوخی است که با این محدودیت ها 
هیچ تغییری در کالنشــهرها به خصوص تهران 
مشاهده نمی شود. نمی توان امیدوار بود با این شیوه 

شاهد کاهش مرگ و میر بود.
    

توئیتر صفحه محسن رضایی را 
تعلیق کرد

حساب توئیتر دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام برای بار چندم تعلیق شــد. به گزارش ایسنا،  
پس از ایجاد محدودیت و تعلیق چندباره حساب 
اینستاگرامی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
این بار توییتر بدون هرگونه توضیحی )نقض قوانین 
شبکه توئیتر( حساب شــخصی محسن رضایی را 
با ١44 هزار عضو، مســدود کرد. بنابر اعالم روابط 
عمومی دفتر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
پیگیری ها و مکاتبات با توئیتــر تاکنون منجر به 

دریافت پاسخ قانع کننده ای نشده است.

رسانه ها خبر می دهند 
»در حالی که تنها ١٠ هفته 
تا پایان دولت ترامپ باقی 
مانده مقامات این دولت با 
هماهنگی تل آویو و چند 

کشور عربی حاشیه خلیج 
فارس در حال پیش برد 

طرحی برای اعمال رشته ای 
طوالنی از تحریم ها علیه 

ایران هستند«

بسیاری اشاره می کنند به 
اینکه بایدن ممکن است 

در مذاکرات با ایران ناگزیر 
به سلب برخی امتیازات از 
شرکای عربش در منطقه 
شود؛ برای مثال بندهای 
قرارداد نظامی با امارات و 

فروش اسلحه به آن را تغییر 
دهد تا سران ایران را به 

مذاکره تشویق کند

نماینده مردم اراک در مجلس موضع گیری 
نماینده مجلس جمهوری آذربایجان علیه ایران 
را نشان از ناآگاهی وی از تاریخ کهن ارتباط بین 
دو کشور دانست و گفت: این سخنان به اهداف 

رژیم صهیونیستی کمک می کند.
محمدحســن آصفری در گفتگو با مهر در 

واکنش به سخنان نماینده پارلمان جمهوری 
آذربایجان علیه ایران، اظهار داشت: جمهوری 
اسالمی ایران اعتقاد به ایجاد امنیت و آرامش در 
منطقه دارد و مخالف هرگونه جنگ و خونریزی 
در منطقه است و معتقدیم که باید اختالف بین 

کشورها از طریق گفتگو حل و فصل شود.
وی تصریح کرد: رژیم صهیونیستی به دنبال 
ایجاد اختالف بین سایر کشورها با ایران است 
اما این موضع گیری هــا نمی تواند باعث ایجاد 
اختالف بین ایران و آذربایجان شود و مطمئناً 

هم از سوی ملت آذربایجان و هم ملت ایران این 
گونه اقدامات و موضع گیری ها محکوم است.

وی تأکید کرد: اگر منشــأ ایــن اظهارات 
بررسی شــود، مشخص می شــود که نشأت 
گرفته از سیاســت های اختالف برانگیز رژیم 
صهیونیســتی در منطقه اســت اما آنان باید 
بدانند که پیشــینه تاریخی ایران و آذربایجان 
به یکدیگر متصل و گسســت ناپذیر اســت و 
این اتفاقــات نمی تواند ســبب اختالف بین 
ایران و آذربایجان باشــد و ایــن اقدامات آب 

 در هاون کوبیدن رژیم صهیونیســتی اســت.
آصفری اظهار داشت: بهتر است که این نماینده 
پارلمان جمهوری آذربایجــان، تاریخ ارتباط 
کشــورش با ایران را بررســی کند و بداند که 
صحبت هــای وی نمی تواند ســبب اختالف 
بین دو کشور شــود و این موضع گیری نشان 
از ناآگاهی وی از تاریخ ارتباط بین آذربایجان 

و ایران است.
گفتنی است، اخیراً بهروز محرم اف، نماینده 
مجلس ملی آذربایجان مطالب بی اساسی درباره 

جمهوری اسالمی ایران مطرح کرد که »حکمت 
حاجی اف« دستیار رئیس جمهور آذربایجان 
در گفت وگویی تلفنی با ســید عباس موسوی 
سفیر جمهوری اسالمی ایران در باکو ضمن رد 
این اظهارات و اعالم برائت از آن گفت: تذکرات 
جدی و الزم به ایــن فرد داده شــده و موضع 
جمهوری آذربایجــان قدردانی از حمایت ها و 
مواضع صادقانه و عادالنه کشور دوست، برادر 
و همسایه جمهوری اسالمی ایران در بحران و 

جنگ قره باغ است.

آصفری:

سخنان ضدایرانی نماینده آذربایجان، کمک به اهداف صهیونیست ها است


