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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

محمدباقرقالیبــاف کــه زمانی 
برای 12 ســال شــهردار تهران بود و 
اکنون رئیس مجلس شورای اسالمی 
است، امروز راهی مسکو است تا حامل 
پیامی مهم از سوی رهبر انقالب برای 
والدیمیــر پوتیــن، رئیس جمهوری 
روســیه باشــد. اگر او روبروی پوتین 
می نشست، عکس این دیدار تیتر یک 
بسیاری از رسانه ها می شد؛ عکسی که 
در رزومــه دیپلماتیک رئیس مجلس 
نیز می توانست جای ویژه ای را به خود 
اختصاص دهد. اما کرونا ظاهرا اجازه 

ثبت چنین عکسی را نداده است. 
در حالی که پــس از چندین ماه 
گمان می رفــت که باالخــره موانع 
دیدار قالیبــاف و پوتین برداشــته 
شــده و او راهی مسکو اســت تا نامه 
مهم رهبر انقالب را به رئیس جمهور 
روسیه برساند؛ مجتبی توانگر، نماینده 
مجلس که دیروز این خبر را داده بود، 
ساعتی بعد در توئیتر نوشت: »دیدار با 
پوتین در روسیه پروتکل های ویژه ای 
دارد که  دکتــر قالیباف پروتکل های 
بهداشتی دیدار با پوتین را نپذیرفته و 
به همین جهت پیام مهمی که رئیس 
مجلس در این سفر حامل آن هستند 
در دیدار با نمایندۀ معرفی شده پوتین 

طرح خواهد شد.«

تابلوی هنری با یک پیام سیاسی
مرداد امســال، حدود دو ماه پس 
از آغاز به کار مجلس یازدهم، لئونید 
اسلوتسکی، فرســتاده رئیس دوما و 
رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان 
روســیه به ایران آمد و بــا محمدباقر 
قالیبــاف  دیــدار و گفت وگــو کرد. 
اسلوتســکی در آن دیدار یک تابلوی 
ســیاه قلم از چهره رهبر انقالب را با 
خود آورده بود که به همراه نمونه ای از 
تجهیزات پزشکی از جمله کیت های 
تشخیص کرونا به قالیباف تقدیم کرد. 
همچنین از قالیباف دعوت کرد که به 

روسیه برود. 
تابلویی که اسلوتســکی با خود به 
ایران آورده بود، صرفا یک هدیه هنری 
نبود، بلکه حامل یک پیام مهم سیاسی 
برای ایران و به ویژه برای باالترین مقام 
کشــور بود؛ پیامی مبنی بــر قرابت و 
ارادت. چندی بعد خبر آمد که قالیباف 
اواخر آذرمــاه راهی روســیه خواهد 
 شــد، اما این سفر لغو شــد و قالیباف 

به روسیه نرفت. 
 شرط 15 روز قرنطینه

برای قالیباف
آن زمان گمانه زنی هــا این بود که 
علت لغو سفر، کرونا و تنظیم برنامه های 
پوتین بوده است. در واقع نماینده ایران 
قرار نبود در سفر خود صرفا دیدارهای 
پارلمانی داشــته باشــد؛ بلکه او قرار 

بود با باالترین مقــام روس ها و آن هم 
برای رساندن پیام باالترین مقام ایران 

مالقات کند. 
گفتــه شــد کــه بــا توجــه به 
احتیاط هــای پوتیــن بــرای حفظ 
ســالمتی اش، دیدارکننــده او باید 
15 روز در قرنطینــه بماند. این بدان 
معنی بود که رئیس مجلس کشــور 
برای دیدار با پوتیــن باید 15 روز در 
قرنطینه باشد. ایران اما پیشنهاد کرد 
که قالیباف در تهران و فرودگاه روسیه 
آزمایش کرونا بدهد. برخی رسانه ها 
در ایران خبر دادند که روســیه این 

پیشنهاد را پذیرفته است. 
اما مشکل دیگر دادن برنامه فشرده 
پوتین و پیدا کردن زمانی مناســب 
برای مالقات با نماینده ایران بود. تعلل 
در اعالم این زمان موجب شد برخی 
رســانه ها تیتر بزنند که »آیا پوتین 
اجازه مالقات را به رئیس مجلس ایران 

خواهد داد؟« 
درنهایت دیــروز از خبر مجتبی 
توانگر اینطور به نظر آمد که طرفین 
بر ســر این دیدار و موانع کرونایی 
آن به توافق رســیده اند اما توئیت 
بعدی توانگر نشــان داد که ظاهرا 
پروتکل هــا برای ســالمتی پوتین 
سختگیرانه تر از آن است که چنین 
 دیدارهایــی بــه راحتــی بتوانند 

شکل بگیرند.

 سفرهایی که اهمیتشان 
بعدها افشا می شود

گرچه ظاهرا دیدار قالیباف با پوتین 
میسر نخواهد شد، اما به هر حال او امروز 
برای مدت ســه روز یعنی تا 21بهمن، 
راهی مســکو اســت. این اولین سفر 
خارجی و دیپلماتیک قالیباف در قامت 

رئیس مجلس شورای اسالمی است. 
ســفرهای دیپلماتیک و خارجی 
روســای مجالس در دوره های قبلی 
نیز بسیار مرسوم بوده است. اغلب نیز 
این ســفرها به دیدار با مقامات دولتی 
و پارلمانی و گفت وگوهای مورد عالقه 
دو طرف می گذرد. اما وقتی قرار است 
رئیس مجلس حامل پیام باالترین مقام 
کشور باشد، سفر اهمیت متفاوتی پیدا 
می کند. مانند سفری که علی الریجانی 
در دوره ریاست خود بر مجلس به چین 

داشــت.  الریجانی به ظاهر در سفری 
مانند دیگر سفرهای معمول و مرسوم 
به چین رفت اما بعدتر مشــخص شد 
کــه او مامور ویژه رهبــر انقالب برای 
توافق با پکن بوده است. چندی پیش 
که ماجــرای توافق 25 ســاله ایران و 
چین بسیار خبرســاز و پرحاشیه شد 
و به دنبال آن انتقادات بســیاری نیز 
به دولت وارد آمد، سیاســیون داخل و 
خارج دولت اعالم کردند که این توافق 
تصمیم حاکمیت است و رهبر انقالب 
پیش از این، علــی الریجانی را مامور 
کرد تا با سفر به پکن مقدمات این توافق 

را فراهم کند. 
حاال نیز قالیباف پس از گذشــت 
بیش از هشت ماه از ریاستش بر مجلس 
یازدهم، اولین سفر دیپلماتیک خود را 
با ماموریتی مهم آغاز می کند. برخی 
می گویند این اصــرار خود قالیباف به 
دفتر مقام معظم رهبری بوده که این 

نامه مهم را او به پوتین برساند. 
نامه محرمانه

او در شرایطی وارد سرزمین تزارها 
می شود که روســیه تحت اعتراضات 
فراگیر آلکسی ناوالنی است و مسکو سه 
دیپلمات اروپایی را به دلیل »شرکت 

در این اعتراضات« اخراج کرده است. 
از سوی دیگر اروپا نیز روابط خوبی 
با ایران ندارد و سنگ اندازی های اخیر 
اروپایی هــا در خصوص برجــام، این 
روابط را تیره تر می کند. این موضوع بر 
گفت وگوی آنها دربــاره برجام و آینده 
آن بسیار تاثیرگذار خواهد بود.  اما سوال 
اصلی درباره نخستین سفر دیپلماتیک 
قالیباف، این است که او حامل چه پیامی 
از ســوی رهبر ایران بــرای والدیمیر 
پوتین است.  محمدحسین فرهنگی، 
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس دیروز 
در پاسخ به این سوال گفت که از جزئیات 
نامه رهبر انقالب که قرار است به دست 
پوتین برسد اطالعی ندارد و صحیح هم 

نیست که این جزئیات مطرح شوند. 
او سپس اکتفا کرد به اینکه بگوید 
روســیه همواره از حامیــان ایران در 
عرصه بین الملل بوده و این سفر حتما 

در راستای تقویت روابط خواهد بود. 
»اقتصاد« بُعد اصلی این سفر است

مجتبی توانگر، عضو کمیســیون 
اقتصادی مجلس اما دیروز به رسانه ها 
گفت: در این سفر مواضع صریح نظام 
در خصوص برجام، تعامالت اقتصادی 

با روسیه، فروش نفت و... ابراز و پیامی 
نیز به رئیس جمهور روســیه تقدیم 

خواهد شد.
او با تاکید بــر اینکه ابعــاد اصلی 
ســفر قالیباف به روســیه اقتصادی 
اســت، توضیح داد: روســیه بیش از 
2۸۰ میلیــارد دالر واردات دارد که به 
دلیل همســایگی این فرصت و مزیت 
بزرگی برای کشورمان است اما به دلیل 
ناکارآمدی و نــگاه نامتوازن به غرب و 
شرق، ســهم ایران از این بازار کمتر از 

یک درصد است.
 توانگر بــه توافقنامــه اقتصادی 
اوراســیا هم اشــاره کــرد و گفت: با 
رایزنی های پارلمانی که در حال انجام 
است پیوســتن ایران به این توافقنامه 

مراحل پایانی خود را طی می کند.
بــه گفته ایــن عضو کمیســیون 
اقتصادی، با الحاق ایران به کشورهای 
اوراســیا )روســیه، قزاقســتان، 
قرقیزستان، ارمنســتان و بالروس( 
بازار بزرگــی از محصوالتــی ویژه در 
اختیار تولیدکنندگان و صنعت گران 
ایرانی خواهد بود که می تواند گام موثر 
دیگری در خنثی کردن تحریم ها باشد.

توانگر به اینکه 4۰ درصد از مبادالت 
تجاری این و روسیه با ریال و روبل انجام 
می شود نیز اشاره کرد و پایان بخشی 
به ســلطه دالر آمریکا را نیز بخشی از 

مذاکرات در این سفر برشمرد. 
ظاهــرا قالیبــاف در این ســفر با 
ویچیســالو والودین، رئیس دومای 
دولتی و رئیس شورای عالی امنیت ملی 
روسیه دیدار خواهد داشت و همینطور 
به جای پوتین بــا نماینــده او دیدار 
می کند و نامه رهبر انقالب را به جای 
پوتین به نماینده او تحویل خواهد داد. 

دیدار قالیباف با پوتین برای تحویل نامه رهبر انقالب لغو شد؛

ناکامی در اولین ماموریت دیپلماتیک

خبر

شبکه بلومبرگ در گزارشی به نقل از چهار منبع آگاه، اعالم 
کرد که دولت بایدن به دنبال راهی برای کاهش فشار اقتصادی 

بر ایران و در عین حال، حفظ تحریم های آن است.
پایگاه اینترنتی شــبکه بلومبرگ در این باره نوشت: طبق 
گفته چهار منبع که با تفکرات دولت بایدن آشنایی دارند، برخی 
مباحثاتی که مقامات آمریکایی مطرح کرده اند، شامل حمایت 
آمریکا از اعطای وام صندوق بین المللی پول به ایران برای مبارزه 
با بیماری همه گیر کرونا و تخفیف در تحریم هایی است که مانع 

رسیدن کمک های بین المللی به ایران شده اند.
این افراد همچنین مطرح کردند که جــو بایدن می تواند 
فرمانی اجرایی در راستای بازگردانی تصمیم ترامپ برای خروج 
از توافق هسته ای به حالت اولیه امضا کند اما اعمال معافیت از 

تحریم ها به منظور اینکه ایران بتواند در بازار جهانی نفتش را به 
فروش برساند، در حال حاضر به طور جدی بررسی نمی شود.

بلومبرگ می نویســد: یکی از بزرگ تریــن چالش هایی 
که دولت جدید آمریکا با آن روبه رو اســت، موج تحریم هایی 
است که دولت ترامپ در اواخر دوره  روی کار بودنش با ادعای 
حمایت تهران از تروریســم، علیه ایران اعمال کرد. این اقدام 
شــامل تصمیم اعمال تحریم های مرتبط با تروریسم بر بانک 

مرکزی ایران است. 
در ایــن گزارش آمده اســت: وزارت خزانــه داری آمریکا 
می توانــد مجوزهایی را بــرای انجام دادن تجــارت محدود 
با ایــران صادر کنــد یا اطمینان ســازی کند کــه چیزی بر 
تجــارت از طریق کانــال تبادالت بشردوســتانه موســوم 

 به اینســتکس که توســط کشــورهای اروپایی ارائه شــد، 
اثر نخواهد گذاشت.

پس از گذشت نزدیک به یک سال از درخواست تسهیالت 
سریع برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، صندوق بین المللی 
پول اعالم کرد که این درخواســت ایران را کماکان در دست 

بررسی دارد.
در همین ارتباط جهــاد ازعور، مدیر بخــش خاورمیانه 
و آســیای میانه صنــدوق بین المللی پول بــه خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس گفت که این صندوق درخواست 5 میلیارد 
دالر وام ایران را کماکان در دست بررسی دارد. این نخستین 
درخواست وام ایران از صندوق از سال 1۹۶2 میالدی )1۳41( 

به این سو است.

ازعور افزود: آنچه کــه ایران به آن نیاز دارد، آن اســت که 
تنش ها یا مسائل اجتماعی را به گونه ای مورد توجه قرار دهد که 
اطمینان یابد تدابیر حفاظت اجتماعی متناسب با محافظت از 

آسیب پذیرترین گروه ها اتخاذ می شود.
وی همچنین گفت هنوز خیلی زود اســت که به سیاست 

دولت بایدن در منطقه به  خصوص در مورد ایران پی برد.

بلومبرگ:

بایدنبهدنبالکاهشفشاراقتصادیبرایرانبدونلغوتحریمهاست
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نامه بیش از 50 نماینده آمریکا به بایدن:
بهبرجامبازنگرد

مایک گارســیا، نماینده جمهوری خواه ایالت 
کالیفرنیا، با انتشار بیانیه ای در پایگاه اینترنتی خود از 
پیوستن به گرگ مورفی، نماینده کارولینای شمالی 
و 5۰ نماینده جمهوری خواه دیگر مجلس نمایندگان 
آمریکا برای ارسال این نامه خبر داد. در این نامه که 
مضمون آن درخواست از بایدن برای بازنگشتن به 
برجام است، آمده: »آمریکا نمی تواند به ایران میلیاردها 
دالر پول بدهد تا از تروریسم برای بی ثباتی در منطقه 
حمایت کند، برنامه موشــک های بالستیک اش را 
توسعه دهد، نقض حقوق بشر شــدید علیه مردم 
خودش انجام دهد، در حالی که همچنان مسیری در 
پیش رو دارد تا در چندین سال بتوانند سالح هسته ای 
تولید کند.« در همین حال نیوزویک خبر داد که 41 
تن از مقامات سابق آمریکایی نیز در نامه  دیگری به جو 

بایدن خواستار بازگشت او به برجام شده اند.
    

عضو حقوقدان شورای نگهبان:
تاییدصالحیتبهمعنایتضمین

آیندهکاندیداهانیست
هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شــورای 
نگهبان در آخرین نشست از دوره زمستانه مجازی 
صراط گفت: شورای نگهبان قانون را اجرا می کند و 
کسی که صالحیت را داشته باشد می تواند وارد عرصه 
انتخابات شود اما آن به این معنا نیست که شورای 
نگهبان آینده کاندیدا را تضمین کند. وی در پاسخ به 
اینکه آیا شورا در انتخابات 14۰۰ معیارهای جدیدی 
را برای تایید صالحیــت کاندیداها در نظر خواهد 
گرفت یا خیر، تاکید کرد: معیارها همان است که در 
قانون ذکر شده است لذا شورای نگهبان مالحظه ای 
به جز اجرای قانون ندارد. از شورای نگهبان نخواهید 

که به جای مردم تصمیم بگیرد.
    

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس:
قانونانتخاباتیمجلس،

به1۴00میرسد
محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیأت رئیسه 
مجلس گفت: قانون انتخابات ریاست جمهوری به 
طور کامل رد نشده اما نســبت به برخی مواد آن از 
سوی شورای نگهبان ایراداتی مطرح شده که قابل 
حل شدن است. وی افزود که این قانون به انتخابات 
14۰۰ خواهد رسید. گفتنی است هشت روز پیش 
جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور با 
بیان اینکه شورای نگهبان ایراداتی به طرح مجلس 
گرفته و اصالح و بازگشــت آن به شورای نگهبان و 
بررسی مجدد آن زمان بر است، گفته بود که به نظر 

می رسد این قانون به انتخابات 14۰۰ نرسد. 
    

اعضایهیأتمرکزینظارتبر
انتخاباتانتخابشدند

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان 
در توئیتر نوشــت: »در جلســه چهارشنبه هفته 
گذشته اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات 
سیزدهمین دوره ریاســت جمهوری به شرح ذیل 
انتخاب شده و مراتب به وزارت کشور اعالم گردید: 
احمد جنتــی، احمد خاتمی، ســیامک ره پیک، 
محمدحســن صادقی مقدم، غالمحسین اژه ای، 

عباس کعبی و عباسعلی کدخدایی.«
    

ادارهگمرکومرزبانیآمریکا
مدعیبازداشت۱۱ایرانیشد

به گــزارش یورونیوز، اداره گمــرک و مرزبانی 
ایاالت متحــده اعالم کرد ماموران گشــت مرزی 
آمریکا عصر دوشنبه یک گروه ایران 11 نفره شامل 
5زن و ۶ مرد با تابعیت ایران را هنگام ورود غیرقانونی 
به خاک ایاالت متحده در شــهر سن لوئیس ایالت 
آریزونا بازداشت کرده و برای انجام مراحل قانونی به 
مرکز یوما انتقال داده اند. اداره مرزبانی آمریکا گفته 
است تعداد ایرانیان بازداشت شده در سال جاری، 

باالترین میزان طی دو سال اخیر بوده است.
    

میرزایی نیکو:
نمایندگانمجلسیازدهم

بیسوادهستند
به گزارش اعتمادآنالین، قاسم میرزایی نیکو، 
نماینده سابق مجلس درباره مخالفت مجلس یازدهم 
با گزارش کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه سطح 
مجلس یازدهم از نظر درک کارشناســی و سواد 
نامتوازن است، گفت: آشفتگی در رفتار نمایندگان 
مجلس در روز بررسی کلیات الیحه بودجه مشهود 
بود و آشفتگی نشان از بی سوادی است. وی با بیان 
اینکه آقای نادران به صراحت گفت رد این گزارش 
شیرینی دولت وعروسی دولت است، افزود: اما یک 
دسته دیگر فقط می خواستند به موضوعی منتسب 
به دولت رای منفی بدهند و حتی مدیریت جلسه 

نیز متوجه نبود چه چیزی را به رأی گذاشته است.

دیروز از خبر مجتبی 
توانگر اینطور به نظر آمد 

که نهایتا ایران و روسیه بر 
سر دیدار قالیباف و پوتین 

و موانع کرونایی آن به 
توافق رسیده اند اما ظاهرا 

پروتکل ها برای سالمتی 
پوتین سختگیرانه تر از آن 
است که چنین دیدارهایی 

به راحتی بتوانند شکل 
بگیرند

پیش از این گفته شد که با 
توجه به احتیاط های پوتین 

برای حفظ سالمتی اش، 
دیدارکننده او باید 15 روز 

در قرنطینه بماند. این بدان 
معنی بود که رئیس مجلس 
کشور برای دیدار با پوتین 

باید 15 روز در قرنطینه 
باشد

روزنامه وال اســتریت ژورنال به نقل از سه 
دیپلمات مدعی شده اســت بازرسان آژانس 
بین المللی انرژی هسته ای شواهد جدیدی از 
فعالیت های هسته ای اعالم نشده از سوی ایران 
یافته اند که باعث بروز ســوال در مورد دامنه 

فعالیت های هسته ای ایران شده است.
به گزارش »انتخاب«، این روزنامه به نقل از 
دیپلمات هایی که نامشان ذکر نشده می گویند 
نمونه های برداشته شده از دو سایت هسته ای 

در پاییز حاوی مواد رادیواکتیو بوده که می تواند 
نشــان دهنده فعالیت ایران در زمینه ســالح 
هسته ای باشد. این دیپلمات ها تاکید کرده اند 
آنها از ماهیت دقیق آنچه پیدا شده اطالع ندارند. 
به نوشته وال استریت ژورنال، آژانس هنوز در 
این باره گزارشی به شورای حکام نداده و هنوز 
منتظر توضیحات ایران در باره این فعالیت ها 

است.
این رسانه می گوید آژانس بین المللی انرژی 

هسته ای به ســواالت این روزنامه در این باره 
پاسخ نداده است.

تابســتان ســال پیش ایران جلوی بازدید 
بازرسان آژانس از دو سایت هسته ای را گرفت اما 
در نهایت اجازه بازدید آنها از دو مرکز هسته ای 
»یکی در اطراف شهرضای اصفهان و دیگری در 

نزدیکی تهران« صادر شد.
رافائل ماریانو گروســی، مدیر کل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، آن زمان گفته بود ایران 

از »گفت وگوی جدی درباره سواالت مربوط به 
فعالیت ها و مواد هسته ای اعالم نشده احتمالی« 

در این مراکز امتناع می کند.
او ماه پیش نیز گفت ایران بســیار سریع در 

حال حرکت به سوی غنی ســازی 2۰ درصد 
است. غنی سازی 2۰ درصد از پاییز سال 1۳۹2 
همزمان با توافق موقت اتمی میان ایران و شش 
قدرت جهانی با هــدف توقف تحریم های بین 
المللی متوقف شــده بود اما ایران اخیرا گفته 
است سانتریفیوژهای جدید در تاسیسات اتمی 
نطنز نصب کرده که ظرفیت غنی سازی اورانیوم 

آنها تقریبا چهار برابر دستگاه های فعلی است.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا نیز گفته 
است اگر ایران به برداشــتن محدودیت های 
توافق هســته ای ادامه دهد »تنها چند هفته« 
با تولید مواد الزم برای ســاخت یک ســالح 

هسته ای فاصله خواهد داشت.

وال استریت ژورنال مدعی شد؛

کشفشواهدجدیدازفعالیتهایاعالمنشدههستهایدرایران


