
برگزاری نشست سه جانبه ایران، 
آذربایجان و روسیه در باکو

به گزارش ایرنا، ســیدعباس موســوی ســفیر 
جمهوری اســامی ایران در جمهوری آذربایجان 
پیش از ظهر دیروز با  شــاهین مصطفی یف معاون 
نخست وزیر و رئیس آذربایجانی کمیسیون مشترک 
اقتصادی با ایران، دیدار و گفتگو کرد.  در این دیدار در 
خصوص آخرین تحوالت روابط اقتصادی و تجاری 
دو کشور و افزایش ۲۲ درصدی آن در سال جاری، 
پروژه های مشــترک به ویژه در حوزه حمل و نقل و 
نیز نشست هفته آینده ایران، جمهوری آذربایجان 
و روســیه در خصوص کریدورهای حمــل و نقل 
منطقه ای بویژه کریدور شــمال - جنوب و راه آهن 
رشت - آســتارا که در باکو برگزار می شود، رایزنی و 

تبادل نظر کردند.
    

ایران حمله به نمازگزاران مسجد 
گازرگاه افغانستان را محکوم کرد

ســخنگوی وزارت امور خارجه با اظهار نگرانی از 
تداوم حمات تروریســتی در افغانستان، تاکید کرد: 
دولت جمهوری اسامی ایران در مبارزه با پدیده شوم 
افراط گرایی، خشونت و تروریسم، در کنار افغانستان 
و ملت مظلوم آن خواهد ایســتاد. به گزارش ایســنا، 
ناصر کنعانی ضمن تســلیت به خانواده قربانیان این 
حمله تروریستی، از خداوند متعال برای مجروحان و 

مصدومان شفای عاجل مسئلت کرد.

    
»مرادی« مدیرکل دفتر

امور سیاسی وزارت کشور شد 
احمد وحیدی وزیر کشــور در احکامی جداگانه 
»عبداهلل مــرادی« را به عنوان مدیــرکل دفتر امور 
سیاسی و همچنین »محسن اســامی« را به سمت 

مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور منصوب کرد. 
به گزارش ایرنا؛ عبداهلل مرادی عضو هیات علمی 
دانشگاه عالی دفاع ملی تا پیش از این به عنوان مشاور 
وزیر کشور مشغول به فعالیت بود و محسن اسامی نیز 
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس است که از 
ابتدای دولت سیزدهم به مدیرکلی دفتر امور سیاسی 

وزارت کشور منصوب شده بود. 
    

موسوی:
تاکنون نامه معرفی وزیر پیشنهادی 

کار تقدیم مجلس نشده است
سیدنظام موسوی در گفت وگو با ایسنا در واکنش به 
انتشار اخباری درباره نامه دولت به مجلس برای معرفی 
وزیر پیشــنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
بر اســاس پیگیری که از دفتر رییس مجلس شورای 
اسامی داشتم، تاکنون نامه معرفی وزیر پیشنهادی 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دبیرخانه مجلس واصل 

نشده است. 
    

خطیب نماز جمعه تهران: 
ایران از هیچ کمکی برای تأمین 

امنیت عراق دریغ نمی کند 
خطیب موقت نمــاز جمعه تهران بــا بیان اینکه 
جمهوری اسامی خواهان یک دولت با ثبات در عراق 
است، گفت: جمهوری اسامی ایران همچون گذشته 
از هیچ کمکی برای امنیت، رفاه، رشــد و ســعادت 
کشــور عزیز عراق در صورت نیاز دریغ نخواهد کرد. 
حجت االســام محمدجواد حاج علی اکبری در نماز 
جمعه این هفته تهران کــه در مصای امام خمینی 
)ره( برگزار  شــد، در مورد ناآرامی هــای عراق عراق 
خاطرنشان کرد: در آستانه اربعین در کشور دوست و 
همسایه عراق اتفاقاتی افتاد و نزدیک بود برنامه اربعین 
امسال را تحت الشعاع قرار دهد و نگرانی هایی در این 
زمینه به وجود آمد، اما این موضوع به خیر گذشــت 
که امیدواریم مسیر امنیت، رفاه و عزت کشور برادر، 

همسایه و عراق بیش از گذشته هموار شود.
    

 نماینده مجلس:
پیشنهاد ما ایجاد استان اصفهان 

ساحلی است
 نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی 
یکی از سیاســت های اســتراتژیکی را که جمهوری 
اســامی می تواند برای توزیع متناسب جمعیت به 
کار گیرد، استفاده از ســواحل دریای عمان و خلیج 
فارس دانست و گفت: پیشنهاد ما ایجاد استان اصفهان 
ساحلی است. حسین میرزایی در گفتگو با ایسنا، درباره 
وضعیت بحرانی در فرونشست زمین استان اصفهان، 
اظهار کرد: در دو سال گذشته برای سران سه قوا نامه ای 
ارســال و تأکید کردیم اگر وضعیت فرونشســت در 
اصفهان ادامه پیدا کند زمین، اصفهان را خواهد بلعید 
و اگر به داد اصفهان نرسیم، در زمانی نه چندان دور و 
شــاید آینده ای نزدیک باید اصفهان را در کتاب های 

تاریخ جست وجو کنیم.
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در جدیدترین تحول در ارتباط با 
مذاکرات احیای برجام، دیروز ناصر 
کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه از 
ارسال پاسخ ایران به نظرات آمریکا 
خبــر داد و از این گفــت که »متن 
ارســالی دارای رویکردی ســازنده 
با هــدف نهایــی کــردن مذاکرات 
است«. ســاعتی بعد یک سخنگوی 
وزارت امــور خارجــه آمریکا ضمن 
تایید دریافت پاســخ ایران از طریق 
هماهنگ کننده سیاســت خارجی 
اتحادیــه اروپا گفت: »پاســخ ایران 
ســازنده نیســت«. در حال حاضر 
اختاف های دو ســوی ماجرا بر سر 
چیست؟ آیا ارتباطی میان این رفت 
و آمدهای پینگ پنگی با سیاســت 

داخلی آمریکا وجود دارد؟ 

دعوا بر سر چیست؟ 
از فحوای اظهارات مقامات رسمی 
اینگونه برمی آیــد که در حال حاضر 
اختاف دو طرف آمریکایی و ایرانی بر 
سر دو موضوع است: یکی تضمین های 
آمریکا بــه ایران بــرای بهره مندی 
از منافــع اقتصادی برجــام و دیگر 
اورانیوم غنی شده کشف شده در سه 
سایت اعام نشده ورامین، مریوان و 
تورقوزآباد. در ارتباط با موضوع اول، 
خروج یک طرفه ترامــپ از برجام، 
ایران را به این هراس انداخته اســت 

که اگر رئیس جمهــور بعدی آمریکا 
جمهوری خواه باشــد یــا کنگره در 
اختیار جمهوری خواهان قرار گیرد- 
چنانچــه با توجه به فضــای داخلی 
آمریکا هر دو احتمال قوی اســت- 
آنگاه ایــن احتمال وجــود دارد که 
هیأت حاکمه آمریکا مانند آنچه در 
سال ۲018 رخ داد تصمیم به خروج 
یک طرفه از برجام بگیرد. با این وصف 

تکلیف ایران چیست؟ 
اما گویا مسئله دوم قدری بغرنج تر 
است. اگرچه حل مشکل اول تنها در 
گرو اراده سیاســی آمریکا است، اما 
مسئله اورانیوم های غنی شده در سه 
سایت اعام نشده ورامین، مریوان و 
تورقوزآباد، پای یک نهاد بین المللی را 
هم به میان می آورد. استراتژی ایران 
این است که مانند سال ۲015، این 
نوع ادعاها طی مذاکرات سیاسی ایران 
و آمریکا حل وفصل شود و پای آژانس 
به میان نیاید. اگر این ادعاها در همین 
زمان حل وفصل نشوند، به عنوان ابزار 
فشاری علیه ایران باقی خواهند ماند 
چرا کــه در منظر ایــران، آژانس در 
گذشته به عنوان ابزار فشار و چانه زنی 
قدرت هــای بــزرگ عمــل کرده 
است. توضیح بیشــتر از سال ۲001 
با کشــف اســنادی از یک لپ تاپ 
متعلق به دانشــمندان هســته ای 
ایران و نیز کشف ســانتریفیوژهای 
خریداری شــده آلوده به اورانیوم با 
غنای بیــش از 90 درصد، مدیرکل 

وقت آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در گزارش های مربوط بــه ایران از 
»احتمال وجــود ابعاد نظامی برنامه 
هسته ای ایران« ســخن می گفت. 
گرچه مسئوالن جمهوری اسامی 
همواره وجود چنیــن برنامه ای را رد 
می کردنــد، اما این پرونــده- که به 
PMD مشهور شده بود- همواره به 
عنوان دستاویزی برای تحریم و فشار 
غرب علیه ایران مورد اســتفاده قرار 
می گرفت تا اینکه در نتیجه مذاکرات 
منجر به برجام در سال ۲015، پرونده 
PMD )ابعاد احتمالی فعالیت های 
هســته ای ایران( هم مختومه اعام 
شــد. در واقع بعد از اینکه برجام به 
نتیجه رسید، مدیرکل وقت آژانس 
طی گزارشی این پرونده را مختومه 
اعام کرد. در حــال حاضر ایران نیز 

در پی چنین کاری است و می خواهد 
موضوع سه ســایت اعام نشده ای 
که در آن اورانیوم غنی شــده کشف 
شده اســت، از طریق سیاسی حل و 
فصل شود و نه بازرسی های آژانس. 
موضوعــی که این بــار آمریکایی ها 
موافق نیستند و معتقدند آژانس باید 

مستقا به وظایف خود عمل کند. 
حســین امیرعبداللهیان، وزیر 
امــور خارجه ایــران چهارشــنبه 
گذشــته در کنفرانس خبری خود با 
ســرگئی الوروف، وزیر امور خارجه 
روســیه در مســکو می گوید: »اوال 
آژانس بین المللــی انرژی اتمی باید 
از رفتار سیاســی خود فاصله بگیرد 
و صرفا بر تکلیف و وظیفه فنی خود 
متمرکز شــود ثانیا برای ایران قابل 
قبول نیست که پس از بازگشت همه 
طرف ها به برجام مجددا شاهد برخی 
دیدگا ه های سیاســی و اتهامات بی 

اساس آژانس باشیم«. 
به گــزارش انتخــاب، در همین 
ارتبــاط یــک وب ســایت خبری 
آمریکایی به نام »اکسیوس« از یک 
»مقام دولتی که نخواسته است نامش 
فاش شود« اینگونه نقل می کند: »ما 
به ایرانی ها گفتیم کــه حل پرونده 
با آژانس بین المللــی انرژی اتمی به 
عهده آنهاســت و دلیلی وجود ندارد 
که آن را به روز اجرای مجدد مرتبط 

کنیم«. 
روس ها هم که گویا مدافع مواضع 

ایران در ایــن مذاکرات هســتند، 
راه میانــه ای در پیــش گرفته اند. 
»میخائیــل اولیانــوف«، نماینده 
روسیه در سازمان های بین المللی و 
نماینده ارشد این کشور در مذاکرات 
هسته ای احیای برجام در گفت وگو با 
روزنامه روسی »ایزوستیا« می گوید: 
»ایران باید به سواالت اساسی ]آژانس 
بین المللی انرژی اتمــی[ در حدی 
که می تواند پاسخ دهد تا در شورای 
حکام برای خارج کردن این موضوع 

از دستور کار تصمیم گیری شود«. 
او تاکید کرد که »ایران به شرکای 
غربی مذاکرات وین کــه از اعضای 
شورای حکام هستند، اعتماد ندارد 

که این بی اعتمادی دلیل دارد«. 
اولیانــوف درباره ســناریوی باز 
مانــدن پرونده هســته ای ایران در 
شورای حکام پس از به نتیجه رسیدن 
مذاکرات احیای برجام گفت: »این 
ابزار قدرتمندی در دستان کشورهای 
غربی است. مســئله ای ایجاد شده 
اســت و آن ها هر کاری می کنند تا 
این موضوع مختومه تلقی نشــود. 
به همین دلیل اســت که برای ایران 
مهم بــود از تمامی شــرکای برجام 
تضمین بگیرد که این مســئله را در 
شــورای حکام مطرح نخواهند کرد. 
اگر تهران توضیحات الزم را به آژانس 
بدهد، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس 
گزارش رضایت بخشــی درباره این 

موضوع خواهد نوشت«. 

سیاست داخلی آمریکا 
شاید از همه مهم تر باشد 

از ایــن دعــوای تضمین هــا و 
ادعاهای آژانس کــه بگذریم، به نظر 
می رســد عاملی دیگر هم مانع از آن 
شده اســت که آمریکایی ها پروسه 
مذاکرات را شدت ببخشند و به نظر 
می رســد طرف ایرانی هم در سایه 
افزایش فروش نفــت و نیز افزایش 
هــر روزه حجم اورانیوم غنی شــده 
60 درصــد- که ابــزار چانه زنی اش 
در مذاکــرات اســت-  از این رخداد 
)تاخیر در به نتیجه رسیدن مذاکرات( 
استقبال می کند. این عامل، انتخابات 
میان دوره ای آمریکاســت. در حال 
حاضــر جمهوری خواهان معتقدند 
که اوال بازگشــت آمریــکا به برجام 
به هر شــکلی به نفع منافــع آمریکا 
نیست و اگر آن ها قدرت را در کنگره 
و ریاســت جمهوری قبضه کنند از 
این توافق احتمالــی خارج خواهند 
شــد و در ثانی آن ها مدعی شده اند 
که آمریکا امتیــازات زیادی به ایران 
داده اســت. در چنین فضایی، اعام 
هرگونــه تواقفی قبــل از انتخابات 
میان دوره ای می تواند آتش تبلیغاتی 
جمهوری خواهان علیه دموکرات ها 

را شعله ورتر کند و احتمال شکست 
دموکرات ها را پیش از پیش افزایش 

دهد. 
رحَمن قهرمانپور، کارشــناس 
روابط بین الملل به ایسنا می گوید: »با 
توجه به ماحظاتی که آمریکایی ها 
داشــته اند، احتماال می خواهند که 
توافق به بعد از انتخابات کنگره آمریکا 
موکــول و فشــار روی دموکرات ها 
کمتر شــود. فرضیه دیگر این است 
که شاید آمریکایی ها می خواهند از 
این طریق )تاخیــر در مذاکرات( در 
داخل بین دموکرات ها از یک طرف 
و دموکرات هــا و جمهوری خواهان 
میانه رو از طــرف دیگــر، یک نوع 
اجماع نظر ایجاد کنند و هزینه توافق 
را کاهش دهند. همچنیــن به نظر 
می رسد معنای غیرمستقیم خبری 
هم که وال اســتریت ژورنال منتشر 
کرده بود، مبنی بر اینکه توافق ممکن 
اســت چند هفته طول بکشد، این 
اســت که دولت بایدن نمی تواند تا 
پیش از انتخابات کنگــره آمریکا در 

این مورد تصمیم گیرد«. 

اروپایی های امیدوار 
در این میان هرچقدر ایرانی ها و 
آمریکایی ها تعلل می کنند، اروپایی ها 
امیدوارند مذاکــرات احیای برجام 
هرچه زودتر به نتیجه برسد. چه اینکه 
در قیاس با آمریکایی ها، نفع واقعی 
اصا برای آنهاست. آن ها هستند که 
در حال حاضر بــه علت تحریم نفت 
روسیه و محدودیت هایی که روسیه 
بر صادرات گاز خود به این قاره اعمال 
کرده است، اوضاع بر وفق مرادشان 
نیست. اکنون قیمت انرژی در اروپا 
سر به فلک کشیده و سیاستمداران 
اروپایی امیدوارند در آســتانه فصل 
ســرد حداقل نفت ایران را به بازارها 
بازگردانند. پنجشنبه گذشته امانوئل 
مکرون، رئیس جمهور فرانسه در یک 
سخنرانی در جمع سفرای کشورش 
گفت که امیدوار است »در چند روز 
آینده« برجام به نتیجه برســد. »در 
چند روز آینده« که بعید است؛ اما تا 
»چند ماه آینده« محتمل است؛ بعد از 
انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا.

ایران در ارتباط با پاسخ آمریکا نظر داد و آمریکا آن را غیرسازنده خواند
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مجید   مسعودی 

روی موج کوتاه

به نظر می رسد معنای 
غیرمستقیم خبر وال 

استریت ژورنال مبنی بر 
اینکه توافق ممکن است 

چند هفته طول بکشد، 
این است که دولت بایدن 

نمی تواند تا پیش از 
انتخابات کنگره آمریکا در 

این مورد تصمیم گیری کند 

در جدیدترین تحول در 
ارتباط با مذاکرات احیای 

برجام، ایران از پاسخ خود 
به نظرات آمریکا خبر داد و 
اینکه »متن ارسالی دارای 
رویکردی سازنده با هدف 

نهایی کردن مذاکرات 
است«،  اما ساعتی بعد یک 

سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا گفت: »پاسخ ایران 

سازنده نیست«

سال 9۲ وقتی حســن روحانی به ســینه اش کوبید و گفت: »این سینه پر از 
مســائل فراوان اســت«، هنوز رئیس جمهور نشــده بود؛ حاال که 8 سال تجربه 

ریاست جمهوری را هم دارد، ناگفته های او بیشتر و بیشتر هم شده است. 
روحانی در جلســه ای محدود که در اواخر دوران ریاســت جمهوری اش در 
ساختمان »همراهان« سعدآباد برگزار شده بود، گفته بود: »واقعیت این است که 

همیشه یک نفر باید مخالف حرف بزند که من تحریک شوم و حرف بزنم«. 
به گزارش »آفتاب نیوز« بخش هایی از این جلسه اخیرا در کتاب »جنگ بدون 
آتش و دود« به قلم سه نویســنده که یکی از آن ها در جلسه مذکور حضور داشت 
روایت شده است. کتاب توســط بهراد مهرجو، ولی خلیلی و آرش پورابراهیمی 

نوشته شده. 
نویسنده روایت می کند که روحانی در آن جلسه به سه مقطعی که پرونده احیای 
برجام در حال حل شدن بود، اشاره کرده و گفته بود: »ما سه مقطع در میانه جنگ 
اقتصادی داشتیم که کار به سمت صلح می رفت. مقطع اول اروپایی ها با محوریت 
مکرون واسطه شدند. مقطع دوم میانجیگری ژاپن بود و مقطع سوم مربوط به سفر 

نیویورک است«. 
روحانی در مورد ســفر مهرماه 98 به نیویورک توضیح می دهد: »وقتی اعام 
کردیم که من به نیویورک می روم، اعضای 5 بعاوه یک هم آمدند. مرکل که کمتر 
به نیویورک سفر می کرد، آمد. جانسون در حالی که وسط درگیری های داخلی 
سیاسی بود، به نیویورک آمد و وزرای خارجی چین و روسیه هم در نیویورک مانده 

بودند«. 
روحانی دقایق پایانی سفر را که همه منتظر دیدار او و ترامپ بودند، اینگونه نقل 
می کند: »اینجا واسطه گری رخ می داد که موضوع میان ایران و آمریکا حل شود. 
همه چیز آماده مذاکرات مســتقیم بود. طرف آمریکایی ابراز می کرد که ترامپ 

بی صبرانه عاقه مند به دیدار است. اما احســاس کردم که یک جای کار به شدت 
لنگ می زند. ترامپ تاکید داشت که او باید خبر دیدار را اعام کند و بعد دیدار انجام 
شود. برای من روشن بود که ترامپ بازیگر است. او آدم عادی نبود. هر لحظه بازی 
می کرد. یک هنرپیشه قابل بود. نگران بودم که خبر دیدار را منتشر کند و بعد بازی 

را به هم بزند«. 
حسن روحانی حتی حاضر می شــود بپذیرید که خبر دیدار در میانه دیدار دو 
رئیس جمهور پخش شــود، اما این اتفاق هم رخ نمی دهد. روحانی می گوید: »ما 
می گفتیم که اول دیدار انجام شــود و بعد خبرش منتشر شــود و خاصه کار به 
جایی رسید که گفتند دیدار انجام شود و وسط جلسه خبرش هم اعام شود. اما 
پیش از جلسه بازهم تیم ما به گفت وگو و مشورت مشغول شدند و در نهایت به این 
جمع بندی رســیدیم که با ترامپ امکان گفت وگوی برابر و صادقانه وجود ندارد. 

طرف های خارجی هم این را می دانستند«.  روحانی برای اولین بار نیتش را فاش 
می کند که امکان دیدار دو رئیس جمهور تا چه اندازه برقرار بود. راوی این جلسه 
روایت کرده است که روحانی در این بخش گفته بود: »اگر جای ترامپ، اوباما رئیس 

جمهور بود، قطعا به آن جلسه می رفتم«. 
در روزهایی که دولت روحانی مشغول یافتن راهی برای بازگرداندن آمریکا به 
تعهداتش در برجام بود، اتفاقی غیرمنتظره در داخل رخ داد؛ اعتراضات گسترده 
به گران شدن بنزین در آبان 98، خیلی زود تبدیل به مهمترین چالش سیاسی، 

اجتماعی و اقتصادی دولت شد. 
روحانی روایت می کند که »قصد داشتیم بنزین و گازوئیل را در بازار بفروشیم و 
برای دولت تأمین مالی کنیم؛ بدون اینکه به مردم فشار مضائف وارد شود. یارانه ۴5 
هزار تومانی پاسخگو نبود؛ بنابراین باید یارانه جدیدی تعریف می شد؛ بنابراین به 

60 میلیون نفر یارانه سوخت دادیم«. 
او در ادامه، اما از عدم همراهی دو قوه دیگر در طرح افزایش قیمت بنزین خبر 
می دهد: »سه قوه در مورد اجرای این طرح توافق کردیم ولی وقتی زمان اجرا رسید 

در کاسه ما گذاشتند«. 
او اشاره به روزهایی دارد که انتشار خبر افزایش قیمت بنزین، کشور را در التهاب 
بزرگی فرو برد. حوادثی که چندین هفته به طول انجامید و به یکی از مناقشات بزرگ 
سیاسی تبدیل شد. مرور این اتفاقات هنوز هم او را عصبانی می کند. او می گوید: 
»برای سفر استانی به کرمانشاه رفته بودم. به من خبر دادند که خبرگزاری فارس 
اعام کرده که آخر هفته قرار است بنزین گران شود. مردم به خیابان ریختند؛ صف 
تشکیل شد؛ پمپ بنزین آتش زدند. در حالی که در آن مقطع اصا قصد این کار را 
نداشتیم. با این حال گفتم که برای چند ماه آینده این کار را به تعویق بیندازید. هر 

روز یک داستان جدید پیش می آمد«. 

حسن روحانی در کتاب »جنگ بدون آتش و دود« از اعتراضات آبان 98  و حضور در سازمان ملل می گوید: 

اگر جای ترامپ، اوباما رئیس جمهور بود، قطعا به دیدارش می رفتم

خاطرات


