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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

تیرماه پارسال ترامپ در سالنی 
پر از خبرنــگار و دوربین گفت: »به 
شــما می گویم که ایرانی ها باالخره 
یک روزی با من تماس می گیرند و 
می گویند بیایید توافق کنیم و ما هم 
توافق خواهیم کرد!« از آن زمان 10 
ماه می گذرد! ترامپ انواع فشارها را 
در این 10 ماه امتحان کرده اســت، 
اما هنــوز موفق به مذاکــره با ایران 

نشده است. 
چهارشنبه گذشته دوباره رویای 
مذاکره با ایران را بافته است. ترامپ 
این بار حتی ســعی کرد با ادبیاتی 
مالیم و و بیانی دوستانه دل ایران را 
به دست بیاورد؛ حتی گفت: »دنبال 
آسیب زدن به ایران نیستم. چشم به 
راه روزی هســتم که به ایران کمک 
کنم! می خواهم آنها قوی و فوق العاده 
باشند و اقتصاد فوق العاده ای داشته 

باشند.«
او تمایلش به مذاکره با ایران را در 
لفافه و پیچیده مطرح نمی کند بلکه 
خیلی صریح و شفاف به خبرنگاران 
گفت: »می دانید دوست دارم درباره 
ایران چــه اتفاقی بیافتد؟ دوســت 
دارم بــه من زنگ بزننــد. کاری که 
آنها باید بکنند این اســت که با من 
تماس بگیرنــد و ]پای میز مذاکره[ 
بنشــینند. می توانیم توافق کنیم و 
به یک توافق منصفانه دســت پیدا 
کنیم. ما فقــط می خواهیم که آنها 
سالح هسته ای نداشته باشند. چیز 

زیادی از آنها نمی خواهیم.«
البته این گفتــه ترامپ که چیز 
زیادی از ایــران نمی خواهد و فقط 
می خواهد ایران ســالح هسته ای 
نداشته باشــد، در تعارض کامل با 
شروط و خواســت های 12 گانه ای 

است که سال گذشــته برای ایران 
گذاشت؛ شروطی که بسیار فراتر از 

موضوع هسته ای بود. 
اما به هــر حال گذشــته از این 
تعارضات در اظهــارات تازه دونالد 
ترامپ، بیان نرم و ظاهرا دوســتانه 
اخیرش هم نتوانســت تیر او برای 
مذاکره با ایران را به هدف بنشــاند. 
در پشت این به قول خودش »انتظار 
او برای کمک به ایران« نیز همچنان 
احواالت قلدرمابانه پیداست؛ مثال 
آنجایی که می خواهد طرف ایرانی 
به او زنگ بزند. ترامپ تصور می کند 
که فشارها کار خود را کرده اند و حاال 
فقط کافی اســت با توجــه به غرور 
ایرانی ها، اندکی چاشنی دیپلماسی 
دوســتانه را به تحریم ها بیفزاید تا 

ایران پای میز مذاکره بیایند. 
اما تصوری که در ایــران درباره 
مذاکره با او وجود دارد، این است که 
او با مقامات ایرانی دســت می دهد، 
رو بــه لنــز دوربین دســت آنها را 
می فشارد، لبخند می زند و بعد وقتی 
می نشیند پشت میز مذاکره از همان 
موضع باال خواهد گفت »خوب حاال 
مذاکره از این قرار اســت که هر چه 
من بگویم!« این همان کاری است 
که او در مذاکره با کره شــمالی نیز 
انجام داد و آن مذاکره را صرفا به یک 
تجربه تاریخی بی حاصل در جهان 

ثبت کرد. 
جمهوری اسالمی تن به 
مذاکره تحت فشار نمی دهد

واکنش یک مقــام نظامی و یک 
مقــام دیپلماتیک ایــران به اعالم 
آمادگی ترامپ برای مذاکره در روز 
گذشته، حاکی از این است که موضع 
ایران در این خصوص هنوز تغییری 
نکرده و حتی تحریم تازه در زمینه 
فلزات و رد ضرب االجــل 60 روزه 

ایران از سوی اتحادیه اروپا و بیان نرم 
دونالد ترامپ برای گفتگو با ایران نیز 

آن را تغییر نداده است. 
ســردار جوانی، معاون سیاسی 
ســپاه پاســداران روز گذشــته به 
تسنیم گفته اســت که مذاکره ای با 

آمریکایی ها انجام نخواهد شد.
او توضیــح داده: »آمریکایی ها 
دچار نوعی برآشفتگی و عصبانیت 
هستند و به خاطر اســتیصالی که 
دارند هر آنچه کــه در توان دارند به 
میدان آورده اند تــا بتوانند مقاومت 
۴0 ســاله ملت ایران را بشــکنند و 
نماد این امر هم تن دادن جمهوری 
اســالمی به مذاکره تحت فشــار با 

دولتمردان آمریکا است.«
بدین ترتیب مشــخص است که 
برای مقامــات ایرانی تــن دادن به 
مذاکره با آمریکا به معنای تن دادن 
به ذلت و شکست است و تنها چیزی 
که می تواند این معنی را تغییر دهد، 
این اســت که دونالــد ترامپ رفتار 
خود در قبال ایــران را تغییر دهد. 
اما ترامپ نه تنها رفتار خود را تغییر 
نمی دهد، بلکه مداوم آن را تشدید 
می کنــد. او دو روز پیــش در حالی 
حــرف از مذاکره و کمــک به ایران 
می زد که ساعاتی قبل ترش صنایع 
آهن، فوالد، آلمینیوم و مس ایران را 

تحریم کرده بود. 
سوالی که ترامپ پاسخش را 

نمی دهد
عالوه بر معاون سیاســی سپاه، 
مجید تخت روانچــی، نماینده دائم 
ایران در ســازمان ملــل متحد نیز 
واکنش مثبتی به درخواست مذاکره 
ترامپ نداشته اســت. او درباره این 
موضوع به شبکه خبری ام اس ان بی 
سی آمریکا گفته است: »نخستین 
ســوالی که او باید جواب دهد این 

است که چرا از میز مذاکره خارج شد. 
ما که با همه طرف های این توافق از 
جمله آمریکا در چارچوب کمیسیون 
مشــترک در حال مذاکــره بودیم؛ 
ترامپ بود که به طور ناگهانی تصمیم 
گرفت از میز مذاکره خارج شود. چرا 

او به این سوال پاسخ نداده است؟
تخت روانچی با بیان اینکه ترامپ 
سابقه پاره کردن توافق هسته ای که 
نه فقط بین ایران و آمریکا بلکه بین 
ایران و قدرت های دیگر جهانی بود را 
دارد، ادامه داده: برجام، توافقی است 
مورد تایید شورای امنیت و بخشی 
از قانون بین المللی شــده است، اما 
ناگهان ترامپ گفــت که این توافق 
را نمی خواهد و بیایید بنشــینیم و 
دوباره مذاکــره کنیم. چه تضمینی 
وجود دارد که او مذاکره بعدی را هم 

بر هم نزند؟
نماینده ایران در ســازمان ملل 
درباره ادعای ترامپ نسبت به برنامه 
هسته ای ایران نیز پاسخ داده است. 
ترامپ همزمان که حرف از مذاکره با 
ایران زده، گفته است که چیز زیادی 
از ایران نمی خواهــد و صرفا نگران 
برنامه هســته ای ایران است. تخت 
روانچی در این خصــوص به فتوای 

رهبری درباره سالح هسته ای اشاره 
و گزارش های آژانــس انرژی اتمی 
را نیز یادآوری کرده اســت: »ظاهرا 
ترامپ 1۴ گزارش آژانس بین المللی 
انرژی اتمی را نخوانده که می گوید 
ایران به تمام تعهــدات خود تحت 

توافق هسته ای پایبند بوده است.«
آمریکا جرأت حمله نظامی 

به ایران را ندارد
و اما جنگ! جنــگ ابزار دیگری 
است که دولت ترامپ سعی می کند 
از آن نیز برای راضی کردن ایران به 

مذاکره استفاده کند. 
وقتی از ترامپ پرســیدند که آیا 
خطر درگیری نظامی وجود دارد یا 
نه، گفت: »بله، این چیزی است که 
همیشه مطرح اســت. نمی خواهم 
بگویم، نه، ولــی امیدوارم این اتفاق 

نیافتد.«
او حتی دربــاره اعــزام یک ناو 
هواپیمابر به منطقــه برای مقابله با 
ایران نیز، ادعا کــرد: »اطالعاتی در 
دست است که تهران قصد حمله به 
نیروهای آمریکایی را داشته است!«

ســردار جوانی، معاون سیاسی 
ســپاه که روز گذشــته نســبت به 
اظهــارات ترامپ واکنش داشــته، 
دربــاره ایــن بخــش از ســخنان 
رئیس جمهوری آمریکا به اقدامات 
دولــت او در خصوص قــرار دادن 
نام سپاه در فهرســت سازمان های 
تروریســتی و اعزام نــاو هواپیمابر 
آمریکایــی در منطقه اشــاره کرد 
و توضیــح داد: »به نظر می رســد 
تصور آن ها این است که اگر یک نوع 
ادبیات نظامی را چاشنی تحریم ها و 
فشار های اقتصادی خودشان بکنند، 
ملت ایران مرعوب شده و دولتمردان 
جمهوری اســالمی تن به مذاکره 
می دهند. این همان چیزی اســت 
که ترامپ در سخنان اخیر خودش 
اعالم کرده که آماده است تا مقامات 
جمهوری اسالمی با او تماس بگیرند 
و پای میز مذاکره بنشینند اما ملت 
ما به خوبی این صحنه را می شناسد 
و آمریکا را غیرقابل اعتماد می داند.«

او این را هــم تاکید کــرده که 
آمریکایی ها جرأت اقــدام نظامی 

علیه ایران را نخواهند داشت.
تخــت روانچــی نیــز دربــاره 
ادعاهای دولــت آمریکا برای جنگ 
و اینکه ترامپ همچنان ایران را یک 
تهدید می نامد، بــه »ام اس ان بی 
ســی« گفت: »این ادعاهای همان 
کسانی اســت که در گذشته آمریکا 
را به جنگ عــراق هم کشــاندند. 
بنابر این مــا چنیــن ادعاهایی را 
 نمی پذیریم و همــه اینها اطالعات 

جعلی است.«
فاصله بعید از میز مذاکره

پس از اظهــارات ترامپ درباره 
مذاکره با ایران، بیانیه روز گذشــته 

وزارت امور خارجــه ایاالت متحده 
نیز دوباره بــه این موضوع اشــاره 
کرده اســت. در پایان این بیانیه که 
ادعاهای خصمانه همیشــگی علیه 
ایران را مطرح کرده، آمده اســت: 
»همان طور که رئیس جمهور ترامپ 
روز گذشــته گفت، او امیدوار است 
که روزی با رهبران ایران برای انجام 

دادن یک توافق دیدار کند.«
اما واکنش مقامات ایرانی به این 
درخواست، نشــان می دهد که آنها 
همچنان حاضر بــه چنین دیداری 
نیســتند. عالوه بر این واکنش ها، 
دالیلی دیگری وجــود دارد، دال بر 
اینکه ایران دســت کم در موقعیت 
فعلی با آمریکا وارد مذاکره نخواهد 
شــد. یکی از مهمترین دالیل این 
اســت که ایران هنوز چندین برگ 
برای بازی در دست دارد؛ به تازگی 
خروج مرحله بــه مرحله از برجام را 
در دستور کار خود قرار داده و قطعا 
نتیجه نهایی پیروزی یا شکست بازی 
با این برگ مدتی بــه طول خواهد 
انجامید و ایران دســت کم تا نتیجه 
نهایی این اقدامش، بــه هیچ وجه 
روی خوشی برای مذاکره با آمریکا 
نشــان نخواهد داد، چراکه امیدوار 
اســت بتواند از این طریــق و بدون 
اینکه مجبور شــود برای مذاکره به 
ترامپ »زنگ بزند«، به اهداف خود 

برسد. 
ایران بارها و بارهــا اعالم کرده 
که بدون تغییر رفتار آمریکا، آماده 
مذاکره با آن نیســت، اما حتی اگر 
قصدی برای مذاکره باشد، آن قصد 
در شــرایط فعلی نخواهد بود. ایران 
و آمریــکا هنــوز در مرحله »بچرخ 
تا بچرخیم« هســتند و ایــن غائله 
همچنان ادامه داد؛ به ویژه که ایران 
هنوز راه های نرفته متعددی پیش 
روی خــود می بیند کــه قصد دارد 
پیش از نشستن پای میز مذاکره آنها 
را امتحان کند. بدین ترتیب به نظر 
می رسد ترامپ به رغم همه اشتیاقش 
به نشستن بر سر میز مذاکره با ایران، 
هنوز فاصله قابل توجهی با این میز 

دارد.  

پاسخ منفی به پیشنهاد مذاکره ترامپ؛

تیری که دوباره به سنگ خورد

خبر

سخنران پیش از خطبه های نمازجمعه با 
بیان اینکه چه دلیلی دارد که ما افراد را تا 18 
سالگی دانش آموز و کودک تلقی می کنیم، 
گفت: برخی ها هم می خواهنــد پای قانون 
را وسط بیارند و  ازدواج افراد زیر هجده سال 
را جرم تلقــی کنند. این نهایــت نفهمیدن 

دین است.
به گزارش فارس حّجت االســالم علیرضا 
پناهیان کارشناس مسائل دینی، طی سخنانی 
در این رابطه ادامه داد: فرد 17 ساله می تواند والی 
یمن شود، اّما بسیاری از مسئولینی که  حاضر 
نیستند میز خودشــان را رها کنند در همین 
سنین کم مســئولیت  گرفته اند ولی 18-17 
ساله ها را پشت نیمکت ها می نشانند و به آن ها 

دانش آموز می گویند.

وی درباره فضــای معنوی در کشــور و 
مســئولیت مســئولین در قبال آن، اظهار 
کرد: در کشور ما تعداد فراوانی از شبکه های 
ماهواره ای را گسیل داشــته اند تا معنویت 
را بکاهند؛ همین نقشــه ها را در کشورهای 
مســیحی اجرا کرده انــد و نتایج شــوم آن 

پیداست. 
این کارشناس مسائل دینی ادامه داد: سال 
گذشته در فرانسه یکی از بزرگترین تظاهرات 
طول تاریخ  برگزار شد و حرفشان این بود که 
ما نیاز به حقوق خودمان در موضوع خانواده 
داریم و ما حق داریم پــدر و مادر خودمان را 
بشناســیم. یعنی کار را در قوانین به جایی 
رســانده اند که مردم این کشور می گوید ما 
حق داریم بدانیم پدرمان چه کســی است. 

ســاختارهای جامعه اجازه نمی دهد طرف 
بداند پدر و مادرش کیست.

پناهیان ادامه داد: اندیشــمند فرانسوی 
کتاب 700 جلدی را به من داد و گفت وضع 
امروز فرانســه از لحاظ بی بند و باری کاماًل 
طراحی شده دســت صهیونیست هاست و 
مردم فرانسه این را نمی خواستند و بر اساس 
یک تفکر و فرهنگک به دســت نیامده. این 
فقط اسنادی اســت که ثابت می کند وضع 
فرهنگی امروز فرانســه طراحی شده دست 

صهیونیست هاست.
وی با بیان اینکه گاهی مشاهده می کنیم 
فیلم سینمایی فاسد تولید می شود و فرزندان 
ما از آن استفاده می کنند، تصریح کرد: پدر 
و مادر نمی تواند 2۴ ساعته فرزندان خود را 

چک کنند که از چه غذای فرهنگی استفاده 
می کنند؛ این وظیفه حکومت است که جلوی 
تولید چنین محصوالتــی را بگیرد. جاهایی 
مثل وزارت فرهنگ و ارشاد باید این غذاهای 
مســموم را کنترل کند. اگر حکومتی بگوید 
کنترل نمی کند عین این است که بگوید من 

دزدی ها را کنترل نمی کنم.

پناهیان نیش و کنایه برخی مســئولین 
نســبت به امور دینی را تقبیح کرد و افزود: 
همواره کنایه و تمسخر، بازار دارد و به حق هم 
ضربه می زند. مسخره کنندگان ستون های 
اصلی دین، حکم شــان اعدام اســت؛ مثل 
سلمان رشدی. کســی نباید دین را مسخره 

کند.

پناهیان:

ممنوعیت ازدواج زیر ۱۸ سال نهایت نفهمیدن دین است
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بیانیه روسیه خطاب به 
جامعه جهانی در خصوص ایران

وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه ای 
درباره تصمیم ایران برای کاهش تعهدات خود 
در قبال برجام اعالم کرد: »مســکو به حمایت 
از توسعه نیروگاه هســته ای بوشهر و کارخانه 
غنی سازی اورانیوم در فردو ادامه خواهد داد.« 
در این بیانیــه با محکوم کــردن تحریم های 
ناعادالنــه آمریکا، آمده اســت: مــا از تمامی 
کشــورها می خواهیم روابط اقتصادی خود با 
ایران از جمله خرید محصوالت ایران که نفت 
و فراورده های نفتی در اولویت آن قرار دارد را 

از بین نبرند.
    

تمایل ژاپن به میانجی گری 
میان ایران و آمریکا

به گــزارش ایســنا، بــه نقــل از روزنامه 
ژاپن تایمــز، دولــت ژاپن امیدوار اســت که 
بتوانــد در راســتای حفظ توافق هســته ای 
ایران میان آمریــکا و ایران میانجی گری کند. 
یاسوتوشی نیشیمورا، معاون دبیر کابینه ژاپن 
روز پنج شنبه در یک کنفرانس خبری به دنبال 
تصمیم ایــران برای کاهش ســطح تعهدات 
برجامی خود اظهار کرد: »ما به این توجه داریم 
که ایران در حال خارج شدن از توافق هسته ای 
است و قصد داریم با به کارگیری روابط دوستانه 
دیرینه خود با ایران به صلح و ثبات منطقه ای 

کمک کنیم.
    

اگر روحانی با ترامپ
 تماس بگیرد... 

ریچارد نفیو، طراح تحریم هــای ایران در 
زمان ریاست جمهوری باراک اوباما در صفحه 
توئیتر خود نوشت: اگر همین االن، روحانی با 
اتاق کنترل کاخ سفید تماس بگیرد تا تماس او 
را به ترامپ وصل کنند، بولتون خود را از ارتفاع 
سه طبقه پایین می اندازد و از سه در رد می شود 

تا خط تماس را قطع کند.
    

گام بعدی بازگشت به 
غنی سازی 20درصد باشد 

حجه االســالم غالمرضا مصباحی مقدم، 
ســخنگوی جامعه روحانیت مبــارز درباره 
گام های بعدی ایران بعــد از پایان مهلت 60 
روزه اظهار کرد: آنچه بیشتر موجب می شود ما 
به نتایج مثبتی برسیم برگشت به غنی سازی 
20 درصد است. غنی سازی 20 درصد حق ما 
و در چارچوب معاده ان پی تی است. ما باید به 
غنی ســازی 20 درصد برگردیم. از این جهت 
تصور می کنیم اگر 60 روزی که دولت مهلت 
قرار داد، تمام شــد، اولین گام باید برگشت به 
غنی ســازی 20 درصد و گام بعدی راه اندازی 

سریع آب سنگین اراک باشد.
    

راهپیمایی در حمایت از بیانیه 
شورای امنیت

به گزارش مهر، نمازگزاران در تهران و دیگر 
شهرهای کشور پس از اقامه نماز جمعه در پی 
دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی برای 
حمایت از بیانیه شــورای عالی امنیت ملی در 
خصوص اقدام متقابل جمهوری اسالمی ایران 
در برابر نقض عهدهای مکرر طرفین برجام با 
حضور در مسیرهای تعیین شده، راهپیمایی 

کردند.
    

»ریچارد مور« به تهران می آید
حمید بعیدی نژاد، ســفیر کشــورمان در 
انگلســتان در صفحه توئیترش از ســفر روز 
جمعه »ریچارد مور« معاون سیاســی وزارت 
خارجه انگلیس به تهران خبر داد. بعیدی نژاد 
نوشــت: آقای ریچارد مور معاون سیاســی 
وزارت امور خارجــه انگلیس برای بررســی 
آخرین تحــوالت برجام و همچنین بررســی 
آخرین تحوالت روابــط دوجانبه، منطقه ای و 
بین المللی امروز در رأس هیأتی سیاســی به 

تهران سفر کرده است.
    

دیدار میشل عون با سفیر ایران 
در لبنان

به گزارش ایلنا میشل عون، رئیس جمهوری 
لبنان با محمدجالل فیروزنیا، ســفیر تهران 
در بیروت دیــدار و گفت وگو کرد. دو طرف در 
جریان این دیدار در خصوص برخی تحوالت 
منطقه گفتگــو کردند. طرف هــای ایرانی و 
لبنانی همچنیــن در خصوص روابط دوجانبه 

تهران و بیروت بحث و تبادل نظر کردند.

واکنش دو مقام نظامی 
و دیپلماتیک ایران به 
اعالم آمادگی ترامپ 

برای مذاکره، حاکی از این 
است که نه تحریم های 

چهارشنبه فلزات، نه رد 
ضرب االجل 60 روزه ایران 
از سوی اروپا و نه بیان نرم 

دونالد ترامپ، موضع ایران 
در قبال مذاکره با آمریکا را 

تغییر نداده  است

 ایران هنوز چندین برگ 
برای بازی در دست دارد و 
دست کم تا نتیجه نهایی 
بازی با آن برگ ها، روی 
خوشی برای مذاکره با 

آمریکا نشان نخواهد داد، 
چراکه امیدوار است بتواند 
از طریق آنها و بدون »زنگ 
زدن به ترامپ«، به اهداف 

خود برسد


