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روی موج کوتاه

وزیر امــور خارجه عمــان که برای 
دیــداری کوتاه و به گفته ســیدعباس 
موسوی، سخنگوی وزیر امور خارجه »در 
چارچوب رایزنی های مستمر سیاسی 
دو کشور« به تهران ســفر کرده است، 
بعد از ظهر دیــروز با محمد جواد ظریف 
دیدار و گفت وگو کرد. یوســف بن علوی 
و محمدجواد ظریف در ایــن دیدار که 
جزئیات گفت وگوهای آن رسانه ای نشد؛ 
بر روابط برادرانه، ممتــاز و راهبردی دو 
کشور تاکید و در خصوص آخرین تحوالت 
منطقه ای گفت  وگو و تبادل نظر کردند. 
موسوی روز دوشنبه در نشست خبری 
خود با اصحاب رســانه از سفر یک مقام 
سیاسی از کشورهای منطقه برای رایزنی 
و گفتگو با مقام های کشورمان خبر داده 
بود. وزیر امور خارجه عمان ۱۷ دی و در 
جریان برگزاری مجمع گفتگوهای تهران 
نیز به ایران سفر داشت و ضمن سخنرانی 
در این نشست، با همتای ایرانی خود به 
دیدار و گفت وگو نشست. ظریف نیز ماه 
گذشته دو بار به مسقط سفر کرد و آخرین 
بار جمعه هفته گذشته در عمان با یوسف 

بن علوی دیدار و رایزنی کرد.
محتوای این دیــدار و گفت وگوهای 
مســتمر و نیز دالیل حضور و مأموریت 
بن علوی در ایران گمانه زنی های متعدد و 

گسترده ای در میان رسانه ها و کارشناسان 
مسائل منطقه ای و بین المللی به دنبال 

داشته است.
ادامه روابط حسنه ایران و عمان 

پس از سلطان قابوس 
فارین پالیسی با اشاره به مرگ سلطان 
قابوس در این باره نوشته است: درگذشت 
قابوس بن سعید، سلطان عمان، باعث شد 
تا ایران نزدیک ترین متحد خود در حاشیه 
خلیج فارس را از دست بدهد، متحدی 
که نقش پررنگی در دیپلماسی تهران و 
میانجیگری آن با آمریکا داشــت. در پی 
ترور قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس 
ایران، تنش ها بین تهران و واشنگتن به 
اوج خود رســید و اکنون مرگ سلطان 
در این برهه حســاس خبر بسیار بدی 
است. به گزارش »انتخاب«؛ در ادامه این 
مطلب آمده است: »دالیل خوبی وجود 
دارد مبنی بر اینکــه روابط خوب ایران و 
عمان حتی بعد از مرگ سلطان قابوس 
هم می تواند ادامه یابد. این رابطه حسنه 
به زمانی برمی گردد که ایران در جریان 
شورش ظفار به نفع قابوس وارد عمل شد 
و حکومت او را تثبیت کرد و دلیل اصلی 
تحکیم روابط بین مسقط و تهران در تمام 
این سال ها هم همین بوده است. اگرچه 
قابوس اکنون درگذشت، اما حکومت به 

جای مانده از او به خوبی بر اهمیت روابط 
با ایران آگاه اســت.« در سال های اخیر، 
عمان در مسائل دیپلماتیک یک کانال 
مهم ارتباطــی برای ایران بوده اســت. 
مهم تــر از همه، در ســال 20۱2 یعنی 
پیش از مذاکرات چند جانبه برای توافق 
هسته ای ایران، عمانی ها میزبان مذاکرات 
پنهان مقامات ارشد آمریکایی و ایرانی 
در مسقط بودند. کانال عمان همیشه به 
حل اختالفات بین طرفین کمک کرده 
و همچنین یکبار امــکان تماس تلفنی 
تاریخی بین رئیس جمهور آمریکا و ایران 
در ســال 20۱3 را فراهم کرده است. در 
سایر موارد نیز عمانی ها نقش مهمی را در 
میانجیگری بازی کرده اند. به عنوان مثال 
آنها با ایرانی ها برای آزادی سه کوهنورد 
آمریکایی که در سال 2009 در این کشور 
بازداشت شده بودند، مذاکره کردند. در 
آینده نیز ثبــات در منطقه همچنان در 
خط مقدم آرزو های سیاســت خارجی 
عمان قرار دارد و روابط مستحکم با ایران 
برای دستیابی به این مهم با اهمیت است. 
جانشین قابوس، سلطان هیثم بن طارق، 
شخصاً توسط سلطان فقید انتخاب شده 
بود، ســلطان قابوس پیش از مرگش نام 
او را نوشته و در پاکتی در بسته قرار داده 
بود. در مورد انتخاب ســلطان جدید از 

زمان بیماری قابوس در سال های اخیر 
گمانه زنی های زیادی وجود داشت. با این 
حال انتخاب بدون حاشیه هیثم نشان داد 
که سلطنت برای سلطان فقید خود احترام 
خاصی قائل اســت و قصد دارد راهش را 
ادامه دهد. هیثم در آکسفورد تحصیل 
کرده و بیش از آن که تجربه نظامی داشته 
باشد پیشــینه دیپلماتیک دارد، دقیقا 
مثل خود قابوس. ســلطان هیثم پس از 
ادای سوگند سریع اعالم کرد که او نیز به 
سیاست خارجی سلطان فقید که برپایه 
روابط دوستانه و همزیستی مسالمت آمیز 
بود، متعهد خواهد ماند. این موضوع برای 
رابطه ویژه با ایران چه معنــی دارد؟ در 
۷ ژانویه، تنها چند روز قبل از درگذشت 
سلطان، اخباری منتشــر شد مبنی بر 
اینکه عمان دوباره به دنبال میانجیگری 

بین ایران و آمریکا است. 
یوســف بن علوی، وزیر امور خارجه 
عمان در کنفرانس تهــران به مقامات 
جمهوری اسالمی گفت که با واشنگتن 
به دلیــل نگرانی از درگیری با مســقط 
در تماس بوده اســت. ایــن صحبت در 
حالی بود که تنها یک روز قبل از سقوط 
پرواز هواپیمایی بین المللی اوکراین که 
باعث کشته شدن ۱۷6 غیرنظامی شد، 
آمریکا و ایران در آستانه جنگی بی سابقه 
قرار داشــتند. یکی از آخرین اقدامات 
سلطان قابوس پیام تسلیت به روحانی 
و خانواده های قربانیان سقوط هواپیما 
بود. روحانی نیز بعــد از مرگ قابوس در 
نامه ای به سلطان جدید آرزوی برقراری 
روابط نزدیک تر با ملت بــرادر عمان را 
کرد. در این لحظه تاریک از روابط آمریکا 
و ایران، سلطان هیثم به عنوان یک رابط 
و متحد برای دو کشــور می تواند نقش 
مهمی ایفا کند. در کنار این تنش ها بین 
ایران و آمریکا، قدرت هــای اروپایی نیز 
رسما مکانیسم حل اختالفات برجام را 
در مورد نقض توافق هســته ای از سوی 
ایران به کار انداختند. بنابراین ســلطان 
هیثم اکنون وارد یک لحظه تعیین کننده 
و چالش برانگیز می شــود. بحث توافق 
هسته  ای و روابط تیره ایران با اعراب هم 
بخشــی از این چالش ها است. سلطان 
جدید کشور را در حســاس ترین برهه 
منطقه تحویل گرفته و اولین چالش وی 

در تقاطع بحران منطقه ای و بین المللی 
اســت، او باید بین کشــورهای شورای 
همکاری خلیج فارس، تهران و واشنگتن 
تعادل ایجاد کند و این کار دشواری است.
 سفرها بیشتر در ضریب منطقه ای  

مفید است
نصرت اهلل تاجیک، تحلیلگر سیاست 
خارجی، در یکی از سفرهای بن علوی به 
ایران دراین باره به »شرق« گفت: »این 
سفر را بیشــتر در ضریب منطقه ای اش 
مفید می دانم که اگر بتوانیم با سلســله 
تحرکاتی که ایران در راستای طرح صلح 
هرمز انجام داد، از این ســفر برای رایزنی 
در جهت یــک طرح منطقــه ای پخته 
استفاده کنیم و همکاری های منطقه ای را 
شروع کنیم، به عقیده من شاید دستاورد 
بیشتری داشته باشیم تا صرفا در جهت 
مســائل بین ایران و آمریکا«.  او استفاده 
آمریکا از کانال عمان را در شرایط فعلی 
بعید دانســته بود: »آمریکایی ها؛ یعنی 
مشــخصا ترامپ، می خواهند با شرایط 
خودشان مذاکره کنند. اینکه ما به تفاهم 
نمی رسیم، یک دلیلش این است که ما 
شــرایط خودمان را داریم و آنها شرایط 
خودشان و نقطه مشترک پیدا نمی شود؛ 
ولی ترامپ در این مقطــع، هم به لحاظ 
شــرایط خودش و هم به لحاظ شرایط 
منطقه، عالقه مند نیست کارها به گونه ای 
رقم بخورد که دستش خالی شود و او را در 
شرایط عکس العمل قرار دهد که ناچار 
باشد امتیاز زیادی به ایران بدهد؛ بنابراین 
اگر هم پیامی از سوی آمریکا در کار باشد، 

احتماال مربوط به منطقه است«.
 تاجیــک امــا احتمــال داده بود 
گفت وگوهای بن علــوی با ایران مربوط 
به منطقه و چالش ایران و عربستان هم 
باشد: »عمانی ها عالقه مندند که تنش ها 
بین دو قدرت منطقه ای زیاد نشود و این 
موضوعی است که برای خودشان مهم 
است. دوم این اســت که برای عمانی ها 
مسئله یمن و چگونگی حل آن اهمیت 
دارد.« اشاره تاجیک به طرح صلح هرمز به 
این دلیل است که برخالف گمانه زنی های 
اولیه، عمان نیز هنوز به پیشنهاد ایران در 
قالب طرح صلح هرمز پاسخ نداده است 
و احتماال در سفر ظریف این موضوع نیز 
بین دو وزیر خارجه به گفت وگو گذاشته 

شود. طرح صلح هرمز پیشنهادی بود که 
رئیس جمهور ایران در سخنرانی امسال 
خود در مجمع عمومی ســازمان ملل 
متحد معرفی کرده و وزیر خارجه ایران 
مذاکرات و تبیین آن در رســانه ها را پی 
گرفته اســت. این طرح از هشت کشور 
حاشیه خلیج فارس می خواهد با همراهی 
با ایران و انعقاد توافق هایی، از جمله توافق 
عدم تعرض، چالش هــای منطقه ای را 
بدون دخالت برون منطقه ای و با تعامل 
درونی حل کنند. برخی تحلیل ها، رویکرد 
محافظه کارانه و محتاطانه سنتی عمان را 
از دالیل زمان برشدن تصمیم عمان دراین 
باره می دانند.  محمدرضا نوری شاهرودی، 
سفیر ایران در عمان هم در این مورد به الف 
گفت: روابط با عمان در همه زمینه ها در 
حال گسترش اســت و عمانی ها تالش 
می کنند تا مشکالت منطقه ای را حل و 
فصل کنند و به دنبال این هستند تا تشنج 
در منطقه کمتر و کمرنگ شــود. او ابراز 
امیدواری کرده که با توجه به نگاه منصفانه  
عمان در حل مســائل ایران، این کشور 
بتواند به راه حلی دست یابد و مشکالت 

منطقه را کمتر و کوتاه تر کند.  
به هر حال تکرار این سفرها و دیدارها 
بیــن وزرای خارجــه و دیپلمات های 
ایرانی و مقامات کشــورهای همسایه، 
در ماه هــای اخیر، اغلب بــدون اعالم 
نتیجه ای مشخص در حرکت به سمت 
رفع چالش های منطقه ای بوده است، 
اما ادامه این گفت وگوها، به خصوص با 
توجه به جزئیات اندکی که از محتوای 
آنها منتشر می شود، می تواند به این معنا 
باشد که مذاکراتی همچنان در جریان و 

در حال پیشرفت است.

 »بن علوی« بار دیگر به تهران سفر کرد

مرد  رایزنی های مستمر

خبر

عضو کمیسیون امنیت ملی می گوید: هرچند محمدجواد ظریف تمام تالش خود 
را به کار بسته است که حداقل در عرصه دیپلماسی عمومی کار خود را انجام دهد اما این 
فعالیت ها تنها متوجه دیپلماسی عمومی است و عمال می توان گفت ما قوی ترین دیپلمات 

کشورمان را بر روی نیمکت ذخیره های سیاست خارجی قرار داده ایم.
حشمت اهلل فالحت پیشه در گفتگو با خبرگزاری خبرآنالین درباره تصمیم اروپا برای 
فعال کردن مکانیسم ماشه در برجام گفت: در موضوع سیاست خارجی واقعیتی وجود دارد 
و آن این است که جای دیپلمات های ما هر روز خالی تر می شود و اگر قرار باشد یک عنوان 
به کار ببرم، آن این است که محمدجواد ظریف به عنوان یکی از دیپلمات های قوی در دنیا 
بر روی نیمکت ذخیره نشسته است. به همین دلیل روز به روز ادبیات حاکم بر مناسبات 
جمهوری اسالمی ایران از حالت ادبیات دیپلماتیک خارج شده و در مفاهیم دیگری در 

حوزه هرمنوتیک و تفسیر و تحلیل محتوای سیاسی معنا پیدا می کند.
مکانیسم ماشه ۸ سال پیش هم مطرح شده بود

وی گفت: البته من نام این »مکانیســم ماشه« را »مکانیســم ماشه دو زمانه« 
می گذارم، چراکه این مکانیســم یک بار در زمان مذاکرات ایران با تروئیکا )تقریبا 
۸ سال پیش از مذاکرات برجام( مطرح شــده بود. فالحت پیشه افزود: در آن مقطع 
آمریکایی ها اعالم کرده بودند که اگــر ایران برخی رفتارهــا از جمله عدم اجرای 
داوطلبانه پروتکل الحاقی را در دســتور کار قرار دهد، به ســرعت پرونده ایران به 
شورای امنیت ملی ارجاع داده می شــود و این موضوع تحت مکانیسم ماشه مطرح 
شد و همین مکانیســم را به صورتی دو زمانه در قطعنامه 223۱ گنجاندند که من 

همان زمان اعالم کردم، این موضوع نقطه ضعف برجام و پاشنه آشیل آن است که این 
پاشنه آشیل، امروز در حال ضربه زدن به برجام است.

ترامپ از طریق جانسون درحال کلید زدن مکانیسم ماشه است
وی با اشاره به اینکه ترامپ بعد از خروج از برجام مورد انتقاد آمریکایی ها قرار گرفت، 
گفت: آن زمان انتقادها این بود که آمریکا می توانست برای فشار وارد کردن به ایران از 
ظرفیت های خود برجام استفاده کند، کسانی مانند »جمز بیکر« از جمله منتقدانی بود 
که می گفت آمریکا از طریق برجام می توانست مکانیسم ماشه را فعال کند، اما واقعیت این 

است که ترامپ از طریق بوریس جانسون در حال کلید زدن این موضوع است.
فعال شدن مکانیسم ماشه یعنی مرگ برجام

وی افزود: معتقدم اگر کشورهای اروپایی مکانیسم ماشه را به کار بگیرند، معنای آن 
برای ایران، مرگ برجام است، چرا که ایران به هیچ وجه حاضر نیست پرونده برجام دوباره 

باز شود، آن هم وقتی ترامپ قدرت را به دست دارد.
دیپلمات های ما در شرایط فعلی خلع سالح شده اند

فالحت پیشــه با اشــاره به اینکه اروپایی ها برای آنکه این اتفاق )مرگ برجام( رخ 
ندهد منتظر یکســری رفتارهای دیپلماتیک از ســوی ایران هســتند که سازوکار 
میانه ای را تعریــف کند، گفت: به ایــن ترتیب اروپــا می توانند مذاکراتی را شــکل 
بدهند تا از یک سو مانع بیشتر شدن اختالفات، تنش ها و مشــکالت شوند و از سوی 
دیگر، متناسب با مقتضیات شــرایط تازه ای را شــکل بدهند، لذا من معتقدم در این 
شــرایطی که در زمینه روابط خارجی کشــور ما وجود دارد، نوعی خلع سالح کردن 

دیپلمات های ما در منطقه اســت. بــه گونه ای که به طور بی ســابقه ای شــاهد آن 
 هستیم که تصمیمات شــورای امنیت ملی جای تصمیم گیری و مانور وزارت خارجه 

را گرفته است.  
وی افزود: به اعتقاد من کشاندن یک موضوع در حیطه سیاست خارجی به شورای عالی 
امنیت ملی اشتباهی بود که از ابتدا اتخاذ شد و حتی بعد از آنکه آقای روحانی تالش کرد، آن 
را به وزارت خارجه بازگرداند، اما دوباره شاهد آن بودیم که وزارت خارجه تنها یک مجری 
است و این یکی از مواردی است که موجب شده است تا موضوعی کامال فنی که می توانست 
از طرق دیپلمات های آشنا به امور به صورت تخصصی پیگیری شود تبدیل به موضوعی 
شده است که ادبیات امنیتی و نظامی و حتی ادبیات حاکم بر یکسری سخنرانی های تند 
اثر خود را بر الفاظ دیپلماتیکی داشته است که هر کدام از این الفاظ می توانست نقش 

کارگشایی را داشته باشد.

فالحت پیشه: فضای سیاست خارجی به صورت مصنوعی خشن شده است

ظریفراروینیمکتذخیرههانشاندهایم
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رصدتبلیغاتزودهنگامکاندیداهای
مجلسدرفضایمجازی

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل 
کشور درخصوص تبلیغات زودهنگام کاندیدا های 

مجلس توضیحاتی داد.
جواد جاویدنیا در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان گفت: همه  دستگاه های مســئول در روند 
برگزاری انتخابات مسئول رصد تبلیغات زودهنگام 
کاندیدا های مجلس هستند، دادستانی کل کشور 
نیز این موضوع را از طریق دادســتانی ها پیگیری 

می کند.
وی ادامه داد: کانال های مردمی نیز وجود دارد 
که شهروندان می توانند در صورت مشاهده تخلفات 
انتخابات از طریق آن هــا گزارش های خود را برای 

دادسرا ها ارسال کنند.
    

اظهارات عجیب آقای نماینده از تریبون مجلس: 
هرکسترامپرابکشدسه

میلیوندالرجایزهنقدیمیگیرد
نماینده مردم کهنوج در مجلس گفت: به نیابت از 
مردم کرمان برای هر کس که ترامپ را به قتل برساند 

سه میلیون دالر جایزه نقدی می دهیم.
به گزارش ایســنا، احمد حمزه در جلسه علنی 
دیروز مجلس افزود: »همه کرمانی ها ســرباز حاج 
قاسم هستند و اگر همه کرمانی ها در راه حاج قاسم 

شهید شوند، ابایی ندارند.«
    

دیدارسفرایجدیدایراندر
13کشورباروحانی

ســفیران جدید جمهوری اســالمی ایران در 
بلژیک، سوئد، نروژ، دانمارک، بالروس، ارمنستان، 
صربستان، آفریقای جنوبی، نیجریه، قرقیزستان، 
ســریالنکا، موریتانی و کرواســی دیروز و پیش از 
عزیمت به محل ماموریت خود با رئیس جمهور دیدار 

و گفت و گو کردند.
حسن روحانی در این دیدار بر ضرورت توسعه 
همکاری های اقتصادی و کمک ســفرا به تقویت 
فعالیت بخش خصوصی و تجارت با سایر کشورها و 
همچنین گسترش همکاری های فرهنگی، علمی و 

فناورانه تاکید کرد.
    

نتانیاهو:
ایرانچیزبسیاربدیاست!

بنیامین نتانیاهــو بار دیگر به بیــان ادعاهای 
بی اساس در مورد ایران پرداخت.

به گزارش ایلنا به نقل از تی بی ان،  او گفت:  درسی 
که از آشــویتس گرفتم این است که چیزهای بد را 
زمانی که کوچک هستند، متوقف کنید. ایران چیز 
بسیار بدی اســت، اما کوچک نیست و  می تواند به 
وسیله سالح اتمی بزرگتر هم شود. مهمترین مساله 

این است آن ها را متوقف کنیم.
    

 شورای نگهبان:
داوطلبانردصالحیتشده،
شکایاتخودرامطرحکنند

شورای نگهبان در اطالعیه شماره ۴ خود اعالم 
کرد که بر اساس آیین نامه اجرایی قانون انتخابات 
مجلس خبرگان رهبری، داوطلبــان دوره پنجم 
مجلس خبرگان می توانند در مدت 3 روز شکایات 

خود را به دفاتر نظارت و بازرسی ارائه کنند.
    

براساس مصوبه دیروز مجلس؛
بابتهر»سفرخارجی«،
»مالیات«اخذمیشود

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه 
علنی دیروز، سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند: 
بابت خروج هر مســافر ایرانی از مرزهای هوایی، 
دریایی و زمینی وجوهی را بــه عنوان مالیات از 
مســافران دریافت و به حســاب درآمد عمومی 
نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.  میزان این 
مالیــات در قوانین بودجه ســنواتی پیش بینی 

می شود.
    

تجری: 
تعدادردصالحیتشدگان

انتخاباتمجلسکاهشمییابد
یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
شورای اسالمی گفت: در روزهای آینده تعداد آمار 
کاندیداهای رد صالحیت شده در انتخابات مجلس 

یازدهم کاهش خواهد یافت.
فرهاد تجری در گفت وگو با ایسنا، افزود: تا زمانی 
که شورای نگهبان به صورت قطعی در مورد رد و تایید 
صالحیت کاندیداها نظر ندهد نمی توان تحلیلی 
از رد صالحیت ها داشت. با شأن، عدالت و انصافی 
که در میان اعضای شورای نگهبان هست، به نظر 
می رسد این شورا نسبت به احقاق حق برخی از افراد 

در روزهای آینده اقدام خواهد کرد.

یوسف بن علوی و 
محمدجواد ظریف در 

دیدار بعدازظهر دیروز که 
جزئیات گفت وگوهای آن 

رسانه ای نشد؛ بر روابط 
برادرانه، ممتاز و راهبردی 

دو کشور تاکید و در 
خصوص آخرین تحوالت 

منطقه ای گفت  وگو و 
تبادل نظر کردند

شــورایعالی سیاســتگذاری اصالح طلبان باانتشار 
بیانیه ای اعالم کرد: امکان ارائه لیست ائتالفی از جانب 
این جبهه ســلب شــده و همچنان در حال بررســی و 

پیگیری نتیجه اعتراض به ردصالحیت ها هستیم.
بــه گــزارش ایســنا،  در اطالعیــه شــورایعالی 
سیاستگذاری اصالح طلبان آمده است: از آنجا که برخی 
افراد و گروه ها و یا رســانه ها اقدام به انتشار لیست های 

جعلی به نام ائتالف اصالح طلبــان کرده اند، دبیرخانه 
شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصالح طلبان مجددا 
ضمن تاکید بر مواضعی که در آخرین بیانیه این شــورا 
صراحتاً به آن پرداخته شــد، به اطالع می  رساند طبق 
راهبرد مصوب و بر اســاس ارزیابی هــا و اطالعاتی که 
تاکنون به دســت ما رسیده اســت، امکان ارائه لیست 
ائتالفی از جانب این جبهه سلب شده و همچنان در حال 

بررســی و پیگیری نتیجه اعتراض ها به رد صالحیت ها 
هستیم.  بنابراین لیســت هایی که با این عنوان منتشر 
می شــود، فاقد اعتبــار و صرفاً گمانه زنی هــای افراد و 
گروه های خاص اســت. این اطالعیه می افزاید: بدیهی 
است کماکان منبع انتشــار اخبار رسمی شورای عالی 
 جبهه اصالح طلبان کانال تلگرامی به این آدرس است:

https://t.me/shorali و هر نــوع خبر، اطالعیه و یا 
موضعی از جانب این جبهه ابتــدا در این کانال تلگرامی 

درج می شود.

واکنششورایعالیسیاستگذاریاصالحطلبانبه»لیستهایجعلی«


