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دبیرکل حزب مردمساالری:

رئیسی نمیخواهد رئیسجمهور شود اما قالیباف شیفته و شیدای این پست است!
احمدینژاد باید در مقابل مجلس یازدهم درس پس بدهد
مرجان احمدی  -نیلوفر موالئی

کمتــر از  ۷مــاه بــه برگــزاری انتخابــات
ریاســتجمهوری  ۱۴۰۰مانده اما به نظر میرســد
شیوع ویروس کرونا و مشــکالت فراوان اقتصادی و
معیشــتی مردم سایه سنگینی بر جنبو جوشهای
انتخاباتی احزاب و گروههای سیاسی انداخته است؛
نه اصالحطلبان برنامه و نشســتهای منظمیدارند
نه اصولگرایان مسی ِر دقیقی برای رسیدن به مقصد
یافتهاند.
در همین روزها مصطفی کواکبیان در طبقه سو ِم
ساختمان روزنامه مردمساالری که مدیرمسئولی آن
را برعهده دارد میزبان خبرگــزاری خبرآنالین بود.
او از برنامه اصالحطلبان برای مشــارکت مشــروط
به معنای حمایت از یــک کاندیدا و حضور فعال در
انتخابات  ۱۴۰۰سخن گفت و اعالم کرد اهل تحریم
و گوشهنشینی نخواهند بود اما مشروط به شرایطی...
بحــران فعلی جریان
کواکبیان تاکیــد کرد که
ِ
اصالحات رغبت نداشــتن مردم برای مشــارکت در
انتخابات اســت و رفع تحریمها میتواند مشــارکت
حداکثــری را رقم بزند که شــانس اصالحات را در
 ۱۴۰۰افزایش میدهد؛ مشارکتی که به گفته او یک
زمان تکلیف شرعی و واجب الهی بود اما اسفند ۹۸
انتخاباتی با مشارکت زیر  ۵۰درصد برگزار شد و آب
از آب تکان نخورد!
کواکبیان که حضور در چند دوره مجلس شورای
اســامیرا در کارنامه دارد ،انتقادات تند و تیزی هم
علیه عملکرد نمایندگان مجلس یازدهم مطرح کرد
و گفت که مجلس یازدهم به دلیل مشــارکت بسیار
بحران مشــروعیت سیاسی
پایین مردم در انتخابات
ِ
دارد ،مدیریت محمدباقر قالیباف را دلیل بســیاری
از تندوریهــای نمایندگان ایــن مجلس معرفی و
تاکید کرد پوپولیسم پارلمانی میان آنها چنان رواج
پیدا کرده که محمــود احمدینژاد(که به رفتارها و
شعارهای پوپولیســتی شهره است) باید نزد مجلس
یازدهمیها درس پس دهد!
با احتیاط و محافظهکارانه از اســامیکاندیداها و
اظهارنظر درباره آنها سخن گفت با این حال قاطعانه
اعالم کــرد محمدجواد ظریف کاندیــدای انتخابات
ریاســتجمهوری  ۱۴۰۰نمیشود و از اصالحطلبان
طلب خالص و واقعی اســت بیاید.
هم هرکس اصالح ِ
در ارزیابی از شــرایط اصولگرایان هم گفت :قالیباف
همچنان شیفته و شیدای ریاستجمهوری است اما
ابراهیم رئیســی نمیخواهد دوباره کاندیدا شــود و
اصولگرایان به دنبال او میروند.
مشــروح گفتوگوی خبرگــزاری خبرآنالین با
مصطفی کواکبیان را در ادامه بخوانید؛
آقای کواکبیــان! وضعیت اصالحطلبان را
برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰

چطور ارزیابی میکنید؟ به نظر شــما شانسی
دارند که در این انتخابات پیروز شوند یا حضور
مؤثری داشته باشند؟
واقعیت این اســت که انتخابــات خرداد ۱۴۰۰
پیشزمینههایی الزم دارد و اگــر آن پیشزمینهها
فراهم شود شاهد انتخاباتی رقابتی و پر شور خواهیم
بود اما اگر این پیشزمینهها به هر دلیلی فراهم نشود
نباید انتظار حضور گسترده مردم را پای صندوق رای
داشت؛ به هرحال تجربه انتخابات مجلس یازدهم هم
نشان داد که میشود یک انتخابات ولو با  ۴۰درصد
حضور مــردم برگزار کرد و آنهایی که رأی میآورند
در خوشبینانهترین حالت بین  ۲۵تا  ۳۰درص ِد آرای
شرکت کنندگان را به دست میآورند و به هر ترتیب
میانگیــن رای منتخبان در انتخابات مجلس یازدهم
 ۱۵درصد آرای کل واجدان شرایط خواهد بود.
هرچند این  ۱۵درصد خیلی خوشــبینانه است؛
اواخر شــهریور ماه هم که دور دوم انتخابات مجلس
یازدهم برگزار شد به طور مثال استان البرز حدود ۱
میلیون و  ۷۰۰هزار نفر واجد شرایط داشت اما کسی
که رأی آورد فقط  ۲۷هزار رأی کسب کرد که این
مقدار به دو درصد هم نمیرسد .لذا با توجه به تجربه
ما ،مهمترین مســئله فراهم کردن حضور گســترده
مردم است و این هم به عوامل زیادی مربوط میشود
مثال همین وضعیت معیشــتی و اقتصادی که مردم
دچار آن هســتند ،االن همه باید دست به دست هم
دهند تا در وضعیت معیشتی بهبودی حاصل شود.
شدنی است؟
به نظر من بله .باالخره آن حداقل معیشــتی که
میشــود برای مردم فراهم کرد را باید فراهم کنیم.
یک بخش این اســت که همه دســت به دست هم
دهیم تا این تحریمهای ظالمانه و فشــار حداکثری
آمریکا برداشــته و با انتخاب بایدن فضای جدیدی
ایجــاد شــود ،قطعا باید بــرای رفع ایــن تحریمها
تالش کنیم چون بحث معیشــت مردم به دو عامل
اساسی وابســته است :یک عامل تحریمها است که
من همیشــه گفته ام حداکثر  ۴۰درصد کار است و
 ۶۰درصد آن به کارآمدی دســت اندرکاران مربوط
میشــود ،از مجلس گرفته تا دولت و دســتگاههای
مختلف حکومت .همه باید بیشــتر تالش کنند .به
نظــر من این بهبود امکان پذیر اســت و ما باید آن
اعتماد عمومیتضعیف شــده را تقویت کنیم و عامل
مردمیدر انتخابات را نادیده نگیریم.
درست اســت ،میتوان انتخاباتی با  ۳۰الی ۴۰
درصد شرکتکننده برگزار کرد و یک رئیسجمهوری
هم بیاید و زمام امور را به دســت گیرد اما عمال آن
اراده اکثریــت مــردم تجلی پیــدا نمیکند ،یعنی
اکثریت مردم باید بر سرنوشت خودشان حاکم شوند

و خودشــان تعیینکننده سرنوشتشان باشند .یک
زمانی برای ما مشــارکت حداکثری مســئله بسیار
مهمیبود ،این مشارکت واجب الهی و وظیفه قرآنی
و تکلیف شرعی محسوب میشد و ما همیشه همه را
به شرکت حداکثری در انتخابات تشویق میکردیم.
اکنون برای بعضیهــا دیگر خیلی اهمیتی ندارد
چون تجربه کردند و دیدند میشود با زیر  ۵۰درصد
هــم انتخابات برگزار شــده و آب هــم از آب تکان
نخورده اســت؛ بله همه چیز پیش مــیرود اما این
موضوع قابل تأمل جدی است.
عامل دوم مســئله رد صالحیتها توسط شورای
نگهبان اســت؛به هرحال اکنون بحثهای مختلفی
مطرح میشــود و ما باید به دوســتان خودمان در
دســتگاههای نظارتی توصیه کنیم که از آن دیدگاه
انقباضی دست بکشند و دیدگاه انبساطیتری نسبت
به تایید صالحیتها داشــته باشــند ،من نمیگویم
که قانون رعایت نشــود .اما شما ببینید ،چیزی که
مجلس یازدهم در طرح خــودش دارد واقعا فاجعه
اســت که کاندیداها باید  ۵نفر از مشاورانشان را به
شــورای نگهبان معرفی کننــد و از آنها مصاحبه به
عمل آید و شورای نگهبان باید برنامههای کاندیداها
را تایید کننــد ،ضمنا کاندیداها باید روحیه جهادی
داشــته باشند و آرمان گرا باشــند و  ، ...البته بعید
میدانم این طرح به انتخابات  ۱۴۰۰برســد و اینها
خیلی شتابزده دارند بحث میکنند؛ لذا این هم یک
بحثی است.
از سویی اگر قرار است زنان در انتخابات کاندیدا
شــوند باید پیشبینیهایی شود ،سخنگوی شورای
نگهبــان میگوید زنان میتواننــد ثبت نام کنند اما
نظر فقها برنگشــته اســت و علی هذا .بنابراین همه
دســتگاهها باید به ایــن نگاه و رویکرد مشــارکت

با هدف اصالح شبکههای آب روستایی صورت میپذیرد؛

طرح عمرانی «»300-100
در استان اصفهان اجرا میشود

مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان از آغاز اصالح  ۳۰۰کیلومتر
شبکه آب روســتایی این استان در بازه زمانی  ۱۰۰روزه در قالب طرحی
با عنوان « »۳۰۰-۱۰۰که از آذر ماه تا اســفند ماه  99عملیاتی میگردد،
خبر داد.
هاشم امینی با تشــریح دستاوردهای یکپارچهســازی آب و فاضالب
شــهری و روســتایی ،هدف از اجرای طــرح « »۳۰۰-۱۰۰را تامین آب
آشامیدنی سالم و پایدار و افزایش کیفیت آن برشمرد.
وی هزینــه اجرای طرح مذکور را بالغ بر  ۵۷میلیارد تومان عنوان کرد
و افزود :این طرح موجب تکمیل طرحهای آبرسانی در  ۹۶روستا مشتمل
بر چند مجتمع آبرسانی روستایی میشود.
مدیرعامل شرکت آبفا اســتان اصفهان همچنین عنوان کرد با اجرای
این طرح عالوه بر  948روســتای تحت پوشــش آبرســانی شرکت۱۸ ،
روستای جدید نیز تحت پوشش قرار میگیرند.
امینی با بیان اینکه در این طرح  ۲۲ســامانه و تاسیســات آبرسانی،
مشترک و تجمیع میشود تصریح کرد :افزایش کیفی ظرفیت آبرسانی به
 ۱۷روســتا که پیشتر مشکل وجود نیترات در آب داشتند از جمله دیگر
مزایای طرح مذکور است.
وی با اشــاره به اینکه افزایش کمیظرفیت آبرســانی به روستاها جزو
اولویتهای این شــرکت به شــمار میرود اظهار داشــت ۱۳۶ :روستا از
مزیت این طرح بهرهمند میشوند و  ۷۰روستا به منابع آب پایدار و سالم
دسترسی پیدا میکنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان حذف آبرسانی سیار برای ۲۰
روستا و کاهش آبرسانی سیار به  ۱۲روستا را از دیگر نتایج طرح برشمرد
و گفت :مقدار کاهش هدر رفت آب پس از اجرای پروژه حدود  ۲درصد و
معادل یک میلیون متر مکعب در سال است.
امینی تصریح کرد :پس از یکپارچهســازی شــرکتهای آبفا شــهری
و روســتایی که با هدف کوچکســازی و چابکســازی انجام شد ،زمینه
اســتفاده مشترک از تجهیزات و تاسیســات به دست آمد که به افزایش
بهرهوری و بهبود کیفیت خدمات به ویژه برای روستاها منجر میشود.
وی اضافــه کرد :یکی دیگــر از نتایج این یکپارچهســازی ،کاهش بار
هزینههای جاری و انتقال ســرمایه حفظ شــده به بخشهای عمرانی و
هزینه کرد برای دیگر طرحهاست.
وی با بیان اینکه موضوع یکپارچهســازی شــرکتهای آبفا شهری و
روستایی نیز به عنوان پروژهای مهم از بخش ساز و کارهای پویش الف-ب
ایران در دســتور کار وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
قرار گرفت اظهار داشــت :پس از انجام مطالعات اولیه و برگزاری جلسات
کارشناسی در اواخر ســال  ،۱۳۹۸در راستای تحقق اجرای سیاستهای
کلی اصل  ۴۴قانون اساســی و پس از تصویب شورای عالی اداری و هیات
وزیران ،یکپارچهســازی شــرکتهای مذکور آغاز شد و  ۳۵شرکت آب و
فاضالب شــهری با  ۳۱شــرکت آب و فاضالب روستایی در سراسر کشور
دارای ساختار یکپارچه در بخش ارائه خدمات شهری و روستایی شدند.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان افزایش بهرهوری در ارائه خدمات
به مشــترکان را مهمترین مزیت طرح یکپارچهســازی شــرکتهای آبفا
شــهری و روستایی دانســت و تصریح کرد :از مهم ترین مزایای یکپارچه
ســازی میتوان به مدیریت واحد و یکســان توزیع منابع آب شــرب در
یک منطقه ،ارتقای ســطح خدمات مناطق روســتایی و کم کردن فاصله
آن با مناطق شــهری ،ارتقای تاسیسات آبرســانی در مناطق روستایی،
جلوگیــری از تصمیم گیریهای متفاوت درخصــوص توزیع آب در یک

منطقه ،مدیریت بهینه و کارآمدتر توزیع آب شــرب به واســطه تسلط و
اشــراف کامل بر همه منابع آبی یک منطقه و در اختیار داشــتن آمار و
اطالعات واحد اشاره کرد.
وی با اشــاره به اهمیت افزایش اقدامات الکترونیکی و غیرحضوری به
ویژه در دوران کرونا افزود :در راســتای تکریم روستاییان و حفظ سالمت
و حداقل ارتباط حضوری که افزایــش رضایتمندی را نیز به دنبال دارد،
بسیاری از اقدامات به صورت غیرحضوری و با کیفیت باال همچون شهرها
برای روستاها نیز انجام میپذیرد.
مدیرعامل شرکت آبفا اســتان اصفهان به اهمیت افزایش نشتیابی و
جلوگیری از هدر رفت آب اشــاره و خاطرنشــان کــرد :آب بدون درآمد
شــهری  16/1درصد برآورد میشود و این میزان در روستاها در مقایسه
با شــهرها باالتر اســت که با اجرای طرحهای مختلف ،آن را نیز کاهش
میدهیم.
هاشــم امینی با اشاره به اینکه استان اصفهان در طرح یکپارچه سازی
شرکتهای آب و فاضالب پیشرو بوده است ،افزود :مجموعه آب و فاضالب
استان امسال به دلیل ایجاد سامانه  1522در جشنواره شهید رجایی یکی
از دســتگاههای برتر در زمینه خدمات الکترونیک شناخته شد ،از اینرو
تاکید بر این شــد که سامانه  1522برای روستاهای استان نیز راهاندازی
شــود تا روســتاییان برای دریافت خدمات کوچک مانند تغییر نام ،قبض
المثنی و یا حتی خدمات اولیه مثل درخواســت انشــعاب آب و فاضالب
نیازی به مراجعه حضوری به شرکتها و شهرها نداشته باشند.
وی ادامه داد :راهاندازی سامانه  1522روستایی نیازمند زیرساختهایی
بــود و باید تمام پروندههای آب و فاضالب روســتایی اســکن و بایگانی
الکترونیکی میشــد که خوشبختانه در هشــت ماهه گذشته پرونده 95
درصد از بیش از  230هزار مشــترک روســتایی بایگانی الکترونیک شده
اســت و از این پس میتوانند خدمات آب را از طریق این سامانه دریافت
کنند.
امینی خاطرنشان ساخت با انجام این اقدامات الکترونیکی غیر حضوری
علی رغم اینکه  17درصد مشــترکین آب اســتان را انشعابات روستایی
تشکیل میدهد ،سهم تماسهای غیرحضوری مشترکین به سامانه 1522
بالغ بر  23درصد کل تماسها میباشــد که نشــان از موفق بودن طرح
یکپارچه سازی و خدمات غیرحضوری مشترکین در سطح استان دارد.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهــان از دیگر خدمات
شــبانه روزی شرکت را ســامانه  122عنوان کرد و تصریح نمود :سامانه
 122پــل ارتباطی مردم و شــرکتهای آب و فاضالب میباشــد که به
وســیله آن مشترکین میتوانند حوادث حوزه آب مانند ترکیدگی لولهها،
حادثه در انشــعاب آب و اشــکال در شــبکه توزیع و انتقال و همچنین
در حوزه فاضالب مشــکالتی همچون گرفتگی فاضــاب ،فقدان دریچه
یــا شکســتگی خط را به شــماره  ۱۲۲گــزارش دهند .ایــن مرکز با
استفاده از سیســتم یکپارچه امداد رســانی در تمام سطح استان امکان
رسیدگی هر چه ســریعتر به مشکالت آب و فاضالب مشترکان را فراهم
ساخته است.
وی بــا بیان اینکه در حال حاضر ســامانه  122آبفا اســتان اصفهان
پاسخگوی مشترکان در  98شهر و  948روستا میباشد افزود :هم اکنون
حدود  5میلیون نفر در اســتان از شبکه آبرسانی پایدار برخوردار هستند
که مشــتمل بر دو میلیون و  325هزار و  843آحاد مشــترک میباشد.
همچنیــن یک میلیــون و  450هزار و  203آحاد مشــترک فاضالب در
استان وجود دارد.

حداکثری مردم توجه کنند.
عامل ســوم هم به موضوعی برمیگردد که ما در
حزب مردم ســاالری با عنوان طرح جمهوریت سوم
مطرح کردیم ،براین اساس که وظایف رئیسجمهور
باید کامال شــفاف باشــد که بعد نگوید فالن مسئله
به من ربطی ندارد و به واشــنگتن دیسی بروید و
آدرس آنجا را دهد .ما گفته ایم بخشهایی از قانون
اساســی حتما باید بازنگری شــود ،این موضوع هم
شاید به انتخابات  ۱۴۰۰نرسد اما اعالم یک رفراندوم
برای اینکه بازنگری قانون اساســی جدیدی داشته
باشــیم میتواند ایجاد تحرک و نشــاط خوبی میان
مردم داشته باشد.
عامل چهارم هم بحث انسجام ،اتحاد و هماهنگی
میان جریانهای سیاســی اســت ،من در مصاحبه
دیگــری هم گفتــه بودم کــه اصولگرایــان اکنون
بر ســر وزرا دعوا دارند که چه کســی وزیر شــود و
کاندیداهــای خودشــان را هم مشــخص کرده اند
امــا بحث اصالحطلبــان در مورد این اســت که آیا
به صورت مشــروط مشــارکت کنیــم و اینکه یک
کاندیدای خالص اصالحطلب داشــته باشیم ،یعنی
قرضــی و نیابتی و اجاره ای نباشــد لــذا این اتحاد
و انســجام بحث بسیار مهمیاســت و عامل آخر که
بســیار مؤثر است اینکه باید انتخاباتی جدی پر شور
و رقابتی داشــته باشــیم ،حتما باید فرصت مساوی
و برابــر برای همه گروهها و جریانها فراهم باشــد،
به ویژه در اســتفاده از صدا و ســیما یا تریبونهایی
که وجود دارد.
به نظر من اگر این مجموعه عوامل ترمیم شــود
غیبت  ۶۰درصــدی مردم در انتخابات حتما جبران
میشود و ما شاهد مشارکت حداکثری خواهیم بود.
ما در حزب مردم ســاالری به همه این عوامل تاکید

داریم .ما  ۳۰بهمن ماه امســال کنگــره ای برگزار
میکنیم و آنجا تکلیفمان را تعیین خواهیم کرد.
اشاره ای به عمکرد شورای نگهبان داشتید؛
بحث رایزنی اصالحطلبان با نهادهای حاکمیتی
برای تایید صالحیتها همیشه مطرح میشود
اما به نظر میرســد هیچ گاه تاثیری در نتیجه
اعالمیتوسط شورای نگهبان ندارد .هم اکنون
اصالحطلبان رایزنی یا گفتوگویی با شــورای
نگهبان در این زمینه دارند؟
شــورای هماهنگی جبهه اصالحــات هنوز هیچ
تصمیمیبرای بحث ریاستجمهوری نگرفته است و
هنوز در حال بحث درباره راهبردها هستند .مثال من
دیدم یکی از آقایان گفته بود بهتر است آنهایی که از
رهبری حکم دارند کاندیدا نشوند و این خودش یک
بحثی است ،چون معموال آنهایی که تایید صالحیت
میشوند همه کسانی هستند که همزمان در سِ مت
دیگری از رهبری حکم دارند .لذا چون هنوز چیزی
مشخص نیست هنوز تصمیمیهم گرفته نشده است.
به نظر شــما بهتر است باز هم کسی که از
رهبری حکمیدارد کاندیدا شود؟
خیر .این در هیچ جای قانون نیامده اســت .باور
من این اســت که االن کمیزود اســت بخواهیم در
ایــن باره بحــث کنیم اما آن  ۵نکتــهای که عرض
کردم نکات کلیدی در بحث فراهم کردن زمینههای
برگزاری انتخابات  ۱۴۰۰اســت؛ حضور مردم ،اتحاد
میــان جناحها در درون خودشــان و رســیدن به
یک ســاز و کار برای وفاق همچنین تقویت اعتماد
عمومیکه برای آن باید بحث معیشت و اقتصاد آنها
را بهبود داد ،اگر این عوامل درست شود به نظر من
زودتر به نتیحه میرسیم.
در ذیل صحبتهایتــان به بحث انتخابات
آمریکا و نتیجه آن اشاره کردید ،فکر میکنید
انتخاب آقای بایدن چقدر بر حضور پر شــور
و امیدوارانه مــردم در انتخابات تاثیر دارد؟ و
اینکه آیا انتخاب او میتواند شــانس پیروزی
اصالحطلبــان را در انتخابــات  ۱۴۰۰افزایش
دهد؟
شــانس اصالحطلبان در صورتی افزایش مییابد
که مردم حضور داشــته باشــند و بلــه ،این بحث
میتواند روی حضور آنها تاثیرگذار باشد چون مثال
آقــای ظریف گفتند که آقای بایدن با ســه فرمان
میتوانــد آن تحریمهــا را بردارد ،اگــر تحریمها
برداشته شــود حتما گشــایش اقتصادی به دنبال
خواهد داشــت و این گشــایش در داخل کشــور
تاثیرگــذار خواهد بود؛ هرچند من معتقدم در دراز
مدت میان حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه
تفاوت زیــادی وجود ندارد اما در کوتاه مدت چون

بایدن اعالم کرده که میخواهم به برجام بازگردم،
حاضر بــه بحث و مذاکــره هســتم و تحریمها را
برمیدارم ،مسئله قابل توجه میشود.
فکر میکنید این اقدامــات نهایتا به نفع
اصالحطلبان هم خواهد بود؟
این به نفع مردم اســت و اگر مردم مشوقی برای
حضور داشــته باشند اصالحطلبان هم حتما تشویق
میشوند حضور بهتری در عرصه پیدا کنند.
برخــی معتقدنــد آمدن آقــای بایدن و
حرفهایی که درباره بازگشت به برجام میزند
میتواند زمینهساز زنده شدن شعارها و وعده
ای دیپلماتیک باشــد و همین اصالحطلبان را
ترغیب کند که از این شــرایط برای مذاکره و
گفتوگو با آمریکا استفاده کنند .نظر شما در
این رابطه چیست؟
اینجا سه بحث منفک از یکدیگر وجود دارد؛ اول
اینکه بحث اساســی ،رفع تحریمها اســت و ما باید
برای این فکر کنیم .اساسیترین و مهمترین برنامه،
رفع تحریمهاست ،اگر ریاست جمهوری ترامپ ادامه
پیدا میکرد نمیشــد هیچ چشماندازی برای آینده
داشــت اما آمدن بایدن چشمانداز روشنی برای این
بحث ایجاد میکند.
دوم بحث بازگشــت آمریکاییها به برجام است
که این با موضوع قبل فرق میکند ،تحریمها چیزی
بود که با خروج ترامپ از برجام برای ما ایجاد شد و
اگر آنها به برجام بازگردند ،شــاید ما هم که کاهش
تعهدات برجامیداشــتیم به جای خودمان بازگردیم
و خســارتهایی که در این مدت دیدیم را تاحدی
جبران کنیم.
موضوع سوم بحث مذاکره است؛ مذاکره میتواند
درباره موضوعات زیادی باشــد و این نه به تحریمها
مربوط است و نه به برجام چون برجام جای مذاکره
ندارد ،برجام معاهده ای بوده که قبال تصویب شــده
و  ۵کشور آن را امضا کرده اند و بحث مذاکره ربطی
به برجام ندارد .مذاکره ممکن است بر سر موضوعات
مختلف دیگری باشــد و چیزهایی را آنها بخواهند و
چیزهایی را هم ما بخواهیم .لذا این سه مورد را باید
از هم تفکیک کرد و هرکدام از اینها حتما پیامدهای
خودش را دارد اما اگــر تحریمها باقی بماند جوری
است و اگر بخواهد رفع شود جور دیگر.
مــن در یک جایی گفتم که آمریکا اکنون آنقدر
درگیــری داخلی دارد کــه باید به آنها برســد ،یا
رقابتهای امنیتی که با روســیه دارند و رقابتهای
اقتصادی جدی با چین همچنین مشکالتی که در
رابطــه با کرونا پیدا کردنــد بنابراین معتقدم ایران
نباید اولویت اول سیاست خارجی آمریکا باشد.
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