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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

»با تاسف به این اطمینان رسیدیم که 
بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم ها 
تا چند هفته آینده حتمی است«؛ این 
بخشی از اظهارات ســفیر اسرائیل در 

آمریکاست که پنجشنبه منتشر شد. 
راشاتودی نوشت که گیلعاد آردان 
یک روز بعد از دیدار مئیر بن شــبات، 
مشــاور امنیت ملی اسرائیل با جیک 
سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید 
در واشــنگتن، به یدیعوت آحارونت، 
روزنامه اســرائیلی گفــت: »طرف 
آمریکایی به ما خبر داده که مشکالتی 
در مذاکرات با مقامات ایرانی به وجود 
آمده است، اما من باید با تاسف تایید 
کنم کــه ارزیابی ما این اســت که دو 
طرف ظرف چند هفته آینده به توافق 

می رسند.«
آردان که خــود در جلســه دیدار 
بن شبات و ســالیوان حضور داشته، با 
بیان اینکه مقامات ایران به این نتیجه 
رسیده اند که اراده کلی آمریکا، مبتنی 
بر بازگشــت به برجام است، ادامه داده: 
اختالفات بر سر این است که چه تعداد 
تحریم لغو می شود و اینکه ایران چگونه 

به انطباق با برجام برمی گردد.

 هرچه توافق نزدیک تر،
 اسرائیل نگران تر

این اظهارات ســفیر اسرائیل در 
واشنگتن که با »تاســف« آغاز شده 
است، حاکی از این اســت که ظاهرا 
مذاکرات وین رو به پایانی صلح آمیز 
میان طرفین برجام اســت. در همین 
راســتا الی کوهن، وزیــر اطالعات 
اســرائیل نیز دیــروز در واکنش به 
این اخبــار، بار دیگر هشــدار داد که 
»اسرائیل اجازه دســتیابی ایران به 

سالح هسته ای را نخواهد داد.«
او در گفت وگویــی تهدیــد کرده 
است که »ایران هیچ جایی از مصونیت 
برخوردار نیســت. هواپیماهای ما به 
هرجایی در خاورمیانــه از جمله ایران 

خواهند رسید.«
گرچه ایــن تهدیدها، نشــانی از 
شــیطنت ها و خرابکاری هــای آینده 
اســرائیل در قبال ایران است، در عین 
حال اما حاکی از پیشرفت مذاکرات وین 
نیز هست؛ چراکه هرچه آمریکا یک گام 
برای بازگشت به برجام برمی دارد، لحن 
و تهدیدهای اسرائیل تندتر و پررنگ تر 

می شود. 
آمریکا در عین حال ســعی در آرام 
کردن اسرائیل دارد. برای همین منظور، 

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا نیز 
روز پنجشــنبه با رئیس موساد و سفیر 
اسرائیل در واشنگتن تبادل نظر کرده 

است.
هرچند که به نظر نمی رسد این دیدار 
نیز منجر به متقاعد شدن اسرائیلی ها 
شده باشد. رویترز ضمن اعالم این خبر، 
به نقل از منبعی مطلع نوشت که هیأت 
اســرائیلی در دیدار خود با بلینکن »بر 
آزادی عمل خود علیه ایــران« تاکید 

کرده است. 
سفر به خاورمیانه برای کاهش 

نگرانی همسایگان ایران
اما به هر حال دولت بایدن به تالش 
خود بــرای آماده ســازی طرف های 
منطقه ای جهت بازگشــت به برجام، 
ادامه می دهد. رویتــرز دیروز خبر داد 
که دولت بایدن تیمی در ســطح عالی 
به چند کشور خاورمیانه می فرستد تا 
نگرانی های مربوط به بازگشت واشنگتن 
به برجام را کاهش دهند. گفته شده که 
عربستان، امارات، مصر و اردن از جمله 

این کشورها هستند. 
رویتــرز می گویــد، شــماری از 
کشــورهای عرب متحد آمریکا نگران 
تصمیم جو بایــدن، رئیس جمهوری 
آمریکا برای بازگرداندن ایاالت متحده 

به توافق هســته ای با ایران هستند و 
معتقدند چنین اقدامی در نهایت مسیر 
را برای دستیابی تهران به سالح هسته ای 
فراهم می کند و این کشورها را در برابر 
تهدیدهای ایران آسیب پذیر خواهند 
بود. مقامــات آمریکا در ســفر خود به 
خاورمیانه ســعی خواهند کرد به این 
کشــورها اطمینان دهنــد که احیای 
برجام، امنیت آنها را به مخاطره نخواهد 

انداخت.
تداوم پالس مثبت ریاض به تهران 
گذشته از این تکاپوی اسرائیلی که 
نشانه نزدیک شــدن مذاکرات وین به 
توافق است، نشــانه دیگر مواضع تازه 

عربستان اســت. تحلیلگران اظهارات 
چند روز گذشــته بن سلمان، ولیعهد 
عربستان سعودی را موید قریب الوقوع 
بودن بازگشت آمریکا به برجام دانستند 
با این توضیح که ریاض در آســتانه این 
بازگشت، خود را ناگزیر از آشتی با تهران 

دیده است. 
حال عالوه بر اظهارات بن سلمان، 
توئیت دیروز وزارت خارجه عربستان 
این گمــان را تقویت کرده اســت. این 
وزارتخانه، ســخنان ولیعهد سعودی 
درباره ایران را به انگلیســی بازنشــر و 
مجددا تاکید کرد: »ایران کشور همسایه 
است و ما خواهان داشتن رابطه ای خوب 

و ممتاز با ایران هستیم.«
ناظران با این نشانه تاکید می کنند 
مذاکرات وین به نتیجه بسیار نزدیک 
است که باعث شده ریاض از کانال ها و 
مجراهای متعدد، پالس مثبت به تهران 
بفرستد. روسیه نیز از نزدیکی این توافق 

خبر داده است. 
اسپوتنیک دیروز به نقل از میخائیل 
اولیانوف، نماینــده دائم روســیه در 
سازمان های بین المللی در وین با اشاره 
به جلسه روز پنجشــنبه نمایندگان 
هیأت های روسیه و آمریکا، گفت که »در 
کل آمریکایی ها مواضع کامال معقولی 
را اتخاذ می کنند، گرچه شاید ما با همه 
موارد موافق نباشیم. اما موضوع مشخصاً 
بازگشت به توافق هسته ای، بازگرداندن 
توافق جامع مشــترک است. ایرانیان و 
بقیه طرف های ایــن توافق نامه نگرش 
یکسانی دارند، این بدان معنی است که 
برای دستیابی به نتیجه مثبت، یک پایه 

استراتژیک وجود دارد.«
 نشانه های مثبت 

در دو مسیر وین و منطقه
گزارش رسانه های خارجی نیز حاکی 
از این است که مقام های دولت آمریکا 
هنوز درباره اینکــه چه تحریم هایی به 
عقــب برگردانده خواهد شــد، اظهار 
نظر نکرده اند اما می گوینــد که برای 
برداشــتن تمام تحریم های مرتبط با 

برنامه هسته ای ایران آماده هستند.
خود آمریکا نیز همین برداشت را از 
روند مذاکرات ارائه کرده است. ند پرایس، 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا توضیح 
داده که »هیأت آمریکایی گفت وگوهای 

غیرمستقیم آموزنده و منظمی با ایران 
داشته اند اما همچنان »راه طوالنی برای 

پیمودن« باقی مانده است.
او با بیان اینکه پیشــرفت هایی در 
مذاکرات حاصل شــده، ادامه داده که 
هرگونه بازگشــت به توافق هسته ای 
۲۰۱۵ نیازمند رفع تحریم ها اســت. 
هرچند که پرایس به این نکته اشــاره 
کرده که واشــنگتن تنها تحریم های 
مغایر بــا برجام را لغو خواهــد کرد، اما 
گفته های او اشارات صریح و مستقیمی 
است به تصمیم آمریکا برای برداشتن 

تحریم های مغایر با برجام.
در ایران نیز ظریف از نشانه های مثبت 
در وین خبر می دهد. او در توئیتی نوشت: 
»همزمان با آنکه معاون وزیر امورخارجه، 
عباس عراقچی با شایســتگی رهبری 
گفتگوها برای احیای برجام را برعهده 
دارد، من بازدیدم از کشورهای حاشیه 
خلیج فارس را با دیدار از کویت و مالقات 
با نخست وزیر شیخ صباح الخالد و وزیر 
خارجه دکتر شــیخ احمد ناصر پایان 
می دهم. تمرکز بر طــرح صلح هرمز 
)امید( برای منطقه مان بود. نشانه های 
مثبت در هر دو مسیر )وین و منطقه( به 

چشم می خورد.«
به طــور کلــی مجموع آنچــه از 
دیپلمات ها در وین و مقامات کشورهای 
عضو برجام به گوش می رسد و شواهد و 
نشانه های حول و حوش مذاکرات وین، 
موجب شده تا ناظران پیش بینی کنند 
که سوت پایان مذاکرات وین به زودی به 
صدا درخواهد آمد و بازگشت آمریکا به 

برجام و لغو تحریم ها قطعی خواهد بود.

شواهد حاکی از بازگشت قریب الوقوع آمریکا به برجام و لغو تحریم هاست؛

سوت پایان مذاکرات وین نزدیک است

خبر

یک منبع مطلــع در قوه قضائیه به ایســنا گفت: ۱۵ نفر 
از عوامل مرتبــط با مصاحبــه اخیر ریاســت جمهوری با 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه که فایل صوتی آن اخیرا 

لو رفته است، از سوی دستگاه قضایی ممنوع الخروج شدند.
پیشــتر دادســرای عمومی و انقالب تهران از تشــکیل 
پرونده قضایی در پی انتشار فایل صوتی ظریف خبر داده و در 
اطالعیه ای اعالم کرده بود: »اتهام اصلی مطرح در این پرونده 
انتشار و قرار دادن اطالعات طبقه بندی شده کشور در اختیار 
افراد فاقد صالحیت می باشد که حسب مورد طبق ماده ۵۰۱ 
قانون مجازات اسالمی و قانون مجازات انتشار و افشای اسناد 
محرمانه و سری، مباشران و معاونان این اعمال تحت تعقیب 

کیفری قرار می گیرند و برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.«
از دیگر پس لرزه های این فایل صوتی محرمانه، استعفای 
حسام الدین آشنا بود که پس از آن رئیس جمهوری در حکمی 
علی ربیعی را عنوان رئیس مرکز بررســی های استراتژیک 

ریاست جمهوری منصوب کرد. 
تکذیب بازرسی از دفاتر مقام های دولتی

در همین ارتباط دیروز خبری در فضای مجازی مبنی بر 
بازرسی از دفاتر مقام های دولتی منتشر شد که دولت ساعتی 
بعد آن را تکذیب کرد. پایگاه اطالع رسانی رسمی دولت در این 
باره نوشت: »یک مقام آگاه در دفتر سخنگوی دولت شایعات 
منتشر شــده در فضای مجازی در خصوص بازرسی از دفاتر 

مقام های دولتی را به دلیل سرقت فایل صوتی مصاحبه وزیر 
امور خارجه کامال کذب و بی اساس دانست و تاکید کرد: این 
شــایعات کذب در ادامه عملیات روانی گسترده رسانه های 
معاند پیرامون ســرقت گفت وگوهای پروژه تاریخ شفاهی 
دولت است و هدفی جز تشویش مردم و اختالف افکنی میان 

مسئوالن نظام ندارد.«
وی تصریح کرد: »با دســتور ریاســت محتــرم جمهور 
مســئولیت پیگیری این پرونده با وزارت اطالعات اســت و 
بدیهی است هرگونه اطالع رســانی در این زمینه با شفافیت 

تمام صورت خواهد گرفت.«
درخواست 19 نماینده سنا از بایدن

در آمریکا نیــز واکنش ها به این فایل صوتــی ادامه داد. 
فاکس نیوز دیروز خبر داد کــه ۱۹ نماینده جمهوری خواه 
مجلس ســنای آمریکا از رئیس جمهور این کشور خواستند 
که تحقیقاتی را در رابطه با اتهامــات وارده به جان کری در 
خصوص افشای اطالعات حساس به ایران در زمان فعالیت به 

عنوان وزیر خارجه آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک 
اوباما راه اندازی کند.

این ۱۹ ســناتور آمریکایی خواســتار عزل جان کری از 
شــورای امنیت ملی آمریکا در زمان انجام گیری تحقیقات 
شــدند. گفته می شــود که جان کــری در زمان ریاســت 
جمهوری اوباما اطالعات بیــش از ۲۰۰ حمله هوایی رژیم 
 صهیونیستی به اهداف ایران را به اطالع یک مقام ارشد ایرانی 

رسانده است.

پس لرزه های فایل صوتی ظریف؛
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سخنگوی وزارت خارجه: 
تهرانوریاضمیتوانندواردفصل

تازهایازتعاملشوند
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه در 
خصوص اظهارات اخیر ولیعهد عربستان اظهار داشت: 
جمهوری اسالمی ایران با ارائه پیشنهادها و طرح هایی 
برای گفتگو و همکاری در منطقه خلیج فارس از جمله 
پویش صلح هرمز پیشگام مسیر مودت و همکاری 
منطقه ای بوده و از تغییر لحن عربســتان سعودی 
استقبال می کند. وی تاکید کرد: با دیدگاه های سازنده 
و روش گفتگو محور، این دو کشور مهم منطقه و جهان 
اسالم می توانند با پشت سر گذاشتن اختالفات، وارد 
فصل تازه ای از تعامل و همکاری برای نیل به صلح و 

ثبات و توسعه منطقه ای شوند.
    

روسیه در واکنش به فایل صوتی ظریف: 
کرملینتنهابهمواضعرسمی

تهرانتوجهمیکند
ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه 
به خبرگزاری تاس گفــت: »ما به خوبی واقفیم که 
چه کسانی دوست دارند بر روابط ما اثر بگذارند و به 
منافع روسیه آسیب بزنند و قرن ها روابط ما با ایران 
را خدشه دار کنند. به طور کلی ما بر مواضع رسمی 
ایران که بارها اعالم شده است تکیه می کنیم.« خانم 
زاخاروا با اشاره به تنش پیش آمده پس از انتشار فایل 
مصاحبه محمدجواد ظریف گفتــه: »آن طور که 
معلوم است ایران در وضعیت آسانی به سر نمی برد... 
و بر همین اساس هم هرگونه بحران رسانه ای، از نظر 
ما، باید از منظر این وضعیت و پیامدهای اوضاع فعلی 

مورد ارزیابی قرار گیرد.«
    

محسنرضاییرسمااعالم
کاندیداتوریکرد

محسن رضایی رســما کاندیداتوری خود در 
انتخابات ریاست جمهوری را اعالم کرد. وی در دیدار 
با جمعی از فعاالن فضای مجازی گفت: »من نه برای 
کسب رأی بلکه بر اساس وظیفه و انتظاری که مردم 
از سرباز خود دارند، به صحنه انتخابات ورود می کنم. 
من به صحنه آمده ام تا گفتمان شبکه نفوذ را خنثی 
کنم. جلوی سراب دروغین دیپلماسی در برابر میدان 
بایستم و با آنانی که رویه دروغ پردازی و اغواگری را 
به اشکال مختلف تکرار می کنند و با دوگانه سازی 
کنســرت و آزادی های اجتماعی در مقابل دیوار و 
سلب آزادی های مردم و ســراب آرامش آسایش 
دیپلماسی ذلت و تسلیم در مقابل مقاومت و میدان 

به تحریف افکارعمومی می پردازند مبارزه کنم.«
    

فریدون عباسی:
بهنفعهیچکسکنارنمیروم؛

حتیرئیسی
فریدون عباسی، رئیس ســازمان انرژی اتمی 
دولت محمود احمدی نژاد و نماینده فعلی مجلس 
که اخیرا برای انتخابات ریاست جمهوری ۱4۰۰ 
اعالم کاندیداتوری کرده، در پاسخ به اینکه اگر آقای 
رئیسی حضور پیدا کنند شما به نفع او کنار می کشید، 
گفت: خیر. منتظر آمدن آقای رئیسی نیستم و توصیه 
بنده به ایشان این است که قوه قضائیه را اداره کند. وی 
با بیان اینکه من وابستگی به هیچکدام از جریان ها 
ندارم، تاکید کرد که به نفع هیچ کس از کاندیداتوری 

کنار نخواهد کشید.
    

انتقاد شدید حسن خمینی از ردصالحیت 
کاندیداهای انتخابات شوراها:
آدمواقعاشرممیکند

سید حســن خمینی با انتقاد از رد صالحیت 
کاندیداهــای انتخابات شــوراها اظهــار کرد: 
انتخابات »شامل« یعنی باید همه در آن نماینده 
داشته باشند؛ شــرط اول آن این است که بساط 
تنگ نظری و حذف برداشــته شــود. وی افزود: 
گزارش هایی که درباره انتخابات شوراها می رسد 
این قدر بد است که انســان واقعا شرم می کند. 
خمینی همچنین هشــدار داد: »تقســیم بر دو 
کردن« نیروهای کشور باعث ترفیع چاپلوسان 
و متملقانی می شــود که اتفاقا به ســخنانی که 

می گویند هم باور ندارند.
    

استقبالقطرازدیدگاهاخیر
عربستاندربارهایران

وزیر امور خارجه قطر از اظهارات ولیعهد عربستان 
سعودی درباره ایجاد روابط خوب با ایران استقبال 
کرد. به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه گالف نیوز، 
محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر امور خارجه 
قطر در واکنش به اظهارات اخیر محمد بن سلمان 
ولیعهد عربستان سعودی درباره روابط با ایران در 
صفحه توئیترش نوشــت: ما از درخواست ولیعهد 
سعودی برای سیاســت خارجی مبتنی بر اصول 
همســایگی خوب و گفتمان در منطقه از جمله با 

ایران حمایت می کنیم. 

گذشته از تکاپوی اسرائیلی 
که نشانه نزدیک شدن 
مذاکرات وین به توافق 

است، نشانه دیگر مواضع 
تازه عربستان است. 

تحلیلگران اظهارات چند 
روز گذشته بن سلمان، 

ولیعهد عربستان سعودی 
را موید قریب الوقوع بودن 
بازگشت آمریکا به برجام 

دانستند

رویترز دیروز خبر داد 
که دولت بایدن تیمی در 

سطح عالی به چند کشور 
خاورمیانه می فرستد 

تا نگرانی های مربوط به 
بازگشت واشنگتن به برجام 

را کاهش دهند. گفته شده 
که عربستان، امارات، مصر 

و اردن از جمله این کشورها 
هستند 

معاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امور 
خارجه با تاکیــد بر اینکــه FATF یک اقدام 
ضروری برای مــراودات بانکی ما اســت، بیان 
کرد: اگر ما نتوانیم از لیست سیاه FATF خارج 
شویم، در صورتی که تحریم ها هم برداشته شوند، 
نمی توانیم از منفعت لغــو تحریم ها برخوردار 

شویم.
به گزارش ایرنا، رســول مهاجر با اشــاره به 
آزادسازی منابع ایران خاطرنشان کرد: نسبت به 

آزادسازی منابع ایران خوش بین هستم. 
 FATF او در عین حال درباره آخرین وضعیت
اظهار کرد: در مورد مسئله FATF اطالع رسانی 

درستی در رسانه ها انجام نشد. ایران باید به  دو 
کنوانسیون سازمان ملل یعنی مقابله با جرایم 
سازمان یافته فراملی و کنوانسیون تامین مالی 
تروریسم ملحق شود. این دو کنوانسیون شرط 
 FATF الزم برای برنامه اقدامی اســت که ما با
توافق کردیم و با پیوستن به آنها از لیست سیاه 

FATF خارج می شویم.
وی با تاکید بر اینکه اگر نتوانیم از لیســت 
ســیاه خارج شــویم، نفعی از برداشــته شدن 
تحریم نخواهیم برد، افــزود: FATF کاری به 
حساب های شخصی کشورها ندارد. نگرانی از 
اینکه حساب های کشور رصد می شوند، بی اساس 

است. ایران در تدوین کنوانسیون های پالرمو و 
سی اف تی نقش داشته و جزو کنوانسیون های 

سازمان ملل هستند.
این دیپلمات ارشد با بیان اینکه اگر کشوری 
در لیست سیاه FATF باشد، بانک های خارجی 
ضوابط رعایت و دقت شان را در مورد یک به یک 
مراودات بانکی آن کشور افزون می کنند، گفت: 
برخالف تصوری است که فکر می کنند اگر عضو 
FATF شویم، نظارت ها بر ما بیشتر می شود، 
اکنون که در لیست سیاه هستیم، نظارت بر ما 
بسیار بیشتر شده و برای ایرانیان خارج از کشور 

نیز محدودیت های زیادی ایجاد شده است.

مهاجر با اشاره به نامه رییس جمهور به رهبر 
انقالب اظهار داشت: مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در حال بررســی مجدد FATF اســت و 
امیدواریم بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم. 
وی گفت حتی کشــورهای روسیه و چین هم 
از ما خواســتند که ضوابط این گــروه را رعایت 
کنیم. اینکه می گویند چین به FATF اعتقادی 

ندارد، این عبارت اصال درست نیست و از قضا به 
همین خاطر، حســاب های بانکی ما در چین با 

محدودیت هایی روبه رو شده است.
وی افزود: اگر در لیست سیاه FATF خارج 
نشویم، خودمان به دست خودمان هزینه آمریکا 
برای تحریم های ظالمانه را کم کرده ایم. یعنی 
آمریکا برای فشار به ایران نیاز به فشار به یک بانک 
چینی یا روسی هم ندارد و بانکهای دنیا که فارغ 
از تحریمها به ضوابط FATF عامل هستند، فشار 
بیشتری را به ما وارد می کنند. معاون دیپلماسی 
اقتصادی وزارت امور خارجه درباره جلســات 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام تصریح کرد: 
مجمع در این رابطه جلساتی تشکیل داده و من 
در این جلسه شرکت کردم. FATF بحثی به این 
دولت یا دولت بعدی ندارد بلکه نیاز کشور است و 

باید برخورد منطقی با آن شود.

معاون وزارت خارجه: 

بدونFATFنفعیازبرداشتهشدنتحریمنخواهیمبرد


