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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

علی اکبر والیتی، هفته گذشته در 
حاشیه مراســم تنفیذ ابراهیم رئیسی 
در پاســخ به خبرنگاری که از او پرسید 
اولویت دولت رئیســی چه باید باشد، 
گفت: »اولویت دولت آقای رئیسی باید 
همکاری و ایجاد روابط راهبردی با چین 
و روسیه باشد که می تواند به پیشرفت 

اقتصادی کشورمان کمک کند.«
این توصیه والیتی مخالفان بسیاری 
در داخل دارد. کشمکش بر سر تمایل 
به سوی غرب یا شــرق همواره یکی از 
دعواهای اصلی جناح های سیاسی در 
کشور بوده است. البته دعوا منحصر به 
امروز و دیروز هم نیست؛ سابقه اش به 
خیلی پیشــتر از اینها بازمی گردد. در 
دوران شاه و سالطین هم دربارها یا به 
سوی شــرق غش می کردند، یا غرب؛ 
معموال هم این غــش کردن ها آخر و 

عاقبت خوبی پیدا نکرده اند. 
آن عدم تعادل در برقراری ارتباط با 
بلوک شرق و غرب مانند ارثیه دست به 
دســت چرخیده تا به امروز هم رسیده 
اســت. دولت روحانی متهــم بود به 
غرب گرایی و حاال راستگراها از رئیسی 
می خواهند که به سوی شرق بچرخد؛ 
هرچند که مخالفت ها نیز وجود دارد. 

برای نمونه روزنامه جمهوری اسالمی 
پس از اظهارات والیتی درباره اولویت 
دولت رئیسی نوشــت: »همانطور که 
قدرت های غربی قابل اعتماد نیستند، 
قدرت های شرقی یعنی چین و روسیه 
نیز قابل اعتماد نیســتند و جمهوری 
اسالمی ایران باید در روابط بین الملل 
میان شــرق و غرب توازن برقرار کند و 
غیر از این هرچه باشــد با سیاست »نه 
شــرقی - نه غربی« که شعار محوری و 
پایه ای روابط خارجی نظام جمهوری 
اسالمی است در تضاد خواهد بود.« اما 
گذشته از اینها مسکو واقعا چقدر قابل 

اعتماد است؟ 
دست انداز بر سر راه فروش نفت 

پس از لغو تحریم ها
خبرگــزاری تســنیم دیــروز در 
مطلبــی تحت عنــوان »ارثیه شــوم 
برای دولت ســیزدهم با ۶۵ هزار پروژه 
نیمه تمام و کسری بودجه«، از قول رضا 
عاشوری زاده، کارشــناس حوزه نفت 
نوشته بود که »دولت جدید باید از نفت 

ثروت آفرینی کند.«
کشور چندین سال است که از درآمد 
مهمترین منبع مالی خود یعنی »نفت« 
محروم اســت و وضعیت اقتصادی به 
مرحله ای رسیده که بیش از نمی توان 
بدون پول نفت ســر کرد. تمام امیدها 

به برداشتن تحریم ها و بازگشت دوباره 
امکان فروش نفت است. 

صادرات نفت ایران اوایل سال ۲۰۱۷ 
و با اجرای برجام به روزانه ۲.۳ بشکه در 
روز رســید. در حالی که پیش از اجرای 
برجام میانگین صــادرات نفت ایران، 
زیر یک میلیون بشکه در روز بود. حال 
با احیای برجام ایران امیدوار اســت که 
صادرات نفت خود را به همان دو میلیون 
بشکه در روز برســاند و بارها نیز تاکید 
کرده که پس از لغو تحریم ها، تا رسیدن 
به آمار تولید نفت قبل از تحریم ها، هیچ 

محدودیتی را نخواهد پذیرفت. 
اظهارات نماینده دائم روســیه در 
سازمان های بین الملی وین اما در تعارض 
با این تاکید ایران و حاکی از این است که 
ایران احتماال پــس از لغو تحریم های 
آمریکایی، با تحدیدهای روسی مواجه 

خواهد شد. 
میخائیل اولیانوف از ایران خواسته 
است که پس از لغو احتمالی تحریم ها 
به طرح »محدودیت تولید نفت اوپک« 

بپیوندد!
آنها که سود کردند؛ آنکه زیان دید

نگاهی به اوپک و بازیگران فعال آن 
نشان می دهد که برندگان اصلی تحریم  
ایران، عربستان و روسیه بوده اند. از میان 
آنهایی که قرار است بازار نفت را بگردانند، 

ایران و ونزو ئال به واسطه تحریم و برخی 
کشورهای دیگر به دالیلی غیر از تحریم 
ناگزیر به کاهش تولید و عرضه نفت خود 
شــده اند؛ برای مثال می توان به عراق و 
لیبی اشاره کرد که جنگ و درگیری های 
داخلی، توان آنها برای بازیگری فعال در 

اوپک را کاهش داده است. 
در نبود این رقبا کشــورهایی مانند 
روسیه و عربستان، بیشترین نفع و بهره 

را برده اند. در آن طرف تر کشــورهای 
دیگری مانند چین که در این شــرایط 
نفت ایران را ۲۰ تا ۳۰ درصد زیر قیمت 
بازار خریده اند نیز بسیار از تحریم ایران 

منتفع شده اند. 
با لغو تحریم ها، ایران نه تنها امکان 
افزایش حجم صادرات نفت خود را پیدا 
می کند، بلکه فروش نفت خام ارزان را 
هم متوقف خواهد کرد. لئونید فدون، 
معاون شرکت نفتی لوک اویل روسیه ماه 
گذشته با بیان اینکه ظرفیت ایران برای 
تولید نفت بسیار باالست، گفته بود: »در 
صورت لغو تحریم ها، ایران قادر به روانه 
کردن ۱.۵ میلیون بشکه در روز به بازار 

نفت خواهد بود.«
پیش از او هم الکساندر نواک، معاون 
نخست وزیر روسیه و سرپرست بخش 
انرژی این کشور با اشاره به اینکه بخشی 
از نفت ایران در تابستان امسال با بازگشت 
به برجام، ممکن اســت وارد بازار شود، 
تصریح کرده بود: »ما باید این را ارزیابی 
کنیم که میزان حضور نفتی ایران پس 
از احیای برجام چگونه بر بــازار تأثیر 

می گذارد.«
 تمایل به شرق هم 
بی دردسر نیست

این نشانه  های ابراز نگرانی از بازگشت 
ایران به بازار نفــت، مقدمه ای بود برای 
پیشنهاد اخیر اولیانوف. محمد سانوسی 
بارکیندو، دبیرکل سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( جزو مقاماتی 
بود که برای شرکت در مراسم تنفیذ و 

تحلیف رئیسی به تهران آمدند. 
پیشتر کاظم غریب آبادی، نماینده 
ایران نزد سازمان های بین المللی در 
وین، در توئیتی نوشته بود: »ابراهیم 
رئیســی، رئیس جمهوری اسالمی 
ایران در پاسخ به پیام تبریک محمد 
سانوســی بارکیندو، دبیرکل اوپک، 
از دبیرخانــه این ســازمان به خاطر 
تالش هایش برای حفظ ثبات در بازار 
جهانی نفت در طول دو ســال اخیر 
قدردانی کرده و برای او و همکارانش 

آرزوی موفقیت کرد.«
پس از این توئیت غریب آبادی بود 
که اولیانوف در صفحه شخصی خود در 
توئیتر نوشت: »یک پیام مهم. امیدواریم 
که پس از لغو تحریم ها در مورد ایران و 
احیای صادرات نفت این کشور، تهران 

به تالش های اوپک پالس برای حفظ 
ثبات بازار جهانی نفت بپیوندد.«

رضا زندی، خبرنگار حــوزه انرژی 
توئیت اولیانوف را »پیام خطرناک روسیه 
به تهران« خوانده و نوشــته است: »از 
نماینده ایران مي خواهم پاسخ قاطعي 
به نماینده روسیه دهد. ابراهیم رئیسي 
در دیدار با دبیرکل اوپک هم موضع ایران 
برای بازگشت به بازار نفت  و نپذیرفتن 
هیچ محدودیتی تا رســیدن به تولید 
وصادرات نفت به میزان قبل از تحریم ها 
و جبران این سال ها را قاطعانه بیان کند. 
وگرنه حتي اگر ایــران بتواند تحریم را 
بردارد در گردابي که هم اینک امواجش 
را بلند کرده اند گیر می افتد. این موضع 
نماینده روسیه مي تواند منافع آتي ایران 

را تهدید کند.«
گذشــته از جزئیاتی که در این باره 
قابل تامل و مهم است، پیام نفتی روسیه 
این سوال همیشــگی را دوباره مطرح 
می کند که آیا به واقع مسکو قابل اعتماد 
است یا دوستی آن تنها تا جایی می تواند 
پیش برود که منافعش تامین شود؟ و 
دیگر اینکه دولت ابراهیم رئیســی که 
قرار است ارتباط گسترده تر با روسیه و 
چین را مدنظر قرار دهــد، در قبال این 
دست خواسته های روسیه چه موضعی 

خواهد گرفت؟ 
تا اینجای کار کاظم غریب آبادی در 
واکنش به توئیت اولیانوف نوشته است 
که این موضوع )یعنی میــزان تولید و 
صادرات نفت( صرفا یک »تصمیم ملی« 
خواهد بود »نــه تصمیمی که از طریق 

تالش های مشترک اتخاذ شود.« 

با توصیه نفتی روسیه، چقدر می توان روی دوستی مسکو حساب کرد؟

تحدید روسی بعد از تحریم آمریکایی

خبر

وزرای امور خارجه کشورهای گروه ۷ طی بیانیه ای مشترک، 
ادعای دست داشتن ایران در حادثه کشتی مرسر-استریت را 

تکرار کردند. 
به گزارش تسنیم، وزرای خارجه کشورهای موسوم به گروه 
۷ )آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن( و نماینده 
عالی اتحادیه اروپا روز جمعه طی بیانیه ای مشترک، ایران را به 

دست داشتن در حادثه کشتی مرسر-استریت متهم کردند.
وزرای خارجه گروه ۷ و نماینده عالــی  اتحادیه اروپا در این 
بیانیه اعالم کردند: »ما حمله غیرقانونی به یک کشتی تجاری در 
آب های اطراف سواحل عمان در روز ۲9 ژوئیه ]۷ مرداد[ که یک 
شهروند بریتانیایی و یک شهروند رومانیایی طی آن کشته شدند 

را محکوم می کنیم.«
آنها در ادامه بدون ارائه کوچکترین شواهدی تصریح کردند: 

»این یک حمله عامدانه و هدفمند و نقض آشکار قوانین بین المللی 
بود. همه شواهد قابل دسترس به وضوح به ایران اشاره می کنند. 

هیچ توجیهی برای این حمله وجود ندارد.«
وزرای خارجه گروه ۷ و نماینده عالی  اتحادیه اروپا در بخش 
دیگری از این بیانیه افزودند: »باید به کشتی ها اجازه داده شود 
که مطابق قوانین بین المللی آزادانه تــردد کنند. ما همچنان 
همه توان خود را به کار خواهیم گرفت تا از کشتیرانی ]آزاد[ که 
اقتصاد جهانی به آن وابسته است، حفاظت کنیم تا ]کشتیرانی[ 
بتواند آزادانه و بدون اقدامات خشــونت آمیز و غیرمســئوالنه 

فعالیت کند.«
انگلیس:  حمله به کشتی اسرائیلی را در شورای امنیت 

به بحث می گذاریم
نماینده انگلیس در سازمان ملل متحد بامداد جمعه رسماً 

اعالم کرد حمله به کشتی »مرسر استریت« در نزدیکی سواحل 
عمان را در شورای امنیت به بحث خواهد گذاشت.

باربارا وودوارد: حمله به کشتی های تجاری مصداق تهدید 
علیه ایمنی و صلح بین المللی است.

ساعاتی قبل تر دیپلمات ها در گفت وگو با خبرگزاری رویترز 
مدعی شــدند انگلیس روز جمعه در نشست غیرعلنی شورای 
امنیت سازمان ملل متحد مسئله حمله مرگبار به یک نفتکش در 

نزدیکی سواحل عمان را مورد بررسی قرار خواهد داد.
در شرایطی که رژیم صهیونیســتی و مقام های کشورهای 
غربی با بیان ادعاهای اثبات نشــده حمله به نفتکش مرســر 
اســتریت را به ایران نســبت داده اند خبرگــزاری رویترز که 
این خبر را بــه نقــل از دیپلمات هــای غربی گــزارش داده 
 نوشــته انتظــار نمــی رود نشســت این شــورا بــه اقدامی 

علیه ایران منجر شود. انگلیس در جلسه روز سه شنبه شورای 
امنیت، بدون ارائه هیچ مستنداتی مدعی شد »بسیار محتمل 
است« ایران هفته گذشته با اســتفاده از یک یا چند پهپاد این 
نفتکش را مورد حمله قرار داد که به کشته شدن دو نفر از خدمه 

آن منجر شد.
همزمان شــبکه خبری الجزیره هم گــزارش داده لندن، 
واشــنگتن و پاریس قصد دارند موضوع حمله به کشتی مرسر 

استریت را در شورای امنیت مطرح کنند.

دیروز صادر شد؛ 

بیانیه ضدایرانی گروه ۷ درباره حادثه کشتی مرسراستریت 
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دو دیپلمات اروپایی:
موافقت ایران با از سرگیری مذاکرات 

وین در ماه آگوست، دور از ذهن است
به گزارش ایلنا به نقل از ان بی سی، دو دیپلمات 
اروپایی اعالم کردند که موافقت ایران با از سرگیری 
مذاکرات وین در ماه جاری میــالدی، دور از ذهن 
اســت. این پایگاه خبری به نقل از این دو دیپلمات 
نوشــته اســت که موافقت ایران با برگزاری دور 
هفتم مذاکرات وین در ماه آگوست، هر چه بیشتر 
غیرمحتمل به نظر می رسد. در همین حال، »جن 
ساکی« سخنگوی کاخ سفید اعالم کرد که آمریکا 
آماده ازسرگیری مذاکرات غیرمستقیم هسته ای با 
ایران برای بازگشت متقابل به برجام است، اما این 

فرصت محدود نخواهد بود.
    

اظهارات جدید رئیسی درباره تحریم ها:
آمریکا را پشیمان می کنیم

 سید ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور در دیدار 
»والدیمیر آندریچنکو«، رئیس مجلس نمایندگان 
بالروس، با تاکید بر اینکه تحریم نمی تواند مسیر 
توسعه و همکاری دوستانه کشورها را متوقف کند، 
گفت: آمریکا تصور می کند با ابزار تحریم می تواند 
در روند پیشرفت ملت ها مانع ایجاد کند اما سخت 
در اشتباه است و ایران با همکاری کشورهای دوست 
خود با قوت مسیر پیشــرفت را ادامه خواهد داد و 
آمریکا را پشیمان می کنیم. آندریچنکو نیز با اشاره 
به سخنرانی رئیسی در مراسم تحلیف گفت: در این 
سخنرانی عزم راسخ شما برای توسعه و پیشرفت 
شتابان کشورتان برای همگان آشکار شد و بالروس 

در این مسیر در کنار ایران است.
    

دبیرکل حزب اهلل عراق: 
ایران، بهشت کشورهای جهان است

سیدهاشم الحیدری، از رهبران جبهه مقاومت 
اسالمی و دبیرکل حزب اهلل عراق در پیش نشست 
سومین اجالســیه بین المللی فعاالن مهدوی که 
در مجموعه فرهنگی ۳۱۳ مسجد مقدس جمکران 
برگزار شد، گفت: برای مردم عراق، سوریه و لبنان، 
کشور ایران نعمت بزرگی محسوب می شود. باید در 
نظر داشت که نقشه و هدف اصلی دشمنان والیت 
فقیه است. وی با بیان اینکه ایران، بهشتی در میان 
کشورهای جهان است، افزود: حضور ایران در جبهه 
مقاومت و حضور مقام معظم رهبری نشانه قدرت 

این جبهه است.
    

رسایی:
آملی الریجانی اعتبارنامه رئیسی را 

امضا نکرده است
حمید رســایی از آملی الریجانی به دلیل امضا 
نکردن اعتبارنامه ابراهیم رئیسی انتقاد کرد. او در 
توئیتر نوشت: »مطابق تصاویر منتشر شده در سایت 
شــورای نگهبان، آقای آملی الریجانی اعتبارنامه 
رئیس جمهور منتخب را امضا نکرده اند، با این کار نه 
به اعتبار آقای رئیسی که به اعتبار خودش لطمه زده؛ 
اعتبار آقای رئیسی به عبارتی بیشتر هم شده است.«

    
فرمانده نیروی دریایی سپاه: 

 در خلیج فارس و تنگه هرمز 
امنیت کامل برقرار است

فرمانده نیروی دریایی ســپاه گفت: در تمام 
مرز های آبی خلیج فارس و تنگــه هرمز امنیت 
کامل برقرار اســت و در آب های آزاد و دوردست 
نیز آمادگی لحظه ای وجود دارد. دریادار علیرضا 
تنگسیری با بیان اینکه ورود و خروج هر شناور با 
رصد کامل و اشراف اطالعاتی کنترل می شود و 
اشراف هوشــمندانه کاملی در تنگه استراتژیک 
هرمز وجود دارد، افزود: دشمن می داند تحرکاتش 
رصد می شــود و به محض تخلف حتی سهوی، 
تذکر جدی می گیرد. وی تاکید کرد: امنیت خلیج 
فارس با کشور های مسلمان خلیج فارس است. 
خلیج فارس خانه ماســت و جایی برای حضور 

بیگانگان نیست.
    

علم الهدی: 
اگر تنفیذ نباشد، ریاست جمهوری 

نامشروع و طاغوت است
ســیداحمد علم الهدی، امام جمعه و نماینده 
ولی فقیه در مشــهد، در خطبه های نماز جمعه 
دیروز با اشــاره به تنفیذ ابراهیم رئیســی گفت: 
نکته ای که در حکم مقــام معظم رهبری وجود 
داشــت این بود که ایشــان برای رئیس جمهور 
دو شــاخصه را بیان کردند؛ یکی شاخصه علم و 
دیگری تقوا و پرهیزگاری. وی افزود: مقام معظم 
رهبری، مقــام والیت و حجت بقیه اهلل اســت و 
احساسی حرف نمی زند و مبالغه گویی ندارد و اگر 
این تنفیذ نباشد این ریاست جمهوری نامشروع 
و طاغوت اســت و تنها چیزی که مشــروعیت 

می بخشد همین تنفیذ است.

پیام نفتی روسیه این سوال 
همیشگی را دوباره مطرح 

می کند که آیا به واقع 
مسکو قابل اعتماد است 

یا دوستی آن تنها تا جایی 
می تواند پیش برود که 

منافعش تامین شود؟ سوال 
دیگری هم مطرح می شود 

و آن اینکه دولت ابراهیم 
رئیسی در قبال این دست 

خواسته های روسیه چه 
موضعی خواهد گرفت؟ 

رضا زندی، خبرنگار حوزه 
انرژی، توئیت اولیانوف 

مبنی بر »پیوستن تهران 
به تالش های اوپک پالس 

برای حفظ ثبات بازار جهانی 
نفت« را »پیام خطرناک 

روسیه به تهران« خوانده 
و نوشته است: از نماینده 

ایران مي خواهم پاسخ 
قاطعي به نماینده روسیه 

دهد. وگرنه حتي اگر ایران 
بتواند تحریم را بردارد 
در گردابي که هم اینک 

امواجش را بلند کرده اند 
گیر می افتد

انریکــه مورا، معــاون دفتر سیاســت 
خارجی اتحادیــه اروپا، بــه نمایندگی از 
جوزف بورل، رئیس سیاســت خارجی، در 
مراســم تحلیف ابراهیم رئیســی شرکت 
کرده بــود. تفاوت جایــگاه او بــا جایگاه 
نماینده ایــن اتحادیه در مراســم تحلیف 
حســن روحانی خبرســاز شــده و مورد 
 بحث کاربران شــبکه های اجتماعی قرار

 گرفته است. 
فدریکا موگرینــی، نماینــده اتحادیه 

اروپا بــود کــه در ســال 9۶ در مراســم 
تحلیف حســن روحانی شــرکت کرد. در 
آن زمان اســتقبال نماینــدگان مجلس 
 از او و تــالش  آنها بــرای گرفتن ســلفی 

با موگرینی جنجالی شد. 
در تصاویر منتشر شده از مراسم تحلیف 
ابراهیم رئیسی اما نه تنها خبر از آن استقبال 
نیســت، بلکه انریکه مورا جایگاه متفاوتی 
پیدا کرده و پشت سر نمایندگان فلسطینی 

نشسته است. 

 پاسخ اروپا به منتقدان 
حضور انریکه مورا در تهران

از حواشی دیگر حضور نماینده اتحادیه 
اروپا در مراسم تحلیف رئیسی، انتقادها به 
آن است. اسرا ئیل و سازمان عفو بین الملل 
جزو کشور و سازمان هایی بودند که نسبت 
به این اقــدام اتحادیه اروپا معترض شــده 

بودند. 
سخنگوی دفتر سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در زمینه سفر نماینده این اتحادیه به 

تهران و شــرکت در مراسم تحلیف ابراهیم 
رئیسی، گفت: ارتباط دیپلماتیک با دولت 
جدیــد و همچنین انتقال پیــام به صورت 

مستقیم بسیار مهم است.
نابیال ماســرآلی در گفت وگــو با رادیو 
لیبرتی بر لزوم ارتباط مستقیم دیپلماتیک 

با دولــت جدید جمهوری اســالمی ایران 
با هدف پیشــبرد مذاکــرات احیای برجام 
در وین تاکید کرد و توضیــح داد: به عنوان 
هماهنگ کننــده برجــام، اولویت کلیدی 
رئیــس سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا 
ازســرگیری مذاکرات در وین و همچنین 

تسهیل اجرای کامل برجام است.
این ســخنگو با بیان اینکــه رویکرد ما 
بر کسی پوشــیده نیســت، تصریح کرد: 
رویکرد ما در قبال ایران، سیاســت گذاری 
متوازن از طریق گفت وگوست؛ گفت وگوی 
منتقدانه در زمانی کــه اختالف نظر وجود 
دارد و مبتنی  بر همکاری در زمانی که منافع 

مشترک در میان است.

تصویری از دو رویداد سیاسی که بحث برانگیز شده است؛

تغییر معنادار جایگاه نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف رئیسی


