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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

ســخنگوی وزارت خارجه ایران 
گفته اســت اینکه بعــد از یک هفته 
مانور تبلیغاتی روی صدور قطعنامه 
علیه ایران در شــورای حکام آژانس 
بین المللــی انرژی اتمــی، این طرح 
منتفی شــده، به دلیــل تالش های 
فشــرده دیپلماتیــک در تهــران، 
ویــن و پایتخت های همــه اعضای 
شــورای حکام به ویژه ســه کشــور 
 اروپایی و همچنیــن همراهی چین 

و روسیه است. 
این سخن به معنی آن است که 
ایران یک هفته فشرده دیپلماتیک 
در ویــن، پاریس، برلیــن و لندن و 
برخی پایتخت های دیگر داشــته 
اســت. اما ایران در ایــن مذاکرات 
فشــرده دیپلماتیک چــه گفته و 
اساسا در این یک هفته چه رخ داده 
که موجب شده تروئیکای اروپایی 
از تصمیمش برای صدور قطعنامه 

علیه ایران عقب بنشیند. 
تهدید یا نرمش ایران؟

پنجشنبه گذشــته در حالی که 
بســیاری از ناظــران منتظر صدور 
قطعنامه شــورای حکام علیه ایران 
بودند، منابع خبری، خبر دادند که 
تروئیکای اروپایــی قطعنامه ای که 
برای محکومیت ایران در شــورای 
حکام، آمده شده بود را کنار گذاشته 
است.  بدین ترتیب مسئله برجام در 
روند سینوسی خود یک فراز و فرود 

دیگر را تجربه کرد. چند روز قبل تر 
محمدجواد ظریــف، وزیر خارجه 
ایران هشــدار داده بــود که چنین 
اقدامی باعث به هم ریخته شــدن 

شرایط خواهد شد. 
او اظهار امیدواری کرده بود که با 
غلبه عقل برای اعضای شورای حکام، 
چنین اتفاقی نیفتــد و در عین حال 
تهدید کرده بود که اگر چنین شــود 

»ایران هم راهکارهایی دارد.«
حســن روحانی، رئیس جمهوری 
نیز با اشاره به همکاری ایران با آژانس، 
گفته بــود: »عده ای که فکــر آنها به 
درســتی کار نمی کند و متاسفانه از 
کشورهای اروپایی هستند که ادعای 
دوستی با ایران را دارند، این روزها به 
دنبال تصویب قطعنامــه علیه ایران 
هستند، من به آنها نصیحت می کنم 

که این کار را نکنند.«
برخی این هشدارها و تهدیدهای 
مقامات تهران را دلیل عقب نشینی 
تروئیکا و آمریــکا از صدور قطعنامه 
علیه ایران عنوان کــرده و احتمال 
می دهند که در مذاکرات فشــرده 
هفتــه گذشــته ایــن تهدیدها با 
جزئیات بیشــتری به اطالع طرف 

غربی رسیده است. 
برخی دیگر اما نظر کامال برعکسی 
دارند. آنها معتقدند هشدارهای تهران 
مصرف داخلی داشــته و آنهــا اتفاقا 
برخالف این تهدیدهــا، در مذاکرات 
نزدیــک پالس های مثبــت به طرف 

مقابل فرستاده اند. 

در همین راســتا، رویترز هم پس 
از منتفــی شــدن صــدور قطعنامه 
علیه ایــران، بــه نقل از یــک منبع 
دیپلماتیک فرانســه اعــالم کرد که 
ایران طی روزهای اخیر نشــانه های 
امیدوارکننــده ای در زمینه احیای 
مذاکرات غیررسمی با حضور آمریکا 

نشان داده است. 
این اظهارات در حالی اســت که 
تهران اخیرا پیشــنهاد اتحادیه اروپا 
بــرای برگزاری مذاکراتــی با حضور 
طرفیــن برجام و آمریــکا را رد کرده 
اســت. حاال اما رویترز و بســیاری از 
سیاســتمداران صرف نظر تروئیکای 
اروپایی از فشار تازه ای که برای تهران 
تدارک دیده بودند را ناشــی از چراغ 
ســبز تهران درباره پیشنهاد اتحادیه 

اروپا می دانند. 
 بایدن ترمز تروئیکای اروپایی 

را کشیده است؟
برخــی دیگــر آن را اتفاقا حاصل 
تالش دیپلماتیک دولت بایدن تفسیر 
می کنند. به باور آنها موضع تروئیکای 
اروپایی اکنون در مقابل ایران بسیار 
تندتر از موضع آمریکاســت و دولت 
بایدن قصــد ندارد که بــا داغ کردن 
تنور آنها، پنجره دیپلماسی با تهران 
را ببندد؛ از این رو شرکای اروپایی اش 
را به ســوی لغو این قطعنامه ســوق 

داده است.
 رضا فرجی راد، سفیر سابق ایران 
در نروژ و کارشناس سیاست خارجی 
در این باره به »انتخاب« گفته است: 

»کشــور های تروئیکا سیاست های 
تهاجمی تری نسبت به ایران دارند و به 
نظر می رسد که در این مسئله نیز یک 
اختالف نظر بین تروئیــکا و اتحادیه 
اروپا وجود داشت. همچنان که آقای 
بورل تالش دارد که برجام بدون شرط 
جدیدی احیا شــود، ولی فرانســه و 
انگلیس و کمی هم آلمان می خواهند 
مسائل دیگری مانند موضوع موشکی 

وارد موضوع مذاکرات برجام شود.«
او البتــه تاکید کرده کــه پا پس 
کشــیدن از صدور قطعنامــه علیه 
ایران یعنی اروپــا و به ویژه آمریکا که 
اخیرا مواضع منعطفی نشان داده اند، 
نمی خواهند شــرایط را ســخت تر و 

پیچیده تر کنند.
ند پرایــس، ســخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا نیز عصر پنجشــنبه 
تلویحا به تالش این کشور برای منتفی 
شدن قطعنامه مذکور اشاره کرد. وی 

با اظهار رضایت از نتیجه ای که رافائل 
گروســی، مدیرکل آژانس در سفر به 
ایران گرفته، گفت: »مدیر کل آژانس، 
طرحی را بــرای پرداختــن ایران به 
مســائل پاسخ داده نشده در خصوص 

برنامه هسته ای ارائه کرد.«
پرایس در ادامه افزود: »با حمایت 
کامــل ایاالت متحده آمریکا، ســه 
کشور اروپایی به این نتیجه رسیدند 
که بهتریــن روش بــرای حمایت 
از ابتــکار مدیرکل، پیــش نبردن 
پیش نویس قطعنامه در نشســت 

شورای حکام است.«
نقش پررنگ چین و روسیه

شماری دیگر مخالفت جدی چین 
و روســیه با این قطعنامه را از دالیل 
مهم منتفی شدن آن عنوان می کنند. 
میخائیــل اولیانوف، نماینــده دائم 
روسیه نزد ســازمان های بین المللی 
در وین چهارشــنبه گذشته در حالی 
که شورای حکام در یک قدمی صدور 
قطعنامــه علیه ایران بود، به شــدت 
به این اقدام تاخــت و ضمن اینکه آن 
را »احمقانه« و »یک اقدام سیاســی 
خطرناک« خواند، بــه مبتکران این 
قطعنامه گفت: »اگر آماده نیســتید 
که با یک بحران احتمالی بین المللی 
مواجه شوید، پس از اقدامات عجوالنه 
پرهیز کنیــد. بیاییــد فرصتی برای 

دیپلماسی فراهم کنیم.«
دیروز نیز اولیانوف پس از منتفی 
شــدن صدور قطعنامه پیشــنهادی 
تروئیکای اروپایی، خواســتار به کار 
بســتن حداکثر دیپلماسی برای حل 

و فصل مسئله ایران شد. 
نه تنها روســیه، بلکه آمریکا نیز 
بر همین دیپلماســی تاکیــد دارد. 
در گزارش راهبــرد دولت جو بایدن 
در برابــر »تهدیدها« و »چالش های 
امنیت ملی آمریکا« که چهارشــنبه 
گذشــته بــا عنــوان »راهنمــای 
اســتراتژیک امنیت ملــی موقت« 
منتشــر شــد، درباره »ایران« آمده 
اســت: »ما با همکاری با متحدان و 
شــرکای مان، دیپلماســی را برای 
رسیدگی به برنامه هسته ای ایران و 
دیگر فعالیت های بی ثبات کننده اش 

پیگیری خواهیم کرد.«
دیر و زود دارد؛ سوخت و سوز نه

در نهایت باید گفت بــه احتمال 
زیاد مجموع عواملی که در این نوشتار 
آمد، منجــر به منتفی شــدن صدور 
قطعنامه علیه ایران در شورای حکام 
شد. اما اکنون باید پرسید، گام بعدی 

چیســت؟ این تصمیــم، مقدمه چه 
اقدامی اســت؟ آیــا می تواند مقدمه 

توافق و تفاهم نهایی باشد؟ 
رویترز به نقل از مقام دیپلماتیک 
فرانسوی نوشته هدف این است که 
همه طرف های موضوع هســته ای 
ایران پیــش از آغاز نــوروز به میز 
مذاکره آورده شوند. العربی الجدید 
اما با اشــاره به طناب کشی ایران و 
طرف مقابل بر سر برجام، پیش بینی 
کرده که احتماال کش و قوس ها بین 
تهران و واشنگتن تا پس از انتخابات 

ایران ادامه داشته باشد. 
فرجی راد اما در این باره و در پاسخ 
به اینکه آیا احیای برجام به عمر دولت 
روحانی قد خواهد داد یا نه، گفته است: 
»افراد موثر در داخل کشور ما خیلی 
دنبال این نیســتند که احیای برجام 
و لغو تحریم ها را به شهریور یا تاریخی 
بعد از آن موکول کنند و در مقابل نیز 
آمریکا و اروپا خیلی راغب نیســتند 
که صبر کنند دولــت روحانی برود و 
سپس مســئله را حل کنند. چراکه 
بحث اورانیوم فلزی و غنی سازی برای 
آنان خیلی مهم است و زمان ۱۰ ماهه 
آن هم در منطقه ای مانند خاورمیانه، 
زمان زیادی است و امکان دارد در این 

مدت اتفاقات زیادی رخ بدهد.«
او ادامه داده اســت: »بــه نظرم 
احتمــال احیای برجــام ۹۰ درصد 
است و اگر طرفین اجازه بروز و تشدید 
حواشی را ندهند و شرایط را مدیریت 
کنند، قطعا مقدمــات احیای برجام، 

بهتر فراهم خواهد شد.«
بدیــن ترتیــب باید گفــت که 
نمی توان زمــان قطعی برای توافق بر 
سر برجام تعیین کرد اما آنچه از تحلیل 
تحلیلگران روشن است، این است که 
مذاکره بر ســر این موضوع، دیر و زود 
دارد اما سوخت و ســوز ندارد؛ به این 

معنا که ناگزیر رخ خواهد داد. 

چرا صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام منتفی شد؟

پشتپردهیکعقبنشینی

خبر

محسن رضایی در گفتگویی با روزنامه انگلیسی 
»فایننشــال تایمز« اظهار داشته است که ایران 
آماده از سر گرفتن مذاکرات بر سر برجام با آمریکا 
و سایر قدرت های اروپایی است، البته مشروط به 
اینکه آنها »سیگنال مشخصی« ارسال کنند که 

تحریم ها در عرض یک سال لغو می شود.
محسن رضایی گفته اســت: آنها می توانند 
اعالم کننــد و به مــا اطمینان دهنــد که تمام 
تحریم های اعمال شــده پس از برجام در عرض 
کمتر از یک ســال لغو می شــود و بــه بگویند 

 بروید و پروســه این اتفــاق را مذاکــره کنید. 
وی در بخش دیگری افزوده است: هر ماه در طول 
مذاکرات، باید برخی تحریم هــای که ضروری 
است لغو شوند. مثال تحریم علیه مبادالت مالی و 
محدودیت هایی که بر بانک های اروپایی اعمال 
شده باید در ماه اول برداشته شود. صادرات نفت 

نیز در بین اولویت های نخست ما است.
رضایی که فایننشــال تایمــز از او به عنوان 
کاندیدای بالقوه ریاســت جمهوری یاد کرده در 
ادامه تصریح کرده است که دیگر اقدامات آمریکا 

مثل کمک به رفع مســدودی پول های ایران به 
عنوان مشوقی برای آغاز مذاکرات، مثل دادن یک 

»آب نبات« می ماند.
او همچنیــن ایــن موضــوع را رد کــرد که 
اصولگرایان می خواهند مذاکــرات با آمریکا را به 

تعویق بیاندازند.
در همین ارتباط سعید خطیب زاده، سخنگوی 
وزارت خارجه در واکنش به اظهارات »محســن 
رضایی«، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
گفت وگو با فایننشال تایمز، ضمن آنکه گفته های 
وی را نظرات شخصی رضایی خواند، گفت: »کلیه 
امور مرتبط با حوزه سیاست خارجی صرفا از طریق 
وزارت خارجــه و به صورت نهــادی و از مجاری 

خودش منتقل می شود.«

نظامی ها مثل امیرکبیر هستند
رضایی در جای دیگری هم گفته است: کسانی 
که می گویند چرا نظامی ها برای انتخابات ریاست 
جمهوری می آیند، در جریان نیستند که در اروپا و 
آمریکا بیش از ۵۰ درصد روسای جمهور و روسای 

دولت ها نظامی بودند.
او افزود: من عمده این ترس را ناشی از زد و بند 
اقتصادی و رانت خواری می دانم چون اگر نظامیان 
بر سر کار بیایند دست دزدها را قطع می کنند و تا 
آخرین قطره ای که از بیت المال رفته به خزانه باز 

می گردانند و به دست مردم می رسانند.
رضایی تاکیــد کرد: نظامیان افــراد قاطعی 
هســتند گفتند خرمشــهر را آزاد مــی کنیم 
و آزاد کردنــد و گفتنــد حکومت داعــش را در 

 کمتر از ســه ماه از بین می بریــم و عمل کردند.
او با تشــبیه نظامیان در ایران به امیرکبیر گفت: 
امیرکبیر را ببینید؛ او ابتدا امیرنظــام بود و بعد 
امیرکبیر شد و موضوع کاندیدای نظامی در ایران 

هم همین است.

گفت وگوی کاندیدای بالقوه با رسانه انگلیسی؛

محسن رضایی به آمریکا »گرا« داد؟
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بنی گاتز خبر داد؛
به روزرسانی ارتش اسرائیل برای حمله 

احتمالی به تأسیسات هسته ای ایران
بنی گانتز، وزیر جنگ اســرائیل در گفتگو با 
شــبکه خبری فاکس نیوز گفت کــه ارتش این 
کشــور در حال بازنگری در طرح های خود برای 
کســب آمادگی جهت یک حملــه احتمالی به 
تأسیسات هسته ای ایران است. وی افزود: چنانچه 
جهان آنها ]ایران[ را پیش تر متوقف کند، خیلی 
خوب است. اما اگر این اتفاق نیفتد، ما باید به طور 
مستقل و جدا ایســتادگی و خودمان از خودمان 
دفاع کنیم. گاتز همچنین با اشــاره به مخالفت 
»بنیامین نتانیاهو« با احیــای احتمالی برجام 
گفت که باید میان سیاست های آمریکا و اسرائیل 
تمایز قائل شد؛ زیرا به گفته او، »سیاست آمریکا 
باید سیاست آمریکا باشد و سیاست اسرائیل باید 

سیاست اسرائیل بماند«.
    

دبیر کل عصائب اهل الحق مطرح کرد؛
ارتباط بین حمالت به سفارت آمریکا 

در عراق و سفر فرماندهان قدس
شــیخ قیس الخزعلی، دبیــرکل جنبش 
عصائب اهل الحق عراق به شبکه االتجاه عراق 
گفت که بیشــتر حمالت به سفارت آمریکا در 
بغداد همزمان با سفرهای فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عراق صورت 
می گرفت و این حمالت به درخواست اسرائیل 
و با عاملیت و آمریت شــخصیت های امنیتی 
عراقی ها انجام می شود. شیخ خزعلی، مصطفی 
الکاظمی، نخســت وزیر فعلی عــراق و دولت 
او را غیراســالمی و او را بدتر از نخست وزیران 
ســابق عراق خواند. او با بیــان اینکه حمله به 
پایگاه هــای نظامی آمریکا در عــراق اقدامی 
کامال مشروع اســت، افزود: دولت هر چیزی 
 بجز حمالت علیه نیروهای الحشد الشعبی را 

محکوم می کند.
    

امیرعبداللهیان:
امنیت ورود پاپ به بغداد بدون 

جانفشانی شهید سلیمانی امکانپذیر نبود
حســین امیرعبداللهیان دســتیار رئیس 
مجلس در امور بین الملل در صفحه شــخصی 
خود در توئیتر نوشــت: »پاپ فرانسیس وارد 
بغداد شد. بدون نقش مهم جانفشانی ابومهدی 
المهندس، سردار سلیمانی و شهدای مبارزه با 
تروریسم و داعش در عراق و منطقه، امروز پاپ 
اعظم واتیکان نمی توانست با امنیت و آرامش 
وارد عراق شــود.« وی افزود: »مداخالت کاخ 
سفید و وجود نظامیان  آمریکا در عراق و منطقه 

همچنان عامل ناامنی است.«
    

به دنبال پذیرش استعفای مهدی کروبی؛
الیاس حضرتی دبیرکل حزب 

اعتمادملی شد
به  دنبال اســتعفای مهــدی کروبی برای 
چهارمین بار از دبیرکلــی حزب اعتماد ملی، 
الیاس حضرتی به اتفاق آرای شورای مرکزی، 
به  عنوان دبیرکل حــزب اعتماد ملی انتخاب 
شد. همچنین در جلسه دیروز شورای مرکزی 
اعتماد ملی، اعضــای حزب بــا اکثریت آرا، 
مهدی کروبی را به  عنوان رهبر معنوی حزب 

انتخاب کردند.
    

علم الهدی: 
 پیشگیری از فرزندآوری، 
یکی از موارد فحشاست

احمد علم الهدی، عضــو مجلس خبرگان 
و امام جمعــه مشــهد در خطبه هــای نماز 
جمعه دیروز گفت: پیشــگیری و جلوگیری 
از فرزندآوری طبق برداشــت از قرآن عملی 
ســفیهانه اســت چرا کــه زوجیــن قدرت 
تصمیم گیــری ندارند. وی افــزود: با توجه به 
آیات قرآن پیشگیری از فرزندآوری، قتل اوالد 

محسوب می شود و یکی از موارد فحشا است.
    

محسن فتحی:
بودجه اول هفته به شورای 

نگهبان ارسال می شود
محســن فتحی، نماینده مردم ســنندج، 
دیواندره و کامیاران و رییس مجمع نمایندگان 
کردســتان در مجلــس در توئیتی نوشــت: 
»علی رغم همه فراز و نشیب ها بررسی  الیحه 
بودجــه ۱۴۰۰ در فــاز پایانی قــرار گرفت و 
اول هفته آینده به شــورای نگهبان ارســال 
می شــود.« وی افزود: »این الیحــه ایده آل 
 نیســت اما بهتر از شروع ســال بدون قانون 

بودجه است.«

فرجی راد: احتمال احیای 
برجام ۹۰ درصد است. افراد 

موثر در داخل کشور ما 
خیلی دنبال این نیستند که 
احیای برجام و لغو تحریم ها 

را به شهریور یا بعد از آن 
موکول کنند. آمریکا و اروپا 
هم خیلی راغب نیستند که 

صبر کنند دولت روحانی 
برود

رویترز پس از منتفی 
شدن صدور قطعنامه 

علیه ایران، به نقل از یک 
منبع دیپلماتیک فرانسه 

اعالم کرد که ایران طی 
روزهای اخیر نشانه های 

امیدوارکننده ای در زمینه 
احیای مذاکرات غیررسمی 
با حضور آمریکا نشان داده 

است

روابط عمومی سپاه حفاظت هواپیمایی از خنثی سازی 
یک توطئه ربایش هواپیما توسط نیروهای یگان امنیت پرواز 

سپاه خبر داد. 
بنا بر این اعالم »توطئــه ربایش یک فروند هواپیما فوکر 
۱۰۰ متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر که پنج شنبه شب 
با پرواز شماره ۳۳۴  ساعت ۲۲ و ۱۰ دقیقه با تأخیر از فرودگاه 
اهواز به سمت مشهد مقدس به پرواز درآمده بود، با هوشیاری 
پاسداران یگان امنیت پرواز سپاه و با فرود اضطراری هواپیما 

در فرودگاه اصفهان و دستگیری عامل آن  خنثی گردید.«

این اطالعیه می افزاید: »بر اســاس اظهارات اولیه، عامل 
این توطئه قصد داشــته اســت هواپیما را پس از ربایش در 
فرودگاه یکی از کشورهای حاشــیه جنوبی خلیج فارس به 

زمین بنشاند.«
اطالعیه ســپاه حفاظت هواپیمایی ادامه داده اســت: 
»مســافرین عزیز هواپیما نیز در ســالمتی کامــل با پرواز 
جایگزین به سمت مقصد حرکت کردند.  ابعاد و زوایای این 

توطئه در حال بررسی است.«
در همیــن ارتباط به گــزارش روابط عمومی ســازمان 

هواپیمایی کشــوری، سخنگوی این ســازمان اعالم کرد: 
بازرســی های فرودگاه ها در ترمینال ها و رمــپ پروازی به 

خصوص در فرودگاه اهوازدر دستوری ویژه تقویت شد.

 محمد حسن ذیبخش اظهار داشت: پرواز ۳۳۴ شرکت 
هواپیمایــی جمهوری اســالمی ایران )همــا( از نوع فوکر 
۱۰۰ در مسیر اهواز به مشهد در موقعیت اصفهان تهدید به 
بمب گذاری شد و پرواز سریعا در ساعت ۲۲:۴۰ به فرودگاه 
اصفهان تغییر مسیر داد. وی با بیان اینکه این پرواز ۶۳ مسافر 
 و ۹ خدمه پرواز داشــت افزود: خلبان ضمن اعالم وضعیت 
فوق العاده درخواست فرود در اصفهان داشت که بدون مشکل 
فرود آمد و سپس هواپیما به منطقه امن هدایت و مسافران 
پیاده شدند. سخنگوی ســازمان هواپیمایی کشوری اضافه 
کرد: با اقدام به موقع نیروهای امنیتی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، هواپیما ربایان دستگیر شدند و هواپیما مورد بازرسی 

امنیتی قرار گرفت.

سپاه حفاظت هواپیمایی اعالم کرد؛

خنثی سازی توطئه هواپیما ربایی در مسیر اهواز - مشهد 


