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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

»احتمال دوم، دســتیابی ایران 
به سالح هســته ای و انجام آزمایش 
هسته ای اســت که پس از آن جهان 
ســکوت کند تــا جهان عــرب وارد 
گرداب جدیدی شود و این در حقیقت 
گزینه ای است که هرگز آمریکا را در 
صــورت ناتوانی در رام کــردن ایران 
هســته ای، ناراحت نخواهد کرد. زیرا 
آمریکا آماده ترک منطقه خاورمیانه 
می شــود تا آن را برای کســانی باقی 
بگذارد که تمایل دارند وارد آن شوند و 
آنها در مقابل مشکل تسلیح هسته ای 
قرار می گیرند که پیش بینی نتایج و 

پیامدهای آن دشوار خواهد بود.«
آنچه خواندید بخشــی از تحلیل 
روزنامه ســعودی الریاض اســت که 
سایت دیپلماسی ایرانی با تیتر »ایران 
هسته ای اگر اسرائیل را نگران می کند، 
اعراب را می ترســاند« منتشر کرده 
اســت. این بخش از تحلیل الریاض 
ناظر به بازگشت آمریکا به برجام بدون 
توجه بــه منافع اعراب اســت. اما آیا 
آمریکا در این بازگشت، اسرائیل را نیز 
نادیده انگاشته است؟ پاسخ بسیاری 
از تحلیلگران به این سوال، با توجه به 
تحوالتی که در حال رخ دادن اســت، 

مثبت است. 

آنهــا معتقدند کــه باالخره چاقو 
دسته خود را بریده و اسرائیل در این 
ماه های اخیر هرچه کرده تا آمریکا را 
از راه بازگشت به برجام بازگرداند به دِر 

بسته خورده است. 
 معادالت پیمان ابراهیم 

به هم می ریزد؟
بخشی از این ادعا مربوط به بر هم 
خوردن معادالتی است که بر اساس 
صلح اســرائیل و اعراب چیده شــده 
است. پیمان ابراهیم به ابتکار دونالد 
ترامپ که چند کشــور عربی از جمله 
امارات و بحریــن و مراکش نیز به آن 
پیوستند، راهی بود برای متحد کردن 
کشورهای عربی و اسرائیل علیه ایران. 
عربســتان نیز بارها به شکل تلویحی 
از عادی سازی روابط خود با اسرائیل 

استقبال کرده است. 
ایــن اتحاد بــا حمایــت آمریکا 
می تواند ایــران را در گوشــه رینگ 
خاورمیانــه بیندازد. حــاال اما  اخبار 
شــکل گیری مذاکرات و گفت وگوها 
میان ایران و عربســتان، آن هم پس 
از پنج ســال قطع رابطه دیپلماتیک، 
می تواند تمام آن معــادالت را بر هم 

بزند.
تحلیلگــران اشــاره می کنند که 
با توجه به روی خوشــی که بایدن به 
سعودی نشــان نداده و اهتمامی که 

برای احیای برجــام در وین جریان 
دارد، عربســتان ناگزیــر دســت از 
سماجت برداشــته و روی به توافق 
با ایران آورده اســت. آنها همچنین 
تصریــح می کنند که آشــتی میان 
ایــران و اعراب در منطقــه، منجر به 
این خواهد شــد که مطالبــه برجام 
منطقه ای نیز منتفی شــود؛ این در 
حالی اســت که کشــورهایی چون 
عربستان و بحرین پیش از این بارها 
خواسته بودند که بخشی از مذاکرات 

برجامی باشند. 
اسرائیل یگانه دولتی است که 

ایران تهدید به نابودی اش می کند
در این وضعیت تکلیف اســرائیل 
چه خواهد بود؟ اگر اســرائیل به واقع 
همپیمانی اعراب را از دســت بدهد 
و حمایت آمریــکا از آن نیــز مانند 
گذشته تام و تمام نباشد، در وضعیت 
ســختی قرار خواهد گرفت. از همین 
روست که سفیر اسرائیل در واشنگتن 
دیــروز در یک پیــام ویدئویی که در 
شبکه های اجتماعی منتشر شد گفت 
به اعضای شورای امنیت گفته است 
که  »اسرائیل در خاورمیانه و جهان از 
وضع خاصی برخوردار است زیرا یگانه 
دولت جهان است که ایران علنا آن را 

به نابودی تهدید می کند.«
گیلعاد اِردان ادامه داده: »اسرائیل 

مخالفتی ندارد با اینکه ایاالت متحده 
و دیگر قدرت های بــزرگ، با ایران به 
توافق برسند، بلکه نگرانی اسرائیل آن 
است که مبادا توافق هایی به دست آید 
که امنیت اسرائیل را به خطر بیاندازد 
و تل آویو حق دارد از امنیت سرزمین و 

شهروندان خود دفاع کند.«
دو خواسته اصلی اسرائیل 

درباره برجام
این هشــدارها اما تاکنون ظاهرا 
به نتیجــه ای که مطلوب اســرائیل 
است نرســیده و از همین روست که 
مقامات نظامی و امنیتــی این رژیم 
هفته آینده راهی واشنگتن خواهند 

بود تا بار دیگر بخت خــود را در آنجا 
بیازمایند. در این سفر قرار است »آویو 
کوخاوی«، رئیس ستاد ارتش اسرائیل 
به همراه چند تن دیگر با مقامات ارشد 

پنتاگون دیدار کند. 
روزنامه اسرائیلی هاآرتص نوشته 
که او در این دیدار دو خواســته مهم 
تل آویو در رابطه بــا برجام را مطرح 
خواهد کرد؛ خواســته اول در رابطه 
با »بند غروب« برجام اســت که بر 
اســاس آن محدودیت های برنامه 
هســته ای ایران طــی در یک دهه 
پایان می یابد و خواســته دوم شامل 
افزایش نظارت بین المللی و کنترل 
بر تحقیق و توسعه ایران و غنی سازی 

اورانیوم می شود.
 نگرانی از انتقامی که 

هنوز گرفته نشده
حمله موشــکی بامداد پنجشنبه 
به تاسیســات هســته ای دیمونای 
اســرائیل نیز احتماال بخشــی از این 
گفت وگو خواهــد بود؛ بــه ویژه که 
گمانه زنی های ارتباط ایــران با این 
حمله وجود دارد؛ هرچند که »عاموس 
یادلین«، از ژنرال های ارشد اسرائیل 
که اکنون رئیس پژوهشــکده امنیت 
این رژیم اســت، این احتمــال را رد 
کرده اســت. او گفته: »شرایط بسیار 
بغرنجی را پشــت ســر می  گذاریم، 
ایرانی ها هنوز با ما تســویه حســاب 
نکرده اند؛ با این حال باید نفســی به 
 راحتی بکشــیم که آنچه منفجر شد 

موشک ایرانی نبود.«
آن حمله موشــکی که از ســوی 
اراضــی ســوریه صورت گرفــت اما 
وضعیــت را در اســرائیل پیچیده تر 
کرده اســت. بســیاری آن را انتقام 
ایران بابت خرابکاری اخیر اســرائیل 
در نطنــز می داننــد. ایران رســما 
چنین مســئولیتی را نپذیرفته است 
اما اظهارات مقامــات نظامی ایران، 
اســرائیل را کمــاکان در وضعیــت 
آماده باش همراه بــا نگرانی فزاینده 

قرار داده است. 
ســردار محمدرضا فــالح زاده، 
جانشــین فرمانــده قــدس ســپاه 
در مراســمی گفت: »رژیــم غاصب 
صهیونیســتی بداند کــه گروه های 
مقاومــت در جای جای کــره خاکی 
در کنار مقرهای شــما قــرار دارد و 

هر لحظه شــما را به افول نزدیک تر 
می کنند. آنها مطابق با صحبت های 
رهبر معظم انقالب، ۲۵ ســال آینده 
که چند ســالی از آن هم می گذرد را 

نخواهد دید.«
اتحادیه اروپا: »مذاکرات وین 

ارتباطی با اسرائیل ندارد.«
ایــن گفته ها برای اســرائیل به 
معنی نشــانه های روشنی از دست 
داشتن ایران در حمالت علیه مواضع 
این رژیم است و می کوشد از آن برای 
توقف مذاکرات وین بهــره ببرد اما 
اظهارات دیروز سخنگوی مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا 
حاکی از ناکامی اسرائیل برای نیل 

به این هدف است. 
پیتر استانو، دیروز ضمن اینکه به 
صراحت گفته اســت »مذاکرات وین 
ارتباطی با اســرائیل ندارد«، تاکید 
کرد: هیچ راه حل جایگزینی در برابر 
مذاکرات وین برای حــل تمام ابعاد 
مربوط به توافق هسته ای ایران وجود 
ندارد و از این منظر ما در وین سرگرم 

مذاکره هستیم.
او ادامــه داده: »نشــانه های 
دلگرم کننــده ای از برایند مذاکرات 
دیده می شود که می توان آن را مثبت 

تلقی کرد.« 
از سوی دیگر ســفیر اسرائیل در 
واشــنگتن دیروز تصریــح کرد »به 
اطالع کشورهای عضو شورای امنیت 
سازمان ملل رسانده که اسرائیل خود 
را به هیچ قراردادی کــه امنیت این 
دولت را به خطر می انــدازد، پایبند 
نمــی دارد« و از همین روســت که 
هرچه مذاکــرات برجامــی در وین 
بــه صلح نزدیــک می شــوند، اینجا 
 در خاورمیانــه حمــالت تــازه ای 

شکل می گیرد. 

اسرائیل در رویارویی با ایران تنها خواهد ماند؟

تل آویو در تنگنای »بی توجهی« اعراب و آمریکا

خبر

»جریانی که در هفته های گذشته و همزمان با گفتگو ها در 
وین، هر شب نمایندگان این مرز و بوم را هدف حمله های بی امان 
و ناجوانمردانه قرار داده، با »گاندو« تیم مذاکره کننده را جمعی 
نفوذی و ساده لوح می خواند، با »فروشنده« آنان را انشاءبنویس 
اندیشکده ای خارجی به تصویر می کشد و در »قرارداد ۱۹۱۹« 
آنان را با دولتمردان خائن قاجار مقایســه می کنــد؛ و همه با 

هزینه های میلیاردی از جیب ملت تحت فشار و نجیب ایران.«
وزارت خارجه در خصوص تشدید اقدامات تخریبی رسانه ای 
علیه وزارت امورخارجه و تیم مذاکراتی در وین بیانیهای صادر 
کرد. در این بیانیه ضمن بیان مطلب فوق آمده است: »روایتگران 
این جریان، مذاکرات منتهی به برجام را چنان تصویر می کنند 
که گویی ماه ها مذاکره شبانه روزی،  به شدت چالشی و سخت 

ایران و گروه ۱+۵، صرفا صحنه سازی برای انشاءنویسی از روی 
متنی از پیش نوشته شده، بوده است و از باالترین مذاکره کننده تا 
کوچکترین فرد تصمیم گیر و موثر در این مذاکرات همه در حال 
نمایش و خیانت به ملت بوده اند. حیرت انگیزتر اینکه این جریان 
اقلیت ولی پر سر و صدا، تغافل می کنند که همه مذاکرات قدم به 
قدم به اطالع کلیه مراجع ذیربط رسانده شده و زیر نظر مقام های 
عالی کشور جلو رفته است.« در بخش دیگری از این بیانیه آمده 
است: »هیهات از اینهمه بی تقوایی عزت سوز و در خوشبینانه ترین 
حالت، کم اطالعی و ساده دلی بیش از حد این جریان که از پول 
بیت المال ارتزاق می کند و از رانت های وســیع رسانه ای برای 
انتشار دروغ های شاخدار خود در جهت رسیدن به گندم خیالی 
ری استفاده کرده، و از آبرو و عزت ملت بزرگ ایران خرج می کند.« 

وزارت خارجه در بیانیه خود تصریح کرده: »به یاری خدا به زودی 
و پس از انتشار بخشی از اسناد غیرمحرمانه مذاکراتی برجام عیان 
خواهد شد که آنچه اکنون با نام برجام شناخته می شود، نه نوشته 
یک گروه مطالعاتی و نه حتی نوشــته هیأت های غربی، بلکه تا 
حد قابل توجهی حاصل ابتکارات و متونی است که نمایندگان 
ایران در جلســات متعدد، از ۱3 اکتبر ۲۱/۲0۱3 مهر ۱3۹۲ 
-یعنی اولین دور مذاکرات و پیــش از توافق موقت ژنو-گرفته 
تا ۱۱ فوریه ۲۲/۲0۱4 بهمن ۹۲ و 3 مارس ۱۲/۲0۱4 اسفند 
۹۲، یعنی ماه ها قبل از گزارش کذایی گروه بین المللی بحران-که 
این جریان تخریب برای تحقیر دستاوردهای مذاکراتی برجام 
به آن استناد می کند-روی میز گذاشــته اند؛ متونی که تماما 
در سابقه ســازمانی نهاهادی ذیربط کشور نیز قابل دسترسی 

است و ان شــاءاهلل بزودی همه مردم به آن دسترسی خواهند 
یافت. این اسناد نشان خواهد داد تا چه میزان برجام و چارچوب 
آن ماحصل ابتکار و قدرت تیم ایرانی است. ]...[ مضاف بر اینکه، 
مراجع ذیربط و عالی کشــور به خوبــی در جریانند که مبنای 
 فکری و منطق مســلط بر تدوین برجام حتی به سال ها پیش 

از دولت یازدهم بر می گردد.«

وزارت خارجه در واکنش به اوج گیری تخریب ها علیه تیم هسته ای:

برای رسیدن به گندم خیالی ری، دروغ های شاخدار منتشر می کنند 
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عضو مجلس خبرگان رهبری:
دولت اسالمی موظف به هموار 

کردن مسیر بهشت است 
به گزارش حوزه نیوز، حجت االسالم  والمسلمین 
محمد حاج ابوالقاسم دوالبی، عضو مجلس خبرگان 
رهبری در ادامه سلسله مباحث تفسیر قرآن کریم در 
حرم کریمه اهل بیت سالم اهلل گفت: دولت اسالمی 
باید راه رفتن به بهشت را هموار و تعداد جهنمی ها 
را کاهش دهد اما متأسفانه نگاه بعضی از مسئوالن 
در این زمینه اصاًل قابل توجیه نیســت. وی با بیان 
اینکه مؤمنان باید در جامعه امیدوار به نصرت الهی، 
سختی ها را تحمل کنند، افزود: دولت اسالمی باید 
میزان برخورداری از سعه صدر در برابر مشکالت و 

انتقادات را در جامعه نهادینه کند.
    

یک نماینده مجلس پیشنهاد کرد؛
مصادره اموال روحانی و ظریف به 

عنوان ضمانت مذاکرات وین
احسان ارکانی، نماینده نیشابور در مجلس، در 
حساب توئیتری خود نوشــت: »مهمترین انتقاد 
به وعده های بی نتیجه روحانــی در برجام، فقدان 
ضمانت اجرایی این ادعاها است. پیشنهاد می شود 
در مذاکرات وین، تمام امــوال، امالک، دارایی ها و 
منازل حسن روحانی، جواد ظریف، عراقچی و سایر 
مذاکره کنندگان درصورت لغو نشدن تحریمها به 

عنوان وثیقه، توقیف و به نفع ملت به فروش برسد.«
    

ماجرای کلیپ جنجالی مناظره با فائزه هاشمی؛
»کودک کار« سیاسی!

در یک ویدئوی نمایشــی، دختر نوجوانی در 
واکنش به اظهارات اخیر فائزه هاشمی او را دعوت 
به مناظره کرد که هاشمی اعالم کرد این پیشنهاد 
را می پذیرد. پس از قبول پیشــنهاد از سوی فائزه 
هاشمی اما کلیپ دیگری از این دختر منتشر شد که 
از پیشنهاد خود منصرف و مدعی شد که چون فائزه 
هاشمی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری است، 
قصد سوء استفاده از مناظره با وی را دارد و او اجازه 

این کار را به فائزه نمی دهد! 
    

دردسر تازه قالیباف؛
شکایت 80  نماینده از آقای رئیس 

به دلیل دستکاری در احکام بودجه 
به نوشته برنا، کاظم دلخوش، نماینده صومعه سرا 
در مجلس در رابطه با ادعای یک نماینده مبنی بر 
تخلف هیات رئیسه در احکام بودجه ۱400 پس از 
تصویب آن در صحن گفت: جداول بودجه که ۲۵ 
فروردین با تاخیر به دولت ارســال شد، با آنچه که 
نمایندگان به تصویب رسانده بودند، تفاوت داشت. 
تیمی که پس از تصویب، بودجــه را تنظیم کرده، 
احکام را مورد دســتکاری قرار داده اســت. وی در 
همین راستا خبر داد که حدود۸0 نفر از نمایندگان 
طرح شکایتی را به امضا رساندند و از هیأت رئیسه 

توضیحات الزم را درخواست کردند.
    

فرمانده سنتکام:
آمریکا هرگز به رویارویی نظامی با 

ایران کشیده نخواهد شد
ژنرال »کنت مک کنزی« فرمانده سنتکام ایران 
را بزرگ ترین تهدید بــرای خاورمیانه خواند ولی 
در عین حال گفت که کشورش هرگز به درگیری 
نظامی با تهران کشــیده نخواهد شــد. وی که در 
کنفرانســی خبری در پنتاگون صحبت می کرد، 
افزود: کارهایی که این کشــور)ایران( در رابطه با 
غنی ســازی اورانیوم برای کاربرد در تســلیحات 
انجام داده است، نهایی نبوده و آنها هیچ کاری انجام 

نداده اند که برگشت ناپذیر باشد.
    

 دبیر کل حزب مردمی اصالحات 
پس از اعالم کاندیداتوری:

معاون اول من یک خانم خواهد بود
محمــد زارع فومنی، دبیرکل حــزب مردمی 
اصالحات در حالی دیروز با برگزاری نشست خبری 
برای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری 
اعالم نامزدی کرد و با بیان اینکه اســم دولت من 
»دولت نخبگان ایرانی و برخواسته از ملت ایران« 
است، گفت: از همین تریبون اعالم می کنم که نیمی 

از کابینه و معاون اول من خانم خواهند بود.
    

وزارت خارجه اظهارات رستم 
قاسمی درباره یمن را تکذیب کرد

وزارت امور خارجه با انتشار اطالعیه ای، اظهارات 
اخیر رستم قاسمی در ارتباط با کمک نظامی و حضور 
مستشاران نظامی ایران در یمن در گفتگو با روسیا الیوم را 
بر خالف واقعیت و سیاست های جمهوری اسالمی ایران 
در یمن خواند و افزود: »حمایت جمهوری اسالمی ایران 
از یمن یک حمایت سیاسی است و کشورمان از روند 
مسالمت آمیز بحران یمن و تالش های سازمان ملل برای 

حل سیاسی این جنگ خانمان سوز حمایت می کند.«

سفیر اسرائیل در واشنگتن 
دیروز تصریح کرد به اطالع 

کشورهای عضو شورای 
امنیت سازمان ملل رسانده 

که اسرائیل خود را به هیچ 
قراردادی که امنیت این 

دولت را به خطر می اندازد، 
پایبند نمی دارد

پیمان ابراهیم به معنی 
اتحاد اعراب و اسرئیل با 
حمایت آمریکا می تواند 
ایران را در گوشه رینگ 

خاورمیانه بیندازد. حاال اما 
اخبار شکل گیری مذاکرات 
میان ایران و عربستان، آن 

هم پس از پنج سال قطع 
رابطه دیپلماتیک، برای 
اسرائیل به معنی برهم 

خوردن تمام آن معادالت 
است

عضو شــورای مرکزی حــزب کارگزاران 
ســازندگی ایران، دربــاره حضــور احتمالی 
محســن هاشــمی در انتخابــات ۲۸ خرداد 
ریاســت جمهوری، گفت: ظاهرا هاشمی برای 
حضور در انتخابات دو شــرط اطمینان از احراز 
صالحیت و معرفی بــه عنــوان گزینه جبهه 

اصالحات را مطرح کرده است.
 محمد نمــازی در گفت وگو بــا ایرنا درباره 
اظهارات محمد عطریانفر درباره حمایت حزب 
کارگزاران از نامزدی محمد جواد ظریف، گفت: 

در پیگیری هایی که در این باره کردم به مستندی 
نرسیدم که نشــان دهد این موضوع در شورای 
مرکزی حــزب کارگزاران به تصویب رســیده 
باشد البته دور از ذهن نیست که موضوع نامزدی 

احتمالی ظریف مورد بررسی قرار گیرد.
عضو شــورای مرکزی حــزب کارگزاران 
سازندگی ایران افزود: یکی از رسانه ها به نقل از 
من مصاحبه ای درباره حمایت از نامزدی ظریف 
از ســوی حزب کارگزاران منتشر کرد که از این 
موضوع بسیار تعجب کردم اگر چه این موضوع را 

تکذیب نمی کنم. ظریف در صورت اعالم داوطلبی 
به احتمال قوی یکی از نامزدهای موردنظر حزب 

کارگزاران خواهد بود.
نمازی درباره احتمال نامزدی محسن هاشمی 
برای انتخابات ریاست جمهوری گفت: هاشمی 

جزو نامزدهای اصلی حزب کارگــزاران بود اما 
خودش قصد جدی برای حضــور در انتخابات 
ریاست جمهوری را ندارد. ظاهرا هاشمی برای 
حضور در انتخابات دو شرط مطرح کرده است 
که در صورت تحقق آنها به عرصه بیاید. شروط 
هاشمی درباره اطمینان خاطر از احراز صالحیت 
از سوی شورای نگهبان و اجماع جبهه اصالحات 
ایران اســت. اگر چه به اعتقاد من هنوز موضوع 
حضور هاشمی در عرصه انتخابات قطعیت ندارد.
وی درباره احتمــال اعالم نامزدی ســید 
مصطفی تاج زاده فعال اصالح طلب برای انتخابات 
ریاست جمهوری و تفاســیر جناح رقیب از این 
رفتار، یادآور شد: در صحبتی که حدود دو، سه 
هفته پیش با او داشــتم حرفش این بود که »ما 

نامزد خود را معرفی می کنیم و در پی تأیید  آن 
هستیم و اگر نشد، بعد تصمیم می گیریم.« به 
تازگی هم صحبت های بسیاری درباره نامزدی 
تاج زاده عنوان شده و دوستان درپی مطرح کردن 
او هســتند. تا جایی که می دانم او این موضوع را 

تکذیب نکرده است.
نمازی ادامه داد: از آنجا که شرایط آمدن سید 
حسن خمینی فراهم نشــد، شاید همه احزاب 
عضو جبهه اصالحات ایران تصمیم گرفته اند اگر 
نامزدی دارند برای ثبت نام اقدام کند و شاید بحث 
نامزدی تاج زاده هم بر همین اساس مطرح شده 
است. حسین مرعشــی نایب رییس اول جبهه 
اصالحات هم در مصاحبه ای بحث ائتالف را به 

بعد از تأیید نامزدها موکول کرده  است.

عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی مطرح کرد؛

شروط محسن هاشمی برای کاندیداتوری


