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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

امید به توافق بر ســر برجــام، رفع 
تحریم ها و به تبع آن سر و سامان گرفتن 
این وضع آشفته نابهنجار به ویژه در حوزه 
اقتصاد، در حرکتی سینوسی مدام در 
افت و خیز بوده است. در روزهای اخیر اما 
به نظر می رسد این روند سینوسی، جای 
خود را به سیری خطی، آن هم در جهت 
تنش و مخاصمه داده است؛ اتفاقی که 
امید به توافق در ویــن را بیش از پیش 

کم می کند. 
تازه ترین اتفاق در این سیر خطی، 
اضافه شــدن چهــار نفر به لیســت 
تحریم های آمریکا بــه دلیل همکاری 
با وزارت اطالعات و امنیت ایران است. 
وزارت خزانه داری ایــاالت متحده دو 
شب پیش اعالم کرد که علیرضا فراهانی، 
محمــود خاضعین، امید نــوری و کیا 
صادقی را به دلیل تــالش برای ربودن 

»مسیح علی نژاد« تحریم کرده است. 
بنا بر این تحریم، تمامی دارایی های 
این اشــخاص در خاک آمریکا مسدود 
و به دفتر کنتــرل دارایی های خارجی 

خزانه داری آمریکا معرفی می شــود. 
همچنین تمام اشــخاص آمریکایی از 
انجام هرگونه معامله که به دارایی ها یا 
منافع تحت تملک این افراد مربوط شود، 

منع می شوند. 
خزانه داری آمریکا همچنین تصریح 
کرده آن دســته از افراد غیرآمریکایی 
هم که وارد برخی مبادالت معین با این 
افراد شوند خودشان را در معرض خطر 
تحریم از ســوی آمریکا قرار می دهند. 
هر نهاد خارجی که آگاهانــه اقدام به 
تسهیل تراکنش های این فراد کند نیز 
مشمول تحریم های احتمالی واشنگتن 

خواهد شد.
 واکنش  بلینکن و

 وزارت خارجه ایران 
پیش از این هم ادعای تالش ایران 
برای ربودن مسیح علی نژاد منجر به یک 
تقابل نسبی مختصر میان مقام هایی از 
ایران و آمریکا شده بود؛ اما حال که کار 
به تحریم و اقدام عملی کشــیده است، 
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
خارجه ایران به لحن تندتری پاســخ 

داده است. 

او دیــروز در واکنش بــه این اقدام 
خزانه داری آمریکا، گفت: »متاســفانه 
مقامــات فعلــی آمریــکا مســیر 
شکســت خورده دولت قبلــی را طی 
می کنند. حامیان و کاســبان تحریم 
در آمریکا جعبه ابــزار تحریمی خود را 
در اثر مقاومــت حداکثری ایران خالی 
دیده اند و این بار با توسل به سناریوهای 
هالیوودی، تالش دارند حیات برگرفته 
از فضای تحریمی را برای خود زنده نگه 

دارند.«
او ادامه داد: »واشنگتن بداند راهی 
جز ترک اعتیاد تحریمی خود و استفاده 
از ادبیــات و رفتار محترمانــه در قبال 

تهران ندارد.«
مسئولیت این تحریم که با واکنش 
وزارت خارجه ایران مواجه شد؛ شاید اگر 
صرفا بر دوش وزارت خزانه داری آمریکا 
بود، ارتباط چندان مستقیمی با مذاکرات 
وین پیدا نمی کرد، امــا وقتی آنتونی 
بلینکن، وزیر خارجه آمریکا به عنوان 
کسی که پیش بردن مذاکرات برعهده 
اوســت، از آن دفاع می کند، معادالت 

تغییر می کنند. 

او درباره این تحریم نه تنها سکوت 
نکرد، بلکه به صراحت گفت که »ایاالت 
متحده از عالقه مستمر ایران برای توطئه 
علیه آمریکایی هــا، از جمله مقام های 
فعلی و سابق آمریکا آگاه است و تالش  
ایرانی ها برای به ســکوت واداشــتن 
مخالفان، به ویژه شهروندان آمریکایی 

را تحمل نخواهد کرد.«
»واشنگتن تا ابد صبر نمی کند«

نه تنها بلینکن، بلکه رابرت مالی هم 
که به اتخاذ مواضع کمــی مالیم تر در 
قبال ایران مشهور است، دیروز لحنی 

متفاوت در پیش گرفت. او نماینده امور 
ایران در دولت بایدن است. هنگامی که 
به این ِســمت منصوب شد، بسیاری از 
جمهوری خواهان و تندروها در آمریکا 
حضور او را تسلیم در برابر ایران و شکست 
پیشاپیش در مذاکرات با ایران قلمداد 

کردند. 
او اما دیروز هشدار داده »واشنگتن 
نمی تواند تــا ابد منتظر تهــران برای 
بازگشت به مذاکرات باشد.« مالی حتی 
اضافه کرده که »آمریــکا و تروئیکای 
اروپایی پیش تر نیــز بیش از حد صبور 

بوده اند.«
این گونه اظهارات شاید واکنشی به 
گفته های اخیر وزیر امور خارجه ایران 
است. حســین امیرعبدالهیان هفته 
گذشته در یک گفت وگوی تلویزیونی 
اظهار کــرد که حداقل ســه ماه طول 
می کشــد تا دولت جدید برای شروع 

مذاکرات برنامه ریزی کند. 
رسانه ها و تحلیلگران پس از اظهارات 
وی پیش بینی کردند کــه مذاکرات تا 
چندین ماه دیگر هم از سر گرفته نشود. 
به نظر می رسد این تعلل، طرف مقابل را 

نگران کرده است. 
رابرت مالــی در مصاحبــه دیروز 
خود مشخصا اشــاره کرده که »آمریکا 
هنوز هیچ گونه اشاره ای که نشان دهد 
»ابراهیــم رئیســی«، رئیس جمهور 
جدید ایران، آماده برگزاری دور هفتم 
گفت وگوها باشد، دریافت نکرده است.«

نماینده ویژه آمریــکا در امور ایران 
گفته اســت: »در حالی کــه ایران به 
پیشــرفت های هســته ای خود ادامه 
می دهد ما نمی توانیم تا ابد منتظر بمانیم 
چون در برخی نقاط، پیشــرفت ها به 
گونه ای است که بازگشــت به برجام 
برای آمریکا بســیار کم ارزش تر از غیر 

آن است.«
مالی اضافه کرده: »اما این موضوع 
نباید برای مدت طوالنی به تعویق بیافتد 
زیرا در این صورت مــا به نتیجه گیری 

متفاوتی خواهیم رسید.«
امید برای توافق زیاد نیست

ادوارد رودز، اســتاد علوم سیاسی و 

روابط بین الملل دانشگاه جرج میسون 
آمریکا در این خصوص بــه ایلنا گفته 
اســت: »در حالی که یک انتظار کلی 
وجود دارد که مذاکــره با دولت جدید 
ایران حتی از دولت قبلی دشوارتر است، 
دولت بایدن کاماًل آماده است تا دقیقاً 
همانند دولت قبلی با دولت جدید ایران 

همکاری کند.«
او در عین حال اما توضیح داده که در 
واشنگتن، امید برای توافق زیاد نیست و 
در صورت عدم توافق، چشم انداز هرگونه 

کاهش قابل توجه تحریم ها صفر است.
بســیاری دیگر از تحلیلگــران نیز 
طی روزهای اخیر پیش بینی کرده اند 
که ماه ها شاهد هیچ مذاکره ای در وین 

نخواهیم بود. 
با این تفاســیر به نظر می رسد فعال 
از نقطه اوج ســینوس فرود آمده  ایم و 
مشخص نیســت این فرود به منتفی 
شدن هرگونه توافق و مذاکره ای بینجامد 
یا اینکه دولت ابراهیم رئیسی با فرستادن 
پالسی مثبت جهت مذاکره، طرف مقابل 
را از عزم خود برای حل مســئله برجام 

آگاه کند. 
ممکن اســت این تعلــل در جهت 
گرفتن امتیاز بیشــتر و دادن امتیازات 
کمتر در مذاکرات وین باشــد؛ در این 
صورت اما این نکته بسیار حائز اهمیت 
است که زمان این تعلل آنقدر طوالنی 
نشود که اساسا دیگر مذاکره ای برای رد 
و بدل کردن امتیازات در کار نباشد و یا 

اینکه نتیجه عکس بدهد.

روابط ایران و آمریکا در اولین روزهای دولت رئیسی؛

یک تحریم جدید و ادبیاتی با بوی تلخ مخاصمه 

خبر

 یک فعال سیاسی اصالح طلب تاکید کرد: اگر بنا باشد مقصر 
این شرایط فعلی کشــور را معرفی و محاکمه کنیم محدود به 

حسن روحانی نمی شود، بلکه پای خیلی ها به وسط می آید.
حجت االســالم فاضل میبدی در گفت وگو با ایلنا، درباره 
برخی تالش ها برای طرح بحث محاکمه روحانی گفت: جریان 
انحرافی همواره سعی می کند طرحی را در مملکت اجرایی کند 
تا مسائل اصلی کمرنگ شــود از همین رو مشاهده می کنیم 
هرگاه اتفاقی افتاده و مسئله ای پیش آمده است، این جریان 
انحرافی مســائل دیگری را مطرح می کند کــه اذهان و افکار 

عمومی به سمت و سوی دیگری سوق داده شود.
این عضو مجمــع محققین و مدرســین حــوزه علمیه 
خاطرنشان کرد: باالخره ممکن است این گروهی که وعده داده 
بودند برای ما بهشت بسازند، مشکل تورم را حل کنند و جلوی 

رشــد دالر و نقدینگی را بگیرند، نتوانند موفق شود بنابراین 
عده ای یکسری مسائل انحرافی مطرح می کنند که ذهن مردم 

به سوی آن برود.
وی تاکید کرد: اگر بنا اســت مشکالت را در کشور مطرح و 
مقصری برایش پیدا کنیم یکی دو نفر که نیستند پای بسیاری 
از مسئوالن و افراد وسط می آید؛ اما متاسفانه »کی بود کی بود، 
من نبودم« تقریباً جزء فرهنگ ما شده است و این برای اولین 

بار نیست که چنین مسائلی مطرح می شود.
این فعال سیاسی اصالح طلب یادآور شد: یک زمانی حمله به 
دولت اصالحات و رئیس آن مطرح شد، یک زمانی دیگر با فاصله 
زمانی دیرتر بحث دولت آقای احمدی نژاد را بیان کردند حاال 
هم روحانی را می گویند. حتی یک زمانی هم نام آقای کروبی 
و موسوی را مطرح کردند و هر روز باید اسمی به میان بیاورند و 

به عنوان مقصر و مسئول مطرح کنند تا مقصرهای اصلی معلوم 
نشود که این کار هم توسط یک جریان انحرافی صورت می گیرد 

تا ذهن مردم منحرف شود و نرود به سمت جایی که باید برود.
میبدی در پاســخ به ســوال دیگری مبنی بــر اینکه 
سیدحسن خمینی در کشور سمت اجرایی ندارد اما چرا در 
برهه ای از زمان مورد حمله و هجمه قرار می گیرد، عنوان 
کرد: در مملکت یکسری جنجال باید همیشه آفریده شود، 
به هر حال سید حسن خمینی کسی اســت که از کالم او 
می ترسند، او وابسته به جایی نیست و استقالل خودش را 
حفظ کرده و از خانواده امام است، بنابراین وی را می ترسانند 
تا حرفی نزند و ســخنی نگوید. وی ادامــه داد: به هر حال 
ممکن است یک سری افراد پیدا شــوند و از این وضعیتی 
که ممکن است به وجود بیاید، انتقاد کنند و درباره برخی 

افراد بخواهند سخنی بگویند که برای این ها سنگین باشد، 
بنابراین عده ای را می ترســانند و می گویند اگر مشکالت 
ممکلت در اقتصاد حل نشد، مشکالت مسکن،  FATF و 
مذاکرات حل نشد و به سرانجام نرسید، نفس نکشید تا ما 

کار خودمان را انجام دهیم .
این فعال سیاسی اصالح طلب تاکید کرد: به هر حال مافیای 
قدرت و ثروت همیشه دنبال این بوده که با حاشیه سازی ذهن 

مردم به سمت و سوی دیگر برود.

میبدی:

بنابرمحاکمهروحانیباشد،پایخیلیهاوسطمیآید
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با حکم رهبر انقالب؛
حسینیخراسانی،جایگزین

آملیالریجانیدرشوراینگهبانشد
با حکم رهبر انقالب،  ســید احمد حســینی 
خراســانی در شــورای نگهبــان جایگزین آملی 
الریجانی شد. متن حکم حضرت آیت اهلل خامنه ای 

به این شرح است:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب حجت االسالم والمســلمین آقای حاج 
سید احمد حسینی خراسانی دامت توفیقاته

با عنایت به کناره گیری حضرت آقای آملی دامت 
برکاته از عضویت شورای نگهبان و با تشکر از خدمات 
علمی ایشان در آن شورا، جنابعالی را به عضویت آن 
شورای معظم منصوب می کنم و مزید توفیقات شما 

را از خداوند متعال مسألت می نمایم.«
    

طرحجدیدنمایندگان
برایتقسیمکشوربه۱۰منطقه

تسنیم نوشــت: جمعی از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی با تدوین طرحی با عنوان ایجاد وزرای 
منطقه ای و ارائه آن به هیأت رئیسه مجلس درصدد 
تقویت بنیه اقتصادی کشــور برآمده اند. بنا بر این 
طرح، برای هر منطقه یک وزیر توسط رئیس جمهور 
به مجلس شورای اســالمی برای اخذ رأی اعتماد 
معرفی می شــود. وزیر منطقه ای مکلف به تنظیم 
روابط دولت مرکزی با مســئوالن محلی، معرفی 
استانداران به هیأت وزیران، ایفای کمک رسانی و 
نجات عمومی در برابر حوادث و بالیا در حوزه نفوذ 
منطقه خود و حل وفصل مشکالت مشترک استان ها 
در پهنه منطقه ای می باشد. همچنین وزیر منطقه ای 
نمی تواند دارای فعالیت اقتصادی در همان منطقه 

باشد یا خود و خانواده اش اهل همان منطقه باشند.
    

مصباحی مقدم: 
رئیسیبهخاطرمردمجانخودرا

بهخطرمیاندازد
غالمرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، در رابطه با ســفر رئیس جمهور به 
خوزستان و پیام آن برای مردم، اظهار کرد: این اقدام 
حکایت از مردمی بودن رئیس جمهور اســت. وی 
افزود: ما عالوه بر سفر رئیس جمهور به خوزستان 
دیدیم کــه در داروخانه حضور پیــدا کردند و در 
بیمارســتانی که بیماران کرونایی در آنجا بستری 
هستند، یعنی رئیس جمهور حاضر است که فداکاری 
کند و حتی جان خودش را در چنین شرایط سختی 
به خطر بیندازد و جان خود را بدهد، اما از حضور در 

بین مردم غفلت نکند. 
    

قوه قضائیه:
حکمجلبمهدیهاشمیصادرشد

مرکز رســانه قوه قضائیه اعالم کــرد: »در پی 
اظهارات یکی از نمایندگان مجلــس در روزهای 
اخیر مبنی بر »اعطای مرخصی بدون سقف زمانی« 
به مهدی هاشــمی، به اطالع می رساند، هیچگونه 
مرخصی بی وجهی به نامبرده اعطا نشده و محکوم 
علیه، طبق قانون برای مدت مشخصی به مرخصی 
اعزام شــده بود، ولی مدتی اســت در غیبت به سر 
می برد. متاسفانه نامبرده پس از پایان زمان مرخصی، 
از مراجعت به زندان خودداری نموده و غیبت کرده 
است؛ اخطار قانونی الزم به وی داده شده و چون به 
زندان بازنگشته است بر همین اساس حکم جلب این 

محکوم صادر شده است.«
    

لبنانیهابراینفتکشهایایرانی
سرودساختند

لبنانی ها که این روزها با معضل ســوخت در 
کشورشان مواجه هســتند، برای نفتکش های 
ایرانی حامل ســوخت کــه به نوبــت راهی این 
کشور می شوند، سرود ســاختند. در این سرود 
که در فضای مجازی انتشــار و بازتاب داشــته 
است، خوانده می شــود: »دریای لبنان را مزین 
کردی، به سالمت و در حمایت رسیدی، خدا به 
همراهت، چشم آمریکا کور، بیروت به تو خوش 

آمد می گوید، ای نفتکش ایرانی.« 
    

اطالعاتسپاهفردمرتبطبا
گروههایضدانقالبرادستگیرکرد

به گزارش خبرگزاری ها، فرد مرتبط با گروه های 
ضد انقالب در یکی از شهرستان های اردبیل توسط 
سازمان اطالعات سپاه حضرت عباس)ع( استان 
اردبیل دستگیر شد. سازمان اطالعات سپاه حضرت 
عباس)ع( استان اردبیل پس از ماه ها رصد و کنترل 
اطالعاتی دقیق در فضای مجازی موفق شد فردی را 
که با فعالیت های تجزیه طلبانه و ارتباط با گروه های 
ضد انقالب و سرکردگان جریانات انحرافی مبادرت 
به تشویش اذهان عمومی می کرد، دستگیر و تحویل 

مقام قضایی کند.

بلینکن درباره تحریم اخیر 
چهار شهروند ایرانی به 
اتهام تالش برای ربودن 
مسیح علی نژاد سکوت 
نکرده، بلکه به صراحت 

گفته است که ایاالت متحده 
از عالقه مستمر ایران برای 
توطئه علیه آمریکایی ها، 
از جمله مقام های فعلی و 

سابق آمریکا آگاه است

رابرت مالی در مصاحبه 
دیروز خود مشخصا اشاره 

کرده که آمریکا هنوز 
هیچ گونه اشاره ای که نشان 

دهد »ابراهیم رئیسی«، 
رئیس جمهور جدید ایران، 

آماده برگزاری دور هفتم 
گفت وگوها باشد، دریافت 

نکرده است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: 
باید پنجاه درصد مرکز ثقل سیاست خارجی 
ایران توجه به کشورهای همسایه باشد؛ ما بازار 
بسیار خوبی در کشورهای همسایه داریم و باید 
روابطمان را با آنان گسترش دهیم؛ به گونه ای 
که هم ایران و هم کشــورهای همسایه از این 

ارتباط منتفع شوند.
عباس گلــرو در گفتگــو با مهــر، درباره 
مهم ترین اولویت دولت در عرصه سیاســت 

خارجی، اظهار کرد: سیاســت خارجی عرصه 
متنوعــی از روابط دوجانبه و چنــد جانبه در 
حوزه های مختلف سیاسی، امنیتی، فرهنگی 
و اقتصادی است. توجه به همسایگان، اولویت 
مهمی اســت که امروز در داخل کشور مورد 

اجماع همه است.
وی با بیــان اینکه بایــد روابط ایــران با 
کشورهای همســایه در ابعاد مختلف تقویت 
شــود، افزود: زمانی که از تقویــت ارتباط با 
کشورهای همسایه صحبت می کنیم، به یک 
مولفه خاص اشاره نمی کنیم بلکه رابطه ایران 
با کشورهای همســایه باید در ابعاد مختلف 

گسترش یابد.

رئیس کمیته روابط خارجی کمیســیون 
امنیت ملی مجلس تصریح کرد: تقویت روابط 
سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی بین 
ایران و کشورهای همسایه اهمیت زیادی دارد 
و مورد تأکید دولت و مجلس شورای اسالمی 

است و حتماً باید پیگیری شود.
وی گفت: سهم ایران از هزار و ۲۰۰ میلیارد 
دالر واردات ۱۵ کشور همسایه، فقط دو درصد 
یعنی ۲۲ میلیارد دالر اســت که بسیار ناچیز 

است و باید حتماً ارتقا پیدا کند.
نماینده مردم ســمنان در مجلس تصریح 
کرد: البته اگر بین کشــورها، روابط فرهنگی 
به درســتی بنیان گذاشته نشود و متعاقب آن 

روابط سیاسی هم ارتقا پیدا نکند، زمینه برای 
کار اقتصادی بین آنان هم وجود نخواهد داشت.

گلرو افزود: هر چقدر بــرای کار اقتصادی 
تالش شود و بگوییم که سودآوری و ارز آوری 
خود را مثاًل از دو درصد به ۲۰ درصد برسانیم، 
اما اگر در حــوزه روابط فرهنگی با کشــورها 
اقدامی انجام ندهیم، تنش سیاســی کنترل 
نشود و آرامش در منطقه وجود نداشته باشد، 
قطعاً هیچ فرصتی بــرای کار اقتصادی وجود 

نخواهد داشت.
وی تأکید کرد: مقدمه بهره مندی از روابط 
اقتصادی، کار فرهنگی و ارتقای روابط سیاسی 
است که این اقدامات در یک بازه زمانی می تواند 

 تأثیرات مثبتــی در روابط کشــورها بگذارد. 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس اضافه کرد: برای نمونه ۲۲ کشور عربی 
عضو اتحادیه عرب هیچ کدام به صورت کامل 
همگن نیستند و تفاوت های فرهنگی دارند و 
باید در روابط با آنان این ظرافت ها مورد توجه 
قرار گیرد. ما فرهنگ غنــی داریم و منطقه پُر 
از فرصت های فرهنگی و تمدنی است که باید 

مورد توجه قرار گیرد.
گلرو گفت: ما باید از تمــام این فرصت ها 
به خوبی استفاده کنیم و امیدواریم بر مبنای 
اولویت توجه داشــتن به کشورهای همسایه، 
دروازه ها را به سمت جامعه جهانی باز کنیم و اگر 
در ابتدا اوضاع منطقه ای و ارتباط با کشورهای 
همسایه را تقویت کنیم، طبیعتاً در حوزه ارتباط 
با کشورهای آسیای دور، اروپا و آمریکای التین 
هم می توانیم عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

تمرکزاصلیدستگاهدیپلماسیتقویتارتباطباهمسایگانباشد


