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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

با این جنجالی که بر ســر نفتکش 
اسرائیلی به راه افتاده و خبرهایی که از 
حوادث زنجیره ای در ســواحل فجیره 
منتشر می شود و البته ادعاهایی که همه 
این اتفاقات را منتسب به تهران می کند، 
قطع به یقین باید گفت که ایران در دور 
بعدی مذاکرات وین با خشاب پر اسلحه 
غربی ها برای گرفتن امتیازات بیشــتر 

مواجه خواهد شد. 
انتقال قدرت از روحانی به رئیسی، 
مذاکرات وین را متوقف کرد. دور هفتم 
آن منوط شد به آمدن رئیسی. حتی خود 
آمریکایی ها تصریح کردند که ایرانی ها 
در حال تغییر دولت هستند و مذاکرات 
باید بعد از این تغییرات پی گرفته شود. 

مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی دیروز 
برگزار شــد و دقیقا چند ساعت پس 
از آن، آمریــکا اعالم کرد کــه آماده از 
سرگیری مذاکرات وین است. ند پرایس، 
سخنگوی وزارت خارجه دولت بایدن 

رسما این آمادگی را اعالم کرد. 
در عین اعالم این آمادگی اما آمریکا 
و متحدانش از ابتدای هفته شمشیرها را 
از نیام بیرون کشیده و بی امان ایران را 
تهدید می کنند. بعد از حمله به نفتکش 

مرسر استریت که متعلق به یک ژاپنی و 
در اختیار یک شرکت اسرائیلی است، 
موج حمالت به ایران شروع شد. به ویژه 
آنکه دو خدمه بریتانیایی و رومانیایی هم 

در این حمله کشته شدند. 
حادثه برای چندین نفتکش در 

روز تنفيذ رئيسی
اسرائیل، انگلیس، رومانی، آمریکا 
و حتی کانادا ایران را متهم کرده و آن را 
تهدید به پاسخ جمعی کردند. هنوز تب 
این حمالت فروکش نکرده بود که روز 
سه شنبه یعنی دقیقا روز تنفیذ ابراهیم 
رئیسی، خبر از حادثه برای چند نفتکش 

دیگر در سواحل امارات رسید. 
آسوشــیتدپرس گزارش داد چهار 
نفتکش نام های »کوئین ایماثا«، »گلدن 
بریلینت«، »جگ پوجا« و »ابس« در 
ســواحل امارات همزمان هشدارهایی 
صادر کرده اند مبنی بــر اینکه کنترل 
سکان هایشــان را از دســت داده اند و 
هدایت کشتی از فرمان آنها خارج است. 
رویترز از قول یک مقام عملیات دریایی 
انگلیس اظهار کرد که احتماال این حادثه 
برای سرقت کشتی  است. المیادین اما از 
قول رسانه های اسرائیلی، این اتفاق را 

یک »حادثه نظامی« عنوان کرد.
خبر دیگر ایــن بود کــه نفتکش 

»آسفالت پرنســس« در خلیج عمان 
مورد حمله قرار گرفته است. هنوز هم 
معلوم نیســت دقیقا در سواحل خلیج 
چه خبر اســت اما آنچه مشخص است 
انگشت اتهام منابع غربی به سوی ایران 
است. نشریه لویدز لیست نوشته است 
که افراد و کماندوهای مسلح آسفالت 
پرنسس را در خلیج عمان ربوده و عازم 

»ایران« هستند!
ایران تمامی این اخبار را تکذیب کرده 
و آنها را مشکوک خوانده است. این خبرها 
اما در رسانه های خارجی روز به روز داغ تر 
می شوند و دولتمردان غربی نیز هر روز 
مواضع تندتــری در این خصوص بروز 

می دهند.
 نامه انگليس، رومانی و ليبریا 

به شورای امنيت
انگلیس، رومانــی و لیبریا دیروز به 
شورای امنیت سازمان ملل نامه نوشته و 
به بهانه  حمله به کشتی مرسر استریت، 
ایران را »تهدیدی برای امنیت کشتیرانی 
بین المللی« خوانده اند. آنها همچنین 
خواستار محکومیت این حمله از سوی 

جامعه جهانی شده اند. 
جالب تر آنکه بعد از اظهارات آنتونی 
بلینکن، وزیر خارجــه آمریکا مبنی بر 
اینکه ایــران بابت اقدامش با »پاســخ 

جمعــی« مواجه خواهد شــد، وندی 
شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا اعالم 
کرد که کشــورش به انگلیــس اجازه 
می دهد در پاســخ به حمله به نفتکش 
اسرائیلی پیش قدم شود. او اضافه کرده: 
ما خواستار این هستیم که انگلیس در 

این مورد پیشگام شود. 
ســاالنه ده ها کشــتی و نفتکش 
در آبهای خلیج فارس دچار ســانحه 
می شوند؛ به ویژه آنکه این آبها به محلی 
برای جنگ نفتکش ها میــان ایران و 
اســرائیل تبدیل شده اســت. حوادث 
این یک هفته اخیــر اما )هرچند که در 
مورد نفس وقوع برخــی از آنها تردید 

وجود دارد( به نظر می رســد که تعمدا 
پررنگ می شوند.  دومینیک راب، وزیر 
خارجه انگلیس هم دیروز با اشاره به نامه 
مشترک کشورش با رومانی و لیبریا به 
شورای امنیت سازمان ملل، گفت که 
»شــورای امنیت باید به فعالیت های 
ثبات زدای ایران و احترام نگذاشتن آن به 
قوانین و حقوق بین المللی پاسخ دهد.«

آیا اروپا و آمریکا قصد دارند ایران را 
از باز شدن دوباره پرونده اش در شورای 

امنیت بترسانند؟
مذاکرات ادامه می یابد، اما ...

برخی معتقدند که با شــکل گیری 
دولت جدیــد و در آســتانه مذاکرات 
احتمالی وین، آمریکا حمله به نفتکش 
اسرائیلی را پیراهن عثمان کرده تا از آن 
در مذاکرات بهره برداری کند. اما آیا دور 
هفتم این مذاکرات اصال شکل خواهد 
گرفت که بخواهــد کار آمریکا در آن به 

بهره برداری هم برسد؟
تحلیلگران تصریــح می کنند که 
با توجــه به اوضاع آشــفته اقتصادی و 
سیاســت خارجی دولت رئیسی برای 
جلوگیری از فروپاشــی بیشــتر نظام 
اقتصادی ایران، ناگزیر به مذاکره و توافق 
خواهد بود. شبکه سی. ان. بی. سی هم 
دیروز به نقل از یک مقام آلمانی نوشت 
که »دولت جدید ایران به مذاکرات وین 
بازمی گردد.« این مقام آلمانی که نامش 
فاش نشــده، گفته است: »نشانه هایی 
کافی دال بر این وجود دارد که مباحثاتی 
واقعی در نظام ایــران درباره چگونگی 
پیش برد این مذاکــرات وجود دارد.« 
او درباره مذاکرات در شــش دور قبلی 
توضیح داده: »ما و دوستان آمریکایی مان 
می گوییم تحریم هایی که باید لغو شوند، 
آن هایی هستند که به برجام ارتباط دارند 
و برخی دیگر تنبیه ها همچنان به قوه 
خود باقی می مانند. مسائل دیگری نیز 
هست که باید در مذاکرات بعدی راجع 
به آنها صحبت کنیم که ایرانی ها حاضر 
نیستند با آن ها پایبند باشند.« موضوع 
خط آخر اظهارات او یعنی »مســائل 
دیگری« که غــرب می خواهد درباره 
آنها صحبت کند، قابل توجه است. این 
مسائل آنچنانکه پیش از این هم بارها 
گفته شده، تحرکات منطقه ای ایران و 

قدرت نظامی آن است. 

 پيوستن اعراب منطقه 
به کارزار فشار بر ایران

حال به نظر می  رســد حجم وسیع 
اخبار مربوط به حوادث در سواحل عمان 
و امارات و فشار رسانه ای و سیاسی که با 
استناد به این اخبار به ایران وارد می شود، 
بخشی از تالش طرف غربی برای ورود به 
»مسائل دیگر« در مذاکرات وین است. 

کشــورهای عرب متحد آمریکا در 
منطقه نیز به این فشــار پیوسته اند. از 
عربســتان خبر می رســد کــه وزیر 
خارجــه اش گفتــه اســت: »ایــران 
»گســتاخانه« در منطقــه رفتــاری 
»منفی« دارد، از جمله اینکه کشتیرانی 

را تهدید می کند.«
حسام زکی، معاون دبیرکل اتحادیه 
عرب نیــز در قاهره با کورنیــل ویروتا، 
معاون وزیر خارجه رومانی دیدار کرده 
و گفته است: مذاکرات وین نباید تنها 
در خصوص تهدیدات هســته ای باشد 
بلکه باید نگرانی کشورهای عربی را نیز 

شامل شود.
با همین اجماع کشورهای متعدد 
اســت که آمریکا هم تهدید به »پاسخ 
جمعی« می کند و هم اعالم آمادگی برای 
مذاکره. در واقع مذاکره در وین با چماق 
سوانح دریایی اخیر در آب های خلیج 
پیش خواهد رفت؛ چماقی که قصد دارد 
ایران را هرچه بیشتر در تنگنا قرار دهد. 

حال باید دید که دولت رئیسی تحت 
این تنگنا، تن به دادن امتیازهای بیشتر 
می دهد یا اینکه با سرسختی در برابر آن، 
کار احیای برجام باز هــم طوالنی تر از 

پیش خواهد شد. 

بررسی تاثير حوادث سواحل خليج و »امنيت دریایی« بر برجام؛

غرب آماده ادامه مذاکرات وین با »توپ پُر«

خبر

دبیرکل حزب اهلل لبنــان اعالم کرد برخی از 
اعضای این گروه برای تکمیل بحث درباره واردات 
سوخت از ایران، در تهران هستند و به زودی از راه 

زمینی و دریایی سوخت وارد لبنان می شود.
سیدحســن نصراهلل که در نشست مبلغان 
سخن می گفت همچنین وعده داد که داروهای 

ایرانی نیز وارد بازار لبنان شود.
او در واکنش به برخــی کارزارهای لبنانی ها 
علیه داروهای ایران گفت: کسانی که می گویند 
داروهای ایرانی »َســم« اســت، از آن استفاده 

نکنند.
این ســخنان نصراهلل در حالی بیان می شود 
که وی سال گذشته در یک سخنرانی تلویزیونی 

گفته بود: هنگامی که ایران با فروش مشــتقات 
نفتی و بنزین آن هم با لیره لبنان موافقت کند، 
بدین معناست که ایران لطف و فداکاری بزرگی 

انجام می دهد.
حدود دو ماه قبل در حالی که شــهروندان 
لبنانی در صف های طوالنی پمپ بنزین از شمال 
به جنوب تحقیر می شدند، سیدحسن نصراهلل 
در سخنرانی خود به پیشنهادات ایران و تمایل 
جمهوری اسالمی به فروش فرآورده های نفتی به 
لبنان با ارز ملی این کشور اشاره کرد. او گفته بود: 
اگر حکومت لبنان نمی تواند بنزین و گازوئیل را 

تأمین کند، سراغ ایران خواهیم رفت.
نصــراهلل آن روز بــه لبنانی ها قــول داد که 

حزب اهلل مردم را رها نخواهــد کرد و در صورتی 
که دولت ثابت باقی بماند این حزب اقدام به وارد 

کردن سوخت از ایران خواهد کرد.
او در عین حال تاکید کرده بــود که روابط با 
ایران به این معنا نیست که بخواهیم لبنان را به 

مدل ایرانی تبدیل کنیم.
»امیل لحــود«، نماینده پیشــین پارلمان 
لبنان نیز در همین ارتبــاط خطاب به مخالفان 
کمک های ایران گفت: یــا این کمک ها را قبول 
کنید یا اینکه جایگزین پیدا کنید، ما با کمک های 
نفتی یا هر کمک دیگری از هر طرفی که باشــد 
مخالفت نمی کنیــم زیرا مرحلــه ای که به آن 
رسیدیم از بازی محوربندی ها و مواضع سیاسی 

گذشته است و اکنون منافع ملت مهم تر از همه 
چیز اســت. در ماه گذشــته چندین تظاهرات 
سراسری در لبنان به دلیل بحران کمبود سوخت، 
افزایش قیمت ارز و وضعیت نامساعد برق انجام 
شد. رکود اقتصادی در لبنان تا به اندازه ای عمیق 

اســت که بانک جهانی آن را یکی از شدیدترین 
مشکالت تاریخ معاصر این کشور توصیف کرده 
است. حزب اهلل لبنان دو هفته پیش، از انتخاب 
نجیب میقاتی به عنوان نخست وزیر جدید این 

کشور حمایت کرده بود.

سيد حسن نصراهلل: 

بهزودیازایرانسوختوداروواردمیکنیم
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زاکانیشهردارتهرانشد
علیرضــا زاکانی با کســب بیشــترین آرای 
منتخبین شورای ششم تهران به عنوان شهردار 
جدید تهران انتخاب شــد. به گــزارش فارس، 
زاکانی با بیشترین آرای منتخبین شورای ششم 
تهران به عنوان شــهردار جدید تهران انتخاب 
شد. شهردار جدید پایتخت بر اساس 10 شاخص 
مدنظر شورای شهر ششم تهران ارزیابی شده و 

بیشترین آرای منتخبین را کسب کرده است.
    

محکومیتناهیدتقویبه۱۰سال
وهشتماهحبستعزیری

مصطفی نیلی، وکیل ناهید تقوی، شــهروند 
ایرانی - آلمانی، دیروز چهارشنبه 1۳ مرداد )۴ 
اوت( در توئیتر از محکومیت موکلش به 10 سال 
حبس تعزیری به اتهام »مشارکت در اداره گروه 
غیرقانونی« و هشت ماه حبس تعزیری به اتهام 
»فعالیت تبلیغی علیه نظام« از ســوی شعبه ۲۶ 
دادگاه انقالب خبر داد. بنا بــر توئیت مصطفی 
نیلی، ایــن حکم عینا برای مهــران رئوف، فعال 
کارگری دو تابعیتی ایرانی - بریتانیایی نیز صادر 

شده است.
    

امیرعبدالهیانوزیرخارجه
رئیسیمیشود؟

روز گذشــته تصویر حضور معنادار حسین 
امیرعبدالهیان در جلسه دیدار ابراهیم رئیسی با 
بیسرا تورکویچ، وزیر خارجه بوسنی و هرزگوین، 
گمانه زنی ها درباره احتمال حضور او در وزارت 
خارجه دولت سیزدهم را افزایش داده است. در 
تصاویر این دیدار امیرعبدالهیان در کنار رئیس 
جمهور دیده می شود. رئیســی در این دیدار با 
تاکید بر اینکه حمایت از تمامیت ارضی کشورها 
و دفــاع از مظلومــان جهان، از سیاســت های 
اصولی جمهوری اســالمی ایران است، اظهار 
داشت: رویکرد ما حفظ امنیت و رفاه در تمامی 

مناطق است.
    

»رازسربهمهر«ظریفمنتشرشد
مجموعه شش جلدی کتاب »راز سر به مهر« 
به نویســندگی محمد جواد ظریــف ،علی اکبر 
صالحی، ســید عباس عراقچــی و مجید تخت 
روانچی منتشر شد. گردآوری این کتاب توسط 
سید علی موجانی انجام شده است .»توافق موقت 
ژنو«، »از توافق موقت تــا اتاق نگارش«، »جدال 
بر سر متن«، »فصل ســرد و سخت مذاکرات« و 
»تولد برجام« عنوان پنج جلــد از این مجموعه 
است. ظریف روز یکشنبه در آخرین جلسه هیأت 
دولت در جمع خبرنگاران گفته بود: ان شاءاهلل تا 
آخر هفته موسســه اطالعات تاریخچه برجام را 
در شش جلد منتشر خواهد کرد و آن وقت مردم 
خواهند دید که خدمتگزاران و فداییان شان در 

برجام چه کردند.
    

حضوررئیسیدرجلسهروسای
کمیتههایتخصصیکرونا

سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور صبح دیروز 
در جلسه روسای کمیته های تخصصی ستاد ملی 
مقابله با کرونا حضور یافت. در این جلسه فرمانده 
قرارگاه عملیاتی و روســای کمیته های بهداشت 
و درمان، تبلیغات و اطالع رســانی و حمل و نقل، 
گزارش های مربوط به اجرای مصوبات ستاد ملی 
کرونا در مقابله و مهار مــوج پنجم بیماری، تهیه و 
تدوین دستورالعمل های مرتبط با برگزاری مراسم 
سوگواری در ایام محرم، شرایط بازگشایی مدارس 
و دانشگاه ها در سال تحصیلی جدید و روند اجرای 

سند ملی واکسیناسیون را ارائه کردند.
    

لطفی:
جنتیچهرهایناشناخته
بایکروحجواناست

نصــرت اهلل لطفــی، قائــم مقام شــورای 
هماهنگی تبلیغات اســالمی در پاســخ به این 
ســوال که آیا آیت اهلل جنتی با توجــه به اینکه 
همزمان دبیر شورای نگهبان و رئیس شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی است، در جلسات 
ایــن شــورا و تصمیم گیری های آن شــرکت 
می کند، به باشــگاه خبرنــگاران گفت: من به 
عنوان کســی که توفیق داشتم ســالیان سال 
در خدمت آیت اهلل جنتی باشــم می گویم که 
وی یک چهره به تمام معنا مظلوم و ناشناخته 
است. اشــراف آیت اهلل جنتی به امور بی نظیر و 
یک شخصیتی اســت با یک روح جوان. بخش 
عمــده ای از ایــن موفقیت ها را مقــام معظم 
رهبری اشاره کرده و فرموده اند که اگرچه وی 
مسئولیت های بسیاری دارد، اما در این زمینه 

هم باید فعال باشد.

وزیر خارجه انگليس دیروز 
با اشاره به نامه مشترک 

کشورش با رومانی و ليبریا 
به شورای امنيت سازمان 

ملل، گفت که »شورای 
امنيت باید به رفتار ایران 

پاسخ دهد.« آیا اروپا و 
آمریکا قصد دارند ایران 

را از باز شدن دوباره 
پرونده اش در شورای 

امنيت بترسانند؟

حسام زکی، معاون دبيرکل 
اتحادیه عرب دیروز در 
قاهره با کورنيل ویروتا، 

معاون وزیر خارجه رومانی 
دیدار کرده و گفته است: 
مذاکرات وین نباید تنها 

در خصوص تهدیدات 
هسته ای باشد بلکه باید 

نگرانی کشورهای عربی را 
نيز شامل شود

عضو هیأت رئیســه مجلس گفت: بر اساس صحبت های 
رهبری مبنی بر سرعت عمل در تشکیل دولت، آقای رئیس 
جمهور روز پنجشنبه برنامه و خط مشی دولت خود را همراه با 
وزرا مطرح و به مجلس معرفی می کند و مجلس بدون هیچگونه 
وقفه ای از صبح شنبه، کار بررسی تک تک افراد پیشنهادی را در 

کمیسیون های تخصصی مربوطه آغاز می کند.
ابراهیم رئیسی امروز به عنوان هشتمین رئیس جمهوری 
اسالمی ایران با ادای سوگند در مجلس، رسما کار خود را در قوه 
مجریه آغاز خواهد کرد و پس از آن جلسات رأی اعتماد مجلس 

به کابینه پیشنهادی رئیسی آغاز خواهد شد. 
حســینعلی حاجی دلیگانی در این رابطــه اظهار کرد: 

کار رأی اعتماد بالفاصله از روز شــنبه آینــده برابر آئین نامه 
 شــروع می شــود و تا روز سه شــنبه رأی گیری نهایی انجام 

خواهد شد.
وی افزود:  برای آشنایی بیشــتر و رایزنی های الزم درباره 
وزرای پیشنهادی، در قالب فراکسیون های مختلف و در قالب 
مجامع استانی، نمایندگان میزبان وزرای پیشنهادی خواهند 
بود و تالش می شود که با آنها آشنایی بیشتری صورت بگیرد. 
همچنین برنامه پیشنهادی دولت و خط مشی و انطباق آن با 
سیاست های کلی کشور و قانون اساسی توسط معاونت قوانین 
مجلس و دیگر مجامع مربوط به مرکــز پژوهش و غیره مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.

حاجی دلیگانی تاکید کرد: قطعا در جلسه رأی اعتماد به 
کابینه سیزدهم تنشی را نخواهیم داشت. 

نماینــده شاهین شــهر همچنیــن تصریــح کــرد:  
شــخصیت هایی که برای هر پســت و برای هــر وزارتخانه 
پیشــنهاد می شــود را کامال بررســی می کنیــم و اگر آن 
فــرد توانمنــدی الزم و مجموعــه شــرایط کافــی برای 

 پســت وزارت را دارد، از رأي اعتمــاد دریــغ نخواهیم کرد. 
او با اشاره به احتمال حضور برخی از نمایندگان در کابینه دولت 
سیزدهم گفت: افرادی که در مظان هستند و گفته می شود که 
قرار است از مجلس به کمک دولت بروند، آنهایی که سر زبان ها 

هستند، قطعا مجلس به آنها رأی اعتماد خواهد داد.
گفتنی است مراسم تحلیف رئیس جمهوری ساعت 1۷ روز 
پنجشنبه 1۴ مرداد ماه در صحن علی مجلس شورای اسالمی 
برگزار می شود. 11۵ مقام رســمی از ۷۳ کشور جهان برای 

حضور در مراسم تحلیف اعالم آمادگی کرده اند.
همچنین دبیرکل ســازمان ملل، رئیــس اوپک، IPU و 
اتحادیه اروپا، اتحادیه اوراسیا، اتحادیه بین المجالس، اتحادیه 
بین المجالس اسالمی، بین المجالس آسیایی، اکو و نمایندگان 
شــخصیت های برجســته ادیان و مذاهب و شخصیت های 
موثر فرهنگی و اجتماعی جهان اسالم در این مراسم حضور 

خواهند یافت.

حاجی دليگانی اعالم کرد؛

معرفیکابینهرئیسیبهمجلسهمزمانبامراسمتحلیف


