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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

هفته گذشــته اخبار آزادسازی 
مبالغی از پول های بلوکه شده ایران در 
کشورهای مختلف، خبرهای خوشی 
برای ایران بود. حمید حسینی، عضو 
هیأت مدیــره اتاق بازرگانــی ایران 
و عــراق خبــر داد که ســه میلیارد 
دالر از منابع ایــران در کره جنوبی، 
 عراق و عمان با موافقــت آمریکا آزاد 

شده است.
علی ربیعــی، ســخنگوی دولت 
نیز در نشســت خبری هفته گذشته 
احتمال آزاد شــدن یک میلیارد دالر 
از پــول ایــران را اعالم کــرد. اخبار 
آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در 
کشورهای مختلف به ویژه کره جنوبی 
از سوی مقامات دیگری نیز اعالم شد. 
همیــن امــر موجب شــد ِگِرگ 
اِســتوب، نماینــده جمهوری خواه 
فلوریــدا در جلســه کمیتــه روابط 
خارجی مجلس نماینــدگان آمریکا 
از آنتونی بلینکــن، وزیر امور خارجه 

دولــت بایدن بپرســد کــه »آیا این 
واقعیت دارد که سئول شروع به آزاد 
کردن بخشــی از هفت میلیارد دالر 
پول ایران خواهد کــرد؟« البته اتاق 
بازرگانی ایران رقــم پول های ایران 
که در دو بانک کره جنوبی نگهداری 
می شود را هشت میلیارد و 500 هزار 

تومان اعالم کرده است. 
 ایران از رفع تحریم ها 

بهره نخواهد بُرد، مگر ....
بلینکــن در پاســخ بــه نماینده 
جمهوری خواه اما به طور کلی تمامی 
گزارش های مربوط به آزادسازی منابع 
ایران در کره جنوبی را رد کرد و گفت: 
»این گزارش غلط است. تا زمانی که 
ایران به توافق )هسته ای( برنگشته، از 

رفع تحریم بهره نخواهد برد.«
یــک روز بعد ســخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا با صراحت بیشــتری 
تاکید کرد: »ما برای ترغیب ایرانی ها 
برای آمدن به میز مذاکره هیچ حرکت 
و مشوق یکجانبه  ای به آنها پیشنهاد 

نخواهیم کرد.«

ند پرایس، افزود: »اگر برداشــت 
ایرانی ها این است که بدون انجام هیچ 
اقدامی از سوی آنها در جهت پایبندی 
کامل به برجام ما امتیازها یا گام های 
یکجانبه ای به آنها پیشنهاد خواهیم 

کرد، دچار سوءبرداشت شده اند.«
اظهارات پرایس در حالی اســت 
که بســیاری از تحلیلگــران معتقد 
بودنــد دولت بایــدن اقــدام به لغو 
تحریم ها علیه ایران نخواهد کرد، اما 
مشوق هایی مانند مجوز دریافت وام 
از صندوق بین المللی پول یا موافقت 
با آزادســازی پول های بلوکه شــده 
ایران در کشــورهای مختلفی مانند 
کره جنوبی و ژاپن و عــراق را در نظر 

خواهد گرفت. 
تحلیلگران معتقد بودند که بایدن 
با این مشوق ها سعی خواهد کرد که 
اعتماد ایران را برای آغاز دور تازه ای 
از مذاکرات جلب کنــد اما اظهارات 
دو روز گذشته مقامات وزارت خارجه 
دولت بایدن حاکی از این است که آنها 
برداشــتن چنین گام های کوتاهی را 

نیز منوط به ایــن کرده اند که »اولین 
گام« را ایران بردارد که به نظر می رسد 
اولین گام از نظر آنها بازگشت ایران به 

میز مذاکره است.
نــد پرایــس در نشســت خبری 
پنجشنبه شــب خود تصریــح کرد: 
»تنها و تنها در صورتــی که ایران به 
میز مذاکره بیاید آماده رایزنی بر سر 
طرح هایی هســتیم که می تواند دو 
طرف را به ســمت مســیر پایبندی 

دوجانبه به برجام سوق دهد.«
او در عین حال تأکید کرد چنانچه 

ایران پایبندی کامل به تعهداتش در 
برجام را از سر بگیرد ایاالت متحده نیز 

آماده است اقدام مشابه انجام دهد.
آمریکا با مذاکره از برجام خارج 

نشده که با مذاکره بازگردد
در این سو نیز طرف ایرانی در انتظار 
برداشت »اولین گام« از سوی دولت 
بایدن است. گفت وگوی تلفنی حسن 
روحانی با بوریس جانسون و اظهارات 
او در جلســه روز چهارشــنبه هیأت 
دولت نشان داد که ایران نیز همچنان 
به انــدازه طرف آمریکایــی در اینکه 

»گام اول« را برندارد، مصمم است. 
چکیــده آنچه کــه روحانی عصر 
چهارشنبه به نخست وزیر انگلستان 
گفت این بود کــه تحریم های آمریکا 
باید رفع شود و »هیچ گزینه دیگری 

وجود ندارد.«
او اشــاره کرد که دولــت آمریکا 
مدعی عالقمنــدی به بازگشــت و 
اجــرای برجام اســت، امــا تاکنون 
 هیچ اقــدام عملــی در ایــن عرصه 

نداشته است. 
رئیس جمهور ایران درباره اصرار 
آمریکا بــه مذاکره نیز به جانســون 
گفت: »آنها با مذاکره از برجام خارج 
نشــدند که برگشت شــان مستلزم 

مذاکره باشد.«
روحانی در جلسه هیأت دولت هم 
بار دیگر خطاب به آمریکایی ها تاکید 
کرد که »برای اجرای کل تعهدات با 
کل تعهدات آماده ایــم؛ برای اجرای 
جزء با جزء هم آماده ایم.« این اظهارات 
او اما ساعاتی بعد با پاسخ منفی بلینکن 
مواجه شد. بدین ترتیب در حالی که 
طی روزهای گذشــته برخــی اخبار 
ممکن بــود نشــانه هایی از امید در 
خود داشته باشــند، اکنون اما به نظر 
می رسد هر نوع پیشــرفت میان دو 
طرف در »بن بست گام اول« متوقف 

شده است. 
راهکار بی حاصل »مالی«

در این میان رابرت مالی، نماینده 
ویژه آمریکا در امور ایران که انتصاب 
او به این ســمت به دلیل زاویه ای که 

با اسرائیل دارد بسیار پرحاشیه شده 
بود، راهکار برون رفت از این بن بست 

را »گفت وگو« عنوان کرده است. 
او در عین حال که به اکســیوس 
گفته است »لغو تحریم ها باید بخشی 
از پروسه ای باشــد که ایران و آمریکا 
ادامه می دهند«، افزوده است: »نظر 
ما این اســت که مذاکرات مستقیم 
بسیار موثرتر هستند و درصد کمتری 
برای ســوتفاهم باقی می گــذارد. با 
این حــال برای ما محتــوای مذاکره 

مهمترین از فرمت آن است.«
ینکــه  او ســپس بــا بیــان ا
»رئیس جمهــور گام هــای یکجانبه 
در بحث لغــو تحریم ها برنمی دارد«، 
بــا صراحت بیشــتری ادامــه داده: 
»گام های احتمالی آمریکا در رابطه با 
تحریم ها می تواند روی میز قرار گیرد 
اما باید ابتدا با ایران وارد گفتگو شویم، 

مستقیم یا غیرمستقیم.«
راهکار مالی هم اما به نظر راهگشا 
نمی آید چراکه باز هم گام اول یعنی 
همان ورود به مذاکره را برعهده ایران 
گذاشته و از ســوی دیگر ایران بارها 
اعالم کرده که همه چیز روشن است و 
نیازی به مذاکره نیست.  بدین ترتیب 
باید گفت که آخرین وضعیت برجام و 
تحریم های کمرشکن علیه ایران، توقف 
طوالنی تحریم کننده و تحریم شونده 
در »بن بســت گام اول« اســت. حال 
باید دید در روزهــای آینده کدام یک 
از طرفین گام اول برای شکســت این 

بن بست را برخواهند داشت. 

بلینکن موافقت آمریکا با آزادسازی منابع ایران در کره را تکذیب کرد؛

توقف در »بن بست گام اول«

خبر

بنابر اعالم وزارت امور خارجه روسیه، روز جمعه ۱۲ مارس 
)۲۲ اسفند( معاهده روابط متقابل و اصول همکاری جمهوری 
اسالمی ایران و فدراسیون روسیه ۲0 ساله شد. این معاهده ۲0 
سال پیش در ۲۱ ماده، به امضای روسای جمهور وقت دو کشور 
رسیده بود و مهلت ۲0 ساله آن دیروز به اتمام رسید اما به صورت 

خودکار برای پنج سال دیگر تمدید شد. 
وزارت امور خارجه روسیه به مناسبت بیستمین سالگرد این 
معاهده در بیانیه ای اعالم کرد که ایران و روسیه در سالگرد امضای 
معاهده همکاری دو کشور دستاوردهای بزرگی در عرصه های 

مختلف به دست آورده اند.
در این بیانیه با تاکید بر اینکه این سند نقطه عطف تاریخی در 
روابط ایران و روسیه بود، گفته شده: »روسیه و ایران در راستای 
تالش برای تحکیم روابط در عرصه های سیاســی، بازرگانی و 
اقتصادی، علمی و تکنولوژیکی، فرهنگی و انسانی و سایر عرصه ها 
و با درک ضرورت بنای جهان بر اســاس منشــور ملل متحد و 

معیارهای قوانین بین المللی توافق کردند تا روابط خود را بر اساس 
اصول احترام به حق حاکمیت و اعتماد متقابل و حق حاکمیت و 
تمامیت ارضی و استقالل و عدم مداخله در امور یکدیگر بنا کنند.« 
وزارت خارجه روسیه افزوده: »سنت دوستی و حسن همجواری 
بین روسیه و ایران هر سال به نفع مردم دو کشور و نیز به نفع ثبات 

و امنیت منطقه و خارج از آن، تحکیم بیشتر می یابد.«
در ادامه این بیانیه آمده است: »تهران و مسکو تا سالگرد امضای 
معاهده همکاری بین دو کشور به مجموعه هایی از دستاوردها 
در همه حوزه ها دست یافته اند و ظرفیت های استفاده نشده و 
پتانسیل همکاری های دو کشور دورنمای خوبی را برای تعمیق 

و گسترش روابط دو کشور به وجود آورده است.«
 ایران، روسیه را 

همسایه قدرتمند و دوست خود می نگرد
کاظم جاللی، سفیر ایران در روسیه نیز در بیستمین سالگرد 
این معاهده توضیح داد: »معاهده »اساس روابط متقابل و اصول 

همکاری ایران و روســیه« ۲0 ســال پیش در چنین روزی به 
تصویب دو طرف رسید و مقرر شــده بود که پس از پایان مهلت 
۲0 ساله، اگر دو کشور ایران و روسیه، یکسال قبل از خاتمه دوره 
معاهده به طرف مقابل مالحظه و نکته ای را اعالم نکردند به شکل 
خودکار برای پنج سال قابل تمدید هست و هر پنچ سال به همین 
نحو می تواند تمدید شــود.« وی تاکید کرد که معاهده مذکور 
در حال بروزرســانی و تصویب بر اساس ظرفیت های جدید دو 

کشور است.  
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران نیز در بیانیه ای 
که به این مناســبت صادر کرد با اشــاره به همزمانی ۲0 ساله 
شــدن این معاهده با تبادل پیام رهبران دو کشور، اعالم کرد:  
»جمهوری اســالمی ایران به فدراســیون روســیه به عنوان 
کشور همســایه قدرتمند و دوســت خود بر پایه »همکاری 
و احتــرام متقابل« می نگــرد و عالقه مند به گســترش بیش 
 از پیش روابــط خود با این کشــور در همه زمینه ها اســت.«

این بیانیه می افزایــد: »در پرتو اراده رهبــران و مقامات عالی، 
همکاری های دو کشور در راســتای تامین منافع مشترک از 
مرزهای روابط دوجانبه عبور کرده و وارد کمک به تامین امنیت 
منطقه ای و بین المللی شده و مســتحکم تر از هر زمان دیگری 

است.«
در پایان این بیانیه نیز آمده اســت: »ایران و روســیه علیه 
»تحریم های ضد بشری و یک جانبه«، »مداخالت غرب در امور 
دیگر کشورها«، »ممانعت از ایفای نقش عوامل ثالث در روابط 
خود« و ضــرورت »احترام به حقوق بین الملل« همبســتگی 

کامل دارند.« 

با پایان مهلت 20 ساله: 

معاهده همکاری ایران و روسیه برای پنج سال دیگر تمدید شد
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به بهانه »نقض فاحش حقوق بشر« اعمال شد؛
نخستین تحریم های دولت بایدن 

علیه ایران
وزیر خارجه آمریکا در بیانیــه ای ادعا کرد: »در 
نشست شورای حقوق بشر در ژنو ما نگرانی هایمان را 
درباره بدرفتاری های حکومت ایران با شهروندانش از 
جمله بازداشت ناعادالنه عده زیادی از شهروندان در 
شرایط اسفناک بیان کردیم.« آنتونی بلینکن، به دنبال 
این اظهارات اعالم کرد که دو مقام سپاه پاسداران به 
نام های »علی همتیان« و »مسعود صفدریان« را به 
دلیل آنچه »نقض فاحش حقوق بشر« خوانده شده 

در فهرست تحریم ها قرار داده است.
    

فرانسه: 
 اروپا آماده اعمال تحریم 
علیه نهادهای ایرانی است

وزارت خارجه فرانسه با متهم کردن ایران به نقض 
حقوق بشر از احتمال تحریم های اتحادیه اروپا علیه 
ایران در این خصوص خبر داد و اعالم کرد که اتحادیه 
اروپا آماده اســت تا تحریم هایــی را علیه نهاد ها و 
شخصیت های نقض کننده حقوق بشر در ایران وضع 
کند. وزارت خارجه فرانسه همچنین با طرح ادعا های 
بی اساس علیه جمهوری اسالمی، نسبت به شرایط 
حقوق بشر در ایران، به ویژه در زمینه آزادی بیان و 

مطبوعات به شدت اظهار نگرانی کرد.
    

حمله تروریستی به کشتی تجاری 
ایران در  دریای مدیترانه

علی غیاثیان، سخنگوی شــرکت کشتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران گفت: بر اساس گزارش 
دریافت شــده، پس از اصابت شئ انفجاری به بدنه 
کشتی کانتیربر ایران شهرکرد که روز چهارشنبه ۲0 
اسفندماه در آب های بین المللی در دریای مدیترانه 
رخ داد، آتش سوزی مختصری در محل انفجار ایجاد 
و بخشی از بدنه کشتی دچار آســیب شد. او افزود: 
در این حمله تروریستی خوشبختانه به هیچیک از 
خدمه شناور تجاری ایران آسیبی وارد نشده است 
.این شناور که متعلق به شرکت حمل و نقل کانتینری 
کشتیرانی جمهوری اسالمی است از ایران به مقصد 

اروپا در حرکت بوده است.
    

فاضل میبدی با اشاره به سخنان امام جمعه 
مشهد درمورد پاپ؛

معتقدم پشت سخنان آیت اهلل 
علم الهدی توطئه آمریکاست

احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد در خطبه های 
نماز جمعه این هفته، در بررسی فلسفه و چرایی سفر 
پاپ فرانسیس به عراق و دیدار با آیت اهلل سیستانی، 
گفت: »پاپ یک ماموریت آمریکایی داشــت و فکر 
می کرد مسئله مقابله با آمریکا، منشا و مبدا مرجعیت 
شیعه دارد و می تواند آیت اهلل سیستانی را وادار کند که 
از مردم عراق و حشدالشعبی عراق بخواهد به جنگ با 
آمریکا نروند.« محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع 
محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در واکنش به 
اظهارات وی گفت: »معتقدم پشــت سخنانی که 
آیت اهلل علم الهدی در خطبه ها ایراد می کنند، جریان 
و توطئه آمریکا است؛ چه چیزی بهتر از حرف های 
ایشــان که بین دو مرجع شــیعه نجف و شیعه قم 

اختالف بیندازند.«
    

فراخوان عربستان علیه ایران
شواری وزیران عربستان سعودی از جامعه  جهانی 
خواسته است با آنچه که »با تهدیدات ایران علیه امنیت 
و صلح جهانی« نامیده، برخورد کند. در جلسه این شورا 
که به ریاست ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی 
تشکیل شده، آنچه »سخنان تحریک آمیز مقامات ایران 
علیه کشورهای عربی« خوانده شده، از سوی شورای 
وزیران محکوم شده است. همچنین به نامه نمایندگی 
دائم عربستان سعودی در سازمان ملل به شورای امنیت 
پرداخته شده که در این نامه »از جامعه  جهانی خواسته 
شده به وظیفه  خود در برابر اقدامات نظامی شورشیان 
تروریست حوثی وابسته به رژیم ایران علیه غیرنظامیان 

و مناطق غیرنظامی عربستان عمل کند.«
    

 مقامات امنیت ملی آمریکا و اسرائیل 
در مورد ایران گفت وگو کردند؛

تالش برای تعامل با تل آویو برای 
احیای برجام

فرارو- مقام های بلندپایه امنیت ملی دولت های 
آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان یک کنفرانس 
ویدئویی درباره ایران و سایر مسائل منطقه گفت وگو 
کرده اند. به گزارش بی بی ســی، اولین دیدار »گروه 
رایزنی استراتژیک آمریکا و اسرائیل« با شرکت ِجیک 
سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا و ِمئیر بن َشَبت 
همتای اسرائیلی او انجام شد. گفته می شود این تالشی 
از سوی دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، برای 
تعامل با اســرائیل در زمینه سیاست آمریکا در قبال 

ایران و احیای توافق هسته ای ۲0۱5، برجام، است. 

گفت وگوی تلفنی حسن 
روحانی با بوریس جانسون 
و اظهارات او در جلسه روز 

چهارشنبه هیأت دولت 
نشان داد که ایران نیز 

همچنان به اندازه طرف 
آمریکایی در اینکه »گام 

اول« را برندارد، مصمم 
است

ند پرایس: اگر برداشت 
ایرانی ها این است که بدون 
انجام هیچ اقدامی از سوی 

آنها در جهت پایبندی 
کامل به برجام ما امتیازها 
یا گام های یکجانبه ای به 

آنها پیشنهاد خواهیم کرد، 
دچار سوءبرداشت شده اند

۱6 کشور از جمله ایران و چین طرحی برای 
تشکیل ائتالفی با هدف دفاع از منشور ملل متحد 
و مقابله با سیاســت های یکجانبه تحریم و زور 
ارائه کرده اند. ایران، چین، کره شمالی، الجزایر، 
آنگوال، بالروس، بولیوی، کامبوج، کوبا، اریتره، 
الئوس، نیکاراگوئه، فلسطین، سنت وینسنت و 
گرنادین ها، ســوریه و ونزوئال بنیان گذاران این 

گروه هستند.

خبرگزاری رویترز که این خبر را گزارش داده 
می گوید نام این ائتالف »گروه دوستان مدافع 
منشور ملل متحد« است و آنها در سندی برای 
معرفی طرح خود نوشته اند: »چندجانبه گرایی 
در حال حاضر تحت حمالت بی سابقه قرار گرفته 
و این تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی است.«

در بخش دیگری از سند این گروه آمده است: 
»دنیا شاهد توسل روزافرون به یکجانبه گرایی 
اســت که نمود آن در اقدامــات انزواگرایانه و 
خودسرانه ای مانند توســل به اقدامات جبری 
یکجانبه یا خروج از توافقات مهم و سازمان های 
چندجانبه و همچنین تالش در جهت تضعیف 

تالش های حیاتی برای مقابلــه با چالش های 
جهانی و مشترک قابل مشاهده است.«

دولت آمریکا در سال های گذشته از روش های 
مختلف، از جمله تحریم های یکجانبه برای اعمال 
فشار بر کشورهای ناهمسو با سیاست های کالن 

این کشور استفاده کرده است.
»ایان برمر« و »کلیف کوپچان«، دو دانشمند 
علوم سیاســی آمریکا با توجه به سیاست های 
برخی کشورهای غربی در استفاده از نظام های 
مالی به عنوان ابزارهایی برای اعمال دیپلماسی 
زورمندانه علیه کشورهای مخالف مفهومی به نام 

»سالح انگاری امور مالی« را پیشنهاد کرده اند.

به باور این دو دانشمند، ایاالت متحده آمریکا 
در حال حاضر به جای توسل به مولفه هاِی سنتِی 
برترِی امنیتی خود-شامل ائئالف هایی مانند ناتو 
و نهادهای چندجانبه مانند بانک جهانی و صندوق 
بین المللی پول- به استفاده از نظام مالی به عنوان 
سالح هایی برای پیشــبرد سیاست خارجی و 
امنیتی خود رو آورده و از تهدیِد قطع دسترسی به 
بازارها و بانک های این کشور به عنوان اهرم فشار 

علیه کشورهای مخالف خود استفاده می کند.
تحلیل ها نشــان می دهد »دفتر تروریسم و 
اطالعات مالی« یا »FTI« در وزارت خزانه داری 
آمریکا مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور 

علیه کشــورهای مخالف با سیاست های کالن 
واشنگتن به شمار می رود.

»سی ان ان« چند ســال پیش در گزارشی 
»دفتر تروریسم و اطالعات مالی« را »اتاق جنگ 
ســاکت« علیه ایران توصیف کرده و درباره آن 
نوشته است: »آنها در واقع، مسئول فلج کردن 

اقتصاد ایران هستند.«
»متیو لویت«، یکی از کسانی که سابقاً در این 
دفتر مسئولیت داشته گفته است: »سال ها پیش 
اگر کســی می گفت وزارت خزانه داری آمریکا 
در مرکز تمامی این موضوعات امنیت ملی قرار 
خواهد گرفت کسی حرف شما را باور نمی کرد.«

رویترز گزارش داد؛

طرح ۱۶ کشور از جمله ایران و چین برای تشکیل ائتالف ضد تحریم و زور


