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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

وقتی در محافل خبــری درز کرد 
که جو بایدن قرار است »رابرت مالی« 
را به ســمت نماینده ویژه آمریکا در 
امور ایران منصوب کنــد، این خبر به 
محور اصلی اختالف میــان بایدن و 
منتقدانش درباره ایران تبدیل شــد. 
به گفته منتقدان سوابق »مالی« او را 
دشمن اسرائیل و منعطف و مالیم در 

برابر ایرانی ها نشان می دهد. 
مخالفــان او در ایــاالت متحــده 
می گویند که مالی بیش از اندازه نسبت 
به ایران، ســوریه و اســرائیل مواضع 
چپ گرایانه دارد. اواخر دهه 90 دستیار 
ویژه بیل کلینتــون در امــور اعراب و 
اســرائیل بود. اما بعدها فاش شــد که 
با اعضای حماس دیدارهــای پنهانی 

داشته است.  
 او یک چهره »اینترنشــنال« است؛ 
آنطور که خودش می گوید پدربزرگ و 
مادربزرگش از روســیه و اروپای شرقی 
هستند. پدرش یک یهودی ملی گرای 
عرب اهل مصر بوده اســت. خودش در 
ایاالت متحده بزرگ شده و بیشتر دوران 
جوانی اش را نیز در فرانسه سپری کرده 
است. شاید همین تعلق خاطر به نقاط 
مختلف دنیاست که از او سیاستمداری 

اهل مسامحه و مصالحه ساخته است. 
او را »مهره شــانس ایــران« هم 

گفته اند! اوایل بهمن که خبر احتمال 
انتصاب او به عنوان نماینده ویژه آمریکا 
در امور ایران، منتشــر شد، تام کاتن، 
سناتور ضد ایرانی آمریکا با بیان اینکه 
»مالی« سابقه طوالنی در دشمنی با 
اسرائیل و همدردی با ایران دارد، گفت: 
»اگر او انتخاب شود، تهران نمی داند 

چه شانسی نصیبش شده است!«
آن احتمال به وقوع پیوست و رابرت 
مالی درنهایت بعد از چندین روز بحث و 
جدل های فراوان در آمریکا، جمعه شب 
در پستی که برای او در نظر گرفته شده 

بود، منصوب شد. 
اولین روز کاری »مالی«

اما آیا او واقعا »مهره شــانس ایران« 
است؟ پاسخ به این پرسش ظاهرا بیش از 

هر چیز، به اروپا بازمی گردد. 
بالفاصله پس از خبر انتصاب مالی، 
خبر رایزنی هایش بــا همتایان اروپایی 
درباره ایران، برجام و برنامه هســته ای 
ایران منتشر شــد. در واقع او اولین روز 
کاری اش را صرف مشورت با طرف های 

اروپایی درباره برجام کرد. 
پیش از او نیز خود بایــدن و وزیر 
خارجه او مذاکــره با اروپا در خصوص 
ایران را آغاز کــرده بودند. حاال رابرت 
مالــی متمرکزتــر و تخصصی تر این 
گفت وگوهــا را پی خواهــد گرفت؛ 
گفت وگوهایی که بوی خوشایندی از 

آن به مشام ایران نمی رسد.

 کلید برجام 
در دست اروپا یا آمریکا؟

 حمید ابوطالبی، مشــاور پیشین 
حسن روحانی دیروز در رشته توئیتی 
توضیح داد که »زمان مذاکره دوجانبه 
ایران و آمریکا فرا رسیده است.« بسیاری 
دیگر چون او گمان می کنند که به دلیل 
رویکرد بایدن نســبت به ایران و حضور 
چهره های اوبامایی در کابینه او، شرایط 
برای مذاکره مســتقیم دو طرف بدون 

دخالت کشور ثالث میسر است. 
اما موضوع جاری میان دو کشور در 
حال حاضر »برجام« است و شماری دیگر 
از تحلیلگران نیــز معتقدند که »بایدن 
کلید برجام را به اروپا خواهد سپرد.« یکی 
از این تحلیلگران علی اصغر زرگر است که 
طی گفت وگویی توضیح داده که به دنبال 
شیوع کرونا و عدم کنترل آن در ایاالت 
متحده، متاثر شدن وضعیت اقتصادی از 
آن، چالش ها با چین و روسیه و مشکالت 
متعدد دیگر داخلی باعث شده تا دولت 
بایدن وقت چندانی برای رسیدگی به 
برجام نداشته باشد، از این رو کلید احیای 
برجام را به اروپا خواهد سپرد تا آنها در این 

خصوص وقت صرف کنند. 
او ادامه داده: »محور عبری -عربی نیز 
که به آمریکا نزدیک است گرفتاری های 
خــاص خــود را در یمن، فلســطین 
و ســوریه دارد و این تــوان را ندارد که 
بایدن را به چالش کشــیده یــا در این 

عرصه عرض اندام کنند. فقط اروپاست 
که پتانسیل و وقت بیشــتری دارد که 
می تواند به برجام و ایران رسیدگی کند.«

 آمریکا دیگر آن 
آمریکای سابق نیست

از ســوی دیگر خود اروپا نیز دیگر 
آمریکا را آن پیشروی سنتی که حالل 
بسیاری از مشکالت و پیچیدگی های 
سیاست خارجی بود، نمی بیند. عملکرد 
ترامپ، دو قطبی شدن فضای سیاسی 
آمریکا و مشــکالت داخلی آن، اعتماد 

اروپا را تا حد زیادی به باد داده است. 
برونو لومیر، وزیــر دارایی و اقتصاد 
فرانسه در این باره گفته است: »به رغم 
عالقه بایدن به یک رابطه سالم بین دو 
سوی اقیانوس آتالنتیک، آینده آمریکا 
اما اکنون کمتر قابل پیش بینی و قابل 

اعتماد است.«

او ادامه داده که رهبــران اروپایی از 
وقایع کاپیتول هیل بسیار مبهوت ماندند 
و با تماشای آن مشــاهده شورش ها در 
بسیاری از شــهرهای ایاالت متحده، 
حاال ترس از خطر تجزیه آمریکا دارند و 
دولت آمریکا هم در موقعیتی نیست که 
بتواند مسوولیت های جهانی اش را از سر 
بگیرد؛ از این رو اروپا باید تصمیم بگیرد که 
می خواهد منتظر ایاالت متحده و دولت 

بایدن بماند یا اینکه رأسا اقدام کند. 
ســوفیا بش و لوئیجی اسکازیری 
از مرکــز اصالحات اروپا هــم در مقاله 
جدیدی اذعان کرده انــد که اروپا دیگر 
نمی تواند آمریکا را به  عنوان حل مسائل 
پرسش های خود در راستای منافعش 

در نظر بگیرد.
پنج به عالوه چند؟

در یک کالم اروپا دیگــر نمی تواند 
مانند گذشــته روی آمریکا حساب باز 
کند. گذشته از تمام اینها سیاست بایدن، 
مشارکت با دوستان و چندجانبه گرایی 
است. با این تفاســیر هم اروپا خواهان 
تعیین سیاست ها در قبال برجام و ایران 
است و هم آمریکا از مشورت های اروپا 
اســتقبال خواهد کرد. اما در این میان 
خطی که اروپا به دولت بایدن می دهد، 

چه خواهد بود؟
پاسخ به این سوال اکنون دیگر کامال 
روشن است. همینکه نتیجه انتخابات 
آمریکا، پیــروزی بایدن را نشــان داد، 
اروپا که تا پیش از آن مکرر خواســتار 
بازگشــت ایاالت متحده به برجام بود، 
ناگهان ســخن از یک برجام کاملتر را 
پیش کشید؛ اولین بار هایکو ماس، وزیر 

خارجه آلمان آن را مطرح کرد. 
تازه ترین اظهارنظر امــا مربوط به 
فرانسه اســت. امانوئل مکرون، رئیس 
جمهــوری فرانســه جمعه شــب در 
مصاحبه ای با العربیــه تاکید کرد: باید 
از اشتباه ســال 2015 که قدرت های 
منطقه ای از توافق با تهران کنار گذاشته 
شوند جلوگیری شود. او در همین راستا 
تصریح کرد که عربستان سعودی باید 
در هر مذاکره ای دربــاره توافق با ایران 

مشارکت داشته باشد. 
جورج مالبرونت، خبرنگار ارشــد 
فیگارو پــس از آن در توئیتر نوشــت: 
»امانوئل مکرون در تلویزیون عربستان 
سعودی، اظهار نظر عجیبی کرده است. 
او خواســته اســت که ریاض بخشی از 
مذاکرات بعدی در مورد توافق هسته ای 
جدید با ایران باشــد. یک کارشــناس 
با تعجب از چنین درخواســتی گفت: 
»نه چین، نه روســیه و نه ایــران، این 
درخواست را قبول نمی کنند و فرانسه 

این را می داند.«
مالبرونــت ادامــه داده: »ایــن 

کارشــناس متعجب شــده است که 
چرا مکــرون، که از مدت هــا قبل به 
دنبال نزدیک کردن مواضع طرف های 
این نــزاع بوده اســت، ناگهان چنین 

جهت گیری خاصی پیدا می کند؟«
آنچه مکــرون طرح کــرده، همان 
خواســته عربســتان، بحرین و سایر 
متحدان آنها در خلیج است که با کلیدواژه 
»برجام پالس« به دنبال برجامی تازه با 
حضور آنها هستند؛ برجامی که بر خالف 
برجام قبلی که حاصل مذاکرات ایران 
و 5+1 بود، معلوم نیست قرار است پنج 
به عالوه چند باشد! چه بسا اسرائیل نیز 

خواهان اضافه شدن به آن باشد. 
میراث گرانقدر ترامپ!

خط دیگری که اروپا در هفته های 
اخیر دنبال کرده، بازگشــت ایران به 
انجام کامل تعهداتش است. آنها اعالم 
می کنند که اگر ایران خواهان بازگشت 
آمریکا به برجام است، باید ابتدا به نقطه 
پیش از کاهش تعهدات برجامی خود 
بازگردد! این خواسته اروپایی را آنتونی 
بلینکن، وزیر خارجه دولت بایدن نیز 
به تاسی از دوســتان اروپایی خود به 
تازگی اعالم کرده اســت کــه البته با 

پاسخ منفی ایران مواجه شد. 
اروپا در مشورت هایی که به رابرت 
مالی می دهــد، قطعا موضــوع نفوذ 
منطقه ای ایران و مذاکره بر سر توانایی 
موشکی ایران نیز مطرح خواهد کرد. 
در واقع اکنون کــه دولت بایدن برای 
رسیدگی به موضوع برجام تا این حد 
به نظر متحدان اروپایی خود اهمیت 
می دهد، باید گفت بــا یک رصد کلی 
از موضع تازه اروپا نســبت به برجام، 
می تــوان رویکرد رابــرت مالی پس 
از رایزنی با اروپایی هــا را تا حد قابل 

مالحظه ای حدس زد. 
ظاهرا اروپا معتقد اســت حاال که 
ترامپ کار را به اینجا رســانده و ایران 
را تا این حد تحت فشــار قــرار داده، 
برداشتن یکباره این فشار از بین بردن 
تمام میراث اوســت؛ پس بهتر است 
فشار را به شــیوه دیگری تداوم داد تا 
درختی که ترامپ کاشــته دست کم 

به بار نشیند!

»مهره شانس ایران«، اولین روز کاری را با رایزنی درباره برجام آغاز کرد؛

خطیکهاروپابه»رابرت«میدهد

خبر

تسنیم نوشــت: یک مقام آگاه ورود جنگنده  
F-۳5 به آسمان ایران را رد کرد.

نیمه شب گذشته شــنیده شدن صدای آژیر 
خطر در یکی از مناطق غــرب تهران و همزمان، 
پرواز مشکوک یک فروند هواپیمای مسافربری 
متعلق به خطوط هوایی ترکیه، در فضای عمومی 

خبرساز شد.
این اتفاق نــادر گمانه زنی های زیــادی را در 
فضای مجــازی در پی داشــت ازجمله احتمال 
حمالت ســایبری، احتمــال حملــه نظامی، 
وقوع انفجار و آتش ســوزی در فــرودگاه امام و 
برخــی نقــاط تهــران و البتــه ورود جنگنده 

 F-۳5 رژیم صهیونیســتی به آســمان ایران.
دقایقی پس از این ماجرا، حمید گودرزی، معاون 
امنیتی استاندار تهران، صدای مشکوک را به دلیل 
اختالل در سیستم صوتی و هشدار یکی از مراکز 
مستقر در غرب تهران عنوان و تاکید کرد که این 

مسئله هیچ جنبه امنیتی نداشته است.
درجاتی، مدیرکل مدیریت بحران اســتان 
تهران هم در تماس با شبکه خبر گفت: نفوذ آب 
پس از بارش شدید باران به یک مجموعه ، باعث 
فعال شدن صدای آژیر آنجا شده بود. چیز خاصی 

نیست و مردم خیال شان راحت باشد.
روابط عمومی فرودگاه امام خمینی)ره( نیز 

در اطالعیه ای عنوان کرد که تغییر مســیر پرواز 
هواپیمای ترکیش ایر به دلیل شرایط بد جوی در 
فرودگاه بوده که خلبان تصمیم می گیرد به جای 

فرود در این فرودگاه به باکو برود.
وی تاکید کــرد: خبر احتمال ســقوط پرواز 
ترکیش ایر به هیچ وجه صحت ندارد و خلبان این 
شرکت هواپیمایی تصمیم به فرود نیامدن در این 

شرایط جوی نامساعد گرفته است.
این در حالی بود که اطالعــات اولیه و تایید 
نشده حاکی از آن بود که مشکل فنی هواپیمای 
271NX-A۳21 ایرالیــن ترکیش ایــر 
بر فراز مناطــق غربی تهران و احتمال ســقوط 

 علت فعــال شــدن آژیر هشــدار بوده اســت.
شایعه دیگر پرواز هواپیماهای F-۳5 در آسمان 
ایران بود که در همین رابطه، یــک مقام آگاه در 
نیروهای مسلح، شایعه ورود جنگنده های اسرائیلی 

در آسمان کشــور را تکذیب کرد و گفت ماجرای 
دیشب هیچ ارتباطی با تهدیدات هوایی که منجر 
به فعال شدن سیستم پدافند هوایی کشور بشود، 

نداشته است.

گمانه زنی ها در پی صدای آژیر و یک پرواز مشکوک در تهران؛

حمالت سایبری یا ورود جنگنده به آسمان ایران؟
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دادگستری سیستان و بلوچستان: 
جاوید دهقان خلد معروف به 

محمد عمر اعدام شد
مرکز رسانه قوه قضاییه اعالم کرد که بامداد دیروز 
»جاوید دهقان خلد«، معروف به محمد عمر به سبب 
محاربه از طریق کشیدن سالح و حمله مسلحانه 
به مامورین سپاه و عضویت و همکاری با گروهک 
جیش الظلم و جیشــالنصر به دار مجازات آویخته 
شــد. این مرکز افزوده که وی در ربایش پنج نفر از 
مرزبانان در سراوان به عنوان رئیس گروه اقدام کرده 
بود، همچنین در عملیات تروریستی در کوه بیرک 
ایرانشهر که منجر به شهادت دو تن از نیروهای سپاه 
شد نیز شرکت داشت. تشــریفات قانونی پرونده 
قضایی وی از ســال 94 تاکنون طــی و در نهایت 

محکوم به اعدام شد.
    

طرح »پیمان دفاعی امنیتی گروه 
مقاومت« در مجلس کلید خورد 

مجلس شورای اســالمی طرحی تحت عنوان 
»پیمان دفاعی -امنیتی گروه مقاومت« برای دفاع 
از گروه های مقاومت تدوین کرده که بر اساس آن 
کشــورها و گروه های جبهه مقاومت یک پیمان 
امنیتی با یکدیگر امضا می کننــد مبنی بر اینکه 
چنانچه رژیم صهیونیستی به هر یک از کشورهای 
جبهه مقاومت حمله کند و یــا اقدامی علیه آن ها 
داشته باشد دیگر کشــورهای عضو این گروه تمام 
تالش خود را از نظر نظامی، اقتصادی، سیاســی تا 
زمان دفع کامل خطر به کار خواهند گرفت. ابوالفضل 
ابوترابی، نماینده نجف آباد به تسنیم گفته که این 
طرح به امضای ۳4 نماینده رسیده و تقدیم هیأت 

رئیسه مجلس شده است. 
    

 واکنش مهاجری به حضور پژمانفر 
در همایش ضد روحانی؛

از این بازی بوی فتنه می آید
محمد مهاجری، فعال رســانه ای اصولگرا در 
واکنش به حضور یــک عضو جبهه پایــداری در 
همایش ضدروحانی در اینســتاگرام خود نوشت: 
»از این بازی)شکایت از رییس جمهور( بوی فتنه 
می آید. شکایت از رییس جمهور بهانه است؛ آشوب 
جدید نشانه اســت. اگر حوادث دی ماه 9۶ مشهد 
را ســازمان های امنیتی درست بررسی می کردند 
و گزارش آن را به اطالع مردم می رســاندند خیلی 
از قضایا تمام می شــد. آقای پژمانفر، عضو جبهه 
پایداری کــه تشــکیالتش در دی 9۶ مظنون به 
راه اندازی ناآرامی ها بود بــرای جلوگیری از فتنه 

جدید بازخواست می شود؟«
    

سخنگوی وزارت خارجه:
مکرون از مواضع شتابزده و 

نسنجیده پرهیز کند
سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه در 
واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور فرانسه مبنی 
بر اینکه عربستان در هر مذاکره ای درباره توافق با ایران 
باید حضور داشته باشد، مکرون را به خویشتنداری 
و پرهیز از مواضع شتابزده و نسنجیده دعوت کرد و 
گفت: برجام یک توافق چندجانبه بین المللی است 
که توسط قطعنامه 22۳1 شــورای امنیت تایید و 
تثبیت شده، و به هیچ وجه قابل مذاکره مجدد نبوده و 
طرف های آن هم مشخص و غیر قابل تغییر هستند. 

    
طرح تازه مجلس؛

 محرومیت مادام العمر دولتی ها 
از گرفتن پست سیاسی

حجت االسالم احمد حسین فالحی، نماینده 
همدان از طرح جدید جمعی از نمایندگان در جهت 
محرومیت دریافت پست سیاسی مسئوالن ناکارآمد 
خبر داد. وی به تسنیم گفت: بعضا شاهد هستیم که 
وزیری به دلیل ناکارآمدی از مجلس چند کات زرد 
می گیرد، اما به کار خود ادامه می دهد و پس از دوره 
وزارت نیز آزادانه پست سیاسی گرفته و به فعالیت 
خود ادامه می دهد. یا اینکه نمایندگان در جلســه 
علنی از توضیحات رئیس جمهور پیرامون سواالت 
مطروحه قانع نمی شوند؛ لذا با این طرح به دنبال این 
هستیم که در صورت پاسخگو نبودن، این افراد برای 

همیشه از گرفتن پست سیاسی محروم شوند.
    

علی مطهری:
در صداوسیما یک آدم نظامی 
راجع به واکسن نظر می دهد

علی مطهری نایب رئیــس مجلس دهم درباره 
نحوه پوشــش اخبار در صداوسیما گفت: اگر اخبار 
خودمان را از صداوســیما گــوش دهید خنده تان 
می گیرد. می بینید یک آدم نظامی راجع به واکسن، 
ساخت مسکن، پاالیشــگاه و برجام نظر می دهد و 
دولت غایب است. این ها جالب نیست. علتش این 
است که از ابتدا دولت ها عقب نشینی کرده اند. این 

رویه باید اصالح شود.

ظاهرا اروپا معتقد است 
برداشتن یکباره فشار از 

روی ایران از بین بردن تمام 
میراث دونالد ترامپ است؛ 

پس بهتر است فشار را به 
شیوه دیگری تداوم داد تا 
درختی که ترامپ کاشته 

دست کم به بار نشیند!

آمریکایی ها با دست 
گذاشتن بر مواضع 

ضداسرائیلی رابرت مالی، 
او را »مهره شانس ایران« 
می دانند؛ اما او واقعا برای 
ایران مهره شانس است؟ 

پاسخ به این پرسش ظاهرا 
بیش از هر چیز به اروپا 

بازمی گردد

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: براساس گفت وگوهایی که 
با مقامات پنج کشور آذربایجان، روسیه، ارمنستان، گرجستان 
و ترکیه داشته ایم امیدواریم بتوانیم یک همکاری همه جانبه 
برای اتصال در این منطقه چه از طریق کریدور شمال جنوب 
و چه از طریق کریــدور جنوب به غرب ایجاد کنیــم و از این 

 طریق خلیج فارس را به روســیه و دریای ســیاه وصل کنیم. 
محمدجواد ظریف که روز گذشته در ادامه سفر چندروزه خود به 
کشورهای حوزه قفقاز جنوبی، به جمهوری خودمختار نخجوان 
رفته بود، تاکید کرد که نقش این منطقه برای آینده قفقاز بسیار 

حیاتی و مرکزی خواهد بود.
وی در پایان دیدار خود با رئیس مجلس خودمختار نخجوان 
در اظهاراتی در جمع خبرنگاران تصریح کرد: ما باید کاری کنیم 
که خاطره تلخ جنگ دیگر در این منطقه تکرار نشود و تنها راه آن 
همکاری مفید کشورهای منطقه با یکدیگر است و در این فرآیند 

نخجوان و جاده های مواصالتی آن نقش مهمی را ایفا می کند. 
ظریف اضافه کرد: در همه این کریدورها جمهوری خودمختار 

نخجوان نقش مهمی را ایفا خواهد کرد.
آمادگی نخجوان برای پذیرش کاالهای ترانزیتی

واصف طالب اف، رئیس مجلس عالی نخجوان نیز در دیدار 
محمدجواد ظریف، با ارائه گزارشی از وضعیت همکاری های 
نخجوان با کشــورمان در حوزه تبادالت تجــاری و برق و در 
موضوعات فرهنگی به ویژه زبان فارســی، آمادگی نخجوان 
در حوزه های راه آهن و ترانزیت، راه هــا، گمرکات و امکانات 

فراهم شــده برای پذیرش کاالهای ترانزیتی با هدف توسعه 
همکاری های منطقه را مورد تأکید قرار داد.

مسائل محیط زیســت ارس، رســیدگی به امور ایرانیان 
مقیم و کرسی زبان فارسی در دانشگاه دولتی نخجوان از دیگر 

موضوعات مورد گفت وگو در این دیدار بود.
ظریف در این دیدار از واصف طالب اف رئیس مجلس عالی 
نخجوان به دلیل ترجمه کتاب »دیپلماسی چند جانبه« ایشان 
به زبان آذری و تدریس آن در دانشگاه دولتی نخجوان تشکر و 

قدردانی کرد.

ظریف: 

به دنبال ایجاد کریدور اتصال خلیج فارس به روسیه و دریای سیاه هستیم


