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روی موج کوتاه

 طهمورث حسینی

نخستین ساعات بامداد پنجشنبه 
وزارت دارایی آمریکا به رغم مانورهای 
تبلیغاتی مکرر ترامپ و پمپئو مبنی 
بر ابراز تمایل بــرای مذاکره با ایران؛ 
دیپلمــات ارشــد و مذاکره کننده 
اصلی دستگاه دیپلماســی ایران را 
که مهمتریــن رابط دولــت ایران با 

آمریکاست، تحریم کرد. 
وزارت خزانــه داری آمریــکا در 
اقدامی بی ســابقه و خــارج از عرف 
قوانیــن بین الملــل،  وزیــر خارجه 
ایران را در فهرســت سیاه و مشمول 
تحریم هــای خود قرار داد و اســتیو 
منوچین، وزیــر دارایــی آمریکا در 
بیانیه ای اعالم کرد که »ظریف بازوی 
تبلیغاتــی و اجراکننــده بی مهابای 
دســتورالعمل های رهبــر ایران و 
مهمترین سخنگوی رژیم در سطح 
جهانی اســت.« به عبارتی،  ظریف 
نه به عنوان »تروریســت« یا »ناقض 
حقوق بشــر«، بلکه به این دلیل که 
»سیاســت های رهبــر جمهوری 
اســالمی را به اجــرا می گــذارد«؛  

تحت تحریم قرار گرفته است.
وزیر خارجه ایــران بالفاصله در 
توئیتر به این موضوع واکنش نشــان 
داد و با ابراز خشنودی از اینکه هدف 
تندروها در آمریکا قرار گرفته است، 
نوشت: »ایاالت متحده می گوید مرا 
به عنوان ســخنگوی اصلی ایران در 
سرتاســر جهان تحریم کرده است. 
واقعیت انقدر دردناک اســت؟ این 
تحریم بر من یا خانواده من هیچ اثری 
ندارد، چراکه من خارج از ایران، هیچ 
دارایی یــا منافعی ندارم. متشــکرم 
که مــرا چنین تهدیــد بزرگی برای 

اهدافتان می پندارید.«
در واکنشی دیگر نیز تصریح کرد: 
»ما می دانیم که دعوت به گفت وگو  و 
صلح برای حیات تیم »ب« یک تهدید 
به حســاب می آید. از آن جا که دلیل 
تحریم شدن من کلماتم هستند، آیا 
»اشخاص آمریکایی« برای تعامل با 
من از طریق خواندن نوشــته هایم و 
گوش کردن به مصاحبه هایم به مجوز 

اوفک احتیاج دارند؟«
ســخنگوی وزارت خارجه نیز از 
اولین مقامات رسمی کشور بود که به 
خبر تحریم ظریف واکنش نشان داد 
و در صفحه توئیتر خود نوشت:»اوج  
تناقــض و حماقت رهبــران آمریکا 
آنجاســت که بارها دکتر ظریف را در 
سیاست ایران کاره ای نمی دانند، اما 
با نابخردی محض دست به تحریم او 
می زنند آمریکایی ها از منطق دکتر 
ظریف و هنر مذاکراتی او به شــدت 

واهمه دارند.«
»واهمه« مورداشــاره موسوی و 
چه بسا »ستیزه جویی و دشمنی« را 
می توان در اظهارنظر مقامات آمریکا 

پس از اعمــال تحریم علیه ظریف به 
وضوح مالحظه کرد.

مقام آمریکایی: ظریف طرف 
مناسبی برای گفت وگو نیست 

یک مقــام آمریکایی پس از اعالم 
خبر تحریــم محمدجــواد ظریف، 
وزیر خارجه ایران، از ســوی وزارت 
خزانه داری ایاالت متحده، با اشاره به 
نامه گالیه آمیز وی به رهبر جمهوری 
اسالمی درمورد سریال گاندو گفت 
که او طرف مناســبی بــرای مذاکره 

نیست.
این مقام آمریکایی که نامش فاش 
نشده اســت، در کنفرانس تلفنی با 
گروهی از خبرنگاران اعالم کرده بود 
که ظریف »چهــره بین المللی رژیم 
ایران، نوک پیــکان کارزار تبلیغاتی 
و دادن اطالعــات غلــط در حمایت 
از برنامه هســته ای، موشــک های 
بالستیک و شبکه تروریستی تهران 

است«.
وی گفته که »اگر قرار باشد با ایران 
تماس رسمی داشته باشیم، خواهان 
تماس با کسی هستیم که تصمیم گیر 

مهم باشد«
اوج تناقض گویی رهبران آمریکا 
آنجاست که بارها ظریف را در سیاست 
ایران هیچ کاره اعــالم کرده اند، اما با 
درنهایت او را به فهرســت بلندباالی 
تحریم های خود افزودند و گویا واقعا 

از هنر مذاکراتی او واهمه دارند.
این مقام ارشــد دولــت آمریکا 
گفته است، تصویری که از ظریف به 
عنوان یک دیپلمات خوش مشرب، 
تحصیلکرده و مسلط به انگلیسی ارائه 

شده، نادرست است.
پمپئــو نیــز مشــعوف از اعمال 
تحریم علــی محمدجــواد ظریف، 
او را بزرگترین مدافــع رهبر ایران و  
هم دســت رفتارهای به ادعای خود 
غیرقانونی حاکمیت ایران دانست و از 

این امر استقبال کرد.
مکرر از زبان پمپئو شنیده شده که 
ظریف در سفرهایش به نیویورک از 
فضای آزاد رسانه های موجود در این 
شهر بین المللی اســتفاده و آزادانه با 
آن ها مصاحبه می کند. پمپئو حتی 
گفته بود اگر دیپلمات های آمریکایی 
نمی توانند در تهران حضور داشــته 
باشــند، چرا دیپلمات هــای ایرانی 

بتوانند در نیویورک قدم بزنند.
جان بولتون، مشــاور امنیت ملی 
آمریکا، نیز در واکنش به تحریم ظریف 
توسط واشــنگتن گفت: »به گمانم 
رئیس جمهور تصمیم خیلی بزرگی 
را اتخاذ کرده است. ما یک ماه پیش 
اعالم کردیــم که ظریــف را تحریم 
خواهیم کرد و در حال حاضر نیز این 
کار را کرده ایم. این پیامی به جمهوری 
اسالمی است که ما وزیر امور خارجه 
محمدجــواد ظریف را ســخنگوی 

نامشروع ایران می دانیم.«

اتحادیه اروپا: به همکاری با 
ظریف ادامه می دهیم

اتحادیه اروپا با ابراز تأسف از اقدام 
آمریکا در تحریم وزیر خارجه ایران، 
اعالم کرد که همچنــان به همکاری 
با او ادامه می دهد. کارلوس مارتین، 
سخنگوی مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا، با تأکید بر اینکه »ما از 
این تصمیم متأسفیم« گفت: »اما در 
مورد ما، به کار با آقای ظریف به عنوان 
ارشدترین دیپلمات ایران و با توجه به 
اهمیت حفظ کانال های دیپلماتیک 

ادامه می دهیم«.
 تحریم ظریف 

راه دیپلماسی را سد می کند
بیشتر کشورها تحریم وزیر خارجه 
ایران را اقدامی خالف دیپلماســی و 
ناشی از نگاه بسیار سطحی ترامپ به 
مسائل ارزیابی می کنند و بر این باورند 
که تحریم وزیر امــور خارجه ایران و 
یکی از چهره های اصلــی مذاکرات 
هسته ای، امکان دست یابی به یک راه 
حل دیپلماتیک را کاهش خواهد داد.

در همین راستا فرانسه ضمن ابراز 
نگرانی نســبت به پیامدهای اقدام 
ایاالت متحده در تحریم وزیر خارجه 
ایران، اعالم کرد که این کشور همراه 
با آلمــان و بریتانیــا مخالف تصمیم 
واشنگتن است. به گزارش خبرگزاری 
رویتــرز، وزارت خارجه فرانســه در 
بیانیه ای عنوان کرد: »ما معتقدیم که 
تمام راه های دیپلماتیک همچنان باید 
باز بماند، خاصه با توجه به این امر که 

تنش ها افزایش یافته است.«
همچنیــن وزارت خارجه آلمان، 
تصمیم آمریــکا در تحریم ظریف را 
مغایر راه  کارهای دیپلماتیک خواند 
و از ادامه کار و تمــاس با وزیر خارجه 

ایران خبر داد. 
وزارت خارجه آلمان می گوید: »در 
شرایط کنونی مهم است که کانال های 
ارتباطی را حفظ کنیم تا جلوی تشدید 
تنش ها را بگیریم.« ایــن وزارتخانه 
افزوده کــه وزیران خارجــه آلمان، 
فرانســه و بریتانیا در تماس منظم با 
محمدجواد ظریف قرار دارند و به این 

کار ادامه خواهند داد.
ازســوی  دیگر، یک ســخنگوی 
وزارت امور خارجــه انگلیس گفت 
دولــت لنــدن از قــراردادن رئیس 
دستگاه دیپلماسی ایران در فهرست 
تحریم های آمریکا حمایت نمی کند.

وی در گفت وگــو با ایرنــا یادآور 
شــد:  این مهم اســت که کانال های 
دیپلماتیــک در زمــان تنش های 

فزاینده، باز نگه داشته شود.
چین و روســیه نیز تحریم ظریف 
از ســوی آمریکا را گامی خوانده اند 
که شانســی به گفت وگو نمی دهد. 
دیمیتری پولیانسکی، معاون سفیر 
دائم روســیه در ســازمان ملل، این 
تصمیم را امری مغایر دیپلماســی 

خوانده و گفته است که تحریم مانع 
یافتن راه حل می شود. وزارت خارجه 
چین تحریم ظریف را اقدامی یکجانبه 
خوانده که به حل مشــکالت کمکی 

نمی کند.
رئیس کمیسیون روابط خارجی 
مجلس ملی پاکســتان نیز در گفت 
وگو با خبرنگار ایرنا، تحریم وزیر امور 
خارجه جمهوری اســالمی ایران از 
ســوی آمریکا را اقدامی غیرسازنده 
و مغایــر بــا قوانیــن و هنجارهای 

دیپلماتیک دانست.
پارادوکس ابراز تمایل به مذاکره 

و تحریم ظریف 
دونالد ترامپ در هفته ها و ماه های 
اخیر بارها از تمایل خود برای مذاکره با 
ایران صحبت کرده  است؛ اما اقدامات 
وی به خصــوص تحریم محمدجواد 
ظریف به کلــی راه هــای مذاکره را 
خواهد بســت و این تصمیم در تضاد 
با گفته های پیشــین او برای مذاکره 

با ایران است. 
به تصریح اغلب کارشناسان حقوق 
بین الملل،  ظریف در واقع سخنگوی 
اصلی و مذاکره کننــده اصلی دولت 
ایران اســت و تحریــم وی راه های 
مذاکره و ارتباط میان ایران و آمریکا 

را می بندد.
رئیس جمهوری عصر پنجشنبه در 
واکنش به تحریم وزیر امور خارجه، در 
پیامی توئیتری ضمن اینکه این اقدام 
را کاری کودکانه و از روی ترس نامید، 
نوشــت: »اگر آنها در مــورد مذاکره 
جدی هستند، چه کسی جز ظریف 
می تواند طرف صحبت آنها باشد؟ در 

بخش دیگری از این پیام آمده است: 
»تحریم علیه ظریف نشان می دهد که 
کاخ سفید از توانایی های دیپلماتیک 

او می ترسد.«
رئیس جمهــوری در پیــام خود 
تاکید کرد: »ظریف رئیس دســتگاه 
دیپلماسی جمهوری اسالمی است 
و از طرف کل ملت صحبت و مذاکره 
می کند.« اسحاق جهانگیری، معاون 
اول روحانی، نیز تحریم ظریف را دلیل 
دیگری بر »ریــاکاری و دروغگویی 
آمریــکا« در باب دعوت بــه مذاکره 

خوانده است.
همچنین عباســعلی کدخدایی 
سخنگوی شــورای نگهبان در قالب 
پیامــی توئیتری، تحریــم ظریف را 
»سند دروغ بودن ادعای ترامپ برای 
مذاکره بــا ایران« خواند و نوشــت: 
» آمریکا نه تنها از موشک که از سخن 
گفتن ایران نیز هــراس دارد. تحریم 
وزیر امور خارجه ایــران یعنی دروغ 
بودن همه گفته هــای دونالد ترامپ 
و دیگر ســران رژیم او برای تمایل به 

گفتگو و مذاکره.«
تصمیــم اخیر دونالــد ترامپ در 
تحریم ظریف احتمال کاهش تنش از 
طریق دیپلماسی و مذاکره را به شدت 
تضعیف کرده  و این امری است که در 
سطح جهان نگرانی هایی در پی داشته 
اســت؛  به طوری که وندی شــرمن، 
مذاکره  کننده ارشــد تیم هسته ای 
دولت پیشــین آمریکا در واکنش به 
تحریم محمد جواد ظریف گفته است: 
»ترامپ می گوید که خواهان مذاکره 
بدون هیچ شرطی با ایران است؛ اما در 
ادامه دست به تحریم ظریف زده است. 
این تحریم در واقع دستیابی به مذاکره 
را به شــدت تضعیف می کند و خطر 
تشدید تنش ها و درگیری  نظامی را 

به دنبال خواهد داشت.«
توئیتر و بیشترین حجم 
مخالفت ها با تحریم ظریف

یکی دو روز گذشته توئیتر عرصه 
واکنش و مخالفت کاربــران ایرانی 
و خارجی بــه تحریم وزیــر خارجه 
ایران از ســوی آمریکا بود. »محمد 
علی الحوثی«،  رئیس عالی شــورای 
سیاســی جنبش انصاراهلل یمن در 
صفحه کاربری خود در توئیتر نوشت: 
»تحریم  های آمریکا علیه محمد جواد 
ظریف،  وزیر امور خارجه ایران، نشانه 
ضعف و خفت سیاسی است و ما این 

تحریم  ها را محکوم می کنیم«.
»ریچــارد نفیــو«، مقام ســابق 
وزارت خارجه آمریــکا نیز در توئیتر 
خــود در مورد تحریــم محمدجواد 
ظریف نوشت: تحریم ظریف یکی از 
مسخره ترین اقدام هایی بود که این 

دولت انجام داده است.
وی افزود: در واقع این نوع تحریم ها 
تأثیــر چشــم گیر و معنــاداری بر 
دیپلماسی ظریف نخواهد گذاشت و 
احتماالً باعث مسدود شدن دارایی ها 
و پیچیده کردن شــرایط برای وی، 
نمی شــود و تنها رهبران کشورهای 

دیگر را عصبانی می کند.
همچنین»جارت بالنک«، یکی 
از عوامل توافق هســته ای و مسئول 
هماهنگی اجرای توافقنامه هسته ای 
ایــران در وزارت خارجــه آمریکا در 
واکنش به تحریم ظریــف در توئیتر 
خود نوشت: این یک تصمیم اشتباه 
اســت ایاالت متحــده می گوید که 

می خواهد با کسی که تصمیم گیرنده 
اصلی اســت در ایران تماس برقرار 
کند، اما شما در واقع به یک نماینده 
مطمئن نیاز دارید، نه تصمیم گیرنده.

 چرایی یک تحریم 
و پیامدهای آن

تحلیلگران یکــی از عواملی را که 
احتماال موجب تحریم ظریف شــده 
و در بیانیه وزرات خارجه آمریکا نیز 
آمده، اســتفاده ظریف از شبکه های 
اجتماعی و انتشــار در سراسر جهان 
می دانند که نشــان می دهــد وزیر 
خارجه کشورمان از طریق دیپلماسی 
رسانه ای شکســت های سنگینی را 
در دادگاه افــکار عمومی جهانیان به 
دولتمــردان آمریــکا تحمیل کرده 

است.
ظریــف در ســفر اخیــر خــود 
به نیویــورک نیز با تعــداد زیادی از 
رســانه های آمریکایــی و بویــژه 
رسانه های طرفدار جمهوریخواهان 
مصاحبه کرده که انتشار آنها نگرانی 
و هراس دولتمــردان ترامــپ را به 
همراه داشته اســت. عامل دیگری 
که تحلیلگران در تحریم ظریف موثر 
می دانند، کشمکش ها در داخل تیم 
امنیتی ترامــپ در مورد ادامه تعلیق 
تحریم برخی پروژه هسته ای در ایران 
است. واشنگتن پست چند روز پیش 
از اختــالف شــدید در داخل دولت 
ترامپ در مورد توقف یا ادامه تعلیق 
این تحریم ها نوشته و خبر داده بود که 
ترامپ درنهایت طرف وزیر خزانه داری 
را که مخالف توقف تعلیق بوده گرفته 
و با نظر بولتون و پمپئو که خواســتار 
توقف تعلیق ها بودند مخالفت کرده 
است. می توان احتمال داد که موافقت 
ترامپ بــا تحریم ظریــف مابه ازایی 
است که جناح تندرو توانسته در برابر 
عقب نشینی از خواسته اش در مورد 
تعلیق تحریم ها به دست آورد. عدم 
انجام اقدامی از سوی آمریکا در قبال 
ســرنگونی پهپاد آمریکایی و برخی 
حوادث دیگر در تنگه هرمز طی دو ماه 
گذشته را نیز باید در رابطه با تحریم 
ظریف در نظر گرفــت. احتماال تیم 
ترامپ خواسته با این نمایش، پرده ای 
بر ناتوانی هایی خــود در موارد مورد 

اشاره بیفکند.
به هر حال، این اقدام در شرایطی 
که بســیاری امیدوار بودند در سفر 
رئیس جمهور ایران به نیویورک برای 
شــرکت در اجالس ســازمان ملل، 
اتفاق مثبتی رخ دهد و امکان کاهش 
تنش ها از مســیر دیپلماسی فراهم 
شود، نشان دهنده آن است که آمریکا 
تمایلی به گفتگو ندارد. مضاف بر اینکه 
ممکن است ظریف نتواند روحانی را در 

این سفر همراهی کند.
سوالی که اکنون مطرح است این 
است که آیا تحریم ظریف شامل صدور 
ویزا برای وی جهت حضور در سازمان 
ملل نیز خواهد شد یا خیر؟ مقامات 
آمریکایی بدون ذکر نام سخنان ضد 
و نقیضــی در این مورد گفتــه اند و 
درنهایت یکی از آنها گفته که درمورد 
مجوز ســفر ظریف بــه نیویورک و 
سازمان ملل از این به بعد مورد به مورد 

تصمیم گیری خواهد کرد.

تحریم ظریف به جای هماوردی با او در کارزار دیپلماتیک

ترامپ و سرگیجه مفرط سیاسی
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 آلمان در عملیات آمریکا 
در تنگه هرمز مشارکت نمی کند

وزیر امــور خارجــه آلمان یک بــار دیگر 
مخالفت دولت متبوعش با خواســت آمریکا 
مبنی بر مشــارکت در مأموریت دریایی برای 
حفاظت از کشــتیرانی در تنگه هرمز را اعالم 
داشت. هایکو ماس، در حاشیه سفرش به ورشو 
گفت: »ما در این زمینــه در همفکری کامل با 
هم پیمانان فرانسوی خود هستیم، استراتژی 
فشار حداکثری را اشــتباه می دانیم، خواهان 
تشــدید بحران نظامی نیســتیم و همچون 

گذشته بر گزینه دیپلماسی تأکید داریم.«
    

واکنش به حواشی افتتاحیه 
بازی های غرب آسیا در کربال

حجت االســالم حســین انصاریان -استاد 
حوزه علمیه قم- در پیامی به حواشی برگزاری 
مراسم افتتاحیه بازی های قهرمانی غرب آسیا 
در ورزشگاه کربال واکنش نشان داد. به گزارش 
ایســنا، در این پیام آمده است: هرگز در باورمان 
نمی گنجیــد که در برابر چشــمان شــیعیان 
غیرتمند عراق در مراســم ورزشگاهی در حریم 
مقدس و پاک کربال زنان رقاصه و نوازنده که یادآور 
فســاد بنی امیه و وارث یزید و یزیدیانند حضور 
یابند. امید است با موضع گیری صریح مراجع و 
اعالم انزجار از این گونه رفتارهای بی شــرمانه و 
موزیانه، این ظلم فاحش دردآور در نطفه خفه و از 
تکرار آن در این سرزمین مقدس جلوگیری شود. 

    
 دستگیری یک تبعه اروپا 
به اتهام »کالهبرداری« 

پلیس از دســتگیری یک تبعه اروپا به اتهام 
کالهبرداری ۱۲ میلیــارد تومانی )۱۰ میلیون 
دالری( از شهروندان ایرانی خبر دادند. به گزارش 
ایرنا، مجید شــجاع، فرمانده انتظامی اســتان 
خراسان جنوبی، گفت: این تبعه اروپایی با وانمود 
کردن این امر که قصد ســرمایه گذاری دارد در 
خراسان جنوبی ساکن شده است. از اظهارات این 
مقام پلیس ایران همچنین برمی آید که متهم یک 
همدست اروپایی دیگر نیز داشته که با او در استان 
خراسان جنوبی ساکن شــده بود، اما مشخص 

نیست آن نفر دوم توانسته از ایران فرار کند یا نه.
    

ظریفیان: 
 امکان شکل گیری جریان سوم 

وجود دارد
یک فعال سیاســی با بیان اینکــه امکان 
شکل گیری جریان سوم بدون تابلو و شناسنامه 
در ایام نزدیک به انتخابات وجود دارد، گفت: 
بعید می دانم جریان احمدی نــژاد بتواند به 
جریان سوم در انتخابات تبدیل شود. غالمرضا 
ظریفیان در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه در 
حال حاضر شاهد شــکل گیری جریان سوم 
نیســتیم، گفت: البته این چنین جریان هایی 
معموال در ایام نزدیک بــه انتخابات ظهور می 
یابند. آسیب دیدن جایگاه گروه های مرجع هم 
فرصت خوبی برای شکل گیری جریان های بی 

شناسنامه را فراهم کرده است.
    

چین و اتحادیه اروپا برای حفظ 
برجام به توافق رسیدند

نماینده عالــی اتحادیه اروپــا و وزیر امور 
خارجه چین بر سر تداوم حفظ توافق هسته ای 
ایران با قدرت های جهان به توافق رسیدند. به 
گزارش ایسنا به نقل از شینهوا، چین و اتحادیه 
اروپا روز پنجشنبه در طی دیدار وانگ یی، وزیر 
امور خارجه چین و فدریکا موگرینی، نماینده 
عالی اتحادیه اروپا بر ســر تداوم حفظ توافق 
هســته ای ایران به توافقی دســت یافتند. دو 
طرف پس از مخالفت با کمپین فشار حداکثری 
آمریکا علیــه ایران، از تمامــی طرفین برجام 
خواستند تا ضمن خویشــتن داری، از تشدید 

هرگونه تنشی جلوگیری کنند.
    

مخالفت صریح ژاپن با اعزام 
کشتی جنگی به تنگه هرمز 

روزنامه »مانیچی« ژاپن گزارش داد که ژاپن 
با پیشنهاد آمریکا برای حضور در طرح ائتالف 
دریایی در تنگه هرمز مخالفت کرده است.  به 
گزارش ایلنا به نقل از رویترز، روزنامه مانیچی 
ژاپن اعالم کرد که ژاپن با اعزام کشتی جنگی به 
تنگه هرمز مخالف بوده و پیشنهاد آمریکا برای 
حضور در طرح ائتــالف دریایی را نمی پذیرد. 
دولت ژاپن در عین حــال امکان اعزام ناوهای 
گشــت زنی به منطقه را مطرح کرده اســت 
 کــه در مناطق دورتــر از تنگــه هرمز حضور 

خواهند داشت.

پیام توئیتری ظریف: 
»ایاالت متحده می گوید مرا 

به عنوان سخنگوی اصلی 
ایران در سرتاسر جهان 

تحریم کرده است. واقعیت 
انقدر دردناک است؟ این 

تحریم بر من یا خانواده من 
هیچ اثری ندارد، چراکه من 
خارج از ایران، هیچ منافعی 

ندارم. متشکرم که مرا 
چنین تهدید بزرگی برای 

اهدافتان می پندارید«

وزارت خزانه داری آمریکا 
در اقدامی بی سابقه و خارج 

از عرف قوانین بین الملل،  
وزیر خارجه ایران را 

مشمول تحریم های خود 
قرار داد و استیو منوچین، 
در بیانیه ای اعالم کرد که 
»ظریف بازوی تبلیغاتی 
و اجراکننده بی مهابای 
دستورالعمل های رهبر 

ایران و مهمترین سخنگوی 
رژیم در سطح جهانی 

است.«


