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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

او، یعنی دونالــد ترامپ می خواهد 
حتی آخرین نفس هایی کــه در کاخ 
سفید می کشد را هم آغشته به تحریم 
کند؛ آن هم مشــخصا تحریم ایران. او 
به تازگی تحریم گســترده ای را علیه 
18 بانک ایرانی پیاده کرده؛ با این حال 
روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده 
که دولت او قصــد دارد قبل از انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا، تحریم هایی 
را علیه ایران وضع کند که رفع آنها حتی 
در صورت پیروزی جو بایدن، برای دولت 
بعدی دشوار باشــد؛ این در حالی است 
که کمتر از 10 روز به انتخابات ریاست 

جمهوری آمریکا باقی مانده است. 
آنطور که وال استریت ژورنال نوشته، 
طبق نظرسنجی های ملی و در ایاالت 
کلیدی بایدن نسبت به ترامپ پیشتاز 
است و آرای بیشــتری دارد؛ همین امر 
باعث شده مقامات دولت ترامپ هراس 
داشته باشــند که در صورت پیروزی 
نامزد حزب دموکرات، سیاســت فشار 
حداکثری بر ایران تغییر کند. در واقع 
دونالد ترامپ می خواهد فشاری که بر 

ایران وارد کرده به عنوان میراثی الیتغیر 
به دولت های بعدی نیز منتقل شود. در 
این خصوص اما به نظر می رسد هر میزان 
تحریم و فشاری که وارد می آورد برای او 

راضی کننده نیست. 
براساس تحریم تازه ای که او بر 18 
بانک ایرانی اعمال کرده، تمام موسساتی 
که با بانک هــای ایرانی مــراوده مالی 
داشته باشند را جریمه می کند و حتی 
به شرکت های خارجی که با این بانک ها 
کار می کنند نیز 45 روز فرصت داده که 
یا تعامل خود را بــا این بانک ها متوقف 
کنند یا هدف »تحریم های طرف ثالث« 
قرار گیرند. بر اســاس این تهدیدات، 
شرکت های مذکور دیگر نمی توانند با 
دولت و شرکت های تجاری آمریکا وارد 

تجارت و فعالیت بازرگانی شوند. 
این تحریم کــه در نتیجه حصول 
توافق هســته ای 2015 لغو شــده 
و حاال دولــت ترامپ دوبــاره آن را 
بازگرداند، ظرف روزهای اخیر بازتاب 
گسترده ای پیدا کرد. حاال اما در این 
چند روز باقی مانده تا انتخابات، منابع 
خبری می گویند کــه دولت ترامپ 
درصدد هدف قرار دادن بیشتر صنایع 

و بخش های حیاتی مانند پتروشیمی 
و صنایع فلزی ایران است. 

به نوشــته وال اســتریت ژورنال، 
مقام های دولت فعلی و ســابق آمریکا 
می گویند تحریم مجدد بخش هایی که 
در حال حاضر تحریم شده اند و ارتباط 
دادن آنها با تروریسم باعث خواهد شد 
که دولت بعدی برای رفع این تحریم ها 
شرایط بسیار دشــوار و پیچیده ای را 

پیش رو داشته باشد. 
بایدن چه خواهد کرد؟

موضوع جالب توجه اما این است که 
چه بسا نیاز به این میزان محکم کاری 
از ســوی دونالد ترامپ نباشد؛ چون بر 
خالف تصوری که ایجاد شده، بعید به 
نظر می رسد جو بایدن به برجام بازگردد. 
گرچــه او در رقابــت تبلیغاتــی و 
انتخاباتی با دونالد ترامــپ برای آنکه 
ژست مخالف او را بگیرد، گهگاهی سخن 
از بازگشت به برجام زده اما واقعیت این 
اســت که اظهارات او در این خصوص، 

به طور کلی دوپهلو و مبهم بوده است. 
ابتدای همیــن ماه جــاری، آرون 
کیاک، از مشــاوران جو بایدن در امور 
مربوط به تعامل بــا جامعه یهودیان در 

گفتگویی با روزنامه جروزالم پست به 
تشریح سیاســت های بایدن در قبال 
ایران پرداخت و گفت: »بایدن در صورت 
پیروزی در انتخابات با متحدان آمریکا 
درباره مسائلی فراتر از برنامه هسته ای 

ایران گفت وگو خواهد کرد.«
او ادامه داد: »دولت جو بایدن، عدم 
دستیابی ایران به ســالح هسته ای و 
اطمینــان از آن را در صدر اولویت های 
خود قرار خواهد داد و ما همزمان با حفظ 
همه گزینه ها روی میز، با متحدانمان 
همــکاری خواهیم کرد تــا تضمین 

 کنیم که این امر محقق خواهد شــد.«
کیاک تاکید کرده بود که بایدن صرفا 
درباره برنامه تســلیحات اتمی ایران 
گفتگو نخواهــد کرد، بلکــه »درباره 
ســامانه های پرتاب مانند سامانه های 
موشک های بالســتیک و سرکوبگری 
داخلی در ایران و سایر اقدامات مخرب 
این کشــور در منطقه هم ]با متحدان 

خود[ گفتگو می کنیم.«
آنتونی بلیکن، مشــاور دیگر بایدن 
هم بارهــا گفته که بایــدن در صورت 
پیروزی در انتخابــات به دنبال توافقی 
قوی تر با ایران خواهد بود. او حتی چند 
ماه پیش به صراحت گفته بود: »چنانچه 
بایدن در انتخابات ماه نوامبر به عنوان 
رئیس جمهور آمریکا انتخاب شود تمامی 
تحریم ها علیه ایران، از جمله تحریم های 
اعمال  شده توســط »دونالد ترامپ« را 

حفظ خواهد کرد.«
 یک سیاست مشترک 

با »کمی تغییر در جزئیات«
مشاوران بایدن به صراحت گفته اند 
که »ایــران باید به پایبنــدی کامل 
برجام برگردد. در غیــر این صورت و 
تا زمانی که ایــن کار را انجام ندهد، 
واضح است که همه تحریم ها پابرجا 
خواهند ماند.« ایــن اظهارات آنها در 
شرایطی است که وضعیت تحریم ها 
و همینطور تعهدات ایــران به دلیل 
خروج آمریکا از برجام و به هم خوردن 
پیش فرض هــا و برنامه هــای توافق 

هسته ای بسیار پیچیده شده است. 
گذشته از این مشــاوران، خود جو 
بایدن ماه ژوئــن در صفحه توئیترش 
نوشت: »اشتباه نکنید؛ ایران همچنان 
یک بازیگــر بد اســت کــه از حقوق 
بشــر سوءاســتفاده می کند و حامی 
فعالیت های تروریستی در سراسر منطقه 
است. آنچه ما نیاز داریم، رئیس جمهوری 
اســت که اقدامات استراتژیکی را برای 
مقابله با تهدید ایران اتخــاذ و جایگاه 
آمریکا در جهــان را ترمیم کند، ارزش 
دیپلماسی اصولی را به رسمیت بشناسد 
و ملت و امنیــت مــا را از طریق انجام 
همکاری استراتژیک با متحدان آمریکا، 

تقویت کند.«

بنابراین روشن اســت که ترامپ و 
بایدن، هر دو یک موضــع و حتی یک 
سیاست را نسبت به ایران پی می گیرند 

با »کمی تغییر در جزئیات«.
 دست رئیس جمهور بعدی 

بسته است
از سوی دیگر حتی اگر بایدن بخواهد 
به راستی سیاستی متفاوت از ترامپ را 
در برابر ایران پیش بگیرد، کارشناسان 
معتقدنــد که تا همین جــای کار نیز، 
برداشتن تحریم های وضع شده از سوی 

ترامپ علیه ایران کار راحتی نیست. 
کریســتین فونتنروز، مدیر ارشد 
سابق امور خلیج فارس در شورای امنیت 
ملی در دولت ترامپ در همین خصوص 
گفته است: »دولتی مانند دولت بایدن 
می تواند چند تحریم علیــه ایران را به 
عنوان حســن نیت نســبت به تهران 
بردارد تا آنها را به میز مذاکره بکشــاند 
اما نمی تواند اقدام های بزرگتر را انجام 

دهد.«
موضوع دیگر نفوذ سیســتماتیک 
اسرائیل در بدنه سیاست خارجی آمریکا 
به ویژه در خصوص ایران است که قطعا 
سیاست خصمانه ای را نسبت به ایران 

دنبال می کند. 
علی رغم تمام این موارد که می تواند 
اطمینان خاطری بــرای دونالد ترامپ 
باشد، اما ترامپ همچنان نگران است و از 
این رو تحریم ها و فشارهای او تا آخرین 
لحظات حضورش در کاخ سفید ادامه 

خواهد داشت. 

پیشتازی بایدن، سیاست فشار حداکثری ترامپ را تشدید کرد؛

ولع تحریم تا آخرین نفس !

خبر

ســپاه اعالم کرد: »با توجــه به درگیری هــای جمهوری 
آذربایجان و ارمنســتان در منطقه قره باغ، نیروی زمینی سپاه 
پاســداران برای حفظ امنیت مرزهای شــمال غرب کشور در 

مرزهای نزدیک دو کشور مستقر شد.«
یک عضوسپاه پاســداران گفت: برابر دستور سلسه مراتب 
فرماندهی تیپ مکانیزه امام زمان)عج( نیروی زمینی ســپاه 
پاسداران ماموریت یافت برای دفاع از تمامیت ارضی کشورمان و 
دفاع از مناطق مردم والیتمدار خداآفرین در این منطقه مستقر 
باشد. به گزارش سپاه نیوز، بر اساس اطالعات ارائه شده، تانک ها 
و تجهیزات نظامی برای محافظت از مــردم و برقراری امنیت 
در نوار مرزی شمال غرب کشــور در مناطق خداآفرین و جلفا 

مستقر شدند.
 هرگونه تغییر در ژئوپلیتیک مرزی، 

خط قرمز ایران است
در همین ارتباط فرمانده نیروی زمینی سپاه با اشاره به استقرار 

پدافندهای ایران در مرز جمهوری آذربایجان و ارمنستان تاکید 
کرد: هرگونه تغییر در ژئوپلیتیک مرزی، خط قرمز جمهوری 
اســالمی ایران است. ســرتیپ محمد پاکپور، فرمانده نیروی 
زمینی سپاه که برای رصد و پایش امنیت مرزی، در مناطق مرزی 
آذربایجان شرقی حضور یافته بود، به خبرنگاران اظهار کرد: با 
توجه به درگیری های اخیر بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
در منطقه یگان هایی از نیروی زمینی سپاه به این منطقه اعزام 

و مستقر شده اند. 
وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی با هرگونه اشغال و تجاوز 
مخالف بوده و آن را محکوم می کند، ادامه داد: اعزام یگان های 
نیروی زمینی سپاه در راستای اهداف و صیانت از منافع ملی و 

همچنین تامین امنیت و آرامش مردم منطقه خواهد بود.
ســردار پاکپور افزود: قرارگاه عاشــورای نیروی زمینی 
ســپاه از اولین روزهای درگیری بین جمهوری آذربایجان 
و ارمنســتان در منطقه مرزی فعال بوده و تحوالت مرزی را 

رصد و زیر نظر داشته و اقدامات و تقویت های الزم متناسب 
با شرایط پیش آمده انجام شده اســت. وی با اشاره به اینکه 
تمامیت ارضی کشــورهای همســایه برای ما محترم است، 
تاکید کرد: هرگونه تغییــر در ژئوپلیتیک مرزی، خط قرمز 

جمهوری اسالمی ایران است.
بامداد یکشنبه ششم مهرماه ســال جاری درگیری میان 
نظامیان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در مرزهای مشترک دو 
کشور از سر گرفته شد. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با صدور 
بیانیه ای نیروهای ارمنستان را آغاز کننده عملیات و نخست وزیر 
ارمنستان نیز جمهوری آذربایجان را آغازکننده حمله دانست. 
دو کشور حدود سه دهه است که برسر مالکیت منطقه قره باغ 

اختالف دارند.
در ســال 1۹۹4میالدی، به دنبال درگیری های 4 ســاله 
نظامی دو کشور، برخی دولت های اروپایی و منطقه برای پایان 
دادن به منازعات ارضی میان باکو و ایروان وارد عمل شــدند و 

سرانجام با میانجیگری گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری 
اروپا، آتش بس میان طرفین مناقشه برقرار شد، اما تالش های 
بین المللی برای حل مســالمت آمیز این مناقشــه تا به امروز 

نتیجه ای نداشته است.
شهرستان مرزی ۳5 هزار نفری خداآفرین در 210 کیلومتری 
شمال شرق کشورمان در امتداد خط جنگ قره باغ  واقع شده و 
از آغاز جنگ قره باغ میان جمهوری های آذربایجان و ارمنستان 
در ششم مهر ماه جاری تاکنون تعدادی راکت خمپاره طرفین به 

خاک کشورمان برخورد کرده است.

در پی درگیری های نظامی دو همسایه صورت گرفت؛

استقرار تیپ مکانیزه سپاه در مرزهای ایران با آذربایجان و ارمنستان
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عنابستانی:
توئیت خود را مصداق توهین به 

رئیس جمهور نمی دانم
علی اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار در مجلس، 
درباره اینکه در جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا، 
رهبری خطاب به کســانی که راه تخریب را پیش 
گرفتند تاکید کردند که حرمت هر سه قوه باید حفظ 
شود و توهین به مسئوالن حرام است، گفت: قطعا 
توهین به رییس جمهور بد است اما روحانی نازک 
نارنجی شده است! وی با بیان اینکه رهبری مصداق 
برای این توهین ها تعیین نکرده اند، افزود: حرف در 
مصداق است که چه کالمی هتک حرمت محسوب 
می شود یا نمی شود؛ توئیت خود به روحانی را توهین 

نمی دانم.
    

افتخاری:
 صلح را نمی توان 

به رفراندوم گذاشت
مهر نوشت: الله افتخاری، عضو شورای مرکزی 
حزب موتلفــه در رابطه با علمــی و عقالنی بودن 
پیشنهاد برخی سیاســیون مبنی بر به رفراندوم 
گذاشتن جنگ یا صلح، گفت: صلح چیزی نیست 
که به رفراندوم بگذاریم و باید در بعضی از جلسات 
کارشناســی کاماًل محرمانه مورد بحث و بررسی 
قرار گیرد. اگر بخواهنــد آن را به رفراندوم بگذارند 
در حقیقت دشمن را بیشــتر از دوست در جریان 
قرار داده اند. اینکه با غوغاساالری بخواهیم یکسری 
اقدامات صورت گیرد تا مردم را در مقابل نظام قرار 

دهیم خیلی اشتباه است . 
    

اظهارات جدید گروسی درباره 
بازرسی های اخیر در ایران

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری د. پ. آ آلمان، 
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در بخشی از گفت وگویش با این خبرگزاری 
به موضوع بازرســی های اخیر از دو محل در ایران 
اشاره کرد و در این باره گفت: اگر هرچه زودتر تمام 
جنبه هایی را که توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی 
بررسی می شود شفاف سازی کنیم، برای همه و اول 
ایران بهتر خواهد بود. به گفته گروسی، نتایج بررسی 
نمونه برداری ها از دو محل جدید در ایران، ابتدا به 

ایران اعالم می شود و علنی نخواهد شد.
    

وزارت امور خارجه:
اشغالگران باید به بازداشت های 

خودسرانه پایان دهند
وزارت امورخارجه کشورمان با انتشار مطلبی 
در فضای مجازی اعالم کرد: »ســه ماه اســت که 
ماهر االخرس بدون اتهامی در بازداشــت به ســر 
می برد. با وجــود اعتصاب غــذای او و اعتراضات 
بین المللی، رژیم اسراییل از پایان دادن به بازداشت 
غیرقابل توجیه او خودداری کرده است. اشغالگران 
باید به بازداشــت های خودســرانه پایــان داده و 
او و صدها فلســطینی را که ناعادالنه بازداشــت 
شده اند، آزاد کنند.« گفته می شود ماهر عبداللطیف 
االخرس، اسیر فلسطینی در زندان صهیونیست ها 
پس از اعتصاب غذای ۹0 روزه، شــرایط جسمانی 

بسیار بدی دارد.
    

عرف خبر داد؛
تعیین تکلیف الکترونیکی شدن 

انتخابات ۱۴۰۰ تا آخر آبان
جمال عرف، رئیس ســتاد انتخابات کشــور 
از تعییــن تکلیف بــرای اجرای فراینــد 25گانه 
الکترونیکی شــدن انتخابات 1400، با اعالم نظر 
شــورای نگهبان تا پایان این ماه خبر داد و گفت: 
در انتخابات گذشته، جز یک مرحله که مربوط به 
صندوق رأی اســت باقی 24 مرحله، الکترونیکی 
برگزار شد که در خصوص یک مرحله باقیمانده نیز با 
اعضای شورای نگهبان رایزنی کردیم، زیرا آقایان در 
آن شورا پرسش هایی از نظر فنی در این باره دارند که 
باید به آن پاسخ دهیم. وی افزود: احتماال این موضوع 
باید در همین ماه مشخص شود، زیرا در نهایت باید به 

سمت تولید صندوق های الکترونیک برویم.
    

سفیر اتریش در ایران:
اتریش آماده شراکت با ایران است

 اشتفان شولتز، سفیر اتریش در ایران در پیامی با 
تبریک روز ملی اتریش و با اشاره به سابقه روابط ایران 
و اتریش گفت: اتریش و مقامات ارشد اتریشی همواره 
اولین مقاماتی بودند که پــس از تحوالت بزرگ در 
ایران به این کشور سفر کردند و به تعبیری »گشاینده 
درها« بودند. این اتفاق هم در ابتدای انقالب و هم 
چنین در پایان مذاکرات هسته ای وین رقم خورد. 
این بدین معنی است که اتریش آماده شراکت با ایران 
است. وی از تالش این کشور برای همکاری مشترک 

در حوزه های اقتصاد، فرهنگ و آموزش خبر داد. 

کریستین فونتنروز، مدیر 
ارشد سابق امور خلیج 

فارس در شورای امنیت 
ملی: دولتی مانند دولت 

بایدن می تواند چند 
تحریم علیه ایران را به 

عنوان حسن نیت نسبت 
به تهران بردارد تا آنها را 

به میز مذاکره بکشاند؛ اما 
نمی تواند اقدام های بزرگتر 

را انجام دهد

مقام های دولت فعلی و 
سابق آمریکا می گویند 

تحریم مجدد بخش هایی 
که در حال حاضر تحریم 

شده اند و ارتباط دادن آنها 
با تروریسم باعث خواهد 
شد که دولت بعدی برای 

رفع این تحریم ها شرایط 
بسیار دشوار و پیچیده ای را 

پیش رو داشته باشد

دبیرکل حــزب مجمع ایثارگــران انقالب 
اسالمی، گفت: اصل بر مشــارکت در انتخابات 
اســت و به هیچ وجه تردیدی در آن نداریم اما 
نکته اساســی تهیه برنامه و انتخاب کاندیدای 
اصالح طلب متناسب با برنامه ای است که تدوین 

می شود.
جواد امام در گفت وگو بــا ایلنا در خصوص 
آخرین جلســات و تصمیم گیری ها در شورای 
هماهنگی احزاب اصالح طلب، گفت: تا این لحظه 
هیچ تصمیم نهایی ای اتخاذ نشده است؛ در حال 
حاضر اعضای شورا همچنان در حال مشورت و 

بررسی هستند و نظرات مختلف اخذ می شود تا 
ان شاءاهلل بعد از جمع بندی نظراتی که مدعوین 
محترم در اختیار ما گذاشتند و هم جمع آوری 
نظرات احزاب، شورای هماهنگی بتواند تصمیم 
پایانی را اتخاذ کرده و نتیجه گیری خود را در زمان 

مشخص اعالم کند.
وی ادامه داد: جلسات شورای هماهنگی در 
جریان است اما برگزاری جلسه با صاحب نظران 
فعال به پایان رسیده است، مگر اینکه مورد خاصی 
اتفاق بیفتد که بخواهیم در آن مورد مشخص نظر 

و تحلیلی داشته باشیم.

عضو شورای هماهنگی احزاب اصالح طلب در 
ادامه در خصوص نظر غالب در شورای هماهنگی 
اظهار داشت: دوســتانی که تا امروز اسم آن ها 
مطرح شده یا خودشــان، خود را معرفی کرده و 
اعالم آمادگی کرده اند، این ها هیچ ارتباطی به 
تصمیم احزاب تا این لحظه ندارند، چرا که هنوز 
هیچ جمع بندی  صورت نگرفتــه و کاندیدای 

مشخصی نداشته ایم.
امام در بخش دیگری از ایــن گفت وگو با 
تاکید بر تدوین برنامه از ســوی اصالح طلبان 
و همچنین لزوم تغییر رویکــرد در نهادهای 

برگزار کننده انتخابات، بیان داشت: در مجموع 
در شورای هماهنگی اصالح طلبان اصل بر این 
است که ما تالش کنیم تا با برنامه مشخص و 
کاندیدایی که مشخصاً اصالح طلب باشد، در 
صحنه انتخابات مشــارکت داشــته باشیم و 
این بسته به شــرایطی است که برای احزاب و 
جریانات سیاسی اسالمی فراهم می شود، لذا 
اگر قرار باشد محدودیتی برای ما ایجاد کنند، 

ما نیز بر اســاس همــان محدودیت تصمیم 
می گیریم.

وی افزود: این طور نیســت که مــا با هر نوع 
محدودیتی مواجه شــویم و باز هم تصمیم بر 
مشــارکت 100 درصدی بگیریم، حتی بدون 
کاندیدا، اصالً این طور نیست اما اصل مشارکت بر 
ما فرض است و شرکت در انتخابات را برای خود 

فرصت می دانیم.
وی گفت: برای این مشارکت حتما باید برنامه 
و برای آن برنامه کاندیدای مناسب داشته باشیم، 
یعنی مردم قبل از اینکه بخواهند به کاندیدای ما 
رأی بدهند در جریان برنامه های ما باشند، این 
یکی از بحث هایی است که تقریبا همه دوستان 
و احزاب در مورد آن اتفاق نظر دارند و ان شاءاهلل 

بتوانیم در هفته های آتی به جمع بندی برسیم.

جواد امام:

عموم اصالح طلبان بر شرکت در انتخابات اتفاق نظر دارند


