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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

»مســئله ایران« به یــک موضوع 
تبلیغاتی برای انتخابات نوامبر آمریکا 
تبدیل شده است. دونالد ترامپ دیروز 
در یک گردهمایی در جمع هوادارانش 
گفت کــه »در صــورت پیــروزی در 
انتخابــات آتی، ظرف چهــار هفته به 

توافقی با ایران دست می یابد.«
جیک ســالیوان، مشــاور ارشد 
سیاســت خارجی جو بایدن، رقیب 
ترامپ هم گفته اســت کــه اگر در 
انتخابــات پیــروز شــوند، پرونده 

هسته ای ایران را خواهند بست.
آنتونی بلینکن، دیگر مشاور ارشد 
بایدن نیز صریحاً متعهد شــده که در 
صورت تمایل ایــران، آمریکا مجدداً به 
توافقنامه 2015 برگردد. دو طرف، هر 
یک به سبک و شیوه خود سعی دارند به 
جمعیت رأی دهندگان اطمینان دهند 
که »مسئله ایران« را حل خواهند کرد؛ 
اطمینانی که اکنون تاحدودی از ترامپ 

سلب شده است. 
دولت او هفته هاست در تالش است 
تا متحدان خود و اعضای شورای امنیت 
سازمان ملل را متقاعد کند که به تمدید 

تحریم تسلیحاتی ایران که به زودی به 
پایان می رسد، رأی مثبت دهند. 

هفته گذشته رسانه های آمریکایی 
از ارائه دومیــن پیش نویس قطعنامه 
آمریکا درباره تمدید تحریم تسلیحاتی 
ایران به شــورای امنیت خبــر دادند. 
امروز این قطعنامه در این شورا به رأی 
گذاشته خواهد شد تا مشخص شود که 
آیا دولت ترامپ باالخره می تواند دیگر 
اعضای شورای امنیت را با خود همراه 
کند یا اینکه به ســختی به سد چین و 
روسیه و چه بسا دوستان اروپایی خود 

برخواهد خورد.
 اتحاد اعراب علیه لغو 

تحریم تسلیحاتی ایران
همسایگان منطقه ای و عرب ایران تا 
آخرین لحظات در تالش هستند تا این 
تحریم را تمدید کنند. روزنامه سعودی 
»الیوم«،  دیروز گــزارش داد که نایف 
فالح مبارک الحجرف، دبیرکل شورای 
همکاری خلیج فارس با ارسال نامه ای 
به شورای امنیت سازمان ملل، خواستار 
تمدید قطعنامه 22۳1 این شورا درباره 

تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شد. 
جالب آنکه این نامه از ســوی همه 
کشورهای عضو یعنی بحرین، کویت، 

عمان، قطر، امارات متحــده عربی و 
عربستان ســعودی ارسال شده است. 
آنها در نامه خود نه تنها خواستار تمدید 
تحریم تسلیحاتی ایران شده اند، بلکه 
خواسته اند که »در راستای جلوگیری 
از آنچــه »اشــاعه بی ثبــات کننده 
تســلیحات ایران« عنوان شده است، 
اقدامات الزم دیگری نیز مانند توقیف 
دارایی ها و ممنوعیت سفر برای افراد 
مشــارکت کننده در تامین، فروش و 
انتقال تســلیحات به ایــران و یا از آن 

انجام شود.«
نه تنها این کشــورها، بلکه دولت 
منصور هادی نیز دیروز خواستار تمدید 
این تحریم ها شده است. رسانه ها دیروز 
خبر دادند کــه معمر االریانــی، وزیر 
اطالع رســانی دولت منصور هادی با 
متهم کردن ایران به قاچاق ســالح و 
استفاده از این ســالح برای هدف قرار 
دادن منابع انــرژی و گذرگاه های آبی 
بین المللی و همچنین تهدید امنیت و 
صلح منطقه ای و جهانی  مدعی شد که 
از سرگیری خرید و فروش سالح با ایران 
درگیری های منطقه را افزایش می دهد.

چالش استقالل
علی رغم عطش تمام این دولت ها 

برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، 
گمانه زنی  دیپلمات ها مبنی بر این است 
که این قطعنامه رأی نخواهد آورد. پایگاه 
خبری هیل دیروز به نقــل از »ایلهان 
گلدنبرگ«، کارشــناس ارشد مسائل 
خاورمیانه نوشــت: »ترامپ می داند 
تمدید تحریم های تسلیحاتی بی نتیجه 
است، اما مهم این است که  آنها از طریق 
آن سعی در فعال کردن مکانیسم ماشه 
و از بین بردن هر آنچــه از برجام باقی 

مانده دارند.«
»تریتا پارسی«، کارشناس مسائل 
سیاسی و نایب رئیس موسسه کوئینسی 

نیز در این باره گفته است: »اعضای برجام 
خواستار لغو تحریم های تسلیحاتی ایران 
نیستند اما آن ها معتقدند که  در حقیقت 
آمریکا به دنبال مرگ برجام است.« سایر 
دیپلمات های اروپایی نیز بر تعهد خود بر 
برجام و مخالفت با تمدید تحریم های 

تسلیحاتی تاکید کردند.
هیل با اشــاره به ایــن اختالفات، 
تصریح کرده که »ایــن حرکت آینده 
اتحاد میــان آمریــکا و متحدانش که 
همچنان بــه حمایت از برجــام ادامه 

می دهند را به چالش می کشد.«
کنایه های مقام روسی به پمپئو

روسیه نیز همچنان بر موضع خود 
درباره رد تمدید تحریم تســلیحاتی 
ایران مصمم و محکم ایســتاده است. 
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا 
در حمایت از موضع خصمانه شــورای 
همکاری خلیج فارس و در تالش برای 
تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران، 
مدعی شــده بود که »پس از ســال ها 
دیپلماســی، این هفته قطعنامه ای را 
ارائه می دهیم و بعد، شــورای امنیت 
باید تصمیــم بگیرد که بین تســلیح 
تروریســت ها و حمایــت از شــورای 
همــکاری خلیج فارس، کــدام یک را 

انتخاب خواهد کرد.«
دیروز اما میخائیل اولیانوف، نماینده 
روسیه در نهادهای بین المللی مستقر در 
وین، در پاسخ به این اظهارات پمپئو، در 
توئیتر نوشت: »از کدام دیپلماسی حرف 
می زنی؟ چه بیانیه غیرمنتظره ای؛ تالش 
برای تمدید تحریم تسلیحاتی، آن هم 
بعد از سال ها دیپلماسی! )باید بگویم که( 
سیاست فشار حداکثری ارتباط چندانی 
با دیپلماســی ندارد. ضمناً واشنگتن 
مسئله تمدید تحریم تسلیحاتی را اواخر 
201۹ مطرح کرد که چند ماه می شود 

و نه چند سال.«
برایان هوک، نماینــده ویژه آمریکا 
در امور ایران که به تازگی استعفا کرده، 
پیشــتر تاکید کرده بود که از راه های 
دیپلماتیک روســیه و چین را متقاعد 
خواهد کــرد که بــا تمدیــد تحریم 
تسلیحاتی ایران موافقت کنند. اما این 
واکنش پر از طعن و کنایه آقای اولیانوف، 
آن هم درســت در آســتانه سه شنبه 
سرنوشت ســاز حاکی از این است که 

روسیه همچنان موافقتی با آمریکا در 
این خصوص ندارد. 

آخرین توصیه های ایران
همزمــان ایــران نیــز آخریــن 
توصیه هــای خود به شــورای امنیت 
را اعالم کرد. محمــود واعظی، رئیس 
دفتر رئیس جمهوری دیروز در همین 
راستا در حساب کاربری خود در توئیتر 
نوشــت: » اعضای شــورای امنیت در 
معرض آزمونی بزرگ برای نشان دادن 
استقالل رأی خود و واکنش منفی در 
قبال فشارهای رژیم امریکا برای تحمیل 
اراده اش علیه ایــران و نقض قطعنامه 

22۳1 و فروپاشی برجام قرار دارند.« 
عباس موسوی، سخنگوی وزارت 
امور خارجه نیز دیروز، تمدید تحریم های 
تسلیحاتی ایران را بیشتر تهدیدی برای 
شــورای امنیت و تــالش آمریکا برای 
تضعیف این نهاد دانست و هشدار داد: 
»اعضای شــورای امنیت باید احتیاط 

کرده و در دام آمریکا نیافتند.«
وی ادامــه داد: »با درایتــی که در 
رهبری کشــورهای مســتقل وجود 
دارد و رایزنی هایی که ما داشــته ایم، 
امیدواریم شکستی دوباره برای آمریکا 

رقم بخورد.«
اگر این پیش بینی ها درست باشد 
و قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم 
تســلیحاتی ایران رأی نیاورد، دونالد 
ترامپ یک گام دیگر از رقیب انتخاباتی 
خود، بایدن عقب خواهد افتاد و ناگزیر 
راه دیگری را برای نابودی برجام در پیش 
خواهد گرفت؛ راهی که بعید است تا سه 

ماه آینده به نتیجه برسد. 

تمدید تحریم تسلیحاتی ایران امروز به رأی گذاشته می شود؛

سهشنبهسرنوشتساز

خبر

سخنگوی شورای نگهبان درخصوص اعالم 
برخی از اســامی برای ریاست جمهوری 1۴00، 
گفت: شورای نگهبان هنوز درگیر انتخابات نشده 
است و در این زمینه ورود نکرده و اقدامی نیز نکرده 
است. از جهات قانونی افراد می توانند در هر زمان 
ثبت نام کنند اما می توان توصیه کرد افرادی که در 
گذشته رد صالحیت شده اند، دیگر ثبت نام نکنند.
عباســعلی کدخدایی، در نشســت خبری 
دیروز خود همچنین درباره الکترونیکی شــدن 
انتخابات اظهار کرد: تحول خاصی در این خصوص 
اتفاق نیافتاده اســت اما به دلیل شیوع کرونا این 

روند ســرعت پیدا کرده است؛ دوســتانمان در 
وزارت کشــور کارهای مثبتی انجام داده اند و با 
کارشناسان ما جلسات متعددی داشته اند؛ نگاه ما 

باید پاسداری و صیانت از آرا مردم باشد.
وی در خصوص برگزاری انتخابات مرحله دوم 
مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: معاون وزیر 
کشور دیشب در این زمینه با من صحبت کردند و 
ظاهراً ستاد ملی مقابله با کرونا اجازه برگزاری این 
انتخابات را داده است اما نظر رسمی ستاد به دست 

ما نرسیده است.
ســخنگوی شــورای نگهبان اضافه کرد: با 

توجه به اینکه حوزه ها کم است و تنها 12 نماینده 
باید انتخاب شــوند، شــاید برای برگزاری این 
انتخابات تدابیری اندیشیده شود که از اجتماعات 
جلوگیری شود. وی درباره اظهارنظر آیت اهلل جنتی 
درباره ضرورت نظارت دائمی شــورای نگهبان 
بر نمایندگان مجلس، بیان کرد: بیانات آیت اهلل 
جنتی ناظر به قانون اساسی و سیاست های کلی 
و لزوم اعمال یک نظارت موثر و واقعی نســبت به 
نمایندگان بود، در طول چهار سال مکانیزم های 
مختلفی ممکن است به وجود بیاید هیات نظارت 
بر عملکرد نمایندگان می تواند موثرتر و کارآمدتر 

باشد و جنبه پیشگیرانه قوانینی که بحث می شود 
بیشتر باشد.

کدخدایی در پاســخ به سؤالی مبنی بر اینکه 
با توجه به نزدیکــی به محرم و اینکــه گویا آمار 
کرونا را وزارت بهداشــت دقیق اعالم نمی کند 
آیا شــورای نگهبان می توانــد ورود کند، گفت: 
شورای نگهبان مســئولیتی ندارد تا مصوبه ای 
ارسال نشــود. همه ما تابع مراجع رسمی کشور 
هســتیم و اینکه در هر زمینــه ای تردید کنیم 
ســنگ روی ســنگ بند نمی شــود و آمــار را 
مراجع رســمی اعالم می کنند و هــر چه اعالم 

 می کنند موجه است، مگر خالف آن ثابت شود. 
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا درباره 
طرح گشایش اقتصادی، دولت با شورای نگهبان 
مشورت کرده است، گفت: لزومی ندارد دولت 
محترم در مباحــث اقتصادی با ما مشــورتی 
داشته باشد و صرفاً اگر طرحی تصویب شود ما 

ورود می کنیم.

توصیه کدخدایی: 

افرادی که در گذشته رد صالحیت شده اند، در انتخابات ۱۴۰۰ ثبت نام نکنند
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ظریف:
چند کشور مقداری از پول ما را 

بازگردانده اند
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه با اشاره به 
اقدامات این وزارتخانه برای استرداد ارزهای بلوکه 
شده ایران در بانک های کشورهای مختلف گفت: 
انواع روش ها طی این چندین سال برای بازگرداندن 
پول های کشورمان از دیگر کشورها پیدا شده و ما 
هم مطمئنا از آنها استفاده می کنیم. وی در پاسخ به 
سوالی مبنی براینکه آیا تاکنون نسبت به بازگرداندن 
بخشی از مطالبات مالی خود از دیگر کشورها موفق 
بوده ایم، اظهار کرد: در برخی موارد بله، اکنون چند 

کشور مقداری از پول ما را بازگردانده اند.
    

توقف مهاجران غیرقانونی 
ایرانی در لهستان

به گزارش ایلنا به نقل از یورونیوز، مرزبانان لهستان 
۳۴ مهاجر غیرقانونی را کــه از خاورمیانه راهی اروپا 
بودند، در کامیونی یافته و بازداشــت کردند. در این 
کامیون مهاجرانی از ایران و عراق و سوریه و همچنین 
شــماری زن و کودک دیده شد. سخنگوی مرزبانی 
جنوب لهســتان اعالم کرد که این افراد جمعه شب 
بازداشت و به ایستگاه »بیلسکو- بیاال« منتقل شده اند.

    
بررسی ۱۲ طرح ضدآمریکایی 

در مجلس
مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی، از بررسی 
12 طرح ضد آمریکایی در این کمیسیون خبر داد و 
افزود: بررسی این طرح ها در کمیسیون امنیت ملی 
مجلس پایان یافته و به نوبت در دستور کار جلسات 

علنی مجلس قرار خواهد گرفت. 
    

واکنش به اظهارات تازه ترامپ؛
توافق چهارهفته ای با ایران 

وحشتناک خواهد بود
رئیس اندیشکده دفاع از دموکراسی ها به اظهارات 
اخیر ترامپ واکنش نشــان داد. »مارک دابوویتز« 
رئیس اندیشکده دفاع از دموکراسی ها، در توییتر خود 
نوشت: »هر نوع توافقی با ایران که در چهار هفته به 
دست بیاید یک توافق وحشتناک خواهد بود. مشکل 
این است که ترامپ توافق خود را مانند پیمان به سنا 
تحویل می دهد و از بی بی می خواهد که در کنگره در 
حمایت از توافق صحبت کند و جمهوری خواهان و 
برخی از دموکرات ها آن را تصویب می کنند. بازی به 

پایان می رسد و برنده تهران است.«
    

در نامه ای به قالیباف مطرح شد؛
طرح »پیش فروش نفت« باید 

در مجلس بررسی شود
مالک شریعتی نیاســر، سخنگوی کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی به مهر گفت: با مصوبه 
هیأت رئیسه مقرر شد نامه ای از طرف کمیسیون 
به رئیس مجلس ارسال شود که طی آن نامه ضمن 
اعالم آمادگی برای بررسی کارشناسی موضوع طرح 
»گشایش اقتصادی« دولت، در کمیسیون انرژی 
از رئیس مجلس تقاضا شــود نسبت به تصمیمات 
شــتاب زده و خارج از اراده مجلس تذکرات الزم به 
دولت داده شود. در نامه مذکور آمده است که الزم 
است طرح »پیش فروش نفت« در مجلس بحث و 

نتیجه گیری شود.
    

پس لرزه های ولوله اخیر فتاح؛
خریداران جدید امالک 

»طاغوتیان« چه کسانی هستند؟
حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری در 
حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: »  سال هاست 
که بنیاد مستضعفان فروشنده امالک »طاغوتیان« 
اســت. اما در ایــن ســال ها خریــداران امالک 
»مستضعفان« چه کسانی بوده اند؟ خصوصی ها؟ 
دولتی ها؟ خصولتی ها؟ مستضعفان؟ مستکبران؟ 

خریداران دوره جدید چه کسانی هستند؟«
    

معاون امور بین الملل قوه قضاییه خواستار شد
صدور کیفرخواست برای هوک 
علی باقری، معاون امور بین الملل قوه قضاییه، 
برکناری برایان هوک از مسئولیت پیگیری امور ایران 
را فرصت مناسبی برای تحت تعقیب قرار گرفتن او به 
جرم اقدامات خصمانه علیه منافع ملی ایران دانست 
و گفت: الزم است کیفرخواستی علیه برایان هوک از 
سوی دادستانی صادر شود چراکه او بانی طرح فشار 
حداکثری به ایران، قطع دسترسی ایران به منابع 
مالی و تحریم های ثانویه بود. وی با اشــاره به آغاز 
عملیات جمع آوری اســناد و مدارک برای تعقیب 
قضایی هــوک، تصریح کرد: برایــان هوک نگران 
بیکاری اش نباشــد، چون تازه کار او با قوه قضاییه 

جمهوری اسالمی ایران شروع شده است.

عالوه بر کشورهای حاشیه 
خلیج فارس، معمر االریانی، 

وزیر اطالع رسانی دولت 
منصور هادی هم با متهم 

کردن ایران به قاچاق سالح 
و استفاده از این سالح 
برای هدف قرار دادن 

منابع انرژی و گذرگاه های 
آبی بین المللی، خواستار 
تمدید تحریم تسلیحاتی 

ایران شد

ایلهان گلدنبرگ، 
کارشناس ارشد مسائل 

خاورمیانه: ترامپ می داند 
تمدید تحریم های 

تسلیحاتی بی نتیجه است، 
اما مهم این است که  آنها 

از طریق آن سعی در فعال 
کردن مکانیسم ماشه و از 

بین بردن هر آنچه از برجام 
باقی مانده، دارند

سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد برنامه احتمالی سفر 
مســئوالن ایرانی و به خصوص شخص محمدجواد ظریف به 
لبنان گفت: سفر یکی از مقامات بلندپایه کشور به لبنان در حال 

برنامه ریزی است و طی روزهای آتی اطالع رسانی می شود.
به گزارش مهر، سیدعباس موسوی در نشست خبری دیروز 
خود با اشاره به حادثه لبنان و انفجار بندر بیروت افزود: برخی 
کشورها با ریاکاری تالش کردند با مردم لبنان همدردی کنند. 
من پیشتر گفتم که اگر برخی کشورها صداقت دارند، تحریم ها 

علیه مردم لبنان را بردارند. 
وی با بیان اینکه  مردم سرد و گرم چشیده لبنان این موضوع 
را نیز پشت سر خواهند گذاشــت، ادامه داد: طبیعی است که 
مردم ناراحت باشند اما به نظر می رسد برخی افراد با تحریکات 

خارجی به دنبال اغراض خاصی هستند که پسندیده نیست. 

موسوی در بخش دیگری از نشست خبری خود در مورد 
ادعای آمریکا مبنی بر دخالت ایران در انتخابات این کشور گفت: 
این از آن ادعاهای مضحکی است که اخیراً این کشور و مسئوالن 
آن با چشم انداز تیره و تاری که دارد، مطرح می کنند. ما به رفتار 
و تعاملی که با ایران می شود توجه داریم. ما دولت های مختلف با 
رویکردهای مختلف را آزموده ایم و همه در این آزمون رد شده اند. 
برای ما فرقی ندارد کدام گروه و فرد در آمریکا به قدرت برسد. اگر 
این حس در آمریکا وجود دارد، نشانه آن است که ایران کشوری 
بزرگ است و آنها بازتاب شکست خود را می بینند. ما این ادعاها 

را رد می کنیم.
سخنگوی دستگاه دیپلماســی در مورد ارسال برخی 
پیامک ها از ســوی آمریکا به مردم ایران افــزود: هرچند 
محتوای این پیامک ها درست نیست؛ ولی تجاوز به حقوق 

مردم است. این موضوع نشان می دهد سطح تعامل آمریکا 
با مردم ما پایین است.

 توقیف کشتی ایرانی در پاکستان 
اعالم رسمی نشده است

سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد اخباری در مورد 
توقیف کشــتی ایرانی در پاکســتان گفت: هنوز موضوع 
رسمی از سوی پاکستان اعالم نشده و مقامات و مسئوالن 
شرکت کشــتیرانی این موضوع را تأیید نکرده اند. ما پیگیر 

این موضوع هستیم.

موسوی در مورد گردهمایی برخی اعضای طالبان در پارک 
ملت همزمان با عید قربان ادامــه داد: ایران میزبان میلیون ها 
شهروند افغان است که آنها گرایش های مختلفی دارند و هرکدام 
طرفدار گروه های مختلفی در افغانســتان هستند. نهادهای 
ذیربط باید جواب دهند که آیا این افراد وابســتگی داشته و یا 
گردهمایی معمولی بوده است. آنچه رخ داد یک گردهمایی 

پیش پا افتاده است.
وی گفت: ایران از هــر روندی که به بازگشــت صلح و 
ثبات به افغانستان کمک کند و گفتگوهای بین االفغانی با 
محوریت دولت افغانستان، حمایت می کند. هر تصمیمی 
که آنها در راستای بهتر شدن روند صلح اتخاذ کنند، ایران 

حمایت خواهد کرد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد انتخاب برخی سفرا 
در صورت قطعی شدن، افزود: تابستان ها عمدتاً فصل جابجایی 
مأمورین دیپلماتیک ماست. در حال حاضر پنج سفیر در حال 
سفر به محل مأموریت خود هستند و بنده نیز به سفارت ایران 
در باکو خواهم رفت. جانشین بنده نیز به زودی تعیین می شود.

موسوی در نشست خبری:

به زودی یک مقام بلندپایه ایرانی به لبنان سفر می کند


