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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

تقریبا می توان گفت تــا امروز هر 
خصومتی که دولــت ترامپ در قبال 
ایران بــه خرج داده، بی پاســخ مانده 
است. اقدامات ایران در برابر رفتارهای 
واشنگتن محدود بوده است به شکایت 
بردن به الهه، رایزنی با دیگر کشورها 
برای یارکشــی در این منازعه، چشم 
انتظار اروپا بــودن و تهدیدهایی که 
رنگ و بوی عمل نگرفتنــد. تا امروز 
دولت ترامپ به صورت مداوم به ایران 
فشار تحمیل کرده، بدون اینکه ایران 
پاســخی هم تراز با این فشارها برای 

آمریکا داشته باشد.
این روزها اما زمزمه های بلندی 
درباره اقدام متقابل در برابر واشنگتن 
به گوش می رسد؛ زمزمه هایی که بعد 
از تروریستی خواندن سپاه از سوی 
کاخ ســفید، شــدت گرفته اند. 52 
نماینده مجلس طرحی در همین باب 
نوشته اند. همانطور که آمریکا برای 
وادار کردن دیگر کشورها به پیروی 
از سیاست های خود، تهدید و فشار را 
در پیش گرفته اســت، این طرح نیز 
در جهت تنبیه کشــورهای همکار 
آمریکا در اعمــال تحریم علیه ایران 
نوشته شــده تا ایران نیز به نوبه خود 
بتواند کشــورهای تابع تحریم های 

آمریکا را تحت فشار بگذارد. 
تغییر چهره ایران صبور 

در ماده اول این طرح آمده است: 
»کلیه کشــورهایی که بــه تبعیت 
از ایاالت متحده آمریــکا از خرید و 
فروش نفت یا هر کاالی دیگر از ایران 
خودداری و یا با اعمال محدودیت در 
معامالت شهروندان یا دولت متبوع 
خود با دولت و شهروندان جمهوری 
اســالمی ایران در تحریم جمهوری 
اســالمی ایران با آمریکا همکاری 
نمایند »کشورهای همکار آمریکا در 
اعمال تحریم علیه ایران«محسوب 
می شوند و مشــمول تنبیهات مقرر 

شده در این قانون می گردند.«
ماده دوم دولت را مکلف کرده که 
هر شش ماه یک بار فهرست کشورهای 
همکار آمریکا در اعمال تحریم ها را به 
گمرکات کشور و مناطق آزاد ابالغ و از 

طریق رسانه ها منتشر کند. 
ماده سوم هرگونه واردات کاالهای 
مصرفی آمریکا و کشــورهای همکار 
آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران از 
طریق گمرکات یا مناطق آزاد را ممنوع 
کرده و ماده چهــارم نیز فروش نفت و 
گاز ایران به کشــورهای موضوع این 
قانون را به مدت 10 سال از آخرین باری 
که هر کشــور در فهرست کشورهای 
همکار آمریکا قرار گیرد، ممنوع کرده 

است.
هر چند که طرح مذکــور با چهار 
ماده اش، طرح خامی به نظر می رسد 
که حتی ممکن است نوعی خودزنی 
نیز باشــد؛ اما به هر حال خیز مجلس 
و دیگــر نهادهــای تصمیم گیر برای 
اقدامات متقابــل در برابر تحریم ها و 
رفتارهای واشنگتن نشانه تغییر چهره 
ایران صبــور به ایرانی اســت که قدم 
در راه تالفی گذاشــته است، اما اینکه 
این اقدامات متقابل و تالفی جویانه تا 
چه حد منطقی و بــه دور از هیجانات 
باشد، موضوعی است که باید با دقت و 
وسواس بسیار بررسی شود. در همین 
راستا، کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس ایــن روزها با حضور 
مســئوالن ذی ربط در حال بررسی 
پیش نویس طرح های نمایندگان برای 
مقابله با اقدامات خصمانه آمریکاست.  

شوخی با بشکه باروت
در طرح چهــار مــاده ای که 52 
نماینده مجلس ارائه کرده اند، تاکید 
شده که ایران باید با توجه به امکانات و 
ابزاری که در اختیار دارد، به کشورهای 
دشــمن فشــار وارد کند تــا بتواند 
درخصوص خصومت هایی که نسبت 
به ایران روا داشــته می شود، اقدامی 

درخور انجام داده باشد. 

یکی از همیــن امکاناتی که ایران 
در اختیار دارد، تنگــه هرمز به عنوان 
یکــی از چهارآبراه اصلــی جهان در 
تجارت نفت است؛ تنگه ای که از زمان 
خروج ترامپ از برجام، مقامات ایرانی 
بارها تهدید به بســتن آن کرده اند و 
هرچه راه مصالحه و مذاکره با آمریکا 
بسته تر می شود، این تهدید هواداران 
بیشتری پیدا می کند. روزنامه کیهان، 
هفته گذشــته بعد از تروریست اعالم 
شدن سپاه از سوی آمریکا، در شماره 
بیست و دوم فروردین خود »تصمیم 
آمریکا را در تروریســتی اعالم کردن 
سپاه؛ فرصتی طالیی برای بستن تنگه 
هرمز« اعالم کرد و در شــماره دو روز 
بعد خود نیز سخن از به صفر رساندن 
صادرات نفت عربستان به میان آورد. 
در سرمقاله این روزنامه به قلم حسین 
شریعتمداری آمده بود: »تنگه هرمز 
باید به روی برخی کشــور های عربی 
نظیر عربستان، بحرین و امارات که با 
این تصمیم آمریکا همراهی کرده اند 

نیز بسته شود.«
بســیاری از خوانندگان شــماره 
آن روز کیهان، آنچــه در این روزنامه 
نوشته شده بود را سرشار از هیجانات 
عاری از منطق خواندنــد. نصرت اهلل 
تاجیک، سفیر پیشین ایران در اردن 
پیشنهاد شــریعتمداری برای صفر 
کردن صادرات نفتی عربســتان را از 
منظر اجرایی شوخی خواند و گفت: »نه 
در جو داخلی کشور و نظر مردم و نه از 
نظر منطقه اصال ظرفیت اجرای چنین 

پیشنهادهایی وجود ندارد.« 
او ادامه داد: »واقعا منطقه در حال 
حاضر کشش چنین کارهایی را ندارد. 
اکنون منطقه درست روی بشکه باروت 
قرار دارد و فقط منتظر یک جرقه است. 
لذا بــه عقیده من از منظر سیاســی، 
ظرفیتی برای عملی کردن این قضیه 

وجود ندارد.«
فارغ از ظرفیت سیاســی، پیش از 
این هر بار که موضوع بستن تنگه هرمز 

از ســوی مقامات ایرانی مطرح شده، 
بر سر اینکه اساسا چنین تهدیدی به 
لحاظ حقوقی قابلیت عملیاتی شدن 
دارد یا خیر و اینکه هزینه های آن بیش 
از فایده هایــش خواهد بــود، حرف و 

حدیث های بسیاری بوده است. 
تنگه گران

اما در کنار بســتن تنگه هرمز که 
برخی به دلیل محدودیت های حقوقی 
و سیاســی، آن را منتفــی می دانند، 
موضوع وضع عوارض بر این تنگه نیز 
مطرح می شود؛ بدین ترتیب که ایران 
از آن دسته کشورهایی که آمریکا را در 
تحریم ایران همراهــی می کنند و در 
عین حال از تنگه هرمز نیز تردد دارند، 
عوارض سنگین دریافت کند و با گران 
کردن تجارت در تنگــه هرمز، به آنها 

فشار آورد. 
بر اســاس ماده 26 کنوانســیون 
حقوق دریاها، کشور ساحلی می تواند 
برای خدماتی خــاص از قبیل تأمین 
امنیــت و فانوس دریایــی و مبارزه با 
آلودگی های زیست محیطی کشتی ها 
ز  و علی الخصــوص نفتکش هــا ا
کشتی های عبوری عوارض اخذ کند. 

آبراه هــای بین المللــی متعددی 
در دنیــا وجــود دارند کــه عوارض 
سنگینی هم دارند. کانال سوئز یکی 
از همان آبراه هاست که اتفاقا عوارض 
دریافتی بابت آن یکــی از منابع مهم 
درآمدی برای مصر اســت. عوارضی 

که کشــتی های نفتکش غول پیکر 
)VLCC( دو ســال پیش باید برای 
عبور از کانال سوئز می پرداختند، 155 
هزار دالر بود. همچنیــن اداره کانال 
ســوئز مقرر کرده بود که VLCCها 
در سفر بازگشت خود، چنانچه با آب 
توازن ســفر کنند باید 230 هزار دالر 
بپردازند. حتی پیش بینی می شــود 
این کانال پس از توسعه، درآمد ساالنه 
خود را تا سال 2023 میالدی به 13 

میلیارد دالر برساند.
ایران هفت ســال پیش کوشــید 
که تنگه هرمز نیز به یکــی از همین 
آبراه هــای گــران بپیونــدد. تیرماه 
91 طــرح وضع عوارض بــرای تنگه 
هرمز در مجلس مطــرح و اتفاقا 150 
امضا نیز پای آن ثبت شــد. قرار شــد 
بعد از تصویــب آن، ممنوعیت عبور 
کشــتی ها و نفتکش های متعلق به 
تحریم کننده جمهوری اسالمی ایران 
در دســتور کار قرار بگیــرد. عالوه بر 
مسئله تحریم، چنین اقدامی با توجه 
به وجــود مشــکالتی از قبیل دزدان 
دریایی و ناامنی آب های خلیج فارس، 
می توانست به امنیت حمل و نقل در 
خلیج فارس نیز کمک کند و گذشته 
از تمام اینها می توانست منبع درآمدی 
بســیار خوبی برای ایران باشــد؛ اما 
درنهایت این طرح به جایی نرســید و 

عوارضی هم بر تنگه هرمز وضع نشد.
عمان، شریک ایران

 و متحد آمریکا
دالیل متعددی برای نافرجام ماندن 
این طرح وجود داشــت کــه یکی از 
مهمترین آنها مســائل حقوقی بوده 
و هســت. یکی دیگر از مشــکالت بر 
سر راه این تصمیم، اشــتراک عمان 
با ایران در مالکیت تنگه هرمز اســت. 
تنگه هرمز بین استان هرمزگان ایران 
و استان مســندم عمان است؛ بدین 
ترتیب در داخل تنگه هرمز سه قسمت 
آب های ســرزمینی ایران با وســعت 
12 مایــل دریایی یــا 22 کیلومتر از 
ســاحل ایران، آب های ســرزمینی 
عمان شــامل 12 مایل دریایی یا 22 
کیلومتر از ساحل عمان و آب های آزاد 
وجود دارد. هرچند که عمان همواره 
کوشــیده تا چهره کشوری میانجی و 
بی طرف را در منطقه داشته باشد، اما با 
توجه به نزدیکی عمان و آمریکا، به نظر 
نمی رسد بتوان انتظار داشت که این 
کشور با تصمیمات ایران در تنگه هرمز 

همراهی کند. 
 توافق اخیر آمریکا و عمان در مورد 
اعطای تســهیالت نظامی از ســوی 
مسقط به ایاالت متحده درخصوص 
استفاده از بنادر و فرودگاه های عمان 
موید همین ادعاست. نفوذ آمریکا در 
عمان و تقویــت روابط این دو تا جایی 
پیش رفته کــه تحلیلگران می گویند 
متغیرهای منطقــه ای و بین المللی 
مســقط را وادار کرده تا محاســبات 
قدیمی خود را تغییر دهــد و به رغم 
اینکه همــواره نقــش میانجی بین 

دولت هــای شــورای همکاری های 
خلیج فارس را داشته، این توازن را به 

نفع آمریکا تغییر دهد. 
حتی برخی دیگر معتقدند نزدیکی 
آمریکا به عمان در راستای برنامه های 
جدید این کشور برای تامین سالمت 
دریانوردی از طریق تنگه هرمز است 
تا از خطرات احتمالی که ممکن است 
ایران در پاسخ به تحریم ها ایجاد کند، 
در امان باشد. به ویژه که بخش عمده 
طرح های تفکیک تردد کشتی ها در 
داخل تنگه هرمز در طرف عمانی تنگه 

قرار گرفته است. 
بیل اوربن، یکی از سخنگویان مرکز 
فرماندهی ارتش آمریکا چندی پیش 
در واکنش به تهدید ایران برای بستن 
تنگه هرمز، گفته بود: »ملوانان نیروی 
دریایی آمریــکا و متحدان منطقه ای  
این کشور برای تضمین باز ماندن راه 
عبور کشتی های تجاری طبق قوانین 

بین المللی آماده اند.«
چالش  امتیازگیری

 از برگ برنده
با تمام ایــن احوال تنگــه هرمز 
در کنار کانال ســوئز، تنگه ماالکا و 
باب المندب، یکی از چهــار گلوگاه 
اصلی جهان برای تجارت نفت است 
که روزانه شــاهد عبــور 19 میلیون 
بشــکه نفت اســت و عالوه بر ایران، 
صادرات نفت عراق، کویت، بحرین، 
قطر، امارات متحده عربی و عربستان 
سعودی نیز از این تنگه عبور می کند. 
با توجه به ایــن ویژگی ها، قطعا تنگه 
هرمز یکی از برگ هــای برنده ایران 
در اقــدام متقابل علیــه تحریم های 
واشنگتن اســت اما اینکه این برگ 
برنده چقدر بتواند امتیاز برای ایران 
بگیرد، کامال وابسته به این است که 
ایران چه تصمیمــی درباره آن اتخاذ 
کند؛ تصمیمی بــا کمترین هزینه و 
بیشــترین عواید یا اشتباهی که این 
برگ ارزشــمند را بســوزاند. به طور 
کلی می تــوان گفت ســخت ترین 
کار دولت، مجلــس و دیگر نهادهای 
باالدســتی برای اقدامات متقابل در 
برابر آمریکا و کشورهای همکار آن، 
چالش امتیازگیری از برگ های برنده 
است؛ به ویژه که ایران برگ های برنده 

چندانی ندارد. 

راهبرد ایران برای امتیازگیری از این برگ برنده  چیست؛

تنگه هرمز؛ انسداد یا وضع عوارض سنگین؟

خبر

شیوخ عرب به ســرکردگی سعودی در 
ادامه جنــگ نیابتی علیه ایــران، از پژاک و 

پ.ک.ک حمایت مالی کرده اند.
به گزارش فــارس، پ.ک.ک و شــاخه 
ایرانی آن یعنی گروه مســلح، ســتیزه جو و 
خشن »پژاک« در لیست ســیاه گروه های 
تروریســتی آمریکا، اروپا، ایران و ترکیه قرار 
دارند. این گروه برای تامین مالی فعالیت های 
خود عالوه بر پولشویی، قاچاق مواد مخدر، 
قاچاق انسان و اخاذی و آدم ربایی، به شدت 
وابســته به کمک های برخی کشــورهای 
منطقه است. کشورهای حاشیه خلیج فارس 
به ویژه عربســتان بارها به ایــن گروه کمک 
مالی کرده اند. هدف عربســتان، کشــاندن 
جنگ به داخل و ناامن کردن مرزهای غربی 

ایران اســت. در واقع، پژاک بــه عنوان یک 
گروه تروریســتی، کامال به کمک خارجی 
در زمینه های مالی و اطالعاتــی و نظامی و 
رسانه ای وابســته اســت. در مورد رویکرد 
عربستان ســعودی علیه ایران به ویژه در 
دوران محمد بن ســلمان نیز باید شــواهد 

مهمی را ذکر کرد. 
مقامات ســعودی اعتقاد  دارند که ایده 
تشکیل کردستان بزرگ، آرمان های ایران و 
عراق و ترکیه را نابود خواهد کرد و بر حمایت 
عربستان از اســتقالل کردستان و ضرورت 
تشکیل کشور کردســتان به عنوان یک حق 
برای کردها تاکید دارند. آمریکا نیز در پشت 
پرده به همراه اســرائیل از پژاک برای ضربه 

زدن به ایران حمایت کرده اند.

گفتنــی اســت »ســیمور هرش« 
)روزنامه نگار مطرح مجله نیویورکر( در سال 
2008 میالدی افشــا کرده بود که نیروهای 
آمریکایی در حال حمایت از پژاک به عنوان 
بخشی از برنامه ناآرام سازی ایران اند. پژاک 
هم از ایاالت متحده و هم از اســرائیل کمک 
دریافت می کند. هرش مبلغ این کمک ها را 

400 میلیون دالر ذکر کرده بود.
همچنیــن جــان بولتــون مشــاورم 
امنیــت ملی ترامــپ و ایران ســتیزان 
مطرح در آمریــکا، در مقاله خــود در مجله 
نشنالریویو)National Review( صراحتا 
سه استراتژی یا سیاســت در قبال ایران را 
مطرح کرده که شامل حمایت از جنبش های 
تجزیه طلبانه در خوزســتان، بلوچستان و 

کردستان اســت. پژاک، به بهانه حمایت از 
حقوق کردها در شمال غرب ایران، عمال به 

فعالیت های تروریستی مشغول است.
در تازه ترین خبر در مورد کمک خارجی 
به پــژاک بــرای فعالیت مخــرب در ایران، 
روزنامه ینی شفق ترکیه طی گزارشی نوشت 

کشورهای حاشــیه خلیج فارس اخیرا یک 
میلیارد دالر به پ.ک.ک کمک مالی کرده اند 
و بیشــتر آن نیز توسط عربســتان و امارات 
تامین شده اســت. بدیهی است بخش قابل 
توجهی از این پول صرف پژاک خواهد شــد. 

زیرا پژاک، زیرمجموعه پ.ک.ک است.

کمک مالی شیوخ عرب به پ .ک .ک برای ناامن کردن مرزهای ایران
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هشدار عراقچی به فرانسه 
درباره توییت سفیرش

عبــاس عراقچــی، معــاون سیاســی 
وزیر امــور خارجه کشــورمان در توییتی در 
واکنش به اظهارات اخیر ســفیر فرانســه در 
آمریکا نوشــت: »اگر توییت های ژرار آرو، 
موضع فرانسه است، ما با نقض آشکار و عمده 
اهداف برجام و قطعنامه 2231 روبرو هستیم. 
نیاز است پاریس فوراً آن را اصالح کند یا ما اقدام 
مقتضی را انجام می دهیم.« ســفیر فرانسه در 
واشــنگتن در صفحه توئیتر خود با بیان اینکه 
انقضای برجام به معنــای عدم پایبندی ایران 
به یــک برنامه غیرنظامی بــرای فعالیت های 
هسته ای آن نیست مدعی شد، در صورت عدم 
رعایت این مسئله از سوی ایران پس از برجام 
ممکن است باز هم تحریم هایی علیه این کشور 

اعمال شود. 
    

آماده باش ارتش 
در استان های جنوبی و شرقی

امیر ســرتیپ دوم تقی خانی، ســخنگوی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در پی احتمال 
وقوع سیل و آب گرفتگی در برخی استان های 
جنوب و جنوب شرق کشور گفت: یگان های 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در استان های 
کرمان، سیستان و بلوچســتان، هرمزگان و 
خراســان های رضوی و جنوبی آمادگی کامل 
برای امدادرسانی به مردم این استان ها را دارند. 
وی افزود: بالگردهای هوانیروز و هوادریا، مرکز 
آموزش 05 کرمان به همراه تیپ های نیروی 
زمینی ارتش و همچنین یگان های پدافندی، 
هوایی و دریایی مستقر در استان های جنوبی، 
جنوب شرقی و شرقی در آمادگی کامل به سر 

می برند.
    

»مشارکت مشروط«
 تئوری انتخاباتی حجاریان 

برای اصالح طلبان
سعید حجاریان طی یادداشتی با اشاره به 
انتخابات آتی مجلس، در یادداشــتی نوشت: 
چنانچه اصالح طلبان ]دارای پروژه سیاســی 
مشــخص[ و معترضــان به وضع معیشــت 
یک صدا شوند نخستین گزینه برخورد قهری، 
اصالح طلبان خواهند بود نه توده مردم حاضر 
در خیابان. از این رو اصالح طلبان ضمن تمرکز 
بر عدالت به معنی االعم، به  تعبیری باید ســر 
خود را پایین نگــه دارند تا از ایــن طوفان به 
سالمت گذر کنند. این مدل درباره انتخابات 
نیز کاراست. اصالح طلبی باید موضع خود در 
برابر انتخابات را به صراحت و با جزئیات کامل 
اعالم کند. شاید عقالنی ترین راهبرد را بتوان 
در »مشــارکت مشروط« جســت؛ از فرصت 
انتخابات اســتفاده کرد ولی چنانچه شروط 
مطرح شده برآورده نشــد، عطای انتخابات را 

به لقایش بخشید.
    

کار اجرای انتخابات 98 در 
وزارت کشور آغاز شده است

سیداسماعیل موسوی، مدیرکل انتخابات 
وزارت کشــور به ایســنا گفت: کار برگزاری 
انتخابات مجلس شورای اســالمی در وزارت 
کشور آغاز شــده و از اردیبهشــت  ماه اجرای 
مراحــل انتخابات بر اســاس تقســیم بندی 
زمانی وزارت کشور شــروع می شود. جدول 
تقســیم بندی زمانی اجرای مراحل انتخابات 
مجلس شــورای اســالمی و میــان دوره ای 
مجلس خبرگان رهبری به مجریان انتخابات 
در سراسر کشــور ابالغ می شــود. همچنین 
در حال تهیــه برنامه جامع آموزشــی برای 
 فرمانــداران و بخشــداران در زمینه اجرای

 انتخابات هستیم.
    

ارتش و سپاه دیواره رود قره سو 
را در گلستان ساختند

امیر ســرتیپ محمد غفاری، ارشد نظامی 
ارتش در استان گلستان گفت: فروکش کردن 
آب از مناطق پایین دســت آق قال به خصوص 
منطقه زمین شــهری توســط کف کش ها و 
هدایت آن به طرف رودخانه قره ســوی قدیم، 

موجب خرابی دیواره های رودخانه شده بود. 
وی با بیــان اینکه تخریب دیواره قره ســو 
زمینه را برای ورود آب به طرف روســتاهای 
شهرستان بندر ترکمن فراهم می کرد، گفت: 
به منظور جلوگیری از خسارت های احتمالی 
یگان های ســپاه و ارتش در اقدامی مشترک 

وارد عمل شدند و این دیواره را ترمیم کردند.

در کنار بستن تنگه 
هرمز که برخی به دلیل 

محدودیت های حقوقی 
و سیاسی، آن را منتفی 
می دانند، موضوع وضع 
عوارض بر این تنگه نیز 

مطرح می شود؛ بدین 
ترتیب که ایران از آن دسته 

کشورهایی که آمریکا را 
در تحریم ایران همراهی 
می کنند عوارض سنگین 

دریافت کند 

 هرچند که عمان همواره 
کوشیده تا چهره کشوری 

میانجی و بی طرف را در 
منطقه داشته باشد، اما با 
توجه به نزدیکی عمان و 
آمریکا، به نظر نمی رسد 

بتوان انتظار داشت که این 
کشور با تصمیمات ایران در 

تنگه هرمز همراهی کند


