
t oseei r ani . i r
سياست2

روی موج کوتاه

محبوبه ولی

ماشه ای که آمریکا خواهد چکاند، نه 
آن ماشه پیش بینی شده در برجام، بلکه 
ماشه خودسرانه کشوری است که حتی 

رأی متحدانش را نیز در نظر نمی گیرد. 
ساعت صفر 20 ســپتامبر، همان 
زمان وعده داده شده مایک پمپئو برای 
چکاندن ماشه علیه ایران است. آمریکا 
چنان مصمم از این وعده سخن می گفت 
که برخی گمان می کردند شاید دولت 
ترامپ در حال پیاده کردن نقشه ای برای 
جلب موافقت دست کم دوستان اروپایی 

خود برای این منظور است. 
نامه تازه تروئیکای اروپایی

اما دیروز، درست چند ساعت قبل 
از »ســاعت صفر«، سه کشور اروپایی 
فرانســه، انگلیس و آلمان با ارســال 
نامه ای به شــورای امنیت ســازمان 
ملل متحد، باز هــم مخالفت خود را با 
تصمیم آمریکا اعالم کردند.  آنها ضمن 
حمایت از برجــام و قطعنامه 2231 
شــورای امنیت، تاکید کردند که هر 
تالشی برای بازگرداندن قطعنامه های 
تحریمی سابق شــورای امنیت علیه 

ایران، فاقد وجاهت قانونی است.

آنها حتی اشــاره صریح تری کرده و 
نوشتند که تعلیق تحریم های ایران بعد از 
تاریخ 20 سپتامبر )30 شهریور 1399( 
نیز ادامه خواهد یافــت. بدین ترتیب 
همانطور که در نامه تروئیکای اروپایی 
آمده، با توجه به مخالفت اعضای برجام 
با فعالسازی مکانیسم ماشه، این اقدام 
آمریکا پشتوانه قانونی ندارد و همانطور که 
قید شد، ماشه ای که آمریکا آن را خواهد 
چکاند، ماشــه ای متفاوت از سازوکار 

پیش بینی شده در برجام خواهد بود. 
اسلحه ای با گلوله تهدید و تحریم

حال سوال اینجاست که »این ماشه 
آمریکایی چگونه عمل خواهد کرد؟« این 
ماشه آمریکایی، تابعی از همان سیاست 
تهدید و ارعاب و تحریم اســت. مایک 
پمپئو، وزیر امــور خارجه آمریکا هفته 
گذشته طی یادداشتی در نشریه فیگارو، 
با همان قلدرمآبی آشــنای آمریکایی 
نوشــت: »این تحریم ها بــه زودی باز 
خواهند گشت. همه کشورها موظف به 
اجرای آن هستند. انجام دادن اقدامی 
غیر از این، اقتدار و اعتبار شورای امنیت 
را تضعیف می کنــد و می تواند اجرای 
سلیقه ای قطعنامه های شورای امنیت 

را عادی سازی کند.«

در واقع آمریکا ایــن بار بیش از آنکه 
چوب تهدید و تحریمش را باالی ســر 
ایران بگیرد، آن را به کشورهایی نشان 
می دهد که احتمال تجارت تسلیحاتی 
آنها با ایران می رود.  دیوید شنکر، معاون 
وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک 
در گفت وگویی با موسسه بروکینگز در 
همین ارتباط گفت: »ما از لحاظ اقتصادی 
به سراغ کشورهایی که ]با ایران[ تجارت 
تســلیحاتی کنند و به تهران اســلحه 
بفروشند، خواهیم رفت، ولی همچنان 
به بازگرداندن تحریم های ]سازمان ملل 
علیه ایران[ ادامه می دهیم.« آنچه آمریکا 
در این هیاهوی تبلیغاتی به نام مکانیسم 
ماشه مطرح می کند این است که آزادی 
ایران برای خرید و فروش سالح در سایه 
برجام را به رســمیت نمی شناسد و به 
همین منظور هر کشور و شرکتی را که 
این آزادی را به رسمیت شناسد و مطابق 

آن عمل کند، تحریم خواهد کرد. 
تهدید کشورها و شرکت هایی که 

به ایران سالح بفروشند
شنکر در گفتگوی خود ادامه داده بود: 
»ایاالت متحده یک ماشین اقتصادی 
قدرتمند اســت و شــرکت ها، فارغ از 
پایبندی یا عدم پایبندی دولت های شان 

به ســازوکار بازگردانــدن تحریم ها، 
نمی خواهند هدف تحریم های ثانوی 
قرار بگیرند.« منظــور از این دولت ها، 
بیش از هر دولت دیگری روسیه و چین 
هستند. تکلیف کشورهای اروپایی در 
این خصوص روشن است؛ آنها گرچه به 
پیش نویس قطعنامه آمریکا درخصوص 
تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای 
امنیت رأی ممتنع دادنــد و اکنون نیز 
تاکید کرده اند که تعلیق تحریم های ایران 
باید ادامه یابد، اما طرف تجاری ایران در 
زمینه خرید و فروش تسلیحات نخواهند 
بود.  آنچنانکه اواســط ماه جاری نیز بن 

والس، وزیر دفاع انگلیس تأکید کرد که 
کشورش تمایلی به همکاری نظامی با 

ایران یا فروش تسلیحات به آن ندارد.
روسیه و چین تا    انتخابات آمریکا 

صبر خواهند کرد
در مورد چین و روســیه اما موضوع 
کامال متفاوت اســت. این دو کشــور 
اصلی تریــن گزینه های ایــران برای 
خرید سالح هســتند و از مدت ها قبل 
برنامه ریزی ها برای تجارت تسلیحاتی 
با آنها در جریان اســت. اما اکنون با این 
تهدید های آمریکا؛ چین و روســیه در 
این خصوص چگونه عمل خواهند کرد؟ 
ایا نگرانــی از ایــن تهدیدها باعث 
نمی شــود که آنها علی رغم تایید پایان 
تحریم تســلیحاتی ایران، وارد تجارت 
تســلیحاتی با ایران نشــوند؟ سرگئی 
الوروف، وزیر امور خارجه روســیه دو 
روز پیش در گفتگویی با اسپوتنیک با 
تاکید بر اینکه تحریم های آمریکا علیه 
ایران هیچگاه کارآمــد نخواهد بود، از 
آمادگی ایران بــرای مذاکره با آمریکا و 
همینطور آمادگی روسیه برای برگزاری 
این مذاکرات خبــر داد.  این مواضع در 
حوزه سیاسی است، اما شماری معتقدند 
در عرصه عمل شرکت های روسی تن به 
تحریم های آمریکا بابت فروش ســالح 
به ایران نمی دهنــد. چماقی که آمریکا 
باالی سر این شــرکت ها می گیرد، در 
واقع همان مکانیسم ماشــه آن است.   
روزنامه گاردین دیروز در همین خصوص 
نوشــت: »تحلیلگــران می گویند که 
آمریکا می خواهد تهدیدهای تحریمی 
جدید علیه شرکت ها و کشورهایی که 
می خواهند با ایران معامله تسلیحاتی 
داشته باشــند، رونمایی کند. روسیه و 
چین به نظر می رســد قصد دارند این 
تهدید را نادیده بگیرند اما ممکن است 
فروش تسلیحاتی به ایران را تا انتخابات 

آمریکا به عقب بیاندازند.«
بازی تبلیغاتی است

از آن جایی کــه ایــن تهدیدها و 
تحریم هــای دولت ترامــپ، رویه ای 
جاری در طول دو ســه ســال گذشته 
بوده است، مقامات در ایران معتقدند 

که ماشه 20 ســپتامبر آن هیچ اتفاق 
تــازه ای را رقــم نخواهد زد.  حســن 
روحانی، رئیس جمهوری دو روز پیش 
از شکست آمریکا در تصمیم اخیر خود 
و پیروزی ملت ایران در شنبه و یکشنبه 
هفته جاری سخن گفت. محمدجواد 
ظریف نیز در پیامی توئیتری نوشــت: 
»برخالف ادعاهــای وزیر امور خارجه 
آمریکا مبنی بر بازگشــت تحریم های 
شورای امنیت علیه ایران از بامداد روز 
یکشنبه 20 ســپتامبر ]30 شهریور[؛ 
هیچ اتفاقی در آن روز رخ نخواهد داد.« 
علی اکبر والیتی، مشــاور رهبر معظم 
انقالب نیز ادعای دولت ترامپ درباره 
مکانیسم ماشــه و 20 سپتامبر را یک 

بازی تبلیغاتی خواند. 
 مزاحمت هایی 

از جنس توقیف کشتی ها
در مقابل اما برخــی منابع خبری 
و کارشناســان بر این باورند که آمریکا 
ســعی خواهد کرد بعد از 20 سپتامبر، 
پا را فراتر گذاشــته و دست به بازرسی و 
متوقف کردن کشتی ها در آب های آزاد 
بزند؛ کشتی هایی که به ایران می آیند یا 
از ایران می روند.  بدین ترتیب می توان 
گفت صدای ماشه ای که آمریکا از امروز 
می خواهد بچکاند به اندازه هیاهویی که 
به راه انداخته بلند نخواهد بود اما به معنی 
مزاحمت های بیشــتر است؛ حال آنکه 
این مزاحمت ها آتش درگیری و تنش 
جدیدی در منطقه را روشــن کند یا نه، 
بحث دیگری است که تحلیلگران آن را 

بعید نمی دانند. 

آمریکا از امروز چگونه ماشه را خواهد چکاند؟

راستی آزمایی برخی ادعاها از رأس »ساعت صفر«

خبر

رئیس پیشین ستاد مشترک سپاه در خصوص 
توافق اخیر اعراب با رژیم صهیونیســتی گفت: 
اســرائیل با انجام این توافقات بــا ُدم خود گردو 
می شکند و از تمام فضای جغرافیایی این کشورها 
برای جاسوســی و تهدید علیه ایران اســتفاده 

خواهد کرد.
به گزارش جماران، سردار حسین عالیی، در 
گفتگویی با تحلیل مسائل منطقه اظهار داشت: 
ترامپ دو هــدف را از توافقات صلح اســرائیل با 
کشــورهای عربی دنبال می کند؛ اول اینکه در 
بحران ناشــی از ناکارآمدی دولت وی در کنترل 
بیماری کرونا به مردم آن کشور نشان دهد که برای 

افزایش امنیت اسرائیل کار مهمی انجام داده است 
و توانسته دشمنان اسرائیل را به دوستان حکومت 

صهیونیستی تبدیل کند.
وی افزود: دوم اینکه ترامپ می خواهد در مقابله 
با جمهوری اسالمی ایران گام های بلندی بردارد 
و تا می تواند کشورهای عربی همسایه ایران را از 
توافق با جمهوری اسالمی دور کند و شرایطی را 
فراهم کند تا بتواند دشمنی بین کشورهای عربی 
و ایران را افزایش دهد. پس نفع اصلی این توافقات 
برای آمریکا و اسرائیل است و کشورهای عربی را در 

باتالق دوری از مردم کشورهای خود فرو می برد.
این کهنه ســرباز جنگ در پاسخ به پرسش 

دیگری که آیا درنهایت اسرائیل با فروش امکانات 
نظامی پیشرفته ای چون اف3۵ به امارات موافقت 
خواهد کــرد، تأکید کرد: بله، چــون  فروش این 
جنگنده ها به نفع آمریکاست و یک بازار دائمی را 
برای تسلیحات آمریکا در امارات به وجود می آورد. 
از طرفی چون مستشارهای آمریکایی کنترل این 
جنگنده ها را بر عهده دارند، بنابراین خیال اسرائیل 
برای همیشه راحت است. در واقع این جنگنده ها 
علیه ایران در امارات مستقر می شوند و با هماهنگی 

با اسرائیل در اختیار امارات قرار می گیرند.
عالیی در مواجهه با این سوال که آیا با امضای 
این توافق و ورود احتمالی اســرائیل به منطقه، 

قدرت مانور در تنگه هرمز از دســت ایران خارج 
می شود، گفت: بعید است که اسرائیل کشتی های 
جنگی به خلیج فارس اعزام کند. ولی باید مراقب 
خرابکاری هــای واحدهای ویژه اســرائیل علیه 
کشتی ها و بر هم زدن امنیت خطوط کشتیرانی 
در آب های بین المللی بود. با ایــن وجود قدرت 
مانور ایران در تنگه هرمز همچنان برقرار خواهد 
بود، زیرا هم اکنون کشــتی های جنگی آمریکا 
که بزرگ ترین حامی اســرائیل هستند با کمک 
کشورهای امارات و بحرین سالهاست که در خلیج 
فارس حضور دارند ولی قــدرت دریایی ایران نیز 

افزایش یافته است.

وی در پاسخ به اینکه بعد از این توافق شاهد 
دیدارهنیــه و نصراهلل بعد از 27 ســال بودیم؛ 
آرایش و عملکرد جبهه مقاومت به کدام سمت 
خواهد رفت، تاکیــد کرد: طبیعی اســت که 
نیروهای جبهه مقاومت از جمله حزب اهلل لبنان 
و گروه های مختلف فلسطینی نیاز به همکاری 
بیشــتری با هم دارند تا بتوانند از توسعه طلبی 

اسرائیل جلوگیری کنند.

سردار عالیی:
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صالحی: 
آژانسدرخواستدیگریبرای

بازرسیازایرانندارد
رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه زمان 
بازدید دوم آژانــس از مکان مورد درخواســت 
بین ایران و آژانس مشخص اســت، اما زمان آن 
را به صورت عمومــی اعالم نمی کنیــم، تاکید 
کــرد: مســئوالن آژانــس بین المللــی انرژی 
اتمی اعــالم کردنــد، براســاس اطالعاتی که 
دارند، بعد از بازرســی از دو محل تعیین شــده، 
درخواســت دیگری ندارند. علی اکبر صالحی با 
بیان اینکه»ایــران هر تعهدی کــه بدهد به آن 
ملتزم است«، افزود: این یک اصل مهم است که 
جمهوری اســالمی ایران آن را رعایت می کند و 
همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی 

در این چارچوب تعریف می شود.
    

معاون استاندار توضیح داد؛
ماجرایصدایانفجار
درشرقتهرانچهبود؟

معاون امنیتــی و انتظامی اســتاندار تهران 
گفت: صــدای انفجــار بامداد جمعه در شــرق 
پایتخت با برگــزاری یک رزمایــش در اطراف 
پارچین مرتبط بوده و هیچ گونه خسارتی در رابطه 
با آن گزارش نشده اســت. حمیدرضا گودرزی با 
اعالم این خبر افزود: اجــرای این رزمایش از روز 
پنجشــنبه در حوالی این منطقه آغار شده بود و 
تا ظهر روز جمعه ادامه داشــت. به نوشته ایرنا، 
وی روز گذشــته نیز گفته بود که در گذشته نیز 
رسانه های معاند یک حادثه کوچک یا حادثه ای 
که اصال روی نداده بود را در کشــور بزرگ نمایی 
کرده و به طور گســترده ای روی آن تبلیغات و 

موج سواری  کرده اند.
    

مرزهایایرانوعراقبستههستند
محمد حیدری، فرماندار ویژه خرمشــهر با 
اشــاره به مراجعه برخی زائران به مرز شلمچه، 
گفت: با توجه به شیوع کروناویروس، کشور عراق 
تحت هیچ عنوان، زائر پذیرش نمی کند. همچنان 
مرز شلمچه از سوی دو کشور ایران و عراق بسته 
است و از مردم می خواهیم به سمت مرز حرکت 
نکنند. حمید سیالوی، فرماندار دشت آزادگان 
نیز از مســدود بودن مرز چذابه تا پایان ماه صفر 
خبر داد. وی افزود: هیــچ موکبی نیز در مرز برپا 
نشــده و هیچ خدماتی به مراجعه کنندگان ارائه 
نمی شــود. درباره مرز مهران نیز محمد نوذری، 
معاون سیاسی امنیتی اســتانداری ایالم تاکید 
کرد: این مرز بین المللی به روی زائران بسته شد.

    
فارن پالیسی:

ونزوئالمیتواندراهدورزدن
تحریمهاراازایرانبیاموزد

 فارن پالیسی در تحلیلی به روابط ایران و ونزوئال 
و نحوه مقابله دو کشور با تحریم های آمریکا پرداخت 
و نوشت: روابط ایران و ونزوئال در حال تقویت است؛ 
دو کشوری که تحت تحریم های اقتصادی آمریکا 
قرار دارند. ایران تانکرهای سوخت رسان، قطعات 
و متخصص و یک کشتی شامل مواد غذایی به این 
ونزوئال فرستاده است. این رسانه می افزاید: ایران طی 
سال ها، راه کنار آمدن با تحریم را یاد گرفته است و 
اکنون می تواند تجربیات خود را به ونزوئال منتقل 
کند. بنابراین ونزوئال می توانــد از ایران بیاموزد که 

چگونه با تحریم کنار بیاید و آن ها را دور بزند.
    

خطونشانستادکل
نیروهایمسلحبرایاسرائیل

ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه ای به مناسبت 
هفته دفاع مقدس تاکیــد کرد: هفته دفاع مقدس 
فرصتی گرانبها برای معرفی دستاوردهای این رویداد 
عظیم تاریخی و روایت هنرمندانه جنگ تحمیلی از 
چرایی تا فرجام و پیامدهای آن است چرا که تجارب 
ارزشــمند آن ایام به مثابه یک نیاز راهبردی برای 
جامعه، نســل های آینده و ملت های آزاده جهان، 
آمادگی های دفاعی، هوشــیاری و مقاومت امت را 
در برابر دشمنان مستکبر عالم تحکیم می بخشد و 
دستیابی به فروپاشی رژیم جعلی صهیونیستی و 

نظام سلطه را تسهیل می کند.
    

وکیل خانواده روح االمینی:
درخواستاعادهدادرسی

مرتضویردشد
میرمجید طاهری، وکیل خانواده روح االمینی 
با بیان اینکه درخواست اعاده دادرسی مرتضوی رد 
شده است، گفت: رأی در شهریور ماه به ما ابالغ شد و 
20 روز هم قابل فرجام خواهی است و در صورتی که 
مرتضوی به رأی اعتراض کند، این پرونده در دیوان 

عالی کشور رسیدگی می شود.

برخی منابع خبری و 
کارشناسان بر این باورند 

که آمریکا سعی خواهد کرد 
بعد از 20 سپتامبر، پا را فراتر 
گذاشته و دست به بازرسی 

و متوقف کردن کشتی ها 
در آب های آزاد بزند؛ 

کشتی هایی که به ایران 
می آیند یا از ایران می روند

روزنامه گاردین با اشاره به 
اعالم بازگشت تحریم ها 

علیه ایران از سوی آمریکا، 
نوشت: به نظر می رسد 

روسیه و چین قصد دارند 
این تهدید را نادیده بگیرند، 

اما ممکن است فروش 
تسلیحاتی به ایران را تا 

انتخابات آمریکا به عقب 
بیندازند

فرمانده کل سپاه پاسداران با هشدار به ترامپ مبنی بر اینکه 
وعده انتقام ما از شهادت سردار سلیمانی، قطعی، جدی و واقعی 
است، تصریح کرد: آمریکایی ها بدانند هر کسی را که در ماجرای 
ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی نقش داشته است، می زنیم و 

این یک پیام جدی است.
سردار سرلشکر حسین سالمی دیروز در مراسم صبحگاه 
مشترک ســتاد فرماندهی کل ســپاه افزود: ما اهل شرف و 
جوانمردی هستیم و جوانمردانه و عادالنه انتقام می گیریم به 
همین علت هم بود که در عین االسد سربازان شما را هدف قرار 

ندادیم. وی تاکید کرد: ما کسانی را هدف قرار می دهیم که در 
شهادت سردار بزرگ سپهبد حاج قاسم سلیمانی مستقیم یا 
غیرمستقیم نقش داشتند. فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره 
تلویحی به اخبار تکذیب شده در خصوص اقدام ایران برای ترور 
سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی، خطاب به دولتمردان آمریکا 
گفت: شما فکر می کنید ما در قبال خون برادر شهیدمان یک 

سفیر زن را در آفریقای جنوبی می زنیم؟
وی تصریح کرد:  شما در حالی که به شدت گرفتار مشکالت 
داخلی خود هستید ما را تهدید به حمله هزار برابری می کنید، 
اما زمانی که عین االسد را زدیم، فرض و پیش بینی ما این نبود 
که شما جواب نمی دهید، بلکه کامال فرضمان این بود که پاسخ 
می دهید و همان موقع صد ها موشــک را آماده شلیک کرده 

بودیم که اگر پاسخ دهید اهداف مورد نظر را ویران کنیم.

اگر تار مویی از سر یک ایرانی کم شود،...
وی افزود: امروز هم همین اســت و اگر تار مویی از سر یک 

ایرانی کم شود، کرک و پشم شما را به باد می دهیم.
فرمانده کل سپاه تصریح کرد: این تهدید ها جدی است و 
ما جنگ لفظی نمی کنیم و همه چیز را به میدان عمل واگذار 

می کنیم.
سالمی افزود: امروز آمریکا از نظر سیاسی منزوی شده است 
و شما دیدید که در تالش برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، 
آمریکا فقط به دومینیکن متکی بود کــه البته نمی دانیم در 

جغرافیای سیاسی دنیا چگونه آن را پیدا کنیم.
وی گفت: ما امروز با پایان آمریکا مواجه هســتیم و همه 
مســلمانان با الهام از انقالب اســالمی در برابر آمریکا صف 
کشیده اند و جبهه ای وسیع ایجاد کرده اند و گام های حرکت 

آمریکا کند و در برخی جا ها متوقف شــده است. فرمانده کل 
سپاه اضافه کرد: امروز وضع آمریکا به گونه ای شده است که 
هیچ کس به آمریکایی بودن افتخار نمی کند و شاهد هستیم 
که شعار های انقالب اسالمی تا قلب امریکا پیش رفته است 
و از آمریکا دود و آتش بلند اســت و تصویر فشار زانوی یک 
پلیس بر گلوی یک سیاه پوســت و شکستن حرمت زنان 

سیاه پوست در خیابان های  مریکا به چشم می خورد.
سردار ســالمی افزود: ناتوانی آمریکا در مدیریت یک 
بیماری همه گیر جهانی امروز جلو چشم همگان قرار دارد 
و آمریــکا در مدیریت این بیمــاری در رده آخر جهان قرار 

گرفته است.
وی گفت: همه این ها به این دلیل اســت که در رهبری 

نظام آمریکا حکمت و تدبیر وجود ندارد.

فرمانده سپاه: 

هرکسیراکهدرماجرایترورسردارسلیمانینقشداشته،میزنیم


