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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

دونالــد ترامــپ، رئیس جمهوری 
آمریکا در دوئل  با کنگره آمریکا که در 
اختیار دموکرات هاســت، برگ برنده 
وتو را رو کرد و مصوبه کنگره و ســنای 
آمریکا مبنی بــر محدودیت اختیارات 
رئیس جمهوری برای اقدام نظامی علیه 
ایران را ناکام گذاشت.  اوایل سال جاری 
میالدی، اقــدام غافلگیرکننده ایاالت 
متحده در ترور سردار قاسم سلیمانی، 
فرمانده سپاه قدس ایران، این نگرانی را 
در آمریکا تشدید کرد که دونالد ترامپ 
با اقدامات خودســرانه، کشور را به یک 
جنگ پرهزینه با ایــران در خاورمیانه 
بکشاند.  مشاجرات لفظی میان ترامپ 
و نانسی پلوسی، رئیس کنگره آمریکا 
دوباره باال گرفت و درنهایت دموکرات ها 
توانستند شماری از جمهوریخواهان را 
نیز برای تصویب قطعنامه ای به منظور 
محدود کردن اختیارات نظامی ترامپ 
علیه ایران همراه کنند. در واقع با ترور 
سردار سلیمانی، تب دلواپسی از جنگی 
که ترامپ با ایران راه بیندازد، به قدری 
باال گرفت که جمهوری خواهان نیز به 

دموکرات ها پیوستند.

یارکشی از میان یاران ترامپ
بدین ترتیب طــرح محدود کردن 
اختیــارات نظامــی رئیس جمهور در 
مجلــس نماینــدگان آمریــکا کــه 
دموکرات هــا اکثریت آن را تشــکیل 
می دهند، بــا 288 رأی موافق در برابر 
175 رأی مخالف به تصویب رســید. 
نتیجه همراهی جمهوری خواهان نیز 
این بود که این طرح در مجلس ســنا 
که اکثریــت جمهوری خــواه را دارد، 

تصویب شد.  
دموکرات ها در مجلس سنای آمریکا 
از میان 100 کرســی، 47 کرســی را 
در اختیار دارند. امــا در ارتباط با طرح 
مذکور 8 نماینده جمهوری خواه نیز به 
آنها پیوستند و درنهایت روز 24 بهمن 
)13 فوریه(، ســناتورهای آمریکایی 
طرح محدود کردن اختیارات نظامی 
رئیس جمهوری علیه ایران را با 55 رأی 
موافق در برابر 45 رأی مخالفت تصویب 

کردند. 
دونالــد ترامپ در همــان زمان به 
صراحت مخالفت خود با این قطعنامه 
را اعالم کرد و یــک روز قبل از تصویب 
آن در صفحه توئیتری خود نوشت که 
چنین طرحی »پیام بسیار بدی برای 

ایران دارد.« او همچنین افزود که »در 
چنین شرایطی نشــان دادن ضعف در 

برابر جمهوری اسالمی خطاست.«
یک نمایش سیاسی

اکنون پس از حدود سه ماه از تصویب 
آن قطعنامه، به نظر می رسد آنچه رخ داد، 
صرفا نمایشی از اختالفات سیاسی درون 
آمریکا بود نه اقدامی عملی برای ممانعت 

از درگیری جنگی با ایران.
دونالــد ترامپ صبح پنجشــنبه 
گذشته آن قطعنامه را وتو کرد. در بیانیه 
وتوی وی آمده است: »امروز قطعنامه 
اس جی 68 را که قصد داشت من را به 
سوی منع اســتفاده از نیروهای مسلح 
آمریکا در شرایط مخاصمه و درگیری با 
ایران سوق دهد، وتو کردم. این قطعنامه 
کامال توهین آمیز بود که دموکرات ها آن 
را به عنوان بخشی از راهبرد خود برای 
ایجاد تفرقه در بین حزب جمهوری خواه 
و پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 

نوامبر تهیه کرده بودند.«
او همچنین در بیانیــه خود درباره 
جمهوری خواهانی کــه به محدودیت 
اختیارات نظامــی وی رأی مثبت داده 
بودند، تاکید کرد که آنها بازیچه دست 

دموکرات ها شده اند. 

رئیس جمهور آمریکا به ترور سردار 
قاسم سلیمانی و حمله موشکی ایران به 
یکی از پایگاه های نظامی آمریکا در عراق 
که در واقع این دو اتفاق منجر به تصویب 
قطعنامه مذکور شده بود نیز اشاره و ادعا 
کرد: »هیچ نظامــی آمریکایی در این 
حمله موشکی کشته نشده است. حمله 
به سلیمانی نیز بر اساس قوانین آمریکا 
مجاز بوده و این حملــه ذیل قطعنامه 
»مجوز استفاده از زور نظامی علیه عراق 
در سال 2002« و ماده 2 قانون اساسی 

آمریکا بوده است.«
در بخش دیگــری از بیانیه ترامپ 
آمده اســت: »قطعنامه اس جی 68 به 
توانایی و قــدرت رئیس جمهور برای 
حفاظت از ایاالت متحده و متحدانش 

لطمه مــی زد. این قطعنامــه به طور 
تلویحی به معنای آن بود که اختیارات 
قانونی رئیس جمهور برای اســتفاده 
از نیــروی نظامی صرفا بــرای دفاع از 
آمریکا و نیروهایــش در برابر حمالت 
احتمالی و قریب الوقوع محدود شــود. 
این درست نیست. ما در جهانی زندگی 
می کنیم که تهدیدها رو بــه افزایش 
است و قانون اساسی ما تاکید می کند 
کــه رئیس جمهور باید قــادر به پیش 
بینی تحرکات بعدی دشمنان و اتخاذ 
تصمیم های سریع و قاطع در برابر آنها 
باشــد. این دقیقا کاری اســت که من 

کردم.«
شکست وتو نیز ناکام ماند

مطابق قانون اساسی ایاالت متحده 
آمریــکا، رئیس جمهور حــق دارد در 
صورت تشخیص خود و در جهت حفظ 
منافع ملی، مصوبات کنگره این کشور را 
وتو کند. اما این پایان کار نیست. مجلس 
نماینــدگان و مجلس ســنای آمریکا 
می توانند پس از وتوی رئیس جمهور، 
در یک رأی گیری مجدد مصوبه خود را 
الزم االجرا کنند، مشروط به اینکه این بار 
دو سوم نمایندگان به مصوبه مورد نظر 
رأی موافق دهند؛ در این صورت، طرح 
کنگره الزم االجراست و رئیس جمهور 

ملزم به اجرای آن است. 
روز پنجشــنبه پس از اعالم وتوی 
دونالــد ترامــپ، تیم کین، ســناتور 
دموکرات ایالــت ویرجینیای آمریکا 
در مجلس ســنا، گفت: »از همکارانم 
می خواهم در رأی گیری برای لغو وتوی 

ترامپ به من بپیوندند.«
وی افزود: »تــا زمانی که یک توافق 
جمعی درســت در کنگره در خصوص 
ضرورت جنگ وجود نداشــته باشد، 
نباید به نظامیان کشــورمان آسیبی 

وارد کنیم.«
این درخواست سناتور کین در حالی 
بود که با توجه به اکثریت جمهوریخواه 
در سنای آمریکا، برای بسیاری از ناظران 
روشن بود که طرح محدودیت اختیارات 
نظامی رئیس جمهور علیــه ایران، در 
رأی گیری مجدد، موفق به کســب دو 
سوم آرا نخواهد شد. در نهایت نیز همین 

نتیجه به دست آمد. 

عصر پنجشــنبه ســنا رأی گیری 
مجدد برای ایــن طرح انجــام داد و با 
توجه به شرط کسب دو سوم آرا، طرح 
موردنظر باید از میان 100 کرسی، 67 
رأی موافق کسب می کرد، اما تنها 49 
رأی موافق داده شــد در برابر 44 رأی 
مخالف. بدین ترتیــب تالش برای لغو 

وتوی دونالد ترامپ نیز ناکام ماند. 
پیام روشن برای تهران

این اولین بار نیست که ترامپ مصوبه 
کنگره را وتو می کند. ســال گذشــته 
میالدی  او مصوبه ناظر بر عدم حمایت 
نظامی آمریکا از عربستان سعودی در 

جنگ یمن را نیز وتو کرد. 
برنی ســندرز، نماینــده مجلس 
ســنای آمریکا در واکنــش به همین 
وتوی اخیر در توئیتر نوشــت: »ترامپ 
گفت: »ملت های بزرگ وارد جنگ های 
بی پایان نمی شــوند.« با وجــود او دو 
قطعنامه کاهش اختیارات جنگی را وتو 
کرده تا ما را داخل این جنگ ها نگاه دارد. 
کنگره باید به تالش خود برای مهار این 

رئیس جمهور قانون گریز ادامه دهد.«
میچ مک کانل، رئیس جمهوری خواه 
مجلس سنا که از حامیان جدی دونالد 
ترامپ است؛ اما از رأی نیاوردن تالش 
برای لغو وتوی رئیس جمهــور درباره 
طرح کاهش اختیارات وی برای اقدام 
نظامی علیه ایران استقبال کرد و گفت 
که »این اتفاق پیام روشــنی به تهران 

خواهد فرستاد.«
احتماال پیام روشــن بــرای تهران 
این اســت که در مواجهه با آمریکا، به 

دموکرات ها نیز امیدی نیست. 

تالش دموکرات ها برای ممانعت از اقدام نظامی علیه ایران، ناکام ماند؛

پرزیدنت و برگ برنده  وتو!

خبر

»سرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه 
طی نامه ای بــه محمد جواد ظریــف، وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران نوشت: »با توجه به 
اهمیت بسیاری که به روابط ایران و روسیه معطوف 
می داریم، در آینده کار فعال دیپلماتیک خود را 
ادامه خواهیم داد. همزمان با آن، اجرای برنامه ها 
و پروژه های بزرگ اقتصادی که روسیه علی رغم 
فشار تحریم ها و شــرایط سخت، در ایران تحقق 
می بخشد را ادامه خواهیم داد و با این کار از مردم 

دوست ایران حمایت کاربردی خواهیم کرد.«
الوروف در ابتدای این نامه پس از تبریک حلول 

ماه مبارک رمضان، نوشته اســت: »تمایل دارم 
همبستگی کامل ما با ارزیابی های شما در خصوص 
خط مشی ضد بشری واشنگتن در زمینه گسترش 
تحریم های غیر قانونی یکجانبــه علیه ایران که 
همانند بســیاری از کشــورهای جهان از شیوع 
عفونت جدید ویروس کرونا بطور جدی آســیب 
دیده است را خاطرنشان نمایم. این رویکرد اصولی 
در گفتگوی تلفنی والدیمیر پوتین رئیس جمهور 
روسیه با حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی 
ایران که در 21 آوریل سال جاری برگزار شد، مورد 
تاکید قرار گرفت.« در ادامه این نامه آمده است: 

»ضمن نظارت بر پیامدهای سنگین پاندمی  برای 
بسیاری از کشورها و ملت ها، به اهمیت پیشنهاد 
والدیمیــر پوتین رئیس جمهور روســیه که در 
اجالس سران گروه بیست در 26 مارس سال جاری 
مطرح شد و در مورد لغو محدودیت های تحویل 
دارو و مایحتاج اولیــه و همچنین تراکنش های 

خرید آنها بود بیشتر متقاعد می شویم.«
وزیر امور خارجه روسیه با بیان اینکه روسیه 
دائما ماهیت غیــر قانونی تحریم های یک جانبه 
آمریکا علیه ایران را خاطرنشان می کند، در نامه 
خود به محمدجواد ظریف، افزوده است: »همواره از 

آمریکا می خواهیم این تحریم ها را لغو کند و مانعی 
برای مبارزه تمام عیار با عفونت ویروس کرونا ایجاد 
نکند. کشورهای اروپای غربی را نیز فرا می خوانیم 
تحت تاثیر ارعاب و تهدید واشنگتن قرار نگیرند و 

به تعامل با شرکای ایرانی ادامه دهند.«
وی تاکید کرده است: »دیپلماسی مصرانه و 
هماهنگ ما با کشورهای همسو نتایج مشخصی به 
بار می آورد. گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در 
پیام خود به رهبران کشورهای گروه بیست از آنها 
خواست تحریم های جاری علیه سایر کشورها به 
منظور مقابله با پاندمی COVID-19 را متوقف 

نمایند. میشل باچلت کمیسار عالی حقوق بشر 
ســازمان ملل متحد از منظر حفظ حقوق بشر 

اظهارات انتقادی در این خصوص داشت.«
الوروف به ظریف یادآوری کرده که »مسایل 
مطرح شده در نامه شــما دائما در دیدارهای ما با 
شــرکای خود در مجامع بین المللی، به ویژه در 

چارچوب بریکس بررسی می شوند.«

نامه الوروف به ظریف؛

پروژههایبزرگاقتصادیراعلیرغمفشارآمریکاادامهمیدهیم
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در پی وقوع زلزله 5.1 ریشتری در تهران 
صادر شد؛

فرمانآمادهباشروحانیبه
وزارتکشوروهاللاحمر

حسن روحانی، رئیس جمهور پس از وقوع زلزله 
5.1 ریشتری تهران و برخی شهرستان های همجوار 
در تماس های جداگانه با وزیر کشور، استاندار تهران 
و رئیس جمعیت هالل احمر، بر ضرورت آمادگی و به 
کارگیری همه دستگاه ها در تهران و استان های معین 
و اعالم وضعیت خاص در این مناطق تاکید کرد. وی 
همچنین اطالع رسانی دقیق از منابع معتبر تخصصی 
به مردم و اعالم هشدارهای الزم به آنان، حفظ آمادگی 
برای امدادرسانی در شرایط خاص و آمادگی کامل 
هالل احمر برای امدادرســانی در کمترین زمان در 

صورت بروز حادثه را نیز مورد تاکید قرار داد.
    

سخنگوی ارتش مطرح کرد؛
آمادهباشیگانهایارتش
درپیزلزلهاخیرتهران

به گزارش ایسنا، امیر سرتیپ شاهین تقی خانی 
ســخنگوی ارتش، درباره زمین لرزه 5.1 ریشتری 
بامداد جمعه تهران گفت: امیدواریم هیچ خسارت 
جانی برای مردم شریف مان ایجاد نشده باشد. وی 
ضمن ابراز امیدواری برای در امان ماندن هم وطنان 
از هر نوع خسارت زلزله تهران، خبر داد: یگان های 
ارتــش در تهران و اســتان های همجــوار، آماده 
کمک رسانی هستند و در صورت لزوم و نیاز، همانند 

همیشه در خدمت مردم خواهند بود.
    

تداومکمکهایبشردوستانه
عمانبهایران

در راستای روابط دوستانه و برادرانه میان جمهوری 
اسالمی ایران و سلطنت عمان، دومین محموله اهدایی 
عمان به وزن تقریبی 40 تن شامل کمک های پزشکی 
و درمانی برای مقابله و پیشگیری از بیماری کرونا، عصر 
پنجشنبه 18 اردیبهشت در فرودگاه مسقط بارگیری 
و بامداد جمعــه در تهران تحویل مقامات مســئول 
کشورمان شد. حجت االسالم و المسلمین محمدرضا 
نوری شاهرودی، سفیر ایران در عمان ضمن تشکر از 
دولت عمان، کمک های اهدایی این کشــور را بیانگر 
همکاری های عمیق و روابط رو به توســعه فیمابین 
دانســت و ابراز امیدواری کرد در آینده مناسبات دو 

کشور بیش از گذشته گسترش یابد.
    

موسوی: 
هرگزبهآمریکایبیمسئولیت

اعتمادنکنید
سیدعباس موسوی،ۀ سخنگوی وزارت خارجه 
کشــورمان در توییتی از ایاالت متحده خواست تا 
به یکجانبه گرایی خود پایــان دهد. وی در صفحه 
شخصی خود در توییتر نوشت: »برجام نه اولین و 
نه آخرین دستاورد چندجانبه ای است که ترامپ 
از آن خارج شــده. رژیم آمریــکا در ازای رفاه دراز 
مدت کشــورها به دنبال اطمینان حاصل کردن 
از منافع کوتاه مدت خود بوده اســت. رژیم باید به  
یکجانبه گرایی فرومایه اش پایــان دهد.« وی در 
انتهای توییت خود از هشتگ »هرگز به آمریکای 

بی مسئولیت اعتماد نکنید« استفاده کرده است.
    

منتخب مجلس:
فراکسیونمستقلینمجلسدر

حالشکلگیریاست
شهریار حیدری، منتخب مردم قصر شیرین در 
مجلس یازدهم با بیان اینکه فراکسیون مستقلین 
مجلس یازدهم در حال شــکل گیری است، به ایرنا 
گفت: 16 اصالح طلب و 60 مستقل راه یافته به مجلس 
می توانند فراکسیون قوی و تاثیرگذاری در مجلس 
تشکیل دهند. وی افزود: با توجه به تالش هایی که 
برای ریاســت مجلس و نواب اول و دوم و روســای 
کمیســیون ها در جریان اســت، رأی نمایندگان 
مستقل مجلس با حدود 60 رأی سرنوشت ساز و قابل 

توجه است و در این روند موثر خواهند بود.
    

کریمی:
هیأترئیسهمانعقرائتتفحص

ازقاچاقکاالوارزشد
علی اکبر کریمی، عضو هیئت تحقیق و تفحص از 
قاچاق کاال و ارز به تسنیم از هیأت رئیسه مجلس انتقاد 
کرد و گفت: گزارش هیأت تحقیق و تفحص از قاچاق 
کاال و ارز در سال 96 و پس از تشکیل این هیأت، نهایی 
شده، اما هنوز گزارش آن در صحن قرائت نشده است. 
وی با بیان اینکه طبق گزارش های متعدد، 37 میلیارد 
دالر کاالی قاچاق وارد کشور می شود، افزود: در این 
گزارش به همین موضع و گستردگی آن پرداخته شده 
است. باید ابعاد قرائت نشدن این گزارش در صحن 
مجلس مشخص شود، شاید دست هایی در کار است 

که هیأت  رئیسه توان ایستادن در برابر آنها را ندارد.

ترامپ در بیانیه وتوی 
قطعنامه کاهش اختیارات 

رئیس جمهوری برای اقدام 
نظامی علیه ایران، نوشت: 
حمله به سلیمانی بر اساس 
قوانین آمریکا مجاز و ذیل 
قطعنامه »مجوز استفاده 

از زور نظامی علیه عراق در 
سال 2002« و ماده 2 قانون 
اساسی آمریکا بوده است

این اولین بار نیست که 
ترامپ مصوبه کنگره را 

وتو می کند. سال گذشته 
میالدی  او مصوبه ناظر بر 

عدم حمایت نظامی آمریکا 
از عربستان سعودی در 

جنگ یمن را نیز وتو کرد 

یک کنشــگر سیاســی اصالح طلب در پاســخ به اینکه 
اصالح طلبان در شرایط پیش آمده، باید چه کنند، گفت: باید 
بتوانیم فضای آینده را با ارتباط گرفتن تنگاتنگ با بخش های 
مختلف اجتماع و مردم مدیریت کنیم و کنشگری سیاسی را 
جدا از حضور در قدرت پیگیری کنیم که قطعا این موضوع با 
داشتن یک تدبیر بهتر و مانیفست عملیاتی قابل اجرا است. 
غالمرضا انصاری در گفت وگو با ایلنا افزود: به دلیل ناکارآمدی 
دولت، مجلس و نهادهای انتخابی مثل شورای شهر و برخی 
مداخالت، عمال توان کنشگری از این نهاد ها گرفته شده است؛ 
در این شرایط اگر شورای نگهبان به طور کامل صالحیت ها را 

هم تایید می کرد و اصالح طلبان نیز از فیلتر رد می شدند باز هم 
به دلیل انفعالی که در مردم به وجود آمده بود، رأی نمی آوردند. 
قائم مقام حزب اتحاد ملت ادامــه داد: جریان اصالح طلبی و 
تشکل های سیاسی باید تمام توان را روی این موضوع بگذارند 
که یک دولت در سایه و مانیفســت اجرایی کارآمد را در ابعاد 
مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تبیین و برنامه های آن را 
اعالم کنند و نقدشان  را منصفانه نسبت به جریان حاکم انجام 
دهند. عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان با اثرگذار 
خواندن رفتار سیاسی مردم، تاکید کرد: در آینده و در صورت 
کارآمد شدن برنامه های اصالح طلبان  از یک سو و یک دست 
شدن قدرت که منجر به ناکارآمدی، سکون و عدم تحرک مثبت 
علمی می شود، از سوی دیگر، این اثر گذاری می تواند بستری 
به وجود بیاورد که نیروهای توانمند و متخصص با برنامه کامال 

عملیاتی و علمی بتوانند  در جامعه حضور بیابند.

 ساختاری منسجم باید جایگزین
 شورای عالی اصالح طلبان شود

انصاری درخصوص عملکرد شــورای عالی اصالح طلبان 
گفت: گستردگی شورا اختالف نظر را در درون آن بسیار زیاد 
کرده و شــورا را از حالت تصمیم گیری و تصمیم سازی کامال 
فعال و علمی، دور کرده اســت. باید تشــکیالت جدیدی که 
انسجام، هماهنگی و یگانگی در گفتار و کردار و عملشان وجود 

داشته باشد، شکل بگیرد.
عضو سابق شورای شهر تهران با بیان اینکه جریان اصولگرا 
جریانی منبعث از قدرت بوده و عمــال هیچ گاه برای خودش 
حضور در  اجتماع و بطن آن را الزامی احســاس نکرده است، 
اظهار داشت: بنابراین به صورت طبیعی ادبیات اصولگرایان به 
جای گفت وگو با نیروهای جریان مقابلشان یعنی اصالح طلبان 
و اپوزیسیون داخلی که جریان روشنفکری محسوب می شوند 

و همچنین نیروهای منفرد سیاسی و حتی با نیروهای درونی 
خود آمرانه است.

جریان اصولگرایی به سمت پوپولیسم خواهد رفت
انصاری با اشاره به وحدت اصولگرایان گفت: اگر عنصری 
مثل اصالح طلبان در مقابل آنها قرار داشت، اجماع و انسجام 
ظاهری در درون خودشان شکل می دادند اما اکنون که رقیب 

اصلی نیست قطعا درگیری و جدالشان ادامه پیدا می کند.
وی درباره هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: به نظر من فرقی 
نمی کند که چه کسی رئیس باشد؛ چه نو اصولگرایی که منابع 
نجومی در اختیار دارند و چه جریان احمدی نژاد، پایداری چی ها 
و یا اصولگرایان سنتی؛ جریان اصولگرایی به سمت شعارهای 
پوپولیستی پیش خواهد رفت و جدال خودشان را با اعتدالیون 
و کسانی که امروز دولت را در اختیار دارند، گسترده تر خواهند 

کرد.

قائم مقام حزب اتحاد ملت:

اصالحطلبانکنشگریسیاسیراخارجازقدرتپیگیریکنند


