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روی موج کوتاه

تیم ترامــپ معتقد اســت که از 
موضــوع ایران می توانــد در جریان 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا 
به نفع خود اســتفاده کنــد. یکی از 
فرصت هایی کــه می تواند نشــان 
دهد برای از بین بــردن تهدید ایران 
موفق شده اســت، 27 مهرماه یعنی 
زمانی است که مطابق برجام تحریم 
تسلیحاتی ایران منقضی می شود و بر 
اساس توافق صورت گرفته در برجام، 
ایــران می تواند به خریــد و فروش 

سالح بپردازد. 
البته ایــن موضوع نــه فقط برای 
ترامپ، بلکه برای رقیب انتخاباتی او 
نیز مهم است. جو بایدن هم روی این 
موضوع دست گذاشته است؛ منتهی به 

شیوه ای متفاوت. 
»ارون کیــاک«، مشــاور او در 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا 
همین اخیرا مدعی شده که بایدن به 
برجام بازمی گردد و درباره آن توضیح 
داده که »هدف از تعامل دیپلماتیک 
با ایــران، اطمینان حاصــل کردن از 
این اســت که جمهوری اســالمی به 
تبعیت از توافق هسته ای بازگردد و به 
روش قابل راستی آزمایی، بتوان مانع 
رسیدن ایران به تسلیحات اتمی شد.«

تفاوت بایدن و ترامــپ اما در این 
اســت که بایدن درباره آینده و زمانی 
که رئیس جمهور شــد حرف می زند، 
اما ترامپ اکنون رئیس  جمهور است 
و عمل او در بوته آزمایش و برای اینکه 

در این آزمایش پیروز شــود، دولت او 
پیش نویس قطعنامــه جدیدی برای 
تمدید تحریم تســلیحاتی ایران در 
میان اعضای شورای امنیت سازمان 

ملل توزیع کرد. 
آمریکا امید چندانی ندارد

ایــن دومین پیش نویس اســت. 
پیش نویس قبلی ماه ژوئن منتشــر 
شده بود. بلومبرگ دیروز ادعا کرد که 
به ســند پیش نویس قطعنامه آمریکا 

در شورای امنیت دست یافته است.
بنا به گزارش ها در این پیش نویس 
جدید از اعضای سازمان ملل خواسته 
شــده تا فروش تســلیحات به ایران 
متوقف و از ارائــه هرگونه »خدمات یا 
منابع مالی، آموزشــی و فنی، توصیه، 
ســایر خدمات و کمک های مرتبط با 
تامین، فروش، انتقال، تولید، نگهداری 
و یا استفاده از تســلیحات« به ایران 

خودداری شود.
بلومبــرگ اما اعالم کــرده که که 
این پیش نویس جدید نشان می دهد 
کاخ ســفید تمایلی به در نظر گرفتن 

تغییرات موردنظر متحدانش ندارد.
عالوه بر این، بر اساس اظهارات خود 
آمریکایی ها نیز به نظر می رسد که آنها 
امید چندانی درباره به ثمر رسیدن این 
پیش نویس ها ندارنــد. کلی کرافت، 
نماینده آمریکا در ســازمان ملل روز 
سه شــنبه اذعان کرده که روســیه و 
چین احتمــاال هرگونه قطعنامه ای را 

وتو  می کنند.

او گفته اســت: »استراتژی جهان 
کامل همیشه این است که آنها )روسیه 
و چین( رأی ممتنع بدهند و قطعا وتو 
نکنند. با این حال، باید واقع بین باشیم. 
اکنون استراتژی این است که با دیگر 
اعضای شــورای امنیت کار کنیم تا 
چین و روسیه را به گوشه ای فرستاده 

و توجیه شان کنیم.«
اختالف نظر با دوستان اروپایی

برای مذاکره با طرف های اروپایی 
برجام نیز آمریکایی ها مدام در ســفر 
هســتند. برایان هوک، نماینده ویژه 
آمریکا در امــور ایران، طی هفته های 
گذشته هم به کشورهای خلیج فارس 
و منطقه مانند قطر و کویت سفر کرد 
و هم راهی انگلیس شــد تا رایزنی ها 
با این کشــور برای تمدیــد تحریم 

تسلیحاتی ایران را تکمیل کند. 
هرچند که پس از سفر او، سفارت 
جمهوری اســالمی ایران در لندن در 

توییتی نوشــت: »یک شکست دیگر 
برای سیاست فشار حداکثری آمریکا 
علیه ایران. دولت آمریکا نتوانســت 
حمایت بــرای تمدیــد تحریم های 
تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل 
علیه ایران را به دست آورد. برایان هوک 
نیز پس از وزیر خارجه آمریکا، لندن را 

دست خالی ترک کرد.«
ظاهرا آمریــکا عالوه بــر چین و 

روســیه، با اروپا هم بر سر این موضوع 
به توافق نرســیده اســت. امیرعلی 
ابوالفتــح، تحلیل گر مســائل اروپا و 
آمریکا دیروز در همین ارتباط به ایلنا 
گفت: »اروپایی ها یک راه حل بینابینی 
را مطرح کرده اند، امــا از طرف دیگر 
نیز موافق برداشته شدن تحریم های 
تسلیحاتی ایران نیستند و معتقدند که 
این تحریم ها باید بماند اما آمریکایی ها 
ادعا دارند تا زمانی که ایران به کشوری 
نرمال تبدیل نشود باید تحریم ها باقی 
بمانــد؛ در حالی که شــورای امنیت 
همیشــه تحریم ها را مدت دار و برای 
۶ ماه تا یک سال تصویب و بعد دوباره 
اگر الزم شــد آنها را تمدید می کند، 
آمریکایی ها معتقد هســتند که باید 
یک بار برای همیشــه قیــد زمان را 
برداشت و ایران را الی االبد در تحریم 

قرار  داد.«
او ادامه داده اســت: »اروپایی ها 
معتقدنــد که بایــد زمانــی را برای 
تحریم ها مشخص کنند و درخواست 
آمریکا برای تمدیــد تحریم ها به یک 
دوره زمانی مشــخص پیوند بخورد. 
همچنین ایران اجازه خرید و فروش 
سالح داشته باشد اما به شدت کنترل 
شده باشد برای اینکه دسترسی ایران 
به جنگ افزارهای بزرگ و اساســی 
محــدود شــود. آمریکایی ها راه حل 
بینابینی اروپا را نپذیرفتند و همچنان 
مصر هســتند که تحریم هــا دوباره 
به طور کامــل بازگردنــد و ایرانی ها 
اجازه خریــد هیچ گونه جنگ افزاری 

را نداشته باشد.«
سد شرقی

مشــکل اصلی اما اروپا نیســت. 
مســئله اصلی همان چین و روسیه 
هستند که نه تنها پیش نویس آمریکا 
را وتو خواهنــد کرد، بلکــه منتظر 
انقضــای تحریم تســلیحاتی ایران 
هستند تا خرید و فروش سالح با ایران 

را آغاز کنند. 
روســیه و چین در طول یک سال 
گذشته بارها برای خرید و فروش سالح 
با ایران اعالم آمادگی کرده اند. حتی 
برخی از مذاکره نظامی تهران و پکن 

نیز سخن به میان آورده اند. 
لیست ســالح هایی که ایران نیاز 
دارد و قرار است روسیه و چین آنها را 
به ایران بفروشند نیز منتشر شده است. 
واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در 
سازمان ملل متحد یک ماه قبل اعالم 
کرد که قطعنامه  پیشــنهادی آمریکا 

برای تمدید تحریم های تســلیحاتی 
شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه 

ایران مطلقاً راه به جایی نخواهد برد.
مــه  وی در خصــوص قطعنا
پیشنهادی آمریکا علیه ایران تصریح 
کرد: »این قطعنامه آینده بسیار بدی 
دارد. بایــد بگویم که اصــاًل آینده ای 
ندارد. از همان زمانی که آمریکایی ها 
کار روی این قطعنامه را آغاز کردند، به 
آنها گفتیم که این قطعنامه مطلقاً هیچ 

شانسی برای پذیرفته شدن ندارد.«
قرارداد 25 ســاله ایــران و چین 
و چرخــش 3۶0 درجــه ای ایران به 
ســوی شــرق هم که مزید بــر علت 
است و در واقع با وتوی چین و روسیه 
این پیش نویس هــا و تمدید تحریم 

تسلیحاتی ایران عمال منتفی است.
مسئله توازن قدرت

این شــرایط کار را بــرای آمریکا 
ســخت خواهد کرد و بایــد دید که 
ترامپ و دولتش برای جبران شکستی 
که بسیار محتمل اســت، چه راه حل 
جایگزینی را پیدا خواهند کرد؛ به ویژه 
آنکه پایان تحریم تســلیحاتی ایران، 
نفوذ و قدرت آمریکا در میان متحدان 
منطقه ای آن بسیار کاهش خواهد داد. 
ابوالفتح در گفتگــوی خود با ایلنا 
به این موضوع هم اشاره کرده و گفته 
است: »بحث دیگر درباره توازن قدرت 
است و وحشتی که کشورهای منطقه 
دارند که گویی قرار اســت ســیلی از 
سالح به ایران ســرازیر شود و موازنه 
قدرتی کــه بین ایران با عربســتان، 
ترکیه و اســرائیل وجود دارد به هم 
بخورد و منطقه به ســمت بی ثباتی 
برود. البتــه این ها تبلیغــات بوده و 
واقعی نیســت، اما آمریکایی ها به هر 

حال نگرانی هایی دارند.«

سد شرقی، تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را منتفی می کند؟

ترامپ در تیررس دردسر »تسلیحاتی«

خبر

وزیر امور خارجه از ارســال بیمارســتان صحرایی و دارو از 
سوی ایران برای کمک به امدادرسانی در برابر فاجعه انفجار روز 

سه شنبه در بیروت خبر داد.
محمدجواد ظریف در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: 
در تماس با آقای شربل وهبه وزیر امور خارجه لبنان، همبستگی 
قاطع و راسخ ایران با لبنان را تکرار کردم. وی تاکید کرد: ایران در 
حال ارسال بیمارستان صحرایی و دارو برای کمک به امدادرسانی 

در برابر این فاجعه است. ایران در کنار لبنان می ایستد.
رئیس دستگاه دیپلماسی امروز در گفتگوی تلفنی با وزیر 
خارجه لبنان با اعالم مراتب همدردی بــا ملت و دولت لبنان، 
جان باختن شهروندان لبنانی در حادثه انفجار مخزن در بندر 

 بیروت را به همتای لبنانی و ملت و دولت این کشور تسلیت گفت. 
وی در این گفتگو با اعالم اینکه جمهوری اسالمی ایران در تمامی 
سطوح در کنار ملت و دولت لبنان قرار دارد، آمادگی کشورمان 
بر اساس دستور ریاست جمهوری اسالمی ایران برای ارائه کمک 
در قالب نیازهای ضروری و زیرساختی و همچنین نیازهای فوری 
خصوصاً در حوزه انساندوستانه به کشور دوست و برادر لبنان را به 

اطالع وزیر امور خارجه لبنان رساند.
همه کشور های اسالمی به یاری لبنان بشتابند

همچنین آیت اهلل احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در ابتدای 
جلسه دیروز این شورا گفت: اگرچه در ایام مبارک اعیاد سعید 
قربان و غدیر هستیم، اما فاجعه بسیار دردناک انفجار در بیروت 

لبنان، موجب تأثر و تألم همه مسلمانان جهان به ویژه ایران شد.
وی خاطرنشان کرد: آسیب های مادی و معنوی ناشی از این 
فاجعه و خسارت های بعد از آن تا سال ها برای مردم لبنان باقی 
خواهد ماند؛ ان شاءاهلل مجروحان این حادثه هر چه سریعتر بهبود 

پیدا کرده و درگذشتگان آن قرین رحمت الهی شوند.
 آیت اهلل جنتی در ادامه خواستار کمک های فوری کشور های 
اسالمی به مردم و دولت لبنان شد و گفت: این فاجعه، آسیب های 
مختلف و متعدد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی برای لبنان در پی 
دارد از این رو کشور های اسالمی با همکاری هم، نیاز های فوری 
و بلند مدت مردم و دولت این کشور آسیب دیده را بر طرف کنند.

 دبیر شــورای نگهبان در خاتمه از مسئوالن و دستگاه های 

اجرایی و نهاد های انقالبی کشــورمان خواســت با وجود همه 
مشکالتی که کرونا برای کشور ایجاد کرده به یاری مردم لبنان 
بشتابند. سرلشکر حسین سالمی، فرمانده کل سپاه نیز با صدور 
پیامی فاجعه انفجار در بندر بیروت را به ملت، دولت و دبیرکل 
حزب اهلل لبنان تســلیت گفت و از آمادگی سپاه برای کمک به 

آسیب دیدگان این حادثه خبر داد.

ظریف اعالم کرد؛

ایران در حال ارسال بیمارستان صحرایی و دارو به لبنان است
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به مناسبت اعیاد قربان و غدیر صورت گرفت؛
موافقت رهبر انقالب با عفو یا تخفیف 

مجازات تعدادی از محکومان 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با عفــو یا تخفیف و 
تبدیل مجــازات دو هزار و یکصد و ســی و پنج تن 
)2۱35( از محکومان محاکــم عمومی و انقالب، 
سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی 
موافقت کردند. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه 
پیش تر به مناسبت فرا رسیدن اعیاد سعید قربان و 
غدیر خم در نامه ای به رهبر انقالب اسالمی پیشنهاد 
عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که 
پرونده های عفو آنان در کمیسیون عفو و بخشودگی 
بررسی شده و واجد شــرایط الزم تشخیص داده 

شده اند، ارائه کرده بود.
    

 ظریف در گفت وگو با همتای اوکراینی 
مطرح کرد؛

آمادگی برای پرداخت غرامت 
حادثه هواپیمای اوکراینی

در گفتگوی تلفنی محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه کشورمان با همتای اوکراینی خود، نتایج 
ســفر اخیر هیأت مذاکره کننده ایرانی به کی یف 
جهت پیگیری روند رســیدگی به سانحه سقوط 
هواپیمای PS752 اوکراین مــورد بحث و تبادل 
نظر قرار گرفت. ظریف در ایــن گفتگو بر آمادگی 
ایران برای پرداخت غرامت به خانواده و بســتگان 
قربانیان این حادثه به عنوان گامی در راستای کاهش 
غم و اندوه آنان تاکید کرد. وزیر امور خارجه اوکراین 
نیز از آمادگــی طرف اوکراینی برای ســفر هیأت 
مذاکره کننده آن کشــور به تهران در مهرماه سال 

جاری جهت ادامه مذاکرات خبر داد.
    

حکم »اعدام« یکی از محکومان 
دی ماه ۹۶ اجرا شد 

دادگستری کل اســتان اصفهان از اجرای یک 
حکم »قصاص« در رابطه با اعتراضات دی ماه ۹۶ خبر 
داد. روابط عمومی این دادگستری روز گذشته اعالم 
کرد: »بامداد امروز حکم قصاص مصطفی صالحی 
که در جریان اغتشاشات دی ماه سال ۱3۹۶ پاسدار 
شهید شاه سنایی را به ضرب گلوله به قتل رسانده بود، 
به تقاضای اولیای دم به اجرا درآمد. این حکم پس از 
رسیدگی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان و 
تأیید دیوانعالی کشور و طی سایر تشریفات قانونی 

صبح امروز اجرا شد.«
    

رئیس قوه قضاییه خبر داد؛
 پیگیری لغو تحریم و فشارها 

علیه لبنان 
ابراهیم رئیســی، رئیس قوه قضاییه در پیامی 
ضمن تســلیت حادثه انفجار در بیروت، گفت: »با 
توجه به تحریم های ظالمانه و ضد حقوق بشــری 
که در ماه های گذشته از سوی رژیم جنایتکار آمریکا 
علیه ملت لبنان وضع شده و مانع جدی در رسیدگی 
به نیازهای ضروری مردم لبنان است، تالش برای 
لغو فوری این تحریم ها در جهت جلوگیری از ایجاد 
فاجعه انسانی باید در دستور کار دولت های دوست 
لبنان و مجامع بین المللی قرار بگیرد. ستاد حقوق 
بشر جمهوری اسالمی پیگیری حقوقی برای لغو 
این فشارها و دفاع از حقوق مردم رنج دیده لبنان را 

در دستور کار خود قرار خواهد داد.«
    

انفجار بمب صوتی در زاهدان
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه جنوب شرق 
کشور با صدور اطالعیه ای از مجروح شدن چهار نفر 
از ماموران انتظامی شهرستان زاهدان بر اثر انفجار 
بمب صوتی در بامداد روز چهارشنبه، ۱5 مرداد در 
یکی از خیابان های این شــهر خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی و تبلیغات قرارگاه منطقه ای قدس 
نیروی زمینی سپاه، شی چهارشنبه در پی انفجار 
شیء صوتی در مسیر گشت انتظامی در شهرستان 
زاهدان تعداد ۴ نفر از پرسنل ناجا به طور سطحی 
آسیب دیده اند و به یک دســتگاه خودرو خسارت 

وارد شده است.
    

نامه معرفی وزیر پیشنهادی 
صنعت اعالم وصول شد

نامه معرفی حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر 
صنعت از سوی رئیس جمهور در جلسه علنی صبح 
دیروز )چهارشنبه ۱5 مرداد( مجلس شورای اسالمی 
اعالم وصول شد. محمدباقر قالیباف رییس مجلس 
شورای اسالمی نیز با اشاره به معرفی وزیر پیشنهاد 
صنعت گفت: »کمیسیون صنایع و کمیسیون های 
مرتبط یکشنبه بررسی صالحیت وزیر پیشنهادی 
صنعت را در دستور کار قرار دهند و کمیسیون های 
دیگر موضوع را بررسی کنند تا در جلسه علنی روز 
چهارشنبه هفته آینده مجلس شــورای اسالمی 

صالحیت وزیر پیشنهادی را به رأی بگذاریم.«

تحلیل گر مسائل اروپا 
و آمریکا: مسأله مهم در 
این میان توازن قدرت و 

وحشت کشورهای منطقه 
به گونه ای است که گویی 
قرار است سیلی از سالح 

به ایران سرازیر شود و 
موازنه قدرتی که بین 

ایران با عربستان، ترکیه و 
اسرائیل وجود دارد به هم 

بخورد و منطقه به سمت 
بی ثباتی برود

نماینده آمریکا در سازمان 
ملل: استراتژی جهان کامل 

همیشه این است که آنها 
)روسیه و چین( رأی ممتنع 

بدهند و قطعا وتو نکنند. 
اکنون اما استراتژی این 
است که با دیگر اعضای 

شورای امنیت کار کنیم تا 
چین و روسیه را به گوشه ای 

فرستاده و توجیه شان 
کنیم

معاون اول رئیس جمهور گفت: وقتی کسی 
می گوید که کاالبرگ باید ایجاد شود، اول باید 
سازوکار دولتی آن را ایجاد کند، ایجاد آن سازوکار 
یعنی هزینه سنگین، گروه انسانی بسیار زیاد و 

توزیع مناسب صورت گیرد؛ اما ما فکر می کنیم 
اکنون شرایط ما هنوز به شکلی است که می توانیم 
نیاز مردم را برطرف کــرده و کاالهای مورد نیاز 

مردم را به وفور به دست آن ها برسانیم.
به گزارش ایلنا، رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی، در حاشیه نشست امروز هیأت دولت 
در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در خصوص طرح 
بازگشــت کاالبرگ به اقتصاد کشور که توسط 

مجلس مطرح شده اســت، گفت: دوستان باید 
توجه داشته باشــند که کاالبرگ یعنی، دولتی 
که خودش تامین کننده و توزیع کننده باشد و 
کاال را به اقصی نقاط کشور برساند و توزیع کاال 

را برعهده بگیرد.
اسحاق جهانگیری ادامه داد: این مسئله در 
زمان جنگ ایجاد شد که در آن دوران یک ستاد 
بســیج اقتصادی بود و یک تشکیالت وسیعی 

در این خصوص وجود داشــت که کاال را تامین 
می کرد و خودش سیســتم توزیع داشــت و به 
سراسر کشور می رساند، خب آن سازوکار در این 
سال ها به طور کامل به  هم خورده و برچیده شده 
و در حوزه توزیع کاال در کشور تقریبا یک نظام 

آزادی شکل گرفته است.
جهانگیــری ادامه داد: خوشــبختانه هنوز 
با محدودیت کاال مواجه نشــدیم و ان شــاءاهلل 

نخواهیم شــد و همین االن که در حال سپری 
کردن ســخت ترین تحریم ها هستیم، در سال 
بیش از ۱00 میلیارد دالر حجم تجارت خارجی 
کشور است و کشوری که در سال بیش از ۱00 
میلیارد دالر حجم تجــارت خارجی دارد جزو 
کشورهای باال از نظر حجم اقتصادی در دنیا است 
و من احساس نمی کنم که در این مقطع فعلی نیاز 

باشد که چنین کاری انجام دهیم.

جهانگیری:

شرایط آنقدر سخت نیست که بخواهیم به سمت »کاالبرگ« برویم


