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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

هرچه به 13 آبان، زمــان برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک 
می شویم، فشــارهای آمریکا بر ایران 
فشرده تر و شــدیدتر می شوند و هرچه 
اقبال بین المللی به این فشارها کمتر و 
سردتر می شود، عزم آمریکا برای اینکه 
حرف خود را بر کرسی بین الملل بنشاند، 
جزم تر می شود.  شکســت 13 بر دوی 
ایاالت متحده در ماجرای پیش نویس 
قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 
و همینطور امتناع رئیس شورای امنیت 
برای پیگیری درخواست آمریکا مبنی 
بر فعالسازی مکانیســم ماشه، به زعم 
بسیاری »ختم جلسه« اسنپ بک بود 
اما ظاهرا برای آمریکا چنین نبود؛ چراکه 
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا پس از 
آنکه رئیس شورای امنیت اعالم کرد که 
نمی تواند کار چندانی برای درخواست 
آمریکا در خصوص اســنپ بک انجام 
دهد، بالفاصلــه توئیت کــرد: »بعد از 
ناکام ماندن شــورای امنیــت در عمل 
بــه مأموریت خود بــرای حفظ صلح و 
امنیت بین المللی، آمریــکا فرایند 3۰ 
روزه ای را برای بازگرداندن تقریباً تمامی 
تحریم های سازمان ملل علیه ایران کلید 
زد. این تحریم ها به صــورت خودکار از 
نیمه شب ۲۰ سپتامبر به وقت گرینویچ 

بازخواهند گشت.«
 روسیه و چین را هم 

تحریم می کنیم
در حالــی که ســایر کشــورها و 

دیپلمات ها و حقوقدانان با اســتناد به 
خروج آمریکا از برجام تاکید می کردند که 
این کشور حقی برای استفاده از مکانیسم 
ماشــه ندارد، پمپئو در توئیت دیگری، 
تصویری از متن بند 1۲ قطعنامه ۲۲31 
شورای امنیت را منتشر و ذیل آن تفسیر 
کشــورش از این بند را چنین توضیح 
داد: »چنانچه هر یک از اعضای شورای 
امنیت قطعنامه ای را بــرای ادامه رفع 
تحریم ها ارائه کند، آمریکا با آن مخالفت 
خواهد کرد. چنانچه قطعنامه ای ارائه 
نشــود، تحریم ها علیه ایــران روز ۲۰ 
ســپتامبر بازخواهند گشت. قطعنامه 
۲۲31 شــورای امنیت ســازمان ملل 

اینگونه عمل می کند.«
بعد هم در مصاحبه ای با شبکه فاکس 
نیوز در پاســخ به اینکه آیــا در صورت 
خودداری چین و روسیه از بازگرداندن 
تحریم های ســازمان ملل علیه ایران، 
آمریکا آنها را تحریم خواهد کرد، گفت: 
»دقیقا. ما قبال نیز این کار را در مورد هر 
کشوری که تحریم های فعلی آمریکا را 
نقض کرده اســت، انجام داده ایم. ما در 
مورد تحریم های گســترده تر شورای 
امنیت ســازمان ملل نیز همین کار را 

خواهیم کرد.«
بدین ترتیب به نظر می رسد آمریکا 
هنوز از تالش برای بازگشت تحریم های 
ایران دست نکشیده است. آنچنانکه کلی 
کرفت، نماینده آمریکا در سازمان ملل 
متحد هفته گذشــته با تاکید بر اینکه 
آمریکا در بیســتم ماه آینده میالدی، 
مکانیسم ماشه را اجرایی خواهد کرد، به 

العربیه گفت: »واشنگتن اجازه دستیابی 
تهران به سالح را نخواهد داد.« 

آمریکا به در بسته خواهد خورد
حال ســوال اصلی اینجاســت که 
آیا واقعا رویای شــلیک در نیمه شــب 
۲۰ ســپتامبر برای ترامــپ و دولتش 
محقق خواهد شد؟ سید جالل ساداتیان 
معتقد است که این یک »بلوف سیاسی« 
است و چون دونالد ترامپ در وضعیت 
مناسبی، آن هم در آســتانه انتخابات 
ریاست جمهوری قرار ندارد، کاخ سفید 
بیش از پیش به این دســت بلوف های 

دیپلماتیک نیاز دارد.
این تحلیلگر مســائل بین الملل و 
ســفیر ســابق ایران در انگلســتان به 
»دیپلماسی ایرانی« توضیح داده است: 
»در حوزه حقوقی هر گاه به درخواست 
کشوری، بررسی موضوع و یا پرونده به 
شورای امنیت محول می شود، در گام 
اول تقاضای اعضای شورای امنیت آن 
خواهد بود که آیا این مســئله در داخل 
شورا رسیدگی شود یا خیر. با توجه به این 
نکته برای فعل شدن یا نشدن مکانیسم 
ماشه ابتدا به ســاکن باید درخواست 
آمریکا )برای فعال کردن مکانیسم ماشه( 
در دستور کار شورای امنیت قرار گیرد.«

وی ادامه داده اســت: »اما با توجه به 
مخالفت تمام اعضای شورای امنیت و به 
خصوص بیانیه سه کشور آلمان، فرانسه و 
انگلستان و مخالفت صریح با عدم وجاهت 
قانونی و حقوقی درخواست آمریکا برای 
فعال کردن مکانیسم ماشه، علی االصول 
این درخواست آمریکا برای چکش کاری 

و بررسی حتی نمی تواند در دستور کار 
شورای امنیت قرار بگیرد. چون تاکنون 
هیچ کدام از این مراحل در شورای امنیت 
انجام نشده لذا درخواست آمریکا به در 

بسته خواهد خورد.«
شاید ترامپ دست به اقداماتی بزند 

که هیچ کس فکرش را نمی کند
اردشــیر ســنایی، کارشــناس 
دیگر مســائل بین الملل با بیان اینکه 
در شــرایط پیچیده ای هســتیم، اما 
به ایرنا گفته اســت: »از یــک طرف، به 
زمان انتخابات آمریــکا و از طرف دیگر 
به پایان تحریم های تســلیحاتی ایران 
در اکتبر نزدیک می شــویم.  احتمال 
پیروزی ترامپ در انتخابات هم هر روز 
ضعیف تر می شود اما باید هشیار باشیم 
که بــا آدم های خاصی در کاخ ســفید 
روبه رو هســتیم و شــخص ترامپ که 
پیش بینی ناپذیری یکی از ویژگی های 
وی است، ممکن است دست به اقداماتی 

 بزند که هیچ کس فکرش را نمی کند.« 
وی افزود: به نظر می رســد که ایاالت 
متحده تمام تالش خود را خواهد کرد 
تا حتی به شــکل صوری و ظاهری این 
را اعالم کند که توانســته است تمامی 
تحریم های سازمان ملل را برگرداند ولی 
اینکه واکنش عملی دیگر کشــورهای 
عضــو برجام یــا شــورای امنیت چه 
 باشــد، واقعا قابل پیش بینی نیســت.
سنایی معتقد است: مناسبات سیاسی 
آمریکا با دیگر کشورها و حتی متحدانش 
دچار چالش های اساســی شده ولی در 
مورد اینکه آیا ایاالت متحده کماکان این 
توانایی را دارد که خواســته های خود را 
پیش ببرد و در نظام بین الملل به کرسی 

بنشاند، به نظر می رسد باید تامل کرد.
چین: همه اینها دروغ است

در کنار این تحلیل های کارشناسان، 
رفتار ســایر اعضای برجام نیــز درباره 
موفقیــت ترامــپ در نیمه شــب ۲۰ 
سپتامبر، تعیین کننده است. وزیر خارجه 
ترامپ مشخصا روسیه و چین را تهدید 
کرده که در صورت مخالفت با مکانیسم 

ماشه، تحریم خواهند شد.
روسیه و چین اما هر دو موضع قبلی 
خود را تکــرار کرده اند. پــس از توئیت 
پمپئو درباره ۲۰ ســپتامبر، میخائیل 
اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی در توئیتی نوشت: اکثریت 
قاطع اعضای شــورای امنیت سازمان 
ملل متحد، تالش هــای آمریکا برای 
کلید زدن ساز و کار بازگشت تحریم ها 
علیه ایران را بالاثر دانســتند. اما ایاالت 
متحده، بــه جای عقب نشــینی قصد 
دارد کار را ادامه دهد کــه این به ایجاد 
کشمکش بی سابقه در شورای امنیت 
منجر می شود. ماجراجویی دولتی در 

اوج خود قرار دارد.
نمایندگی چین در ســازمان ملل 
متحد نیز شامگاه پنج شنبه در یادداشتی 
توئیتری عنوان کرد: »آمریکا ادعا کرد 
قطعنامه تداوم لغــو تحریم ها مطرح 
شــود یا نشــود، تحریم های ایران باز 
خواهند گشت. همه اینها دروغ است، 
آمریکا دیگر مشــارکت کننده برجام 
نیست و برای استناد به مکانیسم ماشه، 

مشروعیت ندارد.«
تاکید آلمان بر تمدید تحریم 

تسلیحاتی ایران
با این حساب تکلیف روسیه و چین 
همچون گذشته روشــن است. اروپا اما 
بازی موذیانه ای در پیش گرفته است؛ 
گاه در زمین برجام و گاه در زمین آمریکا 

توپ می زند. 
در حالی که سه کشور اروپایی عضو 
برجام مکرر بر حفظ این توافق هسته ای 
تاکید می کنند و اتحادیه اروپا نیز بر این 
امر تصریح کرده است، »هایکو ماس«، 
وزیر خارجه آلمان، پنج شنبه گذشته 
در برلین و در نشست خبری مشترکی 

با »گابی اشکنازی«، همتای اسرائیلی 
خود مدعی شــد که لغــو تحریم های 
تســلیحاتی علیه ایران به ضرر منطقه 

است و باید دوباره اجرایی شود.
ماس با تاکید بر آنکه دیگر کشور های 
اروپایی باید با او هم عقیده شوند، افزود: 
»امید ما این است که کشور های اروپایی 
دیگر نیز مانع از لغو تحریم تسلیحاتی 
ایران شوند، زیرا لغو آن به ثبات منطقه 

کمکی نمی کند.«
او با بیان اینکه آلمان به دنبال حصول 
راه حلــی دیپلماتیک اســت تا تحریم 
تســلیحاتی علیه ایران تمدید شــود، 
تصریح کرد: »آلمان و متحدان اروپایی 
در تالش هســتند تا راه حلی میانه پیدا 
کنند که مورد تائید چین و روسیه هم 

باشد.«
طناب کشی در شورای امنیت

این اظهارات وزیر خارجه آلمان البته 
در تناقض کامل با برجام است، چراکه 
مطابق برجام تحریم تسلیحاتی ایران 
18 اکتبر سال جاری میالدی به پایان 
می رسد و اگر اروپا مایل به حفظ برجام 
است، به این بخش از آن نیز باید پایبند 
باشد.  اما درباره راه حل میانه ای که ماس 
برای جلب موافقت چین و روسیه سخن 
گفته، باید به دیدار روز گذشــته وزرای 

خارجه چین و فرانسه اشاره کرد. 
به نظر می رسد همزمان که آلمان و 
متحدانش در پــی تغییر موضع چین و 
روسیه هستند، این دو کشور نیز متقابال 
سعی دارند شرکای اروپایی را با مواضع 

خود هماهنگ کنند. 
در دیدار دیروز وانگ یی و لودریان، 
وزیر امور خارجه چین، تاکید کرده که 
»این دو کشور باید همکاری و هماهنگی 
بر سر امور بین المللی را تقویت کرده و 
از نتایج بــزرگ توافق های بین المللی 
و دیپلماســی چندجانبه مانند توافق 

هسته ای ایران حفاظت کنند.«
اینکه در این میان قدرت های شرقی 
به سوی مواضع غربی متمایل شوند یا 
بالعکس و اینکه باالخره نیمه شب بیستم 
ســپتامبر چگونه رقم خواهــد خورد، 
موضوعی است که ظرف کمتر از یک ماه 

آینده مشخص خواهد شد.

آمریکا می گوید که کمتر از سه هفته دیگر تحریم ها علیه ایران بازمی گردد؛

وعده شلیک در نیمه شب 20 سپتامبر

خبر

معاون حقوقی بانک مرکزی گفت: همچنان پیگیری های 
حقوقی جدی برای آزادسازی 1.7 میلیار دالر در جریان است.

به گزارش پیام نو، امیرحسین طیبی فرد افزود: آمریکایی ها با 
توجه به شکست های چندباره حقوقی در لوکزامبورگ، با طرح 
دادخواست نزد دادگاه های آمریکا، در تالش برای الزام موسسه 
»کلیراستریم« لوکزامبورگ به انتقال وجوه به آمریکا هستند، 
اما همچنان پیگیری های حقوقی جدی برای آزادسازی این 1.7 

میلیار دالر در جریان است.
وی درباره اخبار انتشار یافته مبنی بر شکایت برخی شکات 
آمریکایی در نیویورک برای دستیابی به دارایی این بانک در بورس 

آلمان اظهارداشــت: این موضوع مربوط به اوراق بهادار متعلق 
به بانک مرکزی ایران است که نزد موسسه »کلیراستریم« در 

لوکزامبورگ باقیمانده و ارتباطی به کشور آلمان ندارد.
وی با بیان اینکــه تاکنون آمریکایی هــا اقدامات قضایی 
متعددی را به منظور توقیف این وجوه در لوکزامبورگ انجام 
داده اند، تصریح کرد: با اقدامات و پیگیری های حقوقی متقابل 
ایران که طی چند ســال اخیر با هماهنگی مرکز امور حقوقی 
بین المللی ریاســت جمهوری انجام شده، آمریکایی ها موفق 
به توقیف و مصادره آن نشده اند. معاون حقوقی بانک مرکزی 
تصریح کرد: در حال حاضر نیز خواهان های آمریکایی با توجه 

به شکســت های چندباره حقوقی در لوکزامبــورگ، با طرح 
دادخواست نزد دادگاه های آمریکا، در تالش برای اخذ دستوربه 
منظور الزام موسسه »کلیراســتریم« لوکزامبورگ به انتقال 
وجوه به آمریکا هستند، که پیگیری های حقوقی جدی برای 
مقابله با این اقدامات نیز در دســت اقدام است. وی در توضیح 
علت شکست آمریکایی ها در دادگاه های لوکزامبورگ گفت: 
علت اصلی شکست آمریکایی ها در دادگاه های لوکزامبورگ 
و ســایر پرونده های مفتوحه در دادگاه هــای اروپا، توجه به 
استقالل دارایی بانک مرکزی از دولت و پیروی از قاعده حقوقی 
بین المللی مصونیت قضایی اموال و دارایی بانک مرکزی ایران 

از اقدامات قضایی و اجرایی بوده و این امر در رأی دادگاه های یاد 
شده مورد تصریح قرار گرفته است.

طیبی فرد در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی پیگیری های 
حقوقی الزم برای آزادسازی وجوه یاد شده که  بالغ بر 1.7 میلیارد 

دالر است را در دست اقدام دارد.

معاون حقوقی بانک مرکزی خبر داد:

ادامه پیگیری حقوقی برای آزاد سازی 1.7 میلیارد دالر دارایی ایران
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کانادا و انگلیس خواستار شدند؛
ایران تحقیقات مستقل درباره 
هواپیمای اوکراینی انجام دهد

وزرای امور خارجه انگلیس و کانادا خواســتار 
انجام شــدن تحقیقاتی مســتقل از جانب ایران 
درباره ســقوط هواپیمای اوکراینــی و پرداخت 
غرامت به کشــورها و خانواده های آســیب دیده 
شدند. به گزارش ایســنا به نقل از پایگاه اینترنتی 
وزارت امور خارجه کانادا، فرانسوا فیلیپ شامپانی، 
وزیر امور خارجه این کشور در دیدار با دومینیک 
راب، همتای انگلیسی اش درباره ضرورت اجرای 
تحقیقاتی »جامع، شــفاف و مستقل«، مطابق با 
اســتانداردهای بین المللی و همچنین پرداخت 
غرامت به خانــواده جان باختگان ایــن حادثه و 

کشورهای خسارت دیده گفت وگو کردند.
    

کاماال هریس:
بایدن به برجام بازمی گردد

کاماال هریس، معاون جو بایدن نامزد ریاســت 
جمهوری ۲۰۲۰ آمریــکا اعالم کــرد که بایدن 
در صــورت انتصابش به مقام ریاســت جمهوری 
به توافق هســته ای با ایران بازخواهد گشت و این 
توافق را تقویت خواهد کــرد. وی در این خصوص 
گفت: جو بایدن و دولت ما باید کار عظیمی را برای 
تعمیر خرابی هایی که دونالد ترامپ و دولتش به بار 
آورنده اند، انجام دهد و جایگاه ما در دنیا را تثبیت کند. 
هریس پیش از این نیز با اشاره به انزوای دیپلماتیک 
آمریکا درباره مســئله ایران گفت: منصفانه است 
که بگوییم رویکرد »اول آمریکا« به آمریکای تنها 

تبدیل شده است.
    

واکنش دولت مستعفی یمن به دیدار علی 
اصغر خاجی با نماینده گوترش؛

ایران نمی تواند مدعی صلح باشد
معمر االریانی، وزیر اطالع رسانی دولت منصور 
هادی در واکنش به دیدار علی اصغر خاجی، دستیار 
ارشد وزیر امور خارجه کشــورمان با گریفیتس، 
نماینده سازمان ملل در امور یمن، گفت: اظهارات 
مارتین گریفیتس در این دیــدار را با تعجب دنبال 
کردیــم. او نقش مخرب ایران و گــزارش دبیرکل 
شــورای امنیت در رابطه با ارسال ســالح ایران به 
انصاراهلل یمن و هدف قرار دادن عربستان و همچنین 
اطالعاتی که وزارت دفاع آمریکا در این رابطه به دست 
آورده است را نادیده گرفته است. االریانی همچنین 
مدعی شد: کسی که پهپاد و موشک به یمن بفرستد 

نمی تواند مدعی صلح باشد.
    

واکنش طنزآمیز ابطحی به استعفای شینزو آبه: 
این ژاپنی ها چقدر سوسولن!

محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصالح طلب در 
واکنش به استعفای شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن در 
توئیتی نوشت: »این مسئوالن ژاپنی چقدر سوسولن. 
نخست وزیر تا مریض شده استعفا داده. از ما درس 
نمیگیرن که! خدا عزرائیــل را برای چی آفریده؟ تا 

روزی که نیاد خدمت به مردم را رها نمی کنند!«
    

 وزارت امور خارجه به مناسبت 
روز مبارزه با تروریسم:

منافقین توسط آمریکا و اروپا 
پناه داده شده اند

وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران به 
مناســبت روز ملی مبارزه با تروریسم در توئیتی 
نوشت: »هشــتم شــهریور )۲۹ اوت(، روز ملی 
مبارزه با تروریســم، زمانی برای گرامیداشــت 
یاد رئیس  جمهور رجایی و نخســت وزیر باهنر 
است که 3۹ ســال پیش در چنین روزی در یک 
بمبگذاری توسط گروه تروریستی » مجاهدین 
خلق« )منافقین( به شــهادت رسیدند.« در این 
توئیت آمده است: منافقین با وجود ترور هزاران 
ایرانی و نبرد دوشــادوش صدام، توسط ایاالت 

متحده و اتحادیه اروپا پناه داده شده اند.
    

مصباحی مقدم پاسخ داد
رئیس جمهور بعدی یک نظامی 

خواهد بود؟
 غالمرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و عضو شــاخص جامعه روحانیت 
مبارز در پاسخ به این پرسش که آیا شخصیت های 
نظامی شانس پیروزی در انتخابات سال 1۴۰۰ را 
دارند، اظهار داشــت: مالک برای انتخاب افراد در 
عرصه ریاست جمهوری همواره باید بر موضوع رجل 
مذهبی و سیاسی متمرکز باشد. اگر فرد کاندیدا از 
نظر مذهبی برجستگی داشته باشد چه نگرانی برای 
انحراف و جدا شدن و فاصله گرفتن از ولی فقیه است و 
اگر مذهبی و سیاسی باشد چه نگرانی وجود دارد که 
کار را دست نااهالن بسپارد یا دچار فساد اقتصادی 
یا فساد های دیگر شویم؟! پس مهم انتخاب چنین 

کسی است.

اردشیر سنایی: مناسبات 
سیاسی آمریکا با دیگر 

کشورها و حتی متحدانش 
دچار چالش های اساسی 

شده ولی در پاسخ به اینکه 
آیا ایاالت متحده کماکان 

می تواند خواسته های خود 
را پیش ببرد و حرف خود را 
در نظام بین الملل به کرسی 
بنشاند، به نظر می رسد باید 

تامل کرد

»هایکو ماس«، وزیر 
خارجه آلمان، پنج شنبه 

گذشته در برلین و در 
نشست خبری مشترکی با 
»گابی اشکنازی«، همتای 

اسرائیلی خود مدعی 
شد که لغو تحریم های 

تسلیحاتی علیه ایران به 
ضرر منطقه است و باید 

دوباره اجرایی شود

شــهر وین پایتخت اتریش روز سه شــنبه 
اول سپتامبر/ 11 شــهریور ماه میزبان نشست 
کمیسیون مشترک برجام با حضور هیأت های 
ایران و 1+۴ )آلمان، فرانســه، روســیه، چین و 
انگلیس( و هماهنگ کننده اتحادیه اروپا اســت 

و آنگونه که پیش از این هم اعالم شــده بود سید 
عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
ایران و هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا ریاست این دور از نشست را برعهده 
دارند. مرداد ماه سال جاری ریابکوف معاون وزیر 
خارجه روســیه از احتمال برگزاری کمیسیون 
مشترک برجام به طور حضوری در آینده نزدیک 
خبر داده بود. در همین خصوص »هلگا اشمید«، 

دبیرکل ســرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و 
معاون مسئول سیاست خارجی این اتحادیه در 
پی بیانیه مشترک ایران و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در توئیتی نوشت: »خبری خوب از تهران در 
خصوص همکاری بین ایران و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی. اتحادیه اروپا به نقش غیرجانبدارانه و 
منصفانه آژانس اعتماد دارد. همزمان، ما به تالشمان 
برای حفظ برجام در جلسه هفته آینده کمیسیون 

مشترک ادامه می دهیم.« جوزپ بورل، مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا ۲8 تیر ماه سال 
جاری در پیامی توئیتری بار دیگر با تأکید بر لزوم 
حفظ برجام تأکید کرد که به عنوان هماهنگ کننده 
کمیسیون مشترک برجام به وظیفه خود ادامه 
خواهد داد. بورل در این باره عنوان کرد: »صراحتاً 
می گویم که ما باید به دو دلیل این توافق را حفظ 
کنیم: اول اینکه هیــچ جایگزین مؤثری برای آن 

وجود ندارد. این ایده کــه ما می توانیم یک توافق 
دیگر داشته باشیم و آن را »توافق ترامپ« می نامیم، 
اصالً امکانپذیر نیســت. 1۲ سال طول کشید که 
اختالفات کنار گذاشته شد تا یک توافق حاصل 
شود.« ســعید خطیب زاده، سخنگوی دستگاه 
دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران نیز روز دوشنبه 
سوم شهریور ماه در نخستین نشست خبری خود 
درباره برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام 
در وین بیان کرد: انتظار داریم صدای واحدی که در 
برجام بوده در کنار سرکشی و یکجانبه گرایی آمریکا 
شنیده شود. هیأتی به ریاست عراقچی برای شرکت 

در این نشست عازم )وین( خواهد بود.

به ریاست عراقچی و اشمید؛

نشست کمیسیون مشترک برجام سه شنبه در وین برگزار می شود


