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روی موج کوتاه

آمریــکا در تمــام دوران پر فراز 
و نشــیبی که در سیاست خارجی 
خود طی کــرده و در زمان تمام 45 
رئیس جمهوری که داشــته است، 
به رغم تمــام جنگ ها و خصومت ها 
و خشــونت هایی که آفریده، سابقه 
نداشته که ارگان رسمی یک کشور 
دیگر را ســازمان تروریستی اعالم 
کند! اما ظاهرا مقاومت ایران در برابر 
آمریکا، ترامپ را ناگزیر از دست زدن 

به تصمیمات دیوانه وار کرده است.
همزمان که ســپاه پاســداران 
درگیر ســیل در 26 اســتان کشور 
است و حتی فرمانده سپاه قدسش 
نیز قصــد ماموریتی یــک ماهه در 
این مناطق را دارد، واشــنگتن در 
تدارک نقشــه تروریســتی اعالم 
کردن آن است.  ابتدای هفته نشریه 
وال اســتریت ژورنال خبــر داد که 
واشــنگتن روز دوشنبه یعنی امروز 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران 
را به عنوان یک سازمان تروریستی 
اعــالم خواهد کــرد؛ تصمیمی که 
بارهــا در آمریکا اتخاذ شــده اما تا 
پیش از این هرگز بــه مرحله عمل 

نرسیده است.
ناکامی در دولت بوش

تروریســتی اعالم شــدن سپاه 
پاســداران، از مباحــث داغ دولت 
جورج بــوش پســر بــود. او نیز با 
سیاســت های شــبه ترامپی اش، 
اشتیاق بسیاری به این اقدام داشت؛ 
تمام مقدمات نیــز فراهم بود. حتی 
ســنای آمریکا نیز بــا تایید مصوبه 
مجلس نماینــدگان از دولت جرج 
بوش خواست تا ســپاه پاسداران را 
در فهرست سازمان های تروریستی 

قرار دهد. معاون رئیس جمهوری و 
کارکنان دفتر او معتقد بودند تمامِی 
ســپاه پاســداران باید در فهرست 
سازمان های تروریستی قرار گیرد، 
اما کارکنان وزارت امــور خارجه و 
خزانه داری بر آن بودند که تنها ذکر 
نام بخشی از سپاه که همان نیروی 
ویژه »قدس« است، کفایت می کند. 
درنهایت این اختالف، جورج بوش را 
برای عملی کردن این تصمیم ناکام 

گذاشت.
دولــت بعدی که همــان دولت 
اوباماست، با صرف نظر از این تصمیم 
و پیگیری برجام سپری شد تا اینکه 
ترامپ بر سر کار آمد. او دو سال پیش 
با آمدنش، این پرونده بسته را دوباره 
باز کرد. طرح مجــدد این موضوع 
واکنش تند ســپاه را در پی داشت؛ 
ســپاه تهدید کرد که اگــر ایاالت 
متحده بــه دنبال وارد کــردن این 
نیروی نظامی به لیست تروریستی 
باشــد، پاســخ »خردکننــده ای« 

خواهد داد.
عالوه بر این تهدیــد، در دولت 
ترامپ نیز مانند دولت جورج بوش، 
اتفاق نظری بر ســر ایــن تصمیم 
وجود نداشــت. از این رو ترامپ راه 
کم هزینه تر یعنی همان راهی که در 
این یک سال رفته از نقض برجام تا 
اعمال تحریم های جدید علیه ایران 

را انتخاب کرد. 
چشم انتظار نقطه جوش

راه یکســاله ای که او رفته است، 
گرچه فشارهای سنگینی را به ایران 
وارد کــرده اما ظاهــرا نتیجه مورد 
دلخواه او را نداده اســت. از همین 
روست که او در آغاز سال 98، مدام 

تهدید به فشــارهای بیشتر و اعمال 
تحریم های کمرشــکن تر می کند و 
اولین اهرمی هــم که از آن رونمایی 
کرده است، »تروریستی اعالم کردن 

سپاه« است.  
ظاهرا ترامپ قصد ندارد به هیچ 
قیمتی در این کارزار شکست بخورد. 
هرچه مقاومت ایران بیشتر می شود، 
او دامنه فشــارهای خود را توسعه 
می دهد حتی اگر الزم باشــد شور 
دیوانه بازی هایــش را درآورد! به هر 
حال او در انتظار نقطه جوش ایران 
است و مدام هیزم این آتش را تندتر 
می کند تا جایی که ایــران را به این 
نقطه برســاند؛ حتی اگر ریســک 

باالیی داشته باشد. 
 فرمانده سپاه پاســداران پیش 
از این هشــدار داده کــه اگر آمریکا 
دست به چنین اقدامی بزند، ایران، 
ارتش آمریــکا را در هر جــای دنیا 
»هم سنگ داعش« خواهد گرفت. 
سردار جعفری این را هم اضافه کرده 
بود که »در این صورت، آمریکا باید 
پایگاه های منطقه ای خود را تا شعاع 
دو هزار کیلومتری برد موشک های 

ایران منتقل کند.«
ارتش آمریــکا در بســیاری از 
نقــاط منطقه ماننــد خلیج فارس 
با نیروهــای نظامی ایــران روبه رو 
می شود؛ تروریستی خواندن سپاه 
و همسنگ داعش شــمردن ارتش 
آمریکا، بهانه کافی برای درگیری دو 
نیروی نظامی خواهد بود. ترامپ اما 
ظاهرا به دنبال پیروزی به هر قیمتی 
و با هر میزان از خطر اســت. جدی 
گرفتن همین خطر باعث شــده تا 
در دولت او اختالف نظر جدی میان 

وزارت دفاع و وزارت خارجه بر ســر 
این تصمیم ایجاد شود. 

طناب کشی تندروها و 
میانه روها در کاخ سفید

آنطور که وال استریت ژورنال نوشته 
است، جان بولتون، مشاور امنیت ملی 
و مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا 
به عنوان تندروترین چهره های دولت 
ترامــپ از حامیان جــدی این اقدام 
هستند؛ اما در ســوی دیگر ژنرال ها و 
نظامیان آمریکایی، مخالفانی نگران اند. 
کســانی مانند ژنرال جوزف دانفودر، 
رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح 
آمریکا نســبت به عکس العمل های 
شــدید علیه نیروهای آمریکایی در 
منطقه ابراز نگرانی می کنند. افرادی 
چون او ایــن موضــوع را نیز مطرح 
می کنند که ممکن اســت به رغم به 
جان خریدن چنین خطری، آسیب 

موردنظر به اقتصاد ایران وارد نشود. 

وندی شــرمن، معاون وزیر امور 
خارجه سابق آمریکا و مذاکره کننده 
اصلی با ایران نیــز از پیامدهای این 
امر برای نیروهای ایــاالت متحده 

ابراز نگرانی کرده است.
او که اکنون مدیر مرکز مدیریت 
رهبری عمومی در مدرســه کندی 
هاروارد است، گفته: »حتی می توان 
گفت، رئیس جمهور به دنبال مبانی 
برای یک درگیری باشــد زیرا این 
اقدام به ســختی در راستای منافع 
آمریکا است. سپاه پاسداران در حال 
حاضر کامل تحریم شده است و این 
تشدید امور، تنها به نیروهای ما در 

منطقه آسیب می رساند.« 
»جیســون بالزاکیس«، مدیر 
ســابق دفتر مالی ضد تروریســم 
در وزارت خارجــه آمریکا هشــدار 
داده که این اقــدام می تواند عواقب 
وخیمی برای واشنگتن داشته باشد.

تبعات تروریستی
 اعالم شدن سپاه

ســپاه پاســداران و چهره های 
شاخص آن بارها در طول سال های 
اخیر تحریم شــده اند، بــا این حال 
کارشناســان مطــرح می کنند که 
در صورت تروریســتی اعالم شدن 
ســپاه پاســداران »شــرکت ها و 
اشــخاص از ارائه هرگونه حمایت 
مــادی یا منابــع، ماننــد خدمات 
مالی، تجهیزات آموزشــی، مشاوره 
حرفه ای، تسلیحات یا حمل ونقل، 
به شــرکت ها یا مقامات سپاه منع 
می شوند. مقامات ســپاه و کسانی 
که با آنهــا تعامــل می کنند تحت 
قانون مجازات های کیفری یا مدنی 
شامل پیگرد قضایی قرار می گیرند. 
ایــن کار همچنیــن مانــع ورود یا 
اقامــت نمایندگان خارجی ســپاه 
یا شــرکت های تحت کنترل آن به 

ایاالت متحده می شود.«
امروز دوشــنبه و همــان روزی 
اســت که به نوشــته وال استریت 
ژورنــال و گفتــه برخــی مقامات 
آمریکایی، واشنگتن قرار است سپاه 
پاسداران را ســازمانی تروریستی 
اعالم کند؛ اگر آنچه که گفته شــده 
محقق شود، این اولین بار خواهد بود 
که آمریکا ارگان رسمی یک کشور 
دیگر را تروریســتی اعالم می کند! 
اینکه اختالفــات در دولت ترامپ، 
این بار هم سودای تروریستی اعالم 
کردن سپاه را ناکام بگذارد یا اینکه 
تندروهــا کار خود را پیــش ببرند، 
امروز مشخص می شود. فارغ از اینکه 
نتیجه کــدام یک از این دو باشــد، 
مجلس ایران خود را مهیای مقابله 

به مثل کرده است. 
دورخیز مجلس برای دفاع 

از »خط قرمز«
حشمت اهلل فالحت پیشه، رئیس 

کمیسیون امنیت ملی مجلس روز 
گذشته از تدوین طرحی دو فوریتی 
برای حمایت از ســپاه پاســداران 
خبــر داد و گفت: طبــق این طرح 
اگر آمریکایی ها، ســپاه پاسداران 
را جزو گروه های تروریســتی قرار 
دهند، ایــران نیز ارتــش آمریکا را 
 در زمــره گروه هــای تروریســتی

 قرار می دهد.
255 نماینده مجلس نیز با صدور 
بیانیه ای اعــالم کردند که »امنیت 
ملی ایران و نیروهای مســلح جزو 
خطوط قرمز نمایندگان ملت است 
و در صورت هرگونــه رفتار احمقانه 
علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
توســط رئیس جمهور آمریکا یا هر 
نهاد دیگری در اقدامی متقابل طرح 
دو فوریتی را در قــوه مقننه مصوب 

می کنند.«
آنطــور کــه اهالی کاخ ســفید 
می گوینــد، هدف از ایــن تصمیم 
دولــت ترامپ، بیش از آنکه ســپاه 
پاسداران باشد، اقتصاد ایران است. 
به نظر می رســد ترامپ بــه عنوان 
یک برجساِز پولساز به خوبی پاشنه 
آشــیل اقتصاد ایران با پیدا کرده و 
می داند که تصمیمات او حتی قبل 
از عملی شــدن تاثیر روانی خود را 
بر اقتصاد ایران می گذارند و دالر را 
پرواز می دهند. هرچند که مخالفان 
در دولت او می گوینــد »این اقدام 
نه تنها تاثیر چندانــی در تضعیف 
ایران و بخش هــای مهم اقتصاد آن 
نخواهد داشت، بلکه برای دشمنان 
واشنگتن الگویی می شود تا چنین 
برچســب هایی را به عناصر مختلف 
نیروهای مســلح ایــاالت متحده 

بزنند.«
به هر حال گذشــته از اینکه این 
تصمیــم، ضربه مهلــک دیگری بر 
اقتصاد ایران باشد یا نباشد، درگیری 
میان دو کشــور را شدت می بخشد 
و راه پایان بخشــیدن به منازعات را 
تنگ تر می کند و این کالف سردرگم 

را پیچیده تر می کند. 

توسل آمریکا به عجیب ترین تصمیم ها برای فشار بر ایران؛

دیوانگی به سبک ترامپ

گزارش

رییس ستاد کل نیرو های مسلح به تشریح 
موضوعات گفتگو با رئیس ستاد ارتش عراق 
پرداخت و گفت: در مــورد ابعاد همکاری ها 
همچون دفاع هوایی پیوســته ایران و عراق 
بحث شد زیرا ممکن است ما از جانب مرز های 
غربی تهدیدات هوایی را احســاس کنیم که 
قرار شــد بخش های دفاع هوایی دو کشور با 
هم کار کنند و به هماهنگی بیشتری در این 

زمینه برسیم.
به گزارش تسنیم، سرلشکر محمد باقری 
در جمع خبرنگاران دربــاره دیدار با رییس 
ســتاد ارتش عراق گفت: ما بــا ارتش عراق 
روابط گرمی داریم و در جلسات قبلی در سفر 
به دمشق که اجالس ســه جانبه ایران عراق 
و ســوریه بود صحبت هایی کرده بودیم. در 
این جلسه هم تفاهم وجود دارد که دو کشور 

عالیق و روابط بسیار عمیقی دارند. 
وی افزود: در مــورد موضوعات مختلف 
مرزی بحث شد. به خصوص در مورد اینکه بر 
اساس تفاهم مقامات عالی دو کشور الیروبی 

اروند قرار است به سرعت انجام شود. 
امنیــت ایــن کار را نیرو هــای مســلح 
دو کشــور بر عهــده گرفتنــد. در خصوص 
همــکاری دو کشــور در دهانــه ارونــد 
بــه خلیــج فــارس نیــز گفتگــو شــد تا 
 شــاهد امنیــت بهتــر در خلیــج فــارس

 باشیم.
سرلشکر باقری ادامه داد: من در رابطه با 
ضرورت بازگشــایی مرز خسروی برای زوار 
صحبت کردم که طرف مقابــل قول داد به 
سرعت امنیت استان دیالی و مسیر تردد زوار 
را تامین کند و این مرز ان شــاهلل بازگشایی 

شــود و زوار ایرانی بتوانند از طریق مرز های 
مشترک عراق به سوریه هم بروند و به زیارت 
حرم حضرت زینب )س( بروند. طرف عراقی 
اعالم آمادگی کامل کرد در حال آماده سازی 
جاده های مرزی اســت. طرف ســوری نیز 
آمادگی اولیه را اعالم کرده است که باید آن 

را دنبال کنیم.
وی ادامــه داد: همچنیــن در مــورد 
همکاری هــای آمــوزش و رزمایش هــای 
مشــترک و انتقال تجربیات ایــران به عراق 
هم تفاهم های خوبی شد که در سفر رسمی 
ایشان به ایران این همکاری ها نهایی خواهد 

شد.
ســردار باقری درباره حضــور نیرو های 
آمریکایــی در عراق گفت: در مورد مســئله 
مقابله بــا تحریم ایــران و عدم مشــارکت 

عراق در تحریم های آمریــکا علیه ایران هم 
مقامات سیاسی - نظامی اطمینان می دهند 
 و تــا االن هم همــکاری خوبی با کشــور ما 

داشته اند. 
در مورد حضور نظامــی آمریکا در عراق 

صحبت شــد. طرف عراقی اطمینان داد که 
کنترل های بیشتری در این باره خواهد داشت 
و نیرو های آمریکایی حضورشان صرفا برای 
آموزش نیرو های عراقی اســت و آن ها تحت 

کنترل ارتش عراق هستند.

سرلشکر باقری: 

ممکن است از جانب مرز های غربی تهدیدات هوایی احساس کنیم 
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نامه رئیس جمهوری به رهبر انقالب 
برای برداشت از صندوق توسعه

به گزارش فــارس، یک نماینــده تهران که 
نخواســت نامش فاش شــود خبر داد: رئیس 
جمهوری طی نامه ای به رهبــر معظم انقالب 
خواستار برداشت 2 هزار میلیارد تومان از صندوق 
توسعه ملی برای جبران خسارات ناشی از سیل 
شــد. این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان 
کرد: بنا بر گزارشی که شب گذشته به ما ارسال 
شد خسارات ناشی از سیل در برخی نقاط کشور 
13 هزار میلیارد تومان اعالم شده است اما فکر 

می کنم این مبلغ بیش از این مقدار باشد. 
    

طرح مجلس برای برداشت 
5میلیارد یورو از صندوق توسعه

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسالمی 
از تهیه طرحی دوفوریتی در مجلس برای برداشت 
5 میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی جهت 
کمک به ســیل زدگان خبر داد و به مهر گفت: 
همچنین الزم اســت اقدامات حاشیه ای بسیار 
زیادی برای حل مشکالت ســیل زدگان انجام 
گیرد. برای مثال بسیاری از سیل زدگان در حال 
پرداخت وام مســکن، وام ازدواج یا وام مشاغل و 
مغازه هستند که باید شرایطی فراهم شود تا آنان 
یک یا دو سال از پرداخت این وام ها معاف شوند تا 

بتوانند خانه و زندگی خود را ساماندهی کنند.
    

پیش بینی ادامه بارندگی ها 
تا خرداد

سید احسن علوی، نماینده سنندج در مجلس 
به ایلنا گفت:   بر اساس پیش بینی صورت گرفته 
تا خرداد ماه بارندگی ها در کردســتان ادامه دارد. 
به دلیل ســیالب و طغیان رودخانه ها آب کم کم 
درحال نزدیک شدن به باند فرودگاه سنندج است 
و از 9 سدی که در این استان وجود دارد، 6 سد سرریز 
کرده است. می توانستیم کارهای بسیاری را انجام 
دهیم که خسارت ها به حداقل برسد اما متاسفانه 
کسی مسئول و دلسوز نیست که اجازه ندهند در 
مسیر رودخانه ساخت و ساز و کشاورزی کنند. اگر 
1۰ روز قبل از این بارندگی ها سدها را تا حدودی 
تخلیه می کردیــم نه باعث طغیــان رودخانه ها 

می شدیم و نه سرریزی داشتیم.
    

استیضاح حجتی باز هم کلید خورد
نادر قاضی پور، نماینده ارومیه در مجلس به 
تسنیم گفت: طرح استیضاح وزیر کشاورزی با 
48 امضا دیروز)یکشنبه 18 فروردین( به هیأت 
رئیسه تقدیم شــد. وی با بیان اینکه گرانی مواد 
غذایی یکی از مهمترین دالیل اســتیضاح وزیر 
جهاد کشاورزی اســت، اظهار داشت: بررسی 
علل گرانی مواد غذایی در روزهای نخست سال 
98 یکی از اصلی ترین دستور کارهای کمیسیون 

صنایع پس از بازگشایی مجلس است.
    

یک رسانه عراقی ادعا کرد
میانجیگری عبدالمهدی میان 

تهران و ریاض
پایگاه خبری عراقی موازین نیــوز به نقل از 
یک منبع آگاه اعالم کرد که عادل عبدالمهدی، 
نخست وزیر عراق که به تهران سفر کرده است به 
دنبال نزدیک کردن روابط میان ایران و عربستان 
است. این منبع آگاه گفته است که عبدالمهدی 
در این سفر، پیشــنهاد میانجیگری بغداد میان 
تهران و ریاض به منظور بهبود روابط دو کشور را 
مطرح خواهد کرد؛ همچنین در سفر قریب الوقوع 
خود به ریاض که قرار است هفته آینده انجام شود 
پاسخ ایرانی ها را به سعودی ها منتقل خواهد کرد. 
این منبع مطلع گفته است که در رابطه با امکان 

موفقیت این میانجی گری خوشبین هستیم.
    

واکنش وزارت خارجه 
به بیانیه گروه هفت

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
در واکنش به برخی بندهای بیانیه پایانی نشست 
وزرای خارجه کشــورهای عضو گروه هفت در 
فرانسه، که در آنها به موضوعاتی مرتبط با ایران 
پرداخته شده اســت، گفت: جمهوری اسالمی 
ایران بندهای این بیانیه را که مبتنی بر اتهامات 
واهی و ناشی از برداشت و تفسیر نادرست از برنامه 
صلح آمیز هســته ای، نقش منطقه ای و برنامه 
موشکی ایران است، غیرسازنده و کاماًل یکسویه 
و یکجانبه ارزیابی کرده و به ویژه آن را در تناقض 
صریح با برجام و تعهدات سه کشور اروپایی در آن 
می داند. جای تأسف است که اعضای این گروه 
تحت تأثیر رفتار غیرقانونی و قلدرمآبانه آمریکا 

قرار گرفته اند. 

فرمانده سپاه پاسداران 
پیش از این هشدار داده 

که اگر آمریکا سپاه را جزء 
گروه های تروریستی اعالم 

کند، ارتش آمریکا را در 
هر جای دنیا »هم سنگ 
داعش« خواهد گرفت و 

در این صورت، آمریکا باید 
پایگاه های منطقه ای خود را 
تا شعاع دو هزار کیلومتری 

برد موشک های ایران 
منتقل کند

 255 نماینده مجلس در 
بیانیه ای تأکید کرده اند 

که امنیت ملی ایران و 
نیروهای مسلح جزو 

خطوط قرمز نمایندگان 
ملت است و در صورت هر 
گونه رفتار احمقانه علیه 

سپاه پاسداران توسط 
رئیس جمهور آمریکا یا هر 

نهاد دیگری، در اقدامی 
متقابل طرح دو فوریتی 
را در قوه مقننه مصوب 

می کنند


