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  گزارش  2

سیاست اروپایی »پا درهوا« 
نگه داشتن ایران در برجام

موضوع هس��ته ای ایران، یکی از دهها عنوان و ابزاری است که در خدمت 
استراتژی براندازی و تسلیم از سوی امریکاست تا به بهانه صلح و امنیت 
جهانی، س��ناریوی تحریم برای ناتوان س��ازی ایران، گام به گام کامل تر 
ش��ود و این نیز پایان ماجرا در اس��تراتژی امریکا نیس��ت، چراکه دهها 
عنوان دیگر در آس��تین آنهاس��ت. ناتوانی امریکا در مهار یا تحقق برخی 
اهداف فرعی تر در استراتژی امریکا از یک سو و استمرار توانمندتر شدن 
ایران در ابعاد هس��ته ای، تکنولوژی نظامی و نفوذ منطقه ای و علمی و...  
موجب شد س��ناریوی مذاکره بر اساس مدل خلع  س��اح تجربه شده با 
اتحاد ش��وروی، به عنوان برجام بر مذاکره کنندگان ایرانی تحمیل شود. 
حاصل »برجام تقریباً هیچ « به مرحله ای رسیده که تهی سازی آن از هر 
ظرفیت در تعامات جهانی در چشم اندازهای بعدی نیز از نگاه امریکا باید 
صفر شود و لذا بر به کارگیری سیستم ماش��ه با تمام فقدان پشتوانه های 
حقوقی پافشاری می کند. نگرانی امریکا چه ترامپ و چه بایدن که دیدگاه 
مشابهی در ماهیت مذاکره و نتایج آن با ایران دنبال می کنند، فقط در باقی 
نگه داشتن ایران در برجام نیس��ت. تحوالت جهانی، مؤلفه های فرسوده 
امریکا در محیط داخلی و مناس��بات بین المللی، قدرت پرسرعت رقبای 
بین المللی و احتمال گردش به شرق راهبردی ایران و گریز از مرکز غربی، 
از دست رفتن هژمونی مسلط امریکا در غرب آسیا و سست شدن مناسبات 
امریکا با بس��یاری از حوزه های ژئوپلتیک و مهم تر از همه تحقق نیافتن 
اهداف و آرزوهای ترامپ در حداکثرسازی فشار به ایران، دستپاچگی آنها 
در مجموعه سیاست های شان را موجب شده است. بایدن سیاست هایش 
در قبال ایران را کپی سیاس��ت های ترامپ قرار داده و بنا به توصیه های 
مراکز و اندیشکده های امریکایی، بازگشت به تعامل با ایران و شاید برجام 
را به عنوان روش هوش��مندتر از آنچه ترامپ دنبال می کند، تعیین کرده 
و به جز هس��ته ای، بر نگرانی از توان موش��کی و نفوذ منطقه ای و حقوق 
بش��ر و بهانه های دیگر تأکید کرده اس��ت. نمایش مضحک آژانس که با 
ماهیت احیای تردید در غیرنظامی بودن برنامه  هسته ای ایران و تکیه بر 
اطاعات سرویس های اطاعاتی در دستور قرار گرفته تا مبنای بازرسی و 
گزارش های دیگر قرار گیرد، در کنار مانور تروئیکای اروپایی که امریکا را 
در شورای امنیت برای تأیید سیستم ماشه تنها گذاشتند ولی همان بهانه   ها 
را مورد تأکید قرار دادند، همگی برای نگه  داشتن ایران در برجام و معلق 
نگه داشتن یک رویکرد شرقی در استراتژی های ایرانی است. وعده های 
مذاکراتی یا کاستن از برخی فش��ار  ها در ازای ش��روع مجدد مذاکره در 
مسائل منطقه ای و تسلیحاتی و کارس��ازی لشکر رسانه ای غرب پرستان 
در داخل کشور و س��رزنش رفتارهای ترامپ، بخشی از این ماجراست تا 
سیاست های ملی ایران، ش��رطی ش��ده و منتظر آمدن بایدن بماند یا با 
بی تحرکی، فشارهای جدید ترامپ در دور دوم ریاستی را شاهد باشد. اگر 
از    شنبه و یک  شنبه قرار باشد ترامپ سیس��تم  ماشه امریکایی را خارج از 
برجام فعال کند، چرا باید پاس��خ به آن به پس از انتخابات امریکا موکول 
شود؟ سرگرم کردن مردم و نظام در داخل کشور به  وعده های گشایش یا 
گرانی، بورس یا ارسال پالس های مش��کوک به طرف های امریکایی از دو 
حزب، مسئولیت های تاریخی کشور برای هوشمندی در اجرای راهبردهای 
مصون س��ازی اقتصادی و بین الملل��ی در یک رویکرد به ش��رق و دیگر 
قطب های قدرتمند جهانی را نمی کاهد. تجربه چهل ساله انقاب در ایران 
به خوبی نشان داده که مسیر قدرتمندس��ازی در داخل و خارج از کشور، 
بهترین و مؤثر  ترین و کم هزینه   ترین روش برای نهایی کردن بن بست در 
استراتژی براندازی غرب در قبال ایران است. مزیت های ایران اسامی تا 
حدی است که اگر آرزوهای غرب را در استراتژی و تاکتیک   ها و ابزارهای 
آنان ناکام بگذاریم، مجبور به امتیازدهی و پذیرش جایگاه ایران خواهند شد 

و از رویه های ضدانسانی و ضدقانونی و استعماری خود خواهند کاست. 

15 کارشکنی ریاض- واشنگتن 
در تشکیل کابینه لبنان

وزارت خارج�ه فرانس�ه با گذش�ت چن�د روز دیگر از بن بس�ت 
سیاس�ی در لبن�ان، از طرف ه�ای سیاس�ی لبن�ان خواس�ت 
مس�ئولیت های خ�ود را برعه�ده گرفت�ه و ب�دون هیچ گون�ه 
تأخی�ری دولت جدید را تش�کیل دهن�د ولی ظاهراً کارش�کنی 
امری�کا و عربس�تان مان�ع تش�کیل دولت لبنان ش�ده اس�ت. 
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه دیروز در کنفرانس مطبوعاتی گفت که  
لبنان با بحران بی سابقه ای دست و پنجه نرم می کند. فرانسه به خاطر عدم 
پایبندی سیاستمداران لبنانی به تعهدات خود طبق جدول زمانی اعام 
شده که در اوایل سپتامبر اعام کرده بودند، متأسف است. وی در ادامه 
افزود: ما از تمامی طرف های سیاسی لبنانی می خواهیم مسئولیت های شان 
را برعهده گرفته و بدون تأخیر با تش��کیل دولت پیش��نهادی از س��وی 
مصطفی ادیب موافقت کنند تا دولت جدید بتواند مأموریت هایش برای 
اصاحات سیاس��ی ضروری را انجام دهد و خواس��ته های ملت لبنان را 
محقق کند. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه که دو هفته قبل برای 
دومین بار به بیروت سفرکره بود گفته بود که رهبران گروه های سیاسی 
لبنان متعهد شده اند که در ۱۵ سپتامبر دولت جدید تشکیل شود. میشل 
عون، رئیس جمهور لبنان نیز جمعه شب در توئیتی تلویحاً از اختافات بر 
سر تشکیل دولت انتقاد و تأکید کرد که لبنان در دو راهی سرنوشت ساز 
میان آرزوی دستیابی به اهداف توس��عه پایدار و بحران های اقتصادی ، 
مالی ، پولی و اجتماعی قرار دارد. در چارچوب تاش   ها برای تشکیل دولت 
لبنان ، عون گفته که با امانوئل ماکرون  گفت وگوی تلفنی کرده و در این 
تماس درباره روند تشکیل دولت و لزوم ادامه تاش   ها برای تشکیل هرچه 
سریع تر دولت لبنان گفت وگو شده است ولی ظاهراً آنطور که از شواهد 
و قرائن پیداست، گروه های سیاس��ی لبنانی هنوز بر سر تشکیل دولت 
به توافق نرسیده اند. رس��انه های لبنانی پیش از این گزارش کرده بودند 
که فرانسه با خواسته های حزب اهلل و حزب امل در تشکیل دولت جدید 
موافقت و از موضع قبلی خود عقب نشینی کرده است. دولت فرانسه دیروز 
هم در یک موضع گیری متفاوت از دول��ت امریکا، ادعای امریکا مبنی بر 
انبار مواد شیمیایی توسط حزب اهلل لبنان برای ساخت مواد منفجره در 
فرانسه را تکذیب کرد. به گزارش ایس��نا، به نقل از رویترز، اگنس وان در 
مول، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفته که هیچ مدرکی وجود ندارد 
که نشان دهد جناح نظامی حزب اهلل لبنان مواد شیمیایی را برای ساخت 
مواد منفجره در فرانسه انبار کرده است. وی افزود: تا جایی که ما می دانیم 
در فرانس��ه چیزی وجود ندارد که این ادعا را تأیید کند. این اظهارات در 
پاسخ به اتهام مطرح شده از سوی ناتان سیلز، هماهنگ کننده مبارزه با 
تروریسم در وزارت خارجه امریکا علیه حزب اهلل لبنان مطرح شد. نسخه 
فرانسوی زبان پایگاه اینترنتی میدل ایست آی در شبکه اجتماعی توئیتر 
نوشت: » فرانس��ه متوجه ش��د که اگر بخواهد در لبنان نقشی ایفا کند، 

قوی    ترین مخاطب سیاسی آن حزب اهلل است.« 
 کودتای نرم علیه حزب اهلل

منابع سیاسی در لبنان می گویند که کارشکنی عربستان و امریکا مانع 
اصلی تشکیل نشدن کابینه حسن دیاب، نخست وزیر مأمور به تشکیل 
کابینه است. اسام تایمز نوشته که مهم  ترین مانع تشکیل کابینه جدید 
مخالفت جریان ۱4 مارس و بخشی از مسیحیان با حضور حزب اهلل و بر 
عهده گرفتن نقش های اساسی در کابینه از سوی شیعیان است. همین 
باعث شد که سه روز قبل یعنی ۱7 سپتامبر، از میشل عون، رئیس جمهور 
لبنان بخواهد زمان بیشتری را برای تش��کیل کابینه و اعام نام وزرای 
جدید به پارلمان ارائه کند. روزنامه »االخبار « نیز در همین باره نوشت: 
»نشست های دو روز اخیر و تماس    ها میان پاریس و قوای سیاسی محلی 
برای تس��ریع در روند تش��کیل دولت نتیجه ای نداشته است. مصطفی 
ادیب بر انتخاب وزرا توسط خودش یا به بیان واضح تر عدم انتخاب هیچ 
وزیری از سوی حزب اهلل اصرار دارد. این مس��ئله فراتر از کرسی وزارت 
دارایی است و در چارچوب تکمیل محاصره حزب اهلل به دست امریکا و با 
ادوات و چهره های مختلف صورت می گیرد.« به نوشته االخبار، ادیب و 
نخست وزیران سابق و در رأس آنها »سعد الحریری« می خواهند نتایج 
انتخابات پارلمانی و اکثریت در پارلمان را زیر پا بگذارند؛ هدف اعام نشده 
آنها ، »کودتای نرم علیه حزب اهلل، جنبش امل، التیار الوطنی الحر )جریان 
آزاد ملی( و »میشل عون « رئیس جمهور است. این درخواست واضح و 
اعام شده امریکاست. االخبار می نویسد:» صحبت های زیادی در جریان 
است مبنی بر اینکه الحریری، قصد کنار زدن مصطفی ادیب را دارد تا به 
دولت بازگردد. ادیب نیز بر کناره گیری از تش��کیل دولت اصرار دارد اما 
نخست وزیران سابق از وی خواس��ته اند فعًا ادامه دهد زیرا ایده تعیین 

جایگزین برای وی هنوز نهایی نشده است.«

لشکرکشی 2500 نفره امریکا به بغداد 
به بهانه حفظ سفارت 

کاخ سفید این روز   ها روی کاهش نیروهای خود در عراق به عنوان 
یکی از محورهای تبلیغاتی دونالد ترامپ مانور می دهد اما همزمان 
نحوه بازآرایی و استقرار این نیرو   ها نش�ان می دهد که واشنگتن 
برای بغداد نقش�ه های ویژه دارد، به خصوص که این روز   ها تعداد 
حمالت به کاروان های نظامی این کشور در عراق افزایش یافته است 
و مقابله با این حمالت بهانه خوبی است برای این بازآرایی جدید. 
»ابو علی العسکری« یکی از مسئوالن امنیتی جنبش »کتائب حزب اهلل 
عراق « در پستی در کانال تلگرامی اش نوشت: نیروهای نظامی زیادی 
در اطراف سفارت شر امریکا در بغداد مستقر هستند که باید خارج شوند 
زیرا تهدیدی جدی برای امنیت و سامت شهروندان در مناطق نزدیک 
]به این س��فارت[ به ش��مار می روند و این حضور نظامی نقش آشکار 

حاکمیت کشور محسوب می شود. 
این مقام مس��ئول امنیتی کتائب حزب اهلل در ادام��ه توضیح می دهد: 
این منطقی نیست که بیش از ۲هزار و ۵00 نیروی امنیتی و نظامی با 
انواع ساح های سنگین و کشنده از سفارت یک کشور در قلب یکی از 

محله های مسکونی حفاظت کنند. 
به نظر می رس��د که حمات راکتی به پایگاه های امریکا در عراق و در 
برخی موارد به وس��یله بمب کنار جاده ای به کاروان های نظامی باعث 
شده است امریکا برخی از این پایگاه    ها را ترک کرده و نیروهای خود را 
در چند پایگاه متمرکز کن��د.  در تازه   ترین اقدام از این نوع یک کاروان 
نظامیان امریکایی روز جمعه در استان صاح الدین عراق با بمب های 

کنار جاده ای هدف حمله قرار گرفت. 
در پی این انفجار که در مسیر خروج نظامیان امریکایی از یکی از پایگاه 
خود در سامرا روی داد دس��ت کم یک نظامی امریکایی و یک نیروی 

امنیتی از شرکت »بوابه الخلیج « به شدت مجروح شدند. 
این کاروان نظامی حامل تجهیزاتی برای بالگردهای آپاچی بوده که به 

سوی پایگاه ویکتوریا در حال حرکت بود. 
وزارت دفاع امریکا این اواخر اعام کرد که نیروهای نظامی خود را در 
عراق از ۵هزار به ۳هزار و ۵00 نیرو کاهش داده اس��ت و تا چند سال 
دیگر این نیرو   ها از عراق خارج خواهند شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
ایاالت متحده امریکا هم روز جمعه مدعی شد شمار نظامیان امریکا در 
عراق کاهش یافته اس��ت.  وی همچنین اعام کرد که تعداد نظامیان 
امریکایی در افغانستان نیز به زودی به کمتر از4هزار نفر کاهش خواهد 
یافت. ناظران معتقدند این کاهش اگر به واقع اتفاق افتاده باشد، احتماالً 
موقتی و در دوره بعدی ریاست جمهوری فعلی یا جانشین وی از حزب 
رقیب احتماالً به بهانه های جدید نیروهای امریکایی حاضر در عراق را 

افزایش خواهند داد.

ماشه چکانی مشقي امریکا
 روسیه در واکنش به ادعای امریکا درباره »بازگشت تحریم ها از امروز « 

اعالم کرد کاخ سفید حق ندارد از جانب شورای امنیت سخن بگوید

هادیمحمدی

ماشه امریکا برای    گزارش  یک
ن  ن�د ا د گر ز با
تحریم های سازمان ملل علیه ایران، پس از یک 
ماه گذاش�تن انگش�ت روی آن، تیر مش�قی 
شلیک کرد و خشاب پر از گلوله ای که مقامات 
واشنگتن از آن دم می زدند، حتی نتوانست تن 
نحیف اروپایی های سست اراده را هم قلقلک 
دهد. تروئیکای اروپا دیروز بار دیگر در نامه ای 
با اذعان به فاق�د اثر قانونی بودن مکانیس�م 
ماش�ه، تأکید کردن�د ک�ه معافیت ای�ران از 
تحریم های سازمان ملل ادامه پیدا خواهد کرد؛ 
اقدامی ظاهری که نش�ان می دهد اروپایی   ها 
حداقل در این س�ناریو حاضر ب�ه همراهی با 
امریکا نشده اند تا البته پای ایران را همچنان در 
برجامی بن�د کنند ک�ه »تقریبًا هی�چ « تنها 
دس�تاورد آن تاکنون برای ایران بوده اس�ت. 
دیپلمات های اروپایی نیز طرح مکانیسم ماشه 
را مانند تفنگ خالی می دانند که گلوله ای از آن 
نمی آی�د.  بی�رون 

پس از یک ماه لفاظی مقامات ارش��د کاخ سفید 
درباره بازگرداندن تحریم های سازمان ملل علیه 
ایران، موسوم به »مکانیسم ماش��ه« امروز قرار 
است این سیس��تم یکجانبه فعال ش��ود. دیروز 
منابع خبری گفتند که ناو هواپیمابر  یو اس اس 
نیمیتز با ۵ هزار ملوان و تفنگ��دار از تنگه هرمز 
عبور ک��رده  و وارد خلیج فارس ش��ده و دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا و مایک پمپئو، وزیر 
خارجه او در روزهای اخیر با ایجاد رعب و وحشت 
تاش کردند جهان او را به تبعیت از بازگش��ت 
تحریم   ه��ا مجاب کنن��د، اما امریکا ای��ن بار هم 
تنهاتر از همیشه مانده و عاوه بر روسیه و حتی 
غربی های گوش به فرمان امریکا هم،  خواسته او 

را اجابت نکرده اند. 
انگلیس، فرانس��ه و آلمان روز     ش��نبه با نگارش 
نامه ای مج��دداً موضع خ��ود را تأیی��د و اعام 
کردند که تحریم های س��ازمان ملل علیه ایران 
که پس از امضای توافقنامه اتمی برجام با ایران 
در س��ال ۲0۱۵ برداشته ش��ده بودند ، با وجود 
خواست امریکا ، پس از ۲0 س��پتامبر )۳0مهر(   

تمدی��د نخواهند ش��د. به گ��زارش خبرگزاری 
اس��پوتنیک، این س��ه کش��ور نامه ای به رئیس 
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل نوش��ته و در آن 
خاطرنشان ساختند:»هرگونه تصمیم یا اقدامی 
برای اعمال مجدد تحریم های س��ازمان ملل از 
جمله روند بازگردان��دن تحریم   ها علیه ایران که 
از س��وی ایاالت متحده پس از خ��روج از توافق 
هسته ای در سال ۲0۱8 آغاز شده ،  اعتبار قانونی 
نخواهد داشت.« در این نامه آمده است: » ما بی 
وقفه برای حفظ توافق هس��ته ای تاش کرده و 
به آن متعهد مانده ای��م.« در این نامه همچنین 
با اشاره به قطعنامه های سابق سازمان ملل علیه 
ایران، تأکید شده است:»هرگونه تصمیم و اقدام 
که بر اس��اس این رویه یا پیامده��ای احتمالی 
آن اتخاذ ش��ده باش��ند نیز فاقد تأثیرات قانونی 
خواهند بود. ما دیدگاه مان را به صورت گسترده 
در ش��ورای امنیت ابراز کرده ایم که رئیس شورا 
در جمع بندی مورخ ۲۵ اوت خود به آن اش��اره 
کرد.« در پایان این نامه آمده است: »سه کشور 
اروپایی به اجرای کام��ل قطعنامه ۲۲۳۱ که در 
سال ۲0۱۵ در تأیید برجام صادر شده متعهدند. 
ما تاش خس��تگی ناپذیری ب��رای حفظ توافق 
هسته ای داشتیم و خود را به تداوم انجام این کار 

متعهد می دانیم.«
  مسکو: امریکا حق سخن گفتن از جانب 

شورای امنیت ندارد
هرچند تروئیکای اروپا مخالفت ظاهری خود را با 
بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران ابراز 
کرده است اما این اقدام ظاهرفریبانه نه برای دفاع 
از منافع ایران، بلکه ب��رای تداوم حضور ایران در 
چارچوب برجام انجام می شود تا با معلق کردن 
تحریم ها، همچنان توافق هسته ای را که به گفته 
مقامات تهران، هیچ دس��تاوردی برای ایرانی   ها 
در پی نداش��ته اس��ت، کماکان ادامه دهند زیرا 
اروپایی   ها از این واهمه دارند که همراهی کردن 
با تحریم های یکجانبه امریکا می تواند ایران را به 
مس��یر خروج از برجام هدایت کند و تاش های 
چندین ساله غربی   ها برای رس��یدن به توافق با 

ایران را به شکست بکشاند. 
در هفته های اخیر پمپئو و دیگر مقامات امریکایی 

با سفرهای متعدد به پایتخت های اروپایی، تاش 
گس��ترده ای کردند تا بتوانند متحدان ش��ان را 
برای مقابله با ایران با خود همراه کنند اما به نظر 
می رسد این اقدامات نتیجه ای در برنداشته است. 
اروپایی   ها هرچن��د در ظاهر از طرح مکانیس��م 
ماش��ه امریکا تبعیت نکرده اند اما در پنج س��ال 
گذش��ته از زمان اجرای برجام، هیچ اقدامی در 
راستای منتفع ش��دن تهران از این توافق انجام 
نداده و به بهانه ترس از تحریم های امریکا از ورود 

به بازارهای ایران خودداری کرده اند. 
پیش تر چین و روس��یه به عنوان امضا کنندگان 
توافق هسته ای ایران مخالفت خود را با بازگشت 
تحریم های سازمان ملل ابراز کرده بودند و به رغم 
ادعای مقامات کاخ سفید، جامعه بین الملل حاضر 
به تبعیت از سیاس��ت های  یکجانبه واش��نگتن 
نیست. در همین راستا، مقامات روسیه بار دیگر 
مخالفت ش��دید خود را با بازگشت تحریم های 

سازمان ملل علیه ایران ابراز کردند. 
 میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی در وین، روز     شنبه در توئیتی نوشت: » 
امریکا عضو توافقنامه هس��ته ای نیست تا بتواند 
مکانیسم ماشه را فعال کند.« اولیانوف در پاسخ 
به اظهارنظر مقامات امریکایی افزود: »آنان تاش 
می کنند چنین تبلیغ کنند که در پی فعال سازی 
مکانیسم ماشه هستند، اما واشنگتن چنین حق و 
امکانی ندارد، این کشور حق ندارد به نمایندگی از 

شورای امنیت سازمان ملل سخن بگوید.«
روس��یه و چین و حتی اروپایی   ها ب��ا بیان اینکه 
امریکا عضوی از برجام نیس��ت، اع��ام کرده اند 

که این کش��ور از لحاظ قانونی حق بازگرداندن 
تحریم   ها علیه ایران را ندارد. دولت امریکا حتی 
در مجاب کردن اعضای شورای امنیت سازمان 
ملل برای تمدید تحریم های تس��لیحاتی ایران 
که ۱8 اکتبر به پایان می رسد، شکست خورد و 
روسیه و چین قطعنامه ضد ایرانی را وتو کردند و 
همین مسئله سبب شد واشنگتن به سمت فعال 
کردن مکانیسم ماش��ه برود. ادعای امریکایی   ها 
برای بازگشت تحریم های سازمان ملل این است 
که ایران در عمل به تعهدات برجامی خود تخلف 
کرده است؛ ادعایی که آژانس بین المللی انرژی 
اتمی هم بار   ها در گزارش ه��ای متعدد آن را رد 
و تأکید کرد ک��ه ایران تعهدات��ش را اجرا کرده 
اس��ت. دونالد ترامپ با این ادعا که برجام توسط 
دولت س��ابق امریکا امضا شده اس��ت، نتوانسته 
منافع این کشور را تضمین کند و درصدد است 
تا توافق جدیدی با ایران امضا کرده و آن را به نام 
خود ثبت کند. توافقی که به ادعای امریکایی ها، 
قرار است عاوه بر مس��ائل هسته ای، بحث های 
موشکی و رفتارهای منطقه ای ایران را نیز شامل 
ش��ود. اما مقامات تهران بار   ها تأکید کرده اند که 
برنامه موشکی ایران خط قرمز سیاست خارجی 
اس��ت و هیچ گونه توافقی در ای��ن زمینه انجام 

نخواهد شد. 
 چالش امریکا با جهان 

هرچند امریکایی   ها مدعی اجرایی شدن مکانیسم 
ماش��ه هس��تند و بر این باورند که جهان از این 
سیس��تم تبعیت خواهد کرد ام��ا دیپلمات های 
س��ازمان ملل و اروپا نظر متفاوتی در این زمینه 
دارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک دیپلمات 
اروپایی روز     شنبه درباره فعال شدن تحریم های 
بین المللی علیه ایران گفت: »امریکایی   ها وانمود 
خواهند کرد که مکانیسم ماشه را فعال کرده اند و 
از این رو تحریم   ها بازمی گردد و اجرایی می شود. 
اما این اقدام هیچ مبنای قانونی ندارد و بنابراین 
نمی توان��د تبعات قانونی داش��ته باش��د.« یک 
دیپلمات سازمان ملل نیز گفت: »تصور نمی کنم 
اتفاقی روی ده��د. این فقط یک بیانیه اس��ت، 
چیزی شبیه کشیدن ماشه یک تفنگ خالی که 

گلوله ای از آن بیرون نمی آید.« 
خبرگزاری فرانس��ه در ادامه این گزارش آورده 
است: تصمیم امریکا برای بازگرداندن تحریم ها، 
خطر افزایش انزوای دیپلماتیک واشنگتن را در 
پی دارد، ضم��ن آنکه به تنش ه��ای بین المللی 
دامن می زند.  الیوت آبرامز، نماینده ویژه دولت 
امریکا در امور ایران گفته است: »همه تحریم های 
سازمان ملل درمورد ایران ساعت ۲0 روز     شنبه به 

وقت شرق امریکا ازسرگرفته می شود«. 
با وجود ادعای این مقام امریکا برای فعال شدن 
مکانیسم ماش��ه، خبرگزاری فرانسه درباره عدم 
همراهی کشور   ها از این طرح نوشت: »اما در این 
زمینه، واشنگتن منزوی است و همه قدرت های 
جهانی و حتی متحدان اروپایی اش به امریکا پشت 
کرده اند.« این خبرگزاری همچنین قرار گرفتن 
سازمان ملل بر سر دوراهی را نیز به چالش کشید 
و نوشت: »سازمان ملل چگونه با این مناقشه بین 
ابرقدرت جهان و سایر کشور   ها روبه رو می شود؟ 
برای پاسخ به این پرسش باید حداقل یک ماه به 
عقب بازگشت.« بازگش��ت تحریم های سازمان 
ملل با وجود مخالفت قدرت های جهانی می تواند 
چالش امریکا با دیگر کش��ور   ها را تش��دید کند 
و وجهه شورای امنیت در رس��یدگی به قوانین 
بین المللی را زیر سؤال ببرد. همچنان که مقامات 
روسیه اخیراً هش��دار داده اند که یکجانبه گرایی 
امریکا در مقابله با ایران، باعث رس��وایی شورای 

امنیت می شود. 

چهار ایالت ای�االت متحده تبدی�ل به صحنه 
رأی گی�ری زودهن�گام انتخاب�ات ریاس�ت 
جمهوری ش�ده و ای�ن درحالی اس�ت که در 
نظرس�نجی   ها عقب افتادگ�ی رئیس جمهور 
فعل�ی به عن�وان نام�زد جمهوریخواه�ان از 
رقیب حزب دموکرات دو رقمی ش�ده اس�ت. 

رأی گیری انتخابات ریاست جمهوری امریکا از روز 
جمعه در ایالت های »مینه سوتا«، »ویرجینیا«، 
»داکوتای جنوبی « و »وایومینیگ « آغاز ش��ده 
است و مش��خصاً در ایالت ویرجینیا امکان رأی 
دادن ت��ا روز ۲ نوامبر ب��ا مراجعه حض��وری به 
حوزه های انتخاباتی در سراس��ر این ایالت فراهم 
شده است و برای رأی دادن به صورت پستی هم 

تا تاریخ ۲۳ اکتبر فرصت است. 
در ایالت ه��ای مینه س��وتا، داکوت��ای جنوبی و 
وایومینگ نیز افرادی که درخواس��ت رأی دهی 
غیابی را ثبت کرده اند می توانند تا یک روز قبل از 
روز انتخابات به صورت پستی یا مراجعه حضوری، 

به نامزدهای مورد نظر خود رأی بدهند. 
منابع امریکایی علت این رأی گیری های زودهنگام 
را جلوگیری از ازدحام جمعیت با توجه به شیوع 

کرونا اعام کرده اند. 
 فاصله 1۰ درصدی بایدن از ترامپ 

نتایج آخرین نظرسنجی های انجام شده از سوی 
نیویورک تایمز و دانشکده س��ینا نشان می دهد 

بایدن تقریباً ۱0 امتیاز بیشتر از ترامپ از حمایت 
رأی دهندگان احتمالی در آریزونا برخوردار است.  
براساس این نظرسنجی، بایدن 4۹ درصد حمایت 
مردم آریزونا در مقایسه با 40 درصد رئیس جمهور 

ترامپ را به دست آورد. 
نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می دهد که 
بایدن با یک اختاف حیرت انگی��ز ۱7 امتیازی 
در ایالت مین، از ترامپ پیش اس��ت و توانس��ته 
۵۵درص��د آرای این ایالت را ب��ه خود اختصاص 

دهد و این درحالی اس��ت ک��ه ترامپ ۳8 درصد 
آرای مین را از آن خود کرده است.  این نظرسنجی 
که بین دهم تا پانزدهم سپتامبر انجام شده است 
همچنین نشان دهنده رقابت تنگاتنگ بین بایدن 
و ترامپ در کارولینای ش��مالی است، به گونه ای 
که بایدن 4۵ درصد و ترامپ 44درصد تنها با یک 
امتیاز اختاف آرای این ایالت را به دست آوردند. 
نظرسنجی مش��ترک نیویورک تایمز و دانشکده 
سینا همچنین نشان می دهد که بایدن از حمایت 

۵7درصدی در میان رأی دهندگان التین آریزونا 
در مقایسه با حمایت ۲۶ درصدی ترامپ در میان 

همان جمعیت برخوردار است. 
 از سرگیری اعتراضات پورتلند امریکا 

اعتراضات شهر پورتلند در ایالت اورگان امریکا بعد 
از یک وقفه کوتاه جمعه شب بار دیگر بر پا شد. 

به نوشته وبگاه KGW8، یکی از شبکه های خبری 
محل��ی در پورتلن��د، به دلیل آتش س��وزی های 
گسترده در ایالت اورگان امریکا و وضعیت بد آب و 
هوایی بعد از آن، این اعتراضات بیش از یک هفته 

به تأخیر افتاد. 
بر اساس گزارش   رس��انه ها، معترضان در ساعت 
۹ شب    ش��نبه بار دیگر خ��ارج از اداره گمرک و 
مهاجرت این شهر تجمع کردند و مأموران فدرال 
نیز پش��ت فنس های ای��ن اداره ب��رای مقابله با 
معترضان مستقر ش��دند.  خبرنگاران حاضر در 
صحنه این اعتراضات گزارش کرده اند که مأموران 
پلیس پورتلند برای پراکنده کردن معترضان از 

گاز اشک آور استفاده کرده اند. 
ویدئو های منتش��ر شده نیز نش��ان می دهند که 
معترضانی به دست این مأموران پلیس دستگیر 

شده اند. 
پلیس پورتلند همچنین معترضان را تهدید کرد 
متفرق شوند و در صورتی که از دستورات پیروی 
نکنند دستگیر خواهند شد یا وسایلی برای متفرق 

کردن آنها استفاده خواهند کرد. 

چرخ رأی گیری انتخابات ریاست جمهوری امریکا در 4 ایالت چرخید

جهاد  اسالمی هشدار داد
وجود پایگاه صهیونیست     ها در یمن 

یعنی درگیری با محور مقاومت
ی�ک عض�و ارش�د جه�اد اس�المی، ت�الش ام�ارات و رژی�م  
صهیونیس�تی در ایج�اد پای�گاه جاسوس�ی در جزی�ره س�قطری 
یم�ن را ب�ه معن�ای آغ�از درگی�ری مس�تقیم ب�ا مح�ور مقاومت 
دانس�ت و از پیمان س�ازش می�ان کش�ورهای عربی ب�ا تل آویو که 
ابوظب�ی آغازگ�ر آن بود ب�ا عنوان پیم�ان بالف�ور عربی ی�اد کرد. 
تحرکات صهیونیست     ها در یمن نشان می دهد که به موازات عادی سازی 
روابط با کشورهای منطقه، اهداف دیگری را نیز پیگیری می کنند. پس از 
سفر اخیر دو هیئت صهیونیستی و امریکایی به امارات عربی متحده برای 
پیشبرد توافق عادی سازی، زمزمه     ها درباره اینکه تل آویو و ابوظبی به دنبال 
همکاری علیه ایران، چین و پاکستان هستند، مطرح شد. این موضع از این 
جهت مورد توجه قرار گرفت که پیش تر، پایگاه اینترنتی ِجی فوروم متعلق 
به یهودیان فرانسه به همکاری طرفین برای تأسیس     پایگاه جاسوسی در 
جزیره سقطری اش��اره کرده بود. دکتر ابراهیم فریحات، استاد مؤسسه 
تحصیات تکمیلی دوحه، عاوه بر اینکه هدف از توافق سازش را تعمیق هر 
چه بیشتر روابط میان طرفین می داند در مورد پایگاه در یمن به خبرگزاری 
آناتولی گفته بود: » هدف پایگاه جاسوسی نظارت بر فعالیت های ایران در 

خلیج عدن و محدود کردن روابط تهران با حوثی     ها است.«
سید قندیل عباس، استاد دانشگاه قائد اعظم اسام آباد نیز درباره این پایگاه     ها 
گفته بود که یکی از اهداف پایگاه مشترک اسرائیلی     ها و اماراتی در سقطری 
نظارت بر تحرکات نیروی دریایی ایران در منطقه خواهد بود.  خالد البطش از 
اعضای ارشد جهاد اسامی در گفت وگو با شبکه المسیره، با اشاره به حمایت 
گسترده مردم یمن از فلسطین گفت که شلیک راکت های مقاومت در زمان 
امضای توافق سازش امارات و بحرین نشان داد که نبرد در فلسطین است 
نه در واش��نگتن. گزینه مقاومت مردمی، گزینه مقاومت مسلحانه را کنار 
نمی  زند. البطش در مورد تحرکات صهیونیست     ها در یمن هم گفت: »زمانی 
که پایگاه های دشمن اسرائیلی به سقطری در یمن و مرزهای ایران رسیده 

بدان معناست که درگیری مستقیم با محور مقاومت آغاز شده است.«
  عادی سازی همان بالفور عربی

این عض��و جهاد اس��امی درباره ش��تاب برخی کش��ورهای عربی برای 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نیز گفت: »از آنچه رخ داده، شوکه 
نیستیم زیرا طرح صلح عربی، اسرائیل را به رسمیت می شناسد، پس موضوع 
جدید فقط صف بندی برخی نظام های عربی با دشمن اسرائیلی است. جای 
تأسف است که برخی کشورهای عربی دیگر نیز قصد عادی سازی روابط 
را دارند. اگر عربس��تان سعودی نیز این تصمیم را داش��ته باشد خود را با 
دشمنان آرمان فلسطین در یک صف قرار داده است.« وی افزود: »امریکا 
س��فارتش را به قدس منتقل و آن را پایتخت رژیم دشمن اعام کرد. هر 
کسی به سمت عادی سازی با دشمن پیش برود قدس را کنار گذاشته است. 
ما طرح صلح عربی را نمی پذیریم و آن را پیمان »بالفور« عربی با دشمن 

اسرائیلی می دانیم.«
  لزوم آغاز مقاومت مسلحانه

البطش ادامه داد: »مقاومت مسلحانه باید در کرانه باختری آغاز شود. تمامی 
انواع مقاومت مورد نظر ماست. گزینه مقاومت فراگیر یعنی اینکه مبارزه را از 
سنگ آغاز کنیم و به بالن انفجاری )آتش زا( و موشک برسانیم. دشمن نبرد 
خود برای آوارگی ساکنان کرانه باختری را آغاز خواهد کرد. ملت فلسطین 
مانند سال ۱۹48 نیست ، محور مقاومت امروز در کنار ماست و در نبردمان 
پیروز خواهیم شد. دشمن محاصره کرانه باختری را تشدید خواهد کرد و 

مرکز نبرد در کرانه باختری خواهد بود.«

ی�ک دیپلم�ات اروپای�ی 
دیروز گف�ت: امریکایی   ها 
وانم�ود خواهند ک�رد که 
مکانیس�م ماش�ه را فعال 
کرده اند و از این رو تحریم   ها 
بازم�ی گ�ردد و اجرای�ی 
می ش�ود. ام�ا ای�ن اقدام 
هیچ مبن�ای قانونی ندارد


