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با وجود انزوای آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل مطرح شد

تکذیباستعفایمحمدجوادالریجانی

خبــر اول اینکه،ســخنگوی قوه قضائیه خبر منتشــر
شــده در فضای مجازی مبنی بر استعفای محمدجواد
الریجانی ،دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه را تکذیب
کــرد .غالمحســین اســماعیلی در گفتوگــو بــا تســنیم
گفــت :ایــن خبــر نیز ماننــد بســیاری از اخبــاری که این
روزهــا در فضــای مجازی منتشــر میشــود ،صحت نــدارد و دروغ اســت.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال دیگری درباره آخرین وضعیت
پرونده «هاشم یکه زارع» مدیرعامل ایران خود تصریح کرد :روز سهشنبه
همکاران قضایــی از نامبرده تحقیقات را انجام دادهاند اما فعالً از نتیجه
تحقیقات و تصمیم اتخاذ شده ،اطالعی ندارم.

هراسواشنگتنازشمارشمعکوسپایانتحریمهایتسلیحاتیایران

تحلیلهای خوش بینانه دو روزنامه عربی درباره تحوالت منطقه

سفر هیأتی از ریاض به تهران بعید نیست

روانچی :ایران در تضمین امنیت ناوبری دریایی در منطقه مصمم است

مجیــد تخــت روانچــی ،نماینــده دائــم
کشــورمان در ســازمان ملــل متحــد که در
برش
نشست عص ر سهشنبه شورای امنیت این
سازمان حضور داشت ،در سخنان خود بر نقطه مقابل تالش
امریکا برای تبلیغ ایران هراسی تأکید کرد.
او در ســخنانی اصلیتریــن و طوالنیتریــن منازعــه
خاورمیانــه را مســأله فلســطین عنــوان کــرد و بــا محکوم به
شکســت دانســتن پروژه «معامله قرن» ادامــه داد« :یکی از
ریشــههای اصلــی بیثباتــی و ناامنی در منطقه حســاس ما
حضور نظامی امریکا از طریق اســتقرار بیــش از  ۷۰هزار نیرو
در سراســر خاورمیانه ،شــامل حضور نظامی فعــال در همه
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس ،جز ایران اســت ».روانچی
حفظ امنیت خلیج فارس را وظیفه کشــورهای ســاحلی آن
دانســت و گفــت« :دخالــت نیروهــای خارجــی در ایــن آبراه
راهبــردی ،بیثبــات کننــده و ناپذیرفتنــی اســت ».او با بیان
اینکه عالوه بر خــروج غیرقانونی امریکا از برجام ،یکی دیگر
از دالیل بی ثباتی خاورمیانه ،سرازیر شدن بی رویه سالحهای
امریکایی به این منطقه است ،گفت« :ما نباید ماهیت و آثار
بیثبات کننده راهبرد «تفرقه بینداز و حکومت کن» امریکا از
طریق اختالف افکنی دائمی بین کشورهای منطقه را نادیده
بگیریم .اظهارات ایران هراسانه توسط مقامات امریکایی نیز
با همین هدف انجام میشود».
روانچی با تأکید بر اینکه امریکا برای توجیه سیاستهای
خود در منطقه ،اتهامات ساختگی علیه ایران منتشر میکند؛
هرگونــه تالش بــرای محروم کــردن یــا نادیده گرفتــن ایران
در منطقــه را امــری توهمــی و محکوم به شکســت دانســت
نــه فقــط در مواضــع حامیانه روســیه که
حتــی در موضــع نماینــده انگلیــس نیز
بازتاب یافــت .نماینده انگلیــس اگرچه
درباره نفتکشها و انتقال نفت به سوریه
علیه ایــران ادعاهایی را مطــرح کرد ،اما
همزمان با دفاع قاطع از برجام به انتقاد

اعتراض به رأی پرونده قتل علیرضا شیرمحمدعلی

و تصریــح کــرد« :ایــران به عنــوان کشــور دارای طوالنیترین
ســواحل در خلیج فــارس و دریــای عمان ،مصمم اســت تا
ایمنــی و امنیت ناوبری دریایی در این منطقه ،بویژه در تنگه
هرمــز را تضمین کند ».نماینده دائم ایران در ســازمان ملل
متحدافزود«:دخالتنیروهایخارجیدراینآبراهراهبردی،
به هر بهانهای که باشــد ،بیثبات کننده و در نتیجه غیرقابل
قبول اســت .هر تالشی برای ایجاد ائتالفهای تصنعی برای
امنیت ناوبری در این منطقه با شکست روبهرو خواهد شد».
تخت روانچی در عین حال راهبردهای پیشنهادی ایران برای
افزایــش ثبــات و آرامش منطقــه را مطرح و اظهــار کرد« :ما
معتقدیم کشورهای ساحلی مسئولیت امنیت خلیج فارس
را برعهــده دارنــد .ایــن پایــه ابتــکار مــا بــرای ایجــاد مجمع
گفتوگوهای منطقهای است که در راستای بند  ۸قطعنامه
 ۵۹۸اســت .برای تحقق چنین هــدف بزرگی ،ما به رایزنی با
برادرانمان در منطقه ادامه خواهیم داد».

از سیاســت های خاورمیانــهای ترامــپ
خاصــه در قبــال فلســطین پرداخــت.
شکســت هژمونی که بی شــک تــا حدود
زیادی محصــول برجام ،پایبنــدی ایران
بــه آن و حتــی سیاســت تعلیــق گام بــه
گام ایــران در مواجهــه بــا بدعهدیهای

طرفهــای برجامــی اســت حتــی اگر در
درون ایران برخی مالحظات سبب شود
کــه بعضیهــا امضــای برجام را اشــتباه
تلقــی کنند ،پایــان تحریمهایی کــه لرزه
بر انــدام دولتمــردان امریکایی انداخته
است ،دستاورد سیاسی کمی نیست.

محبیان :پیروزی بر رقیب متأسفانه برای اصولگرایان اصالت یافته است

عارف :گفتمان اصالحات ظرفیت جبران اشتباه را دارد

محمدرضــــــــــا عــارف،
تا رئیــس فراکســیون امیــد
انتخابات رمــز موفقیــت گفتمــان
اصالحــات را انســجام و همبســتگی
دانســت و گفــت :بــه نظــر میرســد
مأموریــت عــدهای محــدود در داخل
جریــان اصالحــات شــکاف انداختــن
در داخــل ایــن جریــان اســت از همــه
فعــاالن اصالحطلــب درخواســت
میکنم به خاطر حفظ گفتمان اصیل
اصالحطلبــی ،از طــرح مطالبــی کــه
باعــث ایجــاد دودســتگی در خانواده
اصالحات میشود ،پرهیز کنند.
بــه گــزارش ایرنــا ،عــارف در
دیدارهای جداگانه با فعاالن سیاســی
اصالحطلب اســتان تهــران و مرکزی
بــا تبریــک دهــه والیــت و قدردانی از
مســئولیتپذیری مردم در مشــارکت
ت گذشــته و رأی
چشــمگیر در انتخابا 
بــه گفتمــان اصالحــات ،گفــت :اگــر
بخواهیم مســیری کــه آغــاز کردیم را
ادامــه دهیــم هیچ راهی جــز وحدت،
انســجام و کوتاه آمدن از منافع فردی
و گروهــی نداریــم .وی در ادامه افزود:
معتقــدم راهــی کــه از ســال  ۹۲آغــاز
کردیــم ،راه درســتی بــوده و مــردم
نیــز همراهــی خوبــی در این مســیر با
گفتمــان اصالحــات داشــتند و رأی
معناداری که به آقای روحانی دادند،
بر اساس حمایت جریان اصالحات از
وی بود .نماینــده تهران در مجلس با
بیان اینکه برخی هجمهها در ظاهر به
یک فرد خاص اســت ولــی در نهایت
گفتمــان اصالحــات را نشــانه گرفتــه
است ،خاطرنشان کرد :ویژگی گفتمان
اصالحات سیالیت و درجا نزدن است
بــه همیــن دلیــل از صحنــه تحــوالت
سیاســی کشــور هیــچ گاه نمیتوانیــم
کنــار بکشــیم .مــردم شــاید از رفتــار
اصالحطلبان گالیه داشــته باشــند اما
عمیقاً بــه گفتمان اصالحــات اعتقاد
دارنــد .عــارف بــا بیــان اینکــه بعــد از

خبر دیگر اینکه،نماینده تهران در مجلس از صدور قرار منع تعقیب
درخصوص شکایت خود از آیتاهلل آملی الریجانی خبر داد .به گزارش
جمــاران ،محمــود صادقــی در حســاب توئیتــری خــود با انتشــار حکم
دادگاه ویــژه روحانیــت ،نوشــت« :دادگاه ویــژه روحانیــت درخصوص
شکایت اینجانب از آقای صادق آملی الریجانی مبنی بر ایراد توهین و
افترا به اینجانب در ســخنرانی ایراد شده در همایش فرماندهان بسیج
دســتگاه قضایی (منتشر شــده در تاریخ  ۳آذر  ۹۵در خبرگزاری میزان)
قرار منع تعقیب صادر کرد».

تشکیل فراکسیون امید حمالت علیه
این فراکســیون آغاز شــد اما مردم در
انتخابات شــوراها مجــدداً به گفتمان
اصالحــات رأی دادنــد ،تصریــح کرد:
جریــان اصالحــات ظرفیــت جبــران
اشتباه را دارد و اگر در گذشته بر اساس
مصلحــت اندیشــیها ،محدودیتها
و پذیــرش توصیــه افــراد کســانی در
لیســتهای انتخاباتی قرار گرفتند که
در موقعیتهای حســاس از پشت به
ما خنجر زدند ،مطمئنــاً در انتخابات
پیش رو به گونه دیگری عمل خواهیم
کرد .رئیس فراکسیون امید مجلس با
اشــاره به ویژگــی صلحطلبــی جریان
اصالحات ،گفت :جریان اصالحطلب
همیشــه منــادی صلــح بــوده و هــر
زمان این جریــان در حاکمیت حضور
داشــته ،در عرصه بینالملل با دست
برتــر و اقتــدار در مقابــل ابرقدرتهــا
مذاکــره کرده اســت .ایــده گفتوگوی
تمدنها نیز از موضع اقتدار جمهوری
اســامی ایــران مطــرح شــده بــود .در
داخل کشــور هــم اصالحطلبــان ایده
گفتوگــوی ملــی را مطــرح کردند که
هم اکنون با دوســتان و رقبای خود در
حال گفت و گــو و مذاکره برای عبور از
چالشهای کشور هستیم.
مرتضــی آقاتهرانی ،دبیرکل جبهه
پایداری هم از تدوین مدل انتخاباتی
تشــکل متبوع خود برای ایجاد ائتالف
در جریــان اصولگرایــی خبــر داد.
آقاتهرانی در حســاب رســمی خود در
توئیتر نوشــت« :به لطف الهی پس از
نشســتهای متعدد مدل پیشنهادی
ائتــاف جریــان انقالبی ،در جلســات
شــورای مرکزی پایداری تدوین شــده
کــه توســط ســخنگوی جبهــه پایداری
اعالن خواهد شد».
امیــر محبیــان ،از تئوریســینهای
سیاســی اصولگــرا هــم در بخشــی از
گفتوگوی خود بــا خبرآنالین درباره
وحدت جریان اصولگرا گفت :مشکل

من این اســت کــه جریــان اصولگرای
ما که نســبت به آن تعلق خاطر دارم
و آن را قبــول دارم ،متأســفانه پیروزی
بــر رقیب برایش اصالت یافته اســت.
ببینید مهم این است که شما وقتی که
به قدرت رسیدید ،میتوانید گرهای از
کار مــردم باز کنید یا خیر ،وگرنه تمام
اعتبــار خود را قمار میکنید بر افرادی
که هیچ توانایی خاصی ندارند .فرض
کنیــم شــما وارد اتاقــی میشــوید و
میگوینــد که اینها دارنــد درخصوص
شــما تصمیــم میگیرنــد و تصمیــم
دارنــد کــه شــما را در دره بیندازنــد و
همه هم با هــم وحدت دارند .آیا این
وحــدت بــرای شــما مطلوب اســت؟
محبیان افــزود :من وقتــی از اصولگرا
صحبت میکنم ،منظورم کسی است
که بر اســاس یک ســری اصول زندگی
میکنــد و اصــول بــر شــخص اصالت
دارد؛ یعنــی وقتــی مــا اصلــی داریــم
مبتنــی بــر اینکــه حــق باید بر کرســی
بنشــیند ،نه آن کسی که لزوماً من فکر
میکنــم ،ســبب میشــود کــه اگر یک
اصولگرا خطایی مرتکب شود که حق
نباشــد ،من آن را محکوم کنم و اگر در
جایــی حق با اصالحطلب بــود ،آن را
تأیید کنم .این چیزی اســت که اسالم
به من یاد میدهد.
محمدعلــی رامیــن کــه در
دولــت دهــم معاونــت مطبوعاتــی
و اطالعرســانی وزارت فرهنــگ و
ارشــاد اســامی را برعهده داشت ،در
توگــوی خود بــا فارس
بخشــی از گف 
پیشــنهاد داده که باید تمام داوطلبان
نمایندگــی مجلــس ،بعــد از تأییــد
صالحیــت عمومــی توســط شــورای
نگهبــان ،برای تأییــد و معرفی نهایی
به مــردم ،در یک «آزمون سراســری»
نسبت به تعیین میزان شناخت خود
از «قوانیــن جاری و اســناد باالدســتی
نظــام» و راهکارهــای اصالحــی خود
شرکت کنند.

شــنیدیم که،وکیل خانــواده مرحوم علیرضا شــیرمحمدعلی ،زندانی
سیاســی کــه اوایــل خردادماه در زنــدان فشــافویه به قتل رســید ،میگوید
بــه رأی دادگاه اعتراض شــده و اظهار امیدواری میکنــد عالوه بر عامالن
قتــل ،مقصــران نیز محکــوم شــوند .یکم مردادماه امســال غالمحســین
اســماعیلی ،ســخنگوی قــوه قضائیه اعالم کــرد متهم ردیــف اول در قتل
علیرضا شیرمحمدعلی به اتهام مشارکت در قتل عمد به قصاص نفس
و پرداخت دیه صدمات غیرمؤثر در قتل محکوم شده است.
ایــن مقــام قضایــی همچنیــن حکــم متهــم ردیــف دوم پرونــده را ۲۵
ســال حبس و پرداخت دیه صدمات غیرمؤثــر در قتل عنوان کرد .حاال
محمدهادی عرفانیان کاســب به ایرنا میگوید روز شــنبه به رأی دادگاه
اعتــراض زده اســت .او توضیــح میدهد :یک بحث مــا موضوع قاتالن
بود و دیگری مقصران این حادثه فجیع .یعنی کســانی که با قصورشان
ایــن فرصــت را بــه آن دو زندانی دادند کــه آقای شــیرمحمدعلی را به
قتل برسانند.

سؤال زاکانی از وزیر اطالعات

دســت آخر اینکه ،علیرضا زاکانی ،نماینده ادوار مجلس در نامهای
به وزیر اطالعات ،توضیحاتی درباره ادعاهای خود مبنی بر برخوردهای
گزینشی این وزارتخانه با پروندههای فساد ارائه کرده است.
بــه گــزارش فــارس ،در بخشــی از ایــن نامه آمده اســت :جنــاب آقای
علوی برای جنابعالی سؤال برانگیز نیست در پرونده شرکت بازرگانی
پتروشــیمی مطرح در شــعبه ســوم دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی
نامــی از آقایــان علینقی خاموشــی به عنوان ســهامدار و رئیس هیأت
مدیره شــرکت ســرمایهگذاری ایران به عنوان خریدار شرکت بازرگانی
پتروشــیمی ،جلیل ســبحانی به عنوان مدیرعامل شــرکت اســپیک از
شــرکتهای اقمــاری آن کــه بیشــترین تبانی و فســاد را مرتکب شــده
است و آقای مهدی شریفی نیک نفس که معاونت مالی و اقتصادی
این شــرکت را در زمان وقوع جرایم متعدد برعهده داشــته و از شــش
ســال پیــش تاکنــون مدیرعامــل شــرکت بازرگانی پتروشــیمی شــده،
وجود ندارد!

دستخط ادعایی صدام
درباره شهید تندگویان

«رغد صدام حسین» دختر بزرگ دیکتاتور پیشین حاکم بر
عراق بعد از قریب سه دهه با انتشار دستنوشتهای از صدام،
ذره بین
پرونده شهید «محمدجواد تندگویان» وزیر نفت جمهوری
اسالمی ایران که بر اثر شکنجههای رژیم بعث در زندانهای عراق به شهادت
رسیده بود ،را دوباره گشود .به گزارش ایرنا ،دختر دیکتاتور پیشین عراق مدعی
شــده اســت که پدرش دســتور داده بود که با شــهید تندگویان در اسارت رفتار
مناســب شــود و از تحت فشار گذاشــتن و بازجوییهای مکرر نیروهای امنیتی
عــراق بــا او جلوگیــری کــرده
است .این دستنوشته مربوط
به تاریخ  24دسامبر  82است
( 3دیماه  )61است که در آن
صدام دســتور داده است« :با
وزیر نفت ایرانی اســیر شــده،
رفتــار خوبــی شــده و تمامــی
نیازهایــش از جملــه تمــاس
بــا خانوادهاش فراهم شــود و
هرگز نباید به طور مستمر از او
بازجویی کرد ...باید همه اینها
متوقــف شــوند و هر مــاه یک
گزارش در این خصوص برای
من ارسال شود»
رغــد بــا انتشــار اصــل
دستنوشــته ،کوشــیده اســت
که چهــره جنایتــکار دیکتاتور
پیشــین عــراق را بیگنــاه
جلــوه دهــد در حالــی کــه در
خاطرات مربوط به ســال  69آیتاهلل «اکبرهاشــمی رفسنجانی» آمده است
که «عراقیها از طریق صلیب ســرخ جهانی در ســال  68به او اطالع دادند که
شهید تندگویان در حین اسارت فوت کرده است ».دستنوشته صدام متعلق به
آغاز اسارت شهید تندگویان است اما رغد درباره شکنجههایی که شهید وزارت
نفت جمهوری اســامی ایران بعــد از این تاریخ با آن در زنــدان عراق مواجه
شد ،توضیحی نداده است و انتظار نمیرود که او درباره این جنایت و همچنین
جنایتهــای رژیم بعث در حق ملت ایران ،عراق و کویت توضیح دهد .رغد
بــه عنوان یکی از چهرههای باقی مانــده از حزب منحله بعث در حال حاضر
در اردن به ســر میبرد و دولت عراق تاکنون بارها از «امان» خواســته است که
او را به اتهام حمایت و مدیریت گروههای تروریستی در عراق تحویل دهد اما
دولت اردن تاکنون به بهانههای مختلف از این کار خودداری کرده است .شهید
تندگویان از معدود شــهدای جنگ تحمیلی اســت که روی سنگ قبر او تاریخ
شهادت حک نشده است زیرا پیکر مطهر این شهید در جریان تبادل اسرا بین
دو کشور در سال  70تحویل جمهوری اسالمی ایران شد و هنوز به درستی تاریخ
دقیق شهادت این شهید مشخص نیست .او در آبان ماه  59در حالی که یک
ماه از وزارتش میگذشــت ،برای بازدید از پاالیشــگاه آبادان عازم جنوب کشور
شد ولی در جاده ماهشهر به آبادان به اسارت نیروهای عراقی درآمد.

ایرنا

گروه سیاسی /دو روزنامه
عـــــــــــــرب زبــان در
بازتاب تحلیلهــای جداگانــه از
تحوالت اخیــر منطقهای نــگاه خوش
بینانــهای نســبت بــه کاهــش تنشها
بیــن تهــران -ریــاض داشــتند و حتی
ســفر هیأتی از عربستان به ایران را دور
از انتظار ندانســتند .ســفر اخیر محمد
جــواد ظریــف وزیــر خارجــه ایــران به
کویــت و اهمیــت آن در این تحلیلها
برجسته شده است.
روزنامــه االخبــار در همیــن بــاره
نوشته اســت :با وجود چرخش واضح
امــارات بــه ســمت ایــران ،همچنــان
نوعی پیچیدگی در موضع ریاض دیده
میشــود؛ این در حالی اســت که ایران
تمایــل زیــادی دارد تا ســعودی ها نیز
مســیری مشــابه امــارات را بپیماینــد.
گفتــه می شــود ،دعــوت واضــح ایران
از عربســتان ،برای ایجــاد تغییراتی در
سیاســتهای منطقهای اش ،در واقع
با هدف تفکیک تیم«ب» ،متشــکل از
بن زاید ،بن سلمان ،نتانیاهو و بولتون
است.
بــه گــزارش انتخــاب ،در ادامه این
مطلــب آمده اســت :طبــق اطالعات
موجــود ،تماسهایــی بیــن ریــاض و
تهــران انجام شــده اســت؛ البتــه هنوز
نمیتوان با قاطعیت در مورد تبعیت
عربســتان از سیاســت جدیــد امــارات
در تعامــل بــا ایران ،ســخن گفــت .اما
ســفر ظریــف به کویــت ،گامی بــود که
میتــوان آن را در چارچوب حمایت از
تالشهــای ایران برای کاهش تنشها
در منطقــه قــرار داد .میهمــان ایرانــی
بــار دیگــر از طرح خــود بــرای امضای
توافــق عــدم تعــرض بیــن ایــران و
همســایگانش در خلیج فارس گفت،
تا این پیام را متوجه ریاض کند که باب
تفاهم ،گشوده است.
همزمــان روزنامــه رأی الیــوم نیــز
تحــوالت اخیــر در یمــن و بنبســت

عربســتان در این بحران را مورد اشاره
قــرار داده و در انتهــا تصریــح کرده که
ســفر هیأتی از ریــاض به تهــران برای
حل اختالفات بعید نیست .در بخشی
از این مطلب با اشاره به افزایش توان
مواجهه حوثیها در یمن علیه ائتالف
ســعودی آمده اســت :احتمــال پایان
دادن به جنگ یمن ،به نفع ســعودی
ها ،اگــر نگوییــم غیر ممکــن ،محدود
شــده اســت .همین امر ،بازنگریهای
فــوری بــه منظــور عقــب نشــینی ،در
راســتای کاهــش حجــم خســارتها
و مذاکــره بــا جنبــش انصــاراهلل را
میطلبد.ایــن در حالــی اســت کــه
امریکا ،در حال حاضر مشغول مذاکره
بــا طالبان اســت تا ضمن حفــظ آبرو،
بتوانــد نیروهایــش را از افغانســتان
خارج کند .رأی الیوم نوشــته است :در
این شرایط ،آیا در روزهای آینده شاهد
سفر هیأت سعودی به تهران خواهیم
بود؟ بعید نمیدانیم.
ëëروایت نماینده عربســتان از جنبش
نژادپرستانهواستعماریصهیونیستی
این در حالی است که نماینده دائم
عربستان در سازمان ملل هم در ادامه
مواضــع تعدیلی خود درباره ایران روز
سهشــنبه هــم اگر چــه ایــران را متهم
بــه تالش بــرای صدور شــیعه گری به
خارج از مرزها کرد ،اما در ســخنان وی
از تکــرار ادعاهای همیشــگی مقامات
ریــاض خبــری نبــود بخصــوص کــه
ســخنان وی علیــه اشــغالگری رژیــم
صهیونیســتی هــم به نظــر قابل تأمل
میآمد.
بــه گــزارش ایســنا« ،عبــداهلل
بــن یحیــی المعلمــی» در نشســتی
تحــت عنوان«حفــظ صلــح و امنیــت
بینالمللــی» کــه در شــورای امنیــت
برگزار شــد ،تأکید کرد کــه اختالفات و
درگیریهــا در خاورمیانــه اختالفــات
قومی و مذهبی ریشه دار نیست.
وی افــزود :درگیــری فلســطینی

اســرائیلی هیچگاه درگیری ریشــهدارقومــی و مذهبــی نبــود و عربهــای
مسلمان فلســطین در طول حکومت
اســامی در ایــن ســرزمین در صلــح
و امنیــت بــا شــهروندان یهــودی و
مســیحی زندگــی کردنــد تــا اینکــه
جنبــش نژادپرســتانه و اســتعماری
صهیونیســتی آغــاز شــد و در اوایــل
قرن بیســتم بــر ســرزمین و خانههای
مــردم فلســطین چیــره شــد ســپس
گروهکهــای صهیونیســتی شــروع به
عملیــات پاکســازی قومــی کردنــد که
مــردم فلســطین را هــدف قــرار داده
و آنهــا را بــه پناهنــده تبدیــل کردنــد و
همچنیــن آنها را از حــق زندگی و حق
تعیین سرنوشت محروم کردند.
المعلمــی در ادامــه بــا رد کــردن
ادعای اختــاف تاریخی بین شــیعه-
ســنی و تعمیم دادن آن به روابط بین
ایران و دیگر کشورهای عربی ادعا کرد
کــه اولین بــار صفویان در ایران تشــیع
را رســمیت دادند اما نتوانســتند آن را
به خــارج از مرزها صادر کنند .او گفت
کــه اختالف بــا ایــران زمانی آغاز شــد
که انقالب اســامی پیروز شــد و تالش
کــرد کــه مذهــب تشــیع را بــه جهــان
اســام منتقل کند و این مسأله یکی از
بندهای قانون اساسی ایران است.وی
همچنیــن گفــت که اعتــراف به چنین
حقایق تاریخی میتواند نقطه عطفی
در تحقــق صلح و امنیــت بینالمللی
در خاورمیانــه باشــد .المعلمی پیش
از این البته در نشســت شــورای امنیت
در نیویــورک گفت که کشــورش آماده
ایجاد روابط همکاری میان کشورهای
عربــی و ایران بر اســاس اصل حســن
همجــواری ،دخالــت نکــردن در
امــور داخلــی و احتــرام بــه حاکمیــت
کشــورها اســت .او همچنیــن گفته بود
کــه کشــورش خواســتار جنگ بــا ایران
نیســت و آماده تعامــل دیپلماتیک با
جمهوری اسالمی ایران است.

فرجام شکایت نماینده تهران از آملی الریجانی

خبر آنالین

گــروه سیــــــــــــاسی/
دیپلماسی اواســــــــــــط مــرداد
بـــــــود کــه رئـــــــیس
جمهوری کشــورمان در سخنانی با اشاره
بــه دســتاوردهای برجــام بــرای ایــران
یــادآور شــد که در صــورت تــداوم برجام
ایــران میتواند به بــازار جهانــی تجارت
اســلحه وارد شــود و بــه خریــد و فــروش
اســلحه بپــردازد .این ســخن اگــر چه در
داخل کشــور مانع ادامه یافتن انتقادات
مخالفــان برجام نبــود اما در واقع اشــاره
بــه واقعیتــی بــود که ایــن روزهــا به یکی
از نگرانیهــای اصلــی دولــت امریــکا و
متحدان معدودش تبدیل شــده اســت.
زیرا بــر اســاس قطعنامه  2231شــورای
امنیت در صــورت برقرار مانــدن برجام
تحریمهــای پنــج ســاله تســلیحاتی کــه
ســازمان ملــل علیــه ایــران وضــع کرده
بود در ســال  2020میــادی پایان خواهد
یافــت .ایــن همــان موضوعی اســت که
ســبب شــده تکاپــوی امریکا بــرای به کار
گرفتــن ابزارهــای تحریمی بــرای ناگزیر
کــردن ایران به خــروج از برجــام و ایجاد
یــک جبهه بین المللی علیه کشــورمان
مضاعــف شــود .در راســتای همیــن
تالشها «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه
امریــکا نگرانیهــای خــود را بــه جلســه
سهشنبه شورای امنیت سازمان ملل برد
و با تکرار ادعاهایی علیــه ایران درباره به
پایــان رســیدن تحریم تســلیحاتی ایران
و حمایت از کشــتیهای حامل ســوخت
ایران هشدار داد .حاال وزارت امور خارجه
امریــکا بــا انتشــار شــمارش معکــوس
بــرای پایــان تحریم تســلیحاتی ایــران و
ممنوعیت سفر سرلشکر قاسم سلیمانی
فرمانــده ســپاه قــدس کــه در نهایــت
جسارت آن را «شمارش معکوس ترور»
نامیــده قصــد دارد تــا نوعــی وحشــت از
ایــران رهــا شــده از تحریم تســلیحاتی را
تبلیغ کند .بر این اساس «برایان هوک»
نماینــده ویــژه امریــکا در امور ایــران نیز
کــه پمپئــو را در نشســت شــورای امنیت
همراهی میکرد با اعتراف به اینکه توافق
هستهای ایران با قطعنامه  ۲۲۳۱شورای
امنیت ســازمان ملل متحد پیونــد دارد،
گفت :پایان یافتن برخی محدودیتهای
این قطعنامه در سال آینده و سال ۲۰۲۳
نگــران کننده اســت .او با یــادآوری اینکه
قطعنامه  ۲۲۳۱در اکتبر  ۲۰۲۰به تحریم

تســلیحاتی علیه ایران پایان میدهد که
جزئی از توافق هســتهای بــا ایران بود ،به
پایان تحریم مســافرتی  23مقام ایرانی
از جمله قاســم ســلیمانی فرمانده سپاه
قــدس در ســال  2020اشــاره و تأکید کرد:
«مهم اســت جامعه بینالمللــی درک
کندمحدودیتهایتوافقهستهایپایان
مییابد و در سال ۲۰۲۳یعنی هشت سال
پــس از توافق هســتهای هــم ممنوعیت
آزمایــش موشــکی ایــران و توقیــف
یهای  ۶۰نهاد ایرانی پایان مییابد
دارای 
و در واقــع تمــام محدودیتهــای ۲۲۳۱
به پایان میرسد ».هوک باوجود ناتوانی
امریــکا در همــراه کردن اعضای شــورای
امنیــت ســازمان ملــل بــا سیاســتهای
یکجانبــه گرایانــه و مطلوب خــود گفت:
«مــا فکــر میکنیم شــورای امنیت نقش
خطیری برای تداوم تحریم تســلیحاتی
و مســافرتی دارد ».جملهای که ساعاتی
بعد در جلســه اعضای پانزده گانه شــورا
بــی حاصلیاش مشــخص شــد .چه جز
«یاتســک چاپوتوویچ» وزیــر امور خارجه
لهســتان که در اظهاراتی همسو با امریکا
بــه ابــراز نگرانــی از کاهــش تعهــدات
برجامی ایران پرداخت ،نمایندگان دیگر
کشــورهای حاضــر در نشســت «صلح و
امنیت بینالملل با تمرکز بر چالشهای
امنیتی خاورمیانه» از همراهی با موضع
ضدیت جوی امریکا علیه ایران و برجام
اجتناب کردند .تا آنجا که به گزارش مهر،
«دیمیتری پولیانســکی» ،معاون ســفیر
روســیه در سازمان ملل متحد در همین
نشســت خواســتار لغو تحریمهــا و پایان
دادن بــه تهدید امریکا علیه ایران شــد و
درکنایهبهدیپلماتهایامریکاییگفت:
«نمیتوان خواســتار مذاکره با تهران بود
و همزمان ،با اعمــال تحریم علیه ایران
اقدام کرد».
پولیانسکی با انتقاد از «شر» خواندن
ایران از ســوی پمپئو گفــت« :ما همچون
اکثــر قریب بــه اتفاق کشــورهای منطقه
نمیتوانیــم خشــنود باشــیم ،هنگامــی
کــه خواســتار نشســتن ایــران در میــز
مذاکــره هســتیم بــا تحریکات مســتقیم
و تحریمهــای شــدید ،آنهــا را دور کنیم.
نادیــده گرفتــن اینکــه  ۸۰درصد تجارت
ایــران تحــت تحریمهــای غیرقانونــی و
یکجانبــه امریــکا قــرار دارد ،غیرممکــن
است».

نماینده فرانســه هم در این نشســت
برخــاف خواســت امریــکا گفــت کــه
پاریــس همچنان به برجام پایبند اســت
و بــه آن احتــرام میگــذارد .وی افــزود:
«از گامهــای اخیــر ایــران درخصــوص
کاســتن از تعهدات خود نگران هســتیم.
گفتوگــو و تعامــل بهتریــن راه بــرای
رســیدگی و مقابله با تنشهای جاری در
منطقــه خلیج فارس اســت کــه باید در
مرحله نخســت با کشــورهای منطقهای
صــورت بگیــرد« ».ماریــا لوییــزا ویوتی»
رئیــس دفتر دبیــرکل ســازمان ملل هم
در همین نشســت بــه حمایــت از توافق
هســتهای پرداخــت و گفــت :ایــن توافق
«تنهــا چارچوب توافقشــده بینالمللی
برای پرداختن به برنامه هســتهای ایران
اســت ».به گزارش ایسنا ،او در عین حال
با اشاره به رخدادهای اخیر در تنگه هرمز
ازجملهتوقیفنفتکشانگلیسیازسوی
ایــران ،نابودی پهپــاد امریکایی [توســط
ایران] و پهپادی ایرانی [که امریکا مدعی
ســرنگون کردن آن شــده بود] و تصمیم
انگلیــس بــرای فراهــم کردن اســکورت
نظامی نفتکشها ،وضعیت خاورمیانه
را «مشکلساز و پیچیده» خواند.
بــا وجــود ایــن موضــع وزیــر امــور
خارجه امریکا پس از نشســت و در جمع
خبرنــگاران بــا طــرح ادعاهایــی علیــه
فعالیت کشتیهای حامل سوخت ایران
گفــت« :ما بــه وضوح اعــام کردهایم که
هر کســی به یک کشــتی متعلق به ایران
نزدیک شــود ،از آن حمایت کند یا اجازه
ســکو گرفتــن بــه آن بدهــد ،در معرض
مورد تحریم واقع شــدن از ســوی امریکا
قــرار میگیــرد ».هشــداری کــه پیــش از
ایــن در ماجرای رفع توقیــف آدریان دریا
ابــر نفتکــش حامل نفــت ایران از ســوی
دولــت جبل الطــارق و پاســخ منفی این
کشور به خواستههای امریکا برای تمدید
توقیف و در عین حال در اعالم همراهی
نکــردن اغلب کشــورها بــا امریــکا برای
تشــکیل ائتــاف بینالمللــی در خلیــج
فــارس بی اعتباریاش هویدا شــده بود.
چــه تاکنــون بــا وجــود تمــام تالشهای
واشــنگتن جز چند کشــور یعنی بحرین،
لهســتان ،اســترالیا و البتــه انگلیــس،
کشــور دیگری حاضر نشــده اســت که به
ایــن ائتــاف بپیونــدد .انــزوای امریکا در
سیاستهای ضد ایرانیاش روز سهشنبه

