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امروز قطعنامه امریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت بررسی میشود

ادعای روزنامه لبنانی درباره مذاکره بین ایران و امریکا

واعظی :اعضای شــورای امنیت در معرض آزمونی بزرگ برای نشان دادن استقالل رأی خود قرار دارند

یادداشت

امریکا در شــرایطی برای تمدیــد تحریمهای
تسلیحاتی ایران خیز برداشته که روند تحقق
یافتن این هدف تا ســطح زیادی به موقعیت
داخلــی ترامــپ بســتگی دارد .کشــورهای
اروپایــی همانند بســیاری دیگر از کشــورها در
رحمان
قهرمانپور انتظــار نتیجــه انتخابــات ریاســت جمهــوری
کارشناس
امریکا هستند .ترامپ در حالی به اروپا جهت
مسائل
استراتژیک همراهی با امریکا برای تمدید تحریمها فشار
مــیآورد کــه نظرســنجیهای داخلــی امریکا
که بارها تکرار شــده ،نشان میدهد او موقعیت شکنندهای در انتخابات
نوامبر خواهد داشــت و قاعدتاً هرچه شــانس کمتری برای بردن داشته
باشــد ،انگیزه اروپا برای همراهی با طرح تمدید تحریمهای تسلیحاتی
ایــران کمتــر خواهد شــد .زیــرا اروپا به خوبی واقف اســت کــه چنانچه با
همراهــی امریــکا اقدامی علیــه ایران انجــام دهد ،ممکن اســت باعث
یک اتفاق بازگشــتناپذیر شــود؛ به عنــوان مثال احتمال مــیرود ایران
بــه طــور کلی از برجام یا «ان پی تی» خارج شــود .این اقــدام دو طرف را
وارد یــک فرآینــد غیرقابل بازگشــت میکند و در این صورت آســیبی که
متوجه اروپاییها میشود ،بسیار بیشتر از امریکاییها خواهد بود .از این
رو اروپا باید از این گردنه ســخت عبور کند .در شــرایط کنونی باید منتظر
مانــد کــه اروپا چه راهــی را در پیش خواهد گرفت؛ آیــا طرح تمدید چند
ساله و نه نامحدود تحریمهای تسلیحاتی را دنبال میکند یا تحت تأثیر
نظرسنجیهایی که در امریکا صورت گرفته ،از این سیاست عقبنشینی
کرده و به نوعی با روسیه و چین همراه میشود .هرچند فرضیه نزدیکی
آنها به این دو کشــور دور از ذهن اســت ولی دســت کم در شرایط کنونی
انگیزه آنها برای همراهی با امریکا کمتر شــده است .این در حالی است
که بر اساس نظرسنجیها که موقعیت ترامپ را متزلزل نشان میدهد،
اروپا در حفظ مواضع گذشته خود دچار تردید جدی خواهد شد.
بر اساس موقعیت دیگری چنانچه اروپا با مواضع ترامپ همراهی کند
و طرح تمدید تحریم تســلیحاتی ایران با وتوی روســیه و چین به جایی
نرسد و ســپس نتیجه انتخابات نشان دهد که ترامپ رفتنی شده است،
اروپــا با رفتن او به ســرعت تغییــر موضع خواهد داد امــا قاعدتاً مواضع
پیشــین آن پیرامون تحریمهای تســلیحاتی ،روابطش با ایــران را تحت
تأثیر قرار خواهد داد.
در این راســتا کشــورهای عربی همپیمــان با امریکا هم خواســتار تمدید
تحریم تســلیحاتی ایــران شــدهاند .موضعگیری دبیر شــورای همکاری
خلیــج فــارس مبنی بر درخواســت تمدید تحریم ایران در حالی اســت
که این شــورا بعد از بحران قطر و محاصره آن دچار دودســتگی و شکاف
بزرگی شده است؛ طیف قطر ،عمان و کویت موضع انتقادی به عربستان
دارند و از ســوی دیگر قطر در ســطوح باالی سیاسی خود در نشستهای
شورا شرکت نمیکند .در چنین شرایطی سه عضو دیگر یعنی عربستان،
بحرین و امارات به نوعی سیاستهای اصلی شورای همکاری را هدایت
میکننــد .نامــه اخیر دبیرکل شــورای همــکاری خلیج فارس بــه امریکا
و درخواســت بــرای تمدیــد تحریم تســلیحاتی ایران در راســتای همین
اختالفــات و انتشــار خبر اخیر مربــوط به قطر معنادار میشــود .معلوم
شــد که عربســتان بعــد از محاصره قطــر از امریکا درخواســت حمله به
این کشــور را داشــته و قطر سکوت امریکا را به رضایت تعبیر کرده است.
افشــای این موضوع بازتاب بسیار بدی برای عربستان در منطقه داشت
از ایــن رو مقامهای این کشــور بــرای انحراف توجهات ،دســت به بزرگ
نمایی تحریمهای تســلیحاتی ایــران زدهاند .در حقیقت تحوالت جاری
در این شــورا به تالشهای مشخص عربســتان باز میگردد و نه مواضع
همــه اعضای شــورای همکاری خلیج فــارس .خاصه آنکه عربســتان و
امــارات بــه وضعیت مبهم ترامــپ در انتخابات امریکا واقف هســتند و
سعی میکنند از فرصت باقی مانده برای تعمیق فشار بر ایران استفاده
کننــد وگرنــه تردیــدی وجــود نــدارد که بیشــتر کشــورهای عضو شــورای
همــکاری خلیــج فــارس از خریداران بزرگ تســلیحات نظامی هســتند
بنابراین حرف آنها مبنی بر اینکه کشــور دیگری اجازه خرید تســلیحات
نظامی نداشته باشد ،در دنیا اعتباری ندارد.

ایسنا

پهن کرده نیفتنــد و امیدواریم این حرکت
امریــکا با توجه بــه هوشــیاری و درایتی که
در رهبــران کشــورهای مســتقل دنیا وجود
دارد و رایزنی که ایران با کشورهای مستقل
صــورت داده ،مجــدداً ناکامــی دیگــری را
برای امریکا رقم بزند .سید عباس موسوی
با بیان اینکه امریکاییها با استفاده از ابزار
شــورای امنیت ،علیه خود این شورا اقدام
میکنند ،اظهار داشــت :احساس میکنیم
ایــن هوشــیاری در بیــن اعضــای دائــم و
غیردائــم شــورای امنیــت وجــود دارد کــه
متوجه باشــند روند یکجانبهگرایی امریکا،
شــورای امنیت و این ســازوکار بینالمللی
را بــه چــه ســمتی دارد میبــرد .وی ادامه
داد :بــه نظــر نمیرســد امریکاییهــا در
کارزار جدیدی که علیــه ما راه انداختهاند،
موفــق بشــوند و احتمــال میدهــم نــاکام
بماننــد و همینطــور کشــورهای عضــو
شــورای امنیــت مراقبــت خواهند کــرد که
امریکاییهــا بــار دیگــر از شــورای امنیــت
سوءاستفاده نکنند.
مجیــد تخــت روانچــی ،نماینــده دائم
ایــران در ســازمان ملــل هــم روز دوشــنبه
در توئیتــی نوشــت « :امریــکا بــرای جلب
حمایــت از قطعنامــه غیرقانونــی خــود
بــرای تمدید تحریم تســلیحاتی ایران ،که
ناقــض قطعنامــه  ۲۲۳۱شــورای امنیــت
اســت ،بــه ایران هراســی و تهدید متوســل
شــده اســت .شــورا میبایســت –دوبــاره-
زورگویــی و یکجانبه گرایی را همان طور که
هنگام معرفی این قطعنامه توسط امریکا
نشــان داد ،رد کند« ».هیل» ،پایگاه خبری
کنگره امریکا هم نوشته که اگر پیشنویس
قطعنامه امریکا بــرای تمدید تحریمهای
تســلیحاتی شکســت بخــورد ،دولــت
امریــکا تهدید کرده که ســراغ فعال کردن
مکانیسم ماشــه خواهد رفت .این حرکت
بــه معنای مرگ توافق هســتهای بــا ایران
اســت .این در حالی اســت کــه این حرکت
آینــده اتحــاد میــان امریــکا و متحدانــش
کــه همچنــان به حمایــت از برجــام ادامه
میدهند را به چالش میکشد .به گزارش

ایلنا« ،ایلهان گلدنبرگ» کارشــناس ارشد
مسائل خاورمیانه در این باره به هیل گفته
اســت :ترامپ میداند تمدید تحریمهای
تســلیحاتی بینتیجه اســت ،امــا مهم این
اســت که آنها از طریق آن ســعی در فعال
کردن مکانیســم ماشــه و از بیــن بردن هر
آنچه از برجــام باقی مانــده ،دارند« .تریتا
پارســی» ،کارشــناس مســائل سیاســی و
نایب رئیس مؤسســه کوئینســی نیز در این
بــاره گفتــه :اعضای برجــام خواســتار لغو
تحریمهــای تســلیحاتی ایران نیســتند اما
آنهــا معتقدند کــه در حقیقــت امریکا به
دنبال مرگ برجام اســت .به نوشته پایگاه
خبری کنگــره امریکا ،ســایر دیپلماتهای
اروپایــی نیــز بــر تعهــد خــود بــر برجــام و
مخالفت با تمدید تحریمهای تسلیحاتی
تأکید دارند.
حســن روحانــی ،رئیــس جمهــور
کشــورمان پیش از این از نامه هشــدارآمیز
ایــران بــه ســران  ۴+۱در صورت بازگشــت
تحریمهــای تســلیحاتی ایــران خبــر داده
اســت .روحانــی در جلســه هیــأت دولــت
هشــدار داده بود« :لغو تحریم تسلیحاتی،
جــزو الینفــک برجــام اســت .اگــر تحریــم
تســلیحاتی روزی بخواهد تحت هر عنوان
با هر بیان و با هر مکانیزمی برگردد ،پاسخ
ما همانی است که من در نامهای به سران
 ۴+۱در پاراگراف آخر نوشتم و سران خوب
میداننــد که جــواب مــا آن روز چه خواهد
بــود و آنهــا میداننــد چنیــن خطایــی چه
عواقب وخیمی برای آنها دارد».
ëëنامه دبیــرکل ،موضــع شــورای همکاری
خلیج فارس نیست
روز دوشنبه نامهای به امضای دبیر کل
شورای همکاری خلیج فارس در حمایت
از تمدید تحریم تســلیحاتی ایران منتشــر
شــد که با استقبال و حمایت مایک پمپئو،
وزیــر خارجــه امریــکا روبــهرو شــد .پمپئــو
مدعی شــد :نامه شــورای همکاری خلیج
فــارس بــه شــورای امنیت ســازمان ملل و
درخواست برای تمدید تحریم تسلیحاتی
ایــران یــک بیانیــه شــجاعانه بــود .امریکا

این هفته پس از ســالها دیپلماســی برای
تمدیــد تحریــم تســلیحاتی (پیشنویس)
قطعنامــهای را ارائــه خواهد کرد .شــورای
امنیت باید بین مسلح کردن تروریستها
و ایســتادن در کنــار خلیــج فــارس یکــی را
انتخــاب کند.بــه ادعــای وی ،کشــورهای
منطقه از خلیج فارس تا اســرائیل حامی
تمدیــد تحریم تســلیحاتی هســتند .برای
تک تکشان عمیقاً اهمیت دارد .عربها
و اســرائیلیها یکصــدا هســتند و شــورای
امنیت باید به آنها گوش کند.
ســخنگوی وزارت خارجه کشورمان اما
ایــن نامــه را بازتــاب دهنــده مواضع همه
کشــورهای عضو این شــورا ندانســت .سید
عبــاس موســوی گفــت« :بر اســاس منابع
موثــق کــه نمیتوانــم نــام ببــرم ،اطــاع
یافتیــم برخی از اعضای شــورای همکاری
خلیــج فــارس از مفــاد نامــهای که بــه نام
کشــورهای عضو شــورای همــکاری خلیج
فــارس در روز یکشــنبه از طــرف دبیــرکل
امضا و به کشــورهای عضو شــورای امنیت
داده شــده ،اطالعــی نداشــتند و به نظر ما
این نامهای که دبیرکل شــورا ارســال کرده،
نظر همه اعضای شــورای همکاری خلیج
فــارس نیســت ».وی افــزود :مــا همیشــه
اعــام کردیــم با کشــورهای عضو شــورای
همکاری خلیج فــارس به دنبال همکاری
منطقهای هستیم و ابتکار صلح هرمز هم
مبتنی بر همین رویکرد بوده است.
دیروز نماینده روســیه در ســازمانهای
بینالمللــی در ویــن هــم از موضعگیری
وزیــر امــور خارجــه امریــکا دربــاره نامــه
دبیــرکل شــورای همــکاری خلیــج فارس
بــه شــورای امنیــت و درخواســت بــرای
تمدیــد تحریــم تســلیحاتی ایــران انتقــاد
کــرد .به گزارش ایســنا ،میخائیل اولیانوف
در پیامــی توئیتــری نوشــت :اظهاراتــی
غیــر قابــل انتظــار :تــاش بــرای تمدیــد
تحریــم تســلیحاتی ایران «پس از ســالها
دیپلماســی ».چــه جــور دیپلماســیای؟
سیاســت فشــار حداکثری ارتبــاط کمی به
دیپلماسی دارد.

توصیه انتخاباتی کدخدایی به کاندیداهای :1400

اگر قب ً
ال رد صالحیت شده اید ،ثبتنام نکنید

واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان ،در دورههای گذشته رد شده است

ایرنا

گــروه سیاســی /عباســعلی کدخدایــی
ســخنگوی شــورای نگهبــان با ســؤاالت
خبرنــگاران چند مــاه زودتر بــه مبحث
انتخابات ریاســتجمهوری  1400ورود
پیــدا کــرد .او به کســانی که پیــش از این
در دورههــای گذشــته رد صالحیــت
شــده بودنــد پیشــنهاد داد کــه دیگر در
انتخابات ثبتنام نکنند.
بــه گــزارش خبرنــگار «ایــران»،
نشســت خبری دیروز سخنگوی شورای
نگهبــان بــرای نخســتین بــار بهدلیــل
شــیوع ویروس کرونا در حیاط این شورا
برگزار شــد .در این نشســت ،کدخدایی
پس از اعــام مصوبات چند وقت اخیر
شــورای نگهبــان پاســخگوی ســؤاالت
خبرنگاران شــد .او در پاسخ به پرسشی
دربــاره اظهارات جدیــد آیتاهلل جنتی
درباره ضرورت نظارت دائمی شــورای
نگهبــان بر نماینــدگان مجلــس گفت:
نظــارت یــک امر عقالنــی اســت که در
قانــون اساســی و سیاســتهای رهبری
هــم آمــده اســت .در گذشــته قانونــی
برای تشــکیل هیأتی بــه منظور نظارت
بــر عملکــرد نماینــدگان تصویــب شــد
اما آن هیأت کارآیی نداشــته اســت .در
چنیــن وضعیتی پیشــنهاد میشــود که
یک مکانیــزم نظارتی دقیقتری باشــد
نه اینکه الزاماً نظارت به دســت شورای
نگهبــان باشــد .طبیعتــاً در شــورای
نگهبــان مــا هــر چهــار ســال یکبــار این

نظارتها را داریم.
اصــاح قانــون انتخابــات پرســش
دیگــر خبرنــگاران بود کــه کدخدایی در
پاســخ بــه آن ابــراز امیــدواری کــرد کــه
مجلــس همــت کــرده و هرچــه زودتــر
مصوبــه را بــرای اعــام نظــر این شــورا
آمــاده کنــد .کدخدایی ایــن را هم گفت
کــه عــاوه بر قانــون انتخابــات مباحث
دیگری مثل وجود احــزاب میتواند در
توســعه بحثهــای انتخاباتی مــا مؤثر
باشد اما الزاماً بحث احزاب با تصویب
قانــون حــل نمیشــود و مــا نیازمنــد
ارتقــای فرهنــگ حزبــی هســتیم؛ ایــن
موضــع شــخصی من اســت نه شــورای
نگهبــان .بایــد همــه دســتگاهها بــرای
حل مشکالت اراده جدی داشته باشند
تــا بتوانیــم برخــی از مباحثــی را کــه در
هنــگام انتخابات به وجــود میآید حل
کنیم .کدخدایی درباره تصمیمات اخذ
شده برای برگزاری انتخابات بهصورت
الکترونیکــی هــم گفــت :در ایــن زمینه
تحــول خاصــی اتفــاق نیفتــاده ،البته با
توجه به شــرایط کرونایی رسیدگیها در
این روند شــدت یافته اســت تــا بتوانیم
از طریــق الکترونیکــی هم اقــدام کنیم.
دوســتان مــا در وزارت کشــور کارهــای
خوبــی انجــام دادنــد کــه امیدواریــم
بــه نتیجــهای برســد .آنچه مهم اســت
ســامت انتخابــات و پاســداری از رأی
مردم است و چه انتخابات الکترونیکی

باشد یا به روش سنتی برگزار شود ،باید
نگاهمان پاسداری از آرای مردم باشد.
او درباره برگــزاری انتخابات مرحله
دوم مجلس یازدهم هم گفت :معاون
وزیر کشــور یکشــنبه شــب در این زمینه
بــا مــن صحبــت کردنــد و ظاهراً ســتاد
ملــی مقابله بــا کرونــا ،اجــازه برگزاری
ایــن انتخابــات را داده اســت امــا نظــر
رســمی ســتاد بــه دســت مــا نرســیده

اســت .هــر مرحلهای کــه وزارت کشــور
در ایــن زمینــه بــه نتیجــه برســند کــه
ســامت مردم به خطــر نیفتد ما آماده
همــکاری هســتیم .بــا توجــه بــه اینکــه
حوزهها کم است و تنها  ۱۲نماینده باید
انتخاب شــوند ،شاید برای برگزاری این
انتخابات تدابیری اندیشــیده شود که از
اجتماعات جلوگیری شود.
کدخدایــی در ادامــه در خصــوص

اعــام زودهنگام برخی از اســامی برای
انتخابــات ریاســت جمهــوری ،۱۴۰۰
گفــت :شــورای نگهبــان هنــوز درگیــر
انتخابــات نشــده و در ایــن زمینــه ورود
نکــرده و اقدامــی نیــز نکــرده اســت .از
جهــات قانونــی افــراد میتواننــد در هر
زمان ثبتنام کننــد اما میتوان توصیه
کرد افرادی که در گذشــته رد صالحیت
شدهاند ،دیگر ثبتنام نکنند.
ëëنظارت شــورای نگهبان بــر انتخابات
شوراها
وی در خصــوص واگــذاری نظــارت
بر انتخابات شــوراهای شــهر و روستا به
شــورای نگهبــان (موضــوع طرحــی در
مجلس) گفت :دوستانمان در مجلس
چنیــن نظری دارند .یعنــی میگویند با
توجه به اینکه مجلس ســازوکار نظارت
مؤثــر در بحــث انتخابــات شــوراهای
اســامی شــهر و روســتا را نــدارد ،ایــن
کار را بــه شــورای نگهبــان واگــذار کنند.
در مصوبات مشــابهی که در ســالهای
گذشــته برایمــان ارســال شــده بــود،
اعضای شورای نگهبان اشکال اصل ۹۹
گرفتند چون در آنجا بهصورت حصری
نظارت بر انتخابات را به عهده شــورای
نگهبــان نهاده اســت ،از ایــن جهت ما
ایــن ایــراد را در گذشــته گرفتهایــم باید
منتظر طــرح مجلس باشــیم اگــر مثل
طرحهای گذشته باشد ،شورای نگهبان
آن را قبول نخواهد کرد.

وی در واکنــش بــه اظهــارات «علی
مطهــری» مبنــی بــر اینکــه نظــرات
پژوهشــکده شــورای نگهبــان اســتقالل
مجلــس را گرفتــه اســت ،گفــت:
پژوهشــکده شــورای نگهبــان یــک
پژوهشــکده علمــی اســت و اســتقالل
قوای ســه گانه را مخدوش نکرده است
و این حرف خنده دار است.
ســخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ
به ســؤالی مبنی بر اینکــه چگونه فردی
در یــک دوره انتخابات تأیید صالحیت
و در دوره دیگری ردصالحیت میشود،
گفت :درباره صالحیت افراد در شورای
نگهبــان رأیگیری میشــود؛ یــک دوره
شــاید تشــخیص دهند که فــردی رجل
سیاســی اســت و در دوره دیگری شــاید
ایــن تشــخیص را ندهنــد .مــوارد رد
صالحیت را به خود افراد اعالم کردیم
و ای کاش قانون این اجازه را میداد که
نسبت به افرادی که ادعاهایی را مطرح
میکنند ،بهصورت شفاف مواردشان را
اعالم کنیم.
کدخدایــی در پاســخ بــه ســؤالی
مبنی بر اینکه آیا درباره طرح گشــایش
اقتصــادی ،دولــت بــا شــورای نگهبــان
مشــورت کــرده اســت ،گفــت :لزومــی
نــدارد دولــت محتــرم در مباحــث
اقتصادی با ما مشــورتی داشــته باشد و
صرفاً اگر طرحی تصویب شــود ما ورود
میکنیم.

توضیح هیأت نظارت بر مطبوعات
درباره توقیف روزنامه «جهان صنعت»

دســت آخــر اینکــه ،محمدرضــا ســعدی ،مدیرمســئول روزنامــه «جهان
صنعــت» در گفتوگــو بــا «ایرنــا» از توقیــف ایــن روزنامــه خبــر داد.ســعدی
گفــت :دیروز دوشــنبه  ۲۰مــرداد ماه ،در جلســه هیأت نظارت بــر مطبوعات،
کــه دو نفــر از اعضــای آن  -ازجمله نماینــده مجلس که هنــوز تعیین تکلیف
نشــده – حضور نداشــتند ،بهسبب انتشــار یک مصاحبه در شماره روز یکشنبه
 ۱۹مــرداد حکم به توقیف موقت روزنامه جهان صنعت داده شــد .دبیرخانه
هیأت نظارت بر مطبوعات در این باره گزارش داده است :در جلسه دیروز
ضمــن بررســی درخواســتهای متقاضیان صــدور مجوز رســانه ،گزارش
تخلفــات روزنامــه «جهان صنعــت» از حدود مطبوعات (بنــد یازده ماده
شــش قانون مطبوعــات ،پخش شــایعات و مطالب خــاف واقع) مطرح
شــد .با توجه به بررســیهای کارشناسی صورت گرفته و با عنایت به اصرار
بــر تخلــف ،تکــرار و اســتمرار در درج شــایعات و مطالــب خــاف واقع در
ماههای گذشــته که منجر به تشــویش افکار عمومی شــده اســت ،با وجود
ابــاغ توصیههــا و تذکرات مکرر شــفاهی و کتبی مبنی بــر رعایت مصالح
عمومــی که با عدم توجه همراه بوده اســت ،هیأت نظــارت بر مطبوعات
مقــرر کرد ضمــن توقیف این روزنامــه ،پرونده جهت رســیدگی قانونی به
مراجع قضایی ارسال شود.

پاسخ سپاه و ارتش به سخنان رئیس بنیاد مستضعفان

در ادامه پاســخها به اظهــارات پرویز فتاح رئیس بنیاد مســتضعفان ،دیروز
روابــط عمومی پادگان کوهک ارتش و ســپاه ولیامر هــم توضیحاتی را ارائه
کردند.
به گزارش خبرآنالین ،در توضیحات روابط عمومی پادگان کوهک ارتش
آمــده اســت-۱ :منظــور مهندس فتــاح رئیس بنیــاد مســتضعفان از عبارت
«یــک جــای خوب ما در کوهــک در نیــروی دریایی ارتش» پــادگان کوهک و
ستاد نیروی دریایی ارتش بوده است که این مکان ،از پیش از انقالب اسالمی
در اختیار این نیرو بوده و بعد از انقالب نیز به عنوان ســتاد فرماندهی از آن
بهرهبرداری می کند -۲ .بر اساس مصوبات ابالغی مقرر شده اراضی پادگان
کوهک بالمناصفه بین نیروی دریایی ارتش و بنیاد مستضعفان تقسیم شود
و در مسیر اجرای این مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان َحکم عمل
خواهد کرد -۳ .بر این اســاس تمامی عوایــد حاصل از اعیان اراضی پادگان
کوهک (ساخت و سازهای انجام شده در محدوده پادگان) متعلق به نیروی
دریایــی ارتــش خواهد بــود و بنیاد موظف بــه پرداخــت ارزش آن به نیروی
دریایی اســت -۴ .پس از برگزاری جلســات متعدد در ســطح نیروی دریایی
ارتش و بنیاد مســتضعفان و تعیین نحوه اجــرای مصوبات ابالغی از طریق
بهکارگیــری کارشناســان منتخب طرفین به منظور تعیین ارزش کارشناســی
روز عرصــه و اعیــان پادگان کوهک ،کارشــناس منتخب بنیاد مســتضعفان،
منصفانــه و عادالنه عمل نکرده و موجب توقــف هرگونه اقدام در پرداخت
ارزش واقعی حاصل از عرصه و اعیان به نیروی دریایی ارتش شد که همین
امر توقف اجرای مصوبه ابالغی را به دنبال داشت -۵ .برابر تدبیر ستاد کل
نیروهای مســلح ،مجدداً و به منظور تعیین تکلیــف نهایی این اراضی ،یک
هیأت کارشناســی سه نفره متشــکل از کارشناسان ستاد کل نیروهای مسلح،
نیــروی دریایــی ارتش و بنیاد مســتضعفان در حــال بررســی و ارزشگذاری
واقعــی عرصــه و اعیان پادگان کوهک هســتند که به محض اعــام نظریه و
مشخص شدن ارزش کارشناسی عرصه و اعیان این پادگان ،مصوبات ستاد
کل نیروهای مسلح اجرایی خواهد شد -۶ .شایسته است ،یک مقام مسئول
ارشــد در جایگاه رئیس محترم بنیاد مستضعفان که ایشان را فردی متشرع
میدانیــم ،پیــش از هرگونه اظهار نظر ،مســتندات خــود را تکمیل و مردم و
مخاطبین را به اشتباه نیندازد.
ëëپاسخ سپاه پاسداران به رئیس بنیاد مستضعفان
همچنیــن در پــی اظهــارات فتــاح درباره ملــک موصوف بــه جماران،
ســردار سرتیپ پاســدار ابراهیم جباری فرمانده ســپاه حفاظت ولی امر در
تشــریح رونــد واگذاری این ملک به ســپاه ولی امر گفــت  :واگذاری ملک و
مکانهای مورد نیاز برای اجرای مأموریتهای این نهاد و نیز سازمانهای
دیگــر همراســتا ،بر اســاس مصوبات شــورای عالــی امنیت ملی و شــورای
امنیــت کشــور صــورت میپذیــرد و ملــک مذکــور هــم در ســال  ۸۱طــی
فرآیندی قانونی در راســتای اجرای مأموریتهای این نهاد در اختیار یگان
حفاظــت ســپاه قرار گرفته اســت .به گزارش ســپاه نیوز ،وی افــزود :پس از
انتصاب آقای فتاح به ریاســت بنیاد مستضعفان ،در همان روز اخذ حکم
مســئولیت توسط ایشــان ،آمادگی خود را برای واگذاری ملک جماران (که
در واقــع یــک زمین و ســوله مخروبه با کاربری پارکینگ اســت) ،به ایشــان
اعالم کردم .به رغم پیشــقدم بودن ســپاه ولی امر برای واگذاری این مکان
(ملک جماران) به بنیاد مستضعفان ،تنها پس از چند روز از توافق وگفت
وگــوی صورت گرفته ،جناب آقای فتاح با ارســال نامهای آزادســازی مکان
مذکــور را مطالبــه کردنــد ،در حالی که از حــدود دو ماه پیــش در تعامل با
بنیــاد ،توافقــات قطعــی برای حــل و فصل موضوع اســترداد ایــن محل با
معاونیــن ذیربــط در بنیــاد مســتضعفان صــورت پذیرفتــه و عــدم آگاهی
ریاست بنیاد از عزم جدی ما برای واگذاری ملک مذکور و توافقات حاصله
بین دو مجموعه تعجببرانگیز اســت.فرمانده ســپاه ولی امر طرح چنین
موضوعی در برنامه زنده تلویزیونی ،آن هم بدون توجه به روند اقدامات و
توافقات فیمابین را اقدامی ناصواب توصیف و تأکید کرد :انتظار میرفت
معاونین محترم بنیاد ،آقای فتاح را از توافقات مذکور آگاه میساختند ،در
عین حال امیدواریم بنیاد مستضعفان با اقدام عاجل برای اجرایی کردن
توافقــات حاصله در رفع تبعات ناشــی از ابهامات و شــبهات مطرح شــده
درباره ملک مذکور به وظیفه خود عمل کند.

خبر

گروه سیاسی« /اعضای شــورای امنیت در
معرض آزمونی بزرگ در قبال فشــارهای
رژیــم امریــکا قــرار دارنــد ».ایــن ســخن
محمــود واعظــی ،رئیــس دفتــر رئیــس
جمهوری ناظر بر جلســهای است که گفته
شــده امروز در شورای امنیت سازمان ملل
و به منظور بررســی قطعنامــه ضد ایرانی
امریکا برگزار خواهد شد.
بــه گــزارش ایرنــا ،قطعنامــه پیشــنهادی
امریــکا بــرای تحریــم تســلیحاتی ایــران و
اعمــال شــدیدترین مقــررات بــر آن که به
نوعــی اعالن جنــگ علیه ایران محســوب
میشــود ،روز گذشــته بــه شــورای امنیــت
ارائه شــده و اعضا هم  ۲۴ســاعت فرصت
خواهند داشــت تا نظــر خــود را درباره آن
بــه صــورت ایمیلی اعــام کننــد ۱۴ .عضو
شــورای امنیــت رویکــرد مثبتــی بــه ایــن
قطعنامــه ندارنــد و درخواســت برگــزاری
نشســت ندادهاند و تنها خواهان رأیگیری
هســتند.از این رو ،کسی درباره آن صحبت
نخواهد کرد و در جلسه بعدی شورا ،رئیس
دورهای تنها به قرائت آرا میپردازد.
بر اســاس قرارداد برجــام ،تحریمهای
تسلیحاتی ایران در 27مهرماه همین سال
بــه پایان میرســد و کاخ ســفید از چند ماه
پیــش اقدامات و تالشهای گســتردهای را
کلید زده تا مانع از دســتیابی تهران به این
مزیت برجامی خود شود .بر همین اساس
دولت امریکا خواســتار تمدید تحریمهای
تســلیحاتی ایــران شــده و پیشنویــس
قطعنامــهای را نیــز در همیــن بــاره آماده
کرده است .پیش از این خبرگزاری فرانسه
بــه نقل از منابــع دیپلماتیک خود گزارش
داده بود که شورای امنیت این درخواست
امریکا و در حقیقت قطعنامه پیشــنهادی
آن را رد خواهد کرد.
بــه نوشــته ایــن رســانه ،حتــی کار بــه
اســتفاده از حــق وتــوی چیــن یــا روســیه
هــم نخواهــد رســید .با ایــن حــال پیش از
ایــن دولتهــای چیــن و مســکو در اظهــار
نظرهــای رســمی مخالفــت خــود بــا ایــن
اقــدام امریــکا را اعــام کردهانــد و به نظر
میرســد در صــورت لزوم بــرای جلوگیری
از تصویــب قطعنامــه امریکایــی ،از حــق
وتوی خود نیز اســتفاده کنند .حاال ناظر بر
همین اتفاق اســت کــه محمود واعظی در
توئیتــی نوشــت« :اعضای شــورای امنیت
در معــرض آزمونــی بــزرگ بــرای نشــان
دادن استقالل رأی خود و واکنش منفی در
قبال فشــارهای رژیم امریکا برای تحمیل
ارادهاش علیــه ایــران و نقــض قطعنامــه
 ٢٢٣١و فروپاشی برجام قرار دارند».
ســخنگوی وزارت خارجه هم دیروز در
نشســت خبری خود در همیــن باره گفت:
در این مقطع حساس هوشیاری الزم است
که اعضای دائم و غیردائم شــورای امنیت
مواظبــت کننــد در دامی کــه امریــکا برای
شــورای امنیت و ســازوکارهای بینالمللی

اروپا در گردنه سخت تحریم تسلیحاتی ایران

دیگه چه خبر

آزمون استقالل

خبــر اول اینکــه ،روزنامــه النشــره لبنان چــاپ بیروت در گزارشــی بــا عنوان
«مذاکــرات امریکایی-ایرانــی بــه پایان خود نزدیک میشــود و لبنــان در انتظار
اســت» از میانجگــری آلمان میان تهران و واشــنگتن خبــر داد .بهگزارش عصر
ایران ،این روزنامه بهنقل از منابع خود اعالم کرد که مذاکرات امریکایی-ایرانی
به وســاطت آلمان در حال انجام اســت و به مرحله پیشــرفتهای رســیده است.
آلمــان نقش میانجی را بهشــکل مســتقل و نه بخشــی از کشــورهای اروپایی در
ایــن مذاکرات ایفا میکند .همه ایــن مذاکرات را رد میکنند و این همان اتفاقی
اســت که در گذشــته نیز رخ داد ،همــه وجود مذاکــرات را رد میکردند تا به یک
بــاره تصویــر مشــترکی از محمــد جواد ظریــف ،وزیر خارجــه ایــران و جان کری
همتای ســابق وی منتشــر شــد .بهگفته این منابع ،این گفتوگوها به پایان خود
نزدیک میشــود ،این به معنای آن نیست که به مرحله بهبود شرایط در روابط
طرفین رســیدهایم ،بلکه برعکــس تنش در منطقه میان ایــران و امریکا به اوج
خود میرســد بهطوری که طرفین از دســتاوردهای مشخصی برخوردار شوند تا
در پایان مذاکرات به آنها کمک کند .دیروز همچنین اعالم شد که هایکو ماس،
وزیــر امــور خارجه آلمان امروز به روســیه ســفر میکنــد تا درباره برجام و ســایر
موضوعــات مهــم بینالمللــی و منطقــهای با همتــای روس خود بــه مذاکره و
توگــو بنشــیند .بهگزارش ایرنــا ،دونالد ترامپ ،رئیسجمهــوری امریکا هم
گف 
دوشنبه شب در جمع خصوصی حامیان خود اعالم کرده که در صورت پیروزی
در انتخابــات آتــی ،ظرف چهار هفته بــه توافقی با ایران دســت مییابد .در این
میان اظهار نظر پنجشنبه محمود واعظی ،رئیس دفتر رئیس جمهوری بازتاب
گستردهای یافت .او گفته بود« :با عالمتهایی که از کشورهای اروپایی و آسیایی
و دیگران دریافت کردهایم در روزهای پایانی تحریم قرار داریم».

