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••وطــن امـــروز -ایــن روزنــامــه در گــزارشــی با
تیتر«ارباب تپه ها» نوشت « :در هفتمین سال
ریاست جمهوری روحانی سوءمدیریت در شرکت
کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و آینده مبهم
کارگران این شرکت ،موجب انتقاد عمومی به
نحوه واگذاری شرکت های دولتی به بخش های
خصوصی شده است».
••شرق -سعید حجاریان در یادداشتی پیشنهاد
مذاکره فوری با آمریکا را داد و با تاکید بر این که
برای اصالح امور باید در قدرت باشیم مذاکره در
داخل را هم پیشنهاد داد.
••کیهان -حسین شریعتمداری در سرمقاله این
روزنامه با عنوان «سخنی با برادرم فتاح» نوشت:
«هنری کیسینجر افعی مار خــورده آمریکایی در
وصفحضرتامامرضوانا...تعالیعلیهمیگفت
«او در برخورد با دشمنانش هم صــادق بــود» و از
حضرت آقا به خاطر دارم که میفرمودند؛ حتی
وقتی درب ــاره دشمنان هم سخنی میگویید یا
مطلبی مینویسید توجه داشته باشید که باید در
محضر خدا پاسخگو باشید .با شناختی که از آقای
فتاحدارماظهاراتایشانبرایمباورکردنینیستو
ایناحتمالوجودداردکهماجراییادشدهازسوی
برخی مشاوران ناهمخوان یا کمدان رقم خورده
باشد!واگرازجانبخودایشانباشدکه»!...
••فرهیختگان  -پرویز امینی جامعه شناس
سیاسی در مصاحبه با این روزنامه با بیان این
که گفتمان موفق در  1400گفتمانی است که
عالوه بر حفظ دال مرکزی خود ،مفصلبندیاش
باعث طرد بقیه گفتمانها نشود ،افزود« :گفتمان
آزادی باید بتواند در مفصلبندی جدید خود،
بــرای عدالت و توسعه اقتصادی جایی باز کند
(برخالف تجربه دولت اصالحات) .یا گفتمان
عدالت ،خود را در نسبتی جدید با آزادی و توسعه
اقتصادی تعریف کند (بــرخــاف تجربه دولت
احمدینژاد)وهمینطورگفتمانتوسعهبهشکلی
باید بازاندیشی شود که آزادی و عدالت به کلی
طرد نشود (برخالف تجربه دولت سازندگی)».

انعکاس
••جهان نیوز خــبــرداد :محمد جــواد آذری
جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در
واکنش به طرح موضوع قهر وی در فضای مجازی
و برخی رسانه ها ،گفت :قهر کار بچه ها ست؛ قهر
نکردم .من مدتی بیمار بودم و برای رعایت مسائل
بهداشتیدرجلساتدولتحضورپیدانکردم،اما
کارها را پیگیری میکردم.
••تابناک نوشت :مرکز پژوهش هــای مجلس
در واکنش به اظهارات پرویز فتاح رئیس بنیاد
مستضعفان در توضیحاتی اعــام کــرد :سازمان
امــوال و امــاک استان تهران بنیاد مستضعفان
در تاریخ  ۱۹اسفند  ۹۸مکتوبه ای را به این مرکز
ارسالکردهاستکهطیآنبرمبنایدستورریاست
محترم بنیاد (جناب آقای مهندس فتاح) ،به مجوز
بهره برداری رایگان مرکز از ساختمان نیاوران تا
تاریخ ۱۵اردیبهشت ۱۴۰۱اشاره شده است.لذا
با مرور فرایند طی شده و مستندات مربوط ،طرح
نادرست موضوع به شکلی که در رسانه ملی انجام
شدبرایاینمرکزتعجببرانگیزبود.
••خبرآنالین نوشت  :طرح زیبای ایرانی روی
لباسمنچسترسیتیتمامنگاههارابهخودشجلب
کردهاست.باشگاهمنچسترسیتیانگلیسازلباس
سومتیمفوتبالخودبرایفصلآیندهرونماییکرده
استکهدرآنطرح ُبتهجِ ّقهایرانیدیدهمیشود.
••جام نیوز نوشت  :مسیحعلینژاد،پیمانکاروزارت
خارجهآمریکاکهتاچندیپیشروابطپشتپردهایبا
تروریستهاوبرهمزنندگانامنیتایرانداشت،در
پی بازداشت جمشید شارمهد و ترس و واهمهای که
درمیاناپوزیسیونایجادشده،نقابازچهرهبرداشته
وبه طور رسمی به حمایت علنی از سرکرده گروهک
تروریستی تندر پرداخت .علینژاد در ابتدا ضمن
تماسبافرزندانشارمهدازآنهاخواستتاویدئویی
ضبطودرآنپدرخودرابیگناهمعرفیکنند.جالب
این جاست که هیچ یک از اعضای اپوزیسیون چنین
حمایتی از این تروریست بدنام انجام نداده و حتی
برخیبهتخریبشارمهدپرداختند.
••تابناک نوشت  :اکنون گرانترین دروازهبــان
تاریخفوتبالایرانعلیرضابیرانونداستکهبهتازگی
باانتقالی ۷۰۰هزاریوروییراهیبلژیکشدهاست.
اما ممکن است به زودی این عنوان به امیر عابدزاده
برسد ،چرا که باشگاه ماریتیمو قطعا برای فروش
اومبلغیکمترازدومیلیونیورونخواهدپذیرفت.

▪سرنوشتقطعنامهآمریکاییعلیهایران

ماجرای دو روز اخیر برای قطعنامه ضد ایرانی
آمریکایی ها جالب است  .هفته قبل گفته بودند
اینقطعنامهکهمتنآنازهفتههاپیشبیناعضا
توزیعشدهبود،سهشنبه(دوروزپیش)درشورای
امنیت به رای گذاشته می شود و در حالی که
همگان منتظر این اتفاق بودند  ،عصر سه شنبه
«کیلیکرفت»نمایندهآمریکادرسازمانمللخبر
دادکهرایگیریدربارهپیشنویستمدیدتحریم
تسلیحاتیایرانیکهفتهبهتعویقافتادهاست.
سخنانی که نشان داد آمریکا به رغم ادعاهایش
نتوانسته است موافقت حداقل  9عضو شورای
امنیت برای طرح قطعنامه خود را به دست آورد
برایهمینواردفازدیگریشد.چندساعتبعد
خبرگزاری رویترز از اقدام واشنگتن در اصالح
قطعنامهپیشنهادیاشبرایتمدیدتحریمهای
تسلیحاتیسازمانمللعلیهایرانبهامیدترغیب
اعضای شــورای امنیت به تمدید تحریمهای
تسلیحاتی ایــران خبر داد و مدعی شد که متن
سقطعنامهجدیدآمریکارامشاهدهکرده
پیشنوی 
است و برخالف متن  13صفحه ای قبل ،متن
جدیدتنهاحاویچهارپاراگرافبودهوتحریمهای
تسلیحاتی علیه ایــران را تا زمان تصمیمگیری
نهایی شــورای امنیت تمدید میکند .هرچند
پیش از تغییر این متن بی بی سی گزارش داده
بود که «استونی ،جمهوری دومینیکن ،بلژیک و
آلماندرجلسهایکهشورایامنیتدربارهاجرای
تحریم تسلیحاتی ایران به صورت آنالین برگزار
کرده بود ،به طور تلویحی از تمدید تحریم ایران
حمایت کرده بودند» اما دیپلماتهای غربی در
خصوص پیشنویس جدید قطعنامه آمریکا علیه
ایران تأکید کردهاند که این پیشنویس جدید و

ت بیشتری
ساده بهرغم آن که ممکن است حمای 
را در شــورای امنیت جلب کند امــا بعید است
که بتواند روسیه و چین را متقاعد کند که رأی
ممتنع دهند«.ریچارد گاون» مدیر «گروه بحران
بینالمللی» در سازمان ملل با اشاره به قطعنامه
جدیدآمریکادرصفحهتوئیترخودنوشت«:اجازه
ندهیدکهمختصربودنپیشنویسجدیدآمریکا
شما را گول بزند .نکته کلیدی این است که این
(پیشنویس) مجوز تمدید نامحدود تحریمهای
تسلیحاتی ایران را میدهد و  ...چین و روسیه
چنین چیزی را دوســت «نــدارنــد» .بنابراین به
احتمال خیلی زیاد ،این پیشنویس آمریکا تا روز
جمعهشکستخواهدخورد».خبرگزاریرویترز
همچنین گزارش داد ،چین و روسیه با قطعنامه
آمریکابرایتمدیداینتحریمهامخالفتکردهاند.
یک دیپلمات چین در سازمان ملل که به شرط
افشانشدننامشگفتوگومیکرد،تصریحکرد:
«تمدید تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران به هر
شکلآنفاقدمبنایقانونیاستوتالشهابرای
حفظتوافقهستهایراتضعیفخواهدکرد».وی
همچنین افزود «:قطعنامه آمریکا شانسی برای
تصویبندارد».
▪روانچی :شورای امنیت پیشنویس جدید
قطعنامهآمریکارادوبارهردخواهدکرد

مجیدتختروانچیسفیرونمایندهدایمایران در
سازمانمللصبحچهارشنبهدرتوئیتینوشت:
آمریکا پس از مخالفت اعضای شورای امنیت،

▪مکرون :دیدگاه ما با آمریکا کامال متفاوت
است

روزگذشتهامانوئلمکرونرئیسجمهورفرانسه
درگفتوگوباروحانیرئیسجمهورکشورمان
گفت :دیدگاه ما با آمریکا درباره تمدید تحریم
تسلیحاتی ایــران کامال متفاوت اســت و این
موضوعرابهصراحتبهآنهاگفتهایم.
▪روحانی  :عواقب تصویب قطعنامه جدید
آمریکابهعهدهبانیانآناست

اماازسویدیگرمقاماتکشورماننیزدریکیدو
روزگذشتهدربرابرایناقداماتآمریکاواکنشها
و حتی پیش بینی هایی داشتند .دکتر روحانی
رئیس جمهور کشورمان صبح روز گذشته در
نشست هیئت دولت اظهار کردند :آمریکایی
ها آمدند یک قطعنامهای را ارائــه کردند علیه
قطعنامه 2231کهقطعنامهرانقضکنند.امید
فــراوان داریــم که یک بار دیگر آمریکا شکست
خود را لمس کند و انزوای خودش را ببیند؛ اما
در عین حال موضع ما روشن است؛ اگر چنین
قطعنامهای در سازمان ملل علیه بخشی از
 2231تصویبشود بهمعنایآناستکهنقض

فاحش برجام انجام گرفته و دیگر عواقب آن به
عهده بانیان این کار است؛ عواقب آن به عهده
کسانی است که در این زمینه تالش میکنند.
ویافزود:اینحکومتازروزاولشکستخورد
و حاال رو نــدارد که بگوید من مسیر اشتباه را
انتخاب کردم؛ میگوید اگر من انتخاب شدم
بالفاصله با ایران به مصالحه میرسم؛ اگر شما
راستمیگوییدو دنبالصلحهستیدکههمیشه
دنبال جنگ بودید ،اگر شما دنبال حل هستید
کههمیشهدنبالمشکلبودیدوهیچوقتدنبال
حل نبودید ،چرا این کارها را در این مدت سه
سالوچندماهعلیهملتآمریکا،علیهملتایران،
علیهمنطقهانجامدادید؟
▪ظریف :آمریکا برای اعضای شورای امنیت
شعوریقائلنیست

محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان نیز
در جمع خبرنگاران در پاسخ به ایــن پرسش
کــه واکــنــش جمهوری اســامــی بــه احتمال
تمدید تحریم تسلیحاتی ایران چیست؟ گفت:
آمریکاییهاسهماهاستروییکقطعنام هبسیار
طوالنی و تند مشغول رایزنی با همه دنیا بودند
امابهایننتیجهرسیدندکهاینقطعنامهکمتراز
پنج رای میآورد .حتی در برخی پیشبینیها
در نیویورک گفته شد که این قطعنامه یک یا دو
رایمیآورد.هفتهگذشتهآمریکاییهاگفتندکه
روزدوشنبهبهصورترسمیسندشانراپخش
میکنند و روز بعد دربــاره آن رأیگیری انجام
میشودامادیروزعصر(عصرسهشنبه)شنیدیم
که رأیگیری را به تعویق انداختند .آنان یک
قطعنامه کوتاهتر و در چند بند اما با همان هدف
قبلیرامنتشرکردند.آنانبرایاعضایشورای
امنیت شعوری قائل نیستند و فکر میکنند
اگر یک قطعنامه چند صفحهای را به چند خط
برسانند،تغییرمحتواییایجادشدهاست!ظریف
تصریح کرد :یقین دارم که این قطعنامه هم رای
نخواهد آورد .حتی تعداد آرای آن هم بسیار کم
خواهدبودوبهاحتمالقریببهیقینباقطعنامه
جدیدیروبهرونمیشویم.

خبر مرتبط

قطعنامه آمریکا ،برجام و لبنان محور گفت و گوی تلفنی روحانی و مکرون

رئیسجمهورکشورماندرتماستلفنیبارئیسجمهورفرانسهبهسراغ
برجاموتحریمتسلیحاتیایرانرفتوازدعوتمکرونبرایحضورایراندر
گروهبینالمللیکمکبهحلمشکالتلبناناستقبالکرد.بهگزارشایرنا
،حجتاالسالموالمسلمیندکترحسنروحانیروزگذشتهدرگفتوگوبا
امانوئلمکرونرئیسجمهوریفرانسه،باتاکیدبراینکهاروپانبایدتحت
تاثیرآمریکاقراربگیردودرداماینکشوربیفتد،اظهارکرد«:حفظبرجامو
قطعنامه ۲۲۳۱یکتعهداساسیازسویهمهکشورهاییاستکهامروز
دربرجامباقیماندهاندوانتظارماایناستکهچهدرآژانسوشورایحکام
وچهدرشورایامنیتسازمانملل،مشورتورایزنیهایدقیقوهمکاری
میان ایران و سه کشور اروپایی و دو کشور روسیه و چین انجام شود تا مانع
رسیدنمخالفانبرجامبهاهدافخودباشد».ویتاکیدکرد:قطعنامهای
که آمریکایی ها به شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد داده اند ،نقض
قطعنامه  2231شورای امنیت است و همه کشورها به ویژه 4+1باید به

غیبتشهردارتهرانموجهشد!
رئــیــس دفــتــر رئــیــس جمهور در
توجیه غیبت های شهردار تهران
در جلسات هیئت دولت گفت که
لزومی ندارد برای همه جلسات،
شــهــردار دعــوت شود   .نزدیک
به دومــاه قبل شــهــرداری تهران
نیم طبقه از ساختمان ریاست
جمهوری واقع در محله جماران
را که برخالف ضوابط مصوب
ساخته شده بود،تخریب کرد .بعد
از این اتفاق دیگر پیروزحناچی
شـــهـــردار ت ــه ــران در جلسات
هیئت دولــت دیــده نشد .همین
امــر باعث جنجال هــای زیــادی
شــد و بسیاری ایــن غیبت عضو
مهمان را به تخریب ملک جماران
ریــاســت جــمــهــوری و اخــتــاف
بین شــهــرداری تــهــران و دولــت
دانستند .در همین زمینه شهردار
تهران در گفت وگو با شبکه خبر
در پاسخ به چرایی حضور نیافتن
در نشست های هیئت دولــت ،با
بیان این که حضور شهردار تهران
در این جلسات سنت حسنه بوده

مجبور به عقبنشینی از پیشنویس قطعنامه
تحریمتسلیحاتیایرانشدوامروزنسخهدیگری
راارائهدادکهآنهمنقضقطعنامه ۲۲۳۱است
و به طور حتم شورای امنیت این پیش نویس را
هم-دوباره-ردخواهدکرد.

اســت ،تصریح کــرد« :کــه دعوت
نامه ای ارسال نمی شود و طبیعتا
ماهم شرکت نمی کنیم» .وی
همچنین در پاسخ به این سوال که
آیا این مسئله مربوط به اختالف
شهرداری تهران و دولــت بر سر
ملک جماران است یا نه ؟ با رد این
موضوع تصریح کرد  «:اختالف
از ای ــن جــنــس بــیــن شــهــرداری
و دســتــگــاه ه ــای مختلف زیــاد
است ...ولی قطعا هم برای دولت
و هم برای شهرداری این ارتباط
نــزدیــک نفعش بــه شــهــرونــدان
تهران خواهد رسید» .در همین
زمینه بــه گــــزارش تسنیم روز
گذشته رئیس دفتر رئیس جمهور
در توجیه غیبت شهردار تهران
و در پاسخ به این ســوال که چرا
حناچی دیگر به جلسات هیئت
دولــت دعــوت نمیشود؟ گفت:
« این که زمانی فردی برای چند
جلسه دعــوت مــیشــود ،دلیلی
نمیشود که برای همه جلسات
از او دعوت شود».

شدتباآنمخالفتکنند.روحانیافزود  :طبققطعنامه 2231شورای
امنیت از 18اکتبر باید تحریم تسلیحاتی ایران برداشته شود و اگر آمریکا
بخواهد اقدامی برخالف آن انجام دهد ،نقض قطعنامه است .رئیس
جمهور همچنین با اشاره به کمکهای ارسالی  ایران به لبنان بالفاصله
پسازوقوعاینحادثهازدعوترئیسجمهوریفرانسهبرایحضورایران
درگروهبینالمللیکمکبهحلمشکالتلبناناستقبالکرد.
درادامهاینگفتوگویتلفنی،رئیسجمهورفرانسه باتاکیدبرضرورت
حفظ برجام ،تصریح کــرد «:دیدگاه ما با آمریکا دربــاره تمدید تحریم
تسلیحاتی ایران کامال متفاوت است و این موضوع را به صراحت به آن
ها گفته ایم ».وی همچنین خاطر نشان کرد «:در حال انجام اقداماتی
برایفعالترشدنسیستممالیاروپاباایرانهستیم ».مکرونهمچنین
خواستار کمک ایران برای حل بحران سیاسی لبنان شد و از ایران برای
حضوردرگروهاقدامبینالمللیبرایحلبحرانلبناندعوتکرد.

روایتتوئیتریهادرسالگردیکخیانت
درسالگردجداییبحرینازایرانکهدر
سال 1350بهعنواناستانچهاردهم
کشورمان محسوب می شد ،کاربران
توئیتری با هشتگ «خیانت پهلوی»
به ابعاد مختلف این فاجعه پرداختند.
فــاجــعــهای ک ــه عــــاوه ب ــر رضــایــت
محمدرضاپهلوی،موافقت 190نفراز
به اصطالح نمایندگان مجلس وقت را
نیزدرپیداشت!بهخصوصاینجمله
عباس هویدا نخست وزیــر پهلوی که
گفته بود« :به هیچ کس مربوط نیست،
بحرین دختر خودمان بود به هر کس
میخواستیم شوهرش دادیم» بازتاب
زیادی در بین کاربران توئیتر داشت.
کاربران همچنین در بخش اعظمی از
توئیتهایخودبهوطنفروشیپهلوی،
مزیتهایفعلیبحرینبرایایراناگر
جدانمیشدوغیرتجمهوریاسالمی
در حفظ خاک ایران پرداختند که در
ادامهآنهارامیخوانید:
* بحرین را به اعــراب شوهر دادنــد؛
آرارات را به ترک ها هدیه دادنــد؛...
دشت ناامید را به افغانستان دادند؛
از سرچشمه رود هیرمند گذشتند؛
سیستان را به ریگزار تبدیل کردند؛

قراردادننگینسعدآبادراامضاکردند؛
جداییدهکدهفیروزهراامضاکردند.
* تفاوت شرف ،غیرت ،وطنپرستی
و...جـــمـــهـــوری اس ــام ــی و رژی ــم
دستنشانده پهلوی را از همین چند
خط زیر می توان فهمید :جمهوری
اسالمی۲۲۰هزار شهید داد تا یک
وجــب از خاکش را دشمن نتواند
حتی بــه زور تــوپ و تــانــک بگیرد؛
پهلوی ناموس ایران،بحرین را با یک
اخم انگلیس عروس کرد و به حجله
فرستاد.
* تو نمی تونی به دروغ بگی جمهوری
اســامــی کیش رو بــه چین فروخت
ولی خیانت پهلوی که استان بحرین
روازکشورمونجداکردنبینی.
* حــدود  ۳میلیون و  ۸۰۰هزارتن
نفت ازچاههاینفتیبحریناستخراج
می شد ( )۱۹۶۹/۱۳۴۷و منابع
دیگهای مثل آلومینیوم درصدر منابع
بحرین سودآوری بسیار باالیی داشت
که به موازات این ها صنعت شیالت و
صید ماهی و صید صدف و مروارید هم
قابل توجه بود اما با خیانت پهلوی پاره
تنازوطنجداشد.

اذانصبحفردا 4:50

طلوعآفتابفردا 6:23

یادداشت

درحالی که آمریکا تالش کرده با تغییر بندهای قطعنامه ضدایرانی ،موافقانی پیدا کند ،تردیدها درباره رای آوردن افزایش یافته و ایران
نیز در یک تهدید صریح ،حرف آخر را زده است
هادی محمدی – به نظر می رسد آمریکا برای
تصویبقطعنامهمعروفضدایرانیاشوتمدید
تحریم های تسلیحاتی علیه کشورمان  ،به هر
کاریدستمیزندوبهنوعیبههرخفتیراضی
شده است .آمریکا قطعنامه  35ماده ای را به
چهار پاراگراف تقلیل داده و برای راضی کردن
حداقل  9عضو از  15عضو شورای امنیت انواع
تهدیدات و تطمیع ها را انجام داده اما باز هم در
تاریخیکهاعالمکردهنتوانستهاستقطعنامهرا
بهصحنشورایامنیتبیاورد.موضوعیکهتنها
یکپیامدارد؛انزوایآمریکا.آمریکاییکهزمانی
قرار بود با شعارها و ادعاهای ترامپ  ،دوباره
کشور شماره یک جهان شود اما حاال به واسطه
عملکردشو قدرتدیپلماسیایرانیحتینمی
تواند یک قطعنامه ساده را هم به شورای امنیت
بیاورد،هرچندمطمئناستحتیاگرقطعنامه
اشرابهشورایامنیتبیاوردچینوروسیهآنرا
وتوخواهندکرد.هرچندروحانینیزروزگذشته
یکتهدیدصریحوآشکاررویمیزشورایامنیت
و اعضایش گذاشته است«تصویب این قطعنامه
نقض فاحش برجام است » و این نقض فاحش
قطعا واکنش جدی ایران را که طیفی از خروج
از برجام و حتی واکنش های تند تری را شامل
می شود ،در بر خواهد داشت  .گزارش خبری
خراسانرامیخوانید.
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* ازدواج آسان فقط خاندان پهلوی...
دخترشوهرمی دادن بیا و ببین...
بحرین رومیگم.
* اردشیر زاهــدی« :هربار که مواضع
ضدایرانی بحرین را میبینم ،خود را
لعنت میکنم! هم شاه و مشاورانش
و هم من که بهخاطر روابــطــم با شاه
بــه اســتــقــال بحرین کمک کردیم
خیانتکاریم .ای کاش ذرهای از وجود
سلیمانیدرمابود».
* اگ ــر بحرین از خ ــاک ایــــران جدا
نشده بود امروز شاهد حضور ناوهای
آمریکاییدراینمنطقهنبودیمواگراین
خیانتواتفاقننگیندرتاریخکشورما
رخندادهبودامروزهرکشتی،بابتعبور
از این آبراه میبایست به کشور ما حق
عبورپرداختمیکرد!

هادی محمدی

info@khorasannews.com

آمریکا می تواند از
«مکانیسمماشه»استفادهکند؟
یکی از اهداف مهم آمریکا در ماه های اخیر برای
تمدید قطعنامه علیه ایــران در اصل پیدا کردن
راهیبودهتابتواندبااستفادهازمکانیسمماشهدر
برجام –مواد 36و  37برجام که طبق آن یکی از
کشورهای طرف مقابل ایران می توانند با شکایت
از ایران و طی کردن یک فرایند حداقل 60روزه و
درصورتحلنشدناختالفقطعنامههایقبلی
را برگردانند – همه تحریم های گذشته شورای
امنیت را برگرداند موضوعی که نه تنها ایران آن را
قبول ندارد بلکه چین و روسیه و حتی طرف های
اروپایی نیز تاکنون زیر بارش نرفته اند و می گویند
آمریکا با توجه به خروج یک جانبه اش از توافق
هستهاینمیتواندازمکانیسمماشهاستفادهکند.
در مقابل واشنگتن به بند  10قطعنامه 2231
استناد می کند که در آن ذکر شده است :شورای
امنیت «چین ،فرانسه ،آلمان ،فدراسیون روسیه،
انگلستان ،ایاالت متحده ،اتحادیه اروپایی و ایران
(طرف های برجام) را تشویق می کندکه هرگونه
موضوع برآمده در ارتباط با اجرای تعهدات برجام
را از طریق آیین های مشخص شده در برجام حل
و فصل کنند و عزم خود برای پرداختن به شکایت
هایاحتمالیطرفهایبرجامدرخصوصموارد
عدمپایبندیاساسیازسوییکطرفدیگربرجام
راابرازمیدارد.».آمریکامدعیاستکهباتوجهبه
این بند هنوز در قطعنامه  2231جزو برجام بوده
و می تواند از مکانیسم ماشه علیه ایران استفاده
کند.ادعاییکهباهمینبندردشدهزیرااینبندبر
استفاده«اعضایبرجام»ازمکانیسمحلاختالف
برجامصراحتداردوایاالتمتحدهدراعالمیه 17
اردیبهشت  97خود رسما اعالم کرده که دیگر
به مفاد برجام پایبند نیست .حتی همان زمان
جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق آمریکا نیز به
طور رسمی و علنی اعالم کرد « :آمریکا از توافق
هسته ای خارج شده و از مفادش نیز استفاده نمی
کنیم » از سوی دیگر آمریکا با اعمال شدید ترین
تحریم های هسته ای و غیر هسته ای آن چه را از
برجام مانده بود نیز زیر پا گذاشت و چه در عمل و
چهرویکاغذدیگرجاییدراینتوافقبینالمللی
ندارد ».بااینحالمایکپمپئو،وزیرخارجهآمریکا
گفته که در صورت شکست تالشها برای تمدید
تحریمهای تسلیحاتی از یکی از مفاد برجام به
نام مکانیسم بازگشت خودکار تحریمها برای
برگرداندنهمهتحریمهایبینالمللیعلیهایران
استفاده خواهند کرد و سوال این است که در این
صورت چه اتفاقی می افتد ؟همان گونه که رضا
نصریکارشناسحقوقبینالمللپیشبینیکرده
استبایدگفت«:درواقعحداکثردستاوردشاین
خواهدبودکهبهصورتیکجانبهاعالمکندازنظر
واشنگتن«قطعنامههایتحریمیپیشازبرجاماز
این پس احیا شدهاند» .آن گاه دو قطب در جهان
ایجاد خواهد شد :دولتهایی که تفسیر آمریکا از
قطعنامه ۲۲۳۱را قبول نخواهند کرد و نخواهند
پذیرفت که قطعنامههای پیشین احیا و الزامآور
شدهاند؛ و ائتالف دولتهایی که به طور عملی
خارج از چارچوبهای حقوقی و موازین منشور
موضعآمریکاراقبولخواهندکرد.قابلپیشبینی
است که دسته اول شامل اعضای فعلی برجام (از
جملهاعضایاتحادیهاروپا)واکثریتقاطعجامعه
جهانی باشد؛ و دسته دوم را آمریکا ،اسرائیل،
عربستان و اقمار و احیان ًا چند جزیره در اقیانوس
آرام تشکیل دهد».در مجموع تاکنون آمریکا تنها
مشتریاینادعایغیرحقوقیاستوبایددیدپس
ازشکستمحتملواشنگتندرتمدیدتحریمهای
تسلیحاتیدیگرچهبازیهاییرادرماههایآینده
تاانتخاباتآمریکاعلیهکشورماندرسردارد.بازی
هایی که تاکنون شکست خورده اند و در آینده نیز
انشاءا...شکستخواهندخورد.

تا پاستور 1400

چنگی به دل نمی زنند

عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی که
برخی وی را جزو کاندیداهای احتمالی 1400
می دانند ،دربــاره کاندیداهایی که اسمشان
مطرح است و اکثریت آن ها تکراری هستند،
معتقد است که «این ها هیچ کدام چنگی به دل
نمیزنند چون هیچ ایدهای برای اداره حکومت
در این شرایط ندارند و قاعدتا اگر
بخواهد در انتخابات ریاست
جمهوری پیش رو ،اتفاقی رخ
دهد باید اجازه دهند که
یک ایده جدید بیاید».
 /خبر آنالین

