افزایش انتقاد اعضای حزب جمهوریخواه
از عملکرد ترامپ سبب واکنش شدید وی شد

سفیر پیشین آلمان در ایران از پایان مأموریتش خبر داد
و گفت دیگر به تهران بازنمیگردد

ترامپ:
مخالفانماحمقند

پایان یکجاسوس

«وطنامروز» پیش از این در چندین گزارش از تحرکات مشکوک
میشائیل کلوربرشتولد علیه منافع ملی ایران خبر داده بود
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حادثه غمبار کلینیک

تیترهای امروز
نشست شورای امنیت درباره ایران ،با دفاع قاطعانه
مسکو و پکن از کشورمان ،به صحنه استیضاح
سیاست های ضد ایرانی آمریکا تبدیل شد

سنگتمام
روسیه وچین
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ظریف :حتی یک جلسه برای نکوهش دولت
آمریکا تشکیل نشده است
همینصفحه

«وطن امروز» دالیل سهم اندک ایران
در بازار جهانی گاز را ریشهیابی کرد

سخنگوی قوهقضائیه در نشست خبری با خبرنگاران
از پایان رسیدگی به پرونده روحاهلل زم خبر داد

دیپلماسی
گازسوز

حکم آمد
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دانیالزاده در دادگاه اکبر طبری:

سال  ۹۵به
حسینفریدون
رشوه دادم

غالمحسین اسماعیلی:
از آنجا که برخی اتهامات روحاهلل زم
از مصادیق افساد فیاالرض است
حکم اعدام برای وی صادر شد
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تحلیل وضعیت سریالهای شبکههای اصلی
تلویزیون با توجه به آمار مرکز تحقیقات صدا و سیما

صفحه 2

افتوخیز 1
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از نگاه دیگران
شاید برخی رقبا بدشان نیاید
رئیسجمهور آمریکا را دستبند به دست ببینند

حکم جلب ایران برای ترامپ
نهایت بیاعتباری کاخ سفید

فینیان کانین�گام* :صدور
حکم جل��ب دونالد ترامپ
از س��وی ایران به اینترپل
به جرم ترور فرمانده نیروی
قدس ،آیا ممکن اس��ت با
اس��تقبال نامعمول برخی طرفها مواجه شود؟
مث�لا ...دموکراته��ای آمریکا .سیاس��تهای
آمریکایی چنان مسموم شده و نظام آن را جناحی
کرده که دیگر این مسألهای فراواقعی نیست اگر
رقبا عزمشان را جزم کنند تا در صورت ورود جناب
پرزیدنت به قلمرو قانونیشان ،او را بازداشت کنند.
در هر حال دموکراتها و رسانههای حمایتگرشان
پیشتر هم ترامپ را در حد یک جاسوس روس
تنزل داده بودند .این هفته هم به اتهام خیانت به
او حملهور شدهاند که چرا گزارشهای اطالعاتی
در رابط��ه ب��ا عملیات روس��ی پرداخت پول به
شبهنظامیان افغان برای ترور نظامیان آمریکایی
را نادیده گرفته است؟
مگر اعتبار ترامپ پیش دشمنان دموکراتش
چقدر میتواند خراب شده باشد؟ اصال اگر او به
واس��طه ارتکاب جرائم و تخلف��ات مزبور مجرم
باشد ،پس چرا دموکراتها از مزیت اخطاریه قرمز
اینترپل برای بازداشت او حین پرواز با ایرفورس
وان (هواپیم��ای ویژه ریاس��ت جمهوری ایاالت
متحده) بر فراز ایالتهای آبی (تحت فرمان حزب
دموکرات) بهرهبرداری نمیکنند؟
اما به شکلی حتی باورنکردنیتر از این ،صدور
حکم جلب دونالد ترامپ توسط ایران به خاطر ترور
ژنرال قاسم سلیمانی در ماه ژانویه نشان از آن دارد
که دفتر ریاست جمهوری ایاالت متحده چقدر
بیاعتبار شده است .ترامپ آشکارا درباره سوء قصد
وحشیانه علیه فرمانده محبوب ایرانی الفزنی کرده
است .دورانی بود که روسایجمهوری آمریکایی
حداقل مختار به نابودی دشمنان خارجی بودند اما
ترامپ نه .در عوض او به جنایت کردن فخر فروخت
به طوری که حتی بیشتر مدافعان لیبرال «بنگاه
جنای��ت آمریکا» نیز از این پهلوانپنبهبازیهای
ترامپ حالشان به هم خورد ،چون ترامپ حاضر
نشد حقیقت خونین بیقانونی واشنگتن را جور
دیگری وانمود کند .بعید اس��ت که صدور حکم
بازداشت ترامپ از سوی ایرانیها از اقدامینمادین
فراتر برود .در حالی که دم و دستگاه ترامپ آن را
خودنمایی تبلیغاتی دانستهاند ،اینترپل مستقر در
فرانس��ه که کارش به هم مرتبط کردن نیروهای
پلیس ملی به عنوان س��ازمانی بینالمللی است،
ای��ن حکم را جدی گرفته ،اگر چه به خبرگزاری
ریانووستی اطالع داده که...
ادامه در صفحه 6

نشست شورای امنیت درباره ایران ،با دفاع قاطعانه مسکو و پکن از کشورمان ،به صحنه استیضاح سیاستهای ضد ایرانی آمریکا تبدیل شد

سنگ تمام روسیه و چین

گروه سیاس�ی :نشست مجازی شورای امنیت سازمان
ملل متحد برای رایزنی درباره مس��ائل مرتبط با ایران
شامل برجام ،قطعنامه  2231و تحریمهای تسلیحاتی
عصر دیروز برگزار ش��د؛ نشس��تی که به رغم جوسازی
ماههای اخیر آمریکا فضای شورای امنیت را به سمتی
خالف میل این کشور هدایت کرد .مخالفت تمامقد چین
و روسیه با مواضع آمریکا از یک سو و موضعگیریهای
دوپهلوی کشورهای اروپایی از سوی دیگر باعث شد این
نشست ضدایرانی تبدیل به صحنه استیضاح آمریکا شود.
به گ��زارش «وطن امروز» ،در ابتدای این نشس��ت
«رزماری دیکارلو» معاون دبیرکل سازمان ملل متحد
از خ��روج آمری��کا از برجام -که بیش از  ۲س��ال از آن
میگذرد -ابراز تأسف کرد اما در عین حال از ایران نیز
خواست به تعهدات هستهای خود ذیل برجام بازگردد .وی
سپس بهصورت گذرا به بخشهایی از گزارش دبیرکل
سازمان ملل متحد که در آن ایران به دست داشتن در
حمالتنیروهاییمنیبهتأسیساتنفتیعربستانمتهم
شده است ،اشاره کرد.
نعل و میخ برجامیاروپا

در ادامه این نشست «والف اسکوگ» نماینده اتحادیه
اروپایی در س��ازمان ملل سعی کرد با گرفتن مواضعی
دوپهلو ضمن اعالم تاس��ف از رفتار آمریکا در خروج از
برجام ،به انتقاد از کشورمان بابت برداشتن گامهای جدید
بپردازد .وی از برجام به عنوان یکی از مؤلفههای کلیدی
رژیم منع اشاعه سالحهای هستهای نام برد و تأکید کرد
برجام باعث شده است آژانس بینالمللی انرژی اتمیبتواند
دسترسی بیسابقهای به تأسیسات هستهای ایران داشته
باشد .دیپلمات ارشد اروپایی در ادامه از ایران بابت افزایش
ذخایر و سطح غنیسازی اورانیوم در تأسیسات هستهای
خود فراتر از حدود تعیینش��ده در برجام انتقاد کرد و
مدعی شد اتحادیه اروپایی از نخستین روز آغاز اجرای
برجام به تعهدات خود در قبال ایران عمل کرده است(!)
مواضع تکراری پمپئو

«مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا با اشاره به موضوع
اتمام محدودیتهای تس��لیحاتی علیه ایران در اکتبر
سال جاری گفت :ایران [در صورت اتمام محدودیتهای
تس��لیحاتی] قادر به خرید و فروش سالح خواهد بود.
پمپئ��و در ادام��ه اظهاراتش به تک��رار موضع چندی
پیش خود در زمینه دسترس��ی ایران به آسمان اروپا از
طریق جنگندههایش پرداخت و گفت :اگر ش��ما اقدام

نکنید ،ای��ران قادر به خرید جنگنده خواهد بود و این،
کش��ورهای اروپایی را در تیررس ایران قرار خواهد داد.
رفع محدودیتهای تسلیحاتی علیه ایران به این کشور
اجازه دسترسی به هواپیما و زیردریایی را خواهد داد و
ای��ران با آنها آزادی تردد دریایی در آبراههای منطقه را
تهدید خواهد کرد .پمپئو در پایان با اشاره به اینکه تمدید
تحریمهای تسلیحاتی میتواند فشارها بر ایران را افزایش
دهد ،گفت :ترجیح واشنگتن همکاری با این شورا برای
تمدید این محدودیتها جهت محافظت از زندگی بشر
و امنیت ملیمان است!
چین :آمریکا حق استفاده از مکانیسم ماشه را ندارد

پس از اظهارات پمپئو «ژانگ جون» نماینده جمهوری
خلق چین ،برجام را یک توافق مهم و چندجانبه خواند
که قطعنام��ه  2231را نیز در کنار خ��ود دارد .وی در
ادامه گفت :حفظ برجام برای تداوم چندجانبهگرایی در
فعالیتهای پادمانی ،نظم بینالمللی ،امنیت بینالمللی،
رژیم منع اشاعه سالحهای هستهای و صلح و ثبات در
خاورمیانه امری ضروری است .ژانگ در ادامه با انتقاد از
خروج آمریکا از برجام و تحریمهای یکجانبه این کشور
علیه ایران ،ریشه اصلی بحرانها را اقدامات آمریکا خواند
و گفت :ما از آمریکا میخواهیم به تحریمهای یکجانبه
خود علیه ایران پایان دهد و به مس��یر درس��ت اجرای
برج��ام و قطعنامه  2231بازگ��ردد .وی تالش آمریکا
برای تمدید تحریمهای تس��لیحاتی را گام دیگری در
راستای تضعیف برجام خواند و گفت :قطعنامه 2231
شورای امنیت ،از جمله بندهای مربوط به برداشته شدن
تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران باید به طور کامل اجرا
شود .نماینده چین در سازمان ملل همچنین تأکید کرد:
آمریکا از برجام خارج ش��ده و دیگر نمیتواند به عنوان
عضوی از برجام اقدام به فعالسازی مکانیسم «اسنپبک»
(بازگشت خودکار تحریمها) علیه ایران کند .وی درباره
جوسازیهایبرخیکشورهاعلیهبرنامهموشکیوفضایی
ایران نیز گفت :ما شنیدهایم برخی کشورها درباره پرتاب
موشک و ماهواره توسط ایران ابراز نگرانی میکنند .ایران
در موقعیتهای مختلف بر دفاعی بودن برنامه موشکی و
ی خود تأکید کرده است.
فضای 
در ادامه سخنان نماینده چین ،نماینده آلمان مخالفت
کش��ورش را با استفاده آمریکا از س��ازوکار حلوفصل
اختالفات در برجام برای بازگرداندن تحریمهای بینالمللی
علیه ایران اعالم کرد و گفت :من با سخنان نماینده چین

درباره مکانیسم بازگش��ت خودکار تحریمها همنظرم.
نماینده انگلیس هم خاطرنشان کرد از نظر این کشور هم
بازگشت خودکار تحریمها علیه ایران با برجام «سازگار
نیست» .با این حال این دو نماینده در اظهارات خود از
برنامه موشکی و فضایی ایران ابراز نگرانی کردند .نماینده
فرانسه در شورای امنیت نیز با طرح برخی اتهامات علیه
ایران گفت :کشورش به همراه آلمان و انگلیس به برجام
پای بند هستند و کارآیی برجام بستگی به عملکرد ایران
و همه طرفها دارد.
روسیه :هدف آمریکا تغییر نظام ایران است

«واس��یلی نبنزیا» نماینده روس��یه در سازمان ملل
متحد در آغاز سخنرانی خود از اینکه مایک پمپئو ،وزیر
خارجه آمریکا این نشس��ت مجازی را ترک کرده انتقاد
کرد .نبنزیا گفت :میخواستم از مشارکت وزیر خارجه
آمریکا هم تشکر کنم ولی وی در جمع ما نیست .میدانم
که برنامه شلوغی دارد ولی نخواست به حرفهای شورا
گوش بدهد ،البته بیشتر از آن ،از این بابت متأسفم که
در اظهارات ایشان -حداقل من -یک کلمه از همکاری و
گفتوگو نشنیدم .نبنزیا در ادامه گفت :آمریکا در اعمال
تحریمهای یکجانبه به نظر س��ایر کشورها بیاعتنایی
میکند .ما با نگرانی تحوالت مربوط به سیاس��ت فشار
حداکثری علیه ایران را که عبارت بهتر برای آن «سیاست
خفگی» حداکثری است ،دنبال میکنیم .وی در ادامه با
اشاره به اینکه ایران از همه جهات تحت فشار قرار گرفته
است ،ادامه داد :هدف این فشارها تغییر نظام این کشور
یا ایجاد وضعیتی است که ایران به معنای واقعی کلمه
قادر به نفس کشیدن نباشد .این مثل گذاشتن زانو روی
گردن کس��ی اس��ت .این بحران را ایاالت متحده ایجاد
کرده اس��ت .نماینده روسیه با بیان اینکه قطعنامههای
شورای امنیت بخشی از قوانین بینالمللی است و باید
توسط تماماعضا اجرا شود ،ادامه داد :ایاالت متحده رسما
اجرای تعهداتش در قطعنامه  ۲۲۳۱و برجام را متوقف
کرد ،در را پشت سرش بست و به اجرای سیاست فشار
حداکثری علیه ایران رو آورد .وی گفت :چنین اقداماتی
هر گونه انگیزه برای تهران جهت اجرای مفاد این توافق
هس��تهای را از بین میبرد .به رغم این ،ایران به اجرای
تعهدات��ش ادامه داد .نماینده روس��یه همچنین گفت:
ایاالت متحده آمریکا کشورهای دیگری را که قطعنامه
 ۲۲۳۱را اجرا میکنند ،تهدید میکند .نبنزیا در بخش
دیگری از سخنانش مخالفت روسیه را با تالش آمریکا

برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران اعالم کرد.
نماینده روسیه همچنین گزارش نهم دبیرکل سازمان
ملل درباره اجرای قطعنام��ه  ۲۲۳۱را مورد انتقاد قرار
داد و گفت :مراتب ناامیدی عمیق خودمان را از نهمین
گزارش دبی��رکل درباره اجرای قطعنام��ه  ۲۲۳۱ابراز
میکنیم .این گزارش ،آشکارا استانداردهای بیطرفی را
رعایت نکرده است.

ظریف :حتی یک جلسه برای نکوهش دولت آمریکا
تشکیل نشده است

وزی��ر امور خارجه کش��ورمان دیگر س��خنران این
نشست آنالین بود .ظریف در آغاز سخنان خود با بیان
اینکه چنانچه بار دیگر ش��ورا تعلل ورزد ،به منزله یک
نس��ل عقبگرد در چندجانبهگرایی و حاکمیت قانون
خواهد بود ،گفت :حتی یک جلسه شورا برای نکوهش
دولت آمریکا یا حداقل برای بررسی نقضهای مکرر آن
تشکیل نشده است ،در عوض برخی اعضای اروپایی شورا
در فکر تخریب بیشتر قطعنامه و شورا هستند ،در حالی
که نسبت به تعهدات خود درباره برجام پایبند نیستند.
وی با اشاره به اینکه ایاالت متحده با برخی اعمال خود
به دبیرخانه فشار آورد تا خوانش گمراهکننده از قطعنامه
 ۲۲۳۱را اتخ��اذ کند ،گفت :آمریکا دبیرخانه را وادار به
ارتکاب ادعای خودس��اخته و اس��ناد جعلی برای تهیه
گزارش کامال غیرحرفهای کرده است .وزیر امور خارجه
کشورمان ادامه داد :ایران با عملکرد مبتنی بر حسننیت
از اعمال این اقدام جبرانی خودداری کرده تا طرفهای
باقیمانده برجام قادر باشند به وعدههای خود عمل کنند.
به مدت یک سال تمام اجرای کامل برجام را ادامه دادیم.
وی یادآور شد :اقدامات جبرانی ما تا امروز هیچ تاثیری
در نظارت و راستیآزمایی آژانس بینالمللی انرژی اتمی
درباره برنامه صلحآمیز هستهایمان نداشته است و قطعا
برنامه صلحآمیز هستهای ایران تحت سختگیرانهترین
نظام بازرسیها قرار داشته است.
ظری��ف در ادامه تصریح ک��رد :چارچوب زمانی رفع
محدودیته��ای تس��لیحاتی ک��ه در قطعنامه ۲۲۳۱
پیشبینی شده بخش الینفک تفاهم سخت به دست
آمده اس��ت که طرفهای برجام را قادر کرد در نهایت
درباره بسته کلی برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱توافق کنند.
وزیر امور خارجه کشورمان یادآور شد :هرگونه محدودیت
جدید توسط شورای امنیت بر خالف تعهدات اساسیای
است که به ملت ایران داده شده است ،در چنین سناریویی

گزینهه��ای ایران همانطور که قبال به بقیه طرفهای
برجام اطالع داده ش��ده است قاطع خواهد بود و ایاالت
متحده و هر موجودیتی که ممکن است به آن کمک کند
یا به رفتار غیرقانونی آمریکا تن دهد ،مسؤولیت کامل را
برعهده خواهد داشت.
ظریف تاکید کرد :خروج غیرقانونی و یکجانبه ایاالت
متحده از برجام و اعمال مجدد تحریمها مسؤولیت آن
دولت را ذیل قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت ملل متحد،
منش��ور ملل متحد و حقوق بینالملل دربردارد .ایاالت
متحده همچنین تصمیم دیوان بینالمللی دادگستری
را نادیده گرفته است.
وی توضیح داد :جامعه بینالمللی بویژه این شورا باید
مدته��ا پیش دولت آمریکا را در قبال عواقب اقدامات
نادرس��ت از جمله تالشهای بدخواهان��هاش برای به
راه انداختن تروریس��م اقتص��ادی علیه کل ملت ایران،
مح��روم کردن عامدانه آنها از غ��ذا و دارو و وارد آوردن
آس��یب جبرانناپذیر به اقتصاد و استانداردهای زندگی
آنها پاسخگو میکرد .وزیر امور خارجه کشورمان گفت:
ایاالت متحده باید تمامخسارات وارده بر مردم ایران را که
هیچ دلیلی جز برآورده کردن وعدههای انتخاباتی داخلی
نداشته است ،به طور کامل جبران کند.
وی در عین حال تاکید کرد :جمهوری اسالمیایران
با کالم و کردار ،تمایل و ترجیح خود به تعامل سازنده با
جهان را نشان داده است ولی برای تامین امنیت ،ثبات یا
سعادت خود به دیگران وابسته نیست .ما آموختهایم فقط
به خود اتکا داشته باشیم ،به همین دلیل است که با وجود
بیش از  ۴۰سال فشارهای آمریکا از طریق طرح اتهامها
یا جنگ و تحریم یا ترور از جمله ترور بزدالنه قهرمان
ضدتروریس��م منطقه ما ،سردار شهید قاسم سلیمانی،
ایاالت متحده نتوانسته است ایرانیان را به زانو درآورده
یا بر دستگاه محاسباتی ملت ما تاثیر بگذارد .وزیر امور
خارجه کشورمان در پایان یادآور شد :بگذارید دوباره از
س��خنان نخستوزیر مصدق در شورای امنیت در سال
 ۱۹۵۱استفاده کنم که گفت این شورا نخواهد توانست
در توجه به استداللهای مستحکم ما به قانون قصور ورزد.
با این حال این شورا نهاد حقوقی نیست ،بلکه در درجه
اول یک نهاد سیاسی است که باالترین مسؤولیتهای
سیاسی را بر عهده دارد ،بنابراین بیتردید درک خواهد
کرد ما به فشار چه از جانب دولتهای خارجی و چه از
جانب نهادهای بینالمللی تن در نمیدهیم.

