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رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در بیانیهای ،هتاکی روزنامه الشرقاالوسط به آیتاهلل سیستانی را محکوم کرد .حجتاالسالم اختری در این
بیانیه تاکید کرد :این اقدام موهن رسانه وابسته به رژیم آلسعود در مخدوش کردن چهره معنوی مرجعیت عالی عراق که با فتوای تاریخی جهاد کفایی
خود توانست خطر تجزیه این کشور و تهاجم وحشیانه نظامی گروههای تکفیری را خنثی کند ،یک اقدام تالفیجویانه و کینهورزانه بود.

سیاسی

اخبار

دیدار دبیر ستاد حقوق بشر
قوهقضائیه با خانواده شهید مهندس

دبیرستاد حقوق بشر در دیدار با خانواده شهید ابومهدی
المهندس اظهار داشت :حقوق بشر آمریکایی یعنی ترور
فرمانده ارشد مبارزه با تروریستها.
به گزارش «وطن امروز» به نقل از پایگاه اطالعرسانی
ستاد حقوق بشر ،در آخرین روز هفت ه حقوق بشر آمریکایی،
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران با حضور
در منزل شهید ابومهدی المهندس ،با خانواده این شهید
دیدار کرد.
علی باقری در این دیدار با اشاره به نقش و جایگاه شهید
ابومهدی المهندس در حراست و حفاظت از حق حیات
انسانها در برابر جنایتکاران در طول  40سال مجاهدت
گفت :حقوق بشر آمریکایی یعنی ترور فرمانده ارشد مبارزه
با تروریستها .وی افزود :حقوق بشر آمریکایی تخصص
ویژهای در تبدیل شادی به عزا دارد و ملت عراق با همه
وجود عمق ضدانسانی بودن آن را درک کردهاند.
دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد :آمریکا با ترور ابومهدی
المهندس ثابت کرد نهتنها خود تروریس��ت و جنایتکار
است ،بلکه همپیمان دیکتاتورها و متحد تروریستهاست.
در ای��ن دیدار ،دختر ش��هید ابومهدی المهندس نیز
به تشریح ابعاد شخصیتی پدرش پرداخت و اظهار کرد:
ش��هید ابومهدی المهندس واقعا ضدآمریکایی بود و در
مقطعی برای اینکه دچار آلودگی مذاکره با آمریکا نشود،
از فرماندهی سپاه بدر هم استعفا کرد.

ادعای رئیس پارلمان عربی علیه ایران

رئیس پارلمان عربی با طرح ادعاهایی بیاساس ،ایران
را به دست داشتن در حمالت انصاراهلل یمن به عربستان
متهم کرد .به گزارش ایس��نا به نقل از روزنامه سعودی
عکاظ ،مش��عل بن فهم الس��لمی ،رئیس پارلمان عربی
ضمن محکوم کردن حمالت انصاراهلل یمن به عربستان،
ایران را مسؤول این حمالت خواند و مدعی شد ایران با
آنچه ارس��ال سالح به حوثیها میخواند ،قطعنامههای
شورای امنیت سازمان ملل بویژه قطعنام ه  ۲۲۱۶را نقض
کرده اس��ت .وی آنچه آن را تداوم ارسال سالح از ایران
به حوثیهای یمن میخواند تجاوز آشکار به حاکمیت
ملی یمن و تهدید مستقیمی برای ثبات و امنیت یمن و
همچنین کشورهای همسایه عنوان کرد .رئیس پارلمان
عربی در ادامه از ش��ورای امنیت س��ازمان ملل خواست
انصاراهلل یمن را ملزم به توقف این اقدامات و ایران را ملزم
به اجرای قطعنامههای شورای امنیت مبنی بر ممنوعیت
ارسال سالح به حوثیها کند .این ادعاها در حالی مطرح
میشود که ائتالف عربی به رهبری عربستان روزانه مردم
بیگناه یمن را هدف حمالت خود قرار میدهد.

شمخانی :ترور سردار سلیمانی هدیه
آمریکاییها به تکفیریون بود

دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت :بغض و کینه
آمریکا و رژیم صهیونیستی نسبت به شهید سپهبد قاسم
سلیمانیوشهیدابومهدیالمهندسبهدلیلنقشبیبدیل
آنان در مبارزه با تروریسم تکفیری در منطقه و رسوا کردن
نمایش ضدتروریستی آمریکا بود .به گزارش ایسنا ،علی
شمخانی در جلسه پیگیری سیاسی -حقوقی پرونده ترور
شهید قاسم س��لیمانی و همراهانش که صبح دیروز در
محل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار شد ،اظهار
داشت :بغض و کینه آمریکا و رژیم صهیونیستی نسبت به
شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس
به دلیل نقش بیبدیل آنان در مبارزه با تروریسم تکفیری
در منطقه و رسوا کردن نمایش ضدتروریستی آمریکا بود.
وی افزود :جهان باید قدردان مجاهدت و فداکاری این 2
سردار مبارزه واقعی با تروریسم باشد ،چرا که فرماندهی
هوش��مندانه و تالش مخلصانه آنان از فراگیر شدن فتنه
تروریسم تکفیری در اقصی نقاط عالم جلوگیری کرد.

ایران از اثر تحریمها بر شیوع کرونا
به دادگاه بینالمللی شکایت کرد

مع��اون حقوق��ی رئیسجمهور گفت :با پیش��نهاد
معاونت حقوقی ،اعتراضی جدید در دادگاه دادگستری
بینالمللی درباره اثر تحریم بر ش��یوع بیماری ناشی از
ویروس کرونا ثبت شد .به گزارش مهر ،لعیا جنیدی روز
گذشته در بازدید از مؤسسه انستیتوپاستور ایران اظهار
داش��ت :از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور ،تالش
همهجانبهای را آغاز کردیم تا حد امکان مش��کالت و
دغدغههای پرسنل و کادر درمانی مراکز پزشکی بویژه
در رابطه با قراردادهایش��ان برطرف شود و دغدغهای
در این زمینه وجود نداشته باشد ،ضمن اینکه با توجه
با تحریمهای غیرانسانی و ضد حقوق بشری ،با پیشنهاد
معاونت حقوقی اعتراضی جدید در دادگاه دادگستری
بینالمللی درباره اثر تحریم بر ش��یوع بیماری ناشی از
ویروس کرونا ثبت شد.

اعزام تیمی از کمیسیون امنیت ملی
برای بازدید از محل حادثه نطنز

عضو هیأترئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارج��ی مجلس از تصمیمگیری درباره اعزام تیمی از
اعضای این کمیسیون جهت بازدید از سایت هستهای
نطنز در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد .به گزارش
خانه ملت ،یعقوب رضازاده ،عضو کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه حادثه نطنز قطعا
نتیجه حمله سایبری نبوده است ،اظهار داشت :پیشنهاد
اعزام تیمی از اعضای کمیسیون به محل حادثه جهت
بازدید از وضعیت س��ایت هس��تهای نطنز در نشست
فردا (امروز یکشنبه) کمیس��یون مطرح و در اینباره
تصمیمگیری خواهد شد ،زیرا یکی از وظایف کمیسیون
امنیت ملی تحقیق و تفحص درباره مسائل امنیتی کشور
است .نماینده مردم سلماس در مجلس در پایان یادآور
شد :قرار است محمدجواد ظریف و علیاکبر صالحی با
حضور در جلسه کمیسیون امنیت ملی که روز یکشنبه
برگزار میشود ،عالوه بر مسأله قطعنامه شورای حکام
علیه ایران ،در ارتباط با حادثه نطنز نیز توضیحاتی ارائه
کنند تا کمیسیون در جریان موضوع حادثه قرار گیرد.

وزیر امورخارجه ایران درنامهایبهمسؤولسیاستخارجیاتحادیهاروپاییخواستارراهاندازیمکانیسمماشهشد!

دلسرد از اروپا

گروه سیاسی :مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی به نامه
وزیر امور خارجه ایران درباره راهاندازی مکانیسم ماشه واکنش
نشان داد.
به گزارش «وطن امروز»« ،جوزپ بورل» مس��ؤول سیاست
خارجی اتحادیه اروپایی در بیانیهای که شامگاه جمعه در تارنمای
رسمی این اتحادیه منتشر شد ،مطرح کرد :امروز نامهای از وزیر
خارجه ایران دریافت کردم که نگرانیهای ایران درباره مسائل
مربوط به اجرای برنامه جامع اقدام مشترک توسط فرانسه ،آلمان
و انگلیس را از طریق مکانیسم حل اختالف به کمیسیون مشترک
آنگونه که در بند  36توافق آمده ،ارجاع داده است.
بورل افزود :همانگونه که پیشتر گفتهام ،مکانیس��م حل
اختالف نیازمند تالش ش��دید همه [طرفها] با حس��ن نیت
اس��ت ،بهعنوان هماهنگکننده کمیسیون مشترک ،از همه
مشارکتکنندگان برجام انتظار دارم به این روند با این روحیه
و در چارچوب برجام نزدیک شوند .وی در این بیانیه همچنین
تصریح کرد :کمیس��یون مشترک که مسؤول نظارت بر اجرای
تواف��ق تحت مفاد برجام اس��ت ،از س��ال  2016تاکنون برای
بحث پیرامون اجرای برجام و رس��یدگی به مسائل مرتبط که
توسط هر یک از مشارکتکنندگان به استحضار هماهنگکننده
رس��یده ،تشکیل ش��ده اس��ت .بورل ادامه داد :همچنانکه به
پنجمین سالگرد برجام نزدیک میشویم ،مایلم از این فرصت
استفاده و اهمیت این توافق را یادآوری کنم .برجام دستاوردی
تاریخی برای منع اشاعه هستهای در جهان است که بر امنیت
منطقهای و جهانی تأثیرگذار است .من همچنان مصمم هستم
که به همکاری با مشارکتکنندگان برجام و جامعه جهانی برای
حفظ آن ادامه دهم.
عصر جمعه بود که خبری در برخی رسانهها مبنی بر ارسال
نامه وزیر امور خارجه به مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی
برای راهاندازی مکانیس��م ماشه از سوی ایران منتشر شد .پس
از انتش��ار این خبر ،سیدعباس موسوی ،سخنگوی وزارت امور
خارجه در تش��ریح این نامه گفت :متعاقب اقدام غیرمسؤوالنه
و غیرقانون��ی  3دولت اروپایی (آلمان ،انگلیس و فرانس��ه) در
ارائه پیشنویس قطعنامه در ش��ورای حکام آژانس بینالمللی
انرژی اتمی و همچنین تداوم عدم پایبندی نسبت به تعهدات
بینالمللی ناشی از برجام و مصوبات کمیسیون مشترک ،وزیر
امور خارجه طی نامهای به آقای بورل ،مسؤول سیاست خارجی
اتحادیه اروپایی و هماهنگکننده برجام ،یک بار دیگر موارد عدم
پایبندی کشورهای اروپایی را طبق بند  ۳۶برجام به «کمیسیون
لوفص��ل این اختالف ارجاع داد .اش��اره
مش��ترک» ،جهت ح 
س��خنگوی وزارت امور خارجه به اقدام چندی پیش تروئیکای
اروپا در به تصویب رسیدن قطعنامه ضدایرانی شورای حکام و
همچنین همسویی طرف اروپایی برجام با ایاالتمتحده در تمدید
تحریمهای تسلیحاتی ایران بود .آمریکاییها طی ماههای اخیر
تالش داشتند با سوءاستفاده حقوقی از قطعنامه « 2231تمدید
نامحدود» تحریمهای تس��لیحاتی ایران را در ش��ورای امنیت
یون�س موالی�ی :حرک��ت گام به گام
یادداشت
اصالحطلب��ان ب��رای عب��ور از هویت
اعتدالگرایانهای که از آغاز دهه 90برای خود س��اخته بودند
و بازگش��ت به جای��گاه ضدحاکمیتی ک��ه در اواخر دهه80
به باالترین س��طح خود رس��یده بود ،بی��ش از همه در قالب
واکنشهایشان به مواضع موسویخوئینیها خود را نمایان
میس��ازد .نام��ه چندی پی��ش موس��ویخوئینیها به رهبر
حکی��م انقالب و ت�لاش وی برای مس��ؤولیتزدایی از دولت
و اصالحطلب��ان را میت��وان بهمثابه آغاز یک گام عملی برای
بازگشت به رادیکالیسم سیاسی و احیای رویکرد حاکمیتستیز
اصالحطلبان دانس��ت .در همین زمینه س��عید حجاریان که
ماه گذش��ته در مصاحبهای با روزنامه همشهری به تمجید از
تندروی اصالحطلبان در دهه 70پرداخته بود و در بخشی از
گفتوگوی خود به اصالحطلبانی که نس��بت به آن عملکرد
نقد وارد میکنند تاخته و تهدید کرده بود که این نقد باعث
بیاعتباری خودشان خواهد شد ،روز گذشته در یادداشتی با
دفاع تمام قد از نامه اخیر موس��ویخوئینیها ،تهدید خود را
عملی کرد و با توصیف اصالحطلبانی که با این نامه همراهی
نکرده بودند به «مشتی سفله» ،مواضع آنان را فاقد اعتبار خواند.
حجاریان در بخشی از این یادداشت با اشاره به مواضع مجید
ی نوشت« :نخست از نزدیکترین آنها
انصاری و محم د هاشم 
یعنی آقای مجید انصاری که عضو مجمع روحانیون مبارز و البته
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند .ایشان تشخیص
دادهاند تا پیش از تشکیل جلسه شورای مرکزی تشکلشان با
خبرگزاری تسنیم گفتوگو کنند و سخن آقای خوئینیها را
شخصی و غیرتشکیالتی بخوانند .ما نیز سخن آقای انصاری را
سخن شخص ایشان میدانیم! دوم آقای محمدهاشمی .ایشان
با ادبیاتی زننده در مقام پاسخگویی ظاهر شدند که گمان دارم
ی چندی پیش به
ی هاشم 
بنا داشتند جبران مافات کنند؛ آقا 
عنوان وکیل میت ادعا کردند امام خمینی به مرحوم آیتاهلل

گروه سیاس�ی :رس��انههای عربی گزارش دادند محمولههای
بنزین و نفت ایران برای استفاده در پاالیشگاهها و نیروگاههای
لبنان عازم این کشور هستند .به گزارش «وطن امروز» ،روزنامه
«رأیالیوم» چاپ لندن در شماره روز گذشته خود نوشت :خبر
انتشار یافته در روزنامه لبنانی «البنا» مبنی بر اعزام کشتیهای
حامل گازوئیل و بنزین و سایر فرآوردههای نفتی و مواد غذایی
از سوی ایران به لبنان ما را غافلگیر و شگفتزده نکرد .بر اساس
این گزارش ،این اقدام ایران مانع از آن میشود تا ایستگاههای
تولید برق لبنان در جریان محاصره اقتصادی آمریکا از کار بیفتند
و ملت لبنان را از گرسنگی نجات خواهد داد .رأیالیوم خاطرنشان
کرد :فروپاشی اقتصادی لبنان در حال پشتسرگذاشتن تمام
خطوط قرمز است و با توجه به اینکه مذاکرات مقامات این کشور
با نمایندگان صندوق بینالمللی پول بینتیجه باقی مانده است
و کشورهای کمککننده همچون آمریکا ،فرانسه ،عربستان و
انگلیس به بهانه نبود اصالحات اقتصادی از اعطای کمکهای
مالی «نجاتبخش» به لبنان امتناع میورزند و مردم این کشور
در مقابل نانواییها صفوف طوالنی تش��کیل دادهاند و برخی از
تندروه��ا در بیروت اقدام به بس��تن معابر عمومی و آتشزدن
الستیک خودرو میکنند ،اعالم ورشکستگی لبنان قریبالوقوع به

به تصویب برس��انند .اگرچه اروپاییها با این سناریوی آمریکا
همراهی نکردند اما طی بیانیهای بعد از اجالس مجازی شورای
حکام ،خواستار تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران تا سال2023
شدند ،در حالی که بر اساس توافقنامه برجام ،این تحریمها باید
اکتبر سال جاری (مهرماه  )99لغو شود.
موسوی در ادامه به جزئیات بیشتری از نامه محمدجواد ظریف
پرداخت و گفت :در نامه وزیر امور خارجه تاکید شده است که
هرگونه مداخله در همکاریهای پادمانی جاری بین ایران و آژانس
مغایر مفاد برجام بوده و میتواند بر مبانی همکاریهای پادمانی
موجود تأثیرات منفی داشته باشد .سخنگوی وزارت امور خارجه
ی��ک بار دیگر ضمن اع�لام آمادگی برای حفظ و اجرای کامل
مف��اد برجام بر ضرورت انتفاع کامل ایران از آثار اقتصادی رفع
تحریمها تاکید کرد و افزود :ایران در قبال هرگونه زیادهخواهی
و رفتارهای غیرمسؤوالنه اقدامات الزم و متناسب را اتخاذ خواهد
کرد و از 3کشور اروپایی قویا میخواهد به جای حرکت در مسیر
سیاست فش��ار حداکثری ایاالتمتحده ،با پایبندی نسبت به
تعهدات خویش ،زمینه حفظ و اجرای کامل برجام را فراهم آورند.
پی��ش از این نی��ز در  2مرحله دیگر م��وارد عدم پایبندی
ایاالتمتحده و  3کش��ور اروپایی طبق بند  ۳۶برجام توس��ط
جمهوری اسالمی ایران به کمیسیون مشترک ارجاع شده بود
لوفصل اختالفات مزبور ،منجر به کاهش
که با توجه به عدم ح 

تعهدات ایران در  5گام شد.

■■ نامه ظریف چه فایدهای دارد؟

اگرچه اقدام ظریف در تقاضای فعال ش��دن مکانیسم ماشه
در پی نقض تعهدات برجام از سوی کشورهای اروپایی ،اقدامی
طبیعی از س��وی ایران به نظر میرس��د اما برخی کارشناسان
معتقدند سازوکار مکانیسم ماشه از شفافیت و خروجی تأثیرگذار
برخوردار نیست.
تجربه پیشین ایران در ارجاع «عدم پایبندی ایاالتمتحده
و  3کشور اروپایی به تعهدات برجامی» به کمیسیون مشترک
نشان داد این اقدام تأثیری در رفتار بازیگر مقابل ندارد و این
خود ایران اس��ت که باید از طریق کاهش تعهدات دس��ت به
مجازات رفتار طرف متش��اکی بزند .در همین راستا میخائیل
اولیانف ،نماینده روس��یه در س��ازمانهای بینالمللی در وین
در پیامی در صفحه ش��خصی خود در توئیتر نوشت :ایران از
کمیسیون مشترک برجام خواسته از طریق سازوکار حل اختالف
به نگرانیهای تهران درباره اجرای توافق توسط فرانسه ،آلمان
و انگلیس بپردازد .این سومینبار است که مشارکتکنندگان
برجام تالش میکنند از مکانیسم حل اختالف استفادهکنند.
این مکانیس��م فاقد روند روش��ن و مورد توافق اس��ت .جارت
بالنک ،هماهنگکننده برجام در وزارت خارجه آمریکا در دوره
باراک اوباما نیز در واکنش به این خبر گفته است :هر بار این

بررسی علل حمایت همهجانبه اصالحطلبان از نامه خوئینیها

متهم میگریزد؟

رفس��نجانیپیش��نهاد قائممقامیرهبری داده بودند و با این
سخن بنای جبران داشتند .دیگرانی نیز بودند که از داخل و
خارج ،هر چه خواستند ،گفتند و نوشتند و عقدهگشایی کردند
ک��ه اگر بخواهم به آنها نیز بپردازم ،باعث تصدیع خوانندگان
میشوم پس بهناچار به همین  ۲مورد اکتفا میکنم .فقط بد
نیس��ت بگویم آقای موسویخوئینیها شبیه به جدش شده
است؛ یوم علی صدرالمصطفی و یوم علی وجه الثری .اکنون،
کار به جایی رسیده است که مشتی سفله هر چه میخواهند
به زبان میآورند و هر چه کینه دارند نثار ایشان میکنند .به
قول خود آقای خوئینیها ،اف بر تو ای روزگار سفلهپرور!»
حمایتهای زنجیرهای از موضع اخیر موسویخوئینیها و
تبدیل کردن آن به خطی برای پیگیری پروژه حاکمیتستیزی
و ق��رار دادن رهبر انقالب در جایگاه عامل وضع موجود برای
تبرئه خود از عملکرد اجراییشان که باعث رقم خوردن وضعیت
موجود شده است ،محدود به حجاریان نماند و دیگر چهرههای
اصالحطلب نیز به آن پرداختند .محس��ن آرمین با حمله به
منتقدان مواضع مطرحش��ده در این نامه ،نوشت« :در جمله
جمله این نامه میتوان منطق ناب اصالحات را مشاهده کرد
که نه تحمل سالها مشقت و مرارت آن را از نفس انداخته و
به تس��لیم و استحاله و دریوزگی کشانده و نه گرفتار افراط و
شعارزدگی بیحاصل کرده است» .تاجزاده نیز که در سالهای
گذش��ته همواره در تالش بوده اس��ت تا با مسؤولیتزدایی از
دولت منتخب اصالحات و بحرانهای گستردهای که در سایه
ایدههای اجرایی این دولت به وجود آمده اس��ت ،عاملیت این
وضع را به رهبر انقالب منتسبکند ،در توئیتی به حمایت از
نامه موسویخوئینیها پرداخت.

■■اصالحات اصیل نجفی!

ت�لاش هدفمند با نیت جدا ک��ردن اصالحات از عملکرد
دولت و صدور حکم برائت برای این جریان ،در شرایطی طی
ماههای اخیر پیگیری میشود که اشخاصی همانند محمدرضا
خاتمیدر جریان تبلیغات انتخاباتی س��ال ،96اصالحطلبان
را «تضمی��ن» روحانی خوانده بودند .در چنین ش��رایطی که
با س��قوط آش��کار س��رمایه اجتماعی ،عدم اقبال عمومیبه
گزینههای اصالحطلب در جری��ان انتخابات تبدیل به امری
انکارناپذیر ش��ده اس��ت ،احیای ادبیات حاکمیتس��تیزی و
عبور از وجهه اعتدالگرایانه ،مهمترین خطی است که توسط
چهرههای اصالحطلب پیگیری میشود و آنها سعی میکنند
با حمله به بخش��ی از این جریان همانند نیروهای نزدیک به
حزب کارگزاران که کماکان از همراهی با دولت و مش��ی آن
حمایت میکنند ،وجهه اجتماعی خود را تمایز بخش��یده و
هزینههای ناش��ی از عملکرد دولت را به آنان حواله دهند .بر
این مبنا عبداهلل ناصری از مشاوران نزدیک محمد خاتمیدر
گفتوگوی��ی با خبرگزاری فارس ،ضمن تک��رار ایده عبور از
حاکمیت در قالب «اصالحات جامعهمحور» ،خطمشی جدید
اصالحطلبان را به عنوان نقشه راه اصالحطلبان در شرایط فعلی
توصیف کرد .این فعال اصالحطلب در بخشی از گفتوگوی خود
علت ناکامینهادهایی را که در دستان اصالحطلبان بوده است،
عدم همراهی با چهرههایی همانند محمدعلی نجفی دانست
و گفت« :هر جا اصالحطلبی شکس��تخورده ،ضداصالحات
درون قدرت برای آن مانع ایجاد کرده است .یک مثال ساده،
شما اقتدارگرایان ارزیابیتان این است که شورای شهر تهران
که یکپارچه اصالحطلب بود چندان موفق نبود .من از ش��ما

رسانههای عربی خبر دادند

بنزین و گازوئیل ایران در راه لبنان
نظر میرسد .این روزنامه هشدار داد :هماکنون در لبنان توطئهای
جهت به گرسنگی کشاندن ملت این کشور از جمله مردم فقیر
و نیازمند که اکثریت جامعه را تشکیل میدهند ،جریان دارد.
«لیره» واحد پول ملی لبنان ظرف چند ماه بیش از  ۸۰درصد
ارزش خود را از دست داده و هماکنون ارزش آن در مقابل هر دالر
در بازار سیاه به مرز  ۹هزار لیره رسیده است .ارزیابیهای رسمی
ثابت میکند که بر اساس استانداردهای بینالمللی دستکم ۵۰
درصد ملت لبنان زیر خط فقر زندگی میکنند.
بر پایه همین گزارش« ،جیمز جفری» نماینده ویژه آمریکا در
امور سوریه ،افتخار میکند که دولت متبوع وی عامل فروپاشی
لیره سوریه است و به طور حتم واشنگتن عامل فروپاشی سریع
لیره لبنان نیز هست .رأیالیوم در همین رابطه از سرمایهداران
و بازرگانان لبنانی که سرمایهها و بخش بانکی این کشور را در
اختیار دارند ،به عنوان ابزار دست آمریکا جهت ایجاد بحران مالی
و اقتصادی در لبنان نام برد« .دیوید شینکر» معاون وزیر خارجه

آمریکا در امور خاورمیانه در گفتوگو با شبکه تلویزیونی سعودی
«العربیه» اعتراف کرد بانک مرکزی لبنان و رئیس آن با دولت
آمریکا در زمینه بلوکه کردن داراییهای حزباهلل و یارانش در
لبنان و خارج از این کشور همکاری کرده است.
رأیالیوم یادآور شد :در کشورهایی همچون ترکیه که واحد
پولی آنها بر اثر دخالت مستقیم آمریکا با بحرانهای مشابه مواجه
شد ،دوستان با تزریق میلیاردها لیره به اقتصاد ترکیه واحد پولی
این کشور را تقویت کردند و بانکها نیز برای تقویت واحد پول
مل��ی ترکیه میلیاردها دالر را به بازار عرضه کردند اما آنچه در
لبنان جریان دارد ،کامال برعکس چنین رویکردی اس��ت .اکثر
میلیونرهای لبنانی بیش از  ۳۰میلیارد دالر از سپردههای خود
را به حسابهای خارجی منتقل کردند و کشورهای کمککننده
ج فارس نیز به لبنان پشت کردند.
اروپایی و عرب حوزه خلی 
این روزنامه از «ساقط کردن دولت حسان دیاب و غرق کردن
لبنان در بحران تغییر هیات دولت و ناامنی و ناآرامی» به عنوان

سازوکار حل اختالف به راه افتاده ،اصال به این خاطر بوده که
روند روشنی ندارد و بر سر آن توافق نیست ،تا به این ترتیب
به عنوان یک عالمت به طرف مقابل استفاده شود؛ بیآنکه به
تغییرات ماندگار در وضعیت توافق منجر شود.
با این حال ،اقدام ایران در ارس��ال نامه به مس��ؤول سیاست
خارجی اتحادیه اروپایی از این جهت حائز اهمیت است که بستر
الزم را برای اجرای اقدامات فرابرجامی آماده میکند .در بند 36
برجام درباره سازوکار برجام آمده است:
 -36چنانچه ایران معتقد باشد هر یک یا کلیه گروه 5+1
تعهدات خود را رعایت ننمودهاند ،ایران میتواند موضوع را به
لوفصل به کمیسیون مشترک ارجاع نماید؛ به همین
منظور ح 
ترتیب ،چنانچه هر یک از اعضای گروه  ۵+۱معتقد باشد ایران
تعهدات خود را رعایت نکرده است ،هر یک از دولتهای گروه
 ۵+۱میتواند اقدام مش��ابه به عمل آورد .کمیسیون مشترک
 15روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد ،مگر اینکه
این زمان با اجماع تمدید ش��ود .متعاقب بررس��ی کمیسیون
مشترک ،چنانچه هر عضو معتقد باشد موضوع پایبندی فیصله
نیافته است ،میتواند موضوع را به وزیران خارجه ارجاع دهد.
وزیران  15روز فرصت خواهند داشت موضوع را فیصله دهند،
مگ��ر اینکه این زمان با اجماع تمدید ش��ود .پس از بررس��ی
کمیسیون مشترک– همزمان با (یا به جای) بررسی در سطح
وزیران– خواه عضو شاکی یا عضوی که اجرای تکالیفش موضوع
بوده است میتواند درخواست نماید که موضوع توسط یک هیأت
مشورتی که متشکل از  3عضو خواهد بود (یکی از سوی هر یک
از طرفهای درگیر در اختالف و طرف سوم مستقل) بررسی
شود .هیأت مشورتی باید نظریه غیرالزامآوری را درباره موضوع
پایبندی ظرف  15روز ارائه نماید .چنانچه متعاقب این فرآیند
 30روزه موضوع فیصله نیابد ،کمیسیون مشترک در کمتر از
 5روز نظریه هیأت مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی
خواهد کرد .چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف
شاکی فیصله نیافته باشد ،و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد
که موضوع ،مصداق «عدم پایبندی اساسی» میباشد ،آنگاه آن
طرف میتواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی
یا جزئی اجرای تعهداتش وفق برجام قلمداد کرده یا به شورای
امنیت سازمان ملل متحد ابالغ نماید که معتقد است موضوع
مصداق «عدم پایبندی اساسی» به شمار میآید.
همانگون��ه که در عبارت پایانی بند  36برجام آمده اس��ت
اگر طرف ش��اکی (در این مورد ایران) پس از برگزاری جلسات
کمیسیون مشترک ،موضوع به نحو مورد رضایتش فیصله نیافته
باشد و چنانچه معتقد باشد که موضوع ،مصداق «عدم پایبندی
اساسی» است ،آنگاه میتواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان
مبنای توقف کلی یا جزئی اجرای تعهداتش وفق برجام قلمداد
کند .بنابراین اینگونه ایران میتواند پیش از مطرح شدن موضوع
مورد اختالف در شورای امنیت ،بر مبنای برجام تعهداتش را به
صورت جزئی و کلی متوقف نماید.
سوال میکنم علت چه بود؟ پاکدستی اعضای شورا برخالف
ش��وراهای قبلی (جز ش��ورای اول) برای همه محرز بود .این
شورای منتخب ،مدیر منتخب خود را برای مدیریت پایتخت
معرفی کرد ،توان اجرایی و سالمت آقای نجفی بر همه روشن
بود .اما کانونهای قدرتمند ضد انتخابات و انتصابگرا از اول
در برابر او و شورای منتخب ایستادند .اگر  ۱۰درصد امکاناتی
ک��ه برای آقای��ان قالیبافو احمدینژاد در  ۱۴س��ال فراهم
بود ،بس��یاری از مشکالت پایتخت را آقای نجفیبا این شورا
میتوانست حل کند» .ناصری در بخش دیگری از این گفتوگو
به طرح ادعای عجیبتری پرداخت و حضور همقطاران خود در
انتخابات را مشروط به رفع تحریمها دانست و گفت« :قبل از
اینکه اصالحطلبان معیارهایی را برای نامزد  ۱۴۰۰خود تعیین
کنند ،باید بتوانند با استدالل قوی و جامعهپسند شرکت در
انتخابات را توجیه کنند .این هم زمانی امکان خواهد داش��ت
که در ماههای آینده اتفاق مهمیمثل رفع تحریمها و رابطه
دوستانه با دنیا یا تغییر موازنه معیشت مردم با مثال تکرقمی
شدن تورم و ...رخ دهد و چون چنین احتمالی را صفر میدانم،
معتقدم اصالحطلبان هیچ توجیهی برای شرکت در انتخابات
 ۱۴۰۰نخواهند داشت» .این موضع عجیب در شرایطی است
که تمام عوامل مذکور در سایه مدیریت چهرههای اصالحطلب
به کشور تحمیل شده است و رفع آنها نمیتواند پیششرطی
برای حضور آنان محسوب شود.
نهایتا با در کنار هم قرار دادن مواضع این روزهای چهرههای
شناختهشدهاصالحات ،میتوان ازخطحاکمیتستیزیبرای فرار
از پاسخگویی و مسؤولیتزدایی نسبت به ایدههای شکستخورده
مورد حمایت این جریان سیاسی پردهبرداری کرد؛ پروژهای که
با نامه موسویخوئینیها به شکل جدیتری آغاز شده است و
تالش دارد با تغییر عنوان عامالن اصلی وضعیت موجود ،فقدان
اعتبار این روزهای اصالحطلبان در س��ایه شکس��ت طرحهای
اقتصادی و بویژه سیاست خارجی دولت روحانی را کمرنگ کند.

برجستهترین شاخصهای توطئه آمریکا ،رژیم صهیونیستی،
فرانس��ه ،انگلیس و عربس��تان علیه لبنان یاد کرده و از «خلع
س�لاح حزباهلل و غرق کردن کشور در گرسنگی و جنگهای
داخلی» به عنوان اصالح مورد نظر این کش��ورها نام برد که به
نوشته رأیالیوم «دوروتی شیا ،سفیر آمریکا در بیروت خارج از
چارچوب تمام قوانین و مقررات بینالملل و عرف دیپلماتیک
این خواس��تههای تحریکآمیز را ،بیش��رمانه بی��ان کرد» .به
گزارش رأیالیوم ،آمریکا با هماهنگی رژیم اش��غالگر اسرائیل،
لبنان را به سمت جنگ داخلی سوق میدهد و ابزارهای داخلی
در این کش��ور را در اختیار دارند که آگاهانه یا ناآگاهانه چنین
جنگی را شعلهور کنند .سرمقاله مزبور با اشاره به سخنرانی اخیر
«سیدحسن نصراهلل» دبیرکل حزباهلل تاکید کرد :لبنان دچار
بحران گرسنگی نخواهد شد و به زانو در نخواهد آمد و مقاومت
دست از سالح خود نخواهد کشید و قبل از آنکه بخواهند ملت
لبنان و مقاومتش را با گرسنگی و توطئهچینی از پا در آورند،
آنها را از پا در خواهد آورد .رأیالیوم ابراز امیدواری کرد طرفهای
ذیربط در آمریکا ،اسرائیل و لبنان قبل از آنکه فرصت از دست
برود ،فحوای پیام نصراهلل را درک کرده باش��ند ،زیرا اگر انفجار
روی دهد ،هیچ کس درامان نخواهد ماند.

