هیچ کشوری به اندازه ایران خواهان سربلندی عراق نیست

دوشنبه  10شهریور 1399
وطنامروز شماره 3011

س��فیر ایران در عراق گفت :ایران باور دارد که حضور آمریکا در منطقه تنها بیثباتی را افزایش و تروریس��م را رش��د داده و باعث به وجود آمدن
مکانیسمهای استعماری جدید میشود .ایرج مسجدی در گفتوگو با المانیتور ادامه داد :ایران و عراق  ۲همسایه تاریخی هستند و اشتراکهایی
دارند که در سرنوشتشان تنیده شده است .ما تا ابد همسایه میمانیم ،پس هیچ کشوری اندازه ما خواهان سربلندی و کامیابی این کشور نیست.

سیاسی

اخبار

عزاداران اباعبداهللالحسین در سراسر کشور با رعایت دقیق پروتکلهای بهداشتی ،عاشورای متفاوتی را در تاریخ تشیع رقم زدند

وزیر خارجه چین خواستار حفاظت
از برجام شد

وزیر خارجه چین در دیدار با همتای فرانسوی خود بر
اهمیتچندجانبهگراییوپایبندیبهتوافقهایبینالمللی
از جمله توافق هستهای ایران تاکید کرد.
به گزارش ایس��نا به نقل از خبرگزاری شینهوا ،وانگ
یی ،وزیر خارجه جین در دیدار با ژان ایو لودریان ،همتای
فرانسویاش با تاکید بر اهمیت چندجانبهگرایی برای این
 ۲کشور گفت :چین و فرانسه باید به توافقهای چندجانبه
پایبند باشند .یکجانبهگرایی از جمله خروج غیرمسؤوالنه
از سازمانهای بینالمللی یا تخطی از توافقهای بینالمللی
پذیرفتهشده نیست.
او در ادامه اظهار کرد که این  ۲کشور باید همکاری و
هماهنگی بر سر امور بینالمللی را تقویت کرده و از نتایج
بزرگ توافقهای بینالمللی و دیپلماسی چندجانبه مانند
توافق هستهای ایران حفاظت کنند.

دولتمردانباخنثیسازیتحریموتحریف
برایحلمشکالتمردماقدامکنند

ارتش در بیانیهای با گرامیداشت هفته دولت تصریح
ک��رد :امروز بی��ش از هر زمانی ج��ا دارد که دولتمردان
جمهوری اسالمی ایران با خنثیسازی توطئههای جریان
تحریم و جریان تحریف برای حل مشکالت اقتصادی کشور
اقدام جهادی و انقالبی بهعمل آورند.
به گزارش «وطن امروز» ،ارتش جمهوری اسالمی ایران به
مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و
هفته دولت ،بیانیهای صادر کرد .در بخشی از این بیانیه آمده
است :امروز که دولتمردان بیخرد آمریکا با اعمال راهبرد فشار
حداکثری و دسیسههای منطقهای از قبیل عادیسازی روابط
رژیم صهیونیستی با برخی کشورهای خودفروخته منطقه،
از یک س��و بهدنبال انزوا و مهار سیاسی جمهوری اسالمی
ایران در سطح منطقه و نظام بینالملل بوده و از سوی دیگر با
بهرهبرداری از جریان تحریف ب ه دنبال کاهش اعتماد عمومی
و ایجاد یأس و ناامیدی در مردم هستند ،بیش از هر زمانی
جا دارد که دولتمردان جمهوری اسالمی ایران با خنثیسازی
توطئههای جریان تحریم و جریان تحریف برای حل مشکالت
اقتصادی کشور اقدام جهادی و انقالبی بهعمل آورند.

پیگیری سرنوشت امام موسی صدر
تا حصول نتیجه ادامه دارد

س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه
گفت :پیگیریو گفتوگو در سطح
دوجانب��ه و بینالمللی برای تعیین
سرنوش��ت امام موس��ی صدر و ۲
همراهش��ان وجود دارد و تا حصول
نتیجه ادامه خواهد یافت.
بزاده ،سخنگوی وزارت امور
به گزارش ایسنا ،سعید خطی 
خارجه در سالروز ناپدید شدن امام موسی صدر که امسال
مصادف با روز عاش��ورای حضرت سیدالشهدا(ع) و حماسه
حس��ینی شده است ،در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره
این شخصیت تاثیرگذار اظهار داشت :ناپدید شدن امام موسی
صدر یکی از مسائل مهمی است که جمهوری اسالمی ایران
همواره در طول سالهای گذشته آن را دنبال کرده و همچنان
تا رسیدن به نتیجه و روشن شدن واقعیت در دستور کار نگاه
بزادهبراهتمامدستگاهدیپلماسینسبت
خواهدداشت .خطی 
به پرونده امامموس��ی صدر تاکید کرد و افزود :ما در وزارت
امور خارجه و با همکاری دوستان لبنانی پرونده امام موسی
صدر را با همه پیچیدگیهایی که دارد از طرق مختلف دنبال
میکنیم و پیگیریها و گفتوگوهایی در سطح دوجانبه و
بینالمللی برای تعیین سرنوشت ایشان و  2همراهشان وجود
هلل تا حصو ل نتیجه ادامه خواهد یافت.
دارد و انشاءا 

دفاع مجدد ترامپ از
خروج آمریکا از برجام

دونالد ترامپ بار دیگر از اقدام مغایر با تعهدات بینالمللی
ق هستهای ایران دفاع کرد.
آمریکا در خروج از تواف 
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز ،رئیسجمهور آمریکا که
جمعهشب در شهر الندندری در ایالت نیوهمپشایر سخنرانی
میکرد ،گفت :ما از توافق هس��تهای فاجعهبار دولت قبل با
ایران خارج شدیم .ما  ۱۵۰میلیارد دالر به ایران برای توافقی
که در واقع خیلی کوتاهمدت بود ،پول دادیم .از آن جالبتر،
 1/8میلیارد دالر پول نقد به آنها دادیم .کلی پول نقد که با
چند هواپیما بردند .او ادامه داد :خیلی بد بود و آن زمان بود
که من فهمیدم چقدر یک رئیسجمهور در ایاالت متحده
قدرتمند است .وقتی یک رئیسجمهوری این حق را داشته
باشد -که به نظرم نداشت -که به بانکها برود و  1/8میلیارد
دالر پول نقد بگیرد و تحویل افرادی بدهد که از شجاعت ما
متنفر هستند ،به این میگویند قدرت .البته من باور ندارم که
او حق داشت چنین کاری کند .ترامپ که بتازگی تالشهایش
در شورای امنیت برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران و نیز
ایجاد یک اجماع بینالمللی علیه کشورمان با شکستی قاطع
مواجه شده ،این روزها در آستانه انتخابات ریاستجمهوری
آمریکا به هر دری میزند تا بر این ناکامی مفتضحانه در مقابله
با ایران سرپوش بگذارد.

آمریکا قطعنامه ۲۲۳۱
را تفسیر غلط میکند

مجی��د تختروانچی ،نماینده دائم
ایران در س��ازمان مل��ل متحد در
واکنش به ادعای مقامات آمریکایی
در بازگرداندن تحریمها علیه ایران
در یادداشت توئیتری خود نوشت:
تحقیر حقوق بینالملل توس��ط آمریکا به سطح پایینی
رسیده است .آمریکا ناقض برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱شورای
امنیت سازمان ملل متحد است .وی افزود :آمریکا به عمد
قطعنامه  ۲۲۳۱را تفسیر غلط میکند و اعضای سازمان
ملل و نزدیکترین متحدانش را به خاطر مقابله با زورگویی،
تهدید میکند .نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد
ادامه داد :یکجانبهگرایی آمریکا سازمان ملل را تضعیف
میکند .اقتدار شورای امنیت در خطر است.

گروه سیاس�ی :عزاداری عاشورای محرم  1442شاید از برخی
جهات متفاوتترین عزاداری تاریخ تشیع بود؛ صحنههای نابی
که تابلوی زیبای حماسه عقل و عشق را در پیش چشم افکار
عمومی به تماشا گذاشت.
ب��ه گ��زارش «وطن ام��روز» ،رفتار عزاداران امام حس��ین
علیهالس�لام در ای��ام عزاداری امس��ال گواه ی��ک بلوغ فکری
کمنظیر بود .صحنههای جالب عزاداری هیأتیها با رعایت همه
پروتکلهای بهداشتی ،تبدیل به الگویی برای برگزاری مراسم
دینی نهتنها در سطح جهان تشیع ،بلکه در سطح همه جوامع
توحیدی خواهد ش��د .چند روزی مانده به ش��روع ایام محرم،
عمرانخان ،نخستوزیر پاکستان از شیعیان این کشور خواست
عزاداری ماه محرم را با الگوی هیأتهای ایرانی برگزار کنند .با
آغاز ماه محرم ،هیأتهای ایرانی ثابت کردند که مدل رفتاریشان
در تراز یک الگوی جهانی قابل تبعیت است.

حماسه عقل و عشق

■■عاشورای متفاوت

شاید قبل از ماه محرم برخیها فکر میکردند که امسال به
خاطر شیوع ویروس کرونا ،عزای سیدالشهدا با شوکت و شور
توکور
س��الهای قبل برگزار نخواهد شد و چراغ روضهها سو 
خواهد ماند اما ایام محرم که شروع شد ،پوچی این پیشبینیها
هم عیان شد .مردم ثابت کردند سر بدهند ،عزای سیدالشهدا
را از دست نمیدهند .آن هم نه عزایی که زبان شماتت دشمن
را دراز کند و مایه وهن دین شود ،بلکه عزایی که پروتکلهای
بهداش��تی ب��ه دقیقترین ش��کل ممکن در آن رعایت ش��د.
صحنههای عزاداری سیدالشهدا با رعایت فاصلهگذاری اجتماعی
و رعایت نکات بهداشتی ،هر بینندهای را به اعجاب و تحسین
وامیداشت .مسؤوالن و خادمان هیأتهای مختلف با تمام توان
پای کار آمدند تا نش��ان دهند که برخالف آنچه غربیها بویژه
بعد از رنسانس ادعا میکنند و دین را با تعقل و اندیشهورزی
در برابر هم قرار میدهند ،در منظومه فکری ش��یعی به مدد
عقالنیت اجتهادی ،دوگانهای به نام دین و عقل یا دین و علم
وجود ندارد .در منظومه فکری شیعی ،حکم عقل همان حکم
دین است و این یک قاعده اصولی در فقه است که «کلما حکم
به العقل حکم به الشرع»« ،هر چه عقل به آن حکم کند ،شرع
هم به آن حکم میکند».
از همان ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور ،عدهای سعی
کردند این پدیده طبیعی را در تضاد با باورهای دینی نش��ان
دهند و از آن برای تخریب باورهای دینی استفاده کنند ،اگرچه
در آن روزهای ابتدایی معدود رفتارهایی از سمت بخش بسیار
کوچکی از افراد منتسب به طیف متدینان ،بر این آتش فتنه
دام��ن زد اما جریان غالب تفکر دینی و در رأس آن مرجعیت
شیعه پیشرو برخورد عقالنی با این پدیده بود؛ پدیدهای که در
بس��یاری از جوامع غربی ک��ه ادعای تبعیت از علم آنها گوش
فلک را کر کرده ،شاهد آن نبودیم .اوج این عقالنیت انقالبی را
با فرارسیدن ماه محرم شاهد بودیم.
رهبر معظم انقالب چندی قبل درباره لزوم توجه به رعایت
پروتکلهای بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا در عزاداریهای
ماه محرم فرمودند :بنده خودم ش��خصا هر چه را که آنها الزم
بدانند مراعات خواهم کرد .ایشان در ادامه افزودند :عزاداری محرم
باید بر اساس ضوابط ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار شود .در
عزاداریها معیار آن چیزی است که کارشناسان و ستاد ملی
کرونا اعالم میکنند؛ بنده به توصیه این عزیزان عمل میکنم.
توصیه من به مردم این اس��ت که ببینیم ستاد ملی کرونا چه
میگوید و در مسأله عزاداری به گفته این ستاد عمل کنیم .اگر
وضعیتی که داریم را شل بگیریم ،فاجعه بزرگی رخ خواهد داد.
این موضع رهبر معظم انقالب ،موضع تمام مرجعیت شیعه

بود؛ موضعی که نشان داد عقالنیت دینی شیعی ،برخالف ادعای
هیاهوگران نهتنها در برابر علم تجربی و عقالنیت علمی قرار ندارد،
بلکه موید و مکمل این نوع نگاه است.
بای��د اذعان داش��ت که در ماههای گذش��ته ،با مدیریت و
پیش��گامی روحانیان تراز اول جوامع شیعی ،رفتارهای دینی
و مناس��ک عبادی به نحوی برگزار شد که سند افتخار آن در
تاریخ ادیان جهان به نام جهان تشیع ثبت خواهد شد؛ رفتاری
که نمونه آن را در ادیان دیگر شاهد نبودیم.

■■ابتکارات هیأتیها

امسال هیأتیها همه نبوغ خود را به کار گرفتند تا با رعایت
همه پروتکلهای بهداشتی ،علم عزای سیدالشهدا بر زمین نماند.
خیلی از ایستگاههای صلواتی که در سالهای قبل ،چای و شربت
و شیرینی پخش میکردند ،تبدیل شدند به محل توزیع ماسک
و مواد ضدعفونیکننده .بانیان شام هیأتها که تا همین سال
قبل س��فره اکرامشان پهن بود و عزاداران سیدالشهدا را اطعام
میکردند ،امسال غذاها را در بستهبندیهای بهداشتی بین مردم
و خانوادههای نیازمند توزیع میکنند.
طب��ق مصوبه س��تاد ملی کرونا ،همه هیأتها بخش��ی به
نام همیاران س�لامت داشتند که وظیفهشان نظارت و اجرای
پروتکلهای بهداشتی بود .در بسیاری از هیأتها ،همان د م در
برخی از این همیاران ایستاده بودند و با دادن ماسک به عزاداران،
آنها را به داخل هیأت دعوت میکردند .در حین جلسه هم نظارت
داشتند که کسی بدون ماسک نباشد و فاصلهها رعایت شود.
خیلی از هیأتها که امکانش را داشتند ،مجالسشان را در
فضای باز با رعایت کامل فاصلههای اجتماعی برگزار کردند .صحن
مسجد جمکران ،امامزاده صالح بن موسی الکاظم و بسیاری از
اماکن متبرکه شاهد برگزاری این هیئات در فضای باز بود.
مهدی رسولی ،مداح شهیر هیأت ثاراهلل زنجان چندی پیش

در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشته بود« :میثاق محرم با پسر
فاطمه :هم نمیگذاریم محرم از تب بیفتد و هم اجازه نمیدهیم
قواالنصاف باید
عاشقی از عشاق سیدالشهدا(ع) تب کند» .الح 
اعتراف کرد که جامعه مداحان و هیأتیهای کشور به این میثاق
پایبند ماندند و صحنههای وفاداری به این عهد را در پیش چشم
افکار عمومی مردم کشور و جهان به نمایش گذاشتند.
■■ایران در سوگ اباعبداهلل

با شروع دهه محرم ،ایران به سوگ اباعبداهلل نشست؛ سوگی
که روز گذش��ته ،نقطه اوج آن بود .مردم در همه جای ایران،
پرچم عزای سیدالش��هدا را به اهتزاز درآوردند .مش��هد ،قلب
معنوی عزاداری سیدالشهدا در ایران بود .شب عاشورا آیین سنتی
خطبهخوانی در حرم امام رضا با حضور حجتاالسالم مروی،
تولیت آس��تان قدس رضوی و خادمان با رعایت پروتکلهای
بهداشتی بعد از نماز مغرب و عشا در صحن انقالب حرم مطهر
رضوی برگزار شد .همزمان با سخنرانی در هر بخش از صحن
انقالب حرم مطهر رضوی ،خادمان با در دست داشتن شمعدانها
با رعایت فاصله اجتماعی در صفهای منظم ایستاده و برخی نیز
در بخشهایی از صحن نشسته بودند.
اما این تنها مش��هد ،ته��ران ،قم ،اصفهان ،تبریز و س��ایر
استانهای شیعهنشین ایران نبود که رخت عزای اباعبداهلل را
بر تن کرد ،بلکه مناطق سنینشین ایران نیز شاهد عزاداری بر
سبط رسولاهلل بود .مراسم عزاداری شب عاشورا در سنندج در
جوار امامزاده بیبی هاجرهخاتون ،خواهر گرامی امام رضا(ع) با
سخنرانی ماموستا معروف خالدی ،از علمای اهل سنت و با رعایت
پروتکلهای بهداشتی برگزار شد.
اهل تس��نن آس��تارا نیز همگام با ش��یعیان ،در تاسوعا و
عاش��ورای حس��ینی به عزاداری پرداختند .در مراس��می که
همزمان با عاشورای حسینی در مناطق مختلف سنینشین این

شهرستان بویژه عنبران و شیخمحله بخش مرکزی آستارا برگزار
شد ،اهالی خونگرم و عاشق اهلبیت(ع) این روستاها که هنر
عشقورزی آنها به اهلبیت(ع) زبانزد عام و خاص است در یوم
عاشورای حسینی ،اجتماعی از سرسپردگی به خاندان عصمت
نوبلوچستان نیز
و طهارت(ع) را نشان دادند .اهل سنت سیستا 
همراه با دیگر جوامع اهل سنت ایران ،روز گذشته به اقامه عزا
بر امام حسین(ع) پرداختند.
■■مزار حاجقاسم ،عزاخانه سیدالشهدا

روز گذشته سراسر ایران ،روضهخانه سیدالشهدا بود؛ از شمال
ایران تا جنوب و از شرق تا غرب .اما در این بین ،کرمان حال و
هوای دیگری داشت .این نخستین محرمی بود که سردار دلها
و سیدالشهدای مدافعان حرم در خاک آرمیده بود اما شعار او
که «ما ملت امام حسینیم» همه جای ایران را پر کرده بود.
حسینیه ثاراهلل یکی از مهمترین مراکز مورد توجه حاجقاسم
در مراس��م امام حس��ین(ع) بود ،این مکان از ابتدای تأسیس
به مکان��ی برای تجمع رزمندگان دفاعمقدس تبدیل ش��د و
والیتمداران کرمانی در طول انقالب به مناسبتهای مختلف
در این مکان حضور مییافتند؛ مردم خاطرههای زیادی از این
مکان دارند اما آنچه امسال برای مردم موجب حسرت شده بود،
عدم حضور سردار شهید سلیمانی در سر در ورودی این حسینیه
بود .هر سال حاجقاسم مقابل در این حسینیه دست به سینه
میایس��تاد و عزاداران را تکریم میکرد و بر مصیبت تاسوعا و
عاشورا اشک میریخت.
امس��ال مردم س��اعاتی از روز را در حس��ینیه ثاراهلل جمع
میشدند و عزاداری امام حسین را برگزار میکردند و ساعاتی
را نیز در گلزار شهدا حضور مییافتند و در میان این  2مکان
توآمد بودند .مزار حاجقاسم ،خودش یک حسینیه
در حال رف 
شده بود .یک عزاخانه سیدالشهدا شده بود.

پمپئو در جدیدترین موضع خود مدعی بازگشت تمام تحریمهای سازمان ملل علیه ایران از  20سپتامبر شد

بولتون :شبیه احمقها شدهایم

گروه سیاسی :جان بولتون ،مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا با
اشاره به نتایج احتمالی پیگیری مکانیسم ماشه از سوی دولت
این کشور گفت« :از نظر م ما احمق جلوه میکنیم .ما خواهیم
دید وقتی درگیر اینگونه حماقتها شویم ،چه رخ خواهد داد».
ب��ه گزارش «وطن امروز» ،تنهایی این روزهای آمریکا در
فضای جهانی به باال گرفتن درگیریهای داخلی میان مقامات
و ش��خصیتهای این کشور منتهی شده است .پس از آنکه
سناریوی پمپئو برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران در
شورای امنیت سازمان ملل تبدیل به یک شکست تاریخی برای
آمریکا شد و جز دومینیکن هیچ دولت دیگری به این طرح
رای مثبت نداد ،مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا قمار آخر
خود را معطوف به پیگیری طرحی کرد که پیش از این بارها
نسبت به شکست حتمی آن هشدار داده شده بود .فعالسازی
مکانیسم ماشه آن هم بعد از دو و نیم سال از خروج آمریکا از
برجام ،پس از مطرح شدن در شورای امنیت سازمان ملل با
نتایجی مشابه طرح تمدید تحریمهای تسلیحاتی مواجه شد
تا جایی که «دیان دیجانی» سفیر اندونزی در سازمان ملل
که رئیس شورای امنیت در این ماه است ،در پاسخ به سوال
روسیه و چین با اشاره به نشستهای دوجانبهای که با اعضای
شورای امنیت داشته است ،درباره نامه آمریکا برای فعال کردن
مکانیسم ماشه اعالم کرد« :در جایگاهی نیست که بخواهد
اقدام بیشتری درباره درخواست آمریکا مبنی بر بازگرداندن
تحریمهای سازمان ملل علیه ایران انجام دهد ،چرا که میان
 ۱۵عضو شورای امنیت اجماع وجود ندارد».
انزوای کمس��ابقه آمریکا در هم��راه کردن دیگر دولتها
برای همراهی با سناریوی تحریمی جدیدش با واکنش تندی
از سوی نمایندگان دولت آمریکا مواجه شد« .کلی کرفت»
نماینده آمریکا در س��ازمان ملل که پ��س از عدم همراهی
ش��ورای امنیت با طرح تمدید تحریم تسلیحاتی ایران لب
به گالیه گشوده و از آنچه «عدم تمایل برای مقابله با تهدید
همیشگی ایران علیه صلح و امنیت» میخواند انتقاد کرده بود،
این بار فراتر از گالیه و شکوه رو به تهدید آورد و از تحریم هر
کشوری که با طرح مکانیسم ماشه همراهی نکند حرف زد.
کرفت بامداد روز جمعه در گفتوگویی با شبکه العربیه گفت:
مکانیسم ماشه را بر اساس منافع آمریکا و ملتهای منطقه
اجرا خواهیم کرد و شورای امنیت باید به مسؤولیت خود برای
اجرای روندهای قانونی عمل کند .نماینده آمریکا در شورای

آمریکایی توصیف کند و در گفتوگو با آسوشیتدپرس با اشاره
به مکانیسم ماشه بگوید :درسی که از این مساله میگیریم این
است که ایاالت متحده به اینکه برای حمایت از اصولمان به
تنهایی در سازمان ملل ایستاده ،مفتخر است .ما حداقل باید
این کار را هوشمندانه انجام دهیم؛ نه اینکه خودمان را احمق
جلوه دهیم .وی ادامه داد :از نظر م ما احمق جلوه میکنیم.
ما خواهیم دید که وقتی درگیر اینگونه حماقتها شویم ،چه
رخ خواهد داد.
■■قمار باخت -باخت به روایت اروپا

امنیت سازمان ملل مدعی شد قطعنامه  2231به این کشور
اجازه میدهد سازوکار بازگشت تحریمها علیه ایران را اجرایی
کند و هر کس��ی که در برابر «اس��نپ بک» بایستد ،تحریم
خواهد ش��د .کرفت در ادامه ادعاهایش گفت :ایران از سالح
برای تروریسم استفاده میکند و تهران باید تامین سالح برای
گروههای مسلح را متوقف کند و بدترین چیزی که میتواند
اتفاق بیفتد ،دستیابی ایران به سالح است.
در این میان وزیر خارجه آمریکا بدون توجه به شرایط به
وجود آمده ،با انتشار توئیتی خبر از بازگشت تحریمهای سازمان
ملل علیه ایران در چارچوب فعالسازی مکانیسم ماشه داد و
نوشت :هفته گذشته بعد از ناکام ماندن شورای امنیت در عمل
به مأموریت خود برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی ،آمریکا
فرآیند  ۳۰روزهای را برای بازگرداندن تقریبا تمام تحریمهای
س��ازمان ملل علیه ایران کلی��د زد .این تحریمها به صورت
خودکار از نیمهشب  ۲۰سپتامبر به وقت گرینویچ بازخواهند
گشت .مایک پمپئو در توئیتی دیگر تفسیر کشورش از روند
بازگشت تحریمها علیه ایران را اینطور شرح داد« :چنانچه هر
یک از اعضای ش��ورای امنیت قطعنامهای را برای ادامه رفع
تحریمها ارائه کند ،آمریکا با آن مخالفت خواهد کرد .چنانچه
قطعنامهای ارائه نشود ،تحریمها علیه ایران روز  ۲۰سپتامبر
بازخواهند گشت .قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل
اینگونه عمل میکند».

■■اقرار به حماقت آمریکایی

ادعاهای پمپئو مبنی بر بازگشت تحریمهای سازمان ملل
علیه ایران در شرایطی است که طرح آمریکا پیش از این با
واکنش باقی دولتها از جمله چین و روسیه مواجه شده بود.
خبرگزاری رویترز اول شهریورماه گزارش داد  ۱۳عضو شورای
امنیت با نگارش نامههایی مخالفت خود را با خواست آمریکا
برای بازگرداندن تحریمها علی��ه ایران اعالم کردهاند .هفته
گذش��ته نماینده دائم چین در س��ازمان ملل در این زمینه
گفته بود :ایاالت متحده دیگر عضو توافق هس��تهای نیست.
طرفهای برجام و اکثریت اعضای ش��ورای امنیت معتقدند
درخواست آمریکا برای بازگرداندان تحریمها علیه ایران هیچ
مبنای قانونی ندارد و نباید مکانیسم بازگشت خودکار تحریمها
را آغاز شده تلقی کرد .نماینده دائم روسیه در این شورا نیز
با اش��اره به نامه اکثر اعضای شورای امنیت سازمان ملل در
مخالفت با پیش��نهاد آمریکا گفته بود :از این نامهها اینطور
برمیآید که در آنها اکثریت اعضای شورای امنیت به صراحت
اعالم کردهاند نامه آمریکا را نمیتوان ابالغیهای تلقی کرد که
ذیل بند  ۱۱قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت صادر شده است.
ب��ا این حال واکنشها به اس��تراتژی پمپئ��و محدود به
تعدادی از اعضای ش��ورای امنیت سازمان ملل نماند و جان
بولتون ،مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا را نیز بر آن داشت
اقدام دولت این کشور را عاملی در جهت احمق جلوه کردن

تالش آمریکا برای پیگیری طرح مکانیس��م ماشه به هر
قیمتی باعث ش��ده حتی دولتهای اروپایی که بیشترین
قرابت را با این کشور داشتهاند نیز نسبت به عواقب باخت-
باخت پیگیری این سناریو هشدار دهند .در همین زمینه روز
گذشته خبرگزاری فارس در گزارشی با اشاره به ادعاهای یک
دیپلمات اروپایی ،خبر از مذاکرات انگلیس ،آلمان و فرانسه
با دولت آمریکا درباره سناریوهای پس از بازگشت مفروض
تحریمه��ا علیه ای��ران داد و از قول وی نوش��ت :مقامهای
آمریکای��ی ظاه��را هیچ اهمیتی برای حالت��ی که ایران به
محدودیتهای هستهای پایبند نباشد قائل نیستند .ما به آنها
میگوییم اینکه شما در اسنپبک (بازگرداندن تحریمها علیه
ایران) موفق شوید هیچ اهمیتی نخواهد داشت ،چون روسیه
و چین آن را نادیده خواهند گرفت و شما در نهایت با وضعیت
فروش سالح به ایران از یک طرف و گامهای هستهای این
کشور از طرف دیگر مواجه میشوید .وی درباره پاسخی که
آمریکاییها به این س��وال میدهند ،گفت :جوابشان این
اس��ت که این موارد (که شما میگویید) حالتهای فرضی
هس��تند و ما کاری به موارد فرض��ی نداریم .اظهارات این
دیپلمات اروپایی به عنوان بخشی از گزارش مفصل «گروه
بینالمللی بحران» درباره کش��مکشهای میان طرفهای
مختلف بر س��ر تالش آمریکا برای بازگرداندن تحریمهای
بینالمللی علیه ایران منتشر شده است .در این گزارش به
نقل از مقامهای کشورهای اروپایی تصریح شده واشنگتن در
حال مبالغه بر سر رفع محدودیتهای تسلیحاتی علیه ایران
ی واشنگتن
است .گروه بینالمللی بحران نوشته عدم نگران 
درباره اینکه مسیر فعلی آنها ممکن است ایران را به سمت
شتاب بخشیدن به برنامه هستهای خود سوق دهد ،مقامهای
اروپایی را متعجب کرده است.

