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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا 
شنبه شب، ۱۹ ســپتامبر و تنها چند 
ساعت مانده به آغاز روز بیستم سپتامبر 
با انتشار بیانیه ای اعالم کرد همانطور که 
در ۲۰ اوت آمریکا رســما دبیر شورای 
امنیــت را از تصمیم خود بــرای فعال 
کردن مکانیسم ماشــه برابر قطعنامه 
۲۲۳۱ این شورا مطلع کرده بود، اکنون 
این مهلت ۳۰ روزه به پایان رســیده و 
بنابراین »رسما تحریم های ایران« که 
به موجب این قطع نامه تعلیق شده بود 

دوباره فعال خواهد شد.
پمپئو در ادامه این بیانیه آورده است: 
»ایاالت متحده انتظــار دارد که همه 
اعضای سازمان ملل متحد به طور کامل 
به تعهدات خود برای اجرای این تحریم ها 
پایبند بمانند... اگر هر کدام از کشورهای 
عضو سازمان ملل متحد از الزام به این 
موارد ســرباز زند و تحریم ها را اعمال 
نکند، آمریکا آماده است که با استفاده 
از اختیارات و امکانات داخلی خود علیه 
این کشورها اقدام و آنها را با پیامدهای آن 
مواجه کند تا اطمینان یابیم ایران نتواند 
از مزایای اقداماتی بهره جوید که سازمان 

ملل متحد منع  کرده است.«
وزیر خارجه آمریــکا همچنین در 

پایان این بیانیه گفته است در روزهای 
آینده »آمریکا دور جدیدی از اقدامات 
تکمیلی را اعالم خواهد کرد که متضمن 
کارآیی تحریم های سازمان ملل متحد 
شود و ناقضان آن را به پاسخگویی و قبول 

مسئولیت وادارد.«
گوترش: سازمان ملل اقدامی 

انجام نخواهد داد
پس از این بیانیــه تهدیدآمیز، موج 
مخالفت هــا از طرف هــای مختلف 
برخاست. یکی از مهمترین واکنش ها 
مربوط به آنتونیو گوتــرش، دبیرکل 
سازمان ملل بود. گوترش در نامه ای به 
شورای امنیت ســازمان ملل، نوشت: 
»نمی تواند در ارتبــاط با ادعای آمریکا 
مبنی بر بازگشــت همــه تحریم های 
ســازمان ملل علیه ایران اقدامی انجام 
دهد زیرا عدم قطعیت در این خصوص 

وجود دارد.«
او ادامه داد: »وظیفه دبیرکل نیست 
که در چنین شرایطی اقدام کند، گویی 

چنین عدم قطعیتی وجود ندارد.«
به گزارش رویترز، مقام های سازمان 
ملل به شورای امنیت برای اجرای رژیم 
تحریم هایش پشتیبانی اداری و فنی ارائه 
می کنند و گوترش کارشناسان مستقلی 
را برای نظارت بر اجرای آن ها منصوب 
می کند. او در همین خصوص گفت تا 

زمان روشن شدن وضعیت تحریم های 
ایران، اقدامی بــرای ارائه این حمایت 

انجام نخواهد داد.
بیانیه مشترک تروئیکای اروپایی

عالوه بر گوترش، تروئیکای اروپایی 
نیز طی بیانیه ای اعالم کردند: »فرانسه، 
آلمان و انگلیس به خاطر دارند که آمریکا 
در ۸ ماه مه سال ۲۰۱۸ با خروج از این 
توافق، به مشارکت در آن پایان داد پس 
بنا بر این اظهاریه دریافت شده از سوی 
آمریکا که به اعضای شــورای امنیت 
داده و گفته شده بر اساس پاراگراف ۱۱ 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است، از 
تاثیر قانونی برخوردار نیست. از این رو، 
هر تصمیم یا اقدامی که براســاس این 
روند یا نتیجه آن در پیش گرفته شود نیز 

وجاهت قانونی نخواهد داشت.«
آنها تاکید کردنــد: »هدف ما حفظ 
اختیار و تمامیت شورای امنیت سازمان 
ملل اســت. تروئیکای اروپــا )آلمان، 
فرانســه و انگلیس( کامال بــه اجرای 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که سند 
قانونی توافق هســته ای است، پایبند 

هستند.«
لغو تحریم ها تحت برجام، 

همچنان برقرار است
گذشته از این بیانیه جمعی، فرانسه 
و انگلیس، هر کدام جداگانه نیز مخالفت 

خود را با اقدام شنبه شب آمریکا اعالم 
کردند. ســفارت انگلیس در تهران در 
صفحه توئیترش نوشــت: »سه کشور 
اروپایی کمــاکان مصمم بــه اجرای 
کامل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای  امنیت 
هستند که در سال ۲۰۱۵ برجام )توافق 

هسته ای( را تایید کرد.«
نیکوالس دو ریویِری، نماینده فرانسه 
در ســازمان ملل نیز نوشت: تروئیکای 
اروپا هنوز به اجرای کامل برجام)توافق 
هسته ای( پایبند است. این تنها راه رو به 
جلو برای کنترل کردن برنامه هسته ای 

ایران است.
جوزپ بورل، مســئول سیاســت 
خارجی اتحادیه اروپــا نیز در بیانیه ای 

با اشــاره به خروج آمریــکا از برجام، 
تصریح کرد: »آمریــکا نمی تواند یک 
کشور مشارکت کننده و عضو در برجام 
در نظر گرفته شــود و نمی تواند روند 
بازگردانی تحریم های سازمان ملل را 
تحت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 
)سند قانونی توافق هسته ای( آغاز کند. 
بنابراین، تعهــدات لغو تحریم ها تحت 

برجام همچنان برقرار هستند.«
آیا واشنگتن َکر است؟

در کنار تروئیکای اروپایی، روسیه و 
چین مخالفت خود را با لحن جدی تری 
اعالم کردند. دمیتری پولیانسکی، معاون 
نماینده روسیه در سازمان ملل در پیامی 
توئیتری درباره تالش ها و اقدامات اخیر 
آمریکا علیه ایران در سازمان ملل نوشت: 
بسیار دردناک است که ببینیم چنین 
کشــور بزرگی خود را این طور تحقیر 
کرده و با هذیان گویــی لجوجانه اش با 
دیگر اعضای شــورای امنیت سازمان 

ملل مقابله می کند.
او ادامه داد: مــا همگی به وضوح در 
ماه اوت گفتیم که ادعاهای آمریکا برای 
فعال کردن مکانیسم بازگردانی سریع 
تحریم ها علیه ایران غیرقانونی است. آیا 

واشنگتن َکر است؟
پولیانسکی در ادامه نوشت: به نظر 
می رسد آمریکا از طریق اعمال خواسته 
خودخواهانه اش بــر دیگران در زمینه 
کارشکنی در قوانین بین المللی ثابت 
قدم است. آیا این همان»نظام مبتنی 
بر قانون« است که در آن قوانین از سوی 
هیأت محدودی از کشورها پایه ریزی 
می شوند و همکاران آمریکایی ما اخیرا 

سرسختانه از آن دفاع می کرده اند؟
نمایش مضحک خودنمایی 

آمریکا!
وزارت خارجه روسیه نیز در بیانیه ای 
اعالم کرد: »کاری که واشنگتن انجام 
می دهد، چیزی بیشــتر از اجرای یک 
نمایش نیســت. آنهــا صحنه پردازی 
می کنند تا سیاست خود یعنی »فشار 
حداکثری بر ایران« را به شورای امنیت 
بقبوالنند و این سازمان معتبر را به ابزار 
دســت خود تبدیل کند. اجــرای این 

نمایش موفقیت آمیز نبود.«
همچنین چین در تعبیری مشابه 
خواستار پایان دادن به »نمایش مضحک 
خودنمایی آمریکایی« شد. نمایندگی 

چین در ســازمان های بین المللی در 
توئیتر خود نوشت: »وقت پایان دادن به 
نمایش مضحک خودنمایی آمریکا است. 
تحریم های شورای امنیت سازمان ملل 
متحد همچنان لغو شده خواهد ماند. 
موضع تمام اعضــای باقی مانده برجام 
مشخص است؛ آمریکا دیگر عضو برجام 
نیست و فعال شــدن مکانیسم ماشه 
از سوی این کشــور بی اعتبار است. ما 

متعهد به حفظ توافق هستیم.«
هشدار ایران

همزمان ایران که هدف اصلی ماشه 
آمریکایی بود، به بیانیه شنبه شب پمپئو 
واکنش نشــان داد. وزارت امور خارجه 
ایران طی بیانیه ای اعالم کرد: »جمهوری 
اســالمی ایران بیانیه های خشم آلود 
وزیر خارجه ایاالت متحده را اقداماتی 
با مصرف سیاسی داخلی و از سر ضعف 
و استیصال و حاصل »نه« شنیدن های 
مکرر از جامعــه بین المللی در ماه های 
اخیر و شکست های پی در پی در برابر 
دیپلماسی فعال جمهوری ایران می داند 
و به رئیس جمهور آمریکا توصیه می کند 
بیش از این با پیروی از مشــورت افراد 
جاهل و ناآشنا به شرایط جهانی، خود و 
کشورش را در سطح بین المللی منزوی 

ننماید.«
ایــن بیانیه در پایــان تصریح کرد: 
»جمهوری اسالمی ایران تأکید می نماید 
که چنانچه آمریکا رأســا یا با همکاری 
معدود دست نشانده های خود اقدامی 
در راســتای این تهدیدات انجام دهد 
با واکنش جدی مواجه خواهد شــد و 
مســئول تمامی عواقب خطرناک آن 

خواهد بود.«

همصدایی گوترش، اروپا، چین و روسیه در اعتراض به بیانیه شنبه شب پمپئو؛

صدای مخالفت ها، ناله ماشه را خفه کرد

خبر

وزارت دادگستری الیحه پیشنهادی قوه قضائیه در زمینه 
تشکیل دادگاه دریایی را که به منظور رفع خأل قانونی موجود در 
این زمینه تهیه شده، جهت سیر مراحل بررسی به هیأت دولت 

ارائه کرده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیأت دولت، به منظور 
هماهنگی در قوانین و مقررات حمل و نقل دریایی کشورهای 
مختلف، انجمن حقــوق بین المللی در ســال ۱۹۲۱ مقررات 
معروف به الهه را تنظیم کرد. این مقررات پس از تجدیدنظر در 
قالب یک معاهده بین المللی در اوت ۱۹۲۴ )۱۳۰۳ شمسی( در 

بروکسل به امضا رسید.
اولین قانون حمل ونقل دریایی ایران در سال ۱۳۴۳ و با الهام 
از قوانین تجارت فرانسه و کنوانسیون بروکسل به تصویب رسید. 
این قانون گرچه به عنوان نخســتین تجربه در زمینه قانونمند 
کردن حمل ونقل دریایی ایران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار 

بود ولی بیشتر روی کشــتیرانی بازرگانی تمرکز داشت و دیگر 
انواع کشتیرانی را مدنظر قرار نداده بود، هم چنین، مباحثی مانند 
بیمه دریایی، کار دریایی، صدور گواهینامه های دریایی، ساخت 
کشتی، کشتی شکستگی، آلودگی دریایی، سازمان و صالحیت 

دادگاه های دریایی و ...  را مورد توجه قرار نداده بود.
عالوه بر ایــن، به موجب مــاده )۱۸۸( این قانــون، وزارت 
دادگســتری موظف اســت ظرف ســه ماه از تاریخ تصویب 
قانون دریایــی، اقدام به تشــکیل دادگاه هــای دریایی کند. 
به همیــن منظور نه پس از ســه مــاه بلکه بعد از ۱۳ ســال از 
تصویب قانون مذکور یعنی در ســال ۱۳۵۶ دفتر تحقیقات و 
مطالعات وزارت دادگســتری، پیش نویس قانون تشــکیل و 
آیین دادرســی دادگاه های دریایــی را در ۱۱۵ ماده تهیه کرد 
 ولی بنا بــه دالیلی نامعلــوم این پیش نویس مســکوت ماند. 
در مدت زمان ۴۳ ســاله ای که از ارائه ایــن پیش نویس قانونی 

می گذرد تالش های متعددی که در زمینه تدوین قانون تشکیل 
دادگاه های دریایی صورت گرفته هم چنان به سرانجام نرسیده 

است.
در همین راستا قوه قضائیه نسبت به تدوین پیش نویسی ۴۸ 
ماده ای در این خصوص با عنوان الیحه تشکیل دادگاه دریایی 
اقدام کرده است، پیشنهادی که بواسطه وزارت دادگستری برای 

سیر مراحل بررسی به هیئت دولت ارائه شده است.
مطابق این پیشنهاد به منظور رسیدگی به دعاوی موضوع این 
قانون، دادگاه دریایی در حوزه قضایی شهرستان تهران و حوزه 
قضایی استان های ساحلی تشکیل می شود. هم چنین، تعیین 
حوزه قضایی محل تشکیل دادگاه دریایی در استان های ساحلی 

و تعداد شعب آن به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.
قضات دادگاه دریایی که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب 
می شوند، می بایست ضمن داشــتن حداقل پنج سال سابقه 

قضاوت در دادگاه های عمومی حقوقی، دوره های آموزشــی 
داخلی و خارجی مربوط را گذرانده باشند.

مطابق این پیش نویس قانونی، رسیدگی به مسائلی چون ثبت، 
ابطال ثبت و تابعیت کشتی ایرانی، تصرف، مالکیت، انتقال عین 
یا منافع کشتی، بهره برداری مالکان مشاع از کشتی یا عواید آن، 
رهن یا حق ممتاز نسبت به کشتی یا بار آن، حمل و نقل بار در قالب 
بارنامه یا قرارداد اجاره کشتی، حمل و نقل مسافر با کشتی و ... در 

صالحیت این دادگاه قرار دارد.

الیحه »تشکیل دادگاه دریایی« به هیأت دولت ارائه شد
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از طریق ارتباط تصویری؛
سخنرانی رهبر انقالب امروز به 
صورت زنده پخش خواهد شد

به گزارش مهر، حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر 
معظم انقالب اســالمی صبح امروز )دوشنبه۳۱ 
شهریور( در مراسم آغاز هفته دفاع مقدس از طریق 
ارتباط تصویری به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. 
این سخنرانی به صورت زنده از سیمای جمهوری 

اسالمی پخش خواهد شد.
    

باال گرفتن زمزمه ها درباره وزیر 
احتمالی وزارت صمت

رئیس کمیســیون عمــران در مجلس گفت: 
رئیس جمهور به احتمال زیاد در روز سه شنبه هفته 
جاری)اول مهر( وزیر جدیــد صمت را به مجلس 
شورای اسالمی معرفی می کند. محمدرضا رضایی 
کوچی، بیان داشــت: »طبق شــنیده های بنده، 
رئیس جمهور قرار است آقای علیرضا رزم حسینی، 
اســتاندار فعلی خراســان رضوی را به عنوان وزیر 
پیشــنهادی به مجلس معرفی کند.« ساعتی بعد 
اما سایت انتخاب به نقل از یک منبع آگاه این خبر را 
تکذیب کرد و نوشت: »گزینه مدنظر رئیس جمهور 
برای این وزارتخانه هنوز معرفی نشده و آقای روحانی 
بعد از جمع بندی های الزم، به زودی این کار را انجام 

خواهند داد.«
    

خضریان در جمع خبرنگاران:
باید اجرای تعهدات یازده گانه 

اروپا را مطالبه کنیم
علی خضریان، نماینده تهــران در مجلس به 
خبرنگاران گفت: ایران می بایست هرچه سریعتر 
ابتــکار عمل را در دســت بگیرد و بــا تعیین الزام 
زمان بندی، اجرای تعهدات یازده گانه اروپا را مطالبه 
کند و چنانچه اقدام جامع و کاملی از ســوی اروپا 
صورت نگیرد، مستند به بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام، 
ایران طی سازوکاری مشخص کلیه تعهدات برجامی 

را متوقف کند.
    

تاکید مجدد عراق بر عدم پذیرش 
مسافر خارجی در ایام اربعین

عراق بار دیگــر تاکید کرد که به دلیل شــیوع 
کرونا در ایام اربعین هیچ مسافر خارجی را پذیرش 
نمی کند. به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، وزیر 
بهداشت عراق اعالم کرد: با توجه به افزایش مبتالیان 
به کرونا عراق  هیچ مســافر خارجــی را پذیرش 
نمی کند. وی افزود: برای تبادل اطالعات در خصوص 
مبارزه با کرونا، با کشورهای همسایه از جمله ایران، 

سوریه، اردن، پاکستان و کویت در ارتباط هستیم.
    

بروجردی:
برخی دموکراسی را دیکتاتوری 

قانونمند تعبیر می کنند
اشرف بروجردی، فعال سیاسی اصالح طلب در 
خصوص طرح اصالح قانون انتخابات ریاست که در 
  ً حال رسیدگی در مجلس است، به ایلنا گفت: اخیرا
نوعی مشی در حال شکل گیری است مبنی بر اینکه 
رأی مردم خیلی مالک عمل نیســت و این یکی از 
مواردی است که با قانون اساسی تعارض دارد و هرگز 
نمی توان استدالل درستی برای آن داشت؛ اگر قرار 
بر این باشد که در انتخاب مردم مداخله صورت گیرد، 
این مداخله می تواند ماهیت جمهوریت را متزلزل 
کند. این فعال سیاســی اصالح طلــب بیان کرد: 
برخی از افراد، دموکراسی را دیکتاتوری قانونمند 
تعبیر می کنند و ایــن می تواند یک نوع تحمیل به 

جامعه باشد.
    

اعضای جدید شورای مرکزی جامعه 
روحانیت مبارز مشخص شدند

اولین جلسه شورای مرکزی جامعه روحانیت 
مبارز با ساختار جدید تشــکیل و ۱۰ عضو جدید 
این شورا انتخاب شدند. محمدحسین موسی پور، 
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با اعالم 
این خبر گفت: اولین جلسه شورای مرکزی طبق 
ســاختار جدید روز سه شــنبه این هفته در محل 

مرکزی دفتر جامعه روحانیت برگزار می شود.
    

حساب کاربری پرس تی وی در 
یوتیوب مسدود شد

شــرکت آمریکایی گوگل برای ششمین بار 
حساب کاربری شبکه انگلیسی زبان پرس تی وی 
در یوتیوب و جی میل را مسدود کرد. به گزارش 
روابط عمومی این شــبکه، در پیام یوتیوب آمده 
است: »اکانت گوگل شــما غیرفعال شده و قابل 
بازیابی نیست چرا که این اکانت قوانین صادرات را 
نقض می کند.« پیشتر کانال یوتیوب پرس تی وی 
در ســپتامبر و نوامبر ۲۰۱۳ و همچنین آوریل 

۲۰۱۴ از دسترس خارج شده بود.

بیانیه وزارت خارجه: 
جمهوری اسالمی ایران 

تأکید می نماید که چنانچه 
آمریکا رأسا یا با همکاری 
معدود دست نشانده های 

خود اقدامی در راستای 
عملی شدن تهدیدات خود 
انجام دهد با واکنش جدی 

مواجه خواهد شد و مسئول 
تمامی عواقب خطرناک آن 

خواهد بود

آنتونیو گوترش، دبیرکل 
سازمان ملل در نامه ای به 

شورای امنیت سازمان ملل، 
نوشت نمی تواند در ارتباط 

با ادعای آمریکا مبنی بر 
بازگشت همه تحریم های 

سازمان ملل علیه ایران 
اقدامی انجام دهد زیرا عدم 

قطعیت در این خصوص 
وجود دارد

سخنگوی وزارت خارجه درخصوص واکنش 
ایران به بازرسی کشتی های ایرانی توسط آمریکا 
و دیگر کشورها، گفت: به هرگونه راهزنی دریایی 
و هر اقدامی که ناقض حاکمیت ایران باشد، پاسخ 

سخت داده خواهد شد.
سعید خطیب زاده در نشست خبری دیروز 

خود تأکید کرد: بــه آمریکایی ها می گوییم که 
دســت از راهزنی های دریایی، هوایی و زمینی 

بردارند زیرا دوران راهزنی ها تمام شده است.
وی در بخش دیگری از نشست خود درباره 
محور سخنان وزیر امور خارجه و رئیس جمهور در 
مجمع سازمان ملل گفت: امسال هفتاد وپنجمین 
سالگرد تاســیس ملل متحد اســت. مواضع و 
نگاه ایران در خصوص مسائل بین المللی محور 
گفتگوی مقامات ایران خواهد بود. ایران هراسی 

نیز برای این بود که صدای ایران به جهان نرسد 
به همین دلیل آقای ظریف را تحریم کردند که 
البته تاثیر عملی نداشته است. وی درباره تاسیس 
سفارت آذربایجان در سرزمین های اشغالی و تاثیر 
آن بر مناقشه منطقه میان ارمنستان و آذربایجان، 
گفت: ما به دوستانمان در ارمنستان گفته ایم، 
رژیم صهیونیستی هیچ تاثیری در منطقه ندارد، 
ما معتقدیم هیج مناقشه ای در منطقه با درگیری 
حل نمی شــود و بهترین راه حل راه هایی است 

که با مشارکت کشورهای منطقه ای و بر اساس 
همکاری شکل بگیرد.

سفر ظریف از آفریقا تا اروپا در حال 
برنامه ریزی است

خطیب زاده درباره دالیل لغو سفر وزیر امور 
خارجه به کشــورهای اروپایی گفت: سفر آقای 
ظریف به دلیل پروتکل های بهداشتی لغو شد و 

معلوم نیست که چه زمانی برگزار شود.
وی افزود: سفر ظریف از آفریقا تا اروپا در حال 

برنامه ریزی است. مطمئن نیستیم این سفر به 
زودی انجام شود که به خاطر مسائل لجستیکی 
و پروتکل کرونا اســت. این چیزی نیســت که 

بخواهند از آن داستان بسازند.
ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره اعالم 
خرابکاری در حادثه نطنز توسط سازمان انرژی 
اتمی و نقش دولت هــای خارجی در آن، گفت: 
جمع بندی این موضوع در اختیار نهادهای امنیتی 
و اطالعاتی ایران است. مطمئناً اگر مساله ای به 
سیاست خارجی برگردد، ما اقدام جدی خواهیم 
کرد. هنوز در این فاز به ما چیزی گفته نشده است 
ولی مطمئن هســتم در کانال های خود پیام ها 

داده، گرفته و دیده شده است.

خطیب زاده:

ایران به هرگونه راهزنی دریایی پاسخ جدی خواهد داد


