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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

عوامل مختلفی سبب شــده اند تا 
آمریــکا کمــر همت برای کشــاندن 
پرونده ایران به شــورای امنیت ببندد. 
نزدیک شدن به موعد پایان تحریم های 
تسلیحاتی ایران، مقاومت ایران در برابر 
فشارهای کمرشکن اقتصادی، انتخابات 
قریب الوقوع ریاست جمهوری آمریکا در 
سوم نوامبر، فشارهای اسرائیل و عوامل 
متعدد دیگری هستند که آمریکا را وادار 
می کنند تا هرچه سریع تر ماشه را علیه 
برجام بچکانــد و کارش را تمام کند تا 

بتواند ایران را پای میز مذاکره بکشاند. 
در هفته هــای اخیــر اظهــارات 
مقامات آمریکایی درباره تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران و تالش های آنها برای 
فعال کردن مکانیســم ماشه، احتمال 
طرح پرونده ایران در شورای امنیت را 
مجددا مطرح کرده است.  طرح جدید 
دولت آمریکا برای بازگشــایی پرونده 
ایران در شــورای امنیت این است که 
خود را کماکان عضوی از قطعنامه 2231 
شورای امنیت نشان دهد و از این طریق 
سایر طرف های برجام را ملزم به تمدید 

تحریم های ایران کند. 

  شورای امنیت ایران 
را محکوم کند

دیروز نیز روزنامه اورشــلیم پست 
نوشــت که دنی دانون، نماینده رژیم 
صهیونیستی در سازمان ملل، از شورای 
امنیت خواست که به پرتاب ماهواره نور 
واکنش نشان داده و ایران را محکوم کند.

به نوشــته اورشلیم پســت، دانون 
نامه ای به شورای امنیت نوشته و مدعی 
شده که مشارکت ســپاه پاسداران در 
پرتاب ماهواره نشــان دهنده »ماهیت 

حقیقی« این اقدام است.   
او همچنین به زمان انقضای تحریم 
تسلیحاتی ایران اشاره کرده و ادامه داده 
که با توجه به نزدیکی زمان برداشــته 
شدن این محدودیت ها، فعالیت های 
ایــران در زمینه صنعــت فضانوردی، 

بخشی از یک تالش بزرگتر است. 
 تا انتخابات نوامبر، 

چیزی از برجام نخواهد ماند
همچنین برایان هــوک، نماینده 
ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران 
روز گذشته به شبکه ســی ان بی سی 
آمریکا گفت: »شــاهد بوده ام برخی از 
آنهایــی که می خواهنــد در انتخابات 
ریاســت جمهوری رقابت کنند، وعده 

می دهند که به توافق هسته ای با ایران باز 
خواهند گشت، اما تا آن زمان چیز زیادی 
از توافق باقی نخواهد ماند که کســی 

بخواهد به آن بازگردد.«
مجموع این اظهارات و تالش های 
پیدا و پنهان ایاالت متحــده، نگرانی 
از اعمال مجدد تحریم های شــورای 
امنیت علیه ایران را باال برده است و در 
این میان آنچه برای دستگاه دیپلماسی 
ایران بیش از هر چیــزی اهمیت دارد، 

جلوگیری از چنین اتفاقی است. 
 هشدار درباره هرگونه

 تحریم جدید 
محمدجواد ظریف، رئیس دستگاه 
دیپلماسی که اسفند گذشته، نامه ای با 
مضمون ضرورت رفع تحریم های آمریکا 
علیه ایران به دبیرکل سازمان ملل نوشته 
بود، حاال به آقای گوترش درباره احتمال 
تحریم های جدید شورای امنیت علیه 

ایران هشدار داده است.
او در نامــه ای خطاب بــه دبیرکل 
ســازمان ملل متحد تاکیــد کرده که 
»هرگونه تحریم یــا محدودیت جدید 
توسط شورای امنیت خالف تعهدات 
اساسی داده شده به مردم ایران است و 
همه مسئولیت آن برعهده ایاالت متحده 

و هر موجودیتی خواهد بود که یا به ایاالت 
متحده کمک کرده و یا تلویحا در قبال 

رفتار غیرقانونی اش سکوت کند.«
ظریف در این نامه با اشــاره به عدم 
پایبنــدی آمریکا به برجــام و تناقض 
آشــکار آن با قطعنامه 2231 شورای 
امنیت ملل متحد که خود آمریکا آن را 
ارائه کرده بود، نوشــته است: »سازمان 
ملل متحد می بایست فورا به مسئولیت 
دولت ایاالت متحده رســیدگی کرده 
و آن دولــت را به دلیل تبعــات اعمال 
متخلفانــه اش که در تناقض آشــکار 
بــا منشــور ملــل متحــد و حقوق 

 بین الملل قرار دارد، پاســخگو سازد.« 
وزیر امور خارجه ایــران ادامه داده که 
»بی کیفرمانی ایــاالت متحده در این 
مورد و سایر موارد، به اعتبار سازمان ملل 

متحد به شدت لطمه خواهد زد.«
بیانیه های نگران کننده 

در شــرایطی کــه آمریــکا و 
همپیمانانــش قصد پرونــده ایران در 
شورای امنیت باز کنند؛ ظریف در نامه 
خود نوشته اســت: »وقت آن رسیده 
که شورای امنیت و اعضای آن، اجرای 
کامل برجام توســط تمامی طرف ها را 
تضمین کنند و شورای امنیت به جای 
نظارت منفعالنه نسبت به تکرار چنین 
رویکردهای توهین آمیز ایاالت متحده 
همراه با بی کیفرمانــی مطلق، اعمال 
مجدد تحریم هــای غیرقانونی علیه 
مردم ایران که نقض منشور، قطعنامه 
2231 و حقوق بین  الملل است را قویا 

محکوم کند.«
او به تصمیــم ایــاالت متحده در 
خصوص طرح موضوع ایران در شورای 
امنیت نیز اشاره کرده و ادامه داده است: 
»بیانیه های مقامات آمریکایی مبنی بر 
قصد آنها برای اقدام علیه قطعنامه 2231 
شــورای امنیت بســیار نگران کننده 
است و ممکن است اوضاع را به شرایط 

غیرقابل کنترل بکشاند.«
ظریف هشدار داده: »هرگونه اقدام 
علیه قطعنامه 2231 شورای امنیت و 
برخالف این چارچوب، پیامدهای جدی 
برای دوام و پایداری شرایط توافق شده به 

همراه خواهد داشت.«
گزینه های ایران قاطع است

او همچنیــن با اســتناد به تصریح 
نامه رئیس جمهوری اســالمی ایران 
به همتایان خود در قالــب 1+۴ ) ۸ مه 
2۰1۹ ( مبنی بر اینکه هرگونه تحریم یا 
محدودیت جدید توسط شورای امنیت 
خالف تعهدات اساســی داده شده به 
مردم ایران است، تاکید کرد: »در چنین 
سناریویی، گزینه های ایران، همانطور 
که قباًل به اعضــای باقیمانده در برجام 
اطالع داده شده، قاطع خواهد بود و همه 
مسئولیت آن بر عهده ایاالت متحده و 
هر موجودیتی خواهد بود که یا به ایاالت 
متحده کمک کرده و یا تلویحا در قبال 

رفتار غیرقانونی اش سکوت کند.«
ظریف زمستان گذشته نیز، زمانی که 
اروپایی ها ایران را تهدید به فعال کردن 
مکانیسم ماشه کردند، صریحا اعالم کرد 
که »اگر پرونده ایران به شورای امنیت 
برود، خروج از NPT در دستور کار قرار 

خواهد گرفت.«
آن زمان اروپایی هــا از تهدید خود 
کوتاه آمدند، اما اکنون این آمریکاست 
که تالش دارد شورای امنیت را وادار به 
تمدید تحریم ها علیه ایران کند و با توجه 
به عزمی که آمریکا برای این منظور دارد 
و البی هایی که به کار می گیرد، این بار 
ماموریت ظریف برای ممانعت از ورود 
پرونده ایران به شــورای امنیت چه بسا 

سخت تر از گذشته باشد. 
سازمان ملل تماشاچی است؛ 
ایران و آمریکا باید توافق کنند

اما آیا از این دست نامه نگاری ها کاری 
برخواهد آمد؟ حشمت اهلل فالحت پیشه، 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس در این باره به ایســنا 
گفت: »واقعیت آن است که سازمان ملل 
و دیگر بازیگران در قبال برجام تماشاچی 
هستند. درست است که نامه آقای ظریف 
اثبات حقانیت حقوقی ایران است و ایران 
مسئولیت پذیری خود را نشان داده اما 
واقعیت آن بوده که برجام توافقی با دو 
بازیگر اصلی ایران و آمریکا بود که یکی از 

آن ها خارج شد.«
او ادامه داده: »اگر موضوع هسته ای 
ایران راهکار مسالمت آمیز داشته باشد 
ایران و آمریکا باید به آن برســند که در 

حال حاضر این شرایط فراهم نیست.«

هشدار به گوترش درباره هرگونه تحریم جدید علیه ایران؛

ظریف: گزینه های ایران قاطع است 

خبر

محمدعلی نجفی شــهردار پیشــین تهران که به دلیل 
قتل میترا استاد همســر دومش از حدود یک سال پیش در 
بازداشت به سر می برد، امروز 21 اردیبهشت ماه در پرونده ای 
جداگانه و با شکایت الیاس قالیباف فرزند محمدباقر قالیباف 
شهردار اســبق تهران محاکمه می شــود. به گزارش ایرنا، 
حمیدرضا گودرزی وکیل مدافــع محمدعلی نجفی با اعالم 
این خبر گفت: جلسه رسیدگی به شکایت الیاس قالیباف از 
نجفی فردا در شــعبه 1۰۵۹ مجتمع قضایی ویژه رسیدگی 
به جرایم کارکنان دولت برگزار می شــود. وی افزود: در این 
پرونده، الیاس قالیباف و شرکت شمس الشموس از شهردار 
وقت منطقه 2، مدیر وقت حراســت شــهرداری منطقه 2 و 
همچنین از نجفی به عنوان شهردار وقت تهران تحت عنوان 
نشــر اکاذیب و گزارش خالف واقع شــکایت کرده و پرونده 

مزبور در دادسرای کارکنان دولت مطرح رسیدگی است.

گزارشی علیه »شمس الشموس«
بنا بر این گزارش، ماجرا از این قرار اســت که حراســت 
منطقه 2 شــهرداری تهران در 1۷ بهمن سال ۹۶ گزارشی 
در مورد تخلفات موسسه نوآوران آموزشی شمس الشموس 
متعلق به الیاس قالیباف مبنی بر تخلفات و جرایم تهیه و آن 
را به شهردار وقت منطقه 2 یعنی رسول کشت پور اعالم کرد.

کشــت پور هم در همــان تاریــخ گزارش حراســت را 
به انضمــام اســناد و مدارکی بــرای نجفی شــهردار وقت 
تهران فرســتاد و نجفی نیز گزارش حراســت و شهرداری 
منطقــه 2 را در نامــه ای خطاب بــه دادســتان عمومی و 
انقالب تهران ارســال کرد و نوشــت: »به پیوست، گزارش 
شــهردار منطقــه 2 در خصــوص احتمال وقــوع جرایم و 
تضییــع حقوق شــهرداری تهــران در ارتباط با موسســه 
شمس الشــموس تقدیم می شــود و خواهشــمند است به 

 موضوع رسیدگی کرده و نتیجه را به شهرداری اعالم دارید.« 
پس از آن، قالیباف از افراد یادشده تحت عنوان نشر اکاذیب، 
افترا و انتشار مطالب خالف واقع شکایت کرد که این شکایت 
پس از صدور کیفرخواســت برای رسیدگی به دادگاه ارسال 

شده است.
نجفی به وظیفه قانونی خود عمل کرده است

گودرزی، وکیــل نجفی، پیش از این گفتــه بود: »وقتی 
حراســت یا شــهرداری مناطق مطالبی را به شهردار تهران 
مبنی بر وقــوع جرایم یا تخلفاتی اعالم می کنند، شــهردار 
تهران خود حق رسیدگی به جرایم را ندارد و راهی هم غیر از 
اعالم موضوع به مرجع قضایی ندارد. موکل من هم موضوع را 
به مرجع قضایی اعالم کرده و در متن نیز نوشته  احتمال وقوع 

جرایم وجود دارد.«
گودرزی ادامه داد: »اوالً در باب این مطالب و جرایمی که 

اعالم شده، پرونده  در مرجع قضایی در دست رسیدگی است 
و هنوز حکم آن اعم از برائت یا مجرمیت صادر نشــده است. 
بنابراین فعال نمی شود نام نشر اکاذیب، افترا و گزارش خالف 
واقع را روی آن گذاشــت. ثانیاً بر خالف آنچه از سوی وکیل 
الیاس قالیباف اعالم شده، توطئه ای در کار نبوده و موکل در 
آن زمان شــهردار تهران بوده و مطابق وظیفه قانونی خود، 
موضوع را به مرجع قضایی اعالم کــرده و در متن هم گفته 
احتمال چنین مســائلی وجود دارد و وظیفه قانونی خود را 
انجام داده اســت. اگر اعالم نمی کــرد، می گفتند چرا اعالم 

نکردید.«

یک پرونده دیگر برای شهردار پیشین تهران؛

دادگاهشکایتالیاسقالیبافازنجفیامروزبرگزارمیشود
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 سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
درخواست کرد؛

»ماهان«راتحریمکنید
مورگان اورتاگوس، ســخنگوی وزارت امور 
خارجــه آمریــکا در پیامی توییتــری با مطرح 
کردن ادعاهایی علیه هواپیمایــی ماهان ایران 
در پی شیوع ویروس کرونا نوشــت: »ماهان ایر 
منتشرکننده ســالح های دردسرســاز کشتار 
جمعی اســت و از تروریســم و حکومت مادورو 
حمایــت می کند، همچنین گفته می شــود که 
این شرکت هواپیمایی ویروس کرونا را گسترش 
می دهــد!« اورتاگوس در تالش بــرای ترغیب 
کشــورهای دیگر به حمایت از ایــن موضع غیر 
قانونی آمریکا علیه یک شرکت هواپیمایی نوشت: 
»با خارج نگه داشــتن ماهان ایر از کشورتان، از 

ویروس کرونا و خطرات تحریم ها دوری کنید.«
    

اجازهاماراتبرای
بازگرداندنشهروندانایرانی

امارات اجــازه پرواز بــرای بازگرداندن اتباع 
ایرانی را صادر کرد. به گزارش ایلنا به نقل از گلف 
نیوز، اداره کل هواپیمایی کشوری امارات، مجاز 
بودن پروازها از ایــران در فوریه و مارس را تایید 
کرده است. بر این اســاس اجازه فرود هواپیما به 
ایران برای بازگرداندن شــهروندان ایرانی که به 
دلیل شــیوع کرونا در امارات باقی مانده اند داده 
شــد. پروازهایی که تاکنون  وارد امارات شدند، 

مسافری نداشتند.
    

تاجرنیا:
مباحثنازلتریدرمجلس
یازدهمموردبحثقرارمیگیرد

علی تاجرنیا، کنشگر سیاسی اصال ح طلب در 
پاسخ به اینکه آیا مجلس یازدهم به سمت تغییر 
نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی حرکت 
می کند، به ایلنا گفت: ایــن مجلس فاقد توانایی 
برای چنین کاری اســت مگر اینکه از آن چنین 
چیزی خواسته شود. وی افزود: یک دست شدن 
مجلس نه تنها منازعات را کم نخواهد کرد بلکه آن 
را به سطح نازل تری تعمیم خواهد داد؛ به طوری 
که اگر در مجلس ششــم اختالف نظر در مورد 
مباحثی چون مسائل هسته ای، قانون و آزادای 
مطبوعات و نیز اصــالح انتخابات مجلس بود در 
این مجلس مسائل بسیار کم اهمیت تری محل 

منازعات خواهد شد.
    

معاون استاندار ایالم:
مرزمهراندرآیندهاینزدیک

بازگشاییمیشود
 محمــد نوذری، معــاون اســتاندار ایالم در 
نشســت کمیته امنیتی مقابله با بیماری کرونا 
گفت: با توافقات صورت گرفته مابین مسئوالن 
ایران و عراق مقرر شــده که مــرز زرباطیه عراق 
که در سمت مرز مهران قرار دارد دو روز در هفته 
برای صادرات کاال باز شود. وی با اشاره به اهمیت 
مرز مهران و صادرات 2 میلیارد دالری از این مرز 
اضافه کرد: باید برنامه ریزی های الزم برای رعایت 
پروتکل های بهداشتی با توجه به تردد بیش از 2 
تا 3 هزار کامیــون در روز از این مرز و دیگر نقاط 

استان صورت گیرد.
    

بررسیسیاستهایکلیبرنامه
هفتمتوسعهدرمجمعتشخیص

اعضای کمیســیون سیاسی دفاعی و امنیتی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه دیروز 
خود به ریاست علی شمخانی، دبیر شورای عالی 
امنیت ملی، به بررسی »سیاست های کلی برنامه 
هفتم توســعه« پرداختند. همچنین جلســه 
کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام نیز به ریاست غالمرضا مصباحی 
مقدم، با حضور وزیر صنعت و مدیرعامل صنایع 
کوچک، تشکیل شد و موضوع »تدوین الزامات 
جهش تولید و آثار کرونا بــر بخش تولید« مورد 

بررسی قرار گرفت.
    

هدایایوزارتخارجهبه
آستانقدسرضوی

مهر نوشت: در ادامه دیپلماسی سالمت وزارت 
امور خارجه و تالش بــرای کمک به مهار و مقابله با 
کرونا، اخیرا سه دستگاه گیت اسکن کننده بهداشتی 
در قالب هدیه از یک شــرکت چینی دریافت شده 
اســت که پس از انجام مقدمات به بارگاه ملکوتی 
امام رضا)ع( و آستان قدس رضوی اهدا می شود تا 
پس از بازگشایی مدیریت شده حرم منور رضوی، 
امکان کنترل ســالمت و بهداشت زائرین تسهیل 
شود. کنترل دمای بدن زائرین و ضد عفونی محیط 

از جمله ویژگی های این گیت های بهداشتی است.

اظهارات و تالش های پیدا 
و پنهان ایاالت متحده، 
نگرانی از اعمال مجدد 

تحریم های شورای امنیت 
علیه ایران را باال برده است 

و در این میان آنچه برای 
دستگاه دیپلماسی ایران 
بیش از هر چیزی اهمیت 
دارد، جلوگیری از چنین 

اتفاقی است

ظریف در نامه اش به 
گوترش نوشته است: 

بیانیه های مقامات 
آمریکایی مبنی بر قصد 

آنها برای اقدام علیه 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 

امنیت بسیار نگران کننده 
است و ممکن است اوضاع 

را به شرایط غیرقابل کنترل 
بکشاند

ســخنگوی دولت با بیان اینکه »انتخاب 
رئیس، هیأت رئیسه و کمیسیون ها مسائلی 
است که باید بر اســاس سازوکارهای مجلس 
صورت می گیــرد، گفت: دولــت هیچ گونه 
دخالت، دیــدگاه و نظری در ســازوکارهای 
مجلــس بــرای انتخــاب ارکان آن ندارد.به 
گزارش ایرنا، علــی ربیعی با تاکیــد بر لزوم 
رعایت اصــل تفکیک قوا و عــدم مداخله قوا 

در امور یکدیگر، اظهارداشــت: روی مرزهای 
همپوشانی ایســتادن و دخالت کردن آفتی 
است که با آن روبه رو هستیم، ولی ما به تفکیک 

و در کنار آن به هم افزایی قوا اعتقاد داریم.
 دولت هر کمکی که مجلس بخواهد،

 انجام می دهد
ســخنگوی دولت با بیان اینکــه دولت هر 
کمکی را که مجلس بخواهــد، انجام می دهد، 
افزود: آمادگی داریم در جلسات اولیه توجیهی از 
آخرین وضعیت کشور با مجلس مشارکت کنیم 
و آخرین وضعیت کشور را برای ایجاد یک آمادگی 

ذهنی برای نمایندگان دوره یازدهم انجام دهیم 
زیرا غالب نمایندگان مجلس یازدهم، دور اول 
حضور آنها در مجلس است. ربیعی افزود: دولت 
همچنین آمادگی دارد که فهرستی از مهمترین 
مسایل کشور چه مسایلی که در کوتاه مدت و چه 
مسایلی را که باید در میان مدت و درازمدت به آن 
پرداخته شود، تا به عنوان کار مشترک با مجلس 
تعریف شود، به مجلس ارائه کند. سخنگوی دولت 
با تاکید بر اینکه عقب راندن تحریم ها مســئله 
بسیار جدی است، گفت: تحریم از موضوعاتی 
است که مقابله با آن نیاز به اجماع، درک مشترک 

و همکاری بین دولت و مجلس دارد. دســتیار 
ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری به شیوع 
ویروس کرونا و آثار آن در کشور اشاره کرد و گفت: 
بحث کرونا و آسیبی که این ویروس به اقتصاد، 
زندگی، مســایل اجتماعی و فرهنگی مردم و 
جامعه ما زده به درک مشــترک و برنامه ریزی 

مشترک نیاز دارد.
 مجلس باید در مبارزه با فساد 

به دولت کمک کند 
ســخنگوی دولت گفت: بحث عدالت و 
فقرزدایی در قوانین و کار اجرایی، همچنین 

امنیت ملی، امنیــت جامعه و امنیت روانی 
جامعه و به خصوص فســادزدایی از جمله 
مسایل دیگری اســت که مجلس یازدهم 
باید از نظر حقوقــی به دولت کمک کند که 
دولت بتواند از نظر اجرایی آن را دنبال کند. 
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری 
با بیان اینکه با فساد باید به طور ساختاری 
مقابله کنیــم، افزود: مقابله سیاســت زده 
و مبتنی بر افشــاگری، مقابلــه بنیادی با 
فساد نیست. فســاد دیرینه است و رفع آن 
نیازمند اصالح ساختارها است که این هم 
به عنوان یکی از موضوعات اصلی می تواند 
 به طــور جدی کار مشــترک بیــن دولت 

و مجلس آینده باشد.

واکنش ربیعی به رقابت بر سر کرسی ریاست بهارستان:

دولتدخالتیدرانتخابارکانمجلسندارد


