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هفتهاوجگیرینبرد
دیپلماتیکایرانوآمریکا

دیوان الهه ،شورای حکام و شورای امنیت عرصه تقابل جدی
تهران و واشنگتن است
••شرق  -این روزنامه در گزارشی به افشاگری
«باب وودوارد» نویسنده کتاب «خشم» علیه دونالد
ترامپ پرداخت .واکنش اولیه ترامپ به شیوع
ویــروس کرونا از موضوعات جنجالی این کتاب
است .وودوارد هفته گذشته افشا کرده بود که در
یکی از گفتوگوهایش با ترامپ ،رئیسجمهور
آمریکاگفتهبودکهباوجوداطالعازخطرناکبودن
ویروس کرونا ،عمدا آن را سادهانگاری میکرده
است .این افشاگری واکنش زیــادی حتی میان
جمهوریخواهان حامی ترامپ ایجاد کرد.
••اعتماد -علی مطهری نماینده تهران در مجلس
دهمدریادداشتیدراینروزنامهبااشارهبهمخالفت
شورایشهرتهرانبراینامگذاریخیابانیبهاسم
مهندس بازرگان نوشت« :چگونه معتدالنی در
هیئتتطبیقفرمانداریتهرانهستندکهاینطور
تصمیممیگیرند؟!وزیرکشورچهانتصاباتیانجام
داده که کار به این جا کشیده اســت؟ همینطور
رئیسجمهوربایدتوجهیبهانتصاباتشکندکهکار
را به این جا رساندهاند که زیرمجموعه او میگوید
مهندس بازرگان در ردیف شخصیتهای انقالب
نیستونمیتواندخیابانیبهناماوباشد».
••وطن امروز -خالد قدومی نماینده حماس در
تهران در یادداشتی با عنوان «سازشکاران در
زبالهدانتاریخ» درباره طرح عادی سازی امارات
و بحرین با رژیم صهیونیستی نوشت« :ما شاهد
یک طنز تلخ در عصر حاضر هستیم که ترامپ برای
اعراب تعیین تکلیف میکند اما در همین وضعیت
هم میبینیم شواهدی از سست بودن این توافق
وجــود دارد که نخستین مــورد آن هم مربوط به
مخالفت اسرائیل با فروش هواپیماهای «اف»35
به امارات است».
••آرمــان ملی  -حسین سبحانی نیا نماینده
اسبق مجلس در گفت و گو با ایــن روزنــامــه در
خصوص احتمال کاندیداتوری خانمها برای
انتخابات ریاست جمهوری گفت« :بــه تازگی
یکی از مسئوالن گفته بود که امکان دارد در آینده
خانمها هم بتوانند کاندیدا شوند اما در قانون
اساسی از رجل سیاسی نام بــرده شده است و
از مــردانــی که در صحنههای سیاسی کشور،
عملکرد مطلوبی داشتهاند ،یاد میکند .این افراد
میتوانند بهعنوان رجل سیاسی مطرح شوند».

انعکاس
••خبرآنالین نوشت :هادی غفاری عضو مجمع
نیروهای خط امام گفت :کشور نیازمند رئیس
جمهوری است که فن مذاکره را بداند و بر اساس
قانون عمل کند .شاید برخی از کاندیداهای
انتخاباتی با نیات پوپولیستی موضوع معیشت را
مطرح کنند اما این موضوع قطعا یکی از مسائل
مهم امــروز کشور اســت .این که اعــام میشود
خدمات رسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) سه
برابر شده است ،افتخار نیست؛ مشکالت موجود
با حضور یک رئیس جمهور خانم ،چهرههای
برجسته حوزوی و حتی نظامی؛ قابل حل نیست.
بــرای کاندیداتوری زنــان در انتخابات ریاست
جمهوری؛ همهپرسی برگزار کنیم .بنده فکر
میکنم انتخابات ســال  ۱۴۰۰به صــورت دو
مرحلهای برگزار شود.
••تابناک مدعی شد  :در حالی که هفته گذشته
حذف تصویر دختران از روی جلد کتاب ریاضی
ســوم دبستان با اعتراضهای گستردهای در
فضای مجازی همراه شد که به عذرخواهی وزیر
انجامید ،بررسیها نشان میدهد که جــرح و
تعدیل در کتاب تعلیمات اجتماعی پایه های
هفتمونهمبهمحیطزیستهمکشیدهشدهاست.
یکی از تصاویر حذف شده ،بازدید دانشآموزان
دختر از موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی سازمان
حفاظت محیطزیست است که مشخص نیست به
چهدلیلیآنراحذفکردهوعکسیکساختمان
نیمهکاره را جای آن قرار دادهاند .نکته عجیب این
است که در عکس حذف شده معلم چادر به سر
داشت ،دانشآموزان دختر نیز یونیفرم مدرسه
پوشیده بودند و حتی هدبند داشتند که مو از
مقنعه بیرون نیامده باشد.
••تابناک نوشت  :حسن خلیلآبادی عضو
شورای شهر تهران گفت :پیشنهاد من این است
که شورای شهر خیابانی را به نام مرحوم آیتا...
یوسف صانعی نــام گــذاری کند .عضو شــورای
شهر تهران تصریح کرد :هنوز در باره این که کدام
خیابان به نام آی ـتا ...صانعی نام گذاری شود،
پیشنهادی مطرح نکردهام.

هادی محمدی–اینروزهاکالفروابطبین
الملل با محوریت ایران پیچیده تر از هر زمان
دیگری شده و جمهوری اسالمی همزمان در
چند جبهه با ترفندها و رفتار خصمانه آمریکا
در حال مبارزه است .از یک سو در الهه برای
رد استدالل آمریکا در خصوص صالحیت
نداشتن دیــوان بین المللی دادگستری در
رسیدگیبهشکایتایرانازآمریکاتالشمی
کند و در شورای حکام ،آژانس بین المللی
انرژی اتمی در وین برای خنثی سازی نقشه
آمریکا در خصوص باز کردن پرونده PMD
مبارزه می کند .اما نبرد اصلی در نیویورک
استکههفتهآیندهشاهدیکیازنقاطعطف
تاریخ شورای امنیت در مبارزه با یک جانبه
گرایی آمریکایی ترامپ در مقابل چندجانبه
گرایی اروپایی و شرقی خواهد بود و در این
میان پرونده هسته ای ایــران محور اصلی
است،بااینحالروحانیرئیسجمهورایران
پیشاپیشپیروزاینجبههراجمهوریاسالمی
می داند و در جمع دولتمردانش گفته است:
«ازاالنپیروزیملتایرانرادرروزهایشنبه
و یک شنبه هفته بعد تبریک میگویم ».این
سخنان روحانی که با استقبال رسانه های
خارجی نیز همراه بود ،ریشه در اقدامات و
رایزنی های فشرده چند ماه اخیر دستگاه
سیاست خارجی کشورمان به همراه پنج
دولت باقی مانده در برجام دارد چراکه منابع
آگاهبهخراسانگفتهاندتاکنوننظر 13عضو
شورای امنیت و حتی دبیرکل سازمان ملل
متحد برخالف تفسیر غیر قانونی آمریکا از
اجرای مکانیسم ماشه است و امیدوارند در
روزیکشنبهنیزاتفاقویژهایدراینحوزهبه
نفعآمریکارقمنخورد.
▪تکرارادعاهایمضحکاروپادروین

امــا در کنار ک ــارزار نیویورک ،در ویــن و در
نشست شورای حکام آژانس هم بحث ها از
روز چهارشنبه با موضوع ایران آغاز شد و در
ابتدای این روز ،تروئیکای سه کشور آلمان ،
فرانسه و انگلیس با بیان دو ادعای مضحک
«عمل اروپــا به برجام و نقض برجام از سوی
ایران» در بیانیه ای ضمن تاکید بر تعهد خود
برای حفظ و اجرای کامل توافق هستهای،
ادعا کردند« :تروئیکای اروپایی به شدت کار
کرد تا توافق را حفظ کند .ما بیش از تعهدات
خود عمل کردیم تا تجارت مشروع با ایران را
تسهیل کنیم که شامل مکانیسم اینستکس
نیزمیشود».

تروئیکایاروپاییبامتهمکردنبهنقضمداوم
الزامات برجام و تضعیف رژیــم عدم اشاعه
در این توافق ،مدعی شدند« :برخی از آن
اقدامات،عواقبغیرقابلسنجشیدارند.به
همیندلیلبودکهتروئیکایاروپاییدرتاریخ
چهاردهم ژانویه ،مکانیسم حل اختالف را
کلید زد .ما این کار را با حسن نیت و با امید به
یافتن راه پیشرفت دیپلماتیک در عین حفظ
توافق ،انجام دادیم».در ادامه این بیانیه آمده
اســت« :همان طور که قبال گفته شد ،ما از
خــروج آمریکا [از برجام] متأسف هستیم.
در خصوص نامه آمریکا به شــورای امنیت
سازمان ملل در تاریخ بیستم آگوست و ارجاع
بهرویههایذیلقطعنامه،۲۲۳۱مایادآوری
میکنیم که موضع بیانشده از سوی وزیران
خارجه تروئیکای اروپایی در بیانیه مشترک
بیستمآگوست،هنوزهممعتبراست».
تکرار ایــن ادعاها در حالی صــورت گرفت
که به تازگی ایــران و آژانــس به توافق خوبی
رسیدند که براساس آن در مقابل پایان دادن
به سواالت دیگر مبتنی بر اسناد مورد ادعای
رژیم صهیونیستی ،به دو مکان در کشورمان
دسترسیدادهمیشود.یکیازایندسترسی
ها قبل از بــرگــزاری نشست شــورای حکام
صــورت گرفت و یک منبع آگــاه به خراسان
گفتهاستدسترسیدومپسازپایاننشست
شــورای حکام و در صــورت رضایت ایــران از
نتیجه نشست و مسائل مربوط به مکانیسم
ماشه ،در اواخر سپتامبر ( هفته دوم مهرماه )
انجامخواهدشد.
▪ارائــه استدالالت ایــران در دیــوان بین
المللیدادگستری

درجبههسوم،دیوانبینالمللیدادگستری
الهه هلند ،میدان نبرد دیپلماتیک ایران و
آمریکا بود  .دوشنبه آمریکا دالیل خود را ارائه
کرد و روز گذشته نوبت ایران بود تا دفاعیات
خــود مبنی بر بی اســاس بــودن ایــرادهــای
آمریکا و صالحیت دار بــودن دیــوان مذکور
برای رسیدگی به پرونده را ارائه کند .دکتر
علومی رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی
ریاست جمهوری ای ــران ،در سخنان خود
گفت  :تصمیم دولت آمریکا در 8می2018
نقضفاحشتعهداتآمریکابرمبنایعهدنامه
مودت بود .آمریکا تالش میکند دادگــاه را
به بیراهه بکشاند اما ایران مطمئن است که
دادگــاه اجــازه نخواهد داد اقدامات ایاالت
متحدهعدالترانابودکند.
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درواکنشبهتوافقننگیناماراتوبحرینبارژیمصهیونیستیبیانشد:

هشدارصریح روحانیبهامارات و بحرین
رئیسجمهورکشورمانبااشارهبهتوافقامارات
و بحرین با رژیــم صهیونیستی ،با بیان این که
حاکمانآنها نهدینرامیفهمندونهاحکامدین
را،خاطرنشانکردکهتمامعواقبوخیمیکهدر
این منطقه پیش بیاید ،به عهده خود آن هاست.
سهشنبه شب این هفته و در مراسمی در کاخ
سفید،نمایندگانکشورهایاماراتمتحدهعربی
و بحرین به شکل رسمی با رژیم صهیونیستی
توافقصلحامضاکردند.توافقننگینیکهواکنش
های زیــادی را به همراه داشت از جمله حجت
االسالمحسنروحانیدرواکنشبهاقدامایندو
کشورگفت«:متأسفانهبرخیکشورهایمنطقه
که مردمشان مسلمان و متدین و طرفدار اسالم
هستند ،حاکمانشان نه دین را میفهمند ،نه
احکامدینرامتوجههستندونهاجرامیکنندونه
نسبتبهدینخودشان،نسبتبهملتفلسطینو
برادرانشان،همزبانهایشان.الاقلاینهاادعای
عربیت میکنند .خب چی شــد؟ عربیت کجا
رفت؟ عروبت چه شد؟» به گزارش پایگاه اطالع
رسانی دفتر ریاست جمهوری ،روحانی خاطر
نشان کرد« :در فلسطین هر روز دارنــد جنایت
بیشتری میکنند ،چطور شما دست دراز کردید
به سمت اسرائیل ،بعدش هم به اسرائیل در این
منطقهپایگاهبدهید.تمامعواقبوخیمیکهپیش
بیایددراینمنطقهبهعهدهشماست.شماییکه
یک کار بر خالف مقررات و امنیت منطقه انجام
میدهید».
▪برخی دولت های خلیج فارس خانه هایشان
را روی آب بنا کرده اند

در همین خصوص به گــزارش تسنیم ،علی
اکبر والیتی مشاور رهبر انقالب در امور بین
الملل با تاکید بر این که این طرح شوم پیش
زمینه اجرای کامل طرح معامله قرن و نمایشی
تبلیغاتی اســت ،تصریح کــرد« :برخی دولت
های وابسته حاشیه خلیج فارس به جای تکیه

به وعده های الهی ،وحدت کلمه ،ارادههــای
مردمی و ظرفیت های بیبدیل جهان اسالم،
امید پوچ بر هیچ بسته اند و خانه ای روی آب
بنا کــرده انــد ،به گونهای که هم هزینه و هم
پیامدهای این سازش و عادی سازی خفت بار را
بایدازسرمای ههایملیومعنویکشورهایشان
پرداخت نمایند».
▪ واکنش های توییتری به توافق ننگین

* نتانیاهو در حال امضای توافق با امــارات و
بحرین« :ما اص ً
ال منزوی نیستیم ،ایران منزوی
اســت .می خواهم اسرائیل را قوی کنم چون
ق ــدرت امنیت مــی آورد ».پــس از اظــهــارات
نتانیاهو ،شش موشک مقاومت از گنبد آهنین
عبور و صهیونیستها را تارومار کرد! راستی
موشکها ساخت کجا بود؟
* کاربری با انتشار تصویری از یک قالب سنگ
نوشت«:بیشاز ۷۰سالهازپسهمچینسالحی
برنیومدین،تاکمتراز ۲۰سالدیگههمکهقرارهبا
موشک شخم زده بشید ،حاال هی برید با امارات و
بحرینوجاهایدیگهقراردادببندید».
* همزمان با توافق عادیسازی ،فشار البیهای
سیاسی امارات در آمریکا بر رسانههای قطری
به اتهام «حمایت تلویحی از تروریسم اسالمی»
و «مواضع مثبت نسبت به ایــران» شدت یافته
است.یکیازنتایجاینتوافق،تقویتموضعالبی
امارات در واشنگتن برای فشار بیشتر بر قطر،
ترکیه و ایران خواهد بود.
* دو خانواده حاکم بر ملت های بحرین و امارات،
باالترین درجــه نوکری و چاکری را از دست
پلیدترینافراددریافتکردند.پادشاهانبحرین
و امــارات قدرتشان را مدیون آمریکا هستند
و رؤســـای آمریکا موقعیتشان را از حمایت
صهیونیستها دارنـــد .دور نیست روزی که
مردم تحت سلطه و ستمدیده ،بساط همهشان
را برچینند.
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خبر

دست رد دانشمند ایرانی
به سینه آمریکایی ها

گزارشنیویورکرازسیروسعسگری
وامتناعاوازپذیرش 5هزاردالربرای
جاسوسیازایران
روزنامه آمریکایی «نیویورکر» در گزارشی مفصل
به شکست دستگاه اطالعاتی آمریکا در متقاعد
کــردن سیروس عسگری دانشمند ایــرانــی به
جاسوسی ب ــرای ایــن کــشــور پــرداخــت .بــرای
عسگری آمریکا کشور دوم بود؛ او در دهه ۱۹۹۰
از دانشگاه «درکسل» در فیالدلفیا دانش آموخته
شده بود ،یکی از دخترانش متولد آمریکا بود و
دو فرزند دیگرش بعد از تحصیل در آمریکا در
همین کشور سکونت داشتند .به گزارش فارس،
مسئلهپیشنهادجاسوسی،طبقروایتنیویورکر،
مربوط به یک روز در آوریل سال ۲۰۱۳بود که
عسگری متوجه شد یک کارت تجاری بیرون در
آپارتمانش افتاده است .کارت متعلق به «متیو
اولسون» ،افسر ویژه افبیآی بود و در پشت آن
از عسگری خواسته شده بود با او تماس بگیرد.
اولسون در آن جا به دانشمند ایرانی گفت چنان
چه برگهای را که در دستان مرد دیگری در همین
کافه است امضا کند  ۵۰۰۰دالر دریافت خواهد
کــرد .عسگری متوجه شــد کــه اولــســون بــرای
دستگیر کردن او به آن جا نیامده بلکه هدفش
این بوده او را به عنوان مخبر به خدمت بگیرد.
عسگری به مرد دیگری که در کافه بود نگاه کرد و
گفت نه برگهای را امضا و نه یک پنی از افبیآی
پول دریافت خواهد کرد.
نیویورکر نوشته مرد دیگری که در آن کافه برگه
به دست داشت «تیموتی باگز» ،مأمور ویژه ضد
اطالعات افبیآی در دفتر کلیولند و متخصص
امور ایران بود .این روزنامه آمریکایی همچنین
نوشته است بسیاری از ایرانیهایی که به آمریکا
سفر کــردهانــد یــا در ایــن کشور اقــامــت دارنــد
تجربیات مشابهی دارند.

