
برگزاری کنفرانس ائتالف جهانی برای 
صلح و عدالت 

 مجمع جهانی صلح اسالمی کنفرانس  ائتالف جهانی 
برای صلح و عدالت را با "تأکید بر بازخوانی اندیش��ه-

های مق��ام معظم رهبری در ح��وزه صلح و عدالت"  
را به صورت  مجازی )وبینار( با مش��ارکت نخبگان و 
اندیشمندان جهان، موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب 
اسالمی و مجمع جهانی اهل بیت)ع(، مجمع جهانی 
تقریب مذاهب اسالمی، سازمان صدا و سیما، سازمان 
فرهنگی هنری ش��هرداری تهران و دیگر ساز مان ها 
در 27 تا 30  شهریور ماه برگزار می کند.این کنفرانس 
که همزمان با روز جهانی صلح برگزار می شود با هدف 
گفتمان سازی اس��المی از موضوع صلح و عدالت در 
جهان و هنجارسازی جهانی از ارزش ها و اندیشه های 
بلند و مترقی اس��الم در این حوزه در س��ازمان ها و 
محافل بی��ن المللی و ایجاد یک گفتم��ان و ادبیات 
جهانی در حوزه  صلح و عدالت پیگیری می گردد.به 
گزارش روابط عمومی مجمع جهانی صلح اسالمی با 
توجه به مشکل ویروس کرونا دبیر خانه این کنفرانس 
اقدام به برگ��زاری این کنفرانس به صورت مجازی و 
وبیناری  در 27 تا 30 ش��هریور ماه به مناس��بت روز 
جهانی صلح در تهران ب��ا بیش از 40 نفر از نخبگان 
داخلی و خارجی در چه��ار پنل در 3 روز برگزار می 
شود.از دیگر اهداف برگزاری کنفرانس  ائتالف جهانی 
برای صلح و عدالت، در گام اول بازخوانی و بازشناسی 
مبانی فکری و اندیشه ای مقام معظم رهبری)مدظلله 
العال��ی( در ح��وزه صلح و عدال��ت و همچنین تولید 

ادبیات اسالمی ایرانی در این زمینه می باشد.

خبر گزارش

قطعنام��ه غی��ر قانون��ی آمریکا مبن��ی بر تمدی��د تحریم 
تس��لیحاتی جمهوری اس��المی ایران در حالی در شورای 
امنی��ت ب��ا دو رای منفی��ف 11 رای ممتن��ع و صرفا رای 
آمری��کا و جمه��وری مینیک به یک رس��وایی برای آمریکا 
مبدل شد که سه کش��ور اروپایی برای فرار از این رسوایی 
و امتیازخواهی رای متنع به این قطعنامه دارند تا س��ندی 

دیگر بر غیر قابل اعتماد بودن اروپا باشد.
گویی اروپا عادت دارد که روغن ریخته را نذر امامزاده سازد 
تا ش��اید بتواند در لوای آن امتیازات��ی دریافت نماید. این 
روند  را در اقدام اخیر اروپایی ها در شورای امنیت می توان 
مش��اهده ک��رد جایی ک��ه از مدت ها پیش معل��وم بود که 
قطعنامه غیر قانونی آمریکا با مخالفت چین و روسیه مواجه 
خواهد ش��د و عمال جایی برای طرح آن نیست. اروپایی ها 
از یک س��و به این شکست آگاه بوده اند و از سوی دیگر هم 
در روزهای اخیر بر س��ر مسائل اقتصادی اختالفات داخلی 
با آمریکا پیدا کرده اند گویی بر آن شده اند تا این شکست 
را به فرصتی احتمالی مبدل سازند و در کنار پنهان سازی 
شکست طرح های ضد ایرانی اشان، با ادعای اینکه راهشان 
از آمریکا جداست گویا به دنبال امتیازاتی باشند. این رفتار 
زمانی آشکارتر می ش��ود که کشورهای اروپایی بعد از رای 
گی��ری و رای ممتنع ادعاهای قدیم��ی علیه ایران و نقش 
آن در منطق��ه مطرح کرده و البته هیچ اش��اره ای به نقش 

ایران در مبارزه با تروریس��م و نقش خودش��ان در حمایت 
از تروریس��م و البته تسلیح س��عودی در کشتار مردم یمن 
نکردند. این رویکرد از س��وی اروپا در حالی صورت گرفته 

است که از شورای امنیت خبر می رسد 
خبرنگار س��ی بی اس در سازمان ملل گزارش داده قطعنامه 
آمری��کا با 11 رأی ممتن��ع، 2 رأی موافق و 2 رأی مخالف 
به تصویب نرس��یده است. آمریکا و جمهوری دومینیک به 
این قطعنامه رأی مثبت دادند، چین و روس��یه به آن رأی 
مخالف دادند و بقیه اعضا رأی ممتنع دادند. مایک پامپئو، 
وزیر خارجه آمریکا بعد از شکس��ت این قطعنامه بیانیه ای 
به ش��رح زیر صادر کرد:ایاالت متحده هرگز دوستانش در 
خاورمیانه را که انتظار بیش��تری از شورای امنیت داشتند 
ره��ا نخواهد کرد. م��ا به تالش خود ادام��ه خواهیم داد تا 
اطمینان پی��دا کنیم این رژیم تروریس��تی از آزادی برای 
خری��د و فروش س��الح هایی ک��ه قلب اروپ��ا، خاورمیانه و 

فراسوی آن را تهدید می کنند برخوردار نخواهد بود.
»مجی��د تخت روانچ��ی«، نماینده ایران در س��ازمان ملل 
متحد نیز در بیانیه ای اقدامات ضد ایرانی آمریکا را محکوم 
ک��رد. در این می��ان نمایندگی انگلیس در س��ازمان ملل 
متحد نیز در بیانیه ای ضمن تکرار ادعاها علیه ایران دالیل 
خ��ود برای رأی ممتن��ع به قطعنامه آمری��کا را ذکر کرده 
اس��ت. »ما مکرراً نگرانی های خودم��ان را درباره رفتارهای 

بی ثبات کنن��ده ای��ران در منطقه، از جمل��ه رفتارهای این 
کش��ور در انتقال س��الح به یمن، لبنان، س��وریه و عراق با 
نقض قطعنامه 2231 را ابراز کرده ایم.بر همین اس��اس، ما 
نیز با نگرانی های مطرح ش��ده توسط برخی از اعضای شورا 
درباره انقضای محدودیت های تسلیحاتی موجود علیه ایران 
در ماه اکتب��ر، هم نظریم. وزرای خارجه 3 کش��ور اروپایی 
]طرف برجام[ به صراحت گفته اند که منقضی ش��دن این 
محدودیت ها پیامدهای مهمی برای امنیت و ثباتت منطقه 

خواهد داشت. نکته مهم آنکه نماینده انگلیس می گوید 
پادش��اهی متحده انگلیس به این قطعنامه رأی ممتنع داد 
زیرا مش��خص بود که از حمایت ش��ورا برخوردار نیست و 
مبنایی برای رس��یدن به اجماع فراهم نمی آورد. اما در این 
میان نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحده در بیانیه ای 
اقدام آمریکا را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت توصیف 
ک��رد و گف��ت که به آن رأی مخالف داده اس��ت. چین هم 
در بیانی��ه اش ضمن تأکید ب��ر پایبندی به برجام به آمریکا 

یادآوری کرده که زورگویی شکس��ت خواهد خورد. »کلی 
کراف��ت«، نماینده آمریکا در س��ازمان ملل گفت که دولت 
این کش��ور در روزهای آینده تالش خواهد کرد با استفاده 
از مکانیسم ماشه تحریم های بین المللی علیه ایران را احیا 
کند.نماینده آلمان در س��ازمان مل��ل در بیانیه ای بر تعهد 
برلین ب��ه پایبندی به برجام تأکید ک��رده و از طرف دیگر 
به تک��رار ادعاهایی درباره ایران پرداخته اس��ت.  آلمان به 
ای��ن قطعنامه رأی ممتنع داد زیرا این قطعنامه به ما برای 
حل موثر مخاطرات مشخص ش��ده در باال و بهبود امنیت و 
ثبات در منطقه کمک می کند. فرانسه نیز همانند دو کشور 
اروپای��ی دیگر ضمن ابراز نگرانی از آنچ��ه رفتارهای ایران 
در منطقه خوانده ش��ده بر پایبن��دی به برجام تأکید کرده 
اس��ت. رفتار سه کشور اروپایی نش��ان می دهد که مواضع 
آنها با امریکا علیه ایران یکسان است و صرفا به دلیل وتوی 
چین و روسیه و مخالفت افکار عمومی جهان مجبور شدند 

برای حفظ آبرو رای ممتنع دهند. 
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برتری منطق مقاومت فعال ایران بر بی منطقی فشار حداکثری آمریکا در شورای امنیت 

قطعنامه حماقت و حقارت
رای ممتنع، ترفند اروپا برای امتیازخواهی و  پنهان سازی رسوایی شکست 

روسیه در مخالفت با یکجانبه گرایی جدی است
سفیر جمهوری اسالمی ایران در مسکو با قدردانی از رای منفی روسیه به 
قطعنامه پیش��نهادی آمریکا گفت: روسیه با رای منفی خود به قطعنامه 
غیر اصولی و مخرب آمریکا نش��ان داد در حمایت از حقوق بین الملل و 

مخالفت با یکجانبه گرایی عزم جدی دارد.
 کاظ��م جاللی در توئیتی در پی شکس��ت آمری��کا در تصویب قطعنامه 

در ش��ورای امنیت در راستای تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران و رای منفی 
روسیه به این قطعنامه پیشنهادی نوشت: »روسیه با رای منفی خود به قطعنامه 
غیر اصولی و مخرب آمریکا نش��ان داد در حمایت از حقوق بین الملل و مخالفت 
ب��ا یکجانبه گرایی عزم جدی دارد.«وی افزود: »بدون ش��ک، این اقدام عادالنه و 
سازنده روسیه قابل تقدیر و تحسین است.«وی خاطرنشان کرد: »ایران و روسیه 

در این رویکرد بین المللی، در کنار هم هستند.«

ادعاهایی برای توجیه یک خیانت
در ادامه تحرکات ابوظبی برای توجیه خیانت به فلسطین، یک مقام ارشد 
دولت امارات مدعی شد توافق این کشور با رژیم صهیونیستی برای تشکیل 
گروه علیه ایران نیس��ت. »انور قرقاش«، وزیر مشاور دولت امارات در امور 
خارجه گفته توافق کشورش با رژیم صهیونیستی برای »تشکیل گروه علیه 

ایران« نبوده است. قرقاش در مصاحبه با بلومبرگ گفته تفاهم با اسرائیل 
به مس��ئله ایران مربوط نمی ش��ود. او گفت: »این مسئله به امارات، اسرائیل و 

ایاالت متحده مربوط می ش��ود و به هیچ عنوان هدف آن تشکیل نوعی گروه علیه 
ایران نیست.« مقام اماراتی در ادامه گفت: »ما رابطه بسیار پیچیده ای با ایران داریم. 
ایران، همسایه ما است ولی همزمان، اختالفاتی درباره سیاست های منطقه ای ایران 
داریم.«  واشنگتن، ابوظبی و تل آویو در بیانیه ای مشترک 23 مرداداعالم کردند به 

توافقی برای عادی سازی روابط میان امارات و اسرائیل دست پیدا کرده اند.

سفارت ایران در باکو به آقای سخنگو رسید 
عباس موس��وی عهده دار سفارت جمهوری اسالمی ایران در جمهوری 
آذربایجان ش��د. س��ید عباس موسوی یازدهمین س��خنگوی دستگاه 
دیپلماسی و پیش از عزیمت به محل ماموریت با حسن روحانی رئیس 
جمهوری دیدار و گفت وگو کرد.»س��ید عباس موس��وی« یازدهمین 

س��خنگوی وزارت امور خارجه  24 فروردی��ن ماه 13۹۸ به جای بهرام 
قاس��می عهده دار این س��مت شد. او پیش از این مدیرکل اطالع رسانی و 

امور سخنگویی بوده و قبل از آن هم در سمت هایی چون رئیس اداره دیپلماسی 
رسانه ای، دبیر اول سرکنسولگری ایران در هنگ کنگ و رایزن دو سفارت ایران 
در هلند مشغول به خدمت بوده است.  او جایگزین جواد جهانگیرزاده سفیر ایران 
در جمهوری آذربایجان شده است. وی در نشست خبری با خبرنگاران بیان کرد 

که به احتمال خیلی قوی بنده به زودی عازم آنجا خواهم شد.


