ایران از موضع دولت افغانستان در مذاکرات صلح حمایت میکند
س��فیر جمهوری اس�لامی ایران در کابل در دی��دار معاون رییسجمهور
افغانستان ،تاکید کرد که تهران از روند صلح افغانستان خصوصا از موضع
دولت جمهوری اسالمی افغانستان راجع به حفظ نظام جمهوریت و حفظ
دستاوردهای دو دهه گذشته ،حمایت میکند .بهادر امینیان در خصوص
گفتوگوهای صلح افغانستان تأکید کرد که دولت جمهوری اسالمی ایران
از روند صلح افغانس��تان خصوصا از موضع دولت جمهوری اسالمی افغانستان
راج��ع به حفظ نظام جمهوریت و حفظ دس��تاوردهای دو دهه گذش��ته ،حمایت
میکند .در این دیدار ،س��رور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان از موضع
جمهوری اس�لامی ای��ران در رابطه ب��ا روند صلح و حمای��ت از موضع جمهوری
اسالمی افغانستان قدردانی کرد و گفت که استقرار صلح و برقراری ثبات و امنیت
در افغانستان به نفع همه کشورهای منطقه است .فارس
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واکنش ایران به استفاده از سالحهای شیمیایی
س��فیر و نماینده دائم جمهوری اس�لامی ایران در سازمان ملل اعالم
کرد :ایران به عنوان قربانی سالحهای شیمیایی ،استفاده از این سالحها
توسط هر کسی ،در هر جا و تحت هر شرایطی را به شدیدترین شکل
ممکن محکوم میکند.
مجید تختروانچی طی س��خنرانی در این نشس��ت عن��وان کرد که در
سالهای اخیر با ادعاهای بیپایه از این روند علیه دولت سوریه سوءاستفاده
ش��ده است .مجید تختروانچی س��فیر و نماینده دائم ایران در دفتر سازمان ملل
تیر ماه سال جاری در توئیتی با اشاره به مجروحان بمباران شیمیایی سردشت و
تعدادی از آنها که به کرونا مبتال شدهاند ،گفت :آمریکا و متحدانش که این سالحها
را در اختیار صدام قرار دادند باید پاسخگو باشند.گفتنی است ایران این تصمیم را
در راستای سیاسی کردن سازمان مذکور میداند .باشگاه خبرنگاران

گفتوگوها با ایران باید شفاف باشد
وزی��ر خارجه عراق با اش��اره به تاثیرگذار بودن ای��ران بر وضعیت عراق
تاکید کرد که نیازمند گفتوگویی شفاف و واضح با ایران هستیم.
فواد حس��ین ،تاکید کرد که آمریکا تهدید به بس��تن س��فارت خود در
عراق نکرده اس��ت و حمالت به نمایندگیه��ای دیپلماتیک و فرودگاه
منجر شد تا واشنگتن به خارج کردن سفارت خود از بغداد فکر کند.
وی با بیان اینکه این حمالت تنها علیه س��فارتها نیس��ت بلکه علیه ملت
عراق اس��ت ،خاطرنشان کرد :برخی کش��ورها آمریکا را به نبستن سفارت خود
تش��ویق کردند .فواد حسین در بخشی از گفتوگوی خود تاکید کرد :در سفرم
به ایران و دیدار با مس��ئوالن این کش��ور وضعیت کنونی را شرح دادیم .ایران بر
وضعیت عراق تاثیر گذار است .وزیر خارجه عراق گفت :از ایران انتظار داریم که
گامهایی مثبت در رابطه با عراق اتخاذ کند .ایسنا
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برخی طرفهای منطقهای نان خود را در اتهام زنی به ایران یافتهاند
کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان اینکه ایران امنیت خود
را در ناامنی دیگران جس��تجو نمیکند ،عنوان کرد :برخی
طرفهای منطقهای گویی نان خود را در اتهام زنی به ایران
یافته و برای توجیه شکس��تهای راهبردی خود ،اتهامات
تکراری را متوجه جمهوری اسالمی میکنند.
ناصر کنعانی در یادداش��تی با عنوان ایران؛ ملتزم به صلح،
معتقد به مقاومت مینویسد :آمریکا و رژیم صهیونیستی در
طول چهار دهه گذشته تمام تالش خود را مصروف نابودی
جمه��وری اس�لامی ایران کردهاند و در دو س��ال اخیر نیز
دولت آمریکا در خدمتی تمام عیار به رژیم صهیونیس��تی،
بی س��ابقه ترین تحریمها در تاریخ روابط بینالملل را علیه
دولت و ملت ایران تحمیل کرده است.
وی خاطرنشان کرده اس��ت :در این رابطه متأسفانه نه تنها
شاهد سکوت برخی از کش��ورهای عربی نسبت به اقدامات
غیرقانونی ،غیرانس��انی و جنایت آمیز آمریکا هستیم ،بلکه
برخ��ی از آنان ه��م صدایی و هم��کاری با آمری��کا و رژیم
صهیونیستی را انتخاب کرده و برای توجیه رفتارها و انتخاب
غلط خود ،اتهامات بی اساس��ی را متوجه جمهوری اسالمی
ایران میکنند .با کمال تاسف ترویج ایران هراسی به سیاست
رسمی برخی کشورهای منطقه تبدیل شده است.
وی میافزاید :ای��ران به دلیل تاریخ کهن خویش و تمدنی
غن��ی و دیرپ��ا ،موقعی��ت و مزیتهای وی��ژه ژئوپلیتکی و
همس��ایگی مرزی (خش��کی و آبی) با  ۱۵کشور همجوار،
امتداد و نفوذی طبیعی در منطقه و ماورای آن دارد .تاریخ
گواه��ی میدهد که ایران در طول بیش از  ۲قرن گذش��ته
س��ابقهای از تجاوز نظامی علیه هیچ کش��وری نداش��ته و
بالعک��س در طول همین مدت بارها م��ورد تعدی و تجاوز
س��رزمینی توس��ط برخی قدرتهای مس��تکبر جهان و یا
عم��ال منطقهای آنان قرار گرفته اس��ت .بدیهی اس��ت که
جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر تجارب تلخ وارده بر ملت
ای��ران در طول  ۲قرن اخیر و نیز ب��ر مبنای منطق روابط
بینالمل��ل و اصول م��ورد قبول جامعه جهان��ی ،نمیتواند
نس��بت به امنیت ملی خود و یا آنچه که در پیرامون کشور
می گذرد ،بی تفاوت باشد.
کنعانی یادآور شده است :جمهوری اسالمی ایران در آغازین
سالهای تاس��یس خود ،تجربه تحمیل جنگی هشت ساله
را بر خود دارد که از س��وی رژیم حاکم بر یک کشور عربی
همسایه و با حمایت همه جانبه بسیاری از کشورهای عربی
منطقه و تمام��ی قدرتهای فرامنطقهای بر ایران تحمیل
ش��د ،فلذا ایران نمیتواند نس��بت آنچه که در کش��ورهای
همس��ایهاش میگ��ذرد ،خاص��ه حضور مداخل��ه جویانه و
تجاوزکاران��ه آمریکا در محیط م��رزی و پیرامونی خود بی
تفاوت باش��د .وی مینویس��د :فارغ از نق��ش پنهان آمریکا
در حمای��ت از رژی��م متجاوز بعث علیه ایران ،این کش��ور
در اواخر جنگ تحمیلی ،آش��کارا به عنوان شریک و حامی
متجاوز وارد ف��از عملیاتی علیه اهداف نظامی و غیرنظامی
و اقتصادی و حتی انس��انی ایران شد که ساقط کردن پرواز
مسافری شماره  ۶۵۵ایران ایر بر فراز آبهای خلیج فارس
توسط موشک شلیک شده از عرشه ناو آمریکایی وینسنس،
نمونه واضحی از مش��ارکت مس��تقیم آمریکا با رژیم صدام
علیه دولت و ملت ایران است.
ای��ن کارش��ناس مس��ائل منطقه ب��ا بیان اینک��ه مخالفت
ای��ران با حض��ور منطقهای آمریکا ،منطبق ب��ا امنیت ملی
و نیز امنیت مش��ترک منطقهای است ،خاطرنشان میکند:
آمریکا ش��ریک راهبردی رژیم اشغالگر صهیونیستی است
و ع�لاوه بر آن خاک بس��یاری از کش��ورهای منطقه را به
انبار تس��لیحاتی خ��ود مبدل کرده و نه تنه��ا امنیت ملی
ایران ،بلکه امنیت کل منطقه غرب آسیا را به طور مستقیم
و غیرمس��تقیم تحت تأثیر اقدام��ات مخرب خود قرار داده
است .جای تعجب اس��ت که برخی برغم آگاهی از حقایق
رفتار غیرقانونی و س��لطه گرانه و تجاوزکارانه آمریکا علیه

کارشناس مسائل بین الملل:

منطق تحریم ایران
ابعاد ژئوپلتیک دارد
عض��و هیات علمی گروه علوم سیاس��ی دانش��گاه تهران با
بی��ان اینکه منطق تحری��م ایران ابع��اد ژئوپلیتیک دارد و
جمهوریخواه��ان و دموکراتها این تحریم را لغو نخواهند
ک��رد ،گف��ت :جو بایدن اوبامای دوم نیس��ت و اگر کس��ی
تصوری غیر از این دارد ،اشتباه میکند زیرا شرایط آمریکا،
حزب دموکرات و منطقه ما نس��بت به س��الهای گذشته
تغییر کرده است.
محمد جمش��یدی اش��تباهترین رویکرد سیاست خارجی

ای��ران و جریانه��ای مقاوم��ت ضدصهیونیس��تی ،ترجیح
میدهن��د اتهام��ات بی اس��اس خود را متوج��ه جمهوری
اس�لامی ایران کرده و در خصوص ریشه و اساس مشکالت
و بحران در غرب آسیا و جهان اسالم ،آدرس غلط به افکار
عمومی میدهند.

ایران هیچ مش��کلی از مش��کالت منطقه را حل نمیکند و
اتکاء به آمریکا نیز حالل مشکالت نیست ،کما آنکه کشاندن
پای رژیم صهیونیس��تی به منطقه خلیج فارس ،امنیت به
همراه نمیآورد ،چرا که اساس��ا منافع مشترک واشنگتن و
تلآویو در ایجاد بی ثباتی در غرب آس��یا و خلیج فارس و
بحران سازی مستمر برای جهان اسالم است .آمریکا و رژیم
صهیونیستی هیچ ریش��های در منطقه غرب آسیا ندارند و
دیر یا زود باید منطقه را ترک کنند و این اتفاق به خواست
ملتهای منطقه رخ خواهد داد.
ب��ه گفته وی منطق س��لیم ،حکم به صل��ح با رژیم غاصب
س��رزمینهای عربی و اس�لامی نمیده��د و افکار عمومی
منطقه ،منطق گش��ایش آغ��وش ب��ه روی غاصبان قدس
شریف و سرزمینهای مقدس فلسطین را نمیپذیرد.
این کارش��ناس ارشد مس��ائل غرب آس��یا اضافه میکند:
مس��ئله فلس��طین تنها یک موضوع سیاس��ی و یا قومی و
یا نزاع بر س��ر قطعهای س��رزمین نیس��ت که عدهای خود
را صاحب هرگونه صالحیت و حتی بذل و بخش��ش آن به
متجاوز و اش��غالگر بدانند و دیگ��ران را از مداخله در آن و
حمایت از ملت مظلوم فلس��طین منع کنند! فلسطین یک
مس��ئله هویتی برای همه مس��لمانان از همه اقوام و نژادها
و زبانهاست.
وی میافزاید :سازش با رژیم صهیونیستی ،هدیه به متجاوز
و تش��ویق تجاوزگری و نادیده انگاش��تن حقوق مس��لم و
ش��ناخته شده ملت فلسطین در داش��تن کشوری مستقل
در خاک وطن خویش و واگذاری حقوق طبیعی و انسانی و
تاریخی آنان به رژیمی جعلی است که در چارچوب تئوری
نیل تا فرات ،همچنان به دنبال توس��عه طلبی س��رزمینی
و فتن��ه انگیزی در منطقه اس��ت .حمایت ایران از مس��ئله
فلس��طین ،مبتنی بر اصول حق��وق بینالملل ،حق طبیعی
ملتها در تعیین سرنوش��ت خود و مبتن��ی بر ارزشهای
انس��انی و اخالقی اس��ت .کنعانی عنوان میکند :روش��ن
اس��ت که ریشه دشمنی  ۴۰ساله و تهدید و تحریم آمریکا
علیه ایران ،اس��تقالل طلبی و ضدیت ایران با سلطه جویی
آمریکا در منطقه و جهان اسالم و اشغالگری صهیونیسم در
فلسطین و اراضی اشغالی عربی و اسالمی است.
وی مینویس��د :در حال��ی که دولت آمری��کا خود بزرگترین
فروشنده س�لاح به متحدان منطقهای خود و تأمین کننده
تس��لیحات تروریس��تهای بینالمللی اجارهای است ،اکنون
تمام تالش خود را بر استمرار تحریم تسلیحاتی ایران گذاشته
و برای تحمیل خواس��ته غیرقانونی خود ،به ارعاب و تهدید
مخالفان و حتی شرکای اروپایی خود روی آورده است.
این کارش��ناس میافزاید :به راستی اگر سیاست تحریم بر
ملت ایران کارس��از بود ،چرا اکن��ون آمریکا و متحدان آن
نگران توانمندیهای موشکی و یا پیشرفتهای تکنولوژیک

ایران در صنعت هس��تهای هس��تند! اگر فشار حداکثری و
تحریم کارس��از بود ،چه نیازی به تحریم تولیدات صنعتی
ایران بود! و اگر سیاس��ت فشار حداکثری کارساز بود ،چرا
ب��ه دنبال مذاکره با ایران در خصوص مس��ائل منطقهای و
نیز توانایی بومی موش��کی و نظامی ایران هستند! کشوری
که به دنبال انزوای منطق��های و بینالمللی ایران بود ،چرا
اکنون روزانه از ایران گدایی مذاکره میکند!
کنعان��ی با بیان اینکه دولت آمریکا مدعی اس��ت که ایران
بای��د رفتاری طبیعی از خود نش��ان دهد تا به زعم خویش
جامعه جهانی ایران را بپذیرد ،خاطرنشان میکند :اوال اگر
تأیید اشغالگری صهیونیسم بر بیت المقدس و سرزمینهای
اسالمی ،رفتاری طبیعی به شمار میرود ،جمهوری اسالمی
ای��ران هرگز چنین رفتاری را نمیپذیرد .ثانیا اگر ایران در
جامع��ه جهانی منزوی اس��ت و نیاز ب��ه پذیرش در جامعه
جهانی دارد ،چرا آمریکا اینقدر از ایران در هراس اس��ت و
هر روز علیه ایران و تهدیدات ایران صبحت میکند!
وی مینویسد :روشن است که آمریکا در خصوص ایران دچار
تحیر و سرگردانی استراتژیک است و تهدیدات و رجزخوانیهای
روزمره آمریکا علیه ایران همانند کس��ی است که از وحشت
تنهایی در سیاهی شب ،بلند بلند آواز میخواند.
کنعانی عنوان میکند :سیاس��ت تحریم برغم زحمتهایی
ک��ه بر دول��ت ایران و رنجهایی که بر م��ردم ایران تحمیل
کرده است ،یک ابزار شکست خورده بوده و آمریکا حیثیت
جهان��ی خود را ب��رای آن خرج کرده اس��ت .در این میان
برخی طرفهای منطق��های نیز گویی نان خود را در اتهام
زنی به ایران یافته و یا برای سرپوش گذاشتن بر انتخابها
و سیاس��تهای نادرست و توجیه شکس��تهای راهبردی
خود نزد اف��کار عمومی ،به طور مس��تمر اتهامات تکراری
خود را متوجه جمهوری اسالمی ایران میکنند.
وی یادآور ش��ده اس��ت :اینان نی��ز بهتر اس��ت بدانند که
ایران بخش��ی از واقعی��ت منطقه ،تاریخ ،تم��دن ،فرهنگ
و جغرافیای آن اس��ت .ایران هویت بخ��ش منطقه بوده و
قابل کنار گذاش��تن نیست .متهم سازی ایران نیز ضعفها
و اش��تباهات آنان را جبران نخواهد کرد ،بلکه تالش��ی بی
حاصل برای پاک کردن صورت مس��ائل و نه حل آنهاست.
جمهوری اس�لامی ایران امنیت خود را در ناامنی منطقه و
دیگران جستجو نمیکند ،چرا که ناامنی مطلوب دشمنان
ایران خاصه آمریکا و اسرائیل در منطقه است و ایران آب به
آس��یاب دشمن نخواهد ریخت ،اما این حق ایران است که
نسبت به نزدیک شدن دشمن متجاوز و اشغالگر به نزدیک
مرزهای خود واکنش نشان دهد.
کنعانی خاطرنش��ان میکند :هیچ کس حق ندارد سرزمین
خود را منش��أ تهدید برای همسایگان خود قرار دهد .امنیت
مقولهای به هم پیوس��ته است و در سایه شراکت و همکاری
دس��ته جمعی کش��ورهای منطقه به دس��ت میآید .ایران
کشوری است که هیچگاه گفتوگو با همسایگان خود را رد
نکرده ،بلکه همواره طالب گفتوگو با همسایگان بوده است.
وی در پایان مینویس��د :بیایید واقع بین باش��ید و بدون از
دست دادن زمان ،راه حل درست را انتخاب کنید .پناه بردن
به آمریکا و رژیم صهیونیس��تی برای تامین امنیت ،همانند
مبادرت به خودکش��ی از ترس مرگ اس��ت .به تعبیر قرآن
کریم دوس��تان خود را از غیر خود انتخاب نکنید"*.یَا أَیُّهَا
الَّذِینَ آ َمنُوا لاَ تَتَّخِ ذُ وا ب ِطَ ان َ ًة مِّن دُون ِ ُکمْ لاَ یَ ْأل ُون َ ُکمْ خَ َبالاً َودُّوا
مَا َع ِنتُّمْ قَدْ ب َ��دَ تِ ال ْ َبغْضَ ا ُء مِنْ أَ ْفوَا ِههِمْ َومَا تُخْ فِی صُ دُ و ُرهُمْ
أَ ْکبَ�� ُر قَدْ ب َ َّینَّا ل َ ُکمُ آْالیَاتِ إ ِن کُنتُمْ تَ ْع ِقلُونَ " .ای اهل ایمان،
از غیر همدینان خود دوس��ت صمیم��ی همراز نگیرید ،چه
آنکه آنها از خلل و فساد در کار شما ذ ّرهای کوتاهی نکنند،
آنها مایلند شما همیش��ه در رنج باشید ،دشمنی شما را بر
زبان هم آشکار س��ازند و محققا آنچه در دل دارند بیش از
آن اس��ت .ما به خوبی برای شما بیان آیات کردیم اگر عقل
را به کار بندید(".آل عمران  )۱۱۸ -فارس

ایران را دس��ت روی دس��ت گذاش��تن به امی��د تحوالت
سیاس��ت داخلی آمریکا ارزیابی کرد و گفت :زیرا در عمل
جمهوری خواهان و دموکراتها تفاوت اساسی باهم ندارند
و نتیجه انتخابات ریاس��ت جمه��وری در آمریکا نمیتواند
تاثیر جدی در وضعیت اقتصادی ایران داشته باشد.
کارش��ناس مس��ائل بین الملل گفت :نه جمهوری خواهان
و ن��ه دموکراتها تحریم ها علیه ایران را لغو نخواهند کرد
چراکه منط��ق تحریم ایران ابع��اد ژئوپلیتیک دارد و همه
چی��ز در مناس��بات دوجانبه خالصه نمیش��ود .مهمترین
مس��اله کش��ور ما رفع تحریم اس��ت و جو بایدن تحریمها
را بهش��کل واقعی بر نمیدارد .آنها حتی اعالم کرده اند که
بهطور س��مبلیک تحریمها را بر میدارند و فشار اقتصادی
واقعی بر ملت را کاهش نمیدهند .بنابراین ش��اخص اصلی
م��ا رفع تحریمها اس��ت و دموکراتها و جمهوری خواهان
تمایلی برای برداشتن واقعی تحریمها بر ایران را ندارند.

جمش��یدی با بیان اینکه مبتال ش��دن «دونالد ترامپ» به
وی��روس کرونا یکی از چالشهای قانون اساس��ی آمریکا را
احیا میکند ،گفت :بر اس��اس اصالحیه  ۲۵قانون اساسی
آمری��کا در دهه  ۱۹۶۰در مورد اینکه اگر رییس جمهوری
بیمار شود یا فوت کند یا در اجرای وظایف خود ناتوان شود
پیشبینیهایی ش��ده ،اما ای��ن اصالحیه همه احتماالت را
پوشش نمیدهد .مرگ و یا ناتوانی رئیس جمهور در انجام
وظایف در این قانون تصریح ش��ده است ،اما در بقیه موارد
وضعیت عدم اطمینان و به همریختگی ایجاد میکند.
این کارش��ناس مس��ائل بینالملل س��ناریوی اول مرگ یا
بیم��اری رئیس جمه��ور عنوان کرد و گف��ت :طبق قانون
اساس��ی آمریکا اگر رئی��س جمهور بمیرد یا ناتوان ش��ود
مس��ئولیت ریاس��ت جمهوری بر عهده مع��اون اول رئیس
جمه��ور خواهد بود و اگر معاون اول هم با مش��کل مواجه
ش��ود ،مسئولیت ریاس��ت جمهوری برعهده رئیس مجلس

نماین��دگان یا رییس وقت س��نا و در نهای��ت وزیر خارجه
ق��رار میگیرد .البت��ه این موضوعات محل بحث اس��ت و
ممکن است رقابت بر سر قدرت ایجاد کند ،زیرا طبق قانون
اساس��ی یک مقام از قوه مجریه ( )officialباید مسئولیت
را به عهده بگیرد و اعضای کنگره یا رئیس مجلس و سنا با
مشکل قانونی مواجه میشوند.
استاد دانشگاه تهران افزود :سناریوی دوم احاله مسئولیت
اس��ت به این معنی که اگ��ر رئیس جمهور به علت بیماری
ناتوان ش��ود باید وظایف خودش را محول کند و اگر حاضر
به واگذاری قدرت نش��د تیمی از افراد ش��امل معاون اول
و جمع��ی از نمایندگان کنگره این مس��ئولیت را از رئیس
جمه��ور میگیرن��د و به نوع��ی او خلع ید میش��ود .این
وضعیت ممکن اس��ت اختالفاتی بین رئیس جمهوری که
مدعی اس��ت میتواند قدرت را در دس��ت داش��ته باشد با
اعضای تیم منتخب به وجود آورد .ایرنا

چه کس�ی نظامیگری در منطق�ه را ترویج کرده و
پای قدرتهای فرامنطقهای مستکبر به ویژه آمریکا
را به پهنه مهم و استراتژیک خلیج فارس باز کرده؟
این کارش��ناس ارش��د مسائل غرب آس��یا میافزاید :جای
تأس��ف اس��ت که برخی با چشم بس��تن بر حقیقت آشکار
حمایت خود از رژیم متجاوز بعث عراق علیه ایران در طول
جنگ نابرابر هشت ساله و نیز تغافل از نقش جنگ افروزان
اصلی در فلسطین و یمن و سوریه و لیبی و بحران آفرینان
در عراق و بحرین و لبنان و سودان و  ،...جمهوری اسالمی
ای��ران را متهم به مداخله در ام��ور داخلی خود و یا برخی
کشورهای منطقه میکنند!
وی با بیان اینکه ایران کشوری طبیعی ،قدیمی ،ریشه دار
و قدرتمند است و بر مبنای قدمت و عظمت تاریخی خود،
کش��وری اثرگذار و صاحب نقش در منطقه و جهان است،
عنوان میکند :نقش آفرینی ایران در منطقه تفاوت بنیادین
ب��ا تالشها و بازیهای جاه طلبانه و توس��عه طلبانه برخی
دیگ��ر از بازیگران نوظهور منطق��های دارد .آنان که مایلند
ایران خود را به دست خویش در درون مرزهای سرزمینی
خود محصور کرده و از حقوق مسلم خود در تقویت قدرت
نظامی و دفاعی خویش چش��م پوش��ی کند ،تجاوز نظامی
هشت ساله رژیم بعث عراق علیه ایران با حمایت تمام عیار
منطق��های و فرامنطق��های را چگونه تحلیل میکنند و چه
پاسخی برای حمایت کامل از رژیم متجاوز و نیز حمایت و
همراه��ی و همکاری در اعمال تحریمهای همه جانبه علیه
ایران در زمان همان جنگ ظالمانه را دارند!
این کارش��ناس ارشد مسائل غرب آس��یا میافزاید :کسانی
ک��ه میخواهند ایران توان موش��کی خود را که به صنعتی
بومی و درونزا بدل ش��ده است ،تعطیل کند ،چه پاسخی
در خص��وص نیازهای امنیتی ای��ران در مقابل تهدیدات و
ش��یطنتها و ماجراجوییهای مس��تمر آمریکا در منطقه
خلی��ج ف��ارس و عراق و افغانس��تان و در محی��ط امنیتی
بالفص��ل ای��ران دارند! به راس��تی چه کس��ی نظامیگری
در منطق��ه را ترویج کرده و پ��ای قدرتهای فرامنطقهای
مستکبر به ویژه آمریکا را به پهنه مهم و استراتژیک خلیج
فارس باز کرده است! کدام دولتها پایگاه نظامی در اختیار
بازیگر فرامنطقهای مستکبر قرار داده و کشورهایشان را به
انبار تسلیحاتی آمریکا و حتی ناتو تبدیل کردهاند!
ناصر کنعانی میافزاید :واضح است که متهم سازی روزمره

برگزاری هفته فرهنگی تهران
و زاگرب

سفیر جمهوری اسالمی ایران در کرواسی در دیدار با
شهردار زاگرب پیشنهاد برگزاری متقابل هفتههای
فرهنگ��ی تهران و زاگ��رب در دو پایتخت را مطرح
کرد که مورد استقبال طرف مقابل قرار گرفت.
پرویز اسماعیلی با «میالن باندیچ» شهردار زاگرب
دی��دار و گفتوگو ک��رد .در این دی��دار محورهای
هم��کاری بی��ن ش��هرداریهای ته��ران و زاگرب
بررس��ی ش��د .پرویز اس��ماعیلی در دیدار با میالن
باندیچ شهردار زاگرب با اشاره به عالقهمندی و نیز
وجود اشتراکات فرهنگی بسیار بین دو ملت ،گفت:
دیپلماسی ش��هری و همکاری نزدیک شهرداریها
میتواند نقش بس��یار مهم��ی در تقویت روابط دو
ملت و دو کشور ایفا کند.
س��فیر ایران در کرواسی ،شهرداریها را دولتهای
محلی فعال در همه عرصههای اجتماعی ،فرهنگی
و اقتص��ادی خوان��د و افزود :تدوی��ن برنامه جامع
همکاریه��ا بی��ن ش��هرداری تهران و ش��هرداری
زاگرب میتواند ضمن تعیین اهداف کمی و کیفی،
به مناس��بات خ��وب دو پایتخت ش��تاب موثرتری
بدهد .مهر

درخواست 26کشوربرای لغو
تحریمهای ضد ایرانی

ای��ران به همراه  25کش��ور دیگر س��ازمان ملل در
بیانیهای مش��ترک خواس��تار لغو فوری تحریمهای
یکجانبه غ��رب به ویژه آمریکا ب��ه منظور تضمین
پاس��خگویی مناس��ب کش��ورها به «کووید»19-
شدند.
خبرگ��زاری آسوش��یتدپرس گزارش ک��رد ،ژانگ
ج��ون نماینده چین در س��ازمان ملل که از جانب
 ۲۶کش��ور در نشس��ت کمیته حقوق بش��ر مجمع
عمومی س��ازمان ملل س��خنرانی می ک��رد ،تأکید
کرد ک��ه اقدامات یکجانبه اجباری خالف منش��ور
س��ازمان ملل و چندجانبه گرایی اس��ت و با ایجاد
مانع در مسیر رفاه جمعیت کشورهای آسیب دیده،
مانعی در مسیر حقوق بشر محسوب میشود و حق
سالمت را تضعیف میکند.
در ای��ن بیانی��ه مش��ترک با تأکی��د بر ل��زوم لغو
تحریمه��ای یکجانب��ه به منظور تس��هیل مقابله با
کرونا آمده اس��ت :همبس��تگی جهانی و همکاری
بینالمللی ،قدرتمندترین سالح مقابله با و غلبه بر
کووید ۱۹-است .ایرنا

حکم دادگاه آمریکایی علیه ایران در
پرونده رابرت لوینسون

دادگاهی در آمریکا با این ادعا که رابرت لوینس��ون
در خاک ایران گم ش��ده ،حکم به پرداخت بیش از
ی��ک میلیارد و  ۴۰۰میلیون دالر علیه کش��ورمان
داده است.
بر اساس این حکم دادگاه ایالتی در واشنگتن ،ایران
باید  107میلیون دالر غرامت به خانواده لوینسون
و یک میلیارد و  300میلیون دالر به عنوان جریمه
به دولت آمریکا بپردازد.
راب��رت لوینس��ون از مأم��وران س��ازمان اطالعات
مرک��زی آمریکااس��ت ک��ه بناب��ر ادع��ای مقامات
آمریکایی و خانواده لوینس��ون در اس��فند ،1385
هنگامی که در پوش��ش کارمند بازنشس��ته بخش
مبارزه با جرائم س��ازمان یافته پلیس فدرال آمریکا
(افبیآی) ،مشغول جاسوسی در ایران بوده ،ناپدید
شده اس��ت .مقامات پلیس فدرال آمریکا همچنین
مدعی ش��دند که لوینس��ون احتماالً از سوی یک
گروه ربوده ش��ده و در منطقه م��رزی بین ایران با
افغانستان و پاکستان نگهداری میشود .ادعایی که
هیچ گاه از سوی هیچ منبعی تأیید نشد .ایسنا

تعلل مجدد کره جنوبی برای
بازگرداندن بدهی ایران

س��خنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اس�لامی
ایران با اش��اره به رایزنیهایی که با کره جنوبی بر
سر بازگرداندن بدهی این کشور به ایران در جریان
اس��ت ،یادآور ش��د که علیرغم توافق��ات اولیه ،اما
سئول هنوز هم در این خصوص تعلل میکند.
دو س��ال اس��ت که از بدهی کره جنوب��ی به ایران
میگذرد و با وجود اینکه در این مدت رایزنیهایی
بین دو طرف در جریان بوده و جمهوری اس�لامی
ای��ران باره��ا اعتراض خود را اع�لام و حتی عنوان
کرده که این موض��وع را از طریق حقوقی پیگیری
میکند ،ولی کماکان ش��اهد تعلل و دس��ت دست
کردنهای سئول در این خصوص هستیم .کرهایها
تحریمهای آمریکا را بهانه میکنند ،بهانهای که به
گفته مقامات ایرانی اصال مسموع نیست .فارس

