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روی موج کوتاه

دولت عراق روز پنجشنبه در اقدامی 
کم ســابقه به قطعنامــه ای آمریکایی 
که زمینه ســاز بازگشــت تحریم های 
سازمان ملل متحد علیه ایران بود، رای 

ممتنع داد.
رایی معنادار به تالش ایاالت متحده 
آمریکا برای احیای تحریم های سازمان 
ملل علیه ایــران داد که حــاوی پیام 
بی طرفی دولت بغــداد در منازعه بین 

ایاالت متحده آمریکا و ایران است.
این اقدام دولت عراق، واکنش های 
بسیاری در پی داشت و در همین راستا، 
سفیر جمهوری عراق در تهران از ارسال 
پیام نخست وزیر این کشور به تهران خبر 
داد و تاکید کرد: جمهوری عراق از هیچ 
تصمیمی علیه جمهوری اسالمی ایران 

حمایت نمی کند.
»نصیر عبدالمحســن عبداهلل« در 
گفت وگوی اختصاصی بــا ایرنا، درباره 
رای ممتنع عراق به پیشــنهاد آمریکا 
برای افزودن دو بند جدیــد در بودجه 
سال ۲۰۲۱ ســازمان ملل برای احیای 
کمیتــه تحریم ها علیه ایــران، گفت: 
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق 
در این رابطه پیامــی را برای جمهوری 
اسالمی ایران فرستاده که براساس آن، 
کمیســیونی برای بررسی این موضوع 
تشکیل می شود. عراق از اساس با طرح 
این پیشنهاد در سازمان ملل مخالف بوده 

است. وی اضافه کرد: در این پیام تاکید 
شده اســت که جمهوری عراق از هیچ 
تصمیمی علیه جمهوری اسالمی ایران 

ابدا و مطلقا حمایت نمی کند.
 این دیپلمات عراقی خاطرنشــان 
کرد: ایران کشور دوست، همسایه و برادر 
ماســت و ما با جمهوری اسالمی ایران 
رابطه بسیار نزدیکی داریم هرچند رای 
داده شده، یک رای محافظه کارانه بوده 
است. نصیر عبدالمحسین عبداهلل اضافه 
کرد: جمهوری عراق بــرای جمهوری 
اســالمی ایران در همه زمینه ها آرزوی 
پیشرفت، خوشبختی و تعالی دارد. وی 
خاطرنشان کرد که سیاست ثابت عراق 
همواره مخالفت با هرگونه تصمیم یا اقدام 
علیه همه همسایگانش به ویژه ایران بوده 
و هست.  عبدالمحسن عبداهلل همچنین 
ســالروز شهادت ســردار سپهبد حاج 
قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس را 
به دولت و ملت ایران تســلیت گفت و با 
یادآوری مراتب باالی فروتنی، انسانیت 
و دلیری این دو شهید خاطرنشان کرد: 
از خداوند منان مسالت دارم تا آن شهدا 
را به عالی ترین مراتب بهشت برساند و 
به خانواده های ایشان صبر عطا فرماید. 
کمیته تحریم های سازمان ملل 

علیه ایران احیا نشد
ســناریوی دولت امریــکا با هدف 
استفاده از فرصت بررسی بودجه سازمان 

ملل برای تشــکیل کمیتــه نظارت بر 
تحریم ها علیه ایران به شکست انجامید. 
دولت امریــکا روز پنجشــنبه در 
نشست کمیته پنجم سازمان ملل با ارائه 
قطعنامه ای جدید، افزودن ۲ بند جدید 
در بودجه سال ۲۰۲۱ سازمان ملل برای 
احیای کمیته تحریم ها علیــه ایران را 

پیشنهاد داد.
»کلی کرافت«، نماینــده امریکا با 
این ادعا که در پی خروج امریکا از برجام 
دیگر این توافق بین المللی وجود خارجی 
ندارد، مدعی شــد که بر همین اساس 
کمیته تحریم های ســازمان ملل علیه 
ایران باید کار خود را از سر گیرد و برای 
فعالیت نیــاز به بودجــه دارد. از این رو 
باید در بودجه ســال ۲۰۲۱ ســازمان 
ملل بودجه ای برای ازسرگیری کمیته 
تحریم های ســازمان ملل علیه ایران 

تخصیص داده شود.
این پیشنهاد کمی پس  از شکست 
اخیر امریــکا در شــورای امنیت برای 
تمدید محدودیت تســلیحاتی ایران 
و ذیل بهره گیری از مکانیســم ماشه 
مطرح شد. زمانی که ۱3 عضو شورای 
امنیت به آن روی خوش نشان ندادند 
تا دولت امریکا برای تداوم بخشیدن 

به اقداماتــش علیه تهران 
مرحله تصویب بودجه 
ســازمان ملل را به 

فرصتی برای تشکیل کمیته تحریم ها 
علیه ایران تبدیل کند.

قابل انتظار بود که این پیشنهاد هم با 
مخالفت گسترده اعضای سازمان ملل 
روبه رو شود. چه طرح پیشنهادی امریکا 
تنها با ۱۰ رأی مثبت و ۱۱۰ رأی مخالف 
و 3۲ رأی ممتنع رو به رو شــد. بحرین، 
جیبوتی، السالوادور، هائیتی، میکرونزیا، 
مراکش، عربستان سعودی، یمن و رژیم 

صهیونیستی با آمریکا همراهی کردند.
از جمله همسایگان ایران، دولت های 
روسیه، ترکیه، پاکســتان، قزاقستان، 
آذربایجان و ارمنســتان بــه قطعنامه 
پیشنهادی امریکا رأی مخالف دادند و 
در اقدامی قابل تأمل و دور از انتظار عراق، 
عمان و قطر به عنوان سه کشور نزدیک 
به ایران در کنار امارات متحده عربی به 

طرح امریکا رأی ممتنع دادند.
دو کشور افغانستان و ترکمنستان 
هم در رأی گیری ایــن قطعنامه غایب 
بودند.  روسیه، چین و اتحادیه اروپا عالوه 
بر رأی منفی، در بیانیه هایی جداگانه با 
ایده پیشنهادی امریکا برای بازگشت 
تحریم های سازمان ملل علیه ایران پس 
از مکانیسم ماشه امریکا مخالفت کردند.

روســیه پیشــنهاد امریــکا برای 
دربرگرفتن بودجه ۲۲3۱، شامل ایجاد 
کمیته تحریم علیه ایران را مشروعیت 
بخشی به مکانیسم ماشــه علیه ایران 
دانســت و اعالم کرد که هیچ مکانیسم 
ماشه ای اعمال نشــده است و ۱3 عضو 
شورای امنیت تأکید کردند که امریکا 
حقی برای اعمال چنین مکانیســمی 
ندارد. امریکا در جایگاهی نیســت که 
بخواهــد اقدامی در ایــن زمینه انجام 
دهد. نمایندگی آلمان هم در سازمان 

ملل متحد بــه نیابــت از اتحادیه اروپا 
و چندین کشــور دیگر اعالم کرد که 
قطعنامه ۲۲3۱ از همه اعضا می خواهد 
برای اجرای برجام حمایت کنند. این 
نمایندگی با یادآوری نامه ســپتامبر 
رئیس شورای امنیت به مجمع عمومی 
مبنی بر اینکــه این شــورا اقدامی در 
زمینه ادعای امریــکا انجام نمی دهد، 
خواستار اجرای کامل قطعنامه شورای 

امنیت شد.
اسحاق آل حبیب، معاون نمایندگی 
ایران در سازمان ملل متحد هم این اقدام 
امریکا را یک اقدام سیاسی خواند و گفت 
که حرکت امریکا برای اعمال مکانیسم 
ماشه توسط ۱3 عضو شورای امنیت رد 
شد و آنها تأکید کردند که تنها اعضای 
مشارکت کننده در برجام حق استفاده از 
سازوکارهای در نظر گرفته شده را دارند.
در چنین فضایــی بود که قطعنامه 
پیشنهادی امریکا برای پیگیری اهداف 
ضد ایرانــی اش بار دیگر در ســازمان 
ملل شکست خورد تا »ریچارد میلز«، 
معاون نماینده امریکا در سازمان ملل 
درخصوص عــدم تصویــب بندهای 
پیشنهادی امریکا در بودجه سال ۲۰۲۱ 

این نهاد بین المللی ابزار تأسف کند.
تالشی دوباره درراستای جبران 

شکست سنگین پیشین
نمایندگــی آمریکا در ســازمان 
ملل متحد پس از آنکــه در مرداد ماه 
امســال، شکست ســختی در شورای 
امنیت سازمان ملل متحد برای تمدید 
محدودیت تسلیحاتی ایران متحمل 
شد، خودخوانده مدعی شد که مکانیسم 

ماشه اعمال شده است.
این موضوع در هیــچ نهادی از بدنه 
سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته 
نشد و در شورای امنیت هم به طور قاطع 
با نظر ۱3 عضو آن، ادعای آمریکا باطل 

دانسته شد.
اما تندرو های ضد ایرانی کاخ سفید 
دست برنداشــتند و بر آن شدند تا در 
کمیته پنجم مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد که وظیفه تصویب بودجه سازمان 
ملل را برعهــده دارد، متممی به 
یکی از قطعنامه ها وارد سازند تا 
برای اجرای مکانیسم ماشه، 
بودجه در نظر گرفته شود. 

این پیشــنهاد با واکنش گســترده ای 
روبرو شد که به دلیل کمبود وقت، همه 
مخالفان این نظر آمریکا نتوانســتند 
صحبت کنند، امــا در رای گیری انجام 
شده، تنها ۱۰ عضو سازمان ملل با آمریکا 

موافقت کردند.
همان گونه که اشاره شد، ۱۱۰ عضو 
با آن به طور قاطع مخالفت کردند و 3۲ 

عضو هم رای ممتنع دادند.
روســیه به نیابت از خود و چین در 
مخالفت با این درخواســت اصالحی 
آمریکا گفت: پیشــنهاد آمریکا برای 
دربرگرفتــن بودجه ۲۲3۱، شــامل 
ایجاد کمیتــه تحریم علیــه ایران و 
مشروعیت بخشی به مکانیسم ماشه 

علیه ایران است.
رایزن روسیه افزود: هیچ مکانیسم 
ماشه ای اعمال نشده است و ۱3 عضو 
شورای امنیت تاکید کردند که آمریکا 
حقی برای اعمال چنین مکانیســمی 
نــدارد. آمریکا در جایگاهی نیســت 
که بخواهــد اقدامی در ایــن زمینه 

انجام دهد.
وی ادامه داد: روسیه در ماه اکتبر به 
عنوان رئیس دوره ای شورای امنیت به 
صراحت اعالم کرد که مکانیسم ماشه، 
محقق نشده است. از این رو، این موضوع 
خاتمه یافته و قطعنامه ۲۲3۱ بر اساس 
جدول زمان بندی شده خود مطابق با 

برجام در حال اجراست.
این دیپلمات روســی خواســتار 
مخالف اعضای سازمان ملل متحد با این 

پیشنهاد آمریکا شد.

پیام الکاظمی به ایران در پی رأی ممتنع عراق به قطعنامه ضدایرانی سازمان ملل

ازهیچتصمیمیعلیهتهرانحمایتنمیکنیم

خبر

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی 
ارتش با تاکید بر اینکه آمریکایی ها در شرایطی 
نیســتند که بخواهند جبهه جنگی را باز کنند، 
اظهار کرد: مردم مطمئن باشند فرزندان سرباز 
و بسیجی شان غافلگیر نخواهند شد و اگر دشمن 
بخواهد حرکتی کند، او را از کرده اش پشــیمان 

می کنیم.
به گزارش ایســنا، امیر احمدرضا پوردستان 
در برنامه ای تلویزیونی دربــاره تهدیدات اخیر 
آمریکایی ها خاطرنشان کرد: احساس می کنم 
یک جنگ روانی است. آنها نگران بودند به خاطر 
سالگرد حاج قاسم تحرکاتی از سوی نیروهای ما 

صورت بگیرد.
وی افزود: آمریکایی ها بخشــی از نیروهای 
خود را از عراق و افغانستان به خاطر امنیت خارج 
می کنند. اما من این را به ملت شریف عرض می کنم 

که تمامی حرکت آنها در منطقه و خارج از منطقه 
رصد و تحلیل می شود و متناسب با این حرکتی 

ظرفیت های آفندی الزم اتخاذ می شود.
 ارتش متناسب با تهدیدات،
 قابلیت  عکس  العمل دارد

امیر پوردستان درباره اینکه آیا تغییر راهبرد 
ارتش به آفندی با تحوالت اخیر منطقه نسبتی 
دارد، اظهــار کرد: ارتش متناســب با تهدیدات، 
قابلیت های عکس  العمــل دارد. یعنی ارتش هم 
قابلیت های پدافندی دارد و هم در حوزه های آفند 
کار می کند؛ یعنی متناســبت با تغییرات ارتش 
ظرفیت های مناسب را در خود ایجاد کرده است و 
ماموریتی که به او ابالغ می شود در حوزه جغرافیای 
داخلی و یا خارجی را انجــام می دهد. ارتش این 
قابلیت را دارد که دست بلند نظام در حوزه هوایی، 

دریایی و زمینی باشد.

وی با بیان اینکه آرزو می کنیم خداوند توفیق 
ادامه راه ســردار ســلیمانی را به همه مشتاقان 
کرامت بفرماید« درباره آغاز همراهی ارتش و سپاه 
قدس توضیح داد: وقتی سال ۲۰۱4 امریکایی ها 
با فضاحت منطقه را ترک کردند و مســئولیت و 
ماموریت فشــار را به داعش سپردند، هم کمک 
تسلیحاتی می کردند و هم کشورهای منطقه پول 
می دادند و داعش در یک فرصــت زمانی کوتاه 
توانست بخش های زیادی از سوریه و و یک سوم 

عراق را بگیرد.
رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی 
ارتش افزود: شــرایط وانفسایی بود و کار از دست 
همه خارج شــده بود. وقتی گزارش ها خدمت 
فرمانده کل قوا رسید به این شکل بود که سوریه از 
دست رفته است و تا پشت کاخ بشار اسد آمده اند و 
عراق هم یک ماه دیگر کارش تمام است. حضرت آقا 

فرمودند مگر شما به خدا اعتقاد ندارید؛ به خداوند 
اتکا کنید و دنبال کار را بگیرید؛ این مسئولیت و 
ماموریت مهم را به مالک اشــتر سپاه خود یعنی 

حاج قاسم سپرد.
وی خاطر نشــان کرد: وقتی سردار سلیمانی 
وارد عراق شد یک وضعیت وانفسایی بود؛ مردم 
اینها را نمی دانند؛ ارتش ها قالب تهی کرده بودند 
و پادگان ها را رها کرده بود. بســیاری از مهمات و 
تجهیزات ارتش سوریه نیز در دستان داعش بود. 
رعبی که داعش ایجاد کرده بودند اینطور بود که 
مثل قوم مغول پیش از اینکه به شــهری برسند 
مردم آنجا را تخلیه کرده بودند؛ در این وانفسایی 
اوج مدیریت، اقتــدار و صالبت اینطور بود که اگر 
بخواهم یک جمله درباره ســردار بگویم به کالم 
امیرالمونین استناد می کنم که می فرماید:  »َعُظَم 
الْخالُِق فی اَنُْفِســِهْم، َفَصُغَر ما ُدونَُه فی اَْعُیِنِهْم« 
یعنی خدا اینقدر در جان او بزرگ است که دیگران 

رنگ می بازند.
امیر پوردستان افزود: او در چنین شرایطی آمد 
و اولین کاری که کرد به ارتش های مرده و بی روح 
عراق و سوریه جان داد. نیروهای مردمی را پای کار 

آورد. یکسری ظرفیت هایی در کشور بود. سپاه به 
عنوان یک نیروی عمده پشتیبان سپاه قدس بود و 
ارتش هم اعالم آمادگی کرد. در وهله اول پشتیانی 
لجســتیکی را ارتش عهده دارشد. هواپیماهای 
ارتش مهمات و نفرات را از سوریه به دمشق منتقل 
می کردند. بخش زیادی از این امکانات و مهمات در 
کالیبرهای مختلف و انواع موشک ها توسط نیروی 
زمینی تامین می شد. روزانه چندین تریلی مهمات 
بارگیری می کردیم؛ بخشــی در فرودگاه توسط 
هواپیماها بارگیری می شد و به دمشق می رفت. 
بخشی ر ا در مرز خسروی می بردیم و تریلی های 

عراقی بارگیری می کردند.

امیر پوردستان: 

مردم مطمئن باشند، غافلگیر نخواهیم شد
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ظریف خطاب به ترامپ: 
 هرگونه آتش بازی، پاسخ متقابل 

جدی همراه خواهد داشت
وزیر امور خارجه کشــورمان بــار دیگر به 
آمریکا هشدار داد که هرگونه اقدام علیه ایران 
تبعات وخیمی برای واشنگتن خواهد داشت. 
محمدجواد ظریــف در توئیتی با هشــدار به 
رئیس جمهور آمریکا نوشــت: »اطالعات تازه 
از عراق حاکی از آن است که عوامل آتش افروز 
اســرائیل در حال توطئه چینی برای حمله به 
آمریکایی ها هستند، تا ترامپ در حال رفتن را 
به بهانه ای ساختگی به جنگ بکشانند. ترامپ، 
مراقب تله بــاش. هرگونه آتش بازی، پاســخ 
متقابل جدی همراه خواهد داشت، به خصوص 

علیه همان دوستان صمیمی ات.«
    

اسرائیل و عربستان خواستار شدند؛
  ورود ترامپ به درگیری نظامی 

با ایران 
اسرائیل و عربســتان خواهان ورود دونالد 
ترامپ به درگیری نظامی با ایران هســتند.  به 
گزارش ایلنا به نقل از اســرائیل هیوم،  منابع 
آگاه ناشناس در آمریکا اعالم کردند: عربستان 
و اسرائیل در حال فشار آوردن به دولت دونالد 
ترامپ هستند تا وارد درگیری نظامی با ایران 
شود. عربستان ســعودی و اسرائیل معتقدند 
درگیری با ایران مانع تراشی در مسیر تصمیم  
جو بایدن، رئیس جمهــوری منتخب امریکا 
خواهد بود کــه خواهان بازگشــت آمریکا به 

برجام است.
    

با حکم روحانی؛
سفیر ایران در یونسکو منصوب شد

رئیس جمهــوری در ابالغیــه ای، احمد 
پاکت چی را بــه عنوان ســفیر و نماینده دائم 
جمهوری اســالمی ایران نزد سازمان آموزش 
علمی و فرهنگی ملل متحد  یونسکو به اودره 
ازوله، مدیرکل این سازمان معرفی کرد. احمد 
پاکــت چــی، دانش آموخته رشــته تاریخ از 
دانشگاه تهران، مطالعات ادیان و زبان شناسی 
تاریخی از دانشــگاه فارابی آلماتی و دانشیار 
پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی 

است.
    

سردار حاجی زاده:
غلط می کند کسی دربارة توان 

موشکی مذاکره کند
فرمانده نیروی هوافضای سپاه در گفتگو با 
المنار درخصوص همکاری برخی کشورهای 
منطقه با آمریکا و رژیم صهیونیســتی، به آنها 
توصیه کرد مسیر و سیاست خود را اصالح کنند 
و گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی برای هیچ 
کجا امنیت نیاوردند و در اینجا هم اگر اتفاقی 
رخ دهد و جنگی صورت بگیرد، برای ما پایگاه 
آمریکا با کشور میزبانش تفاوتی ندارد و طبیعتا 
بیشترین آسیب را همین کشــورهای عربی 
منطقه می بینند. سردار امیرعلی حاجی زاده 
درخصــوص توان موشــکی و برخی تالش ها 
برای محدود کــردن آن نیز گفــت: این توان 
موشکی قابل مذاکره نیســت و غلط می کند 
کسی بخواهد در این زمینه مذاکره کند. اجازه 
مذاکره درباره توان موشکی به هیچ مسئولی 

داده نمی شود و این خط قرمز است.
    

تاکید وزیر امور خارجه چین بر 
حمایت کشورش از برجام

وزیر امور خارجــه چیــن در گفت و گویی به 
حمایت کشورش از توافق هسته ای در سال ۲۰۲۰ 
تأکید کرد. به گزارش ایسنا به نقل از شبکه سی. جی. 
تی. ان، وانگ یی در بخشی از گفت و گو با این شبکه 
درباره دیپلماسی کشورش در سال ۲۰۲۰ گفت:  در 
سال گذشــته چین با حمایت سرسختانه از توافق 
هسته ای]برجام[،  در مقابله با اقدامات ناسازگار با 
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل به جامعه 

بین المللی پیوست.
    

نیویورک تایمز مطرح کرد؛ 
بازگشت ناو هواپیمابر آمریکا 
نشانه ای از کاهش تنش هاست 

نیویورک تایمز در تحلیلی به تنش میان ایران و 
آمریکا پرداخت. به گزارش ایلنا به نقل از نیویورک 
تایمز، پنتاگون به شکل ناگهانی تصمیم گرفت ناو 
هواپیمابر »نیمیتز« را از خاورمیانه به خانه برگرداند، 
کریستوفر سی میلر سرپرست وزارت دفاع، دستور 
بازگشت ناو را به عنوان نشانه »تنش زدایی« صادر 
کرد تا از گرفتاری و تنش ها میــان ایران و آمریکا 

جلوگیری کند.

که زمینه ساز بازگشت 
تحریم های سازمان ملل 

متحد علیه ایران بود، 
رای ممتنع داد. این اقدام، 

واکنش های بسیاری در 
پی داشت و در پی آن، 

نخست وزیر این کشور در 
پیامی به تهران تاکید کرد 
که جمهوری عراق از هیچ 
تصمیمی علیه جمهوری 

اسالمی ایران حمایت 
نمی کند

 رئیس ســازمان انرژی اتمی اضافه کرد: ما ســرباز 
نظام هســتیم و دســتمان روی ماشه اســت. فرمانده 
 باید دســتور بدهــد. ما خیلــی ســریع می توانیم کار 

را شروع کنیم.
به گزارش اداره کل دیپلماسی عمومی و اطالع رسانی 
ســازمان انرژی اتمی، »علی اکبر صالحــی« در برنامه 
تلویزیونی»قــرار قاســم«  از نامــه ایــران به آژانــس 

درباره تولید ســوخت ۲۰ درصــد خبــر داد و گفت: 
ما بایــد مصوبه مجلس را اجــرا کنیم امــا دولت آیین 
نامه ای در خصــوص چگونگی اجــرای آن ابالغ کرده 
 و بعــد از آن رئیس جمهــوری بایــد دســتور اقــدام 

صادر کند.
وی در خصــوص آغــاز تولید ســوخت ۲۰ درصد 
گفت: نامه ای بــه نماینده جمهوری اســالمی در وین 

 داده ایم که تســلیم آژانس شــود و بازرســان بیایند 
فک پلمپ کنند.

وی با بیــان اینکه تحــت نظارت آژانــس در آینده 
نزدیک بایــد کپســول گاز اورانیــوم را تعویض کنیم، 
تاکید کرد: ما باید مصوبه مجلس را اجرا کنیم اما دولت 
آیین نامــه ای در خصــوص چگونگی اجــرای آن باید 
 ابالغ کند و بعد از آن رئیس جمهور باید دســتور اقدام 

صادر کند.
صالحی با گرامیداشــت یاد و خاطــره فرماندهان 
شهید مقاومت سردار سلیمانی و المهندس و همراهان 
شهیدشان گفت: این شهدای عزیز اسوه هایی هستند که 
باید به ملت و نسل های آینده معرفی شوند تا این نسل ها 

بتوانند راه خود را پیدا کنند.

رئیس سازمان انرژی اتمی:

 سرباز نظام هستیم و دستمان روی ماشه است 


