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روی موج کوتاه

یک کارشــناس ارشــد مسائل 
آمریــکا گفت: تــا زمانــی که یک 
تحول اساســی و رخداد بنیادین در 
روابط تهران و واشــنگتن رخ ندهد، 
این فرمان توســط هر کســی که 

رئیس جمهور باشد، تمدید شود.
امیرعلی ابوالفتــح در گفت وگو 
با خبرنگار سیاســی ایلنا، با اشاره به 
تمدید وضعیت اضطــراری ملی در 
مورد ایران توسط دونالد ترامپ گفت: 
وضعیــت اضطراری ملــی در مورد 
ایران برای اولین بار پس از اشــغال 
ایاالت متحده توســط دانشجویان 
پیرو خط امام در ۱۳ آبان ماه ۱۳۵۸ 
)برابر با ۴ نوامبر ۱۹۷۹( اعمال شد. 
در آن زمــان، آمریکایی هــا اعتقاد 
داشتند اشغال سفارتخانه شان نقض 

کنوانسیون های بین المللی است.
وی ادامه داد: البتــه پیش از آن، 
سفارت آمریکا یک بار دیگر توسط 
گروه های چپگرا مــورد تعرض قرار 
گرفته بــود که پس از ســاعتی این 

ســفارتخانه خالی شد. آمریکایی ها 
نیز در ماجــرای ۱۳ آبــان هم فکر 
می کردنــد کــه دانشــجویان از 
سفارتخانه شان پس از یکی، دو روز 
تاخیر خارج می شوند ولی پس از عدم 
تخلیه سفارت آمریکا و حمایت هایی 
که از این عمل صورت گرفت، جیمی 
کارتر، رئیس جمهــور وقت ایاالت 
متحده فرمان وضعیــت فوق العاده 
و اضطــرار ملی را صادر کــرد که به 
رئیس جمهور اجازه می داد اقداماتی 
انجــام دهد از جملــه توقیف اموال 
ایران، بلوکه کردن دارایی های ایران 
و اثرگذاری بر قراردادهایی که میان 

ایران و آمریکا برقرار است. 
این کارشــناس ارشــد مسائل 
آمریــکا با بیــان اینکــه وضعیت 
اضطراری ملی در مــورد ایران یک 
تاریخ انقضــا دارد که پــس از آن، 
کارتر آن را تمدید کرد و این تمدید، 
به عنوان یک ســنت باقــی مانده 
اســت، گفت: این فرمان ۴۰ ســال 

است توسط روسای جمهور مختلف، 
چه دموکــرات و چه جمهوری خواه 
تمدید می شــود و دو روز پیش نیز 
دونالد ترامپ آن را برای دومین بار 

تمدید کرد.
ادامه تمدید تا تحول اساسی 

در روابط تهران-واشنگتن
ابوالفتح افزود: بــه نظر می آید تا 
زمانی که یک تحول اساسی و رخداد 
بنیادین در روابط تهران و واشنگتن 
رخ ندهد، این فرمان توسط هر کسی 
که رئیس جمهور باشد، تمدید شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا 
برجام نتوانســت مانع از تمدید این 
وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران 
شــود؟ تصریح کرد: برجام توافقی 
میان ایران و شش کشور درخصوص 
بحث فعالیت های هســته ای ایران 
و مجموعه تحریم هایــی که به این 
بهانه علیــه ایران اعمــال و به اجرا 
درآمده بود، اســت. بر این اســاس، 
با دســتیابی به توافق هســته ای، 

تحریم هایی که ایــاالت متحده به 
بهانه فعالیت های هســته ای ایران 
اعمال کــرده بود، بــه حالت تعلیق 
درآمدند اما دیگر تحریم های آمریکا 
علیه ایران که شــامل تحریم های 
اولیه و فراســرزمینی – که به خاطر 
مسائلی نظیر اشغال سفارت آمریکا 
و ادعاهایی نظیر نقض حقوق بشــر 
در ایران، حمایت ایران از تروریسم، 

فعالیت هــای مخــرب ایــران در 
خاورمیانه و... – اعمال می شــدند 
و با دســتیابی به برجام در وضعیت 
آنها تغییری ایجاد نشــد. در همان 
زمان هم رئیس جمهور وقت آمریکا، 
باراک اوباما وضعیت اضطراری ملی 

در مورد ایران را تمدید کرد.
ایــن تحلیلگر ارشــد مســائل 
سیاســت خارجــی در پاســخ به 
پرسشــی دربــاره تــوان تحریمی 
تمدیــد وضعیت اضطــراری ملی 
در مورد ایــران خاطرنشــان کرد: 
اگرچــه این وضعیــت در طول ۴۰ 
سال گذاشته تمدید شده است، ولی 
براساس گفت وگوهای که مقامات 
ایران و آمریکایی داشتند و توافقاتی 
که حاصل شــد که به بیانیه الجزایر 
شهرت یافت، بسیاری از اختالفات 
مالی ایران و آمریکا حل و فصل شد و 
دیوان داوری ایران و آمریکا در دیوان 
بین المللــی دادگســتری در الهه 
نیز تشکیل شــد که دعاوی حقوقی 
ایران و آمریکا در آنجا مورد بررسی 
قرار می گیرد. ابوالفتــح با تاکید بر 
اینکــه تمدید وضعیــت اضطراری 
ملی در مــورد ایران بیشــتر حالت 
سمبلیک دارد، گفت: تمدید وضعیت 
اضطراری ملــی در مــورد ایران به 
کشــورهای دیگر پیام می دهد که 
روابط میان تهران و واشنگتن هنوز 
غیرعادی اســت و به حالت عادی و 
معمولی تبدیل نشــده اســت. این 
تمدید، از نظر عملی فشــاری علیه 
ایران وارد نمی کند و تاثیر چندانی 

هم ندارد.
 عملیات روانی تمدید 

وضعیت اضطراری با مسئله 
موشکی 

وی اضافه کرد: تحریم هایی مورد 
بحث اســت و به ایران فشــار وارد 
می کند که از زمان بیــل کلینتون 
اعمال شــده و به تحریم های ثانویه 
و فراسرزمینی شــهرت یافتند که 
بر روابــط تجــاری و همکاری های 
اقتصادی دوجانبه ایران با کشورهای 
دیگــر تاثیر می گــذارد. همچنین 
تحریم های هســته ای که در دولت 

نخست باراک اوباما در زمان وزارت 
امور خارجه هیالری کلینتون اعمال 
شدند که با برجام اجرای آنها تعلیق 
و با خروج ترامپ از توافق هسته ای 
مجددا اعمال شدند، اثرگذار هستند. 
این کارشناس ارشد مسائل آمریکا 
درباره تمدید وضعیت اضطراری ملی 
در مورد ایران توسط دونالد ترامپ و 
ارتباط دادن آن با توسعه سامانه دفاع 
موشکی ایران هم بیان کرد: ارتباط 
دادن این مسئله بیشتر یک عملیات 
روانی است. آمریکایی ها در ۴۰ سال 
گذشته همه موضوعات را به یکدیگر 
ارتبــاط می دهنــد، به ویــژه آنکه 
می خواهند ماجرای گروگان گیری 
و اشغال ســفارت آمریکا را زنده نگه 
دارند. بنابراین ارتبــاط دادن همه 
مســائل به یکدیگر چیــز عجیبی 

نیست.
ابوالفتح با بیــان اینکه در جنگ 
روانی و اقتصادی، طرح انواع و اقسام 
ادعاها و اتهامات عادی است، یادآور 
شد: ممکن است مسائلی که مطرح 
می شود، با یکدیگر ربطی هم نداشته 
باشند که آمریکا نگرانی در این باره 
ندارد بلکه به دنبــال تاثیرگذاری بر 

افکارعمومی است.

کارشناس ارشد مسائل آمریکا با اشاره به اقدام اخیر ترامپ در مورد ایران:

تمدیدوضعیتاضطراریفشاریبرایرانواردنمیکند

خبر

وزیر امور خارجــه در واکنش به کشــتار 
مسلمانان در نیوزیلند و اهانت صهیونیست ها 
به مسجد و سجاده مســلمانان نوشت: تزویر و 

دورویی غربی ها در حمایت از اسالم هراســی 
به نام آزادی بیان باید متوقف شود. به گزارش 
ایرنا »محمد جواد ظریف« دیروز در حســاب 

کاربری خود در توئیتر در واکنش به کشــتار 
مسلمانان در مســجدی در نیوزیلند و اهانت 
صهیونیست ها به مسجد و سجاده مسلمانان 

نوشــت: بی مجازات بودن ترویج نژادپرستی 
در به اصطــالح دمکراســی های غربی به این 
می انجامد که در فلسطین مزدوران اسرائیلی 
با ورود به مسجد به مسلمانان اهانت می کنند 
و در نیوزیلند تروریست ها کشتار۴۹ نمازگزار 
را بصورت زنده پخش می کنند. وی در ادامه این 
توئیت تصریح کرد: تزویر و دورویی غربی ها در 
حمایت از اسالم هراسی به نام آزادی بیان باید 

متوقف شود. به گزارش رسانه های نیوزیلندی 
در پی حمله مسلحانه گســترده مهاجمان به 
نمازگزاران جمعه در دو مســجد در نیوزیلند، 

تاکنون ۴۹ کشته و ۵۰ نفر زخمی شده اند.
به گفته شــاهدان، مردی که لباس نظامی 
پوشــیده بود وارد مسجد النور شــده و اقدام 
به تیراندازی بی هدف و کورکورانه به ســوی 

نمازگزاران جمعه کرده است.

واکنش ظریف به کشتار مسلمانان در نیوزیلند:

حمایت از اسالم هراسی را متوقف کنید
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ایران حمله به مساجد نیوزیلند 
را محکوم کرد 

ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، 
حمله به دو مسجد مســلمانان در شهر »چرچ 
کراســت« در نیوزیلند را که منجر به شهادت 
و مجروحیت تعــداد زیادی از مســلمانان از 
ملیت های مختلف شد را به شدت محکوم کرد و 
آن را اقدامی غیرانسانی و کاماًل سبعانه دانست. 
به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی موکدا از دولت 
نیوزیلند خواست با شناسایی سریع تر عاملین 
این اقدام نژادپرستانه، با اجرای عدالت و فارغ 

از هرگونه مالحظه ای، با آنان برخورد کند.
    

جلیلی: ۸۰ درصد مشکالت 
اقتصادی، داخلی است

به گزارش ایســنا، ســعید جلیلــی، عضو 
شــورای عالی انقالب فرهنگی، در سخنرانی 
پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران، 
گفت: ما از صاحب نظــران و فعاالن اقتصادی 
کشــور خواســته ایم بیان کنند مشــکالت 
اقتصادی کشــور چه میزان به دســتگاه های 
اجرایــی و مدیریــت داخلی، چه میــزان به 
تحریم ها و چه میزان به فالن کنوانسیون ربط 
دارد؟ اکثر آنها می گویند ۸۰ درصد شــرایط 
اقتصادی امروز مربوط به مشــکالت داخلی و 
مسئله مدیریتی است. گمرک، بیمه و مالیات 

باید حل شود.
    

خواستار حل مسالمت آمیز
 تنش میان هند و پاکستان هستیم

معــاون سیاســی وزیــر امــور خارجه از 
گفت و گوی تلفنی با همتای پاکســتانی خود 
خبر داد و گفــت: جمهوری اســالمی ایران 
خواستار حل مسالمت آمیز تنش ها میان هند 
و پاکستان است. به گزارش ایرنا، سید عباس 
عراقچی در توئیتر خود نوشت: امروز با تهمینه 
جنجوعه معاون وزیر خارجه پاکستان تلفنی 
صحبت کردم. ایران و پاکستان همسایگان و 
دوستان نزدیک هستند. برای تقویت همکاری 
در همه زمینه ها ازجمله مبارزه با تروریســم 

توافق کردیم. 
    

احتمال بازگرداندن
 خاوری به ایران کم است 

عضو هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا در 
گفت و گو با یورونیوز، احتمال بازگردانده شدن 
محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک 
ملی را به ایران به علت نبود روابط دیپلماتیک 
و قرارداد اســترداد مجرمین میان دو کشور، 
انــدک ارزیابی کــرد.  بیژن احمــدی با بیان 
اینکه قوانین کانادا اجازه اســترداد خاوری به 
ایران را نمی دهد، گفت: کنگره ایرانیان کانادا 
در پی مطرح شــدن اتهام اختــالس مرجان 
شیخ االسالمی در ایران و سرمایه گذاری هایش 
در کانادا و اختالس ســه هزار میلیاردتومانی 
خاوری، تومار آنالینی به راه  انداخته و از مردم 
خواسته با امضای آن، اعتراض  خود را به حضور 
مفسدان اقتصادی در کانادا به گوش مقامات 

دولت این کشور برسانند.
    

4 میلیارد دالر
 طلب  ایران از عراق وصول شد

یک نماینده مجلس درباره سفر روحانی به 
عراق گفت: در سفر رئیس جمهور به این کشور 
۴ میلیارد دالر از طلب هایمان را وصول کردیم 

که در این شرایط بسیار ارزشمند است.
محمدجواد جمالی نوبندگانی در گفت وگو 
با ایلنا،  درباره ســفر رئیس جمهور به عراق و 
دستاوردهای این سفر درخصوص زمینه های 
همکاری بیــن ایران و عراق بیــان کرد: عراق 
بعد از داعش نیاز به بازســازی دارد و بهترین 
کشــوری که می تواند هم در زمــان بحران و 
سازندگی به این کشور  کمک کند تا به ثبات 

برسد، ایران است.
    

 تجمع مقابل سفارت فرانسه
 در حمایت از جلیقه زردها

جمعی از مردم و دانشجویان ایران به منظور 
حمایت از جنبش جلیقه زردهای فرانســه در 
مقابل سفارت پاریس در تهران تجمع کردند. 
در بیانیه پایانی تجمع کنندگان آمده اســت: 
»اعالم می داریم از هیــچ کمکی جهت مقابله 
با گسترش ظلم و تعدی نسبت به شهروندان 
فرانسه دریغ نخواهیم کرد و تا پایان مبارزات به 
حقشان در کنار مردم مظلوم فرانسه خواهیم 

بود.«

 ارتباط دادن تمدید 
وضعیت اضطراری ملی در 

مورد ایران با توسعه سامانه 
دفاع موشکی ایران بیشتر 

یک عملیات روانی است. 
آمریکایی ها در 40 سال 

گذشته همه موضوعات را 
به یکدیگر ارتباط می دهند 
و ارتباط دادن همه مسائل 

به یکدیگر چیز عجیبی 
نیست

فرمان وضعیت اضطراری 
ملی در مورد ایران 

یک تاریخ انقضا دارد و 
40 سال است که توسط 

روسای جمهور مختلف، 
چه دموکرات و چه 

جمهوری خواه تمدید 
می شود. دو روز پیش نیز 
دونالد ترامپ آن را برای 

دومین بار تمدید کرد

زمانی که حماده )نماینده لبنان( نســبت به برخی 
موضع گیری هــا اعتراض کــرد، آل الشــیخ، نماینده 
عربســتان او را خطاب قرار داده و گفت:»آیا تو نماینده 
لبنان هســتی یا ایران؟« در ادامه، مناقشه اوج گرفت و 
حماده پاسخ داد:»تو به چه حقی اینجا حضور داری در 

حالی که در کشورتان پارلمان منتخبی ندارید؟!« 
وفیق قانصوه در االخبار نوشــت: حضور گســترده 
روسای پارلمان های خلیج فارس، ممانعت از ورود هیأت 
ایرانی برای شــرکت در پارلمان ها، »نبــش قبر« تمام 
اختالفات با ایران به یکباره و مشاجره لبنانی-سعودی 
نشــان می دهد که عربســتان و »توابع« آن قصد دارند 
چهاردهمین دوره نشست اتحاد پارلمان های دولت های 
عضو ســازمان همکاری های اسالمی را به سکویی برای 
حمله به ایــران تبدیل کرده و دیدگاه خــود را در مورد 

مسائل منطقه به دولت های عضو تحمیل کنند.
به گزارش ســرویس بین الملل انتخاب، در ادامه این 
مطلب آمده اســت: ایران که در دوره گذشــته ریاست 
این نشست را برعهده داشت، پس از آنکه پلیس مغرب 
اجازه ورود هیأت ایرانی را بــه آن نداد، در این دوره از در 

نشست غایب بود. در این بین، عصبانیت دو هیأت ترکی 
و لبنانی)متشــکل از قاسم هاشــم و ایهاب حماده( از 
جلوگیری از ورود هیأت ایرانی با خشم میزبانان مغربی 

همراه شد.
در حالی که مواضع متفاوتی از سوی هیأت های ترکی، 
الجزایری و کویتی در رابطه با موضع گیری ســعودی و 
امارات ثبت شد، در قبال مسائل مورد اختالف، دو هیأت 

فلسطینی و عراقی »بی طرفی« را انتخاب کردند.
عبداهلل آل الشــیخ، رئیس مجلس شورای سعودی و 
امل القبیسی، رئیس مجلس ملی امارات، اصرار کردند 
که در بیانیه پایانی، دخالت ایران در ســوریه و مســائل 
جهان عرب و همچنین ســه جزیره ایرانی، جای بگیرد. 
عالوه بر اینکه درخواســتند کردند بندهای مربوط به 
اهمیت توافق هســته ای ایران و ســتایش تالش های 
ترکیه، ایران و روسیه برای متوقف کردن آتش جنگ در 
سوریه و محکومیت تحریم های واشنگتن علیه تهران، 

حذف شود.
زمانی که حماده )نماینده لبنان( نســبت به اینگونه 
موضع گیری هــا اعتراض کــرد، آل الشــیخ، نماینده 

عربســتان او را خطاب قرار داده و گفت:»آیا تو نماینده 
لبنان هســتی یا ایران؟« در ادامه، مناقشه اوج گرفت و 
حماده پاسخ داد:»تو به چه حقی اینجا حضور داری در 

حالی که در کشورتان پارلمان منتخبی ندارید؟!«
نکته قابل توجه دیگر آنکه نماینده سعودی همچنین 
با پیشنهاد ترکیه مبنی بر اینکه بیانیه پایانی دربردارنده 
بندی مربوط به شرایط انسانی مسلمانان در یمن باشد، 
مخالفت کرد، به این بهانه که ایــن مورد پیش از این در 

دستور کار نشست قرار نگرفته است!!
با وجود موافقت ســودانی، تایید ســوریه و لبنان و 

تمام هیــأت افریقایی با پیشــنهاد ترکیه، آل الشــیخ 
به مخالفت خود اصــرار ورزید و در ایــن میان، رئیس 
مجلس نمایندگان مغرب با او همراه شده و از دبیرخانه 
درخواست کرد تا در زمانی دیگر، گزارشی در مورد اوضاع 

مسلمانان در یمن و دیگر کشورها تهیه کند!
عالوه بر این، االخبار مطلع شــد که هیــأت لبنانی 
نام»رژیم اشغالگر قدس، اسرائیل« را از هر جایی که در 
بیانیه پایانی به چشم میخورد، خط زده و عبارت»رژیم 
غاصب صهیونیســتی« را به جای آن آورد، بدون اینکه 

اجازه بدهد نام »اسرائیل« در بیانیه باقی بماند.

گزارش االخبار از جنجال در نشست اتحادیه بین المجالس در غیاب ایران؛

جدال بر سر ایران در مراکش 


