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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

528 ســال پیش وقتی کریستف 
کلمب به ساحل دومینیکن رسید، قطعا 
نه او و نه هیچ کس دیگــری فکرش را 
هم نمی کرد که این جغرافیای کوچک 
جزیره ای، روزی تنهــا فروغ امید برای 
ایاالت بزرگ متحده آمریکا در صحنه 

بین المللی باشد. 
هرچنــد کــه جــرت بالنــک، 
هماهنگ کننده پیشین وزارت خارجه 
آمریکا و ناظر اجرای برجام در دوره اوباما 
دیروز به طعنه در توئیتر خود خطاب به 
پمپئو نوشت: »شما یک رأی در شورای 
امنیت کسب کردید و فقط خدا می داند 
که شــما چه به جمهوری دومینیکن 

گفته اید تا آن یک رأی را کسب کنید.«
او ادامه داده اســت: »شما فرصت 
محدود کردن فهرست تامین کنندگان 
تســلیحات به ایران را به طور کامل از 
دست دادید. شــما خود عین شکست 

هستید. پاسخگویی در راه است.«
احتماال خود دومینیکن هم دیروز 
فکرش را نمی کــرد در حال همراهی 
ابرقدرتی باشــد که پس از اعالم نتایج 
رأی گیری چنان مایوسانه به انزوا بیافتد. 
البته در تمــام ماه های گذشــته 
که ترامــپ و پمپئو و آقــای هوک که 
اکنون دیگر مستعفی است با قطعیت 
برنامه های خود بــرای تمدید تحریم 

تســلیحاتی ایران را دنبال می کردند، 
اکثریــت قریب به اتفــاق دیپلمات ها 
تصریــح می کردند که تــالش آنها به 
دیوار سختی برخواهد خورد و خواهد 

شکست. 
اما آنچه که دیروز شگفتی رسانه ها 
و ناظران جلسه شورای امنیت را در پی 
داشت، نه صرفا رد شدن قطعنامه آمریکا 
برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، 

بلکه شکل مفتضحانه  آن بود. 
شورای امنیت را »سرزمین 

عجایب« بنامیم
تحلیلگران در تمام ماه ها و هفته های 
گذشــته به صراحت اعالم می کردند 
که چین و روســیه قطعنامه آمریکا را 
وتو خواهند کرد، اما فضاحت شکست 
آمریکا در پیشبرد این قطعنامه چنان 
بود که حتــی نیازی به وتــوی چین و 

روسیه هم نشد!
روال تصویب قطعنامه ها در شورای 
امنیت چنین است که یک پیش نویس 
باید حداقــل 9 رأی مثبت جلب کند و 
رأی مثبت هر پنج عضو دائم شــورای 
امنیت یعنی آمریکا، روســیه، چین، 
فرانســه و بریتانیا نیز جزء این 9 رأی 
باشد؛ در این صورت قطعنامه تصویب 

می شود. 
دیروز اما از 15 عضو دائم و غیردائم 
شورای امنیت، دو کشور به پیش نویس 
پیشنهادی دولت ترامپ رأی منفی و 11 

کشور بلژیک، استونی، آلمان، اندونزی، 
نیجر، سنت وینسنت، آفریقای جنوبی، 
تونس، ویتنام، فرانســه و انگلیس رأی 

ممتنع دادند.
این تنها خــود آمریکا بــه همراه 
دومینیکن بــود که بــه پیش نویس 
قطعنامه تمدید تحریم تســلیحاتی 

ایران دو رأی مثبت دادند. 
این نتیجه چنان شگفت انگیز بود 
که »ریچارد گووان«، مدیر ســازمان 
ملل متحد در گروه بین المللی بحران 
درباره آن گفت: »این خیلی شــرم آور 
اســت که آن ها به این شیوه شکست 
خورده انــد. صادقانه بگویــم به زودی 
با وضعیتی روبرو می شــویم که در آن 
شورای امنیت را »سرزمین عجایب« 
بنامیم؛ وضعیتی که در آن آمریکا اصرار 
به بازگرداندن تحریم ها علیه ایران دارد و 
سایر کشورهای عضو امتناع می ورزند.«

تب باالی شگفتی در رسانه ها
تب این شگفتی به رسانه ها هم رسید 
و پاسخ سرد شورای امنیت به خواست 
آمریکا بازتاب گسترده ای در رسانه های 
جهان پیدا کرد. خبرگزاری بلومبرگ با 
تیتر »زخم شکست آمریکا در شورای 
امنیت ســازمان ملل علیــه ایران« به 
موضوع پرداخت و نوشت: »تالش های 
آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی 
ایران اواخر روز گذشته اکثریت قاطع 
آرا رد شد و صحنه را برای یک »بحران 

سیاسی« برای آمریکا طوری چیدمان 
کرد که اکنون دولت ترامپ بین دوست 

و دشمن گرفتار آمده است.«
رسانه آمریکایی فاکس نیوز نوشت: 
»میزان حداکثری مخالفت با قطعنامه 
پیشنهادی آمریکا در جلسه روز گذشته 
شورای امنیت ســازمان ملل به حدی 
بود که روسیه و چین در مخالفت با این 
قطعنامه ضد ایرانی، لزومی در استفاده 

از حق وتوی خود ندیدند.«
گاردین هــم مفصل بــه موضوع 
پرداخت و نوشت: »شکست روز جمعه 
واشنگتن، حاکی از انزوای ایاالت متحده 
در صحنه جهانی اســت. کشــورهای 
اســتونی و تونس در برابر فشــار 11 
ســاعته ایاالت متحده برای حمایت از 

پیش نویس تجدیدنظر شده، ایستادند 
و این امر باعث کاهش فشار آمریکا در 

سازمان ملل شد.«
الجزیره هم نوشــت: »شکســت 
قطعنامــه آمریکا در شــورای امنیت 
تعجب آور نبود، اما جای تعجب اســت 
که آمریکا به طور حقارت باری شکست 

خورد.«
ایــن رســانه در خصــوص رأی 
ممتنع اروپایی ها، اذعان کرد: »گرچه 
کشــورهای اروپایی در ابتدای روز در 
خصوص ورود ســالح های متعارف به 
ایران تاحدودی ابراز نارضایتی کردند اما 
در پایان روز تصریح کردند که مهم ترین 

نگرانی آنها سالح هسته ای است.«
نیویــورک تایمــز هم شکســت 
دیپلماتیک ترامــپ را باعث عمیق تر 
شدن انزوای سیاســت های آمریکا در 

برخورد با ایران دانست.
رأی اروپایی ها باعث »یأس« بود

انزوای آمریکا دور میز شورای امنیت 
در خود آمریکا نیز مایه شگفتی و البته 
بی اعتمادی بیشتر به سیاست های دولت 
دونالد ترامپ شــد. »َجریت بالنک«، 
عضو ارشد اندیشکده »کارنگی« گفت: 
»شکست آمریکا نشــان می دهد که 
ترامپ و تیم وی نه تنها در زمینه نزدیک 
شــدن به ایران بد عمل می کنند، بلکه 
در تاکتیک های روزمره دیپلماسی نیز 

عملکرد بدی دارند.«
او ادامه داد: »باورنکردنی اســت که 
آمریکا نتوانست برای قطعنامه بیش از 

یک رأی به دست آورد.«
رابرت اوبراین، مشــاور امنیت کاخ 
ســفید نیز به صراحت گفــت که »ما 
باختیم.« او که روز جمعه با شبکه خبری 
فاکس نیوز مصاحبه می کــرد، ادامه 
داد: »رأی اروپایی های شورای امنیت 

تعجب آور نبود بلکه باعث یأس بود.«
پمپئو و دلداری به دوستان 

منطقه ای
و اما مایک پمپئو که لیدر سیاست 
فشــار حداکثری در کاخ سفید است، 
نوک پیکان را به سوی اعضای شورای 
امنیت گرفت و انتقاد کرد که این شورا 
قطعنامه معقولی را برای تمدید تحریم 
تســلیحاتی 1۳ ســاله ایران رد کرد و 
نتوانســت مجموعــه مأموریت های 

اساسی خود را محقق کند. 
در حالی که همــه از ناکامی آمریکا 
سخن می گفتند، او ادامه داد: »ناکامی 
شــورای امنیت در اقدام قاطعانه برای 
دفــاع از صلــح و امنیــت بین المللی 

غیرقابل توجیه است.«
پمپئو به حمایت کشورهای عربی 
و اسرائیل از تمدید تحریم تسلیحاتی 
ایران هم اشاره کرد و افزود: »شورای 

امنیت درخواســت های صریح برای 
تمدید تحریم تســلیحاتی از جانب 
بسیاری از کشــورهای خاورمیانه را 
که در معرض خشونت های ایران قرار 

دارند، رد کرد.«
او البته به دوستان خود در منطقه 
هم امید داد کــه ایاالت متحده هرگز 
دوســتانش در منطقه را رها نخواهد 
کرد. پمپئو تأکید کرد، کشــورش به 
کار خود ادامه خواهد داد تا اطمینان 
حاصل شــود ایــران، آزادی خرید و 

فروش تسلیحات را نداشته باشد.
روزهای سخت دونالد

اما راه بعدی او بــرای ممانعت از 
آزادی خرید و فروش تسلیحات برای 
ایران چیســت؟ آمریکا صریحا اعالم 
کرده راه بعدی که پیش خواهد گرفت، 
فعال کردن مکانیسم ماشه است؛ در 
حالی که سایر اعضای برجام معتقدند 
که این کشــور با توجه به خروجش از 
توافق هســته ای، دیگر حق استفاده 
از مکانیســم های پیش بینی شده در 

توافق را ندارد. 
شکســت دیروز آمریکا در شورای 
امنیت این احتمــال که ایاالت متحده 
در فعال کردن ماشه هم شکست خواهد 
خورد را تقویت می کند. از سوی دیگر 
ترامپ زمان چندانی برای پیاده کردن 

این برنامه ها ندارد. 
تحریم تســلیحاتی ایران مهرماه 
به پایان می رســد و شکست دیروز، 
کابوس پایــان این تحریــم را برای 
آمریکا تلخ تــر کرد. از ســوی دیگر 
روســیه و چین نیز در تــدارک داد و 
ستد تسلیحاتی با ایران هستند. این 
در حالی است که حدود یک ماه بعد، 
یعنی در آبان نیز انتخابات ریاســت 
جمهوری آمریکاســت و تحلیلگران 
معتقدنــد که شکســت های آمریکا 
برای حل مسئله ایران، مدام از شانس 
او برای پیروزی می کاهــد. از این رو 
می توان گفت که ســه مــاه آینده، 
ماه های سرنوشت ســازی برای ایران 

و دونالد ترامپ است. 

شکست بی سابقه آمریکا در شورای امنیت، همه را شگفت زده کرد؛

یک به عالوه »دومینیکن«

خبر

یک عضو کمیســیون انرژی بیان کرد: بحث 
مجلس در خصوص طرح فروش داخلی نفت این 
است که دولت دوازدهم باید در دوره خودش این 
فروش را انجام دهد؛ در این دوره کار به اتمام برسد 

و بدهی را برای دولت بعدی نگذارد.
هادی بیگی نژاد در گفت وگو بــا ایلنا، درباره 
طرح فروش داخلی نفت که در جلســه شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوا 
به تصویب رسیده اســت، گفت: در بحث فروش 
داخلی نفت، ما در مجلس یک حرف بیشتر نداریم 

و آن این است که اگر دولت بنا دارد نفت را بفروشد 
یا پیش فروش کند نباید برای دولت آینده هزینه 

بتراشد.
این عضو هیأت رئیســه کمیســیون انرژی 
مجلس شورای اســالمی تصریح کرد: دولت به 
طور مثال بیاید بگوید که نفت را برای 2 ماه پیش 
فروش می کند؛ یعنی در همین امســال باید این 

کار تمام شود. 
وی خاطرنشان کرد: با اینکه دولت دوازدهم 
بخواهد امسال نفتی را بفروشد و بعد سال دیگر 

دولت بعدی را با بدهی روبرو کند نه موافق هستیم 
و نه اجازه می دهیم؛ حتی اگر سران قوا تصویبش 
کنند. نماینده مالیر با اشاره به اینکه گفته می شود 
سران سه قوه با این طرح موافق هستند، بیان کرد: 
ما در مجلس جلوی کار می ایستیم؛ آقای روحانی 
گفتند اگر رهبری کمک دهند، یعنی ایشان قصد 
دارند نظر سران قوای دیگر و رهبری را بگیرند که 
مجلس را خلع سالح کنند که ما به شدت با این امر 
مخالفیم. وی گفت : هنر این نیســت که از جیب 
دولت آینده خرج شــود، هنر این است از راه های 

میانبری که در حال حاضر وجود دارد و شدنی است 
این کار را انجام دهیم تا مشکالت معیشتی مردم 

حل و فصل شود.
این عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی درباره اینکه چگونه می توان با این 
شرایط کشور گشایش اقتصادی انجام داد، بیان 
کرد: روش های متعددی وجود دارد که مشکالت 
مردم را حل کنیم، تقریبا در خصوص مواردی که 
به جمع بندی رسیدیم، می بایست یک سال همه 
اتفاق نظر داشته باشند و تالش کنند و قطعا بعد از 

این مدت مردم متوجه می شوند که شرایط نسبت 
به گذشته فرق کرده است.

وی در پاســخ به اینکه گفته می شــود بحث 
فروش نفت برای جبران کسری 15۰ هزار میلیارد 
تومانی بودجه امسال است، عنوان کرد: بله تقریبا 
می شود با این کار کســری بودجه ای که امسال 

وجود دارد را جبران کرد.

عضو کمیسیون انرژی:

طرح فروش داخلی نفت نباید دولت بعدی را بدهکار کند
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هشدار سپاه درباره آینده توافق 
امارات و رژیم صهیونیستی

سپاه پاســداران انقالب اســالمی در بیانیه ای 
با محکومیت شــدید توافق عادی ســازی روابط 
امارات و رژیم صهیونیســتی، این اقدام را خطایی 
راهبردی، حماقتی تاریخی و خنجری زهرآگین 
در پیکر امت اسالمی توصیف و تاکید کرد: آمریکا 
و حامیان منطقه ای و فرامنطقه ای توافقنامه ننگین 
ابوظبی - تل آویو بدانند این اقدام پلید منافع رژیم 
صهیونیستی را تامین نخواهد کرد و بر خالف تصور 
با باطل سازی رویای خاورمیانه جدید، از آینده ای 
خطرناک برای آنها به ویژه ساکنین کاخ شیشه ای 

امارات خبر می دهد.
    

انور قرقاش:
عادی سازی روابط با اسرائیل به 

ایران مربوط نمی شود
انور قرقاش، وزیر امــور خارجه امارات متحده 
عربی، درباره رابطه کشورش با اسرائیل و واکنش 
ایران گفت: عادی سازی روابط با اسرائیل به ایران 
مربوط نمی شود. وی افزود: این اتفاق در مورد ایران 
نیســت. در مورد امارات متحده عربی، اسرائیل و 
ایاالت متحده است و به هیچ وجه به معنای ایجاد 
نوعی گروه بندی علیه ایران نیست. امارات به دنبال 
تحریک همسایه خود نیست. قرقاش تاکید کرد: ما 
با ایران رابطه بسیار پیچیده ای داریم. در حالی که 
نگرانی های خود را داریم احســاس می کنیم که 
حل این مســائل باید از طریق دیپلماسی و بدون 

شتاب باشد.
    

در دیدار ظریف و قالیباف چه گذشت؟
پیشنهاد رئیس مجلس برای 
تشکیل یک وزارتخانه جدید

بابک نگاهداری، مشاور و رئیس حوزه ریاست 
مجلس شورای اسالمی از دیدار وزیر امور خارجه و 
معاونان این وزارتخانه با ریاست مجلس خبر داد و 
گفت: در این دیدار ضمن تبیین رویکرد مدیریتی 
وزارت امور خارجه از سیاسی-امنیتی به اقتصادی-

سیاسی، پیشنهاد شکل گیری وزارت امور خارجه و 
تجارت بین الملل از سوی قالیباف ارائه شد. وی توجه 
به بهره مندی از ظرفیت های دیپلماسی در شرق 
آسیا و آمادگی مجلس برای فعال سازی دیپلماسی 
پارلمانی خود در عرصه اقتصاد بین الملل را از دیگر 

مباحث مطرح شده در این جلسه بیان کرد. 
    

در ارتباط با هواپیمای اوکراینی؛
هرگونه پرداخت غرامت بر اساس 

قوانین بین المللی خواهد بود
منوچهر مرادی، سفیر کشــورمان در اوکراین 
درباره پرداخت غرامت بــرای هواپیمای اوکراینی 
که چندی پیش در ایران به اشتباه مورد هدف قرار 
گرفته و ســقوط کرد، در صفحه توییترش نوشت: 
»همان طور که در مذاکرات سازنده و ثمربخش اخیر 
در کی یف مطرح شد، هرگونه توافق بر سر پرداخت 
غرامت بر اســاس قوانین بین المللــی و منطبق با 
تعهدات پیمان های بین المللی ای خواهد بود که 

ایران عضوی از آنها باشد.«
    

رئیس سازمان تبلیغات خبر داد
راه اندازی سامانه  درخواست 
مداح جهت عزاداری در منزل

حجت االســالم محمد قمی، رئیس سازمان 
تبلیغات اسالمی درباره ساز و کار اجرایی شعار »هر 
خانه یک هیئت« گفت: سازمان تبلیغات اسالمی 
برای واقعی شــدن شــعار »هر خانه یک هیئت« 
سامانه ای را ایجاد کرده و در آن منبری های )مداحان 
و سخنرانان( خوب را به مردم معرفی می کند. وی 
تاکید کرد: امســال فرصتی است که مراسم عزای 

سید الشهدا )ع( به خانه ها برود.
    

از مرز شلمچه صورت گرفت؛
ارسال سه تانکر حامل اکسیژن 

مایع به عراق
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری االخباریه، 
کمیته بحــران بصره دیروز، شــنبه اعالم کرد که 
جمهوری اسالمی ایران تانکرهای حامل اکسیژن 
مایع برای اســتفاده بیماران کرونایی از طریق مرز 

شلمچه به عراق ارسال کرده است. 
    

موسوی سفیر ایران در 
آذربایجان شد

سید عباس موسوی که در حال حاضر به عنوان 
سخنگوی وزارت خارجه مشــغول به کار است به 
عنوان سفیر ایران در جمهوری آذربایجان به جای 
جواد جهانگیرزاده، سفیر فعلی در باکو، منصوب شد 
و قرار است جانشین وی در سمت سخنگویی نیز به 

طور رسمی معرفی شود. 

آمریکا صریحا اعالم 
کرده راه بعدی که پیش 

خواهد گرفت، فعال 
کردن مکانیسم ماشه 

است. شکست دیروز آن 
در شورای امنیت اما این 

احتمال که ایاالت متحده 
در فعال کردن ماشه هم 

شکست خواهد خورد را 
تقویت کرده است

مدیر سازمان ملل متحد 
در گروه بین المللی بحران: 
صادقانه بگویم به زودی با 
وضعیتی روبرو می شویم 
که در آن شورای امنیت 

را »سرزمین عجایب« 
بنامیم؛ وضعیتی که در آن 

آمریکا اصرار به بازگرداندن 
تحریم ها علیه ایران دارد 

و سایر کشورهای عضو 
امتناع می ورزند

نماینده مــردم نجف آبــاد در مجلس از طرح شــکایت 
نمایندگان از عباس آخوندی، وزیر راه و شهرســازی ســابق 

خبر داد.
ابوالفضل ابوترابی با بیان اینکه تعداد زیادی از نمایندگان 
طرح شکایت از عباس آخوندی را امضا کرده و تعداد امضاها در 
حال افزایش است، به تسنیم گفت: قرار است طرح شکایت از 
آقای آخوندی به زودی تقدیم آیت اهلل ابراهیم رئیسی، رئیس 

قوه قضائیه شود.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس درباره موضوع شکایت 
نمایندگان از وزیر راه و شهرسازی سابق، تصریح کرد: ترک فعل، 

کوتاهی در انجام وظایف قانونی، اتالف بیت المال و همچنین 
اتالف اموال خصوصی و عمومی از جمله محورهای شکایت از 

آقای آخوندی است.
ابوترابی با تاکید بر اینکه ترک فعل برای مســئولین باید 
مجازات داشته باشــد، اضافه کرد: آقای آخوندی هم باید در 
دادگاه پاســخ دهد که چرا در 6 ســال وزارتش هیچ خانه ای 
نساخته اســت که در نتیجه عملکرد وی در حال حاضر تمام 

مشکالت بر دوش مردم و مستأجران است.
وی با بیان اینکه در سال های گذشته برخی مسئوالن با ترک 
فعل های بزرگ، مهلک ترین ضربه ها را به منافع یک کشور و 

ملت زدند و حاال باید روشن شود که آقای آخوندی عمدا ترک 
فعل کرده یا غیر عمد بوده است، اظهار داشت: آقای آخوندی 
یک ساختمانی با عنوان »ساختمان وارتانا« به عنوان پاتوق 
سیاسی برای  هم حزبی های خود راه انداخته بود و گروه های 
مختلف سیاسی را برای گعده های حزبی دور هم جمع می کرد.

نماینده نجف آباد در مجلس با تأکید بر اینکه آقای آخوندی 
وظایفی را که در حوزه مسکن به عهده داشت رها کرد و همین 
باعث شد 6 سال کشور معطل این بی برنامگی ها شود، افزود: 
وقتی مسئوالن وظایف خود را انجام نمی دهند به یک بهمن 
تبدیل شــده و بر سر مردم خراب می شــود.آقای آخوندی با 
ترک فعل وزارتی بزرگترین ضربه را به نظام و ملت زد و مردم 
به خصوص قشر کم درآمد به خاطر گرانی مسکن به مسئوالن 
بی اعتماد شدند. اسماعیل حسین زهی، نماینده مردم خاش هم 
دیروز در همین ارتباط با اشاره به مشکل مسکن در کشور گفت: 
وضعیت امروز مسکن نتیجه قصور و کوتاهی آقای آخوندی در 

زمان مسئولیتش در وزارتخانه راه و شهرسازی است.
وی افزود: دولت و آقای آخوندی اراده ای برای پیگیری طرح 
مسکن مهر نداشتند تا از این طریق قیمت ها در حوزه مسکن و 

اجاره بها ثابت نگه  داشته شود.

نمایندگان از آخوندی شکایت می کنند؛

خیز بهارستان علیه وزیر سابق


