
   گزارش

 12 تیر
 رسوایی تاریخی حقوق بشر امریکایی

س��الروز حمله امریکا به هواپیمای مس��افربری ایران در 12 تیر ماه 
1367 به نام روز » افشای حقوق بشر امریکایی« نامگذاری شده است.

جنایت هولناک نظامیان امریکایی در ای��ن روز در هدف قرار دادن 
هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس با ناو متجاوز امریکایی را 
باید یکی از دردناک ترین  فجایع انسانی دوران معاصر دانست، چرا که 
عامالن آن به رغم اعتراف معاون رئیس جمهور وقت امریکا در حمله 
عامدانه به هواپیمای مسافربری ، نه تنها توبیخ نشدند، بلکه توسط 

رئیس جمهور وقت امریکا مدال شجاعت! گرفتند.
آنچه به ابعاد ضد انسانی این جنایت می افزاید سکوت سازمان های 
مدعی حقوق بش��ری غرب در قبال آن و عدم محکومیت آن توسط 
سازمان ملل متحد است و همین امر سبب گردیده که سران  رژیم 
جنایتکار واشنگتن ، منشأ اصلی بس��یاری از جنایات تاریخ معاصر 
علیه ملت های مستضعف باشند،چرا که به دلیل نظام ناعادالنه فعلی 
حاکم بر جهان،کاخ س��فید خود را در برابر هیچ مرجعی پاس��خگو 

نمی داند.  
در روند تحوالت دفاع مقدس در سال های پایانی جنگ ، رژیم بعث 
حاکم بر عراق پس از آنکه در شکست مقاومت رزمندگان اسالم ناکام 
ماند ، سعی کرد از یک سو با کشاندن جنگ به حوزه غیر نظامیان از 
طریق تشدید موشکباران شهرها و بمباران شیمیایی شهرهای ایران 
)نظیر سردشت( در مقاومت و ایس��تادگی مردم و رزمندگان ایران 
ایجاد اخالل کند و از سوی دیگر، با حمله به نفتکش ها و بین المللی 
کردن جنگ، پای قدرت های بیگانه را به خلی��ج فارس باز کند که 
حمله ناو امریکایی وینسنس به هواپیمای مسافربری ایران محصول 
این سیاست های جنایتکارانه و مداخله جویانه بود. اقدام امریکا در 
این جنایت و استمرار حمایت از صدام و سکوت مجامع بین المللی 
سبب ش��ده که امریکایی ها در ادامه جنایت شان سکوهای نفتی و 

ناوهای جنگی ایران را هدف قرار دهند.
 در این زمینه چند نکته قابل ذکر است:

1-اقدام امریکا در هدف قرار دادن هواپیمای مس��افربری ایران در 
حالی بود که به اعتراف معاون رئیس جمه��ور وقت امریکا، فرمانده 
ناو از اینکه یک هواپیمایی مس��افربری را هدف قرار داده است آگاه 
بود. امریکایی ها هدف از این اقدام را وادار کردن جمهوری اسالمی 
ایران به پذیرش صلح و پایان جنگ اعالم کردن��د. چنانکه ریگان، 
رئیس جمهور وقت امریکا که به فرمانده ناو مذکور نشان افتخار داد، 
در این زمینه می گوید: این واقعه ضرورت دستیابی به برقراری صلح 

را با حداکثر شتاب ، دو چندان ساخته است. 
2- برخورد غرب با این حادثه و سکوت حمایت آمیز در برابر جنایات 
امریکا نش��ان داد که ادعای غربی ها در حمایت از حقوق بشر، صرفاً 
کارکرد ابزاری داشته و از آن به عنوان چماقی در راستای منافع خود 
بهره می برند. مصداق این مدعا را می توان در مقایسه برخورد غرب 
با آشوب های  دی ماه 96  و آبان 98 در ایران و آشوب های  یکی دو 
سال اخیر در فرانس��ه، انگلیس  و امریکا دانست.آنها در حالی که از 
سرکوب معترضان از سوی دولت فرانسه و امریکا حمایت می کنند، 
تالش داشته و دارند پرونده آش��وب های  ایران  را به صحنه شورای 

امنیت سازمان ملل ببرند  و ایران را محکوم کنند.
3- دنی��ای غرب از لف��ظ آزادی و حقوق بش��ر به عن��وان حربه ای 
برای مقابله با کش��ورهای مستقل اس��تفاده می کند و از این طریق 
تالش دارد نظام های سیاس��ی غیر همس��و با غرب را تحت فش��ار 
قرار دهد. برای مثال در ش��رایطی که در قبال کشتار روزانه مردم و 
سیاهپوستان امریکایی توسط پلیس این کشور سکوت کرده اند، در 
جریان آشوب های   زمستان 96  و98 یا برخوردهای پلیس ایران با 
هنجارشکنان اخالقی ، تمام تالش خود را به کار می گیرند تا موضوع 
مقابله پلیس ایران با برخی از زنان فریب خورده را به سطح شورای 

امنیت بکشانند.
4- غربی ها این رفتارهای دوگانه را حتی در عرصه تعیین نمایندگان 
ویژه حقوق بشری برای کشورها تعمیم داده اند. در حالی که از رژیم 
س��عودی به رغم نادیده گرفتن بدیهی ترین حقوق انس��انی زنان و 
شیعیان این کشور وگردن زدن جوانان شیعه و مثله کردن ناراضیان 
سیاسی نظیر خاش��قچی حمایت کرده و این کش��ور را به عضویت 
شورای حقوق بشر سازمان ملل درآورده اند ، در نقطه مقابل  با تعیین 
نماینده ویژه برای ایران، هر س��اله با ارائه گزارش های مغرضانه که 
عمدتاً منافقین و دیگر گروهک های ضد انقالب تهیه می کنند، سعی 
دارند ایران را در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم و به بهانه های 

مختلف برای ایران پرونده سازی کنند.
5- قدرت های س��لطه ای��ن برخورده��ای جنایت آمیز خ��ود را به 
عرصه های اقتصادی نیز  تعمیم داده با گسترش تحریم ها علیه ایران 
و دیگر کشورهای مستقل واعمال فشار حداکثری  علیه مردم ایران، 
ایستادگی و مقاومت مردم ایران را هدف گرفته اند، عمق این رفتار 
غیر انسانی تا آنجاست که  حتی در ش��یوع ویروس کرونا که تقریباً 
همه کشورها س��عی دارند به نوعی کمک کنند تا از انتشار گسترده 
این ویروس جلوگیری شود ، نس��بت به ایران رفتار دوگانه داشته و 
حتی از ارسال دارو برای درمان این ویروس به بهانه تحریم ها علیه 
ایران، ممانعت به عمل آورده و از انتقال کمک های انساندوس��تانه 

شهروندان شان  به ایران جلوگیری کردند.
6-  اعالم روز هدف گرفته ش��دن هواپیمای مس��افربری ایران که 
به ش��هادت بیش از 290 انس��ان بی گناه انجامید ب��ه عنوان روز » 
افشای حقوق بشر امریکا« زمینه ای  را فراهم آورده است  تا پرونده 
جنایات ضد انس��انی رژیم امریکا همواره مفت��وح مانده و فرصتی 
باشد تا اقدامات امریکا در کشتار انس��ان های بیگناه در کشورهای 
مختلف ، نظیر افغانس��تان ، عراق، یمن، سوریه و حتی رفتار شنیع 
آنها با شهروندان سیاهپوس��ت که این روزها ش��اهد آن هستیم و 
اعتراضات تبعیض ن��ژادی امریکا دیگر به گوش جهانیان رس��یده 

است، افشا شود.

کمدی حقوق بشر امریکایی
حقوق بشر یکی از ابزارهای سیاسی دولت های غربی برای فشار بر رقبا و 
دولت های مستقلی است که نمی خواهند دنباله رو بوده یا باج داده و تحت 
سلطه غرب باشند، جالب تر اینکه مالک های تعیین حقوق بشر و همچنین 
نقض آن هم کامالً منطبق بر ارزش     ها و منافع غرب بوده و خودشان داوری 
و قضاوت را نیز برعهده گرفته و از این رو با سهولت و راحتی تمام می توانند 
دیگران را به نقض حقوق بشر متهم و در راس��تای اهداف و منافع خود 
تحت فشار قرار دهند. با چنین رویه ای است که مظلومان فلسطینی برای 
هرگونه اقدام نسبت به آزادسازی س��رزمین های اشغالی خود از دست 
صهیونیس��ت     ها و حتی دفاع از خود در برابر جنایتکاران صهیونیست، 
متهم به نقض حقوق بشر می شوند، اما هیچ گاه تروریست های صهیونیست  
به صورت جدی برای جنایت های وحش��تناک خود با س��ؤال و مؤاخذه 
ازس��وی مدعیان حقوق بش��ر مواجه نبوده اند. یکی از دولت های غربی 
مدعی حقوق، امریکا است که دولتمردان آن با وقاحت تمام دم از حقوق 
بشر زده و نه تنها حامی اصلی رژیم صهیونیستی و متجاوزان علیه مردم 
مظلوم یمن هستند و تروریست های تکفیری داعش را پدید آورده و برای 
جنایت در کشورهای سوریه و عراق به شکل نیابتی به کار گرفته اند، بلکه 
خود در طول تاریخ امریکا پرونده سیاهی از جنایت علیه بشریت و نقض 

مسلم حقوق بشر دارند که موارد ذیل نمونه های بارز آن است.
1- قتل عام و کوچ دادن ساکنان بومی سرزمین هایی که امریکای امروز 
را تش��کیل می دهد، آن هم به بی رحمانه     ترین وجه ممکن و به ش��کل 
کشتار دسته جمعی و نسل کشی که نه تنها نقض حقوق بشر محسوب     
می شد بلکه مصداق اتم جنایت علیه بشریت بوده و براساس این جنایت 
برای خود کشور تشکیل داده و در ادامه نیز از هیچ ظلم و ستمی علیه 

سرخپوستان بومی فروگذار نبوده اند. 
2- استفاده از سیاهپوستان به عنوان برده برای آبادی مزارع و کشتزار  ها 
و مراکز تولیدی خود و س��پس در حاش��یه ق��راردادن آنه��ا و اعمال 
تبعیض نژادی و آپارتاید وحش��تناک که پدیده ای چون لینچ کردن یا 
اعدام غیرقانونی سیاهپوستان توسط گروه های سفیدپوست کوکلوس 
کالن به صورت وحشیانه و تروریستی، تنها در پیوند با زمینه هایی چون 

جامعه نژاد پرست امریکایی قابل فهم است. 
3- حمایت آشکار از رژیم های دیکتاتوری و برآمده از کودتا  ها و اقدامات تروریستی 
مثل پهلوی در ایران، پینوشه در شیلی و صهیونیزم در فلسطین اشغالی  که در 

عین جنایت و خون ریزی از پشتیبانی همه جانبه کاخ سفید برخوردار بوده اند. 
4- استفاده از زور نظامی و اقدامات تروریستی برای پیشبرد اهداف خود و 
در هم شکستن هرگونه مقاومت در کشور  ها در برابر سلطه جویی کاخ سفید 
که به راه انداختن دهها جنگ و اشغال مستقیم بسیاری از کشور  ها مثل 
کره، ویتنام، کامبوج، افغانستان و عراق و...  نمونه های معاصر و به یادماندنی 

این اقدامات جنگ طلبانه و جنایتکارانه امریکا به حساب می آید. 
5- استفاده از تروریسم و گروه های جنایتکار برای مقابله با کشورهای 
رقیب و مخالف که نمونه  نزدیک آن بهره گیری از القاعده در برابر شوروی 

سابق و به کارگیری داعش در کشورهای سوریه و عراق می باشد. 
6- سرکوب خشن و وحشیانه هرگونه جریان و نیروی مخالف و معترض 
داخلی که تنها مروز آنچه این روزها در عرصه  داخلی امریکا می گذارد، 

این مورد را بی نیاز از هرگونه توضیح می سازد. 
7- تحقیر و اهانت ب��ه اقلیت های قومی، مذهبی، ن��ژادی و مهاجرین 
به امریکا و اعمال س��ختگیری های زجرآور که نمونه اخیر آن به قفس 
انداختن کودکان مهاجرین امریکای التین و یا بازداش��ت و نگهداری 
مهاجران در فضای بدون سقف است که اعتراض برخی محافل رسانه ای 

داخلی امریکا را نیز برانگیخت. 
8- تأمین سالح و ابزار سرکوب بدون نگاه به کاربری آن درعین اطالع 
از چگونگی آن که نمونه فعلی اش تأمین تسلیحات رژیم صهیونیستی 
و آل سعود برای کشتار مظلومان فلسطینی و یمنی است که  برخالف 

اعتراضات چندباره محافل حقوقی به صورت مداوم انجام می دهد. 
با نگاه به موارد فوق ادعای حقوق بشر ازسوی امریکا که دارای پرونده ای سیاه از 
نقض همه جانبه و دائمی حقوق بشر در داخل و خارج آن کشور است نه تراژدی 
بلکه یک کمدی مبتذل است که تنها امثال ترامپ می توانند مدعی آن باشند.

رسول سنائی رادحسن رشوند

تأکید بر اخراج امریکا از سوریه در نشست سران  روندآستانه
نشست فوق العاده اجالس آستانه در حمايت از سوريه برگزار شد

اجالس فوق العاده س�ه جانبه سران کشورهاي 
ضامن روند صلح آستانه )ايران – روسيه و ترکيه( 
درباره سوريه ، عصر ديروز به ميزباني تهران و 
رياست دکتر روحاني به صورت مجازي برگزار 
شد؛ اجالسي که در آن رؤس�اي جمهور ايران، 
روسيه و ترکيه ضمن تأکيد بر مبارزه همه جانبه 
با تروريس�م ، تحري�م اقتص�ادي امريکا عليه 
سوريه تحت عنوان »سزار« را محکوم کردند.

این اجالس در حالي به میزباني و محوریت ایران 
برگزار شد که یک روز پیش از آن نشست شورای 
امنیت سازمان ملل برای بررسی اجرای قطعنامه 
2231 به زنجیره ای از انتقادات به رفتار امریکا با 
ایران تبدیل شده بود؛ نشس��تي که وزیر خارجه 
امریکا کوشید از آن بهانه ای برای توجیه تمدید 
تحریم های تس��لیحاتی ایران که پاییز امس��ال 
منقض��ی خواهد ش��د،تبدیل کند، اما ب��ا انتقاد 
شدید کشورهاي مختلف به خاطر خروج امریکا 
از برجام مواجه شد و برخالف انتظار امریکا نشان 
دادند از طرح تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران 

حمایت نمی کنند. 
دکتر روحاني در ابتداي این نشست طي سخناني 
تحریم یکجانبه امریکا علیه سوریه را محکوم کرد و 
گفت: اعمال تحریم های یکجانبه و غیرانسانی تازه  
موسوم به سزار از سوی امریکا ، تداوم تالش های 
مذبوحانه این کش��ور با هدف رس��یدن به امیال 
نامشروع سیاسی خود در سوریه است. این اقدام 
رژیم امریکا نوعی تروریزم اقتصادی و ناقض حقوق 

بشردوستانه و حاکمیت ملت هاست.
  تداوم حمايت ايران از سوريه با قدرت بيشتر

رئیس جمه��ور س��پس ب��ه اص��ول اساس��ي و 
تغییرناپذیر س��ه کشور ایران، روس��یه و ترکیه 
در موضوع س��وریه یعنی لزوم حفظ یکپارچگی 
و تمامی��ت ارضی، احت��رام به حاکمی��ت ملی و 
استقالل سوریه و تعیین سرنوشت این کشور تنها 
به دست مردم آن از طریق گفت وگوهای سوری- 
سوری و بدون مداخله خارجی اشاره کرد و گفت: 
امروز در حالی اجالس مجازی سران روند آستانه 
را برگزار می کنی��م که جهان ب��ا معضلی به نام 
پاندمی ویروس کرونا مواجه است و مردم سوریه 
نیز از این بیماری مس��تثنا نیس��تند. در شرایط 
ش��روع این ویروس که مش��کالت بهداش��تی و 
اقتصادی گسترده ای را در این کشور ایجاد نموده 
و در نتیجه نیاز به دسترسی های بشردوستانه از 

جمله اقالم پزشکی و دارویی به منظور مقابله با 
این پاندمی و تسکین آالم مردم سوریه را ضروری 
می نمای��د، رژیم امری��کا در ادام��ه تحریم های 
گذش��ته و تالش های مذبوحانه خود برای فشار 
بر مردم سوریه تحریم های یکجانبه و غیرانسانی 
تازه ای موسوم به سزار را با هدف رسیدن به امیال 
نامشروع سیاس��ی خود تحمیل کرده است. این 
اقدام رژیم امریکا، تروریس��م اقتصادی است که 
ناقض حق��وق بین المل��ل، حقوق بش��ر، حقوق 

بشردوستانه بین الملل و حاکمیت ملت هاست.
روحان��ي تأکید ک��رد: جمهوری اس��المی ایران 
ضمن محکوم نمودن هرگونه تحریم علیه ملت ها 
در جهان خصوصاً س��وریه، تأکید می کند که به 
حمایت های خود از مردم و دولت مشروع سوریه 
با قدرت بیش��تری ادامه خواهد داد. این اقدامات 
نامشروع و غیرانسانی رژیم امریکا هیچ گونه خللی 
در اراده کشورهای دوس��ت و متحد سوریه ایجاد 
نخواهد کرد و امریکا مطمئن باش��د آنچه را که از 
طریق فشار نظامی و توسل به گروه های تروریستی 
به دس��ت نیاورده، نمی تواند از طریق ابزار فش��ار 

اقتصادی و مجازات مردم سوریه به دست آورد.
  بحران سوريه راه حل نظامي ندارد

رئیس جمهور تأکید ک��رد: امروز با گذش��ت 9 
س��ال از آغاز بحران س��وریه، جمهوری اسالمی 
ایران همچنان معتقد اس��ت تنها راه حل بحران 
سوریه سیاس��ی بوده و راه حل نظامی ندارد. ما 
به عنوان کشورهای ضامن روند آستانه، همواره 
از گفت وگوهای س��وری- س��وری در چارچوب 
توافقات ایجاد شده در روند آستانه حمایت نموده 
و بر عزم خود برای مبارزه با تروریس��م داعش و 
القاعده و تمامی مجموعه های ذیل آن در تمامی 

منطقه از جمله سوریه تأکید می نماییم.
رئیس جمه��ور در این بخش از س��خنان خود از 
سردار شهید س��لیماني به عنوان قهرمان مبارزه 
با تروریس��م یاد کرد و گفت: امروز در شرایطی با 
افتخار از مبارزه با تروریسم سخن می گوییم که 
فداکاری های زیادی در این راه صورت گرفته است. 
الزم می دانم از تمامی شهدای مبارزه با تروریسم 
به ویژه در رأس آنها شهید سپهبد قاسم سلیمانی 
یاد کنم. کسی که ادعای مبارزه با تروریسم را دارد 
قهرمان مبارزه با تروریسم در منطقه و همراهانش 
را به شهادت می رساند و این نشانه ادعای دروغین 
رژیم امریکا در مبارزه با تروریسم است. او تأکید 

کرد: مبارزه با تروریسم تا محو کامل آن از سوریه و 
به طور کلی منطقه ادامه خواهد داشت.  روحاني از 
حضور نامشروع نیروهای اشغالگر رژیم امریکا در 
خاک سوریه به عاملی بی ثبات کننده برای سوریه 
و کل منطقه یاد کرد و تأکید کرد: ضروری است 
هر چه س��ریع تر نیروهای تروریست امریکایی از 
کل منطقه به ویژه سوریه خارج شوند و حاکمیت 
دولت س��وریه در تمامی س��رزمین آن گسترش 
یابد. روحاني همچنین گفت: الزم است به افزایش 
دامنه تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه 
اشاره و این قبیل اقدامات تجاوزگرانه را به شدت 
محکوم نمایم. اقدامات رژیم صهیونیستی در کنار 
اش��غال منطقه جوالن عالوه بر نقض حاکمیت 
س��وریه، به عنوان عامل بی ثباتی و تهدیدکننده 
صلح و امنیت منطقه بوده و پیامدهای آن متوجه 

این رژیم اشغالگر خواهد شد.
پس از سخنان رئیس جمهور کشورمان، والدیمیر 
پوتی��ن و رجب طیب اردوغان، رؤس��اي جمهور 
روس��یه و ترکیه به طرح دیدگاه های خود درباره 
اوضاع س��وریه پرداختند و ضمن تأکید بر حفظ 
تمامیت این کش��ور و مبارزه با تروریسم، تحریم 

هاي یکجانبه علیه این کشور را محکوم کردند.
  بيانيه پاياني

مذاکرات سه جانبه سران ایران ، روسیه و ترکیه پس 

از نشست خبري وارد گفت وگوهاي خصوصي شد 
و در پایان با صدور بیانیه ای به اجالس خود پایان 
دادند. رؤسای جمهوری اسالمی ایران ، فدراسیون 
روسیه و جمهوری ترکیه در یک بیانیه مشترک بر 
تعهد قوی خود به حاکمیت ، استقالل، وحدت و 
تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه و همچنین 
به اهداف و اصول منشور ملل متحد تأکید کردند. 
حس��ن روحانی، والدیمیر پوتی��ن و رجب طیب 
اردوغان در این بیانیه مشترک که در 14 بند تدوین 
شده اس��ت، با تأکید  بر اینکه منازعه سوریه هیچ 
راه حل نظامی نداشته و تنها از طریق روند سیاسی 
سوری سوری با تسهیل گری س��ازمان ملل وفق 
قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل قابل 
حل و فصل خواهد بود، عزم خ��ود را برای مقابله 
با دس��تور کارهای جدایی طلبانه با هدف تضعیف 
حاکمیت و تمامی��ت ارضی س��وریه و نیز تهدید 

امنیت ملی کشورهای همسایه ابراز نمودند. 
سران سه کشور ایران ،  روسیه و ترکیه در بخشي از 
این بیانیه تأکید کردند: تمامی تالش ها برای ایجاد 
واقعیات جدید میدانی به بهانه مبارزه با تروریسم، 
از جمله ابت��کارات غیرمش��روع خودمختاری را 
مردود و عزم خود را برای مقابله با دستور کارهای 
جدایی طلبانه با هدف تضعیف حاکمیت و تمامیت 
ارضی سوریه و نیز تهدید امنیت ملی کشورهای 

همسایه ابراز مي کنند.
  ت�داوم هم�کاري ت�ا ناب�ودي داعش و 

گروه هاي تروريستي
سران اجالس آس��تانه همچنین بار دیگر بر عزم 
خود مبنی بر تداوم همکاری ب��ه منظور نابودی 
نهایی داعش، جبهه النصره و تمامی دیگر افراد، 
گروه ها، تش��کل ها و موجودیت های وابس��ته به 
القاعده یا داعش و س��ایر گروه های تروریس��تی 
مشخص ش��ده از سوی ش��ورای امنیت سازمان 
ملل تأکید کردن��د و بر طبق حق��وق بین الملل 
بشردوستانه، خواستار محافظت از غیرنظامیان 

و زیرساخت های غیرنظامی شدند.
رؤساي جمهور ایران، روس��یه و ترکیه در بیانیه 
مش��ترک خود ضمن ابراز نگراني عمیق نسبت 
به شرایط انسانی در س��وریه و تأثیر همه گیری 
کووید-19 ،کلیه تحریم ه��ای یکجانبه مغایر با 
حقوق بین الملل، حقوق بین الملل بشردوستانه و 
منشور ملل متحد را به ویژه در شرایط همه گیری 
کووید-19 مردود دانس��تند و بر ضرورت حیاتی 
فراهم نمودن دسترسی بشردوستانه سریع، امن و 
بالمانع در سراسر سوریه برای تسکین آالم مردم 

سوریه تأکید کردند.
آنه��ا همچنین ب��ار دیگر ب��ر این عقی��ده خود 
تصریح کردند ک��ه منازعه س��وریه هیچ راه حل 
نظامی نداش��ته و تنه��ا از طریق روند سیاس��ی 
س��وری � س��وری با تسهیل گری س��ازمان ملل 
وفق قطعنامه 2254 ش��ورای امنیت س��ازمان 
ملل قابل حل و فصل خواهد بود. س��ران نشست 
فوق العاده اجالس آس��تانه سپس بر لزوم احترام 
به تصمیمات حقوقی ش��ناخته شده بین المللی 
از جمله مف��اد قطعنامه های ذی ربط س��ازمان 
ملل در رد اشغال جوالن سوریه به ویژه قطعنامه 
497 شورای امنیت سازمان ملل تأکید و تصمیم 
دولت امریکا در خصوص جوالن اشغالی سوریه را 
که نقض فاحش حقوق بین الملل محسوب شده 
و صلح و امنیت منطقه ای را ب��ه خطر می اندازد 
محکوم کردند. رؤس��ای جمهور حمالت نظامی 
رژیم صهیونیستی را در س��وریه بی ثبات کننده 
و ناقض حاکمیت و تمامیت ارضی آن کش��ور و 

تشدید کننده تنش در منطقه تلقی کردند.
عالوه بر موضوع سوریه، س��ران ایران ، روسیه و 
ترکیه بر قصد خود مبنی بر تقویت هماهنگی های 
سه جانبه در عرصه های مختلف به منظور افزایش 

همکاری های مشترک اقتصادی تأکید کردند.

ژه
وی

 معلومنیستدرش��ورایاصالحطلبان 
کیبهکیاست!

استعفای محمدرضا عارف از ریاست شورای سیاستگذاری 
اصالح طلبان همچنان پس از چند روز حواشی و واکنش های 
خودش را دارد. همه آنچه هم که نام استعفا بر آن گذاشته، 
طبق گفته احمد مازنی، نماینده س��ابق مجلس، یک جمله 
شفاهی است از قول عارف که »من نیستم و شما بدون حضور 
اینجانب جلسه برگزار و تکلیف شورا را روشن کنید.« مازنی 
گفته: »روز شنبه که جلسه گفت وگوی ملی برگزار شد، قبل 
از تشکیل جلسه در این مورد از عارف سؤال کردم و وی گفت 
درست است، اما استعفای مکتوبی ارائه نشده است... عارف 
گفت به داود محمدی گفتم من هم نیس��تم و ش��ما بدون 
حضور اینجانب جلسه برگزار و تکلیف شورا را روشن کنید، 
که همین عبارت حمل بر اس��تعفا شده اس��ت.« او در مورد 
دلیل اس��تعفای موس��وی الری هم گفته که بیماری باعث 

کناره گیری او شده است.
اما واکنش غالمحسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران 
سازندگی هم به این استعفا و آینده شورای سیاستگذاری پس 
از استعفای عارف جالب توجه است. او از اساس شورا را فاقد 
ماهیت می داند: »شورای سیاستگذاری االن ماهیتی ندارد 
و معلوم نیس��ت اعضای آن چه کسانی هستند.« کرباسچی 
می گوید: »تعریف اصالح طلبان روی هوا است؛ یکی می گوید 
می خواهیم از ریش��ه بزنیم  و دیگری می گوید می خواهیم 
اصالح کنیم و معلوم نیست اصالح طلبان چه کسانی هستند 
و می خواهند چه کنند. ش��ورای عالی سیاس��تگذاری برای 

فعالیت در انتخابات ایجاد ش��د، اما وس��ط انتخابات گفتند 
در انتخابات شرکت نمی کنند. االن معلوم نیست که کی به 
کی است، باید معلوم شود چه کسانی با چه هدف مشترکی 
می خواهند شورا ایجاد کنند. یک ش��ورا در  شرایطی ایجاد 
می شود که افرادی براس��اس اهداف مشترک دور هم جمع 
شوند. اگر نمی خواهند در انتخابات شرکت کنند، ایجاد شورا 

هم معنایی ندارد.«

 بدهی300هزارمیلیاردیدولتروحانی
دولتبعد برای

دولتی که مدعی بود خزان��ه را خالی تحویل گرفته، حال در 
یک س��ال چنان بدهی آفریده که دولت بعد باید در ابتدای 
فعالیتش به دنب��ال بازپرداخت بی��ش از 300 هزار میلیارد 

تومان بدهی به جای مانده از دولت روحانی باشد.
جهان نیوز نوش��ته که »از مجموع اوراق منتشر شده توسط 
دولت دوازدهم، بخش��ی سررسید ش��ده، سررسید بخشی 
دیگر مربوط به س��ال 1399 و چه��ار ماهه ابتدایی س��ال 
1400 و سررس��ید مابقی مربوط به دولت سیزدهم خواهد 
بود. بررسی اس��ناد خزانه به عنوان عمده ترین اوراق دولتی 
نشان می دهد که سهم دولت سیزدهم در بازپرداخت اوراق 
مذکور به ارزش 5/53 هزار میلیارد تومان است که 46 هزار 
میلیارد تومان از آن مربوط به اصل و 5/7 هزار میلیارد تومان 

سود آن می باشد.«
اما همه ماجرا به ارقام فوق ختم نمی ش��ود زی��را در قانون 
بودجه 99 هم دولت مجوز انتش��ار 80 هزار میلیارد تومان 

اوراق جدید را دریافت کرده اس��ت. به عالوه، بنا بر اظهارات 
رئیس کل بان��ک مرکزی، مجوز انتش��ار 150 هزار میلیارد 
تومان اوراق دیگر به منظور اجرای عملیات بازار باز از سوی 

سران دریافت شده است.
جهان نیوز نوشته: »چنانچه 150 هزار میلیاردتومان اوراق 
مذکور که بیش از درآمدهای مالیاتی در سال گذشته هست 
منتشر شود، مجموع مجوز اوراق منتشر شده توسط دولت 
به 230 هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد و با احتساب سود 
سالیانه 15 درصد، رقمی معادل 22 هزار میلیارد تومان نیز 
در هر سال به آن افزوده خواهد شد و مجموع این بدهی در 
صورت سررسید یک ساله اوراق به حداقل 252 هزار میلیارد 
تومان خواهد رسید. البته سررسید این اوراق معموالً سه ساله 
اس��ت، بنابراین اگر سود سه سال را حس��اب کنیم مجموع 
رقمی که دولت سیزدهم باید بازپرداخت کند به بیش از این 
رقم می رسد. در هر حال اگر حداقل ارقام فوق را هم مد نظر 
قرار دهیم )5/53 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه + 252 هزار 
میلیارد تومان اوراق مالی( دولت بعد باید در ابتدای فعالیتش 
به دنبال بازپرداخت بیش از 300 هزار میلیارد تومان بدهی 

به جای مانده از دولت روحانی باشد.«
م��رداد 96 حس��ن روحان��ی در مجل��س گفت ک��ه »یک 
وقتی می گفت��م خزانه خالی را تحوی��ل گرفتیم بعد دیدیم 
صندوق های ما هم عالوه بر خزانه خالی بود.« گرچه سخنان 
روحانی اثبات نشد، اما آنچه از هم اکنون روشن است، اوضاع 
سخت دولت بعدی در مواجهه با شرایط بدی است که دولت 

روحانی ساخته است.

موسوي با رد دخالت در امور داخلی ايران:
ورود فرانسه در پرونده های قضایي 

ایران وجاهت ندارد
س�خنگوی دس�تگاه سياس�ت خارجی ورود وزارت امور خارجه 
فرانس�ه در پرون�ده قضايی اي�ران را فاق�د هرگون�ه موضوعيت 
و وجاه�ت دانس�ت و تأکي�د ک�رد: جمه�وری اس�المی اي�ران 
هيچ گون�ه مداخل�ه در ام�ور داخل�ی خ�ود را نمی پذي�رد.

به گزارش ایسنا، سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه در 
واکنش به موضع اخیر مقامات فرانسوی در خصوص دو تن از مجرمان 
ایرانی اظهار داشت: رسیدگی و صدور احکام در خصوص جرایم اتباع 
ایرانی در یک فرآیند دادرسی عادالنه و در چارچوب مقررات و حقوق 
شهروندی در جمهوری اسالمی ایران در صالحیت محاکم قضایی ایران 
اس��ت و خانم عادلخواه و روح اهلل زم متناسب با جرایم ارتکابی محکوم 

شده و در حال گذراندن محکومیت خود هستند. 
سخنگوی دستگاه سیاس��ت خارجی ورود وزارت امور خارجه فرانسه 
در پرونده قضایی ایران را فاقد هرگونه موضوعیت  و وجاهت دانست و 
تأکید کرد: جمهوری اس��المی ایران هیچ گونه مداخله در امور داخلی 

خود را نمی پذیرد.

در واکنش به استعفاي دکتر عارف
صادقی: عملکرد عارف  باید ارزیابی شود

باي�د درب�اره ارزياب�ی عملک�رد ع�ارف و موس�وی الری اقدام  
می ش�د و س�پس درباره ابقا ي�ا کناره گي�ری آنه�ا تصميم گيری  
می ش�د، به نظر م�ن رفتار آنه�ا خ�الف انضباط تش�کيالتی بود.

به گزارش مهر، محم��ود صادقی، عضو ش��ورای عالی سیاس��تگذاری 
اصالح طلبان و نماینده س��ابق مجلس در گفت وگویي درباره استعفای 
»محمدرضا عارف« و »موس��وی الری« از ش��ورای عالی سیاستگذاری 
اصالح طلبان، گفت: استعفای آنها غیرمنتظره بود؛ استعفای موسوی الری 
آن گونه که خود مطرح کرد به علت کسالت بود. استعفای عارف را هم در 

خبرها مطلع شدیم و من حداقل ندیدم به چه علتی استعفا داد. 
وی افزود: به هر حال عارف رئیس و موسوی الری یکی از دو نایب رئیس 
ش��ورای عالی سیاس��تگذاری بودند، چون نایب رئی��س دیگر نیز طبق 
اساسنامه رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصالحات است. این دو 
اتفاق غیرمنتظره بوده و تا حدی که من می دانم این استعفا در شورای عالی 
مطرح نشد و قاعده این است که این استعفا و کناره گیری به شورا اعالم شود 
و مورد پذیرش قرار گیرد. عضو شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان 
تأکید کرد: این نحوه استعفا که به صورت رسانه ای اعالم می شود به لحاظ 
حقوقی ایراد دارد. وقتی که ش��ورا این افراد را به ریاس��ت و نایب رئیسی 
انتخاب کرده باید شورا هم درباره کناره گیری آنها تصمیم بگیرد از این رو 
انتظار این است که هر دو در یک جلسه، استعفا و دالیل آن را اعالم کنند 
و شورا بحث کند و در مورد پذیرش یا عدم پذیرش تصمیم بگیرد. صادقی 
تأکید کرد: بعد دیگر این است که جا دارد آقایان به هیئت رئیسه شورای 
سیاستگذاری، گزارش عملکردی از فعالیت شورا را ارائه کنند. عملکرد شورا 
در سری قبل در خصوص انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی 
شهر و روستا مهم و در این دوره نیز درباره انتخابات یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس شورای اسالمی مهم بود، لذا انتظار می رود که هیئت رئیسه گزارش 
عملکردی را تعیین کند و به خود شورا و رئیس دولت اصالحات ارائه دهد و 
دالیل اینکه شورا بدان صورت تصمیم گیری کرد که کاندیدا معرفی نکنیم 
ولی احزاب را برای معرفی کاندیداها آزاد بگذاریم را بگوید. وی اضافه کرد: 
بعد هم درباره ارزیابی و نقد عملکرد، اقدامی صورت می گرفت و پس از آن 
درباره ابقا یا کناره گیری دوس��تان تصمیم گیری  می شد. به نظر من این 
رفتار خالف انضباط تشکیالتی است و از فردی مثل عارف چنین انتظاری 
نمی رفت. عضو شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان درباره عملکرد این 
شورا در مواجهه با فراکسیون امید هم، گفت: قرار بر این شد که ما در شورای 
عالی سیاست گذاری عملکرد منتخبان را بگیریم و پایش و ارزیابی کنیم 
اما این هم به صورت خیلی ضعیفی انجام شد. صادقی اظهار داشت: اگر این 
مکانیزم از ابتدا و با نظارت و ارزیابی همزمان با فعالیت نه در انتهای فعالیت 
در خود شورا تعبیه شده بود که بازخورد و نتایج را طی شش ماه یا یک سال 
در فواصل معینی به افراد بدهند و انتقادات را بگویند و جدای از ارزیابی 
ارتباط مداوم شورا یا احزاب با منتخبان به عنوان عقبه فکری و اتاق های 
فکری که بتواند در قالب طرح خوراک دهد یا مطالبی برای ارائه نطق، تذکر، 
سؤال و استیضاح که در دنیا مرسوم است بدهند ، شاید عملکرد و ارتباط 
بهتری میان منتخبان، احزاب و شورای عالی به وجود می آمد. وی گفت: 
متأسفانه چنین مکانیزمی را به طور مؤثر در احزاب، شورای هماهنگی و 

شورای عالی سیاستگذاری نداریم.
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رؤساي جمهور ايران، روسيه و ترکيه 
در بيانيه مش�ترک خود ضمن ابراز 
نگراني عميق نسبت به شرايط انسانی 
در سوريه و تأثير همه گيری کوويد-

19 ،کليه تحريم های يکجانبه مغاير 
با حقوق بين الملل، حقوق بين الملل 
بشردوستانه و منشور ملل متحد را 
به ويژه در شرايط همه گيری کوويد-
19 م�ردود دانس�تند و ب�ر ضرورت 
حيات�ی فراه�م نمودن دسترس�ی 
بشردوستانه س�ريع، امن و بالمانع 
در سراس�ر س�وريه برای تس�کين 
آالم م�ردم س�وريه تأکي�د کردند


