ترافيك ديپلماتيك در غرب آسيا

روزنامه صبحنو در سرمقاله ديروز خود به تحرك
ديپلماتيك ايران كه در ماه گذشته تشديد شده
پرداخته و نوشته اس��ت :اين روزها ،كريدورهاي
هوايي غرب آسيا ،بيشتر به رفتوآمدهاي دپيلماتها اختصاص يافته
است؛ پروازهايي كه صعود و فرود آنها در هر باند فرودگاهي منطقه ،از
سوي رس��انهها گزارش ميش��ود ،گويا اين پروازها تا رسيدن به يك
دستاورد مهم ادامه دارد.
اگر خطوط پروازهاي خارجي كشورمان را دنبال كنيم ،پرترافيكترين
ترددها را در يك ماه اخير داشته است ،از آسياي مركزي گرفته تا قاره
سبز و شرق آسيا ،سفرهايي كه ديروز با ديدار وزير خارجه كشورمان
در استانبول جرياني دوباره يافت و با سفر رئيسجمهور كشورمان به
تركمنستان ادامه مييابد .گويا اين سفرها فراتر از حوزه غرب آسياست
و مقام��ات اروپايي ،روس��يه و امريكا در تدارك س��فرهايي به منطقه
غرب آسيا هستند تا به نتيجههاي ملموسي براي توسعه روابط و رفع
تحريمهاي چندساله كشورمان نزديك شوند؛ نتايجي كه رسانههاي
جهان چشم به آن دوختهاند تا دستاوردهاي آن را ثبت و ضبط كنند.
حال رويترز خبر از آزادي داراييهاي بلوكهشده ايران ميدهد و خبر
برداشته ش��دن تحريمها از س��پاه پاس��داران را فاش ميسازد .دولت
سيزدهم نشان داد ب ه خوبي سياست موازنه را در اين مدت پيش گرفته
و امروز منتظر به بار نشستن نتايج آن اس��ت .ايران نشان داد در كنار
بازدارندگي و مقاوم��ت در برابر هر نوع كن��ش ماجراجويانه و راهبرد
تهديد در برابر تهديد ،ب ه دنبال تعامل و ديپلماسي و گسترش رابطه بر
اساس احترام متقابل است .او ميداند بايد با سياست متوازن چالشها
را مديريت و بهآرامي از كنار جنگ ابرقدرتها عبور كند و اجازه بازي با
كارت ايران را به هيچيك از آنها ندهد تا بتواند جايگاه خود را بهعنوان
يك قدرت نوظهور در نظم جديد منطقهاي و جهاني تثبيت كند.
........................................................................................................................
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تهران مركز ديپلماسي فعال منطقه در هفتههای اخیر

آريا محب

«سياست خارجي فعال» وعدهاي كه عملي شد

ديپلماسي معنادار!

روزنامه رسالت در سرمقاله ديروز خود
با اشاره به توئيت رابرت مالي ،نماينده
ويژه دولت امريكا در امور ايران كه ادعا
كرده« :ما همچنان در مش��ورت با همكاران اروپايي ،متعهد به مسير
ديپلماس��ي معنادار ميمانيم» ،نوشته است :به راس��تي بهكارگيري
كليدواژه«ديپلماسي معنادار» از سوي رابرت مالي چه معنايي دارد؟ آيا
واقعاً قالب و چارچوبي كه بايدن و همراهانش از س��ال ۲۰۲۱ميالدي
تاكنون در پروسه احياي توافق هستهاي ترسيم كردهاند ،اساساً مصداق
ديپلماسي واقعي (چه از نوع معنادار چه بيمعناي آن!) ميباشد؟!
نويسنده با بيان اينكه تاكتيك بازگشت پوچ به برجام يا احياي توافق
هس��تهاي بدون رفع عملياتي تحريمهاي ضدايراني ،اساساً قرابتي با
ديپلماسي ندارد ،اضافه كرده اس��ت :بهتر است مقامات غربي به جاي
بررس��ي ابعاد فرامتني و منطقهاي مذاكرات وين و آيندهپژوهيهاي
تكراري و البته غيرمستند خود در خصوص تبعات احيا يا عدماحياي
برجام ،روي متن مذاكرات و ابعاد حقوقي آن متمركز ش��وند .اگرچه
مقامات و رس��انههاي غربي روي موضوع «تضمينهاي اعتباري» به
عنوان اصليترين مطالبه ايران از واشنگتن مانور چنداني نميدهند،
اما واقعيت امر اين اس��ت كه بخش مهمي از گ��ره خوردگي جاري در
مذاكرات وين ،مربوط به همين مسئله ميباشد .تضمينهاي اعتباري
بايد به شركتهاي خارجي جهت سرمايهگذاري «پروسهمحور» و نه
«پروژهمحور» در ايران داده شود .هنوز دولت امريكا ،نظر نهايي خودش
را اعالم نكردهاس��ت كه چه تضميني به ش��ركتهاي خارجي جهت
«س��رمايهگذاري ميانمدت» در ايران ميدهد .بهتر است در چنين
شرايطي رابرت مالي و انريكه مورا به جاي سخن گفتن از «ديپلماسي
معنادار» ،بيش از اين فرصت را جهت پاس��خدهي به مطالبه منطقي
جمهوري اسالمي ايران از دست ندهند!
........................................................................................................................

ريشهضعف
مسئوليتپذيري اجتماعي

جامجم در شماره ديروز خود با اشاره به
اينك��ه مس��ئوليتپذيري ب��ه عنوان
فضيلتيجهاني،بهحسوظيفهشناسي،
پاس��خگوبودن و تعهد اش��اره دارد ،نوشته اس��ت :پذيرفتن مسئوليت،
مجموعه تكاليف و تعهداتي است كه افراد ،رسانهها و كاركنان نهادهاي
دولتي و غيردولتي بايد به آنها مقيد و متعهد باشند و در فرآيند مديريت،
در حفظ و تقويت آنها تالش كنند .اين مهم در گرو برخورداري از آگاهي
جمعي مديران و كاركنان ،از مؤلفههاي وجدانكاري ،انضباط اجتماعي،
فرهنگ��ي ،سياس��ي ،اقتص��ادي و مديريتي اس��ت .ب��ا اين ن��گاه ،بين
مسئوليتپذيري و تصميمگيري رابطه تنگاتنگي وجود خواهد داشت كه
مسئوليتپذير نبودن ميان كاركنان س��ازمانها ،نهادها و جامعه ،نوعي
بياعتمادي متقابل را ب��هوجود ميآورد و باعث س��ردرگمي در مراجع
سياستگذار ،تصميمگير و اجرايي خواهد ش��د كه خروجي آن بحران و
بيثباتي در مديريت نظم عمومي و سبك زندگي بومي است .تعدد مراجع
سياستگذار ،برنامهريز و تصميمگير در حوزه سبك زندگي و حتي اقتصاد،
نقش بزرگي در بينظميها و نابس��امانيهاي موجود دارد .تعدد مراجع
متصدي فرهنگ ،آموزش ،به جاي تقويت گفتمان ملي ،گفتمان ديني و
س��بك زندگي بوم��ي ،باع��ث تجزي��ه گفتمان��ي در س��بك زندگي و
مسئوليتپذيري اجتماعي شده است .اين مسئله در اذهان عمومي ،اين
تلقي را به وجود آورده است كه فضاي كشور مديريتناپذير است .نظام،
كارايي كافي براي مديريت گفتم��ان معين در جامعه را ندارد .در چنين
فضايي ،احساس نوعي رهاشدگي ،هم در افكار عمومي(موافق و مخالف)
و هم در كاركنان سازمانها و نهادها(عناصر مقيد و عناصر متخلف) ،در
حال شكلگيري است .به بياني ،در فضاي مسئوليتپذير نبودن ،اليههاي
ارزش��ي به ش��كلي ،اليههاي كمتر ارزش��ي به نوعي و اقليت قانوندان
قانونشكن هم به نوعي احساس رهاشدگي دارند .دو اليه اول ،احساس
بيپناهي و سرگرداني و اليه سوم ،احس��اس آزادي مطلق ميكند .اين
نقطهجوش تهديد و نقطه آغاز بحران و فروپاشي گفتمان اجتماعي است.
بايد تدبير عاجل براي آن انديشيده شود.
........................................................................................................................

عبور دولت -ملت از ميدان مين تركيبي

روزنامه كيه��ان اما در يادداش��ت ديروز خود
نوش��ته اس��ت :متهمان اصلي سياستهاي
ويرانگر در گذشته ،ميتوانند طعنه بزنند كه
دولت جديد ،گرفتار تورم است يا سرعت حركتش كند است ،اما اهل فن
ميدانند كه از نگاه مزدوران رسانهاي غرب ،قرار بود ايران منهدم شود و
دولت موفق ش��ده بخش مهمي از مينهاي كار گذاشته را خنثي كند.
نويسنده كيهان اضافه كرده اس��ت :ايران ،طبق محاسبات دشمن و به
اعتبار تركيب فشار حداكثري با كاركرد مديريت اشرافي غرب گرا بايد
پارسال از پا درميآمد و اص ً
ال نوبت تشكيل دولت جديد در شهريور1400
نميرس��يد .هر كدام از بحرانهاي چندگانه ،براي از پا درآوردن دولتي
تازهكار كافي بود .غربگراياني كه ام��روز درباره عدمموفقيت دولت در
تكرقمي كردن نرخ تورم طعنه ميزنند يا تبعات توقف روند ارزپاشي
خود را به رخ ميكش��ند ،در باطن امر ،از اينكه دولت موفق شده بخش
مهمي از آن اَبَربمبها و اَبَربحرانه��اي تركيبي را خنثي كند ،عصباني
هستند ،ولو با طعنه و تمسخر برگزار كنند .آنها ميدانند اگر موفقيتهاي
داخلي و خارجي دولت انقالبي گسترش يابد ،نه پشمي بر كاله دشمن
خواهد ماند و نه اين پادوها ميتوانند ديگر سر بلند كنند.

توآمد
اين روزها پايتخت كش�ور مح�ل رف 
مقا مه�اي سياس�ي دني�ا و ب�ه خص�وص
كش�ورهاي همس�ايه و منطقه است؛ تحقق
وعدهاي كه سیدابراهيم رئيسي در مبارزات
انتخاباتي خود داده بود؛ ديپلماس�ي فعال و
توجه ويژه به كش�ورهاي دوست و همسايه.
ته�ران در يك هفته گذش�ته ميزب�ان چند
مق�ام سياس�ي از جمل�ه الوروف ،وزير امور
خارجه روس�يه و نخس�ت وزير ع�راق بود.

300روز سياست خارجی فعال
حدود 300روز از روي كار آمدن دولت سيزدهم
و رأي اعتماد مجلس شوراي اسالمي به كابينه
سیدابراهيم رئيس��ي ميگذرد؛ 300روزي كه
در كنار برخي هجمههاي بيمنطق و احساسي
برخي مسئوالن سابق دولت قبل و هوادارانشان،
شيوع گسترده بيماري كرونا و البته خزانه تهي،
دولت را با چالشهاي بسياري مواجه كرده بود.
اما سیدابراهيم رئيسي از همان ابتداي حضورش
در پاستور تالش كرد در بين بسياري امورات و
برنامههاي روي زمين مانده ،يك وعده انتخاباتي
خود را به دور از هياهوي رسانهاي و بيتوجه به
هجمهها با مردان ديپلماس��ي خود پيش ببرد؛
پيشبرد هدفمند مذاكرات هس��تهاي و ارتباط
گسترده با همسايگان و تسهيل و افزايش سقف
روابط تجاري با برخي ُد َول خارجي.
ارس��ال پيام تبريك بيش از 55نفر از مقامهاي
عاليرتبه سياسي دنيا به سیدابراهيم رئيسي به
جهت پيروزي در انتخابات نشان ميداد روزنهاي
جديد براي تسهيل روابط بر اساس مصلحت و
منافع ملي پيش روي رئيسجمهور منتخب قرار
گرفته است و بر همين اساس بود كه در همان
روزهاي نخست آيتاهلل رئيسي اعالم كرد :دنيا

بايد بداند سياس��ت خارجي دولت ما از برجام
شروع نميش��ود ،به برجام هم محدود نخواهد
ش��د و حاال 10ماه از رياست جمهوري اسالمي
آيتاهلل رئيسي ميگذرد و او در تمام اين مدت
خلف وعده نكرده و در كنار مذاكرات برجامي،
سياس��ت خارجی فعال با كش��ورهاي دنيا را با
توجه بر مسئله اقتصاد پيش برده است.
بر همين اساس از همان روزهاي نخست تشكيل
كابين��ه ،سياس��ت خارجی دولت ني��ز فعالتر
ش��د .نكته قابل توج��ه در س��فرهاي خارجي
رئيسجمه��ور و همچنين حض��ور مقامهاي
سياسي در تهران ،موضوع اقتصاد و ديپلماسي
اقتصاد در كنار حل و فصل مسائل سياسي بود
كه نشان ميداد دولت تمام تخممرغهاي خود را
در سبد مذاكرات هستهاي نگذاشته و اقتصاد و
معيشت مردم را به برجام گره نزده است.
همسایه شمالی در تهران
در همي��ن هفته گذش��ته ،ته��ران ميزبان چند
چهره سياس��ي مهم بود ،حضور الوروف در دفتر
رئيسجمهوري اس�لامي ايران و ديدار با آيتاهلل
رئيس��ي يكي از اتفاقهاي مهم ديپلماس��ي بود.
رئيسجمهوري اس�لامي اي��ران در اي��ن ديدار
پس از گ��زارش وزير امور خارجه روس��يه درباره
آخرين وضعيت روند رو به گسترش همكاريهاي
اقتصادي كشورش با جمهوري اسالمي ايران گفته
بود :تقوي��ت همكاريه��ا و هماهنگيها ،راهكار
مؤثري ب��راي مقابله با تحري��م و يكجانبهگرايي
اقتصادي امريكا عليه كشورهاي مستقل است.
ديدار با نخست وزیر عراق
مصطف��ي الكاظمي روز يكش��نبه ب��ه تهران
سفر كرد .سفر نخس��ت وزير عراق مورد توجه
رسانههاي منطقه نيز قرار گرفت؛ اينكه او قبل از

اينكه عازم تهران شود ،در سفري كوتاه به رياض
با مقامهاي آلسعود ديدار كرده بود.
در حالي كه بس��ياري از كارشناس��ان سياسي
منطقهاي سفر الكاظمي به تهران را به موضوع
عربستان ربط داده بودند اما احمد دستمالچيان،
سفير اس��بق ايران در عمان درباره سفر نخست
وزير عراق به ايران گفته بود :جمهوري اسالمي
ايران براي مذاكره با عربستان نيازي به واسطه
ندارد .هرگاه كه الزم ش��ود و عربستانسعودي
آمادگي كامل براي نشس��تن بر سرميز مذاكره
را داشته باش��د ،ايران آمادگي مذاكره با رياض
را دارد اما ب��ه تالشهاي صلحآمي��ز الكاظمي
دست رد نميزند .چنانچه نخس��ت وزير عراق
بتواند اختالفات ايران و عربستان را كاهش دهد،
جمهوري اسالمي ايران هيچ مانعي نميبيند كه
ايشان در اين زمينه فعال باشد.
وي در تحليل ديگري درباره اهميت سفر نخست
وزير عراق به تهران نيز اظهار كرده بود :يكي از
پروندههاي مهمي كه الكاظمي در سفر به تهران
همراه دارد ،پرونده خ��روج نظاميان امريكایي
از عراق در پايان س��ال جاري ميالدي اس��ت.
اين خروج س��رآغاز يك تحول بس��يار مهمي
است كه در عراق رقم خواهد خورد .جمهوري
اس�لامي ايران به عنوان يك كشور مؤثر و مهم
غرب آسيا بايد در جريان اين تحول قرار بگيرد،
لذا الكاظمي در س��فر به تهران گزارشي از اين
تحول (خروج نظاميان امريكايي) به مسئوالن
جمهوري اسالمي ايران ارائه خواهد داد.
ديدار ايسياكا عبدالقادر امام با رئيسي
حضور ايسياكا عبدالقادر امام ،دبيركل سازمان
«دي »8در تهران و ديدارش با رئيسجمهوري
اس�لامي ايران از ديگ��ر برنامههاي سياس��ت

خارجی دولت در هفته پيش رو بود .رئيسي در
اين ديدار خطاب به وي گفت :سياست جمهوري
اسالمي ايران همكاري با سازمانهاي منطقهاي،
بينالمللي و كشورهاي جهان است .ظرفيتهاي
زيادي در كش��ورهاي «دي »۸ب��راي افزايش
تبادالت تجاري و ترانزي��ت كاال وجود دارد كه
مغفول مانده است.
رئيسجمه��ور ب��ا اش��اره ب��ه دس��تاوردهاي
دانشبنيان جوان��ان ايراني در پاركهاي علم و
فناوري كشورمان اظهار داشت :ايران ميتواند
دس��تاوردهاي فناورانه و دانشبنيان خود را با
ديگر كشورهاي «دي »۸به اشتراك بگذارد.
«سفر بورل به تهران»
ديدار غيرمستقيم با امريكا در دوحه
ديگ��ر اتف��اق ديپلماتيك اين هفت��ه تهران
سفر جوزپ بورل ،مسئول سياست خارجي
اتحادي��ه اروپ��ا ب��ه تهران ب��ود .اين س��فر
گمانهزنيهاي رس��انهاي زي��ادي به همراه
داشته اس��ت .هر چند در اين س��فر او اجازه
مالقات با سیدابراهيم رئيسي را پيدا نكرد اما
ديدارش با وزير امور خارجه حامل پيامهاي
مهمي بود .اينكه قرار است به زودي مذاكرات
برجامي غيرمس��تقيم بين ايران و امريكا با
حضور نماينده اتحادي��ه اروپا در قطر برگزار
شود؛ خبري مهم كه تقريباً همه رسانههاي
مهم دنيا به بازتاب آن پرداختند .عمده تحليل
آنها اين بود كه امريكا توپ را در زمين ايران
انداخته است؛ تحليل مبتني بر عمليات رواني
بر تيم مذاكرهكننده ايرانی!
اين در حالي است كه حسين اميرعبداللهيان،
وزير امور خارجه ايران روز دوشنبه در نشست
خبري مشترك با چاووش اوغلو ،وزير خارجه
تركيه با بيان اينكه حساس��يت و مالحظات
ايران را درب��اره صهيونيس��تها و تحركات
اين رژيم در ديدار با آقای چ��اووش اوغلو به
صراحت بي��ان كردم ،گف��ت :امیدواریم دور
جدي��د گفتوگوها ب��راي رف��ع تحريمها با
واقعبيني امريكا و سه كشور اروپايي به نقطه
توافق منجر شود.
اما اكثر كارشناسان سياسي بر اين عقيده هستند
كه مذاكرات رفع تحريمه��ا در حالي در نتيجه
گفتوگوهاي روز شنبه ميان وزير امور خارجه
ايران با مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا
از سرگرفته خواهد ش��د كه اين آخرين شانس
اياالتمتحده براي برداشتن گامهاي ضروري،
معتبر و اعتمادساز در راستاي رسيدن به توافق
نهايي با ايران است.
نشست وزراي خارجه
ايران ،تركيه و آذربايجان
ظهر روز گذشته نيز رسانههاي تركيه از نشست
س��هجانبه تهران ،آنكارا و باكو در آينده نزديك
خبر دادند .اين خبر به نقل از وزير خارجه تركيه
توگوهاي
اعالم شده بود .تهران مركز و محور گف 
سياسي منطقهاي است و به نظر ميرسد دولت
در تحقق شعار خود در سياست خارجی خيلي
جديتر وارد عمل ش��ده اس��ت و طی روزهاي
آتي خبرهاي بيش��تر و مهمتري ني��ز مخابره
خواهد شد.

بیانیه

وزارت امور خارجه:

دولت امريكا نه حامي كه ناقض بزرگ حقوق بشر است

وزارت ام�ور خارج�ه جمه�وري اسلامي
ايران در بيانيهاي اعالم كرد :ايران برخورد
سياسي با مقوله حقوق بش�ر و به كارگيري
استانداردهاي دوگانه حقوق بشري از سوي
امريكا را محكوم میکند و اي�ن دولت را نه
حامي ،بلكه ناقض بزرگ حقوق بشر ميداند.

به گزارش ايرن��ا ،در مقدمه اي��ن بيانيه كه به
مناسبت فرارس��يدن هفته بازخواني و افشاي
حقوق بش��ر امريكايي (شش��م ت��ا دوازدهم
تيرماه) انتش��ار يافته ،تصريح شده است :طي
اين هفته در طول س��الهاي پ��س از انقالب
اسالمي جناياتهاي مستقيم و غيرمستقيمي
توسط استكبار جهاني به رهبري امريكا عليه
ملت ايران ص��ورت پذيرفت ك��ه از آن جمله
ميتوان به ترور نافرجام مقام معظم رهبري در
ششم تير ،۱۳۶۰حادثه هفتم تير و بمبگذاري
در سالن جلس��ات حزب جمهوري اسالمي و
شهادت آيتاهلل بهش��تي و ۷۲تن از مقامات و
شخصيتهاي كش��ورمان ،بمباران شيميايي
سردش��ت ،ترور ش��هيد كچويي رئيس زندان
اوين ،ترور آيتاهلل صدوقي امام جمعه شهر يزد
و عمليات تروريس��تي شليك موشك و ساقط
كردن هواپيماي مس��افربري ايراناير بر فراز
آبهاي نيلگون خليجفارس اشاره كرد.
اين بيانيه با تأكيد بر اين نكته كه يكجانبهگرايي
امريكا و اعمال تحريمهاي يكجانبه اقتصادي
با هدف اجب��ار ب��ه تغيير سياس��ت دولتها،
نقض فاحش و نظاممند حقوق بشر محسوب
ميشود ،اقدام امريكا در سوءاستفاده از ابزارهاي
اقتصادي براي تحت فشار قرار دادن كشورهايي
را كه به لحاظ سياسي مستقل هستند ،مصداق

بارز نقض حقوق بش��ر و توس��ل به تروريسم
اقتصادي جهت نيل به اهداف سياسي ميداند
و معتقد است اين مسئله نرمها و چارچ وبهاي
شناختهشده حقوق بش��ر را نيز با چالشهاي
پيچيدهاي مواجه كرده است.
وزارت ام��ور خارجه افزوده اس��ت :جمهوري
اسالمي ايران يكي از كش��ورهايي است كه به
شدت از اس��تفاده ابزاري امريكا از حقوق بشر
متأثر شده و اعمال تحريمهاي قهرآميز يكجانبه
از س��وي امريكا ،تبديل به اب��زاري براي نقض
حقوق طبيعي و قانوني مردم ايران شامل حق
حيات ،حق سالمت و بهداشت ،حق برخورداري
از استانداردهاي زندگي مناسب ،حق آموزش و
دسترسي به دانش و فناوري ،حق توسعه و نيز
نقض فاحش حقوق زنان ،كودكان ،سالمندان و
افراد داراي معلوليت شده است.

وزارت امور خارجه در اي��ن بيانيه افزود :ملت
ايران تنها ملتي نيس��ت كه از اس��تانداردهاي
دوگانه حقوق بش��ري و نقض نظاممند حقوق
بشر از س��وي اياالتمتحده آسيب ديده و اين
كش��ور در حالي خ��ود را مدعي حقوق بش��ر
ميداند كه:
 .۱در داخ��ل امري��كا نظ��ارت هدفمندي بر
نقض حق��وق اقليتهايي چون مس��لمانان و
رنگينپوستان وجود ندارد و نفرتپراكني در
حد وسيعي توسط مقامات رسمي و نيروهاي
پليس دنبال ميشود.
 .۲اين كشور بزرگترين حامي رژيم اشغالگر
اسرائيل محسوب ميش��ود كه با حمايتهاي
مادي و غيرمادي خود از اين رژيم ،زمينههاي
تداوم نقض حقوق بشر در سرزمينهاي اشغالي
را فراهم ميسازد.

 .۳مردم مظلوم و بيدفاع يمن روزانه توس��ط
تسليحات امريكايي كه با اهداف مالي و تجاري
به كشورهاي متجاوز و درگير در جنگ فروخته
ميش��ود ،مورد هدف قرار ميگيرند و در عين
حال با هر گون��ه خاتمه بحران در اين كش��ور
مخالفت ميشود.
 .۴امري��كا ب��ا اس��تفاده اب��زاري از دو مفهوم
حقوق بش��ر و مقابله با تروريس��م ،دس��ت به
حذف فيزيك��ي بزرگترين مش��اهير حامي
حق تعيين سرنوشت و قهرمانان مبارزه عليه
تروريسم زده اس��ت كه نمونه متأخر آن ،ترور
ناجوانمردانه س��ردار س��ليماني توسط دولت
امريكا در سال ۲۰۲۰ميالدي است .همانگونه
كه از س��وي گزارش��گران موضوعي ش��وراي
حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز مورد تأكيد
قرار گرفت ،عمليات ترور س��ردار س��ليماني،
نقض خودس��رانه حق حيات تلقي شده و در
منافات با مفاد مندرج در ميث��اق بينالمللي
حقوق مدني و سياسي و اعالميه جهاني حقوق
بشر است.
در بخش پاياني اين بيانيه آمده است :بر مبناي
آنچه گفته شد و به داليل متعدد ديگر كه هر
روز به آنها اضافه ميش��ود ،جمهوري اسالمي
ايران بار ديگر برخورد سياسي با مقوله حقوق
بشر و به كارگيري استانداردهاي دوگانه حقوق
بشري از سوي اياالتمتحدهامريكا را محكوم
ك��رده و اين دول��ت را نه حام��ي ،بلكه ناقض
بزرگ حقوق بشر ميداند و بر نقش مجامع و
سازمانهاي حقوق بشري بينالمللي در مقابله
با اين نقض آش��كار حقوق اساس��ي ملتهاي
مستقل تأكيد ميكند.

حضور بيگانگان در خليجفارس
كمرنگ شده است

اكنون حضور بيگانگان فرامنطقهاي در
خليجفارس كمرنگ ش�ده اس�ت و در
آبهاي جنوبي خليجفارس هستند اما
در آبهاي ايران اسالمي حضور ندارند.

به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي نيروي
دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،دريادار
پاسدار عليرضا تنگسيري در مراسم روز جهاني
دريانوردي گفت :دشمنان ايران اس�لامي در آبهاي كشورهاي همسايه
هستند و حمايت بيگانه در منطقه به معناي نبود امنيت است ،اگر اتفاقي هم
بیفتد ،منطقه را ترك ميكنند ،براي همين بعد از سقوط حزب بعث ماندن
اينها در منطقه اشتباه اس��ت .وي ادامه داد :به طور دائم آماده هستيم و به
عنوان سربازان ملت غيور ،با رزمايشها ،تمرينهاي نظامي و توكل بر خدا
آمادگي خود را حفظ ميكنيم و بر همه جغرافياي منطقه اشراف و در رصد و
كنترل هوشمندانه داريم .فرمانده ندسا با مهم دانستن موقعيت جغرافيايي
جزاير ايراني اضافه كرد :جمهوري اسالمي ايران طوالنيترين ساحل دريايي
را در خليجفارس دارد و با همه كشورهاي منطقه روابط و تعامل خوبي داريم
و اين جزاير ايراني در خليجفارس ،هر كدامشان مثل يك لنكرگاه مطمئن،
مايه عزت و افتخار سرزمين ايران اسالمي ميباشند.
وي با اش��اره به ماجراي توقيف نفتكش ايران در يونان گفت :بعد از توقيف
نفتكش ايران به دستور امريكا توسط يونان ،با اقتدار و پشتيباني رهبر معظم
انقالب اسالمي(مدظله العالي) ،دو فروند كش��تي يوناني را توقيف كرديم.
دريادار پاسدار تنگسيري افزود :آنها (يونانيها) نفتكش ما را به سواحل اين
كشور بردند و نفت آن را خالي كردند و با پررويي دادگاه حكم به توقيف آن
داد .فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران درباره توليد شناور در داخل گفت:
امروز جوانان ما شناور «فري گيت» ميسازند و همچنين به زودي ناو شهيد
حاج قاسم سليماني كه حامل بالگرد اس��ت به ناوگان نيروي دريايي سپاه
اضافه ميشود .همه قايقهاي پرسرعت موشكانداز با سرعت ۷۰تا  ۹۰نات
را خودمان ميسازيم .وي با اشاره به عمليات توقيف دو فروند نفتكش يوناني
به عنوان اقدام متقابل ايران گفت :با وجود ش��دت بسيار باالي سرعت باد،
بالگرد ما روي نفتكش يوناني حاضر شد و «دالوران از جان گذشته جمهوري
اسالمي» با صالبت كشتيها را توقيف كردند .فرمانده نيروي دريايي سپاه
پاس��داران انقالب اس�لامي گفت :اين عمليات در حالي اتفاق افتاد كه دو
نفتكش در يك جغرافياي نزديك هم نبودند؛ يكي در بوشهر و ديگري در
آبهاي هرمزگان ،اما در زماني نزديك هم توقيف شدند.
........................................................................................................................

كارشناس مسائل بينالملل:

پشت ظاهر پيروزمندانه پمپئو
شكستينهفتهاست

عضو هيئت علمي دانشگاه تهران با اشاره
به حضور احتمال�ي پمپئ�و در انتخابات
امريكا گفت :اين شخص چون در دشمني
با ايران به نتيجهاي نرسيده است كارنامه
كاري غيرقابل دفاع�ي دارد ،براي همين
مجبور است خودش را پيروز نشان دهد.

فؤاد ايزدي ،استاد دانشگاه و كارشناس مسائل
بينالملل در گفتوگو با فارس در مورد اهداف پشت پرده مصاحبه اخير مايك
پمپئو ،وزير امورخارجه سابق امريكا اظهار داشت :اين مصاحبه از چند جهت
قابل توجه است ،پمپئو بخش عمدهاي از زندگياش را چه در دوران تصديگري
وزارت خارجه امريكا و چه رياست سازمان جاسوسي اين كشور صرف دشمني با
ايران كرده است .وي با بيان اينكه پمپئو حداقل 30سال با ملت ايران دشمني
كرده است ،افزود :وزير امور خارجه سابق امريكا در اين مصاحبه اعتراف ميكند
رشد توليد ناخالص ملي ايران در سال جاري بيشتر از امريكا و اروپا خواهد بود
كه بيان كردن چنين مسئلهاي نش��اندهنده شكستي بزرگ براي دشمنان
است .اين كارشناس مس��ائل بينالملل با بيان اينكه شايد پمپئو بخواهد در
قامت كانديداي انتخابات رياست جمهوري امريكا ظاهر شود ،گفت :زماني كه
فردي بخش زيادي از عمر خود را صرف به ثمر رسيدن موضوعي ميكند و در
آن شكست ميخورد ،كارنامه كاري وي غيرقابل دفاع ميشود.
ايزدي با اشاره به اينكه وزير امور خارجه سابق امريكا مجبور است ظاهري
پيروزمندانه از خود نشان دهد ،افزود :اين شكست به عنوان گزارش كاري
نتيجه مثبتي ب��راي وي به دنبال ندارد چراكه ش��ايد بخواه��د در قامت
كانديداي انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا ظاهر شود .اين كارشناس
مسائل بينالملل گفت :واقعيت اين است كه جنايت بزرگي كه امريكاييها
انجام دادند ،باعث شكست آنها در همه حوزهها شده است ،در همه جاي دنيا
اعم از جوامع شيعي ،غيرشيعي و غيرمسلمان ،هركسي كه استكبارستيز
است به سردارس��ليماني تأس��ي ميكند .به اذعان كارشناسان امريكايي
سردار س��ليماني بعد از ش��هادتش به خيلي از اهدافي كه براي آن تالش
ميكرد ،رس��يد كه اگر با مرگ طبيعي از دنيا ميرف��ت ،هيچ وقت به اين
جايگاه نميرسيد .وي با بيان اينكه امريكاييها به اهداف ترور حاج قاسم
نيز نرسيدند ،گفت :مجريان ترور سردار سليماني كه وزير امور خارجه سابق
امريكا هم يكي از آنان بود ،در رسيدن به اهدافشان شكست خوردند چراكه
در نهايت اهدافي كه شهيد سليماني به دنبال آنها بود ،محقق شد.

سالمبرشمامخاطبان هميشگي «جوان» .اينستون متعلقبهشماست.
دلگويههاي شما عزيزان را از طريق شبكههاي اجتماعي۰۹۱۹۰۹۶۸۵۳۰
يا تلفن ۸۸۴۹۸۴۴۸ :پذيرا وش�نوا هس�تيم .در نظر داش�ته باشيد
اين س�تون را مس�ئوالن و مديران با حساس�يت وي�ژه ميخوانند.

اتوبوسهاي فرسوده خط ميدان امام خميني  -آرژانتين
نوروزي  -تهران :از مسئوالن متولي ميپرسم كه چرا بايد اتوبوسهاي
خط امام خميني -آرژانتين با اين وضعيت مورد استفاده قرار بگيرند،
نه تهويه درستي دارند و نه وضعيت مناسبي ،از مسئوالن حمل و نقل
خواهش ميكنم به وضعيت اتوبوسهاي خطي تهران رسيدگي كنند.
بالتكليفي بيش از 1000دانشآموز
در منطقه 16آموزش و پرورش
پس از اجراي احكام خلع يد از سه مدرسه با بيش از هزار دانشآموز در
سال 1400هنوز جايگزين مناسبي براي اين سه مدرسه براي ثبتنامه
دانشآموزان در نظر گرفته نش��ده است .مدارس خلع يد شده دبستان
دخترانه ابتدايي اخالص ،دبيرستان پس��رانه متوسطه دوره اول عالمه
اميني و مجتمع آموزشي استثنایي دخترانه كوشا (ابتدايي ،متوسطه
اول ،متوسطه دوم) ميباشند .الزم به ذكر است دبستان دخترانه اخالص
(دوره اول و دوم) تنها دبس��تان دخترانه در فاصله فهيمآباد تا عليآباد
جنوبي است .اين دبستان به تنهايي در س��ال گذشته 750دانشآموز
داشته ،تاكنون جايگزيني براي اين مدرسه ديده نشده است.
خسته نباشيد به پزشكان اورژانس
براتي  -تهران :از زحمات كادر درمان و پزش��كان قسمت اورژانس
ن فيروزگر كه در ارائ��ه خدمت به بيم��اران و مراجعان به
بيمارس��تـا 
اورژانس و به خصوص از نحوه برخورد با همراهان بيماران كه همراه با
سعه صدر رفتار میکنند ،تشكر و قدرداني ميكنم.
به داد مستأجران برسید
چند تماس مش�ابه :موع��د پای��ان قرارداده��ای اجاره رس��یده و
صاحبخانهها مطالبه تمدید قرارداد با نرخهای چند برابری میکنند .آیا
تصمیمی واقعی برای کنترل بازار اجاره هست؟

