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وزارت امورخارجــه کــره جنوبــی دیروز
(چهارشــنبه) با انتشــار بیانیــه ای از تداوم
گفتوگوها میــان تهران و ســئول برای حل
وفصل مســئله داراییهای بلوکه شده ایران در
کره و همچنین آزادی نفتکش توقیف شده کره
ای در خلیج فارس خبر داد.
به گزارش یونهاپ  ،در این بیانیه مطبوعاتی
آمده است :از طریق رایزنی های چند جانبه با
مقامات ارشد ایرانی ،کره جنوبی و ایران با هم
همکاری خواهند کرد تا راه حل های ســازنده
و ســریعی را برای موضوعات موجود بر اساس
دوستی دیرینه میان دو کشور تعیین کنند.
بنابر این گزار ش ،چوی جونگ کان معاون
اول وزیــر امورخارجه کره جنوبی که در هفته
جاری به تهران سفر کرده بود ،یکسری دیدارها
با مقامات ارشــد ایرانــی از جمله محمدجواد
ظریف وزیر امور خارجه و کمال خرازی رئیس
شــورای راهبردی روابط خارجی ایران داشته
است.
وی همچنین با همتای خود ،ســید عباس
عراقچی دیدار و گفت وگو کرد.
این درحالی اســت که روزنامــه هانکیوره،
چوی یانگ ســام سخنگوی وزارت امورخارجه
کره جنوبی امروز (چهارشــنبه) مدعی شد که
معاون وزیر امورخارجه این کشور که به تازگی
به تهران ســفر کرده بود هنوز پاسخ روشنی از
ســوی ایران در رابطه با نفتکش توقیف شــده
کره ای دریافت نکرده است.
وی کــه در یک نشســت خبــری در این
باره ســخن می گفــت ،افزود :چــوی جونگ
کان (معــاون وزیر امورخارجه کــره جنوبی)
در روزهای دهم و یازدهــم ژانویه در تهران با
وزیر امورخارجه ،رئیس شورای راهبردی روابط
خارجــی و همچنین رئیس بانک مرکزی ایران
دیدار کرد تا موضع ســئول مبنــی بر آزادی
فوری کشــتی توقیف شده کرهای و خدمه آن
را اطالع دهد.
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی کره جنوبی
همچنیــن گفت که ایران نیــز بر موضع قبلی
خود درخصوص دسترسی به دارایی های بلوکه
شده خود در حساب های بانکی کرهای تاکید
کرده است.

وی در ادامه مدعی شــد :این حقیقت دارد
که ایران امیدورا بود بتواند از طریق تسهیالت
کوواکس ،واکسن کووید 19-خریداری کند و
از ما خواســت تا از پول مسدود شده برای این
کار استفاده شود.
این مقام کرهای ادعا کرد که ســئول تمام
رویه های الزم برای انتقال پول این کار ،شامل
گرفتن مجوز ویژه از آمریکا را انجام داده است
امــا این مســئله که از چه راهــی برای خرید
واکسن استفاده شــود کام ً
ال منوط به تصمیم
گیری ایران است.
به نوشــته هانکیوره ،روشــن نبودن پاسخ
مقامات ایران به درخواست سئول برای آزادی
این کشــتی احتماال بــدان معنی اســت که
بازداشــت خدمه آن برای مدتی ادامه خواهد
داشت.
ســفارت کره جنوبی در تهــران در همان
روزهای ابتدایی پس از توقیف کشــتی ایمنی

رئیس پیشــین مجلس شورای اسالمی تاکید
کرد :تدریجی عملکردن به نفع ما نیســت .وقتی
مذاکره در چالشهــای چانهزنیهای خُ رد بیفتد
و آنوقــت گروههای کارشناســی از هر دو طرف
بنشــینند گاهی یک شــیطنتهایی میشود که
حلش مشکل است .کلی عملکردن دقیقتر است؛
تحریمها باید یکجا برداشته شود.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطالعرســانی
حفظ و نشر آثار آیتاهلل سید علی خامنهای ،رهبر
انقالب در ســخنرانی تلویزیونــی  ۱۹دی درباره
گمانهزنیها و مباحث جاری در فضای سیاســی
کشــور پیرامون رفتار جمهوری اسالمی در قبال
برجام و وظایف آمریــکا در این خصوص ،گفتند
«ما هیــچ اصراری نداریم ،هیــچ عجلهای نداریم
که آمریکا به برجام برگردد؛ اص ً
ال مسئلهی ما این
نیست که آمریکا به برجام برگردد یا برنگردد .آنچه
مطالبهی منطقی ما و مطالبهی عقالنی ما است،
رفع تحریمها اســت؛ این حقّ غصبشدهی ملّت
ایران اســت ».این جمالت مواضعی بود که رهبر
انقالب آن را به عنوان «ســخن پایانی و قطعی»
جمهوری اسالمی اعالم کردند .پایگاه اطالعرسانی
 KHAMENEI.IRذیــل پرونــده «حــرف
قطعــی» موضع جمهــوری اســامی در زمینه
تحریمها و برجام را در گفتوگو با علی الریجانی،
مشــاور رهبر انقــاب و عضو مجمع تشــخیص
مصلحت نظام بررسی میکند.
رهبر انقالب اخیرا فرمودند مسئل ه اصلی
رفع تحریمها اســت ،نه بازگشت آمریکا
به برجام و بازگشــت آمریکا به برجام در
شرایطی معنادار است که تحریمها رفع شده
باشــد وگرنه حتی میتواند به ضرر ما تمام
ی شما دربار ه این بحث
شود .تحلیل و ارزیاب 
چیست؟
مسئل ه هستهای از سالهای پیش با ماجراجویی
که آمریکاییهــا بهوجود آوردند ،یک ظاهر و یک

باطنی دارد .ظاهرش همین مشــاجراتی است که
آنها راه انداختند .به بهان ه اینکه ایران دنبال سالح
هستهای است آژانس را جلو انداختند ،ولی اصلش
یک تصمیم سیاســی و زورمندانه بود .ا ّما باطنش
این بود که مسئل ه هستهای چند وجهی است .وجه
ا ّولش ،جنبهی فنی و مســئلهی دانش هستهای
اســت که این دانش مثل سایر دانشها نیست و
جزو دانشهای پیشرو است و استفادههای متنوعی
دارد .خب تســلّط ایران به این دانش جایگاه ایران
را متفاوت میکرد .وجه دومش ،مسئله اقتصادی
است .غربیها با این ماجراجویی دنبال این بودند
که ایران را از نظر اقتصادی تحت فشار قرار بدهند.
وجه ســومش ،جنبهی منطقهای است .آنها در
حرفهایشــان میگویند که شــما دنبال بحث
هســتهای بودید ،چرا دنبال بحثهای موشکی و
منطقه هستید؛ چون خود موضوع هستهای ،لبهی
قدرت دارد .لذا اینها موضوع اصلیشــان قدرت
ایران است .وجه سیاسی هم دارد.
این نکتهای که رهبر انقالب چندین بار فرمودند
که آمریکاییها از همان ابتدای برجام درست عمل
نکردند ،حرف کام ً
ال صحیحی اســت؛ یعنی زمان
اوباما در مقام اجرا اینها درســت عمل نکردند و
هم ه بخشها را عملی نکردنــد .همان موقع هم
بخش خزانهداریشــان که باید بسترها را فراهم
میکرد ،پیغامهایی در پشــت صحنه میداد که
بــا ایران قرارداد نبندید ،منتهــا زمان ترامپ یک
قدری شفافتر شــد؛ ا ّما موضع ایران این بود که
تحریمهای آنها خالف تعهدتشــان بــود .واقعاً
هم خالف تعهدشــان بود و باید عکســش عمل
ط ما عوض
میکردند .حاال اینها میگویند شــرای 
شــده ،ولی ا ّولین مسئله این است که اگر شرایط
عوض شــده ،خب تحریمهــا را بردارید و همان
کارهای خالفی که علیه ایران کردید را برگردانید
تا مطابق نظرتان ایران هم به تعهداتش عمل کند.
به نظر من اگر تحریمها را برندارند ،نمیتوانند

یکند
چانهزنی سئول و تهران ادامه پیدا م 

ناکامی هیأت کرهای در ماجرای نفتکش

و ســامت تمام خدمه آن را که ملیت کرهای،
اندونزیایی و میانماری دارند ،تائید کرد.
ایــن روزنامه کرهای همچنین نوشــت که
باتوجه به انتقاد ایران از ســئول مبنی بر نبود
اراده سیاســی مقامات کره ای برای آزاد شدن
دارایی های بلوکه شــده ایــران و اولویت قرار
دادن این مســئله در روابــط دوجانبه و یافتن
راهی بــرای حل وفصل آن ،به نظر می آید که
سئول نتواند به خواسته خود برای آزادی فوری
کشتی و خدمه اش دست یابد.
هانکیوره در ادامه نوشت :چوی جانگ کان
معــاون اول وزیر امورخارجه کره جنوبی عالوه
براین قرار بوده است روز سه شنبه 12 ،ژانویه
پیش از بازگشت خود به سئول با دیگر مقامات
ایرانی ،شــامل معاون وزیر دادگستری و رئیس
کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت خارجی
پارلمان ایران تماس برقرار کند.
این در حالی اســت که خبرگزاری یونهاپ،

صبح امروز به نقــل از وزارت امورخارجه کره
جنوبــی از تــداوم گفتوگوها میــان تهران و
ســئول برای حل وفصل مســئله داراییهای
بلوکه شــده ایران در کــره و همچنین آزادی
نفتکش توقیف شــده کره ای در خلیج فارس
خبر داده بود.
بازگشت با دستان خالی
در این میان  ،یک رســانه کــرهای درباره
رایزنیهای اخیــر هیئت کره جنوبی در تهران
نوشــت که دیپلمات های این کشور که برای
رایزنــی درباره نفتکش توقیف شــده به ایران
رفته بودند ،دست خالی برگشتند.
به گزارش ایســنا ،به نوشــته روزنامه کریا
جونگ آنــگ ،دیپلماتهای کــره جنوبی که
دربــاره آزادی نفتکــش این کشــور در ایران
مذاکــره کردند ،به دلیل اختالف نظر بر ســر
داراییهای مســدود شده ایران و موضوع آلوده
کننده بودن نفتکش کرهای ،تهران را دســت

خالی ترک کردند.
این روزنامه به نقل از وزارت امورخارجه کره
جنوبی دیروز (چهارشــنبه) اعالم کرد ،چوی
جونــگ کان معاون اول وزیــر امورخارجه در
هفته جاری سفری سه روزه به ایران داشت تا
با مقامات ارشد این کشور درباره آزادی کشتی
کرهای و خدمه آن رایزنی کند اما نتوانست به
هیچ توافقی دست یابد.
این روزنامه افزود :گفتوگوها در جهت یافتن
راه حلهای ســازنده و ســریع برای موضوعات
موجود بر اساس دوستی قدیمی میان دو کشور
ادامه خواهد داشت.
این وزارتخانه همچنین اعالم کرد که طرف
ایرانی وعده داده است که درباره موضوع توقیف
نفتکش کره جنوبی فرایند منصفانه قضایی به
کار گیرد و به عالوه رفتار انســان دوســتانه و
ارائه خدمات کنسولی به  20خدمه نفتکش را
تضمین کند.
بنابر ادعای وزارت امورخارجه کره جنوبی،
چوی جونگ کان در دیدارهای خود خواســتار
شــواهد کافی برای اثبات اتهام تهران مبنی بر
این شــده که کشــتی کرهای آبهای ایران را
آلوده کرده است.
این مقام کرهای همچنین درباره مســئله
دارایی های بلوکه شــده ایــران بالغ بر هفت
میلیارد دالر در حساب های بانکی کره جنوبی
رایزنی کرده است .ایران تاکید دارد که سئول
این پول رابه عنوان گروگان نگه داشته است.
به گــزارش ایســنا ،نیروی دریایی ســپاه
پاســداران  ۱۵دی ماه در بیانیه ای از توقیف
یک فروند شــناور کره جنوبی بــا نام تجاری
هانکــوک چیمی به دلیل نقــض پروتکلهای
ت محیطی در خلیج فارس خبر داد که
زیســ 
حامــل هفت هزار و  ۲۰۰تن مواد شــیمیایی
نفتی بوده است .سفارت ســئول در تهران در
همان روزهــای ابتدایی توقیــف نفتکش کره
جنوبــی ،ایمنی و ســامت تمــام خدمه این
کشتی را مورد تائید قرار داد.
مقامات کشــورمان طی روزهای اخیر بارها
تاکید کردهانــد که توقیــف نفتکش کرهای
موضوعــی کامال فنــی بوده و پرونــده آن در
دستگاه های مربوطه در حال پیگیری است.

علی الریجانی:

تحریمها باید یکجا برداشته شود

به برجام برگردند؛ چون اینها خودشان گفتند و
در متن برجام هم هســت که میگویند ما متعهد
میشویم تحریمها را برداریم .اروپاییها هم که اآلن
جزء برجام هستند ،بهخاطر این است که مخالف
رفتار آمریکا هستند .اینکه در عمل کاری نکردند
بحث دیگری اســت ،ولــی در ظاهر میگویند ما
مخالف تحریمهاییم .تحریمهای آمریکا صددرصد
خالف تعهدشــان است و نمیتوانند برگردند .این
حرف که بگوینــد ما برمیگردیــم ،بعد مذاکره
میکنیم اص ً
ال مقبول نیست .برگشت آنها منوط
به این است که به تعهداتشان عمل کنند ،کمااینکه
ما به تعهداتمان عمل کردیم.
بنابراین اینکه بیایند از مسائل موشکی
و حضور منطقهای جمهوری اسالمی حرف
بزنند و بخواهند که این را پیش شرطی قرار
بدهند و به برجام متصلش کنند وجهی ندارد.
نه ،وجهی ندارد و ما باید در صحن ه سیاســت
خیلی به این حســاس باشیم .مسئلهی سیاست
یک وجهش قدرت اســت .ممکن اســت شــما
در دیپلماســی یک گفتوگویی داشــته باشید،
ولی اگر آن لبهی دیگر قدرت را نداشــته باشید،
دیپلماســیتان درست پیش نمیرود .هدف آنها
این اســت که وجوه قدرت شــما را بگیرند تا در
دیپلماســی نتوانی کار را پیش ببری .همانطور
که عرض کردم ،باطن مســئلهی هســتهای یک
وجهش قدرت اســت که میخواهند آن را قیچی
کنند .ما باید به این توجه داشته باشیم؛ یعنی اگر
میخواهیم در هستهای کارمان جلو برود باید آن
رویه قدرتمان را داشــته باشیم .این به نفع امنیت
ملی کشور هم هست.
برای اینکه خیلی مطلب روشنتر بشود رفتار
آژانس را ببینید ،بهمحض اینکه توافق سیاسی با
قدرتها میشــود ،آژانس آرام میشود و بهمحض
اینکه توافق سیاســی نمیشــود ،دوباره خروش
میکند .پس وجه اصلی این مسئله حقوقی نیست
و سیاسی است.
در وجه سیاســی حتماً ابزار قدرت مهم است.
اینکه روی موشکی حرف میزنند ،اوالً زیادهخواهی
اســت و اص ً
ال ربطی به آنها ندارد .ثانیاً ما باید در
گفتوگوی دیپلماتیک بهطور عام حتماً هشــیار
باشیم .همیشــه ایران َعلمدار گفتوگو بوده ولی
بحث این است که نباید ابزار قدرت را از بین برد و
نباید حرکت تولید دانش ُکند شود .به نظر من این
نکت ه خیلی مهمی اســت و در توافق هستهای هم
تحقیق و توسعه نباید محدود میشد و نشد .تمام

توافق این بود که شرایط اقتصادی کشور را تغییر
بدهد .اگر آنها ابزارهای قدرت را از ما بگیرند ،چه
خاصیتی دارد که ما توافقی داشته باشیم.
از جنب ه فنی ،رفع تحریم و انجام تعهدات
گامهای مشخص و عملیای دارد .آمریکاییها
چه اقداماتی را باید انجام دهند تا معلوم شود
که سیاستشان تغییری کرده است؟
اصلش این اســت که تحریمها باید برداشــته
بشــود .در این تردید نیســت و اگر انجام ندهند
نمیتوانند عضو بشــوند؛ چون تعهدشان را انجام
ندادنــد .اینکه چگونه باید انجام بشــود ،خودش
یک نقشــ ه راه میخواهد و اگر فکر کنند که مث ً
ال
با یک شــکالت میتوانند ایــران را فریب دهند،
ناهشیاریشان اســت .ایران هم پای این ایستاده
و میگوید باید شــما جدای خســارتی که از نظر
اقتصــادی به ما وارد کردیــد ،حداقلش تحریمها
را بردارید .بعــدش جزو  ۵+۱میآیید و آنجا بقیه
بحثها انجام میشود.
البته اینها واقعاً در این مدت به ایران خسارت
زدند؛ یعنی اینطور نیست که بدون خسارت بوده
باشــد ،ولی این نیاز به بحث دارد .اگر این بحث را
کســی قبول نکند ،معنیاش این است که اینها
میخواهنــد با یک کار شــکلی ،چنــد تا تحریم
مقامات را بردارند و بعد بیایند بگویند بقیهاش به
مذاکره مربوط است .این به ضرر ماست و اص ً
ال ما
نمیتوانیم در این زمینه مذاکره بکنیم.
همانطوری که در جریان هستید ،مجلس
تصمیمی گرفت و دولت اقدامی را شــروع
کرد برای اینکه بخشی از تعهدات برجامی
جمهوری اسالمی در مقابل عملکرد آمریکا
و اروپا لغو شود .تحلیل و ارزیابیتان از این
اقدام مجلس و دولت چیست؟
از مدتها پیش یک اصلی در موضوع هستهای
مطرح بود و بحث میشد که ما باید رفتارمان رفتار
متوازنی باشــد .یک زمانی براساس گفتوگوها و
تعهدات ،یک توافقی صورتگرفته که بخش زیادی
از این توافقات مستقیماً یا بهصورت غیرمستقیم
تحقق پیــدا نمیکنند ،ولی مــا همچنان پایبند
باشیم .از یک ســالونیم پیش این بحث جدیتر
مطرح شــد که ما باید گامبهگام تعهداتمان را در
مقابل کارهای آنها کاهش بدهیم که یکی از آن
تعهدات احیاء غنیســازی  ۲۰درصد بود و تعداد
سانتریفیوژهایمان و تولید مواد غنیشدهمان باید
تغییر پیدا کند یا سانتریفیوژهای نسل جدیدمان را
ال تعهد کرده بودیم در سالهای
نصب کنیم که قب ً

خاصی این را انجام بدهیم .اینها تصمیمگیری و
ابالغ شــد و در چهار یا پنجگام بنا بود انجام شود.
این قانونی هم که مجلس تصویب کرد تا حدی به
همین مسیر نزدیک بود.
من فکر میکنم آن چیزی که مهم است ،این
است که برای مردم تبیین بشود که ایران در مقابل
کاری که غربیها کردند انصافاً صبوری کرد .آنها
ا ّول گفتند چند هفته ،بعد گفتند چند ماه و کمتر
از یک سال طول دادند ،ولی ما صبر کردیم و مرتب
هم به اروپاییها گفتیــم اگر آمریکاییها را قبول
ندارید شما چه کار میکنید؟ تئوریهای مختلفی
مطرح شــد که چه جوری آنهــا عمل کنند .در
نهایت چیز دندانگیری که حداقل منافع جمهوری
اســامی از نظر فروش نفت و امکاناتی که از بانک
میتواند استفاده بکند حاصل نشد .بعدش ما این
گامها را برداشــتیم تا برای مردم روشن باشد که
ایران یک مســیر معقولی را طی کرد .البته معنی
هم نداشت که ما بعد از این همه صبر و گفتوگو
با غربیها بــه تعهداتمان عمل کنیم و دیگران به
تعهداتشان عمل نکنند.
جنابعالی در یک دورهای مســئولیت
مستقیم پروند ه هســتهای و مذاکرات را به
عهده داشتید .اشاره کردید که باید منطق
این کار برای مردم روشن شود .اگر بخواهیم
ملموستر بــرای مردم توضیــح بدهیم،
ابزارهای قدرتمان از حیث کار دیپلماتیک
و تأمین منافع ملی چطور میتواند دست ما
را پُر کند؟
ابزار قدرت برای جمهوری اسالمی و ملت ایران
متنوع است .یک بخشش در حوزه هستهای است،
یک بخشش هم مربوط به وضع اقتصادی و شرایط
منطقهای و رفتار مردم با حکومت و مشارکتشان
در مسائل سیاســی و پشتیبانیشان از حکومت
اســت .اینها همهشــان ابزار قدرتاند و مه م هم
هســتند .رهبر انقالب بارها فرمودهاند اصل را بر
مشــارکت مردم در انتخابات بگذارید و این واقعاً
وزن جامع ه مــا را از نظر قدرت باال میبرد .این را
باید حس بکنیم .مسائل اقتصادی هم هست و در
ی کشوری
این نباید تردید کرد .اگر وضع اقتصاد 
نامطلوب باشد ،ابزار قدرت قوی هم ندارد .منتها در
بُعد اقتصادی یک اشکال در آنها وجود داشت که
واقعاً به تعهدشان عمل نکردند و یک اشکاالتی هم
در خود ساختار داخلی ما بود؛ یعنی ظرفیتهای
بســیار زیاد اقتصادی در داخل کشــور هست که
اینها بالفعل نشده بود.

جای خالی پرونده جنایات تروریسم دولتی آمریکا
روی میز محاکم بینالمللی
 ۳۳سال اســت از قتلعام زنان و کودکان
درحمله شــیمیایی به سردشــت میگذرد؛
حملهای که ازسوی رژیم صدام اما با حمایت
همــه جانبه غرب و آمریکا انجام شــد وحاال
همان کســانی کــه مجوز و امکانــات حمله
شیمیایی رژیم صدام علیه مردم ایران را صادر
کردند،مدعی نقض کنوانسیون منع سالحهای
شیمیایی ازسوی ایران هستند!
به گزارش ایرنا ،درحالی که اسناد روشنی
دال بــر حمایت هــای مالــی ،تجهیزاتی و
تســلیحاتی غرب و آمریکا از رژیم صدام در
دهه  ۸۰میــادی در جنــگ تحمیلی تمام
عیار علیه ایران و کاربرد سالحهای شیمیایی
این رژیم برای قتل عــام زنان و کودکان بی
دفاع «سردشت» وجود دارد  ،حاال وزیر امور
خارجه همان کشوری که دولت وقتش چراغ
ســبز به رژیم صدام برای ارتکاب آن جنایت
ضدبشری هولناک نشان داد ،ایران را که خود
قربانی سالح های شــیمیایی است ،به نقض
کنواســیون منع سالحهای شــیمیایی متهم
کرده است!
دولتی کــه بزرگترین زرادخانه های اتمی
جهان را در اختیار دارد و تنها دولت استفاده
کننده از سالح هســته ای علیه انسان ها در

جریان فجایع هیروشــیما و ناکازاکی اســت،
نیروهایش ســال هاســت در جنگ های بی
پایان و نابرابر و گاه با اســتفاده از سالح های
غیرمتعارف باعث کشتار انسان های بی گناه
در افغانستان و عراق و  ...شده و بطور آشکار
دســت به ترور شــخصیت های برجســته با
شــهرت جهانی در عرصه مبارزه با تروریسم
چون سردار قاسم سلیمانی می زند ،به لطف
ســکوت مجامع و محاکم بین المللی ،چشم
به روی تمام این جنایات بســته و با ادعایی
دروغیــن ،یکی از بزرگترین قربانیان ســاح
های شــیمیایی در جهــان را متهم به نقض
مقررات منع این سالح نامتعارف می کند.
ســکوت کر کننده مجامــع و محاکم بین
المللی در قبال جنایات ضدبشری و تروریسم
دولتــی آمریــکا و جای خالــی پرونده های
ســنگین این جنایات روی میــز دادگاه های
جهانی ،ننگی است که جهان امروز از آن رنج
می برد.
این اتهام واهی از سوی مایک پمپئو رئیس
دســتگاه دیپلماســی دولتی مطرح شده که
مخالف اصلی تحقق پیشــنهاد ایران در مورد
ایجاد خاورمیانه عاری از سالح های هسته ای
و کشتار جمعی است.

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی
در وین ،ادعای مایک پمپئو وزیر امور خارجه
آمریکا مبنی بر بکارگیری ســاح شیمیایی
توسط ایران را رد و تاکید کرد که این کشور
خود قربانی سالح های شیمیایی است.
به گزارش ایرنا ،میخاییل اولیانوف نماینده
دائم روسیه در ســازمان های بین المللی در
وین روز دوشنبه در توئیت جدیدی در پاسخ
به توئیت پمپئو ،ایــن ادعای ضدایرانی را رد
کرد.
وی افزود :من و همه اعضای جامعه جهانی
بر این باوریم که ایران قربانی بکارگیری سالح
های شــیمیایی توســط (رژیم) صدام بوده
است.
رژیم بعثی صدام در طول هشــت ســال
دفاع مقدس علیه رزمندگان ایرانی از ســاح
هــای ممنوعه شــیمیایی ازجمله گاز خردل
اســتفاده کرد و ســازمان های بیــن المللی
ازجمله سازمان ملل و سازمان منع تسلیحات
شیمیایی این واقعیت را بارها تایید کرده اند
که ایران یکی از بزرگتریــن قربانیان کاربرد
سالح های شــیمیایی در جهان بوده است و
آمریکا اکنون به جای پاسخگویی به خانواده
های آسیب دیده ایران مطالبه گری می کند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران
در تیر ماه امســال و در سالروز جنایت حمله
شیمیایی به سردشت در حساب کاربری خود
در توییتر نوشت ۳۳« :سال از حمله شیمیایی
به سردشــت می گذرد .مــا هرگز حمایت و
همراهــی آمریکا و اروپا از صــدام را در این
حمله وحشــتناک فراموش نکرده و نخواهیم
کرد .ما هرگز ســکوت شورای امنیت را در
این جنایت فجیع از یاد نبرده و نخواهیم برد.
ما هر چه را که آن ها ویران کرده اند ،دوباره
می سازیم».
ایران قربانی سالح های شیمیایی
یکی از جدی ترین تعهــدات بین المللی
که از ســوی رژیم بعث صــدام و حامیانش
غربی-آمریکایــی اش نقــض شــد ،تعهد به
ممنوعیت کاربرد سالح های شیمیایی است.

در این زمینه ،یکی از مهمترین اســنادی که
مســتقیماً به سالح های شــیمیایی ارتباط
می یابد ،پروتــکل  ۱۹۲۵میالدی ژنو راجع
بــه «ممنوعیت کاربرد گازهای ســمی ،خفه
کننده و ســایر گازها در جنــگ و نبردهای
باکتریولوژیک» اســت که دو کشــور ایران و
عراق به ترتیب در سال های  ۱۹۲۹و ۱۹۳۱
میالدی آن را امضا کردند .به دنبال تاســیس
ســازمان ملــل متحــد در  ۱۹۴۵میالدی و
پس از کاربرد گســترده سالحهای شیمیایی
از جانــب آمریکایــیها در جنــگ ویتنام،
کمیتــه ای تحــت عناویــن مختلفی چون
کمیته  ۱۸ملیتی خلع ســاح ()ENDC؛
کمیتــه خلع ســاح ( )CCDو کمیته خلع
ســاح ژنو مامور بررســی ابعاد مختلف این
موضوع شد.
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ویژه

پاسخ جالب تهران به پمپئو
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص
توئیتهای روز سهشــنبه مایک پمپئو ،آن را ناشــی از عصبانیت هیستریک
در پایان دوره مفتضح او در ســمت وزیرخارجه و عصبانیت ناشی از شکست
سیاست فشار حداکثری دانست.
ســعید خطیب زاده ،افزود :به تعبیر زیبای شــهید بهشــتی ،آقای پمپئو
عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر!
از ســوی دیگر  ،محمد جواد ظریف در حســاب کاربــری خود در توییتر
نوشت :از تروریستی نامیدن کوبا تا از طبقه بندی خارج کردنهای خیالبافانه
و ادعاهــای ارتباط ایران با القاعده ،آقــای «دروغ میگوییم ،فریب میدهیم،
دزدی میکنیــم» به صورت رقتآوری ،حرفه فاجعهبــار خود را با دروغهای
جنگ طلبانه پایان میدهد.
ظریف اظهار داشــت :هیــچ کس فریب نمیخورد تمامی تروریســتهای
حادثه  ۱۱ســپتامبر از کشــورهای محبوب مایک پمپئو در خاورمیانه بودند،
هیچ کدام از ایران نبودند.
مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شــد :ایــران به برنامه ریزی
برای حمالت  ۱۱ســپتامبر کمک کرده بود القاعده یک مقر جدید دارد و آن
جمهوری اسالمی ایران است.
پمپئو ادعا کرد :ابومحمد المصری عضو القاعده در آگوســت گذشــته در
تهران کشــته شــد القاعده در  ۳دهه اخیر با ایران رابطه داشته است و ایران
به القاعده اجازه داد پول جمع آوری کند و با ســران خود در سراســر جهان
ارتباط برقرار کند.
وی افزود :ایران به القاعده پشــتیبانی لجستیکی ارائه کرد ایران از القاعده
حمایت می کند .ایران به بزرگترین کشور حامی تروریسم تبدیل شد و ایران
به اعضای القاعده اجازه داد به راحتی با خارج از کشور ارتباط داشته باشند.
پولیتیک

پیگیری روند قضایی پرونده ترور سردار سلیمانی

وزیر امورخارجه از پیگیری وزارت امورخارجه در گرفتن محکومیت آمریکا
از گزارشــگر ویژه ســازمان ملل در مورد قتلهای فراقانونی خبر داد و گفت:
محل پیگیری حقوقی ترور شــهید سلیمانی و همراهان ایشان محاکم قضایی
ایران و عراق است.
بــه گزارش ایرنا ،از دبیرخانه همایش بیــن المللی مطالبات حقوقی  -بین
المللی دفاع مقدس ،محمدجواد ظریف صبح امروز چهارشــنبه  -در جلســه
شورای سیاســتگذاری همایش بینالمللی مطالبات حقوقی و بینالمللی دفاع
مقدس با تأکید بر اهمیت موضوع همایش و اعالم آمادگی وزارت امور خارجه
برای مشــارکت در آن اظهار داشت :در روز برگزاری این همایش از همه سفرا
و وابستگان نظامی برای حضور و حتی ارائه مقاله دعوت شود.
وی با اشاره به شــیوع ویروس کرونا ،برگزاری همایشهای بین المللی به
صورت مجازی را کم هزینهتر و ســادهتر دانســت و افــزود :با توجه به اینکه
این همایش به صورت مجازی نیز برگزار میشــود ،میتوان به صورت فراگیر
از حقوقدانان و افرادی که در همایشهای عادی برای حضورشــان در کشور
محذوراتی وجود دارد ،برای ارائه مقاله و سخنرانی دعوت کرد.
وزیر امورخارجه افزود :طی ماههای گذشــته کلیه همایشهای بینالمللی
وزارت امور خارجه به صورت مجازی و با هزینه به مراتب کمتر و مشــارکت و
استقبال بیشتر برگزار شده است و این یک فرصت به شمار می رود.
محمدجواد ظریف با اشــاره بــه پیگیری وزارت امــور خارجه در گرفتن
محکومیت آمریکا از گزارشــگر ویژه سازمان ملل در مورد قتلهای فراقانونی
گفت :محل پیگیری حقوقی ترور شــهید سلیمانی و همراهان ایشان محاکم
قضایی ایران و عراق است.
وی بــا اشــاره به بیانیه شــورای عالی قضای عراق مبنــی بر صدور حکم
بازداشت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا به دلیل جنایت ترور فرماندهان
شهید مقاومت گفت :این حکم با پیگیری زیادی که توسط وزارت امور خارجه
و سایر نهادها صورت گرفت صادر شده است.
در این جلسه امیر سردار سرلشــکر پاسدار محمد باقری رییس ستاد کل
نیروهای مســلح ،امیرسرلشکر عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش ،سردار
حسین اشــتری فرمانده ناجا ،سردار سرلشکر پاسدار صفوی دستیار و مشاور
عالی فرمانده معظم کل قوا و سایر فرماندهان عالی نیروهای مسلح و نماینده
قوه قضائیه حضور داشتند.
همایــش بین المللی مطالبات حقوقی-بیــن المللی دفاع مقدس در چهار
محور اصلی «تبیین عملکرد ســازمان های بین المللی و منطقه ای در جنگ
تحمیلــی ،تبیین عملکرد دولت های منطقــه ای و فرامنطقه ای حامی رژیم
بعــث صدام در جنگ تحمیلی ،تبیین خســارت ها و غرامت های ناشــی از
عملکرد حامیان منطقه ای و بیــن المللی رژیم بعث صدام درجنگ تحمیلی
و پیگیری حقوقی-بین المللی ترور شــهید ســلیمانی از دولت آمریکا برگزار
میشود.
مهلت ارسال مقاالت به این همایش تا پایان دی ماه  ۱۳۹۹از طریق پایگاه
اینترنتی  www.paydari.irتمدید شده است.
استراتژیک

رویگردانی گروه دوستان ضد ایران از یکدیگر

شبکه یورونیوز در گزارشی با اشــاره به حذف تصویر نتانیاهو با ترامپ در
پس زمینه صفحه توییتر نخســتوزیر رژیم صهیونیستی به رویگردانی گروه
دوستان ضد ایران از یکدیگر اشاره کرد.
شــبکه یورونیوز در این گزارش با اشــاره به انتشار این خبر که بنیامین
نتانیاهو نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی عکس خود با دونالد ترامپ رئیس
جمهــور آمریکا را که در انتخابات ریاســت جمهوری  ۲۰۲۰آمریکا در مقابل
رقیبش جــو بایدن شکســت خــورد از روی پس زمینه صفحــه توییترش
برداشــت ،نوشت :این عکس مدت ها به نشانه پیوند نزدیک نخست وزیر رژیم
صهیونیســتی با ترامــپ در پس زمینه ی صفحه توییترش نقش بســته بود.
برخی رسانه ها این اقدام را نشانه ی جدایی احتمالی نتانیاهو از «یک همتای
سیاسی در آستانه استیضاح» قلمداد می کنند.
ماه گذشته نیز در تعطیالت آیینی یهودی ،تصویر دیگری جایگزین عکس
نتانیاهو با ترامپ در پس زمینه ی توییترش شــد .اما آن عکس پس از اتمام
تعطیالت یهودی سر جای خود بازگشت.
اقداماتی نظیر به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رسمی
رژیم صهیونیستی ،انتقال سفارت آمریکا به این شهر و قانونی خواندن شهرک
ســازی این رژیم در کرانه باختری موجب محبوبیت ترامپ در قدس اشغالی
شد.
گزارش یورونیوز پس از این اقدام نخســتوزیر رژیم صهیونیســتی در پی
این است که پیش از این نتانیاهو با دولت ترامپ بسیار متحد بود و از وجود
ترامپ در کاخ ســفید برای اهداف ضد ایرانی اش استفاده می کرد به طوری
که تاثیر نتانیاهو در خروج ترامپ از برجام غیرقابل انکار است و تصمیم ترامپ
بــرای خروج از برجام و تالش برای توافقی جدید و همچنین اعمال تحریمها
تاثیر نتانیاهو بر تصمیمات ترامپ را به خوبی منعکس میکند.
ترامپ تحریمهای سخت اقتصادی علیه ایران وضع کرد ،کمکهای نظامی
را به عربســتان سعودی و دیگر دشمنان ایران ارسال کرد و از پایان دادن به
تجاوز و اعمال ایران سخن گفت.
اما بر اســاس گزارش روزنامه یدیعوت آحارونوت رژیم صهیونیستی خود را
برای اختالفات و مشکالت بزرگی با دولت جو بایدن آماده میکند.
رویداد

گاف سناتور آمریکایی در حمله طرفداران ترامپ

ســناتور «سوزان کالینز» نماینده ایالت مِین در سنای آمریکا روز سهشنبه
اعالم کرد که هنگام حمله هواداران دونالد ترامپ به کنگره آمریکا ابتدا گمان
میکرده اســت کــه ایرانیها به کنگره آمریکا حمله کردهانــد ،اما در ادامه با
توضیحات یک افســر پلیس متوجه شده اســت که هواداران ترامپ به کنگره
هجوم آوردهاند .سناتور کالینز طی یادداشتی در یک روزنامه محلی ایالت مِین
نوشــت« :اولین گمان من این بود که ایرانیها به تهدید خود مبنی بر حمله
بــه کنگره [طبق ادعای رســانههای آمریکایی] عمل کردهاند ،اما یک افســر
پلیس پشــت تریبون رفت و توضیح داد که تظاهرات کنندگان خشــن از کل
حفاظهای اطراف کنگره عبور کرده و وارد کنگره شدهاند ».چهارشنبه گذشته
در جریان حمله هواداران ترامپ به کنگره آمریکا که بهتحریک شــخص وی
انجام شد ،دستکم  5نفر از جمله یک نیروی پلیس کشته شدند.

