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روی موج کوتاه

وقتی تحلیلگران و ناظران سیاسی 
تاکید کردند که چین و روسیه در برابر 
تصمیم آمریکا بــرای تمدید تحریم 
تســلیحاتی ایران که آبان امســال 
منقضی می شــود، خواهند ایستاد و 
آن را وتو خواهند کرد؛ برایان هوک، 
مســئول ویژه امور ایــران در وزارت 
خارجه آمریکا گفت که با رایزنی های 
دیپلماتیک سعی خواهند کرد تا سایر 
اعضای شورای امنیت را نسبت به این 

امر متقاعد کنند. 
از اظهــارات او و دیگــر مقامات 
کاخ ســفید و وزارت خارجه آمریکا 
چنین برمی آمد که آنها برای تمدید 
تحریم تسلیحاتی ایران، سناریوهای 
مختلفی در نظر دارند. اکنون به نظر 
می رســد گزارش تازه رویترز یکی از 

همان سناریوهاست. 
خبرگزاری رویتــرز دیروز مدعی 
شــد که آنتونیو گوتــرش، دبیر کل 
ســازمان ملل متحد پنجشنبه 23 
خرداد، گزارشی 14 صفحه ای تقدیم 
شــورای امنیت کرده اســت؛ در این 
گزارش اعالم شده منشا موشک هایی 
که ســال گذشــته بــرای حمله به 
تاسیســات نفتــی و فرودگاه هــای 
سعودی از آنها استفاده شده، »ایرانی« 

است.
بر اساس خبر رویترز، گوترش به 

اعضای شــورای امنیت گفته بررسی 
موشک های کروز و دیگر تسلیحاتی که 
آمریکا در منطقه توقیف کرده نیز نشان 
می دهد که آنها ایرانی هســتند و این 
می تواند به معنی انتقال این تسلیحات 
از ســوی ایران به طور ناســازگار با 

قطعنامه سازمان ملل باشد.   
14 سپتامبر سال گذشته میالدی، 
وقتی 17 پهپاد مهاجم، تاسیســات 
نفتی آرامکــو در عربســتان را مورد 
حمله قرار دادند، بــا این که جنبش 
انصاراهلل یمن مســئولیت این حمله 
را به عهده گرفت، آمریکایی ها اصرار 
کردند که این حمله از سوی ایران بوده 
است. برایان هوک این حمله را »اقدام 
جنگی« از ســوی ایران توصیف کرد 
و همین خبرگــزاری رویترز نیز طی 
گزارشی نوشت که حمالت پهپادی و 
موشکی از پایگاهی در اهواز انجام شده 
و برای پنهان کردن نقش ایران، مسیر 
پهپادها و موشک ها به سمت آسمان 
عراق و کویــت تغییر داده شــد تا به 

سمت عربستان بروند. 
دو گزارش کامال متفاوت

به رغم تمام این ادعاها و اصرارها، 
ســازمان ملل متحد که بازرسانی را 
برای بررسی دست داشتن ایران در آن 
حمالت به عربستان اعزام کرده بود، 
اعالم کرد که نمی تواند نقش ایران در 

حمله به آرامکو را تایید کند. 
دبیرکل سازمان ملل هر شش ماه 

یک بار از پیشــرفت توافق هسته ای 
و پایبندی به آن به شــورای امنیت 
گزارش می دهد. گوترش پارسال در 
گزارش شــش ماهه خود به شورای 
امنیت با اشــاره به اینکه بازرســان 
بقایای تســلیحات مورد استفاده در 
حمله به عربستان را بررسی کرده اند، 
نوشت: »سازمان قادر نیست مستقاًل 
تأییــد نماید که موشــک های کروز 
و پهپادهــای مورد اســتفاده در آن 
حمــالت اصالتاً ایرانــی بوده اند یا به 
شکلی مغایر با قطعنامه های سازمان 

ملل منتقل شده اند.«
حاال اما آنطــور که رویتــرز ادعا 
می کند، سازمان ملل گزارش متفاوتی 
ارائه کرده است. همزمانی این گزارش 
کامال متفاوت با تــالش آمریکا برای 
تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، به باور 
بسیاری به معنی مقدمه چینی برای 

اجرای خواست آمریکاست. 
  رایزنی های تلفنی 

پمپئو و گوترش
گفتگوی تازه پمپئو و گوترش این 
گمان را تقویت می کند. مایک پمپئو، 
وزیر خارجه آمریکا روز پنجشــنبه 
در پیامی توئیتری نوشت که »امروز 
تماس تلفنی بسیار خوبی با دبیرکل 
سازمان ملل داشتم. به تداوم همکاری 
با دبیرکل بر ســر مســائلی مهم در 
شورای امنیت سازمان ملل از جمله 

لیبی، سوریه و ایران امیدوارم.«

مــورگان اوتاگوس، ســخنگوی 
وزارت خارجــه آمریکا امــا در پیام 
دیگری در صفحه توئیترش اشاره کرد 
که پمپئو و گوترش در تماس تلفنی 
خود درباره تمدید تحریم تسلیحاتی 

ایران نیز گفتگو کرده اند. 
در جستجوی یک دست پُر

برایان هوک، مســئول ویژه امور 
ایــران در وزارت خارجــه آمریکا نیز 
دیروز طی گفتگویی با شبکه العربیه 
به همین موضوع اشــاره کرد و گفت: 
»زمانی که به عربســتان سفر کردم، 
ســالحی که ایرانی ها بــه حوثی ها 
می دهند را دیدم و در سفرم به ریاض 
در رابطه با تهدیدات حوثی ها با خالدبن 
ســلمان، معاون وزیر دفاع عربستان 

رایزنی کردم.«
اینها همه در شــرایطی است که 
ایران همواره دست داشتن در حمالت 
به عربستان را رد کرده و رویترز نیز در 
گزارش تازه خود آورده است: »دبیرکل 
سازمان ملل در عین حال به شورای 
امنیت اطالع داده که موضع رسمی 
ایران این است که »خالف تحریم های 
تسلیحاتی شورای امنیت به صادرات 
ســالح نمی پردازد« و به »همکاری 

فعاالنه« در این زمینه ادامه می دهد.«
گذشته از رویترز، برخی مقامات 
کاخ ســفید نیز به گزارش تازه آقای 
گوترش اشــاره کرده اند. یکی از آنها 
به وبســایت اماراتی نشنال گفته که 
گزارش ســازمان ملل ســردار قاسم 
ســلیمانی را »ناقــض تحریم های 

تسلیحاتی« معرفی کرده است.
اشــاره مســتقیم بــه »تحریم 

تسلیحاتی« به تعبیر بسیاری اینگونه 
تفسیر می شود که تغییر 180 درجه ای 
گزارش سازمان ملل بخشی از تالش 
برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 
است و آمریکا می خواهد از این طریق 
با دســتی پُر از دیگر اعضای شورای 
امنیت بخواهد که به تــداوم تحریم 

تسلیحاتی ایران رأی موافق بدهند. 
روسیه موافقت نخواهد کرد

اما آیا چنین گزارشی موضع چین 
و روســیه را تغییر خواهد داد؟ درباره 
روسیه باید گفت که از مدت ها پیش 
برنامه ریزی میان ایران و روسیه برای 
پنج ماه دیگر که تحریم تســلیحاتی 
ایران برداشته می شود آغاز شده و دو 
کشور توافقات بسیاری را درباره خرید 
و فروش سالح میان یکدیگر رد و بدل 

کرده اند.  
گذشته از آن روســیه مکرر اعالم 
می کند که مطابق با قطعنامه 2231 
شورای امنیت ســازمان ملل متحد، 
پــس از منقضی شــدن تحریم های 
تسلیحاتی ایران در ماه اکتبر با تمدید 

آنها موافقت نخواهد کرد.
از ســوی دیگــر طــرح تــازه 
جمهوری خواهان کنگره آمریکا برای 
اعمال تحریم های تــازه علیه ایران و 
روسیه، به مثابه شمشیری است که 
آمریکا مدام به روی روسیه می کشد 
و به دنبال آن، امکان گرفتن هر رأی 
مثبتی از روســیه را برای خود سخت 

می کند.  
 دیمیتری پســکوف، سخنگوی 
کرملین دیروز در واکنش به طرح این 
تحریم ها، ابراز تاسف و اظهار کرد که 
قطعا چنین اقداماتی به عادی سازی 

روابط دوجانبه کمکی نخواهد کرد. 
 پکن آب پاکی را 

روی دست واشنگتن ریخت
آخریــن موضع چین نســبت به 
تمدید تحریم تســلیحاتی ایران نیز 
دیروز منتشر شــد. رادیو بین المللی 
چین اعالم کــرد که »وانــگ یی«، 
وزیر خارجه چین با ارســال نامه ای 
به گوترش و »نیکــوالس ده ریویر«، 
نماینده فرانســه در ســازمان ملل 
و ریاســت دوره ای شــورای امنیت 
نوشته است: »چین قاطعانه از اعتبار 

قطعنامه های شورای امنیت سازمان 
ملل و برجام حراست می کند و با اقدام 
آمریکا در تالش برای تصویب تمدید 
تحریم تســلیحاتی علیه ایــران در 
شورای امنیت موافقت نخواهد کرد.«

آقای »یی« مشخصا در نامه خود 
تاکید کرده: »چین بر آن اســت که 
کلیه مفاد قطعنامه شــماره 2231 
شورای امنیت از جمله قسمت مربوط 
به موضوع تحریم تســلیحاتی باید با 

دقت به اجرا گذاشته شود.«
چین همچنین طی ایــن نامه از 
ایاالت متحده خواســته است که »از 
تحریم های یک جانبــه و »مدیریت 
درازدستانه« که هیچ پایه و اساسی در 
حقوق بین المللی ندارد صرف نظر کند 
و به مسیر صحیح یعنی پیروی از برجام 
و قطعنامه شــورای امنیت بازگردد و 
به اتفاق طرف های دیگر، برای حفظ 
سیســتم بین المللی منع گسترش 
سالح های هســته ای و صلح و ثبات 

خاورمیانه تالش کند.«
بر این اســاس به نظر می رســد 
گزارش مورد ادعــای رویترز گرچه 
شــاید اهرمی برای فشــار بیشتر به 
منظور تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 
باشد اما نخواهد نتوانست در پیوستن 
چین و روسیه به این کارزار موثر افتد. 
هرچند که آمریکا قطعا طی پنج ماه 
پیش رو، ترفندهای دیگری را نیز برای 
نیل به هدف خود به کار خواهد بست 
و باید دید که آیا در میان این ترفندها، 
راهی برای کسب رأی مثبت چین و 
روســیه به تمدید تحریم تسلیحاتی 

ایران خواهد یافت یا نه؟
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مقدمه چینی برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران ؟!

نایب رئیــس ادوار خانه احزاب به باشــگاه 
خبرنگاران گفت: برای جلوگیری از ایجاد تنش و 
همچنین ادامه فعالیت های خانه احزاب، از حضور 

در انتخابات انصراف دادم.
قدرتعلی حشمتیان، دبیرکل حزب مستقلین 
و اعتدالگرایان درباره اتفاقات پیش آمده در جلسه 
دوشنبه 1۹ خرداد شورای مرکزی خانه احزاب 
گفت: این جلسه بسیار مسموم بود، برای همین 
در آخرین لحظات از کاندیداتوری ریاست خانه 

احزاب انصراف دادم.
حشمتیان ادامه داد: در جلسه دوهفته پیش 
فراکسیون مستقلین و اعتدالگرایان، با اکثریت آرا 

قرار بر این بود که بنده در صحن شــورای مرکزی 
کاندیدا شوم که چون متوجه شدیم دو جریان دیگر 
یعنی اصالح طلبان و اصولگرایان تصمیم گرفته اند 
بر خالف ماده ۹ اساسنامه که اعضای شورای مرکزی 
باید از بین دبیران کل احزاب و کادر رهبری باشند، 
آقای شهاب الدین صدر را که تفکر اصولگرایی دارد 
و دبیرکل حزب هم نیست کاندیدای ریاست کنند، 
به همین خاطر مستقلین و اعتدالگرایان در جلسه 
شورای مرکزی شرکت نکردند. او در ادامه گفت: در 
جلسه دوشنبه هم سه نفر یعنی صدر، ایرانی و من 
نامزد رسیدن به ریاست شده بودیم. قرار دوستان 
فراکسیون این بود که در صحن شورای مرکزی من 

مطرح شوم که آقایان صدر و ایرانی تمکین نکردند و 
چون فضای این جلسه هم مسموم بود و اکثر نفرات 
از جمله آقایان غفوری فرد، کواکبیان، علیخانی، 
مفتح، حســینی، صوفی، نیکی ملکی، تبرایی و 
خانم ها موالوردی و راکعی و برخی دیگر در جلسه 
غایب بودند، انصراف دادم و در انتخابات ریاســت 

خانه احزاب شرکت نکردم.
رئیس جبهه مستقلین و اعتدالگرایان افزود: 
حاضرین که 1۶ نفر بودند در نهایت 8 رأی به آقای 
صدر و۶ رأی به آقای ایرانی و2 نفر هم رای سفید 
دادند و برای اولین بار در تاریخ خانه احزاب ایران 
به علت لجاجت و بغضی که برخی اصالح طلبان 

داشــتند به همراهی عده ای اصولگــرا، یک نفر 
اصولگرای شاخص را برای سال پیش رو پیشنهاد، 

حمایت و انتخاب کردند.
حشــمتیان همچنین گفت: بنده نیز، چون 
از مسمومیت جلسه مطلع شده بودم، علی رغم 

میل باطنی خود، از حضور در انتخابات انصراف و به 
رأی حداقلی جمع حاضر در جلسه تمکین و برای 
جلوگیری از ایجاد تنش از شرکت در این انتخابات 
خودداری کردم و برای آقای صدر آرزوی موفقیت 

و پیروزی دارم.

حشمتیان شرح داد؛

روایتی از چگونگی ریاست یک اصولگرا برخانه احزاب
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دستگیری چند تن از کارکنان 
سازمان بازرسی

به گزارش تسنیم، قاضی مسعودی مقام رئیس 
مجتمع ویژه رســیدگی به جرائم اقتصادی درباره 
خبر دستگیری چند تن از ضابطان قضایی و کارکنان 
سازمان بازرسی در ارتباط با پرونده بانک سرمایه، 
اظهار کرد: دســتگیری این افراد مرتبط با پرونده 
محمد امامی است. این پرونده یک سری حواشی 
داخلی و خارجی دارد از جمله اینکه افراد دستگیر 
شده تالش می کردند تا روند دادرسی و رسیدگی را 
منحرف سازند. وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده 
این افراد آغاز شده است، دستگیری 21 نفر در این 
خصوص را تکذیب کرد و افراد بازداشتی را کمتر از 

این تعداد برشمرد.
    

 کنایه تند عباس عبدی
درباره پرونده تاجگردون

عباس عبدی در یادداشــتی دربــاره پرونده 
غالمرضــا تاجگــردون، نماینده گچســاران که 
اعتبارنامه اش مورد اعتــراض نمایندگان مجلس 
است، نوشــت: پیشــنهاد می کنم جمله عیسی 
مسیح را هنگامی که دید بدکاره ای را می خواهند 
سنگسار کنند در ابتدای رأی گیری برای هر کسی 
که اعتبارنامه اش مورد اعتراض است تکرار کنند؛ 
»نخستین ســنگ را کســی پرتاب کند که خود 
شرمسار گناهی نباشد.« کسانی رأی منفی دهند که 
از هیچ رانتی بهره مند نشده باشند؛ از جمله مهمترین 
رانت که همان رد صالحیت رقبای قدرتمند است. 
این حداقل انتظار اســت. ولی گمان نمی کنم که 
اندکی از صداقت و شهامتی که مردم عصر مسیح 
داشتند را امروز پیدا کنید. منتظر رفتار آقای قالیباف 

که رئیس این نمایندگان است باید بود.
    

عضو هیأت رئیسه مجلس: 
امیدوارم ترامپ دوباره 
رئیس جمهور آمریکا شود

حســینعلی حاجی دلیگانی، نماینــده مردم 
شهرستان شاهین شهر، میمه و برخوار و عضو هیأت 
رئیسه مجلس شــورای اســالمی در مجلس، ابراز 
امیدواری کرد که ریاست جمهوری آمریکا برای بار 
دوم به این مقام انتخاب شود چرا که به گفته وی، وجود 
ترامپ و تحریم هایی که به واسطه او بر کشور ما تحمیل 
شده باعث ایجاد فرصتی برای خودکفایی و رشد بیشتر 
در کشور گردیده است. حاجی دلیگانی گفت: شاید 
تحریم ها را ظالمانه ببینیم ولی باعث ایجاد فرصت 
شکوفایی در کشور می شــود. ما باید از الک احتیاط 

بیرون آمده وابتکار عمل را به دست بگیریم.
    

روحانی در پیامی به پوتین:
ایران و روسیه برای امنیت منطقه  

مسئولیت مشترک دارند
به گــزارش خبرگزاری مهر، حســن روحانی، 
رئیس جمهور کشــورمان در پیامی به والدیمیر 
پوتین فرارسیدن روز ملی فدراســیون روسیه را 
به دولت و ملت روســیه تبریک گفت و اظهار کرد: 
ایران و فدراسیون روسیه در جهت امنیت منطقه ای 
مسئولیت و منافع مشــترکی دارند و در این راستا 
رایزنی های مستمر بین دو کشور در سطوح مختلف 

در جریان است که تداوم آنها ضروری است. 
    

دو سفر در یک هفته برای ظریف
به گفتــه ســخنگوی وزارت امــور خارجه، 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان، 
یکشنبه و دوشنبه هفته جاری برای دیداری کاری 
با همتایان خود به آنکارا و مسکو سفر می کند. عباس 
موســوی در این خصوص گفت: ظریف در سفر به 
آنکارا و مسکو در خصوص آخرین تحوالت روابط 
دو جانبه و مهمترین مسائل منطقه ای و بین المللی 
با همتایان خود گفت وگو و تبادل نظر خواهد کرد. 
بعد از سفر به سوریه، این سفرها دومین سفر خارجی 
»محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه کشورمان 

پس از فروکش کردن نسبی موج اول کروناست.
    

اعتراض 100 نماینده نسبت به 
جانمایی خود در کمیسیون ها

باشــگاه خبرنگاران نوشــت: رئیس مجلس 
اعتراض نمایندگان نسبت به جانمایی صورت گرفته 
در کمیسیون ها را بررسی کرد. تعداد 2۵ نماینده و 
همچنین تعدادی از معاونت فناوری مجلس برای 
تحویل گرفتن و استماع سخنان معترضین در این 
جلسه حاضر شده اند. گفته می شود ۵۶ نماینده در 
کمیســیون های تخصصی جانمایی نشده بودند 
که به تدریج در حال انتقال به ســایر کمیسیون ها 
هستند، همچنین بیش از 100 نماینده نیز نسبت 
به جانمایی هایی که در کمیسیون های تخصصی 
صورت گرفته است و با نظر آن ها همخوانی ندارد، 

معترض شده اند.

وزیر خارجه چین در نامه ای 
به گوترش نوشته است: 

چین قاطعانه از اعتبار 
قطعنامه های شورای 

امنیت سازمان ملل و برجام 
حراست می کند و با آمریکا 

در تالش برای تصویب 
تمدید تحریم تسلیحاتی 

علیه ایران در شورای 
امنیت موافقت نخواهد کرد

رویترز مدعی شد که 
سازمان ملل در گزارش 

تازه خود به اعضای شورای 
امنیت تاکید کرده است: 

منشا موشک هایی که 
سال گذشته برای حمله 

به تاسیسات نفتی و 
فرودگاه های سعودی 
از آنها استفاده شده، 

»ایرانی« است

نماینده مردم نجف آباد در مجلس از طرح جدید وکالی  ملت 
برای اصالح قانون هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان خبر داد.

به گزارش تســنیم،  ابوالفضل ابوترابی، در همین ارتباط 
گفت: در موضوع شفافیت دو موضوع شفافیت آرای نمایندگان 
و اصالح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح شده که طرح 
شفافیت آرا در جلسه علنی اعالم وصول شده و طرح اصالح 

قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در حال بررسی بیشتر است.
وی در توضیح طرح اصالح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، 
یادآور شد: طرح جدید برای نظارت بر رفتار نمایندگان ترکیبی 
از شفافیت و نظارت است که نمایندگان را به خود اظهاری در 

مورد عملکرد خودشان سوق می دهد.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس، ادامه داد: یکی از موارد 
در طرح جدید این است که هر یک از نمایندگان به هر میزان 
هدیه که از شخصی می گیرد چه داخلی، چه خارجی، دولتی 
یا خصوصی آن را ظرف مدت یک هفته در سایتی که به همین 

منظور راه اندازی می شود قرار دهند.

وی در همین راستا اضافه کرد: مبلغ این هدیه مهم نیست 
اما باید در سایت به صورت شــفاف اعالم شود تا میزان همه 
هدایایی که توسط نمایندگان گرفته شده است، مشخص شود.
ابوترابی تصریح کرد: عالوه بر آن سایتی در اختیار مردم قرار 
می گیرد تا هر شکایت و هر اطالعاتی از نمایندگان مجلس را در 
اختیار دارند به صورت محرمانه در سایت بارگذاری کنند که 
بر اساس نظارت بر رفتار نمایندگان در این باره اقدام و بررسی 

صورت بگیرد.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس در تشــریح ترکیب 
هیأت نظارت بــر رفتار نمایندگان بر اســاس طرح جدید 

مجلس، گفت: ترکیــب این هیأت از رئیس کمیســیون 
حقوقی و قضایی بــه عنوان رئیس، دو نفــر از نمایندگان 
به انتخاب مجلس، یک نفر از قضات دیوان عالی کشــور با 
پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و به انتخاب مجلس و یک نفر از 
حقوقدانان شورای نگهبان به معرفی دبیر شورای نگهبان 

و انتخاب مجلس است.
ابوترابی بیان داشت: اگر نماینده ای به این هیأت معرفی 
شود، پس از بررسی و ابالغ محکومیت در هیأت و رسیدگی به 
اعتراض وی، نمایندگان در جلسه علنی درباره ادامه فعالیت 

نماینده متخلف تصمیم گیری می کنند.

طرح جدید مجلس برای نظارت بر رفتار نمایندگان؛

هدایایی که می گیرید را روی سایت قرار دهید

محبوبه ولی


