مذاکرات وین پیش از چهاردهم مرداد ماه از سر گرفته نمیشود

شنبه  26تیر 1۴۰۰
وطنامروز      شماره 3260

ن گزارشات،
میخائیل اولیانف ،نماینده روس��یه در س��ازمانهای بینالمللی واقع در وین روز پنجشنبه در توئیتی نوشت :طبق آخری 
ایران تنها پس از پنجم آگوس��ت (14مرداد) آماده از س��رگیری گفتوگوهای وین بر سر برجام خواهد بود .اگر وقفه میان مذاکرات
زیاد ادامه یابد ،مذاکرهکنندگان ممکن اس��ت عزم خود را از دس��ت بدهند و فرآیند بیش��تر از آنچه انتظار میرود به طول بینجامد.

سیاسی

اخبار

پیام تسلیت رهبر انقالب در پی
درگذشت حجتاالسالم علی حکیمی

رهبر حکیم انقالب اس�لامی در پیامی درگذش��ت
حجتاالس�لام علی حکیم��ی ،قرآنپ��ژوه و از مؤلفان
دایرهالمعارف الحیات را تسلیت گفتند .متن پیام حضرت
آیتاهلل العظمی خامنهای به این شرح است:

حجتاالسالم والمسلمین محسنیاژهای در دیدار با مراجع عظام تقلید با تأکید بر استفاده از تجارب گذشته:

با اراده مضاعف تحول را ادامه میدهیم
دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری فوری مشکل آب خوزستان

بسماهلل الرحمن الرحیم

خاندان محترم و معزز حکیمی
درگذشت جناب حجتاالسالم آقای حاجشیخ علی آقا
حکیمی -رحمهاهلل علیه -را به خانواده مکرم و نیز به اخوان
بزرگوار ایشان تسلیت عرض میکنم .آن مرحوم هم ه عمر
را با آزادگی و سالمت نفس و پرهیزکاری گذرانید و امید
اس��ت اکنون در پناه رحم��ت و رضوان الهی قرار گرفته
است؛ انشاءاهلل.

قضا دارید و از حمایت رهبر معظم انقالب هم برخوردارید و اسباب
کار هم برای شما فراهم است و این شجاعت ،حمایت و برنامهها
باعث موفقیت حضرتعالی خواهد شد .ایشان ادامه داد :ورای همه
اینها ،دعای مخلصان است که پشتوانه شماست و این دعا خیلی
اثر دارد و ما هم دعا میکنیم قوهقضائیه موفق و آبرومند ش��ود و
مردم رضایت داشته باشند.
حجتاالسالم غالمحسین محسنیاژهای در پایان سفر یکروزه
خ��ود به قم با آیتاهللالعظمی صافی گلپایگانی دیدار کرد .رئیس
قوهقضائیه در این دیدار با تبیین برنامههای دستگاه قضا در دوره
تحول و تعالی ،خواستار حمایت و مساعدت علما و حوزههای علمیه
برای پیشبرد ماموریتهای این قوه شد .حجتاالسالم محسنیاژهای
گفت :بار سنگین دستگاه قضا جز با عنایت خاص الهی و کمک
اولیای خدا به مقصد نمیرسد.
حضرت آیتاهلل صافی گلپایگانی نیز با اشاره به اهمیت امر قضا
و دشواریهای این کار ،گفت که قضاوت از اموری است که دقت
زیادی میطلبد و قضات باید مراقبت کنند تبعیض در دس��تگاه
قضای��ی اتفاق نیفتد که الحمدهلل در جمهوری اس�لامی تاکنون
چنین بوده و از این به بعد هم باید روند قضایی عادالنه و به دور از
تبعیض پیش رود .این مرجع تقلید از رویکرد دستگاه قضا درباره
بدهکاران مهریه نیز تقدیر کرد و گفت :الحمدهلل برای حل مشکل
بدهکاران مهریه کارهای خوبی شده تا افراد به دلیل بدهی مهریه
هلل صافی گلپایگانی خواستار آن شد که دستگاه
به زندان نروند .آیتا 
قضا برای حل مشکل دیگر بدهکاران بویژه بدهکاران بانکی که واقعا
توان مالی ندارند نیز تدبیر جدی بیندیشد.

سیدعلیخامنهای
1400/۴/23

حضورسرزدهرئیسجمهورمنتخب
درآسایشگاهجانبازانامامخمینی

(ره)

رئیسجمهور منتخب پی��ش از ظهر دیروز با حضور
سرزده در آسایش��گاه جانبازان امام خمینی(ره) ،ضمن
عیادت از جانبازان قطع نخاع ،با آنان دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار صمیمی حجتاالسالم سیدابراهیم رئیسی
با تاکید بر اینکه جانبازان در میدان جهاد و ایثار به ایفای
نقش اساسی پرداخته و با جانبازی خود مدال افتخار و نمره
قبولی گرفتهاند ،اظهار داشت :در دولت سیزدهم رسیدگی
به امور ایثارگران ،جانبازان و خانواده عزیز ایشان را به طور
ویژه در دس��تور کار خواهیم داش��ت .رئیسی خدمت به
جانبازان را وظیفه همه مدیران و مسؤوالن کشور دانست
و بر پیگیری مشکالت مطرحش��ده از سوی جانبازان از
ابتدای شروع ب ه کار دولت جدید تاکید کرد .رئیسجمهور
منتخب در گفتوگو با کادر درمانی این آسایشگاه نیز ،کار
ایشان را سخت ،مهم و اثرگذار توصیف کرد و افزود :شما
به بهترین خلق خدا خدمت میکنید و این تالشها نزد
خدا اجر و ثواب باالیی دارد.
جلیلیدرواکنشبهاظهاراتروحانی:

آقای روحانی! مگر برجام را برای
 ۲سال نوشته بودید؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار جمعی
از اصحاب رس��انه با اش��اره به اظهارات روز چهارش��نبه
رئیسجمهور مبنی بر اینکه برجام در سالهای نخست
پس از توافق ،اثرگذار بوده و ترامپ آن را بهمزده است،
گفت :س��وال اول این اس��ت که مگر برجام برای  ۲سال
نوشته شده بود؟ اگر کشور را برای  ۲سال میخواستید
اداره کنید ،پس درازمدت چه میشود؟
سعید جلیلی در ادامه اظهار داشت :گفتن این سخن
که برجام  ۲س��ال خوب بود اما بعدا ً مش��کل پیدا کرد
مثل این است که کسی بخواهد ازدواج کند و همه به
او بگوین��د با این فرد که ویژگیهای منفی دارد ازدواج
نکن ،و بعد که هش��دارهای آنان محقق شد ،بگوید ۲
سال اول خیلی زندگی خوبی داشتیم اما بعدا همه چیز
خراب شد .باید به او گفت مگر شما برای  ۲سال ازدواج
ک��رد ه بودید؟ جلیلی ادامه داد :آقای روحانی بگوید در
همان  ۲سالی که ایش��ان میگوید برجام خوب بوده،
کدام بانک مرکزی کش��ورهای اروپایی با ما کار کرد؟
آقای روحانی توضیح دهند کل سرمایهگذاری در آن ۲
سال چقدر بوده است؟
وی افزود :کل س��رمایهگذاری در کشور در سالهای
مدنظر آقای روحانی ،بسیار کمتر از سالهای  ۹۰تا ۹۲
بوده که اوج تحریمها را تجربه کردهایم .جلیلی در ادامه با
اشاره به گزارش وزیر امور خارجه به مجلس درباره برجام
گفت :نکاتی مطرح شده که دقیق نیست ،لذا مفصل به آن
پاسخ داده خواهد شد .عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
خطاب به رئیسجمهور گفت :شما که میگویید دیوانهای
آمد همه چیز را بهم زده مگر سال  ۹۶که گفتید به من
رأی دهید تا بقیه تحریمها را هم رفع کنم ،همان دیوانه
سر کار نبود؟
جلیلی خاطرنش��ان کرد :ای��ام انتخابات گفتم چون
مسؤول وضع موجود آقای روحانی است ،ایشان بیاید بحث
کنیم تا جواب خیلی از موضوعات روشن شود.
چین:

آمریکا سریعتر درباره رفع همه
تحریمهای ایران تصمیمگیری کند

سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن تاکید بر اهمیت
برجام ،از دولت آمریکا خواست به سرعت درباره رفع همه
تحریمها علیه ایران و طرفهای سوم به منظور احیای این
توافق تصمیمگیری کند.
«ژائو لیجیان» در نشست خبری روز پنجشنبه درباره
برجام اظهار داشت ۱۴ :ژوئیه ( ۲۴تیر) ششمین سالگرد
توافق برجام درباره برنامه هستهای ایران بود .برجام نتیجه
 ۱۳سال مذاکره دقیق ،خروجی مهم دیپلماسی چندجانبه
اس��ت که با قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل
مورد تایید قرار گرفت.
دیپلمات چینی در ادامه تاکید کرد :تالشهای مشترک
برای حفاظت و اجرای برجام در راستای منافع مشترک
جامعهجهانیاست.چینهمیشهمعتقداستاجرایکامل
و موثر توافق تنها راه موثر برای حل مساله هستهای ایران
است و از این واقعیت که آمریکا به دنبال بازگشت به برجام
است ،استقبال میکند.
وی اف��زود :در این بین ،طرف آمریکایی باید با انجام
اقدامات مشخص برای جلب دوباره اعتماد جهانی ،صداقت
خود را نشان دهد.
او در ادام��ه با اش��اره به گفتوگوه��ای برجامی وین
بیان داشت :مذاکرات بر سر از سرگیری تعهد به توافق،
وارد مرحله نهایی شده است .همه طرفها اراده سیاسی
خود را برای رسیدن به توافق نشان دادهاند اما همچنان
برخی اختالفات وجود دارد که باید برطرف شود .آمریکا
باید تصمیم فوری خود درباره برداشتن همه تحریمهای
یکجانبه و غیرقانونی علیه ایران و طرفهای سوم را اتخاذ
کند .ایران هم باید تعهدات خود را به طور کامل از س��ر
بگیرد.

■■سفر رئیس دستگاه قضا به استان ایالم

گروهسیاسی :حجتاالسالموالمسلمینغالمحسینمحسنیاژهای
در آغاز دوره ریاست خود بر دستگاه قضا ،روز گذشته به منظور دیدار
با مراجع عظام تقلید به شهر مقدس قم سفر کرد.
رئیس دس��تگاه قضا در دیدار با آیتاهللالعظمی نوریهمدانی
اظهار داش��ت :بسیاری از مس��ائل امروز در جامعه ما جدید است
که شاید بهطور متعارف نشود پاسخ آنها را در کتابها پیدا کرد.
وی از مراجع ،علما و حوزههای علمیه خواست قوه قضائیه و دیگر
دستگاههای حاکمیتی را در حل مسائل نوظهور یاری دهند .رئیس
قوه قضائیه گفت :همه برنامههای نظام اسالمی باید مبتنی بر موازین
اس�لامی باشد و این موضوع در قانون اساسی ما نیز تصریح شده
است .حجتاالسالم محسنیاژهای افزود :در شرایط فعلی ب ه طور
ویژه نیاز است که مراقبت شود تا شیاطین و برخی روشنفکرنماها
نتوانند با شیطنت ،انحرافی در این مسیر ایجاد کنند.
هلل نوریهمدانی در این دیدار با تبریک انتصاب
حض��رت آیتا 
حجتاالسالم محسنیاژهای به ریاست قوه قضائیه و آرزوی موفقیت
برای وی در این مسؤولیت خطیر ،از نامه  ۵۳نهجالبالغه که حضرت
علی(ع) خطاب به مالک اشتر نوشتهاند ،ب ه عنوان عالیترین منشور
حکومتی یاد کرد که باید مالک عمل همه مسؤوالن باشد .مرجع
تقلید شیعیان گفت :بر اساس دستور حضرت امیر ،باید افراد باایمان
و فاضل از نظر علمی و اخالقی را برای قضاوت انتخاب کرد تا هرگز
دچار تطور و خدش��ه نش��وند .آیتاهلل نوریهمدانی از پایداری و
استقامت در مسیر حق و عدالت و برخورداری از قاطعیت بهعنوان
ویژگیهای قاضی یاد کرد و افزود :کسی که قضاوت میکند باید
متقی و صبور باشد تا در برابر نامالیمات ،حکمش را تغییر ندهد و
در برابر امیال دنیوی سست نشود.
■■دستگاه قضا ربا را از جامعه ریشهکن کند

رئی��س دس��تگاه قضا در ادامه س��فر یکروزه خ��ود به قم با
آیتاهللالعظم��ی علویگرگانی از مراج��ع عظام تقلید دیدار کرد.
حجتاالسالم محسنیاژهای با بیان اینکه اقتدار دستگاه قضا برای
خدمت به مردم ،استیفای حق و مقابله با کجیهاست ،اظهار داشت:
کسی که میخواهد قضاوت عادالنه ،صریح و صحیح داشته باشد باید
علم و توانایی و نفس خودساخته داشته باشد تا از حق تبعیت کند.
رئیس دستگاه قضا گفت :تالش ما این است که با استفاده از تجارب

    دستور رئیس دستگاه قضا برای پیگیری فوری حل مشکل آب استان خوزستان  

با دستور حجتاالسالم اژهای یک هیات ارشد قضایی و اجرایی برای حل مشکل عازم خوزستان شد .به گزارش مرکز رسانه
قوه قضائیه؛ به دنبال مشکالت ناشی از کمبود آب در استان خوزستان ،با پیگیری مستمر رئیس دستگاه قضا هیاتی متشکل
از نمایندگان ارشد وزارت نیرو و دادستان کل کشور برای بررسی مشکالت پیشآمده و علل وضعیت موجود ،صبح دیروز
عازم استان خوزستان شد .مقرر شده است هیات اعزام شده پیگیر راهکارهای فوری حل مشکل آب در استان خوزستان
شده و نتیجه اقدامات و همچنین دالیل به وجود آمدن وضعیت موجود را به حجتاالسالم والمسلمین محسنیاژهای ،رئیس
قو ه قضائیه گزارش کند.

گذشته مسیر تحول و تعالی را با اراده مضاعف ادامه دهیم اما در این
مسیر محتاج عنایت خدا ،دعای خیر علما و همراهی مردم هستیم.
حضرت آیتاهلل علویگرگانی نیز در این دیدار با تبریک انتصاب
محسنی اژهای به ریاست قوه قضائیه و آرزوی موفقیت برای وی در
این مسؤولیت مهم گفت :انتظار داریم دستگاه قضا ربا را از جامعه
حذف کند .مرجع تقلید ش��یعیان افزود :متاس��فانه ربا با اسامی
مختلفی از جمله دیرکرد در جامعه وجود دارد و دستگاه قضایی
باید با تمام توان در رفع این آسیب تالش کند .آیتاهلل علویگرگانی
ضمن تاکید بر رفع هر چه سریعتر این مشکل خاطرنشان کرد :در
روحیات رئیس جدید دستگاه قضا میبینیم که در حد توان این
مشکل را بتواند رفع کند .وی در پایان سخنانش به اجرای طرح
تحول قضایی اشاره کرد و گفت :با اجرای این طرح شاهد موفقیت
هلل علویگرگانی تاکید کرد:
روزافزون دستگاه قضا خواهیم بود .آیتا 
انتخاب شما « َوضَ َع حقَ موضعه» بود و کسی در این جایگاه قرار
گرفت که شایسته آن جایگاه بود.
ی جعفر
رئیس دستگاه قضا در ادامه در دیدار با آیتاهللالعظم 
سبحانی گفت :با آنکه سالها در حوزه تحصیل کردم و سالهاست
در دستگاه قضا خدمت میکنم اما گاهی با برخی مسائل پیچیده
مواجه میشوم که تکلیف آنها را از طریق استفتا روشن میکنم.
حجتاالس�لام محسنیاژهای بر همین اس��اس از مراجع و علما
خواست با ارائه نظر فقهی خود درباره موضوعات جدید و پیچیده،
دستگاه قضا را یاری دهند.
هلل سبحانی نیز در این دیدار به بیان توصیههایی به
حضرت آیتا 

س دستگاه قضا پرداخت و گفت :باید مباحث فقهی برای قضات
رئی 
گفته شود تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود .این مرجع تقلید با
استقبال از تالشهای دستگاه قضا برای حمایت از تولید ،خاطرنشان
کرد :باید سرمایههای خارج کشور را به سمت داخل جذب کنید و
امنیت قضایی و اقتصادی را در کشور فراهم کنید .آیتاهلل سبحانی
گفت :ما سعی می کنیم به سواالت فقهی شما پاسخ دهیم تا شما
هم شب و روز برای رفع مشکالت معیشتی و امنیتی کار کنید.
■■شجاعت از لوازم اجرای عدالت است

آیتاهللالعظمیمکارمشیرازیدیگرمرجعیبودکهحجتاالسالم
محسنیاژهای به دیدار وی رفت .رئیس دستگاه قضا با ابراز خرسندی
هلل مکارمشیرازی به تبیین برنامههای دستگاه
از دیدار با حضرت آیتا 
قضا در دوره تحول و تعالی پرداخت و تأکید کرد :در دوره مسؤولیت
خود مسیر طی شده برای شکلگیری دستگاه قضا در تراز اسالمی
را با قوت بیشتری ادامه خواهیم داد .حجتاالسالم محسنیاژهای
با اشاره به مشکالت مردم بویژه مسائلی که در حوزه قضایی برای
آنها وجود دارد ،از همافزایی و رایزنی با مجلس و دولت جدید برای
هلل مکارمشیرازی نیز با اشاره
حل این مشکالت سخن گفت .آیتا 
به صفات و خصوصیات رئیس دستگاه قضا و بیان اهمیت اجرای
عدالت در جامعه ،تصریح کرد :شجاعت و برخورداری از تجربه از
لوازم اصلی اجرای عدالت و امور مهم قوهقضائیه است .این مرجع
تقلید با اش��اره به توانمندیها و س��وابق مدیریتی حجتاالسالم
محس��نیاژهای در بخشهای مختل��ف قضایی ،خطاب به رئیس
جدید قوهقضائیه گفت :جنابعالی بحمداهلل تجربه موفقی در امر

روز پنجشنبه نیز حجتاالسالم والمسلمین غالمحسین اژهای در
نخستین سفر استانی دوره ریاست خود راهی ایالم شد.
حجتاالسال م محس��نیاژهای در جلسه شورای اداری استان
ای�لام با انتقاد از وضعیت بیکاری گفت :با وجود منابع طبیعی و
س��رمایههای مادی و معنوی در این استان ،سزاوار نیست مردم
بیکار باشند .رئیس قوه قضائیه با اشاره به گالیههای بحق مردم از
روال امور اداری در دس��تگاههای مختلف اعم از قضایی و اجرایی
ادامه داد :مردم گله دارند کارهای ما در ادارات به س��رعت انجام
نمیشود .بروکراسی ،کاغذبازی و پیچیدگیهای اداری سبب شده
مردم برای انجام یک کار کوچک زمان زیادی را صرف کنند که
این گالیهها درست است.
وی همچنین در نشست خبری پایان این سفر گفت :این سفر
به  ۲منظور اتفاق افتاد؛ اوال از سال  ۹۶تاکنون به این استان سفری
انجام نشده بود و ثانیا به دلیل مشکالت استان ،سزاوار است خدمت
بیشتری به مردم ارائه دهیم .رئیس قوه قضائیه در ادامه اظهار داشت:
بر اس��اس اولویتها و مقدورات فعلی ،با کمک سایر دستگاههای
ذیرب��ط  ۱۱۷میلیارد تومان تخصیص داده ش��د که برای مدت
مش��خص تا ظرف امسال و  ۲سال آینده برای کارهای اولویتدار
هزینه شود .وی همچنین گفت :مقرر شد با همکاری استانداری،
سازمان بازرسی و سایر دستگاهها لیستی از همه بنگاههای اقتصادی
و مراکز تولیدی که با مش��کالتی مواجه هستند یا پروژههایی که
نیمهتمام باقی ماندهاند تهیه ش��ود و کارگروههایی انتخاب شود
تا با کمک دولت پروژههای نیمهتمام ،تمام ش��ود .حجتاالسالم
محسنیاژهای افزود :درباره مواردی که مشکل آنها مربوط به خود
قوهقضائیه اس��ت دستور داده شد هر چه سریعتر مشکالتشان
بررسی شود .درباره پروندههای کثیرالشاکی دستوراتی داده شد تا
هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند .رئیس قوهقضائیه اضافه کرد:
برخی از عدم اجرای بموقع احکام گالیه داش��تند که قرار شد به
صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و اگر احیانا حکمی هست که
صادر و قطعی شده اما اجرا نشده ،بررسی شود که علت عدم اجرا
چه بوده و اجرا شود .وی اظهار داشت :مقامات عالی قوه قضائیه از
جمله رئیس دیوان عالی کشور ،دادستان کل کشور ،معاون اول و
تعدادی از همکاران دیگر به مدت  ۴تا  ۵ساعت با مردم به صورت
حضوری گفتوگو کردند و صحبتهای آنها را شنیدند .در همین
جا ترتیبی داده شد که تقاضاها و نامهها ثبت و با آنها تماس گرفته
شود تا مشکالتشان حل شود.

تد کروز با همراهی شماری از سناتورهای جنگطلب جمهوریخواه طرحی را برای اعمال تحریمهای حقوق بشری علیه رئیسجمهور منتخب ایران به کنگره ارائه کردند

حقه کثیف  حقوق  بشری

گروه سیاس�ی :شماری از س��ناتورهای جمهوریخواه در
ادام��ه خصومت با ایران ،طرحی را برای اعمال تحریمهای
حقوق بشری علیه مقامات ارشد ایران به کنگره ارائه کردند.
ب��ه گزارش «وطنامروز» ،ای��ن طرح با هدایت «تد کروز»
س��ناتور جنگطلب ایالت تگزاس و همراهی  16س��ناتور
جمهوریخواه عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در
دستور کار قرار گرفته است و اشخاصی مانند «تام کاتن»
سناتور آرکانزاس« ،لیندسی گراهام» سناتور ایالت کارولینای
جنوبی« ،تام تیلیس» نماینده کارولینای شمالی و «مارکو
روبی��و» نماینده فلوریدا که از متحدان دولت ترامپ بودند
و از حامی��ان تحریمهای غذا و دارو علیه مردم ایران تحت
کارزار فشار حداکثری دولت سابق آمریکا به شمار میرفتند،
این طرح را امضا کردهاند!
جان باراس��و ،کوین کرامر ،ران جانسون ،راجر مارشال،
ریک اسکات ،مایک راوندز ،مایک براون ،بیل هگرتی ،جان
هاون ،جان کورنین ،سیندی هاید اسمیت و تاد یانگ دیگر
امضاکنندگان این طرح هستند .تد کروز حامی اصلی این
الیحه طی بیانیهای گفت« :دولت بایدن برای از بین بردن
تحریمه��ای رژیم ایران عجله کرده و به دنبال حذف آنچه
از فشار آمریکاست که باقیمانده است .من افتخار میکنم
این قانون را برای اطمینان از ادامه تحریمهای حیاتی برای
منزوی کردن ایران و جلوگیری از فعالیتهای بدخیم آنها
ارائه میدهم».
این در حالی است که تد کروز که بانی این طرح شده،
هفته گذشته در همایش گروهک تروریست مجاهدین خلق-
منافقین -که قاتل  17هزار شهروند ایرانی است و تا سال
 91در فهرست گروههای تروریستی آمریکا بوده  -شرکت
و علیه کشورمان سخنرانی کرد .این سناتور تاکنون در چند
موضعگیری خواستار پلیسی کردن و کنترل شدید محالت
مسلماننشین و جامعه مسلمانان آمریکا نیز شده است.

تام تیلیس از دیگر حامیان
طرح حق��وق بش��ری علیه
ایران نیز از دیگر س��خنرانان
آمریکای��ی نشس��ت مجازی
منافقی��ن ب��ود .تیلی��س در
سخنرانی خود خواستار ایجاد
آشوب و اغتش��اش در ایران
و ب��ر ه��م زدن امنیت مردم
ایران ش��د .تیلیس از جمله
س��ناتورهای آمریکایی است
که در مقاطع مختلف به دونالد
ترامپ ،رئیسجمهور پیشین
آمریکا برای تشدید تروریسم
اقتص��ادی علیه مردم ایران و
تحریم کل بخش مالی کشور
ما و جلوگیری از ورود غذا و دارو به ایران نامه نوشته بود.
مقام��ات آمریکای��ی و برخی کش��ورهای اروپایی طی
هفتههای گذش��ته و بعد از انتخابات ریاستجمهوری 28
خرداد ،پروندهس��ازی حقوق بش��ری علی��ه رئیسجمهور
منتخ��ب را کلید زدند ت��ا از همان ابتدا دولت جدید ایران
در موضع انفعال قرار گرفته و روند سیاست خارجی دولت
منتخب مختل شود .از سوی دیگر ،طرف غربی با دستاویز
قرار دادن ابزار حقوق بش��ر در کنار اهرم تحریم ،سعی در
اعمال راهبرد فشار همزمان با مذاکره برای تحت فشار قرار
دادن کشورمان برای تحمیل زیادهخواهیهای هستهای و
حصول یک توافق حداقلی و ضعیف با ایران کرده است.
از همین رو ،موضوع حقوق بشر و هجمه به سیدابراهیم
رئیس��ی ،دس��تور کار اصلی ش��رکتکنندگان اروپایی و
آمریکای��ی در همایش اخیر گروهک منافقین بود تا جایی
که حتی «یانز یانش��ا» نخس��توزیر اس��لوونی هم در این

نشس��ت ضدایرانی ش��رکت
کرد و باعث ش��د وزارت امور
خارجه ،س��فیر این کش��ور
در ته��ران را احض��ار کرده و
اعتراض ش��دیدی نسبت به
اقدام غیرقابل قبول و خارج از
عرف دیپلماتیک نخستوزیر
اسلوونی انجام دهد.
■■سناریوی قاتالن بالفطره

طر ا ح��ی ضد ا یر ا ن��ی
س��ناتورهای بدنام آمریکایی
ب��ه فاصل��ه اندک��ی پ��س از
سناریوس��ازی پلیس فدرال
آمری��کا در مته��م ک��ردن
کشورمان به عملیات آدمربایی
علیه یک فعال رس��انهای ضدانقالب و از مد افتاده ش��کل
میگیرد .وزارت دادگس��تری آمریکا چهارشنبه در بیانیهای
مدعی شد «افبیآی» تالش جمهوری اسالمی ایران برای
رب��ودن «یک فعال» را در خاک آمریکا خنثی کرده اس��ت.
این ادعا از سوی  FBIدر حالی است که اخیرا شبکه خبری
س��یانان در ماجرای ترور «ژوونیل مویس» رئیسجمهور
هائیت��ی ،پرده از واقعیتهای جدی��دی در این پرونده مهم
سیاسی برداشت که پای افبیآی را هم وسط میکشد .این
شبکه خبری در گزارش خود آورد مسؤوالن امنیتی هائیتی
اعالم کردهاند  28نفر در ترور رئیسجمهور این کشور دست
داش��تهاند که غیر از  ۲آمریکایی ،بس��یاری از آنها مأموران
کلمبیایی بودهاند که توس��ط یک شرکت امنیتی که دفتر
مرکزی آن در فلوریدای آمریکاس��ت ،استخدامشده بودند.
همچنین دومین شخص آمریکایی که در این ماجرا بازداشت
ن حال
ش��ده ،مخبر پلیس فدرال آمریکا ( )FBIاست .با ای 

پلیس فدرال آمریکا حاضر به اظهارنظر در این باره نش��ده
است و تنها به گفتن این نکته بسنده کرده است که «تنها
از منابع قانونی به کسب اطالعات میپردازد» .پیش از ترور
رئیسجمهور هائیتی ،نیکالس مادورو با اشاره به سفرهای
رئیس سیا و یک مقام ارشد ارتش آمریکا به کلمبیا و برزیل
از طرح واشنگتن برای ترور سران کاراکاس خبر داد .مادورو
گفته بود سازمان اطالعات مرکزی آمریکا (سیا) و نهادهای
نظامی این کشور در حال برنامهریزی برای ترور او هستند.
مادورو سال  ۲۰۱۹هم یک بار از طرح ترامپ (رئیسجمهور
وقت آمریکا) و فشار او به کلمبیا برای ترور او و سرنگونی دولت
ونزوئال خبر داده بود .رئیسجمهور ونزوئال آن زمان گفته بود:
«شکی نیست دونالد ترامپ دستور کشتن مرا صادر کرد و
به دولت کلمبیا و مافیای کلمبیایی گفته که مرا بکشند».
ب��ا این وجود پایگاه خبری  Jewish Insiderگزارش
داد برخی اعضای جمهوریخواه سنا در حال وضع الیحهای
هس��تند که بر اس��اس قانون «حقوق بشر ماگنیتسکی»،
رئیسجمهور منتخب ایران ابراهیم رئیسی و رهبر معظم
آیتاهلل علی خامنهای را تحریم میکند .قانون ماگنیتسکی
سال  2012در کنگره ایاالت متحده تصویب شده و توسط
«باراک اوباما» رئیسجمهور وقت آمریکا امضا شد .این قانون
مجوز وضع تحریمهای یکجانبه علیه مقامات روس را-که
به ادعای مقامات آمریکایی به نقض حقوق بش��ر در خاک
روس��یه متهم هستند -به مقامات واشنگتن میبخشد اما
دسامبر  ۲۰۱۶مجلس سنای آمریکا قانون ماگنیتسکی را
به سایر کشورهای جهان تعمیم داد و دولت آمریکا میتواند
با استناد به آن ناقضان حقوق بشر را تحریم کرده ،اموال آنها
را توقیف کند و همچنین از ورود آنها به آمریکا جلوگیری
کند .کشورهای کانادا ،لتونی ،لیتوانی و استونی و همچنین
ش��ماری دیگر از کشورها قانون موسوم به ماگنیتسکی را
تصویب کردهاند.

