
خبر آمد نمایندگان تحت فشارند به آیت اهلل رای ندهند
فاطمه هاشمی در مصاحبه ای درمورد رای نیاوردن آیت الله در انتخابات مجلس خبرگان و همچنین ردصالحیت او در انتخابات 
ریاست جمهوری صحبت کرده است. فاطمه هاشمی درمورد اینکه آیا آیت الله انتظار داشته است که در انتخابات مجلس خبرگان 
رای نیاورد می گوید باتوجه به ارتباطی که ایشان با نمایندگان خبرگان داشتند، »از اطرافیان می شنیدند که اکثریت می خواهند به 
آیت الله هاشمی رای بدهند« و حتی آن  ها از آیت الله خواهش می کردند کاندیدا شود. فاطمه هاشمی درخصوص نظر آیت الله 
برای ریاست بر مجلس خبرگان می گوید وی همیشه براین نظر بوده که اگر کسی بتواند در مجلس خبرگان ریاست را برعهده 
بگیرد تا مجلس تضعیف نشود لزومی به حضور او نیست، ولی اگر شخص ضعیفی برای ریاست بیاید کاندیدا خواهد شد. فاطمه 

هاشمی ادامه می دهد: »در روزهای آخر نزدیک به انتخابات خبرگان، خبر می آمد که نمایندگان تحت فشار قرار گرفته اند تا به آیت الله رای ندهند«. به گفته فاطمه 
هاشمی، آیت الله هاشمی حدس می زده است که رای نخواهد آورد، ولی بنا به تعهدی که احساس می کرده، تصمیم به شرکت در انتخابات گرفت است. فاطمه 
هاشمی می گوید: »نتیجه آن انتخابات نشان داد که چه واقعیتی در کشور ما وجود دارد«. وی درمورد واکنش آیت الله هاشمی به این قضیه می گوید که او خوشحال 
شده است، همان طور که زمانی که برای کاندیداتوری ریاست جمهوری رد صالحیت شد، خوشحال شد. فاطمه هاشمی می گوید آیت الله در آن زمان انتظار 
ردصالحیت را نداشته است، اما »آقای روحانی و آقای الریجانی جداگانه برای پدرم پیغام آوردند که قرار است از سوی شورای نگهبان شما را رد صالحیت کنند، 
بنابراین خودتان انصراف دهید بهتر است که ایشان گفتند نه من انصراف نمی دهم من به مردم قول داده ام که بیایم و مردم هم این را از من می خواهند«. به گفته 

فاطمه هاشمی آیت الله بعد از ردصالحیت هم خوشحال بوده است چراکه بار مسئولیت از دوشش برداشته شده است.

پاتک دولتی ها به احمدی نژاد با چاشنی زنجانی
درحالی که خبر شــکایت احمدی نژاد از اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی چند روزیست نقل محافل خبری است، 
واکنش دولتی ها به این خبر ادامه دارد. واکنش هایی که امــروز با صحبت های محمدباقر نوبخت، تقابل دولت روحانی 
و احمدی نژاد درخصوص فســادهای اقتصادی را وارد فاز جدیدی کرد. ســخنگوی دولت امروز در نشست خبری خود با 
اهالی رسانه درمورد اطالع جهانگیری درمورد مفاسد اقتصادی دولت قبل گفت جهانگیری رئیس ستاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادی اســت و دو هفته یک بار جلسه این ستاد با حضور نمایندگان مجلس و معاون اول قوه قضاییه تشکیل می شود 
و لذا او اطالعات الزم دراین خصوص را دارد. ســخنگوی دولت گفت بعــد از روی کار آمدن دولت یازدهم، عده ای انتظار 

داشــتند مدارکی را که درمورد تخلفات دولت قبل در دســت دارد علنی کند. اما دولت یازدهم به منظور پرهیز از صرف انرژی برای دعوا، از رسانه ای کردن 
آن ها خودداری کرده و اکنون نیز نمی خواهد این مســائل رسانه ای شــود، هرچند مدارک مربوط به آن به قوه قضاییه تحویل داده شده است. نوبخت در 
ادامه گفت: »خوشحال می شویم اگر مسئولیت مواردی چون بابک زنجانی و غیره را مسئولین یا رئیس دولت قبل بپذیرند تا بررسی شود«. صحبت نوبخت 
درمورد مسئولیت دولتمردان احمدی نژاد درخصوص پرونده زنجانی پیش از این نیز از جانب امیرعباس سلطانی، مسئول پیگیری پرونده تخقیق و تفحص 
مجلس از وزارت نفت دولت احمدی نژاد مطرح شده بود. سلطانی در این زمینه از ردپای چهار وزیر نفت، دارایی، امورخارجه و صنایع  و معادن و همچنین 
رئیس بانک مرکزی و مدیرانی دیگر از دولت احمدی نژاد در این پرونده خبر داده بود. حال باتوجه به دفاع دولتی ها از به حق بودن ادعاهای جهانگیری، باید 

دید این شکایت احمدی نژاد درنهایت به نفعش تمام می شود یا پای او و دولتمردانش را در پرونده فساد اقتصادی بزرگی مثل بابک زنجانی گیر می اندازد.

انتخابات ریاست جمهوری گذشته شاید از تلخ ترین تجربه های اصولگرایان بود. 
وقتی تعدد کاندیداها و عدم همگرایی اصولگرایان در مقابل اجماع اصالح طلبان 
و ائتالفشان با اعتدال گرایان، شکســت اصولگرایان را درپی داشت. موضوعی 
که حاال برای انتخابات مجلس دهم مطرح اســت و مدت هاست که بحث لزوم 
»وحدت اصولگرایان« شنیده می شود، به ویژه بعد از اینکه اصالح طلبان اعالم 
کردند با لیســتی واحد خواهند آمد. حاال چند ماهی می شود که سه حزب موتلفه 
اســالمی، ایثارگران انقالب اســالمی و جبهه پایداری از جلســات مستمرشان 
در جهــت ائتالف خبر می دهند و می گویند دارند گام بــه گام به وحدت نزدیک تر 
می شوند. ائتالف و وحدتی که به گفته حسین فدایی، دبیر کل جمعیت ایثارگران 
باید »حداکثری« باشــد و از  جلیلی تا الریجانی را دربر بگیرد، یعنی از تندروترین 
اصولگرایان تا معتدل ترین آن ها را. محمدجــواد باهنر هم از جامعتین به عنوان 
»محور وحدت« نام می برد و از جلســات متعدد جامعتین با بــا آن ها، پایداری ها 

و الریجانی می گویــد تا ببینند این طــرح وحدت را چطور تنظیــم کنند. تالش 
اصولگرایان برای اجماع بین تندروها و معتدل هایشان در حالیست که این روزها 
»اعتدال« بیش از هر چیز با معیار فاصله از دولت اعتدال گرا ســنجیده می شود. 
موضوعی که باتوجه به شــدت انتقادات اصولگرایان تندرو بــه دولت به ویژه این 
روزها درمورد توافق هسته ای، شــکاف در طیف اصولگرایان را بیشتر از همیشه 
نشــان می دهد. فدایی دبیر کل ایثارگران خود درمورد اینکــه چرا با وجود اصول 
مشترک موتلفه و پایداری و ایثارگران، مشکالتی در راه وحدت وجود دارد می گوید: 
»متاسفانه برخی متدینین و نیروهای انقالب تحلیل مشترکی از شرایط ندارند و 
تحلیل ها یکی نیست. برخی یک مسئله را تهدید و برخی مسائل دیگری را تهدید 
می دانند«. اما ترس اصولگرایان درمورد ازدست دادن اکثریت مجلس دهم نه فقط 
ناشــی از تجربه شکست در انتخابات ریاست جمهوری 92، بلکه به دلیل تجربه 
مجلس ششم است. مجلسی با اکثریت اصالح طلب که بعد از روی کار آمدن دولت 

اصالح طلبان تشکیل شــد، همواره مورد انتقاد اصولگرایان بود و به یک دستی 
دولت و مجلسی با رویکرد اصالح طلبانه انجامید. به همین دلیل است که لطف الله 
فروزنده، قائم مقام جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی این طور به صراحت نگرانی 
خود را در این خصوص بیان می کند »اگر اصول گرایان وحدت کنند، پدیده مبارکی 
اســت و حتما موفق می شــوند و اگر اختالف کنند، امکان بازگشت چهره های 
مجلس ششــم در مجلس آینده وجود دارد« و اضافــه می کند: »مردم حتمًا باید 
بدانند که بصیرت و هوشیاری آن ها می تواند از حرکتی که امروز استکبار جهانی 
و چهره های افراطی طراحی کرده اند که یک بار دیگر حادثه تلخ مجلس ششم را 
تکرار کنند، جلوگیری کند«. درواقع این ترس اصولگرایان برمبنای تحلیلی از برخی 
تحلیلگران است که بر این اعتقاد است که نتیجه هر انتخابات مجلسی که بعد از 
یک انتخابات ریاست جمهوری است، معموال  با آن هم سو می شود. تحلیلی که 
باتوجه به توفیق دولت در مسئله هسته ای و احتمال باالرفتن رضایت مردم از دولت 
درکنار نزدیک بودن اصالح طلبان به دولت درمقایسه با اصولگرایان، نگرانِی بیشتر 

اصولگرایان و تالششان برای وحدت و ائتالف را موجب شده است. 

با کلید روحانی
سفارت انگلستان باز می شود

تمام شد. مهر تایید بر بازگشایی سفارت های ایران و 
انگلیس زده شد، وقتی مجید تخت روانچی گفت:» 
ســفارت های ایران و انگلیس به زودی در دو کشور 

بازگشایی می شوند.« 

بازگشایی سفارت انگلستان زودتر از موعد
معاون وزیر امور خارجه کشور، روز گذشته در مصاحبه 
با دیلی تلگراف با اشــاره به بازگشــایی ســفارت های 
ایران و انگلســتان گفت:» هیچ مساله  جدی سر راه 
بازگشایی سفارت انگلیس وجود ندارد و روابط عادی 
میان دو کشــور زودتر از آنچه مقامات انگلیس پیش 
بینی کرده اند می تواند از سر گرفته شود.« روانچی در 
ادامــه صحبت هایش بیان کرد:» هر دو ســفارت به 
زودی بازگشایی خواهند شد. اگر چه یک سری مسائل 
وجود دارد که باید حل شــوند که از نظر من مســائل 
سختی نیستند. ما به طور رسمی مشخص نکرده ایم 
که روز دقیق آن چه زمانی باید باشد اما فکر نمی کنم 
که مساله مهمی باشد. بازگشایی سفارت حتی می تواند 
زودتر از این انجام شــود چون اصال مساله ای جدی 
نیست.« به نوشته روزنامه تلگراف فیلیپ هاموند وزیر 
امور خارجه انگلیس نیز هفته گذشته گفت که سفارت 
لنــدن در تهران احتماال در ماه دســامبر بازگشــایی 
می شــود. حاال دیگر لندن به زودی شاهد راه اندازی 

سفارت ایران در این کشور خواهد بود. 

چه بر سر سفارت بریتانیا آمد؟
در خیابان فردوســی تهران، باغی وسیع قرار دارد که 
زمانی ســفارت انگلســتان در آنجا واقع شده بود، اما 
درســت زمانی که تحریم مالی بانک مرکزی توســط 
دولت برتانیا آغاز شــد، مجلس ایــران کاهش روابط 
با بریتانیا را در دســتور کار خود قرار داد و سپس آن  را 
تصویب کرد. 2 آذر 1390، شروع کاهش روابط ایران 
و بریتانیا شــد تا جایی که روابط تهران و لندن از سفیر 
به کاردار رســید و بریتانیا در موضعی رســمی اعالم 
کرد:» به این اقدام ایران واکنش قاطعانه ای نشــان 
می دهیم.« اما اوج تنش ایران و انگلیس، 8 آذر سال 
90 بود، زمانی که تعدادی از دانشجویان خاص وارد 
سفارت انگلیس شدند و پرچم این کشور را پایین آوردند. 
ایــن کار تنها اقدام آن ها نبود، حتــی باغ قلهک هم 
مصونیتش را از دست داد و پس ار ورود دانشجویان به 
آنجا، اقامتگاه دیپلماتیک و مرکز فرهنگی بریتانیا هم 
به تعطیلی کشانده شد. از آن پس، سایت فارسی زبان 
سفارت بریتانیا در قســمتی از ۀن، درشت نوشت:» 

سفارت در تهران کماکان تعطیل است.« 

انگلیسی های چشم انتظار
چندی پیــش، عباس علی منصــوری آرانی، رئیس 
گروه دوســتی پارلمانی ایــران و انگلیــس گفت:» 
انگلیســی ها برای بازگشایی ســفارت در کشورمان 
منتظــر توافــق نهایی هســتند. بعد از نهایی شــدن 
توافــق و ورود آن بــه فاز اجرایی شــاهد بازگشــایی 

سفارتخانه های ایران و انگلیس باشیم.«

ایران آماده است
اگر برنامه ها درســت پیش رود، به زودی ساختمان 
میدان فردوســی، محل رفت و آمدهای کسانی می 
شوند که 2 سالی از ورود به آن ممنوع بودند. همه چیز 
آماده است، گفت وگوی تلفنی نخست وزیر انگلیس با 
حسن روحانی و اظهار امیدواری دیوید کامرون برای 
بازگشایی ســفارت نشــان از آن دارد که دیگر خبر» 
ســفارت در تهران کماکان تعطیل اســت« به زودی 

حذف می شود.

سیاسی

عصیان اردشیر
روز پرحاشیه بهارستان در روز ارسال متن نهایی برجام

مجلس شــورای اســالمی این روزها در تکاپو اســت، از 
تشکیل کمیســیون بررســی توافق هســته ای تا جدل و 
گاه فریاد حتی بر ســر وزیر امور خارجه کشــور. اما امروز، 
بهارســتان یکــی از شــلوغترین روزها را ســپری کرد که 
در نهایــت با نطق رئیــس مجلس ختم به خیر شــد. علی 
الریجانی  که از ســوی برخی نمایندگان بــه جانبداری از 
دولت و تیم هسته ای در جریان مذاکرات متهم شده بود در 
بین حرف هایش بارها تاکید کرد:» انتقادات به مذاکرات 
هسته ای با متانت مطرح شود، من شرف مجلس را مطرح 
می کنم. در این مســئله اخالقی عمل کنید.« اما پیش از 
صحبــت ای کلیدی الریجانی، چالش هــای دیگری در 

جلسه پیش آمده بود.

از تکثیر برجام بین نمایندگان تا توهین کوچک 
زاده و روبوسی

در حالــی کــه ابوترابی فــرد، نائب دبیر مجلس شــورای 
اســالمی خبر داد:» ترجمه نهایی و مورد تایید دســتگاه 
دیپلماســی  متن برجام دریافت شــده اســت.«، کوچک 
زاده، نماینده پرتنش مجلس شــورای اسالمی در تذکری 
خطاب به ابوترابی فرد گفت:» شما چند دقیقه قبل گفتید 
که ترجمه دقیق دســتگاه دیپلماســی از برجام به مجلس 
ارایه شــده اســت. این که می گویند این ترجمه مورد تایید 
دستگاه دیپلماسی است، یعنی ایراد دیگری ندارد. رییس 
دستگاه دیپلماسی هفته گذشته ترجمه ای تحویل داد که 
دارای نقض بود و ما به آســانی از آن گذشتیم و خواستیم 
ترجمه بهتری ارسال شــود. ممکن است همین ترجمه را 
فرد دیگر بخواند و از آن اشکال بگیرد، این برخورد سلطنت 
مابانه با مجلس است. چه کسی تضمین می کند این همان 
ترجمه برگرفته از متن انگلیســی باشــد.« اما حرف های 
کوچک زاده بــه درگیری لفظی و تنش او بــا یکی دیگر از 
نمایندگان مجلس منجر شد. وقتی کاظم جاللی، رئیس 
فراکسیون رهروان والیت به کوچک زاده اعتراض کرد، با 
این پاسخ از سمت وی مواجه شــد :» آقای جاللی شلوغ 
نکن، اجازه بده حرف من تمام شود، بعد شما خود شیرینی 
کن. نزدیک به دو هفته است مطلب را به تعویق می اندازید 
که ترجمه مطلوب به دســت بیاید. چه کسی تضمین می 
کند این ترجمه مطلوب است.« وقتی کوچک زاده از لفظ 
»خودشیرین« اســتفاده کرد، جاللی تاب نیاورد،  از جای 
خود بلند شــد و گفت:» کوچک زاده توهین کرد« و رو به 
او بیان کرد:» تو خودت خود شــیرینی می کنی.« همین 
جملــه کافی بود تــا کوچک زاده از حربه همیشــگی اش 
اســتفاده کند؛ »فریاد«. کوچک زاده بر سر جاللی فریاد 

زد و در نهایت با پادرمیانی ســایر نمایندگان، مشاجره تمام 
شــد. ابوترابی فرد، در ادامه با تاکید بر اینکه ایرادی ندارد 
متن ترجمه شده اشکال داشته باشد، گفت:» این که شما 
عنوان می کنید ممکن اســت متن ترجمه مشکل داشته 
باشــد مانعی ندارد این متن وحی منزل نیست. نمایندگان 
مســلط به زبان انگلیســی و رییــس مرکــز پژوهش ها و 
کارشناسان می توانند این متن را مقایسه کنند و ایرادهای 
آن را عنوان کنند، بنابراین اگر ایرادی به متن ترجمه وجود 
دارد، اعالم کنید حتما به وزارت امور خارجه ارجاع می شود 
تا اصالحات آن اعمال شود.« جاللی اما سکوت نکرد، وی 
پس از اتمام سخنان ابوترابی فرد خطاب به کوچک زاده و 
البته برخی نمایندگان جبهه پایداری اخطار کرد:» برخی 
خود را 100 درصد تابع والیت می دانند البته این اشکالی 
ندارد، می توانند چنین برداشــتی نســبت به خود داشــته 
باشند اما اشکال این افراد این است که دیگران را خائن و 
غیروالیی می دانند. هوچی گری نکنید.« اما اتفاق جالب 
جایی رخ داد که جاللی به ســمت کوچــک زاده رفت و با 

یکدیگر روبوسی کردند!

توافق باعث اختالف نشود
علی الریجانی غایــب دیروز مجلس بود، امــا در انتهای 
جلســه حاضر شــد و ســخنرانی کرد. الریجانــی در بین 
سخنانش بارها تاکید کرد:» مراقب باشیم در مساله مهم 
هسته ای شکاف بالوجه در کشــور ایجاد نشود.« رئیس 

مجلس شورای اسالمی در ادامه گفت:» در مساله مهم 
مثل هســته ای آراء می توانند متفاوت باشــد، این حسن 
جامعه ما اســت که همه دغدغه دارند و حســاس هستند 
اما باید توجه کنیم که رهبری فرمودند بررسی این موضوع 

باعث انشقاق داخلی نشود. 
کســی مانع اظهار نظر نیســت، اما باید رعایت شــود که 
اینهــا تبدیل به اختالف درونی نشــود. نمایندگان هم باید 
اخالق و متانت را رعایت کرده و سوء ظن نسبت به یکدیگر 
نداشته باشند. برخی گفتند چرا تاخیر شده ممکن است در 
آن دست برده شده باشــد این سوء ظن است. من ایرادی 
نمی بینیم که آقای کوچک زاده بلند شــود و چیزی بگوید 
اما واقعا متوجه نشــدم ایــن که می گوید ســلطنت مآبانه 
یعنی چه؟ یکــی از برادران دیگر هم گفتــه بود الریجانی 
نمی گذارد مسائل هســته ای در مجلس مطرح شود زیرا 
هاشمی رفسنجانی و روحانی، الریجانی را رئیس مجلس 
کردند آیا این توهین به نمایندگان نیست؟ یا گفته اند سگ 
احمدی نژاد و مشایی به اینها شرف دارد. حداقل من اشهد 
ان الاله اال الله را گفته ام پس چطور ممکن اســت ســگ 
یک نفر بر مســلمانی شرف داشته باشــد این روش اظهار 

نظر درست نیست.« 

ما اجازه صحبت نداریم
محمدرضا تابش در ادامه جلســه دیروز مجلس گفت:» 
برخی دوســتانی که شمشیر خود را علیه توافق هسته یی 

و تحوالتی که در جامعه در حال رخ دادن اســت و مردم 
را امیدوار کرده از رو بســته اند، اجازه پیدا می کنند در هر 
جلســه ی علنی خالف آیین نامه مکنونــات قلبی خود را 
بی مهابا اعــالم کنند در حالی که رئیس مجلس می تواند 
تذکر بدهد و نطــق ناطق را قطع کند. ایــن اقلیت برای 
روحیه دادن به طلبکاران خود کــه آنها هم در جامعه در 
اقلیت هستند از هر فرصتی استفاده می کنند تا توافق را 
محکوم و منکوب کنند.   در حین سخنان یکی از ناطقان 
به همکار نماینده ی دیگری توهین شــد اما رئیس جلسه 
اجــازه نداد توضیحات ایشــان که در واقــع توضیح اکثر 
نماینــدگان بود ارائه شــود. به حضرتعالــی )الریجانی( 
اهانت شد که حق خودتان اســت بخواهید دفاع کنید یا 
نه. اما هیات رئیســه باید به ســوگندی که یاد کرده عمل 
کند. در مجلس هفتم زمانی که می خواستیم تذکر بدهیم 
بایــد از قبل با رئیس مجلس وقــت هماهنگ می کردیم 
حاال که فضای باز هــم در جامعه و هم در مجلس ایجاد 
شده حداقل به ما ویا کسانی که به آنها اهانت شده اجازه 

حرف بزدن بدهید.«

اقلیتی پرقدرت
روزهای گذشته بارها و بارها شــاهد اظهار نظر مسئولین 
مبنی بر عدم سوءاستفاده از موضوع هسته ای بودیم. اما 
موضوع توافق هســته ای چگونه می تواند باعث نفاق بر 

سیاست داخلی شود و چه تاثیری بر آن می گذارد؟
گروهی که خودشان هم بر اقلیت بودن خودشان صحه 
گذاشــتند، نه از روز اعالم پیروزی مذاکرات وین، که از 
همان بیانیه لوزان، نگرانی خودشــان را از بهبود رابطه 
با غرب بیان کردند و بارها از تریبون های رسمیشــان به 
آن دامن زدند، گروهی که به نتیجه رسیدن مذاکرات را 
تسلیم کامل در برابر سیاســت های غرب می دانستند. 
اما امضــای نهایــی مذاکرات ویــن هم از یک ســو به 
معنای تجدید احتمالی صندلی ریاســت حسن روحانی 
در انتخابــات 96 و از ســوی دیگــر فتــح صندلی های 
بهارســتان برای طیف های اعتدال گرا و اصالح طلب 
خواهــد بــود. در حقیقت، موافقــان توافق هســته ای 
شــانس بیشــتری برای به دسترسی به کرســی پارلمان 
دارنــد. بنابراین واضح اســت که طیفی خــاص برای از 
دســت ندادن قدرت فعلی خود، ســعی بر مانع تراشــی 
جریان مذاکــرات دارد و البته از ایــن فرصت در جهت 
تضعیف طیف دولت و حامیانش استفاده می کند. سوال 
اینجاست که مخالفان توافق، از ادامه تحریم ها و عدم 

تعامل با اروپا، چه می خواهند؟ 

سوژه روز

واکنش روزخاطره روز

روحانیباردیگربهسازمانمللمیرود
ســازمان ملل متحد روز دوشنبه نخستین پیش نویس فهرست سخنرانان امسال نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد را منتشــر کرد. در این پیش نویس نام حسن روحانی رئیس جمهور ایران در کنار 
روسای جمهور چین، روسیه و آمریکا  به عنوان سخنرانان هفتادمین نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر دیده می شود. این سومین حضور حسن روحانی در قامت رئیس جمهور 
ایران، به عنوان سخنران در نشست های ساالنه سازمان ملل است. اما تفاوتی که حضور امسال روحانی با دو سال قبل و همچنین با سفرهای رئیس جمهورهای پیشین ایران دارد، پایان مناقشه هسته ای 
ایران و غرب، امضای توافق هسته ای و صدور قطعنامه ای به نفع ایران در شورای امنیت سازمان ملل است. مسئله ای که عالوه بر همه تاثیرات داخلی و بین المللی، جایگاه ایران را به عنوان قدرتی منطقه ای 
بیش از پیش تثبیت کرده اســت که باتوجه به بحران تروریســم در منطقه و نقشی که ایران می تواند در مقابله با آن داشته باشد، اهمیت خود را نشان می دهد. گفتنی است کشورهایی که تاکنون مشخص 
شده است سران آن ها در این نشست حضور نخواهند داشت عبارت اند از هند، انگلیس، سوریه، عربستان سعودی و کره شمالی. همچنین فرانسه، مکزیک، نیجریه، افغانستان، اوکراین، مصر، 

ونزوئال، سودان جنوبی، لیبی، یمن و عراق ازجمله کشورهایی هستند که سران آن ها در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت خواهند کرد.
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