اروپا و آمریکا در قبال ایران هدف مشترکی را دنبال میکنند

سفیر آمریکا در آلمان ضمن دفاع از سیاستهای رئیسجمهور آمریکا علیه ایران
ی هم در این سیاستها و اهدافی که در پس آنهاست ،با
گفت که مدیران اروپای 
آمریکا همعقیده هستند.
ریچ��ادر گرنل گفت :اول از همه بگذارید به اینکه رئیسجمهور همه را پای میز
مذاکره میآورد ،احس��نت بگوییم .واقعیت این اس��ت ...او با روشی خاص با ایران
رفتار میکند وقتی که این موضوع را روشن میکند که میخواهد با رژیم فعلی وارد
مذاکره شود و تالش میکند که بر روی همه مسایل کار کند.
وی افزود( :این مسایل) نه تنها توافق هستهای بلکه موضوع فناوری موشک بالستیک و
نیز فعالیتهای مخرب (ایران) را شامل میشود .به همین دلیل من از اینکه تحریمهایی
که رئیسجمهور ترامپ اعمال کرده اس��ت کارایی دارن��د و ایرانیها را پای میز مذاکره
بیاورد ،تعجب نمیکنم .فارس

ادعای ترامپ علیه ایران برای باجگیری از سعودی است

سخنگوی جنبش انصاراهلل یمن ادعاهای رئیسجمهوری آمریکا درباره حضور ایران در
یمن را خالف واقعیت دانسته و تأکید کرده است چنین ادعاهایی صرفا برای باجگیری
از عربس��تان سعودی مطرح میشود .محمد عبدالسالم نوش��ت :اظهارات ترامپ با
واقعیت س��ازگاری نداش��ته و حتی ارزش جواب دادن هم ندارد .این ادعاهای ترامپ
صرفا برای باجگیری و افزایش هزینههای پادش��اهی شیرده است .اشاره عبدالسالم به
اظهاراتی انتخاباتی ترامپ است .ترامپ در جریان تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری آمریکا
در س��ال  2016به صراحت از عربس��تان س��عودی انتقاد و بارها آن را گاو شیردهی توصیف
میکرد .او گفت :آل سعود گاوهای شیرده کشورشان هستند ،و وقتی که شیر این گاوها خشک
ش��د و دیگر دالرها و طالهایش��ان تمام شد آن گاه باید سرشان را برید یا از شخص دیگری
بخواهیم که سرشان را ببرد یا به گروههای دیگر کمک کنیم که سرشان را ببرند .این واقعیتی
است که باید دوستان و دشمنان آمریکا در راس آنها عربستان بدانند .تسنیم

اگر ما نبودیم ،از برجام خبری نبود

مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تأکید بر اهمیت توافق هستهای ،گفت:
اگر کش��ورهای اروپایی نبودند ،نه برجامی ش��کل میگرفت و نه امروز از برجام
اثری مانده بود .فدریکا موگرینی کش��ورهای اروپایی را عامل شکلگیری توافق
هستهای سال  ۲۰۱۵با ایران معرفی کرد و گفت ::اگر به خاطر اقدامات اتحادیه
اروپا نبود ،این توافق تاکنون حفظ نشده بود.
او که در نشس��تی با موضوع وضعیت خلیج فارس در پارلمان اروپا در اس��تراتبورگ
صحب��ت میکرد ،در توصیف منطقه غرب آس��یا گفت :خلیج ف��ارس فوقالعاده به اروپا
نزدیک اس��ت و بخشی از منطقه ماس��ت و وضعیت امنیتی در خلیج فارس به شدت به
امنیت ما مرتبط اس��ت .م��ا همواره گفتهایم که حفظ توافق هس��تهای با ایران ،بیش و
پیش از هرچیز برای منافع امنیتی اروپا و جهان حائز اهمیت است .این مسئله امروز به
خوبی روشن شده است .مهر
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اخبار
ارزیابی کارشناسان از سخنان اخیر وزیر خارجه آمریکا برای مصاحبه با تلویزیون ایران

اگ��ر تلویزی��ون ای��ران دعوت��م کن��د
پرونـــــده
میپذی��رم؛ این جملهای ب��ود که چند
روز قبل از س��وی وزیر امور خارجه آمریکا مطرح شد .مایک
پمپئو دربار ه پذی��رش حضور در تلویزیون ایران ،به این نکته
اش��اره کرده اس��ت که محمدجواد ظریف وزی��ر امور خارجه
ایران نیز چنین فرصتی را داشته است.
ناظران سیاس��ی بر این باورند؛ اگر وزیر امور خارجه آمریکا و
یا حتی رئیسجمهور آمریکا هر کدام بخواهند به جریان آزاد
اطال ع رسانی تن بدهند ،نیاز نیست بیاید و جلوی دوربین ما
حرف بزند ،از همان جا بگویند برای چه بدون هیچ دلیلی ،به
برجامی که پنج ـ شش کشور در آن گفتو گو کردند و حاصل
دو سال مذاکره مستمر و فشرده دیپلماتهای برجسته جهان
بوده است ،پشت پا زدند و از آن خارج شدند.
حس��ن عابدینی نخس��ت درباره نبود گفتوگوهای چالش��ی
با مقام��ات خارجی در ایران اظهار میکن��د :معموالً مقامات
ال منطبق بر
ارش��دی گفتوگو میکنند که دارای پی��ام کام ً
منطق و اس��تدالل داش��ته باش��ند .بس��یاری از اوقات شاهد
هس��تیم که خبرن��گاران ایرانی ـ چه رس��انههای تصویری و
چه نوش��تاری ـ پیش از اینکه مقام��ات خارجی بخواهند به
کش��ورمان بیایند ،تقاضای وقت مصاحبه میکنند ،اما بنا به
دالیلی که آنها زمینه را برای مصاحبه فراهم نمیکنند؛ یک
دلیل آن این است که اصوالً بسیاری از این مقامات حرفهای
منطقی و متقاعدکننده برای زدن ندارند.
وی ادامه داد :اگر شما مصاحبهای با مقامات اروپایی در ایران
صورت بدهید یا حتی فرض کنید مقامات ش��رق آسیا که به
ایران آمدند ـ از جمله نخستوزیر ژاپن که اخیرا ً به ایران آمد
ـ اینها اگر صحبتی برای متقاعد کردن افکار عمومی داشتند،
حتماً آمادگی این را داش��تند که گفتوگو کنند و رسانههای
ای��ران هم حتماً این کار را انجام میدادند؛ البته به منزله این
نیست که مصاحبههایی صورت نگرفته باشد .برخی از مقامات
حتی در سطح ارشد با ما گفتوگوهایی داشتند از جمله آقای
رجب اردوغان زمانی که نخس��توزیر ترکیه بودند و با تغییر
س��اختار قانون اساسیش��ان رئیسجمهور ش��دند .ایشان به
تهران آمدند و ما با او گفتوگو کردیم .بنابراین افراد موثر در
منطقه آمادگی برای گفتوگو را دارند ولی بسیاری از مقامات
این کش��ورها در مواجهه با خبرنگاران دوری میکنند .حتی
شما میبینید که مقامات آمریکایی با تعدادی خبرنگار خاص
گفتوگ��و میکنند؛ به دلیل اینکه آنها هرگز نمیخواهند آن
مقام را به چالش بکشند اما از سوی رسانههای ایران حتماً به
چالش کشیده میشوند.
این کارش��ناس رس��انه در بخش دیگری از گفتوگوی خود
الزمهی گفتوگوهای چالش��ی با مقامات خارجی را حمایت
مقامات کشور خودمان از رسانهها عنوان میکند.
او درباره علت اینکه مقامات ایرانی به گفتوگو با رس��انههای
مختل��ف خارجی ج��واب مثبت میدهند ،ه��م چنین اظهار
میکند :دلیل این اس��ت که جمهوری اسالمی از یک منطقی
برخ��وردار اس��ت که این منطق معموالً توس��ط بس��یاری از
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از همان جا بگویید برای چه به برجام
پشت پا زدید و از آن خارج شدید

رس��انههای خارجی سانس��ور میش��ود .مقامات ایرانی مایل
هس��تند این گفتوگوها به صورت زنده ی��ا ضبطی از طریق
آن رس��انهها در اختیار اف��کار عمومی قرار بگیرد .چنانچه هر
زمان صحبتهای مقامات ایرانی کامل ،بااس��تدالل و منطقی
که دارند از طریق رسانههای بینالمللی منتشر شده ،توانسته
اس��ت تاثیر تعیینکنندهای در افکار عمومی داش��ته باش��د؛
چراک��ه آنها معم��والً صحبتهای مقامات ایران��ی را تحریف
میکنند.
وی در ادام��ه با بیان اینک��ه لزوماً یک مصاحبه صرفاً بهخاطر
چالشی بودنش ،خوب نیست ،در توضیح این جمله میگوید:
به نظر میرس��د تصویر م��ا از مصاحبه مقامات با رس��انهها،
تصویری اس��ت ک��ه گویا خبرن��گار باید در ح��د محاکمه با
مصاحبهش��ونده برخورد کن��د؛ در حالی که اص��والً خبرنگار
قاضی نیس��ت بلکه خبرنگار میتواند سوال را بپرسد و ممکن
است آن فرد حتی جواب هم ندهد .اینکه قضاوت کند درست
نیست .قضاوت را باید در اختیار مخاطبان گذاشت.
عابدینی س��پس درب��اره حض��ور مقامات خارج��ی در ایران
و ش��رایط آن برای مصاحب��ه ،اظهار میکن��د :اگر یک مقام
اروپای��ی بیاید و با یک رس��انه ایرانی صحب��ت کند ،خبرنگار
اولین پرسشی که میپرس��د این است که چرا شما در حوزه
برجام طی چهار سال گذشته یک گام به جلو نگذاشتید .چرا
به تعهدات خود عمل نکردید و یا چرا آلمان در س��ال ۱۳۵۴
که نیروگاه اتمی در بوش��هر س��اخته ش��د ،وقتی که انقالب
ش��د آنجا را رها کرد و رفت .چرا فرانس��ویها حاضر نش��دند
یک گرم اورانیوم غنی ش��ده به ما بدهن��د و هزاران چراهای
دیگر؛ خوب اینها س��واالتی اس��ت که پاسخی در اروپا برایش
وج��ود ندارد و مقامات آمریکایی و اروپایی نمیتوانند پاس��خ
قانعکنن��دهای برای افکار عمومی ایران بدهند به همین دلیل

تلفنی آگهی میپذیرد
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حاضر به مصاحبه نمیشوند.
عابدین��ی درباره توییت وزیر خارجه آمریکا مبنی بر تمایل به
مصاحبه ب��ا تلویزیون ایران نیز اظهار میکند :به نظر من اگر
وزی��ر امور خارجه آمریکا و یا حت��ی رئیسجمهور آمریکا هر
کدام بخواهند به جریان آزاد اطالعرسانی تن بدهند ،بهترین
کار این است که پاسخ دهند در شرایطی که حدود  ۱۶رسانه
آمریکایی در ایران فعال هستند ـ از لس آنجلس تایمز گرفته
تا آسوشیتدپرس و دیگران ـ چرا به یک خبرنگار ایرانی مجوز
نمیدهند و یک خبرنگار ایران که در سازمان ملل باید حاضر
باش��د حق ندارد به پنج کیلومتری سازمان ملل نزدیک شود.
اینها آنق��در برخوردهای دوگانه و معیارها و اس��تانداردهای
دوگان��ه دارند ک��ه در حقیقت نمیتوان ب��ه یک کلمه حرف
آنها اعتماد کرد.
وی اضاف��ه میکن��د :مهمتری��ن بحثی که وج��ود دارد االن
این اس��ت که احتیاج نیس��ت وزی��ر خارجه آمری��کا بیاید و
جل��وی دوربین ما حرف بزند ،از همان ج��ا بگویند برای چه
بدون هیچ دلیلی ،به برجامی که پنج ـ ش��ش کش��ور در آن
گفتو گو کردند و حاصل دو س��ال مذاکره مستمر و فشرده
دیپلماتهای برجس��ته جهان بوده اس��ت ،پشت پا زدند و از
آن خارج ش��دند .بنابراین سوالهایی که جمهوری اسالمی از
آنها دارد پرسشهای پنهانی نیست آمریکاییها به کدام یک
از پرس��شهای ملت ایران پاس��خ دادهاند که مجددا ً بیایند و
جلوی دوربین ما بنشیند و پاسخ بدهند.
حس��ن عابدینی در پایان درباره درخواس��ت تلویزیون ایران
برای مصاحبه با مقامات خارجی ،یادآور میشود :آخرین مورد
نخست وزیر ژاپن بود که ما برای مصاحبه درخواست داشتیم؛
به هر حال هر رس��انهای این اتفاق را یک فرصت خوب برای
خودش میداند که ب��ا مقاماتی که به ایران میآیند مصاحبه

سفیر ایران در ترکیه:

کشورها نباید کورکورانه تحریمهای آمریکا را اجرا کنند
س��فیر تهران در آنکارا ،ترکیه را کشور دوست ایران
خوان��د و ضمن تمجی��د از مواضع ترکی��ه در قبال
تحریمهای آمریکا تاکید کرد :مهم اس��ت که بخش
خصوص��ی ،کورکورانه تحریمه��ای یکجانبه را اجرا
نکند.
محمد فرازمند تصریح ک��رد :تحریمهای غیرقانونی
اعمال ش��ده آمریکا علیه ایران بع��د از خروجش از
توافق هس��تهای فقط بر مردم ایران تاثیر نمیگذارد
بلک��ه همچنی��ن بر هم��ه کش��ورهای مس��تقل و
کش��ورهایی که خواهان داشتن روابط عادی تجاری
با ایران هستند  ،اثر میگذارد .ترکیه که بخش قابل
توجه��ی از نیازهای انرژی خ��ود را از ایران دریافت
میکند ،مستقیما تحت تاثیر این تحریمها قرار دارد.
البته ما شاهد هستیم که آنکارا برای خالص شدن از
شر این تحریمهای غیرقانونی در حوزه تجارت انرژی
با ایران در حال انجام تمام تالش خود است.
او با اش��اره به س��فر خرداد ماه مولود چاووش اوغلو
وزیر خارجه ترکیه به ایران گفت :سفر آقای چاووش
اوغلو به اصفهان در ادامه دید و بازدیدها و تماسهای
دیپلماتیک دو کشور انجام شد .در جریان این سفر،
دو طرف یک یادداش��ت تفاهم امض��ا و همچنین با
سندی برای اطمینان یافتن از مراودات و همکاریها
بین وزرای خارجه دو کش��ور موافقت کردند .س��ند
امضا ش��ده بی��ن دو طرف ،همکاریه��ا بین ایران و
ترکیه بدون تاثیرپذیری از س��وی کشورهای ثالث را
میسر میکند
س��فیر ای��ران در ترکیه اعالم کرد ک��ه  ۴۴درصد از
نیازهای نفتی ترکیه (ماهیانه به طور متوس��ط یک
میلیون بشکه)در س��ال  ۲۰۱۷را ایران تامین کرده
اس��ت .فرازمند افزود :ایران و ترکی��ه به حفاظت از

منافع مردم دو کش��ور و کاستن از خسارات ناشی از
تحریمه��ای (آمریکا) ادامه میدهند .البته که بخش
خصوص��ی و به ویژه صنایع انرژی و بانکداری مجبور
هس��تند که در برابر فش��ار آمریکا به شدت محتاط
باش��ند اما مهم است که کش��ورها ضمن حفاظت از
منافع شهروندانش��ان از این موضوع اطمینان حاصل
کنند که بخش خصوصیشان آسیب حداقلی ببینند
و کورکورانه تحریمهای یکجانبه اعمال ش��ده توسط
قدرتهای جهانی را اجرا نکنند.
خبرگ��زاری اس��پوتنیک در بخ��ش دیگ��ری از این
مصاحبه ،از فرازمند درباره توقعات ایران از ترکیه در
فرایند «مذاکرات آستانه» درباره سوریه سوال کرد.
س��فیر ای��ران پاس��خ داد :ای��ران ،ترکیه و روس��یه
شرکای فرایند مذاکرات آستانه هستند و توانستهاند
موفقیتهای مهمی در کاستن از تنش در بخشهای
مختلف س��وریه به دست آوردهاند .آستانه یک نمونه
موفق از رویکرد چندجانبه گرایی برای حل مشکالت
در ی��ک منطقه بحرانی اس��ت .این س��ه کش��ور به
همکاری به منظور پایان دادن به درگیری در سوریه
و همچنین ش��روع فرایند سیاسی حل بحران ادامه
میدهند .جلسه س��ه جانبه آتی نشست آستانه ،در
استانبول برگزار خواهد شد.
او در بخش پایانی ای��ن مصاحبه با تاریخی خواندن
رواب��ط ای��ران و ترکی��ه اف��زود :ما روابط سیاس��ی،
اقتص��ادی ،اجتماع��ی و فرهنگی نزدیک��ی با ترکیه
داری��م و این روابط نه تنها در س��طح رس��می قوی
بوده بلکه در س��طوح افکار عمومی و اجتماعی بین
دو کشور هم روابطی قوی است .ما هیچ مانعی برای
تقوی��ت روابط دوجانبه در هم��ه حوزهها نمیبینیم.
صداوسیما

دیدار ایرج مسجدی با وزیر
دادگستری عراق
کنند اما این اتف��اق در اغلب موارد کمتر پیش میآید که به
پیش��نهاد مصاحب��ه ما جواب مثبت بدهن��د .آن هم به دلیل
فشرده بودن زمان و مسائلی از این دست است.
از حضور مقامات خارجی در رسانههای داخلی نترسیم
البته محمد س��لطانیفر در این زمینه میگوید :من به شدت
از ای��ن اتفاق اس��تقبال میکن��م .به نظر م��ن همانطور که
مقامات ما مانند آقای ظریف (وزیر امور خارجه ایران) و دیگر
نمایندگان ایران توانستهاند در سازمان ملل یا دیگر عرصههای
بینالمللی با تمام رس��انههای امریکایی برای مصاحبه حضور
پی��دا کنند ،این ام��کان باید برای مقام��ات آمریکایی نیز به
وجود بیاید که آنها هم بیایند و مصاحبه داشته باشند.
از او سوال میکنیم که به نظر او چرا تا به حال چنین اتفاقی
در تلویزیون ایران صورت نگرفته اس��ت؟ که پاس��خ میدهد:
از آنج��ا که تا به حال ای��ن اتفاق در تلویزیون ایران س��ابقه
نداشته ،هضم این داستان برای صداوسیمای ما یا حتی دیگر
رس��انههای داخلی خیلی ممکن نبوده و چ��ون این امر قرار
است برای اولین بار صورت بگیرد ،حتما با چالشهایی روبهرو
خواهد بود.
س��لطانیفر ادامه میدهد :به نظر من این امر تابویی بوده که
ش��کل گرفته و این تابو باالخره باید شکس��ته شود .از طرفی
میتوان گفت که انگیزه این کار در ما ش��کل نگرفته اس��ت و
احس��اس میکردیم که خطوط قرمزی در این امر هست که
نبای��د اتفاق بیفتد ،اما به نظ��ر من نه آنچنان خطوط قرمزی
هست و نه چیز خاصی در این باره وجود دارد .اتفاقا اگر یک
بار بتوانیم باالترین حد را دنبال کنیم و این مس��یر را ش��کل
دهی��م ،بعدا این امر میتواند به صورت روال با روس��ای دیگر
کشورها و مقامات مختلف دنیا شکل بگیرد ،به هر حال رسانه
خودش یک فرصت برای بیان گفتوگوها ،دیدگاهها و تبادل
نظرها است که میتواند این فضا را شکل دهد.
او با بیان اینکه درس��ت اس��ت که گفته میش��ود رسانههای
امریکایی خصوصی هستند و به هیچکدام از رسانههای دولتی
امکان مصاحبه با س��ران ایرانی را نمیدهن��د ،میگوید :من
احساس میکنم علیرغم همه این مباحث این فضا در آمریکا
ش��کل گرفته که مس��ووالن ما میتوانن��د مصاحبه کنند؛ به
همین دلیل مس��ووالن امریکایی نیز باید بتوانند با رسانههای
ما صحبت کنند؛ چراکه حرفه��ای آنها جدید نخواهد بود
و تمام��ی حرفهایی که میخواهند علیه مردم یا حکومت ما
بزنند را تا اآلن توس��ط رسانههای آمریکایی گفتهاند و تقریبا
تم��ام آن حرفها را مردم ما از طریق رس��انههای رس��می و
غیررسمی شنیدهاند.
س��لطانیفر درباره اینکه این اتفاق با چه چالشهای احتمالی
روبهرو خواهد؟ بیان میکند :هر موضوع نویی یکسری موافق
و مخالف دارد .زمانی که ماهواره به عنوان موضوع نو به کشور
ما آمد ،مخالف و موافق داش��ت و دارد .همچنین ش��بکههای
اجتماع��ی و اینترن��ت نیز موافقان و مخالفانی داش��ت .حتی
میگفتند که اینترنت حرام اس��ت .به همی��ن دلیل ما نباید
نگران نو بودن آن باشیم .ایسنا

الوروف:

مسئولیت وخامت اوضاع در
منطقه برعهده آمریکاست
وزیر خارجه روسیه هشدار داد ،سیاست تحریک آمیز
آمری��کا علیه ای��ران ،بازی قدرت نمای��ی در منطقه و
تالش برای بیاعتبار کردن تهران و مقصر جلوه دادن
ایران در تمامی مشکالت منطقه ،بسیار خطرناک بوده
و مس��ئولیت عواقب فاجعهآمیز آن بر عهده واشنگتن
است .سرگئی الوروف اعالم کرد ،طرف روسی هشدار
میدهد بازی قدرت نمایی آمریکا علیه ایران میتواند
وضعی��ت خطرناک��ی را در منطقه به وج��ود آورد که
مسئولیت عواقب فاجعه آمیز آن تنها بر عهده واشنگتن
خواهد بود .وی گفت :سیاس��ت خارجی روسیه چند
جانبه اس��ت و در آن اصلی به نام دوستی علیه کشور
ثالث وجود ندارد .روسیه در تماسهای خود با رهبران
همه کش��ورهای منطقه بدون تغییر بر لزوم مشارکت
برای یافتن راه حل صلح آمیز مشکالت به وجود آمده
و خ��ودداری از روشهای زورمدارانه و نظامی و تهدید
برای استفاده از این روشها تاکید میکند.
الوروف یادآور ش��د :افزایش کنونی وخامت اوضاع در
منطقه نتیجه خطی مش��ی ضدایرانی و تحریک آمیز
آمریکا و برخی متحدانش اس��ت .در واش��نگتن بازی
قدرت نمایی به راه افتاده و اقداماتی با هدف بی اعتبار
کردن تهران و متهم کردناین کشوربه تمامی مشکالت
موج��ود در منطق��ه انجام می ش��ود .ای��ن وضعیت
بسیار خطرناک اس��ت و مسئولیت عواقب فاجعهآمیز
احتمال��ی آن تنها بر عهده دولت آمریکاس��ت.رئیس
دستگاه دیپلماس��ی روسیه ،مواضع مسکو در رابطه با
نقش ایران در منطق��ه خاورمیانه تاکید کرد :مقامات
ته��ران مرتباً عالقمندی خود برای برق��راری ثبات از
طریق گفتوگوهای س��ازنده با همه طرفین از جمله
کشورهای عربی منطقه خلیج فارس را مورد تایید قرار
دادهاند باشگاه خبرنگاران

ایرج مسجدی ،سفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد
با فاروق الش��وانی ،وزیر داد گستری عراق دیدار و دو
طرف در رابطه با موضوعات مشترک و راه های اجرای
توافقات میان دو کشور بحث و تبادل نظر کردند.
وی در ای��ن دیدار تاکید کرد که وزارت دادگس��تری
عراق به دنبال تقویت روابط خود با کشورهای همسایه
و عقد توافقات قانونی با کشورهای دنیا است.
وی همچنی��ن از مواضع جمهوری اس�لامی ایران در
حمایت از عراق که در راس��تای تقویت ثبات و امنیت
منطقه است قدردانی کرد.
از س��وی دیگر ایرج مس��جدی ب��ر آمادگی جمهوری
اس�لامی ای��ران ب��رای حمای��ت از دولت ع��راق در
زمینهه��ای مختلف که در راس��تای آس��ایش و ثبات
ملت عراق است ،تاکید کرد .ایسنا

پیامی از سوی ایران برای مذاکره
دریافت نکردهایم

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که واشنگتن
هیچگونه پیامی از سوی تهران برای مذاکره در رابطه
با برنامه هستهای دریافت نکرده است.
م��ورگان اورتاگوس اف��زود :هیچگون��ه گزینه ای جز
مذاکره برای ایران وجود ندارد ،در غیر این صورت در
تحریم خواهند ماند.
وی با متهم کردن ایران به تهدید کش��تیرانی در تنگه
هرمز گفت که این تهدیدات ایران را نمیپذیریم.
س��خنگوی وزارت خارج��ه آمری��کا مدع��ی ش��د که
تحریمه��ای آمریکا علیه لبنانیه��ا تنها یک گروهک
تروریس��تی را هدف قرار داده است که به ایران کمک
می کند.
پی��ش از ای��ن دونالد ترامپ ،رئیسجمه��وری آمریکا
در نشس��تی با کابینه خود در کاخ سفید در سخنانی
مدعی ش��د که آمریکا به دنب��ال تغییر نظام در ایران
نیست و تنها میخواهد به ایران کمک کند! ایرنا

از نگاه دیگران
در راستای نقض موافقتنامه مقر توسط آمریکا:

دبیرکل ابتکار عمل را
به دست بگیرد

عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی (ره) اقدام
ت برای هیأت ایرانی
دولت آمری��کا در اعمال محدودی 
مستقر در نیویورک را خالف مقررات حقوق بینالملل
خوان��د و گفت :دبیرکل باید درب��اره نقض موافقتنامه
مقر ،ابتکار عمل را به دست بگیرد.
هیب��تاهلل نژندیمنش درباره اعم��ال محدودیتهای
ت و آمد هیأت
جدید توس��ط دولت آمریکا برای رف�� 
ایرانی مستقر در س��ازمان ملل و خانوادههای آنها  ،با
بیان اینکه بخش��ی از حقوق بینالمللی به طور سنتی
و عُرفی به مصونیت و مزایای س��ران دولتها ،س��ران
حکومته��ا ،مقام��ات دولتی ،مام��وران دیپلماتیک و
نمایندگان کشورها در سازمانهای بینالمللی مربوط
میش��ود ،خاطرنش��ان کرد :اعطای این مصونیتها و
مزایا برای این است که دارنده آنها بتواند بدون دغدغه
و مزاحمت از سوی دولت پذیرنده یا هر دولت یا نهاد
دیگری اشتغاالت خود را به نحو احسن انجام دهد.
وی افزود :بر اساس آرای دیوان بینالمللی دادگستری،
از جمل��ه در پرونده عبداهلل یرودی��ا وزیر امور خارجه
کنگو ،وزرای خارجه دارای مصونیت هستند و بنابراین
کشور خارجی نمیتواند مصونیت آنها را نادیده بگیرد.
این کارش��ناس ارش��د حقوق بینالمل��ل در خصوص
نمایندگان کش��ورها در سازمان ملل متحد به  2سند
مهم اش��اره ک��رد :موافقتنامه مقر بین س��ازمان ملل
متحد و ای��االت متحده آمریکا و کنوانس��یون مزایا و
مصونیتهای سازمان ملل متحد.
وی درباره موافقتنامه مقر بین س��ازمان ملل متحد و
ایاالت متحد آمریکا مصوب  1947بیان کرد :حوزه یا
منطقه مقر س��ازمان ملل متحد که در پیوست شماره
 1تعریف ش��ده ،هر ملک یا س��اختمانی است که بنا
بر مناس��بتها در توافق با مقام��ات ذیربط آمریکایی
مشخص میشود .در بخش  11موافقتنامه مقر مقامات
فدرال ،ایالت��ی یا محلی ایاالت متح��ده آمریکا نباید
هیچگونه محدودیتی را برای تزانزیت به مقر س��ازمان
یا از مقر س��ازمان در خص��وص نمایندگان دولتهای
عضو سازمان یا خانوادههای آنها اعمال کنند.
نژندیمن��ش ادام��ه داد :در بخش  12تصریح ش��ده
اس��ت که مقررات بخش  11جدا از روابط موجود بین
حکومتهای اشخاص مذکور در بخش  11و حکومت
آمریکا قابل اعمال هستند.
وی در ای��ن زمین��ه توضیح داد :بنابرای��ن ،اوالً دولت
آمریکا ،چه در سطح فدرالی ،ایالتی یا محلی نمیتواند
محدودیتی ب��رای ورود نماین��دگان دولت جمهوری
اس�لامی ایران به مقر س��ازمان ملل یا خ��روج از آن
اعم��الکند .دوم اینکه ن��وع روابط  2دولت نمیتواند
بر اج��رای مقررات مرب��وط به مصونی��ت نمایندگان
جمهوری اس�لامی ایران در نزد س��ازمان ملل متحد،
خدشهای وارد کند . .فارس

