ایران حق دارد به نقض قطعنامه  2231توسط آمریکا پاسخ دهد
نماینده روس��یه در س��ازمان ملل تصریح کرد :ایران این حق مشروع را دارد
که به نقض منشور ملل متحد و قطعنامه  2231شورای امنیت توسط ایاالت
متحده پاسخ دهد و بند  36برنامه جامع اقدام مشترک نیز آن را پیشبینی
کرده است .واسیلی نبنزیا اظهار داشت :کسی نباید از ایران بخواهد که بدون
قد و شرط آن دسته از تصمیمات شورای امنیت را که ایاالت متحده خود آنها
را تضعیف کرده ،اجرا کند .وی همچنین یادآوری کرد که کاهش تعهدات داوطلبانه
ایران ذیل برجام با اطالع به آژانس بینالمللی انرژی اتمی و تحت نظارت بازرس��ان
آژانس صورت پذیرفته است.
ب��ه گفت��ه این دیپلمات روس ،تم��ام اقدامات ایران میتواند در ش��رایطی منطقی
یعنی انجام تعهدات ذیل برجام و منش��ور ملل متحد توسط آمریکا بازگردانده شود.
باشگاه خبرنگاران
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توضیح درباره مالقات کوتاه نماینده آمریکا با هیئت ایران
رایزن مطبوعاتی دفتر نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد در توئیترش
درباره گفتوگ��وی مختصر نماینده آمریکا در س��ازمان ملل متحد با هیئت
ایران��ی توضیحاتی ارائه کرد.علیرضا میریوس��فی نوش��ت :نماینده آمریکا در
سازمان ملل بعد از اتمام بیانیههای شورای امنیت در خصوص قطعنامه ۲۲۳۱
به هیئت ایرانی نزدیک شد و صرفاً گفتوگوی کوتاهی درباره بیماران پروانهای
که تحریمها بر آنها اثرگذاشته داشت .برای دیپلماتهای سازمان ملل برخورد کردن با
یکدیگر یا داشتن محاورههای مختصر در مقر سازمان ملل غیرمعمول نیست .ویدئوی
منتشرشده در فضای مجازی نشان میدهد کلی کرافت ،سفیر آمریکا در سازمان ملل
متحد بعد از اتمام جلسه شورای امنیت به سمت هیئت ایرانی رفته و با آنها صحبت
میکند .برخی از خبرنگاران مدعی شدهاند محور گفتوگوی کرافت ،کودکان ایرانی
مبتال به بیماری پروانهای بوده است .صداوسیما

ایران دوست و همسایه ما است
وزیر برنامه ریزی پاکس��تان ضمن اعالم اینکه ایران کشور دوست و همسایه
ما است تاکید کرد :آمریکا نباید در روابط اسالم آباد تهران دخالت کند.
اس��د عمر تصریح کرد :از گذش��ته در نظر داش��تیم با همکاری ایران روابط
تجاری خود را تا قلب اروپا پیش ببریم و همراه با ترکیه سه کشور قدرتمند
منطقه شویم.
وی با اش��اره به تحریمهای آمریکا علیه کشورمان گفت :دولت واشنگتن نباید سد
راه توسعه روابط دیگر کشورها شود و در ارتباط ایران و پاکستان دخالت کند.
وزیر برنامه ریزی پاکس��تان در خصوص کریدور اقتصادی مش��ترک با چین اظهار
داش��ت :هیچ چی��زی در این پروژه بزرگ مخفی نیس��ت و ما اج��رای این کریدور
اقتصادی را صد در صد به سود کشور میدانیم.گفتی است؛ جمهوری اسالمی ایران
روابط مسالمت آمیز با کشورهای همسایه دارد .تسنیم
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اخبار

گزارش
اتهامزنیهای دوباره پامپئو علیه ایران:

تحریم دو قاضی ایرانی از سوی آمریکا
وزارت خزان��هداری آمری��کا صب��ح روز پنجش��نبه
بهوقت محلی اعالم کرد نام قاضی محمد مقیس��ه
و قاضی ابوالقاس��م صلواتی به فهرس��ت افراد تحت
تحری��م دفتر کنترل داراییهای��ی خارجی (اوفک)
از نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه افزوده ش��ده
است.
وزارت خزانهداری آمریکا طی بیانیهای مدعی شده
اس��ت که قاضی مقیس��ه رئیس ش��عبه  28دادگاه
عموم��ی و انق�لاب تهران و قاض��ی صلواتی رئیس
ش��عبه  15دادگاه انقالب طی س��الهای فعالیت
خود بهعن��وان قاضی ،عدالت را رعای��ت نکردهاند.

ناقض حقوق بشر
از کدام حقوق بشر دفاع میکند؟
در حالی مایک پامپئو ،وزیر امور خارجه آمریکا ادعاها علیه
ای��ران را تکرار و تهران را به نقض حقوق بش��ر متهم کرد
که به باور ناظران سیاسی آمریکا با اتخاذ رویکردی ابزاری،
بزرگتری��ن پارادوکس رفتاری را به نمایش گذارده اس��ت؛
چرا که در عین ادعای حمایت از حقوق بشر به نقض مکرر
آن در سطح داخلی و بین المللی نیز میپردازد .در واقع با
قاطعیت میتوان گفت که آمریکا حقوق بش��ر را به عنوان
دس��تاویز و ابزاری در مسیر اهداف خود به کار گرفته تا از
این طریق با انواع فش��ار بر ملت ایران ،خواستههای خود را
برجمهوری اسالمی ایران تحمیل کند.
وزیر خارجه آمریکا در این س��خنرانی که با حضور شماری
از اعضای گروهکهای ضد انقالب برگزار ش��د با اش��اره به
ناآرامیه��ای اخیر در برخی ش��هرهای ای��ران تالش کرد
اعتراض��ات به مس��ائل اقتص��ادی را به اعت��راض علیه کل
ساختار نظام جمهوری اسالمی تعمیم دهد.
در حالی که دولت آمریکا در ماههای گذش��ته شدیدترین
تحریمها را علیه مردم ایران اعمال کرده ،پامپئو مدعی شد
که واشنگتن در کنار مردم ایران ایستاده است .او در ادامه
به اقداماتی که دولت آمریکا برای مقابله با ایران برداش��ته
اشاره کرد.
وزیر خارجه آمریکا گفت به عنوان گام اول ایران را بار دیگر
در فهرس��ت کش��ورهای موجد نگرانی از حیث آزادیهای
مذهبی قرار داده است.
پامپئ��و در ادامه به اقدام دولت آمریکا در تحریم دو قاضی
ایران��ی اش��اره ک��رد و آن را دومین گام دول��ت آمریکا در
حمایت از آشوبها در ایران خواند.
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی آمریکا در ادام��ه گفت ایاالت
متح��ده صدور روادید را برای آن دس��ته از مقامهای ایران
که به ادعای او اقدام به بد رفتاری با معترضان یا بازداشت
آنها بکنند ،محدود خواهد کرد.
س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه در واکنش ب��ه اظهارات
ضدایران��ی وزی��ر امور خارج��ه آمریکا تاکید ک��رد که وی
تفکرات جهنمی خود را به میدان دیپلماس��ی منتقل کرده
و در ح��د و اندازه هیچ وزیر خارج��های در جهان نبوده و
جایگاهی در این حوزه ندارد.
سید عباس موسوی ،اظهار داشت :پامپئو که از ریاست یک
س��ازمان جهنمی ،فریبکار ،برانداز و ش��کنجهگر به وزارت
خارج��ه آمریکا آمده و تفکرات جهنم��ی خود را به میدان
دیپلماس��ی بهعنوان یک حوزه متمدنانه منتقل کرده است
در ح��د و ان��دازه هیچ وزی��ر خارجهای در جه��ان نبوده و
جایگاهی در این حوزه ندارد.
موس��وی افزود :وزرای امور خارجه معم��وال منادی صلح،
آش��تی ،گفتوگو و احترام هستند درحالیکه آقای پامپئو
بلندگوی قلدری ،فریبکاری ،تحقیر و توهین با زبان خشم،
پرخاش��گری ،جهل و افراط است .س��خنگوی وزارت امور
خارجه ضمن محکومیت س��خنان پامپئو یادآوری کرد آنها
با این روشها راه بهجایی نخواهند برد چونانکه تاکنون نیز
جز یک دیپلماس��ی و سیاس��ت خارجی ناکارآمد ،متوهم،
مشوّش ،ایستا و زورگو تصویر دیگری را به مردم و نخبگان
آمریکا و جهان ارزانی نداشتهاند.
دول��ت ایاالت متح��ده در حالی که بر کرس��ی قضاوت در

خصوص عملکرد حقوق بش��ری ایران تکیه میزند که خود
در داخ��ل نیز به طور مکرر و فاحش حقوق بش��ر را نقض
میکند .طبعاً چنین وضعیتی موید عدم صالحیت واشنگتن
برای ارزیابی وضعیت حقوق بش��ر در س��ایر کشورهاست و
هرگون��ه حقی را از این کش��ور برای طرح ادعاهای بش��ر
دوس��تانه س��لب میکند .با توجه به این واقعیات است که
مق��ام معظم رهبری همواره بر تالش برای افش��ای ماهیت
ضد حقوق بش��ری دولت آمریکا تأکید داش��تهاند تا بدین
ترتیب عدم صداقت و صالحیت آمریکا در پیگیری مسائل
حقوق بشری به تصویر کشیده شود.
قانون حمل آزادانه سالح از جمله مواردی است که جان و
حریم شخصی شهروندان آمریکایی را به مخاطره انداخته و
حق حیات و امنیت را از آنها سلب کرده است؛ به طوری که
 ۸۲درصد از کشتارهایی که با سالح گرم صورت میگیرند
در ای��االت متح��ده رخ میدهند ۷۵ .درصد کش��تارها در
آمریکا با سالح صورت میگیرد که این آمار ظرف دو سال
گذشته  ۳۰درصد افزایش داشته است.
پلی��س آمری��کا برخالف ع��رف متعارف ک��ه میباید رکن
اساس��ی حق��وق ش��هروندی را تأمین کند ،حق��وق مردم
آمریکا به ویژه س��یاه پوس��تان را مورد تعرض قرار میدهد
و گزارشها حاکی از آن اس��ت که در سال  ۱۳۹۷نیروهای
پلیس تنها  ۱۴روز مرتکب خش��ونت نشدهاند .تا اوایل دی
ماه این سال نیز آمار این خشونتها به  ۱۱۶۶مورد رسید.
در آمریکا تعداد زیادی از شهروندان توسط پلیس کشته و
یا مصدوم میش��وند که در این بین سیاه پوستان به نسبت
از سهم بیشتری برخوردارند.
وزارت ام��ور خارجه آمریکا در گزارشهای س��االنه خود از
وضعیت حقوق بش��ر در جهان ،برخی کشورها را در مورد
محکومیته��ای قضائی مورد نکوهش قرار داده و رویه آنها
را ناقض حقوق بش��ر معرفی میکن��د؛ در حالی که در این
کش��ور مواردی از محکومیتهای قضائی وجود دارد که به
گزارش مراجع حقوق بش��ری نقض مسلم حقوق زندانیان
محسوب میشود .آمریکا دستگاه قضائی جمهوری اسالمی
ایران را به دلیل اجرای ش��ریعت اسالمی از جمله در مورد
حکم اع��دام مورد انتقاد قرار میدهد ام��ا خود اعدام را از
طریق غیر انس��انی چون تزریقه��ای مرگبار ،صندلیهای
اعدام الکتریکی و … در این کش��ور به اجرا میگذارد .این
قبی��ل اعدامها در بخش قابل توجه��ی از ایالتهای آمریکا
مجاز است به طوری که از ابتدای سال  ۲۰۱۸تا اواسط دی
ماه ( ۱۳۹۷پایان س��ال میالدی) حدود  ۲۵نفر در هش��ت
ایالت به شیوههای غیر انسانی محکوم به مرگ شدهاند.
ال آش��کار
در آمری��کا تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی کام ً
اس��ت و در این میان ،تبعیض علیه مسلمانان در رتبه اول
قرار دارد .موج تبلیغاتی علیه اس�لام س��بب تشدید اسالم
هراس��ی و اس�لام ستیزی و جرایم ناش��ی از انزجار بر ضد
مسلمانان در آمریکا شده اس��ت؛ بسیاری از اقدامات علیه
مس��لمانان ،سازمانها و ادارات اسالمی آمریکا با نام اجرای
قان��ون ،ب��دون اقامه اتهام متق��ن و محکمه پس��ند انجام
میگیرند .در این زمینه ،مس��لمانان آمریکایی بارها بدون
دلیل ،هدف بازرس��یهای ضدتروریس��تی اف .بی .ای قرار
گرفتهاند.

در جلسه شورای امنیت درباره اجرای برجام چه گذشت؟
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد ب��رای بحث درباره
هشتمین گزارش آنتونیو گوترش ،دبیر کل این سازمان
درباره اج��رای قطعنامه ش��ماره  ۲۲۳۱در تأیید برجام
تشکیل جلسه داد.
رزماری دی کارلو ،معاون دبیرکل س��ازمان ملل در امور
سیاسی در این جلسه از ایران خواست از انجام آزمایش
موشکی خودداری کند.
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنانش درب��اره حمله به
تأسیس��ات نفت عربستان سعودی گفت که سازمان ملل
در حال حاض��ر نمیتواند به طور مس��تقل ایرانی بودن
س�لاحهای مورد اس��تفاده در این حمالت را تأیید کند.
دیکارل��و در عی��ن حال تأکی��د کرد که س��ازمان ملل
در مراح��ل اولیه تحقیقات اس��ت .او گفت که دبیر کل
س��ازمان ملل در زمان مقتضی یافتههای بیشتر در این
خصوص را در اختیار شورا خواهد گذاشت.
نماین��ده انگلیس گفت لندن مراتب تأس��ف خود را در
خص��وص اقدام آمریکا در خروج از برجام را به مقامهای
ارش��د این کش��ور ابراز کرده و اثراتی را که تحریمهای
آمریکا بر اقتصاد ایران دارد درک میکند.

وی تأکید کرد که انگلیس به برجام پایبند خواهد ماند.
او گفت که این توافق برای معماری منع اش��اعه اهمیت
دارد و بهتری��ن روش برای جلوگیری از ایران مس��لح به
سالح هستهای است.
نماینده اتحادی��ه اروپا گفت تصمی��م آمریکا برای عدم
تمدی��د کامل معافیته��ای مربوط ب��ه پروژههای منع
اش��اعه میتواند تبع��ات منفی زی��ادی از لحاظ امنیتی
داشته باشد.
کلی کراف ،نماینده آمریکا مدعی شد هشتمین گزارش
دبیر کل س��ازمان ملل شامل مجموعهای از فعالیتهای
ایران اس��ت که ب��ا بیتوجهی به قطعنامههای ش��ورای
امنیت انجام شدهاند.
کرافت بار دیگر ایران را به دس��ت داش��تن در حمله به
تأسیس��ات نفت عربستان س��عودی در روز  ۱۴سپتامبر
متهم کرد و گفت :تنها ایران میتوانست حملهای با این
پیچیدگی و وس��عت انجام ده��د .نماینده آمریکا مدعی
ش��د ایران با قض قطعنامه  ،۲۲۳۱منطقه خاورمیانه را
پر از س�لاح کرده است .گفتنی اس��ت؛ آمریکا بیشترین
فارس
تحریمها را علیه ملت ایران روا داشته است.

باشگاه خبرنگاران

ش��ایان توجه اس��ت که از زم��ان روی کار آم��دن ترامپ،
تبعیضها علیه مس��لمانان در آمریکا تش��دید ش��ده است
به گون��های که بر اس��اس یافتههای مرکز پژوهش��ی پیو،
مس��لمانان آمریکا از آینده کشور و جایگاه خود در جامعه
آمریکا در دوره ترامپ ابراز نگرانی کرده و رئیس جمهور و
حزب جمهوری خواه را مخالف مسلمانان قلمداد میکنند.
دونالد ترامپ موضوع اسالم هراسی را به ابزاری برای تحقق
سیاستهای خود تبدیل ساخته و با اقداماتی نظیر ممنوع
ساختن ورود اتباع برخی کشورهای مسلمان به روند اسالم
هراس��ی و اسالم س��تیزی در این کش��ور دامن زده است.
سیاستهای اس�لام هراس��انه دولت ترامپ به حدی بوده
است که  ۵۶درصد از ش��رکت کنندگان آمریکایی در یک
نظر س��نجی که در آبان  ۱۳۹۷انجام ش��د حتی نسبت به
س��اخت مس��جد در نزدیکی محل خانه خ��ود ابراز نگرانی
ک��رده و در واقع با آن مخال��ف بودهاند .جالب آنکه در این
نظر س��نجی ۷۴ ،درصد از پاس��خ دهندگان تأیید کردهاند
که حجم زیادی از تعصب و سیاس��تهای سختگیرانه علیه
مس��لمان در آمریکا اعمال میش��ود .اسالم هراسی و تأثیر
آن ب��ر مردم آمریکا بعض��اً در قالب واکنش به حجاب زنان
مسلمان نیز تبلور پیدا میکند .حمله به مادر و دختری در
اوکالهاما در اوایل س��ال  ۲۰۱۹در این راستا قابل ارزیابی
است .این دو بانو که در حال بازدید از شهر اوکالهاما و برج
ریونیون بودند مورد حمله فردی قرار گرفتند که خطاب به
آنها خواستار بازگشت به کشور خودشان بوده است.
آمریکا علی رغم ش��عارهای بشر دوستانه و احترام به حریم
خصوص��ی افراد ،ناقض حقوق فردی ش��هروندانش در این
زمینه اس��ت و البت��ه به منظور قانونی جل��وه دادن چنین
اقداماتی الیحه میهن دوس��تی را به تصویب رسانده است.
البت��ه پس از افش��اگریهای اس��نودن در رابط��ه با اینکه
اطالعات شهروندان آمریکا به راحتی در اختیار سرویسهای
جاسوس��ی قرار میگی��رد و به دنب��ال آن دادگاه نظارت و
اطالعات خارجی به غیر قانونی بودن برنامههای جاسوسی
آمری��کا رأی داد ،آژانس امنیت ملی آمریکا میلیونها دالر
هزینه کرد تا ش��رکتهای فناوری را ب��ه همکاری وادارد.
فیسبوک با حدود  ۲میلیارد کاربر از جمله ش��رکتهایی
است که امنیت اطالعات کاربران را نقض میکند و از سال
گذش��ته تاکنون دچار رس��واییهای متعدد امنیتی شده و
بهانه کافی برای دخالت دولت در امور خصوصی شهروندان
و نق��ض حریم آنها را فراهم آورد تا از طریق بهره گیری از
فناوریه��ای جدید و به روز اقدام به طراحی نرم افزارهایی
نماید تا دسترس��ی به اطالعات کارب��ران نه تنها در خارج،
بلکه در داخل کشور را فراهم سازد.

آنطور که مهر نوش��ته؛ جمهوری اس�لامی ایران در حیات
چهل ساله پربرکت خود انواع سیاستهای خصمانه آمریکا
را تجربه کرده اس��ت که بسیاری از آنها با مبانی و موازین
حقوق بش��ر در تعارض و تناقض بوده است .سیاست اعمال
تحریم بر ضد ملت ایران از جمله رایجترین سیاس��تهای
آمریکا در قبال جمهوری اسالمی طی چهل سال اخیر بوده
اس��ت .این سیاست بار دیگر در س��ال  ۱۳۹۷و با تصمیم
دونال��د ترامپ به خروج از برجام و اق��دام به بازگرداندن و
تشدید تحریمهای ضد ایرانی اجرا شد و بدین ترتیب جنگی
اقتصادی با هدف سخت کردن شرایط اقتصادی برای مردم
ایران به راه افتاد .همچنین وزارت خارجه آمریکا مبادرت به
تشیکل گروهی به نام گروه اقدام ایران به منظور هماهنگ
س��ازی تالشهای ضد ایرانی واشنگتن و وادار سازی سایر
دولته��ا به تبعی��ت از این تالشها کرده اس��ت .آمریکا با
تهدید کشورها و شرکتهای مختلف تالش میکند تا سایر
کنشگران اقتصادی را از همکاری و تجارت با ایران منصرف
س��ازد و بدین سان شرایط اقتصادی سختتری را بر مردم
تحمیل نماید .در این راس��تا واشنگتن برای ایجاد ائتالفی
بین المللی علیه ایران و تش��دید فش��ارها بر کشورمان نیز
تالش میکند که برگزاری کنفرانس ضد ایرانی ورش��و در
اواخر بهمن ماه س��ال  ۱۳۹۷نمونهای از این تالش اس��ت.
چنین سیاس��تی آش��کارا حق حیات و حق توس��عه ملت
ای��ران را که از مبانی عام و جهان ش��مول حقوق بش��ر به
ش��مار میرود ،هدف گرفته است .جدا از تحریم اقتصادی،
سیاس��ت دخالت در امور داخلی ایران نیز یک دس��تور کار
اصلی دولتمردان آمریکا در قبال ایران در سال  ۱۳۹۷بوده
اس��ت .در حالی که آمریکا خود از مهمترین ناقضان حقوق
بشر در جهان اس��ت ،در سال گذشته انواع اتهامات حقوق
بشری را متوجه ایران ساخته تا ضمن منزوی کردن ایران،
مردم را از نظام و انقالبشان دلسرد نماید.
بطورکل��ی آمری��کا با اتخ��اذ رویکردی اب��زاری ،بزرگترین
پارادوک��س رفتاری را ب��ه نمایش گذارده اس��ت؛ چرا که
در عی��ن ادعای حمایت از حقوق بش��ر ب��ه نقض مکرر آن
در س��طح داخل��ی و بین المللی نیز میپ��ردازد .در واقع با
قاطعیت میتوان گفت که آمریکا حقوق بش��ر را به عنوان
دس��تاویز و ابزاری در مسیر اهداف خود به کار گرفته تا از
این طریق بر سرنوش��ت ملتها سلطه یافته و انواع فشارها
را بر کشورهای مخالف خود تحمیل کند .اساساً این کشور
به دنبال دس��تیابی ،حفظ و تداوم س��لطه خ��ود بر جهان
ب��وده و به منظ��ور نیل به این ه��دف از ابزارهای مختلفی
چون ادعای حمایت از اصول و مبانی حقوق بش��ر و رشد و
گسترش دموکراسی بهرهبرداری میکند.

گام پنجم تیر خالص برجام خواهد بود
تحلیلگر مسائل سیاست خارجی گفت :گام پنجم کاهش
تعهدات هستهای تیر خالصی به برجام خواهد زد.
حس��ین کنعانی مقدم درباره تهدیدهای مکرر اروپاییها
علیه ایران در موضوع فعال کردن مکانیسم ماشه ،اظهار
داشت :سیاستهایی که اروپاییها اتخاذ میکنند ،خارج
از سیاستهای آمریکا نیست.
وی ادامه داد :آنها بنا را بر این دارند که از اهرم مکانیزم
ماش��ه علیه جمهوری اسالمی اس��تفاده کرده و موضوع
را به ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متح��د بازگردانند و
قطعنامه  ۲۲۳۱را زیر سوال ببرند .هدف آنها از این کار
این اس��ت که هم بتوانند فش��ارها را علیه ایران افزایش
دهند و هم اینکه به طوری هم راس��تا با سیاس��تهای
آمریکا حرکت کنند که کشورمان از برجام خارج نشود.
تحلیلگر مس��ائل سیاسی گفت :به نظر میرسد در حال
حاض��ر برج��ام برخ�لاف برآوردهای اولیه ک��ه ما تصور
میکردیم یک بازی برد-برد اس��ت ،تبدیل به یک بازی
باخت-برد شده ،به این معنی که باخت برای ایران است
و برد برای دیگر طرفهای توافق هس��تهای حاصل شده
اس��ت .بنابراین آنها س��عی میکنند از ای��ن اهرم علیه

جمهوری اسالمی بیشتر استفاده کنند تا بتوانند پرونده
کشورمان را به شورای امنیت برده و در کنار آن ،روسیه
و چین چارهای جز تبعیت از سیاس��تهای آنها نداشته
باشند .مگر اینکه ایران بخواهد کوتاه بیاید و برجامهای
دیگری را بپذیرد.
کنعان��ی مقدم در رابطه با اینکه چرا مس��ئوالن به رغم
تهدی��دات و بدعهدیهای مک��رر اروپاییها همچنان به
برجام پایبند هس��تند ،افزود :به نظر میرسد یک پیمان
نانوش��ته در وزارت امور خارجه در مس��یر حفظ برجام
و حفظ چارچوب توافق هس��تهای وج��ود دارد .از طرف
دیگر مسئوالن اجرایی کشور سعی دارند از منافع برجام
اس��تفاده کنند و در عین حال هیچ امتیازی هم ندهند.
باید دید کشمکش داخلی مؤثر خواهد بود.
وی تصری��ح کرد :اروپاییه��ا ابتدا اینس��تکس را مطرح
ال هیچ ثمری نداش��ت .در نهایت نیز این
کردند؛ ولی عم ً
س��ازوکار تبدیل به یک اعتبار توخالی شد .به نظر میآید
سالح سیاس��ی ما بهعنوان دیپلماسی در مذاکرات برجام
در حال حاضر در حال از دست دادن کارایی خود است و
ایران رفته رفته به خروج از برجام پیش میرود .مهر

اروپا مکانیس�م ماش�ه را فع�ال میکند اما به
شورای امنیت نمیرود
خبرگ��زاری رویترزبه نقل از چند دیپلمات گزارش
داد ک��ه کش��ورهای اروپایی باقیمان��ده در توافق
هس��تهای ایران ،احتماال مکانیس��م ح��ل و فصل
اختالفات در برجام موسوم به مکانیسم ماشه را در
ماه ژانویه  ۲۰۲۰فعال میکنند.
بر این اس��اس ،احتماال اروپاییها با هدف به عقب
بازگرداندن گامهای کاهش تعهدات برجامی ایران،
مکانیس��م ماش��ه را فعال میکنند اما برای احیای
تحریمه��ای س��ازمان مل��ل علیه ایران ک��ه باعث
فروپاشی کامل برجام میشود ،عجله نمیکنند.
رویترز به نقل از ش��ش دیپلم��ات غربی و اروپایی
که نامی از آنها ذکر نکرد مدعی ش��د کش��ورهای
آلمان ،فرانس��ه و انگلیس با یکدیگر توافق کردهاند
که فرایند (مکانیس��م ماش��ه) را آغاز کنند اما فعال
صبر میکنند تا ببینند ایران پیش از تصمیم نهایی
(رفتن به شورای امنیت) چه گامهایی برمیدارد.
ی��ک منبع دیپلماتیک اروپای��ی میگوید :آغاز این
فراین��د با هدف حل مس��ائل مشکلس��از و حفظ
توافق هستهای انجام میگیرد .تحریمهای سازمان
مل��ل اما به صورت خ��ودکار به دنب��ال این فرایند
نمیآی��د .اگر ما تصمیم بگیریم که این کار (احیای
تحریمهای سازمان ملل) را انجام دهیم ،به معنای
آن است که تصمیم گرفتهایم میخ آخر را به تابوت
برجام بزنیم.
به نوشته رویترز ،این دیپلماتها میگویند تا زمانی
که گامهای کاهش تعهدات برجامی ایران از آستانه
غیر قابل قبولی (خط قرمز) عبور نکند ،کشورهای
اروپای��ی نی��ز بهج��ای حرک��ت به س��مت احیای
تحریمه��ا ،روی طوالنیکردن فرایند (فعالس��ازی
فارس
مکانیسم ماشه) تمرکز میکنند.
ابراز نگرانی چین از رویکرد آمریکا
سفیر دائمی چین در سازمان ملل ،با ابراز نگرانی از
رویکرد آمری��کا مقابل ایران پس از خروج از توافق
هس��تهای ،خواس��تار خویش��تنداری اعضای این
تواف��ق و افزایش همفکری آنه��ا برای "جلوگیری
از پیچیدهتر شدن شرایط" شد.
جون ژانگ ،گفت که توافق هستهای ایران در حال
ورود به موقعیتی بسیار مهم است و اجرای توافق با
امتحانی جدی روبهرو است.
وی از تمامی طرفها خواست که در جهت «تعادل
حقوق و تعهدات» مندرج در توافق ،همکاری کنند،
"چراکه این توافق از اهمیت بسیاری برای حراست
از قانون بینالمللی عدم اشاعه تسلیحات هستهای
و حفظ صلح و ثبات خاورمیانه برخوردار است".
ای��ن مقام چینی عالوه بر این ،درباره خروج آمریکا
از تواف��ق هس��تهای و افزایش اعم��ال تحریمهای
یکجانبه ،بر ایران ،ابراز نگرانی کرد.
ژانگ همچنین با توجه به گزارش آنتونیو گوترش،
دبیرکل سازمان ملل گفت که گوترش باور دارد که
اقدامات آمریکا با اهداف تعیین ش��ده در قطعنامه
 ۲۲۳۱ش��ورای امنیت سازمان ملل که گواهی این
ایسنا
توافق است ،مغایرت دارد.

تاکید اردوغان به همکاری با ایران

رئی��س جمه��ور ترکیه پس از بازگش��ت از نشس��ت
کش��ورهای اس�لامی در کواالالمپور بر ادامه همکاری
ترکیه با ایران و دیگر کش��ورهای حاضر در نشس��ت،
تاکید کرد.
رج��ب طی��ب اردوغان پس از بازگش��ت از نشس��ت
کشورهای اسالمی در کواالالمپور در جمع نمایندگان
رس��انهها گفت( :در نشس��ت کواالالمپ��ور) ما فرصت
این را داش��تیم که با مشارکت روسای جمهور ترکیه،
مالزی ،قطر و ایران و همچنین بسیاری از نمایندگان
عالیرتبه از کش��ورهای متعدد ،درباره چالشهایی که
جهان اسالم با آن رو به رو است ،مذاکره کنیم.
وی همچنین اظهار کرد که دیدارهای دوجانبهای در
چارچوب این نشس��ت با ماهاتیر محمد ،نخس��توزیر
مالزی ،حسن روحانی ،رئیس جمهور ایران و تمیم بن
حمد آل ثانی ،امیر قطر داشته است .ایرنا

