
هوک: 
چیزی از برجام باقی نمی ماند که 

بایدن به آن بازگردد
نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران مدعی شد 
چیزی از برجام باق��ی نخواهد ماند که نامزد حزب 
دموکرات در صورت پی��روزی در انتخابات بخواهد 

به آن برگردد.
برایان هوک، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران 
تالش کرد تصمی��م »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور 
آمریکا برای خارج کردن س��امانه های دفاع موشکی 
پاتریوت از عربس��تان س��عودی را کم اهمیت جلوه 
ده��د. در ش��رایطی ک��ه بس��یاری از تحلیلگ��ران 
تصمیم ترامپ را نشانه ای از کاهش تعهد آمریکا به 
عربستان سعودی می دانند برایان هوک در مصاحبه 
با سی ان بی س��ی گفت تغیی��ری در تعهد آمریکا به 

متحدانش در خلیج فارس ایجاد نشده است. 
او همچنین مدعی شد تغییری در ارزیابی های دولت 
آمری��کا در خصوص تهدیدهای ادعای��ی ایران علیه 
آمریکا هم ایجاد نش��ده و خارج کردن س��امانه های 
پاتریوت از عربس��تان س��عودی به این معنا نیست.  
ه��وک گفت: »خی��ر، این به معنای آن نیس��ت که 
ایران دیگر تهدید نیس��ت. تعداد نیروهای ما ممکن 
اس��ت بسته به شرایط کم و زیاد شوند ولی مأموریت 
تعیین شده همان است. مأموریت ما اصال تغییر نکرده 
اس��ت. ما در کنار ش��ریکان و متحدانمان در منطقه 
می ایس��تیم.هر کاری الزم باش��د برای محافظت از 
منافع آمریکا انجام خواهیم داد.« او در بخش دیگری 
از این مصاحبه بدون نام بردن از »جو بایدن«، رقیب 
انتخابات��ی ترامپ گفت چیزی از برجام باقی نخواهد 

ماند که آمریکا بخواهد به آن بازگردد. تسنیم

اخبار گزارش

وزیر امور خارجه نوش��ت: هرگونه تحریم یا محدودیت جدید 
توسط ش��ورای امنیت خالف تعهدات اساس��ی داده شده به 
مردم ایران است و همه مسئولیت آن بر عهده ایاالت متحده 
اس��ت. همزمان با دومین س��الروز خروج غی��ر قانونی ایاالت 
متح��ده آمریکا از برجام محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه 
حمهوری اس��المی ایران در نامه مهم��ی خطاب به »آنتونیو 
گوترش« دبیرکل سازمان ملل متحد توجه وی به عنوان دبیر 
کل سازمان ملل متحد را به برخی موضوعات مرتبط با خروج 
غیرقانونی ایاالت متحده آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک 
)برج��ام( و همچنین اعمال غیرقانون��ی تحریم های یکجانبه 
آن دول��ت علیه ملت و دولت جمهوری اس��المی ایران که در 
تناقض روش��ن با تعهدات آن دولت ذی��ل حقوق بین الملل 
اس��ت، همچنین توجه شورای امنیت را به موضوعات مرتبط 
با نقض های فاحش، مکرر و مس��تمر منشور ملل متحد، علی 
الخصوص ماده ۲۵ توسط ایاالت متحده که اعتبار و تمامیت 
سازمان ملل متحد را به مخاطره انداخته و صلح و امنیت بین 
المللی را تهدید می کند، جلب کرد. وی در این نامه با اش��اره 
به خروج یکجانبه و غیرقانونی ایاالت متحده از برجام و خاتمه 
مش��ارکت آنان در برجام و اعمال مجدد تمامی تحریم هایی 
که وفق برجام رفع ش��ده بود و »ناپایبندی اساس��ی« نسبت 
به برجام در تناقض آش��کار با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 

ملل متحد که خود آمری��کا آن را ارائه کرده بود، تاکید کرد: 
سازمان ملل متحد می بایست فوراً به مسئولیت دولت ایاالت 
متحده رس��یدگی کرده و آن دولت را به دلیل تبعات اعمال 
متخلفانه اش که در تناقض آش��کار با منش��ور ملل متحد و 
حقوق بین الملل قرار دارد، پاسخگو سازد. بی کیفرمانی ایاالت 
متحده در این مورد و سایر موارد، به اعتبار سازمان ملل متحد 
به شدت لطمه خواهد زد. وزیر امور خارجه اعمال غیرقانونی 
ایاالت متحده در بی اعتنایی آشکار به حقوق بین الملل و منشور 
ملل متحد را تضعیف کننده اصل حل و فصل مسالمت آمیز 
اختالف��ات و به مخاطره انداختن چندجانبه گرایی و نهادهای 
آن و حاکی از بازگش��ت به عصر فاجعه بار و شکس��ت خورده 
یک جانبه گرایی دانست که باعث تشویق ناسازگاری و اعمال 
غیرقانونی می شود که همه آنها نشان دهنده تهدید واضح علیه 
صلح و امنیت بین المللی اس��ت. ظریف در نامه خود  آورده 
است: آمریکا به خصوص از زمان روی کار آمدن دولت ترامپ 
تاکنون، بار دیگر به اقدامات قهرآمیز یکجانبه متوسل شده و 
نه تنها تعهدات خود وفق برجام را انجام نداده، بلکه در مسیر 
اجرای تعهدات س��ایر اعضای برج��ام و دول عضو ملل متحد 
به طور اساسی مانع تراشی کرده است. وی تاکید کرد: خروج 
ایاالت متحده از برجام و متعاقب آن اعمال مجدد تحریم های 
ظالمانه، جامع و یکجانبه خود علیه ایران می بایست به عنوان 

هشداری علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود. وزیر امور 
خارجه نوشت: وقت آن رسیده که شورای امنیت و اعضای آن، 
اجرای کامل برجام توسط تمامی طرف ها را تضمین نمایند و 
شورای امنیت به جای نظارت منفعالنه نسبت به تکرار چنین 
رویکردهای توهین آمیز ایاالت متحده همراه با بی کیفرمانی 
مطلق، اعمال مج��دد تحریم های غیرقانونی علیه مردم ایران 
که نقض منشور، قطعنامه ۲۲۳۱ و حقوق بین الملل است را 
قوی��اً محکوم نماید. ظریف با ابراز اطمینان از اطالع دبیر کل 
س��ازمان ملل از گزارش های پانزده گان��ه و پی در پی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در مورد راستی آزمایی پایبندی کامل 
ای��ران به تعهداتش وفق برجام، آورده اس��ت: به منظور اثبات 
حسن نیت خود مایلم بار دیگر اعالم نمایم جمهوری اسالمی 
ایران به همکاری کامل و موثر خود با آژانس بین المللی انرژی 
اتمی ادامه می ده��د. وی در این نامه بعد از بیان ویژگی های 
اصلی قطعنامه ۲۲۳۱ ش��ورای امنیت، تاکید کرد: بیانیه های 

مقامات آمریکایی مبنی بر قصد آنها برای اقدام علیه قطعنامه 
۲۲۳۱ شورای امنیت بسیار نگران کننده است و ممکن است 
اوضاع را به ش��رایط غیرقابل کنترل بکش��اند و هرگونه اقدام 
علیه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و برخالف این چارچوب، 
پیامدهای جدی برای دوام و پایداری ش��رایط توافق ش��ده به 
همراه خواهد داش��ت. رئیس دستگاه دیپلماسی با استناد به 
تصریح نامه رئیس جمهوری اس��المی ایران به همتایان خود 
در قالب ۱+۴ )۸ مه ۲۰۱۹( مبنی بر اینکه هرگونه تحریم یا 
محدودیت جدید توسط شورای امنیت خالف تعهدات اساسی 
داده شده به مردم ایران است، تاکید کرد: در چنین سناریویی، 
گزینه ه��ای ایران، همانطور که قباًل ب��ه اعضای باقیمانده در 
برجام اطالع داده شده، قاطع خواهد بود و همه مسئولیت آن 
بر عهده ای��االت متحده و هر موجودیتی خواهد بود که یا به 
ایاالت متحده کمک کرده و یا تلویحاً در قبال رفتار غیرقانونی 

اش سکوت نماید. مهر
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نامه ظریف به دبیرکل سازمان ملل:

هرگونه تحریم جدید خالف تعهدات 
داده شده به مردم ایران است

آمریکا حقوق بین الملل را به سخره گرفته است
نماینده ایران در سازمان ملل متحد گفت: آمریکا با نقض قطعنامه ۲۲۳۱ 

و تهدید سایر کشورها، حقوق بین الملل را به سخره گرفته است.
مجید تخت روانچی در س��خنرانی خود در نشست مجازی و غیررسمی 
شورای امنیت، به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد پایان جنگ جهانی 

دوم اظهار داشت: چندجانبه گرایی با چالش های متعددی مواجه شده و 
الزمه رفع آن ها تقویت حاکمیت قانون، همکاری بین المللی و تعامل است.

وی افزود: یکی از مثال های زنده استهزای سیستماتیک حقوق بین الملل، نقض 
قطعنامه ۲۲۳۱ ش��ورای امنیت توس��ط آمریکا و تهدیدات بی شرمانه علیه سایر 

کشورها برای نقض این قطعنامه و یا مواجهه با اقدامات تنبیهی است.
تخت روانچی از رهیافت آمریکا در خروج از س��ازمان ها و توافقات بین المللی، از 
جمل��ه خروج غیرقانونی آن از برجام و نیز نقض قطعنامه ۲۲۳۱ ش��ورای امنیت 

انتقاد کرد. مهر

مردم آمریکا از خروج ترامپ از برجام حمایت نمی کنند
وزارت خارج��ه ایران با توجه ب��ه تاثیرات خروج ایاالت متح��ده از توافق 
هس��ته ای اعالم کرد: م��ردم و جامعه آمریکا از اقدام ترام��پ در خروج از 
برجام حمایت نمی کنند. وزارت امورخارجه ایران در صفحه توئیتری خود با 
اشاره به چهار نظر سنجی مراکز اکونومیست، جی ستریت، اتحادیه روابط 

عمومی آمریکایی های ایرانی تبار و دانشگاه ویلیام اند مری که در سال ۲۰۰۸ 
تهیه ش��ده  است، نوشت: طبق نظرسنجی های سال اول خروج، مردم و جامعه 

آمریکا از اقدام ترامپ در خروج از برجام حمایت نمی کنند. همچنین در نظرسنجی 
ماه اکتبر س��ال ۲۰۱۸ جی س��تریت )یک گروه طرفداری ناس��ودبر لیبرال مستقر 
در آمری��کا( ، 6۵ درصد از یهودیان آمریکا و در نظرس��نجی اتحادیه روابط عمومی 
آمریکایی های ایرانی تبار در نوامبر س��ال ۲۰۱۸، 7۰ درصد از ایرانیان ساکن آمریکا 
و در نظرس��نجی دسامبر سال ۲۰۱۸، دانشگاه ویلیام اند مری، ۹۴ درصد از اساتید 

دانشگاهی آمریکا با خروج ترامپ از برجام مخالفت کرده اند. وزارت خارجه

نامه ظریف به گوترش نشان دهنده حقانیت ایران است
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در آغاز سومین سال برجام 
بدون آمریکا نامه وزیر خارجه به دبیرکل س��ازمان ملل نش��ان دهنده 

حقانیت جمهوری اسالمی در پایبندی به برجام است.
حشمت اهلل فالحت پیشه با اشاره به نامه وزیر امور خارجه به دبیرکل 

س��ازمان مل��ل درب��اره بدعهدی آمری��کا در خروج از برج��ام و اعمال 
تحریم های ظالمانه گفت: در ش��رایطی وارد سومین سال خروج آمریکا از 

برجام می ش��ویم که آمریکایی ها یکی از قوی ترین رژیم های منع اش��اعه در دنیا 
که بعد از جنگ س��رد شکل گرفته بود با خروج از برجام با نوسانات جدی روبرو 
کردند. در ش��رایطی که دنیا ناکام مانده بود ش��کل گیری راهکار سیاسی درباره 
برجام قوت گرفت و به دنبال آن قدرت های روز دنیا و س��ازمان های مالی قوی و 
بین المللی در حمایت از این توافق وارد ش��دند. وی افزود: بعد از روی کار آمدن 

ترامپ و با خروج آمریکا از برجام عمال دیگر برجام اجرا نشد. ایسنا
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