
 افغانستان پاسگاه های مرزی خود
 را فعال کند

معاون پیش��ین دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی 
وزارت خارجه تاکید کرد: برای پیشگیری از حوادث 
مرزی الزم است طرف افغانستانی به تعهدات خود 
در مرزهای مش��ترک عمل و پاس��گاه های خود را 
فعال کند زیرا برخی اخبار حاکیست در چند سال 
گذش��ته بین ۲۰ تا ۴۰ پاس��گاه م��رزی در طرف 

افغانستان خالی و رها شده است.
محسن روحی صفت با اشاره به مسائل مطرح شده 
درخص��وص حوادث پیش آمده در مرزهای ایران و 
افغانس��تان افزود: مقامات افغانستان برای مقابله با 
دسیسه هایی که برای برهم زدن روابط دوستانه دو 
همس��ایه ایران و افغانستان می شود، باید هوشیار و 
فعال باش��ند. وی با اشاره به پیامدهای منفی طرح 
اتهامات علیه ایران اظهار داشت: مدتی است برخی 
رسانه های افغانستان اتهام زنی علیه ایران را تشدید 
ک��رده و برخ��ی رس��انه های خارج��ی آن را دامن 
می زنند. مسئوالن افغانستان توجه داشته باشند که 
ت��اب آوری افکار عمومی ایران از این اتهامات حدی 
دارد و ممکن است آثار منفی بر روابط دوستانه دو 

کشور بگذارد.
کارشناس ارشد مسائل افغانستان با یادآوری حضور 
میلیون ها ش��هروند افغانس��تانی در ای��ران تصریح 
ک��رد: در ایران س��ال ها اس��ت میلیون ها ش��هروند 
افغانس��تانی حضور دارند. ۵۰۰ ه��زار دانش آموز و 
هزاران دانشجوی افغانستانی به دلیل اوضاع ناامنی 
افغانس��تان در ایران مش��غول به تحصیل هستند و 
میلیون ها نفر هم در ایران به کار مشغولند. ایرنا 

اخبار گزارش

گوی��ا قرار اس��ت اتحادیه اروپا ب��ا آمریکا پیرو 
تمدید تحریم تس��لیحاتی علیه ایران همکاری 
کن��د، اروپا این روزها ب��ه جای اجرای تعهدات 
در قبال برجام مدام دنبال بهانه تراش��ی و سر 
ب��از زدن از انجام تعهداتش اس��ت و همچنان 
سیاست های خصمانه آمریکا علیه ملت ایران را 
دنبال می کند و بع��د از خروج آمریکا از برنامه 
جامع اقدام مش��ترک در قالب تماشاچی ایفای 
نقش کردند. حاال نیز مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در پاسخ به سؤالی درباره احتمال 
همکاری ای��ن اتحادیه با آمری��کا برای تمدید 
تحریم های تس��لیحاتی علیه ای��ران اعالم کرد 
که مقام��ات اتحادیه اروپا هن��وز در این رابطه 
تصمیمی اتخاذ نکرده اند و باید در موردش فکر 
کنند! بارها منتقدان دلسوز برجام بر این نکته 
تاکید کردند که روی اروپا نمی توان حساب باز 
کرد؛ حتی اینستکس نیز کارایی نداشت و گویا 
قرار اس��ت اروپا همچنان از سیاست تبعیت از 
آمری��کا پیروی کند و دس��تاورد تقریبا هیچ را 
به برجامی کامال پوچ تبدیل کند. به هرترتیب 
در ص��ورت همکاری اروپا با آمریکا پیرو تمدید 
تحریم تس��لیحاتی علیه ملت ای��ران، مقامات 
کشورمان پاسخ قاطع و انقالبی و در خور توجه 

خواهن��د داد. اروپا هم بدان��د تا زمانی که اراده 
کافی برای انجام تعهداتش نداشته باشد، ایران 
همچنان اجرای تعهداتش را متوقف نگه خواهد 
داش��ت و بطور حتم از شرایط ماقبل برجام باز 

نخواهد گشت.
جوزپ بورل در پاس��خ به سؤال الرنس نورمن 
خبرنگار نش��ریه آمریکایی وال استریت ژورنال 
درباره اینکه آیا اتحادیه اروپا به درخواست های 
آمریکا برای مشارکت در تالش های این کشور 
برای تمدید تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت 
علیه ایران پاس��خ مثبت خواهد داد یا اینکه در 
برجام باقی خواهد ماند، اظهار داش��ت: ما باید 
درب��اره آن فکر کنیم، اما در ح��ال حاضر من 
نمی توانم درباره چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده 
اس��ت به ش��ما توضیح بدهم. مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا چندی پیش در مصاحبه 
اختصاصی با رادی��و آزاد اروپا درباره تالش های 
آمریکا برای تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه 
ایران و احتمال سوءاستفاده کاخ سفید از برجام 
ب��رای پیش برد اهداف خود در این زمینه گفته 
ب��ود: آمریکا دیگ��ر عضو برجام نیس��ت. کاماًل 
مشخص است که در بیانیه ای که رئیس جمهور 
ترام��پ در ماه می س��ال ۲۰18 ]اردیبهش��ت 

97[ صادر کرد، آنها رس��ماً اعالم کردند که به 
مشارکت خود در برجام پایان می دهند. وی در 
این مصاحبه ضمن اش��اره به اینکه طبق مفاد 
برجام، تحریم های تس��لیحاتی شورای امنیت 
س��ازمان ملل متحد علیه ایران ظرف ۵ س��ال 
یعنی در اکتبر ۲۰۲۰ برداشته می شود، تصریح 
کرده بود: البته هر یک از اعضای شورای امنیت 
سازمان ملل متحد می تواند به آن مراجعه کنند 
و اقدامات دیگری را پیش��نهاد دهند و بعد باید 
ببینیم که شورای امنیت چه تصمیمی خواهد 
گرف��ت. اوایل اردیبهش��ت ماه جاری نش��ریه 
آمریکایی نیویورک تایمز گزارش داد که مایک 
پامپئ��و، وزیر امور خارج��ه آمریکا قصد دارد با 
اس��تفاده از یک��ی از بندهای توافق هس��ته ای 
برجام، تحریم های تس��لیحاتی علی��ه ایران را 
تمدید و یا ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد 
را به اعم��ال تحریم هایی دیگر علیه ایران وادار 
کند. روزنامه نیویورک تایمز نوش��ته طرح وزیر 
امور خارجه آمریکا بر تالش برای پیشبرد یک 
استدالل حقوقی مبنی بر اینکه آمریکا علی رغم 
خروج از برج��ام همچنان یک��ی از طرف های 
مشارکت کننده در این توافق چندجانبه است، 

استوار است.

انتش��ار گ��زارش  از  البت��ه چن��د روز پ��س 
نیویورک تایم��ز، مایک پامپئو وزیر امور خارجه 
آمریکا در مصاحبه اختصاصی با ش��بکه خبری 
فاکس نیوز ضمن رد کردن احتمال بازگش��ت 
کش��ورش به برجام مدعی شد: بحث بازگشت 
به برجام مطرح نیس��ت و ما هرگز قصد انجام 
چنی��ن کاری نداریم، آن توافق یک فاجعه بود. 
هدف ما بازگش��ت به برجام نیست و این کاری 
نیس��ت که ما به دنبال انجامش باش��یم. دیروز 
نیز س��خنگوی وزارت امور خارجه فرانس��ه در 
واکن��ش به تهدیدهای آمریکا برای بازگرداندن 
همه تحریم های س��ازمان ملل علیه ایران، بار 
دیگر بر موضع پاریس نسبت به پایبندی عمیق 
نسبت به توافق وین)برجام( تاکید کرد. اَگنس 
َون درمال در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره 
واکنش فرانس��ه نس��بت به تهدیدهای آمریکا 
ب��رای بازگردان��دن همه تحریم های س��ازمان 
ملل علیه ایران در صورتی که ش��ورای امنیت 
این س��ازمان از تمدید تحریم های تسلیحاتی 
علی��ه تهران خ��ودداری کن��د، آن را به موضع 
فرانس��ه در نشس��ت خبری روز ۲9 آوریل)1۰ 
اردیبهشت( ارجاع داد و گفت: ما همچنین همه 
نتیجه گیری ها اعم از حقوقی و سیاسی از خروج 
آمریکا از توافق برجام در ماه می)اردیبهش��ت( 

 ۲۰18 را استخراج می کنیم.
س��خنگوی وزارت خارجه فرانس��ه در نشست 
خبری ۲9 آوریل در پاس��خ به این پرسش که 
موضع فرانس��ه در رابطه با پایان تحریم فروش 
س��الح های متعارف به ایران در اکتبر)مهرماه( 

س��ال ۲۰۲۰ که در توافق برجام لحاظ ش��ده 
چیست؟ آیا فرانسه خواهان تمدید این تحریم 
خواهد ش��د؟ گفته بود: فرانسه به پایبندی به 
تواف��ق وین و قطعنامه ۲۲۳1 ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل عمیقا" متعهد اس��ت. وی افزود: 
برداشته ش��دن ممنوعیت تسلیحاتی سازمان 
ملل در ماه اکتبر آینده که در قطعنامه ۲۲۳1 
پیش بینی ش��ده، احتماال" پیامدهای اساس��ی 
ب��رای امنیت و ثب��ات منطقه خواهد داش��ت. 
برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا 
در ام��ور ای��ران، در یادداش��تی در روزنامه وال 
اس��تریت ژورنال گفته ب��ود، در صورت تمدید 
نش��دن تحریم های تس��لیحاتی شورای امنیت 
سازمان ملل علیه ایران، واشنگتن می تواند همه 
تحریم های این سازمان علیه تهران را بازگرداند. 
این اظهارات واکنش هایی به دنبال داشته است؛ 
از جمله نمایندگی دائم چین در س��ازمان ملل 
متحد، آمریکا را ناقض قطعنامه ۲۲۳1 شورای 
امنیت درباره توافق هس��ته ای ایران دانس��ت و 
گفت: این کشور حقی برای تمدید محدودیت 
تسلیحاتی ایران یا فعال کردن مکانیسم ماشه 
ن��دارد. همچنین »ریچارد نفی��و« طراح اصلی 
تحریم ه��ای ایران درباره طرح تیم ترامپ برای 
تمدید تحریم تس��لیحاتی س��ازمان ملل علیه 
تهران تاکی��د کرد: هیچ مرج��ع عالی قضایی 
وجود ندارد که اعتبار تفسیر واشنگتن را تایید 
کن��د و اج��رای قطعنامه، ب��ه تصمیم اعضای 
سازمان ملل بس��تگی دارد و کاخ سفید نمی 

تواند به سادگی این مکانیزم را بازگرداند.
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کارشناس حقوق بین الملل پاسخ می دهد 

تقابل نظامی آمریکا با نفتکش ایران 
خالف قوانین بین المللی است

عباس مختاری گفت: استفاده از زور و یا نیروهای مسلح علیه کشتی های 
نفتکش تجاوز به حقوق دیگر کشورها تلقی می شود.

عباس مختاری با اشاره به اظهارات مقامات آمریکا مبنی بر غیر قانونی بودن 
فروش حامل های س��وخت از س��وی ایران و مقابله با این اقدام کشورمان 
اظه��ار کرد: از دیدگاه حقوق بین الملل تقابل آمریکا با نفتکش های ایرانی 
باع��ث ایجاد تقابل و تهدید خواهد ش��د. دو روز پیش  یک مقام آمریکایی 
گفته بود طبق قوانین ایاالت متحده خرید و فروش نفت از س��وی ایران و 
ونزوئال ممنوع است و با آن مقابله خواهد شد. در همین رابطه صفحه رسمی 
توئیتر نیروی دریایی ارتش آمریکا از اعزام چند ناو جنگی به منطقه جنوبی 
این کش��ور خبر داد. موضوعی که به گفته کارشناس��ان واکنش��ی به اعزام 

نفتکش کالس متوس��ط کشورمان به سواحل ونزوئال است. عباس مختاری 
در ادام��ه و در واکنش به اقدام احتمالی ارتش آمریکا برای تقابل نظامی با 
نفتکش ایران گفت: اس��تفاده از زور و یا نیروهای مس��لح علیه کشتی های 

نفتکش تهدید به زور و تجاوز به حقوق دیگر کشورها تلقی می شود.
این کارشناس حقوق بین الملل گفت: از نظر حقوق بین الملل  منعی برای 
تبادل میان ایران و ونزوئال وجود ندارد،آن چیزی که منع ایجاد خواهد کرد، 
قطعنامه های شورای عالی امنیت سازمان ملل خواهد بود در غیر این صورت 

کشورها می توانند با یکدیگر تبادل تجاری داشته یاشند.
او افزود: کش��ورها در معامالت اقتص��ادی و تجاری هیچ منعی ندارند بلکه 
اس��نادی مانند حقوق اقتصادی و اجتماعی  وجود دارد که کش��ورها را به 
داشتن روابط مسالمت آمیز با یکدیگر تشویق می کند لذا اگرآمریکا بخواهد 
با ناوهای جنگی خود با نفتکشهای ایرانی تقابل نظامی داشته باشد برخالف 
حقوق بین الملل عمل کرده اس��ت. طبق اخبار منتش��ر شده یک نفتکش 
حامل بنزین کشورمان روز گذشته بعد از بارگیری از کانال سوئز عبور کرده 

و راهی ونزوئال است. باشگاه خبرنگاران

پرت��اب موفقیت آمیز ماهواره نور 1 از س��وی 
س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی و کس��ب 
یک موفقیت جدید برای جمهوری اس��المی 
بهانه ای ش��ده تا آمریکا اقدام��ات ضد ایرانی 

خود را با شدت بیشتری پیگیری کند.
کس��ب این موفقیت به مذاق کشورهایی که 
به هیچ وجه خواهان پیشرفت ایران نیستند 
خ��وش نیامده و از همی��ن رو آنها )انگلیس، 
فرانس��ه، آلمان و البته آمریکا( ایران را متهم 
به نق��ض قطعنام��ه ۲۲۳1 ش��ورای امنیت 
می کنند و کاخ سفید با سوءاستفاده از همین 
موضوع تالش می کند تا بهانه ای برای تمدید 

تحریم تسلیحاتی ایران بیابد.
در این راس��تا مه��ر گفت وگویی با ریچارد نفیو، عض��و تیم مذاکره کننده 
هسته ای آمریکا و کارشناس امور تحریم ها و امنیت بین الملل و عدم اشاعه 
تسلیحات در وزارت خارجه آمریکا و محقق دانشگاه کلمبیا آمریکا، تنظیم 
نم��وده که متن این گفتگو از نظر می گ��ذرد. از نفیو به عنوان طراح اصلی 
تحریم ه��ای ایران در دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری پیش��ین ایاالت 

متحده آمریکا، یاد می شود.
 ایاالت متحده آمریکا در تالش اس�ت موضوع تحریم تسلیحاتی 
ای�ران را در ش�ورای امنیت س�ازمان ملل تمدید کن�د. با توجه به 
اینک�ه ایاالت متح�ده آمریکا برجام را نقض نم�وده و از آن خارج 
ش�ده اس�ت، آیا می تواند از نظر قانونی چنین درخواس�تی داشته 

باشد؟
بله، احتماالً می تواند. اصطالحات موجود در قطعنامه ۲۲۳1 شورای امنیت 
س��ازمان ملل یک کشور مش��ارکت کننده را با توان قانونی محدود تعریف 
می کند. این تنها راهی بود که بر اساس آن می شد نام کشورها بارها و بارها 
تکرار نش��ود. از دید آمریکا به نظر نمی رسد این تعریف مستلزم مشارکت 

فعال یک کشور باشد.
 این نوعی استدالل است که قابل تفسیر برای حقوق دانان است. 

موضوع حقوقی جدا از مس�ائل سیاسی 
است: اگر امریکا مکانیسم ماشه را فعال 
کن�د آیا کش�وری از آن پی�روی خواهد 
کرد؟ گرچه ایاالت متح��ده آمریکا می تواند 
تحریم ه��ا را از نظر قانون��ی الزم االجرا کند، 
بس��یاری از مفاد قطعنامه های قبلی شورای 
امنیت س��ازمان ملل ش��رایطی را فراخواهند 
خوان��د که ما دولتهای دیگر را ترغیب کردیم 
آنه��ا را کاماًل اجرا کنند. من ش��ک دارم که 
مکانیسم ماش��ه که مورد اختالف است فعال 

شود.
 ایاالت متحده آمریکا با وجود خروج از 
 )participant( برجام قرار است خود را به عنوان یک شرکت کننده
در برجام معرفی نماید. چرا ایاالت متحده به دنبال این هدف است؟

زیرا نتوانس��ته است شرکای خود در اروپا و جاهای دیگر را متقاعد کند که 
مکانیسم ماشه مناسب یا موجه است. اگر هیچ کاری دیگر انجام ندهد، این 
ضرورت تأکید می کند دولت ترامپ در پی سیاست خود مقابل ایران چقدر 

منزوی شده است.
 اگ�ر ایاالت متحده آمری�کا نتواند تحریم تس�لیحاتی خود علیه 
ایران را تمدید کند، به احتمال زیاد به مکانیسم ماشه روی می آورد. 
چگونه او می تواند این اقدام را به طور قانونی انجام دهد، حتی اگر او 

خود را یک شرکت کننده در برجام قلمداد کند؟
باز می گویم که این مورد نیز مربوط به تعاریف قطعنامه های شورای امنیت 

سازمان ملل است.
 آیا کش�ورهای اروپایی می خواهند با فعال کردن مکانیسم ماشه، 

پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ببرند؟
ن��ه، یا حداقل، هنوز نه. آنها ابراز امی��دواری کرده اند که بتوانند اقدامی را از 
طریق مکانیزم حل اختالف انجام دهند. آنها احتماالً بدون مشارکت ایاالت 
متحده آمریکا نمی توانند تحریم های واقعی مورد نیاز تحت برجام را کاهش 

دهند. اما این نشان دهنده امید و جاه طلبی آنهاست.

طراح تحریم های ایران: 

ادعای جدید برجامی آمریکا نشان عجز در منزوی کردن ایران است

آیااروپادربازیآمریکاواردمیشود؟

آقای بورل! فکر کردن ندارد 

انتقاد مقام روس از آمریکا به دلیل ادامه مخالفت با توافق هسته ای
نماینده روس��یه در س��ازمان های بین المللی مس��تقر در وین با انتقاد از 
مواضع آمریکا علیه توافق هس��ته ای ایران، آمریکایی های مخالف توافق 

هسته ای مقابل استدالل، توهین می کنند.
میخائیل اولیانوف با اشاره تلویحی به مواضع آمریکا علیه توافق هسته ای 

ایران )برجام( و تالش هایش برای بر هم زدن آن، به واضع مخالفان این توافق 
تاخته است. او نوشت: مخالفان توافق )هسته ای( ایران درمانده و حتی جاهل 

هس��تند. در ابتدای بروز اختالف، آنها دو یا س��ه استدالل و شعار مطرح می کنند. 
به محض آنکه اس��تدالل ها و شعارهایشان رنگ می بازد، آنها بدون توجیه مناسب 
به سمت توهین به مخالفانش��ان حرکت می کنند. تعجب آور نیست؟!اولیانوف که 
نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی و همچنین نشست های کمیسیون 
مش��ترک برجام است، پیش از این بارها از مواضع آمریکا به ویژه خروج غیرقانونی 

آن از برجام و اعمال مجدد تحریم ها انتقاد کرده است. فارس 

کشورهای عضو برنامه برجام مشترک تماشاگر هستند 
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجل��س اعتقاد دارد 
کش��ورهای عضو برجام توافقنامه را دستاورد سیاسی مهم بعد از جنگ 
سرد دانس��تند اما با نقض و بدعهدی آمریکایی ها حاضر نشدند بخشی 

از اجرای مفاد برجام را بر عهده بگیرند.
حش��مت اهلل فالحت پیشه با اش��اره به گذشت دو سال از خروج آمریکا 

از توافق هسته ای با ایران و تشدید تحریم ها علیه کشورمان، گفت: پس از 
گذش��ت مدت زمان زیادی از خروج واش��نگتن برجام، امروزه تاحدودی شرایط 
برابری در توافقنامه ایجاد شده است. وی با بیان اینکه اکنون می توان اذعان کرد 
بازیگران اصلی برجام ایران و آمریکا هستند و کشورهای دیگر تماشاگر هستند، 
ادامه داد: به عبارتی کش��ورهای عضو برجام توافقنامه را دستاورد سیاسی مهم 
بعد از جنگ س��رد دانس��تند اما با نقض و بدعهدی آمریکایی ها حاضر نش��دند 

بخشی از اجرای مفاد برجام را بر عهده بگیرند. خانه ملت 

همکاری های راهبردی ایران، روسیه و سوریه ادامه می یابد
دس��تیار ارشد وزیر امور خارجه ایران در دیدار سفیر سوریه در تهران 
گفت: همکاری های راهبردی ایران، روسیه و سوریه در راستای مبارزه 
با تروریس��م و رایزنی های ۳ کش��ور برای حل سیاسی بحران سوریه، 

ادامه می یابد.
علی اصغر خاجی دراین دیدار با تاکید بر حمایت قاطع جمهوری اسالمی 

ایران از سوریه در مبارزه با تروریسم تصریح کرد که همکاری های راهبردی 
روسیه، س��وریه و ایران در راستای مبارزه با پدیده ش��وم تروریسم و رایزنی های 
جاری س��ه کشور برای حل سیاسی بحران سوریه، تداوم خواهد یافت. علی اصغر 
خاجی همچنین با اشاره به استمرار تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ملت سوریه 
در شرایط سخت بحران سوریه و شیوع بیماری کرونا، بر ضرورت حمایت جامعه 
بین المللی از مردم سوریه، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور در چارچوب 

قوانین بین المللی و مبارزه با تروریسم تاکید کرد. باشگاه خبرنگاران  
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