توصیه وزیر سابق اردن به مقامات کشورش
وزیر خارجه پیشین اردن به مقامات کشورش پیشنهاد کرد برای مقابله
با طرح رژیم صهیونیستی جهت اشغال اراضی وسیعی در کرانه باختری
به سمت ایران و ترکیه بروند.
مروان المعش��ر گفت :در س��ایه تغییر گس��ترده در ماهیت ائتالفها با
کشورهایی مانند آمریکا یا کش��ورهای خلیج (فارس) ،باز شدن زمینهها
ب��ا ایران و ترکیه برای تنوعبخش��ی ب��ه گزینههای اردن و ب��از کردن درها
علیرغم وجود اختالفات میان اردن ،ایران و ترکیه اش��کالی ندارد .وی ادامه داد:
این ضرورتا به معنای توقف الحاق (اش��غال) ،توقف اشغالگری اسرائیل در اراضی
فلس��طینی نیست اما اگر الحاق عملی شود ما در دولت اردن باید از این موضوع
دس��ت برداریم که راهکار دو دولتی تنها راهحل است زیرا این راهکار کشته شده
است؛ ما باید برای ابقای موجودیت فلسطین تالش کنیم .صداوسیما
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بیاعتنایی ترامپ به جامعه بینالملل
نماینده کاشان آران و بیدگل در مجلس گفت :آمریکا با رفتار خصمانه
علیه دیوان کیفری بینالمللی و نهادهایی که از ملت افغانستان فلسطین
و مظلومان جهان حمایت میکند ،بیاعتنایی خود را به س��ازمان های
بین المللی،جامعه بینالملل و ملتهای جهان نشان میدهد.
سیدجواد ساداتی نژاد با اشاره به تحریم دیوان کیفری بینالمللی و کارکنان
آن توس��ط "دونال��د ترامپ" رئیس جمهوری آمریکا ،گف��ت :خروج آمریکا از
پیمان ها و تعهدات بین المللی جزو حکومت داری آمریکا است و این تازگی ندارد
واحتماال آخرین اقدام ترامپ علیه پیمانها و نهادهای بینالمللی نیست.
ب و هوایی پاری��س ،پیمان های کنترل
وی اف��زود :خروج از برج��ام ،معاهده آ 
تس��لیحاتی و شورای حقوق بشر س��ازمان ملل متحد از جمله پیمانشکنیهای
خانه ملت
آمریکا است.

موج اعتراضات واقعیت حقوق بشر آمریکایی را نمایان کرد
نماینده مردم تبریز ،اس��کو و آذرشهر در مجلس گفت :برخورد نژادی
پلیس آمریکا علیه سیاهپوس��تان بی دفاع پرده از ماهیت رژیم ایاالت
متحده برداشته است.
علیرضا منادی س��فیدان با اش��اره اعتراضات خیابانی به قتل جنجالی
«جورج فلوید» سیاهپوست آمریکایی توسط پلیس آمریکا،گفت:برخورد
ن��ژادی پلیس آمریکا علیه سیاهپوس��تان بی دفاع پ��رده از ماهیت رژیم
ایاالت متحده برداشته است.
منادی با بیان اینکه اقدام جنایت آمیز و وحشیگری پلیس باعث شد تا تظاهرات
به صورت گس��ترده در آمریکا و اکنون در سراس��ر جهان برگزار شود،تاکید کرد:
آمریکا با اعمال خش��ونت پلیس و فش��ار بر معترضان تعهدات حقوق بین المللی
خانه ملت
را نقض میکند.

دیپلماسی

@siasatrooz www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir

گزارش

اخبار
نشست ویدئو کنفرانس شورای حکام با محوریت ایران

طعنه سخنگوی وزارت خارجه ایران
به ترامپ

بازی آمریکا با شورای حکام علیه ایران

اگر ش��ورای ح��کام در جلس��ه امروز خ��ود تصمیمی علیه
جمهوری اسالمی ایران بگیرد که قطعاً با فشار آمریکا خواهد
بود ،جمهوری اسالمی ایران نیز پاسخهایی را روی میز دارد
که در صورت نیاز از آنها استفاده خواهد کرد.هر چند شورای
حکام قارد به اعمال مجازات نیس��ت و باید خواسته خود را
به ش��ورای امنیت س��ازمان ملل ارجاع دهد که با مخالفت
روسیه و چین روبرو خواهد ش��د .شورای حکام قدص دارد
تا بار دیگر یک جو روانی رس��انهای علی��ه ایران ایجاد کند.
در حالی قرار اس��ت امروز شورای حکام جلسه ای به صورت
ویدئو کنفرانس ب��ا محوریت ایران برگزار کند که جمهوری
اس�لامی ایران با وجود خروج یکجانبه آمریکا از برجام و بی
تعهدی کش��ورهای اروپایی در قبال تعهداتش��ان ،همچنان
ب��ا آژانس بین المللی همکاری می کن��د و هیچ انحرافی از
فعالیت های هسته ای صلح آمیزش نداشته است .حال این
سوال مطرح میشود چرا شورای حکام جلسه ای با محوریت
ایران باید تش��کیل دهد؟ از شواهد امر کامال مشخص است
که آمریکا و متحدانش برای فش��ار حداکثری به ایران به هر
ریس��مانی که می توانند چنگ می زنند .به تازگی دیپلمات
ارش��د روس با اعالم زمان برگزاری نشس��ت مجازی شورای
حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی  ،از تمرکز آن بر موضوع
ای��ران خبر داد؛ میخائی��ل اولیانوف در صفحه توئیتر خود با
اش��اره به ویدئوکنفرانسی بودن این نشست ،نوشت :نشست
مجازی ش��ورای حکام آژانس اتمی برای س��اعت  ۱۰صبح
روز پانزدهم ژوئن برنامهریزی ش��ده اس��ت .وی با اشاره به
قرار داشتن موضوع برنامه هستهای ایران در دستور کار این
نشست ،ادامه داد :ممکن است [این نشست] طوالنی باشد،
زیرا موارد زیادی در دستور کار آن وجود دارد .انتظار میرود

تحریم تسلیحاتی ایران برای
تثبیت پایگاه انتخاباتی است

مدیر بخش خاورمیانه و آسیا-اقیانوس��یه اندیش��کده "بنیاد
خاورمیانه" گفت تالش رئیس جمهوری آمریکا برای تمدید
تحریم تسلیحاتی ایران در اصل نمایش قدرتی به طرفداران
خود برای تثبیت پایگاه انتخاباتی است.
"جان کالبرس��ه" درباره تالش رژیم ترامپ برای جلوگیری از
پایان دوره ممنوعیت تسلیحاتی ایران و اجرای سازوکار ماشه

ایران در مرکز توجه این نشس��ت باشد .این دیپلمات روس
پیش از این با اعالم خبر مجازی برگزار ش��دن این نشست،
گفته بود :ای��ن کار اجازه میدهد که درباره همه موضوعات
در دستور کار به صورتی عمیق صحبت کنیم اما رایگیری
ممکن نیس��ت چرا که درباره رویههای مربوطه برای چنین
وضعیت خاصی توافقی وجود ن��دارد .روز  ۱۶خرداد آژانس
بینالمللی انرژی اتمی در گزارشهایی «نگرانیهای جدی»
از ادام��ه عدم اجازه ایران برای دسترس��ی به دو محل ،ابراز

داش��ته که احتماال مواد هس��تهای و فعالیتهای هستهای
اعالم نشده داشتهاند.
این در حالی اس��ت ک��ه «الرنس نورمن» خبرنگار نش��ریه
«والاس��تریتژورنال» مستقر در بروکسل در صفحه توئیتر
خود از تالش آمریکا برای ص��دور قطعنامهای علیه ایران از
طریق نشس��ت روز دوشنبه شورای حکام آژانس بینالمللی
ان��رژی اتمی خبر داده ب��ود .رافائل گروس��ی ،دبیرکل این
سازمان در نشست ش��ورای حکام با اشاره به بحران جهانی

شیوع ویروس «کرونا» و تالش آژانس برای کمک به مقابله
با این بیماری ،نخستین سخنرانی خود را به عنوان دبیرکل
آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام ارائه
ک��رد .وی در ادامه به گ��زارش فصلی چند روز پیش آژانس
بی��ن المللی ان��رژی اتمی در مورد ایران براس��اس قطعنامه
 ۲۲۳۱اش��اره کرده و مدعی شد :ایران ضمن فراهم نکردن
امکان دسترس��ی به سه مکان مورد نظر آژانس که سواالتی
در مورد مواد و فعالیتهای هس��تهای در آنها به دلیل عدم
معرفی از س��وی ایران مطرح ب��ود ،در مباحث محتوایی نیز
حاضر نشد به سوالهای آژانس پاسخ بدهد.
گروسی همچنین مدعی شد :این امر بر توانایی آژانس برای
ش��فاف سازی و پاسخگویی به س��والها و ارائه تضمینهای
معتبر درباره عدم وجود مواد و فعالیتهای هس��تهای اعالم
نش��ده ایران تاثیر منفی دارد؛ من از ایران میخواهم فورا و
کامال با آژانس همکاری کند؛ این همکاری ش��امل تسهیل
هرچه سریعتر دسترسی به مکانهای مشخص شده توسط
آژانس است .دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین
در مورد گا م های کاهش تعهد ایران گفت :تاکنون تغییری
در نحوه اجرای تعهدات ایران در چارچوب توافق هست ه ای یا
در میزان همکاری با آژانس در مورد راستی آزمایی و نظارت
بر فعالیتهای این کشور در چارچوب مذکور مشاهده نشده
است؛ راستی آزمایی در مورد عدم انحراف ایران در چارچوب
ی ها درباره عدم وجود مواد
توافق پادمانی به م��وازات ارزیاب 
ت های هس��ت ه ای اعالم نشده در ایران ادامه خواهد
و فعالی 
داشت .کشورمان در واکنش به بدعهدی و انفعال طرفهای
اروپایی توافق هستهای  ۲۰۱۵اقدام به کاهش تعهدات خود
در چارچوب برجام کرده است.

ش��ورای امنیت اظهار کرد نمیتوان درک کرد آمریکا بر چه
اساسی میخواهد اعضای دیگر شورای امنیت را قانع کند که
ایران برجام را زیر پا گذاشته است و باید تحریمهای پیشین
را دوباره بازگرداند.
وی ادامه داد :همانطور که میدانید در هجدهم اردیبهش��ت
 ،۹۷دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک دستور ریاستی
ب��ا عنوان"پایان مش��ارکت ایاالت متح��ده در برجام و انجام
اقدامات تازه برای مقابله با نفوذ مضر ایران و بستن راه ایران
به سوی جنگ افزارهستهای" امضا کرد.
این استاد دانشگاه آمریکا اضافه کرد :تا آنجایی که من متوجه

میشوم ،این دس��تور پایه "خروج رسمی" ایاالت متحده از
برجام را تش��کیل داد و راه را ب��رای بازگرداندن تحریمهای
یکجانبه و فشار آمریکا بر دیگران برای پیروی از این تحریمها
هموار کرد .ایرنا پرسید که از منظر حقوقی ،اینکه حدود یک
ماه پیش ،وزیر خارجه آمریکا پیگیر تهیه سندی شده است
که ادعا میکند آمریکا در توافق هستهای "یک کشور عضو"
باقی مانده است ،چگونه میتوان توضیح داد.
کالبرسه پاسخ داد :من تخصص حقوقی ندارم که بتوانم بگویم
آیا از منظر حقوقی استدالل آمریکا قانع کننده است یا خیر.
اما به نظر من دولت ترامپ به  ۲دلیل تالش میکند که این

موضوع را پیش ببرد .وی توضیح داد :نخست اینکه میخواهد
از آن به عنوان ابزاری برای تمدید ممنوعیت تسلیحاتی ایران
اس��تفاده کند و دوم اینکه از آن به عنوان یک ابزار سیاس��ی
ب��رای بهرهبرداری داخلی س��ود ببرد تا به بخش��ی از پایگاه
انتخاباتی خود نشان دهد که به تعهدات گذشته خود پایبند
است .این کارش��ناس امور بینالملل افزود :با توجه به نکته
نخست درباره ادامه ممنوعیت تسلیحاتی ،به نظر میرسد که
دولت ترامپ تالش دارد دولتهای مشارکتکننده در برجام
را ب��ا خود هم��راه کند تا آنها از تمدی��د این ممنوعیت ،در
شورای امنیت پشتیبانی کنند .ایرنا

صدای ترامپ ،دهان گوترش
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طبق گزارشهای منتش��ر ش��ده ،دبیرکل س��ازمان ملل در گزارشی ۱۴
صفحهای به ش��ورای امنیت ،منشأ موشکهای مورد استفاده در حمله به
تاسیسات نفتی و فرودگاههای سعودی در سال گذشته را ایرانی دانسته و
اعالم کرده که این مسئله میتواند مغایر با تحریمهای تسلیحاتی قطعنامه
 2231باشد؛ مسالهای که ظاهرا بیارتباط با تالشهای اخیر آمریکا برای
تحریم تسلیحاتی ایران نیست.
فاطمه ش��ریفی ،کارش��ناس روابط بین الملل در یادداشتی با این مقدمه
مینویس��د :حمله به تأسیس��ات تولید نفت آرامک��و در بقیق و خریص در
ش��رق عربستان سعودی در  ۱۴س��پتامبر  ۲۰۱۹صورت گرفت و جنبش
انص��ارا ...یمن هم بالفاصله مس��ئولیت این حمله را ب��ر عهده گرفت و آن
را حملهای پهپ��ادی نامید .ایاالت متحده آمریکا و ریاض با نادیده گرفتن
واقعیت توانمندیهای نیروهای یمنی و بخاطر فرار از تحقیری که از جانب
آن نیروها متوجه دو کشور شده بود ،از همان ابتدا جمهوری اسالمی ایران
را مس��ئول این حمالت قلمداد نمودند .ایران نی��ز به موازات طرح چنین
اتهامات��ی ،آنها را بکلی رد کرد و س��خنگوی نیروی هوایی ارتش یمن نیز
اظهارات درباره مداخله ایران یا عراق در این حمله را قویا تکذیب نمود.
تهران بارها اعالم کرده اس��ت که در حمله به آرامکو نقشی نداشته و اگر
حملهای انجام دهد مسئولیت آن را میپذیرد .به دنبال این امر نیز دبیرکل
س��ازمان ملل متحد در  ۱۹آذرماه  98در گزارشی به شورای امنیت اعالم
کرده بود که قادر نیس��ت «به طور مس��تقل تایید کند» که موش��کها و
پهپادهای مورد استفاده در حمله به تاسیسات نفتی عربستان در شهریور
«منشاء ایرانی» داشتهاند و تهران را از اتهامات گروه کشورهای غربی مبرا
دانس��ت .حال دبیرکل این سازمان با چرخش��ی تامل برانگیز یافته های
آذرماه خود را معکوس جلوه می دهد .مسئله ای که بسیاری از ناظران بر
این باورند که بیارتباط با تالشهای اخیر آمریکا برای تحریم تس��لیحاتی
ایران نیس��ت .در جایی که واش��نگتن به دنبال آن اس��ت تا با اتهام علیه
ایران ،کشورهای اروپایی و روسیه و چین را برای تمدید تحریمها با خود
همراه کند .برای رس��یدن به این امر ،واشنگتن به  ۱۵کشور عضو شورای
امنیت فشار میآورد تا تحریم تسلیحاتی علیه ایران را که بر اساس برجام
قرار اس��ت در ماه اکتبر منقضی ش��ود ،تمدید کنند .دو قدرت دارای حق
وتو در این شورا ،یعنی روسیه و چین ،پیشتر مخالفت خود را با این اقدام

س��خنگوی وزارت امور خارجه ای��ران در واکنش به
اظهارات ترامپ عنوان کرد :چگونه رژیم آمریکا که به
نقض حقوق و هنجارهای بینالمللی معتاد اس��ت ،از
مردمش انتظار دارد به شعار قانون و نظم باور داشته
باشند.
سید عباس موسوی س��خنگوی وزارت امور خارجه
جمهوری اسالمی ایران با الصاق مطلبی از لس آنجلس
تایمز که در آن ترامپ خواستار برقراری قانون و نظم
ش��ده و تهدید به استقرار نیروی نظامی در شهرهای
اصلی کرده ،در توئیتی نوشت« :چگونه رژیم آمریکا
که ب��ه نقض حقوق و هنجاره��ای بینالمللی معتاد
است ،میتواند از مردم آمریکا انتظار داشته باشد که
به شعار «قانون و نظم» باور داشته باشند؟!»
رئی��س جمهور آمریکا اخیرا در مصاحبه با ش��بکه
خب��ری فاکسنیوز گفت��ه بود که ممکن اس��ت در
مواردی الزم باش��د پلیس در برخ��ورد با متهمان از
روش «فشار بر گردن» اس��تفاده کند.پس از انتشار
ویدئوی��ی که قتل جورج فلوید سیاهپوس��ت در اثر
رفتار خش��ونتآمیز یک افسر پلیس سفیدپوست را
نشان میداد ،شهرهای بزرگ آمریکا شاهد برگزاری
اعتراضات و تظاهرات بودهاند .فارس

توسعه مناسبات ایران و افغانستان

معاون دیپلماس��ی اقتصادی وزیر امور خارجه گفت:
راه آه��ن خواف-هرات تابس��تان امس��ال مورد بهره
برداری قرار میگیرد.
غالمرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور
خارجه پس از پایان نشست روابط اقتصادی خارجی
گف��ت :طرفه��ای تج��اری ای��ران از روش تهاتر در
مبادالت تجاری برای جابجایی کاال استقبال کردند.
وی ادامه داد :در نشس��ت امروز پیرامون زمینههای
رون��د اجرایی ش��دن تهاتر با کش��ورهای خارجی و
موض��وع راه آه��ن خواف  -هرات ،و راه آهن رش��ت
به آس��تارا با نمایندگان دستگاههای اجرایی به بحث
و تبادل نظر پرداختیم.معاون دیپلماس��ی اقتصادی
دستگاه دیپلماسی اظهار داشت :تهاتر در واقع تجارت
کاال به کاال است که بیش از یک سال است در وزارت
امور خارجه با توجه ب��ه محدودیتهایی که در نقل
و انتق��االت داریم از آن اس��تفاده میکنیم.انصاری با
اشاره به استقبال خوب کشورها از روش تهاتر ،افزود:
س��ازمانهای داخلی باید بخشی را برای آموزش این
روش در نظ��ر بگیرند و در این راس��تا تاکنون بانک
مرکزی و وزارت صمت اقدامات س��ازنده و مثبتی با
دستگاه دیپلماسی در زمینه تهاتر داشتهاند .مهر

اعالم کردهاند.
نکته دیگری که ش��بهات زیادی را در دیکته ش��دن چنین رویکردی در
گفتار جدید گوترش مش��هود می کند ،اعتراف یک مقام سابق کاخ سفید
به اطالع از گزارش س��ازمان ملل بوده و جزئیاتی مشابه با گزارش رویترز
را بیان کرده است.
گزارش گوترش در حالی منتش��ر می ش��ود که دبیرخانه سازمان ملل بر
اساس تفسیر غیرمعمول از قطعنامه  2231تاکنون از گزارش موارد متعدد
نقض برجام توس��ط آمریکا و کشورهای اروپایی خودداری کرده و حتی با
نهایت
ِ
خروج آمریکا از برجام که نقض آش��کار قطعنامه  2231اس��ت در
تسامح و ابهام برخورد کرده است .این در حالی است که دبیرخانه سازمان
ملل در موضوع حمله به آرامکو با تمسک غیر حقوقی به قطعنامه 2231
به موضوعی ورود کرده و به اصطالح گزارش تخصصی تهیه کرده است که
اساس��ا اختیاری در آن ندارد .تخت روانچی نماینده ایران در سازمان ملل
نیز به آن واکنش نشان داده و ضمن مغالطه خواندن آن ،تصریح کرد که
دبیرخانه فاقد ظرفیت ،تخصص و دانش الزم برای انجام تحقیقات اس��ت
و ب��ه نظرمی رس��د آمریکا با تاریخچه عداوت با ای��ران در صندلی راننده
نشسته است تا «ارزیابی» سازمان ملل را شکل دهد .متهم سازی دولتها
با فرایندهای خودس��اخته و ضوابط خودسرانه بدعت خطرناکی است که
مورد تایید جامعه بین المللی نیست .اینچنین فرایندهای سفارشی شدیدا
به اعتبار سازمان ملل متحد لطمه وارد خواهد ساخت.
بنا بر قطعنامه  ۲۲۳۱ش��ورای امنیت ،که در پشتیبانی از توافق هستهای
ای��ران و قدرتهای جهانی صادر ش��د ،تحریم تس��لیحاتی ایران از طرف
سازمان ملل تا پنج ماه دیگر برداشته میشود و ایران میتواند سالحهای
متعارف بخرد و بفروش��د .اگر تحریمها رفع بش��ود ایران خواهد توانست
انواع تان��ک رزمی ،س��امانههای توپخانه س��نگین ،هواپیماه��ای رزمی،
هلیکوپترهای تهاجمی ،ناو ،سامانههای موشکی طبق فهرست تسلیحات
متعارف سازمان ملل و همچنین مواد ،قطعات یدکی و امکانات آموزشی و
خدماتی الزم برای اینگونه اقالم را بخرد .بنابراین نباید با کارش��کنی های
این چنینی خللی در این امر وارد شود.
همچنی��ن بر پایه توافق انجام ش��ده می��ان ایران و قدرته��ای جهانی،
گوترش باید س��الی دو بار درباره روند اجرای تحریم تس��لیحاتی ایران و
س��ایر محدودیتهای موضوع توافق هستهای به ش��ورای امنیت گزارش
بدهد .تالش آمریکا این است که مانع از اجرایی شدن این بند از قطعنامه
 2231هم شود .ایسنا

