
دیدار سرپرست وزارت خارجه 
افغانستان با ظریف

»حنیف اتمر« سرپرس��ت وزارت خارجه جمهوری 
اسالمی افغانستان که در رأس هیأتی به ایران سفر 
کرده، با حضور در س��اختمان ش��ماره یک وزارت 
امور خارجه جمهوری اس��المی ایران با محمدجواد 

ظریف وزیر امور خارجه دیدار کرد.
 در همین خصوص س��ید رس��ول موسوی دستیار 
وزی��ر خارجه و مدیرکل آس��یای غربی وزارت امور 
خارجه در گفت وگویی به تش��ریح اهداف این سفر 
پرداخ��ت و گفت: هیأت ۴۵ نفره از جمله وزیر کار 
و امور اجتماعی افغانس��تان و تع��دادی از معاونان 
و مدی��ران کل از دس��تگاه های مختلف سیاس��ی، 
اقتصادی اطالعاتی، امنیتی، مرزی و کنسولی آقای 

اتمر را در این سفر همراهی می کنند. ایسنا 

ایران؛ محور تبلیغاتی ترامپ در 
مبارزات انتخاباتی

رئیس جمهور آمریکا بار دیگر خواس��تار مذاکره با 
ایران و رسیدن به توافق سریع با آن شده است.

دونال��د ترامپ با انتقاد از عملکرد هیالری کلینتون 
در قبال توافق با کره جنوبی، مدعی شد ورود چین 
به سازمان تجارت جهانی به خاطر عملکرد »بایدن 
خواب آلود« بوده اس��ت و گف��ت این بدترین توافق 

اقتصادی در تاریخ این کشور است.
رئیس جمهوری آمریکا که به دس��تور وی س��ردار 
شهید قاسم س��لیمانی ترور شد، با تکرار اهانت به 
این قهرمان ملی ایران و عرصه مبارزه با تروریس��م، 

این ترور را دستاورد خود دانست.
وی با این ادعا که چین و ایران خواس��تار پیروزی 
بایدن هستند، افزود: می خواهم سریعترین توافق را 
ایجاد کنم. من یکبار درباره چین این کار را کردم. 
آنه��ا می خواهند من ببازم چرا ک��ه در آن صورت 

صاحب آمریکا خواهند شد.
رئیس جمهوری آمریکا که در طول سه سال گذشته 
همواره مساله پرداخت بخش اندکی از دارایی ایران 
در دولت اوباما را مورد انتقاد قرار داده است، این بار 
ه��م تکرار کرد: اوباما 1۵0 میلیارد دالر را به خاطر 

هیچ چیزی به ایران داد. صداوسیما 

کنفرانس سران کشورهای ضامن 
صلح سوریه به زودی برگزار می شود

کارش��ناس مسائل بین الملل با بیان اینکه با آزادی 
سراغب و تنگ کردن محاصره ادلب، دولت ترکیه و 
هم پیمانانش، بیشترین آسیب را دیده اند، گفت: در 
روزهای آینده قرار اس��ت یک کنفرانس بین سران 

کشورهای ضامن صلح سوریه برگزار شود.
سید رضا صدرالحسینی با اشاره به آخرین تحوالت 
س��وریه و اهمیت دیدار اخیر وزیران خارجه ایران 
و روس��یه در این رابطه گفت: با عنایت به تحوالت 
اخیر س��وریه و با توجه به اینکه کش��ور های ضامن 
در موضوع س��وریه، باید مراودات و گفت وگو هایی 
با هم داش��ته باشند، وزیر امورخارجه کشورمان در 
س��فرهای اخیر خود به ترکیه و روسیه با همتایان 

خود در این باره به بحث و گفت وگو نشست. 
وی افزود: البته گس��ترش روابط تج��اری تهران و 
مس��کو نی��ز از موضوعات مهمی اس��ت که همواره 
مس��ئوالن دوکش��ور بر اهیمت آن تأکید داشته و 
دارند. تجربیات ایران در مقابه با تحریم و دستیابی 
ب��ه راه های دور زدن آن نیز قطعاً برای کش��ورهای 

دوست مورد توجه خواهد بود. 
 کارشناس مس��ائل بین الملل عنوان کرد: با توجه 
ب��ه تحریم های اخیر آمریکا علیه کش��ور های عضو 
جبه��ه مقاومت و علیرغم اینکه مردم س��وریه یک 
تظاهرات عظیمی را علیه آمریکا و این تحریم انجام  
دادند، کش��ور های ضامن درباره راه های برون رفت 
از این موضوع نیز مذاکراتی را در دس��تور کار قرار 

داده اند. 
صدرالحسینی با بیان اینکه با آزادی سراغب و تنگ 
کردن محاصره ادلب، دولت ترکیه و همپیمانانش، 
بیش��ترین آس��یب را دیده اند، اضافه کرد: اجالس 
آس��تانه بنا بود اس��فند ماه برگزار شود که به خاطر 
شیوع کرونا برگزار نشد و بعد از نوروز یک اجالس 
ویدئ��و کنفرانس��ی بین وزرای خارجه کش��ورهای 

ضامن صلح سوریه برگزار شد.
 وی رد پای��ان گفت: در روز های آینده قرار اس��ت 
یک کنفرانس بین س��ران کش��ور های ضامن صلح 
س��وریه برگزار شود  و حق ایران برای برگزاری این 

نشست محفوظ است.

اخبار

از نگاه دیگران

گزارش

در حالی به تازگی فرانس��ه موش��ک بالس��تیک قاره پیما 
آزمای��ش کرده اس��ت که این موش��ک قابلی��ت حمل 10 
کالهک هسته ای را داراست و با پیمان منع سالح هسته ای 
و ان پی تی مغایرت دارد؛ نکته قابل تأمل اینکه اگر ایران یا 
کره شمالی آزمایش موشکی انجام دهند با واکنش پاریس 
و س��ایر دولت های غربی مواجه می ش��وند و بالفاصله این 

آزمایش را محکوم می کنند.
تناقض های رفتاری در مقامات فرانس��وی دیده می ش��ود؛ 
اقدام به آزمایش موشکی آن هم موشکی که قابلیت حمل 
کالهک هس��ته ای دارد ب��رای آنها توجیه پذیر اس��ت اما 
ای��ران حق انجام آزمایش موش��کی را ن��دارد و در صورت 
انجام محکوم می ش��ود. دولت فرانسه تعهدات بین المللی 
خود وفق ماده ۶ ان پی تی و بیانیه کنفرانس های بازبینی 
ان پ��ی تی را نادی��ده بگیرد هیچ کش��وری نباید اعتراض 
کن��د و زی��ر پا گذاش��تن تعهدات بی��ن المللی ب��رای آن 
امری عادی اس��ت. 9 روز پیش فرانس��ه موشک بالستیک 
قاره پیم��ای M-۵1 را با موفقیت آزمایش کرد؛ به نوش��ته 
روزنامه فرانس��وی فی��گارو، وزارت دفاع فرانس��ه با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد: فرانس��ه موشک قاره پیمای استراتژیک 

M-۵1 را ب��ا موفقیت ب��ر فراز اقیانوس 
اطلس آزمایش کرد. کش��ور هایی مانند 
فرانسه و انگلیس در رابطه با موضوعاتی 
مانند محدود کردن موشک های ایران و 
یا محدود کردن فعالیت های جمهوری 
اس��المی در خاورمیانه که تحت عنوان 
بی ثب��ات س��ازی از آن ی��اد می کنند، 
نهایت هم��کاری با آمری��کا را دارند؛ اما 
خ��ود از هی��چ تعهد بی��ن المللی تبعیت 
نمی پذیرند. این موش��ک در زمان پرتاب 
حامل کالهک هس��ته ای نبوده است. طبق 
ای��ن گ��زارش، آزمایش قبلی این موش��ک 

قاره پیما در ماه مه 2013 با شکس��ت مواجه 
شد و این موش��ک فرانسوی مخصوص حمل 

کالهک های هس��ته ای، کمی پس از شلیک از 
یک زیردریایی در سواحل فرانسه منفجر شد و 

قطعات آن به اقیانوس اطلس سقوط کرد.
قاره پیم��ای  بالس��تیک  موش��ک  نوع��ی   M۵1

فرانس��وی با موتور س��وخت جامد س��ه مرحله ای 

اس��ت ک��ه از زیردریای��ی ش��لیک 
می شود؛ این موشک برای استفاده 
زیردریایی ه��ای هس��ته ای نیروی 
جایگزین��ی  و  فرانس��ه  دریای��ی 
موشک بالس��تیک M-۴۵ ساخته 

شده است.
 ۵1-M موفق  آزمایش  نخس��تین 
در سال 200۶ انجام شد و از سال 
2010 ب��ه خدمت نی��روی دریایی 

فرانسه در آمد.
نکته قابل تامل اینکه هر فروند از این 
موشک که بیش از 10 هزار کیلومتر 
برد داش��ته و ۵2 تن وزن دارد به ۶ 
تا 10 کالهک گرماهس��ته ای تی ان-

7۵ ب��ا قابلیت هدف گیری مس��تقل 
چندگانه دارد.

ابراز نگرانی ایران از آزمایش اخیر 
موشکی فرانسه

س��خنگوی وزارت امور خارجه ایران آزمایش اخیر موشک 
بالس��تیک و هس��ته ای فرانس��ه را با تعهدات این کش��ور 

ناسازگار خواند و نسبت به این اقدام ابراز نگرانی کرد.
سید عباس موسوی پرتاب یک فروند از نسل جدید موشک 
های بالس��تیک قاره پیما ب��ا قابلیت حمل چندین کالهک 
هسته ای ) با عنوان موشک M۵1 ( توسط نیروی دریایی 
فرانس��ه را با روح و نص ماده ۶ معاهده منع اش��اعه سالح 
های هس��ته ای ) NPT ( و تعهد فرانس��ه نسبت به خلع 

سالح هسته ای کامال ناسازگار خواند.
موس��وی تصریح کرد: دولت جمهوری اسالمی ایران ضمن 
اب��راز نگرانی از این اقدام معتقد اس��ت دولت فرانس��ه نباید 
تعه��دات بین المللی خود وفق م��اده ۶ ان. پی تی و بیانیه 
کنفرانس های بازبینی ان پی. تی را نادیده بگیرد و پاریس را 
به رعایت کامل تعهدات بین المللی خود در حوزه خلع سالح 
هسته ای فرا خواند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی تسلیحات 
هس��ته ای را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی عنوان 
کرد و نوسازی و آزمایش چنین تسلیحاتی را موجب تضعیف 
و سست کردن NPT  بعنوان سنگ بنای رژیم بین المللی 

خلع سالح و عدم اشاعه هسته ای برشمرد.

دیپلماسیwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz دو شنبه  2 تیر 1399  شماره 5333 

اکن��ون که تحریم های تس��لیحاتی علیه ایران پس از 13 س��ال نفس های آخرش را 
می کشد، مقامات کاخ سفید را بر آن داشته تا با تکاپو و اقدامات متفاوت، در راستای 
تمدی��د مجدد این تحریم ها گام بردارند؛ از س��وی دیگر »کلی کرافت«، نماینده دائم 
آمریکا در س��ازمان ملل متحد خبر داده که پیش نویس قطعنامه تمدید تحریم های 
تس��لیحاتی ش��ورای امنیت علیه ایران را به روس��یه، بریتانیا و فرانسه یعنی سه عضو 
دائم ش��ورای امنیت ارائه کرده و به گفته او، قرار اس��ت به زودی این متن در اختیار 

تمام اعضای شورای امنیت قرار گیرد.
اگرچه در مدت 13 س��الی که تحریم های تس��لیحاتی علیه ایران بر قرار بوده اس��ت، 
کشورمان پیشرفت زیادی در این حوزه داشته، توانسته است نیاز های خود را در حوزه 
دفاعی تامین کند که این موضوع خود باعث پیش��برد بس��یاری از اهداف دیپلماسی 

ایران خواهد بود و نقش بازدارندگی قوی برای آمریکا ایفا خواهد کرد.
با برداش��ته شدن تحریم های تس��لیحاتی ایران، تهران می تواند سالح های خود را به 
کشور های دیگر صادر کند که این موضوع به هیچ عنوان به مذاق آمریکا خوش نیامده 
و نقش��ه هایش را نقش بر آب خواهد کرد؛ زیرا با برداش��ته شدن این تحریم ها قطعا 
بخش��ی از بازار های خرید و فروش تسلیحات به تولیدات ایران اختصاص پیدا خواهد 
کرد که هم از نظر اقتصادی به جمهوری اسالمی کمک می کند و هم به قدرت ایران 

اضافه خواهد کرد.
بر اس��اس یکی از بند های قطعنامه 2231 ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد که از 
س��ال 201۶ میالدی اجرایی شد، ایران تا پنج سال از خرید تسلیحات تهاجمی منع 
شده است، اما این بند از قطعنامه در اکتبر سال 2020 منقضی می شود و پس از آن 

جمهوری اسالمی امکان خرید جنگ افزار را از کشور های خارجی خواهد داشت.
پای��گاه خبری »بلومبرگ« با اش��اره به انقضای بند تحریم های تس��لیحاتی قطعنامه 
2231 ش��ورای امنیت س��ازمان ملل در گزارشی نوشته که آمریکا با خروج زودهنگام 
از برجام، خود را در برابر احتمال خرید تس��لیحاتی ایران از مس��کو و پکن، در موضع 
ضعف قرار داده اس��ت؛ زیرا روسیه و چین دو کشوری هستند که صراحتا به مبادالت 

تسلیحاتی با ایران عالقه نشان داده اند.
از س��وی دیگر برخی معتقدند غرب برای فروش تس��لیحات خود در مناطق مختلف 
جه��ان به وی��ژه خاورمیانه تنش ایجاد می کند، اما عالوه بر اینکه در س��ال های اخیر 
تهران نقش پررنگی در کوتاه کردن دس��ت کش��ور های خارجی از غرب آسیا و ایجاد 
ثبات و امنیت ایفا می کند، می تواند بخش زیادی از نیاز های تسلیحاتی کشور های این 
منطقه را هم تامین کند که این موضوع مس��تقیما به معنای کسادی بازار سالح های 

آمریکایی خواهد بود.

آیا آمریکا موفق به تمدید تحریم های تسلیحاتی خواهد شد؟
همانگون��ه ک��ه پیش  از این اش��اره ش��د، بس��یاری معتقدند روس��یه و چین تمدید 
تحریم های تس��لیحاتی علیه ایران را در ش��ورای امنیت وتو خواهند کرد، زیرا این دو 
کش��ور مایلند پس از به پایان رس��یدن مدت زمان این تحریم ها تجارت تسلیحاتی با 
جمهوری اسالمی را آغاز کنند؛ از سوی دیگر به عقیده کارشناسان، اروپا هم از تمدید 
تحریم های تس��لیحانی علیه ایران استقبال نخواهد کرد؛ حسن بهشتی پور کارشناس 
مس��ائل بین الملل ، با اشاره به اشتراکات نظرات و اهداف کشور های اروپایی با آمریکا 
افزود کش��ور هایی مانند فرانس��ه و انگلیس در موضوعات مربوط ب��ه برجام با آمریکا 
اختالف دارند، اما در رابطه با موضوعاتی مانند محدود کردن موش��ک های ایران و یا 
محدود کردن فعالیت های جمهوری اس��المی در خاورمیانه که تحت عنوان بی ثبات 
س��ازی از آن یاد می کنند، با آمریکا هماهنگ هس��تند؛ اینکه پاسخ این سوال که آیا 
انگلیس و فرانس��ه که عضور دائم شورای امنیت هس��تند می توانند از اختیارات خود 
برای احقاق اهداف واش��نگتن اس��تفاده کنند، مثبت اس��ت. او همچنین تصریح کرد 
»لن��دن و پاریس می دانند اگر چنین اقدامی انج��ام دهند ایران را به موضع خروج از 
NPT و تعلیق پروتکل های الحاقی آن می کشانند و در نتیجه شرایط برای آنها سخت 
می ش��ود؛ بنابراین این سوال پیش می آید که آیا فرانسه و انگلیس به عواقب کار خود 
فکر خواهند کرد؟ ظاهرا به نظر نمی رس��د آنها ناپختگی آمریکا که دو س��ال پیش با 

خروج از برجام انجام داد را تکرار کنند.«  باشگاه خبرنگاران 

گزارشی از یک خواب آمریکایی؛

نام پروژه؛ دشمنی با مردم ایران
ش��ورای ح��کام آژانس بین المللی ان��رژی اتمی بعد از چند روز نشس��ت 

مجازی قطعنامه ای علیه ایران تصویب کرد.
اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران به دلیل عدم 
همکاری با تحقیقات آژانس انتقاد کردند. این نخس��تین قطعنامه از سال 
2012 اس��ت که در آن از ایران به س��بب عدم همکاری با آژانس انتقاد 

می شود.
 ای�ن قطعنامه که پیش نویس آن پیش�تر از س�وی س�ه کش�ور 
اروپایی ارائه ش�ده ب�ود، با حمایت آمریکا و ب�ا ۲۵ رأی مثبت، ۲ 
رأی منفی و ۷ رأی ممتنع تصویب ش�ده اس�ت.در این راستا مهر 
گفتگوی�ی با مارک فین�و دیپلمات فرانس�وی و محقق حوزه های 
تروریس�م، خاورمیانه، کنترل تسلیحات، امنیت اروپا، حقوق بشر 

تنظیم نموده که در ادامه می آید.
ش�ورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتم�ی قطعنامه ای را علیه 
ایران تصویب کرد. این قطعنامه بر اساس اسناد ادعایی »بنیامین 
نتانیاهو« نخست وزیر اسرائیل در خصوص وجود سایت های اعالم 
نشده در گذشته از سوی ایران از جمله در تورقوزآباد و آباده است 
که پرونده آن ذیل PMD بس�ته شده است. همین اسناد ادعایی 
مبنای گزارش قبلی آژانس قرار گرفت و باعث ش�د آژانس عالوه 
بر گزارش فصلی درباره برجام، گزارش�ی هم بر اس�اس این اسناد 
ادعای�ی ارائه بدهد که نهایتًا منجر به تصویب قطعنامه ضد ایرانی 
شد. این در حالی است که ایران با آژانس مطابق توافقات پادمانی 
ذیل NPT و »پروتکل الحاقی« همکاری گسترده ای داشته است. 

به نظر شما هدف آژانس از این موضوع چیست؟
 همانط��ور که هم��ه می دانند، آژانس بین المللی ان��رژی اتمی هیچ ابزار 
مس��تقلی برای جم��ع آوری اطالعات در مورد پی��روی از توافق نامه های 
پادم��ان ج��دا از سیس��تم بازرس��ی آن ن��دارد. بنابرای��ن در برابر برخی 
تالش های کش��ورهای عضو با برنامه های سیاسی خاص خود که خواهان 
تأثیرگذاری بر داوری آن هس��تند آسیب پذیر است. آژانس موظف است 
اجرای توافقنامه های پادمان ایران، پروتکل الحاقی و برجام را بررسی کند. 
بنابرای��ن به نفع همه خواهد بود که مذاک��رات بین آژانس انرژی اتمی و 

ایران برای جلوگیری از ایجاد بحران افزایش تنش ها ادامه یابد.
 از واکنش مدیر کل آژانس و مقامات اروپایی و روس�یه بر می آید 
که آژانس در حال حاضر قصد بردن پرونده ایران به شورای امنیت 
سازمان ملل را ندارد ولی این موضوع مطرح شده اگر ایران با آژانس 
برای دسترسی به دو سایتی که آژانس خواستار بازرسی از آن است 

همکاری نکند وارد مراحل بعدی می شود. ارزیابی شما چیست؟
قطعنامه ای که توسط اکثریت اعضای هیئت مدیره آژانس بین المللی انرژی 
اتمی تصویب شده است فقط از ایران درخواست دسترسی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به این دو سایت مورد مشاجره را دارد. جهت بردن پرونده ایران 
به شورای امنیت سازمان ملل، هیئت مدیره باید براساس شواهد محکم توافق 

کند که ایران به تعهدات خود عمل نمی کند. در این مرحله اینگونه نیست.
 تصوی�ب قطعنامه ض�د ایرانی آژانس، چن�د روز پس از گزارش 

»آنتونیو گوترش« دبیر کل سازمان ملل صورت می گیرد که مدعی 
اس�ت منش�أ س�الح های به کار رفته در حمالت علیه عربس�تان، 
ایرانی است. این تالش ها پیش از پایان تحریم تسلیحاتی در پاییز 
سال جاری است که آمریکا درصدد تمدید آن است. همزمانی این 

وقایع را چگونه ارزیابی می کنید؟
جای تعجب ندارد که دولت ترامپ سیاس��ت فش��ار حداکثری علیه ایران 
را تش��دید می کند به این امید که با تحت فشار قرار دادن، تهران مرتکب 
اشتباه شود و این امر منجر به فروپاشی نهایی برجام شود. اما به نفع ایران 

است که در این دام قرار نگیرد.
در گزارش دبیرکل سازمان ملل آمده است که موشک های یافت شده در 
عربس��تان سعودی دارای منش��أ ایرانی بوده اما گزارش ایران را به شلیک 
آنها متهم نمی کند. این مهم نش��ان می دهد که موضوع انتقال تسلیحات 
و گس��ترش سالح های هس��ته ای به کل خاورمیانه نیازمند تالش جمعی 
و یک رویکرد چند جانبه اس��ت همانطور که توسط برخی از کارشناسان 

پیشنهاد شده است و نمی توان به نبود ایران در این تالش تکیه کرد.
 س�ه کش�ور اروپایی فرانس�ه، انگلیس و آلمان اع�الم کرده اند 
دی�داری در هفت�ه آینده در خص�وص حمایت از برج�ام خواهند 
داشت. به نظر می رسد اروپایی ها تا مشخص شدن نتیجه انتخابات 
آمری�کا قصد ندارند پرونده ایران را راهی ش�ورای امنیت کنند و 

حفظ برجام برایشان اولویت دارد. نظر شما چیست؟
س��ه کشور اروپایی )و کل اتحادیه اروپا( با وجود چالش های فعلی قصدی 
جدی جهت حفظ برجام دارند. این امر به این دلیل است که امنیت ملی 
و منطقه ای آنها بس��یار وابسته به اجرای کامل برجام توسط همه طرفین 
آن است. قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد که تنها ایران 
را به دلیل کاهش اج��رای برجام مجازات می کند از حمایت همه اعضای 
دائمی برخوردار نخواهد بود، همانطور که با رأی منفی به قطعنامه آژانس 

بین المللی انرژی اتمی توسط روسیه و چین نشان داده شده است.
 ای�ران در واکنش ب�ه قطعنامه آژانس اعالم ک�رده این قطعنامه 
سیاسی و غیر فنی است و برای ایران الزام حقوقی ایجاد نمی کند. 
ایران همچنین اعالم کرده پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه 
و موقت بر اس�اس تعهد سیاسی خود ذیل برجام اجرا می کند. به 
نظر می رسد ایران در صورت فشار بیشتر آژانس، اجرای داوطلبانه 
پروتکل الحاقی را متوقف کند. ارزیابی شما چیست و اساسًا ایران 

چه واکنش های دیگری می تواند انجام دهد؟
ایران با وجود اینکه پروتکل الحاقی را تصویب نکرده همیشه بصورت یک 
جانبه آن را اعمال کرده و متعهد به آن به عنوان بخشی از تعهدات برجام 
است. مجدداً به نفع ایران است که برای جلوگیری از دادن بهانه ای به هر 
کش��وری که فکر می کند برجام مرده است به راه خود ادامه دهد. ظریف 
وزیر امور خارجه ایران حتی پیش��نهاد تصویب پروتکل الحاقی را در ازای 
رفع تحریم ها داده اس��ت. این مهم نش��ان می دهد که جایی برای مذاکره 
وجود دارد، شاید با کمک کشورهای اروپایی یا کشورهای بی طرف مانند 

سوئیس، اتریش یا فنالند.

سخنگوی اسبق وزارت خارجه فرانسه 

آژانس مقابل برخی فشارها برای بازرسی آسیب پذیر است

فرانسه مغایر تعهدات بین المللی دست به آزمایش موشکی زد:

پاریس ریاکار 

اجازه نمی دهیم موضوع هسته ای ایران به جاده تقابل برگردد
نماین��ده چین ضمن انتقاد از عملکرد آمریکا گفت که چین به هیچ وجه 
نمی تواند اجازه دهد موضوع هسته ای ایران مجدداً به جاده قدیمی تقابل 
برگردد. وانگ کان وی افزود: اگرچه مسئله ارائه دسترسی توسط ایران به 
خودی خود موضوع موافقتنامه پادمان جامع )CSA( است، این گزارش، 

هم��راه با پیش نویس قطعنامه برخی از کش��ورها در مورد مس��ئله مذکور 
می تواند روندی را تحت شرایط فعلی آغاز کند که ممکن است مسئله هسته ای 

ایران را دوباره به دو راهی همراه با ابهام برگرداند. چین عمیقاً نگران تحوالت مبتنی 
بر گزارش فوق اس��ت.وی افزود: مدتی اس��ت تنش های مربوط به مسئله هسته ای 
ایران دوباره زیاد شده اند.ریشه های اصلی این وضعیت در شیوه های یکجانبه گرایانه 
و قلدرمأبانه ایاالت متحده نهفته است، به  طوری که خروج یکجانبه آمریکا از برجام 

و سیاست فشار حداکثری بر ایران گواه بر آن است.  فارس 

بازی سیاسی آمریکا در آستانه انتخابات ۲۰۲۰ 
نماینده مردم زاهدان در مجلس گفت: صدور قطعنامه از س��وی شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بازی سیاسی و غیرحرفه ای آمریکا 

و اروپا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده است.
فداحس��ین مالکی در واکنش به قطعنامه ش��ورای ح��کام در ارتباط با 

برنام��ه هس��ته ای ایران، گفت: پیش��نهاد قطعنامه از س��وی اروپا کامال 
سیاس��ی و غیرحرفه ای بود، آمریکا و حتی صهیونیس��ت ها بر آژانس انرژی 

اتمی فشار آوردند تا رویکرد دنیا را علیه جمهوری اسالمی ایران تقویت کنند.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: حوادث اخیر ذیل 
نگاه نژادپرس��تانه تیم ترامپ علیه س��یاه پوس��تان معادالت اقتصادی و سیاسی 
 آمری��کا را به��م ریخته و ح��دود 90 درصد ایاالت آمریکا را در برگرفته اس��ت. 

 خانه ملت 

جان بولتون در کتاب خود ۷۵۳ بار نام ایران را آورده است
بیشترین کش��وری که در کتاب جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی 
دولت آمریکا نام آن ذکر ش��ده، »ایران« اس��ت ک��ه بیش از 7۵0 بار 

تکرار شده است.
ج��ان بولتون همچنین در کتاب خ��ود 1۶7 بار از اروپا، 12۴ دفعه از 

عراق، 102 بار از رژیم اسرائیل، ۶7 بار  از داعش و ۴9 بار از عربستان 
س��عودی نام برده اس��ت. جان بولتون در این کتاب با نام اتاقی که در آن 

اتفاق افتاد« به ش��رح خاطرات خود از دوران خدمتش در کاخ س��فید می پردازد 
که قرار است طی روزهای آینده منتشر شود و جنجال های زیادی را ایجاد کرده 
اس��ت. قاضی فدرال دادگاه واشنگتن با رد درخواست کاخ سفید برای جلوگیری 
از انتشار کتاب جنجالی مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، اجازه انتشار این کتاب 

را صادر کرد. تسنیم 


