
برای تأمین امنیت مرزها توافق کردیم
معاون س��خنگوی وزارت خارجه افغانس��تان از کار 
روی سند جامع همکاری ها با ایران و تقویت امنیت 
مرزهای مشترک خبر داد و گفت: آخرین جزئیات 

این سند به زودی اعالم می شود.
منص��ور خالقیارمی گوی��د این س��ند ت��ا کنون به 
امض��ا نرس��یده و آخری��ن جزئیات آن ب��ه زودی 
اعالم می ش��ود. به گفته معاون س��خنگوی وزارت 
خارجه افغانس��تان اتفاق های درناک گذش��ته که 
از اتباع افغانس��تان قربانی گرفت باعث ش��ده است 
ک��ه دو طرف بر تأمین هرچه بیش��تر امنیت مرزها 

تالش های جدی را اتخاذ کنند.
خالقی��ار تأکید کرد ک��ه در کنار توافق برای تالش 
برای تقویت امنیت مرزها؛ مبارزه مشترک با قاچاق 
انسان و جلوگیری از ترددهای غیر قانونی به ایران 

نیز شامل توافق های اخیر در نشست تهران است.
معاون س��خنگوی وزارت خارجه افغانس��تان گفت: 
در این نشس��ت توافق ش��د که ایران و افغانس��تان 
تدابی��ری جه��ت جلوگی��ری از تک��رار وقایع اخیر 
اتخاذ کنند. به گفته خالقیار طرف افغانس��تانی در 
ای��ن دیدار بر دفاع از منافع افغانس��تان در ایران و 
مصونیت اتباع افغانس��تانی تأکید نموده و خواهان 

پیگیری حوادث اخیر شده است.
وی اف��زود: ط��رف ایرانی نیز هیأت افغانس��تانی را 
از آخری��ن جزئیات تحقیق��ات مطلع نمود و هر دو 
ط��رف توافق کردن��د راه حل و تدابی��ری را جهت 
جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی اتخاذ نمایند. 
خالقیار گفت: در حاش��یه نشس��ت وزارت خارجه 
ایران با افغانس��تان دو طرف به توافق رس��یدند تا 
زمینه انتقال اجس��اد و مجروحین افغانس��تانی به 

افغانستان فراهم گردد.
معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در پایان 
افزود: توافق شد مذاکرات دو کشور برای استخدام 
کارگران افغانس��تانی در ای��ران ادامه یابد و مراحل 
قانونمندس��ازی حضور اتباع افغانس��تان در ایران و 
تمدی��د کارت های اقام��ت، تثبیت هوی��ت، توزیع 

تذکره و صدور پاسپورت آغاز شود. مهر

بیانیه کابل درباره دیدار اتمر و شمخانی: 
حضور مهاجران افغان در ایران 

قانونمند شود
وزارت امور خارجه افغانس��تان با انتش��ار بیانیه ای 
اعالم کرد در دیدار »محمدحنیف اتمر«، سرپرست 
این وزارت با »علی ش��مخانی« دبیر ش��ورای عالی 
امنیت ملی ایران، رون��د صلح و چگونگی مبارزه با 

شبکه های قاچاق مورد بحث قرار گرفت.
بر اساس اعالم وزارت خارجه افغانستان، در این دیدار 
دو طرف روی تالش ها برای قانونمندس��ازی حضور 
مهاجران افغانس��تان در ایران، رعایت حقوق بشری 
آن ها، پیگیری تحقیق��ات دوجانبه درباره دو حادثه 
اخیر برای مهاجران و مبارزه مش��ترک با شبکه های 

قاچاق و مبارزه با تروریسم گفت وگو کرده اند.
همچنین اتمر در این دیدار با تاکید بر مش��ارکت و 
حمایت کش��ورهای همسایه به ویژه ایران از موضع 
افغانس��تان، صلح در افغانس��تان را کلی��د ثبات و 

امنیت منطقه دانست.
وی مش��ارکت و تفاهم  کشورهای همسایه به ویژه 
ای��ران را در روند صلح دولت افغانس��تان با طالبان 
مه��م خواند و حمایت جمهوری اس��المی ایران از 
مذاکرات صلح با محوریت دولت افغانستان را قابل 
تقدیر دانس��ت و بر ادام��ه آن تاکید ورزید. حنیف 
اتمر سرپرس��ت وزارت خارجه افغانس��تان و هیأت 
همراه  دو روز پیش با حضور در دبیرخانه ش��ورای 
عالی امنی��ت ملی ایران با علی ش��مخانی دیدار و 
گفت وگو کرد. حنیف اتمر را که یک گروه ۴۵ نفره 
از مقامات افغانستانی همراهی می کند، پیش از این 

نیز سه دور گفت وگو با محمدجواد ظریف داشت.
همچنین وزی��ر خارجه کش��ورمان  در دیدار اتمر 
هجمه رس��انه ای و تحرکات اخیر علیه ایران را در 
راس��تای مخدوش کردن همکاری های دو کش��ور 
خوان��د و اب��راز امیدواری ک��رد دولت افغانس��تان 
مراقبت بیش��تری در جهت ممانعت از فعالیت های 

مخرب بدخواهان روابط انجام دهد.
ظریف با تبریک حصول توافق اخیر سیاس��ی بین 
اش��رف غنی و عبداهلل عب��داهلل، از اینکه جمهوری 
اس��المی ایران توانست به درخواست طرفین افغان 
نقش مثبتی در این زمینه ایفا کند، ابراز خرسندی 
ک��رده و اع��الم کرد: جمه��وری اس��المی ایران به 
تالش های خود در س��طح منطق��ه ای و بین المللی 
با هدف ایجاد اجماع در جهت حمایت از محوریت 
دولت افغانس��تان در گفت وگوه��ای بین االفغانی و 
حفاظت از قانون اساس��ی، جمهوریت نظام سیاسی 
و رعای��ت حق��وق و موازین مورد تاکی��د در قانون 

اساسی ادامه خواهد داد.  صداوسیما

اخبار گزارش

یک کارشناس مس��ائل بین الملل گفت: رأی منفی روسیه 
و چی��ن به قطعنامه ش��ورای حکام درباره ای��ران این پیام 
را برای آمریکا داش��ت که دس��تور کار بعدی اش با موضوع 
تمدید تحریم  تس��لیحاتی ایران در شورای امنیت را با این 

پیش فرض تنظیم کند.
رحم��ان قهرمان پور در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که دلیل 
رفت��ار متفاوت اعضای باق��ی مانده در برجام در دو موضوع 
مرتبط با این مس��اله طی هفته گذش��ته چیس��ت؟ اظهار 
کرد: ترام��پ چندی پیش آلمان را به خ��روج بخش قابل 
توجهی از نیروهایش از این کشور تهدید کرد و این مساله 
نگرانی هایی را برای این کش��ور و ب��ه طور کلی اروپا ایجاد 
کرد. برگزار ی نشس��ت تروئیکای اروپ��ا در برلین می تواند 
معن��ای خاص خود را در این رابطه داش��ته باش��د و دلیل 
نزدیکی بیش از حد انتظار س��ه کشور اروپایی به آمریکا در 
ای��ن مقطع در رابطه با ایران نیز می تواند ناش��ی از همین 

اقدام آمریکا باشد.
وی گفت: با این وجود تصور نمی کنم تا انتخابات ریاس��ت 
جمهوری آمریکا در نوامبر، اروپا تصمیم بزرگ  خود درباره 
برج��ام را عملی کند. در کوتاه م��دت با توجه به تهدیدات 
ترامپ ک��ه نگرانی هایی را برای اروپ��ا و آلمان ایجاد کرده 
اس��ت ش��اید تصمیماتی ش��بیه به صدور بیانیه سیاسی و 
قطعنامه در ش��ورای حکام اتخاذ کند اما این که بخواهد به 
سمت خروج از برجام به طور کامل یا فعال کردن مکانیسم 

ماشه حرکت کند بعید است.
این کارشناس مس��ایل بین الملل تصریح کرد: توییت های 
آقای ظریف در واکنش به قطعنامه ش��ورای حکام و بیانیه 
تروئیکای اروپا نشان می دهد که احتماال ایران خبر نداشته 
اس��ت اروپا تا این حد به آمریکا نزدیک شده است. ظریف 
سعی داش��ت تا االن خویش��تن داری کند اما این دفعه به 
ط��ور صریح نظرش درباره چرخش اروپا به س��مت آمریکا 

را بیان کرد.
قهرمان پور در پاس��خ به این که آیا اروپا به این که ترامپ در 

انتخابات بعدی ممکن اس��ت رای نیاورد امید دارد؟ اظهار 
کرد: در محاس��بات انتخاباتی ش��انس پی��روزی ترامپ در 
انتخابات بعدی بیش��تر اس��ت اما تصمیم اروپا برای  این که 
به همین شکل در برجام بماند یا از آن خارج شود، تصمیم 
بزرگی اس��ت و ارزش صبر کردن دارد چون صرفا مس��اله 
ایران نیست بلکه بسیاری از تعامالت از جمله پیمان کیوتو، 
رواب��ط تجاری با آمریکا، خروج نیروهای آمریکایی از ناتو و 
غیره مطرح اس��ت. در این میان ش��اید وزن مس��اله ایران 
کمتر از س��ایر مس��ایل برای اروپا باش��د. در عین حال اگر 
سیاس��ت  ترامپ در قبال اروپا به همین شکل ادامه یابد و 
امنیت اروپا تحت الشعاع قرار گیرد قطعا اروپایی ها به سمت 

تصمیمات سخت خواهند رفت.
این کارش��ناس مس��ائل بین الملل در پاس��خ به این که در 
ش��رایط جدید واکنش ها در ایران به اقدامات س��ه کش��ور 
اروپای��ی عضو برج��ام چه خواهد بود؟ گف��ت: یک دیدگاه  
معتقد است عربس��تان، رژیم اس��راییل و آمریکا به دنبال 
آن هس��تند که ایران را وادار به خروج از برجام کنند تا به 
این ش��کل بار دیگر موضوع ایران را به عنوان مساله امنتی 
بین المللی مطرح کنند. اینها معتقدند نباید ایران این بهانه 
را به دس��ت این کشورها دهد و باید در برجام باقی بماند و 
حتی گفته می شود که چین و روسیه از ایران خواسته اند تا 
به هر ش��کل فعال در برجام بماند و به نظر می آید سیاست 

درس��ت همین است و نش��انه ای از این که تغییری در این 
سیاست انجام گرفته باشد دیده نمی شود.

وی ادام��ه داد: طیفی دیگر نیز هس��تند که معتقدند ایران 
باید از وضعی��ت بی تصمیمی و بالتکلیفی که نه در برجام 
است و نه خارج از آن، خود را بیرون کشد. آن ها معتقدند 
شرایط فعلی به نوعی " بن بست استراتژیک" است و ایران 

هم باید مثل اروپا خود را آماده تصمیم بزرگ کند.
قهرمان پ��ور درب��اره واکن��ش ایران ب��ه اقدام��ات اخیر در 
شورای حکام و از سوی تروئیکای اروپا تصریح کرد: برخی 
معتقدن��د باید از ان پ��ی تی و برجام خارج ش��د و برخی 
دیگر بر این نظرند که باید غنی سازی 20 درصدی را پیش 
گرفت. پیشبرد هر یک از این تصمیم ها به محاسبات ایران 
بس��تگی دارد. شاید وزارت خارجه ایران از بیانیه اروپایی ها 
و قطعنام��ه ش��ورای حکام غافلگیر ش��ده باش��د اما چون 
مکانیس��م ماش��ه هنوز فعال نشده اس��ت و صرفا قطعنامه 
خواس��تار دسترس��ی ایران به آژانس شده و به ابراز نگرانی 
اکتفا کردند و لحن تند نداش��ت احتماال سیاست ایران هم 

به طور جدی تغییر نکند.
این کارشناس مسائل بین الملل همچنین درباره بیانیه سه 
کش��ور اروپایی که خواستار تمدید ممنوعیت فروش سالح 
به ایران تا س��ال 2023 ش��ده اند گفت: اروپا در این رابطه 
تقریبا با آمریکا همراه اس��ت چون عمده خرید تسلیحاتی 
ایران از چین و روس��یه است و اساسا اروپا چندان فروشی 

در زمینه سالح به ایران نخواهد داشت.
وی اضاف��ه کرد: چین و روس��یه در جلوگی��ری از تمدید 
تحریم تس��لیحاتی ایران و از سویی آمریکا و اروپا در تالش 
برای تمدید آن مصمم هس��تند با این حال مخالفت چین 
و روسیه با قطعنامه ش��ورای حکام درباره اجازه دسترسی 
آژانس به دو مکان در ایران پیام روش��نی برای آمریکا بود 
که دس��تور کار بعدی اش درباره پیش نویس قطعنامه ای در 
شورای امنیت برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را با این 

پیش فرض تنظیم کند. ایسنا 
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دلیل رفتار متفاوت اعضای باقی مانده در برجام چیست؟

اذعان رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی به توانمندی ایران 
رئیس ستاد مش��ترک ارتش رژیم صهیونیس��تی اذعان کردکه با وجود 
فاصله فیزیکی ایران با مرزهای فلسطین اشغالی، ایران می تواند تهدیدی 

برای این رژیم باشد.
آویو کوخاوی، در یک س��خنرانی تاکید کرد که ایران پیشرفت گسترده 

ای در برنامه ی هسته ای خود داشته است اما درحال حاضر خطراتی که 
ما را تهدید می کند تنها توان هسته ای نیست.

کوهاوی گفت: ایران سالح متعارف نیز دارد و از دشمنان ما و در راس آن ها حزب 
اهلل لبن��ان حمایت مالی می کند و از جنبش حماس و جهاد نیز حمایت می کند 
و به طور گس��ترده و در ابعاد و میادین مختلف پش��ت عملیات های ضداسرائیل 
می ایستد. با وجود فاصله ایران با مرزهای اسرائیل، ایران می تواند تهدیدی برای 

ما باشد. فارس 

تیم مذاکره کننده برجام، بیش از اندازه به غرب خوش بین بود
نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس یازدهم گفت: در مذاکرات 
اخیر مذاکره کنندگان ما بیش از حد به طرف های مقابل خوشبین بودند 
و خوش بینی های��ی که هم در قبال اروپ��ا و هم در قبال آمریکا منجر به 
ساده لوحی آنها شد. سید نظام موسوی به تصویب قطعنامه شورای حکام 

و پیش��نهادهای ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر مذاکره مجدد و 
همچنین پافشاری برخی از دولتمردان به مذاکره با آمریکا و اروپا با توجه به 

عدم پایبندی به تعهدات گذش��ته خود اشاره کرد و گفت: هیچ کس اصل مذاکره 
را زیر سوال نمی برد؛ زیرا مذاکره یک روش در مراودات دیپلماتیک است، اما مهم 
این اس��ت که چه میزان می ش��ود منافع خود را در مذاکره تامین کرد. وی افزود: 
زمانی که احساس شود مذاکره موجب تجری دشمنان و یا اینکه اتالف وقت برای 

ما می شود در اینجاست که مذاکره باید ممنوع شود. خانه ملت

قطعنامه آژانس علیه ایران بهانه جویی ترامپ است
عضو فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسالمی تاکید دارد که قطعنامه 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، علیه ایران بهانه جویی ترامپ 
اس��ت که اروپایی ها آن را دنبال می کنند. احد آزادی خواه ، با اش��اره به 
قطعنامه اخیر ش��ورای حکام آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی، گفت: این 

قطعنامه توسط برخی کشورهای دنیا، که عقبه عقب نشینی آمریکا از برجام 
را دارند به صورت عجوالنه، سلسله وار و فرآیندی صادر شد. نماینده مردم مالیر 

در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه کشورهای امضا کننده قطعنامه دانه هایی 
زنجیری هستند که پیوسته علیه ایران گام بر می دارند، ادامه داد: نکته حائز اهمیت 
این است که قطعنامه اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی، با پذیرش جهانی روبه رو 
نشد و کشورهای بزرگی مانند چین و روسیه با آن اعالم مخالفت کردند که نشان می 

دهد نظام دیپلماسی در دنیا این قطعنامه را نپذیرفته است. خانه ملت 

حقوقدانبینالملل:

ایران باالترین سطح 
همکاری را با آژانس 

بین المللی انرژی اتمی 
داشته است

یک حقوقدان بین الملل و استاد دانشگاه گفت: کارشناسان 
آژانس بین المللی بطور میانگین ساالنه 33 مرتبه از سایت 
و تاسیس��ات هس��ته ای ای��ران بازدید کرده ان��د، از این رو 
بای��د تاکید کرد که ایران باالتری��ن همکاری را با این نهاد 

بین المللی داشته است.
محمدرضا حس��ینی تصریح کرد: آمریکایی ها سناریوهای 
مختلفی را برای فش��ار به ایران و بردن پرونده هس��ته ای، 
موش��کی و تس��لیحاتی یا حقوق بشری کش��ور به شورای 
امنیت طراحی کرده اند، بنابراین ایران باید ضمن شناخت 
این س��ناریوها، راهبردهای حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک 

مناسب در هر مورد پیش بینی کند.
وی درب��اره تمدید ی��ا لغو تحریم های تس��لیحاتی ایران و 
سناریوهای مختلفی که آمریکا برای فشار به ایران از طریق 
مجام��ع بین المللی پیگیری می کن��د، افزود: ایران باید از 
همه ظرفیت های حقوقی، سیاس��ی و رسانه ای خود برای 
جلوگیری از دس��تیابی آمریکا به اهداف و س��ناریوهایش 

استفاده کند؛ آمریکا با خروج یکجانبه و غیرقانونی خود از 
برج��ام این آثار را به وجود آورد و اکنون هم می خواهد با 
استفاده از سازوکارهای بین المللی که حتی خود اعتقادی 

به آنها ندارد، ایران را محدود و تحت فشار بیشتر بگذارد.
ای��ن حقوقدان در مورد اجالس فصل��ی آژانس بین المللی 
ان��رژی اتمی و هم��کاری ایران با آژان��س گفت: جمهوری 
اسالمی ایران، باالترین سطح از همکاری و پذیرش بازرسی 
ه��ای آژانس را در میان کش��ورهای عضو دارد. نمایندگان 
و کارشناس��ان آژانس بعد از برجام بطور میانگین س��االنه 
33 مرتبه از س��ایت ها و تاسیسات هسته ای ایران بازدید 
داش��تند و طبق گزارش های کارشناس��ان آژانس تا زمان 
خ��روج آمریکا از برجام و حت��ی در ضرب العجل ۱۱ ماهه 
بعد از آن، ایران هیچگونه انحرافی از تعهدات خود نداشته 
و کاهش گام به گام تعهدات ایران صرفا درچارچوب برجام 
و نتیج��ه خ��روج آمریکا و بی عملی اروپای��ی ها در ایفای 

تعهدات متقابل شان بوده است.
حسینی درخصوص کاهش تعهدات برجامی ایران با اشاره 
به بند 2۶ برجام اظهار داشت: طبق این بند، چنانچه یکی 
از کشورهای ۱+۵ به تعهدات خود عمل نکند طرف مقابل 
)ای��ران( هم می تواند به تناس��ب، تعهدات خود را بصورت 
جزئی یا کلی کاهش دهد بنابراین از نظر حقوقی جمهوری 
اسالمی ایران نقض تعهد نکرده است، بلکه در قالب برجام 

از ظرفیت های حقوقی موجود استفاده می کند.
وی تصریح کرد: بیانیه اخیر س��ه کشور اروپایی و قطعنامه 
ش��ورای حکام آژانس بی��ن المللی انرژی اتم��ی مبنی بر 
همکاری نکردن کامل ایران یا عدم اجازه دسترسی آژانس 
به دو س��ایت هس��ته ای نش��ان می دهد که متاسفانه این 
نه��اد بین المللی نیز ب��ه جای انجام وظای��ف ذاتی خود و 
راس��تی آزمایی داده ها و ادعاهای واهی و بی اساس رژیم 
صهیونیستی که تنها دارنده سالح اتمی در غرب آسیاست، 
ملعبه دست آمریکا و این رژیم نامشروع قرار گرفته است.

حسینی اظهار داشت: س��ناریوی اول آمریکا، بر »استفاده 
از مکانیزم ماش��ه« با استناد به بند 3۶ و 3۷ برجام تاکید 
دارد. طب��ق این بندها چنانچه یکی از طرفین ۱+۵ و ایران 
به  تعهدات خ��ود عمل نکند، موضوع باید به کمیس��یون 
مش��ترک برجام برای حل و فصل اختالفات ارجاع ش��ود و 
در صورتی که طرفین طی یک فرایند مش��خص به نتیجه 
نرس��یدند، موضوع به ش��ورای امنیت می رود و شورا می 

تواند تمام پنج قطعنامه قبلی تحریمی را برگرداند.
وی با تاکید بر اینکه قطعنامه 223۱ ش��ورای امنیت برای 
اجرای برجام صادر ش��د، افزود: آمریکا با این استدالل که 
هرچند از برجام خروج کرده اما کماکان مش��ارکت کننده 
در قطعنامه هست، می خواهد با استناد به قطعنامه 223۱ 
از مکانیزم ماشه اس��تفاده کند و تحریم های علیه ایران را 

باز گرداند.
حسینی اضافه کرد: این در حالی است که از منظر حقوقی، 
توافق برجام در واقع پیوس��ت اول قطعنامه 223۱ اس��ت 
و آمری��کا نمی تواند بگوید که از بخش��ی از قطعنامه خارج 
ش��ده و در بخش��ی دیگ��ر از آن مش��ارکت دارد. بنابراین 
دیگر نمی تواند از بند غروب آفتاب )اتمام دوره  پنج س��اله 
تحریم های تس��لیحاتی( در قطعنامه 223۱ استفاده کند و 

این  تحریم ها را تمدید کند.
وی افزود:  پیش��نهاد استفاده از مکانیزم ماشه علیه ایران با 
مخالفت روس��یه و چین و عدم استقبال کشورهای اروپایی 
مواجه شد و تقریبا تیر آمریکایی ها در تحقق این سناریو تا 

حدودی به سنگ خورده است.
این حقوقدان درباره سناریوی دوم آمریکایی ها علیه ایران 
گفت: دومین راهبرد امریکایی ها، فشار به دبیرکل سازمان 
ملل متحد جهت ارائه گزارش��ی تخصص��ی پیرامون اعالم 
ایرانی بودن تجهیزات استفاده شده در حمله به تاسیسات 
نفتی آرامکو در عربس��تان بود و سعی کردند بگویند چون 
این تسلیحات منتسب به ایران بوده و این مساله می تواند 
امنی��ت منطقه را ب��ه مخاطره ان��دازد بنابراین تحریم های 
تسلیحاتی باید تمدید شود. متاسفانه دبیرکل سازمان ملل 
متحد نیز بازیچه دس��ت آمریکایی ها قرار گرفت و گزارش 

غیر واقعی را ارائه کرد.
حسینی س��ومین س��ناریوی آمریکا علیه ایران را استفاده  
ابزاری از آژانس بین المللی انرژی اتمی عنوان کرد و افزود: 
اخیرا بیانیه ای از سوی سه کشور اروپایی منتشر و از ایران 
خواس��ته شد تا همکاری بیش��تری با آژانس داشته باشد و 
گفتند در طول یک س��ال گذشته همکاری ایران کم شده 
و اصطالح��ا به تعهدات کامل خود پایبند نبوده و همکاری 

الزم را با آژانس نداشته است.
وی ادامه داد: بنا به درخواست آمریکا این سه کشور اروپایی 
عض��و برجام در ش��ورای حکام قطعنامه ای سیاس��ی علیه 
ای��ران صادر کردند. امریکایی ها قص��د دارند تا این کاهش 
همکاری ها و کاهش تعهدات برجامی ایران را نوعی انحراف 

نشان دهند و بعد پرونده را به شورای امنیت ببرند.
این حقوقدان اظهارداش��ت: راهبرد بعدی امریکا، پیشنهاد 
ص��دور ی��ک قطعنامه جدی��د در ح��وزه تمدی��د تحریم 

تسلیحاتی از سوی شورای امنیت است.
ای��ن حقوقدان افزود: در ۱۵ ژوئن س��ال ج��اری، نماینده 
آمریکا در جلس��ه ش��ورای امنیت، پیش نوی��س قطعنامه 
جدیدی علیه ایران را به نمایندگان چهار کش��ور فرانس��ه، 
انگلیس، آلمان و اس��تونی ارائه کرد و اعالم داش��ت  قصد 
دارد بع��د از دریافت نظرات این چهار کش��ور، پیش نویس 

پیشنهادی را در اختیار ۱۵عضو شورا هم قرار دهد.
حس��ینی گفت: در مقدمه قطعنامه پیش��نهادی امریکا به 

همه قطعنامه های پیش��ین ش��ورای امنیت که علیه ایران 
صادر شده، اش��اره دارد و در واقع مجموعه ای از محتوای 
قطعنامه های قبلی اس��ت و به صراحت به ممنوعیت همه 
کش��ورهای عضو سازمان ملل متحد نه صرفا عضو برجام از 
خرید و فروش اس��لحه با ایران، ممنوعیت فروش یا انتقال 
س��الح از ایران به خارج و بازرسی و تفتیش همه  کاالهای 
تجاری که  وارد ایران می شوند یا از ایران خارج می شوند، 

اشاره شده است.
وی افزود: در این قطعنامه پیشنهادی که ذیل فصل هفتم 
منشور ملل متحد منتشر می شود، از همه کشورهای عضو 
س��ازمان ملل متحد می خواهد، هر کشتی ایرانی که ثابت 
ش��ود به فعالیت ه��ای ممنوع بین المللی مب��ادرت دارد، 

توقیف و مصادره کند.
حسینی اظهار داشت: در این قطعنامه، زمان مشخص برای 
پایان تحریم ها علیه ایران وجود ندارد و به نوعی آمریکا  در 

پی دائمی کردن تحریم های تسلیحاتی ایران است.
ای��ن حقوقدان گفت: عالوه بر این س��ناریوی آمریکا برای 
تحریم ایران، یک س��ناریوی فرعی دیگری هم وجود دارد 
ک��ه جمهوری خواهان کنگ��ره آمریکا در پ��ی تصویب آن 
هس��تند. در این  بسته پیشنهادی برای تحریم های بیشتر 
علی��ه ایران، کمک ۷0 میلی��ون دالری برای لبنان و عراق 
پیش بینی ش��ده تا این کش��ورها با ایران ارتباط نداش��ته 
باش��ند و به نوع��ی موضوع کمک به مح��ور مقاومت برای 

فاصله گیری از ایران مطرح است.
حس��ینی گفت: همچنین جمهوری خواه��ان در صددند تا 
مصوب کنن��د، بدون مجوز کنگ��ره، رئیس جمهوری حق 
لغو تحریم های ایران را نداش��ته باشد و از سوی دیگر هم 
می خواهند روس��یه و چین را ب��رای ارتباط با ایران تحت 

فشار قرار دهند.
وی اف��زود: آمریکا با خروج از ۱۱ معاهده و نهاد بین المللی 
نشان داد، به سازوکارها و ساختارهای بین المللی به عنوان 
اهرمی برای تحقق مطامع خود می نگرد بنابراین ایران نیز 
باید از همه ظرفیت های خود استفاده کند تا از اجماع سازی 

و ارجاع مسائل به شورای امنیت جلوگیری شود.
حس��ینی گف��ت: ش��کایت ای��ران در دی��وان بین الملل��ی 
دادگستری، استفاده از ظرفیت کمیسیون مشترک برجام، 
تهدید به کاهش بیش��تر تعهدات برجامی از س��وی ایران، 
هش��دار جدی به دبیرکل سازمان ملل جهت عدم انحراف 
از وظای��ف حرفه ای و بی طرفانه و صدور بیانیه ای خطاب 
به آژانس مبنی بر اینکه ایران پروتکل الحاقی را به صورت 
داوطلبانه و موقت اجرا می کند که در صورت فشار سیاسی 
نظام پادمانی به مخاط��ره خواهد افتاد. این موارد از جمله 
اقداماتی سیاس��ی - حقوقی اس��ت که ب��رای جلوگیری از 

تحقق سناریوهای امریکا می توان انجام داد.  ایرنا


