
ارسال  جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی 
به فرانسه 

وزارت ام��ور خارجه کانادا ب��ا صدور بیانیه ای اعالم 
کرد که »محمد جواد ظریف« وزیر خارجه ایران در 
گفت وگو با »فرانکو فیلیپ ش��امپاین« وزیر خارجه 
کانادا تصریح کرده اس��ت ک��ه تهران بدون هرگونه 
تأخیر، به زودی جعبه س��یاه هواپیمای اوکراینی را 

به فرانسه ارسال خواهد کرد.
هواپیم��ای بوئینگ ۷۳۷ خطوط هوای��ی اوکراین 
که ۱۸ دی ماه س��ال گذشته از تهران عازم کی یف 
بود بر اثر خطای انس��انی مورد هدف موش��ک قرار 
گرفت و ۱۷۶ سرنش��ین آن که اکثریت آنها ایرانی 
بودند و بقیه اتباع اوکراین، کانادا، سوئد، انگلیس و 

افغانستان، جان باختند. 
وزارت خارجه کانادا در خصوص گفت و گوی تلفنی 
میان وزرای خارجه ایران و کانادا گفت: آقای ظریف 
متعهد ش��د که ایران رکوردرهای پرواز )هواپیمای 
اوکراین��ی( را بدون هرگونه تأخیر بیش��تری برای 

تجزیه و تحلیل به فرانسه ارسال کند. فارس 

گزارش روزنامه ترکیه ای از مبارزه 
ایران با گروه تروریستی پژاک

خبرنگار روزنامه آیدنلک به بازدید از مواضع س��پاه 
و مرزبانان ایران در ماکوی آذربایجان اش��اره و این 
واقعیت را برجسته کرده که ایران با قدرت تمام در 

برابر تروریست های پژاک ایستاده است.
س��ویلو پس از بازدید هوایی با بالگرد نظامی از مرز 
ایران و ترکیه در منطقه ماکو ادعا کرده بود که بیش 
از یکصد عضو گروه تروریس��تی پ.ک.ک به داخل 
مرزهای ماکوی ایران گریخته اند و نیروهای ایرانی 

هم در برابر آنان اقدام خاصی نشان نداده اند.
طولی نکش��ید که س��ردار سرتیپ پاس��دار محمد 
پاکپ��ور فرمانده نیروی زمینی س��پاه در حاش��یه 
بازدید از پایگاههای عملیاتی ش��مالغرب کشور، در 
پاسخ به س��ویلو گفت:» این ادعا را غیرمسئوالنه و 
بی اساس دانس��ته و آن را تکذیب می کنیم. حضور 
عناصر تروریستی در داخل خاک جمهوری اسالمی 
ایران از خطوط قرمز ماست و در مرزهای مشترک 
ایران و ترکیه تعامالت بس��یار خوب و مفیدی بین 

نیروهای مسلح  دو کشور وجود دارد.«
 فرمانده نیروی زمینی س��پاه افزود: »انتظار می رود 
مقامات ترکیه، قبل از هرگونه اظهار نظر رس��انه ای 
پیرامون رخدادهای مرزی، پس از حصول اطمینان از 
صحت واقعه، از کانال های رسمی با جمهوری اسالمی 
ایران ارتباط برقرار کرده و برابر س��از و کارهای پیش 

بینی شده این گونه مسائل را دنبال کنند.«
خبرنگار روزنام��ه آیدنلک در یک گزارش مفصل به 
بازدید از مواضع س��پاه و مرزبان��ان ایران در ماکوی 
آذربایجان اش��اره و این واقعیت را برجسته کرده که 
ایران با ق��درت تمام در برابر تروریس��ت های پژاک 
ایستاده اس��ت. این خبرنگار نوش��ته است:»ماکوی 
ایران دقیقاً در برابر آگری و ایغدیر ترکیه قرار گرفته 
و منطقه مهم و حساسی است. سنگ های آتشفشانی 
ناشی از فعل و انفعاالت کوه آرارات موجب آن شده 
که کنترل عوارض زمین��ی غارها و تپه های منطقه 
بسیار دشوار شود. اما نیروهای سپاه پاسداران انقالب 
اس��المی ایران با وجود هم��ه این موانع از تجهیزات 
و دوربین های پیش��رفته استفاده می کنند و به طور 
م��داوم در منطقه مرزی ماکو و کوهس��تان هایی که 
می تواند معبر تروریست های پ.ک.ک و پژاک باشد 
در حال گش��ت زنی و دیده بانی هس��تند. آنان فقط 
به داشتن پاسگاه ها و پایگاه های نظارتی و عملیاتی 
مرزی اکتفا نکرده اند و ب��ا ایجاد برخی قرارگاه های 
موق��ت و اع��زام نیروهای گش��تی و دیده بان مجال 
تنفس را از تروریست ها گرفته اند.«  صداوسیما  

اخبار گزارش

آمری��کا پیش نوی��س قطعنامه ض��د ایرانی خ��ود را برای 
جلوگیری از لغو تحریم های تس��لیحاتی ایران که 2۷ مهر 
ماه برچیده می ش��ود به شورای امنیت س��ازمان ملل داده 
اس��ت،  این اقدام آمریکا به مثابه مراسم خاکسپاری توافق 
هسته ای با ایران است. هر چند روسیه و چین این قطعنامه 

را وتو خواهند کرد.
آمریکا بیش از دولت های غربی برای تحریم و فش��ار بیشتر 
علی��ه ملت ایران عجل��ه دارد؛ پیش نوی��س قطعنامه ضد 
ایرانی آماده شده است؛ تقالی آمریکا با هدف نشاندن ایران 
پای میز مذاکره و تحمیل خواس��ته های خود به جمهوری 

اسالمی ایران است. 
ای��ن روزها بار دیگر پرونده هس��ته ای ایران در صدر اخبار 
مهم سیاس��ت بین الملل قرار گرفته است و با اقدام شورای 
حکام آژانس بین المللی ان��رژی اتمی در تصویب قطعنامه 
علیه کش��ورمان، بار دیگر برنامه صلح آمیز هس��ته ای ایران 
ب��ه تنازع میان تهران و غرب تبدیل ش��ده اس��ت؛ موضوع 
قابل توج��ه اینکه نماین��ده آمریکا در آژان��س بین المللی 
انرژی اتم��ی، با تکرار ادعای وجود فعالیت های هس��ته ای 
اعالم نشده از س��وی ایران، خواستار تصویب قطعنامه ضد 

ایرانی در نشست فصلی شورای حکام آژانس شده است
جکی والکات با ایراد س��خنانی مدعی ش��د، اینک بیش از 
یک س��ال از زمانی می گذرد که آژانس برای نخس��تین بار 
خواستار شفاف سازی ایران درباره احتمال وجود مواد اتمی 
اعالم نشده در سه مکان شده و در چهار ماه گذشته امکان 

دسترسی به دو مکان را سلب کرده است.
وی ادع��ا کرد، آژانس به طور خس��تگی ناپذیر خواس��تار 
همکاری ایران ش��ده ام��ا ایران س��د راه تحقیقات در این 
زمینه شده است. دبیرخانه همه تالش های ممکن را حتی 
در ای��ن دوره چالش برانگیز به کار بس��ته، تا ایران تصمیم 

درستی را اتخاذ کند اما ایران همکاری نکرده است.
سفیر آمریکا در ادامه ادعاها و فرافکنی خود، با بیان اینکه 
دولت ایران برخالف تعهداتش در چارچوب پروتکل الحاقی 
عم��ل کرده، از قطعنامه پیش��نهادی س��ه کش��ور اروپایی 
فرانس��ه، آلم��ان و انگلی��س حمایت کرد و آن را س��ندی 
متعادل و منصفانه در براب��ر آنچه او اقدامات نگران کننده 

ایران خواند.
وال��کات هچنین با بی��ان اینکه متن قطعنامه پیش��نهادی 
می توانس��ت قوی تر تنظیم ش��ود، افزود: واشنگتن به طور 
کام��ل آن را پذیرفته و حمایت می کن��د و از همه اعضای 

شورا انتظار مشابهی را دارد.
ش��ورای حکام در قطع نامه خود از ایران خواس��ته است تا 
ب��ه آژانس اجازه بازرس��ی از دو مکان را به بازرس��ان این 
نهاد برای بررسی های بیشتر فعالیت های مشکوک هسته ای 

را دهد و برای این درخواس��ت از اس��نادی نام برده اس��ت 
که رژیم صهیونیس��تی ارائه کرده که در طبقه بندی اسناد 
جاسوسی به حس��اب می آیند و آژانس برای پرسشگری و 

مطالبه نمی تواند از آنها استفاده کند.
ای��ن قطع نامه اگرچه الزام آور نب��وده و در آن تنها از ایران 
خواسته شده اس��ت تا با آژانس همکاری کند؛ اما از لحاظ 

حقوقی دارای سه اشکال عمده است.
۱- پرونده PMD؛از زمان مطرح ش��دن پرونده هس��ته ای 
ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی و فضاسازی غربی ها 
علی��ه برنام��ه صلح آمیز اتمی ایران، آمریکا س��واالتی علیه 
فعالیت ه��ای علمی کش��ورمان داش��ت ک��ه در زمان خود 
توس��ط سازمان انرژی اتمی پاس��خ داده شد؛ ولی چون بنا 
ب��ر این بود که در موضوع پرونده هس��ته ای ایران، جنجال 
ایجاد ش��ود، برخی موضوعات همیشه چون استخوانی الی 

این زخم ماندند.
سواالت و ابهاماتی که آژانس بین المللی انرژی اتمی در قبال 
ایران داش��ت، همیشه بر مفروضاتی استوار بود که از سوی 
برخ��ی منابع نامعتبر مطرح ش��ده و یا در موضوعاتی جای 
سوال پیش می آمد که کاربردهای دوگانه داشته و ایران به 
طور شفاف به چرایی و محل کاربرد این اقدامات و تحقیقات 
اشاره کرد؛ ولی چون بنای جوسازی علیه کشورمان وجود 
داش��ت، همیش��ه بهانه هایی از جنس آمریکایی در فرآیند 

شفاف شدن موضوع مانع ایجاد می کرد.
اما با آغاز مذاکرات هس��ته ای و حصول توافق برجام، ایران 
و طرف های مذاکره کننده و آژانس بین المللی انرژی اتمی 
موافق��ت کردند که پرون��ده فعالیت های گذش��ته ایران را 
که موس��وم به PMD بود را بس��ته و دیگر نس��بت به آن 
موضوعی را مطرح نکنند. اقدام آژانس در ارائه پرس��ش در 
مورد فعالیت هایی که در گذش��ته انجام گرفته است، دقیقاً 
به معنی آن اس��ت ک��ه مجدا پرون��ده مختومه PMD را 
گشوده اس��ت که این موضوع خالف توافق هسته ای است. 
از همین رو اس��ت که بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان 
ان��رژی اتم��ی در مطلبی تاکید کرد که اق��دام آژانس یک 

بدعت جدید بوده که باید از آن جلوگیری کرد.
2- توافق می��ان ایران و آژانس؛ آژان��س بین المللی انرژی 
اتمی در ارتباط با تصویب قطعنامه ضد ایرانی در ش��ورای 
ح��کام بیانی��ه ای صادر کرد که در آن آمده اس��ت: اعضای 
آژانس از جمهوری اسالمی ایران می خواهند که به تعهدات 
خ��ود در چارچ��وب توافقات پادمان��ی و همچنین پروتکل 

الحاقی کاماًل عمل کند.
ای��ن در حالی اس��ت که ایران هن��وز به پروت��کل الحاقی 
نپیوس��ته و تنها اجرای آن را به ص��ورت داوطلبانه پذیرفته 
است و از این رو تمامی گزارش ها در مورد پرونده هسته ای 

کش��ورمان باید ب��ر طبق برجام انجام بگی��رد و جدا کردن 
گزارش این دو حوزه کاماًل از لحاظ حقوقی دچار مش��کل 

و خأل قانونی است.
آنطور که مهر نوشته؛ همچنین باید گفت که طبق مقررات 
و همچنین تعهدات ایران، آژانس حق ندارد تقاضای بازدید 
از سایت هایی غیر از سایت های فعال هسته ای داشته باشد 
و درخواس��ت این نهاد برای دسترس��ی به دو مکان جدید، 
ناف��ی توافق های می��ان ایران و آژان��س و همچنین برجام 

است.
۳- ماده ۶۹ پادمان؛بر اساس ماده ۶۹ پادمان میان ایران و 
آژانس، این نهاد نسبت به سایت ها هسته ای ایران می تواند 
بازدید و س��واالتی داش��ته و گزارش های ای��ران را دریافت 
کند. بر همین اساس سواالتی که آژانس و بازرسان در قبال 
پرونده ایران دارند، بر اس��اس گزارش های خود کشورمان، 
اطالعات آژانس و یا اطالعاتی است که از سوی منابع ثالث 

ارائه شده است.
نکت��ه مهم اما در مورد اطالع��ات آژانس یا طرف ثالث این 
اس��ت که باید این اطالع��ات متقن و در دس��ترس عموم 
باش��د ول��ی همانطور که س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه 
می گوی��د مبنای گزارش آژانس ادعاهای جاسوس��ی رژیم 
صهیونیستی است. سیدعباس موس��وی می گوید: گزارش 
آژانس ارتباطی با موضوع برجام ندارد و موضوع بسته شده 
را باز می کنند که مبنای ادعاهای آنها ادعاهای جاسوس��ی 
رژیم صهیونیس��تی و شخص نتانیاهو است که باز هم جای 
تأس��ف دارد که آژانس به جای اتکا به مدارک متقن و نگاه 
به همکاری های س��طح ب��االی ایران تا ای��ن لحظه، اینها 
را کن��ار گذاش��ته و ادعاهای رژیم��ی را بپذیرد و یا مبنای 
س��واالت خود قرار دهد که خصومت آن با مردم و نظام ما 
و نظ��ام بین الملل و خطر آن برای صلح و امنیت بین الملل 

برای همه محرز است.
از همی��ن رو اطالعات��ی که یافته های جاسوس��ی بوده، در 
زمره اطالعات قابل دس��ترس عموم محسوب نشده و قابل 
استناد برای آژانس نیست. همچنین با توجه به این موضوع 
که این اطالعات جاسوس��ی از سوی رژیم صهیونیستی که 
به دش��منی با ایران مداوم��ت دارد و حتی در مقطع پیش 
از برجام از دس��ت زدن به هر اقدامی که مانع از پیش��رفت 
هسته ای ایران شود، کوتاهی نکرد که از جمله آن می توان 
به انتش��ار ویروس »اس��تاکس ن��ت« و ترور دانش��مندان 
هسته ای اشاره کرد، باید با فوریت بیشتری از سوی آژانس 

کنار گذاشته می شد.
این نکته را باید مدنظر داش��ت که آژانس یک نهاد نظارتی 
بوده و بر همین اس��اس باید اطالعات را بررس��ی و راستی 
آزمای��ی کند. آژانس به عنوان ی��ک نهاد تخصصی در حوزه 

فعالیت هسته ای باید همیشه خود را در بعد فنی صاحبنظر 
نگاه دارد و وارد مناقشات سیاسی نشود. از همین رو گزارش 
جدید آژانس بر اساس دروغ پردازی های رژیم صهیونیستی 
و فش��ار آمریکا تدوین ش��ده و فاقد هرگون��ه ارزش فنی و 

علمی است.
تاریخ بازرس��ی های بی��ن المللی زمان صدام حس��ین و یا 
معمر القذافی را ثبت کرده اس��ت و در حافظه تاریخی آن 
ن��وع بازرس��ی ها و اتفاقات پس از آن قابل یادآوری اس��ت 
و به درس��تی می دانیم به رغم آنکه در ع��راق و لیبی هیچ 
اطالعاتی در مورد تس��لیحات کشتار جمعی و یا اتمی پیدا 

نشد، جنجال سازی ها علیه این دو کشور پایان نیافت.
پر واضح اس��ت که تجربه های تلخ کش��ورمان در همکاری 
با آژانس و کش��ورهای اروپایی نش��ان می دهد که در دور 
گذش��ته جنجال سازی علیه پرونده هسته ای ایران، آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتمی دقیقاً از همین مس��یر اقدام کرد و 
ابتدا با مطرح کردن س��واالت مبه��م در مورد ابعاد پرونده 
هسته ای و درخواست بازرسی، گزارش های دو پهلو منتشر 
ک��رده و پرونده ایران را به ش��ورای امنی��ت ارجاع داده و 

موجب امنیتی شدن پرونده هسته ای کشورمان می شود.
از همین رو باید گفت که آنچه آمریکا و رژیم صهیونیستی 
ب��ه دنبال آن بوده و در این مس��یر آژانس را با خود همراه 
کرده اند، همان دور باطلی است که در آغاز پرونده هسته ای 
پیم��وده و از آن نتیج��ه گرفته بودند. در ح��ال حاضر نیز 
واش��نگتن و تل آویو تالش می کنند شکس��ت های خود در 
میادین دیپلماسی و مقاومت را در زمین بازی آزموده شده، 
را جبران کرده و مجدداً پرونده ایران را در ش��ورای امنیت 

و در ذیل فصل هفت امنیتی سازند.
در این میان آژانس به عنوان نهاد ناظر و کشورهای اروپایی 
به عن��وان اعض��ای برجام از ی��ک طرف و ارائ��ه دهندگان 
پیش نوی��س قطعنامه علیه ایران در ش��ورای ح��کام باید 
بدانند که در این میان کشورمان نه تنها دست بسته نبوده، 
بلکه گزینه ها خوب و بس��یار مقتدران��ه ای روی میز دارد، 
به ط��وری که در صورتی که پرونده هس��ته ای ایران مجدداً 
اسیر جوسازی غربی ها شود، تهران پاسخ درخوری خواهد 
داد. از همین رو بود که س��یدعباس موس��وی در پاسخ به 
س��وال خبرنگار مهر که در مورد ج��واب احتمالی ایران به 
قطع نام��ه ش��ورای حکام علیه ایران پرس��یده ب��ود، اظهار 
داشت: این رویکرد آژانس را سازنده نمی دانیم، آژانس باید 
بیطرفی خ��ود را حفظ کند و گزارش ه��ای آن باید متقن 
و از طریق قانونی و رس��می به دس��ت آنها رس��یده باشد. 
اگر تصمیم غیرس��ازنده ای گرفته ش��ود، امکان دارد ایران 
واکن��ش درخوری به این تصمیم نش��ان بده��د و احتماالً 

حدس خواهند زد واکنش ایران چه خواهد بود.
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نگاهی به کارنامه سفارت افغانستان در تهران

حوادث اخیر در هریرود و یزد
با نگاهی به عملکرد سفارت افغانستان در تهران، می توان شاهد عدم تالش 
این س��فارت در ارتباط رس��انه های ایرانی با مقامات افغانستان در راستای 
بهبود روابط دو کشور بود. در پی وقوع حوادث اخیر در هریرود و یزد که به 
جان باختن تعدادی از اتباع افغانس��تانی که به  صورت غیرقانونی وارد ایران 
شده بودند، انجامید، دولت افغانستان از پیگیری و رسیدگی به این حوادث 
در قالب کمیته هایی مشترک خبر داد. ماجرا از آنجایی شروع شد که صبح 
شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه یک خبرگزاری محلی افغانستان در خبری مدعی 
شد ۵۰ تن از مهاجران افغان که به  صورت غیرقانونی قصد عبور از منطقه 
دهانه ذوالفقار برای ورود به ایران را داشتند، از سوی نیروهای مرزبانی ایران 
بازداش��ت و پس از شکنجه به رودخانه هریرود انداخته شده و نیمی از این 

افراد در آب غرق و نیمی دیگر نیز توانسته اند خود را نجات دهند.

ای��ن خبر به  قدری ناراحت کننده بود که احساس��ات مردم دو کش��ور را 
جریح��ه دار کرد، اما واکنش عجوالنه و غیرمس��تند برخ��ی از چهره ها و 
مقامات افغانس��تان در توئیتر به  این موضوع آن هم تحت تاثیر رسانه های 
فارسی زبان معاند خارج از کشور و آنهایی که مناسبات دوجانبه و برادرانه 
ای��ران و افغانس��تان را برنمی تابند، این ماجرا را تحت الش��عاع قرار داد و 

موجی از توهین ها و ادعاهای بی اساس را متوجه ایران کرد.
این واکنش ها حتی به مرزهای خارج از افغانستان و فراتر از آن نیز کشیده 
شده و برخی از مقامات غربی از جمله آمریکایی ها پیش از اثبات این ادعا، 
انگش��ت اتهام را به سمت ایران نش��انه گرفته و خواستار مداخله نهادهای 
حقوق بشری در این قضیه ش��دند. اجرای هریرود که هنوز زوایای پنهانی 
دارد و مس��تندات قابل قبولی از س��وی کابل در خصوص دخالت مرزبانی 
ایران در این حادثه ارائه نشده است، دست مایه برخی از چهر ه های سیاسی 
افغانس��تان قرار گرفت و واکنش های زودهنگام این شخصیت ها و از جمله 
برخی از نمایندگان پارلمان، نه تنها کمکی در مش��خص ش��دن ابعاد این 
قضیه نکرد بلکه هر روز بر پیچیده تر شدن آن افزود. باشگاه خبرنگاران 

پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی کاخ سفید 

عجله آمریکا برای خاکسپاری برجام

موضع چین در قبال قطعنامه آژانس را فراموش نمی کنیم
سفیر ایران در پکن موضع اخیر چین در قبال قطعنامه شورای حکام آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتمی را قاطع و ب��ه یادماندنی خواند و گفت: این موضع 
را فراموش نمی کنیم. محمد کش��اورززاده  در توئیتی با اش��اره به اظهارات 
سخنگوی وزارت خارجه چین مبنی بر اینکه »از آنجایی که آمریکا از برجام 

خارج ش��ده هیچ حقی برای درخواست از ش��ورای امنیت جهت مکانیسم 
ماش��ه و بازگشت تحریم ها ندارد. چین از آمریکا می خواهد به برجام و قطعنامه 

UNSC  شورای امنیت سازمان ملل بازگردد،« نوشت: »موضع اخیر چین در قبال 
قطعنام��ه آژانس قاط��ع و به یادماندنی بود آن را فرام��وش نمی کنیم.« ژائو لیجیان 
سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه در نشستی خبری با یادآوری خروج آمریکا 
از برجام تأکید کرد این کشور از هیچ حقی برای درخواست از شورای امنیت سازمان 

ملل متحد برای بازگرداندن تحریم ها علیه ایران برخوردار نیست. فارس  

اظهارنظر پامپئو درباره ترور شهید سلیمانی
وزیر خارجه آمریکا در یک مصاحبه درباره اقدام تروریس��تی این کشور 
در به ش��هادت رساندن سردار »قاس��م سلیمانی« اظهارنظر و از مواضع 

دونالد ترامپ دفاع کرد.
شان هانیتی مجری سرش��ناس فاکس نیوز و حامی سرسخت »دونالد 

ترامپ« روز دوشنبه با »مایک پامپئو« وزیر خارجه آمریکا درباره کتاب 
جنجالی »جان بولتون« مش��اور امنیت ملی سابق کاخ سفید و اظهارات او 

علیه رئیس جمهور آمریکا مصاحبه کرد.
هانیتی خطاب به مایک پامپئو گفت: ما برای مدتی طوالنی دوست هم بوده ایم، 
من برای مدت طوالنی ش��ما را می شناسم. شما اکنون در مقام وزیر خارجه در 
منصب مذاکره درباره برخی از مسائل بسیار مهم و چالشی برای امنیت و ایمنی 

جهان قرار دارید.   ایرنا 

آمریکا باید مشوق بیشتر برای آوردن ایران به میز مذاکره ارائه کند
مش��اور ارش��د نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری 
2۰2۰ آمری��کا، با بیان اینکه آمریکا باید مش��وق های بیش��تری برای 
کشاندن ایران به پای میز مذاکره قرار دهد، گفت سوال اینجاست که 

آیا تهران این تصمیم را می گیرد.
ِجیکوب س��الیوان طی نشس��ت ویدئوکنفرانس��ی در اندیشکده »مرکز 

مطالعات اس��تراتژیک و بین الملل« به موضوع انتخابات ریاس��ت جمهوری 
س��ال آینده در ایران اشاره کرده و مدعی شد نتیجه این انتخابات تاثیر چندانی 
روی دیپلماسی هسته ای ایران نخواهد داشت. بر این اساس، وی در ادامه توضیح 
داد: س��وال اصلی برای ایران اینجاس��ت که اگر به آنها اساساً انتخابی بین تداوم 
تحریم اقتصادی س��خت و نوعی از توافق با دیگر بازیگران در منطقه پیش��نهاد 

شود، آیا راهی برای بازگشت به میز ]مذاکره[ پیدا می کنند. تسنیم 

    

  بلومبرگ:

آمریکا به دنبال تمدید نامحدود 
 تحریم های تسلیحاتی 

ایران است
ی��ک پایگاه تحلیل��ی به نقل از برخ��ی دیپلمات ها گزارش 
کرد که واش��نگتن در تالش است تا تحریم های تسلیحاتی 
سازمان ملل علیه ایران را به صورت نامحدود تمدید کند.

در ادام��ه تالش ه��ای آمری��کا ب��رای تمدی��د تحریم های 
تس��لیحاتی ایران بعد از اکتبر 2۰2۰ )مهرماه ۹۹(، برخی 

دیپلمات ه��ا تصریح کردند که ای��االت متحده پیش نویس 
قطعنام��ه ای را با اعضای ش��ورای امنیت س��ازمان ملل به 
اش��تراک گذاشته اس��ت به امید آنکه از طریق آن به طور 

نامحدود تحریم های تسلیحاتی ایران را تمدید کند.
بنا بر محتویات متنی که در اختیار پایگاه تحلیلی بلومبرگ 
ق��رار گرفته اس��ت، از آنجایی که تحریم های تس��لیحاتی 
س��ازمان ملل علیه ایران در اکتبر 2۰2۰ منقضی می شود، 
پیش نوی��س قطعنامه ای��االت متحده از تمامی کش��ورها 
درخواس��ت می کند تا »از عرضه مس��تقیم یا غیرمستقیم، 
فروش یا انتقال« تسلیحات به و از جمهوری اسالمی ایران 
خودداری کرده مگرآنکه یکی از کمیته های شورای امنیت 
به صورت موردی، دس��تکم از ۳۰ روز قبل از هرگونه ارائه 

تسلیحات به ایران، آن را مورد تأیید قرار دهد.
طب��ق این گ��زارش، ای��ن طرح آمری��کا روز دوش��نبه در 

حالی در میان اعضای ش��ورای امنیت به اش��تراک گذشته 
ش��د که روسیه و چین که دو عضو ش��ورای امنیت با حق 
وتو هس��تند، از قبل تأکید کرده بودند که به واس��طه آنکه 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا به صورت یکجانبه از 
برجام خارج ش��ده، از طرح تمدید تحریم های تس��لیحاتی 

ایران حمایت نخواهند کرد.
بلومب��رگ در ادامه گزارش خود نوش��ت ک��ه دیپلمات ها 
انتظ��ار دارند ک��ه در چند ماه آینده ش��اهد درگیری هایی 
در ش��ورای امنیت در خصوص موض��وع تمدید تحریم های 
تس��لیحاتی ایران باش��ند زیرا ایاالت متح��ده تهدید کرده 
است در صورتیکه نتواند طرح خود برای تمدید تحریم های 
تسلیحاتی ایران را پیش ببرد، با فعال کردن ساز و کار حل 
اختالف برجام یا همان »مکانیسم ماشه« برای بازگرداندن 

تمامی تحریم های سازمان ملل علیه ایران استفاده  کند.

مقام های آمریکایی در حالی مدام به مکانیس��م ماشه اشاره 
می کنن��د ک��ه بس��یاری از دیپلمات ها از جمله »واس��یلی 
نبنزیا« نماینده روس��یه در س��ازمان ملل تأکی��د دارند از 
آنجایی ک��ه آمریکا دیگ��ر عضو برجام نس��ت، حقی برای 

اعمال مکانیسم ماشه ندارند.
بنا به گفته برخی دیپلمات ها، شورای امنیت مذکرات خود 
را درباره قطعنامه تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران، فردا 
)چهارش��نبه( آغاز خواهند ک��رد. اوایل ماه جاری میالدی، 
»کلی کرافت« نماینده آمریکا در سازمان ملل به خبرنگاران 
گفته بود که قطعنامه تمدید تحریم های تسلیحاتی سازمان 
ملل علیه ایران با همپیمانان نزدیک واش��نگتن و همچنین 
روسیه به اشتراک گذاشته ش��ده است و تصریح کرده بود 
که متن آن به زودی در میان دیگر اعضای ش��ورای امنیت 

توزیع خواهد شد.  صداوسیما 


