
 دخالت مجدد پاریس در امور 
داخلی ایران

وزارت خارجه فرانس��ه با گزافه گویی مجدد درباره 
دستگیری یک شهروند دو تابعیتی محکوم شده در 

ایران، علیه تهران اتهام زنی کرد.
وزارت خارجه فرانس��ه مدعی شده که ایران »فریباه 
عادلخ��واه «  یک ش��هروند دوتابعیت��ی )محکوم به 
اقدامات امنیتی علیه ایران( را با اهداف سیاسی نگه 
داشته اس��ت. آگنس واندر موهل« سخنگوی وزارت 
خارجه فرانسه مدعی ش��ده که مدارک و مستندات 
ایران در این زمینه واقعی نیست. این در حالی است 
که سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه 
در واکن��ش به س��خنان مداخله جویانه س��خنگوی 
وزارت خارجه فرانسه در خصوص یکی از اتباع ایرانی 
گفته بود : »تابعیت مضاع��ف اتباع ایرانی در قوانین 
جمهوری اسالمی ایران به رسمیت شناخته نشده و 
لذا "خانم  فریباه عادل خواه" یک تبعه ایرانی محسوب 
و ب��ه عنوان یک ایرانی از تمامی حقوق ش��هروندی 

شناخته شده برای اتباع ایرانی بهره مند است.
موس��وی ب��ا تاکید بر اینک��ه پرون��ده عادلخواه در 
چارچوب قوانین دادرس��ی عادالنه کش��ور با دقت 
توسط قوه قضائیه در حال رسیدگی است، مداخله 
وزارت خارجه فرانسه در  پرونده اتباع ایران  را فاقد 
موضوعیت و وجاهت خواند. باشگاه خبرنگاران 

در کنار عربستان برای مقابله با ایران 
می ایستیم

وزارت خارجه بحرین از گزارش سازمان ملل مبنی 
بر دس��ت داشتن ایران در حمالت انصاراهلل یمن به 

عربستان استقبال کرد.
وزارت خارج��ه بحرین در بیانی��ه ای از گزارش روز 
سه شنبه آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل  در 
رابطه با ایران اس��تقبال ک��رد. در این بیانیه وزارت 
خارجه بحرین از این گزارش ش��فاف که حقایق را 
روش��ن کرد و نقش مخرب و خطرناک ایران برای 
ایج��اد ناامنی و بی ثباتی در منطقه را نش��ان داد! 

تمجید کرده است. ایرنا 

اخبار

قطعنامه شورای حکام بهانه ای برای 
برگرداندن ۶ قطعنامه لغو شده برجام

یک نماینده س��ابق مجلس گفت: اینکه سه کشور 
اروپایی ادعا می کنند ایران ۲ مرکز هس��ته ای خود 
را پنهان کرده است یک ادعای بی اساس و بهانه ای 
برای صادر کردن قطعنامه های جدید و برگرداندن 

۶ قطعنامه لغو شده برجام است.
احمد س��الک در خصوص قطعنامه ش��ورای حکام 
آژانس انرژی هس��ته ای علیه ایران، اظهار کرد: آن 
کسانی که پیش نویس این قطعنامه را تهیه کردند 
انگلس��تان، فرانس��ه و آلمان بودند که این کشورها 
نوکره��ای آمری��کا، س��ازمان س��یا و صهیونیس��م 
بین الملل هس��تند، بنابراین طراح این موضوع، سه 
کشور اروپایی نیستند، بلکه جریان استکبار جهانی 
آنان را هدایت می کند و تنها وس��یله ای در دستان 

این جریان هستند.
وی اف��زود: نکت��ه بعدی که باید ب��ه آن توجه کرد 
این اس��ت که این س��ه کش��ور هم اکن��ون گرفتار 
بی عدالتی های��ی هس��تند ک��ه در ط��ول تاریخ در 
قال��ب تمدن جدی��د بر مردم خود فش��ار آوردند و 
ب��ازار هزینه تس��لیحاتی خود را در س��طح جهان، 
کشورهای اسالمی قرار دادند و به کشتار مسلمانان 
پرداختند، مانند مواد ش��یمیایی ک��ه آلمانی ها در 

زمان جنگ تحمیلی در اختیار صدام قرار دادند.
نماینده س��ابق مجل��س تصریح کرد: این کش��ورها 
جانیان بین المللی هستند که باید محاکمه شوند. به 
عالوه ۱۲ گزارش آژانس بین المللی انرژی هسته ای 
در مورد برنامه هس��ته ای ایران مبتنی بر این مطلب 
بود که ایران اسالمی تمام مراکز هسته ای خود را برای 
بازرسی در اختیار آژانس قرار داده است و اینکه سه 
کش��ور اروپایی ادعا می کنند ایران ۲ مرکز هسته ای 
خ��ود را پنهان کرده اس��ت یک ادعای بی اس��اس و 
بهان��ه ای برای ص��ادر کردن قطعنامه ه��ای جدید و 

برگرداندن ۶ قطعنامه لغو شده برجام است.
سالک ادامه داد: تمام مراکز هسته ای ایران به طور 
ش��فاف در اختیار بازرسان آژانس بین المللی انرژی 
هسته ای اس��ت. برای ش��ورای حکام کاماًل روشن 
اس��ت که برنامه هس��ته ای ایران صلح آمیز اس��ت. 
بدون شک اگر دس��ت به هر حرکت جدیدی علیه 
ایران بزنند جمهوری اسالمی ایران پاسخ در خور و 

قاطعی به آنان خواهد داد. ایسنا 

از نگاه دیگران 

گزارش

س��فارت ایران در اتریش س��بب شده اس��ت که دیپلمات 
کش��ورمان همچنان بدون برگزاری دادگاه در زندان بوده و 

پرونده امنیتی و سیاسی علیه ایران ایجاد شود.
در حالی دومین سالگرد بازداشت غیرقانونی اسداهلل اسدی 
دبیر سوم سفارت ایران در اتریش در کشور آلمان و استرداد 
وی به بلژیک بنا به ادعای واهی است که به رغم وعده های 
مکرر دس��تگاه دیپلماسی، هنوز گشایش��ی در پرونده این 
دیپلمات کشورمان ایجاد نش��ده است؛ این در حالی است 
که این روزها دیپلمات های کشورمان موضوع تبادل زندانی 
با کش��ورهای غربی را بارها مطرح کرده و در مقابل آزادی 

همکار خود سکوت کرده اند.
یازدهم تیرماه س��ال ۱۳۹۷ اس��دی درحالی که تعطیالت 
خود را در کنار خانواده در آلمان می گذرانید، دستگیر شد. 
حک��م بازداش��ت وی را دولت بلژیک صادر ک��رده بود و بر 
اساس قوانین اتحادیه اروپا، این حکم در تمامی کشورهای 

عضو این اتحادیه الزم االجرا بود.
دادس��تانی آلمان بعد از ۹ روز و در بیس��تم تیرماه مدعی 
شد که اس��دی به یک زوج بلژیکی در »آنتورپ« سفارش 
بم��ب گذاری در میتینگ س��االنه منافقین را داده اس��ت. 
دادستانی آلمان همچنین افزود که این دیپلمات ایرانی به 
زوج بلژیکی-ایرانی وس��یله انفجاری حاوی ۵۰۰ گرم ماده 
انفجاری »استون پروکسید« داده است! ادعای مضحکی که 

هیچ سندی تاکنون برای اثبات آن ارائه نشده است.
بازداشت دبیر سوم سفارت ایران در اتریش در حالی انجام 
گرفت که حس��ن روحانی رئیس جمهور در آستانه سفر به 
اروپا و دو کش��ور اتریش و س��وئیس بود ولی در جریان آن 
سفر رئیس جمهور هیچگونه اظهارنظر، اعتراض یا پیگیری 

از دولت اتریش نداشت.
اولین واکنش های دستگاه دیپلماسی به بازداشت اسدی

محمدج��واد ظری��ف وزی��ر ام��ور خارج��ه در واکنش به 
ای��ن موض��وع در آن مقطع در حس��اب کارب��ری خود در 
توئیتر نوش��ت: چقدر جالب؛ همین که ما س��فر در سطح 
رئیس جمهور را به اروپا آغاز کردیم، )گزارش��ی منتشر شد 
ک��ه( ظاهراً عملیاتی ایرانی اتف��اق افتاده و توطئه گران آن 
دستگیر ش��ده اند. ایران صراحتاً هرگونه خشونت و ترور را 
در ه��ر جایی که باش��د محکوم ک��رده و آمادگی دارد تا با 
همه طرف های ذینفع برای پرده برداشتن از چیزی که یک 

طرح شیطانی عملیات فریب است، همکاری کند.

از س��وی دیگر نیز بهرام قاس��می س��خنگوی وقت وزارت 
خارجه نیز در همین رابطه عنوان کرد: جمهوری اس��المی 
موضوع استرداد این دیپلمات خود را دنبال می کند. دولت 
آلمان به واقعیت ها وقوف کامل پیدا کند و دیپلمات مزبور 

تبرئه و به ایران عودت داده شود.
در مقابل اما اتریش با لغو مصونیت سیاسی اسدی عماًل راه 
را برای استرداد وی از آلمان به بلژیک فراهم کرد و به رغم 
گذش��ت دو سال، تاکنون حتی یک جلسه دادگاه نیز برای 
بررس��ی اتهامات وی تشکیل نشده اس��ت و در مقابل جز 
چند اظهار نظر از س��وی س��خنگوی وزارت خارجه در این 
موضوع، دستگاه دیپلماس��ی اقدام مشخصی در این رابطه 

نداشته است.
در حالی که بهرام قاسمی و سیدعباس موسوی سخنگویان 
سابق و فعلی وزارت خارجه چندباری در پاسخ به پیگیری 
رس��انه ها از وضعیت ای��ن دیپلمات کش��ورمان، از اهتمام 
دس��تگاه دیپلماس��ی برای حل این پرونده سخن گفته اند؛ 
ولی ش��اهد هس��تیم که کش��ورهای دیگر که اتباع آنها به 
دالیل امنیتی و جاسوسی در ایران بازداشت هستند، از هر 
فرصتی برای اتهام زنی به کشورمان استفاده کرده و تمامی 

تالش خود را برای آزادی آنها به کار می گیرند.
این موضوع در حالی اس��ت که ابوالفضل حسن بیگی عضو 
کمیس��یون امنیت ملی مجلس دهم در گفتگو با خبرنگار 
مه��ر در آبان ۹۷ گفته بود: طبق آخرین اطالعات اتهامات 
علی��ه دیپلمات ایرانی در دادگاه آلمان مورد بررس��ی قرار 

گرفته و آقای اسدی تبرئه شده است.
این موضوع نش��ان می دهد که در آن مقطع زمانی اگرچه 
اسدی در دادگاه تبرئه شده بود، اما آزادی کامل وی منوط 
به پیگیری مجدانه موضوع خصوصاً از طریق »سفارت ایران 

در آلمان« بود که گویا تحقق پیدا نکرد.
آنچ��ه گمانه کوتاهی دس��تگاه دیپلماس��ی و در رأس آن 
س��فارت ای��ران در آلمان را تقویت می کن��د مواضع »علی 
ماجدی« س��فیر وقت ایران در آلمان اس��ت ک��ه با قانون 
بازنشس��تگی مجبور به ترک س��فارت تهران در برلین شد. 
او اندکی پس از بازگش��ت در مصاحبه ای که بعدها از روی 
سایت مصاحبه کننده حذف شد، گفت: " اروپایی ها با یک 
دوگانگ��ی در سیاس��ت ایران مواجه ش��ده اند. ما در داخل 
کش��ور با موضوعی همچون “عملیات خودس��رانه” مواجه 
هستیم، آیا می توانیم منکر شویم که در خارج از کشور نیز 

نمونه ای از این اتفاقات رخ نمی دهد؟ " بیان این س��خنان 
عجیب، بی منطق و غیرعاقالنه از زبان ش��خصی که سال ها 
نمایندگی ملت ایران در کرسی های بین المللی و از جمله 
چندین دوره س��فارت را داشته اس��ت، حکایت از آن دارد 
که اساس��اً نفر اول متولی پرونده در میدان )دادگاه آلمان( 
در فض��ای دیگری س��یر می کند و انگیزه ای ب��رای دنبال 
ک��ردن این موضوع و اعاده حیثیت کش��ورمان ندارد. البته 
در کارنامه ماجدی عضویت در کارگروه اقتصادی پشتیبان 
هیئت مذاکره کننده هس��ته ای ایران هم دیده می شود که 
به برجامی منتهی ش��د که به بیان ولی اهلل س��یف رئیس 

وقت بانک مرکزی هیچ دستاوردی برای ایران نداشت.
ب��ا توجه ب��ه اینکه خ��ود اروپایی ها نیز ب��ه صراحت اعالم 
کرده ان��د که اطالعاتی ک��ه منجر به بازداش��ت غیرقانونی 
اسداهلل اسدی ش��ده را رژیم صهیونیس��تی در اختیار آنها 
گذاش��ته و اطالعات به دس��ت آمده نشان می دهد که زوج 
بازداش��ت ش��ده نیز در ارتباط با منافقین بوده اند، دستگاه 
دیپلماس��ی و ش��خص ماجدی س��فیر ایران در آلمان باید 
اهتمام جدی نس��بت به آزادی دیپلمات کشورمان به خرج 
می دادند تا این پرونده به یک پرونده امنیتی-سیاسی علیه 
ای��ران تبدیل نش��ود تا از قَِبل آن منافع ملی کش��ور مورد 

تعرض آنها قرار بگیرد.
در دومین سالگرد بازداشت این دیپلمات ایرانی، در نشست 
خبری س��خنگوی وزارت امور خارجه آخرین وضعیت وی 
را دنبال کرد و س��یدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور 
خارجه درباره عدم پیگیری دس��تگاه دیپلماس��ی در مورد 
پیگیری پرونده اسدی گفت: این پرونده در دستور پیگیری 
اس��ت و وکالی خوبی در حال کار روی موضوع هستند. ما 
برخی مس��ائل را علنی نمی کنیم چرا که می تواند در روند 
دادرس��ی اخالل ایجاد کند. ما پیگیر این موضوع هس��تیم 
و در تالش��یم که همه ش��هروندان ایرانی ازجمله دیپلمات 

کشورمان آزاد شوند.
ب��ا این ح��ال باید گفت ک��ه وزارت امور خارج��ه در قبال 
موضوع دستگیری این دیپلمات ارشد کشورش تنها »گفتار 
درمانی« داش��ته و با بی��ان کلی گویی های مک��رر و اعالم 
وعده های تکراری در مورد آزادی اس��دی، عماًل سبب شده 
اس��ت تا گذر زمان علیه این دیپلمات باسابقه کشورمان به 
پی��ش رود و وی همچنان بدون مدرک و برگزاری دادگاه، 

در زندان باشد.

محمد حسن آصفری نماینده مجلس اظهار داشت: بازداشت 
یک دیپلمات ایرانی توس��ط اروپایی ها هیچ توجیهی ندارد، 
چراکه دیپلمات ها با داش��تن پاس��پورت دیپلماتیک دارای 
آزادی عمل هس��تند. یادمان نرود چند سال پیش که یک 
دیپلم��ات خارجی در ته��ران و در یک تصادف باعث مرگ 
یک هموطن ما شد، ما اجازه دادیم او به کشورش بازگردد 

تا دولت آن کشور با آن دیپلمات برخورد کند.
ای��ن نماینده مجلس تاکید کرد: اینک��ه دیپلمات ایرانی را 
بدون هیچ دلیلی در اروپا دستگیر می کنند و در این رابطه 
هیچ گونه توضیحی داده نمی شود؛ وزارت امور خارجه باید 
پیگیر باشد. کمیس��یون امنیت ملی مجلس نسبت به این 
موضوع ورود خواه��د کرد و پیگیری الزم را انجام می دهد 
و دس��تگاه دیپلماس��ی نی��ز باید به مجل��س در این رابطه 

پاسخگو باشد.
ب��رای فهم بهتر کوتاه��ی متولیان این پرونده بهتر اس��ت 
مقایسه ای با وضعیت پیگیری برخی جاسوسان خارجی که 
اکثر آنها ایرانی بوده و صرفاً تابعیت مضاعف خارجی داشته 
اند نگاه��ی بیاندازیم؛ نام بردن مکرر از انها در س��خنرانی 
مقام��ات مختلف کشورش��ان و پیگی��ری آزادی آنها )علی 
رغم اینکه برای انها دادگاه در ایران برگزار ش��ده و محکوم 
ش��ده اند( در مذاکرات حضوری و تلفنی با مقامات ایرانی 
و پرداختن بس��یار زیاد رس��انه ها به آنها در حالیکه رئیس 
جمهور ایران یا هیئت همراه وی نه تنها در سفر به اتریش 
)مح��ل مأموریت اس��دی( آنهم دو روز پس از دس��تگیری 
غیرقانون��ی وی نام��ی از او نبردند بلکه در هیچ س��طحی 

حاضر نشدند به مالقات خانواده وی بروند.
به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران سیاسی، انفعال و وادادگی 
دیپلماتیک ایران در قب��ال اقدامات تخاصم آمیز اروپاییان 
باعث شده اس��ت که رفتار اروپایی ها علیه کشورمان مدام 
تهاجمی تر ش��ود و نمون��ه اخیر آن را در ص��دور قطعنامه 
ش��ورای حکام س��ازمان انرژی اتمی آنهم پس از ۸ س��ال 

شاهد بودیم.
انتظ��ار می رود با آغاز مجلس جدی��د و فعالیت نمایندگان 
انقالبی که فهم درس��تی از مس��ائل بی��ن المللی و اصول 
سیاس��ت خارجی کشورمان دارند، خانه ملت اقدام جدی و 
عاجلی برای وادار کردن دستگاه های متولی پیگیری پرونده 
تا حصول آزادی اس��دی و جبران خسارات وارده به اعتبار 

ملت ایران در افکار عمومی جهانیان به عمل بیاورد.مهر
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انفعال وزارت امور خارجه در پیگیری آزادی دبیر سوم 

الحاق کرانه باختری تدوام تجاوزگری صهیونیست ها
سفیر ایران در فرانسه برنامه الحاق کرانه باختری را استمرار سیاست های 
اشغالگری، زیاده خواهی و در امتداد تجاوزگری های رژیمی خواند که در 
اجرای امیال نامش��روع خود هیچ ارزشی برای منشور ملل، حقوق بشر، 

موازین بین المللی و جامعه جهانی قائل نیست.
بهرام قاس��می عنوان کرد: برنام��ه الحاق کرانه باختری همان اس��تمرار 

سیاس��ت های اش��غالگری، زیاده خواهی و در امتداد تجاوزگری های رژیمی 
است که در اجرای امیال نامشروع غیرانسانی، نژادپرستانه و بی انتهای خود هیچ 
ارزشی برای منش��ور ملل متحد، حقوق بشر، موازین بین المللی و جامعه جهانی 
قائل نیس��ت. وی افزود: عدم برخورد بهنگام در برابر توس��عه طلبی، تک تازی و 
نق��ض فاحش اصول اولیه حقوق بین المللی و انس��انی، عواقب دهش��تناکی برای 

امنیت و ثبات منطقه و جهان خواهد داشت.  فارس 

شورای امنیت از اقدام ضدایرانی آمریکا حمایت نکرد
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، پس از نشست شورای امنیت که با 
موضوع قطعنامه ۲۲۳۱ برگزار شد، گفت: اعضای شورا نشان دادند از حرکت 
آمریکا برای تمدید ممنوعیت تسلیحاتی حمایت نمی کنند. مجید تخت روانچی 
در یادداشت توئیتری خود نوشت: بار دیگر اعضای شورای امنیت حمایت خود 

را از برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ اعالم کردند. سخنان آنها ثابت کرد که از حرکت 
آمریکا برای تمدید ممنوعیت تس��لیحاتی ایران که نقض قطعنامه ۲۲۳۱ است 

پشتیبانی نمی کنند. وی تصریح کرد: آمریکا باید پیش نویس قطعنامه نگون بخت خود را 
به سرعت کنار بگذارد پیش از آنکه بار دیگر رد شود. برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
بین ایران و اعضای دائم شورای امنیت، موجب شد تا تحریم های یکجانبه آمریکا علیه 
مردم ایران لغو یا تعلیق شوند و ۶ قطعنامه پیشین شورای امنیت که از جهات مختلف، 

ایران را در تنگنای سخت تحریم قرار داده بود هم برداشته شدند. صداوسیما 

عربستان بانی اصلی افراط گرایی در منطقه است
س��فیر ایران در بروکسل در واکنش به اظهارات بی اساس وزیر خارجه 
عربس��تان، حکومت س��عودی را بانک مرکزی تروریس��م و بانی اصلی 
اف��راط گرایی در منطقه خواند. غالمحس��ین دهقانی به نمایندگی از 
کش��ورمان ضمن حض��ور در کنفرانس چهارم بروکس��ل برای آینده 

س��وریه و منطقه در س��خنرانی خود در واکنشی قاطع به سخنان وزیر 
خارجه عربس��تان س��عودی تاکید کرد: وزیر خارجه عربستان سعودی که 

حکومت متبوعش بانک مرکزی تروریس��م و بانی اصلی افراط گرایی در منطقه و 
ورای آن است، در تالش برای فرار از اتهاماتی که به خاطر جنایات این کشور در 
سوریه با آن روبروست، به اتهام زنی علیه ایران روی آورده است. دهقانی در ادامه 
اف��زود: همه می دانند که در یک دهه گذش��ته ایران در خط اول جبهه مبارزه با 

داعش و تروریسم تکفیری در سوریه و منطقه قرار دارد. تسنیم 

نیویورک تایمز:

سیاست آمریکا درباره 
تحریم تسلیحاتی نامحدود 
ایران شکست خواهد خورد

روزنامه آمریکایی با اشاره به انزوای دیروز آمریکا در نشست 
ش��ورای امنیت، به نقل از چند دیپلمات نوشت پیشنهاد 
واش��نگتن درباره تمدید نامحدود تحریم تسلیحاتی ایران 
محتوم به شکس��ت است و حتی شاید حمایت کافی برای 

رای گیری را هم جلب نکند.
روزنام��ه آمریکایی نیویورک تایمز در تحلیلی از نشس��ت 
دی��روز ش��ورای امنیت با موض��وع ایران نوش��ت: آمریکا 
خواس��تار تمدی��د تحریم های تس��لیحاتی ای��ران به طور 
نامحدود ش��د اما این موضع در نشست شورای امنیت به 
ط��ور کامل شکس��ت خورد، جایی که روس��یه و چین به 
صراح��ت آن را رد کردند و متح��دان نزدیک آمریکا هم 
احساسات متناقضی داشتند. این تحریم ها ۱۸ اکتبر )۲۷ 

مهر( منقضی می شوند.
به گفته دیپلمات ها، پیش��نهاد آمریکا در ش��ورای امنیت 
محتوم به شکس��ت است و حتی شاید حمایت کافی برای 
رای گیری درباره آن را هم جلب نکند. دولت ترامپ تهدید 
کرده در صورتی که تحریم ها تمدید نشود، ایاالت متحده 
از سازوکار »مکانیسم ماشه« ذکر شده در توافق هسته ای 
ایران برای بازگرداندن فوری تحریم های سازمان ملل علیه 
تهران استفاده خواهد کرد؛ اقدامی که کشورهای دیگر آن 

را غیرمنطقی و از نظر قانونی غیرمجاز می دانند.
به نوش��ته نیویورک تایمز، نمایندگان انگلیس، فرانس��ه و 
آلمان در نشس��ت دیروز، هم درب��اره انقضای این تحریم ها 
و هم درباره رویکرد آمریکا به خصوص مکانیس��م ماشه که 
صراحتاً با آن مخالفت کردند، ابراز نگرانی کردند. قدرت های 
جهانی گفتند امیدوار هستند راهی بیابند تا دسترسی ایران 
را به تس��لیحات نه از طریق اقدام تحمیلی ش��ورای امنیت 
بکه از طریق مصالحه ای که در چارچوب توافق سال ۲۰۱۵ 
مورد مذاکره قرار گرفته، مح��دود کنند. بنابر این گزارش، 

این تحریم ها واردات و صادرات اغلب تس��لیحات از جمله 
هواپیما و تانک را شامل می شود اما محدودیت های موشکی 

و فناوری هسته ای تا چند سال دیگر پابرجا هستند.
نیویورک تایم��ز به نقل از تحلیلگران اف��زود مقاومت در 
برابر درخواس��ت پامپئو نه تنها از سوی رقبایی مثل چین 
و روسیه بلکه از سوی متحدان اصلی آمریکا، نشان دهنده 

انزوای روزافزودن و نفوذ رو به افول این کشور بود.
به نوشته این نش��ریه آمریکایی، این نخستین بار از سال 
۲۰۱۷ ب��ود که »مای��ک پامپئو« وزیر خارج��ه آمریکا و 
»محمد جواد ظریف« وزیر خارجه ایران در یک نشس��ت 
گرچه مجازی شرکت کردند، آن ها حتی هم زمان در قاب 
چند تصویره وبس��ایت سازمان ملل از ش��رکت کنندگان 
در نشست هم ظاهر نش��دند، زیرا پامپئو قبل از پیوستن 
ظری��ف به جلس��ه، آن را ترک کرد. از زمان��ی که دونالد 
ترامپ توافق هسته ای ایران را ترک کرد، کوشیده ارتباط 
تجاری تهران را با س��ایر کش��ورهای جه��ان قطع کند و 
تهدید کرده کشورها و ش��رکت هایی که تبعیت نکنند را 
مجازات می کند. گرچه اغلب کش��ورها ب��ا موضع آمریکا 

مخالف هستند اما اکثراً از تحریم ها تبعیت می کنند.
در نشس��ت دیروز، ظریف با اش��اره به این که توافق سال 
۲۰۱۵ از سوی شورای امنیت سازمان ملل پذیرفته شده، 
افزود برای اولین بار در تاریخ این ش��ورا، یک عضو دائم در 
حال مجازات اعضای این نهاد به دلیل عدم نقض قطعنامه 
شورای امنیت است. در نشست  دوروزپیش، اعضای شورای 
امنیت ضمن درخواس��ت از آمری��کا و ایران برای پایبندی 
به توافق هس��ته ای، ترامپ را ب��ه دلیل آغاز مجموعه ای از 
تحرکات و اقدامات تالفی جویانه با خروج از برجام و اعمال 

تحریم های اقتصادی، مقصر بحران فعلی دانستند.
نماین��ده چین هم در نشس��ت دیروز گفت که کش��ورش 
مخال��ف فش��ارهای آمری��کا ب��رای تمدی��د تحریم های 
تس��لیحاتی علیه ایران اس��ت. وی گف��ت: آمریکا با ترک 
برجام دیگر عضوی از این توافق نیست و هیچ حقی برای 
اس��تفاده از مکانیسم ماشه در سازمان ملل ندارد. نماینده 
آلم��ان هم گرچه اتهاماتی را علیه ایران مطرح کرد، اما از 
موضع چین حمایت کرد و گف��ت آمریکا دیگر جایگاهی 
برای بازگردان��دن تحریم های س��ازمان ملل در خصوص 

ایران ندارد. فارس 

فارین پالیسی:

نشست شورای امنیت به 
 صحنه انزوای آمریکا 

تبدیل شد
نش��ریه آمریکای��ی در گزارش��ی درب��اره نشس��ت برخط 
)آنالین( ش��ورای امنیت با موضوع ایران نوشت، دوست و 
دش��من آمریکا را سرزنش کردند و این نشست به صحنه 

انزوای آمریکا تبدیل شد.
مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا تالش کرد بار دیگر نفوذ 
کم رنگ ش��ده کشورش در س��طح جهانی را با به چالش 
کشیدن شورای امنیت س��ازمان ملل برای تمدید تحریم 
تس��لیحاتی ایران ک��ه ماه اکتبر لغو می ش��ود، به نمایش 
بگذارد. اما به نوش��ته نش��ریه آمریکایی فارین پالیس��ی، 
دیپلمات ارش��د این کش��ور با س��رزنش مؤکد دوس��ت و 
دشمن که از آمریکا به دلیل خروج دو سال پیش از توافق 

هسته ای ایران انتقاد کردند، مواجه شد.
به نوشته این نشریه، در روزی که اتحادیه اروپا آمریکا را از 
»فهرست ایمن« کشورهایی که شهروندانش اجازه سفر به 
این بلوک ۲۷ کش��وری را دارند، حذف کرد، برخورد سرد 
با پامپئو، تصویر انزوای روزافزون آمریکا را کامل و احترام 
ناچیز کش��ورهای دیگر به دولت ترامپ را که در آس��تانه 

رقابت های انتخاباتی سختی قرار دارد، نمایان کرد.
آلمان با لحن انتقادی واضحی واش��نگتن را به دلیل خروج 
از توافق هس��ته ای، به نقض قوانی��ن بین المللی متهم کرد 
و در ای��ن خصوص که آمریکا هی��چ حقی برای بازگرداندن 
تحریم های س��ازمان ملل علیه ایران ندارد، با چین همصدا 
ش��د. پیش از سخنرانی نماینده آلمان، نماینده چین گفته 
ب��ود که آمریکا به دلیل خ��روج از برجام از هیچ حقی برای 
استفاده از مکانیسم بازگش��ت خودکار تحریم ها به منظور 
احیای تحریم های سازمان ملل علیه ایران برخوردار نیست.

نماینده روسیه در سازمان ملل هم تحریم های آمریکا علیه 
ایران را با نحوه قتل »جورج فلوید« ش��هروند سیاه پوست 
آمریکایی که به دس��ت پلیس این کشور کشته شد و این 

جنایت اعتراضات نژادپرس��تی در سراسر آمریکا را در پی 
داش��ت، مقایسه کرد و گفت این تحریم ها مانند فشار زانو 

روی گردن هستند.
فارین پالیسی در ادامه نوشت: موضوع نشست برخِط دیروز 
شورای امنیت سرنوشت توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ ایران 
بود که در آستانه نابودی قرار دارد. دولت ترامپ به دنبال 
نابودی کامل آن تا قبل از انتخابات این کشور است تا در 
صورتی ک��ه دولتی دموکرات در آمری��کا روی کار بیاید، 
نتواند این توافق را احیا کند. اخیراً ماده ای در این توافق-

انقضای تحریم تس��لیحاتی ای��ران در ماه اکتبر )مهر(- به 
میدان تقابل جدید تبدیل شده است.

در ابتدای جلسه برخط )مجازی( شورای امنیت، »رزماری 
دی کارل��و«، مقام س��ابق وزارت خارجه آمری��کا و معاون 
سیاسی دبیرکل سازمان ملل توافق هسته ای را »دستاورد 
مهم دیپلماس��ی و مذاکره چندجانب��ه« توصیف کرد و از 
تصمیم آمریکا مبنی بر خروج از برجام ابراز تاسف و تاکید 
کرد ایران قبل از این تصمیم ناگهانی آمریکا، به تعهداتش 
ذیل توافق پایبند بود. او همچنین درباره کاهش تعهدات 

برجامی ایران از ژوئیه ۲۰۱۹ ابراز تاسف کرد.
دی کارل��و گفت: »م��ا همچنین از گام های��ی که ایران در 
واکن��ش به خ��روج آمریکا از برجام برداش��ته نگرانیم. در 
نتیجه این اقدامات، ایران از محدوده های تعیین ش��ده در 
برجام در خصوص غنی سازی اورانیوم و ذخائر آب سنگین 
فراتر رفته است. ایران همچنین محدودیت های وضع شده 
علیه برنامه تحقیق و توس��عه هس��ته ای را زیر پا گذاشته 
اس��ت. امروز ما یکبار دیگر از ایران می خواهیم به اجرای 

کامل این توافق بازگردد.«
بناب��ر این گ��زارش، دولت ترام��پ در روزهای گذش��ته 
پیش نویس قطعنامه ای را برای تمدید تحریم تس��لیحاتی 
علی��ه ایران به جری��ان درآورد اما چین و روس��یه که در 
ش��ورای امنیت حق وتو دارند، اع��الم کردند از این طرح 
آمری��کا حمایت نخواهند ک��رد. قدرت ه��ای اروپایی هم 
واکنش س��ردی نش��ان دادند و انتظار می رود پیش��نهاد 
خود ب��رای تمدید بخش های��ی از تحریم تس��لیحاتی به 
مدت حداکثر ۶ ماه را مطرح کنند. مش��خص نیس��ت که 
آی��ا آمریکا از این طرح اروپایی ه��ا حمایت خواهد کرد یا 

خیر. تسنیم 


