
تصویب بودجه در کمیته کنگره 
آمریکا علیه ایران

کمیت��ه اعتبارات مجلس نمایندگان آمریکا طرحی 
را به تصویب رس��اند که خواس��تار در نظر گرفتن 

بودجه علیه برنامه هسته ای ایران است.
کمیته اعتبارات مجل��س نمایندگان آمریکا« طرح 
بودجه عملیات ه��ای خارجی وزارت خارجه آمریکا 

برای سال مالی ۲۰۲۱ را به تصویب رساند. 
این طرح ک��ه از حمایت نماین��دگان هر دو حزب 
جمهوری خ��واه و دموک��رات برخوردار ش��د حاوی 
مف��ادی در حمای��ت از رژیم صهیونیس��تی و علیه 

برنامه هسته ای ایران است.
ای��ن طرح خواس��تار اختصاص ۳ میلی��ارد دالر به 
عن��وان کمک ه��ای امنیتی به رژیم صهیونیس��تی 

طبق مفاد تفاهم نامه سال ۲۰۱۶ میالدی است.
۲ میلیون دالر هم برای تقویت همکاری های آمریکا 
و رژیم صهیونیستی جهت مقابله با چالش های پیش 
رو در دنیا از جمله کمبود منابع آبی، کش��اورزی و 
ذخیره انرژی در نظر گرفته ش��ده اس��ت. این طرح 
همچنین ح��اوی بندهایی علیه ایران اس��ت. البی 
صهیونیستی آیپک ضمن استقبال از لحن ضد ایرانی 
ای��ن طرح از اختصاص بودجه برای آنچه جلوگیری 
از ساخت س��الح های هسته ای توسط ایران خوانده 

شده خبر داده است. باشگاه خبرنگاران

اخبار

 می توانیم از معاهده ان.پی.تی 
خارج شویم

یک کارش��ناس مس��ائل بین الملل گف��ت: معاهده 
ان.پی.ت��ی هی��چ نکته مثبت��ی برای ما ب��ه همراه 
نداش��ت و جز مزاحمت برای کشورمان هم سودی 

نداشته است.
فؤاد ایزدی درباره اقدامات و تالش های آمریکایی ها 
برای تمدی��د تحریم های تس��لیحاتی ایران، گفت: 
اقدامات آمریکا در ش��ورای حکام و شورای امنیت 
برای آن اس��ت که پرونده هسته ای ایران را مجدداً 

امنیتی کند و تحریم ها را بازگرداند.
وی افزود: تکلیف ش��ورای حکام که کاماًل مشخص 
اس��ت و به نوعی کش��ورها در این نهاد چیده شدند 
که در نهایت مقاصد کشورهای غربی تامین شود و 
یک ابزاری در اختیار آمریکا است. این موضوع را ما 
س��ال ها است که می دانیم و هر زمانی که واشنگتن 
اراده می کند، ش��ورای ح��کام علیه ای��ران اقدامی 
انجام می دهد. تحلیلگر مس��ائل بین الملل گفت: در 
شورای امنیت وضعیت پیچیده تر است و برای صدور 
قطع نامه حق وتو وجود دارد و به همین جهت است 
که کشورهایی مانند چین و روسیه تالش دارند تا از 

زیاده خواهی های آمریکا جلوگیری کنند.
ایزدی افزود: از این رو ایران متوجه ش��ده است که 
غنی سازی در هر س��طحی باشد و برنامه هسته ای 
در هر مرحله ای باش��د، چون هدف گذاری سیاسی 
اس��ت، علیه پرونده هر کاری انجام می گیرد. زمانی 
که ما متوجه این نکته ش��دیم باید تصمیم بگیریم 
که چه موضوعی برای کش��ور مناس��ب اس��ت و بر 

اساس منافع ملی اقدام صورت پذیرد.
وی در م��ورد گزینه خ��روج از ان.پی.تی به عنوان 
یک��ی از عوامل بازدارن��ده در مقابل زیاده خواهی ها 
علیه ایران، تصریح کرد: این نکته را باید بگویم که 
ان.پی.تی هیچ نکته مثبتی برای ما نداش��ته و جز 
مزاحمت برای کشورمان سودی نداشته است. ما به 
آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی می گوییم که چرا 
آژانس از رژیم صهیونیستی که سالح هسته ای هم 
تولید کرده، بازرس��ی نمی کند؟ جواب آن مشخص 

است، چرا که اسرائیل عضو ان.پی.تی نیست.
کارش��ناس مس��ائل بین الملل اضافه کرد: با توجه 
ب��ه عملکرد ط��رف غربی که ایران برج��ام را مو به 
مو اجرا کرده و در مقابل آنها یا به صورت رس��می 
مانند آمری��کا از آن خارج می ش��وند و یا همچون 
اروپایی ها غیررسمی خارج شده اند، هیچ منفتی در 

ذیل ان.پی.تی برای کشورمان وجود ندارد.
ایزدی تصریح کرد: ما می توانیم از ان.پی.تی خارج 
شویم اما به همکاری های خود به صورت داوطلبانه 
ادامه دهیم و چون این همکاری داوطلبانه اس��ت، 
طرف مقابل حس��اب دس��تش می آید چ��را که با 
توجه به تجربه برجام، ما نیاز به بازبینی در پرونده 

هسته ای کشور داریم.
وی درب��اره وضعی��ت ترامپ و تیم وی در آس��تانه 
انتخابات نوامبر آمریکا و تالش برای دش��وار کردن 
مس��یر پرونده ایران، یادآور ش��د: می��ن گذاری در 
پرونده ایران توسط تیم دونالد ترامپ در آمریکا در 

حال انجام است. مهر 

از نگاه دیگران 

گزارش

ناظران سیاس��ی بر این باورند که منتقدان توافق ۲5 ساله 
ایران و چین علیرغم نبود س��ند و متن قابل اس��تناد برای 
هجمه های گوناگون علیه ای��ن تصمیم، دروغ پردازی ها، 
موه��وم گویی ها و چین هراس��ی ها از مبدأ غرب توس��ط 
محافل س��رمایه داری، سلطنت طلبها و منافقینی که سال 
ها است به دامن غرب پناهنده شدند و در فرانسه و آمریکا 
از حمایت دولت های متبوع این کش��ورها نیز برخوردارند 

آغاز شد.
در روزه��ای گذش��ته در خبرها اعالم ش��د که پیش نویس 
نهایی س��ند برنامه ۲5 س��اله همکاری ه��ای جامع ایران و 
چین به تصویب هیئت دولت رس��یده و وزارت امورخارجه 
مأم��ور انجام اقدام��ات نهایی تا امضای این س��ند با طرف 
چینی شده است. پس از انتشار این خبر و در شرایطی که 
هنوز جزئیاتی از پیش نویس همکاری ایران و چین منتشر 
نشده بود، رسانه های معاند در حجمی  وسیع به این قرارداد 

حمله کردند.
نکته قابل توجه اینجاست که حساب توئیتری فارسی وزارت 
امور خارجه آمریکا-  به  عنوان رسانه رسمی  دولت آمریکا- 
تقریبا اولین رسانه ای بود که فضاسازی علیه سند همکاری 
ای��ران و چین را کلید زد. این حس��اب توئیتری در مطلبی 
نوش��ت:  »ظریف اصرار می ورزد که هیچ موضوع مخفی در 
م��ورد قرارداد با چین وجود ن��دارد. هیچ موضوع مخفی در 
م��ورد عهدنامه  ترکمنچای نیز وجود نداش��ت، به جز اینکه 
هزین��ه آن را مردم ایران پرداختند. قرارداد ایران و چین، یا 

همان  ترکمنچای دوم، به همان قیمت تمام می شود.«
پس از آن، بی بی س��ی فارسی-  رسانه اس��تعمار پیر-  در 
گزارش��ی با عنوان س��ند همکاری  ایران و چین؛ ›حکمت 

 آمیز‹ یا ›قرارداد  ترکمنچای‹« نوشت: 
»برنام��ه بلند مدت همکاری های ای��ران و چین که دولت 
حس��ن روحانی آن را س��ند راهبردی و مخالف��ان قرارداد 
 ترکمنچ��ای می خوانند، این  روزها موضوع یکی از داغ ترین 
بحث ها شده است.« پس از آنکه رسانه رسمی  دولت آمریکا 
و سپس رسانه رسمی  دولت انگلیس بدون هیچ مستندی، 
ادعای تش��ابه س��ند هم��کاری ای��ران و چین با ق��رارداد 
 ترکمنچای را مطرح کردند، دیگر رسانه های معاند و برخی 

فعالین و رس��انه های مدعی اصالح��ات در داخل، در نقش 
پادوهای آمریکا به این سند همکاری حمله کردند.

معاون دیپلماس��ی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به 
واکنش س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا در خصوص سند 
جامع ۲5 ساله همکاری بین ایران و چین گفت: شاهد بودیم 
که س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا چه عکس العمل هایی 
نس��بت به این رابطه داش��ت. آمریکایی  ک��ه ایران را تحت 
شدیدترین فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار داده اند، االن 
دلس��وز ایران ش��ده که مبادا این قرارداد منافع ایران را در 
نظر نگیرد و آن را با ترکمانچای مقایس��ه کرده و مسخرگی 
این موضوع قابل توجه اس��ت. این دیپلمات ارشد کشورمان 
با بیان اینکه اهمیت نگاه به شرق از سوی ایران بحث جدی 
است، یادآور شد: طبیعی است همه کشورهای غربی نسبت 

به آن حساس باشند، چون رابطه ای جدی است.
وی همچنین گفت: برخ��ی حرف ها مانند واگذاری جزیره 
کیش به چینی ها در قالب این س��ند بسیار مسخره است، 
زیرا اکن��ون در دنیا هیچ کس با جمهوری اس��المی ایران 

درباره واگذاری سرزمینش صحبتی نمی کند.

دروغ پردازی های مغرضانه 
دکتر سید رضا صدرالحس��ینی کارشناس مسائل سیاست 
خارج��ی در خصوص برخی واکنش های منفی به همکاری 
۲5 س��اله ایران و چین به خبرنگار سیاس��ت روز گفت: با  
نگاهی به ۱۰۰سال روابط دو کشور ایران و چین، مالحظه 
می شود دو کش��ور از گذشته به ایجاد و تحکیم روابط در 
دو حوزه سیاس��ی و اقتصادی عالقه مند بودند و این عالقه 
مندی در آس��تانه پیروزی انقالب اسالمی در ایران افزایش 
یافت و پس از ش��روع  جنگ تحمیلی این روابط به سطوح 

راهبردی نزدیک تر شد. 
وی افزود: فراموش نش��دنی اس��ت که در ش��رایط پس از 
پیروزی انقالب اسالمی و شروع جنگ تحمیلی که با تحریم 
های چند الیه کش��ورهای غربی هم��راه بود و اجازه خرید 
کمترین امکانات و تس��لیحات نظامی به جمهوری اسالمی 
ایران داده نمی ش��د تا جایی که خرید و حمل سیم خاردار 
برای ایران  ممنوع شده بود، کشور چین بخشی از نیازهای 

طبیعی تس��لیحاتی ای��ران را تامین می نم��ود و در مقابل 
کشورهای غربی سعی و تالش داشتند حتی داروهای مورد 

نیاز مجروحین جنگی نیز به ایران وارد نشود. 
این استاد دانش��گاه بیان داشت: از این تاریخ به بعد روابط 
دو کش��ور ایران و چین اس��تحکامات روابط دو کشور مؤثر 
در شرق و غرب آسیا را رقم زد؛ پس از دوران دفاع مقدس 
که به دوران س��ازندگی معروف است مجدداً این چینی ها 
بودند که برای بازسازی خسارات جنگ تحمیلی که بیشتر 
این خس��ارات توس��ط سالح های کش��ورهای غربی مانند 
هواپیماهای سوپر استاندارد، موشک های اگزوسه فرانسوی 
و توپ های اتریش��ی و تانک های انگلیس��ی و هواپیماهای 
جاسوسی آمریکا و البته سالح های شوروی سابق بیشترین 
خس��ارات را به ملت ای��ران وارد نموده بود جبران نمایند و 
در مقاب��ل تحریم های نفتی در دوران کلینتون و بعد از آن 
سعی نمودند بر اساس نیازهای ایران و میزان هزینه ای که 

این کشور برای بازسازی قرار داده است همکاری کنند. 
صدرالحسینی با اشاره به اینکه با شروع اقدامات صلح آمیز 
هس��ته ای در ایران و استنکاف کامل کشورهای غربی برای 
رس��یدن ملت ایران به حق مس��لم خ��ود و بهره برداری از 
فرآیند صلح آمیز هسته ای، این چینی ها بودند که در کنار 
کشور روسیه در آژانس بین المللی هسته ای و دیگر جوامع 
بین المللی بر اساس معاهدات قانونی از حقوق قانونی ملت 

ایران در حد توان خویش حمایت نمودند. 
این کارشناس مس��ائل سیاست خارجی اظهار داشت: پس 
از طی روندهای گوناگون در حوزه روابط دو کشور، مقامات 
دو کش��ور به این نتیجه رس��یدند که این روابط تنگاتنگ 
و هم��ه جانبه را در قالب یک قرارداد ۲5 س��اله با در نظر 
گرفت��ن هم��ه جوانب و به نفع دو کش��ور به ی��ک قرارداد 
جامع و غیر قابل تغییر در شرایط گوناگون تبدیل نموده و 
مس��یر دو کشور در جهات مختلف در مدت زمان ربع قرن 

مشخص و معلوم گردد.
وی گفت: درس��ت در همین زمان بود ک��ه علیرغم وجود 
هیچ س��ند و متن قابل اس��تناد، هجمه ه��ای گوناگون در 
این تصمیم  وارد ش��د و بدون اینکه مستندی از متن این 
قرارداد ارائه شود، دروغ پردازی ها، موهوم گویی ها و چین 

هراسی ها از مبدأ غرب توسط محافل سرمایه داری غرب، 
س��لطنت طلبها و منافقینی که سال ها است به دامن غرب 
پناهنده ش��دند و در فرانسه و آمریکا از حمایت دولت های 

متبوع این کشورها نیز برخوردارند آغاز شد. 
این اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد: برخ��ی از این ها مدعی 
بودند چین در عقد قرارداد بخشی از جزایر ایران را متعلق 
ب��ه خود خواهد کرد و عده ای دیگر مقاله می نوش��تند که 
بخش��ی از آب های سرزمینی ایران از دست رفت و عده ای 
دیگ��ر مدعی ش��دند که همه ماهی ه��ای خلیج فارس در 
این قرارداده��ا به چینی ها تعلق گرفت؛ باالخره این دروغ 
پردازی ها به جایی رس��ید که وزی��ر خارجه آمریکا نیز که 
مدعی اس��ت س��خت ترین تحریم ها در طول تاریخ بشری 
را علیه ملت ایران اعمال نموده اس��ت به صورت دلسوزانه 
و در قالب دوس��ت ملت ایران از عقد ق��رارداد با چینی ها 
ابراز نگران��ی می کند و برای تحریک اذهان ملت ایران این 
قرارداد امضا نشده که هنوز مفاد آن برای کسی افشا نشده 

است قرارداد ترکمنچای می خواند! 
حال س��وال اینجاست آیا کس��ی به اقتدار ایران در منطقه 
غرب آسیا شک دارد؟ آیا بازیگری جمهوری اسالمی ایران 
در ح��ال و آینده نزدیک او را به یک نقش آفرین جدی در 
تحوالت بین المللی تبدیل نخواهد کرد؟ و آیا کش��ور چین 
در س��ال های نزدیک به قطب اول اقتص��اد جهان تبدیل 
نخواهد شد؟ و آیا نباید فکر و اندیشه کشور ایران از برنامه 
س��االنه و 5 س��اله به برنامه های میان م��دت و بلند مدت 

تبدیل گردد؟ 
این کارشناس مسائل سیاست خارجی خاطرنشان کرد: اگر 
جواب این سواالت مثبت است آیا نمی توان گفت مخالفین 
انعقاد این قرارداد ۲5 ساله با یکی از بزرگترین قدرت های 
بین المللی بر اساس کینه و دشمنی که با ملت ایران دارند 
بدون مالحظه و مطالعه یک س��طر از این قرارداد که هنوز 
در اختیار هیچ کس قرار نگرفته اس��ت مخالفت می کنند؟ 
درخواست ما این اس��ت که مخالفان این قرارداد راهبردی 
پاسخ دهند که آیا اگر قرار بود قرارداد مشابهی با آمریکا و 
یا یکی از کشورهای غربی منعقد شود باز هم اینگونه اظهار 

نظر می نمودند؟
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ارزیابی از هجمه های دشمن علیه توافق ایران و چین 

تفسیر ترکمنچای از زبان آمریکا  و متحدانش!

نماینده ایران در ش��ورای حقوق بش��ر سازمان 
ملل در خصوص گزارش روز گذش��ته این شورا 
در خصوص ترور شهید قاسم سلیمانی، گفت که 
هیچ کشوری از اقدام تروریستی آمریکا حمایت 
نکرد. اسماعیل بقایی هامانه اظهار داشت: برای 
اولین بار ش��اهد ارایه گزارشی در صحن شورای 
حقوق بشر س��ازمان ملل توسط گزارشگر ویژه 
این شورا در خصوص جنایت ترور سردار قاسم 
سلیمانی در چارچوب مسئولیت خود و در جهت تعیین مشروعیت استفاده 
از پهپادها وهواپیماهای بدون سرنش��ین در عملیات ترور، بودیم و همه ما 
می دانیم که سالهاس��ت که از پهپادها در عملیات ترور استفاده می شود، اما 
آنچ��ه که این عملیات را که ما آن را نوع��ی از انواع ترور دولتی میخوانیم، 
متمایز می کند این اس��ت که آمریکا برای اولین بار اقدام به هدف قراردادن 
یک فرمانده نظامی عالی رتبه ی کشوری کرد که دارای حاکمیت است و در 
حال دیدار از کشور دارای حاکمیت دیگری یعنی کشور همسایه عراق بود 

که این امر یک پدیده جدید و خطر بزرگی بشمار می رود.
وی  اظهار داشت که در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل، بر ضرورت 
بازنگ��ری و تنظی��م مجدد مقرراتی ک��ه آمریکا از آن ب��رای انجام عملیات 

نظامی خود با استفاده از پهپادها بهره می برد، تاکید شد.
نماینده ایران افزود: معتقدم که این امر خیلی روش��ن اس��ت که همپیمانان 
آمری��کا در جایگاهی نیس��تند که بتوانند از مواضع آمری��کا در این موضوع 
حمایت کنند، به طوریکه در جلسه امروز شاهد هیچ اظهار نظری در حمایت 
از مواضع آمریکا و جنایت ترور س��ردار سلیمانی نبودیم. هامانه در پاسخ به 
س��والی در خصوص اینکه پس از جلسه امروز آیا پرونده سردار سلیمانی به 
یک موضوع جهانی تبدیل ش��ده اس��ت، اظهار داشت: ترور سردار سلیمانی 
از همان لحظه نخس��ت به لحاظ بی سابقه بودن این اقدام برای یک کشور 
مس��تقل و دارای حاکمیت به یک موضوع جهانی تبدیل ش��د. ما می دانیم 
که عملیات مخفیانه و براندازی رژیم ها، سالهاست که توسط آمریکا صورت 
می گی��رد، اما ترور علنی یک مس��ئول دولتی واظهار افتخ��ار به انجام این 
عمل، یک امر بی س��ابقه بوده اس��ت. او با بیان اینکه ترور شهید سلیمانی 
زنگ خطر را در خصوص رویکرد و جهت گیری روابط بین المللی را به صدا 
در آورده است؛ افزود: اغلب کشورهای عضو این پرسش را داشتند که ما به 
س��مت بی قانونی در روابط بین الملل می رویم و در آینده تنها قانون جنگل 

روابط بین کشورها را تنظیم می کند. فارس 

سفیر ایران در ژنو:

 هیچ کشوری حاضر به دفاع از اقدام 
آمریکا در ترور شهید سلیمانی نشد

ایران با مذاکره نکردن با ما فرصت های خوبی را از دست می دهد
یک مقام ارشد دولت آمریکا مدعی شد ایران با خودداری از انجام مذاکره 

مستقیم با آمریکا فرصت های خوبی را از دست می دهد.
برای��ان هوک در مصاحبه  با پای��گاه المانیتور گفت؛ ای��ران با امتناع از 
گفت وگوی مس��تقیم با ای��االت متحده فرصت های خوبی را از دس��ت 

می دهد. او گفت امیدوار اس��ت چش��م انداز خوبی درباره تبادل زندانی با 
ایران  و سایر موضوعات وجود داشته باشد.

مق��ام آمریکایی مدعی ش��د علیرغ��م پیش��نهادهای مکرر ب��رای گفت وگوهای 
مس��تقیم، ایران پای میز مذاکره نیامده است. من پیشنهاد گفت وگوی کنسولی 
با رژیم را مطرح کردم.او گفت: این چیزی اس��ت که رئیس جمهور دوس��ت دارد 
شاهد آن باشد. او چندین سال در دیپلماسی را باز گذاشت. این نمونه دیگری از 

فرصت سوزی های رژیم ایران برای پیشرفت است.  فارس 

به تأمین امنیت در برابر توانمندی موشکی ایران متعهدیم
وزیر امور خارجه آمریکا گفته کشورش به تأمین امنیت برای کشورهای 
عربی در برابر توانمندی های موش��کی ایران پایبند اس��ت. مایک پامپئو 
همچنین مدعی ش��ده که برنامه موش��کی ایران ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ 
شورای امنیت س��ازمان ملل متحد و یک تهدید عمده است که تمدید 

تحریم های تس��لیحاتی علیه ای��ران را ضروری می کن��د.او گفت: ما فکر 
می کنیم مهم است که دنیا برای تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه ایران که 

تنها چند ماه دیگر منقضی می ش��ود متحد شود. وی در پاسخ به سئوالی درباره 
برنامه های آمریکا برای تقویت توانمندی های دفاعی کش��ورهای خلیج فارس در 
برابر آنچه تهدید موش��کی ایران خوانده شده به سه راهکار که واشنگتن مد نظر 
دارد اش��اره کرده اس��ت: تمدید تحریم های تس��لیحاتی، افزایش فروش سالح و 
روش های دیگری که اظهارنظر علنی درباره آنها مطرح نمی شود. صداوسیما 

ترور سپهبد سلیمانی را نه فراموش می کنیم و نه می بخشیم
س��خنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اس��المی ایران ترور بزدالنه 
ش��هید سپهبد س��لیمانی را نقض آشکار منش��ور ملل متحد خواند و 

گفت: نه فراموش می کنیم و نه می بخشیم.
س��ید عباس موسوی نوش��ت: ترور بزدالنه سردار س��لیمانی، قهرمان 

مبارزه با تروریس��م منطقه ما، قتلی خودس��رانه و نقض آشکار منشور 
ملل بود. ایاالت متحده مسئول این اقدام جنایت بار است و با حمله لفظی 

به سازمان ملل نمی تواند این مسئله را سفیدنمایی )ماست مالی( کند. نه فراموش 
می کنیم و نه می بخشیم.

خانم »کالمارد« گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در نشست شورای حقوق بشر، 
جنایت آمریکا در ترور س��پهبد قاسم س��لیمانی و همرزمانش را مغایر با موازین 

حقوق بشری و نقض صریح  منشور ملل متحد خواند.  تسنیم 

مواضع رس��می لندن تاکنون از حمایت از اجرایی 
شدن مکانیسم ماشه حکایت نداشته اما نگاهی به 
تاریخ نش��ان می دهد که بریتانیا به دلیل نزدیکی 
بس��یار جدی به واشنگتن در صحنه بین الملل گاه 
هزینه های بس��یار جدی بر ای��ران تحمیل کرده و 
برخی نش��انه ها حاکی اس��ت که در این مورد هم 

امکان تکرار رویدادی مشابه وجود دارد.
ب��ا نزدی��ک ش��دن ب��ه موع��د برداش��ته ش��دن 
محدودیت های تسلیحاتی ایران بر اساس قطعنامه 
۲۲۳۱ ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد، تنش ها 
نیز در حال افزایش است. این تنش ها از یک سو به 
سیاس��ت فشار حداکثری آمریکا برای تسلیم شدن 
ایران باز می گردد و از سوی دیگر همراهی دو کشور 
روس��یه و چین برای حفظ برجام و  برداشته شدن 
تحریم های تس��لیحاتی به گس��ترش شکاف ها در 

شورای امنیت سازمان ملل متحد انجامیده است.
ایران تاکنون تقریبا اطمین��ان پیدا کرده که چین 
و روس��یه اجازه تصویب هر قطعنامه جدیدی را که 
مس��تلزم تمدید دوباره تحریم های تسلیحاتی باشد 
نخواهن��د داد. حتی در جلس��ه بررس��ی قطعنامه 
۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، متحدان اروپایی 
آمری��کا از رویکرد این کش��ور درب��اره برجام انتقاد 
ک��رده و آن را خ��الف اصول بین الملل��ی خواندند. 
»جوزپ بورل«، کمیس��ر ارش��د اتحادی��ه اروپا در 
امور خارجی خارجی بارها بر این نکته تاکید کرده 
که این اتحادیه در مجموع از بازگش��ت تحریم های 
تس��لیحاتی ک��ه می تواند حیات برج��ام را با خطر 
روب��ه رو کند، خودداری خواه��د کرد. با وجود تمام 
این اظهارات و سخنان محکم در خصوص حمایت 
اروپا از برداش��ته ش��دن تحریم ها، به نظر می رس��د 
آمریکایی ها هنوز احس��اس می کنند که می توانند 
بر روی یکی از متحدان خود در اروپا حساب کنند.

در طول س��ال های گذش��ته بریتانیا به عنوان یک 
متح��د جدی آمری��کا در اروپا درگی��ر یک طالق 
تمام عیار از اتحادیه اروپا بوده اس��ت. این کش��ور 
ک��ه به دنبال سیاس��ت مس��تقل تری به خصوص 
در حوزه های مهاج��رت و همکاری های اقتصادی 

در عرصه جهانی بود، بعد از چند س��ال مذاکرات 
نفس گی��ر به صورت رس��می از اتحادیه اروپا جدا 

شده است.
ح��اال لندن و واش��نگتن ب��ه دنبال یک ق��رارداد 
تجارت آزاد هس��تند تا رواب��ط فراآتالنتیکی خود 
را به ش��یوه ای جذاب تر از گذشته جلو ببرند. این 
رابط��ه نزدیک عالوه بر حوزه اقتصاد در حوزه های 
دیپلماتی��ک و نظامی نی��ز تأثیر خ��ود را خواهد 
گذاشت. لندن در س��اختار جدید دیگر مجبور به 
جلب رضایت تمام عیار متحدان خود در بروکس��ل 
نخواه��د بود و گاه می توان��د در حوزه های مدنظر 

خود رسالت جداگانه ای را در پیش بگیرد.
به طور حتم واش��نگتن که حاال با مخالفت جدی 
اروپایی ها در تمدید تحریم های تس��لیحاتی ایران 
روبه رو اس��ت، می تواند روی همکاری انگلیسی ها 

حساب جدی تری باز کند.
نگاهی ب��ه تاریخ نقش آفرین��ی بریتانیا در پرونده 
هس��ته ای ایران نش��ان می دهد ک��ه موضع لندن 
هم��واره در راس��تای موضع گیری های واش��نگتن 
تعریف شده و بر خالف پاریس و برلین از استقالل 
رأی کمتری برخوردار بوده اس��ت. وجه مشخصه 
موضع دولت های اخیر بریتانیا در قبال تحریم های 
ایران، ظاهراً تداوم سیاس��ت های دولت های ماقبل 
بوده است. اگرچه لندن در زمان ریاست جمهوری 
»باراک اوباما« تحریم ها را با انرژی بیش��تر دنبال 
می کرد و خواستار ش��دت عمل بیشتر بود. دولت 
انگلیس تحت هدایت دولت ه��ای حزب کارگر به 
نخس��ت وزیری »تونی بلر« و »گوردون براون« به 
ش��دت طرفدار آمریکا بودند و در بین س��ه دولت 
بزرگ اتحادی��ه اروپا از قبل هم تندترین موضع ها 
را در قب��ال ایران و برنامه هس��ته ای این کش��ور 
داش��تند. به عنوان مث��ال دولت ب��راون در بحث 
تحریم بانک های ایرانی پیش��قدم ب��ود و همراه با 

فرانسه طرح تحریم انرژی ایران را پیشنهاد داد.
عالوه بر تالش ه��ای دولت انگلیس ب��رای اعمال 
تحریم ها، ش��بکه بی بی س��ی فارس��ی نیز در این 
اقدامات س��هم به س��زایی در این فرآیند داشته و 

اظهارات »لرد ه��اول« معاون وزیرخارجه انگلیس 
در پارلمان این کش��ور حاکی از این مطلب است. 
وی در جلس��ه وی��ژه پارلمان انگلی��س خطاب به 
حاضران تأکید کرد تحریم های ش��ورای اروپا علیه 
ایران که با ادعای نقض حقوق بش��ر اعمال ش��ده 
است در واقع به دلیل تالش های گسترده کارکنان 
بی بی س��ی و با هدف حمایت از آنها اعمال ش��ده 
اس��ت. همچنین تحریم های اکتبر ۲۰۱۲ شورای 
اروپا علیه مقامات ایرانی با همین هدف و با کمک 
کارکنان بی بی سی اعمال شده است. در طول تمام 
س��ال هایی که تحریم ها علیه ایران با شدت باالیی 
در جریان بود، بی بی سی پشتیبانی رسانه ای از آن 

را انجام می داد.
در کنار تحریم های گسترده بانکی، لندن در صف 

اول تحریم همه جانبه نفتی ایران قرار داشت.
در اواخر س��ال ۲۰۱۱ فرانس��ه و انگلیس پیش��رو 
حرکتی بودند ک��ه در نهایت به توافق اتحادیه اروپا 
در پایان ژانویه سال ۲۰۱۲ برای اجرای کامل تحریم 
واردات نفت خام و محصوالت پتروشیمی ایران ختم 
ش��د. این اقدام، به طور بالقوه بر صادرات 45۰ هزار 
بشکه نفت خام ایران در روز که تقریباً ۲۰ درصد از 
متوسط صادرات نفت خام این کشور در سال ۲۰۱۱ 
و منش��أ ۲5 درصد از درآمدهای نفت��ی ایران بود، 
تأثیر گذاش��ت. تحریم ها، همچنین پوشش بیمه ای 
ایران در س��طح بین المللی و تمامی مبادالت مالی 
با ش��رکت های نفتی دولتی ایران و ن��اوگان اصلی 

نفت کش ایران را هم تحت تأثیر قرار داد.
همچنین این دو کش��ور با فشار بر آلمان به دنبال 
این بودند که تمام مبادالت مالی ایران را در خاک 
آلمان قط��ع کنند. مقامات انگلیس��ی با مذاکرات 
مداوم توانس��تند مقامات آلمانی را راضی کنند تا 
شعبه بانک ملی در بندر هامبورگ که اصلی ترین 
پورت مبادله پول بین بانک های ایرانی و بانک های 
خارج��ی بود را قطع کنند. ترکی��ب این رویداد با 
افش��اگری های مداومی که به صورت مشکوک از 
حس��اب های ایران در بانک های خارجی انجام شد 

عماًل تمام مبادالت مالی ایران را فلج کرد.
جال��ب اینجاس��ت که حتی بع��د از امضای برجام 
نی��ز بریتانیا تا یک قدمی تصویب قطعنامه ای جلو 
رفت که می توانس��ت منفذی قانون��ی برای اعالم 
تحریم های جدید علیه ایران را باز کند. فارس 

  مکانیسم ماشه

لندن به مواضعش وفادار می ماند یا به ترامپ؟


