
بررسی مجدد پرونده شکایت ایران 
از آمریکا 

دیوان بین المللی دادگس��تری اعالم کرد جلسات 
مج��ازی و حض��وری رس��یدگی به ش��کایت ایران 
از آمری��کا در موض��وع »عهدنامه م��ودت و روابط 
اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و آمریکا« را 

از ۱۴ سپتامبر )۲۴ شهریور( آغاز می کند.
 این نهاد قضایی بین المللی از ۱۴ سپتامبر موضوع 
ش��کایت ایران از آمریکا در موضوع عهدنامه مودت 
و رواب��ط اقتص��ادی و حقوق کنس��ولی میان ایران 
و آمری��کا را به صورت مجازی و حضوری بررس��ی 

می کند.
این مجموعه نشس��ت ها که به دلیل شیوع بیماری 
»کرون��ا« به ص��ورت ویدئو کنفران��س و در حضور 
نماین��دگان دو کش��ور برگ��زار می ش��وند، تا یک 
هفت��ه یعن��ی ۲۱ س��پتامبر  )۳۱ ش��هریور( ادامه 
خواهد داش��ت.  این جلس��ات به صورت مستقیم 
در وب س��ایت دادگاه و وب س��ایت س��ازمان ملل 
قابل مش��اهده اس��ت.  تهران در پی اعمال مجدد 
تحریم های هسته ای آمریکا علیه ایران، این اقدام را 
نقض معاهده مودت ۱۹۵۵ خوانده و از واش��نگتن 
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اخبار

 اروپایی ها شریک دزد و 
رفیق قافله اند

یک کارشناس مس��ائل سیاسی و بین الملل با بیان 
ای��ن که مقام معظم رهبری نقش��ه راه��ی را برای 
سیاس��تمداران به ویژه در عرصه سیاست خارجی 
تعیین کردند، گفت: دشمن به دنبال تحریف است 
و نیاز داریم که آن را از صحنه س��پهر سیاس��ی و 

اقتصاد کشور از بین ببریم.
حس��ین کنعانی مقدم با اشاره به بیانات اخیر مقام 
معظم رهبری اظهار کرد:  رهبری در سخنان خود 
مقدمه ای را از الگوس��ازی از دوران صدر اس��الم و 
دهه های مختلفی که جهان اس��الم با آن ها مواجه 
اس��ت فرمودند که بی ش��باهت با دهه های بعد از 
انقالب اس��المی نیست. ایشان تاکید کردند که اگر 
بخواهیم در مقابل دشمنان پیروز شویم باید از این 
الگوها استفاده  کنیم که یکی از آنها بحث مذاکره با 
دش��من یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی است که 
بیان کردند  جایز نیس��ت این کار انجام ش��ود زیرا 

نتیجه ای جز شکست ندارد. 
وی اف��زود: همچنین رهبری به بحث مقاومت ملت 
در براب��ر تهدید، تحریم ه��ا و تحقیرهایی که انجام 
می ش��ود اش��اره داش��تند در عین حال رهبری در 
مس��اله تحریم ها این نکت��ه را گفتند که در زمان 
اقتصاد مقاومتی باید نگاه برون زا هم داشته باشیم 
و از س��رمایه ه��ای موج��ود در دنیا هم اس��تفاده 

کنیم.
این کارشناس ادامه داد: رهبری به مسؤلین و مردم 
ای��ن اطمینان را دادند که ب��ه راحتی می توانیم از 
این مش��کالت عبور کرده و اثر گذاری تحریم ها را 
ک��م کنیم، ضمن این که آمریکا خود درگیر بحران 
های شدید اقتصادی و امنیتی است و باید فکری به 
حال خودش کند، دشمن اصلی لیبرال دموکراسی 
آمریکا ظلم و نژاد پرستی است که مردم این کشور 

به پاخاسته اند.
وی خاطر نش��ان کرد: رهبری نقش��ه راهی را برای 
سیاستمداران به خصوص در عرصه سیاست خارجی 
تعیین کردند که چگونه در برخورد با مسائل عمل 
کنند. کنعانی مقدم همچنین بیان کرد: بزرگترین 
مشکل و بحران اقتصاد این است که به جایی امید 
ببندد که هیچ امیدی نیس��ت و مس��ؤلین اقتصاد 

بالتکلیف می مانند که به ضرر اقتصاد است.
وی ی��ادآور ش��د: اروپایی ها ش��ریک دزد و رفیق 
قافله اند، سیاست های ش��ان مطابق آمریکا اس��ت، 
لذا دل بس��تن به اینستکس و گش��ایش اقتصادی 
کار اش��تباهی بود. در جهان دوستانی داریم که در 

مسائل اقتصادی حتما به ما کمک می کنند.
این کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل همچنین 
اظهار کرد: رهبری عالوه بر تهدید، تحریم و تحقیر 
به مس��اله تحریف هم اش��اره کردن��د و گفتند که 
دشمن به دنبال این است تا حقایق را تحریف کند 
و اف��کار عمومی و مس��ئولین را منحرف کند تا ما 
به تصمیم گیری های غلط برسیم. درواقع این زنگ 
خطری اس��ت برای سیاستمداران و دانشمندان که 
دچار تحریف نظام س��لطه نشویم لذا به شدت نیاز 
داریم تا این تحریف را از صحنه س��پهر سیاس��ی و 

اقتصاد کشور از بین ببریم. ایسنا 

از نگاه دیگران 

گزارش

کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی از اسپانیا 
با اشاره به گزارش گزارشگر حقوق بشر سازمان 
ملل متح��د اگنس کاالمارد گفت: اس��تدالل 
و دالی��ل ترامپ و ارتش آمری��کا در حمله به 
سردار سلیمانی و کاروان همراهش در اطراف 
فرودگاه بغداد و به ش��هادت رساندن سلیمانی 
و همراهان��ش از جمله »ابومهدی المهندس« 

نقض آشکار حقوق بین الملل است.
فرانسیس��کو مارتین��ز لوپز ادام��ه داد: توجیه 
ای��االت متح��ده ب��رای ترور س��ردار قاس��م 
س��لیمانی نه تنها باعث کشته شدن این مقام 
ایرانی، بلکه باعث کشته شدن چند تن دیگر 
از جمله ابومهدی المهندس ش��خص ش��ماره 
دو نیروه��ای حش��د الش��عبی عراق ش��د. ما 
در مورد س��ردار ایران��ی صحبت می کنیم که 
ش��هادت وی در خ��اک عراق اتف��اق افتاد. از 
نظ��ر حقوقی آمریکا نمی توان��د موضوع دفاع 
از خ��ود را مطرح کند، زیرا این نقض آش��کار 
بند ۲ منش��ور س��ازمان ملل است. دلیل ارائه 
شده توس��ط ترامپ این بوده است که سردار 

س��لیمانی در حال آماده سازی حمالت قریب 
الوقوع علیه دیپلمات ه��ا و ارتش آمریکا بوده 
است، در حالی که ترامپ هیچ مدرکی در این 
رابطه ارائه نکرده اس��ت. بعد از این واقعه، ما 

شاهد افزایش تنش در منطقه بودیم.
فرانسیس��کو مارتین��ز لوپز کارش��ناس رادیو 
اسپانیایی معاونت برون مرزی صداوسیما بیان 
ک��رد: چن��د روز بعد از این ادع��ای آمریکا در 
مورد دلیل این حمله تروریستی، ترامپ اظهار 
کرد حمله قریب الوقوع س��لیمانی به نیروها و 
دیپلمات های امریکایی چندان اهمیت نداشته 
و دلیل کش��تن او اقدامات گذش��ته سلیمانی 
بوده اس��ت. دلیل دیگر غیر قانونی بودن اقدام 
آمریکا این اس��ت که آمریکا ب��رای انجام این 
حمله به هیچ عنوان رضایت عراق را با خود به 
همراه ندارد، کشوری که این اقدام تروریستی 
در خاک آن اتفاق افتاده اس��ت. شاید عراق به 
ظاهر مستقل و آزاد باشد ولی زیر سایه آمریکا 
قرار دارد و این کش��ور به طور روشن تمامیت 
ارض��ی ع��راق را نقض کرده اس��ت. آمریکا به 

هی��چ عنوان ح��ق دفاع از خویش را نداش��ته 
و این نقض کامل بند ۲ منش��ور حقوق بش��ر 
سازمان ملل است. مارتینز لوپز گفت: مشخص 
است که گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه 
ترورهای غیرقانونی یا خودسرانه )که از سوی 
ش��ورای حقوق بشر س��ازمان ملل متحد این 
وظیفه به وی محول ش��ده است( این گزارش 
را تهیه کرده است، او »اگنس کاالمارد« است. 
این ش��خص در گ��زارش خود عن��وان کرده 
اس��ت که نمونه ای کاماًل روشن از اجرای یک 
ترور خودس��رانه و غیرقانونی رخ داده است و 
بنابراین، نمونه ای از تروریس��م دولتی است و 
می ت��وان آن را به دادگاه های بین المللی برد، 
اما با توجه به اینکه آمریکا در س��ال ۲۰۱۸ از 
ش��ورای حقوق بشر س��ازمان ملل خارج شده 
است، ترامپ به هیچ وجهه مقررات بین المللی 
را نمی پذیرد. بنابراین رأی دیوان کیفری را نیز 

نخواهد پذیرفت.
فرانسیس��کو مارتینز لوپ��ز در پایان گفت: بله 
ای��ن پرون��ده را می توان ب��ه دادگاه های بین 

المللی کشاند، زیرا مبنای قانونی برای مطرح 
ک��ردن آن وجود دارد، اما فایده ای ندارد، چرا 
که ترامپ برای س��ازمان مل��ل احترامی قائل 

نیس��ت و حکم هیچ ی��ک از دادگاه های بین 
المللی حقوق بشر را نخواهد پذیرفت.
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کارشناس اسپانیایی 

ترور سردار سلیمانی قابل طرح در دادگاههای بین المللی است

تأکید ظریف بر بروزرسانی سند همکاری های ایران و روسیه
لئونید اسلوتسکی رئیس کمیته روابط خارجی دومای دولتی روسیه که 
برای دیدار با مقامات کش��ورمان در تهران به س��ر می برد، با حضور در 
محل وزارت امور خارجه ب��ا محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار 
و گفت وگ��و کرد.  ظریف در ای��ن دیدار روابط پارلما ن های دو کش��ور 

و خصوص��ا تأکی��د دو پارلمان ب��ر تقویت روابط راهب��ردی فیمابین را با 
اهمیت توصیف کرد.  وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با توجه به سطح 

همکاری های دو کش��ور در حوزه های مختلف، به روز رس��انی سند همکاری های 
بلندمدت دو کش��ور به س��طح روابط راهبردی با توجه به همکاری های در حال 
حاضر دو کش��ور را مورد تاکید قرار داد. لئونید اسلوتس��کی رئیس کمیته روابط 
خارجی دومای روسیه نیز انجام این سفر در شرایط همه گیری کرونا را ناشی از 

سطح روابط و موضوعات مهم مطرح در بین دو کشور برشمرد.  فارس 

شکست شرکت سعودی خریدار تیم  فوتبال نیوکاسل 
س��فیر ایران در لندن گفت: مردم ش��هر نیوکاس��ل و دیگر ش��هرهای 
انگلی��س به روش های مختلف با فروش باش��گاه به محمد بن س��لمان 
مخالفت می کردند که نش��ان دهنده دید منفی مردم به سیاس��ت های 

سعودی به ویژه پس از قتل قاشقچی، منتقد محمد بن سلمان است.
حمید بعیدی نژاد در کانال تلگرامش نوش��ت: ش��رکت س��عودی خریدار 

تیم فوتبال نیوکاس��ل درانگلیس که ادعا می کرد با تزریق س��رمایه محمد بن 
س��لمان، تمامی مشکالت باشگاه را حل کرده و ان را به تیمی ثروتمند تبدیل می 
کند، به علت تنفر مردم از سیاست های سعودی به یک شکست بزرگ در برابر افکار 
عمومی تن داد و رس��ما مجبور به پس گرفتن درخواست خرید خود شد. علیرغم 
همه این تبلیغات، مردم شهر نیوکاسل و دیگر شهرهای انگلیس به روشهای مختلف 

با فروش باشگاه به محمد بن سلمان مخالفت کردند. باشگاه خبرنگاران 

گفت وگوها با طرف اوکراینی درباره هواپیما سازنده بود
سفیر جمهوری اسالمی ایران در کی یف گفت وگوها با طرف اوکراینی 
در خصوص س��قوط هواپیما به ریاس��ت معاون وزیر خارجه را مفید و 
سازنده خواند.منوچهر مرادی با اشاره به سفر هیأت ایرانی به اوکراین 
به سرپرستی »محسن بهاروند« معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت 

امور خارجه به منظور دیدار و گفت وگو با مقامات اوکراین در خصوص 
س��قوط هواپیمای اوکراینی در  توئیت هایی نوشت: اولین دور از مذاکرات 

بین ایران و اوکراین درباره س��قوط هواپیم��ای اوکراینی با حضور نمایندگانی از 
کانادا، س��وئد و بریتانیا پایان یافت. س��فیر ایران یادآور شد: طیف گسترده ای از 
موضوع��ات مرتبط با روابط دوجانبه و س��قوط غم انگیز هواپیمای پرواز ۷۵۲ در 
مذاکرات دوس��تانه و مثمرثمر بین بهاروند معاون وزیر امور خارجه ایران و وزیر 

خارجه اوکراین در شهر کی یف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. تسنیم 

خبرگ��زاری یونهاپ به نقل یک منبع مطلع مدعی ش��د 
که ایران و کره جنوبی برای راه اندازی کارگروهی جهت 
توس��عه تج��ارت بشردوس��تانه بین دو کش��ور به توافق 

رسیده اند.
بعد از کش��مکش های اخیر بین س��ئول و تهران بر سر 
پول های بلوکه ش��ده به دلی��ل تحریم های آمریکا و نیاز 
ای��ران ب��ه تجهیزات پزش��کی و دارویی ب��رای مقابله با 
وی��روس »کووید۱۹«، اکنون خبره��ا از توافق دو طرف 

درباره یک سازوکار تجاری انسانی حکایت دارد.
به نوش��ته خبرگزاری یونهاپ، یک منب��ع مطلع از این 
موض��وع گفت که ک��ره جنوبی و ایران تواف��ق کرده اند 
که برای توس��عه تجارت بشردوس��تانه به عنوان بخشی 
از تالش ه��ا جهت حف��ظ همکاری ه��ای دوجانبه ذیل 
معافیت های تحریمی آمریکا، کارگروه مش��ترکی ایجاد 

کنند.
ای��ن منبع می گوی��د که مباحث��ات بین دو کش��ور در 
س��طح مدیران کل، با هدف بررس��ی منظ��م چگونگی 
همسان س��ازی درخواس��ت ایران برای دارو و تجهیزات 
پزشکی با چیزی که صادرکنندگان کره جنوبی می توانند 

ارائه دهند، انجام می شود.

بر این اس��اس، اولین گفت وگوهای کارگروه مذکور بین 
دو کش��ور در اوایل ماه آینده میالدی )سپتامبر( برگزار 

خواهد شد.
یونهاپ ب��ه نقل از این منبع - ک��ه نامش را فاش نکرد 
- نوش��ت: دو طرف در زمان مباحثات ویدئوکنفرانس��ی 
س��طح باال، که در هفته قبل برگزار ش��د - به این توافق 
رس��یده اند. در این گفت وگوها طرف ایرانی تمایل خود 
ب��رای خرید چند ص��د میلی��ون دالر از محصوالت کره 

جنوبی را ابراز کرد.
ای��ن خبرگزاری اذع��ان کرد ک��ه دارایی ای��ران در دو 
بانک ک��ره جنوبی مجموعا ب��ه ارزش ۷ میلیارد دالر از 
ماه سپتامبر س��ال ۲۰۱۹ به بهانه تحریم های آمریکا بر 

واردات نفت ایران توسط سئول، بلوکه شده است.
یونه��اپ هفته قبل گزارش کرده بود معاون وزیر خارجه 
کره جنوب��ی در امور اقتصادی ریاس��ت طرف کره ای را 
در این جلس��ه که قرار اس��ت با ش��رکت مقامات سایر 
وزارتخانه ها و آژانس های تجاری این کشور برگزار شود، 
برعهده خواهد داشت. محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان 
غذا و داروی ایران و مقامات بانک مرکزی از طرف ایران 

در این جلسه حضور خواهند داشت. تسنیم 

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: اگر 
بخواهیم در زمینه صادرات موفق باش��یم باید به دنبال 

ایجاد تراز بازرگانی بهتری با افغانستان و عراق باشیم.
غالمرضا انصاری در پایان نشست ستاد شورای هماهنگی 
رواب��ط اقتصادی خارجی در محل وزارت امور خارجه در 
گفت وگویی ب��ا بیان اینکه محور اصلی هدف گذاری های 
صم��ت )وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت( در خصوص 
بازارهای صادراتی، کشورهای همسایه است، عنوان کرد: 
بی��ش از ۶۵ ت��ا ۷۰ درصد هدف گذاری ه��ا در خصوص 
کشورهای همسایه انجام می شود که با توجه به نیازهای 
منطقه، این موضوع قابل دسترس��ی اس��ت، مشروط بر 

اینکه بتوانیم استاندارد کار خود را حفظ کنیم.
وی درباره جلس��ه امروز که نهمین جلس��ه ستاد مزبور 
در س��ال جاری اس��ت، خاطرنش��ان کرد: در این جلسه 
تاکی��د ب��ر این ب��ود که نظ��ارت قوی تری ب��ر کاالهای 
صادراتی به کش��ورها صورت بگیرد. همه تأکید داشتیم 
ک��ه اگر بخواهی��م صادرات خوبی داش��ته باش��یم باید 
همزم��ان به دنب��ال ایجاد تراز بهتری در ت��راز بازرگانی 
خود با کش��ورهایی مثل افغانس��تان و عراق باش��یم که 
باید راهکارهای آن را بررس��ی کنیم ت��ا زمینه صادرات 

آن کش��ورها به ایران را مورد ارزیابی ق��رار دهیم و اگر 
قرار اس��ت کاالیی را از کش��ورهای دوردس��ت بخریم و 
همس��ایگان ام��کان دارند ای��ن کاال را در اختیار ما قرار 
دهند، کش��ورهای همس��ایه برای تامین نیازهای داخل 

کشور در اولویت قرار بگیرند.
انصاری گفت: همه اعضا تاکید داشتند که تمام سازمان ها 

برای موضوع صادرات در کشور بسیج شوند.
وی ب��ا اش��اره به اینکه تس��هیل ص��ادرات به تش��ویق 
تولیدکنن��دگان کم��ک می کند، افزود: در جلس��ه امروز 
وزارت امور خارجه اعالم کرد همه امکاناتش را برای کمک 
به توس��عه صادرات و تحقق اهداف وزارت صمت بس��یج 
می کند.  انصاری همچنین با اش��اره به گزارش »زادبوم« 
معاون توسعه صادرات وزارت صمت در این جلسه، گفت: 
در ای��ن گزارش از اهداف صادراتی این وزارتخانه صحبت 
ش��د؛ برنامه های خوبی ترتیب داده ش��ده، اما باید تالش 
شود همه دس��تگاه ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در تحق��ق این اهداف و برنامه ها کمک کنند.وی با اعالم 
این خبر که صادرات فرآورده ها به کش��ور های همسایه 
افزایش می یابد، افزود: با ایجاد تس��هیالت و مش��وق ها 

حجم این صادرات بیشتر خواهد شد. صداوسیما 

 ادعای یونهاپ: 

ایران و کره جنوبی برای ایجاد کارگروه درباره تجارت 
بشردوستانه به توافق رسیدند

انصاری:

باید تراز بازرگانی بهتری با افغانستان و عراق
 داشته باشیم

 عصبانیت آمریکا از 
بازداشت سرکرده گروهک 

تروریستی تندر

س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانی��ه ای، عصبانیت 
واش��نگتن را از بازداش��ت س��رکرده گروهک تروریس��تی 
موس��وم به تندر ابراز داش��ت. بر اساس گزارش خبرگزاری 
فرانسه، این بیانیه می گوید از اطالعات مربوط به بازداشت 
جمشید شارمهد مطلعیم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 

در اظهاراتی عصبی مدعی ش��ده ایران س��ابقه طوالنی در 
بازداش��ت ش��هروندان ایرانی و خارج��ی را دارد. این مقام 
وزارت خارج��ه آمری��کا می افزای��د که واش��نگتن از ایران 
می خواه��د که کامال ش��فاف عمل کند و ب��ه گفته وی به 

معیار های حقوقی بین المللی پایبند باشد.

جمشید شارمهد، س��رکرده گروهک تروریستی و خرابکار 
موس��وم ب��ه »تندر« ک��ه از آمری��کا عملیات مس��لحانه و 
خرابکاران��ه در ای��ران را هدایت می کرد در پ��ی عملیاتی 
پیچیده، اکنون در دس��تان قدرتمند س��ربازان گمنام امام 

زمان )عج( قرار دارد. صداوسیما 

کارشناس مس��ائل بین الملل گفت: اگر روسیه و چین در 
مورد عضویت ایران در ش��انگهای اجماع داش��ته باش��ند، 

قاعدتا چنین اتفاقی در آینده اتفاق خواهد افتاد.
شعیب بهمن درباره احتمال نهایی شدن عضویت ایران در 
س��ازمان همکاری ش��انگهای، گفت: در سال های اخیر که 
بحث عضویت ایران در س��ازمان همکاری شانگهای مطرح 
شده است، همواره موافقت و مخالفت کشور های مختلف با 
این روند یکی از مباحثی بود که بویژه در بحبوحه اجالس 

سران این سازمان مطرح شده است.
او افزود: در طول س��ال های اخیر روس��یه ب��ه عنوان یکی 
از قدرت های بزرگ س��ازمان همکاری شانگهای از عضویت 
ایران به صورت علنی و آش��کار حمایت کرده اس��ت، ولی 
چنین اقدامی از س��وی چینی ها انجام نشده بود و برخی از 

گمانه زنی ها هم وجود داش��ت، مبنی بر اینکه چینی ها به 
دالیل مختلف در شرایط فعلی تمایلی به عضویت ایران در 

سازمان شانگهای ندارند.
بهمن ادامه داد: در صورت عقد س��ند راهبردی بین ایران 
و چی��ن طبیعت��ا پکن ه��م از عضویت تهران در س��ازمان 
ش��انگهای اس��تقبال خواهد کرد به این دلی��ل که امضای 
چنین س��ندی نوید بخش یک روابط مس��تحکم میان دو 
طرف اس��ت، بنابراین می توان انتظار داش��ت که با امضای 
چنی��ن س��ندی چینی ه��ا از عضوی��ت ایران در س��ازمان 
ش��انگهای حمایت کنند و مان��ع چندانی برای ایران وجود 
نداش��ته باشد. کارشناس مس��ائل بین الملل با بیان اینکه 
عضویت کش��ورمان در سازمان ش��انگهای هم به نفع ایران 
و  ه��م به نفع این س��ازمان اس��ت، تصریح ک��رد: ایران به 

عضویت سازوکار مهم منطقه ای در می آید که این سازوکار 
از جه��ت جمعیت، جغرافیا و کش��ور های عض��و می تواند 
برایمان اهمیت زیادی داشته باشد، همچنین برای سازمان 
ش��انگهای ه��م از این جه��ت اهمیت دارد ک��ه ایران یک 
بازیگ��ر در عرصه بین المللی اس��ت و موقعیت جغرافیایی 
تهران می تواند این س��ازمان را ب��ه آب های خلیج فارس و 
منطقه خاورمیانه متصل کند، بنابراین در آینده با استقبال 

چینی ها هم مواجه خواهد شد.
او با اش��اره به کش��ور هایی که از عضویت ایران در سازمان 
ش��انگهای مخالفت می کنند، خاطرنشان کرد: در سال های 
گذش��ته این مخالفت ها تغییر کرده است، چراکه عضویت 
در س��ازمان ش��انگهای باید با اجماع همه کشور های عضو 
صورت بگیرد در نتیجه اگر یک کش��ور مخالفت کند، رای 

آن کشور به عنوان رای وتو شناخته خواهد شد.
بهمن ادامه داد: اگرچه  در س��ال های گذشته برای عضویت 
ایران در شانگهای رای گیری آشکار نشده است، اما به نظر 
می رسد که تاجیکستان و ازبکستان در دو دوره اخیر نقش 

مهم��ی در عدم عضویت کامل ایران در س��ازمان همکاری 
شانگهای داش��تند. در واقع  بخشی از رای منفی آنها شاید 
به دلیل مناسبات تیره ای بود که در سال های اخیر بر روابط 
ای��ران با این کش��ور ها حاکم بوده اس��ت و بخش دیگر هم 
ش��اید به دلیل پیروی آن ها از قدرت های بزرگتر که ش��اید 
تمایلی نداش��تند ای��ران به عضویت این س��ازمان در بیاید 
مرتب می ش��د. کارشناس مسائل بین الملل اضافه کرد: اگر 
روس��یه و چین در مورد عضویت ایران در شانگهای اجماع 
داشته باش��ند، قاعدتا چنین اتفاقی در آینده اتفاق خواهد 
افتاد، تاکن��ون روس ها حمایت می کردن��د، اما چینی ها به 
دالیل مختلف خیلی از این مسئله استقبال نمی کردند؛ مثال 
موض��وع تحریم ها علیه ایران را مط��رح می کردند و معتقد 
بودند که در وهله نخست باید تحریم ها علیه تهران لغو شود 
ی��ا مباحث دیگری را در حوزه مس��ائل منطقه ای را مطرح 
می کردند، ولی به نظر می رس��د با پیش��برد سند راهبردی 
موض��ع چینی ها هم تغییر کند و آن ها هم از عضویت ایران 

در شانگهای حمایت کنند. باشگاه خبرنگاران 

   عضویت ایران در سازمان شانگهای؛ در صورت 

اجماع روسیه و چین


