
تمدید تحریم تسلیحاتی 
شکست خورد 

یک دیپلمات ارش��د روس دلیل شکس��ت خوردن 
قطعنامه آمریکایی تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را 
»غیرقابل توجیه بودن« آن دانسته و گفت این اقدام 

در تناقض با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بود.
»میخائیل اولیانوف« نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی در صفحه توئیتر خود با اش��اره کردن به 
بیانیه وزارت خارجه آمریکا مبنی بر اینکه ش��ورای 
امنی��ت بهترین مکان برای مباحث��ه درباره تحریم 
تس��لیحاتی ایران است، نوش��ت: »آمریکا در حال 
حاض��ر ای��ن "بهترین م��کان" را امتح��ان کرده و 
شکست خورده اس��ت«. اولیانوف در توضیح دلیل 
شکس��ت خوردن قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای 
تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران، گفت: »زیرا تالش 
ب��رای تمدید تحریم تس��لیحاتی ک��ه در تناقض با 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بود، غیرقابل توجیه 

است«. فارس

پیام تبریک ظریف
وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان در پیامی به همتای 
خود از کنگو، فرا رس��یدن روز ملی این کش��ور را 

تبریک گفت.
 محمدجواد ظری��ف وزیر امور خارجه کش��ورمان 
با ارس��ال پیامی فرا رس��یدن ۱۵ آگوست، سالروز 
استقالل جمهوری کنگو و روز ملی این کشور را به 
»ژان کلود گاکوس��و« همتای کنگویی خود تبریک 
گفت. گفتنی است، کنگو مس��تعمره بلژیک بود و 
توانست اس��تقالل خود را در سال ۱۹۶۰ میالدی 
به دست بیاورد و »پاتریس لومومبا« رهبر استقالل 
کنگ��و از اس��تعمار بلژی��ک توانس��ت اولین رئیس 

جمهور این کشور شود. مهر

تعریفات بعیدی نژاد از آقای سخنگو
سفیر ایران در لندن گفت: سخنگوی جدید وزارت 
خارجه از بهترین مدیران خوش فکر، جوان و خالق 

وزارت امور خارجه است.
حمید بعیدی نژاد در توییتی نوش��ت: آقای س��عید 
خطیب زاده،  س��خنگوی جدید وزارت امور خارجه 
از بهترین مدیران خوش فکر، جوان و خالق وزارت 
ام��ور خارجه هس��تند که تالش واف��ری در تبیین 
مبانی سیاس��ت خارجی جمهوری اس��المی ایران 
داشته اند. ضمن تبریک به آقای دکتر ظریف برای 
این انتخاب شایسته، برای ایشان در این مسئولیت 

سنگین آرزوی موفقیت می کنیم. ایسنا

اخبار

درسی خوب برای ترامپ 
»ورونیکا کراش��نینیکووا« عضو شورای عالی حزب 
حاکم روس��یه واحد گفت: مخالف��ت و رای منفی 
ش��ورای امنیت به پیش نویس قطعنامه پیشنهادی 
آمریکا ب��رای تمدید محدودیت تس��لیحاتی ایران، 
نماد پاس��خ منفی جامعه جهانی به سیاس��ت ها و 
یکجانبه گرایی واش��نگتن ب��ود و این درس خوبی 

برای دونالد ترامپ هم بود.
کراشنینیکووا مدیرعامل موسسه ابتکارها و تحقیقات 
سیاست خارجی روسیه  گفت: باتوجه به نارضایتی 
بس��یاری از کشورها از یکجانبه گرایی واشنگتن در 
مس��ائل بین الملل انتظار چنین پاس��خی ازس��وی 
جامع��ه جهانی می رفت.وی اف��زود: رای گیری در 
شورای امنیت در مورد قطعنامه پیشنهادی آمریکا 
برای تمدید محدودیت های تسلیحاتی ایران، درس 
خوبی به آمریکا داد که با فشار و زورگویی نمی توان  

حرف خود را بر کسی نشاند.
روز ۱۴ اوت نتای��ج رای گیری در ش��ورای امنیت 
درب��اره پیش نوی��س قطعنامه پیش��نهادی آمریکا 
برای برقراری ممنوعیت نامحدود تجارت تسلیحات 
ایران معلوم ش��د و ای��ن پیش نویس در ش��ورای 

امنیت رد شد.
به گفته کراشنینیکووا حتی متحدان نزدیک آمریکا 
بویژه انگلیس که از هر ابتکار واشنگتن حمایت می 
کردند از قطعنامه ضدایرانی حمایت نکردند.وی ادامه 
داد: این واقعیت از یک س��و نشانگر حمایت جامعه 
جهانی از برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در 
تایید این توافق بین المللی و از طرف دیگر اعتراض 
به سیاس��ت های یکجانبه گرایانه واش��نگتن است.

نماینده س��ابق مجلس اجتماعی روسیه خاطرنشان 
کرد: دونالد ترامپ در سیاست های خود در مسائل 
بین المللی به مواضع هیچ کشوری توجه نمی کند 
و فقط خواسته های خود و دستگاه حاکمه در کاخ 

سفید را مورد توجه قرار می دهد.

گزارش

گزارش

رئیس جمه��ور آمری��کا در حال��ی از ت��الش ب��رای احیای 
تحریم های س��ازمان ملل علیه ای��ران در هفته آینده خبر 
داد ک��ه جهانیان اذعان دارند آمریکا توان اجرای این اقدام 
غی��ر قانونی را ندارد و اقدام ترامپ برابر با ش��لیک به خود 

آمریکاست که تشدید انزوای آن را به همراه دارد. 
آمری��کا که اق��دام غیر قانونی اش در ش��ورای امنیت برای 
تمدی��د تحریم تس��لیحاتی ایران با شکس��ت مواجه ش��د 
س��ناریوی دیگری را ب��رای فرار از این رس��وایی در پیش 
گرفته اس��ت که محور آن را ادعای مکانیسم ماشه تشکیل 
می ده��د. این ادعا در حالی ص��ورت می گیرد که جهانیان 
تاکی��د دارند اقدام آمریکا غیر قانونی بوده و کش��ورها با آن 
همراه��ی نخواهند کرد. در همی��ن حال عدم این همراهی 
به یک رس��وایی دیگر برای آمریکا مبدل خواهد ش��د. در 
ای��ن میان این نظریه نیز مطرح اس��ت که تحرکات ادعای 
آمریکا نباید ایران را گرفتار اش��تباه محاس��باتی رویکرد به 
مذاک��ره برای مقابله با تحریم و فش��ارهای اقتصادی نماید 
چرا که این همان اش��تباهی اس��ت که ترامپ به دنبال آن 
اس��ت تا شکس��ت هایش را پنهان و ایران را تحقیر شده و 
شکست خورده نشان دهد تا از این مقوله برای کسب رای 
بهره گیرد. در این میان  رئیس جمهور آمریکا به شکس��ت 
قطعنامه ضدایرانی که توس��ط واشنگتن در شورای امنیت 
ارائه ش��ده بود، واکنش نشان داد.»دونالد ترامپ« با اذعان 
به این شکس��ت، از ت��الش برای فعال ک��ردن تحریم های 

سازمان ملل علیه ایران در هفته آینده خبر داد.
وی گفت: ما از نتیجه رأی گیری اطالع داشتیم، اما بازگشت 
تحریم ه��ا را امتح��ان می کنیم. هفته آین��ده خواهید دید.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه با ادعای اینکه ایران مش��تاق 
شکس��ت وی در انتخابات است، گفت: ایران می خواهد در 
انتخابات، بس��یار بد ببازم.ترامپ در پاسخ به سوالی درباره 
پیش��نهاد »والدیمی��ر پوتین« رئیس جمهور روس��یه برای 
برگزاری نشس��ت مجازی ش��ورای امنیت با حضور ایران، 
و مش��ارکت در این نشس��ت افزود: احتماالً نه. به نظرم تا 
بعد از انتخابات صبر می کنیم. رئیس جمهور آمریکا درباره 
احتمال برکناری »مارک اسپر« وزیر دفاع آمریکا نیز گفت 
که اخراج هر کس��ی را در نظر می گیرد اما با اس��پر خوب 

کنار می آید.
در این میان ظریف وزیر امور خارجه درباره استفاده آمریکا 
از مکانیس��م ماش��ه با بیان اینکه خی��ال نکنید اگر حرفی 
را بلن��د زدند و تکرار کردند، حق دارند، گفت: اس��نپ بک 
آمریکا آنچنان غیرقانونی اس��ت که قابل پذیرش نیس��ت و 
واش��نگتن می داند نمی تواند اس��نپ بک کند.محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در مراسم 
تودیع و معارفه س��خنگویان س��ابق و جدی��د وزارت امور 
خارجه درباره اس��تفاده آمریکا از  اس��نپ بک )مکانیس��م 
ماش��ه( عنوان کرد: اس��نپ بک آمریکا آنچنان غیرقانونی 
است که قابل پذیرش نیست و آمریکایی ها این را می دانند.

وی اف��زود: خیال نکنی��د اگر حرفی را بلن��د زدند و تکرار 
کردند حق دارند. آمریکا می داند نمی تواند اسنپ بک کند. 
هش��تم می ۲۰۱۸ آقای بولتون در اوج سرخوشی از اینکه 
برجام را نابود کرد و ظرف سه ماه ایران را هم نابود می کند 
در مصاحبه مطبوعاتی اش در کاخ س��فید اعالم کرد که ما 
دیگر عضو برجام نیس��تیم که از اسنپ بک استفاده کنیم. 
هنوز صورت جلس��ه این روی سایت کاخ سفید است مگر 

اینکه من بگویم بروند آن جمله را بردارند.
»ویلیام بیمن« اس��تاد دانشگاه مینه سوتای آمریکا نیز می 

گوید 
بای��د یادآوری کرد که آمریکا از برجام عقب نش��ینی کرده 
اس��ت؛ بنابراین در جایگاهی نیس��ت که مکانیسم ماشه را 
فعال کند. در عمل هم ش��اهد تالش��ی از جانب کشورهای 
اروپای��ی نبودیم مبنی بر اینکه بخواهند چین و روس��یه را 
وادار به تمدید تحریم تس��لیحاتی، حتی برای مدتی کوتاه 
کنند. آمریکا نمی تواند مکانیس��م ماش��ه را اجرا کند دیگر 
طرفی��ن برج��ام باید به این کار رضای��ت بدهند حال آنکه 
موضع فعلی شان این است که آمریکا دیگر بخشی از توافق 
نیست. همچنین »آنتونی بلینکن« مشاور »جو بایدن« در 
واکن��ش به توئیت ریچادر گلدبرگ درباره اینکه آمریکا می 
تواند با وجود خروج از برجام، مکانیسم ماشه را فعال کند، 
نوش��ت: راه حل های موجود در قطعنامه برای کشورهایی 
که در توافق هستند در دسترس است. خروج از  این توافق 
)برج��ام( در بیانیه »پایان حض��ور آمریکا در برجام« اعالم 
شده است. این عاقالنه خواهد بود بدنبال توافقی باشیم که 

هم کار می کند و هم »دندان« دارد.
اندیش��مندان بین المللی معتقد هس��تند ک��ه آمریکا حق 
اس��تناد ب��ه قطعنام��ه ۲۲۳۱ ش��ورای امنیت ب��ه عنوان 
»مش��ارکت کننده« در برجام برای فعال کردن مکانیس��م 

ماشه علیه ایران را ندارد.
پروفسور »فرانک فن هیپل«؛ حوزه تحقیقاتی »فن هیپل« 
در زمین��ه عل��وم و فناوری ش��امل مواردی چ��ون کنترل 
تس��لیحات اتمی و منع اش��اعه هس��ته ای، انرژی و توازن 
سیاس��ت گذاری در عرصه های تکنولوژی اس��ت. وی می 
گوی��د تالش ترامپ این اس��ت که برج��ام را نابود کند. او 
می خواهد در صورتی که شکس��ت خ��ورد هم بایدن نتواند 
در خصوص برنامه هس��ته ای ایران و تحریم های این کشور 
کاری از پی��ش ببرد. ایران نبای��د در دام تحریکات آمریکا 
بیفت��د و باعث ناب��ودی برجام ش��ود.پیتر جنکینز نیز می 
گوید همه اعضای باقیمانده برجام با فعال کردن مکانیسم 
ماشه مخالف هستند و تنها آمریکا است که بر این موضوع 
تأکید دارد. آنه��ا، ایاالت متحده را به عنوان یک غیر عضو 
فعلی، برای اس��تناد به مکانیسم ماشه فاقد مجوز می دانند. 
رویه ای برای محروم کردن ایاالت متحده در مورد اس��تناد 
به مکانیسم ماشه بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 
س��ازمان ملل در اختیار آنها خواهد بود.ریچارد نفیو بر این 

عقیده است  اصطالحات موجود در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت س��ازمان ملل یک کشور مشارکت کننده را با توان 
قانونی مح��دود تعریف می کند. این تنه��ا راهی بود که بر 
اساس آن می ش��د نام کشورها بارها و بارها تکرار نشود. از 
دید آمریکا به نظر نمی رس��د این تعریف مستلزم مشارکت 

فعال یک کشور باشد.
از س��وی دیگر سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا با اش��اره به خ��روج آمریکا از برج��ام تصریح کرد که 
این کش��ور در شرایطی نیس��ت که بتواند مکانیسم اسنپ 
بک )بازگش��ت تحریم های سازمان ملل علیه ایران( را که 
مختص اعضای برجام اس��ت اس��تفاده کند.»پیتر اسنتو« 
این مطلب را در گفت وگو با ش��بکه خبری آلمانی دی پی ا 

مطرح کرد.
سخنگوی »جوزپ بورل«  مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا گفت، از آنجا که آمریکا از برجام خارج ش��ده اس��ت 

توانایی فعال کردن »مکانیسم ماشه« را ندارد.
به نوشته خبرگزاری آلمان، سخنگوی بورل گفت: »آمریکا 
به ط��ور یکجانبه در ماه م��ی ۲۰۱۸ از برنامه جامع اقدام 
مش��ترک خارج شده است و هیچ مشارکتی در ساختارها و 
فعالیت آن نداشته اس��ت. به همین دلیل نمی توان آمریکا 
را عضوی از برجام دانس��ت«. »رادیو ف��ردا« به نقل از این 
منبع آلمانی نوشت: »بنابراین ما این نکته را در نظر داریم 
که آمریکا در جایگاهی نیس��ت که بتواند به مکانیسم های 
مخص��وص طرف های برجام ) از قبیل مکانیس��م ماش��ه( 

رجوع کند«.
مکانیسم ماش��ه )Snapback( در راس��تای حل اختالف 
پیش بینی ش��ده در برجام، فرآیندی است که اگر یکی از 
طرف های برجام به این جمع بندی برسد که طرف دیگر به 

تعهدات ذکر ش��ده در این توافق پایبند نیست، می تواند به 
کمیسیون مشترک شکایت کند.

این کمیس��یون، در چارچوب برجام و ب��ا هدف نظارت بر 
اجرای آن تاس��یس شده است. اگر در بازه زمانی ۳۵ روزه، 
موضوع ش��کایت آنگونه که شاکی می خواهد حل و بررسی 
نشود، شاکی می تواند موضوع حل نشده را به عنوان دلیلی 
ب��رای توقف اجرای تعهدات برجام در نظر بگیرد. همچنین 
شاکی می تواند با آگاه س��ازی شورای امنیت سازمان ملل 
درباره حل نشدن موضوع ش��کایت، عدم اجرای چشمگیر 
آن را متضمن ش��ود. پ��س از آن، ش��ورای امنیت نیز ۳۰ 
روز فرص��ت دارد ت��ا درباره اس��تمرار تعلی��ق تحریم ها یا 
بازگردان��دن آن ه��ا قطعنامه صادر کند.اگ��ر در این مدت، 
ش��ورای امنیت نتواند در این خصوص قطعنامه صادر کند، 
تمام تحریم های ش��ورای امنیت س��ازمان ملل که قبل از 
برجام برقرار شده بودند، به طور اتوماتیک بازمی گردند. به 
این س��از و کار، مکانیسم ماشه )Snapback( یا بازگشت 
سریع تحریم ها هم می گویند. نکته مهم این ساز و کار، این 
اس��ت که بازگش��ت تحریم ها، قابل وتو نیست بلکه »عدم 
بازگشت تحریم ها« قابلیت وتو دارد. یعنی رای گیری برای 
»بازگش��ت تحریم ها« انجام نمی ش��ود بلکه برای »ادامه 
تعلی��ق تحریم ها« انجام می ش��ود که حتی اگر ش��ورا به 
آن رای نده��د، یک عض��و دارای حق وتو م��ی تواند رای 
را وت��و کرده و عمال تحریم ه��ا بازگردند.البته جوزف بورل 
درباره آغاز فرایند مکانیس��م حل اختالف در برجام توسط 
کشورهای فرانس��ه، آلمان و انگلیس نیز اظهار داشت: »به 
عنوان هماهنگ کننده برجام تضمین می کنم که مکانیسم 
حل اختالف، فرصتی برای رفع مشکالتی فراهم می کند که 

فرانسه، آلمان و انگلیس مطرح کردند«.
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واکنش های جهانی به ادعای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اجرای مکانیسم ماشه 

تیر خالص ترامپ به واشنگتن

پیام ظریف برای آزادگان
وزیر امور خارجه در سالروز بازگشت آزادگان به میهن گفت: آزادگان ما، 
با ایس��تادگی و بردباری نش��ان دادند که انسانیت، شرف، غیرت و عزت 

ایرانی بر "شالق و شکنجه و انفرادی" پیروز است.
 محمدجواد ظریف در پیامی ورود آزادگان س��رافراز را تبریک گفت. در 

این پیام آمده اس��ت تاریخ ایران و انقالب اسالمی رشادت ها و افتخارات 
ف��راوان به خود دیده اما تاریخچه هش��ت س��ال دفاع جانانه ش��یرمردان و 

ش��یرزنان س��رزمین مان، جایگاه ویژه ای دارد و در ای��ن تاریخچه افتخار آفرین، 
آزادگان شجاع و غیرتمند که دوری و شکنجه و ناجوانمردی های رژیم بعث را به 
جان خریده و آزادگی مردم ایران نش��ان دادند، نقشی بی بدیل و شاخص دارند.
آزادگان ما، با ایستادگی و بردباری نشان دادند که انسانیت، شرف، غیرت و عزت 

ایرانی بر "شالق و شکنجه و انفرادی"  پیروز است.  فارس

دوازدهمین سخنگوی وزارت امور خارجه 
»س��عید خطیب زاده« به عنوان دوازدهمین سخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران و جایگزین عباس موسوی شد. »سعید خطیب زاده« 
معاون پژوهش��ی و مطالعاتی مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران به عنوان دوازدهمین سخنگو و رئیس 

مرکز دیپلماس��ی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران و جایگزین س��ید عباس موسوی، عهده دار این سمت شد. مراسم تودیع 

و معارفه سخنگویان سابق و جدید وزارت امور خارجه دیروز با حضور محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه در محل وزارت امور خارجه برگزار شد. خطیب زاده پیش 
از این به عنوان دیپلمات ایرانی در آلمان و کانادا هم فعالیت کرده است. در همین 
حال س��ید عباس موسوی  نیز به عنوان سفیر جدید ایران در باکو جایگزین جواد 

جهانگیرزاده شده است و روز شنبه نیز با حسن روحانی دیدار کرد. فارس

جوسازی به سبک گراهام 
در ادامه فضاسازی های خیالی برای تاثیرگذاری بر اقتصاد ایران، سناتور 
جنگ  طلب آمریکایی تصمیم شورای امنیت مبنی بر مخالفت با تمدید 
تحریم تس��لیحاتی ایران را زیر س��وال برد و مدعی شد به این ترتیب، 
خطر درگیری با ایران بیش��تر می ش��ود.  »لیندس��ی گراهام« سناتور 

تندروی جمهوریخواه ک��ه از حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
نی��ز هس��ت؛ در پیامی توئیتری مدعی ش��د رأی منفی ش��ورای امنیت به 

قطعنامه تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران نه تنها اش��تباه بس��یار بزرگی بود؛ بلکه 
خطر درگیری گس��ترده با این کش��ور را بیش از پیش محتمل می کند چرا که )با 
لغو این تحریم ها(، طرف ایرانی زرادخانه خود را تقویت خواهد کرد. از سوی دیگر 
این سناتور جمهوریخواه در ادامه ادعای خود افزود: ایران هنوز هم بزرگترین دولت 
حامی تروریسم در سطح جهانی است. تصمیم سازمان ملل احمقانه بود.  مهر 

آمریکا درباره ایران تحقیر شد
تحلیلگر غربی مسائل روابط بین الملل در یادداشتی برای شبکه »سی جی تی ان« 
چین تاکید کرد، شکس��ت تحقیرآمیز آمریکا در سازمان ملل، محدودیت های 

»قلدری و یکجانبه گرایی« واشنگتن در جهان را افشا کرد.
آمریکایی ها در حالی به دنبال قدرت نمایی در ش��ورای امنیت بودند و س��عی 
داش��تند تا خود خود را به رخ بکش��ند که مقاومت فعال ایران شکس��ت این 
س��ناریو را رقم زد چنانکه بس��یاری از رس��انه های جهان نیز به این امر اذعان 
کردند. ش��بکه »سی جی تی ان« چین یادداشتی درباره شکست آمریکا در ارائه 
قطعنام��ه تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران با این عنوان منتش��ر کرد: »تحقیر 
پامپئو در س��ازمان ملل محدودیت های یکجانبه گرایی ایاالت متحده را آشکار 
کرد«.»تام فودی« تحلیلگر انگلیس��ی و کارشناس مسائل روابط بین الملل که 
دانش آموخته دانش��گاه های دورهام و آکسفورد است، نویسنده این یادداشت 
اس��ت.در این مطلب آمده اس��ت: » در تاریخ چهاردهم آگوس��ت طرح ایاالت 
متحده برای تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران در ش��ورای امنیت س��ازمان ملل 
با اکثریت باال ش��کت خورد. تنها جمهوری دومینیکن عضو غیر دائم ش��ورای 
امنیت س��ازمان ملل از قطعنامه ایاالت متحده حمایت کرد، روسیه و چین آن 
را وتو کردند و ۱۱ عضو دیگر ش��ورا ش��امل بریتانیا و فرانسه اعضای دائم شورا 

به آن رای ممتنع دادند. 
با توجه به تمدید نش��دن تحریم تس��لیحاتی ایران، این کشور می تواند از ماه 
اکتبر تس��لیحات جدید بخرد«.به نوش��ته این تحلیلگر انگلیسی، مایک پامپئو 
وزیر خارجه آمریکا »البی تهاجمی و س��نگینی برای تمدید تحریم تسلیحاتی 
ای��ران انج��ام داده بود اما در نهایت شکس��ت خورد. او نوش��ت: »همانطور که 
روزنامه گاردین در گزارش��ی نوش��ت، این شکست )شکست آمریکا در شورای 
امنیت سازمان ملل برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران(، "انزوای واشنگتن را 
برجس��ته کرد«.تام فودی معتقد است: »یک بار دیگر، محدودیت های سیاست 
خارجی بس��یار یکجانبه و تهاجمی دولت ترامپ نمایان شده است. کاخ سفید 
معتقد است که این حق را دارد که وقتی موضوع منافع آمریکا باشد، به راحتی 
بقیه جامعه بین المللی را نادیده گیرد و خواس��ت خوشد را به دیگران تحمیل 

کند«. ایرنا

خشم صهیونیست ها از شکست در 
شورای امنیت

سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل نیز بعد از نخست وزیر این رژیم ضمن 
ابراز خش��م از شکس��ت قطعنامه واشنگتن، مخالفت ش��ورای امنیت با تمدید 

تحریم های تسلیحاتی ایران را یک  ننگ توصیف کرد.
شکس��ت تحقیرآمیز قطعنامه بازبینی شده واشنگتن در جلسه رأی گیری روز 
جمعه شورای امنیت سازمان ملل، موجب برانگیخته شدن خشم صهیونیست ها 
ش��د و پس از »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر اس��رائیل، »گلعاد اردان« سفیر 

رژیم صهیونیستی در سازمان ملل نیز به آن واکنش نشان داد.
بن��ا بر گ��زارش پایگاه صهیونیس��تی »عاروت��ص ش��وع«،  در رأی گیری روز 
جمعه ش��ورای امنیت در خصوص قطعنامه واشنگتن برای تمدید تحریم های 
تس��لیحاتی ایران، تنها جمهوری دومینیکن و واش��نگتن به این تالش آمریکا 
رأی مثبت دادند و روس��یه و چین با آن مخالفت کرده و دیگر اعضای شورای 
امنی��ت از جمله بریتانیا، فرانس��ه و آلمان نیز ب��ه آن رأی ممتنع دادند.گلعاد 
اردان ب��ا محکوم کردن این تصمیم ش��ورای امنیت گفت: »مخالفت ش��ورا با 
تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران یک ننگ است«. وی با تکرار اتهامات رژیم 
صهیونیستی علیه ایران ادامه داد: »شورای امنیت به جای دادن مجوز به رژیم 
تروریستی قاتل تهران برای مجهز شدن به سالح های مرگبار، باید تحریم های 

فلج کننده را برای این کشور به کار گیرد«.
این مقام صهیونیستی س��پس با انتقاد از شورای امنیت تصریح کرد: »شورای 
امنیت در وظیفه خود در حفظ صلح و امنیت شکس��ت خورده است و تصمیم 
این ش��ورا به از بین رفتن ثبات در خاورمیانه )غرب آس��یا( و کل جهان منجر 
خواهد ش��د«. پیش از این نیز، »بنیامی��ن نتانیاهو« در پیامی در توئیتر ضمن 
انتق��اد از عدم تصویب قطعنام��ه تمدید تحریم های ایران در ش��ورای امنیت 
مدعی شد: »قطعنامه شورای امنیت سازمان در عدم تمدید تحریم تسلیحاتی 
ایران رسوایی اس��ت. تهاجم و تروریسم ایران تهدیدی برای صلح در منطقه و 
تمام جهان است. به جای مخالفت با فروش تسلیحات، شورای امنیت در حال 

تشویق آنهاست.«  ایسنا 

استقبال چین از ابتکار روسیه 
س��خنگوی وزارت امور خارجه چی��ن از ابتکار رئیس جمهوری روس��یه برای 
برگ��زاری اجالس س��ران ش��ورای امنیت به منظور حل و فص��ل اوضاع خلیج 

فارس استقبال کرد.
»جائ��و لی جیان« در بیانیه ای اعالم کرد از تالش های روس��یه برای کاهش 
تنش در موضوع هسته ای ایران و تقویت امنیت منطقه ای استقبال می کند.
او گفت: چین همواره قاطعانه از توافق هس��ته ای ایران حمایت کرده و متعهد 

به حفظ آن و صلح و ثبات در خاورمیانه است.
این مق��ام چینی یک بار دیگر یاداوری کرد که پکن مایل اس��ت به ارتباطات 
و هماهنگی های نزدیک با طرف های ذیربط ادامه دهد تا مس��اله هس��ته ای 
ایران با همکاری های طرف های دیگر و به طور مش��ترک حل و فصل ش��ود.
رییس جمهوری روسیه روز جمعه با اعالم حمایت کشورش از برجام، خواستار 
برگزاری نشس��ت فوق العاده شورای امنیت به صورت آنالین با مشارکت ایران 
و آلمان ش��د.  قطعنامه پیش��نهادی آمریکا برای تمدید ممنوعیت تسلیحاتی 
ایران، روز جمعه نتوانس��ت از سد ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد بگذرد و 

شکستی دیگر را در دفتر دیپلماسی زورگویانه آمریکا به ثبت رساند.
رای گیری انجام شده با  ۱۱ رای ممتنع، ۲ موافق )آمریکا و جمهوری دومنیکن( 
و ۲ مخالف شکست خورد. علیرغم عدم حمایت ترامپ از پیشنهاد مسکو درباره 
نشس��ت آنالین ش��ورای امنیت با مش��ارکت ایران و آلمان، معاون وزیر خارجه 
روسیه تاکید کرد این پیشنهاد همچنان پابرجاست. »سرگئی ریابکوف« معاون 
وزیر خارجه روس��یه امروز یکش��نبه اع��الم کرد علیرغم ع��دم حمایت »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا از پیشنهاد »والدیمیر پوتین« همتای روس خود، 
درباره برگزاری  نشس��ت آنالین شورای امنیت با مش��ارکت ایران و آلمان، این 
پیش��نهاد همچنان روی میز اس��ت.ریابکوف در پاس��خ به این سوال که آیا این 

پیشنهاد بعد از اظهارات ترامپ همچنان روی میز است، گفت: قطعاً، بله.
رئیس جمهور روسیه روز جمعه خواستار برگزاری یک نشست آنالین با حضور 
۵ عضو دائم ش��ورای امنی��ت و همچنین آلمان و ایران ش��د. کاخ کرملین در 
بیانیه ای اعالم کرد پوتین خواس��تار برگزاری این نشس��ت برای بحث و تبادل 

نظر درباره مسئله تحریم های تسلیحاتی ایران شده است. فارس


