
توصیه های تحریمی جدید البی 
اف. دی. دی به دولت ترامپ

الب��ی ض��د ایرانی بنی��اد دف��اع از دموکراس��ی ها 
توصیه ه��ای جدیدی را برای تحریم ایران به دولت 
آمریکا پیش��نهاد کرده که می توان��د تعیین کننده 

مسیر تحریم های دولت آمریکا علیه ایران باشد.
الب��ی ض��د ایرانی بنی��اد دف��اع از دموکراس��ی ها 
)اف دی دی( ک��ه روابط نزدیک و دیرینه ای با رژیم 
صهیونیس��تی و به خصوص حزب لیکود به رهبری 
بنیامین نتانیاهو دارد توصیه های جدیدی به دولت 
دونالد ترامپ، رئیس جمه��ور آمریکا برای مقابله با 

ایران مطرح کرده است. 
الب��ی اف دی دی و اعض��ای آن ج��زو مش��اوران 
غیررس��می دولت ترامپ در امور ایران محس��وب 
می شوند و نقش فعالی در تروریسم اقتصادی علیه 

تهران بازی کرده اند.
پیش��نهادات جدید را مارک دوبوویتز« رئیس البی 
اف دی دی  و یعق��وب نی��گل از اعضای ارش��د این 
موسس��ه در قالب مقاله ای با عنوان »مقابله با ایران 

قبل از انتخابات نوامبر« مطرح کرده اند.
نیگل از مقام های س��ابق رژیم صهیونیس��تی است 
و بین ژانویه س��ال ۲۰۱۶ تا م��ی ۲۰۱۷ به عنوان 
رئیس ش��ورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و 
مش��اور امنیت داخلی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 

این رژیم فعالیت کرده است.
در آغ��از مقاله اف دی دی آمده اس��ت: دو ماِه باقی 
مان��ده به انتخابات نوامبر در آمریکا در مبارزه علیه 
جمهوری اس��امی ایران و"جاه طلبی های هسته ای 
و منطقه ای" این کشور بسیار بااهمیت است. دولت 
ترامپ باید کارزار فش��ار حداکث��ری علیه ایران را 
ادام��ه دهد و در عی��ن حال، حفاظ های��ی را برای 
جلوگیری از بازگشت ]دولت های بعدی آمریکا[ به 
توافق نامه هاِی به غایت ناقِص گذشته، احداث کند.

نگارندگان این یادداش��ت در ادامه به دولت ترامپ 
توصیه کرده اند در نخس��تین گام، کل بخش مالی 
جمهوری اس��امی ایران را در فهرس��ت سیاه قرار 
داده و ۱۳ بانک باقی مانده در »سوئیفت« را از این 
سامانه پیام رس��ان بانکی خارج کند. آنها نوشته اند 
تنها یک بانک باید ب��رای انجام تراکنش های مالی 
مربوط به مبادالت بشردوس��تانه در سوئیفت باقی 

بماند.
دابوویت��ز و نیگل ه��دف از این سیاس��ت را ایجاد 
ش��ورش های خیابان��ی در ای��ران و دام��ن زدن به 
ناآرامی های داخلی عنوان کرده اند. آنها می نویسند: 
»ای��ن اقدام، اکس��یژن مالی ته��ران را قطع کرده، 
باع��ث دامن زدن ب��ه تظاهرات ه��ا و اعتصاب های 
کارگری علیه رژیم شده و برای مذاکرات آتی، اهرم 

فشار ایجاد خواهد کرد.«
توصی��ه دیگر نگارن��دگان این یادداش��ت به دولت 
ترامپ، پر کردن ش��کاف ها و مفره��ای موجود در 
سیاس��تی اس��ت که آنه��ا از آن به عن��وان »دیوار 
تحریمی برای بازدارندگی  های سیاس��ی و بازاری« 

یاد کرده اند.
اف دی دی قبًا در وب سایت خود توضیحاتی درباره 
این رویکرد مطرح کرده و آن را به عنوان بکارگیری 
تمهیداتی برای جلوگیری از ورود بازیگران بازار به 
تج��ارت عادی به ایران، حتی در صورت پیوس��تن 

دوباره دولت آمریکا به برجام عنوان کرده  است. 
آنها می نویس��ند: دولت باید با پر کردن شکاف های 
موجود در نظ��ام تحریم ها، "دی��وار تحریمی برای 
بازدارندگی های سیاس��ی و ب��ازاری" را نیز تکمیل 
کند. این سیاس��ت باید اعمال تحریم های بیش��تر 
برای هدف قرار دادن رژیم در زمینه های حمایت از 
تروریسم، برنامه موشکی، نقض حقوق بشر و فساد 

آن را در بر بگیرد.
دابوویتز و نی��گل از قانونگذاران جمهوری خواه هم 
خواس��ته  اند با تصویب قطعنامه ای در کنگره روشن 
کنند که ه��ر گونه اقدام از س��وی دولت احتمالی 
جو بای��دن برای رفع تحریم ه��ا موقتی خواهد بود 
و چنی��ن اقدام��ی تغییری در دیدگاه بازار نس��بت 
به »رفتاره��ای غیرقانونی ته��ران« ایجاد نمی کند 
و ش��رکت های بین المللی باید این انتظار را داشته 
باش��ند که در صورتی که جمهوری خواهان قدرت 
را بع��د از ۴ س��ال پ��س بگیرن��د، هم��ه تحریم ها 
بازمی گردن��د و در نتیجه س��رمایه گذاری های این 

شرکت ها در ایران از دست خواهد رفت.
آنه��ا ویژگی های توافق بهتر از منظر خود را اینطور 
توصی��ف کرده ان��د: »]در نظ��ر گرفت��ن[ بندهای 
زوال پذی��ر طوالنی ت��ر و ی��ا بازرس��ی های اندکی 
بهتر کافی نیس��تند. توافق جدید، بایس��تی تمامی 
مسیرهای ایران به ساح های هسته ای را قطع کند؛ 
این هدف بایس��تی از این گزاره آغاز شود که رژیم 
نباید مجاز به تولید مواد ش��کافت پذیر هسته ای در 

خاک خود باشد. فارس  

اخبار گزارش

ب��ه زودی خیزش های بیداری ملت و دولت های اس��امی 
در اعت��راض به توافق ننگین امارات با رژیم صهیونیس��تی 
از س��ر گرفته می شود و ملت  و دولت های مسلمان و محور 
مقاوم��ت به پایمال کردن حقوق مردم فلس��طین و جهان 
اس��ام و رژیمی که در لباس غاصب حقوق فلسطینی های 
مظلوم را نادیده انگاش��ته اعتراض خواهند کرد و به زودی 
امارات از سوی ملت های اسامی مجازات خواهد شد و این 
اقدام می تواند سرآغاز مجازاتی باشد که پای آمریکا و رژیم 

غاصب صهیونیستی از منطقه کوتاه کند.
ب��ه تازگی ام��ارات متحده عربی و رژیم صهیونیس��تی طی 
بیانیه ای مش��ترک از دس��تیابی توافق بین محمد بن زاید 
ولیعه��د ابوظب��ی و بنیامی��ن نتانیاهو نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیستی برای عادی سازی کامل روابط رونمایی کردند؛ 
براس��اس این توافق دولت امارات از این پس روابط رسمی 
خ��ود را با رژیم صهیونیس��تی آغاز ک��رد. دو روز پیش نیز 
نخستین پرواز مستقیم تجاری خطوط هوایی رژیم اسرائیل 
به امارات عربی متحده در فرودگاه ابوظبی به زمین نشست. 
سرنشینان این پرواز را که در آن از یک هواپیمای مجهز به 
دفاع موشکی استفاده شده بود هیئتی متشکل از مسئوالن 

بلند پایه آمریکایی و اسرائیلی تشکیل می دادند.
دو انفجار در رستوران  های شهر دوبی و ابوظبی در امارات 
همزمان با نخس��تین پرواز رسمی از تل آویو به ابوظبی رخ 
داد، البته پلیس امارات مدعی ش��ده  وقوع این انفجار ناشی 
از منفجر ش��دن کپس��ول گاز بوده و در نتیجه آن یک نفر 
کش��ته شده است.اما آنچه شواهد و قرائن حکایت می کند، 
این انفجار همزمان با اولین پرواز رسمی رژیم صهیونیستی 
به امارات، اولین اعتراضات نسبت به این توافق ننگین است 
که این خیزش مردمی این کشور به نظر می رسد ادامه دار 

و گسترده تر خواهد شد.
ناظ��ران سیاس��ی در گام اول اقدام ام��ارات متحده عربی 
را خیانت��ی آش��کار به آرمان م��ردم مظلوم فلس��طین نام 
بردند که شرایط س��رکوب بیشتر مردم مظلوم فلسطین و 
اشغال سرزمین فلس��طینیان را از سوی رژیم کودک کش 

صهیونیستی بیش از گذشته فراهم می کند.
روز گذش��ته رهبر انقاب اس��امی در ارتب��اط تصویری با 
وزیر، معاونان، مدیران و رؤس��ای وزارت آموزش و پرورش 
در س��ی و چهارمین اجاس آموزش و پرورش، در بخشی 
فرمایش ه��ای خ��ود اق��دام دولت ام��ارات متح��ده عربی 
درعادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیس��تی را خیانتی به 
دنیای اس��ام، جهان عرب و کشورهای منطقه و به مسئله 
مهم فلس��طین خواندند و گفتند: البته این وضعیت دیری 

نخواهد پایید اما لکه ننگ آن بر پیش��انی کسانی که غصب 
کش��ور و آواره کردن ملت فلس��طین را به بوته فراموش��ی 
سپردند و پای صهیونیس��تها را در منطقه باز کردند، باقی 
خواهد ماند. ایش��ان با ابراز تأسف از همکاری دولت امارات 
متحده عربی با اقدامات قس��اوت آمیز رژیم صهیونیس��تی 
وعناصر خبیث صهیونیس��ت در هیأت حاکمه آمریکا علیه 
مصالح جهان اسام و منطقه، افزودند:»امیدواریم اماراتی ها 

زودتر بیدار شوند و این کارشان را جبران کنند.«
امارات متحده عربی در حالی با عادی سازی روابط خود با 
رژیم غاصب صهیونیس��تی به جهان اسام خیانت کرد که 
این واژه از س��وی رهبر معظم انقاب نیز به روشنی بیان و 
تبیین ش��د و چنانچه به بی��ان و فرمایش معظم له امارات 
به زودی نتیجه این خیانت به جهان اس��ام و ننگی را که 

ایجاد کرد، خواهد دید. 
به باور کارشناسان جهان اسام؛ امارات پایمال کننده حقوق 
مردم مظلوم فلس��طین اس��ت. این اقدام به اشغالگری های 
رژیم اش��غالگر صهیونیستی مشروعیت می بخشد و هرگونه 

ابتکار عملی برای حل مساله فلسطین را از بین می برد.
رهبر معظم انقاب اسامی با تاکید بر خیانت امارات متحده 
عربی به اس��ام و آرمان فلسطین این پدیده شوم را که به 
احتمال قوی آغازی برای دخالت های رژیم صهیونیستی در 
محیط امنیتی امن خلیج فارس اس��ت را محکوم نمودند و 
اظهار امیدواری کردند که امارات این خطای نابخش��ودنی 

را جبران نماید.

در ای��ن ارتباط باید گفت متاس��فانه ارتباطات پنهانی این 
مجم��ع الجزایر کوچک که از س��ال ها قب��ل با رژیم جعلی 
صهیونیس��تی روابط پنهانی داشت بعد از شکست و توقف 
»معامله نافرجام قرن« آش��کار گردید و همزمان دو کارت 
هدی��ه به ریی��س جمهور آمری��کا و رژیم اش��غالگر قدس 
اه��دا نمود. با نگاهی به کارنام��ه منطقه ای ترامپ و توفیق 
نیافت��ن در پرونده ه��ای س��وریه، عراق و یمن و شکس��ت 
س��نگین تروریس��ت های مورد حمایت وی خالی بودن آن 
آش��کار می گردد و بعد از توفیق نیافت��ن در قضیه معامله 
قرن، این اقدام خائنانه امارات در ش��رایطی که کمتر از سه 
ماه به انتخابات ریاس��ت جمهوری این کش��ور باقی اس��ت 
وعق��ب مان��دن او از رقیب انتخاباتی اش ام��ان را از ترامپ 
گرفته است، نوعی دوپینگ محسوب می گردد و این یعنی 
گاوه��ای ش��یرده آمریکا در ش��رایط بحران��ی می توانند با 
اقدامات رذیانه نقش وابس��تگی را به نحو شایس��ته برای 

نظام سلطه ایفا نمایند.
همچنین نگاه به صحنه های تظاهرات شبانه در مقابل دفتر 
رییس جمهور رژیم صهیونیس��تی، شرایط  بسیار خراب و 
غیر قابل کنترل س��رزمین های اش��غالی و شخص نتانیاهو 
کاما قابل درک اس��ت؛ وضعیت کنونی این رژیم در طول 
هفتاد سال گذش��ته بی سابقه بوده است. اختافات شدید 
حزبی، ش��کاف های عمیق اجتماعی، نابسامانی های شدید 
اقتص��ادی به خصوص بعد از ش��یوع کرونا، فرار س��ربازان 
ارتش، اع��ام آمادگی نیروهای ذخی��ره در نصاب کمتر از 

۱5 درص��د، ترس بیمارگون��ه از انتقام نیروی حزب اهلل که 
به »خود درگیری های« بیمارگونه تبدیل ش��ده است ده ها 
مش��کل کمر شکن دولت نتانیاهو را بیش از پیش شکننده 
نموده و این رژیم در ش��رایط قبل از کما قرار گرفته است 
که امارات با این اقدام خائنانه خود برای این رژیم عملیات 
احی��ا را انجام می دهد! در حقیق��ت امارات به این رژیم در 
حال موت تنفس مصنوعی و ماس��اژ قلبی می دهد تا بتواند 
به حیات ننگین خویش ادامه دهد و فلس��طین و س��اکنان 
مظلوم آن را بیش از پیش س��رکوب کند و خاک بیشتری 
از آنان را اشغال و با افزایش فشارهای متعدد روزمره مردم 

آن سرزمین را آواره نماید.
اقدام امارات خیانتی اس��ت که گردنکشی های جدید رژیم 
کودک کش صهیونیستی را جری تر و جسورتر خواهد کرد 
و در واق��ع تاکید مقام معظم رهبری به خیانت از این بابت 
نشأت می گیرد که این سگ هار مطئمناً به تجاوزات بیشتر 
اقدام خواهد داد و اعرابی که با سران امارات قرابت بیشتری 

دارند بیش از دیگران آسیب خواهند دید.
قرارداد ننگین کمپ دیوید را تاریخ فراموش نکرده اس��ت؛ 
انورس��ادات پای��ه گذار این ق��رارداد بود که ب��ا عنوان یک 
قرارداد ننگین در تاریخ ثبت ش��د؛ ح��اال اقدام امارات نیز 
در عادی س��ازی روابط خود با این رژیم غاصب در تاریخ با 

عنوان اقدام و توافقی ننگین ماندگار می شود.
اما امارات هزینه های سنگینی را باید به خاطر خیانت خود 
بپ��ردازد، در اولی��ن گام انفجارهای دو ش��هر در امارات که 
کاما اعتراض آش��کار به این توافق ننگین بود، مش��خص 
اس��ت و به زودی خیزش های بیداری مل��ت و دولت های 
اس��امی در اعت��راض به ای��ن توافق ننگین از س��ر گرفته 
خواهد ش��د و ملت های مس��لمان به پایمال کردن حقوق 
مردم فلسطین و جهان اسام و رژیمی که در لباس غاصب 
حقوق فلس��طینی ها را نادیده انگاش��ته اعت��راض خواهند 
کرد و به زودی امارات از س��وی ملت های اسامی مجازات 
میش��ود و این اقدام می تواند سرآغاز مجازاتی باشد که پای 

آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی از منطقه کوتاه شود.
بط��ور حتم محور مقاوم��ت نیز که در س��ال های اخیر به 
تحقق آرمان فلسطین کمک کرده است، کوتاه نخواهد آمد 
و خیزش بیداری اسامی بار دیگر به کمک و تحقق آرمان 

فلسطین منجر خواهد شد.
البته خوب است که امارات خود زودتر بیدار شود و نگذارد 
دول��ت و ملت های اس��امی او را بیدار کنن��د، که اگر این 
اتف��اق بیفتد تبع��ات جبران ناپذیری گریب��ان گیر امارات 

خواهد بود.
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در آینده ای نزدیک رخ می دهد

خیزش بیداری اسالمی در اعتراض به توافق ننگین 

از اختالف میان کشورهای عربی کسی جز ایران بهره نمی برد
معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک مدعی ش��د که از اختاف 
میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس کسی جز ایران بهره نمی برد.

دیوید شنکر در گفت وگو با شبکه خبری الجزیره افزود: تمامی کشورهای 
عربی حاش��یه خلیج فارس باید برای حل اختافات کوتاه بیایند و شاهد 

برخ��ی گام های کوچک در این زمینه هس��تیم. مع��اون وزیر امور خارجه 
آمریکا در ادامه این مصاحبه به تحوالت لبنان نیز اش��اره کرد و گفت که باید 

ش��فافیت بیش��تری در لبنان وجود داشته باشد و می بایس��ت گام های اصاحاتی 
بزرگی در این کشور اتخاذ شود. روابط چهار کشور عربی عربستان سعودی، امارات، 
مص��ر و بحرین با قطر اندکی پس از اولین س��فر خارجی »دونالد ترامپ« در مقام 
رئیس جمهور آمریکا که به عربس��تان سعودی انجام ش��د، بحرانی شد. این چهار 
کشور عربی پنجم ژوئن ۲۰۱۷ روابط دیپلماتیک با قطر را قطع کردند.. فارس 

آمادگی روسیه برای میانجی گری میان ایران و آمریکا 
وزیر امور خارجه روس��یه از آمادگی مسکو برای ایجاد شرایط و حمایت 
از گفت وگ��و بین ای��ران و آمریکا، در صورت تمایل هر دو کش��ور خبر 
داد و ب��ار دیگر تاش واش��نگتن برای تمدید تحریم ه��ا علیه تهران را 
غیرقانونی و بی  نتیجه خواند. سرگئی الوروف گفت: ما اکنون هم آماده 

حمایت از گفت وگوی مس��تقیم بین ایاالت متحده و جمهوری اسامی 
ایران هس��تیم. اگر هر دو کش��ور به این موضوع عاقه مند باشند، ما آماده 

کمک به ایجاد ش��رایط برای انجام چنین گفت وگویی هستیم. وزیر امور خارجه 
روسیه گفت: ایاالت متحده پس از خروج یکجانبه از برجام، اکنون می خواهد از 
س��ازوکار پیچیده قانون پیش بینی ش��ده در این توافق نامه استفاده کند که بر 
اس��اس آن امکان بازگش��ت به تحریم های تسلیحاتی از سوی سازمان ملل علیه 

ایران که در سال ۲۰۱5 پس از انعقاد برجام لغو شد، وجود دارد. مهر 

نتیجه توافق با آژانس برد- برد است
سخنگوی س��ازمان انرژی اتمی کشورمان درباره توافق اخیر با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی اظهار داش��ت؛ بسیاری از کشورها این اقدام را 
به حس��اب هوش��مندی ایران گذاش��تند و اعام کردند با این توافق، 
آمریکایی ها هم در ش��ورای حکام هم در ش��ورای امنیت با مش��کل 

مواجه ش��ده اند. به��روز کمالوندی افزود: در ارتباط با درخواس��ت یک 
س��ال پیش آژانس معتقد بودیم که برخی سؤاالت و درخواست دسترسی 

آژانس خارج از چارچوب تعاملی تعریف ش��ده قرار دارد. نوع اطاعات که مبنای 
درخواس��ت آژانس است، مبانی حقوقی نداشت و مبتنی بر اسناد ساختگی رژیم 
صهیونیس��تی بود. اگر بر همین مبانی اجازه دسترسی می دادیم وارد تله دشمن 
می شدیم. کمالوندی توافق با آژانس را یک موفقیت بزرگ توصیف کرد که نتیجه 

اش برد-برد است و به نفع هر دو طرف بود. تسنیم

یک پایگاه خبری چینی در یادداشتی به دالیل مخالفت 
اتحادیه اروپا با سیاس��ت های یک جانبه آمریکا در برابر 

ایران پرداخت.
یک تحلیلگر در یادداش��تی در پایگاه خبری اخبار ملی 
چین نوش��ت: در چند ماه اخیر تقابل شدید همگانی از 
جانب جامعه بین المللی با تاش های آمریکا برای تمدید 
تحریم تس��لیحاتی ایران وجود داش��ته است. کشورهای 
اروپایی عضو شورای امنیت در ۱۴ و ۲۱ اوت پیش نویس 
قطعنامه ای ب��رای تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران و به 
کارگیری مکانیس��م بازگردانی تحریم ها)اس��نپ بک( را 
رد کردند. مخالفت کش��ورهای ب��زرگ اروپایی از جمله 
فرانس��ه، آلمان و انگلیس مورد توجه ویژه رسانه ها قرار 
گرفت. مواضع کشورهای اروپایی در این باره در راستای 
حفظ تکامل با ثبات مس��ئله هسته ای ایران بوده است. 
اتحادیه اروپا با مخالفت های آشکارش با سیاست آمریکا 
درباره توافق هسته ای ایران نارضایتی اش از آمریکا برای 
خ��روج از برجام)توافق هس��ته ای( در دو س��ال پیش و 
موضعش برای حفاظت از توافق هس��ته ای را نشان داده 

است.
این تحلیلگر در ادامه یادداشت خود می نویسد: اتحادیه 
اروپا مس��لما چن��د دلیل برای اتخاذ مواضع ذکر ش��ده 
دارد. اول ای��ن که نارضایت��ی اتحادیه اروپا به دلیل عدم 
بهره من��دی از منافع اقتصادی توافق هس��ته ای اس��ت. 
کش��ورهای اروپایی ایران را یک شریک اقتصادی بزرگ 
با جمعیتی ۸۰ میلیونی می بینند و این به معنای س��ود 
حاصل از تجارت و فرصت های شغلی برای شهروندانش 
می باش��د. کاهش فعالیت اقتصادی و کساد بازار تجارت 
ایران را به بازاری مهم تبدیل کرده است. اما خروج دولت 
ترامپ)رئی��س جمهور آمری��کا( از برجام و اعمال دوباره 

تحریم ها)علیه ایران( چشم انداز همکاری اقتصادی اروپا 
با ایران را تهدید می کند. اگرچه اتحادیه اروپا مکانیسمی 
را برای حمایت از تبادالت تجاری ایران)اینس��تکس( در 
راس��تای حل کردن مش��کل پرداخت ایج��اد کرد. این 
مکانیس��م برای تغیی��ر وضعیت کارآمد نبوده اس��ت و 
رواب��ط اقتصادی ایران-اتحادیه اروپ��ا به حداقل کاهش 

پیدا کرده است.
این پایگاه خبری همچنین مطرح می کند: دوم این که، 
اتحادی��ه اروپا خروج آمریکا از برج��ام را تضعیف اعتبار 
اتحادی��ه تلق��ی می کن��د. اتحادیه اروپا مدت��ی طوالنی 
هدایت کنن��ده مذاک��رات طرف های برجام بوده اس��ت. 
نمایندگان اتحادیه اروپا در امنیت و امور خارجی از سال 
۲۰۰۳ به مدت ۱۲ س��ال س��خت تاش کردند که این 
کشورها را به میز مذاکره بیاورند. اتحادیه اروپا باور دارد 
که دیپلماس��ی اصولی آن با ویژگ��ی گفتمان و مذاکره 
رویکرد درس��ت حل کردن مش��کات از جمله مس��ائل 
خاورمیانه است. عاوه بر این، برجام به عنوان نمونه ای از 
شرح موفقیت دیپلماسی اصولی این اتحادیه و مشخصه 

دستاوردی در این زمینه بوده است.
در بخش آخر این یادداش��ت آمده اس��ت: اتحادیه اروپا 
دالیلی برای مخالفت با یک جانبه گرایی آمریکا درباره این 
مس��ئله دارد و مخالفت آن برای حفظ برجام بسیار مهم 
است. مخالفت اتحادیه اروپا با سیاست آمریکا در برجام 
تنها ی��ک بخش از درگیری آن با ای��ن یک جانبه گرایی 
است. در واقع، اتحادیه اروپا در مسائل مختلفی از جمله 
خروج آمریکا از یونس��کو، معاهده تغییرات آب وهوایی و 
س��ازمان جهانی بهداش��ت در تقابل با آمریکا قرار دارد.  
این یعنی حتی متحدان آمریکا که منافع مشترکی با آن 

دارند، از این یک جانبه گرایی ناراضی هستند. ایسنا 

شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح 
معاون��ان وزیر و مدیران سیاس��ی وزارت ام��ور خارجه 
ایران و گروه ۱+۴، به ریاس��ت مش��ترک عباس عراقچی 
معاون وزیر امور خارجه کشورمان و هلگا اشمید، معاون 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز در وین آغاز 

به کار کرد.
پیش از این نشس��ت، معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه 
جمهوری اسامی کش��ورمان در گفت وگو با رسانه ها با 
بیان اینکه تاش های آمریکا در نیویورک یکی از مباحث 
جدی در نشس��ت امروز کمیسیون مش��ترک برجام در 
وین اس��ت، عنوان کرد: آمریکا با هدف قرار دادن برجام 

کل چند جانبه گرایی را هدف قرار داده است.
سید عباس عراقچی عنوان کرد: این یک نشست روتین 
کمیسیون مشترک است که طبق روال برجام هر سه ماه 
یک بار باید برگزار شود که این بار به خاطر شرایط کرونا 

با تاخیر برگزار می شود.
عراقچی خاطرنش��ان کرد: این جلسه به خاطر همزمانی 
ب��ا وقایعی ک��ه در نیویورک می گ��ذرد و تاش هایی که 
آمریکا برای به اصطاح برگرداندن قطعنامه های س��ابق 
ش��ورای امنیت و ب��ه نوعی نابودی برج��ام در نیویورک 

انجام می دهد، ویژگی خاصی را پیدا کرده است.
معاون وزیر خارجه اضافه کرد: اعضای جلس��ه سه کشور 
اروپای��ی، چی��ن و روس��یه در نیویورک مواضع بس��یار 
محکمی در برابر آمریکا داش��تند و ت��اش آمریکا برای 
فعال کردن س��ازوکار حل اختاف یا س��ازوکار ماشه، یا 
اسنپ بک را رد کردند و بقیه اعضای شورای امنیت )۱۳ 
عضو( نیز چنی��ن کردند و با قطعنام��ه آمریکا مخالفت 
ک��رده و رای مس��اعد ندادند و دو ب��ار آمریکا در فضای 

نیویورک با شکست مواجه شده است.

وی عن��وان ک��رد: طبیعتا در این فضا وقتی کمیس��یون 
مش��ترک را برگزار می کنی��م اهمیت و ویژگی خاصی را 
پی��دا می کند. موض��وع تا ش های آمری��کا در نیویورک 
حتما یک بحث جدی در جلس��ه کمیس��یون مش��ترک 
خواهد بود و امیدواریم کمیس��یون مش��ترک بتواند به 
مواضع یکسان و واحدی برسد و در خصوص نحوه ادامه 
مسیر و مقابله با تاش های آمریکا و تاش هایی که این 
کش��ور برای نابودی برجام ب��ه کار گرفته، تصمیماتی را 

اتخاذ کند.
این دیپلمات ارش��د ایرانی به دیدارش با مدیرکل آژانس 
نیز اش��اره ک��رد و گفت: با  آقای گروس��ی یک دیداری 
خواه��م کرد که در ادامه س��فرش به تهران اس��ت و در 
سفر اخیر ایشان به تهران موفق شدیم یکی از مشکات 
ج��دی که در رواب��ط ایران و آژانس پدی��د آمده بود به 
نحو مطلوبی حل و فصل کنیم و بیانیه  مش��ترکی صادر 
ش��د و در ادامه و برای اجرای بیانیه ماقاتی را با ایشان 
خواهم داشت. وی بیان کرد: امیدواریم مجموعه دیدارها 
ب��ه درک بهتر از ش��رایط فعلی و مقابل��ه با تهاجمی که 
آمریکا علیه چند جانبه گرایی و سازمان ملل آغاز کرده 
اس��ت، کمک کند. تاش آمریکا در نیویورک قبل از هر 
چیز ش��ورای امنیت و خود س��ازمان مل��ل را هدف قرار 
داده و اص��ل چن��د جانبه گرایی را زیر س��ؤال می برد به 
خاط��ر همین اس��ت همه اعضای س��ازمان ملل و حتی 
متح��دان نزدی��ک آمریکا با آن کش��ور مخالفت کرده و 
جلوی اقداماتش ایس��تاده اند. الزم است در این خصوص 

با کشورهای مختلف رایزنی داشته باشیم.
عراقچی عنوان کرد: همه دنیا االن نگاه می کند به اینکه 
جامع��ه بین الملل در مقابل تاش ه��ای یکجانبه گرایانه 

آمریکا چگونه ایستادگی می کند. تسنیم 

پایگاه خبری چینی مطرح کرد:

دالیل مخالفت اتحادیه اروپا با سیاست های 
یک جانبه آمریکا در برابر ایران

عراقچی بیان کرد

آمریکا با هدف قرار دادن برجام چند 
جانبه گرایی را هدف قرار داده است


