
آمریکا دولت عضو برجام نیست
اعضای حاضر در نشست کمیسیون مشترک برجام 
با اش��اره به خروج یکجانبه و اعالم توقف مشارکت 
آمری��کا در برجام و اینکه این کش��ور بعد از آن در 
هیچ یک از فعالیت های مرتبط با برجام مش��ارکت 
نداشته، مجددا تاکید کردند آمریکا را نمی توان یک 

دولت عضو این توافق محسوب کرد.
در پایان نشس��ت روز س��ه شنبه ۱۱ ش��هریورماه 
۱۳۹۹ کمیسیون مشترک برجام بیانیه ای از سوی 

رئیس نشست صادر شد.
نشست کمیس��یون مش��ترک برجام در تاریخ ۱۱ 
ش��هریور ۱۳۹۹ در وی��ن برگزار ش��د. بر اس��اس 
برجام، کمیس��یون مشترک مس��ئولیت نظارت بر 
اج��رای این توافق را برعهده دارد. این نشس��ت به 
ریاست خانم هلگا اش��مید، دبیرکل سرویس اقدام 
خارجی اتحادیه، به نمایندگی از طرف جوزپ بورل 
نماینده عالی اتحادیه اروپایی و با حضور نمایندگان 
چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس و 
جمهوری اس��المی ایران، در سطح معاونان وزرای 

خارجه/ مدیران سیاسی برگزار شد.
تمام��ی اعضا با ی��ادآوری اینکه برج��ام یک عنصر 
کلیدی از س��اختار عدم اش��اعه جهانی اس��ت که 
توسط قطعنامه ۲۲۳۱ ش��ورای امنیت ملل متحد 
نیز تایید شده است، بر اهمیت صیانت از این توافق 
تاکی��د کردند. اجرای کامل توافق از س��وی تمامی 

طرف ها دارای اهمیت اساسی است. 
در پرت��و مباحث مطروحه اخیر در ش��ورای امنیت 
مل��ل متحد در نیویورک در خص��وص تالش برای 
بازگردان��دن تحریم ه��ای ملل متحد ک��ه قبال لغو 
ش��ده اند، اعضا دوباره تاکید کردن��د که آمریکا در 
تاری��خ ۸ می ۲۰۱۸ ب��ه صورت یکجانب��ه، توقف 
مش��ارکت خ��ود در برج��ام را اعالم ک��رد و از آن 
پ��س، در هیچ یک از فعالیت ه��ای مرتبط با برجام 
مشارکت نداشته اس��ت. اعضا مجددا تاکید کردند 
ک��ه بنابرای��ن آمریکا را نمی توان ی��ک دولت عضو 
برجام محس��وب کرد. در این رابطه، اعضا همچنین 
بیانیه ه��ا و مکاتبات مختلف قبلی خود با ش��ورای 
امنی��ت ملل متحد در این خصوص، از جمله بیانیه 
مورخ ۲۰ اوت ۲۰۲۰  نماینده عالی اتحادیه اروپایی 
در ظرفیت هماهنگ کننده برجام که بیان می کند 
آمریکا نمی تواند فرآیند بازگش��ت تحریم های ملل 
متحد تحت قطعنامه ۲۲۳۱ ش��ورای امنیت را آغاز 

نماید، مجددا تایید کردند. 
اعضا از بیانیه  مش��ترک  ایران و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، م��ورخ ۲۶ اوت ۲۰۲۰، که اجرای آن 
آغاز شده اس��ت، استقبال کردند. در همین زمینه، 
آن ها نقش مهم آژان��س بین المللی انرژی اتمی به 
عنوان تنها س��ازمان بین المللی مستقل و بی طرف 
مس��ئول راس��تی آزمایی و نظارت بر تعهدات عدم 

اشاعه هسته ای را یاداور شدند. 
کمیسیون مشترک موضوعات هسته ای و همچنین 
رف��ع تحریم ها ذیل برج��ام را مورد توجه قرار داد. 
کارشناسان به بحث در خصوص تمامی موضوعات 
م��ورد نگرانی  ادام��ه خواهند داد.  اعض��اء مجدداً 
اهمیت پروژه های عدم اش��اعه هس��ته ای، به ویژه، 
پروژه مدرن سازی راکتور اراک و پروژه ایزوتوپ های 
پای��دار در فردو را تکرار کردن��د. با عنایت به آثار و 
عواق��ب بالقوه تصمیم آمریکا در ماه می برای پایان 
دادن به اس��قاطیه های مرتبط با پروژه اراک، اعضا 
حمایت قاطع و مس��ئولیت جمعی خود برای ادامه 

این پروژه را تکرار کردند.  ایسنا 

کنایه ظریف به امارات
وزیر خارجه در واکنش به زانو گذاشتن یک نظامی 
صهیونیس��ت روی گ��ردن معترض فلس��طینی، با 
لحن��ی کنایه آمیز درباره توافق امارات با اس��رائیل، 
گف��ت: تنها چیزی که عادی ش��ده، فش��ار زانوی 

صهیونیست ها بر گردن فلسطینی هاست.
محم��د جواد ظریف در صفحه توئیتر خود با لحنی 
کنایه آمیز درباره توافق امارات عربی متحده با رژیم 
صهیونیس��تی برای عادی س��ازی روابط و نوش��ت: 
»عادی س��ازی ]روابط[ با اسرائیل؟ تنها چیزی که 
عادی ش��ده این ]فش��ار زانوی صهیونیست ها روی 
گردن فلس��طینی ها[ است«.وی س��پس در توئیت 
خود تصویری از خبر اقدام نظامی صهیونیس��ت در 
قرار دادن زانوی خود روی گردن یک فلسطینی را 

به اشتراک گذاشت.
ویدئویی به تازگی در ش��بکه های اجتماعی منتشر 
ش��ده است که یک نظامی صهیونیست را در حالی 
نش��ان می دهد که زانوی خود را بر روی گردن یک 
معترض میانسال فلسطینی که در حین اعتراضات 
در کران��ه باخت��ری بازداش��ت ش��ده، می فش��ارد.  
گروههای حقوق بش��ری فلس��طینی و اس��رائیلی 
اغلب، اقدامات نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی 

را محکوم می کنند. تسنیم

اخبار گزارش

رسانه انگلیس��ی در گزارشی مبسوط به همه آنچه تاکنون 
در ارتب��اط با ت��الش آمریکا برای بازگردان��دن تحریم های 
س��ازمان ملل علیه ایران گذش��ته، پرداخت و سرانجام این 

تالش را شکست پیش بینی کرده است.
در میان��ه تقاله��ا و دوره گردی های مقام��ات دولت دونالد 
ترامپ برای به کرسی نش��اندن موضع یکجانبه این کشور 
در قب��ال محدودیت ه��ای تس��لیحاتی ای��ران و حاال فعال 
کردن تحریم های سازمان ملل علیه ایران، سرویس جهانی 
»بی بی س��ی« در گزارش��ی مبس��وط به قلم »مارک ولر«، 
اس��تاد قوانین بین الملل به آنچ��ه تاکنون در این خصوص 
گذش��ته پرداخته و نتیجه تالش ه��ای ضد ایرانی آمریکا را 

بررسی کرده است.  
در مقدمه این گزارش در خصوص اهمیت توافق هس��ته ای 
ایران گفته ش��ده که این توافق نتیج��ه مذاکرات پیچیده 
ب��ه رهبری آمری��کا در برهه زمانی چندی��ن ماهه بوده که 
طبق آن در ازای خودداری ایران از دس��ت یابی به س��الح 
هس��ته ای و پذیرش راستی آزمایی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، شورای امنیت سازمان ملل همه تحریمهای گذشته 
علیه ایران را لغو کرد و مجموعه تحریم های محدود تازه ای 
را علی��ه تهران اعمال کرد که در صورت متعهد بودن ایران 

به طور خودکار در سه مرحله حذف می شوند.
بنابر این گزارش، اولین بخش تحریم های شورای امنیت در 
ارتباط با خرید و فروش سالح های متعارف چند هفته دیگر 
منقضی خواهد ش��د. محدودیت های مرتبط با موشک های 
بالس��تیک تا ۲۰۲۳ ادامه دارد و محدودیت های باقی مانده 
در ارتباط با نقل و انتقاالت هسته ای ۱۰ سال بعد از انعقاد 
توافق هس��ته ای )س��ال ۲۰۲۵( با ادامه راستی آزمایی های 

آژانس، منقضی می شود.
در ادامه این گزارش، به اتهام زنی های آمریکا علیه ایران در 
خصوص مسائل منطقه اش��اره شده که واشنگتن از آن به 
عنوان دستاویزی برای توجیه خروج یکجانبه خود از توافق 
هس��ته ای ایران استفاده کرد. در کنار آن، آمریکا همچنین 
مدعی شد که ایران برنامه ای هسته ای را دنبال می کند که 

می تواند رژیم منع اشاعه جهانی را به خطر بیندازد.
با این ادعاها، آمریکا مجموعه تحریم های جامع و یکجانبه 
خ��ود را بار دیگر علیه ایران اعمال و ش��روع کرد به تهدید 
ش��رکت های کشورهای ثالث با اقدامات تنبیهی در صورت 
عدم تبعیت آن ها از تحریم ها. به نوشته بی بی سی، ایران در 
واکنش، اقدامات آمریکا را نقض اساسی توافق خواند، اما به 
تعه��دات خود ذیل برجام متعهد ماند و گفت که روند حل 

اختالف را به کار گرفته است.
به نوش��ته بی بی س��ی، اما با گذشت یکس��ال از تالش های 
بی حاصل ایران برای حل اختالفات، تهران در سال ۲۰۱۹ 
روند »کاهش تعهدات« را در پاسخ به اقدام آمریکا آغاز کرد 
ک��ه به طور خاص افزایش تولی��د اورانیوم فراتر از محدوده 

تعیین شده بخشی از این روند بوده است.
در ادام��ه این گزارش همچنین به آزمایش "وس��ایل نقلیه 
فضایی" از س��وی ایران اش��اره و این ادعا مطرح ش��ده که 
بس��یاری این آزمایش��ات را پرتاب های آزمایشی پوششی 
ب��رای آزمای��ش موش��ک های ب��ا قابلیت حم��ل کالهک 
هس��ته ای می دانند. در این گزارش همچنین ادعا شده که 
محدودیت های نقل و انتقال تسلیحات متعارف هم از سوی 

ایران نقض شده است.
به نوشته بی بی سی، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه و چین 
ب��ه عنوان طرف های دیگر برجام تالش متعادل کننده ای را 
در مقابل زیان های وارد ش��ده به ایران به دلیل تحریم های 

آمریکا به کار گرفتند تا تهران را در این توافق نگه دارند.
ب��ا این حال، در م��اه ژانویه کش��ورهای اروپایی هم بعد از 
آن ک��ه ای��ران )به دلیل اقدام��ات آمری��کا و نتیجه عملی 

نداشتن تالش های اروپا( به کاهش تعهدات برجامی دست 
زد، س��ازوکار حل و فصل اختالفات را فعال کردند. چین و 
روس��یه اما همچنان طرف ای��ران را گرفتند و اعالم کردند 

خروج یکجانبه آمریکا نقض اساسی توافق بوده است.
رس��انه انگلیسی در پاسخ به این س��وال می نویسد: برجام 
توافقی سیاسی است و بس��یاری می گویند به خودی خود 
معاهده ای تحت حاکمیت قوانین بین المللی نیس��ت. دلیل 
آنهم نگرانی ه��ای ایران درباره حاکمیت خ��ود با توجه به 
چشم پوش��ی صریح و دائمی از سالح های اتمی بوده است. 
به عالوه، دولت اوباما قادر به انعقاد معاهده الزام آور با توجه 
به مشکالت تصویب در سنا، نبوده است. اما این به آن معنا 

نیست که این توافق به لحاظ قانونی بی تاثیر است.
در ادامه این بخش آمده اس��ت: در درجه اول، اصل حسن 
نی��ت ایجاب می کند که کش��ورها برخ��الف تعهدات خود 
عمل نکنند، حتی اگر توافق از نظر قانونی کاماًل الزم االجرا 
نباشد؛ و دیگر این که این توافق مورد تایید قطعنامه ۲۲۳۱ 
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل با اش��اره به ماده ۲۵ منشور 
این س��ازمان قرار گرفت که کش��ورها را ملزم به پیروی از 
تصمیمات ش��ورای امنیت می کند. مقررات مرتبط با لغو و 
اعم��ال تحریم به صراحت تحت مق��ررات اجرایی اجباری 

فصل هفتم منشور سازمان ملل تصویب شده است.
به نوشته بی بی س��ی، قوانین بین الملل توافقات الزم االجرا 
را میس��ر می کند اما در اجرای آن ها ضعیف اس��ت. در این 
مورد، این نقص با حیله گری آمریکا معکوس ش��ده اس��ت. 
آمری��کا که قادر به انعقاد پیمان��ی الزم الجرا نبوده، بر روی 
س��ازوکار اجرایی بسیار قدرتمند تعهدات ایران خواه کاماًل 
ال��زام آور و خواه غیر، اصرار ورزید؛ مش��کل این اس��ت که 
در ص��ورت لغو تحریم های جام��ع و به محض رخ دان آن، 
تصمیم جدیدی در ش��ورای امنیت برای وضع تحریم های 

جدید در صورت عدم تعهد ایران، الزم می شود.
بنابر این مطلب، همین مس��ئله ب��رای تمدید تحریم های 
اعمال ش��ده تحت قطعنامه ۲۲۳۱ فراتر از بندهای غروب 
آفتاب مرتبط با آن ها، الزم می ش��ود. آمریکا می دانست که 
بع��د از جنجال بر س��ر آنچه "قطعنام��ه دوم" درباره عراق 
قبل از حمله سال ۲۰۰۳ خوانده می شد، امکان دارد سایر 
کشورها چنین اقدامی را وتو کنند؛ بنابراین، ایاالت متحده 
ت��الش ک��رد این عدم تع��ادل قدرت را از طری��ق مقررات 

اسنپ بک معکوس کند.
بع��د از فع��ال کردن س��ازوکار حل اختالف، یک »کش��ور 
مش��ارکت کننده« در توافق می تواند ادعای »عدم عملکرد 
قابل توجه« از س��وی ایران را مط��رح کند. بعد از ۳۰ روز، 
چنین ادعایی به بازگشت خودکار همه تحریم های سازمان 

مل��ل به همان ش��کلی که قب��ل از برجام وجود داش��تند، 
بازمی گ��ردد، مگر این که ش��ورای امنی��ت قطعنامه ای را 

تصویب کند که این اثر را به حالت تعلیق درآورد.
اگ��ر هیچ یک از اعضای ش��ورای امنیت چنی��ن قطعنامه 
تعلیق��ی را ظرف ۱۰ روز پیش��نهاد نکند، رئیس ش��ورای 
امنیت بای��د آن را مطرح کند. در آن ص��ورت هم، آمریکا 
می توان��د به راحتی چنین پیش نویس��ی را وت��و کند و باز 
هم تحریم ها به طور خودکار بازخواهند گش��ت. به نوشته 
بی بی سی، این باعث می شود که نتیجه دلخواه آمریکا یعنی 

پایان توافق هسته ای ایران محقق شود.
اوایل م��اه آگوس��ت، آمریکا ب��ا ارائه قطعنام��ه ای تمدید 
محدودیت تحریم تسلیحاتی ایران که پاییز امسال منقضی 
می شود را به مدت نامحدود خواستار شد. بنابر این مطلب، 
این اقدام به تنهایی نش��ان می دهد که شاید آمریکا درباره 

استدالل خود در خصوص اسنپ بک تردید داشته است.
با این وجود وقتی این پیشنهاد در رای گیری شورای امنیت 
با مخالفت اکثریت مواجه شد، »مایک پامپئو« وزیر خارجه 

آمریکا به طور رسمی به روند اسنپ بک استناد کرد.
س��ایر اعضای ش��ورای امنیت در پ��ی اقدام آمری��کا فوراً 
در پیام��ی به رئیس این ش��ورا اعالم کردن��د که آمریکا از 
توافق هس��ته ای خارج ش��ده و بنابراین نمی تواند به روند 
اس��نپ بک اس��تناد کند. این دیدگاه از سوی همه اعضای 
ش��ورای امنیت بجز جمهوری دومینیکن که موضع آمریکا 

را منعکس کرده، مورد حمایت قرار گرفت.
بع��د از آن رئیس ش��ورای امنی��ت اعالم کرد ب��ا توجه به 
اکثریت نظرات ابراز ش��ده در این خص��وص، او خود را در 
جایگاه��ی نمی بیند ک��ه بخواهد اقدامات بیش��تری را در 

ارتباط با درخواست آمریکا انجام دهد.
بنابر مطلب بی بی سی، آمریکا و ایران هر یک استدالل های 
حقوقی زیادی را در حمای��ت از موضع خود ارائه کرده اند. 
آمری��کا ادعا می کند که توافق را نقض نکرده زیرا به لحاظ 
قانونی الزام آور نیس��ت. استدالل دیگر آمریکا این است که 
پاراگ��راف ۱۰ قطعنامه ۲۲۳۱ ش��ورای امنیت از آمریکا به 

عنوان یک کشور »مشارکت کننده« در برجام نام می برد.
به ادعای واشنگتن، این تعریف، از مشارکت واقعی در توافق 
مس��تقل اس��ت. بنابراین آمریکا وضعیت مش��ارکت کننده 
بودن حتی بعد از خروج از توافق را حفظ کرده و طبق آن 
می تواند روند اسنپ بک را فعال کند. واشنگتن مدعی است 
تعهدات مندرج در توافق هسته ای از مقررات اسنپ بک در 

قطعنامه شورای امنیت کاماًل مجزا هستند.
در طرف دیگر، سایر کش��ورهای حاضر در توافق استدالل 
می کنند که آمریکا نمی تواند به اس��نپ بک به دلیل خروج 

از توافق و محسوب نش��دن به عنوان عضوی از آن استناد 
کند. نماینده روس��یه در سازمان ملل در رد ادعای آمریکا 
به این مثل اس��تناد کرد ک��ه نمی توان کیک را خورد و در 

عین حال آن را داشت.
نگارنده این مطلب، پاس��خ به این س��وال را با اس��تناد به 
اظه��ارات مقامات آمریکایی این ط��ور بیان می کند: زمانی 
ک��ه »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمری��کا از توافق خارج 
می ش��د، صراحتاً تصمی��م گرفت که به مش��ارکت ایاالت 
متح��ده در این توافق پایان دهد. این عبارت که از س��وی 
وزیر خارجه آمریکا  هم تکرار ش��د، اس��تدالل درباره این 
که آمریکا همچنان مش��ارکت کننده در برجام اس��ت آنهم 
فقط با هدف بازگرداندن تحریم ها را دشوار می کند. »جان 
بولتون« مش��اور وقت امنیت مل��ی آمریکا به هنگام خروج 
این کش��ور از توافق ه��م می گوید این نظر به لحاظ قانونی 
درست نیست، مانند همان چیزی که سایر اعضا و اتحادیه 

اروپا می گویند.
بنابر این گزارش، موضع رئیس شورای امنیت هم که بدون 
شک بر اس��اس مشاوره قانونی بوده همین دیدگاه را تایید 
می کند. به عالوه این که تالش فریبکارانه آمریکا برای جدا 
کردن تعریف کشور مشارکت کننده از این پرسش که کدام 

کشورها واقعاً در توافق مشارکت دارند، کارایی ندارد.
دیگر این که واضح اس��ت که توافق هس��ته ای و س��ازوکار 
اس��نپ بک مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ با هم مرتبط هستند 
و ای��ن قطعنامه تنها برای تقویت توافق وجود دارد. ارتباط 
مذکور را همچنین این واقعیت که کشورهایی که به دنبال 
فعال کردن اسنپ بک هس��تند ابتدا باید روند حل و فصل 
را به عنوان بخش��ی از توافق م��ورد بحث قرار دهند، تایید 
می کند؛ زیرا این رویه تنها در دس��ترس کش��ورهایی است 

که واقعاً در توافق مشارکت دارند.
به نوشته بی بی سی، نتیجه این مباحث این است که آمریکا 
خود را از س��ازوکار اسنپ بک محروم کرده؛ نتیجه ای که با 
منط��ق مقررات مربوطه مطابقت دارد: اس��نپ بک طراحی 
شد تا یکپارچگی برجام را تضمین کند، نه به عنوان ابزاری 
برای ایجاد اختالل و نابودی آن مورد استفاده قرار بگیرد.

به ادعای بی بی سی، از قضا اگر آمریکا طبق قوانین مذاکره 
ش��ده از س��وی دولت اوباما پیش می رفت، می توانست به 
اهدافش برس��د و بجای این ک��ه از توافق به عنوان عضوی 
از برجام در س��ال ۲۰۱۸ خارج ش��ود، می توانست ادعای 
ع��دم تعهد جدی ای��ران را مطرح کن��د و وارد تالش های 
حل اختالف ش��ود و بعد از آن اس��نپ بک را بدون آن که 

عضویتش محل بحث باشد، فعال کند.
بعد از آنهم آمریکا می توانس��ت از توافق اس��تعفا دهد و در 
نتیجه آن، تحریم های جامع س��ازمان ملل علیه ایران برای 
مدت نامح��دود بازمی گش��ت. نگارن��ده در ادامه می گوید 
ای��ن دیدگاه، نظر جان بولتون ک��ه گفته بود دولت آمریکا 

احمقانه عمل می کند را تایید می کند.

در ادامه چه خواهد شد؟
یک دس��تیار س��ابق دبیرکل س��ازمان ملل در امور قانونی 
گفت��ه که ش��ورای امنیت احتم��االً به راحت��ی از پذیرش 
پیش��نهاد اس��نپ بک در دستور کار خود، س��ر باز بزند. به 
احتمال قوی تر، ش��ورای امنیت اقدام آمریکا در فعالسازی 
را به رس��میت نخواهد شناخت و همان استدالل را که این 
کش��ور دیگر از چنی��ن جایگاهی برخوردار نیس��ت مطرح 
خواه��د کرد. با این وجود، بی بی س��ی، نگرانی واقعی را در 
ارتب��اط با کاهش تعه��دات ایران می داند و می نویس��د در 
صورتی ک��ه راه حلی دیپلماتیک در چند م��اه آینده یافت 
نش��ود، کل توافق هس��ته ای با یا بدون اسنپ بک در خطر 

نابودی قرار خواهد گرفت. فارس 
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بیبیسی:

 چرا سرانجام اقدام آمریکا علیه ایران شکست است؟

امکان برگزاری نشست سران درباره ایران هنوز وجود دارد
معاون وزیر خارجه روسیه ضمن رد اتهام آمریکا به مسکو درباره دخالت 
در ام��ور داخلی بالروس، گف��ت که ابتکارعمل والدیمی��ر پوتین درباره 
برگزاری نشست سران آنالین درباره امنیت خلیج فارس، در رایزنی  های 
وین بررس��ی ش��د. س��رگئی ریابکوف اعالم کرد که رایزنی های صورت 

گرفته در وین درباره ابتکارعمل "والدیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه 
برای س��ازماندهی نشست سران درباره امنیت منطقه خلیج فارس، نشان داد 

که امید به پیش��برد این مسئله هنوز وجود دارد. وی گفت: هیئت روسی، مسلماً 
از فرصت بدس��ت آمده اس��تفاده کرده و توجه شرکای خود را به اهمیت برگزاری 
چنین نشس��تی جلب و همچنین ابراز اطمینان ش��د تا همتایان ما در کشورهای 
شرکت کننده در توافق هسته ا ی با ایران، از مفهوم دقیق امنیت جمعی در منطقه 

خلیج فارس، که سال گذشته به روز رسانی  شد، مطلع شوند. فارس 

عدم صالحیت آمریکا برای تحریم ها یک "باور مشترک" است 
س��فیر چین در ایران نوش��ت که عدم صالحیت آمریکا برای بازگرداندن 
تحریم های سازمان ملل علیه ایران یک باور مشترک است. چانگ هوا در 
صفحه توئیتر خود نوشت: این یک باور مشترک است که آمریکا نمی تواند 
فرایند بازگرداندن تحریم های س��ازمان ملل بر اساس قعطنامه ۲۲۳۱ را 

آغاز کند. پیشترکمیس��یون مش��ترک برجام پس از نشست در وین طی 
بیانی��ه اعالم کرد: اعضا مجدداً تاکید کردند که آمریکا را نمی توان یک دولت 

عضو برجام محس��وب کرد. س��یدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
کشورمان پس از حضور در نشست کمیسیون مشترک برجام و دیدار با مدیرکل 
آژان��س بین الملل��ی انرژی اتمی در وی��ن، در گفت وگو با خبرن��گاران اعالم کرد: 
کشورهای عضو برجام در نشست امروز قاطعانه با تصمیم آمریکا برای فعال سازی 

مکانیزم بازگشت خودکار تحریم ها علیه ایران مخالفت کرده اند. تسنیم 

ترامپ و پمپئو در تالش برای نابودی برجام شکست خوردند
هماهن��گ کنن��ده دولت اوبام��ا در امور برجام پس از نشس��ت دیروز 
کمیس��یون مش��ترک برجام گفت ک��ه دولت آمری��کا در تالش برای 

نابودی برجام شکست خورده است.
ج��رت بالنک، هماهنگ کنن��ده وزارت امور خارج��ه آمریکا در امور 

برجام)توافق هسته ای( در دولت پیشین این کشور در پیامی توییتری 
درباره بیانیه سرویس روابط خارجی اتحادیه اروپا پس از نشست کمیسیون 

مشترک برجام نوشت: بیانیه سرویس روابط خارجی اتحادیه اروپا و بیانیه رئیس 
نیجری ش��ورای امنیت سازمان ملل بسیار قاطعانه بود. او در ادامه نوشت: دونالد 
ترامپ)رئی��س جمهور آمریکا( و مایک پمپئو)وزیر امور خارجه آمریکا( در اولین 
دوره ش��ان در تالش برای از بین بردن برجام شکست خوردند. آینده دیپلماسی 

ایران به هر کسی که در ماه نوامبر پیروز شود تعلق دارد. ایسنا 

رسانه های فرانسه نشست کمیسیون مشترک برجام را نماد 
اتحاد و همبس��تگی اعضای این توافق در برابر فش��ارهای 
آمری��کا برش��مرده و آن را صحنه نمای��ش اراده جمعی بر 

حفظ برجام و اجرای کامل آن توصیف کردند.
ب��ه گزارش این رس��انه فرانس��وی، در این نشس��ت، چین 
تالش ه��ای آمریکا ب��رای بازگرداندن تحریم ه��ا و تمدید 

تحریم های تسلیحاتی ایران را محکوم کرد.
همچنین رس��انه فرانس��وی »النوول تریبون« با اش��اره به 
کمیس��یون مش��ترک برجام در تیتر گزارش خود نوشت: 

چین و اروپا، ترامپ را به چالش می کشند.
 این رس��انه فرانس��وی تصریح کرد: چی��ن و اروپا بار دیگر 
حمای��ت خ��ود را از ای��ران در برابر تالش ه��ای آمریکا به 

منظور اعمال تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسالمی، 
به منصه ظهور رساندند. النوول تریبون افزود: تمامی اعضا، 
با یادآوری خروج یکجانبه ایاالت متحده از برجام در س��ال 

۲۰۱۸، بر اهمیت صیانت از این توافق تاکید کردند.
به نوش��ته خبرگزاری فرانس��ه، هلگا اشمید معاون مسوول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان شانزدهمین نشست 
کمیسیون مشترک برجام در وین، اتحاد شرکای این توافق 

برای حفظ آن را امری مهم ارزیابی کرد.
وی در حس��اب توئیتر خود نوش��ت: ایران، چین و اروپا به 
رغم چالش های موجود، در تصمیم خود برای حفظ توافق 

هسته ای ایران )برجام( متحد هستند.
خبرگزاری فرانس��ه در ادامه تصریح کرد: توافق هس��ته ای 

ایران در س��ال ۲۰۱۵، بخش��ی از تحریم ه��ای ایران را در 
مقاب��ل تضمیناتی دربردارنده ماهی��ت منحصرا صلح آمیز 
برنامه هسته ای ایران لغو کرده است؛ ایاالت متحده آمریکا 
در س��ال ۲۰۱۸ از برجام خارج و تحریم ه��ای یکجانبه را 
علی��ه ایران بار دیگ��ر اعمال کرد.در مقاب��ل، تهران نیز در 
راس��تای کاهش تعهدات برجامی، تولی��د اورانیوم خود را 

افزایش داد.
این رس��انه فرانس��وی افزود: در ۲۱ آکوس��ت، واش��نگتن 
باه��دف تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران ک��ه در ماه اکتبر 
سال میالدی جاری به پایان می رسد، درصدد احیای سایر 
تحریم ها از جمله تحریم های سازمان ملل بود؛ اما بالفاصله 
ب��ا مخالفت متحدان اروپایی خود مواجه ش��د. خبرگزاری 
فرانس��ه در ادامه با اشاره به لحن بی سابقه آمریکا نسبت به 
اروپا نوش��ت: »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا؛ فرانسه، 

بریتانیا و آلمان را به متحد شدن با ایران متهم کرد.
به نوش��ته این رس��انه فرانس��وی، »فو کن��گ« دیپلمات 

چین��ی در وین، هن��گام ترک هتل محل برگزاری جلس��ه  
ب��ه خبرن��گاران گفت: ما به توافق هس��ته ای��ران )برجام( 
متعهد هس��تیم. وی اضافه کرد: ما دست در دست جامعه 
جهانی، همه تالش خود را برای شکس��ت تالش واشنگتن 
در ناب��ودی برجام انجام می دهی��م؛ ایاالت متحده، حقوق 
بین الملل را به س��خره می گیرد و جامعه جهانی نباید این 
اجازه را به او دهد. این رسانه فرانسوی در ادامه با اشاره به 
توافق اخیر ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی نوش��ت: 
ایران به درخواس��ت آژانس مبنی بر دسترسی به دو سایت 
مورد نظرچراغ س��بز نشان داد، درحالی که در گذشته این 
درخواس��ت را رد می کرد و این منج��ر به کاهش حمایت 

اروپایی ها از برنامه ای هسته ایران شده بود.
»م��ارک فیتزپاتریک« کارش��ناس انس��تیتو بی��ن المللی 
مطالعات اس��تراتژیک در ای��ن رابطه بیان ک��رد: ایران در 
هماهنگی با س��ایر جهان است؛ در حالی که ایاالت متحده 

در انزوا فرو رفته است. ایرنا 

  بازتاب نشست کمیسیون مشترک برجام در رسانه های فرانسه

همبستگی برجامی ها در برابر فشارهای آمریکا


