
بررسی روند همکاری  ایران با 
سازمان شانگهای

کاظ��م جاللی به منظور بحث و گف��ت و گو درباره 
دورنم��ای همکاری های ایران و س��ازمان همکاری 
ش��انگهای  ب��ا بختیار حکی��م اف نماین��ده رئیس 
جمهور روس��یه در امور سازمان همکاری شانگهای 

دیدار کرد. 
در این دی��دار طرفین در خص��وص همکاری های 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان عضو ناظر و فعال 
سازمان شانگهای با اعضای این سازمان در حوزه های 
مختلف از جمله مبارزه با تروریس��م وافراط گرایی، 
مبارزه با یکجانبه گرایی، همکاری های اقتصادی و 
امنیت اطالعات در ح��وزه بین المللی گفت و گو و 

تبادل نظر کردند.
طرفی��ن در این دیدار بر وجود زمینه های مختلف 
برای حضور فعال تر ایران در س��ازمان ش��انگهای 
تاکی��د و طرف روس ب��ه موضع روس��یه در مورد 
حمای��ت از عضوی��ت کامل ایران در این س��ازمان 
اش��اره کرد. در این مالقات دورنمای همکاری های 
دو کش��ور با توجه به ریاست روسیه بر این سازمان 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ایسنا 

بررسی راه های تقویت روابط اقتصادی 
ایران و اتریش 

سفیر جمهوری اس��المی ایران در وین در دیدار با 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اتریش راه 
های تقویت روابط اقتصادی دوجانبه را مورد بحث 

و بررسی قرار داد.
عباس باقرپور اردکانی در صفحه توئیترش با اشاره 
به دیدارش با دبیرکل اتاق فدرال اقتصادی اتریش 
نوش��ت:  با آق��ای کارل هینز کوپف دبی��رکل اتاق 
فدرال اقتصادی اتریش که رئیس کمیسیون برنامه 

و بودجه مجلس اتریش نیز هست، مالقات کردم.
وی اف��زود: تواف��ق کردی��م راههای تقوی��ت روابط 
اقتص��ادی دوجانب��ه و کمک به رف��ع چالش های 
موجود را بیش��تر مورد بحث و بررس��ی قرار دهیم.

 باشگاه خبرنگاران 

اخبار

همکاری با آژانس در چارچوب امنیت 
ملی برای مهار آمریکا ضروریست 

یک کارش��ناس مس��ائل بی��ن الملل با بی��ان این 
ک��ه تحوالت اخیر در ش��ورای امنی��ت و همچنین 
کمیس��یون مش��ترک برجام نش��ان می دهد همه 
مخالف یکجانبه گرایی آمریکا هستند گفت: هدف 
ای��ران مقابله با سیاس��ت های یکجانب��ه گرایی و 

تحریم های ناجوانمردانه آمریکاست.
حس��ن بهش��تی پ��ور، در خصوص نشس��ت اخیر 
کمیسیون مش��ترک برجام و بیانیه ای که از سوی 
اعضای شرکت کننده منتشر ش��د گفت: بیانیه ای 
که پس از پایان این نشست به ریاست هلگا اشمیت 
صادر شده مشخص می کند همه اعضا به اتفاق آرا 
مخالف یک جانبه گرایی آمریکا و سیاست های آن 

در برجام هستند.
وی تصری��ح کرد: تحوالت چند هفته اخیر نش��ان 
می دهد آمریکایی ها اگر چه از نظر مالی و اقتصادی 
توانستند اراده خود را تحمیل کنند و عمال جمهوری 
اس��المی ایران را تحریم کردند اما از نظر سیاس��ی 
و دیپلماتی��ک موفقیتی به دس��ت نیاوردند و عدم 
مخالفت با پیش نویس قطعنامه آمریکا برای تحریم 
تس��لیحاتی ایران، همچنین مخالفت 13 کش��ور با 
درخواست آمریکا برای از سر گیری مکانیزم ماشه 
و همچنین خروجی نشس��ت کمیس��یون مشترک 
برجام نشان می دهد که همه می خواهند در مقابل 

یکجانبه گرایی آمریکا بایستند.
این کارش��ناس مسائل بین الملل خاطر نشان کرد: 
آمریکا در بخش سیاس��ی و دیپلماتیک نتوانس��ت 

سیاست خود را دیکته کند و شکست  خورد.
 در واق��ع محاس��بات آمریکای��ی ها درس��ت نبود 
و آنها اش��تباه بزرگی مرتکب ش��ده و با شکس��ت 
مفتضحانه ای رو به رو ش��دند. بهش��تی پور درباره 
این که در چنین ش��رایطی سیاست خارجی ایران 
بای��د چگونه عم��ل کند، گفت:  سیاس��ت خارجی 
یک کش��ور باید به صورت یکپارچ��ه پیش برود و 
نباید دچ��ار چالش های درونی و اختالفات جناحی 
شود، سیاست خارجی یک کشور در صورتی موفق 
است که یکپارچه در داخل مورد حمایت قرار گیرد 
البته همه می داند سیاست خارجی در ایران توسط 
مجموع��ه نظام تعیین می ش��ود نه صرف��ا دولت و 
وزارت خارجه و دولت مجری برنامه های سیاس��ت 

خارجی هستند. ایسنا 

از نگاه دیگران 

گزارش

اف��کار عموم��ی در ایران اکنون این س��وال را می پرس��د، 
اگ��ر برجام در قبال انج��ام تعهدات ایران هنوز نتوانس��ته 
اروپایی ه��ا را به اجرای تعهدات ملزم کند، گره مش��کالت 
اقتصادی و معیش��تی آنها را بگش��اید، چرا امضاء شد؟ چرا 
نشست های دوره ای برجام برگزار می شود؟ و چرا همچنان 
هن��وز روی اجرای تعهدات اروپایی ها "ش��اید روزی اتفاق 

بیفتد" دلخوش کرده ایم؟
هفته گذش��ته نشست دوره ای برجام با حضور هیات ایرانی 
و 1+4 برگ��زار و ماحصل آن یک بیانی��ه بود که در آن به 
مخالفت ب��ا اقدام اخی��ر آمریکا برای فعال س��ازی مجدد 
تحریم ها علیه ایران، بسنده شد، مخالفتی که تنها بر روی 
کاغذ نگارش ش��د و درعمل تاکنون هیچ تحریمی نه تنها 
لغو نش��ده اس��ت بلکه اروپایی ها به خود زحمت ندادند در 

برابر گردن کشی و زورگویی آمریکا بایستند. 
این نشست در چارچوب برجام، هر سه ماه یکبار با شرکت 
معاونان وزیر برگزار می شود. اینبار با توجه به شیوع بیماری 
کرونا فاصله دیدارها کمی طوالنی تر شد؛ آقای عراقچی به 
عنوان ریاس��ت هیات ایرانی در هتل کوبورگ میزبان بود و 
دیدار و رایزنی با مقامات مختلف از جمله مدیر کل آژانس 
بین الملل اتمی داش��ت اما نتیجه ای��ن گفت وگوها تقریبا 
هی��چ بود! چرا که اروپا تاکنون هیچ  کدام از تعهدات خود 
را اجرا نکرده اس��ت. نشست کمیس��یون برجام به صورت 
دوره ای برگزار می ش��ود اما س��وال این است تاکنون کدام 
یک از این نشست ها برای ملت ایران حائز دستاورد بوده و 
منجر به لغو تحریم های ضد ایرانی شده است؟ کدام یک از 
کشورهای اروپایی که مدام از حمایت از برجام دم می زنند، 
روی تعهدات خود ایس��تاده و حاضر به مراوده اقتصادی با 
جمهوری اس��المی ایران ش��دند؟ آنها که ب��ا اولین خط و 
نشان آمریکا هنوز نگذاشتند جای پایشان در ایران خشک 
ش��ود، بس��اط خود را جمع کردند و رفتند، مصداق رفتار 
ش��رکت های فرانسوی از جمله رنو است که از ترس آمریکا 

هنوز نیامده زیر همه قول و قرارهایشان زدند!
نشس��ت های دوره ای برج��ام در حالی برگزار می ش��ود که 
اروپایی ه��ا تاکن��ون به هیچ ی��ک از تعهدات خ��ود پایبند 
نبودند؛ حتی اینستکس نیز نتوانست مسیر اجرای تعهدات 

اروپایی ها را هموار کند. "ش��دیدترین مرحله تحریم، نفت 
در برابر غذا بود اما االن در شرایطی هستیم که حتی برای 
غ��ذا و دارو اجازه ف��روش یک قطره نف��ت را نمی دهند و 
اگر هم به فروش می رس��د امکان تبادل مالی نباشد"؛ این 
جمله محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهور کش��ورمان 
اس��ت که همین چندر روز پیش در نشست اعضای شورای 
توس��عه و برنامه ریزی همدان بیان کرد. ۵ س��ال از توافق 
هسته ای می گذرد، ایده رفع تحریم ها و گشایش اقتصادی 
مطابق آنچه وعده داده ش��ده بود کامال از س��وی آمریکا و 
اروپایی ها عقیم شد، البته برخی در داخل وقتی آمریکا در 
تالش برای تمدید تحریم تسلیحاتی کشورمان به در بسته 
خورد، این مس��ئله را حاصل و دس��تاورد برجام دانستند و 
با این عنوان که برجام زنده اس��ت، می خواهند به دستاورد 

تقریبا هیچ در افکار عمومی مشروعیت بخشند. 
اف��کار عموم��ی در ایران اکنون این س��وال را می پرس��د، 
اگ��ر برجام در قبال انج��ام تعهدات ایران هنوز نتوانس��ته 
اروپایی ه��ا را به اجرای تعهدات ملزم کند،  گره مش��کالت 
اقتصادی و معیش��تی آنها را بگشاید، چرا اصال امضاء شد؟ 
چ��را نشس��ت های دوره ای برج��ام برگزار می ش��ود؟ چرا 
سرنوش��ت کشور از س��ال ۹۲ تاکنون به آن گره زده شده 
و همچنان روی اجرای تعهدات اروپایی ها که ش��اید روزی 

اتفاق بیفتد دلخوش کرده اند؟ 
هتل کوبورگ وین هفته گذش��ته باز هم میزبان هیأت های 
ای��ران و نماین��دگان گروه 1+4 )آلمان، فرانس��ه، انگلیس، 
روس��یه و چین( به ریاس��ت س��ید عباس عراقچی معاون 
سیاس��ی وزیر ام��ور خارجه ای��ران و هلگا اش��مید معاون 

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود.
عراقچی که برای این نشست به وین سفر کرده بود با بیان 
اینکه اعضای باقیمانده در برجام برای مقابله با قانون شکنی 
آمری��کا اجماع دارند، تاکی��د کرد: تنه��ا راه اصولی حفظ 
برجام، بهره مندی ای��ران از منافع این توافق در حوزه رفع 
تحریم هاس��ت ک��ه صرفا از طریق اتخ��اذ گام های عملی و 

ملموس اعضای برجام، محقق می شود. 
وی در ادام��ه با اش��اره به مخالفت های پیش��ین با آمریکا 
خاطرنش��ان کرد: اعضای کمیس��یون با تاکی��د بر مواضع 
اصولی خ��ود در جریان بررس��ی قطعنام��ه تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران که با شکست مفتضحانه آمریکا همراه بود 
و همچنین مخالفت های اساس��ی خود با اقدام آمریکا برای 
ج��ا زدن خود به عنوان عضو برج��ام و اعاده قطعنامه های 
تحریمی ش��ورای امنیت علی��ه ایران، متفق الق��ول بر این 
عقی��ده بودند ک��ه آمریکا از ۸ می ۲۰1۸ مش��ارکت خود 
در برجام را متوقف کرده و دیگر عضو این توافق محس��وب 

نمی شود و لذا، نمی تواند از حقوق تصریح شده در برجام از 
جمله با هدف برگشت تحریم ها، استفاده کند. او همچنین 
در پایان این جلس��ه توضی��ح داد که اعض��ای این توافق، 
آمریکا را به عنوان مش��ارکت کننده برجام نمی شناسند و 
حقی برای این کش��ور در خصوص استفاده از سازوکارهای 

درون برجام یا قطعنامه ۲۲31 قائل نیستند.
هیچ حسابی روی اینستکس باز نکردیم 

مع��اون وزیر خارج��ه ایران همچنین درباره اینس��تکس با 
تاکید بر اینکه هیچ حس��ابی روی اینس��تکس باز نکردیم 
و هیچ اتکا و اعتمادی به اروپایی ها و این س��ازوکار نداریم، 
گفت: اولین تبادل مالی از طریق اینستکس صورت گرفته 
و چند تبادل مالی دیگر در دستور کار قرار دارد، ولی بسیار 

کم تر از انتظارات ما بوده است.
از س��وی دیگر، سفیر و نماینده دائم چین در سازمان ملل 
پیام نشس��ت یک روز بعد از کمیس��یون مش��ترک برجام 
در وین را واضح و روش��ن اعالم ک��رد و گفت که این پیام 
تاکی��دی بر حمایت جامع��ه جهانی از توافق هس��ته ای و 
عدم امکان آمریکا برای فعال کردن مکانیس��م ماشه است. 
همچنین روز دوازدهم شهریور ماه  نیجر که ریاست شورای 
امنیت را بعد از اندونزی به عهده گرفته است، به درخواست 
آمریکا علیه ایران پاس��خ منف��ی داد. عراقچی، همچنین با 
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز 
دی��دار و گفت وگو کرد. »رافائل گروس��ی« مدیرکل آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتمی دیدار با مع��اون وزیر امور خارجه 
کش��ورمان در وی��ن را مثب��ت ارزیابی ک��رد و در توییتی 
نوشت که همکاری های ایران و آژانس باید ادامه پیدا کند. 
طرفی��ن، گفتگوهای اخیر در تهران و بیانیه مش��ترک که 
منج��ر به تقویت همکاری ها و تعامالت و همچنین اعتماد 
بین ایران و آژانس می شود را مثبت و سازنده خواندند و از 
اس��تقبال گسترده از تفاهمات حاصله در سطح بین المللی 
ابراز خرس��ندی کردند.  دو طرف همچنین بر عزم ایران و 
آژانس برای تداوم همکاری های متقابل، بر اس��اس حسن 
نیت، تاکید کردند. مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
دیدار با معاون وزیر امور خارجه کشورمان در وین را مثبت 
ارزیابی کرد و در توییتی نوش��ت که همکاری های ایران و 

آژانس باید ادامه پیدا کند.
س��رگئی الوروف، وزی��ر امور خارجه روس��یه درخواس��ت 
کش��ورهای اروپای��ی ب��رای مع��اف ش��دن از تحریم های 
فراس��رزمینی آمری��کا و داش��تن اجازه تجارت ب��ا ایران را 
اقدامی »ذلیالنه« توصیف کرده اس��ت. وزیر خارجه روسیه 
در سخنرانی خود برای دانشجویان و اساتید »بنیاد دولتی 
روابط بین الملل مس��کو« وابس��ته ب��ه وزارت خارجه این 
کش��ور گفت: »آمریکا نه تنها تحریم های یکجانبه اش علیه 
ای��ران را احیا کرده بلکه دیگران را ه��م از تجارت با ایران 
منع کرده اس��ت.« او اضافه کرد: »گاه��ی اوقات، متحدان 
آمریکا حت��ی ذلیالنه از آمریکا درخواس��ت می کردند آنها 
را از ای��ن ممنوعیت ها معاف کند تا بتوانند علی رغم وجود 
تحریم های فراسرزمینی و غیرقانونی آمریکا هنوز بتوانند با 

ایران تجارت کنند.
در پایان این نشس��ت نیز بیانیه رئیس هیأت منتش��ر شد. 
اعضای حاضر در نشست کمیسیون مشترک برجام با اشاره 
به خروج یکجانبه و اعالم توقف مشارکت آمریکا در برجام و 
اینکه این کشور بعد از آن در هیچ یک از فعالیت های مرتبط 
با برجام مش��ارکت نداش��ته، مجددا تاکید کردند آمریکا را 

نمی توان یک دولت عضو این توافق محسوب کرد.
حاضران در نشست مذکور در ادامه مخالفت ها با اقدام اخیر 
آمریکا برای فعال سازی مجدد تحریم ها علیه ایران، این بار 

مخالفت خود را از وین اعالم کردند.
نشست کمیسیون مشترک برجام در شرایطی برگزار شد که 
در این مدت آمریکا تالش های زیادی را در راستای اعمال 
فشار بیش��تر بر ایران صورت داد از ارائه قطعنامه اصالحی 
ضد ایرانی به ش��ورای امنیت ب��رای تمدید محدودیت های 
هس��ته ای که ناکام ماند )این قطعنامه که روز ۲۵ مرداد به 
رأی گذاش��ته شد با 11 رأی ممتنع، ۲ رأی موافق )آمریکا 
و جمهوری دومینیکن( و ۲ رأی مخالف )روس��یه و چین( 
رد ش��د(، تا ارائه نامه به ش��ورای امنیت برای فعال کردن 
مکانیسم ماشه و بازگشت خودکار تحریم ها علیه ایران. در 
همی��ن خصوص نیز مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا اعالم 
کرد که  تحریم های بین المللی علیه ایران از نیمه شب ۲۰ 

سپتامبر به وقت گرینویچ باز خواهد گشت.
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وقتی اروپا همچنان به هیچ کدام از تعهداتش پایبند نیست

نشست های دوره ای برجام 
با کدام منطق!

واکنش خطیب زاده به اقدام توهین آمیز مجله شارلی ابدو  
س��خنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اس��المی ایران انتش��ار تصاویر 
توهین آمیز به پیامبر اسالم توسط مجله شارلی ابدو را قویا محکوم کرد. 
س��عید خطیب زاده افزود: هرگونه اهانت و بی احترامی به پیامبر مکرم 
اس��الم و سایر پیامبران الهی به هیچ وجه قابل قبول نیست.  سخنگوی 

دس��تگاه سیاست خارجی افزود: اقدام موهن نشریه فرانسوی که به بهانه 
آزادی بیان تکرار ش��ده اس��ت، موجب جریحه دارشدن احساسات موحدان 

عال��م، اقدامی تحریک آمیز و توهین به ارزش های اس��المی و عقاید بیش از یک 
میلیارد مسلمان در جهان  است.  خطیب زاده در پایان تاکید کرد: برخالف اقدام 
موهنی که توس��ط این مجله انجام ش��ده اس��ت، آزادی بیان ارزش واالیی است 
که باید به ش��کل سازنده ای در جهت همزیستی مسالمت آمیز نوع بشر و تفاهم 

بیشتر بین ادیان به کار گرفته شود. فارس 

ادعای بی اساس وزیر دفاع انگلیس علیه ایران
وزیر دفاع انگلیس با مطرح کردن ادعایی بی اساس علیه نقش ایران در 

منطقه گفت که کشورش تمایلی به همکاری نظامی با ایران ندارد.
بن والس مدعی حمایت ایران از تروریس��م از طریق آن چه حمایت ایران 
از ش��به نظامیان حوثی در یمن و حزب اهلل می خواند، ش��د.  ادعای این 

مقام انگلیسی در حالی مطرح می شود که کشورهای غربی خود بزرگترین 
حامی و پناه دهنده به تروریس��ت ها می باشند.  وی مطرح کرد که کشورش 

با حمایت های دفاعی از عربس��تان سعودی به امنیت این کشور در برابر حمالتی 
که از جانب حوثی های یمن انجام می شود کمک می کند.  والس افزود که روابط 
انگلیس با عربستان سعودی به فروش تسلیحات محدود نمی شود و یک مشارکت 
مس��تحکم دفاعی اس��ت.  وزیر دفاع انگلیس همچنین اظهار کرد که کش��ورش 
تمایلی به همکاری نظامی با ایران یا فروش تسلیحات به آن ندارد. صداوسیما 

ادعاهای پمپئو در رابطه با وضع تحریم های جدید علیه ایران
وزیر خارج��ه آمریکا بعد از اعالم تحریم های جدید مرتبط با ایران از 
سوی وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا، مدعی شد که صنعت 
نفت ایران یک منبع بزرگ درآمد برای ''فعالیت های مخرب'' تهران در 
خاورمیانه اس��ت.  مایک پمپئو در یک بیانیه مدعی شد: صنعت نفت 

ایران یک منبع عمده درآمد برای رژیم ایران است و هزینه فعالیت های 
مخرب آن در سراسر خاورمیانه را تامین می کند. اقدامات امروز ما بار دیگر 

بر تعهد ایاالت متحده در جلوگیری از دسترس��ی رژیم ایران به منابع مالی مورد 
نیاز آن رژیم جهت تامین مالی تروریس��م و سایر فعالیت های بی ثبات کننده آن، 
تاکی��د می کند. وزیر خارج��ه آمریکا گفت: ما بار دیگر از ای��ران می خواهیم که 
از آس��یب رس��اندن به رفاه و س��عادت مردم ایران از طریق سوءاستفاده از منابع 

طبیعی برای گسترش هرج و مرج، دست بردارد. تسنیم  

کارب��رد "چماق" ن��ه تنها به نفع ای��االت متحده نبوده، 
بلکه باعث انزوای بیشتر آن در جامعه بین المللی شده و 

قدرت نرم آن را بیش از پیش تضعیف کرده است.
ایران، چین، روسیه، فرانسه، آلمان، انگلستان و اتحادیه 
اروپا اخیراً نشس��ت کمیته مش��ترک برج��ام را در وین 
برگزار کردند. رئیس اداره کنترل تس��لیحات وزارت امور 
خارجه چین در این نشس��ت ش��رکت کرد. طرف های 
مربوطه در این جلس��ه پیام روشنی برای حفظ برجام و 

جایگاه  شورای امنیت ارسال کردند.
نشس��ت مزبور درحالی برگزار ش��د که آمریکا بطور یک 
جانبه در ش��ورای امنیت علیه ایران اقدام کرده اس��ت. 
عملکرد زشت اخیر ایاالت متحده که مدتهاست از برجام 
خارج شده، مورد مخالفت عمومی اعضای شورای امنیت 
و جامعه جهانی قرار گرفته اس��ت. می توان گفت ایاالت 
متحده که به تحریم های یک جانبه و وحش��یانه اعتیاد 
دارد، ب��ا متحدان خود نی��ز فاصله گرفته  و به یک عضو 

منزوی  در جامعه جهانی تبدیل شده است.
عالوه بر این، در تاریخ 31 آگوست )1۰ شهریور( ایاالت 
متحده در ش��ورای امنیت  با تنها رای مخالف،  قطعنامه 
ای درباره سرنوشت شبه نظامیان خارجی بازداشت شده 
در سوریه و عراق را وتو کرد، این اقدام نیز  تشدید بیشتر 

انزوای دیپلماتیک ایاالت متحده را برجسته کرد.
بر اس��اس گزارش ها، ب��ه اس��تثنای رای مخالف ایاالت 

متحده، 14 عضو دیگر شورای امنیت همگی از قطعنامه 
فوق که توسط اندونزی ارائه شده بود، حمایت کردند. اما 
استفاده آمریکا از حق وتوی خود در مقابل بقیه اعضای 
جامعه جهانی، تش��دید اختالفات  بین ایاالت متحده و 

متحدان اروپایی آن را هم نشان داد.
در س��ال های اخیر، به دلیل ش��عار "اول آمریکا" و یک 
جانبه گرایی سیاستمداران کاخ سفید، دیپلماسی امروز 
ای��االت متحده به دیپلماس��ی زور، دیپلماس��ی تحریم، 
دیپلماس��ی دروغ و دیپلماس��ی فرافکنی تبدیل ش��ده 
اس��ت و به همین دلیل همه طرف های واشنگتن اعم از 
دشمن، رقیب یا همپیمان ممکن است هدف تحریم ها و 

سیاهنمایی ایاالت متحده واقع شوند.
می ت��وان گفت اخیرا دولت آمری��کا  با "چماق تحریم" به  
اهداف مختلفی  حمله کرده  است: در تاریخ ۲۸ آگوست، 
وزارت دفاع آمریکا 11 شرکت چینی از جمله گروه ساخت 
و ساز راه و ترابری چین  را به دلیل مشارکت در ساخت و 
ساز تاسیسات در جزایر و صخره های دریای جنوبی چین  
در لیست تحریم ها قرار داد؛ در ۲7 آگوست ایاالت متحده 
پنج موسس��ه تحقیقاتی روسیه  از جمله یک موسسه  در 
حال تولید واکس��ن ویروس کرونا را در فهرست تحریم به 
ثبت رس��اند و  1۵ ژوئیه اعالم ک��رد که "همه طرف های 
ش��رکت کنن��ده در پروژه ه��ای Nord Stream ۲ و 

TurkStream را تحریم خواهد کرد. تسنیم

سفیر اس��بق کش��ورمان در نروژ گفت: آنچه در شورای 
امنیت رخ داد، یک شکست تاریخی برای واشنگتن بعد 
از جن��گ جهانی دوم بود و حیثیت واش��نگتن را از بین 

برد.
عبدالرضا فرجی راد در مورد برگزاری نشست کمیسیون 
مش��ترک برجام، گفت: این نشست یک نشست دوره ای 
بود که باید هر سه ماه یک بار برگزار شود از این رو، یک 

نشست معمولی بود.
وی افزود: طبیعی اس��ت که با توج��ه به اتفاقاتی که در 
ش��ورای امنیت دو بار ب��رای آمری��کا رخ داد و در واقع 
واشنگتن در هر دو تالش خود علیه ایران، یعنی تصویب 
قطعنام��ه علیه کش��ورمان و همچنین ب��ه کار انداختن 
مکانیس��م ماش��ه، شکس��ت خورد؛ همه اعضا در جلسه 
کمیسیون مشترک برجام بر حفظ توافق هسته ای تاکید 
کردند به همین جهت آنچه در ش��ورای امنیت رخ داد، 
یک شکست تاریخی برای واشنگتن بعد از جنگ جهانی 

دوم بود و حیثیت واشنگتن را از بین برد.
این کارشناس مس��ائل سیاست خارجی گفت: همانطور 
که سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
نیز تاکید کرد، انتظار اقتصادی از این نشست نبود، چرا 
که تا مقطع انتخابات آمریکا، اروپایی ها نخواهند توانست 

و یا نمی خواهند علیه واشنگتن اقدامی انجام دهند.
فرجی راد با اشاره به سفر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی به تهران، افزود: اروپایی ها از سفر »رافائل گروسی« 
به ایران و توافق میان دو طرف بسیار راضی هستند و فکر 

می کردند که با این س��رعت این توافق به دست نخواهد 
آمد و این تفاهم میان تهران و آژانس سبب شده است که 
همگرایی برای حفاظت از برجام و عدم همراهی با فش��ار 
آمری��کا تا انتخابات در این کش��ور، ادامه یابد. وی تاکید 
کرد: اگر در مس��یر دو ماه باقی مانده تا انتخابات ریاست 
جمه��وری آمریکا، فاصله »جو بایدن« و »دونالد ترامپ« 
به شکل کنونی باشد، یعنی شانس پیروزی بایدن بیشتر 
باش��د، اروپا به روند کنونی خ��ود ادامه خواهد داد. دلیل 
این اقدام اروپا نیز این است که نمی خواهد ترامپ از این 
موض��وع به عنوان برگ برنده در انتخابات اس��تفاده کند. 
این دیپلمات پیش��ین کشورمان اضافه کرد: اگر در زمان 
باقی مانده به انتخابات آمریکا که قرار اس��ت سوم نوامبر 
)13 آبان( برگزار شود، شاهد تغییراتی باشیم که شانس 
پیروزی ترامپ بیشتر شود، ممکن است اروپایی ها از روی 

ناچاری و ترس موضع خود را عوض کنند.
فرجی راد در پاسخ به سوالی در خصوص تفاهم میان ایران 
و آژان��س، تصریح کرد: اقدامی که می��ان تهران و آژانس 
صورت پذیرفت، مثبت بود که هم باعث شد موضع روسیه، 
چی��ن و اروپایی ها در حمای��ت از ایران و عدم همراهی با 
آمریکا تقویت شود و هم اینکه بهانه از دست کاخ سفید و 
رژیم صهیونیستی برای ارجاع پرونده هسته ای از شورای 
حکام به ش��ورای امنیت گرفته شد. وی خاطرنشان کرد: 
تفاهم میان ایران و آژانس نشان از پختگی کار دیپلماتیک 
ایران و ناپختگی کار ترامپ و تیم وی بود که تصور دارند 

می توانند با زور، هر کاری را انجام دهند.  مهر 

رادیو بین المللی چین بررسی کرد

رابطه اعتیاد آمریکا به تحریم های یکجانبه با تشدید 
انزوای دیپلماتیک

فرجی راد 

حیثیت آمریکا درشورای امنیت از بین رفت

hoda.bazrafshan@gmail.com

هدی  دهقان  بذرافشان


