تالش آمریکا برای احیای تحریمهای ایران شکست خورد
س��ومین مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دولت دونالد ترامپ در پیامی
توییتری اذعان کرد که تالش آمریکا برای کلید زدن مکانیس��م ماشه و
احیای تحریمهای سازمان ملل علیه ایران شکست خورد.
جان بولتن در این باره نوشت :تالش شکست خورده دولت ترامپ برای
"بازگردان��دن تحریمها" ،ب��ه طرزی طعنهآمیز و تاس��فآوری تالشهای
ای��االت متحده برای از بین بردن برنامه هس��تهای نظام��ی ایران را تضعیف
خواهد کرد .اذعان بولتون به شکست اقدام آمریکا در احیای تحریمهای سازمان
ملل از یک سو و لفاظی او درباره نظامی بودن برنامه هستهای صلحآمیز ایران در
شرایطی مطرح شده که واشنگن بعد از ناتوانی در همراه کردن کشورهای جهان
با احیای تحریمهای سازمان ملل علیه ایران ،مواضع یکجانبهگرایانه و غیرقانونی
خود را تشدید کرده است .صداوسیما
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تحریم تسلیحاتی ایران  ۲۷مهر لغو خواهد شد
وزیر خارجه روس��یه تأکید کرد :تحریمهای جدی��د آمریکا علیه ایران
غیرقانونی است ،برای اینکه کلیه محدودیتهای مربوط به فروش سالح
به ایران ،بر اس��اس قطعنامه ش��ورای امنیت درباره برج��ام ،در تاریخ
 ۱۸اکتب��ر ( ۲۷مهر ماه) متوقف خواهد ش��د" .س��رگئی الوروف" در
مصاحبهای اختصاصی با ش��بکه تلویزیون��ی العربیه در رابطه با اقدامات
ضدایرانی واشنگتن اعالم کرد که مسکو تحریمهای برنامهریزیشده آمریکا
ب��رای همکاری با ای��ران را غیرقانونی در نظر خواهد گرفت .الوروف توضیح داد:
اکن��ون آنچه آنها (آمریکاییها) در سیاس��ت خارجی خود انجام میدهند ،فقط
تقاضا اس��ت (خواه درباره ایران باش��د یا هر چیز دیگری) .و اگر ش��رکای آنها
بگوین��د ک��ه نمیتوانند چنین کاری را انجام دهند و بخواهند تا در رابطه با این
مسئله بحث شود ،آنها موافقت نمیکنند ،سپس اولتیماتوم میدهند .مهر

آمریکا هرگز بازگشت قطعنامههای منقضی شده را نخواهد دید
س��فیر و نماینده دائ��م جمهوری اس�لامی ایران در س��ازمان ملل با
اش��اره به انزوای هر چه بیشتر ایاالت متحده عنوان کرد :آمریکا هرگز
بازگش��ت قطعنامههای منقضی ش��ده را نخواهد دید ،چرا که برطبق
حقوق بینالملل آن قطعنامهها دیگر وجود ندارند.
مجید تختروانچی در توئیتی نوش��ت :تصمیم آمریکا به منظور اعمال
تحریمه��ا علیه ایران هیچ تاثیرعملی ندارد ،جز اینکه ،نش��انه روش��نی از
ناامیدی پس از ناکامیهای اخیر این کش��ور در س��ازمان ملل اس��ت که فقط بر
انزوای ایاالت متحده آمریکا افزود .وی افزود :آمریکا هرگز بازگشت قطعنامههای
منقضی شده را نخواهد دید ،چرا که آنها  -برطبق حقوق بینالملل -دیگر وجود
ندارند .گفتنی اس��ت؛ آمریکا روز یکشنبه تحریم های ضد ایرانی سازمان ملل را
برگرداند و البته با مخالفت ترویکای اروپایی قرار گرفت .ایرنا
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رویکرد اروپا و آمریکا علیه ایران در صورت پیروزی نامزد جمهوری خواه

جشن آشتی کنان آمریکا و اروپا با پیروزی بایدن
در حال حاضر تحلیلگران سیاسی بر این واقعیت نظر دارند
ک��ه برای اروپا ،ایران با وج��ود آمریکای ترامپ یا آمریکای
بایدن هیچ تفاوتی نخواهد کرد؛ یعنی اگر امروز اروپا بر سر
بعض��ی از موضوعات که به ایران مربوط اس��ت با آمریکای
ترام��پ مخالفت میکند به هیج عنوان دلس��وز ملت ایران
نبوده و فقط به دنبال منافع بیش��تر خود میباشد که فکر
میکند با رفتن ترامپ بیشتر تامین میشود.
واشنگتن بامداد یکشنبه مدعی شد که تحریمهای سازمان
مل��ل علیه ای��ران که به موجب قطعنام��ه  ۲۲۳۱و پس از
امضای برجام علیه ایران لغو ش��ده بود ،بار دیگر علیه ایران
اعمال میش��ود؛ در همین حال کش��ورهای چین ،روسیه
و س��ه کش��ور اروپایی عضو برجام اعالم کردند که آمریکا
عضوی از برجام نبوده و قادر به بازگرداندن تحریمهای لغو
شده علیه ایران نیست.
به ظاهر میان  3کشور اروپایی وآمریکا اختالف ایجاد شده
و گویا دراعالم واش��نگتن برای بازگرداندن تحریمهای ضد
ایرانی س��ازمان ملل قرار نیست آنها تبعیت کنند؛ چناچنه
نماین��ده ویژه آمریکا در امور ایران در مصاحبهای گفت که
واش��گتن از کش��ورهای اروپایی درباره اعم��ال تحریمهای
تس��لیحاتی علیه ایران ناامید شده اس��ت .الیوت آبرامز که
با ش��بکه خبری العربیه مصاحبه میکرد گفته؛ امیدواریم
ک��ه اروپاییها در اجرای تحریمها علیه ایران با واش��نگتن
هم��کاری کنند .این مقام آمریکایی مدعی ش��د :اطمینان
داریم که بازگش��ت اعمال تحریمها اجرایی خواهد ش��د و
درباره آن جدی هستیم .پیرو همین ادعای آبرامز؛ مقامات
انگلیس اعالم کردند که این کش��ور قویا از توافق هستهای
با ایران حمایت خواهد کرد.
ندی��م زهاوی مع��اون پارلمان��ی وزیر صنای��ع انگلیس در
سخنانی که به صورت ویدئویی در کنفرانس عمومی آژانس
بینالملل��ی ان��رژی اتمی ارائه کرد ،گف��ت :انگلیس قویا از
برجام حمایت میکند و با توجه به اهمیت آن در مس��ئله
امنیت و عدم گس��ترش تسلیحات هستهای برای حفظ آن
سخت تالش خواهد کرد.
نمایندگی لندن در سازمانهای بینالمللی در ادامه افزود:
انگلی��س از ایران میخواهد که به تعهدات خود ذیل برجام
عمل کند و ما نیز از مدیرکل آژانس به خاطر تعهد وی در
نظارت بر این توافقنامه سپاسگزاریم.
انگلیس ،آلمان و فرانس��ه طی نامهای مش��ترک به رئیس
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل اعالم کردند به ادامه اجرای
قطعنامه  2231پایبند هستند.
مقامات س��ه کشور اروپایی در نامه خود آوردهاند که تالش
آمری��کا برای احیای تحریمهای ش��ورای امنیت ایران فاقد
اثر قانونی است.

کارشناس سیاسی ترک:

تجربه جنگ به ایران
یاد داد چگونه به دیگران
وابسته نباشد
کارشناس مرکز مطالعات سیاسی و بحرانی آنکارا با اشاره به
بیاهمیت بودن تحریمهای آمریکا برای ایران ،اظهار داشت:
ایران در  ۳۰س��اله اخیر توانس��ته تم��ام نیازهای دفاعی و
تسلیحاتی اش را از منابع ملی کشورش تامین کند.
خبرگزاری تس��نیم ،در خصوص تحریمه��ای آمریکا علیه
ایران ،گفتوگویی با دکتر جنک تامر ،پژوهش��گر مس��ائل
ای��ران و عضو و مش��اور بخش خاورمیانه مرک��ز مطالعات
سیاس��ی و بحرانی آنکارا (آنکاسام) انجام داده است که در
ادامه میخوانیم:
ال فعال
آمری�کا اعالم کرد مکانیس�م ماش�ه را عم ً
کرده و حاال تحریم های قطعنامه ای ش�ورای امنیت
س�ر جای خ�ود خواهد ب�ود .از طرفی اروپ�ا و دیگر
کش�ورها نیز با آن مخالفت ک�رده اند ،از این پس در
مناسبات بین المللی شاهد چه نوع تحوالتی خواهیم
بود؟
آمری��کا این بار هم همانند تصمیمات گذش��تهاش س��عی
دارد با فشار آوردن بر روی کشورهای اروپایی عضو برجام،
تحریمهای ایران را دوباره بازگرداند.
البته فرانس��ه ،آلمان و بریتانیا (تروئی��کای اروپایی) تاکید
کردن��د که آمریکا به دنبال خروج از برجام در  8مه س��ال
 2018دیگر مشارکت کننده در آن نیست و اعالمیه ادعایی
تحت پاراگراف  11قطعنامه  2231شورای امنیت ()2015
که آمریکا آن را برای اعضای شورای امنیت فرستاده ،فاقد

این س��ه کشور که به تروئیکای اروپایی معروف شدهاند در
نامه خ��ود تأکید کردهاند ،تعلیق تحریمه��ا علیه ایران در
چارچوب توافق هس��تهای با ایران موسوم به برجام ،پس از
تاریخ  20سپتامبر ( 30شهریور) ادامه خواهد یافت.
همچنین جوزپ بورل مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه
اروپا درب��اره ادعای آمریکا مبنی بر بازگرداندن تحریمهای
س��ازمان مل��ل علیه ای��ران در بیانیهای گفت :این کش��ور
نمیتواند کشور مشارکتکننده در برجام تلقی شود و روند
بازگردان��دن تحریمه��ا بهموجب قطعنامه  2231ش��ورای
امنی��ت را آغ��از کن��د ،در نتیجه ،تعهدات مرب��وط به رفع
تحریمها طبق مفاد برجام کماکان اجرایی باقی میمانند.
از سوی دیگر به دلیل مشکالت داخلی آمریکا کمی رقابت
دونالد ترامپ با جو بایدن س��خت تر ش��ده اس��ت و انگار
ترامپ فهمیده اس��ت که روی کار آمدن بایدن نیز محتمل
اس��ت ،از این رو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبهای گفته؛
امیدوار اس��ت تیم بایدن در صورت روی کار آمدن ،تهدید
را درک کند و با ادامه دادن سیاست دولت ترامپ در قبال
تهران ،از امنیت آمریکا و رژیم صهیونیستی اطمینان یابد.
مایک پامپئو مدعی ش��د :حمایت گسترده از سوی هر دو
حزب از اقدامات ترامپ وجود دارد .در واقع ،ش��اید حدودا ً
 ۵یا  ۶هفته از زمانی که من نامهای از س��وی صدها عضو
کنگ��ره از هم��ه بخشهای طیف سیاس��ی آمریکا دریافت
کردم ،میگذرد؛ همه آنها خواستار این هستند که آمریکا
به ش��کلی عمل کند که به ایران اجازه ندهد توانایی خرید
و فروش سالح داشته باش��د .ما این کار را انجام دادهایم و
بنابراین فکر میکنم حمایت گسترده از سوی هر دو حزب

اثر قانونی اس��ت .همچنین هیچ اقدامی که نش��ان از نقض
برجام از سوی ایران باشد ،وجود ندارد .ایران طبق ماده 26
و 36برجام در حال استفاده از حق قانونی خود است .یعنی
ایران با توجه به عدم تعهد آمریکا و اروپا نس��بت به برجام،
حق دارد نسبت به مفاد توافق هسته ای بی توجه باشد.
اروپا در یک دو راهی قرار گرفته است ،زیرا از طرفی خواهان
تداوم برجام است ،از طرفی هم به خاطر تهدیدهای آمریکا
مبنی بر اعمال س��ری دوم تحریمها ،تعهدات برجامی اش
را به جای نمیآورد.
بنابراین این مش��ابه مساله ای است که کشورهای اروپایی
در ف��روش نفت ای��ران تجربه می کنند .به نظر می رس��د
این بار ایران هم در فروش س�لاح دچار مش��کل ش��ود و
در صورت برداش��ته شدن تحریم های تس��لیحاتی ایران،
کشورهای فرانسه ،روسیه ،آلمان به یک بازار بزرگ اسلحه
دس��ت خواهند یافت .ایران در  30ساله اخیر توانسته تمام
نیازهای دفاعی و تس��لیحاتی اش را از منابع ملی کشورش
تامین کند ،برای همین اعمال کردن یا نکردن تحریمهای
تسلیحاتی برای تهران اهمیتی ندارد.
اما حضور ایران در بازار بین المللی فروش اس��لحه موجب
میشود که کش��ورهایی مانند فرانسه ،آلمان حتی روسیه،
در آمد خوبی از این بستر بدست آورند .در نتیجه تالشهای
تحریمی آمریکا ،اقدامی در راستای تداوم هژمونی خود در
جامعه جهانی است.
ضم��ن اینکه اجرای تحریمه��ای تس��لیحاتی علیه ایران
جایگاه مهمی در تجارت جهانی نخواهد داش��ت .ایران می
تواند بدون تجارت اسلحه هم فعالیت نظامی و دفاعی خود
را انجام دهد .جنگ با عراق تجربهای شد تا ایران یاد بگیرد
چگونه بدون وابس��تگی به کش��ورهای دیگر به حیات خود
ادامه دهد .ایاالت متحده گمان میکند کش��ورهای جهان
به آن وابس��ته هستند ،برای همین سیاستش با جاه طلبی
همراه است.
اروپا ظاهرا ً با اقدامات آمریکا در مقام حرف مخالف

وجود دارد.
ام��ا آنچه نباید فراموش ک��رد اینکه  3کش��ور اروپایی در
ماههای اخیر نشان داده است که بعضی از موضوعات مرتبط
ب��ا ایران را وجهه المصالحه ب��ا آمریکا قرار داده واگر بایدن
در آمری��کا رییس جمهور ش��ود این 3کش��ور با حیلههای
دموکراتها همراه و همقدم خواهند شد تا بتوانند مشترکاً
منافع کش��ورهای خود را بدون در نظر گرفتن حقوق حقه
ملت ایران در باالترین سطح استیفا نموده و یا به قول مثل
ایرانی" :با پنبه سر ببرند".
بدعهدی اروپا ادامه دارد

دکتر س��ید رضا صدرالحسینی در گفتوگو با سیاست روز
درباره رویکرد احتمالی اروپا در قبال ایران در صورت روی
کار آم��دن جو بایدن نامزد دموکرات در انتخابات ریاس��ت
جمهوری آمریکا گفت :با نگاهی به س��وابق روابط سیاسی
وتجاری اروپا به ویژه 3کشور تروئیکا یعنی انگلیس ،فرانسه
و آلمان با جمهوری اسالمی ایران گرانیگایی به نام بدعهدی
در برهههایی از این سه کشور کامال مشهود است.
وی اف��زود :چون این مصاحبه در ای��ام هفته دفاع مقدس
انجام میش��ود ضروری است که چند س��طری از اقدامات
خصمانه و غیر دیپلمالتیک  3کش��ور یاد ش��ده در ایام 8
ساله دفاع مقدس از پرونده قطور خیانتهای آنان بازخوانی
گردد؛ این  3کشور بزرگترین مدعیان حقوق بشر و مدافع
حیات انس��انها میباش��ند که از س��وی هر سه کشور ،در
طول  8س��ال جنگ تحمیل��ی رژیم بعثی ع��راق و صدام
توسط آنان لگد مال شد و بیآبرویی کامل را نیز برای آنان

است ولی در واقعیت تحریمهای آمریکا و بین المللی
علیه ایران را اعمال کرده و از آمریکا پیروی میکند.
آیا درس�ت اس�ت که ایران از حمای�ت لفظی راضی
باش�د و هیچ اقدامی در جهت مناف�ع برجامی خود
نکند؟
البت��ه که انتظار نمیرود ایران اقدامی که باب میل اعضای
برجام باش��د ،انجام دهد .وقتی خود اروپا تعهدات برجامی
اش را ب��ه جای نمیآورد این منطقی نیس��ت که از تهران
بخواهد ،نس��بت به برجام متعهد باش��د .زیرا برجام توافق
دو طرفه اس��ت .خوش نیت نبودن اروپا و آمریکا در توافق
برجام ،ایران را مجبور میکند که به قوانین توافق هستهای
لا تهران توجهی به موضوع پیوس��تن
بی توجه باش��د .مث� ً
به گ��روه ویژه اقدام مالی در پولش��ویی ن��دارد .همچنین
زمزمههایی در خصوص خروج ایران از پیمان منع گسترش
سالحهای هستهای به گوش می رسد.
ب��ه طور خالصه ،اروپا هم از برج��ام تبعیت نمیکند و هم
تالش میکند امتیازات بیش��تری از ایران بگیرد.از آنجا که
تهران از این موضوع آگاه اس��ت ،احساس تکلیف نمیکند
و در جه��ت تغییر وضعی��ت موجود در خص��وص فعالیت
موشکی اش و یا اف.ای.تی.اف ،گام برنمیدارد.
ایران مدتهاس�ت ش�یوه مقاومت در برابر خواست
آمری�کا را در پیش گرفت�ه و از این بابت هم امتیازاتی
در جه�ت مناف�ع ملی به دس�ت آورده ،ام�ا از طرفی
هزینههایی هم متحمل ش�ده است .به نظر شما ایران
چه اقدامات و تصمیماتی باید در این مورد اتخاذ کند؟
بسیاری از کش��ورهای جهان به خصوص برخی کشورهای
عض��و دائمی س��ازمان ملل مانند روس��یه و چین در مورد
تحریمها و مس��اله هس��تهای در کنار ایران صف گرفته اند
و این موض��وع مقاومت ایران در مقابل تحریم های آمریکا
را آس��ان تر میکن��د .در واقع ،تحریم ها علی��ه ایران ،که
ای��االت متحده آمریکا آن را تحریم ثانویه توصیف میکند،
اکنون به موضوعی مربوط به همه کشورهای جهان تبدیل

در پروندههای سیاهشان به ثبت رساند.
صدرالحسینی تصریح کرد :خدمات ویژه مستشاری نظامی
انگلیس که بنادر نظامی این کشور محل بارگیری توپهای
اتریش��ی بود و نیز حمایت از جریانهای تروریس��تی ضد
ایران که در مواردی هنوز هم ادامه دارد در  8س��ال دفاع
مل��ت ایران در مقابل جنگ تحمیلی از مواردی اس��ت که
میتوان به رویکرد خصمانه 3کش��ور اروپایی در قبال ملت
ایران اشاره کرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه این سه کشور در طول
 3دهه گذشته چه در حوزه بازسازی و سازندگی ایران چه
در حوزه تکنولوژی بومی هس��تهای ایران به جز کارشکنی
به همراهی با براندازان نظام اس�لامی فقط از خود چهرهای
منافقانه و غیر واقعی نشان دادند ،اظهارداشت :حال با این
توصیفات آیا میتوان باور کرد که این  3کشور که به دلیل
اختالفات بین المللی و منطقهای اروپا که بخشی از آنان به
س��ازمان ناتو مرتبط اس��ت با ایران اسالمی همراهی و سر
سازگاری داشته باشند؟
ال
کارش��ناس مس��ائل بین الملل در ادامه گفت :پاسخ کام ً
روش��ن اس��ت همه تحلیلگران سیاس��ی مطمئن هستند
تذکری ک��ه رهبر انقالب بع��د از خروج آمری��کا از برجام
به دس��تگاه دیپلماس��ی کش��ور داده اس��ت و محور آن«،
اعتم��اد نکردن به اروپاییان بود» کامال صحیح و منطبق با
واقعیتهای دیروز و امروز این  3کشور اروپایی است.
وی بیان کرد :در حال حاضر نیز غالب تحلیلگران سیاس��ی
بر ای��ن واقعیت اصرار دارند که برای اروپ��ا ،ایران با وجود
آمریکای ترامپ ی��ا آمریکای بایدن هی��چ تفاوتی نخواهد
کرد؛ یعنی اگر امروز اروپا بر سر بعضی از موضوعات که به
ایران مربوط اس��ت با آمری��کای ترامپ مخالفت میکند به
هیج عنوان دلس��وز ملت ایران نبوده و فقط به دنبال منافع
بیش��تر خود میباشد که فکر میکند با رفتن ترامپ بیشتر
تامین میشود.
صدرالحس��ینی معتقد اس��ت؛ همین  3کش��ور اروپایی در
ماههای اخیر نش��ان دادهاند که بعضی از موضوعات مرتبط
ب��ا ایران را وجهه المصالحه ب��ا آمریکا قرار داده واگر بایدن
در آمری��کا رییس جمهور ش��ود این 3کش��ور با حیلههای
دموکراتها همراه و همقدم خواهند شد تا بتوانند مشترکاً
منافع کش��ورهای خود را بدون در نظر گرفتن حقوق حقه
ملت ایران در باالترین س��طح اس��تیفا نم��وده و یا به قول
ضرب المثل ایرانی؛ «با پنبه س��ر ببرند ».وی خاطرنش��ان
کرد :اختالفات موجود در بین  3کش��ور انگلیس ،فرانسه و
آلمان با آمریکا بر س��ر مسائل ایران راهبردی نیست و پس
از حضور احتمالی بایدن در کاخ س��فید جشن آشتی کنان
علیه ملت ایران برگزار خواهد شد.

شده است.
اکنون کش��ورهای ضد آمریکای��ی از جغرافیای اروپا ،غرب
و آس��یای شرقی تا اوراسیا ،ش��روع به تشکیل جبهه های
جدی��د کردهاند .این جبهه ها برای مقاومت در برابر آمریکا
فرصتهای جدیدی برای ایران فراهم میکند.
تاکنون مقامات تهران ،با روسیه ،چین و در سال های اخیر
با ترکیه همکاری دیپلماس��ی و اقتصادی را گسترش داده
ان��د .این همکاری موجب از بی��ن رفتن هژمونی آمریکایی
شده است.
به نظر شما ایران چه اقداماتی میتواند برای خنثی
کردن این فعالیتهای آمریکا انجام دهد؟
ایران س��عی کرد با توسعه س��از و کار اینستکس با اروپا
در مورد موضوع تحریمهای نفتی ،برروشهایی که در واقع
تحریم های ایاالت متح��ده را بیاثر میکند ،غلبه کند.اما
این سیستم کار نکرد.
ایران برای خرید دارو ،س��از و کار اینستکس را با اروپا راه
اندازی کرد اما به نتیجه ای نرس��ید .ب��رای همین اقدامی
مش��ابه اینس��تکس برای دور زدن تحریم تس��لیحاتی نیز
س��خت به نظر میرس��د .همچنین ایران در تجارت سالح
نیزهمانند تجارت نفت نیاز به مبادله پایاپای و کشور سوم
دارد .ای��ن امر در تجارت نفتی برای ایران س��خت بود ودر
تجارت اس��لحه سخت تر هم می شود .اول از همه ،تجارت
اسلحه بیشتر از توافق نامههای دو کشور ناشی میشود.
به طور خالصه مس��یرهایی که بتواند تحریمهای آمریکا را
بی اثر کند ،وجود دارد .از س��وی دیگر ،گام های ایران در
جهت دیپلماس��ی و افکار عمومی همیشه امتیازهایی برای
ایران فراهم خواهد کرد .ضمن اینکه ایران نیازی به تجارت
س�لاح ندارد و این تحریمها همانند تحریمهای نفتی ایران
نمیتواند تاثیر گذار باشد.
«مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا بامداد یکش��نبه مدعی
ش��د که تمام تحریمهای سازمان ملل متحد علیه ایران از
جمله تحریمهای تسلیحاتی از سرگرفته شده است.

آمریکا در سازمان ملل منزوی شد

ی��ک وبگاه خب��ری و تحلیلی آمریکایی با انتش��ار
تحلیلی مفصل نوش��ته همزمان که ایاالت متحده
در تالشهای��ش برای افزایش فش��ار علی��ه ایران
شکست خورده ،این کشور در سازمان ملل منزوی
شده است.
وبگاه فارین پالیسی در تحلیلی به تالشهای آمریکا
ب��رای اعمال مج��دد تحریمه��ای بینالمللی علیه
ایران یا فعالسازی مکانیسم ماشه اشاره کرده و این
تالشها را یکجانبه و تباه شده خوانده است.
ای��ن وبگاه خبری و تحلیل��ی در عنوان این تحلیل
نوش��ته همزمان که آمری��کا در تالشهایش برای
افزایش فشار علیه ایران شکست خورده ،این کشور
در سازمان ملل منزوی شده است.
فارین پالیسی در این خصوص نوشت ،هیچ کشوری،
واشنگتن را در این مسیر دنبال نکرد و این موضوع
آخرین شکست دولت ترامپ در تالشهایش برای
فراخوان��دن جه��ان به منظور حمایت از سیاس��ت
فشا ر حداکثری علیه ایران بود.
این وبگاه آمریکایی در ادامه نوش��ته همچنین هیچ
ک��دام از امضاکنن��دگان برجام از جمل��ه انگلیس،
فرانسه ،آلمان ،چین و روسیه به درخواست آمریکا
ب��رای تبعی��ت از اقدام این کش��ور در فعالس��ازی
مکانیسم ماشه توجهی نکردند.
دولت ترامپ مدعی ش��ده که همچنان این قدرت
را دارد تا مکانیس��م ماش��ه را فعال کند زیرا عضو
اصلی توافق برجام است ،با این وجود وزارت خارجه
انگلیس ،آلمان و فرانسه با انتشار بیانیهای گفتهاند
که ای��ن ادعای آمری��کا ،نمیتواند نتیج��ه قانونی
داش��ته باشد ،چون تنها کش��ورهای حاضر در این
توافق میتوانند چنین اقدامی را انجام دهند.
فارین پالیسی نوش��ته این موضعگیریها سؤاالت
بیجواب سیاس��ی و قانونی را در این باره به وجود
آورده که واشنگتن چگونه میتواند بدون مشارکت
کش��ورهای دیگر س��ازمان ملل به ط��ور یکجانبه
تحریمهای بینالمللی را علیه ایران تحمیل کند.
در ادام��ه ای��ن تحلیل آم��ده زمانی ک��ه آمریکا به
دنبال جلوگیری از منقضی ش��دن محدودیتهای
تس��لیحاتی علیه ایران بود ،این موضعگیریها نیز
بیشتر شد .فارس

دیدار سفیر ایران در فرانسه رئیس
گروه دوستی پارلمانی این کشور

س��فیر جمهوری اسالمی ایران در پاریس در دیدار
با رئیس گروه دوس��تی پارلمانی فرانسه اظهارکرد:
نماین��دگان پارلمان فرانس��ه ص��دای مظلومیت و
حقانیت ملت ایران در قبال این گونه گردن کش��ی
و زیاده خواهی های آمریکا باشند.
خان��م آن ژنوت��ه ،رئیس گ��روه دوس��تی پارلمانی
ایران و فرانس��ه و فرانسوا کورمیه هم حزبیِ او در
مجلس ملی فرانسه از "جمهوری در حرکت" ،صبح
امروز با حضور در محل اقامتگاه س��فیر جمهوری
اس�لامی ایران در فرانس��ه با وی دیدار و پیرامون
روابط و همکاریهای گروههای دوس��تی پارلمانی
ایران و فرانسه ،روابط دوجانبه ،تحوالت بینالمللی،
تحریمهای ظالمانه ایاالت متحده آمریکا و تحوالت
اخیر در شورای امنیت بحث و تبادل نظر کردند.
در این دیدار در ارتب��اط با همکاری های پارلمانی
بین دو کشور مقرر ش��د با توجه به شیوع بیماری
کرون��ا و عدم امکان تردد و تبادل هیات ،روس��ای
گروه دوس��تی پارلمانی دو کش��ور به صورت ویدئو
کنفران��س تماس های خود را با توج��ه به آغاز به
کار مجلس شورای اسالمی و مشخص شدن رئیس
گروه دوستی در پارلمان ایران ،برقرار کنند.
سفیر کش��ورمان در فرانس��ه در این دیدار آخرین
تح��والت پیرامون سیاس��تهای یکجانب��ه گرایانه
آمریکا و شکستهای مکرر این کشور در پی مخالفت
کشورهای عضو شورای امنیت را تشریح کرد.
بهرام قاسمی در پاس��خ به طرح برخی موضوعات
مرتب��ط در حوزه حقوق بش��ر توس��ط نمایندگان
حاض��ر در مالقات ،اظهار داش��ت :توقع آن اس��ت
که نمایندگان پارلمان فرانس��ه نظر به احساس��ات
نوع دوس��تانه و س��نت های دیرینه فرانس��وی که
مله��م از تاریخ و فرهنگ این کش��ور در احترام به
اس��تقالل خود و دیگر جوامع هستند و خصوصا با
توجه به فشار حداکثری آمریکا و اعمال شدیدترین
محدودیتها و تحریم های ضد بشری در حوزه دارو
و درمان و تجهیزات پزش��کی ک��ه مصداق جنایت
علیه بش��ریت و بخصوص ک��ودکان می تواند تلقی
شود ،صدای مظلومیت و حقانیت ملت بزرگ ایران
در قبال این گونه گردنکش��ی و زیادهخواهیهای
آمریکا باشند.
گفتنی است ایران بر دیپلماسی توسعه مناسبات با
دیگر کشورها تاکید دارد .ایسنا

