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سخنگوی وزارت امورخارجه:

پرونده مرگ قاضی منصوری ابهام دارد

ســخنگوی وزارت امور خارجه از حضور و
ســخنرانی ویدئو کنفرانسی وزیر امور خارجه
فردا در نشست شورای امنیت درباره قطعنامه
 ۲۲۳۱خبــر داد« .ســید عباس موســوی»
پیش از ظهر دوشــنبه در نشســت خبری با
اصحاب رســانه ،با تبریک دهــه کرامت و با
اشــاره اقدامات ضدحقوق بشــری آمریکا در
دهههای گذشته و هفته حقوق بشر آمریکایی
اظهار داشت :جنایات و حقوق بشر آمریکایی
مختص به تیرماه نیست و در همه ایام وجود
دارد .از ترور نافرجام رهبر معظم انقالب ،ترور
حزب جمهوری اســامی ،فاجعه سردشــت،
مورد هدف قــرار دادن هواپیمــای ایرانی و
ترور شهدای محراب از نمونههای ضد حقوق
بشری است .سخنگوی وزارت امور خارجه به
سفر سرپرســت وزارت خارجه افغانستان به
تهران در صدر یک هیات بلندپایه اشاره کرد
و افزود :رایزنیهای خوبی میان طرفین انجام
شد که از جمله آن ،نزدیک شدن دو کشور به
امضای سند راهبردی همکاریهای جامع دو
کشــور بود .همچنین مسائل جاری دو کشور
مورد بررسی قرار گرفت.
موســوی ادامــه داد :ظریــف در روزهای
گذشــته با وزیران خارجه عمــان و چین از
طریــق ویدئوکنفرانس صحبت کــرد .امروز
هم احتماال با همتــای قطری خود از طریق
ویدئوکنفرانــس دیــدار دارد و فــردا هم در
نشست شــورای امنیت بهشکل آنالین درباره
گــزارش دبیرخانه ســازمان ملل درخصوص
قطعنامه  ۲۲۳۱حضور پیدا کرده و سخنرانی
میکند.
رومانی درباره مرگ قاضی منصوری
شفاف عمل نمیکند
موســوی دربــاره آخریــن پیگیریهای

وزارت امــور خارجــه در مورد فــوت قاضی
منصــوری در رومانی خاطرنشــان کرد :این
موضوع هنــوز ابهاماتــی دارد .دولت رومانی
بهرغم درخواســتهای ما شفاف عمل نکرده
اســت .ولی وزارت خارجه ،پلیــس اینترپل
و قــوه قضاییه پیگیر این موضوع هســتند و
درخواست داریم دولت رومانی هرآنچه اتفاق
افتاده را رسما و کتبا به وزارت خارجه اطالع
دهد.
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی با بیان
اینکه همچنان خواســتار روشــن شدن ابعاد
همه ماجرا هستیم ،ابراز داشت :مجددا اعالم
میکنم و از مقامــات رومانی میخواهیم در
اســرع وقت با توجه به پیچیدگی پرونده ،ما
را در جریان آخرین اخبار و ابعاد پرونده قرار
دهند.
گمانهزنیها درباره سند همکاری
ایران و چین واقعیت ندارد
موســوی در مــورد ســند همکاریهای
جامــع و راهبردی  ۲۵ســاله ایران و چین و
برخی اظهار نظرها دراین خصوص گفت :این
موضوع جدید نیست .در سفر رئیسجمهوری
چین به تهران اعالم شد که همکاریهای دو
کشور راهبردی است و ســندی هم در آنجا
امضا شــد .یکی از بندهای آن سند ،داشتن
برنامــه همکاریهای راهبردی اســت که در
سفر سال قبل ظریف به پکن ،پیشنویس آن
به چینیها داده و تبادل نظر شد.
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای
وزارت خارجــه ضمن رد همــه گمانهزنیها
و مطالب منتشــر شده در رســانهها در این
خصوص یادآور شــد :براساس نگاه راهبردی
با دوستان خود ،تالش میکنیم رابطه خود را
در دراز مــدت تعریف کرده و به همین خاطر

این سند امضا شده است .با سایر کشورهایی
هم که رابطه دوســتانه داریم براساس منافع
مشترک و احترام متقابل چنین سندهایی را
امضا کنیم.
موســوی با بیان اینکه احســاس میکنم
ســند به گونهای اســت که در آینده بهطور
کامل منتشر شود ،عنوان کرد :همکاریهای
سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی و ...در این
ســند پیش بینی شــده که پــس از نهایی
شــدن منتشــر میشــود .طبیعی است که
همکاریهای راهبردی ایران و چین دشمنانی
داشته باشد که دست به فضاسازی بزنند .اما
این سند افتخارآمیز و به نفع روابط راهبردی
دو کشور است.
موســوی در مــورد ادعــای رئیس دولت
نهــم و دهم مبنی بر انجــام مذاکره مخفیانه
میــان ایران و چیــن برای یــک توافق ۲۵
ساله دیگر ابراز داشــت :او خیلی متوجه این
موضوع نبوده اســت .این قرارداد فعال در حد
پیشنویس اســت که باید در پایتختهای دو
کشور نهایی شود .وقتی این توافق نهایی شد،
منتشر میشود .من وجود هر مذاکره جدید را
تکذیب میکنم.
ایران درباره توانمندی دفاعی خود
با کسی تعارف ندارد
موسوی در پاسخ به پرسش ایرنا مبنی بر
پیشــنهاد تروییکای اروپایی مبنی بر تمدید
تحریمهای تسلیحاتی تا سال  ۲۰۲۳تصریح
کرد :رویکــرد غربیها به ویــژه آمریکاییها
در مــورد توانمندیهــای دفاعــی ایــران،
امنیتیسازی است که غیرقابل قبول است .ما
نشــان دادیم با تحریم و بیتحریم ،در مورد
توانمندیهــای دفاعی خود با کســی تعارف
نداریــم و این توانمندیهــا نیز علیرغم همه
تحریمهای ظالمانه آنها به دســتآمده است؛
چه تحریمهایی که توسط شورای امنیت بوده
و چه تحریمهای یکجانبه آمریکا یا اروپاییها.
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای
وزارت خارجــه با تاکید بر اینکــه اروپاییها
کار عبثــی انجام داده و بــه بیراهه میروند،
خاطرنشان کرد :ادامه تحریمهای تسلیحاتی
برخالف مفاد قطعنامه  ۲۲۳۱اســت و آثار و
تبعاتی دارد که کشــورهای اروپایی و آمریکا
باید پاسخگوی آن بوده و عواقبش را بپذیرند.

تعامل اروپا و آمریکا به خودشــان ربط دارد
ولــی ما از حقوق خــود نمیگذریم تا تعامل
اروپا و آمریکا  -که نوعی روابط ارباب رعیتی
است -ادامه یابد.
وی در مورد واکنش ایران نسبت به تمدید
احتمالی تحریمهای تســلیحاتی خاطرنشان
کرد :دو تا سه اقدام ویژه برنامهریزی شده که
بر حســب شرایط ،تصمیمگیری میشود ولی
فکر میکنم آنقدر عقل و درایت وجود داشته
باشد که کار به آنجا نرسد.
برحذر کردن برخی کشورهای
اروپایی از پناه دادن به تروریستها
موســوی دربــاره احضار ســفیران ایران
و ترکیــه در بغداد پــس از انجام حمالت در
اقلیم کردســتان عراق پس از سفر ظریف به
ترکیه ،ابراز داشــت :مبارزه با تروریستها در
دستور کار مشترک همه کشورهای منطقه از
جمله ایران ،ترکیه و عراق اســت .من بحث
هماهنگــی را خبر ندارم ولی طبیعی اســت
ایران از مرزهای خود دفــاع کرده و هر کجا
تروریستی النه کرده ،آنجا را پاکسازی کند.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه افزود:
در این زمینــه از نزدیک بــا مقامات عراقی
در تماس و ارتباط هســتیم .آنها از گذشــته
در جریــان فعالیتهــای مــا و گروهکهای
تروریستی شناســنامهدار در منطقه هستند.
همزمانــی اقدامات ایــران و ترکیه در مبارزه
با تروریستها با ســفر ظریف احتماال اتفاقی
بوده ولی همه کشــورهای منطقه عزم جدی
در مبارزه با تروریستها دارند.
موســوی در مورد حضور و فعالیت آزادانه
گروهکهای تروریســتی در اروپا بیان کرد:
یکی از مسائل اصلی ما با کشورهای اروپایی،
همیــن بحث پنــاه دادن به تروریســتهای
شناســنامهدار در چند کشــور اروپایی است
و مــا به آنها در پناه دادن به تروریســتهای
شناسنامهدار هشدار دادهایم.
ایران بنا ندارد در امور داخلی عراق
مداخله کند
موســوی در مورد حمالت انجام شــده به
مقر نیروهای حشــد الشعبی از سوی مقامات
دولتی عراق گفت :تحــوالت داخلی عراق به
آنها ارتبــاط دارد و ایران بنا نــدارد در امور
داخلی عراق مداخله کند اما حشدالشــعبی

یک نیروی مردمی اســت که با نظر مرجعیت
شــکل گرفته و به نیروی رســمی این کشور
تبدیل شده است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد:
اطمینــان داریم دولت و ملــت عراق از پس
این موارد برآمده و موضوعات داخلی خود را
مدیریت میکنند و عراق را به سمت آرامش
و ثبات پیش خواهند برد.
راه نجات برجام بازگشت همه به
این معاهده است
موســوی افزود :آنها میخواهند اقدامات
بینابیــن انجام دهند .به کشــورهای اروپایی
توصیــه میکنیم راه نجات برجام بازگشــت
همه به برجام اســت و اقدامــات زیگزاگی و
ســیگنال فرســتادن به دیگران ،درســت و
ســازنده نیســت .آنها آمریکاییها را خوب و
بهتر از ما میشناسند.
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای
وزارت خارجه اضافه کــرد :آمریکایی آنها را
ابزار خود کــرده و تهدیدهای خاصی کرده و
اروپاییها را وادار به کوتاه آمدن میکنند ولی
برای همه اعضای برجام بهتر اســت آنچه به
دست آمده را اجرا کرده و از آن کوتاه نیایند.
موسوی در پاســخ به سوالی درباره روابط
ایران با ونزوئال گفت :این روابط رسمی و عادی
است و ارتباطی با کشورها و منافع کشورهای
دیگر ندارد .به عنوان دو کشــور مستقل که
روابطی از گذشــته داشــتیم به روابط عادی
خود ادامــه میدهیم و اقداماتــی که اخیرا
صورت دادیم از دید ما چیــز خارقالعادهای
نبوده و تجارت عادی بین ایران و یک کشــور
در نقطهای دیگر از جهان بوده است.
سخنگوی وزارت خارجه با تاکید بر اینکه
روابط ایران و ونزوئال خوشایند برخی کشورها
از جمله آمریکا نیســت ،اظهار داشت :هر دو
کشور تحت فشــار و تحریم هستند .اما این
روابط به آنها ربطی ندارد .اراده دو کشــور بر
این اســت که روابط عادی دو کشور در همه
مقاطع به ویژه در حوزه اقتصادی ادامه داشته
باشــد .گفتوگوها و رایزنیها بین دو کشور
ادامه دارد و ســفری در پیش اســت که اگر
نهایی شــود انجام خواهد شد و چیز ویژهای
نیســت که کســی را نگران کنــد و ایران با
دوستان خود در حد اعال تعامل میکند.

توانایی «بایدن» در اصالح اشتباهات «ترامپ» در روابط ایران و آمریکا
به گزارش دیپلماســی ایرانی« ،ریسپانسیبل
اســتیت کرفت» در مطلبی نوشت که «دونالد
ترامپ» در ســال  2017کــه روی کار آمد ،در
قیــاس با هر یک از روســای جمهوری پیش از
خودش در رابطه با ایــران در بهترین موقعیت
قرار داشــت :برنامه هســتهای ایــران محدود
شــده بود و فرصتی برای یــک توافق تاریخی
دیپلماتیک وجود داشت .اکنون دو سال از زمان
خروج ترامپ از برنامه موفقیت آمیز دیپلماتیک
در قبــال ایران و اجرای سیاســت موســوم به
«اعمال فشار حداکثری» میگذرد و هیچ شکی
نیست که جو بایدن ،نامزد دموکرات ،در صورت
پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سناریویی
به مراتب بدتر را بــه ارث خواهد برد .در دوران
ترامپ ایاالت متحده و ایران به سختی توانستند
از دو مورد نزدیکی بــه جنگ تمام عیار ،نجات
یابند .برنامه هستهای ایران در حال توسعه است
و اصول گرایان به طور فزاینده کنترل سیاســت
گذاریها را در تهران در دست گرفته اند .بایدن
در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری
باید خیلی سریع این روند را تغییر دهد.
برای ایاالت متحده هنــوز این امکان وجود
دارد کــه از طریق پیوســتن مجدد بــه توافق
هستهای به رویکرد ناکام اعمال فشار حداکثری
پایان دهد .بایدن گفته اگر ایران به بازگشت به
تعهداتش تمایل داشــته باشــد ،دولت او هم به
برجام باز میگردد .سال آینده این موقع بایدن
میتواند در کاخ ســفید باشد و ایاالت متحده و
ایران هر دو به تعهداتشان در برجام عمل کنند
و به دنبال تقویت آن از طریق مذاکرات بیشــتر
باشــند .از این رو ،چگونگی بازگشــت بایدن به

توافق هســتهای و استفاده از فرصت پیش آمده
برای حصول موفقیتهای بیشــتر دیپلماتیک،
ارزش بررسی دارد.
مهم است که بایدن برای بازگرداندن اعتماد
بین المللی به سیاســت ایاالت متحده در قبال
ایران ســریع عمل کند .هر گونه پیش شرطی
بــرای بازگشــت ایــاالت متحده بــه برجام به
اســتثنای بازگشــت ایران به توافق ،غیرعاقالنه
است .ژانویه  2021ایاالت متحده عمال  32ماه
است که برجام را نقض کرده بدون اینکه اعتبار
یا اهرم فشــاری برای اصرار بــه ایجاد تغییرات
در توافق یا دســتیابی به یک توافق گســترده
تر در رابطــه با نگرانیهای جامعــه جهانی در
قبال ایران داشــته باشــد .نه تنها ایران چنین
درخواســتهایی را نمیپذیرد ،بلکه اروپاییها
و دیگر طرفیــن برجام پس از متحمل شــدن
هزینههــای تحریمهــای ایاالت متحــده دیگر
تحمل درگیریهای دیپلماتیک دیگر را نخواهند
داشت .تقویم سیاســی ایران نیز دستاوردهای
احتمالــی دیپلماتیک و سیاســی را به ماههای
اول ســال  2021محدود میکند .در انتخابات
مجلس ایران در اوایل ســال  2020حضور رای
دهنــدگان کمرنگ بود و اصــول گرایان پیروز
شــدند .در انتخابات ریاست جمهوری ایران در
ماه مه یا ژوئن  2021معلوم نیســت چه نتیجه
ای حاصل میشــود ،اما بی شک این انتخابات
بــر رویکرد آتی ایاالت متحــده در حل و فصل
تنشها با ایران تاثیر خواهد گذاشــت .اگر یک
چهره اصول گرا پیروز شــود و ایاالت متحده تا
پیش از آن هنوز به توافق نپیوسته باشد ،فرصت
احیای برجــام و بازگردانــدن محدودیتها به

جمهوری اســامی ایران کــه از همان بدو
پیروزی انقالب اســامی  ۱۳۵۷و چه بســا در
دوره قبــل از انقالب ،همــواره با هدف ضعیف
نگاه داشتن شدن به ویژه در حوزه توان دفاعی،
نظامی و بازدارندگی تحت تحریمهای تسلیحاتی
قرار داشته اســت ،پنج سال پیش و در نتیجه
توافق برجام ،برای نخســتین بــار از امتیاز لغو
تحریمهای تسلیحاتی برخوردار شد؛ امتیازی که
قرار است مهر ماه امسال محقق شود.
به گزارش ایرنا،بعد از پیروزی انقالب اسالمی،
جمهوری اســامی ایران هدف حمله از رژیم
متجاوز صدام با حمایت تمام عیار واشــنگتن و
بســیاری از هم پیمانان بینالمللی و منطقهای
آن قرار گرفت و همزمان تحریمهای سخت به
ویــژه در زمینه تجهیزات دفاعی و نظامی علیه
ایران آغاز شــد .روند این تحریمهــا ،با وجود
پایان یافتن جنگ تحمیلی پس از هشت سال،
ادامــه یافت تا اینکه توافــق برنامه جامع اقدام
مشــترک با تالشهای تیم دیپلماســی دولت
حسن روحانی با شش قدرت جهانی در تیرماه
 ۱۳۹۴بــه میزبانی وین امضا و لغو تحریمهای
تسلیحاتی حداکثر بعد از  ۵سال از امضای این
توافق ،به عنوان یکی از بندهای آن در این توافق

بینالمللی گنجانده شد.
حاال مدتی است دولت دونالد ترامپ ،همان
کسی که از امتیازهای برجام به نفع جمهوری
اســامی به خوبی مطلع بود و به عنوان یکی از
نخستین گامهایش در ماههای آغازین جلوس
بر کسی ریاست کاخ سفید ،از برجام به عنوان
یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخ دیپلماسی
جمهوری اسالمی ایران خارج شد به امید اینکه
ایــن توافق تاریخ میان ایــران و پنج عضو دائم
شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان بطور
کامل از بین برود.
سنگاندازی آمریکا و برخی از امضاکنندگان
برجــام در راه اجــرای قطعنامــه  ۲۲۳۱و لغو
تحریمهای سالحهای متعارف سازمان ملل علیه
ایران یادآور بیش از  ۴۰ســال محدودیت علیه
توانمندی دفاعی کشورمان است.
هــر چه بــه  ۲۷مهــر و پایــان پنجمین
ســال امضــای برجــام نزدیکتر میشــویم،
مانعتراشیهای آمریکا گستاخانهتر و همنوایی
تروئیکای اروپایی (انگلیس ،فرانســه و آلمان)
تحت فشــارهای واشنگتن برای تمدید تحریم
تسلیحات متعارف شــورای امنیت علیه ایران
گوشخراشتر شــده و ضدیــت با نص صریح

برنامه هستهای ایران از دست میرود.
باتوجه به این شــرایط ،امن ترین اقدام برای
دولــت بایدن این اســت که بالفاصلــه پس از
انتخابات ریاست جمهوری به تعهدات به برجام
بازگردد و همــه تحریمهای مربــوط به برنامه
هستهای ایران را لغو کند .چنین اقدامی جدیت
دولت بایدن در کســب اطمینــان از اتحاد بین
المللی و رهبری ایاالت متحده را نشــان خواهد
داد و به ایران برای بازگشت به تعهدات هستهای
انگیزه خواهد داد.
شــاید بزرگترین ســوال بــرای دولت آتی
بایــدن مربوط به احیای برجام نباشــد ،بلکه به
اقدامات بعدی مربوط شــود .اگرچه بیشــک
فشــارهایی برای تمرکز بر تمدید یک ســری
محدودیتهای برجامی وجود خواهد داشت ،اما
ایاالت متحده باید برای حل تنشهای خارج از
پرونده هستهای با ایران روی دیپلماسی بیشتر
ســرمایهگذاری کند .چنین رویکردی میتواند
منطقه خاورمیانه را به ســمت چارچوب امنیتی
پایدارتر و مشــارکتیتر هدایت کند و به کاهش
ایفــای نقش پرهزینــه نظامی ایــاالت متحده
بینجامد.
چنین اهدافی بدون نقشه راه یا اراده سیاسی
کافی به راحتــی قربانی واقعیتهــای موجود
خواهند شــد .به همین دلیل اســت که ایاالت
متحــده باید به دنبال برقــراری ارتباط با ایران
باشــد .از جمله مســائلی که از اهمیت اساسی
قابل توجهی برخوردار اســت ،یافتن مسیرهای
دیپلماتیک با هدف متوقف کردن جنگ نیابتی
بین عربســتان ســعودی و ایران و سوق دادن
منطقه به ســمت یک معمــاری امنیتی پایدار

است .پیمودن این مســیر به انرژی دیپلماتیک
پایدار نیاز دارد.
آنهایی کــه به دنبال نابــودی برجام بودند،
دالیل بسیاری برای از بین بردن تنها و منطقی
ترین راه حل پیش روی هر دولت آتی در ایاالت
متحده مطرح کرده اند .برخی مدعی شــده اند
کــه بایدن میتواند از اهــرم تحریمهای ترامپ
برای دستیابی به توافق بهتر استفاده کند؛ اما در
واقعیت ،ایاالت متحده با توجه به از دست دادن
اعتبار خود و پیشروی ایران در برنامه هستهای،
اکنون از موضع نامناســب تری در قیاس با این
کشور برخوردار است .منتقدان برجام همچنین
ادعا میکنند که ایــن توافق ارزش نجات دادن
ندارد زیرا برخی محدودیتهای مطرح شده در
آن بــه تاریخ انقضای خود نزدیک شــده اند .با
این حال ،آنچه مخالفان برجام نادیده میگیرند
این است که بسیاری از محدودیتهای اصلی یا
تا ســال  2030ادامه دارند یا میتوان از طریق
مذاکرات آنها را تمدید کرد.
برجام از بســیاری جهات به قانون «خدمات

درمانــی مقــرون به صرفــه» شــباهت دارد.
جمهوری خواهان در مبارزه با آن از هیچ تالشی
فروگــذار نکردند و این در حالــی بود که پایان
ناخوشــایند این تالشها از همــان ابتدای امر
مشــخص بود .بایدن این فرصت را دارد که هر
دو دســتاورد دولت باراک اوباما را احیا کند ،اما
برای این کار الزم اســت با مخالفان خارجی که
تنها تخریب را میدانند و نه ســاختن را ،مواجه
شود .هرگز مشخص نمیشود که اگر یک دولت
مسئولیت پذیرتر پس از اوباما روی کار میآمد،
از ســرمایه گــذاری روی تالشهــای او به چه
دستاوردهایی میرسید؛ اما اگر بایدن در ژانویه
سال  2021در موقعیت بازگشت به برجام قرار
داشته باشد ،بهترین مشاوره ای که میشود به او
داد این است که به مسیر رئیس جمهوری اوباما
بازگردد و روی دیپلماسی سرمایه گذاری کند.
هر رویکردی غیر از این میتواند نیروهایی را در
ایران و ایاالت متحــده تقویت کند که هر گونه
پیشرفت سیاسی در چند دهه آتی را غیرممکن
میسازند.

لغو چهار دهه تحریم تسلیحاتی ،دستاوردی در آستانه تحقق
قطعنامه  ۲۲۳۱شــورای امنیت  -که بر توافق
هســتهای ایران و  ۵+۱صحه نهاده و چارچوب
لغو تحریمها را رسمیت و مشروعیت بخشیده
بود  -با مخالفت برخی اعضای این شورا مواجه
میشود.
نگاه به تاریخچه تحریم تسلیحاتی ایران
آمریکا تا پیش از پیروزی انقالب اســامی
در سال  ،۱۳۵۷یکی از بزرگترین صادرکننده
سالح به ایران بود و تهران در مقطعی بزرگترین
مشتری کارخانههای سالحسازی این کشور بود؛
جایگاهی که اکنون عربستان سعودی از آن خود
کرده است .با نگاهی به نمودار موسسه بینالمللی
تحقیقات صلــح اســتکهلم (Stockholm
International Peace Research
 )Instituteمیتــوان تأمینکننــدگان اصلی
سالح ایران را در مقاطع مختلف مالحظه کرد.
آنچه بهشدت در این نمودار خودنمایی میکند،
تأثیر قاطع انقالب اســامی در به صفر رسیدن
واردات تسلیحات از آمریکا و افزایش نسبی اقالم
روسی پس از پایان جنگ تحمیلی است.
تارنمای رادیوی بینالمللی همگانی آمریکا
( )Public Radio Internationalدر مورد
تاریخچه خریدهای تسلیحاتی ایران مینویسد:
آمریــکا از دهه  ۵۰میالدی تا دهه  ۷۰میالدی
قرن بیســتم صادرکننده اصلی سالح به ایران
بود .تأمین تسلیحات آمریکایی پس از کودتای
 ۲۸مــرداد  ۱۳۳۲روندی صعودی یافت .طبق
گزارش سال  ۱۹۷۶کمیته روابط خارجی سنا،
واردات مشــتری اصلی سالحهای آمریکایی از
 ۵۲۴میلیون دالر در سال  ۱۹۷۲به  ۳میلیارد
و  ۹۱۰میلیون دالر در ســال  ۱۹۷۴رســید؛
یعنی افزایشــی  ۷.۵برابری ظرف  ۲ســال! در
این گزارش تصریح شــده که ریچارد نیکسون

رئیسجمهــوری جمهوریخواه وقــت آمریکا و
هنری کیسینجر مشــاور امنیت ملی وی برای
نخســتین بار توافق کردند «به ایران هر سالح
متعارفی که میخواهد ،بفروشند».
دامنــه خریدهــای تســلیحاتی ایرانیان و
ارجوقــرب آنان نــزد رفقــای آمریکایی به آن
حد رســیده بود که نیروی هوایی شاهنشاهی
نخستین مشــتری جنگنده اف –  ۴و مشتری
انحصــاری جنگنــده اف –  ۱۴بــود .اگر عمر
ســلطنت پهلوی به درازا میانجامید و کنگره
در راه صــدور تســلیحات پیشــرفته اما و اگر
نمیکرد و دورنمای گزارش موصوف به حقیقت
میپیوســت ،تهران تا اوایل دهه هشــتاد قرن
بیســتم میالدی هواپیمای جاسوسی آواکس
و جنگندههــای اف –  ۱۶و اف –  ۱۸نیــز از
یانکیها خریده بود.
از ســوی دیگر درحالیکه ایــران پیش از
انقالب واردکننده صرف تسلیحات بود ،پس از
پایان جنگ ،توانست اندکاندک به تولیدکننده
اقالم نظامی تبدیل شده و به برخی از کشورها
از جمله سوریه ،عراق و سودان سالح صادر کند.
پــس از پیروزی انقــاب ،دو عامل موجب
توقــف صادرات تســلیحات آمریکایی به ایران
شد :نخست اقدام دولت موقت در لغو یکجانبه
قراردادهــای خریــد و دیگری تســخیر النه
جاسوسی و آغاز تحریمهای ضد ایرانی آمریکا.
در ادامه نگاهــی میاندازیم به تحریمهایی که
صادرات و واردات ســاح به ایران و از ایران را
نشانه گرفتند.
دولت کارتر :پس از فتح النه جاسوســی
به دســت دانشــجویان پیرو خط امام ،دولت
دموکرات آمریکا نخســتین تحریــم صادرات
تسلیحات به ایران را تصویب کرد.
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دولت ریگان :در طــول جنگ تحمیلی،
دولت جمهوریخواهان نه تنهــا صادرات اقالم
چندمنظــوره را به ایران ممنــوع کرد بلکه در
ســال  ۱۹۸۳با راه انداختــن کارزاری جهانی
به دولتهای دیگر فشــار آورد تــا از صادرات
تسلیحات و بهخصوص قطعات یدکی آمریکایی
به ایران خودداری کنند.
دولت بوش پدر :کنگره قانون عدم اشــاعه
تســلیحات ایران و عراق را تصویب کرد که به
موجب آن کشــورها و مؤسساتی که فنآوری
سالحهای کشــتارجمعی در اختیار ایران قرار
داده و یا ســاحهای پیشــرفته متعارف مانند
موشــکهای کروز و هواپیماهای رادار گریز به
ایران بفروشند ،تحریم میشوند.
با باال گرفتن غوغای هستهای ،اتحادیه اروپا
در ســال  ۲۰۰۷صادرات سالح به ایران را ک ً
ال
ممنوع کرد و سازمان ملل با تصویب قطعنامه
 ۱۷۴۷در همان سال و قطعنامه سختگیرانهتر
 ۱۹۲۹در ســال  ۲۰۱۰تأمین اغلب سالحهای
متعارف برای ایران را ممنوع ساخت.
دولت اوباما :با وجــود تصویب قطعنامه
 ۲۲۳۱در سال  ۲۰۱۵که با تائید برجام فرجهای
 ۵ساله برای پایان تحریمهای تسلیحاتی سازمان
ملل را تعیین کرده بود ،کنگره در سال ۲۰۱۷
با تصویب قانونی ،صادرات و یا انتقال تجهیزات
نظامی و یا مساعدتهای فنی و مالی مربوطه را
به ایران ممنوع ساخت.
در دوره دولت کنونی آمریکا به ریاست دونالد
ترامپ نیز ،او با هدف تقویت موقعیت انتخاباتی
متزلزل خود به ویژه در شــرایط کنونی ،سخت
در تکاپو اســت تا مانع از اجــرای یکی از مهم
ترین بندهــای برجام مرتبط با لغو تحریمهای
تسلیحاتی ایران شود.

تقالی «هوک» برای جلب حمایت کشورهای
منطقه از تحریم تسلیحاتی ایران
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که به تازگی به منطقه ســفر کرده است
در گفتوگویــی مواضع ضدایرانی دولت کشــورش را به ویژه پیرامون تمدید
تحریم تسلیحاتی ایران مطرح کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه نشنال ،برایان هوک نماینده ویژه آمریکا
در امور ایــران در گفتوگو با این روزنامه گفت که تحریم تســلیحاتی ایران
کــه به مدت  13ســال پابرجا بوده«،توان ایران را بــرای نقل و انتقال آزادانه
تسلیحات محدود کرده است».
هوک بــا ادعای این که ایران در مدت برقرار بودن این تحریم برای آنچه
حلقههای نیابتی ایران در منطقه خواند ،تســلیحات فراهم کرده است ،مطرح
کرد :با برداشــته شدن این تحریم ایران قادر خواهد بود «در روز روشن» این
کار را انجام دهد.
او ایــن گفتوگو را در اولین مقصد ســفرش یعنی امارات متحده عربی در
جریان سفری منطقهای با تمرکز بر پرونده ایران انجام داده است.
نماینــده ویژه آمریکا در امور ایران بــا توجه به پیشنویس قطعنامهای که
دولت این کشور برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران به شورای امنیت سازمان
ملل ارائه کرده است ،گفت :حمایت از این قطعنامه نباید انتخاب سختی باشد.
هوک در ادامه اظهار کرد :هیچ کســی در جهــان فکر نمیکند منطقه به
سالح بیشــتر ایرانی نیاز دارد .بسیار مهم است که منطقه یکصدا از شورای
امنیت ســازمان ملل بخواهد که تحریم تســلیحاتی را تمدیــد کند .این کار
درست و ضروری است که باید انجام شود.
هم روسیه و هم چین با تمدید این تحریم مخالفت کردهاند اما هوک گفت
که اگر این کشورها منافعی در یک خاورمیانه «آرامتر و باثباتتر» دارند نباید
اجازه دهند که این تاریخ این تحریم به پایان برسد.
او در بخــش دیگری از این گفتوگو با اشــاره به اقدام تروریســتی دونالد
ترامپ رئیس جمهورآمریکا در به شــهادت رســاندن ســردار شــهید قاسم
ســلیمانی در بغداد ،مطرح کرد :ایرانیها اکنون میدانند که خطرات افزایش
تنش با رئیس جمهور ترامپ چیســت .او بارها برای حفاظت از جان و منافع
آمریکاییها اقدام متقابل انجام داده اســت .او به تعدادی از پایگاههای کتائب
حزباهلل در عراق و ســوریه حمله کرده و همچنین قاسم سلیمانی را که برای
حمالتی بیشتر به نظامیان ،دیپلماتها و اماکن آمریکایی برنامهریزی میکرد،
از میدان مبارزه حذف کرد.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران همچنین مدعی شــد« :فشــار اقتصادی
و انــزوای دیپلماتیک ایران کارآمد بوده اســت .این تنها زبانی اســت که این
حکومت متوجه میشود .ما در سطح منطقه دیدهایم که ایران نسبت به زمانی
که ما روی کار آمدیم در زمینه حزباهلل لبنان ،گروههای شــبه نظامی شیعه
در عراق یا سوریه و حوثیها در یمن آزادی عمل کمتری دارد.
دیپلماسی

بهبود روابط تهران و ابوظبی در سایه کرونا

پایگاه خبری العربی الجدید که مقر آن در لندن اســت در گزارشی نوشت
که در پــی تاکیدات جمهوری اســامی ایران در ماههای گذشــته مبنی بر
تحوالت مثبت در روابط این کشــور با امارات ،ابوظبی مســاله انتشار ویروس
کرونا را وسیلهای برای تقویت روابط خود با تهران به کار میگیرد و کمکهای
پزشکی به ایران ارسال میکند.
در این گزارش آمده اســت که ارسال کمکهای بشردوستانه از ابوظبی به
تهران درحالی است که ایران تاکید میکند در تولید تجهیزات پزشکی برای
مقابله با ویروس کرونا به خود کفایی رســیده اســت و علیرغم افزایش انتشار
ویروس کرونا در دو هفته گذشــته ایران با کمبود تجهیزات پزشــکی مواجه
نشــده است ،همانگونه که در ماه مارس و در اوایل شیوع ویروس کرونا با این
مشکالت مواجه نبود.
خبرگزاری رسمی امارات(وام) روز شنبه اعالم کرد که این کشور هواپیمایی
حامل  16تن کمکهای پزشــکی به ایران ارسال کرده است و این چهارمین
هواپیمای اماراتی اســت که از مارس گذشــته تا به امروز به ایران کمکهای
پزشکی میفرستد .ابوظبی پیش از این در  16مارس دو هواپیمای حامل 33
تن کمکهای پزشــکی به ایران ارسال کرده بود و قبل از آن نیز در  3مارس
با همکاری ســازمان بهداشــت جهانی یک هواپیما حامل  7.5تن کمکهای
پزشکی به تهران ارسال کرد.
این پایگاه عربی فرامنطقهای در ادامه نوشت که مساله قابل توجه این است
که خبرگزاری رسمی امارات اظهارات سیف الزعابی در رابطه با این کمکها را
به عنوان سفیر امارات در جمهوری اسالمی ایران نقل کرده است این درحالی
اســت که ابوظبی در ژانویه  2016و بعد از تعرض به ســفارت و کنسولگری
ســعودی در تهران و مشهد به منظور حمایت از ریاض ،سفیر خود را از تهران
فراخواند و این مســاله پرسشهای زیادی را مطرح میکند که آیا امارات طی
ماههای گذشته و بعد از بهبود روابطش با تهران سطح حضور دیپلماتیک خود
را از کاردار به سفیر افزایش داده است؟
در ادامه این گزارش آمده است  ،سیف الزعابی تاکید کرد که تالش دولت
امارات در ارســال هواپیماهای حامل کمکهای پزشکی به ایران نشان دهنده
خط مشی انســانی و همبستگی در سیاست امارات اســت که همواره دولت
و ملت آن بدون توجه به مســائل دیگر در شــرایط سخت در کنار دولتها و
ملتهای منطقه ایســتاده و به آنها کمک کرده اســت .دولت امارات امیدوار
اســت که این کمکها در تقویت توانایی پرسنلهای پزشکی در ایران سهیم
باشد و امکانات بیشتری برای پیشگیری فراهم کند.
از ســوی دیگر سردار حسین دهقان ،مشــاور مقام معظم رهبری در امور
دفاعی هفته گذشــته در گفتوگو با شــبکه الجزیره قطر خاطرنشان کرد که
مواضع امــارات اخیرا در قبال ایران تغییر یافتــه و روابط ایران با امارات در
ماههای اخیر شاهد بهبودی بوده است.
بر اســاس این گزارش ،شــبکه آمریکایی ای بی سی نیوز نیز در ماه فوریه
گذشته ادعا کرد که مذاکرات سری میان ایران و امارات در حال برگزاری است
و حســن روحانی ،رئیس جمهور ایران در شانزدهم همان ماه در یک نشست
خبری بدون اشــاره به مضمون این مذاکرات گفت که مذاکرات میان ایران و
امارات همواره بوده و هست و روابط تهران و ابوظبی دائما مستمر بوده است.
پولیتیک

درخواست نتانیاهو از جامعه جهانی
برای همسو شدن با سیاست ضدایرانی ترامپ

نخســتوزیر رژیم صهیونیستی در یک نشســت مجازی ضمن قدردانی از
رئیس جمهور آمریکا برای همســویی با ایــن رویکرد این رژیم در برابر ایران،
خواستار اعمال تحریمهای بیشتری علیه ایران شد.
به گزارش ایســنا به نقل از شبکه صهیونیستی آرتوز شوا ،بنیامین نتانیاهو
نخســتوزیر رژیم صهیونیستی در نشست مجازی «مســیحیان متحد برای
اســرائیل» ( )CUFIاظهارات ضدایرانی خــود را تکرار کرد و گفت :از رئیس
جمهــور ترامپ به خاطر تمام کارهایی که برای اســرائیل انجام داده اســت،
متشکرم .اســرائیل هیچگاه دوست بهتری در کاخ سفید نداشته است .امنیت
اسرائیل با تصمیم جســورانه رئیس جمهور ترامپ برای خارج شدن از توافق
هستهای خطرناک با ایران بیاندازه تحکیم شده است.
نتانیاهو که توافق هســتهای ایران را «کاری بیهوده» توصیف کرد با مطرح
کــردن ادعاهایی علیه ایران ادامه داد :ما مانند همیشــه در ممانعت از تولید
تســلیحات هستهای توســط حکومتی که وعده از میان برداشتن تنها کشور
یهودی را میدهد مصمم هســتیم .زمان آن رسیده است که تمام کشورهای
مسئول به آمریکا ملحق شده و ایران را تحریم کنند.
بر اساس این گزارش ،ادعای همیشگی نتانیاهو درباره وجود اهداف نظامی
در برنامه هســتهای ایران در حالی مطرح میشود که مقامات کشورمان بارها
تاکید کردهاند بنا بر فتوای رهبر معظم انقالب اســامی که تولید ،نگهداری و
به کار گرفتن تسلیحات هستهای را حرام اعالم کردهاند ،برنامه هستهای ایران
اهدفی صلحآمیز را دنبال میکند.
عــاوه بر ایــن ،وزارت امور خارجه دولت آمریکا نیز کــه همواره رویکری
در راســتای رویکرد رژیم صهیونیستی درباره برنامه هســتهای ایران داشته
اســت ،اخیرا در گزارشی موســوم به پایبندی و پیروی از معاهدههای کنترل
تســلیحاتی ،عدم اشاعه تسلیحات هســتهای و خلع سالح درباره ایران اذعان
کرد :طی مدت تهیه این گزارش ،ارزیابی آمریکا همچنان این بوده اســت که
ایران در حال حاضر در فعالیتهای مهم مرتبط با طراحی و تولید تســلیحات
هستهای مشارکت ندارد.

