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اعضــای شــورای امنیت ســازمان ملل
نتوانستند به این اتفاق نظر دست یابند که
آزمایش موشکی ایران نقض قطعنامه 2231
بوده اســت .اگرچه فرانسه و بریتانیا با طرح
ادعای آزمایش موشــکی ایران درشــورای
امنیت با فشــار آمریکا تالش کردند تا روند
فشــار امنیتی بر ایران را آغاز کنند ،اما به
نظر میرســد که دوران اجماع ســازی در
شــورای امنیت سازمان ملل با وجود فضای
جدید ناشی از دیپلماسی چند جانبه ایران
به سر آمده است.
بــه گــزارش ایرنــا ،موضــوع ادعایی
آزمایشهــای موشــکی ایــران یکــی از
موضوعاتی اســت که در دوران پیشا برجام،
گرماگرم مذاکــرات برجام ،پس از آن و نیز
قطعنامه 2231مطرح شــده بــود .در این
چارچوب آمریکا و اروپا از این موضوع برای
اعمال فشار بر جمهوری اسالمی ایران بهره
گرفتهاند .نگاه غرب در موضوعات قدرتساز
مربوط به ایران همواره یک نگاه محدودساز
و مبتنی بر مهار بوده و تابعی از خط ســیر
فکری آمریکا است.
پس از طــرح ادعای آزمایش موشــکی
ایــران توســط «مایــک پمپئــو» وزیــر
امورخارجه آمریکا ،فرانســه و بریتانیا برای
برخورد با ایــن موضوع ادعایی خواســتار
تشکیل جلسه شورای امنیت پشت درهای
بسته شدند .اما نشست روز سهشنبه شورای
امنیت سازمان ملل باوجود اقدامات آمریکا،
فرانســه وبریتانیا بدون هیچ اجماع خاصی
پایان یافت.
«منصــور العتیبی» نماینــده کویت در
ســازمان ملل متحــد بعد از این نشســت
در جمع خبرنگاران گفــت :اجماعی میان
اعضــای شــورای امنیت دربــاره آزمایش
موشکی ایران وجود نداشت.
نماینده کویت که کشورش عضو غیردائم
شــورای امنیت اســت ،افزود:طرح موضوع
آزمایش موشــکی ایران درشــورای امنیت
هیچ نتیجه ای در بر نداشــت و توافقی نیز
برای چگونگی پیگیری این موضوع صورت
نگرفت.
روز سه شــنبه نشست غیرعلنی شورای
امنیت درباره اســتفاده از سالح شیمیایی
در ســوریه تشکیل شــد .بریتانیا و فرانسه
خواستار آن شــدند تا در نشست غیرعلنی
شــورای امنیت که درباره ســوریه و سایر
موضوعات است ،به مساله موشکی ایران هم
پرداخته شود.
«فرانسوا دالتره» نماینده دائم فرانسه در
شورای امنیت پس از پایان جلسه غیرعلنی
دیروز شــورای امنیت تنها با ابراز نگرانی از
آزمایش موشــکی ایران ،آن را محکوم کرد،
اما تایید نکــرد که ایــن آزمایش را نقض
قطعنامه میداند.
«کارن پیــرس» نماینــده بریتانیــا در
ســازمان ملل متحد هم که عالقهای برای
حضــور در جمع خبرنگاران نداشــت و به
اصرار آنها لحظاتی ایســتاد و گفت :ما این
آزمایــش موشــکی را بــا قطعنامه 2231

اجماعسازی در شورای امنیت علیه ایران ناکام ماند

شکست اتهام موشکی آمریکا علیه ایران

ناســازگار میدانیم .وی در پاســخ به این
پرســش که به صراحت اعالم کنید آیا این
آزمایش نقض قطعنامه است یا خیر؟ ،تنها
گفت «بایــد اطالعات را بررســی کنیم و
درباره آن اظهار نظر کنیم».
«کارل وان اســتروم» سفیر هلند هم در
پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره آزمایش
موشــکی ایران تنها به این مساله اکتفا کرد
که ما آن را با برجام ناسازگار میدانیم.
دفتر نمایندگی جمهوری اسالمی ایران
در ســازمان ملل نیز درباره نشست  ۱۳آذر
شــورای امنیت بیانیــهای مطبوعاتی صادر
کــرد .در این بیانیه آمده اســت که آمریکا
تــاش دارد بــا ارائه اطالعات ســاختگی
و مخــدوش و نیز اســتناد بــه معیارهای
نامرتبط ،نوعی ابهام و آشــفتگی در تفسیر
مفاد مربوطه قطعنامه  2231ایجاد و از آن
علیه ایران سوء اســتفاده کند .آمریکا باید
سوءاستفاده از شورای امنیت برای پیشبرد
مقاصد شــیطنت آمیز خود علیــه ایران را
متوقف کند.
حمایت نماینده روسیه از ایران

در این میان «فئودور استرژیژوســکی»
ســخنگوی هیئــت نمایندگی روســیه در
سازمان ملل در گفتوگو با خبرگزاری تاس
تصریح کرد :فرانســه و بریتانیا که اعضای
شــورای امنیت را برای بررســی آزمایش
موشکی بالستیک نسبت داده شده به ایران
گردهم آوردند ،نتوانســتند ثابت کنند که
قطعنامهای از شــورای امنیت سازمان ملل
نقض شده است .این مقام روس تاکید کرده
بود که فدراسیون روسیه هیچ اطالعاتی دال
بر اینکه ایران روز اول دسامبر یک موشک
بالســتیک آزمایش کرده کــه برای حمل
کالهک هســتهای طراحی شــده است ،در
دست ندارد.
وی افــزود :بریتانیا و فرانســه نیز هیچ

کدام شــواهدی که این (ادعا) را ثابت کند
در بحثهای این جلسه شورای امنیت ارائه
ندادند.
یک ادعای آمریکایی

آمریکا پیش از این مدعی شــده بود که
آزمایشهای موشــکی ایران نقض قطعنامه
 2231شورای امنیت ســازمان ملل متحد
اســت .این قطعنامــه که پیــرو برجام به
تصویــب رســید و تمامــی قطعنامههای
ضدایرانی پیشــین را لغو کرد ،هیچ منعی
برای آزمایشهای موشــکی در نظر نگرفته
است.
موضوع آزمایشهای موشکی ایران برای
اولیــن بار درقطعنامه 1929ســازمان ملل
مورد اشاره قرار گرفت و از آن زمان به این
سو ،در بســیاری از مذاکرات اروپا و آمریکا
تالش کردهاند تا جزو اولویتهای راهبردی
قرار دهند.
در راهبرد محدودســازی دولت ترامپ،
موضــوع دفاع موشــکی به کانــون توجه
استراتژیســتهای آمریکایی تبدیل شــده
است ،اما با این تقاوت که آمریکا تالش دارد
تا با پیوند میان برنامه جامع مشترک توافق
برجام و برنامه موشــکی ایران ،در دو سوی
میدان ،دســت به محدودســازی راهبردی
بزند.
ضلع ســوم این مثلث راهبردی هنگامی
تکمیل خواهد شــد که واشنگتن با عنوان
بیثباتی منطقهای ،صفحه شطرنج جدیدی
در ژئوپلتیــک منطقــهای روردروی تهران
بــاز خواهد کرد .اکنون نشــانههایی از یک
الگوی امنیتی -راهبردی جدید را میتوان
دید؛ الگویی که از راهبرد مهار محدود آغاز
شده و به یک محدودسازی راهبردی ختم
خواهد شد.
اما بــرای اروپا یک پرســش اساســی
هنوز باقــی اســت؛ اروپا درمیانــه فرایند

تقابلــی آمریکا با ایــن اتحادیه و ایران ،چه
سیاســت و راهبردی را باید پیگیری کند؟
به نظر میرسد که اروپا درست نقطه مقابل
آمریکای ترامپ قرار دارد ،با این تفاوت که
در سیاست مشــترک اروپایی نشانههایی از
راهبرد الگوریتمی به چشم میخورد؛ الگوی
راهبــردی اروپا اکنون متمرکز بر روش گام
به گام حل مساله تمرکز دارد.
در حالــی که جمهوری اســامی ایران
و اروپــا مذاکرات جدی خــود رااز دهه 70
شمســی آغــاز کردهاند ،اما ایــن روزها به
نظر میرســد که اروپا تالش دارد تا معادله
محدودیت فراگیر-تحریم جامع -دیپلماسی
قدرت در قبال ایــران را دگرگون کند؛ اگر
ایــن معادله پیــش از توافق برجــام انجام
شده اســت ،اکنون معادله اروپا برای اعمال
محدودیــت علیــه برنامه موشــکی ایران؛
محدودســازی تاکتیکی -تحریم هوشمند-
دیپلماسی منطقهای است.
در فضــای کنونی که برجام هنوز پابرجا
و اروپا به دنبال ایجاد ســاز وکار ویژه مالی
بــرای عبور از تحریمهــای یکجانبه آمریکا
اســت ،اگرچه موضوع ازمایشهای موشکی
بار دیگر در دســتور کار آمریکا و اروپا برای
افزایش فشــار بــر ایران قرارگرفته اســت،
اما قطعنامه  2231هیچ اشــارهای به عدم
آزمایش موشکی از ســوی ایران نداشته و
تنها به آزمایش موشک برای حمل کالهک
هستهای پرداخته است.
پافشاری ایران بر برنامه موشکی

در همیــن خصــوص روز گذشــته
(چهارشــنبه) خبرگزاری رویتــرز به نقل
از دیپلماتهــای اروپایــی گــزارش داد
که باوجود گذشــت بیش از یک ســال از
مذاکــرات اتحادیــه اروپا با ایــران ،موضع
تهران درخصوص برنامه موشکیاش محکم
واســتوار بوده و این مقامات را مســتاصل

کرده است.
به گزارش ایســنا ،در گــزارش رویترز
آمده است که اسناد محرمانه نشان میدهد
که بریتانیا ،فرانســه و آلمان در ماه مارس
پیشنهاد وضع تحریمهای جدید علیه ایران
به دلیل برنامه موشــکیاش را ارائه دادند،
اما این کار با مخالفت اعضای دیگر اتحادیه
اروپا ازجملــه ایتالیا که خواهــان افزایش
روابط تجاری با جمهوری اسالمی هستند،
مواجه شد.
دیپلماســی با ایران بــرای اتحادیه اروپا
بسیار حســاس است چراکه بروکسل توافق
هســتهای با ایران را بزرگترین دســتاورد
سیاســت خارجی این اتحادیه در دهههای
اخیر در عرصه سیاســت خارجی میداند و
نمیخواهد این توافق نابود شود.
دیپلماتهــای اروپایــی میگوینــد که
تحریمهــای جدیــد اتحادیــه اروپا پس از
بازگشــت تحریمهای آمریــکا علیه ایران
میتواند توافق را به خطر بیندازد.
بنابــر گزارش ایــن رســانه آمریکایی،
بریتانیا ،فرانسه و آلمان از زمانی که دونالد
ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد قصد
دارد از توافق هستهای خارج شود ،با مقامات
ایرانی درباره برنامه موشــکی بالستیک این
کشــور و فعالیتهای منطقهایاش مذاکره
کردهاند ،اما بــه گفته دیپلماتها ،علیرغم
گذشت بیش از یک سال از این رایزنیهای
منظم ایران بر موضع خود محکم و اســتوار
ایســتاده و تاکید کرده اســت کــه برنامه
موشکهای بالستیکش دفاعی است و قابل
مذاکره نمیباشد.
این ،موجب درمانده شدن مقامات شده
است .فرانسه بهویژه از این موضع تهران در
توسعه و تکثیر موشــکهایش ابراز تاسف
کرده و از ایــران میخواهد که وارد مذاکره
بر سر موشکهایش شود.
یک دیپلمــات اروپایی در ایــن باره به
رویتــرز گفــت :در یک ماه گذشــته ،وزیر
امورخارجه بریتانیا و هیئتهای بلند پایه از
فرانسه و آلمان به تهران سفر کردند تا این
مسئله را با مقامات این کشور مطرح کنند،
امــا آنها نمیخواهند درباره موشــکهای
بالستیک مذاکره کنند.
یک دیپلمات اروپایی دیگر نیز گفت که
برای لندن ،برلین و پاریس ســخت خواهد
بود کــه بتوانند موافقت اتحادیــه اروپا به
تحریمهای جدیــد را به دســت آورند اما
این موضوع با توجه به موضع ســخت ایران
میتواند روی میزمذاکره بازگردد.
دیپلماتها گفتند که وزیران امورخارجه
اتحادیــه اروپا در  19نوامبر پس از ماجرای
ناکام ماندن طرح ادعایی انجام ســوءقصد
توســط ایران در فرانســه و دانمــارک از
تحریمهای اقتصــادی جدید علیــه ایران
حمایتــی محتاطانــه کردند .یکــی از این
دیپلماتها اظهار داشــت :بعید نیست که
ما بار دیگر (اعمال) تحریم را بررسی کنیم
چراکه در حال حاضر به نتایج قطعی دست
نیافتهایم.

قطعنامه  2231فعالیت موشکی ایران را ممنوع نمیکند
وزیر امور خارجه از ثبت  SPVدر آینده
نزدیک توســط اروپاییها خبر داد و گفت :با
توجه به اینکــه آمریکاییها به محض اطالع
پیدا کردن از طرح و تحولی تالش میکنند
مانع این اقدام شــوند ،اروپاییها میخواهند
که این مرحله را تا به نتیجه رســیدن آن در
حالت محرمانه دنبال کنند.
به گزارش ایرنا «محمدجواد ظریف» روز
گذشــته (چهارشنبه» در پایان جلسه هیات
دولت در جمع خبرنــگاران درباره اظهارات
برخی مقامات آمریکایی درخصوص فعالیت
موشکی جمهوری اسالمی ایران ظهار داشت:
آنچه که واضح اســت و خود آمریکاییها هم
در این دولت و هم در دولت گذشته اعتراف
کردند نه برجام و نه قطعنامه  2231فعالیت
موشکی ایران را ممنوع نمیکند.
وی یادآور شد :هم خانم «وندی شرمن»
در جلســه ســنای آمریکا در دوره مذاکرات
این ســخنان را بیان کرد و هم آقای «برایان
هــوک» دو ماه پیش اعالم کرد که قطعنامه
 1929ایــران را مجبور میکرد در حالی که

قطعنامــه  2231فقط از ایران یک تقاضایی
در مورد نوع به خصوصی از موشک میکند.
وزیر امــور خارجه تاکید کــرد در واقع
با توجــه به این که موشــکهای جمهوری
اسالمی نقطه زن هســتند فقط برای سالح
متعارف طراحی شده است.
ظریف خاطرنشان کرد :باتوجه به این که
آمریکا از برجام خارج شده و ناقض تعهدات
خود در قطعنامه شــورای امنیت و در خود
برجام اســت ،ناچار به دست و پا کردن یک
پوشــش برای این نقضها است این ادعا را
مطرح میکند و همانطور که مشاهده کردید
شورای امنیت حاضر نشد این ادعای بیجا را
بررسی کند.
وزیر امور خارجه درباره بازگشت ناوهای
آمریکایی به خلیج فارس و موضع جمهوری
اسالمی ایران در این زمینه اظهار داشت :ما
همیشه اعتقاد داشتیم که حضور خارجی ها
در خلیج فارس مخل آن است و به نفع هیچ
کس نیست.
وزیــر امور خارجه در پاســخ به ســوال

درباره همکاری جدیــد اتحادیه اروپا درباره
برجام اظهار داشت :هفته گذشته که من ژنو
بودم و دوســتان در بروکسل حضور داشتند
از اروپاییها شنیدیم این است که توافقهای
نهایی انجام شــده و در آینده نزدیک شاهد
ثبت  SPVخواهیم بود.
ظریف خاطرنشــان کرد :البته با توجه به
اینکه آمریکاییها به محض اطالع پیدا کردن
از طرح و تحولی تــاش میکنند مانع این
اقدام شــوند ،اروپاییها مــی خواهند که این
مرحله را در حالــت محرمانه دنبال کنند تا
به نتیجه برسند.
وی در پاسخ به ســوالی در مورد بررسی
الیحه  CFTدر مجلس شــورای اســامی
گفت :آنچه که من خبر دارم این اســت پس
از بررســی این موضوع در کمیسیون امنیت
ملی و با کمک شــورای نگهبــان ،برخی از
ایرادهای این شــورا اصالح شد و اصالح این
ایرادها به تصویب مجلس شــورای اسالمی
رسید.
ظریف افــزود :موضوع مهــم ایراد اصلی

یا یک فشــار از ســوی یکی از قدرتها قرار
نگیرد.
وی تاکید کرد :در نهایت کشورها پس از
یک دوره موقت و گذار از این فشــار آمریکا،
منافــع خود را درک و بــه آن عمل خواهند
کرد .وزیر امور خارجه در پاســخ به ســوالی
درباره تحریم ایران توســط برخی کشور در
بحث موشکی و اصرار ایران به گسترش این
صنعت گفت :ما بر توان دفاعی خود همواره
تأکیــد کردیم و اعالم هــم کردهایم که این
توان دفاعی ما موضوع مذاکره نیست.
ظریــف تاکید کــرد :البته سیاســت ما
سیاســت بازدارندگی و تدافعی اســت و نه
سیاســت تهاجمی؛ سابقه ما هم این واقعیت
را نشان داده است.
وی ادامــه داد :کشــورهایی که در مورد
توان دفاعی جمهوری اســامی ایران اظهار
نظر می کنند ،همان کشــورهایی هســتند
کــه میلیاردهــا دالر ســاح را بــه منطقه
ما ســرا زیر کردند و باعث نــا امنی در این
منطقه شدند.

موسویان:

آمریکا با توسعه سالحهای هستهای صلح و ثبات جهانی را به خطر میاندازد
قصــد آمریــکا برای نوســازی و توســعه
ســاحهای هســتهای صلح و ثبات جهانی را
به خطر خواهــد انداخت .به گزارش ایســنا،
«ســید حســین موســویان» در مقالهای در
پایگاه خبری تحلیلی لوبالگ آمریکا نوشــت:
«اخیرا آقــای هاکوماس وزیــر خارجه آلمان
اعالم که این کشــور ابتکاری برای خلع سالح
جهانی در نظر دارد .او هشدار داد که پیشرفت
تکنولوژی ســاحهای کشتار جمعی ،تصورات
را به یک واقعیــت مرگبار تبدیل خواهد کرد.
اعــام وزیر خارجه آلمان بعــد از این صورت
گرفــت کــه ترامپ قصــد خــروج آمریکا از
«معاهده منع موشکهای هستهای میان برد»
مصــوب  1988را اعالم کرد .بــه نظر میآید
نشانههایی از درک اهمیت خلع سالح جهانی
در دولتمردان اروپا دیده میشود در حالی که
آمریکا بیتوجه است.
در طول تقریبا پنج دهه جنگ سرد ،رقابت
تســلیحات هســتهای بین شــوروی سابق و
آمریکا ،صلح و امنیت جهانی را تهدید میکرد.
پیشــرفت توانمندیهــای ویرانگــر نظامی و
افزایش وحشتناک هزینههای بمب هستهای،
موجب ایجاد بازدارندگــی متقابل بین دو ابر
قدرت شد .تئوری بازدارندگی نابودی متقابل
مشــخص کرد که مرز بین پیروزی و نابودی
برای اســتفادهکنندگان بمب هستهای بسیار

باریک خواهد بود .لذا ظرفیت باالی ویرانگری
سالحهای هستهای موجب شد که دو ابرقدرت
غرب و شــرق برای کاهش ذخایر سالحهای
هستهای خود به توافق رسیدند.
قبل از معاهده منع موشکهای میان برد،
«معاهده عدم اشــاعه ســاح های هستهای»
(انپیتی) به تصویب رســید که سنگ بنای
رژیم خلع سالح جهانی بوده و نیازهای حقوقی
و تکنیکی خلع سالح هستهای را فراهم کرده
اســت .طبق ماده پنج آن ،قدرتهای جهانی
آمریکا ،روسیه ،چین ،فرانسه و بریتانیا موظف
به خلع ســاح کامل هســتهای تحت کنترل
جهانی شدهاند.
قدرتهای جهانی در پنج دهه گذشــته نه
تنها از وظیفه نابودی سالحهای هستهای خود
سرباز زده و هیچ اقدام موثری نکردهاند ،بلکه
در مسیر نوسازی و توسعه سالحهای هستهای
با هزینههای ســنگین حرکت کردهاند .برای
مثــال آمریکا بودجــه 1.7تریلیــون دالری
برای نوسازی و توسعه ســاحهای هستهای
خود در  30ســال آینــده اختصاص داده که
ایــن مبلغ برابر با کل تولیــد ناخالص داخلی
کشــور کانادا اســت .درحقیقت قدرتهای
جهانی خود بزرگتریــن ناقضان معاهده عدم
اشاعه ســاحهای هســتهای هســتند زیرا
همچنان سالحهای هســتهای خود را حفظ

کردهاند .عالوه بر آن چهار کشــور اســرائیل،
هند ،پاکســتان و کره شــمالی هم به سالح
هســتهای مجهز شــدهاند و معاهده انپیتی
را نپذیرفتهاند که متاسفانه تالشهای جهانی
برای خلع سالح آنها بیهوده بوده است.
در ســال  2017یکصد و بیســت کشور
جهان «معاهــده بینالمللی منــع نگهداری
سالحهای هستهای» را در سازمان به تصویب
رساندند .این تالش ارزشــمند جامعه جهانی
بــرای موفقیت امر خلع ســاح نیز به خاطر
مخالفت قدرتهای دارنده بمب هســتهای ،به
عقب رانده شد.
موانع عاری سازی خاورمیانه

در ســال  1974به ابتکار ایران و همراهی
مصر طرح عاریسازی خاورمیانه از سالحها و
کالهکهای هستهای به تصویب سازمان ملل
رســید و از آن زمان به بعد ،اسرائیل به عنوان
تنها دارنده ســاح هســتهای در خاورمیانه،
مانع اصلی تحقق قطعنامههای ســازمان ملل
در این مورد بوده اســت .تواق هستهای ایران
نیز یک گام به سوی خلع سالح هستهای بود.
همانطور که اوباما گفت ،توافق هستهای ایران
جامعترین توافق تاریخ عدم اشاعه سالحهای
هســتهای بود .با منطقــهای کردن اصول این
توافــق ،گام بلندی به ســمت عاری ســازی
خاورمیانه برداشته میشد.

خــروج آمریــکا از برجــام موجب کاهش
شــانس عاریســازی خاورمیانــه از ســاح
هستهای شده است« .دکترین خروج ترامپ»
در کنار تصمیم وی برای بازســازی و نوسازی
ســاحهای هســتهای ،به امر خلع سالح در
سطح منطقهای و جهانی ضربه زده است .بعد
از ترومن ،این اولین بار اســت که یک رئیس
جمهوری آمریکا این گونه گستاخانه به تعهد
خلع سالح پشت میکند.
تحلیلگران سیاسی به این نتیجه رسیدهاند
که در جهان امروز ،بمب هســتهای نمیتواند
ضامن امنیت باشــد .لذا سیاســت نوسازی و
توسعه ســاحهای هســتهای  ،موجب ایجاد
رقابت در توسعه این سالحهای مرگبار شده و

سخنگوی وزارت امور خارجه:

اروپا به برجام به عنوان عنصری اعتماد ساز مینگرد
«بهرام قاسمی» ،سخنگوی وزارت
امور خارجــه در همایــش مدیران،
ســردبیران و روســای مراکز و دفاتر
ایرنا گفت :اینطور نیست که ما نتوانیم
از این وضعیت عبور کنیم و یا اســیر
اقدامات آنها شویم ،آنها بی شک باید
دیر یا زود به مرحله پشیمانی برسند و
خواهند رسید.
به گزارش ایرنا وی در ادامه ســرعت و غیرقابل پیش بینی بودن را دو ویژگی
شــرایط در حال گذار جهــان امروز عنوان کرد و گفت :سیاســت خارجی ادامه
سیاست داخلی است و نمیتوان بدون سیاست مدون و مشخص در حوزه داخلی
به سیاست خارجی مطلوب رسید.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد :با توافق هستهای ما به تفاهمی بنام
برجام رسیدیم که در معادالت منطقهای و جهانی ،نقش بسزایی برای جمهوری
اسالمی ایران ایجاد کرد و تصور میشد این روند میتواند فضای جدیدی را ایجاد
کند و به آن استمرار بخشد .ولی سیر تحوالت در منطقه و آمدن ترامپ و ماهیت
زیاده خواهانه و یک سو نگرایانه امریکا نهایتا کار را به آنجا رساند که آمریکا از توافق
هستهای خارج و به سمت بازگرداندن تحریمها پیش رفت.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد :آمریکاییها بر اساس تحلیل غلط تصور
میکردند که ایران هم از برجام خارج میشود و آنها میتوانند اجماع بینالمللی
علیه ایران ایجاد کنند ،اما ایران از برجام خارج نشــد و نهایتا وضعیت معادالت و
بازی سیاسی به نفع ما چرخش یافت و آمریکا تنها ماند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به مذاکرات با اتحادیه اروپا برای تامین
منافع اقتصادی ایران از برجام ،اظهار داشــت :تصور میشد ما میتوانیم در کوتاه
مدت به راهکارهایی برســیم ولی هنوز ایــن راهکارها به دالیل مختلف از جمله
پیچیدگیهای تصمیمگیری در درون اتحادیه اروپایی کامل نشده است .البته فشار
آمریکا بر روی اروپا بســیار سنگین بوده و تالش زیادی کردند که این ساز و کار
شکل نگیرد.
قاســمی در ادامه تاکید کرد :اروپاییها به دلیل نگرانیهای امنیتی از مباحث
هستهای و هم نقش ایران به عنوان یک قدرت منطقهای از برجام حمایت میکنند
و به آن به عنوان عنصری اعتماد ساز مینگرند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود :در حال حاضر بحث این است که آلمان و
فرانسه مشترکا مسئولیت آن را بپذیرند و ریسک فشار آمریکا را کم کنند ،اما تا
زمانی که اروپاییها درباره آن اعالم نظر نکنند نباید قضاوت کرد.
قاسمی گفت :ما در داخل باید مکانیسمهای الزم را هماهنگ کنیم که کارهای
خوبی تا حاال انجام شده است و باید بین بانک مرکزی و بانکها مکانیزم مشخصی
ایجاد شود تا مبادالت انجام پذیرد.
وی با اشــاره به اینکه همسایگان همواره برای ما اهمیت داشتهاند ،بیان کرد:
شــاهد هســتیم که مرتب تیمهای آمریکایی به کشــورهای منطقه رفت و آمد
میکنند و ســعی میکنند که روابط ایران با این کشورها را تحت تاثیر قرار داده
و یا متشــنج کنند که موفقیتی نداشتند.سخنگوی وزارت امور خارجه در بخش
دیگری از ســخنانش به رابطه دیپلماسی و رسانه اشــاره کرد و اظهار داشت :در
شرایط جهان امروز و سرعت تحوالت و اطالعرسانی ،دیپلماسی و سیاست خارجی
و رسانه به هم وابسته و در هم تنیده شدهاند ،به طوری که اگر رسانه را از سیاست
خارجی بگیرید ،شــرایط بسیار سخت میشــود .وی در ادامه در خصوص سفر
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به عمان اظهار داشت :ما میدانستیم که در جهان
عرب برای عادی ســازی روابط با اسرائیل کار می شود ،ولی مقصد اول سفر هم
جای تامل دارد .ســخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص حواشــی ایجاد شده
پیرامون اظهارات وزیر خارجه درباره پولشــویی و طرح استیضاح دکتر ظریف از
ســوی تعدادی از نمایندگان ،گفت :صحبت آقــای ظریف آن چیزی نبود که بر
روی آن ،این تبلیغات صورت گرفت .امروز متن و صوت ســخنان ایشــان وجود
دارد و پیش از ایشــان هم نهادها و افراد دیگری در این باره صحبت کرده بودند،
ولی یکی از رسانهها با اضافه کردن عبارتی به آن سخنان ،این اظهارات را به یک
موضوع سیاسی و جناحی تبدیل کرد .قاسمی تاکید کرد :بحث پولشویی در خیلی
از کشــورها واقعیت دارد و در برخی از کشورها پلیس مالی این مسائل را دنبال
میکند .در ضمن تاکید کنم که آقای ظریف از فرد و ارگان خاصی نام نبرد.
پولیتیک

رایزنی نماینده آمریکا و کرهجنوبی پیرامون
معافیت سئول از تحریمهای آمریکا

ظریف در جمع خبرنگاران:

شورای نگهبان به تعریف اقدامات تروریستی
بود که فکر میکنم با اصالحی که در مجلس
در تحفــظ جمهــوری صــورت گرفت ،این
مشکل حل شد.
وی در پاســخ به ســوالی درباره ضرورت
پیوســتن ایران به توافق آب و هوایی پاریس
اظهار داشت :ما اهدافی که در سیاستهای
کلی ابالغی از ســوی رهبــر معظم انقالب
و در برنامــه ششــم برای کاهــش گازهای
گلخانهــای تعیین کردیــم از اهداف و تعهد
ما در کنوانســیون پاریس بســیار جدیتر و
محکمتر است.
ظریف یادآور شــد :تفاوت میان ایران و
آمریکا در مورد میزان تعهدات است و حتما
میــزان تعهداتی که ما در این کنوانســیون
داریم از میزان تعهدات که خودمان در داخل
کشور برای خود ایجاد کردیم ،کمتر است.
وزیــر امور خارجــه ادامه داد :کشــورها
منافعی دارند اما یک منفعت بزرگتری همه
کشورها دارند و آن اینکه قوانین بینالمللی
و مقررات بینالمللی دســتخوش یک ادعا و

11

صلح و ثبات جهانی را به خطر خواهد انداخت.
این روند تقابالت قدرتهای جهانی را افزایش
خواهد داد ،مســیری که یادآور دوران جنگ
سرد است.
تهدید ســاحهای هســتهای موجب شد
کــه جهان تــاش کند با معاهــده انپیتی،
ایــن تهدید را از مســیر «قانــون و داوری»
برطرف کند .اما متاســفانه «دکترین خروج»
ترامــپ ،جهــان را در آســتانه رقابت جدید
هســتهای قرار داده اســت .هیــچ چیز بیش
از بمــب هســتهای بــرای جهــان خطرناک
نیســت .تنها تجدید تالشها و مذاکرات خلع
ســاح میتواند این تهدید فــوری راکاهش
دهد.

نمایندگان آمریکا و کره جنوبی در واشــنگتن درباره مسائل پیرامون معافیت
سئول از تحریمهای آمریکا علیه بخش نفت ایران رایزنی کردند.
به گزارش تســنیم  ،وزارت خارجه کره جنوبی روز گذشته (چهارشنبه) اعالم
کرد نمایندگان این کشــور و آمریکا رایزنیهای سطح باالیی درباره مسائل فنی
مربوط به معافیت سئول از تحریمهای نفتی آمریکا علیه ایران برگزار کردند.
ماه گذشته ،کره جنوبی یکی از کشورهایی بود که از تحریمهای نفتی آمریکا
علیه ایران معاف شد .دولت آمریکا به کره جنوبی اجازه داد به خرید نفت از ایران
ادامه دهد ،اما این کشور را موظف کرد میزان خرید نفت را به طور محسوس کاهش
دهد .خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی به نقل از یک بیانیه وزارت خارجه این کشور
گزارش داد نمایندگان دو کشور روز سهشنبه هم در گفتوگوهایی که در واشنگتن
برگزار شد ،درباره این مسئله رایزنی کردند .کره جنوبی از طرف آمریکایی خواسته
دستورالعملهای روشنی درباره تحریمهای ایران ارائه کند .سرپرستی هیئت کره
جنوبی که شــامل نمایندگانی از سازمانهای مختلف دولت این کشور میشد را
مدیر کل بخش آفریقا و خاورمیانه وزارت خارجه این کشــور به عهده داشــت.
سرپرستی طرف آمریکایی به عهده «دیوید پیمن» ،دستیار وزیر خارجه آمریکا در
امور مالی و مقابله با تحریمها بود .طبق اعالم وزارت خارجه کره جنوبی ،طرفین در
این نشست درباره مسائل فنی ،اعم از فایننانس و حمل محمولههای نفتی بحث و
تبادل نظر کردند .نماینده آمریکایی توافق کرد همکاریهای نزدیک با کره جنوبی
را از طریق کانالهای دیپلماتیک ادامه دهد.
رویداد

توصیه یک محقق آمریکایی به دولت ترامپ

«اســتفان گاتلیب» عضو پیشین اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا و محقق
و استاد دانشــگاه در رشته حقوق در یادداشت خود در پایگاه خبری هیل در
یادداشتی آمریکا تمایل دارد دولتهایی را که از آنها خوشش نمیآید منزوی
کند .این سیاســت در برخی مواقع نتیجه میدهد ،هرچند که در مورد اتحاد
جماهیر شــوروی به دههها جنگ سرد با تســلیحات هستهای نشانه رفته به
سوی یکدیگر در بن بســتی موسوم به تخریب اطمینان متقابل انجامید .باید
توجه داشت که منزوی کردن دشمنان پیامدهایی دارد ،همچون نشانه رفتن
سالحهای هستهای به سمت شــهرهای آمریکا که خوشایند نیست .کشورها
انزوا را تهدیدی علیه امنیت خود میدانند و به دنبال پاسخ میروند .در مورد
شوروی جنگ سرد پاســخ بود و در موارد دیگر پیدا کردن متحد .به گزارش
ایسنا وی در ادامه به آنچه پس از این ماجرا در سیاستهای آمریکا اتفاق افتاد،
اشاره کرد و نوشت :آمریکا دههها برای منزوی کردن ایران تالش کرده است،
نوشــت که به گفته محققان در حوزه خاورمیانه ،این امر ســبب شده تا ایران
به مقابله با رژیمهای مخالف بپردازد .ایران همچنین بیشــترین تالش خود را
برای متحد شدن با همســایگانش به کار گرفته است و این شامل حمایت از
اقدامات آنها علیه اســرائیل بوده است ،اما خصومت میان ایران و آمریکا هرگز
غیرقابل اجتناب نبوده اســت .این محقق آمریکایی در بخش پایانی یادداشت
خود تاکید کرد که سیاســت آمریکا درقبال ایران از سال ( 1979زمان وقوع
انقالب اسالمی ایران) به ندرت با عقل و درایت همراه بوده است.
کوتاه از جهان

تحقق خواست حوثیها در مذاکرات پیش رو در سوئد

ایسنا :سفیر کشورمان در لندن در پاسخ به توییت امیدبخش وزیر خارجه
ســوئد درباره حضور هیات یمنی در این کشور در صفحه توییتر خود نوشت:
«امید اســت آغاز گفتوگوهای یمن نویدی برای پایان دادن به جنگ باشد».
به «حمید بعیدینژاد» در ادامه توییت خود با بیان اینکه «پشــتیبانی الزم
برای آغاز گفتوگوها خوب پیش رفته اســت ،نوشــت :حوثیها شــرکت در
گفتوگوها را مشــروط به خارج شدن بخشی از مجروحان خود برای معالجه
و عزیمــت هیات مذاکراتی خود از فرودگاه صنعا کرده بودند که با مشــورت
کشورهای ذیربط این (خواستهها) تامین شدند».

