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اخبار

مرکل:

شورای امنیت نیاز به اصالح دارد
صدراعظم آلمان خواستار اصالح شورای امنیت
سازمان ملل با توجه به چالشهای جهانی فعلی
شد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
اسپوتنیک ،آنگال مرکل ،صدر اعظم آلمان در
سخنانی ویدئویی به مناسبت گرامیداشت
هفتادوپنجمین سالگرد تاسیس این سازمان
تاکید کرد ،سازمان ملل باید با توسعه یافتگی
بیشتر بتواند خود را با چالشهای جهانی قرن
بیست و یکم تطبیق دهد .مرکل تصریح کرد،
منافع کشورهای عضو میتوانند مانع کارکرد
مناسب نظام سازمان ملل شوند .صدراعظم
آلمان خاطرنشان کرد :خوشی ما مشترک است
و بنابراین رنج ما نیز مشترک است .ما یک جهان
هستیم .مرکل به مسائل سوریه و لیبی اشاره و
عنوان کرد ،نتایج کار سازمان ملل نهایتا تا سطحی
که اعضایش توافق کنند خوب خواهد بود .این
صدراعظم آلمان ادامه داد ،کشورش آماده قبول
مسئولیت از جمله در یک شورای امنیت گسترش
یافته است .این در حالی است که آلمان به همراه
انگلیس ،جمهوری دومنیکن ،استونی ،اندونزی،
نیجر ،آفریقای جنوبی ،تونس ،ویتنام و سنت
وینسنت و گرنادینز ،عضو غیر دائم شورای امنیت
است.

الوروف:

جهان از اختالف خسته است
وزیر امور خارجه روسیه درسخنانی به مناسبت
هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل
گفت ،دنیا از اختالف خسته و نیازمند همکاری
چند جانبه است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،
سرگئی الوروف ،وزیر امور خارجه روسیه در
سخنانی در نشست مجازی گرامیداشت هفتاد
وپنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل بیان
داشت ،تالشها برای بازبینی تاریخ و کم اهمیت
انگاشتن نقش مردمانی که کمکی تعیین کننده
به پیروزی بر نازیسم کردند پوچ هستند .الوروف
خاطرنشان کرد ،درسهای تاریخ باید به خاطر
سپرده شوند.
الوروف عنوان کرد :متاسفانه امروز در مناطق
مختلف جهان نزاعهای مسلحانه همچنان ادامه
دارند .همچنین تهدیدهای حاد زمان ما شامل
تروریسم بینالمللی ،مواد مخدر و جرائم سایبری
و تغییرات آب و هوایی نیز به آنها اضافه شدهاند.
امسال یک چالش حاد دیگر نیز به این فهرست
اضافه شد :همه گیری کروناویروس که موجب
پدید آمدن بحرانی جدی در حوزههای اجتماعی-
اقتصادی و دیگر حوزهها شده است.
وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد ،اختالفات
فزاینده همچنان که برخی کشورها منافع قانونی
کشورهای دیگر را نادیده میگیرند هر سال کار را
برای پاسخ به چالشهای جهانی دشوارتر میسازد.
او به تالشها برای مداخله در امور داخلی کشور
ها با استفاده از تحریمهای یکجانبه در نقض
اختیارات شورای امنیت سازمان ملل ،جلوههای
عدم تحمل و معرفی مفاهیم و استانداردهایی
همچون نظم جهانی با محور قوانین اشاره کرد.
الوروف گفت :مسیر طبیعی تاریخ را نمیتوان
برعکس کرد .امروز مراکز جدید رشد اقتصادی در
حال تقویت حوزه بینالمللی بوده و نیاز هر چه
بیشتری به حل درگیریهای مسلحانه صرفا با
ابزارهای صلح آمیز وجود دارد و اتکای به یکدیگر
رو به افزایش است.
وی افزود :جهان از خطوط اختالف و جدایی و
تفرقه ما در برابر آنها میان کشورهای جهان خسته
است .جهان نیاز به تقویت همکاری و مساعدت
دوجانبه فراگیر دارد .به عبارت دیگر اهدافی که
هفتاد و پنج سال قبل به هنگام تشکیل سازمان
ملل فرموله شدند هر چه بیشتر اهمیت مییابند.

اخبار

کدام برای ایران بهتر است؟

فلسطین از ریاست اتحادیه عرب
انصراف داد
«ریاض المالکی» وزیر خارجه «تشکیالت
خودگردان فلسطین» اعالم کرد که این تشکیالت
از حق خود در ریاست بر «اتحادیه عرب» در این
دوره صرفنظر میکند.
به گزارش الجزیره ،المالکی با اعالم این خبر
گفت :ما نمیخواهیم کشورهای عربی در زمان
ریاست ما بر این اتحادیه ،در اقدامی شتابزده
با رژیم صهیونیستی توافق کنند .او افزود :عدم
پایبندی کشورهای عربی به «شبکه امنیتی مالی
عربی» سبب ایجاد عمق بحران اقتصادی شده
است .اتحادیه عرب با درخواست فلسطین برای
برگزاری نشست فوری این اتحادیه به منظور
بررسی توافق عادیسازی روابط میان امارات
متحده عربی و رژیم صهیونیستی موافقت نکرد.
اتحادیه عرب (جامعه الدول العربیه) نام
مجموعهای از کشورهای جنوب غربی آسیا و
شمال و شمال غربی آفریقا است .این اتحادیه در
 ۲۲مارس سال  ۱۹۴۵و با حضور  ۶کشور مصر،
عربستان ،عراق ،سوریه ،لبنان ،یمن و اردن
تأسیس شد و در حال حاضر  ۲۲کشور عربی از
جمله فلسطین در آن عضویت دارند.
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بولتون:

جو بایدن یا دونالد ترامپ
به گزارش فرارو ،در حالی که اصولگرایان بر این
باور هستند میان ترامپ و بایدن ،جمهوریخواه و
دموکرات تفاوتی وجود ندارد روزنامههای اصالحطلب
پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را
به سود ایران ارزیابی میکنند.
این در حالی است که به نظر میرسد حامیان
تحریم و بویژه جنگ ،ترامپ را به بایدن ترجیح
میدهند ،ولی مخالفان تحریم و جنگ ،انتخاب
بایدن را به سود ایران میدانند.
بایدن خود در سخنانی گفته بود که اگر رئیس
جمهوری شود به برجام برخواهد گشت و مسئله
ایران را حل خواهد کرد .اما شیرین هانتر استاد
ایرانی-آمریکایی روابط بینالملل میگوید امیدی
به جو بایدن برای حل مسئله ایران نیست .اما آیا
انتخاب جو بایدن تمام مسایل ایران را حل خواهد
کرد؟
رحمن قهرمانپور کارشناس روابط بین الملل در
گفتگو با فرارو در این باره گفت :آن چیزی که شاید
پیروزی بایدن را برای ما ایرانیها مهم میکند بیشتر
از همه این است که سیاست آمریکا پیشبینی پذیرتر
میشود وادعایی که آقای بایدن درباره بازگشت به
وضعیت عادی دارد گویای این مسئله است .اگر
بایدن پیروز شود حداقل میدانیم با چه آمریکایی
مواجه هستیم ،خط قرمز و اصول رفتاریاش چیست،
اما ترامپ ویژگی که برای خود تعریف کرده است
پیشبینی ناپذیر بودن و غیرمنتظره بودن است.
وی افزود :پیش بینی پذیرتر شدن بایدن به این
معنا نیست که مشکالت ایران و آمریکا حل خواهد
شد .اصال این طوری نیست .اما آنچه در افق چند
ماهه ،پیروزی بایدن را برای ایران معنادار میکند
آن است که امکان بازگشت بایدن به برجام بیشتر
میشود و امکان این که او به سمت روشهای
یک جانبه برود کمتر از ترامپ است .از طرفی هم
میدانیم که بایدن با در نظر گرفتن مسایل ملی
آمریکا سعی خواهد کرد ،بخشی از دستاوردهای
ترامپ درباره ایران را حفظ کند .برای مثال
دموکراتها از ورود به تروریستی خطاب کردن سپاه
پاسدارن اجتناب میکردند ،اما حاال که ترامپ هزینه
این کار را پرداخت کرده است ،بایدن بخشی از این
فشار را حفظ میکند .هدف او از حفظ این فشار این
است که ایران را وادار به دادن امتیاز بیشتر کند و در
داخل آمریکا هم بتواند گروههای داخل آمریکا را قانع
و ساکت بکند.
این کارشناس اظهار کرد :اتفاق مهمی در سیاست
خارجی آمریکا در حال رخ دادن است که میشود
گفت فراتر از دو حزب دموکرات و جمهوریخواه
است .آمریکا در سال  ۲۰۰۳با وعده پیروزی و
دموکراسی وارد عراق شد و خانم کاندولیزا رایس و
جرج بوش امیدوار بودند ،آمریکا بتواند خاورمیانه را
متحول کند و حتی ایده تغییر در خاورمیانه جدید
مطرح شد ،اما سال  ۲۰۰۸که اوباما سرکار آمد ،این

تالش آمریکا برای احیای
تحریمهای ایران شکست خورد

سه ماه مانده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بحثی در فضای رسانهای کشور شکل گرفته با این مضمون که انتخاب بایدن یا ترامپ
کدامیک به سود ایران است؟

اگر بایدن پیروز
شود حداقل
میدانیم با چه
آمریکاییمواجه
هستیم،خط
قرمز و اصول
رفتاریاش
چیست ،اما
ویژگی ترامپ
پیشبینی
ناپذیر بودن و
غیرمنتظرهبودن
است
سیاست عمال شکست خورده بود و اوباما شروع به
خارج کردن تدریجی نیروهای آمریکایی از عراق کرد.
او افزود :از سال  ۲۰۰۸به بعد و تحت نتایج جنگ
عراق یک جریان فکری قدرتمندی در آمریکا شکل
گرفته که معتقد است آمریکا باید حضور خود را در
خاورمیانه کاهش بدهد و در جنگهای خاورمیانه
مشارکت نکند .تا جایی هم که امکان دارد ،درگیری
در منطقه شروع نکند .این تفکر از سال  ۲۰۱۲با
گردش به شرق و حرکت به سوی آسیا در استراتژی
ملی دوران اوباما تجلی عینی پیدا کرد .از آن زمان
دموکراتها و جمهوریخواهها میخواهند حضور
آمریکا را در منطقه کم و کمتر کنند .اشارتهایی
وجود دارد که آمریکا دنبال ادامه دادن این سیاست
است.
قهرمانپور همچنین تأکید کرد :فارغ از آن ،مسائل
دیگری نیز وجود دارد .معموال حقوق بشر برای
دموکراتها اولویت مهمتری بوده است ،مسئله
نفت هم برای جمهوریخواهها اهمیت بیشتری
داشته است ،اما این خطبندی دچار تحول شده
است .پیش از این در آمریکا به طور سنتی،
یهودیها طرفدار دموکراتها بودند ،اما از زمان
جرج بوش و با اتحادی که بین مسیحیان انجیلی
و یهودیها به وجود آمد ،یهودیها بیشتر به
جمهوریخواهها تمایل پیدا کردند و آن مرزبندی
سنتی که در اذهان ما نسبت به تفاوت بین

جمهوریخواه و دموکراتها در منطقه وجود دارد جا
به جا شده و این تفاوتها کمتر و کمتر میشود.
وی تشریح کرد :دموکراتها در زمان اوباما فشار
زیادی به اسرائیلیها وارد کردند تا شهرک سازی
اسرائیل را کمتر کنند .اما بخشی از عادی سازی
روابط میان کشورهای عربی با اسرائیل به خاطر
ارتباط شخصی کوشنر داماد یهودی ترامپ با اسرائیل
و همچنین ارتباط شخصی ترامپ و نتانیاهو است .از
طرفی داستان تنشهای عربستان و امارات با ایران
آنها را به سمت عادی سازی روابط با اسرائیل برای
دوران پس از کاهش حضور آمریکا در منطقه برده
است.
این کارشناس روابط بینالملل افزود :از این زاویه به
نظر میرسد تالش برای تامین امنیت اسرائیل مورد
توافق جمهوریخواهها و دموکراتهاست .اگر بایدن
برنده شود همچنان مسئله تامین امنیت اسرائیل
در دوران پس از کاهش حضور آمریکا اولویت
آمریکا خواهد بود ،ولی ممکن است آنها مسئله
عادی سازی را به شکل دیگری و با سرعت کمتری
ادامه بدهند .ضمن اینکه آنها رضایت فلسطینیها
و منتقدان عادی سازی را جلب میکنند ،چون
سیاست دموکراتها تشکیل دو دولت یهودی و
فلسطینی است و بنابراین این را در مسیر فراختر
و با جلب نظر فلسطینیها و گروههای دیگر ادامه
میدهند ،اما اینکه عادی سازی روابط را کنار بگذارند

دور از ذهن است.
نظر سنجی ها چه می گویند؟
نظرسنجی شبکه «انبیسی» نشان میدهد ۷۱
درصد رایدهندگان گفتهاند تصمیمشان را گرفتهاند
که به چه کسی رای میدهند و مناظرهها که نخستین
آن ده روز دیگر برگزاری میشود ،تأثیر چندانی
در رأیشان نخواهد گذاشت .در تگزاس برخالف
بسیاری دیگر از ایالت ها ،ترامپ  ۴۸به  ۴۶از بایدن
جلوتر است.
به رغم تالشهای ترامپ برای تضعیف نامزد
دموکراتها ،نتایج کلی نظرسنجیهای اخیر نشان
میدهد که جو بایدن با  ۸امتیاز همچنان نسبت به
رقیب جمهوریخواه خود در انتخابات  ۲۰۲۰پیشتاز
است.
براساس نتایج نظرسنجی شبکه انبیسی و وال
استریت ژورنال که در روز یکشنبه به وقت محلی
منتشر شد ،بایدن با  ۵۱درصد در برابر  ۴۳درصد
ترامپ همچنان از شانس بیشتری در انتخابات ماه
نوامبر (آبان) برخوردار است.
گفته میشود بایدن در حال حاضر ،درصد باالیی
از حمایت رای دهندگان رنگین پوست ،سفید پوست،
زنان و سالخوردگان را در اختیار داد .این در حالی
است که بیشتر حامیان ترامپ از میان مردان و
رای دهندگان سفید پوست فاقد مدارک دانشگاهی
هستند.

آمریکا و چالش اجرای یکجانبه تحریمهای چندجانبه

حدود سه روز بعد از اعالم بازگشت تحریمهای بینالمللی علیه
ایران از سوی آمریکا ،رئیس جمهور این کشور با صدور یک فرمان
اجرایی جدید ،جنبه یکجانبه بودن تحریمهای بازگشته را برجسته
کرد.
روز دوشنبه چند وزیر آمریکایی از جمله مایک پمپئو ،وزیر امور
خارجه ،طی یک نشست خبری ،طیفی از تحریمها را علیه ایران
اعالم کردند .این تحریمها شامل تعدادی از افراد و نهادهایی میشود
که با صنایع دفاعی و هستهای ایران ارتباط دارند .یکی از بارزترین
شخصیتهایی که در قالب تحریمهای جدید به لیست تحریمهای
آمریکا اضافه شد ،بهروز کمالوندی ،سخنگوی سازمان انرژی اتمی
ایران ،است.
تحریمهای جدید گامی در مسیر اجرای تحریمهای سازمان ملل
متحد است که اوایل هفته جاری آمریکا به طور یکجانبه بازگشت
آنها را اعالم کرد .مایک پمپئو ،طی بیانیهای ضمن اعالم بازگشت
این تحریمها ،همه کشورها را به اعمال تحریم تهدید کرد .او گفت
آمریکا انتظار دارد که همه کشورهای عضو سازمان ملل ،تحریمهای
این سازمان را اجرا کنند و در غیر این صورت با تدابیر تنبیهی آمریکا
مواجه خواهند شد .تهدیدات پمپئو بازتاب کمی داشت و تقریبا هیچ
کشوری به آنها پاسخ نداد .بلکه به عکس ،اکثر کشورها ،حتی
متحدان اروپایی واشنگتن ،تحریمها را به رسمیت نشناختند .قبل
و بعد از اعالم بازگشت تحریمهای سازمان ملل ،سه کشور اروپایی
عضو برجام – فرانسه ،آلمان و بریتانیا – گفتند که اقدام آمریکا فاقد
وجاهت قانونی بوده و از حیث حقوقی و قانونی بالاثر است .وزارت
خارجه روسیه نیز طی بیانیهای تاکید کرد که قطعنامه  ۲۲۳۱شورای
امنیت هنوز بدون هیچ تغییری به قوت خود باقی مانده است .گفتنی
است که این قطعنامه در سال  ۲۰۱۵در تایید برجام تصویب شد و
اجرای شش قطعنامه تحریمی قبلی شورای امنیت را به طور مشروط
متوقف کرد .همچنین بخش مختصری از فرآیند معروف به مکانیسم
ماشه در متن همین قطعنامه ذکر شده که آمریکا در چکاندن ماشه
برجام از همین بخش استفاده کرد.

اما اعالم بازگشت تحریمها تازه آغاز ماجراست .در حال حاضر،
از نظر آمریکا ،تحریمهای مندرج در شش قطعنامهای که اجرای
آنها به موجب قطعنامه  ۲۲۳۱تعلیق شده بود ،بازگشته اند .اما
این بازگشت فعال فقط روی کاغذ است و جنبه عملی دارد .چرا که
برای اجرای این تحریمها به همکاری سایر کشورها و سازمان ملل
نیاز است .مثال ،سازمان ملل باید حمایت اداری و فنی برای اجرای
تحریمهای خود فراهم کند .اما آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل،
در واکنش به اعالم بازگشت تحریمهای ایران از سوی آمریکا ،گفته
است که سازمان متبوعش فعال اقدامی در راستای اجرای تحریمهای
مزبور انجام نخواهد داد و منتظر توضیحات شورای امنیت خواهد
ماند .شورای امنیت هم فعال به شدت مخالف بازگشت تحریم
هاست .به نحوی که به جز آمریکا ،هیچ یک از اعضای شورای امنیت
از بازگشت تحریمها استقبال نکرد .حتی جمهوری دومینیکن که در
یک ماه گذشته مواضعی در حمایت از آمریکا گرفته بود ،این بار
سکوت کرد و از بازگشت تحریمها استقبال نکرد.
در چنین شرایطی ،آمریکا برای اجرای تحریمهای سازمان ملل که
بیشتر جنبه تسلیحاتی و نظامی دارند ،به تحریمهای ثانویه خود روی
آورده است .تحریمهایی که مانند تحریمهای اقتصادی ،کشورها را
سر دو راهی تعامل با ایران یا آمریکا قرار میدهد .آمریکا امیدوار است
که تحریمهای تسلیحاتی را مانند تحریمهای اقتصادی اجرا کند .در
تحریمهای اقتصادی نیز بسیاری از کشورها ،خصوصا اعضای برجام،
با اعمال تحریمهای یکجانبه آمریکایی علیه ایران مخالفت کردند ،اما
در عمل همه این کشورها از نقض تحریمهایی که آنها را غیرقانونی
میدانستند خودداری کردند .اما آیا این امر ماجرای تحریمهای
تسلیحاتی هم تکرار خواهد شد؟ فعال برای پاسخ دادن به این سوال
زود است .چرا که تحریمهای تسلیحاتی اواسط اکتبر – طبق مفاد
برجام  -رفع خواهند شد .سرگئی ریابکوف ،معاون وزیر خارجه
روسیه ،گفته است روسیه هیچ ترسی از تحریمهای احتمالی آمریکا
به خاطر دادوستد تسلیحاتی با ایران ندارد .ریابکوف گفت« :ما از
تحریمهای آمریکا ترسی نداریم .به آنها عادت کردیم .تحریمها به
هیچ وجه روی سیاست ما تاثیر نخواهند گذاشت .همکاری ما با ایران
چند وجهی است و همکاری دفاعی متناسب با نیازهای دو طرف و
تمایل دوجانبه پیش خواهد رفت ».این اظهار نظر میتواند نشانهای
از احتمال نادیده گرفتن تحریمهای تسلیحاتی آمریکا باشد.
تاکید اعالمیه هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل بر
چندجانبهگرایی
همچنین در اعالمیه مشترک هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس
سازمان ملل آمده است ،در میان چالشهای جهانی از بیماری
همهگیر ویروس کرونا گرفته تا تغییرات آب و هوایی و افراط گرایی
خشونت آمیز ،فوریت برای جمع شدن همه کشورها به ندرت بیشتر

از اکنون بوده است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس ،در این
اعالمیه مورد تایید  ۱۹۳کشور عضو که به صورت مجازی در این
مراسم حضور یافتند ،سازمان ملل به عنوان تنها سازمان جهانی دارای
قدرت برای کنار هم قرار دادن کشورها و امید دادن به مردم برای یک
جهان بهتر و ایجاد آیندهای که خواهانش هستند ،مورد ستایش قرار
گرفته است.
سازمان ملل برخاسته پس از جنگ دوم جهانی با هدف نجات
نسلهای باقی مانده از وحشت جنگ تشکیل شده است و این
واژههایی است که در منشور آن ذکر شده است.
این اعالمیه به موفقیتها و شکستهای این نهاد بینالمللی در
بیش از هفت دهه و وعده ایجاد یک جهان پسا-پاندمی که برابرتر
باشد و همچنین همکاری و حفاظت از کره خاکی اشاره دارد.
در ادامه این اعالمیه همچنین آمده ،در دوران تنشهای بزرگ،
سازمان ملل به دنبال استعمار زدایی ،آزادی ،توسعه ،حقوق بشر
و برابری و همکاری برای از بین بردن بیماریهاست و در عین
حال به میانجیگری دهها درگیری ،نجات جان صدها هزار تن از
طریق اقدامات بشر دوستانه و ارائه خدمات آموزشی برای کودکان
پرداخته است .همچنین در بخشی از این اعالمیه آمده است :جهان
با افزایش نابرابری ،فقر ،قحطی ،تروریسم ،درگیریهای مسلحانه،
ناامنی ،تغییرات آب و هوایی و پاندمیها روبهرو است که این مایه
تاسف است .فقیرترین و کم توسعه یافته ترین کشورها جهان رو
به فراموشی رفته ،استعمارزدایی کامل نشده و مردم مجبورند تا با
سفرهای خطرناک به کشورهای دیگر مهاجرت کنند و به پناهدگی
روی بیاورند .چالشهای ما با یکدیگر در ارتباط است و میتوان آن را
فقط از طریق چندجانبه گرایی تجدید شده حل و فصل کرد و مورد
رسیدگی قرار داد.
این اعالمیه بر این مساله تاکید دارد که بزرگداشت تاسیس سازمان
ملل در حالی صورت گرفته که جهان با پاندمی کرونا روبروست که
نه تنها باعث مرگ و بیماری جدی شده بلکه اقتصاد جهان را به رکود
کشانده و فقر و تنگدستی و ترس و هراس را تشدید کرده است.
پاندمی کووید ۱۹-به ما قدرتمندرین روشی را یادآوری میکند که ما
باید از نزدیک با یکدیگر در ارتباط باشیم.
در ادامه این اعالمیه مشترک آمده است :تنها با همکاری نزدیک
میتوان به این پاندمی پایان داد و تنها میتوانیم با تاب آوری در
مقابل پاندمیهای آتی و سایر چالشهای جهانی مقابله کنیم و
بایستیم .چندجانبه گرایی تنها یک گزینه نیست بلکه یک ضرورت
است که ما باید آن را برای یک جهان برابرتر ،قابل تحملتر و پایدارتر
در نظر داشته باشیم .سازمان ملل باید به عنوان مرکز تمامی اقدامات
و تالشهای ما مدنظر باشد.

سومین مشاور امنیت ملی کاخ سفید در
دولت دونالد ترامپ در پیامی توییتری اذعان
کرد که تالش آمریکا برای کلید زدن مکانیسم
ماشه و احیای تحریمهای سازمان ملل علیه ایران
شکست خورد.
به گزارش فارس« ،جان بولتون» مشاور امنیت
ملی سابق کاخ سفید در دولت کنونی آمریکا از
رئیسجمهور این کشور بابت کلید زدن مکانیسم
ماشه و «شکست» خوردن در بازگرداندن
تحریمهای سازمان ملل انتقاد کرد.
جان بولتون که در دولت کنونی آمریکا سومین
مشاور امنیت ملی کاخ سفید بوده است ،به کلید
زدن مکانیسم ماشه از سوی دولت دونالد ترامپ
به منظور بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه
ایران واکنش نشان داد .او که در دولت «جورج
بوش پسر» ،نماینده آمریکا در سازمان ملل
بود ،پیش از این با هشدار درباره تبعات توسل
واشنگتن به مکانیسم ماشه گفته بود ،آمریکا از
برجام خارج شده و با توسل به مکانیسم ماشه،
جایگاه خودش را در سازمان ملل و شورای امنیت
تضعیف خواهد کرد .بولتون که از  ۲۰فروردین
 ۱۳۹۷تا  ۱۹شهریور  ۱۳۹۸مشاور امنیت ملی
کاخ سفید بود ،در پیام توییتری اذعان کرد که
تالش آمریکا برای احیای تحریمهای سازمان ملل
علیه ایران به شکست انجامیده است .او در این
باره نوشت« :تالش شکست خورده دولت ترامپ
برای بازگرداندن تحریمها ،به طرزی طعنهآمیز و
تاسفآوری تالشهای ایاالت متحده برای از بین
بردن برنامه هستهای نظامی 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.
در همین راستا ،رئیسجمهوری آمریکا
در تالش برای اعمال فشار برای بازگرداندن
تحریمهای سازمان ملل علیه ایران و در واکنش
به مخالفتهای گسترده بینالمللی با این
موضوع ،یک فرمان اجرایی صادر کرده است.
انتقادها از مواضع دولت آمریکا در داخل این
نپ ُست دراینباره
کشور هم شدت گرفته و واشنگت 
نوشت :مبهم است که واشنگتن چگونه میتواند
ب ه طور یکجانبه تحریمهای چندجانبه را اجرا کند.

لندن:

قویا از برجام حمایت میکنیم
نماینده دولت انگلیس طی سخنرانی در
کنفرانس عمومی آژانس اتمی ،ضمن تکرار
حمایت این کشور از توافق هستهای ایران،
خواستار بازگشت تهران به پایبندی به تعهدات
برجامی شد.
به گزارش فارس ،نمایندگی انگلیس در
سازمانهای بینالمللی مستقر در وین ،بار دیگر
حمایت این کشور از توافق هستهای ایران را اعالم
کرد.
به نوشته وبگاه دولت انگلیس« ،ندیم زهاوی»
معاون پارلمانی وزیر کار ،انرژی و استراتژی
صنعتی انگلیس طی سخنرانی در کنفرانس
عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت:
«انگلیس قویا از برجام حمایت کرده و برای حفظ
این توافق با توجه اهمیت آن برای امنیت و عدم
اشاعه ،عمل میکند».
بر این اساس ،زهاوی همچنین اظهار داشت
که لندن از تهران میخواهد که به پیروی از
تعهداتش ذیل توافق هستهای بازگردد.
بامداد یکشنبه بود که «مایک پامپئو» وزیر
خارجه آمریکا با صدور بیانیهای مدعی شد با
توسل به مکانیسم موسوم به ماشه ،عمال تمام
تحریمهای سازمان ملل بر ایران ،که پیشتر لغو
شده بودند ،اکنون دوباره اجرایی شدند .واشنگتن
ادعا کرد تمام مفاد قطعنامههای ،۱۷۳۷ ،۱۶۹۶
 ۱۸۳۵ ،۱۸۰۳ ،۱۷۴۷و  ۱۹۲۹که ذیل قطعنامه
 ۲۲۳۱ملغی شده بودند ،دوباره فعال شدهاند.
آمریکا همچنین تهدید کرد« :اگر اعضای
سازمان ملل الزامات خود برای اجرای این
تحریمها را اجرا نکنند ،ایاالت متحده آماده
است از اختیارات داخلی برای اعمال عواقبی بر
آنها استفاده کند و مطمئن شود ایران از عواید
فعالیتهای ممنوعشده توسط سازمان ملل،
بهرهمند نمیشود» .ادعای آمریکا در اجرایی شدن
مکانیسم موسوم به «اسنپبک» و بازگشت تمام
تحریمهای سازمان ملل علیه ایران اما با واکنش
مقامهای مختلف جهانی مواجه شد.
نمایندگی فرانسه در سازمان ملل با صدور
بیانیهای اعالم کرد« :تحریمهای بینالمللی بر
ایران همچنان لغو شده باقی میمانند و تهران
نیز باید پاسخگو باشد تا زمانی که به الزاماتش
عمل کند .فرانسه ،آلمان و بریتانیا به اجرای کامل
توافق هستهای با ایران ،متعهد میمانند .توافق
هستهای تنها راه به سمت مهار برنامه هستهای
ایران است».

