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اخبار
گانتس حمایت خود را از انحالل
پارلمان رژیم صهیونیستی اعالم کرد

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و نخست وزیر
تناوبی این رژیم سه شنبه شب اعالم کرد قصد
دارد در رای گیری امروز چهارشنبه کنست به
الیحه انحالل پارلمان و برگزاری انتخابات جدید
رای دهد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری فرانسه،
بنی گانتس ،شریک بنیامین نتانیاهو (نخست
وزیر) در دولت رژیم صهیونیستی و وزیر جنگ
این رژیم گفت که حزب میانه رو آبی -سفید در
حمایت از انحالل پارلمان رای خواهد داد.
گانتس که در حال حاضر سکان وزارت جنگ
رژیم صهیونیستی را در اختیار دارد ،از نتانیاهو
خواست اطمینان دهد دولت به بودجه رای
می دهد تا شهروندان اسرائیلی خود را در ماه
مارس مقابل صندوق های رای نبینند .کمی قبل
از اظهارات گانتس ،نتانیاهو گفته بود که زمان
انتخابات نیست ،بلکه اتحاد است و تأکید کرد
که طبقه سیاسی باید در برابر اپیدمی کووید ۱۹-
متحد شود .یائیر الپید ،رهبر اپوزیسیون ،دولت
فعلی را بدترین در تاریخ اسرائیل توصیف کرده و
خواستار رأی گیری در مورد انحالل کنست شده
است؛ این به معنای فراخوان انتخابات جدید
است که پس از سه نظر سنجی در دو دوره
کمتر از دو سال برگزار میشود .مفسران سیاسی
معتقدند که گانتس با حمایت از رای انحالل
کنست لزوما ً به دنبال برگزاری انتخابات نیست
بلکه می خواهد فشار بیشتری به نتانیاهو وارد
کند تا ائتالف بین آنها احیا شود .درصورت انحالل
کنست ،انتخابات پس از  ۹۰روز برگزار می شود.
آخرین نظرسنجیها پیشبینی میکنند که
حزب لیکود به رهبری نتانیاهو نتایج انتخابات را
به دست بیاورد.

رویترز:

شورای امنیت بنا ندارد درباره ترور
دانشمندایرانیموضعگیریکند
خبرگزاری رویترز در گزارشی مدعی شد که

شورای امنیت سازمان ملل به احتمال زیاد

درخصوص ترور دانشمند ایرانی اقدامی نخواهد
کرد.

به گزارش ایسنا ،خبرگزاری رویترز در گزارش

خود به نقل از دیپلماتهای آگاه ادعا کرده است
که تقاضای ایران از شورای امنیت سازمان ملل

یزاده،
برای محکوم کردن ترور شهید محسن فخر 
دانشمند ایرانی برجسته در حوزه دفاعی و هسته
ای به احتمال زیاد مورد توجه قرار نخواهد گرفت.
پس از ترور شهید فخری زاده در روز جمعه،

ایران در نامه ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل

خواستار محکومیت این ترور و عامالن آن از سوی

سازمان ملل شد.

بنابر این گزارش ،تقاضای ایران درصورتی در

شورای امنیت بررسی میشود که یکی از  ۱۵کشور
عضو این شورا چنین تقاضایی را مطرح کند اما

به گفته این دیپلمات ها ،تاکنون کشورهای عضو
شورای امنیت درباره انتشار بیانیه ای درباره ترور

محسن فخری زاده صحبتی نکردهاند .همچنین

جری ماجیال ،نماینده آفریقای جنوبی و رییس
دوره ای شورای امنیت در ماه دسامبر گفته است

که تاکنون هیچ تقاضایی از سوی کشورهای عضو

شورا برای بررسی این ترور مطرح نشده است.

به گزارش ایسنا ،این در حالی است که اتحادیه

اروپا و کشورهای متعددی از جمله ،چین،

روسیه ،سوئیس و بسیاری از کشورهای عربی
همچون امارات متحده عربی ،اردن ،مصر این

اقدام جنایتکارانه را محکوم کردهاند.
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خبر

چرا صهیونیستها و سعودیها ناراحتاند؟

شکایت مردم سودان از بن زاید و
خلیفه حفتر به اتهام قاچاق انسان

نگرانی مخالفین و امیدواری موافقین از احیای برجام
به گزارش ایرنا ،به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران
مسائل سیاسی و رسانهها ،شکست دونالد ترامپ
در انتخابات آمریکا ،بنیامین نتانیاهو نخست وزیر
رژیم صهیونیستی و محمد بن سلمان ولیعهد
سعودی را در شرایط بغرنجی قرار داده است.
اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا
درباره بسیاری از مسائل از جمله طرح معامله
قرن و انتقاد از عربستان به دلیل جنگ یمن و
نادیده گرفتن مسائل حقوق بشری از جمله قتل
جمال خاشقچی روزنامهنگار منتقد سعودی و
همچنین وعده جو بایدن مبنی بر بازگشت به توافق
هستهای ،سعودیها و صهیونیستها را در شرایط
آشفتهای قرار داده است.
بازگشت بایدن به توافق هستهای که ترامپ
از آن خارج شده است ناخرسندی ترامپ ،رژیم
صهیونیستی و برخی کشورهای عربی را به دنبال
خواهد داشت و بین کشورهای منطقه ،عربستان
و رژیم صهیونیستی بیش از سایرین نگران این
موضوع هستند.
نگرانی از بازگشت آمریکا به برجام در بین آن
دسته از کشورهای عربی منطقه که به امید بقای
ترامپ در کاخ سفید با رژیم صهیونیستی توافق
عادیسازی روابط امضا کردهاند بیشتر است.
امارات و بحرین با محوریت عربستان تحت هیچ
شرایطی تمایل ندارند آمریکا به برجام بازگردد و
توافق جدیدی را با حضور خود مطالبه میکنند.
فیصل بنفرحان وزیر خارجه عربستان اول
ماه جاری (آذر) در گفتوگو با شبکه خبری سی
ن بیسی گفت که عربستان باید در هرگونه
ا
مذاکره بالقوه بین دولت بعدی آمریکا و ایران در
زمینه هستهای مشارکت داشته باشد که نه تنها
فعالیتهای هستهای ایران را محدود کند ،بلکه
در پی آنچه وی رفع رفتارهای خصمانه ایران در
منطقه خواند ،باشد.
عبداللطیف الزیانی وزیر امور خارجه بحرین ۲۹
آبان در گفتوگو با پایگاه خبری اکسیوس ،گفت
که انتظار دارد دولت جو بایدن رئیس جمهور
منتخب آمریکا قبل از پیش رفتن به سمت یک
توافق هستهای جدید ،با بحرین و دیگر کشورهای
خلیج فارس مشورت و رایزنی کند.
سفیر امارات در آمریکا که با کمک ترامپ نقش
مهمی در عادیسازی روابط کشورش با رژیم
صهیونیستی داشته است  ۲۱آبان امسال در گفت
وگو با شبکه  ۱۲تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت
که به رسیدن به یک توافق جدید با تهران باور دارد
اما در این توافق نه فقط یکی از مشکالت بلکه همه
آنها باید مطرح شوند.
وی افزود :در این توافق نباید فقط مساله
هستهای را در نظر بگیریم بلکه باید تمام مشکالتی
را که امروز باید با آنها سر و کار داشته باشیم باید
در نظر گرفته شوند.
العتیبه درباره وضعیت دولت بایدن برای مذاکره
با ایران گفت :فکر میکنم که آمریکاییها در جایگاه
بهتری برای مذاکره قرار دارند .اکنون یک دولت
جدید داریم اما ایران هم ابزارهای نفوذ زیادی دارد.
وی افزود :باید از ابزار تحریمها ،کاهش قیمت
نفت و فشار اقتصادی ،منطقه یا هرچیز دیگری
که در حال رخ دادن است برای رسیدن به توافقی
بهتر استفاده کنیم.
بایدن و تیم انتخاباتی او در کارزار انتخاباتی خود
از برخی کشورهای عربی منطقه به ویژه عربستان
سعودی به خاطر زیرپا گذاشتن حقوق بشر ،قتل
خاشقچی و جنگ انتقاد کرده بود و در یکی از
برنامههای انتخاباتی خود شخص محمد بن سلمان
ولیعهد عربستان را مسئول دانست.
رژیم صهیونیستی نیز که در دوره ترامپ با
اقدامات یکجانبه برای تجاوز به حقوق فلسطینیها
به پیشروی ادامه میداد و با کمک دولت ترامپ
توانست معامله قرن را مطرح و با خیانت برخی
از کشورهای منطقه از جمله امارات ،بحرین و
عربستان به خروج از انزوای منطقهای تالش
کند ،اکنون با رفتن ترامپ از جناح حزب جمهوری
خواه به عنوان متحد خود و آمدن بایدن از حزب

تمایل جو بایدن برای بازگشت به برجام در طول رقابتهای انتخاباتی با پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بازتاب وسیعی در میان مخالفین
و موافقین این رویکرد احتمالی داشت .در حالی که برخی حکام عرب و اسراییل از این تحول نگران شدند ،اصحاب رسانه و اندیشمندان عرب ابراز
امیدواری میکنند.

نگرانی از
بازگشتآمریکا
به برجام بین
آن دسته از
کشورهایعربی
منطقه که به امید
بقای ترامپ در
کاخ سفید با رژیم
صهیونیستی
توافق
یسازی روابط
عاد 
امضا کردهاند
بیشتراست
دموکرات احساس نگرانی میکند.
مسئوالن رژیم صهیونیستی ،عربستان سعودی و
تیم ترامپ که از سیاست بایدن نگران هستند اخیرا ً
در شهر نیوم عربستان مذاکره سه جانبهای را انجام
دادهاند .گزارش بسیاری از رسانهها نشان میدهد
که مذاکره سه جانبه که با حضور بن سلمان ،پمپئو
و نتانیاهو برگزار شد مذاکرهای ضد ایرانی بود.
شبکه المنار لبنان از قول آری شبیط تحلیلگر
مسائل سیاسی رژیم صهیونیستی گزارش داد
که اکنون شاهد همکاری ترامپ ،رژیم اسرائیل و
کشورهای عربی هستیم .آنها با این همکاری به
دنبال این هستند که از فرصت باقی مانده از دوران
ریاست جمهوری ترامپ استفاده کنند و فضا را به
گونهای رقم زنند که مانع از بازگشت بایدن به توافق
هستهای شوند.
وی افزود :آنها برای رسیدن به این هدف از هر
وسیلهای استفاده میکنند و ترور شهید محسن
فخری زاده نیز در همین راستا انجام شده است.
تحلیلگر روزنامه الکترونیکی رای الیوم نوشت:
پس از پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا ،بن سلمان نگران است که بایدن علیه او
وارد عمل شود .او میترسد بایدن که دارای روابط
خوبی با محمد بن نایف ولیعهد سابق عربستان
است علیه بن سلمان وارد عمل شود و او را به
حاشیه براند .از این رو ،او با برقراری روابط با رژیم
صهیونیستی و فرار رو به جلو میخواهد حمایت
صهیونیستها از خود را به همراه داشته باشد.
روزنامه العرب چاپ لندن نوشت :بسیاری
از ناظران مسائل سیاسی معتقدند که تحرکات
پیشتازانه عربستان و رژیم اسرائیل ناشی از نگرانی
آنها از سناریوهایی است که ممکن است در دوره
بایدن برای آنها رقم خورد .بسیاری از شاخصها
نشان میدهد که او همه سیاستهای دوران اوباما
را در پیش خواهد گرفت .نتانیاهو و بن سلمان
که بیشترین سود را از حضور ترامپ در کاخ
سفید بردند اکنون تالش میکنند خود را در برابر
سیاستهای بایدن که با آنان به عنوان بازیگری در
حاشیه رفتار خواهد کرد ،حفظ کنند.
در بین کشورهای منطقه ،کویت ،قطر و عمان
تاکنون به صورت رسمی به بازگشت آمریکا به
برجام که توسط بایدن اعالم شده است واکنشی
نشان ندادهاند اما این کشورها پس از خروج
دولت ترامپ از این توافق ،با تصمیم دولت آمریکا
مخالفت کردند.
نماینده دائم کویت در سازمانهای بینالمللی

در وین اسفند سال گذشته از برنامه جامع اقدام
مشترک (برجام) حمایت کرد و مدعی شد که با
وجود اینکه میدانیم این توافق برطرف کننده
نگرانیهای کشورهای منطقه نیست ،اما از مبداء
روح همکاری و در جهت حمایت از تالشهای
دیپلماتیک ،امیدواریم که این توافق در تقویت
امنیت و ثبات منطقه و جهان سهیم باشد.
نماینده دائم کویت در سازمانهای بینالمللی
ادامه داد :نگرانیهای یاد شده جدی است اما در
نبود جایگزینی برای برجام ،بقای این توافق برای
ضمانت ادامه راستی آزمایی آژانس از صلح آمیز
بودن برنامه هستهای ایران ،مهم است.
وی استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای را از
حقوق تمامی کشورها دانست و افزود :دولت
کویت از همه طرفها میخواهد با حسن نیت کار
کنند و از ایران میخواهد همکاری و شفافیت کامل
خود را به شکل سریع با آژانس بینالمللی انرژی
اتمی ادامه دهد.
معاون وزیر خارجه کویت نیز اردیبهشت ۹۷
پس از خروج آمریکا از برجام با تاکید بر اهمیت
توافقنامه هستهای میان ایران و کشورهای ،۵+۱
گفت :این توافقنامه نقش مهمی در صلح و امنیت
منطقه دارد.
خالد الجار الله در مراسم روز ملی ایتالیا تاکید
کرد که کویت از زمان توافق ایران و جامعه جهانی
(برجام) همواره به دلیل نقش مهمی که این توافق
در حفظ امنیت و ثبات منطقه داشته ،از آن
حمایت کرده است.
حمایت کویت از توافقنامه هستهای در حالی
انجام شد که عربستان ،بحرین و امارات یک شب
قبل از آن در کنار رژیم صهیونیستی از تصمیم
ترامپ برای خروج از برجام و اعمال تحریمها علیه
ایران حمایت کردند.
وزارت خارجه قطر نیز در توئیتی ،حمایت از
تصمیم ترامپ را غیر منطقی خواند و نوشت
که غیر از چند دولت ،برخورد سایر کشورها با
تصمیم رئیس جمهوری آمریکا با منطق ،حکمت و
خویشتنداری توام بود.
وزارت خارجه عمان که نقش مهمی در شکل
گیری توافق هستهای داشت نیز اردیبهشت ۹۷
پس از خروج آمریکا از برجام با صدور بیانیهای
تاکید کرد که گزینه مقابله به نفع هیچ طرفی
نیست و سلطنت عمان از موضع  ۵طرف دیگر در
پایبندی به برجام قدردانی میکند.
کارشناسان مسائل بین الملل و ناظران سیاسی

کشورهای منطقه معتقدند که کشورهای خلیج
فارس به جز امارات ،بحرین و عربستان همراه
با رژیم صهیونیستی ،خواهان کاهش تنش در
منطقه خلیج فارس و بهبود وضعیت اقتصادی به
ویژه پس از شیوع کرونا هستند و به همین دلیل از
بازگشت بایدن به برجام استقبال میکنند.
به اعتقاد آنها گرچه مقامات ردههای میانی
کشورهای کویت ،عمان و قطر ممکن است در
گذشته در ظاهر و متناسب با شرایط سیاسی حاکم
بر منطقه عنوان کردهاند که برجام برطرف کننده
نگرانیهای کشورهای منطقه نیست اما به این
نکته تاکید کردهاند که این توافق بر امنیت و ثبات
منطقه تاثیرگذار است و از بازگشت مجدد آمریکا
به برجام استقبال خواهند کرد.
بایدن بار دیگر از بازگشت به برجام سخن گفت
جو بایدن رئیسجمهوری منتخب آمریکا بار دیگر
بر موضع خود در مورد بازگشت به برجام تاکید کرد
و در عین حال آن را کاری دشوار دانست.
به گزارش ایرنا ،بایدن در مصاحبهای که توماس
فریدمن ستون نویس روزنامه نیویورک تایمز با
وی انجام داد ،در مورد مقاله ای که  ۱۳سپتامبر
( ۲۳شهریور) در تارنمای سیانان در ارتباط با به
بازگشت به برجام نوشته بود ،سخن گفت.
بایدن در آن مقاله نوشته بود :اگر ایران به
تعهدات برجامی اش بازگردد ،آمریکا بار دیگر به
این توافق می پیوندد و تحریم های ضد ایرانی را
لغو می کند.
جمهوری اسالمی ایران نیز همواره اعالم کرده
است در صورت بازگشت آمریکا به برجام و اجرای
تعهدات برجامی از سوی دیگر طرفهای این
توافق بینالمللی ،گام های برداشته شده در مسیر
کاهش تعهدات برجامی از سوی تهران به سرعت
برگشت پذیر خواهد بود.
به نوشته نیویورک تایمز ،دیدگاه بایدن و تیم
امنیت ملیاش این است که به محض اینکه توافق
هسته ای از سوی هر دو طرف (تهران و واشنگتن)
به اجرا گذاشته شود ،باید به صورت خیلی کوتاه،
دور مذاکراتی برای طوالنی کردن مدت محدودیت
تولید مواد قابل شکافت در ایران و بررسی فعالیت
های منطقه ای تهران ،انجام شود.
بایدن در بخشی از این مصاحبه ،به موضوع
موشکی ایران اشاره کرد و با طرح برخی ادعاها
دراینباره ،در عین حال اذعان کرد :واقعیت این
است که بهترین راه برای دستیابی به ثبات در
منطقه ،پرداختن به برنامه هستهای (ایران) است.

شهروندان سودانی در حال آمادهسازی
پرونده قضایی برای طرح در دادگاه کیفری بین
المللی علیه محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی و
خلیفه حفتر مسئول دولت شرق لیبی به اتهام
قاچاق انسان هستند.
به گزارش پایگاه خبری عربی  ،۲۱عمر العبید،

مشاور حقوقی قربانیان سودانی شرکت اماراتی
بالک شیلد ،روز سه شنبه ،از آغاز مقدمات

طرح پروندههای قضایی منطقهای و بین المللی

علیه  ۱۰شخصیت اماراتی ،سودانی و لیبیایی به

اتهام قاچاق انسان خبر داد.

این اقدام به دنبال آن صورت میگیرد که

شرکت بالک شیلد امارات با وعده کار در

امارات ،جوانان سودانی را فریب داده و آنان را

به لیبی منتقل می کند تا در کنار شبه نظامیان

حفتر با دولت وفاق ملی لیبی بجنگند.

العبید گفت :ما در مورد فریب جوانان

سودان توسط شرکت بالک شیلد امارات با

سازمان دیده بان حقوق بشر تماس گرفتیم و
آنها به ما قول دادند که این مسئله را در گزارش

خود در ۱۰ژانویه ( ۲۰دی) مطرح کنند.

وی تصریح کرد که متهمان  ۱۰شخصیت

اماراتی  ،سودانی و لیبیایی هستند که از جمله
آنها می توان به محمد بن زاید ،خلیفه حفتر،
افسران این سه کشور و صاحبان شرکت بالک

شیلد امارات و یک آژانس مسافرتی سودان

اشاره کرد.

او ادامه داد :هیچ پرونده کیفری در

دادگاههای سودان تشکیل نشده است و ما در
تالش برای بررسی آن در چارچوب پرونده های

قضایی منطقهای و بینالمللی هستیم .این

جنایت سازمان یافته و فرامنطقه ای است به

طوری که منشور سازمان ملل ،اتحادیه آفریقا

و کشورهای عربی را در زمینه مبارزه با قاچاق
انسان نقض می کند.

در تاریخ  ۲۵دسامبر سال  ۲۰۱۹روزنامه

انگلیسی گاردین گزارشی درباره دخالت ابوظبی
در تأمین مالی انتقال مزدوران برای جنگ در

لیبی در کنار شبه نظامیان حفتر که توسط

کشورهای عربی و غربی پشتیبانی میشود،
منتشر کرد.

دیدهبان حقوق بشر هم  ۲۴آبان ماه امسال

در گزارشی اعالم کرد که شرکت اماراتی با

بیش از  ۲۷۰جوان سودانی قرارداد کار به عنوان

نگهبان امنیتی در امارات بسته است و با ورود

آنها به ابوظبی در سپتامبر  ،۲۰۱۹گذرنامه ها و

تلفن های همراه آنها ضبط شد.

پس از توقیف گذرنامه ها و تلفن ها ،جوانان

تحت آموزش نظامی قرار گرفتند و پس از آن

بدون اطالع به یک محوطه نظامی در شهر
رأس النوف در شمال لیبی که افراد مسلح

متعلق به حفتر در آن مستقر بودند ،منتقل

شدند.

در تحقیقات صورت گرفته از تعدادی از این

افراد روشن شد که شرکت اماراتی این گروه از

جوانان را فریب داده و آنها را در معرض خطر

درگیری های نظامی قرار داده است.

فعاالن شبکه های اجتماعی به تازگی پس از

تشدید اعتراضات به اعزام این جوانان سودانی،

تصاویری از هواپیمای حامل  ۲۷۵سودانی در

بازگشت به خارطوم را منتشر کرده اند.

امارات از سال  ۲۰۱۴با نقض قطعنامه های

سازمان ملل متحد مبنی بر ممنوعیت صادرات

اسلحه به لیبی ،از نیروهای حفتر پشتیبانی
نظامی و مالی مستمر کرده است.

فراخوان ایران به ایجاد اجماع جهانی در برابر اقدامات زورمدارانه یکجانبه
سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین ،با
ایراد سخنانی در سمینار دیپلماتیک اقدامات زورمدارانه یکجانبه در چارچوب
کرونا ،جامعه جهانی را به ایجاد اجماع در برابر اقدامات زورمدارانه یکجانبه
دعوت کرد.
به گزارش ایرنا ،در این سمینار که از سوی نمایندگی های دائم ایران ،کوبا
و ونزوئال در وین و با شرکت بیش از  38کشور به طور مجازی برگزار شد،
کاظم غریب آبادی یکی از ویژگی های تاریخ معاصر را گرایش چند کشور
به ویژه آمریکا به تحمیل اقدامات زورمدارانه یکجانبه علیه کشورهای هدف،
در راستای اهداف سیاست خارجی خود دانست و با تأکید بر اینکه چنین
اقداماتی تأثیر مستقیم بر حق حاکمیت کشور آسیب دیده و سایر کشورها
دارد ،اظهار داشت :جمهوری اسالمی ایران از جمله کشورهایی است که تحت
چنین اقدامات غیرانسانی قرار گرفته است.
وی افزود :این وضعیت ،همراه با گسترش سریع و بی رویه کرونا در سراسر
جهان ،پیامدهای وخیم آن بر چنین کشورهایی را در برخی چالش ها ثابت
کرده است .در واقع ،در این حوزه هیچ ملتی به تنهایی نمی تواند به این
چالش ها رسیدگی کند ،و تنها ابزار در دسترس برای این منظور ،همکاری و
همبستگی می باشد ،و نه تشدید اقدامات زورمدارانه غیرانسانی علیه دیگر
ملت ها برای اهداف سیاسی بدخواهانه.

غریب آبادی در ادامه اقدامات زورمدارانه یکجانبه غیرانسانی و غیرقانونی
که از سوی آمریکا اتخاذ میشوند را عامل محدود کردن تواناییها در حفظ و
تقویت ظرفیت ها برای پیشگیری و کنترل شیوع بیشتر ویروس کرونا دانست
و افزود :این اقدامات غیرانسانی ،به طور جدی بر سالمتی و زندگی ایرانیان و
سایر ملتها تأثیر می گذارند.
وی خطاب به شرکت کنندگان در نشست اعالم کرد :جمهوری اسالمی
ایران تمام تالش خود را انجام داده و تمام قدرت خود را برای جلوگیری و
کنترل شیوع بیشتر این ویروس به شدت واگیر دار ،بکار گرفته است .با این
وجود ،اقدامات زورمدارانه یکجانبه آمریکا که منجر به محدودیت های شدید
بانکی بین المللی بر ایران شده ،توانایی ما را در تأمین مالی واردات اقالم
بشردوستانه از جمله داروها و تجهیزات پزشکی به شدت محدود کرده است.
وی همچنین اظهار کرد :در حالی که دولت آمریکا ادعا می کند در رژیم
تحریم های خود معافیت هایی را برای واردات بشردوستانه در نظر گرفته
است ،با این حال ،این ادعا برخالف واقعیت بوده و این معافیت ها در عمل
نتوانسته عدم تمایل تجار ،شرکت ها و بانک ها در ریسک پذیری برای
صادرات و تأمین مالی کاالهای بشردوستانه معاف شده را جبران کند .چنین
اقداماتی بر توانایی کشورهای هدف در پاسخ کافی به پیامدهای بهداشتی
فزاینده ویروس کرونا تأثیر منفی می گذارد.

سفیر و نماینده دائم کشورمان سپس به ترور دانشمند برجسته ،شهید
فخری زاده اشاره کرد و خطاب به شرکت کنندگان در سمینار گفت :در زمانی
که ایران تحت چنین تحریم های غیرانسانی آمریکا قرار دارد ،یک دانشمند
برجسته ایرانی به نام دکتر محسن فخری زاده ترور شد ،که کامال مغایر با
حقوق بین الملل ،از جمله اصول منشور ملل متحد و حقوق اساسی بشر
است .شهید فخری زاده ،به عنوان یک فیزیکدان و استاد دانشگاه ،اقدامات
علمی متنوعی را در حوزه های مختلف انجام داده بود .یکی از آخرین خدمات
شهید فخری زاده ،نقش برجسته ایشان در تولید اولین کیت بومی آزمایش
کرونا بود که سهم بزرگی در تالش های ملی ما در مهار کرونا داشت .این
شهید همچنین بر ساخت واکسن کرونا نظارت داشت .ما این عمل تروریستی
فجیع را به شدت محکوم می کنیم و از همه کشورها و سازمان های بین
المللی مربوطه می خواهیم که این اقدام تروریستی را به طور قاطع و روشن
محکوم کنند.
غریب آبادی در پایان با تأکید بر اینکه اکنون وقت آن است تا جامعه بین
المللی چنین اقدام جنایتکارانه ای را رد و از آمریکا بخواهد فورا ً همه تحریم
های غیرقانونی خود را لغو کند تا کشورهای هدف بتوانند بهتر با این ویروس
مقابله کنند ،افزود :ما از همه در جامعه بین المللی می خواهیم که به ایجاد
یک اجماع جهانی در برابر چنین اقدامات غیرانسانی کمک کنند.

به گزارش ایرنا ،سمینار اقدامات زورمدارانه یکجانبه در چارچوب کرونا به
ابتکار نمایندگی های دائم ایران ،کوبا و ونزوئال در وین در روز دوشنبه ۱۰
آذرماه و با مشارکت گزارشگر ویژه اقدامات زورمدارانه یکجانبه سازمان ملل،
رییس مرکز همکاریهای جنوب،سفرا و نمایندگان  ۳۶کشور ،به طور مجازی
برگزار میشود.

