11

ایرانوجهان

www.ebtekarnews.com

اخبار

آمریکا سیاستهای اشتباهش را
اصالح کند

نماینده کشورمان در وین با بازنشر اظهارات
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در نشست ساالنه
مجمع عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر
مصمم بودن ایران در ادامه دادن برنامه هسته ای
صلح آمیزش تاکید کرد.
به گزارش ایسنا ،کاظم غریب آبادی نماینده
کشورمان نزد سازمانهای بینالمللی در وین در
صفحه توییترش درباره نشست ساالنه مجمع
عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی که امروز در
وین آغاز شده است ،نوشت :رئیس سازمان انرژی
اتمی ایران امروز در نشست ساالنه مجمع عمومی
آژانس گفت« :زمان آن رسیده است که آمریکا
سیاست های اشتباه را اصالح کرده و در ابتدا همه
تحریم ها را به شیوه ای عملی ،موثر و قابل راستی
آزمایی لغو کند.
غریب آبادی به نقل از محمد اسالمی رئیس
سازمان انرژی اتمی افزود :ایران به دنبال مذاکرات
نتیجه محور است که هدف لغو تحریمهای غیر
عادالنه اعمال شده علیه ملت ایران را دنبال کند.
نماینده کشورمان در وین همچین مطرح کرد:
ایران مهد تمدن و کشوری دوستدار صلح است
که در طی تاریخ به دانش و فناوری جهانی کمک
کرده است .ما مصمم هستیم که برنامه هسته ای و
فعالیت های هسته ای صلح آمیزمان را دنبال کنیم
و «هیچ چیز نمی تواند فعالیت های هسته ای
صلح آمیز ایران را متوقف کند».

واکنش آمریکا به ارسال سوخت از
ایران به لبنان

ن نیت ایران است
برجام یک نمونه بارز از حس 

لغو تحریم ها درازای بازگشت
به تعهدات هسته ای

غریب آبادی:

اخبار

رئیس سازمان انرژی اتمی در کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی:

ت انگلیس از ایران
درخواس 

وزارت امور خارجه انگلیس در بیانیه ای به
موضوعاتی اشاره کرد که قرار است وزیر خارجه این
کشور در دیدار با همتای ایرانی خود در نیویورک
به آنها بپردازد.
به گزارش ایسنا ،پایگاه اینترنتی وزارت امور
خارجه انگلیس با انتشار بیانیه ای نوشت :لیز تراس
وزیر امور خارجه انگلیس امروز برای اولین بار با
برخی از همکاران بین المللی خود از جمله حسین
امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در مجمع
عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است :تراس در این دیدار که
در هفته اول انتصابش به این مقام انجام می شود،
مطرح خواهد کرد که باید تمایلی دو جانبه نسبت
به شروعی دوباره در روابط دوجانبه کشورهایمان
وجود داشته باشد ،اما عدم پایبندی هسته ای
مستمر ایران و توسعه برنامه هسته ای آن مانع
ایجاد پیشرفت در این زمینه است .وزارت خارجه
انگلیس اعالم کرد« :وزیر امور خارجه انگلیس
خواستار آزادی سریع نازنین زاغری ،انوشه آشوری،
مراد طاهباز و تمامی تبعه های انگلیسی دیگری
خواهد شد که در ایران زندانی شده اند».
بیانیه وزارت امور خارجه انگلیس می افزاید:
تراس همچنین پیشنهاد آمریکا برای لغو تحریمها
در ازای بازگشت ایران به پایبندی کامل به تعهدات
هسته ای اش را تکرار خواهد کرد .او از ایران خواهد
خواست به مذاکرات وین درباره [احیای] توافق
هسته ای و پایبندی به تعهدات هسته ای اش
بازگردد که به نفع همه است.
این درخواست از سوی انگلیس در حالی قرار
است امروز مطرح شود که بی عملی اروپایی ها
و همراهی آنان با تحریم های غیر قانونی آمریکا
خود یکی از اصلی ترین دالیل وضعیت کنونی در
مذاکرات برجامی به حساب میآید.
ایران تاکید دارد مادامی که تحریم های ظالمانه
آمریکا لغو نشود و ایران نتواند از منافع کامل توافق
برجام بهره بگیرد  -مسالهای که به دلیل رفتار
دوگانه اروپاییها تاکنون محقق نشده  -تهران هم
نمی تواند به شکل یک جانبه خود را ملزم به اجرای
تعهدات داوطلبانه مندرج در این توافق کند.
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به گزارش ایسنا ،به نقل از الجزیره ،رافائل گروسی،
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکید کرد:
امیدواریم بتوانیم در این نشست به مسائل اضطراری
برنامه هستهای ایران رسیدگی کنیم.
وی که در آغاز شصت و پنجمین نشست ساالنه
آژانس سخن میگفت ،با اشاره به برنامه هستهای ایران
گفت که این آژانس در تالش است تا درخصوص برنامه
هسته ای ایران به جهان اطمینان دهد.
مدیرکل آژانس تاکید کرد :ما درصدد تالشهای
دیپلماتیک بیشتر و ضروری در راستای ایجاد وضعیت
رضایت بخش درخصوص برنامه هسته ای ایران
هستیم.
همچنین رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد :ایران
همواره با آژانس همکاری کرده است ،در عین حال الزم
است که آژانس بینالمللی انرژی اتمی از سیاسی کاری
بپرهیزد و استقالل ،بیطرفی و حرفهای بودن خود را
حفظ کند.
محمد اسالمی ،رئیس سازمان انرژی اتمی در شصت
و پنجمین کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی
اتمی گفت :خواستار اجرای کامل ماده ششم ان.پی.
تی هستیم و از اینکه کشورهای دارای سالح هسته ای
بر حفظ زرادخانه ها و سیستمهای انتقال خود مصمم
هستند و برخی از آنها به طور جدی به دنبال بروزرسانی
آنها می باشند ،عمیقا ابراز تاسف می کنیم.
متن کامل سخنرانی معاون رئیس جمهوری و رئیس
سازمان انرژی اتمی در شصت و پنجمین کنفرانس
عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی بدین شرح است:
آقای رئیس،
مدیرکل،
عالیجنابان،
خانمها و آقایان،
بسیار خوشبختم که به عنوان رئیس جدید سازمان
انرژی اتمی ایران ،در شصت و پنجمین نشست سالیانه
آژانس بینالمللی انرژی اتمی حضور دارم .آقای رئیس،
انتخاب جنابعالی را به ریاست این گردهمائی با اهمیت
تبریک عرض می کنم .برای صرفه جوئی در زمان،
نسخه کوتاه سخنرانی خود را ارائه نموده و متن کامل،
متعاقبا توزیع خواهد شد.
آقای رئیس،
روند غیرقابل اجتناب و تقاضای روزافزون انرژی که
برای توسعه پایدار یک الزام جدی به شمار می رود،
با چالشهایی روبروست و جامعه جهانی میبایست
با گامهای دسته جمعی به مشکالت پیش رو در این
زمینه رسیدگی نماید.
آژانس بر اساس اساسنامه خود موظف به یاری
رساندن بدون تبعیض به کشورهای عضو ،در توسعه
بهرهبرداری صلح آمیز از انرژی هسته ای می باشد.
با توجه به نیازها و اولویت کشورها ،آژانس همچنین
میبایست نسبت به تقویت حوزههای همکاری فنی
مبادرت ورزد و بر این اساس ،به کشورهای عضو در
رسیدن به اهداف توسعه پایدار از طریق توزیع دانش،
تجربه و انتقال فناوری و تجهیزات ،بدون هرگونه
تبعیض و سیاسی کاری ،مساعدت و همراهی نماید.
عالیجناب؛
برنامه جامع اقدام مشترک که با هدف رفع موانع
پیشرفت توسط جمهوری اسالمی ایران توافق گردید یک
نمونه بارز از حسن نیت جمهوری اسالمی ایران است
که ایاالت متحده آمریکا با بیتوجهی کامل نه تنها به آن
عمل نکرد بلکه با بکارگیری سیاستهای یکجانبهگرایی
مفاد برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان

تیم جلیلی احیا میشود؟

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکید کرد که این آژانس امیدوار است که بتواند به مسائل اضطراری برنامه هسته ای ایران رسیدگی کند.

ایران همواره با
آژانس همکاری
کرده است ،در
عین حال الزم
است که آژانس
بینالمللیانرژی
اتمی از سیاسی
کاریبپرهیزد
و استقالل،
بیطرفی و
حرف های بودن
خود را حفظ کند
ملل را نقض نمود و از آن خارج شد .سیاست به
اصطالح فشار حداکثری نیز به شکست انجامید و
دولت آمریکا راهی ندارد به غیر از اینکه اعتیاد خود به
تحریم های یکجانبه را ترک کند و به قوانین بینالمللی
احترام بگذارد.
در این زمینه ،تنها پس از حدود دو سال و نیم از
گسترش مداوم تحریم های فراگیر اقتصادی توسط
ایاالت متحده و عدم انجام اقدامات عملی از سوی
سه کشور اروپائی و اتحادیه در اجرای تعهدات خود،
مجلس شورای اسالمی ایران در دوم دسامبر ۲۰۲۰
قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن ،دولت موظف
شد در صورت تداوم عدم پایبندی مشارکت کنندگان
توافق ظرف دو ماه پس از الزم االجرا شدن قانون
اجرای کلیه فعالیت های راستی آزمایی و نظارت فراتر
از موافقت نامه جامع پادمان در ایران را متوقف نماید.
آقای رئیس؛
اکنون زمان آن فرا رسیده که ایاالت متحده
سیاستهای غلط خود را اصالح کرده و در ابتدا همه
تحریمها را به شیوهای عملی ،موثر و قابل راستی آزمایی
لغو کند.
حضار گرامی؛
جناب آقای آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی ،رئیس
جمهوری محترم جمهوری اسالمی ایران ،اعالم کردهاند
که دولت خواهان مذاکرات نتیجهمحور ،با هدف
برداشته شدن فشارها و تحریمهای ناعادالنه علیه ملت
ایران است.
آقای رئیس؛
ایران همواره با آژانس همکاری کرده است ،در عین
حال الزم است که آژانس بینالمللی انرژی اتمی از
سیاسی کاری بپرهیزد و استقالل ،بیطرفی و حرفهای
بودن خود را حفظ کند.
همانطور که در چندین تصمیم و قطعنامه مصوب
کنفرانس عمومی بیان شده است ،حمله به تاسیسات
هستهای که برای اهداف صلح آمیز استفاده می
شود ،مغایر با قوانین بین المللی است و کلیه حمالت
مسلحانه به تاسیسات هستهای دارای کاربرد صلحآمیز،
باید به صراحت ممنوع شود .متأسفانه بیعملی سازمان
ملل و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در برخورد با

اقدامات تروریستی علیه تاسیسات صلحآمیز هستهای،
متجاوزان را تشویق به ادامه و حتی نقض اساسی ترین
و بنیادی ترین اصول حقوق بین الملل و منشور سازمان
ملل متحد کرده است .بسیار ضروری است که آژانس
فورا ًبه این موضوع توجه کند تا هم از تاسیسات هسته
ای در برابر چنین اقدامات یا تهدیدهایی محافظت نماید
و هم از اعتبار خود صیانت کند.
آقای رئیس؛
ما اعتقاد راسخ داریم که راه حل اصلی برای
تهدیدهای موجود ناشی از سالحهای هستهای ،خلع
سالح هستهای کامل و قابل راستی آزمایی است .ما
خواستار اجرای کامل ماده ششم ان.پی.تی هستیم و از
اینکه کشورهای دارای سالح هسته ای بر حفظ زرادخانه
ها و سیستم های انتقال خود مصمم هستند و برخی از
آنها به طور جدی به دنبال بروزرسانی آنها می باشند،
عمیقا ابراز تاسف می کنیم.
ایران به عنوان مبتکر ایجاد منطقه عاری از سالح
هستهای در خاورمیانه از سال  ،۱۹۷۴نگرانی جدی خود
را از برنامه هستهای مخفی نظامی رژیم صهیونیستی
بیان می دارد .متأسفانه ،علیرغم تصویب قطعنامه
کنفرانس بازنگری  NPTدر سال  ۱۹۹۵و همچنین
برنامه های اقدام بعدی آن در سال های  ۲۰۰۹و ،۲۰۱۰
این رژیم هنوز فعالیت ها و تاسیسات هسته ای خود
را ذیل موافقتنامه جامع پادمان آژانس قرار نداده،
اقدامات تروریستی خود علیه تأسیسات صلحآمیز
هستهای را ادامه داده ،دانشمندان هستهای را ترور
نموده و بدین طریق ،ثبات و امنیت منطقه و یکپارچگی
و اعتبار  NPTو آژانس بین المللی انرژی اتمی را به
خطر انداخته است.
نمایندگانمحترم؛
ایمنی هسته ای همیشه جزو اولویت های ما بوده
و از اینرو ،برای تقویت مقررات ایمنی مرتبط اهمیت
زیادی قائل هستیم .جمهوری اسالمی ایران مجددا
تأکید میکند که مسئولیت ایمنی و امنیت هستهای به
طور کامل بر عهده دولتهای عضو است.
در مورد امنیت هستهای ،معتقدیم اقدامات
اتخاذ شده نباید مانع همکاری بین المللی در زمینه
فعالیتهای صلحآمیز هستهای شود و مسئولیتهای

تعیین شده آژانس را ذیل برنامه همکاری فنی تضعیف
کند.
آقای رئیس،
در خاتمه ،امیدواریم به روزی برسیم که شعار
استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای برای همه و سالح
هسته ای برای هیچ کس در سراسر جهان رسمیت یافته
و محقق گردد .تحقق این پیام ،نقش انرژی هسته
ای در ایجاد صلح ،سالمتی و رفاه در سراسر گیتی را
برجسته نموده و بدان شتاب بدهد.
همچنین میخواهم به این نکته اشاره کنم که ایران
مهد تمدنها و کشوری دوستدار صلح است که به لحاظ
تاریخی به فناوری و علوم در سراسر جهان یاری رسانده
است .در این چارچوب ،ما برای دنبال نمودن فعالیتها
و برنامه هستهای کامال صلح آمیز خود مصمم هستیم
و همانگونه که توسط رئیس جمهور کشورمان ،طی
نشست سران شانگهای در  ۱۷سپتامبر  ،۲۰۲۱بیان
گردیده هیچ موضوعی نمی تواند فعالیت های صلح
آمیز هسته ای ایران را که در چارچوب مقررات بین
المللی انجام می شود ،دچار توقف نماید.
موضع گیری عربستان علیه برنامه هسته ای ایران
در نشست آژانس
وزیر انرژی سعودی با طرح ادعاهایی گفت که
کشورش نسبت به آنچه که او عدم پایبندی ایران به
توافقات بینالمللی خواند ،نگران است.
به گزارش ایسنا به نقل از العربیه ،عبدالعزیز بن
سلمان ،وزیر انرژی عربستان در شصت و پنجمین
نشست سالیانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در
اظهاراتی بر ضرورت خالی شدن منطقه از سالح کشتار
جمعیو ممانعت از دستیابی ایران به سالح هستهای
تاکید کرد.
وی گفت :عربستان نسبت به عدم پایبندی ایران به
توافقات بین المللی نگران است.
بن سلمان مدعی شد :عدم شفافیت تهران در تعامل
با آژانس بینالمللی انرژی اتمی تهدیدی برای ممانعت
از اشاعه سالح کشتار جمعی است.
وزیر انرژی سعودی تاکید کرد که کشورش از تمام
تالشها بینالمللی در راستای ممانعت از دستیابی
ایران به سالح هسته ای حمایت می کند.

ترکیب احتمالی ایران در مذاکرات هستهای

با تغییرات ایجاد شده در وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی تغییر
ترکیب تیم مذاکره کننده هسته ای ایران قطعی است.
بزاده سخنگوی وزارت
به گزارش فرارو ،در همین راستا سعید خطی 
خارجه درباره ترکیب هیات مذاکره کننده ایران گفت :این موضوع در
حال بررسی است طبیعتا تغییراتی اعمال میشود هنوز شکل آن نهایی
نشده به محض نهایی شدن اطالع رسانی خواهد شد.
هفته گذشته حسین امیرعبداللهیان در حکمی علی باقری کنی را به
عنوان معاون سیاسی وزارت خارجه و جایگزین عباس عراقچی مذاکره
کننده ارشد هستهای ایران منصوب کرد.
علی باقری معاون سعید جلیلی در مذاکره هستهای در دولت محمود
احمدینژاد بود به همین دلیل انتصاب او این احتمال را تقویت کرده
است که مسئولیت مذاکرات را بر عهده خواهد گرفت.
با این حال همچنان بحثی مطرح است که ممکن است مذاکرات به

شورای عالی امنیت ملی منتقل شود البته این احتمال در دو هفته اخیر
ضعیف شده است و وزارت خارجه نیز آن را تکذیب کرده است.
اگر پرونده مذاکرات در وزارت خارجه بماند قطعا مسئولیت آن بر
عهده علی باقری است اما درباره دیگر اعضای تیم مذاکره کننده هنوز
خبری منتشر نشده است.
این احتمال هم وجود دارد که عباس عراقچی در مذاکرات باقی بماند
و با توجه به تجربه ده سالهاش به تیم مذاکره کننده مشاوره دهد ،البته
این احتمال ضعیف ارزیابی میشود.
با ادامه حضور کاظم غریب آبادی به عنوان نماینده ایران در
سازمانهای بینالمللی او در تیم مذاکرات حضور خواهد داشت .البته
توجه به این نکته هم مهم است که براساس برخی گزارشها در سفر
گروسی به تهران حمیدرضا عسگری عضو پیشین تیم مذاکره کننده
هستهای در زمان جلیلی در مذاکرات حضور داشت که میتواند گمانهها
درباره حضور احتمالی او در تیم جدید مذاکره کننده را تقویت کند.
برخی گمانهزنیها حاکی از این است که ممکن است ابوالفضل
زهرهوند که او نیز در مذاکرات پیشین هسته ای به همراه سعید جلیلی
حضور داشته به تیم مذاکره کننده جدید اضافه شود.
این اتفاق به معنای واگذاری مذاکرات هستهای به گروهی است که
در دولت محمود احمدینژاد آن را هدایت کردند .مذاکراتی که منتقدان
زیادی داشت و عمال نتیجه مطلوبی به دنبال نداشت.
از طرف دیگر مجلس همیشه خواستار داشتن یک نماینده در تیم

مذاکره کننده هستهای بوده است .مشخص نیست که حاال با تغییر
دولت براین موضع پافشاری می شود یا خیر .بعید نیست که یک
نماینده مجلس به تیم مذاکره کننده نیز اضافه شود.
با این حال هنوز باید منتظر ماند و دید که چه اتفاقی رخ خواهد
داد .امروز حسین امیر عبداللهیان عازم نیویورک میشود تا در نشست
سازمان ملل شرکت کند گفته میشود در این سفر نشستی با حضور
اعضای برجام برگزار خواهد شد .این نشست میتواند ،شروع تازهای
برای مذاکرات احیای برجام باشد.
مذاکرات احیای برجام تاکنون در شش دور ،در وین برگزار شده
است .انتظار میرود دور هفتم آن بعد از چند ماه توقف برگزار شود.
اما پرسش مهم دیگری در این بین مطرح است ،مذاکرات از چه
نقطهای از سرگرفته میشود؟ آیا مذاکرات پیشین از نقطهای که متوقف
شده ادامه مییابد و یا ایران با ابتکارات و مواضع تازه وارد مذاکرات
میشود؟
«میخاییل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی
در وین ،در توئیتی در واکنش به تغییرات تیم مذاکره کننده ایران
نوشت :برخی تغییرات در تیم مذاکره کننده پس از تشکیل دولت جدید
ایران طبیعی است .مهمترین نکته برای موفقیت در مذاکرات وین این
است که از پیوستگی و تداوم روند اطمینان حاصل شود .مذاکرات نه
از ابتدا ،بلکه از نقطه ای که تا  20ژوئن به آن رسیده است ،باید از سر
گرفته شود.

وزارت خارجه آمریکا در واکنش به خرید سوخت
لبنان از ایران مدعی شد که این اقدام لبنان را در
معرض خطر قرار می دهد.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه  ،lbciجرالدین
گریفیث ،سخنگوی منطقه ای وزارت خارجه آمریکا
در واکنش به واردات سوخت از ایران به لبنان
توسط حزب الله گفت که دولت آمریکا تحریم
های جدیدی علیه حزب الله وضع کرده و فشارها را
افزایش می دهد.
وی گفت :آنچه برای ما مهم است این است که
دولت موجود در لبنان بتواند نقش خود را ایفا کند
و اصالحات را انجام دهد.
سخنگوی منطقه ای وزارت خارجه آمریکا تاکید
کرد :دولت آمریکا تالش کرد که راه حل های
پایدار برای بحران سوخت لبنان ایجاد کند .واردات
سوخت از یک کشور تحت تحریم به سود لبنان
نخواهد بود.
گریفیث در ادامه خاطرنشان کرد :آمریکا
اقدامات متعددی علیه ایران و واردات غیرقانونی
نفت وضع خواهد کرد .ما آماده ایم تا به لبنان
کمک کنیم و این کشور از بحران سوخت عبور کند
اما مقامات لبنانی نیز باید نقش خود را ایفا کنند.
واردات نفت از ایران و اقدامات مشابه آن لبنان را
در معرض خطر قرار می دهد.
وی گفت :موضع آمریکا روشن است و واردات
نفت از ایران به سود مردم این کشور نیست .
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در خصوص
تحریم حزب الله نیز گفت :مساله تحریم حزب
الله تنها محدود به آمریکا نمی شود بلکه به دلیل
فعالیت های بی ثبات کننده آن ،تمام جامعه بین
المللی را شامل می شود و ما در بازخواست حزب
الله تردید نخواهیم کرد.
به گزارش ایسنا ،نخستین محموله سوخت
ایران روز پنجشنبه گذشته وارد لبنان شد .دومین
محموله نیز از مرزهای سوریه عبور و به سمت
لبنان در حال حرکت است.
سایت تخصصی تانکر تراکرز نیز روز گذشته
اعالم کرد که سومین نفتکش حامل سوخت از
ایران به سوی لبنان درحال حرکت است.

بایدن ادعای تمایل واشنگتن برای
بازگشت به برجام را تکرار کرد

رئیس جمهوری آمریکا با ارسال پیامی برای
مجمع عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی که در
وین جریان دارد ،بار دیگر ادعای تمایل واشنگتن
برای بازگشت به توافق هستهای ایران را تکرار کرد.
به گزارش ایرنا ،جو بایدن در پیام کتبی خود که
روز دوشنبه از سوی نماینده این کشور در شصت
و پنجمین نشست مجمع عمومی آژانس بینالمللی
انرژی اتمی قرائت شد ،گفت :از تمام کشورها
میخواهم که پروتکل الحاقی را به عنوان استاندارد
جهانی در زمینه عدم اشاعه تسلیحات هستهای
بپذیرند .در همین راستا ایاالت متحده همچنان به
دنبال بازگشت متقابل به توافق هستهای ایران و
خلع کامل سالح هستهای شبه جزیره کره است.
وی که اخیرا کشورش وارد پیمان امنیتی و
پرحاشیه جدیدی با انگلیس و استرالیا شده و از
منظر بسیاری کارشناسان ،معاهده عدم اشاعه
تسلیحات اتمی (انپیتی) را زیر سوال برده
است ،از تمام کشورهای شرکت کننده در نشست
خواست تا پایبندی پایدار خود را به پیمان انپیتی
در اجالس پیش رو نشان دهند.
ادعای بازگشت بایدن به برجام در حالی تکرار
میشود که او با گذشت  ۹ماه از گرفتن قدرت در
کاخ سفید به سیاست فشار حداکثری دولت قبل
و نقض قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل
متحده ادامه میدهد .آمریکا یک سال پس از آغاز
اجرای برجام ،کارشکنی و بدعهدیهای خود را در
قبال این توافق آغاز کرد.
دولت پیشینآمریکا نه تنها از توافق برجام
خارج شد و تحریمهای مندرج در این توافق
را اعاده کرد بلکه با در پیش گرفتن سیاست
ناگزیرسازی ،سایر شرکای برجام و جامعه جهانی
را مجبور به قطع مناسبات اقتصادی و تحریم
عملی ایران کند .در این مدت با وجود اذعان
م آمریکا،
جامعه جهانی به غیرقانونی بودن اقدا 
عمال اقدام عاجلی برای ایفای حقوق ایران در
برجام نشده است.

کرونا در یک سوم کشورهای جهان همچنان پیشتازی میکند

مجمع عمومی سازمان ملل زیر سایه محدودیت ها و تبعیضهای کرونایی
رهبران جهان صبح سه شنبه به وقت محلی زیر سایه محدودیتها و
تبعیضهای کرونایی به صورت حضوری و مجازی در نیویورک گرد هم میآیند
تا در اجالس سران هفتاد و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کنند.
یکسوم رهبران جهان که ویروس کرونا در نتیجه توزیع نابرابر واکسن این
بیماری ،همچنان در کشورهایشان می تازد ،از سفر به نیویورک معذورند و قرار
است به صورت ویدئویی در هفتاد و ششمین مجمع عمومی امسال سازمان ملل
سخنرانیکنند.
در واقع ،یک سوم از  ۱۹۳کشور عضو سازمان ملل متحد به صورت ویدئویی
و بقیه به صورت حضوری در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت خواهند کرد تا
سخنرانیهای خود را در زمان مشخص ارائه دهند.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفته است اینکه چه تعداد از دیپلمات
های مسافر ممکن است ایمن شده باشند ،نشان می دهد نابرابری در رابطه با
واکسیناسیون چشمگیر است.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ،عبدالله دوم پادشاه اردن و روسای جمهوری
برزیل و ونزوئال ،نخست وزیران ژاپن ،هند و انگلیس در مقر سازمان ملل متحد
حضور خواهند داشت تا سخنرانی خود را در مجمع عمومی امسال سازمان ملل
ایراد کنند.
با توجه به محدودیت های کرونایی هر رهبر و مقامی که امسال وارد سالن
مجمع عمومی سازمان ملل می شود ،به این معناست که واکسن زده است.
اکنون نگرانیها درباره رهبر برزیل است که به واکسن اعتقادی ندارد و قرار

است به عنوان اولین کشور در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند.
ژائیر بولسونارو رئیس جمهوری برزیل هفته گذشته اعالم کرد که به واکسن
نیاز ندارد زیرا پس از ابتال به کووید –  ،۱۹ایمن است .شهرداری نیویورک امکانات
آزمایش رایگان کرونا و واکسن تک دزی جانسون اند جانسون را در مقابل
سازمان ملل مهیا کرده است.
بر اساس گزارش ها ،بایدن فقط  ۲۴ساعت در نیویورک می ماند .او روز
دوشنبه با گوترش دیدار می کند و روز سه شنبه اولین سخنرانی اش را در
سازمان ملل بالفاصله بعد از بولسونارو بیان می کند.
به گفته ،لیندا توماس گرین فیلد نماینده آمریکا در سازمان ملل ،بایدن درمورد
پایان همه گیری کووید –  ،۱۹مقابله با تغییرات اقلیمی و دفاع از حقوق بشر،
دموکراسی و نظام مبتنی بر قوانین بین المللی سخنرانی خواهد کرد.محمود
عباس رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین و نفتالی بنت نخست وزیر رژیم
صهیونیستی نیز به صورت حضوری سخنرانی خواهند کرد.
 ۲۳وزیر از کشورهای مختلف نیز قرار است به صورت حضوری در مجمع
عمومی سازمان ملل سخنرانی کنند.
بسیاری از دیپلماتها و رهبران جهان با طرح انتقاداتی اعالم کردهاند که
جلسات مجازی نمیتواند جایگزین ارتباطات حضوری انفرادی یا گروهی برای
مقابله با چالشها و بحرانهای منطقهای و جهانی شود.
تعداد زیاد رهبران حاضر در مجمع عمومی  ۷۳ -رهبر کشور و  ۳۱رئیس
دولت -نشان دهنده اهمیت گردهمایی ساالنه سازمان ملل متحد و نقش آن در

دیپلماسی است که رسما به آن «مناظره عمومی» گفته میشود.
در حالی که همه کشورها به طور علنی در مجمع سخنرانی میکنند ،بسیاری از
مذاکرات تجاری و بازرگانی جهان در جلسات خصوصی ،وعدههای ناهار و شام و
در حاشیه مجمع عمومی مورد بحث قرار میگیرند.
روسای جمهوری ایران ،مصر ،فرانسه ،اندونزی ،آفریقای جنوبی و زیمبابوه
از جمله کسانی هستند که امسال سخنرانی خود را به صورت ویدئویی ارائه
میدهند.
بر اساس تمهیدات الزم برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ،کشورهای عضو
موافقت کردهاند که هیاتهایی شش نفره با یک رهبر یا وزیر به مقر سازمان
ملل متحد اعزام شوند.
از این میان تنها چهار نفر از آنها مجاز به ورود به مجمع عمومی هستند.
دبیرکل سازمان ملل همچنین دستور داده است که تمام کارکنان سازمان ملل
در ساختمان در طول هفته واکسینه شوند.
استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل اعالم کرده است که همه افرادی که
وارد ساختمان مرکزی سازمان ملل میشوند باید از طریق کارت مخصوص خود
ثابت کنند که عالیم بیماری کرونا را ندارند و در  ۱۰روز گذشته آزمایش کرونای
آنها مثبت نشده است.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفته است در تالش برای اجرای یک
برنامه جهانی است تا  ۷۰درصد از جمعیت جهان تا نیمه نخست سال آینده
واکسینه شوند.

از  ۵.۷میلیارد دُز واکسن کرونای توزیع شده در سراسر جهان ،تنها  ۲درصد
به آفریقا رسیده است.
از این رو ،موضوع بیماری همه گیر کرونا و تغییرات اقلیمی از جمله محورهای
بحث سیاستمداران در گردهمایی ساالنه امسال سازمان ملل است.موضوعات
منطقه ای و بین المللی دیگر مانند افغانستان و یمن نیز از موضوعاتی هستند که
در مجمع عمومی امسال سازمان ملل بحث و بررسی خواهند شد.

