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مقایسه بین ایران و کرهشمالی نادرست است
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فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن حمایت از توافق هسته ای بین ایران و گروه  ،5+1مقایسه بین ایران و کره شمالی را نادرست خواند و تاکید کرد این دو کشور کامال
با هم متفاوتند .به گزارش ایرنا ،موگرینی در نشست عمومی پارلمان اروپا درباره کره شمالی گفت :من بویژه عالقهای ندارم وضع ایران و کره شمالی یکسان دانسته شود .نظام سیاسی و سوابق دو
کشور متفاوت است و آنها کامال با یکدیگر متفاوت هستند .وی همچنین با بیان اینکه ما به همکاری برای منع گسترش تسلیحاتی در سراسر جهان کمک خواهیم کرد ،اضافه کرد :اتحادیه اروپا از
اجرای کامل برنامه هسته ای حمایت خواهد کرد و این امر به جهان نشان داده که با صبر و حوصله ،ثبات قدم ،دیپلماسی و اراده سیاسی منع گسترش تسلیحاتی قابل حصول است.

پنجشنبه
 23شهریور 1396
شماره3805

«ابتکار» روزهای پرکار وزارت خارجه از سفر ظریف به روسیه ومذاکرات آستانه تا مسائل مربوط به برجام را بررسی می کند

عصر شکوفایی دیپلماسی ایرانی

تحرکات اخیر آمریکا در تضاد با توافق هسته ای است

خرم :ما زمانی به آمریکا احتیاج داشتیم که می بایست توافق هستهای انجام میشد ،ولی امروز به اندازه گذشته احتیاجی به آنها نداریم

.

محمدرضاستاری

mrezasattari62@gmail.com
دستگاه دیپلماسی ایران پس از به ثمر رسیدن توافق هستهای
فصل نوینی از مناسبات بینالمللی را تجربه میکند .با خروج
ایران از انزوای استراتژیک و رهایی از بند تحریمهای گسترده
بینالمللی ،ظرفیت راهبردی ایران در منطقه و جامعه جهانی
آزادسازی شد و متعاقب این مساله شاهد تحوالت چشمگیری
در عرصه سیاست خارجی ایران بودیم .از جهش قابل مالحظه
آمد و شد مقامات بینالمللی به تهران تا حضور ایران در نشست
ژنو برای حل و فصل بحران سوریه و همچنین تاثیر بر روند
تحوالت منطقه همگی موید همگا م شدن ایران در عرصه تعامل
و همکاریهای جهانی است.
دستگاه سیاست خارجی کشورمان این روزها نیز درگیر
مسائلی اساسی در عرصه بینالمللی و منطقهای است .روز
گذشته محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در راس هیاتی
دیپلماتیک وارد سوچی روسیه شد تا با مقامات این کشور گفت
و گو و رایزنی کند .وی در بدو ورود خود به فرودگاه سوچی به
خبرنگاران در خصوص مهمترین محورهای این سفر گفت :ما
با چالش های مشترکی مواجهیم که مهم ترین آنها چالشهای
منطقهای است .ایران و روسیه در سوریه توانستند به سوری ها
کمک کنند و تروریستها را عقب برانند .امروز وضعیت میدانی
سوریه بسیار خوب است .با همکاری خوب تهران و مسکو وضع
بهبود یافته است و حتی توانستیم تا حد زیادی از تنشها و
درگیریها جلوگیری کنیم .وزیر خارجه کشورمان در خصوص
مسایل مرتبط با برجام نیز اظهار داشت :در موضوع برجام
با توجه به سیاستهای اخیر ایاالت متحده آمریکا ،نیاز است
که هماهنگ باشیم و تاکنون هم چنین رویکرد خوبی بین
ایران و فدراسیون روسیه بوده است .دو کشور از مواضع هم در
سازمان های بیناالمللی و روابط چند جانبه حمایت کردند و
روسیه پشتیبانی بسیار خوبی از ایران در بحث برجام داشته
است .وی همچنین در باره موضوع بازدید از مراکز نظامی
ایران توسط آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،افزود :چارچوبهای
پروتکل الحاقی و برجام مشخص بوده و برای بازدید از مکانهایی
است که در واقع امکان فعالیت های هستهای داشته باشد و
حتی تاکنون جمهوری اسالمی و همانگونه که آژانس بارها اعالم
کرده در زمینه اعالم عدم فعالیتها به درستی عمل کرده است.
مطابق بند  75ضمیمه یک برجام هم تاکید شده است ،هیچ
بازدیدی توسط آژانس نمیتواند بهانه ای برای آگاهی یابی از
اسرار کشور باشد.
مذاکرات ششم آستانه از امروز
یکی دیگر از تحوالت آتی برای دستگاه سیاست خارجی ایران
حضور در ششمین دور از مذاکرات آستانه برای حل و فصل
بحران سوریه است .هیات نمایندگی کشورمان به سرپرستی
حسین جابری انصاری معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه
امروز در آستانه قزاقستان با نمایندگان ترکیه ،روسیه ،دولت
و معارضان سوری ،مذاکراتی را در خصوص ایجاد منطقه امن
چهارم در ادلب سوریه پیش رو دارند .تاکنون در پنج نشست
پیشین ایجاد سه منطقه امن و دستیابی به آتش بس نسبی در
سوریه به ثمر رسیده است و متعاقب آن گروه تروریستی داعش
سنگینترین شکستها را طی روزهای گذشته در سوریه تجربه
کرده و تا میزان زیادی از توان عملیاتی آنها کاسته شده است.
تصمیم ترامپ در خصوص تحریمهای ایران
از سوی دیگر زمان تمدید تعلیق تحریمهای ضد ایرانی 120

اخبار

رضا نجفی نماینده ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با
انتقاد از رویکرد غیرسازنده آمریکا درخصوص برجام ،سفر نیکی هیلی به
وین را نمونه ای از سوء نیت واشنگتن دانست و با رد سخنان نماینده رژیم
صهیونیستی ،برنامه تسلیحاتی هسته ای این رژیم را تهدید اصلی برای
صلح جهانی دانست.
به گزارش ایرنا ،وی با اشاره به برجام به عنوان توافقی تاریخی که به بحرانی غیر
ضروری پایان داده و تاکید شورای امنیت بر ایجاد تغییری بنیادین در رهیافت شورا
و ایجاد روابطی نو با ایران ،گفت ،متاسفانه تحرکات اخیر دولت آمریکا در تضاد با
این توافق قرار دارد.

بیانیه اتحادیه عرب علیه ایران
شورای اتحادیه عرب در نشست روز سهشنبه در سطح وزیران خارجه در
قاهره بیانیهای را صادر کرد که در آن ادعاهای بیاساسی علیه ایران مطرح
شده است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از الریاض ،شورای اتحادیه عرب در بیانی ه پایانی مدعی
شد :امارات باید بر جزایر سهگانه (تنب کوچک ،تنب بزرگ و ابوموسی) حاکمیت
کامل داشته باشد و تمام اقدامات و تالشهای امارات برای باز پسگیری این سه
جزیره مسالمتآمیز و قابل تایید است .این بیانیه همچنین مدعی شده است که
ایران در امور داخلی یمن دخالت میکند و از نیروهای مخالف دولت قانونی یمن
حمایت میکند و این امر تاثیر منفی بر امنیت و ثبات یمن ،کشورهای همسایه و
منطقه داشته است.

آمریکا چین را تهدید کرد

روزه کنگره آمریکا توسط رئیس جمهوری این کشور امروز به
پایان میرسد و ترامپ برای بار دوم باید در این باره بعد از
حضور در سمت ریاست جمهوری تصمیم بگیرد .این اتفاق در
حالی صورت میگیرد که ترامپ و تیم او طی ماههای گذشته
سنگینترین حمالت را بر علیه برجام صورت داده و از قصد
آمریکا برای خروج از برجام خبر داده بودند.
هیاتی از ایران عازم میانمار میشود
همچنین موضوع مسلمانان روهینگایی میانمار نیز از جمله
مواردی است که طی هفتههای گذشته دستگاه سیاست
خارجی ایران را به خود مشغول داشته است .پس از نامهنگاری
ظریف به دبیرکل سازمان ملل در خصوص لزوم چارهاندیشی
برای مسلمانان میانمار و سفر حسن روحانی رییس جمهوری
کشورمان به قزاقستان و رایزنیهایی که در این خصوص صورت
گرفت ،بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه روز گذشته در
گفت و گو با خبرگزاری ایرنا ،از رایزنیهای سفیر ایران در تایلند
با مقامات میانمار خبرداد و گفت :به منظور توقف خشونت ها
علیه مسلمانان روهینگیایی ،ایران درخواست کرده هیاتی از
وزارت امور خارجه به میانمار سفر کند .وی افزود :آخر این هفته
هیاتی به سرپرستی معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه
با سفر به بنگالدش در جمع آوارگان حضور خواهد یافت و از
نزدیک در جریان وضعیت این آوارگان قرار خواهد گرفت.
قاسمی همچنین با اشاره به تالش های مستمر ایران برای
کمک به حل و فصل مشکالت مسلمانان میانمار اظهار داشت:
به سفیر ایران در تایلند که سفیر آکرودیته در میانمار است
دستور داده شد سریعا به میانمار سفر و مواضع ایران را به طرف
میانماری ابالغ کند .وی روز گذشته در میانمار با معاون وزیر
خارجه این کشور دیدار و پیرامون آخرین وضعیت مسلمانان این
کشور گفت و گو کرد.
اثرات رونق بخشی برجام
در همین راستا ،دکتر سیدعلی خرم سفیر اسبق ایران در مقر

اروپایی سازمان ملل و استاد حقوق
بینالملل دانشگاه در مورد مسایلی که
وزارت خارجه کشورمان طی روزهای
گذشته و آتی با آنها درگیر است به
«ابتکار» میگوید :اینکه گفته میشود
ازدیاد حجم مسائلی که امروز وزارت
خارجه با آنها درگیر است نشاندهنده
نوعی خروج از انزوای ایران در طول ساهای گذشته است،
درست نیست .این مسائل همواره بوده و در آینده نیز وجود
خواهد داشت .این امر به شرایط بینالمللی بستگی دارد که
گاهی اوقات برخی از مسائل دست به دست هم میدهند و
دامنه تحوالت را گستردهتر میسازند.
البته از نقش توافق هستهای نیز نمیتوان به سادگی عبور
کرد .اولین اقدامی که با به ثمر رسیدن برجام صورت گرفت و
در داخل کشور به آن پرداخته نشد ،برداشته شدن تحریمهای
سیاسی پیش از لغو تحریمهای اقتصادی بود.
با برداشته شدن تحریمهای سیاسی برای ایران فرصت رفت
و آمد و مذاکره با سایر کشورها بوجود آمد و این در حالی است
که قبل از این بسیاری از این کشورها به واسطه تحریمهای
ایران مایل به گفت و گو با ایران پیرامون مسائل مشترک
نبودند.
بنابراین اکنون هر تعاملی که صورت میگیرد ،اثر برچیده شدن
همین تحریمهای سیاسی است .از آن که بگذریم مرحله بعد این
است که تحوالتی در جهان یا منطقه رخ داده که برای ما مهم
هستند.
به عنوان مثال موضوع میانمار اگرچه یک بحران بین المللی
است ولی برای ما مسلمانان یک اهمیت ویژهای دارد .یا موضوع
توافق هستهای و گزارشی که آمانو اخیرا ً در خصوص پایبندی
ایران به برجام داده است ،باعث شده تا ترامپ برای فرار از
مواخذه بینالمللی ناچار به تائید آن شود.

ترامپ از لحاظ سیاسی قادر به تاثیرگذاری بر برجام است
وی در ادامه میافزاید :اینکه آمریکا میخواهد با کارشکنی
در قبال برجام و اعمال تحریمهای بیشتر ایران را تحت فشار
سیاسی جدید قرار داده و با یارگیری از برخی کشورهای منطقه
مانند عربستان و اسرائیل سعی در بیاثر ساختن آن داشته
باشد ،همگی از جنبههای عمومی تحوالت اخیر است.
ترامپ از لحاظ قانونی توان لغو برجام را نخواهد داشت ،اما از
منظر سیاسی ممکن است بتواند روی آن تاثیرگذار باشد.
ادعای عدم پایبندی ایران به روح برجام که بازهم دیروز
توسط وزارت خارجه آمریکا مطرح شد ،دستاویزی است برای
فشار بیشتر بر روی ایران ،ولی آنچه مشخص است ،دولت آمریکا
از لحاظ حقوقی و بر مبنای گزارش آمانو و شورای حکام مجبور
است که به توافق هستهای پایبند باشد.
ایران با کمک سایر شرکای برجام
به راه خود ادامه میدهد
این دیپلمات سابق کشورمان در پاسخ به این سوال که
کمال خرازی وزیر خارجه اسبق کشورمان طی گفت و گویی با
خبرگزاری ایسنا اعالم کرده بود که اگر آمریکا از برجام خارج
شود ،دیگر برجامی باقی نخواهد ماند ،ارزیابی شما از این
صحبت چیست؟ پاسخ داد :من دقیقاً نمیدانم که آقای خرازی
از چه بعدی این مساله را مطرح کرده است ،اما از نظر حقوقی
این امر امکانپذیر نیست.
اگر آمریکا از برجام خارج شود ،یعنی اینکه از یک توافق
چندجانبه بین المللی یکی از شرکا خارج شده است .ما زمانی
به آمریکا احتیاج داشتیم که می بایست توافق انجام میشد،
ولی امروز به اندازه گذشته احتیاجی به آمریکا نداریم .حتی اگر
آمریکا بخواهد در اجرای برجام کارشکنی کند و ایران را تحت
فشار قرار دهد در این صورت می توان گفت که ایران می تواند
با حمایت بقیه شرکای برجام به کار خود ادامه بدهد و اجازه
ندهد که مشکلی پیش بیاید.

رای الیوم گزارش داد

شکست نتانیاهو در روسیه

عبدالباری عطوان تحلیلگر مشهور جهان عرب طی یادداشتی در روزنامه
رای الیوم چاپ لندن نوشت :نتانیاهو در تحریک پوتین برای حمله به
ایران شکست خورد ،آیا با ترامپ در این مورد به توافق می رسد ؟ آیا
اسرائیل واقعا برای ورود به جنگی در آینده نزدیک علیه سوریه پس از
شکستن محاصره دیر الزور آماده می شود؟ چهار علتی که این ترس را بر
می انگیزاند کدامند؟
چنانچه بخواهیم نتیجه جنگ در سوریه را پس از نزدیک هفت سال درگیری
شدید خونین بدانیم؛ تنها کاری که الزم است انجام دهیم این است که به
واکنشهای سیاسی و میدانی اسرائیل و مسئوالن بلند پایه این کشور نگاه کنیم.
مبالغه نخواهد بود اگر بگوئیم دولت اشغالگر اسرائیل در وضعیت ترس و وحشت به
سر می برد ،به ویژه پس از این که ارتش سوریه توانست محاصره شهر دیر الزور را
در نبردی تعیین کننده بشکند .نبردی که چه بسا آخرین نبرد بزرگ در این کشور
باشد و به تکمیل سیطره خود بر چاههای نفت و گاز در آن نزدیک شود ،این مساله
دولت سوریه را قادر خواهد ساخت روزانه  ٣٠٠هزار بشکه نفت صادر کند مانند
وضعیتی که پیش از بحران داشت و بیشتر نیازمندی خود را به گاز تامین کند.
دالیل هراس اسرائیل
ترس اسرائیل به چهار علت اصلی برمی گردد :نخست :شکستن محاصره شهر
دیرالزور و بیرون راندن نیروهای داعش از بیشتر بخشهای شهر و مناطق پیرامون
آن به معنای گشایش دوباره خط امداد رسانی راهبردی از ایران به حزب اهلل در

لبنان از طریق سوریه و عراق می باشد و این خطی است که در طول سه سال
گذشته بسته شده بود .دوم :نزدیک بودن پایان جنگ در سوریه به معنای بازگشتن
نیروهای حزب اهلل به جنوب لبنان میباشد که تجربههای جنگی میدانی بزرگی در
دو جنگ کالسیک و شهری بدست آوردهاند و نیز به معنای تمرکز دوباره این نیروها
بر دشمن راهبردی یعنی اسرائیل است .سوم :تاثیر نپذیرفتن ارتش سوریه از جنگ
شش ساله و ادامه انسجام و افزایش تجربه و تواناییاش و از میان رفتن امیدها به
فروپاشی یا انحالل آن با وجود جنگ فرسایشی سختی که در معرض آن قرار گرفت؛
باعث خواهد شد به قدرت نظامی منطقهای تبدیل شود که نمیتوان آن را نادیده
گرفت .چهارم :تثبیت حضور سیاسی و نظامی ایران در سوریه و منطقه که نقش
فراوانی در کنار روسیه در بقای نظام سوریه و تثبیت آن ایفا کرد.
سایت اطالعاتی استراتفورد آمریکا دو روز پیش گزارشی را منتشر کرد که در آن
تاکید می کند اسرائیل برای ورود به جنگی جدید پیش از پایان یافتن جنگ در
سوریه آماده می شود و علت آن نگرانی از قدرت ارتش سوریه است و در این راستا
رزمایشهای نظامی دارای دو بعد تهاجمی و دفاعی را آغاز کرده است که در آن
بیش از  ١٠هزار سرباز شرکت کردند و این رزمایش بزرگترین در نوع خود از بیست
سال پیش تا کنون به شمار می رود.
مسالهای که باعث میشود این گزارش پذیرفتنی باشد و نگرانی و ترس
اسرائیلیها را تائید می کند؛ اظهاراتی است که ایالیت شاکید ،وزیر دادگستری
اسرائیل در کنفرانس بینالمللی مبارزه با تروریسم بیان کرد .وی گفت :چنانچه اسد
می خواهد باقی بماند باید ایران را خارج از مرزهای خود نگه دارد و اسرائیل فشار
فراوانی بر قدرتهای بزرگ برای جلوگیری از ایجاد زیر ساخت های نظامی (برای
تولید موشک) در سوریه و لبنان توسط ایران وارد خواهد آورد و در صورت عدم
پاسخ گویی این قدرت ها به فشارها اسرائیل می داند چه اقدامی باید انجام دهد.
برخوردی که از برفهای سیبری نیز سردتر بود
بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر اسرائیل از ترس به مسکو سفر کرد و از رئیس
جمهور والدیمیر پوتین خواست به حضور ایران در سوریه پایان دهد و آماده است
همین ترس را با رئیس جمهوری آمریکا ،دونالد ترامپ در هنگام دیدار چند روز
آینده خود با وی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح کند.
پوتین به نتانیاهو گوش داد ،اما به وی این گونه پاسخ داد که روسیه آنچه در
خدمت منافع خود باشد و نه منافع اسرائیل انجام میدهد و ایران متحد نیرومند
روسیه است و بدین ترتیب نتانیاهو به نیروی هوایی خود برای بمباران مرکز

آمریکا به چین هشدار داده است که اگر در خصوص کره شمالی با این
کشور همکاری نکند با تدابیر بازدارنده ای روبرو خواهد شد.
به گزارش ایرنا این اولین هشدار واشنگتن به پکن پس از صدور قطعنامه تحریم
های شورای امنیت سازمان ملل علیه کره شمالی است .در این باره استیون مونشن
وزیر خزانه داری آمریکا به چین صراحتا اعالم کرده است که همکاری تجاری با کره
شمالی برایش گران تمام خواهد شد .وی در مطلبی که خبرگزاری یونهاپ از کره
جنوبی از او نقل کرده است ،خاطر نشان کرد :اگر چین تحریم های شورای امنیت
را به طور کامل اجرا نکند آن زمان خودش تحریم خواهد شد.

حجم مبادالت ایران و روسیه به  ۷۰درصد رسیده است
مهدی سنایی سفیر ایران در مسکو در حاشیه سفر وزیر امورخارجه
کشورمان به روسیه در جمع خبرنگاران با اشاره به روابط ایران و روسیه
و حجم مبادالت تجاری این دو کشور گفت :اتفاقات خوبی افتاده است و
شرکتهای توانمند و خصوصی باید به این بخش ورود کنند که البته این
شرایط منوط به این است که در داخل ما ظرفیت سازیهای الزم را انجام
دهیم.
به گزارش ایلنا ،سنایی خاطر نشان کرد :روابط ایران و روسیه در طی سه سال
گذشته نزدیکی خوبی پیدا کرده و میتوان گفت که حجم مبادالت ما به  ۷۰درصد
رسیده است .وی ادامه داد ۴ :نیروگاه حرارتی و  ۲نیروگاه اتمی در حال ساخت است
و ما در حوزه های حمل و نقل ریلی مراودات خوبی داریم.

مجلس اعیان انگلیس خواستار
حمایت صریح لندن از برجام شد
دیوید هاول رئیس کمیته روابط بین الملل مجلس اعیان انگلیس در نامه
ای خطاب به بوریس جانسون وزیر امور خارجه این کشور ،خواستار حمایت
صریح لندن از توافق هسته ای شد.
به گزارش ایرنا ،در این نامه که در تارنمای مجلس اعیان منتشر شده آمده است:
اکنون زمان مناسبی است تا آینده برجام مورد توجه قرار گیرد .هر گونه اقدام بیشتر
و یک جانبه آمریکا برای مانعتراشی در مسیر برجام ،با منافع امنیتی و بلند مدت
بریتانیا در منطقه شامل گسترش روابط سازنده با جمهوری اسالمی ایران مغایرت
دارد.

ایران ثابت کرد که کشوری شریف است
سلطان بن سعد المریخی وزیر دولت قطر در امور خارجه در سخنرانی
نشست اتحادیه عربی در سطح وزرای خارجه ،ایران را کشوری شریف
توصیف کرد.
به گزارش ایسنا ،وی گفت :ما را به ارتباط با ایران متهم میکنند .به خدا قسم که
ایران ثابت کرد که یک کشور شریف است .ایران ما را مجبور نکرد که در فالن جا
سفارتمان را باز کنیم و در فالن جا سفارتمان را ببندیم ،ما فقط به خاطر همراهی
با عربستان سفیرمان را از تهران بازگرداندیم و امروز سفیرمان را به تهران فرستادیم
زیرا دیدیم که شماها انسانهای حقیقی و واقع بینی نیستید.

پژوهشهای سوریه در نزدیکی حمص از طریق استفاده از حریم هوایی لبنان به
منظور تحریک روسیه و در تنگنا قراردادن رئیس جمهوری این کشور ،چراغ سبز
نشان داد .برخورد سرد روسیه با این اقدام تحریک آمیز از برف های سیبری سردتر
بود و این سردی در ایجاد رویارویی جدید و کشاندن روسیه ،سوریه و ایران به آستانه
جنگ جلوگیری کرد.
نمی دانیم آیا نتانیاهو شانس بهتری با ترامپ رهبر یک قدرت بزرگ دیگر دارد
یا نه؟ اما در سایه این بحران با روسیه ،اختالفات میان متحدان در حاشیه خلیج
فارس ،افزایش چالش مساله هستهای کرهشمالی و طوفان ویرانگر ایرما و هزینههای
سنگین آن درباره این مساله تردید داریم به ویژه این که ارزش راهبردی اسرائیل در
نقشههای آمریکا کاهش پیدا کرده و به میزان بیشتر هم کاهش پیدا خواهد کرد.
اسرائیل در تمام جنگ های منطقه از زمان جنگ اکتبر سال  ١٩٧٣شکست
خورده است و ارتش آن حتی یک نبرد را هم در لبنان یا نوار غزه با پیروزی
به پایان نبرده است و هرگونه جنگ جدیدی علیه سوریه یا ایران یا حزب اهلل
شاید زیانهایش را سنگینتر میکند .به گزارش اداره کل رسانههای خارجی وزارت
ارشاد ،عطوان در پایان یاداداشت خود مینویسد :سال های شکست های کشورهای
عربی همانگونه که آرزو داریم چه بسا رو به پایان باشد به عللی که قبال ذکر شد و
بازگشت رهبری کشورهای مرکزی عرب پس از بیست سال وقفه در حال شتاب
گرفتن است و در پس هر سقوطی ،صعودی نهفته است و روزهای آتی این نکته
را ثابت خواهد کرد.

هشدار  80کارشناس به ترامپ
بیش از  80کارشناس امور خلع سالح با امضای یادداشتی مشترک به
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا درباره برهم زدن برجام هشدار دادند و
از او خواستند در مواضع خود نسبت به توافق هستهای ایران و گروه 5+1
تجدیدنظر کند چرا که این توافق موثر و کارساز بوده است.
به گزارش فارس ،کارشناسان در این یادداشت که توسط انجمن کنترل تسلیحات
مستقر در واشنگتن منتشر شده ،برجام را تالشی در جهت عدم گسترش سالحهای
اتمی خواندند و از آن حمایت کردند.

کرهشمالی هستهای را به رسمیت نمیشناسیم
وزارت امور خارجه روسیه بار دیگر مخالفت شدید خود را با توسعه
برنامههای موشکی کره شمالی اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از اینترفاکس ،میخائیل اولیانوف ،مدیر بخش کنترل
منع گسترش سالحهای هستهای وزارت امور خارجه روسیه گفت :در هر شرایطی
که بوجود بیاید ،قطعا ما کره شمالی را به عنوان دارنده سالح هستهای به رسمیت
نخواهیم شناخت .وی از مقامات این کشور خواست تا به قوانین بینالمللی و
قطعنامههای سازمان ملل متحد پایبند باشند.

