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ایرانوجهان
اخبار
با رد دخالت فرانسه در امور داخلی ایران

موسوی« :عادلخواه» و «زم»
متناسب با جرایم ارتکابی محکوم
شدهاند

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی ورود وزارت
امور خارجه فرانسه در پرونده قضایی ایران را فاقد
هرگونه موضوعیت و وجاهت دانست و تاکید
کرد :جمهوریی اسالمی ایران هیچگونه مداخله در
امور داخلی خود را نمیپذیرد.
به گزارش ایسنا ،سید عباس موسوی سخنگوی
وزارت امور خارجه در واکنش به موضع اخیر
مقامات فرانسوی درخصوص دو تن از مجرمان
ایرانی اظهار داشت :رسیدگی و صدور احکام
درخصوص جرایم اتباع ایرانی در یک فرآیند
دادرسی عادالنه و در چارچوب مقررات و
حقوق شهروندی در جمهوریی اسالمی ایران
در صالحیت محاکم قضایی ایران است و خانم
عادلخواه و روحالله زم متناسب با جرایم ارتکابی
محکوم شده و در حال گذراندن محکومیت خود
هستند .سخنگوی دستگاه سیاست خارجی ورود
وزارت امور خارجه فرانسه در پرونده قضایی ایران
را فاقد هرگونه موضوعیت و وجاهت دانست
و تاکید کرد :جمهوری اسالمی ایران هیچگونه
مداخله در امور داخلی خود را نمیپذیرد.

توقیف محموله یک میلیارد یورویی
داروهای روانگردان
تولید داعش در ایتالیا
پلیس ایتالیا روز چهارشنبه اعالم کرد که یک
محموله  ۱۴تنی قرصهای آمفتامین به ارزش بیش
از یک میلیارد یورو را که توسط داعش در سوریه
تولید شده ،حین ورود به ایتالیا کشف و ضبط کرده
است .به گزارش آنسا ایتالیا ،ماموران بازرسی اعالم
کردند که سه کشتی باری را که در بندر سالرنو در
جنوب ایتالیا پهلو گرفته بود ،توقیف و  ۸۴میلیون
قرص از ماده مخدر کاپتاگون را در آن پیدا کردند.
به نوشته آنسا ،داعش با تولید و قاچاق این مواد،
بخشی از هزینه های فعالیت های تروریستی را
تامین می کند .این داروی روانگردان به «داروی
داعش» هم معروف است و افرادی که این ماده را
مصرف میکنند ،دچار توهم شده و دیگر ترس و
خستگی برایشان معنا ندارد .کاپتاگون که در سال
های  ۱۹۶۰برای مداوای افسردگی و میل شدید و
ناگهانی به خواب استفاده می شد ،یکی از چند نام
تجاری برای فنیتیلین هیدروکلرید ،ماده مخدری
متعلق به خانواده آمفتامین است که باعث
جلوگیری از ترس و رفع خستگی میشود .این
محموله عظیم مواد روانگردان در داخل رولهای
کاغذ جاسازی شده بود.

آلمان:

اروپا الحاق کرانه باختری را
یشناسد
بهرسمیت نم 
«سوزان وازوم راینر» سفیر آلمان در
سرزمینهای اشغالی اعالم کرد که طرح
برنامهریزیشده رژیم صهیونیستی برای الحاق
کرانه باختری تحت اشغال ،بهنحوی منفی بر
مناسباتش با اتحادیه اروپا تاثیر میگذارد.
به گزارش روز چهارشنبه پایگاه اینترنتی میدل
ایست مانیتور ،وی به خبرنگاران گفت :اتحادیه
اروپا اقدام (رژیم) اسرائیل در ضمیمه کردن کرانه
باختری تحت اشغال را به رسمیت نمیشناسد.
اتحادیه اروپا و آلمان به تازگی این طرح را
در تخطی از حقوق بینالملل ارزیابی کردهاند.
بیش از یک هزار نفر از نمایندگان پارلمان
اروپا چندی پیش طرح رژیم صهیونیستی برای
الحاق بخشهایی از کرانه باختری و دره اردن به
سرزمینهای اشغالی را محکوم کردند .نمایندگان
 ۲۵کشور اروپایی در پارلمان ،از رهبران اروپایی
خواستند مانع از اجرای طرح الحاق شوند .در نامه
ای که از طرف نمایندگان پارلمان اروپا منتشر
شد ،با اشاره به اینکه «تصاحب قلمرو با زور در
سال  ۲۰۲۰جایگاهی ندارد و باید تبعات متناسبی
داشته باشد» ،از رهبران اروپایی خواسته شد «در
پاسخ به این چالش ،قاطعانه رفتار شود ».در این
نامه آمده است :ما نمایندگان پارلمان سراسر اروپا
متعهد به نظم جهانی مبتنی بر قانون هستیم و
نسبت به طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوریی
آمریکا برای درگیری فلسطین – اسرائیل و احتمال
قریب الوقوع الحاق کرانه باختری ،به جد نگرانیم.
دولت اشغالگر رژیم صهیونیستی توافق کرده
است از روز چهارشنبه بخشهای وسیعی از کرانه
باختری تحت اشغال را به سرزمینهای اشغالی
ضمیمه کند.
کرانه باختری از جمله شرق بیتالمقدس
از زمان جنگ شش روزه  ۱۹۶۷به اشغال رژیم
صهیونیستی درآمده است.
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در بیانیه اجالس مجازی فوقالعاده کشورهای ضامن صلح آستانه ،از سوی ایران ،روسیه و ترکیه مطرح شد

تعهد قوی تهران ،مسکو و آنکارا به استقالل و تمامیت ارضی سوریه
حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی طی
سخنانی در اجالس فوقالعاده روسای جمهوری
کشورهای ضامن صلح آستانه ایران ،روسیه و ترکیه
که به میزبانی تهران برگزار شد ،با بیان اینکه تعیین
سرنوشت سوریه تنها به دست مردم این کشور
و بدون مداخله خارجی ممکن است ،اظهار کرد:
امروز در حالی این نشست را برگزار میکنیم که
مردم جهان با پاندمی ویروس کرونا مواجه هستند
و مردم سوریه هم از این قاعده مستثنی نیستند.
به گزارش ایسنا ،وی افزود :از آن روز که چنین
اتفاقی افتاد تالش برای تسکین آالم مردم سوریه
و بهبود اوضاع بهداشتی آنان الزم بوده است اما
آمریکا تحریمهای تازهای موسوم به سزار را برای
فشار بیشتر به مردم سوریه اعمال کرده است که
غیرانسانی و یک تروریسم اقتصادی است.
رئیس جمهوری ادامه داد :در شرایط شیوع
کرونا ،این تحریمهای تحمیلشده به سوریه توسط
رژیم آمریکا از سوی جمهوری اسالمی محکوم
است و تاکید میکنیم که به حمایتهای خود از
مردم و دولت مشروع سوریه با قدرت بیشتری
ادامه خواهیم داد.
روحانی تاکید کرد:آمریکا مطمئن باشدآنچه از
طریق فشار نظامی و توسل به گروههای تروریستی
به دست نیاورده ،نمیتواند از طریق ابزار فشار
اقتصادی با مجازات مردم سوریه به دست بیاورد.
وی گفت :این اقدامات نامشروع و غیر انسانی
رژیم آمریکا هیچ خللی در اراده ملتهای دوست
با سوریه ایجاد نمیکند .مسئله آوارگان داخلی و
پناهجویان سوری موضوع مهمی است که ما باید
به آن کمک کنیم.
روحانی با یادآوری اینکه راهحل بحران سوریه
نه نظامی که سیاسی است اظهار کرد :ما به
عنوان کشورهای ضامن روند آستانه همواره از
گفتوگوهای سوری  -سوری در چارچوب توافقات
ایجاد شده در روند آستانه حمایت میکنیم و بر
عزم خود برای مبارزه با تروریسم داعش و القاعده
و سایر مجمموعههای ذیل آنها در تمام منطقه از
جمله سوریه تاکید داریم.
رئیس جمهوری با بیان اینکه امروز با گذشت
بیش از نه سال از آغاز جنگ سوریه جمهوری
اسالمی ایران معتقد به راهحل سیاسی برای حل
آن است ،گفت :ما از مذاکرات ایجاد شده در روند
آستانه حمایت میکنیم .ما امروز در شرایطی از
مبارزه با تروریسم سخن میگوییم که تا کنون
تالشهای زیادی در این زمینه رخ داده و جا دارد
از سپهبد قاسم سلیمانی یاد کنیم که مبارزه با
تروریسم داشت و در این راه جان خود را گذاشت.
روحانی تصریح کرد :این در حالی است که
آمریکا خود را مدعی مبارزه با تروریسم میداند اما
قهرمان این مبارزه در منطقه و همراهانش را به
شهادت رسانده که این نشانه ادعای دروغین رژیم
آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم است.
رئیس جمهوریی با تاکید بر اینکه مبارزه با
تروریسم تا محو کامل آن از سوریه و به طور کلی
از منطقه ادامه خواهد داشت ،تاکید کرد :در این
مسیر نباید امنیت جان غیر نظامیان به خطر بیفتد
و نباید اجازه دهیم تروریستها از مردم به عنوان
سپر انسانی استفاده کنند.
وی افزود :سوریه مستقل و متحد و گفتن از
آن یک اصل کلی است و در این شرایط است که
ثبات و امنیت منطقه تامین میشود .پس حضور
نیروهای آمریکایی در سوریه به بیشتر شدن
درگیریها منجر شده و از سویی در حال غارت
منابع این کشور هستند و الزم است این نیروها
زودتر از منطقه و سوریه خارج شوند.
روحانی در پایان تاکید کرد :احترام به حاکمیت
ملی و استقالل سوریه اصلی خدشهناپذیر است و
سوریهای متحد و مستقل و بدون حضور نامشروع
قدرتهای خارجی است که منجر به بازگشت
آرامش به این کشور پس از سالهای طوالنی رنج
مردم میشود و به ثبات و امنیت همسایگان نیز
کمک میکند.
پوتین :حفظ حاکمیت ملی سوریه هدف اعضای
نشست آستانه است
همچنین رئیس جمهوریی روسیه با اشاره به

برگزاری نشست آستانه به میزبانی ایران گفت:
حفظ حاکمیت ملی سوریه هدف اعضای نشست
آستانه است.
به گزارش ایسنا ،والدیمیر پوتین رئیس فدراسیون
روسیه طی سخنانی در اجالس فوقالعاده روسای
جمهوری کشورهای ضامن صلح آستانه ایران،
روسیه و ترکیه که به میزبانی تهران برگزار شد ،با
تسلیت به رئیس جمهوری اسالمی ایران به دلیل
بروز حادثه در یک مرکز درمانی در تهران ،اظهار
کرد :سال قبل به عنوان کشورهای ضامن روند
آستانه در آنکارا جمع شدیم و قرار بود در دور فعلی
در تهران باشیم ،اما به دلیل شرایط کرونا این اتفاق
امکانپذیر نبود با این حال میدانیم ایران آمادگی
برگزاری این نشست را داشت.
وی گفت :در این مدت توانستیم اقدامات
بسیاری انجام و میزان خشونتها را کاهش دهیم
و زمینه الزم را برای حل و فصل دیپلماتیک بحران
سوریه با کمک سازمان ملل را فراهم کنیم.
رئیس فدراسیون روسیه تصریح کرد :مطمئنا
حفظ استقالل و حاکمیت ملی سوریه از جمله
اهداف اصلی ما است که باید دنبال شود.

خبر
فارینپالیسی:

اروپا از عواقب مرگ برجام
میترسد

رئیس جمهوری ایران قانون سزار را غیرانسانی و یک تروریسم اقتصادی خواند و تاکید کرد :این اقدامات نامشروع و غیرانسانی رژیم آمریکا هیچ خللی
در اراده ملتهای دوست با سوریه ایجاد نمیکند.
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پوتین با بیان اینکه «میتوانیم کارهای تکمیلی را
انجام دهیم تا گامهای روبه جلوی بیشتری برای
عادیسازی برداشته شود» ،خاطر نشان کرد :باید
اقدامات تکمیلیتری برای خنثیسازی اقدامات
تروریستهایی که همچنان در سوریه حضور
دارند ،انجام دهیم .همچنین باید به حاکمیت
دولت سوریه بر کل کشور کمک کنیم .امروز
همچنان در شرق فرات مشکالتی وجود دارد که بر
اساس تفاهمنام ه سال  ۲۰۱۸با همکاران ترک خود
در حال فعالیت در این منطقه هستیم .در این
منطقه برای کاهش خشونت ها فعالیت خواهیم
کرد.
وی پیگیری پروسه آتشبس در مناطق
کاهش تنش ،پیگیری کمیته قانون اساسی در
ژنو و همچنین کمک به اعضای این کمیته جهت
دستیابی به اهداف مربوطه را از جمله اقداماتی
عنوان کرد که نشست آستانه باید پیگیری کند و
اظهار کرد :این مسأله ای است که در چارچوب
گفتوگوی ملی در سال  ۲۰۱۸به آن پرداختیم و
کشورهای ضامن روند آستانه نیز در آن حضور
داشتند و آن را مورد تایید قرار دادند.
رئیس فدراسیون روسیه گفت :توسعه اقتصادی
بازگشت آوارگان و توسعه زیرساختهای سوریه
میطلبد که سه کشور ایران ،روسیه ترکیه اقدامات
خود را هماهنگتر کنند و همکاری فعاالنهتری با
یکدیگر داشته باشند .مشکالت در سوریه همچنان
باقی است؛ به ویژه در زمینه اقتصادی و تحریمها
که با دور زدن سازمان ملل علیه سوریه اعمال
میشود و مشکالت را بیشتر میکند.
پوتین با تاکید بر اینکه تحریمهای اعمالی علیه
سوریه غیر قانونی هستند خاطرنشان کرد :با توجه
به همه این مسائل و فشارهایی که تحریم ها به
سوریه وارد میکند ،باید تالش خود را در جهت
کمک بیشتر به این کشور انجام دهیم به ویژه اینکه
االن صحبت از اعمال تحریم های جدید است و
مطمئنا ً این تحریمها در راستای وخیم تر کردن
شرایط اقتصادی در سوریه پیشبینی شدهاند.
بنابر این ما باید از طریق کانالهای موجود بتوانیم
کمکهای انسان دوستانه را به این کشور انجام
دهیم.
وی گفت :در بیانیه پایانی که تهیه شده به
مسئله مناطق کاهش تنش و لزوم خنثیسازی
تمامی گروهها و اقدامات تروریستی میپردازیم
و طرف روسی از این اعالمیه مشترک که توسط
کارشناسان سه کشور تهیه شده حمایت میکند.
رئیس فدراسیون روسیه در پایان برای انجام سفر
به تهران پس از فراهم شدن شرایط اعالم آمادگی
کرد.
اردوغان :برای تامین استقالل سوریه تمام تالش
خود را میکنیم
پس از سخنان رئیس فدراسیون روسیه ،رجب
طیب اردوغان نیز طی سخنانی با تسلیت به مردم
ایران به خاطر حادثه رخ داده در یکی از مراکز
درمانی شهر تهران ،با بیان اینکه ما برای امنیت
سوریه و حفاظت تمامیت ارضی این کشور گامهای
بزرگی برداشتیم ،گفت :برای تامین استقالل سوریه
تمام تالش خود را میکنیم و امروز هم به همین
مسیر ادامه میدهیم و آغوش باز خود را برای
پناهجویان سوری باز کردیم و در برابر اقدامات
تجزیه طلبانه ایستادگی میکنیم.
تعهد قوی ایران ،روسیه و ترکیه به حاکمیت،
استقالل ،وحدت و تمامیت ارضی سوریه
روسای جمهوریی اسالمی ایران  ،فدراسیون
روسیه و جمهوری ترکیه در یک بیانیه مشترک بر
تعهد قوی خود به حاکمیت ،استقالل ،وحدت و
تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه و همچنین

به اهداف و اصول منشور ملل متحد تاکید کردند.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم والمسلمین
حسن روحانی ،والدیمیر پوتین و رجب طیب
اردوغان در این بیانیه مشترک که روز چهارشنبه
در نشست مجازی سران روند آستانه در  14بند
تدوین شده است ،با تاکید بر اینکه بر اینکه منازعه
سوریه هیچ راهحل نظامی نداشته و تنها از طریق
یـسوری با تسهیلگری سازمان
روند سیاسی سور 
ملل وفق قطعنامه  2254شورای امنیت سازمان
ملل قابل حل و فصل خواهد بود ،عزم خود را
برای مقابله با دستور کارهای جداییطلبانه با هدف
تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و نیز
تهدید امنیت ملی کشورهای همسایه ابراز کردند.
متن بیانیه مشترک سران سه کشور ایران،
روسیه و ترکیه به این شرح است:
رئیس جمهوری اسالمی ایران ،جناب آقای حسن
روحانی ،رئیس فدراسیون روسیه ،جناب آقای
والدیمیر پوتین و رئیس جمهوری ترکیه جناب آقای
رجب طیب اردوغان نشست مجازی سهجانبه
سران را در تاریخ  11تیرماه  1399برگزار نمودند.
رؤسای جمهوری :درخصوص اوضاع کنونی در
صحنه سوریه بحث نمودند و به بررسی تحوالت
پس از آخرین نشست خود در آنکارا در تاریخ 25
شهریور  1398پرداخته و بار دیگر بر عزم خود برای
تقویت هماهنگیهای سهجانبه بر اساس توافقات
فی ما بین تصریح نمودند.
 . 2بر تعهد قوی خود به حاکمیت ،استقالل،
وحدت و تمامیت ارضی جمهوریی عربی سوریه
و همچنین به اهداف و اصول منشور ملل متحد
تأکید و تصریح نمودند که این اصول باید مورد
احترام همگان بوده و هیچ اقدامی ،فارغ از عامالن
آن ،نباید این اصول را تضعیف نماید.
 .3در این راستا تمامی تالشها برای ایجاد
واقعیات جدید میدانی را به بهانه مبارزه با تروریسم،
از جمله ابتکارات غیرمشروع خودمختاری را مردود
دانسته و عزم خود را برای مقابله با دستور کارهای
جداییطلبانه با هدف تضعیف حاکمیت و تمامیت
ارضی سوریه و نیز تهدید امنیت ملی کشورهای
همسایه ابراز نمودند.
 .4شرایط شمال شرق سوریه را بررسی و تأکید
کردند که دستیابی به امنیت و ثبات در منطقه
تنها در سایه حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی
کشور ممکن است و به این منظور توافق نمودند
تالشهای خود را هماهنگ نمایند .رؤسای
جمهوری مخالفت خود را با تصرف و انتقال
غیرقانونی درآمدهای نفتی که متعلق به جمهوری
عربی سوریه است ،ابراز کردند.
 .5بار دیگر بر عزم خود مبنی بر تداوم همکاری
به منظور نابودی نهایی داعش ،جبهه النصره و
تمامی دیگر افراد ،گروهها ،تشکلها و موجودیتهای
وابسته به القاعده یا داعش و سایر گروههای
تروریستی مشخص شده از سوی شورای امنیت
سازمان ملل تأکید کردند و بر طبق حقوق بینالملل
بشردوستانه ،خواستار محافظت از غیرنظامیان و
زیرساختهای غیرنظامی شدند.
 .6اوضاع منطقه کاهش تنش ادلب را به
تفصیل مورد بررسی قرار دادند و بر لزوم تأمین
آرامش در این منطقه با اجرای کامل تمامی
توافقات مرتبط تأکید کردند.
 .7نگرانی عمیق خود را نسبت به شرایط انسانی
در سوریه و تأثیر همهگیری کووید 19-ابراز نمودند
و اذعان داشتند که این همهگیری میتواند نظام
سالمت و شرایط اجتماعی-اقتصادی و انسانی
سوریه را با چالش جدی مواجه سازد .رؤسای
جمهوری کلیه تحریمهای یکجانبه مغایر با حقوق
بینالملل ،حقوق بینالملل بشردوستانه و منشور

ملل متحد را بویژه در شرایط همهگیری کووید19-
مردود دانستند .در این راستا ،بر ضرورت حیاتی
فراهم نمودن دسترسی بشردوستانه سریع ،امن و
بالمانع در سراسر سوریه برای تسکین آالم مردم
سوریه تأکید کردند و از جامعه بینالملل به ویژه
سازمان ملل و نهادهای بشردوستانه آن خواستند
به دور از تبعیض ،سیاسیکاری و پیششرط،
کمکهای خود به تمام سوریها را افزایش دهند.
 .8بار دیگر بر این عقیده خود تصریح کردند که
منازعه سوریه هیچ راهحل نظامی نداشته و تنها
یـسوری با تسهیلگری
از طریق روند سیاسی سور 
سازمان ملل وفق قطعنامه  2254شورای امنیت
سازمان ملل قابل حل و فصل خواهد بود .در این
راستا ،بر نقش مهم کمیته قانون اساسی در ژنو که
تشکیل آن حاصل مشارکت مسلم ضامنین آستانه
و اجرای تصمیمات کنگره گفتگوی ملی سوریه در
سوچی است ،تأکید کردند .رؤسای جمهوری از
توافق حاصله درخصوص برگزاری سومین نشست
کمیته قانون اساسی در آگوست  2020استقبال و بر
آمادگی خود مبنی بر حمایت از کار کمیته از طریق
تعامل مستمر با اعضای آن و فرستاده ویژه دبیر
کل سازمان ملل در امور سوریه ،گیر اُ .پدرسون
به عنوان تسهیلگر برای اطمینان از عملکرد پایدار و
مؤثر کار کمیته مجددا ًتأکید نمودند.
 .9بر عزم خود مبنی بر تداوم عملیات آزادسازی
متقابل بازداشتشدگان/ربودهشدگان در چارچوب
کارگروه ذیربط در روند آستانه تصریح کردند.
رؤسای جمهوری تأکید نمودند که این کارگروه
سازوکار منحصربفردی است که در اعتمادسازی
بین طرفهای سوری ،مؤثر بوده و وجود آن
ضروری است و نیز توافق نمودند اقداماتی برای
تداوم فعالیت آن اتخاذ کنند.
 .10ضمن تصریح بر برخورداری پناهجویان و
مهاجران اجباری داخلی از حق بازگشت و حق
حمایت ،بر لزوم تسهیل بازگشت داوطلبانه و
ایمن آنان به اقامتگاههای اصلی خود در سوریه
تأکید کردند .در این راستا ،از جامعه بینالملل
خواستند به منظور استقرار مجدد و بازگشت
آنان به زندگی عادی ،کمکهای مناسب ارائه
دهند و مسئولیت بیشتری در راستای مشارکت
در تقویت کمکرسانی به سوریه از جمله در
طرحهای بهبود سریع شامل زیرساختهای
اساسی – تأسیسات تأمین آب و برق ،مدارس و
بیمارستانها و مینزدایی انساندوستانه – عهدهدار
شوند.
 .11بر لزوم احترام به تصمیمات حقوقی شناخته
شده بینالمللی از جمله مفاد قطعنامههای ذیربط
سازمان ملل در رد اشغال جوالن سوریه به ویژه
قطعنامه  ۴۹۷شورای امنیت سازمان ملل تأکید و
تصمیم دولت آمریکا درخصوص جوالن اشغالی
سوریه را که نقض فاحش حقوق بینالملل
محسوب شده و صلح و امنیت منطقهای را به خطر
می اندازد محکوم کردند .رؤسای جمهوری حمالت
نظامی رژیم صهیونیستی را در سوریه بیثبات
کننده و ناقض حاکمیت و تمامیت ارضی آن کشور
و تشدید کننده تنش در منطقه تلقی کردند.
 .12عالوه بر موضوع سوریه ،بر قصد خود مبنی
بر تقویت هماهنگیهای سهجانبه در عرصههای
مختلف به منظور افزایش همکاریهای مشترک
اقتصادی تأکید کردند.
 .13توافق نمودند نمایندگان خود را مکلف
نمایند تا جلسه آتی نشست بینالمللی سوریه در
چارچوب روند آستانه را در اولین فرصت ممکن
برگزار کنند.
 .14توافق کردند جلسه آتی نشست سهجانبه
سران را به دعوت رئیس

فارین پالیسی در گزارش روز چهارشنبه با
اشاره به نشست شورای امنیت ،نوشت :اروپا
هنوز دغدغه برجام را دارد و مقابل آمریکا
ایستاد چون از مرگ برجام میترسد.
در این گزارش کالوم لینچ و رابی گرامر
مینویسند :تمام تمرکز اروپا اکنون بر روی
توافق هستهای ایران و حفظ آن است .از
دید اروپا اگر برجام بمیرد ،ایران نیز بیدرنگ
میتواند بازرسان بینالمللی را اخراج کند.
همین گزاره را نیکوال دو ریوییر ،سفیر
فرانسه در سازمان ملل در نشست روز
سه شنبه شورای امنیت اشاره داشت و
در صحبتهای خود گفت :برجام حاصل
یک مصالحه است و میتواند ابزاری برای
پیشرفت و حرکت رو به جلو باشد.
ویوییر تاکید کرد :ما ایران را از دست
یابی به سالح هستهای منع کردیم اما هنوز
هیچ جایگزین جدی به جای آن به ایران
ارائه ندادیم .مادامی که این جایگزین وجود
نداشته باشد ،نه امنیت منطقه و نه امنیت
ما تامین نخواهد شد.
در نشست شورای امنیت که روز سه
شنبه پیرامون موضوع ایران و به صورت
ویدئو کنفرانس برگزار شد ،مایک پمپئو وزیر
خارجه آمریکا سعی کرد ثابت کند که آمریکا
همچنان دارای قدرت تاثیرگذاری در عرصه
جهانی است .اما در همین نشست ثابت شد
که این قدرت اثرگذاری رو به افول است.
پمپئو تالش کرد شورای امنیت را ملزم کند
تحریم تسلیحاتی ایران را که  ۱۸اکتبر (۲۷
مهر) به پایان میرسد تمدید کند .اما در
پاسخ همه  ۱۵عضو شورا اعم از دوست و
دشمن آمریکا همگی واشنگتن را بابت خروج
از توافق هستهای ایران سرزنش کردند و
گفتند که آمریکا از برجام خارج شد.
دقیقا در روز سه شنبه و همزمان با برپایی
نشست شورای امنیت ،اتحادیه اروپا آمریکا
را از لیست کشورهایی که شهروندانش
مجاز به سفر به  ۲۷کشور عضو این اتحادیه
هستند خارج کرد.
در همان روز ،سه قدرت این اتحادیه با
پیشنهاد پمپئو برای تمدید تحریم تسلیحاتی
ایران سرد برخورد کردند.
جوانه های انزوای آمریکا و سرپیچی
کشورهای جهان از دولت ترامپ ،کم کم
شکوفا می شود آن هم در موقعیتی که
ترامپ سخت درگیر چالش انتخاب مجدد
است.
اما به موازات همه این چالش ها در عرصه
بینالملل؛ ترامپ این روزها گرفتار یک
چالش داخلی هم هست و آن اینکه سخت
مورد سرزنش است که چرا نسبت به خیانت
آشکار روسیه علیه آمریکا بی اعتنایی کرده
است.
فارین پالیسی مدعی شد :گزارشهای
اطالعاتی آمریکا گواهی داده است که روسیه
به شبه نظامیان طالبان مزد داده و آنها را
اجیر کرده است تا سربازان آمریکا و ائتالف را
در افغانستان تهدید کنند .ترامپ و دولتش
متهم هستند که به رغم آنکه این گزارش
ماههاست که مطرح شده است اما نسبت
به آن بی تفاوت بوده و اقدامی علیه روسیه
انجام ندادهاند.
فارین پالیسی در ادامه افزود :جلسه سه
شنبه شورای امنیت با سرزنش آمریکا از
سوی اکثریت اعضاء شورا تبدیل به جلسه
بحث راجع به برجام شد .همه اعضاء شورا
آمریکا را بابت خروج از برجام سرزنش
کردند .امضا کنندگان اروپایی برجام خواهان
حفظ این توافق هستند .اما ترامپ قصدش
این است که تا زمان انتخابات نوامبر (۱۳
آبان) برجام را بکُشد تا اگر چنانچه یک
رئیس جمهوری دموکرات روی کار بیاید مبادا
دوباره آن را احیا کند.
به هر صورت نشست سه شنبه شورای
امنیت حقایقی را عیان ساخت؛ آمریکا
منزوی شده ،قدرتهای جهان حرف شنوی
از او ندارند و بخت ترامپ برای انتخاب
مجدد سست شده است .اینها واقعیاتی
است که نشست سه شنبه شورای امنیت به
آن گواهی میدهد.

