
در واکنش به اظهارات رئیس کارگروه ویژه ایران در دولت آمریکا؛

ظریف: برجام توافقنامه ای بین المللی و مورد تایید یک 
قطعنامه است

وزیر خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات یک مقام آمریکایی، تاکید کرد: 
برجام یک توافقنامه بین المللی است که مورد تایید یک قطعنامه شورای 

امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در توئیتی در 
واکنش به اظهارات برایان هوک رئیس کارگروه ویژه ایران در دولت آمریکا که شب 
گذشته در نشستی در موسسه هادسن، توافق هسته ای را توافقی شخصی میان دولت 
ایران و باراک اوباما رئیس جمهور وقت خواند، تاکید کرد: ایاالت متحده برجام را توافقی 
شخصی میان دو دولت توصیف و ادعا کرده که اکنون به دنبال یک پیمان است. غلط 
است. این یک توافقنامه بین المللی است که مورد تایید یک قطعنامه شورای امنیت 
سازمان ملل متحد قرار گرفته است. وی در ادامه آورده است: عالوه بر این، ایاالت 
متحده تعهدات پیمانی خود را هم نقض کرده و ]به این خاطر[ با دو پرونده در دیوان 
بین المللی دادگستری روبروست. گویا ایاالت متحده فقط درخواست ها برای صلح را 

مسخره می کند. آیا شرم ندارید؟

در نامه ای به دبیرکل و شورای امنیت سازمان ملل؛

درخواست ایران از سازمان ملل برای محکومیت رژیم 
صهیونیستی

نمایندگی دائم کشورمان در این نامه از جامعه بین المللی خواسته شده 
است در مقابل اقدامات لجام گسیخته و تهدید هسته ای رژیم صهیونیستی 

موضعی قوی اتخاذ کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگی دائم کشورمان در سازمان ملل در نامه ای 
به دبیرکل و شورای امنیت این سازمان از این تهدید که چندی قبل توسط بنیامین 
نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در کنار تأسیسات هسته ای آن رژیم صورت 
گرفته بود، به عنوان تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی یاد کرده است. 
در این نامه، داشتن تسلیحات هسته ای توسط رژیمی که سابقه ای طوالنی در تجاوز، 
اشغال، نظامی گری، تروریسم دولتی و دیگر جنایات بین المللی دارد، بزرگترین تهدید 
برای صلح و امنیت منطقه ای عنوان و از جامعه بین المللی خواسته شده است در مقابل 
اقدامات لجام گسیخته و تهدید هسته ای رژیم صهیونیستی موضعی قوی اتخاذ کند 
و آن را به تبعیت از مقررات بین المللی و منشور سازمان ملل وادار سازد. جمهوری 
اسالمی ایران همچنین از سازمان ملل خواسته است ضمن محکومیت تهدید اخیر 
رژیم صهیونیستی، آن را وادار کند تا به پیمان منع گسترش سالح های سالح 
هسته ای بپیوندد و برنامه هسته ای اش را تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی 
قرار دهد.  در بخشی از این نامه با اشاره به اینکه ایران خود قربانی تسلیحات کشتار 
جمعی و به طور مشخص سالح شیمیایی است، خطر این سالح ها یادآوری و اعالم 
شده که اعضای سازمان ملل نه تنها نباید این تهدید هسته ای را نادیده بگیرند بلکه 
باید اقدام قاطعی جهت اطمینان از محو تمامی تسلیحات هسته ای آن به عمل آورند 
چون این، تنها تضمین قطعی در مقابل تهدید یا استفاده از این تسلیحات خطرناک 
به شمار می رود. قرار است نامه جمهوری اسالمی ایران به عنوان سند شورای امنیت و 

مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شود.

آمریکا تحریم های جدیدی علیه ارتش چین و 33 فرد و 
نهاد روسی وضع کرد

دولت آمریکا در تازه ترین اقدام علیه روسیه، 33 فرد و نهاد روسی را به 
فهرست تحریم های خود اضافه کرد. آمریکا همچنین تحریم هایی را علیه 

ارتش چین وضع کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه راشا تودی، تحریم های جدید بیشتر ارتش روسیه 
و سازمان اطالعات این کشور و یا طرف هایی که با این دو نهاد مراوده داشته اند را هدف 
گرفته است. دولت آمریکا همچنین تحریم هایی را علیه نیروهای مسلح چین وضع 
کرده است که در واکنش به خرید جنگنده های سوخو 35 و موشک های اس 400 
از سوی روسیه بوده است. واشنگتن اعالم کرده که خرید این تجهیزات توسط ارتش 
چین قانون تحریم ها آمریکا درباره خرید سالح از روسیه به خاطر الحاق کریمه را نقض 
کرده است. چین ده فروند جنگنده سوخوی-35 و سامانه پدافند هوایی اس-400 از 
روسیه خریداری کرده است. در واکنش به خرید این تسلیحات دولت آمریکا اعالم کرد 
سازمان دولتی توسعه تجهیزات چین و لی شانگفو، رییس این سازمان را تحریم کرده 
است. تحریم های جدید ارتباط سازمان توسعه تجهیزات چین و رییس آن را با بازار 
آمریکا و شبکه بانکی این کشور قطع می کند. تحریم های جدید آمریکا همچنین 33 
فرد و موسسه مرتبط با ارتش و نیروهای امنیتی روسیه را شامل می شود. چین از 
تحریم های آمریکا و متحدان غربی واشنگتن علیه روسیه که از چهار سال پیش به 
اجرا گذاشته شده، پیروی نکرده است. روابط میان واشنگتن و مسکو پس از جدایی 
کریمه از اوکراین و الحاق آن به روسیه رو به وخامت گذاشت. متهم شدن روسیه به 
دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و اختالف بر سر جنگ سوریه نیز به تنش 

میان دو کشور افزوده است.

لیبرمن: حمالت به سوریه را متوقف نمی کنیم
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تأکید کرد که این رژیم حمالت به سوریه را 

متوقف نخواهد کرد.
رژیم  وزیر جنگ  لیبرمن،  آویگدور  الیوم،  فلسطین  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
صهیونیستی در گفتگو با رادیو ارتش این رژیم گفت: ما هرگز حمالت به سوریه را متوقف 
نخواهیم کرد. ما برای تضمین امنیت شهروندان اسرائیلی نهایت تالشمان را می کنیم. 
این اظهارات بعد از آن ایراد شد که اقدامات نیروی هوایی رژیم صهیونیستی موجب 
سقوط یک جنگنده روسی در سوریه شد. در این حادثه 15 نظامی روسی کشته شدند. 
رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه فرمانده نیروی هوایی  خود را برای بررسی جزئیات این 
حادثه به مسکو فرستاد. رژیم صهیونیستی از کشته شدن نظامیان روسی در این حادثه 
ابراز تأسف کرده است. در جریان حمله روز دوشنبه اسرائیل به شهر الذقیه سوریه یک 
هواپیمای نظامی روسی به اشتباه از سوی پدافند هوایی سوریه هدف قرار گرفت که در 
ادامه مشخص شد اقدام برنامه ریزی شده خلبان های اسرائیلی باعث شده سامانه دفاع 
هوایی سوریه به اشتباه هواپیمای روس را ساقط کند. سفارت روسیه در تل آویو در این 
باره در توییتر اعالم کرد: اقدامات و برخوردهای نیروی هوایی اسرائیل غیرمسئوالنه و 

نادرست است چراکه هواپیمای ایلوشین روسیه را در معرض خطر قرار داد.

عمومی  مجمع  در  آینده  هفته  قراراست  جمهوری  رییس 
سازمان ملل حضور یافته و به تشریح مواضع ایران در ارتباط 
با موضوعات جهانی به ویژه کارشکنی های اخیر آمریکا در 
مسیر اجرای معاهده بین المللی برجام پرداخته و در حاشیه 

این اجالس نیز دیدارهایی را با مقامات کشورها داشته باشد.
خروج آمریکا از برجام و سنگ اندازی های واشنگتن در مسیر 
و  برجام  تداوم  به  اروپایی  کشورهای  تعهد  و  معاهده  این  اجرای 
لزوم منتفع شدن جمهوری اسالمی ایران از منافع موجود در آن، 
در حاشیه مجمع  ایران  اسالمی  مذاکرات جمهوری  از محورهای 
عمومی سازمان ملل متحد خواهد بود. عالوه بر سفر رییس جمهوری 
به نیویورک، موضوع سرنوشت برجام و عملیاتی سازی حمایت های 
اروپا از برجام، موضوع بررسی ها درباره پیوستن ایران به گروه ویژه 
اقدام مالی )FATF( و شکایت جمهوری اسالمی ایران از آمریکا به 
دیوان بین المللی دادگستری الهه در زمینه کارشکنی های کاخ سفید 
در مسیر اجرای برجام و اعمال فشار و تحریم غیرقانونی بر ایران از 
موضوعاتی است که این روزها حرف و حدیث های بسیاری درباره 
آنها در محافل حقوقی داخلی و بین المللی وجود دارد. دکتر یوسف 
موالیی کارشناس برجسته حقوق بین الملل در گفت و گویی تفصیلی 
به سواالت خبرنگار ایرنا درباره این موضوعات مهم بین المللی پرداخت 
و با ارائه نظرات کارشناسی بر محور حقوق بین الملل به تشریح هر 

کدام پرداخت.
 سفر به نیویورک حاشیه هایی برجسته تر از متن

در مجمع  برای حضور  نیویورک  به  رییس جمهوری  وی سفر 
عمومی سازمان ملل را نوعی انتخاب برای بهره برداری های سیاسی 
و تامین منافع حداکثری دانست و گفت: باید ارزیابی دقیقی صورت 
گیرد که این موضوع چگونه می تواند در جهت حل موانع بین المللی 
و ایجاد گشایش در سطح مناسبات با برخی از کشورها مهم باشد و 
به طور قطع دیدارهای حاشیه ای آن با مقامات و سران کشورها از 

اهمیت بیشتری نسبت به خود مجمع برخوردار خواهد بود.
اینگونه حضورها  از  برداری  بهره  برای  کرد:  موالیی خاطرنشان 
نیازمند برنامه ریزی هستیم، البته برخی نیز این ذهنیت را دارند که 
موضوعاتی که در مجمع عمومی مطرح می شود تکراری و رویه ای 
است و تاثیر اجرایی نداشته و در تغییر مواضع کشورها اثری نخواهد 
داشت. این کارشناس حقوق بین الملل در عین حال گفت: مالقات 
های حاشیه ای این نشست می تواند امکان خوبی فراهم کند البته 
در صورتی که با برنامه ریزی در این نشست ها حضور یابیم. از سویی 
نباید انتظارات از رییس جمهوری در این سفر را به گونه ای افزایش 
دهیم که عده ای نسبت به دستاوردهای آن انتقادهایی را مطرح کنند.
وی با اشاره به اینکه آمریکا حضوری تعیین کننده در مجامع بین 
المللی دارد و ما نیز تنش هایی با آمریکا داریم، اظهارداشت: سیاست 
های ما در مقابل این نظم غیرعادالنه بین المللی قرار دارد و آمریکا نیز 
تالش می کند که دایره نفوذ خود را در این سازمان ها گسترش دهد 
و ما باید ببینیم چگونه می توانیم با این حقایق و در این محیط منافع 

مردم ایران را تامین کنیم.
 تامین منافع حداکثری از شرایط موجود جهانی

موالیی با اشاره به اینکه باید مشخص کنیم که می خواهیم این نظم 
غیرعادالنه جهانی را تغییر دهیم یا در همین فضا منافع حداکثری 
کسب کنیم، گفت: باید بازخورد حضورهایی پیشین را بررسی کرده 
و نقاط قوت و ضعف را شناسایی کنیم. در دوران آقای احمدی نژاد 
وضعیت به گونه ای شد که نه تنها مشکالت حل نشد، بلکه افزایش 
یافت و دنیا پس از سخنان او با ما مهربان تر نشد. وی با تاکید بر اینکه 
با برجام فضای نسبتا مساعدی ایجاد و اثرگذاری هایی را داشت، در 
عین حال گفت: بررسی درباره میزان اثرگذاری ها باید به طور دقیق 
و سنجیده صورت گیرد تا به گونه ای عمل کنیم که بیشترین منافع 
را کسب کنیم. در مقابل باید انتظارات از این سفر تبیین شود، باید 
به گونه ای عمل کنیم که راهی برای کاهش تحریم ها بیابیم و در 
مقابل مراقب فعال تر شدن جبهه مخالفان ایران با شرایط موجود در 

سازمان ملل باشیم. این کارشناس حقوق بین الملل با اشاره به اینکه 
در زمان احمدی نژاد این سفرها بیشتر جنبه تفریحی و سیاحتی 
داشت و گاه همراه با اقوام صورت می گرفت تا با رویکرد ملی، گفت: 
به طور قطع برنامه ریزی دقیق و گسترده خواهیم داشت، حتی در 
ارتباط با مالقات های رییس جمهوری تا بتوانیم بهره برداری هایی از 

این حضور داشته باشیم.
سرنوشت برجام و شناخت درست ظرفیت ها و توانایی های 

اروپا
موالیی در ادامه در خصوص پرداختن به موضوع برجام، بدعهدی 
آمریکا در خروج از این معاهده و ظرفیت های اروپا برای ادامه برجام 
اساس  بر  و  بشناسیم  را  ها  اروپایی  های  ظرفیت  باید  گفت:  نیز 
توانمندی های آنان برنامه ریزی کنیم که این اقدام نیز باید در سطح 
کارشناسی صورت گیرد. وی ادامه داد: اروپا اراده سیاسی برای حفظ 
برجام دارد اما باید از لحاظ کارشناسی و فنی برای ایجاد یک سیستم 
مالی مستقل با این اتحادیه کار کنیم، آنها نیز باید راه های ارائه 
تضمین های الزم به ایران را بیابند که همه این اتفاقات در نشست 
های کارشناسی تحقق می یابد. وی ادامه داد: پرداختن به مشکالت 
اساسی بسیار مهم است و شاید مالقات های رییس جمهوری در 
حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بتواند فضای دوستی بیشتری 

ایجاد کند، تا راه های باز شدن گره های اقتصادی را بیابیم.
اروپا هم منافع خود را جستجو می کند

این کارشناس حقوق بین الملل در ادامه گفت: جامعه جهانی 
متشکل از دولت هایی است که دارای حاکمیت هستند و هر دولتی 
تامین منافع خود را دنبال می کند. اروپا هم منافعی در مناسبات بین 
المللی دارد، کشورهای اتحادیه اروپا می خواهند در رقابت با آمریکا و 
چین از بازار ایران منتفع شوند و بر این اساس بیشترین مذاکرات را با 
ایران داشته اند، برای آنها هم مهم است که برجام بماند و منافع آنها 

در باقی بودن برجام تامین می شود.
موالیی ادامه داد: امروز اعتمادسازی صورت گرفته و ایران با شفاف 
سازی صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای خود را به اثبات رسانده 
است، باید بپذیریم اروپا اراده واقعی دارد، اما مهم این است که ببینیم 
کشورهای اروپایی تا چه حدی می توانند برای تحقق این اراده هزینه 
بپردازند. آنها تالش می کنند برای شرکت های کوچک و متوسط 
خود شرایط باقی ماندن در ایران را فراهم کنند، اما نمی توانند روابط 

خود با آمریکا را قطع کنند، ما و دستگاه دیپلماسی ما باید واقع بینانه 
با این موضوع رفتار کنیم، باید بدانیم که اروپا چه اقداماتی می تواند 
برای حفظ برجام انجام دهد و مذاکرات نیز برای تامین حداکثری 

آنها صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه باید سقف همکاری های اروپا را بشناسیم در 
غیر این صورت نمی توانیم انتظاری داشته باشیم، گفت: در مسایل 
بانکی، بیمه و انتقال فناوری باید تا کنون کارهای فنی و کارشناسی 
انجام شده باشد و تحرک اینگونه بحث ها را افزایش دهیم، مسایل 
ریز فنی مهم است، ضرورت دارد که مذاکرات سازنده کارشناسی با 

اروپا داشته باشیم که منطبق با واقعیت ها و ظرفیت های آنها باشد.
پیگیری دستیابی به راهبرد تامین منافع حداکثری از برجام

این کارشناس حقوق بین الملل همچنین تمرکز راهبرد ایران بر 
ادامه همکاری با اروپا در زمینه برجام مبتنی بر محورهای فنی و 
کارشناسی را الزم دانست و گفت: درباره مسایلی نظیر بیمه و اینکه 
تا چه سقف و چه نرخی بیمه صورت می گیرد و اینکه ظرفیت های 
شرکت های بیمه آنان به چه میزان خواهد بود و سیستم های صنعتی 
و اقتصادی اروپا تا چه میزان می تواند با توجه به تحریم ها با ما 

همکاری کنند، از نکاتی است که باید به طور دقیق روشن باشد.
موالیی با تاکید بر اینکه راهبرد ما باید دریافت حداکثری منافع از 
برجام باشد، گفت: با توجه به توان و ظرفیت اروپا باید حداکثر امتیازات 
را از این کشورها دریافت کنیم، اما در عین حال باید نگاه واقع بینانه 
نسبت به توانمندی های اروپا داشته باشیم و نگاه صفر و یا صد نباشد.

وی با اشاره به ضرورت شناسایی دقیق امتیازاتی که اروپا می تواند 
به ایران بدهد، گفت: نباید توقعات را باال ببریم و انتظار داشته باشیم 

که اروپا همه مشکالتی که آمریکا ایجاد کرده را حل کند.
 وزن کشورهایی نظیر روسیه، چین و ترکیه را نیز باید در 

نظر گرفت
این کارشناس حقوق بین الملل همچنین گفت: مناسبات بین 
المللی اشکال متعددی دارد که برخی از آنها منطقه ای است و باید 
بهره الزم را از آن برد. در مناسبات ایران باید وزن الزم را به کشورهایی 
نظیر روسیه، چین و ترکیه بدهیم، البته در منطقه نیز باید منافع خود 

و کسب امتیاز از کشورها را واقع بینانه ببینیم.
موالیی افزود: روس ها در منطقه منافعی دارند که با منافع ما هم 
پوشانی دارد، اما برخی مواقع منافع متفاوت نیز تعریف می شوند. باید 

مصادیق منافع مشترک را تعریف کرده و بر اساس آنها مناسبات را 
شکل دهیم، اینکه هر دو کشور در تحریم آمریکا هستند و نگرانی 
هایی درباره نفوذ آمریکا دارند و قصد دارند با زیاده خواهی های 
آمریکامقابله کنند، اما امکان دارد در جایی هم راهمان جدا شود که 

باید خود را برای آن هم آماده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: باید بتوانیم تضاد منافع را در مناسبات با 
کشورها مدیریت کنیم تا جای پای آمریکا در منطقه محکم نشود و بر 

اساس منافع مشترک گام هایی مشترک برداریم.
 ضرورت های عضویت در کارگروه بین المللی اقدام مالی 

)FATF(
این کارشناس حقوق بین الملل با تاکید بر اینکه نمی توانیم با 
نگاه های بسته بازیگر جامعه جهانی باشیم، گفت: باید استانداردهای 
اینکه  آنها را رعایت کنیم. مانند  موجود در جهان را بشناسیم و 
پروازهایی که از کشورها صورت می گیرد استانداردهایی در جهان 
دارد که همه کشورها موظف به رعایت آنها هستند، ما نمی توانیم 

بگوییم که استانداردهای پرواز را رعایت نمی کنیم.
وی ادامه داد: نمی توانیم در فضای جهانی عملیات مالی انجام 
دهیم، اما استانداردهای تعریف را نادیده بگیریم. FATF یک گروه 
اقدام است، معاهده و حتی کنوانسیون نیست. این گروه قصد اجرایی 
کردن موضوع شفافیت مالی را دارد و بسیاری از کشورها برای تسهیل 
در مناسبات مالی جهانی عضو آن هستند و در صورتی که عضو آن 
نباشیم دچار مشکالت در زمینه فعالیت های مالی شده و در بین 
کشورهای پرخطر قرار می گیریم و راه مناسبات مالی ما سد می شود 

که در نتیجه باید هزینه سنگینی بپردازیم.
موالیی افزود: برای حفظ استقالل گاهی کاری انجام می دهیم که 
استقالل ما بیشتر به خطر می افتد. چون ناگزیریم که فعالیت مالی 
بین المللی داشته باشیم باید استانداردهای آن را نیز بپذیریم و محدود 

کردن این فعالیت ها بر همه مردم فشار وارد می سازد.
شکایت ایران از آمریکا به دیوان الهه

موالیی با اشاره به اینکه ارائه شکایت از آمریکا به دیوان الهه یک 
انتخاب سیاسی است، گفت: کارشناسان ما می دانند که چه مقدار می 

توان روی این دیوان حساب باز کرد.
وی تصریح کرد: آمریکا تحریم های تعلیق شده ناشی از برجام را 
دوباره فعال کرده و با این اقدام قوانین بین المللی و حقوق جهانی را 
زیرپا گذاشته است و ما ناگزیر بودیم که کاری کنیم. از طریق سازمان 
ملل که به طور قطع نتیجه ای نمی گرفتیم و مکانیسم دیگری برای 
حل اختالف پیش بینی نشده بود، مجامع بین المللی نیز قابلیت های 
الزم برای مقابله با نقض برجام از سوی آمریکا را ندارند، تنها راهی که 
کارشناسان به آن رسیدند طرح دعوای حقوقی در دیوان دادگستری 
الهه بود. این کارشناس حقوق بین الملل همچنین گفت: باید به 
کنوانسیونی که ایران و آمریکا هر دو در آن عضو بودند استناد و علیه 
آمریکا طرح دعوی می شد. بر اساس عهدنامه مودت 1955 میالدی 
و 1334 شمسی می توانستیم نسبت به این موضوع اقدام کنیم، پیش 
از این آمریکایی ها در موضوع گروگان ها و ما نیز درباره حمله به 
ایرباس به این عهدنامه استناد کردیم. بر اساس این عهدنامه طرفین 
نباید در مسیر مسایل حقیقی و حقوقی و مراودات اقتصادی و تجاری 

یکدیگر خلل ایجاد کنند.
وی با تاکید بر اینکه نتیجه گرفتن از طرح این دعوا چند سالی طول 
می کشد، گفت: اگر رایی هم صادر شود نمی تواند آمریکا را مجبور به 
تبعیت کند. ایران درخواست توقف موقت تحریم را داده تا زمان صدور 
نهایی این اقدام صورت گیرد، تحریم های آمریکا خسارت هایی را به 
ما وارد می کند و دیوان باید رای موقت توقف آنها را صادر کند. این 
کارشناس حقوق بین الملل همچنین تاکید کرد: از طرح این دعوی 
دنبال یک دیپلماسی جهانی هستیم که بر اساس معیارهای بین 
المللی حقانیت خود را اثبات کنیم و در این خصوص پروسه شرمنده 
سازی آمریکا را در پیش گرفته ایم. در صورت صدور رای به نفع ایران 
در این دیوان اروپا نیز شرایط بهتری برای همکاری با ما خواهد داشت.
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مخالفت ۸کشوراروپایی با تصمیم اسرائیل برای تخریب روستای خان االحمر
نمایندگان دائم کشورهای اروپایی عضو شورای امنیت بیانیه ای را در خصوص روستای فلسطینی خان االحمر و تصمیم رژیم صهیونیستی برای تخریب این روستا صادر کردند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نمایندگان هشت کشور 
اروپایی عضو شورای امنیت در جلسه این شورا به منظور بررسی بحران های خاورمیانه و تحوالت اخیر در فلسطین اشغالی، به  طور رسمی با تصمیم رژیم صهیونیستی برای تخریب روستای »خان االحمر« در منطقه ج کرانه باختری اعالم مخالفت 

کردند. بر اساس این گزارش، کشورهای انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، سوئد، بلژیک، لهستان و هلند در بیانیه مشترک خود هشدار دادند که تخریب این روستا تبعات بسیار جدی را در پی خواهد داشت.

اخبار اهمیت سفر روحانی، سرنوشت برجام

FATF و پرونده دادگاه الهه

یک اشتباه تاریخی دیگر در حال وقوع:

آیا با رفتن ترامپ مشکالت ایران و آمریکا حل می شود؟

 به گزارش روزنامه اتحاد ملت ، دونالد ترامپ، رئیس جمهورآمریکا، در 
واکنش به دیدار های جان کری، وزیر خارجه اسبق آمریکا، با محمد جواد 
ظریف، وزیر خارجه ایران، طی توئیتی ضمن انتقاد از این دیدارها، مدعی 
شد که کری به ظریف گفته ایران تا پایان دولت ترامپ صبر کند. برخی از 
گمانه زنی ها حاکی از آن است که کری به ظریف گفته بهتر است که ایران 
تا پایان دو سال ریاست جمهوری ترامپ صبر کند و با یک رئیس جمهور 

دموکرات بعد از او گفتگو کند.
کری در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اظهاراتی بیان کرد که به این گمانه زنی ها 
پایان  تا  ماندن  منتظر  درباره  و  منتظر هستند  "خب، همه  او گفت:  زد.  دامن 
)دوران( رئیس جمهور ترامپ حرف می زنند". شیرین هانتر، استاد مطالعات بین 
المللی دانشگاه جورج تاون، طی یادداشتی در که در وبگاه لوبالگ نوشته، معتقد 
است که به نفع ایران نیست که تا آخر دولت ترامپ صبر کند. او نوشت: "انجام 
چنین کاری، مشکالت زیاد سیاسی و اقتصادی ایران را تشدید و واشنگتن را 
ادامه  هانتر  کرد".  خواهد  ترغیب  ایران  علیه  بیشتر  محدودیت های  اعمال  به 

این فرض استوار است که  بر  پایان دوره ترامپ  تا  "استراتژی صبر کردن  داد: 
ترامپ  دولت  سیاست  با  ایران،  برابر  در  آمریکا  قبلی  دولت های  سیاست های 
متفاوت است. فرض دیگر این است که یک دولت آینده دموکرات، یا حتی یک 
پیش  در  تهران  قبال  در  متفاوتی  رویکرد  جمهوریخواه،  میانه رو  رئیس جمهور 
خواهد گرفت". با این حال، از دیدگاه هانتر، حصول چنین تغییری در رویکرد 
آمریکا در برابر ایران بعید است. دلیل عمده این شکاکیت، تغییر مناسبات بین 
المللی پس از فروپاشی شوروی است. پایان جنگ سرد و روابط ایران و آمریکا 
در سرتاسر دهه 19۸0، رویکرد آمریکا در مقابل ایران، تا حدود زیادی از عامل 
شوروی و جنگ سرد تاثیر می پذیرفت. بنا به گفته هانتر، به همین دلیل است 
که آمریکا فراتر از یک اندازه مشخص بر ایران فشار وارد نکرد و حتی در دوران 
بحران گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران، علیه ایران اقدام نظامی مستقیم 
انجام نداد. واشنگتن نگران بود که فشار مفرط یا حتی حمله نظامی به ایران، به 
مسکو بهانه ای خواهد داد تا به این کشور وارد شود یا بر آن مسلط شود. هانتر 
ادامه داد از آنجا که شوروی در افغانستان حضور داشت، این امر یک احتمال 
واقعی بود. سیطره مسکو بر تهران، می توانست جایگاه آمریکا در خلیج فارس را 
به شکل جدی تضعیف کند. این دومی، دلیل اعالم دکترین کارتر بود. در سال 
19۸۷، وضعیت، وبه تبع آن محاسبات آمریکا در برابر ایران، رو به تغییر گذاشت. 
این همان سالی بود که میخائیل گورباچوف، اصالحاتش را آغاز و اصطالحا "تفکر 
جدید" در سیاست خارجی شوروی را اعالم کرد. بر اساس این رویکرد جدید، 
قرار شد سیاست خارجی شوروی بر اساس محاسبات منافع ملی، و نه بر اساس 
رقابت ایدئولوژیکی با غرب، تعیین شود. براساس تفکر جدید، قرار شد سیاست 
تفکر  تغییر  این  واقع،  در  کند.  اقتصاد کشور کمک  احیای  به  خارجی مسکو، 
شوروی، آغاز پایان جنگ سرد را رقم زد. تاثیر بر سیاست آمریکا این تغییر در 
چشم انداز سیاست خارجی شوروی، بدین معنا بود که مسکو دیگر حضور آمریکا 
در خاورمیانه و خلیج فارس، از جمله در ایران، را به چالش نمی کشد. از این رو، در 
آوریل 19۸۸، آمریکا به کشتی ها و سکو های نفتی ایران حمله کرد. بنا به ادعای 
هانتر، این حمالت به پذیرش آتش بس با عراق منجر شد. پس از پایان جنگ 
ایران و عراق، علیرغم ابتکار عمل های ایران، آمریکا صدام حسین را به عنوان یک 
شریک جدید در خلیج فارس انتخاب کرد. اما زمانی که بغداد در سال 1991 به 
کویت حمله کرد، آمریکا ناامید شد. در آن زمان، آمریکا ابتکار عملی به ایران ارائه 
کرد تا به ائتالف ضدصدام بپیوندد. سیاست های داخلی ایران، اجازه نداد که چنین 
موضع برجسته ای اتخاذ کند، اما ایران تا حدود زیادی، بی طرف ماند. امری که به 
پیروزی ائتالف ضدصدام کمک کرد. هانتر افزود: اندکی پس از فروپاشی شوروی 
در دسامبر 1991، جیمز بیکر، وزیر خارجه آمریکا، طی سفری به آسیای مرکزی 

اعالم کرد که دولت جورج اچ دبیلو بوش از حضور ایران در فضای پساشوروی 
جلوگیری خواهد کرد. سپس سیاست مهار دوگانه دولت کلینتون و تالش پیوسته 
برای بیرون نگه داشتن ایران از شبکه های حمل ونقل و انرژی منطقه ای وارد عرصه 
شد. هدف نهایی استراتژی مهار دوگانه هم تغییر رژیم از طریق تحریم و سایر 
فشار ها بود نه از طریق استفاده از زور. در پی حمالت 11 سپتامبر، مهار دوگانه به 
سیاست تغییر رژیم فعاالنه در چند کشور خاورمیانه ای تغییر پیدا کرد که ایران 
هم جزو این کشور ها بود. به عنوان نمونه، دولت جورج دبلیو بوش، ایران را جزو 
سه کشور "محور شرارت" دانست. حتی دولت اوباما، خصوصا زمانی که هیالری 
کلینتون وزیر خارجه بود، به جای اعطای مشوق ها، سیاست فشار را دنبال کرد. 
لحن کلینتون در خصوص ایران، خیلی مالیمتر از لحن دونالد ترامپ نبود. در یک 
زمانی، او گفته اگر ایران به اسرائیل حمله کند، آمریکا آن را ریشه کن خواهد کرد. 
عالوه بر این، او اولین کسی بود که درباره اعمال تحریم های فلج کننده علیه تهران 
سخن گفت. در حقیقت، بدترین تحریم ها، در دوره ریاست جمهوری اوباما اعمال 
شد. کلینتون همچنین ادعا کرد اصرارش بر تحریم ها، ایران را به پای میز مذاکره 
آورد. دولت اوباما هم ایده حمله نظامی به ایران را مدنظر قرار داد. اگر کلینتون 
در انتخابات ریاست جمهوری ۲01۶ پیروز می شد، او هم سیاست تندی در برابر 
ایران دنبال می کرد. اجرای ُکند بخش های مربوط به رفع تحریم ها در برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( در دوره اوباما، موجب گالیه مندی ایران شد. در ماه های 
آخر ریاست جمهوری اوباما، هیچ دستاورد هایی در عملیات بانکی محقق نشد و 
هیچ سرمایه گذاری های بزرگی در ایران انجام نشد. به محض امضای برجام، دولت 
اوباما مسئله موشک ها را مطرح کرد. به طور خالصه، دونالد ترامپ فقط نزاع را 
بیشتر تشدید کرد. جوهر سیاست او، یعنی به زانو درآوردن ایران از طریق فشار، 
همانند سیاست چهار دولت قبلی آمریکا است. استمرار سیاست به گفته هانتر، 
سیاست آمریکا در قبال ایران، به طرز قابل توجهی پایدار مانده است، زیرا عوامل 
اصلی تحریک کننده آن از زمان تاسیس جمهوری اسالمی، پا برجا مانده است. 
بنا به ادعای هانتر، این عوامل شامل مواردی همچون شعار های ضد آمریکایی در 
ایران، و سیاست تهران در قبال اسرائیل و فلسطین می شود. اگر چنین عواملی 
برطرف نشود، هر رئیس جمهوری هم در آمریکا بیاید، امید کمی برای بهبودی 
روابط وجود خواهد داشت. اسرائیل و حامیان آن، تا حدود زیادی در شکل گیری 
سیاست سختگیرانه آمریکا در برابر ایران، نقش داشته اند. هانتر در پایان تصریح 
کرد، منتظر ماندن تا پایان دور ریاست جمهوری ترامپ به امید بدست آوردن یک 
توافق بهتر، فقط رنج ایران و مردمش را طوالنی خواهد کرد. ترامپ به طرز قابل 
پیش بینی، موضع خصمانه ای در برابر ایران اتخاذ کرده است، اما هر کسی بعد از 

او بیاید، احتماال ایران توافق بهتری با او امضا نخواهد کرد.


