
احضار سفیر آلمان به وزارت امور خارجه

سفیر آلمان در تهران ،به وزارت امور خارجه احضار شد .
 به گزارش ایسنا ، در پی اقدام دولت آلمان در تحویل دیپلمات بازداشت شده 

ایرانی به کشور بلژیک، سفیر آلمان در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد .
سخنگوی وزارت امور خارجه با اعالم این خبر اظهار  کرد : سفیر آلمان در تهران 
امروز در اعتراض به اقدام  دادگاه آن کشور در استرداد یکی از دیپلمات های کشورمان 

به بلژیک به وزارت امور خارجه فراخوانده شد.
قاسمی افزود:  دستیار وزیر و مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه در دیدار با سفیر 
آلمان به شدت نسبت به دستگیری، زندانی کردن و استرداد دیپلمات ایرانی اعتراض 
کرده و آن را ناشی از یک توطئه ساختگی توسط دشمنان روابط ایران و اروپا دانست 
که بدون تردید توسط خود گروهک ترروریستی مقیم فرانسه برنامه ریزی شده بود.

در این دیدار تاکید شد که این توطئه در راستای تخریب مناسبات ایران و اروپا 
و نیز یک حرکت نمایشی برای جبران شکست های گروهک تروریستی نفاق و 
رژیم صهیونیستی بوده و ما بر این باوریم که رفتار خارج از عرف در قبال دیپلمات 
کشورمان و خالف قواعد پذیرفته شده حقوق دیپلماتیک است و جمهوری اسالمی 
ایران خواستار بازگشت سریع دیپلمات کشورمان به ایران است. بدون تردید این 

توطئه نیازمند بررسی مفصل و دقیق می باشد.
مدیر کل اروپای وزارت امور خارجه خطاب به سفیر آلمان تاکید کرد: جمهوری 
اسالمی ایران با هدف صیانت از مبانی حقوق بین الملل و در راستای مقابله با اشکال 
مختلف تروریسم، حق خود را برای پیگیری های حقوقی و سیاسی محفوظ دانسته 
و در این خصوص تصمیم متناسب خود را در زمان مقتضی به اجرا خواهد گذاشت.

با ابراز خرسندی از نحوه اجرای توافق ادلب

الوروف: اسرائیل به قطعنامه های بین المللی درباره 
جوالن پایبند باشد

وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که تغییر اوضاع جوالن بدون مراجعه به 
شورای امنیت نقض قطعنامه های این شورا محسوب می شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی الوروف، وزیر خارجه 
روسیه گفت: اوضاع جوالن با قطعنامه های شورای امنیت وضع شده و تغییر این 
اوضاع بدون مراجعه به شورای امنیت نقض قطعنامه های این شورا محسوب می شود. 
امیدواریم تمامی طرف ها از جمله اسرائیل به بندهای قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت 

پایبند باشند و سوریه در آینده نزدیک از تروریسم رهایی یابد.
الوروف در کنفرانس مطبوعاتی گفت: زمانی که اسرائیل نگرانی خود را از حضور 
نیروهای ایرانی یا مورد حمایت ایران در خط آتش بس در جوالن اعالم کرد ما 
به توافق رسیدیم و به موجب توافق نیروهای ایرانی به فاصله ۱۰۰ کیلومتری 

عقب نشینی کردند.
وی درباره نشست آتی نتانیاهو و پوتین نیز اظهار داشت: مقدمات این نشست 
در سطح کرملین در دست انجام است و ما پیشنهادی را از جانب اسرائیل برای 
این نشست دریافت کردیم و در زمینه مقدمات برگزاری این نشست بین مقامات 

اسرائیلی و ریاست جمهوری روسیه بررسی هایی وجود دارد.
الوروف گفت: روز ۱۵ اکتبر مهلت تعیین شده برای تشکیل منطقه عاری از سالح 
به پایان می رسد و تأخیر یک یا دو روزه در ایجاد این منطقه مهم نیست مساله 
مهم تر مفید بودن این تالش است و ما اقدام شرکای ترکیه ای مان را در این باره تأیید 
می کنیم. شرکای ترک ما نقش اصلی را در اجرای این توافق دارند چراکه تالش 

می کنند تا گروه های حاضر در منطقه کاهش تنش با ما همکاری کنند.

العبادی: تصدی هیچ پستی در دولت آتی عراق را 
بررسی نکرده ام

نخست وزیر عراق که دوره نخست وزیری اش رو به پایان است، درباره 
تصمیمش برای حضور در دولت آینده گفت: تصدی هیچ پستی را در دولت 

آتی بررسی نکرده ام.
به گزارش ایسنا، به نقل از سومریه نیوز، حیدر العبادی، نخست وزیر عراق 
در نشست خبری هفتگی پس از جلسه شورای دولت گفت: تصدی هیچ پست 
دیگری در دولت آتی را بررسی نکرده ام و در سایه تشکیل دولت در این باره 
تصمیم خواهم گرفت و مشارکت با طرف های دیگری که اصلح هستند را بررسی 

خواهم کرد.
وی افزود: مشارکت من در دولت جدید همچنان امکان پذیر است و ایده ای دارم 
اما نمی خواهم االن آن را مطرح کنم. برخی فکر می کنند خدمت کردن منوط به 
داشتن موقعیت دولتی است، در حالی که این تفکر اشتباه است و خدمت کردن 

راه های مختلفی دارد.
العبادی بار دیگر نسبت به تعیین نامزدی از سوی فراکسیون اکثریت برای پست 
نخست وزیری اعتراض کرده و از نامزدی عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مکلف اعالم 
حمایت کرد و گفت، مساله یک مساله ملی است و ما نمی خواهیم پیروزی ای که در 
عراق محقق شده را از بین ببریم. وی خواستار حمایت از عبدالمهدی شد و نسبت به 

موفقیت او در تشکیل دولت جدید ابراز امیدواری کرد.
وی افزود: تالش می کنیم ائتالف ها با سائرون ادامه یابد، روند سیاسی نیازمند 
مراعات و خویشتن داری در راستای منافع مردم است و نباید این مساله به درگیری 

حزبی که به نفع کشور نیست، تبدیل شود.
العبادی در خصوص افزایش قیمت نفت گفت، در حال حاضر تقاضا بیشتر از عرضه 
است و فشارهای زیادی مانند فشار آمریکا در افزایش تولید وجود دارد که موجب 

کاهش قیمت خواهد شد.
وی بر ضرورت توافق بر سر قیمت مناسب نفت که بازار عراق را متزلزل نکند، 

تاکید کرد.
نخست وزیر عراق اعالم کرد، دولت هفته آتی پیش نویس قانون بودجه ۲۰۱۹ را 

برای تصویب به پارلمان می فرستد.
وی گفت، در دولت انتقال پول و افزایش حقوق حشد شعبی با پایبندی به قانون 

بودجه ۲۰۱۸ مورد بررسی قرار گرفت.
العبادی در خصوص وضعیت استان بصره هم گفت، دستاوردهایی از جمله تامین 

آب شرب و کاهش میزان شوری آب محقق شده است.
همچنین دفتر العبادی در بیانیه ای اعالم کرد، وی با عمار حکیم، رئیس جریان 
حکمت دیدار و اوضاع سیاسی و تشکیل دولت جدید مورد بررسی قرار گرفت و دو 
طرف بر اهمیت کمک به دولت آتی در راستای بازسازی کشور و برقراری امنیت 

تاکید کردند.

در  آمریکا  نماینده  هیلی  نیکی  غیرمنتظره  استعفای 
سازمان ملل بار دیگر می تواند نشان از تالطم قدرت در 
درون کاخ سفید یا پایان یک اشتباه بوده باشد؛ اشتباهی 
که در تالطم قدرت می تواند سیاست های واشنگتن را به 

ناآرامی رییس جمهوری این کشور، دچار سازد.
به گزارش ایرنا، 'دونالد ترامپ' ریس جمهوری آمریکا از همان 
از  خارج  ای  ویژه  الگوهای  و  رفتارها  سفید  کاخ  به  ورود  آغاز 
چارچوب سیاست آمریکایی و سازماندهی سیاسی در واشنگتن 
انجام می داد، چینش کابینه ترامپ در همان زمان نشان می داد 

که چنین افرادی با روحیه این مرد ناآرام همخوانی ندارند.
اخراج 'رکس تیلرسون' و جایگزینی آن با 'مایک پمپئو'، جدایی 
'مایکل فلین'، روی کار آمدن 'هربرت مک  مستر' و سپس استعفای 
وی و روی کارآمدن 'جان بولتون' و اکنون استعفای 'نیکی هیلی' 
سفیر آمریکا در سازمان ملل بار دیگر چشم ها را به ترامپ و کاخ 

سفید خیره کرده است.
خبر استعفای نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل سه 
شنبه شب به شکلی غیرمنتظره منتتشر شد و ساعتی بیشتر طول 
نکشید که ترامپ با استعفای وی موافقت کرد. کناره گیری هیلی 
در حالی بود که به گزارش برخی رسانه ها حتی جان بولتون 
مشاور امنیت ملی ترامپ و مایک پمپئو وزیر خارجه وی از شنیدن 

آن شگفت زده شدند.
از 'دینا پاول' به عنوان گزینه نهایی جانشینی هیلی نام برده می 
شود. پاول که در دوران ریاست  جمهوری 'جورج بوش پسر' رییس 
جمهوری اسبق آمریکا یکی از مقام های وزارت خارجه آمریکا بود، 
در دولت ترامپ به سمت معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید 

منصوب شد.
گمانه زنی ها درباره انتصاب او هنگامی جدی  تر شد که ترامپ 
گفت او را برای این سمت در نظر خواهد داشت.شبکه »سی.ان.بی.
سی« هم گزارش داد که نزدیکان ترامپ با پاول درباره به عهده 

گرفتن این سمت مذاکره کرده اند.
اما ورای جانشینی نیکی هیلی، اکنون پرسش های بیشماری 

درباره چرایی استعفای این عضو وفادار کابینه ترامپ وجود دارد.
سال  اوایل  از  که  آمریکایی   – هندی  رگه  دو  این  هیلی 
تنها ۴  و  بود  جنوبی  کارولینای  ایالت  فرماندار  ۲۰۱۱میالدی 
روز پس از آغاز ریاست جمهوری ترامپ برای ریاست نمایندگی 
آمریکا در سازمان ملل تائید شد. اگر چه از همان دوران کارزارهای 
انتخاباتی تالش گسترده ای برای انتخاب ترامپ داشت اما وی به 
شکلی غیرعادی راه خود را در میان سیاستمداران جمهوریخواه باز 
کرد و به مقام نمایندگی آمریکا در سازمان ملل رسید و تا حدی 
پیش رفت که هنگام علنی شدن اختالف های رکس تیلرسون 
وزیرخارجه پیشین آمریکا با ترامپ، به عنوان یکی از گزینه های 

جانشینی وی مطرح بود.
ناظران سیاسی وتحلیلگران بین المللی سناریوهای مختلفی 
را در چرایی این استعفا بیان می کنند، برخی بر این باورند که 
نقش یابی محور ترامپ بولتون در سیاست خارجی آمریکا و تعیین 
خطوط سیاست خارجی و امنیتی در این کشور اساسا دیگر جایی 
برای چهره پرنفوذ دیگری در کاخ سفید نگذاشته است وبه طور 
عملی نیکی هیلی تنها باید در مقام یک کارگزار ساده به ایفای 

نقش می پرداخت.
در سناریوی دوم می توان عملکرد وی در سازمان ملل متحد 
و به ویژه نشست شورای امنیت به ریاست ترامپ را دلیل دیگری 
براستعفای وی دانست. زمانی که دولت امریکا و شخص ترامپ 
تصمیم گرفت تا با حضور در شورای امنیت از فرصت ریاست 
آمریکا برای سیاست خارجی تهاجمی این کشور در قبال جمهوری 
اسالمی ایران و دیگر کشورها بهره برداری کند، این نشست به 
صحنه محاکمه واشنگتن تبدیل شد وشاید ارزیابی های بدنه 
کارشناسی آمریکا نشان از وجود اشتباه بزرگ در این پشنهاد 

هیلی و تصمیم گیری کاخ سفید داشته است.
غالمعلی خوشرو روز سه شنبه در واکنش به استعفای نیکی 
آن  پذیرش  و  متحد  ملل  سازمان  در  آمریکا  نماینده  هیلی 
ازسوی رئیس جمهوری آمریکا گفت: خانم هیلی فردی بود 
با دیدگاه یکجانبه گرایی وارد سازمان ملل متحد شد و  که 
در همان شروع ورود خود اظهار کرد من کالنتر جدید هستم 
و تصور می کرد سازمان ملل یک پادگان یا زندان است. او 
دستاوردی جز انزوای بیشتر آمریکا نداشت و ورود او با نگاه 
یک جانبه گرا و خروجش از این مسئولیت با تشدید انزوای 

آمریکا همراه بود.
نماینده ایران در سازمان ملل در باره نشست شورای امنیت به 
ریاست ترامپ نیز تاکید کرد؛ درباره مساله برگزاری نشست سران 
شورای امنیت سازمان ملل هم دیدیم که آمریکابزرگترین اشتباه 
تاریخی خود رامرتکب شد که جلسه ای را ریاست کند، در این 
جلسه همه کشورها خالف خواسته آمریکا حرف بزنند و موضع 

بگیرند و جلسه بدون هیچ نتیجه ای پایان پذیرد.

اما در سناریو سوم،اختالفات سیاسی و سالمت اخالقی مقام 
های آمریکایی مطرح می شود.برخی شواهد حکایت از آن داردکه 
برخی  به  دولتی  مقامات  اخالقی  سالمت  کننده  بررسی  نهاد 
تخلفات مالی نیکی هیلی، از جمله استفاده از هواپیماهای شخصی 
برای انجام امور دولتی پی برده بود و چه بسا در نهایت، اتهامات 
رسمی متوجه سفیر امریکا در سازمان ملل می شد. از این رو، 
ترامپ و هیلی تصمیم گرفتند با پایان دادن حضور هیلی در دولت، 
از بروز یک رسوایی بزرگ آن هم در آستانه برگزاری انتخابات میان 

دوره ای جلوگیری کنند.
این سه سناریو محتمل ترین سناریو ممکن برای استعفای 
نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد است، اما هرچه باشد، نیکی 
هیلی نماینده ای بود که تالش خود را برای پیشبرد سیاست های 
یکجانبه و تهاجمی دولت ترامپ در سازمان ملل متحد انجام داد، 
سازمانی که چندچانبه گرایی در کالبد آن همواره جاری بوده و 
اینک استعفای نماینده آمریکا در این سازمان چندجانبه گرا، نشانه 

ای دیگر از شکست سیاست های آمریکای ترامپ است.
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محبی: دستور توقیف 5 میلیارد دالر بانک مرکزی درایتالیا لغو شد
 رییس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری اعالم کرد: دادگاه استیناف رم درخواست حدود 5 میلیارد دالری عده ای از خواهانهای امریکایی را برای توقیف اموال بانک مرکزی رد کرد. به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، محسن محبی افزود: 
به دنبال تالش مستمر مر کز و وکالی بانک مرکزی در ایتالیا دستور توقیف اموال بانک مرکزی در ایتالیا لغو شد. وی تاکید کرد: رای دادگاه امریکا هنوز در ایتالیا شناسایی نشده اما دادگاه رم در ایتالیا در ژوین 2018 صرفا با درخواست خواهان های 

امریکایی و بر اساس قوانین ایتالیا دستوری برای تامین خواسته صادر کرده بود و کلیه اموال بانک مرکزی را موقتا توقیف کرده بود.

اخبار تالطم قدرت در درون کاخ سفید یا پایان یک اشتباه

 استعفای هیلی، تاوان یک اشتباه بزرگ

واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به استرداد دیپلمات ایرانی از آلمان به بلژیک

قاسمی:دیپلمات ایرانی در آلمان ،قربانی توطئه گروه های تروریستی شده است
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، با اظهار تاسف از اقدام دولت آلمان 
در تحویل دیپلمات بازداشت شده ایرانی به کشور بلژیک تاکید کرد : این 
دیپلمات قربانی توطئه معاندین و بدخواهان روابط سازنده تر ایران با آلمان و 

دیگر کشورهای اروپایی شده است .
بهرام قاسمی در  گفت وگو با ایسنا ، در پاسخ به سوالی در مورد اقدام اخیر دولت 
آلمان در تحویل دیپلمات بازداشت شده ایرانی به کشور بلژیک، ضمن رد اتهامات 
ناروای وارده  شده اظهار  کرد : جمهوری اسالمی ایران مراتب تاسف و ناخرسندی 
عمیق خود را از این اقدام دولت آلمان ابراز و اعالم می کند وضعیت این دیپلمات 
قربانی توطئه معاندین و بدخواهان روابط سازنده تر ایران با  آلمان و دیگر کشورهای 
اقدام خبیثانه گروههای  این  اثبات حقایق و روشن شدن چگونگی  تا  را  اروپایی 

تروریستی با عزمی راسخ و از مجاری دیپلماتیک پیگیری خواهد کرد.
 این دیپلمات عالی رتبه کشورمان تاکید کرد: پس از خروج غیرقانونی و یکجانبه 
آمریکا از برجام، مخالفان و دشمنان روابط ایران و اروپا  همچون گذشته و این بار در 
طراحی مزورانه دیگری ضمن دسیسه چینی و سناریوسازی های ابلهانه تالش های  
محکوم به شکست خود را در جهت   مقابله با شکل گیری دوره جدیدی از همکاری 
های ایران و اروپا در دوران برجام بدون آمریکا تشدید کردند. ویژگی بارز و منحصربفرِد 
دوران جدیِد همکاری های ایران و اروپا که می تواند نقش مهمی در حفظ صلح ، ثبات 
و امنیت بین المللی، مبارزه با تروریسم و افراط گرایی داشته باشد، مقابله با رویکرد 

یکجانبه گرایی افسار گریخته برخی از قدرت های مدعی و سلطه طلب و کمک به 
حرکت رو به رشد جامعه بین المللی به سوی عصر پایان سلطه بی چون و چرای دالر 
بر اقتصاد جهانی است.  وی تصریح کرد :طبیعی است که شکل گیری چنین نظمی در 
جهان، به سادگی و بدون  هزینه  و مخالف  و معاند نخواهد بود. بی شک سنگ اندازی 
، کارشکنی، ایجاد ابهام  و وارد ساختن اتهام و ساختن فضای غبار آلود بر آسمان روابط 
خارجی ایران در راه تعامل ایران و اروپا را از جنس این مخالفت ها و عداوت ها می 
دانیم. این دیپلمات کشورشان در پاسخ به این سووال  که برخی معتقدند که واکنش 
و اقدام ایران در برابر این موضوع دیرهنگام بوده است، اظهار کرد : در این ارتباط از 

سوی وزارت امور خارجه اقداماتی انجام شده که به زودی اخبار آن اعالم می شود .
سخنگوی وزارت امور خارجه در بخشی دیگر از گفت وگوی خود با ایسنا در پاسخ 
به سووال دیگری در مورد نقش آفرینی مخرب برخی گروههای تروریستی ضد 
جمهوری اسالمی ایران در روابط بین ایران و اروپا  اظهارکرد: جریان های ضد ایرانی در 
کشورهای اروپایی سابقه ای طوالنی در فعالیت های تروریستی دارند و طراحی چنین 
سناریوهایی برای این گروه ها امر چندان دشواری نیست و لذا دولت های اروپایی  بهتر 
است با درایت و دوراندیشی، مانع موفقیت آنها در تخریب روابط تاریخی و رو به رشد 
ایران و اروپا بویژه در دوران جدید شوند. درک عینی از شرایط  موجود ، امری الزامی 
و هوشیاری بیشتر برخی  دولت های اروپایی از آن چه در برهه تاریخی  کنونی  در 
صحنه بین المللی در جریان است ، به هوشیاری و هوشمندی بیشتری نیازمند است .

آمریکا  استدالل های  دادگاه الهه  در  ایران  تیم حقوقی 
در مخالفت با شکایت ایران علیه این کشور در اعتراض 
به توقیف اموال و دارایی های بانک مرکزی توسط دولت 

واشنگتن را رد کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه المصدر، تیم حقوقی جمهوری 
ایران روز چهارشنبه )امروز( در جلسه استماع دیوان  اسالمی 
بین المللی دادگستری )دادگاه الهه( تالش کرد استدالل های 
طرف آمریکایی در مخالفت با شکایت ایران علیه این کشور را 

رد کند.
محسن محبی سرپرست تیم حقوقی ایران در این دادگاه در 
اظهارات آغازین خود با اشاره به محدودیت هایی که آمریکا علیه 
شرکت ها و نهادهای ایرانی بویژه بانک مرکزی وضع کرده است، 
تاکید کرد: آنچه ما در هفته جاری در این دادگاه درباره آن بحث 
کردیم، مربوط به تحریم های مرتبط هسته ای واشنگتن علیه 
تهران نیست بلکه در ارتباط با اقدامات بخش های مختلف دولت 

آمریکا از طریق ابزارهای قانونی و بویژه سیستم قضایی است.
همچنین یکی دیگر از اعضای تیم حقوقی ایران در دفاع از 
شکایت این کشور از آمریکا تالش های واشنگتن برای توجیه 
اقدامات خود علیه افراد و نهادهای ایرانی را رد کرد، اقداماتی که 
آمریکا با ادعای حمایت ایران از سازمان های تروریستی و دست 

داشتن در حمالت تروریستی علیه این کشور اعمال کرده است.
بنا بر این گزارش، وکالی آمریکا در جلسه استماع روز دوشنبه 
که در آن این کشور در دو نوبت صبح و عصر ادله خود را در مخالفت 
با شکایت ایران ارائه کردند، به تکرار ادعاهای واهی و بی اساس این 
کشور  علیه ایران پرداختند و با ادعای اینکه جمهوری اسالمی در 
حمالت تروریستی علیه شهروندان آمریکایی در سال های گذشته 
دست داشته است، باید برای این اقدامات خود مسئول دانسته 
شود. آن ها همچنین تصریح کردند که طبق قوانین آمریکا به 

خانواده های قربانیان تروریسم اجازه طرح دعوی علیه عامالن این 
حمالت را می دهد ایران باید به بازماندگان و خانواده های قربانیان 
حمله به مقر تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در بیروت غرامت 
پرداخت کند. به گزارش ایسنا، بررسی شکایت ایران در رابطه 
با توقیف اموال و دارایی ها و وضع محدودیت های غیرقانونی علیه 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و دیگر شرکت های ایرانی 
علیه دولت آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری )ICJ( واقع 
در کاخ صلح شهر الهه از روز دوشنبه )۱۶ مهرماه( آغاز شد و تا 
جمعه )۲۰ مهرماه( ادامه دارد. امروز )سه شنبه( نیز دفاعیات ایران 

در دو نوبت صبح و عصر استماع می شود.
همچنین روز ۱۹ و ۲۰ مهرماه نیز طرفین در دو جلسه جداگانه 
که تنها در نوبت عصر برگزار می شود، مجددا دیدگاه های شفاهی 

خود را مطرح خواهند کرد.
در شکایت خود  ایران  اسالمی  اینکه جمهوری  به  توجه  با 
بین المللی  نزد دیوان  تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶  آمریکا که در  از 
دادگستری به ثبت رسید، آمریکا را به نقض عهدنامه مودت سال 
۱۹۵۵ بین دو کشور متهم کرده است، واشنگتن به بررسی  این 
شکایت و صالحیت دیوان ایراد مقدماتی وارد کرده و الیحه ایراد 

مقدماتی خود را  در تاریخ اول ماه می ۲۰۱۷ به ثبت رسانده است.
آمریکا در الیحه اعتراضی خود و در نخستین جلسه استماع، 
ادعاهای  طرح  و  تروریسم  از  ایران  حمایت  ادعای  با  کوشید 
سیاسی و انتساب برخی عملیات های انجام شده علیه این کشور 
به جمهوری اسالمی ایران،  اقدامات غیر قانونی،  احکام نامشروع 
و مغایر حقوق بین الملل خود مبنی بر توقیف اموال و دارایی های 
ایران در خارج از کشور از جمله بانک مرکزی و ایجاد محدودیت 

علیه اتباع و شرکت های تجاری ایرانی را توجیه کند.
همچنین نماینده آمریکا در همین راستا تصمیم به خروج این 
کشور از عهدنامه ۱۹۵۵ مودت را که بیانگر ضعف رویکرد حقوقی 
و مستندات و استدالل های این کشور در ارتباط با این پرونده 

است، یک بار دیگر مطرح کرد.
الزم به ذکر است در تاریخ سوم ژوئیه ۲۰۱۲ دادگاه منطقه 
کلمبیا در پرونده ای موسوم به »پترسون و دیگران« با ایراد اتهام به 
جمهوری اسالمی ایران  مبنی بر دخالت در عملیات تروریستی، 
حکم به پرداخت ۸/۸ میلیارد دالر غرامت به بازماندگان قربانیان 
و زیان دیدگان حادثه کشته شدن نیروهای آمریکایی در پایگاهی 
در بیروت در سال ۱۹۸۳ از محل دارائی های ایران صادر کرد 

که در همین راستا، دادگاه جنوب نیویورک رای به توقیف ۱.۷۵ 
میلیارد یورو از اموال جمهوری اسالمی ایران نزد سیتی بانک 
نیویورک از محل مرکز اوراق بهادار مرکز بین المللی کلیر استریم 
مستقر در لوکزامبورگ داد و مبلغ مذکور از اموال بانک مرکزی 
ایران به مدعیان پرداخت شد، احکامی که اکنون در این پرونده 
مورد اعتراض و دادخواست جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته 

است.
دیوان بین المللی دادگستری هفته گذشته نیز پس از بررسی 
شکایت دیگر کشورمان از آمریکا در اعتراض به بازگشت تحریم های 
ضد ایرانی واشنگتن، به نفع ایران رای داد و برای آمریکا قرار موقت 
صادر کرد مبنی بر اینکه واشنگتن باید تحریم های خود علیه ایران 
را که تامین کاالهای بشردوستانه شامل دارو و درمان، تجهیزات 
کشاورزی و تامین قطعات و خدمات حمل و نقل هوایی را هدف 

قرار می دهد، لغو کند.
خسارات  آمریکا  تحریم های  این  که  کرد  تاکید  دادگاه  این 
جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت و جان مردم ایران را به 
خطر می اندازد و بعالوه آمریکا باید کانال های پرداخت پول برای 

واردات این کاالها به ایران را تضمین کند.
دادگاه الهه همچنین از دو طرف خواست تا از هر اقدامی که 
منجر به تشدید تنش ها میان ایران و آمریکا می شود و رسیدگی 
به این پروند را سخت تر می کند، پرهیز کنند. اما آمریکا ساعاتی از 
اعالم این رای نگذشته بود که اعالم کرد از پیمان مودت با ایران 
خارج می شود. توافقی که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ میان 
تهران واشنگتن به امضا رسید و روابط اقتصادی و دیپلمکاتیک 
شامل مسائل کنسولی را مشخص می کند. ایران با ستناد به این 
پیمان که باوجود انقالب اسالمی کماکان میان دو کشور برقرار 
است، شکایت خود از آمریکا را در دیوان بین المللی دادگستری 

مطرح کرد.

ایران مخالفت آمریکا با شکایت علیه این کشور در الهه را رد کرد


