
بیانیه پایانی کنفرانس ائتالف جهانی 
برای صلح و عدالت 

کنفرانس دو روزه ائتالف جهانی برای صلح عادالنه 
رسالت مجمع جهانی صلح اسالمی با حضور جمعی 
از اندیشمندان و شخصیت های سیاسی و فرهنگی 
از 29 ش��هریور در حالی کار خ��ود را آغاز کرد که 
ش��رکت کنندگان در این کنفران��س بر لزوم صلح 
ص��ادق و صل��ح عادالنه بر پایه کرامت انس��انی در 
جهان تاکید کردند. در بخش��ی از بیانیه پایانی این 
کنفرانس آمده اس��ت:  با تقدی��ر از مجمع جهانی 
صلح اس��المی و دست اندرکاران برگزار کننده این 
کنفرانس، نهادهای مدن��ی، فرهنگی و مطالعاتی و 
دس��تگاه های همکار برای ابت��کار برگزاری موفق 
این کنفرانس،  نس��بت به م��وارد زیر موافقت خود 

را اعالم داشته و تأکید می کنیم که:
صل��ح و عدالت مطلوب، آرزو و مطالبۀ همه ملت ها 
و ابناء بش��ر است و الزمۀ توس��عه و کمال زندگی 
فردی و اجتماعی انس��ان ها ب��وده و صلح عادالنه 
تنها راه برای رس��یدن به صلح واقعی و صادقانه در 

جهان است.
امکان رس��یدن به صلح واقعی و پایدار، بدون توجه 
به عدالت میسر نمی ش��ود، بنابراین بایستی افکار 
عمومی در جهان، صل��ح و عدالت را به عنوان یک 
نس��خه نجات بخش از رهبران و روسای کشورهای 
جهان و س��ازمان ه��ای جهانی به ص��ورت جدی 

مطالبه نمایند.
 از ای��دۀ صلح عادالنه به عنوان گفتمان مش��ترک 
جهان��ی بر پایۀ فرهنگ ها، ادیان و موازین اخالقی 
حمایت می کنی��م و تأکید داریم که صلح تنها در 
صورتی ماندگار و به نفع بش��ریت است که بر پایۀ 

عدالت و کرامت انسانی استوار باشد؛
اعتق��اد داریم گفتمان صل��ح عادالنه به عنوان یک 
گفتم��ان جهانش��مول می تواند مس��یر حرکت به 
س��مت صل��ح جهانی را هم��وار س��ازد و این مهم 
نیازمند همراهی و حمایت نخبگان، اندیش��مندان 
اس��اتید دانش��گاه و گروه های مردم نهاد فعال در 

حوزه صلح و همۀ بشردوستان است. 
بهره گیری از اندیش��ه های رهب��ران بزرگ جهان 
همچ��ون آی��ت اهلل خامنه ای )مدظل��ه( می تواند 
نخبگان بین المللی را متوجه اهمیت صلح عادالنه 
در جه��ان بنمای��د و از این طریق با ش��کل گیری 
ش��بکه نخبگان بین الملل، راه را برای مطالبه صلح 
و عدالت تس��ریع نماید. پس ب��ه بازخوانی و تبیین 

این اندیشه و دیگر متفکرین تأکید می شود. 
نگران��ی خود را از توهین به انبی��اء، ادیان و ارزش 
ه��ای اله��ی و انتس��اب  اف��راط گرایی، خش��ونت 
و تروریس��م  وب��ی عدالتی به ادیان اله��ی به ویژه 
جهان اس��الم ابراز داش��ته و ضمن تأکید بر اسالم 
به عنوان دین رحمت و انس��ان دوس��تی و قربانی 
تروریسم، اس��الم هراسی را مانع استفاده از میراث 
ملل اسالمی در ایجاد صلح عادالنه دانسته و ترویج 
ه��ر گونه دین هراس��ی و توهین ب��ه ادیان الهی را 
موجب عداوت میان انسانها و تهدیدی جدی برای 

صلح میان ملت ها می دانیم. 
اَعمال غیرانس��انی و خشونت علیه مردم فلسطین، 
سوریه، بحرین، یمن و دیگر ملت ها در اقصی نقاط 
جهان و مداخلۀ برخی دولت ها در این کش��ورها را 
محکوم کرده و آن را نقض آش��کار حقوق بنیادین 
بشر و تهدیدی جدی برای صلح در منطقه و جهان 
م��ی دانی��م و تأکید می نماییم ک��ه راه حل ایجاد 
آرامش و امنیت برای همۀ ابنای بشر، گردهم آمدن 

بر محور صلح عادالنه است. 
 ضمن اعالم اینکه تحریم ها وسیله ای برای تنبیه 
دولت ها نیستند، بلکه وسیله ای برای رنج و تنبیه 
مردم، مخصوصاً مردمان عادی هستند. بنابراین، هر 
نوعی از اس��تثناگرایی، ضد جهانی س��ازی صلح و 
عدالت اس��ت. بنابراین اکنون که جامعۀ جهانی از 
بیماری گس��ترده و س��خت کرونا رنج می برد، هر 
گونه تحریم های ظالمانه و یکجانبه به ویژه تحریم 
ه��ای عذای��ی و دارویی که جان م��ردم بی گناه و 
زنان و کودکان را در کش��ورهای متعددی به خطر 
انداخته اس��ت، را محکوم ک��رده و تأکید می کنیم 
باید اینگونه اقدامات ضد انسانی و مغایر حقوق بین 

الملل هر چه سریعتر متوقف گردد.  
ت��الش ه��ای آمری��کا برای ع��ادی س��ازی روابط 
دولت های منطقه با رژیم غاصب صهیونیس��تی، نه 
تنها نمی تواند نشانه هایی از صلح را در منطقه القا 
نماید، بلکه به جهت نادیده گرفتن عدالت و حقوق 
حقه مردم مظلوم فلس��طین، خیان��ت به آرمانهای 
صلح و ب��ه دور از رعایت کرامت انس��ان ها و پیش 
نیاز عدالت اس��ت، ل��ذا ضمن محکوم س��ازی این 
روند، از نخبگان آزاد اندیش  در س��ر تا س��ر جهان 
م��ی خواهیم که این تالش ه��ای انحرافی را نقد و 

محکوم کنند. 

اخبار گزارش
 نس��خه کارس��از برای مقابله ب��ا اقدامات 
آمری��کا و غرب این اس��ت که معطل آنها 
نمانیم چرا که تاریخ اثبات کرده است، از 
آمری��کا و اروپ��ا آب��ی ب��رای ای��ران گرم 
نمی ش��ود. توجه کامل به توان داخل��ی و اقتصاد مقاومتی 
است که می تواند کشور را از شرایط موجود اقتصادی نجات 
دهد. تا زمانی که خود را در این موضوع ش��رطی کرده ایم، 
نمی توان گره مشکالت را باز کرد. نه این که ما نیز همچون 
آمریکا از برجان خارج ش��ویم، بلکه بی توجه آن، به داخل 
توجه داش��ته باش��یم و بر ظرفیت های بزرگ داخل کشور 
بپردازیم، کش��وری که بر اساس نظرات کارشناسان بیش از 
10 براب��ر ظرفیت کنونی را دارد چ��را باید اوضاع اقتصادی 
اش چنین باشد؟ پاسخ روشن است، از ظرفیت های موجود 

بهینه بهره برداری نمی شود.
آمریکایی ها با ش��یطنت ت��الش می کنند عملی��ات روانی 
تحریم های ضد ایرانی را تش��دید کنن��د، باید با بصیرت و 
تکی��ه بر توان داخل��ی و اقتصاد مقاومتی ک��ه مقام معظم 
رهبری بر آن تاکید دارند تمام آنچه هدف دشمن در قبال 

ملت ایران است، خنثی کنیم.
وزارت خارجه آمریکا با ادعای بازگش��تن تمام تحریم های 
س��ازمان ملل علیه ایران، از کشورهای جهان خواست تا به 
آن پایبند باشند؛ بیانیه آمریکا در بازگشت تمام تحریم های 
س��ازمان ملل آخرین تکاپوی کاخ س��فید است تا ذیل آن 
ایران مجبور به نشس��تن بر سر میز مذاکره شود، اما آنچه 
ناظران سیاسی معتقدند این است که ابزار فرسوده تحریم 
از مدت ه��ا پی��ش کارایی خود را از دس��ت داده و هدف از 
تک��رار مک��رر آن، تحمیل فش��ار روانی برای ت��ن دادن به 

مطالبات گزاف این کشور است.
مقامات کاخ سفید در دولت ترامپ بدون عبرت از گذشته، 
همواره بر ابزار تحریم تکیه و تاکید دارند. جنون تحریم به 
قدری بر سیاست خارجی آمریکا سایه افکنده که ترامپ با 
وج��ود نتیجه نگرفت��ن از آن در مقابل ایران، باز هم از این 
اهرم فرسوده دس��ت بردار نیست و هرچند ماه یک بار، بر 
طب��ل آن می کوبد، تحریم هایی که بیش��تر آنها از مدت ها 
پیش اجرایی ش��ده و طرح مجدد آن با هدف فش��ار و بار 

روانی آن است.
از ن��گاه ناظران سیاس��ی، ادع��ای آمریکا برای بازگش��ت 
تحریم های س��ازمان مل��ل تنها یک هدف مه��م را دنبال 
می کن��د و آن مذاک��ره با ای��ران برای دس��تیابی به توافق 
تحمیلی دیگری اس��ت؛ موضوعی که مقام��ات آمریکا نیز 
از اعت��راف ب��ه آن ابایی ندارن��د. بنابراین تواف��ق ثانویه و 
تکمیل��ی برجام، مطالبه اصلی مقامات کاخ س��فید به ویژه 
شخص ترامپ است؛ توافقی که در آستانه انتخابات ریاست 
جمه��وری 2020 این کش��ور می تواند ب��رگ برنده ای در 

مقابل طیف دموکرات باشد.
از این نکته نیز نباید غافل شویم تحریم های ادعایی آمریکا 
در واقع همان تحریم هایی اس��ت که هم اکنون ایران تحت 

اج��رای ظالمانه آنهاس��ت، به بیان دیگر ب��رای ملت ایران 
ادعای آمریکا بر بازگشت این تحریم ها هیچ فرقی نمی کند 
و هی��چ اتفاقی در زندگ��ی و اقتصاد م��ردم رخ نمی دهد، 

آمریکا40سال است که ملت ایران را تحریم کرده است.
از طرف دیگر همه کش��ورهای اروپایی تحت تبعیت آمریکا 
هستند و حتی در اجرای برجام نیز به هیچ یک از تعهدات 
خویش پایبند نبودند.پس ای��ن ادعای مقامات اروپایی که 
می گویند هیچ اقدامی درقبال ادعای آمریکا برای بازگشت 
تحریم ه��ای س��ازمان ملل انجام نمی دهی��م، نباید موجب 
خرس��ندی برخی در داخل ش��ود، چرا که آنها خواسته یا 

ناخواسته تحت تبعیت فرمان آمریکا حرکت می کنند.
باید به مس��ئوالن این مورد نیز یادآوری ش��ود که در این 
ش��رایط به هیچ وجه نباید از کشورهای غربی طلب کمک 
داشته باشیم و باید بدانند که دیپلماسی التماسی، منتج به 
ذلت می ش��ود و ما باید فقط بر توان داخلی خودمان تکیه 
کنیم. در مقاوم س��ازی اقتص��ادی باید بر توان داخلی تکیه 
کرد و اهداف دش��من در زمینه دلس��ردی مردم نسبت به 

نظام با بصیرت خنثی  شود.
مایک پامپئو وزیر خارج��ه آمریکا با صدور بیانیه ای، ایران 
را بزرگترین تهدید برای منطقه غرب آسیا دانسته و گفت: 
امروز، آمریکا از بازگش��ت تمام تحریم های سازمان ملل بر 

ایران، که پیش از این لغو شده بودند، استقبال می کند.
بر این اساس، پامپئو درباره بازگردانده شدن تحریم ها علیه 
ایران مدعی ش��د: تحریم ها متعاقب فرایند اسنپ بک ذیل 
قطعنامه 22۳1 شورای امنیت س��ازمان ملل، بازگشته اند. 
در تاریخ بیستم آگوست، ایاالت متحده درباره عدم اهتمام 
ایران به تعهدات برجامی اش، به رئیس شورای امنیت اطالع 
داد. وزی��ر خارجه آمریکا با ادعای لغو ش��دن اقدامات ذکر 
ش��ده در پاراگراف های ۷، ۸ و 1۶ ت��ا 20 قطعنامه 22۳1 
ش��ورای امنیت، افزود: ایاالت متح��ده این تصمیم قاطع را 

گرف��ت زیرا عالوه  بر عدم اجرای تعهدات برجامی توس��ط 
ایران، ش��ورای امنیت هم محدودیت تس��لیحاتی بر ایران 
را تمدی��د نکرد، چیزی که برای 1۳ س��ال در جریان بود. 
انفعال ش��ورای امنیت می توانس��ت راه را برای ایران جهت 
خرید تمام انواع تسلیحات متعارف در تاریخ هجدهم اکتبر 

هموار کند.
پامپئ��و با لحنی که گویا جهان بدهکار آمریکا ش��ده، ادعا 
کرد: جهان خوش ش��انس بود که آمریکا اقدام مسئوالنه ای 
ب��رای جلوگی��ری از رخ دادن چنین چی��زی را انجام داد. 
م��ا، مطابق با حقوق خ��ود ذیل قطعنام��ه 22۳1، فرایند 
اسنپ بک را آغاز کردیم تا عماَلَ تمام تحریم های ملغی شده 
س��ازمان ملل از جمله محدودیت تسلیحاتی را احیا کنیم. 

به تبع این اقدام، جهان امن تر خواهد بود.
در ادام��ه این بیانی��ه با تکرار اتهام زنی ها علی��ه ایران، آمده 
است: ایاالت متحده از تمام اعضای سازمان ملل انتظار دارد 
به ص��ورت کامل به الزامات خود ب��رای اجرای این اقدامات 
پایبند باش��ند. عالوه بر محدودیت تس��لیحاتی، این شامل 
محدودیت هایی مانند تعامل با ایران در فعالیت های مرتبط با 
غنی سازی و بازفرآوری، ممنوعیت ساخت و آزمایش موشک 
بالس��تیک توس��ط ایران و تحریم ها بر انتق��ال فناوری های 

مرتبط با هسته ای و موشکی به ایران می شود.
وزارت خارجه آمریکا سپس به تهدید کشورهای جهان در 
ص��ورت مخالفت با اجرای تحریم های ادعایی پرداخت: اگر 
اعضای سازمان ملل الزامات خود برای اجرای این تحریم ها 
را اجرا نکنند، ایاالت متحده آماده است از اختیارات داخلی 
برای اعمال عواقبی بر آنها اس��تفاده کند و مطمئن ش��ود 
ایران از عواید فعالیت های ممنوع ش��ده توس��ط س��ازمان 
ملل، بهره مند نمی شود. پامپئو مدعی شد: توافق هسته ای 
201۵، ایران را آنطور که وعده داده ش��ده بود، به پیوستن 
به جامعه مل��ل تهییج نکرد... اگر بخاط��ر اقدام آمریکا در 

احیای محدودیت های س��ازمان ملل نب��ود، رژیم ایران به 
زودی می توانس��ت با آزادی بیشتر به خرید و فروش سالح 
در سراس��ر جهان بپ��ردازد. به دلیل عیوب برج��ام، ایران 
تقریبا ۵ سال به انقضای محدودیت ها بر برنامه غنی سازی 
اورانیوم و فعالیت های مرتبط با بازفرآوری نزدیک شده که 
ب��ه طرز غیرقابل قبولی این کش��ور را به ظرفیت خطرناک 

طغیان هسته ای نزدیک کرده است.
در پای��ان این بیانیه آمده اس��ت: در روزهای آینده، ایاالت 
متحده گس��تره ای از اقدامات بیش��تر برای تقویت اجرای 
تحریم های سازمان ملل و همچنین پاسخگو کردن ناقضان 
آنه��ا را اعالم می کند. کارزار فش��ار حداکث��ری ما بر رژیم 
ایران ادام��ه دارد تا زمانی که ایران ب��ه توافق فراگیر با ما 
جهت مهار کردن تهدیدات اش��اعه و توقف آشوب پراکنی، 
برسد. س��از و کار موسوم به بازگشت خودکار تحریم ها که 
با نام های دیگری مثل مکانیس��م ماش��ه یا اس��نپ بک نیز 
ش��ناخته می ش��ود به دنبال احیای تمام��ی قطعنامه های 
تحریمی علیه تهران اس��ت که پس از حصول برجام میان 

ایران و گروه موسوم به 1+۵ تعلیق شده بودند.
پیش از این، ۶ س��ناتور جمهوری خواه آمریکایی با ارس��ال 
نام��ه ای به رئیس جمهور این کش��ور خواس��تار تحریم کل 

بخش مالی ایران شدند

واکنش های بین المللی به ادعای آمریکا 
نمایندگان روسیه و فرانسه در سازمان ملل با انتقاد از اقدام 
آمری��کا برای احیای تحریم های بین المللی بر ایران، گفتند 

این تحریم ها کماکان لغوشده باقی می ماند.
نمایندگی فرانس��ه در سازمان ملل با صدور بیانیه ای اعالم 
کرد: تحریم های بین المللی بر ایران همچنان لغو شده باقی 
می ماند و تهران نیز باید پاس��خگو باش��د ت��ا زمانی که به 

الزاماتش عمل کند.
در این بیانیه آمده اس��ت: فرانسه، آلمان و بریتانیا به اجرای 
کام��ل توافق هس��ته ای با ای��ران، متعهد می مانن��د. توافق 
هسته ای تنها راه به سمت مهار برنامه هسته ای ایران است. 
نمایندگی روس��یه در سازمان ملل نیز با انتقاد از این اقدام 
آمریکا، گفت: دردناک است که شاهد این باشیم که کشوری 
به این بزرگی، به این ش��کل به خ��ودش توهین می کند و 
لجوجان��ه با دیگر اعضای ش��ورای امنیت مخالفت می کند. 
نمایندگی روس��یه همچنین تاکید کرد: »ایاالت متحده با 
تحمیل اراده خودخواهانه خود بر دیگران، به تضعیف قوانین 
بین المللی اصرار می ورزد«. مجید تخت روانچی نماینده ایران 
در س��ازمان مل��ل نیز طی نامه ای از دبیر کل این س��ازمان 
و اعضای ش��ورای امنیت خواس��ت تا مانع اقدام آمریکا در 
بازگرداندن تحریم ها علیه تهران شوند. تخت روانچی گفت: 
»جمهوری اس��المی ایران به اعضای شورای امنیت اعتماد 
می کن��د که بار دیگ��ر تالش مک��رر ایاالت متح��ده برای 
سوءاستفاده از فرایند ش��ورای امنیت و به تبع آن تضعیف 

قدرت و اعتبار شورا و سازمان ملل را رد کند.

دیپلماسیwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz دو شنبه  31 شهریور 1399  شماره 5408 

دولت مستعفی یمن خواستارتمدید تحریم تسلیحاتی ایران شد
وزیر اطالع رسانی دولت مستعفی یمن وابسته به ریاض بار دیگر خواستار 
تحریم تس��لیحاتی جمهوری اسالمی ایران ش��د. معمراالریانی بار دیگر 
خواس��تار تحریم تسلیحاتی ایران و تشدید فش��ارهای بین المللی علیه 
نظام ایران با هدف آنچه که توقف فعالیت های تروریستی علیه امنیت و 

ثبات منطقه و صلح بین المللی خواند شد. وی ضمن نادیده گرفتن نقش 
ریاض و دولت مس��تعفی یمن در کشتار مردم بی گناه این کشورمدعی شد: 

تداوم اقدام نظام ایران در تس��لیح شبه نظامیان الحوثی و دادن کارشناس و پول 
الزم به این شبه نظامیان، نقض آش��کار قطع نامه های بین المللی مرتبط با بحران 
یمن اس��ت. االریانی اواخر مردادماه پیش نیز  خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی 
علیه جمهوری اسالمی ایران شد و ادعا کرد که لغو تحریم تسلیحاتی ایران، باعث 

خواهد شد که بر آتش درگیریهای منطقه افزوده شود. فارس 

تعهدات مرتبط با رفع تحریم های ایران ادامه خواهد یافت
مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا در واکنش ب��ه ادعای آمریکا 
در خصوص بازگش��ت تحریم های س��ازمان ملل علیه ایران، تاکید کرد 
تعهدات مرتبط با رفع تحریم های ایران طبق برجام، ادامه خواهد یافت. 
جوزپ بورل گفت: تعهدات مرتبط با تحریم های برداش��ته ش��ده تحت 

برجام به قوت خود باقی خواهد ماند. به عنوان هماهنگ کننده کمیسیون 
مشترک برجام به همه تالش های خود برای انجام هر کار ممکنی به منظور 

اطمین��ان از حفظ و اجرای برجام از س��وی همه طرف ه��ا ادامه می دهم.   این 
مقام ارشد اتحادیه اروپا در ادامه گفت: برجام ستون اصلی معماری جهانی منع 
گسترش می ماند وبا پرداختن به برنامه هسته ای ایران به شکلی جامع،به امنیت 
منطقه ای و جهانی کمک خواهد کرد. از همه می خواهم همه تالش خود را برای 

حفظ توافق )هسته ای ایران( انجام دهند. صداوسیما 

آمریکا سیاست ضدبرجامی اش با شکست روبرو شده است
سفیر جمهوری اسالمی ایران در لندن با بیان اینکه با گذشت ۳0 روز 
از درخواس��ت اولیه آمریکا برای بازگشت ۶ قطعنامه سازمان ملل علیه 
ایران، ش��ورای امنیت آن درخواس��ت را بایگانی کرد، گفت: آمریکا با 
انزوایی بی سابقه و سیاست ضدبرجامی اش با شکست کامل روبرو شده 

است. حمید بعیدی نژاد پس از اینکه مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا با 
صدور بیانیه ای مدعی ش��د با توسل به مکانیسم موسوم به اسنپ بک، عماَلَ 

تمام تحریم های س��ازمان ملل بر ایران، که پیش تر لغو شده بودند، اکنون دوباره 
اجرایی شدند، در توئیتر نوشت: با گذشت ۳0 روز از درخواست اولیه آمریکا برای 
بازگشت ۶ قطعنامه تحریم س��ازمان ملل متحد علیه ایران، شورای امنیت بدون 
هیچگونه اقدامی، مخالفت خود را با آمریکا اعالم و آن درخواست را بایگانی کرد.

گفتنی است؛ آمریکا تحریم های سازمان ملل را برگرداند. تسنیم 

نسخهمقابلهباعملیاتروانیآمریکادربازگشتتحریمها

 پایان دادن به شرط برجام

س��خنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه هر اقدامی که 
ناقض حاکمیت جمهوری اس��المی ایران و ناقض قوانین و 
مقررات بین المللی باش��د با جدیت و بدون لحظه ای تردید 
پاس��خ داده می ش��ود، بار دیگر خطاب به آمریکا گفت که 

دست از راهزنی بردارد.
سعید خطیب زاده در واکنش به اظهارات مایک پامپئو وزیر 
خارجه آمریکا که از بازگشت تحریم ها خبر داده و گفته که 
جهان با این اقدام امن تر خواهد ش��د، گفت:  جهان خیالی 
پامپئ��و امن تر نخواهد ش��د. از روزی که تصمیم گرفت در 
این فضای پر مکر و دروغ وارد ش��ود، دنیای ذهنی خودش 
را هم ناامن کرد. دنیا با اقدامات آمریکا جز جنگ، خشونت 
و ناامنی چیزی به خود ندیده اس��ت. میراث ش��وم سال ها 
حض��ور آمریکا در مناطق مختلف دنیا به ویژه منطقه غرب 
آس��یا از افغانس��تان  تا فلس��طین مظلوم، چیزی جز این 
میراث شکست خورده و در عین حال خانمان برانداز برای 

مردم منطقه نبوده است.
خطیب زاده افزود: آنچه آمریکا مجددا درگیر آن است یک 
گردن کش��ی دیگر است و به لیست یاغی گری های آمریکا 
اق��دام دیگری را اضافه کرده اس��ت. البته هیاهو برای هیچ 
بوده است. برای آمریکا تصور می کنم که تلخ ترین روزها و 
ساعات رقم می خورد. انتخاب آمریکا این بوده که در طرف 
اشتباه تاریخ بایستد و وظایف خود را فراموش کرده است.

این دیپلمات ارش��د ایرانی گفت: پیام تهران به واش��نگتن 
روش��ن است، به جامعه جهانی برگرد، به تعهداتت برگرد و 
دس��ت از یاغی گری و سرکشی بردار، جامعه جهانی تو را 

خواهد پذیرفت.
س��خنگوی وزارت خارجه درباره بازگشت قطعنامه 1929 

براس��اس ادع��ای آمریکایی ه��ا و بازرس��ی از کش��تی ها و 
هواپیماهای  ایرانی و در پاسخ به این سوال که اگر کشوری 
یا خود آمریکا دس��ت به چنین اقدامی بزند، واکنش تهران 
چه خواهد بود؟ اظهار داشت: آمریکا در ادعای خود بسیار 
منزوی است. اینکه آمریکا در مرکز ادعایی قدرت خود این 
چنین منزوی ش��ود، بهترین نشانه است که به شما بگوید 

چقدر قدرت آمریکا پوشالی و تصنعی است.
خطی��ب زاده ادام��ه داد: آمریکا وقتی نتوانس��ت در فضای 
سیاس��ی و رونده��ای حقوقی ب��ه آنچه می خواهد برس��د 
دوباره به سیاست قلدری برگشته و می خواهد از این طریق 
کارهای��ش را جلو ببرد. دنیا در حال تغییر اس��ت و اطراف 
قدرت در حال تغییر هستند و به خاطر سیاست های کوته 
بینانه ترامپ و ش��رکا اولین قربانی این تغییر در نظام بین 

الملل، خود آمریکا شده است.
وی گفت: س��ه کش��ور اروپایی که متحدان قطعی آمریکا 
هس��تند امروز مجدد یک نامه نوش��تند و گفتند آمریکا نه 
تنه��ا این حق را ن��دارد بلکه تصمی��م آن هیچ اثر حقوقی 
ندارد. آمریکا به خوبی می دان��د که چقدر ادعایش بیهوده 

و بی اثر است.
این دیپلمات ارشد کشورمان با اشاره به برآمدن قدرت های 
مس��تقل و آزاده ای مانن��د ایران بیان کرد: ه��م مبتنی بر 
منشور ملل و هم دفاع از حق مشروع کشور و هم دکترین 
دفاع��ی ایران، ه��ر اقدامی که ناق��ض حاکمیت جمهوری 
اس��المی ایران و ناقض قوانین و مقررات بین المللی باش��د 
ب��ا جدیت و بدون لحظه ای تردید پاس��خ داده می ش��ود و 
پیام های الزم به آمریکا داده ش��ده است. بار دیگر هم این 
پیام داده می ش��ود که دس��ت از راهزنی هوایی، دریایی و 

زمینی بردارد، چرا که دوران راهزنی ها تمام شده است.
وی در پاس��خ ب��ه س��والی درب��اره اظهارات وزی��ر خارجه 
انگلیس درباره گسترده  کردن برجام نیز عنوان کرد: برجام 
توافقنامه ای اس��ت که یک بار مذاکره شده و یک بار جمع 
بندی شده و امضا شده و مهر و موم شده است، هر اقدامی 
که بخواهد این مهر و موم را باز کند، یعنی پایان برجام ما 
از همه کشورها انتظار داریم به بدیهیات روابط بین الملل و 

تعهدات حقوقی خود پایبند باشند.
خطیب زاده در پاس��خ به س��والی درباره اینک��ه آیا با توجه 
به نشس��ت مجمع عمومی درب��اره تحوالت راجع به برجام 
نشستی پیش بینی شده اس��ت؟ بیان کرد: برنامه ای برای 
این کار نیس��ت. همه دنیا می گویند اتفاقی نیفتاده اس��ت 
و فق��ط در دنیای خیال��ی پامپئ��و رخ داده و این اقدامات 
آمریکا خریداری ندارد. وی همچنین عنوان کرد: اگر کسی 
بخواهد پ��ای خود را از گلیم خود بی��رون بگذارد واکنش 
ما س��خت خواهد بود. سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره 
پیشنهاد روس ها برای انجام میانجیگری و مذاکره با آمریکا 
عنوان کرد: ما به نیات دوستان و شرکای خود شک نداریم 
و گفته ش��ده و منتقل شده اس��ت. آنچه ما به آن با یقین 
می رس��یم اقدامات سرکش��انه آمریکا بر ضد ملت و دولت 
ای��ران اس��ت این تردیدهایی اس��ت که به ط��ور جدی به 

دوستان ما منتقل شده است.
وی درب��اره نق��ش س��ازمان مل��ل در جلوگی��ری ازاعمال 
تحریم ه��ا علی��ه ایران بیان کرد: دو موض��وع را از هم جدا 
کنی��د یکی موضوع برج��ام و دیگری اقدام��ات یکجانبه و 
غیرقانونی آمریکاس��ت. در موضوع برجام واقعیت این است 
که تعهدات طرف های مقابل به ویژه اروپایی ها به خصوص 
از روزی که ترامپ تصمیم گرفت از برجام خارج ش��ود، به 
طور فزاینده ای انجام نش��ده است و در این موضوع شفاف 
و صریح بودیم و چندین بار مکانیس��م حل و فصل اختالف 
را فعال کردیم و براس��اس آن اقدامات متناسب خود را در 
چارچوب بندهای برجام و پنج گام کاهش تعهدات را انجام 
دادیم، البته طرف های اروپایی تالش هایی کردند که ناکام 
بوده اس��ت و آخرین آن اینستکس بود که آن هم نتوانست 

انجام شود.
خطیب زاده بیان کرد: در موضوع اقدامات یکجانبه آمریکا 
که برخی برای انتخابات آمریکا و برخی برای فش��ار روانی 
به مردم ایران اس��ت، تا به حال متح��د عمل کرده اند هم 
مکتوب هم ش��فاهی و هم در س��ازمان مل��ل و نمایندگان 
چین، روسیه، و کشورهای دیگر عضو برجام و حتی اعضای 
غیردائم ش��ورای امنیت در این زمینه ش��فاف عمل کردند 

و ی��ک جا ن��ه بزرگی که در صورت ترام��پ و پامپئو بارها 
گفته ش��ده، گفته ش��ود که آمریکا از رویک��رد یکجانبه و 

عهدشکنانه خودش دست بردارد.
سخنگوی وزارت خارجه درباره سخنرانی ظریف در شورای 
روابط خارجی آمریکا بیان کرد: این امر مرس��ومی بوده که 
ظریف به نیویورک سفر می کرده در این نشست ها شرکت 
و س��خنرانی می کرده اس��ت و ترس تیم فعلی آمریکا این 
بوده که صدای رس��ای ایران به گوش بقیه نرسد و تحریم 
ظریف هم در همین راس��تا بوده است که اثر عملی نداشته 
اس��ت. این گفت وگوها و مراودات با مردم و اندیشکده های 
آمریکا همواره بوده است، معضل و مشکل فعلی ما دولت و 

رژیم کنونی در کاخ سفید است.
خطیب زاده درباره افتتاح سفارت ارمنستان در سرزمین های 
اش��غالی و تاثیر آن بر مناقشه قره باغ بیان کرد: یک رژیم 
جعلی غاصب در سرزمین های فلسطینی  بیش از ۷0 سال 
اس��ت تعدی می کند و این رژیم غاصب حتی متعلق به آن 

سرزمین نیست چه برسد به این منطقه تاریخی باستانی.
وی افزود: در طی چند ماه گذشته به دوستان در ارمنستان 
گفتیم و به کاردار آنها را  وزارت خارجه خواس��تیم و اعالم 
کردی��م این رژیم نه در س��رزمین اش��غالی جایگاهی ندارد 
نه در اینجا. س��خنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی عنوان کرد: 
رویکرد ما همواره روشن بوده است. هیچ مناقشه ای در این 
منطقه نظامی حل نخواهد ش��د، با دوس��تان در آذربایجان 
و ارمنس��تان در تماس هس��تیم و نکات خ��ود را گفتیم و 
همچنان معتقدیم هیچ یک از قدرت های فرامنطقه ای برای 
رضای خدا و حس��ن نی��ت در منطقه حضور ندارند بهترین 
راه حل، منطقه ای اس��ت. ایران باره��ا کمک کرده و باز هم 
کمک خواهد کرد که مش��کل حل ش��ود. سخنگوی وزارت 
خارجه در پاسخ به سوالی عنوان کرد: دولت آمریکا و رژیم 
فعلی در کاخ س��فید هیچ انتخابی ن��دارد، جز اینکه اول از 
همه ب��ه قوانین و نرم های بین المللی احت��رام بگذارد، ثانیا 
اقدامات مجرمانه خود را متوقف و ثالثا خس��ارت ها به مردم 
ایران را جبران کند، در این مس��یر قطعا جامعه جهانی باید 

در مقابل این اقدامات آمریکا یک صدا بایستد. تسنیم 

  خطیب زاده: 

پیامتهرانبهواشنگتن؛
دستازراهزنیبردار


