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بیانیه سفارت ایران در پاکستان؛

ظریف بلندگوی حقانیت ایران اسالمی به زبان دیپلماسی است

بخــش مطبوعاتــی ســفارت جمهــوری اســامی ایــران در
پاکســتان بــا تاکیــد بــر اینکــه تصمیــم بــه تحریــم وزیــر
امــور خارجــه ،نقــض تعهــدات بیـن المللــی آمریــکا از جملــه
قواعــد و اصــول شــناخته شــده حقــوق بینالملــل اســت،
گفــت :ظریــف بلندگــوی حقانیــت ایــران اســامی بــه زبــان
دیپلماســی اســت.
بخــش مطبوعاتــی ســفارت ایــران در اســام آبــاد پایتخــت
پاکســتان در مطلبــی بــا عنــوان تحریــم دیپلماســی کــه در
بســیاری از رســانه هــای چاپــی ایــن کشــور نیــز منتشــر
شــد ،گفــت :دولــت آمریــکا در تــداوم رویکــرد یکجانبهگرایــی
و تروریســم اقتصــادی خــود علیــه ملــت ایــران ،در اقدامــی
غیرمعمــول ،خــاف عــرف دیپلماتیــک و حقــوق بینالملــل،
در  ۳۰ژوئیــه  ۲۰۱۹نــام آقــای دکتــر محمــد جــواد ظریــف
وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســامی ایــران را در فهرســت
اشــخاص تحــت تحریــم وزارت خزان ـهداری آمریــکا قــرار داد.
دولــت ترامــپ از یــک ســال گذشــته تاکنــون یــک رونــد

یکجانبهگرایانــه را بــا ارتــکاب بــه روش هــای غیرقانونــی نــه
تنهــا علیــه جمهــوری اســامی ایــران ،بلکــه علیــه دیپلماســی
و چندجانبــه گرایــی در پیــش گرفتــه اســت .خــروج یکجانبــه
از برجــام کــه نتیجــه یــک دهــه مذاکــره بــود؛ تحریــم ســپاه
پاســداران انقــاب اســامی کــه نیــروی رســمی و دفاعــی
ایــران اســت ،تحریــم رهبــری جمهــوری اســامی و اکنــون
تحریــم غیرقانونــی وزیــر امــور خارجــه ایــران بــه دنبــال
اعمــال برخــی محدودیتهــا بــرای حضــور ایشــان در نشســت
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد در  ۱۲جــوالی ۲۰۱۹
تنهــا چنــد نمونــه آشــکار از رفتــار غیرقانونــی دولــت آمریــکا
در مقابــل حقــوق بینالمللــی اســت .تصمیــم بــه تحریــم
وزیــر امــور خارجــه ،نقــض تعهــدات بی ـن المللــی آمریــکا از
جملــه قواعــد و اصــول شــناخته شــده حقــوق بینالملــل،
تعهــدات ناشــی از منشــور ملــل متحــد ،کنوانســیون ۱۹۶۱
ویــن دربــارۀ روابــط دیپلماتیــک و قــرارداد مقــر ســازمان
ملــل متحــد ( )۱۹۴۷اســت .براســاس بنــد  ۴بخــش  ۱۱قــرار
داد مقــر «کلیــه تعامــات فــدرال ،ایالتــی و محلــی آمریــکا
نبایــد هیــچ مانعــی بــرای تــردد و وظایــف نمایندگــی دیگــر
کشــورها ایجــاد کننــد» .همچنیــن بــر اســاس کنوانســیون

ویــن ،فرســتادگان سیاســی در مقابــل هرگونــه اقــدام
دولــت پذیرنــده مصونیــت کامــل و غیرقابــل نقــض دارنــد.
آمریکاییهــا ادعــا دارنــد کــه تحریــم وزیــر امــور خارجــه
ایــران در راســتای فشــار حداکثــری علیــه جمهــوری اســامی
ایــران بــرای تغییــر موضــع ایــن دولــت وضــع شــده اســت؛ اما
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن وزیــر هیچگونــه دارایــی یــا حســاب
بانکــی در خــارج از کشــور نــدارد؛ در واقــع ایــن تحریمهــا
پیــش از آن کــه اقدامــی عملیاتــی علیــه وی باشــد؛ اقدامــی
نمادیــن بــه نظــر میرســد کــه نشــان از ضعــف آمریکاییهــا
در برابــر منطــق و اســتدالل دســتگاه دیپلماســی جمهــوری
اســامی ایــران اســت .ظریــف نــه تنهــا وزیــر امــور خارجــه،
بلکــه بلندگــوی حقانیــت جمهــوری اســامی ایــران بــه زبــان
دیپلماســی اســت .اقــدام امریــکا در تحریــم ایشــان ثابــت
کــرد کــه وی بــه عنــوان مســئول سیاســت خارجــی کشــور،
تاثیــری عمیــق بــر افــکار عمومــی و بویــژه مــردم آمریــکا
نســبت بــه جهالــت رهبــران ایــن کشــور دارد .آری ،وقتــی
حریفــی نتوانــد در میــدان نبــرد ،بــر حریــف دیگــر فایــق
آیــد؛ بــا شــیوه هــای غیراخالقــی ســعی بــر خــارج کــردن آن
طــرف از میــدان مــی کنــد.

رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی :

ائتالف نظامی آمریکا در خلیج فارس در ادامه پروژه ایرانهراسی است

رئیــس کمیتــه روابــط خارجــی کمیســیون امنیــت ملــی
و سیاســت خارجــی مجلــس بــا تاکیــد بــر ایــن کــه
«تــاش آمریــکا بــرای ایجــاد ائتــاف نظامــی بــا ادعــای
برقــراری امنیــت کشــتیرانی در خلیــج فــارس در ادامــه
پــروژه ایــران هراســی اســت» ،گفــت :قطعــا ایــن ائتــاف
مانــدگار نخواهــد بــود چــون مســئولیت امنیــت در منطقــه
بــا کشــورهای منطقــه اســت.
کمــال دهقانــی در گفتوگــو بــا ایســنا در واکنــش بــه
تــاش آمریــکا بــرای ایجــاد ائتــاف نظامــی در خلیــج
فــارس بــا ادعــای تامیــن امنیــت کشــتیرانی در خلیــج
فــارس اظهــار کــرد :آمریــکا بــه دنبــال ائتالفــی اســت کــه

منفعتــی بــرای کشــورهای منطقــه نــدارد ،آنهــا هیــچ گاه
از مالیــات وصولــی مــردم کشورشــان بــرای تامیــن امنیــت
کشــورهای دیگــر هزینــه نمیکننــد ایــن یعنــی آمریــکا و
انگلیــس هــدف دیگــری در ایــن ائتــاف دنبــال میکننــد
کــه میتــوان آن را ادامــه پــروژه ایــران هراســی تعبیــر
کــرد.
وی بــا بیــان ایــن کــه «آمریــکا بــا ایــن طــرح بــه دنبــال
تامیــن منافــع کارخانههــای اســلحه ســازی غربــی اســت»،
افــزود :آمریــکا نشــان داده بــرای تامیــن منافــع اســرائیل از
هیــچ کوششــی دریــغ نمیکنــد پــس کشــورهای عربــی
بداننــد آمریــکا فقــط دنبــال ایجــاد ناامنــی در منطقه اســت
تــا بــا افزایــش تنــش و جنــگ در منطقــه و بــه دنبــال
آن فــروش اســلحه بــه کشــورهای عربــی منفعــت کســب
کنــد چــون در ایــن شــرایط بیــش از بیــش منابــع مالــی

کشــورهای عربــی را میگیــرد.
ایــن عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی
مجلــس بــا بیــان ایــن کــه «سیاســت و اســتراتژی ترامــپ
دوشــیدن کشــورهای عربــی اســت» ،گفــت :در چنیــن
شــرایطی قطعــا ایــن گونــه ائتالفهــا مانــدگار نخواهــد
بــود لــذا منافــع ملــی کشــورهای منطقــه در افزایــش
همکاریهایشــان و رســیدن بــه تفاهــم جمعــی اســت
چــون بــا ایــن اقــدام هزینههــای ناامــن ســازی در منطقــه
پاییــن آمــده و امــکان رشــد و توســعه اقتصــادی فراهــم
میشــود.
بــه گفتــه وی راهبــرد ایــران در کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت
در منطقــه تامیــن امنیــت دائمــی کشــورهای حاشــیه
خلیــج فــارس اســت کــه ایــن مقدمــهای بــرای توســعه
همــکاری هــای اقتصــادی خواهــد بــود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها :

وزیر امور خارجه فرانسه :

امنیت خلیج فارس تنها به واسطه ایران تامین میشود

برای کاهش تنشها با ایران ،به اجازه آمریکا نیازی نیست

عضــو کمیســیون امــور داخلــی کشــور و
شــوراها بــا تاکیــد بــر اینکــه انگلیــس و
آمریــکا قــادر بــه تامیــن امنیــت در خلیــج
فــارس نیســتند ،گفــت :حضــور خــود
آمریــکا در خلیــج فــارس باعــث ناامنــی
اســت و کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس
بایــد بــه ایــن بــاور برســند کــه امنیــت
خلیــج فــارس تنهــا بــه واســطه ایــران
تامیــن خواهــد شــد.
ابوالفضــل ابوترابــی در گفتوگــو بــا ایســنا
بــا اشــاره بــه تــاش آمریــکا بــرای اجــرای
طــرح امنیــت دریایــی در خلیــج فــارس
بیــان کــرد :تاکنــون آمریــکا بــه هــر اقدامــی
کــه علیــه جمهــوری اســامی دســت زده
بــا شکســت روبــه رو شــده اســت .همــان
طــور کــه حضــرت امــام فرمودنــد آمریــکا
در برابــر جمهــوری اســامی هیــچ غلطــی
نمیتوانــد انجــام دهــد.
وی در ادامــه اظهــار کــرد :در بحــث معاملــه
قــرن کــه آمریــکا کلــی ســر و صــدا بــه راه
انداخــت و قــرار بــود همــه کشــورها را در
بحریــن جمــع کنــد در نهایــت بــا شکســت
روبــه رو شــد چراکــه جمهــوری اســامی
آن را نمیخواســت .در خصــوص داعــش از

آنجــا کــه جمهــوری اســامی اراده نابــودی
آن را داشــت در نهایــت از بیــن رفــت.
نماینــده مــردم نجــف آبــاد در مجلــس
تصریــح کــرد :در خصــوص بحــث ناتــو
عربــی در ریــاض یــک همایــش بســیار
پــرزرق و بــرق بــا کشــورهای عربــی برگــزار
شــد امــا از آنجــا کــه ایــران نخواســت بــا
شکســت روبــه رو شــد .امــروز نیــز تــاش
آمریــکا بــرای اجمــاع کشــورها بــا ادعــای
طــرح امنیــت دریایــی در خلیــج فــارس
بــا شکســت روبــه رو خواهــد شــد و راه بــه
جایــی نخواهــد بــرد.
وی در ادامــه تاکیــد کــرد :حضــور خــود
آمریــکا در خلیــج فــارس باعــث ناامنــی
اســت .کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس
نظیــر عربســتان و امــارات بایــد بــه ایــن
بــاور برســند کــه امنیــت خلیــج فــارس
تنهــا بــه واســطه ایــران تامیــن خواهــد
شــد.
ابوترابــی در پایــان گفــت :آمریــکا و انگلیــس
قــادر بــه تامیــن امنیــت در خلیــج فــارس
نیســتند .اگــر کشــورها خواهــان برقــراری
امنیــت در خلیــج فــارس هســتند بایــد بــه
ســراغ ایــران بیاینــد.

وزیــر امــور خارجــه فرانســه در واکنــش
بــه توییــت دونالــد ترامــپ در بیانی ـهای
تصریــح کــرد کــه پاریــس بــرای
برقــراری صلــح و ثبــات در منطقــه و
کاهــش تنشهــا بــا تهــران ،نیــازی بــه
اجــازه واشــنگتن نــدارد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از
العربیــه ،ژان ایــو لودریــان ،وزیــر امــور
خارجــه فرانســه روز پنجشــنبه در
واکنــش بــه توییــت دونالــد ترامــپ،
رئیسجمهــوری آمریــکا در بیانیــهای
اعــام کــرد :مذاکــرات فرانســه بــا ایــران
همــراه بــا خودمختــاری کامــل اســت.
مــا بــه ســختی در تالشــیم تــا صلــح و
ثبــات را در منطقــه برقــرار کنیــم و از
تنشهــا بکاهیــم .مــا بــرای ایــن کارهــا

نیــازی بــه اجــازه آمریــکا نداریــم.
بــه گــزارش ایســنا ،دونالــد ترامــپ
شــب گذشــته در توییتــی نوشــته
بــود :ایــران در مضیقــه مالــی بــدی
قــرار دارد .آنهــا شــدیدا میخواهنــد
بــا آمریــکا وارد مذاکــره شــوند امــا از
طــرف کســانی کــه خــود را نماینــده مــا
مینامنــد  -هماننــد امانوئــل مکــرون،
رئیسجمهــور فرانســه  -پیامهــای
ضــد و نقیضــی دریافــت میکننــد.
میدانــم کــه نیــت مکــرون هماننــد
بقیــه خیــر اســت امــا هیچکــس جــز
ایــاالت متحــده بــرای ایــاالت متحــده
صحبــت نمیکنــد .کســی بــه هیــچ
شــکل یــا طریقــی حــق نمایندگــی از
طــرف مــا را نــدارد.
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نماینده روسیه در وین:

مسکو به دنبال ایجاد سازمان امنیت
و همکاری خلیج فارس است
نماینــده روســیه در ســازمان
هــای بیــن المللــی در ویــن
اعــام کــرد :هــدف بلندمدت
مســکو بــرای امنیــت خلیــج
فــارس ،تاســیس ســازمان
امنیــت و همــکاری در ایــن
منطقــه اســت.
میخاییــل اولیانــوف در توئیــت هــای جداگانــه ای بــا تشــریح
طــرح کشــورش در خلیــج فــارس گفــت :مــا بــه دنبــال
جلــب موافقــت کشــورهای منطقــه ،روســیه ،چیــن ،آمریکا و
اتحادیــه اروپــا در ایــن زمینــه هســتیم .ضمــن اینکــه برخــی
طــرف هــای دیگــر نیــز مــی تواننــد در صــورت تمایــل
موقعیــت ناظــر یــا عضــو همــکار را داشــته باشــند.
اولیانــوف در توییــت دیگــری نوشــت :در ایــن طــرح،
همــه کشــورهای منطقــه در ســازمان امنیــت و همــکاری
خلیــج فــارس پیــش بینــی شــده اســت و کارهــای عملــی
مــی توانــد بــا رایزنــی هــای دوجانبــه و چندجانبــه بیــن
کشــورهای ذینفــع از جملــه برخــی کشــورهای منطقــه و
ســازمان هــای بیــن المللــی آغــاز شــود.
نماینــده روســیه در ســازمان هــای بیــن المللــی در ویــن
گفــت :آنهــا بــا یکدیگــر مــی تواننــد گــروه ابتــکاری (گــروه
کاری) را بــرای فراهــم آوردن توافقنامــه بیــن المللــی و
کنفرانــس امنیــت و همــکاری منطقــه تشــکیل دهنــد.
وی خاطرنشــان کــرد :محــل برگــزاری کنفرانــس ،ســطح
نماینــدگان شــرکت کننــده در آن ،دســتور کار و تعییــن
تدابیــر بــرای امنیــت و اعتمادســازی در منطقــه از وظایــف
ایــن گــروه کاری مــی توانــد باشــد.
اولیانــوف در توییــت دیگــری نوشــت :مــا شــاهد وضعیــت
بســیار نگــران کننــده در خلیــج فــارس هســتیم چــرا کــه
اختالفــات بیــن برخــی کشــورها هــر روز تشــدید مــی شــود
و از طرفــی تمایلــی بــرای مذاکــره یــا حساســیتی بــرای
افزایــش حضــور نظامــی خارجــی در ایــن پهنــه آبــی دیــده
نمــی شــود؛ حــال آنکــه خلیــج فــارس نیــاز فــوری بــه
دســتور کار مثبــت دارد .وی ادامــه داد :بــه همیــن دلیــل
روســیه کمتــر از یــک مــاه پیــش طــرح خــود را بــرای
امنیــت خلیــج فــارس ارائــه کــرد .ایــن طــرح پیشــنهادهای
مشــخصی را بــرای برطــرف کــردن وضعیــت منفــی در
منطقــه از طریــق گفــت وگــو و تــاش هــای دیپلماتیــک
بــه جــای خصومــت ورزی و افزایــش حضــور نظامــی ارائــه
مــی کنــد.
روســیه بــه تازگــی طــرح امنیــت منطقــه خلیــج فــارس را
ارائــه کــرد کــه بــر اســاس آن امنیــت ایــن منطقــه توســط
کشــورهای ایــن حــوزه تامیــن مــی شــود و نیروهــای بیگانــه
ایــن پهنــه هــای آبــی را تــرک مــی کننــد .در ایــن طــرح
امنیــت خلیــج فــارس توســط کشــورهای منطقــه تامیــن
مــی شــود و پنــج عضــو دائمــی شــورای امنیــت نیــز در ایــن
زمینــه بــا کشــورهای منطقــه مشــارکت مــی کننــد.
محمــد جــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه ایــران در واکنــش
بــه طــرح تشــکیل ائتــاف دریایــی آمریــکا در خلیــج فــارس
نوشــت :هرگونــه حضــور فرامنطقــه ای در ایــن خلیــج منشــا
نــا امنــی اســت .ظریــف در توئیتــی اعالم کــرد :خلیــج فارس
از اولویتهــای امنیــت ملــی ایــران محســوب میشــود و از
مدتهــا پیــش امنیــت دریانــوردی در آن تضمیــن شــده
اســت .وی اضافــه کــرد :بــا عنایــت بــه ایــن واقعیــت ،بــه
رغــم همــه تبلیغــات ،هــر گونــه حضــور فرامنطقـهای منبــع
ناامنــی اســت .ایــران در حراســت از امنیــت خــود تردیــد
نخواهــد کــرد ».آمریــکا مــی خواهــد ائتالفــی از نیروهــای
دریایــی اروپایــی را در خلیــج فــارس ایجــاد کنــد تــا بــه
زعــم خــود از کشــتیرانی در تنگــه هرمــز محافظــت کنــد.
هــدف آمریــکا از تشــکیل ائتــاف ،آن طــور کــه مقــام
هــای واشــنگتن ادعــا مــی کننــد حمایــت از نفتکشهــا و
کشــتیهای تجــاری حاضــر در خلیــج فــارس ،تنگــه هرمــز
و دریــای عمــان در برابــر ایــران اســت .در مقابــل ،جمهــوری
اســامی ایــران مخالفــت خــود را بــا شــکلگیری ایــن گونــه
ائتالفهــا اعــام و آن را اقدامــی تنشآفریــن و فریبکارانــه
میدانــد و «برگزارکننــدگان ،شــکلدهندگان و اعضــای
آن را بــه عنــوان عاملیــن موثــر در ایجــاد تنــش و بحــران
احتمالــی آتــی ناشــی از آن در منطقــه تلقــی خواهــد کــرد».

