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بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس روز پنجشنبه گفت که روسهای فاسد که ثروتشان را مدیون ارتباط با والدیمیر پوتین هستند ،در تالفی حمله با عامل اعصاب به جاسوس سابق روسیه ،هدف
پلیس انگلیس قرار میگیرند .به گزارش خبرگزاری رویترز ،انگلیس روز چهارشنبه اعالم کرد  ۲۳دیپلمات روسیه را بر سر مسمومیت سرگئی اسکریپال ،جاسوس سابق روسیه و دخترش در چهارم
مارس اخراج خواهد کرد .این در حالی است که مسکو تمامی اتهامات را رد کرده و انتظار می رود دست به اقدامات تالفی جویانه بزند .جانسون همچنین تاکید کرد که کشورش نمونه های مذکور را
به روسیه نمیفرستد .او همچنین مدعی شد پوتین تالش دارد به آن دسته از افرادی که از روسیه فرار میکنند این پیام را منتقل کند که اگر آنها این کار را کنند ،خواهند مرد.
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یازدهمین کمیسیون مشترک برجام میان ایران و گروه  5+1برگزار شد
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یازدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام روز گذشته
در حالی در وین آغاز به کار کرد که فضای مربوط به توافق
هستهای با آخرین تحوالت در دستگاه سیاست خارجی
آمریکا و برکناری رکس تیلرسون ازسمتش در حالتی بسیار
ملتهب به سر میبرد .در این نشست که با حضور عباس
عراقچی معاون سیاسی وزرات خارجه کشورمان ،معاون
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ،مدیران کل سیاسی
کشورهای  5+1و همچنین برایان هوک رئیس دفتر برنامه
ریزی وزارت خارجه آمریکا برگزار شد ،محور مباحث حول
نحوه اجرای برجام و نیز سیاستهای دولت آمریکا در جهت
کارشکنی در توافق هستهای گذشت.
در همین رابطه عباس عراقچی رئیس هیات ایرانی حاضر در
این کمیسیون پیش از آغاز نشست با بیان اینکه روز پنجشنبه در
دیدارهای دوجانبه موارد نقض برجام از سوی آمریکاییها را مطرح
کردهایم ،اذعان داشت که تحوالت پیش رو تحوالتی آسان نخواهد
بود و امیدواریم با توجه به شرایط موجود به درک مشترکی نائل آییم.
این در حالی است که گفته میشود مواضع برخی کشورها در
این خصوص نزدیک به ایران بوده و تنها به صورت تلویحی از
کارشکنیهای آمریکا علیه برجام صحبت میشود ،عراقچی اعالم کرد
که طی مشورتهای نزدیک با سایر شرکای برجام به این نتیجه
رسیدهایم که اعالم ضرب االجل توسط ترامپ و همچنین فضای
کنونی مانع اجرای موفقیت آمیز برجام شده و به عقیده ما این موارد
همگی موید نقض صریح برجام است.
شروط آمریکا و امکانسنجی اجرای آن
به گفته منابع خبری عمده بحثهای روز گذشته در کمیسیون
مشترک برجام به طور مشخص روی رفع تحریمها و بدعهدیهای
صورت گرفته بود که در این راستا کارگروههای مختلف کمیسیون
این موارد را قبل از شروع نشست اصلی مورد بررسی و مطالعه قرار
داده بود.
پس از اعالم ضرباالجل  120روز توسط دولت آمریکا در خصوص
اصالح برجام و شروط چهارگانهای که دونالد ترامپ برای ماندن
آمریکا در برجام گذاشته است ،برخی از تحلیلگران با استناد به
گفته مقامات واشنگتن معتقدند که در اردیبهشت ماه سال آینده به
احتمال زیاد آمریکا از برجام خارج خواهد شد.
این کارشناسان با شمردن برخی از شواهد این موضوع ،معتقدند که
اوالً این شروط چهارگانه توسط کاخ سفید مواردی را شامل میشود
که عم ً
ال محقق کردن آنها از سوی سایر شرکای برجام و به خصوص
زیر بار رفتن ایران بسیار بعید به نظر میرسد .در همین فضا است

که دولت آمریکا با تبلیغات متعدد بارها اعالم کرده که در صورت
عدم برآورده کردن خواستهای آمریکا ،به سرعت از توافق هستهای
خارج خواهد شد.
گفتنی است این شروط عبارتند از  -1 :ایران باید اجازه بازرسیهای
نظامی در تمام سایتهای مورد درخواست بازرسان را صادر کند- 2 .
ایران باید ضمانت کند که به سمت تولید سالح هستهای حرکت
یکند -3 .توافق با ایران برای عدم دستیابی به سالح هستهای نباید
نم 
دارای تاریخ انقضاء باشد -4 .برنامه موشکی ایران از قبیل ساخت و
آزمایش موشک باید مشمول تحریمهای جدید قرار بگیرد.
در خصوص این چهار مورد باید گفت که اوالً طبق تائید چندباره
آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،ایران تمامی تعهدات مروبط به خود در
توافق هستهای را بی کم و کاست انجام داده و مدیرکل آژانس بارها
تاکید کرده است که دسترسی بازرسان از سوی ایران فراهم شده
است .دومین شرط نیز طبق تاکید چندین باره مقامات کشورمان،
شرطی است که از سوی مفسران به بهانه جویی و حرکت تبلیغاتی از
سوی آمریکا تعبیر میشود.
در مورد شرط سوم و شروع نوعی مذاکره مجدد یا اعمال تغییرات
جدید روی برجام ،اتحادیه اروپا و ایران به صراحت اعالم کردهاند
که هرگونه مذاکره مجدد در مورد برجام پذیرفتنی نخواهد بود و
آینده این توافق بینالمللی را با مخاطره روبرو خواهد ساخت .در
همین رابطه عباس عراقچی در حاشیه نشست روز گذشته کمیسیون

مشترک برجام تصریح کرد که در برجام به هیچ عنوان امکان توافقی
تکمیلی یا اضافه کردن الحاقیه جدید وجود نخواهد داشت و موضع
ما در این خصوص کام ً
ال روشن و تغییر ناپذیر است ،بنابراین هیچ
امکانی برای مذاکره مجدد وجود ندارد.
در مورد شرط چهارم آمریکا نیز مقامات کشورمان به صراحت
تاکید داشتهاند که بحث موشکی ایران ،ابزار بازدارندگی کشور
محسوب شده و مذاکره در خصوص آن خط قرمز محسوب میشود.
در این میان حتی تحلیلگران خارجی نیز معتقدند با توجه به پیشینه
و سوابق در گذشته نوعی حالت بی اعتمادی از سوی ایران نسبت به
آمریکا وجود دارد و تجربه نشان داده که آمریکاییها هر بار خواستهای
جدید را برای تحت فشار قرار دادن ایران مطرح میکنند.
آنها معقتدند با توجه به اهرمهای سه گانه آمریکا علیه ایران (برنامه
موشکی ،مساله حقوق بشر و نقش منطقهای ایران) در صورت مذاکره
در خصوص برنامه موشکی ،واشنگتن با پیش کشیدن مسائل دیگر
در جهت اجماعسازی علیه ایران حرکت میکند و مقامات تهران
دریافتهاند که روی این مساله نمیتوان ریسک کرد.
در همین راستاست که عراقچی در وین به خبرنگاران گفت :ممکن
است کشورهای  5+1با یکدیگر بحثهایی را داشته باشند که ربطی
به کمیسیون مشترک نداشته باشد .ما در این خصوص هیچ روند
فرعی را به رسمیت نشناخته و مصوبات آن را نیز قبول نخواهیم
داشت.

نهاد ملل متحد آری؛ سازمان ملل متحد نه
تصویب تحریمهای جدید علیه ایران در کمیته روابط
خارجیکنگره
از دیگر شواهدی که تحلیلگران با استناد به آن معتقدند که مساله
توافق هستهای و آینده آن با دورنمایی غیر شفاف مواجه شده است،
موضوع تغییر اساسی در دستگاه سیاست خارجی آمریکا است .ترامپ
اواخر هفته گذشته در اقدامی با برکناری رکس تیلرسون وزیر خارجه
آمریکا ،مایک پمپئو رئیس سازمان سیا را جانشین او کرد .مواضع ضد
ایرانی و به خصوص ضد برجامی پمپئو با تاکید ترامپ در خصوص
دلیل کنار گذاشتن تیلرسون همگی موید این نکته است که کاخ
سفید احتماالً هم راستا با رویههای غیر شفاف یکسال گذشته ،طرح
و برنامهای متفاوت در مورد برجام را دنبال خواهد کرد .خصوصاً اینکه
ترامپ ساعاتی پس از برکناری تیلرسون در جمع خبرنگاران تاکید
کرده بود که علت اختالف نظر من با تیلرسون مربوط به برجام بود،
چرا که من معتقدم این توافق برای آمریکا فاجعهبار است ،اما تیلرسون
تاکید داشت که اشکالی در آن وجود ندارد .این در حالی است که روز
پنجشنبه نیز کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرح
تشدید تحریمها علیه ایران را با ادعای نقض حقوق بشر به تصویب
رساند .در چنین حالتی پس از تصویب این طرح در صحن کنگره به
سنا ارجاع میشود تا در صورت تائید سنا به صورت قانون برای دولت
آمریکا الزم االجرا شود.
اروپا تا کجا با ایران همراه خواهد بود؟
در چنین شرایطی اگر آمریکا از برجام خارج شود ،دو حالت محتمل
است .نخست اینکه طبق گفته برخی مقامات کشورمان و همچنین
کارشناسان برجام بدون آمریکا ،دیگر موضوعیتی نخواهد داشت ،در
نتیجه باید آن را خاتمه یافته در نظر بگیریم .حالت دوم ادامه توافق
هستهای با سایر شرکای برجام به خصوص اروپا خواهد بود .در این
زمینه چندی قبل یکی از مقامات ارشد اتحادیه اروپا تصریح کرده بود
که در صورت خروج آمریکا از برجام ،ما قوانینی داریم که میتوانیم
بدون دخالت آمریکا با ایران همکاریهای اقتصادی و سیاسی خود
را ادامه دهیم .در این خصوص کارشناسان معتقدند که تاکنون نیز
اروپاییها اهتمام ویژهای برای نجات توافق هستهای از دست آمریکا
داشتهاند ،اما این حمایت با توجه به این که آمریکا و اروپا در نهایت
چسبندگیهای سیاسی و اقتصادی عمیقی با یکدیگر دارند ،تا کجا
میتوانند در کنار ایران باشند؟ آنچه مشخص است در صورت خروج
احتمالی آمریکا از توافق هستهای مهمترین چالش اروپا در مواجهه
با ایران بحث تحریمهای ثانویه است که به صورت غیر مستقیم
شرکتهای اروپایی را هدف قرار میدهد .به همین دلیل است که
همنوایی اروپا با آمریکا بر سر برنامه موشکی و نقش منطقهای ایران از
یک سو و حمایت از اجرای برجام از سوی دیگر ،اینگونه تعبیر میشود
که آنها تالش دارند در این موضع دوگانه ،دولت آمریکا را در مذاکرات
هفتههای آینده تحت تاثیر قرار داده تا عالوه بر محدود ساختن
موارد واگرای ایران در برابر اروپا ،از توافق هستهای به عنوان یکی
از محورهای همکاری نوین میان تهران و بروکسل محافظت کنند.

مذاکرات آستانه میان وزرای خارجه ایران ،روسیه و ترکیه به کار خود پایان داد

اجالس وزیران خارجه ایران  ،روسیه و ترکیه بعنوان سه کشور ضامن آتش بس
سوریه روز گذشته در آستانه پایتخت قزاقستان به کار خود پایان داد .این اجالس
با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان  ،سرگئی الوروف وزیر
خارجه روسیه و مولود چاوش اوغلو در حالی آغاز شد که در هشت دوره مذاکرات
قبلی دستاوردهایی از قبیل کاهش نسبی تنش در مناطق چهارگانه ،تالش برای
پایان یافتن بن بست سیاسی در سوریه و ایجاد زمینهای مشترک برای گفت و گو
میان سه بازیگر حاضر در عرصه تحوالت میدانی سوریه به دست آمده است .د
رهمین راستا و در پایان این نشست و در حالی که با حمله ترکیه به شمال سوریه
روند تحوالت سوریه وارد فاز جدیدی از بحران شده است ،سه کشور ایران،
عالی هماهنگی سهجانبۀ کنونی در
روسیه و ترکیه در بیانیهای مشترک بر سطح ِ
زمینۀ اجرای ُمفاد بیانیۀ مشترک رؤسای جمهوری ایران ،روسیه و ترکیه مورخ ۲۲
نوامبر  ۲۰۱۷در سوچی تأکید کردند.
همچنین توافق شد که تعامل مؤثری را که تأثیر مثبتی بر وضعیت سوریه و کل منطقه
خواهد داشت و خطر تفرقۀ قومی و نژادی را کاهش خواهد داد ادامه دهند .سه کشور
همچنین رضایت خود از کمک عینی فرایند آستانه در بهبود وضعیت سوریه طی سال
ِ
جمعی خود در مبارزه با تروریسم
موفقیت تالشهای
گذشته ابراز کرده ،در این راستا بر
ِ
بینالمللی ،بهویژه شکست داعش در سوریه و ایجاد شرایط مساعد برای حل و فصل سیاسی
بر پایۀ قطعنامۀ  ۲۲۵۴شورای امنیت سازمان ملل تأکید ورزیدند.
ایران ،ترکیه و روسیه عزم مشترک خود مبنی بر ادامۀ تالشهای هماهنگ به منظور
حصول اطمینان از بازگشتناپذیری روند کاهش خشونت در عرصۀ میدانی را ابراز داشتند و
بر پایبندی قوی و مداوم خود به حاکمیت ،استقالل ،وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی
سوریه تأکید کردند .آنها همچنین تأکید کردند که هیچ اقدامی ،صرف نظر از اینکه چه کسی
آن را انجام دهد ،نباید ناقض این اصولی باشد که طی قطعنامههای مربوط در سازمان ملل
و بر اساس ارادۀ نمایندگان همۀ بخشهای جامعۀ سوریه ،که در کنگرۀ گفت وگوی ملی
سوریه در سوچی به صورت روشن و شفاف بیان شده ،تأیید شده است؛
در بند هشتم این بیانیه آمده است که سه کشور ،این اعتقاد خود را تکرار میکنند که
ِ
پیشرفت حاصل شده طی هشت دوره نشستهای
مناقشۀ سوریه راهحل نظامی ندارد و از
بلندپایه در آستانه با هدف کمک به تالشهای بینالمللی برای پایان دادن به منازعۀ سوریه
از طریق اتخاذ اقداماتی برای کاهش خشونت در عرصۀ میدانی ،ایجاد اعتماد میان طرفهای
درگیر ،بهبود وضعیت بشردوستانه و شتاب بخشیدن به تالشها برای دست یافتن به راهحلی
سیاسی استقبال کردند .از سوی دیگر ،وضعیت اجرای یادداشت تفاهم مورخ  ۴می ۲۰۱۷

قزاقستان ،نقطه عطف در بحران سوریه

دربارۀ ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه را مورد توجه قرار داده و بر عزم خود مبنی بر
ادامۀ اجرای ُمفاد آن در زمینۀ هر چهار منطقۀ کاهش تنش تأکید کردند ،و همچنین تأکید
کردند که ایجاد مناطق کاهش تنش در هیچ شرایطی نباید حاکمیت ،استقالل ،وحدت و
ارضی جمهوری عربی سوریه را تضعیف کند .در ادامه همچنین آمده است :بر عزم
تمامیت ِ
خود مبنی بر ادامۀ همکاری به منظور نابودی نهایی داعش ،جبهةالنصره و همۀ دیگر افراد،
گروهها ،تشکلها و موجودیتهای وابسته به القاعده یـا داعش در سوریه که از سوی شورای
امنیت سازمان ملل شناسایی شدهاند و جلوگیری از جابهجایی آنها به دیگر کشورها و مناطق
تأکید وبر لزوم کمک به سوریها در بازگرداندن وحدت کشورشان و دستیابی به راهحلی
سیاسی برای مناقشۀ کنونی از طریق فرایندی فراگیر ،آزاد ،عادالنه و شفاف با راهبریِ
ی برخوردار از حمایت مردم سوریه
سوری و مدیریت سوری که منجر به یک قانون اساس 
وانتخابات آزاد و عادالنه با مشارکت همۀ سوریهای واجد شرایط تحت نظارت سازمان
ملل شود ،تأکید کردند .همچنین از برگزاری کنگرۀ گفت وگوی ملی سوریه در سوچی در
تاریخ  ۳۰ژانویۀ  ۲۰۱۸به عنوان کمکی عمده در شتاب بخشیدن به روند حل سیاسی با
ِ
حمایت خود از تصمیمات اتخاذ شده در کنگرۀ
کمک سازمان ملل استقبال و بر پایبندی و
سوچی ،بهویژه تشکیل کمیتۀ قانون اساسی و تسهیل هر چه سریعت ِر آغاز کا ِر آن در ژنو ،با
کمک فرستاده ویژۀ دبیرکل سازمان ملل در سوریه تأکید کردند .همچنین نگرانی خود را
از نقض مداوم رژیم آتشبس ابراز داشته ،به عنوان ضامنین رژیم آتشبس اعالم کردند که
تالشهای خود را در راستای حصول اطمینان از رعایت توافقات مربوط افزایش خواهند داد.
از قطعنامۀ  ۲۴۰۱شورای امنیت سازمان ملل در واکنش به وضعیت اسفناک بشردوستانه
در سراسر سوریه ،بهویژه غوطۀ شرقی ،یرموک ،فوعه و کفریا ،استان ادلب ،شمال استان
حماه ،رکبان و ر ّقه استقبال کردند.آمادگی خود مبنی بر ادامۀ تالشها برای اجرای ُمفاد
قطعنامۀ فوقالذکر با هدف تقویت رژیم آتشبس و بهبود وضعیت بشردوستانه در سراسر
جمهوری عربی سوریه را ابراز داشتند و از همۀ طرفها خواستند از جمله از طریق ارسال
زیرساختی
زدایی بشردوستانه ،احیای امکانات
ِ
کمکهای بشردوستانۀ بیشتر ،تسهیل مین ِ
اساسی (از جمله تأسیسات اقتصادی و اجتماعی) و محافظت از میراث فرهنگی و تاریخی،
کام ً
ال از این فرایند حمایت کنند .در آخر نیز سه کشور ،از برگزاری نخستین نشست کارگروه
آزادی بازداشتشدگان/ربودهشدگان و تحویل اجساد و شناسایی مفقودین پیش از برگزاری
نشست وزرا استقبال کرده ،اعتقاد خود را ابراز داشتند که تالشهای این کارگروه موجب
ایجاد اعتماد بیشتر میان طرفهای درگیر در سوریه شود.
مردم سوریه باید بدون فشار خارجی برای کشورشان تصمیم بگیرند
در همین راستا ،محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در پایان این نشست در جمع

بیانیه پایانی وزرای خارجه
ایران ،آذربایجان ،ترکیه و گرجستان در نشست باکو

خبرنگاران تاکید کرد :بحران سوریه به مانند بحرانهای دیگر از سه بعد نظامی ،سیاسی
و انسانی برخوردار است و روند آستانه تاکنون در زمینه مهار این ابعاد به موفقیتها و
دستاوردهای قابل توجهی نائل شده است .وی با بیان اینکه ضروری است مبارزه مشترک با
تروریسم تا آزاد شدن کل سوریه از دست گروههای تروریستی ادامه پیدا کند ،گفت :موضوع
برقراری آتشبس و ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه گامهای بلندی برای خاموش
کردن جنگ خانمانساز در سوریه بود و ضروری است که از دستاوردهای آن پاسداری شود.
وی یکی از مهمترین دستور کارها و فعالیتهای روند آستانه را تالش برای دستیابی به
روند سیاسی جهت حل بحران سوریه عنوان کرد و گفت :در این زمینه شاهد برگزاری
نشست سوچی در روسیه بودیم .در این نشست برای اولین بار گروه بزرگی از مخالفان و
موافقان دولت سوریه و نمایندگان اقشار مردم سوریه دور هم جمع شدند ،گفتوگو و مذاکره
کردند و به توافقاتی در مورد ترسیم آینده سوریه دست پیدا کردند .این توفیق و دستاورد
بزرگی است .در همین چارچوب ضروری است که تمام کنشگران سطح بینالمللی در
جهت کمک به پیشرفت روند سوچی اقدام و فعالیت کنند و این امکان برای مردم سوریه
فراهم شود که بدون فشار خارجی در مورد آینده کشورشان تصمیمگیری کنند.
وی با تاکید بر اینکه روند سیاسی حل بحران سوریه باید توسط مردم این کشور شکل
بگیرد ،تصریح کرد :ما امروز در یک نقطه عطفی در بحران سوریه قرار داریم .متاسفانه امروز
برخی از درگیریها در نقاط مختلف سوریه وجود دارد ،ضمن اینکه باید درگیریها و مبارزه
با تروریسم در این کشور ادامه پیدا کند باید از آالم مردم سوریه بکاهیم.

بن سلمان و رجز خوانی های دوران جاهلیت
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در اظهاراتی اعالم
کرد که اگر ایران به سالح هستهای دست یابد ما نیز بمب
هستهای میسازیم .این در حالی است که مقامات کشورمان
همواره ضمن رد ادعاهای آمریکا و برخی کشورها بر صلح آمیز
بودن برنامه هستهای ایران تاکید کردهاند ،محمد بن سلمان
ولیعهد عربستان سعودی در گفت و گو با شبکه سی بی اس با
تکرار ادعاهای بی اساس خود علیه ایران در عین حال مدعی
شد :ایران از رقبای عربستان محسوب نمی شود.
ارتش ایران جزو پنج ارتش بزرگ کشورهای اسالمی نیز نیست.
اقتصاد عربستان از ایران بزرگتر است.ایران تا برابر شدن با عربستان
بسیار فاصله دارد .این در حالی است که بنابر آمارهای رسمی بین
المللی ارتش ایران در زمینه های مختلفی همچون تعداد افسران ثابت

از نظر علم حقوق ،حقوق اساسی ملتها و اصل مسلم و بنیادین آن ،حق
حاکمیت ملتها و قوای ناشی از آنها (نه حاکم بر آنها) ،ملل متحد در کادر یک نهاد
« » Institutionمفهوم حقوقی آن تجلی پیداکرده و می کند ،نه یک سازمان .کلمه
سازمان ( )Organizationیک کلمه اداریوار دولتی (قوه مجریه) با نگرش از باال به
پائینی بیش نبوده و نیست که از بدو تشکیل آن استفادههای ابزاری زیادی از حقوق
افراد به جای نهادینه کردن حقوق اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در آن صورت
پذیرفته و نامالیمات زیادی را بر ملتها «ملل متحد» تحمیل کرده است.
برای خروج از این وضعیت چنانچه به اصل حاکمیت حق به صورت کاربردی با
مرکزیت حقوق اشخاص جایگزین صرفا حقوق بشر و تصمیمات آنها در قالب حکومت
قانون و مقررات در سیستمهای حکومتی فعلی اعم از سکوالری و دینی توجه و در
راستای دو حقوق بنیادین اشخاص یعنی حق زیستن و حق توسعه پایدار اقتصادی
واقعی بدون ایجاد بدهی برای کشورها و حقوق اساسی ملتها و اصل مسلم حق
حاکمیت حقوقی آنها و قوای ناشی از آنها (نه حاکم بر آنها) در محیط اجتماعی و
قانون اساسی کشورها (نه صرفا قوانین عادی آنها) در کادر سیستم حقوق تاسیسی
گام برداشته و مفاهیم چهارگانه فوق به خوبی تشریح ،آموزش و نهادینه شود ،با
توجه به نیاز ملتها به تشریک مساعی همکاریهای دوجانبه یا چند جانبه ،برای
استفاده بهینه از حقوق بنیادین  :حق زیستن و حق توسعه پایدارشان در سطح بین
المللی ،اصول چهار گانه زیربنائی فوق الذکر «نگرشی نو به توسعه پایدار» تبیین شده
در کادر سیستم حاکمیتی حقوق تاسیسی ،میتواند بسترهای ساختاری حقوقی
حاکمیتی الزم را برای بازبینی در مفاهیم و اصول فعلی در سیستم حقوق معاهداتی
و نهادینه کردن فعالیتها در سطح بینالملل به جای روابط صرفاسیاسی و اداریوار
بینالمللی فعلی از طریق دیپلماسیهای نوین توسط مقامات (نمایندگان واقعی فعالین
بخشهای ششگانه فعالیتی حقوقی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اداری و اجرائی)
منتخب ملتها در قوای پنجگانه کشورها برای تشریک مساعی با دیگر ملتها و
توسعه فعالیتها با انجام مذاکرات حاکمیتی حقوقی اساسی (نه صرفا سیاسی اداری
وار) همراه با احترام کامل علمی و کاربردی به دو جانبه و یا چند جانبه به حقوق
تاسیسی و معاهداتی اشخاص در بخشهای ششگانه فعالیتی یاد شده فوق در سطح
بین المللی ،فراهم آورد.
به شهادت تاریخ و مخصوصا بعد از جنگ دوم جهانی تا کنون ،سازمان ملل متحد
فعلی و منشور و تشکیالت آن ،به لحاظ ساختا ر پنداری ،گفتاری و رفتاری دیگر
پاسخگوی نیاز حقوقی تاسیسی و معاهداتی اشخاص (ملتها) برای استفاده بهینه از دو
حقوق بنیادین حق زیستن و حق توسعه پایدار در فضائی آکنده از صلح پایدار نبوده و
نیست .در نتیجه با توجه به موارد فوق الذکر ،بازبینی در مفاهیم و اصول دو سیستم
حاکمیتی :حقوقی تاسیسی و حقوقی معاهداتی و هماهنگی بین آنها به صورت
علمی و کاربردی که ملتها بتوانند از مزایای آن که در نهایت به توسعه و صلح پایدار
برسند ،ضروری بوده و خواهد بود .لذا برای بازبینی مفاهیم و اصول حقوق معاهداتی،
که تضمین کننده دو حقوق بنیادین  :حق زیستن و حق توسعه پایدار بصورت علمی
و کاربردی باشد ،اولین اقدام ،عدم استفاده از عنوان سازمان ملل متحد و به جای
آن ضروریست تالشهای الزم علمی و کاربردی به شرحی که در فوق به استحضار
رسید ،از ناحیه ملتها (اشخاص) برای نهادینه کردن عنوان نهاد ملل متحد مبتنی بر
منشور و تشکیالتی نو که احترام به اصل حاکمیت حق به صورت علمی کاربردی با
مرکزیت حقوق اشخاص (ملتها) را در فعالیتهای خود در سطح بین الملل تضمین
کند ،صورت پذیرد.
*استاد حقوق بینالملل دانشگاه سوربن فرانسه

اخبار

وزارت خارجه به سخنان ولیعهد سعودی واکنش نشان داد

نیروهای نظامی،تعداد موشک ها و زیر دریایی ها از عربستان پیش
است .او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا عربستان برای مقابله با
ایران به تسلیحات هستهای نیاز دارد؟ افزود :ما به دنبال ساخت سالح
هستهای نیستیم اما اگر ایران به این سمت حرکت کند عربستان نیز
بیدرنگ سالح هستهای میسازد .به گزارش ایسنا ،کارشناسان بسیاری
تالش عربستان در راستای ساخت راکتور های هستهای و دریافت
مجوز از آمریکا برای تولید و ساخت هستهای در این کشور را با هدف
در اختیار داشتن امکان ساخت سالح هستهای برای مقابله با ایران
میدانند.
عصبیت ناروای ولیعهد عربستان
در همین رابطه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در
واکنش به این سخنان ،آن را یک خاماندیشی متوهمانه خواند که ارزش

.

دکترابراهیمعماد

*

پاسخگویی ندارد .سخنگوی وزارت امور خارجه سخنان فاقد درایت و
مملو از عصبیت ناروای ولیعهد عربستان را یادآور جاهلیت بدوی خواند
که تنها رجز خوانیهای تهی مایه دوران جاهلی را به اذهان متبادر می
سازد .او گفت :اگر این شاهزاده جوان اینگونه می اندیشد پس چگونه
است هر دم نزد اربابان خود از خطر ایران عجز و البه میکند و هربار هم
بعد از آن همه تمنای زبونانه دست خالی اما دوشیده شده باز می گردد؟
قاسمی در پایان تاکید کرد :بهتر است کشوری که بیش از  ۳سال در
مقابل مردم تحت محاصره و بی سالح و بی دفاع یمن به زانو درآمده
و مقاومت آنان خواب از چشمانش ربوده است ،از اندازه ارتش و اقتصاد
خود دم نزند و همچنان با تقدیم داشتههای مالی مردم خود برای خرید
مقابل
سالح های زیبا سرگرم باشد و وارد کننده امنیت باقی بماند و در ِ
بزرگتر از خود؛ آنهم کشور مقتدری چون ایران حد سخن و کالم نگاه

دارد که دانایان از دیر باز گفتهاند :سکوت به ز پریشان گفتاری است.
بیایید با زبان دیگری با هم سخن بگوییم
حسامالدین آشنا مشاور رئیس جمهوری نیز در واکنش به این
سخنان مشکل مسئوالن عربستان را نه ایران بلکه عدم اعتماد به نفس
آنها دانست و تصریح کرد :ولیعهد اشتباه میکند؛ مشکل او نه جوانی
است نه ایران؛ مشکل او عدم اعتماد به نفس و عدم التزام به سند
 2030است .او باید بداند که نمی تواند هم اتمی بشود ،هم یمن
را بمباران کند و هم شبکههای تروریسم تکفیری را تأمین مالی کند
و هم  700میلیارد سالح بخرد ولی در عین حال اقتصاد منهای
نفت هم داشته باشد .وی همچنین در پایان تاکید کرد :ایران میگوید
بیایید به زبان دیگری باهم سخن بگوییم نه به زبان عاریت گرفته
شده از اسرائیل.

در پایان نخستین نشست چهارجانبه وزرای امور خارجه  ۴کشور ایران،
آذربایجان ،ترکیه و گرجستان ،در باکو ،وزرای خارجه چهار کشور ،بیانیه
ای را با عنوان بیانیه باکو منتشر کردند.
محورهای این بیانیه به این شرح است :وزرای خارجه ایران ،ترکیه ،آذربایجان
و گرجستان در این بیانیه بر تعهد خود برای ارتقای همبستگی میان ملت های ۴
کشور بر پایه پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی که منجر به تقویت صلح ،ثبات و
سعادتمندی آنها در منطقه شود ،تاکید کردند .وزرای خارجه  ۴کشور ضمن ابراز
خرسندی از روند رو به رشد همکاری ها میان آنها ،بر عالقمندی مشترک خود برای
تقویت صلح و ثبات منطقه ای تاکید و توافق کردند که همکاری ۴جانبه را در تمامی
زمینه های ممکن ،با هدف ارتقاء سعادتمندی ملت های خود ،توسعه ببخشند .آنها
همچنین توافق کردند که از پتانسیل های موجود برای افزایش سرمایه گذاری ها
و تجارت و حمایت از اجرای برنامه ها و پروژه های مشترک ،در حوزه های انرژی،
حمل و نقل ،مالی ،ارتباط ،فن آوری اطالعات ،صنعت ،کشاورزی ،گردشگری و
محیط زیست ،استفاده کنند.
اهمیت اتصال ظرفیت های ترانزیتی  ۴کشور به کریدورهای ترانزیتی بین المللی،
افزایش همکاری ها برای توسعه زیرساخت های حمل و نقلی و افزایش ظرفیت
ترانزیتی  ۴کشور از طریق اتصال خط آهن از «بنادر عباس و چابهار» در خلیج
فارس« ،رشت  -آستارا» و «باکو -تفلیس -قارص» ،اهمیت افزایش همکاری ها
در زمینه هوانوردی ،عالقمندی به افزایش همکاری ها در حوزه های نفت ،گاز
و پتروشیمی ،تشویق روابط بین بانکی  ۴کشور ،تاکید بر اهمیت تقویت همکاری
ها برای کاهش و جلوگیری از آسیب های محیط زیستی و تقویت همکاری ها
در زمینه مبارزه با تروریسم ،افراطگرایی ،قاچاق مواد مخدر و اسلحه و جنایت
علیه میراث تاریخی و فرهنگی ،جنایت سایبری ،قاچاق انسان و انتقال غیرقانونی
مهاجران ،از دیگر موضوعاتی هستند که در بیانیه  ۳صفحه ای وزرای خارجه ایران،
ترکیه ،آذربایجان و گرجستان مورد توجه و اشاره قرار گرفته است.

صدور حکم بازداشت دختر ملک سلمان از دادگاه فرانسه
خبرگزاری فرانسه گزارش داد دستگاه قضایی این کشور حکم بازداشت
حسه بنت سلمان ،خواهر محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان را به این
دلیل که محافظ شخصیاش در سال  ۲۰۱۶یک کارگر را در آپارتمانش در
پاریس کتک زده بود ،صادر کرد.
به گزارش ایسنا ،حسه بنت سلمان تنها دختر ملک سلمان ،پادشاه عربستان است
و  ۴۴سال دارد .ملک سلمان  ۱۱پسر دارد .حسه همواره به پاریس سفر میکند.
کارگری که از محافظ شخصی حسه کتک خورده بود گفت که وی برای برخی
کارهای منزل سپتامبر  ۲۰۱۶به آپارتمان وی رفته و از اتاقی که درحال کار کردن
در آن بود عکس گرفت .حسه وی را متهم کرده بود که قصد دارد این تصاویر را
در رسانهها بفروشد.

