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سرمقاله

امدادرسانی آمریکا به تروریستهای االنبار
همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به عراق

دُم خروس پومپئو

انتظار واکنش قاطعتر میرفت

گروه فرادید آمریکا که در سال  2003بدون
گ�زارش ویژه
مجوز سازمان ملل و در اقدامی یکجانبه اشغال
عراق را رقم زد همچنان حضور نظامی و سلطه سیاسی و اقتصادی بر
ادامه در صفحه 6
این کشور را محور برنامههای خود دارد.

محمد صفری
m.director80@yahoo.com

براساس توافق هستهای ،ایران باید اورانیوم غنی
شده و آب سنگین تولید شده خود را بفروشد ،اینکه
پول فروش این محصوالت حساس و راهبردی وارد
کشور میشد یا نه بحث این یادداشت نیست.
برجام ،ایران را وادار کرده بود که دس��ترنج و
دس��تاورد فعالیت هس��تهای صلحآمیز خود را که
اورانیوم غنی شده و آب سنگین است به کشورهای
دیگر بفروشد ،به جز این تعهدات ،تعهدات دیگری
نیز وجود دارد که در حال اجراست.
نزدی��ک به چهار س��ال اس��ت ک��ه جمهوری
اسالمی ایران توافق هستهای را اجرا کرده و آژانس
بینالمللی انرژی اتمی نیز آن را تأیید کرده است،
در واقع ای��ران یکطرفه و بدون هیچ دس��تاوردی
همچنان پایبند برجام اس��ت و اکنون که یکس��ال
از خروج رسمی آمریکا از توافق میگذرد ،تصمیم
گرفت تا دو تعهد خود را اجرا نکند .همین موضوع
و تصمیم باعث ش��د تا آمریکا و اروپاییها مواضع
تند همراه با تهدید علیه جمهوری اس�لامی ایران
اتخاذ کنند ،که البته پیشبینی هم میشد چنین
رفتاری از خود بروز دهند .ادامه در صفحه 2

وزیر خارجه آمریکا در سفری سرزده به بغداد
با مقامات عراقی دیدار کرد

تحرکات سیاسی واشنگتن
برای تسلیم کردن تهران
صفحه 5

ایران بخشی از تعهدات برجامی را تعلیق میکند؛

واکنشی به هنگام
President.ir



در طول  10سال گذشته طوالنیترین عدم
حضور ناوهای هواپیمابر آمریکایی در
خلیجفارس تنها  10ماه بوده است و بهغیر
از آن این ناوها حضور مستمری داشتهاند
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یادداشت یک

درس امروز ،تکلیف و حقوق

مائده شیرپور
maede.shirpour91@gmail.com

بعد از یک سال از انفعال اروپا در قبال خروج
غیرقانونی امری��کا از تعهد برجام ،بعد از چند ماه
سکوت نهادهای بینالمللی در قبال اجرایی کردن
حکم محق ب��ودن جمهوی اس�لامی در برجام،
ایران تصمیم گرفت خودش کاری کند تا ضمانت
اجرایی تعهدی که امریکا پذیرفته ملموستر حس
ش��ود .ایران با اس��تناد به دو بند برج��ام اقدام به
تعلیق بخش��ی از تعهدات کرده و با تعیین مهلت
 60روزه برای اروپا جهت انجام تعهدات در میدان
عمل ،نشان داد که میتواند نوع جدیدی از روابط
را در نظ��ام بینالمل به نمای��ش بگذارد ،روابطی
براساس حق و تکلیف نه مسئولیت یکجانبه.
جمهوری اس�لامی ای��ران که تا ب��ه امروز
هزینههای زیادی را برای مهار تروریس��تهای
ع��ازم اروپا ،قاچاقچیانی ک��ه موادمخدر به قلب
اروپا میبرند و اس��لحه حم��ل میکنند داده و
حدود  3800ش��هید را در این راه تقدیم کرده،
میتواند با کنار گذاش��تن نگاه انسانی و تکیه بر
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اصول حقوقی صرف که همان مس��ئولیت اروپا
و س��ایر کش��ورها در مبارزه با قاچاق ،تروریسم
و پدی��ده پناهجویان اس��ت کاری کند که همه
هزینههای مبارزه برعهده اروپا قرار گیرد.
جمهوری اس�لامی ت�لاش دارد تا زین پس
براساس اصل انسانیت برای مبارزه با تروریست،
مبارزه با قاچاق موادمخدر و اس��لحه هزینههای
گزاف مادی و معنوی و انسانی ندهد و در مقابل
اروپا که به تعهداتش عمل نکرده و امریکایی که
تهدید میکند ،نوع دیگری از رفتار را به نمایش
بگذارد .جمهوری اسالمی ایران تصمیم گرفته در
صورت اجرا نش��دن حق و حقوقش رفتار انسانی
خ��ود را در تعقی��ب تروریس��تها و قاچاقچیان
س�لاح و موادمخدر تغییر دهد ت��ا اروپا متوجه
شود چه هزینههایی برای مبارزه با این افراد باید
در خاک کشورش��ان پرداخ��ت کنند .تا به جای
درگیری و پیگیری تروریستها در مرزهای ایران
این اتفاق در قلب اروپا رخ دهد.
شاید اگر همان سال گذشته پیام روشن ایران
توسط اروپا شنیده میشد کار به اینجا نمیکشید
که اروپا در عمل کاری نکند و بخشی از تعهدات
ایران در برجام تعلیق ش��ود ،تیرماه سال گذشته
رحمانیفضلی وزیر کش��ور این نکت��ه را یادآوری
کرد که کافی اس��ت تنها  24س��اعت چش��مان
را ببندی��م ت��ا «بیش از یک میلی��ون پناهنده از
مرزه��ای غربی به همراه  ۵۰۰۰تن ماده مخدر از
مرزهای ایران به س��مت غرب میرود» اروپا باید

همان موقع میفهمید که اگر جمهوری اس�لامی
ب��ه عنوان کش��وری معتقد ب��ه آموزههای دینی
با این مس��ائل برخورد نمیکرد امروز نه بیش از
 ۳۸۰۰ش��هید و چندین برابر این تعداد مجروح
در مسیر مبارزه با تروریست و قاچاق داشت و نه
اروپا میتوانست به جایگاه کنونی رسیده و برایمان
خط و نشان بکش��د ،چراکه هزینههای گزافی را
باید صرف حراست از مرزها و جلوگیری از حضور
قاچاقچیان و پناهجویان و تروریستها میکرد.
اما هنوز این مسیر کامال مسدود نشده است و
جای جبران برای اروپا باقی است ،هنوز شمارش
معک��وس به صفر نرس��یده و  60روز مهلت برای
اجرایی کردن تعهدات اروپا باقی اس��ت ،اروپا اگر
میخواهد در ادامه مس��یر توسعه و پیشرفت گام
بردارد و مش��کالت اقتصادی و رک��ود بر قارهاش
حکمفرما نش��ود بای��د پیش از به ص��دا درآمدن
مهلت قانونی اقدامی عاجل و عملی را ترتیب دهد.
اقدام��ی که هم ایران را راضی کند و هم امریکا را
سر جایش بنشاند ،درست است که حجم مبادالت
و قراردادهای اقتصادی اروپا با ایاالت متحده بسیار
بیش��تر از تعهدات اقتصادی اروپ��ا در قبال ایران
است اما همین یک قلم ( 24ساعت نادیده گرفتن
مرز) چنان خسارتی به کشورهای اروپایی میزند
که هیچ مراوده اقتصادی آن را جبران نمیکند ،بر
همین اس��اس اروپا باید انتخاب کند که در آینده
میخواهد امن زندگی کند یا روابط دوستیاش با
امریکا را فدای امنیت مردمش کند.
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تهدید واقعی یا جنگ روانی؟
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حضور ناو هواپیمابرآمریکایی در خلیجفارس؛

آغاز شمارش معکوس  60روزه برای اروپا
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