
5 پنج شنبه  31 مرداد1398  شماره 5101  دیپلمـاسی

  دخالت نیروهای خارجی 
در تنگه هرمز بی ثبات کننده است

نماینده دائم جمهوری اسللامی ایران در سازمان ملل 
متحد حفظ امنیت خلیج فارس را وظیفه کشللورهای 
ساحلی آن دانست و گفت: دخالت نیروهای خارجی در 
این آبراه راهبردی، بی ثبات کننده و ناپذیرفتنی است.

مجید تخللت روانچی افزود: اصلی ترین و طوالنی ترین 
منازعه خاورمیانه مسللأله فلسطین است. تا زمانی که 
این بحران حل نشللود، صلح و امنیللت در خاورمیانه 

برقرار نخواهد شد.
نماینللده دائم ایران در سللازمان ملل متحد ادامه داد: 
اشللغال غیرقانونی فلسللطین عامل اصلی این مشکل 
بوده و بنابراین حل آن نیز فقط از طریق پایاِن اشغال 
میسر است و هیچ راه حل جادویی هم برای آن وجود 

ندارد.
تخت روانچی اضافه کرد: تاکنللون همه ابتکارات این 
اصل مهم را نادیده گرفته و شکسللت خورده اند. طرح 
بلله اصطللاح معامله قرن نیللز به همیللن دلیل قطعاً 
محکوم به شکست است. سللرزمین فلسطین فروشی 
نیسللت و آرمان، عزت و کرامت، و حقوق مسلللم یک 

ملت را نمی توان خرید.
وی با بیان اینکه آمریکا از طریق حمایت از اشغالگری، 
مسئول طوالنی شدن این درگیری بوده است، تصریح 
کرد: دخالت این کشللور تقریباً در همه منازعات دیگر 

منطقه نیز آشکار است.
نماینللده ایللران در سللازمان ملل متحللد تاکید کرد: 
نشللانه های دخالللت آمریکا را به راحتللی می توان در 
افغانستان، عراق، سوریه و یمن، حمایت از برخی گروه 
های تروریسللتی و خیلی اقدامات غیرقانونی از جمله 

حمات سایبری در خاورمیانه، ردیابی کرد.
تخت روانچی با یادآوری کودتای 28 مرداد افزود: روز 
گذشته شصت و ششمین سالگرد کودتای آمریکایی ل 

انگلیسی علیه دولت مردمی ایران بود.
وی اداملله داد: دخالت هللای آمریللکا در ایللران پس از 
پیروزی انقاب اسللامی نیز از جمله شللامل این موارد 
اسللت: حمایت از صدام در تجاوز  علیه ایران، سرنگونی 
یک هواپیمای مسللافربری ایران و به شللهادت رساندن 
کلیه 290 سرنشین آن، شللامل 66 کودک، حمایت از 
چندیللن تاش برای کودتا، و تروریسللم اقتصادی برای 
هدف قرار دادن مردم عادی و آسللیب پذیر ایران مانند 
بیماران، از طریق استفاده از غذا و دارو به عنوان ساح.

نماینده دائم ایران در سللازمان ملل متحد اضافه کرد: 
یکی از ریشلله های اصلی بی ثباتی و ناامنی در منطقه 
حساس ما حضور نظامی آمریکا از طریق استقرار بیش 
از 70 هزار نیرو در سراسللر خاورمیانه، شللامل حضور 
نظامی فعال در همه کشللورهای حاشیه خلیج فارس، 

جز ایران است.
تخت روانچی تاکید کرد: تعداد تأسیسات نظامی خارجی 
در خاورمیانه نیز از چهار مورد در سللال 1990 به 41 
مورد در سللال 2018 افزایش یافته که تقریباً همه آنها 
متعلق به آمریکا اسللت. این باالترین تمرکز تأسیسات 
نظامی خارجی در جهان اسللت. وی خاطرنشللان کرد: 
عاوه بر خروج غیرقانونللی آمریکا از برجام، یکی دیگر 
از دالیل بی ثباتی خاورمیانه، سللرازیر شللدن بی رویه 
سللاح های آمریکایی به این منطقه اسللت که آن را به 
یک بشکه باروت تبدیل کرده است. وی تاکید کرد: تنها 
ذینفع انباشت این تسلیحات در منطقه، صنایع دفاعی 

کشورهای صادرکننده آنها هستند.   مهر 

از نگاه دیگران 

 انتقال نفت ایران
 به سوریه را تسهیل نخواهیم کرد

قائم مقام وزارت خارجه یونان که کشللورش با هشدار 
آمریکا درباره همللکاری با نفتکش آدریان دریا مواجه 
شللده است، گفت که آتن به هیچ وجه ارسال نفت به 
سللوریه توسللط این نفتکش ایرانی را تسهیل نخواهد 

کرد.
میلیتادیللس وارویتسللیوتیس در مصاحبه با شللبکه 
تلویزیونی ای.ان.تی1 یونان در پاسخ به سوالی درباره 
این هشللدار واشللنگتن درباره نفتکللش ایرانی گفت: 
پیام ما پیامی روشللن اسللت و آن این است که ما به 
هیچ وجه خواهان تسللهیل قاچاق این نفت به سوریه 

نیستیم.
وی گفتلله که آدریان دریا، یک نفتکش بسللیار بزرگ 
اسللت و هیچ بنللدری در یونان تللوان آن را ندارد که 

میزبان این نفتکش باشد.
به گفته قائم مقام وزارت خارجه یونان، آمریکا درباره 
نفتکش ایرانی با یونان تماس هایی برقرار کرده است.

مجری از او سللوال کرد، در صورت ورود این نفتکش 
ایرانی به آب های سللرزمینی یونان و لنگر انداختن آن 
چه اتفاقی خواهد افتاد؟ وارویتسللیوتیس در پاسخ به 
این سللوال به گفتن این جمله بسللنده کللرد: در این 

صورت، باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.
ایللن مقللام ارشللد یونانللی همچنین مدعی شللد که 
مقام هللای تهران در ارتباط با این نفتکش، تماسللی با 

آتن برقرار نکرده  اند.  فارس 

خبر

آمریکا از تهدید دست بردارد
نماینده روسیه در سازمان ملل با دعوت اعضای شورای امنیت به بررسی دکترین 
امنیللت جمعللی در خلیج فارس، تأکید کرد برای ایجاد ثبللات پایدار در منطقه 
نبایللد از خط قرمزها گذشللت و آمریکا باید از سیاسللت تهدید، تحریم، تعیین 

ضرب االجل و باج خواهی دست بردارد.
دمیتللری پولیانسللکی تاکید کرد که ایللران و آمریکا باید از عبللور کردن از خط 

قرمزها اجتناب کرده و اختافات را از طریق گفت وگو حل و فصل کنند.
ایللن دیپلمات روس گفت: من می خواهم اطمینان بدهیم که حتی در شللرایط پیچیده 
کنونی بسیار ضروری است که همتایان آمریکایی و ایرانی متقاعد شوند که الزم است تا 
از خطوط قرمز خطرناک نباید عبور کرد و الزم اسللت تا حل و فصل اختافات از طریق 
گفت وگوهای متمدنانه که شللامل توقف سیاسللت تهدید، تحریم و تعیین ضرب االجل و 

باج گیری می شود انجام شود.  باشگاه خبرنگاران

برجام جایگزین ندارد
نماینده آلمان در سللازمان ملل متحد در جلسلله شللورای امنیللت بر پایبندی 

کشورش به توافق هسته ای برجام تأکید کرد. 
وی گفت: ما سرسختانه به حفظ برجام متعهد هستیم زیر ذیل این توافق، ایران در 
معرض شدیدترین نظام راستی آزمایی هسته ای در دنیا قرار دارد که آژانس بین المللی 

انرژی اتمی متولی انجام آن می باشد. نماینده آلمان در ادامه ادعاهای خود گفت: ما 
معقتدیم برجام حفاظی ارزشمند برای اطمینان از عاری بودن ایران از ساح های هسته ای 

اسللت و ما هیچ جایگزین دوام پذیر به جای آن نداریم. نماینده آلمان گفت: از آن طرف، ما 
ساده  انگار نیستیم و می دانیم که برجام تنها یکی از بخش  های این جورچین است.او سپس 
گفت که الزم اسللت به فعالیت های منطقه ای ایران، برنامه موشللکی و تهدیدهای آن علیه 
ایمنی دریانوردی هم پرداخته شللود. مقام آلمانی گفللت: ما این کار را از طریق گفت وگوی 

سیاسی و در صورت لزوم، تحریم های هماهنگ انجام می دهیم.  فارس 

ایران به پایبندی کامل به برجام برگردد
نماینده دائم انگلیس در سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت علی رغم حمایت 

لفظی از توافق هسته ای برجام با ادعاهای آمریکا علیه ایران همنوایی کرد.
کارن پیرس با موضوع وضعیت یمن صحبت می کرد گفت: این را می پذیریم که 
ایران در خاورمیانه نقشللی مشللروع دارد و می پذیریم که این کشور حق دارد از 

خللودش دفاع کند، اما نمی توانیم این را نادیده بگیریم، روش پیگیری منافع ملی 
توسط این کشور عامل ایجاد چندین مورد از مشکات منطقه است که امروز درباره 

آن بحث می کنیم. نماینده انگلیس با بیان اینکه اولویت سیاست کشورش در قبال ایران 
را جلوگیری از دسللتیابی تهران به توانمندی هسته ای تشکیل می دهد گفت: قضاوت ما 
کماکان این است که بهترین روش محقق کردن این هدف، حفظ توافق هسته ای ایران 
یا برجام اسللت. او در ادامه تأکید کرد: ما از ایللران می خواهیم به پایبندی کامل به این 

توافق بازگردد.  صداوسیما 

در حالی وزیر خارجه کشللورمان در سفر  به برخی کشورهای اسکاندیناوی از عدم پرونـــــده
تعهد اروپایی ها به برجام انتقد کردند که این سوال از شخص 
آقای ظریف باید پرسیده شود که در یکسال گذشته دستاورد 
شما از سللفر به کشللورهای اروپایی چه بوده است؟ رایزنی و 
تاکید بر توسللعه مناسللبات با کشللورهای اروپایی بخشللی از 
دیپلماسی و سیاست خارجی خارجی جمهوری اسامی ایران 
به شمار می رود اما وقتی کشورهای اروپایی حتی توان اجرای 
طرح اینسللتکس را ندارند و معامله نفت در برابر غذا را پیش 
گرفته اند، ضرورت این همه وقت و انرژی و هزینه برای سللفر 

به این کشورها نیاز است؟! 
بعد از خروج آمریللکا از برجام، پای اروپایی ها در قبال اجرای 
تعهدات برجام بیشتر لنگ زد و به جای تاش بر حفظ برجام، 
بهانه تراشللی را پیش گرفتند و برخی سرمایه گذاران اروپایی 
که وارد ایران شللده بودند بساط خود را نیامده جمع کردند و 
رفتند؛ حتی رونمایی از طرح اینسللتکس نیز توانستند اروپا را 
به اجللرای تعهدات ملزم کند، به جای اینکه شراسللط فروش 
نفت کشللور را تسللهیل کند؛ در برابر فروش نفت، ارزی آوری 
بللرای ایران به همراه داشللته باشللد، تنها مبادله غللذا و دارو 

محدود شده است و بس!
وزیر امور خارجه تاکید کرد: 1۵ ماه از خروج آمریکا از برجام 
می گللذرد اما هنوز اروپایی ها به تعهدات خود عمل نکرده اند و 

ایران همچنان بر تعهدات خود پایبند است.
محمدجواد ظریف  دیروز در موسسه صلح سیپری با بیان اینکه 
رفتللار نابخردانه دولت ترامپ پیش بینی شللدنی نیسللت، بیان 
داشت: آمریکایی ها خارج از چارچوب بین المللی رفتار می کنند. 

ما با دولتی مواجه هستیم که تعهدات خود را زیر پا می گذارد.
وزیر امور خارجه با اشاره به تصویب قطعنامه ۵98 در شورای 
امنیت، بیان داشللت: ما حدود ۳0 سال پیش قطعنامه ۵98 را 
امضللا کردیم مورد توافق قرار دادیللم و به تعهدات خود عمل 

کردیم.
وی گفت: 1۵ گزارشی که تا به حال آژانس بین المللی انرژی 
اتمی صادر کرده نشللان داده ایران در چارچوب تعهدات خود 
عمللل کرده اسللت. حتی گزارش های بعد از خللروج آمریکا از 
برجللام همچنان نشللان می دهد ما در چارچللوب برجام عمل 

کرده ایم.
رئیس دسللتگاه دیپلماسللی ایران خاطرنشان کرد: برجام یک 
توافق چندجانبه بود که آمریکا از آن خارج شد. وی خطاب به 
اروپا گفت: اروپا تعهد داده روابط تجاری را عادی سللازی کند 

و از اروپا می خواهیم به تعهدات خود عمل کند.
رئیس دستگاه دیپلماسللی درباره اینکه آیا عاقه دارید توافق 
جدیدی با ترامپ داشته باشید؟ گفت: توافق هسته ای با چشم 

باز حاصل شده اسللت. ما چون پیش بینی کرده بودیم توافق 
از سللوی یکی از طرف ها نقض شللود سازوکاری در چارچوب 
برجام در این خصوص در نظر گرفته شده بود. ما با آمریکا در 
این باره سللاعت ها مذاکره کردیم. ما از برجام خارج نشدیم و 

در چارچوب برجام عمل کرده ایم.
وزیر خارجه با اشللاره به گام سللوم کاهللش تعهدات برجامی 
گفت ایللن گام قطعا محکم تر از گام های قبلی خواهد بود. ما 

گزینه های خود را به اروپا اعام کرده ایم.
وزیر خارجه درباره خوش بینانه ترین و بدبینانه ترین سللناریو 
درباره آینده برجام و منطقه، بدترین سللناریو را جنگ خواند 
و گفت: بهترین سللناریو برای جهان، بازگشت ترامپ به برجام 
نیست، بلکه بیدار شللدن طرف های دیگر برجام از این تهدید 

است.
محمدجللواد ظریف پیشللتر در بدو ورود بلله فناند در جمع 
خبرنللگاران مجدداً بر پایبندی اروپا به تعهدات برجامی تأکید 

کرد، فعالیت سلله کشللور فناند، سللوئد و نروژ در موضوعات 
منطقه ای را مورد اشللاره قرار داد و دربللاره فناند بیان کرد: 
فناند از گذشته طرحی برای گفت وگو در خلیج فارس داشت 
که تقریبا مشللابه طرحی است که ما مطرح کردیم. چند سال 
پیش من هلسللینکی آمدم و اینجا طرح مجمع گفت وگوهای 
منطقه ای در خلیج فارس را مطرح کردم و فناندی ها همیشه 

به این موضوعات عاقه داشتند.
وزیر خارجه ایران در سفرش به فناند ضمن دیدار و گفت وگو 
با سللائولی نینیستو رئیس  جمهور با ویل اسکیناری وزیر امور 
توسللعه و تجارت خارجی و همچنین پکا هاویسللتو وزیر امور 
خارجه دیدار و گفت وگو کرد. وی در نشسللت خبری مشترک 
به همللراه همتای فناندی خود به تشللریح رایزنی های انجام 
شللده پرداخت و به سللؤاالت خبرنللگاران پاسللخ داد. رئیس 
دسللتگاه دیپلماسللی جمهوری اسللامی ایللران همچنین در 
جمع اندیشللمندان مرکز ایده مدیریللت بحران حضور یافت و 

سخنرانی کرد. 
وی در پاسللخ به سللوالی با بیللان اینکه معتقدم اینسللتکس 
مکانیسللم خوبی است، به شللرط اینکه راه بیفتد، خاطرنشان 
کرد: اینستکس ما را از تبادالت فرامرزی بی نیاز می کند. شما 
می توانید تبادالتتان را در ایران داشته باشید، طرف های معامله 
شللما تبادالتشان را در اینجا )سوئد( داشته باشند بدون اینکه 
پولی بین اینجا و ایران رد و بدل شللود. این می تواند کارآمدی 
داشته باشللد. ولی چند مشکل دارد، اول اینکه باید داخل آن 
پولی برود و حتما باید پولی از نفت ایران وارد اینستکس شود، 

یا اعتبار معادل نفت ایران وارد اینستکس شود.
ظریللف اضافلله کرد: مشللکل دوم این اسللت که اینسللتکس 
نمی تواند ابزاری فقط برای معامات انساندوسللتانه باشد. نیاز 
اسللت این مکانیسم )اینسللتکس( فقط محدود به غذا و دارو 
نباشللد. سللوئدی ها خیلی فعال بودند و وزیر خارجه سوئد از 
سیاسللتمدارانی اسللت که با فشللارهای آمریکا علیه مردم ما 
مقابله کرده و یکی از دالیل اینکه همکاری ما با سللوئد خوب 
اسللت همین مواضع اصولی وزیر خارجه و دولت سللوئد است. 
ایرانی هایی که سللوئد هستند بدانند که سوئدی ها رفتار نسبتا 
خوبللی دارند. از حضور ایرانی ها در اروپا اسللتفاده کنیم، برای 
اینکلله آنها برای خودشللان خیالبافی نکنند که با اینسللتکس 

می خواهند کمک کنند.
وزیر خارجه گفت: در صورتی اینسللتکس می تواند مفید باشد 
که پولی وارد آن شللود و آن درآمد نفتی ماسللت و ثانیا ایران 
بتواند از اینستکس استفاده کند نه فقط برای خرید غذا و دارو 
بلکه برای خرید ماشین آالت و ... و آن زمان است که می توان 

از اینستکس استفاده مناسب کرد. 
در حالللی که مدت زمان کوتاهی تا پایان فرصت 60 روزه دوم 
ایللران به طرف های باقیمانده برجام به ویژه اروپا برای اجرای 
تعهدات بانکی و مالی خود در قبال ایران باقی نمانده و تهران 
بارهللا از بی عملی اروپا در این زمینه انتقاد کرده و سللازوکار 
اینسللتکس نیز با اما و اگرهای زیادی روبرو اسللت، سللوئد از 
جمله کشورهایی بود که هفتم تیر ماه و پیش از شروع نشست 
کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان وزرا و مدیران کل 
سیاسللی ایران و 1+4، بیانیه ای از سللوی این کشور به همراه 
شللش کشور اروپایی دیگر یعنی اتریش، بلژیک، فناند، هلند، 
اسلللوونی و اسپانیا منتشر شد و این کشللورها ضمن حمایت 
از برجام آمادگی خود را برای پیوسللتن به اینسللتکس اعام 
کردنللد. در ایللن بیانیه آمده بللود: با آگاهللی از اینکه اجرای 
بخش های اقتصادی این توافق با مشللکاتی روبرو شده است 
ما با فرانسلله، آلمان و انگلیس و دیگر سازمان ها و کمیسیون 
اروپایی برای ایجاد کانالی که تبادالت مالی با ایران را تسهیل 

کند همکاری خواهیم کرد.

ظریف در موسسه صلح سیپری: هنوز اروپایی ها به تعهدات خود عمل نکرده اند

این همه وقت برای لنگ زدن 
اروپا در برجام!

بی .بی.سللی. در حالی مسئله  و معـادلــــه ایللران  ۵0درصدی  سللهم 
به رسللمیت شناخته شدن توافق کشورهای شمالی 
را مطللرح می کند که شللاهد تحریللف تاریخی در 
مورد اول، و تحریف حقوقی در مورد دوم هستیم.

سالگرد تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای 
خللزر، زمینه ای را برای پرداختن مجدد رسللانه ها 
بلله ایللن موضوع مهللم فراهللم آورد. در حالی که 
رسللانه ها و مراکز علمی و تحلیلی به ارزیابی ابعاد 
تصویب این کنوانسللیون و آینده تعامات کشورها 
مشللغول اند، رسانه هایی همچون بی  بی سی فارسی 
که کار ویژه ای جز بر هم زدن بنیان های انسللجام 
اجتماعللی جوامللع ندارند، با اهدافی مشللخص و 
رویکردی حرفه ای، در این موضوع نیز وارد شدند.

برنامه صفحه2 این شللبکه تلویزیونی وابسللته به 
دولت انگلسللتان، هفته گذشته در برنامه ای تحت 
عنللوان "آیا ایران خزر را فروخته اسللت؟" در این 
موضوع ورود کرده و همچون گذشللته، سللعی در 
القللاء گزاره هللای ادراکی و مفهومی خللود نموده 
اسللت. دو کارشناس حاضر در این برنامه، همچون 
گذشته یکی موافق و دیگری منتقد بود و به نوعی، 
یک مناظره محدود را در این زمینه ایجاد کردند.

نخسللتین موضوعی که توسط یکی از کارشناسان 
برناملله مذکور مطرح شللد، تکرار افسللانه سللهم 
۵0درصدی ایران از خزر است. کارشناس مربوطه 
با تأکید بر این که در زمان اتحاد جماهیر شوروی 
بر اساس معاهدات دوجانبه، یک قسمت 10مایلی 
برای دو کشللور در نظر گرفته شللده بود و الباقی 
دریا به صورت مشللاع اسللتفاده می شللد، استفاده 
مشاع از این دریاچه را به معنای سهم ۵0درصدی 
هللر کدام از دو کشللور مطرح می کنللد، موضوعی 
کلله طی یک سللال اخیر و حتی پیللش از آن نیز 
توسط برخی عناصر داخلی و به ویژه ملی گرایان و 

سلطنت طلبان نیز مطرح شده بود.
در ادامه سللناریوی پیشین، موضوع دیگری که در 
این برنامه مطرح می شللود سهم 1۳درصدی ایران 
از خزر در کنوانسللیون اخیر است. کارشناس این 
برنامه با اشللاره به ماده 8 کنوانسیون، ادعا می کند 
کلله توافق میان کشللورهای شللمالی به رسللمیت 

شللناخته شللده و در حالی که این کشورها بخش 
عمللده خزر را میللان خود تقسللیم کرده اند، برای 
ایران سللهمی کمتر از 1۳ درصد باقی مانده است. 
طرح این مسللئله در مقایسلله با بزرگ نمایی سهم 
۵0درصدی ایران در دوره سلللطنت پهلوی مطرح 
شللده و سللعی در القاء گزاره »خزر فروخته شد« 
داشللت، سللناریویی که با هدف تضعیللف دولت، 
سست کردن پایه های نظام، از میان بردن انسجام 
اجتماعی و بروز چالش های سیاسللی در کشللور و 
ابتر گذاشللتن فرایند مذاکرات خللزر که همچنان 

ادامه دارد، صورت می گیرد.
با عنایللت به این ادعاهای مطرح شللده، چند نکته 
مهم ذیًا اشللاره می گللردد: رسللانه هایی همچون 
بی بی سی فارسی همواره نشان داده اند که هیچ گاه 
برای تمامیت ارضی جمهوری اسامی ایران و حتی 
منافع ملی کشورمان، کوچکترین دلسوزی نداشته 
و حتللی در جهت عکس عمل کرده اند، چرا که اگر 
جز این بود، در جریان تحوالت گوناگون سال های 
پس از انقاب، به ویژه تجاوز 8سللاله صدام حسین 
به کشورمان، موضع معقول تری می گرفت، یا حتی 
در قبال ادعاهای پوشالی برخی مقامات کشورهای 
عرب حاشللیه خلیج فارس نسبت به جزایر ایرانی. 
مشی رسانه ای این سایت وابسته به دولت انگلستان 
به گونه ای اسللت که حتی در سللناریوی سللخیف 
تحریللف نام »خلیج فارس« نیز بعضاً از همراهی با 
طرف مقابل ایرانی دریغ نورزیده و تمام تاش خود 
را کرده انللد، لذا، بدیهی اسللت که طرح هر ادعایی 
در مورد سللهم ایران از خزر، با هر هدفی جز منافع 

ملت و دولت ایران صورت می گیرد.
سللهم ۵0درصدی ایللران از خللزر در دوره اتحاد 
جماهیللر شللوروی، صرفاً یک دروغ بزرگ اسللت 
که توسللط رسللانه ها و جریان های معاند با هدف 
بزرگ نمایی سلللطنت پهلوی و تضعیف جمهوری 
اسللامی صورت گرفته اسللت. چند عامل و دلیل 

مهم برای این موضوع وجود دارد:
نخسللت؛ در موافقتناملله 1921 میللان ایللران و 

شللوروی، تنها حق انحصاری روس هللا )که بعد از 
انقاب اکتبر 1918 به شللوروی واگذار شده بود( 
بعد از عهدنامه ننگین ترکمنچای لغو شده، و ایران 
نیز دارای حق کشتیرانی در خزر، بدون ذکر هیچ 
درصد و سللهم مشخصی شد. در ادامه نیز در سال 
1940، توافق جدیدی میان ایران و شوروی صورت 
گرفللت که طی آن تا فاصله 10مایلی از سللواحل، 
آب هللای تحت حاکمیت کشللورها عنوان شللد و 
الباقی دریا به صورت مشاع در نظر گرفته شد، لذا، 
هیچ سهمی مبنی بر ۵0 درصد عنوان نشده بود و 
عبارت »مشللاع« بدون هیچ مبنای علمی به عنوان 

سهم ۵0درصدی ایران تفسیر می شود.
دوم؛ اختللاف اصلللی که امللروز در خللزر وجود 
دارد، پیرامون اسللتفاده از منابع بسللتر و زیربستر 
اسللت. لذا، در مورد کشتی رانی )که موضوع اصلی 
کنوانسللیون های 1921 و 1940 بللود( همچنان 
اختللاف چندانللی وجللود نللدارد. در زمانللی که 
اصللًا مقوله انللرژی در خزر موضوعیت نداشللت، 
عهدنامه هللای مذکور با شللوروی به امضا رسللید، 
لذا، مقایسلله شللرایط امروز با آن زمان، آن هم در 
شرایطی که یک گزاره مهم و مبنایی وجود نداشته 

است، یک مقایسه از اساس باطل است.
سللوم؛ مسللئله حاکمیت مشللاع ایران و شوروی 
و طرح افسللانه سللهم ۵0درصدی ایللران در خزر 
در حالی مطرح می شللود، کلله در آن زمان ایران 
اصًا قابلیت اسللتفاده از سهم ولو پایین تری را هم 
نداشللت و با توجه به امکانات گسللترده روس ها، 
مجللدداً عمده خزر در اختیار شللوروی بود، عمده 
منافع مذکللور در اختیار روس هللا بود. حتی پس 
از موافقتناملله 1940 نیللز ایران توانایللی دفاع از 
فاصله 10مایلی سواحل خود را نیز نداشت. اشغال 
شللمال ایران توسط قوای شوروی در خال جنگ 
جهانی دوم و عدم توانایی حکام پهلوی در دفاع از 
تمامیت ارضی و خروج این نیروهای متجاوز، خود 
شاهدی بر این مدعاست که نه تنها بر خزر، بلکه بر 
سرزمین های شمالی نیز شاه توانایی احقاق حقوق 

ایران را نداشللت. حتی خروج نیروهای شوروی از 
شمال ایران نیز نه به دلیل اقتدار دولت وقت ایران، 
بلکه بنا بر توافقات میان غرب و شرق در آن زمان 

صورت گرفت.
کارشللناس برناملله در حالی با اشللاره بلله بند 8 
کنوانسللیون ادعا می کنللد که ایللران توافق میان 
کشورهای شللمالی خزر را به رسمیت شناخته، که 
در اسللاس فقط به بخشللی از بند 1 ماده 8 اشاره 
کرده اسللت. در این بند آمده است: تعیین حدود 
بسللتر و زیربسللتر دریای خزر بلله بخش ها باید از 
طریق توافق بین کشللورهای با سللواحل مجاور و 
مقابل، بللا در نظر گرفتن اصللول و موازین عموماً 
شناخته شللده حقللوق بین الملل به  منظللور قادر 
سللاختن آن دولت هللا بلله اعمال حقللوق حاکمه 
خللود در بهره برداری از منابع زیربسللتر و سللایر 
فعالیت های اقتصادی مشللروع مرتبط با توسللعه 
منابع بستر و زیربستر انجام شود... . اعمال حقوق 
حاکمه دولت سللاحلی به موجب بنللد 1 این ماده 
نباید به نقض حقوق و آزادی های سایر طرف های 
مصّرح در این کنوانسللیون یا ایجللاد اختال  ناروا 

برای تحقق آنها منجر شود.
لللذا می بینیم که در این بند، صریحاً اعمال حقوق 
حاکمه دولت سللاحلی به بند 1 ارجاع شده است. 
در بنللد 1 نیز، اصطاحللات کنوانسللیون تعریف 
شده اسللت که شاید یکی از مهم ترین اصطاحات 
»خطوط مبدأ مسللتقیم« اسللت. در تعریف خط 
مبدأ مستقیم کنوانسیون تصریح می کند: خطوط 
مبدأ مستقیم لل خطوط مستقیمی است که نقاط 
مربوط / مناسب را بر روی خط ساحلی به یکدیگر 
وصل می کند و خط مبدأ را در مکان هایی که خط 
سللاحلی مضّرس می باشللد یا در مکانی که در آن 
حاشیه ای از جزایر در امتداد ساحل و در مجاورت 

نزدیک آن  قرار دارد، تشکیل می دهد.
نکتلله جالللب توجلله اما آنجاسللت کلله در بند 1 
کنوانسللیون صریحللاً اعللام می شللود کلله روش 
تعیین خطوط مبدأ مسللتقیم بایللد در موافقتنامه 

جداگانلله ای بیللن همه طرف ها تعیین شللود، لذا، 
اصوالً ادعای کارشللناس برنامه در مورد به رسمیت 
شناخته شدن توافق کشورهای شمال درباره سهم 

هر یک از خزر، بی پایه و اساس است.
نکته مهمی که کشورهای سللاحلی در کنوانسیون 
خللزر بر آن تأکید داشللتند، این موضوع اسللت که 
کنوانسللیون آگوسللت 2018، تنها یک پیش زمینه 
و بسللتر برای بحث کارشناسللی و همکاری بیشتر 
کشللورهای ساحلی برای دسللت یابی به یک توافق 
جامللع و اصولللی میان کشللورها اسللت، چللرا که 
موضوعللات و مسللائل مهمی نظیللر تحدید حدود، 
اصل انصاف، تعیین خطوط مبدأ مستقیم، مکانیزم 
حل وفصل اختافات و ابهامات دیگر، همچنان باقی 
مانده و جلسللات کارشناسی متعددی را برای توافق 
می طلبد، لذا، نقد مطلق و ایده آل نسبت به یک متن 

ابتدائی، خارج از دایره منطق و اصول علمی است.
نکتلله قابل توجه میان این هیاهوی بی بی سللی این 
اسللت که طرح ادعاهای طرف انگلیسللی پیرامون 
خزر در حالللی صورت می گیرد کلله دولت بریتانیا 
و هم پیمان اصلی اش، ایللاالت متحده، طی ماه های 
اخیر شکسللت های بزرگللی را از اقتللدار جمهوری 
اسامی ایران که در پی در پیش گرفته شدن راهبرد 
مقاومللت فعال در منطقلله حاصل شللده، دریافت 
کرده اند. انهدام پهپاد آمریکایی و ناتوانی واشنگتن در 
واکنش متناسب به آن، توقیف نفتکش انگلیسی که 
قوانین بین المللی دریانوردی را زیر پا گذاشته بود در 
تنگه هرمز و همچنین تسلیم شدن انگلیس دربرابر 
اراده ملللت ایران در ماجرای ابرنفتکش گریس1 که 
اکنون تحت پرچم ایران و بللا عنوان آدریان دریا1، 
در حرکت است، از مهمترین دستاوردهای ایران در 

تقابل با آمریکا و انگلیس است.
پرداختللن به موضللوع خللزر آن هم در سللالگرد 
کنوانسللیون وضعیت حقوقی دریللای خزر، آن هم 
با طرح ادعاها و  شللبهه هایی که بارها به آنها پاسخ 
داده شللده در تلویزیونی که سیاست استعمار پیر 
را دنبال می  کند، به خوبی نشللان می دهد که همه 
تاش این تلویزیون کمک به کشوری است که در 
تقابل خود در جنوب ایران به اراده محکم و مقاومت 

ملت ایران برخورد کرده است.  تسنیم 

فروختن خزر، پروژه جدید بی. بی. سی در شمال

االخبار: 

تغییر موضع ایران به موضع مقابله، 
اوضاع را در منطقه کامال تغییر داد

روزنامه لبنانی نوشللت تغییللر رویکرد ایران  رسـانه مبنی بر صبللر راهبردی به سللمت راهبرد بـازي 

مقابله موثر، باعث شد برخي از کشورهای منطقه به دنبال راهي 
براي تفاهم با تهران باشند.

روزنامه لبنانی االخبار در یادداشتی نوشت: مدت طوالنی از تغییر 
رویکرد ایران مبنی بر صبر راهبردی به سللمت راهبرد دفاع موثر 
یا مقابله و رویارویی نگذشت که اوضاع کاما تغییر کرد. تغییرات 
سللریعی که راهبرد جدید به دنبال داشللت تحسللین دوستان را 
برانگیخت و آن ها را تشللویق کرد به این رویکرد متمایل شللوند. 

این تغییرات همچنین دشمنان را نگران کرد؛ کسانی که به لبریز 
شللدن صبر راهبردی ایران امید داشتند، اما درک نمی کردند که 

تهران خیلی سریع می تواند راهبرد خود را تغییر دهد.
در ایللن مطلب آمده اسللت: راهبرد جدید بللا رکوردزنی، حالت 
فخرفروشللی طرف های منطقه ای در خلیج )فارس( را از بین برد 
و آن ها خیلی زود به سللمت یافتن راه حلللی برای برون رفت از 
بحران شدیدی پیش رفتند که خود را در آن گرفتار کرده بودند. 

راهبرد جدید ایران رخداد های عجیبی به دنبال داشللت و باعث 
شد دشمنان این کشور خیلی زود برای تغییر رویکرد خود اقدام 
کننللد، مثا عجیللب بود که ریاض به درخواسللت میانجیگری با 
تهران مجبور شد و عجیب تر اینکه امارات رویکرد خود را از تقابل 

با تهران به تفاهم با آن تغییر داد.
تفاهماتی بیشللتر از آنچه امروز منطقه شاهدش هست عما بین 

تهران و ابوظبی ایجاد شده است. فارس  


