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یکجانب�ه گرایی مذموم و م�ورد انتقاد 
همه بازیگران بین المللی است

مدیرعامل موسس��ه بین المللی موسس��ه ابرار معاصر 
تهران گف��ت: یکجانب��ه گرایی به لح��اظ هنجاری و 
حقوقی مذموم و مورد انتقاد همه بازیگران بین المللی 

است.
عابد اکبری در آیین اختتامیه نخستین کنفرانس بین 
الملل��ی یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل در دانشکده 
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی افزود: 
در این کنفرانس قصد داش��تیم ضمن آسیب شناسی 
وضعی��ت موجود ب��ه این پرسش پاس��خ دهیم که در 
برابر وضعیت موجود و حاکم بر نوع کنِش گاه مخرب 
و برهم زننده قواعد ب��ازی بعضی بازیگران اصلی نظام 
بین الملل، چ��ه وضعیت مطلوب��ی را می توان متصور 

شد.
وی خاطرنش��ان کرد: باوجود اینک��ه چندجانبه گرایی 
مح��ور یا هس��ته اصلی نظم بین المل��ل پس از جنگ 
جهان��ی ب��وده اس��ت، ام��ا در سال های اخیر ش��اهد 
تهدیدات��ی علیه نظام بین الملل چندجانبه گرا از سوی 
برخ��ی از بازیگران آن به ویژه ایاالت متحده هس��تیم. 
خ��روج از موافقتنام��ه آب وهوایی پاری��س، خروج از 
آی اِن اف، خ��روج از برج��ام و به دنب��ال آن، تهدید به 
خ��روج از بس��یاری از معاه��دات و پیمان های دیگر 
به عن��وان ابزاری برای تهدید جامع��ه بین المللی فقط 
چن��د نمون��ه از اقدامات یکجانبه گرایان��ه آمریکاست؛ 
اقدامات��ی ک��ه ازس��وی هر کش��ور دیگ��ری در نظام 
بین الملل هم صورت پذیرد مذموم و ناپذیرفتنی است 
و پرسش هایی اساسی پیِش روی ما پژوهشگران حوزه 

حقوق و روابط بین الملل قرار می دهد.
 رئی��س کنفرانس بی��ن المللی یک جانب��ه گرایی و 
حقوق بین الملل پرسش ه��ای زیر را مطرح کرد که 
چرا در زمانه گس��ترش ارتباطات و نزدیکی ملت ها و 
دولت ها ب��ه یکدیگر باید اقداماتی ص��ورت پذیرد که 
مصداق بازگشت به عقب و به سمت تاریکی های عصر 
ماقبل جنگ های جهانی باش��د؟ آی��ا سکوت دولت ها 
در براب��ر این اقدامات یکجانبه گرایانه، منجربه ش��کل 
گیری روی��ه ای خطرناک و درنتیج��ه، تخریب بیشتر 
نظ��م و نظام حق��وق بین الملل موجود نخواهد ش��د؟ 
وچ��ه اقدامی برای ش��کل دادن ب��ه »هویت مقاومت 
هنجارمح��ور جهان��ی« بای��د درپیش گرفته ش��ود تا 
چندجانبه گرایی به عن��وان یک سنت معطوف به حل 

مشکل و با هویت در نظام بین الملل تثبیت شود؟
اکبری تصری��ح کرد: پاسخ به ای��ن پرسش ها هرچه 
باش��د، بی ش��ک توجی��ه یکجانبه گرایی ب��ا اهمیت و 
اولویت منافع ملی بر هرگونه اتحاد و معاهده و پیمان 
بین المللی است و فقط زمینه خطرناک تبدیل ش��دن 
ای��ن اقدامات به کنشی ع��ادی در روابط بین الملل را 
فراه��م خواهد کرد، همان طور که تحلیل این اقدامات 
براس��اس مفهوم قدرت به عنوان مفه��وم تبیین کننده 
رفتاره��ای ض��د هنج��ار در جامع��ه بین المللی فقط 
توجیه و توصی��ف وضعیت موجود اس��ت و با روحیه 

عدالت خواهی انسان تعارض دارد.
وی افزود: در روزهای پایانی دهه دوم قرن بیست ویکم 
و در شرایطی که اقدامات آمریکا مورد نقد هم پیمانان 
و شرکای استراتژیک خود قرار گرفته است، دو واکنش 
را ش��اهدیم: اول اینکه، بعضی از دولت ها که از نظام و 
نظم موجود بهره می برن��د و حامی نظام موجودند، با 
اقدامات یکجانبه گرایان��ه مخالف اند؛ اما آنها می دانند 
که برهم خوردن نظم موجود، هزینه هایشان را افزایش 
خواه��د داد و رون��د قدرتمندتر ش��دن آنها را متوقف 
خواهد کرد؛ بنابراین خواهند کوشید با قواعد موجود، 
ب��ه اقدامات یکجانبه گرایانه آمریک��ا پاسخ دهند و بار 
دیگ��ر آمریکا را به بازگشت ب��ه معاهدات و رویه های 
چندجانبه گرایان��ه تشویق کنن��د. اقدامات دولت های 

اروپایی شاهدی بر این مدعاست.
مدیرعامل موسس��ه اب��رار معاصر ته��ران دسته دوم را 
بازیگرانی دانس��ت که امروز در عرصه روابط بین الملل 
در نقش بازیگران جهانی ی��ا در مفهومی دیگر، جهان 
غیرغربی ش��ناخته می شوند و گفت: این دسته به سوی 
روایت س��ازی خ��ود از نظم مطلوب حرک��ت می کنند؛ 
جهان��ی که با خرده گفتمان ه��ای »عدالت« و »نظم« 
به سوی تصویرسازی از نظامی عادالنه تر گام برمی دارد. 
ای��ن حرکت در جه��ان غیرغربی، متناس��ب با ماهیت 
چرخ��ش ق��درت و برآم��دن کنشگ��ران و قدرت های 
نوظهور، پارادایم های جدیدی از نظم حقوقی بین المللی 
را ش��کل می دهد ک��ه در آن، امید و باور به »ش��دن« 
زیر پرچم چندجانبه گرایی و همکاری برای همه جهان 

گشوده تر و قابل دسترس تر از قبل خواهد بود.
وی ادامه داد: دراین میان، جمهوری اسالمی ایران نیز با 
اراده خود در پیشبرد امور سیاسی- اقتصادی و امنیتی 
با دیپلماس��ی و ابزارهای این ح��وزه نشان داده است 
تمایل دارد در زمین حقوق بین الملل و به عنوان بخشی 
از جامعه بین المللی کنش گری کند؛ زمین و زمینه ای 
که در آن همه کشورها به شکلی عادالنه منافع خود را 
پیگیری کنند. تأکید بر مفهوم جامعه جهانی و جامعه 
بین الملل��ی با آگاهی کامل از ای��ن موضوع اعمال می 
ش��ود که کنش گری براس��اس رویه های م��ورد قبول 
جهانی نه تنها از میزان نزاع و خشونت و جنگ دولت ها 
می کاه��د، بلکه می توان��د زمینه نزدیک��ی ملت ها به 

یکدیگر را فراهم کند.  ایرنا 

از نگاه دیگران 

ایران باید از فرصت اجالس جنبش عدم تعهد استفاده کند
رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید 
کرد که جمهوری اسالمی ایران باید از فرصت برگزاری اجالس جنبش عدم تعهد 
برای بیان دیدگاه های منطقی خود در مبارزه با تروریسم و یک جانبه گرایی آمریکا 
استفاده کند. کمال دهقانی گفت: جنبش عدم تعهد جنبش بین المللی است که 

در اوج درگیری های سخت ش��رق و غرب در اواخر قرن گذش��ته به وجود آمد. آن 
زمان دو قطب شرق و غرب یعنی آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی با ایجاد موازنه قدرت 

تبدیل به ابرقدرت ش��ده و عموما کشورهای دیگر جهان سوم محسوب می شدند و تالش 
می کردن��د به سمت یکی از این دو قط��ب حرکت کنند. در آن سال ها جنبش عدم تعهد 
فعالیت خود را ش��روع کرد و به تبع آن دوران دوقطبی تمام ش��د. وی ادامه داد: البته در 
شرایط فعلی ما با یک جانبه گری های آمریکا مواجه هستیم که جنبش عدم تعهد می تواند 

برای مقابله با آن نقش موثری در عرصه بین المللی ایفا کند.  صداوسیما 

استقبال ایران از توافق سران ترکیه و روسیه درباره سوریه
سخنگوی وزارت خارجه گفت: از هر اقدامی که به حفظ تمامیت ارضی و تقویت 
حاکمیت ملی سوریه و بازگشت ثبات و آرامش به منطقه منجر ش��ود استقبال 

می کنیم.
سیدعباس موسوی با اش��اره به توافق س��ران روسیه و ترکیه در خصوص تحوالت 

ش��مال سوریه اظهار داش��ت: ایران از هر اقدامی که به حفظ تمامیت ارضی، تقویت 
حاکمیت ملی و بازگشت ثبات و آرامش به منطقه منجر شود استقبال می کند و در این 

راستا تفاهم حاصله میان فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه برای پایان دادن به درگیری 
ها در شمال سوریه را قدم مثبتی برای بازگشت ثبات و آرامش به منطقه می داند.

وی اف��زود: امیدواریم رسیدن به این تفاهم موجب��ات رفع نگرانی های امنیتی ترکیه از 
ی��ک سو و حفظ تمامیت ارضی و تقویت حاکمیت مل��ی سوریه از سوی دیگر را فراهم 

نماید.  فارس 

بازگشایی دفتر آژانس تحقیقات فدرال پاکستان 
دیروز مراسم بازگشایی دفتر آژانس تحقیقات فدرال پاکستان در سفارت این کشور 
همسایه در تهران با حضور "رفعت مسعود "سفیر اسالم آباد در تهران و همچنین 
رس��ول موسوی دستیار وزیر و مدیرکل غرب آسی��ای وزارت امور خارجه برگزار 
شد. در این مراسم که نمایندگانی از سفارت خانه های دیگر کشورها در ایران نیز 

حضور داشتند، سفیر پاکستان در تهران با ابراز خرسندی از بازگشایی دفتر آژانس 
تحقیقات فدرال پاکستان درایران گفت: این موضوع می تواند بر توسعه روابط دو کشور 

از جمله موضوع اقتصادی تاثیر مثبت بگذارد. وی با اشاره به برخی از مشکالت انتظامی در 
مرزهای مشترک دو کشور و با بیان این  بعضا  با مسائلی همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق 
انسان و انجام برخی از جرایم سازمان یافته رو به رو هستیم و این موضوعات بعضا بر روابط 
دو کشور از جمله روابط اقتصادی تاثیر منفی  گذاشته است، گفت: امیدواریم  با بازگشایی 

این دفتر شاهد همکاری های هر چه بیشتر ایران و پاکستان باشیم.  تسنیم 

ته��ران در مه��ر م��اه میزب��ان مقامات��ی چون 
نخس��ت وزیر پاکس��تان ب��رای دومی��ن ب��ار در 
س��ال جاری، وزی��ر خارجه آفریق��ای جنوبی و 
دیپلمات های چینی، ژاپنی، سوئدی، سوئیسی، 

پرتغالی و فنالندی بود.
ته��ران در ی��ک ماه اخی��ر میزب��ان مقاماتی از 
کشورهای مختلف بوده از حضور دوباره »عمران 
خان« نخس��ت وزیر پاکس��تان در ۲۱ مهر ماه و 
پنج ماه پس از نخستین سفرش به ایران، تا سفر 
وزیر رواب��ط و همکاری های بین المللی آفریقای 
جنوبی برای ش��رکت در چهاردهمین نشس��ت 
کمیسیون مشترک اقتصادی و سفر فرستادگان 

ژاپن و چین.
ای��ن سفرها در ش��رایطی صورت گرف��ت که در 
هفته های اخیر منطقه شاهد تحوالتی بود از جمله 
تهاجم نظامی ترکیه به شمال سوریه و در همین 
راستا نیز محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران 
رایزنی هایی تلفنی را با همتایان روس، ترکیه ای، 
س��وری و عراق��ی خود برای توق��ف این تهاجم و 

بازگشت آرامش به منطقه صورت داد.
۲۱ مه��ر م��اه عمران خ��ان پس از پن��ج ماه از 
نخستین سفرش به ایران به تهران آمد و با مقام 

معظ��م رهبری و رئیس جمهور دیدار و گفت وگو 
ک��رد. در حالی که پیش از انجام این سفر بحث 
میانجیگری پاکستان بین تهران و ریاض مطرح 
شده بود، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت 
خارجه ایران قبل از انجام سفر اظهار داش��ت: تا 
این لحظه موضوع میانجیگری مطرح نیست، اما 
آخرین تحوالت منطقه و بین المللی مورد بحث 
و بررسی قرار خواه��د گرفت.جمهوری اسالمی 
ای��ران اعالم کرده است چه ب��ا میانجی یا بدون 
میانجی با همسایگان خود گفتگو خواهد کرد و 

اگر سوء تفاهمی وجود دارد برطرف شود.
از دیگر مقاماتی که در نیمه دوم مهر ماه به تهران 
آمد، »ناله دی پاندورا« وزیر روابط و همکاری های 
بین المللی آفریقای جنوبی بود که چهارشنبه ۲۴ 
مهر ماه در سفر به ایران و رایزنی با همتای ایرانی 
خود در چهاردهمین نشست کمیسیون مشترک 

اقتصادی دو کشور شرکت کرد.
در دی��دار وزرای امور خارج��ه روابط دوجانبه و 
دیدگاه ه��ای مشت��رک ۲ کشور در بس��یاری از 

موضوع��ات منطقه ای و بین الملل��ی از جمله در 
مورد مس��ئله فلس��طین، حقوق بش��ر، ضرورت 
بازنگری در ساختار سازمان ملل و شورای امنیت، 
مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، استفاده صلح 
آمیز از انرژی هسته ای و همکاری های جنوب - 
جنوب و همک��اری در سازمان های بین المللی و 

مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
ظریف در نشس��ت چهاردهم کمیس��یون نیز با 
تشریح  پایبن��دی ایران به تعه��دات خود وفق 
برج��ام با بی��ان اینکه اروپا نش��ان داد از اجرای 
تعهداتش ناتوان است به سه گام کاهش تعهدات 
برجامی از سوی ایران اش��اره ک��رد و گفت: در 
صورت عدم بازگشت ت��وازن به اجرای تعهدات 
از سوی طرف ها، سایر اقدامات الزم در گام های 

بعدی نیز محقق خواهد شد. 
وزیر خارجه آفریقای جنوبی نیز در این نشست 
دیدگاه کشورش در خصوص مخالفت با یکجانبه 
گرایی، به رسمیت ش��ناختن ح��ق کشورها در 
استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، مخالفت با 

تحریم ه��ای یکجانب��ه آمریک��ا علی��ه ای��ران و 
همچنین استم��رار همکاری ه��ای دوکشور در 
زمینه های مختلف اقتصادی، علمی و انرژی های 

تجدیدپذیر را مورد تاکید قرار داد.
همزمان ب��ا حضور وزیر رواب��ط و همکاری های 
بین المللی آفریقای جنوبی، الکس��اندر الورنتیف 
نماین��ده ویژه رئی��س جمهور روسی��ه در امور 
سوریه و سرگئی ورش��نین مع��اون وزیر خارجه 
ای��ن کشور چهارش��نبه ۲۴ مهر م��اه ۱۳۹۸ با 
علی اصغر خاجی دستیار ارش��د وزیر خارجه در 
امور ویژه سیاسی و مذاکره کننده ارش��د ایران 
در ام��ور سوریه و یمن دیدار و گفت وگو کردند.

دو ط��رف ب��ا تاکید بر ض��رورت حفظ وحدت و 
تمامی��ت ارض��ی و استق��الل و حاکمی��ت ملی 
سوریه خواست��ار توقف ف��وری اقدامات نظامی 
اخیر و ح��ل و فصل اختالفات از طریق سیاسی 
و دیپلماتیک  شدند.همان روز یعنی چهارشنبه 
۲۴ مهر ماه نیز پنجمین دور رایزنی های سیاسی 
ای��ران و سوئد به ریاست سی��د عباس عراقچی 

معاون سیاسی وزارت امور خارجه و خانم »آنیکا 
سودر« قائم مق��ام وزارت امور خارجه سوئد در 

تهران برگزار شد.
عراقچی در این دی��دار گفت: جمهوری اسالمی 
ای��ران علیرغم خروج آمریک��ا از برجام و اعمال 
تحری��م و فش��ار حداکث��ری سعی ک��رده است 
همچن��ان پنجره های تعام��ل و دیپلماسی را باز 
نگهدارد، اما متاسفانه اروپا فقط به حمایت های 
سیاس��ی اکتفا کرده و از دادن هزینه برای ادامه 

حیات این توافق خودداری می کند. 
وی همچنی��ن افزود: ایران مصمم به برداش��تن 
گام ه��ای بعدی کاه��ش تعهدات اس��ت و این 
تصمی��م تا تامین ش��رایط مورد نظ��ر و برآورده 
ش��دن منافع اقتص��ادی ایران از برج��ام  تغییر 

نخواهد کرد.
کوشتا پریرا مدیرکل سیاسی وزارت امور خارجه 
پرتغ��ال که به منظور برگزاری دومین نشس��ت 
مشورت های سیاسی مدیران کل سیاسی وزارت 
ام��ور خارجه ایران و پرتغال به تهران سفر کرده 
بود، بع��د از ظهر سه ش��نبه ۱۶ مهرماه ۱۳۹۸ 
با سی��د عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه 

ایران مالقات کرد.  فارس

وزی��ر امور خارجه گفت: اعتیاد آمریک��ا به اعمال تحریم علیه 
کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و حتی قدرت های بزرگ در 
ح��ال تضعیف اساس روابط بی��ن المللی و به مخاطره افکندن 

صدها میلیون نفر از مردم است.
محمدج��واد ظریف ط��ی سخنانی در نشس��ت وزرای خارجه 
جنب��ش عدم تعهد از دولت آذربایج��ان به دلیل برگزاری این 
اج��الس در باکو و میهمان نوزای گ��رم مقام های این کشور و 
همچنی��ن مدیریت دولت ونزوئ��ال به عنوان رئیس این جنبش 

در سه سال اخیر تشکر کرد.
وی اظهار داش��ت: وجود یک جریان رش��دیابنده برای تحقیر 
دیپلماس��ی، چندجانبه گرای��ی و همکاری ه��ای بین الملل��ی 
چالش ه��ای مزمن را در سراس��ر جهان تشدید کرده و موجب 

افزایش تردید و بالتکلیفی شده است.
وزیر امور خارجه ادامه داد: به نظر می رسد که حقوق بین الملل، 
موافقتنامه ه��ای چندجانب��ه، قطع نامه های ش��ورای امنیت و 
هنجاره��ای رفت��ار متمدنانه هم��ه در مس��لخ جاه طلبی های 

سیاسی فردی قربانی می شوند.
ظریف تصریح کرد: غرب آسی��ا بیشترین آالم را از ناحیه این 

کینه توزی علیه نظم جهانی متحمل می شود.
وی با اش��اره به موضوع فلس��طین، گفت: ح��ق خودمختاری 
فلس��طین به عنوان یکی از مهم ترین اهداف جنبش عدم تعهد 
توس��ط سیاست های یک جانبه و مخرب ایاالت متحده به ویژه 
از سوی موضع گیری ه��ای غیرقانونی و خطرناک آن در مورد 

قدس و جوالن در حال پایمال شدن است.
رئی��س دستگاه دیپلماسی بی��ان کرد: رژیم صهیونیس��تی با 
برخوردای از حمایت بی چون و چرای آمریکا و با کمال تأسف 
همچنین رضایت کوتاه بینانه برخی در منطقه ما تشجیع شده 
اس��ت تا  به غصب و جذب بیشتر و بیشتر فلس��طین مبادرت 

ورزد.
ظری��ف افزود: ظلم های دهشتناک علی��ه مردم یمن به همراه 
پیامده��ای منطقه ای این جنگ که ب��ا پشتیانی کامل ایاالت 
متحده انجام می ش��ود به گونه ای تهدیدآمی��ز در حال خارج 
ش��دن از کنت��رل و منجر ش��دن به  تشدید تنش ه��ا و ایجاد 

ناامنی بیشتر در منطقه و ماورای آن است.
وی خاطرنش��ان کرد: اقدام غیرمس��ئوالنه ای��االت متحده در 
خروج خود از برجام ب��ه رغم پایبندی کامل ایران به تعهدات 
خود در این زمینه یکی دیگر از مهم ترین عناصر آش��وب ساز 

در منطقه و ماورای آن بوده است.
وزی��ر امور خارج��ه افزود: جن��گ اقتصادی آمریک��ا در واقع 

تروریس��م اقتصادی آن با هدف ق��رار دادن مردم عادی ایران 
و کوششی ساده لوحانه برای گرسنگی دادن آنان تا مرحله به 
تسلیم شدن تنها یک جنایت عامدانه و به صورت آشکار اعالم 
شده علیه بشریت نیس��ت، بلکه تهدیدی جدی و فوری برای 

صلح و امنیت بین المللی است.
ظری��ف گف��ت: در حقیقت، اعتی��اد ایاالت متح��ده به اعمال 
تحریم ها یا به عبارت دقیق تر تروریس��م اقتصادی علیه مردم 
بس��یاری از کشورهای عض��و جنبش عدم تعه��د مانند کوبا، 
ونزوئ��ال، سوریه، ایران و حتی قدرت ه��ای بزرگی مانند چین 
و روسیه، در حال تضعیف اس��اس روابط اقتصادی بین المللی 
و ب��ه مخاطره افکندن صدها میلی��ون نفر از مردم و همچنین 

تجارت جهانی است.
وی تاکی��د ک��رد: اتخاذ موض��ع یکپارچه جامع��ه بین المللی 
ب��رای وادار ساخت��ن ایاالت متحده به بازگشت از این مس��یر 
خطرناک خود به منظ��ور  اجتناب از بروز یک فاجعه جهانی، 

یک ضرورت فوری است.

وزی��ر امور خارجه با بیان اینکه امروزه این موضوع امری ثابت 
ش��ده است که آمریک��ا حتی به هم مشرب ه��ای خود خیانت 
می کند، گفت: بس��یاری آموخته اند ک��ه انتظار از آمریکا برای 
تامی��ن حفاظت و امنیت آنان یک خواسته واهی � اگر نگوییم 

انتحاری � است.  
ظری��ف گفت: اما این مردم ما هس��تند ک��ه هزینه رفتارهای 
غیرمسووالنه آمریکا را می پردازند. به همین دلیل بر ما اعضای 
جنبش است تا متحد ش��ویم و بر مبن��ای تفکر و اقدام دسته 
جمع��ی و مبتکرانه برای تغیی��ر جهت جریان حاکم یا حداقل 

کاهش آثار آن بر مردم خویش اقدام کنیم.
وی افزود: کوشش صلح هرمز )امید( که حسن روحانی رئیس 
جمهور کشورمان آن را در نشست ماه سپتامبر گذشته مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد، یکی از این گونه تالش ها 
اس��ت. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورم��ان خاطرنشان کرد: 
ه��دف آن تروی��ج گفت وگو، احترام متقاب��ل و برابری، احترام 
ب��ه حاکمی��ت و تمامیت ارضی کشوره��ا و مصونیت مرزهای 
بین الملل��ی، حل و فصل مس��المت آمیز کلی��ه اختالفات، رد 
تهدی��د به استفاده از زور ی��ا کاربرد زور، ع��دم تجاوز و عدم 
مداخله در امور داخلی یا خارجی یکدیگر و در نهایت تضمین 

امنیت انرژی و جریان آزاد منابع می باشد.
ظریف گفت: ما دوباره از همس��ایگان و همه ش��رکای خود در 
جنبش ع��دم تعهد دعوت می کنیم تا ب��رای تقویت و اجرای 

ابتکار امید با ما همکاری کنند.  باشگاه خبرنگاران

گزارش

کارشناس مسائل سیاست خارجی معتقد است؛ ایران همانطور 
ک��ه در گام های اول،  دوم و سوم کاه��ش تعهدات برجامی در 
ح��وزه برداش��تن محدودیت ه��ای تحقی��ق و افزایش ظرفیت 
غنی س��ازی، افزایش ذخیره  اورانیوم غنی ش��ده اقدامات عملی 
انجام داد، در گام چهارم نیز می تواند در زمینه کاهش تعهدات 
نظارت��ی آژانس اقدامات عملی بردارد و مانع نظارت غربی ها بر 
برخی امورات کشورمان گرفته ش��ود و این می تواند خواب آرام 
را برای همیشه از چشم یاران منطقه ای آنها و حتی فرا منطقه 
بگی��رد؛ در گام چهارم به راحتی می توانیم تعهدات نظارتی مان 

را کاهش دهیم و اجازه بازرسی ها را به آنها ندهیم.
عباس ضیایی نیری کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی در 
خصوص اجرای گام چهارم ایران در کاهش تعهدات هس��ته ای 
به سیاس��ت روز گفت: به نظ��ر می رسد مقام��ات غربی هنوز 
در توه��م و رویاپردازی پیرامون بقای برجام هس��تند و تصور 
می کنند بعد از اعمال تمام  گزینه های زیر و روی میز اربابشان 
و بدعهدی آنها در مسائل مالی و بانکی و وقت کشی و ادعاهای 
ض��د ایرانی می توانن��د تهران را مجاب به مان��دن در این سند 

بی ارزش کنند.
وی اف��زود: کشور تا به امروز در سه مرحله تعهدات هس��ته ای 
خود را کاهش داده است و بدون شک در صورت عملی نشدن 
وعده های پوچ اروپائیان و عدم رفع تحریم های آمریکا و یا اقدام 
عملی اروپا برای فراهم کردن بس��تری برای فروش نفت در ماه 
نوامبر و اواسط آبان ماه مرحله چهارم را عملی خواهد کرد، در 

مقاب��ل می بینیم که سران سه کش��ور اروپایی امضا کننده این  
تواف��ق به ایران پیغام داده اند که اگ��ر چهارمین گام از کاهش 
تعهدات هسته ای این کشور عملی شود از توافق هسته ای خارج 
خواهن��د ش��د و گویا زوال عقل آنها به ق��دری جدی است که 
حتی خود نیز تصور می کنند تا به امروز در این توافق بوده اند و 
به وعده های خویش عمل کرده اند و بعد از خروج دولت امریکا 

انها با وفای به عهد ایران را به منافع خود رسانده اند!
وی بیان داش��ت: آنها فراموش کرده ان��د در این سند حتی به 
اندازه شهود هنگام عقد در مراسم ازدواج هم کارایی نداشتند و 
صرفا مجس��مه ای بودند که عکسی نیز از این  پیمان برای خود 
ب��ه یادگار گذاش��ته اند که آیندگان و حتی نس��ل جوان امروز 
داخ��ل و خارج از کشور اع��م از ایرانی و غی��ر ایرانی فراموش 
نکن��د که اعتماد ب��ه امریکا و غرب مصداق غرق ش��دن  است 
و البت��ه ای��ران با اتکا به فرامین مقام  معظ��م رهبری به خوبی 
توانس��ت این کشت��ی طوفان زده را به ساح��ل آرامش هدایت 
کند، موضوعی که عجز و ناتوانی غرب را به ش��کل شفاف تری 
نمای��ان می کند این است که هشدار اتحادی��ه اروپا پس از آن 
اعالم ش��د که رئیس جمهور نوادگان ناپلئون در شکل دادن به 
یک توافق جدید میان واشنگتن و تهران عاجز ماند مذاکره ای 
که آمریکا به هر شکل و عنوان خواهان آن بود اما با پاسخ قاطع 
ایران مواجه و نقشه های فراوانی را که ترامپ را می توانس��ت با 
موفق ش��دن مذاک��ره با ایران  به آنها برسان��د را ابطال کرد. به 
گفت��ه ضیایی نیری؛ چرا که تهران دی��دار مقام های دو کشور 
را مش��روط به لغو کامل تحریم ها کرد، ش��رطی که طرح مورد 
نظ��ر رئیس جمهور فرانس��ه را غیرممکن ساخت و غرب و علی 
الخص��وص آمریکا و اتاق فکر معیوب��ش باید بداند که سیاست 
فشار حداکثری و یا شوی نظامی و ایجاد تفرقه و نیات شیطانی 

در قبال ایران جواب نمی دهد.
وی گف��ت: چرا که تهران در تمامی مس��ائل فرجام  نیک را در 
گ��روی گفت وگوی با منطق و استدالل و احترام به ملت  ایران 
و رسی��دن به حقوق کشور می دان��د و انها باید بپذیرند که اگر 
زمانی رسید که این پیش شرط ها محقق شدند آن وقت امکان 
گفت وگ��و با آمریکا نیز وجود دارد، ه��م  اکنون نیز گام چهارم 

کاهش تعهدات هس��ته ای ایران با بررسی ابعاد مختلف اجرای 
این طرح از سوی کمیته مربوط در دست بررسی و آماده شدن 
است و ب��ه صراحت اعالم میکنیم که اگ��ر خواسته های ایران 
از طرف ه��ای مقابل محقق نشود، گ��ام چهارم کاهش تعهدات 
هس��ته ای انجام می شود توسط مس��ئوالن و دولت به اجرا در 
خواه��د آمد و تمامی تبعات حاصل از این گام به عهده غرب و 

سران  حراف آنهاست.
این کارشناس مس��ائل سیاست خارجی تصریح کرد: متاسفانه 
دولت های اروپایی حاضر در برجام به هبچ عنوان پای تعهدات 
خودشان نبوده و نیس��تند و نخواهند بود و طبق مفاد موجود 
در این ق��رارداد ایران نیز کامال قانونی و از اردیبهشت امس��ال، 
کاه��ش تعه��دات را آغ��از و در این مس��یر به گام چه��ارم نیز 
رسیده ایم که اجرای این گام بدون ش��ک تحول بس��یار بزرگی 
در صنعت هس��ته ای ما پس از برجام خواهد بود و این مسیر در 
صورتی می تواند با توقف رو به رو ش��ود و ایران را مجددا پایبند 
به تعهدات نماید که آنها دست از بازی موش و گربه و وعده های 
دروغین صرف وقت کشی بردارند و به تمامی تعهدات خود جامه 

عمل بپوشانند.
ضیای��ی نیری خاطرنشان کرد: اکنون به کشورهای طرف مقابل 
به خصوص اروپایی ها هشدار می دهیم نسبت به اجرای تعهدات 
خ��ود در ارتباط با برجام هر چه سریعتر اقدام عملی کنند، آنها 
به خوبی واقف هس��تند که ایران به صحبتی که می کند پایبند 
است و نه از پشت خنجر می زند و نه رفیق دزد و ش��ریک قافله 
است، اما به موقع می داند با چه اقداماتی به حقوق مس��لم  خود 
برس��د همانطور که در گام های اول،  دوم و سوم ایران در کاهش 
تعه��دات برجامی در حوزه برداش��تن محدودیت های تحقیق و 
افزای��ش ظرفیت غنی سازی، افزایش ذخیره  اورانیوم غنی ش��ده 
اقدام��ات عملی صورت گرفت در گام چه��ارم نیز می توانیم در 
زمین��ه کاهش تعهدات نظارتی آژانس اقدامات عملی  برداریم و 
مانع نظارت غربی ها بر برخی امورات کشورمان گرفته خواهد شد 
و این می تواند خواب آرام را برای همیشه از چشم یاران منطقه ای 
انه��ا و حتی فرا منطقه بگیرد در گام چهارم به راحتی می توانیم 
تعهدات نظارتی مان را کاهش دهیم و اجازه بازرسی ها را به آنها 

ندهیم. وی گفت: آنها دیدند ایران در اواسط شهریور ماه آغاز گام 
سوم تصمیم برجامی خود را رسما به اتحادیه اروپا اعالم نمود و 
همان موقع مسئوالن ما اعالم  داشتند که ایران کاهش تعهدات 
خ��ود در برجام را در ص��ورت ادامه  دار بودن سناریوی بدعهدی 
غربی ها ادامه خواهد داد و این  اقدام در راستای استناد به دو ماده 
۲۶ و ۳۶ توافق هسته ای صورت  می پذیرد و امری بدیهی و کامال 
قانون��ی است چرا که طرف های امضا کنن��ده برجام به تعهدات 
خود در برجامی خود عمل نمی کنند؛ لذا در اقدام  متقابل ایران 
نیز تعهدات برجامی خود را گام به گام کاهش می دهد و نتیجه 
آن ی��ا پایان برجام است یا سر عقل آم��دن طرف های غربی در 
انج��ام تعهدات خود و ایران  نیز ب��رای هر دو فرجام کامال آماده 
اس��ت، آنها باید به این  باور برسن��د و حقیقت را قبول کنند که 
اگر هدف  گذاری های انجام ش��ده ص��ورت نپذیرد خروج از این 
تواف��ق بین المللی در دستور کار قرار دول��ت ایران نیز قرار داده 

شده است.
این کارشناس مسائل سیاست خارجی اظهارداشت: خروجی که 
متضرران اصلی آن غ��رب و اروپائیان و همپیمانان آنها خواهند 
ب��ود، واضح تر آنک��ه در آن صورت ما دیگر به غنای ۳.۶7 درصد 
پایبند نخواهیم بود و هر درصدی که بخواهیم بر اساس نیازمان 
در هر زمینه ای باشد تولید خواهیم کرد و البته پیشتر گفته ایم به 
دنبال بمب اتم نبوده و نیستیم اما، دیگر برای ما مهم نخواهد بود 
که برداش��ت غرب از این اقدامات ایران  چه خواهد بود، همچنین 
راکتور اراک نیز مدرن سازی خواهد ش��د ب��ه این  معنی که این 
راکتور پیشرفته خواهد شد و دیگر ضایعات سوخت آن پلوتونیوم 
نخواهد داشت که البته این موضوع در برجام  نیز لحاظ شده بود و 
قرار بود در مدل سازی راکتور طرف های امضا کننده به ما کمک 
کن��د که هم اکنون به غیر از چین و روسی��ه به همراه ایران که 
رئیسان کارگروه مشترک مدرن سازی راکتور اراک هستند دیگر 
طرف ها در یک سال اخیر همکاری نداشته اند و حتی شرکت های 
چینی نیز به سستی عمل می کنند. وی گفت: لذا از دیگر اقدامات  
ما مدرن س��ازی راکتور اراک با اتکا و توان و دانش بومی خواهد 
بود و مسلما عالمت سوال هایی که برای غرب به وجود می آید و 

مطمئنا برای ما نیز پاسخ دادن به آنها اصال مهم نیست.

از نگاه کارشناس مسائل سیاست خارجی:

اقداماتی که ایران می تواند در گام چهارم کاهش تعهدات انجام دهد 

ظریف در نشست وزرای خارجه عدم تعهد:

 تروریسم اقتصادی آمریکا مردم جهان را 
به خطر انداخته است

تهران در مهرماه شاهد رفت و آمدهای کدام مقامات دیپلماتیک بود؟


