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بازی هوشمندانه ايران در مقابل اروپا
کارشناس مس��ائل اروپا گفت: گام هاى زيادى مانده 
که اي��ران بايد در قبال بدعهدى ه��اى برجامی غرب 

بردارد.
حنی��ف غفارى درب��اره گام چهارم کاه��ش تعهدات 
برجامی ايران، گفت: اتحاديه اروپا و خصوصا تروئیکاى 
اروپايی )آلمان، انگلیس و فرانس��ه( از زمانی که ايران 
در ارديبهشت ماه امسال و در راستاى تحقق استراتژى 
مقاومت فعال گام هاى کاهنده تعهدات برجامی خود 
را برداش��ت، همواره در محافل خصوصی و آشکار به 
ايران خرده می گرفتند که چرا اين گام ها را برداشته و 
اين مسئله می تواند معادالت اروپا در خصوص برجام 
را خدشه دار کند. او افزود: مسلما برداشته شدن گام 
چهارم در ۱۵ آبان منجر به اعتراض مسئولین اروپايی 

خواهد شد. باشگاه خبرنگاران

خبر

مکانیزم جديد آمريکا برای جمع آوری 
اطالعات از ايران است

تحلیل گر مس��ائل سیاس��ی در آمريکا می گويد کانال 
تجارت بشردوس��تانه با ايران که توس��ط آمريکا ايجاد 
می ش��ود براى کس��ب اطالعات از مب��ادالت تجارى 
بشردوس��تانه با ايران اس��ت و نه ابزارى براى تسهیل 

اين نوع تجارت.
وزارت خزان��ه دارى آمري��کا چند روز گذش��ته اعالم 
کرد که يک مکانیزم جديد را براى ش��فاف سازى در 
مبادالت بشردوستانه براى غذا و دارو براى ايران فعال 

کرده است.
در بیانی��ه اين وزارتخانه آمده اس��ت، اين مکانیزم به 
جامعه جهانی کمک می کند تا با هوش��یارى بیشترى 
به مبادالت غذايی و دارويی با ايران بپردازند و مطمئن 
شوند تا منابع مالی مرتبط با آن براى کمک به دولت 
ايران در راستاى توسعه برنامه موشک هاى بالستیک و 

فعالیت هاى منطقه اى استفاده نمی شود.
بسیارى از کارشناس��ان تحريم ها در دولت هاى قبلی 
آمريکا می گويند که مکانیزم شفاف سازى جديدى که 
در مبادالت بشردوستانه از س��وى وزارت خزانه دارى 
آمريکا براى ايران تدارک ديده ش��ده بیش از آنکه در 
راس��تاى تسهیل مبادالت بشردوستانه شامل صادرات 
غ��ذا و دارو به ايران باش��د به عن��وان مکانیزمی براى 
جمع آورى اطالعات براى دولت آمريکا است تا بتواند 

زمینه را براى اعمال تحريم هاى جديدتر فراهم کند.
راي��ان اوت��ول يک��ی از مقامات س��ابق دفت��ر کنترل 
دارايی ه��اى خارج��ی وزارت خزان��ه دارى آمريکا در 
توئیتر نوش��ت: اين مکانیزم کمکی ب��ه ايران نخواهد 
کرد و در واقع احتماال ش��رايط را بدتر می کند. به نظر 
می رس��د اين اقدام تالش می کند ت��ا اروپايی ها را به 

چالش بکشد.
تايلر کولیس، کارش��ناس قوانین تحريم در موسس��ه 
فرارى اند اسوش��یتس، می گويد: اصل ماجراى پشت 
اع��الم اي��ن بیانیه اجراى بن��د 3۱۱ قان��ون پاتريوت 
آمريکاس��ت. بن��د 3۱۱ قانون مذک��ور در واقع حکم 
قضاي��ی الزم االجرا بر مؤسس��ات مال��ی و بانک هاى 
آمريکايی است تا در زمان تعامل با بانک هاى خارجی 
ک��ه با ايران هم��کارى می کنند دقت خاصی داش��ته 
باش��ند. تاثیر اين مس��ئله اين اس��ت ک��ه بانک هاى 
آمريکايی به مؤسسات مالی پرسشنامه ارسال کرده و 
از آنه��ا می خواهند در صورتی که با ايران تعامل دارند 
آن را ابراز کنند و در صورتی که جواب اين مؤسسات 
مثبت باشد بانک هاى آمريکايی حساب خود را در آنها 

متوقف کرده و يا به طور کلی می بندند.
همچنین ريچارد نفیو کارشناس دولتی حوزه تحريم ها 
و مذاکره کننده س��ابق هس��ته اى با ايران نیز در اين 
باره معتقد است: اعالم مکانیزم شفاف سازى مبادالت 
بشردوس��تانه در بیانیه وزارت خزان��ه دارى آمريکا  با 
عناوين پولش��ويی در واقع ش��ک به تل��ه تحريم ها را 

بیشتر می کند.
پاول پیالر، تحلیل گر س��ابق سازمان اطالعات مرکزى 
آمريکا که هم اکنون عضو ارشد مرکز مطالعات امنیتی 
دانشگاه جرج تاون است، گفت: بانک ها بايد جزئیاتی 
از آنچ��ه که در تجارت با افراد يا س��ازمان هاى ايرانی، 
انج��ام می دهند را گزارش دهن��د. وزارت خزانه دارى 
آمريکا می تواند از اي��ن اطالعات براى انتخاب اهداف 

تحريم هاى بیشتر استفاده کند.
آمريکا اع��الم کرده که مب��ادالت بشردوس��تانه بايد 
براساس کانال مالی که توسط اين کشور ايجاد خواهد 
شد، انجام ش��ود. بر اين اساس، مبادالت بشردوستانه 
با ايران در مقايسه با آنچه قباًل انجام می شد سخت تر 

می شود. نظر شما در اين مورد چیست؟
آخرين اق��دام آمريکا در رابطه با ام��ور مالی و ايران، 
انج��ام مبادالت بش��ر دوس��تانه با ايران را نس��بت به 
گذشته دش��وارتر می کند. اگرچه دولت آمريکا ظاهرا 
کانالی را براى تامین مالی چنین تجارتی فراهم کرده 
اس��ت، اما ش��رايط جديدى که به بانک هاى خارجی 
تحمیل ش��ده، باعث می شود تا آنها از هرگونه تجارت 
با ايران و اعمال تحريم هاى آمريکا علیه خودشان، بیم 

داشته باشند. فارس 

از نگاه دیگران 

کمیته قانون اساسی سوريه تنها آغاز يک روند سیاسی است
وزير امورخارجه کش��ورمان نشست کمیته قانون اساسی سوريه را تنها آغاز يک 
روند سیاسی در اين کشور دانست و گفت: ما همواره تاکید کرده ايم که تمامیت 

ارضی سوريه بايد حفظ شود.
محمدجواد ظريف خاطر نش��ان کرد: روند حل سیاسی بحران سوريه در نتیجه 

تالش ه��اى تضمین کنندگان مذاکرات آس��تانه )ايران، روس��یه، ترکیه( و تالش 
نماينده ويژه سازمان ملل در امور سوريه ممکن شد.

وزير امورخارجه ايران همچنین گفت: اين حقیقت بس��یار حائز اهمیت است که هر سه 
کش��ور ضامن همواره روى حفظ تمامیت ارضی س��وريه تاکید داش��ته اند. ايران بر اين 
باور اس��ت که خاک سوريه بايد توسط نیروهاى سورى و دولت کنترل شود، کسانی که 

مسئول تضمین امنیت کشور و مرزهاى آن هستند.
ظريف افزود: جامعه بین الملل نیز می بايس��ت از حل سیاس��ی مناقشات سوريه حمايت 

کند. هیچ راه حل نظامی براى بحران سوريه وجود ندارد. ایسنا 

غیرقانونی بودن نقشه واشنگتن در قبال میادين نفتی سوريه 
وزير خارجه روسیه ادعاى آمريکا براى حفاظت از میادين نفتی سوريه را بهانه اى 
براى ادامه حضور غیرقانونی در اين کش��ور نامید و گفت: روسیه، ايران و ترکیه 
پايبن��دى کامل خود ب��ر حاکمیت و تمامیت ارضی س��وريه را مورد تاکید قرار 

داده اند.
س��رگئی الوروف گف��ت: آمريکا ظاه��راً قصد دارد از نفت س��وريه در مقابل خود 

سورى ها محافظت کند! در واقع پس از تصمیم واشنگتن براى خارج کردن نظامیانش 
از سوريه، اياالت متحده بهانه اى براى بازگشت پیدا کرد و آن به اصطالح دفاع از میادين 

نفتی سوريه از گروه تروريستی داعش است.
وزير خارجه روس��یه تاکید کرد که نقشه واشنگتن براى استفاده از میادين نفتی سوريه 
غیرقانونی بوده و مس��کو قطعاً مواضع خود در اين باره را منتقل خواهد کرد. وى يادآور 
ش��د که اياالت متحده و ش��رکت کنندگان در ائتالف بین المللی به صورت غیرقانونی و 

برخالف تمايل دولت جمهورى عربی سوريه در اين کشور حضور دارند. مهر 

لندن قاطعانه به برجام پايبند است
س��فیر انگلیس در س��رزمین هاى اش��غالی در مصاحبه اى تاکید کرد اين کشور 

قاطعانه به توافق هسته اى با ايران پايبند است.
نی��ل ويگان  بر پايبندى کش��ورش به برجام ومخالفت با اعم��ال تحريم ها علیه 

تهران تاکید کرد.
وى در اين مصاحبه گفت: تحريم ها به اقتصاد )ايران( آسیب رسانده در حالی که 

به طور گسترده اى بر رژيم ايران تاثیر نگذاشته و حتی تحريم ها باعث شده تا تهران 
افراطی تر شود. سفیر انگلیس در سرزمین هاى اشغالی اضافه کرد: ما به دنبال تغییر رژيم 

در ايران نیستیم بلکه به جاى آن انگلیس به دنبال تغییر رفتار رژيم ايران است.
با گذش��ت يک س��ال و نیم از خروج يکجانبه آمريکا از توافق هس��ته اى، اتحاديه اروپا 
تعهدات خود براى جبران آثار تحريم هاى يکجانبه آمريکا را اجرايی نکرده اس��ت. ايران 
ارديبهشت ماه امسال در سالگرد خروج آمريکا از برجام، اعالم کرد در بازه هاى ۶۰ روزه 

به مرور پايبندى خود را به برجام کاهش می دهد. تسنیم 

اوضاع  درباره  هند  ارتش  بازنشسته  ژنرال 
حکومت  منطقه  این  در  می گوید  کشمیر  جنجالی 
نظامی وضع نشده و کشمیر از نظر قانونی متعلق 

به هند و بخش جدایی ناپذیر آن است.
سپهبد سید عطا حسنین ژنرال بازنشسته ارتش 
ستاد  نظامی  دبیر  وی  سمت  آخرین  است.  هند 
فرماندهی ارتش هند بوده است. حسنین سابقه 
فرماندهی نیروهای ارتش هند در ایالت جامو و 

کشمیر را نیز در کارنامه خود دارد.
سپهبد حسنین می گوید این نخستین سفر وی به 
ایران است اما پدرش که او هم افسر ارتش هند 
بوده 51 سال قبل )1968( به ایران سفر کرده 
ارتش هند،  بازنشسته  ژنرال  این  گفته  به  بود. 
حسنین یک پسوند »رضوی« هم در نام خانوادگی 

خود دارد و از شیعیان هند محسوب می شود.
آرزوی  درباره  تسنیم  با  گفت وگو  در  حسنین 
سفرش به ایران گفت: سال ها بود که آرزوی سفر 
به ایران را داشتم که نهایتا خداوند این فرصت 
را به من عنایت کرد و باید بگویم تمام مسلمانان 

هند از لحاظ فرهنگی نگاهشان به ایران است.

نمای نزدیک

سپهبد سابق ارتش هند:

  در کشمیر 
حکومت نظامی نداریم

ژنرال بازنشس��ته ارت��ش هند درباره اوضاع جنجالی کش��میر 
می گويد در اين منطقه حکومت نظامی وضع نش��ده و کشمیر 

از نظر قانونی متعلق به هند و بخش جدايی ناپذير آن است.
س��پهبد سید عطا حس��نین ژنرال بازنشسته ارتش هند است. 
آخرين سمت وى دبیر نظامی ستاد فرماندهی ارتش هند بوده 
اس��ت. حسنین سابقه فرماندهی نیروهاى ارتش هند در ايالت 

جامو و کشمیر را نیز در کارنامه خود دارد.
س��پهبد حس��نین می گويد اين نخستین س��فر وى به ايران 
اس��ت اما پدرش که او هم افسر ارتش هند بوده ۵۱ سال قبل 
)۱9۶8( به ايران س��فر کرده بود. به گفته اين ژنرال بازنشسته 
ارتش هند، حسنین يک پسوند »رضوى« هم در نام خانوادگی 

خود دارد و از شیعیان هند محسوب می شود.
حسنین درباره آرزوى س��فرش به ايران گفت: سال ها بود که 
آرزوى س��فر به ايران را داشتم که نهايتا خداوند اين فرصت را 
به من عنايت کرد و بايد بگويم تمام مس��لمانان هند از لحاظ 

فرهنگی نگاهشان به ايران است.
مطلع ش�دیم به دعوت وزارت خارجه جمهوری اسالمی 
ایران به ایران تشریف آوردید، هدفتان از سفر به ایران 

چه بود؟
م��ا دوس��تی با ايران را دنب��ال می کنیم زي��را روابط تمدنی و 
تاريخی با کشور ايران داريم و همیشه بهترين روابط را با ايران 
داشته ايم که بايد اين مناسبات را دنبال کنیم تا به يک درک 
راهبردى از يکديگر برس��یم و همچنین در زمینه اقتصادى و 
روابط م��ردم با مردم همکارى کنیم. من از طرف انديش��کده 
مهمی از هند به دعوت يکی از مهمترين انديشکده هاى ايران 
ب��ه تهران آمده ام و به دنبال اين هس��تیم که اين روابط را از 

طريق چنین گفتگوهايی با قدرت پیگیرى کنیم.
رواب�ط دوجانبه ای�ران و هند را در ح�ال حاضر چگونه 
ارزیاب�ی می کنی�د؟ ب�ا توج�ه به اینک�ه ش�ما یکی از 
مقامات بلندپایه نظامی ارتش هند بودید آیا این س�فر 
در راس�تای روابط و ی�ا همکاری های نظام�ی در  آینده 

می تواند ارزیابی شود؟
سوال بسیار خوبی پرس��یديد. همانطور که گفتم هند و ايران 
روابط تاريخی و تمدنی بسیار خوبی، به خصوص بعد از انقالب 
اسالمی ايران، دارند که بايد تالش کرد اين دو کشور بیشتر به 
يکديگر نزديک ش��وند و اين روابط تبديل به روابط اقتصادى، 
م��ردم با م��ردم و منجر ب��ه درک راهبردى دو کش��ور از هم 
شود. خصوصا بعد از س��فر نخست وزير هند به ايران در سال 
2۰۱۶ س��طح اين روابط بس��یار ارتقا پیدا کرد. اما متأس��فانه 
تحريم هايی علیه ايران اعمال شد که اين تحريم ها باعث بروز 
برخی محدوديت ها براى هند ش��د و ما نتوانس��تیم آنطور که 
می خواهی��م روابط با اي��ران را به پیش ببريم. ام��ا مطمئنا با 

همکارى با يکديگر می توانیم بر اين تحريم ها فائق آيیم.
تأکید می کنم که در هند ش��یعیان زي��ادى زندگی می کنند. 
ح��دود 2۵ میلیون نفر ش��یعه در هند هس��تند که دومین يا 
سومین جمعیت بزرگ شیعیان در دنیا حساب می شوند و آنها 
در يکی از امن ترين کش��ور ها جهان زندگی می کنند و هند 

همه اديان و مذاهب را به رسمیت می شناسد.
ب�ه تحریم ه�ای یکجانب�ه آمریکا علی�ه ایران اش�اره 
کردید، ای�ن تحریم ها را چگونه ارزیاب�ی می کنید؟ آیا 
این تحریم ها می تواند کش�ورهای تحت تحریم را به آن 

موضعی که آمریکا خواستار آن هست نزدیک کند؟
به نظر من تحريم ها علیه هر کش��ورى اعمال بش��وند بس��یار 
غیرمنصفانه هس��تند.  ممکن است ش��ما از نظر سیاسی و يا 
استراتژيکی با کشورى اختالف داشته باشید اما درست نیست 
که مردم آن کش��ور را تنبیه کنید. با توجه به س��ابقه تاريخی 
و تمدن��ی ايران، انتظارم اين اس��ت که ب��ه زودى ايران تحت 
رهبرى کش��ور براين تحريم ها فائق خواهد آمد. مش��اهدات 
من از خیابان هاى تهران حس کش��ورى که تحت تحريم است 
را منتق��ل نمی کند. امی��دوارم برجام به وضعیت س��ابق خود 
برگش��ته و ايران هم مجدداً به س��یر اصلی تحوالت در جامعه 

جهانی بازگردد.

وضعیت بندر چابهار چه پیش�رفتی داشته و هند چقدر 
از این طریق توانسته صادرات انجام بدهد؟

چابه��ار براى هن��د از نظر ژئواس��تراتژيکی يک بندر بس��یار 
مهم اس��ت به خاطر اينکه در 3۰ س��ال گذشته هند به دنبال 
دسترسی به کشورهاى آسیاى میانه، افغانستان، اروپا و روسیه 
از طريق کريدور ش��مال به جنوب بوده اس��ت. توافق بس��یار 
مهمی توس��ط ايران افغانستان و هند امضا شد و نخست وزير 
هند درس��ال 2۰۱۶ براى امضاى اين قرارداد به ايران آمدند و 
اولی��ن محموله غله از هند از طريق چابهار به کابل فرس��تاده 
ش��د. هنوز هم چابهار بس��یار براى ما مهم است ولی تحريم ها 
يک مقدار مس��ئله س��از ش��ده و با اينکه اين بندر در لیست 
تحريم ه��اى آمريکا نیس��ت ولی به خاطر تحريم يک س��رى 
مس��ائل بانکی و مال��ی بوجود آمده که مطمئن هس��تم ما بر 
آنه��ا فائق خواهیم آمد. مج��دداً تکرار می کنم ک��ه چابهار از 
نظ��ر اقتصادى و راهبردى براى هن��د از اهمیت فوق العاده اى 

برخوردار است.
اج��ازه بدهید برويم س��راغ مس��ئله اى که طی س��ه ماه اخیر 
بسیار جنجالی بوده و باعث افزايش نگرانی شده و آن موضوع 
کش��میر اس��ت. جواهر لعل نهرو اولین نخس��ت وزير هند در 
خصوص کش��میر تأکید کرده بودند که "ما به يک همه پرسی 
آزاد در اين منطقه متعهد هس��تیم". به نظر شما به چه دلیل 
دولت هند تا به حال برگزارى چنین همه پرس��ی را به تعويق 
انداخته و متوقف کرده اس��ت. ابتدا بايد بگويم من به مدت دو 
و نیم س��ال فرمانده ارتش هند در کش��میر بودم و قبل از آن 
هم 2۰ سال در آن منطقه خدمت کردم. درک جامعه جهانی 
از مس��ئله کشمیر بسیار ضعیف اس��ت. درباره همه پرسی در 
کش��میر بايد بگويم اين موضوع در قطعنامه 47 سازمان ملل 
در س��ال ۱948 مطرح ش��د که براس��اس  آن رفراندوم وقتی 
برگزار می ش��ود که سربازان کش��ورى که به آن منطقه تجاوز 
کردن��د به طور کام��ل از آنجا خارج ش��وند و هند هم حضور 

نظامی خودش را به يک حضور حداقلی کاهش دهد.

س��فیر پیش��ین ايران در ايتالیا گام هاى کاهش 
تعهدات برجامی ايران را در راستاى ايجاد توازن 
بین تعهدات و تکالیف برشمرد و گفت: ما تکلیف 
خود را انجام داديم و منتظر مطالبات مان هستیم؛ 

اکنون توپ در زمین طرف مقابل است.
در يکمین سالگرد خروج آمريکا از برجام، شوراى 
عال��ی امنیت ملی جمهورى اس��المی ايران ۱8 
ارديبهش��ت ماه س��ال جارى در بیانیه اى ضمن 
اعالم کاهش برخی تعهدات برجامی، فرصتی ۶۰ 
روزه به طرف ه��اى باقیمانده در برجام از جمله 
طرف هاى اروپايی براى اجراى تعهدات بانکی و 
نفتی خود داد که اين فرصت براى س��ومین بار 
هم تمديد ش��د و ۱4 آبان ماه اين فرصت پايان 
می ياب��د؛ اين در حالی اس��ت که هیچ اقدامی از 
ناحیه طرف هاى مزبور مش��اهده نشده است. در 
همین خصوص ابوالفضل ظهره وند در پاس��خ به 
اين پرس��ش که آيا در اين م��دت کم باقیمانده 
گامی از س��وى اروپا برداشته خواهد شد؟ گفت: 
با توجه به س��ابقه  رفتار اروپايی ها و مواضعی که 
تا االن داش��تند و نقش��ی که ايف��ا کردند، بعید 
می دانم بدون تأيید و داش��تن مجوز از س��مت 

آمريکايی ها، اقدام متفاوتی انجام دهند.
وى افزود: بعید می دان��م تحولی صورت بگیرد، 

مگر اينکه اروپايی ها در نقش واس��طه و البی با 
طرف آمريکاي��ی  يک مجوز، تأيید ي��ا انعطافی 
بگیرن��د که اي��ران را متقاعد کند ک��ه وارد گام 

چهارم نشود.
اي��ن تحلیلگر مس��ائل بین المل��ل در ارزيابی از 
گام هايی که تا االن برداش��ته ش��ده و اينکه گام 
چهارم باي��د داراى چه ويژگی هايی باش��د؟ نیز 
عنوان کرد: ماهیت برجام به گونه اى اس��ت که 
م��ا امتیازاتی را که نبايد می داديم، داديم و االن 
گام هاي��ی که برمی داريم متوازن کننده اس��ت، 
براى اينکه بین تعه��دات و تکالیف توازن ايجاد 

کند. 
ظهره وند ب��ا بیان اينکه ط��رف اروپايی آنچه را 
می خواس��ته به دس��ت آورده، ولی به تعهداتش 
عمل نکرده، يادآور ش��د: ب��ه نظر من اينکه اين 
گام ها چقدر طول و عرض داشته اهمیت ندارد، 
بلکه مهم اين اس��ت که گام ها برداش��ته شود و 
اتفاق��ا براى ما فضاى ديپلماس��ی را کماکان باز 
نگهداشته و حقانیت گام هايی را که برمی داريم، 

نشان می دهد و فضا را به طرف آمريکايی نداده 
که ب��ی جهت جنجال آفرين��ی کند. وى گفت: 
آنچ��ه رئیس جمهور عنوان کرده بايد برداش��ته 
ش��ود. مهم اين است که گام چهارم را برداريم و 

گام بعدى را باز اعالم کنیم.
ظهره ون��د با بیان اينکه االن توپ در زمین طرف 
مقابل اس��ت و بايد کماکان اين توپ را در زمین 
طرف مقابل نگهداشت، خاطرنشان کرد: گام هاى 
ما متوازن کننده اس��ت، بحث خ��روج از برجام 
نیست. سفیر پیشین ايران در ايتالیا با بیان اينکه 
آبرو در محیط بین الملل��ی براى ۱+4 از اهمیت 
برخوردار اس��ت، خاطرنش��ان ک��رد: يعنی بايد 
نش��ان دهند در تراز يک کشور مستقل هستند 
و می توانن��د بدون هژمون��ی و اراده آمريکايی ها، 

نقش مستقلی در محیط بین الملل بازى کنند. 
ظهره ون��د اضاف��ه ک��رد: گام ه��اى م��ا ماهیت 
ديپلماس��ی را ن��ه تنها ب��ه ۱+4 بلکه ب��ه افکار 
عمومی اين کشورها يادآور می شود. بايد در کنار 
گامی که برمی داريم، ديپلماسی رسانه اى ما نیز 

پش��تیبانی کننده اين گام باشد، به خصوص در 
محی��ط بین المل��ل و فضاى اف��کار عمومی اين 

کشورها.
ب��ه باور اي��ن تحلیلگ��ر مس��ائل بین الملل، اين 
موض��وع االن فش��ار زي��ادى را از طري��ق افکار 
عمومی به هیأت  حاکمه هاى اين کش��ورها وارد 
می کند مبنی بر اينکه شما يک تعهد بین المللی 
را امض��ا کرده و پذيرفته ايد، ولی قادر نیس��تید 
بدون اجازه و اذن ارباب به مسؤولیت خود عمل 
کنی��د و اين بر خالف ادع��اى چند جانبه گرايی 
آنهاس��ت و اگر نتوانند پاس��خ متناس��ب را ارائه 
کنند، بیانگر پذيرش سلطه آمريکا و قرار داشتن 
در يکجانبه گرايی آمريکايی هاس��ت که دوره  آن 

امروز به سر رسیده است.
وى همچنی��ن در ارزيابی از آينده برجام عنوان 
کرد: پیش از اين هم عنوان کرده بودم که برجام 
ي��ک توافقنام��ه نامتوازنی ب��ود و نبايد از جنبه 
محتوايی، شکلی و مهندسی به اين صورت اتفاق 
می افتاد. اما حاال هر چه هست، اتفاق افتاده و ما 

بايد اين وضعیت را به فرصت تبديل کنیم.
ديپلماس��ی  در  ک��رد:  ظهره ون��د خاطرنش��ان 
هیچ وقت شرايط براى کشورها تهديد يا فرصت 
صرف نیس��ت؛ اگر تهديد و خس��ارتی به وجود 

آمده می توان در بستر برجام نیز فرصت هايی را 
تعريف و آن را به نقطه قوت مبدل کرد.

اين تحلیلگر مس��ائل بین الملل خاطرنشان کرد: 
باي��د کم��اکان از برجام به ص��ورت يک فرصت 
اس��تفاده کرده و ت��وپ را در زمین طرف مقابل 
نگهداش��ته و حقانیت ملت اي��ران را در محیط 
بین الملل به اثبات برس��انیم. اي��ن نکته مهمی 
در حقوق بین الملل اس��ت ک��ه وقتی معاهده اى 
در اي��ن تراز ک��ه قطعنام��ه ش��وراى امنیت را 
پش��ت س��ر خودش دارد، نتواند عملیاتی شود، 
س��اير قراردادها چه وضعی خواهند داشت. وى 
اف��زود: اين يکی از فرصت هاس��ت که بر مجامع 
بین المللی و کش��ورهايی که ادع��اى بین الملل 
گرايی و مس��تقل بودن و حرک��ت در چارچوب 
منطق��ه اى و چن��د جانبه گرايی را دارند، فش��ار 
می آورد. به عن��وان مثال در حالی که اروپايی ها 
براى خودش��ان در دنیا هويت مستقلی را مطرح 
می کنند؛ ولی اين موضوع نشان می دهد که قادر 
به حفظ قراردادى مثل توافقنامه برجام نیستند 
و اين برايش��ان بسیار گران تمام می شود. البته 
اين ظرفیت که نقش پیش��ران را براى پیگیرى 
اهداف امنیت ملی کش��ورها ايفا می کند، تا االن 

خدشه دار شده است.  فارس 

گزارش
صدرالحسینی معتقد اس��ت؛ ملت دو کشور لبنان و عراق جز 
کش��ورهاى غرب آس��یا بودند که س��ال هاى نه چندان دور بر 
اساس توطئه هاى کشورهاى فرامنطقه اى مصیبت هاى ناامنی 
و اغتشاش��ات فراوان را در کشور خويش تجربه کردند؛ بر اين 
اس��اس بر همه آگاهان و دلسوزان اين منطقه واجب است که 
هش��دارهاى الزم را به مردم و مسئوالن دو کشور دلسوزانه و 

مشفقانه هديه دهند.
دي��روز رهب��ر معظم انقالب در هفدهمین مراس��م مش��ترک 
دانش آموختگی و تحلیف دانش��جويان دانش��گاه هاى افسرى 
ارتش جمهورى اس��المی اي��ران  فرمودند: دلس��وزان عراق و 
لبن��ان بدانن��د اولويت اصلی آنان، عالج ناامنی اس��ت و مردم 
اين کش��ورها نیز بدانند مطالبات بحق آنها فقط در چارچوب 

ساختارهاى قانونی قابل تامین است.
رهبر انقالب اس��المی خطاب به دلسوزان عراق و لبنان تأکید 
کردند: اولويت اصلی، عالج ناامنی اس��ت و مردم اين کشورها 
نیز متوجه باشند که دش��من به دنبال برهم زدن ساختارهاى 
قانونی و ايجاد خأل در اين کش��ورها اس��ت و تنها راه رسیدن 
مردم به مطالبات بر حقی که دارند، پیگیرى آنها در چارچوب 

ساختارهاى قانونی است.
اي��ن بیانات در حالی مطرح ش��ده که ناظران سیاس��ی بر اين 
باورند؛ اين توصیه توجه به امنیت می باشد که مبناى هر گونه 
اصالحات و تغییرات مثبت از جمله مقابله با فساد تغییرات در 
قوانین  و موازين حقوقی توسعه و پیشرفت آزادى و اشتغال و 

هرگونه آرامش در زندگی را شامل می گردد.
توصیه هاى دلسوزانه رهبر انقالب به دو ملت لبنان و عراق 

دکتر س��ید رضا صدرالحسینی در خصوص بیانات مقام معظم 
رهبرى و توصیه ايش��ان به دلس��وزان دو کشور عراق و لبنان 
گفت:  پس از گذش��ت ح��دود دو هفت��ه از اعتراضات جديد 
عراق و ش��روع تظاهرات در لبنان ديروز مقام معظم رهبرى و 
فرمانده معظم کل قوا در مراسم فارغ التحصیلی امام علی )ع(  

نصايح و توصیه هاى پدرانه اى را به مس��ئوالن اين دو کش��ور 
ايراد نمودند که از نظرگاه هاى مختلف قايبل تحلیل است. 

وى اف��زود: ديروزرهبر انقالب اس��المی به عن��وان فردى آگاه 
در مس��ائل منطقه و بین الملل و صادق در گفتار و مصمم در 
تصمیم در نظام بین الملل ش��ناخته می ش��ود که مطمئنا اين 
اي��ح مورد توج��ه مومنین و متدينین و افراد ملی دو  کش��ور 

مخاطب ايشان قرار خواهد گرفت. 
صدرالحس��ینی تصريح کرد: معظم له از يک طرف مطالبات به 
حق مردم را در حوزه هاى مبارزه با فس��اد، عدالت خواهی، کم 
شدن فاصله طبقاتی، کاهش هزينه هاى زندگی و توجه به تهی 
دستان از توده هاى مردم اين کشور را مطالبات منطقی و حقی 
دانس��تند و مسئوالن س��طوح مختلف اين دو کشور را خطاب 

قرار داده و تالش آنان را براى رس��یدگی به مطالبات قانونی و 
برحق مردم بیش از پیش درخواست نمودند.

وى گف��ت: از طرف ديگر مردم اين دو کش��ور را نیز نصیحت 
نم��وده تذک��رى عالمانه به آنان داده که اي��ن تذکر بايد مورد 
توجه ويژه آحاد مردم در اين دو کشور قرار گیرد؛ اين تذکرى 
که بر اساس تجربه چند دهه مسئولیت و مقابله با توطئه هاى 
گوناگون بر علیه انقالب اس��المی بوده است بسیار پراهمیت و 
اساس همه پیشرفت ها و توطئه ها می باشد. اين استاد دانشگاه 
بیان داش��ت: اين توصیه توجه به امنیت می باش��د که مبناى 
ه��ر گونه اصالحات و تغییرات مثبت از جمله مقابله با فس��اد 
تغییرات در قوانین و موازين حقوقی توسعه و پیشرفت آزادى 

و اشتغال و هرگونه آرامش در زندگی را شامل می گردد. 
به باور اين کارشناس مسائل سیاست خارجی؛ امنیت به عنوان 
چترى که می تواند بر روى همه آرمان ها و آرزوهاى يک کشور 
س��ايه ان��دازد و ملت را در پرتو ان به س��احل نجات برس��اند 
می باشد؛ معظم له ضمن تشريح دشمنی هاى گوناگون آمريکا 
و رژيم صهیونیستی و کشورهاى مرتجع منطقه که هزينه هاى 
هنگفت��ی براى بر هم زدن امنیت منطقه غرب آس��یا بويژه در 
حال حاضر عراق و لبنان صرف می نمايد. با اشاره به فتنه هاى 
گوناگون که بر علیه ملت ايران در طول 4۰سال گذشته انجام 
دادند به مثابه فرماندهی بصیر و ش��جاع و دلس��وز از مردم دو 
کش��ور درخواست نمودند که بصیرت و آگاهی خويش را ارتقا 
داده تا فريب ترفندهاى نظام س��لطه را نخورده و اجازه ندهند 

کشورشان دستخوش ناماليمات ضد امنیتی گردد. 
وى خاطرنشان کرد: ملت دو کشور لبنان و عراق جز کشورهاى 
غرب آسیا بودند که سال هاى نه چندان دور بر اساس توطئه هاى 
کشورهاى فرامنطقه اى مصیبت هاى ناامنی و اغتشاشات فراوان 
را در کشور خويش تجربه کردند بر اين اساس بر همه  آگاهان و 
دلسوزان اين منطقه واجب است که هشدارهاى الزم را به مردم 

و مسئوالن دو کشور دلسوزانه و مشفقانه هديه دهند. 

امنیت فدای توطئه های دشمن نگردد
توجه آحاد مردم عراق و لبنان به تذکرات عالمانه رهبر عالی انقالب اسالمی 

ظهره وند:
اکنون توپ برجام در زمین طرف  مقابل است


