
 ایران می خواهد منطقه و عربستان را 
به عقب بازگرداند

پس��ر ش��اه و معاون وزیر دفاع عربس��تان سعودی، 
دوب��اره ایران را به حمایت از تروریس��م متهم کرد 
و مدعی شد که ایران قصد دارد منطقه و عربستان 

سعودی را به عقب بازگرداند.
شاهزاده خالد بن سلمان بدون اشاره به نقش ریاض 
در ظهور و تقویت تروریسم در منطقه، سازمان های 
تروریس��تی حاصِل هم پیمانی آمریکا و عربس��تان 
را متحد ایران دانس��ت و ته��ران را به تالش برای 

عقب راندن منطقه و عربستان سعودی متهم کرد.
معاون وزیر دفاع عربس��تان مدعی شد: بزرگ ترین 
تهدی��دی ک��ه منطقه و جهان با آن مواجه اس��ت، 
نظام ایران و ش��به نظامیان آن، داع��ش، القاعده و 
س��ازمانهای تروریس��تی اس��ت. با وجود اختالفات 
ایدئولوژیک میان ایران و گروه های ش��به نظامی اش 
با س��ازمان های تروریس��تی مانند داعش و القاعده 
، آنه��ا دو روی یک س��که اند و علیه م��ا با یکدیگر 

همکاری می کنند و هدف آنها، سعودی است.
مع��اون وزی��ر دفاع عربس��تان س��عودی در ادامه، 
ایران و محور مقاومت در منطقه را با س��ازمان های 
تروریستی نظیر داعش و القاعده در یک کفه ترازو 
ق��رار داد و گف��ت: آنها به حاکمیت ملی کش��ورها 
باور ندارند و خواهان تاس��یس دولتی ایدئولوژیک 
و فرامرزی هس��تند و به قوانین بین المللی احترام 
نمی گذارند. ب��ا وجود آنکه، آنه��ا احیانا با یکدیگر 
رقابت می کنند و می جنگند اما زمانی که مسئله به 
ما مربوط می شود، آنها با یکدیگر علیه ما به عنوان 

یک دشمن مشترک همکاری می کنند.
خالد بن سلمان در پاس��خ به سوالی درباره بحران 
یمن  گف��ت: تنها راه پایان دادن ب��ه بحران یمن، 
راهکار سیاس��ی مبتنی بر قطعنامه ۲۲۱۶ سازمان 
ملل اس��ت. حوثی ها هفت آتش ب��س را نقض و در 

روند برقراری صلح مانع تراشی کرده اند. 
وی مدعی شد: آنها ]انصاراهلل[، مانع تراشی می کنند 
و اکنون توپ در زمین آنهاست و باید انتخاب کنند 
که یا شبه نظامیان ایران در یمن و حزب اللهی دیگر 
باش��ند... )که سالح های سنگین دارد( یا یک حزب 
سیاس��ی در یمن باش��ند. ما می خواهی��م که آنها 

بخشی از یمن باشند نه ایران.
معاون وزیر دفاع عربس��تان س��عودی در پاسخ به 
س��والی درباره حمایت ریاض ب��ه ویژه »محمد بن 
سلمان« ولی عهد از تغییر نظام در جمهوری اسالمی 
ایران گفت: سیاس��ت ما در عربستان سعودی، عدم 
دخالت در امور سیاس��ی داخلی کشورها است. این 
مس��ئله به ملت ایران باز می گردد که چه تصمیمی 
بگیرد. این مس��ئله به ما ربطی ندارد. اما می بینیم 
که ملت ای��ران تظاهرات می کنن��د و می بینیم که 
آنها راضی نیس��تند. زیرا نظام ایران به جای بهبود 
وضعیت اقتص��اد، برای فعالیت های خود در منطقه 
ک��ه هیچ ربطی به ملت ایران یا اقتصاد این کش��ور 
ن��دارد، س��رمایه گذاری می کن��د و این ام��ر نه در 

خدمت امنیت ملی ایران است نه ملت آن.
وی در ادامه به چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی 
اش��اره کرد و گفت که کش��ورش با این چشم انداز 
به دنبال ترقی و پیش��رفت است اما ایران همچنان 
چشم انداز سال ۱۹۷۹ را دنبال می کند و می خواهد 

عربستان و منطقه را به عقب برگرداند. 
خالد بن س��لمان توضیح داد: آنچ��ه ما در منطقه 
می خواهیم، با آنچه ایران می خواهد تفاوت دارد.. ما 
به دنبال شرکا در منطقه هستیم. ما ثبات و امنیت 

و کشورهای مستقل می خواهیم. 
خالد بن سلمان در ادامه به شبه نظامیان خارجی به 
خدمت گرفته ش��ده توسط ریاض در جنگ یمن از 

جمله سودانی ها، اشاره ای نکرد.  فارس 

 تماس ظریف با چاووش اغلو
 درباره زلزله ترکیه

وزیر خارجه کش��ورمان با همت��ای ترکیه ای خود 
تماس گرفت و ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت 
ترکیه، آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای کمک 

به کشور همسایه خود را اعالم کرد.
محمد جواد ظریف ضمن اب��راز همدردی با دولت 
و ملت ترکیه و تس��لیت به بازماندگان جانباختگان 
این حادثه، آمادگی جمهوری اسالمی ایران را برای 
ارسال کمک های مورد نیاز زلزله زدگان اعالم کرد. 
وزیر امور خارجه ترکیه هم از ابراز همدردی دولت 

و ملت ایران تشکر و قدردانی کرد.
اواخر جمعه 4 بهم��ن زلزله ای با ۶.8 درجه قدرت 
شرق ترکیه را لرزاند و تاکنون مرگ دست کم ۲۰ 
نفر در پی آن گزارش شده است.میزان قدرت زلزله 
االزغ ۶.۶ ریشتر بوده است. مرکز مدیریت بحران و 
امداد ترکیه گزارش کرده که تاکنون ۶۰ پس لرزه 
ثبت ش��ده اس��ت که قدرت برخی از آنها باالی 5 

درجه بوده است. باشگاه خبرنگاران 

اخبار

پنهان کاری ترامپ درباره عین االسد وحشتناک است
نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با انتقاد از سیاست ترامپ 
درقبال ایران گف��ت که پنهان کاری رئیس جمهور درب��اره مجروحان حمله 

موشکی به پایگاه عین االسد وحشتناک است.
الیزابت وارن به مواضع متناقض و چندگانه مقامات کش��ورش، به ویژه دروغ 

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره آس��یب وارده به نظامیان آمریکایی 
در نتیجه حمالت موش��کی ایران به پایگاه عین االس��د واکنش نشان داد و به شدت 
از ترامپ انتقاد کرد. این س��ناتور دموکرات از ایالت ماساچوست در حساب کاربری 
خود در توئیتر نوش��ت: ترامپ زمینه ساز یک مناقشه با ایران بود و سپس جراحات 
نظامیان ما را که در نتیجه آن اتفاق افتاد، پنهان کرد و آن را دست کم گرفت. این 
وحشتناک است. وی ادامه داد: من در سنا تالش کردم تا درمان صدمات مغزی آنها 

)مجروحان( را ارتقا دهم.  فارس 

فعالیت های ایران نقض ان.پی.تی نیست
مدیرکل کنترل تس��لیحات وزارت خارجه چی��ن اظهار کرد که فعالیت های 
هس��ته ای ایران به هیچوجه ناقض پیمان منع کنترل تس��لیحات هسته ای 

موسوم به ان.پی.تی نیست.
فو کانگ با اش��اره به ضرورت حفاظت از توافق هس��ته ای ایران تصریح کرد 

فض��ا برای تالش های دیپلماتیک کماکان وجود دارد و ایران هم از تعهداتش 
در قب��ال ان پ��ی تی تخطی نکرده اس��ت. این مقام وزارت خارج��ه چین گفت که 
کش��ورش از همه طرف ها می خواهد کرد که بر اختالفات مدیریت کرده و تدابیر 
الزم را برای حراست از توافق هسته ای اتخاذ کنند فو کانگ با اشاره به اینکه ایران 
اعالم کرده اس��ت باید موضوع خروج آمریکا از پیمان هسته ای سال ۲۰۱5 میالدی 
به طور قانونی و حقوقی مورد بررس��ی قرار گیرد، گفت: س��ه نامه در این زمینه به 

موگرینی در ماه های می، اوت و نوامبر نوشته شده است.  ایرنا

واکنش عراقچی به تهدیدهای آمریکا علیه سردار قاآنی
معاون وزیر خارجه کشورمان با اشاره به شکست سیاست "فشار حداکثری" 
آمریکا خاطر نش��ان کرد: جنگ طلبان کاخ س��فید هیچ چیزی درباره ایران 

نمی فهمند و همچنان اصرار می کنند.
س��ید عباس عراقچی در ادامه توئیت خود آورده اس��ت: ت��رور قهرمانان ما 

توس��ط دولت تروریس��تی آمریکا آغازی بر پایان حضور آمریکا در منطقه بود. 
حاال خردس��االن در وزارت خارجه آنچنان کور هس��تند که تظاهرات گس��ترده را 
نمی  بینن��د و یک ژنرال دیگر را تهدید می کنند. اش��اره عراقچ��ی به اظهارات اخیر 
برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران اس��ت که هفته قبل مدعی شده بود 

اگر سردار قاآنی مسیر سلیمانی برود همان سرنوشت در انتظار او است.
گفتنی اس��ت؛ آمریکا همچنان به سیاس��ت های جنگ طلبانه خود علیه ملت ایران 

ادامه می دهد.  صداوسیما 

وزی��ر امورخارجه کش��ورمان ب��ا تاکید بر اینکه ش��هید 
س��لیمانی بسیار موثرتر از س��ردار قاسم سلیمانی است، 
گفت: ترور او آغازی اس��ت برای پایان حضور آمریکا در 

عراق و منطقه.
محمدج��واد ظریف در گفت وگو با نش��ریه اش��پیگل به 
سواالتی پیرامون برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(، به 
شهادت رسیدن س��ردار قاسم سلیمانی در حمله هوایی 
آمریکایی ها به فرودگاه و پیام آمریکا به ایران پس از این 

حمله پاسخ داد.
وی در بخش��ی از این گفت وگو درباره سانحه هواپیمای 
اوکراین��ی در ای��ران، ب��ه ماج��رای هدف ق��رار گرفتن 
هواپیمای مس��افربری ایران توس��ط آمریکایی ها در ۳۲ 
س��ال پیش اشاره کرد و گفت: واش��نگتن تاکنون هرگز 
به طور رس��می برای این اتفاق عذرخواهی نکرده اس��ت. 
حتی افس��ر آمریکایی مسئول این حمله مدال گرفت اما 
فردی که در ایران به اشتباه هواپیمای اوکراینی را هدف 

قرار داد، اکنون در زندان است.
وی در این مصاحبه تصریح کرد که ایران حتی پس از ترور 
سردار سلیمانی مذاکره با آمریکا را غیر محتمل نمی داند، 
به شرط آنکه آمریکا تغییر رویه دهد و تحریم ها را بردارد. 
وزیر امور خارجه ایران در پاس��خ به سوالی درباره وجود 
تنش میان تهران و واش��نگتن در طول 4۰ سال گذشته 
و اینکه آیا هیچ شرایطی در این سال ها به اندازه وضعیت 
هفته های گذش��ته خطرناک بوده است؟ اظهار داشت: ما 
در 4۰ س��ال گذش��ته بارها در آس��تانه وقوع جنگ قرار 
گرفتیم. اما این بار بسیار خطرناک بود زیرا دولت آمریکا 
دست به یک اقدام تروریستی علیه یک مقام دولتی ایران 
زد. چنین چیزی پیش از ای��ن، هرگز اتفاق نیفتاده بود. 
ظریف در پاس��خ به این سوال که احتمال  تشدید بیشتر 
این تنش ها میان تهران و واش��نگتن وجود دارد؟ گفت: 
اقدام آمریکا در به ش��هادت رس��اندن سردار سلیمانی بر 
مبنای اطالعات غلط انجام گرفت. آمریکایی ها بر این باور 
بودند که ترور او می تواند موقعیت آنها را در منطقه بهتر 
کند اما آنچه که اتفاق افتاده، خالف آن بوده اس��ت. وزیر 
خارجه پمپئو توئی��ت کرد که عراقی ها پس از این اتفاق 
در خیابان رقص و پایکوبی کرده اند اما ما شاهد برگزاری 
مراسم های بزرگ تشییع بودیم. این شرایط لحظه بسیار 
سختی برای منطقه ایجاد کرد و به طور قطع آمریکا از آن 

سود نخواهد برد.
وی در پاس��خ به این س��وال که غیر از حمالت موشکی 
انتقام جویان��ه ایران به پایگاه عین االس��د، آی��ا احتمال 

اقدام دیگری از س��وی جمهوری اس��المی وجود دارد؟ 
بی��ان کرد: حمله به پای��گاه نظامی آمریکایی ها در عراق 
واکنش نظامی "رس��می" ایران بود و هیچ قصدی برای 
تلفات جانی در این حمالت موشکی وجود نداشت. ما از 
حق مان برای دفاع از خود به گونه ای مناسب بهره بردیم. 
اما پاس��خ اصلی را مردم منطقه خواهند داد، آنهایی که 
اکنون نشان می دهند از رفتار آمریکا بیزارند. آمریکایی ها 
خواهند دید که قاس��م سلیمانی به عنوان یک شهید به 

مراتب موثرتر از سردار سلیمانی است.
وی درباره اینکه آیا تندروها در آمریکا می توانند واکنش 
ایران را نش��انه ضعف تلقی کنند؟ خاطرنشان کرد: ما به 
آمریکا آسیب های زیادی وارد کرده ایم زیرا با تمام توان 
و قدرت نظامی آنها نمی توانند مانع از حمله موشک ها به 
پایگاه هایشان شوند. این نشان می دهد که آمریکا چقدر 
آسیب پذیر است. ترور سلیمانی، آغاز پایان حضور آمریکا 
به ویژه در عراق و  دیگر نقاط منطقه اس��ت ممکن است 
این اتفاق همین فردا رخ ندهد اما ما قدمتی هزاران ساله 

داریم و عجله ای نداریم.
ظری��ف درباره انتق��ال پیام میان تهران و واش��نگتن در 
ش��رایط تشدیدتنش ها از طریق س��وئیس بیان کرد: این 
کار ابتدا از س��وی آمریکا و به شکلی کامال نامناسب آغاز 
شد. وزیرخارجه پامپئو دیپلمات خوبی نیست. پیام او به 
م��ا، تحریک برانگیز، توهین آمیز و تهدیدآمیز بود. من به 
هیچ عنوان آن را موج��ب کاهش تنش نمی بینم. ما نیز 
پس از حمله موشکی خود پیامی بسیار مناسب از طریق 
س��وئیس برای آنها فرستادیم، بدون هر گونه شعارزدگی 
و گنده گویی. ما به آنها اعالم کردیم که پاس��خ ما انجام 
گرفته و اگر آنها دست به اقدام دیگری نزنند، ما نیز کاری 
نخواهیم کرد و به عالوه ما مسئول رفتار دیگران نیستیم.

وی در پاس��خ به سوالی درباره برخی اعتراضات در ایران 
پس از س��انحه هواپیمای اوکراینی گفت که مردم ایران 
حق داش��تند ناراحت باش��ند زیرا به دلیل کشته شدن 
جمعی��ت زی��ادی از جوانان نخبه کش��ور در این حادثه 
شوکه شده بودند و این، شرایطی بسیار احساساتی بود.

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در پاسخ به سوالی درباره 
تعل��ل دولت برای پذیرش مس��ئولیت هدف قرار گرفتن 
هواپیمای اوکراینی توس��ط نیروهای نظامی ایران خاطر 
نش��ان کرد: این، وضعیتی پیچیده در برهه زمانی بسیار 
پیچیده ای بود. س��ایرین حتی به مدت زمان بیش��تری 
نیاز داش��تند. تقریبا ۳۲ س��ال پیش بود که آمریکا یک 
هواپیمای مسافربری ایران را هدف قرار داد.  ایسنا 

ظریف:
برای اروپایی ها فاجعه است که نوکر آمریکا باشند

پیامده��ای حمله موش��کی ایران به پایگاه عین االس��د 
پس از گذش��ت دو هفته تازه میان آمریکایی ها احساس 
می ش��وند و هرچق��در زمان می گ��ذرد ابعاد ت��ازه ای از 

واقعیت آشکار می شود.
دولت آمریکا رس��ماً اعالم کرده عده ای از نظامیان خود 
را به دلی��ل آنچه ضرب��ه مغزی توصیف ک��رده به مراکز 
پزش��کی پیش��رفته در آلمان منتقل کرده است. هرچند 
»مارک اس��پر« وزیر دفاع آمری��کا روز جمعه )4 بهمن( 
از اعالم دقیق آمار مصدومان عین االس��د خودداری کرد 
و همزمان رس��انه های آمریکایی گزارش دادند پنتاگون 
تصمی��م گرفت��ه درب��اره مصدوم��ان عین االس��د دیگر 
اطالع رس��انی نکند اما روز ش��نبه واش��نگتن اعالم کرد 

تاکنون ۳4 نظامی به مراکز پزشکی منتقل شده اند.
نکته قابل توجه در اعت��راف جدید پنتاگون که به جهت 
تدریجی بودن آن به اعترافات قطره چکانی معروف شده 
این اس��ت که پنتاگون عالوه بر پذیرفتن افزایش ش��مار 
تلفات، به جدی تر ب��ودن نوع جراحت جنگی مصدومان 
نس��بت به آنچه در ابتدا اعالم شده بود هم اعتراف کرده 
اس��ت، بنابراین، اصاًل بعید نیست که وزارت دفاع آمریکا 
با همین رویه در آینده کش��ته ش��دن نظامیان خود در 

انتقام موشکی ایران را نیز بپذیرد.
این که آمار دقیق مصدومان عین االس��د چیست و مقامات 
آمریکایی چه چیز دیگری را پنهان می کنند، مدنظر این نوشتار 
نیس��ت بلکه هدف، نگاهی به توصیفاتی است که در متون 

پزشکی از این نوع جراحت جنگی صورت گرفته است.
با توج��ه به این واقعیت که این نوع جراحت در مواردی 
به مرگ مستقیم یا غیرمستقیم نظامیان آمریکایی منجر 
ش��ده، این احتمال دور از واقعیت به نظر نمی رس��د که 
پنتاگ��ون با اس��تناد به این توصیفات پزش��کی به دنبال 

اعالم تدریجی مرگ نظامیان آمریکایی در آینده باشد.
ضربه مغزی  عنوانی اس��ت که مقام��ات آمریکایی برای 
توصیف مجروحان حمله موش��کی ایران به پایگاه هوایی 
عین االس��د واقع در غرب عراق ب��ه کار برده اند. اگر این 
واژه را در اینترنت جس��ت وجو  کنید انبوهی از مؤسسات 
نظامی، پزش��کی و تحقیقاتی آمریکایی مشاهده خواهید 
کرد که به ص��ورت تخصصی وقت و انرژی خود را صرف 
توضیح درباره عوارض این بیماری و مقابله با آن کرده اند. 
دکتر س��ونا بهس��کر و روی بران در مقال��ه ای با عنوان 
»ضرب��ه مغزی درون ارت��ش« این بیم��اری را این گونه 
توصی��ف می کنن��د: گیجی یا ضربه مغ��زی با اختالالت 
بلندمدت در افراد نظامی ارتباط دارد و تشخیص شرایط 

آن از نظر پزشکی چالش برانگیز است.
این ن��وع مجروحی��ت از زم��ان لشکرکش��ی آمریکا به 
افغانس��تان و عراق به یک نگرانی ج��دی میان مقامات 
نظامی آمریکا تبدیل ش��ده اس��ت. بنابر گزارش آکادمی 
ملی علوم آمریکا که در س��ال گذش��ته میالدی منتشر 
ش��د، بین س��ال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱8 می��الدی بیش از 

۳۷5 هزار مورد مصدومیت مغزی مشاهده شده است.
همچنی��ن مرکز کنترل و پیش��گیری بیم��اری« که از 
مراکز پزش��کی پیش��روی آمریکا محسوب می شود، طی 
گزارشی خاطرنشان می کند: عواقب مصدومیت مغزی به 
شدت مصدومیت بستگی دارد که از عوارض کوتاه مدت 
تا ناتوان��ی بلندمدت عملکردهای ش��ناختی، حرکتی و 
رفت��اری از جمله تغیی��رات مهم در نوع تفک��ر و رفتار، 
افس��ردگی، یأس و خشم را شامل می  شود. بر اساس این 
گزارش، تنها در سال ۲۰۱4، حدود ۲88 هزار نفر بر اثر 
مصدومیت مغزی در بیمارستان بستری شدند که از این 

میان 5۷ هزار نفر جان خود را از دست دادند.
این مرک��ز در ادامه گزارش خود خاطرنش��ان کرده: هر 
س��ال ضربه مالی��م مغزی منج��ر به مرگ تع��داد قابل 
توجهی می ش��ود و باع��ث ناتوانی بلندم��دت در ایاالت 
متحده می ش��ود...، عواقب ضربه مغزی ش��دید می تواند 
تمامی ابعاد زندگی یک فرد را از جمله روابط با خانواده 
و دوس��تان، توانایی پیش��رفت در دانش��گاه و کار، انجام 
وظایف خانه، رانندگی و مش��ارکت در سایر فعالیت های 

روزانه تحت تأثیر قرار دهد.
در همین حال آمارهای رس��می آمریکا نش��ان می دهد 
تعداد نظامیان این کش��ور که بر اثر خودکشی جان خود 
را از دس��ت می دهند تقریباً دو برابر کس��انی هستند که 
در میادین جنگی و نظامی کش��ته می ش��وند. تحقیقات 
زیادی در آمریکا صورت گرفته تا به این س��ؤال پاس��خ 
داده شود: چه نسبتی بین »ضربه مغزی« و »خودکشی« 

میان نظامیان این کشور وجود دارد؟
یک گ��زارش تحقیقی از س��ربازان آس��یب دیده مغزی 
در جنگ عراق و افغانس��تان توس��ط »مرکز پزش��کی و 
تحقیقاتی بیماری های مغزی« می گوید مصدومان مغزی 
نس��بت به سایر مصدومان بیش��تر در معرض خودکشی 
قرار دارند. در این گزارش که در س��ال ۲۰۱8 منتش��ر 
شد، آمده است: محققان به این نتیجه رسیدند نظامیان 
جن��گ عراق و افغانس��تان که دچ��ار مصدومیت مغزی 
ش��ده اند دو برابر کس��انی که دچار این نوع مصدومیت 

نشده اند، به خودکشی فکر می کنند.  تسنیم 

اعترافات قطره چکانی آمریکا:
از تلفات صفر تا پذیرفتن ضربه مغزی

گزارش

اجرای تمام و کمال معاهده پاریس از سوی دولت دوازدهم 
با این س��وال محمد صادق کوش��کی مواجه ش��ده که چرا 
دول��ت دوازدهم ت��ا این اندازه به اج��رای معادهده پاریس 
اص��رار دارد؟ و اینک��ه چگون��ه دولت به تعه��دات معاهده 
پاریس عمل می کند اما به تصویب  خانه ملت رس��یده و نه 

شورای نگهبان آن را تایید کرده است؟ 
معاهده تغیی��رات اقلیمی پاریس ذیل چارچوب پیمان نامه 
سازمان ملل و با هدف کاستن از انتشار گازهای گلخانه ای، 
در کنفران��س »تغییر اقلیم« س��ازمان مل��ل متحد در ۱۲ 
دس��امبر ۲۰۱5 در پاریس تصویب ش��د ت��ا پس از به حد 

نصاب رسیدن اعضاء، از سال ۲۰۲۰ اجرا شود.
بر اساس سیاست اعالمی، معاهده پاریس در صدد است با 
محدود ساختن اس��تفاده از منابع فسیلی )نفت و گاز و...( 
به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و دمای زمین بپردازد، 
اما، برخالف آنچه گفته می ش��ود این معاهده صرفاً مربوط 
به آب و هوا و محیط زیست نیست، بلکه همه ابعاد زندگی 

ملت ها را هدف قرار می دهد.
 زمینه های اقتصادی، سیاسی، حقوقی، قضایی، بهداشتی، 
صنعتی، انرژی و مس��ائل مرتبط با منابع آب، حقوق بش��ر 
و نق��ش زنان! در این ام��ور و... از جمله ابعاد این توافقنامه 
اس��ت. این معاهده مثل اکثر پیمان های بین المللی دارای 
محاس��ن و فوایدی ظاهری هستند ولی اهداف پشت پرده 
آنها بس��یار پیچیده و به ضرر کش��ورهای در حال توس��عه 
اس��ت. لوایحی مثل س��ند۲۰۳۰ واف.ای.تی.اف و غیره از 
جمل��ه این قرارداده��ای بین المللی هس��تند که در دوره 
اس��تعمار فرانو نقش نیروی نظامی و رس��انه ای س��ال های 

گذشته ابرقدرت ها را ایفا می کند.
برای تصوی��ب این معاهده در مجل��س، تالش های زیادی 
صورت گرفت و مثل همیش��ه، دولتمردان در سخنان خود 
اصرار داش��تند که پیوستن به معاهده پاریس، نه تنها هیچ 
ضرری برای ایران نداش��ته و الزام آور و تعهد آور نیس��ت، 
بلک��ه فواید زیادی در حوزه زیس��ت محیطی و روابط بین 

الملل نیز به همراه دارد.

ای��ن معاهده با فش��ار س��نگین دولت روحان��ی در تاریخ 
۹5/8/۲۳ ب��ا رای باالی نمایندگان به تصویب رس��ید ولی 
ش��ورای نگهبان با اعاده این مصوبه، از مجلس خواست که 
»تعهدات دولت« و »پیوس��ت های« این معاهده نیز ارسال 
نمای��د تا بتواند اظهار نظر کند. زی��را در توافق نامه پاریس 
ذکر ش��ده است که: هر پیوستی به توافق نامه که با تصویب 
کنفران��س متعاهدین صورت خواهد گرفت در حکم الحاق 
به توافق نامه خواهد بود. این درحالی است دولت بر اساس 
رویه مخفی نگه داش��تن توافقات پشت پرده، تاکنون متن 
تعهدات دولت در این زمینه، در اختیار رسانه ها یا مجلس 

قرار نداده است.
تعهدات پش��ت پرده و خود سرانه دولتی ها به اروپایی ها به 
بهانه رفع تحریم ها، آنها را مجبور س��اخته است که مجدداّ 

تصویب این پیمان نامه را به جریان بیندازند. 
منابع ملی، بومی و احداث زیرساخت هایی از جمله نیروگاه 

ها، پاالیشگاه ها، راه ها و غیره می باشند که همگی وابسته به 
فروش و مصرف انرژی هس��تند. ولی پذیرش این توافقنامه 
می توان��د محدودیت های زیادی را برای کش��ور به همراه 
داشته باشد که با کاهش درآمد ناشی از فروش نفت و گاز و 
پتروشیمی و.. از سرعت پیشرفت و توسعه ایران اسالمی به 
شدت کاسته خواهد شد و عالوه بر تحریم های بین المللی 
با دست خودمان کشور را دچار خود تحریمی می کنیم. این 
درحالی اس��ت که در دهه های گذشته، کشورهای توسعه 
یافته با استفاده از همین منابع فسیلی پیشرفت کرده اند و 
حال که نوبت به کشورهای دیگر رسیده، تالش دارند آنان 

را از این نعمت الهی محروم سازند.

ابالغیه دولت برای معاهده پاریس غیرقانونی است
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین زمینه گفت: 
دولت تعه��دات الحاق به توافق پاری��س را قبل از تصویب 

مجلس ش��ورای اس��المی ابالغ کرده و این ابالغیه خالف 
قانون اساسی کشور است.

سرلشکر محسن رضایی در حساب کاربری خود در توئیتر 
نوش��ت: تعهداتی که بنا بوده پس از الحاق کش��وربه توافق 
پاریس اجرا شود پیش از ارسال الیحه الحاق به مجلس، در 
هیئت دولت تصویب و برای اجرا ابالغ شده است.وی ادامه 
داد: این ابالغیه خالف قانون اساس��ی کش��ور است. دولت 

نباید قانون اساسی را نادیده بگیرد.

با کدام مصوبه معاهده پاریس اجرا می شود
محمد صادق کوش��کی کارشناس مسائل سیاست خارجی 
در گفت وگ��و ب��ا سیاس��ت روز پیرامون اظهارات محس��ن 
رضای��ی مبن��ی بر غیر قانونی بودن پیوس��تن ب��ه معاهده 
پاریس گفت: در طول ۳س��ال گذشته دولت به طور جدی 
ب��ه ویژه در حوزه وزارت نیرو سیاس��ت معادهده پاریس را 
اجرا چنانچه این وزارتخانه از ایجاد ظرفیت های نیروگاهی 

جدید خودداری می کند. 
وی افزود: تولید برق بر اساس ظرفیت های معاهده پاریس 
صورت می گیرد به همین  دلیل کولرهای گازی را از جنوب 

کشور عوض می کنند. 
کوش��کی با طرح این پرس��ش که آیا همه کشورهای عضو 
معاه��ده پاریس ب��ه تمامی تعهدات من��درج در آن پایبند 
هستند، اظهارداشت: آیا اجرای تعهدات پاریس کشور را با 
کمبود برق مواجه نمی کند؟ این حجم از تعهدات در سایر 

کشورها هم مالحظه می شود؟ 
این اس��تاد دانشگاه تصریح کرد: چرا دولت دوازدهم تا این 
اندازه به اجرای معادهده پاریس اصرار دارد؟ و آیا جمهوری 

اسالمی ایران ملزم به اجرای این تعهدات است؟
وی با تاکید بر اینکه بر مبنای قانون اساس��ی پیوستن به هر 
معاهده بین المللی نیازمند مصوبه مجلس ش��ورای اسالمی 
و تایید ش��ورای نگهبان اس��ت، بیان داشت: چگونه دولت به 
تعهدات معاهده پاریس عمل می کند اما نه نمایندگان ملت 
آن را تایید کردند و نه به تایید شورای نگهبان رسیده است.
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چرا دولت دوازدهم به اجرای معاهده پاریس اصرار دارد؟
اندر حکایت هزینه های معاهده پاریس: 


