
دیدار سفیر ایران با معاون وزیر دفاع روسیه
در دیدار س��فیر ایران با معاون وزیر دفاع روس��یه، 
درباره همکاری های ۲ کشور در حوزه های دفاعی و 

نظامی و اوضاع منطقه گفتگو شد.
کاظ��م جالی س��فیر جمهوری اس��امی ایران در 
فدراس��یون روس��یه روز دوش��نبه ۱۴ بهمن ماه با 
آلکس��اندر فومین معاون وزیر دفاع روسیه دیدار و 
گفت وگ��و کرد.در این ماقات ک��ه در محل وزارت 
دفاع روس��یه انجام شد، همکاری های دو کشور در 
حوزه ه��ای دفاع��ی و نظام��ی و همچنین تحوالت 

منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
در ای��ن دی��دار ۲ طرف بر ادام��ه رایزنی ها، رفت و 
آمدها و همکاری های دو کش��ور با هدف مبارزه با 
تروریس��م و ایج��اد صلح و ثب��ات در منطقه تاکید 

کردند. ایرنا 

شکایت ۲ دانشجوی ایرانی از آمریکا 
دو دانش��جوی ایرانی ب��ا ارائه ش��کایتی به وزارت 
امنیت داخلی آمریکا گفته اند در فرودگاه بین المللی 
»لوگان«، واقع در بوستون با آنها بدرفتاری شده و 
دولت آمریکا در اقدام��ی غیرقانونی مانع ورود آنها 

به این کشور شده است.
ش��هاب دهقانی، دانشجوی دانش��گاه نورث ایسترن 
و ریحان��ه امامی ک��ه قرار ب��ود کاس هایش را در 
دانش��گاه هاروارد ش��روع کند اخیراً ش��کایت های 
جداگانه  خودش��ان را تقدیم دفتر حقوق مدنی این 
وزراتخان��ه کرده و خواس��تار تحقی��ق درباره رفتار 

مقام های اداره مرزبانی و گمرک آمریکا شده اند.
این دو دانش��جو گفته اند مقام های ف��درال آمریکا 
برای ساعت ها آنها را در فرودگاه یاد شده بازداشت 
ک��رده و م��ورد بازجوی��ی ق��رار داده  و در نهای��ت 
مدعی ش��ده اند قصد دارند بیشتر از موعد مجاز در 

روادیدشان در آمریکا بمانند.
دهقان��ی و امام��ی تأکی��د کرده اند هی��چ قصدی 
ب��رای مان��دن در آمری��کا بع��د از انقض��ای تاریخ 
رویدادش��ان نداش��ته اند و مقام های فدرال از ارائه 
 هر گونه دلیلی درباره ادعایشان خودداری کرده اند. 

 باشگاه خبرنگاران 

تعقیب قضایی بانک ترکیه ای 
یک دادگاه ف��درال در آمریکا تعقیب قضایی بانکی 
در ترکی��ه را که به نقض تحریم ها علیه ایران متهم 

شده است موقتاً معلق کرد. 
پای��گاه خب��ری بلومب��رگ با گ��زارش ای��ن خبر 
نوش��ت این دادگاه همزمان در حال بررس��ی سایر 
درخواست هایی اس��ت که هالک بانک )بانک خلق( 

ترکیه مطرح کرده است. 
هالک بانک قبًا قصد داشت بدون ورود به مصالحه 
قضائی بر س��ر اتهامات، این پرونده را مختومه کند. 
یک قاضی این درخواست بانک ترکیه ای را رد کرد.  
دادگاه منهتن ماه گذش��ته تاش داش��ت وارد یک 
توافق قضایی با بانک ترکیه ای ش��ود که بر اس��اس 
آن این بانک در ازای متحمل ش��دن جریمه کمتر، 
اته��ام تاش ب��رای دور زدن تحریم ه��ای ایران را 

می پذیرفت.  ایسنا 

 تهران همکاری در بازرسی ها 
را قطع نکرده است

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی ضمن تایید 
کاهش تعهدات هس��ته ای ای��ران تاکید کرد گرچه 
اوضاع کمی غیرمعمول اس��ت اما این س��ازمان در 
ایران حضور دارد و تهران همکاری در بازرسی های 

را قطع نکرده است.
افائل ماریانو گروس��یگفت: اوضاع کمی غیرمعمول 
اس��ت بنابراین ما فعالیت های بازرس��ی خود را در 
این رابطه ادام��ه می دهیم. همکاری ایران به عنوان 
یک کش��ور تحت بازرسی قطع نشده است. ما آنجا 
هستیم، بازرسان ما آنجا هستند. آن ها فعالیت های 
خود را انجام می دهند که بسیار مهم است. در عین 
حال، بازرسان ما تایید کرده اند که سطح انطباق با 

توافق هسته ای سال ۲0۱5 کاهش یافته است.
مدی��رکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در پاس��خ 
به این سوال که آیا کاهش تعهدات هسته ای طبق 
گفته مقام های این کش��ور برگش��ت پذیر اس��ت؟ 
و برگش��ت پذیری چ��ه معنایی می ده��د؟ گفت: 
همانطور که می گویید برگشت پذیری یک اصطاح 
ذهنی است. بنابراین آنچه ممکن است برای بعضی 
برگش��ت پذیر باش��د برای دیگران قابل بازگش��ت 
نیست. معتقدم که ارزش کاری که انجام می دهیم 

این است که واقعیت ها را نشان می دهیم.
گروسی در پاس��خ به این سوال که ایران با داشتن 
س��اح هس��ته ای چقدر فاصل��ه دارد؟ نی��ز گفت: 
این موض��وع نیازمند تجزیه و تحلی��ل ظرفیت ها، 
ظرفیت ه��ای فنی ایران و بس��یاری از کش��ورهای 

دیگر در این زمینه است.  تسنیم 

اخبار

معامله قرن محتوم به شکست است
س��فیر کش��ورمان در کویت با اش��اره به اینکه هر طرحی که به ریش��ه های 
بحران فلس��طین توجه نداشته باش��د، به نتیجه نخواهد رسید، تاکید کرد: 
طرح معامله قرن بیش از طرح های دیگری که در گذش��ته ارائه شده  بودند، 

غیرواقعی بود بنابراین این طرح حتما به نتیجه نخواهد رسید.
محم��د ایرانی با اش��اره ب��ه رونمای��ی معامله قرن از س��وی دونال��د ترامپ، 

رییس جمهور آمریکا گفت: برای بررسی پیامدهای ناشی از اعام معامله قرن توسط 
ترامپ و شادباش نتانیاهو، باید اهدافی که رییس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم 
صهیونیس��تی از اجرای معامله قرن دنبال می کنند را مورد ارزیابی قرار داد. محمد 
ایرانی گفته است: این اقدام با دو هدف کوتاه مدت و بلندمدت انجام شده است؛ در 
ه��دف کوتاه مدت، معامله قرن برای بهره برداری انتخاباتی و خروج از بحران داخلی 

هم از سوی ترامپ و هم از سوی نتانیاهو، اجرا شده است. صداوسیما 

اروپا به دنبال زنده نگه داشتن برجام است
رئیس سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا طی یک کنفرانس خبری تصریح کرد 
که اروپا با فعال کردن مکانیسم حل اختاف در برجام به دنبال از بین بردن 

این توافق نیست بلکه در صدد زنده نگه داشتن این توافق است.
جوزپ ب��ورل ادامه داد: تح��والت اخیر در منطق��ه در خصوص طرح صلح 

خاورمیانه )معامله قرن(  و تحوالتی که در زمینه برجام رخ داد، اروپا را بر آن 
داشت تا با بازیگران منطقه ای وارد گفت وگو شویم.

بورل در این ارتباط توضیح داد: اقدام کش��ورهای اروپایی، انگلیس، فرانسه و آلمان 
در فعال س��ازی فعال شدن مکانیسم حل اختاف در برجام به مفهوم آن نیست که 
این کش��ور ها می خواهند برای لغو این توافق هس��ته ای به ش��ورای امنیت مراجعه 
کنن��د. تا جایی که من می دانم و با آنه��ا در اینباره صحبت کرده ام، همه آنها تأیید 

کردند که این اقدامی برای پایان دادن به برجام نیست.  فارس 

قدردانی سفیر چین از حمایت ظریف 
س��فیر چین در تهران از حمایت وزیر خارجه کش��ورمان از مردم چین برای 

مقابله با ویروس کرونا، قدردانی کرد.
چان��گ هوا انتش��ار عکس توئیت ه��ای ظریف به زبان چینی، نوش��ت: من 
صمیمان��ه از محمد ج��واد ظریف وزیر خارجه ایران ب��رای اعام حمایت از 

مردم چین به زبان چینی تشکر می کنم.
محمدجواد ظریف وزیر خارجه کش��ورمان در حس��اب توئیتری خود به زبان چینی 
نوشته است: در تماس تلفنی با دوست قدیمی خودم وانگ یی مشاور دولت و وزیر 
خارجه چین تش��کر و قدردانی خود را از اقدامات موفق چین برای مبارزه با ش��یوع 
ویروس کرونا ابراز کردم. چین نه تنها از وخامت ش��یوع کرونا در داخل این کش��ور 
جلوگیری کرده بلکه از شیوع آن در جهان نیز جلوگیری کرده است. ما سوءاستفاده 

آمریکا از این خطر را محکوم می کنیم. تسنیم 

 »برگزیت«؛ 
تیر خالص به برجام

انگلیس در حالی یکی از اعضای تروئیکای اروپایی 
برای حفظ برجام اس��ت که ب��ا نگاهی به برگزیت 
باید گفت، کش��وری که به توافق 50 ساله خود با 
اتحادیه اروپا پایبند نیست چگونه برجام چهارساله 

را حفظ می کند؟
چن��د روز پیش در حالی انگلیس به طور رس��می 
از اتحادی��ه اروپا خارج ش��د که نق��ش مبهم این 
کش��ور به عنوان یکی از اعضای برجام سبب ایجاد 
چالش ه��ای بس��یاری در عرصه بین الملل ش��ده 
اس��ت. برگزیت هر نتیجه ای که برای انگلیس و یا 
اتحادیه اروپا داش��ته باشد، به آن دلیل که بخشی 
از مسائل سیاسی کشور در قالب موضوعاتی چون 
برجام و اینس��تکس به رابطه لندن و بروکسل گره 
خورده اس��ت، سبب شد تا س��ناریوهای پیش رو 
پس از خ��روج انگلیس از اتحادیه اروپا و تأثیر آن 
بر مناسبات سیاس��ی میان تهران و لندن را مورد 

بررسی قرار دهیم.
بع��د از آنکه مردم انگلیس ط��ی یک رفراندوم در 
س��ال ۲0۱۶ به خروج این کشور از اتحادیه اروپا 
رأی دادند، یکی از مج��ادالت دیپلماتیک نه تنها 
در قاره س��بز، بلکه در موضوعاتی که بخشی از آن 
مرتبط به تعهدات لندن یا بروکسل )اتحادیه اروپا( 

از قبیل برجام بود، آغاز شد.
بهرام قاس��می سخنگوی سابق وزارت امور خارجه 
در همین رابطه در نشس��ت خبری خود با اصحاب 
رسانه در مورد تأثیر برگزیت بر برجام اظهار داشت: 
روابط تهران و لندن در حالت طبیعی و عادی خود 
است و پروسه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا امری 
داخل��ی و مرب��وط به این کش��ور و اتحادیه بوده و 
تأثی��ری بر اج��رای تعهدات آنها در قب��ال ایران و 
برجام ندارد. اما در مقابل بس��یاری از کارشناسان 
برخاف مسئوالن کشورمان معتقدند که برگزیت 
ه��م موج��ب تضعی��ف اتحادی��ه اروپ��ا در مقابل 
زیاده خواهی های آمریکا خواهد ش��د و هم اینکه با 
این اتفاق، لندن به واشنگتن نزدیک شده و اجرای 
تعه��دات اروپایی ها ذیل برجام ناکام خواهد ماند و 
با برگزیت عمًا اتحادیه اروپا روند معکوس��ی را در 

مس��یر مقابله با آمریکا طی خواهد کرد و ظرفیت 
آن برای مقابله با ایاالت متحده کم خواهد شد.

نش��ریه لوب��اگ در مقال��ه ای ب��ه قلم اس��فندیار 
باتمانقلیچ بنیانگذار مؤسس��ه »اوراسیا اینوستور« 
در موضوع تأثیر برگزیت بر توافق هسته ای ایران با 
۱+5 نوش��ت: نخستین تأثیر برگزیت بر برجام این 
است که اولویت گذاری سیاستمداران اروپایی را از 
مسائل بین المللی به امور داخلی متوجه می سازد.

»کارول بینیک«، استاد دانشگاه کراکوی لهستان 
اظهار داش��ت: اروپا دوست دارد مستقل باشد ولی 
ق��درت آن را ندارد. اروپا در مقابل آمریکا بس��یار 
ضعیف است و این موضوع اروپا را به سوی پیروی 

از این کشور هدایت می کند.
بنابراین با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، موضوع 
آینده تجارت این کشور با اروپا و دیگر کشورهای 
جهان در قالب سیاس��ت ملی اعمال می شود، چرا 
ک��ه تا پیش از این، اتحادی��ه اروپا بود که با وضع 
قوانین و مقرراتی به حوزه تجارت کشورهای عضو 
مس��یر می داد. کارشناسان سیاس��ی معتقدند که 
رواب��ط دیرین میان لندن و واش��نگتن در نهایت 
منجر می ش��ود که انگلیس در دوران پسابرگزیت 

به آمریکا نزدیک خواهد شد.
از هم اکنون نیز ش��خص دونال��د ترامپ و مایک 
پمپئو رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا درهای 
باغ س��بز را به روی لندن گشوده و از امکان انعقاد 
قرارداده��ای اقتص��ادی بلند مدت می��ان ایاالت 

متحده و انگلیس خبر داده اند.
پس با توجه به نزدیک شدن بیش از پیش انگلیس 
ب��ه آمریکا می ت��وان دریافت که رفت��ار بریتانیا با 
ایران در موضوع برجام چگونه پیش خواهد رفت؛ 
موضوعی که حش��مت اهلل فاحت پیش��ه رئیس 
س��ابق کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسامی درباره آن می گوید: مواضع 
انگلیس علیه ایران با خروج از اتحادیه اروپا تندتر 
خواهد ش��د. جانس��ون نیز با اتخ��اذ مواضع تند 
علیه کش��ورمان تاش می کند جایگاه انگلیس را 

بازسازی کرده و به نحوی به ترامپ باج دهد.
باتمانقلیچ بنیانگذار مؤسس��ه »اوراسیا اینوستور« 
نیز در همین رابطه اظهار داش��ت: برگزیت تبعات 
اقتصادی س��نگینی برای هر دو طرف، یعنی لندن 
و بروکسل دارد و از همین رو اتحادیه اروپا به هیچ 

وجه ریس��ک درگیری با آمریکا را به جان نخواهد 
خری��د. همچنین با خ��روج انگلی��س از اتحادیه، 
ظرفیت سیاس��ی بروکسل در مواجهه با حوادث و 
مناس��بات بین المللی و به خصوص موضوعاتی که 
در مواجهه با آمریکا است، کم می شود.رضا حجت 
کارش��ناس مس��ائل اروپا نیز در همی��ن رابطه به 
خبرنگار مهر گفت: رویکرد بوریس جانسون بیشتر 
آمری��کا گرایانه و ترامپ محور اس��ت و باید گفت 
که ارزش های در ه��م تنیده انگلیس و آمریکا، در 
نهایت لندن را به سمت واشنگتن نزدیک می کند.

وی ادامه داد: لندن ت��اش می کند به بازی خود 
در قالب برجام و اینستکس ادامه خواهد داد؛ ولی 
مهم ترین موضوع برای انگلیس و شخص جانسون 
مس��ائل مالی است و برای فائق آمدن بر مشکات 
اقتصادی حاصل از برگزیت لندن س��طح همکاری 

و مراودات خود با آمریکا را باال خواهد برد.
ع��اوه بر اینکه انگلیس به س��مت آمریکا در حال 
حرکت با ش��تاب زیاد اس��ت و در باال اشاره کردیم 
که مس��یری که انگلیس می رود در تقابل با ایران و 
برجام اس��ت اما باید به این نکته اشاره کرد زمانی 
ک��ه اتحادیه اروپ��ا و انگلس��تان در تجارتی حدوداً 
500 میلیاردی ش��ریک بوده و با توجه به برگزیت، 
هیچ چش��م انداز روش��نی درباره ضربه های مهلک 
اقتص��ادی بر لندن وج��ود ن��دارد و در عین حال 
جانسون بر خروج از پیمانی حدوداً 50 ساله تاکید 
دارد، چه تضمینی برای این موضوع وجود دارد که 
هیئت حاکمه انگلس��تان به برجامی که تنها چهار 
س��ال از عمر آن می گذرد و ب��رای حفظ مراودات 
مالی با ایرانی که تجارت با آن کمتر از ۳00 میلیون 

دالر است، حاضر به پذیرش ریسک باشند.
همچنین با وج��ود تجارت ح��دوداً ۱00 میلیارد 
پون��دی میان انگلیس و آمریکا و تاش جانس��ون 
برای انعقاد قرارداد تجاری میان لندن و واشنگتن، 
به نظر می رس��د انگلیس هیچ گاه منافع اقتصادی 
خود را فدای برجام نخواهد کرد و دس��ت به خلف 
وعده خواهد زد. موضوعی که در تاریخ روابط تهران 

و لندن بارها تکرار شده است و تازگی ندارد.
با بررسی تبعات برگزیت بر رابطه میان لندن-بروکسل 
و لندن- واش��نگتن به این نتیجه می رس��یم که در 
درج��ه اول اتحادیه اروپا در مقابل زیاده خواهی های 

آمریکا ضعیف تر خواهد شد.  مهر 

 محتوای آخرین پیام سردار 
شهید قاسم سلیمانی در عراق چه بود؟

سفیر ایران در عراق از محتوای پیام تهران به عربستان سعودی که قرار بود 
سردار شهید قاسم سلیمانی به دست دولت بغداد برساند، سخن گفت.

سه روز پس از شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی، عادل عبدالمهدی 
نخس��ت وزیر دولت پیشبرد امور عراق در جلسه ای گفت که ایشان حامل 
پاس��خ ایران به نامه عربستان بود تا به واس��طه بغداد در اختیار مقامات 

ریاض قرار گیرد.
ایرج مس��جدی افزود: این پیام حاوی دیدگاه ایران در خصوص مبارزه با 
تروریسم و بسط صلح و امنیت و ثبات در منطقه بود. مسجدی اشاره ای 
به محتوا و جزئیات این نامه نکرد. سفیر ایران با استقبال از نقش کمک 
کننده عراق برای حل مسائل میان ایران و عربستان سعودی و دیگر امور 

منطقه گفت که دولت عراق نقش سازنده در منطقه دارد.
مسجدی همچنین تأکید کرد که ایران تمایل باالیی برای حل اختافات 
با امارات و عربس��تان س��عودی در نزدیکترین زمان ممک��ن را دارد و از 
هرگونه تاشی از جانب عراق یا هر کشور دیگری برای حل این مشکات 
حمایت می کند. س��فیر ایران در عراق با اشاره به حمله موشکی به پایگاه 
عین االسد تأکید کرد که انتخاب این پایگاه به معنی نقض حاکمیت عراق 
نیست؛ بلکه یک پاسخ مشابه به اقدام آمریکا بود که از طریق خاک عراق 

شهید قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس را هدف قرار داد.
مس��جدی همچنین گف��ت: پایگا ه های آمریکا در ع��راق در جنایت ترور 
شهید سلیمانی نقش داشتند. هواپیماهایی که این ترور را انجام دادند از 
آمریکا پرواز نکرده بودند بلکه از پایگاههای موجود در منطقه به پرواز در 

آمده و خاک عراق را برای این جنایت انتخاب کردند.
او در ادام��ه ب��ه دولت آمری��کا بابت تکرار چنین جنایاتی هش��دار داد و 
گفت: اگر بخواهیم چنین حماتی را متوقف کنیم، ش��رط آن این است 
آمریکایی ها از دخالت در امور منطقه خودداری کرده و پایگاههیش��ان را 

که محلی برای اقدامات جنایتکارانه شده، برچینند.
مسجدی تأکید کرد که در صورت ارتکاب جنایتی دیگر از جانب آمریکا، 

ایران بار دیگر پاسخ خواهد داد.
سفیر ایران در عراق از دولت های منطقه نیز خواست تا به جای شکایت و 
گایه از ایران از آمریکا شاکیت کرده و خواستار توقف اقداماتش شوند.

او گفت که واش��نگتن ادعای مبارزه با تروریسم و ایجاد امنیت دارد اما در 
حقیقت این آمریکا بود که دس��ت به ترور س��ردار شهید قاسم سلیمانی و 
ابومه��دی المهندس زد؛ در حالیکه این دو مصداف تروریس��م نبودند بلکه 
فرماندهان رسمی دو کشور بودند. ایرج مسجدی با بیان اینکه آمریکا تحمل 
وجود هیچ مخالفی را در ازای سیاست هایش را ندارد بنابراین دست به ترور 
می زند؛ تأکید کرد: اگر دیگر دولت ها نمی خواهند به سیاس��ت های آمریکا 

پاسخ دهند؛ اما تهران در قبال حق خود سکوت نخواهد کرد. فارس 

گزارش

ناظران سیاس��ی بر این باورند؛ خروج  ای��ران از ان.پی.تی 
می تواند نگرانی هایی را نیز برای کشورهایی همچون چین 
و روس��یه که تاکنون در موضع برج��ام رویکرد حمایتی از 
ایران داشته اند بوجود بیاورد؛ شاید کشورشان را در تهدبد 

ببینند.
"نگ��ران خروج ای��ران از ان.پی.تی هس��تیم" این جمله ای 
اس��ت که به تازگی سفیر روس��یه در تهران در گفت وگو با 

خبرنگاران مطرح کرده است 
ل��وان جاگاری��ان ب��ه م��واردی همچ��ون احتم��ال خروج 
ایران معاهده عدم اش��اعه تس��لیحات هس��ته ای به دلیل 
بدعهدی های طرف های اروپایی و همچنین تحوالت سوریه 

اشاره کرد.
وی با اش��اره به اینکه روسیه نگران اظهارات مقامات تهران 
درباره خروج احتمالی از پیمان منع گس��ترش س��اح های 
هسته ای در پاسخ به اقدامات غیرسازنده کشورهای اروپایی 
اس��ت، گفت: روس��یه از اقدامات انجام شده از سوی ایران 
در کاهش تعهدات برجامی خش��نود نیس��ت اما ما این را 
درک می کنی��م که ایران مجبور به انج��ام چنین اقداماتی 

بوده است.
نگران��ی روس��یه از احتمال خ��روج ای��ران از ان.پی.تی در 
حالی اس��ت که س��ه کش��ور اروپایی باقی مانده در برجام 
مدتی پیش با انتش��ار بیانیه ای از فعال س��ازی س��از و کار 
حل اختاف برجام موس��وم به مکانیسم ماشه خبر دادند؛ 
انگلیس، فرانسه و آلمان در این بیانیه ضمن تاکید بر اینکه 
ای��ن اقدام به معنای همراهی با فش��ار حداکثری آمریکا بر 
ضد ایران نیس��ت دلیل فعال س��ازی این مکانیسم را ادامه 
کاه��ش تعهدات ایران در چارچ��وب توافقنامه وین عنوان 
کرده اند. این اقدام سبب شد تا وزیر امور خارجه کشورمان 
با اشاره به تصمیم اخیر اروپایی ها در ارتباط با برجام، اعام 
کند؛ گام های کاهش تعهدات تمام ش��ده اما اگر اروپایی ها 
ب��ه رفت��ار باوجه خود ادام��ه دهند یا پرون��ده ایران را به 
شورای امنیت بفرس��تند، موضوع خروج ایران از ان.پی.تی 

مطرح می شود.
محمدجواد ظریف با بیان اینکه ایران پنج گام در راس��تای 
کاهش تعهدات برجام برداش��ته اس��ت و قرار نیست گامی 

دیگ��ری برای کاهش تعه��دات بردارد، گف��ت: در صورتی 
ک��ه اروپایی ها به تعهدات خود برگردن��د ایران هم کاهش 
تعه��دات را متوقف می کند ام��ا اگر اروپایی ها به رویه خود 
بر اساس بازی های سیاس��ی ادامه دهند  زیرا هیچ محمل 
قانون��ی ندارد م��ا امکانات متعددی داری��م. در نامه رئیس 
جمهور آمده اگر این موضوع به شورای امنیت ارجاع شود، 
خروج ایران ازان.پی.ت��ی مطرح خواهد بود اما پیش از آن 

برنامه های دیگر را می توان در دستورکار قرار داد.
در همی��ن موقع خبرگزاری رویترز نوش��ت؛ در صورتی که 
کشور های اروپایی پرونده ایران را به علت کاستن از تعهدات 
خود براس��اس توافق هسته ای س��ال ۲0۱5 با قدرت های 
جهان به ش��ورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهند، ممکن 
است تهران از پیمان جهانی منع اشاعه تسلیحات هسته ای 

)ان پی تی( خارج شود.
آمریکا س��ال ۲0۱۸ از توافق هس��ته ای با ایران خارج شد؛ 
بع��د از اقدام ایران ب��ه اجرای گام پنج��م کاهش تعهدات 
هسته ای فرانس��ه، انگلیس و آلمان این ماه رسما سازوکار 
حل اخت��اف گنجانده ش��ده در این موافقتنام��ه را فعال 
کردند. البته مصاحبه س��فیر فدراس��یون روسیه در تهران 
تنها به موضوع  نگرانی از خروج ایران از ان پی تی خاصه 
نش��د چرا که وی روز در مورد اینکه اگر روسیه و ایران در 
اوضاع بوجود آمده در س��وریه مداخل��ه نمی کردند، اکنون 
ممک��ن بود تروریس��ت ها کنترل تمام خاک س��وریه را در 

دست داشته و پیروز شده بودند.
جاگاری��ان افزود: چالش مش��ترک برای ایران و روس��یه، 
مبارزه با تروریس��م است. درباره سایر موضوعات منطقه ای 
نیز اهداف و وظایف مش��ابهی وجود دارد. عاوه بر این، هر 
دو کش��ور تحت تحریم های غربی قرار دارند. این مس��ئله 

کشورهای ما را به یکدیگر نزدیکتر از گذشته کرده است.
جاگاری��ان در بخش دیگ��ری از این مصاحب��ه اعام کرد، 
مقام��ات ایران و روس��یه در ح��ال مذاکره ب��رای برقراری 
مقررات بدون روادید برای گروه های گردش��گری دو کشور 
هس��تند، ولی موضوع لغو کامل روادید هنوز در دستور کار 

مذاکرات قرار ندارد.
ناظران سیاس��ی بر این باورندکه خروج  ایران از ان.پی.تی 

می تواند نگرانی هایی را نیز برای کشورهایی همچون چین 
و روس��یه که تاکنون در موضع برج��ام رویکرد حمایتی از 

ایران داشته اند بوجود بیاورد.
 

نگرانی مسکو از تبعات احتمالی خروج ایران از ان.پی.تی
حسن بهشتی پور کارشناس مسائل بین الملل در خصوص 
اظهار نظر اخیر لوان جاگارین و ابراز نگرانی وی نس��بت به 
خ��روج احتمالی ایران از ان.پی.تی به سیاس��ت روز گفت: 
ابت��دا اینکه صحبت های اخیر س��فیر روس��یه در ایران بر 
مبن��ای یک فرض احتمالی مطرح ش��ده اس��ت، یعنی اگر 
تهران در برابر بدعهدی های اروپا در قبال برجام تهدیدش 
مبنی ب��ر خ��روج از ان.پی.تی را عملی کن��د این موضوع 

شرایط نگرانی را برای مسکو نیز فراهم می کند. 
وی با تاکید بر اینکه در ش��رایط کنونی جمهوری اسامی 
ای��ران برنامه ب��رای خ��روج از پیمان جهانی منع اش��اعه 
تس��لیحات هس��ته ای ندارد، بیان داش��ت: اگر کشوری از 
ان.پی.ت��ی خارج ش��ود به ص��ورت بالقوه ای��ن آمادگی را 
دارد ت��ا بدون نظارت آژانس بین المللی هس��ته ای فعالیت 

هس��ته ای داشته باش��د و این فعالیت حتی به فعالیت های 
نظامی هسته ای نیز منتج شود. 

بهش��تی پور اظه��ار داش��ت: بنابراین این موضوع س��بب 
می ش��ود که کشورهای جهان کش��ور یاد شده را تهدیدی 
علیه خودش��ان و صلح جهانی قلمداد کنند و کشور خارج 
شده از ان.پی.تی ناخودآگاه به یک تهدید تبدیل می شود.

این کارش��ناس مسائل سیاس��ت خارجی با اشاره به اینکه 
روس��یه و چی��ن تا قب��ل از توافقنام��ه برجام ب��ه تمامی 
قطعنامه های تایید شده علیه ایران رای می داند، گفت: بعد 
از برجام روس��یه و چین وقتی ش��اهد نظ��ارت آژانس بین 
المللی اتمی در قبال همه برنامه های صلح آمیز هس��ته ای 
ای��ران بودن��د دیگر ته��ران را تهدی��د علیه خ��ود قلمداد 

نمی کردند. 
وی خاطرنشان کرد یکی از تبعات خروج ایران از ان.پی.تی 
این است که قطعانامه های ۶گانه که مهمترینش ۱9۲9علیه 
ای��ران فعال، ایران را به عن��وان تهدید صلح جهانی معرفی 
و جامع��ه بین الملل را مجاز می کند تا اقدامات مختلفی را 

علیه کشورمان انجام دهند.
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چرا روسیه برای خروج ایران از ان.�پی.تی نگران است؟
بهشتیپورپاسخمیدهد:


