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| معاون سياسى وزير امور خارجه كشورمان در توييتى به مواضع اخير سفير فرانسه در آمريكا واكنش نشان داد. سيد عباس سياست

عراقچى در توييتى در واكنش به اظهارات اخير سفير فرانسه در آمريكا نوشت: اگر توييت هاى ژرار آرو، موضع فرانسه است، ما با نقض 
آشكار و عمده اهداف برجام و قطعنامه 2231 روبرو هستيم. نياز است پاريس فوراً توضيح دهد يا ما اقدام مقتضى انجام مى دهيم.

واردبازیعلیهدولت،نمیشویم
| رئيس دفتر رئيس جمهور تاكيد كرد: 
مــا در دولت قصد نداريم گرفتــار ميدان بازى 
اين هايى كه مى خواهند براى دولت ايجاد كنند، 
شــويم. به گزارش كائنات به نقل از ايلنا، سيد 
محمود واعظى درباره اينكه پس وقوع سيالب ها 
عده اى دولت را متهم به كم كارى كردند و حتى 
جريانى خواهان اســتعفاء رئيس جمهور شــد، 
گفت: چنين رفتارهايى جديد نيســت،  از پنج سال و نيم پيش كه آقاى 
روحانى رئيس جمهور شدند شاهد بوديم يك عده قليلى از افراد خاص با 
تفكر تند به دنبال اين مسائل بودند.رئيس دفتر رئيس جمهور بيان كرد: 
اين افراد به جاى اين كه مســائل كشور را علمى و حرفه اى مطرح و حل 
كنند، به دنبال حاشيه و مسائل شخصى بودند و هميشه هم يك چيزهايى 
بيان كرده اند. وى تاكيد كرد: اين گــروه هر زمانى كه دولت توفيقى به 
دست مى آورد، بالفاصله يك يا چند حاشيه را مطرح كرده اند، ما در دولت 
قصد نداريم وارد ميدان بازى كه اين ها مى خواهند براى دولت ايجاد كنند، 
شويم. واعظى تاكيد كرد: اوال امروز وقت كار است و همه بايد كار كنيم. 
دوما با اين همه دشمن،  گرفتارى و مشكالت داخلى مسائل حاشيه اى را 
كنار بگذاريم و از ديگران هم بخواهيم وارد نشوند.وى خاطرنشان كرد: 
آقاى رئيس جمهور از تمامى مشاوران و وزراى خود خواستند كه به زير 
مجموعه هايشان اعالم كنند امروز زمانى است كه بايد به دنبال وحدت،  
همدلى و انسجام باشــيم.رئيس دفتر رئيس جمهور يادآور شد: بهترين 
پاسخى كه مى توانيم به آمريكا، اسرائيل و دشمنان خود بدهيم، اين است 
كه بگوييم ما كشورى هســتيم با تمام اختالف نظرهايى كه بين گروه ها 
وجود دارد هر زمان پاى منافع ملى، امنيت و رفاه مردم در ميان باشد، با 

يكديگر متحد مى شويم.

روسیهوچینمانعنقضقوانین
درشورایامنیتشدند

| وزير خارجه روســيه با تاكيد براينكه 
روســيه و چين مانع نقض قوانين در شــوراى 
امنيت سازمان ملل شده اند،گفت: همكارى هاى 
دو كشور تاثيرى جدى بر كســانى دارد كه به 
روش هاى غيرقانونــى به دنبال حل مســائل 
ببن المللى هستند.سرگئى الوروف، وزير خارجه 
روســيه تاكيد كرد كه كشورش حداكثر تالش 

خود را براى همكارى فعاالنه در جهت امنيت جهانى بكار گرفته است.
الوروف تاكيد كرد: ما پيشنهادهايى براى افزايش اعتماد و قابل پيش 
بينى بودن ارائه كرديم. ايده امضاى معاهده امنيت اروپا- آتالنتيك، ابتكار 
عمل مشترك با چين عليه استقرار سالح در فضا و ترسيم قواعدى براى 
مبارزه با تروريسم شيميايى و بيولوژيك از اين نمونه هستند. ما همچنان 
به دنبال پاسخ جامع به اين پيشنهادها از ســوى كسانى هستيم كه از 
مذاكرات صادقانه درباره اين مسائل واقعا سخت و پرفشار امتناع مى كنند. 
وى در سخنان خود در بيســت و هفتمين شوراى سياست خارجى و 
دفاعى گفت: روسيه و چين تالش هاى مشتركى در شوراى امنيت سازمان 

ملل براى مقابله با نقض قوانين بين المللى داشته اند.
وزير خارجه روسيه تصريح كرد: مشاركت ما با پكن تنها مصداق يك 
روابط جامع و ســودمند دوجانبه نيست بلكه همكارى روسيه و چين بر 
جلوگيرى از به كارگيرى روشــهاى غير قانونى براى حل مشكالت بين 

المللى تاثير جدى مى گذارد.
وى ادامه داد: اين مسئله در شوراى امنيت سازمان ملل به هنگام گفتگو 
در مورد سناريوى سوريه اتفاق افتاد. زمانى كه قطعنامه هاى غيرقانونى و 
يك جانبه به راى گذاشته مى شد. اين مسئله در زمانى كه دو كشور چين 
و آمريكا عليه پيش نويس قطعنامه نوشته شده توسط آمريكا عليه ونزوئال 

به رأى گذاشته شد نيز مورد استفاده قرار گرفت.
او افزود: اين پيش نويس تمام قوانين بين المللى و اصول ديپلماتيك 

را زير سوال مى برد.
وزير خارجه روسيه اضافه كرد: همچنين نقشه راه چين و روسيه براى 

حل بحران شبه جزيره كره مثال خوبى از اقدامات مشترك است.

| سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس گفت: كليات طرح 
دو فوريتى اقدام متقابل جمهورى اسالمى ايران در برابر تروريستى خواندن سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى توسط اياالت متحده آمريكا در كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى 
مجلس شوراى اسالمى تصويب شد.على نجفى خوشرودى افزود: درنشست روز يكشنبه 
كه با حضور اعضاى كميسيون و نمايندگان ارگانهاى ذيربط برگزار شد، كليات طرح قانونى 
دو فوريتى اقدام متقابل جمهورى اسالمى ايران در برابر تروريستى خواندن سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى توسط اياالت متحده آمريكا با اتفاق آراء به تصويب كميسيون رسيد و در 
ادامه عالوه بر مــاده واحده، دو ماده از اين طرح نيز به تصويب رســيد.نماينده مردم بابل 
در مجلس شوراى اسالمى اظهار كرد: بر اســاس اين طرح به منظور اقدام متقابل در برابر 

اقدامات اياالت متحده آمريكا در تضعيف صلح و ثبات منطقــه اى و بين المللى و از آنجا 
كه اين رژيم بر خالف اصول مسلم حقوق بين الملل، سپاه پاسداران انقالب اسالمى را كه 
مطابق با اصل يكصد و پنجاه قانون اساسى به عنوان يكى از اركان حاكميتى دفاعى ايران 
شناخته مى شود، سازمان تروريســتى خارجى اعالم نموده است.وى ادامه داد: به موجب 
اين قانون نيروهاى فرماندهى مركز آمريكا در منطقه غرب آسيا (سنت كام) و سازمان ها 
و يا نهادهايى كه تحت اختيار اين فرماندهى عليه جمهورى اسالمى ايران اقدام مى كنند، 
تروريست اعالم مى شوند و هر گونه كمك مالى، فنى، آموزشى، خدماتى و تداركاتى و غيره 
به اين نيروها همكارى در اقدام تروريستى محسوب شده و مرتكب به مجازات مقرر در ماده 
508 قانون مجازات اسالمى و بخش تعزيرات مصوب 1 ارديبهشت ماه 1392 به اصالحات و 

الحاقات بعدى محكوم مى گردند.اين نماينده مردم در مجلس دهم تصريح كرد: در بند يك 
اين طرح تصريح شده است كه دولت جمهورى اسالمى ايران در چارچوب مصوبات شوراى 
عالى امنيت ملى و نيروهاى مسلح جمهورى اسالمى ايران بر اساس تدابير فرماندهى معظم 
كل قوا، در برابر اقدامات تروريستى نيروهاى آمريكايى و ساير نيروهاى تروريستى كه منافع 
جمهورى اسالمى ايران را به مخاطره مى اندازند، اقدامات متقابل و قاطع به عمل مى آورند.
نجفى خوشرودى افزود: بند دو اين طرح نيز اشعار مى دارد كه دولت جمهورى اسالمى ايران 
موظف است با استفاده ظرفيت هاى حقوقى و سياسى و ديپلماتيك بهره مندى نيروهاى 
آمريكايى و ساير نيروهاى تروريســتى موضوع اين قانون را از تاسيسات، تجهيزات، منابع 

مالى و ديگر كمك هاى احتمالى كشورهاى منطقه را به حداقل ممكن برساند.

هشدار عراقچی به فرانسه درباره توییت سفیر این کشور در آمریکا

خبرنامه

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس:

کلیاتطرحمقابله
بااقدامآمریکاعلیهسپاه
تصویبشد

اقدامآمریکاعلیهسپاهمغایرتماماصولو
تعهداتبینالمللیاست

| يك حقوقدان معتقد است: اقدام آمريكا عليه سپاه مغايرمنشور سازمان 
ملل و تمامى اصول و تعهدات بين المللى است و ايران بايد براى محكوم كردن اقدام 

آمريكا از قابليت و ظرفيت حقوق بين الملل استفاده كند.
يوســف مواليى درباره اين كه حقوق بين المللى چه نظر و ديدگاهى نسبت به 
اقدام آمريكا عليه ســپاه دارد؟ گفت: حقوق بين الملل براى هر مساله اى پاسخى 
ندارد، با توجه به اين كه چنين اقدامى براى نخســتين بار است كه رخ داده هنوز 
رويه بين المللى براى آن ايجاد نشده است كه از نظر حقوقى چگونه مى توان با آن 
برخورد كرد.وى تصريح كرد: چنين مواردى به موضع گيرى دولت هاى تاثيرگذار 
در جامعه بين المللى هم بستگى دارد، اما تا به امروز اگر خواسته باشيم از كليات 
حقوق بين الملل استنباط كنيم،  هيچ اقدام مشابهى صورت نگرفته است، از سوى 
ديگر دولت ها مجاز هستند در چارچوب صالحيت خود هر اقدامى را انجام دهند، 
از جمله اين كه اعالم كنند كــدام جريان، گروه يا نيروى نظامى از نظر آن ها واجد 
تعريف تروريست است.اين اســتاد حقوق بين الملل خاطرنشان كرد:  خالء عمده 
حقوق بين الملل هم اين است كه تروريست را تعريف نكرده، بنابراين دست دولت ها 
تاحدودى باز است. از طرف ديگر اگر ايران ، اين موضوع را خالف حقوق بين الملل 
مى  داند كه حتما مى داند، اين ايران است كه بايد براى محكوم كردن اقدام آمريكا 
از قابليت و ظرفيت حقوق بين الملل استفاده كند.مواليى افزود:  در غير اين صورت 
هر دولتى در چارچوب صالحيت هاى خود مى توانــد، اقداماتى را انجام دهد، لذا 
مغاير بودن را كشــورى كه زيان ديده بايد اعالم كرده و برايش اقدام كند و گرنه 

حقوق بين الملل به خودى خود تعريفى ندارد.

اولویتاولسال۹۸بهبودمعیشتمردمو
امنیتاقتصادیاست

| اين فعال سياســى اصالح طلب گفت: در شرايطى كه معيشت مردم 
در معرض تهديد قرار گرفته، اولويتى كه دولت بايد در دســتور كار قرار دهد، 
بهبود معيشت مردم است.غالمرضا انصارى در ارتباط با اولويت هاى مديريت 
در سال 98 اظهار كرد: در شرايطى كه معيشــت مردم در معرض تهديد قرار 
گرفته، اولويتى كه دولت بايد در دســتور كار قرار دهد، بهبود معيشت مردم و 
تأمين امنيت اقتصادى است. چالش هايى كه به صورت جدى براى مردم در اين 
حوزه وجود دارد مشكالت عديده اى را ايجاد خواهد كرد. ريشه مشكالت مردم 
در وضعيت معيشتى بايد با درايت، شجاعت در تصميم سازى و مديريت قاطع 
و كارآمد برطرف شــود.وى ادامه داد: با توجه به طرحى كه نمايندگان محترم 
مجلس براى تأســيس وزارت بازرگانى ارائه دادند، بازنگرى در ساختار اجرايى 
كشور و چابك سازى ســازمان ادارى از جمله اولويت هايى است كه مى تواند 
مشكالت فعلى را مديريت كند. ما در حوزه توزيع و نظارت در بازار مشكل داريم، 
نگاه علمى به حوزه اجتماعى و احياى ســازمان ملى رفاه اجتماعى و تجميع 
واحدها و نهادهاى متعدد متداخل در هم مى تواند بخشى از مشكالت ما را در 
حوزه آسيب هاى اجتماعى سامان دهد.اين فعال سياسى گفت: نكته اى كه در 
سيل خود را نشان داد، ناهماهنگى و هم پوشانى برخى اقدامات در امر امداد و 
نجات است. ســال هاى قبل يك نهاد مديريت تمام امور امداد و نجات را دست 
مى گرفت و همه دستگاه ها زير نظر اين نهاد در مواقع حساس كار مى كردند و 

امروزه ما شاهد تعدد متوليان در اين حوزه هستيم.

مجلسبدونمماشاتوباقاطعیتباعامالن
سیلبرخوردخواهدکرد

| سخنگوى كميسيون عمران مجلس با اشاره به اينكه پيش بينى جديد 
بارش ها و انجام اقدامات الزم براى كاهش خسارات ميسر بود، گفت: قطعاً وجود 
سوء مديريت ها و عدم برنامه ريزى باعث افزايش حجم خسارات شده است و مجلس 

بدون مماشات و با قاطعيت با عامالن سيل برخورد خواهد كرد.
صديف بدرى در جلسه علنى امروز مجلس شوراى اسالمى ضمن ارائه گزارشى 
از بازديد ميدانى اعضاى كميسيون عمران از مناطق سيل زده لرستان، خوزستان و 
ايالم بيان كرد: سنت تغييرناپذير الهى بر رحمت بيكران استوار است. بعد از ساليان 
سال خشكسالى شاهد بارش هاى گسترده بوديم و عدم برنامه ريزى در اين عرصه 
باعث شد تا اين نعمت به آسيب و خسارت در كشور تبديل شود. قطعاً مجلس با 
قاطعيت هر آنچه را كه از تدبير گذشته و منجر به عدم برنامه ريزى و خسارت شده 

است را بررسى كرده و با مقصران برخورد خواهد كرد.
وى در ادامه اظهار كرد: براساس مأموريتى كه صحن علنى مجلس به كميسيون 
عمران داده بود اعضاى كميســيون از ســه استان ايالم، خوزســتان و لرستان 
بازديد كردند و بررسى ميدانى را از مناطق سيل زده داشت و در هفته جارى نيز 
براى بازديد ميدانى در گلســتان حضور خواهيم يافت. سال آبى 98-97 يكى از 
پربارش ترين سال ها از نظر گستردگى مكانى است. در طول دوره هاى آمارى نيز 

اين حجم از بارش بى سابقه بوده است.
سخنگوى كميســيون عمران مجلس در ادامه تأكيد كرد: حجم بارش ها 181 
درصد بيش از سال آبى قبل و 46 درصد بيش از ســال آبى در 50 سال گذشته 

بوده است. 

میز خبر

| روزنامــه «وال اســتريت ژورنــال» 
جزئياتى از كودكى و نوجوانى وليعهد عربستان 
و چگونگى رســيدن ســريع وى به رأس هرم 

قدرت در عربستان فاش كرد.
روزنامه «وال اســتريت ژورنال» آمريكا در 
گزارشى به قلم كارن اليوت هاوس مؤلف كتاب 
«عربستان؛ گذشته و مردمش» به دوره كودكى 
و نوجوانى محمد بن سلمان، وليعهد عربستان 
و چگونگى رسيدنش به قدرت و سياست هاى 
تنش زايش در منطقه و راز عالقه بيشــتر ملك 
ســلمان بن عبدالعزيز، پادشاه عربستان به وى 

نسبت به بقيه فرزندانش پرداخته است.
اين نويسنده در اين گزارش آورده است: ملك 
ســلمان بن عبدالعزيــز دو زن دارد: زن اولش 
«ســلطانه» نام دارد و زن دومش «فهده» هر 
كدام با شش فرزند به اين ترتيب ملك سلمان 
از ســلطانه و فهده صاحب 12 فرزند است. دو 
تن از فرزندان زن اولش به دليل بيمارى قلبى 
به فاصلــه زمانى اندك جان خود را از دســت 
دادند. يكى از داليل نزديكى ملك ســلمان به 
پسرش محمد اين است كه محمد زمان مرگ 
دو فرزند ملك ســلمان در كنار وى بود و به او 
دلدارى مى داد درحالى كه بقيه مشغول زندگى 
خودشــان بودند. همين مساله به منزله صعود 
محمد از پله هاى ترقى بود. ملك سلمان در آن 
زمان امير منطقه رياض بود و وظايف بسيارى 
داشت. او مامور مجازات شاهزادگان آشوبگرى 
شــده بود كه براى خاندان حاكم عربســتان 
درد ســر مى آفريدند. به دليل نزديكى محمد 
به پــدرش و اطالع  داشــتنش از جزئيات امور 
خيلى زود مكانيزمى را كه از طريق آن مى توان 
شاهزادگان را احضار و بازداشت كرد، فراگرفت. 

او همچنين يــاد گرفت كه چگونــه با رهبران 
قبايل برخورد كند. او از اين مكانيزم بعدا براى 
بازداشت شــاهزادگان، وزرا و تجار در راستاى 

كمپين «مبارزه با فساد» استفاده كرد.-
اين نويســنده آمريكايى مى گويــد: دوران 
تحصيل محمد بن سلمان به دليل اينكه همواره 
همراه پدرش بود نظام مند نبود. محمد مثل بقيه 
هم سن و ساالنش آموزش نديد و حتى مى توان 
گفت به شكل طبيعى آموزش نديد و ياد نگرفت 

چگونه با دوستانش تعامل عادى داشته باشد.
اين نويســنده به نقــل از يكــى از اعضاى 
ارشد خاندان ســلطنتى عربستان گفت: اينكه 
محمد هيچ گونه محدوديــت و قيد و بندى را 
نمى شناخت به اين دليل بود كه دانش آموزى 

منظم نبود.
هاوس به اولين فعاليت محمد بن سلمان بعد 
از فارغ التحصيلى اش از دانشــگاه ملك سعود 
رياض مى پــردازد زمانى كه اوليــن تنش را با 
ملك عبداهللا، پادشاه سابق عربستان داشت كه 
از برادرش، سلمان به دليل فروش اراضى براى 
تضمين معيشت خود و خانواده اش عصبانى بود.
ايــن نويســنده مى گويــد: بن ســلمان به 
نزديكانش در آن ســال ها و مشــخصا 2007 
گفته بود كه مجبور به اولين اقدام براى حمايت 
از خانواده اش شده اســت. به گفته خالد برادر 
محمد، او شركتى خصوصى را تأسيس و تمامى 
قراردادهــاى دولتى را به شــركت خود انتقال 
داد مثل همان كارى كه بقيه شاهزاده ها انجام 
مى دهند. بن ســلمان تالش كرد رضايت ملك 
عبداهللا را به دست آورد اما اين تالش ها نتيجه اى 
نداد. او همچنين براى به چنگ آوردن كاخ ملك 
فهد كه بيوه اش در آنجا زندگى مى كرد، تالش 

كرد اما تالش هايش باز هم بى فايده بود از اين 
رو او مجبور شــد منتظر مرگ عمويش ملك 

عبداهللا بماند.
هاوس مى گويد: در آن زمان كه عربستان به 
دليل مرگ ملك عبداهللا غرق در عزادارى بود بن 
سلمان ار فرصت استفاده كرده و چهار مشاور را 
انتخاب و آن ها را مامور بازسازى دولت كرد. در 
نتيجه شوراهاى تصميم گيرنده منحل و به جاى 
آنها دو شــوراى ديگر تشكيل شد: اول شوراى 
اقتصاد و دوم شوراى امنيت داخلى كه نظارت 

بر سياست را برعهده داشت.
در اين حين ملك سلمان، محمد بن نايف را 
به عنوان وليعهد انتخاب كرد؛ اقدامى كه به نظر 
مى رسيد تالشى براى ممانعت از رسيدن سريع 
محمد به قدرت باشد. اما واقعيت امر اين بود كه 
ملك سلمان بن نايف را به عنوان وليعهد تعيين 
كرده بود تا مقدمه اى براى تعيين پسر جوانش 
به عنوان وليعهد باشد. بعدا او بن نايف را بركنار 

و پسرش را وليعهد كرد.
محمد بن سلمان به محض رسيدن به پست 
وليعهدى طرح هاى خود را براى رهايى از تمامى 
رقبايش به ويژه پســرعموهايش آغاز كرد. او 
تصميمات غيرمنتظره اى گرفــت كه همگان 
را شــوكه كرد. طورى كه او هر شش ماه يك 
بار تصميــم غيرمنتظره اى مى گرفــت. او اين 
تصميمات را با قطع روابط با قطر آغاز و بعد از 
بازداشت شاهزادگان تصميم به حبس خانگى 
سعد حريرى، نخست وزير لبنان و مجبور كردن 
او به استعفا گرفت. او همچنين تصميم گرفت 
كه يارانه ســوخت را قطع كند. دانستن اينكه 
تصميم غافلگيركننده بعدى بن سلمان چيست 

بسيار دشوار است.

به رغم انتقادات بين المللــى كه متوجه بن 
سلمان در پى قتل جمال خاشقجى، روزنامه نگار 
منتقد عربستانى شــد اما او هرگز از اين كارش 
اظهار پشيمانى نكرد. تا زمانى كه بن سلمان از 
حمايت دونالد ترامپ، رئيس جمهورى آمريكا و 
پدرش ملك سلمان برخوردار باشد هرگز گامى 
به عقب برنخواهد داشــت. كمپين بن سلمان 
عليه مخالفان و فعاالن و بازداشــت آن ها باعث 
شــده او در تالش خود براى تحقق چشم انداز 
2030 تنها بماند؛ چشــم اندازى كه مى خواهد 
از طريق آن وابســتگى عربستان به درآمدهاى 

نفتى را كاهش دهد.
يك رسانه عربى نيز درباره سرنوشت شاهزاده 

سعودى بازداشت شده به همراه پدرش نوشت 
كه بازداشــت بى دليل آنها ســوال هاى زيادى 
را در ذهن ايجــاد كرده اســت و مقامات اين 
كشور نيز حاضر به پاسخگويى به اين سؤال ها 
نيســتند.روزنامه فرامنطقــه اى رأى اليوم در 
گزارشــى درباره سرنوشــت و داليل بازداشت 
ســلمان بن عبدالعزيز بن سلمان بن محمد آل 
سعود و پدرش نوشــت: پس از گذشت 15 ماه 
از بازداشــت بى دليل اكنون مســأله بازداشت 
شاهزاده سلمان و پدرش پس از تجمع در كاخ 
پادشاهى عربستان باعث مطرح شدن سؤال هاى 
مختلفى شــده كه مقامات ســعودى حاضر به 

پاسخ دادن به آنها نيستند.
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| يك كارشناس ارشد مركز بررسى هاى 
استراتژيك تاكيد كرد: اياالت متحده مى خواهد 
تهران در حداكثر فشار از جوانب مختلف سياسى، 
اقتصادى، منطقه اى و... قرار بگيرد تا به مذاكرات 
يكجانبــه و تحميلى با واشــنگتن تن بدهد. به 
گزارش كائنات به نقل از ايلنا، دياكو حسينى با 

اشاره به اقدام دولت آمريكا مبنى بر تروريستى 
اعالم كردن سپاه پاسداران گفت: اياالت متحده 
با تروريستى اعالم كردن سپاه پاسداران چندين 
هدف را به صورت همزمان نشــانه گرفته است. 
يك دليل از اين اقدام به دليل درخواســت هاى 
مكررى است كه اسرائيل از اياالت متحده كرده 

كه نشان از عمق دوستى روابط ترامپ و نتانياهو 
است ولى اين مسئله، اهميت جانبى دارد.

تروریستی اعالم کردن سپاه زمینه ای برای 
فشار به کشورها است

وى با بيان اينكه آمريكا با تروريســتى اعالم 

كردن ســپاه يك عرف بين المللى و يك قاعده 
در حقوق بين المللى را نقض كرده است، اظهار 
داشــت: دليل اين اقدام كاخ ســفيد به خاطر 
آن اســت كه تهران در حداكثر فشار از جوانب 
مختلف سياســى، اقتصادى، منطقه اى و... قرار 
بگيــرد تا به مذاكــرات يكجانبــه و تحميلى با 

واشنگتن تن بدهد.
اين پژوهشــگر ارشــد مســائل بين المللى با 
بيان اينكه اقدام آمريكا درباره ســپاه مى تواند 
آســيب هايى را به ايــران وارد كنــد، تصريح 
كرد: اقدام ايــاالت متحده يك نقطــه پايان بر 
دشمنى هاى اين كشور نســبت به ايران نيست 
بلكه يك نقشه شروع و زمينه سازى براى تحت 
فشار قرار دادن كشورهايى اســت كه سپاه در 
آن كشــورها نيرو دارد يا خدمات مستشارى يا 
اقدامات اقتصــادى در آنها انجام مى دهد كه در 
وهله اول شــامل عراق و در وهله بعد، سوريه و 

يمن مى شود.

تروریســتی اعالم کردن سپاه روزنه های 
گشــایش های دیپلماتیک میان ایران و 

آمریکا را بست
حسينى با تاكيد بر اينكه اقدام آمريكا درباره 
ســپاه عواقب و پيامدهــاى بلندمــدت دارد، 
خاطرنشــان كرد: اين اقدام كاخ سفيد منجر به 
آن خواهد شد كه مسير تنش زدايى ميان تهران 
و واشنگتن سخت تر از هر زمان ديگرى پيموده 
شود چراكه ناديده گرفتن آن از سوى دولت هاى 
بعدى آمريكا آســان نيســت و موجب به وجود 
آمدن رويه هايى مى شود كه رئيس جمهور بعدى 
آمريكا از هر حزبى كه باشد، مجبور به طى كردن 

آن باشد.
وى تروريستى اعالم كردن سپاه را زمينه ساز 
افزايش ظرفيت برخــورد نظامى ميان نيروهاى 
نظامى دو كشور دانست و ابراز داشت: اين اقدام 
اندك روزنه هاى گشايش هاى ديپلماتيك ميان 

ايران و آمريكا را بست.

تروریســتی اعالم کردن ســپاه طراحی 
تندروترین حلقه نزدیک به ترامپ است

اين كارشناس ارشد مسائل آمريكا به طراحان 
اين اقدام اشــاره و بيان كرد: اين اقدام طراحى 
تندروترين حلقه نزديك به ترامپ است كه با اين 
كار، درصدد آن است كه راه مذاكره و تنش زدايى 

ديپلماتيك با تهران را مسدود كنند. 
حســينى با اشــاره به زمان اعالم قرار گرفتن 
سپاه در ليست گروه هاى تروريستى يادآور شد: 
زمان اعالم قرار گرفتن سپاه در ليست گروه هاى 
تروريســتى آمريكا يك روز پيــش از برگزارى 
انتخابات پارلمانى اسرائيل بى ترديد در پيروزى 
نتانياهو موثر بوده اســت؛ چراكــه نتانياهو اين 
مســئله را به گونه اى نشان داد كه رايزنى هايش 
موثر و كارامد اســت. بخشى از اين كارامدى آن 
اســت كه اياالت متحده را به تندترين مسائلى 
ســوق داده اســت كه تا به امروز آمريكا از تن 
دادن به آن اجتناب كرده و محقق شدنش جزو 

خواسته ها و اميال تل آويو بوده است.

اقدام آمریکا عواقب خطرناکی را برای کل 
منطقه و فراتر از به همراه دارد

وى اقدام كاخ ســفيد در تروريستى دانستن 
نيروى نظامى يك كشــور را بى سابقه برشمرد و 
عنوان كرد: اقدام اياالت متحده نه تنها بى سابقه 
است بلكه عواقب خطرناكى را احتماال براى كل 
منطقه و فراتر از به همراه خواهد داشت بنابراين 
نبايد تروريستى دانستن سپاه را اين گونه قلمداد 
كرد كه ترامپ خواسته به نتانياهو هديه اى بدهد.
اين تحليلگر ارشد مســائل سياست خارجى 
درباره رويكرد ديگر كشورها نسبت به اقدام كاخ 
ســفيد گفت: اين كار خالف موازين بين المللى 
اســت و كشــورهاى معقول هرگز از آن پيروى 
نمى كنند چراكه پذيرش اين مســئله مى تواند 
به رويه و عرف تبديل شــده و در آينده مى تواند 
تعميم يافته و گريبان ديگر كشورها را گرفته و 

ثبات و امنيت آنها را تحت تاثير قرار دهد.

واکنش کشورها نسبت به تروریستی اعالم 
کردن سپاه وابسته به نوع رفتار ایران است 
حسينى با بيان اينكه از اهداف امريكا آن است 
كه با تكرار تروريستى بودن سپاه به تدريج فضاى 

روانى ديگر كشــورها را نرم كرده و اين برداشت 
خاص را به برداشــت عام تبديل كنــد، اظهار 
داشــت: اقدام اياالت متحده درباره سپاه مشابه 
اقدامات ديگر اين كشــور نســبت به كشورها و 
گروه هايى است كه قبال آنها را تروريستى اعالم 
كرده بود يعنى تروريســتى بــودن آنها را آنقدر 
در مجامع بين المللى تكــرار مى كند كه گوش 
كشورها به اين مسئله آشنا شده و آنها هم بعد از 

مدتى همراه آمريكا شوند.
وى واكنــش ديگــر كشــورها را نســبت به 
تروريستى اعالم كردن ســپاه را وابسته به نوع 
رفتار ايران دانســت و تصريح كرد:  بى اعتنايى، 
بى توجهى و سرسرى برخورد كردن با اين مسئله 
موجب مى شود ديگر كشورها هم با امريكا همراه 
شــوند به خصوص آنكه ايــن همراهى مى تواند 

مزايايى را هم براى آنها به همراه داشته باشد.

پاسخ ایران به آمریکا باید بدون شتابزدگی، 
دقیق و کارشناسی باشد

يك كارشــناس ارشــد مركز بررســى هاى 
اســتراتژيك با تاكيد بر اينكه ايران بايد نشــان 
دهد كه اقدام امريكا غيرقابــل قبول و غيرقابل 
تحمل است، خاطرنشان كرد: تهران بايد تاكيد 
كند كه اين اقدام عواقب و هزينه هاى سنگينى 
را براى واشــنگتن به همراه خواهد داشت و اين 

هزينه را هم در عمل متوجه آنها كنيم.
حســينى ادامــه داد: رفتار و پاســخ ايران به 
امريكا بايد بدون شتابزدگى، دقيق و كارشناسى 
باشد تا هم هزينه  و عواقبى را متوجه تهران نكند 
و هم موجب ســوتفاهم براى ديگر كشــورها و 

بى اعتنايى آنها نباشد.

بی اعتنایی، بی توجهی و 
سرسری برخورد کردن 
با این مســئله موجب 
می شود دیگر کشورها 
هم با امریکا همراه شوند 
به خصــوص آنکه این 
همراهی می توانــد مزایایی را هم برای آنها به 

همراه داشته باشد

وال استریت ژورنال بررسی کرد؛

دیاکو حسینی، کارشناس ارشد مرکز بررسی های استراتژیک:

واشنگتن می خواهد تهران به 
مذاکرات یکطرفه تحمیلی تن دهد

دوشنبه    26 فروردین 1398
9 شعبان 1440    15 آوریل 2019    شماره 3407 


