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 رایزنی ظریف و الوروف 
درباره همکاری های حوزه انرژی 
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای اعالم کرد، 
س��رگئی الوروف و محمدجواد ظریف در گفت وگویی 

تلفنی درباره همکاری در حوزه انرژی رایزنی کردند.
در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است، وزرای 
خارجه دو کش��ور همچنین درباره مسائل منطقه ای و 

بین المللی نیز به تبادل دیدگاه پرداختند.
وزارت خارجه روس��یه تأکید ک��رد: دیپلمات های 
ارشد دو کشور درباره همکاری های دوجانبه با تمرکز 
بر بخش انرژی گفت وگو کرده و مسائل مهم منطقه ای 

را نیز بررسی کردند.
بنا بر این گزارش، وزرای خارجه ایران و روسیه به 
طور مداوم در حاشیه نشست های مختلف بین المللی 
مس��ائل مربوط ب��ه همکاری های دوجانب��ه، موضوع 
هس��ته ای ایران و راه های حل بحران س��وریه دیدار و 

گفت وگو می کنند.  مهر

 ادعاهای نماینده آمریکا
 در جلسه استماع دادگاه الهه

نماینده آمریکا در جلس��ه رس��یدگی به شکایت 
ایران از این کش��ور نزد دادگاه الهه به تکرار ادعاهای 
 بی اس��اس و واهی مقامات آمریکای��ی علیه جمهوری 
اس��المی پرداخت و مدعی شد؛ ایران نمی تواند چنین 
اعتراض��ی را مطرح کند چراک��ه خود پیمان مودت را 
زی��ر پا گذاش��ته و از آن تنها برای اهدافش اس��تفاده 

کرده است.
نماینده آمریکا پیرامون شکایت تهران از واشنگتن 
در اعت��راض به توقی��ف دارایی های بان��ک مرکزی در 
آمریکا مدعی ش��د: اتهام هایی که ایران به آمریکا وارد 
کرده واهی و البته قابل بررسی است.  صدا و سیما

اخبار

 حکم دیوان الهه
 به نفع ایران رویه حقوقی می شود

کارشناس مسائل بین الملل گفت: اگر دیوان بین 
المللی دادگستری الهه در رسیدگی به شکایت توقیف 
دارایی های بانک مرکزی ایران به نفع کشورمان حکم 
دهد، این حکم رویه حقوقی می شود و می توان جلوی 

اقدامات مشابه آمریکا در جاهای دیگر را گرفت.
حس��ن بهش��تی پور اظهار داش��ت: آمریکایی ها 
در س��ال های اخیر ش��کایتی ط��رح کرده اند مبنی بر 
اینکه ایران در حادثه یازده س��پتامبر دس��ت داشته و 
دادگاه هم بدون داش��تن دلیل موج��ه حقوقی حکم 
مصادره اموال ایران را صادر، و برای جبران خس��ارت 
بازماندگان حادثه یازده س��پتامبر به دارایی های ایران 

در بانکی درلوکزامبورگ دست اندازی کردند.
وی اضاف��ه کرد: ایران ابتدا در دادگاه های آمریکا 
تالش کرد مانع این کار ش��ود ام��ا، دادگاه های بدوی 
و اس��تیناف به نفع آمریکا رای دادن��د و اکنون ایران 
امیدوار است دادگاه الهه رای به صالحیت خود برای 
رسیدگی به این پرونده داده و با صدور رای موقت جلو 

اجرای حکم را بگیرد.
کارشناس مس��ائل بین الملل گفت: لوکزامبورگ 
بعنوان عضو س��امان ملل متحد باید از حکم عالیترین 
بخش حقوقی س��ازمان ملل یعنی دادگاه الهه تبعیت 
کن��د. بنابراین اگرچه طرف اصلی آمریکاس��ت ولیکن 
آنچه اثر دارد روی حکمی اس��ت ک��ه لوکزامبورگ و 

انگلیس باید اجرا کند.
وی یادآورش��د: این اقدام ای��ران راه حل حقوقی 
اس��ت که ن��ه تنها هیچ ض��رری ندارد بلک��ه این نفع 
را دارد ک��ه ت��الش می کن��د از مصادره ام��وال ایران 
جلوگیری کند.البته کس��انی که قب��ل از صدور حکم 
دادگاه آمریکای��ی این اموال را به ای��ران برنگرداندند، 
مس��ئول هس��تند. بهش��تی پور افزود:در صورت رای 
دیوان بین المللی دادگستری )الهه( به نفع ایران این 
حکم رویه حقوقی می شود و می توان در جاهای دیگر 

هم جلو این اقدامات آمریکا را گرفت.
وی همچنین درباره نس��بت قوانین داخلی و بین 
المللی در نظام حقوقی آمریکا گفت: در نظام حقوقی 
آمریکا قوانین داخلی به قوانین بین الملی برتری دارد 
ول��ی االن آمری��کا از لوکزامبورگ تقاض��ای همکاری 
کرده اس��ت و این کش��ور می تواند به اس��تناد به رای 

دیوان الهه این کار را انجام ندهد.
این کارشناس مسائل بین الملل خاطرنشان کرد: 
برای لوکزامبورگ احکام��ی که در دادگاه بین المللی 
صادر می ش��ود به قوانین داخلی لوکزامبورگ اولویت 
دارد و آمریکا نمی تواند این کشور را مجبور به اجرای 
حک��م داخلی خود و بی اعتنایی ب��ه حکم دادگاه بین 

المللی کند.
وی اظهار داش��ت: در واقع ای��ران تالش می کند 
جلو اجرای حکم دادگاه آمریکایی برای مصادره اموال 

بانک مرکزی در لوکزامبورگ را بگیرد.
بهش��تی پور ادامه داد: خ��ود آمریکایی ها روایت 
کردند خلبان های هواپیماها از اتباع سعودی، مصری 

و کشورهای عربی بودند.  ایرنا

از نگاه دیگران 

معامله قرن تالشی ناموفق برای از بین بردن فلسطین است
نماینده جنبش حماس در تهران مساله قدس و آوارگان را دو موضوع کلیدی 

عنوان کرد و افزود: باید با عادی سازی روابط به سختی و جدی مقابله کنیم.
خالد قدومی درباره طرحی که گفته شده در کاخ سفید در حال تدوین است 
و طی چند ماه آینده ارائه می شود، گفت: این طرح معامله قرن بوده  یا هر عنوان 

دیگری داشته باشد تالش برای خط بطالن کشیدن و از بین بردن فلسطین است 
که تاکنون توفیقی نداشته اند. وی افزود: دو مساله اساسی و کلیدی که در مورد معامله 

قرن وجود دارد مس��اله قدس و آوارگان یا پناهندگان اس��ت که در مورد قدس اقداماتی 
مانند اعالم پایتختی برای رژیم صهیونیستی و انتقال سفارت را انجام دادند.

نماین��ده جنبش حماس در تهران همچنین بیان کرد: مس��اله مهم دیگر مربوط به 
آوارگان و بازگشت فلسطینی ها است باید تدابیری اتخاذ کرد زیرا آن ها هر تعریفی که 

دارند عمال در حال اجرای آن هستند.  ایسنا

راهبرد
اسرائیل با اتهام زنی به ایران بر جنایات خود سرپوش می گذارد

گزارشگر حقوقی سابق سازمان ملل متحد در سرزمین های اشغالی می گوید 
ه��دف صهیونیس��ت ها از متهم کردن ای��ران به تالش برای دس��تیابی به بمب 

هسته ای این است که بر جنایات خود علیه مردم منطقه سرپوش بگذارند.
پروفس��ور ریچارد اندرس��ون فالک اعتقاد دارد مقامات رژیم صهیونیس��تی 

به ویژه بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیر این رژیم می خواهند با متهم کردن ایران به 
تالش برای س��اخت بمب هسته ای، افکار عمومی جهان را از جنایاتی که خود هرروز 

علیه مردم منطقه مرتکب می شوند، منحرف سازند.
این حقوقدان آمریکایی اظهار داش��ت: اسرائیل به ایران تهمت می زند بدون اینکه از 
جنایات روزمره خود علیه انس��انیت و مشخصاً مردم فلسطین و دیگر کشورهای همسایه 
آن حرفی به میان بیاورد. مسلماً اسرائیل می خواهد توجه جهانیان را از جنایاتی که طی 6 
ماه اخیر با استفاده از قوه قهریه بر مردم غزه روا داشته است، منحرف کند.  تسنیم 

دیدگاه 
خواهان نقش محوری عراق هستیم

س��فیر کش��ورمان در عراق در دیدار با رئیس جمهور جدید این کشور ضمن 
تبریک به برهم صالح گفت: برای شما و برادرمان عادل عبدالمهدی، نخست وزیر 
آرزوی موفقیت می کنم و ش��ما را به تامین منافع کشورهای مان دعوت می کنم. 
عراق کش��وری قوی و دارای منابع و ش��خصیت های بزرگی است و مدیریت این 

منابع نیازمند یک اداره قوی است.
ایرج مسجدی افزود: من اطمینان کامل دارم که شما قدرت عبور از مشکالت و 

دشواری ها را دارید و شما شایسته این مدیریت و اعتماد هستید.
 وی  گفت: ما خواهان نقش محوری عراق در مرحله آتی هس��تیم. برهم صالح، نیز 
در این دیدار با تمجید از روابط دوجانبه ایران و عراق و نقش جمهوری اسالمی ایران در 
صلح منطقه به خصوص نقش ایران در جنگ با تروریسم و شکست گروهک تروریستی 

داعش به روابط تاریخی دو کشور ایران و عراق پرداخت.  باشگاه خبرنگاران 

معادله 

ین
رد
گا

ی��ک رس��انه آمریکایی در یادداش��تی  رس�انه می نویس��د، دول��ت دونال��د ترامپ به ب�ازي 
دنبال آن اس��ت که تجرب��ه دولت کنونی در قب��ال نفتا را 

درباره برجام و ایران تکرار کند.
اوایل مهرماه بود که رئیس جمهور آمریکا رس��ما اعالم 
کرد که این کشور، کانادا و مکزیک به توافقی برای جایگزین 
کردن نفتا رسیده اند؛ نفتایی که ترامپ آنرا توافقی  فاجعه بار 
خوانده و بعد از آغاز ریاس��ت جمهوری آن را لغو کرده بود. 
نفتا یا قرارداد تجارت آزاد آمریکای ش��مالی یک س��ازمان 
منطقه ای است که در ۱۹۹۴ میان آمریکا، کانادا و مکزیک  
امضا ش��د. طبق این توافق می بایست تمام محدودیت های 
تجارت و س��رمایه گذاری میان سه کشور به تدریج برداشته 

می شد.
بلومبرگ در یادداش��ت نوش��ت: طی هفته قبل دونالد 
ترامپ با س��تایش حص��ول توافق تازه تج��اری با مکزیک 
و کان��ادا آن را توافق��ی عالی برای هر س��ه کش��ور خواند. 
ش��اید این طور باش��د اما این توافق جایگزی��ن نفتا به طرز 

شگفت انگیزی شبیه به نفتا است.
این رس��انه آمریکایی معتقد است: به نظر می رسد این 
رویکرد )ترامپ( بیش��تر شبیه به همان رویکردی است که 
او در تالش برای توافق با کره ش��مالی پیگیری کرده است؛ 
ابتدا با تقبیح و تهدید کار را شروع کن، سپس برای حصول 
به یک پیشرفت نسبتا کوچک، تالش کن. آیا همین رویکرد 

در قبال ایران هم می تواند کارساز باشد؟
در ای��ن گزارش آمده اس��ت: اکنون ب��رای همه روش 
مذاکره کردن ترامپ روش��ن اس��ت. او ابت��دا با حمالت به 
توافق ها و ق��رار و مدارهای موجود ایجاد بحران می کند. به 
دنبال آن مذاکرات پیگیری می ش��ود و سپس یک چرخش 
دیگر از همان قرار و مدارهای از قبل موجود برقرار می شود. 
این قرار و مدار تازه خیلی ش��بیه به قرار و مدار قبلی است 
ام��ا نام جدیدی به خ��ود می گیرد و ترامپ برای خودش به 

دلیل نجات کشور از اشتباهات پیشینیانش اعتبار می خرد.
بلومبرگ معتقد اس��ت: جایگزین نفت��ا توافق آمریکا-
مکزیک-کان��ادا  نامگ��ذاری ش��د و البته برخ��ی تغییرات 
قاب��ل توج��ه در توافق قبلی انجام ش��د ام��ا مهم ترین این 
تغییرات از پیمان تجاری اقیانوس آرام یا ش��راکت ترنس-
پسیفیک گرفته ش��ده است، توافقی که توسط باراک اوباما 
رئیس جمهور سابق مذاکره شد و ترامپ گفته بود به محض 
آغاز ریاست جمهوری آن را به سطل زباله خواهد انداخت.

رسانه آمریکایی با اشاره به سختی های تغییر نام برجام 
و مذاکره با ایران افزود: تغییر نام دادن توافق با ایران شاید 
س��خت تر باش��د. کره ش��مالی از تعامل با آمریکا در سطح 
نشست سران خوشحال بوده و با این نشست بدون هرگونه 
هزینه به مشروعیتی بی س��ابقه دست یافت. رهبران ایران 
اما در صورت نشس��تی علنی با ترامپ، با ریس��ک سیاسی 
قابل توجهی مواجه خواهند ش��د. ترامپ با خروج از توافق 
هسته ای مورد مذاکره دوره ریاست جمهوری اوباما، بدترین 
توافق خوان��دن آن و آغاز کارزار فش��ار حداکثری و جنگ 
تجاری، ه��م رهبران و هم م��ردم ای��ران را عصبانی کرده 

است.
این رس��انه درباره توافق اخیر گروه ۱+۴ با تهران برای 
ادامه کانال های مالی ب��ا ایران به منظور ادامه توافق برجام 
اینطور پیش بینی کرده اس��ت: به نظر می  رس��د تالش های 
اروپای��ی برای ایجاد یک مکانیس��م ویژه پرداخت به منظور 
امکان ادامه پرداخت بین کش��ورها و ش��رکت ها با ایران به 
ارزهایی غی��ر از دالر و دور زدن تحریم های آمریکا محکوم 

به شکست است.
این رس��انه آمریکای��ی مانند دیگر هم قط��اران غربی 
خود، فضای سیاس��ت داخلی ایران را ب��ه دو گروه تندروها 
و میانه روها تقس��یم کرد و با هش��دار درباره مواضع دولت 
ترامپ نوشت: )مواضع دولت آمریکا( دارد تندروهای ایرانی 

را تقویت می کند. تسنیم

رسانه آمریکایی گزارش داد؛
دولت ترامپ به دنبال تغییر نام برجام است

مذاکرات هس��ته ای ای��ران و آمریکا که  اکنون مس��ئولین دولتی و اعضای تیم معادل�����ه
هسته ای می گویند یک کار اشتباه بود، از همان زمان که آغاز 

شد با مخالفت منتقدین بر سر مذاکره با آمریکا همراه بود.
ش��اید اگر آمریکا در جریان مذاکرات هس��ته ای محور 
قرار نگرفته بود، شرایط به گونه دیگری رقم می خورد، البته 

اینها همه فرضیه است.
اگر آمریکا در مذاکرات حضور نداشت، شرکای اروپایی 
خود را هم اجازه نمی داد به توافق با ایران دس��ت یابند. اگر 
ه��م حضور داش��ت و او را محور ق��رار نمی دادیم و همچون 
دیگر اعضای گروه ۱+5 حس��اب می کردیم، ش��اید وضعیت 
توافقی که به دست آمد مناسب تر از شرایط کنونی می بود.

در هر صورت چه مذاکره با آمریکا و چه توافقی که در 
یک طرف آن آمریکا قرار داشته باشد، اشتباه است.

آمریکا برجام را برای فشار بیشتر به جمهوری اسالمی 
ایران تدارک دیده بود، این موضوع بارها از س��وی مقامات 
آمریکای��ی چه در جریان مذاکرات هس��ته ای و چه پس از 

امضای آن بر زبان رانده شده بود.
برنامه بر این اس��اس ریخته ش��ده بود که پس از مهار 
هسته ای ایران، مهار موش��کی و منطقه ای ایران باید انجام 
شود. چنین هدفی در دستور کار آمریکا و اروپا قرار داشت، 
حت��ی اکنون که آمریکا از برجام بیرون رفته اس��ت، باز هم 
آنها خواهان برچیده ش��دن توان موش��کی و پایان دادن به 

نفوذ و حضور ایران در منطقه هستند.
اکنون که آمریکا از برجام بیرون رفته و رسماً از اجرای 
آن ممانع��ت می کند، آنهایی که در دولت پیش��ین آمریکا 
برجام را امضا کردند و امضای آنها نیز هیچ ارزش��ی نداشت 
و هیچ تضمینی برای آن نبود، س��خن از خطر درگیری بین 

آمریکا و ایران می گویند.
آمریکایی ها خود به خوبی می دانند اگر چنین درگیری 
از س��وی آمری��کا علیه ایران آغاز ش��ود، تبعات آن بس��یار 

گس��ترش خواهد یافت و دامن بسیاری از رژیم های منطقه 
را خواهد گرفت.

 نخس��تین مکانی که ش��هرهای آن ویران خواهد شد، 
رژیم اس��رائیل است. حزب اهلل آماده و دست روی ماشه در 

انتظار چنین روزی است.
ج��ان کری وزیر ام��ور خارجه پیش��ین آمریکا که این 
روزها در عرصه سیاس��ی بس��یار فعال ش��ده و حتی کتاب 
خاط��رات خود را نیز به چاپ رس��انده بخش مهم آن را به 
مذاکرات هس��ته ای با ایران اختصاص داد، طی س��خنرانی 
در ش��ورای روابط بین الملل گفت: خ��روج آمریکا از توافق 
هس��ته ای ایران، خطر تنش شدید بین واشنگتن و تهران را 

در منطقه خاورمیانه افزایش می دهد.
وزیر خارجه پیشین آمریکا در مصاحبه با س ان ان نیز 
گفته است؛ آمریکا با خروج از برجام، بهترین گزینه ممکن 
را از دست می دهد. این گزینه این است که ما مدتی در این 
توافق می ماندیم و بعد از ماندن در آن به  عنوان اهرم فشار 
جه��ت جلب همکاری اروپا، روس��یه و چین برای همکاری 
ب��ا خودمان در زمینه موش��کی، فعالیت های ایران در یمن، 

حمایتش از حزب اهلل و غیره استفاده می کردیم.
اکنون ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا روشی غیر از 
روش دوران اوباما در پیش گرفته، او با سیاس��تی که اتخاذ 
کرده قص��د دارد با یک جنگ روانی ش��دید فضای داخلی 
کش��ور را هدف قرار داده و با ایجاد آش��وب ذهنی، آشوب 
فیزیکی نیز ایجاد کند س��خنان جان ک��ری را نیز می توان 
در راستای همان جنگ روانی دانست، وزیر خارجه پیشین 
آمریکا مهره ای از مهره های حاکمیت آمریکا است، تا اهداف 

این رژیم پیش برود.
 سیاست جمهوری اسالمی ایران با وجود همه تهدیدات 
ودش��منی های آمریکا، همان اس��ت که رهبر معظم انقالب 
اس��المی فرمودند، نه مذاکره می کنیم و نه جنگ می شودو 

این تحریم ها را نیز شکست خواهیم داد.  اتاق خبر 24
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در حال��ی اتحادی��ه اروپ��ا به  بازگش��ایی پرون�����ده تازگی خواس��تار 
دفترش در تهران شده که ناظران سیاسی با اشاره 
به دخالت های این اتحادی��ه در امور داخلی ایران 
معتقدند؛ س��ابقه و عملکرد تعدادی از کشورهای 
اروپایی در ایران در گذش��ته و ح��ال نافی امنیت 
مل��ی ملت ایران اس��ت و برای بازگش��ایی مجدد 
دفتر اتحادی��ه اروپا باید هم��ه مالحظات مد نظر 

قرار گیرد. 
رئی��س کمیس��یون امنی��ت  ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس از درخواس��ت جدید اتحادیه اروپا 

برای بازگشایی دفتر در تهران خبر داد.
حشمت اهلل فالحت پیش��ه با بیان اینکه اخیراً 
جلسه ای با حضور 26 سفیر کشورهای اروپایی در 
تهران، در این کمیسیون برگزار شد، گفت: در این 
جلس��ه سفیر اتریش که ریاس��ت دوره ای اتحادیه 
اروپا را برعهده دارد و همچنین برخی از س��فرای 
کش��ورهای اروپایی درخواست بازگشایی دفتر این 

اتحادیه در تهران را مطرح کردند.
وی تصری��ح کرد:س��فرای کش��ورهای اعالم 
کردن��د چون اتحادیه اروپا در کش��ورهای مختلف 
س��فیر دارد خواس��تار این هس��تیم ت��ا دفتر این 

اتحادیه در تهران نیز بازگشایی شود.
نماین��ده اس��الم آباد غرب در مجل��س با بیان 
اینکه این درخواس��ت مس��بوق به س��ابقه است و 
اروپایی ها خواهان بازگش��ایی دفتر خود در تهران 
بوده ان��د، افزود:البته در ای��ن راه مالحظاتی وجود 

دارد که باید رعایت شود.
رئی��س کمیس��یون امنی��ت  ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس تصریح ک��رد: دغدغه های موجود 
ک��ه بخش��ی از آنها امنیتی اس��ت را به س��فرای 
کشورهای اروپایی منتقل کردیم که باید در قالب 

یک پروتکل الحاقی آنها را برطرف کرد.

فالحت پیش��ه تصریح کرد: در آن جلسه مقرر 
شد این درخواست س��فرای کشورهای اروپایی به 
مس��ئوالن وزارت امور خارجه منتقل شود که این 

کار هم انجام شده است.
ناظران سیاس��ی بر این باورن��د؛ اتحادیه اروپا 
ش��رایط کنونی در ایران را  موقعیتی مناسب دیده 

تا منافع کشورهای اروپایی را تأمین کند.
به هرحال برای بازگش��ایی این دفتر باید با در 
نظ��ر گرفتن منافع ملی و عدم اجازه به قدرت های 
خارجی برای مداخله در امور داخلی کشورمان که 
مطالبه رهبر انقالب از همه دولت ها نیز بوده است، 

تصمیمات مقتضی گرفته شود.

سابقه فعالیت دفتر اتحادیه اروپا در تهران 
با دخالت ورزی همراه است

دکت��ر س��یدرضا ص��در الحس��ینی در ب��اره 
درخواس��ت جدید اتحادیه اروپا برای بازگش��ایی 
دفتر در تهران به سیاست روز گفت: پس از ایجاد 

اتحادیه اروپا و انس��جام این اتحادیه به عنوان یک 
اتحادی��ه فعال در امور سیاس��ی، اقتصادی، مالی، 
تجاری و اجتماعی مشاهده می گردد که دفاتر این 
اتحادیه در  کش��ورهای مختلف تأسیس و فعالیت 

نموده است. 
وی افزود: دفتر ای��ن اتحادیه در ایران نیز در 
س��ال های گذشته بسیار فعال بود و تالش می کرد 
بتوان��د در عرصه ه��ای مختلف منافع کش��ورهای 
اروپایی در ایران را تأمین کند و متقاباًل دولت های 
ای��ران نیز ب��ا نگاهی مثب��ت به ای��ن دفتر تالش 
کردند ارتباطات با کش��ورهای اروپایی را به شکلی 
جایگزین ارتباط با آمریکا کنند؛ یعنی در حقیقت 
دولتمردان تالش می کردند عدم ارتباط اقتصادی 
با آمریکا را توسط این دفتر جبران کنند اما، بعضی 
از اقدام��ات این دفتر و کش��ورهای اروپایی باعث 

کاهش اعتماد بین ایران و اتحادیه اروپا شد.
این اس��تاد دانش��گاه اظه��ار داش��ت: بر این 
اس��اس بود که کاهش میزان همکاری نیز بوجود 

آم��د، اما بعض��ی از مواضع ای��ن دفتر در خصوص 
مس��ائل حقوق بش��ری، زن��ان، محاک��م قضایی و 
بعضی از مس��ئل فرهنگی و سیاسی با ارزش های 
حاکم بر جمهوری اس��المی ایران تناقض آش��کار 
داش��ت و حمایت کش��ورهای اروپایی از کودتای 
س��ال 88 و فتنه در هم پیچیده آن سال و تبدیل 
س��فارتخانه های بعض��ی از کش��ورهای اروپایی به 
پناهنگاه کودتاگران س��بز باعث شد تقابلی جدی 
بین این دفتر و حاکمیت ایران بوجود آید و آنان با 

اعتراض ایران را ترک و دفتر را تعطیل کنند. 
وی در ادامه تصریح کرد: پس از گذشت بیش 
از 8س��ال از تعطیلی دفتر اتحادیه اروپا در ایران و 
تغییر دولت، آنان تالش کردند دفتر را بازگشایی و 

فعالیت خویش را از سر گیرند. 
به باور صدرالحس��ینی؛ این درخواس��ت باعث 
بروز هیجاناتی در کش��ور ش��د و معترضین زیادی 
به ش��یوه های مختلف با این اقدام مخالفت کردند، 
نماینده های مجلس ش��ورای اسالمی نیز با توجه 
به افکار عمومی موجود در کش��ور بازگش��ایی این 
دفت��ر را به تعلی��ق انداختند اما، اخی��راً بار دیگر 
اتحادی��ه اروپا تالش کرد دفتر خود را بازگش��ایی 

و فعالیت اش را آغاز کند. 
وی گفت: به نظر می رس��د اتحادیه اروپا تصور 
می کند ش��رایط کنونی حاکم ب��ر دولت و مجلس 
در ایران موقعیت مناس��بی را فراهم آورده اس��ت، 
ت��ا در پرتو ای��ن موقعیت دوباره وارد ایران ش��ده 
و فعالیت ه��ای خویش را ب��ا در نظر گرفتن منافع 
کش��ورهای اروپایی که تصور می کنند در ش��رایط 
فعل��ی و خروج آمری��کا از برجام ب��ه آنان بیش از 

گذشته نیاز است، تأمین نمایند. 
ای��ن کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی 
خاطرنش��ان کرد: این موضوع مه��م باید در مراکز 
عال��ی امنیت��ی و تقنینی مورد دقت ق��رار گیرد و 

تصمیم نهایی از طریق وزارت امورخارجه به دفتر 
اتحادی��ه اروپا ابالغ گردد، نبای��د از خاطر برد که 
س��ابقه و عملکرد تعدادی از کشورهای اروپایی در 
ایران در گذش��ته و حال نافی امنیت ملی کش��ور 
بوده و تصمیم گیری بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا 
باید با همه مالحظات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 

و امنیتی  اجتماعی کشور در نظر گرفته شود. 

 بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا
به صالح نیست

محمد صادق کوش��کی کارش��ناس مس��ائل 
سیاس��ت خارج��ی نی��ز ب��ه موضوع درخواس��ت 
بازگش��ایی مجدد دفت��ر اتحادیه اروپ��ا در تهران 
اشاره و به سیاست روز گفت: سوابق اتحادیه اروپا 
سوابق مداخله جویانه ای است و بطور جدی ناقض 
استقالل ملت ایران است، بویژه نمایندگان و دفتر 

این اتحادیه به تجربه این را ثابت کرده اند.
وی اف��زود: آنها ای��ن حق را برای خودش��ان 
قائل هستند که در امور داخلی جمهوری اسالمی 
دخالت و حتی فتنه انگیزی کنند و برای حاکمیت 

ایران نیز احترامی قائل نیستند.
این اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد: با این پس 
زمینه اگر با بازگش��ایی دفتر این اتحادیه موافقت 
ش��ود در واقع یک عقب نش��ینی آشکار محسوب 
می ش��ود و پذیرفتی��م اتحادیه اروپ��ا باید در امور 
داخلی کش��ور و علیه منافع مل��ی ایران دخالت و 

فتنه انگیزی کند.
وی یادآورش��د؛ وقتی به دفت��ر اتحادیه اروپا 
مجوز بازگش��ایی دوب��اره دهیم بس��تن دفتر کار 

دشواری خواهد بود. 
کارشناس مسائل سیاست خارجی با تأکید بر 
اینکه برخی هنوز در توهم این هستند که اتحادیه 
اروپا ناجی ایران اس��ت، اظهار داش��ت: این برخی  
گمان می کنند اروپا با آمریکا بخاطر ایران مقاومت 
خواهد کرد، اما فهم این نکته بدیهی هنوز برایشان 
س��خت اس��ت که اروپا، ایران را به آمریکا ترجیح 
نخواهد داد. وی خاطرنش��ان کرد: پادویی و خوش 
رقصی کردن برای غرب مش��کالت کش��ور را حل 

نخواهد کرد.

ارزیابی کارشناسان از درخواست اتحادیه اروپا برای بازگشایی دفتر

 فتنه انگیزی های سابق فراموش نشود 

کارشناس مسائل منطقه 
یح زمینه های مشارکت اقتصادی  تشر

یه ایران در سور
کارش��ناس مس��ائل منطق��ه  گفت: ساخت منازل مسکونی، نظ�����رگاه
بیمارس��تان ها و زیرساخت های س��وریه، در کنار 
فعالی��ت در حوزه نف��ت و گاز می تواند زمینه های 
همکاری اقتصادی میان تهران و دمشق در مرحله 

بازسازی باشد.
سید احمد سادات در خصوص اهمیت حضور 
ایران در دوران بازس��ازی س��وریه و تامین منافع 
اقتصادی کش��ور از فرصت ایجاد ش��ده در رقابت 
با کش��ورهای منطقه، اظهار داش��ت: باالخره پس 
از گذشت هشت س��ال از جنگ جهانی نیابتی که 

در س��وریه شکل گرفته بود، همه آمال و آرزوهای 
غرب و رژیم صهیونیس��تی و ع��رب های محافظه 
کار بر باد رفت و مردم س��وریه با کمک جمهوری 
اس��المی ایران به پیروزی نهایی نزدیک شده اند و 
امروزه سوریه به مرحله بازسازی ویرانه های جنگ 

وارد شده است.
وی گفت: از زمانی که شرایط دوران بازسازی 
سوریه فراهم شد و این موضوع در محافل رسانه ای 
سیاس��ی به عنوان یکی از مس��ائل مهم پیش روی 
سوریه مطرح شد، برخی از کشورها نه فقط اظهار 
نظرات��ی در این زمینه انجام دادند، بلکه به صورت 
عملیاتی هم جهت حضور در بازس��ازی آن کشور، 
اقداماتی را انجام دادند که شاید بتوان این موضوع 

را از دو منظر مورد توجه قرار داد.
این کارش��ناس مس��ائل منطقه تصریح کرد: 

درخصوص همپیمانان س��وریه، شاهد این هستیم 
که روس��یه قراردادهای متعددی را با طرف سوری 
منعقد کرده و امروز شرکت های خصوصی روسی، 
زمینه  حضور خود را در سوریه در بلندمدت فراهم 

کردند.
س��ادات با بیان اینکه ش��رکت های روسی با 
طرف س��وری مذاکراتی را در ح��وزه های مختلف 
از جمل��ه صنایع نظام��ی، نفت، گاز و س��اختمان 
 س��ازی داش��ته اند و طرف س��وری هم تسهیالتی 
برای حضور و مش��ارکت بخش خصوصی روس��یه 
در مرحله بازسازی آن کش��ور فراهم کرده، افزود: 
اما متأسفانه این موضوع برای ایران هنوز عملیاتی 
نش��ده، هرچند که توافقاتی میان طرف س��وری با 
جمهوری اس��المی ایران انجام شده است و آنطور 
که حضور ذهن دارم، از سوی ایران آقای آخوندی 

دو مرتبه به س��وریه س��فر کرده که در آن سفرها 
ب��ا مقامات عالی رتبه س��وریه از جمله آقای اس��د 
رئیس جمه��ور آن کش��ور، دی��دار و تفاهماتی در 
خصوص همکاری دو طرف در دوران بازسازی امضا 
شده اس��ت و طرف سوری هم عالقه مندی خود را 
نس��بت به استفاده از ظرفیت ها و تجارب ارزشمند 
ای��ران در امر بازس��ازی اب��راز داش��ته ولیکن این 
توافقات متناسب با ظرفیت های موجود نیست و به 

توافقات مکمل گسترده تر و جدیدتر نیاز داریم.
وی بی��ان ک��رد: به نظر می رس��د که در حال 
حاضر فض��ا برای نقش آفرینی و مش��ارکت ایران 
در مرحله بازسازی س��وریه پس از آرامشی نسبی 
و امنیتی که در آن کش��ور حکم فرما شده، فراهم 
اس��ت. این موضوع نه تنها برای ای��ران بلکه برای 
دیگ��ر متحدان س��وریه از جمل��ه روس ها فرصت 

مناسبی را پدید آورده است.
این کارشناس مسائل منطقه افزود: حتی کسانی 
که دشمن س��وری ها بوده و در جنگ با حمایت از 
تروریست ها نقش اساس��ی در کشتار مردم بی گناه 
داش��تند مثل آمریکا، ترکیه، عربس��تان سعودی و 
امارات، نس��بت به حضور خود در مرحله بازس��ازی 
سوریه اعالم آمادگی کردند و عالقه شدیدی هم به 

مشارکت و حضور در این مرحله دارند.
سادات گفت: عربستان س��عودی با بی شرمی 
تمام بیانیه ای ص��ادر و اعالم می کند که حاضر به 
کمک به دولت س��وریه و مش��ارکت در بازس��ازی 
آن کش��ور اس��ت که با واکنش ش��دیدی از سوی 
سوری ها مواجه می شود. رقمی که سعودی ها برای 
کمک به س��وریه اعالم کرده بودند، درمرحله اول 

حدود ۱۰۰ میلیون دالر بود.  مهر


