
فرصت سازی افغانستان از لغو تحریم 
تسلیحات ایران 

کارش��ناس مسائل غرب آس��یا گفت: افغانستان در 
ص��دد انعق��اد قرارداد هایی با ایران اس��ت تا از لغو 
تحریم های تس��لیحاتی ایران، برای بازسازی ارتش 

خود استفاده کند.
حس��ین کنعانی مقدم ، با اش��اره به س��فر عبداهلل 
عبداهلل به عنوان رئیس ش��ورای مصالحه افغانستان 
ب��ه ایران، گف��ت: یک��ی از موثر ترین کش��ور ها در 
معادالت امنیتی و اقتصادی افغانس��تان، جمهوری 
اس��امی ایران اس��ت، لذا هر کس��ی ک��ه در این 
کش��ور به مسئولیتی می رسد، برای کمک به مردم 
افغانس��تان و اقتصاد و امنیت کشورشان در روابط 
خود با ایران فصل جدیدی را باز می کند. به همین 
دلیل س��فر عبداهلل عبداهلل به تهران می تواند نوید 
فعالیت هایی در خصوص مسائل امنیتی و اقتصادی 

افغانستان باشد.
او اف��زود: با توجه به اینکه ای��ران اکنون از تحریم 
تسلیحاتی خارج شده اس��ت، یکی از مشتری های 
تسلیحات برای بازسازی ارتش کشورش، افغانستان 
اس��ت و می توان گفت ک��ه کابل در ص��دد انعقاد 
قراداد های��ی با جمهوری اس��امی اس��ت تا از این 
فرصت برای بازسازی ارتش خود برای حفظ امنیت 

افغانستان استفاده کند.
کارش��ناس مس��ائل غرب آس��یا تاکید کرد:  بحث 
مس��ائل اقتصادی بین ایران و افغانس��تان و حضور 
نزدیک ۵ میلی��ون مهاجر افغانی در ایران می تواند 
هم منشاء گفت وگو های بسیار مهمی بین تهران و 

کابل باشد.
کنعانی مقدم با اشاره به خروج نیرو های آمریکایی 
از افغانس��تان، تصریح کرد: قطعا خروج واش��نگتن 
از کشور هایی که اش��غال می کند، امنیت و شرایط 
بهتری برای آن کش��ور ایج��اد می کند و جمهوری 

اسامی ایران از این موضوع استقبال خواهد کرد.
او افزود: به نظر می رسد که آمریکایی ها به این نتیجه 
رسیده اند که با اشغالگری نمی توانند منافع خود را به 
کشور ها تحمیل کنند، عاوه بر این مردم افغانستان 
هم ب��ا مقاومت و پایداری خود نش��ان دادند که در 
مقابل اشغالگری آمریکا کوتاه نمی آیند. گفتنی است؛ 
جمهوری اسامی بر رویکرد توسعه مناسبات با همه 

کشورهای جهان تاکید دارد. باشگاه خبرنگاران 

خبر گزارش

برخ��ی در داخل همچن��ان اصرار دارندبای ب��رون رفت از 
ش��رایط اقتصادی کنونی در کش��ور بالید با آمریکا مذاکره 
کرده و به نتیجه رس��ید، این عده اعتقاد دارند جبر شرایط 
هی��چ راهی را ج��ز مذاکره جل��وی پای ایران ق��رار نداده 
اس��ت، اما این جبر ش��رایط آیا بر اثر تحریم های اقتصادی 

آمریکا علیه ایران به وجود آمده یا عامل دیگری دارد؟
افکار عمومی در کش��ور معتقد اس��ت که شرایط اقتصادی 

حاکم بر کش��ور به خاطر ضعف مدیران در دولت تدبیر 
و امید اس��ت و تحریم های اقتص��ادی نمی تواند به 

این ش��دت فش��ار وارد کند،  در این صورت باید 
مس��ئولین پاسخگو باشند که ش��رایط موجود 
چ��را و به چ��ه علت ایجاد ش��ده اس��ت و در 
این پاس��خگویی باید بخ��ث تحریم ها را کنار 

بگذارند.
جمهوری اسامی ایران طی ۴۲ سال گذشته 

ب��ه خوب��ی دریافته ک��ه آمریکا سیاس��ت های 
خصمان��ه ای را ب��ر ضد کش��ور در پی��ش گرفته 

اس��ت ک��ه هی��چ مذاک��ره ای نمی تواند 
و  قلدرمآبانه  رویکرد  مسیر 

دش��منی آنها با ملت 
تغییردهد؛  را  ایران 
که  برخ��ی  پ��س 
بهبود  در داخ��ل 
نابسامان  شرایط 
به  را  اقتص��ادی 
آمریکا  با  مذاکره 
گ��ره می زنن��د، 
راه  تنها  بدانن��د 

برون رفت مشکات کش��ور تکبه بر اقتصاد مقاومتی است 
و بس.

بعد از پایان مذاکرات و امضای توافق هسته ای، دشمنی های 
آمریکا با ایران تمام نش��د. اگرچه دول��ت اوباما به ظاهر از 
بس��ته شدن پرونده هسته ای ایران ابراز خشنودی می کرد، 
اما هم با پیش کش��یدن مسائل غیرهسته ای و هم با وضع 
تحریم های جدید و انجام بعضی اقدامات بی س��ابقه، مانند 
سخت گیری در اعطای ویزای س��فر به آمریکا تا پنج سال 
پس از س��فر به ایران عمًا دش��منی ها با ایران را وارد فاز 
جدیدی ک��رد. به رغم همه این ها، دول��ت اوباما صراحتاً از 
خروج از برجام چیزی نگفت و ایران را هم به نقض فاحش 
توافق هس��ته ای مته��م نکرد. ظاهراً ای��ن وظیفه به دولت 

بعدی محول شده بود.
دونالد ترام��پ در تاریخ ۸ می س��ال جاری میادی 
)۱۸ اردیبهش��ت ۹۷(، اعام ک��رد که آمریکا 
تواف��ق هس��ته ای را ت��رک و تحریم های 
اقتص��ادی را علیه ایران مج��دداً اعمال 
خواهد کرد. »محمد س��هیمی« اس��تاد 
دانش��گاه جن��وب کالیفرنی��ا )واقع در 
لس آنجلس( و کارشناس تحوالت ایران 
در همین باره می نویسد: بسیار غیرعادی 
اس��ت که یک دولت به مف��اد توافق نامه 
بین المللی ای عمل نکند که توسط دولت 

قبلی امضا شده است. 
اقتصادی  شرایط  روزه��ا  این   
احوال  و  حال  کشور 
تجربه  را  خوبی 
ن��م��ی ک��ن��د، 
کرونا  ویروس 
بر  مزید  نیز 
شد  ع��ل��ت 
ت��ا اف��س��ار 
اق��ت��ص��اد 
ک���ش���ور 

کمی لجام گسیخته حرکت کند و شاید برخی دولتمردان 
نیز تاکنون برای مدیریت و ترمیم این اقتصاد بیمار اقدام 

جدی انجام نداده اند.
در این میان برخی از آب گل آلود دوباره می خواهند ماهی 
بگیرند و با همه کارش��کنی های آمریکا در قبال ملت ایران 

باز بر طبل مذاکره می کوبند.
۲۲ م��رداد ۹۷ ب��ود که رهب��ر انقاب ، در دیدار با اقش��ار 
مختلف مردم کشورمان اظهارات مهمی را درباره ممنوعیت 
مذاک��ره با آمریکا بیان کردند. ایش��ان با اش��اره به این که 
متأس��فانه همه خطوط قرمز تعیین ش��ده برای مذاکرات و 
توافق هس��ته ای توس��ط تیم مذاکره  کننده رعایت نشد، با 
صراحت تأکید کردند که با توجه به خروج دولت آمریکا از 
برجام و فش��ار ترامپ برای از سر گرفتن مذاکرات با ایران، 
م��ا دیگر با آمریکایی ه��ا مذاکره نخواهیم ک��رد و این کار 

ممنوع است.
مذاکرات طوالنی و س��خت با آمریکایی ه��ا، امضای توافق 
هسته ای و نهایتاً پاره کردن این توافق توسط دولت بعدی 
آمریکا تجربه ای ارزش��مند و واقعی را در اختیار ملت ایران 
و به خصوص افرادی گذاش��ت ک��ه به دالیل مختلف تصور 
می کردند مذاکره و توافق با آمریکا می تواند دش��منی های 

این کشور علیه ما را پایان بدهد.
اگرچ��ه درس ه��ای الزم درب��اره مذاک��ره و خوش بینی به 
آمری��کا از تجربه توافق هس��ته ای گرفته ش��د، اما در عین 
ح��ال، چنان که رهب��ر انقاب نیز پیش بین��ی کرده بودند، 
ضرب��ه ای جدی به ایران وارد نش��د، بلک��ه برجام، در عین 
این که عاقبت به خیر نش��د و سرنوشتش اکنون نامشخص 

است، اما ختم به خیر شد و فوایدی نیز برای ما داشت. 
ناظران سیاس��ی معتقدن��د؛ تحریم های اقتص��ادی آمریکا 
علیه ملت ایران بگونه ای نیس��ت که بطور مستقیم  بر روی 
زندگی مردم اثر بگذارد، دولتمردان باید برای برون رفت از 

مشکات از راهبرد اقتصاد مقاومتی استفاده کنند.
  تحریم ها بطورمستقیم بر زندگی مردم تأثیر 

نگذاشته 
حس��ن هانی زاده کارشناس مس��ائل سیاست خارجی در 

گفت وگو با سیاس��ت روز در باره اینکه آیا مذاکره با آمریکا 
به مصلحت کشوراست؟ گفت: تحریم های اقتصادی آمریکا 
علیه ملت ایران بگونه ای نیس��ت که بطور مستقیم  بر روی 
زندگی مردم اثر بگذارد، جمهوری اس��امی ایران در طول 
۴ دهه گذشته همواره تحت بیشترین تحریم ها و فشارهای 

اقتصادی از طرف آمریکا و متحدانش قرار گرفته است.
وی اف��زود: این تحریم ها در حالی اعمال ش��ده اس��ت که 
کشور مسیر خود را با تکیه برهمه امکانات بومی پیش برده 

و در برابر فشارهای غرب سر فرود نیاورده است.
هان��ی زاده ب��ا بی��ان اینکه اگردول��ت بتوان��د ازامکانات و 
توانمندی ه��ای داخلی برای مقابله ب��ا تحریم های ظالمانه 
غرب اس��تفاده کند قطعا اقتصاد ملت ایران به یک اقتصاد 
پویا، ملی و حتی فراملی تبدیل خواهد ش��د، اظهارداشت: 
متاس��فانه در ۵ س��ال گذش��ته علیرغم امضای توافق نامه 
هسته ای و همچنین امتیازاتی که آمریکا در حوزه هسته ای 
از ایران گرفت، این توافق نامه نه تنها تاثیر مثبتی بر روند 
اقتصادی کشور نگذاش��ت بلکه موجب افزایش تحریم های 
ضد ایرانی نیز ش��د.  کارش��ناس مس��ائل سیاست خارجی 
تصریح کرد: ش��رایط اقتصادی کش��ورمان به دلیل وابسته 
کردن به آمریکا و غرب به یک نقطه بحرانی رس��یده است، 
از این رو دولتمردان باید در این خصوص از راهبرد اقتصاد 

مقاومتی برای برون رفت از بحران کنونی استفاده کنند. 
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه دل بس��تگی به ش��خصیت های 
آمریکایی کمکی به حل مشکات اقتصادی کشور نخواهد 
کرد، خاطرنش��ان کرد: تکیه بر امکانات بومی، بهره گیری 
از اقتصاددان��ان متعهد تنها راه تقابل با تحریم های ظالمانه 

آمریکا خواهد بود.
هانی زاده با بیان اینکه مذاکرات مجدد ایران و آمریکا برای 
کشور س��ود و ثمری نخواهد داش��ت، بیان داشت: طبیعی 
است که جمهوری اسامی ایران در گذشته با آمریکا و غرب 
مذاکرات فشرده داشتند اما هیچ گونه گشایشی در وضعیت 
اقتصادی مردم ایران حاصل نشد؛ از این رو نباید به مذاکره 
مجدد دلخوش کرد و مقامات کشورمان فریب سیگنال های 

به ظاهر مثبت آمریکا را بخورند.  
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خبرگ��زاری »تاس« روس��یه، در گزارش��ی با اش��اره به منقضی ش��دن 
محدودیت های تس��لیحاتی علیه ایران، مواضع مقامات بلندپایه روس در 
این باره و فراهم شدن فرصت جدیدی برای توسعه همکاری های نظامی-

فنی بین مسکو و تهران را تأیید کرده است.
تحریم ه��ای بین الملل��ی مربوط به تأمین تس��لیحاتی ای��ران و همچنین 
صادرات س��اح های متعارف از این کش��ور، امروز یکش��نبه پایان یافت. 
این روز دقیقاً پنج س��ال از الزم االجرا ش��دن برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( برای حل و فصل اوضاع پیرامون برنامه هسته ای ایران و قطعنامه 
ش��ماره ۲۲3۱ ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد که در حمایت از آن 

تصویب شده و این محدودیت زمانی را تعیین کرده، می گذرد.
مقام��ات تهران پنهان نمی کنند که عاقه مند به تأمین س��اح های مورد 
نیاز خود از خارج از کش��ور هس��تند و در وهله نخست، برای این منظور 
روی کش��ورهایی که پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲0۱۸، سهم 

اساسی در حفظ این توافقنامه داشته اند، حساب می کنند.
"محمدجواد ظریف" وزیر امور خارجه ایران در ماه س��پتامبر گفته بود که 
پس از رفع تحریم تس��لیحاتی، تهران قادر خواهد بود نیازهای خود را از 
طریق میانجیگری کش��ورهایی که روابط راهب��ردی با آنها دارد، از جمله 

روسیه و چین، تأمین کند.
"کاظم جالی" س��فیر ایران در روس��یه در مصاحبه ای، با اشاره به روابط 
بس��یار خوب مرس��وم بین مس��کو و تهران و کمک فوق العاده روسیه به 
جمهوری اسامی در مخالفت با قطعنامه های آمریکا، تأیید کرد که تهران 
و مس��کو در حال انجام رایزنی هایی درباره توس��عه همکاری های نظامی 
دوجانبه بوده، برنامه هایی طرح ریزی ش��ده که با گذشت زمان و به مرور 

تحقق خواهد یافت.
در ماه آگوس��ت، "یوری بوریسوف" معاون نخست وزیر روسیه اعام کرده 
بود که ایران "پس از لغو تحریم ها" امید زیادی برای دستیابی به تجهیزات 
نظامی روس��ی دارد. "ماریا زاخارووا" سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه 
نیز گفته بود: »مقامات مس��کو بر این عقیده هستند که تمام فرصت هایی 
که در رابطه با انقضای مفاد قطعنامه ۲۲3۱ ش��ورای امنیت سازمان ملل 
متحد درباره همکاری نظامی-فنی با ایران ایجاد می شود، به طور مناسب 
در نظر گرفته ش��ده و به موقع  و بر اس��اس منافع متقابل مردم دو کشور 

مورد استفاده قرار خواهند گرفت.«
"واس��یلی نبنزیا"، نماینده دائمی روس��یه در سازمان ملل نیز اخیراً تأکید 

ک��رد که موضوع بازگش��ت تحریم ها علیه ایران دیگر در ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل مطرح قرار نخواهد ش��د و آمریکا در تاش های خود برای 

همسود کردن سایر کشورها در این رابطه، شکست خورده است.  
با این حال، ایاالت متحده با این مس��ئله موافق نیست و با وجود شکست 
مضاعف، امید برای رس��یدن به هدف خود، یعنی تحریم تسلیحاتی ایران 
را از دس��ت نمی دهد. به همین دلیل، یک ماه پیش، مایک پامپئو، وزیر 
خارجه آمریکا قول داد که واشنگتن "با هدف برقراری مجدد تحریم ها به 

شورای امنیت بازگردد تا تحریم تسلیحاتی دائمی شود."
در آن زمان "سرگئی ریابکوف"، معاون وزیر خارجه روسیه به این برخورد 
واکن��ش نش��ان داده و تأکید کرد که مس��کو از تحریم ه��ای آمریکا نمی 
ترس��ند، زیرا دیگر به آنها عادت کرده است. به گفته وی، روسیه در حال 
توسعه همکاری های چند وجهی با ایران، از جمله در زمینه همکاری های 
فنی-نظامی اس��ت و روند توس��عه این همکاری ها با توجه به نیاز طرفین 
و آمادگ��ی متقاب��ل ب��رای چنی��ن همکاری هایی به آرامی پی��ش رفته و 

تحریم های ایاالت متحده، تأثیری بر آنها نخواهد گذاشت.
آق��ای ظریف، وزی��ر خارجه ایران هم ب��ه نوبه خود اب��راز تردید کرد که 
"تحریم ه��ای ثانویه آمریکا، مانعی برای خرید س��اح از جمله از روس��یه 

و چین شود."
در همی��ن رابطه، "س��رگئی الوروف" وزیر امور خارجه روس��یه نیز اعام 
کرد که مسکو تحریم های برنامه ریزی شده آمریکا برای همکاری با ایران 
را غیرقانون��ی می داند، برای اینکه کلی��ه محدودیت های مربوط به فروش 
تسلیحات نظامی به ایران، بر اساس قطعنامه شورای امنیت درباره برجام، 

در تاریخ ۱۸ اکتبر )۲۷ مهر ماه( متوقف می شود.  
به گفته وی، آمریکا به طور رس��می از برجام خارج ش��ده  و در قطعنامه 
۲۲3۱ ش��ورای امنیت آمده اس��ت که هر اقدامی برای بازگرداندن رژیم 
تحریم ها علیه ایران، می تواند توس��ط یکی از اعضای برجام آغاز ش��ود و 

ایاالت متحده دیگر عضو برجام نبوده و چنین حقی ندارد.
وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی یکشنبه بعد از ظهر به خاتمه تحریم های 

تسلیحاتی ایران واکنش نشان داد.
ب��ه نوش��ته روزنامه »جروزالم پس��ت« »بن��ی گانتز« وزی��ر جنگ رژیم  
صهیونیس��تی  در این زمینه گفت: »با خاتمه تحریم تسلیحاتی ایران، ما 
باید قوی تر و مصمم تر از قبل ش��ویم. ایران نه تنها مشکل اسرائیل، بلکه 

مشکل نخست و مهمترین معضل جهان و منطقه  است.«  تسنیم 

رسانه روس: 

فرصت جدیدی برای توسعه همکاری های نظامی-فنی بین مسکو 
و تهران فراهم شده است

هانی زاده در گفت وگو با سیاست روز: 

تکیهبراقتصادمقاومتی،برونرفتمشکالتاقتصادیراتضمینمیکند

جامعه جهانی بر اجرای توافقات بین المللی تاکید دارد
سفیر جمهوری اس��امی ایران در مسکو بیان کرد: پایبندی به تعهدات 
و حمای��ت جامع��ه جهانی از توافقات بین الملل��ی ضامن صلح و امنیت 
بین المللی بوده و پایان محدودیت های تس��لیحاتی در چارچوب برجام 
نشانی از وفای به عهد در ابعاد بین المللی است. کاظم جالی همزمان 

با پایان محدودیت های تس��لیحاتی ۱0 س��اله ای��ران در توئیتی به زبان 
روس��ی در توئیتر سفارت ایران نوشت: در حال حاضر، جامعه جهانی آشفته 

از اقدامات یکجانبه، بر اجرای توافقات بین المللی تاکید دارد. همسویی بازیگران 
بزرگ جهانی در حفظ برجام نش��ان دهنده پایبندی به تعهدات و تاش��ی برای 
مقابله با اقدامات خاف موازین بین المللی است. وی افزود: پایبندی به تعهدات 
و حمای��ت جامعه جهانی از توافقات بین المللی ضامن صلح و امنیت بین المللی 

بوده است. فارس 

تجارت اسلحه ایران به موافقت شورای امنیت نیازی ندارد
نماینده دائم ایران در س��ازمان ملل با اش��اره ب��ه پایان محدودیت های 
غیرقانونی تس��لیحاتی علیه کشورمان، تاکید کرد، تجارت اسلحه ایران 

نیازی به موافقت قبلی شورای امنیت ندارد.
مجید تخت روانچی افزود، آمریکا س��عی کرد مانع این امر ش��ود، ولی 

شکس��ت خورد؛ چرا که شورای امنیت سازمان ملل تاش های آمریکا را 
مردود دانس��ت. مطابق قطعنامه ۲۲3۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، 

محدودیت های تس��لیحاتی علیه کشورمان از س��اعت 00:00 بامداد یکشنبه ا۸ 
اکتبر )۲۷ مهر( به وقت گرینویچ پایان یافت.

محدودیت های تسلیحاتی علیه ایران در حالی برداشته می شود که دولت آمریکا 
ماه ه��ا ب��رای تمدید این محدودیت ه��ا تاش کرد اما در نهای��ت به هدف خود 

نرسید. صداوسیما 

به همکاری نظامی با ایران ادامه می دهیم
در پی منقضی شدن محدودیت های تسلیحاتی علیه ایران، معاون وزیر 
خارجه روسیه با تاکید بر این که کشورش هراسی از تحریم های آمریکا 
ن��دارد، از توس��عه و تداوم همکاری فنی-نظامی با جمهوری اس��امی 
ایران خبر داد. سرگئی ریابکوف افزود: روسیه در حال توسعه همکاری 

چندجانبه با ایران اس��ت و هم��کاری در زمینه نظامی-فنی بس��ته به 
نیازهای طرفین و آمادگی متقابل برای چنین همکاری هایی به روشی آرام 

ادامه خواهد یافت. خبرگزاری روسی »تاس« ضمن گزارش صحبت های ریابکوف، 
نوشت محدودیت صادرات ساح های متعارف از ایران و واردات ساح به این کشور 
روز یکش��نبه پایان یاف��ت. وزارت امور خارجه جمهوری اس��امی ایران بیانیه ای 
منتش��ر و اعام کرد از امروز، جمهوری اس��امی ایران می تواند هرگونه س��اح و 

تجهیزات الزم را، از هر منبعی، بدون محدودیت قانونی  تهیه کند. تسنیم 

hoda.bazrafshan@gmail.com

هدی  دهقان  بذرافشان


