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     مرد ميدان و مرد عمل 
سيدمحمد حسيني وزير اسبق ارشاد در صفحه شخصي 
خود در توئيت��ر گالي��ه اي از وعده های عمل نش��ده 
رئيس جمهور كرد و از عملكرد حجت االسالم رئيسي در 

قوه قضائيه تشكر كرد و نوشت:
 برخالف روحاني كه به ارباب وعده ها معروف شده رئيسي در كوتاه مدت 
ثابت كرده مرد عمل اس��ت و در كنار مبارزه با اژدهاي هفت س��ر فساد، 
اقدام در ديگر حوزه ها مثل حمايت از حقوق زنان را شروع كرده از جمله 
تكميل اليحه »صيانت، كرامت و تأمين امنيت بانوان در برابر خشونت« 

و ارسال آن به دولت. 
........................................................................................................................

     وضعيت دشوار رژيم هاي منطقه 
ماشاءاهلل ذراتي يك فعال رس��انه اي در صفحه شخصي خود در توئيتر 

درباره وضعيت دشوار رژيم هاي ظالم و ديكتاتور در منطقه نوشت: 
بن بس��ت سياس��ي در رژيم صهيونيس��تي، تظاهرات در مصر و خفت 
عربستان و آل س��عود؛ رژيم هاي ظالم و ديكتاتور منطقه در وضعيت 

دشواري هستند. بحرين هم آتشي زير خاكستر است. 
........................................................................................................................

     دلداري به »بن سلمان« با تحريم بانك مركزي ايران
يك كاربر فضاي مجازي در صفحه توئيتر خود نوشت: 

امريكايي ها فهميده اند ديگه با تغيير تك تحريم كه هيچ حتي با بگير 
و ببند مس��تقيم فيزيكي هم نمي توانند حريف بانك مركزي ش��وند، 
پس چرا تحريم مي كنند. باالخره بايد حرفي براي گفتن به بن سلمان 

نااميد داشته باشند. 
........................................................................................................................

     درباره تحريم جديد امريكايي ها 
سيدياسر جبرائيلي تحليلگر مسائل سياسي و اقتصادي 

در كانال تلگرامي خود نوشت: 
تحريم جديدي كه وزارت خزانه داري امريكا عليه بانك 
مركزي ايران اعالم كرد، تحقيقاً هيچ اثر اقتصادي ندارد 
و چنانكه بيانيه امريكا تصريح دارد، تنها اثر اين تحريم اين است كه رفع 
آن براي رئيس جمهور بعدي امريكا »دشوار« خواهد بود. بانك مركزي 
پيشتر در ليست SDN اوفك قرار داشت و آنچه االن اتفاق افتاده، اضافه 
شدن برچسب SDGT مرتبط با تروريسم به بانك مركزي ايران است. 

در توضيح بايد گفت، وزارت خزانه داري امريكا تحت برنامه هاي مختلف 
تحريمي كه حدود ۵۵عنوان است، اشخاص حقيقي و حقوقي را در ليست 
SDN قرار مي دهد و حكم به ضبط اموال، ممنوعيت معامله با اشخاص 
امريكايي، ممنوعيت سفر به امريكا، ايجاد محدوديت و ممنوعيت براي 
طرف هاي ثالث معامله و... مي دهد. بانك مركزي پيش از اين تحت سه 
برنامه تحريمي IRGC IFSR و IRAN در ليست SDN قرار گرفته و 

مشمول تحريم هاي ثانويه نيز بود.
 آنچه اكنون اتف��اق افتاده، اضافه ش��دن برنامه تحريم��ي SDGT به 
تحريم هاي بانك مركزي اس��ت كه هيچ محدوديت جديدي را براي آن 

ايجاد نخواهد كرد. 
اين اقدام امريكا اما يك پيام سياسي و يك اثر سياسي مهم دارد. پيام 
سياسي اقدام نمايشي عليه بانك مركزي اين است كه همه هياهويي 
كه در قضيه آرامكو به پا ش��د و شاخ و ش��انه هايي كه كشيده شد، به 
يك برچسب SDGT خالصه شده و بايد نتيجه گرفت من بعد سقف 
واكنش هاي اياالت متح��ده امريكا و همپيمانان��ش به ضربات محور 
مقاومت، در همين سطح خواهد بود. امريكا و پادوهاي سعودي اش با 
متهم كردن ايران و تبرئه انصاراهلل در قضيه آرامكو، اعتراف كرده بودند 
كه توان و امكان انتقام از انصاراهلل را ندارند ام��ا ظاهراً متوجه نبودند 
كه تلويحاً اعتراف مي كنند به طريق اولي، توان پاس��خ دهي به برادر 

بزرگ تر را هم ندارند.
 با اقدام تحريمي عليه بانك مركزي، ب��ه آن اعتراف تلويحي مبني بر 
ناتواني در پاسخ دهي تصريح شد اما اثر سياسي تحريم بانك مركزي 
تحت عنوان تروريس��م، يك گام بزرگ ديگر در مس��ير بي اثرسازي 
راهبردي اس��ت كه قريب دو دهه از عنوان تروريس��م براي پيشبرد 
اهداف توسعه طلبانه امريكا س��وء استفاده كرده اس��ت. اگر در سال 
۲۰۰۱ و آغاز جنگ عليه تروريسم جورج بوش شعار »يا با ماييد يا با 
تروريست ها« را سر مي داد و يك ائتالف جهاني عليه تروريسم شكل 
داده بود، مبتذل سازي مفهوم تروريسم توسط ترامپ امكان هر گونه 
اجماع، ولو حداقلي، حول اين عنوان را تقريباً محال كرده است، حتي 
همپيمانان اروپايي واشنگتن نيز حاضر نيستند به اين بازي جديد عليه 

»تروريسم امريكايي« وارد شوند. 
اين مس��ير اگر با فريب مذاكره متوقف نشود، معادالت قدرت در نظام 

بين الملل را بازتعريف خواهد كرد.

 رژه سراسري نيروهاي مسلح
امروز در سراسر كشور برگزار مي شود

س�خنگو و مس�ئول رواب�ط عموم�ي كل س�پاه پاس�داران 
نيروه�اي  سراس�ري  رژه  برگ�زاري  از  اس�امي  انق�اب 
مس�لح از س�اعت ۸ صبح ام�روز در سراس�ر كش�ور خب�ر داد. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني سپاه، سردار سرتيپ دوم پاسدار »رمضان 
شريف« از برگزاري رژه سراسري نيروهاي مسلح و همزمان با آغاز هفته 
دفاع مقدس در سراس��ر كشور خبر داد و اظهار داش��ت: اين مراسم از 
ساعت ۸ صبح امروز آغاز می شود و مس��ئوليت اجراي رژه در تهران و 
مراكز استان ها با سپاه پاسداران انقالب اسالمي و در بندرعباس با ارتش 

جمهوري اسالمي ايران است. 
سخنگوي س��پاه با بيان اينكه در اين مراسم گوش��ه اي از دستاوردها 
و توانمندي هاي دفاعي نيروهاي مس��لح در قال��ب يگان هاي پياده و 
محمول به نمايش درخواهد آمد، گفت: سخنران مراسم رژه نيروهاي 
مسلح در تهران رئيس جمهوري و در بندرعباس رياست مجلس شوراي 

اسالمي خواهد بود. 
........................................................................................................................

 مطهري: شفافيت آرا 
براي همه نمايندگان مناسب نيست! 

به طور كلي بنده با شفافيت آرا موافقم، 
اما در شرايط فعلي شفافيت آرا را براي 
همه نمايندگان مجلس مناسب نمي دانم. 
علي مطه��ري نماينده م��ردم تهران در 
مج�لس شوراي اس��الم�ي در گفت وگو 
با ف�ارس، درباره موضوع شفافيت آرای 
نم�ايندگان مجلس اظهار داشت: به طور 
كلي بنده با شف�افيت آرا م�وافق�م، اما در شرايط فعلي شف�افيت آرا را 
براي همه نم�ايندگان مجل�س مناسب نم�ي دانم، اگر چه براي شخص 

خودم مشكلي ندارم. 
وي افزود: دليل مخالفتم براي شفافيت همه نمايندگان اين است كه در 
مسائل مورد اختالف اگر آرای نمايندگان اعالم شود، بسياري از آنها در 
حوزه هاي انتخابيه خود مورد آزار و اذيت گروه هاي فشار قرار مي گيرند. 
در نتيجه اين امر)تحت  فشار قرار گرفتن نمايندگان( باعث مي شود كه 
نمايندگان در مجلس رأي واقعي خ��ود را اعالم نكنند و چنين چيزي 
به ضرر كشور است. مطهري در خاتمه سخنانش خاطرنشان كرد: هر 
وقت اين شرايط تغيير كرد و چيزي به نام گروه هاي فشار نداشته باشيم 

شفافيت آرای نمايندگان يك امر مفيد خواهد بود.

»تمامي گزينه ها در 

محمد   اسماعیلی
   گزارش

خصوص ايران روي 
ميز ق�رار دارد. تا 
زمان تغيي�ر نكردن رفت�ار، تحريم ها عليه اين 
كشور ادامه خواهد داشت. واشنگتن در آينده 
تحريم هاي بيش�تري را عليه بانك هاي ايراني 
اعمال خواهد كرد« اين جديدترين موضع گيري 
مقامات امريكا در مورد جمهوري اسامي ايران 
است؛ سخناني كليش�ه اي و تكراري اين بار از 
زبان مورگان اورتگاس، سخنگوي وزارت خارجه 
امريكا درباره اينكه چنانچه ايران با خواسته هاي 
امريكايي ها خ�ود را تطبيق ندهد، اين كش�ور 
 دامن�ه تحريم ه�اي خود علي�ه كش�ورمان را
 افزاي�ش می ده�د و نظ�ام ب�راي اداره ام�ور 
دچ��ار مش��كات ج�دي خ�واه�د ش��د. 
موضع گيري تكراري و كس��ل كننده امريكايي ها 
ناش��ي از راهبرد تك��راري و رويك��رد يكنواخت و 
تك بعدي آنها در قبال جمهوري اسالمي ايران است 
و آن هم تالش براي اعم��ال تحريم هاي اقتصادي 
سياس��ي عليه ايران به واس��طه قدرت اقتصادي و 
ظرفيت اجماع سازي است كه پيش از اين در عرصه 
جهاني داش��تند. امريكايي ها بارها دريافته اند كه 
نمي توانند به واس��طه تهديدات نظامي، جمهوري 
اس��المي ايران را به تعديل مواضع و تغيير رويكرد 
در عرص��ه بين المللي متقاع��د كنن��د. تنها اميد 
امريكايي ه��ا براي واداش��تن ايران ب��ه انفعال در 
محورهاي مورد مناقشه پافشاري بر گزينه تحريم 
است، به همين دليل دونالد ترامپ به محض خروج 
از توافق هسته اي افزايش فش��ارهاي اقتصادي به 
جمهوري اسالمي و تشديد تحريم هاي بين المللي 
را مورد توج��ه قرار داد و با اعالم اينكه »تابس��تان 
داغي« در انتظار ايران اس��ت، سال گذشته تالش 
كرد تا كشورمان را وادار به مذاكرات جديد موشكي 
يا منطقه اي كن��د و امروز بعد از گذش��ت بيش از 
يك سال از به كارگيري اين گزينه تكراري توسط 
رئيس جمهور امريكا، مي توان با قطعيت ابراز كرد 
اياالت متحده امريكا در يك سردرگمي و آشفتگي 
وصف ناشدني براي مقابله با كشورمان رنج مي برد و 
به اصطالح براي خالي نماندن عريضه تحريم هاي 
جديدي علي��ه بانك مركزي كش��ورمان را اعمال 
كرده اس��ت؛ تحريم هايي كه مفاهي��م جديدي را 
پيرامون فشاري مالي، اقتصادي يا تجاري به ايران 
نداشته و فاقد هر نوع نوآوري در تشديد فشارها بر 

ايران است. 
روز جمعه دفتر كنترل دارايي هاي خارجي وزارت 
خزانه داري امريكا اعالم كرد كه تحريم هاي جديدي 

را عليه برخي نهاده��اي مالي ايران��ي اعالم كرده 
اس��ت، در بيانيه اين وزارتخانه آمده است: »امروز 
دفتر كنترل دارايي ه��اي خارجي خزان��ه داري با 
توجه به اختيارات خود در زمين��ه مقابله با تأمين 
مالي تروريسم تصميم گرفت بانك مركزي ايران، 
صندوق توسعه ملي ايران و شركت اعتماد تجارت 
پارس را تحت دس��تورالعمل ش��ماره ۱۳۲۲۴ به 

فهرست حاميان مالي تروريسم اضافه كند.«
خزانه داري امريكا در ادامه ضمن متهم كردن بانك 
مركزي ايران به تأمين مالي سپاه قدس و حزب اهلل، 
مدعي شد كه اين بانك تاكنون ميلياردها دالر پول 
براي سپاه پاسداران فراهم كرده است. تحريم هاي 
جديد پ��س از آن اعالم  ش��د كه به دنب��ال حمله 
به تاسيس��ات نفتي ش��ركت آرامكو كه به كاهش 
۵۰درصدي صادرات نفت عربس��تان منجر ش��د، 
دونال��د ترام��پ - رئيس جمهور امريكا - دس��تور 
وضع تحريم هاي جديد بر ضدايران را صادر كرد. با 
وجود آنكه اين حمله توسط ارتش يمن انجام شد، 
طرف امريكايي در ادعاهاي خ��ود، ايران را مقصر 

دانسته است. 

  امريكا مي خواهد فشار سياسي عربستان را 
از دوش خود بردارد 

محمدجواد جمالي نوبندگاني نايب رئيس كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي در واكنش به تحريم  
بانك مركزي از سوي خزانه داري امريكا، اظهار كرد: 
تحريم هاي جديد امري��كا عليه بانك مركزي ايران 
اين بار به ذيل حمايت از تروريسم مطرح شده، اما 
در عمل فرقي با تحريم هاي گذش��ته ندارد چراكه 
اين بانك در گذشته نيز تحريم بوده و در ارتباطات 
محدوديت داشته است. او افزود: معتقدم اين اقدام 
امريكا جنگ رواني ای بيش نيست و آنها اين اقدام را 
در واكنش به حمالت آرامكو انجام داده اند تا فشار 
سياسي عربس��تان را از دوش خود بردارند. جمالي 
تصريح كرد: اقدام اخير امري��كا در تناقض كامل با 
ادعا هاي رئيس جمهور اين كشور در رابطه با مذاكره 
با جمهوري اسالمي ايران اس��ت چراكه نمي شود 
همزمان با اين درخواست جمهوري اسالمي را تحت 

فشار حداكثري قرار دهند. 
ناي��ب رئيس كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت 
خارجي گفت: معتق��دم به طور كل��ي ديگر براي 

امريكا تحريمي نمانده كه بخواهد عليه ايران به كار 
بگيرد، لذا در حال برگش��ت به ليست تحريم هاي 

ابتدايي و تشديد آنهاست. 
  تحريمي كه تمسخر معمار را در پي داشت 

»ريچارد نفيو« كارشناس امريكايي مسائل تحريم ها 
اقدام دولت »دونال��د ترامپ« رئيس جمهور امريكا 
در اعالم تحريم عليه بانك مرك��زي ايران را مورد 
تمسخر قرار داد. او ابتدا در توئيتر درباره اين تحريم 
نوشته است: »به لحاظ عملي، دارم تالش مي كنم 
ببينم اين تحريم ها چه فشاري به فشار هاي موجود 

فعلي اضافه مي كنند.«
نفيو كه از او به عنوان يكي از معماران شبكه تحريم ها 
عليه ايران ياد مي شود سپس در جواب كاربري كه به 
نقل از »استيون منوچين« وزير خزانه داري امريكا 
نوشته با تحريم هاي امروز منابع مالي سپاه پاسداران 
قطع شده اند، نوشته اس��ت: »اين يكي ديگر خيلي 
عجيب است. ما امروز س��پاه را تحريم كرديم؟ واي 
پسر، اين خيلي گام بزرگي اس��ت... البته اگر بالغ 
بر يك دهه قبل همين كار را نك��رده بوديم. بانك 
مركزي چط��ور؟  اي كاش اين يك��ي هم در اليحه 

بودجه دفاعي سال ۲۰۱۲ تحريم نشده بود!«
جالب اين است كه مركز پژوهش های كنگره امريكا 
نيز در گزارشي مطرح كرده است: »هرگونه تنش 
بين جمهوري اسالمي ايران و امريكا تبعات بسيار 
س��نگيني را براي اقتصاد جهان و به وي��ژه امريكا 

خواهد داشت.« 
اين مركز پژوهش��ي در جديدترين كار تحقيقاتي 
و مطالعاتي خود سياس��ت هاي عمليات��ي امريكا 
در تنش احتمالي ب��ا جمهوري اس��المي ايران را 
مورد بررس��ي ق��رار داده و تأكيد كرده اس��ت كه 
قدرت تحريم براي وادار كردن اي��ران به پذيرش 
خواس��ته هاي امريكا دور از ذهن است. در بخشی 
از اين گزارش آمده است: »عمليات عليه متحدين 
و نيروه��اي نيابت��ي اي��ران در منطق��ه، دول��ت 
ممكن اس��ت تصميم بگي��رد كه علي��ه متحدين 
يا نيروهاي نيابت��ي ايران، مانن��د نيروهاي تحت 
حمايت ايران در عراق اقدام كند. چنين اقداماتي 
مي تواند ش��كل عمليات هاي هوايي، عمليات هاي 
زميني، عمليات هاي ويژه يا جنگ هاي سايبري و 
الكترونيكي را به خود بگيرد.« در ادامه اين گزارش 
آمده اس��ت: »اقدام تالفي جويانه علي��ه اهداف و 
تأسيسات راهبردي، امريكا اين گزينه را براي انجام 
حمالت هوايي و موشكي، همچنين عمليات ويژه 
و جنگ س��ايبري و الكترونيك عليه اهداف ايران، 
مانند كش��تي هاي نيروي دريايي سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي در خليج فارس، تاسيسات هسته اي، 
پايگاه هاي نظامي، بن��ادر و هر تع��داد ديگري از 

اهداف در داخل ايران حفظ كرده  است.« 
اين مركز پژوهشي پيش��نهادات ديگر خود را براي 
وادار كردن ايران به تسليم اينگونه تشريح مي كند: 
»محاص��ره، گزينه ديگر ايجاد قرنطين��ه دريايي يا 
هوايي ايران اس��ت. برخي ناظران در درگيري هاي 
گذشته بسته شدن تنگه يا راه هاي آبي ديگر را براي 
تجارت ايران مطرح كرده اند. تهاجم، اگرچه ظاهراً 
حمله امريكا ب��ه ايران براي تغيير در اين كش��ور از 
جمله گزينه هاي موجود است اما هيچ نشانه اي وجود 
ندارد كه حمايت قابل  توجهي براي حمله امريكا به 

تغيير در ايران وجود داشته باشد.« 
در بخش هاي ديگري از اين گزارش تأكيد ش��ده 
است، هرگونه تنش بين جمهوري اسالمي ايران و 
امريكا تبعات بسيار سنگيني را براي اقتصاد جهان و 
به ويژه امريكا خواهد داشت. اين گزارش پيامدهاي 
ناشي از ش��دت گرفتن تنش را اينگونه بيان كرده 
اس��ت و همانند بس��ياری از مقام��ات و نهادهای 
تصميم گير و تصميم س��از اثرگذاری تحريم عليه 

ايران را بالاثر می داند.

تحريم های جديد حتی در خود امريکا هيچ كس را راضی نکرد!

رئيس امور بين الملل و ديپلماس�ي دفاعي ستاد كل نيروهاي 
مسلح از برگزاري رزمايش دريايي مشترك ايران، چين و روسيه 
در درياي عمان و شمال اقيانوس هند در آينده نزديك خبر داد. 
سفر اخير سرلشكر باقري به كش��ور چين را مي توان آغاز فصل 
جدي��دي در روند ديپلماس��ي دفاعي جمهوري اس��المي ايران 
برشمرد. اين سفر نخستين س��فر عالي ترين مقام نظامي ايران 
به چين در ۴۰س��ال گذش��ته بود و از نظر محتوا نيز با سفرهاي 
قبلي رئيس ستادكل نيروهاي مس��لح تفاوت هاي چشمگيري 
داشت. سردار سرتيپ پاسدار قدير نظامي، رئيس امور بين الملل و 
ديپلماسي دفاعي ستادكل نيروهاي مسلح، گفت وگويي با موضوع 
سفر مهم و تاريخي سرلشكر باقري رئيس ستادكل نيروهاي مسلح 

به كشور چين با خبرگزاري فارس داشته است. 
    افزايش ۱۲برابري كميسيون هاي نظامي مشترك

قدير نظامي در مورد ديپلماسي دفاعي مي گويد: ديپلماسي دفاعي 
در كشور ما ظرف دو  سه س��ال اخير يك تحرك متفاوتي را نسبت 
به گذشته پيدا كرده و نقش خود را بيشتر در عرصه روابط خارجي 
جمهوري اسالمي ايران به نمايش مي گذارد. در چارچوب اين تحرك 
جديد، تعامالت با ديگر كشورها را متفاوت از گذشته آغاز كرديم، به 
عنوان مثال تا سه سال پيش ما فقط يك كميسيون مشترك نظامي 
با يك كشور داشتيم، اما در طول اين سه سال تعداد كميسيون هاي 

مشترك ما با كشورها به عدد ۱۲رسيده است. 
نظامي در توضيح تعداد سفرهاي خارجي مقامات نظامي مي گويد: 

مقامات و هيئت هاي عالي رتبه بسياري طي سه سال گذشته بين 
ايران و ديگر كشورها تبادل ش��ده كه در رأس آن سفرهايي است 
كه سردار سرلشكر باقري به كش��ورهايي مانند سوريه، جمهوری 
آذربايجان، پاكس��تان، چين و ديگر كشورها داش��تند و غير از آن 
نيز هيئت هايي از نيروهاي مسلح به كشورهاي مختلف رفت و آمد 

كرده اند كه حتي بسياري از آنها رسانه اي نمي شود. 
رئي��س ام��ور بين الملل س��تادكل نيروه��اي مس��لح مي افزايد: 
رزمايش هاي مشترك با ديگر كشورها را آغاز كرده ايم و به زودي 
براي اولين بار بعد از انقالب اسالمي، رزمايش مشترك دريايي را 
با روس��يه و چين به عنوان دو قدرت بزرگ به صورت سه جانبه در 
ش��مال اقيانوس هند و درياي عمان برگزار خواهيم كرد. از سويي 
در آينده نزديك مقاماتي در سطح رؤساي ستاد نيروهاي مسلح، 
وزراي دفاع و فرماندهان نيروهاي مس��لح از چند كشور منطقه به 

تهران خواهند آمد كه در آينده خبر آن اعالم خواهد شد. 
او در پاسخ به اين ش��بهه كه ايران مي خواهد پاي چين و روسيه 
را به منطقه باز كند، مي گوي��د: اوالً بايد منطق��ه را تعريف كرد؛ 
منطقه اي كه قرار اس��ت در آن رزمايش مش��ترك انجام ش��ود، 
ش��مال اقيانوس هند و درياي عمان است كه آب هاي بين المللي 
و آزاد اس��ت. ما به هيچ عنوان چنين رزمايشي را در خليج فارس 
برنامه ريزي نكرده ايم، البته ما با كشوري مثل عمان كه هر دو در 
ساحل خليج فارس و تنگه هرمز قرار داريم در اين منطقه رزمايش 
برگزار كرده ايم و يك موضوع كامالً طبيعي است. رزمايش ها اهداف 

مختلفي را دنبال مي كنند كه خيلي اوقات تبادل تجربيات تاكتيكي 
و نظامي است، گاهي اين رزمايش ها بار سياسي و اهداف سياسي 

دارد و نشان دهنده نوعي همگرايي بين شركت كنندگان است. 
    ويژگي هاي سفر سرلشكر باقري به چين

س��ردار نظام��ي ادامه مي ده��د: در موض��وع سياس��ت خارجي، 
سياست هاي فرهنگي، اقتصادي، امنيتي و همين طور سياست هاي 
نظامي و سازمان هاي نظامي در كنار هم به صورت همپوشان قرار 
دارند و سياست هاي جمهوري اسالمي ايران را دنبال مي كنند. در 
همين زمينه ارتباطات بسيار زياد و دائمي با وزارت امور خارجه داريم 

و آنها نيز با ما به صورت مستمر در ارتباط هستند. 
رئيس امور بين الملل نيروهاي مسلح در مورد اهميت سفر سرلشكر 
باقري به چين هم توضيح مي دهد: سفر سرلشكر باقري به چين از 
چند جهت حائز اهميت است؛ اوالً سرلشكر باقري به عنوان اولين 
شخصيت عالي رتبه نظامي كشورمان به اين كشور سفر كرد. ويژگي 
دوم خود چين است چراكه اين كش��ور امروز در عرصه جهاني به 
عنوان يك قدرت بزرگ مطرح است. ش��رايط زماني سفر به چين 
نيز يكي ديگر از ويژگي هاي اين سفر بود. در حال حاضر در منطقه 
غرب آسيا، ما بحران هاي مختلفي را از بي ثباتي و جنگ و تروريسم تا 
امنيت كشتيراني در خليج فارس و جنگ در سوريه و يمن را شاهد 
هستيم، پس اين سفر در اين شرايط زماني انجام گرفت كه شرايطي 
استثنايي اس��ت. وي مي افزايد: مذاكرات در اين سفر در دو سطح 
راهبردي و عملياتي بود. جهت دهي به روابط كالن نيروهاي مسلح 

دو كشور در آينده نيز بخش ديگري از مذاكرات در سطح راهبردي 
بود. در س��طح عملياتي نيز بازديدي از پاي��گاه دريايي در جنوب 
شرق چين و منطقه شانگهاي داش��تند كه اين بازديد و مذاكرات 
صورت گرفته با فرماندهان نظامي اين منطقه نيز حائز اهميت بود. 

    ترسيم نقشه راه روابط دفاعي ايران و چين
نظامي توضيح مي دهد: مسئله مهم تر اين بود كه اظهارات مقامات 
چين در اين مالقات ها بيانگر آن بود كه تراز قدرت و اقتدار منطقه اي 
جمهوري اسالمي ايران مورد تأكيد مقامات چيني است. يك طراحي 
روابط بين نيروهاي مس��لح براي س��ال هاي آينده نيز در اين سفر 
صورت گرفت. همچنين در اين سفر اعضاي هيئت نيز مالقات هاي 

تخصصي با مقامات همتراز خود در پكن و شانگهاي داشتند. 
او در مورد اينكه آيا در بحث ساخت و توليد و خريد هم با چين 
به توافقي رس��يده ايم، مي گويد: با چيني ها در بحث ساخت و 
خريد و توليد مشترك ارتباطاتي با هم داشته ايم و اين ارتباطات 
هنوز هم برقرار است، اما در اين پروسه جديد مي شود گام هاي 

محكم تري در اين مسير برداشت. 
نظامي در مورد اينكه چرا سرلش��كر باقري براي سفر به چين از 
هواپيماي اختصاصي استفاده نكرده اس��ت، مي گويد: در سفر به 
چين مسير بسيار طوالني بود و هزينه  ارزي كه يك پرواز اختصاصي 
براي اين مسير تحميل مي كرد به دليل هزينه هاي سوختگيري و 
فرودگاهي بسيار زياد بود، سردار باقري شخصاً تصميم گرفتند كه 

اين سفر با هواپيماي عمومي انجام شود.

مقام عالي رتبه در ستاد كل نيروهای مسلح خبر داد

رزمايش مشترك ايران، چين و روسيه در درياي عمان

دفاعی

   چهره ها
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس:

يمني ها با حمله به آرامكو توازن جنگ را برقرار كردند
اگ�ر حمل�ه ب�ه آرامك�و را اي�ران انج�ام م�ي داد قطع�ًا 
اي�ن  نمي مان�د.  باق�ي  تاسيس�ات  اي�ن  از  چي�زي 
حادث�ه واقعي�ت جن�گ عربس�تان علي�ه يم�ن اس�ت. 
حشمت اهلل فالحت پيشه عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در 
گفت وگو با خانه ملت، با يادآوري حمله پهپادي يمن به پااليشگاه 
عربستان و شكايت از ايران به شوراي امنيت، گفت: كشورهاي 
بزرگ دنيا چنين ادعايي را رد كرده  اند، اگ��ر حمله به آرامكو را 
ايران انجام مي داد قطعا چيزي از اين تاسيسات باقي نمي ماند. 
اين حادثه واقعيت جنگ عربستان عليه يمن است. بر اساس تاريخ 
و علم جنگ، زماني كه جنگي فرسايشي شود به همان ميزان به 
سمت توازن پيش مي رود، بنابراين يمني ها با حمله پهپادي به 

آرامكو توازن را در اين جنگ برقرار كردند. 
وي افزود: اتهامات تلويحي برخ��ي از دولتمردان امريكا و حتي 
اش��اره هاي توأم با رعب و ترس عربس��تاني ها به اين موضوع را 
ش��اهد بوديم، عربس��تاني ها به خوبي مي دانند كه متهم كردن 
ايرانيان يعني وارد شدن به فضاي چالشي كه قطعاً موجب تضرر 

سعودي ها خواهد شد. 

فالحت پيش��ه تأكيد كرد: راهكار 
حل بحران هاي منطقه پايان دادن 
به تجاوز گري ها و خروج نيروهاي 
نظامي امريكايي از منطقه است تا 
شرايط يكسان حاكم شود و همه 
كش��ورها بتوانند به وظايف خود 
عمل و امنيت پايدار را در منطقه 
برقرار كنند. در حال حاضر مديريت تحوالت ازدست امريكايي ها 
و همپيمانانش خارج شده است، لذا س��عي  كنند اتهاماتي را به 

ديگران از جمله ايراني ها وارد كنند. 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي 
اسالمي، معتقد است: شكايت از ايران به ش��وراي امنيت با اين 
موضوع راه ب��ه جايي نخواهد ب��رد، آنها مي دانن��د متهم كردن 
جمهوري اس��المي ايران يعني ورود به يك بحران، ايران كشور 
بزرگي است و اين اتهامات به معناي تحميل اتهامات به منطقه 
اس��ت و بحراني كه دامنگير كش��ورهاي ديگر هم خواهد شد، 

بنابراين تالش آنها ناكام خواهد ماند. 

عضو قضايي مجلس عنوان كرد

اهميت پيگيري حقوقي خسارات ناشي از مدت نقض برجام
پيگي�ري حقوق�ي خس�ارات ناش�ي از م�دت نق�ض 
برج�ام مي توان�د ب�ه عن�وان ي�ك اه�رم سياس�ي 
در مذاك�رات م�ورد اس�تفاده اي�ران ق�رار گي�رد. 
جليل رحيمي جهان آبادي رئيس كميته بين الملل كميس��يون 
قضاي��ي  و حقوقي مجل��س در گفت وگو با خانه ملت، با اش��اره 
به خس��ارات وارده به ايران بعد از خروج امريكا از برجام، اظهار 
داشت: يكي از صالحيت هايي كه ديوان بين المللي دادگستري 
دارد رسيدگي به اختالف ميان دولت ها به دليل نقض معاهدات 
بين المللي است؛ معاهداتي كه در حوزه حقوق بين الملل منعقد 
شده و نقض آن ممكن است موجب ضرر و زيان كشورهاي عضو 
يك قرارداد شود را مي توان در اين مرجع حقوقي مورد پيگيري 
قرار داد. وي افزود: ايران در خصوص مطالبه خس��ارات ناشي از 
مدت نقض برجام توس��ط امريكا حق دارد به ديوان بين المللي 
دادگستري الهه شكايت كند اما ديوان زماني صالحيت رسيدگي 
پيدا مي كند كه امريكا نيز بپذيرد اين دعوا در ديوان مطرح شود. 
رحيمي جهان آبادي با بيان اينكه اگر در متن برجام ارجاع اختالف 
به ديوان بين المللي دادگستري آمده باش��د نيز ايران مي تواند 

ش��كايت خود را در دي��وان الهه 
مطرح كند، ادام��ه داد: به لحاظ 
حقوقي مي توانيم خسارات ناشي 
از نقض برجام را پيگيري و شكايت 
خود را مط��رح كنيم، ام��ا اينكه 
امريكا بپذيرد اين دعوا در ديوان 
رسيدگي شود يا اينكه واشنگتن 

از رأي صادرشده تمكين كند را بعيد مي دانم. 
نماينده م��ردم تربت ج��ام، تايباد و باخرز در مجلس ش��وراي 
اس��المي گف��ت: امريكايي ها در نق��ض معاه��دات بين المللي 
سابقه دارند و نقض برجام اولين و آخرين بدعهدي بين المللي 
امريكايي ها نخواهد بود، اما اينكه ايران اين شكايت را مطرح كند 
مي تواند به لحاظ سياسي موضوع مؤثري باشد. وي افزود: اثري 
كه ش��كايت ايران در افكار عمومي مي تواند داشته باشد بسيار 
مهم است زيرا در مذاكرات سياسي نيز مي تواند از اين موضوع به 
عنوان يك اهرم فشار استفاده كند و پيگيري حقوقي خسارات 

ناشي از مدت نقض برجام مفيد به نظر مي رسد.


