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پیام تسلیت رهبر معظم انقالب درپی
درگذشتسیدمحمودمحتشمیپور
رهبــر معظم انقالب اســامی در پیامی درگذشــت
مرحــوم مغفور حاج «ســیدمحمود محتشــمیپور» از
خبـــر مبارزان قدیمی انقالب اسالمی را تسلیت گفتند.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی دفتر حـــــــــــــــــــفظ و نشــر آثــار حضرت
آیتاهلل العظمی ســید علی خامنــهای ،رهبر معظم انقالب اســامی در این
پیام درگذشت مرحوم مغفور آقای حاج سیدمحمود محتشمیپور از مبارزان
قدیمی انقالب اسالمی را به خاندان آن مرحوم و بازماندگان و دوستان تسلیت
گفتند .متن پیام به این شرح است:
بسمهتعالی
درگذشــت مرحوم مغفــور آقای حاج محمود محتشــمی را کــه از یاران
دیرین انقالب و وفاداران حقیقی به آن راه و اهداف امام راحل عظیمالشأن
بودنــد ،بــه خانــدان گرامی و بازماندگان و دوســتان ایشــان تســلیت عرض
میکنم و رحمت و رضوان الهی را برای ایشان مسألت مینمایم.
سیّدعلی خامنهای
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تروریستیدانستنسپاهایران
بده و بستان ترامپ و نتانیاهو

برخــاف ارزیابیهایــی کــه طــی روزهــای گذشــته
در برخــی رســانهها درباره قرارگرفتن ســپاه پاســداران
در فهرســت تروریســتی امریــکا و تبعــات منفــی آن بر
وضعیت سیاسی و اقتصادی آتی ایران منتشر شد باید
محمد مرندی گفت که اقدام خصمانه اخیر امریکا تأثیری بر شــرایط
کارشناس مسائل
بینالملل داخلی جمهوری اسالمی ایران نخواهد داشت.
دلیــل چنین ارزیابی آن اســت که تحریم ســپاه با
بهانههــا و ادعاهای مبتنی بر حمایت از تروریســم امر جدیدی نیســت.
در ســالهای اخیــر اجــزای مختلفــی از ســپاه پاســداران و مؤسســات و
شــرکتهای تابــع آن بــا ادعاهــای اینچنینــی از ســوی امریــکا تحریــم
شــدهاند .امریکا اتفاقاً تاکنون بخشهایی از ســپاه را به تروریســم متهم
کــرده اســت که یــا در ســازندگی ایــران فعالیــت میکنند و یــا در بیرون
از مرزهــای ایــران در برابر افراط گرایی و تروریســم ایســتادهاند و اکنون
در حالی ســپاه را نیرویی تروریســتی اعالم میکند کــه هم نیروی قدس
و هــم قرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیا از جملــه نیروهایی هســتند که به
یاری مردم ســیل زده ایران شتافتهاند.
امــا آنچه به باور مــن نتیجه اقدام خارج از عرف و منطق امریکا خواهد
بــود انــزوای بیشــتر ایــن کشــور در عرصــه بینالمللــی اســت و ایــن اقدام
غیرمعقــول ترامــپ بــرای بســیاری از کشــورهای مســتقل جهــان اقدامی
تهدیدآمیز تلقی میشود .زیرا این احتمال را مطرح میکند که امریکا این
اقــدام را علیه دیگر کشــورهای مســتقل از خود مانند روســیه ،چین و دیگر
کشــورهای مســتقل تکرار کند .از این جهت اینکه یک کشــور نیروی نظامی
کشــوری دیگــر را تروریســتی اعالم کنــد رویکــردی نگران کننــده در عرصه
روابط بینالملل است.
در پیجویــی دالیــل اصلــی تصمیــم ترامپ بــه صدور چنین دســتوری
نیــز باید آن را بده و بســتانی میان تل آویو و کاخ ســفید تلقی کرد .ترامپ
بــا ایــن کار که در آســتانه انتخابات رژیم اســرائیل انجام میشــود در واقع
بــه حمایت از نتانیاهو و حزب لیکود برخاســته اســت و ایــن امید و انتظار
را دارد کــه در مقابــل ایــن حمایت صهیونیســتهای امریکایــی همچون
امثال شــلدون ادلســون نیــز در انتخابات ریاســت جمهوری آینــده امریکا
بــرای تکــرار رئیس جمهوری ترامــپ از او حمایت کنند .امــا برخالف این
برنامهریــزی مشــخص اســت کــه چنیــن اقدامی دولــت ترامــپ را چه در
داخل و چه در بیرون امریکا با مشــکالت بیشــتری مواجه خواهد کرد .زیرا
این اولین بار نیســت که او به چنین اقدامــات بیثبات کنندهای در عرصه
بینالملل دست میزند.
نحــوه مواجهــه کشــورهای اروپایــی بــا اقــدام اخیــر امریــکا نیــز از دیگر
موضوعاتــی اســت کــه میتواند مــورد ارزیابی قــرار گیرد .توقع مــیرود که
کشــورهای اروپایــی خاصه آنهــا که طرف حســاب ایران در برجام هســتند
واکنــش متناســبی به این اقــدام امریکا نشــان دهند .هرچنــد میدانیم که
کشــورهای اروپایــی اغلــب به واکنشهــای اعالمــی اکتفا میکنند و نشــان
دادهاند که در سیاســت عملی تا حدود زیادی پیرو امریکا هستند بنابر این
نباید امیدوار بود که این کشــورها در دفــاع از قوانین و حقوق بینالملل به
مخالفت با چنین اقدامی برخیزند.
همچنیــن بایــد گفــت مقابلــه بــه مثــل ایــران و تصمیــم به قــراردادن
نیروهــای امریکایــی مســتقر در منطقــه در فهرســت گروههای تروریســتی
ایران نیز برخالف تصور برخی افراد امری بیتأثیر نیست .نیروهای امریکا
در منطقــه آســیب پذیــری زیــادی دارنــد و در دو دهــه اخیر شکســتهای
متعددی را تجربه کردهاند و حاال قرارگرفتن شــان در فهرســت تروریستی
ایران یک امر حیثیتی و یک تحقیر بزرگ برای آنها است.

اوجبیاعتباریامریکا

اقدامــات خصمانــه امریکاییها علیه کشــورمان هر
چنــد تاریخــی بــه درازای چنــد دهــه دارد اما تــا قبل از
دولــت ترامــپ ،حــکام ایــن کشــور ســعی میکردند در
مجمــوع اقدامــات خــود ظاهــر قانونــی و دیپلماتیــک
کمال
دهقانی تصمیماتشــان را حفــظ کننــد .کاری کــه ترامــپ خود را
نایب رئیس
کمیسیون امنیت ملزم به آن نمیداند.
ملی و سیاست
خــروج یکجانبــه از برجــام ،انتقــال ســفارت امریــکا
خارجی مجلس
بــه بیتالمقــدس ،الحــاق بلندیهای جــوالن به رژیم
صهیونیســتی و تروریســتی دانســتن سپاه پاســداران به
عنوان نیروی نظامی رسمی ایران از یک سو باطن رفتار دیپلماتیک امریکا
را روشــنتر کرده و از ســوی دیگر ظاهری کاریکاتوری به آن داده است .این
دســت اقدامات در هیــچ چارچوب حقوقی و قانونــی در عرصه بینالملل
قابــل تفســیر و معنا یافتن نیســت .اما دربــاره تصمیم اخیــر ترامپ برای
تروریســتی دانســتن ســپاه پاســداران مســأله مهمتر این اســت کــه به نظر
نمیرســد ایــن تصمیــم به اندازه ســر و صدایی کــه ایجاد کــرده در عرصه
عمل تجلی زیادی داشته باشد.
اقــدام متقابــل در مقابــل نیــروی نظامــی رســمی یک کشــور در قامت
یک گروه تروریســتی کاری نیســت که به راحتی در عرصه بینالمللی قابل
پذیرش باشد .نشانه آن هم واکنش کشورها به این تصمیم است؛ اگر برای
ترک برجام چند کشــور انگشــت شــمار در دنیا برای ترامپ هورا کشــیدند
شــاهد هســتیم در ایــن فقره اخیــر تنها حامــی تصمیم کاخ ســفید ،دولت
غیــر قانونی رژیم صهیونیســتی بوده و این یعنــی اوج بیاعتباری تصمیم
امریکاییها .در کل به نظر میرسد ترامپ با این تصمیم از یک سو دنبال
اعتبــار دادن به ســران اســرائیل اســت و از ســوی دیگــر امیدوار بــه واکنش
حســاب نشــده از ســوی ایران .چیزی کــه باید با دقت تمــام مورد مالحظه
کشورمان برای اقدام متقابل باشد.
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دولت امریکا سپاه پاسداران را گروه تروریستی خواند!

ماجراجویی کاخ سیاه
دولت امریکا با وجود هشدار نهادهای
امنیتی و نظامی داخلی و خارجی ،ســپاه
پاســداران انقــاب اســامی ایــران را در
لیســت تحریمهــای یکجانبــه خــود قرار
داد و شــورای عالــی امنیــت ملــی ایــران
هــم متقابــاً فرماندهــی مرکــزی امریکا
در غــرب آســیا را گــروه تروریســتی اعالم
کــرد .کاخ ســفید روز گذشــته در امتــداد
سیاست فشار حداکثری بر ایران با انتشار
بیانیهای رســماً برنامه خود بــرای اضافه
کردن ســپاه پاســداران انقالب اسالمی به
فهرســت ســازمانهای «تروریســتی» را
اعــام کــرد .صدور این بیانیه مســبوق به
تصویب الیحهای اســت که کنگره امریکا
در ســال  ۲۰۱۷تحت عنوان قانون مقابله
بــا دشــمنان امریکا موســوم به «کاتســا»
تصویب کرد و بر پایه آن ســه کشور ایران،
روســیه و کــره شــمالی را هــدف اقدامات
احتمالی قــرار داد .رئیس جمهور امریکا
بــر اســاس ایــن قانــون مجــاز اســت تــا
نیروهــای نظامــی هر یک از این کشــورها
و اشــخاص خارجــی مرتبــط با آنهــا را در
فهرســت تحریمهــای خــود قــرار دهــد.
چنانکــه دونالد ترامپ بــا تکیه بر همین
قانــون و بــه رغم هشــدارهایی کــه دولت
او را متوجــه عواقــب احتمالــی این اقدام
میکردنــد ،طــرح تحریــم نیــروی ســپاه
پاســداران انقالب اسالمی ایران را عملی
کرد و در بیانیهای مدعی شــد «قرار دادن
نام سپاه در فهرســت تحریمهای امریکا
نشــان دهنــده آن اســت که ایــران نهتنها
یکــی از حامیــان اصلی تروریســم اســت
بلکــه فعالیتهایــی که ســپاه پاســداران
در آن دخیــل اســت ،تروریســم را ترویــج
و حمایــت مالی میکند» .کاخ ســفید در
بیانیــه مدعی جویانه خود با متهم کردن
ایــران بــه حمایــت از تروریســم تصریــح
کــرده اســت« :ما بــه افزایش فشــار علیه
ایــران و باال بــردن هزینههــای حمایت از
فعالیتهای تروریســتی توسط این کشور
ادامه خواهیم داد تا زمانی که این کشور از

رفتارهای مخرب و غیرقانونی خود دست
بــردارد» .واشــنگتن کــه بــرای نخســتین
بــار نیروهــای مســلح رســمی یک کشــور
خارجــی را به عنوان ســازمان تروریســتی
معرفــی نمــوده از ایــن اقــدام بــه عنوان
گامی بیســابقه یاد کرده و نوشــته وزارت
خارجــه امریــکا رهبــری آن را بــه دســت
داشته است».
مایــک پمپئــو ،وزیــر خارجــه امریــکا
نیــز ســاعتی پس از صــدور ایــن بیانیه در
کنفرانســی خبری مدعی شــد ایــن اقدام
امریکا پیام روشــنی به قاســم ســلیمانی
و گروههــای تحــت نظــر اوســت مبنی بر
اینکه رفتــار غیرقانونی ایــران در منطقه
قابــل قبــول نیســت و امریــکا از متحدان
خــود میخواهــد از تصمیــم ایــن کشــور
حمایت کنند .جان بولتون ،مشاور امنیت
ملــی امریــکا نیــز در توئیتی مدعی شــد:
«اقدام بیســابقه برای تروریســتی اعالم
کردن ســپاه پاســداران جمهوری اسالمی
ایران نشــانگر تعهدمان مبنــی بر اعمال
فشــار حداکثــری بر نظــام ایران اســت تا
دیگــر از تروریســم به عنوان ابــزاری برای
حکومتداریاستفادهنکند».همچنینبرایان
هــوک ،نماینده ویــژه امــور ایــران در وزارت
خارجه امریکا ادعا کرد قرار دادن سپاه ایران
در فهرســت تروریســتی  ،ســرکوبها علیه
مــردم ایــران را کاهــش میدهــد .بنیامین
نتانیاهــو ،نخســتوزیر رژیــم اســرائیل
و وزارت خارجــه بحریــن از ایــن اقــدام
اســتقبال کــرده و آن را گامی جــدی برای
مقابلــه بــا جمهــوری اســامی توصیــف
کردند.
تروریســتی اعالم کردن سپاه در حالی
از سوی امریکا صورت گرفته است که طی
چند ســال گذشــته و بویژه پس از روی کار
آمدن دونالد ترامپ بارها اخبار مشابهی
مبنــی بر قرار گرفتن نام نیروهای نظامی
ایران در فهرست تحریمی امریکا مطرح
شــده بــود .این موضــوع خاصه با شــدت
گرفتن تهدیــدات ترامپ در قبــال توافق

هســتهای و همزمان با تدوین اســتراتژی
جامع برای مقابله با کشورمان مورد توجه
بیشتر دولتمردان امریکایی قرار گرفت و
باعث شد بحث چگونگی برخورد با سپاه
پاسداران و فعالیتهای آن در منطقه نیز
در محافل سیاستگذاری امریکا بیش از
پیــش مطرح شــود .این در حالــی بود که
منتقدان چنین اقدامی بارها به کاخسفید
هشــدار داده بودند که تروریستی خواندن
سپاه پاســداران ایران میتواند پیامدهای
خطرناکــی بــرای نیروهــای نظامــی و
اطالعاتی امریکا در پی داشته باشد.
ëëاقداممتقابلایران
در نخســتین واکنشها شــورای عالی
امنیــت ملــی جمهــوری اســامی ایــران
ضمــن محکومیت شــدید اقــدام امریکا
در قــراردادن ســپاه پاســداران انقــاب
اســامی در فهرســت «ســازمانهای
تروریســتی خارجــی» در اقدامی متقابل
اعالم کــرد رژیم ایاالت متحــده امریکا را
«دولت حامی تروریســم» و «فرماندهی
مرکــزی امریــکا موســوم بــه ســنتکام» و
تمامــی نیروهای وابســته بــه آن را «گروه
یداند.
تروریستی»م 
شورای عالی امنیت ملی ضمن اشاره
به اینکه سپاه پاســداران انقالب اسالمی،
برخالف امریــکا و متحدان منطقهای آن
پیوسته در خط مقدم مقابله با تروریسم و
افراطیگری در منطقه بوده افزوده است:
«نقش آنان در مقابله با القاعده ،داعش،
النصــره و ســایر گروههــای تروریســتی
در منطقــه توســط مــردم و دولتهــای
آســیبدیده همواره مورد تقدیر اســت».
بخشــی از بیانیــه شــورای عالــی امنیــت
ملی به مرکز فرماندهــی امریکا در غرب
آســیا اشــاره کــرده و افــزوده اســت« :این
فرماندهیمسئولیتاجرایسیاستهای
تروریســتی دولــت امریــکا علیــه منطقه
غــرب آســیا را به عهده داشــته که امنیت
ملی جمهوری اسالمی ایران و جان افراد
بیگناه ایرانی و غیرایرانی را برای تحمیل

محمدصالح جوکار ،معاون پارلمانی سپاه در گفتوگو با «ایران»:

سیاســتهای خصمانــه ایــاالت متحــده
بــه خطــر انداخته اســت کــه از آن جمله
حمله وحشــیانه و عامدانــه به هواپیمای
مسافربری ایران در سال  ،۱۳۶۷مشارکت
در کشــتار مــردم یمن و دیگر شــهروندان
غیر نظامی در غرب آســیا را میتوان نام
بــرد .بدیهی اســت رژیــم ایــاالت متحده
امریــکا تمامــی مســئولیتهای عواقــب
خطرنــاک ایــن اقــدام ماجراجویانــه را
برعهــده خواهــد داشــت» .پیــش از ایــن
بیانیــه  ،وزیــر خارجــه ایــران در نامــهای
بــه رئیــس جمهــور و بــر اســاس «قانون
مقابلــه با نقض حقــوق بشــر و اقدامات
ماجراجویانــه و تروریســتی امریــکا در
منطقه» پیشــنهاد کرده بود شورای عالی
امنیــت ملی ،نیروهای نظامــی امریکا در
منطقه غرب آسیا موســوم به «سنتکام»
را در فهرســت گروههــای تروریســتی قرار
دهــد .قانون مقابله با نقض حقوق بشــر
و اقدامــات ماجراجویانــه و تروریســتی
امریکا در سال ۱۳۹۶پس از خروج امریکا
از برجــام و بــا هــدف مقابله بــا اقدامات
مخاصمهآمیــز ایــن کشــور در مجلس به
تصویــب رســید و پــس از امضــای رئیس
جمهوری کشورمان شکل قانونی به خود
گرفت .ظریف پیش از آن نیز با حضور در
جلسه کمیســیون امنیت ملی مجلس با

اشــاره به اقدام امریــکا مبنی بر گنجاندن
نام سپاه در لیســت گروههای تروریستی،
ایــن اقــدام را محکــوم و تأکیــد کــرده بود
چنیــن اقدامــی خطــرات زیــادی ایجــاد
میکند چنانچــه امریکا چنین تصمیمی
بگیــرد ایــران نیــز عمــل متقابــل خواهد
کرد».ظریف همچنین در توییتی نوشــت
کــه ایــن تصمیــم یــک هدیــه انتخاباتی
گمراهکننده دیگر به نتانیاهو و یک اشتباه
خطرناک دیگر در منطقه است که باعث
و بانی آن امریکاست.
پیشــتر ســردار محمد علی جعفری،
فرمانــده ســپاه پاســداران در واکنــش بــه
اقــدام احتمالــی امریــکا گفتــه بــود« :اگر
امریکاییهــا دســت بــه چنیــن حماقتی
بزننــد و امنیــت ملــی مــا را بــه مخاطــره
بیندازنــد ،مطابــق سیاســتهای نظــام
جمهوری اســامی ایران اقدامات مقابله
به مثــل را عملیاتــی و در دســتور کار قرار
خواهیــم داد» .علــی الریجانــی ،رئیــس
مجلــس کشــورمان نیــز پیــش از بیانیــه
اعالمی امریکا هشدار داده بود اگر امریکا
این اقدام را انجام دهد معادل آن اســت
کــه  ،CIAپنتاگــون و ارتــش امریــکا جــزو
گروههای تروریستی محسوب شوند.
ëëاقداممتقابلمجلس
نماینــدگان مجلــس بــرای مواجهــه

یوسف موالیی ،استاد حقوق بینالملل در گفت و گو با «ایران»:

اقدام امریکا تأثیری در فعالیتهای سپاه ندارد

تحریم سپاه به معنای نقض حاکمیت ایران است

 ëëارزیابی شــما از اقدام دولت امریکا بــرای گنجاندن نام
سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی چیست؟
این اقدام از حماقتهای امریکاییها اســت که خالف
عــرف و قوانیــن بینالملــل ،نهاد رســمی یک کشــور را به
عنوان گروهی تروریستی معرفی میکنند .آن هم در حالی
که این امریکاییها هســتند که تروریسم را در منطقه غرب
آسیاترویجمیکنند.چنانکهرئیسجمهوریفعلیامریکا
در زمان انتخابات اعتراف کرد که داعش دست پرورده خود
امریکاییهــا اســت .اکنون هم در صحنــه عمل میبینیم
کشــوری که در منطقه از این گروههای تروریستی حمایت
میکند تا کشورهای اســامی را بی ثبات کند ،امریکاییها
هستند .این چیزی است که در یمن و سوریه شاهد هستیم
و نیروهــای امنیتی ،اطالعاتی و نظامی امریکا در راســتای
حمایت از گروههای تروریســتی قدم برمیدارند .بنابراین
در درجــه نخســت ،ایــن اقــدام خــاف قواعــد ،قوانیــن و
اصول حقوق بینالملل اســت .در درجه بعدی نیز قطعاً
اقــدام متقابــل از ســوی جمهــوری اســامی ایــران انجام
خواهد شــد ،به این معنی که نیروهــای نظامی ،امنیتی و
اطالعاتی امریکا در منطقه به عنوان گروههای تروریستی
و همتــراز بــا داعش قلمــداد خواهند شــد و فعالیتهای
نیروهای امریکایی در ســطح منطقه غرب آسیا به عنوان
فعالیتهای تروریستی شناخته خواهد شد.
ëëآیا در فعالیتهای سپاه تأثیری خواهد داشت؟
خیر ،ســپاه امروز با اقتدار کامل در منطقه حضور دارد.
در زمینههای دفاعی هم فناوریهای مورد استفاده متعلق
به خود ماســت و تماماً به همت نیروهای نخبه ،طراحی،
عملیاتی و اجرایی شده است .سپاه قطعاًبا اراده محکمتر،
راســختر و با قدرت و اقتدار بیشــتر بــه مأموریتهای خود
میپــردازد .البتــه امریکاییها با این اقدامــات خود ضرر و
زیان و هزینه زیادی پرداخت خواهند کرد.
ëëبــا توجــه بــه نقشآفرینــی ســپاه در نابــودی داعــش،
کشــورهای منطقه نگاه دیگری به ســپاه دارند .به باور شما
واکنش این کشورها چه خواهد بود؟
امریکاییها بشدت ناراحت هستند که سپاه ریشه فتنه
داعش را در ســطح منطقــه قطع کرد .بــرای امریکاییها

 ëëدولت امریکا نیروی ســپاه پاسداران جمهوری اسالمی را
در فهرست تحریمهای یکجانبه خود قرار داد .ارزیابیتان از
ایناقدامچیست؟
ایــن اقــدام در ســطح جهان بــی ســابقه اســت؛ امریکا با
قراردادن نیرویسپاهپاسداراندرفهرستتحریمهایخود،
بخشیازحاکمیتجمهوریاسالمیایرانراتحریمکردهاست
وبهاینحاکمیتتعرضصورتگرفتهاست.منتهابایددید
ایناقدامدرصورتوقوعباچهمسئولیتیدرسطحبینالملل
مواجهمیشــودیعنی این مســئولیتبایــد در کداممحکمه
بررســی شــود و به چه صورت مورد پیگیری قرار میگیــرد .در
بخشدومیعنیپیگیریآندرسطحبینالمللیخیلیابهام
وجوددارد ودراینموضوعخألداریم.ایرانمیتواندمعترض
باشدوبهشورایامنیتوسازمانمللاعتراضکندیاازلحاظ
سیاسی تبلیغی اقدامی انجام دهد ولی در واقع امر ،به لحاظ
حقوقیواجرایینمیتواندکارخاصیانجامدهد.
ëëدر حقــوق بینالملل دربــاره اقدامات یکجانبــه و خالف
موازینحقوقیکشورهاچهراهکارهاییتوصیهمیشود؟
حقوق بینالملل میگوید شــما هم «عمل متقابل»
انجــام دهیــد مثالً کشــوری بــرای ورود اتباع شــما به آن
کشــور ویزا میخواهد و کشور مخاطب هم متقابالً چنین
اقدامــی انجام میدهــد .در مقابل عمــل خالف حقوق
بینالملــل کشــوری ،راهــکار دیگــری هــم تحــت عنوان
«اقــدام تالفــی جویانــه» وجــود دارد اما وقتــی قدرتها
برابر نیســتند ،این ســاز و کار هم خیلی جواب نمیدهد.
فــرض کنیــد مــا ارتش امریــکا را در لیســت تحریــم قرار
دهیــم ایــن در حالی اســت کــه این عمــل ایــران باید در
دنیا شناســایی شــود و بازیگران مهــم آن را بپذیرند و به
آن قــدرت اجرایــی دهنــد .االن اینجــا هم مــا میگوییم
ایــن عمل امریــکا ناقض حقوق بینالملل اســت .وقتی
امریکا نیروی ســپاه را در فهرســت تحریــم قرار میدهد،
اعــام میکنــد هر کســی بــه هــر دلیلی بــا این گــروه هر
تعامل اقتصادی سیاســی و فرهنگی داشته باشد ،ما آن
را هــم تحــت تحریم قرار میدهیــم و تحریمهای ثانویه
را علیــه آن اعمال میکنیم .بنابرایــن فعاالن اقتصادی
و کشــورها را بــرای این رابطه تحت فشــار قــرار میدهد.

بهترینپاسخایران

بــدون تردید ایــاالت متحــده با این
محمد هاشمی اقداموبهتربگوییماتهامیکهبهنیروی
فعال سیاسی ســپاه ایران وارد کرده ،اهداف شیطانی
خــود را دنبــال میکنــد و خیلــی بایــد
مراقب باشــیم کــه بــه دام امریکاییها
نیفتیم .با اینحال تنها راهی که برای ما باقی میماند همان
اصل مقابله به مثل بوده اســت .اصلی کــه به دولتها این
حق را میدهد تا در زمانی که علیه آنها اقداماتی این چنین
غیرقانونیانجامشود،آنرابهکارببندند.درچنینشرایطی
باید از ســوی کشــورمان مورد بررســی قرار بگیرد که معادل
سپاه در دولت امریکا چه نیرویی وجود دارد و آن نیرو در کجا
حضــور دارد و آیا مرجعی داخلی ،منطقهای و بینالمللی

بســیار گران تمام شد که با وجود صرف هزینه  7تریلیون
دالری ،ایــران حــرف اول را در منطقــه میزنــد .امروز هم
عراقیهــا و ســوریها میگوینــد که پیروزیهــا و ثبات این
کشــورها در مقابلــه با تروریســم در ســایه همــت و تالش
نیــروی قدس بوده اســت .این واقعیت چیزی نیســت که
امریکاییها بتوانند با این تحرکات مزورانه آن را به حاشیه
ببرند .سپاه یک رکن و متن دفاعی در کشور ما و کشورهای
منطقــه اســت .از ایــن رو قطعــاً کشــورهای دیگــر کــه بــه
بحثهای مستشاری ایران نیاز دارند ،نسبت به این اقدام
مذبوحانه امریکاییها عکسالعمل نشــان خواهند داد و
قطعاً از این اقدام تبعیت نخواهند کرد .امریکاییها با این
اقدام آبروی خود را در ســطح بینالملل بیشــتر ریختند و
پاسخ محکمی دریافت خواهند کرد.
ëëاین پاســخ در راســتای همانی است که ســردار جعفری
اشــاره کرد مبنــی بر اینکــه نیروهــای امریکایــی در منطقه
امنیت نخواهند داشت؟
بــه لحــاظ داخلــی ،قطعــاً مجلــس شــورای اســامی
مصوباتــی خواهد داشــت .وزارت امور خارجــه نیز باید با
دیپلماسی فعال در سطح بینالملل با این اقدام مقابله
کند و به صورت جدی در صحنه حضور داشته باشد.
ëëپاسخ سپاه چه خواهد بود؟
ما بر مبنای قوانینی که در مجلس تصویب خواهد شد
عمل خواهیم کــرد .اما قطعاً به نفع امریکاییها نخواهد
بــود .امریکاییهــا بدانند که اگر اقدامی در ســطح منطقه
داشته باشند ،باید عزادار نیروهای خود باشند.

است تا اقدام متقابل را در قبال آنها انجام دهد .آنگونه هم
که پس از انتشــار این خبر از ســوی شورای عالی امنیت ملی
اعالم شــد ،این اقدام متقابل به سرعت انجام شد و شورای
عالــی امنیت ملــی در بیانیهای اعــام کرد که رژیــم ایاالت
متحــده امریــکا را «دولت حامــی تروریــزم» و «فرماندهی
مرکزی امریکا موسوم به سنتکام» و تمامی نیروهای وابسته
بــه آن را «گــروه تروریســتی» میداند .ایــن بهترین واکنش
کشورمان به اقدام غیرقانونی امریکا در قبال سپاه پاسداران
انقالب اسالمی میتوانست باشد .با این حال باز هم باید بر
ایننکتهتأکیدکردکهامریکاباچنیناقدامیاهدافشیطانی
خود را دنبال میکند و مقامات ایرانی باید بیش از همیشــه
مراقبرفتارهایخوددرقبالاینکشورباشند.

بــا تصمیــم امریــکا مبنــی بر قــرار دادن
نام ســپاه در فهرســت تروریســتی آماده
شــدهاند .حشــمتاهلل فالحتپیشــه،
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجــی مجلــس در واکنــش بــه اقــدام
خصمانــه امریکا در قرار دادن نام ســپاه
در لیســت گروههای تروریســتی شامگاه
دیــروز گفــت« :ایــران در کمتــر از چنــد
ســاعت دیگــر اقدامــی مقابلــه بــه مثل
خواهد کرد و نظامیان امریکا در فهرست
گروههای تروریســتی قرار میگیرند .این
تصمیــم از حمایــت همه دســتگاههای
نظــام برخــوردار اســت» .او بــه ایســنا
توضیــح داد« :دولت طبــق قانون اقدام
متقابــل ایــران در برابــر امریــکا موظــف
اســت که نظامیان امریکا را در فهرســت
گروههای تروریســتی قرار دهد و شــورای
عالی امنیت ملــی و دولت آن را اجرایی
کننــد .اگــر این اتفــاق رخ ندهــد مجلس
این موضــوع را در قالب طرح دوفوریتی
دنبــال خواهــد کرد».رئیــس کمیســیون
امنیــت ملــی مجلــس کمــی پیــش از
صــدور بیانیــه امریــکا از  ۱۴طــرح جدید
این کمیســیون برای مقابله بــا اقدامات
تروریســتی امریکاییها خبــر داده بود .او
گفت« :در این طــرح نظامیان امریکایی
در منطقــه ،متــرادف بــا گروههــای
تروریستی نظیر داعش قلمداد میشود؛
البتــه در جلســه اخیر کمیســیون امنیت
ملــی نیــز مقــرر شــد کــه  14طــرح در
کمیســیون امنیت ملی در جهت مقابله
با اقدامــات خصمانه امریــکا تصویب و
تدوین شود».
رئیــس کمیســیون امنیــت مجلس با
اشــاره به جزئیــات  14طرح مجلس برای
مقابله با اقدامات تروریستی امریکاییها،
اظهــار داشــت :براســاس ایــن طرحهــا،
دولت ،وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی
مختلــف ملزم بــه مقابله ،خنثیســازی،
شفافســازی و بخشــی هم افشــاگری در
مورد امریکا میشوند.

تبعیــت کشــورها از این دســتور کار بر اســاس ارزیابی آن
کشــور از هزینه فایده این دســتور برای منافع اقتصادی و
سیاسیاش است.
ëëایراندرحالحاضربرایاعتراضبهاحتمالتحریمسپاه
ازسویامریکابایدبهکداممرجعحقوقیمراجعهکند؟
اگر قرار است داوری درباره یک عملی در سطح جهانی
به رســمیت شناخته شــود و اثری بر آن مترتب باشد ،باید
نهادهــا و ســازمانهای بینالمللی با ایــران همراهی کنند
و همیــن داوری را در مــورد این عمل داشــته باشــند .ایران
تاکنون شکایات خود از امریکا را با استناد به عهدنامه مودت
 1955بــا امریــکا در دیــوان بینالمللی دادگســتری مطرح
کرده است .شکایاتی که به موجب آنها اعالم کرده اقدامات
امریکا مغایر روح و مفاد آن عهدنامه است زیرا در مناسبات
تجــاری اقتصادیاش تأثیــر میگذارد اما به نظر میرســد
امریکازمزمهخروجازاینعهدنامهراسردادهبنابرایندیگر
این معاهده نمیتواند برای موضوع جدید کارآیی داشــته
باشد.بنابراین ایران میتواند به شورای امنیت سازمان ملل
مراجعه کند و در آنجا هم با توجه به اینکه امریکا خود یکی
از اعضــای اصلی شــورای امنیت اســت ،ممکن اســت این
موضوع را اصالً در دستور کار رسیدگی قرار ندهد.
بنابرایــن بــه نظر میرســد ایــران هم میتوانــد اقدام
متقابل کرده و نام نیروهای نظامی امریکا را در فهرســت
تحریم خود قرار دهد که بالفاصله همین کار را کرد اگرچه
انجــام عملی فراتــر از این اقدام ممکن اســت تنشهای
بین دو کشور را بیشتر کند.

همه ایران عضو سپاه هستند

امریکایــی هــا با وجــود آنکــه قبل
الیاس حضرتی از انقــاب ارتبــاط نزدیکــی با مســائل
قائم مقام حزب ایــران داشــتند و گروههــای مطالعاتی
اعتماد ملی و تحقیقــات گســتردهای از جامعــه
ایــران داشــتند اما در همــان زمان هم
اشــتباهات زیــادی دربــاره ایــران داشــتند ؛ از مداخلــه در
امــور داخلــی و از جمله کودتــا علیه دولــت ملی مصدق
تــا حمایت از رژیم شــاه در برابر نهضــت مردمی انقالب
اســامی .بعــد از انقالب هــم همیــن اشــتباهات را تکرار
کردنــد و نشــان دادند که ارزیابی درســتی از بافت تاریخی
و فرهنگی جامعه ایران ندارند .تصمیم اخیر کاخ ســفید
مبنــی بر قرار دادن ســپاه در لیســت گروههای تروریســتی

هــم ادامــه همین رویکــرد اســت .آنها فکر میکنند ســپاه
تنها محدود به همان پرســنل رســمی آن است حال آنکه
کل ملت ایران عضو ســپاه هســتند .از مرحوم امام که آرزو
داشت یک سپاهی باشد تا همه مردم و گروههای سیاسی
اعم از چپ و راست که حامی و طرفدار سپاه هستند چرا که
آن را نهادی مردمی میدانند که در مقابل زیاده خواهیها
و توطئهها علیه منافع ملی ایستادگی میکند .قطعاً صبح
سهشــنبه (امروز) مجلس طرح سه فوریتی را ارائه خواهد
کرد که بر اساس آن همه نیروهای امریکایی که به شکلی
در تجهیز و حمایت از گروههای تروریستی از جمله داعش
نقش داشتهاند را جزو گروههای تروریستی معرفی خواهد
کرد.

