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تکذیب یک ادعا 
س��خنگوی وزارت خارج��ه کش��ورمان وق��وع هرگون��ه 
آتش سوزی در محل س��فارت ایران در صنعا را تکذیب کرد و 

گفت که هیچ دیپلمات ایرانی در یمن حضور ندارد.
بهرام قاس��می، درباره اخبار منتشر ش��ده مبنی بر وقوع 
آتش س��وزی در محل س��فارت ایران در صنع��ا، این اخبار را 
 رد ک��رد و گف��ت: هیچگونه گزارش��ی تا االن مبن��ی بر وقوع 

آتش سوزی در سفارت ایران در یمن به ما ارائه نشده است.
وی ب��ا بی��ان اینکه هیچ دیپلمات ایران��ی در یمن حضور 
ندارد، خاطرنش��ان کرد: درگیری ها در منطقه ای که س��فارت 
ایران در آنجا مس��تقر اس��ت طی دو روز گذشته وجود داشته 

ولی تعرضی به سفارت ایران نشده است.
س��خنگوی وزارت خارجه در عین حال یادآور شد: ممکن 
اس��ت بر اثر درگیری ها ترکشی به س��اختمان سفارت اصابت 

کرده باشد، ولی هیچگونه آتش سوزی رخ نداده است.

کارشناس مسائل غرب آسیا:
وژه سازش فلسطینی و مقابله با نفوذ ایران دو راهبرد واشنگتن  پر

 در منطقه است
به اعتقاد کارشناس مس��ائل غرب آسیا، راهبرد سیاست های 

آمریکایی بر این اس��اس اس��ت ک��ه جریان صلح فلس��طین ديــــدگاه
پیگیری و همچنین با نفوذ ایران مقابله شود.

احمدرضا روح اهلل زاد، در گفت وگو با تس��نیم، در خصوص آمادگی ریاض برای 
پرداخت منابع مالی آش��تی ملی، با اشاره به اینکه پروژه سازش فلسطینی و مقابله 
با نفوذ ایران دو راهبرد واش��نگتن در منطقه است، بیان داشت: بحث توافق آشتی 

ملی بین فتح و حماس جنبه های گوناگون و قابل تأملی دارد.
وی ب��ا توج��ه به دیدگاه ریاض به آش��تی ملی بین جنبش مقاومت اس��امی 
و جنب��ش آزادی بخش میهنی فلس��طین گف��ت: برای پرداختن به این س��ؤال که 
این توافق چه جایگاهی در عربس��تان سعودی دارد، باید به سیاست های راهبردی 

آمریکا در سطح منطقه نگاه کرد.  
کارش��ناس مسائل غرب آس��یا با تأکید بر سیاست های واش��نگتن در منطقه 
اشاره داشت: آمریکا چند سیاست را دنبال می کند. این کشور به دنبال به سرانجام 
رس��اندن مسئله صلح فلس��طین و کاهش نفوذ جمهوری اس��امی ایران در سطح 

منطقه است.
وی با اشاره به جایگاه مسئله فلسطین برای ایران تأکید کرد: جمهوری اسامی 
ایران پس از انقاب اس��امی مس��ئله فلسطین را به عنوان اولویت خود قرار داده و 
فعالیت های خود را در س��طح منطقه ای و بین المللی بر اس��اس این اولویت تعیین 
کرده است. دبیر کمیسیون سیاسی جمعیت دفاع از ملت فلسطین با توجه به نقش 
جبهه مقاومت در پیگیری آرمان فلس��طین یادآوری ک��رد: موضوع مذکور موجب 
ش��ده بحث فلسطین به مس��ئله روز جهان اسام تبدیل ش��ود. همچنین صداقت 
جمهوری اس��امی ایران در پیگیری مس��ئله فلس��طین، موجب نفوذ کشورمان و 
محور مقاومت ش��ده است. گفتنی است، اس��رائیل خط قرمز آمریکایی ها محسوب 

می شود.

کاخ سفید:
 تالش برای سازش با ایران به افزایش قدرت این 

کشور منجر شد
مشاور امنیت ملی کاخ سفید در 

حـاشـیه اظهارات��ی مدعی ش��د تاش ها در 
»ب��رای س��ازش ب��ا ای��ران« به 
افزای��ش ق��درت ای��ن کش��ور در منطقه غرب آس��یا 

)خاورمیانه( منجر شده است.
به گزارش تس��نیم، هربرت ریموند مک مس��تر در 
اظهاراتی به تکرار ادعاهای بی پایه علیه ایران پرداخت 
و مدعی شد تاش های س��ازش جویانه آمریکا افزایش 

قدرت منطقه ای ایران را همراه داشته است. 
وی ک��ه در »نشس��ت دف��اع ملی بنی��اد ریگان« 
سخنرانی می کرد در توضیح درباره آنچه به ادعای وی 
تهدیدهای پیش روی آمریکا است از روسیه و چین به 
عن��وان »قدرت های تجدیدنظرطلب« یاد کرد و مدعی 
شد که آنها در حال بر هم زدن نظم سیاسی، امنیتی و 

اقتصادی جهان پس از جنگ جهانی دوم هستند. 
او در ادام��ه ادعاهای خود گف��ت: »حکومت های 
سرکش ایران و کره شمالی با دنبال کردن تروریسم و 
تاش برای دس��تیابی به ساح های کشتار جمعی  در 
حال نقض حاکمیت کشورهای همسایه شان هستند.«

»مک مستر«، سازمان های تروریستی مانند داعش 
را تهدیدی دیگر پیش روی آمریکا برشمرد. او در ادامه 
گفت که این چالش های امنیت ملی، نیازمند بازنگری 

در سیاست خارجی آمریکا هستند. 
مش��اور امنیت مل��ی کاخ س��فید با بی��ان اینکه 

»دونال��د ترام��پ«، رئیس جمهور آمریکا ب��ه زودی از 
راهبرد امنیتی خود رونمایی خواهد کرد گفت که این 
رهبرد بر محافظت از س��رزمین آمریکا، پیشبرد رونق 
و پیش��رفت و حف��ظ صلح و افزایش نفوذ این کش��ور 

متمرکز خواهد بود. 
ترام��پ«،  »دونال��د  ش��د  مدع��ی  مک مس��تر 
رئیس جمه��ور آمریکا با اعام تغییر سیاس��ت های این 
کش��ور در قبال کوبا، ایران و ونزوئا تعهدش نسبت به 

ارزش های آمریکا را نشان داده است. 
مشاور امنیت ملی کاخ سفید در ادامه در پاسخ به 
سوالی درباره اینکه مهم ترین چالش امنیتی پیش روی 
آمریکا را چه می داند گف��ت: »بزرگترین و فوری ترین 
تهدی��د علیه ایاالت متحده و جه��ان، تهدید حکومت 
س��رکش کره ش��مالی و تاش ادامه دار آن برای ایجاد 

توانمندی هسته ای دوربرد است.«
او در ادام��ه در پاس��خ به اینکه آی��ا خطر جنگ با 
کره ش��مالی افزایش یافته گفت: »فکر می کنم که این 
خطر روز به روز بیش��تر می ش��ود و این به معنای آن 
اس��ت که ما درگیر نوعی مسابقه برای حل این مشکل 
هس��تیم.« مک مستر در ادامه با اش��اره به اینکه چین 
می تواند به حل این مش��کل بدون درگیری مس��لحانه 
کمک کند، گفت: »اما ما در اینجا با نوعی مس��ابقه رو 
به رو هس��تیم، چون کره ش��مالی روز به روز ]به توان 
موش��ک های دوربرد هس��ته ای[ نزدیک تر و نزدیک تر 

می شود و زمان زیادی باقی نمانده است.«
مک مستر در بخش دیگری از اظهاراتش به موضوع 
س��وریه پرداخ��ت و در اظهارات��ی مداخله جویانه علیه 
»بشار اس��د«، رئیس جمهور این کش��ور گفت که وی 

نمی تواند بخش��ی از آینده سوریه باشد. او همچنین از 
اینکه اسد توانسته در قدرت باقی بماند ابراز یأس کرد. 
مق��ام آمریکایی با توصیف وضعیت کنونی س��وریه به 
عنوان »چرخه مخربی از خشونت های فرقه ای« مدعی 
ش��د که ایرانی ها کس��انی هس��تند که از این وضعیت 
بهره مند می شوند. مک مس��تر همچنین گفت: »کاری 
ک��ه ایرانی ها کرده ان��د دامن زدن به ای��ن چرخه های 

خشونت و تسریع آنها بوده است.«
اظهارات مک مس��تر در حالی مطرح شد که دولت 
بش��ار اس��د بارها از نقش ایران در مبارزه با گروه های 
تروریس��تی نظیر داع��ش و القاعده در س��وریه تقدیر 
کرده است.  مشاور امنیت ملی کاخ سفید در پاسخ به 
س��والی درباره اینکه دولت آمریکا چگونه قصد به عقب 
برگرداندن دستاوردهای ایران در سوریه را دارد، گفت: 
»با یک برنامه جامع ]می توان دستاوردهای ایران را به 

عقب برگرداند[.«
مک مس��تر در ادامه ب��ه انتقاد از توافق هس��ته ای 
ایران و گروه 1+5 پرداخت و گفت: »و من فکر می کنم 
منصفانه اس��ت که بگوییم در س��ال های اخیر راهبرد 
امیدواران��ه و غیرواقع بینانه ای وجود داش��ته که باعث 
اعطای توافق هسته ایی به ایران شده که رئیس جمهور 
آن را بدترین توافق دانسته است. ]این امیدواری وجود 
داشت[ که این توافق باعث خواهد شد ایران عمًا بیشتر 

جزئی از منطقه شود و رفتارهایش را تغییر دهد.«
مق��ام امریکایی اضافه کرد: »اما ببینید چه اتفاقی 
افتاده است؛ دقیقا عکس این! و فکر می کنم که تمرکز 
بر روی تاش برای س��ازش با ای��ران باعث قدرتمندتر 

شدن این کشور در سراسر منطقه شده است.«

قدردانی نتانیاهو از ترامپ 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی اعام کرد، دولت 
آمریکا با عدم تأیید پایبندی ایران به توافق هس��ته ای 

فرصتی را فراهم کرده که باید آن را غنیمت دانست.
ب��ه گزارش ف��ارس، بنیامی��ن نتانیاه��و در پیامی 
ویدئویی به اجاس س��االنه موسسه »سابان« در رابطه 
با توافق هس��ته ای ایران گف��ت: »رئیس جمهور ترامپ 
فرصتی را برای رفع کاس��تی های ش��دید برجام فراهم 
آورده اس��ت. م��ن از ش��ما در جامعه سیاس��ت گذاری 
می خواهم که به تصمیم س��ازان در پایتخت های اروپا و 
همچنین کنگره آمریکا کمک کنید تا نهایت استفاده را 

از این فرصت ایجاد شده ببرند.«
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی در ادامه ادعاهای 
خ��ود را درب��اره برنامه هس��ته ای ایران تک��رار کرد و 
گفت: »م��ا نباید به رژیمی که مصران��ه کمر به نابودی 
دولت یهودی بس��ته اجازه دهیم به تسلیحات هسته ای 
دس��ت پیدا کند. م��ا اجازه نخواهی��م داد که این رژیم 
حضور نظامی خود در س��وریه را تقویت کند؛ تاش��ی 
که به نظر می رسد با هدف نابودی ما آغاز شده است«.

نتانیاهو ضمن ابراز خوش��بینی ب��ه ایجاد روابطی 
صلح آمیز میان اس��رائیل و همس��ایگان ای��ن رژیم، در 
بخش دیگ��ری از اظهاراتش مدعی ش��د: »رژیم ایران 
سرانجام روزی س��رنگون خواهد شد و مادران و پدران 
ایران��ی در خیابان ها ش��ادمانی خواهند کرد...اس��رائیل 
ب��رای احیای روابط و ش��راکتی بزرگ پیش قدم خواهد 
ش��د و به همین دلیل است که من اینقدر درباره آینده 

خوشبین هستم«.

اظهارات ضد ایرانی سفیر انگلیس در کویت
س��فیر انگلی��س در کویت ضمن اع��ام حمایت از 
توافق هس��ته ای ایران، گفت که ای��ران همچنان منبع 

تهدید نه تنها برای منطقه بلکه فراتر از آن است.
به گ��زارش فارس، »مای��کل داون پورت« س��فیر 
انگلی��س در کویت می گوی��د که نگرانی ه��ای قدیمی 
کش��ورش درباره مداخله های ایران در منطقه همچنان 
پابرجاس��ت و ایران همچنان منبع تهدید نه تنها برای 

کشورهای منطقه بلکه فراتر از آن است.
داون پ��ورت در مصاحبه با روزنامه »األنباء« کویت 
تصریح کرد: »ما معتقدیم که توافق هسته ای ایران مهم 
و ضروری اس��ت و ما با ق��درت از آن حمایت می کنیم 
ام��ا در عین ح��ال نگرانی ه��ای کش��ورهای منطقه از 
مداخله های ایران در امور داخلی کش��ورهای همس��ایه 

و برنامه موشکی ایران را درک می کنیم«.
س��فیر انگلیس در کویت همچنین گفت که تجهیز 
س��اح حوثی ها بر خاف قطعنامه های ش��ورای امنیت 

است.
س��فیر انگلیس در کویت همچنی��ن از تاش های 
کوی��ت برای ح��ل بحران ب��ه وجود آمده در ش��ورای 

همکاری خلیج فارس قدردانی کرد.

هدف نامه رهبر ایران به جوانان غرب 
شکل دهی به یک دنیای جدید است

یک اندیش��مند مستقر در اتاوا بر این باور است که 
نامه دوم رهبر معظم انقاب اس��امی به جوانان غربی 
در س��ال ۲۰15 میادی همچنان عمیق و تیزهوش��انه 

است.
دنیس رانکورت در مصاحبه با تس��نیم تاکید کرد: 
نامه رهبر انقاب اسامی نشان می دهد که همزیستی 
و انس��انیت می تواند علی رغم تاش های صورت گرفته 
از س��وی واشنگتن و البی های خاص برای ایجاد هرج و 

مرج در کشور، هنوز در غرب مستولی و چیره شود.
وی در ادامه تصریح کرد: نامه رهبر انقاب اسامی 
امروز همچنان ش��گرف و عمیق است. این یک ارتباط 
زیبا و مس��تحکم از س��وی یک رهبر متفکر اس��ت که 
آش��کارا پیش��رفت جهان را به س��وی همکاری، توسعه 

معنادار و امنیت برای همه مردم می خواهد.
این اندیش��مند کانادایی افزود: البی های قدرتمند 
اسرائیلی در کشورهای غربی دارای نفوذ غیردموکراتیک 
هس��تند و سیاس��ت های عمومی کش��ورهای غربی را 
به سوی س��رکوب هرگونه انتقاد از اس��رائیل، بدگویی 
از کش��ورهای اس��امی، و یک نقش گس��ترده نظامی 
و توس��عه طلبانه ب��رای اس��رائیل در خاورمیان��ه پیش 

می برند.
وی اظهار داشت: علی رغم این مشکات، نامه رهبر 
انقاب اسامی نشان می دهد که انسانیت و همزیستی 
اجتماع��ی می تواند چیره ش��ود، اگر جوان��ان غربی به 
منظور ایجاد یک حس اجتماعی از مهربانی و ش��فقت، 

عدالت و احترام به خود ، حرکت و اقدام کنند.
وی در پاس��خ به این س��وال که »نام��ه دوم رهبر 
معظم انقاب اس��امی خطاب به جوانان غربی را تا چه 
حد برای کمک به جهانیان با هدف تفاوت قائل ش��دن 
بین اس��ام واقعی و اس��ام تکفیری، موف��ق می داند و 
اینکه چ��را رهبر ایران بار دیگر گفت وگوی مس��تقیم 
ب��ا جوانان غرب��ی را از طریق نامه انتخ��اب کرده اند«، 
تاکید کرد: نامه رهبر انقاب اس��امی همچنان شگرف 
و عمیق اس��ت. با این رهبری، ایران شکوفا شده است، 
جای��گاه بی نظیر خود را در بین فرهنگ ها حفظ کرده و 
حاکمیت خود را بر اقتصادش اعمال می کند، آن هم بر 
خاف تاش های تجاوزکارانه آمریکا برای منزوی کردن 
و تضعیف این کش��ور در همه زمینه ها. کشورهایی که 
رهبران ش��ان خود را به آمری��کا فروحته اند، تنها توهم 
امنیت و ثروت مادی موقت را دارند. اش��اره من به طور 
مثال به عربس��تان سعودی است که یک فاجعه انسانی 

به شمار می رود.
ب��ه همین ترتیب، رژیم نظامی و آپارتاید اس��رائیل 
نی��ز در حال تجربه یک اف��ول فرهنگی و روحی عمیق 
است، آن هم به دلیل پایبندی بلندمدت خود به آمریکا 
ب��ه عنوان یک نیروی س��رکوبگر در منطقه و پیش��برد 
عملی��ات بی وقفه پاکس��ازی علیه مردم فلس��طین.در 
مواجهه با تهدیدات مس��تقیم نظامی، فرهنگی، معنوی 
و امنیتی علیه کش��ورهای اس��امی در منطقه، آیت اهلل 
خامنه ای گفتگوی مس��تقیم با جوانان غربی را انتخاب 
کرده اند. گفتنی اس��ت؛ نامه رهب��ر انقاب همچنان از 

سوی تحلیلگران تفسیر می شود.

برج��ام ی��ا همان دس��تاورد 
تقریب��ا هیچ ک��ه برخی ها از پرونـــــده

سیاس��ی،  ش��رایط  تغیی��ر 
اقتصادی و اجتماعی گرفته و حتی تغییرات آب و 
هوایی را منوط به اجرای آن برش��مردند حاال بعد 
از نسبت دادن پیروزی مقاومت مقابل تروریست ها، 
نابودی داع��ش را نیز در نتیجه همین دس��تاورد 
برجام دانسته اند و این در حالی است که به زعم و 
اعتق��اد ناظران سیاس��ی برچیده ش��دن داعش از 
سوریه و عراق فقط با تاش محور مقاومت و رأس 

آن جمهوری اسامی ایران محقق شد.
جمع ش��دن بس��اط گروه تروریس��تی داعش 
از اراضی س��وریه و عراق آن هم به واس��طه نقش 
اثرگذار جمهوری اس��امی ایران در پیروزی دولت 
و ملت دو کش��ور مذکور در حال��ی هنوز آمریکا و 
متحدان��ش را بهت زده کرده که برخی ها به دنبال 
گ��ره زدن این پی��روزی بزرگ به موض��وع برجام 
هس��تند و با القای این مسئله که برجام زمینه ساز 
این پیروزی شده اس��ت به دنبال زیر سوال بردن 
اقت��دار وتاش محور مقاوم��ت باالخص جمهوری 

اسامی هستند. 
نکت��ه قاب��ل تأم��ل این اس��ت وقت��ی برجام 
دس��تاوردی تقریباً هیچ داش��ته آیا گره زدن این 

موضوع با حذف داعش منطقی است؟ 
بای��د بگوییم انقاب��ی برخورد ک��ردن محور 
مقاوم��ت و ایس��تادگی در برابر هم��ه ترفندهای 
آمریکا، اس��رائیل و س��ران س��عودی  سبب حذف 
داعش ش��د و نمی دانیم چرا برخی به دنبال القای 
اثرگ��ذاری مثبت برجام حت��ی درعرصه منطقه و 

بین المللی هستند. 
هم��ه می دانیم پای��ان حکوم��ت خودخوانده 
داع��ش در س��وریه و عراق یک واقعه بس��یار مهم 
و تأثیرگ��ذار در تحوالت منطق��ه ای و بین المللی 
اس��ت؛ پروژه نابودی داعش در سوریه و عراق که 
از س��وی آمریکایی ها بین ۲۰ تا ۳۰ سال برای آن 
برنامه ریزی ش��ده بود، در زمان   ۶س��ال از س��وی 

ایران اجرا شد. 
بدون شک، تشکیل گروه هایی همچون داعش 
در منطق��ه و در کنار مرزهای کش��ورمان، طرح و 
برنامه ای بلندمدت علیه جمهوری اس��امی ایران 
بوده است که هنوز هم به طور کامل دفع نشده اما 

همچون سابق نیز توانایی ندارد. 
بی تردی��د بای��د بگوییم هر آنچه  س��هم این 
موفقی��ت بزرگ در صحنه نبرد س��وریه و عراق به 
دست آمده، تنها دلیل اصلی آن سیاست مقاومت 
و نب��ردی ب��وده که جمهوری اس��امی ای��ران با 
بهره گی��ری از س��ازمان های نظامی خ��ود به ویژه 
نیروی قدس س��پاه پاس��داران به دشمن تحمیل 

کرد و بس.
ام��ا نمی دانی��م چرا برخی محافل سیاس��ی و 
رس��انه ای همچنان دلش��ان می خواد سنگ برجام 
را به س��ینه بزنن��د، چنانچه برخی از آنها نوش��ته 
بودند »برجام و پیروزی بر داعش«  و یا نیز مطرح 
ش��ده اگر برجام نبود، داعش بود. اگر برجام نبود، 
امروز ایران در ذیل تهدیدات فصل هفتم ش��ورای 
امنیت و معضات ناش��ی از تنگناهای تحریم های 
اقتصادی بود. در این ش��رایط نه تنها تهدید داعش 
پای��ان نیافته ب��ود، بلکه دامنه آن می توانس��ت به 

داخل مرزهای ایران نیز سرایت نماید«.
آنطور که مشرق نوشته سردار قاسم سلیمانی، 
روز یکش��نبه ۲8 آبان ماه در عملیاتی که ش��خصا 
عه��ده دار آن ب��ود ش��هر بوکمال آخری��ن منطقه 
ش��هری مهم در سوریه که تحت  اشغال داعش بود 

آزاد ک��رد و با این »فتح الفت��وح« پس از مقاومت 
و مجاهدت های شبانه  روزی و نثار شهدای مدافع 
ح��رم از ایران و زینبی��ون پاکس��تان ، فاطمیون 
افغانس��تان، حیدری��ون و حشدالش��عبی ع��راق و 
ح��زب اهلل لبنان »وع��ده صادق« نابودی ش��جره 
خبیثه داعش محقق ش��د و فرزندان مقاومت پس 
از 7 سال، در نبرد دشوار و پیچیده ای پیروز شدند 
که هنری کیس��ینجر و موش��ه یعلون )وزیر جنگ 
اسرائیل( آن را جنگ جهانی سوم خوانده بودند. 

فتح الفت��وح و کار کارس��تانی ک��ه سرلش��گر 
س��لیمانی و همرزم��ان گمنام او از افغانس��تان و 
عراق تا س��وریه و لبنان کردند، بسیج قدرتمندانه 
ظرفیت ه��ای مقاومت بود. ای��ن در حالی بود که 
پی��ش از این اصاح طلبان به دفع��ات اعام کرده 
بودند که حضور نظامی ایران در س��وریه منطقی و 
قابل قبول نیس��ت! و باید با راه و روش دیپلماسی، 

با مسأله داعش برخورد کرد.
اکنون حدود ۲8 ماه از امضای توافق هسته ای 
و همچنین حدود ۲۲ ماه از اجرای برجام س��پری 
ش��ده اس��ت. نه تنها تحریم ها به تاریخ نپیوس��ت 
بلکه زیرس��اخت تحریم ها با قوانین بی س��ابقه ای 
 همچون »کاتس��ا ۲۰17«- یا همان مادر تحریم ها 
گسترده تر شد.  ظریف چندی پیش اعام کرد که 
»هنوز نتوانس��ته ایم یک حساب بانکی در انگلیس 

باز کنیم«.
پی��ش از آن عراقچی گف��ت »تحریم ها فقط 
روی کاغذ لغو شده است«. به اذعان مقامات ارشد 

دولت، ایران علیرغم انجام تمامی تعهدات، تحقیقا 
هیچ دستاوردی عایدش نش��د. هسته ای از دست 

رفت و تحریم ها باقی ماند.
ناب��ودی داع��ش هیمن��ه آمری��کا را در ه��م 
شکس��ت.»هیاری کلینتون« وزیر خارجه اس��بق 
آمریکا در کتاب خود با عنوان »گزینه های دشوار« 
اذعان کرده بود که داعش س��اخته دس��ت آمریکا 
با هدف تقس��یم خاورمیانه اس��ت.کلینتون در این 
کتاب نوش��ته:»قرار بود م��ا در روز پنجم ماه ژوئیه 
س��ال ۲۰1۳ در نشستی با دوس��تان اروپایی خود 
دولت اسامی را به رسمیت بشناسیم. من به 11۲ 
کشور س��فر کردم تا نقش آمریکا و توافق با بعضی 
از دوس��تان را درباره به رس��میت ش��ناختن دولت 
اسامی بافاصله پس از تشکیل آن، توضیح دهم«.

نکته قاب��ل تأمل اینکه داعش س��ر س��وزنی 
دش��منی با رژیم صهیونیس��تی نداش��ت و تیزی 
چاقویش را به س��مت ملت های مس��لمان و محور 
مقاوم��ت گرفت��ه بود.ب��ه همی��ن دلی��ل، تحقق 
وعده س��ردار س��لیمانی در نابودی داعش، خشم 

صهیونیست ها را در پی داشت. 
در همی��ن رابط��ه »گرش��ون هکوکین« یکی 
از ژنرال های س��ابق ارتش رژیم صهیونیس��تی در 
واکنش����ی تهدید آمیز به موفقیت های نیروهای 
مقاومت در منطقه به رهبری ایران،با گزافه گویی، 
ت��رور س����ردار س��لیمانی را هدف اس����رائیل و 

بازوهای امنیتی آن عنوان کرد.
در اس��فندماه 95، منابع خب��ری اعام کردند 

ک��ه کانال دو تلویزیون رژیم صهیونیس��تی تصاویر 
ویدئوی��ی مرب��وط ب��ه س��خنان »موش��ه یعلون« 
را منتش��ر ک��رده ک��ه در آن، »یعل��ون« در مورد 
همکاری اس��رائیل و گروه های مسلح مخالف دولت 
س��وریه)بخوانید تروریس��ت ه��ای تکفیری( حرف 
می زن��د. تحلیلگر امور نظام��ی کانال دوم تلویزیون 
اسرائیل درباره سخنان یعلون گفت:»این نخستین 
بار است که اسرائیل به هماهنگی و همکاری امنیتی 
با گروه های مخالف )دولت( سوریه در منطقه جوالن 
و استقرار این گروه ها در طول مرز اذعان می کند«. 
در مجموع مستندات زیادی از ارتباط داعش با رژیم 

صهیونیستی و آمریکا موجود است.
البته به نظر می رسد که برخی ها به ابن دلیل 
عاقه دارند برجام تقریبا هیچ را به یک دس��تاورد 
همه جانب��ه و مثبت تبدیل کنند تا مس��یر برای 
درخواست های نابه جای آمریکا و متحدانش فراهم 
شود و آرزوی از سرگیری روابط بویژه با واشنگتن  
نیز به تحقق بپیون��دد، برای همین  ایده »منطقه 
قدرتمند به جای قدرت منطقه ای« را سر می دهند 
و باید بگوییم  ای��ده ای غلط و مغایر با منافع ملی 
و در حقیقت هم��ان برجام منطقه ای و به عبارتی 

برجام ۲ و ۳ و...است.
 ای��ن ایده ک��ه در ماه های اخی��ر و با ادبیات 
مختلف توس��ط برخی ها  تکرار ش��ده اس��ت، در 
حقیق��ت بر ل��زوم کوت��اه آمدن از سیاس��ت های 
انقابی ایران در منطقه، کاهش حمایت از متحدان 
اس��تراتژیک منطقه ای و گفت وگوی بی پشتوانه با 
کش��ورهای مرتج��ع منطقه تاکی��د دارد.در حالی 
که آمریکا و کش��ورهای مرتجع منطقه آش��کارا از 
تروریس��ت ها حمایت می کنند و از لزوم کش��اندن 
ناامنی به داخل ایران می گویند و با همراهی رژیم 
صهیونیستی در خیال راه اندازی ناتوی عربی علیه 

ایران هستند.
در چنین منطقه آش��وب زده ای آنچه تاکنون 
امنی��ت ای��ران را تضمین کرده، صرف��ا مولفه های 

قدرت آن بوده است.

حذف داعش را هم به دستاورد تقريبا هیچ گره زدند!

 تالش برای کوتاه کردن دست ایران
 از مؤلفه های قدرت 

وزیر امور خارجه کش��ورمان 
ن می گوی��د ک��ه طب��ق توافق گفتمــــا

صورت گرفته بین 5 کش��ور 
حاش��یه دریای خزر، هیچ نی��روی نظامی خارجی 

نمی تواند در این پهنه آبی مستقر شود.
به گزارش مه��ر، محمد جواد ظریف که برای 
شرکت در نشست وزرای خارجه کشورهای حاشیه 
دریای خزرعازم پایتخت روس��یه در بدو  ورود به 
مس��کو در جمع خبرنگاران با اش��اره به مذاکرات 
صورت گرفته در ارتباط با کنوانسیون دریای خزر 
بین 5 کش��ور حوزه دریای خ��زر اعام کرد: طبق 
توافق صورت گرفته هیچ نی��روی نظامی خارجی 

نمی تواند در این دریا مستقر شود.
وی  ب��ا اش��اره به برگ��زاری هفتمین اجاس 
وزرای خارج��ه کش��ورهای س��احلی دریای خزر 
درمس��کو، اظه��ار ک��رد: تاکن��ون 49 اج��اس 
کارشناسی در ارتباط با این موضوع برگزار شده و 
در دو سه روز گذشته نیز اجاس ویژه کارشناسی 
جهت آماده س��ازی برگزاری اج��اس وزرا برگزار 
 ش��د و در ام��روز و فردا نی��ز اج��اس وزرا برای 
آماده سازی اجاس سران که قرار است در آستانه 

تشکیل شود، برگزار می شود.
این دیپلمات عالی رتبه کشورمان با بیان اینکه 
تاکنون پیش��رفت های خوبی در بحث کنوانسیون 
رژیم حقوقی دریای خزر حاصل شده است افزود: 

در کنار این کنوانس��یون 1۲ سند نیز مورد توافق 
قرار گرفته است.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه مذاکرات جدی 
در حال انجام است تا در مورد تمام مسائل مربوط 

به کنوانس��یون بین 5 کش��ور توافق حاصل شود 
ادامه داد: در بیش��تر حوزه ها توافق حاصل ش��ده 
ولی همانط��ور که گفتم باید در م��ورد تمام مفاد 

کنوانسیون به توافق برسیم.

ای��ن دیپلمات عالی رتبه با اش��اره به برخی از 
توافق��ات حاصله بین 5 کش��ور این حوزه در مورد 
کنوانسیون دریای خزر خاطر نشان کرد: بر اساس 
توافق صورت گرفته هیچ نی��روی نظامی خارجی 
نمی تواند در این دریا مستقر شود و از دیگر سو 5 
کشور توافق کردند که در بحث کشتیرانی در این 

دریا از پرچم  5 کشور استفاده شود.
ظریف با بیان اینکه در ارتباط با همکاری های 
زیس��ت محیطی دریای خزر به توافقاتی رسیدیم 
گفت: دراین  اجاس قرار نیس��ت س��ندی تولید 
ش��ود، بلکه قرار اس��ت که س��ندها برای اجاس 

سران آماده شود.
پیش از سفر ظریف به مسکو وی  برای شرکت 
در اجاس قلب آس��یا به باکو پایتخت آذربایجان 
س��فر کرده ب��ود، او در توضیح اهداف س��فرش به 
خبرن��گاران گفته بود؛ اجاس قلب آس��یا در واقع 
تاشی است برای ایجاد اشتراک منافع و همکاری 
به خصوص در بین کشورهای منطقه و برای امنیت 

و توسعه اقتصادی افغانستان.
وی اف��زود: جمهوری اس��امی از ابتدا در این 
پروس��ه، مشارکت فعالی داشته و در این جلسه نیز 
ما حضوری فعال داشتیم. بحثی که برای ما بسیار 
مهم است، بحث مالکیت دولت افغانستان و رهبری 
دولت افغانستان در همه تاش ها برای صلح و ثبات 
و پیشرفت در افغانستان است که جمهوری اسامی 

همواره بر این نکته تاکید داشته است.
ظری��ف افزود: ضرورت مبارزه با تروریس��م به 
رهبری دولت افغانس��تان، ضرورت توجه به پدیده 
داعش در افغانستان که این روزها در حال گسترش 
است، توجه به سیاست های بسیار خطرناک داعش 
ب��رای تفرقه  افکن��ی بین اقش��ار مختل��ف مردم 
افغانستان، سیاست درس��تی که دولت افغانستان 
در این زمینه بکار گرفته اس��ت و همینطور بحث 
درباره ضرورت همکاری بین المللی برای مبارزه با 
مواد مخدر موضوعاتی بود که در س��خنان بنده در 
این اجاس و دفعات قبل مورد تاکید قرار گرفت.

وزی��ر خارج��ه کش��ورمان در ادام��ه گف��ت: 
امیدواری��م که ب��ا همکاری خ��وب جامعه جهانی 
بتوانیم در این مرحله از توسعه افغانستان به مردم 
این کش��ور کمک کنیم و دولت افغانس��تان را به 

سامت عبور بدهیم.
وی در پاس��خ ب��ه س��والی درب��اره جزئی��ات 
گفت وگ��وی خود با فدری��کا موگرینی در خصوص 
ضرورت پایبندی عمل��ی اروپایی ها به برجام گفت: 
همانگونه که دیروز هم تاکید کردم، اروپایی ها و خانم 
موگرینی در اعام مواضع بسیار محکم اعام کردند 
و مواضع بسیار خوبی اتخاذ کردند. در اقدامات عملی 
هم ما در ماه های گذشته شاهد اقدامات گسترده تر 
اروپا در زمینه همکاری ه��ا در زمینه فاینانس و در 

زمینه همکاری های مختلف بودیم. 

ظريف در جمع خبرنگاران:

 هیچ نیروی نظامی خارجی نمی تواند
 در دريای خزر مستقر شود

کمالوندی:

 حفظ همزمان برجام
 و ادامه تحريم ها، شدنی نیست

س��خنگوی س��ازمان ان��رژی اتمی حفظ 
همزمان برجام و ادامه تحریم ها را شدنی معادلـــــه

ندانس��ت و گف��ت: آمریکایی ه��ا تصمیم 
درس��ت بگیرند زیرا دست ما بس��ته نیست و اگر قرار باشد که 
تعهداتش��ان را انجام ندهند ما هم کارهای بس��یاری می توانیم 

انجام دهیم.
بهروز کمالوندی در گفت وگو با خبرگزاری صدا و س��یما، 
از برگزاری نشس��ت کمیس��یون مش��ترک برج��ام در وین در 
چهارش��نبه ۲۲ آذر خبرداد و درباره دس��تورکار این نشس��ت 
گفت: معموال در این کمیسیون مباحث مختلف فنی، سیاسی، 
حقوقی و اقتصادی مطرح می ش��ود اما در این نشست موضوع 

فنی خاصی مطرح نیست گرچه ممکن است در حین مذاکرات 
مباحثی مطرح ش��ود و ب��ه همین علت همکارانم از س��ازمان 

انرژی اتمی نیز در این نشست حضور دارند.
وی افزود: باتوجه ب��ه اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی 
تاکنون 9 بار پایبندی کشورمان را به برجام تایید کرده مباحث 
مطرح در کمیسیون مشترک مهم است به ویژه از این باب که 
طرف مقابل باالخ��ص آمریکایی ها تعهداتش��ان را باید انجام 

دهند و خواسته های ما در این نشست مطرح می شود.
وی تاکی��د کرد: مهم این اس��ت که حتی اگر نگوییم متن 
برجام نقض نش��ده قطعا روح آن نقض شده است و این قانونی 
که اش��اره کردید و تحری��م هایی که از جان��ب آمریکا اعمال 
ش��ده موید همین موضوع است و ما این را در محاسبات و در 
س��طوح مختلف مطرح و اعام کرده ایم که نمی توانیم تعهدات 
را یکجانب��ه اجرا کنیم و به این رون��د ادامه دهیم و طبعا این 
مباحث در نشست کمیسیون مشترک برجام نیز مطرح خواهد 
شد. معاون سازمان انرژی اتمی گفت: محور اصلی کار مباحث 

اقتصادی اس��ت زیرا در این حوزه عمدتا بانک ها و شرکت های 
بزرگ تحت القائ��ات آمریکایی ها از روابط بانکی و اقتصادی با 
کش��ورمان ترسانده ش��ده اند درحالیکه در مواد مختلف برجام 
تصریح ش��ده است که نباید اقدامی شود که جمهوری اسامی 

ایران از لغو تحریم ها بهره مند نشود.
کمالون��دی با اش��اره به اق��دام ترامپ در ارج��اع موضوع 
پایبندی کش��ورمان به برجام به کنگره این کشور هشدار داد: 
آمریکایی ها تصمیم درس��ت بگیرند زیرا دست ما بسته نیست 
و اگر قرار باش��د که تعهداتشان را انجام ندهند ما هم کارهای 
بسیاری می توانیم انجام دهیم که در حوزه هایی که محدودیت 
پذیرفته ایم ش��رایط متوازن به نفع ما ایجاد ش��ود البته اینها 
در حدی اس��ت که باید متناس��ب با تحوالت بع��دی به ویژه 
رویداده��ای داخلی آمری��کا در هیات عالی نظ��ارت بر برجام 

تصمیم گیری شود.
وی همچنین درباره هش��دار اخیر وزیر خارجه روس��یه به 
آمری��کا مبنی ب��ر فروریختن پایه های برج��ام در صورت ادامه 

رویه این کش��ور در مواجهه با توافق هس��ته ای گفت: روس ها، 
چینی ه��ا و حتی اروپایی ها بر ل��زوم پایبندی همه طرف ها به 
برجام تاکید کردند و پیامی قوی به طرف امریکایی فرستاده اند 
که اگر بخواهند به روال کنونی ادامه دهند از نظر سیاس��ی در 

انزوا قرار می گیرند.
کمالون��دی تاکید ک��رد: آمریکاییها بای��د تصمیم مهمی 
بگیرن��د و اینکه هم برجام باش��د و هم تحریم ها را ادامه دهند 
ش��دنی نیس��ت و به همین علت اس��ت که خود را در شرایط 
س��ختی قرار داده اند و در کنگره مباحثی که مطرح می شود از 
یک طرف می خواهند حداقل بر روی کاغذ نقض برجام نداشته 
باش��ند و هم بر کشورمان فشار بیاورند که این دو با هم جمع 
نمی شود و باید تصمیمش��ان را بگیرند. وی باردیگر خطاب به 
دولتمردان آمریکا تاکید کرد: سیاست هایش��ان را تغییر دهند 
زی��را روندی که در پیش گرفته اند نق��ض روح برجام و خاف 
تعهداتش��ان در چارچوب توافق هسته ای است و از بهره مندی 

کشورمان از لغو شدن تحریم ها پیشگیری می کند.


