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وم آتش بس فوری در یمن  یف بر لز تاکید ظر
در دیدار رئیس کمیته بین المللی صلیب س��رخ با ظریف 
ب��ر لزوم آتش بس فوری در یمن و ارس��ال کمک های دارویی 

و غذایی به مردم این کش��ور تاکید و درباره اوضاع انسانی در 
سوریه بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران، پیت��ر مائورر در این دیدار 
اراده و تمای��ل آن کمیته برای تداوم گفت وگوها و همکاری ها 

با جمهوری اس��المی در خصوص مهمترین مش��کالت انسانی 
مربوط به وجود بحران انس��انی در برخی کش��ورهای منطقه 
از جمل��ه س��وریه، یمن و عراق را به اط��الع وزیر امور خارجه 

کشورمان رساند.

همچنی��ن تحوالت انس��انی در س��وریه از جمله ضرورت 
تخلی��ه مردم ع��ادی منطقه جنگ زده غوطه ش��رقی و تداوم 
ارسال کمک های بشردوس��تانه به ساکنان در بند آن منطقه 

مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار گرفت.

یکا علیه ایران  گستاخی سفیر آمر
س��فیر آمریکا در یمن با طرح ادعاهای بی اس��اس 

گفت: ایران به دنبال سیطره بر یمن است.
ب��ه گزارش مهر، میتو تولر مدعی ش��د: به نظر من 
منطقی اس��ت ک��ه عربس��تان جاه طلبی ای��ران را یک 

مشکل بداند.
سفیر آمریکا همچنین معتقد است که جنگ یمن 
داخلی اس��ت اما طرف های جنگ تنها دو نفر نیستند 
بلکه تعداد زیادی به دنبال س��یطره و س��لطه کامل بر 
یمن هس��تند و فرماندهان جنگی در آن جا وجود دارد 

که هر روز به ثروت شان افزوده می شود.
ای��ن دیپلم��ات آمریکایی مدعی ش��د که حوثی ها 
هر چقدر تالش کنند از س��یطره ایران بر یمن حمایت 
کنند، در این مس��ئله هیچ هم موض��ع و همراهی پیدا 
نخواهند کرد. وی در پاسخ به این سوال که طرح ایران 
در یمن که حوثی ها آن را اجرا می کنند ممکن اس��ت 
منجر به تشکیل گروهکی همانند القاعده در افغانستان 
ش��ود، مدعی ش��د: من از این امر نگران هستم و ایران 
به دنبال س��یطره بر جامعه یم��ن و پس از آن بر دیگر 

مناطق منزوی در جهان است.

تاکید سفیر کوبا بر توسعه مناسبات با تهران 
سفیر کوبا در تهران با تاکید بر این که سطح روابط 
تجاری و اقتصادی ایران و کوبا باید افزایش یابد، گفت: 
ایران و کوبا باید روابط ش��ان را گسترش دهند و اجازه 
ندهند سیاست های مرتبط با تحریم در روابط اقتصادی 

تاثیر بگذارد.
آلکس��یس باندریچ وگا در گفت وگو با ایسنا درباره 
س��طح روابط تجاری ایران و کوبا اظهار کرد: برداش��ته 
شدن تحریم ها اگر به صورت محدود هم باشد، روابط را 
بهتر می کند، اما از ش��رایطی که داریم راضی نیستیم و 

باید روابط تجاری ما با ایران افزایش یابد.
وی همچنی��ن در م��ورد این که آی��ا راضی نبودن 
مربوط به ایران اس��ت یا کشور کوبا گفت: هر دو کشور، 
زیرا تحریم ها بر هر دو کش��ور تاثیر می گذارد، در واقع 
هر دو کش��ور برای استفاده از دالر مشکل داریم، گرچه 

مسافت دو کشور هم تاثیرگذار است.
س��فیر کوبا در تهران با بیان این که هر دو کشور از 
لحاظ سیاسی آماده همکاری هستند ابراز کرد: با توجه 
به این که ایران کش��وری اس��ت که واردات، صادرات و 
تکنولوژی خوبی دارد، اما واردات کش��ور کوبا بیش تر از 
صادرات است و به نظر می رسد هر دو کشور باید روابط 
ش��ان را گس��ترش دهند و اجازه ندهند سیاس��ت های 

مرتبط با تحریم در روابط اقتصادی تاثیر بگذارد.
گفتنی اس��ت، مبنای سیاس��ت خارجی جمهوری 
اس��المی ایران تاکید بر توس��عه مناسبات با کشورهای 
منطقه و بین الملل  و حفظ تمامیت ارضی و اس��تقالل 

کشورها است.

نقش بی بدیل ایران در مبارزه با داعش 
س��خنگوی حرکت اس��المی از اح��زاب بزرگ کرد 
عراق گف��ت: مبارزه با داعش و نقش بی بدیل ایران در 
این حوزه، برگی زرین در روابط تاریخی ایران با کردها 

و همه عراقی هاست.
کام��ل محمود در گف��ت و گو با ایرنا ب��ا اعالم این 
مطلب گفت: جمهوری اس��المی ایران یکی از بازیگران 
اصل��ی در مبارزه با داعش بود، این ایران بود که مانع از 

پیشروی های داعش در عراق و کردستان عراق شد.
این مقام کرد عراقی افزود: جمهوری اسالمی ایران 
در شکس��ت داعش و حمایت از همه عراقی ها نقش��ی 
بی بدی��ل ایفا کرد که هیچ ک��س نمی تواند این واقعیت 
را ان��کار کند و همین امر برگ زرینی در روابط تاریخی 

ایران با گروه های کرد عراقی و همه عراقی ها است.
وی اضاف��ه کرد: عراق بعد از ص��دام بدون در نظر 
گرفتن همکاری های ایران ب��ا همه عراقی ها و از جمله 
گروه های کردی که تاریخی از رابطه مش��ترک و مبارزه 

مشترک دارند قابل تعریف و توضیح نخواهد بود. 
ای��ن مقام کرد عراقی همچنین خواهان گس��ترش 
همکاری ه��ای ایران با ع��راق در زمینه مبارزه نظامی و 
امنیتی با داعش ب��ه عرصه مبارزه اجتماعی و فرهنگی 
ش��د چرا که امروز عرصه مبارزه با تروریسم از امنیتی و 

نظامی به فرهنگی و اجتماعی کشیده شده است.
سخنگوی حرکت اسالمی کردس��تان عراق افزود: 
زمان آن فرارس��یده اس��ت که مقوله مب��ارزه با داعش 
از همکاری ه��ای امنیتی ب��ه همکاری ه��ای اجتماعی 
و فرهنگی گس��ترش یابد چرا که اگ��ر داعش )در بعد 
نظامی( باق��ی نمانده اما تفکرات داع��ش باقی مانده و 

باید این موضوع را جدی گرفت.
کامل محمود در ادامه تصریح کرد در جنگ با داعش 
خون ایرانی ها، نیروهای عراقی و نیروهای پیشمرگه در 
یک سنگر ریخته شده و نباید اجازه داد این خون پایمال 
شود و باید سنگر مبارزه را از مبارزه نظامی و امنیتی به 

مبارزه فرهنگی و اجتماعی گسترش داد.
نامب��رده اضافه کرد: ما از جمهوری اس��المی ایران 
می خواهیم در عرصه های جدید مبارزه با تروریس��م نیز 
حضور فعالی داشته باشد و در حل اختالفات همرزمان 

دیروز خود در مبارزه با داعش ایفای نقش کند.
همچنی��ن، ادریس ش��ریف اس��تاد علوم سیاس��ی 
دانش��گاه الجزای��ر اظهار داش��ت: ای��ران در مب��ارزه با 
تروریس��م در س��وریه و عراق به طور موثری عمل کرد 

وبسیاری از معادالت موجود را بر هم زد.
وی در خصوص سیاس��ت های دونالد ترامپ رئیس 
جمه��وری آمری��کا در مورد ای��ران نیز گف��ت: رئیس 
جمه��وری آمری��کا در آین��ده نزدیک با فش��ارهایی از 
سوی جمهوری خواهان مواجه می شود تا سیاست های 
تندروانه خود را در مورد ایران و توافق هس��ته ای تغییر 

دهد. 
این اس��تاد دانش��گاه الجزایری اف��زود: به نظر من 
دونال��د ترام��پ رئیس جمه��وری آمریکا با فش��ارهای 
زیادی نه تنها از خارج بلکه در داخل آمریکا و در حزب 
جمهوری خواهان مواجه می شود تا دست از سرسختی 
و لجبازی در مورد توافق هس��ته ای با ایران بردارد و به 

اصل مذاکره پایبند باشد. 

در حالی دشمنان جمهوری 
اس��المی اینب��ار ب��ا ایج��اد پرونـــــده

فتنه ه��ای قومیتی و مذهبی 
به دنبال تضعیف کشور در عرصه داخلی و جهانی 
هس��تند که غائل��ه تعرض به س��فارت ای��ران در 
انگلیس در چارچوب همین فتنه انگیزی ها اس��ت 
حاال دس��تگاه دیپلماس��ی کش��ور باید ب��ا اتخاذ 
موضعی فعاالنه نسبت به مسئولیت دولت بریتانیا 

در قبال تعرض صورت گرفته واکنش نشان دهد.
جمعه ش��ب هجدهم اس��فندماه سال جاری 
خبری منتش��ر ش��د مبنی ب��ر اینکه تع��دادی از 
پیروان فرقه س��یدصادق شیرازی به سفارت ایران 
در لن��دن پایتخ��ت انگلیس حمل��ه کرده اند و در 
اقدامی ناشایس��ت پرچم جمهوری اس��المی ایران 
را پایین کش��یده و پرچم  های خود را با شعارهای 
مذهبی ش��یعیان به اهتزاز درآوردند و البته چنان 
که از س��وی س��فیر ایران در انگلیس مطرح شد، 
ش��عارهای تفرقه آمیزی را نیز در محوطه سفارت 
ایران در لندن س��ر داده اند که نشان می دهد این 
گروه با سیاس��ت جمهوری اسالمی ایران مبنی بر 

اتحاد بین شیعه و سنی مخالفت دارند.
تحرکات این گروهک شورشی به صورت زنده 
از برخ��ی ش��بکه های ضدانقالب به ص��ورت زنده 
پخش می شد. عالوه بر این به گفته برخی مقامات 
در جمه��وری اس��المی ایران از جمل��ه بروجردی 
رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس، با توجه به لزوم حفاظت س��فارتخانه ها و 
دولت ه��ای پذیرنده، ممکن نیس��ت که این حمله 
به سفارتخانه ایران در لندن، بدون اطالع پلیس و 

نیروهای امنیتی انگلیس صورت گرفته باشد.
گفته می شود علت چنین حمله ای به سفارت 
جمهوری اسالمی ایران در لندن، دستگیری فرزند 
سیدصادق ش��یرازی در قم است، در همین راستا 
نماین��دگان مجلس چنی��ن توجیه��ی را بالوجه 
دانسته و تاکید دارند اگر اعتراضی وجود دارد باید 
از طرق قانونی پیگیری شود. بعد از پایان این غائله 
بهرام قاس��می سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار 
داش��ت: سفیر انگلیس از س��وی  مدیر کل اروپای 

وزارت امور خارجه احضار شد.
وی افزود: در این احضار مراتب اعتراض شدید 
جمهوری اسالمی ایران به سفیر انگلیس ابالغ شد. 
مدیر کل اروپای وزارت امور خارجه خواس��تار آن 
ش��د دولت انگلیس به وظایف خود در حفاظت از 
دیپلمات ها و اماکن دیپلماتیک عمل نماید و تدابیر 
حفاظت��ی را برای اماکن جمهوری اس��المی ایران 
افزایش دهد. س��فیر انگلیس هم ضمن ابراز تأسف 
مجدد از وقوع حادثه با تشریح عملکرد پلیس این 
کش��ور و دس��تگیری متعرضان گفت که مراتب را 
هرچه س��ریعتر به لندن منتقل و پاس��خ های الزم 

را ارائه خواهد کرد.
حتی س��خنگوی کمیس��یون امنی��ت ملی و 
سیاس��ت خارجی مجلس از بررسی موضوع حمله 
ب��ه س��فارت ایران در لن��دن، در روز چهارش��نبه 
23 اس��فندماه در کمیس��یون امنیت ملی مجلس 

خبرداده است.
در حالی ناظران سیاسی بر لزوم پیگیری غائله  

نمایشی تعرض به س��فارت کشورمان در انگلیس  
تاکید دارند که بر اس��اس حقوق بین الملل به ویژه 
کنوانسیون ۱۹۶۱ وین که هم ایران عضو آن است 
و هم انگلس��تان، مقامات و اماک��ن دیپلماتیک به 
وی��ژه اماکن ماموری��ت، دیپلمات ه��ا و کارمندان 

ماموریت از مصونیت مطلق برخوردارند.
اتفاقی که برای سفارت ایران در لندن افتاد از 
منظر قواعد حقوق بین الملل و کنوانسیون ۱۹۶۱ 
وین حتم��ا مصداق تعرض به اماک��ن دیپلماتیک 
محسوب می ش��ود از این حیث در تعریف تعرض، 
ورود به بالکن س��فارت با ورود به اتاق سفیر هیچ 
فرق��ی نمی کند لذا دولت میزبان یعنی انگلس��تان 
در قب��ال اتفاق افتاده مس��ئولیت دارد و دس��تگاه 

دیپلماسی کشور باید مطالبه گری داشته باشد.
در م��اده 23 کنوانس��یون وی��ن  دولت ه��ای 
میزبان نه تنه��ا در قبال تعرض به س��فارتخانه ها 
بلک��ه در قبال هرعملی ک��ه موجب تزلزل آرامش 
و ش��ئون اماکن دیپلماتیک شوند مسئولیت دارند 
و ورود ی��ک ع��ده از افراد به محوطه س��فارتخانه 
ایران و بی احترامی به پرچم کشور حتما موجبات 

مسئولیت دولت انگلستان است.
بر اساس حقوق بین الملل به ویژه کنوانسیون 
۱۹۶۱ وی��ن که هم ای��ران عضو آن اس��ت و هم 
انگلس��تان، مقامات و اماک��ن دیپلماتیک به ویژه 
اماکن ماموریت، دیپلمات ها و کارمندان ماموریت 
از مصونیت مطلق برخوردارند و هیچگونه تعرضی 

به آنها قابل قبول نیست.
بنابر این کنوانسیون و حقوق بین الملل عرفی، 
دولت میزبان، موظف به تامین امنیت و جلوگیری 
از هرگونه تعدی به اماک��ن و کارکنان دیپلماتیک 

اس��ت. به این معن��ی که دولت میزب��ان باید تمام 
ت��الش خود را به کار بگیرد ت��ا از چنین تعرضاتی 
جلوگیری کن��د و در صورت هرگون��ه تعرض و یا 
تنزل ش��أن یک مکان دیپلماتی��ک دولت میزبان 
مسئولیت بین المللی خواهد داشت. تنها در صورتی 
مس��ئولیت مورد اشاره از بین خواهد رفت که تمام 
تالش، تدابیر و تمهی��دات الزم برای جلوگیری از 
تعرض به اماکن دیپلماتیک صورت گرفته باشد اما 

باز دولت نتواند از یورش و تجاوز جلوگیری کند.
آنطور که تس��نیم نوش��ته، باتوجه ب��ه اینکه 
در تع��رض اخی��ر به س��فارت ایران ای��ن امر قابل 
پیش بینی ب��ود و برای تجمع برپاش��ده در مقابل 
س��فارت از روز قب��ل فراخوان ه��ای محدودی هم 
صادر شده بود، بی ش��ک غافلگیری پلیس بریتانیا 
غی��ر قابل باور و ناش��ی از عدم اهتم��ام آنها برای 
صیانت از س��فارتخانه ایران قلمداد می ش��ود، حال 
فرق��ی ندارد معارض��ان صرفا وارد بالکن س��فارت 
شده باشند و یا در اتاق سفیر و پشت میز کاری او 
ایستاده باشند، عالوه بر این مطابق کنوانسیون وین 
تنزل ش��أن اماکن دیپلماتیک وبه پایین کش��یدن 
پرچم سفارتخانه مصداق مشخصی از تعرض آشکار 
ب��ه امکان دیپلماتیک اس��ت، از ای��ن رو باتوجه به 
مسئولیت دولت انگلستان و تعرض صورت پذیرفته 
و همچنی��ن تاکید بر این نکته که س��فارت ایران 
در لندن همواره مورد تهدید بوده اس��ت و س��ابقه 
تعرض به آن و اهمال دولت انگلستان در صیانت از 
سفارتخانه کشورمان محدود به این یکبار نیست، به 
نظر دستگاه دیپلماسی کشور باید با اتخاذ موضعی 
فعاالنه نس��بت به مسئولیت دولت بریتانیا در قبال 

تعرض صورت گرفته واکنش نشان دهد.

برای این مه��م دولت ایران دو راهکار حقوقی 
در پی��ش روی دارد یکی ارائه ش��کایت به دیوان 
بین الملل��ی دادگس��تری و دیگ��ری اس��تفاده از 
کانال ش��ورای عال��ی امنیت س��ازمان ملل جهت 
صدور قطعنامه تنبیهی علیه کش��ور میزبان یعنی 
انگلس��تان، گرچه اخذ راهکارهای سیاس��ی نظیر 
ص��دور بیانی��ه و درخواس��ت از دولت انگلس��تان 
برای رس��یدگی به پرونده تعرض صورت پذیرفته، 
مج��ازات عامالن و ارائه گزارش آن به دولت ایران، 
می تواند پیش از هراقدام حقوقی منجر به یادآوری 
مسئولیت های انگلستان به عنوان کشور میزبان و 

حل و فصل ماجرا از طرق مسالمت آمیزتر باشد.
پیش��تر نیز رئیس کمیس��یون امنی��ت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو 
با خانه ملت، در خصوص حمله متعرضان به سفارت 
ایران در لندن، اظهار داشت: همه مسئولیت امنیت 
سفارت ایران در انگلیس یا هر نقطه دیگر، بر اساس 
کنوانس��یون مربوط��ه برعهده دولت محل اس��ت؛ 
بنابراین دولت انگلیس باید همه مسئولیت های این 
تعرض به سفارت جمهوری اسالمی ایران را بپذیرد 

و به مسئولیت های خود نیز عمل کند.
عالءالدین بروجردی با اش��اره به اینکه حفاظت 
س��فارتخانه ها به طور اخص توسط نیروهای امنیتی 
و پلیس انجام می ش��ود، بیان کرد: ورود این افراد به 
بالکن سفارت و تعرض به نمایندگی جمهوری اسالمی 
ایران در لندن نمی تواند بدون موافقت یا چشم پوشی 
نیروهای امنیتی و پلیس انگلیس صورت گرفته باشد.

وی اف��زود: دول��ت انگلی��س باید مس��ئولیت 
این ناهنجاری امنیتی علی��ه نمایندگی جمهوری 
اس��المی ایران در لن��دن را برعهده گیرد و در این 

زمینه پاسخگو باشد.
رئی��س کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به اینکه 
وزاتخارج��ه اقدامات الزم را در ای��ن زمینه انجام 
دهد و س��فیر انگلیس را باید احضار کرده باشد و 
مطالب��ات الزم را در این زمینه مطرح کند، گفت: 
هرگونه خس��ارت وارده به س��فارت ایران بر عهده 

دولت انگلستان خواهد بود.

ضرورتکاهشسطحارتباطباانگلیسیها
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجل��س اعتق��اد دارد کاهش س��طح ارتباطات با 
انگلیس پاس��خی اس��ت که بای��د بالفاصله پس از 

تعرض به سفارتخانه ایران در لندن انجام شود.
جواد کریمی قدوس��ی در خص��وص واکنش 
دیپلماتیک وزارت امورخارجه کشورمان در مواجه 
با تعرض به س��فارتخانه ایران در لندن، گفت: طی 
چهار دهه گذش��ته چندین مرتبه به س��فارتخانه 
کشورمان در لندن حمله شده که ناشی از بغض و 

کینه شجره خبیثه دولت انگلیس است.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای 
اسالمی با اش��اره به اینکه دولت انگلیس امروزه از 
ناحیه دستگاه دیپلماسی کشورمان نرمش می بیند 
ک��ه به خ��ودش اج��اره می دهد چنی��ن اقداماتی 
ازانجام دهد، اظهارکرد: همچنین بوریس جانسون 
در س��فر اخی��رش انتظار داش��ت خواس��ته هایش 
در تهران برآورده ش��ود؛ از جمل��ه دیدار با نفوذی 
شیعه انگلیس��ی که از نجف به لندن می رود و بعد 
از آم��وزش دیدن، در ایران ثب��ت نام می کند تا به 
عن��وان نفوذی در مجلس خب��رگان رهبر برود که 

دستگیر می شود لذا به وی اجازه داده نشد.
وی ادام��ه داد: همچنین بای��د اذعان کرد که 
امروزه انگلس��تان با آلمان و فرانس��ه در مواجه با 

برنامه موشکی کشورمان اتحاد دارد.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه 
حمله به س��فارت جمهوری اس��المی نوعی انتقام 
گیری اس��ت، تصریح کرد: بر این اساس باید گفت 
که این اتفاق در عرف بین الملل پاسخ دیپلماتیک 

به همراه خواهد داشت.
کریمی قدوسی اظهار کرد: بنابراین در شرایط 
کنونی ریی��س جمهوری باید بعیدی نژاد، س��فیر 
کش��ورمان در انگلس��تان را به ایران برگرداند و به 
ج��ای وی کاردار قرار دهد؛ به عبارتی باید س��طح 

روابط را به گذشته برگردانیم.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس گفت: 
نظر نظام مبنی بر این اس��ت که رابطه با انگلیس 
باید تا حد سفر پیش رود؛ بر این اساس در مجلس 
هشتم و نهم مجلس شورای اسالمی این موضوع را 
پیگیری کردم که امروزه مبادله دانش��جو نداریم و 

حتی خرید از انگلیس تقریبا ممنوع است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به اینکه دولت 
یازده��م و دوازده��م اس��رار بر افزای��ش ارتباط با 
انگلیس دارد، خاطرنش��ان کرد:  در حالی که پس 
از این اتفاق، کاهش سطح ارتباطات پاسخی است 

که بالفاصله باید انجام شود.

لزوم پیگیری حقوقی دستگاه دیپلماسی برای تعرض به سفارت ایران

اهمال انگلیس به عنوان کشور میزبان

اعتراف  پنتاگ��ون  مقام��ات 
حـاشـیه سیاس��ت های در  می کنن��د، 

روس��یه، ای��ران و چی��ن در 
آس��یای غربی و مرکزی عام��ل مهمی در تضعیف 
مواضع آمریکا در منطقه بوده و مش��کالتی را برای 

اهداف واشنگتن به وجود آورده است.
روزنامه اینترنتی گازیتا رو در تحلیلی نوش��ته 
اس��ت: حضور نظامی روسیه در سوریه برای مدت 
زمان طوالنی اس��ت و نیروی موش��کی روسی در 
خاورمیانه تهدیدی واقعی برای تسلط کامل نیروی 
هوایی آمریکا در منطقه اس��ت. این نتیجه گیری 
است که ژنرال "جوزف ال. ووتل" رئیس فرماندهی 
مرکزی نیروی هوایی آمریکا انجام داده است. حال 
باید دید بجز سامانه های موشکی روسی، چه چیز 

باعث نگرانی جدی پنتاگون در منطقه است.
ژن��رال ووتل ارزیابی خ��ود از وضعیت کنونی 
و پی��ش بینی روند آتی اوضاع در منطقه آس��یای 
غرب��ی و میان��ه را به کنگره آمری��کا ارائه داد. این 
مق��ام بلندپایه نظام��ی در ابتدا ب��ر موفقیت های 
بدس��ت آمده ایاالت متحده در حوزه وظایف مرکز 
فرماندهی نیروی هوایی این کش��ور متمرکز شد. 
ب��ه گفته وی، ائت��الف ضدتروریس��تی به رهبری 
آمری��کا، بخص��وص نیروه��ای امنیتی ع��راق   و 
نیروهای دموکراتیک سوریه  طی سه سال گذشته 
پیشرفت های بسیار زیادی داشته، شهرهای موصل 

عراق و رقه سوریه که پایتخت های سابق داعش در 
این دو کشور اعالم ش��ده بودند را آزاد کرده و در 
حال حاضر نیز بیش از ۹8 درصد از خاک عراق و 
سوریه که پیش از این در کنترل نیروهای داعشی 

بود، نیز آزاد شده است.
ژنرال ووتل همچنین معتقد است که اقدامات 
آمریکا در افغانستان در چارچوب ائتالفی متشکل 
از 30 کش��ور جهان، ش��رایط الزم ب��رای افزایش 
آمادگ��ی رزم��ی نیروه��ای امنیتی و دف��اع ملی 
افغانستان را فراهم کرده و آنها اخیرا موفقیت های 
خوبی در مب��ارزه با طالبان و نابود کردن »منطقه 
امنیت��ی داعش« در این کش��ور داش��تند و بخش 
اعظم مناطق و استان های افغانستان اکنون تحت 

کنترل نیروهای دولتی قرار گرفته است.
البته این ژنرال آمریکایی اعتراف کرد مشکالت 
در منطقه حوزه وظایف فرماندهی مرکزی نیروی 
هوایی همچنان بس��یار زیاد است. این مشکالت از 
جمله تروریس��م، عدم توقف مناقش��ات مسلحانه، 
تعداد بس��یار زیاد پناه جویان، آسیبهای اقتصادی، 
فس��اد مالی، بی ثباتی اجتماعی، تهدید استفاده از 
انسانی  تسلیحات موشکی-هس��ته ای، بحران های 
و نفوذ بس��یار زی��اد ایدئولوژی ه��ای افراطگرایانه 

اسالمی روی ساکنین این مناطق است.

طب��ق ارزیابی این مقام پنتاگون، روابط بین دو 
قدرت هسته ای منطقه، یعنی هند و پاکستان، بسیار 
تیره اس��ت و این واقعیت بی ثباتی اوضاع در منطقه 
را افزایش می دهد. س��وریه و یمن نیز دو کش��وری 
هستند که زیرساختارهای آنها تا حدود زیادی نابود 
شده و امروزه با مشکالت انسانی بسیار زیادی مواجه 
هس��تند. ضمن اینکه هیچ امید تازه ای برای حل و 
فصل مناقشه فلسطین-اسرائیل بوجود نیامده است.

عالوه بر اینها، ایران، روس��یه و چین بیشتر از 
گذش��ته در این منطقه دارای اهمیت راهبردی با 
ایاالت متح��ده و متحدانش رقابت جدی را تقریبا 
در تمامی زمینه ها، از جمله عرصه سیاسی، نظامی 

و اقتصادی، آغاز کرده اند.
آنچه بیش��تر از هر چیز آمریکا را نگران کرده، 
افزای��ش نفوذ ای��ران در منطقه اس��ت. به عقیده 
آمریکایی ها تهران با اس��تفاده از طرفداران بسیار 
زی��اد و متحدان خویش از جمل��ه حزب اهلل لبنان 
در ح��وزه وظایف فرماندهی مرکزی نیروی هوایی 
آمریکا نفوذ یافته و اقداماتی را علیه ایاالت متحده 
در بسیاری از کشورهای منطقه، بخصوص سوریه، 
ع��راق و یمن، انج��ام می دهند. البت��ه آمریکا نیز 
متحدین قدرتمندی در منطقه دارد. جنگ داخلی 
در یمن تهدیدات مستقیمی را نیز برای عربستان 

س��عودی، امارات متحده عربی و دیگر کشورهای 
عربی ح��وزه خلی��ج ف��ارس فراهم ک��رده و این 
جنگ را به یک مناقش��ه منطق��ه ای تبدیل نموده 
اس��ت. روس��یه حاکمیت مطلق آمریکا در آسمان 

خاورمیانه را از بین برده است
به گفته ژنرال ووتل، ایران تهدیدی جدی برای 
مناف��ع آمریکا در منطقه اس��ت و رقابت بین تهران 
و ری��اض برای افزایش نفوذ خوی��ش در منطقه نیز 
بی ثباتی اوضاع در کل خاورمیانه را افزایش داده است. 
عالوه بر این مس��ائل، آمریکا مجبور است با روسیه و 
چین نیز رقابت کند، برای اینکه آنها در حال افزایش 
نفوذ خویش در منطقه آسیای غربی و میانه هستند.

ب��ه عقی��ده وی، حض��ور نظامی روس��یه در 
س��وریه باعث ش��ده تا مس��کو برای م��دت زمان 
طوالنی بعن��وان یک نقش آفرین مه��م در منطقه 
مطرح ش��ود و کرملین از مناقشات نظامی در این 
کش��ورها برای آزمایش تس��لیحات و فناوری های 
نظامی جدید خود و مدرنیزه سازی نیروی هوایی 
روسیه اس��تفاده کند. ضمن اینکه، افزایش تعداد 
س��امانه های موش��کی مختلف روس��ی در سوریه 
تهدید ج��دی ب��رای آزادی عمل نی��روی هوایی 
ایاالت متحده در حریم هوایی کش��ورهای بوجود 
آورده و در واقع حاکمیت آنها در آسمان منطقه را 

از بین برده است.
روسیه روابط خود با ایران را نیز گسترش داده 

است. هرچند مسکو و تهران رقابت تاریخی خاصی 
بین خود داش��ته و منافع کامال متفاوتی را دنبال 
می کنند، ولی در حال حاضر با هدف خارج کردن 
آمریکا یا حداقل محدودساختن نفوذ آن در منطقه 

خاورمیانه با یکدیگر متحد شده اند.
ب��ه عقیده این مقام پنتاگون، روس��یه و ایران 
س��عی دارند تا از نظام "بش��ار اس��د" در س��وریه 
حمای��ت کرده و نف��وذ نظامی آمری��کا در عراق و 
افغانس��تان را کاهش داده و مش��ارکت راهبردی 
دیرین بین ایاالت متحده و ترکیه را از بین ببرند.

این در حالی است که رویارویی بین واشنگتن 
و آنکارا ارتباط چندانی به مناقشه در سوریه نداردو 

به مسائل دیگری مربوط می شود.
کنستانتین ماکینکو نایب رئیس مرکز تجزیه 
و تحلی��ل راهکارها و فناوری های روس��یه به این 
روزنامه توضیح داده اس��ت: »چین تالش می کند 
تا منافع بیش��تری از نگرانیهای کشورهای منطقه 
بدس��ت آورد. مقامات پکن احس��اس کرده اند که 
نفوذ آمریکا در کش��ورهای منطقه آسیای مرکزی 
در حال کاهش است. به همین دلیل حجم عملیات 
اقتصادی خود و مشارکت در ساخت زیرساختارها 
را افزای��ش داده اند تا در روابط سیاس��ی و دفاعی 
خود با کش��ورهای منطقه آسیای غربی و میانه و 
آسیای مرکزی تاثیر بگذارند. گفتنی است، ایران و 

روسیه متحد استراتژیک در منطقه هستند.

ایران و روسیه مانع اصلی حاکمیت آمریکا بر منطقه

فش��ار این روزها برای بازنگری در توافق 
هس��ته ای ایران می تواند توازن شکننده دیــــدگاه

موج��ود را به هم بری��زد و قدرت کنترل 
ایاالت متحده بر عربس��تان سعودی را کاهش داده و مجالی را 

برای تشدید اوضاع منطقه ای فراهم کند.
ژان پی��ر دارنیس مدیر بخش مطالع��ات امنیتی و دفاعی 
اندیش��کده ام��ور بین المل��ل ایتالیا در گفت و گو با تس��نیم در 
خصوص موافقت سه کش��ور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان 
برای ایجاد یک توافق جایگزین برای برجام می گوید: اروپایی ها 
نگران توافق موجود هستند و خواهان بازنگری در آن نیستند. 
اما از س��وی دیگر، نمی توانند نکات مدنظ��ر رئیس جمهوری 
آمری��کا را در پی��ش بگیرند. کنترل آزمایش موش��کی، فصلی 
نوینی را باز می کند که می تواند یک گزینه جالب برای مصالحه 
باشد. این بخشی از »توافق هسته ای« نیست و احتماال موجب 
مذاکره دوباره )بر س��ر توافق هس��ته ای( نخواهد شد، که یک 
عنصر کلیدی برای اروپایی هایی است که نمی خواهند میزگرد 
)مذاکرات( با ایران، چین و روس��یه را بار دیگر از س��ر بگیرند، 
و نمی خواهند به عنوان کس��انی شناخته شوند که پس از آغاز 
ی��ک بازی قواعد آن را تغییر دهن��د، عاملی که می تواند نهایتا 
به اعتماد متقابل با ایران بیانجامد. اقدام دیگر برای رسیدن به 
همان هدف، منظورم دست نزدم به توافق موجود و مذاکره بر 
سر جنبه  های دیگری اس��ت که می توانند به عناصری کلیدی 

ب��رای ایاالت متحده تبدیل ش��وند، به ای��ن منظور که موجب 
مصالحه بین مواضع )دو طرف( شود.

دارنیس در ادامه در خصوص تمایل بیشتر اروپایی ها برای 
اعمال محدودیت های جدید بر برنامه هسته ای ایران می گوید: 
آشکار اس��ت که اروپایی ها نگران هستند که اگر برای مذاکره 
دوباره بر سر توافق هسته ای تالش کنند، ممکن است که دیگر 
توافقی وجود نداش��ته باشد، امری که می تواند بسیار خطرناک 
باش��د، زیرا ایران می تواند برنامه هسته ای خود را بار دیگر آغاز 
کند و موجب اش��اعه )هسته ای( در تمامی منطقه شود. برنامه 
موش��کی ب��رای اروپایی های به مثابه یک مس��ئله جدید برای 
طرح روی میز مذاکره اس��ت؛ یک فناوری که آشکارا مرتبط با 

قابلیت های نظامی است.
این پژوهش��گر گفت: خطر اصلی این است که اگر ترامپ 
از توافق خارج ش��ود، موجب باز شدن درهای اشاعه هسته ای 
در منطقه می ش��ود، و پس از آن ایران به توس��عه قابلیت های 
هس��ته ای خود مایل خواهد ش��د. چرخه اشاعه می تواند نتایج 
خطرناک��ی در خاورمیانه داش��ته باش��د، به نظر می رس��د که 
نمی ت��وان روی تحق��ق ش��رایطی همچون جنگ س��رد تحت 
عنوان »توازن وحش��ت« حس��اب کرد، جایی که کش��ورهای 
رقیب ممکن اس��ت از ترس قابلیت ه��ای تخریب گر جهانی در 
صورت استفاده از تسلیحات هسته ای، قابلیت های غیرمستقیم 

و فریز شده رقیبی را توسعه دهند.

یک کارشناس ایتالیایی

خروج آمریکا از برجام موجب برهم خوردن توازن در خاورمیانه 
س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی گفت: 

هبــــرد ا همه ت��الش طرف مقابل این اس��ت که ر
بتوان��د یکی از ۶ قطعنامه ه��ای قبلی را 
احیا کند تا شرایط تحریم قبلی را بازگرداند؛ به نظر من طرف 

مقابل دارد صد درصد اشتباه می کند. 
بهروزکمالون��دی در گفت وگو با مهر، با اش��اره به برجام و 
لفاظی های ترامپ رئیس جمهور آمریکا اظهار داش��ت: برجام، 
پکیِج مش��خِص بسته ای است که قرار نیست باز شود چون اگر 

باز شود، عماًل چیزی از آن باقی نخواهد ماند.
وی اف��زود: آمریکایی ه��ا به خصوص ترام��پ عماًل به این 
نتیج��ه رس��یده اند اگر بخواهن��د از اظه��ارات انتخاباتی خود 
عقب نشینی کنند، باید در پی توجیه، بهانه و دستاویز باشند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ادامه داد: جمهوری اسالمی 
ایران سال های زیادی با مقاومت، استقامت و استمرار بر حقوق 
خود توانس��ته این واقعیت را به طرف مقابل بقبوالند که برنامه 

خود را ادامه خواهد داد.
کمالون��دی تصریح کرد: اینکه طرف مقابل بخواهد عناصر 
دیگری را وارد برجام کند، مس��ئولین کش��ور درهمه س��طوح 
گفته اند که این مس��اله شدنی نیست. ایران در مباحث مربوط 
به بنیه  دفاعی خود به هیچ وجه و درهیچ س��طحی، تمایل به 

مذاکره ندارد؛ ورود به این مسائل در دستور کار قرار ندارد.
وی در پاس��خ به سؤالی مبنی بر اینکه فرانسه تا چه اندازه 

موفق خواهد ش��د تا پیرامون موضوع��ات مختلفی نظیر بنیه  
دفاعی ایران، علیه کش��ورمان در اروپا »ائت��الف« ایجاد کند، 
گفت: در اروپا دو، س��ه کش��ور وجود دارند ک��ه در دوره هایی، 
مقابل آمریکا ایستادند و تلقی شان این است که این ایستادن، 
منجر ش��ده به منافع ش��ان دس��ت پیدا نکنند؛ یک��ی از این 

کشورها فرانسه است.
کمالوندی اضافه کرد: فرانسه در سنوات اخیر تالش کرده 
تا با آمریکا همراهی کند اما چنین کش��ورهایی در ذات خود، 
با هم مش��کل دارند. این طور نیس��ت که همه منافع آمریکا و 
فرانس��ه به طور کامل روی هم جمع ش��ود. فرانس��ه احساس 
می کن��د که همراهی با آمریکا می تواند منافع آن ها را بیش��تر 

تأمین کند اما این دیدگاه، دیدگاه همه اروپا نیست.
س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی تصریح کرد: فرانسوی ها 
می دانن��د اگ��ر بخواهن��د در جهت مناف��ع آمریکا باش��ند، به 
خصوص وقتی ایران در مقابل ش��ان قرار دارد، کارشان سخت 
خواهد ش��د. فرانسه در منطقه به خصوص در کشورهای لبنان 
و س��وریه، بیش از هر کش��ور اروپایی دیگری حضور داشته و 
احس��اس می کند که نفوذ خود در گذش��ته را از دس��ت داده 
اس��ت؛ به همین دلیل وارد یک س��ری چانه زنی های سیاسی 

شده  است.
کمالوندی اضافه کرد: آمریکایی ها تلقی می کنند بین پنج، 

شش موضوعی که همیشه به آن متوسل می شدند.

کمالوندی: 

تالش برای احیای قطعنامه شورای امنیت اشتباه است


