
سیاست منفعالنه اروپا در قبال 
یک جانبه گرایی آمریکا

اروپا در طول دو سللال گذشللته بر خللاف ایران، 
سیاسللت یک دسللتی را در قبال برجام و ایران در 
پیش نگرفته و بنابر اقتضای شللرایط لحنش را تند 

یا آرام کرده است.
رضللا رسللالت، کارشللناس روابللط بیللن الملل در 
یادداشللتی با عنوان سیاست منفعانه اروپا در قبال 
یکجانبه گرایللی آمریللکا،  از ایفای نقللش در قالب 
بازیگری منفعل تا تبدیل شدن به زمین بازی آمریکا 
نوشت: ایاالت متحده، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه 
و آلمان طرف های توافق هسته ای موسوم به برجام، 
محسوب می شللدند، اما در اوایل سال 97 یعنی سه 
سال پس از اجرایی شدن برجام، آمریکا از این توافق 
خارج شللد و تمامی تحریم هایی را کلله علیه ایران 

متوقف کرده بود، دوباره به اجرا گذاشت.
پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها، 
ایران از اروپا خواسللت تا برای نشان دادن پایبندی 
خود به برجام، سللازوکارهایی را برای روابط مالی و 
صدور نفت ایران اتخاذ کند. با گذشللت دو سال از 
تصمیللم دونالد ترامپ، اروپا به غیر از ادامه حمایت 
لفظللی و در پللاره ای از موارد تهدیللد ایران، گامی 
عملی برای حفظ برجام برنداشللته و اکنون تهران 
دیگللر منفعتی را در پایبندی به تمام تعهدات خود 

در این توافق نامه نمی بیند.
هرچند در این اثنا طرف های اروپایی هم برای آنچه 
که از آن به عنوان حفظ توافق هسته ای یاد می کردند 
سیگنال های ارتباطی گسترده ای را با تهران بر قرار 
کردند، اما در نهایت نتیجه این سللیگنال ها چیزی 
جز حمایت های کامی و بیانیه های سیاسی نبود. 
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در بخش از صحبت هایش که به تازگی در نشللریه 
اشپیگل انتشللار یافته اسللت، به چالش های پیش 
روی اتحادیه اروپا پرداخته و اعام کرده اسللت "ما 
اروپایی ها هنوز به دنبال هویت هستیم و نمی دانیم 
که می خواهیم چه نقشی ایفا کنیم" این بی هویتی 
و بللی اقدامی مزمن که مورد اذعللان جوزپ بورل 
نیز قرار گرفته است، دقیقا همان محملی است که 
آمریکایی ها سیاسللت های یکجانبه خود را بر آن 
سللوار کرده اند و سیطره ی یکجانبه گرایی خود را 

بر آن گسترانیده اند.
بورل با بیللان اینکه چندجانبه گرایللی، امروز بیش 
از هر زمان دیگری مورد نیاز اسللت، با برشللمردن 
چالش هللای بین المللی تاکید کرده اسللت: "هیچ 
کشللوری به تنهایی آنقدر بزرگ و قدرتمند نیست 
تا از این چالش ها جدا باشللد، به همین خاطر قواعد 
چندجانبه گرایی که با دشللواری ساخته شده اند، نه 
تنها نباید نابود شوند بلکه باید تکثیر شوند تا امنیت 

نظم بین المللی در گروی آن ها تضمین گردد."
بورل چندجانبه گرایی بین المللی را »تحت محاصره« 
خوانده و خطاب به اروپایی ها افزوده است: "باید این 
سؤال را از خود بپرسیم که آیا می خواهیم یک بازیگر 
باشللیم، یا یک زمین بازی؟ و اگر می خواهیم بازیگر 
باشللیم، چه نوع بازیگری؟" بللا این حال و با در نظر 
گرفتن سللیر تحوالت و تغییرات محیط بین الملل، 
عایمی از تغییر رویکرد اتحادیه اروپا و پای فشردن 

بر هویت مستقل خود، به چشم نمی خورد.
بر همین اساس تهران به بروکسل فرصت داده بود تا 
برای برون رفت از بن بست تحریم های یکجانبه آمریکا 
راهکاری عملی ارایه کند، در غیر این صورت ایران خود 
را مجاز به اداملله کاهش مرحله ای تعهداتش خواهد 
دانست. در این میان  با محقق نشدن وعده های اروپا و 
عملی نشدن خواسته های ایران در تاریخ مقرر، تهران 
طللی 5 گام از تعهدات خللود فاصله گرفت. علی رغم 
اعام لفظی پایبندی طرف های اروپایی به برجام، آنها 
عزم در عدم همراهی دارند؛ چنانکه تهران در شرایط 
مختلف شللاهد تغییر لحن در بروکسل بوده است، از 
جمله آنکه در ماه های آغازین خروج آمریکا از برجام 
پاریس با لحن متفاوتی در توجیه کم کاری های خود 
در روز جمعه، ۱5 تیر97 )۶ ژوئیه(، به تهران هشدار 
داد و ژان-ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، اعام 
کللرد:» مقامات ایرانی باید آنچلله او)لودریان( تهدید 
مداوم در قبال نقض تعهد اروپا در قبال برجام خوانده 
را متوقف کنند، او همچنین اضافه کرد که کشورهای 
اروپایی باید فرصت الزم برای دست یافتن به راه حلی 
را داشته باشند که از طریق آن بتواند خسارات ناشی 
از خللروج آمریکا از برجام را جبران کنند. با توجه به 
موارد فوق و تفاسللیرمذکور می تللوان این نتیجه را 
حاصللل کرد که اروپا در طول دو سللال گذشللته بر 
خاف ایران، سیاسللت یکدستی را در قبال برجام و 
ایران در پیش نگرفته و بنابر اقتضای شرایط لحنش 
را تند یا آرام کرده اسللت به طوری که معتقد است 
سطح متوسطی از روابط با تهران می تواند جوابگوی 
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معللاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه درباره 
تاش آمریکا برای تمدید تحریم تسلللیحاتی ایران و سللفر 
هوک به منطقه خطاب به کشورهای منطقه و جهان گفت 
که فریللب آمریکا را نخورنللد و افللزود: آمریکایی ها خوب 
می دانند که ایران هیچگاه برای کشللورهای منطقه تهدید 

امنیتی نبوده و نیست.
برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در راسللتای 
تاش های آمریکا برای تمدید تحریم تسلللیحاتی ایران در 
روزهای اخیر سللفرهایی را به منطقه داشت و قرار است به 

چند کشور اروپایی نیز در این راستا سفر کند.
وزارت خارجلله آمریللکا با صللدور بیانیه ای اعللام کرد که 
هوک هفته جاری برای دیدار با مقامات انگلیسللی از جمله 
»بوریس جانسللون« نخسللت وزیر این کشور، به لندن سفر 

می کند.
طبق اعام وزارت خارجه آمریکا، هوک قرار اسللت در این 
سللفر از متحدان اروپایی واشللنگتن بخواهد که به تمدید 

تحریم تسلیحاتی ایران رأی مثبت دهند.
در ایللن بیانیه همچنین آمده اسللت: هوک در تاریخ ۲۴ تا 
۲7 جوالی با سللفر به تونس، قطللر و کویت، درباره تمدید 

تحریم تسلیحاتی ایران گفت وگو کرد.
فرسللتاده ویللژه آمریللکا همچنین در نشسللتی خبری در 
کویت با تکرار اظهارات همیشللگی خللود همچنین گفت: 
»اعمال فشللار را ادامه می دهیم تا تحریم تسلیحاتی ایران 
تمدید شود. هوک همچنین در گفت وگویی بر ادامه تاش 
کشللورش برای تمدید تحریم تسلللیحاتی ایران و مقابله با 
آنچه کار نیابتی ایران علیه منافع آمریکا در منطقه خواند، 
تاکید کرده است. تحریم تسلیحاتی که در ۱۳ سال گذشته 
بر ایران اعمال شده است، در ماه اکتبر براساس مفاد توافق 

هسته ای منقضی می شود.
این تحریم ها بر اسللاس توافق هسته ای و قطعنامه ۲۲۳۱ 
شللورای امنیللت، در روز ۱۸ اکتبللر )۲7 مهللر( بلله پایان 

می رسد

در حالی که آمریکا به عنوان تنها عضو خارج شده از برجام، 
تللاش دارد ایللن تحریم ها را تمدید کند، چین و روسللیه 

تاکید کردند که مخالف تمدید تحریم هستند.
مدتی پیش نیز مسئول اقدام در سفر به عربستان سعودی، 
امللارات و بحریللن با مقام های رژیم هللای غیر مردمی این 
کشللورها دیدار و گفت وگو کرد تا بتواند آنها را علیه ایران 
در جلوگیری از لغو تحریم های تسلللیحاتی با خود همصدا 
کننللد، اما با این وجود سللفر وی و دیدار با عادل الجبیر و 
برگزاری یک نشسللت خبری مشترک و اراجیفی که آن دو 
علیه ایران بر زبان راندند، نشللان دهنده ضعف تاش های 
سیاسللی واشنگتن در همراه کردن افکار عمومی دنیا علیه 

ایران در موضوع تحریم های تسلیحاتی است.
به باور ناظران سیاسی؛ آمریکا برای رسیدن به هدف خود، 
به سراغ رژیم هایی رفته که توان اداره کشور خود را بدون 
حمایت های واشللنگتن ندارند و اگر ذره ای از حمایت های 
کاخ سفید از روی آنها برداشته شود، سقوط خواهند کرد.

در همین خصوص نیز سللید عباس موسللوی سللخنگوی 
وزارت امللور خارجه جمهوری اسللامی ایران در نشسللت 
خبللری با خبرنللگاران درباره اظهارات مایللک پامپئو وزیر 
خارجلله آمریکا دربللاره تمدید تحریم تسلللیحاتی ایران و 
اینکلله تضمین می کنیم کلله تحریم تسلللیحاتی ایران در 
اکتبر تمدید شود، گفت:  ما می دانستیم آمریکایی ها از هیچ 
تاشی برای این مسللئله فروگذار نخواهند کرد خبر داریم 
فشللارهای زیادی را به کشللورها در سطح شورای امنیت و 
هم در سللطوح منطقه ای آوردند.به اعضای دائم و غیردائم 
شللورای امنیت فشللار آوردند.ما این را هم به آنها گفتیم و 
هم به دوستان خودمان و هم اعضای شورای امنیت گفتیم 
که این مسئله برای جمهوری اسامی ایران غیرقابل قبول 
اسللت و آنها تحت فشار آمریکا، جمهوری اسامی ایران را 
از ایللن حق قانونی و طبیعی کلله در قطعنامه ۲۲۳۱ آمده 
محروم می کننللد. قطعا با واکنش و حساسللیت جمهوری 

اسامی ایران مواجه خواهد بود.

موسللوی گفت: تا آنجایی کلله رایزنی کردیم و تماس هایی 
که جمهوری اسامی با دوستان خود برقرار کرده، رسیدن 
به ایللن هدف آمریکا را قللدری بعید می دانیللم و احتمال 
نمی دهیم کشللورهای مختلف تن به خواسته قلدرمابانه و 
نامشللروع آمریکایی ها بدهند.امیدواریم فشللارهای آمریکا 
متوقف شود و بدانند کار عبث و بیهوده ای انجام می دهند. 
جمهوری اسللامی ایران تاش های خللودش را در مقابل 
انجللام خواهللد داد تا به حق قانونی و طبیعی خود دسللت 

یابیم.
در همین خصوص محسللن بهاروندمعللاون امور حقوقی و 
بین المللللی وزارت امللور خارجه جمهوری اسللامی ایران 
درباره هدف فشارهای آمریکا به خصوص سفر برایان هوک 
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در راستای تمدید تحریم  
تسلللیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل خطاب به 

کشورهای منطقه و جهان عنوان کرد: پیام ما به کشورهای 
منطقه و جهان این است که فریب آمریکا را نخورند.

وی بللا بیان اینکلله آمریکا در چند ماه اخیللر عمداً طوری 
تبلیللغ و رفتار کرده که موضللوع را در ذهن دیگران تغییر 
داده اسللت، خاطرنشللان کرد: موضوع، جلوگیللری از رفع 

محدودیت های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت نیست.
بهاروند خاطرنشللان کرد: آمریکایی ها خللوب می دانند که 
ایران یک بازیگر منطقی اسللت و هیچگاه برای کشورهای 

منطقه تهدید امنیتی نبوده و نیست.
معللاون وزیر امللور خارجه جمهوری اسللامی ایران هدف 
اصلللی آمریکایی هللا را از بین بللردن برجللام و ایجاد یک 
اغتشاش جدید در منطقه برشمرد و افزود: نتیجه این رفتار 
غیرعقانی آمریکا بازنده شللدن همه کشللورهای منطقه و 

فراتر از آن است.
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قدیری ابیانه:

 ایران باید از روابط شکرآب 
چین و آمریکا استفاده کند

سفیر اسللبق ایران در مکزیک و استرالیا گفت که ایران 
بایللد از روابط شللکرآب چیللن و آمریکا به نحو احسللن 

استفاده کند.
محمدحسللن قدیللری ابیانه بللا بیان اینکلله توافق نامه 
راهبردی جامع پنج سللاله بین ایران و چین هنوز نهایی 
نشللده و باید تاش کنیم که هرچلله زودتر این قرارداد 
تکمیللل شللود، گفت: نفللس اینکه ما در حللال نزدیک 
شللدن به انعقاد این قرارداد هستیم برای مخالفان کشور 
سنگین اسللت و در همین راستا شللاهد جو سازی آنها 

علیه این قرارداد هستیم.
قدیللری ابیانه با بیللان اینکه با اسللتفاده از این قرارداد 
می توانیم بخشللی از فشللارهای آمریکا علیلله ایران را از 
بین  ببریم، اداملله داد: در حال حاضر روابط بین آمریکا 
و چین شکر آب است و ما می توانیم از این فرصت برای 
گسللترش روابط خود با چین و تامین بیشتر منافع ملی 
کشورمان استفاده کنیم، لذا شرایط مناسبی پیش آمده 

که ما باید به نحو احسن از آن استفاده کنیم.
این دیپلمات پیشین کشورمان با اشاره به پیشرفت های 
اقتصادی چین تصریح کرد: چین در حال تبدیل شللدن 
به قدرت برتر اقتصادی دنیا است و در این مسیر نیازمند 
نفت اسللت در حال حاضر پکن، نفت خللود را از طریق 
عربسللتان و امللارات تامین می کند و این کشللورها نیز 
تحت نظللر آمریکا فعالیت می کنند و اگر آمریکا به آنها 
دسللتور دهد که به چین نفت نفروشند آنها فروش نفت 
خللود به پکن را متوقف می کننللد، در همین چارچوب 
چیللن نیللاز دارد که ضمانتی داشللته باشللد که جریان 
صادرات نفت به کشللورش قطع نمی شللود و تداوم پیدا 
مللی کند در همین چارچوب ، تنها کشللور مسللتقل در 
منطقه که در برابر آمریکا ایستاده و چین می تواند به آن 

اعتماد کند، ایران است.
قدیری ابیانه با بیان اینکه این قرارداد ۲5 ساله می تواند 
منافع دو کشللور ایران و چیللن را تامین کند، ادامه داد: 
یکی از اهداف این قرارداد جذب سرمایه گذاری خارجی 
در برخللی نقاط کشللور از جمله جزیللره هایی همچون 
کیش و قشللم اسللت چرا که یکی از فلسللفه های اصلی 
ایجاد جزایر آزاد ،جذب سللرمایه گذاری خارجی است و 
اظهاراتی مبنی بر اینکه ایران قصد دارد این جزایر را به 

چین واگذار کند از اساس کذب و بی پایه است.

این دیپلمات پیشین کشللورمان با تاکید بر اینکه ایران 
به دنبال انعقاد قرارداد با کشللورهای مختلف در راستای 
تامین منافع کشللور اسللت ، اظهار کللرد: طبق آنچه که 
منتشر شللده گویی قرار اسللت ایران و چین در جریان 
معامللات و همللکاری های خود در این سللند، از واحد 
پول ریال و یوان اسللتفاده کنند، چین در قراردادی که 
با روسللیه نیللز منعقد کرده دالر را حذف کرده اسللت و 
حذف دالر از معامات امری خطرناک برای آمریکاست. 
دولت واشللنگتن به هیچ وجه نمی خواهد که نقش دالر 
در عرصلله مبللادالت بین المللی کمرنگ شللود چرا که 
تبعللات این موضوع برای آمریکایی ها بسللیار خطرناک 
اسللت و آنها با استفاده از دالر سلللطه شان را در عرصه 
جهانی بسللط داده انللد. قدیری ابیانه با اشللاره مجدد به 
ناراحتی برخی از کشورهای متخاصم در ارتباط با انعقاد 
ایللن قرارداد بین ایران و چین گفت: ناراحتی آنها از این 
موضوع، بیانگر این مسئله است که اگر چنین قراردادی 

منعقد شود، منافع ایران در آن تامین می شود.
وی در پایان صحبت های خود گفت: باید مراقبت کنیم 
کلله منافع مان حتمللاً در این قرارداد تامین شللود و در 
جریان پیشبرد این قرارداد، از نظرات و دیدگاههای افراد 

کارشناس و آگاه به مناسب استفاده شود.
همچنین در این برنامه حسللین کنعانللی مقدم، با بیان 
اینکلله کشللوری در عرصه های بین المللی موفق اسللت 
کلله بتواند بر اسللاس شللرایط کنونی نقشلله راه خود را 
بللرای آینده در چارچوب تامیللن منافع ملی اش تهیه و 
تدوین کند، گفت: در همین چارچوب انعقاد قراردادهای 
استراتژیک و طوالنی مدت با کشورهای دوست و همسو 

از اهمیت بسزایی برخوردار است.
این کارشللناس مسللائل بین الملل با بیان اینکه در این 
زمینه نباید به سراغ کشللورهایی برویم که نوکر آمریکا 
هستند و یا تحت تاثیر فشارهای آمریکا به راحتی زیر بار 
تعهدات خود می زنند و صحنه را خالی می کنند، افزود 
: بعد از برجام شاهد این بودیم که برخی از شرکت های 
معتبر غربی قراردادهایی را با ایران امضا کردند ولی بعد 
از فشللار آمریکا ایران را تللرک کردند و به تعهدات خود 

عمل نکردند.
کنعانی مقدم با بیان اینکه تعامل با کشورهایی همچون 
چین می تواند زمینه سللاز کاهش فشارهای آمریکا علیه 
ایران شللود،افزود : وقتی ما دوسللتان اسللتراتژیکی در 
عرصه جهانی داشللته باشللیم دیگر احتیاجی نیست که 
برای دریافت یک وام به صندوق بین المللی پول التماس 
کنیم که به ما وام بدهد و آنها برای ارائه چیزی که حق 

مااست، شرط و شروط تعیین کنند. رادیو گفتگو 

اندیشکده:

 با آشفتگی آمریکا در زمان 
کرونا، دنیا برای نقش ضعیف 

واشنگتن آماده می شود
یک اندیشللکده آمریکایی با مقایسلله عملکللرد ایران و 
آمریللکا در مقابله با پاندمللی کرونا و با اذعان به عملکرد 
بهتر تهران در این مواجهه،نوشت که آشفتگی اقتصادی 
و سیاسللی آمریکا، شللرکا و مخالفان واشنگتن را به فکر 
دنیایی انداخته اسللت که در آن واشنگتن نقش پررنگی 

ندارد.
جللو بی. آلترمن، یکللی از معاونان ارشللد و مدیر برنامه 
خاورمیانلله اندیشللکده »مرکللز مطالعللات راهبردی و 
بین الملل« )CSIS( مسللتقر در واشللنگتن در مقاله ای 
با عنوان »کووید لل ۱9، ایرانی ها و ما« که در وب سللایت 
این اندیشکده منتشر شللد، نوشت: تنها چند ماه پیش، 
کارشناسللان پیش بینی می کردند کلله دولت جمهوری 
اسللامی ایران طعمه شیطنت خود شللود. موارد ابتای 
بلله کووید لل ۱9 به سللرعت در حال افزایللش بود. دولت 
ظرفیللت و اعتبللار کافی بللرای مقابله مؤثر بللا ویروس 
کرونا را نداشللت. ناظران مسللائل ایران  وقللوع بحرانی 
در این کشللور را پیش بینللی می کردند که بین حکومت 
و شللهروندان فاصله می انداخللت. در حالی که ایران زیر 
بار فشار گسللترش پاندمی بود، سللخن از این که سایه 
۴0سللاله جنگ ایران و آمریکا در حللال ورود به مرحله 

جدیدی است پربیراه نبود.
آلترمن تصریح کرد: جمهوری اسللامی بی تعادل شللد 
امللا به زمین نخورد، در این مثال درسللی اسللت درباره 
دشواری پیش بینی سیاست. وی با اذعان به بی اثر بودن 
این دسللت تحوالت بر ایران، نوشللت: سیاست در ایران 

مسیر و روند  ترتیبات خاص خود را دنبال می کند.
در ادامه این گزارش با اشللاره بلله وضعیت آمریکا آمده 
اسللت: اما همزمان در آن سوی دنیا، نمی توان تأثیری را 
که پاندمی کرونا بر جایگاه دشمن همیشگی ایران یعنی 
آمریکا گذاشته اسللت کتمان کرد. آشفتگی اقتصادی و 
سیاسللی که این پاندمی برای آمریکا داشللته و آسیبی 
که بر اعتبللار آمریکا وارد کرده اسللت کنار نحوه ای که 
ایللن امر آمریکایی ها را از فکر کردن درباره نقش جهانی 
این کشللور منحرف می سازد، برای ایران و چین و دیگر 
کشللورها فرصللت الزم را فراهم کرده اسللت تا به دنبال 

تغییر وضعیت کنونی جهانی باشند.

در گللزارش این اندیشللکده آمللده اسللت: در حالی که 
واکنش ایران به ویروس فاجعه بار بود اما واکنش آمریکا 
به این ویروس نیز بدتر بوده اسللت. بنا بر اعام دانشگاه 
جانز هاپکینز، ایران آمار ۱7 مرگ به ازای ۱00 هزار نفر 
دارد درحالی که این تعداد در آمریکا ۴۳ نفر است. ایران 
۳۳7 نفر آلودگی به ازای ۱00 هزار نفر دارد در حالی که 
این تعداد در آمریکا  ۱۱۶0 نفر اسللت. این اختاف آمار 
درحالی کلله نمودار ایران خطی اسللت و نمودار آمریکا 

صعودی، بیشتر خواهد بود.
بنللا بر ایللن مقاله، آمریکایی ها از ایللن افزایش در تعداد 
مبتایان و مرگ ومیرها احسللاس ناراحتی می کنند ولی 
در عیللن حال هللراس آنها از بین رفته اسللت. همزمان 
با افزایش فشللارها برای بازگشللایی مراکللز در آمریکا و 
با وجود افزایش شللمار مبتایان، باید انتظار داشللت که 
این پاندمی تأثیری فزاینللده بر اقتصاد آمریکا و تأثیری 
غیرمسللتقیم بر بودجه های دولتی در سطح ملی، ایالتی 

و محلی داشته باشد.
هزینه های درمانی فزاینده در سللطح وسللیعی بر دوش 
کشللور خواهد افتاد و کمک اقتصادی بللرای افراد بیکار 
یللا کم درآمد همچنان بر جیب مردم فشللار خواهد آورد. 
مزایای خارج از کار فشار بیشتری بر هزینه های اختیاری 
آمریللکا اعمال خواهد کرد و ارتش آمریللکا نیز از آن در 
امان نخواهد ماند. در ادامه این گزارش با اشاره به قطبی 
شللدن جامعه آمریکا آمده اسللت: سیاسی کردن پاندمی 
همزمان با انتخابات ریاسللت جمهللوری، آمریکایی ها را 
بیش از پیش قطبی کرده و تنش ها میان دولت های ملی،  
ایالتی و محلی را افزایش داده است. این تنش ها احتمال 
دارد به خاطللر کاهش دریافت مالیاتللی ایالتی و محلی و 
سقوط منابع خدمات عمومی، تشدید پیدا کند، در عین 
حال،  اعتماد به دولت فدرال از زمان حمات ۱۱ سپتامبر 
به این سو به طور مرتب روندی نزولی داشته و حتی پیش 

از ویروس کرونا حدود ۱7 درصد بوده است.
بنا بر این گزارش، در حالی که این امر مخالفان آمریکا را 
خشنود می کند اما برای شرکای آن ناگوارتر خواهد بود 
چرا که  آنها با دنیایی نابسللامان تر و خطرناک تر مواجه 
خواهنللد بود و باید خود را برای ناکامی  آمریکا در آینده 
آماده کنند و از این رو بسللیاری به دنبال همراهی بیشتر 
با دشمنان آمریکا خواهند بود. جنگ سرد آمریکایی ها را 
روی یک رقابت متقارن بین دو کشللور با ایدئولوژی های 
مخالف با یک بازی دوسرباخت متمرکز کرد، اکنون این 
مسابقه متفاوت است، آنچه به عوض می بینیم، مخالفانی 
هسللتند که در پی رقابت هللای نامتقللارن بی رحمانه و 

ابتکاری با سود حاشیه ای هستند.  تسنیم 

دیدار خداحافظی سفیر ایران با قائم مقام وزارت خارجه عمان
حجت االسللام والمسلمین محمدرضا نوری شللاهرودی سفیر جمهوری 
اسللامی ایران در مسللقط در پایان ماموریتش در سلطنت عمان با بدر 

البوسعیدی قائم مقام وزارت خارجه عمان دیدار و خداحافظی کرد.
قائم مقام وزارت خارجه عمان در این دیدار ضمن اشاره به روابط بسیار 

خوب و راهبردی بین دو کشللور، از تاش های سللفیر جمهوری اسامی 
ایللران در جهت تقویت روابط فیمابین قدردانی کرد.  نوری شللاهرودی نیز 

در ایللن دیدار ضمن تشللکر از دولت و ملت عمللان در همکاری و همراهی با وی  
و سللفارت جمهوری اسللامی ایران در دوره ماموریت در جهت پیشبرد و تقویت 
روابط فیمابین به برخی از مهمترین اقدامات انجام شللده در مدت سللفارت خود 
اشاره کرد و گفت: هم اکنون این روابط در سطح بسیار خوبی قرار دارد و مقامات 

دو کشور در جهت تقویت هر چه بیشتر آن تاش می کنند. فارس 

رژیم صهیونیستی جرأت آغاز جنگی دیگر علیه لبنان را ندارد
عضو هیأت رئیسلله مجلس ضمن محکومیت اقدام نظامی اسللرائیل علیه 
لبنان، گفت: رژیم صهیونیستی می داند این اقدام آنها از سوی جبهه مقاومت 
بی پاسخ نخواهد ماند. سیدناصر موسوی الرگانی ضمن محکوم کردن اقدام 
نظامی رژیم صهیونیستی علیه مرزهای لبنان، گفت: به فرموده رهبر معظم 

انقاب، دوران بزن دررو گذشللته اسللت و آن زمانی که رژیم کودک کش 
اسللرائیل به بلندی های جوالن تجاوز می کرد، حمات نظامی علیه فلسطین 

و لبنان داشللت و کسللی جواب آنها را نمی داد و ساکنان این مناطق صرفا با سنگ 
مقابله می کردند برای سال های بسیار دور است. وی افزود: توانمندی لبنان به نوعی 
بازدارندگی تبدیل شللده و رژیم صهیونیستی به خود اجازه شروع جنگی علیه این 
کشور را نمی دهد و می داند اگر این اتفاق بیفتد قطعا اقداماتش بدون جواب نخواهد 

بود و بازنده این جنگ طبق معمول رژیم اشغالگر قدس است. خانه ملت 

ترور سردار سلیمانی و ابومهدی را به شدت محکوم می کنیم
رئیس ائتللاف دولت قانون عراق بار دیگر بللا حمایت از فعالیت های 
الحشدالشللعبی، ترور سللردار سلللیمانی وابومهدی المهندس توسط 

آمریکا را محکوم کرد.
نوری المالکی تاکید کرد: الحشدالشللعبی یک سازمان ملی است که با 

تصمیم دولت تشکیل شد، این سازمان نقش خود را ایفا کرد و در این 
راه شهید داد. رفتار نیروهای آمریکایی در ترور شهید ابومهدی المهندس 

و حاج قاسللم سلللیمانی و همچنین هدف قرار دادن پایگاه های الحشد الشعبی 
را به شللدت محکوم می کنم. وی تاکید کرد: دولت هایی که بعد از سقوط نظام 
قبلللی عراق آمدند، هزینه روابط بد نظام با کشللورهای جهان را پرداخت کردند 
و اکنون دیگر آسللان نیست که اختافاتمان با سللوریه، ترکیه، ایران، عربستان، 

آمریکا و دیگر کشورها را پایان دهیم. تسنیم 

دوره گردی هوک برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران


