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دکتر حسین کنعانی مقدم

محاسبات غلط !

مقارنبانزدیکشدنموجدومتحریمهایآمریکاعلیهکشورمانوطرفهای
تجاریتهرانکههدفازآن،آشکاراتقابلوبراندازیموهومجمهوریاسالمی
است ،تحوالتی راهبردی شکلگرفته است که تحقق کامل آنچه در اردوگاه
غرب طراحیشده را با مشکالت جدی مواجه ساخته است .تأکید کشورهای
متحد ایران اسالمی ازجمله چین ،ترکیه ،روسیه و هند که از مشتریان قدیمی
نفت و گاز ایران به ش��مار میآیند ،در کنار تحرکات و رایزنیهای دیپلماتیک
و افزایش اعتراض کشورها به تحریمهای یکجانبه و وحشیانه آمریکا علیه
جمهوری اسالمی ،نشان از شکست کاخ سفید در قماری دارد که از پیش هم
بازن��ده آن بود .همپیمانان ایران در آس��یا و غرب ای��ن منطقه ،عالقه وافری
به گس��ترش مراودات تجاری با کش��ورمان دارند که سرمایهگذاری چین در
بندرسازی ،مشارکت پاکستان در طرحهای مش��ترک با ایران ،تمایل عراق
و روسیه به گس��ترش صادرات و واردات ،بازی کشورهای بریده از عربستان
همچون قطر در پازل اقتصادی ایران و نظایر آن ،از ناکامی قطعی واش��نگتن
در معرکه تحریمها حکای��ت دارد .آمریکاییها بهصراحت اعالم کردهاند که
ه��دف آنها از بازگرداندن تحریمها و به صفر رس��اندن صادرات نفت ایران،
تغییررفتار–بخوانیدرؤیایغیرقابلتعبیربراندازینظاماسالمی–ومشخص ًا
عدول کشورمان از برنامه موشکی و اقتدار منطقهای است ولی واقعیت هایی
وجود دارد که یانکیها باید آنها را بازخوانی کنند.
« .1الیزابت روزنبرگ» و «پیتر ایی .هارل» که به ترتیب ،در سمت مشاور ارشد
حوزه تحریمها در وزارت خزانهداری آمریکا بین س��الهای  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۳و
معاونتحریمهاوتهدیداتمالیدرادارهاموراقتصادیوزارتکشورآمریکابین
سالهای ۲۰۱۲تا ۲۰۱۴حضور داشتند ،سال گذشته طی یادداشتی تحلیلی در
نشریه فارینپالیسی با عنوان «استفاده ترامپ از تحریمها ممکن است ناپایدار
باشد» ،به موارد بسیار قابلاعتنایی اشاره کردند که نقش بسیار مهمی در عدم
تأثیرگذاری تحریمها ایفا میکنند .این دو مقام ارشد و اسبق آمریکایی با اشاره
بههمراهینکردنشرکاومتحدینآمریکاازجملهکشورهایاروپاییوآسیایی
در تشدید فش��ارهای اقتصادی علیه ایران نوش��تند« :اولین نشانه این است
که اس��تفاده تند و شدید ترامپ از تحریمها ،به تضعیف همکاری واشنگتن با
متحدانشمنجرشدهاست.واقعیتایناستکهتحریمهایآمریکازمانیتأثیر
قوی دارند که متحدین کاخ سفید ،فشارهای موازی و هماهنگشدهای اعمال
کنند که در حال حاضر ،اثری از این همراهی دیده نمیشود ».بنابراین ،اقدام
یکجانبهوعدمهمکاریمتحدینآمریکایکیازعواملیاستکهباعثکندی
چاقوی تحریمها میشود و این در حالی است که شرکا و متحدین واشنگتن از
خریداران عمده نفت ایران هستند .از سوی دیگر ،شاهدیم که اروپا هر چند در
ظاهر ،تحریمهای ضدایرانی را تقبیح کرده و اعالم کرده است که همزمان با
اجراشدنتحریمهاینفتیایران،ساز وکاریبرایتسهیلدرمبادالتتجاری
با کشورمان را عملیاتی خواهد کرد .این اتفاق ،جدای از ساز مخالف کشورهای
متحد آمریکا در برابر تحریمهاست که در جلسه اخیر شورای امنیت سازمان
مللدیدهشد.بهعنواننمونه«،اوومورالس»،رئیسجمهوربولیویدرسخنانی
در شورای امنیت که به ریاست ترامپ برگزارشد ،به اقدامات ضدایرانی آمریکا
نقبی زد و گفت« :آمریکا چندین سال پیش ،کودتا علیه دولت منتخبی در ایران
انجام داد که در پی ملی کردن صنعت نف��ت خودش بود؛ اکنون نیز که ایران
کنترل منابع خودش را به دست گرفته آمریکا در حال فشار بر تهران است».
.2آمریکامدعیاستکهبااستفادهازسیستمپیامرسانمالیسوئیفت،میتواند
مانع انتقال درآمدهای نفتی ایران شود و از طرفی ،بانکها ،مؤسسات مالی و
شرکتهایی که با ایران کار میکنند را شناس��ایی کرده و آنها را با جریمه و
تحریم ،تنبیه کند .بسیاری از کشورهای دنیا به دالیل متعددی که ارتباطی به
تحریمها ندارد ،سالهاست از سیستمهای پیامرسان مالی مستقل از سوئیفت
استفادهمیکنندوطیسالهایاخیرنیزاستفادهازفناوریهایمالینوینرونق
یافتهاست.برایناساس،بسیاریازکارشناسانمعتقدندکهراهکارهایمؤثردور
زدن تحریمهای آمریکا ،عبارتاند از استفاده از فناورهای مالی نوین ،سیستم
پیامرسانمالیمستقل،پیمانهایپولیدوجانبهوچندجانبهبرایبینیازشدن
ازارزوسیستمپیامرسانمالیآمریکاوباتوجهبهآمادگیکشورهایمنطقهبرای
حذف دالر از تبادالت تجاری ،این موارد ،بزرگترین چالشها برای کارآمدی
تحریمهایرئیسجمهورمتوهمآمریکابهشمارمیآیند.
 .3تردی��دی وجود ندارد که عربس��تان و دیگر کش��ورهای تولیدکننده نفت
نمیتوانند تولید خود را به حدی افزایش دهند که حدود دو میلیون و  500هزار
بشکهنفتایرانراجبرانکند.درجریانتحریمهایگذشتهنفتیکهبهکاهش
نسبی صادرات جمهوری اسالمی منجر شد ،کشورمان بهخوبی آن مقطع را
پشت س��ر گذاش��ت و در دور جدید تحریمهای نفتی که از نیمه آبان اجرایی
میشوند،پیشبینیمیشودکهحداکثر 500هزاربشکهدرروزازسبدنفتیایران
از بازار حذف شود .واشنگتن حتی در جریان جنگ تحمیلی در حمایت از صدام
هم نتوانست در جنگ نفتکشها ،صادرات نفت ایران را به صفر برساند ،حاال
که همه شواهد و قرائن ،از فروپاشی پیش از موعد سازه تحریمها حکایت دارند.
 .4حت��ی اگر تحریمها با این موانع جدی اجرا ش��وند ،آمریکاییها با ممانعت
عبور و مرور نفت از تنگه هرمز توسط نیروهای نظامی ایران چه خواهند کرد
؟! فرماندهان پنتاگون حتم ًا به خاطر دارند که دو سال پیش ،سوپر کماندوهای
آمریکایی در خلیجفارس برای اولین بار در طول تاریخ در برابر نیروهای سپاه
پاس��داران زانوزده و به اس��ارت درآمدند .یازده سال پیش هم همین بال بر سر
نیروهای انگلیسی آمد و مقامات وقت این کشور را به تقال برای آزادی پرسنل
گشت دریایی خود انداخت .این در حالی است که سال گذشته ،دفتر اطالعات
دریایی آمریکا طی گزارشی ،راهبرد دریایی سپاه را بر پایه «سرعت»« ،تعداد»
و «دوام» ارزیابی و تأکید کرده بود« :س��پاه توانس��ته با کش��تیهای تندرو و
موشکهای کروز و بالس��تیک و مینهای ضدکشتی جدید به چنان قدرتی
دس��ت یابد که در مناطق عملیاتی خلیجفارس و تنگه هرمز قویتر از گذشته
عم��ل کند» .مقامات نظامی آمریکا هم در طول ماههای اخیر هرچند در یک
فضاسازی روانی ادعا کرده بودند که از تنگه هرمز محافظت میکنند ،اما اذعان
کردند« :ایران توانایی بستن تنگه هرمز را در کوتاهمدت دارد ،اما اگر تنگه هرمز
بسته شود ،باز کردن آن یک فرایند زمانبر و طوالنی و پرهزینه خواهد بود»!
ب��ا رصد روند تحوالت و موانعی که از حیث مخالفتهای گس��ترده در مقابل
سیاستهای تحریمی ایران اس�لامی وجود دارد ،میتوان به این جمعبندی
رس��ید که آمریکاییها خود متوجه عدم توفیق و کارایی سیاست فشار علیه
کشورمان شدهاند و برای جبران مافات ،به تحرکات نمایشی ،همچون تشکیل
«گروه ویژه اقدام علیه ایران» به ریاست «برایان هوک» روی آوردهاند؛ اقدامی
که سرانجامی بهتر از تحریمهای عقیم مانده نخواهد داشت.

خبرکوتاه
دریادار سیاری:

دشمن از رسیدن به اهداف خود
مایوس می شود

امیر دریادار حبیب اهلل س��یاری معاون هماهنگ کننده ارتش در ششمین
دوره فرمانده��ی عملی��ات مش��ترک و مرکب و دوره کارشناسیارش��د
رشتههای ژئوپلیتیک ،مدیریت بحران و مدیریت آموزش دفاعی ،گفت:
دش��من به هیچ وجه از اهداف خود دست نخواهد کشید ،اگرچه در جنگ
س��خت متوجه توان دفاعی و نظامی نیروهای مسلح ما شده است اما در
صحنه های دیگر سعی در ضربه زدن به جمهوری اسالمی ایران دارد که
با توکل بر خداوند و با رهنمودهای رهبر معظم انقالب و پشتوانه مردم در
این زمینه نیز مایوس خواهد شد.

فرمانده کل سپاه پاسداران:

همچون صاعقهای ویرانگر
بر سر دشمنان فرود میآییم

سرلش�کر محمدعل�ی جعف�ری در پیام�ی تاکی�د کرد:
پاس�داران انقالب هرگ�ز نخواهند گذاش�ت خونهای
پاک و مطهر شهدای گرانقدر اهواز به هدر رود و به فضل
الهی مصمم هس�تند همچون صاعقهای ویرانگر بر سر
آنان فرود آیند.
در پی حادثه تروریستی  ۳۱شهریور اهواز و شهید و زخمی شدن جمعی
از هموطن��ان عزیزمان از جمله «طاها اق��دام» کودک معصوم چهار
ساله در این اقدام ضدانسانی ،سرلش��کر محمدعلی جعفری فرمانده
کل س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامی در پیامی به پدر وی ،شهادت
مظلومانه این فرزند ایران زمین در ایام س��وگواری س��رور و س��االر
شهیدان ،اباعبداهلل الحس��ین(ع) را تبریک و تسلیت گفت .در بخشی
از متن پیام سرلشکر جعفری آمده است :حادثه تلخ تروریستی اهواز و
شهادت مظلومانه جمعی از نیروهای سلحشور نظامی و مردم عزیزمان
بویژه کودک خردسال شهید محمدطاها ،برگ حقارتآمیز دیگریست
از پرونده سیاه و نگون استکبار و مدافعین دروغین حقوقبشر که برای
رس��یدن به اهداف پلید و اجرای نیات شوم خود حتی از ریختن خون
پاک کودکانی همچون محمد طاه��ای کوچک و کودکان مظلوم در
یمن ،س��وریه ،عراق و ...ابایی ندارند .این پیام افزود :بیشک شهادت
محمدطاهای عزیز بدست اشقیای عصر جاهلیت ثانی به سرکردگی
مثلث شوم غربی عبری و مرتجع منطقهای نمایی است واقعی از صفحه
خون فشان عاشورا و آنچه که از حرملههای یزیدی بر مظلومترین طفل
نبنعلی(ع)
عالم حضرت علیاصغر(ع) و پدر بزرگوارش حضرت حسی 
گذشت و اینک هم در قابی دیگر از دوران حساس تاریخ در ایستادگی و
رویارویی جبهه اسالم انقالبی با جبهه کفر و نفاق و تکفیر تجلی یافته
است .در بخش دیگری از این بیانه تأکید شد :بیشک خون پاک فرزند
شما ،و دیگر شهدای واالمقامی که در این حمله ددمنشانه و خباثتآلود
به شهادت رسیدند عزم ما را در صیانت و پاسداری از آرمانها و مقابله با
دسیسهها و توطئههای استکبار و نابودی اذناب ضدانقالب و منافقش
راسختر کرده و دش��منان و ایادی رذلشان بدانند که پاسداران انقالب
هرگز نخواهند گذاش��ت خونهای پاک و مطهر این شهدای گرانقدر
به هدر رود و به فضل الهی مصمم هستند همچون صاعقهای ویرانگر
بر سر آنان فرود آیند.
دفاع از حق بدون هزينه نيست
سردار غالمحس��ین غیبپرور رییس سازمان بسیج مستضعفین هم
در گردهمایی مش��ترک پایگاه های بس��یج فرهنگیان در محل النه
جاسوس��ی آمریکا و در آخرین روز از هفته دفاع مقدس با گرامیداشت

سخنگوی مقاومت اسالمی ن َُجباء عراق خبر داد

مثلث امارات ،سعودی و آمریکا برای ایجاد ناامنی در ایران

سید «هاشم الموسوی» سخنگوی رسمی مقاومت اسالمی ن َُجباء عراق در گفتوگو با مهر ،درخصوص اهداف تروریستها از حادثه اهواز،
چه بود ،گفت :ایران از تدابیر امنیتی و قدرت نظامی و اطالعاتی برخوردار است و مردم اهواز نیز خود را جزء کشور و انقالب اسالمی میدانند و
با مداخالت خارجی و تروریسم مخالفند .ما معتقدیم که آمریکا و سعودیها و اماراتیها به صورت شبانهروزی برای ایجاد خلل در امنیت و ثبات
در ایران تالش میکنند .این اقدامات از طریق برخی افراد مزدور و مخالف با انقالب اس�لامی صورت میگیرد تا اهدافی را در منطقه محقق
کنند و این در حالی است که از غلبه بر ایران در ابعاد سیاسی و رسانهای و اقتصادی و فرهنگی ناامیده شدهاند .به همین دلیل نیز آخرین گزینه
خود در منطقه را به کار گرفته و با تشکیل اتاق عملیات مشغول ارتکاب جنایات خفت بار شدهاند .ایران بزرگتر از آن چیزی است که اینها تصور
میکنند .زیرا ایران از تدابیر امنیتی و قدرت نظامی و اطالعاتی برخوردار است و ملت ایران نیز به اصول پایبند هستند .وی افزود :ایران بخشی از
محور مقاومت است و از مستضعفین به ویژه فلسطینیها حمایت کرده و در این حمایت توجهی به گرایشهای مذهبی آنها نداشته است .زیرا
مسأله انسانیت برای آن مهمتر است .الموسوی در ادامه درباره اهداف تحریمهای اقتصادی واشنگتن علیه تهران ،گفت :ایران نقشههای بزرگ
واشنگتن در سوریه مانند اشغال این کشور و حمایت اقتصادی و تسلیحاتی از تروریستهای جبهه النصره را ناکام گذاشته است و به دولتهای
مشروع کمک و با تروریسم مقابله کرد .به همین دلیل نیز آمریکا درصدد انتقامجویی از ایران به هر شکل ممکن برآمد.
ی��اد و خاطره ش��هدای دوران دفاع مقدس و اش��اره ب��ه خاطراتی از
صحنههای جنگ و رش��ادتهای بینظیر رزمندگان اس�لام ،اظهار
داش��ت :وزیر آموزش و پرورش و جامعه معلمین به اسالم ادای دین
کرده است .وی افزود :گذر تاریخ ما را به یک غفلت ناخواسته دچار کرده
و باعث شده است بسیاری از رشادت ها ی رزمندگان را فراموش کنیم.
بپرور گفت :عاشورا نیز در یک مکان محدود و زمان محدود یعنی
غی 

یک نصف روز اتفاق افتاد اما امروز گس��ترش آن را در گستره زمان و
مکان را مشاهده میکنیم .انقالب ما پس از چهل سال ودر این گستره
وسیع ،مینیاتوری از واقعه کربالست .وی ادامه داد :در چهل ساله اخیر
هرجا پیروزی به دس��ت آمده ناشی از مقاومت بوده است اما هرجا که
قدمهایمان لغزید پیروزی نصیبمان نشد امروز زمانه سختی در حوزه
اقتصادی است ،اما با مقاومت و ایثار پیروز خواهیم شد.

روزنامه سعودی الشرق االوسط:

انتخابات داخلی جهاد اسالمی فلسطین موضع تهران را تقویت کرد
یک روزنامه سعودی با انتشار گزارشی از انتخابات داخلی
جهاد اسالمی فلسطین ،نوش�ت که این انتخابات موضع
تهران را تقویت کرد.

جنبش جهاد اس�لامی فلسطین پنجشنبه گذشته اعالم کرد که در
انتخابات درون جنبش« ،زیاد النخال��ه» به جای «رمضان عبداهلل
ش��لح» برای دبیر کلی جنبش انتخاب شده است .این نخستین بار
بود که دبیر کل جنبش از طری��ق انتخابات درون جنبش ،برگزیده
شده است .روزنامه سعودی الشرق االوسط روز گذشته در گزارشی
از این موضوع ،آن را س��بب تقویت موضع جمهوری اسالمی ایران
ارزیابی کرد.
الشرق االوسط نوشت :ناظران سیاسی عرصه فلسطین معتقدند که
انتخابات به تقویت تسلط جریان مورد حمایت ایران بر زمام امور در
رهبری جنبش ،انجامیده اس��ت« .داود شهاب» سخنگوی جنبش
در کنفرانس��ی خبری در این خصوص در شرق غزه نزدیک به مرز
با اس��رائیل گفت که زیاد النخاله به جای رمضان شلح برگزیده شد.

النخاله معاون اول شلح بود .طبق این گزارش« ،یوسف الحساینه»،
«ولید القططی»« ،محم��د حمید»« ،نافذ عزام» و «خالد البطش»
پنج عضو دفتر سیاسی از غزه و «اکرم العجوری»« ،محمد الهندی»،
«انور أبو طه» و «عبدالعزیز المیناوی» چهار عضو دفتر سیاس��ی از
خارج از غزه هستند .همچنین اعضای دفتر سیاسی جنبش از کرانه
باختری ،خط س��بز ،قدس و زندانها نیز به دالیل امنیتی ،نامشان
فاش نشد.
انتخاباتی با مشارکت 99.3درصد
گفته میش��ود میزان مش��ارکت در انتخابات  99.3درصد بوده که
حضور جوانان و زنان نیز بس��یار چش��مگیر بوده است .منابع مطلع
همچنین به الشرق االوسط گفتند که هزار نفر از جنبش در نوار غزه
حق انتخاب داشتند و آنان مسئوالن مناطق بودند که  200نفر عضو
ش��اخه سیاسی و  200نفر عضو ش��اخه نظامی و  200نفر از اسرای
آزادش��ده و ش��خصیتهای قدیمی عضو جنبش بودهاند .در کرانه
باختری ،انتخابات از طریق اسرای آزاده که به غزه تبعید شده بودند

و دیگر س��ران جنبش در کرانه باختری انجام شد چرا که جنبش به
شکل آش��کار قدرت برگزاری آن را به دالیل امنیتی نداشت .برخی
منابع در جنبش به الش��رق االوس��ط گفتهاند که وضعیت سالمتی
شلح به قدری وخیم ش��د که سران جنبش را به تحرک سریع برای
برگزاری انتخابات س��وق داد .الشرق االوسط مدعی شد که بیشتر
گفته ش��ده بود که ایران ترجیح میدهد زیاد النخاله دبیر کل جهاد
اسالمی ش��ود و محمد الهندی معاون او باشد .زیرا ایران نگران بود
که الهندی به دلیل مواضع نزدیکش به حماس و اخوان المسلمین،
بر جنبش جهاد اسالمی مسلط شود .به گزارش فارس ،النخاله متولد
 1951در نوار غزه است که کار سیاسی خود را از سال  1982به همراه
«فتحی الشقاقی» موسس جهاد اسالمی آغاز کرد و گفته میشود
در تشکیل «سرایا القدس» شاخه نظامی جنبش جهاد اسالمی نقشی
مهم داشته است .پنجشنبه گذشته برخی منابع خبری گزارش کردند
که رمضان عبداهلل شلح در بیمارستان الرسول االعظم بیروت تحت
عمل جراحی قرار گرفته و حال او مساعد گزارش شده است .شلح بعد
از الشقاقی دبیر کلی جهاد اسالمی را بر عهده داشته است.

وزیر امور خارجه:

خصومت آمریکا علیه ایران همیشه نتیجه معکوس داشته است
محمدج�واد ظریف گفت :وس�واس فک�ری آمریکا روی
ایران همهجا نتیجه معکوس داشته است.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه برنامههای سفر خود به نیویورک،
در گفتوگویی با س��ایت خبری «المانیتور» اظهار داشت :من بر این
باورم که مسیر سیاس��ت آمریکا در کل منطقه که به شدت متمرکز بر
وسواس فکری آنها روی ایران است ،در لبنان نتیجه معکوس داشته،
در سوریه نتیجه معکوس داش��ته ،در عراق هم نتیجه معکوس داشته
اس��ت .وی در ادامه ابراز اطمینان کرد که س��ازوکار مالی پیشنهادی
جدید اروپا که «فدریکا موگرینی» مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپ��ا هفته گذش��ته آن را اعالم کرد ،میتواند به ای��ران کمک کند تا
حدودی اثرات تحریمهای آمریکا را پش��ت س��ر بگذارد .ظریف ادامه
داد« :این فرآیند هرچند به طور کامل رضایتبخش نیست اما میتواند
منافع ملموسی برای ایران داشته باش��د...اما باید منتظر ماند و دید در
نهایت نتیجه چه خواهد شد .رییس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین
گف��ت :آمریکا تالشهایش برای همکاری با متحدان خود در رابطه با
رسیدگی به برنامه موشکی ایران را تضعیف کرده است .ظریف تصریح
کرد :این واقعیت که آمریکا از برجام خارج شده ،امکان توافق هرگونه
توافق جدید را تضعیف کرده اس��ت .چراکه هی��چ تضمینی به اجرای
چنین توافقی وجود ندارد.
وزیر خارجه ایران درباره عراق نیز گفت :منافع ما مبتنی بر ایجاد ثبات
در عراق اس��ت اما من تص��ور میکنم که اولویتهای آمریکا بس��یار
متفاوت است .اولویت آنها مبارزه با ایران است و این سیاست محکوم به
شکست است .رییس دستگاه دیپلماسی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار
«المانتیور» که پرسید« ،آیا تالشی برای ازسرگیری تماسها با مقامات
آمریکایی از زمان خروج واشنگتن از توافق هستهای داشتهاید» ،گفت:
اصال چرا باید چنین کاری انجام دهم؟
ظریف همچنین در ادامه رایزنیها با مقامات حاضر در این نشس��ت با
همتای اتریشی خود دیدار و گفتوگو کرد.
در دیدار وزرای امور خارجه ای��ران و اتریش در نیویورک در خصوص
ابعاد مختلف روابط دوجانبه ،مسائل منطقهای و آخرین تحوالت مربوط
به برجام و اقدامات اروپا برای تامین منافع ایران گفتوگو شد .ظریف
و همتای هلندی نیز در حاش��یه این نشس��ت درباره برجام ،تحوالت
منطقهای و روابط دوجانب��ه به گفتوگو پرداختند .وزیران امور خارجه
ایران و الجزایر نیز در حاشیه نشست مجمع عمومی در نیویورک دیدار
و در خصوص آخرین تحوالت مربوط به روابط دوجانبه ،وضعیت منطقه

و برجام به رایزن��ی پرداختند .وزیر امور خارجه همچنین در نشس��ت
چند جانبه «مجمع گفتوگوی همکاری آس��یا» که به ریاست وی در
نیویورک برگزار شد ،شرکت کرد و پس از ایران ،قطر ریاست دورهای
این مجمع را عهدهدار شد.
برجام با قدرت ادامه مییابد
در ادامه حمایتهای کش��ورهای جهان از توافق هس��تهای در مقابل
یکجانبهگرای��ی واش��نگتن« ،هایکو ماس» وزی��ر خارجه آلمان طی
س��خنرانی در هفتاد و سومین مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد ،با
اع�لام حمایت مجدد اتحادیه اروپا از برجام ،تاکید کرد این اتحادیه در
تالش برای انتفاع ایران از این توافق است .ماس با بیان اینکه برجام،
توافق کاملی نیست مدعی شد که این توافق از دستیابی ایران به سالح
هستهای جلوگیری کرده است .ماس در ادامه گفت :ما اروپاییها پای
این توافق ایستادهایم و تالش میکنیم امکان تبادالت تجاری با ایران
ممکن شود .از ایران نیز میخواهیم کامال به تعهدات خود پایبند باشد.
ادامه شرارت ضدایرانی محور عبری-عربی-غربی
این در حالی اس��ت که گزافهگوییهای محور ش��رور عبری-عربی-
غربی علیه تهران همچنان ادامه دارد .در همین رابطه ،وزارت خارجه
آمریکا یک روز بعد از برگزاری نشس��ت «مای��ک پمپئو» وزیر خارجه
آمریکا با وزیران خارجه شورای همکاری خلیجفارس ،مصر و اردن در
نیویورک ،بیانیهای منتشر کرده و از موافقت اعضای این نشست برای
مقابله با «تهدیدات ایران» خبر داد .وزارت خارجه آمریکا همچنین از
آژانس بین المللی انرژی اتمی خواس��ت تا ادعای نتانیاهو درباره وجود
یک سایت هس��تهای در جنوب غربی تهران را مورد تحقیق و بررسی
قرار دهد« .جیمز جفری» نماینده ویژه دولت آمریکا در امور س��وریه
در گفتوگو با یک شبکه آمریکایی ضمن مخالفت با بازسازی سوریه
پیش از اجرای «فرایند سیاسی» در این کشور مدعی شد که واشنگتن
به دنبال سرنگونی نظام «بشار اسد» نیست .وی در ادامه درخصوص
اهداف واشنگتن در سوریه ،ادعا کرد :همانطور که ترامپ تشریح کرده،
هدف اول آمریکا و نظامیان ما در س��وریه شکست پایدار داعش است.
هدف دوم ،برچیدن همه نیروهای تحت فرماندهی ایران از کل سوریه
است ،س��وم ،حصول به فرایند سیاسی غیرقابل بازگشت است که ما با
کل جامعه بینالمللی و فرایند تحت نظارت «اس��تفان دی میستورا»
نماینده ویژه سازمان ملل در حال پیش بردن هستیم.
«بنیامین نتانیاهو» نخس��توزیر رژیم صهیونیستی هم در اظهاراتی

ضدایرانی جدی��د ادعا کرد که آژان��س بینالمللی ان��رژی اتمی تنها
 ۱۲مرتبه از ایران بازرسی کرده است و این میزان بازرسی کافی نیست.
وی س��پس با بیان اینکه ۶هفته پیش مدارکی را درباره تورقوزآباد در
اختیار آژانس قرار داده ،اما هنوز پاس��خی دریاف��ت نکرده ،بار دیگر از
آژانس خواس��ت به س��اختمانی که او گفته برود و ای��ن مرکز را مورد
بازرسی قرار دهد.
«عادل الجبیر» وزیر خارجه عربس��تان نیز بار دیگر ایران را به حمایت
از تروریس��م متهم کرد و گفت ریاض از راهب��رد آمریکا برای مقابله با
ایران حمایت میکند .الجبیر که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
س��خنرانی میکرد ،ادعا کرد :ایران به فعالیتهای تروریستی و رفتار
سیتزهجویانهاش ادامه میدهد .پادش��اهی عربستان سعودی مراتب
حمایت خ��ود را از راهبرد جدی��د آمریکا در برخورد با ای��ران ،از جمله
مقابله جدی با برنامههای هس��تهای و موشکی و حمایت این کشور از
تروریسم ،اعالم میکند .وی با متهم کردن ایران به آموزش و تجهیز
«شبه نظامیان تروریس��ت» ،افزود :عربستان سعودی معتقد است که
برای رسیدن به صلح و ثبات در منطقه ،نیاز به مهار ایران و سیاستهای
مخرب این کشور است ...چنین رفتار ستیزهجویانهای نقض تمام قواعد
بینالمللی و قطعنامههای ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد است و
ایران باید در نظام حقوقی بینالمللی درباره آنها پاسخگو باشد .الجبیر
با اشاره به بحران یمن ،بار دیگر ایران را به حمایت تسلیحاتی و موشکی
از انقالبیون در این کش��ور متهم کرد و گفت :حوثیها به ایران وابسته
هستند و همچنان موشکهایی را که در ایران ساخته شدهاند ،به سمت
شهرهای عربستان شلیک میکنند .آنها تاکنون ۱۹۹موشک به سمت
شهرهای ما شلیک کردهاند.
این ادعاهای الجبیر با واکنش بهرام قاس��می س��خنگوی دس��تگاه
دیپلماسی کشورمان روبرو شد .وی در اینباره گفت :منشاء تروریسمی
که امروز تمام جهان بویژه خاورمیانه را دربرگرفته ،جایی جز عربستان
سعودی و افکار و اندیشههای افراطی آن نیست .سخنگوی وزارت امور
خارجه با اشاره به رهبری عربستان سعودی در ائتالفی نظامی که حدود
 ۵سال است یک کشور مسلمان در خاورمیانه را با فاجعهای بیسابقه
روبرو کرده است ،افزود :اینکه وزیر خارجه یک کشور متجاوز که باعث
و بانی ویرانی یمن و فاجعه انسانی هولناک در این کشور است اینگونه از
تریبون سازمان ملل متحد که مبنا و چارچوب منشور آن را صلح و امنیت
بینالمللی تشکیل میدهد ،سوءاستفاده میکند و در شیپور افراطگرایی،
خصومت ،خشونت و جنگافروزی میدمد ریشه در تفکر و اندیشهای
دارد که وی و آلسلمان در آن پرورش یافتهاند.

گزیده ها

تایید الیحه حفاظت از منابع ژنتیکی
در جلسه مجمع تشخیص مصلحت

مجمعتشخیصمصلحتنظام
درجلسهروزگذشتهخود،الیحه
حفاظت و بهرهبرداری از منابع
ژنتیکی کشور را بررسی و نظر
مجلس شورای اسالمی را تایید
کرد .این الیحه با ایراد شورای
نگهب��ان مواجه ش��د ،در ایراد
شورای نگهبان آمده است :اساسنامه سازمان پدافند غیر عامل کشور
که ظهوربهانحصاردروظایفرییسسازماندارد،عضویترییساین
س��ازمان در شورای ملی منابع ژنتیکی کش��ور ،مغایر اصل  57قانون
اساسیاست،درخصوصثبتمنابعژنتیکیبامشخصاتجدیدتوسط
شخصکهموجبمالکیتمیشود،اشکالداردثبتاینامردرصورتی
که ش��خص دیگرتقدم بر او نداش��ته باشد،کاش��ف از مالکیت است.
نمایندگانمجلسشورایاسالمیدراینالیحهبرنظرقبلیخوداصرار
کردند از این رو این تصمیم گیری از این الیحه به مجمع تش��خیص
مصلح��ت نظام مجلس واگذار ش��ده ب��ود .به گ��زارش خبرگزاری
صداوسیما ،در این جلس��ه که به ریاست آیتاهلل محمدعلی موحدی
کرمانی برگزار شد ،همچنین سرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل
نیروهای مس��لح گزارشی از بررس��یهای به عمل آمده در خصوص
ریشههای حادثه تروریستی اهواز و اقدامات صورت گرفته را به اعضای
مجمع ارائه کرد.

رفتار آمریکا در بصره مشکوک است

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت
امور خارج��ه اظهار داش��ت:
جمه��وری اس�لامی ای��ران
هرگونه تعرض به دیپلماتها
و اماکن دیپلماتیک را محکوم
میکند و توجیه مضحک بسته
شدن سرکنسولگری آمریکا در
بصره که در پی روزها و هفتهها تبلیغات و پیشگویی و ایراد اتهامات
واهی به ایران و نیروهای عراقی انجام شد را فراری به جلو و اقدامی
فرافکنانه و مش��کوک میداند .وی افزود :اگرچه ش��واهد و قراین
متعددی از دخالت پیدا و پنهان عوامل خارجی در حمله وحشیانه به
سرکنس��ولگری جمهوری اس�لامی ایران در بصره وجود دارد ،اما
توجیهات کودکان��ه مقامات آمریکایی ب��رای ماجراجویی و القای
ناامنی در عراق و فش��ار به دولت این کش��ور در پس این نمایش به
خوبی عیان بوده که البته اقدامی مذموم و کامال محکوم اس��ت .به
گزارش ایرنا ،وزارت امور خارجه آمریکا با ادعای این که در هفتههای
اخیر به کنسولگری این کشور در بصره توسط نیروهای مورد حمایت
ایران حمله شده ،اعالم کرد :دستور تخلیه ساختمان این کنسولگری
را صادر کرده است.

رحمانیفضلی رییس
ستاد اطالعرسانی کشور شد

حجتاالسالم حسن روحانی
رییسجمه��وری طی حکمی
عبدالرضا رحمانی فضلی را به
عن��وا ن ر یی��س س��تاد
اطال عرس��انی و تبلیغ��ات
اقتصادی کشور منصوب کرد.
در بخش��ی از ای��ن حکم آمده
است :سیاستگذاری و برنامهریزی رسانهای و نظارت بر اجرای آنها
برای ایفای نقش فعال و موثر در مواجهه با جنگ روانی و اقتصادی
مورد انتظار است .به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری،
این حکم میافزاید :طبق مصوبه شورای عالی تمامی مسئوالن و
اعضای قوای س��هگانه ،ائمه جمع��ه ،کارکنان نهادهای رس��می
کش��وری و لشکری و کلیه رسانههای کشور موظف به هماهنگی،
همکاری و اجرای تصمیمات ابالغی ستاد هستند.

درخواستهای مکرر ترامپ
برای مالقات با مقامات ایران

محمود واعظ��ی رییس دفتر
رییسجمه��وری با اش��اره به
س��فر روحانی ب��ه نیویورک و
س��خنرانی وی در مجم��ع
عمومی س��ازمان ملل اظهار
داشت :رییسجمهوری در این
س��فر برنامههای گستردهای
داش��تند .رییس دفتر رییسجمهوری افزود :زمانی که ما در مجمع
عمومی سازمان ملل حضور داشتیم ،ترامپ پیامی با این عنوان که
رییسجمهور ایران دوست داشتنی است منتشر کرد ،اما روز بعد در
سخنرانیهایش حرفهایی علیه ایران زد که با هیچ منطقی سازگار
نبود .واعظی با بیان اینکه ترامپ راجع به موضوع شورای امنیت ضد
و نقیض صحبت کرد ،گفت :ترامپ در طول دو هفته گذشته خواستار
مالقات با ایران بود اما در سخنرانیهای خود حرفهای بیربطی
را مطرح کرد .رییس دفتر رییسجمهوری در گفتوگو با باش��گاه
خبرنگاران ،با تاکید بر اینکه تعادل و سیاست روشنی در صحبتهای
ترامپ دیده نمیشود ،اظهار کرد :خوشبختانه سیاستمداران جهان
نس��بت به ای��ن موضوع آگاه��ی پی��دا کردهان��د و روی حرفهای
سجمهور آمریکا حس��ابی باز نمیکنن��د .وی افزود :زمانی که
ریی 
ترامپ در مجمع عمومی س��ازمان ملل درباره عملکرد 2ساله خود
س��خنرانی میکرد با تمس��خر و خنده حضار مواجه ش��د؛ بنابراین
صحبتهای وی نباید جدی گرفته شود.

الجعفری خواهان گفتوگوی
اعراب با تهران شد

«ابراهیم الجعفری» وزیر امور
خارجه عراق طی سخنانی در
نشس��ت مجم��ع عموم��ی
سازمان ملل متحد سخنرانی
کرد .وی ب��ا بیان اینکه «هیچ
گزین��های ج��ز گفتوگ��وی
صریح با ایران وجود ندارد» ،از
کشورهای عربی خواست با ایران به صراحت وارد گفتوگو شوند.
ابراهی��م الجعف��ری در بخش دیگر از س��خنان خود ب��ه ادعاهای
نخستوزیر رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد و گفت که ادعاهای
او مبنی بر حضور نیروهای ایرانی در خاک عراق را محکوم میکند.
به گزارش فارس ،الجعفری به نشست وزیران امور خارجه اتحادیه
عرب در نیویورک اش��اره ک��رد و گفت که در این نشس��ت نکات
«خوبی» از جمله اتحاد مواضع کش��ورهای عرب��ی در قبال آرمان
فلسطین مطرح شد .وی در مورد تحریمهای ضد ایرانی آمریکا نیز
گفت که کشورش مخالف محاصره کشورهاست و عراق معتقد است
که راه حل بحران یمن در حمایت از گفتوگوهای این کشور است.

