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دکتر اصغر زارعی

باخت سنگین واشنگتن در رینگ منطقه
«مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا دوشنبه شب هفته گذشته ،پیش
از سفر به منطقه در حساب کاربری خود در توئیتر ،چند خطی از اهداف این
دوره گردی جدید نوش��ت و مدعی شد« :به خاورمیانه میروم تا این پیام
روشن را به دوستان و شرکایمان ارسال کنم که آمریکا متعهد به منطقه،
متعهد به شکست داعش و متعهد به مقابله با فعالیتهای بیثبات کننده
ایران است ....خروج نیروهای این کشور از سوریه یک تغییر تاکتیک است
و به معنی تغییر تعهد واش��نگتن به نابودی داع��ش و مقابله با نفوذ ایران
در خاورمیانه نیس��ت ».افزون بر این ،وی بناست در لهستان در نشستی
ضدایرانی ش��رکت کند و با حضور جماعتی که آنها هم ضرب شس��ت
ایران اسالمی را چشیدهاند ،حداکثر به ایراد سخنرانی و صدور یک بیانیه
برای عقده گشایی بپردازد .در این خصوص ،نکاتی حائز توجه هستند که
نمیتوان به سادگی از کنار آنها گذشت.
 .1کار آمریکا ش��بیه عربده کشی کسی اس��ت که در دعوا کتک مفصلی
خورده و حاال که میبیند زورش نمیرس��د و او را از حریف جدا کردهاند ،از
دور فریاد و خط و نشان میکشد .این اتفاق ثابت میکند که آمریکا ،شیر
بی یال و دمی است که نمیتواند به تنهایی حریف ایران اسالمی باشد ،به
دنبال یارکشی اس��ت و کشوری که به قول خودش ابرقدرت و چهار دهه
است که انقالب اسالمی را تحت شدیدترین فشارها قرار داده ،اکنون در
برابر ما کم آورده است.
 .2پمپئو فرار از سوریه را «تغییر تاکتیک» نامگذاری کرده و از این طریق
خواسته تا به ش��رکای منطقهای خود دلگرمی بدهد اما واقعیت این است
که آمریکا قافیه را در سوریه باخته و لفاظی و نطاقی ،چیزی از برد شیرین
محور مقاومت و باخت س��نگین واشنگتن در رینگ منطقه کم نمیکند.
این چه تاکتیکی است که بر مبنای آن ،بعد از هشت سال موش دواندن و
سپس دخالت مستقیم نظامی ،همه نیروهای پنتاگون باید از سوریه خارج
ش��وند و برای رد گم کردن عنوان شود که ترکیه به جای آمریکا به جنگ
با داعش ادامه خواهد داد؟! با ایران که همیش��ه مخالفید و از اول هم این
موضع را اعالم کردهاید؛ تغییر تاکتیک ش��ما این است که جا برای ترکیه
باز کنید ،بروید و علیه ایران توئیت بزنید؟!
فرض را بر این هم بگیریم که این نوعی تغییر تاکتیک اس��ت ،از کی تا به
حال کس��انی که خود در ترویج تروریسم تکفیری با سعودیها گاوبندی
کردهاند ،ادعای مبارزه با آن را دارند؟ تروریسم را خودتان به وجود آوردهاید
و حاال که میبینید تو دهنی خوردهاید و از عهده هزینههای نظامی و حیثیتی
آن بر نمیآیید ،جان خود را برداش��ته و کار را به بازیگرانی س��پردهاید که
نزدیک بود در پی یک کودتای چندساعته ،از حاکمیت ساقط شوند!
 .3بخشی از این تغییر تاکتیک کاریکاتوری ،در لهستان کلید خواهد خورد
و کاخ سفید در ادامه س��ناریوی مضحک ناتوی عربی ،به دنبال ائتالفی
ضدایرانی با مشارکت عریانتر اروپاییهاس��ت .این نشست کذایی هم
یادآور جلسه «گروه دوستان سوریه» است که  85کشور به دنبال رسیدن
به سراب سرنگونی نظام سوریه شتابان در پی آمریکا دویدند .معلوم نیست
اینها چه دوس��تانی هستند که حداقل از سه سال پیش به این سو ،حتی از
یکدیگر یاد هم نمیکنند و قول و قسمشان برای برکناری رئیس جمهور
قانونی سوریه چنان آب رفته که کسی نمیداند اکنون کجا هستند!! خنده
دارتر اینکه برخی از آنها که همیش��ه برای مردم مظلوم سوریه گریبان
میدریدند و خود را دوس��ت آنها جا زده بودند ،حاال برای افتتاح سفارت
خانههای خود در دمشق ،از یکدیگر سبقت میگیرند و به دنبال بازگرداندن
کرسی سوریه در اتحادیه عرب هستند.
 .4پمپئو در تشریح نشست لهستان گفته که «این کشورها با هدف تمرکز
بر ثبات خاورمیانه ،صل��ح ،آزادی و امنیت در این منطقه گرد هم خواهند
آمد و حصول اطمینان از اینکه ایران تأثیر کارشکنانهای ندارد ،یک رکن
مهم این نشست است»!
این در حالی اس��ت که بدون هیچ چک و چانهای ،این جمهوری اسالمی
است که تعیین کننده معادالت منطقه بوده و موضعی که ما از هشت سال
پیش در قبال سوریه و بعدها در مورد عراق و یمن گرفتیم ،اکنون در حال
رخ دادن اس��ت .اوبامای مؤدب و تیم تروریست پرورش سخن از  4دهه
مبارزه برای نابودی داعش به می��ان میآوردند ولی حرفی که جمهوری
اسالمی در ابتدا مطرح کرد ،در آخر کار به آن رسیدند و شیر فهم شدند که
هر چه ایران بگوید همان میشود.
 .5از نظ��ر اقتص��ادی هم گوش ک��ردن به آنچه انقالب اس�لامی حکم
میکند ،صد در صد به نفع مستاجران کاسبکار و زرساالر کاخ سفید است.
اگر هشت س��ال پیش رویکرد قاطع ایران اسالمی را جدی گرفته بودند،
هم آبرویش��ان نمیرفت که بخواهند مفتضحانه فرار کنند و هم به قول
ترامپ 7 ،هزار میلیارد دالر باالی هیچ هزینه نمیکردند .البته به مصداق
اینکه «جلوی ضرر را هر وقت بگیری منفعت است» ،االن هم برد کردهاند
که از سوریه در حال گریز هس��تند ،چون اگر میماندند ،بی تردید ویتنام
شماره  2برایشان رقم میخورد .ارتش سوریه با کمک نیروهای همردیف
چنان روحیه گرفته اس��ت که عن قریب و پس از پاکسازی ادلب ،اهداف
آمریکایی تبدیل به یک سیبل ثابت و دلچسب برای آنها تبدیل میشوند و
هر روز باید جنازه سربازانشان را از بیابانهای سوریه جمع کنند که خوراک
سگها و شغالها نشود.
 .6بس��یاری از کشورها هم دیگر حاضر نیس��تند که جدول خواستههای
متقاط��ع واش��نگتن را پر کنن��د و منافع خ��ود را بخاطر آمری��کا و رژیم
صهیونیستی به خطر اندازند .همینکه کشورهای منطقه و برخی دولتهای
اروپایی راه «تعامل» را به جای «تقابل» با دولت مشروع و قانونی سوریه
برگزیدهاند ،نشان میدهد که حنای کاخ سفید دیگر برای آنها رنگی ندارد
و به دنبال تأمین منافع خود هستند.
 .7پمپئو وقیحانه روس��یه و ایران را «مجریان ش��رور خاورمیانه» خواند!
و گفته اس��ت که «امیدواریم آنها را همراه با حکومت و همه طرفهای
ذینفع در آنجا (سوریه) بر سر میز مذاکره بیاوریم تا درباره شکل ساختاری
که سوریه پس از یک جنگ داخلی باید داشته باشد ،گفتوگو کنند ».او ًال
که به فرموده امام راحل (ره) اگر رفراندوم کنند که منفورترین و شرورترین
کشور دنیا کدام است ،بدون شک آمریکا از دل نتایج آن بیرون خواهد آمد
و کسی تردیدی ندارد که آمریکا در حال حاضر شرورترین دولت در جهان
به شمار میرود ،ثانی ًا همین اظهار نظر رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا از
ناامیدی کامل واشنگتن برای نقش آفرینی در آینده سیاسی سوریه نشان
دارد ،چراکه پشتوانه گفتگوی سیاسی ،پیروزی نظامی است که واشنگتن
اکنون در هیچ کدام از آنها ابداً حرفی برای گفتن ندارد .بنابراین ،نشست
ورشوی لهستان نیز به این علت که منطبق بر واقعگرایی نیست مانند سایر
راهکارهای آمریکایی برای غرب آسیا شکست خواهد خورد.
طرفه آنکه آمریکاییها بهشدت نگران این مسئله هستند که خروج آنها
در سوریه ،بهپای ضعف آنها نوشته نشود اما حقیقت این است که تفسیر
و تعبیری جز این نمیتوان داشت چراکه دیر یا زود ،این نیروهای مقاومت
هس��تند که کنترل مرزهای عراق و سوریه و بلکه تمام منطقه را به دست
خواهند گرفت و نسخه کامل متجاوزان اشغالگر را خواهند پیچید.

رهبر انقالب طی پیامی به نشست اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان در اروپا:

بی نیاز کردن کشور از بیگانگان جهاد فی سبیل اهلل است
حضرت آیتاهلل خامنهای در پیامی به پنجاه و سومین نشست
اتحادی�ه انجمنهای اسلامی دانش�جویان در اروپا ،تأکید
کردند :پیوستن دانش�جویان ایرانی در هر نقطه از جهان به
حرکت پیش�رفت و بینی�از کردن کش�ور از بیگانگان ،جهاد
فیسبیلاهلل است.

متنپیامرهبرانقالباسالمیکهروزگذشتهحجتاالسالمجواداژهایآن

را درمرکز اسالمی هامبورگ قرائت کرد ،به این شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
جوانان عزیز
همه میدانیم که ش��ما دانشجویان در ش��مار برترین امیدهای آینده
کش��ورید .آنچه همه باید بدانند این است که به توفیق الهی هم اکنون
خیل عظیمی از دانشجویان دیروز ،در کشور به کارهای بزرگ سرگرمند
و لذت خدمت به پیشرفت دانش و فناوری در میهن خود را با همه وجود

حس میکنند .دانشجویان امروز ما -در هر نقطه جهان -این فرصت را
خواهند داشت که به این مجموعههای مؤمن و خدوم بپیوندند و کشور
را از بیگان��گان کام ً
ال بینیاز کنند .این حرکت آنگاه که با نیت صادقانه
و خدایی انجام گیرد ،جهاد فیسبیلاهلل است .شما جوانان انجمنهای
اسالمی میتوانید پیشگامان و راهبران این جهاد باشید .توفیق روزافزون
شما را از خداوند خواهانم.
سیّدعلی خامنهای ۲۰ -دی ۱۳۹۷

واکنش دبیر شورای عالی امنیت ملی به تحرکات پمپئو برای اجالس ضدایرانی:

تبدیل تحریم به سمینار باختن قافیه است

دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به
برگزاری اجالسی ضدایرانی در لهستان،
گفت :تبدی�ل تحریم با حداکثر فش�ار به
س�مینار و کنگره ب�ه معنای باخت�ن قافیه
است.
«مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا از برگزاری
همایش بینالملل��ی علیه ایران طی م��اه آینده به
میزبانی لهستان خبر داد .پمپئو در مصاحبه با شبکه
«فاکسنیوز» با بیان اینکه واشنگتن تالش میکند
دهها کشور از مناطق مختلف جهان را برای حضور
در این نشست گردهم آورد ،مدعی شد :این همایش
برای ارتقای ثب��ات ،امنیت و آزادی در منطقه غرب
آس��یا و با هدف کاهش نفوذ منطقهای ایران برگزار
میش��ود .وی ،تاریخ این نشس��ت را س��یزدهم و
چهاردهم فوریه در لهستان اعالم کرده و ادعا کرد:
مخرب(در منطقه)
باید مطمئن شویم که ایران نفوذ ّ
نداشته باش��د .وزیر امور خارجه آمریکا همچنین از
«بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی
برای ش��رکت در کنفرانس بینالملل��ی ضدایرانی
که  13فوریه در ورش��وی لهس��تان برگزار خواهد
ش��د ،دعوت کرد .وی همچنین روز گذش��ته که به
ابوظبی امارات رفته بود ،با بیان اینکه ایران یکی از
موضوعهای نشست آتی لهستان است ،مدعی شد:
خروج نیروهای آمریکایی از سوریه در تضاد با راهبرد
واشنگتن در برابر تهران نیس��ت .وزیر امور خارجه
آمریکا که کش��ورش با خ��روج یکجانبه از برجام،
دست به وضع تحریمهای اقتصادی علیه ایران زده
است ،مدعی ش��د که دولت آمریکا به دنبال زندگی
خوبی برای ایرانیها اس��ت! وی ایران را به دخالت
در امور داخلی کشورهای عربی منطقه متهم کرد و
گفت که اینگونه اقدامات تهران «غیر قابل قبول»
اس��ت .پمپئو در مورد ایجاد ائتالف عربی که گفته
میشود هدف از تشکیل آن مقابله با ایران در منطقه
است ،نیز ادعا کرد :ما به دنبال ایجاد ائتالفی متشکل
از نیروهای عربی هس��تیم که بتواند با چالشها در
منطقه خاورمیانه روبهرو شود.
گزافهگوییهای س��خیف پمپئو با واکنش مقامات

کشورمان روبرو شد .علی شمخانی دبیر شورایعالی
امنیت ملی روز گذشته در جمع خبرنگاران ،در واکنش
به برگزاری اجالسی ضدایرانی در لهستان که توسط
وزیر خارجه آمریکا مطرح شد ،گفت :تبدیل «تحریم
با حداکثر فشار» به «س��مینار و کنگره» به معنای
باختن قافیه است؛ چراکه آدمی که میگوید تحریم
با حداکثر فشار ،وقتی به س��مینار و کنگره میرسد
مفهومش این است که قافیه را باخته است.
دولت لهس�تان نمیتواند ای�ن ننگ را
پاک کند
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه هم در واکنش
به اقدام دولت لهس��تان در پذیرفت��ن میزبانی این
اج�لاس ضدایران��ی ،در صفحه ش��خصی خود در
فض��ای مجازی نوش��ت :ی��اد آوری ب��ه میزبان و
ش��رکتکنندگان کنفرانس ضدایرانی :کسانی که
در آخرین نمایش ضدایرانی توس��ط آمریکا شرکت
کرده بودند ،یا مردهاند ،یا بیآبرو شده و یا به حاشیه
رانده شدهاند و ایران قویتر از همیشه است .دولت

لهس��تان نمیتواند این ننگ را پ��اک کند :در حالی
که ایران لهستانیها را در جنگ جهانی دوم نجات
داد ،این کش��ور اکنون میزبان یک سیرک درمانده
ضدایرانی میشود.
سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه
نیز در واکنش به برنامه دولت لهستان برای میزبانی
نشس��ت ضدایرانی دول��ت ترامپ و کش��ورهایی
که قصد ش��رکت در آن دارند ،با انتش��ار عکسی از
قبرستان لهس��تانیها در تهران در صفحه شخصی
خود در فضای مجازی نوش��ت ۱۸۹۲ :لهستانی از
 ۱۹۴۲تاکنون در قبرستان لهستانیها در قلب تهران
آرمیدهاند .وی افزود :بیش از یکصد هزار لهس��تانی
پس از آزادی از اردوگاههای کار اجباری استالین از
راه ایران بازگشتند .قبرس��تانها در ایران بعداز ۳۰
س��ال قابل جایگزینی هس��تند ،اما مردم تهران ۷۷
سال است که احترام میهمانان خودرا نگاه داشتهاند.
مقابله به مثل میکنیم
اروپاییها هم که به مانند قبل ،پا در مسیر واشنگتن

دریادار خانزادی:

صفارهرندی:

زیردریایی فاتح بهمن ماه
به ناوگان نداجا ملحق میشود
فرمانده نی�روی دریایی ارت�ش از الحاق
زیردریایی فاتح به ناوگان این نیرو در نهم
بهمنماه سال جاری خبر داد.

دریادار حس��ین خانزادی فرمانده نیروی دریایی
ارتش روز گذشته در حاش��یه مراسم یادبود والده
فرمانده کل ارتش در جمع خبرنگاران در پاسخ به
سوالی درباره الحاق زیر دریایی فاتح به ناوگان این
نیرو ،اظهار داشت :این زیردریایی نهم بهمنماه
سال جاری به ناوگان نداجا ملحق میشود.
وی همچنین درباره زم��ان اعزام ناوگروه نیروی
دریای��ی ارتش به اقیانوس اطلس ب��ا بیان اینکه
«ان شااهلل به زودی این ماموریت آغاز میشود»،
خاطر نش��ان کرد :هرجایی که مملکت اراده کند
نداجا حضور داش��ته باش��د ،اینکه کدام اقیانوس
باشد ،مهم نیس��ت؛ چراکه در همه دریاهای آزاد
امکان حضور ب��رای همه ملت ها وجود دارد و هر
ملتی که قدرت دریانوردی داشته باشد ،میتواند
در دریاهای آزاد حضور داشته باشد.
به گزارش تسنیم ،فرمانده نداجا همچنین درباره

در اقدامات ضدایرانی گذاش��تهاند ،اخیرا چند ایرانی
را با اتهاماتی واهی مورد تحریم ق��رار دادند .بهرام
قاس��می س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه ضمن
محکومی��ت تصمیم غیرمنطق��ی و تعجببرانگیز
اتحادیه اروپا که بر پایه اتهامات بیپایه و اس��اس،
چند تبعه ایرانی را مورد تحریم قرار داده اس��ت ،این
اقدام را نش��انه عدم صداقت کشورهای اروپایی در
مبارزه با تروریسم خواند.
وی اف��زود :اتحادیه اروپ��ا به جای ق��رار دادن نام
گروهه��ای تروریس��تی و جنایت��کاری همچ��ون
منافقین و االحوازیه در فهرس��ت تحریم خود ،آنان
را در اقدام��ات ضدانس��انی و تروریس��تی خود آزاد
گذاش��ته و حتی تحت حمایت خود ق��رار میدهد؛
اما جمهوری اسالمی ایران را که پرچمدار مبارزه با
تروریسم در منطقه بوده و اروپا امنیت خود را مدیون
آن اس��ت ،مورد اتهام قرار میدهد .قاسمی تصریح
کرد :جمهوری اسالمی ایران در پاسخ به این اقدام
و در چارچوب عمل متقابل اقدامات مقتضی را اتخاذ
خواهد کرد .س��خنگوی وزارت خارجه همچنین در
واکنش به سخنان س��خنگوی وزارت امور خارجه
فرانس��ه درخصوص برنامه موش��کی کش��ورمان،
گفت :انتظ��ار میرود فرانس��ه از تک��رار ادعاهای
نادرس��ت مخالفان برجام خودداری کند .قاس��می
افزود :برخ�لاف ادعای س��خنگوی وزارت خارجه
فرانسه ،نه برنامه موشکی ایران با اهداف غیرمتعارف
پایهگذاری شده است و نه آنچه به عنوان حق طبیعی
ایران برای تقوی��ت توانمندیهای علمی و دفاعی
خود در قالب برنامه موش��کی توس��عه یافته است،
برخالف قطعنامه ۲۲۳۱است .وی تصریح کرد :در
هیچ بخشی از این قطعنامه ایران از برنامه موشکی
متعارف و دفاعی و کاربردهای علمی منع نشده است.
ما قویا معتقدیم تالش برای القاء و تحمیل تفسیر و
برداشتی نادرست از قطعنامه ۲۲۳۱در مورد برنامه
موشکی ایران رفتاری غیرمسئوالنه است .به گزارش
خبرگزاریها ،سخنگوی وزارت خارجه مجددا تاکید
کرد :برنامه موش��کی ایران دفاعی ،ملی ،متعارف و
نه تنها قانونی است ،بلکه حق طبیعی ملت ایران به
شمار میرود.

سران فتنه
خلف وعده کردند

آخرین وضعیت ناوش��کن دماون��د ،تصریح کرد:
هفته پیش از روند بازسازی ناوشکن دماوند بازدید
کردیم؛تاکنون کار س��ازه تمام ش��ده و اقدامات
مربوط به روس��ازه نیر در حال اتمام است .دریادار
خان��زادی گفت :امیدواریم تا پایان س��ال دماوند
در آب باشد.
امیر عزیز نصیرزاده جانشین فرمانده نیروی هوایی
ارتش هم در جمع خبرنگاران ،تأکید کرد :پیام ما به
ملت ایران این است که ما آماده پاسخگویی به هر
تهدیدی هستیم و پیام ما برای ملتهای منطقه و
کشورهای همسایه پیام صلح و دوستی است زیرا
ما هرچه آماده تر باشیم امنیت منطقه بهتر تامین
شده و نیازی به حضور بیگانگان در منطقه نیست.
وی تصریح کرد :بزرگترین دس��تاورد ما 40سال
تعمیر و نگهداری هواپیماها اس��ت .مستش��اران
آمریکایی که بعد از انق�لاب از ایران رفتند ،فکر
میکردند ما چند ماه هم نمیتوانیم این هواپیماها
را عملیات��ی نگهداری��م اما امروز ن��ه تنها پس از
40سال این هواپیماها را عملیاتی نگهداشتهایم
بلکه آنها را بهینه کرده و ارتقا دادیم.

وزی�ر ارش�اد دوران فتن�ه  ۸۸جزئی�ات
جدیدی از جلس�ه میرحس�ین موسوی با
رهب�ر معظم انقلاب را پ�س از انتخابات
ریاست جمهوری دهم تشریح کرد.

محمدحس��ین صفارهرن��دی وزی��ر فرهنگ و
ارش��اد اس�لامی در دوران فتنه ۸۸در مورد دلیل
تماس ش��ورای عالی امنیت ملی برای رفع فیلتر
سایت میرحس��ین موسوی گفت :آنطور که برای
من نقل کردند ،در دیداری ک��ه ظاهرا عصر روز
۲۴خردادماه ،۸۸آقای موسوی خدمت رهبر معظم
انقالب میرسند ،مقام معظم رهبری وقتی به آقای
موس��وی اعتراض میکنند که چرا موضوع را به
کف خیابان میکشید ،مگر شما خودتان نمیدانید
که وقتی این حرکت انجام میشود ،دیگر ادامه آن
در دست شما نخواهد بود و دیگران این تحرک را
راهبری و هدایت میکنند؟ موسوی هم میگوید
مردم خیال میکنند حق آنها ضایع ش��ده است و
میخواهند احقاق حق کنند .مقام معظم رهبری
میفرمایند که این کارها راهش نیست و شما مردم

را توجیه کنید که این کار درس��تی نیست و باید از
جانب ش��ما این حرفها به جامعه منعکس شود.
خود شما هم طرفدار هرج و مرج نیستید.
صفارهرن��دی در ادامه گفتوگو ب��ا مهر ،خاطر
نش��ان کرد :پس از این فرمایش��ات رهبر معظم
انقالب ،آقای موس��وی میگوید من رسانهای در
اختیار ندارم که بخواهم از آن طریق به جامعه پیام
بدهم .مقام معظم رهبری فرمودند چرا؟ موسوی
میگوید س��ایتهای من را فیلتر کردهاند .مقام
معظم رهبری هم به دفتر میفرمایند به شورای
عالی امنی��ت ملی بگویید که س��ایتهای آقای
موس��وی را رفع فیلت��ر کنند .وی اف��زود :فردای
آن دیدار که این بزرگواری از س��وی رهبر معظم
انقالب صورت گرفت و سایت رفع فیلتر شد ،اولین
مطلبی که آقای موسوی در سایت منتشر کرد ،پیام
دعوت به حضور خیابان��ی برای راهپیمایی بدون
مجوز ۲۵خرداد بود .یعنی درست عکس آن چیزی
که اخالق ًا و ً
عم�لا در حضور مقام معظم رهبری
تعهد کرده بود که اگر س��ایتش رفع فیلتر شود با
مردم حرف بزند ،انجام داد.

مسکو:

اتحادیه اروپا در آزمون عملی برجام نمره قبولی نگرفت
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعالم کرد :اتحادیه
اروپ�ا در آزمون اس�تقالل عملی اجرای توافق هس�تهای
موسوم به برجام موفق نبوده است.
«ماریا زاخارووا» س��خنگوی وزارت امور خارجه روس��یه در کنفرانس
خبری هفتگی خود ،در واکنش به این پرس��ش که میزان تاثیرگذاری
دیپلماسی روس��یه بر اروپا برای تصمیمگیری در مورد ساز و کار اقدام
مالی برای تس��هیل همکاری با ایران را چگونه ارزیابی میکند ،با بیان
اینکه روسیه در این آزمون موفق بوده است ،اظهار داشت :این آزمونی
طوالنی برای جلوگیری از س��یر خصمانه اوضاع در مسیر جستجوی
راهحلی قابل قبول بود .س��خنگوی وزارت خارجه روسیه خاطرنشان
کرد :باید اتحادیه اروپا را تحس��ین کرد که مهارت دیپلماسی در سطح
عالی را برای رس��یدن به این توافق از خود نش��ان داد ،اما آزمون پس
از امضای برجام و اجرای آن و مخصوص��ا پس از خروج آمریکا از این
توافق بینالمللی آغاز شد.
وی ادام��ه داد :در مورد امکان تاثیرگذاری روس��یه ب��ر اتحادیه اروپا،
باید متذکر شوم مسکو بارها این مس��اله(ایجاد سازوکار مالی تسهیل
همکاری با ایران) را در مذاکرات با بروکسل و کشورهای عضو اتحادیه
مطرح و مورد تاکید قرار داده اس��ت .زاخ��ارووا افزود :برجام صرفا یک
معامله تجاری یا دوجانبه نیست بلکه توافقی چندجانبه است که ازسوی
ش��ورای امنیت تایید شده و سندی الزم االجرا اس��ت .وی با اشاره به

اینکه ما(روسیه ،چین ،آمریکا و اتحادیه اروپا) سخن از تجارت و توسعه
روابط اقتصادی با ایران کردیم و با توافق هستهای که چند سال پیش
بوجود آمد ،سرمایهگذاران را تشویق به حضور در تهران و توسعه روابط
به این کشور کردیم ،پرسید :اتحادیه اروپا اکنون چه کاری باید بکند؟.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی روس��یه افزود :ما میدانیم روانه کردن
سرمایه و س��رمایهگذاران بزرگ بخش خصوصی چه روندی دارد اما
آنها را ما تشویق به حضور در ایران کردیم بنابراین باید به این پرسش
نیز پاسخ دهیم که این شرکتها چه مقدار زمان نیاز دارند تا استراتژی
خود را تغییر دهند.
زاخ��ارووا افزود :امروز برخی میگویند این ش��رایط ب��ه دلیل بد بودن
برجام از بین رفته اس��ت حال آن که واقعیت این است که چون یکی از
طرفهای متعهد به اجرای برجام دیگر از این توافق خوشش نمیآید
ما با چنین مش��کلی مواجه شدهایم .سخنگوی وزارت خارجه روسیه با
بیان اینکه کشورش آزمایش چند سطحی برجام را با موفقیت پشت سر
گذاشته است ،گفت :مسکو به تالشهای خود درخصوص این توافق
در عرصهه��ای مختلف ادامه میدهد .وی افزود :ش��رکای اروپایی ما
در برابر آزمون بس��یار جدی قرار گرفتهان��د و همه میدانند که یکی از
طرفها(آمریکا) آزمون استقالل اروپا را پیش روی شرکای ما قرار داده
و شرکا در بروکسل در این آزمون موفق نبودند .وی با بیان اینکه عدم
اس��تقالل اروپا تنها در برجام دیده نشده اس��ت ،به وضعیت کوبا اشاره
کرد و گفت :ما ش��اهد پیروی بینهایت(اتحادیه اروپا) از سیاستهای

آمریکا در برابر کوبا بدون درک دالیل هستیم.
به گزارش ایرنا ،سخنگوی دس��تگاه دیپلماسی روسیه در ادامه با بیان
اینکه نمایندگان اتحادیه اروپا در مسکو باید درخصوص سیاستهای
خود در قبال ایران به این پرسش پاسخ دهند ،افزود :بارها گفتهایم و باز
میگوییم که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی بهتر است به استقالل
در سیاست خارجی برسند و نقشی مستقل در عرصه بینالمللی برعهده
بگیرند.
اروپا باز وعده داد
علیرغم هش��دارهای پی در پی ایران و دیگر اعضای باقیمانده برجام
درخصوص اقدام عملی اروپا در برجام ،بروکسل تاکنون به وعده بسنده
کرده و اقدام اجرایی درخصوص برجام را به آینده موکول کرده است .در
ادامه این روند« ،هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان در مصاحبه با نشریه
آلمانی اش��پیگل مدعی شد :امیدوارم که س��ازوکار مالی با ایران را که
اجازه میدهد تحریم آمریکا علیه تهران را دور بزند در هفتههای آینده
ایجاد کنیم .وی اش��اره کرد که آخرین جزئیات این س��ازوکار در حال
بررسی اس��ت .وزیر خارجه آلمان گفت :ما بهشدت برای آماده ساختن
شرایط در تالش هستیم ،بهطور مثال آنچه به دولتها مربوط میشود،
تعیین دفتر این س��ازوکار مالی است .در چنین ش��رایطی رویارویی با
آمریکا آسان نیست به این دلیل که آنها برای عملی نشدن این موضوع
فشار وارد میکنند.

گزیده ها

بانک مرکزی موظف به
تضمین حقوق سپردهگذاران

ش��ورای عال��ی هماهنگ��ی
اقتصادی روز گذشته با حضور
آیتاهلل صادق آملی الریجانی،
حجتاالسالم حسن روحانی
و علی الریجانی روس��ای سه
ق��وه و دیگر اعضاء تش��کیل
جلسه داد .در این جلسه بررسی
طرح اصالح نظام بانکی ادامه یافت و چند بند دیگر از پیشنهاد بانک
مرکزی در این زمینه بررسی شد .به موجب این طرح ،بانک مرکزی
موظف اس��ت با بهرهگی��ری از تمامی ابزاره��ای نظارتی ،حقوق
سپردهگذاران در مؤسسات اعتباری را تضمین کند.
همچنین مبارزه جدی ،جامع و ریش��های با موارد فس��اد اقتصادی
مورد تأکید قرار گرفت و از دبیرخانه ش��ورای عالی خواس��ته شد ،با
اس��تفاده از تجارب گذشته ،سازوکار مناس��ب در این زمینه را برای
طرح در جلس��ات آتی ارای��ه کند .به گزارش پایگاه اطالعرس��انی
ریاس��تجمهوری ،همچنین موضوع حفظ و تقویت فضای تالش
و س��ازندگی و امید به آینده که تخریب آن در دستور کار بدخواهان
کشور قرار گرفته است ،مورد تأکید قرار گرفت و از همه رسانههای
کشور دعوت شد تا این توطئ ه بدخواهان را برای مردم تبیین نموده
ونسبت به انعکاس واقعیات و دستاوردهای انقالب اسالمی و مقابله
با جنگ روانی دشمنان اهتمام کنند.

ایرانیها
فعال به گرجستان نروند

وزارت امور خارجه جمهوری
اسالمی ایران با توجه به شیوع
آنفوالن��زای خوک��ی در
اطالعیهای از هموطنان ایرانی
خواس��ت ک��ه از س��فر غی��ر
ض��روری ب��ه گرجس��تان
خ��ودداری کنن��د .در ای��ن
اطالعیه آمده اس��ت :با توجه به اخبار مربوط به شیوع آنفوالنزای
خوکی در کشور گرجس��تان ،به هموطنان عزیزی که قصد سفر به
این کش��ور را دارند ،توصیه میشود جز در موارد ضروری ،تا اطالع
ثانوی ،از سفر به گرجستان خودداری کنند .به گزارش خبرگزاریها،
پیش از این و در پی تشدید روند ریجکت و ممانعت از ورود تعدادی
از هموطنان ایرانی در مبادی ورودی گرجستان ،وزارت امور خارجه
ایران در اطالعیهای خطاب به شهروندان ایرانی که قصد مسافرت
به گرجستان را دارند از آنها خواست که نکاتی را مدنظر قرار دهند از
جمله اینکه اطالعات کامل در خصوص س��فر و قوانین و مقررات
داخلی گرجستان را تنها از مبادی رسمی آن کشور اخذ کرده و در دام
باندهای کالهبردار قرار نگیرند.

فرار آمریکا از سوریه
دلیلی بر پیروزی مقاومت است

س��ردار احمد وحیدی رییس
دانشگاه عالی دفاع ملی ،با بیان
اینکه خروج آمریکا از س��وریه
نوعی فرار محسوب میشود،
گفت :فرار آمریکا از س��وریه،
دلیلی بر پی��روزی مقاومت در
این منطقه اس��ت .وی گفت:
آمریکاییها چه بپذیرند و چه نپذیرند ،شکست خوردهاند اما در تالش
هستند وانمود کنند چنین شکستی رخ نداده است .رییس دانشگاه
عالی دفاع ملی در گفتوگو با مهر ،به برگزاری همایش بینالمللی
دفاع و امنیت در غرب آس��یا در دانش��گاه عالی دفاع ملی اش��اره و
خاطرنشان کرد :ما در این همایش ،تالش کردیم تصویری حقیقی
از امنیت و دفاع در منطقه ارائه دهیم تا بتواند راهنمایی مناسب برای
کشورهای منطقه به منظور ایجاد صلح و ثباتی پایدار باشد.

اروپا از حمایت
منافقین دست بردارد

محمود واعظ��ی رییس دفتر
رییسجمهوری با انتقاد شدید
از برخی کشورهای اروپایی به
دلیل متهم ک��ردن تهران به
حمای��ت از تروریس��م ،اظهار
داش��ت :اروپ��ا در ص��ورت
صداقت ،از حمایت منافقین و
گروههای تجزیهطلب دست بردارد .وی در گفتوگو با ایرنا ،در پاسخ
به س��والی درباره تحریم ایران توسط اروپا ،اظهارداشت :اروپا نباید
فراموش کند که این جمهوری اسالمی ایران بود که به یاری مردم
عراق و سوریه ش��تافت تا با تروریسم داعشی به طور مؤثر بجنگد.
واعظی در پاس��خ به پرسش��ی درباره کانال مالی با اروپا( )SPVو
انتظارات تهران از اتحادیه اروپا در این عرصه ،اظهارداشت :در عین
اینکه تحریمهای اخیر اروپا را محکوم میکنیم ،از اروپا انتظار میرود
که حمایت از برجام و مخالفت با تحریمهای آمریکا را به اقدام عملی
تبدیل و تعهدات خود در چارچوب برجام را عملیاتی کند .رییس دفتر
رییسجمهوری در ادامه تأکید کرد :سیاست ایرانهراسی که با هدف
ایجاد یک دش��من موهوم برای فروش بیشتر تسلیحات مرگبار به
منطقه و تسلط رژیم صهیونیستی بر امور کشورهای منطقه دنبال
میشود ،خریدار ندارد.

وحدت برابر دشمن راه مقابله
با تهدیدات

غالمرض��ا جالل��ی ریی��س
س��ازمان پدافند غی��ر عامل
کش��ور راه��کار مقابل��ه ب��ا
تهدیدات سیاس��ی دشمن را
ایجاد وح��دت و یک صدایی
مقابل آنان دانست و گفت :باید
دش��منان ما تنها ی��ک صدا از
کشور بش��نوند و یک تصویر قدرتمند از جمهوری اسالمی در برابر
خود ببینند .وی در نشست روسا و دبیران کمیت ههای پدافند غیرعامل
دستگاههای اجرایی کشور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار
داشت :در س��ال جاری نقشههای بسیاری علیه جمهوری اسالمی
طراحی ش��د و دشمن به دنبال ایجاد تابس��تان داغ برای ما بود ،اما
توانس��تیم به خوبی از این مسائل عبور کنیم .به گزارش ایسنا ،وی
ادامه داد :آنها در ابتدا موضوع خروج از برجام را در پیش گرفتند تا با
خروج از آن تحریم و فش��ار را به ما تحمیل کنند و بتوانند به اهداف
خود برس��ند .اما در نهایت به این نتیجه رسیدند که نمیتوانند طرح
براندازی را دنبال کنند و در یک عقبنشینی آشکار مساله فشار برای
تغییر رفتار جایگزین کردند.

