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اخبار كوتاه

از نگاه ديگران 

تاه
كو

ی 
خيل واكنش ايران به حمله تروريستي در پاكستان 

س��خنگوی وزارت خارجه کش��ورمان، حمله تروریستی روز 
گذشته علیه نمازگزاران ش��یعه در شهر شکارپور واقع در ایالت 

سند پاکستان را به شدت محکوم کرد.
به گزارش فارس، مرضیه افخم در پی حمله تروریس��تی علیه 
نمازگزاران ش��یعه در شهر شکارپور واقع در ایالت سند پاکستان، 
این حادثه را که موجب شهادت بیش از 60 تن از شیعیان پاکستان 

و مجروح شدن بیش از 50 نفر شد، به شدت محکوم کرد.
افخم ضمن ابراز تس��لیت و همدردی ملت و دولت جمهوری 
اس��امی ایران با خانواده ها و بازماندگان ش��هدای این واقعه، اظهار 
داشت: جمهوری اسامی ایران اقدام تروریستی علیه مردم بی گناه 

از هر قوم و مذهبی در پاکس��تان را محک��وم کرده و آن را مغایر با 
آموزه های دین مبین اسام و ارزش های انسانی می داند. وي با اشاره 
به ضرورت مقابله با افراط گرایی و تحرکات تروریستی، بر همکاری و 

همبستگی کشورهای منطقه در مبارزه با افراط گرایی تأکید کرد.

سازمان بنادر و دريا نوردى
اداره كل بنادر و دريانوردى استان خوزستان-خرمشهر

منطقه آزاد اروند

اداره كل بنادر و دريانوردى استان خوزستان-خرمشهر- منطقه آزاد اروند

اخطار به كليه ذينفعان كاالهاى كانتينرى و غير كانتينرى وارده تا تاريخ  1393/05/01 به انبارها و محوطه هاى منطقه آزاد  اروند  بندر خرمشهر
به اطالع كليه اشخاص حقيقى و حقوقى ذينفع (اعم از شركت هاى كشتيرانى ، متصـديان حمل و نقل،صاحبان كاال و..........) در كاالهاى كانتينرى و غير كانتينرى وارده تا تاريخ 01/ 1393/05 
به انبارها و محوطه هاى منطقه آزاد اروند - بندر خرمشهر  مى رساند چنانچه ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار اين آگهى نسبت به تعيين و تكليف و يا ترخيص و يا خروج كاالهاى خود اقدام 
ننمايند ، اين منطقه جهت وصول مطالبات و جلوگيرى از تضـييع حقوق دولت و همـچنين رفع تراكم و رسوب كاال و استفاده بهينه از ظرفيت انبارها و اماكن منطقه حسب ضوابط مربوط به توقف 

كاالهى كانتينرى و غير كانتينرى مندرج در ظهر قبض انبار و بر طبق مقررات مربوطه اقدام خواهد نمود.
الزم به ذكر است اطالعات مربوط به كاالها و كانتيرهاى مزبور در سايت اينترنتى www.khorramshahrport.pmo.ir  اداره كل بندر و دريا نوردى استان خوزستان-بندر خرمشهر  به نشانى 

خرمشهر-اداره كل بندر و دريا نوردى  قابل مشاهده مى باشد .
CFS كاالهاى متروكه موجود در انبار

شرح كاال صاحب كاال
واحد 
وزن

وزن واحد 
تعداد 
مانده

CFS تاريخ قبض انبار
شماره قبض انبار 

CFS
شماره قبض انبار 

صاحب كاال
شماره بارنامه كشتى - سفر رديف

PLASTIC TOYS
شركت نامي 
تجارت سروش

كيلو گرم 10 كارتن 6 1393/04/01 2353 151741 HDM0224SISH9792_ 1 IKH-0441 - 25ايران هرمز 1

TOURNIQUET, PILLOW, COOLER 
BAG, CRUTCH ,FACE MASK

شركت برديا 
تجارت سينا

كيلو گرم 700 كارتن 150 1393/04/02 2351 150559 HDM0227SISH2075 IKH-0455 - شناور مريم بارج البرز 2

LIGHTING FIXTURES
شركت نگين آذين 

پاسارگاد
كيلو گرم 25 كارتن 5 1393/04/03 2354 150971 HDM0228SHAT5183 AKH-0467 -  ايران شلمچه 3

ابزار االت
شركت برديا 
تجارت سينا

كيلو گرم 500 كارتن 1 1393/04/04 2355 151875 BLNGB1404109-T1 12N - 5 لندينگ كرافت جام جم 4

المپ سقفي
شركت نگين آذين 

پاسارگاد
كيلو گرم 18 نگله 4 1393/04/14 2352 152327 SCM0032KIM3468-T1 IKH-0494 - 25ايران هرمز 5

DECORAION-KITCHEN WARE
شركت برديا 
تجارت سينا

كيلو گرم 400 كارتن 20 1393/04/18 2349 151802 5594-5592-5638 IKH-0483 - شناور حاوي  و بارج آيناز 6

DECORAION-KITCHEN WARE
شركت برديا 
تجارت سينا

كيلو گرم 450 كارتن 25 1393/04/18 2350 151802 5594-5592-5638 IKH-0483 - شناور حاوي  و بارج آيناز 7

TOYS
شركت شبنم كاالي 

خرمشهر
كيلو گرم 50 كارتن 2 1393/04/23 2361 152969 HDM0230SISH8158 -T1 IKH-0490 - 1يدك كش مها و بارج بحر كيش 8

LUNCH BOX-POT-RICE SIEVE-
BOTTLE-CHOPPING BOARD-

CERAMIC CRAFTS- GLASS BALL

شركت برديا 
تجارت سينا

كيلو گرم 200 كارتن 11 1393/04/24 2362 151749 4626-4641-4631 IKH-0478 - 1يدك كش مها و بارج بحر كيش 9

ليست كانتينرهاى پر متروكه 
نوع بسته تعداد شرح كاال قبض انبار تاريخ ورود شماره سفر نام كشتي بارنامه دريايي صاحب كاال رديف

كارتن 503 SPARK PLUG 151837 1393/04/01 IKH-0495 شناور مريم بارج البرز SCP0032WHAT5811 شركت تجارت مانا پارس 1

كارتن 387 SPARK PLUG 160092 1393/04/01 IKH-0495 شناور مريم بارج البرز SCP0032WHAT5811_ 1 شركت تجارت مانا پارس 2

كارتن 116 SPARK PLUG 160093 1393/04/01 IKH-0495 شناور مريم بارج البرز SCP0032WHAT5811_ 2 شركت تجارت مانا پارس 3

كارتن 605 KITCHEN WARE 151775 1393/04/01 IKH-0498 يدك كش مها و بارج بحر كيش1 HDM0231SISH7038 شركت حمل و نقل رسا ترابر 4

كارتن 604 KITCHEN WARE 151775 1393/04/01 IKH-0498 يدك كش مها و بارج بحر كيش1 HDM0231SISH7038 شركت حمل و نقل رسا ترابر 5

كارتن 877 CERAMIC WARE 151922 1393/04/04 IKH-0508 ايران هرمز25 SCP0032WHAT6137 شركت كشتيراني ترنگ دريا 6

نگله 881 نوار چسب دوطرفه 151900 1393/04/04 IKH-0508 ايران هرمز25 NCM0228KIM3297 كمال خيامي حسيني 7

كارتن 464 KITCHEN ACCESSORIES 152270 1393/04/10 IKH-0505 يدك كش مها و بارج بحر كيش1 SCP0031WISH3576 علي اكبر كمالوند 8

نگله 648 HOME APPLIANCES 152325 1393/04/10 IKH-0512 يدك كش حاوي102بارج آيناز SCP0032WHAT5890 وفا خليفي 9

كارتن 682 CERAMIC  WARE 152375 1393/04/15 IKH-0515 ايران هرمز25 SCP0034WHAT7255 شركت شهاب ترابر آريا 10

كارتن 629 CERAMIC  WARE 152375 1393/04/15 IKH-0515 ايران هرمز25 SCP0034WHAT7255 شركت شهاب ترابر آريا 11

نگله 414 لوازم بهداشتي سراميكي 152368 1393/04/15 IKH-0515 ايران هرمز25 SCM0034KIM3743 فرشيد حق دوست 12

نگله 423 لوازم بهداشتي سراميكي 152368 1393/04/15 IKH-0515 ايران هرمز25 SCM0034KIM3743 فرشيد حق دوست 13

نگله 425 لوازم بهداشتي سراميكي 152368 1393/04/15 IKH-0515 ايران هرمز25 SCM0034KIM3743 فرشيد حق دوست 14

كارتن 745 HOUSEHOLD ITEMS 152532 1393/04/16 IKH-0517 شناور بهادر 101 و بارج بحر كيش1 SCP0034WHAT6905 مجيد كيانوش 15

كارتن 968 HOUSEHOLD ITEMS 152532 1393/04/16 IKH-0517 شناور بهادر 101 و بارج بحر كيش1 SCP0034WHAT6905 مجيد كيانوش 16

كارتن 731 HOUSEHOLD ITEMS 152532 1393/04/16 IKH-0517 شناور بهادر 101 و بارج بحر كيش1 SCP0034WHAT6905 مجيد كيانوش 17

(BG) كيسه 280 STEEL WHEELS 152772 1393/04/22 IKH-0528 يدك كش موسي خان و بارج مرحمت HDM0233SISH8678 اكبر دريا سفر 18

كارتن 594 نوار چسب - زيلو 153265 1393/04/29 SLST0053 اس ال استار NBOKHO140022A شركت فروغ تجارت افتخار گران 19

كارتن 500 GLASS REFILL VACUUM FLASK 153143 1393/04/28 IKH-0538 شناور پركار -بارج راسل HDM0235SISH1506 صادق حاجي علي 20

ب�رای رف�ع نگران�ی کنگ�ره، دول�ت آمریکا 
مواضع س�خت تری در موضوعات کلیدی همچون 
نظارت و راستی آزمایی، مسائل مربوط به گذشته، 
زرادخانه موشکی ایران و دوره زمانی توافق جامع 

اتخاذ کند.
ای��ن توصی��ه اي بود ک��ه دیوید س��ینگ مدیر 
اجرایی موسس��ه سیاس��ت خاور نزدیک در روزنامه 
دولتي واشنگتن پس��ت براي رفع نگراني به کنگره و 

دولتمردان امریکایي پیشنهاد داد.
وي که با البی هاي صهیونیستی در آمریکا مرتبط 
اس��ت در یادداشتی پیشنهاد داد برای کاهش نگرانی 
کنگره در مذاکرات هس��ته ای با ای��ران، دولت امریکا 

مواضع سخت تری در موضوعات کلیدی اتخاذ کند.
نویسنده با اش��اره به اختاف نظر کاخ سفید و 
کنگره در موضوع مذاکرات هس��ته ای با ایران اظهار 
داشته از آنجا که اولین نگرانی کنگره در این موضوع 
انجام ی��ک توافق بد با ایران اس��ت، گام اول توقف 
پیش��نهاد ارائه امتیازات هس��ته ای به تهران است و 
همچنین رسیدن به توافقی با رهبران کنگره درباره 

مفاد یک توافق قابل قبول با ایران.
الزمه این امر س��خت تر ش��دن مواضع مذاکراتی 
آمری��کا در موضوعات کلیدی همچ��ون فعالیت های 
گذشته ایران، نظارت و راستی آزمایی، زرادخانه موشکی 
ای��ران و دوره زمانی توافق جامع اس��ت. در عین حال 
باید حمایت کنگره برای قادر ساختن رئیس جمهور در 

پیشنهاد معتبر رفع تحریم ها تضمین شود.
همزمان ای��ران باید متقاعد ش��ود که جایگزین 
توافق اعمال فش��ار بیش��تر از حد فعلی اس��ت. بدین 
منظ��ور آمریکا و دیگر ش��رکای مذاکراتی اش باید به 
تمدید نشدن دوباره برنامه اقدام مشترک متعهد شوند 
و هشدار دهند که در صورت نرسیدن به توافق در زمان 
معین امتیازات لغو و تحریم ها دوباره اعمال مي شود و 

با فعالیت هاي ایران در خاورمیانه مقابله مي شود.
این توصیه براي فش��ار بیش��تر برایران در حالي 
مطرح ش��ده که این روزها کنگره با کاخ س��فید براي 
تصوی��ب تحریم هاي ضد ایراني در یک دعوا و اختاف 
نمایشي است بطوریکه اعضاي جمهوري خواه کنگره به 
شدت خواهان تصویب تحریم هاي ضد ایراني هستند 
اما اوباما ضمن مخالفت با این تحریم ها در شش��مین 
سخنرانی س��االنه خود در کنگره بار دیگر هشدار داد 
هر گونه طرح تحریمی جدید علیه ایران را وتو می کند.

البته باید گفت چالش بین اوباما و کنگره در قبال 
ایران در حالي به یک بحران ظاهري تبدیل شده است 
که اد روی��س، رئیس کمیته رواب��ط خارجی مجلس 
نمایندگان آمریکا به فاصله کوتاهی بعد از شش��مین 
سخنرانی ساالنه باراک اوباما، در بیانیه اي، با بیان اینکه 
رئیس جمه��ور گزینه های غلطی را درب��اره ایران ارائه 

کرده اس��ت، گفت: »ما می توانیم مذاکره کنیم و فشار 
اقتصادی را افزایش دهیم.«

توصیه ه��اي ض��د ایراني واشنگتن پس��ت داراي 
سابقه است چنانچه آذر ماه سال جاري نیز این روزنامه 
از قول دنیس راس، مش��اور ویژه اوباما از سال ۲00۹ 
تا ۲0۱۱؛ اریک الدرمن، معاون پیشین وزارت دفاع در 
دولت بوش؛ و ری تکیه، کارش��ناس ارشد در شورای 
روابط خارجی؛ یادداش��تی را منتشر کرد که این سه 
نفر خواهان افزایش فشارها بر ایران شدند و نکته قابل 
تامل اینکه تمامي این توصیه ها در روزنامه اي منتشر 
مي شود که در قالب یک روزنامه دولتي در امریکا و در 
عرصه رسانه و اطاع رساني مشغول به فعالیت است.

نویس��ندگان این یادداش��ت با اشاره به اتحادی 
که در داخل نظام جمهوری اس��امی درباره مسئله 
هسته ای وجود دارد می نویسند: "ایران رویکرد خود 
را به آس��انی تغییر نخواهد داد. اگر امیدی به تغییر 
در محاس��بات ایرانی ها وجود داشته باشد، ]در این 
صورت میسر می ش��ود که[ رهبران آن باید متوجه 
شوند هزینه - آنگونه که می سنجند - باال است. باید 
یک استراتژی اجبارآمیز برای منزوی ساختن بیشتر 
ایران از بازارهای جهانی و نهادهای مالی پیش بینی 
ش��ود؛ و در زمانی که قیمت های نفتی در حال افول 
هس��تند، باید ثابت ش��ود که اقتصاد ایران در برابر 

چنین فشارهایی آسیب پذیر است." 
نویسندگان معتقدند که اقدامات ضدایرانی نباید 
مح��دود به این تمهیدات باش��د: "اما ای��ن نمی تواند 
پایان ماجرا باشد. باید از جبهه های مختلفی به ایران 
فش��ار آورد. همچنین دولت اوباما باید متمرکز بر رفع 
اختاف��ات در داخل، و نیز احیای دوباره اتحادهای ما 

در خاورمیانه باشد. 
در ب��دو امر بای��د این نکته را یادآور ش��ویم که 
ب��ه طور کلی دیپلماس��ی رس��انه اي در عصر جهانی 
ش��دن، بخش قاب��ل توجهی از دیپلماس��ی عمومی 
کش��ورها ب��ه ویژه کش��ورهای قدرتمن��د را به خود 
اختصاص مي دهد. به طوری که رس��انه ها به مراتب 
نقش ابزار تبلیغات سیاسی دولت ها را بازی مي کنند. 
آنها با دفاع از سیاس��ت خارجی و با انگاره س��ازی و 
ارزش س��ازی الق��اي پیام و برجسته س��ازی نس��بت 
به مش��روعیت بخشی به سیاس��ت های حکومتی و 
رساندن پیام های دست اندرکاران دیپلماسی کشور به 
افکار عمومی جهانی، نقش توجیه گر افکار عمومی را 
در عرصه سیاس��ت خارجی ایفا مي نمایند. بسیاری 
از محقق��ان بر این باورند که رس��انه ها یکی از منابع 

قدرتمند شکل دهی افکار عمومی آمریکا هستند. 
دیپلماسی رسانه اي آمریکا پس از حادثه یازدهم 
س��پتامبر حاکی از نوع خاصی در رابطه رس��انه ها با 
دولت داش��ت. به ط��وری که در پی حادث��ه یازدهم 
سپتامبر، کاخ سفید به کّرات رسانه ها را مورد خطاب 
قرار داد و از آنها خواست تا با سیاست خارجی کشور 
همراه��ی کنند و خطاب به رس��انه ها اعام کرد: هر 
چقدر به ش��کل مس��تقل از دولت عم��ل نمایند، در 
معرض اتهام کمک به دشمنان تروریسم قرار خواهند 
گرف��ت. بعد از این پیام، اغلب رس��انه ها در آمریکا با 
دولت بوش همراه ش��دند و اشتیاق ش��ان برای تحت 
خدمت بودن برنامه تبلیغاتی سیاست گذاران افزایش 
 CNN، FO×، یاف��ت. ب��ه طوری ک��ه ش��بکه های
NBC، CBS، ABCح��دوداً در ۱0 کنفران��س به 

دعوت کاندولیزا رایس شرکت کردند. 

قبل از حمله آمریکا به افغانستان، واشنگتن پست 
گزارش داد ک��ه مقامات اطاعات��ی آمریکا، اعضای 
کنگ��ره را مطلع کرده اند که ش��بکه القاعده احتمال 
زی��ادی دارد که دوباره و ب��ه زودی به آمریکا حمله 
کنن��د. این یک خب��ر مهم بود، اما آژیر هش��دار در 
کاخ س��فید به ص��دا در نیامد و ج��ورج تِنت رئیس 
س��یا در یک تغییر مواضع از واشنگتن پست خواست 
گزارش های تصویب نش��ده را منتشر نکند. روز بعد 
تایمز به نقل از س��ردبیر واشنگتن پس��ت نوشت: به 
دنبال حادثه یازدهم س��پتامبر مقام��ات دولت ابراز 
نگرانی کرده اند که برخی موضوعات و واقعیات خاص 

مي توانند امنیت ملی آمریکا را به خطر بیندازند. 
بر این اس��اس، بازوی اجرایی کاخ سفید، طراح 
و مجری رویکرد س��وم در حوزه سیاس��ت خارجی 
در آمریکاس��ت که تاش دارد تا سنت و مدرنیته و 
ابزاره��ای اقناع و اجبار و روش های قدیمی و جدید 
رس��انه اي را با یکدیگر درهم آمیخت��ه و از مجموع 
آنها در دیپلماس��ی عمومی آمریکا رویکردی مرکب 

را به وجود آورد. 
در همین رابطه »دیپلماسی عمومی« آمریکا در 
قب��ال ایران به عنوان بخش��ی از اولویت های راهبرد 
دفاع��ی - امنیتی کاخ س��فید، در راس��تای تحقق 
»براندازی در س��کوت« یا »بران��دازی نرم« تعریف 
ش��ده است و هم اکنون نیز در مورد پرونده هسته اي 
ایران مش��اهده مي کنیم که موج جدید دیدگاه هاي 
ضد ایراني در خصوص مخالف��ت با تمدید مذاکرات 
از سوي همین رس��انه ها بویژه رو در روزنامه دولتي 

واشنگتن پست مطرح مي شود.
در ی��ک نتیجه گی��ري کلي با توجه ب��ه آنچه در 
مطالب باال عنوان ش��د مي توانیم بگوییم که از بعداز 
حادثه یازدهم سپتامبر رسانه هاي معتبر امریکایي به 
عنوان بازویي اجرایي، تنها به نقش انتقال دهنده افکار 
و سیاست هاي دولتمردان و سناتورهاي امریکایي در 
کنگره امریکا و سیاستمداران ارشد این کشور تبدیل 
شدند چنانچه این مس��ئله در مورد پرونده هسته اي 
ایران و مذاکرات با ۱+5 به وضوح قابل مشاهده است. 
بنابراین حال که دور نهایی مذاکراتی که با انعقاد 
توافقنامه ژنو در ۳ آذر سال گذشته بین ایران و گروه 
۱+5 آغاز شده بود، سوم آذر سال جاري توافق "برنامه 
مش��ترک اقدام" را ب��رای چندین م��اه دیگر تمدید 
کردند تا امیدها برای دستیابی به توافقی جامع زنده 
باقی بماند. این توصیه ها و پیش��نهادها حاکي از آن 
است که غرب ضمن بهانه تراشي نه تنها به دنبال به 
نتیجه رسیدن توافقات نیس��ت بلکه از قول روزنامه 
لس آنجلس تایمز اولین گام غرب در صورت شکست 

مذاکرات مقصر نشان دادن ایران است
اگر ایران همچنان حاضر نش��ود با شرایط مورد 

قبول آمریکا و ش��رکایش موافقت کند در اولین گام 
آنها تاش خواهند کرد تا ایران را مس��ئول و مقصر 

شکست مذاکرات نشان دهند.
روزنام��ه لس آنجلس تایم��ز در تحلیلی نوش��ت 
رسیدن به توافق هسته ای مي تواند بزرگترین دستاورد 
سیاس��ت خارجی دولت اوباما باشد اما برخی مقامات 
اکنون ب��ر روی طرح جایگزین تمرکز کرده اند که در 
۲4 مارس )4 فروردین( اگر توافق بسیار نزدیک باشد، 
به احتمال زیاد مذاکره کنندگان پیشنهاد تمدید چند 

روزه یا چند هفته مذاکرات را ارائه می کنند.
اما اگر ایران همچنان حاضر نش��ود شرایط مورد 
قبول آمریکا و شرکایش موافقت کند در اولین گام آنها 
تاش خواهند کرد تا ایران را مسئول و مقصر شکست 
مذاکرات نش��ان دهند. دیوید کوه��ن، معاون وزارت 
خزانه داری آمریکا هفته گذشته در کنگره گفت: حفظ 
تحریم ه��اي بین المللی تا حد زیادی به این بس��تگی 

دارد که شرکای ما چه کسی را مقصر بدانند.
بنابرای��ن با چنین دیدگاهي و توضیحات مطرح 
ش��ده در باال مي توان گفت مذاکرات هس��ته اي و به 
نتیج��ه رس��یدن آن در ادبیات و تفک��رات مقامات 
امریکای��ي و حتي غرب نه مفهوم دارد و نه جایگاه و 
این مذاکرات براي غرب و بویژه امریکایي ها سناریویي 

است براي اعمال رویکرد و اهداف ضد ایراني.
این توصی��ه ها در حالي مطرح مي ش��ود که تیم 
مذاکره کننده کش��ورمان با جدیت ۲4 دی ماه به همراه 
محمدج��واد ظریف به منظور انج��ام رایزنی ها با هیأت 
مذاکره کننده آمریکایی و دیگر اعضای ۱+5 و شرکت در 
دوازدهمین دور مذاکرات جامع هسته ای راهی ژنو شد. 

س��ید عباس عراقچ��ی و مجی��د تخت روانچ��ی 
معاون��ان وزی��ر خارج��ه کش��ورمان و اعض��ای تیم 
مذاکره کننده هسته ای در مذاکرات دوجانبه ظریف و 
کری حضور یافتند و در ژنو مذاکرات فش��رده ای را با 
تیم مذاکره کننده آمریکایی به ریاست وندی شرمن 

معاون وزیر خارجه آمریکا صورت دادند. 
در همان موقع عضو ارش��د تی��م مذاکره کننده 
هس��ته اي ایران پیش از آغاز مذاک��رات دوجانبه در 
گفت وگ��وی اختصاص��ی ب��ا خبرنگار اعزام��ی واحد 
مرکزی خبر درباره فضای مذاکرات دوجانبه با هیات 
آمریکایی نیز گفت: فضای مذاکرات کاما جدی است 
و اراده در دو طرف برای رسیدن به توافق وجود دارد 
ولی مش��کات، فاصله ه��ا و اختاف نظرها نیز وجود 
دارد، در برخ��ی موارد فاصله خیلی زیاد اس��ت و در 
برخی موارد نیز کم اس��ت. تاش م��ا نزدیک کردن 
فاصله ها بین دو طرف است. معاون وزیر امور خارجه 
افزود: "ما هنوز امیدواری��م و فکر می کنیم اگر اراده 
و حس��ن نیت الزم در طرف مقابل وجود داشته باشد 

حصول به یک توافق امکان پذیر است."

پیشنهاد ضد ایراني واشنگتن پست براي رفع نگراني کاخ سفید و کنگره

روزنامهايكهبرايمذاكراتهستهاينسخهتجويزميكند

ايران، نماد ثبات در خاورمیانه 
یک وبگاه تحلیلی آمریکایی در گزارشی نوشت: از یک سو 
شورای همکاری خلیج فارس آن قدر نیرومند نیست که بتواند 
چالشی برابر قدرت ایران ایجاد کند و از سوی دیگر همکاری 
با این کشور مسیری برای بازیابی ثبات در خاورمیانه و جهان 
اس��ام خواهد بود. وبگاه تحلیلی »کانترپانچ« طی گزارشی 
تحت عنوان »ایران با ثبات ترین کش��ور خاورمیانه« نوشت: 
با گذش��ت ۳5 سال و پدیدار ش��دن انقاب اسامی ایران، 
وضعیت توازن قوا در خاورمیانه دگرگون شده است. در این 
بین ایران اکثر مواقع با مش��کاتی داخلی و نیز تحریم های 
خارجی مواجه بوده است با این وجود این کشور در مقایسه 
با کش��ورهای همس��ایه خود که در ورطه ناآرامی افتاده اند، 

هم اینک نمادی از ثبات در منطقه می باشد.
بر اساس این گزارش، در گذشته کشورهای عضو شورای 
همکاری خلیج فارس شامل بحرین، کویت، عمان، عربستان 
سعودی و امارات متحده عربی در کنار عراق و مصر مایل به 
مواجهه با نفوذ ایران در منطقه بودند ولی هم اینک به چند 

دلیل دیگر آن ها قادر به انجام این مورد نیستند.
از یک سو شورای همکاری خلیج فارس آن قدر نیرومند 
نیست که بتواند چالشی برابر قدرت ایران ایجاد کند. همچنین 
کش��ورهایی چون مصر با وضعیت بد اقتصادی آنقدر درگیر 
مسائل داخلی اس��ت که نمی تواند در برابر جای طلبی های 
ایرانی��ان توازنی ایجاد کند. ایران و عراق نیز با ایجاد ائتاف 

کنار همدیگر دشمنی دیرینه را دفن مي کنند.
در ادامه این گزارش ضمن تاکید به درگیری شبه نظامیان 
تکفیری ب��ا خود که اولی��ن تهدید فعلی علی��ه خاورمیانه 
می باشد، آمده است: آمریکا و انگلیس به شدت در افغانستان 
و عراق و مطیع کردن این ۲ کشور شکست خوردند و ترکیه 
نیز ظاهرا نمی خواهد طبق دس��تورات غرب علیه نیروهای 
خرابکار داعش موضع گیری کند بنابر این موارد فوق زمینه 
را برای ائتاف بزرگ بین نیروهای شیعه چون ایران، عراق، 
ارتش سوریه، حزب اهلل لبنان و پیشمرگه های کرد به عنوان 

نیروهای خط مقدم نبرد علیه داعش ایجاد کرده است.
به نوش��ته این وب��گاه تحلیلی آمریکای��ی، خطر واقعی 
موج��ود خاء وج��ود قدرتی در خاورمیانه اس��ت و احتمال 
ممکن برون رفت از این خطر این است که کشورهای غربی با 
نزدیکی به ایران در نبرد علیه داعش تحریم های تحمیلی علیه 
این کشور را رفع کند. این امر می تواند تصمیم های روسیه را 
در قطع ارسال نفت و گاز به کشورهای غربی نیز خنثی سازد. 
در انتهای این گزارش آمده است: توافق ایران با گروه ۱+5 این 
کش��ور را به طور مستقیم به همکاری به سمت غرب می برد 
و مس��یر را برای بازیابی ثبات در خاورمیانه و جهان اس��ام 
فراهم خواهد آورد. این جریان از قضا شهرت ایران به عنوان 

باثبات ترین کشور در خاورمیانه شدت می بخشد.

تاكید بر همکاری تهران، آنکارا، دمشق و بغداد
رئیس جمهور اس��بق ترکیه در دیدار س��فیر ایران با 
تأکید بر توسعه مناسبات تهران و آنکارا، خواستار همکاری 

چهار کشور ایران، عراق، ترکیه و سوریه شد.
به گزارش ایس��نا، علیرضا بیکدلی س��فیر جمهوری 
اس��امی ایران با احمد نجدت سزر رئیس جمهور اسبق 

ترکیه در منزلش دیدار و گفت وگو کرد.
نجدت س��زر که بیش از ۷ سال رئیس جمهور ترکیه 
ب��وده در ای��ن دیدار عن��وان کرد که بعد از دوره ریاس��ت 
جمهوری تاش کرده از سیاس��ت دوری کند. نجدت سزر 
در این دیدار بر توسعه مناسبات تهران و آنکارا و همکاری 

چهار کشور ایران، ترکیه، سوریه و عراق تأکید کرد.

 تالش براي حضور شركت های ايرانی 
در بازار روسیه

س��فیر کش��ورمان اعام ک��رد که س��فارتخانه ایران 
در روس��یه همه تاش خ��ود را برای حضور گس��ترده تر 
شرکت های ایرانی در بازار این کشور به کار خواهد بست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، بنا به دعوت سفارت ایران 
در مسکو مسئوالن شرکت های ایرانی حاضر در نمایشگاه 
»اینترپاستیکا« روز گذشته در نشستی در محل سفارت 
ایران ش��رکت کردند. در این جلسه مسئوالن شرکت های 
ایرانی که عمدتاً از ش��رکت های به ن��ام در حوزه صادرات 
محصوالت پتروشیمی بودند، هر یک ارزیابی مثبت خود را 
از نمایشگاه مزبور و شرایط بازار روسیه در زمینه صادرات 
محصوالت پتروشیمی کشور ارائه و دیدگاه های خود را در 

مورد ارتقاي بیشتر روابط تجاری با روسیه مطرح کردند.
در ادامه سنایی سفیر ایران در مسکو ضمن بیان وضعیت 
جاری و روند رو به رش��د روابط ایران و روسیه در تمام ابعاد، 
اظهار داشت: سفارت جمهوری اسامی ایران در مسکو ارتقاي 
روابط اقتصادی - تجاری با روس��یه را همانند توسعه روابط 

سیاسی و فرهنگی با این کشور بسیار با اهمیت می داند.

 رايزنی تیم مذاكره كننده ايران 
با برخی همتايان غربي 
تیم مذاکره کننده ایرانی در حاش��یه پنجاه و یکمین 
نشست کنفرانس امنیتی مونیخ در خصوص راه حل جامع 
هس��ته ای با برخ��ی اعضای ۱+5 به ص��ورت دوجانبه به 

رایزنی می پردازد.
 به گزارش ایرنا، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
کش��ورمان به همراه تیم مذاکره کننده هس��ته ای صبح 
جمعه ۱۷ بهمن ماه به منظور شرکت در پنجاه و یکمین 

نشست کنفرانس امنیتی مونیخ راهی آلمان می شود.
ظریف قرار است در این اجاس شرکت کند و احتمال 
دارد که با کری، فابیوس و اشتاین مایر که قرار است در این 
اجاس شرکت کند، دیدار و گفت وگو کند و تیم مذاکره کننده 
هسته ای نیز در حاشیه این اجاس رایزنی های دوجانبه ای را 
با برخی اعضای ۱+5 خواهد داشت که این رایزنی ها در حال 

تنظیم است و تاکنون هنوز قطعی نشده است.

طلب ياری حماس از »ايران« و »حزب اهلل«
یک رهبر بلندپایه حم��اس از حزب اهلل و جمهوری 
اسامی ایران خواست در هدف مبارزه با اسرائیل به این 

جنبش کمک بیشتری ارائه دهند.
به گزارش فارس، »محمود الزهار« از رهبران بلندپایه 
حماس، در گفت و گو با شبکه المنار، از سید حسن نصراهلل 
درخواست کرد تا در پیش برد برنامه های مقاومت با هدف 
فلسطین، همکاری و هماهنگی بیشتری با حماس بکند.

وی از دبیرکل حزب اهلل لبنان خواست تا در جمع آوری 
و منتقل کردن فلس��طینی های خارج از سرزمین اشغالی 

به مرزها و  آماده سازی آن ها با حماس همکاری کند.


