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سللفیر جمهوری اسللامی ایران در لبنان 
تاکید کللرد: ایللران هرگز به خللود اجازه ديپلمـــات

نمی دهد در امور داخلی کشللورها از جمله 
در انتخابات ریاست جمهوری لبنان دخالت کند.

به گزارش ایرنا، فتحعلی که در مراسللم بیسللت و هفتمین 
سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( در شهر صور در جنوب 
لبنان سللخن می گفت، خاطرنشان کرد: ایران اسامی برمبنای 
نظریلله والیت فقیه یک گفتمان و سیاسللت خارجی حکیمانه را 
ارائه کرده و اکنون به الگوئی برای ملت های مستضعف در تحقق 

عدالت و آزادی تبدیل شده است.
این مراسم به ابتکار رایزنی فرهنگی جمهوری اسامی ایران 
در لبنان و با همکاری مرکز فرهنگی امام خمینی)ره( در شللهر 

صور در جنوب لبنان برگزار شد.
سللفیر ایللران در لبنان تصریح کللرد: ایران بعللداز پیروزی 
انقاب اسللامی همچنین مبتنی بر اصل والیت فقیه و با وجود 
تحریم های ظالمانه طوالنی آمریکا توانست در زمینه علوم بسیار 
پیچیده مانند سلللول های بنیادین به موفقیت های بزرگی دست 
یابد. وی با تاکید به این که گفتمان آمریکائی پاسللخگوی نیازها 
و مطالبات منطقه نیسللت، خاطرنشللان کرد که آمریکائی ها در 

ظهور وگسترش تروریسم تکفیری در منطقه نقش داشته اند.
فتحعلی اظهارداشللت:جمهوری اسللامی ایران معتقد است 
درهر کشللوری نظر و رای مردم از طریق برگزاری انتخابات و از 

درون صندوق های رای خارج می شود و باید به رای مردم احترام 
گذاشت و به آن اهتمام داشت.

»علی فیاض«عضو فراکسللیون » وفللاداری به مقاومت« در 
پارلمان لبنان هم در این مراسللم گفت: ایران اسامی همواره از 
لبنللان حمایت کرده و با همه طوائللف لبنانی که حامی مقاومت 
برای آزادسللازی سللرزمین های اشللغالی لبنان هستند، روابطی 
خوب دارد.  وی افزود: ثبات لبنان از سیاسللت های ثابت خارجی 
ایران اسللت ، به اسللتقال و حاکمیت لبنان احترام می گذارد و 

هرگز سیاستی علیه لبنان اتخاذ نکرده است.
فیاض تاکید کرد: ایران با وجود تاش ها برای کشللیدن آن 
به بلوای خاء ریاست جمهوری لبنان، همواره تاکید کرده است 
انتخاب رئیس جمهوری حق و مسللئولیت لبنانی ها است و تنها 

اگر کمکی خواسته شود، دریغ نخواهد کرد.
رایزنی فرهنگی ایران درلبنان به مناسبت بیست و هفتمین 
سللالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسللامی ایران دو مراسللم 
جداگانه نیز در شللهرهای هرمل و بعلبک درشرق و شمال شرق 
لبنللان با کمک مراکز فرهنگی امام خمینی این دو شللهر برگزار 
کللرد. » محمد صادق فضلی« کاردار سللفارت ایران در لبنان در 
این دو مراسللم سللخنرانی و خصائل و ویژگی های حضرت امام 
خمینی)ره( و تاثیر انقاب اسللامی را در عرصه های مختلف به 
ویژه حمایت از ملت و مقاومت فلسللطین و لبنان در رویارویی با 

دشمن صهیونیستی تشریح کرد.

سفیر ايران در لبنان: 
ايران در انتخاب رئیس جمهوری لبنان دخالت نمی کند

وزیر امور خارجه مغولستان اعام کرد که 
شیه حــا ر کشورش در سیاست خارجی خود اولویت د

ویژه ای بللرای ایران قائل اسللت و اهمیت 
زیادی به آن می دهد.

به گزارش ایرنا، »لوندگ سللورو سورن« که میزبان »ابراهیم 
رحیم پور« معاون وزیر امور خارجه و هیات همراه به مناسللبت 
برقللراری چهل و پنجمین سللالگرد تاسللیس روابط سیاسللی و 

دیپلماتیک دو کشور بود، این سخنان را مطرح کرد.
او گفللت که ایللران یکی از کشللورهای باثبللات در منطقه 
می باشللد و مغولستان عاقمند اسللت همکاریهای خود با تهران 

را در زمینه های مختلف بسط و توسعه دهد. 
»سللورو سللورن« همچنین به سللفر سللال 2012 میادی 
»تسللاخیاگین البگدورج« رئیس جمهوری مغولسللتان به تهران 
و ماقللات وی با مقامات عالی ایران از جمله مقام معظم رهبری 

اشاره و آن را نقطه عطفی در روابط دو کشور دانست.
وزیر امور خارجه مغولسللتان همچنین گفت که کشللورش 
عاقمند است از تجارب ایران در حوزه مطالعات تاریخی، بیابان 
زدایللی، کشللاورزی با آب کم، اکتشللاف نفللت و دیگر بخش ها 

بهره مند شود.
وی در عیللن حال تصریح کرد که امنیت آسللیای مرکزی و 
افغانستان برای کشللورش اهمیت بسزایی دارد و داشتن ارتباط 
زمینللی با ایران نیز مللی تواند محملی برای باز شللدن کاالهای 

مغولسللتان به بازارهای خاورمیانه و کشللورهای همسللایه ایران 
باشد.

ابراهیم رحیم پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه 
نیز در سللخنانی از آمادگی ایران به منظور گسترش همکاریهای 
دوجانبه خبر داد و گفت که شللرایط برای تحقق این مهم فراهم 
اسللت. وی یادآور شللد که ایران برای انتقال تجللارب مورد نیاز 
مغولسللتان در همه زمینه ها بویژه در حوزه انرژی و نفت آمادگی 
کامل دارد و امیدوار اسللت با تاش هایللی که از جانب دو طرف 
صورت می گیرد، شللاهد گسللترش این همکاریها در عرصه های 

مختلف باشیم.
برقللراری حمل و نقل زمینی و ریلی بین دو کشللور، تبادل 
هیات های اقتصادی، همکاریها در زمینه کشللاورزی، دامپروری 
و دامداری، اجاره زمین و کشللت فراسللرزمینی در مغولسللتان، 
همکاری در حوزه فرهنگی و دانشللگاهی و... از دیگر موارد گفت 
وگوی رحیم پور و وزیر امور خارجه مغولستان در این دیدار بود. 
معللاون وزیر امور خارجه کشللورمان و هیات همللراه پس از این 
دیدار در ضیافت شامی که »لوندگ سورو سورن« به مناسب این 

سفر تربیت داده بود، حضور یافتند.
گفتنی اسللت، پیش از این ماقات هم »ابراهیم رحیم پور« 
و »دامبایان گانخویاس« معاون وزارت امور خارجه مغولستان به 
منظور توسعه روابط دوستانه در حوزه های مختلف یک یادداشت 

تفاهم همکاری امضا کردند.

وزير امور خارجه مغولستان:
توسعه روابط با تهران اولويت اوالن باتور است
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گزافه گویی های سفیر سعودی علیه ایران
سللفیر عربسللتان در عراق بار دیگر مدعی دخالت ایران در 

امور عراق و تاش کشورش برای کمک به عراق شد.

به گزارش تسللنیم ، ثامر السللبهان درسللخنانی مطبوعاتی 
مدعی شللد: عراق از سللال 2003 میادی با دخالت مستقیم و 

غیرمستقیم ایران روبه رو است.
این درحالی اسللت که ایران همواره تأکید کرده اسللت که 

به درخواسللت دولللت قانونی عراق بلله این کشللور در مبارزه با 
تروریسم کمک می کند و مسئوالن عراقی نیز در اظهار نظرهای 
خود بر این امللر تأکید کرده اند.وی  تاش کرد که به گفته های 
خللود رنگ و بوی نللژادی بدهد و ادعا کرد: هللدف ایران انتقام 

گرفتن از عراق و اعراب است.
السللبهان از آنچه آن را حضللور فرماندهللان ایرانی متعدد 
نزدیک شللهر فلوجه خواند، اقدامی را یاد کرد که به زعم او باعث 

تشدید دشمنی بین اقشار ملت عراق خواهد شد.

 امنیت ایران 
حاصل پیوند محکم بین مردم و رهبری
نماینده دائم ایران در سللازمان ملل با گرامیداشللت 
یاد و خاطره امام )ره( گفت: اگر امروز ایران در منطقه ای 
ناامن و بی ثبات از ثبات و امنیت برخوردار است به برکت 
پیوند محکم بین مردم و رهبری است که به دست معمار 

بزرگ انقاب طراحی شده است.
به گزارش ایرنا، همزمان با بیست و هفتمین سالگرد 
عروج ملکوتللی امام خمینی )ره( در مرکز اسللامی امام 
علی )ع( غامعلی خوشللرو طی سللخنانی ضمن تشریح 
ریشلله های قیام تاریخی ملت ایران بلله رهبری بنیانگذار 
جمهوری اسللامی، به ویژگی های ممتاز حرکت تاریخی 
امام و به ویژه ابعاد سیاسللی و اجتماعی آن حرکت اشاره 
کرد و افزود: در بیداری اسللامی مللورد نظر امام )ره( نه 
اسللام متحجر عزلت گزین و نه سکوالریسللم بی ریشه و 
وابسللته هیچکدام جایی نداشللتند، اسللام مطلوب امام 
دارای نقش سیاسللی و اجتماعی و ضامن سعادت دنیوی 

و اخروی بود.
وی اداملله داد: دیللن عزت مدار، بیدار و مسللتقل از 
قدرت های بللزرگ، در عیللن حالی که خواسللتار تعامل 
براسللاس حکمت و عللزت و مصلحت اسللت، با نمادهای 

وابستگی سیاسی و فرهنگی به شدت مقابله می کند.
نماینللده دائم ایران در سللازمان ملل بللا بیان اینکه 
نهضت امام از خانه ای کوچک در شللهر قللم در مقابله با 
رژیمی سللرکوبگر و متکی به قدرت های جهانی آغاز شد، 
عنللوان کرد: در یک فرایند 15 سللاله از خرداد 1342 تا 
پیروزی اتقاب، قلوب و آرای مردم به تدریج به آرمان های 

امام گروید.
خوشللرو افزود: شللخصیتی را که مخفیانه از کشللور 
تبعیللد کرده بودند تا صللدای او را خاموش و ارتباط او را 
با مردم قطع کنند، پس از سللال ها دوری بر روی دستان 

مشتاق میلیون ها ایرانی به وطن بازگشت.
وی ادامه داد: به موازاتی که وابستگی رژیم به آمریکا 
بیشتر می شللد پایه های مشروعیت آن کاهش می یافت و 
پیوند مردم و رهبری مستحکم تر می شد. اگر امروز ایران 
در منطقلله ای ناامن و بی ثبات از ثبات و امنیت برخوردار 
اسللت به برکت همان پیوند محکم بیللن مردم و رهبری 
است که به دست معمار بزرگ انقاب طراحی شده است.  
نماینده ایران در سللازمان ملل خاطرنشان کرد: بر همین 
اسللاس از روزهای آغازین انقاب توجه به مشارکت مردم 
در تعیین سرنوشت خویش سللرلوحه سیاست های نظام 
قرار گرفت و جمهوری اسامی با اتکا به آرای مردم شکل 
گرفللت. وی در پایان خاطرنشللان کرد: امللام )ره( ضمن 
اعتقاد به وحدت بین مسلللمین جهللان، ایجاد جمهوری 
اسللامی را متکی بللر آرای مردم می دانسللت و هیچگاه 
آن را مسللاوی بللا خافت خللود خوانده متکللی بر زور و 

خشونت گرایی ارزیابی نکرد.

قدردانی ایران از روسیه 
رئیس سللازمان انرژی اتمی کشورمان در مراسم روز 
ملی روسللیه در تهران با بیان اینکه این کشللور در دوران  
سخت در کنار ایران ایستاد گفت: ما هرگز دوستانمان را 

فراموش نمی کنیم.
بلله گزارش موج، مراسللم روز ملی روسللیه با حضور 
»لوان جاگاریان« سللفیر فدراسللیون روسللیه در تهران، 
دیپلمات ها و کارمندان سفارت روسیه، برخی از مسئوالن 
ایرانللی و دیپلمات هللای خارجی مقیم تهللران در محل 

سفارتخانه این کشور برگزار شد.
لوان جاگاریان در ابتدای این مراسم ضمن خیرمقدم 
به حاضران از علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی 

برای ایراد سخنرانی در این مراسم دعوت به عمل آورد.
صالحی نیز طی سللخنانی ضمن ابراز خرسللندی از 
حضور در این مراسللم، روز ملی روسیه را به دولت و ملت 
این کشللور تبریک گفللت و افزود: ما خوشللحالیم بعد از 

برجام نیز روابط خوبی با روسیه داریم.
رئیس سللازمان انرژی اتمی ضمن قدردانی از روسیه 
به خاطر این همکاری ها و حمایت ها، عنوان کرد: ما هرگز 

دوستانی که در کنار ما ایستادند فراموش نمی کنیم.

رایزنی یک مقام آمریکایی با مقامات اروپا 
وزارت خزانه داری آمریکا اعام کرد: دسللتیار معاون 
وزیر در امور تروریسللم و اطاعللات مالی در تاریخ 7 و 8 

ژوئن از پاریس و برلین دیدار خواهد کرد.
بلله گزارش ایسللنا، در بیانیه ایللن وزارت خانه آمده 
اسللت: آدام زوبین، دستیار معاون وزیر خزانه داری آمریکا 
در خال سللفرش با مقامات رسمی از جمله وزیران امور 
خارجه، مالی، کشور و اقتصاد و نیز اعضای جامعه خدمات 

مالی دیدار خواهد کرد.
در ادامه این بیانیه ادعا شللده اسللت:  دستیار معاون 
وزیر خزانلله داری آمریکا هم چنین دربللاره  اجرای برنامه 
اقللدام مشللترک هم چنین ادامه تاش ها بللرای مبارزه با 
حمایت ایران از تروریسللم و دیگللر فعالیت های بی ثبات 

کننده بحث و گفت وگو خواهد کرد.
او هم چنین بر ضرورت همللکاری جامعه بین المللی 
بللرای تقویت اسللتانداردهای مالی مقابله با تروریسللم و 

تبادل اطاعات تاکید خواهد کرد.

ادعای قابل تامل وزارت کشور بحرین 
وزارت کشللور بحریللن ادعا کرد، تللاش تعدادی از 
زندانیانی که مدعی اسللت متهمان یک پرونده تروریستی 
هسللتند و قصد داشتند با قایق به ایران فرار کنند، خنثی 

کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، این وزارت خانه اسامی 
و تصاویللر فراریانی که به دالیل مختلف در دادگاه بحرین 

به 10 تا 15 سال حبس محکوم شده اند را منتشر کرد.
وزارت کشللور بحرین در بیانیه ای مدعی شللد که دو 
مغز متفکر که از ایران هدایت می شدند و از سوی مقامات 

بحرینی تحت تعقیب بودند را شناسایی کرده است.
مامللوران تحقیقاتللی این کشللور مدعللی بودند که 
مظنونان دستگیر شده با سازمان های تروریستی در ایران 

ارتباط دارند.
ایللن اتهامللات در حالی مطرح می شللود که مقامات 
ایرانللی هرگونه مداخله در امور داخلی کشللورهای حوزه 
خلیللج فارس را به طور قوی رد می کنند و این اتهامات را 
فرافکنی مقامات بحرین برای توجیه مسللایل و مشکات 
سیاسللی داخلی این کشللور می دانند. گفتنی است رژیم 

بحرین در ساماندهی مشکات خود عاجز است 

سللران آل سللعود درحالللی 
جدیدتللری پرونـــــده ابعللاد  هللرروز 

ازسیاسللت های خصمانه خود 
را علیه ملللت ایران نمایان می کنند که نقشلله های 
ضد ایرانی اشللان با هدایللت آمریکا فراتللراز منطقه 

ترسیم شده است!
چنانچه خبرگللزاری رویترز نیز براین مسللئله 
تاکید کرده که عربسللتان به دنبال توسللعه راهبرد 
ضدایرانی فراتر از خاورمیانه اسللت. این خبرگزاری 
مدعی اسللت که سللعودی ها تحللت حکومت ملک 
سلمان تقابل با ایران را به فراتر از خاورمیانه توسعه 

داده و دیگر به متحدان غربی خود وابسته نیست.
از سللال گذشته که سلللمان به قدرت رسید و 
تهران با قدرتهای غربی به توافق هسللته ای دسللت 
یافللت، ریاض راهبردی برای مقابله با اقدامات ایران 
بلله منظللور افزایش نفللوذ در آفریقا، آسللیا و حتی 

آمریکای التین اتخاذ کرد.
بنللا بر این گزارش عربسللتان بیللش از هر چیز 
از شللبکه های مسلللمان مانند ائتاف اسامی علیه 
تروریسم )بدون تهران( برای تحریک دولتها به قطع 

روابط با ایران استفاده می کند.
عادل الجبیر، وزیر خارجه عربسللتان در یکی از 
کنفرانس های خبری اخیر خود در سخنانی سخیف 
مدعی شللد: ایران کشللوری اسللت که با حمایت از 
تروریسللم خللود را منزوی کرد. به این دلیل اسللت 
کلله دنیا و بخصوص دنیای اسللام به ایران واکنش 
نشللان داد. البته توافق هسللته ای و نگرانی از قدرت 
گرفتن ایران در جایگاه منطقه ای و بین المللی مزید 
بر علت شد که خوی گستاخانه آل سعود علیه ایران 

پرواتر شود! 
ضمن اینکه قطع روابط دیپلماتیک عربسللتان 
با تهران، دشللمنی ریاض با کشللور ایران را آشکارا 
کللرد چنانچه  موجب شللد تعدادی از کشللورهای 
عضو شللورای همکاری های خلیللج فارس و تعدادی 
از کشللورهای مسلللمان از موضع گیری عربسللتان 
پیروی کننللد و روابط دیپلماتیک خللود را با ایران 

قطع کنند.

نشریه آمریکایی هافینگتن پست نیزدرخصوص 
دشللمنی عربسللتان با ایران به توافق هللای پنهان و 
بی سللابقه ای با رژیم صهیونیسللتی برای هم راسللتا 
 کللردن سیاسللت های ریللاض- تل آویللو در جهللت 
ضربه زدن به امنیت ایران و تاش بی وقفه برای ایجاد 

یک اتحاد سنی علیه شیعیان اشاره کرده است .
این نشللریه در ادامه نوشللته عربسللتان از هیچ 
اقدامللی در جهت ممانعت از کاهش دشللمنی میان 
ایران و آمریکا دریغ نکرد و مقابل بهبود روابط میان 
ایران و غرب سللنگ اندازی های بسیاری کرد که این 

روند همچنان نیز ادامه دارد.
بلله اعتقللاد بسللیاری از ناظران سیاسللی این 
روند عربسللتان بللرای مقصر جلللوه دادن ایران در 
ناآرامی هللای منطقه ای و سللپس منزوی کردن این 
کشللور، مایه تاسللف است وهیچ سللودی برای حل 
بحران های منطقه ای نللدارد. تنها راه مطمئن برای 
رسللیدن بلله ثبات در منطقلله خاورمیانلله، اتحاد و 
همبستگی میان کشللورهای حاضر در آن است. در 
این میان، عربسللتان بدون توجه به اولویت برقراری 
صلللح و ثبات در خاورمیانه و انجام اقدامی در جهت 
برطرف کردن تنش ها، دست به اموری زد تا به ایران 

ضربه وارد کند.

طراح اصلی آمریکاست 
البته درایللن میان، سیاسللت های آمریکا برای 
اجرای نقشه های سعودی نقش اصلی را ایفا می کند 
به زبان بهتر بگوییم این نقشلله های آمریکاست که 
به وسللیله مهره های کوچک مغز سللعودی در قبال 
ایران و منطقه پیاده می شللود و بحران حاصل از آن 
بویژه برای برخی کشورهای غرب آسیا نتیجه همین 

سرسپردگی به سیاست های آمریکایی هاست. 
مصداق حرفمان نیزرفللت وآمدهای قابل تامل 
آمریکا به عربسللتان وبالعکس، مقامات سللعودی به 
واشللنگتن اسللت چنانچه وزیر امور خارجه آمریکا 
یکی دو روز آینده قرار اسللت به امارات و عربسللتان 

سعودی سفر  کند.
وزیر خارجلله آمریکا ابتدا بلله ابوظبی پایتخت 

امارات و سللپس به منظور دیدار با مقامات سعودی 
به جده عربسللتان سفر خواهد کرد. جان کری چند 
هفته پیش نیز به عربستان سفر کرده بود. به گزارش 
میزان، با پیروزی انقاب اسامی اهمیت و حساسیت 
ایران دو چندان شد چرا که تاکنون منطقه انقابی به 

مانند انقاب اسامی را به خود ندیده بود.
انقاب اسللامی ایللران در منطقه بلله گونه ای 
پیش رفت که باعث شللد پس از 38 سللال، تأثیرآن 
بر روی مردم کشللورهای مسلمان ظاهر شود بدون 
این که برای این منظور اقدامی از خود داشته باشد 
یللا بخواهد برای آن کاری انجللام یا دخالتی صورت 
دهللد. گرچه برای ایران هراسللی و ایران سللتیزی، 
بلله جمهوری اسللامی ایران اتهللام دخالت در امور 
کشللورهای منطقه وارد می شللود، اما این تنها یک 
ادعا و اتهام بی سللند و مدرک است و هیچ دخالتی 

از سوی ایران در امور کشورها وجود ندارد.
ایران نیللازی به دخالت درامور دیگللران ندارد، 
چرا کلله تأثیر و نفوذ انقاب اسللامی تأثیر بر تفکر 
و اندیشلله و قلب مردم جهان اسللام است که باعث 
شده دشمنان منطقه ای و فرامنطقه ای ایران را نگران 
سللازد.البته این نگرانی های سران کشورهای مرتجع 
منطقه غرب آسیا، به جاست چرا که آنها نگران آینده 
حکومت و قدرت خود هسللتند. سللران عرب تنها به 
ماندن بر سر قدرت می اندیشند و مسلمانان و جهان 
اسام برای آنها مفهومی ندارد. حاکمان این کشورها 

حتی آرمان فلسطین را از یاد برده اند.
در رأس این رژیم ها، سللران سعودی پیشقراول 
اسللت. آنها خود را بزرگ اعللراب می دانند به همین 
خاطللر هر گونه تغییر و تحول در میان کشللورهای 
عربللی نه تنها بللا توجه ویژه آنها همراه اسللت بلکه 
تصمیللم گیری و تصمیم سللازی را هم وظایف خود 

می دانند.
دخالت های مستقیم و آشکار عربستان سعودی 
در امور داخلی کشللورهای عربی منطقه در شرایط 
کنونللی افزایللش هللم یافته اسللت، دلیللل آن هم 
جلوگیللری از تأثیری اسللت که انقاب اسللامی بر 

افکار مردم مسلمان منطقه گذاشته است.

بهانه تراشی برای مقصر سازی ایران 
این کلله اکنون گفتلله می شللود درگیری های 
منطقلله ای ریشلله در رقابت بین ایران و عربسللتان 
دارد، بهانلله ای برای مقصر جلوه دادن ایران اسللت 

نه عربستان. 
سللران سللعودی هم اکنللون در امللور داخلی 
کشورهای مسلللمان دخالت مستقیم دارند، رقابتی 
میان تهران و ریاض در کار نیسللت بلکه دشللمنی 
آل سللعود بللا جمهللوری اسللامی ایران اسللت که 
درمنطقه جریان دارد و اگر قرار است کشوری مهار 

شود، آن عربستان سعودی است.
تنها اشللاره ای کوتاه به اقدامات مخرب و تنش 
آفرین سعودی ها در منطقه نشان می دهد آل سعود 
اسللت که با دشللمنی های خود منطقلله را با بحران 

جدی روبرو ساخته است.
سران سعودی، همراستا با اهداف آمریکا و رژیم 
اسرائیل در منطقه، به دخالت در کشوری پرداختند 
که سال هاست خط مقدم جبهه مقاومت بوده است.  
سوریه با دخالت و فتنه گری آمریکا و رژیم سعودی 
با بحران روبرو شللد و 5 سللال است که دخالت های 
مسللتقیم سللعودی ها در امللور داخلی این کشللور، 
حمایت از تروریسللت های تکفیری، ارسللال ساح و 
دیگر کمک ها به تروریسللت ها، فشارهای سیاسی بر 
دولت و ملت سللوریه، کارشللکنی در روند مذاکرات 
صلح سوریه بخشللی از اقدامات خرابکارانه آل سعود 

در منطقه است.
حمللات جنایتکارانلله سللعودی ها بلله یمللن 
و بمبللاران مللردم مظلللوم و بی دفللاع این کشللور، 
یکللی دیگر از دخالت های مسللتقیم سللعودی ها در 
کشورهای مسلللمان منطقه است.بیش از یک سال 
از حمله نظامی عربستان به یمن می گذرد و تاکنون 
ده ها هزار نفر از مردم این کشللور به شهادت رسیده 
یا مجروح شللده اند. شرایط بسللیار وخیمی در یمن 
حاکم گشللته به گونلله ای که مللردم از کمبود مواد 

غذایی، دارو و تجهیزان پزشکی رنج می برند.
مللردم یمن در یللک فراینللد دموکراتیک برای 
آینده کشورشللان تصمیم گرفتند امللا این تصمیم 

برای آل سعود خوشایند نبود.
عللراق نیللز از گزنللد دخالت های سللعودی ها 
در امان نیسللت. این کشللور هم چند سللالی است 
درگیر گروه های تروریسللتی- تفکیری اسللت که از 

حمایت های گسترده سعودی ها برخوردارند.
اما ایللران تاکنون سیاسللت مللدارا را در پیش 
گرفته که اگر این سیاسللت مللدارا ادامه نمی یافت، 
شللرایط حاکم میان دو کشللور به گونه دیگری رقم 
می خورد. رفتارهای سللران سعودی به گونه ای است 
کلله ثابت می کنللد در تاش برای ایجللاد تنش های 

جدی تر با ایران هستند.
هیچ نشللانه ای از سللوی سران سللعودی برای 
بهبود بخشللیدن به اوضاع منطقلله و رابطه با ایران 
دیده نمی شللود بلکلله همه اقدامات بللرای وخیم تر 

شدن شرایط غرب آسیا و تشدید بحران است.
اگر حکام سللعودی سعی داشللتند تا اندکی از 
تنش های خود را با ایران بکاهند، بهترین اقدام آنها 
فراهم کردن شللرایط سفر زائران ایران در زمان حج 
تمتع به عربسللتان بود، کلله البته این موضوع هم با 

کارشکنی های سعودی منتفی شد.
این اتفاق خوبی است که سازمان ملل سرانجام 
پللس از 15 ماه از حمات سللعودی ها به یمن این 
کشللور و کشورهای متحد او در حمله به یمن را در 
فهرست سیاه خود قرار داد، اما کافی نیست، چنین 
واکنشی پس از 15 ماه از ارتکاب جنایات دنباله دار، 

بسیار ناچیز و بی تأثیر است.
عربستان گرچه سعی دارد ایران را با فضا سازی 
تحت فشللار قرار دهد و همچنان موج رسانه ای خود 
را در منطقه علیه ایران حفظ کند، اما سیاست ایران 
باعث شده اسللت تا عربستان شکست های زیادی را 
تجربلله کند. هللم در عرصه سیاسللی، هم در عرصه 
میدانی تحوالت منطقه به ویژه سللوریه و عراق هم 

در عرصه بین المللی.
به این ترتیب عربسللتانی ها نلله تنها از تنش ها 
نمی کاهند بلکه دراندیشلله اقدامات بیشللتری علیه 
ایران هستند. اما آن هنگام دور نیست که سعودی ها 

دست نیاز خود را به سوی ایران دراز کنند.

نقشه های سعودی با لیدر آمريکايی

نمایان شدن چهره واقعی عربستان در قاب ضدایرانی 

در  وزیللر خارجه کشللورمان 
ن خصللوص تعامات بانکی پس گفتمــــا

از اجللرای برجام با بیان اینکه 
گام اول برای تعامات بانکی برداشللته شده، تصریح 
کللرد: آمریکایی ها باید در این زمینه گام های جدی 
بردارنللد و مللا همه آثللار این روند را بللا دقت رصد 

می کنیم.
بلله گزارش فارس، محمدجللواد ظریف و ادوارد 
نعلبندیان وزرای خارجه جمهوری اسللامی ایران و 
ارمنستان در محل وزارت خارجه جمهوری اسامی 
ایران، راه های گسللترش مناسبات دوجانبه و مسائل 
منطقه ای و بین المللی را مورد تبادل نظر قرار دادند. 
ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به سوابق 
مناسللبات دو کشللور اظهار داشللت: روابط تهران و 
ایروان همواره دوستانه و متین بوده است و مراودات 
و سفر هیأت های مختلف دو کشور در جریان بوده و 
امیدواریم رایزنی های مستمر به توسعه مناسبات دو 

کشور و صلح و توسعه و رفاه منطقه کمک کند.
وزیر امور خارجه کشللورمان با ارزیابی مراودات 
دو کشللور در زمینه مجامع بین المللی خاطرنشللان 
کللرد: همکاری هللای دو کشللور در بخللش مجامع 
بین المللللی می تواند گسللترش یابد و مللا در بحران 
اخیللر قره باغ، طرفیللن را به خویشللتنداری توصیه 
می کنیللم و آمادگی داریم در جهللت برقراری صلح 

و امنیللت در منطقه هرگونه تاش را به عمل آوریم. 
ظریف با ارزیابی چشم انداز مناسبات دوجانبه گفت: 
اگرچه مناسللبات اقتصادی تحرک داشته ولی هنوز 
به سللطح مناسللب نرسللیده و می بایسللت آن را به 
سللطح مطلوب خویش ارتقا بخشللیم و دو کشور در 
زمینه های گاز، بللرق و راه آهن می توانند پروژه های 

چندجانبه با تمامی کشللورهای منطقه را تسهیل و 
گسترش دهند.

وزیللر امور خارجه کشللورمان با اشللاره به آثار 
همکاری های چند جانبه دو کشللور در سازمان های 
اقتصادی منطقه ای همچون اورآسللیا ابراز امیدواری 
کرد که از طریق گسللترش همکاری های اقتصادی 

بتوان زمینه توسعه اقتصادی برای کل منطقه را در 
راستای منافع و رفاه همه منطقه، فراهم کرد.

ظریللف در خصوص آخریللن تعامات بانکی در 
پرتو نتایج برجام نیز اظهار داشللت: از دیدگاه ما گام 
اول بلللرای تعامات بلانکی بلرداشللته اسللت، ولی 
آمریکایی هلا می بایسللت، گام هللای عینی را با اراده 
و قدم هللای جدی بردارند و ما کلیه آثار و پیامدهای 

این روند را به دقت تحت بررسی داریم.
ادوارد نعلبندیللان وزیر امور خارجه ارمنسللتان 
نیز در این دیدار اظهار داشللت: ما روابط دو کشللور 
را مبتنی بر دوسللتی و صمیمیت مستمر می دانیم و 
روابط دوجانبه روند پویایی را طی می کند و در طی 
سه دهه گذشللته دارای مجموعه ای از همکاری های 
متنللوع بوده ایللم و در زمینه همکاری هللای انرژی و 
اقتصللادی می توانیللم فرصت های جدیللدی را برای 
گسللترش و تعمیللق مناسللبات ایجاد کنیللم. وزیر 
امور خارجه ارمنسللتان بلا اشللاره بله نقش سازنده 
جمهوری اسامی ایران در بحران قره باغ عنوان کرد: 
ما از نقش جمهوری اسللامی ایللران در ارائه توصیه 
به طرفین برای دسللتیابی به راه حل مسللالمت آمیز 
قدردانی می کنیم و جمهوری اسامی ایران به عنوان 
یک کشللور بزرگ که نقش بازیگری مهم در مسائل 
منطقه دارد، نمی تواند بللی اطاع از تحوالت جاری 
باشللد و امیدواریم در مسیر فرآیند مذاکرات با گروه 

مینسللک همواره از نقللش دیگر کشللورها از جمله 
جمهوری اسللامی ایران در برقللراری صلح بهره مند 
شللویم. نعلبندیللان با توصیللف توافق برجللام بین 
جمهوری اسللامی ایران و 1+5 به عنوان بزرگترین 
رخداد تاریخی سال 2015، گفت: ما توافق جمهوری 
اسللامی ایران و قدرت های بین المللی را بزرگترین 
رخداد سیاسللی سللال 2015 ارزیابللی می کنیم و 
توافق برجام برای حل بسیاری از مناقشات می تواند 
سرمشقی باشللد و ما نیز رفع تحریم ها را در ایروان 
اجرایی کرده  ایللم و آماده برقراری مللراودات بانکی 

فعال بین دو کشور هستیم.
وزیر امور خارجه ارمنستان از گسترش مراودات 
سلله جانبه و چنللد جانبه با کشللورهای منطقه در 

زمینه گاز، برق و مواصات استقبال کرد.
وزیر امور خارجه ارمنسللتان افزود: فراهم شدن 
مقدمللات امضای تفاهمنامه لغو روادید بین اتباع دو 
کشور به زودی، زمینه های افزایش مراودات دوجانبه 

را در تمامی عرصه ها فراهم خواهد کرد.
نعلبندیان بلا اشللاره بله آمادگی ایلروان بلرای 
فعالسللازی مراودات تجاری و تشویق سرمایه گذاران 
ارمنی برای تقویت مراودات بین دو کشللور، آمادگی 
خود را برای تعیین فهرسللت کاالیللی با تعرفه های 
مناسب جهت تقویت همکاری های تجاری دو کشور 

اعام کرد. 

ظريف:

 آمريکا در اجرای برجام گام های جدی بردارد

 دل نگرانی های اندیشکده بروکینگز 
از برجام و امنیت اسرائیل 

در  بروکینگللز  اندیشللکده 
گزارشی با پرداختن به نقش ديــــدگاه

توافللق هسللته ای در منللع 
اشللاعه در خاورمیانه نوشللت: کشللورهای منطقه 
همچنللان نگللران چگونگللی تاثیرگللذاری توافق 
هسللته ای و نقللش منطقلله ای آمریللکا در آینده 

هستند.
به گللزارش ایسللنا، در گللزارش اندیشللکده 
بروکینگز که به قلم رابرت آینهورن، مشاور پیشین 
وزیر امللور خارجه آمریللکا در امور منع اشللاعه و 

کنترل تسلللیحات و ریچارد نفیو، رئیس پیشللین 
بخش ایران در شللورای امنیت ملی و عضو سللابق 
تیم مذاکره کننده آمریکا نوشته شده است با تکیه 
بر ادعاهای بی اسللاس غرب علیه برنامه هسللته ای 
کشللورمان ضمن مرور و یادآوری تعهدات متقابل 
ایران و 1+5 در برجام به نقش توافق هسللته ای در 
منع اشاعه هسللته ای در خاورمیانه پرداخته است. 
خاورمیانه ای که از سال های قبل از سوی زرادخانه 
هسللته ای رژیم صهیونیسللتی مورد تهدید است و 
کشورهایی از جمله مصر و ایران همواره در سال ها 
و دهه های گذشته بر لزوم خلع ساح این رژیم در 

مجامع بین المللی تاکید کرده اند.
بر اسللاس این گزارش نگرانی اصلی منتقدان 
برجام هم در آمریکا و هم در خاورمیانه این اسللت 

که محدودیت ها در برنامه هسته ای ایران از هشت 
سللال آینده کم کم برداشللته می شللود و از سال 
هشللتم به بعد پایان خواهند یافت و در 15 سللال 
از بیللن خواهند رفت. سللرانجام پس از 15 سللال 
ایللران قادر خواهد بللود در هر زمانی بیش از 300 
کیلوگرم اورانیوم غنی شده، ذخیره کند. این بدین 
معنی اسللت کلله ایران در نهایللت آزاد خواهد بود 
تا یللک ظرفیت غنی سللازی در صنعت، همان طور 
که می گوید برای طرح های هسته ای اش به آن نیاز 

دارد، بسازد.
اکنللون انتقادی که به شللدت برجام را هدف 
قرار می دهد این اسللت که مخالفان می گویند این 
توافللق تنها موجب به تاخیللر افتادن ظرفیت گریز 
هسللته ای ایران از چند ماه به 15 سللال می شود و 

ایران سللرانجام قادر خواهد بللود به مواد مورد نیاز 
برای سللاخت یک بمب پللس از پایان مدت توافق 
هسللته ای دسللت یابد. هر چند جامعلله اطاعاتی 
آمریکا بارها گفته است که ایران قصد چنین کاری 
را دارد، این کشللور تاکنون به طور اساسللی چنین 
تصمیمی نگرفته اسللت و این تحللت تاثیر عوامل 
متعددی از جمله درک تهران از محیط امنیتی اش 
و برآورد آن ها از واکنش های بین المللی نسللبت به 
دستیابی آن ها به تسلیحات هسته ای )شامل خطر 
وقللوع درگیللری نظامی( و به عاوه تللوازن قدرت 

سیاسی در ایران است.
اندیشللکده بروکینگز در اداملله گزارش خود 
با پرداختن به واکنش کشللورهای مختلف منطقه 
خاورمیانلله به توافق هسللته ای نوشللت: واکنش ها 

در خاورمیانه نسللبت به برجام متفاوت بوده است. 
اسللرائیل و به ویژه بنیامین نتانیاهو، نخسللت وزیر 
اسللرائیل با وجود این که آمریکایی ها به طور مرتب 
با مقامات اسللرائیلی درباره روند مذاکره هسته ای 
رایزنللی می کردنللد، اصلی تریللن مخالللف توافللق 
هسللته ای در منطقه بود، اما ترکیه و مصر از توافق 
حمایللت کردند و از اینکه اختافللات بلندمدت بر 
سللر موضوع هسته ای ایران حل شللده است، ابراز 
خرسللندی کردنللد. با این حال برخی کشللورهای 
سللنی عرب منطقه با وجود حمایت علنی خود از 
توافق هسللته ای نگرانی هایی را در این زمینه ابراز 
داشللته اند. آن ها می گویند که ایللن توافق موجب 
تغییللر سیاسللت های منطقه ای ایران نمی شللود و 

حتی قدرت این کشور را بیشتر کرده است. 


