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تاکید عراق بر لزوم حمایت ایران از این کشور 
نخس��ت وزیر عراق گف��ت: عراق برای مب��ارزه با داعش به 

حمایت ایران و واشنگتن نیاز دارد.

به گزارش ایسنا، حیدر العبادی در یک کنفرانس مطبوعاتی 
هفتگی گفت: عراق برای مبارزه با گروهک تروریستی داعش به 
حمایت ایران و واشنگتن نیاز دارد و از ایران و آمریکا می خواهم 
که اختالفات ش��ان را بیرون از کش��ور عراق حل و فصل کنند و 

تاکید کرد که وحدت ملت ع��راق از مداخله  خارجی جلوگیری 
می کند و دشمنی میان ایران و آمریکا به ما هیچ ربطی ندارد.

وی در ادامه گف��ت: در تماس تلفنی اخیر با دونالد ترامپ؛ 
دولت جدید آمریکا تاکید کرد که از عراق پشتیبانی می کند.

الجزیره در ادامه نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
و حیدر العبادی، نخست وزیر عراق چند روز پیش با هم تماس 
تلفنی داش��تند و بر مش��ارکت بلند مدت در زمینه استراتژیکی 

توافق کردند.

در ادامه سیاست های ضد ایرانی
پیشنهاد فارن پالیسی به ترامپ برای نحوه برخورد با تهران

فارن پالیس��ی حفظ کانال مذاکره مستقیم میان تهران و 
واش��نگتن برای حل مس��ئله س��وریه، برج��ام و تحوالت درح��اش�یه

خاورمیانه را به دولت ترامپ توصیه کرده است.
به گزارش تسنیم، فارن پالیسی در مطلبی به دولت ترامپ پیشنهاد داد که 
باوجود اعمال فش��ار به ایران و متهم ساختن این کشور به اقدامات تحریک آ میز 
در خاورمیان��ه اما همچنان باید همانند دولت اوبام��ا راه های  گفت وگو با تهران 
را باز نگه دارد. واش��نگتن با باز نگه داشتن کانالهای مذاکره حتی می تواند خود 
را کش��وری آم��اده گفت وگو معرفی ک��رده و از این طریق باعث انزوای بیش��تر 
ایران ش��ده و قدرت تشکیل اتحادی بین المللی علیه ایران در زمان نقض قوانین 

بین المللی از سوی تهران را داشته باشد.
مذاکره مستقیم با ایران مسلما برای دولت ترامپ تاثیر به مراتب بیشتری به 
نسبت توییت و یا انتشار بیانیه  دارد. این مذاکره مستقیم در تماس تلفنی ظریف 
و ک��ری برای حل پرونده ورود کشتی آمریکایی به آبهای ایران به خوبی خود را 

نشان داد و باعث جلوگیری از بروز یک تنش جدی شد.
در ادام��ه ای��ن گزارش به نقش جدی ایران در حل موضوع س��وریه اش��اره 
شده است. نویسنده به این مسئله اذعان کرده که با توجه به همسایگی ایران با 
س��وریه ترامپ باید همانطور که خواستار مذاکره با روسها در مسئله سوریه شده 

به اهرم های فشاری که ایران در اختیار دارد نیز توجه داشته باشد.
به اعتقاد نویس��نده اتخاذ سیاست آمادگی برای درگیری از سوی آمریکا در 
برابر ایران نیز می تواند برای این کش��ور مفید باش��د و به حمایت از ایجاد فش��ار 

بین المللی علیه ایران کمک می کند.
در ادامه این گزارش تاکید ش��ده که بهترین فرصت برای بازگرداندن تعامل 
دیپلماتیک میان دو طرف کنفرانس امنیتی مونیخ اس��ت. ظریف در این نشست 
ش��رکت خواهد کرد و هرچند حضور تیلرس��ون هنوز نهایی نش��ده اما دو طرف 

می توانند مسیر ایجاد شده در زمان کری و ظریف را ادامه دهند.

تحلیلگر عراقی:
 مواضع ترامپ درباره ایران بتدریج متعادل خواهد شد

یک تحلیلگر سیاس��ی عراقی پیش بین��ی کرد که »دونالد 
ترام��پ« به عل��ت نقش محوری و مؤثر ای��ران در منطقه، دی����دگاه

بتدریج از مواضع تند خود درباره این کش��ور عقب نشینی 
خواهد کرد.

ب��ه گ��زارش ف��ارس، »محمد عل��ی حکیم« مدیر مس��ئول پای��گاه خبری 
»النخیل« و تحلیلگر عراقی مس��ائل سیاس��ی، با بیان اینکه ش��خصیت »دونالد 
ترام��پ« رئیس جمه��ور جدید آمریکا ثبات ندارد، ادامه رون��د فعلی را برای وی 

فاجعه بار دانست.
محم��د علی حکیم، در گفت و گو با فارس، گف��ت: معتقدم که رئیس جمهور 
آمری��کا که از تصمی��م خود در ایج��اد ممنوعیت ورود برای اتباع هفت کش��ور 
اسالمی صرف نظر کرده است، از مواضع تند و غیر کارشناسی شده خود در قبال 

ایران کم کم عقب نشینی خواهد کرد.
او در ادامه گفت: ترامپ بتدریج متوجه خواهد ش��د که تهران نقش، نفوذ و 
تأثیر باالیی در خاورمیانه دارد و بدون همکاری با ایران مبارزه با تروریسم میسر 
نخواهد ش��د. وی افزود: ترامپ با سیاس��ت های ناپخته خود نشان داده است که 
شخصیت ثابتی ندارد و اگر به این سیاست ها ادامه دهد، نتایج فاجعه باری برای 
او رقم خواهد خورد. مدیر مس��ئول »النخیل« همچنین هرگونه رویارویی نظامی 
با ایران را برای آمریکا پرهزینه دانست و در بیان علت آن گفت: چرا که درگیری 
نظامی با ایران مش��روعیت الزم را چه در داخل آمریکا و چه در سطح بین الملل 
ن��دارد و همچنین آمریکا در اجماع نظامی جهانی علیه ایران در ش��رایط کنونی 

شکست خواهد خورد.
این تحلیلگر سیاسی، درباره پرونده هسته ای ایران تأکید کرد: اگر جمهوری 
اس��المی ایران در برنامه هسته ای خود برخی امتیازات را به طرف آمریکایی داد، 
اما در قبال برنامه نظامی و موش��کی خود هیچ امتی��ازی نخواهد داد؛ مخصوصا 

اینکه ایران هیچ قطعنامه بین المللی را در این باره نقض نکرده است.
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 اظهارات تند و تفرقه انگیز مبلغ کویتی
علیه ایران
در حال��ی که رئیس جمهوری اس��المی ایران با ابراز 
حسن نیت عازم عمان شد تا از آنجا به کویت برود، مبلغ 
سرش��ناس کویتی با اظهارات تند ضد ایرانی، تهران را به 

فرقه گرایی متهم کرد.
به گزارش فارس، »طارق السویدان« که از چهره های 
وابس��ته به جماعت اخوان المس��لمین اس��ت، ایران را به 
گس��ترش تش��یع و »تقوی��ت فرقه گرای��ی« در منطقه و 
جهان متهم نمود. بخش عربی ش��بکه سی ان ان نوشت 
که الس��ویدان در صفحه توییتر خود نوشت »ایران باعث 
تقویت فرقه گرایی شده و با گسترش تشیع انحرافی اقدام 

به طایفه گرایی در منطقه کرده است«.
السویدان از مبلغان مذهبی سرشناس در جهان عرب 
است. این اظهارات تند درست همزمان با اعالم خبر قصد 
عزیمت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای سفر به 
کویت بیان ش��د. رئیس جمهوری ایران دیروز صبح عازم 
مسقط پایتخت عمان شد تا بعد از آن راهی کویت شود و 
درباره پیام اخیر شش کشور عضو شورای همکاری خلیج 
فارس به ای��ران گفت وگو کند؛ پیامی که اخیرا کویت آن 
را ب��ه نمایندگی از کشورهای عضو ش��ورای همکاری به 

تهران تسلیم کرد.

سیاست های تکراری آمریکا در قبال ایران 
تحلیلگر برجسته آمریکایی معتقد است که برخالف 
اتفاقات اخیر سیاست دولت ترامپ در قبال ایران تفاوتی 

با دولت قبلی آمریکا نخواهد داشت.
به گ��زارش تسنیم، گرت  پورتر معتقد است علی رغم 
لفاظی ه��ا و هشداره��ای دول��ت جدید آمریک��ا به ایران 
سیاس��ت خارجی ترامپ در قبال ته��ران تا اندازه زیادی 

شبیه سیاست اوباما خواهد بود.
به اعتقاد وی دلیل این امر آن است که سیاست اوباما 
برآمده از دیدگاه های یک تیم امنیت ملی بود که از لحاظ 
رویکرد سخت گیرانه در قبال ایران تفاوتی با دولت ترامپ 
نداشت. پورت��ر تاکید دارد این دیدگاه که دولت اوباما در 
قب��ال ایران رویکردی سهل گیرانه داشته با دکترین اوباما 

در قبال ایران سازگار نیست.
وی معتقد است با آنکه توافق هسته ای ایران و گروه 
1+5 خشم جناح های افراط��ی دست راستی در آمریکا را 
به هم��راه داشت، اما دیپلماسی هست��ه ای اوباما بر وادار 
ک��ردن ایران به رها ک��ردن بخش های زی��ادی از برنامه 
هسته ای اش با توسل ب��ه روش های مختلف اعم از فشار، 
حمالت سایب��ری، تحریم های اقتص��ادی و تهدید حمله 

اسرائیل استوار بود.

 تاکید یکی از رهبران حماس
برای توسعه مناسبات با تهران

یک��ی از رهب��ران جنبش حماس گف��ت: ما خواهان 
تقویت روابط با ایران و سوریه هستیم.

ب��ه گ��زارش ایسنا، محم��ود الزه��ار، در گفت وگو با 
المیادین گفت: ما خواست��ار تقویت بیشتر روابط با ایران 
هستیم، اما برخی ها موانعی بر سر راه ما می گذارند، مثال 
م��ا می خواستیم ب��رای شرکت در کنفران��س حمایت از 
مقاومت ب��ه ایران سفر کنیم، اما گذرگ��اه را بستند و ما 
تا ب��ه این لحظه هیچ نتیج��ه ای نگرفته ایم. وی در مورد 
کنفرانس حمایت از انتفاضه که در تهران برگزار می شود 
گفت: ما می خواهیم که این کنفرانس باز هم برگزار شود، 
ن��ه فقط در ته��ران، بلکه در کشوره��ای دیگر هم برگزار 

شود، اما متاسفانه امروز مردم بهانه هایی می آورند.

ناظران سیاس��ی بر این باورند 
که تعامل و گرایش مسکو به پرون�����ده

س��مت تهران ضم��ن ارتقای 
عم��ق تعامالت راهبردی دو کش��ور در برابر ائتالف 
غرب��ی –عربی که برای بر ه��م زدن آرامش و ثبات 
منطقه ب��ا اهداف منفعت طلبان��ه تشکیل شده سپر 

محکمی باشد.
"ایگور شووالف" معاون اول نخست وزیر روسیه 
ق��رار است هفته آین��ده 21 فوری��ه )3 اسفند ماه( 
برای انجام مذاکراتی در مورد امضای یک توافقنامه 
موق��ت در چارچوب شکل گیری منطقه آزاد تجاری 
بین ایران و اتحادیه اقتص��ادی اورآسیایی به تهران 
سف��ر کند. دفتر مع��اون اول نخست وزیر روسیه در 
این رابطه اعالم ک��رد: »طبق برنامه ریزی های انجام 
ش��ده، ایگور شووالف در تاری��خ 21 فوریه برای یک 
سفر کاری و دی��دار با "محمدرضا نعمت زاده" وزیر 
صنایع، مع��ادن و بازرگانی و "محمود واعظی" وزیر 
فناروی های اطالعاتی و ارتباطاتی جمهوری اسالمی 
ای��ران به تهران سفر خواهد کرد. اصلی ترین موضوع 
این دیداره��ا نیز مذاکره برای عقد توافقنامه موقتی 
در چارچ��وب شکل گیری منطق��ه آزاد تجاری بین 

ایران و اتحادیه اقتصادی اورآسیایی است.«
الزم ب��ه ی��ادآوری است ک��ه در م��اه دسامبر 
س��ال گذشته روسای جمه��وری روسیه، قزاقستان، 
قرقیزستان و ارمنستان در نشست سران کشورهای 
عضو اتحادیه اقتص��ادی اورآسیایی پیشنهاد مربوط 
به آغاز مذاکرات برای ایجاد مناطق آزاد تجاری این 
سازم��ان با کشورهای ایران، مصر، هند و سنگاپور را 

مورد تایید قرار دادند.
در ای��ن نشست سران، "سرژ سرکسیان" رئیس 
جمه��وری ارمنست��ان تاکید کرده ب��ود که "حسن 
روحان��ی" رئیس جمهوری ای��ران عالقه مندی خود 
برای امضای توافقنامه موقت��ی با اتحادیه اقتصادی 
اورآسیایی به منظور فراهم شدن شرایط برای ایجاد 

مناطق آزاد تجاری را اعالم کرده است.  

سف��ر معاون اول نخست وزی��ر روسیه به تهران 
در حالی قرار است صورت بگیرد که چند روز پیش 
روزنام��ه »کامرسانت« به نق��ل از یک منبع خبری 
اع��الم کرد که "دیمیت��ری راگوزین" معاون نخست 
وزیر روسی��ه سفر خود به ایران ک��ه می بایست( به 
منظور دیدار و گف��ت وگو با "سورنا ستاری" معاون 
رئیس جمه��وری ایران در امور علم��ی و فناوری و 
"حسی��ن دهقان" وزیر دفاع جمهوری اسالمی انجام 

می گرفت، لغو گردید. 
طب��ق برنامه ریزی انجام شده، راگوزین قرار بود 
در ته��ران دورنمای همکاری های دوجانبه، بویژه در 
زمین��ه هوای��ی، از جمله امکان خری��د هواپیماهای 
مسافرب��ری روس��ی را بررسی کن��د. طبق اطالعات 
ی��ک منبع خبری این روزنام��ه، بهانه لغو این سفر، 
اعالم پیش از موعد اطالعات مربوط به این سفر بود 
که مقامات مسکو ترجیح می دادند که محرمانه نگه 
داشته شود. طبق اطالعات »کامرسانت«، هواپیمای 
راگوزی��ن و هیئ��ت هم��راه وی قرار ب��ود صبح روز 
دوشنبه در تهران به زمین بنشیند، ولی در لحظات 
آخر مع��اون نخست وزیر روسی��ه تصمیم گرفت تا 
ای��ن سفر را لغ��و کند و توضیح داد ک��ه به »دالیل 
فنی« این سفر فعال انجام نخواهد شد. البته به گفته 
مقام��ات آگاه دولتی، هیچگونه تغییری در سفر آتی 

شووالف و نوواک صورت نگرفته است.  
منب��ع خبری این روزنام��ه فاش کرده است که 
دلیل این اقدام که بندرت رخ می دهد، اعالم اطالعات 
مربوط به سفر راگوزین به تهران است، در صورتیکه 
وی از ابتدا خواست��ه بود تا این سفر محرمانه باشد.  
مسئله ای��ن است که به غی��ر از نشست کمیسیون 
علمی و فن��ی ایران و روسیه، مع��اون نخست وزیر 
روسیه قرار بود در این سفر به بررسی »مسائل بسیار 
حساس« نظامی-فنی نی��ز بپردازد که از جمله آنها 
بررسی امکان خرید هواپیماهای مسافربری تولیدی 
روسی��ه از طرف ایران بود که ای��ن همکاری شامل 
فناوری هایی می شود ک��ه کشورهای غربی به دلیل 

تحریم ها حاضر به ارائه آنها به ایران نیستند. 
هفته گذشته "لوان جاگاریان" سفیر روسیه در 
ای��ران در مصاحبه ای با خبرگ��زاری تاس گفته بود 
که پیشرفت چشمگیری در همکاری های اقتصادی-

تج��اری بین ته��ران و مسکو بوجود آم��ده و میزان 
مب��ادالت بازرگانی بین دو کشور به دو میلیارد دالر 

افزایش یافته است.
البته "دیمیتری راگوزی��ن" اعالم کرد که هیچ 
توضیح��ی در مورد اخب��ار منتشره مرب��وط به لغو 
سف��رش به ایران ندارد. در ادامه رایزنی های مقامات 
ای��ران و روسی��ه  ابراهی��م رحیم پور مع��اون آسیا، 
اقیانوسیه و مشت��رک المناف��ع وزارت امور خارجه 
ک��ه به منظور شرکت در نشس��ت بین المللی درباره 
افغانست��ان در مسکو بس��ر می برد، دی��روز با ایگور 
مورگولوف همتای روس، آخرین وضعیت همکاری ها 

و مناسبات دو کشور مورد رایزنی قرار گرفت.
در این دی��دار که مهدی سنایی سفیر ایران در 

روسیه نیز حضور داشت، دو طرف با ابراز رضایت از 
گست��رش همه جانبه رواب��ط در عرصه های مختلف 
سیاسی، اقتص��ادی، منطقه ای و بین المللی، افزایش 
80 درصدی حجم مبادالت تجاری را مثبت ارزیابی 

و بر تداوم این روند تاکید کردند.
برنامه ریزی سفره��ای مقامات عالی و ارشد دو 
کش��ور طی ماه های پیش رو و اسن��ادی که در این 
سفرها به امضاء خواهند رسید نیز از دیگر محورهای 
ای��ن مالقات بود. همچنین دو ط��رف در این دیدار 
ب��ا خرسن��دی از نتایج مثب��ت مب��ارزه مشترک با 
تروریسته��ا در منطق��ه ب��ه وی��ژه در سوری��ه، این 
همکاری ه��ا را مصداق عینی رواب��ط عمیق و پایدار 
بین جمه��وری اسالمی ای��ران و فدراسیون روسیه 
دانستند و تمای��ل خود را نسبت به گسترش هرچه 
بیشتر مناسبات در عرص��ه مقابله با افراط گرایان و 

تروریستها ابراز کردند.
روابط دیپلماتیک بین ای��ران و روسیه با اینکه 

ط��ی سال های اخیر فراز و نشیب های زیادی داشته 
اما اکنون رابطه بین این دو کشور بیش از گذشته از 

همگرایی قابل توجهی برخوردار شده است. 
شاید مهمترین دالیل گرایش راهبردی مسکو با 

اهداف استراتژیک تهران در منطقه است. 
البته ب��ا برهم زدن برخی مع��ادالت منطقه ای 
که از س��وی آمریکا صورت گرفت و نیز مجادله این 
کش��ور با مسکو بر سر کریمه موجب شد که روسیه 

بیش از گذشته بخواهد با تهران متحد شود.
این موضوع هم از این منظر قابل بیان است که 
نگاه تعامل��ی جمهوری اسالمی با کشورهای منطقه 
تا کن��ش و واکنش های سیاسی بین تهران و مسکو 
ب��ه سوی همگرای��ی پی��ش رود و در چارچوب این 
همکاری ها، بسیاری از چالش های سطح منطقه نیز 

با حضور موثر ایران و روسیه برطرف شود.
ناظران سیاسی بر این باورند که تعامل و گرایش 
مسکو ب��ه سم��ت ته��ران می تواند عم��ق تعامالت 
راهی��ردی دو کشور را بیشت��ر و در برابر ائتالف غربی 
–عربی که ب��رای بر هم زدن آرامش و ثبات منطقه با 
اهداف منفعت طلبانه تشکیل شده سپر محکمی باشد. 
در موضوع سوریه، اما عم��ق این رابطه هرروز بیشتر 
شد و منافع امریکا که از حدود 50 سال پیش با کمک 
کشورهای عربی توانسته بود در خاورمیانه پایگاه های 
نظامی و سیاسی داشته باشد، به خطر افتاد اما جالب 
اینجاست که کاهش قدرت و نفوذ امریکا در خاورمیانه 
یکی از اهداف مشترک تهران و مسکو به شمار می رود 
و شاید همین نقطه مشترک به نقطه قوت این تعامل 
نیز تبدیل شده و تالش های دولت نوپای امریکا برای 
بره��م زدن اتحاد استراتژیک ای��ران و روسیه تاکنون 
ناک��ام مانده است. در این بازی اما رابطه بین تهران و 
مسکو می تواند تعیین کننده باشد و امریکا نیز با فهم 
ای��ن مسئله، به دنبال خاموش کردن جنگ سرد بین 
خود و مسکو است ک��ه البته برخی تحلیلگران برسر 
کار آمدن دولت دونالد ترامپ را دروازه ای بزرگ برای 

تحقق این موضوع پیش بینی کرده اند.

همگرایی مسکو و تهران سپر محکمی در برابر ائتالف غربی 

 
سخنگ��وی وزارت خارجه کشورمان گفت: 

به نظ��ر می رسد اظهارات آق��ای اردوغان س�خنگ���و
تح��ت تاثیر ج��و و احتم��االً تحت فضای 

هیجانی خاصی صورت پذیرفته باشد.
به��رام قاسمی با اشاره به سخنان رئی��س جمهور ترکیه در 
بحری��ن در خص��وص نقش ایران در عراق اظه��ار داشت: به نظر 
می رسد اظهارات آقای اردوغ��ان تحت تاثیر جو و احتماالً تحت 
فض��ای هیجانی خاصی صورت پذیرفته باش��د؛ چرا که در میان 
س��ران کشوره��ای منطقه، جناب اردوغان بی��ش از هر کسی به 
نق��ش سازنده و ثبات آفرین جمه��وری اسالمی ایران در منطقه 

بویژه در عراق آگاه است.
قاس��می تصریح کرد: نقش آفرینی مثبت جمهوری اسالمی 
ایران در عراق بر اس��اس درخواس��ت دولت قانونی این کشور در 
جهت مبارزه با گروههای تکفیری و تروریستی صورت می پذیرد؛ 
گروه هایی که دامنه شرارتش��ان بارها به قلب ترکیه نیز کش��یده 

شده است.
سخنگوی وزارت ام��ور خارجه به مقامات ترکیه یادآور شد: 
ثب��ات و امنیت، اولویت اصلی جمهوری اسالمی ایران در منطقه 
است و این مهم جز با درک صحیح شرایط و بازشناسی کنشگران 

ثب��ات ساز از بازیگ��ران هرج و مرج طل��ب و حامی تروریست ها 
میسر نخواهد شد. قاسمی در پایان تاکید کرد: آنچه مایه نگرانی 
و ت��داوم ب��ی ثباتی در منطق��ه است، حمایت آشک��ار و نهان از 
گروههای تروریستی و نگاه و استفاده ابزاری از آنها و عدم احترام 
به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهای همسایه است که بر 

پیچیدگی شرایط منطقه خواهد افزود.
اردوغ��ان در س��فرش به بحرین ادعا کرده ب��ود که ایران به 

دنبال تجزیه عراق و سوریه و ملیت گرایی فارسی است.
ادعاهای ضد ایرانی اردوغان در حالی مطرح شده که نماینده 
عربستان در سازمان ملل با طرح ادعاهای واهی، ایران را به زعم 
خود به "استفاده از تروریسم به عنوان ابزاری سیاسی" در منطقه 

متهم کرد.
عبداهلل المعلم��ی در گفت وگو با روزنام��ه سعودی الریاض 
المعلمی ب��دون اشاره به حمایت آشک��ار و علنی دولت سعودی 
از گروه ه��ای مسل��ح تروریس��ت بویژه در سوری��ه و شمار باالی 
تروریست های سعودی در سراسر جهان، به زعم خودش از آنچه 
آن را "اقدامات تروریستی ایران" خواند، سخن راند و مدعی شد: 
"ای��ران در امور داخلی کشورهای عربی بوی��ژه در سوریه، لبنان، 

عراق، یمن و برخی دیگر از مناطق دخالت می کند".
وی همچنین از دولت جدید آمریکا به ریاست دونالد ترامپ 
س��تایش کرد و ایران را به زعم خودش به "نقش آفرینی منفی و 
خرابکاری" در منطقه مته��م کرد و گفت: "نمی دانم که مواضع 
آمریکا در قبال ایران خود را در س��ازمان ملل نش��ان خواهد داد 
اما بدون ش��ک، دولت جدید آمریکا نقش منفی ایران در منطقه 
را درک می کند و این را از زبان چند مس��ئول خود اعالم کرده 
اس��ت. طبیعتا ما از این موضع استقبال می کنیم و آن را اصالح 
موضع آمریکا و اعالم یک موضع عاقالنه و واقع گرایانه تر در قبال 
موضع خرابکارانه ای��ران در منطقه می دانیم و امیدواریم که این 
امر بازتاب مثبتی بر مواضع آمریکا در س��ازمان ملل داشته باشد 
و در آینده منتظر چگونگی اجرایی شدن آن در قالب مصوبات یا 

مواضع مشخص باشیم".
المعلم��ی س��پس ایران را ب��ه زعم خودش به "اس��تفاده از 
تروریس��م به عنوان ابزاری سیاسی" متهم کرد و با نادیده گرفتن 
روابط علنی و غیرعلنی مس��ئوالن سعودی با رژیم صهیونیستی 
ت��الش کرد ت��ا ایران را در کن��ار این رژیم جنایت��کار قرار داد و 
مدعی ش��د: "کشورهایی هس��تند که از تروریسم به عنوان یکی 

از ابزارهای اعمال سیاس��ت بین المللی استفاده می کنند. معتقدم 
که ایران و اس��رائیل بزرگترین طرف ها در جهان در اس��تفاده از 
تروریس��م به عنوان ابزاری سیاسی از طریق اجرای ترورها، انجام 
حمالت و بمباران و قتل خارج از چارچوب قضایی هستند. حمله 
اسرائیل به شیخ احمد یاسین چیزی جز تروریسم نیست. حمله 
ایران به برخی نهادهای سعودی چیزی جز تروریسم نیست و ما 
هم��واره برای محکوم کردن این اقدام��ات و برمال کردن عامالن 

آنها و شیوه های آنها تا حد امکان تالش می کنیم".
وی در مصاحب��ه خود ب��ا روزنامه سعودی الری��اض با تکرار 
ادعاهای واه��ی خود علیه ایران مدعی ش��د: "همکاری و تالش 
ب��رای مبارزه با تروریسم در منطقه ب��ه طور مثبت پیش خواهد 
رف��ت؛ چنانچه ایران و برخی کشوره��ای منطقه را از آن استثنا 
کنی��م، زیرا اینها بخشی تروریسم هستند و نه مبارزه با تروریسم 

زیرا اینها تروریسم را اعمال و آن را تغذیه می کنند.
 ب��ه عنوان مث��ال لبنان عرصه خرابکاری ای��ران است و من 
تاکی��د می کنم که ای��ران و اسرائی��ل بزرگترین ب��ازوان حامی 
تروریس��م در جهان هستند و ای��ن امر در اقدامات تروریستی در 
سوری��ه، لبنان، عراق، بحرین و تعداد زیادی از کشورهای منطقه 
بازت��اب داشته است". برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان 

و بحرین همچنان به دنبال اظهارات ضدایرانی هستند.

یک رسانه خبری آمریکا نوشت، 
متحدان باراک اوباما و مقام های ب�ازي رس�انه

سابق دولت آمریکا ماه ها به طور 
مخفیانه تالش کردند تا مایکل فلین را در رس��انه های 
این کش��ور تضعی��ف کنند و توافق هس��ته ای ایران را 

نجات دهند.
به گ��زارش مهر به نقل از واش��نگتن فری بیکن، 
متح��دان باراک اوباما و مقام های دولت س��ابق آمریکا 
ماه ها در پش��ت صحنه ت��الش کرده اند تا مایکل فلین 
مش��اور امنیت ملی س��ابق کاخ س��فید را در س��طح 
رس��انه های خبری این کش��ور بی اعتبار کنند و توافق 

هسته ای ایران را نجات دهند.
فلین که از منتقدان جدی توافق هس��ته ای ایران 
بود روز دوشنبه تصمیم خود برای استعفا از این سمت 

را اعالم کرد. علت اصلی این تصمیم، افزایش تعارضات 
درباره اطالعات فاش ش��ده در خصوص مذاکرات فلین 
با سرگئی کیسلیاک سفیر روسیه در واشنگتن پیش از 

برگزاری مراسم تحلیف ترامپ بوده است.
البته فلین در مصاحب��ه با دیلی کالر این اتهامات 
را رد کرده اس��ت. واشنگتن فری بیکن به نقل از منابع 
متع��دد در داخل و خارج کاخ س��فید ب��ه این واقعیت 
پی برده اس��ت که تالش گس��ترده چند ماهه ای برای 

تضعیف و ضربه زدن به فلین انجام شده است.
گفته شده است که بن رودز مشاور سابق اوباما در 
بین افراد اصلی بوده که تالش های مربوط به بی اعتبار 

کردن فلین را هدایت کرده است.
ب��ه نوشت��ه واشنگتن فری بیکن، ه��دف اصلی از 
تالش ه��ای صورت گرفت��ه علیه فلی��ن، جلوگیری از 

افشای جزییات مربوط به توافق هسته ای با ایران بوده 
ک��ه دولت اوباما مدت زم��ان زیادی است آن را مخفی 
ک��رده است. پیش از این اعالم شده بود که فلین قصد 
دارد جزییات مربوط به توافق هسته ای با ایران را علنی 
کند. روزنامه آمریکایی در مطلبی در حالی که ادبیات 
ض��د ایرانی دونالد ترامپ و برخ��ی از اعضای دولت او 
ادامه دارد، از مذاکرات واشنگتن با متحدان عربی برای 

تشکیل ائتالفی نظامی علیه ایران خبر داده است.
وال استریت ژورنال در گزارشی به نقل از چندین 
مقام خاورمیان��ه ای نوشت: »دولت ترامپ در مذاکرات 
با متح��دان عربی)آمریک��ا( است تا آنه��ا یک ائتالف 
نظامی تشکی��ل دهند؛ ائتالفی که برای مقابله با ایران 
دشمن مشترکشان، با اسرائیل تبادل اطالعاتی خواهد 

داشت«.

واشنگتن فری بیکن گزارش داد

متحدان اوباما با بی اعتبار کردن فلین تالش کردند برجام را نجات دهند

پاسخ وزارت خارجه به ادعاهای ضد ایرانی اردوغان در بحرین


