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ایران عضو كميسيون صلح سازی ملل 
متحد شد

علیرغم تالش های آمریکا، جمهوری اسالمی ایران 
به عضویت كمیسیون صلح سازی ملل متحد درآمد.

در نشست كمیس��یون اقتصادی و اجتماعی ملل 
متحد )اكوس��وک( كه در مقر این سازمان برگزار شد، 
جمهوری اس��المی ایران با كس��ب 35 رای مثبت از 
مجموع 46 رای اخذ شده، به عضویت كمیسیون صلح 

سازی ملل متحد درآمد.
دوره عضویت كشورمان در این نهاد سازمان ملل 
دو س��اله خواهد بود. این عضویت در حالی محقق شد 
كه هیات نمایندگی آمریکا در س��ازمان ملل با هدف 
ممانعت از ورود كش��ورمان به كمیسیون صلح سازی، 
خواس��تار رای گیری مخفی در این خصوص ش��د كه 
در نهایت با حمایت قاطع اعضای اكوسوک كشورمان 

توانست به عضویت كمیسیون درآید.
كمیس��یون صلح س��ازی ملل متحد نهادی بین 
دولت��ی بوده و در زمینه برقراری صلح در كش��ورهای 
درگی��ر در منازع��ه داخلی و در مناط��ق مختلف دنیا 

فعالیت می كند.  مهر 

 واكنش شورای امنيت سازمان ملل 
به حمله تروریستی در ایران 
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل در بیانیه ای حمله 
تروریستی در جاده »خاش- زاهدان« را به شدیدترین 
نحو محکوم كرد و این اقدام را بزدالنه و شنیع توصیف 

كرده است.
ش��ورای امنیت همچنی��ن همدردی خ��ود را با 
خانواده ه��ای قربانی��ان و دول��ت ایران اع��الم و برای 
مجروحان این حمله تروریستی آرزوی بهبودی سریع 
كرده اس��ت. در این بیانیه با تصریح بر اینکه تروریسم 
در هم��ه اش��کال آن، یک��ی از جدی تری��ن تهدیدات 
برای صلح و امنیت بین المللی اس��ت، بر لزوم مسئول 
ش��ناختن و اجرای عدالت در قبال سازمان دهندگان، 
حامیان مالی و پش��تیبانان چنین اقدامات تروریستی 

تاكید شده است.  ایسنا 

اخبار

 ایران قویا مخالف تسليحاتی كردن
 فضای ماورای جو  است

سفیر و نماینده ایران در سازمان های بین المللی 
مس��تقر در وین گفت: ایران قویا مخالف تس��لیحاتی 

كردن فضای ماورای جو  است.
كاظ��م غریب آب��ادی طی س��خنرانی در پنجاه و 
شش��مین نشس��ت كمیته فرعی علمی- فنی كمیته 
اس��تفاده های صلح آمیز از فضای ماورای جو سازمان 
ملل )كوپوس(، اظهار داش��ت: ایران به عنوان یکی از 
۲4 عضو موس��س این كمیته معتقد اس��ت كه فضای 
ماورای جو به عنوان میراث مشترک بشریت، بایستی 
منحص��را برای اهداف صلح آمیز و در راس��تای منافع 

نسل های فعلی و آینده همه ملت ها باشد.
غریب آب��ادی افزود: كاوش و اس��تفاده از فضای 
ماورای جو بایس��تی در راس��تای منافع همه كشورها 
صرف نظ��ر از میزان پیش��رفت و توس��عه اقتصادی یا 
اجتماعی آنها باش��د. در این راس��تا، تضمین فعالیت 
ه��ای صلح آمیز در فقضای ماورای جو و جلوگیری از 
تس��لیحاتی كردن و مسابقه تسلیحاتی در این محیط، 

یک اولویت اساسی و فوری است.
س��فیر كش��ورمان با اش��اره به اینکه فضا یکی از 
زمینه های رشد اقتصادی-اجتماعی برای كشورها در 
بس��یاری از حوزه هاس��ت، بر نقش مهم فناوری های 
فضایی در مواجهه با برخی چالش ها از جمله در حوزه 
تغییر آب و هوا و بالیای طبیعی نظیر سیل، ریزگردها، 
و خشکسالی تصریح كرد و افزود: از آنجا كه جمهوری 
اس��المی ایران نیز در منطقه ای قرار گرفته اس��ت كه 
با ای��ن چالش ها مواجه می باش��د، پیگیری فعالیت ها 
و برنامه ه��ای صل��ح آمی��ز در فضا، از جمل��ه پرتاب 

ماهواره ها، در دستوركار جدی آن قرار دارد.
نماین��ده دائ��م كش��ورمان در س��ازمان های بین 
الملل��ی در وین همچنین تاكید كرد كه كش��ورهایی 
ك��ه برنامه فعالی��ت در فضا دارند، بای��د از كمک های 
فنی و ظرفیت سازی در علم فضا، دانش و كاربردهای 
فناوری در این حوزه بهره مند شوند و این كمیته نیز 
باید اقدامات قطعی و ملموسی را برای ارتقاء و تسهیل 
انتقال دانش فنی، فناوری و تجهیزات مورد نیاز، اتخاذ 
نماید. در این راس��تا، همکاری های بی��ن المللی باید 
جزئی ض��روری در فعالیت های صلح آمیز فضایی، به 

ویژه برای كشورهای در حال توسعه باشد.
غریب آبادی با اش��اره به این ك��ه علم و فناوری 
فضایی و كاربردهای آن به توسعه پایدار در كشورهای 
در حال توسعه كمک خواهد كرد، افزود: در این میان 
فعالیت ه��ای مرتبط با ماهواره ه��ای كوچک به عنوان 
گام  مقدماتی برای همه كش��ورهای درحال توسعه در 
زمین��ه فعالیت های فضایی می باش��د و بنابراین، نباید 
ترتیبات��ی اتخاذ ش��ود ك��ه محدودیت��ی در طراحی، 

ساخت و پرتاب این ماهواره ها برقرار شود.  ایرنا 

از نگاه دیگران 

تاكيد مایک پنس بر لزوم خروج اروپا از برجام 
معاون رئیس جمهور آمریکا بر لزوم خروج كشورهای اروپایی از برجام تاكید 
كرد، در یک مصاحبه تلویزیونی تازه باز هم این درخواست را تکرار كرده است.
مایک پنس گفت: كش��ورهای سراسر خاورمیانه و همچنین كشورهایی كه 
همین جا در اروپا هس��تند، بای��د مایل به دنبال كردن رهب��ری ایاالت متحده 

آمریکا باشند و از توافق هسته ای ایران )برجام( خارج شوند و به انزوای اقتصادی 
و دیپلماتیک ایران ادامه دهند.

وی مدعی شد: رئیس جمهور ترامپ حین كارزار انتخاباتی و زمانی كه ما بر سر قدرت 
آمدیم، صراحتا این موضع را روشن كرده بود توافق هسته ای ایران فاجعه بود، به معنای 
واقعی كلمه باید گفت این توافق مانع از دس��تیابی اصلی ترین كش��ور حامی تروریسم در 
جهان به سالح اتمی نمی شود بلکه این موضوع را تضمین می كند كه در پایان ۱۰ سال، 

آنها قادر به دستیابی به كشنده ترین سالح جهان شوند.  باشگاه خبرنگاران 

معادله
غرب و آمریکا اشتباهات ۴۰ سال اخير خود را درک كنند

وزیر خارجه ایران گفت: اگرغرب و آمریکا هر چه سریعتر اشتباهات 4۰ سال 
اخیر خود را درک كنند، زندگی را برای خودشان و منطقه ما راحتتر می كنند.
محمدجواد ظریف گفت: در اینجا از سیاست های جمهوری اسالمی ایران و 
واقعیت های منطقه صحبت خواهیم كرد. واقعیاتی كه باعث ش��ده این كشورها 

با سیاس��ت های غلط به نتیجه ای برس��ند و ایران با انتخاب های درست به نتایج 
متضاد برسد. 

ظریف با اش��اره به اتفاق های اخیر از جمله حمله تروریس��تی در ایران كه توس��ط 
گروه هایی كه از س��وی شركت كنندگان در كنفرانس ورش��و حمایت می شوند رخ داد، 
گفت: آمریکا با سیاس��ت ها و انتخاب های غلط باعث ش��ده است تا دونالد ترامپ اعالم 
كند هفت تریلیون دالر در منطقه خاورمیانه هزینه كردیم و به هیچ جایی نرس��یدیم و 

از آن طرف از حضور  و نفوذ ایران شکایت می كنند.  فارس

دیپلمات
نتانياهو نشان داد حتی به خادمانش رحم نمی كند

س��فیر ایران در لندن با اشاره به نشست ورشو نوشت: نتانیاهو نمک خورد و 
نمکدان شکست و نشان داد حتی به خادمان خود هم رحم نمی كند.

حمید بعیدی نژاد افزود:  اختالف آمریکا واروپا پیرامون ایران بس��یار واضح 
بود.موگرین��ی و وزی��ران خارجه مهم اروپا ش��ركت نکردند.حت��ی وزیر خارجه 

انگلیس فقط به افتتاحیه آمد و زود برگشت.
س��فیر ایران با بیان اینکه  آمریکا در موضعی جدید از اروپا درخواست كرد كه از 

برجام خارج شود كه اروپا برعکس از برجام حمایت كرد، اظهار داشت: حتی وزیرخارجه 
لهستان هم بعنوان میزبان در جمع بندی نهایی خود مجبور شد به اختالف آشکار اروپا 
و آمری��کا اذعان كرده و بگوید كه كش��ورهای اروپایی بر خ��الف آمریکا بر اجرای برجام 
تاكید دارند.  وی ادامه داد: آنچه از نشس��ت پخش ش��د سخنان نفرت بار پنس، نتانیاهو 

و پمپئو بود.  صداوسیما 

درحاشیه 

ین
رد
گا

نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی تنها  یک ساعت پس از به كار بردن عبارت معادلـــــه
جن��گ با ای��ران به بهانه خطا در ترجم��ه، اظهارات خود را 

تلطیف كرد.
بنیامی��ن نتیانیاهو در مصاحبه با خبرنگار یک ش��بکه 
صهیونیستی اعالم كرد نشست ورشو گام مهمی در راستای 
اهداف مش��ترک كشورهای ش��ركت كننده در این نشست 

برای جنگ با ایران است.
در حالی كه در ترجمه رس��می دفتر رس��انه ای دولت 
رژیم صهیونیستی از صحبت های نتانیاهو به زبان انگلیسی 
دقیقاً از واژه )جنگ( استفاده شده بود، تنها یک ساعت بعد 
دفت��ر نتانیاه��و این واژه را تغییر داد و ب��ه عبارت مبارزه با 
ایران بس��نده كرد. اگرچه مقامات صهیونیست برای توجیه 
این تغییر مدعی ش��ده اند ك��ه در ترجمه اولیه صحبت های 

نتانیاهو اشتباهی رخ داده است، اما شبکه خبری بلومبرگ 
آمری��کا تأكید می كن��د كه نتانیاه��و دقیق��اً از واژه جنگ 

استفاده كرده و منظوری جز آن نداشته است.
اما چه ش��د كه نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی با این 
س��رعت از تهدید ای��ران به جنگ عقب نش��ینی كرد؟ ِزف 
چافتز دستیار ارشد مناخم بگین ششمین نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی، قضیه را اینگونه برای مخاطبان شبکه خبری 
بلومبرگ توضی��ح می دهد: نتانیاهو معموالً یک س��خنران 
محتاط اس��ت، به وی��ژه در براب��ر دوربین ه��ای تلویزیونی. 
صحبت ه��ای تهدیدآمی��زی كه وی در اس��رائیل و به زبان 
عبری علیه ایران مطرح می كند، بخشی از تبلیغات انتخاباتی 
حزب او است. اما سخن گفتن از جنگ در كنفرانسی كه به 
نام صلح در خاورمیانه برپا شده بود، اقدام اشتباهی بود و او 

در نهایت مجبور به اصالح این اشتباه شد. تسنیم 

در ادامه سناریوی ضدایرانی
چرا نتانیاهو از تهدید ایران به جنگ عقب نشینی کرد؟

س��فیر اسبق ایران در عراق با اشاره به  حادثه تروریس��تی در زاه��دان، گفت: نظـــــرگاه
این حادثه تروریس��تی مورد اس��تقبال آمری��کا و رژیم های 
ارتجاع��ی ق��رار گرف��ت و س��ند رس��وایی دیگ��ری برای 

آمریکاست.
حس��ن كاظمی قمی در خصوص اهداف نشست ورشو 
و حادثه تروریس��تی منطقه خاش-زاه��دان كه مصادف با 
برگزاری این نشس��ت صورت گرفت، اظهار داشت: نشست 
ورشو را كه با محوریت آمریکا برگزار شد، می توان به نحوی 
كنفرانس كشور های شکست خورده در حوزه منطقه غرب 

آسیا دانست. 
كاظمی بیان كرد: نشست ورشو از جایگاه و اعتبار بین 
الملل��ی برخوردار نبود و این صحنه نش��ان می دهد كه آنها 
هیچ دس��تاوردی از آن نخواهند داش��ت و صرفاً یک شوی 

تبلیغاتی بود كه از جانب آمریکا و متحدانش برگزار شد.
س��فیر اس��بق ایران در عراق اظهار داش��ت: هرچند كه 
آمریکایی ها كنفرانس ورش��و را در قالب بررسی موضوع غرب 
آسیا برگزار كردند اما همانطور كه در مواضع رسمی آنها اعالم 
شد، آن نشست علیه جمهوری اسالمی ایران برگزار شده بود 
و البته این مسئله موجب سربلندی، اقتدار و عزت جمهوری 
اسالمی ایران است كه امروز همه ورشکستگان و قدرت هایی 
كه ادع��ا می كردند رهبری جهان را به دس��ت می گیرند، به 
شرایطی دچار شدند كه مجبورند برای حفظ پرستیژ خودشان 

هم كه شده چنین نشست هایی را برگزار كنند.
وی گفت: نشس��ت ورش��و ن��ه تنها دس��تاوردی برای 
برگزاركنندگان آن نداشت بلکه موجبات رسوایی بیشتر آنها 
را هم فراهم آورد و قطعا به عنوان یکی دیگر از شکست های 

آمریکا و متحدین آن خواهد بود.  مهر 

سفیر سابق ایران در عراق: 
مسیر آمریکا علیه ایران به باتالق ختم می شود 

گروه دیپلماسی  ایرانی پرونـــــده ضد  نشس��ت  درحالی 
ورش��و بدون حتی ی��ک بیانیه مش��ترک به پایان 
رس��ید كه ناظران سیاس��ی از این نشس��ت كه از 
هفته ه��ا پیش تبلیغات فراوانی نیز برای آن ش��ده 
بود با ادبیات ب��ی ارزش و بی خاصیت یاد و بر این 
تاكید داش��تند، واشنگتن یک بار دیگر در رسیدن 
ب��ه اهداف ض��د ایرانی خود ناكام مان��د و در واقع 

خفت دیگر را برای آمریکا رقم زد.
نشس��تی ك��ه از هفته ه��ا پی��ش تبلیع��ات 
فراوانی در مورد آن ش��ده ب��ود، در حالی روزهای 
چهارشنبه و پنج شنبه در شهر ورشو برگزار شد كه 
ش��ركت كنندگان در آن حتی یک بیانیه مشترک 

هم صادر نکردند.
زمانی ك��ه مایک پامپئو وزی��ر خارجه آمریکا 
چند هفته پیش در مصاحبه با ش��بکه فاكس نیوز 
از توافق واش��نگتن و ورشو برای برگزاری نشستی 
ب��رای ایج��اد ائتالفی علی��ه ایران صحب��ت كرد، 
جنج��ال زیادی به راه افت��اد و تحلیلگران نزدیک 
به رژیم صهیونیس��تی آن را نقطه عطفی در جهت 

مقابله با ایران توصیف كردند.
محل��ی برای هم��راه ك��ردن اروپا و آس��یا با 
تالش برای اعمال فش��ار به ایران، مقدمه تشکیل 
ناتوی عربی و محفلی برای پیش��برد طرح معامله 
ق��رن، همگی توصیفاتی بود ك��ه از زبان مقام های 

آمریکایی در مورد این نشست شنیده می شد.
نشانه های شکست ورش��و حتی پیش از آغاز 
آن ه��م قابل مش��اهده بود؛ زمانی ك��ه مقام های 
آمریکای��ی و لهس��تانی از بی��م انصراف گس��ترده 
كش��ورها از ش��ركت در نشس��ت مجبور شدند در 
ظاهر دستور كار نشست را گسترده تر كرده و ادعا 
كنند كه قرار نیست ورشو محلی برای بدنام كردن 

ایران و تاختن به یک كشور باشد.
حاال با اتمام این نشس��ت، دیگ��ر به قطعیت 
می ت��وان گف��ت: نه تنه��ا هیچ یک از ای��ن اهداف 
محقق نش��ده، بلکه در مواردی این كنفرانس یک 

گام به عقب نیز برای آمریکا بوده است.
س��خنرانی مایک پنس مع��اون رئیس جمهور 
آمریکا نش��ان داد نه تنها این نشس��ت اروپایی ها 
را با واش��نگتن همراه نکرده، بلکه ممکن است به 
تش��دید تنش میان طرفین هم منجر شود. پنس 
در سخنرانی اش با لحنی بی سابقه متحدان آمریکا 
در اروپ��ا را خطاب قرار داد، آن ها را به تالش برای 
تضعیف تحریم های آمریکا متهم كرد و با عباراتی 
آمرانه گفت كه اروپایی ها باید از برجام خارج شده 

و به كارزار فشار به ایران بپیوندند. 
ال��ی گرانمای��ه عض��و ارش��د ش��ورای روابط 
خارجی اتحادی��ه اروپا در مورد اظهارات پنس، در 
توییتر نوش��ته: معاون رئیس جمهور ایاالت متحده 
می توانست از طرح درخواست خروح اروپا از برجام 
خودداری كند. اما این كار را نکرد. انجام این كار در 
خاک اروپا، آن هم در حالی كه ۲۸ كشور اتحادیه 
اروپا همی��ن اخیرا بار دیگر بر حمایت خود از این 
توافق تأكید كرده ان��د، تنها بر تنش ها می افزاید و 
تالش ه��ای دولت دونالد ترامپ برای همراه كردن 
سه كش��ور اروپایی با سیاست گسترده تر مقابله با 

ایران را هم تضعیف می كند.
اظهارات پنس واكن��ش اروپایی هایی از جمله 
دس��تیار وزیر خارجه آلمان را هم به همراه داشت. 

او كه به نمایندگی از برلین در نشست ورشو حضور 
داش��ت، دقایقی بعد از س��خنرانی پنس نوشت بر 
خالف آنچه قبال اعالم شده بود، عمده وقت نشست 
ورشو عمال به صحبت در مورد ایران گذشت. او به 
صراحت خواس��ته پنس را رد كرد و گفت اتحادیه 

اروپا همچنان به برجام پایبند می ماند. 
یک دیپلمات یکی از كشورهای اروپایی حاضر 
در نشس��ت ورش��و هم با بیان اینکه كامال مخالف 
اظهارات پنس است، گفته ما می خواهیم در مسئله 
ایران به نتایج خوبی برس��یم، نمی خواهیم ایران را 

به سمت ترک تعهدات هسته ای سوق دهیم.
نشست ورشو در حركت به سمت یک ائتالف 
منطقه ای علیه ایران هم موفق نبود. ش��ایعه شده 
بود ك��ه »بنیامی��ن نتانیاهو« نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیستی ممکن است در جریان این نشست در 
برابر دوربین ها با وزرای كش��ورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس دس��ت دهد و حتی روند عادی سازی 

روابط با این كشورها را اعالم كند.
اما اوج دس��تاورد نتانیاهو از این نشست، شام 
خوردن زیر یک س��قف كنار وزرای عرب و حضور 
در عکس دس��ته جمعی ش��ركت كنندگان در این 
نشست بود. نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی البته 
از همی��ن رخداده��ا هم به وجد آمده ب��ود. او در 
مورد ضیافت ش��ام به رسانه های اس��رائیلی گفته 
اتاق بزرگی نبود. آن ه��ا )با وجود حضور نتانیاهو( 

نشستند و از جایشان بلند نشدند.
او در این نشس��ت چند ویدئوی تبلیغاتی برای 
انتخابات آتی در فلس��طین اش��غالی ضبط كرد، اما 
دی��دار عموم��ی ای بین طرفین انجام نش��د، روابط 
تل آوی��و و اعراب دس��تکم فعال به صورت رس��می 
از آنچ��ه ك��ه بود، فرات��ر نرفت و در همان س��طح 
همکاری های مخفیانه علیه ایران باقی ماند. ورشو، 
نتوانست نشست مادرید دیگری برای تل آویو باشد.

كیم یلمگارد خبرنگار نشریه یو اس ای تودی 
در مورد نتایج نشس��ت ورش��و و اظه��ارات مایک 
پامپئو در نشس��ت خبری پایانی كنفرانس ورش��و 
نوشته اس��ت: صحبت های پامپئو شبیه به مقامی 
نبود كه توانسته باش��د دیدگاهش در مورد ایران، 

اسرائیل-فلسطین، یمن یا هرچیز دیگری را پیش 
ببرد. شاید هم خس��ته و بی حال بوده، یا از هوای 
س��رد زمستانی لهستان كالفه شده، اما به هر حال 
لحن او بی  رمق بود. او از تش��کیل یک ائتالف تازه 
برای مقابله با مس��ائل خاورمیانه گفت، اما ش��ور 
و ش��وق كس��ی كه توانسته باش��د چنین ائتالفی 

تشکیل داده باشد، در او به چشم نمی خورد.
اختالف میان حاضران در این نشس��ت آنقدر 
بود كه ش��ركت كنندگان حتی نتوانس��تند بیانیه 
مش��تركی صادر كنند و تنها آمریکا و لهستان در 
بیانی��ه ای دوجانبه نتایج نشس��ت را اعالم كردند: 

تشکیل چند كارگروه در مورد غرب آسیا.
جنجالی كه خیلی از مخالفان ایران را ذوق زده 
كرده بود، حاال در حالی فروكش می كند كه نشست 
ورشو بدون دستاورد روشنی پایان یافته و نه ائتالف 
رسمی ضدایرانی شکل گرفته، نه فلسطینی ها حاضر 
ش��ده اند با نتانیاهوی درگیر انتخابات سر یک میز 
بنشینند. بسیاری از محافل سیاسی و رسانه ای نیز 
بعد از پایان نشست ورشو آن را نشستی بی خاصیت 
و شکس��تی دیگر برای آمریکا بر شمردند؛ چناچنه 
وزیرام��ور خارجه كش��ورمان در بدو ورود به آلمان 
برای ش��ركت در كنفرانس امنیتی مونیخ گفت: در 
اینجا از سیاس��ت های جمهوری اس��المی ایران و 

واقعیت های منطقه صحبت خواهیم كرد.
محمد جواد ظریف با اشاره به اتفاق های اخیر 
از جمله حمله تروریس��تی در ایران، دیدار س��ران 
سه كشور ایران، روسیه و تركیه و كنفرانس ورشو 
گف��ت: آمریکا ب��ا سیاس��ت ها و انتخاب های غلط 
باعث شده اس��ت تا دونالد ترامپ اعالم كند هفت 
تریلیون دالر در منطقه خاورمیانه هزینه كردیم و 

به جایی نرسیدیم.
وی گفت: احساس می كنم اگر غربی ها به ویژه 
آمریکا هر چه س��ریع تر اش��تباهات 4۰ سال اخیر 
خ��ود را درک كنند، زندگی را برای خودش��ان و 

منطقه راحت تر می كنند.

سند پایانی بی خاصيت ورشو
بهرام قاس��می در واكن��ش به بیانی��ه پایانی 

كنفرانس ورش��و گفت: به رغم تالش های گسترده 
واشنگتن برای برگزاری یک نشست فراگیر و ایجاد 
یک ائتالف جدید علیه جمهوری اس��المی ایران، 
تعداد و سطح پایین شركت كنندگان كه آنان نیز 
از همراه��ی با هرگونه تصمیم ض��د ایرانی امتناع 
كردن��د، در فرجام این نشس��ت از پیش شکس��ت 
خورده، بیانیه پایانی آن را به س��ندی بی خاصیت 
تبدیل كرد؛ متن و نوش��ته ای كه تنها از سوی دو 
كشور برگزاركننده صادر شد و فاقد هرگونه اعتبار 

و تصمیم بود.  
وی افزود: برای همه دور اندیشان و تحلیگران 
و سیاس��تمداران برجس��ته و فهی��م جه��ان این 
شکس��ت كامال از قبل و از هم��ان آغاز طرح اولیه 
آن قابل تصور و پیش بینی بود. كنفرانس��ی تحت 
عنوان صل��ح و امنیت در خاورمیان��ه  چگونه می 
توان��د موفق باش��د در حالی كه بازیگ��ران اصلی 
منطقه همچون ایران، تركیه، لبنان، سوریه، عراق 
و فلسطین در آن حضور ندارند و كشورهای مهمی 
چون چین و روس��یه، و بسیاری از كشورهای مهم 
اروپای��ی و غیراروپایی در آن حضور نداش��ته و یا 
صرفا در س��طح بس��یار پائی��ن  و كمرنگی در آن 

شركت كردند. 
س��خنگوی وزارت خارج��ه همچنی��ن اظهار 
داشت: رفتار و كردار عصبی و متشنج وزیر خارجه 
و معاون رئیس جمهور آمریکا در س��خنرانی ها و 
مصاحبه ها كه علنا از اروپا گله و ش��کایت كرده و 
از س��ر ضعف اصرار به خروج آنها از برجام كردند، 
بهترین گواه و نشانه ناكامی و ناتوانی آنان در تحقق 

اهداف مورد نظرشان از اجالس ورشو است. 
قاس��می خاطر نش��ان ك��رد: ای��االت متحده 
آمریکا از یک س��و بانی كنفران��س صلح و امنیت 
در خاورمیانه می ش��ود، اما از سوی دیگر با خروج 
یکجانب��ه و خ��الف تم��ام موازین بی��ن المللی از 
برجام، و با سیاس��ت ه��ای ریاكارانه خود تنش و 
درگیری و حمایت از تروریس��م و نزاع  و خصومت 
در میان ملت های منطقه را افزایش داده و ناامنی، 
بی ثباتی، فقر، جنگ و افراط گرایی را گس��ترش 

می دهد.
نیلس آنن دستیار وزیر خارجه آلمان در مورد 
تناقض میان عنوان و محتوای نشس��ت برگزار شده 
در ورشو لهستان، در توییتر نوشت: كنفرانس ورشو 
ق��رار بود در مورد صلح و امنیت منطقه خاورمیانه 

باشد. اما نهایتا، عمده آن در مورد ایران بود.
وی افزود: پاسخ ما، بسیار ساده است. اروپا به 
نح��وی متحد و محتاطان��ه گام برمی دارد. ما روی 
فشار و گفت وگو حساب كرده ایم. اروپا پای برجام 
می ایس��تد. فرد كاپالن تحلیلگر آمریکایی معتقد 
اس��ت كه در نشست اخیر ورش��و، آمریکا منزوی 

شد نه ایران.
وی در گزارشی كه پایگاه اسلیت منتشر كرده 
است نوشت كه بین وكال اصطالحی متداول است 
ب��ه این مظم��ون: پرونده ای را ب��ه دادگاه نبر مگر 
اینکه مطمئن باشی كه برنده می شوی دیپلمات ها 
ه��م همین رویک��رد را دارند و ای��ن یعنی: هرگز 
فراخوان برگزاری یک نشس��ت بزرگ جهانی را تا 
زمانی كه در راس��تای دس��تور كار تو باشد، صادر 
نکن. در مجموع نشس��ت 6۰ كشور در ورشو یک 
فاجع��ه ب��ود و نمون��ه دیگری از تفکر س��طحی و 
بی كفایتی است كه از زمان روی كار آمدن »دونالد 

ترامپ« رئیس جمهور آمریکا بر كاخ س��فید حاكم 
شده است.

این نشس��ت دو روزه كه آمریکا و لهستان به 
صورت مش��ترک از آن حمایت مالی می كردند، در 
اصل به عنوان كنفرانس��ی ضد ایرانی شکل گرفته 
بود.اما زمانی كه بس��یاری از كش��ورهای اروپایی 
در این نشس��ت ش��ركت نکردند برنامه نشس��ت 
به مس��ایل مربوط به غرب آس��یا تغییر كرد. اینکه 
اروپایی ه��ا دیپلمات های س��طح پایین را  به جای 
س��ران كشورها و یا وزرای خارجه برای شركت در 
این نشس��ت اعزام كرده بودند، پیامی روشن است 
كه آنها قصد نداش��تند تصمیم مهمی بگیرند و یا 

اعالم موضع جدی داشته باشند.
در نشس��ت پنجش��نبه در ورش��و ه��م یاک 
س��زاپوتویتس وزیر خارجه لهس��تان گفت كه در 
پ��ی نقش غیرس��ازنده ایران در منطق��ه، از نتایج 
احتمالی برنامه هس��ته ای این كشور نگران است. 
البت��ه اینچنین موضع گیری مبهم اس��ت و معلوم 
نیس��ت كه منظور از نتایج احتمالی چیست اما به 
اندازه ای ضد ایرانی اس��ت كه مای��ک پامپئو وزیر 

خارجه آمریکا و پنس از آن خوششان بیاید.
فرد كاپالن نوش��ت كه ترام��پ در حال ایجاد 
اتحادی اس��ت كه فقط ش��امل اس��رائیل و برخی 
كش��ورهای عربی غرب آس��یا به ویژه عربس��تان 
س��عودی و امارات متحده عربی می شود و در واقع 
جنگ��ی فرقه ای را ب��ا هزینه بیگانه ك��ردن دیگر 
كش��ورها از جمله اروپایی ها علیه ایران شکل دهد 
ما به همکاری اروپایی ها فقط در ارتباط با بحران ها 
نیاز نداریم بلکه درباره دیگر مس��ایل هم ارتباط با 
آنها بسیار اهمیت دارد. اما ترامپ  رویکرد خود را 

بدون حمایت كنگره ادامه می دهد.
حال این س��وال مطرح می شود كه آیا ترامپ 
می خواهد با ایران وارد جنگ ش��ود؟ اگر اینچنین 
باش��د، اقدامی احمقانه خواهد ب��ود. ایران دو برابر 
جمعیت و حدود چهاربرابر مس��احت عراق را دارد 
و بس��یاری از مردم این كشور هم با وجودی كه با 
مش��کالت فراوانی مواجه هستند اما در برابر اقدام 

نظامی خارجی با هم متحد می شوند.
نماینده روسیه در س��ازمان ملل ضمن تکرار 
مخالفت مس��کو ب��ا مواضع ض��د ایران��ی آمریکا، 
نشس��ت دو روزه واش��نگتن در ورش��و لهستان را 
بی ارزش خوانده اس��ت. واسیلی نبنزیا نشست ضد 
ایرانی لهس��تان را فاقد ارزش خواند و گفت: ایجاد 
ائتالف علیه كس��ی یا كش��ورهایی و در این مورد 
خاص علیه ایران، كمکی به حل مس��ائل بسیاری 
كه خاورمیانه با آنها روبرو است، كمکی نمی كند و 

این، روشی نادرست است.
اندیشکده آمریکایی استراتفور به دنبال پایان 
نشست دو روزه ورشو، در گزارشی تاكید كرده كه 
واش��نگتن یک بار دیگر در رسیدن به اهداف ضد 

ایرانی خود ناكام مانده است.
طبق گزارش این اندیشکده آمریکایی، نشست 
)ورش��و( به جای برجسته كردن همگرایی و اتفاق 
نظ��ر در مس��ائل مربوط ب��ه امنی��ت خاورمیانه، 
تاكی��دی ب��ر واگرایی و اختالف نظر ب��ود. از همه 
قابل مالحظه تر اینکه، استدالل های آمریکا درباره 
لزوم اتخاذ مواضع سرسختانه علیه ایران در همراه 
كردن بس��یاری از مقام های اروپایی با این مواضع 

بار دیگر شکست خورده است.

پایان نشست ضد ایرانی ورشو بدون بیانیه مشترک

خفت آمریکایی 

صباح زنگنه تحلیل کرد؛
یف به لبنان  چرایی اهمیت سفر ظر

نماین��ده پیش��ین ای��ران در  س��ازمان همکاری  اسالمی، با راهبـــــرد
اشاره به اهمیت جایگاه لبنان در عرصه منطقه ای 
و جهانی و س��فر اخیر وزیر امور خارجه كشورمان 
به این كشور عربی، گفت : آقای ظریف اولین وزیر 
ام��ور خارجه ای بودن��د كه بعد از تش��کیل دولت 
جدید لبنان به این كشور سفر كردند و این بیانگر 
تاكی��د ایران بر اتخاذ سیاس��ت های همگرایانه در 

منطقه است.
صب��اح زنگنه، با بی��ان اینکه كش��ور لبنان با 

توجه ب��ه تركیب جمعیتی، تاریخ��ی و ژئوپلتیک 
خود همواره مورد توجه كشورهای مختلف جهان 
اعم از شرق و غرب و همچنین رژیم صهیونیستی 
بوده اس��ت، در این باره خاطر نشان كرد: از لبنان 
به عنوان نماد همزیس��تی پیروان ادیان مختلف و 
حتی نژادهای گوناگون یاد می ش��ود، این كشور با 
تاریخ ممتازی كه در منطقه خاورمیانه و مدیترانه 
دارد، از آن به عنوان یک حلقه ارتباطی، همکاری 
و هماهنگی در سطح منطقه و جهان یاد می شود.

وی با اشاره به اینکه دو برابر جمعیت لبنان در 
داخل كشور، در خارج از این كشور زندگی می كنند 
و هم��واره نقش مهمی در اقتصاد و حتی سیاس��ت 
برخی از كش��ورها ایفا كرده و می كنند، اظهار كرد: 

برای جمهوری اسالمی ایران نیز تعامل و ارتباط با 
كش��وری همچون لبنان كه توانسته است در برابر 
زورگویان و اشغالگران مقاومت كنند و تا حد زیادی 

حقوق خود را به دست آورد بسیار مهم است.
این كارش��ناس مس��ائل غرب آس��یا ب��ا بیان 
اینک��ه به تازگی بعد از ك��ش و قوس های طوالنی 
دول��ت لبنان به صورت رس��می تش��کیل ش��د و 
ای��ن امر مثبتی تلقی می ش��ود، در این باره خاطر 
نشان كرد: تشکیل دولت در لبنان بیانگر شکست 
سیاس��ت های انحصارگرایانه ای است كه برخی از 
كش��ورها در مورد لبنان دنبال می كردند، در حال 
حاض��ر می بینیم كه احزاب و گروه های مختلف در 
لبنان به این واقعیت رسیده اند كه باید با هم دیگر 

همکاری كرده تا كشور را اداره كنند.
وی در ادام��ه صحبت ه��ای خود با اش��اره به 
اینکه تش��کیل دول��ت در لبنان ب��ا حضور احزاب 
و گروه ه��ای مختل��ف می توان��د در تحقق هر چه 
بیش��تر خواسته های مردم این كش��ور مؤثر باشد، 
خاطر نش��ان كرد: خواس��ته اصلی م��ردم لبنان، 
خواس��ته های خدماتی و تأمین یک زندگی آرام و 
بدون داشتن مشکالت گوناگون از جمله مشکالت 

زیست محیطی است.
نماینده پیش��ین ایران در س��ازمان همکاری 
اس��المی در بخش دیگری از این گفت وگو با بیان 
اینکه ظریف در س��فر به لبنان با مقامات مختلف 
این كش��ور در رابطه با مسائل دو جانبه، منطقه ای 

و بی��ن المللی رایزنی كرد، اضافه كرد: طبق اخبار 
منتشر شده آقای ظریف در این سفر اعالم كردند 
كه ایران حاضر اس��ت كه سیس��تم ضد هوایی در 
اختیار ارتش لبنان قرار دهد تا این ارتش بتواند در 
مقابل تجاوزات رژیم صهیونیس��تی مقاومت كند. 
همچنی��ن ایران اعالم آمادگی كرده اس��ت كه در 
پروژه های عمرانی و توسعه ای این كشور مشاركت 

كند.
وی به اهمیت موقعیت زمانی س��فر ظریف به 
لبنان اش��اره كرد و گفت : این سفر بالفاصله بعد از 
تشکیل دولت در لبنان انجام شد. و این بیانگر باز 
بودن فکر و اندیش��ه جمهوری اس��المی ایران در 

عرصه تعامالت منطقه ای است.  ایسنا 


