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ابراز نگرانی سفیر فرانسه نسبت به ادعاها 
علیه ایران

س��فیر فرانس��ه در آمریکا با اب��راز نگرانی درباره 
اتهاماتی که علیه کشورمان مطرح می شود، گفت: این 
اتهامات مش��ابه چیزی است که در گذشته علیه عراق 

مطرح شد و مانعی برای دیپلماسی بود.
جرارد آرو نوشت: قابل توجه و نگران کننده است 
که ش��اهد طرح اتهاماتی علیه ایران هستیم که مشابه 
اتهامات غلو ش��ده ای اس��ت که در سال های ۲۰۰۲ و 
۲۰۰۳ علیه عراق ش��نیدیم در برخی مواقع از س��وی 
افراد مش��ابه مط��رح می ش��ود. اتهاماتی ک��ه مانع از 
دیپلماس��ی شد. ایران باید کنترل ش��ود اما از طریق 

ترکیبی از فشار و دیپلماسی.
این دیپلمات فرانس��وی به مسئله حمله به عراق 
در س��ال ۲۰۰۳ اش��اره دارد که در آن زمان، مقامات 
آمریکای��ی به این بهانه که عراق تس��لیحات کش��تار 
جمعی دارد و می خواهند در این کش��ور دموکراس��ی 

برقرار کنند، دست به حمله به عراق زدند.
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه بعدها س��رویس های 
اطالعات��ی جهان و برخی مقامات آمریکایی که در آن 
زمان در دولت واش��نگتن فعالی��ت می کردند، اعتراف 
کردن��د که اتهامات مطرح ش��ده علیه ع��راق پیش از 
حمله به این کش��ور بر اس��اس اطالعاتی س��اختگی 
مطرح شد و هیچ گاه اثبات نشد که عراق سالح کشتار 
جمع��ی در اختی��ار دارد. مقامات پیش��ین آمریکایی 
اکنون اذعان دارند که حمله به عراق اش��تباهی بزرگ 
بود که نتیجه ای جز تلفات انس��انی گسترده نداشت و 
حتی آمریکا بازنده این میدان بود. در س��ال های اخیر 
نیز آمریکا تحت رهبری رژیم صهیونیستی بارها ایران 
را به دس��ت داش��تن در فعالیت های بی ثبات کننده و 

مخرب در خاورمیانه متهم می کند.  ایسنا 

اخبار

ایران در عراق بر آمریکا پیروز شد
یک روزنامه کویتی نوش��ت: دولت کنونی آمریکا 
مبارزه خود برای به زانو درآوردن جمهوری اس��المی 
ای��ران در ع��راق را باخته و هر آنچ��ه ترامپ برای در 
تنگنا قرار دادن ایران انجام داد، سودی نداشته است.

روزنامه کویتی الرای دریادداش��تی ب��ا عنوان آیا 
ایران در عراق بر آمریکا پیروز شد؟ آورده است: حسن 
روحانی، رئیس جمهور ایران هفته گذش��ته در سفری 
س��ه روزه به عراق با همه رهب��ران عراقی و همچنین 
مرجعیت دینی در نجف اش��رف دیدار کرد؛ اما مساله 
قال توجه مقایس��ه بین س��فر مخفیانه دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا به عراق با س��فر آش��کار رئیس 

جمهور ایران به عراق بود.
الرای نوشت: مساله دوم در حجم مبادالت تجاری 
و اقتصادی بین تهران و بغداد اس��ت که نقش��ه ترامپ 
درباره محاصره اقتصادی ایران را ناکام گذاشت بنابراین 
آیا رئیس جمهور آمریکا به باخت خود یا به از دس��ت 

دادن همه عراق در این مقطع مهم اعتراف می کند؟
این روزنامه آورده است: در هفته آخر سال ۲۰18، 
هواپیم��ای حامل رئیس جمهور آمریکا چراغ خاموش 
در بخش آمریکایی پایگاه عراقی عین االسد در استان 
االنبار فرود آمد؛ این سفر کامال مخفیانه بود و نخست 

وزیر عراق در همان روز از برنامه وی مطلع شد.
ال��رای ادامه داد: ترامپ با ف��رود در بخش عراقی 
همان پایگاه مخالفت کرد، زیرا بغداد تمام پایگاه های 
مهم خود را با آمریکایی ها تحت شرط حاکمیت کامل 
ای��االت متحده ب��ر بخش غیر عراقی آن به اش��تراک 
گذاشته است؛ این باعث شد که روسای قوای سه گانه 
عراق��ی ) ع��ادل عبدالمهدی نخس��ت وزی��ر، محمد 
الحلبوس��ی رئیس مجلس نماین��دگان و برهم صالح 
رئی��س جمهور( دیدار با ترام��پ را بر روی خاکی که 

تحت حاکمیت عراق نیست، نپذیرند.
الرای آورده است: در نتیجه، ترامپ در سفری که 
بیش از سه ساعت طول نکشید با هیچ یک از مقامات 
عراقی دیدار نکرد و در تاریکی شب عراق را ترک کرد 
و چندین بار گفت که کشورش صدها میلیارد دالر در 
کش��وری صرف کرد که مقامات آمریکایی تا به امروز 

نسبت به امنیت خود در آنجا هراس دارند.
این روزنامه افزود: اما روحانی رئیس جمهور ایران 
از ی��ک هفته قبل ب��ا مقامات عراقی درباره س��فر به 
کشورشان هماهنگی کرد و بغداد برنامه سفر و هیات 
سیاس��ی و اقتصادی همراه روحانی و دستور کار آنها 
را مش��خص کرد، رئیس جمهور ایران س��ه روز را در 
عراق با برنامه ریزی دولت عراق س��پری کرد و در این 
مدت مقامات ایرانی با همتایان عراقی دیدار کردند تا 
سقف مبادالت اقتصادی  وتجاری را به بیست میلیارد 

دالر رساندند.
الرای آورده است: محمد جواد ظریف، وزیر خارجه 
ایران از اولین کسانی بود که به سردار سلیمانی تبریک 
گفت و تاکید کرد، خاورمیانه را امن تر کردی و الزم به 
ذکر است که این دومین نشانی بود که سردار سلیمانی 
از آیت اهلل خامنه ای دریافت کرد و اولین آن را در سال 

1989 از دست ایشان گرفت.  فارس 

از نگاه دیگران 

عراق در مسئله ای که بر علیه ایران باشد، ورود نخواهد کرد
نماینده اقلیم کردس��تان عراق در ایران گفت: عراق در هیچ مس��ئله ای که 
برعلیه ایران باشد، ورود نخواهد کرد. ایران و عراق در جریان تبادالت اقتصادی 

و تجاری خود می توانند نیازمندی های روزمره خود را تامین کنند.
ناظم دباغ با اش��اره یه اهمیت س��فر رئیس جمهور کشورمان به عراق بیان 

داش��ت: س��فر آقای روحانی به عراق در ش��رایط کنونی مخصوصا بعد از شکست 
داع��ش و برگزاری انتخابات جدید و انتخاب ریاس��ت جمه��وری در عراق از اهمیت 

ویژه ای برخوردار اس��ت. وی با تاکید بر روابط دوس��تانه و دوجانیه جانبه ایران و عراق 
گفت: این دو کشور همواره در شرایط سخت در کنار همدیگر بوده و هستند. در شرایط 
کنونی هم نیاز به همکاری و هماهنگی دو جانبه برای تامین امنیت در منطقه و تقویت 
روابط همه جانبه بیش��تر احس��اس می شود.گفتنی اس��ت روابط ایران و عراق راهبردی 

است.  میزان 

دیدگاه
احضار سفیر کنیا به وزارت امور خارجه ایران

به دنبال صدور رای دادگاه کنیا مبنی بر نقض حکم آزادی دو زندانی ایرانی 
سفیر کنیا در تهران توسط مدیرکل آفریقای وزارت امور خارجه احضار و مراتب 

اعتراض جمهوری اسالمی ایران به رای مذکور به وی ابالغ شد.
بهرام قاس��می گفت: به دنبال ص��دور رای دادگاه کنیا مبنی بر نقض حکم 

آزادی دو زندانی ایرانی به نام های احمد ابوالفتحی و س��ید منصور موسوی، خانم 
رقیه سوبو سفیر کنیا در تهران توسط مدیرکل آفریقای وزارت امور خارجه احضار و 

مراتب اعتراض جمهوری اسالمی ایران به رای مذکور به وی ابالغ گردید.
در این دیدار مدیرکل آفریقای وزارت امور خارجه با ابراز ناخرسندی جمهوری اسالمی 
ایران از رای ناعادالنه دادگاه کنیا، به طرف کنیایی اطالع داد که جمهوری اس��المی ایران 
سفیر خود در کنیا را جهت مشورت به تهران فراخوانده است. سفیر کنیا نیز اظهار داشت 

که مراتب اعتراض کشورمان را به دولت خود منتقل خواهد کرد.  فارس 

سخنگو
رقبای انتخاباتی از طرف ایران حمایت می شوند

در پی ادعاها مبنی بر هک شدن تلفن همراه رئیس ستادکل ارتش اسرائیل 
و رقیب انتخاباتی نتانیاهو توس��ط ایران، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی مدعی 
ش��د که ایران به طور آش��کار از رقبای انتخاباتی وی یعن��ی بنی گانتس و یائیر 

الپید حمایت می کند.
بنیامی��ن نتانیاهو، خود مدعی ش��د: آنها حامی توافق هس��ته ای ایران برجام 

بودند و من مخالف آن. وی در این ویدئو می گوید: دروغ های الپید کارس��از نخواهد 
بود. ش��ین بت آژانس امنیت داخلی اس��رائیل تأیید کرده و همچنین خبرنگاران ارش��د 
می گویند که نخس��ت وزیر اطالعی از هک ش��دن گوشی ندانشته اس��ت. این تالشی از 
جانب گانتس و الپید اس��ت تا این واقعیت را که حکومت ایران به طور آش��کارا از آن ها 
حمایت می کند، مخدوش کنند و این در حالی اس��ت که آن ها از توافق هس��ته ای ایران 

دفاع می کردند اما نتانیاهو با آن مبارزه کرد.  تسنیم 

درحاشیه
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عراق:
 به کشوری اجازه نمی دهیم از خاک ما برای 

آسیب رساندن به همسایگانمان استفاده کند
در  ع��راق  خارج��ه  وزارت  س��خنگوی  مصاحبه با پرس ت��ی وی تاکید کرد این نظ�����رگاه
کش��ور به هیچ کسی اجازه نمی دهد تا از سرزمینش به عنوان 
مقر خود برای آس��یب رساندن به همس��ایگان عراق استفاده 

کند.
احمد الصحاف، با تاکید بر اهمیت مالقات حسن روحانی، 
رئیس جمهور ایران، با برهم صالح، رئیس جمهور عراق، عنوان 
کرد: به اعتقاد من این مالقات، تاثیر قابل مالحظه ای بر ثبات 

روابط میان دو کشور و نزدیکی دو ملت خواهد داشت.

الصح��اف ثب��ات و امنی��ت در ع��راق را ب��ه نف��ع تمامی 
کش��ور های منطقه دانس��ت و اف��زود: به اعتقاد م��ن، امنیت 
نیازمند گفت وگو ه��ای دائمی، هم��کاری و ارتباطات نزدیک 
کش��ور ها با یکدیگر است و دکتر حکیم به عنوان وزیر خارجه 

عراق، بر روی این مسئله تاکید دارد.
وی گفت: ما توانستیم در جنگ با گروه تروریستی داعش 
که بزرگ ترین تهدید برای امنیت عراق محسوب می شد، پس 
از س��ال ها مقاومت و فداکاری نیرو ه��ای نظامی و کمک های 
بس��یج مردم��ی که با فتوای آیت اهلل سیس��تانی ب��ه نیرو های 
نظامی پیوستند، پیروز شویم و اکنون وقت آن رسیده تا عراق 

و مردم این کشور باری دیگر در منطقه نقش آفرینی کنند.
س��خنگوی وزارت خارجه عراق ادام��ه داد: با پایان یافتن 

عم��ر داعش در این کش��ور، ع��راق اکنون قصد بازگش��ت به 
جای��گاه خود در پلت فرم بین المللی را دارد و برای این منظور 
برنامه های اس��تراتژیک و امنیتی را دنبال می کند. ما به دنبال 
شکل دهی آینده خود هستیم و از این رو، از تمامی کشور هایی 

که برای کمک به ما پیشقدم شوند، استقبال خواهیم کرد.
احمد الصحاف، سفر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، 
به عراق را در جهت تقویت روابط دوجانبه و ایجاد سطح باالیی 
از درک میان دو کش��ور دانس��ت و تاکید کرد: در جریان این 
دی��دار، هیئت هایی از دو طرف در خصوص موضوعات مختلف 
ب��ا یکدیگر به بحث و گفتگو نشس��تند و چندی��ن تقاهم نامه 
هم��کاری در بخش ه��ای مخلتف اعم از صنعت، کش��اورزی، 
بهداشت، گردشگری، حمل و نقل و امنیت ملی به امضا رسید. 

به اعتقاد ما، این تفاهم نامه ها از اهمیت بسیار باالیی برای دو 
کش��ور برخوردارند و فرصت های بیشتری را برای همکاری ها 
در آین��ده ایج��اد خواهند کرد. او با تاکید بر دوس��تی دیرینه 
کش��ور های عراق و ایران عنوان کرد: روابط میان ایران و عراق 
ریش��ه ای تاریخی و فرهنگی دارد که به مردم این دو کشور و 
همچین��ن دولت ها این اجازه را می ده��د تا در یک چارچوب 

دوستانه با یکدیگر در تعامل باشند.
سخنگوی وزارت خارجه عراق گفت: مسئله امنیت و مبارزه 
با تروریسم مستلزم تالش مجدانه کشور ها است تا از این طریق 
بتوان امنیت را به طور کامل برقرار و تروریس��ت ها را از منطقه 
بیرون کرد. عراق در طی سال هایی که با داعش در حال جنگ 

بوده، قدم های بزرگی برداشته است.  باشگاه خبرنگاران 

گروه دیپلماسی  ناظران سیاسی پیرو ادعاهای پرون�����ده
اخیر یک مقام س��ابق نظامی آمریکا علیه س��ردار 
سلیمانی بر این باورند؛ در شرایط فعلی و به دنبال 
شکس��ت های متوالی آمریکا در منطقه غرب آسیا 
از جمهوری اس��المی ایران، مقامات این کش��ور را 
مجبور به سناریو سازی و ادعاهای غیر واقعی وادار 

نموده است. 
دیوی��د پترائ��وس، اولی��ن فرمان��ده نیروهای 
آمریکای��ی در ع��راق در مس��تند بی بی س��ی در 
خصوص س��ردار س��لیمانی  ادعاهای��ی مضحک و 
غیر واقعی را مطرح نموده اس��ت چناچنه، یکی از 
بخش های جالب مستند آنجا است که ژنرال دیوید 
پترائوس پیامی از سلیمانی را بازگو می کند مبنی 
بر اینکه فرمانده س��پاه قدس از او خواس��ته برای 
مدیریت بهتر اوضاع خاورمیانه مستقیماً با او وارد 
مذاکره ش��ود. در همین رابطه سفیر پیشین ایتالیا 
در عراق در یادداشتی اطالعات تحریف شده ای که 
بی. بی. س��ی در یک برنامه مس��تند درباره فرمانده 
نیروی قدس س��پاه پاسداران انقالب اسالمی ارائه 

کرده را رو کرده است.
مارک��و کارنل��وس، ب��ه تحلی��ل دیدگاه های 
س��اده انگارانه و اطالعات تحریف ش��ده ای پرداخته 
که رس��انه دولتی بی. بی. س��ی ب��ه تازگی در قالب 
مس��تندی درباره حاج قاس��م س��لیمانی، فرمانده 
نیروی قدس س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی به 

مخاطبانش ارائه کرده است.  
وی در بخش آغازین این تحلیل نوشته مستند 
بی. بی .سی حاوی اطالعات جدیدی نیست و بخش 
زی��ادی از روایت��ش را هم��ان چیزهایی تش��کیل 
می دهد که س��ال ها پیش هم گفته شده. کارنلوس 
در ادامه می نویس��د: مش��کل اصلی این مستند آن 
اس��ت که رویدادهایش را از چشم اندازی منحصراً 
غرب��ی روای��ت می کند. حت��ی از یک عضو س��پاه 

پاسداران یا یک مقام ایرانی کالمی نقل نمی شود.
دیپلمات ایتالیایی، این شیوه روایت را بازتابی 
از مش��کلی بزرگ ت��ر و رایج در تفک��ر جهان غرب 
درب��اره ایران و غرب آس��یا می داند. او می نویس��د: 
این نوع روایتگری، منعکس کننده نقائصی است که 
گاهاً در سیاست  های آمریکا و غرب در قبال ایران و 
درنگاهی کلی تر خاورمیانه وجود دارد: ساده انگاری 

و دوپاره سازی غیرضرور میان نیکی و پلیدی.
وی در توضیح درباره استدالل خود می نویسد: 
به مخاطبان بی بی سی و در سطح وسیع تر به عموم 
مردم در جهان غرب این استدالل ارائه می شود که 
همه مش��کالت در منطقه فقط از یک ام الفس��اد- 
خواه یک دولت باش��د یا ی��ک گروه، یا چنانکه در 
این مس��تند گفته می ش��ود، یک نفر سرچش��مه 
می گیرن��د.      مارکو کارنلوس دلیل اتخاذ چنین 
رویک��ردی را نیاز جه��ان غرب به دشمن س��ازی 
دانس��ته تا بتواند افکار عمومی را علیه ارزش های 

متفاوت با خود، بسیج کند.

او، ع��الوه ب��ر این می نویس��د: روای��ت جهان 
غرب درب��اره ایران و س��لیمانی را ت��ا حد زیادی 
منابع اس��رائیلی، بدون راس��تی آزمایی های جدی 
تولی��د می کنند. مس��تند بی بی س��ی ه��م از این 
قاعده مس��تثنی نیس��ت: روایت اصلی آن را دنی 
یانتوم، رئیس س��ابق موس��اد تدوین کرده اس��ت. 
ب��ه مخاطب��ان گفته می ش��ود که ه��ر بحرانی در 
منطقه توسط س��لیمانی مهندسی می شود. برخی 
از ش��خصیت های آمریکایی از این روایت حمایت 
می کنند اگرچه آنها دست کم برای توانمندی های 

سلیمانی، قدری هم حرمت قائلند.
کارنلوس درباره س��خنانی که دیوید پترائوس، 
اولین فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق در مستند 
بی بی سی در خصوص سردار سلیمانی مطرح کرده 
هم اظهارنظر کرده اس��ت: یکی از بخش های جالب 
مس��تند آنجا است که ژنرال دیوید پترائوس پیامی 
از سلیمانی را بازگو می کند مبنی بر اینکه فرمانده 
سپاه قدس از او خواسته برای مدیریت بهتر اوضاع 

خاورمیانه مستقیماً با او وارد مذاکره شود.
وی در ادامه می نویسد: پترائوس در جلسه ای 
با س��یلویو برلوسکونی در س��ال ۲۰۰8 هم درباره 
همی��ن پیام بحث کرده و گفت��ه بود ''تازه خبردار 
شده قاسم س��لیمانی چه نقش مهمی در تحوالت 
خاورمیان��ه دارد'. یعن��ی پترائوس، هم��ان معمار 
افزایش نیروهای آمریکا در عراق،  یک دهه بعد از 
رسیدن س��لیمانی به فرماندهی نیروی قدس دارد 
از او درس یاد می گیرد؟ پس جای تعجب ندارد که 
سلیمانی توانس��ته اینقدر آزادانه مهره هایش را در 

منطقه چیده و بر دشمنانش چیره شود.
س��فیر سابق ایتالیا در عراق در ادامه بر اساس 
تجربیاتش در عراق، یک��ی دیگر از اطالعات غلط 

مستند بی بی سی را زیرسوال برده است. 
او می نویسد: مقام های آمریکایی که بی بی سی 
با آنها مصاحبه کرده از دش��من ایرانی شان تصویر 
فردی مشتاق برای برقراری رابطه با خودشان ترسیم 
کرده و گفته اند که آنها به صورت سیستماتیک این 
درخواست های او را رد کرده اند. بر اساس تجربیاتی 
ک��ه در عراق داش��ته ام، دقیقاً عکس این درس��ت 
اس��ت.  کارنلوس می افزاید: طی بیش از دو س��الی 
ک��ه در بغداد بودم مقام ه��ای آمریکایی بارها از من 
خواستند پیام هایی را به شبه نظامیان شیعه منتقل 
کنم و اکثراً می خواستند ترتیب گفت وگوی مستقیم 
با همتایان ایرانی ش��ان را بدهم. این درخواست ها به 
صورت منظم توسط دو س��فیر ایران که من با آنها 
در تعامل بودم و گفته می ش��د عضو سپاه هستند و 

دستورات سلیمانی را اجرا می کنند، رد شد.
او می نویس��د: جای هیچ ش��ک وج��ود ندارد 
که س��لیمانی یک فرمانده نظامی فوق العاده است. 
اف��رادی که بارها ب��ا او تعامل داش��ته اند از جمله 
موافق الرباعی، مش��اور امنیت ملی سابق عراق سه 
ویژگ��ی اصلی او را در اینه��ا خالصه می کنند: 'به 
طرز هراس آوری باه��وش، از لحاظ ایدئولوژیک با 
انگی��زه و مهم تر از همه صاح��ب ترکیب نادری از 

توانمندی های تاکتیکی و استراتژیک.
وی همچنین  خاطرنشان کرده قاسم سلیمانی 
با آنکه فردی به شدت با استعداد است تکرو نیست 
و بدون حمایت نظام سیاسی ایران نمی توانست به 

این جایگاه دست پیدا کند.
درب��اره  بیش��تر  توضی��ح  در  اوهمچنی��ن 
ویژگی های سردار سلیمانی نوشته است: سلیمانی 
آدم جزم اندیش��ی نیست. او آراس��ته به شجاعت، 
فروتنی، تعهد انقالبی و همدلی با کارکنانش است. 

انگیزه دهنده ای قوی و مس��تمعی صبور اس��ت که 
گفت وگوهای میان ش��بکه  وس��یعی از طرف ها در 
عرصه میدانی را تسهیل می کند، خصائلی که گاهاً 
در دش��منان اس��رائیلی و عرب او یافت نمی شوند. 
اصلی ترین دلیل موفقیت او توان منحصر به فردش 
در بهره گرفتن از اش��تباهات بی ش��ماری است که 

همین دشمنان مرتکب می شوند.

جنگ روانی برای جبران بی آبرویی
دکت��ر س��یدرضا صدرالحس��ینی کارش��ناس 
مس��ائل سیاس��ت خارج��ی پیرام��ون ادعاه��ای 
اخیر یک مقام س��ابق نظامی آمریکا علیه س��ردار 
سلیمانی به سیاس��ت روز گفت: با نگاهی به روند 
روابط خصمانه آمریکا و ایران و انجام جنگ روانی 
هم��ه جانب��ه از جانب آمریکا علیه مل��ت ایران به 
همراه ش��دید ترین تحریم های ظالمانه تاریخ بشر 
اخیرا ب��ه روندهای جدی��دی در چارچوب جنگ 

روانی برخورد نموده ایم.
وی افزود: یکی از این موارد تحریف بخشی از 
تاریخ منطقه توس��ط تعدادی از فرماندهان نظامی 
و مس��ئوالن سیاسی آمریکا در منطقه می باشد در 
همین راس��تا اخیرا آقای پترائوس ژنرال 4س��تاره 
آمریکایی که مدت قاب��ل توجهی در منطقه غرب 
آس��یا فرماندهی نموده است، س��خنان غیر واقعی 
را ب��ه زبان رانده ک��ه هم خود و ه��م فرماندهان 
پیرامونی او به نادرست بودن آن واقف می باشند. 

صدرالحس��ینی بیان داشت: حتی این سخنان 
س��فیر س��ابق کش��ور ایتالیا در عراق  را که او نیز 
سال ها فرس��تاده ویژه کش��ورش در منطقه غرب 
آسیا بوده است را به نوشتن مقاله ای مجبور نموده 
اس��ت تا واقعیت های تاریخی منطقه را بی طرفانه 
به قضاوت بنشیند و به تاریخ آینده مدیون نسازد. 
ای��ن کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی 
اظهارداشت: وی در مقاله خویش بخش اعظمی از 
گفته های ژنرال 4س��تاره آمریکایی را دروغ محض 
قلمداد نموده است و گفته است من خود از نزدیک 
شاهد تالش های پتروئوس و فرماندهان آمریکایی 
بوده ام که آنان تالش می کردند با نزدیکان قاس��م 
سلیمانی بگونه ای رابطه ایجاد نمایند تا در نهایت 
بتوانند درخواس��ت های خویش را در قالب نامه به 
وی برس��انند که هیچ وقت نیز موفق نشدند  و در 
ی��ک مورد که یکی از مس��ئوالن عراقی نزدیک به 
س��لیمانی نامه ای را از جانب آمریکایی ها به همراه 
داش��ت که سرلش��کر س��لیمانی حتی حاضر نشد 
دس��تان خود را به پاکت نامه آمریکایی ها که این 
شخص درخواست دریافت او را از جانب سلیمانی 

داشت نزدیک نماید. 
این اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد: حال سوال 
این اس��ت که به چه دلیل آقای پترائوس که امروز 
به عنوان یک ش��خصیت نظام آمریکایی ش��ناخته 
می شود در قالب جنگ روانی همه جانبه در یکی از 
این اضالع جنگ به عنوان یک بازیگر بر روی صحنه 
س��ناریوی تخریب ش��خصیت های برجسته ایرانی 
ظاهر می گردد؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت، 
در ش��رایط فعلی و به دنبال شکس��ت های متوالی 
آمریکا در منطقه غرب آس��یا از جمهوری اسالمی 
ایران، مقامات این کش��ور را مجبور به این س��ناریو 

سازی و ادعاهای غیر واقعی وادار نموده است. 
این کارشناس مس��ائل سیاست خارجی بیان 
داش��ت: همه این مقامات همچنان در شوک سفر 
شگفت انگیز رئیس جمهور ایران به کشور دوست 
و همسایه عراق که پترائوس و پاول و دیگر مقامات 
سیاس��ی و نظامی آمریکا ب��ا هزینه هفت تریلیون 
دالر این منطقه راهبردی را از دس��ت داده اند گیج 
شده و هنوز هم نمی توانند تجزیه و تحلیل دقیقی 

از این وقایع پدید آمده داشته باشند. 
وی گف��ت: آنان به این نتیجه رس��یدند که با 
تحری��ف تاریخ و با بیان مس��ائل غیرواقعی ش��اید 
بتوانند چهره های برجس��ته موثر در این شکس��ت 
بزرگ را جبران نموده و خدش��ه ای بر جایگاه این 

شخصیت ها وارد نمایند. 
صدرالحسینی اظهارداشت: آنان تصور می کنند 
مسئله تخریب چهره ها و افرادی که محبوب قلوب 
اکثریت مردم  دو کشور ایران و عراق وحتی بخش 
قابل توجهی از منطقه غرب آس��یا هس��تند بتواند 
برای مدت کوتاهی ت��داوم بی آبرویی های خویش 

را جبران نمایند.
وی ب��ا بیان اینکه آنان فراموش کردند در طول 
چهل سال گذشته با کمک دنباله های مزدور خویش 
ب��ه چه میزان برای تخریب چهره های اصیل انقالب 
اس��المی هزینه نموده، برنامه سازی کرده، کتاب و 
مقاله نوشته، سایت و شبکه ها ی تلویزیونی راه اندازی 
کرده و از هیچ تالش��ی دریغ ننمودند، خاطرنش��ان 
کرد: اما نتیجه به ضرر آنها تمام ش��ده و چهره های 
برجس��ته انقالب اسالمی آموز الگویی برای آزادگان 
ملت های مختلف شده اند تا جایی که در اعتراضات 
کشور فرانس��ه این موضوع بیان می شود که یکی از 
الگوهای این حرکت اعتراض��ی مقاومت و مقابله با 

دیکتاتورهای ایران و انقالب 57 می باشد. 
وی در پای��ان گف��ت: زوال ق��درت آمریکا به 
جایی رس��یده است که برای پیش��برد برنامه های 
اس��تعماری خویش و تداوم سلطه خود در منطقه 
ب��ه دریوزگی افت��اده و تصور می نمای��د با تحریف 
واقعیت های منطقه می تواند س��ریال شکست های 
خود را جب��ران نماید و هژمونی خویش را در این 
منطقه تداوم داده و س��رمایه های مادی و معنوی 
ملت های منطقه را صرف اش��رافی گری صاحبان 

قدرت در آمریکا نماید. 

وقتی آمریکا برای جبران بی آبرویی اش در منطقه، علیه ایران یاوه گویی می کند 

رو شدن دروغ هایی از جنس بی.بی.سی

در ماه ه�ای اخی�ر بی�ن آمری�کا و نزدیک ترین 
متحدانش تنش بر س�ر مسائل مختلف از جمله 
ایران افزایش یافته است. مناقشه بر سر ایران، 
در همایش�ی ک�ه اخیراً در خص�وص خاورمیانه 
در لهستان برگزار ش�د و بسیاری از دولت های 
اروپای�ی آن را نادی�ده گرفتن�د بارز بود. ش�ما 
درباره سیاس�ت خارجی رئیس  جمه�ور دونالد 
ترامپ ک�ه روابط دو س�وی آتالنتی�ک را وارد 

مخمصه کرده چه نظری دارید؟
مس��ئله این اس��ت که دونالد ترامپ قطعاً هم 
آمریکا و هم اروپ��ا را قطبی کرده و برای دو قاره، 
هم سیاس��ت داخلی و هم سیاست خارجی اش را 
قطب��ی کرده. در عرصه سیاس��ت خارجی، تا آنجا 
ک��ه به مواض��ع خصمان��ه ترامپ در قب��ال ایران 
مربوط می ش��ود، اروپا نمی خواه��د دنباله روی او 
در سیاست هایی باش��د که در نهایت ممکن است 
به راه ان��دازی یک جنگ صلیبی به رهبری آمریکا 
علیه ایران ختم ش��ود. جدیدترین نمونه بی میلی 
اروپ��ا برای حمایت از مواض��ع ترامپ در خصوص 
ایران، کنفرانسی در لهستان بود که از نظر ما صرفاً 

همایشی علیه ایران بود.
این همایش، شکس��تی حقارت بار و رقت انگیز 
بود چون تنها کش��ورهای که نمایندگان بلندپایه 
خود را به آن فرستادند دیکتاتوری های کشورهای 

خلی��ج ف��ارس مث��ل عربس��تان س��عودی بودند. 
نماین��دگان حاضر در آنجا، س��طح پایین بودند و 

اروپایی ها در جلسات این را مشخص کردند.
 در جلسات محرمانه با نمایندگان آمریکایی به 
من گفته می شود که اروپا از هیچ نوع اقدام نظامی 
علی��ه ایران یا هر اقدامی که هدف آن تالش برای 
خف��ه کردن اقتصاد ایران باش��د حمایت نمی کند.  
میزب��ان همین کنفرانس یعنی لهس��تان گفت که 
دولت این کش��ور از توافق هسته ای ایران حمایت 
می کن��د. این ترامپ را در وضعیت دش��واری قرار 
می دهد چون ایش��ان از حمای��ت دیکتاتوری های 

خلیج ف��ارس علی��ه ای��ران برخوردار اس��ت و از 
حمایت اس��رائیل علیه ایران برخوردار اس��ت، اما 

حمایت اروپا را ندارد.
پس او چ��ه کاری می تواند انجام بدهد؟ چند 
راه پی��ش پایش قرار دارد و ش��اید قدرتمندترین 
گزین��ه ای ک��ه در اختی��ار او اس��ت تهدید کردن 
شرکت های مستقر در اروپا مثاًل شرکت های آلمانی 
و فرانس��وی برای باز داشتن آنها از تجارت با ایران 
اس��ت و در این زمینه می توان��د موفق عمل کند. 
چطور؟ نمایندگان آمریکایی در محافل خصوصی و 
بی چون وچرا به آن شرکت های اروپایی که تجارت 
گس��ترده ای با ایران دارند می گویند می توانند بین 
تج��ارت با ایران و تجارت با آمریکا یکی را انتخاب 
کنند. اگر آنها تجارت با ایران را ادامه بدهند ممکن 
است خیلی راحت دسترسی شان به بازار آمریکا را 
به خط��ر بیندازند. البته این تاکتیک قلدرمابانه ای 
است که منطبق با قوانین بین المللی و منشور ملل 
متحد نیست، اما وقتی که فشار اعمال شود، ترس 
و ظن من این است که بسیاری از این شرکت هایی 
که مثال در آلمان فعالیت می کنند تصمیمشان این 

است که بازار آمریکا برایشان بسیار مهم تر از بازار 
ایران است. 

سیاس�ت خارجی ترامپ مورد مذمت مقام های 
ارش�د آمریکایی هم ق�رار دارد. اخیراً نانس�ی 
پلوس�ی، رئی�س مجل�س نماین�دگان آمری�کا 
رویک�رد کل�ی دولت در قب�ال ای�ران، از جمله 
خروج واشنگتن از توافق هسته ای سال 2015 را 
اقدامی بسیار اشتباه توصیف کرد. فکر می کنید 
مقام های آمریکایی با دولت ترامپ برای اجرای 

این سیاست ها همکاری خواهند کرد؟
برای من روحیه بخش اس��ت که می بینم هنوز 
افرادی در کنگره آمریکا هس��تند که سرس��ختانه 
حامی توافق هس��ته ای ایران هس��تند. اگرچه این 
آدم ها عاشق ایران نیستند اما هنوز از توافق هسته ای 
ایران حمایت می کنند و علیه مواضع ستیزه طلبانه 
ترامپ موضع گیری می کنند. این چیزی اس��ت که 
باید از آن خوشحال شد. به نظرم این اتفاق مثبتی 
است. اما اگر- این صرفاً یک احتمال است- ترامپ 
قرار باشد اقدام خرابکارانه ای در ایران انجام دهد و 
اگر رس��انه های آمریکا به این بهانه که این عملیات 

مخفیانه و این عملیات خربکارانه قرار است آزادی 
را ب��ه مردم ایران برگرداند از ترامپ حمایت کنند، 
گمانم من این اس��ت ک��ه همین حامی��ان توافق 
هس��ته ای در کنگره از اقدام��ات ترامپ علیه ایران 
در چنی��ن س��ناریویی حمایت خواهن��د کرد. در 
واقع، معتقدم یک��ی از چیزهایی که دموکرات ها و 
جمهوری خواهان را متحد می کنند، خصومت ورزی 

آنها در قبال ایران است.  
مع�اون 59 س�اله ترامپ لحظاتی س�خنانش را 
قطع کرد و منتظر پاسخ ماند، اما جمعیت ساکت 
باق�ی ماند. آیا فکر می کنید این نش�انه دیگری 
از ایج�اد تن�ش در رواب�ط دو س�وی آتالنتیک 
اس�ت؟ واکنش های آتی کش�ورهای اروپایی به 
سیاس�ت های  متناقض اتحاذ شده توسط دولت 

ترامپ را چه پیش بینی می کنید؟
ماجرا این اس��ت ک��ه کنفرانس مونی��خ برای 
آمریکایی ها خوب پیش نرف��ت. این همایش، برای 
مایک پنس، یک تجربه ش��رم آور از آب درآمد و در 
میان مخاطبان، تنش های زی��ادی به ویژه از طرف 
نماینده های اروپایی ایجاد شد چون اروپا دوست ندارد 
ترامپ بگوید چه کاری انجام دهد.اروپا تاکتیک های 
قلدرمأبان��ه ای را که ترامپ در پیش گرفته دوس��ت 
ندارد. اروپا نمی خواهد تجارت پرجاذبه اش با ایران را 

به مخاطره بیندازد. تسنیم 

تحلیلگر انگلیسی:
اروپا از اقدام نظامی علیه ایران حمایت نمی کند

س  کو ر مــــــا گ���و گفت و
س   لو پو و د پا پا
تحلیلگر انگلیسی مسائل بین المللی 
گفته؛  اختصاصی  مصاحبه ای  در 
گفت وگوهای  در  آمریکا  نمایندگان 
هر  با  اروپا  گفته اند  او  به  محرمانه 
ایران  علیه  نظامی  اقدام  گونه 

مخالف است.

نمای نزدیک


