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دولت رویکرد خود در سیاست خارجی را تغییر دهد
نماینده س��ابق مجلس گفت: یکی از مهمترین اولویت های دولت در س��ال 
جدید باید تجدید نظر در سیاس��ت خارجی باشد؛ چراکه رویکرد دشمنان ما به 

سمت سلطه گرایی و افزایش فشار تغییر کرده است.
ابراهیم نکو در پاسخ به این پرسش که اولویت های امسال برای مسئوالن و 

قوا چه مواردی باید باشد، اظهار کرد: واقعیت این است که شاکله تمامی انتظارات 
جامع��ه همان انتظار رهبری اس��ت که در نام گذاری س��ال خود را نش��ان داد، پس 

مسئوالن می توانند آن را به عنوان تکیه گاه همه اقدامات خود در نظر گیرند.
وی ب��ا تاکید بر اینکه ما در بخش هایی از دولت ش��اهد درجا زدن هس��تیم اظهار کرد: 
قسمت هایی از دولت از بعد سیاسی متأسفانه نتوانسته فضای جدیدی را برای حرکت خود ایجاد 
کند مثالً ما باید در حوزه سیاست خارجی حتماً تجدیدنظرهای در رویکرد خود داشته باشیم؛ 

چراکه رویکرد دشمنان ما تغییر کرده و به سمت سلطه و افزایش فشارها متمایل شده است.

نظرگاه
دادن وعده های غیرقابل اجرا اعتماد مردم را سلب می کند

یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: قانون گذاری و نظارت 
بر نحوه اجرای قانون از وظایف اصلی نمایندگان است و در زمان انتخابات نباید 

در حاشیه قرار گیرد.
ابوالفضل ابوترابی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس و لزوم پرهیز کاندیداها 

از دادن وعده های غیرقابل اجرا بیان کرد: از لحاظ قانون دو وظیفه برای نمایندگان 
در نظر گرفته شده است. یکی قانون گذاری و دیگری نظارت بر اجرای قانون است. لذا 
نمایندگان نمی توانند به کسی پست و مقام دهند و یا کارهای محلی را اجرایی کنند.

وی تاکید کرد: متأسفانه مردم نیز توجه به اصل قانون گذاری را از نمایندگان نمی خواهند و 
گاهی به سمت مسائل حاشیه ای می روند که این خود باعث می شود کاندیداها برای رأی آوردن 
از این وعده ها استفاده کنند. دادن وعده های غیر قابل اجرا در زمان انتخابات در بلند مدت باعث 

سلب اعتماد مردم می شود و مردم اعتماد خود را نسبت به مسئوالن از دست خواهند داد.

دست به نقد
خروجی تصمیم درباره لوایح سی.اف.تی و پالرمو را همه می پذیرند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت که 
اقدام اخیر آمریکا علیه سپاه موجب شده فضای مثبتی نسبت به لوایح سی.اف.تی 

و پالرمو در مجمع تشخیص وجود نداشته باشد.
عالءالدی��ن بروجردی اظهار کرد: در حال حاضر لوایح س��ی.اف.تی و پالرمو 

پس از تصویب مجلس، ایراد شورای نگهبان و ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت 
نظام مسیر قانونی خود را طی می کند و ما نمی توانیم در این باره نظر بدهیم بلکه باید 

منتظر باشیم ببینیم مجمع تشخیص چه تصمیمی در این رابطه می گیرد. وی افزود: همه 
ما تابع قانون هستیم و خروجی این تصمیم هر چه باشد همه می پذیرند.

بروجردی در پایان یادآور ش��د: آنچه من مطلع هس��تم این اس��ت ک��ه با توجه به 
مجموعه اتفاقات اخیر و اقدام اخیر آمریکا علیه س��پاه نسبت به این لوایح فضای مثبتی 

در مجمع وجود ندارد.

دیدگاه

گام های بلند سپاه در حرکت به سوی تکامل
نظر به ابراز ضرورت جابجایی در فرماندهی سپاه 
از س��وی سردار سرلشکر پاس��دار محمدعلی جعفری 
و با س��پاس از یک دهه خدمت ب��اارزش و پرحجم و 
ماندگار معزی الیه، با توجه به شایس��تگی ها و تجارب 
ارزنده جنابعالی در مدیریتهای کالن و مس��ئولیتهای 
گوناگون نهاد انقالبی و جهادی و مردمی س��پاه، شما 
را با اعطای درجه سرلش��کری به فرماندهی کل سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی منصوب می کنم.
انتظار دارد ارتقاء توانمندیهای همه جانبه و آمادگی 
در همه بخشها و نیز تقویت گوهر درونی سپاه یعنی تقوا 
و بصیرت و همچنین گسترش مدیریتهای برخوردار از 
بنیه ی معنوی و توانایی های کارشناسی و اعتالء فرهنگی 
که در مدیریت سردار جعفری بدان پرداخته شده است، 
با ابتکارات جنابعالی افزایش یابد و سپاه در حرکت خود 
به س��وی تکامل گامهای بلند بردارد. توفیقات ش��ما و 

همکارانتان را از خداوند متعال مسألت می کنم.

حکم رهبر انقالب برای انتصاب سردار سالمی
اول اردیبهشت 98

مخاطب شمایید

صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت
علیرضا زاکانی نماینده پیش��ین مجلس نوشت: 
تاس��یس #سپاه_پاسداران از الطاف خفیه الهی و 
برگرفته از عمق بصیرت امام)ره( بود، تا حافظی شود بر دین 
و میهن و نجات بخشی گردد برای ملت های مظلوم دربند. 
آمدن #سرلشکر_س��المی و رفتن #سرلش��کر_جعفری 
حکایت این بیان زیباس��ت: عید رمضان آمد و ماه رمضان 

رفت. صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت.

اشتباهات مدیریتی ضرغامی از نگاه خودش
ع��زت اهلل ضرغام��ی رئیس پیش��ین س��ازمان 
صداوسیما نوشت: آدم برفی! در این چند سال که 
فرصت مطالعه و تحقیق بیشتر و ارزیابی دقیق تر عملکرد 
مدیریت های قبلی ام را پیدا کرده ام، به نتایج ارزش��مندی 
می رس��م که در جلس��ات خصوصی و کارشناس��ی برای 
مدیران جوان مطرح می کنم. اخیراً به این نتیجه رسیدم 
که خوب است این تجارب مفید که برای کشور هزینه هم 
داشته را به طور عمومی در اختیار صاحب نظران قرار دهم. 
هر چند قضاوت پسینی دارای اشکاالتی است که انسان را 
از واقعیات صحنه در آن تاریخ مشخص دور می کند ولی 
س��ر جمع می تواند مفید و راهگشا باش��د. به ویژه اگر از 

طرف بازیگر اصلی صحنه باشد.
پی نوشت: اگر به گذشته برگردم ترجیح می دادم به 
روح توصیه رهبر انقالب در مورد فیلم سینمایی آدم برفی 
عمل کنم و به دالیل نظارتی که در جای خود مورد تأکید 
ایشان هم بود مردم را از دیدن این فیلم خوش ساخت و 
پرپیام محروم نمی ساختم. البته عدم همکاری مدیریت 
محترم وقت حوزه هنری س��ازمان تبلیغات هم در این 
تصمیم گی��ری بی تأثیر نبود ولی می توانس��تم با اجتهاد 
رسانه ای و هنری تصمیم درست تری بگیرم. هر چند در 

سال های مدیریتم در رسانه ملی آن را جبران کردم.

عاقبت مردمی که به کمدین ها رای می دهند
محمد ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی درباره 
انتخاب کمدین و خوانن��ده معروف به عنوان 
رئیس جمهور اوکراین نوشت: مردمی که به کمدین ها 
و ش��ومن ها رای می دهند، دچ��ار تراژدی های واقعی 
می شوند و به جای خنده و شادمانی، اغلب اشک شان 

در می آید. باور کنید! تجربه شده.
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سردار حسین سالمی با حکم  ن ا ر ا ســد رهبر معظ��م انقالب در راس پا
س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی قرار گرفت تا با 
برگزیدن جانشین سردار محمدعلی جعفری برای 
ادام��ه فعالی��ت س��پاه ای��ن پی��ام به دش��منان و 
بدخواهان و کسانی که به سپاه تهمت زدند مخابره 
ش��ود که مسیر تقویت س��پاه و نیروهای مسلح در 
جمهوری اسالمی بدون توجه به تهمت های صورت 
گرفت��ه ادامه می یابد و این پایگاه های امریکایی در 
غرب آسیاس��ت که باید از حضور س��ردار سالمی 
ه��راس ب��ه دل راه داده و به دنبال انتقال باش��ند. 
چراکه سردار سالمی هم فکر مردی است که پیش 
از این به امریکایی ها هش��دار داده بود که اگر سپاه 
در لیس��ت تروریس��ت های این کش��ور قرار گیرد 
ارت��ش امری��کا را هم طی��ف داعش دی��ده و باید 
پایگاه های امریکایی که در فاصله 2 هزار کیلومتری 

جمهوری اسالمی است جمع شوند.

سردار سالمی کیست؟!
س��ردار سرلشکر حسین س��المی متولد سال 
۱۳۳۹ در گلپایگان اس��ت، وی همزمان با پیروزی 
انقالب اس��المی وارد دانشگاه علم و صنعت شد و 
در س��ال ۱۳۵۹ به سپاه پاسداران پیوست و راهی 
جبهه های جنگ شد. سردار سالمی در طول دوران 
جنگ در کردس��تان و عمدتاً در جبهه جنوب در 
مس��ئولیت های رزمی و مختلف در لشکرهای 2۵ 
کربال، ۱۴ امام حسین)ع( و قرارگاه دریایی نوح در 

کنار رزمندگان اس��الم بوده است. وی پس از پایان 
جنگ دوره دانشکده فرماندهی و ستاد را گذراند و 
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی از 

دانشگاه آزاد اسالمی شده است. 
جانش��ین جدید فرمانده کل س��پاه همزمان 
با تدریس در دانش��کده فرماندهی و س��تاد سپاه، 
از دانش��گاه علم و صنعت نیز فارغ التحصیل ش��د. 
سردار سالمی مؤسس و فرمانده دوره عالی جنگ 
از س��ال ۱۳۷۱ ت��ا ۱۳۷۶ بوده و از س��ال ۱۳۷۶ 
الی ۱۳۸۴ در سمت معاون عملیات ستاد مشترک 
س��پاه اش��تغال به خدمت داشته اس��ت. از جمله 
مس��ئولیت های س��ردار س��المی می توان اینطور 
مس��ئول عملیات ق��رارگاه دریایی ن��وح در جنگ 
ایران و عراق، فرمانده دانش��کده دافوس از س��ال 
۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶، معاون عملیات س��تاد مش��ترک 
س��پاه از س��ال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴، فرماندهی نیروی 
هوایی سپاه از س��ال ۱۳۸۴ تا ۱2 مهرماه ۱۳۸۸، 
عضو کنون��ی هیئت علم��ی دانش��گاه عالی دفاع 
ملی، جانش��ین فرمانده کل س��پاه از سال ۱۳۸۸ 
ت��ا اول اردیبهش��ت ۱۳۹۸، سرپرس��ت معاون��ت 
هماهنگ کننده س��پاه پاسداران انقالب اسالمی از 

تیرماه تا شهریور ۱۳۹۷ نام برد.

نتانیاهو و تمیرین شنا
اما ش��اید نکته مهم اظهارات س��ردار س��المی 
صحبت هایی است که او در رزمایش اقتدار بسیجیان 
ش��هر اصفهان در قالب صوت بازنشر شده است، که 
در آن خطاب به نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی 
می گوید: »رژیم صهیونیستی هیچ یک از عناصر یک 
حکومت را در اختیار ندارد و در تراز تهدید ما نیست، 
ح��زب اهلل برای در هم پیچیدن آن کافی اس��ت؛ به 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعالم می کنم که شنا 
ک��ردن در مدیترانه را تمری��ن کند چراکه به زودی 

هیچ راهی جز به دریا گریختن ندارد«.

اظهارات تاریخی سردار سالمی
اما باید اظهارات مهم س��ردار س��المی را مرور 
کنی��م تا بیش��تر با مواضع او و چیزی که در س��پاه 
اتفاق می  افتد پی ببریم، بر همین اساس می توان به 
جمالت مهم او اینطور اش��اره کرد: "انتهای مذاکره 
و س��ازش با آمری��کا جنگ اس��ت"، "دورریز غذای 
ایرانی ه��ا ۵۰ میلی��ون گرس��نه آمریکایی را س��یر 
می کند"، "نتانیاهو باید ش��نا ک��ردن در مدیترانه را 
یاد بگیرد"، ")خطاب به صهیونیست ها( راهی برای 
فرار ندارید، به ان��دازه یک عملیات بیت المقدس ما 

هستید"، "هیچ تصمیمی بدون ایران در منطقه قابل 
اجرا نیست"، "تحریم  ها مانند سنگ زدن کودکان به 
یک قطار در حرکت اس��ت"، "جواب بازدید از مراکز 
نظامی را با سرب داغ می دهیم"، "پاسخ ما به هرگونه 
حمله نظامی قطعاً نظامی خواهد بود نه سیاس��ی"، 
این تک جمله های ماندگار تنها بخش��ی از اظهارات 
راهبردی س��ردار س��المی به مناسبت های مختلف 
بوده اس��ت. به همین دلیل برای همه آنهایی که به 
ادبیات استراتژیک و خلق ادبیات راهبردی عالقه مند 
هستند، سردار س��المی یک گزینه جذاب به شمار 
می رود. مروری بر ده ها س��خنرانی س��ردار سالمی 
نش��ان می دهد ک��ه او فقط یک س��خنور هنرمند 
نیست بلکه به صراحت می توان گفت که از آن جمله 
مقامات جمهوری اس��المی است که توانمندی ویژه 

در خلق ادبیات راهبردی دارد.
این ادبیات در واقعیت نیز محقق شده است آنجا 
که سپاه یک دوره موفق جنگ نیابتی در غرب آسیا 
را پشت س��ر گذاشته و خود را برای دورانی جدیدی 
از تقابل ش��فاف تر با آمریکایی ها و صهیونیس��ت ها 
آماده می کن��د. از س��ویی، موفقیت های جمهوری 
اس��المی در منطقه غرب آس��یا و ب��ه خصوص در 
پرونده های مهمی همچون سوریه، عراق، لبنان و... 

تغییر موازنه قدرت به نفع جمهوری اسالمی نیازمند 
خلق ادبیاتی راهبردی در داخل و خارج از کش��ور 
است که این پیروزی ها را کامل به نمایش بگذارد و 
حق آن را به خوبی ادا کند که این مهم به خوبی در 

خصوصیات سردار سالمی مشهود است.

ادامه مسیر سپاه در داخل و خارج
اما مردم انتظار دارند س��پاه پاس��داران انقالب 
اسالمی با هدایت سردار سالمی در مسیر موفقیت های 
گذشته گام برداشته و فعالیت های داخلی و خارجی 
خود را ادامه دهد، فعالیت های مهم سپاه چون کار در 
تکمیل فازهای پارس جنوبی در میادین مش��ترک با 
قطر، ساخت پاالیشگاه تولید بنزین ستاره خلیج فارس 
و ساخت بزرگراه ها، راهسازی و سدسازی و کمک به 
م��ردم در حوادث غیرمترقبه و پروژه های کالن ملی 
همچنان ادامه یافته و در کنار آن اولویت های انقالب 
را ب��ا رعایت اصول قانون اساس��ی در خارج از مرزها 
نیز دنبال می کند، س��پاه پاسداران همچون گذشته 
ب��ا جدیت همواره به عنوان نیرویی آماده به خدمت، 
به کمک همس��ایگان نیازمند و زخمی از تروریست 
ش��تافته و نیروهای مستشاری را به غرب آسیا برای 
کمک به دولت های درگیر تروریس��ت اعزام خواهد 
کرد. در عین حال نیروهای خدوم س��پاه پاسداران با 
فرماندهی س��ردار سالمی در مسیر آزادسازی قدس 
ت��الش خواهند کرد و به مل��ت مظلوم جهان حتی 
از کم��ک به سیاه پوس��تان و مظلومان امریکایی هم 

همچون گذشته دریغ نخواهد کرد.
بر همین اس��اس دش��منان س��پاه پاسداران 
انقالب اس��المی باید بدانند که ب��ا تغییر فرمانده 
سپاه پاسداران سیاست های سپاه و مسیرش ادامه 
یافته و تقویت خواهد ش��د نه اینکه مس��یر برای 
جوالن تروریس��ت ها و زیاده خواهان هموار شود بر 
همین اس��اس تروریست ها باید بعد از این لرزان و 
پایگاه های امریکایی باید در هراس و ترس باشند.

پیام انتخاب سردار سالمی در راس سپاه؛

تبولرزدرمخفیگاهتروریستها
هراسدرپایگاههایامریکایی

تقویت نیروهای مسلح جمهوری اسالمی بدون توقف ادامه می یابد

اقدامات ضدایرانی فرانسه؛
 از توهین به ظریف

تا لغو مراسم ایرانیان
میزبان��ی آش��کار از گروهک تروریس��تی  منافقین ک��ه قتل ۱۷ هزار ایرانی بی گناه درحـــاشیه
را در کارنام��ه س��یاه خود ثبت کرده اس��ت؛ پرونده خون های 
آلوده؛ تجهیز صدام به س��الح های شیمیایی در جنگ تحمیلی 
علیه ایران؛ حفاظت و پش��تیبانی از عوامل ضدانقالب و... تنها 

بخش کوچکی از اقدامات ضدایرانی فرانسه است. 
مقامات ارش��د دولت روحانی در س��ال های اخیر با حمله 
ب��ه منتقدان، مدعی بودند که دولت تدبی��ر و امید، با رویکرد 
برد - ب��رد، فصلی جدید از تعامل با جهان را آغاز خواهد کرد 
و با تنش زدایی، عزت را به پاس��پورت ایرانی بازمی گرداند. اما 
اتفاقاتی که در چند س��ال اخیر و ب��ه خصوص پس از امضای 

برجام رخ داد، خالف این ادعا را ثابت کرد.
اما در این میان، اقدامات فرانس��ه قابل تأمل است. پاریس 
که در کنار آمریکا در مذاکرات منتهی به برجام نقش »پلیس 
ب��د« را ایفا می کرد، پس از امضای برج��ام، اقدامات خصمانه 
خود علیه ایران را گس��ترده تر ک��رد. امتناع از اجرای تعهدات 
برجامی، اخ��راج یک دیپلم��ات ایرانی، بی تفاوتی نس��بت به 
تع��رض به س��فارت ای��ران در پاریس، توهین ب��ه ایرانیان در 
برگزاری نمایش��گاه مواد غذایی در پاریس و... تنها بخش��ی از 

اقدامات ضدایرانی فرانسه در پسابرجام است.
اما نکته قابل توجه اینجاست که در سایه انفعال و بی عملی 
وزارت خارجه، اقدامات ضدایرانی فرانس��ه در هفته های اخیر 

رکورد زده است.

لغو مراسم ایرانیان به بهانه تحریم ها!
سوم فروردین س��ال جاری، خانه فرهنگ ایران در پاریس 
در اطالعی��ه ای اعالم کرد که به رغم انج��ام تمامی اقدام های 

قانونی و اداری، مراسم ویژه نوروزی و کنسرت موسیقی سنتی 
در کتابخانه ملی فرانسه لغو شد.

نکت��ه قابل تأمل اینجاس��ت ک��ه ویژه مراس��م نوروزی و 
کنس��رت موسیقی س��نتی که قرار بود در محل کتابخانه ملی 
فرانس��ه برگزار شود، در آخرین ساعات به دلیل عدم همکاری 
ش��رکت تأمین کنن��ده خدمات فن��ی )ص��وت و تصویر( این 

کتابخانه با خانه فرهنگ ایران به بهانه تحریم ها لغو شد.
پیش از این نیز در پاییز سال ۹۷، فرانسه به بهانه تحریم ها 
در اقدامی توهین آمیز، غرفه ایران در نمایشگاه بین المللی مواد 
غذایی پاریس موس��وم به SIAL را بست و در ادامه این رفتار 
خصمانه، حضور بازرگانان و شرکت کنندگان ایرانی برای بازدید 

از این نمایشگاه را نیز ممنوع اعالم کرد!

دخالت در مسائل داخلی ایران
ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه، اول فروردین ۹۸ در 
اظهارنظری مداخله جویانه با اشاره به حکم تازه برای »نسرین 
س��توده« - مجرم محکوم ش��ده در ایران و از عناصر همکار با 
محافل ضدایرانی - گفت: »توافق هسته ای قدرت های جهانی 
با ایران )برجام( به مثابه چک س��فید امضاء برای نقض حقوق 

بشر در این کشور نیست«!
پ��س از آن کاخ الیزه با انتش��ار بیانی��ه ای اعالم کرد که 
امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانس��ه در گفت وگوی تلفنی با 
رئیس جمهور ایران، از این کشور خواست که از هرگونه تشدید 
خش��ونت یا بی ثبات کردن منطقه خاورمیانه خودداری ورزد. 
در ادامه این بیانیه تاکید شد که ماکرون در گفت وگوی خود با 
روحانی نسبت به وضعیت نسرین ستوده در ایران ابراز نگرانی 
کرده و خواس��تار آزادی او شد! ماکرون پیش از این، ستوده را 

به عنوان مشاور برابری جنسیتی منصوب کرده بود!
فرانس��ه در حالی ژس��ت مدافع حقوق بشر به خود گرفته 
اس��ت که اکنون چندین ماه اس��ت که پاریس صحنه آش��وب 
و اعتراضات گس��ترده مردمی اس��ت. حضور نیروهای نظامی 
و حمل��ه پلیس به مردم با باتوم و گاز اش��ک آور، دس��تگیری 
دسته جمعی دانش آموزان، سرکوب کارگران، ممنوعیت ورود 

توریس��ت ها و تعطیلی پایتخت فرانس��ه در ماه های اخیر این 
کشور اروپایی را خبرساز کرده است.

همصدایی با آمریکا در اقدام خصمانه علیه سپاه
پ��س از اقدام خصمانه، غیرقانونی و احمقانه دولت آمریکا 
در قراردادن نام س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی در لیست 

گروه های تروریستی، فرانسه نیز با ترامپ همصدا شد.
ای��و لودریان در اظهارنظری گس��تاخانه اع��الم کرد: »ما 
قبل از آمریکا، س��پاه پاس��داران ایران را تحریم کرده ایم« وی 
گفت: »اتحادیه اروپا پیش��تر، افراد و نهادهای وابسته به سپاه 

پاسداران را به دلیل اعمال تروریستی تحریم کرده است«.
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه نیز در اظهارنظری مشابه 
گفت: »رفتارهای بی ثبات کننده ایران، فشار هدفمندی را بر این 
کشور می طلبد. در همین راستا افراد و نهادهای وابسته به سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی توسط اتحادیه اروپا به خاطر اقدامات 
تروریستی مورد تحریم قرار گرفته است. سپاه افراد و نهادهای 
وابسته به این سازمان از سال 2۰۱۰ به خاطر حمایت از برنامه 

موشکی بالستیک ایران مورد تحریم قرار گرفته است«.
متهم کردن س��پاه به تروریس��م در حالی اس��ت که رژیم 
فرانس��ه بالغ بر ۳۰ سال است که س��ران گروهک تروریستی 
منافقین را پناه داده و این گروه جنایتکار هر س��ال چند نوبت 
در فرانس��ه نشس��ت و میتینگ برگزار می کنند. پاریس با این 
حال، میزب��ان کمیته اف.ای.تی.اف برای مبارزه با تأمین مالی 

تروریسم و جرائم سازمان یافته نیز هست!

توئیت جنجالی
جرارد آرو سفیر فرانس��ه در واشنگتن در روزهای گذشته در 
توئیتی نوشت که ایران پس از پایان محدودیت های برجام هم امکان 

غنی سازی نخواهد داشت. وی سپس این توئیت را حذف کرد.
وی توئیت های جنجالی درباره آینده برجام را حذف کرد. 
اما موضع دولت فرانسه تا زمانی که خالفش ثابت نشده باشد، 

همان است که جرارد آرو به صراحت گفت.
س��ؤال اینجاست که اگر توئیت س��فیر فرانسه مورد تأیید 

کش��ورش نیست چرا وزارت امور خارجه آن کشور و همچنین 
کاخ الیزه، آن را اصالح نکرد؟!

ماک��رون مه��ر ۹۷ در مصاحب��ه با فران��س 2۴ گفته بود: 
»احاطه کردن ایران با یک سیاست الزام آور، همان چیزی است 
ک��ه من همواره بر آن تاکی��د دارم. برای من راهبرد با ایران بر 
چهار مبنا اس��ت؛ حفظ توافق هسته ای، توان مدیریت فعالیت 
هس��ته ای ای��ران پس از س��ال 2۰2۵ )پایان برج��ام(، کنترل 
فعالیت موشک های بالستیکی ایران و توان مقابله با نفوذ ایران 
در منطقه. من هیچ گاه دربرابر ایران س��اده لوح و زودباور نبودم 

اختالف نظر ما با آمریکا بر سر شیوه رفتاری ماست«!

توهین سفیر فرانسه به ظریف!
در روزهای گذش��ته، فیلیپ تیه بو سفیر جدید فرانسه در 

دیدار با ظریف، رونوشت استوارنامه خود را تسلیم او کرد.
س��فیر فرانس��ه در اقدام��ی توهین آمی��ز و خ��الف قواعد 
دیپلماتیک با یک دست رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وزیر 
خارجه ایران کرد و ظریف نیز با دو دست آن را تحویل گرفت!

این در حالی است که تمامی سفرا به نشانه احترام به کشور 
میزبان، استوارنامه خود را با دو دست تحویل می دهند.

تحقیر و تحریم، نتیجه دیپلماسی انفعالی
فرانس��ه به دلیل حمایت از گروهک تروریستی منافقین و 
حمایت تس��لیحاتی از صدام و پرونده خون های آلوده و انجام 
ندادن تعهدات برجامی و... به ایران بدهکار است. اما دیپلماسی 
منفعالنه دولت در مواجهه با کشورهای اروپایی و ارسال پالس 
ضعف موجب شده است که فرانسه بدهکار، در جایگاه طلبکار 

نشسته و روز به روز بر گستاخی خود بیفزاید. 
افزایش تحریم ها در پس��ابرجام، کاه��ش فروش نفت در 
پس��ابرجام، اخراج و بازداش��ت دیپلمات های ایرانی به دالیل 
واهی، توهین به ش��هروندان ایران��ی در اروپا و... همگی نتیجه 
دیپلماس��ی انفعال��ی و امتن��اع از واکنش قاطع ب��ه اقدامات 
ضدایرانی اروپا توسط وزارت امور خارجه و دولت آقای روحانی 

است.  مشرق نیوز


