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همایش همکاری ترکیه-پاکستان-ایران 
در آنکارا 
همایش بین المللی همکاری های ترکیه، پاکستان 
و ایران و با حضور اس��اتید و کارشناسانی در روز جمعه 
هفته جاری سالجاری در شهر آنکارا برگزار خواهد شد.
این س��مپوزیوم با همکاری مرکز مطالعات ایرانی 
آنکارا ایرام٬ دانشگاه یلدریم بایزید آنکارا٬ انستیتوی 
تحقیقات اس��تراتژیک اسالم آباد  و موسسه مطالعات 
سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران  با هدف 
بررسی و ارزیابی فرصت های همکاری های دوجانبه و 

سه جانبه بین سه کشور فوق برگزار خواهد شد.
مس��ئولین برگزاری این نشست با در نظر گرفتن 
اینکه ترکیه، ایران و پاکس��تان، از پتانسیل باالیی در 
زمینه ایجاد محور قوی در منطقه در برابر مش��کالت 
مربوط به امنیت و توس��عه برخوردار هس��تند٬ قصد 
دارد با ارائه مقاالتی از س��وی کارشناسان در خصوص 
همکاری های سه جانبه بین این کشورها و فرصت های 

موجود به بحث و تبادل نظر بپردازد.  تسنیم 

 ترکیه تحریم های بچه گانه آمریکا
 را محکوم کرد
وزی��ر خارج��ه ترکی��ه در یک کنفران��س خبری 
مش��ترک با همتای بلژیکی خود در آنکارا تحریم های 

یکجانبه آمریکا علیه ایران را محکوم کرد.
مولود چاووش اوغلو بار دیگر با اقدام دولت آمریکا در 
عدم تمدید معافیت  از تحریم ها برای مشتری های نفتی 

ایران را محکوم کرد و آن را بچه گانه توصیف کرد. 
وی بع��د از دیدار ب��ا دیدیه رن��درس، وزیر امور 
خارجه بلژیک در یک کنفرانس خبری مش��ترک با او 
حاضر شد و درباره مسائل مختلف از جمله تحریم های 

نفتی آمریکا علیه ایران اظهارنظر کرد.  ایرنا 

اخبار

 تحریم های آمریکا 
علیه ایران اساس قانونی ندارد

یکی از اساتید دانشگاه دوسلدورف آلمان اقدامات 
تحری��ک آمی��ز آمری��کا علیه ای��ران را ب��رای منطقه 
خطرناک توصیف کرده و تحریم های این کش��ور عیه 

تهران را بی پایه و اساس قانونی دانست.
عدن��ان طباطبائی درباره این اق��دام اخیر آمریکا 
گفت: نفت، حدود 60 درصد صادرات ایران را ش��امل 
می ش��ود و گس��ترش تحریم های نفتی آمریکا علیه 

ایران به اقتصاد این کشور آسیب می رساند.
وی با اشاره به سیل های اخیر در کشور ما گفت: 
بنابرای��ن دولت به کمک های مالی ب��رای حمایت از 
س��یل زدگان نیاز دارد و در این ش��رایط تحریم های 

جدید بسیار ناخوشایند است.
وی درب��اره ای��ن اظهارات تهران مبن��ی بر اینکه 
آمریکا موفق نخواهد ش��د صادرات نفت ایران را کامال 
متوقف کند نیز گفت: همچنن کارشناسان مستقل بر 
این عقیده اند که نابودی کامل هر گونه صادرات نفتی 
از ای��ران امکان پذیر نیس��ت. ایران ب��ه دنبال راه های 

جدیدی برای فروش نفت خود خواهد بود.
وی در ادامه گفت که ته��ران ابتدا تالش خواهد 
کرد تا به صورت کالمی ب��ه این اقدام آمریکا واکنش 
نش��ان دهد. مهم تر ام��ا این خواهد بود ک��ه آیا این 
رژیم می تواند یک استراتژی را گسترش دهد تا بتواند 
همچنین در آینده هم نفت خود را بفروشد. این مسئله 
هم کم تر محتمل اس��ت که ایران تنگه مهم هرمز در 
خلیج فارس را مس��دود کند حتی با وجود اینکه این 
تهدید را کرده است؛ چرا که این اقدام تهران می تواند 

به وقوع یک جنگ در منطقه بیانجامد.
این اس��تاد دانشگاه دوس��لدورف آلمان در ادامه 
ای��ن مصاحبه در پاس��خ ب��ه اینکه این اق��دام آمریکا 
م��ورد انتقاد اتحادی��ه اروپا قرار گرفت��ه و آیا این امر 
تاثی��ری در ایاالت متحده خواهد داش��ت گفت: ما با 
یک پروژه قدرتی بین الملل��ی از طرف آمریکا مواجه 
هستیم. تحریم ها علیه ایران اساس و پایه قانونی ندارد 
و آمری��کا به این ترتیب توافق اتمی با ایران مربوط به 

سال 2015 را نقض کرده است.
وی افزود: از دی��دگاه ایاالت متحده این رفتارش 
ممکن اس��ت قانونی باش��د، باالخره این کشور توافق 
اتم��ی ب��ا ایران را لغ��و کرده اس��ت. البت��ه آمریکا با 
ای��ن رفتار خود ن��ه تنها یک توافق بی��ن المللی بلکه 
همچنین یک قطعنامه ش��ورای امنیت سازمان ملل را 

نقض کرده است.
این کارشناس غربی در بخش دیگری از مصاحبه با 
این رسانه سوئیسی در پاسخ به این پرسش که تشدید 
تنش ه��ا بین آمری��کا و ایران چ��ه تاثیراتی بر منطقه 
خواهد داش��ت گفت: مس��ئله این است که تنش های 
بی��ن آمریکا و ایران به ش��دت روی دیگر کش��ورهای 
منطقه که می تواند عراق و یا افغانس��تان باش��د تاثیر 
گذار است. وی همچنین با اشاره به اقدام اخیر آمریکا 
در قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی خود 
تاکی��د کرد که این اقدام تاثیرات ناپایدار کننده ای در 

یک منطقه بسیار متزلزل می گذارد.  تسنیم 

از نگاه دیگران 

واکنش ظریف به قتل عام منتقدین در عربستان 
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کش��ورمان به کش��تار 37 نفر از شهروندان 
عربس��تان سعودی توسط دولت این کش��ور واکنش نشان داد. در پیام توییتری 
ظریف آمده است: بعد از چشم بستن به روی مثله کردن یک روزنامه نگار منتقد 
سعودی، حاال عربستان سر 37 نفر را در یک روز از تن جدا می کند  و حتی یک 

نف��ر را دو روز بعد از عید پاک به صلیب می کش��د،  کوچکترین صدایی از دولت 
ترامپ شنیده نمی ش��ود. عضویت در تیم بی - بولتون، بن سلمان، بن زاید و بنیامین 

نتانیاهو  باعث مصونیت در برابر ارتکاب به هر جنایتی می شود.
س��ازمان عفو بین الملل نیز اعالم کرد که اعدام گروهی، که حکومت سعودی دست 
به آن زد، اقدامی وحشتناک است که نشان می دهد جان انسان در نزد حکومت هایی که 
مجازات اعدام را به شکلی هدفمند، به عنوان ابزاری سیاسی برای سرکوب معارضانی از 

میان اقلیت شیعه، اجرا می کنند، بی ارزش است.  باشگاه خبرنگاران

دیپلمات
پیام اسماعیل هنیه به رهبر انقالب

رئیس دفتر سیاس��ی حماس در پی سیل اخیر کش��ور، پیامی محضر رهبر 
انقالب فرستاد و ابراز همدردی و همبستگی کرد.

اس��ماعیل هنیه اعالم کرد؛ ما در جنبش مقاومت اسالمی حماس فلسطین 
با کمال تأس��ف و تأثر، وقایع دردناک و فاجعه باری که ظرف هفته ها و روزهای 

گذش��ته ب��رای مردم عزیز ای��ران اتفاق افت��اد را پیگیری کردیم؛ وق��وع ناگهانی 
س��یل هایی که در چند استان ایران به  وقوع پیوست و دهها نفر از ساکنین را به کام 

مرگ کش��اند و موجب ویرانی هزاران خانه شد. از خداوند متعال می طلبیم که قربانیان 
را مورد رحمت و مغفرت قرار داده، به ایشان و خانواده ها و بستگان ایشان صبر جمیل و 

تسالی خاطر عطا کرده و به مجروحین و مصدومین این حادثه شفای عاجل بخشد.
ما در جنبش حماس و همراه با مردم فلسطین با شما در این حزن و اندوه به خاطر 

قربانیان فاجعه سیل ابراز همدردی می کنیم.  صداوسیما  

معادله
اتهامات آمریکا علیه ایران اغراق آمیز است

س��فیر س��ابق فرانس��ه در واش��نگتن که به تازگی دوره کاری وی به پایان 
رسیده، با انتقاد از اقدامات خصمانه واشنگتن علیه ایران تأکید کرد که اتهامات 

مطرح شده از جانب آمریکا علیه ایران اغراق آمیز است.
جرارد آرو گفت: انگلیس )از صحنه سیاس��ت در واش��نگتن(محو شده است. 

سفیر بریتانیا به من گفته بود که هر بار ارتش این کشور دیداری با مقامات ارتش 
آمریکا دارد، آمریکایی ها از فرانس��ه صحبت می کنند. وی در این گفت وگو به موضوع 

ای��ران هم اش��اره کرد و گفت ک��ه در مخالفت با اقدامات تنبیهی م��داوم دولت »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا علیه ایران، از مواضع دیگر کشورهای اروپایی حمایت کرد.

س��فیر سابق فرانسه در واش��نگتن حاال دولت ترامپ را به طرح اتهاماتی اغراق آمیز 
علیه ایران متهم کرده و گفته که دولت فعلی آمریکا از نبوغ دیپلماتیک برخوردار نیست 

و سیاست مشخصی پشت این همه تکرار صدباره ندارد.  تسنیم 

دیدگاه

یم
سن
ت

ب��ه عقی��ده کارشناس��ان، برغم تالش  آمریکا برای محدود کردن خرید نفت نظ�����رگاه
از ای��ران، بعید اس��ت صادرات نفتی ایران به صفر برس��د و 
تهدید واش��نگتن نمی تواند همه کشورها، به خصوص چین 
و ترکی��ه، را ب��ه خ��ودداری از واردات نف��ت از جمه��وری 

اسالمی وادار کند.
کارشناس��انی که خبرگزاری تاس ب��ا آنها به گفت وگو 
نشس��ته، معتقدند که تشدید تحریم های نفتی آمریکا علیه 
تهران بعید اس��ت بتواند ب��ه طور کامل ص��ادرات ایران را 
از بی��ن ببرد. برغم ممنوعیت خرید نفت از ایران از س��وی 
آمری��کا، چی��ن و ترکیه میتوانند خرید نف��ت خود از ایران 

را حفظ کنند.

پی��ش از این "دونالد ترامپ" رئی��س جمهوری آمریکا 
تصمیم گرفت که دیگر هیچ استثنای در تحریم نفتی علیه 
ایران که در ماه نوامبر س��ال 2018 برقرار شده بود، وجود 
نداش��ته باشد. در آن زمان واش��نگتن واردات نفت از ایران 
را ممنوع اعالم کرد، ولی ب��ه بزرگترین واردکنندگان نفت 
ایران، یعنی کشورهای چین، یونان، هند، ایتالیا، ژاپن، کره 
جنوب��ی، تای��وان و ترکیه اجازه داد تا ب��رای مدت 6 ماه به 

خرید نفت از ایران ادامه دهند.
بر اس��اس اطالعات آژانس بین المللی انرژی، صادرات 
نفت ایران در نتیجه تحریم های آمریکا 2.5 میلیون بش��که 
نف��ت در ش��بانه روز در ش��بانه روز به 1.2 میلیون بش��که 

کاهش یافت.   تسنیم 

رسانه روس:
آمریکا نمی تواند صادرات نفت ایران را به صفر برساند

ی��ک روزنامه آلمانی با اش��اره به اینکه  اقدامات ضد ایرانی ترامپ نتیجه عکس راهب�����رد
خواهد داشت و نظام جمهوری اسالمی را تقویت می کند، از 

غلط از آب درآمدن محاسبات وی در این راستا نوشت.
روزنامه "تاگس اش��پیگل" آلمان در مطلبی به مسئله 
اقدامات ضد ایرانی دولت آمریکا پرداخته و نوش��ت: رئیس 
جمهور آمریکا با همه اب��زار تالش می کند نظام جمهوری 
اس��المی را به زان��و درآورد، البته محاس��بات تا کنون وی 

جواب نداده است.
ای��ن روزنامه آلمان��ی در بخش دیگ��ری از این مطلب 
نوش��ت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بدون توجه به 
همه ابراز تردیدها و هش��دارها همچنان بر تصمیمات خود 

برای در تنگنا قراردادن نظام جمهوری اسالمی و در صورت 
امکان ساقط کردن آن مصمم است.

تحریم های اقتصادی سخت و همچنین تصمیم آمریکا 
برای قراردادن س��پاه در لیس��ت گروه های تروریس��تی از 
جمله اقدامات این کش��ور در این راس��تا است. مسئله این 
است که محاسبات ترامپ تا به حال درست از آب در نیامده 
و نه نظام جمهوری اس��المی در ) مواضع خود( کوتاه آمده 
و نه به نظر می رس��د به ط��ور جدی در مضیقه قرار گرفته 

است، بلکه عکس این اتفاق افتاده است.
این روزنامه آلمانی در مطلب دیگری نوش��ته است که 
واشنگتن می خواهد با تحریم های نفتی خود ایران و نظام 

حاکم بر این کشور را به زانو درآورد  صداوسیما 

یک روزنامه آلمانی:
وقتی محاسبات ترامپ درباره ایران درست از آب در نمی آید

گروه دیپلماسی  وزیر دفاع با بیان اینکه آمال پرون�����ده
غیر انسانی رژیم آمریکا در آسیب رساندن به منافع 
و رفاه ملت ایران با ادعای به صفر رساندن صادرات 
نفت ایران را در ش��رایط دنی��ای کنونی غیر عملی 
می دان��م، گفت:   برای تامین  رف��اه ملت و مقابله با 
تروریسم اقتصادی آمریکا خود را مجاز به استفاده 

از   ابزار دفاعی می دانیم.
هش��تمین کنفرانس امنیت بین المللی مسکو 
دیروز به م��دت 3 روز با حضور هیئت های دفاعی 
80 کش��ور جهان با پی��ام پوتین رئی��س جمهور 
روسیه آغاز به کار کرد و پس از آن سرگئی شویگو 

وزیر دفاع روسیه به سخنرانی پرداخت.
س��رگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز 
دیگر س��خنران این مراس��م بود که با قدردانی از 
حضور کش��ورهای شرکت کننده، این کنفرانس را 

گامی مهم در رسیدن به صلح پایدار عنوان کرد.
الوروف دو ج��ای دیگ��ر از ایران نام برد؛ یکی 
وقت��ی رفتار آمریکا را در خ��روج از معاهدات بین 
الملل��ی از جمل��ه از توافقنام��ه هس��ته ای ای��ران 
)برج��ام( تقبی��ح ک��رد و دیگر اینکه اع��الم نمود 
روس��یه عالقمند به برقراری گفت وگو میان ایران 
و کش��ور های عرب خلیج فارس است و این به نفع 

صلح و ثبات درمنطقه است.
توماس گرمینگ��ر دبیرکل س��ازمان امنیت و 
هم��کاری اروپا، امیر حاتمی وزی��ر دفاع جمهوری 
اسالمی ایران، ژان پیر لکروآ معاون دبیرکل سازمان 
ملل در ام��ور عملیات صلح و ژیل کاربونیه، معاون 
رئیس کمیته بین المللی صلیب س��رخ، س��انجای 
میترا وزیر دفاع هندوس��تان و جمع��ی از مقامات 

بلند پایه دفاعی در این کنفرانس حضور دارند.
در ای��ن نشس��ت بی��ش از ی��ک ه��زار تن از 
مقام��ات عالیرتب��ه دفاع��ی و امنیت��ی، از جمله 
وزرای دفاع، رؤس��ای س��تاد کل نیروهای مسلح و 
اعضای هیئت های نظامی 111 کشور و ۹ سازمان 

بین المللی حضور دارند.
کنفران��س امنی��ت بین المل��ل ی��ک رویداد 
س��االنه اس��ت که در آن وزرای دفاع، نمایندگان 
سازمان های بین المللی و غیردولتی و کارشناسان 
نظامی ش��رکت دارند. بررس��ی مس��ائل مربوط به 
صلح بانی، گس��ترش همکاری های نظامی، امنیت 
منطقه ای در آس��یا، آفریقا و آمریکای التین نیز از 
دیگر موضوعاتی است که در نشست امنیتی مسکو 

بررسی می شود.
امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران 
که در صدر یک هیئت بلندپایه دفاعی وارد مسکو 

شد، دیروز در این کنفرانس حضور یافت.
امیر س��رتیپ حاتم��ی وزیر دف��اع جمهوری 
اس��المی ای��ران در ای��ن کنفرانس ب��ا قدردانی از 
اهتمام  ژنرال سرگئی شایگو وزیر  دفاع فدراسیون 
روس��یه  در برگزاری این کنفرانس اظهار داش��ت: 
 ای��ن کنفرانس با درک موثر از ش��رایط حس��اس 
بین الملل��ی، تمرکز خ��ود را ب��ر مهم ترین چالش 
امنیتی منطق��ه معطوف کرده و ب��ه همین دلیل 
انتظار می رود نتایج و دس��تاوردهای مثبتی برای 

امنیت بین الملل داشته باشد.
وی ب��ا بیان اینکه در س��خنرانی ام در اجالس 

هفت��م  به موضوع انتقال ق��درت جهانی از نیمکره 
غربی به نیمکره ش��رقی تاکید ک��ردم، افزود: این 
تغیی��رات و جابه جایی ق��درت، ب��ا مقاومت هایی 
از س��وی قدرت های س��نتی و به طور مش��خص 
قدرت های غربی مواجه اس��ت و آنها توانایی تغییر 

ادراک خود از جمله ادراک امنیتی را ندارند.
وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه 
چنانچه درک بازیگران از امنیت، یک درک صحیح 
و ناش��ی از واقع بینی و درک حقایق نباشد امید به 
صل��ح و امنیت در جهان واهی خواهد بود، تصریح 
کرد:  امنی��ت مس��تکبرانه، امنی��ت خودخواهانه، 
امنی��ت منفعت طلبانه و امنیت تحمیلی به ملت ها 
بخش��ی از ویژگی های درک امنیتی است که پس 
از جنگ دوم جهانی س��عی کرده به تدریج خود را 

به نظم جهانی تحمیل کند.
امیر س��رتیپ حاتمی با بی��ان اینکه »تحریم 
و تهدی��د، تحمیل اراده، باج خواهی و اش��غالگری، 
ظلم و بی عدالتی« محصول چنین درکی از امنیت 
است، تاکید کرد:  نژادپرستی، استبداد، افراط گرایی 
قومی و مذهبی و تروریسم از آثار و پیامدهای آن 

به شمار می روند.
وی ب��ا بیان اینکه با برخ��ی روندهای جهانی، 
معتق��دم تاریخ در ح��ال تکرار اس��ت، ادامه  داد: 
غ��رب یک بار با پیامد مرگبار مماش��ات در مقابل 
نژادپرستی و خودخواهی و قربانی شدن میلیون ها 
شهروند اروپایی در جنگ دوم جهانی مواجه شد و 
اکنون شکل دیگری از نازیسم در ترامپیسم ظاهر 

شده است.
وزیر دفاع جمهوری اس��المی ایران با هشدار 
نسبت به پیامدهای ترامپیسم تاکید کرد: همراهی 
و س��کوت و قرار گرفتن در ش��رایط ب��دون اقدام 
و خ��الء تصمیم گیری، به امید اینک��ه مرور زمان 
می تواند این مش��کل را حل کند، س��اده لوحی و 

خوش بینی است.
امیر سرتیپ حاتمی با بیان اینکه این نحوه عمل 
نه تنها گزینه مناس��بی در چنین ش��رایطی نیست 
بلکه مشوق خودخواهی ها و گستاخی بیش از پیش 
کارگزاران کاخ سفید است، تصریح کرد: تداوم این 
رویکرد  می تواند جهان را به نزاعی بدفرجام هدایت 
کند لذا وقت آن فرا رسیده از ظهور یک هیتلر دیگر 

در صحنه جهانی جلوگیری شود.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود خطاب 

به ش��رکت کنندگان در کنفرانس امنیتی مس��کو 
داعش را یکی از محصوالت ادراک منفعت طلبانه و 
تجاری سازی امنیت دانست و  اظهار داشت: با بسیج 
و فداکاری نیروهای مسلح، دولت و ملت سوریه و 
عراق و حمایت های بی دریغ ایران و روسیه، داعش 

سرزمین اشغالی خود را از دست داد.
وزی��ر دفاع  جمهوری اس��المی ای��ران با بیان 
اینکه  تالش های آمریکا برای مدیریت این صحنه و 
حفظ داعش در صحنه نبرد برای دو تا سه دهه  به 
نتیجه نرسید، گفت:  آنها مجبور شدند پایان داعش 
را اعالم کنند، اما بی عدالتی و اس��تکبار و استبداد 
و اش��غالگری پای��ان نیافته  و  عوام��ل  ظهور و بروز 
تفکرات افراطی و تروریسم همچنان فعالیت دارند. 

امی��ر س��رتیپ حاتم��ی با بی��ان اینک��ه در 
س��خنرانی ام در اجالس هفت��م، ضمن بیان برخی 
مصادی��ق از ریش��ه های ناامن��ی در منطقه، تاکید 
کردم   که هنوز با نابودی این تفکر فاصله معناداری 
داری��م، افزود:  بس��یاری از عواملی ک��ه در ایجاد 
ناامن��ی و بی ثباتی موثر بودن��د اکنون نیز در روند 

استقرار امنیت و بازسازی مانع ایجاد می کنند.
وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران با محکومیت 
 کش��تار مردم بی گناه سریالنکا و  کشتار بی گناهان 
در مساجد نیوزیلند هشدار داد: افراط گرایان مدعی 
مس��لمانی و نژادپرستی افراطی را که عامل چنین 

کشتارهایی هستند، دو روی یک سکه می دانم.
 وی با اش��اره به  آثار تغییرات جدی در منطقه 
غرب آسیا و سرنگونی رژیم دیکتاتوری وابسته در 
ایران و استقرار نظام مردم ساالر دینی تصریح کرد: 
توقف روند توسعه طلبی های اشغالگران نژادپرست 
صهیونیست، افزایش آگاهی مردم منطقه به حقوق 
اساسی خود، آغاز روند استقالل خواهی و بازگشت 
ب��ه دین و ب��اور ملت ها و ش��تاب گرفت��ن خروج 
اس��تعمارگران از منطق��ه از تبعات ای��ن تغییرات 

بوده است.
امیر س��رتیپ حاتمی با بی��ان اینکه همه این 
تغییرات  نویدبخش آینده ای روشن و امیدوارکننده 
برای منطقه اس��ت، اضافه ک��رد:   ظلم و بی عدالتی 
در نظ��ام بین الملل و حاکمیت برخ��ی رژیم های 
اس��تبدادی مورد حمایت قدرت های غربی به ویژه 

آمریکا در منطقه همچنان وجود دارد.
وی در همین زمینه خاطرنش��ان کرد: هرچند 
آگاه��ی ملت ه��ا و برافت��ادن نقاب تزوی��ر و ریا از 

چهره اس��تکباری رژیم آمریکا، امیدها را به پایان 
بی عدالتی افزایش داده، اما عملکرد محافظه کارانه 
بس��یاری از دولت ها در مقابل اقدامات یکجانبه و 
ظالمان��ه ترامپ و حتی همراهی بخش��ی از آنها با 
وی نش��ان می دهد هنوز برای اس��تقرار یک نظام 

مطلوب فاصله قابل توجهی وجود دارد.
وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه 
اش��غال س��رزمین فلسطین و س��رکوب مردم این 
کشور توسط صهیونیس��ت ها همچنان ادامه دارد، 
تصریح کرد: هنوز هسته های خاموش تکفیری در 

عراق یک تهدید برای امنیت این کشور است.
امیر س��رتیپ حاتمی با بیان اینکه در سوریه 
بازیگران مداخله گ��ر خارجی همانند آمریکا، رژیم 
صهیونیس��تی و برخی کش��ورهای اروپایی مانعی 
ب��رای تحقق صل��ح و امنیت کامل در این کش��ور 
هستند، گفت:  در حال حاضر  هر دو کشور عراق و 

سوریه نیاز به  بازسازی کامل دارند.
 وی ب��ه دیگ��ر   مص��داق بی عدالتی در س��ایر 
کش��ورها اشاره کرد و گفت: کشتار مردم مظلوم و 
بی گناه یمن همچنان به دس��ت نیروهای اشغالگر 
ادام��ه دارد و در افغانس��تان همچنان واضاع ناآرام 
اس��ت و س��وق دادن داعش به آن کشور، شرایط 

امنیتی  را پیچیده تر کرده است.
وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه 
منفعت طلبی برخی قدرت های غربی، منطقه خلیج 
فارس و مشخصا جنوب این منطقه را به زرادخانه 
تس��لیحاتی تبدیل کرده است، تاکید کرد: با پایان 
حضور داعش در عراق و پاکسازی بخش عمده ای 
از س��رزمین سوریه از تروریس��ت ها، بازسازی این 
کش��ورها آغاز ش��ده و دولت و ملت ایران در این 

مرحله نیز در کنار آنها خواهند بود.
امیر س��رتیپ حاتمی با بیان اینکه جمهوری 
اس��المی ای��ران اعتقاد دارد  مس��ائل و مش��کالت 
منطقه از طریق گفت وگو قابل حل و فصل اس��ت، 
گف��ت: جمهوری اس��المی ایران  مبتن��ی بر اصل 
امنی��ت تعاملی و اصول سیاس��ت خارجی خود بر 
توسعه مناسبات با تمام همسایگان تاکید می کند.

وی در همی��ن زمین��ه تاکی��د ک��رد:  اگر چه 
تحریم ه��ای ظالمان��ه رژی��م آمری��کا و اقدام��ات 
تروریس��تی آن ها علی��ه اقتصادمان، آس��یب های 
بزرگ��ی را ب��ه زندگی عادی ملت ای��ران وارد کرد  
که هیچ وق��ت از خاطر آنها نخواهد رفت ولی این 
ش��رایط نه تنها خدشه ای بر اراده آنها در پیگیری 
آرمان های مقدس ش��ان وارد نمی کند   بلکه موجب 
افزایش انس��جام داخلی با برافتادن نقاب تزویر از 
چه��ره رژیم آمریکا به ویژه در جریان س��یل اخیر 

شده است.

 لحظه ای از تامین امنیت ملت ایران
 کوتاه نخواهیم آمد

امی��ر س��رتیپ حاتمی خطاب به کش��ورهای 
یاوه گ��و علیه ملت ایران گفت:  به عنوان وزیر دفاع 
جمهوری اس��المی ایران اعالم می کنم لحظه ای از 
تامین امنیت ملت ایران و حفظ استقالل و تمامیت 
ارضی کش��ور به رغم یاوه گویی های رژیم آمریکا و 
برخی دولت های اروپایی که کس��ب توانایی دفاع 
از خود توس��ط ملت ایران را ب��ر نمی تابند، کوتاه 

نخواهی��م آمد و به مس��یر برحق خ��ود در تقویت 
بنیه دفاعی در چارچوب دکترین بازدارندگی فعال 

ادامه خواهیم داد.
وی با بیان اینکه آمال غیر انسانی رژیم آمریکا 
در آس��یب رس��اندن به منافع و رفاه ملت ایران با 
ادعای به صفر رس��اندن صادرات نفت ایران را در 
ش��رایط دنیای کنونی غیر عمل��ی می دانم، تاکید 
ک��رد:  رفاه ملت جزء منافع حیاتی ماس��ت و برای 
تامی��ن آن و مقابله با تروریس��م اقتصادی آمریکا 
خود را مجاز به استفاده از همه ابزارهای مشروع از 

جمله ابزار دفاعی می دانم. 
امیر س��رتیپ حاتمی با ابراز  تاسف  از سکوت 
و همراه��ی برخی دولت ها و محافل بین المللی در 
مقابل هنجارشکنی ها و اعمال رژیم مسئولیت ناپذیر 
آمری��کا علی��ه ملت ای��ران  اظهار داش��ت: به این 
کشورها و دولت ها هشدار می دهم که این سکوت 
و همراهی تنها گریبان مردم غرب آسیا را نخواهد 
گرف��ت بلکه می تواند جهان را با عواقب س��نگینی 
همانند جنگ دوم جهانی مواجه کند  و پش��یمانی 

پس از واقعه نیز سودی نخواهد داشت.
وی تهیه فهرس��تی خودس��رانه از کش��ورها 
و نهاده��ای قانون��ی آنه��ا و گروه ه��ای مخال��ف 
سیاس��ت های استکباری به عنوان حامی تروریسم 
و تروریست توسط آمریکا که دولت های آزادیخواه 
و گروه ه��ای مبارز نیز در بین آنها ق��رار دارند، را 
اقدامی بی ش��رمانه و نژادپرس��تانه دانست و ادامه 
داد: برای وجدان بیدار بشری درک واقعیت اینکه 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی پیشروترین سازمان 
در مبارزه با تروریس��م در منطقه غرب آسیاست و 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان قربانی تروریسم، 
هرگ��ز اراده پوالدی��ن اش برای حفظ اس��تقالل و 
کمک به ملت های آزادیخواه سس��ت نشده، آسان 
اس��ت و مخالفت آمریکا به عنوان بزرگ ترین رژیم 

حامی تروریسم با آنها نیز قابل درک است.
وی خط��اب به س��ردمداران رژی��م آمریکا با 
بیان اینکه  بدانید سپاه پاس��داران قدرتمند است، 
گفت:  زمان آن فرارس��یده که نیروهای تروریست 
فرمانده��ی مرکزی آمریکا که دستش��ان به خون 
ه��زاران بی گناه در منطقه آلوده اس��ت،  منطقه را 
ترک کنند و چنانچه دس��ت به اقدام نسنجیده ای 
بزنند با واکنش بسیار شدیدی مواجه خواهند شد.

وی در بخش دیگری از س��خنان خود با بیان 
اینکه  خواس��تگاه فکری تروریسم در منطقه رژیم 
س��عودی است، تصریح کرد: این رژیم با حمایت از 
تروریست ها و اعزام تروریست به اقصی نقاط  جهان 
و کشتار مردم مظلوم یمن نامش در کنار حامیان 

آمریکایی شان در تاریخ ثبت خواهد شد.
وزی��ر دفاع جمهوری اس��المی ایران با توصیه 
به رژیم س��عودی خاطرنش��ان ک��رد: الزم آنها در 
سیاست هایش��ان بازنگری کنند و به آغوش  جهان 

اسالم بازگردند.
وزی��ر دفاع جمهوری اس��المی ایران در پایان 
ضمن تش��کر مجدد از ژنرال س��رگئی ش��ایگو و 
هم��کاران و برگزار کنن��دگان ای��ن کنفرانس مهم 
و موث��ر اظهار امیدواری کرد که این مس��یر نتایج 
مورد انتظار در تحقق امنیت منطقه ای را به همراه 

داشته باشد.

امیر حاتمی در کنفرانس امنیتی مونیخ: 

ادعای آمریکا  در به صفر رساندن صادرات نفت ایران غیر عملی است

البناء:
 عربستان امارات

 مراقب رفتارشان باشند
ی��ک روزنامه لبنانی نوش��ت،  اگ��ر عربس��تان و ام��ارات به راهب�����رد
مش��ارکت خود در تجاوز اقتصادی آمریکا به ایران 
ادامه دهند، ممکن اس��ت نفتکش هایشان از عبور 

از تنگه هرمز منع شود.
روزنامه لبنانی البناء در یادداشتی با عنوان قاره 
ایران و تصمیم غیر عملی آمریکا، فاکتورهای قدرت 

ای��ران در برابر تحریم ها و دالیلی را که مؤید محال 
بودن توقف صادرات نفت ایران است، برشمرد.

»صادق الحس��ینی« در مقدمه این یادداش��ت 
خطاب ب��ه آمریکایی ه��ا گفت:کافی اس��ت که با 
ن��گاه دقیق به نقش��ه ایران نگاه کنید، س��پس در 
ساعت هایتان هم تاریخ را بنگرید تا مطمئن شوید 
که شما اصال نمی توانید ایران را محاصره کنید، چه 
برسد که بتوانید آن را منزوی کرده و صادرات نفت 
آن را به صفر برسانید. الحسینی نوشت: جغرافیای 
ای��ران در همس��ایگی بی��ش از پان��زده کش��ور با 
نظام های سیاس��ی مختلف واقع است و بیشتر آنها 

از هماهنگی کاملی با واشنگتن برخوردار نیستند، 
حت��ی آنهایی که دوس��تی های تاریخ��ی یا روابط 
سیاس��ی خوبی با آمریکا دارند، بلکه همه آنها نیاز 
ش��دیدی دارند همچنان ان��رژی ایران به رگ های 

اقتصادشان تزریق شود.
به عقیده نویس��نده، ایران در دوره ای حرکت 
می کن��د که مطمئن��ا دیگر نمی ت��وان آن را زمان 
پیروزی برق آس��ا مقابل مستضعفان یا زمان بزن  و 
در رو برش��مرد؛ بلکه کامال برعکس اس��ت. ما در 
دوره ای به س��ر می بریم که قدرت ملت ها برای به 
دس��ت آوردن پیروزی ه��ای بزرگ مضاعف ش��ده 

اس��ت به گونه ای که دشمنانش��ان را وادار می کند 
که جام زهر را پیاپی بنوشند.

نویسنده اشاره کرد؛ نخست اینکه هیچ کدام از 
همسایگان نزدیک ایران قصدی برای مشارکت در 
اجرای تصمیم خصمان��ه آمریکا ندارند چه ترکیه، 
چه ع��راق، چه کویت، چه قطر، چه افغانس��تان و 
چه پاکستان و چه کشورهای همسایه دریای خزر 
و در رأس آن روس��یه و کام��ال برعکس این قضیه 
صادق اس��ت؛ چون کش��ورهای مذکور برای جلب 
رضایت آمریکا به خودش��ان آس��یب نمی زنند، هر 

چقدر که آمریکا دوستشان باشد.

نکته دوم نویس��نده این اس��ت ک��ه »تنها دو 
کشوری که تصمیم خود را برای مشارکت در جنگ 
اقتصادی آمریکا علیه ایران اعالم کردند، عربس��تان 
و امارات بودند؛ دو کشوری که نه تنها تاریخ قبال به 
آنها ثابت کرده، بلکه جغرافیا نیز به آنها ثابت خواهد 
کرد که نه فقط آن دو هستند که در محاصره ایران 
قرار دارند، بلکه این دو کشور اگر به مشارکت خود 
در تجاوز )اقتصادی آمریکا( اصرار ورزند، نه فقط از 
صدور نفتش��ان به دنیا - از طریق بسته شدن تنگه 
هرمز روی نفتکش هایشان- منع خواهند شد، بلکه 
در تیررس انزوای کامل نیز قرار دارند«.  فارس 


