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ایران پیشنهادی برای خرید اس - 400 
ارائه نکرده است

ب��ه خبرگ��زاری  نخس��ت وزیر روس��یه  مع��اون 
اسپوتنیک این کش��ور گفته است که تهران تقاضایی 
برای خرید س��امانه دفاع هوایی اس - 400 به مسکو 

ارائه نکرده است.
یوری بوریس��ف، در پاس��خ به س��وال اسپوتنیک 
ضم��ن تاکی��د بر اینکه مس��کو پیش��نهادی از تهران 
در ای��ن خصوص دریافت نکرده، گف��ت: بگذارید آنها 
)رسانه های غربی( به انتشار اخبار جعلی ادامه دهند.

سامانه اس - 400 یکی از به روزترین سامانه های 
پدافند هوایی است که روس ها طی مدت اخیر آن را به 
کش��ورهای مختلف از جمله ترکیه و چین فروخته اند. 
فروش این س��امانه به ترکیه منجر به بحران هایی در 

روابط آنکارا و واشنگتن شده است.  فارس 

 دیدار سفیر ایران
 با معاون وزیر خارجه ترکیه 
محمد فرازمند س��فیر جمهوری اسالمی ایران در 
آنکارا با یاووز س��لیم معاون وزیر خارجه ترکیه دیدار 

و گفت وگو کرد.
در ای��ن دی��دار در خصوص مس��ائل کنس��ولی، 

فرهنگی و اجرایی دو کشور بحث و تبادل نظر شد.
س��فیر ایران در آن��کارا در این زمین��ه در صفحه 
توئیترش نوش��ت:  عالوه بر کمیته راهبردی به ریاست 
وزرای خارج��ه و کمیت��ه مش��ورت های سیاس��ی به 
ریاست معاونان سیاسی، به منظور گسترش و مدیریت 
روابط دوجانبه، ارتباط س��ایر معاونت های دو وزارت 

خارجه نیز در دستور کار قرار دارد.  ایرنا 

 نشست انقالب اسالمی 
در اندیشه های امام خمینی ره

نخستین نشس��ت علمی انقالب اسالمی در پرتو 
اندیش��ه های ام��ام خمینی )ره( با حض��ور جمعی از 
اندیش��مندان ایران و روسیه در محل رایزنی فرهنگی 
سفارت جمهوری اسالمی ایران در مسکو برگزار شد.

در این نشس��ت حاجی میرزایی دبیر هیأت دولت 
و »مهدی سنایی« س��فیر جمهوری اسالمی ایران در 
روس��یه هم حضور داشتند و شرکت کنندگان نقش و 
تاثیر حضرت امام خمینی )ره( در شکل گیری انقالب 
اس��المی و ابعاد ش��خصیت علمی ، سیاسی و مذهبی 

ایشان را تبیین کردند.  ایرنا 

اخبار

 اروپا در اجرای »اینستکس« 
ضعیف تر شده است

س��فیر اسبق ایران در ایتالیا گفت: ما با نگاهی به 
آش��فته بازار اتحادیه اروپا، متوجه ش��دیم که رویکرد 
اروپا نسبت به آینده برجام و عملیاتی کردن مکانیسم 

مالی همچون »اینستکس« ضعیف تر شده است.
ابوالفضل ظهره وند در خصوص آینده روابط اروپا 
با ایران اظهار داش��ت: در انتخاب��ات پارلمانی اروپا که 
اخیراً برگزار شد شاهد بودیم که احزاب راست افراطی 
رش��د قابل توجهی را پیدا کردند و موفق شدند درصد 
خوبی از کرس��ی های پارلمان را نس��بت به گذشته به 
دست آورند ولی در مجموع همچنان احزاب اتحادگرا 
و مخالف تضعیف اتحادی��ه اکثریت این پارلمان را در 

اختیار دارند.
وی گف��ت: نکت��ه جالب در نتیج��ه انتخابات این 
اس��ت که جریان راس��ت افراطی در کشورهایی چون 
فرانسه، آلمان و ایتالیا بیشترین رشد را داشتند اما در 
کشورهای اروپای شرقی چندان موفقیتی نداشتند که 

این نیز به نوبه جای تأمل و تحلیل دارد.
ظه��ره وند تصریح کرد: ترام��پ، بولتون و برخی 
دیگر مقامات آمریکایی خیلی واضح از احزاب راس��ت 
افراط گرای اروپا حمایت می کنند و خواهان فروپاشی 
اتحادی��ه اروپا هس��تند اما به نظر من م��ردم اروپا در 
برابر این سیاس��ت آمریکا ایستادگی می کنند و اجازه 

نمی دهند که اروپا تجزیه و تضعیف شود.
س��فیر اس��بق ایران در ایتالیا بیان کرد: از طرف 
دیگر، ایران هم با نگاهی به آشفته بازاری که اتحادیه 
اروپا با آن مواجه اس��ت متوجه شده که رویکرد اروپا 
نس��بت به آینده برجام و اینکه بخواهد مکانیسم مالی 
همچ��ون اینس��تکس را عملیاتی کن��د، ضعیف تر از 

گذشته شده است.
وی ادام��ه داد: اروپ��ا ق��ادر ب��ه مقابل��ه در برابر 
سیاس��ت های تحریمی و فش��ارهای آمریکا نیس��ت و 
همچنان می خواهد با خرید زمان و امیدواری نس��بت 
ب��ه اینکه جریانی مثل دموکرات ها در آمریکا روی کار 
آیند تا فش��ارها از روی اروپا کاسته شود، مسیر خود 

را ادامه دهند. 
ظهره وند در پایان خاطرنش��ان ک��رد: بنابراین به 
اعتقاد من تا سال ۲0۲0 که انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا را خواهیم داشت اتفاق خاصی در روابط با اروپا 
نخواهیم داش��ت و نباید انتظار داش��ته باش��یم که از 

اروپایی ها آبی برای ما گرم شود.  مهر

از نگاه دیگران 

به ایرانی ها نگفته ام چه کار کنند یا چه کار نکنند
وزیر خارجه اس��بق آمری��کا می گوید در جریان کنفران��س امنیتی مونیخ با 
وزیر خارجه ایران دیدار کرده اما به او توصیه نکرده که چه کار باید بکند یا چه 

کاری نباید انجام دهد.
جان کری به ش��بکه خبری سی. ان. بی .س��ی گفت که از زمان خروج آمریکا 

از برجام تنها با یک ایرانی صحبت کرده اس��ت. وی تصریح کرد: من برای مدت 
کوتاه��ی وزیر خارجه ایران را در جریان کنفران��س امنیتی مونیخ مالقات کردم. اما 

ی��ک کلمه در خصوص اینک��ه آنها چه کاری باید انجام دهند یا چ��ه کاری نباید انجام 
دهند نگفتم. این به من ربطی ندارد. وی در خصوص اینکه آیا مذاکرات پشت پرده ای با 
ایرانی ها داش��ته گفت که من در خصوص این موضوع پس از تصمیم به خروج از برجام 
مذاکرات پش��ت  پرده ای نداشتم. پیش از آن هم مذاکرات پشت پرده نبوده است.گفتنی 

است، آمریکا از توافق هسته ای خارج شده است.  فارس 

معادله
طرح موضوعات فرا برجامی کمکی به حفظ برجام نمی کند

س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه ایران در واکنش به اظه��ارات اخیر ماکرون 
گفت: طرح موضوعات فرا برجامی کمکی به حفظ برجام نمی کند.

سید عباس موسوی گفت: طرف های اروپایی تاکنون به رغم برخی سخنان 
و بیانیه های سیاسی، در عمل به تعهدات خود ذیل برجام و تعهدات بعد از خروج 

غیرقانونی آمریکا از برجام ناتوان بوده و نتوانسته اند زمینه انتفاع کامل کشورمان 
طب��ق این توافق چندجانب��ه را فراهم کنند. وی افزود: در این ش��رایط، آنها با طرح 

موضوعات فرا برجامی، نه تنها کمکی به حفظ برجام نمی کنند، بلکه زمینه بی اعتمادی 
بیش��تر بین طرف های باق��ی مانده برجام را فراهم و آمری��کا را به هدف خود در خروج 

غیرقانونی از برجام که چیزی جز فروپاشی آن نبود، نزدیک تر می کنند.  
موس��وی ادعاهای تکراری، بدون پش��توانه و متناقض رئیس جمهور آمریکا در این 

دیدار را فاقد ارزش خواند و شایسته واکنش تازه ندانست.  صداوسیما 

سخنگو
از اقداماتی که علیه ایران می شود حمایت نمی کنیم

رئیس جمهور روسیه در جمع رسانه های خارجی از کشورهای غربی خواست 
سابقه تالش ها در قبال ایران را تخریب نکنند.

والدیمیر پوتین گفت: از هیچکدام از اقداماتی که علیه ایران انجام می شود 
حمایت نمی کنیم. در این مورد با ش��ریکانمان رایزنی می کنیم و تالش می کنیم 

آنه��ا را متقاعد کنی��م کارهایی که انجام می دهند باع��ث تخریب فضای مثبت و 
سابقه تالش های سخت سال گذشته نشود و به ایجاد روالی درازمدت منجر نشود.

وی گفت: از نقطه نظر کنترل روی برنامه هس��ته ای کش��ورها، ایران امروز کشوری 
است که بیشترین قابلیت راستی آزمایی را دارد. اینها حرف های سطحی نیستند؛ چیزی 
است که مدیران آژانس بین المللی انرژی اتمی می گویند. رئیس جمهور روسیه گفت: آنها 
ایران را بازرس��ی کرده اند و حتی یک مورد تخلف از ساز و کارهای مندرج در چارچوب 

برنامه جامع اقدام مشترک نیافته اند.  باشگاه خبرنگاران 

دیپلمات 

یم
سن
ت

شیخ االسالم:
 موازنه قدرت به نفع جبهه مقاومت است

ی��ک کارش��ناس مس��ائل بین المللی  گفت: امروزه جبهه مقاومت که جبهه معادلـــــه
مظلوم��ان و آواره ش��ده ها اس��ت می تواند پای��داری کند و 

تسلیم نشود و موازنه قدرت در منطقه عکس شده است.
حس��ین شیخ االسالم، با اش��اره به سخنان رهبر معظم 
انق��الب در دیدار با مس��ئوالن نظام درباره اهمیت مس��ئله 
فلس��طین، اظهار داش��ت: ما با دو جبهه روبرو هستم. یک 
جبهه استکباری که رژیم صهیونیستی، آمریکا، برخی سران 
کش��ورهای عربی که در  گذش��ته ش��اه ایران نیز جزو این 
مجموع��ه بود و یک جبهه هم مظلومین و آواره ش��ده ها و 
ملت هایی که به آنها ظلم ش��ده است مانند ملت فلسطین، 

لبنان، یمن و این دو جبهه در مقابل هم هس��تند. س��مبل 
این درگیری نیز فلسطین و مسجداالقصی است.

وی با بیان اینکه صهیونیست ها در گذشته می  خواستند 
از نیل تا فرات را تسخیر کنند و تمام میادین نفتی و ثروت 
اصلی این منطق��ه و آبراه های راهبردی مث��ل تنگه هرمز، 
باب المندب و کانال س��وئز که مهم تری��ن نقاط جغرافیایی 
منطقه اس��ت و معبرهایی اس��ت که نفت را به س��ایر نقاط 
جهان منتقل می کند در اختیار بگیرند، گفت: این پیشروی 
هم ادامه داشت و در سال 198۲ توانستند بیروت را اشغال 
کنند و آمریکا و اس��رائیل و فرانس��ه نی��رو در لبنان پیاده 

کردند. 
چند هزار نفر از آوارگان فلسطینی توسط فاالنژیست ها 
در صبرا و شتیال قتل عام شدند و اسرائیلی ها "بشیر جمیل" 

را به عنوان رئیس جمهور لبنان انتخاب کردند.  تسنیم

ابوالفتح 
درک ترامپ و ایران از مذاکره متفاوت است 

برخ��ی از تحلیلگ��ران اعتق��اد دارن��د  تکاپوی ترامپ ب��رای مذاکره با ایران، راهبـــــرد
فش��ارهای انتخابات ریاست جمهوری س��ال ۲0۲0 است؛ 
دونالد ترامپ در بهار  1۳9۷ با امید به دست آوردن توافق 
نامه ای دیگر که به اس��م خودش ثبت شود، از برجام خارج 
ش��د و پ��س از آن آمریکا موفق نش��د تا با ای��ران پای میز 
مذاکره بنش��یند؛ از طرفی دیگر برجام برای ایاالت متحده 
نیز دس��ت آوردی ب��زرگ محس��وب می ش��ود و اکنون با 
نزدیک ش��دن به آغاز رقابت ها و تبلیغات انتخابات ریاست 
جمه��وری، تکاپوی ترامپ هم برای راض��ی کردن ایران به 

مذاکره افزایش پیدا کرده است.

امیرعلی ابوالفتح  اظهار کرد: نه تنها ترامپ، بلکه تمام 
روس��ای جمهور عالقه مند هس��تند که با نزدیک شدن به 
زمان انتخابات دس��ت آوردهایی داش��ته باش��ند تا بتوانند 
عملکرد مثبتی از خود نش��ان دهن��د و اینطور جلوه دهند 
که در حفاظ��ت از منافع ملی موفق بوده اند؛ مخصوصا اگر 
با مس��ئله ای مواجه شوند که برای بخش عمده ای از مردم 
کشورش��ان مهم بوده و از پیچیدگی هایی برخوردار اس��ت، 
در آن صورت به تکاپ��و می افتند تا ثابت کنند توانایی حل 

موضوعات و کنترل اوضاع را دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه برای ترامپ خیلی مهم است 
تا نشان دهد بر اوضاع کنترل دارد، افزود: وی سال هاست که 
علیه توافق هسته ای و  حتی پیش از امضاء آن صحبت هایی 
را انجام می دهد. ترامپ در سال های ۲010 و ۲011 هم از 

دولت باراک اوباما انتقاد می کرد.  باشگاه خبرنگاران 

موضوع مناقصه: خرید آســفالت مورد نیاز (بیندر- توپکا) بهمراه پخش 
مکانیزه آن، مطابق شــرح خدمات مندرج در اســناد و مدارك و شرایط 

مناقصه و قرارداد منضم
مبلغ سپرده شــرکت در مناقصه: 250/000/000 (دویست و پنجاه میلیون 
ریال) به صورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدى 

در وجه شهردارى کاشان
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/3/28 از اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشــنهادات حداکثر تا تاریخ 98/3/30 و بازگشایى پاکتها 

در مورخ 98/4/2 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
- هر گاه برندگان اول تا ســوم مناقصه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت 
مقرر نشوند ، سپرده شــرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
- کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و شهردارى 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن:8- 031-55440055 

آگهى مناقصه عمومى شماره 98/31

شهردار کاشان - سعید ابریشمى راد

شهردارى کاشان

دوم
وبت 
ن

هدی دهقان بذرافشان

hoda.bazrafshan@gmail.com

نخس��ت وزیر ژاپن در حالی  ق��رار اس��ت چهارش��نبه این پرونـــــده
هفته به تهران سفر کند که برخی محافل سیاسی 
و رس��انه ای از احتم��ال میانجی گری ش��ینزه آبه 
می��ان ای��ران و آمریکا خب��ر داده اند ک��ه ناظران 
سیاس��ی بر ای��ن باورند؛ جمهوری اس��المی ایران 
واس��طه گری هیچ ی��ک از مقامات سیاس��ی آن 
کش��ور را نخواه��د پذیرفت و ضمن اس��تقبال از 
گسترش روابط سیاسی با ژاپن آماده پذیرش هیچ 

واسطه ای در هیچ سطحی وجود نخواهد داشت.
یک رسانه ژاپنی با استناد به بیانیه ای از دولت 
این کشور گزارش داد آبه شینزو، نخست وزیر ژاپن 
روز 1۲ ژوئن )۲۲ خردادم��اه( وارد تهران خواهد 
ش��د.  خبرگزاری کیودو با گزارش این خبر نوشت 
این س��فر نخستین سفر یک نخس��ت وزیر مستقر 

ژاپن به ایران در طول چهار دهه گذشته است. 
رس��انه ژاپنی مدعی ش��ده آبه شینزو امیدوار 
است در این سفر به عنوان میانجی میان جمهوری 
اس��المی ایران و ایاالت متحده آمریکا عمل کرده 
و دو ط��رف را ب��ه گفت وگو به منظور کاس��تن از 

تنش ها دعوت کند. 
این س��فر در حالی انجام می ش��ود که دونالد 
ترام��پ، رئیس جمهور آمری��کا روز ۶ خردادماه در 
یک کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر ژاپن 
اب��راز امیدواری ک��رد توکیو بتواند می��ان تهران و 
واش��نگتن میانجی گری کن��د. ترامپ گفت تمایل 

دارد با تهران وارد گفت وگو شود. 
تاکئو فوکودا، آخرین نخس��ت وزیر مستقر ژاپن 
اس��ت که در س��ال 19۷8 به ایران س��فر کرده. آبه 
شینزو اولین نخست وزیر ژاپن است که بعد از پیروزی 

انقالب اسالمی ایران وارد تهران خواهد شد. 

طب��ق گزارش خبرگ��زاری کی��ودو مقام های 
ژاپنی در تالش برای ترتیب دادن دیدارهایی میان 
آبه با حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب 
اس��المی ایران و حس��ن روحانی، رئیس جمهوری 

ایران هستند.
مای��ک پامپئو«، وزیر ام��ور خارجه آمریکا که 
اردیبهش��ت ماه سال گذش��ته بعد از خروج آمریکا 
از برج��ام 1۲ ش��رط را برای عق��د توافق جدید با 
ایران مطرح کرده بود یکش��نبه هفته جاری )1۲ 
خ��رداد/۲ جوالی( گفت که دول��ت آمریکا حاضر 
اس��ت بدون پیش ش��رط« با ایران مذاکره کند. او 
در عین حال گفت کمپین فشار آمریکا علیه ایران 

ادامه خواهد یافت.  
در همین حال، یک منبع آمریکایی چهارشنبه 
ب��ه پایگاه آس��یاتایمز گفته دونال��د ترامپ بعد از 
بررس��ی هایی که در دولت او انجام شده به دنبال 
راه��ی آبرومندانه برای خ��روج از وضعیت تنش با 

ایران اس��ت و به همین س��بب پیش��نهاد مذاکره 
بدون پیش شرط با ایران را مطرح کرده است. 

 دیوار بی اعتمادی
میان ایران آمریکا بلند است

س��یدرضا صدرالحس��ینی کارش��ناس مسائل 
سیاس��ت خارجی پیرامون احتم��ال میانجی گری 
ژاپن برای مذاکره میان ایران و آمریکا به سیاس��ت 
روز گفت: با توجه به شایعاتی که در خصوص دفتر 
نخست وزیرژاپن، به جمهوری اسالمی ایران مطرح 
است سوالی در محافل سیاسی در بین تحلیلگران 
پرسیده می ش��ود، آیا در شرایط کنونی سفر آقای 
آبه ش��ینزو، به تهران به عنوان واس��طه مذاکرات 

احتمالی میان ایران و آمریکا صحیح است؟ 
وی افزود: در پاس��خ به این س��وال باید گفت 
جمهوری اس��المی ایران از سفر همه مقامات موثر 
در نظ��ام بی��ن الملل به منظور گس��ترش امنیت، 

توس��عه، پیش��رفت و خی��ر و صالح بش��ریت در 
همه س��طوح اس��تقبال می نماید و در طول چهل 
س��ال گذشته نیز همیش��ه تهران میزبان بسیاری 
از موثرین سیاس��ی در امورات مختلف با توجه به 

منافع ملی کشور بوده است. 
این اس��تاد دانشگاه بیان داش��ت: اما پذیرش 
آق��ای آبه به عنوان نخس��تین نخس��ت وزیر ژاپن 
ب��ه ایران که در رس��انه ها وی را نماین��ده آمریکا 
معرف��ی  و از او به عنوان واس��طه گفت وگوی بین 
ایران و آمریکا معرفی می نمایند پذیرفتنی نیست 
و خطوط سیاست خارجی کش��ور ایران در قانون 
اساس��ی و اسناد باالدستی موجود و در فرمایشات 
اخیر مقام معظم رهبری در چند س��خنرانی ویژه 
در هفته های گذشته و به خصوص در حرم حضرت 
ام��ام ره در روز 14 خرداد س��ال جاری به وضوح 

مشخص شده است.
وی بیان داش��ت: در این فرمایش��ات اخیر پر 
رنگ ش��دن خط قرمز سیاس��ت خارجی ایران با 
آمریکا در س��طح مذاکره کامال به وضوح تبیین و 
ترسیم شده است و قطعا عبور از این خط قرمز به 
معن��ای عدول از سیاس��ت های کالن نظام بوده و 
قطعا هیچ یک از نهادهای رس��می کشور دست به 
چنین اقدامی نخواهند زد؛ بر این اساس پیام های 
مستقیم و غیر مس��تقیم نیز به دولت متبوع ژاپن 
ارسال ش��ده اس��ت که جمهوری اس��المی ایران 
واسطه گری هیچ یک از مقامات سیاسی آن کشور 
را نخواهد پذیرفت و ضمن اس��تقبال از گس��ترش 
روابط سیاسی با ژاپن آماده پذیرش هیچ واسطه ای 

در هیچ سطحی وجود ندارد. 
ای��ن کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی 
اظهارداش��ت: اینجانب به عنوان تحلیلگر مس��ائل 
سیاسی بر اساس واقعیت های موجود اینگونه این 

ش��ایعه را که آقای آبه به عنوان واس��طه گفت وگو 
و مذاک��ره به ایران خواه��د آمد را رد می نمایم، به 
دلیل اینکه پاسخ مقامات جمهوری اسالمی ایران 
به واس��طه هایی از کش��ورهای دیگر با صراحت به 
نفی گفت وگوها و رد قبول هرگونه گفت وگو کامال 
اعالم ش��ده است و بعید می دانم کشوری همچون 
ژاپن با توجه به جایگاه ویژه صنعتی و اقتصادی که 
در نظام بین الملل دارد مایل باش��د به عنوان یک 
واس��طه از کش��وری که امروز دست رد بسیاری از 
کشورهای مستقل، نیمه مستقل و حتی همپیمان 
وی به سینه آن خورده است عمل کند و با پاسخی 
که از جمهوری اس��المی دریاف��ت خواهد کرد به 

ترامپ و آمریکا پاسخگو باشد.
وی تصریح کرد: در حقیقت آمریکا در صورتی 
ک��ه بخواهد کمترین تمای��ل ملت ایران را به خود 
جلب کند، باید دو اقدام اساس��ی را قبل از هرکار 
و اعزام هر واس��طه احتمالی ب��ه ایران انجام دهد. 
1- بازگش��ت ب��ه توافقات برج��ام و ۲- رفع همه 

تحریم های فرامرزی خویش.
این اس��تاد دانش��گاه معتقد اس��ت؛ این بدان 
مفهوم اس��ت ک��ه تنفر مل��ت ای��ران از آمریکا به 
نقطه ای رسیده است که فقط این دو اقدام اساسی 
که باید به صورت رسمی اعالم گردد، می تواند آنان 
را به ش��رایط یکسال قبل برگردانده که امیدوار به 
تئوری های دیپلماس��ی بوده و در غیر این صورت 

هیچ غعذر و اقدامی پذیرفته نخواهد بود. 
وی خاطرنش��ان کرد: دیوار بی اعتمادی ملت 
ایران از دولت آمریکا به میزانی مرتفع و قطور گشته 
ک��ه گفتار درمانی، فریب های سیاس��ی مانند اعالم 
شرط و پس از مدتی برداشتن آن شروط و یا اعزام 
واسطه هایی از کشورهای مختلف و غیره و به موازات 
این اقدام تشدید دشمنی ها، تهدیدها و اعزام ناوها، 
افزایش تحریم ها، فشار به دوستان منطقه ای، اعزام 
تیم های سیاس��ی، اقتصادی و امنیتی به کشورهای 
پیرامون��ی ایران و امث��ال آن بجز افزایش بدبینی و 
استحکام دیوار بی اعتمادی بین ملت ایران و دولت 
آمریکا در زمان حال و آینده هیچ تاثیری در دیدگاه 

ملت و دولت ایران نخواهد گذاشت. 

واکاوی سفر نخست وزیر ژاپن به ایران از نگاه تحلیلگر مسائل بین الملل

"نه" تهران به واسطه گری آبه شینزو

تحلیلگ��ر مطرح عرب گفت :  آمریکا و اس��رائیل از افزایش نظـــــرگاه
نقش سیاسی و نظامی ایران در منطقه خاورمیانه 
مرعوب هس��تند و می خواهند روس��یه را با برخی 
پیش��نهادها فریب دهند تا به آنها در خارج شدن 
از این بن بس��ت و رفع نگرانی های شان کمک کند؛ 

هدفی که تحقق آن بعید است.
عبدالباری عطوان نوش��ت: سرگئی ورشینین 
معاون وزیر خارجه روس��یه موفق شد امیدهایی را 
که در ارتباط با کنفرانس س��ه جانبه درباره امنیت 
منطقه خاورمیانه- قرار اس��ت در قدس اشغالی در 
سطح مش��اوران امنیت ملی در آمریکا و روسیه و 
نیز رژیم اشغالگر اسرائیل برگزار شد- بر باد دهد، 
زمانی که او تأکید کرد که معامله ای میان کشورش 
و تل آویو درباره س��وریه وج��ود ندارد؛ چرا که این 
روند در رده تجارت قرار دارد و روسیه درخصوص 
این مس��ائل اس��تراتژیک و به ض��رر همپیمانانش 

تجارت نمی کند.
سرگئی ورشینین، معاون وزیر خارجه روسیه 

مجبور ش��د این تکذیبه را بعد از آن اعالم کند که 
بسیاری، به ویژه در اردوگاه آمریکایی- اسرائیلی، و 
به خصوص اعراب، درب��اره کنفرانس قدس مبالغه 
کرده اند از این جهت که در آن، »معامله ای« میان 
واش��نگتن، مسکو و تل آویو تصویب خواهد شد که 
در ارتباط با پایان حضور ایران در سوریه در مقابل 
پذیرش »بش��ار اس��د« رئیس جمهوری سوریه در 

کرسی قدرت از سوی ایاالت متحده است.
این افش��اگری ها، که همچنین آن را »جیمز 
جف��ری« فرس��تاده ویژه آمریکایی به س��وریه نیز 
تکذی��ب و تأکید کرد که تمام��ی آنچه که درباره 
کنفرانس س��ه جانبه قدس گفته شده، دروغ است 
و تماس ها برای بررس��ی جزئیات و تدوین جدول 
کاری ادام��ه دارد، با هدف ایجاد س��ردرگمی و در 
عین ح��ال بازتاب دادن آروزهای دس��ت نیافتنی 

عوامل این افشاگری ها صورت گرفته است.
درس��ت اس��ت ک��ه نمی توان��د دودی بدون 
آتش باش��د ولی همچنین درس��ت است که آنچه 
که درباره احتمال فشار روس��یه برای پایان دادن 
به حضور ایران در س��وریه گفته می ش��ود بازتاب 
دهنده نگرانی دو طرف شکست خورده در سوریه، 
یعنی آمریکا و اسرائیل و نیز همیپمانان عرب شان، 
باشد. به ویژه اینکه نبرد ادلب، که نیروهای سوریه 
و روس��یه وارد آن ش��ده اند، به پایان خود نزدیک 
می شود و گروه های نظامی آمریکا) ناو هواپیمابر و 
بمب افکن های غول پیکر( در ترساندن ایران و وارد 
کردن آن به باال بردن پرچم س��فید و نیز پذیرش 

دیکته های آمریکا شکست خورده اند.
چندی��ن ش��اخص اصل��ی وج��ود دارد ک��ه 
نمی توان��د آنها در ارتباط با این افش��اگری ها، که 

در روزنامه ه��ای ب��ه صورت عم��دی و در برهه ای 
قابل توجه منتشر شده اند، نادیده گرفت:

نخس��ت: روس��یه، که تقریبا جنگ در سوریه 
را به نفع خود و همپیمانانش یکس��ره کرده اس��ت 
نمی توان��د در هرگونه طرح اس��رائیلی- آمریکایی 
برای از بین بردن این دس��تاوردها، و نیز معامله ای 
برای اخراج کردن نیروهای ایرانی مش��ارکت کند؛ 
ب��رای این که ) روس��یه( نبود که ای��ن ایرانی ها را 
دعوت کرد و یا آن قدرتی نیست که به حضور ایران 
مشروعیت داد بلکه نیروهای ایرانی و همپیمانانش) 
حزب اهلل( به دعوت دولت سوریه و حداقل دو سال 

قبل از نیروهای روسیه، وارد سوریه شدند.
دوم: هرگونه معامله س��ه جانبه آمریکا، روسیه 
و اس��رائیل، در صورتی که وجودش درس��ت باشد، 
سرنوش��ت آن مانند مش��ابه  اش معامله قرن- که 
آمریکایی- اس��رائیلی- اس��ت محکوم به شکست 
خواهد بود. معتقد نیستیم روسیه، که دست باال را 
در سوریه و بیش��تر منطقه خاورمیانه دارد، بتواند 
ش��ریکی در این شکس��ت باش��د؛ چرا که روسیه 

مجبور نیس��ت و رئیس جمه��وری آن »والدیمیر 
پوتین« زرنگ تر از آن اس��ت که در این تله بیفتد. 
سوم: ایاالت متحده و اسرائیل در کنار بیش از ۶5 
کشور) گروه به اصطالح دوستان سوریه( به صورت 
مستقیم یا غیرمستقیم 8 سال در سوریه جنگیدند 
و بیش از 90 میلی��ارد دالر هزینه کردند و صدها 
هزار جنگجو را بسیج کردند ولی با وجود این امور، 
در تغییر نظام س��وریه شکست خوردند. از این رو، 
مشروعیت دهی به این نظام از سوی آمریکا یا عدم 

مشروعیت دهی به آن، هیچ ارزش واقعی ندارد.
چه��ارم: آمری��کا و اس��رائیل از افزایش نقش 
سیاسی و نظامی ایران در منطقه خاورمیانه مرعوب 
ش��ده اند و در آستانه جنگ با تهران قرار می گیرند 
و می خواهند روس��یه را با برخی پیشنهادها فریب 
دهند تا به آنها در خارج ش��دن از این بن بس��ت و 

مرتفع کردن نگرانی های شان کمک کند.
پنجم: ایران همپیمان قوی روسیه است و در 
حال حاض��ر به عنوان بزرگ ترین قدرت منطقه ای 

شناخته می شود. فارس 

عطوان:

 آمریکا مرعوب افزایش نفوذ ایران شده است


