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رایزنی ظریف با همتای کویتی 
وزیر امور خارجه ایران در حاش��یه نشست های مجمع 
عمومی س��ازمان ملل در نیویورک ب��ا همتای کویتی 

خود دیدار کرد.
محمد جواد ظریف با صباح خالد الحمد الصباح دیدار 
و رواب��ط دوجانب��ه کویت و ای��ران و آخرین تحوالت 

بین المللی و نیز تحوالت منطقه را بررسی کردند.
در ای��ن دیدار همچنین احمد ناص��ر المحمد الصباح 
مع��اون وزیر خارجه کویت، منص��ور العتیبی نماینده 
دائم کویت در سازمان ملل و شماری از مقامات ارشد 

وزارت خارجه کویت حضور داشتند.  مهر 

 تاکید مجدد ارمنستان بر تداوم روابط 
با ایران

وزی��ر خارجه ارمنس��تان در دی��دار با وزی��ر خارجه 
جمهوری اس��امی ایران در حاش��یه برگزاری مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد، بر اهمیت روابط دوجانبه 

بین ایروان و تهران تاکید کرد.
مناتس��اکانیان و ظریف در زمینه روابط دوس��تانه دو 
جانب��ه  به گفت  وگو پرداختند  و در همین راس��تا به 
اجاس آتی اتحادیه اقتصادی اوراس��یا که ارمنستان 
میزبان آن خواهد بود، اش��اره ش��د. قرار است حسن 
روحان��ی  رئیس جمهور ایران در این رویداد ش��رکت 
کند. اعض��ای اتحادیه اقتصادی اوراس��یا را جمهوری 
ارمنستان، باروس، قزاقس��تان، قرقیزستان و روسیه 

شکل می دهند.
وزرای خارجه ارمنستان و ایران در این دیدار در مورد 
مواض��ع خود در زمین��ه مس��ائل روز منطقه و جهان 
گفت  وگو کرده و بر تقویت صلح و امنیت بین المللی و 
منطقه ای تاکید کردند. وزیر خارجه ارمنستان چندی 
قبل در سخنانی ضمن تاکید بر اهمیت روابط سیاسی 
و اقتصادی با ایران اظهار داش��ت، این روابط شرایط را 
برای ورود اتحادیه اقتصادی اوراسیا به غرب آسیا مهیا 

کرد.  صداوسیما 

اخبار

 ترامپ به هر دری برای پیروزی 
در انتخابات ۲۰۲۰ می زند

کارش��ناس مسائل بین الملل گفت: اگر تاش اعضای 
یه��ودی کنگره آمریکا برای نجات ترامپ با شکس��ت 

مواجه شود، استیضاح ترامپ جدی خواهد بود.
حس��ن هان��ی زاده   با اش��اره به اس��تیضاح احتمالی 
ترامپ در پی حواش��ی گس��ترده  تماس تلفنی رئیس 
جمهور آمریکا با همتای اوکراینی اش، اظهار کرد: این 
آب��رو ریزی ترامپ ثابت کرد ک��ه رئیس جمهور قابل 
اعتمادی نیس��ت و از توانمندی سیاس��ی باالیی برای 

اداره ایاالت متحده برخوردار نیست.
او افزود: ترامپ اش��تباهات بس��یاری مرتکب ش��د به 
عنوان مثال خروج از برجام، اعمال تحریم های شدید 
علی��ه ایران، تقابل با چین و روس��یه، شکس��ت طرح 
معامله قرن، شکس��ت مذاکره با کره شمالی، شکست 
کودتای آمریکایی علیه دولت ونزوئا جزئی از کارنامه 

سیاه ترامپ در طول ۳  سال گذشته تلقی می شود.
هانی زاده با اشاره به تماس اخیر رئیس جمهور آمریکا 
ب��ا همتای اوکراینی اش، توضی��ح داد: افتضاح ترامپ 
نش��ان داد که به هر دری برای پی��روزی در انتخابات 
می زند. کنگره ی آمریکا به این نتیجه رسیده که وجود 
ترامپ در کاخ س��فید هزینه های سیاسی واشنگتن را 
به ش��دت افزای��ش داده و آمریکا را در س��طح جهان 

منزوی کرده است.
کارشناس مس��ائل بین الملل اضافه کرد: کنگره آمریکا 
به خصوص حزب دموکرات در صدد اس��تیضاح ترامپ  
است، البته رئیس مجلس نمایندگان آمریکا آغاز رسمی 
بررسی درباره استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهور این 
کش��ور را اعام کرد،  بنابراین طی ماه های آینده رئیس 
جمهور واش��نگتن با چالش جدی کنگره آمریکا مواجه 
خواهد ش��د. او ادامه داد: ترامپ طی روز های گذشته با 
سران البی صهیونیستی در ایاالت متحده نشستی داشته 
و بخشی از خدمات خود را به اسرائیل تسریع کرده است 
و شناس��ایی جوالن به عنوان اراضی اشغالی فلسطین، 
بی��ت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیس��تی و 
تقابل با ایران جزئی از خدمات رئیس جمهور واشنگتن 
به اس��رائیل بود که م��ورد تایید البی صهیونیس��تی و 
رهبران آن قرار گرفته اس��ت، به نظر می رسد که اکنون 
آخرین امید ترامپ به البی صهیونیس��تی و رهبران آن 

است تا او را از استیضاح نجات دهند.
هانی زاده افزود: در حال حاضر یک سری تحرکاتی بین 
اعضای یهودی کنگره آمریکا و س��ایر اعضای آن برای 
نجات ترامپ ش��روع شده اس��ت که اگر این تاش ها 
به شکس��ت مواجه شود بدون ش��ک استیضاح ترامپ 
جدی خواهد بود و ممکن اس��ت به انتخابات ریاس��ت 
جمهوری آینده کش��یده نشود. کارشناس مسائل بین 
الملل تصریح کرد:برخی از اطرافیان ترامپ و مشاوران 
او اعام کرده اند که تماس های ترامپ با سران جنایت 
کار س��عودی مانند محمد بن سلمان برای وجه آمریکا 

خطر آفرین خواهد بود باشگاه خبرنگاران 

از نگاه دیگران 

برخورد آمریکا با برجام کاماًل مخرب است
وزیر خارجه روسیه تأکید کرد، مشکات پیرامون برجام بعد از آن بوجود آمد که 
آمریکا از این توافقنامه خارج ش��د و دیگ��ران را نیز از اجرای تعهدات خود منع 
کرد و برخورد واش��نگتن با برجام، ایران و با مس��ائل خلیج فارس کامًا مخرب 

و غیرقابل قبول است.
س��رگئی الوروف گفت: مسلماً مش��کاتی در رابطه با شکست توافق هسته ای با 

ایران وجود دارند که بدون حساب کردن نشست کنونی مجمع عمومی سازمان ملل، 
الزم است تا حل و فصل شوند. ولی واقعیت این است که این مشکات تقریبا یک سال و 
نیم قبل آغاز شدند که ایالت متحده در اقدامی یکجانبه از این توافقنامه مهم بین المللی 
که مورد تایید ش��ورای امنیت قرار گرفته و بدین ترتیب به بخشی از قوانین حقوق بین 
الملل تبدیل شد، خارج شده و اعام کرد که سایر شرکت کنندگان در برنامه جامع اقدام 

مشترک )برجام( هم اجازه ندارند آن را اجرا کنند.  ایرنا 

اتهام زنی دبیرکل اتحادیه عرب علیه ایران 
دبیرکل اتحادیه عرب با نادیده گرفتن تجاوزات ائتاف سعودی علیه یمن، ایران 

را عامل طوالنی شدن جنگ در یمن برشمرد.
احم��د ابوالغیط همچنین با نادیده گرفتن تج��اوزات ائتاف عربی علیه یمن به 
رهبری عربستان س��عودی که تا کنون به کشته شدن هزاران یمنی منجر شده 

اس��ت، ای��ران را به طوالنی  کردن جن��گ یمن متهم کرد و مدعی ش��د: ایران از 
حوثی ه��ا به عنوان اهرمی برای مدیریت نزاع خود با آمریکا اس��تفاده می کند و این 

خطرناک اس��ت، دخالت های ایران در یمن باعث طوالنی ش��دن جنگ در این کش��ور و 
دش��وار شدن حل این بحران شده است. وی ایران و انصاراهلل را مسئول درد و رنج ملت 
یمن و عمیق تر ش��دن بحران انسانی در این کش��ور دانست. ادعاهای ابوالغیط در حالی 
اس��ت که ائتاف س��عودی-اماراتی از فروردین 94 به یمن حمل��ه کرده و در این مدت 

حدود صد هزار نفر کشته شده و میلیون ها نفر آواره شده اند.  فارس 

طرح روحانی بر پایه ثبات باشد، قطعًا از آن حمایت می کنیم
وزی��ر خارجه عمان تصریح کرد در صورتیکه طرح رئیس جمهور ایران موس��وم به 

»ابتکار صلح هرمز« بر پایه ثبات باشد، کشورش قطعاً از آن حمایت خواهد کرد.
یوس��ف بن علوی بن عبداهلل گفت: ایران در این طرح به دنبال همکاری جمعی 
درون منطق��ه خلیج فارس برای امنیت منطقه اس��ت به دنبال آن اس��ت همه 

کشورهای منطقه در این مسیر مشارکت و همکاری داشته باشند.
علوی در خصوص این طرح ایران گفت: ما آن را مشاهده نکرده ایم اما اگر موضوع بر 

اس��اس ثبات باش��د، قطعاً از آن حمایت می کنیم. وزیر امور خارجه عمان تأکید کرد که 
کش��ورش در بحران کنونی در منطقه خلیج فارس بعنوان یک تس��هیل کننده و نه یک 
میانجی گ��ر ایفای نقش می کند. وی اینگونه توضی��ح داد: عمان کمک می کند. ما نقش 
میانجی را ایفا نمی کنیم.گفتنی است؛ جمهوری اسامی اسامی ایران برای ثبات منطقه 

طرح جدیدی را پیشنهاد داده است.  تسنیم 

مع��اون نمایندگی ایران در س��ازمان ملل گفت: 
خاندان فاسد س��عودی، حجاز، سرزمین صلح و 
مدارا را به چشمه افراط گرایی و تروریسم تبدیل 

کرده اند.
اس��حاق آل حبیب در واکنش ب��ه اظهارات ضد 
ایرانی وزیر خارجه رژیم سعودی افزود: سعودی ها 
بار دیگر از کارت ایران برای مخفی کردن ماهیت 
واپسگرایانه و همچنین ماجراجویی های مستمر 

محکوم خود، انتخاب کردند.
وی گف��ت : با این حال، ش��واهد سیاس��ت های 
مخ��رب عربس��تان س��عودی را نم��ی ت��وان با 
فتوشاپ و سرزنش دیگران بابت اشتباهات خود 
نادیده گرفت. مستبدان سعودی نمی توانند برای 
همیشه شکس��ت های مکرر ناش��ی از تعصبات 
ق��رون وس��طایی مانده از عصر حج��ر خود را با 

طرح ادعا علیه ایران پنهان سازند.
س��فیر ایران در س��ازمان ملل متحد اضافه کرد: 
ش��اید بایستی به س��عودی ها یادآوری شود که 
این س��عودی و نه ایران است که میلیاردها دالر 
برای گسترش نفرت و افراط گرایی برای دهه ها 
در سراس��ر جهان هزینه کرده است. آل حبیب 

تصریح کرد: این عربستان سعودی و نه ایران بود 
که میلیاردها دالر اس��لحه و س��اح به داعش و 
تروریست های وابسته در سوریه اعطا کرده است 
و بیشتر تروریست ها شهروندان سعودی بودند.

وی یادآور ش��د: 15 نفر از 18 تروریس��ت هایی 
ک��ه مرتکب حمات تروریس��تی 11 س��پتامبر 
ش��ده بودند؛ عربستانی و شهروند سعودی بودند 
نه ای��ران. مع��اون نمایندگی ایران در س��ازمان 
ملل متح��د تاکید ک��رد: این ایران نیس��ت که 
سیاستمداران خارجی را برای ارتقای فرقه گرایی 
خود رش��وه می دهد تا از سیستم عمیقاً فاسدش 
حمای��ت کنند و بی رحمانه ت��ر آنکه در خاموش 
کردن همه جنبش های دموکراتیک و خواس��تار 

دموکراسی در منطقه ما نقش داشته است.
آل حبی��ب تصری��ح ک��رد: این ایران نیس��ت و 
عربس��تان اس��ت که با محاصره وحشیانه دور تا 
دور کشور همسایه خود می خواهد از آنها اخاذی 

کند. این عربس��تان س��عودی و نه ایران بود که 
نخست وزیر منتخب یک کشور مستقل را ربود.
وی با بیان اینکه این عربستان سعودی و نه ایران 
بود که علیه فقیرترین همسایه خود جنایت کامل 
جنگ��ی را آغاز کرده اس��ت ، در حالی که روزانه 
مرتکب جنایات جنگی و جنایات علیه بش��ریت 
می ش��ود. وی اضافه کرد: این عربستان سعودی 
اس��ت و نه ایران اس��ت ک��ه مخالفان سیاس��ی 
مسالمت آمیز خود را گردن می زند و ساح مورد 

نظر خود را از شمشیر به اره ارتقا داده است.
س��فیر ایران در س��ازمان ملل متحد یادآور شد: 
ای��ن عربس��تان س��عودی و نه ایران اس��ت که 
مردمش همیش��ه با حقوق بش��ر، دموکراسی و 

صندوق رای بیگانه اند.
آل حبیب گفت: ش��اید برای یادآوری مستبدان 
سعودی الزم باشد گفت در حالی که ایرانیان از 
کشور خود در برابر تجاوز صدام دفاع می کردند، 

ای��ن س��عودی بود که ب��ه آن دیکتات��ور کمک 
می ک��رد و در نتیجه بی��ش از 250 هزار ایرانی 

جان خود را از دست دادند.
وی افزود: در حالی که ایرانیان در حال مبارزه با 
القاعده و سایر گروه های تروریستی در افغانستان 
بودند، این س��عودی بود که با دس��ت و دلبازی 

بودجه و تسلیحات آنها را تأمین می کرد.
مع��اون نمایندگ��ی جمهوری اس��امی ایران در 
سازمان ملل متحد ادامه داد: هرچند که ایرانیان 
ب��ه مردم و دولت های عراق و س��وریه کمک می 
کردند تا تروریست های داعش را از سرزمین خود 
بیرون برانند، این سعودی بود که از نظر عقیدتی، 
لجستیکی و مالی این تروریست ها را می پروراند.

آل حبیب اضافه کرد: امروز در حالی که ایرانیان 
خواستار گفت وگوهای منطقه ای هستند تا ثبات 
را به منطق��ه خلیج فارس بازگردان��د، بار دیگر 
س��عودی ها بر اقدامات و سیاست های شوم خود 

سماجت می ورزند.
وی تاکید کرد: تاکنون س��عودی ها موفق شده 
ان��د با بازی کردن کارت ای��ران، هواداران غربی 
خود را وادار س��ازند همراه با حماقت آنها، خواه 

در سوریه یا یمن، بازی کنند.
نماین��ده دائ��م ایران در س��ازمان مل��ل متحد از 
سعودی ها خواست تا از اشتباه محاسباتی بیشتر 
جلوگی��ری کنند. وی گفت اینک��ه تاکتیک های 
کوتاه بینانه س��عودی ها بر پایه این تصور که عدم 
ثبات و فرو بردن منطقه به هرج و مرج بیشتر در 
بهبود وضعیت منطقه ای آنها کمک می کند، باطل 
اس��ت.  آل حبیب گفت : خاندان فاسد سعودی، 
حجاز، سرزمین صلح و تحمل را به چشمه افراط 
گرایی و تروریس��م تبدی��ل کرده اند. جنبش های 
تروریستی جهانی از 11 سپتامبر، لندن، پاریس، 
مادری��د تا کراچ��ی، کاب��ل، بغداد و اس��تانبول، 
پیوندهای ناگسستنی با آموزه های وهابیت متولد 
شده از س��عودی دارد.  وی ادامه داد: تقریباً همه 
حلقه رهبران شناخته شده این گروه ها در مدارس 
عقیدت��ی متعصبان��ه و سرس��خت تحت حمایت 

عربستان تحصیل می کنند.  فارس 

ی��ک عضو کمیس��یون سیاس��ی جمعی��ت دفاع از 
فلس��طین ب��ا بیان این ک��ه نتانیاهو با ه��ر ترفندی 
می خواه��د در ق��درت بمان��د، گفت: خوش��بختانه 
در ماه ه��ای اخی��ر گروه های مقاوم��ت هم خطوط 
قرمزی که برای اس��رائیل ترسیم شده بود را مجددا 
بازگرداندند و ضربه سنگینی را بر او متحمل شدند.

عماد آبشناس در ارزیابی خود از انتخابات اخیر رژیم 
صهیونیس��تی و رأی ش��کننده نتانیاهو اظهار کرد: 
شرایط رژیم صهیونیستی به گونه ای است که نتانیاهو 
اص��ا هیچ محبوبیتی داخل اس��رائیل ندارد و به هر 
ترفندی س��عی می کند که پای قدرت بماند زیرا اگر 
مصونیت سیاسی خودش را از دست دهد به احتمال 

زیاد خود و همسرش دادگاهی و زندانی می شوند.
وی افزود:  از س��وی دیگر نتانیاه��و تاش می کند 
از طری��ق ائت��اف ب��ا گروه های تندرو خ��ود را در 
ق��درت نگه دارد، همان طور که دیدیم در انتخابات 
اخی��ر شکس��ت مفتضحانه ای خ��ورد و امروز رژیم 
صهیونیس��تی با معضل بزرگی مواجه اس��ت که نه 
فق��ط  نتانیاهو بلکه رقبی��ش گانتس هم نمی تواند 
دولت تشکیل دهد لذا تنها راهکاری که باقی مانده 

این اس��ت که یا دولت توافق ملی تش��کیل دهند 
که به صورت نوبتی  نخس��ت وزیر شوند یا این که 

دوباره به سمت انتخابات سوم بروند.
این کارش��ناس مسائل فلس��طین همچنین گفت: 
بدیهی اس��ت انتخابات سوم هم احتماال نتیجه اش 
از دو انتخابات قبلی برای نتانیاهو بهتر نباش��د، چه 
بس��ا ممکن است بدترهم باش��د، زیرا در انتخابات 
اول که برگزار ش��د نتانیاهو توانس��ت ب��ا ائتاف با 
گروه های مختلف حدود 61 کرسی را بدست آورد، 
ام��ا در انتخابات دوم حتی با ائت��اف با گروه های 
راست گرا 61 کرسی را نتوانست کسب کند و شاید 
در انتخابات س��وم به طور کلی حزبش نتواند کاری 

انجام دهد.
آبش��ناس با اش��اره به موفقیت های اخیر گروه های 
مقاومت هم اظهار داش��ت: طی یک یا دو ماه اخیر 
گروه های مقاومت توانستند خطوط قرمزی که قبا 
برای اسرائیل ترسیم شده بود را مجددا بازگردانند، 
از طرفی نتانیاهو نیاز ش��دید به یک جنگ داشت 
ب��رای این که دولت نظامی اعام کند اما گروه های 
مقاوم��ت مخصوصا حزب اهلل خیلی زرنگ تر از این 

بودند که این  فرصت را به او دهند.
عضو کمیس��یون سیاسی جمعیت دفاع از فلسطین 
در ادام��ه بیان کرد: درواقع گروه های مقاومت کاری 
کردند که نتانیاهو ضربه سنگینی را به دلیل تاشش 
ب��رای راه اندازی یک جنگ علیه حزب اهلل متحمل 
ش��د و ای��ن بزرگ ترین شکس��ت نتانیاه��و بود که 

نتوانست جنگی که تصور می کرد را راه بیاندازد.
وی ادامه داد: در داخل اس��رائیل نیز همین ماجرا 
منجر شد که از محبوبیت بنیامین نتانیاهو کم شود 
و در انتخاب��ات هم رأی نی��اورد، بنابراین می توان 
گفت حزب اهلل و جبهه مقاومت توانس��تند در این 
ماج��را بازی را انجام دهند ک��ه نتانیاهو توقعش را 

نداشت و شکست خورد.
این کارشناس مسائل فلسطین در ادامه اظهار کرد: 
ماجرای س��ردرگمی در داخل رژیم صهیونیستی و 
این که همه آن ها در گیر ش��رایط سیاسی هستند، 
از دو جهت قابل بررسی است؛ یکی این که اسرائیل 
به هر حال ش��رایط سیاس��ی بدی دارد و همه در 
آنجا به دنبال تشکیل دولت هستند. از سوی دیگر 
خطری وج��ود دارد که نتانیاهو بخواهد قمار کرده 
و جنگی راه بیان��دازد، برای این که به بهانه جنگ 
حکوم��ت نظام��ی راه انداخته و با اس��تفاده از این 
ماج��را به نحوی مش��کات سیاس��ی داخلی را به 

تعویق اندازد.  ایسنا 

آمریکن اینترپرایز:
 ترامپ در برابر ایران فقط توئیت می کند

اندیش��کده آمریکن اینترپرایزدر یادداشتی به قلم دانیا پلتکا، از تحلیلگران ارشد 
حوزه امور خارجه و امور دفاعی این اندیش��کده نوش��ت: س��عودی ها و اماراتی ها 
دیگر از دست ترامپ خسته شده اند و سخت است که آنها را ]برای این خستگی[ 

سرزنش کرد.
نویس��نده در ای��ن یادداش��ت که ماهیت��اً ضدایرانی اس��ت، تصریح کرده اس��ت: 
»رئیس جمه��ور تنها در مورد ایران توئیت می کند و در برابر حمات روبه تش��دید 
ای��ران اقدامی صورت نمی دهد. وضعیت امور بس��یار بد اس��ت، هم ابوظبی و هم 
ریاض در حال جدا ش��دن از ای��االت متحده و در حال برق��راری رابطه با چین و 

روسیه و حتی ایران هستند.«
نویس��نده افزوده اس��ت: »ش��ریکان آمریکا در منطقه در ح��ال درک این واقعیت 
هس��تند که به رغم آن لحظات زیبا در کنار »گوی« )اش��اره به نشست کشورهای 
عربی با ترامپ در ریاض(، دونالد ترامپ قصدی برای آنکه برای کمک به آنها کاری 
بیش از اعزام تعداد کمی نیرو، یکی دو حمله جس��ته و گریخته س��ایبری و مقدار 

زیادی لفاظی انجام دهد، ندارد.«
لفاظی های برخی کشورهای عربی علیه ایران پس از حمله ارتش یمن به تأسیسات 
نفتی آرامکو در تاریخ 14 سپتامبر از یک سو و ناتوانی آنها از هرگونه تقابل با ایران 
در کنار بی میلی دولت آمریکا به ورود به هرگونه چالش جدی با ایران، بسیاری از 
رس��انه ها و تحلیل گران غربی را بر آن داشته تا به تحلیل نحوه رفتار دولت آمریکا 
با شرکایش در منطقه خلیج فارس بپردازند. اخیراً هم نشریه فارین پالیسی نیز در 
یادداش��تی به قلم »ِکنث پوالک« نوشت که »امارات نمی تواند به تنهایی با تهران 

وارد درگیری شود.  تسنیم 

گزارش

هدی  دهقان  بذرافشان

hoda.bazrafshan@gmail.com

موضوع مهم کاه��ش تعهدات برجامی که از اردیبهش��ت ماه 
س��ال جاری که در دس��تور کار س��ازمان انرژی هسته ای قرار 
گرفته اس��ت حتما باید بر اس��اس برنامه ه��ای از پیش تعیین 
ش��ده در زمان از قبل معین شده انجام گردد و تهدیدات اخیر 
اروپ��ا نباید به هیچ عنوان این گام ه��ا را به تاخیر اندازد؛ بلکه 
همانگونه که مقامات ارشد سیاست خارجی ایران اعام نموده 
ک��ه اروپا به هی��چ یک از تعهدات انجام ش��ده در برجام عمل 
ننموده و فقط قول های بی عمل تحوبل داده اند س��یر گام ها با 

اقتدار هرچه بیشتر برداشته شود.
دکترسیدرضا حسینی کارشناس مسائل سیاست خارجی گفت: 
ب��ا نگاه دقیقی به روند حرکت های اروپاییان در طول 40س��ال 
گذشته یعنی بعد از پیروزی انقاب اسامی برخورد غیر منطقی 
ب��ا ملت ایران و کمک ب��ه تحریم های چند الی��ه اقتصادی در 

دستور کار تئوریکای اروپایی به وضوح مشاهده می گردد. 
وی افزود: انگلیس و فراسنه بیشترین کمک های تسلیحاتی را 
در زمان دفاع مقدس به صدام بعثی و ارتش متجاوز آن نموده 
اس��ت؛  حدود 400شرکت و موسس��ه کوچک و بزرگ آلمانی 
مواد اولیه گازهای ش��یمیایی را به متجاوزان بعثی هدیه داده 

تا آنان بتوانند مقاومت ملت ایران را بشکنند.
این اس��تاد دانشگاه اظهارداشت: در مجموع سه کشور فرانسه، 
انگلیس و آلمان پش��ت س��که آمریکا و رژیم صهیونیستی در 
مقابل��ه ب��ا ملت ایران بوده اس��ت در واقع این��ان در مواجه با 
جمهوری اس��امی و ملت ایران  بازتاب��ی از دو رژیم آمریکا و 

رژیم صهیونیستی می باشند. 
به باور صدرالحس��ینی؛ خاطره جاسوسی عوامل سفارتخانه دو 
کش��ور فرانس��ه و انگلیس در فتنه 88 از یاد ملت ایران نرفته 
اس��ت هنوز قول های شرکت های ماش��ین سازی فرانسوی در 
مورد تامین کارخانجات جدید اتومبیل س��ازی و پش��تیبانی 
ل��وارم یدکی خودروه��ای تولیدی ای��ن کارخانجات در ذهن 

ایرانیان موج می زند.
وی بیان داشت: در واقع دولت فرانسه زمینه حضور این شرکت ها 
و موسس��ات خودروس��ازی را در ایران فراهم نمود اما، بافاصله 
پس از ش��روع تحریم های آمریکا در پرونده هسته ای و افزایش 

ای��ن تحریم ها در قضیه برجام  همین ش��رکت ها و موسس��ات 
خودروسازی در همراهی با رژیم آمریکا اقدامات نیمه کاره را رها 

نموده و مانند شرکت نفتی توتال از ایران خارج شدند. 
این کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی اظهارداش��ت: در 
حال حاضر نقش��ه های انگلیس��ی برای ایجاد اختاف در بین 
کش��ورهای منطق��ه باالخص عراق و ایران در جریان اس��ت و 
تلویزی��ون دولتی بی.بی.س��ی صحن��ه گردان اصل��ی تئوری 
اخت��اف بیان��داز و حکومت ک��ن را بطور مس��تمر به صورت 
روزانه در حال اجرا اس��ت؛ همین دول��ت امروز با بهره مندی 
از تجربیات حضور طوالنی مدت در غرب اس��یا و کش��ورهای 
عرب��ی در حال حمایت از حکومت ه��ای دیکتاتور همچون آل 
خلیفه و اآل نهیان می باش��د و دائما با فروش تسلیحات نظامی 
به کش��ورهای حوزه پیرام��ون خلیج فارس ایران هراس��ی را 

تشدید می کند. 
صدرالحس��ینی در ادامه گفت: آی��ا ملت ایران کنفرانس ننگین 
برلین که همه تفاله های رژیم پهلوی و تروریس��ت های مخالف 

جمهوری اسامی را در خود جای داده بود و برای براندازی نظام 
اسامی از هیچ کوششی دریغ نکرده بود را فراموش می کند؟

وی خاطرنش��ان کرد: آیا تهمت های دول��ت آلمان در جریان 
قهوه خانه نیکونوس و حکم دادگاه نمایش��ی دادگاه نیکونوس 
را که دولت آلمان از آن حمایت نموده و به همین دلیل سفیر 
خوی��ش را از ایران فراخوان نمود و پس از ان چند دولت عضو 
اتحادیه اروپا نیز س��فرای خویش را از کشور ایران فراخواندند 

را می توان فراموش کرد؟!
این کارش��ناس مسائل سیاست خارجی تاکید کرد: هرچه قدر 
درخص��وص مخالفت و خیانت های س��ه کش��ور اروپایی مورد 
بحث گفت وگو کنیم حتما م��وارد ناگفته ای باقی خواهد ماند 
که این س��ه دولت چگونه با انقاب مردم ایران با دفاع مقدس 
این ملت و با پیش��رفت و توسعه این سرزمین مخالفت کردند 
و همچنان نیز به شیوه های پنهان و آشکار به مخالفت خویش 

ادامه می دهند. 
وی بیان داش��ت: موضع اخیر سه کشور تئوریکای اروپایی در 

خصوص اتهام زنی به جمهوری اسامی در عملیات انصاراهلل به 
پاالیش��گاه آرامکو نیز یکی از این خباثت ها است که علی رغم 
پذیرش انجام این عملیات توس��ط انصاراهلل و بدون هیچ دلیل 
و مدرکی انجام ش��ده اس��ت؛ البته برخورد توهین آمیز سران 
این سه کش��ور به ملت نمایندگان ملت ایران نیز که در قالب 
عرف بین الملل و روابط دیپلماتیک نبوده و از این س��ه کشور 
به اصطاح متمدن بعید به نظر می رس��ید نیز آزردگی خاطر 
ملت ایران را فراهم نموده و مقابله جدی با این س��ه کشور به 

خواست عمومی تبدیل کرده است.
صدراحس��ینی گفت: برخورد تئوری��کای اروپا به موضوع برجام 
16م��اه پیش آمریکا از آن خارج ش��ده و اروپ��ا نیز به تعهدات 
خوی��ش عمل ننمودن��د از م��وارد تعجب برانگیزی اس��ت که 
بسیاری از تحلیلگران از جمله گوینده این سخنان از ماه ها قبل 
به آن اش��اره نموده اس��ت؛ در حقیقت تاریخ استعماری بعضی 
از کش��ورهای اروپایی و عملکرد این کشورها در طول 40سال 
گذشته این بینش و بصیرت را به اگاهان سیاسی داده است ک 
رفت��ار اروپاییان با ملت ایران هیچ گاه متوازن نبوده و نمی توان 
به آنان اعتماد نمود و نباید در موضوع برجام تعهدات اروپایی ها 
جدی و قطعی شمرده شود، البته بنا برتدبیر رهبر معظم انقاب 
اسامی گفت وگو، عقد قراردادهای اقتصادی و تبادالت تجاری 
با این کش��ورها نباید قطع شود اما، اعتماد به قول ها و تعهدات 

آنان نباید از سر سادگی و کم تحلیلی انجام گردد. 
این اس��تاد دانش��گاه خاطرنش��ان کرد: موض��وع مهم کاهش 
تعه��دات برجامی که از اردیبهش��ت ماه س��ال ج��اری که در 
دس��تور کار س��ازمان انرژی هس��ته ای قرار گرفته است حتما 
بای��د بر اس��اس برنامه ه��ای از پیش تعیین ش��ده در زمان از 
قبل معین ش��ده انجام گردد و تهدیدات اخی��ر اروپا نباید به 
هی��چ عنوان این گام ها را به تاخیر ان��دازد؛ بلکه همانگونه که 
مقامات ارشد سیاس��ت خارجی ایران اعام نموده که اروپا به 
هیچ یک از تعهدات انجام ش��ده در برجام عمل ننموده و فقط 
قول های بی عمل تحوبل داده اند س��یر گام ه��ا با اقتدار هرچه 

بیشتر برداشته شود. 
وی گف��ت: جمهوری اس��امی ایران در ای��ن رابطه مهمترین 
اس��تدالل حقوقی و فنی را می تواند به جهان اعام دارد و آن 
تاکید 15باره س��ازمان انرژی اتمی س��ازمان ملل متحدد که 
تنها مرجع قانونی اعام نظر در خصوص عدم انحراف از مسیر 
صلح امیز هس��ته ای می باشد؛ شرایط ایران در واقع در بهترین 
موقعیت داخلی و منطقه ای قرار گرفته که از این ش��رایط باید 
ب��ه جهت انتقال قدرت ملت ای��ران از یک قدرت منطقه ای به 

قدرت بین المللی استفاده کامل را برد. 

در پاسخ به تهدید اروپا برای خروج از برجام باید انجام شود:

گام آخر کاهش تعهدات 

عضو کمیسیون سیاسی جمعیت دفاع از فلسطین:
نتانیاهو با هر ترفندی می خواهد در قدرت بماند

آل حبیب:
 خاندان فاسد سعودی سرزمین حجاز را به چشمه تروریسم تبدیل کرده اند


