
گفت وگوی ترامپ و نتانیاهو درباره ایران
رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
درباره ایران و س��ایر مس��ائل و موضوع��ات با یکدیگر 

صحبت کرده اند.
کاخ سفید با انتش��ار بیانیه کوتاهی اعالم کرد: دونالد 
ترام��پ رئیس جمه��ور آمری��کا و بنیامی��ن نتانیاهو 
نخس��ت وزیر اس��رائیل درباره ایران و س��ایر مس��ائل 

گفت وگو کردند.
ای��ن بیانیه افزود: رهب��ران آمریکا و اس��رائیل درباره 
تهدید ایران و همین طور س��ایر مسائل مهم منطقه ای 

و دوجانبه رایزنی کرده اند.  صداوسیما 

برنامه موشکی ایران در چارچوب نیازهای 
دفاعی این کشور است

معاون وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه برنامه موشکی 
ایران در چارچوب نیازهای دفاعی تهران اس��ت، گفت 
واش��نگتن با اعمال تحریم، ت��الش می کند حاکمیت 

کشورها را تضعیف کند.
س��رگئی ریابکوف گف��ت با وجود فش��ارهای آمریکا، 
اعضای باقی مانده در توافق هسته ای با ایران به تالش 

برای اجرای این توافق ادامه می دهند. 
این دیپلمات روس عنوان کرده اس��ت که تالش های 
واش��نگتن برای تحمیل ش��رایط خود به کش��ورها از 
طریق تحریم، تالشی مستقیم برای تضعیف حاکمیت 

کشورهاست.
معاون وزیر خارجه روسیه در ادامه از اروپایی ها و روسیه 
و چین خواس��ت تا توافق هس��ته ای با ایران را با وجود 
مخالفت آمریکا اجرا کنند. ریابکوف به الجزیره گفت که 
مانورهای نظامی روسیه،  ایران و چین در اقیانوس هند، 

علیه هیچ کشوری نیست.  ایسنا

اخبار

پرداخت غرامت از سوی امارات به ایران 
تحلیلگر و روزنامه نگار عراقی گفت که امارات متحده 
عربی بابت آتش زدن کنس��ولگری جمهوری اسالمی 
ایران در نجف اش��رف ۳۰ هزار دالر )به اغتشاشگران( 

پرداخت کرده است.
حسن سلمان در میزگرد سیاسی در شبکه تلویزیونی 
المیادی��ن با اش��اره به نقش ام��ارات متحده عربی در 
آتش زدن کنس��ولگری ایران در نجف اش��رف گفت: 
سفارت امارات در بغداد ۳۰ هزار دالر بابت آتش زدن 

کنسولگری ایران هزینه کرده است.
وی گروه وابسته به عدنان الزرفی استاندار اسبق نجف 
و همچنی��ن جریان ه��ای منحرف یمانی، ش��یرازی و 
صرخی را به دس��ت داشتن در آتش زدن کنسولگری 
ای��ران در نجف متهم کرد و اف��زود: فردی که پول از 
امارات گرفته بخش��ی از آن را برای خود برداش��ته و 
بقیه را بین دیگر گروه های مش��ارکت کننده در آتش 

زدن کنسولگری ایران توزیع کرده است.
ن��ام امارات متحده عربی از آغ��از اعتراضات اجتماعی 
در اول اکتب��ر گذش��ته ب��ه عنوان یک��ی از مهمترین 
کش��ورهای عربی تحریک کننده ای��ن اعتراضات و به 

خشونت کشیدن آن مطرح بوده است.
برخی مدارک و اسناد منابع امنیتی و رسانه ای عراقی 
و منطق��ه ای حاکیس��ت ک��ه بخش��ی از تحریک های 
شبکه های مجازی برای به خشونت کشاندن اعتراضات 

اجتماعی در عراق از امارات اداره می شود.
مناب��ع امنیتی عراق نیز چندی قبل از بازداش��ت یک 
تی��م اطالعاتی اماراتی در بغداد خبر دادند که اعضای 
آن از اتب��اع لبنان��ی و عراقی بودند و مس��وولیت این 
تیم اطالعاتی تحریک جوانان عراقی به درگیر شدن با 

نیروهای امنیتی در میدان تحریر بغداد بوده است.
این در حالیس��ت ک��ه برخی رهبران سیاس��ی عراق، 
بازداش��ت اخیر عزت الشابندر در فرودگاه دبی توسط 
دس��تگاه های امنیت��ی امارات را مرتبط با افش��اگری 
اخیر این چهره سیاسی عراق درباره طرح های امارات 

در عراق دانستند.
الشابندر گفته بود که امارات با کمک رژیم صهیونیستی 
درصدد است تا از طریق تحریک اعتراضات در مناطق 
و اس��تان های شیعه نش��ین جنوب و مرکز عراق، در 
این کش��ور ناآرام��ی و جنگ داخلی ب��ه راه اندازد تا 
متعاقبا بستر الزم برای ایجاد اقلیم سنی )مشابه اقلیم 

کردستان( در عراق فراهم شود.
وی هدف از ایجاد اقلیم س��نی که استان های االنبار، 
نینوا و صالح الدین را در بر می گیرد، اوال قطع کریدور 
تهران - دمش��ق از طریق گ��ذرگاه قائم – البوکمال و 
دوم ایجاد دولت جایگزین برای فلسطینی ها در غرب 

االنبار عنوان کرده بود.
الش��ابندر بعد از چند روز بازداشت تحت فشار دولت و 
رهبران سیاس��ی عراق آزاد شد و به بغداد بازگشت، اما 
هنوز به رغم دیدار برخی رهبران سیاسی و رییس دادگاه 
تجدید نظر عراق با او جزییاتی از بازداش��ت جنجالی او 
در فرودگاه دبی هنوز منتشر نشده است.حسن سلمان 
در ادامه نسبت به خش��ونت های اخیر در نجف اشرف 
هشدار داد و گفت: آنچه در حال حاضر در نجف اشرف 
اتفاق می افتد، بس��یار خطرناک اس��ت و ممکن است 

منجر به جنگ داخلی در عراق شود.  ایرنا

از نگاه دیگران

برجام باید زنده بماند
مس��ئول جدید سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا بر این باور اس��ت که بیشترین و 

بزرگترین منفعت اتحادیه اروپا در زنده ماندن توافق هسته ای با ایران است.
ج��وزپ بورل در مصاحبه ب��ا روزنامه ال پای��س، افزود: م��ا از مقام های ایرانی 
می خواهیم تا برای زنده نگه داشتن برجام، هر آنچه را می توانند انجام دهند. از 

بین بردن این توافق یک اشتباه بزرگ خواهد بود.
این در شرایطی است که اقدام یکجانبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خروج 

از توافق هسته ای و اعمال مجدد تحریم ها علیه تهران، موجب تشدید تنش در روابط دو 
کش��ور شده است. ناکامی طرف های اروپایی در اجرای تعهدات خود در چارچوب برجام 
نیز موجب شده است تا جمهوری اسالمی ایران به تدریج اجرای تعهدات خود در برجام 
را کاهش دهد. از سوی دیگر بلژیک، دانمارک، فنالند، هلند، نروژ و سوئد نیز اخیرا اعالم 
کرده اند که قصد پیوس��تن به مکانیسم اینستکس برای انجام مبادالت مالی و تجاری با 

ایران را دارند.  ایرنا 

مقابله با ایران، هدف مشترک ماست
وزیر خارجه آمریکا در بیانیه ای به مناسبت آغاز به کار روسای جدید کمیسیون 
و شورای اروپا و جوزف بورل مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ایران، 

روسیه و چین را چالش های مشترک اروپا و آمریکا خوانده است.
مایک پامپئو در این بیانیه  نوش��ت: ما به اورسوال فون در لین رئیس کمیسیون 

اروپا، جورف بورل مس��ئول جدید سیاس��ت خارجی اتحادی��ه اروپا، هیات جدید 
کمیس��یونرهای اروپا و چارلز میش��ل رئیس جدید ش��ورای اروپا ب��ه خاطر آغاز به 

کارشان تبریک می گوییم.
ای��ن مقام آمریکای��ی همچنین بر آمادگی واش��نگتن برای کار با تی��م جدید حاکم بر 
نهادهای اتحادیه اروپا از قبیل دیوید ساسولی رئیس جدید پارلمان اروپا و دیگر اعضای 

این نهاد قانونگذاری به منظور پیش بردن اهداف مشترک دو طرف تاکید کرده است.
پامپئو در ادامه این بیانیه و در توضیح اهداف مشترک دو طرف، به مقابله آمریکا و اروپا 

با تهدیدات ایران اشاره کرده است.  فارس 

نشانه های آرامش پیرامون پرونده هسته ای ایران دیده می شود
معاون وزیر خارجه کویت که خبر داد، نش��انه هایی از حل بحران روابط در میان 
کش��ورهای عربی منطقه دیده می ش��ود، گفته نش��انه هایی هم از آرامش درباره 

پرونده هسته ای ایران دیده می شود.
خالد الجاراهلل در پاس��خ س��والی درباره ایران گفت، بعد از چند ماه که ش��اهد 

افزایش تنش زیاد بودیم، اکنون نش��انه هایی از آرامش پیرامون پرونده هس��ته ای 
ایران دیده می شود. او توضیح بیشتری نداد که مقصود او از پرونده هسته ای، تنش ها 

و اتفاقات اخیر در ماه های گذش��ته در منطقه است که در نتیجه خروج آمریکا از توافق 
هسته ای است یا مسائل دیگر. این مقام کویتی با اشاره به ُعمان نیز گفت که تالش های 
عمانی ها در این خصوص نیز قابل تقدیر اس��ت.  الجاراهلل همچنین در پاس��خ به سوالی 
دیگر درباره طرح ابتکار صلح هرمز که ایران به کش��ورهای منطقه پیش��نهاد کرده نیز 
گف��ت، کویت به این طرح ها که برای حفظ امنیت و ثبات منطقه خلیج فارس و عبور از 

تنش اخیر در منطقه ارائه می شود، به دید مثبت نگاه می کند.  تسنیم 

راب مکر سفیر انگلیس در تهران با اشاره به بیانیه تروئیکای 
اروپا درباره پیوس��تن شش اروپایی به سازوکار مالی اروپا و 
ایران )اینستکس( گفت؛ این مساله نشان می دهد »تا زمانی 
که برجام پا برجاس��ت، در راستای حمایت از تجارت که به 

نفع همه  ایرانیان است فعالیت می کنیم«
وی با انتش��ار پیامی در توییت��ر افزود: اما لحن بعضی عکس 
العم��ل ها به این بیانیه تعجب آور اس��ت. ما همواره نگرانی 
خ��ود را نس��بت به وضعیت حقوق بش��ر در ای��ران ابراز می 
نماییم.  آلمان، انگلیس و فرانسه در بیانیه مشترکی که شنبه 
گذشته در تارنمای رسمی وزارت خارجه انگلیس قرار گرفت 
اعالم کردند که به عنوان س��هامداران بنیانگذار ابزار حمایت 
از تبادالت تجاری )اینستکس( از پیوستن بلژیک، دانمارک، 

سوئد، فنالند، نروژ و هلند به این نهاد استقبال می کنند.
در این بیانیه آمده اس��ت:  این اقدام اینس��تکس را بیش��تر 
تقوی��ت می کند و تالش های اروپایی برای تس��هیل تجارت 
مشروع اروپا و ایران را نشان می دهد و به وضوح نشان دهنده 
پایبندی مس��تمر ما به برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
اس��ت. در این بیانیه آمده است: اجرای کامل و موثر برنامه 

جام��ع اقدام مش��ترک از حداکثر اهمیت برخوردار اس��ت. 
ای��ران باید بدون تاخیر به پایبن��دی کامل به تعهدات خود 

در برجام برگردد.
تروئیکای اروپا بدون اش��اره به تعلل خ��ود در زمینه عمل 
ب��ه تعهدات اقتصادی وعده داده ش��ده در برجام و تعهدات 
۱۱گان��ه خود پس از خ��روج آمریکا از ای��ن توافق، عنوان 
کرده ان��د: ما بار دیگ��ر بر آمادگی خود برای بررس��ی همه 
مکانیس��م های موج��ود در برجام، از جمله مکانیس��م حل 
اختالف، برای حل مسائل مرتبط با اجرای تعهدات ایران در 
برجام تاکید می کنیم. بیانیه یاد شده می افزاید: ما همچنان 
به پیگیری تالش هایمان در راستای راه حلی دیپلماتیک در 

چارچوب برجام پایبندی کامل داریم.
ایران تأکید کرده اس��ت؛ یک س��ال پس از خروج آمریکا از 
ای��ن توافق، پایبندی کامل خود به آن را حفظ کرد اما پس 
از مش��اهده بدعهدی اروپایی ها در اجرای تعهداِت برجامی 
آنه��ا بویژه بهره مندی  ایران از منافع اقتصادی این توافق، از 
اردیبهش��ت ماه امسال گام هایی را در جهت کاهش تعهدات 

خود، طبق برجام آغاز کرد.  ایرنا 

سفیر انگلیس:
تا برجام برجاست، از تجارت با ایران حمایت می کنیم

معاون سیاسی وزیر خارجه کشومان گفت: برجام یک توافق 
سیاس��ی برد- برد بود که از طریق یک توافق س��ازنده بین 

المللی بدست آمد.
س��یدعباس عراقچی در پنل اختصاصی اقدامات قدرت های 
کلی��دی در خاورمیان��ه و تاثیر آن ها ب��ر امنیت بین المللی 
در توکی��و گفت: برجام تنها ی��ک توافق بین ایران و آمریکا 

نیست بلکه یک توافق بین المللی است.
اولی��ن همای��ش گفت وگ��وی جهان��ی توکیو به مناس��بت 
شصتمین س��ال تاس��یس موسس��ه امور بین الملل ژاپن و 
با حضور ش��خصیت های سیاس��ی و علمی و روسای مراکز 

مطالعاتی کشور های مختلف در حال برگزاری است.
معاون سیاس��ی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
اظهار ک��رد: معتقدیم که برجام به عن��وان یک تجربه بین 
المللی نس��خه موفقی برای حل س��ایر مشکالت منطقه ای 
و جهانی اس��ت. عراقچی ادام��ه داد منطقه خاورمیانه بیش 
از ه��ر زمانی به صلح نی��از دارد و کش��ور های منطقه باید 

خودشان بتوانند امنیت منطقه را تامین کنند.
او با اش��اره ب��ه بحران های منطقه مانن��د داعش، جنگ در 

س��وریه، یمن و ن��ا آرامی ه��ا در عراق و لبن��ان گفت: این 
بحران ه��ا متاث��ر از دخال��ت بیگان��گان از جمل��ه آمریکا و 

عربستان سعودی در منطقه است.
مقام دیپلماتیک جمهوری اسالمی ایران گفت: ما در سوریه 
به درخواست دولت قانونی این کشوربرای مبارزه با داعش و 
تروریسم حضور داشتیم داعش نه تنها در سوریه بلکه حتی 
در ایران نیز با حمله به پارلمان مرتکب جنایت شده است.

عراقچ��ی اظه��ار ک��رد: ایران در۴۰ س��ال گذش��ته تحت 
شدیدترین تحریم های آمریکا بوده است با این حال یکی از 
باثبات ترین و امن ترین کشور های خاورمیانه و منطقه است 
و به عنوان یک کش��ور بزرگ منطقه تاثیرگذاری زیادی در 

خاورمیانه و منطقه دارد.
او با بیان اینکه مردم ایران زیر شدیدترین تحریم ها و فشار های 
آمریکا زندگی می کنند، گفت: اقتصاد ایران تحت تحریم های 
امریکا قرار گرفته است. معاون سیاسی وزیرخارجه جمهوری 
اسالمی گفت: مردم ما از تحریم های امریکا ناراضی هستند، 
ولی با این حال این تحریم ها تاثیرگذار نبوده است و در اراده 

مردم خللی وارد نکرده است.  مهر

عراقچی در نشستی در توکیو:
برجام یک توافق برد برد بین المللی بود

کارشناس مسائل بین الملل گفت: تغییر خاصی 
در نحوه تعامل آژانس بین المللی انرژی اتمی با 

ایران ایجاد نخواهد شد.
حس��ن عابدینی درباره رویک��رد مدیرکل جدید 
آژان��س بین الملل��ی ان��رژی اتمی، گف��ت: تمام 
مدیرکل های آژان��س بین المللی انرژی اتمی به 
صورت رس��می چه در زم��ان محمد البرادعی و 
چه در دوره یوکیا آمانو همواره تاکید داش��ته اند 
ک��ه موضعی بی طرفانه خواهیم داش��ت، اما در 

عمل چنین نبودند.

او افزود: فعالیت های هسته ای جمهوری اسالمی 
ای��ران ی��ک موضوع فن��ی و حقوقی ب��وده، اما 
متاس��فانه به دلیل اعمال نفوذی که کشور های 
غربی از س��ال ۱۳۸۲ )انگلیس، فرانسه و آلمان( 
روی این موضوع داشتند و بعد ها ایاالت متحده 
آمری��کا هم به این گروه پیوس��ت، عمال به یک 

موضوع سیاسی و رسانه ای تبدیل شد.
عابدین��ی تاکید کرد: مدی��ران کل آژانس یعنی 
البرادع��ی، آمان��و و اکنون گروس��ی به صراحت 
اعالم می کنند که موضع ما بی طرفانه، منصفانه 
و مس��تقل خواهد ب��ود، بنابراین همه آن ها یک 

سیاست را دنبال می کنند.

کارشناس مس��ائل بین الملل گفت: باید منتظر 
بمانیم که نحوه کارک��رد مدیرکل جدید آژانس 
بی��ن المللی انرژی اتمی چگونه خواهد بود، ولی 
در دوران آمان��و ک��ه ضعیف تری��ن مدیران کل 
آژانس بود ما رویکرد منصفانه ای ندیدیم، چراکه 
قدرت های بزرگ آژانس بین المللی انرژی اتمی 

را به گروگان گرفتند.
او افزود: در حقیقت گاهی اوقات از کش��ور های 
دیگ��ر ه��م گزارش هایی مبنی ب��ر مجهز بودن  
به س��الح کشتار جمعی منتش��ر کرده اند اما به 
راحتی از کنار آن گذش��تند. مثال پرونده ای در 
رابط��ه با کره جنوبی آمد، اما از یک صبح تا بعد 

ازظهر آن را فیصله دادند. 
عابدینی تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران به 
صراحت اعالم کرده ک��ه در دکترین دفاعی آن 

بمب اتم نیست.  باشگاه خبرنگاران

گزارش

قاطبه ملت های شرافتمند ایران، عراق، لبنان، سوریه، ونزوئال 
و بولیوی و حتی اکثریت معترضان این کشورها در این شرافت 
انس��انی شریک هس��تند که در مقابل آمریکا ایستاده اند و اگر 

هم اعتراضی دارند، حاضر به همسویی با آمریکا نیستند.
اخیرا رژیم حاکم بر آمریکا اعالم داشته که ایجاد شهرک های 
مس��کونی اس��رائیلی در اراض��ی کران��ه غرب��ی رود اردن در 
فلس��طین، ناقض مقررات بین المللی نیس��ت. این موضع گام 
دیگری در تکمیل زنجیره اقدامات غیرقانونی دولت آمریکا در 
مختومه کردن تدریجی مس��ئله فلسطین به نفع رژیم غاصب 
صهیونیستی اس��ت. آمریکا تمامی مرزهای انسانی، اخالقی و 
قانون��ی را در حمایت تمام عیار از رژیم صهیونیس��تی و زیرپا 
نهادن حقوق طبیعی، انس��انی و قانونی ملت فلس��طین پشت 

سر گذاشته است. 
یک سال است که دولت قانونی ونزوئال در نتیجه سیاست های 
مداخل��ه جویانه و براندازانه رژیم آمریکا، در بحران داخلی فرو 
رفته و ملت آن رنج های بیش��مار ناشی از مداخالت غیرقانونی 
و س��لطه طلبانه آمری��کا را تحمل می کنند. البته مش��کالت 
اقتص��ادی عمی��ق و طوالنی مدت م��ردم ونزوئ��ال نیز نتیجه 
س��ال ها مداخالت آمریکا در امور داخلی این کش��ور ثروتمند 

نفتی بوده است.
با برگ��زاری انتخابات ریاس��ت جمه��وری در بولیوی، رئیس 
جمهور ضدآمریکایی و ضداسرائیلی این کشور برای یک دوره 
دیگر انتخاب ش��د، اما مداخله مستقیم آمریکا در امور داخلی 
بولیوی، بحران سیاس��ی داخلی این کش��ور را رقم زد. رئیس 
جمهور منتخب مجبور به کناره گیری و خروج از کش��ور شد 
و خیابان ه��ای بولیوی صحنه ناآرامی ها و خونریزی ها ش��ده و 
اوضاع امنیتی و اقتصادی و زندگی روزمره مردم این کشور در 

هم گره خورده است. 

آمریکا تحوالت جاری عراق را محملی برای تسویه 
حساب با ایران قرار داده

با گذشت کمتر از یک سال از شکل گیری دولت جدید عراق به 
نخست وزیری عادل عبدالمهدی، خیابان های بغداد و شهرهای 
مختل��ف این کش��ور ناگهان به ط��ور س��ؤال برانگیزی صحنه 
اعتراضات خیابانی شده است. البته عبدالمهدی در طول یکسال 
گذشته با مقاومت در برابر برخی زیاده خواهی های دولت آمریکا، 
نشان داد که به دنبال تعیین حد و مرزی برای مداخالت آمریکا 
در امور داخلی کش��ورش می باش��د. به ط��ور نمونه وی به رغم 
فشار و مخالفت آمریکا، اقدام به بازگشایی مرز بوکمال با سوریه 
کرد و مسیر ترانزیتی بین دو کشور را باز کرد. به فاصله اندکی 
پس از این رویداد، اعتراضات مردمی در این کش��ور در اعتراض 
به وضعیت اقتصادی و معیش��تی آغاز شد که البته تا جایی که 
مربوط به خواس��ته های اقتصادی و معیش��تی و مبارزه با فساد 
بود، مطالبه بر حق و درس��تی بود- اما انحراف مسیر تظاهرات 
مس��المت آمیز مردم به س��مت تخریب و آت��ش زدن و ویرانی 
و نیز تغییر جهت آن علیه الحش��د الش��عبی و ترور وحش��یانه 

برخی فرماندهان برجس��ته الحشد، نشان از موج سواری برخی 
جریان های مشکوک در این کشور دارد. اما دولت آمریکا نیز در 
این میان تمام وزن سیاسی خود را در کفه مخالفان دولت عراق 
و در حمایت از تغییر دولت این کش��ور قرار داده اس��ت. آمریکا 
عمال تحوالت جاری عراق را محملی برای تسویه حساب با ایران 

و جریان های هوادار ایران قرار داده است. 
لبن��ان نیز در این میان وضعی بهتر از ع��راق ندارد. تظاهرات 
و مطالبات مش��روع مردمی در این کش��ور به س��رعت تغییر 
جهت داد و به رغم هش��دارهای دلسوزان این کشور مبنی بر 
پیشگیری از ایجاد خالء سیاسی و اجازه به دولت برای اجرای 
اصالحات اقتصادی مصوب، فش��ارهای سیاسی خارجی باعث 
استعفای سعد حریری ش��د. به دنبال آن، رسانه های شناخته 
ش��ده ضدمقاومتی در منطقه و خارج از منطقه با سوءاستفاده 
از ش��رایط جاری، در پی آن هس��تند که ح��زب اهلل لبنان را  
که هیچگاه مس��ؤول حکومت در لبنان نبوده اس��ت مس��ؤول 
نابسامانی های اقتصادی این کشور معرفی کنند. آمریکا در این 
میان پرچمدار معرکه علیه حزب اهلل و عامل اصلی کش��اندن 

شرایط لبنان به نقطه غیرقابل بازگشت است. 

جنگ تبلیغاتی و رسانه ای علیه ایران کلید خورده
ام��ا ایران نیز در این روزها نوع جدیدی از ناآرامی های داخلی 
را ش��اهد بوده است. اقدام دولت ایران در اصالح قیمت بنزین 
با هدف ایجاد عدالت طبقاتی در اس��تفاده از سوبس��ید انرژی، 
ب��ا اعتراض آرام و مس��المت آمیز برخی از مردم مواجه ش��د. 
اما این اعتراضات مس��المت آمیز مردمی به سرعت مورد سوء 
اس��تفاده گروه های آشوبگر و سازمان یافته و آموزش دیده در 
ش��هرهای مختلف قرار گرفت. در زمان کوتاهی اماکن عمومی 
دولت��ی و خصوصی، مورد هجوم و تخریب و آتش قرار گرفت. 
تاکتیک کشته سازی نیز از سوی برخی افراد مزدور با استفاده 
از س��الح های سرد و گرم دنبال شد و تالش گردید که کشور 
وارد یک بحران پیچیده داخلی ش��ود. با روشن شدن حقایق، 
در زمانی بس��یار کوتاه مردم معترض صف خود را از آشوبگران 
جدا کرده و تیر دش��منان به س��نگ خورده اس��ت. اما اکنون 
جنگ تبلیغاتی و رس��انه ای علیه ایران کلید خورده اس��ت. در 
این میان اما آمریکا با تمام توان خود رس��ما به صحنه آمده و 
خود را در کنار آش��وبگران قرار داده است. وزیر خارجه آمریکا 
رس��ما اعالم می کند که م��ا در کنار ملت ایران )آش��وبگران( 
هستیم. نماینده ترامپ در امور ایران آشکارا می گوید تا زمانی 
که ایران سیاس��ت های خود را در منطقه تغییر ندهد و به یک 

کشور عادی تبدیل نشود، این وضعیت ادامه خواهد یافت.
در همین ایام رژیم صهیونیس��تی هم دست به تجاوز جدیدی 
ب��ه حریم هوایی س��وریه می زن��د و مناطقی را در دمش��ق و 
اطراف فرودگاه بین المللی این شهر با موشک مورد هدف قرار 
می دهد. وزیر جنگ این رژیم آشکارا اعالم می کند که اینگونه 

حمالت علیه سوریه ادامه خواهد یافت!
جغرافیای تنش ها و آش��وب ها کامال مش��خص است. ونزوئال و 

بولیوی در آمریکای التین و فلس��طین، لبنان، عراق، س��وریه 
و ای��ران در خاورمیانه. تم��ام این کش��ورها در اردوگاه محور 
مقاومت ضدآمریکایی و ضدصهیونیس��تی ق��رار دارند. جالب 
آن اس��ت که در تحوالت تمامی کشورها و حوزه های یادشده، 
آمری��کا مهمتری��ن بخش آش��وب ها و یا ایج��اد کننده اصلی 
اس��ت. صحنه کامال روشن است؛ همگام با حرکت گام به گام 
رژیم آمریکا در حذف مس��ئله فلس��طین و توس��عه سرزمینی 
اسرائیل، فش��ار بر مراکز و کانون های مقاومت ضدآمریکایی و 
ضدصهیونیستی روز به روز بیشتر می شود. هدف واضح است؛ 
تس��لیم کردن اردوگاه جهانی مقاومت علیه س��لطه آمریکا و 

استیالی رژیم صهیونیستی.
تا جایی که مس��ئله به آمری��کا و رژیم صهیونیس��تی مربوط 
می ش��ود، می توان گفت که این تحوالت استمرار سیاست های 
گذش��ته و طوالنی مدت آمریکا در جهان به طور عام و در دو 
منطق��ه آمریکای التین و خاورمیانه به طور خاص می باش��د. 
البت��ه این سیاس��ت ها در دوره ریاس��ت جمه��وری ترامپ با 
ش��فافیت و صراحت شگرفی در حال پیگیری است و سرعت و 

شدت بیشتری یافته است. 
در میان��ه تحوالت پیچیده منطقه و جهان، س��ؤالی که مطرح 
می شود این است که کشورهای اسالمی در کجای این معادالت 
قرار دارند و چه نقش��ی را ایف��اء می کنند؟! چنانچه با اغماض 
و مس��امحه بگوییم ک��ه رویکرد دولت ها توأم با محاس��بات و 
مالحظات بس��یار اس��ت، اما در این میان نخبگان و صاحبانان 

قلم این کشورها در کجای مسئله قرار دارند؟
عجی��ب اس��ت ک��ه تعداد قاب��ل توجه��ی از صاحب��ان قلم و 
تریبون های رس��انه ای در میانه این رویارویی آشکار دو جبهه 
حق و باطل، محور مقاومت را به طور تقریبا روزانه به قلم تیز 
و پرنیش و اتهام خود می نوازند. اینان نه تنها چیزی از آمریکا 
و رژیم صهیونیس��تی نمی گویند، بلکه تأیید کننده تمام عیار 
سیاس��ت های لخت و بی ش��رمانه آمری��کا در ضدیت با محور 

مقاومت هستند.
این��ان همراه و همصدا با آمریکا و رژیم صهیونیس��تی، تمامی 
گروه های مقاومت در فلسطین، لبنان، عراق و سوریه را به جرم 

همس��ویی سیاسی و یا هم کیش��ی مذهبی با ایران تروریست 
می خوانند و مش��وق آمریکا در تش��دید اقدامات��ش علیه این 
گروه ها هس��تند. اینها نویسندگانی هستند که هر روز نابودی 
ایران و گروه های مقاومت را آرزو می کنند و برای هر ضربه ای 
که آمریکا یا رژیم صهیونیستی بر آنان وارد کنند، کف می زنند 
و غریو ش��ادی س��ر می دهند. اینان با هر اتف��اق ناگواری که 
برای ایران و ایرانیان رخ می دهد و یا آش��وبی که در گوش��ه و 
کنار آن ایجاد می شود، آرزوی قلبی خود را عیان می کنند که 
نظام حاکم بر ایران تا مرز س��قوط فاصله چندانی ندارد. اینها 
همانانی هس��تند که همگام با »جان بولتون« دس��تیار سابق 
امنی��ت ملی ترامپ، در طول یک س��ال گذش��ته کام خود را 
با این خیال ش��یرین می کردند که انقالب اس��المی ایران ۴۰ 

سالگی خود را نخواهد دید. 
البته این افتخار برای ایران و ایرانیان بس اس��ت که ۴۰ سال 
در برابر زورگویی آمریکا و رژیم صهیونیس��تی قد برافراش��ته 
و شرافتمندانه ایس��تاده و هزینه های آن را پرداخت کرده اند. 
توهی��ن و ناس��زاگویی این دس��ته از نویس��ندگان نیز بخش 
ناچی��زی از هزینه های این ایس��تادگی در مقاب��ل زورگویی و 

شرارت آمریکاست.
اما این دس��ته از گویندگان و نویس��ندگان ب��ه همراه آمریکا 
و رژیم صهیونیس��تی بدانند که ای��ران و محور مقاومت امروز 
درخ��ت تناوری اس��ت که طوفان های زیادی را پش��ت س��ر 
گذاش��ته و ریش��ه خود را در اعماق زمین و زمان محکم کرده 
است. قاطبه ملت های ش��رافتمند ایران، عراق، لبنان، سوریه، 
ونزوئال و بولیوی و حتی اکثریت معترضان این کش��ورها - که 
درخواس��ت ها و اعتراضات مش��روعی دارند - در این ش��رافت 
انس��انی شریک هس��تند که در مقابل آمریکا ایستاده اند و اگر 
هم اعتراضی دارند، حاضر به همس��ویی ب��ا آمریکا و رکوع در 
مقابل آن نیس��تند. به این دسته از نویسندگانی که خود را به 
هر دلیلی در کنار آمریکا و دش��من صهیونیستی قرار داده اند، 
باید تأکید کرد که س��نت الهی بر پیروزی محور حق اس��توار 
اس��ت و این نصرت چندان دور نیس��ت اگر چشمان حقیقت 

بین داشته باشیم.
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ناکامی های پشت سر هم 
وقتیآمریکابرایتسویهحسابباملتایرانبههرراهیمتوسلمیشود

عابدینی 
قدرت های بزرگ آژانس بین المللی انرژی اتمی را به گروگان گرفتند


