
پی�ام مه�م رزمای�ش مش�ترک ایران، 
روسیه و چین به آمریکا

یک روزنامه سوئیس��ی رزمایش مش��ترک دریایی 
روس��یه، چین و ایران را حاوی پی��ام مهمی برای 
آمریکا دانس��ت مبنی بر اینکه نفوذ ایاالت متحده 

در منطقه در حال کاهش است.
از روز جمعه رزمایش مرکب دریایی سه جانبه ایران، 
روسیه و چین در شمال اقیانوس هند با پهلوگیری 
ش��ناورهای این دو کش��ور در بندر شهید بهشتی 
چابهار )ش��مال اقیانوس هند و دریای عمان( آغاز 

شد و تا دو روز پیش ادامه داشت.
امی��ر دریاداردوم غالمرضا طحان��ی معاون عملیات 
نی��روی دریای��ی ارتش جمهوری اس��المی ایران و 
س��خنگوی رزمایش در جمع خبرن��گاران پیش از 
آغاز ای��ن رزمایش گفته بود که این نخس��تین بار 
پس از پیروزی انقالب اس��المی است که جمهوری 
اس��المی ایران رزمایش مرکبی با دو قدرت دریایی 
ب��زرگ جهان و در چنین س��طحی برگزار می کند 
و قطعاً کش��ورهایی که از نظر اقتصادی، سیاس��ی، 
اجتماع��ی، دفاع��ی و امنیتی نزدیکی بیش��تری با 
هم دارند، دس��ت به دست هم می دهند تا برقراری 

امنیت و جمعی بودن آن میسر شود.
روزنامه سوئیسی نویه زوریخه سایتونگ در مطلبی 
به ای��ن رزمایش پرداخته و نوش��ت: ب��رای اولین 
بار کش��ورهای ایران، روس��یه و چین یک رزمایش 
دریایی مش��ترک را برگ��زار کردند و این بخصوص 

پیغامی برای آمریکا است.
ای��ن روزنامه سوئیس��ی در ادامه نوش��ت که ایران 
با توجه به مناس��باتی که با غ��رب دارد به صورت 
فزاینده ای به دنبال متحد و حامی سیاسی و نظامی 
در ش��رق است. نیروی دریایی ایران از این رو برای 
اولین بار مانوری دریایی را با روسیه و چین برگزار 
کرده اس��ت. به نوشته منابع ایرانی این رزمایش در 
خلیج عمان و ش��مال اقیانوس هند مس��احتی 17 

هزار کیلومتر مربعی را در بر گرفته است.
نویس��نده در بخش دیگری از این گزارش نوش��ت 
که  این رزمایش دریای��ی یک پیام واضح به غربی 
ها داش��ت که معاون فرمان��ده نیروی دریایی ایران 
روز جمع��ه در س��خنانی در بن��در چابه��ار به آن 
اش��اره کرد. مهمترین پیغ��ام این رزمایش به گفته 
غالمرض��ا طحانی، معاون عملی��ات نیروی دریایی 
جمهوری اس��المی ایران این است که ایران را نمی 
توان منزوی کرد. به گفته وی این رزمایش نش��ان 
می دهد که مناس��بات بین ایران، روس��یه و چین 
ی��ک نقطه اوج جدید را به دس��ت آورده و این یک 
روندی است که در سال های آینده در پیش گرفته 
خواهد ش��د. این روزنامه سوئیسی این رزمایش را 
بخصوص پیغامی به آمریکا دانسته و نوشت: رئیس 
جمهور آمریکا از زمان لغو یکجانبه توافق هسته ای 
با فش��ار حداکثری ت��الش می کند تا ای��ران را از 
لح��اظ سیاس��ی و اقتصادی منزوی کن��د تا بتواند 
مجددا ایران را بر سر میز مذاکره بیاورد. تهران هم 
با تحرکاتی که در تنگه هرمز داش��ته اس��ت به این 

رویکرد آمریکا واکنش نشان داده است.
نویس��نده در بخش دیگری از این گزارش نوش��ت: 
از طری��ق تنگه هرمز بیش از یک پنجم نفت جهان 
جابجا می ش��ود. این تنگه خلیج فارس را به خلیج 
عمان وصل می کند. آمریکا برای حفاظت از حمل 
و نقل کشتی ها بمب افکن ها و نیروهای زیادی را 
به منطقه اعزام کرده است، اما تهران و آمریکا هیچ 

یک خواهان جنگ در این منطقه نیستند.
ایران اخی��را در برابر رقبای خ��ود در خلیج فارس 
موضع مس��المت آمیزی را در پیش گرفته اس��ت. 
وزی��ر ام��ور خارج��ه ای��ران چندین بار پیش��نهاد 
همکاری های امنیتی را ارائه داده اس��ت. وزیر امور 
خارجه ایران اعالم کرده اس��ت که ایران مدتهاست 
آمادگ��ی خود برای برقراری امنیت در خلیج فارس 
با همس��ایگان خ��ود را اعالم کرده اس��ت. وی این 
رزمایش دریایی را به عنوان بخش��ی از تالش برای 

صاح در تنگه هرمز اعالم کرده است.
نویس��نده در بخ��ش دیگری از این مطلب نوش��ت 
که نمایندگان نظامی ایران از این رزمایش دریایی 
برای حمالت کالمی به واش��نگتن استفاده کردند. 
حس��ین خانزادی، فرمان��ده نی��روی دریایی ایران 
در این باره گفته اس��ت که ایران، چین و روس��یه 
بسیاری دشمنان مشترک دارند که آمریکا در صدر 

این لیست قرار دارد.
این روزنامه سوئیس��ی در بخش پایانی این مطلب 
نوش��ت: مس��کو و پکن هم این رزمایش دریایی را 
در خدم��ت امنیت منطقه ارزیاب��ی کرده اند. چین 
و روس��یه مناس��بات خوبی با ایران دارند که نمی 
خواهند آن را به خطر بیاندازند. این دو کشور با این 
مانور دریایی این پیام را ارس��ال می کنند که نفوذ 
آمریکا در منطقه رو به کاهش است. گفتنی است؛ 

ایران اقتدار نظامی اش نمایان شد.  تسنیم 

از نگاه دیگران 

می توانستیم از ظرفیت چینی ها در چابهار بهره مند شویم
اس��تاد مطالعات شرق آسیا دانش��گاه تهران رزمایش ایران چین و روسیه را 
بس��یار مهم ارزیابی کرد و گف��ت: برخی ها می گویند حض��ور چین در این 
رزمایش س��مبلیک است اما این رزمایش پیچیده تر از آن است چرا که آنها 
پیش��رفته ترین ناو و کش��تی خود را به منطقه آوردند. بهزاد ش��اهنده ابراز 

داش��ت: رزمایش اخیری که چینی ها هم در آن حضور داش��تند، بسیار مهم 
است. این اولین حضور چینی ها در منطقه است. چین قبال وارد هیچ گونه ائتالف و 
پیمان نمی شد و خود را مستقل می دانست ولی امروز در این رزمایش شرکت کرد. 
وی در رابطه با چابهار عنوان کرد: هندی ها آنقدر چاله و چوله در کشورشان دارند 
که اگر آنها را پر کنند باید کاله شان را به آسمان هفتم بیندازند. آنها به هیچ کدام از 
توافقات عمل نخواهند کرد. پول چندانی هم ندارند اما ما در چابهار به گونه ای عمل 

کردیم که چینی ها چابهار را رها کرده و به گوادر پاکستان رفتند.  ایرنا 

همکاری تجاری تهران و مسکو رشد خواهد کرد
وزیر امور خارجه روس��یه ب��ا انتقاد از تالش آمریکا ب��رای از بین بردن توافق 
هس��ته ای، اعالم کرد که همکاری تجاری تهران و مسکو بر خالف تحریم ها، 
رش��د خواهد کرد. س��رگئی الوروف با بیان اینکه ما در حوزه های مختلف، با 
ای��ران روابط داریم، اعالم کرد که همکاری تجاری ما با ایران بر خالف وجود 

تحریم ها، رشد خواهد کرد. وی در پاسخ به سوالی در خصوص خروج آمریکا از 
توافق هسته ای گفت، رفتار آمریکا بر خالف کل قواعد بین المللی است و در زمانیکه  از 
طریق مذاکرات، به راه حل میانه ای دست یافته شده، آمریکا از آن خارج شد یا آمریکا 
به اجرای همه تعهداتش برمی گردد و ایران در چنین حالتی همانطور که بارها اعالم 
کرده اس��ت به صورت داوطلبانه به اجرای تعهداتش باز می گردد اتحادیه اروپا هم به 
تعهداتش در توافق هسته ای با ایران عمل نکرده و ما نگران فروپاشی توافق هستیم ما 

خواستار حفظ توافق هستیم و به دیپلماسی و گفت وگو اعتقاد داریم.  فارس 

تصمیم شجاعانه ایران برای روابط دیپلماتیک با یمن 
س��فیر یمن در تهران با بیان اینکه برقراری دوب��اره روابط دیپلماتیک میان 
دو کش��ور و دو ملت تصمیم ش��جاعانه مقامات جمهوری اسالمی ایران بود، 
افزود: برای اثبات قانونی بودن دولت خود نیازی به اعتراف های بین المللی و 
تاییدشان نداریم. راهیم محمد الدیلمی با بیان اینکه قدرت های غربی و ایادی 

آنان در منطقه از روابط خوب ایران و یمن خشمگین هستند، خاطرنشان کرد: 
ما در تالش��یم با همه مقامات ایرانی برای امضای یادداشت های تفاهم در زمینه های 
مختلف دیدار داشته باشیم. وی تاکید کرد: ما برای اثبات قانونی بودن دولت خود ، 
نیازی به تایید و به رسمیت شناختن محافل بین المللی نداریم. سفیر یمن در ایران 
افزود: تجربه انقالب اس��المی ایران بس��یار ارزشمند است و همه کشورهای اسالمی 
باید از این تجربه استفاده کنند. قدرت های متجاوز همواره ادعا می کنند در یمن در 

برابر ایران ایستاده اند اما آنها در برابر اراده ملت یمن قرار گرفته اند.  تسنیم 

وزیر خارجه ای��ران گفت: اتحادی��ه اروپا اگر 
خیال می کند که می تواند از مس��یرهایی که 
برج��ام برای مقابله با نق��ض آن تعیین کرده، 
علیه ایران اس��تفاده کند، دچار یک اش��تباه 

بزرگ شده است.
محمدجواد ظریف با بیان اینکه روابط دوجانبه 
دو کش��ور به صورت جامع و گسترده در همه 
زمینه ها در حال پیش��رفت است، عنوان کرد: 
زمینه های بیش��تری برای توس��عه روابط در 
حوزه تجارت دوجانبه، تجارت های منطقه ای، 
تج��ارت  و  اوراس��یا  مکانیس��م  از  اس��تفاده 
چندجانبه و اس��تفاده از ارزه��ای ملی و جدا 

کردن دو کش��ور از وابس��تگی به دالر آمریکا 
ب��رای تبادالت تج��اری از جمل��ه موضوعات 

مهمی است که درباره آن همکاری داریم.
وی اضاف��ه کرد: همکاری در ح��وزه فناوری، 
تکنولوژی و هم��کاری در حوزه های مختلف 
ان��رژی، حمل و نقل، کریدورهای مش��ترک، 
را  چندجانب��ه  و  دوجانب��ه  کار  زمینه ه��ای 
بین ایران و روس��یه و همس��ایگان دیگرمان 

چه همس��ایگان دیگر در اوراس��یا و چه سایر 
همسایگان ایجاد می کند.

رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: همکاری های 
بس��یار خوبی برای پای��ان دادن به آالم مردم 
س��وریه داش��تیم و این همکاری ه��ا به روند 
آس��تانه منجر ش��د که بتوانیم کاهش تنش 
در س��وریه داش��ته باش��یم و ام��روز به یمن 
همکاری های س��ه جانبه در آستانه توانستیم 

اولین روند سیاس��ی را بعد از چندین س��ال 
جنگ در س��وریه شروع کنیم و کمیته قانون 
اساسی بس��یار مهم است و امیدواریم طرفین 
گفتگوه��ای کمیت��ه قانون اساس��ی کار را با 
جدیت و حس��ن نیت به پی��ش ببرند.ایران و 
روس��یه در ای��ن زمین��ه تالش ه��ای فراوانی 
کردند و به همراه ترکیه به این تالش ها ادامه 
می دهی��م. ظریف با بیان اینکه وضعیت ادلب 

بسیار ش��کننده است، تصریح کرد: الزم است 
همکاری ها در زمینه آرامش در ادلب و پایان 
دادن به حضور تروریست ها در ادلب ادامه یابد 
و ما در این زمینه با روسیه و ترکیه همکاری 
می کنیم. رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی اضافه 
ک��رد: در موضوع یکجانبه گرایی گس��ترده ای 
ک��ه از س��وی آمری��کا در س��طح بین المللی 
رواج پی��دا ک��رده و دولت آمریکا در س��طح 
بین المللی تالش می کن��د منویات خود را بر 
سایر کش��ورهای جهان تحمیل و حتی سایر 
کشورها را به قانون شکنی مجبور کند، نیاز به 

یک همکاری گسترده وجود دارد.  مهر 

دیدار سرکنسول ایران با اسقف های کرکوک و سلیمانیه
سرکنسول ایران ضمن دیدار با اسقف های کرکوک و سلیمانیه، میالد حضرت عیسی 

مسیح )ع( و سال نو میالدی را به مسیحیان عراق و اقلیم کردستان تبریک گفت.
مهدی شوش��تری با حضور در کلیس��ای ماریوسف س��لیمانیه و دیدار با استفان ربان 
اس��قف کرکوک و ایمن عزیز اسقف سلیمانیه، عید میالد حضرت عیسی مسیح )ع( و 

سال نو میالدی را به مسیحیان عراق و اقلیم کردستان تبریک گفت.
سرکنس��ول جمهوری اس��المی ایران در این دیدار، ضمن تشریح وضعیت اقلیت های 
دین��ی از جمل��ه مس��یحیان در جمهوری اس��المی ای��ران، توضیحات��ی در خصوص 
برخ��ورداری مس��یحیان از حقوق دینی، سیاس��ی، اجتماع��ی و فرهنگی طبق قانون 
اساس��ی و مش��ارکت فعاالنه آنها در عرصه های مختلف مل��ی از جمله دفاع مقدس و 
عرصه های فرهنگی، هنری، ورزش��ی و ... ارائه کرد. همچنین؛ ایرج مس��جدی، سفیر 
جمهوری اسالمی ایران در بغداد  با برهم صالح، رئیس جمهور عراق دیدار و دو طرف 
در رابطه با موضوعات مشترک ایران و عراق و لزوم گسترش و تقویت روابط دوجانبه 
بح��ث و تب��ادل نظر کردند. در این دیدار بر اهمیت حمایت از ثبات عراق و احترام به 

اراده ملی این کشور بدون دخالت های خارجی تاکید شد. صداوسیما 

گزارش

اظهارات گستاخانه مقامات آمریکایی بعد از حمله به مواضع 
حشدالش��عبی عراق، حاکی از نوعی اعالن جنگ علیه ملت 
ایران اس��ت و باید بدانند بی��ان اینگونه ادبیات تهدید آمیز 
نیز بی پاسخ از س��وی جمهوری اسالمی ایران نخواهد بود 
و البته قابل یادآوری اس��ت؛ اقدامات اخیر آمریکایی ها در 
عراق را با هدف گستراندن دام برای ایران است واین حمله 

مصداق بارز حمایت قاطعانه آمریکا از تروریسم است.
ب��ه تازگی جنگنده های ارتش آمریکا، چند مقر گردان های 
حزب اهلل در سازمان الحشد الشعبی عراق را در مرز سوریه 
بمب��اران کردند. وزارت دفاع آمری��کا نیز با صدور بیانیه ای 

این حمله را تأیید کرد.
منابع الحشد الشعبی اعالم کردند که در این حمله هوایی، 
دست کم ۲۵  نفر از نیروهای الحشد الشعبی از جمله یکی 
از فرماندهان آن و دو معاونش و معاون منابع فرمانده تیپ 

۴۵ شهید و ۵1 نفر دیگر مجروح شدند.
گفتنی است، واحد اطالعات شناسایی گردان های حزب اهلل 
عراق، در واکنش به حمله آمریکا به مقر نیروهای الحش��د 
الش��عبی در شهرس��تان القائم واقع در استان االنبار، بیانیه 

شدید اللحنی صادر کرد.
در ای��ن بیانیه که نس��خه ای از آن در پای��گاه خبری بغداد 
الیوم منتش��ر ش��د، آمده اس��ت: ما در حالت آماده  باش و 
برگزاری نشس��ت های مس��تمر برای بررس��ی مکانیس��م 
پاسخگویی مناسب به این جنایت آمریکا در حق نیروهای 

الحشد الشعبی، از میان گزینه های موجود هستیم.
نکته قابل توجه اینک��ه مقامات امنیت ملی آمریکا آخرین 
تحوالت مربوط به حمله این کشور به گروه الحشد الشعبی 
در عراق را با رئیس جمهور آمریکا در میان گذاشته اند بعد 
از دیدار با ترامپ در یک نشس��ت خبری مش��ترک شرکت 

کردند.
مایک پامپئو وزیر خارجه، مارک اس��پر وزیر دفاع و مایک 
میلی رئیس س��تاد مش��ترک ارتش آمریکا در یک نشست 
خبری در فلوریدا درباره حمله ارتش این کش��ور به مواضع 
گروه الحش��د الشعبی در عراق شرکت کردند و توضیحاتی 

ارائه کردند. 
پیش از این ش��بکه الجزیره از س��فر مقام��ات امنیت ملی 
آمری��کا به فلوریدا ب��رای دیدار با دونال��د ترامپ و رایزنی 
درب��اره آخرین تحوالت مربوط ب��ه حمله آمریکا به مواضع 

الحشد الشعبی در عراق خبر داده بود.
پامپئ��و با اش��اره به اینک��ه جزئیات تحوالت 7۲ س��اعت 
گذش��ته را به رئیس جمهور این کشور ارائه کرده اند گفت 
که ما نمی ایستیم تا جمهوری اسالمی ایران مردان و زنان 

آمریکایی به خطر بیاندازد. 
مارک اس��پر وزیر دفاع آمریکا نیز در این نشست خبری با 
اش��اره به اینکه جزئیات این حمله موفقیت آمیز علیه شبه 
نظامیان را به اطالع ترامپ رسانده اند گفت که درباره دیگر 

گزینه ها نیز با ترامپ رایزنی کرده اند. 
وزی��ر دفاع آمری��کا در ادامه متذکر ش��د که م��ا اقدامات 
بیش��تری را در صورت لزوم اتخاذ خواهیم کرد تا مطمئن 
شویم که در دفاع از خود اقدام خواهیم کرد و از رفتارهای 
بد گروه های ش��به نظامی مورد حمای��ت ایران جلوگیری 

خواهیم کرد. 
اسپر با بیان اینکه این حمله با جنگنده اف-1۵ انجام شده 
اس��ت گفت که در این عملیات پنج هدف بمباران شده که 
س��ه هدف در غرب عراق و دو هدف نیز در ش��رق سوریه 

بوده است.

 ایران تجاوز نظامی آمریکا به خاک عراق 
را به شدت محکوم کرد

س��خنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان تج��اوز نظامی 
آمری��کا به خاک عراق و حمله به مواضع حش��د الش��عبی 
را مصداق بارز تروریس��م برشمرد و آن را به شدت محکوم 
کرد و از آمریکا خواس��ت دخالت در ام��ور داخلی عراق را 

متوقف کند.
س��ید عباس موس��وی از آمریکا خواس��ت تا به استقالل، 
حاکمی��ت و یکپارچگ��ی ارضی ع��راق احترام گذاش��ته و 

دخالت خود را در امور داخلی این کشور متوقف کند. 
ویب��ا اش��اره به دروغ ب��ودن ادع��ای آمریکا در مب��ارزه با 
تروریسم اظهار داش��ت: این حمالت بار دیگر ادعای دروغ 
آمریکا در مبارزه ب��ا گروهک تکفیری داعش را اثبات کرد 
به طوری که ایاالت متحده، مواضع نیروهایی را هدف قرار 
داده اس��ت که در طول سال های گذشته ضربات سنگینی 

به تروریست های داعش وارد کرده اند. 
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه تصریح کرد: آمریکا 
ب��ا این حمالت، حمای��ت قاطع خود را از تروریس��م و بی 
توجهی به استقالل و حاکمیت کشورها نشان داده است و 
باید مسئولیت تبعات این اقدام غیرقانونی خود را بپذیرد. 

سخنگوی دس��تگاه دیپلماسی حضور نیروهای خارجی در 
منطقه را موجب ناامنی، تشنج و بحران خواند و تاکید کرد: 

آمریکا باید به حضور اشغالگرانه خود پایان بدهد.
موس��وی در خاتم��ه با اع��الم حمایت جمهوری اس��المی 
ایران از اس��تقالل، تمامیت ارض��ی و حاکمیت ملی عراق، 
با خانواده ش��هدا و مجروحان این حمله تروریستی آمریکا 

ابراز همدردی کرد.

حمالت آمریکا در عراق دامی برای ایران است
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
ش��ورای اس��المی اقدامات اخیر آمریکایی ها در عراق را با 
هدف گس��تراندن دام برای ایران دانس��ت و تاکید کرد که 
هیچ گاه راهبرد جمهوری اس��المی ایران چالش با نظامیان 
خارجی در منطقه نبوده و به دنبال آن هیچ وقت کشورمان 

وارد چالش��ی نشده که نتیجه آن آسیب زدن به یک سرباز 
خارجی باشد.

حش��مت اهلل فالحت پیش��ه در گفت وگو با ایسنا در واکنش 
به حمالت آمریکا به نفرهای حشد الشعبی در عراق گفت: 
موضوع چالش آمریکا در عراق می تواند برای ایران یک دام 
و کمین باش��د و باید کشورمان پرهیز کند تا داخل چنین 

دامی نیفتد.
به گفته وی، کش��ته شدن سرباز آمریکایی در عراق از ابتدا 
ه��م نوعی فریب آمیز بود؛ به هیچ وجه سیاس��ت جمهوری 
اسالمی در منطقه این نیست که به نیروهای نظامی حاضر 
در منطق��ه آس��یب بزند؛ هیچ وقت هم کس��ی نتوانس��ته 
س��ندی ارائ��ه کند که به موج��ب آن ای��ران اقدامی علیه 
س��ربازان خارجی در منطقه داشته اس��ت. از زمان حضور 
نیروهای ناتو مس��تقر در افغانس��تان و نیروهای آمریکایی 
در عراق همواره جمهوری اس��المی ایران س��عی کرده این 

موضوع به محدوده تنش تبدیل نشود.
عض��و کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
شورای اسالمی با بیان این که بسیاری از سربازان آمریکایی 
در قالب قراردادهای پیمانکاری به مناطق عملیاتی فرستاده 
می شوند، اضافه کرد: آنها کس��انی هستند که آمریکایی ها 
بدترین رفتار را نس��بت به آنها انجام می دهند؛ کسانی که 
عمدت��ا به دنبال اخذ تابعیت آمریکا بوده و برای آن مجبور 
هس��تند پنج س��ال در ارتش آمریکا در خارج از این کشور 
خدم��ت کنند تا تابعیت بگیرند. این موضوع به س��ال های 
گذش��ته یعنی از زمان بحران کوبا تا تحوالت بعد از آن در 
افغانس��تان بر می گردد. آمریکایی ها در آن زمان س��ربازان 
خود را به عنوان طعمه قرار می دادند تا بهانه ای برای اقدام 
نظامی به دست آورند لذا این دامی است که ممکن است از 

طرف آمریکا و دیگر بازیگران برای ایران پهن شده باشد.
فالحت پیشه همچنین اظهار کرد: نیروهای حشد الشعبی و 
سایر جریاناتی که پرونده باشکوهی در مقابل داعش دارند، 
سرنوشت سیاسی و نظامی ش��ان در قلمروی قانونی دولت 
عراق شکل گرفته و ایران هم همواره بر این موضوع تاکید 
داشته است بسیاری از رسانه های چالش برانگیز بین ایران 
و دیگر کشورها به دنبال این هستند تا اقدام صورت گرفته 
علیه حش��د الش��عبی را به عنوان اقدامی علیه ایران نشان 

دهن��د حال این که این کار علی��ه حاکمیت ملی و تمامیت 
عراق شکل گرفته و باید دولت عراق نسبت به آن تصمیمی 

بگیرد.
وی همچنین اظهار کرد: در عراق جریاناتی وجود دارد که 
می خواهند ایران را وارد معرکه این کشور کنند؛ در گذشته 
هم تالش هایی را صورت دادند تا ایران گرفتار بحران هایی 
شود که خارج از قلمروی حاکمیتی ملی جمهوری اسالمی 
اس��ت؛ آنها گروه هایی هستند که غیر از بازی نظامی، بازی 
دیگ��ری بلد نیس��تند و برای این کار آم��وزش دیده اند. ما 
نباید سرنوشت کشورمان را به جریاناتی گره بزنیم که فقط 
نظامی فکر می کنند و ی��ا تنها می توانند در محیط نظامی 

نفس بکشند.
عض��و کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
ش��ورای اس��المی در جمع بندی با تاکید بر لزوم پرهیز از 
افت��ادن در دام پهن ش��ده ب��رای ایران گف��ت: در مجموع 
می ت��وان نس��بت ب��ه آمریکایی ها در عراق چن��د حالت را 
متصور ش��د. این ک��ه گروه ه��ای نظامی دنب��ال جنگ در 
عراق هس��تند یا این که خود آمریکایی ها این کار را صورت 
دادن��د و یا این که مرتجعینی در عراق که در فاز سیاس��ی 
این کش��ور نتوانستند به نتایجی دس��ت پیدا کنند تالش 
می کنن��د ایران را درگی��ر قلمروی نظامی کنند. هر س��ه 
فرضی��ه بر پایه پهن کردن دام برای ایران اس��ت؛ مهم آن 
اس��ت که راهبرد جمهوری اسالمی این است که چالش با 
نظامیان خارج��ی در منطقه ندارند از س��ال ۲۰۰1 یعنی 
زمان اس��تقرار نظامیان آمریکا در افغانس��تان و ۲۰۰۳ در 
عراق هیچ گاه کش��ورمان وارد چالش��ی نشد که نتیجه آن 

آسیب زدن به یک سرباز خارجی باشد.
فالحت پیش��ه همچنین گفت که در این اتفاقات ترامپ نیز 
به دالیل داخلی همچون اس��تیضاح از منحرف کردن ذهن 

مردم آمریکا بهره الزم را خواهد برد.
وی در پایان با اشاره به موضع سخنگوی وزارت خارجه آن 
را خوب دانس��ت و گفت که طبق موضع سخنگوی وزارت 
خارجه این اقدام تروریس��تی و جنایتکارانه و خالف منشور 
ملل متحد است. دولت عراق می تواند پیگیری های الزم را 
داشته باشد. عراقی ها هم بدانند دولت آمریکا دنبال امنیت 

پایدار برای آنها نیست.
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اظهارات گستاخانه مقامات آمریکایی بعد از حمله به مواضع حشدالشعبی عراق:

اعالن جنگ علیه ایران؟

ظریف:
 اروپا نمی تواند از مسیرهای تعیین شده در برجام علیه ایران استفاده کند


