
 آغاز عملیات بازسازی عین االسد 
پس از حمالت موشکی ایران

ی��ک منبع امنیتی عراقی با اش��اره به اینکه بخش 
هایی از پایگاه عین االس��د در اثر حمالت موشکی 
ایران آسیب جدی دیده است، گفت:عملیات ترمیم 

و بازسازی عین االسد آغاز شده است.
وی گف��ت ک��ه نیروه��ای آمریکای��ی کار ترمیم و 
بازسازی بخش های آسیب دید ه این پایگاه هوایی 
را با هماهنگی ش��رکت های امنیت��ی همکار خود 

آغاز کرده اند.
این منب��ع امنیتی همچنین گف��ت: برخی مواضع 
نظامی در داخل پایگاه عین االس��د بر اثر حمالت 
موشکی ایران آس��یب جدی دیده اند و این مساله 
باعث ش��د که ارتش برای از سرگیری فعالیت این 
مواضع با هماهنگی ش��رکت های متخصص آغاز به 

ترمیم و بازسازی کنند.
وی همچنین اعالم کرد که همزمان با آغاز عملیات 
بازس��ازی پایگاه، نیروهای آمریکایی تدابیر امنیتی 

شدیدی اتخاذ کرده اند.  ایسنا 

اخبار

ایران، روسیه و چین شکل دهنده رویدادها 
در خاورمیانه هستند

ایران، روس��یه و چین با برگزاری رزمایش مشترک 
نش��ان دادند که از آمریکا واهمه ای ندارند و قدرت 

اصلی در منطقه به شمار می روند.
سرگئی ش��اکاریانتس در وب سایت تحلیلی رگنوم 
نوش��ت: در هر تحلیل و مقاله ای، اطالعات موجود 
نقش مهمی را ایفا می کنند. سخنان روزهای اخیر 
مایک پامپئو از مرگ راهبردی آمریکا حکایت دارد. 
در روز 13 ماه ژانویه، پامپئو ضمن اعالم خبر ترور 
س��ردار سلیمانی، گفت که س��ردار قاسم سلیمانی 
در چارچ��وب اس��تراتژی گس��ترده ای ب��رای مهار 
چالش های دشمنان آمریکا و از جمله، ایران، چین 

و روسیه ترور شده است.
ضمن تفسیر سخنان پامپئو می بایست خاطرنشان 
کرد که این یک تهدید مس��تقیم خطاب به روسیه 
و چین نیز است و ظاهراً، آمریکا آمادگی دارد تا از 
راه اجرای عملیات تروریس��تی، ژنرال های روسی و 

چینی را نیز به قتل برساند.
ایگ��ور کوروتچنکو، کارش��ناس نظامی و س��ردبیر 
مجله »دفاع ملی«، معتقد اس��ت: »ت��رور مقامات 
بلندپایه نظامی روس��ی در خود روس��یه و یا خارج 
از کش��ور، آغاز جنگ میان قدرت های هسته ای را 
به همراه خواهد داشت. ترور ژنرال های روسی مانند 
مورد سردار س��لیمانی غیرممکن است. در صورت 
چنین اقدامی از س��وی آمریکا، پاسخ روسیه قاطع 
و بسیار تند خواهد بود«. کارشناسان روسی ضمن 
تحلیل رویداد ترور س��ردار سلیمانی تصریح کردند 
که آمریکا س��ری جدید ترورهای مقامات دولتی را 
از روز 29 ماه دس��امبر آغاز کرده اس��ت. از همان 
روز، در ع��راق، آمریکایی ه��ا حمله علیه س��ازمان 

شیعه کتائب حزب اهلل را آغاز کرد.
به گفته وزارت دفاع روس��یه، ترور سردار سلیمانی 
متشنج تر شدن اوضاع سیاسی و نظامی در منطقه 
خ��اور میانه را به هم��راه و تأثیر منفی بر س��اختار 
امنیت بین الملل خواهد داشت. این اقدام واشنگتن 
پیامدهای جدی را ب��رای امنیت و صلح منطقه ای 
در پی خواهد داش��ت و این گونه اقدامات به یافتن 
راه حل ها برای مس��ائل پیچیده و دش��واری که در 
منطق��ه خاورمیانه وجود دارد، هیچ کمکی نخواهد 
ک��رد و به عکس، به آغاز موج جدیدی از تنش ها در 

منطقه منجر خواهد شد.
در روزهای 27 الی 31 ماه دس��امبر س��ال 2019 
میالدی، نخستین رزمایش مشترک نیروی دریایی 
ایران، روسیه و چین در تنگه هرمز، دریای عمان و 
بخش شمالی اقیانوس هند برگزار شد. این رزمایش 
با موفقیت برگزار ش��د و قدرت های یورو آس��یا از 
نتایج آن بسیار راضی بودند. نشریه »تهران تایمز« 
این رزمایش نظامی را نش��انگر قدرت ملل ش��رق 
نامید. برگزاری این رزمایش در تنگه هرمز بس��یار 
حائ��ز اهمیت بود، زیرا این تنگ��ه، راه آبی ویژه ای 
به ش��مار می رود و در حدود 30 درصد از نفت خام 
جهانی از آن انتق��ال می یابد. این رزمایش با هدف 
ارس��ال پیام در خص��وص تضعیف نف��وذ و قدرت 
آمریکا در منطقه خاورمیانه برگزار شد. با برگزاری 
این رزمایش، ایران این امکان را یافت تا نشان دهد 
قدرت منطق��ه ای به ش��مار می رود.آب های اطراف 
ای��ران مرکز تنش های بین المللی به ش��مار می رود. 
ایران، روس��یه و چین با برگ��زاری این رزمایش در 
بحبوحه تنش میان ایران و آمریکا نش��ان دادند که 

از آمریکا واهمه ای ندارند.  فارس 

از نگاه دیگران 

ایران فقط در چارچوب برجام حاضر به مذاکره است
وزیر امورخارجه پاکس��تان تاکید کرد: ایرانی ها آم��اده مذاکره در چارچوب 

برجام هستند اما خارج از چارچوب آن مذاکره نمی کنند.
شاه محمود قریشی در پاسخ به سوالی درباره هدف از سفرش به ایران گفت: 
هدف اصلی من این بود که تاکید کنم تشدید تنش ها و وقوع یک درگیری 

جدید به نفع هیچ کس��ی نیست و پاکس��تان خواهان کاهش تنش  است. ما بر 
این باوریم که یک مناقش��ه جدید می تواند بس��یار خطرناک باشد و فراتر از منطقه 
برود. وی درباره پاس��خ مقامات ایرانی به ای��ن اظهارات گفت: رئیس جمهور و وزیر 
امورخارجه ایران، هر دو تاکید داش��تند که آنها خواهان افزایش تنش ها نیس��تند و 
می دانند که پیامدهای تش��دید اوضاع چه خواهد بود. قریش��ی" اظهار داشت: آنچه 
من از مقامات ایران دریافت کردم این بود که آنها آماده مذاکره در چارچوب برجام 

هستند اما مایل نیستند خارج از این توافق مذاکره کنند.  صداوسیما 

آلمان از رویکرِد تهدید و تنش آمریکا در قبال ایران انتقاد کرد
وزی��ر خارجه آلمان ضمن انتق��اد از رویکرد آمریکا علیه ایران تاکید کرد که 

سیاست تهدید و تنش به نتایج دلخواه منجر نخواهد شد.
هایکو ماس افزود: در هر مورد، تهدید و تهاجم نظامی هیچ چیزی به ارمغان 
نخواه��د آورد. ما می خواهیم از بروز آتش��ی گس��ترده در منطقه خاورمیانه 

)غرب آسیا( جلوگیری کنیم. اتحادیه اروپا به جای تنش به دیپلماسی متکی 
اس��ت.  وزیر خارج��ه آلمان رویکرد یکجانبه در خروج آمریکا از توافق هس��ته ای و 
همچنین سیاس��ت فش��ار حداکثری علیه تهران را محکوم کرد. ماس معتقد است 
تغییر رژیم با تحریک خارجی اوضاع در ایران را بهبود نخواهد بخشید. وی به مورد 

عراق اشاره کرد که اجرای چنین طرحی به فاجعه انجامیده است. 
هایکو ماس مدعی شد که در میان این گفت وگو باید مسائل حقوق بشری و احترام 

به حقوق شهروندان نیز لحاظ شود.  فارس 

آنچه در جنوب ایران قرار دارد، نامش خلیج فارس است
سخنگوی وزارت خارجه ایران خطاب به رئیس جمهور فرانسه گفت: خلیجی 

که در جنوب ایران واقع است، تنها یک نام دارد و آن خلیج فارس است.
سید عباس موسوی افزود: حضور نظامی شما در خلیج فارس به اندازه اشتباه 

شما در نامیدن آن اشتباه است. هر دو اشتباه بزرگ، اما قابل جبران است.
امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانس��ه اخیرا در اظهاراتی از عبارت مجعول به 

جای خلیج فارس استفاده کرده است. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه از قصد 
این کش��ور برای اعزام یک ناو هواپیمابر به منطقه غرب آس��یا خبر داد. خبرگزاری 
رویترز به نقل از ماکرون نوش��ته فرانس��ه قصد دارد ناو شارل دو گل و گروه ضربت 
همراه آن را از ژانویه تا آوریل در خاورمیانه مس��تقر کند. ماکرون در یک سخنرانی 
به مناس��بت سال نو میالدی برای ارتش فرانسه گفت: این ناو هواپیمابر از ژانویه تا 

آوریل 2020 از عملیات های نظامی حمایت خواهد کرد. تسنیم 

معاون سیاسی وزیر خارجه با بیان اینکه شلیک موشک 
به پای��گاه آمریکا در عراق هیمنه نظامی این کش��ور را 
شکس��ت، گفت: آنها س��یلی محکمی خوردند و پس از 
آن یک موازن��ه راهبردی نظامی و دفاع��ی بین ایران و 

آمریکا ایجاد شد.
س��ید عباس عراقچ��ی درباره ابعاد سیاس��ی و راهبردی 
پیامدهای ترور سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
در محل دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه ضمن 
تس��لیت به مناسبت شهادت سپهبد س��لیمانی و قرائت 
فاتحه عنوان کرد: تحولی که رخ داد و اش��تباه راهبردی 
که آمریکایی ها در اقدام تروریس��تی صورت دادند نقطه 
عطف بزرگ در منطقه غرب آس��یا و خلیج فارس ایجاد 

کرده و تبعات ژئوپلتیکی و راهبردی خواهد داشت.
وی اف��زود: ترور س��ردار س��لیمانی و همچنین پاس��خ 
موش��کی ایران بر معادالت و مناسبات راهبردی منطقه 
تاثیرگذاشت.ش��هادت سردار سلیمانی بر محور مقاومت، 
تروریسم تکفیری و داعش و در معادله قدرت بین ایران 

و آمریکا در غرب آسیا و خلیج فارس تاثیر گذاشت.
عراقچ��ی گفت: در بحث مقاومت تبعات از دس��ت دادن 
سردار سلیمانی تبعات مثبت بسیار زیادی خواهد داشت. 
ما یک فرمانده بزرگ را از دس��ت دادیم و هیچ تردیدی 
نمی ت��وان در این زمینه کرد ولی وقتی جریان مقاومت 
را در کلیت خود می نگریم ش��اهدیم این جریان در اثر 
این ضربه نه جغرافیا از دس��ت داده و گروه های تشکیل 
دهنده همان گروه ها هس��تند سالح و آرمان مقاومت و 
گفتمان مقاوم��ت و حتی فرمانده��ی مقاومت کماکان 

سرجایش است. 
این دیپلمات ارش��د کشورمان با بیان اینکه بزرگ ترین 
اثر راهبردی شهادت س��ردار بر معادله قدرت بین ایران 
و آمریکا در منطقه اس��ت، اظهار داش��ت: اگر به س��ابقه 
معادالت امنیتی درغرب آس��یا و خلیج فارس نگاه کنیم 
در مقطعی انگلیسی ها در این منطقه بودند و بعد خارج 
و آمری��کا وارد ش��د. انقالب اس��المی اولین نقطه عطف 

در مع��ادالت امنیتی در منطقه ب��ود. آمریکا در منطقه 
ناچار ش��د حضور فیزیک��ی پیدا کند و نی��رو به منطقه 

اعزام کند.
عراقچی اضافه کرد: ایجاد داعش و تروریس��م در منطقه 
م��ا حرکت بعدی بود که صورت گرفت و اش��تباه بعدی 
بود که رخ داد که مقابله با داعش ظرفیت های بیش��تری 
از ایران و محور مقاوم��ت آزاد کرد. در اثر این گروه های 
تروریستی و داعش شاهد بودیم گروه های جدید مقاومت 
با هدف دفاع از حرم شکل گرفتند به تدریج ظرفیت های 
راهبردی و ژئوپلتیکی جدیدی در منطقه ایجاد کرد.  وی 
گفت: اش��تباهات آمریکا و غرب پشت سر هم به قدرت و 
اقتدار ایران در منطقه منجر ش��د تا سیاست های مدبرانه 

ای که ایران در برابر هر کدام از این وقایع اتخاذ کرد.
مع��اون وزی��ر خارجه به برجام نیز اش��اره ک��رد و گفت: 
اینک��ه دولت اوباما وارد تعامل با ایران ش��د نه ناش��ی از 
ای��ن بود که اوباما فرد صلح طلب��ی بود یا فرق خاصی با 
بقیه روسای جمهور قبلی داش��ت. ایشان تجربه روسای 
جمهور قبل را داش��ت و چاره ای نداش��ت وارد سیاست 
تعامل شود. با برجام ظرفیت های جدیدتری از ایران رها 
ش��د، ظرفیت های اقتصادی جدیدی رها ش��د که در اثر 
تحریم ها محدود ش��ده بود، آزاد ش��د به اضافه ظرفیت 
های دیپلماتیک کش��ور. عراقچی بیان کرد: اولین کسی 
که تشخیص داد این حرکت اشتباه بود نتانیاهو بود که از 
ابتدا به تخریب مذاکرات هسته ای پرداخت و بعد از خروج 
ترامپ از برجام اذعان کرد که از روز اول در این خصوص 
تالش کرده است. کشورهای دیگری در این زمینه فعال 
شدند سعود الفیصل چندین سفر به محل مذاکرات و ژنو 
داش��ت و حتی کری در هواپیما ب��ا او صحبت کرد. وی 
گفت: اوباما بعد از برجام برخی س��ران کش��ورهای عربی 
را در کم��پ دیوی��د جمع کرد و در پاس��خ به اعتراضات 
آنها این جمله را گفت که ش��ما ب��ه ضعف های خودتان 
توجه کنید کدام یک از شما یک سردار سلیمانی دارد که 

همزمان بتواند در چهار جبهه بجنگد. صداوسیما 

عراقچی:
هیمنه آمریکایی ها شکست و سیلی محکمی خوردند

اُکتای یل��درم از کارشناس��ان دفاع��ی – امنیتی ترکیه 
نظامی بازنشسته نیروهای ویژه ارتش ترکیه درباره حمله 
موشکی ایران به آمریکا گفت: یکی از ابعاد مهم شکست 
اخیر آمری��کا در برابر ایران، این اس��ت که اوالً س��امانه 
دفاعی این پایگاه ها، نتوانس��ت حمله را تشخیص دهد و 

دوم اینکه بعد از عملیات نیز توان پاسخگویی نداشت.
همچنان که می دانید از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون، 
سابقه نداشته که نیروهای یک کشور، علیه آمریکا اقدام 
نظامی انجام دهند و به همین خاطر حمله موشکی ایران 
ب��ه پایگاه های  نظامی آمریکا در عراق، در نوع خود، یک 
عملیات بی نظیر و بی سابقه بود. به باور شما این عملیات 
تا چه ان��دازه می تواند ب��ر موضوع مهم حض��ور نظامی 

اشغال گران آمریکایی در عراق و منطقه تاثیر بگذارد؟
به باور م��ن، آمریکا یک بار دیگر اثب��ات کرد که دولت 
ترور اس��ت و برای رس��یدن به اهداف خ��ود، هیچ ابایی 
از انجام اقدام تروریس��تی ندارد. حمله به فرمانده س��پاه 
قدس و فرمانده حش��د ش��عبی، بدون تردید یک اقدام 
تروریس��تی بود. لذا پاسخ موش��کی ایران شایان اهمیت 
تاریخی ویژه ای است و نشان داد که ایران حاضر نیست 

در برابر اقدام تروریستی آمریکا سکوت کند.
به باور ش��ما از منظر تاریخی و نظامی و سوابق اقدامات 
دفاعی در منطقه و جهان، عملیات موش��کی ایران علیه 

آمریکا تا چه اندازه شایان تامل است؟
وقتی که تاریخ تحوالت و رویدادهای جنگی و دفاعی را 
به بررسی می کنیم، به وضوح می بینیم که پس از جنگ 
جهان��ی دوم تاکن��ون، آمریکا در هیچ ک��دام از اقدامات 
نظامی خ��ود، به موفقیت نرس��یده و از هیچ میدانی به 

عنوان طرف پیروز و سربلند، خارج نشده است.
در برخ��ی م��وارد نی��ز، شکس��ت های آمری��کا، موجب 
به هم ریختگی های روانی کش��ور و جامعه آمریکا شده و 
ب��ه اعتبار ایاالت متحده، لطمه جدی وارد کرده اس��ت. 
فرام��وش نکنی��م که به مدت 10 س��ال تم��ام یعنی از 
1963 ت��ا 1973 میالدی، آمری��کا در جنگ ویتنام، به 

شکل مداوم با بیچارگی و شکست روبرو شد.
رویداد مهم دیگری نیز که شایان تامل و یادآوری است، 
این اس��ت ک��ه در س��ال 1979 میالدی، م��ردم ایران، 
سفارت آمریکا در تهران را، در اختیار گرفته و 52 نفر را 
بازداش��ت کردند و این موضوع به غرور و اعتبار و قدرت 

آمریکا، به شکل جدی ضربه زد.
ضربه سومی که در این منطقه به آمریکا وارد شد، اجرای 
عملیات چلیک )فوالد(، توس��ط ارتش ترکیه در منطقه 
ش��مال عراق بود و آمریکا 200 نیروی پیش��مرگ را به 
جزیره گوام منتقل کرد که این نیز یکی از شکس��ت های 
بزرگ ارتش آمریکا بود. شکس��ت چه��ارم آمریکا وقایع 
س��ال 2017 کرک��وک بود که در جری��ان آن، نیروهای 
حشد شعبی، نیروهای پیش��مرگ را به مرزهای 2003 
میالدی بازگردادند. شکس��ت بعدی نیز همین تجمع و 
اعت��راض مردم ع��راق در برابر س��فارت آمریکا در بغداد 
بود ک��ه برای آمریکای ها ماجرای سفارتش��ان در تهران 
را تداعی کرد و ناچار ش��دند که سراس��یمه و هراسان از 

بغداد هم بگریزند.
من معتقدم که مهم ترین و تازه ترین شکس��ت آمریکا در 
منطقه، پاس��خ موشکی ایران به اقدام آمریکا در ماجرای 
ترور ش��هید س��لیمانی و ابو مهدی المهندس بود. پس 
از ت��رور، ای��ران پایگاه های آمریکا را به ش��کل رس��می 
موش��ک باران کرد و حاال ای��ران را باید ب��ه عنوان تنها 
کشوری بشناسیم که پس از جنگ جهانی دوم تاکنون، 

توانسته آمریکا را مورد هدف قرار دهد.
هم��ان آمریکای��ی که در منطق��ه جنگ نیابت��ی به راه 
انداخته و از داعش و پ.ک.ک حمایت کرده و همچنین 
حامی تفک��رات و اقدامات جدایی خواهان��ه بارزانی هم 
بوده اس��ت. باید به خاط��ر بیاوریم که اصلی ترین هدف 
پروژه آمریکایی خاورمیانه جدید، این بود که 4 کش��ور 
ایران، عراق، ترکیه و س��وریه، تجزیه ش��وند. اما ایران و 
ترکیه همکاری های جدی و اثرگذاری داش��ته اند و مانع 

از تحقق آرمان های آمریکایی شده اند.  تسنیم 

کارشناس نظامی ترکیه:
حمله موشکی ایران افسانه قدرت آمریکایی را از بین برد

گزارش

ب��ا توجه به اینک��ه دعوت به دی��دار وزرای خارجه ایران و 
کانادا از سوی اوتاوا مطرح می شود، عزت ملی حکم می کرد 
ک��ه وزیر خارجه این کش��ور به ایران س��فر کند و دیدار و 

گفت وگو در تهران انجام پذیرد.
ایران از همان ابتدای سانحه ساقط شدن هواپیمای بوئینگ 
737 اوکراینی که منجر به درگذش��ت 176 نفر شد، تالش 
کرد تا با تمامی کش��ورهای ذینفع در پرونده همکاری های 
الزم را انج��ام دهد که از این میان ارائه خدمات کنس��ولی 
و تس��ریع در ارائ��ه روادید به کارشناس��ان برای حضور در 
کشورمان برای تحقیق در پرونده از جمله این اقدامات بود. 
موضوعی ک��ه با واکنش مثبت و تقدیر برخی کش��ورهای 

دیگر مواجه شد.
کانادا از جمله کش��ورهایی بود ک��ه چند نفر از اتباعش در 
این پرواز حضور داش��تند. اما یکی از مس��ائل مورد توجه و 
بحث در ای��ن اتفاق روابط دیپلماتیک ای��ران و کانادا بود؛ 
چراکه تهران و اوتاوا به مدت هفت سال است که در شرایط 

تعلیق رابطه سیاسی به سر می برند.
با این حال پس از س��قوط هواپیمای اوکراینی سیدعباس 
موسوی س��خنگوی وزارت امور خارجه در 21 دی ماه طی 
بیانیه ای اظهار داشت: در اجرای دستور اکید رئیس محترم 
جمهور اس��المی ای��ران و تاکید وزیر محت��رم امور خارجه 
برای رس��یدگی فوری به مس��ائل کنس��ولی جانباختگان 
این حادثه تأس��ف بار، یک کارگروه وی��ژه در معاونت امور 
مجل��س و ایرانیان این وزارت خانه با مأموریت رس��یدگی 
به درخواس��ت های خانواده های بازماندگان و انجام خدمات 
مورد نیاز تش��کیل شده اس��ت و در همین راستا نیز ایران 
برای اعضای تیم کارشناس��ی کانادا به سرعت روادید صادر 
ک��رد و زمینه س��فر آنها را به کش��ورمان فراهم کرد تا در 

جریان تحقیقات با تیم های ارزیاب همکاری کنند.
ع��الوه بر ای��ن در جریان مش��خص ش��دن ابع��اد حادثه 
هواپیمای اوکراینی در تماس های جاستین ترودو و فرانسوا 
فیلیپ نخس��ت وزیر و وزیر خارجه کانادا با حسن روحانی 
رئیس جمهور و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه تاکید 
می ش��ود تهران آمادگی خ��ود برای هرگون��ه کمک برای 

روشن شدن ابعاد این حادثه را دارد.
این س��طح از هم��کاری در حالی بود ک��ه کانادا به صورت 
یکجانب��ه در 17 ش��هریور س��ال 1391 رابطه سیاس��ی و 
رسمی خود با ایران را به حال تعلیق درآورد و دیپلمات های 
کشورمان را عنصر نامطلوب خوانده بود. برای بررسی بهتر 

این موضوع به سراغ سابقه روابط ایران و کانادا می رویم.
یکی از محورهایی که با مراجعه به حافظه تاریخی می توان 
در مورد روابط تهران و اوتاوا مورد بحث و بررس��ی قرار داد 

مواضع خصمانه کانادا در قبال ایران اس��ت، به گونه ای که 
اوتاوا بارها در س��ازمان ملل متح��د، رهبری کارزار حقوق 
بش��ری علیه ایران را برعهده داش��ته که منج��ر به صدور 
بیانیه هایی علیه تهران شده و کشورمان را به عنوان دولتی 
حامی تروریس��م معرف��ی می کند یا در جای دیگر س��پاه 
پاس��دارن انقالب اسالمی را در فهرس��ت گروه های حامی 

تروریسم قرار داده است.
عالوه ب��ر این، دولت محافظه کار اس��تیون هارپر نخس��ت 
وزیر س��ابق کانادا قانونی را به تصویب رس��اند که بر اساس 
آن دیپلمات ه��ای ایران��ی مصونیت دیپلماتی��ک نخواهند 
داش��ت. موضوعی که از س��وی مجید تخت روانچی معاون 
وق��ت اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه به عنوان مانعی در 
مقابل بازگشایی سفارت ایران در کانادا عنوان شد. همچنین 
پارلمان کان��ادا مصوبه ای در 23 خ��رداد 1397 به تصویب 
رس��انید که مانع از آن ش��د که مذاکرات از سرگیری رابطه 
با جمهوری اس��المی ایران که از آغاز به کار جاستین ترودو 
نخست وزیر این کشور آغاز شده بود، به نتیجه نهایی برسد.
در مدت هفت س��الی که تهران و اوتاوا در ش��رایط تعلیق 
رابطه سیاسی قرار دارند، ایران به دلیل حضور شمار زیادی 
از ایرانیان س��اکن کانادا و همچنین دانش��جویان شاغل به 
تحصیل در این کشور که شمارشان بیش از 400 هزار نفر 
اس��ت، خواس��تار برقراری رابطه کنسولی شده که هر بار با 

عدم تمایل اوتاوا، به نتیجه نرسیده است.
این در حالی اس��ت که ایرانیان ساکن کانادا بارها با امضای 
دادخواس��ت های متع��ددی از اوتاوا خواس��ته اند که روابط 
سیاس��ی این کش��ور با ایران از س��ر گرفته شده و خدمات 
کنس��ولی به ش��هروندان ایران��ی ارائه ش��ود. از جمله این 
تالش ها می توان به تالش مجید جوهری نماینده ریچموند 

هیل در پارلمان کانادا اشاره کرد که به نتیجه نرسید.
سیدعباس موس��وی در همین رابطه در مرداد سال جاری 
گف��ت: از حدود هفت س��ال قبل که روابط ته��ران و اوتاوا 
توسط دولت وقت کانادا قطع شد، ایرانیان مقیم این کشور 
که حدود 400 هزار نفر تخمین زده می ش��وند با مشکالت 
کنس��ولی زیادی مواجه بوده اند و برای رفع این مشکالت 

ناگزیر به کشورهای دیگر یا تهران مراجعه می کنند.
وی ادامه داد: با تعیین سوئیس به عنوان حافظ منافع جدید 
ایران در اتاوا نیز در حال امکان ارائه خدمات کنس��ولی به 
ایرانی��ان مقیم کانادا وجود ندارد و هنوز به رایزنی هایی که 

با دولت این کشور داشته ایم پاسخ نداده اند.
جاناتان ویلکینسون نماینده پارلمان کانادا در همین زمینه 
معتقد است: بسیاری از ایرانی-کانادایی ها که به دیدن من 
آمدند، از مشکالت خانوادگی زیاِد ایجاد شده به دلیل نبود 

نمایندگی دیپلماتیک بی واس��طه، اب��راز نگرانی می کنند و 
نب��ود خدمات کنس��ولی را عامل پیش آمدن بس��یاری از 

مسائل می دانند.

جای خالی غیرت فوتبالی در وزارت امور خارجه
همانطور که در باال مش��اهده می ش��ود اوتاوا هیچگاه برای 
کم��ک به ایرانی��ان مقیم کان��ادا و درخواس��ت های مکرر 
دولتم��ردان م��ا اقدام��ی نکرده اس��ت اما پس از س��قوط 
هواپیم��ای اوکراینی نه تنه��ا از مواضع خود کوتاه نمی آید 

بلکه مواضعی را علیه ایران اتخاذ کرده است.
ب��ا این حال گویا تعامل زیاد و خ��ارج از عرف ایران با این 
کش��ور، آنها را دچار خطای محاس��باتی کرده و در نهایت 
فرانس��وا فیلیپ از وزیر امور خارج��ه ایران می خواهد برای 
دیدار و گفتگو به کش��ور ثالث س��فر کنند! درخواستی که 
احتماالً خود او هم امیدی به پذیرش��ش نداش��ته است اما 
در کامل تعجب، در پی همین درخواس��ت در روز 27 دی 
ماه و در حالی که ظریف بعد از حضور در هند، به کش��ور 
بازمی گش��ت، سیدعباس موسوی در توئیتر خود اعالم کرد 
که وزیر امور خارجه به درخواست همتای کانادایی خود به 

مسقط می رود تا با وی دیدار کند.
س��اعاتی بع��د دو وزی��ر خارج��ه ک��ه رواب��ط دیپلماتیک 
کش��ورهایش قطع اس��ت در عمان با یکدیگر دیدار کردند. 
محمدجواد ظریف و فرانس��وا فیلی��پ در این دیدار درباره 
همکاری ه��ای کنس��ولی، فن��ی و حقوق��ی می��ان ایران و 
کشورهایی که اتباع آنها در آن سانحه جان باختند گفتگو 

و تبادل نظر کردند. همچنین مقرر شد تیم های کارشناسی 
دو وزارتخانه به تماس های خود در این زمینه ادامه داده و 

در زمان مناسب در آینده مجدداً دیدار و گفتگو کنند.
این دیدار خارج از عرف در حالی در عمان به عنوان کشوری 
ثال��ث انجام گرف��ت که برخی از کش��ورها تالش می کنند 
ایران را ناامن جلوه دهند و در همین راستا می توان به لغو 
پ��رواز برخی ایرالین های خارج��ی به ایران و همچنین لغو 
حق میزبانی تیم های فوتبال باش��گاهی ایران در قالب جام 

باشگاه های آسیا اشاره کرد.
اقدام��ی که با واکنش عزتمندان��ه و محکم تیم های ایرانی 
مواجه شد و تیم های فوتبال سپاهان، پرسپولیس، استقالل 
و ش��هر خودروی ایران، بیانیه کنفدراس��یون فوتبال آسیا 
مبن��ی بر ب��ازی در زمین بی طرف را ظالمان��ه و توهین به 
کشور و ملت ایران دانستند و از حضور در مسابقات آسیایی 

انصراف دادند.
شایس��ته بود که وزارت امور خارجه و ش��خص وزیر نیز به 
مس��ئوالن کانادایی یادآور می ش��دند که رابطه کنسولی و 
سیاسی دو کشور به دلیل کارشکنی آنها قطع است و امکان 
دیدار وزرای خارجه دو کش��ور مقدور نیس��ت چه برسد به 

اینکه دیدار در کشوری در حاشیه ایران برگزار شود.
عزت و غرور ملی حکم می کرد که وزیر خارجه این کش��ور 
به ایران س��فر کند و دیدار و گفتگو در تهران انجام پذیرد. 
این اتفاق در زمانی که بس��یاری تالش می کنند کشورمان 
را نا امن جلوه دهند، می توانس��ت نش��انه دهنده امنیت در 

آسمان و زمین کشور باشد.  مهر 
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گرد نسیان عزت ملی در وزارت خارجه
رویکرد خصمانه کانادا در قبال ایران ریتم تند تری گرفته است


