
پاسخ نظامی به آمریکا در پی ترور شهید 
سلیمانی همچنان پابرجاست

دبی��رکل جنبش عصائ��ب اهل الحق ع��راق، ترور 
ش��هید س��لیمانی و ابومهدی المهندس را شکست 
راهب��ردی آمریکا در منطقه دانس��ت و تاکید کرد 

پاسخ نظامی به آمریکا همچنان پابرجاست.
ش��یخ قیس الخزعلی، به شهادت رس��اندن سردار 
سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاس��داران انقاب اس��امی و ابومهدی المهندس، 
معاون الحش��د الشعبی را شکست راهبردی آمریکا 
در منطق��ه دانس��ت و گفت که این اقدام س��رآغاز 
پایان دادن به حضور نظامیان تروریس��ت آمریکایی 
در عراق اس��ت.او با بیان اینکه دولت ترامپ با این 
ت��رور به ویژه ترور ش��هید مهن��دس همه خطوط 
ممکن را زیر پا گذاش��ته، گفت که ش��خصاً به این 
مس��ئله که پاسخ سریع و قوی از سوی عراقی ها به 

این ترور باشد، کامًا اعتقاد داشت.
قیس الخزعلی گفت که قرار بر این بود که پاس��خ 
نظام��ی عراقی ها به نظامی��ان آمریکایی ظرف ۴۸ 
ساعت باشد، ولی ایران خواستار تعویق این پاسخ تا 
زمان پاسخ خود شد. دبیرکل عصائب الحق در این 
باره افزود که اگر تصمیم به پاسخ به آمریکا گرفته 
شود، تصمیم فردی نخواهد بود و نیرو های مقاومت 
هم��ه تاش خود را خواهند ک��رد که این عملیات 
آس��یبی به ش��هروندان عراق وارد نکن��د. الخزعلی 
همچنین ش��رط حمایت از دولت »محمد عاوی« 
نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه جدید را منوط به 
اجرای طرح پارلمان عراق دانست که خواهان پایان 
دادن ب��ه حضور نظامیان اجنب��ی در عراق به ویژه 

نظامیان آمریکایی است.  باشگاه خبرنگاران 

اخبار

ایران مسئول ۷۰ درصد مشکالت امنیتی اسرائیل است
وزی��ر جن��گ رژیم صهیونیس��تی اعام کرد ک��ه ایران مس��ئول ۷۰ درصد 

مشکات امنیتی این رژیم اشغالگر است.
نفتال��ی بنت ب��ا ادعای اینکه هدفش خارج کردن ایران از س��وریه در مدت 
یک سال است،  افزود که ایران مسئول ۷۰ درصد مشکات امنیتی اسرائیل 

است که از طریق آموزش و حمایت از گروه های مانند حماس و جهاد اسامی 
فلس��طین اقدام می کند. مقامات صهیونیستی در حالی به زعم خود از اخراج ایران 
در س��وریه حرف می زنند که اهداف آنها در ابتدای ش��روع جنگ س��وریه س��اقط 
کردن دمش��ق بود تا بدین وس��یله ارتباط ایران و حزب اهلل را قطع کنند، اما محور 
مقاومت توانست با تبدیل تهدید به فرصت نه تنها دمشق را نجات دهد بلکه شبکه 
قدرتمندی از نیروهای مردمی به ویژه در شمال سرزمین های اشغالی ایجاد کند که 

به کابوس رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.  ایسنا 

امام خمینی معامله قرن را 4۰ سال به تاخیر انداخت
رئیس ش��ورای سیاس��ی حزب اهلل لبنان با بیان اینکه می خواستند معامله 
ق��رن را بر پایه پیروزی ها بر لبن��ان و پیروزی بر ایران پس از جنگ عراق و 
بر پایه س��قوط سوریه بنا سازند، تاکید کرد: امام خمینی)ره( معامله قرن را 

چهل سال به تاخیر انداخت.
س��ید ابراهیم امین السید، در س��خنانی گفت: بعد از رونمایی از طرح موسوم به 

"معامل��ه قرن" به برکت جهاد و خون ش��هدا وارد مرحله جدی��دی از نزاع و درگیری 
خواهیم شد و با چشمان خود خواهیم دید که طاغوت شکست خواهد خورد. وی افزود: 
می خواستند معامله قرن را بر پایه پیروزی ها بر لبنان و پیروزی بر ایران پس از جنگ 
عراق و بر پایه سقوط سوریه بنا سازند اما این مساله رخ نداد بنابراین آمریکایی ها دیگر 
هیچ گزینه ای جز تاش برای تحمیل این طرح حتی از س��وی یک طرف و در غیاب 

طرف فلسطینی نداشتند و این امر نشانه دهنده شکست و ناتوانی است.  فارس 

عمران خان بر اهمیت روابط برادرانه با ایران تاکید کرد
نخست وزیر پاکستان در دیدار سفیر جدید این کشور در جمهوری اسامی 

ایران بر اهمیت روابط برادرانه و تاریخی میان دو کشور تاکید کرد.
رحیم حیات قریشی که اواخر آذرماه امسال به عنوان سفیر جدید پاکستان 
در ایران معرفی شد، این روزها و قبل از عزیمت به تهران دیدارهای مختلفی 

با مقام های عالی رفته دولت اسام آباد انجام می دهد.
قریشی در یک پیام توییتری از دیدار با نخست وزیر پاکستان خبر داد و نوشت: عمران 
خان بر اهمیت روابط برادرانه و دیرینه با ایران که ریشه در فرهنگ، تاریخ و مشترکات 
اجتماعی دارد، تاکید کرد. سفیر جدید پاکستان در ایران افزود که وی متعهد به تاش 
جدی برای باالبردن س��طح روابط و همکاری ها میان ایران و پاکس��تان است.  رحیم 
حیات قریش��ی روزهای اخیر در اسام آباد با عارف علوی رییس جمهوری پاکستان 

دیدار و درخصوص برنامه های آتی خود بحث و تبادل نظر کرد.  تسنیم 

گزارش

کاردار اس��بق ایران در لبن��ان گفت: انقاب 
اس��امی با منطق قوی و تفس��یر متناسب با 
اقتضای جوامع اس��امی، گفتمان جدیدی را 
ارائه ک��رد و در حال فتح قله های اس��تکبار 

حتی تا عمق اروپا است.
از  یک��ی  می ت��وان  را   ۱۳۵۷ بهم��ن   ۲۲
بی بدیل ترین لحظات تاریخ بش��ری دانس��ت. 
پی��روزی انقاب اس��امی در ای��ران، نه تنها 
بس��اط نظام ستم ش��اهی را در داخل برچید، 
بلکه دس��ت اس��تکبار جهان��ی و در رأس آن 
آمریکا را از کش��ورمان کوتاه کرد. انقاب و در 
پی آن استقرار نظام جمهوری اسامی سلسله 
حوادثی را در داخل رقم زد که مهم ترین نمود 
آن را می ت��وان به تغییر در سیاس��ت خارجی 
کشور دانس��ت که پیامد این تغییر، تغییرات 
عمده در تحوالت عرص��ه بین الملل و منطقه 
اس��ت. اهمیت بررس��ی تأثیر انقاب اسامی 
بر سیاس��ت خارجی ایران موضوع گفت وگوی 
سیدهادی سیدافقهی کارشناس مسائل غرب 
آسیا و کاردار اسبق ایران در لبنان در گفت وگو 
با مهر ش��د، تا با وی سیر تحوالت منطقه ای و 

بین المللی را مورد بحث قرار دهیم.

  انقالب به معنای تغییر بنیادین است، 
پیامد انقالب اسالمی را در عرصه سیاست 

خارجی چگونه ارزیابی می کنید؟
پدیده انقاب اسامی مانند نوزادی بوده است 
که در س��ال های اخیر از یک نهال کوچک به 
یک درخت تنومند تبدیل ش��ده و باید بگویم 
آن را بای��د در قال��ب یک موج��ود که روز به 
روز نیز در حال رشد است، بررسی کرد. برای 
بررسی تأثیری که انقاب بر سیاست خارجی 
کش��ورمان گذاش��ته، باید بدانیم که سیاست 
خارجی جمهوری اسامی به دو بخش تقسیم 
می ش��ود؛ سیاست خارجی کش��ورمان دارای 
بخش دیپلماسی رسمی و دیپلماسی نهضتی 
اس��ت که بخ��ش رس��می آن را وزارت امور 
خارجه پیگی��ری می کند و بخش نهضتی نیز 
بر عهده نیروی قدس س��پاه پاسداران انقاب 

اسامی است.
دیپلماس��ی نهضتی ایران موفق است و باعث 
شد که آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه 
خلی��ج فارس به چالش کش��یده ش��وداخیراً 
نیز مق��ام معظم رهب��ری در خطبه های نماز 
جمع��ه ۲۷ دی ماه، نیروی ق��دس را نیروی 
بدون م��رز نامیدند و این فرمایش، موضوع را 
برای دوست و دش��من باز می کند که نیروی 
قدس رسماً عنوان جدیدی به خود گرفته، به 
این معنی که هر کجا مردم مس��تضعف با هر 
اولویتی و در هر منطقه ای مورد ظلم و س��تم 

قرار گرفته و اس��تمداد بخواهند، نیروی بدون 
مرز ما برای کمک مأموریت خواهد داشت.

 در قیاس دو دیپلماس�ی، کدام یک را 
موفق ارزیابی می کنید؟

در دیپلماس��ی رسمی که عهده دار آن وزارت 
خارجه بوده، متأس��فانه موف��ق نبوده ایم و به 
دلیل برخی محافظه کاری ها آسیب های جدی 
دیده ای��م. در مقاب��ل اما دیپلماس��ی نهضتی 
ما موفق بود و باعث ش��د ک��ه آمریکا و رژیم 
صهیونیستی در منطقه خلیج فارس به چالش 
کشیده ش��ود. اقدامات نیروی قدس سپاه در 
چارچوب دیپلماس��ی نهضتی توانست به نفوذ 
اس��تراتژیک ایران در منطقه منجر ش��ود که 
امروز به عن��وان بزرگترین دغدغ��ه آمریکا و 

رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.
 

 پس ترور سردار شهید سلیمانی عماًل 
شلیک به بخش از دیپلماسی کشور بوده 

است؟
دشمن به خیال این موضوع که با ترور شهید 
سردار س��لیمانی، دیپلماسی نهضتی تضعیف 
شده و یا حتی متوقف می شود دست به اقدام 
احمقانه و تروریستی زد؛ ولی حاج قاسم یک 
نفر نبود و همانگونه که رهبر انقاب فرمودند 

مکتب سلیمانی باقی است.

 پس می ت�وان دیپلماس�ی نهضتی را 
همان مکتب س�لیمانی مورد اشاره رهبر 

انقالب دانست؟
دیپلماس��ی نهضتی ما محور مقاومت را شکل 
داده و حض��ور آمری��کا در منطقه را با چالش 
ج��دی مواجه ک��رده اس��ت. از ای��ن رو باید 

بگویم که دیپلماس��ی نهضتی م��ا قوی ترین، 
کارآمدترین و موفق ترین دیپلماسی کشورمان 
بوده است. متأسفانه برخی از مسئوالن دولتی 
و وزارت امور خارجه گاهاً س��خنانی را مطرح 
می کنند که دستاوردهای دیپلماسی نهضتی 
را با چالش مواجه کرده و یا حتی آن را دچار 
آسیب می کنند و این نشان دهنده ناکارآمدی 

دیپلماسی رسمی و فرهنگی است.
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انقالب اسالمی در حال فتح قله های استکبار تا عمق اروپاست
سیدافقهی 

س��فیر پیش��ین ای��ران در لبن��ان و اردن تاکید کرد: 
میانجی گ��ری ایران فرصت خوبی ب��رای ترکیه فراهم 
می کند که از باتاق خودساخته در سوریه خارج شود.

احمد دس��تمالچیان درباره تهدی��د و واکنش ترکیه 
ب��ه عملی��ات ارتش س��وریه در منطق��ه ادلب علیه 
تروریست ها گفت: وضعیت میدانی در سوریه به این 
شکل اس��ت که ارتش س��وریه در منطقه ادلب که 
تروریست ها در آنجا قرار دارند، عملیات هایی را برای 
پاکس��ازی منطقه از تروریس��ت های تکفیری انجام 

داده و پیشروی هایی داشته است.
وی با بیان اینکه عملیات های نظامی ارتش س��وریه 
با حمایت ایران و روس��یه انجام ش��ده است، اظهار 
داش��ت: این عملیات ها موفقیت آمیز بوده و موجب 
ش��ده تا  ارتش س��وریه ش��هر راهبردی س��راقب و 
بس��یاری از مناطق اس��تان ادلب را از تروریس��ت ها 
بازپس بگیرند اما با این وجود، ارتش ترکیه نس��بت 

به عملیات نظامی سوریه معترض است.
این کارش��ناس مس��ائل س��وریه ادامه داد: ترک ها 
براساس توافقاتی که در آس��تانه شده بود، تعهداتی 
در این منطقه داش��تند که بر این اساس قرار بود هم 

بر آتش ب��س در منطقه نظارت کنن��د و هم مانع از 
قدرت گیری مجدد تروریست ها شوند اما نظارت ها به 
خوبی انجام نشده و برخی خبرها حاکی از کمک های 
لجس��تیکی ترک ها به تروریست ها است. این مساله 
سبب احساس خطر سوری ها شده و موجب شد آنها 
برای تامین امنیت خود دس��ت ب��ه عملیات نظامی 
بزنند. دس��تمالچیان در پاس��خ به این سوال که آیا 
ترکیه رویکرد خود نس��بت به س��وریه را تغییر داده 
اس��ت؟ تصریح کرد: ترکیه از قدیم االیام درباره ادلب 
ادعاهای ارضی داشت و سعی می کرد آن را در اختیار 
خود داش��ته باشد یا حداقل تحت نفوذ خود درآورد. 
آنها فکر می کردند در ش��رایط اخیر و با همکاری ای 
که با روس��یه آغاز کرده اند، این مساله حل شود ولی 
اکنون احس��اس می کنند رودست خورده اند و اقدام 

ارتش سوریه برایشان خوشایند نیست.
وی ب��ا بیان اینکه هدف آنکارا از تش��دید تنش ها با 
دمشق این است بتوانند مذاکره ای جدید و جدی با 
مس��کو انجام دهند، خاطرنشان کرد: دمشق نسبت 
به قدرت گیری مجدد تروریس��ت ها حساس است و 
به همین خاط��ر، تصمیم گرفته منطق��ه را از لوث 

تروریست ها پاکس��ازی کند و پیشروی هایی داشته 
باشد. ایران هم حامی این اقدام دولت سوریه است و 

روس ها هم با ترک ها همراهی نکردند.
این دیپلمات پیش��ین با بی��ان اینکه اردوغان هرگاه 
احساس کند می تواند از موضوعی نهایت بهره برداری 
را بکن��د، آن را به فرصتی برای رس��یدن به اهداف 
خود تبدی��ل می کند، ابراز داش��ت: همین مس��اله 
موجب ش��ده تا ترک ها مواضع ثابت و اصولی نسبت 
به س��وریه نداشته باش��ند. در ابتدای بحران سوریه، 
ترکیه فک��ر می کرد می تواند دو هفته ای س��وریه را 
بگیرد و خود را با قطر و عربستان سعودی هماهنگ 
کرد و مس��یر اصلی ورود تروریس��ت ها و لجستیک 

به سوریه شد.
دس��تمالچیان ادامه داد: ترک ه��ا در آن زمان، علیه 
ایران به خاطر حمایت هایش از دولت قانونی سوریه 
موضع گیری می کردند و مناس��بات دو کشور تحت 
الشعاع این مساله قرار گرفت. با تضعیف تروریست ها 
و موفقیت مقاومت، ترکیه به ایران و روسیه پیوست 
تا شکست ش��ان را جبران کنند و مذاکرات آستانه از 

این رهگذر شکل گرفت.  ایرنا 

دستمالچیان:

میانجیگریایران،ترکیهراازباتالقسوریهخارجمیکند

رس��انه آمریکایی هیل در مطلبی نوش��ت: چنانچه بوریس جانس��ون راه 
ترامپ در خروج از توافق هسته ای با ایران را در پیش گیرد، عاوه بر بروز 
تناقض بزرگ در دیدگاه سیاس��ی خود، باید هزینه های هنگفت تخریب 

روابط لندن با اتحادیه اروپا را هم بپذیرد.
پای��گاه خب��ری هیل در گزارش��ی با عن��وان آیا ترام��پ می تواند بوریس 
جانس��ون را مجاب به از بین بردن توافق هس��ته ای با ایران کند؟، افزود: 
نخس��ت وزیر انگلیس با خروج کشورش از اتحادیه اروپا، فرصتی برای در 
پیش گرفتن راهی جدا از سیاس��ت استاندارد اتحادیه اروپا دارد؛ تمایزی 
که می تواند او را در نظر دونالد ترامپ خوب جلوه دهد.  بوریس جانسون 
پس از خروج از اتحادیه اروپا، مشتاق تر از همیشه برای دستیابی به توافق 
تجاری مطلوب با واش��نگتن است. از این رو استفاده از مکانیسم ماشه یا 
به عبارتی مکانیسم حل اختاف در برجام، بهترین راه برای بدست آوردن 

دل ترامپ و ایجاد جو مناسب مذاکرات تجاری با واشنگتن است.
از س��وی دیگ��ر، ایران با خ��روج گام به گام از تعهدات��ش در قبال توافق 
هس��ته ای، اعتراض خود به تحریم های س��ختگیرانه ترامپ را نشان می 
ده��د. ح��ال آنکه همین امر س��بب درآمدن صدای اعت��راض طرف های 
اروپایی مانده در برجام ش��ده اس��ت. در تاریخ ۱۴ ژانویه )۲۴ دی( و در 
پی خروج گام به گام ایران از تعهدات هسته ای، انگلیس، فرانسه و آلمان 

اعام کردند که قصد بکارگیری مکانیسم ماشه را دارند.
از س��وی دیگر، جانس��ون با وجود پش��تیبانی طوالنی مدت از برجام، در 
مصاحب��ه ای که به تازگی با  خبرگزاری بی.بی.س��ی داش��ت، گفت: اگر 
می خواهیم از ش��ر آن ]توافق هسته ای[ خاص ش��ویم، بهتر است آن را 

جایگزین کنیم و بگذارید آن را با توافق ترامپ جایگزین کنیم.
پس از آنکه ترامپ در ماه مه س��ال ۲۰۱۸ )اردیبهش��ت ۹۷( آمریکا را از 
برجام خارج کرد، مش��خص نبود که آیا واش��نگتن حق شروع اسنپ بک 
)بازگشت تحریم ها به صورت اتوماتیک و بدون نیاز به هیچ مذاکره و چانه 

زنی( را حفظ کرده است یا خیر.
اکنون شواهدی وجود دارد که کاخ سفید گزینه هایی در دست دارد. بنا بر 
گزارش ها، آمریکا به عنوان عضو دائم شورای امنیت، می تواند به سادگی 
با طرح قطعنامه در مورد عدم رعایت ایران و سپس وتو، اقدام به بازگشت 
س��ریع و بدون درنگ تحریم ها کند. هرچند ممکن اس��ت سایر کشورها 
مانع آمریکا شوند، اما داشتن کرسی دائم در شورای امنیت امری قدرتمند 
است. با همراهی یا بدون همراهی انگلیس، ترامپ می تواند تصمیم بگیرد 
از مکانیس��م اسنپ بک در سال ۲۰۲۰ اس��تفاده کند. بنابراین سوال این 
است که آیا جانسون تمایلی برای کمک به ترامپ در فسخ برجام دارد؟ در 
پاسخ باید گفت بدون تردید تفکر سیاسی جانسون بسیار با ترامپ همسو 
است. جانس��ون با پذیرش رهبری انگلستان برای خروج از اتحادیه اروپا، 

نشان داد حاضر است از توافق های بین المللی بسیاری خارج شود.
با این حال، جانس��ون در سال ۲۰۱۸، در س��رمقاله ای از توافق هسته ای 
با ایران دفاع کرد و تاکید داش��ت: هم��ه گزینه های موجود بدتر از توافق 
برجام اس��ت. لذا خروج از توافق هس��ته ای برای رضایت ترامپ، تغییری 
اساسی در سیاس��ت جسانسون بشمار می رود ضمن آنکه باید هزینه های 

هنگفت تخریب روابط با اتحادیه اروپا را هم بپذیرد.  
ایران امیدوار اس��ت اروپا مش��اجره موجود بر س��ر برج��ام را حل کند و 
همه طرف های برجام هم منتظر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایاالت 
متحده در نوامبر ۲۰۲۰ )آبان ۹۹( هس��تند. اما باید به یاد داش��ته باشیم 
که در هر مقطعی از سال ۲۰۲۰ ، ترامپ یا متحد رو به رشدش، جانسون 
می توانند با بکارگیری اسنپ بک، روندی دیگر در پیش گیرند.  ایرنا 

سرنوشتبرجام؛

آیاجانسونراهترامپراخواهدرفت؟


