
ای��ن س��قوط های باورنکردنی انس��ان را بی اختی��ار به یاد 
»الی��س به صبح القریب« می اندازد تا ش��کوفه های امید به 
گل بنشینند و چهره های درهم با لبخند جانی تازه بگیرند. 
باورکردنی نیس��ت که ابهت عظی��م ملکه الیزابت که روزی 
خود را امپراتوریس��ت جهان فرض می کرد طی چهل سال 
گذشته رو به افول برود و چراغ مستعمره هایی که روزگاری 
نه چندان دور خورش��ید در آن ها غ��روب نمی کرد یک باره 
خاموش ش��وند تا جایی که اس��کاتلند دیواربه دیوار آن این 
ش��یر بی یال و کوپال را برنتابد و دم از بی وفایی بزند! انگار 
طلوع پر درخش��ش انقاب اس��امی ایران پشت پرده های 
ناخوش��ایندی برای غرب داش��ت ت��ا به مرورزم��ان تابوی 
یک به یک آن ها شکس��ته شود و شیرهای بی یال و کوپال و 
درنده به پیر گربه هایی بی چنگ و دندان تبدیل ش��وند که 
تنها وس��یله دفاعی آن ها نعره کشیدن های پوچ و بی محتوا 
باشد! دیگر حنای اینتلیجن س��رویس هم برای 27 کشور 

باقی مانده عضو اتحادیه اروپا که این روزها قدرتمندترین یار 
را به دلیل کهولت و درماندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
خائفانه از بین خود بیرون می اندازند تا جامعه ای تازه فارغ 
از نفوذ آمریکا و جاسوس آن داشته باشند که البته او نیز که 
فرزندی سرراهی و چندملیتی است همانند پدر خود بی یال 
و کوپال ش��ده و این روزها دیگر نوبت تصفیه حس��اب ها و 
اختافات داخلی فی مابین نهادهای درونی می باشد تا شاید 
بتوانند تکلیف دیوانه ای به نام دونالد ترامپ را که توانس��ته 
اس��ت طی چهار سال گذشته تیش��ه به ریشه ملت آمریکا 
بزند را معلوم کنند. اما زهی تأسف برای تمامی سران غرب 
که روزهای پایانی اس��تعمار و اس��تثمار فرارسیده تا نه تنها 
در س��یاره آبی جایی برای اقامت آن ها نباش��د بلکه نتوانند 
از دیگر کرات آس��مانی به دلیل بزرگنمایی در توانایی های 
علمی خ��ود بهره مند گردند که آخری��ن گزینه برای آن ها 
دفن در زباله دان تاریخ خواهد بود و بازهم این همان »الیس 
به صبح القریب« است که مژده رهایی می دهد. وقتی پیمانه 
از نامردمی ها پر می شود چاره ای جز تقابل و انتقام نیست تا 
داغ دل خانواده شهدای هواپیمای مسافربری ایرباس که در 

خلیج فارس توسط ناو آمریکایی سرنگون شد از مسببان آن 
گرفته شود بنابراین پهپاد بدون سرنشین متجاوز به حریم 
و خاک ایران در جنوب کش��ور س��رنگون می شود تا دست 
آمریکا بار دیگر از آستین مفرغ بیرون آید و سرداری رشید 
از ایران را همراه با دیگر مجاهدانی که میهمان یک کش��ور 
ثالث بودند ترور نمایند اما نمی دانند که باید منتظر باش��ند 
تا انتقامی تازه از راه برسد و قانون چشم در مقابل چشم را 
عملی سازد که هجوم موشک های ایران به پایگاه آمریکایی 
عین االس��د در خاک عراق پاسخی بس دندان شکن بود تا 
بار دیگر باقیمانده اعتبار نداشته آمریکا متزلزل شود و امروز 
این روباه پیر و رانده ش��ده از اتحادیه اروپاست که بار دیگر 
فیل��ش یاد هندوس��تان می کند زیرا کفگیره��ا به ته  دیگ 
خورده و ناچار است خسارات کمرشکن خروج از اتحادیه را 
از محلی فراهم و تأدیه نماید که شاهزاده چارلز فرزند ملکه 
و جانش��ین بافصل او موذیانه ابراز تمایل می کند تا سفری 
به ایران داشته باشد و خاطرات شیرین دهه های استعمار را 
زنده نماید! او ضمن اظهار عاقه خود، خربزه های بزرگی را 
هم زیر بغل ایرانیان گذاشته به خیال اینکه این مردم، امروز 

هم همانند سال های قبل از ماجراهای شهریور 2۳ و خرداد 
42 و درنهایت بهمن 57 هستند و می شود از صداقت آن ها 
سوءاس��تفاده نمود و فریبشان داد که حاال دیگر گرگ های 
باران دیده شده اند و شنیدن جمات زیبایی همچون اشاره 
به سابقه مراودات فرهنگی طوالنی و مردمان جالب و دیدنی، 
چراغ سبزی نخواهد بود که آن ها را خام کند و نه تنها آحاد 
جامعه بلکه نظام هم چش��م دیدن سردس��ته سیاست های 
ایجاد صهیونیست و فشار را نداشته و عاقه ای به ارتباط با 
آن ها ندارند و همچنان امیدوارند تا شغال در قهر بماند و به 
نفع باغبان باش��د! که هنوز جوهر نوشتن طرح جدیدی که 
برای تأیید معامله قرن تنظیم شده خشک نشده در اختیار 
وزرای امور خارجه س��ه شیخ نشین بحرین، امارات و عمان 
گذاش��ته می شود تا در مراسم رونمایی از آن لبخند بر لبان 
داش��ته باش��ند و حاال این فرزند و جانشین ملکه سرزمین 
توطئه های جهانی است که به صورت وقیحانه اظهار تمایل 
برای دیدن س��رزمین منزه و پاک دام��ن ایران می کند زیرا 
دنیا در انتظار دیدن بریتانیای کبیری است که اقتدار آن به 

زیر کشیده می شود!

انتقاد وزیر خارجه سعودی از سکوت 
جامعه جهانی 

وزیر خارجه عربس��تان س��عودی با تکرار اظهارات 
ضدایران��ی، جامع��ه جهانی را به س��کوت در برابر 

رفتارهای ایران متهم کرد.
فیص��ل بن فرحان همچنین بر پایبندی عربس��تان 
ب��ه حمایت از تاش های مربوط به خلع س��اح در 
منطقه خاورمیانه تأکید کرد. او همچنین از رکود و 
بن بست در برابر اجرای مأموریت های کنفرانس خلع 
س��اح، ابراز نگرانی کرد. این وزیر س��عودی گفت: 
عربس��تان توافقنامه های بین الملل��ی و قوانین ملی 
برای فعال س��ازی تاش های مرب��وط به برنامه های 

خلع ساح، امضا کرده است. صداوسیما 

 برقراری پروازهای موردی 
برای بازگشت ایرانی ها 

س��فیر ایران در تفلیس به نقل از مسئوالن گرجی 
اعام کرد که در صورت کم شدن آثار شیوع ویروس 
کرونا پروازهای مستقیم به ایران از سر گرفته خواهد 
ش��د و گفت: برای بازگش��ت ایرانی ها به کشور نیز 

پروازهای موردی برقرار می شود. ایسنا 

اخبار

با آمریکا مذاکره نمی کنیم
مش��اور مقام معظم رهبری تاکید کرد که ایران به 
دنبال جنگ همه جانبه با آمریکا نیست اما مذاکره 

با این کشور هم بی معنی است.
س��ردار حس��ین دهق��ان در مصاحبه ب��ا روزنامه 
انگلیسی فایننشال تایمز در پاسخ به سوالی درباره 
تحریم های آمریکا، مشکات اقتصادی ایران و تاثیر 
آن بر بودج��ه نظامی ایران گفت که بودجه دفاعی 
کشور و سازمانهای نظامی ایران کاهش نیافته است. 
وی گفت: امروز به مراتب شرایطمان از نظر نظامی 
نسبت به سه س��ال پیش که "دونالد ترامپ" روی 
کار آمد در همه ابعاد بهتر اس��ت، از نظر تجهیزات، 
پرسنل و سازمانها و اگر دوباره ترامپ انتخاب شود 

در پنج سال آینده باز هم بهتر خواهیم شد. 
مش��اور مقام معظم رهبری در ادامه گفت: از زمانی 
که داعش درس��ت شد و ناامنی افزایش یافت ما از 
همه ظرفیتمان برای سازماندهی، آموزش و مشاوره 

به متحدانمان استفاده کرده ایم. 
فایننش��ال تایمز در ادامه با اش��اره به ترور سردار 
قاسم س��لیمانی توس��ط تروریس��تهای آمریکایی 
و تاثی��ر آن ب��ر روی متحدان ای��ران در منطقه به 
نقل از س��ردار دهقان نوش��ت که ایران از توس��عه 
برنامه موش��کی خ��ود و حمای��ت از متحدان خود 

عقب نشینی نخواهد کرد. 
وی در ادامه افزود، ب��ا آمریکا به هیچ وجه مذاکره 
نمی کنی��م هرچند که از یک جنگ همه جانبه نیز 

دوری خواهیم کرد. 
س��ردار دهقان در ادامه مصاحب��ه همچنین تاکید 
کرده ک��ه سیاس��تهای ترامپ در نهایت به س��ود 
ایران خواهد ش��د چرا که باعث تقویت احساس��ات 
ضدآمریکایی می ش��ود و این مس��اله باعث تقویت 
نیروهای متحد ایران در منطقه خواهد ش��د.  وزیر 
س��ابق دفاع ایران اضافه کرد: استراتژی ایران برای 
آنه��ا هزینه دارد، برای ما ه��م هزینه دارد. اما چه 
کسی اکنون برنده است؟ امروز ما معتقدیم که نفوذ 
ما در منطقه علیرغم فشارهای آمریکا افزایش یافته 
اس��ت. ما هرگز متحدان خودمان را در منطقه رها 

نمی  کنیم. ما بازیگر نیستیم، ما انقابی هستیم. 
فایننش��ال تایمز در ادامه نوش��ت، از سردار دهقان 
درباره اتهام��ات آمریکا و اس��رائیل مبنی بر اینکه 
ای��ران به ح��زب اهلل لبنان و ش��به نظامیان عراقی 
کمک می کند تا موشک مونتاژ و تولید کنند گفت: 

اگر آنها از ما کمک بخواهند ما کمک می کنیم. 
وی در ادامه درباره بحث انتقام ایران از ترور سردار 
س��لیمانی و خ��روج نظامیان آمریکای��ی از منطقه 
گف��ت، انتقام نهای��ی در طول زم��ان اتفاق خواهد 
افتاد، باهدف بیرون ران��دن آمریکایی ها از منطقه. 
اما تهران هیچ حمله ای علیه آمریکا انجام نمی دهد 

مگر اینکه پاسخ به اقدام آمریکا علیه ایران باشد. 
س��ردار دهق��ان همچنی��ن گفت که هی��چ دلیلی 
نمی بینم به متحدانمان دستور دهیم اقدامی کنند 

اما آنها را از اقدام نیز منع نمی کنیم. 
وی در پای��ان تاکید ک��رد، ایران ب��ه دنبال جنگ 
با آمریکا نیس��ت ام��ا مذاکره هم بی معنی اس��ت. 
واشنگتن فکر می کند ما در موضع ضعف هستیم و 
نیاز به مذاکره داریم. آمریکا می خواهد با ما مذاکره 
کند تا بگوید چرا شما موشک دارید؟ چرا در منطقه 
هس��تید؟ و چرا توانایی نظامی دارید؟ درباره اینها 

چه مذاکره ای می توانیم بکنیم؟  فارس

از نگاه دیگران 

مسدود شدن مرزها با ایران از سوی کشورهای همسایه موقت است
سخنگوی وزارت خارجه گفت: مسدود شدن مرزها با ایران از سوی کشورهای 

همسایه در پی شیوع ویروس کرونا اقدامات پیشگیرانه موقت است.
سید عباس موسوی عنوان کرد: با توجه به این قضیه، طبیعی است اقداماتی 

که باید صورت بگیرد به صورت جمعی باید انجام شود.
وی افزود: موقعی که کشور ما آلوده نشده بود نگرانی هایی داشتیم و بعد از آن 

هم وقتی که ویروس وارد کش��ور ما شد، کشورهای همسایه ما نگرانی هایی داشتند 
و این قضیه طبیعی اس��ت، ولی این نباید مانع مراودات مردمی و یا حتی صادرات 

و واردات بین کشورها شود.
موسوی خاطرنشان کرد: وزارت امور خارجه از طریق سفارتخانه  هایمان رایزنی هایی 
را با مقامات کشورهای همسایه شروع کرده  که  به آنها اطمینان دهند که هیچگونه 

موارد مشکوکی از مرزها عبور نخواهد کرد. مهر 

اظهارات وزیر بهداشت ترکیه درباره وضعیت تردد بین ۲ کشور
وزیر بهداشت ترکیه در پاسخ به این سوال که چه زمانی گذرگاه های مرزی 
با ایران بازگش��ایی می ش��ود نیز گفت: باید وضعیت کنترل این بیماری در 

ایران را ببینیم و بر مبنای آن تصمیم بگیریم.
فخرالدین کوجا در خصوص علت بس��ته شدن گذرگاه های مرزی این کشور 

با ایران و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام کمی دیر انجام نشده است؟ 
گفت: خیر. دیر نش��ده زیرا ما 2 روز اس��ت که همه تدابیر الزم برای پیش��گیری را 
دنبال می کنیم. هر کس��ی که از ایران و از طری��ق راه های هوایی، زمینی و آهن به 
ترکی��ه آم��ده را به دقت تحت نظر داش��ته ایم. وی افزود: عاوه ب��ر دوربین کنترل 
حرارتی، اتاق های سامت ایجاد کردیم، پزشکانمان را نیز مامور کردیم که هر کسی 
که از گیت عبور کرد را بدقت بررسی کنند. کسانیکه شبهه این بیماری را داشتند 

مانند تب را به کشور راه ندادیم.  فارس 

سردار سلیمانی در شکست داعش سهم به سزایی داشت
نماینده ویژه پوتین در امور خاورمیانه گفت: س��ردار "قاسم سلیمانی" سهم 

بسزایی در مبارزه با تروریسم و شکست داعش داشت.
میخائیل بوگدانوف چنین ابراز عقیده کرده اس��ت که برخی از نقش آفرینان 
عرصه سیاس��ی آمریکا از وضعیت ناپایدار در منطقه خاورمیانه اس��تفاده می 

کنن��د تا "از آب گل آلود ماهی بگیرند" و از جمله این اقدامات از ترور س��ردار 
"قاسم سلیمانی" یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقاب اسامی ایران بود که 
اتفاقاً در مبارزه علیه تروریسم، به ویژه شکست داعش در منطقه، سهم بسزایی داشت. 
این دیپلمات بلندپایه روس گفت: ترور ژنرال ایرانی قاس��م س��لیمانی در عراق، را به 
درستی باید تاش آمریکا برای "ماهی گرفتن از آب گل آلود" و استفاده از بی ثباتی 
سیاس��ی و درگیری ها در خاورمیانه نامید. بعضی اوقات به نظر می رسد که نیروهای 

خاصی در میان نخبگان آمریکایی عاقه ای به عادی سازی ندارند. تسنیم 

گزارش

نمایندگان کش��ورهای اروپایی نیز مانن��د آمریکا به دنبال 
کس��ب منافع کنترل توانمندی های صلح آمیز اثبات ش��ده 
هسته ای جمهوری اسامی ایران می باشند و این یعنی ظلم 
مضاعف به ملتی که در ش��دیدترین تهدیدهای علمی، فنی 
و اقتصادی به توانمندی عمومی صلح آمیز هسته ای دست 

یافته و در آن به پیشرفت های قابل توجهی رسیده است.
سفر این دو وزیر خارجه اتحادیه اروپا حدود 2۰ روز پس از 
سفر »جوزپ بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
به تهران و بعد از آن صورت گرفت که س��ه کشور اروپایی 
اع��ام کردند که قصد دارند مکانیس��م ماش��ه در برجام را 
کلی��د بزنند. بورل در س��فری که ۱4 بهمن ماه برای مدت 
دو روز به تهران داش��ت عاوه بر ظریف با حس��ن روحانی 
رئی��س جمه��ور و عل��ی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای 
اس��امی دیدار و گفتگو کرد. همزمان با این س��فر س��ید 
عباس موسوی س��خنگوی وزارت خارجه ایران اعام کرد: 
»اروپایی ها هنوز مکانیسم ماشه را فعال نکردند، خواستند 
به این س��مت بروند. اخیرا ظریف ی��ک نامه ۱4 صفحه ای 
حقوقی و مس��تدل راجع به این موضوع به بورل نوش��ت و 

توجیهات آنها را زیر سؤال برد و به چالش کشید. 
در دی��داری که بورل با ظریف داش��ت ش��رایط در منطقه 
خلیج فارس و ل��زوم کاهش تنش های منطقه ای، طرح به 
اصطاح معامله قرن و پیامدهای خطرناک آن برای منطقه 
و جهان، اینس��تکس، برجام، تحوالت در عراق، س��وریه و 

یمن مورد گفت وگو قرار گرفت.
به نظر می رسد سفر این دو وزیر خارجه اروپایی در راستای 
رایزنی هایی است که پیش از این سخنگوی وزارت خارجه 
ایران به آن اشاره کرده بود. سید عباس موسوی سخنگوی 
وزارت خارجه ایران در مصاحبه ای با روزنامه وچرنی لیست 
کرواسی که 2۸ بهمن ۹۸ منتشر شد، با اشاره به سفر بورل 
گفته بود: اخیرا کرواس��ی به عنوان رئیس شورای اتحادیه 
اروپا جلس��ه ای را در ایران با جوزپ بورل مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا ترتیب داد. این گفت وگو سازنده بود 
و امیدواریم به زودی تحوالتی در مذاکرات ایران و اتحادیه 

اروپا به وجود آید.
در همین راس��تا بود که استف باک وزیر خارجه هلند که 

روز جمعه در اولین مقصد س��فرش به اصفهان رفت، شنبه 
س��وم اسفند ماه در میدان مشق س��ابق و در محل وزارت 
امور خارجه مهمان محمدجواد ظریف بود. براس��اس اعام 
وزارت خارجه ایران، برجام، اینس��تکس، ابعاد ترور سردار 
شهید سلیمانی، شرایط جاری در عراق، افغانستان، یمن و 
سوریه و نیز سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی و مناسبات 
دوجانب��ه و تح��والت منطقه ای و بین الملل��ی از مهمترین 

محورهای گفت وگوی دو وزیر خارجه بود.
وزی��ر خارجه هلند بعدازظهر ش��نبه نیز به دیدار حس��ن 
روحان��ی رفت و رئیس جمه��وری ایران در ای��ن دیدار بر 
حف��ظ برجام تأکید ک��رد و گفت: همه بای��د تاش کنیم 
برجام حفظ ش��ود و ما در این زمینه راه گفتگو با اتحادیه 
اروپا را نبسته ایم. وزیر امور خارجه هلند نیز در این دیدار، 
توس��عه روابط دو کش��ور در همه زمینه ها از جمله روابط 
اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و با اش��اره به ماقات خود 
با نمایندگان شرکت های هلندی در تهران، ابراز امیدواری 
ک��رد که کش��ورش بتواند نقش و مش��ارکت فعال تری در 
اینس��تکس ایفا کند. استف باک با تاکید بر ضرورت حفظ 
برجام ب��ه عنوان یک توافق بین المللی، افزود: ما به صورت 
آش��کار و خصوصی به آمریکایی ها گفته ایم که خروج آنها 
از برجام کار درس��تی نبوده است. الکساندر شالنبرگ وزیر 
خارجه اتریش نیز دومین دیپلمات اروپایی بود که در رأس 

هیأتی مهمان ظریف بود. 
دو وزی��ر خارجه در دیدار دور اولش��ان که در محل وزارت 
خارجه ایران داش��تند، ضمن اس��تقبال از گسترش روابط 
خ��وب دوجانبه بر توس��عه و تعمی��ق آن در همه زمینه ها 
تاکید کردند. آخرین تح��والت مربوط به برجام و تعهدات 
طرف های اروپایی از مهمتری��ن محورهای گفت,گوی دور 

اول ظریف و شالنبرگ بود. 
ش��النبرگ درباره س��ازوکار مال��ی اروپا و ایران موس��وم به 
اینس��تکس ه��م گفته اس��ت: ما حمای��ت خودم��ان را از 
تاش های سه کشور اروپایی عضو برجام برای نجات توافق 
هس��ته ای از جمله اینستکس از ابتدا اعام کردیم. اینکه به 
این س��ازوکار ملحق ش��ویم یا خیر، همچنان مورد ارزیابی 
است. حال با توجه به سفر این دو دیپلمات اروپایی به تهران 

آن هم در آس��تانه نشست کمیس��یون مشترک برجام  که 
گفته شده هفتم اسفند ماه قرار است برگزار شود و با توجه 
به اظهارات حس��ن روحانی به نق��ل از بورل مبنی بر اینکه 
مکانیسم ماشه فعا برای زمان نامعلومی کنار گذاشته شده، 
بای��د منتظر ماند و دید ک��ه اروپایی که تاکنون به تعهدات 

برجامی اش پایبند نبوده، از این به بعد چه خواهد کرد.
دکتر س��یدرضا صدرالحسینی پیرو سفر مقامات اروپایی به 
ایران گفت: طی ماه های گذش��ته و به ویژه پس از خروج 
آمریکا از توافقنامه برجام و به خصوص پس از عدم به اجرا 
در آم��دن برجام اروپایی یا اینس��تکس رفت و آمد تعدادی 
مقام��ات سیاس��ت خارجی کش��ورهای اروپایی ب��ه ایران 

افزایش چشمگیری یافته است. 
وی اف��زود: البت��ه ای��ن رف��ت و آمده��ا را بای��د در کنار 
گفت وگوهای این مقامات با مس��ئوالن سیاس��ت خارجی 
ایران در س��فرهای اروپایی قرار داد این بدین مفهوم است 
که تعداد قابل توجهی از مقامات سیاست خارجی اروپا  به 
ش��دت به دنبال گفت وگو با مقامات سیاسی و دیپلماتیک 
ایران می باش��ند و درست ابهام در اینجاست که درجه اول 
مح��ور همه این گفت وگوها تثبیت ایران در توافق برجام و 
در درج��ه دوم متعهد بودن ایران بر این توافقات اس��ت و 
تعجب این است که هیچ یک از مقامات اروپایی هیچ گونه 
تعهدی برای خویش قائل نبوده و اقدام عملی و موثر برای 
بازگرداندن کش��ور بدعهد در این توافق یعنی آمریکا یا به 
عم��ل نمی آورند و یا نمی توانن��د کار موثری انجام دهند و 
این یعنی افزایش فش��ار به ای��ران در توافقی که هیچ گونه 

منفعتی برای دولت و ملت نداشته است!
این استاد دانش��گاه اظهارداشت: باید به این موضوع اشاره 
ک��رد که متاس��فانه بعضی از مقام��ات دیپلماتیک اروپایی 
ضم��ن اصرار به تداوم حضور ایران در برجام کش��ور ایران 
را تهدید می نمایند که در صورت خروج از برجام و یا عدم 
اجرا نمودن کامل تعهدات ثبت شده در یک توافق ایران به 

مشکات جدیدی روبرو خواهد شد!
این کارش��ناس مسائل سیاست خارجی بیان داشت: سوال 
این است که در کدام یک از معاهدات بین المللی از ابتدای 
تاریخ دیپلماسی کش��ورها چنین درخواست غیر معقول و 
غیر مس��تند از یک کشور مس��تقل درخواست شده است؛ 
بر این اس��اس به نظر می رس��د نمایندگان این کشورهای 
اروپای��ی نیز مانن��د آمریکا به دنبال کس��ب منافع کنترل 
توانمندی های صلح آمیز اثبات ش��ده هس��ته ای جمهوری 
اس��امی ایران می باشند و این یعنی ظلم مضاعف به ملتی 
که در ش��دیدترین تهدیدهای علمی، فن��ی و اقتصادی به 
توانمندی عمومی صلح آمیز هسته ای دست یافته و در آن 

به پیشرفت های قابل توجهی رسیده است. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: هی��چ عقل س��لیمی ب��ا ارتباطات 
دیپلماتیک و تعامات سیاس��ی در عرصه منطقه ای و بین 
المللی مخالف نیست اما همه قواعد و رویه های بین المللی 
وهم��ان عقل س��لیم حکم می کند ک��ه اوال در همه روابط 
بی��ن کش��ورها باید تامین منافع ملی ص��ورت گیرد و دوم 
ملت های طرف های مذاکره بتوانند از منافع این گفت وگوها 

و تعامات بهره مند شوند. 
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فقط حرف، عمل بی عمل 
ارزیابی صدرالحسینی از رفت و آمد اروپایی ها به تهران:  

سفیر ایران در مسقط گفت: ایران در تاش است 
در جه��ت تعمیق روابط بین الملل و حل مس��ائل 
پیچیده بین المللی و منطقه ای به ویژه در منطقه 

پرتنش غرب آسیا با مشارکت جمعی عمل کند.
مراسم بزرگداشت چهل و یکمین سالگرد پیروزی 
انقاب اس��امی ب��ا حضور مقام های کش��وری و 
لش��کری عمان، س��فرا، دیپلمات ها و وابس��تگان 
نظامی دیگر کش��ورها، ش��خصیت های سیاسی و 
فرهنگی و ایرانیان مقیم عمان در محل س��فارت 

جمهوری اسامی ایران در مسقط برگزار شد.
در این مراس��م، س��فیر جمهوری اس��امی ایران 

طی سخنانی با اش��اره به دستاوردهای جمهوری 
اس��امی ایران در دوران پ��س از پیروزی انقاب 
اسامی، گفت: بدون ش��ک انقاب اسامی ایران 
حرکتی در جهت نفی اس��تبداد داخلی و س��لطه 
خارجی و تحقق آزادی، عدالت و اس��تقال بوده، 
و توانس��ته با برقراری نظام »جمهوری اسامی«، 
فصل جدیدی را بر مبنای مشارکت و آرای مردم 
در جه��ت تحقق اراده ملی آغ��از کند که تاکنون 

این روند ادامه دارد. 
وی افزود: کسب استقال واقعی سیاسی و برقراری 
مردمس��االری دینی ، از مهمترین دس��تاوردهای 

نظام جمهوری اس��امی ایران اس��ت که در سایه 
آن توانس��ته است شاخص های قابل توجهی را در 
رعایت و اجرای اصول مردمساالری، اعطای حقوق 
سیاسی به ش��هروندان، حفظ عدالت جنسیتی از 
جمله افزایش سهم و نقش زنان در مشارکت های 
اجتماعی، حفظ حقوق اقلیت ها، رش��د علمی در 
حوزه های مختلف پزشکی، نانو، هسته ای و صنایع 
مختلف و فاصله گرفت��ن از اقتصاد تک محصولی 
وابسته به نفت، کاهش سهم آن در بودجه دولتی، 
تقویت بخش خصوصی و حمایت از سرمایه گذاری 

خارجی ثبت کند. تسنیم 

نوری شاهرودی: 

ایراندرراستایحلمسائلپیچیدهمنطقهایوبینالمللیازطریقمشارکتجمعیتالشمیکند
مفقودی

پروانه فعالیت پایگاه اطالع رسانی اینترنتی جهانی خبربه نام 
خانم مریم حضرتی به شماره ثبت 27038/93 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

یادداشت

»تصویر پایین کشیدن پرچم انگلیس از اتحادیه اروپا«

بریتانیایکبیر،اقتداریکهبهزیرکشیدهمیشود!

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید


