
روایت مسئول عراقی  از رشادت های 
سردار سلیمانی

احمد االسدی، رئیس کمیسیون "السند الوطنی"در 
پارلم��ان ع��راق در گف��ت وگو با ش��بکه المیادین 
گفت: در ب��دو ورود داعش به عراق از آمریکایی ها 
درخواس��ت کمک کردیم اما آن ها هیچ کمکی به 

ما نکردند.
وی ادام��ه داد: با س��قوط موصل شکس��ت های ما 
آغاز ش��د و در یک روز تمام مناطق میان موصل و 
صالح الدین س��قوط کردند اما مجاهدان عراقی به 
فرماندهی ش��هید قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی 
المهندس فورا وارد عمل ش��دند و داعش را از ورود 
به بغداد و س��امرا بازداشتند. وی تاکید کرد: سردار 
س��لیمانی در ۱۰ژوئن ۲۰۱۴ وارد بغداد ش��د و به 
هم��راه ابومهدی المهندس وصدها رزمنده دیگر به 
س��وی ش��هر بلد حرکت کردند که در آن زمان راه 

ارتباطی آن قطع شده بود.
االس��دی تاکید کرد که از زمان س��قوط موصل تا 
صدور فتوای آیت اهلل سیستانی ده ها رزمنده تحت 
فرماندهی ش��هید قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی 
المهندس در میتدین نبرد با داعش جنگیدند و به 

شهادت رسیدند.
وی گفت: ش��هید س��لیمانی در عملیات نظامی در 
خط مقدم و جلوی تمام رزمندگان حضور داش��ت، 
ما هیچ وقت احس��اس نکردیم که سردار سلیمانی 
عراقی نیست این درحالی است که او با درخواست 

دولت عراق به عنوان مستشار نظامی آمده بود.
احم��د االس��دی تاکید کرد که س��ردار س��لیمانی 
همانن��د ی��ک فرمانده و ی��ا یک مستش��ار نظامی 
برای کش��ور دیگر عمل نکرد بلکه او همانند دیگر 
مجاه��دان مبارزه می کرد و جان بر کف  ده ها بار 

مورد اصابت گلوله وخمپاره قرار گرفت.
وی تاکید کرد که سردار سلیمانی و شهید ابومهدی 
المهندس طی چند روز عملیات آزاد سازی منطقه 

جرف الصخر را نیز برعهده گرفتند.
االس��دی در بخش دیگری خاطر نش��ان کرد: شهر 
آمرل��ی نیز از تمامی طرف ها محاصره ش��ده بود و 
مردم به همراه نیروهای الحش��د الش��عبی به مدت 
۸۳ روز در آن ش��هر مقاوم��ت کردن��د تا کمک ها 
ب��ه آن ها برس��د و در آن زم��ان و درحالی که آن 
منطقه بمباران می ش��د شهید قاس��م سلیمانی و 
ش��هید ابومهدی المهندس با هلیکوپتر به آن شهر 

میرفتند.
وی در بخ��ش دیگری خاطر نش��ان کرد: س��ردار 
س��لیمانی که یک شخص دولتی و فرستاده رسمی 
بود در هر فرصتی که پیش می آمد با عشایر عراقی 

دیدار می کرد و به مناطق آزاد شده می رفت.
االس��دی در ای��ن گفت و گ��و از ش��بکه المیادین 
درخواست کرد که به همراه اهالی سنجار مستندی 
از مجاهدت های ش��هید قاسم س��لیمانی و شهید 

ابومهدی المهندس ضبط کند.
االس��دی تاکید ک��رد که حمایت ه��ای جمهوری 
اس��المی ایران از ع��راق در زمان نخس��ت وزیری 

العبادی نیز ادامه داشت. فارس 

پیرهادی: 
حمایت از محور مقاومت از 

اولویت های مجلس است
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی در گفت 
وگو با یک رس��انه عربی با اشاره به شهادت سردار 
سلیمانی تاکید کرد: حمایت از محور مقاومت یکی 

از اولویت های مجلس شورای اسالمی است.
محس��ن پیرهادی، گفت: اولولی��ت مجلس یازدهم 
اقتصاد و معیشت مردم است، ما نمی توانیم تقویت 

روابط اقتصادی و دیپلماتیک را نادیده بگیریم.
وی اف��زود: عالوه بر مس��ائل اقتص��ادی حمایت از 
محور مقاوم��ت در منطقه جنوب غربی آس��یا نیز 

یکی از اولویت های ما به شمار می رود.
پیرهادی تاکید کرد: پس از ترور س��ردار سلیمانی 
توسط آمریکا اوضاع منطقه به حالت قبلی خود باز 
نخواهد گشت و فرزندان این منطقه خط مشی آن 
ش��هید بزرگ را در پی��ش خواهند گرفت و عزت و 

پیروزی را محقق خواهند کرد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی در بخش 
دیگری از گفت و گوی خود خاطر نشان کرد: کشور 
ما طی سال های گذشته تجربه زیادی به دست آورد 
و هزینه زیادی در این راه داد؛ دوس��تان و دشمنان 
بدانن��د که دیگ��ر راهی برای اعتماد و خوش��بینی 
به آمریکا نداریم و به کش��ورهای اروپایی نیز تکیه 
نخواهیم کرد. ما قدرت های داخلی خود را تقویت و 
با کشورهای همسایه همکاری خواهیم کرد و همان 
گونه که در ماه اول تش��کیل مجلس جدید روش��ن 
بود، ش��بکه ای از کشورهای ضداس��تکبار و سلطه 

گری ایجاد خواهیم کرد. تسنیم 

اخبار گزارش

هش��دار برجامی ای��ران در نامه وزیرخارجه کش��ورمان به 
مسئول سیاس��ت خارجی اروپا در حالی صورت گرفته که 
انگلیس و فرانسه در واکنشی قابل تأمل به این نامه و البته 
در نهایت بی تعهدی به انجام تعهدات برجامی خود، ایران 
را مس��ئول به خطر انداختن برجام دانسته و مدعی اجرایی 

شدن تعهداتشان شده اند!
ب��ه احتمال زیاد دولتمردان انگلیس و فرانس��ه دچار توهم 
شده اند؛ چرا که همسویی آنها با سیاست های آمریکا سبب 
ش��ده تا هیچ کدام از توافقات مندرج دربرنامه جامع اقدام 
مشترک قابلیت اجرایی پیدا نکند؛ حتی دقیقا خالف برجام 
آمریکا و متحدانش تالش می کنند تحریم تسلیحاتی ایران 
را به هر طریقی که شده است تمدید کنند و به بیان دیگر 

نگذارند از برجام برای ملت ایران آبی گرم شود.
س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه انگلیس مدعی ش��د که 
کشورش همچنان به برجام پایبند است، اما عدم پایبندی 
ایران به برجام باعث به خطر افتادن این توافق شده است!

این مقام انگلیس��ی در اظهاراتی که بخشی از آن در پایگاه 
اطالع رسانی دولت انگلیس منتشر شده، ادعا کرده: انگلیس 
همچنان به برجام پایبند است، اما این توافق به دلیل عدم 
رعایت سیس��تماتیک آن از س��وی ایران، در معرض خطر 

قرار گرفته است.
وی افزود: اگر ایران می خواهد از برجام منتفع ش��ود، باید 
تعامل س��ازنده ای با سه کش��ور اروپایی ]انگلیس، آلمان و 
فرانس��ه[ در فرآیند حل اختالف داش��ته باشد و تعهداتش 

ذیل برجام را اجرا کند.
پ��س از آن ک��ه دولت آمری��کا با اعالم خ��روج از برجام در 
اردیبهش��ت  ماه 97 تحریم های یکجانب��ه خود علیه ایران 
را بازگرداند و حتی اقدام به وضع تحریم های دیگری کرد، 
طرف های اروپای��ی برجام وعده دادند که با انجام اقداماتی 
پیامدهای منف��ی خروج آمریکا از برجام را جبران خواهند 

کرد.
اما با گذشت یک سال از خروج آمریکا از برجام، طرف های 
اروپایی برجام به هیچ یک از وعده ها و حتی تعهدات تصریح  
ش��ده خود در برجام عمل نکردند و در نهایت شورای عالی 
امنیت ملی ایران روز چهارش��نبه ۱۸ اردیبهش��ت ۱۳9۸  
در واکنش به کوتاهی کش��ورهای اروپای��ی در اجرای این 
وعده ها و تعهدات، در بیانیه ای اعالم کرد جمهوری اسالمی 
ایران در راس��تای صیانت از امنی��ت و منافع ملی و حقوق 
تصریح شده خود مندرج در بندهای ۲6 و ۳6 برجام، برخی 

اقدامات خود ذیل برجام را متوقف خواهد کرد.
پ��س از آن ایران ط��ی 5 مرحله با فواص��ل 6۰روزه اقدام 
به کاهش تعهدات هس��ته ای خود ذی��ل برجام کرد و بین 
ای��ن مراحل به طرف های اروپایی اعالم کرد که اگر آنها به 
تعه��دات خود ذیل برجام عمل کنن��د، ایران آمادگی دارد 
که برای بازگش��ت به تعهدات هسته ای خود ذیل برجام با 

آنها مذاکره کند.
در پ��ی ت��داوم بی اعتنایی طرف ه��ای اروپای��ی برجام به 
تعهدات خود ذیل این توافق چندجانبه، جمهوری اسالمی 

ایران شامگاه یکشنبه ۱5 دی ماه ۱۳9۸ در بیانیه ای اعالم 
ک��رد که در گام پنجم کاه��ش تعهدات خود، آخرین مورد 
کلی��دی از محدودیت های عملیاتی خ��ود در برجام، یعنی 
»محدودیت در تع��داد س��انتریفیوژها« را کنار می گذارد، 
بدی��ن ترتی��ب برنامه هس��ته ای جمهوری اس��المی ایران 
دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی )شامل ظرفیت 
غنی س��ازی، درصد غنی س��ازی، میزان مواد غنی ش��ده، و 
تحقیق و توسعه( مواجه نیس��ت و من بعد برنامه هسته ای 
ایران صرفاً بر اساس نیازهای فنی خود پیش خواهد رفت.

در ای��ن بیانیه نیز تأکید ش��د که که هم��کاری جمهوری 
اس��المی ایران ب��ا آژانس بین المللی ان��رژی اتمی همچون 
گذش��ته ادام��ه خواهد یافت و در ص��ورت رفع تحریم ها و 
منتفع شدن ایران از منافع برجام، جمهوری اسالمی ایران 

آماده بازگشت به تعهدات برجامی خود است.
طرف های اروپایی برجام در واکنش به گام های پیاپی ایران 
در کاهش تعهدات هسته ای خود به  منظور ایجاد توازن در 
برجام، نه  تنها به کوتاهی های خود در اجرای تعهداتش��ان 
ذیل برجام ادامه دادند، بلکه بارها در موقعیت های مختلف 
ای��ران را به ع��دم پایبندی به برجام مته��م کرده و مدعی 

شده اند که ایران برجام را به خطر انداخته است.
دو روزپیش محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری 
اس��المی ایران طی نامه ای به جوزپ بورل مسئول سیاست 
خارج��ی اتحادی��ه اروپ��ا و هماهنگ کننده برج��ام، موارد 
عدم پایبندی کش��ورهای اروپایی را طبق بند ۳6 برجام به 

کمیسیون مشترک جهت حل وفصل ارجاع داد.
متعاقباً مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ای 
که  در تارنمای رسمی این اتحادیه منتشر شد، اعالم کرد: 
نامه ای از وزی��ر خارجه ایران دریافت کردم که نگرانی های 
ایران درباره مس��ائل مربوط به اج��رای برنامه جامع اقدام 
مش��ترک توس��ط فرانس��ه، آلمان و انگلی��س را از طریق 
مکانیسم حل اختالف به کمیس��یون مشترک آن گونه که 

در بند ۳6 توافق آمده، ارجاع داده است.
ب��ورل افزود: همان گونه که پیش از این گفته ام، مکانیس��م 
حل اختالف نیازمند تالش ش��دید همه ]طرف ها[ با حسن 
نیت اس��ت، به  عنوان هماهنگ  کننده کمیسیون مشترک، 
از همه مش��ارکت  کنندگان برجام انتظ��ار دارم که به این 

روند با این روحیه و در چارچوب برجام نزدیک شوند.

وعده فرانسه برای حفظ برجام 
نکته قابل تامل اینکه وزارت امور خارجه فرانسه در واکنش 
به نامه اخیر وزیر امور خارجه جمهوری اس��المی ایران به 
مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا بار دیگر مدعی شده 
این کشور به تالش ها برای حفظ برجام ادامه خواهد داد. 

در بیانیه ای که روی وب  س��ایت وزارت خارجه فرانسه قرار 
گرفته آمده اس��ت: م��ا در کنار انگلی��س و آلمان کماکان 
متعه��د ب��ه حفظ برنامه جامع اقدام مش��ترک هس��تیم و 
تعهدات خودمان در چارچوب این توافق را اجرایی کرده ایم 
و حتی برای حمایت از تجارت مش��روع با ایران پا را فراتر 

گذاشته ایم.
کش��ورهای اروپایی طرف توافق هس��ته ای ب��ا ایران بعد از 
خ��روج آمریکا از این توافق چند اق��دام نمادین را با هدف 
ادعای��ی حفظ برجام انجام داده ان��د اما چنانکه خود اذعان 

می کنند نتوانسته اند اثرات خروج آمریکا را جبران کنند. 
وزارت خارجه فرانس��ه اضافه ک��رد: ما برای این که بتوانیم 
در چارچ��وب برجام راه حل��ی برای بس��یاری از اقدام های 
هس��ته ای که توسط ایران از سال ۲۰۱9 صورت گرفته، به 
دلیل نقض تعهدات پیدا کنیم، س��از و کار حل اختالف را 

در ۱۴ ژانویه  راه اندازی کردیم.
دس��تگاه دیپلماسی فرانسه در این بیانیه بدون اشاره به بی 
عملی طرف های اروپایی برجام نسبت به تعهدات خود در 
قبال این توافق بی��ن المللی، تأکید کرد:  ایران باید فوراً به 

تعهدات خود در چارچوب برجام برگردد.
وزارت خارجه فرانس��ه در بیانیه یاد شده افزود: ما با ایران 
و دیگر ش��رکای برجامی بر اس��اس یک رویکرد اساسی و 

واقع بینانه گفت و گو کردیم.
پاری��س تأکید کرد:  ما این آمادگ��ی را داریم که به تالش 
های خود به منظور حفظ برجام ادامه دهیم. ضروری است 

که ایران در این باره پاسخی سازنده ارائه کند.
موضع مشترک انگلیس و فرانسه در حالی است که وزارت 
خارجه  روسیه  با نظری مخالف دو کشور مذکور در بیانیه 
ای اعالم کرد که همه موارد اختالف در برجام در چارچوب 

کمیسیون مشترک برجام حل شود.
در بیانیه گفته ش��ده اس��ت: از این نام��ه چنین برمی آید 
که طرف ایرانی از نحوه اجرای تعهدات کشورهای اروپایی 
عضو برجام رضایت ندارد و معتقد است که باید این مساله 
در س��طح کمیسیون مش��ترک برجام در چارچوب مراحل 

پیش بینی شده در بند ۳6 برجام بررسی شود.  
*نام��ه ظریف برای آزمودن اراده اروپا در حمایت از برجام 

است
یک کارش��ناس مس��ائل بین الملل گفت: نام��ه ظریف به 
رئیس سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا اقدامی پیشگیرانه و 
برای جلوگیری از تش��دید تنش در بح��ث های مرتبط با 

برجام است. 
رحمان قهرمان پور درباره نامه وزیر امور خارجه کشورمان 
به مسوول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا در مقطع فعلی 
به ایس��نا اظهار کرد: معتقدم نامه آق��ای ظریف یک اقدام 
پیش��گیرانه در این راستا است که از تشدید بحران و تنش 

در ماه س��پتامبر تا اکتبر با توجه به تحوالتی که رخ داده و 
نیز در آینده انتظار می رود، جلوگیری شود.

وی ادامه داد: تجربه به ما نشان داده است که سخت ترین 
اجالس های ش��ورای حکام را ایران در ماه سپتامبر داشته 
اس��ت و اگر اجماعی علیه ایران ش��کل گرفته، در این ماه 
بوده اس��ت. از این رو دستگاه دیپلماس��ی کشور سعی در 
کنترل فضا و شرایط دارد. نامه آقای ظریف به جوزپ بورل 
و توییتی که وی در همین رابطه داشت برای آزمودن اراده 
اروپا در حمایت از برجام و ایس��تادگی مقابل زیاده خواهی 
و یک جانبه گرایی آمریکاس��ت که با تشدید تنش و فشار 

در سپتامبر اروپا پای کار هست یا نه. 
این کارش��ناس مس��ائل بین الملل تصریح کرد: اگر ایران 
ب��ه این نتیجه برس��د که ب��ه اروپا نمی توان��د در این فضا 
تکیه کند و این کشورها برای ایستادگی مقابل آمریکا اقدام 
جدی انجام نمی دهند حتما تصمیم گیری اش در واکنش 
به اقدامات بعدی آمریکا را به جلو خواهد انداخت و اقدامی 
ک��ه احتماال برای م��اه اکتبر در نظر دارد به ماه س��پتامبر 
موک��ول می کند یا به طور کلی در سیاس��ت و رویکردش 
تغیی��ر دهد. در هر حال ای��ران این گزینه را روی میز دارد 
که برنامه هس��ته ای اش را به طور کل��ی بازیابد و با غنی 
س��ازی ۲۰ درصدی به لحاظ فنی به طور کامل به شرایط 

قبل از برجام باز گردد.
قهرمان پور در پاسخ به این پرسش که این نامه نگاری میان 
ایران و اتحادیه اروپا تا چه اندازه تحت تاثیر تحوالت اخیر 
به ویژه اتفاق در نظنز و هجمه ها در ش��ورای حکام است؟ 
گفت: بدون تردید این مساله به تحوالت اخیر مرتبط است 
و بیانیه ش��ورای عالی امنیت ملی درباره اینکه علت حادثه 
را می داند اما فعال اعالم نمی کند و بحث هایی که درباره 
حمله احتمالی سایبری مطرح است گویای این مساله است 
که روند اجرای برجام تحت تاثیر این تحوالت دس��تخوش 
تغییرات ش��ده است. ش��اید ایران می خواهد حرف هایش 
را از طریق کمیس��یون حل اختالف بیان کند. در هر حال 
ایران تمایل دارد، اروپا جلوی تشدید فضا و تنش در بحث 

های مرتبط با برجام را بگیرد. 
وی ادام��ه داد: اگر موضوع نطنز خرابکاری باش��د مس��اله 
مهمی اس��ت و باید منشا و ریش��ه آن پیدا شود. اگر ادامه 
سناریوی استاکس نت باشد، واکنش ایران متفاوت خواهد 
بود و حتما اروپا باید در این رابطه وارد عمل ش��ود و مانع 

اقدامات برخی از جمله رژیم اسرائیل شود. ایسنا
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فرا فکنی به سبک اروپا

بهتر است اقدامات ما درباره ایران ناگفته بماند
وزی��ر خارجه رژیم صهیونیس��تی در پاس��خ به س��والی درب��اره حادثه 
آتش س��وزی در سایت نظنز گفت؛ سیاست همیشگی این رِژیم ممانعت 
از دس��ت یابی ایران به توانایی های هس��ته ای است و بهتر است اقدامات 

در این راستا ناگفته بماند.
گابی اش��کنازی گفت: ما سیاس��ت طوالنی مدت را در دوره های مختلف 

داش��ته ایم تا به ایران اجازه ندهیم توانایی های هس��ته ای داشته باشد. رژیم 
)ایران( با چنین توانایی هایی تهدید موجودیتی علیه اس��رائیل است و نمی توانیم 
اج��ازه دهیم در مرزهای ش��مالی ما خود را تثبیت کن��د. بنابراین ما اقداماتی را 

انجام می دهیم که بهتر است درباره آن ها صحبت نشود.
او همچنین گفت که نمی داند نتانیاهو چه تصمیمی در این خصوص اتخاذ خواهد 

کرد اما مذاکرات در جریان است. فارس 

برجام حقانیت جمهوری اسالمی ایران را برای دنیا اثبات کرد
نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات معتقد است در روند مذاکرات برجامی 
حقانیت جمهوری اس��المی ایران برای همه دنیا به اثبات رسید. مصطفی 
میرسلیم افزود: اما از لحاظ عملیاتی کردن مفاد آن از همان ابتدا مشخص 
بود که هیچگونه منفعتی برای ما در پی نخواهد داشت.نماینده مردم تهران، 

ری و ش��میرانات درباره مزایا و معایب برجام برای جمهوری اسالمی ایران 
اش��اره و اظهار کرد: تبلیغات بس��یاری از سوی آمریکا علیه جمهوری اسالمی 

ص��ورت گرفته بود، ام��ا در جریان مذاکرات برجامی توانس��تیم حقانیت جمهوری 
اسالمی ایران را به همگان اثبات کنیم. این نماینده مردم افزود: البته روندی هم که 
پس از این مذاکرات طی شد حقانیت ما را به همگان اثبات کرد و این تنها فایده ای 
بود که برجام برای ما داشت، ولی از لحاظ برداشتن تحریم های ظالمانه ای که آمریکا 

برای ایران اعمال کرده بود هیچ منفعتی در پی نداشت. خانه ملت 

هر اتفاقی که در ایران می افتد به اسرائیل ربط ندهید
وزیر امنیت رژیم صهیونیس��تی و رئیس پیشین ستاد ارتش این رژیم 
با اش��اره به اتفاقات اخیر در ای��ران از جمله حادثه نطنز گفت: آنگونه 

نیست که تمام اتفاقات رخ داده در ایران به اسرائیل مربوط باشد.
گانتس، در رابطه با اتفاقی که اخیرا در نطنز رخ داد گفت: ش��اید در 

طول این مدت همه به ما مشکوک بودند اما آنگونه نیست که هرآنچه 
در ایران رخ دهد به اسرائیل مربوط شود. وی گفت: ایران هسته ای خطری 

برای جهان، منطقه و اس��رائیل به ش��مار می رود و ما در تمامی زمینه ها تالش 
خواهیم کرد که ایران به س��الح هسته ای دس��ت نیابد اما این سیاست را نباید 
با هر اتفاقی که رخ دهد ربط داد پیش از وی نیز نتانیاهو نخس��ت وزیر اسرائیل 
این جمالت را تکرار کرده بود و از پاس��خگویی ش��فاف درباره نقش این رژیم در 

انفجاردر تاسیسات نطنز خودداری کرده است. تسنیم 

حس��ین مالئک در نشس��ت مرکز تحقیقات راهبردی با 
موضوع تصویب برنامه ۲5ساله همکاری های مشترک ایران 
و چین گفت: مطالب مطرح شده در این  زمینه مثل بحث 
تعرفه های ترجیحی یا حضور پنج هزار نیروی امنیتی این 
کشور سنخیتی با واقعیت ندارد. آخرین مطلب مطرح شده 
در این زمینه توسط رئیس سازمان توسعه تجارت مطرح 

شد که موضوع و مطلب جدیدی نداشت.
وی نهایی ش��دن توافق ایران و چین را یک نقطه عطف 
در تاریخ دیپلماس��ی ایران برشمرد و ابراز داشت:  بعد از 
انقالب ما همیشه با قدرت های بزرگ درگیر بوده ایم، این 
مسئله تا سال ۲۰۱5 ادامه داشت. در آن مقطع ما تجربه 
کار با روسیه را به عنوان یک دولت بزرگ که منافع طیفی 
وس��یعی دارد، و یک نقطه مش��ترک پیدا کردیم و در 9 

نقطه دیگر یاد گرفتیم که با هم کار کنیم.
س��فیر اس��بق ایران در پکن ادامه داد: وقت��ی در مورد 
توافق ۲5س��اله صحبت می شود، صحبت با دولتی است 
که اقتصاد دوم جهان است و با آمریکا مقابله می کند و تا 
چندی دیگر هم قدرت اول اقتصادی دنیا می شود. در این 
شرایط باید دانست نتیجه رقابت آمریکا و چین چیست 
و ایران کجا باید باش��د. همین مساله موجب می شود در 
پس ذهن مذاکره کنندگان ما باید یک پیوست سیاسی و 

امنیتی باشد که اهمیت آن از توافق هم مهمتر است.
مالئک با بیان اینکه "شما وقتی با کسی توافق راهبردی 
می کنید دیگر نمی توانید آن طرف خط باش��ید ولی یک 
پایتان در طرف دیگر باش��د"، عنوان کرد: س��ال ها است 
ایران در خط ش��کاف بازی می کن��د که خوب هم بازی 
کرده اما به سرعت در حال حرکت به شکاف ژئوپولیتیکی 
میان چین و آمریکا هس��تیم و توافق ۲5س��اله نش��ان 
می ده��د ایران در این رقابت خ��ود را کنار چین تعریف 

کرده است.
وی به رویکردهای چین در عرصه بین المللی اشاره کرد 
و یادآور ش��د: چین می گوید "من می خواهم کشور خود 
را بس��ازم، نمی خواهم جای آمریکا را بگیرم، می خواهم 
از چی��ن واحد دف��اع کنم و نمی خواه��م رهبری جهان 
را به عه��ده گی��رم."، اما کرونا موجب ش��د چین به دنیا 
بگوید "سیس��تم من بهتر از سیستم  کاپیتالیستی است، 
م��ن کمترین خس��ارت را در خطرناک ترین نقطه دیدم 
و قدرت دارم به همه جهان س��رویس بدهم و از کس��ی 
هم ق��درت نگیرم." مالئ��ک گفت: در ش��رایط بحرانی، 
جریانات، دو دسته می شوند؛ یکی دسته مخالف چین و 
یک دس��ته موافق چین می شوند. اما این مسائل نباید با 

مباحث روشنفکری خلط شود. ایرنا 

س��فیر پیش��ین ایران در ونزوئال تاکید ک��رد که آمریکا 
در وضعیت��ی قرار ندارد که بخواه��د جلوی یک تجارت 
مش��روع را بگیرد و کش��تیرانی بین الملل��ی را به خطر 

بیاندازد.
احمد س��بحانی در مورد اینکه عده ای از دادس��تان های 
فدرال آمریکا ش��کوائیه ای تنظی��م کرده اند تا محموله و 
یا نفتکش ایران را که در حال حرکت به س��مت ونزوئال 
هستند، مصادره کنند، گفت: معامله نفت و سوخت یک 
معامله کامال مش��روع است و از آنجایی که مردم ونزوئال 
تحت شرایط س��ختی از نظر سوخت و مواد غذایی قرار 
دارند، بنابراین طبیعی اس��ت که ایران به عنوان کش��ور 
دوس��ت و تحت عنوان یک کار تجاری سودمند برای دو 

طرف اقدام کند.
او افزود: تهدید آمریکا نش��ان از خوی امپریالیستی این 
کش��ور دارد که در گذش��ته با زور و قدرتی که داشتند، 
می توانستند در مقابل ضعفا نظراتشان را پیاده کنند، اما 
واش��نگتن امروز در وضعیتی قرار ندارد که بخواهد این 
موضوع را به ما دیکته کند و جلوی یک تجارت مش��روع 
را بگیرد و کش��تیرانی بین المللی را ب��ه خطر بیاندازد، 

البته این خطر برای همه دنیا وجود دارد.
مدیرکل اس��بق آمریکای التین و غرب آس��یای وزارت 

ام��ور خارجه ادام��ه داد: همانط��ور که انگلیس��ی های 
متج��اوز، نفتکش ایران را در تنگ��ه جبل الطارق با یک 
عمل وحش��یانه اش��غال کردند، در مقاب��ل ایران هم در 
خلیج فارس نفتکش��ی که تحت حمایت ناو های جنگی 

انگلیسی ها بود را به اشغال خود در آورد.
او اف��زود: اگر آمری��کا بخواهد تهدید خ��ود را در جهت 
مصادره نفتکش های ما عملیاتی کند، دس��ت ایران برای 
پاسخگویی پر است تا از کاری که می خواهد انجام دهد 
پش��یمان ش��ود، البته در دفعه آخر هم ک��ه 5 نفتکش 
کشتی باری ایرانی به ونزوئال راهی شد، واشنگتن چنین 

تهدیدی کرد، اما نتوانستند تهدیدشان را عملی کنند.
س��فیر پیش��ین ایران در ونزئال تاکید کرد: امروز آمریکا 
در وضعیت بسیار س��ختی قرار دارد، رئیس جمهور این 
کش��ور که به عن��وان منفور ترین رئی��س جمهور تاریخ 
واش��نگتن در خود این کش��ور و خارج از آن اس��ت، در 

آستانه انتخابات شانس بسیار کمی برای پیروزی دارد.
او با بیان اینکه بیماری کرونا وضعیت بهداشتی آمریکا را 
فلج کرده است، تصریح کرد: ترامپ به عنوان یک یانکی 
بدون روتوش در مقابل هم��ه دنیا موضع گیری دارد، به 
عنوان مثال در مقابل اتحادیه اروپا، ژاپن و سایر کشور ها 

هم موضع گیری دارد. باشگاه خبرنگاران 

سفیر اسبق ایران در چین:

توافق تهرانـ ـ پکن نقطه عطفی در تاریخ 
دیپلماسی ایران است

سبحانی: 

ترامپ در وضعیتی قرار ندارد که جلوی یک 
تجارت مشروع را بگیرد


