
 تاکید بر توسعه مناسبات ایران 
و ارمنستان 

رئیس جدید گروه دوس��تی ارمنس��تان و ایران که 
با تصمیم ش��ورای پارلمان این کشور منصوب شد، 
ضم��ن تاکید بر رواب��ط برادرانه دو کش��ور، مولفه 
اقتص��ادی را در همکاری تهران و ایروان برجس��ته 

توصیف کرد.
هایراپتیان در جلس��ه ش��ورای پارلمان ارمنستان 
گفت: رواب��ط برادرانه ارمنس��تان و ای��ران قدمت 
تاریخ��ی دارد. ام��روز مولف��ه اقتص��ادی در روابط 
دوجانبه مستحکم بین کشورهای ما کاماًل برجسته 
اس��ت. ایران در فهرست ش��رکای تجارت خارجی 

ارمنستان در جایگاه ششم قرار دارد.
وی در ادامه با تاکید بر روابط دیگر دو کشور گفت: 
همکاری نزدیک آموزش��ی، علم��ی و فرهنگی بین 
دو کش��ور هم نقش��ی مهم در روابط دو کشور ایفا 
می کنن��د. البته نبای��د جامعه ارمنی ای��ران را که 
یکی از غنی ترین مراکز پراکندگی مردم ارمنستان 
است و به بهترین شکل در مجلس ایران نمایندگی 

می شود، فراموش کنیم.
رئی��س جدید گ��روه دوس��تی امنس��تان و ایران 
همچنین ریاست کمیسیون بین پارلمانی ارمنستان 
و قبرس و ریاس��ت گروه دوستی ارمنستان و یونان 

را برعهده دارد. صداوسیما 

اخبار

برجام تنها یک زندگی نباتی دارد
س��خنگوی پیش��ین وزارت امور خارجه با تاکید بر 
اس��تیصال آمریکا در موضوع پرونده هسته ای ایران 
گفت : متأس��فانه اروپای��ی ها نیز ب��ا آمریکایی ها 
همراه��ی می کنن��د و در چن��د س��ال گذش��ته با 
فریبکاری تالش داش��ته اند بگویند ما قصد داریم 

برجام را اجرا کنیم اما آمریکا اجازه نمی دهد.
حمیدرضا آصفی درباره احتمال ارجاع پرونده هسته 
ای ایران به ش��ورای امنیت سازمان ملل اظهار کرد 
: در عالم سیاس��ت هر اتفاقی امکان رخ دادن دارد 
اما حقیقت این است امکان روی دادن این احتمال 
بسیار اندک است، زیرا ارسال پرونده هسته ای ایران 
به ش��ورای امنیت س��ازمان ملل به لحاظ حقوقی، 

قانون و نرم های بین المللی هیچ توجیهی ندارد.
وی با اش��اره به جلس��ه ش��ورای امنیت س��ازمان 
ملل، اظهار کرد: در نشس��ت قبل، آمریکا در صدد 
یارکش��ی بود اما ناظران و کشورهای عضو  شورای 
امنیت اذعان کردند نتیجه نشس��ت ب��رای آمریکا 
ویران کننده بود و حتی دوستان آمریکا نیز سمت 
آمریکا قرار نداش��تند یعنی اگ��ر کار به رای گیری 
می رسید، نیازی به وتوی چین و روسیه نبود یعنی 

آمریکا نمی توانست رای الزم را بگیرد.
سفیر اسبق ایران در فرانسه از استیصال آمریکا در 
موضوع پرونده هس��ته ای ای��ران گفت و بیان کرد: 
متأس��فانه اروپایی ها نیز ب��ا آمریکایی ها همراهی 
می کنند و در چند س��ال گذش��ته ب��ا فریبکاری 
تالش داش��تند بگویند ما قصد داریم برجام را اجرا 
کنی��م اما آمریکا اجازه نمی ده��د. وی اظهار کرد: 
حقیقت، امروز مشخص ش��ده است و اروپا بخشی 
از نقشه برای جلوگیری از احقاق حقوق ایران بوده 
اس��ت و عماًل در مس��یر آمریکا حرکت کرده است. 
البت��ه آمریکایی ها قطعاً ب��رای تمدید تحریم های 
تس��لیحاتی ایران برنامه های دیگ��ری را اجرا می 
کنن��د و اروپایی ها نیز با آن ه��ا همراهی خواهند 

کرد و به همین جهت ایران باید هوشیار باشد.
س��خنگوی اس��بق وزارت امور خارجه ایران درباره 
اقدام��ات احتمالی ایران در مقابل فش��ار حداکثری 
آمریکا توضیح داد و عنوان کرد: مقاومت حداکثری 
در برابر فش��ار حداکثری یک انفعال محس��وب می 
شود زیرا در این فرآیند ابتکار عمل در اختیار آمریکا 

خواهد بود و فشار به مردم ایران وارد می شود.
وی افزود: اگر آمریکایی ها و دوستان اروپایی آن ها 
احس��اس کنند فش��ارهایی که آن ها می آورند، در 
کن��ار مقاومت اقدامات دیگری انجام می دهیم، آن 

وقت متوجه می شوند راه آن ها اشتباه است.
آصفی تصریح کرد: نمی توان به برجام استناد کرد 
زیرا کارایی خود را از دس��ت داده است و تنها یک 
زندگی نباتی دارد و برای جمهوری اس��المی ایران 

منفعتی ندارد. ایسنا 

از نگاه دیگران 

گزارش

ریل گذاری سیاس��ت خارجی از س��وی دولت و دس��تگاه 
دیپلماسی درست نبوده و همین عدم اتخاذ راهبرد درست 
سبب ش��د که کشور از فرصت های خوب اقتصادی محروم 

شود و شاهد برخی از مشکالت معیشتی مردم باشیم.
این روزه��ا در حالی موضوع ق��رارداد همکاری های جامع 
میان ایران و چین در س��طح رسانه ها مطرح شده است که 
با نگاهی به عملکرد هفت ساله دولت تدبیر و امید در حوزه 
سیاس��ت خارجی به این نکته مهم پ��ی می بریم که دولت 
دوازدهم در پایان عمر خود به سمت راهی حرکت می کند 

که در ابتدای امر از آن دور شده بود.
دولت یازدهم در سال ۹۲ در حالی سکان اداره کشور را به 
دست گرفت که همکاری ها میان ایران و چین در حال اوج 
گرفت��ن بود و حجم تجارت می��ان تهران و پکن نزدیک به 
۵۰ میلیارد دالر شده بود. در این میان شعار تعامل با دنیا 
و تن��ش زایی محور عملکرد دولت جدید ش��د و در همین 
راستا، دستگاه سیاست خارجی تالش کرد تا با حل کردن 

مناقشه هسته ای، تعامل سازنده ای را با دنیا ایجاد کند.
یکی از س��واالتی ک��ه از همان زمان مورد پرس��ش برخی 
صاحبنظران سیاس��ی در نقد عملکرد وزارت خارجه و خود 
دول��ت پیش آمد، ای��ن موضوع بود که در سیاس��ت تنش 
زدایی با جهان، منظور از جهان دقیقاً شامل چه کشورهایی 
می ش��ود؟ چراک��ه در هم��ان مقطع با نگاه��ی به وضعیت 
سیاسی این نکته به روشنی واضح بود که ایران رابطه خوبی 
را با کش��ورهای آمریکای التین، ش��رق آسیا و برخی دیگر 
از کش��ورهای جهان داشته و حتی کشورهای عضو جنبش 
عدم تعهد )که ش��امل ۱۲۰ کش��ور می شود( به صراحت از 

مواضع جمهوری اسالمی بارها حمایت کرده بودند.
از همین جهت و با رجوع به ش��عارها و صحبت های حسن 
روحانی که حاال در قامت رئیس جمهور ایران ظاهر ش��ده 
و س��کاندار سیاست تعامل با دنیا بود، به این نکته مهم پی 
می بری��م که دنیا در جهان بینی و گفتمان دولت جدید به 
دنیای غرب منحصر می ش��د و تعامل و همکاری با کشورها 

به منزله تعامل با کدخدا و متحدان آن تلقی می شد.

سیاست و اقتصاد گروگان لبخند اروپایی
در همین راس��تا بود که سیاست خارجی کشور در ارتباط 

با غرب تعریف ش��د و کش��ورهای منطقه، آمریکای التین 
و ش��رق آس��یا به یکباره از ش��مول توجه دولت و دستگاه 
سیاس��ت خارجی خارج شدند و در حالی که حجم تجارت 
خارجی با کش��ورهایی چون چین و ونزوئال رو به رشد بود، 
به یکباره و با تغییر در اولویت گذاری ها، سرنوش��ت کشور 

گروگان لبخند اروپایی ها شد.
حصول توافق هس��ته ای با ۱+۵ موس��وم ب��ه برجام نیز در 
ذهن مس��ئوالن دولتی و مدیران دستگاه سیاست خارجی 
کش��ورمان ای��ن ذهنی��ت را ایج��اد ک��رد که دیگ��ر قفل 
همکاری ها با غرب باز ش��ده و دیگر به همکاری و مراوده با 
دیگر کشورها که در شمول دنیای غرب تعریف نمی شدند، 

نیازی نیست.
حتی س��فر »ش��یء جین پینگ« رئیس جمه��ور چین به 
تهران و دیدار با رئیس جمهور و امضای یادداش��ت تفاهم 
میان دو کشور هم سبب نشد که دولت تدبیر و امید، لزوم 
اتخاذ راهبرد دیپلماس��ی متوازن را در اس��تراتژی سیاست 
خارج��ی خود لحاظ کند و از همین رو بود که مس��ئوالن 
وزارت خارجه و دولتی که سرمست از امضای برجام بوده و 
به سرمایه گذاری عظیم شرکت های غربی امید بسته بودند، 

چینی ها را دست خالی به کشورشان راهی کردند.
از همین رو است که حس��ین مالئک سفیر اسبق ایران در 
چین در همین باره معتقد اس��ت که دیگر بر کسی پوشیده 
نیس��ت که سفر شیء به ایران از لحاظ سیاسی سفر موفقی 
نبوده است. وقتی تحریم ها بازگشت و دولت متوجه شد که 
کار اقتصادی به مش��کل خورده اس��ت، دوباره سعی کرد تا 
همکاری های گذشته از قبیل همکاری با چین را احیا کند.

اما امید دولت به توافق هسته ای با به قدرت رسیدن دونالد 
ترام��پ در آمریکا آرام آرام ش��روع به رنگ باختن کرد و با 
خروج واشنگتن از برجام، تمامی رشته های دولت پنبه شد؛ 
ولی همین اتفاق هم س��بب نشد که دولت روند گذشته را 
جبران کرده و به مس��یر درس��ت حرکت کند و نزدیک به 
دو س��ال به امید وعده های پوچ اروپایی ها، زمان تلف شد، 
زمانی که می ش��د با هدف گ��ذاری مطلوب در ریل صحیح، 
کش��ور نه تنها از دام بحران های اقتصادی نیافتد، بلکه برای 

کشور خلق ثروت نیز دهد.
با ناتوانی اروپاییان در تحقق تعهدات خود در قالب برجام، 

دولت و دستگاه سیاست خارجی مستأصل تصمیم گرفتند 
راهبردی را که به مدت هفت س��ال کنار گذاش��ته و حتی 
آن را بارها مورد تقبی��ح و نکوهش قرار داده بودند مجدداً 
پیگیری کنند؛ همانطور که ابوالفضل ظهره وند سفیر اسبق 
ای��ران در ایتالیا می گوید: ما برای یکبار و همیش��ه باید از 
توهم رابطه با غرب دس��ت برداشته و در دستگاه سیاست 
خارج��ی ن��گاه واقع بینان��ه مبتنی بر الزامات س��اختاری، 
نیازه��ای ملی و جهت گیری های کلی در دس��تور کار قرار 

گیرد.
یا در جای دیگری جواد منصوری س��فیر اس��بق ایران در 
چین نیز تصریح می کند: این گروه باور داش��تند که توسعه 
در گرو تعامل با غرب اس��ت و با این تعابیر، رویکرد نگاه به 
ش��رق را به محاق برده و همچنی��ن در داخل این موضوع 
را القا کردند که ما توان الزم را برای توس��عه و پیش��رفت 

نداریم.
از همین رو بود که بعد از سال ها که ظرفیت های همکاری 
سیاسی و اقتصادی با آمریکای التین مورد غفلت واقع شده 
بود، بار دیگر همکاری های اقتصادی با ارس��ال چند فروند 
نفت کش حامل سوخت، ارس��ال خدمات فنی و مهندسی 
ب��رای احیای صنعت نفت ونزوئال، ارس��ال م��واد غذایی و 

افتتاح فروشگاه اتکا در کاراکاس آغاز شد.
محس��ن شاطرزاده سفیر اس��بق ایران در برزیل در همین 
رابطه ب��ه خبرنگار مهر گفت: بس��یاری از مناطق از قبیل 
آسیای شرقی، آفریقا و آمریکای التین از ظرفیت همکاری 
اقتص��ادی باالیی با ایران برخوردار هس��تند و می توانیم با 
یک برنامه ریزی درست به صادراتی حدود ۷۰ میلیارد دالر 
در سال برسیم ولی متأسفانه وزارت امور خارجه و شخص 

وزیر اصاًل اعتقادی به کار با آمریکای التین ندارند.
با گذش��ت زمان و روشن شدن این موضوع که دیگر غرب 
برای ایران چاره نجات اقتصادی نیس��ت، وزارت خارجه در 

حرکتی دیگ��ر پرونده قرارداد جامع همکاری مش��ترک با 
چین را دوباره احیا کرد و این پروژه را به پیش برد.

احمد س��بحانی سفیر اس��بق ایران در ونزوئال در گفتگو با 
خبرنگار مه��ر عنوان کرد: وزارت خارجه نگاه سیاس��ی به 

برخی کشورها داشت و این اشتباه بود.
این موضوع نشان داد که دولت و دستگاه سیاست خارجی 
بدون ش��ناخت صحیح از مناسبات بین المللی عماًل هفت 
سال کش��ور را گروگان تصورات شخصی و تفکراتی کردند 
که چاره بسیاری از مشکالت را در همکاری با غرب می دید 
و ماحصل آن نابس��امانی اقتصادی، خاموش ش��دن چراغ 

تولید و نارضایتی مردم است.
در حالی که امروز مس��ئوالن دولتی و دس��تگاه سیاس��ت 
خارجی کش��ور باره��ا از تالش برای انعقاد ق��رارداد جامع 
همکاری میان تهران و پکن دفاع کرده و اهمیت تجارت با 
ونزوئال را یادآور می ش��وند، باید از آنها این سوال را پرسید 
که اگر این تجارت برای کش��ور مهم اس��ت، در طول هفت 
سال گذشته مورد غفلت واقع شده، به طوری که در مقطعی 

ایران برای حدود پنج ماه سفیری در چین نداشت.
مجیدرض��ا حریری رئیس اتاق بازرگان��ی ایران و چین در 
همین باره معتقد است: در حالی که در ژانویه ۲۰۱۶ و در 
سفر رئیس جمهور چین به ایران یادداشت تفاهم همکاری 
بلند مدت میان تهران و پکن به امضا رسید این موضوع تا 

قطع امید از اروپا و به طور کلی غرب مسکوت ماند.
به همین رو اس��ت که می توان گفت ریل گذاری سیاس��ت 
خارجی کش��ور چه در بعد سیاس��ی و چ��ه در بعد تجارت 
خارجی از س��وی دولت و دستگاه دیپلماسی درست نبوده 
اس��ت و همین عدم اتخاذ راهبرد درست سبب شده است 
که کش��ور از فرصت های خوب اقتص��ادی محروم مانده و 
درگیر مش��کالت متع��دد اقتصادی و برخی از مش��کالت 

معیشتی مردم باشد. مهر 
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ریل گذاری اشتباه دستگاه دیپلماسی

سهم وزارت خارجه در 
مشکالت  معیشتی

به حماقت آمریکایی ها عادت کرده ایم
س��فیر جمهوری اس��المی ایران در پاکستان با اش��اره به خروج رسمی 
آمریکا از س��ازمان جهانی بهداشت عنوان کرد: اشتباه بعد از اشتباه، ما 
به حماقت آنها عادت کرده ایم. س��ید محمدعلی حس��ینی در توئیتی با 
اشاره به خروج رسمی آمریکا از سازمان جهانی بهداشت نوشت: »ایاالت 

متحده آمریکا رس��ما تصمیمش برای خروج از س��ازمان جهانی بهداشت 
را به س��ازمان ملل متحد اطالع داد. اشتباه بعد از اشتباه. ما به حماقت آنها 

عادت کرده ایم.« باب منندز س��ناتور دموکرات ایالت نیوجرسی شامگاه سه شنبه 
اعالم کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رس��ما این کش��ور را از سازمان 
بهداش��ت جهانی خارج کرد. وی در پیامی در توئیتر نوش��ت: کنگره اطالعیه ای 
دریاف��ت کرد که رئی��س جمهور آمریکا در بحبوحه همه گی��ری )ویروس کرونا( 

آمریکا را از سازمان بهداشت جهانی خارج کرد. فارس 

ادعاها درباره سند ۲۵ ساله ارزش تکذیب هم ندارد
س��خنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان گفت: تا قبل از نهایی ش��دن 
مذاکرات ایران و چین هیچ متنی اعتبار ندارد و ادعاهایی چون اجاره جزایر 
ایرانی در خلیج فارس، انحصار فروش نفت با قیمت های پایین، اس��تقرار 
نیروهای مس��لح و غیره را مضحک خواند. سیدعباس موسوی در واکنش 

به حجم عظیم ادعاهای کذب در فضای مجازی نسبت به تدوین یک نقشه 
راه ۲۵ ساله بین ایران و چین اظهار داشت: بدون تردید روابط راهبردی ایران 

و چین که منافع کلیدی متقابل برای مردم دو کش��ور دارد، واجد دشمنانی است 
که تمامی تالش خود را برای شکس��ت این مذاکرات و عدم موفقیت این س��ند به 
کار خواهند گرفت. وی افزود: بدیهی است که تا قبل از نهایی شدن مذاکرات هیچ 
متنی اعتبار ندارد و لذا از رسانه ها درخواست می شود از بازنشر متونی که با اهداف 

و اغراض مختلف تهیه و منتشر می شوند، خودداری نمایند. وزارت خارجه 

از اقدامات تهاجمی ایران روسیه و چین ممانعت کرده ایم
وزیر دفاع آمریکا در اظهاراتی بدون اشاره به حضور غیرقانونی و تحرکات 
نظامی واشنگتن در آب های خلیج فارس و دریای چین جنوبی، مدعی 
نقش داشتن این کشور در تامین امنیت این آبراه ها و ممانعت از اقدامات 
تهاجمی ایران و چند کشور دیگر شد. مارک اسپر مدعی شد: در طول 

سال گذشته، وزارت دفاع عملیات های ضد تروریستی بین المللی را انجام 
داده ی��ا از آن ه��ا حمایت کرده که ده ها تروریس��ت مه��م را از میدان نبرد 

برچیده اس��ت؛ )وزارت دفاع( نقش رهبری ما در ائتالف ضد داعش را حفظ کرده 
که در نتیجه آن خالفت فیزیکی داعش در عراق و س��وریه از بین رفته اس��ت. وی 
در ادامه ادعاهایش بدون اشاره به حضور غیرقانونی و تحرکات نظامی واشنگتن در 
آب های خلیج فارس و دریای چین جنوبی گفت وزارتخانه تحت امرش در آزادی 

دریانوردی و تجارت دریایی ایفای نقش کرده است. صداوسیما 

خبرنگاری آمریکایی ضمن اذعان به نقش محوری سردار 
شهید قاسم س��لیمانی در تأمین امنیت منطقه، جنایت 
آمریکا در ترور وی را ادامه اقدامات غیرقانونی این کشور 

برای گسترش نفوذ خواند.
کی پریتس��کر گفت: در بخش بزرگی از تاریخ آمریکا، ما 
فقط برای منافع خود به کشورهای دیگر حمله کرده ایم تا 
حوزه نفوذ خود را برای قدرت گسترش دهیم و دولت هایی 
را که دوس��ت نداریم از میان برداریم، و در خصوص قاسم 

سلیمانی هم همین مسئله صدق می کند.
وی اف��زود: او فرمانده ای بود ک��ه وجودش در مبارزه علیه 
داع��ش در عراق و تامین منافع امنیت��ی ایران در منطقه 
بسیار محوری بود. اما از نگاه آمریکا اینطور است که »اینجا 
قلمروی ماست ... ایران چطور جرأت کرده از مرزهای خود 
دفاع کند؟« این دیوانگی است. این خبرنگار در ادامه گفت 
که امپریالیسم آمریکا در خارج از این کشور با فقر در داخل 
آن ارتباط دارد. وی گفت: این همان مسئله و همان چیزی 
است که ]دکتر مارتین لوتر کینگ[ گفت. احتماالً تعدادی 
از شنوندگان بدانند که او در سال های آخر زندگی منتقد 
سرسخت جنگ ویتنام بود و از جنبش ضد جنگ حمایت 
می ک��رد. او می گفت که بمب هایی ک��ه در ویتنام ریخته 

می شوند در شهرهای آمریکا منفجر خواهند شد.
وی در توضیح صحبت هایش گفت: منظور او )لوتر کینگ( 
این بود که ما میلیاردها، صدها میلیارد اگر نگویم تریلیون دالر 
اکنون و امروز برای ویرانی و کشتن مردم فقیر در کشورهای 
دیگر هزینه کرده ایم. مردمی که -بچه های سیاه پوست فقیر-

به خارج کشور برای کشتن مردم فقیرتر می فرستیم، به خانه 

و جامعه خود که بودجه ندارد و توسعه نیافته، برمی گردند، 
جایی که پلیس ها مانند هیوال با آزادی عمل بر این بچه ها 
سلطه دارند. او اینطور ادامه داد: طنزش این است که ما مردم 
را به خارج از کشور می فرستیم و می گوییم در حال گسترش 
آزادی هس��تیم، اما همان مردم که ب��ه آمریکا برمی گردند 

می فهمند اینجا حتی آزادی هم ندارند.
او در اشاره به اعتراضات اخیر در روز استقالل آمریکا گفت: 
در این خصوص مثال بهتری از چهارم جوالی وجود ندارد، 
وقتی کش��ور در میانه این قیام است و مردم می پرسند: ما 
درب��اره آزادی برای همه می گوییم، هر کس��ی این حق را 
دارد که به دنبال آزادی، اختیار و هر چیز دیگری باش��د؛ 
این آزادی برای چه کس��ی است؟ زیرا مردم در این کشور 
قطعاً احساس آزادی نمی کنند، بخصوص همه آن افرادی 
که در دوره بحران »کووید-۱۹« ش��غل خود را از دس��ت 
داده ان��د و قادر به پرداخت اجاره و تامین معیش��یت خود 
نیستند. چطور آزادی، وقتی چیزی برای خوردن نداری؟.

دو روز پیش اَگِنس کاالمارد گزارشگر ویژه سازمان ملل در 
حوزه ترورهای غیرقانونی و خودسرانه در دفتر کمیساریای 
عالی حقوق بش��ر این س��ازمان نیز، جنایت آمریکا در به 
شهادت رس��اندن سردار سپهبد حاج قاس��م سلیمانی را 
غیرقانونی خواند. به نوشته خبرگزاری »رویترز«، کاالمارد 
در گزارش��ی ضمن رد کردن ادعاه��ای مقامات آمریکایی 
درباره دلیل ترور سردار سلیمانی، نوشت واشنگتن نتوانسته 
م��دارک کافی از تهاجم قریب الوقوع ی��ا در حال انجام به 
منافعش را ارائه کند تا حمله به کاروان سردار سلیمانی در 

نزدیکی فرودگاه بغداد را توجیه نماید. فارس 

کارش��ناس ارشد مسائل غرب آس��یا در نشست بررسی 
تحوالت سیاس��ی اخیر کش��ور ع��راق، رواب��ط ایران با 
متحدانش را ناگسستنی خواند و این عامل را در تشکیل 

جبهه ای علیه آمریکا مؤثر دانست.
سعد اهلل زارعی در این نشست گفت با وجود تحوالتی که 
از سال ۲۰۰۳ )۱۳۸۲( تاکنون در عراق رخ داده، اما این 
کشور دس��تاورد های خود را حفظ کرده و تا حد زیادی 

موفق به تنظیم روابط خارجی خود شده است. 
وی در ادامه صحبت های خود به مقایسه تحوالت عراق 

با تحوالت دیگر کشور ها مانند لیبی و مصر پرداخت.
زارعی در این باره گفت: تحوالت کشور هایی مانند لیبی، 
مصر و تونس دچار انحراف ش��دند و بعضاً به طور کامل 
شکست خوردند و بعضی از آنها نیز هزینه های سنگینی 
ب��رای این تح��والت پرداختند، بدون اینکه چش��م انداز 

روشنی داشته باشند. 
وی عراق را از این قاعده مستثنی دانست و عنوان کرد: با 
وجود اینکه عراقی ها خیلی زود تر از این کشور های عربی 
تحول خود را شروع کردند و یک بار درگیر اقدام نظامی 
و یک بار هم غرق در تروریس��م شدند، اما دستاورد های 
خ��ود را حف��ظ کردند، اکن��ون صاحب دولت هس��تند، 
درگیری داخلی ندارند و توانسته اند روابط خارجی خود 

را تا حدی زیادی تنظیم کنند.
این کارشناس مس��ائل غرب آسیا خاطر نشان که ایران 
می تواند با آسودگی بر عراق حساب باز کند و یک برنامه 
دراز مدت در رابطه با این کشور و از طریق آن در رابطه 

با منطقه تنظیم کند. 

زارع��ی همچنین کلید واژه ش��خصیت م��ردم عراق را 
»س��یادت« دانس��ت و در توضیح عنوان کرد مردم این 
کش��ور عالقه ندارند دخالتی در امور کشورشان صورت 
بگیرد و می خواهند تصمیم گیری ها را خود اتخاذ کنند و 

استقالل داشته باشند. 
وی در ادامه به نقش جمهوری  اسالمی در این خصوص 
اش��اره کرد و گف��ت: ما به عن��وان جمهوری اس��المی 

می خواهیم رفیق عراقی ها باشیم، نه هژمون بر آنها. 
وی همچنین خاطر نشان کرد ایران نظام سلطه نیست و 
ادبیات، خواسته ها، روش برخورد و حتی نگاه این کشور 

نیز از جنس نظام سلطه نیست. 
زارعی ادبیات ایران را ادبیاتی برادرانه خواند که از سیره 
اهل بیت و قرآن تبعیت می کند و این موضوع را ماهیت 

روابط جمهوری اسالمی با کشور عراق دانست.
س��عد اهلل زارعی به نگاه مقام معظ��م رهبری درباره این 
موض��وع پرداخت و با ذکر مثال��ی گفت: نگاه رهبری به 
ای��ن موض��وع از همین جنس رفاقت اس��ت. برای مثال 
مقام معظم رهبری و به تبع ایش��ان جمهوری اس��المی 
در مورد لبنان هیچ امر و نهی به س��ید حسن نصر اهلل و 
حزب اهلل لبنان ندارد . تصمیم را طرف لبنانی می گیرد و 
ما به عنوان جمهوری اسالمی از هر تصمیم طرف لبنان 

که همپیمان ماست حمایت می کنیم. 
وی در پایان نیز روابط جمهوری اسالمی با متحدانش را 
ناگسستنی دانست و گفت ایران در طول تاریخ دست از 
متحدان خود بر نداشته  و با این روحیه توانسته  جبهه ای 

را در سطح منطقه در مقابل جبهه آمریکا ایجاد کند. 

خبرنگار آمریکایی: 

سلیمانی، نقش محوری در مبارزه با داعش ایفا کرد
سعد هللا زارعی: 

روابط ایران با متحدانش ناگسستنی است

 


