
سفر ووچیچ به تهران 
س��فیر کشورمان در صربس��تان با اشاره به گذشت 
بیش از ۸۰ س��ال از مناسبات دیپلماتیک طرفین، 
گف��ت: برنامه س��فر »الکس��اندر ووچی��چ« رئیس 
جمهوری صربس��تان به ته��ران، گواهی بر حرکت 
قطار مناسبات دو کش��ور بر ریل دوستی و توسعه 

مناسبات در سال های اخیر است.
رش��ید حس��ن پور با اش��اره به اینکه س��فر رئیس 
جمه��وری صربس��تان به ته��ران بالفاصل��ه بعد از 
برطرف شدن شرایط ناشی از شیوع جهانی ویروس 
کرون��ا انجام خواهد ش��د و دس��ت کم 1۰ س��ند 
همکاری قرار است در این سفر بین دو کشور امضا 
شود، به روابط دوس��تانه تهران و بلگراد اشاره کرد 
و گفت: ای��ن روابط به ویژه در زمان دولت تدبیر و 
امید در س��طوح مختلف بس��یار خوب و با توجه به 
عالقمندی طرفین همواره رو به گسترش و توسعه 

بوده است. فارس 

بازگشت دومین گروه از دانشجویان و 
ایرانیان مقیم بالروس به کشور

با پیگیری های س��فارت جمهوری اسالمی ایران در 
مینس��ک، دومین گروه از دانشجویان و هموطنان 
ایران��ی مقیم ب��الروس با ی��ک پرواز ف��وق العاده 
هواپیمایی جمهوری اس��المی ای��ران )ایران ایر( به 

کشور بازگشتند.
اولین گروه ازهموطنان ایرانی ش��امل حدود یکصد 
نفر از دانش��جویان و ایرانی��ان مقیم بالروس که در 
پ��ی لغو پروازها بر اثر ش��یوع ویروس کرونا در این 
کش��ور حضور داشتند و خواستار بازگشت به ایران 

بودند، 11 خرداد ماه به کشور بازگشتند. 
ای��ن پرواز ب��ا هماهنگی و تالش ه��ای وزارت امور 
خارجه، وزارت راه و شهرسازی، سازمان هواپیمایی 
کش��وری و ش��رکت هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایران »ایران ایر« برقرار و اقدام به انتقال هموطنان 

ایرانی به کشور کرد.
سعید یاری س��فیر ایران در مینسک در این مدت 
و در رایزن��ی با مقامات و مس��ئوالن دانش��گاه در 
بالروس پیگیر وضعیت س��المت دانشجویان ایرانی 
مشغول به تحصیل در دانشگاه های این کشور شده 

بود. تسنیم 

مخالفت ایران با یک تصمیم 
س��فیر جمهوری اس��المی ایران در هلن��د با اعالم 
مخالفت کشورمان با تصمیم جدید شورای اجرایی 
سازمان منع سالح های شیمیایی درباره سوریه، این 
تصمیم را غیرمتوازن و گامی در راس��تای سیاسی 

کردن سازمان مذکور خواند.
در این نشست تصمیم جدید گروه غرب علیه سوریه 
با عنوان »تملک و اس��تفاده از سالح های شیمیایی 
توس��ط سوریه« به رأی گذاش��ته شد و با ۲۹ رای 
مواف��ق و ۹ رأی ممتن��ع و ۳ رأی منفی )روس��یه، 
چین و جمهوری اسالمی ایران( به تصویب رسید. 
علیرض��ا کاظمی ابدی س��فیر جمهوری اس��المی 
ایران در هلن��د در مخالفت با تصمیم مزبور، ضمن 
نامش��روع خواندن تاسیس تیم تحقیق و شناسایی 
س��ازمان و انتق��اد از گ��زارش جانبدارانه و خالف 
واقع این تیم علیه س��وریه که این کش��ور را متهم 
به اس��تفاده از سالح های شیمیایی در شهر لطامنه 

کرده است. 
س��فیر کش��ورمان در الهه اضافه ک��رد که تصمیم 
جدید، عوامل بس��یاری از جمله تالش های وس��یع 
س��وریه در هم��کاری با س��ازمان منع س��الح های 
ش��یمیایی که در گزارش های مدیرکل سازمان نیز 

به آنها اشاره شده را نادیده گرفته است.  ایرنا 

اخبار گزارش

درحالی سخنگوی دولت دوازدهم در یادداشتی در واکنش 
به منتقدین برجام ارائه طرحی جایگزین را خواس��تار شده 
اس��ت که به باور ناظران سیاس��ی این خسارت محضی که 
ناشی از توافق نامه هسته ای تحمیل ملت ایران شده است 
نتیجه اش��تباه محاس��باتی دولت یازدهم و دوازدهم است 
و ح��اال ب��رای جبران، به جای پیش��نهاد ب��رای طرح های 
جایگزی��ن، باید به فک��ر اقدام انقالبی و پاس��خ قاطعانه به 

رویکرد ضد ایرانی آمریکا و متحدانش باشند
عل��ی ربیعی س��خنگوی دولت در یادداش��تی تحت عنوان 
مناقشه یا مفاهمه؛ بدانگاری برجام را مورد توجه قرار داده 
اس��ت؛ چنانچه در این یادداشت آمده؛ پرسشگری مجلس 
یک حق مس��لم و پذیرفته شده در چارچوب قانون اساسی 
اس��ت. پرسش��ی که در یادداشت س��خنی با کمیسیون ها 
مط��رح کردم ای��ن بود: مصداق روش��ن ش��عار هایی نظیر 
انقالبی گری، مدیریت جهادی و پرانگیزگی در سیاست های 
پولی و بانکی چیس��ت و دوس��تان کدام ط��رح مکتوب و 
مشخص برای اعمال این سیاست ها را پیشنهاد می کنند؟« 
اکنون نیز این پرس��ش مطرح است که کدام طرح مکتوب 
و مشخص برای سیاس��ت خارجی پیشنهاد می شود؟ ارائه 
ط��رح مکتوب برای ب��رون رفت از وضعیت س��خت و گاه 
طاقت س��وزی که در آن به سر می بریم یک ضرورت مبرم 

اس��ت. آن واکنش احساسی و هیجانی که برخی در جریان 
سخنرانی ظریف به نمایش جهانی گذاشتند متأسفانه فاقد 
عنص��ر برنامه ای بود. اگر برخی از دوس��تان حقیقتاً به آن 
چی��زی که علیه برج��ام می گویند اعتق��اد دارند چه طرح 
جایگزینی دارند و چرا آن را مکتوب نمی کنند که به شکل 
یک سیاست و راهبرد مدون در معرض ارزیابی قرار گیرد؟ 
بهتر اس��ت چنین طرح��ی ارائه و به منظ��ر افکار عمومی 
رس��انده شود و تکلیف برجام و آژانس و…- همانند اف ای 

تی اف که روشن شد - مشخص شود.
اتفاق��اً ارائ��ه چنی��ن طرح��ی و در معرض اف��کار عمومی 
قرار دادن آن بس��یار بهتر از اتهامات��ی از قبیل دروغگو یا 
هم کنارسازی برجام با معاهدات ننگین معاصر است که گاه 
متأسفانه اشکال پیشرفته تر آن برچسب ها در ادبیات وزارت 

خارجه ای امریکا و اتاق فکر های وابسته مطرح می شود. 
هدف و برنامه ترامپ از خروج از برجام با تصور خروج فوری 
متقابل ایران بود. تصمیم هوش��مندانه ما در باقی ماندن در 
برجام نوعی مقابله با برنامه ترامپ برای امنیتی سازی ایران 
بود. در اینجا قصد ن��دارم در مقابل آنان که به بی خاصیتی 
برجام اش��اره می کنند به خاصیت های برجام بپردازم و علل 
وضعی��ت امروز ما را فارغ از نیات ش��وم ترامپ برش��مارم. 
برج��ام توافقی مبتنی بر خواس��ت عموم��ی جامعه ایران و 

م��ورد تفاهم همه ارکان حاکمیت بود که قطعاً برای دیروز، 
امروز و فردای ما فواید بس��یاری داش��ته و خواهد داش��ت. 
یادم��ان نرفت��ه که قطعنام��ه 1۹۲۹ در س��ال ۹۰ بدترین 
قطعنامه علیه ایران بود؛ از زمان تشکیل سازمان ملل متحد 
چنین قطعنامه ای علیه ایران صادر نشده بود. امروز هم من 
معتقدم بزرگترین تالش بدخواهان این اس��ت که ما را وارد 
دام ش��ورای امنیت سازمان ملل کنند. گرچه ما از سال ۹۴ 
تا امروز به سالمت عبور کرده ایم. سخنگوی دولت دوازدهم 
در واکن��ش به منتقدین برج��ام ارائه طرحی جایگزین را از 
آنها خواستار شده است که باید بگوییم دستاورد تقریبا هیچ 
واقعا چه طرح جایگزینی دارد؟ توافق نامه برجام تا االن چه 
قابلیت اجرایی داش��ته است که حاال روی گزینه های دیگر 
آن فکر منتقدان و دلس��وزران فکر کنند؟ بطورحتم توافقی 
که اعضای طرف مقابل آن به هیچ یک از تعهدات خود عمل 

نکرده اند بطور حتم این توافقی شکست خورده است وهیچ 
طرحی جایگزین آن نخواهد شد.

نکته قاب��ل تامل اینکه وقتی طرف ه��ای برجام روی هیچ 
تعهدی نماند چرا جمهوری اس��المی ای��ران در این توافق 
بدون دستاورد بماند؟ البته این موضوع نیز بابد یادآور شود 
گزینه هایی برای واکنش و پاسخ از سوی ملت ایران وجود 
دارد، چنانچه می توان به خروج از پروتکل الحاقی و خروج 

از ان.پی.تی اشاره کرد.
به باور ناظران سیاس��ی این خس��ارت محضی که ناشی از 
توافق نامه هس��ته ای تحمیل ملت ایران شده است نتیجه 
اش��تباه محاس��باتی دولت یازدهم و دوازدهم است و حاال 
ب��رای جبران، به جای پیش��نهاد برای طرح های جایگزین 
بای��د به فکر اقدام انقالبی و پاس��خ قاطعانه به رویکرد ضد 

ایرانی آمریکا و غرب باشند.
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پیشنهاد سخنگوی دولت به منتقدین برجام برای ارائه طرحی جایگزین!

دوباره می خواهید اشتباه 
محاسباتی کنید؟

همانند ایران محاصره را به فرصت تبدیل می کنیم
مشاور سیاس��ی و رسانه ای رئیس جمهوری س��وریه اعالم کرد: امضای 
توافق ایرانی- سوری نخستین گام برای شکست قانون قیصر آمریکاست 

و می توانیم همچون ایران، این محاصره را تبدیل به فرصت کنیم.
بثینه ش��عبان اظهار داشت: آنچه موس��وم به قانون قیصر است در واقع 

ادامه جنگ ضد س��وریه بوده که آمریکا این قانون را صادر کرده و جنگ 
علیه ملت سوریه را رهبری می کند.

مشاور بشار اسد تأکید کرد: امضای توافق نظامی ایرانی-سوری اولین گام در این 
زمینه اس��ت. بثینه ادامه داد: ما گزینه های داخلی نیز در این خصوص داریم و با 
تکیه بر آنها در برابر قانون قیصر ایستادگی می کنیم. مشاور اسد خاطرنشان کرد: 
همانطور که محاصره جمهوری اس��المی ایران را قوی تر کرد ما نیز می توانیم این 

محاصره را برای قدرتمندتر شدن خود تبدیل به فرصت کنیم. صداوسیما 

واکنش گزارشگر سازمان ملل به ترور شهید سلیمانی 
گزارشگر ویژه سازمان ملل به اظهارات مقام های آمریکایی علیه گزارش 
وی در خصوص ترور س��ردار شهید قاسم سلیمانی جواب داد و مواضع 

واشنگتن را رد کرد.
اَگنس کاالمارد در بخش��ی از این گزارش تصریح کرد: یک مقام دولتی 

بلندپایه ایرانی هدف گرفته شد؛ مقام کشوری که از حاکمیت برخوردار 
است. عملیات ترور سلیمانی در درگیری های مسلحانه سابقه نداشته است. 

وی ضمن دفاع از گزارش اخیر خود درباره ترور ش��هید قاس��م سلیمانی گفت: 
حقوق و قوانین بین الملل، حقوق و قوانین آمریکا نیست.

انتشاراین گزارش با اظهارنظرهای مقام های آمریکایی مواجه شد و وزیر خارجه 
این کش��ور در واکنشی توییتری با عصبانیت گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل 

را رد کرد. تسنیم 

ایران امنیت پاکستان را امنیت خود می داند
سفیر جمهوری اسالمی در اس��الم آباد با اشاره به اعالم آمادگی ایران 
برای همکاری با پاکس��تان به منظور مقابل��ه با هرگونه تهدید امنیتی 
در مرزهای مش��ترک، عنوان ک��رد: امنیت پاکس��تان را امنیت خود 
می دانیم.  س��ید محمدعلی حس��ینی در خصوص تبهکار عذیر بلوچ و 

اظهارات مش��کوک او در خصوص همکاری با نیروه��ای امنیتی ایران 
نوش��ت: س��ابقه روش��ن فعالیت های منطقه ای جمهوری اسالمی ایران به 

خوبی روش��ن می س��ازد که ایران همواره نقش فعال و موثری در تولید، تامین و 
تضمی��ن امنیت منطقه ای و همچنین در مب��ارزه با عوامل ناامنی و بی ثباتی در 

منطقه از جمله در سرکوب گروه های تروریستی داشته است.
وی افزود: تهران مناس��بات خود با پاکس��تان را براساس احترام متقابل و تامین 

منافع مشترک تعریف و تنظیم کرده است. باشگاه خبرنگاران 
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توافقنامه همکاری نظامی، دفاعی و امنیتی میان ایران و 
س��وریه موجب شده است تا موجی از ترس و هراس در 

اردوگاه صهیونیست ها حاکم شود.
اواخر هفته گذش��ته بود که سوریه و جمهوری اسالمی 
ای��ران توافق جامعی برای تقویت همکاری های نظامی و 
امنیت��ی امض��ا کردند. این توافق با حض��ور ژنرال »علی 
عبداهلل ایوب« وزیر دفاع و جانشین فرمانده کل ارتش و 
نیروهای مسلح سوریه و سرلشکر »محمد باقری« رئیس 

ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران به امضا رسید.
در همی��ن ارتباط، »بش��ار اس��د« از امض��ای توافقنامه 
هم��کاری نظام��ی و امنیتی میان دو کش��ور اس��تقبال 
کرد و آنرا نش��ان دهنده سطح روابط راهبردی میان دو 
کشور توصیف کرد. وی افزود: امضای توافقنامه همکاری 
نظامی و امنیتی میان ایران و سوریه روابط راهبردی دو 
کش��ور را نش��ان می دهد و نتیجه سال ها اقدام مشترک 
و هم��کاری در زمینه جنگ علیه تروریس��م در س��وریه 
و مقابله با سیاس��ت های خصمانه ای اس��ت که دمشق و 

تهران را هدف قرار داده است.
تواف��ق نظام��ی و امنیتی میان تهران و دمش��ق موجب 
خواهد شد تا از این پس آسمان سوریه در برابر تجاوزات 
صهیونیس��ت ها امنی��ت بیش��تری داش��ته باش��دتوافق 
همکاری های نظامی و امنیتی میان جمهوری اس��المی 
ایران و س��وریه یک توافِق مهم، راهبردی و استراتژیک 
محس��وب می ش��ود. یک��ی از مهمتری��ن بنده��ای این 
توافقنامه همکاری بر تقویت س��امانه های دفاع موشکی 
س��وریه توسط جمهوری اس��المی ایران تأکید دارد. در 
واقع، تهران در این توافقنامه اعالم کرده است که سوریه 

را ب��ه پدافند هوایی پیش��رفته مجهز خواه��د کرد تا از 
این پس در برابر حمالت تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی 

امنیت بیشتری داشته باشد.
این توافق در حالی حاصل ش��د که در طول س��ال های 
گذشته آسمان سوریه به جوالنگاهی برای جنگنده های 
متجاوز صهیونیس��ت تبدیل شده بود؛ جنگنده هایی که 
گاه و بی گاه مواضع ارتش سوریه و انبارهای تسلیحاتی 
آن در نق��اط مختل��ف را هدف قرار می دادن��د. اکنون با 
تواف��ق همکاری ه��ای نظام��ی و امنیتی می��ان تهران 
و دمش��ق و به تبع آن مجهز ش��دن آس��مان سوریه به 
پیشرفته ترین س��امانه های پدافندی پیش بینی می شود 
که صهیونیس��ت ها برای تداوم اقدامات سابق خود علیه 

دمشق با مشکالت فراوانی رو به رو شوند.
از آنجایی که رژیم صهیونیس��تی طی سال های گذشته 
حس��اب وی��ژه ای را روی حم��الت هوایی ب��ه مواضع 
مقاومت سوریه باز کرده بود، بنابراین پُر واضح است که 
با امضای توافقنامه همکاری های نظامی میان جمهوری 
اسالمی ایران و سوریه، از این پس دسِت صهیونیست ها 
برای ترتیب دادن بمباران های بیش��تر بسته خواهد ماند 
و بدین س��ان، حریم هوایی سوریه در مقایسه با گذشته 

از امنیت بیشتری برخوردار خواهد بود.
بر اساس آنچه گفته شد، کاماًل بدیهی است که توافقنامه 
مذکور لرزه به اندام صهیونیس��ت ها انداخته و موجی از 
ترس و وحش��ت را در صفوف آنها حاکم س��اخته باشد. 
توافقنامه همکاری های نظامی میان تهران و دمش��ق نیز 
نگرانی مقامات تل آویو را از آینده تحوالت این کشور به 

اوج خود رسانده است. مهر

نماینده دائم ایران در س��ازمان ملل متحد، ترور س��ردار 
سلیمانی را مصداق بارز تروریسم دولتی آمریکا دانست و 
گفت این اقدام جنایتکارانه موجب مسئولیت بین المللی 

دولت آمریکا است.
مجی��د تخت روانچ��ی روز جمعه در نام��ه ای به آنتونیو 
گوت��رش و رئیس ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد، 
افزود: اقدام آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی 
و همراه��ان وی با ه��ر معیاری، یک اقدام تروریس��تی 
جنایتکارانه بوده و موجب مس��ئولیت بین المللی دولت 

آمریکا است.
وی با اش��اره به اقدام تروریستی نیروهای مسلح آمریکا 
در به شهادت رساندن سردار سلیمانی و همراهان وی در 
فرودگاه بین المللی بغداد، اظهار کرد: در س��ال های اخیر 
و بر اساس تعهدات بین المللی جمهوری اسالمی ایران و 
قطعنامه های شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم، 
شهید قاسم س��لیمانی نقش مهمی در کمک به مردم و 
دولت های برخی کش��ورهای منطقه، به درخواست آنها، 
در شکس��ت دادن خطرناک ترین گروه های تروریس��تی 
مانند داعش و دیگر گروه های تروریس��تی تعیین شده 

توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد داشت.
 نماینده دائم ایران در س��ازمان ملل متحد تصریح کرد: 
مقامات کش��ورهای مذکور نیز به طور گسترده و به طور 
مکرر به این اقدامات شهید سلیمانی اذعان کرده بودند.

تخت روانچی با اش��اره به اینکه این اقدام تروریس��تی بر 
اساس دستور مس��تقیم رئیس جمهوری آمریکا صورت 
گرفت��ه، تاکید ک��رد این عمل یک اق��دام جنایتکارانه و 
مصداق بارز تروریسم دولتی است و نقض فاحش اصول 

اساسی حقوق بین الملل، به ویژه اصول مصرح در منشور 
سازمان ملل متحد محسوب می شود و موجب مسئولیت 
بین المللی آمریکا است. وی همچنین تاکید کرد این اقدام 
غیر قانونی و در عی��ن حال ماجراجویانه آمریکا توخالی 
بودن ادعای این کش��ور مبنی بر مبارزه با تروریس��م را 
آشکار می سازد. در واقع، آمریکا در حال جنگ با کسانی 

است که با تروریست ها مبارزه می کنند.
نماینده دائم ایران در س��ازمان ملل متحد خاطرنش��ان 
کرد این سیاست ریاکارانه که مغایر با تعهدات بین المللی 
آمری��کا در مبارزه با تروریس��م، از جمل��ه قطعنامه های 
شورای امنیت است، به طور جدی تالش های منطقه ای 
و جهانی در مب��ارزه با تروریس��م بین المللی را تضعیف 

می کند.
تخت روانچی در این نامه تاکید کرده است تعیین بخشی 
از نیروه��ای مس��لح یک دول��ت به عنوان ب��ه اصطالح 
»سازمان تروریستی خارجی« نقض اصول شناخته شده 
حقوق بین الملل و منش��ور س��ازمان ملل، از جمله اصل 
براب��ری حاکمیت دولت ها بوده و به هیچ وجه نمی تواند 
مستمسکی برای تهدید و یا استفاده از زور علیه آنها، از 

جمله در قلمرو کشورهای دیگر باشد.
وی ب��ا رد قاطعان��ه تمام اس��تدالل های بی پایه مقامات 
آمریکائی برای توجیه ترور جنایتکارانه ش��هید سرلشکر 
قاس��م س��لیمانی و محکوم کردن این جنایت ش��نیع با 
ش��دیدترین لحن ممکن، اعالم کرد جمهوری اس��المی 
ای��ران تمام حقوق خود تحت حق��وق بین الملل را برای 
اتخاذ اقدامات الزم در استیفای حق ذاتی دفاع مشروع، 

محفوظ می دارد. باشگاه خبرنگاران 

در گزارشی عنوان شد  

واکاوی توافقنامه همکاری نظامی ایران و سوریه
تخت روانچی:

 ترور سردار سلیمانی مصداق بارز تروریسم دولتی آمریکا است

جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با 
شماره 02123540 تماس بگیرید 


