
ی��ک روزنامه آمریکایی با انتش��ار بخش��ی از 
جزئیات س��ند توافق هم��کاری جامع ایران و 
چین تأکید کرد؛ این مش��ارکت ضربه بزرگی 
به سیاست های تهاجمی ترامپ علیه ایران وارد 
می کند. روزنامه آمریکای��ی »نیویورک تایمز« 
در گزارش��ی تح��ت عنوان »چی��ن و ایران، با 
ایس��تادگی و مقاوم��ت در مقاب��ل آمری��کا به 
همکاری تجاری و نظامی نزدیک می ش��وند«، 
س��ند »برنامه ۲۵ س��اله همکاری های جامع 
ایران و چی��ن« را اقدام��ی در جهت تضعیف 
تالش ه��ای ضدایران��ی دولت دونال��د ترامپ 
توصیف کرد. این روزنام��ه آمریکایی با مطرح 
کردن این ادعا که نسخه ای از این پیش نویس 
توافق پیش��نهادی ۱۸ صفح��ه ای را در اختیار 
دارد، نوش��ت که ایران و چین پیش نویس یک 
توافق همکاری گسترده اقتصادی و امنیتی را 
تهیه کرده ان��د که راه را برای س��رمایه گذاری 
چندص��د میلیارد دالری چی��ن در بخش های 
انرژی و دیگ��ر بخش های ایران فراهم می کند 
و با این اقدام تالش های دولت »دونالد ترامپ« 
رئیس جمه��ور آمریکا ب��رای ان��زوای ایران را 

تضعیف خواهد ک��رد. نیویورک تایمز ادامه داد 
که سند »برنامه ۲۵ ساله همکاری های جامع 
ایران و چین«، مش��ارکت چین در پروژه های 
بانکداری، مخابرات، بنادر، راه آهن و دهها پروژه 
دیگر را به طرز وسیعی گسترش می دهد. این 
گزارش س��پس اینگونه نوشت که چین نیز در 
قبال مشارکت در پروژه های اقتصادی و نظامی، 
به مدت ۲۵ سال با تخفیفی ویژه نفت از ایران 
دریافت خواه��د کرد. این روزنام��ه آمریکایی 
در ادام��ه گزارش خ��ود به توس��عه همکاری 
نظامی میان ایران و چین اش��اره کرد و نوشت 
که طبق س��ند جامع هم��کاری ایران و چین، 
آموزش ها و رزمایش های مش��ترک، تحقیقات 
مش��ترک و توسعه تسلیحات و اشتراک گذاری 
اطالعات میان دو کش��ور برای مبارزه با »نبرد 
بی وقفه با تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر 
و جرای��م م��رزی« افزایش می یاب��د. برخالف 
برخ��ی ادعاهای رس��انه های غرب��ی از جمله 
نیویورک تایمز در خصوص محرمانه بودن این 
سند، در اعالم مراحل تدوین این سند تاکنون 
هیچ محرمانگی وجود نداشته است به طوریکه 
در بهمن م��اه ۹۴ و ی��ک هفته پس از ش��روع 
اج��رای برجام در س��فر تاریخی »ش��ی جین 
پینگ« رئیس جمهور چین به ایران بیانیه ای 
مش��ترک میان دو کشور تنظیم و منتشر شد 
که در بند شش��م آن آمده است »نظر به اراده 
راسخ طرفین برای توسعه روابط دو کشور و با 
توج��ه به مکمل بودن ظرفیت های اقتصادی و 
همچنین وجود زمینه های مختلف همکاری در 
عرصه های انرژی، زیرساختی، صنعتی، فناوری 

و دیگر زمینه های مش��ترک، دو طرف توافق 
می کنند رایزنی ها و مذاکرات الزم برای انعقاد 
ق��رارداد همکاری ه��ای جامع ۲۵ س��اله را در 

دستور کار قرار دهند«.
از ط��رف دیگر، رئیس جمه��ور چین، موضوع 
همکاری های ۲۵ س��اله را در دی��دار با رهبر 
انقالب نی��ز مطرح کرد که ایش��ان هم ضمن 
تایید فرمودند: »توافق رؤسای جمهوری ایران 
و چین برای یک روابط اس��تراتژیک ۲۵ ساله، 
کاماًل درس��ت و حکمت آمیز است«. )جزئیات 
بیش��تر( نیویورک  تایمز در ادامه گزارش خود 
نوش��ت؛ مش��ارکت میان ایران و چین، نقطه 
اش��تعال خطرناک و جدی��دی در روابط رو به 
وخامت چی��ن و ایاالت متح��ده آمریکا ایجاد 
خواهد کرد و ضربه بزرگی به سیاست  تهاجمی 
ترامپ در قبال ایران از زمان خروج از برجام در 
سال ۲۰۱۵ تاکنون وارد خواهد آورد. طبق این 
گزارش، علیرغ��م آنکه ایران یکی از بزرگترین 
تولیدکنندگان نفت جهان اس��ت اما به واسطه 
تحریم های سال ۲۰۱۸ دولت ترامپ، صادرات 
نفت ایران کاهش داش��ته است. از طرف دیگر، 
چین ح��دود ۷۵ درصد از نفت مورد نیاز خود 
را از خارج وارد می کند و بزرگترین واردکننده 
نفت جهان محسوب می ش��ود و سال گذشته 
می��الدی، روزان��ه بیش از ۱۰ میلیون بش��که 
نفت وارد کرده بود. نیویورک تایمز با اش��اره به 
ایستادگی ایران و چین در مقابل سیاست های 
خصمانه آمری��کا ادامه داد ک��ه برخالف اکثر 
کش��ورها، چین خود را در جایگاه ایستادگی و 
مقاوم��ت در مقابل ایاالت متحده می بیند و به 

اندازه ای خود را قدرتمند می داند که در مقابل 
اقدامات تنبیهی آمریکا مقاومت و ایس��تادگی 
کند. نیویورک  تایمز سپس تصریح کرد که در 
عبارات اولیه سند همکاری جامع ایران و چین 
نوشته شده است: »دو فرهنگ باستانی آسیا، دو 
شریک در بخش های تجارت، اقتصاد، سیاست، 
فرهنگ و امنیت با چشم انداز مشابه و بسیاری 
از منافع متقابل دوجانبه و چندجانبه، یکدیگر را 
شرکای راهبردی در نظر می گیرند«. آنطور که 
در این گزارش آمده است، سرمایه گذاری چین 
در ایران بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دالر در ۲۵ سال 
خواهد بود. یکی از س��خنگویان وزارت خارجه 
آمریکا اخیراً در واکنش به سند همکاری جامع 
ایران و چین با لحنی تهدیدآمیز گفت: »ایاالت 
متحده همچنان هزینه هایی را به شرکت های 
چینی ک��ه به ایران کم��ک می کنند، تحمیل 
خواه��د کرد.« وی ادام��ه داد: »دولت چین با 
ص��دور مجوز و ترغیب ش��رکت های چینی به 
انجام فعالیت های قابل تحری��م با رژیم ایران، 
ه��دف اعالم ش��ده خود در خص��وص تقویت 
ثبات و صلح را تضعیف می کند.« طبق گزارش 
نیویورک تایمز، توس��عه همکاری نظامی میان 
ای��ران و چین نی��ز یک زنگ هش��داری برای 
ایاالت متحده آمریکا است. »ژائو لیجیان« یکی 
از سخنگویان وزارت خارجه چین هفته گذشته 
درباره توس��عه هم��کاری میان ای��ران و چین 
گفت: »چین و ایران از روابط دوس��تی قدیمی 
برخوردار هس��تند و دو طرف در زمینه توسعه 
روابط دوجانبه با یکدیگر در ارتباط بوده اند. ما 
آمادگی همکاری با ایران برای پیشبرد تدریجی 
همکاری های عمل��ی را داریم«. نیویورک تایمز 
در خصوص جزئیات این سند نوشت، پروژ های 
همکاری چین در ایران شامل فرودگاهها، قطار 
و مترو سریع الس��یر می ش��ود و چین، مناطق 
آزاد تجاری را در »ماکو« ش��مال غربی ایران، 
آبادان و جزیره قش��م ایجاد خواهد کرد. طبق 
ای��ن گ��زارش، در پیش نویس س��ند همکاری 
جامع ایران و چین همچنین پیشنهاد ساخت 
زیرس��اختی برای ش��بکه ارتباطات از راه دور 

»۵G« نیز مطرح شده است.
بر اساس گزارش نیویورک تایمز، سند همکاری 
جامع چین و ایران نمایانگر بی حوصلگی چین 
در مقابل دول��ت ترامپ بعد از خروج یکجانبه 
واش��نگتن از برجام اس��ت زیرا چی��ن بارها از 
واشنگتن درخواس��ت کرده است که به توافق 
هس��ته ای ایران احترام بگذارد و به ش��دت از 
تحریم ه��ای یکجانب��ه این کش��ور علیه ایران 
انتقاد کرده اس��ت. از طرف دیگ��ر، آنطور که 
در این گزارش نوش��ته شده اس��ت، ایران نیز 
از کش��ورهای اروپایی دلزده ش��ده اس��ت که 
علیرغم آنکه با سیاست  ترامپ در قبال برجام 
مخالف هستند، به طور پنهانی از انواع تعامالت 
وعده داده شده با ایران در برجام عقب نشینی 
کرده اند. »عل��ی قلی زاده« محقق انرژی ایران 
در دانش��گاه علوم و فن��اوری چین در پکن در 
خصوص توسعه همکاری ایران و چین می گوید: 
»ایران و چین هر دو این توافق را یک مشارکت 
راهبردی نه تنها برای توسعه منافع خود بلکه 
برای تقابل آمریکا می دانند. در نوع خود اولین 
بار است که ایران تمایل دارد یک قدرت جهانی 

را بعنوان همپیمان خود داشته باشد.«
نیویورک  تایمز گزارش کرد که این سند توسط 
فردی مطل��ع از تدوین پیش نویس با هدف به 
نمایش گذاشتن حجم پروژه های مورد بررسی 
دو کشور، در اختیار این روزنامه قرار داده شده 
است. »محمد جواد ظریف« وزیر خارجه ایران 
اعالم کرده اس��ت که این توافقنامه برای تأیید 
نهای��ی در اختیار مجلس ق��رار خواهد گرفت. 
پیش از این برخی منتقدان شایعه کرده بودند 
که در این س��ند همکاری جامع، جزیره کیش 
به مدت پنج س��ال در اختیار چین قرار گرفته 
است اما در این متن راهبردی هیچ اشاره ای به 
کیش نش��ده و تنها در یک بند آمده »سرمایه 
گ��ذاری و توس��عه جزای��ر منتخ��ب در حوزه 
گردش��گری،صنایع پتروش��یمی ، شیالت و... 
توس��ط چین« که البته این جزایر نیز از سوی 
ایران و با توجه به مصالح و نیازهای ما انتخاب 

و معرفی خواهند شد. فارس

پیام های چند گانه همکاری  نظامی 
ایران و سوریه

س��فر رییس س��تاد کل نیرو های مسلح جمهوری 
اس��المی ایران به س��وریه و دیدار با رییس جمهور 
و وزی��ر دف��اع این کش��ور پیام روش��نی ب��ه رژیم 
صهیونیستی دارد که از هر سخن و اعالم مواضعی 

قاطع تر و آشکارتر است.
ایران از آغاز بحران در س��وریه در کنار دولت و ملت 
ای��ن کش��ور قرار گرفت و ب��رای رهایی آنها از ش��ّر 
گروه های تروریس��تی تکفی��ری وهابی تالش کرد و 
این تالش های چندجانبه س��رانجام توانس��ت طرح 
توطئه بزرگ��ی که آمریکا برای غرب آس��یا تدارک 
دیده بود، عقیم س��ازد. س��وریه از نظر راهبردی در 
جبهه مقاومت یکی از کش��ور های خط مقدم است، 
هم اکنون سوریه و لبنان جزو کشور هایی هستند که 
در خ��ط مقدم مقاومت قرار دارند و به همین خاطر 

است با توطئه های بسیاری نیز روبرو هستند.
بیش از ۸ سال جنگ در سوریه با حضور گروه های 
تروریس��تی نیابت��ی ک��ه از حمایت های گس��ترده 
آمریکا، رژیم صهیونیستی و س��عودی ها برخوردار 
هس��تند، اکنون به مرحله ای رس��یده که شکست 
قطعی را برای دش��منان جبهه مقاومت رقم خواهد 
زد. آمریکا برای تضعی��ف و نابودی جبهه مقاومت 
دست به اجرای یک سلسله برنامه های طراحی شده 
در منطقه زد تا بتوان��د جریان مقاومت را تضعیف 
و تخریب کند. به آش��وب کشیدن سوریه و سپس 
ع��راق از جمله برنامه هایی بود ک��ه آمریکایی ها با 
همکاری صهیونیس��ت ها و سعودی ها آغاز کردند و 
در وایع ائتالف غرب��ی، عبری و عربی در این میان 

نقش اصلی را بازی می کند.
ورود ایران و س��پس روسیه به بحران سوریه، باعث 
ش��د تا ائت��الف غربی، عبری و عرب��ی نتواند به آن 
اندازه کافی اهداف خود را محقق س��ازد، شکس��ت 
در س��وریه و ناتوانی در سرنگونی دولت قانونی این 
کش��ور، ضربه س��ختی بر قدرت و اقتدار نظامی و 
سیاس��ی آمریکا وارد ک��رد. اکنون ائت��الف غربی، 
عب��ری و عربی در منطقه مش��غول جنگ در چند 

جبهه علیه نیرو ها مقاومت اسالمی است.
س��وریه اگرچه نسبت به سال های گذشته اوضاع و 
شرایط بهتری دارد، اما هنوز غائله ختم نشده است 
و ع��راق نیز همچنان درگیر گروه های تروریس��تی 
داعش اس��ت چرا که این کش��ور در اس��تقرار یک 
دولت قوی ومقتدر ناتوان اس��ت ب��ه همین خاطر 
آشفتگی سیاس��ی باعث تضعیف در راه های مقابله 
با تروریست های تکفیری وهابی در این کشور شده 
اس��ت. بدون ش��ک اگر کمک های معنوی ایران به 
س��وریه و ع��راق نبود، آینده س��یاهی برای این دو 

کشور پیش بینی می شد.
اما س��فر سردار سرلش��کر باقری، رییس ستاد کل 

نیرو های مسلح، به سوریه چرا اهمیت دارد؟
باید توجه داشت که سوریه به یک ثبات نسبی رسیده 
است و این وضعیت نیازمند ماندگاری است و پایداری 
ش��رایط هم نیازمند عمیق تر شدن روابط کشور هایی 
است که زمان بحران کمک حال سوریه بوده اند. ایران 
در این میان سهم زیادی در کمک رسانی به سوریه 
داشته است و اکنون نیز با توجه به شرایط حاکم در 
این کشور، عالوه بر سرمایه گذاری های اقتصادی باید 
در زمینه نظامی نیز همکاری های خود را با دمش��ق 
گس��ترش بدهد. همکاری های نظامی میان ایران و 
س��وریه برای امنیت منطقه و به ویژه دو کشور، نیاز 
اساسی اس��ت که باید در این مقطع و مرحله به آن 
توجه ویژه ش��ود. به زودی تحریم های تس��لیحاتی 
ایران نیز لغو خواهد شد و زمینه صادرات تسلیحات 

و تجهیزات نظامی ساخت ایران فراهم می شود.
عالوه بر این مسئله، س��فر سرلشکر باقری و امضای 
تواف��ق و همکاری های نظامی میان دو کش��ور، این 
پیام را به دش��منان می رساند که ایران با وجود همه 
فش��ار هایی که از س��وی ائتالف غربی، عبری و عربی 
وارد می ش��ود، س��وریه را ترک نخواهد ک��رد و برای 
گسترش روابط بدون توجه به تهدیدات اقدام می کند 
و در این راه مصمم اس��ت. همچنی��ن این پیام را به 
رژیم صهیونیستی می رساند که حضور ایران در سوریه 
دائمی اس��ت نه مقطعی، س��ران رژیم صهیونیستی 
به این س��خن س��ردار سرلش��کر باقری، توجه ویژه 
داش��ته باشند که جمهوری اسالمی ایران در توافق و 
همکاری های نظامی با سوریه قرار است سامانه پدافند 
موشکی ارتش این کشور را تقویت و تسلیح کند و این 
اتفاق با موش��ک های ضد هوایی ساخت ایران خواهد 
افتاد و در کنار س��امانه های موش��کی پدافند هوایی 
س��وریه یک س��پر قدرتمند را مقابل حمالت هوایی 

ارتش صهیونیستی ایجاد خواهد کرد.
قدر مسلم سفر رییس ستاد کل نیرو های مسلح به 
سوریه دارای پیام های زیاد همراه با مفاهیم مختلف 
برای ائتالف غربی، عبری و عربی اس��ت که آنها به 

خودی این پیام ها را دریافت کرده اند. میزان

یادداشت گزارش
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زهره الهیان:

بودجه شبکه های برون مرزی صداوسیما باید 
مستقل و پایدار شود

زهره الهیان نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه شبکه های برون مرزی برای برون رفت 
از مش��کالت بودجه ای که اخیرا با آن مواجه گش��ته اند، نیازمند بودجه پایدار هستند، 
گفت: قطع��ا تامین بودجه پایدار برای معاونت برون مرزی و اولویت دادن به فعالیت در 
عرصه بین الملل در حوزه رس��انه می تواند این مش��کالت را برطرف کند.  زهره الهیان 
درباره عملکرد شبکه پرس تی وی گفت: شبکه پرس تی وی در طول سالیانی که شروع 
به فعالیت کرده عملکرد مثبتی را در عرصه بین الملل داش��ته که منجر به آگاه س��ازی 
ملت های مختلف ش��ده و در واقع چه کش��ورهای مسلمان چه بقیه کشور ها به واسطه 
اخبار، تحلیل ها و اطالعاتی که از این شبکه پخش می شود به نوعی توانسته اند واقعیت 
های موجود را دریابند و پرس تی وی بلندگویی برای صدای مظلومان جهان در شرایط 
حاضر اس��ت. وی با اش��اره به نقش پرس تی وی در حوزه سیاست خارجی و کمکی که 
به این حوزه برای کش��ورمان داشته، گفت: به واس��طه مسائل مهمی که برای جمهوی 
اس��المی ایران و حقانیت مواضع آن مطرح اس��ت، نیازمند شبکه های رسانه ای و سایر 
ابزارها برای انتقال پیام جمهوری اس��المی ایران به ملت هاییم که در قالب دیپلماس��ی 
عمومی می تواند تاثیر گذاری جمهوری اس��المی ایران را در ش��رایط بین الملل ضریب 
ببخشد. الهیان در همین رابطه اضافه کرد: قاعدتا رسانه یکی از این ابزارهای مهم برای 
دیپلماس��ی عمومی جمهوری اسالمی ایران اس��ت و در بین رسانه ها، شبکه های برون 
مرزی از اهمیت برخوردارند و پرس تی وی یکی از تاثیرگذارترین این رس��انه ها اس��ت. 
نماین��ده مردم تهران در م��ورد مواضعی که پرس تی وی در موضوعات حس��اس نظام 
جمهوری اس��المی طی سال های اخیر داشته اس��ت، گفت: قاعدتا در موضوعاتی مثل 
برجام یا جنگ س��وریه افکار عمومی نیاز به شفافیت سازی و در واقع روشنگری اذهان 
داشته اند که در این زمینه پرس تی وی با برنامه ها و مستندهایی که طی این سال ها 
به مردم در کش��ورهای مختلف جهان در این زمینه ارائه کرده توانس��ته حقانیت صدای 
جمهوری اس��المی ایران را به منصه ظهور بگذارد. وی با اشاره به مشکالت بودجه ارزی 
که اخیرا معاونت برون مرزی با آن مواجه ش��ده اس��ت، گفت: قطعا نوع کارکرد رسانه و 
اهمی��ت فعالیت رس��انه ای مثل پرس تی وی در عرصه بی��ن الملل به این نیاز دارد که 
مقدمات کار فراهم باش��د، یکی از مهم ترین مقدمات بحث بودجه اس��ت و قطع بودجه 
رس��انه های برون مرزی محل اش��کال اس��ت، دولت باید س��ریعا بودجه معاونت صدا و 
س��یمای برون مرزی را بر قرار کند تا در عرصه دیپلماس��ی عمومی و عرصه رسانه دچار 
وقفه نشود. نمایندگان مجلس هم در این زمینه بیانیه ای را خطاب به دولت امضا کردند 
که این بودجه مجددا برقرار شود و صدای حقانیت جمهوری اسالمی ایران و مظلومیت 
ملت ها به گوش جهانیان برسد. وی با توجه به جنگ های رسانه ای که طی این سال ها 
به راه افتاده، گفت: با توجه به جنگ رس��انه ای که االن در دنیا برقرار اس��ت و غول های 
رسانه ای و کمپانی های صهیونیستی در این زمینه فعالیت جدی با امکان و اعتبار باال و 
با دس��ت باز دارند قاعدتا در مقابل این جنگ رسانه ای جمهوری اسالمی ایران هم باید 
به طرز جدی یکی از اولویت های خودش را رس��انه های برون مرزی قرار دهد.  نماینده 
مردم تهران  گفت: شبکه برون مرزی پرس تی وی امروز توانسته صدای ملت های مظلوم 
را به گوش جهانیان برس��اند و از طرفی مظلومیت و حقانیت جمهوری اسالمی ایران را 
که تحت الشعاع رسانه های صهیونیستی و در واقع فضا سازی آن ها قرار گرفته به افکار 

عمومی جهان ارائه کند.  روابط عمومی معاونت برون مرزی

آمریکا با ترور ژنرال سلیمانی اصل حاکمیت را تحریف کرد
گزارشگر ویژه س��ازمان ملل به یک شبکه لبنانی گفت آمریکا در اثبات 
اینکه ترور ژنرال قاس��م سلیمانی »شروط تعریف دفاع از خود را محقق 

کرده« شکست خورد و با این ترور اصل حاکمیت را تحریف کرد.
»اَگن��س کاالمارد« گزارش��گر ویژه س��ازمان ملل در ح��وزه ترورهای 

غیرقانونی و خودسرانه در دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان 
اعالم کرد، پس از ترور س��ردار »قاس��م س��لیمانی« فرمان��ده نیروی قدس 

س��پاه ایران تعداد زی��ادی ابتکار عمل دیپلماتیک رخ داد. وی به ش��بکه لبنانی 
»المیادین« گفت: امکان ندارد مسؤول عالی رتبه در کشوری دیگر را به این شکل 

هدف گرفت. وی تأکید کرد، این اقدام نقض حاکمیت اصول مختلف بود.
کاالمارد پنجشنبه گذشته گزارش خود درباره ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی 

را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد. فارس

تالش آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران بیهوده است
س��فیر س��ابق ایران در آذربایجان ت��الش آمریکا ب��رای تمدید تحریم 
تس��لیحاتی را بیهوده دانس��ت و گفت: تالش هایی ک��ه از جانب آمریکا 

صورت می گیرد مورد قبول کشورهای عضو شورای امنیت نیست.
محسن پاک آیین اظهار داشت: تالش هایی که آمریکایی ها انجام می دهند 

تا تحریم های تسلیحاتی ایران را تمدید کنند، یک تالش غیرقانونی است. 
بر اس��اس س��ند بین المللی که مورد تأیید ش��ورای امنیت نی��ز قرار گرفته، 

تحریم های تسلیحاتی ایران باید در اواخر مهر به طور کامل لغو شود.
وی ادامه داد: به دلیل تعهداتی که ما در فرایند برجام انجام داده ایم، حاال زمان 
برچیدن تحریم های تسلیحاتی است و این موضوع به طور مشخص در قطع نامه 
۲۲۳۱ آمده اس��ت و امری غیرقابل خدش��ه اس��ت. خروج آمریکا از برجام نیز 

نمی تواند توجیهی برای اقدام آمریکا در این موضوع باشد. مهر 

پیمان نظامی- امنیتی ایران و سوریه؛ یادآور همکاری های مشترک
کارش��ناس مس��ائل غرب آس��یا با بیان اینکه پیم��ان جدید نظامی و 
امنیتی ایران و س��وریه، یادآور همکاری ها و اتحاد  در برابر دش��منان 
مشترک است، گفت: چنانچه توافقات نظامی و امنیتی بین دو کشور، 
متناس��ب با قوانین حقوق بین الملل تنظیم ش��ود، همکاری های آتی 

کمتر دچار تنش می ش��ود.  محمدصادق کوش��کی با اشاره به امضای 
توافقنامه همکاری ایران و سوریه در زمینه نظامی و امنیتی اظهار داشت: 

این توافقنامه از چند جهت حائز اهمیت است، نخست آن که با توجه به نیاز های 
روز، مقتضیات و همکاری های نظامی و امنیتی دو کشور تنظیم شده است. 

کوش��کی عنوان کرد: این توافقات به دشمنان مش��ترک ایران و سوریه یادآوری 
کرد، اتحاد م��ا اتحادی مقطعی و تاکتیکی نبوده و همکاری های مان نیز طوالنی 

مدت است و منافع مشترک فراوانی داریم. میزان

 www.setadiran.ir 

–

نیویورکتایمز

سند توافق ایران- چین ضربه سنگینی به 
سیاست  های ضدایرانی ترامپ است

قائ��م مق��ام اس��بق وزارت خارج��ه با اش��اره 
ب��ه ق��رارداد نظام��ی ای��ران و س��وریه گفت: 
دیدگاه های مش��ترک ایران و س��وریه باید در 
ش��کل یک پروتکل باش��د و می توانیم با این 

قرارداد آینده را بهتر ترسیم کنیم.
علیرضا ش��یخ عط��ار، قائم مقام اس��بق وزارت 
ام��ور خارجه درباره قرار داد نظامی میان ایران 
و س��وریه که در سفر اخیر سردار باقری به این 
کش��ور به امضا رس��ید، گفت: اوهام و خیاالت 
آمریکا و کشورهای منطقه ناظر به روابط ایران 
و سوریه با واقعیت های تاریخی در تضاد است، 
بنابراین توهمات و تالش های آنها در این حوزه 
راه به جایی نخواهد ب��رد. وی افزود: بر خالف 
برخ��ی تصورات روابط ما با س��وریه محدود به 
س��ال های اخیر و ماج��رای داعش نبوده، بلکه 
از پی��ش از انقالب نیروهای انقالبی ما و دولت 
این کش��ور روابط نزدیک داش��تند. بسیاری از 
انقالبی��ون ما به دلیل تعقیب های رژیم پهلوی 

در سوریه به سر می بردند.
س��فیر اس��بق ایران در آلمان گفت: همچنین 
نگرش ه��ای نیروه��ای انقالب��ی ما از ش��هید 
چمران تا بس��یاری دیگر از رزمن��دگان مورد 

تأیید و حمایت مرحوم حافظ اسد بود.
شیخ عطار تاکید کرد: در جریان جنگ ایران و 
عراق هم تنها کش��ور عربی که به جد در کنار 
ما ایستاد و نفت رژیم بعث عراق را قطع کرد و 
همچنین در اجالس های مختلف اتحادیه عرب 

در کنار ما قرار گرفت، سوریه بود.
وی با اشاره به اینکه این زمینه های تاریخی در 
روابط دو کش��ور فراموش شدنی نیست، اظهار 
داشت: نگرش مشترک ما در قضیه فلسطین و 
خطر رژیم صهیونیستی عامل دیگری است که 
روابط میان ایران و سوریه را استحکام بخشیده 
اس��ت. کارش��ناس مس��ائل بین المللی گفت: 
متأس��فانه برخی با فضا سازی غلط می گویند 
که چرا ما باید با س��وریه روابط نزدیک داشته 
باشیم؟ با توجه به پیش��ینه تاریخی روابط دو 
کش��ور این پرس��ش باید به ص��ورت برعکس 
مط��رح ش��ود؛ چرا م��ا نباید با س��وریه روابط 

نزدیک داشته باشیم؟
عضو شورای مرکزی جامعه اسالمی مهندسین 
تصری��ح کرد: بنابراین ما ه��م قبل از انقالب و 
ه��م در دوران جنگ تحمیلی و هم پس از آن 
در جری��ان تش��کیل جبهه مقاومت با س��وریه 

روابط نزدیک داش��تیم، و ب��ه خصوص ناظر به 
کمک هایی که نظام سوریه به صورت مستقیم و 
غیر مستقیم برای ایستادگی در برابر تجاوزهای 
رژیم صهیونیس��تی به حزب اهلل ک��رد، ما باید 

روابط مستحکمی با این کشور داشته باشیم.
س��فیر اس��بق ایران در هند ادامه داد: به نظر 
من س��فر اخیر سرلش��کر باقری و امضای این 
تفاهمات در راستای یک رابطه دیرینه و عمیق 
میان دو کش��ور است که به این روابط صورت 
قانونی بخش��یده و آن را در فرمت قابل استناد 

در آورده است.
ش��یخ عطار گفت: قبل از امضای این تفاهمات 
هم خون رزمن��دگان مدافع حرم م��ا به همراه 
رزمندگان سوری با هم به زمین ریخته شد و این 
دو کش��ور در کنار هم در برابر یک خطر جهانی 
با عنوان تروریسم داعش ایستادند و میان کمتر 
دو کشوری چنین روابطی وجود دارد و طبیعی 
است که دیدگاه های مشترک ایران و سوریه باید 
در شکل یک پروتکل و آئین نامه باشد تا بتوانیم 

آینده را بهتر ترسیم کنیم.
قائم اس��بق مقام وزارت ام��ور خارجه تصریح 
ک��رد: امضای ای��ن قرارداد نش��ان می دهد که 
تصویر آمریکا و کش��ورهای منطق��ه از روابط 
ایران و سوریه وهم و خیال است و روابط ایران 
و سوریه با کارش��کنی برخی کشورها کمرنگ 

نمی شود و به سردی نمی گراید. مهر

  شیخ عطار:

قرارداد نظامی با سوریه آینده بهتر را ترسیم می کند


