
سیاست فشار حداکثری ترامپ مقابل 
ایران شکست خورد

روزنام��ه آمریکایی واش��نگتن پس��ت در مطلبی با 
اشاره به احتمال توافق بلندمدت ایران و چین برای 
همکاری در زمینه های اقتصادی نوش��ت: سیاست 
فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا علیه ایران شکست خورده است. این روزنامه 
با اشاره به هدف ترامپ از فشار حداکثری به منظور 
کش��اندن ایران بر س��ر میز مذاکره مج��دد درباره 
برنامه هسته ای نوشت که این سیاست دولت آمریکا 
راهی به جایی نبرده و ناکام بوده اس��ت. به نوش��ته 
واش��نگتن پس��ت، اقدام آمریکا در فشار حداکثری 
علیه ایران باعث عقب نشینی تهران از مواضعش در 
خاورمیانه نش��ده است و همچنین نزدیکی بیش از 
پیش ایران و چین نیز می تواند به منافع آمریکا در 
منطقه صدمه ش��دیدی وارد کند و موقعیت چین 
در خاورمیانه را ارتقا ده��د. این روزنامه آمریکایی 
در بخشی از مطلب خود نوشته است که در صورت 
تصویب ش��دن توافقنامه بلندم��دت همکاری های 
ای��ران و چی��ن، تالش ه��ای آمری��کا برای فش��ار 
اقتصادی ش��دید علیه تهران تضعیف خواهد شد و 
همچنین باعث افزایش تهدیدات چین در مقابله با 

نفوذ جهانی آمریکا خواهد شد.  تسنیم 

الکاظمی در تهران و ظریف در مسکو:
 نقشه جدید مقابله با آمریکا 

ترسیم شد
سفر نخست وزیر عراق به تهران و سفر وزیر خارجه 
جمهوری اس��المی ایران به مسکو و تمدید همکاری 
با روس��یه به مدت 20 سال، نش��انگر ترسیم نقشه 

جدیدی برای مقابله با یکجانبه گرایی آمریکاست.
مصطفی الکاظمی( به تهران سفر کرد و با مسئوالن 
عالی رتبه جمهوری اسالمی ایران  بویژه حضرت آیت 
اهلل العظمی س��ید علی خامنه ای رهبر معظم انقالب 
دیدار کرد. الکاظمی در تهران گفت که عراق نخواهد 
پذیرفت از خاک خود، تهدیدی متوجه ایران ش��ود و 
بغداد بسیار تمایل دارد که بر اساس اصل عدم مداخله 
در مسائل داخلی، روابط خوبی با تهران داشته باشد. 
افزون بر این مسئله، حسن روحانی ریاست جمهوری 
اس��المی ای��ران و الکاظمی تأکید کردن��د که بغداد 
و ته��ران مایل هس��تند میزان تب��ادل تجاری خود 
با یکدیگ��ر را به بیش از 20 میلیارد دالر برس��انند. 
شبکه خبری المیادین گزارش داد، این مسئله پاسخ 
آشکاری »به تالش های ریاض و واشنگتن برای اغوای 
ع��راق جهت توقف همکاری با ایران در زمینه انزژی 
اس��ت«؛ به نح��وی که آمریکا و س��عودی در اجرای 
معاهده برقی بین عراق و کش��ورهای عربی حاش��یه 

خلیج فارس تسریع کردند.
انیس نقاش تحلیلگر لبنانی و هماهنگ کننده مرکز 
تحقیقات استراتژیک »امان« به شبکه المیادین گفت، 
نخست وزیر عراق به مصوبه پارلمان این کشور برای 
اخراج نظامیان آمریکایی اهتمام دارد و اگر کسی فکر 
کند که پس از ترور س��پهبد ش��هید قاسم سلیمانی 
فرمانده فقید ش��اخه قدس سپاه پاس��داران انقالب 
اس��المی، محور مقاوم��ت در عراق، تضعیف ش��ده، 
اشتباه کرده است. نقاش با تأکید بر اینکه هر کس بر 
آینده نقش آمریکا در منطقه حساب باز کند، شکست 
می خورد، روس��یه و ایران را دو طرفی دانست که بر 
بازداش��تن آمریکا تأکید دارند؛ زیرا این کش��ور هیچ 
احترامی برای حاکمیت سایر کشورها قائل نیست و 

در مسائل داخلی آنان نیز مداخله می کند.
احس��ان الشمری رئیس مرکز اندیشه سیاسی نیز به 
المیادین گفت، عراق می تواند دوستان و دشمنان خود 
را تشخیص دهد و در پی دشمنی نیست و الکاظمی 
نی��ز در پی دور نگه داش��تن ع��راق از درگیری های 

منطقه و برقراری ثبات در آن است.
الش��مری با بیان اینکه الکاظم��ی درباره پرونده های 
منطقه هیچ میانجیگری انجام ن��داده، تصریح کرد، 
حرکت بغداد به س��مت بی طرفی، بازتاب های مهمی 
بر ثبات داخل��ی عراق خواهد داش��ت. محمد جواد 
ظریف وزیر خارجه جمهوری اس��المی ایران هم به 
مس��کو سفر و با مسئوالن این کشور از جمله رئیس 
جمهور و وزیر خارجه روس��یه دیدار و گفت وگو کرد. 
در این س��فر توافق ش��د که معاه��ده همکاری بین 
دو کش��ور تا بیست س��ال دیگر تمدید شود و اینکه 
گروهی از کش��ورهایی مانند ایران، روس��یه و چین 
تشکیل شود که تحت تحریم آمریکا قرار دارند. هدف 
از این پیش��نهاد، کاهش تأثیرات تحریم و همکاری 
کشورهای مذکور با یکدیگر است. ویاچسالو ماتوزوف 
دیپلمات پیشین روس، سفر ظریف به مسکو را دارای 
اهمیت اس��تثنایی عنوان و تأکید کرد، این سفر گام 
ت��ازه ای در جهت همگرایی بین دو کش��ور اس��ت و 
فضای حاکم بر دیدار ظریف و وزیر خارجه روس��یه، 

بسیار خوب بود.  تسنیم 

اخبار گزارش

مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در اولین 
سفر خارجی خود به ایران سفر کرده و در روز 
نخست س��فر دو روزه خود با رئیس جمهور و 

مقام معظم رهبری دیدار و گفتگو کرد.
این س��فر و دیدار وی با مقام معظم رهبری و 
همچنین س��خنانی که در این دیدار رد و بدل 
ش��د حاوی نکات مهمی است که به بخشی از 

آن در نوشتار زیر می پردازیم.
کاظمی پیش از س��فر به ایران علیرغم شیوع 
گس��ترده کرونا در کش��ور، اصرار داش��ت که 
حتماً باید با مقام معظم رهبری دیدار و گفتگو 
کن��د. علیرغم اینکه رهبر انق��الب در این ایام 
دیدارهای حضوری خود را کاهش داده بودند، 
اما به واسطه اهمیت عراق برای ایران و مقامات 
عالیرتبه کش��ورمان این دیدار حضوری انجام 
گرف��ت. مق��ام معظم رهب��ری در بخش��ی از 
س��خنان خود فرمودند: "ایران، خواهان عراِق 
عزتمند، مس��تقل و با حف��ظ تمامیت ارضی و 
وحدت و انسجام داخلی است." که این سخنان 
با مصادیقی طی س��الیان گذش��ته به روشنی 
قابل مشاهده است.  همراهی ایران با عراق در 
مقابله با تروریسم بنیان کن داعش که می رفت 
هم��ه منطقه را به ویرانی بکش��د و نیز موضع 
س��خت ایران در قبال همه پرسی جدایی اقلیم 
کردستان عراق که اگر نبود قاطعیت جمهوری 
اسالمی ایران و هوش فرماندهی سردار شهید 
قاسم س��لیمانی چه بسا االن در منطقه شاهد 
نوع دیگری از چیدمان سیاس��ی و جغرافیایی 
بودیم. این موارد نش��ان می دهد که جمهوری 
اس��المی ایران در عمل برای عزت، اس��تقالل 
و حفظ تمامیت ارض��ی عراق اهمیت ویژه ای 
قائل اس��ت. میانجیگری های م��داوم مقامات 
ایرانی در اختالفات رخ داده بین مقامات عراقی 
طی سالیان پس از سقوط رژیم بعث نیز نشان 
از آن دارد ک��ه ایران، انس��جام داخلی عراق را 

بسیار مهم و حیاتی قلمداد می کند.
 ایشان در بخش دیگری فرمودند: البته دیدگاه 
آمریکایی ها درباره عراق درست در نقطه مقابل 
ما اس��ت زیرا آمری��کا به معن��ی واقعی کلمه 
دش��من است و موافق عراق مس��تقل، قوی و 
دارای حکومتی با رأی اکثریت نیست. طی 20 

س��ال گذشته همه مقامات عراقی متفق القول 
هستند که در واشنگتن به عراق به عنوان یک 
کشور دوست و مورد احترام نگریسته نمی شود. 
از تالش حیدرالعبادی نخست وزیر وقت عراق 
با اوباما در حاشیه گروه 7 در سال 1394 که با 
بی توجهی اوباما همراه شد تا درخواست کمک 
نوری مالکی برای کمک نظامی آمریکا به عراق 
برای مقابله با داعش)کمکی که طبق توافقنامه 
امنیتی حتماً باید انج��ام می گرفت( و صدها 
نمونه غیر رس��انه ای دیگر همه نش��ان از آن 
دارد که طرف آمریکایی به عراق به عنوان یک 
منجی می نگرد که طرف مقابلش باید ممنون 
دار آن باش��د و اگر بر خالف میل واش��نگتن 
رفتار ش��ود به زعم ط��رف آمریکایی باید ادب 
ش��ود. مقام معظم رهبری در جای دیگری به 
این موضوع اشاره کردند که: "برای آمریکایی ها 
اینکه چه فردی نخس��ت وزیر عراق باشد مهم 
نیست آنها به دنبال حکومتی همچون حکومت 
»پ��ل برمر« حاک��م آمریکایی ع��راق در اوایل 

سقوط صدام هستند". 
پس از سقوط صدام بالفاصله دو مقام آمریکایی 
قدرت را در این کش��ور به دس��ت گرفتند که 
یکی از آنها جی گارنر ژنرال بازنشس��ته نیروی 
زمینی ارتش آمریکا بود که سرپرس��تی موقت 
دولت عراق را بدست گرفت و دیگری پل برمر 
حاک��م غیر نظامی آمریکای��ی بود که به مدت 

یکسال بر این کشور حکومت کرد.
در آن دوره همه امور عراق بدست این حاکمان 
آمریکایی بود و اگر نبود تدبیر و حکمت مرجع 
عالیقدر عراق چه بسا طرف آمریکایی پایه های 
حکومتی در عراق را آنطور که خود می خواست 
چی��ده و این کش��ور را به قبض��ه خود در می 
آورد. وی در بخش��ی از خاط��رات خود درباره 
ایستادگی آیت اهلل سیستانی در مسیر طرح ها 
و نقش��ه های خود در کتاب خاطراتش خطاب 
به مس��ئولین ماف��وق خود در واش��نگتن می 
نویس��د: "ما با چند مشکل مهم روبرو هستیم. 
با اینکه اخیراً اوضاع امنیتی بهبود یافته است، 
ب��ا اینهمه مش��کالت الینحلی ب��ا )آیت اهلل( 

سیستانی داریم."
برمر پیش��نهاد داده بود که ع��راق با حاکمان 

عراقی مورد انتخاب آمریکا اداره ش��ود که این 
طرح با مخالفت آیت اهلل سیس��تانی و دستور 
ایشان به برگزاری انتخابات در این کشور همراه 
شده بود. مقام معظم رهبری در بخش دیگری 
از سخنان خود تأکید کردند: جمهوری اسالمی 
ایران انتظار دارد تصمیِم دولت، ملت و مجلس 
عراق برای اخراج آمریکایی ها پیگیری شود زیرا 

وجود آنها موجب ناامنی است.
مدت��ی پی��ش پارلم��ان ع��راق در مصوبه ای 
خواس��تار اخراج نیروهای نظام��ی بیگانه و در 
راس آنه��ا آمریکا ش��د که این مصوب��ه بنا به 
دالیل سیاس��ی هنوز اجرایی نشده است. البته 
طرف آمریکایی به انحاء مختلف از جمله پیش 
کش��یدن مذاکرات راهب��ردی بدنبال تعلیق یا 
تعویق این مصوبه است. اما موضوع مسلم این 
است که این خواس��ته جامعه عراق، پارلمان، 
بخش��ی از جریان سیاسی و احزاب این کشور 
است که دولت عراق نیز باید آن را دنبال کند. 
ماشین سردار سلیمانی و ابومهدی مهندس که 

مورد اصابت موشک آمریکایی قرار گرفت
ایش��ان جنایت آمریکا در ترور سردار سلیمانی 
و ابومه��دی المهندس را ی��ک نمونه از نتیجه 
حض��ور آمریکایی ه��ا برش��مردند و خطاب به 
نخس��ت وزیر عراق افزودند: آنها میهمان شما 
را در خانه شما کشتند و صریحاً به این جنایت 
اعتراف کردند که این موضوع کوچکی نیست. 
جمهوری اس��المی ایران هرگز این موضوع را 
فراموش نخواهد ک��رد و قطعاً ضربه متقابل را 
به آمریکایی ها خواهد زد. مخاطب این س��خن 
طرف آمریکایی و طرف عراقی اس��ت. به طرف 
عراقی یادآور شدند که اوالً سردار سلیمانی به 

دعوت مقامات عراقی به این کشور سفر کردند 
و وظیف��ه تامین امنیت وی ب��ا آنها بود. مردم 
ع��راق به مهمان نوازی معروف هس��تند و این 
جمله تذکری به دولت عراق بود که باید در این 

زمینه اقدام الزم را علیه آمریکا انجام دهد.
اما درباره پیام به طرف آمریکایی نیز باید گفت 
که پس از حمله موش��کی جمهوری اس��المی 
ایران به پایگاه عین االس��د که برای اولین بار 
پس از جنگ جهانی دوم شاهد آن بوده ایم که 
یک کشور به پایگاه نظامی یا خاک آمریکا حمله 
ای را صورت ده��د، برخی بر این گمان بودند 
که این عملیات، انتقام خون س��ردار سلیمانی 
بوده که مقام معظم رهبری نادرست بودن این 
گمانه را یادآور ش��دند. طرف آمریکایی اکنون 
بی��ش از هر زمان دیگری بای��د مراقب خود و 
منافعش در نقاط مختلف دنیا باش��د زیرا باید 

تاوان حرکت ناجوانمردانه خود را ببیند.
  ایشان با تأکید بر حمایت ایران از دولت آقای 
کاظمی خاطرنشان کردند: عقل، دین و تجربه 
اقتضاء می کند که روابط ایران و عراق در همه 

زمینه ها بیش از پیش ارتقاء یابد.
چ��ه از نظر تاریخ��ی و چه از منظ��ر دینی و 
فرهنگی ثابت ش��ده که اگر روابط دو کش��ور 
ایران و عراق مناس��ب و رو به رش��د باشد، کل 
منطق��ه روی آرام��ش خواهد دی��د و در غیر 
اینصورت عالوه بر مصائب و مشکالتی که برای 
طرفین به همراه دارد، منطقه نیز دچار ناآرامی 

و بی ثباتی خواهد شد.
مق��ام معظم رهب��ری همچنی��ن مرجعیت و 
شخص آیت اهلل سیستانی را یک نعمت بزرگ 
ب��رای ع��راق خواندن��د و خاطرنش��ان کردند: 

حشدالش��عبی یک نعمت بزرگ دیگر در عراق 
است که باید آن را حفظ کرد. حضور مرجعیت 
طی 2 دهه گذشته در راس امور نشان داد که 
مردم و اح��زاب و جریانات عراقی می توانند با 
تکی��ه بر آن اتحاد خود را حفظ کرده و در دام 
توطئ��ه های منطقه ای و نیز درگیریهای فرقه 
ای گرفتار نشوند. جامعه چند پارچه عراق اگر 
ملجئی برای حل اختالفات یا پناه بردن به آن 
در دوره تفرقه افکنی ها نداش��ته باشد مستعد 
فروپاش��ی اجتماعی ب��وده و به س��رعت وارد 

درگیری های قومی و مذهبی خواهد شد. 
عالوه بر این مرجعیت عالی عراق بارها در برهه 
های حساس سیاسی نشان داده که توانمندی 
خروج این کشور از گرفتاریها را دارد که نمونه 
های آن جلوگی��ری از درگیریهای مذهبی در 
ده��ه اول پس از فروپاش��ی رژی��م بعث و نیز 
فت��وای جه��اد در مقابل تروریس��م بنیان کن 
داعش بوده که این کش��ور را نجات داده است. 
همچنین نقش دفاع مردمی در مقابل تروریسم 
و بیگانگان که به حشد الشعبی معروف شد نیز 
قابل توجه است. این جریان نظامی مردمی که 
از روی اعتقاد به دین و حفظ وطن و به تبعیت 
از فتوای مرجعیت شکل گرفت می تواند نقش 
موثری در دفاع از کشور در آینده نیز ایفا کند 
همانطور که طی س��الهای گذش��ته شاهد آن 
بوده ایم. رس��میت دادن به ای��ن نهاد نظامی 
مردم��ی از س��وی دولت وقت اقدام شایس��ته 
ای ب��ود که می تواند مانع بس��یاری از توطئه 
های خارجی و داخلی در این کشور تازه سر بر 
آورده از توفانهای س��همگین یک سده گذشته 

باشد.  تسنیم

 یک ساعت 
صحبت امن تلفنی

 با پوتین داشتم

وزیر امور خارجه گفت که در مس��کو نزدیک یک س��اعت 
صحبت امن تلفنی با پوتین داشته و تصریح کرد: این دولت 
و ن��ه هیچ دولت دیگری در ایران یک وجب از خاک ایران 
را نه به کس��ی واگ��ذار می کند و نه حتی اجازه اس��تفاده 

اختصاصی از آن را به کسی خواهد داد.

محمدج��واد ظری��ف در گفت وگوی��ی درباره س��فرش به 
مس��کو عنوان کرد: گفت وگوی خوبی با س��رگئی الوروف 
وزیر خارجه داش��تیم و یک صحبت تلفنی امن با والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر پروتکل ویژه کرونایی 

ایشان داشتیم.
وی عن��وان کرد: ب��ا وزی��ر ام��ور خارج��ه روس��یه درباره 

همکاری های دوجانبه و مسائل منطقه ای صحبت کردیم.
وزیر خارجه ب��ا بیان اینکه یک قرارداد همکاری بین ایران 
و روسیه داریم که در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی 
منعقد ش��ده است، اظهار داشت: این قرارداد 10 ساله بوده 
و دو تا پنج س��ال تمدید ش��ده و هشت ماه دیگر 20 ساله 
می ش��ود، به دوره  دیگری از روابط بین الملل و روابط ما با 
روس��یه مربوط می ش��ود. با آقای پوتین توافق کردیم این 

قرارداد بازنگری شود.
ظریف در عین حال یادآور شد: البته زمانی که رأس موعد 
مقرر برسد، اگر کس��ی مخالفت نکند تمدید می شود، ولی 
بهتر دیدیم یک ق��رارداد جامع راهبردی درازمدت تدوین 
ش��ود و قرارداد به روز شود و نهایتا امضا و برای تصویب به 

مجلس ارائه شود.
*مس��کو دلیل��ی ب��رای تمدید تحری��م تس��لیحاتی ایران 

نمی بیند
از س��وی دیگر؛ سرگئی الوروف در پایان مذاکرات دوجانبه 
خود با وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان در جمع خبرنگاران 
تأکید کرد که فدراسیون روسیه هیچ دلیل حقوقی، سیاسی 
یا اخالقی برای اعمال تحریم های نامحدود تسلیحاتی علیه 

جمهوری اسالمی ایران نمی بیند.
وزیر خارجه روسیه یادآور شد: شورای امنیت سازمان ملل 
تحریم تس��لیحاتی به معنای کامل کلمه علیه ایران اعمال 

نکرده اس��ت. این ش��ورا رژیم خاصی برای مجوز صادرات 
س��الح ب��ه ای��ران در نظر گرفته ب��ود که ش��رایطی کاماًل 
موقت داش��ت و اعتبار این رژیم در ماه اکتبر س��ال جاری 
به پایان خواهد رس��ید. در چنین ش��رایطی، هر نوع تالش 
برای اس��تفاده از این شرایط به منظور تمدید این رژیم، چه 
رس��د به اینکه این مسئله را برای اعمال تحریم تسلیحاتی 
نامحدود، مبنا قرار داد بی پایه و اس��اس حقوقی، سیاسی 

خواهد بود و مبنای  اخالقی نخواهد داشت.
الوروف ای��ن نکت��ه را م��ورد توجه ق��رار داد ک��ه در ماده 
مش��خصی در قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت به طور 
مش��خص بر موقت بودن این ش��رایط تأکید  ش��ده است، 
این مس��ئله صرفاً به عنوان یک ژس��ت حسن نیت از طرف 
ایران به عنوان بخش��ی از بسته ای از اقدامات بود که "هیچ 

ارتباطی به برنامه هسته ای ایران ندارد".
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی روس��یه تأکید کرد: به همین 
دلی��ل، موضع گیری ما در این رابطه کاماًل واضح اس��ت: ما 
مخالف چنین تالش هایی هس��تیم و هیچ دلیلی نمی بینیم 
که ای��ن تالش ها با موفقیت روبه رو ش��وند.ما مواضع خود 
را در چارچ��وب س��ندی در این زمین��ه در نیویورک )مقر 
سازمان ملل( منتش��ر کرده ایم که در آن تمامی دالیلی را 

که مبنای این مواضع است بیان می کند.
سرگئی الوروف همچنین اعالم کرد که تجدید و بِروزرسانی 
توافقنامه مرب��وط به مبنای روابط و اصول همکاری ها بین 
روس��یه و ایران مربوط به س��ال 2001، ب��ا در نظر گرفتن 
چالش ها و تهدیدهای کنونی به رؤسای جمهوری دو کشور 

پیشنهاد خواهد شد.
وزیر خارجه روس��یه توضیح داد: »این اق��دام )تمدید این 
توافقنامه( را همیشه می توان انجام داد، ولی امروز ما توافق 

کردیم که 20 س��ال زمان بس��یار طوالنی است و زمان آن 
رس��یده که این س��ند بازنگری و تجدید ش��ود، چرا که در 
طول 20 س��ال گذش��ته، در عرصه بین الملل��ی "تغییرات 
جدی و عمیق��ی در زمینه اقتصادی و سیاس��ی" رخ داده 
و همچنی��ن از لحاظ تهدیدات امنیتی برای کل بش��ریت، 

چالش های جدیدی به وجود آمده است.«
به گفته وی، تهدیدات جدید ش��امل تروریسم و انواع دیگر 
جرایم س��ازمان یافته، تغیی��رات آب وهوایی و ویروس هایی 

است که امروزه برای همه یک تهدید محسوب می شود.
س��رگئی الوروف اعالم کرد که روس��یه همچنان به دنبال 
دس��تیابی به توافق با همه کشورهای عالقمند برای اجرای 
مفهوم امنی��ت جمعی در منطقه خلیج فارس اس��ت. وی 
توضیح داد: تنها راه برای رس��یدن به چنین امنیتی، ایجاد 
نوعی ائتالف مانند "ناتوی خاورمیانه" نیس��ت که همتایان 
آمریکایی ما اکنون درباره آن صحبت می کنند. این دوباره 
یک برخورد مقابله گرایانه و به وجودآورنده رویارویی اس��ت 
ک��ه مبتنی بر تمای��ل به منزوی کردن برخی کش��ورهای 
منطق��ه و ادامه تحمی��ل برخورد یکجانب��ه در این منطقه 
مهم از جهان اس��ت. ما ابتکار عمل خ��ود را برای تضمین 
امنی��ت، صلح و همکاری در منطق��ه خلیج فارس با ترویج 
رویکردی ارائه داده ایم که تمامی کشورهای ساحلی خلیج 
فارس و همه کشورهایی که می توانند در این فرآیند سهیم 
باش��ند، از جمله اتحادیه اروپا، اتحادیه کشورهای عربی و 
سازمان همکاری اسالمی در آن مشارکت داشته باشند. من 
فک��ر می کنم که در نهایت، این رویکرد حاکم ش��ود، برای 
اینکه در غیر این صورت، اطمینان از توسعه پایدار و باثبات 
منطق��ه به نفع تمامی مردمی که در اینجا زندگی می کنند، 

غیرممکن خواهد بود. صداوسیما 
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واکنش نماینده ونزوئال در سازمان ملل به  تحریم های آمریکا 
نماینده ونزوئال در س��ازمان ملل با محکوم کردن برنامه های آمریکا برای 
تحریم تهران و کاراکاس، گفت این یک نقش��ه سیستماتیک برای حمله 
به جان میلیون ها نفر با تروریس��م اقتصادی است. مونکادا با به اشتراک 
گذاشتن ویدئویی که در آن »برایان هوک« و»الیوت آبرامز« نمایندگان 

ویژه کاخ سفید در امور ایران و ونزوئال آشکارا برنامه های واشنگتن جهت 
اعمال تحریم های بیش��تر بر تهران و کاراکاس را توضیح می دهند، نوش��ت: 

»در بحبوحه همه گیری جهانی، دو زیردس��ت ترامپ اس��تراتژی بی همتای خود 
برای نابودی اقتصادهای ایران و ونزوئال را به رخ می کشند«.

این دیپلمات ونزوئالیی ادامه داد: این یک نقشه سیستماتیک برای حمله به جان 
میلیون ها نفر از طریق تروریس��م اقتصادی اس��ت. آنها در اینجا به جنایت علیه 

بشریت اذعان می کنند. صدا و سیما

ایران در بازار سوریه سرمایه گذاری کند
نماینده مردم ایذه و باغ ملک در مجلس گفت: جمهوری اسالمی گروه 
های تکفیری و نظام س��لطه را از عراق و سوریه بیرون کردند. بسیاری 
از کشورها برای سرمایه گذاری گام بر می دارند، به نظر می رسد ایران 
نق��ش چندانی ندارد. عبداهلل ایزدپناه با توجه به نقش آفرینی ایران در 

تحوالت عراق و س��وریه گفت: جمهوری اس��المی گروه های تکفیری و 
نظام س��لطه را از عراق و س��وریه بیرون کرده اس��ت. امروز این دو کش��ور 

آمادگی س��رمایه گذاری اقتصادی و تجاری دارند. نماینده مردم ایذه و باغ ملک 
در مجلس ادامه داد: برابر نظر کارشناسان عراق 3۵0 میلیارد دالر و سوریه 200 
میلیارد دالر برای بازسازی نیاز دارند. نقش ایران که این دو کشور را ایجاد کرده 
چیس��ت؟ رقبای ما در سوریه بازار را دس��ت گرفته اند. ایزد پناه در پایان تذکر 

خود گفت: به نظر می رسد ایران نقش چندانی ندارد. ایسنا 

ضربه برجام به سایت هسته ای فردو هنوز جبران نشده است 
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلسگفت: ضربه برجام به سایت هسته ای 
فردو علی رغم تاکیدات در گام های کاهش تعهدات هنوز جبران نشده 
اس��ت. جواد کریمی قدوسی گفت: تطبیق پنج گام جمهوری اسالمی 
در کاه��ش تعه��دات هس��ته ای با آنچه در عمل انجام ش��ده اس��ت، 

ماموریت کمیس��یون امنیت ملی مجلس در ای��ن بازدید بود. بنابراین 
ما با هدف راس��تی آزمایی دولت و سازمان انرژی اتمی در اجرای پنج گام 

کاهش تعهدات برجام از س��ایت هسته ای فردو و نطنز بازدید کردیم. وی افزود: 
در مجلس قبل و طی س��ه مرحله بازدید هایی از این س��ایت انجام گرفته است، 
بازدیدی در اوج عزت و فعالیت هس��ته ای ایران، بازدیدی در زمان اجرای برجام 
و انجام تعهدات و در مرحله س��وم هم بازدیدی پس از خروج آمریکا از توافق و 

بازسازی عزت ایران در حوزه هسته ای از این منطقه داشتیم. خانه ملت

چند نکته درباره سخنان 
مقام معظم رهبری به 

نخست وزیر عراق


