
تحلیل رادیو چین از رزمایش اخیر سپاه 
پایگاه های آمریکا در تیررس 

موشک های ایران است
پایگاه ه��ای نظام��ی آمری��کا که در مح��دوده برد 
موشک های ایران واقع ش��ده اند، هر لحظه با خطر 

حمله موشکی از سوی ایران نیز روبه رو هستند.
رادیو بین المللی چین گزارش داد، رزمایش نظامی 
پیامبر اعظم )ص(14 که به  طور مش��ترک توس��ط 
نیروی دریایی و نیروی هوافضای س��پاه پاس��داران 
انقاب اس��امی ایران در خلیج فارس و غرب تنگه 
هرمز برگزار شد، پنجشنبه 9 مرداد پایان یافت. نکته 
چشمگیری که در این رزمایش دیده شد این بود که 
سپاه، ماکتی از ناو هواپیمابر »کاس نیمیتز« آمریکا 
را ب��ه آبهای محل برگزاری این رزمایش منتقل و با 

شلیک موشک،  آن را منهدم کرد.
اگر چه تهران همواره بر این نکته تأکید کرده است 
که امنیت خلیج فارس باید توسط کشورهای منطقه 
حفظ ش��ود، اما آمریکا همیشه بر گشتزنی ناوگان 
خود در خلیج فارس اصرار داش��ته است؛ در زمان 
حاضر، مأموریت گشتزنی ناو هواپیمابر »یواس اس 
آیزنهاور« ب��ه اتمام رس��یده و مأموریتش را به ناو 
هواپیماب��ر »کاس نیمیتز« تحویل داده اس��ت که 
این ناو نیز اخیراً پس از به اتمام رس��یدن رزمایش 
مشترکی که با هند در دریای جنوبی چین داشته، 
از اقیانوس هند وارد آب های خاورمیانه شده است.

به دنبال اقدام ایران در انتقال ماکتی از ناو هواپیمابر 
کاس نیمیت��ز به ح��وزه دریایی مح��ل برگزاری 
رزمای��ش اخیر، بس��یاری از رس��انه های خارجی و 
مخصوصاً رس��انه های غربی، توجه خود را روی این 
قسمت از رزمایش پیامبر اعظم14 متمرکز کردند.

این در حالی است که رسانه های ایران ضمن پوشش 
این قسمت از رزمایش پیامبر اعظم14، بیشتر روی 
پوشش توانایی موشکی و قابلیت نقطه زنی موشکی 

سپاه ایران متمرکز شدند.
ایران اولین بار موشک های بالستیک تاکتیکی خود 
را از نوع��ی پرتابگر غیرمتعارف زی��ر زمینی به هوا 
پرت��اب کرد؛ ای��ن پرتابگر زیر زمین��ی در وضعیت 
ثابت ق��رار ندارد و متحرک اس��ت و تش��خیص و 
تفکیک آن از محیط به  روش بصری کاری دش��وار 
است؛  موشک های پرتاب  شده از این پرتابگر هم از 
مدل های »فاتح«، »ذوالفقار« و یا »دزفول« بودند.

سپاه پاسداران انقاب اسامی ایران در این رزمایش 
برای اولین بار، موشک های بالستیک تاکتیکی را از 
محفظه پرتاب، ش��لیک کرده اس��ت؛ بر اساس این 
گزارش ه��ا، محفظه پرتاب ای��ن قابلیت را دارد که 
حفاظت بهتری از موش��ک ها به عمل بیاورد و باعث 

تسهیل حمل ونقل و جابه جایی موشک ها شود.
س��پاه پاس��داران انقاب اس��امی ای��ران در طول 
برگزاری رزمایش پیامب��ر اعظم14، صحت عملکرد 
چندین موش��ک نقط��ه زن را نیز به اثبات رس��انده 
اس��ت؛ س��پاه در طول ای��ن رزمایش، موش��ک های 
نقط��ه زن خود را از طریق دو پهپاد تولید بومی خود 
به نام های »شاهد��181« و »شاهد��191« به سمت 
ماکت ناو هواپیمابر دش��من پرت��اب و پل فرماندهی 
ناو را نابود کرد. س��پاه در ای��ن رزمایش، همچنین 
اقدام به شلیک موش��ک های نقطه زن »یاسین« از 
جنگنده های بهینه سازی ش��ده »سوخو��22« کرد.

ایران با شلیک موشک به ماکت ناو هواپیمابر کاس 
نیمیت��ز،  در حقیق��ت به ورود این کش��تی جنگی 
آمریکایی به آب های خاورمیانه »خوش آمد« گفته 
است؛ تردیدی نیست که ایران با این اقدام درصدد 
اس��ت عزم راسخش در پاس��داری از حقوق خود و 

ایستادگی اش در برابر دشمن را به تصویر بکشد.
در عی��ن حال نباید از توجه به این نکته غافل ش��د 
که آنچه ایران در زمینه بازدارندگی ماجراجویی های 
نیروهای نظامی آمریکایی حاضر در منطقه به آن تکیه 

می کند، قابلیت غیر قابل انکار موشکی اش است.
تع��داد زی��ادی از پایگاه ه��ای نظام��ی آمریکا در 
اط��راف ایران ق��رار دارند؛ ای��ن پایگاه های نظامی 
در کش��ورهایی مانند عربس��تان س��عودی، کویت، 
مص��ر، قطر و بحری��ن پراکنده هس��تند و از میان 
آنها می توان به ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا 
در منام��ه بحری��ن و پای��گاه هوای��ی »العدید« در 
دوح��ه قطر که بزرگترین پای��گاه نظامی آمریکا در 

خاورمیانه محسوب می شود، اشاره کرد.
پایگاه های نظامی مس��تقر آمریکا در اطراف ایران، 
حکم یک شمش��یر دولب��ه را دارند؛  این پایگاه های 
نظامی که در محدوده برد موش��ک های ایران واقع 
ش��ده اند، هر لحظه با خطر حمله موشکی از سوی 
ایران نیز روبه رو هستند. ایران در ژانویه سال جاری 
میادی، در اقدامی که ب��ا هدف تافی ترور ژنرال 
»قاسم سلیمانی« فرمانده نیروی قدس سپاه عنوان 
کرد، پایگاه هوایی »عین االس��د« واقع در اس��تان 
»االنبار« عراق را از طریق موش��ک های بالس��تیک 

»فاتح313« بمباران کرد. تسنیم

اخبار

روزنامه »جروزالم پست« چاپ رژیم صهیونیستی 
امضای یک قرارداد همکاری جامع بین ایران و 
چین را خبر بدی برای اسرائیل توصیف کرد و 
نوش��ت:این توافق فشار حداکثری آمریکا علیه 

ایران را خنثی می کند.
این روزها با مطرح شدن مذاکرات میان ایران 
و چین برای امضای یک سند همکاری جامع 
میان تهران و پکن، آمریکا و برخی ش��رکای 
این کش��ور با صحنه گردانی برخی رسانه های 
ض��د انقاب ب��ا حمله به این س��ند و تاختن 
ب��ه آن، تاش می کنند با موج س��واری روی 
احساس��ات مردم��ی و سواس��تفاده از حس 
میهن دوس��تی ایرانیان، مانع از همکاری های 

استراتژیک ایران و چین شوند.
در این میان باید توجه داش��ت که بر همگان 
آشکار اس��ت که انقاب اسامی در سال ۵۷ 
موجب ش��د تا ایران از مدار کشورهای متحد 
غرب و غام حلقه به دوش آمریکا خارج شود 
و سیاستی مستقل در پیش بگیرد. در همین 
مس��یر نیز آمریکا چون همیشه تاش داشته 
است تا از رشد و بالندگی کشورهای مستقل 
جلوگیری کند، در طول 42 سال اخیر، انواع 
تحریم ها علیه دولت و ملت کشورمان را وضع 

کرده است.

کلیدواژه آمریکا در ۴۰ سال
آمریکا در طول چه��ار دهه اخیر تاش کرده 
اس��ت با اتخاذ سیاست فشار حداکثری ایران 
را در یک انزوای سیاسی و اقتصادی قرار دهد 
و مان��ع از همکاری های تجاری میان تهران و 
دیگر کشورهای جهان شود. تشدید تحریم ها 
در ی��ک دهه اخیر علیه ای��ران را نیز می توان 
در همین راس��تا ارزیابی ک��رد تا به اصطاح، 
کش��ورمان در گوش��ه رینگ قرار گرفته و در 
یک انزوای سیاسی و اقتصادی قرار بگیرد که 
عمًا هیچ گونه ارتباط راهبردی با هیچ کشور 

دیگری در جهان ندارد.
به همین دلیل بود که وقتی موضوع مذاکرات 
می��ان ایران و چی��ن برای امضای یک س��ند 
راهبردی ب��رای همکاری های بلندمدت مطرح 
ش��د، عمًا به عنوان نش��انه ای برای شکس��ت 
سیاست های آمریکا برای انزوای ایران تلقی شد 
و از همین رو بود که نیکی هیلی نماینده اسبق 
آمریکا در س��ازمان ملل متحد در همین رابطه 
در توئیتر خود نوش��ت: چین با ایران ش��ریک 

شده تا به انزوای جهانی ایران پایان دهد.
آمری��کا برای آنکه از شکس��ت راهبرد فش��ار 
حداکث��ری خود علیه ای��ران جلوگیری کند، 
تاش می کند تا با تهییج عواطف و احساسات 

ملی مردم ایران و تش��بیه این سند با قرارداد 
ترکمنچای که طی آن بخش��ی از س��رزمین 
ای��ران طی جنگ با روس��یه جدا ش��د، مانع 

امضای نهایی سند شود.

ایران و چین؛ علیه آمریکا
روزنام��ه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارش��ی 
تح��ت عن��وان چین و ای��ران، با ایس��تادگی و 
مقاومت در مقابل آمریکا به همکاری تجاری و 
نظامی نزدیک می ش��وند، سند برنامه 2۵ ساله 
همکاری های جام��ع ایران و چین را اقدامی در 
جهت تضعیف تاش های ضدایرانی دولت دونالد 
ترامپ توصیف کرد. ام��ا در کنار تاش آمریکا 
برای جلوگیری از خروج ایران از انزوا، باید گفت 
که آمری��کا در طرف دیگر این س��ند، یعنی با 
چین نی��ز در یک اختاف و رقابتی قرار دارد و 
واشنگتن از هر فرصتی برای ضربه زدن به منافع 

سیاسی و اقتصادی پکن استفاده می کند.
دیگر بر کس��ی پوش��یده نیس��ت ک��ه رقابت 
میان آمریکا و چین در س��ال های اخیر شدت 
یافت��ه و نم��ود عینی آن را می ت��وان در نبرد 
تجاری میان دو کش��ور که به جنگ تعرفه ها 
مشهور شده، اشاره کرد. ایاالت متحده سال ها 
اس��ت که ب��ه این موضوع پی برده اس��ت که 
نظم جهانی س��ابق که پس از فروپاشی اتحاد 
جماهیر ش��وروی ایجاد ش��ده ب��ود و در آن، 
آمریکا به عنوان یک ابرقدرت، تاش داشت تا 
تمامی مناس��بات جهانی را به نفع خود تغییر 

دهد، در حال فروپاشی است.

دشمنان دیروز، خیرخواهان امروز!
از همین رو است که با مطرح شدن نهایی شدن 

مذاکرات برای امضای سند همکاری میان تهران 
و پک��ن، تاش های آمریکا ب��رای جلوگیری از 
انعقاد آن و از دست رفتن اهرم فشار علیه ایران 
و چین وارد فاز جدیدی شده است. از همین رو 
افرادی که تا دیروز خواهان فشار حداکثری علیه 
دولت و ملت ایران بودند، حاال از در خیرخواهی 
برای مردم کشورمان وارد شده و در لباس گرگ، 

ادعای میش بودن می کنند.
در ای��ن می��ان مای��ک پمپئو وزی��ر خارجه 
آمری��کا که پی��ش از این خواهان گرس��نگی 
دادن به ملت ایران برای تس��لیم ش��ده بود، 
بارها س��ند هم��کاری می��ان ای��ران و چین 
را ب��ه ق��رارداد ترکمنچ��ای تش��بیه کرده و 
در پی آن رس��انه های ضدانق��اب که آنها را 
می ت��وان عروس��ک های خیمه ش��ب بازی و 
صحنه گردان ه��ای دسیس��ه های آمریکا علیه 
ایران دانس��ت، به عنوان پیاده نظام این جنگ 
ن��رم برای تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی 
برای جلوگیری از انعقاد این س��ند، دست به 

کار شانتاژ و ساخت روایات جعلی شده اند.
واش��نگتن به درستی می داند که دیگر دوران 
ی��ک  جانبه گرای��ی و قلدرمآب��ی آمریکا رو به 
پایان اس��ت و کش��ورهای مس��تقل در حال 
به چالش کش��یدن ای��االت متحده در تمامی 
عرصه ه��ای سیاس��ی، امنیت��ی و اقتص��ادی 
هستند. آمریکا همچنین نگران از دست دادن 
جای��گاه اقتصادی خود در جهان اس��ت و به 
درستی می داند که تا چند سال دیگر، قدرت 

بامنازع جهانی نخواهد بود.
همه کارشناس��ان سیاس��ی معتقد هس��تند 
ک��ه ای��ران از وزن و جای��گاه ژئوپلیتیک��ی و 
ژئواکونوم��ی باالیی در غرب آس��یا برخوردار 

اس��ت و در رقابت میان آمری��کا و چین برای 
دسترس��ی به جایگاه باالترین اقتصاد جهانی، 
هر کش��وری بتوان��د با ای��ران ارتب��اط ویژه 
اقتصادی و سیاس��ی خوبی داشته باشد، کلید 

ورود به جهان آینده را نیز دارا خواهد بود.

رواب���ط نزدیک ایران و چین؛ تهدیدی 
برای رژیم صهیونیستی

روزنامه »جروزالم پست« چاپ رژیم صهیونیستی 
نیز با ابراز نگران��ی از تاش تهران و پکن برای 
امضای یک قرارداد همکاری جامع و بلند مدت، 
آن را خب��ر بدی برای اس��رائیل توصیف کرد و 
نوشت: این توافق تا حد زیادی فشار حداکثری 
آمری��کا علیه ایران را خنث��ی خواهد کرد. این 
روزنامه اس��رائیلی افزود: برای اسرائیل خطرات 
ناشی از این توافق کامًا آشکار است. از همین 
رو، جواد منصوری س��فیر اسبق ایران در چین 
اظهار داش��ت: غرب به هیچ عنوان نمی خواهد 
ایران از مدار آنها خارج شود.واشنگتن با علم به 
اینکه ایران به عنوان کشوری مستقل که دغدغه 
مبارزه با اس��تکبار جهانی را داشته و به همین 
جهت ب��ا آمریکا در مب��ارزه خواهد بود، تاش 
می کند تا مانع از ایجاد یک رابطه اس��تراتژیک 
میان تهران و پکن شود. آمریکا می داند نزدیکی 
راهب��ردی ایران و چین ب��ه یکدیگر با توجه به 
وزن ژئوپلیتیکی تهران در غرب آسیا و همچنین 
قدرت اقتصادی پکن، به نفع هر دو کشور بوده 
و عمًا تهدیدی برای رژیم صهیونیس��تی است 
و س��بب می شود تا افول آمریکا تسریع شود. از 
همین رو باید اقدامات اخیر آمریکا و ایادی آن را 
دست و پا زدن های غریقی دانست که در باتاق 

فرو می رود. مهر

گزارش

برخی تحلیلگران در داخل و خارج کش��ور اعتقاد دارند که 
ایران در دوران ترامپ مذاکره ای با آمریکا نخواهد داش��ت، 
اما احتمال می دهند که در دوران »پسا ترامپ« شاید ایران 

و آمریکا مذاکراتی داشته باشند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری نیست که جمهوری اسامی 
ای��ران به خاطر ویژگی های منفی این فرد و دولت او تمایل 

داشته باشد با آن مذاکره کند.
دالی��ل زیادی وج��ود دارد که جمهوری اس��امی در حال 
حاضر روند دیپلماتیک با آمریکا را کنار بگذارد، این راهبرد 

در میان همه مسئولین دیده می شود.
مس��ئولین جمهوری ایران هیچ تمایلی به مذاکره و گفتگو 
با دولت فعلی ایاالت متحده ندارند. حتی آن هایی که یکبار 

آن را تجربه کردند.
از جمل��ه دالیلی که ای��ران را از مذاکره با آمریکا در دوران 
ترام��پ باز می دارد، خ��روج او از توافق هس��ته ای و زیر پا 

گذاشتن یک توافق بین المللی است.
در پس این اقدام آمریکا، تشدید تحریم های اقتصادی علیه 
جمهوری اس��امی ایران اس��ت که با وجود شرایطی که به 
خاطر ش��یوع ویروس کرونا ایجاد ش��ده، غیر قابل گذشت 
اس��ت. اکنون مردم ایران به خاطر تحریم های جنایتکارانه 

آمریکا تحت فشار هستند.
ع��اوه بر آن یک��ی از مهمترین دالیلی که ای��ران را برای 
مذاکره با آمریکا راضی نمی کند، ترور سردار شهید سپهبد 

قاسم سلیمانی است.
ترور این ش��خصیت نظامی و سیاس��ی جمهوری اس��امی 
ایران، از آن دس��ت اقداماتی است که تا زمان انتقام اصلی 

نمی توان بر روی مذاکره با ایاالت متحده فکر کرد.
موش��کباران پایگاه آمریکایی عین االسد در عراق تنها یک 
سیلی کوچک بود که به گوش ترامپ نواخته شد و به گفته 
رهبر معظم انقاب، پاسخ اصلی هنوز باقی است و در زمان 
مناس��ب به آمریکایی ها داده خواهد ش��د که همان انتقام 

اصلی و قطعی است.
رهبر معظم انقاب در 23 خرداد 1398 در دیدار نخس��ت 
وزیر ژاپن با اشاره به سخنان شینزو آبه مبنی بر اینکه آمریکا 
آم��اده مذاکرات صادقانه با ایران اس��ت، خطاب به آقای آبه 
گفتن��د: »ما این حرف را اصًا باور نمی کنیم، زیرا مذاکرات 
صادقانه از جانب شخصی همچون ترامپ، صادر نمی شود.« 
رهبر انقاب اس��امی همچنین در ش��هریور 98 در درس 
خارج فقه تأکید کردند: »چنانچه آمریکا حرف خود را پس 
گرفت و توبه کرد و به معاهده هسته ای که آن را نقض کرده 
است، بازگش��ت، آن وقت در جمع کشور های عضو معاهده 
که ش��رکت و با ایران صحبت می کنند، آمریکا هم می تواند 
شرکت کند، اما در غیر این صورت هیچ مذاکره ای در هیچ 
س��طحی بین مس��ئوالن جمهوری اس��امی و آمریکایی ها 

اتفاق نخواهد افتاد نه در نیویورک و نه غیر آن.«
فش��ار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اس��امی ایران که 
به اوج خود رس��یده اس��ت برای کشاندن ایران به پای میز 
مذاکره اس��ت، مذاک��ره ای که نتیج��ه آن می تواند بدتر از 

توافق هسته ای باشد.
با این وجود، ش��رایط حاکم در آمری��کا اگر اوضاع را برای 
حکام این کش��ور تنگ تر کند و جمهوری اسامی ایران در 
کنار مقاوم��ت، با بهره گیری از ظرفیت های بس��یار باالی 

داخلی، کاخ س��فید را از تأثیر فش��ار های حداکثری ناامید 
کند، احتمال این می رود که ایاالت متحده مجبور به دادن 
امتیازات بزرگی به جمهوری اسامی شود. آنگاه این آمریکا 

است که وادار به نشستن پشت میز مذاکره خواهد شد.
حتی اگر چنین سیاس��تی هم از س��وی آمریکا نس��بت به 
ایران گرفته ش��ود، نه از س��ر دوستی اس��ت بلکه به خاطر 
بحرانی تر ش��دن شرایطی اس��ت که رژیم ایاالت متحده با 

آن درگیر است.
پی��ش بینی ه��ای صورت گرفته ب��رای آین��ده آمریکا این 
نوید را می دهد که نظام لیبرالی این کش��ور همچون نظام 

کمونیستی رو به فروپاشی پیش می رود.
نش��انه های بارز آن، هم اکنون در ایاالت متحده مش��اهده 
می ش��ود و مردم به خاطر تبعیض ه��ای نژادی و اقتصادی 
به ش��دت معترضند، عاوه ب��ر آن تصمیمات دولت حاکم، 
به ریاس��ت دونالد ترامپ، جایگاه مردم آمریکا را در جهان 
تنزل داده اس��ت تا جایی که حتی در کش��ور های همس��و 
و همپیمان آمریکا، ش��اهد برگ��زاری تظاهرات علیه دولت 
آمریکا هس��تیم. اروپا نیز با وجود حف��ظ ظاهر، نمی تواند 
حلقه اتص��ال میان ایران و آمریکا باش��د، اتحادیه اروپا در 
آزمون برجام مردود اس��ت چرا که با وجود اعتقاد قلبی به 
بدعهدی آمریکا هیچگاه رس��ماً نس��بت به اقدام ترامپ در 
خ��روج از برجام اعتراض نکرد و ت��اش ننمود تا بدعهدی 

آمریکا را جبران کند.
حتی اروپا که میان س��ه کش��ور انگلیس، فرانس��ه و آلمان 
خاصه می شود، اقدام تروریستی سردار شهید سلیمانی را 
محکوم نکرد و حتی از آن دفاع کرد، در حالی که گزارشگر 

ویژه س��ازمان ملل ترور فرمانده س��ابق نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقاب اسامی را نقض حقوق بین الملل برشمرد 
و گفت: »ترور س��ردار س��لیمانی قتل خودسرانه ای بود که 

واشنگتن مسئولیت آن را بر عهده دارد.«
با وجود همه اقداماتی که در قالب فشار حداکثری از سوی 
آمریکا علیه جمهوری اسامی ایران اعمال می شود، دوران 
ریاس��ت جمهوری دونالد ترامپ رو به پایان است و دوران 
ریاس��ت جمهوری آقای روحانی نیز س��ال آینده به پایان 
می رسد. نظرسنجی ها از افول محبوبیت دونالد ترامپ خبر 
می دهد، اما حتی اگر او بار دیگر رئیس جمهور شود، دولت 
مس��تقر در ایران، فرصتی برای مذاکره ب��ا آمریکا نخواهد 
داشت، دولت تدبیر و امید یکبار از فرصت مذاکره مستقیم 

با آمریکا استفاده کرد و نتیجه آن برجام شد.
دولت بع��دی در ایران نی��ز با توجه به راهب��رد جمهوری 
اس��امی بر مذاکره نکردن با آمریکا و البته تجربه ای که از 
برجام به ارث برده است، تمایلی نخواهد داشت که بخواهد 
فضا را به س��وی مذاکره پیش ببرد، این بی میلی با حضور 

دوباره دونالد ترامپ در کاخ سفید تقویت هم خواهد شد.
قدر مس��لم نمی توان شرایط آینده را نادیده گرفت، اگر در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ترامپ شکست بخورد و 
بای��دن روی کار بیاید، با توجه به این که نمی توان تفاوتی 
میان دموکرات و جمهوری خواه قائل ش��د، اما بس��تگی به 
نوع رفتار و سیاس��تی دارد که بای��دن در قبال ایران اتخاذ 
خواهد کرد و آن هم شروطی است که رهبر معظم انقاب 
اعام کرده اند. بازگش��ت بی، چون و چرا ب��ه برجام، توبه، 

اجرای همه تعهدات در توافق هسته ای و...  میزان
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آیا تهران با واشنگتن مذاکره خواهد کرد؟

الحاج حسین الخلیل  معاون سیاسی دبیرکل حزب اهلل 
بخشی از پش��ت پرده جنگ 2006 رژیم صهیونیستی 
علیه لبنان را تش��ریح و بر ایس��تادن سوریه و ایران در 

کنار مقاومت در تمام طول جنگ تأکید کرد.
وی به نقل از »سید حس��ن نصراهلل« دبیرکل حزب اهلل 
هنگام دیدن پیکرهای ش��هدای جن��گ مذکور در آن 
زمان گفت: با دیدن تصویر هر ش��هیدی حس می کنم 
که برخی از مسؤوالن ]وقت[ لبنانی در کشتار این شهدا 
شریک هستند؛ آنها در ضربه زدن از پشت به این شهدا 
مش��ارکت کردند. الخلیل در ادام��ه از دیدار »طوفانی« 
»نبی��ه بری« رئی��س پارلمان لبنان و »فواد س��نیوره« 
نخست وزیر اس��بق در زمان جنگ ژوئیه پرده برداشت 

و گف��ت، س��ینیوره در پیش نویس س��خنرانی خود در 
کنفرانس رم از خواسته های دشمن پیشی گرفته بود و 
بری مخالف با رفتن وی به کنفرانس مذکور بود. سنیوره 
در اوج جنگ می گفت که »مزارع شبعا« لبنانی نیست 
و این درخواست را داش��ت که به پرونده آن به شورای 
امنیت ارجاع داده شود تا درباره آن تصمیم گیری شود.  
وی ادامه داد: پس از رفتن »کاندولیزا رایس« )وزیر امور 
خارجه وقت آمریکا( از بیروت، هیأت های آمریکایی یکی 
پس از دیگری به لبنان آمدند و شروطی را مطرح کردند 
اما با رد این ش��روط برای آتش بس، آمریکا و اسرائیل به 
مرحله ناامیدی رس��یدند. الخلیل گفت: آمریکایی ها در 
مقابل آتش بس، خواستار تحویل ساح سنگین حزب اهلل 

و اس��تقرار نیروهایی از تابعیت های مختلف در طول مرز 
زمینی لبنان و سوریه بودند و ما این شروط را رد کردیم. 
الخلیل س��پس اعام کرد: هنگام جنگ به آقای نصراهلل 
گفته ش��د که نبیه بری از برخی گزارش ها نگران است و 
وی جواب داد که به بری بگویند وضعیت ما عالی اس��ت 
و گروه ه��ای ما همچنان در »عیتا و بت جبیل« در حال 
مبارزه هس��تند. وی تأکید کرد: پس از آنکه آمریکایی ها 
ناامید شدند فکر »فصل هفتم« و اصاح وظایف یونیفل 
کن��ار رفت و مفادی که در قطعنام��ه 1۷01 بر روی آن 
توافق کردیم، پذیرفته شد.وی در ادامه نقش شهید حاج 
قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران 
در این جنگ را اساسی خواند و گفت، وی جنگ را از درون 
میدان و از داخل لبنان دنبال می کرد. الخلیل به نقش مهم 
ش��هید سوری سرتیپ »محمد سلیمان« نیز اشاره کرد و 

گفت، اسرائیلی ها وی را ترور کردند. فارس

از حمایت سوریه تا نقش حاج قاسم سلیمانی

شرایط ایران اعالم شده، بستگی به آمریکا دارد

گمانه زنی درباره سخنگوی جدید وزارت خارجه
شنیده ها حاکی از آن است که »سعید  خطیب زاده« معاون دفتر مطالعات 
وزارت امور خارجه قرار است به جای سید عباس موسوی عهده دار سخنگویی 
و ریاس��ت مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه شود. او 
پی��ش از این به عنوان دیپلمات ایرانی در آلمان و کانادا هم فعالیت کرده 

اس��ت. پس از آنکه در رسانه ها بحث انتصاب سید عباس موسوی به عنوان 
سفیر جدید جمهوری اسامی ایران در جمهوری آذربایجان )باکو( و جایگزین 

»جواد جهانگیرزاده« مطرح شد، گزینه های متعددی برای تصدی این سمت در بین 
اصحاب رسانه شنیده شد از جمله »مرضیه افخم« دستیار کنونی وزیر در امور حقوق 
شهروندی و سخنگوی پیشین وزارت خارجه، »مهدی سنایی« سفیر سابق ایران در 
مس��کو، »محمدحسن شیخ االسامی« رئیس دانشکده روابط بین الملل و »علیرضا 

دلخوش« معاون دیپلماسی عمومی مرکز دیپلماسی. فارس

تالش آمریکا برای راضی کردن اروپا
کارش��ناس مس��ائل بین الملل اظهار کرد: آمریکا به دنبال این اس��ت که 
اروپایی ها را در مس��اله تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران قانع کند. حسن 
بهشتی پور افزود: در موضوع تمدید تحریم تسلیحاتی، کشورهای اروپایی 
مانند انگلیس، فرانسه و آلمان تاکید داشتند که زمان تمدید تحریم ها باید 

محدود و حدودا س��ه ساله باشد اما آمریکا نظرش بر دائمی کردن تحریم 
ها اس��ت. بهشتی پور همچنین با اش��اره به موضع کشورهایی مانند روسیه و 

چین اظهار کرد: روسیه و چین معتقدند که تحریم ها باید پایان یابد چون ایران به 
تعهداتش در برجام عمل کرده اس��ت در این زمینه حتی چین بیانیه رسمی داد و 
نماینده روسیه هم به صورت شفاهی موضع کشورش را اعام کرد. وی تصریح کرد: 
دلیل مخالفت روسیه و چین با تحریم تسلیحاتی، یکی متعهد بودن ایران در قالب 

برجام و دلیل دیگر بازار خوب برای فروش ساح به ایران است.  ایسنا 

تاکید بر همکاری ایران و برزیل 
»حسین قریبی« سفیر جمهوری اسامی ایران در برزیل با »رودریگو 

مایا« رئیس مجلس نمایندگان برزیل دیدار و گفت وگو کرد.
در این ماقات دو طرف بر لزوم حفظ و گس��ترش روابط دوجانبه در 
همه زمینه ها و نیز تعامل و نقش آفرینی مجالس دو کش��ور در زمینه 

ارتقاء و تنوع  بخشی به مراودات اقتصادی دوجانبه تاکید کردند.
قریبی با اشاره به سابقه روابط دوستانه دو کشور و تاکید بر اولویت تحقق 

مناف��ع متقابل در روابط ایران و برزیل، ضرورت هم��کاری مضاعف برای جبران 
آس��یب های اقتصادی در دوران پساکرونا را موضوعی جدی بین دو کشور عنوان 

کرد.
وی ضمن اباغ سام »محمد باقر قالیباف« رئیس مجلس شورای اسامی ایران، 

دعوت از همتای برزیلی برای سفر به ایران را تجدید کرد. تسنیم

   ایران و چین علیه آمریکا

تهران و پکن تهدیدی برای رژیم 
صهیو نیستی


