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سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به 
سیاست روز: 

مدیرکل آژانس اطمینان 
داد در مقابل فشارها 

مقاومت کند
آژانس بارها در قبال همه همکاری های 

تهران خلف وعده 
کرده است

مثال از یک س��وراخ دوبار گزیده شدن 
مصداق برخی مسئوالن کشورمان است، 
با وجود آنکه بارها و بارها از آژانس بین 
الملل��ی اتمی خلف وعده و کارش��کنی 
دیده ایم اما باز هم به حرف های اخیر رافائل گروس��ی 
مدی��رکل آژان��س اعتماد و با او توافق ش��ده و تصور 
می شود این نهاد تحت سیطره آمریکا از سیاست های 

گردانندگانش تبعیت نمی کند.
س��عید خطیب زاده س��خنگوی جدید وزارت خارجه 
کشورمان در حاشیه نشست هم اندیشی با خبرنگاران 
در پاس��خ به سوال خبرنگار سیاست روز مبنی اینکه 
آیا می توان دوباره به آژانس بین المللی اتمی اعتماد 
کرد در صورتی که س��ابقه و عملک��رد این نهاد بین 
المللی باره��ا در قبال ملت ایران منف��ی بوده و این 
مسئله را نیز بارها رهبر معظم انقالب تاکید کردند؟ 
گفت: با آژانس بین المللی اتمی س��ال ها اس��ت که 
روابط منظمی داریم، البته برجام نیز موجب ش��د تا 

این روابط بیش از گذشته تقویت شود.
وی افزود: »در چند ماه اخیر مشکالتی ایجاد شد که 
البته بیشتر ناش��ی از فشار طرف های ثالث بود، حاال  
آژانس بین المللی اتمی اعالم کرده از این فش��ارهای 
سیاس��ی تبعیت نخواهد کرد و ما نی��ز در چارچوب 
آژان��س توافقی را انج��ام دادیم و ای��ن اطمینان را 

شخص آقای رافائل گروسی داد که در مقابل 
این فشارها مقاومت خواهد کرد.«

هفته گذش��ته ب��ود که رافائل گروس��ی 
مدیرکل آژان��س بین المللی انرژی اتمی 
و هی��ات همراهش به ته��ران آمدند و با 
مسئوالن بلندپایه کشورمان مانند حسن 
روحان��ی رئی��س  جمه��ور، محمدجواد 
ظریف وزی��ر ام��ور خارج��ه و علی اکبر 
صالحی رئیس س��ازمان انرژی اتمی ایران 

دیدار و رایزنی کردند. البته این دیدارها به 
یک بیانیه مشترک مبنی بر همکاری سازنده 

ختم ش��د، در این بیانیه نوشته شده، »آژانس 
بین الملل��ی ان��رژی اتمی به دو مرکز هس��ته ای 
در اطراف ش��هرضای اصفه��ان و نزدیکی تهران 

دسترسی خواهد داشت؛ اما هیچ سؤال و درخواستی 
برای دسترس��ی ب��ه مکان های دیگر در این کش��ور 
نخواهد کرد. از س��وی دیگر، آژانس بین المللی انرژی 
اتمی نیز ضمن احترام به نگرانی های امنیتی ایران بر 
ضرورت تقویت همکاری طرفین تاکید کرده است.« 
این بیانیه مش��ترک که حاصل توافق صورت گرفته 
می��ان طرف ایرانی با آژانس بین المللی اتمی اس��ت 
در حالی ص��ورت گرفته که مدتی پیش آمریکا برای 
تمدید تحریم های تس��لیحاتی علیه ای��ران به دنبال 
تصویب یک قطعنامه در ش��ورای امنیت با شکستی 
مفتضحانه مواجه شد. البته آمریکا دست از تقال برای 
باز کردن پرونده پی ام دی ایران بر نداش��ته و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در این زمینه کامال در زمین 
این رژیم اس��تکباری بازی کرده اس��ت. برای آوردن 
مصداق همراهی آژانس با سیاست های آمریکا آنچنان 
هم جستجو سخت نبود، ۳۰ خرداد ماه  سال جاری 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با تصویب 
قطعنامه ای خواستار همکاری بیشتر ایران با این نهاد 
و ایجاد امکان دسترس��ی آژانس به تمام س��ایت های 

هسته ای کشورمان شد.
در صورت��ی که ب��ه زعم کارشناس��ان حق��وق بین 
الملل درخواس��ت بازرسی و همکاری بیشتر از ایران 
غیرقانون��ی اس��ت؛ چرا ک��ه آژان��س نمی تواند برای 
بازرس��ی و یا پرسش��گری از یک کش��ور، به اسناد و 
مدارکی استناد کند که از منابع غیرمعتبری همچون 

جاسوسی به دست آمده است.
در  این روند مش��خص اس��ت که کام��ال 

آمری��کا با اعمال فش��ار 
هرچه تمام می خواهد 
پرون��ده صل��ح آمیز 
هس��ته ای ای��ران به 
شورای امنیت ارجاع 
داده شود تا با امنیتی 
جهان  پرونده  کردن 
را در مقابل ملت ایران 
قرار دهد که 
دور  در 
ل  و ا

گفت وگوهای ایران با آژانس و س��ه کشور اروپایی در 
موضوع هسته ای شاهد چنین تالش و اتفاقی بودیم.

پبش از این نیز، س��یدعباس عراقچی معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه در نشس��ت مدیران ارش��د دستگاه 
دیپلماس��ی با معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به 
اتفاقات ش��ورای حکام و صدور قطعنامه علیه ایران، 
اظهار داش��ت: در حال حاضر مهمترین هدف آمریکا 
بردن مجدد پرونده هس��ته ای ایران به شورای امنیت 
است و در همین راستا آنها تمامی توان خود را بسیج 
کرده ان��د. وی گفت��ه بود: یک مس��یر آمریکایی ها از 
شورای حکام است. اسرائیلی ها مدعی اسنادی شده اند 
که آژانس بر اساس آن اسناد جعلی، درخواست هایی 
را مط��رح کرده اس��ت. اقدام خرابکارانه ای که س��ال 
گذشته یک بازرس این نهاد تصمیم داشت تا با وارد 
کردن مواد ممنوعه به س��ایت غنی سازی نطنز انجام 
دهد و با هوش��مندی نیروهای حفاظت خنثی شد را 
نیز یادمان نرفته اس��ت.  همان موقع ناظران سیاسی 
و دلسوزان نظام بیان داشتند، درخواست آژانس برای 
بازرس��ی های جدید در راس��تای جاسوس��ی و ایجاد 
خرابکای ه��ای جدی��د اس��ت. در دور اول مذاکرات 
هسته ای در دولت هشتم، ایران تمامی همکاری های 
الزم را با آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام داد؛ ولی 
به رغم وجود حسن نیت از سوی کشورمان و تمامی 
همکاری ها، آژانس پرونده ایران را به ش��ورای امنیت 
فرس��تاد که خروجی آن تصویب چند دور تحریم از 
س��وی شورای امنیت و همچنین قرارگیری نام ایران 

ذیل فصل هفتم و ماده ۴۱ بود.
بی اعتم��ادی به آژانس از س��وی مقام معظم رهبری 
نیز مورد تاکید قرار گرفته چنانچه معظم له در دیدار 
ب��ا کارگزاران نظام در تیرماه ۱۳۹۴ اظهار داش��تند:  
»م��ا به آژان��س بدبینیم، آژانس نش��ان داده که هم 
مس��تقل نیست و هم عادل نیس��ت. مستقل نیست 
زیرا تحت تاثیر قدرتهاست، عادل نیست )چون( بارها 
و باره��ا برخ��الف عدالت حکم ک��رده و نظر داده. به 
عالوه، اینک��ه بگویند آژانس باید بیاید اطمینان پیدا 
کند که فعالیت هسته ای در کشور نیست یک حرف 

غیرمعقولی است.«
مصداق هایی که در س��طور باال ذکر ش��د حکایت از 
این دارد ک��ه علیرغم همکاری همه جانبه جمهوری 
اس��المی ایران با آژان��س بین المللی ام��ا آنها دیوار 
بی اعتم��ادی را از هم��ان گام اول نهادند و این دیوار 
خشت خشتش کج بنا شده و آژانس بین المللی هم 
برای تعمیریا از نو س��اختن آن مشخص است که به 

فکر چاره نیست. 
با وجود آنکه بارها از آژانس خلف وعده، عهد شکنی 
و کارش��کنی دیده شده اما باز هم به حرف های اخیر 
رافائل گروس��ی مدیرکل آژانس اعتماد می ش��ود در 
حالی که این نهاد تحت سیطره آمریکا از سیاست های 

گردانندگانش تبعیت نمی کند.

حاضران در نشست کمیسیون مشترک: 
آمریکا دولت عضو برجام نیست

اعضای حاضر در نشس��ت کمیس��یون مش��ترک برجام با اش��اره به خروج یکجانبه و 
اعالم توقف مش��ارکت آمریکا در برجام و اینکه این کش��ور بعد از آن در هیچ یک از 
فعالیت های مرتبط با برجام مشارکت نداشته، مجددا تاکید کردند آمریکا را نمی توان 
یک دولت عضو این توافق محس��وب کرد. در پایان نشست روز سه شنبه ۱۱ شهریور 

ماه ۱۳۹۹ کمیسیون مشترک برجام بیانیه ای از سوی رئیس نشست صادر شد.
این بیانیه به شرح  زیر است.

۱.  نشست کمیسیون مشترک برجام در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ در وین برگزار شد. 
بر اساس برجام، کمیسیون مشترک مسئولیت نظارت بر اجرای این توافق را بر عهده 
دارد. این نشست به ریاست خانم هلگا اشمید، دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه، 
به نمایندگی از طرف جوزپ بورل نماینده عالی اتحادیه اروپایی و با حضور نمایندگان 
چین، فرانس��ه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس و جمهوری اسالمی ایران، در سطح 
معاونان وزرای خارجه مدیران سیاس��ی برگزار ش��د. ۲.  تمامی اعضا با یادآوری اینکه 
برجام یک عنصر کلیدی از ساختار عدم اشاعه جهانی است که توسط قطعنامه ۲۲۳۱ 
ش��ورای امنیت ملل متحد نیز تایید شده است، بر اهمیت صیانت از این توافق تاکید 
کردند. اجرای کامل توافق از س��وی تمامی طرف ها دارای اهمیت اساس��ی است.  ۳.  
در پرتو مباحث مطروحه اخیر در ش��ورای امنیت ملل متحد در نیویورک در خصوص 
تالش برای بازگرداندن تحریم های ملل متحد که قبال لغو شده اند، اعضا دوباره تاکید 
کردند که آمریکا در تاریخ ۸ می ۲۰۱۸ به صورت یکجانبه، توقف مش��ارکت خود در 
برجام را اعالم کرد و از آن پس، در هیچ یک از فعالیت های مرتبط با برجام مشارکت 
نداشته است. اعضا مجددا تاکید کردند که بنابراین آمریکا را نمی توان یک دولت عضو 
برجام محس��وب کرد. در این رابطه، اعضا همچنین بیانیه ها و مکاتبات مختلف قبلی 
خود با شورای امنیت ملل متحد در این خصوص، از جمله بیانیه مورخ ۲۰ اوت ۲۰۲۰  
نماین��ده عالی اتحادی��ه اروپایی در ظرفیت هماهنگ کننده برج��ام که بیان می کند 
آمریکا نمی تواند فرآیند بازگشت تحریم های ملل متحد تحت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت را آغاز کند، مجددا تایید کردند.  ۴.  اعضا از بیانیه  مش��ترک  ایران و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، مورخ ۲۶ اوت ۲۰۲۰، که اجرای آن آغاز شده است، استقبال 
کردند. در همین زمینه، آن ها نقش مهم آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان تنها 
سازمان بین المللی مستقل و بی طرف مسئول راستی آزمایی و نظارت بر تعهدات عدم 
اشاعه هسته ای را یاداور شدند.  ۵. کمیسیون مشترک موضوعات هسته ای و همچنین 
رف��ع تحریم ه��ا ذیل برجام را مورد توجه قرار داد. کارشناس��ان به بحث در خصوص 
تمامی موضوعات مورد نگرانی  ادامه خواهند داد.  ۶.  اعضاء مجدداً اهمیت پروژه های 
عدم اش��اعه هسته ای، به ویژه، پروژه مدرن س��ازی راکتور اراک و پروژه ایزوتوپ های 
پای��دار در ف��ردو را تکرار کردند. ب��ا عنایت به آثار و عواقب بالق��وه تصمیم آمریکا در 
ماه می برای پایان دادن به اس��قاطیه های مرتبط با پروژه اراک، اعضا حمایت قاطع و 
مسئولیت جمعی خود برای ادامه این پروژه را تکرار کردند.  ۷.  این نشست در فضای 
متاثر از ش��یوع ویروس کرونا برگزار شد. اعضا با تمامی کشورهایی که از این بیماری 
متاثر شدند، در تالش هایشان برای مقابله با شیوع این بیماری اعالم همبستگی کردند. 
به دلیل محدودیت های مس��افرتی، اخیراً امکان برگزاری نشست کمیسیون مشترک 
برجام فراهم نشده بود. این نشست بیش از چهار ساعت به طول انجامید. سید عباس 
عراقچی معاون سیاس��ی وزیر ام��ور خارجه ایران نیز در پایان این نشس��ت در جمع 
خبرنگاران عنوان کرد: همه اعضا متفق القول هس��تند که برجام یک دستاورد بزرگ 
دیپلماسی است و باید حفظ شود و همه اعضا اراده خود را یک بار دیگر اعالم کردند 
که می  خواهند برجام را حفظ کنند، ارزش برجام را می فهمند و با هرگونه تضعیف آن 

موافق نیستند و خواهان اجرای کامل برجام هستند.  فارس

اهانت به مقدس��ات مس��لمانان از سوی کش��ورهای غربی 
س��ابقه دیرین دارد، حتی این کش��ورها به ساحت حضرت 
عیس��ی )ع( نیز اهانت می کنند و فیلمی می س��ازند به نام 

تمام وسوسه ها مسیح!
با وجودی که تفکری که در پی اهانت به مقدسات میلیاردها 
مسلمان در جهان است و واکنش های مسلمانان جهان نیز 
باعث نشده تا آنها دس��ت از اقدامات رذیالنه خود بردارند. 
تصور آنها این اس��ت که با اهانت به مقدس��ات مس��لمانان 
می توانند از نفوذ فرهنگی و معنوی اس��الم در جوامع خود 
جلوگی��ری کنند، اما در واقع اقدام آنها باعث نفوذ عمیق تر 
اس��الم و فرهنگ ناب محمدی)ص( در میان جوامع غربی 
می شود. فرانسه تاکنون در این راه پیشقدم بوده و بارها در 
رسانه های این کشور به مقدسات جهان اسالم اهانت شده 
اما دولت فرانس��ه نه تنها مانع این اقدام نشده است بلکه با 
حمایت های خ��ود به هبانه آزادی بیان، راه را برای توهین 

کنندگان هموار کرده است.
ای��ن در حالی اس��ت که در فرانس��ه س��خن گفت��ن علیه 
هلوکاس��ت و صهیونیس��ت ها جرم محس��وب می ش��ود و 
نمونه روش��ن آن برخورد شدید با روژه گارودی اندیشمند 
مس��لمان فرانس��وی اس��ت که کتابی را با نام »تاریخ یک 
ارتداد؛ اس��طوره  های بنیانگذار سیاست اسرائیل« بر اساس 
تحقیقات و بررسی های دقیق در باره هلوکاست نگاشته بود 
و واقعه هلوکاس��ت در جنگ جهانی دوم را دروغ و ساخته 

و پرداخته صهیونیست ها معرفی کرده بود.
روژه گارودی ک��ه اکنون در قید حیات نیس��ت، به دادگاه 
کش��انده ش��د، محاکمه ش��د و در همان دادگاه از س��وی 
افرطیون صهیونیس��ت مورد ضرب و ش��تم قرار گرفت و با 

سر شکسته دادگاه را ترک کرد.
روژه گارودی ب��ه پرداخ��ت غرام��ت محک��وم ش��د و از 
فعالیت های مذهبی و پژوهش های او ممانعت به عمل آمد. 
او به اس��پانیا مهاجرت کرد چرا که در فرانسه تأمین جانی 
نداش��ت و محدودیت هایی که علیه او اعمال شده بود برای 
گارودی تحمل پذیر نبود. س��رانجام روژه گارودی در سال 

۲۰۱۲ و در سن ۹۲ سالگی درگذشت.
اکنون نیز ش��اهدیم که همان نشریه ای که چند سال پیش 
از این به س��احت مقدس پیامبر اسالم اهانت کرده بود، بار 
دیگر جسارت کرده و به پیامب اسالم توهین نموده است.

نشریه شارلی ابدو که یک روزنامه فکاهی در فرانسه است، 
۵ س��ال پیش اقدام به چاپ کاریکاتورهایی از پیامبر اعظم 
اس��الم کرد که با واکنش مس��لمانان جهان و مس��لمانان 
فرانس��ه روبرو ش��د و اکنون این نش��ریه به بهانه برگزاری 
دادگاه متهم��ان حمله به دفتر این روزنامه آنها را بازنش��ر 

کرده است.

 اهانت به پیامبر اسالم)ص( تالش  مذبوحانه غرب 
برای جلوگیری از نفوذ اسالم 

در همین زمینه نماینده اس��تان تهران در مجلس خبرگان 
رهبری در واکنش به انتش��ار کاریکاتور توهین آمیز در یک 
مجله هت��اک گفت: چنین اقدامات��ی تالش های مذبوحانه 
غرب برای نجات از گس��ترش آموزه های اس��الم در جهان 
اس��ت؛ ضروری اس��ت هرچه س��ریع تر دولت و حوزه های 

علمیه واکنش نشان دهند.
آی��ت اهلل فاضل گلپایگانی افزود؛ ورود اس��الم در غرب چه 
در اروپ��ا و چه در آمریکا مس��ئله ای جدی اس��ت که افکار 
س��ردمداران آنها را به چالش کش��یده است، همچنان که 
مدت ها اس��ت غرب احس��اس می کن��د در برابر اس��الم و 
آموزه های آن شکس��ت خورده اس��ت. آنه��ا در ایام محرم 
مش��اهده کردند که مردم به صورت علن��ی در خیابان های 
غ��رب اق��دام به ع��زاداری کردند و این خود س��بب تبلیغ 

آموزه های اسالم است.
وی با اش��اره به اینکه غرب از ای��ن بیم دارد که آموزه های 
حس��ینی)ع( و عاشورایی در دل کشورهای غربی نفوذ کند 
و مردم از این طریق با دین مبین اسالم آشنا شوند، افزود: 
اکن��ون معترضان آمریکایی از سیاه پوس��تان با ش��عار اهلل 
اکبر در خیابان های آمریکا دس��ت ب��ه تظاهرات می زنند و 
مس��یحیان نیز کن��ار آنها به صورت یک��دل و متحد حضور 
می یابند. آنها می دانند سرچش��مه شعار مرگ بر آمریکای 
مردمش��ان از ایران ناشی می ش��ود و ایران نیز این شعار را 
بر اس��اس مکتب دین مبین اسالم و آموزه های نبوی)ص( 

در مقابله با ظلم و استبداد اقتباس کرده است، بنابراین در 
چنین ش��رایطی که مش��اهده می کنند دین اسالم بیش از 
گذش��ته در غرب نفوذ کرده و در حال گسترش در سراسر 
عالم است، طبیعی اس��ت که دست به این اقدامات موهن 
بزنند. وی با تأکید بر اینکه با وجود این، نهادهای داخلی از 
حوزه های علمیه تا دولت نباید نسبت به این هتک حرمت 
بی تفاوت باش��ند، گفت: دولت، حوزه های علمیه و مجامع 
بین المللی در داخل کش��ور و س��ایر نهادهای مرتبط باید 
نس��بت به این عمل واکنش نش��ان دهن��د. آنها در چنین 
صحنه های��ی به دنب��ال واکنش و بازخوردهای کش��ورهای 
مسلمان اند، اگر بی تفاوتی صورت بگیرد، فردا اهانتی دیگر 

از آنها شاهد خواهیم بود.
عضو مجلس خبرگان رهبری با هش��دار به غرب نسبت به 
اینک��ه باید بداند درافتادن با آموزه های ادیان و مقدس��ات 
ادی��ان برای آنها گران تمام می ش��ود، تأکید کرد: رس��الت 
عموم��ی در س��طح بین المل��ل، واکنش نس��بت به چنین 
اهانت هایی اس��ت، چرا که رس��الت اصلی جبهه ش��یطان 
اهانت به مقدس��ات ادیان اس��ت و مطمئناً سراغ مقدسات 

سایر ادیان هم می روند.
 اهانت به پیامبر اسالم)ص( وقاحت آخرالزمانی و 

غیرمتمدنانه است    
محمد مهدی عس��گرپور کارگردان سینما و تلویزیون میز 
نس��بت به اهانت نشریه شارلی ابدو علیه پیامبر اسالم)ص( 

واکنش نشان داد.
عسگرپور در گفت وگو با تسنیم گفت: واقعیت این است که 

توهین به ادیان در برخی از نشریات و رسانه های غربی که 
بیشتر اروپایی هستند سابقه  دارد و حتی آنان متأسفانه در 
فیلم هایشان به پیامبران الهی با شوخی توهین می کنند اما 
ای��ن توهین و کاریکاتور مانن��د کاریکاتور دانمارکی، مدلی 
از وقاحت آخرالزمانی اس��ت زیرا در نش��انه های آخرالزمان 
می توان اشاراتی مبنی بر اهانت به ساحت مقدس پیامبران 

الهی پیدا کرد.
کارگردان قدمگاه در پایان خاطرنشان ساخت: فکر می کنم 
قبل ت��ر هم مقابل این پدیده ش��یطانی عملک��رد و مقابله 
خوبی را از طرف مس��یحیان و حتی یهودیان شاهد بودیم 
ک��ه آن را محکوم کردن��د. به نظرم باید به ط��ور جدی تر با 
ای��ن موضوع مقابله ش��ود و آن را به گوش جهان رس��اند. 
باید فش��ار به گونه ای به دولت های متبوع آنها وارد شود که 
متوجه شوند که باید با این هتاکی و اهانت برخورد کنند و 

به سادگی از کنار این رفتار غیرمتمدنانه عبور نکنند.
 توهین به پیامبر اسالم انحراف افکار عمومی از 

آشوب های غرب است
رئیس انجمن کلیمیان نیز هتک حرمت نس��بت به ساحت 
مقدس پیامبر اس��الم)ص( توس��ط یک نشریه فرانسوی را 
انحراف افکار عمومی از آشوب های غرب دانست و گفت: از 
نظر دین یهودیت هرگونه هتک حرمت به مقدس��ات گناه 
کبیره و مردود است. همایون سامه یح افزود: در تمام ادیان 
هس��تند افراد تندرویی که همواره س��عی دارند با تفکرات 
نژادپرس��تانه و گس��تاخانه خود به مقدس��ات ادیان اهانت 
کنن��د. آنها با این عملش��ان به  دنبال اخت��الف  افکنی بین 
ادیان آس��مانی و ش��کاف بین مردم اند غافل از اینکه اتحاد 
ادیان بیشتر می شود. نماینده منتخب کلیمیان در مجلس 
شورای اسالمی یازدهم انحراف افکار عمومی از آشوب های 
غ��رب را یکی از علت های این اقدامات موهن معرفی کرد و 
گفت: اکنون ش��اهدیم مردم در قلب اروپا و آمریکا نسبت 
به سیاست های نژادپرستانه غرب دست به تظاهرات زدند، 
در چنین شرایطی این اقدامات موهن، تالش برای انحراف 
افکار عمومی از افول قدرت پوش��الی غرب و آش��وب مردم 
اس��ت. رئیس انجمن کلیمیان افزود: احترام به تمام ادیان 
الهی واجب و از نظر دین یهودیت هرگونه هتک حرمت به 

مقدسات گناه کبیره و مردود است.
روش��ن اس��ت که غرب از اهانت به مقدس��ات مس��لمانان 
جه��ان هدفی را دنب��ال می کند و یک��ی از اهدافی که در 
پی آن اس��ت، جلوگی��ری از تفوذ فرهنگی اس��الم به ویژه 
تش��یع در میان جوامع خود است چرا که انحرافات اخالقی 
و مذهبی در جهان غرب باعث س��رخوردگی و سرگشتگی 
مردم کش��ورهای غربی ش��ده و آنها در پی یک جایگزین 

مطمئن هستند.

امام حسن عسگری )ع(: چه زشت است برای مؤمن که خواسته  ای داشته 
باشد که او را به خواری کشاند.

آناتولی:  
پایگاه جاسوسی امارات و 

اسرائیل در جزیره سقطری علیه 
ایران، چین و پاکستان است

خبرگ��زاری آناتولی به نقل از تحلیلگران سیاس��ی 
و متخصصان امور غرب آس��یا نوشت؛ اقدام تل آویو 
و ابوظبی در ایجاد پایگاه جاسوس��ی مش��ترک در 
یم��ن با این هدف اس��ت ک��ه از آنجا علی��ه ایران، 
چین و پاکستان اقدام کنند. پس از سفر دو هیأت 
صهیونیس��تی و آمریکایی به ام��ارات عربی متحده 
برای پیشبرد توافق عادی سازی روابط، اکنون گفته 
می ش��ود تل آویو و ابوظبی به دنبال همکاری علیه 

ایران، چین و پاکستان هستند.
خبرگ��زاری »آناتول��ی ب��ه نق��ل از تحلیلگ��ران و 
متخصص��ان سیاس��ی و امور بین الملل نوش��ت که 
امارات و اسرائیل به دنبال تاسیس پایگاه جاسوسی 
در جزیره »س��قطری« واقع در یمن هس��تند تا از 
طریق آن اقداماتی را علیه ایران، چین و پاکس��تان 
انج��ام دهن��د. ب��ر ای��ن اس��اس، دکت��ر »ابراهیم 
فریحات« استاد مؤسسه تحصیالت تکمیلی دوحه 
به این خبرگزاری گفت: »پایگاه جاسوسی اماراتی-
اس��رائیلی با هدف نظارت ب��ر فعالیت های ایران در 
خلیج عدن و محدود کردن روابط تهران با حوثی ها 
اس��ت«. پیش از این، وبگاه »ِجی ف��وروم« متعلق 
به جامعه یهودیان فرانس��ه در پاریس، افش��ا کرده 
ب��ود که امارات عربی متحده و رژیم صهیونیس��تی 
در حال همکاری برای تاسیس پایگاه جاسوسی در 

جزیره سقطری هستند.
آناتولی به نقل از فریحات نوش��ت: »تاس��یس این 
پایگاه، نشانه دیگری از آن است که توافق امارات-
اس��رائیل با هدف ایجاد اتحاد محکم ]و همه جانبه[ 

بین دو طرف بود، نه فقط عادی سازی روابط«.
وی همچنی��ن معتقد اس��ت که پایگاه جاسوس��ی 
اماراتی ها و صهیونیس��ت ها در س��قطری از س��وی 
دیگر قص��د دارد فعالیت های اقتصادی چین را نیز 

زیر نظر بگیرد.
این تحلیلگر قط��ری در این باره توضیح داد: »این 
پای��گاه می تواند خدمات امنیتی حیاتی درخصوص 
فعالیت های اقتصادی چین، مخصوصا تجارت آن با 
اروپا، در اختیار آمریکا ق��رار دهد. ]دونالد[ ترامپ 
درگی��ر جنگ تج��اری با چین اس��ت و به نظارت 
بیش��تر بر فعالیت های اقتصادی چی��ن نیاز دارد«. 
»س��ید محمد مرندی« استاد دانش��گاه تهران نیز 
به خبرگ��زاری آناتولی گفت: »ای��ران هم اکنون با 
پایگاه های آمریکای��ی متعددی در منطقه محاصره 
شده است. اس��رائیل ]اما[ هیچ توانایی برای حمله 
به ایران ن��دارد حتی اگر پایگاه نظامی مش��ترکی 
با امارات در یمن داش��ته باش��د«. مرندی با اشاره 
ب��ه همکاری ه��ای مخفی چندین س��اله ابوظبی با 
تل آویو، تصریح ک��رد: »امارات می داند که توافقش 
با اس��رائیل، به وجهه آن در منطقه آس��یب می زند 
اما ترامپ آنه��ا را مجبور کرده که این کار را انجام 
دهن��د تا ب��ه او در رقابت انتخابات��ی نوامبر کمک 
شود«. به نوش��ته آناتولی، »حیدر عباس« تحلیلگر 
هن��دی نی��ز معتقد اس��ت ک��ه پایگاه جاسوس��ی 
اسرائیل و امارات در جزیره سقطری یمن می تواند 
برای رصد پاکس��تان نیز اس��تفاده شود. عباس در 
ای��ن باره توضی��ح داد: »از هم اکنون به بعد، جزیره 
س��قطری دیگر نه متعلق به حوثی ه��ا خواهد بود، 
نه ام��ارات نه یمن، بلکه حاکمیت کامل آن متعلق 
به اس��رائیل می شود که البته یعنی همان آمریکا«. 
وی طی یادداش��تی که اخیراً منتشر کرده، نوشت: 
»این سناریوی به س��رعت متغیر، در حال دگرگون 
کردن وضعیت جهان به ش��یوه ای بی س��ابقه است، 
و پاکس��تان ک��ه در واق��ع یعنی هم��ان چین زیر 
نظر رادارهای اس��رائیلی خواهد بود. اگر قرار باشد 
خرابکاری در گوادر صورت بگیرد، روابط پاکس��تان 
با کشورهای خلیج ]فارس[ برای همیشه مخدوش 

می شود«.
این خبرگزاری در ادامه به نقل از پروفس��ور »سید 
قندیل عباس« استاد دانش��گاه قائد اعظم واقع در 
اسالم آباد نوشت: »اگر مثلث هند-امارات-اسرائیل 
شکل بگیرد، وضعیت جنوب آسیا را نیز تحت تغییر 
می ده��د. مقابله ب��ا ]نفوذ[ ای��ران ]در آن منطقه[ 
اولی��ن هدف بزرگ آن خواهد ب��ود«. این تحلیلگر 
پاکس��تانی با بیان اینکه پاکس��تان در حال حاضر 
از پیامده��ای همکاری هند و رژیم صهیونیس��تی 
آس��یب دیده، گف��ت: »تجهیزات نظامی اس��رائیل 
و کماندوه��ای آن هم اکن��ون در منطقه اش��غالی 
کشمیر مس��تقر هستند. اگر توافق اسرائیل-امارات 
ش��امل هند نیز بش��ود، این مثلث می تواند تهدید 
جدی برای پاکس��تان به عنوان تنها کشور اتمی در 
جهان اس��الم باشد«. وی همچنین افزود که پایگاه 
مش��ترک اس��رائیلی ها و اماراتی در سقطری برای 
نظ��ارت بر تحرکات نیروی دریایی ایران در منطقه 

نیز خواهد بود.
پی��ش از این، ی��ک وبگاه یمنی گ��زارش داده بود، 
فعالی��ت رژی��م صهیونیس��تی در دو جزی��ره یمن 
و ایج��اد پایگاه های نظام��ی در آن با اطالع دولت 
مس��تعفی و حمایت ائتالف سعودی-اماراتی انجام 
شده است.  دو هفته قبل بود که واشنگتن، ابوظبی 
و تل آوی��و طی بیانیه ای مش��ترک اعالم کردند که 
با وس��اطت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا، 
»محم��د بن زاید« ولی عه��د ابوظب��ی و »بنیامین 
نتانیاهو« نخس��ت وزیر اس��رائیل به توافق رسیدند 
که از این به بعد همکاری و روابط مش��ترک داشته 

باشند.  فارس
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