
واکنش اتحادیه جهانی علمای 
مقاومت به ترور شهید فخری زاده

اتحادیه جهانــی علمای مقاومت اقــدام برخی از 
کشــورهای عربی در تروریستی خواندن گروههای 
مقاومت و ترور دانشمند هستهای ایران را محکوم 

کرد.
علمــای مقاومــت در این بیانیه، امــت عرب را به 
حمایــت از تمام ابعــاد مقاومت فلســطین بویژه 
مقاومــت مســلحانه در برابر رژیم صهیونیســتی 

فراخواند.
در ادامه بیانیه مذکور اقدام برخی کشورهای عربی 
حاشیه خلیج فارس در تروریستی خواندن گروههای 
مقاومت محکوم شده است. علمای مقاومت همچنین 
در بیانیه یاشده تشکیالت خودگردان فلسطین را به 
انصراف از همکاری امنیتی با دشمین صهیونیستی 
فراخواندنــد.در این بیانیه، از اقدامات کشــورهای 
مخالف عادیســازی روابط با رژیم صهیونیســتی و 
حامی مردم فلســطین تمجید شده است. اتحادیه 
علمای مقاومت همچنیــن در بیانیه مذکور تأکید 
کرده که رژیم صهیونیســتی عامل عدم ثبات، هر 

گونه فتنه و بحران در منطقه است. ایرنا 

اخبار

تهران از صلح و ثبات در افغانستان 
حمایت می  کند

ســفیر جمهوری اســالمی ایران در کابل در گفت 
و گو با تلویزیون ملی افغانســتان با تاکید بر اینکه 
روابط ایران و افغانســتان در آینده در سطوح عالی 
ادامه خواهد داشــت، افــزود : هر اقدامی که باعث 
شود افغانستان به صلح و ثبات برسد مورد حمایت 
ایران اســت. بهادر امینیان افزود: هــر اتفاقی که 
بیافتد ما تالش میکنیم صلــح، ثبات و آرامش به 
این کشــور برگردد و از هر رفتاری که باعث شود 
افغانستان به صلح و ثبات برسد حمایت میکنیم و 
این مسئله برای ایران اهمیت دارد. امینیان در باره 
میزان نتیجه بخش بــودن روند صلحی که آمریکا 
در افغانســتان آغاز کرده است، گفت: موضوع صلح 
در افغانستان متاســفانه بسیار پیچیده شده است، 
دخالت بازیگران خارجی و اولویت دادن به مسائل 
خــود آنها بر این پیچیدگی ها افزوده اســت و روز 
به روز وضع افغانســتان را بدتر ساخته و در چنین 
شرایطی مردم افغانستان به صلح نیاز دارند و افغان 

ها باید از طریق مذاکره به صلح برسند.
وی افــزود: ابــزار و راهــکار نظامی، مــردم این 
کشــور را به صلح نمیرســاند و متاسفانه کاری که 
آمریکاییها کردند از ابتدا در راســتای منافع مردم 
افغانســتان نبود.  سفیر ایران در کابل اظهارداشت: 
آمریکا منافــع و اولویتهای خود را بر مصالح مردم 
افغانســتان اولویــت داده و حتی در بســیاری از 
موارد مردم، دولت و نمایندگان مردم افغانســتان 
در جریــان توافقاتی که آمریکاییها با طالبان انجام 
دادند قرار نگرفتند. امینیان همچنین گفت: این راه 
اشــتباه بود، اینکه خودشان ابتدا برسر یک سلسله 
مسائل به توافق برسند و بعد این شرایط را بر دولت 
افغانستان تحمیل کنند و بگویند که همه زندانیان 
آزاد شــوند و دولت را مجبــور کنند که این کار را 
انجام دهد نادرســت اســت. از طرف دیگر در این 
روند شــفافیت وجود ندارد، چون هنوز هیچ کس 
به صــورت دقیق نمی داند که واقعا آمریکا با گروه 

طالبان برسر چه چیزی توافق کرده اند.
وی اضافه کرد که حتی نسخهای از توافقنامه آمریکا 
با طالبان به دولت افغانســتان داده نشده که اینها 
برای یک دولت مســتقل و قدرتمند کار درســتی 
نیســت. زمانی که برای افغانستان تصمیمی گرفته 
شود، اما دولت باخبر نباشد، حتما در مراحل بعدی 

دولت را در روند صلح با مشکل روبرو میکند.
سفیر کشورمان در باره جایگاه ایران در روند صلح 
افغانســتان نیز گفت: تعیین ایــن جایگاه بر عهده 
افغان ها اســت و مــردم این کشــور باید تصمیم 
بگیرنــد و ما فقط می توانیم تســهیل کننده روند 
صلح باشــیم و با دولت و مردم افغانستان همکاری 

کنیم تا این کار به خوبی صورت گیرد.
وی اضافه کرد، سیاســت ایران در قبال افغانستان 
بسیار روشن اســت و ما معتقدیم هرگونه تصمیم 
در باره صلح باید از طرف مردم و دولت این کشور 
گرفته شــود. ما جایی که دولت و قانون اساســی 
افغانســتان نباشد، آنرا قبول نداریم و در عین حال 
باور داریم که طالبان یک واقعیت افغانســتان است 
و این گروه باید بیایند در چارچوب قانون اساسی از 
طریق مذاکره مشکالت خود را حل کنند. ایرنا 

از نگاه دیگران 

گزارش

محمدعارف فصیحی دولتشاهی استاد روابط 
بین الملــل و معاون دانشــگاه غالب والیت 
هرات افغانســتان، تــرور مذبوحانه شــهید 
محسن فخری زاده دانشــمند صنایع دفاعی 
ایران را محکوم کرد و بهترین راهبرد را حفظ 
وحدت گوش جان سپردن به رهنمود داهیانه 

مقام معظم رهبری دانست.
این شخصیت علمی و اجرایی کشور دوست و 
برادر افغانستان در یادداشتی نوشت: "محسن 
فخری زاده معاون وزیر دفاع، ســردار ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی و یکی از ۵ شخصیت 
ایرانی بود که نامش در فهرســت ۵۰۰ نفر از 
قدرتمندترین افراد جهان در نشریه آمریکایی 
فارن پالیســی قرار گرفت. در قطعنامه ۱۷۴۷ 
شــورای امنیت که در ۲۴ مارس ۲۰۰۷ علیه 
فعالیتهای هســتهای جمهوری اسالمی ایران 
تصویب شــد، نام وی جزو افراد تحریم شده 
قرار داده شــد. نتانیاهو در سال ۲۰۱۸ هنگام 
ارایه برخی اســناد ادعایی از برنامه هستهای 
ایران گفته بود »نام او را به خاطر بســپارید«. 
او درحالیکه ریاست سازمان پژوهش و نوآوری 
وزارت دفــاع را بــر عهده داشــت، در ۷ آذر 
۱۳۹۹ با یک عملیات فنی و پیچیده ترور شد. 
هدف تمامی ترورها از جمله ترور دانشمندان 

هستهای و بهخصوص ترور شهید فخری زاده، 
ایجاد رعب و ناامنی روانی اســت. بر اســاس 
این راهبرد، هســتهای شدن ایران یک تهدید 
تلقی میشــود؛ بنابراین باید برآن ضربهفنی و 
روانی وارد شــود. تروریســتها و حامیان آنان 
با ترور شخصیتهای هســتهای این پیام را به 
دستاندرکاران هســتهای منتقل میکنند که 
دســتگاههای امنیتی در پیشــگیری و رصد 
اطالعاتی ناکارآمد هستند و از اینرو نمیتوانند 
امنیت آنان را تأمین کنند. تقویت سیســتم 
اطالعاتی و امنیتی بهمنظور سد نفوذ و رخنه 
امنیتــی، حمایت همهجانبه از دانشــمندان 
هســتهای و فعالیت مستمر هستهای بهترین 
راهبــرد در مقابله با اســتراتژی ایجاد ناامنی 

روانی است.

ایجاد شکاف میان نخبگان سیاسی
تمامی ترورها از جمله ترور شــخصیت های 
هستهای بر اساس محاسبه و عقالنیت دقیق 
از سوی دشمن هستهای انجام میگیرد. ترور 
شــهید فخری زاده نیز از ایــن قاعده بیرون 
نیســت. به همیــن دلیل نبایــد عقالنیت و 
موقعیتشناســی را به بوته فراموشی سپرد و 
منظور از عقالنیت این اســت که تروریستها 

و حامیان منطقهای و بینالمللی آنها با توجه 
به شــرایط داخلی، منطقهــای و بینالمللی 
و محاســبه ســود و زیان به این کار مبادرت 

میورزند.
در زمانهای که انتخابات امریکا به نفع بایدن 
رقم میخورد و در لیســت کابینه وی کسانی 
حضــور دارند که در برنامه برجام مشــارکت 
داشتهاند و نیروهای انصار اهلل یمن و حزباهلل 
لبنان و حشدالشــعبی عراق ســدی در برابر 
سیاستهای داعش سازی میشوند، واردکردن 
شــوک و شــکاف در هســته مرکزی که ام 
القرای نیروهای مقاومت به شمار میرود، یک 

استراتژی فرار به جلو محسوب میشود.
تجربه نشــان داده اســت که رهبــری نظام 
جمهوری اسالمی ظرفیت باالیی برای ایجاد 
وحــدت اجتماعی و سیاســی و حل منازعه 
جناحی دارد. اســتراتژی وحــدت حامل این 
پیام است که رهبر فصل الخطاب امور است و 
گروههای سیاسی برنامه هستهای و انتخابات 
ریاست جمهوری را به عاملی برای اختالف و 

شکاف تبدیل نکنند.
انگاشــتن  با نادیده  نخبگان سیاســی نباید 
مصالــح کالن نظام و ســماجت بــر منافع 
جناحی ســیگنالهای شــکاف میان تصمیم 
گیران را برای دشــمنان بفرســتند و دشمن 
را امیــدوار و به طمــع وادار کنند. بلکه باید 
بدانند که قدرت ملی در وحدت ملی اســت. 
ایجاد شــکاف میان نخبگان سیاسی یکی از 
راهبردهای قدیمی دشــمنان برای مقابله با 
نظام و به چالش کشــیدن آن است. نخبگان 
بایــد در رهنمود داهیانه رهبری و اعتصام به 
حباللمتین )وحدت( با هوشــیاری و کیاست 

این طرح را نقش بر آب کنند.

در گیرکردن ایران به جنگ ناخواســته و 
تمامعیار

دشمن همواره سعی کرده است ایران را وارد 
جنگ های ناخواســته و تمام عیار کند و لذا 

این جنگ ها که چهره نیابتی داشتهاند، ایران 
در آنها پیروز میدان بوده اســت. عربســتان 
در جنگ با مردم یمن به اهدافش نرســیده 
است. داعش بهمثابه پروژه آمریکایی- عربی- 
اســرائیلی اضمحالل را تجربه کرده اســت. 
حشدالشــعبی دمار از روزگار داعش در عراق 
درآورده است. حزباهلل در لبنان، انصار اهلل در 
یمن، حماس در فلسطین خواب را از چشمان 
دشــمنان خط مقاومت ربوده اســت. بسیار 
واضح اســت هنگامیکه دشمن از رویارویی با 
نیروهای مقاومت عاجز مانده اســت، راهبرد 
تــرور و از میان برداشــتن شــخصیتها را به 
آزمایش میگذارد تا از این طریق بتوانند ایران 
را به رویارویی مســتقیم و در جنگ تمامعیار 

بکشانند.
بر اساس این استراتژی از یکسو با انجام عمل 
بزدالنه ترور بر اعصاب ایران سوهان میکشند 
تا آنان را به انتقام تحریک کنند و از ســوی 
دیگر امریکا را تشــویق بــه حمله علیه ایران 
میکنند تــا دریک درگیری نظامــی با ایران 

جنگ تمامعیار منطقهای شکل بگیرد.
راهبــرد ایــران در برابر ایــن توطئه بزرگ، 
صبر اســتراتژیک اســت که بر پایه عقالنیت 
و موقعیتشناســی استوار است. هرچند انتقام 
حق ذاتی ایران است؛ اما انتقام سخت )اشداء 
علــی الکفار( هرگــز دیر نمیشــود و باید به 
یکوقت مناسب انجام گیرد. به گفته معروف: 

»شب دراز است و قلندر بیدار«.

اخالل در برنامه هسته ای ایران
هستهای شدن ایران در نگاه راهبردی امریکا، 
اسرائیل و عربستان چالشبرانگیز، طاقتفرسا و 
غیرقابلتحمل تلقی میشــود. آنان در روزهای 
نخست فعالیت هستهای به تعطیلی تمامعیار 
آن فکــر ی کردند؛ اما از آنجاکه نتوانســتند 
در این زمینه کاری پیش ببرند، اســتراتژی 
عملیــات ایذایــی و اخاللگــری را در پیش 

گرفتند.

ترور دانشــمندان هســتهای یک نوع ایجاد 
اخالل و عملیات ایذایی در برنامه هســتهای 
ایران دانسته شده اســت. بهترین استراتژی 
ایران در قبال عملیات ایذایی، ورود بیشــتر 
دانشــمندان متخصــص در ایــن زمینــه و 
نهراسیدن از مرگ شرافتمندانه است. تربیت 
نسل جدید هستهای و استمرار اهداف بزرگ 
شهدای هســتهای میتواند دشمن را از ایجاد 

خلل در این کار مأیوس و افسرده سازد.
شــهید فخری زاده که مقــام معظم رهبری 
ایشــان را دانشــمند ممتاز و برجسته هسته 
ای و دفاعی ایران توصیف کردند، عصر جمعه 
هفتم آذرماه در بلوار شهید مصطفی خمینی 
شهر آبســرد از توابع شهرستان دماوند و در 
شرق تهران در جریان یک عملیات تروریستی 
و بدســت عناصر جنایتکار رژیم صهیونیستی 

به شهادت رسید.
در واقع نشست مشترک بین بنیامین نتانیاهو 
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی، محمد بن 
ســلمان ولیعهد عربستان ســعودی و مایک 
پمپئو وزیر خارجه آمریکا چند روز قبل از ترور 
شــهید فخری زاده در عربستان، چراغ سبزی 
از ســوی "دونالد ترامپ" رئیــس جمهوری 
آمریکا به نتانیاهو برای ترور ناجوانمردانه این 
دانشمند ایرانی و رئیس فقید سازمان پژوهش 
و نــوآوری وزارت دفاع ایران بــود. حمله به 
خودرو حامل شهید محســن فخریزاده، نماد 
بارز تروریسم دولتی علیه ایران بود. چون رژیم 
صهیونیستی در ســالهای اخیر چندین تن از 
دانشمندان هسته ای ایران را ترور کرده است. 
با این حال اگرچه این اقدامات تروریستی در 
سایه حمایت های همه جانبهآمریکا و سکوت  
مدعیان مبارزه با تروریسم اجرا شده است، اما 
قریب به اتفاق شخصیت های سیاسی، علمی، 
فرهنکی کشورهای مختلف جهان آنرا محکوم 
کرده و در این خصــوص همدالنه در باره آن 
شــهید واالمقام عرصه علم و فنــاوری ایران 

اظهار نظر کردند. ایرنا 

اهداف راهبردی ترور  شهید فخری زاده و استراتژی تقابلی ایران

نه از تحریم هراس داریم؛ نه از شهادت
ســفیر ایران در یمن در پی قرار گرفتنش در فهرست تحریمهای آمریکا 
عنوان کرد: از ترامپ قمارباز تشکر میکنم که در روزهای آخر ریاستش 
با تحریم یک ســفیر اصرار دارد چهره واقعــی دولتش و عدم پایبندی 
این رژیم به قواعد بینالمللی را نشــان دهد. نه از تحریم هراسی داریم 

و نه از شــهادت. حسن ایرلو در توئیتی در پی قرار گرفتنش در فهرست 
تحریمهای آمریکا نوشت: از ترامپ قمارباز تشکر میکنم که در روزهای آخر 

ریاستش با تحریم یک سفیر اصرار دارد چهره واقعی دولت ایاالت متحده و عدم 
پایبندی این رژیم به قواعد بینالمللی را نشان دهد.

وی افــزود: البته در راه هــدف آزادی ملتهای منطقه از بنــد جنایات آمریکا و 
صهیونیسم نه از تحریم هراسی داریم و نه از شهادت، بلکه به آن افتخار میکنیم.

 فارس 

بایدن پیمان استارت-۳ را تمدید می کند
رئیس کمیته امور بین الملل دومای روســیه معتقد است که دولت جو 
بایدن با تمدید پیمان کاهش تسلیحات راهبردی تهاجمی )استارت-۳( 

و بازگشت آمریکا به توافقنامه هستهای با ایران، موافقت خواهد کرد.
لئونید اسلوتسکی گفت: در رابطه با امکان تمدید پیماناستارت-۳ در دوره 

ریاست جمهوری جو بایدن، باید یادآور شوم که این توافقنامه مهم در تاریخ 
۵ فوریه ســال آینده )میالدی( منقضی خواهد شد. البته ما تصور میکنیم که 

این پیمان برای ۵ سال دیگر تمدید خواهد شد، در حالیکه متاسفانه از دولت دونالد 
ترامپ انتظار چنین اقدامی نمیرفت. اسلوتسکی تأکید کرد: این مسئله از اهمیت 
فوق العاده زیادی برخوردار است تا سیستم بازدارندگی هستهای که طی دههها و 
قبل از هر چیز، توسط متخصصان ایاالت متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی، و 

سپس روسی و آمریکایی شکل گرفته است، فروپاشیده نشود. صداوسیما 

گوترش خواستار بازگشت کامل ایران به تعهدات برجامی شد
دبیرکل ســازمان ملل ضمن ابراز تأســف از خروج یکجانبه آمریکا از 
برجام و وضع مجدد تحریمها علیه جمهوری اسالمی از ایران خواست 

به »اجرای کامل« توافق هستهای بازگردد.
آنتونیو گوترش در گزارش خود همچنین از ایران درخواســت کرد تا 

نگرانیهای مطرح شــده درباره برنامه هستهای و موشکی این کشور را 
برطرف کرده و به »اجرای کامل« مفاد برجام بازگردد.

وی ضمــن ابراز نگرانــی از تصمیم ایران برای نصب ســانتریفیوژهای جدید در 
تأسیسات غنیســازی نطنز بر لزوم اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تأکید 
کــرد و گفت که اجرای ایــن قطعنامه »از نظر جامعــه بینالمللی تا حد زیادی 
بعنوان گواهی بر کارآمدی چندجانبهگرایی، دیپلماســی و گفتوگو و موفقیت در 

عدم اشاعه هستهای به حساب می آید«. تسنیم
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کارشناس مسائل منطقه: 

لزوم ایفای نقش بیشتر ایران در دوران 
بازسازی سوریه

کارشناس مســائل منطقه گفت: با توجه به همکاریهای نزدیک میان تهران و 
دمشــق در دوران حضور ترویســتها در خاک آن کشور، امروز هم این موضوع 
ضروری است که ایران نقش پر رنگی در دوران بازسازی سوریه ایفا کند و این 

امر حتما به نفع هر دو کشور است.
محمد اخباری در خصوص اولین ســفر خارجی فیصل مقداد وزیر امور خارجه 
جدید ســوریه به تهران و دیدار با مقامات عالیرتبه کشورمان اظهار داشت: با 
توجه به تحوالت اخیری که در منطقه صورت گرفته، هوشــیاری، همفکری و 
همکاری میان ایران، سوریه و دیگر کشورهایی که در جبهه مقاومت قراردارند 
بیش از پیش از ضروری است و لذا سفر وزیر امور خارجه جدید سوریه به تهران 
از اهمیت باالیی در این برهه زمانی برخوردار اســت. وی گفت: به دلیل وجود 
روابط رســمی و غیررسمی میان رژیم صهیونیستی با برخی کشورهای عرب و 
غیر عرب منطقه، روابط راهبردی میان تهران و دمشــق و افزایش همکاریهای 
میــان این دو در زمینههای مختلف سیاســی، اقتصــادی، امنیتی و مبارزه با 
تروریسم از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. این کارشناس مسائل منطقه 
با بیان اینکه آمریکا در ســوریه به منظور اســتفاده از نفت آن کشــور، تامین 
امنیت رژیم صهیونیســتی و تقویت هســتههای تروریستی در منطقه، حضور 
دارد، تصریح کرد: باید بیش از پیش هوشیاری خودمان را حفظ کنیم و متوجه 
باشــیم که آمریکا و متحدیــن منطقهای آن همواره در صــدد اقداماتی علیه 
جمهوری اســالمی ایران و جبهه مقاومت در منطقه هســتند، بنابراین نیاز به 
هماهنگــی بهتری میان اعضای جبهه مقاومت در حوزههای مختلف همکاری 
است. اخباری بیان کرد: بنابراین سفر آقای فیصل مقداد به تهران و دیدار وی 
با مقامات عالی رتبه ایرانی را میتوان در راستای حفظ و گسترش همکاریهای 
میان ایران و سوریه در زمینههای مختلف سیاسی، امنیتی، مبارزه با تروریسم 
و اقتصادی قلمداد کرد. وی ادامه داد: به نظر من هیئت ایرانی باید در دیدار با 
هیئت ســوری این نکته را متذکر شود که با توجه به همکاریهای نزدیک میان 
تهران و دمشــق در دوران بحران و حضور ترویستها در خاک آن کشور، امروز 
هم این موضوع الزم و ضروری است که ایران نقش پر رنگی در دوران بازسازی 

سوریه ایفا کند که این امر حتما به نفع هر دو کشور است.
این کارشناس مسائل منطقه در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم سوریه بتواند 
از پس برگزاری انتخابات سال آینده خود به خوبی برآید و هرچه زودتر شاهد 
ایجــاد ثبات و امنیت پایدار آن باشــیم و در این مســیر بدانند که جمهوری 

اسالمی ایران همچون گذشته در کنار دولت و ملت سوریه خواهد بود.
 میزان 

امــور خارجه  وزیر 
ضمــن  آمریــکا 
امیــدواری  ابــراز 
ادامه  درخصــوص 
به  فشــار  یافتــن 
قویاً  گفــت،  ایران 
سازش  دارد  اعتقاد 
صهیونیستی  رژیم 

و عربستان سعودی قابل حصول است.
مایک پامپئو در مصاحبهــای گفت: چین امروز 
به خاطر تصمیمات حزب کمونیست این کشور، 
با چین پانزده یا بیست سال قبل بسیار متفاوت 
اســت و این امر ایاالت متحــده را وادار به اقدام 
جــدی میکند، همان کاری کــه دولت ]دونالد[ 
ترامپ ]رئیس جمهور آمریکا[ برای محافظت از 
مــردم آمریکا و ایجاد اتحــادی در جهان که در 
آن غرب همچنان بتواند پیروز باشــد، انجام داده 

است.
وزیر امور خارجــه آمریکا درخصــوص افزایش 
قدرت چیــن در عرصه جهانی گفت: آنها از قبل 
نیز این مسیر را در ذهن داشتند اما در نهایت به 
نقطهای رسیدند که توانستند آن را اعالم کنند. 
اکنــون آنها به وضوع از طــرح یک کمربند یک 
جــاده صحبت میکنند و بــر روی جزایر دریای 
جنوبی چین اسلحه میکشند. آنها از مدتها پیش 

این قصد را داشتند و ما ساده لوح بودیم.
او در ادامه گفت، سیاســت آمریکا در قبال چین 
به مسئلهای فراجناحی تبدیل شده است و حتی 
»ســیاِناِن« و »نیویورک تایمز« نیز در نهایت به 

اقدامات حزب کمونیست چین اذعان کردند.
پامپئــو به این ســوال که چگونه چین درســت 
پس از گذشــت یک ســال از آغاز شیوع جهانی 
ویروس کرونا به زندگی عادی برگشــته و آمریکا 
همچنان باالترین آمــار مرگومیر و ابتال را دارد، 

مدعی شــد: آنهــا از مزیت اولین اقــدام کننده 
استفاده کردند. شکی در آن نیست. آنها به خاطر 
اینکه رژیم مســتبدی دارند، میتوانند هرکجا که 
آلودگی وجود داشته باشــد قرنطینه کنند و در 
واقع از قرنطینه بــرای از بین بردن حقوق اولیه 
]شهروندان[ اســتفاده میکنند و این کاری است 

که در غرب انجام نمیشود.
وی در ادامه مدعی شــد، چیــن به تعهداتش در 
قبال هنگکنگ و تایــوان متعهد نبوده و امیدوار 
اســت پکن رویکرد متفاوتــی در دریای جنوبی 

چین اتخاذ کند.
در ادامه از پامپئو پرســیده شــد: زمزمههایی از 
بازگشت آمریکا بر سر میز مذاکره با ایران وجود 
دارد. البته شــما بــا آن مخالفت خــود با توافق 
بــا ایران را چند ســال پیش اعــالم کردید. این 
تحریمها خســارات زیادی به ایــران وارد کرده و 
آنها اذعان کردهاند غنیســازی اورانیوم را از سر 
گرفتهاند. آیا اصال بازگشت به میز مذاکره ممکن 
اســت؟ میدانیم که طرفین اروپایی به آن تمایل 
دارند. شــرایط میدانی در ایــن خصوص چگونه 

است و آیا شما با مذاکره موافقید؟
پامپئو در پاســخ مدعی شــد: خاورمیانه ۲۰۲۱ 
با ســال ۲۰۱۵ بســیار متفاوت است. کشورهای 
حاشــیه خلیج ]فارس[ با یکدیگر همکاری دارند 
و ما "توافق ابراهیــم" را داریم. ما رژیم جمهوری 
اسالمی ایران را بســیار ضعیف کردهایم. مانع از 
دســتیابی آنها به میلیاردها دالر شدهایم که برای 
قرار بود برای ایجاد وحشــت استفاده کنند. همه 
اینها فرصتی عظیــم ایجاد میکند، فرصتی عظیم 
بــرای رهبران ایران تا کاری که الزم اســت انجام 

دهند.
او در ادامه ادعاهای تکراری خود گفت: توافقی ]با 
ایران[ باشــد یا نباشد به دیگران واگذار میکنیم. 
امــا اوضاع میدانی در خاورمیانه بســیار متفاوت 

شده است.ما ائتالفی واقعی برای نابودی خالفت 
]داعش[ ایجــاد کردیم. ما کشــورهای عرب را 
داریم که با اسرائیل همکاری میکنند. ما ائتالفی 
داریم که در تنگه هرمز تالش میکنند آن را باز و 
امن نگه دارند تا جریان رســاندن انرژی به جهان 
تداوم یابد. همه این کارها ظرف چند سال انجام 
شــد و ایران هیچگاه در این حــد منزوی نبوده 
است. امیدوارم جهان فشار بر ایران را ادامه دهد 

تا مانند ملتی عادی رفتار کنند.
پامپئــو در پاســخ به این ســوالی دربــاره قابل 
دســتیابی بودن عادیسازی روابط میان عربستان 
ســعودی و رژیم صهیونیســتی گفت: امیدوارم 
اینطور باشــد، برای آن دعــا میکنم و عمیقاً باور 
دارم که اینطور اســت. آنهــا درباره آنچه موجب 
صلح و ثبات در خاورمیانه میشود، درک مشترکی 
دارند. این چیزی است که به اماراتیها و بحرینیها 
و ســودانیها برای عادیســازی روابط با اسرائیل 
انگیزه داد. همان کاری که اردنیها و مصریها قباًل 

انجام داده بودند.
سوم آذر ماه امسال، شبکه رادیویی کان و شبکه 
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی از دیدار »بنیامین 
نتانیاهــو« نخســتوزیر این رژیم بــا »محمد بن 
سلمان« ولیعهد عربستان ســعودی خبر دادند. 
بر این اســاس پامپئو و »یوســی کوهن« رئیس 
سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی )موساد( نیز 
در این دیدار حضور داشتهاند. وبسایت عبریزبان 
»والال« نیز نوشــت که دیدار نتانیاهو و بنسلمان 
در شهر تازه تأسیس »نئوم« و در حاشیه حضور 
ویدئو کنفرانســی عربستان ســعودی در نشست 
»گروه ۲۰« انجام شده است. »فیصل بن فرحان 
بن عبداهلل آل ســعود« وزیر خارجه عربســتان 
سعودی، شامگاه روز جمعه این هفته، در نشست 
گفتوگوهای مدیترانه، صلح با رژیم صهیونیستی 

را »گامی مهم« دانست.  باشگاه خبرنگاران 

  پامپئو:

توافق با ایران باشد یا نباشد را به دیگران واگذار میکنیم


