
وزیر انرژی روسیه با وزیر نفت ایران 
دیدار می کند

یک خبرگزاری روســی به نقل از منبعی در دولت 
روســیه گزارش داد که وزیر انرژی این کشور برای 
آشنایی بیشتر، روز یکشنبه با وزیر نفت جمهوری 

اسالمی ایران دیدار می کند.
بر اســاس این گزارش، منبع مذکور- که خواست 
نامش فاش نشود - می گوید دیدار روز یکشنبه بین 
وزیر انرژی روسیه و وزیر نفت ایران، جهت آشنایی 

دو طرف با یکدیگر است.
شــولینگوف در ماه نوامبر و بعد از اینکه الکساندر 
نــوواک از وزارت انــرژی به معاونت نخســت وزیر 
روسیه منصوب شــد، به جای وی عهده دار سکان 

این وزارتخانه گردید.  ایسنا 

کشوری پایگاه صهیونیست ها شود 
دشمن ایران است

کارشناس مسائل منطقه گفت: آشکار سازی روابط 
با رژیم صهیونیســتی از ســوی برخی کشــورها، 
هیچ تأثیری در جبهــه مقاومت و آرمان های ملت 
فلســطین و مقابله با رژیم صهیونیســتی نخواهد 

داشت.
حسین کنعانی مقدم با اشاره به آشکارسازی روابط 
حکام برخی کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی، 
اظهار داشــت: کشورهایی که تا کنون بحث آشکار 
ســازی روابط خود با رژیم صهیونیستی را به طور 
رسمی اعالم کرده اند، مدتهاست که روابط مخفیانه 
و خیانــت آمیــزی در خصوص آرمان فلســطین 
داشــتند و در این مرحله آن را تحت عنوان عادی 

سازی مطرح می کنند.
کنعانی مقدم با بیان اینکه این کشــورها تا به حال 
حتی یک گلوله به ســمت اسرائیل شلیک نکردند 
و در هیچ جنگی علیه رژیم صهیونیســتی حضور 
نداشــتند، گفت: بــه همین دلیل اســت که این 
آشکار سازی روابط هیچ تاثیری در جبهه مقاومت 
و آرمان هــای ملــت فلســطین و مقابلــه با رژیم 
صهیونیســتی نخواهد داشــت و فقط این کشورها 
خودشــان را در بین مردم مسلمان و آزاده جهان 

رسوا کردند.
وی تصریح کرد: این کشــورها عماًل به عنوان یک 
خیانتکار به آرمان فلســطین مطرح شدند و قطعاً 
مردم منطقه و کشــورهای اســالمی، منطقه را به 
ســمت یک انتفاضه عربی - اسالمی خواهند برد، 
این موضوع قطعی است که مردم مسلمان دست از 

آرمان مردم فلسطین برنمی دارند.
ایــن کارشــناس مســائل منطقــه ابراز داشــت: 
نکتــه بعدی این اســت که این کشــورها در این 
عادی ســازی یک فریب بــزرگ از آمریکا و رژیم 
صهیونیســتی خوردند و آن این است که اگر این 
کشــورها روابط خود را با رژیم صهیونیستی عادی 
کنند ســرمایه های کالن صهیونیست ها در منطقه 
و آمریکا به سمت آنها خواهد آمد و شرایط بهتری 

خواهند داشت.
کنعانی مقدم ادامــه داد: حتی در یک طرح فریب 
اعالم کردند که ما آمادگی داریم که بحث پیوستن 
کرانه باختری به اراضی رژیم صهونیســتی را کنار 
گذاشــته و طرح مان را کنار خواهیم گذاشت. این 
عماًل یک دروغ بزرگ اســت زیرا در حال حاضر در 
حال شهرک سازی هســتند و به کمک آل سعود 

پروژه های عمرانی انجام می دهند.
کنعانی مقدم با اشــاره به اعالم چهار کشور کویت، 
عمان، تونس و قطر مبنی بر رد پیشــنهاد آمریکا 
برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی گفت: 
قطع روابط ایران با این کشورها تجدیدنظر خواهد 
شــد و ایران با کشورهایی که قصد دوستی با رژیم 
صهیونیســتی دارند، خصوصا کشورهای اسالمی، 
مواضعــی دارد که بایــد آن را در نظر بگیرد و این 
موضوع در کاهش یا افزایش مناســبات سیاسی و 

اقتصادی موثر است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی هر 
کشــوری را که به عنوان پایگاه رژیم صهیونیستی 
قرار بگیرد به عنوان دشــمن می شناسد و قطعاً در 
مقابل ایجاد پایگاه نظامی و اطالعاتی - امنیتی در 

این کشورها موضع گیری خواهد کرد.  میزان 

اخبار

از نگاه دیگران 

گزارش

اروپایی ها به ویژه سه کشور اروپایی به جای اینکه پاسخ گوی 
بدعهدی های شــان در قبال تعهدات برجامی باشــند، گاه 
و بیــگاه اقدام به صدور بیانیه هایــی مداخله جویانه در امور 
داخلی ایران می کنند که به تعبیر رهبر معظم انقالب نهایت 
بدعملی، لئامــت، دو رویی و نفاق آنان را نشــان می دهد. 
اروپایی ها و به ویژه ســه کشور اروپایی عضو برجام )آلمان، 
فرانسه و انگلیس( که نه تنها در عمل به تعهداتشان در توافق 
هسته ای نمره قابل قبولی دریافت نکردند، حتی نتوانستند 
بــه ۱۱ تعهدی هم که در پی خروج آمریکا از برجام متعهد 
شدند جامه عمل بپوشند. تنها اقدامشان در طول این مدت 
ســازوکار »اینســتکس« بود که مقامات ایرانی بارها آن را 
ناکافی و کمتر از انتظارات برشمرده اند. این کشورها نه تنها 
حسن نیت خود را ثابت نکردند، بلکه در هر فرصت و به هر 
بهانه ای اقدام به صــدور بیانیه هایی مداخله جویانه یا طرح 
ادعاها و اظهاراتــی نا به جا در خصوص اوضاع داخلی ایران 
کردند. از یک ســو بانی قطعنامه ای در شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی علیه ایران شــدند و از ســوی دیگر 
شــاهد استاندارد دوگانه آنها در برخورد با موضوعات حقوق 
بشری و تعاریفی چون تروریسم بودیم که نمونه آن واکنش 
سه کشور اروپایی به ترور شهید محسن فخری زاده دانشمند 
برجسته هسته ای و دفاعی ایران بود که بدون محکوم کردن 
این اقدام تروریســتی، فقط ایران را به خویشتنداری دعوت 
کردند؛ ولی مجازات قانونی یک شخص مجرم »روح اهلل زم« 
سرشبکه ضد انقالب، لیدر اغتشاشات دی ماه ۹۶ و مؤسس 

و گرداننده رسانه معاند آمدنیوز را محکوم کردند.
عالوه بر این اقدامات، چهار کشور اروپایی از جمله فرانسه و 
آلمان به بهانه اجرای این حکم قضایی، از حضور در نشست 
شورای روابط اقتصادی با ایران تا اطالع ثانوی انصراف دادند.
اروپایی ها همچنین بعد از نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و 
جدید در نطنز از این وضعیت ابراز نگرانی کرده و از ســوی 
دیگر به قانون جدید مجلس برای رفع تحریم ها هم واکنش 
نشان دادند. البته »ســید عباس عراقچی« معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه ۲۶ آذر ماه در نشست 
کمیسیون مشــترک برجام به این نحوه برخورد اروپایی ها 
اعتراض کرد و با بیان اینکه سه دولت اروپایی نباید از دولت 
ایران انتظار داشته باشــند قانون مصوب مجلس را اجرایی 
نکند، گفت: ایران نمی تواند تمام هزینه های اجرای برجام و 
رفتارهای غیرقانونی دیگران را متقبل شود و سایرین هم باید 

برای حفظ برجام هزینه بدهند. 
عالوه بــر این در قضیه روح اهلل زم اتحادیــه اروپا بیانیه ای 
صادر و وزارت خارجه  آلمان و فرانسه نیز بیانیه های مداخله 
جویانه ای صادر کردند که این امر ســفرای آلمان و فرانسه 
در تهــران را بــه وزارت خارجه ایران کشــاند و در همین 
خصوص نیز »سعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت خارجه 
درباره احضار ســفرای آلمان و فرانســه گفت: به آنها گفته 
شد با کدامین اســتاندارد، تعلیم ساخت بمب های آتش زا، 
برنامه ریزی برای درگیری های خیابانی، همکاری با دولت ها 
و ســرویس های اطالعاتی خارجی با هدف براندازی ساختار 
سیاســی ایران و معاونت در اقدامات مجرمانه مســلحانه، 
ژورنالیسم نام دارد؟  این مداخالت به همین جا ختم نشد و 
یک روز بعد از تصویب قطعنامه پیشنهادی کانادا به مجمع 
عمومــی در خصوص وضعیت حقوق بشــر در ایران در پی 
اعــدام روح اهلل زم، نمایندگان پارلمــان اروپا قطعنامه ای را 

تصویب و ایران را به »نقض حقوق بشر« متهم کردند.
نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشــنبه ۲۷ آذر ماه در این 
قطعنامــه که با ۶۱۴ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۶۳ رأی 
ممتنع به تصویب رسید از »روح اهلل زم«، سرشبکه آمدنیوز 
که بعد از محاکمه در دادگاه اعدام شــد انتقاد کرده و عالوه 
بــر این، در چند پرونده قضایی دیگــر از جمله پرونده های 

»نسرین ستوده« و »احمدرضا جاللی« نیز ادعاهایی اثبات  
نشــده مطرح کرده و از همه دولت های عضو اتحادیه اروپا 
خواســته در ارتباط با این پرونده ها اقداماتی علیه مقام های 
ایرانی انجام دهند. در ادامه رویکردهای غیرسازنده اروپایی ها، 
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه  روز پنجشنبه  ۲۷ آذر ماه 
در اظهاراتی ایران را به »نقض تعهدات هسته ای« در برجام 
متهم کرد و گفت: »اقدامات ایران در نقض تعهدات هسته ای 
خود ذیل توافق وین، به شــدت نگران کننده اســت. نتیجه 
این اقدامات به خصوص در زمینه غنی سازی جدی هستند. 
ایــن اقدامات مزایای توافق از حیث منع اشــاعه را تضعیف 
می کنند. همان طور که ســه کشــور اروپایی همواره تأکید 
کرده اند ایــران باید بدون تأخیر به تبعیت از توافق بازگردد 
و از انجام هر گونه اقدامی که می تواند حیات درازمدت این 

توافق را تضعیف کند، خودداری کند.«
البته قبــل از آن نیز کمیته روابط خارجی پارلمان انگلیس 
در گزارشــی مغرضانه از دولت جانســون درخواست کرد تا 
اقداماتی را علیه جمهوری اســالمی در پیــش بگیرد و به 
دنبال جایگزینی برای برجام باشد. البته این اقدام با واکنش 
حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن مواجه شد و او اعالم 
کرد که ســفارت ایران اقدام به ارســال یادداشتی به وزارت 
خارجه انگلیس در این زمینه کرده است و گفت: این گزارش 

هیچگونه مشــروعیت و ارزشی ندارد و هماهنگ کننده آن 
بلندگوی منافقین و جریان های برانداز است. 

کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای 
اسالمی هم در بیانیه ای ضمن محکومیت قطعنامه پارلمان 
اروپا، مداخله کمیته روابط خارجی پارلمان انگلیس در امور 
داخلی کشورمان و توصیه های سخیف آن کمیته علیه سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی و موضع ضد حقوق بشری دولت 

فرانسه در حمایت از یک مجرم را محکوم کرد.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای رهبر معظم انقالب نیز ۲۶ آذر 
ماه در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد سپهبد شهید 
سردار سلیمانی و خانواده آن شهید خاطرنشان کردند: برای 
رفع مشکالت مردم و درست شدن آینده کشور به وعده های 
این و آن اعتماد نکنید، زیرا اینها وعده های خوبان نیســت 
بلکه وعده های اشرار است، ضمن آنکه دشمنی ها را نیز نباید 
از یاد ببرید. ایشان همچنین عنوان کردند: سه کشور اروپایی 
نیز نهایت بدعملی، لئامت، دورویی و نفاق را از خود نشــان 
دادند. »رامین مهمان پرست« سخنگوی پیشین وزارت امور 
خارجه و ســفیر اسبق ایران در لهستان در این زمینه گفت: 
به نظر می آید اروپایی ها در یک بالتکلیفی به سر می برند. از 
یک طرف اظهار می کنند که می خواهند به عنوان یک هویت 
مســتقل تاثیرگذار باشــند و بتوانند نقش آفرینی کنند، از 
طریف دیگر شاهدیم اسیر سیاست های آمریکایی ها هستند 
و توانایی مقابله با ســلطه آمریــکا را ندارند. وی با ذکر این 
نکته که این بحث را در موضوع برجام کامال مشاهده کردیم، 
خاطرنشــان کرد: اتحادیه اروپا برجام را دســتاورد خودش 
می دانست، ولی بعد از خروج آمریکا، اروپا علیرغم اینکه این 
موضوع را حیثیتی برای خودش می دانست نتوانست مقاومت 
کند و باعث شد برجام از خاصیت اصلی اش افتاد و شاهدیم 
در موضوعات مختلفی که پیش می آید آنها همان سیاستی 

را که آمریکایی ها دنبال می کنند تعقیب می کنند.
مهمان پرســت با ذکر این نکته که اروپایی ها در بحث های 
اقتصــادی تمایل دارند با ایــران کار کنند و فکر می کنند 
ظرفیت خوبی در ایران و منطقه وجود دارد و برای آنها این 
ظرفیت جذاب اســت، یادآور شد: ولی باید تکلیفشان را با 
خودشــان روش کنند، اگر مایلند رابطه خوبی با ما داشته 
باشند باید براساس منافع متقابل دست از کارهای سیاسی 

بردارند.  فارس

خرازی: 

مدرک گرایی حاکم بر جامعه بازار 
فسادانگیزی را ایجاد کرده است

رئیس شــورای راهبردی روابط خارجی ابــراز امیدواری کرد که وضعیت 
پژوهش در کشــور ارتقا یابد و پژوهشگرانی تربیت شوند که نه الزاماً برای 
امرار معاش و کســب درآمد، بلکه به دلیــل انگیزه های واالتری پژوهش 
کنند. در آیین بزرگداشــت هفته پژوهش که به میزبانی سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اســالمی و همکاری وزارت امور خارجه برگزار شد، سیدکمال 
خــرازی،  که به صورت مجازی مهمان ایــن رویداد بود، ضمن قدردانی از 
زحمات ســازمان فرهنــگ و ارتباطات و نمایندگی هــای آن در خارج از 
کشــور گفت: باید اذعان کرد که در شرایط فعلی پژوهش به صورت امری 
برای امرار معاش در آمده اســت؛ به طوری که متأســفانه هدف بسیاری از 
پژوهش  های دانشگاهی کسب امتیاز برای ارتقای مراتب دانشگاهی است. 
عالوه بر این بر فضای جامعه نیز مدرک گرایی حاکم است و این بازار فساد 

انگیزی را نیز ایجاد کرده است.
وی با ذکر نام نمونه هایی از پژوهشگران متقدم و متأخر از علما، اندیشمندان 
و دانشمندان همچون ابن سینا، ابوریحان بیرونی، ناصرخسرو، عالمه امینی، 
شهید مطهری و عالمه طباطبایی و … تصریح کرد: هر یک از این بزرگان 
در طول عمر پربرکت خویش صرفاً با انگیزه  های مذهبی، ملی یا علمی به 
پژوهش پرداختند و با تحمل مشــقات ســفر به نقاط دوردست و رنج های 
فراوان توانســتند آثار ماندگار و گران ســنگی را از خود بر جای بگذارند و 
انگیزه های مادی عامل تالش آن هــا نبود. خرازی در پایان ابراز امیدواری 
کرد که شــورای عالی انقالب فرهنگی با ایجاد سیاست های مؤثری بتواند 
کمی گرایی حاکم بر مراکز علمی و پژوهشــی را به ســمت کیفی گرایی 
ســوق دهد، به نحوی که پژوهشــگرانی که قابلیت و توانایی ارائه کارهای 
کیفی دارند دغدغه امرار معاش خود را نداشــته باشند و با انگیزه ای واالتر 
بــه پژوهش بپردازند و بدین ترتیب محصــوالت آن ها در تاریخ پرعظمت 
ایران اســالمی ماندگار گردد. در این مراسم که ابراهیمی ترکمان، ریاست 
ســازمان فرهنگ و ارتباطات، دکتر ســید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی و دکتر سید ســعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقالب 
فرهنگی هم به صورت مجازی حضور داشــتند، از تازه های نشر وزارت امور 
خارجه و ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی رونمایی و پژوهشگران برتر 

این دو دستگاه معرفی و از ایشان قدردانی شد. تسنیم

یزدان پناه:
دود سیاست های غلط ترامپ 

به چشم خودش رفت

کارشــناس مســائل بین الملل گفــت: ترامپ با در 
پیش گرفتــن روش های کامال غیــر متعارف، روند 
روابط واشنگتن با دنیای پیرامون را وارد چالش های 

اساسی کرد.
کیومــرث یزدان پناه درباره اقدامات اشــتباه دولت 
ترامــپ در قبال ایــران، گفت: همزمــان با نزدیک 
شــدن به پایان دوره ترامپیســم در راس حاکمیت 
ایــاالت متحــده آمریکا، الزم اســت کــه برخی از 
سیاســت های غلط و اشــتباهات فاحش این رئیس 
جمهور اســتثنایی در تاریخ سیاسی ایاالت متحده 
آمریکا مورد کالبد شــکافی و جریان شناسی دقیق 
و بی طرفانه قــرار بگیرد، چراکه هرچه در تحلیل ها  
مواضع و سیاست های ترامپ در قبال جهان پیرامون 
خود به درستی مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد، به 

نفع همه جامعه بشریت است.
او افزود: ازروزی که ترامپ در ایاالت متحده آمریکا 
روی کار آمد با در پیش گرفتن روش های کامال غیر 
متعارف روند روابط واشــنگتن با دنیای پیرامون را 
وارد چالش های اساســی نسبت به گذشته کرد. این 
سیاست های غلط ناشــی از چند مسئله بود؛ ترامپ 
هیچ درکی از ســاختار درونی ایاالت متحده آمریکا، 
شــیوه های حاکم بر روابط خارجی سیستم سیاست 
خارجی واشــنگتن و از همه مهم تــر جهان اطراف 

کشورش نداشت.
یزدان پناه ادامه داد: ترامــپ تنها رئیس جمهوری 
بود که بدون کوچک ترین سابقه فعالیت های سیاسی 
و اجرایــی موثر در آمریکا بنا بر هــر دلیلی در این 
کشــور روی کار آمد، طرفــداران او کم نبودند و در 
انتخابات اخیر هم که شکســت خورد، این موضوع 
نشــان می دهد که تفکر ترامپیســم صرفا متعلق به 

شــخص ترامپ نیست، بلکه بخشی از جامعه آمریکا 
گرفتار چنین توهمی هســتند که خود را استثنا در 

همه امور بین المللی می دانند.
استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: 
ترامپ نســبت به دنیای پیرامون خود با وجود عدم 
درک درست ورود پیدا کرد که برای واشنگتن هزینه 
بــر بود، اگرچه در کوتاه مدت دســتاورد هایی برای 
این کشور داشــت و به نوعی باعث سنجش رقبای 
اصلی مانند چین، روسیه و اتحادیه اروپا شد، اما در 
مجموع این سیاست های غلط دودش به چشم خود 
ترامپ و کل سیســتم آمریکا رفت و نتیجه این شد 
که ترامپ دومین رئیس جمهوری باشــد که تاریخ 

مصرف آن یک دوره بیشتر برای واشنگتن نباشد.
او افزود: یکی از راهبرد های غلط ترامپ اتخاذ مواضع 
بســیار افراطی در قبال کشوری مانند ایران بود، به 
نظر می رسد که سیاست های عمدتا غلط ترامپ در 
برابر کشــور ما متاثر از ســه عامل بود؛ ترامپ هیچ 
شناختی از ساختار درونی جمهوری اسالمی ایران، 
خصیصه هــای ذاتی مردم و حاکمیت این کشــور و 
روحیــات و ویژگی هــای تاریخی و تمدنــی ایران 
نداشــت. یزدان پناه ادامــه داد: ترامپ صرف اینکه 
تصور می کرد، ایران در محاصره تحریم ها قرار گرفته 
اســت و تشــدید این تحریم ها می تواند تهران را به 
زانو در بیاورد، همه انرژی خود را در همین یک بُعد 
تصویر غلط در خصوص ایران گذاشت، سیاستی که 
در دوره قبل او اوباما هم تکرار کرده بود، اوباما به هر 
حال شدیدترین تحریم ها را تحت عنوان تحریم های 
فلج کننده در قبال ایران اتخاذ کرد، اما کشورمان با 

وجود فشار ها تسلیم نشد.
اســتادیار جغرافیای سیاسی دانشــگاه تهران اضافه 
کرد: مســئله دومی کــه ترامــپ را در این دوره ۴ 
ســاله متقاعد کرد که روند غیر متعارف و تاحدودی 
افراطی و دســتوری در قبال ایــران از نوع منفی در 
پیــش بگیرد، فقــدان راهبرد هــای الزم و متفاوت 
نســبت به گذشته بود و صرفا تاکتیک ها را در لفافه 
و در ادبیات تغییر داد و این مســئله باعث شد که او 

هرگز نتواند آن چیزی که در خصوص ایران در نظر 
دارد حتی در حداقل ها به دست بیاورد.

او افزود: مســئله سوم که بســیار تاثیر گذار تر از دو 
مســئله قبلی بود، فریب بــود؛ ترامپ تصور می کرد 
که آن چیزی که رژیم صهیونیستی و متحدان عربی 
منطقه به ویژه عربســتان درباره ایــران بزرگنمایی 
می کنند، می تواند با محاصره، تحت فشــار گذاشتن 
سیاســی و روانی ایــران و با اعمال فشــار از چند 
جبهه پر فشــار ژئوپلیتیکی به ایــران توازن تهدید 
را در منطقه به ضرر کشــور ما بر هم بزنند، اگرچه 
میلیارد ها دالر پول فروش سالح به کشور های عربی 
گیرشــان آمد، اما هدف اصلی که به زانو در آوردن 

ایران بود محقق نشد.
یزدان پنــاه تصریح کرد: دولت آمریــکا به رهبری 
ترامپ از ابتــدا تا انتهای کار هیچ وقت نتوانســت 
مشــکالت و چالش هایی که پیــش روی این دولت 
در عرصه سیاســت خارجی را بــود حل کند،  اما با 
وجود ســاختار های ســنتی که در داخل واشنگتن 
وجود داشت و مشکالت داخلی که خود آمریکایی ها 
با آن دســت و پنجه نرم می کردنــد، ترامپ تصور 
می کــرد که با در پیش گرفتن اصل انتقال چالش ها 
و بحران های داخلی به خارج از کشور بتواند شرایط 
آمریــکا را بهبــود ببخشــد و واشــنگتن را از این 
چالش هــای عدیده ای که گرفتار بود نجات دهد، اما 
نه تنها این موضوع عملی نشــد، بلکه پارادایم های 
اتحاد های منطقه ای و جهانی ایاالت متحده را دچار 
چالش کرد. اســتادیار جغرافیای سیاســی دانشگاه 
تهران تاکیــد کرد: در واقع روابط آمریکا و چین که 
بزرگترین شریک تجاری هم هستند در مدت حضور 
ترامپ در کاخ ســفید بســیار به هم خورده است و 
مســئله توازن قدرت میان این دو کشــور تبدیل به 
توازن تهدید شده است، بنابراین ترامپ توازن قدرت 
را در دنیــای پیرامون خود بــه هم زد و منجر به بر 
هم خوردن توازن تهدید شد. به گونه ای که چینی ها 
اکنون جدی ترین تهدید برای واشــنگتن به حساب 

می آیند.  فارس

 

پایبند نبودن به تعهدات برجامی و مداخله های گاه و بیگاه اروپایی ها 
در امور داخلی ایران

ضعف دولت دلیل سکوت در قبال جنایت آمریکا 
نماینــده ائتــالف الفتــح در پارلمان عــراق می گوید ضعــف دولت و 
توانمندی های آن، پشــت پرده ســکوت مقابل جنایت آمریکا در حق 
شهیدان سپهبد قاسم ســلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه جمهوری 
اسالمی ایران و ابومهدی المهندس نائب رئیس سازمان الحشد الشعبی 

عراق قرار دارد. مختار الموســوی تصریح کرد: دولت آمریکا پس از ترور 
فرماندهان پیروزی، ابومهدی المهندس و قاســم سلیمانی وارد یک بن بست 
شد زیرا ترامپ با این اقدام کلیه قوانین و عرف های بین المللی را نقض کرد.

ایــن نماینده عراقی افزود: تروریســم آمریــکا با هدف قــرار دادن عراق و ترور 
فرماندهان پیروزی نمی توانست بی پاسخ بماند. اما متاسفانه ضعف توانمندی های 
دولت در پشــت پرده عدم پاسخ گویی به این جنایت قرار دارد. اگر این اتفاق در 

روسیه یا هر کشور دیگری روی داده بود، پاسخ کامال متفاوت بود.  فارس

تمجید فیصل مقداد از روابط دمشق با تهران و مسکو
وزیر خارجه ســوریه تاکید کرد که روابط کشــورش با ایران، روسیه و 

چین به شکوفایی خود ادامه خواهد داد.
فیصل مقداد، با تمجید از روابط دمشــق با تهران و مسکو گفت: روابط 
ما با روســیه و دیگر کشورهای دوست مانند ایران و چین به شکوفایی 

و گســترش خود ادامه خواهد داد زیرا ما همگی به انســانیت و عدالت 
ایمان داریم.

وی با انتقاد از سیاســت های دولت دونالد ترامپ گفت: دولت آمریکا منجر به 
ویرانی هایی در سطح جهان شــد که هیچ کس حتی تصور آن را هم  نمی کرد، 
آن ها حتی نظام بین المللی را نابود کردند ، اکنون روابط کشــورهای جهان با 
واشنگتن بر اســاس میل و رغبت نیست بلکه بر اساس تهدیدات آمریکا است؛ 

خواه با تحریم های شدید یک جانبه باشد و یا با فشارهای نظامی.  ایسنا 

اینستکس بعد از د و سال کارایی خود را به اثبات برساند
نماینده دائم ایران در ســازمان ملل در نامــه ای به گوترش و رئیس 
شــورای امنیت، واشنگتن را ناقض فاحش برجام خواند و بر لزوم بهره 
مندی ایران از مزایای اقتصادی توافق تأکید کرد و گفت: اینســتکس 
بعد ازدو سال باید کارایی خود را به اثبات برساند. مجید تخت روانچی، 

ضمن اشاره به بخش هایی از گزارش دبیرکل، واشنگتن را ناقض فاحش 
توافقنامه هســته ای خواند و بر لزوم بهره مندی ایران از مزایای اقتصادی 

برجام اشاره کرد. سفیر و نماینده دائم کشورمان همچنین کاهش تعهدات هسته 
ای ایران را نتیجه قهری نقض توافق توسط دیگر طرف ها و مطابق با حقوق ایران 
در برجام برشــمرد و ضمن اشاره به اینکه وعده کشورهای اروپایی برای تضمین 
تداوم روابط اقتصادی پیش بینی شده در برجام با ایران و ایجاد سامانه اینستکس، 

افزود: این سامانه پس از دوسال باید کارایی خود را به اثبات برساند.  مهر 
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