
برگزاری مراسم سالگردشهید 
سلیمانی از سوی  هواداران 

شیخ زکزاکی 
ش��ماری از هواداران ش��یخ ابراهی��م زکزاکی رهبر 
مس��لمانان نیجریه اولین مراسم س��الگرد شهادت 
»سردار قاس��م س��لیمانی و ابومهدی المهندس را 

برگزار کردند.
هواداران ش��یخ زکزاکی در ایالت کانو جنوب غربی 
نیجریه با در دس��ت داش��تن تابلوهای��ی که در آن 
تصاویر شهید س��لیمانی نمایان بود، در این مراسم 
حض��ور یافتند.از ن��کات دیگر قابل توج��ه در این 
مراس��م شرکت بانوان محجبه نیجریه ای در مراسم 

سردار شهید قاسم سلیمانی بود.
محم��د علی بک س��فیر جمهوری اس��امی ایران 
در نیجریه نیز در گفت وگو با روزنامه اجوکیش��ین 
مانیتوبه مناسبت سالگرد به شهادت رسیدن سردار 
حاج قاس��م سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران 
انقاب اس��امی تأکید کرد که س��ردار س��لیمانی 

حامل پیام صلح برای منطقه بود. ایرنا  

آمریکا برای ترور فرماندهان مقاومت 
برنامه ریزی می کند

نماینده مجلس س��وریه درباره برنامه ریزی آمریکا 
ب��رای ترور ش��مار بیش��تری از فرمانده��ان محور 

مقاومت هشدار داد.
عل��ی الصط��وف در گفت وگ��و ب��ا پای��گاه خبری 
»المعلومه« گفت: آمریکا به دلیل شکست پروژه اش 
در منطقه در وضعیتی سردرگم و بی ثبات قرار دارد. 
این پ��روژه توطئه چینانه را مح��ور مقاومت خنثی 
کرده است. از سوی دیگر قدرت فزاینده این محور 
احتم��اال آمریکا را بر آن م��ی دارد که در هر لحظه 
به انجام اقدامات تروریس��تی سوق یابد و برخی از 

رهبران محور مقاومت را هدف قرار دهد.
وی اف��زود که اما محور مقاومت برای مقابله چنین 
اقدامات تروریس��تی از سوی واشنگتن کاما آماده 
اس��ت و آمریکا غیر از انجام چنین کارهای کثیفی، 

دیگر نمی تواند کاری در منطقه انجام دهد.
محم��ود جوخ��دار دیگ��ر نماینده س��وری نیز در 
گفت وگو با المعلومه گفت که رژیم صهیونیستی و 
صهیونیسم جهانی از هر فرصتی که به دست آورند 

برای تحقق اهدافشان استفاده می کنند. فارس

سیاست ترامپ درباره ایران 
ناکارآمد بود

شبکه سی.ان.ان در گزارشی سیاست دولت دونالد 
ترام��پ در براب��ر ایران را سیاس��تی ناکارآمد تلقی 
کرده و پیامدهای مختلف شکس��ت این سیاست را 

تشریح کرد.
اس��تراتژی ترامپ در زمینه ایران با شکست مواجه 
شد. این کاما از شدت گرفتن تنش ها میان آمریکا 
و ایران پیش از س��وم ژانویه که سالگرد ترور سردار 
قاسم س��لیمانی از فرماندهان برجس��ته ایران بود،  
معلوم اس��ت. روزهای پیش از اولین س��الگرد ترور 
سردار سلیمانی به طور ویژه ای تنش زا بود. آمریکا 
بمب افک��ن های B۵۲ را ب��ه خاورمیانه اعزام کرد 
تا قدرت��ش را به نمایش بگ��ذارد و مقامات دفاعی 
به س��ی. ان. ان گفتند که اطاع��ات جدید حاکی 
از آن اس��ت که ایران موش��ک های کوتاه برد را به 
عراق منتق��ل می کند که احتماال برای انجام دادن 
حمل��ه ای به کارکنان آمریکا یا مایملک آن اس��ت. 
سالگرد این ترور مهیب و عوامل خطرزای همراه آن 
نشان داد که استراتژی ترامپ در زمینه ایران چقدر 
بد عمل کرده اس��ت. رویکرد ترام��پ در برابر ایران 
شاید به این دلیل که غیرواقع بینانه و ناآگاهانه بود،  
ناکارآم��د از آب درآمد. پس از آن که دونالد ترامپ  
از توافق هس��ته ای خارج ش��د،  مایک پمپئو وزیر 
امور خارجه آمریکا ۱۲ شرط غیر مرتبط به موضوع 
برنامه هسته ای ایران را برای بازگشت آمریکا به میز 
مذاکره برای آن مطرح کرد. دولت ترامپ همچنین 
در راستای تحت فشار گذاشتن ایران برای عمل به 
این ش��رط ها،  تحریم ها را افزایش داد. واضح است 
ک��ه این رویکرد موثر نبود،  ایران به این ش��رط ها 
عمل نکرد و مذاکرات از س��ر گرفته نش��د. به جای 

آن،  تهدیدها از جانب ایران شدت گرفت. 
توان هسته ای ایران با عملکرد دولت ترامپ افزایش 
پیدا کرد و آن طور که از گزارش ها پیداست،   »زمان 
گریز« ایران به یک بمب ]هس��ته ای[ کاهش یافته 
است و این تهدیدی است که با تصمیم غیرمسئوالنه 
ی ترام��پ  برای خروج از توافق هس��ته ای باز هم 
بروز پیدا کرد. ایران اخیرا اعام کرده است که غنی 
سازی اورانیوم را تا ۲۰ درصد افزایش می دهد و این 
تا حد زیادی باالتر از سقف غنی سازی ۳.۶۷ درصد 

مقرر توافق هسته ای است.  ایسنا

اخبار گزارش

مل��ت عراق به خوبی به این درک رس��یده اس��ت، ش��هید 
س��لیمانی در ایجاد آرامش، صلح و ثب��ات در عراق و البته 
منطقه نقشی مهم را ایفا کرده است و این راهپیمایی عاوه 
بر قدردانی از این ش��هید بزرگوارتاکیدی و پیامی به دولت 
اکاظمی برای اجرای هرچه سریعتر مصوبه مجلس تا خروج 
نظامیان و نیز پیامی به آمریکا برای اینکه هرچه س��ریعتر 
خاک عراق را ترک کند تا مردم عراق و حتی منطقه دیگر 

از شر حضور آمریکا آسیب نبیند.
دو روز پیش به مناس��بت اولین س��الگرد ش��هادت سردار 
س��لیمانی و ابومه��دی المهندس، مردم ع��راق در میدان 
التحری��ر و خیابان ه��ای اط��راف آن راهپیمای��ی کردند و 

خواستارخروج اشغالگران آمریکایی را از کشورشان شدند
م��ردم ع��راق در ای��ن راهپیمایی ب��ه پاس گرامیداش��ت 
فرماندهان شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس 
و تس��لیت به دو ملت عراق و جمهوری اس��امی ایران به 

خاطر شهادت این فرماندهان در تظاهرات حضور یافتند.
 مردم عراق یکصدا تاکید داش��تند ک��ه آمریکا باید خاک 
عراق را ت��رک کند، ما خواهان بازگرداندن حاکمیت کامل 
عراق هستیم. در این راهپیمایی باشکوه بغداد که از ساعات 
اولیه بامداد آغاز ش��د و تا غروب روز یکش��نبه ادامه یافت، 
عاوه بر رهبران و شخصیت های سیاسی، علماء و فضای 
ش��یعه و اهل سنت، سران عش��ایر و فرماندهان و نیروهای 
مجاهد عراقی، س��فیر جمهوری اسامی ایران و مسئوالن 
نمایندگی های ای��ران و ایرانی های مقیم عراق نیز حضور 
داش��تند. فالح الفیاض رییس س��ازمان الحش��د الشعبی و 
هادی العامری رییس گروه سیاسی- پارلمانی الفتح در این 
راهپیمایی س��خنرانی و بر خروج نظامیان آمریکا از کشور 

تاکید کردند.
آنها به همین مناسبت بر وفاداری با فرماندهان شهید حاج 
قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در مسیری که ترسیم 

کرده اند، تاکید کرده و از دولت عراق خواس��تند که قانون 
پارلمان برای بیرون کردن نیروهای بیگانه و در پیش��اپیش 
آنها اشغالگران آمریکایی را به اجرا در آورده و عوامل دخیل 
در ترور فرماندهان شهید را تحت پیگرد قرار داده و قصاص 

عادالنه را در حق آنها اجرا کند.
لذا آمریکایی ها تصور می کردند با ترور س��ردار سلیمانی و 
ابومهدی المهندس سکوت مردم را فرا می گیرد، اما خروش 
مل��ت عراق و ایران نش��ان داده که انتقام س��خت، مطالبه 

عمومی ملت های مسلمان و آزادیخواهان جهان است.
ناظ��ران سیاس��ی معتقدند؛ ای��ن انتقام دچار م��رور زمان 
نخواهد ش��د و سیلی که به آمریکایی ها در عین االسد زده 
شد، پاسخ کامل نبوده و در یک زمان مناسب انتقام سخت 
را خواهیم گرفت. البته عراقی ها جدا از راهپیمانی میلیونی 
ب��ه مصوبه خروج آمریکا از عراق نیز رای مثبت دادند، حاال 
این موض��وع به مطالبه جدی م��ردم در راهپیمایی عظیم 
عراق تبدیل ش��د.  امروزه ملت واقف است که نقش  شهید 
س��لیمانی در ایج��اد آرامش، صلح و ثب��ات در عراق تا چه 
میزان موثر بوده و این راهپیمایی به قدردانی از این شهید 
بزرگوار اس��ت که دولت این کش��ور  باید مطالبه و مصوبه 

مجلس را اجرایی کند تا خروج نظامیان رقم بخورد.
البته جریان های سیاسی مهم عراقی خواستار لغو توافقنامه 

امنیتی با آمریکا شدند.
روز جمع��ه »هادی العامری« رئیس ائتاف فتح در مجلس 
عراق ضمن اش��اره به این مس��اله که آمریکا و بازماندگان 
رژیم بعث در پش��ت پرده اغتشاش��ات و آش��وب های سال 
۲۰۱9 بودند تا جنگ شیعی- ش��یعی به راه اندازند، بر لزوم 

اخراج عناصر تروریست آمریکایی از عراق تاکید کرد. 
در همین راستا دیروز »ریاض المسعودی« نماینده ائتاف 
س��ائرون یکی از ۲ جریان سیاس��ی ب��زرگ پارلمان عراق 
با اش��اره به توافقنامه راهبردی عراق ب��ا آمریکا گفت: این 

توافقنامه هیچ نتیجه ای نداشته و ضرورت دارد لغو شود.
 المس��عودی در مصاحب��ه با وبگاه المعلوم��ه، همچنین بر 
ضرورت بین المللی کردن پرونده ترور شهیدان مقاومت در 
صورت ع��دم اقدام جدی دولت »مصطف��ی الکاظمی« در 
ای��ن باره تأکید کرد. او افزود: توافقنامه چارچوب راهبردی 
امضاش��ده با آمریکا هیچ نتیج��ه ای را حاصل نکرده، بلکه 
محدودیتی برای عراق در زمینه امضای هر گونه توافقنامه 
راهبردی با یک کش��ور دیگر ایجاد کرده است، لذا ضروری 

است این توافقنامه لغو شود.
 نماینده ائتاف س��ائرون همچنی��ن تأکید کرد: دولت باید 
هر چه س��ریع تر تجاوز آمریکا علیه فرماندهان پیروزی در 
فرودگاه بغداد را پیگیری کند و اگر این کار را نکند، در آن 
صورت این قضیه برای رسیدگی و احقاق حق به دادگاه های 
بین المللی ارجاع خواهد ش��د. المسعودی همچنین اظهار 
داش��ت: دولت مصطفی الکاظمی موضع روش��نی در قبال 
حضور آمریکا نداش��ته و س��عی دارد مصوبه پارلمان درباره 

اخراج نظامیان آمریکا از عراق را به تعویق بیندازد.
گردان های حزب اهلل ع��راق در بیانیه ای در پی تظاهرات 
میلیونی به مناس��بت نخستین سالروز ش��هادت سرداران 
مقاوم��ت تاکید ک��رد که عراقی ها هرگز از خواس��ته خود 
ب��رای پیگرد قانونی و محاکمه عام��ان جنایت هدف قرار 
دادن سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، شهدای 
مقاومت دس��ت نخواهند کشید و نسبت به ضرورت خروج 

نیروهای آمریکایی از عراق تسامح نخواهند کرد.

گ��ردان های حزب اهلل عراق همچنین اعام کرد که عراقی 
ه��ا "با حضور میلیونی خود در س��الگرد ش��هادت رهبران 

مقاومت، سیلی محکمی به آمریکا و عوامل آن زدند".
حزب اهلل عراق تاکید کرد: ملت عراق از خواسته خود برای 
محاکم��ه عامان جنایت هدف ق��رار دادن رهبران پیروزی 
دست نخواهند کشید. ابو حسین الحمداوی، دبیرکل گردان 
های حزب اهلل در عراق نیز روز یکشنبه تصریح کرد: حضور 
ما حامل این پیام اس��ت که باید برای گرفتن انتقام ش��هدا 

عجله کرد زیرا خون ما هنوز در رگ هایمان می جوشد.
 الحمیداوی تأکید کرد: ما با استواری در مسیرعزت به عهد 
و پیمانم��ان با رهبران پیروزی پایبن��د خواهیم بود و هزار 

سلیمانی و المهندس خواهیم شد.
محمود الربیعی ، س��خنگوی دفتر سیاس��ی عراق "عصائب 
اه��ل الحق" نیز ب��ه المیادین گفت که "س��خنان دبیرکل 
تی��پ های حزب اهلل و اعام نام وی آغاز مرحله جدیدی از 

مقاومت و پیامی برای دشمن است."
در انته��ا بای��د گف��ت؛ آمریکایی ه��ا با پ��رورش گروه های 
تکفیری و اعزام آنها به کش��ورهای منطق��ه از قبیل عراق 
به جز چپاول منابع این کش��ورها، نیتش��ان دس��ت درازی 
به جمهوری اس��امی ایران است و حذف ایران از معادالت 
منطقه ای اس��ت، ب��رای همین همچنان ب��ر ادامه حضور 
خ��ود در عراق اصرار می ورزند ک��ه دولت عراق نیز باید با 
هوشیاری تمام بتواند تا به نتیجه رسیدن مطالبه مردم در 

اخراج آمریکایی ها از عراق تمام قد ایستادگی کند.  

خیزش میلیونی مردم عراق برای اجرای مصوبه مجلس تا خروج آمریکا:

مطالبه جدی مردم
 از الکاظمی

غنی سازی بیست درصدی ایران قابل پیش بینی بود
نماینده روس��یه در نهادهای بین المللی گفت، غنی سازی بیست درصدی 
اورانی��وم در ایران قاب��ل پیش بینی بود و در صورت عادی ش��دن اوضاع 
برجام، قابل بازگشت است.اولیانوف در پیامی توییتری نوشت: اینکه ایران 
اعام کرد به غنی س��ازی اورانیوم در سطح ۲۰ درصد ادامه می دهد، خبر 

فوری نیست. این گام با توجه به قوانین تصویب شده در مجلس ایران قابل 
پیش بینی بود.این دیپلمات روس افزود:  نکته اصلی اینجا است که با توجه به 

احتمال عادی ش��دن اوضاع پیرامون برجام، این اقدام قابل برگشت است.چند روز 
پیش، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش کرده بود که ژانس بین المللی 
انرژی اتمی به ش��ورای حکام اطاع داد که ایران در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ )۱۱ 
دی ۱۳99( نامه ای ارسال کرده و در آن از قصد خود برای تولید اورانیوم غنی شده 

۲۰ درصد در فردو را در راستای طرح مجلس ایران اعام کرده است. فارس 

خون سردار سلیمانی پایان حضور آمریکا را در منطقه رقم می زند
س��فیر ایران در پرتغال در مراس��م بزرگداشت س��ردار شهید سلیمانی 
گفت :خون س��ردار سلیمانی و شهدای مقاومت در عراق، سوریه، لبنان 
و یمن، پایان حضور شرارت بار آمریکا را در منطقه غرب آسیا رقم زده 
اس��ت. دامن پاک جامی با اشاره به مناس��بت های دردناک و غم انگیز 

این ایام، ترور سردار س��لیمانی و همرزمانش را بخشی از سیاست فشار 
حداکثری ترامپ دانس��ت که با مقاومت ملت ایران نتیجه ای جز شکس��ت 

خف��ت بار برای او و هم پیمانان منطق��ه ای اش و تحکیم قدرت منطقه ای ایران 
به همراه نداشته است.

س��فیر جمهوری اس��امی ایران در بخش دیگری از  س��خنان خود اظهار کرد: 
موضوع مهمی که پس از ش��هادت سردار س��لیمانی بر همه مردم جهان آشکار 

شد، جایگاه ایشان در قلوب مردم ایران و منطقه بود. مهر

سردار سلیمانی ژنرال مبارزه با تروریسم بود
سفیر ایران در برزیل گفت: سردار سلیمانی در میانه میدان و در مقابله 
با تهدید جهانی علیه صلح و امنیت بین المللی ایس��تاد و از این جهت 
می توان ایشان را ژنرال مبارزه با تروریسم نامید.حسین قریبی با بیان 
اینک��ه تاش ها و ائتاف های بین المللی برای مقابله با تهدیدات جدی 

داش��ته داعش و  شکست تروریسم در منطقه ناکارآمد بود، اظهار کرد: 
مجاهدت ها و تاش های س��ردار سلیمانی در س��ازماندهی بسیج مردمی 

ایجاد جبهه ای واحد برای مقابله با تروریس��م داعش س��بب شکسست تروریسم 
شد.س��فیر جمهوری اس��امی ایران در برزیل به افزایش میزان معامات ارزهای 
دیگر نسبت به دالر در سطح بین المللی، آن را نشان دهنده تدابیر و نگاه بلندمدت 
دولت ها در زمینه مقابله با احتمال تحریم های آتی آمریکا دانسته و بر لزوم ایجاد 

ابتکاراتی برای کم کردن اثرات تحریم های اقتصادی تاکید کرد. تسنیم 
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سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که اقدامات و تحرکات 
و برخی شیطنت های آمریکا از چشم ایران پنهان نیست 
و نهاده��ای اطاعاتی، امنیتی و نظامی ما به تحرکات به 
ظاهر پنهان آمریکا در منطقه و عراق اشراف کامل دارند 
و پیام ها با شفافیت به واشنگتن و کشورهای منطقه گفته 
شده است. س��عید خطیب زاده در پاسخ به سؤالی درباره 
س��الگرد س��قوط هواپیمای اوکراینی و پرداخت غرامت 
به خانواده جانباختگان بیان کرد: ضمن عرض تس��لیت 
خدمت خانواده های داغدار فاجع��ه هواپیمای اوکراینی، 
تصمیمی که هیأت دولت گرفته ناظر بر پرداخت یکسان 
دیه به همه قربانیان این هواپیما است. خطیب زاده افزود: 
موضوع دیه به هیچ وجه جایگزین پرونده کیفری که در 
دست پیگیری است، نیست. پرونده مسببان این حادثه با 
جدیت در حال پیگیری اس��ت و فکر می کنم در روزهای 
آت��ی مثل هم��ه ابعاد دیگری که بود ایران و س��ازمان ها 
و نهادهای مس��ؤول پیگیری کردند در این خصوص نیز 

اطاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه درباره رای ممتنع عراق و غیبت 
افغانس��تان در نشست چهارش��نبه کمیته اداری و مالی 
مجمع عمومی سازمان ملل افزود: آمریکا برای سومین بار 
در اقدامات خود علیه ملت ایران در سازمان ملل شکست 
خورد و این نشست انزوای روزافزون رژیم فعلی کاخ سفید 
را نش��ان می دهد. به گفته خطی��ب زاده این اقدام آمریکا 
در احی��ای کمیت��ه تحریم ایران به شکس��ت مفتضحانه 
آمریکا انجامید. وی خاطرنش��ان کرد: ناخرسندی خود را 
به همس��ایگان خود اعام کردیم و نخست وزیر عراق هم 

اعام کرد در حال پیگیری این موضوع هستند. 
خطیب زاده در پاسخ به پرسشی درباره گزارش پنتاگون 
مبنی بر بازگشت ناو هواپیمابر آمریکایی به خلیج فارس 
ب��ه خاط��ر تهدیدهایی که اخیرا ایران داش��ته اس��ت و 
همچنین اخبار منتش��ر شده مبنی بر پیام امارات عربی 
متح��ده به تهران که در تحوالت اخی��ر در منطقه هیچ 
نقش��ی نداشته است، اظهار داش��ت: اقدامات و تحرکات 
و برخی ش��یطنت های آمریکا از چشم ما پنهان نیست. 
بیشتر از تحرکات رسانه  ای، نهادهای اطاعاتی و امنیتی 
و نظامی ما به تحرکات به ظاهر پنهان آمریکا در منطقه 
و عراق اش��راف کام��ل دارند. پیام ه��ای الزم از مجاری 

مختلف با صراحت و ش��فافیت به واشنگتن گفته شده و 
به کشورهای منطقه هم از طریق  پایتخت هایشان گفته 

شده که در دام این شیطنت ها نیفتند.
سخنگوی دس��تگاه دیپلماسی با بیان اینکه با دقت این 
تحرکات را زیر نظر داریم، اظهار داشت: به طور مشخص 
می بینیم که نقش عوامل و متحدان رژیم اشغالگر قدس 
را در برخی ایجاد تنش ها به ویژه در عراق شاهد هستیم. 
هی��چ خجالتی ندارند ک��ه با خون آمریکای��ی به برخی 

اهداف خود برسند.
وی یادآور ش��د: البت��ه جوابمان این اس��ت که به دنبال 
تنش نیس��تیم، ولی در دف��اع از منافع ملی و کیان خود 
لحظه ای تردید نمی کنیم و با جدیت، آش��کارا و مستقیم 
پاسخ می دهیم. سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به 
سؤالی درباره اظهارات مش��اور نخست وزیر عراق درباره 
سردار قاسم س��لیمانی مبنی بر اینکه وقتی در باز است 
چرا از پنجره وارد می شوید و اینکه سردار سلیمانی رفت 
و آمدهایی غیر از رفت و آمدهای رس��می به عراق داشته 
است و برخی مطالب مطرح شده مبنی بر ایراد اتهاماتی 
به نخس��ت وزیر عراق درباره ترور سردار سلیمانی، گفت: 
اظهاراتی که منتقل کردید را باید ببینم و جایگاه حقوقی 
این مش��اور را نمی دانم، ولی نخس��ت وزیر وقت عراق با 
صراح��ت و آش��کارا دو نکته را چندین ب��ار عنوان کرده 
است که س��ردار س��لیمانی به دعوت دولت عراق همراه 
با ماموریت خاص و در پاس��خ به پیامی که از عربس��تان 
دریاف��ت کرده  بودیم عازم ع��راق بود و در فرودگاه بغداد 
مورد حمله تروریس��تی واقع ش��د. بعید می دانم جز این 

اظهارنظر مقام عراقی نکته دیگری قابل توجه باشد.
وی افزود: مردم عراق نشان دادند که تا چه حد قدردان 
زحمات سردار سلیمانی هستند. سردار سلیمانی با تمام 
ق��وا و نیرو داع��ش را در عراق شکس��ت داد و اینها در 
خاطره و حافظه این ملت و منطقه باقی می ماند. درباره 

اظهارات غیررسمی صحبتی ندارم.
خطی��ب زاده درباره پرونده مش��ترک ای��ران و عراق در 
خصوص س��ردار س��لیمانی و اظهارات سفیر عراق مبنی 
بر اینکه با ایران مش��ترکا از آمریکا بابت ترور فرماندهان 
مقاوم��ت ش��کایت می کنیم نیز ادام��ه داد: یک موضوع 

جدی، بعد عراقی پیگیری این ترور است. فارس 

معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان ۱۰ دی، یک 
روز پس از تماس تلفنی وزیر امور خارجه قطر با ظریف 

به دوحه سفر کرد.
س��ید عباس عراقچی معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه 
جمهوری اسامی ایران، چهارشنبه ۱۰ دی با محمد بن 
عبدالرحم��ن آل ثانی وزیر خارج��ه قطر در دوحه دیدار 
کرد. عراقچی در این س��فر با معاون سیاس��ی وزیر امور 
خارجه با شیخ محمد بن عبدالرحمن معاون نخست وزیر 
و وزی��ر امور خارجه قطر و خالد العطیه معاون نخس��ت 
وزیر و وزیر دفاع این کش��ور دی��دار و گفت وگو کرد. دو 
طرف در این دیدار روابط دوجانبه و مسائل مورد اهتمام 

مشترک را مورد بحث و بررسی قرار داده اند.
این در حالی اس��ت که شامگاه  9 دی اعام شد، محمد 
ب��ن عبدالرحمن آل ثان��ی وزیر خارجه قط��ر با محمد 
ج��واد ظریف وزی��ر امور خارجه کش��ورمان گفت وگوی 
تلفنی داش��ته است. »ش��یخ محمد بن عبدالرحمن آل 
ثانی« معاون نخس��ت وزیر و وزیر ام��ور خارجه قطر در 
گفت وگوی تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه 
کش��ورمان آخرین مس��ائل روابط دوجانب��ه و تحوالت 

منطقه ای را مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار داد.
وزیر امور خارجه کش��ورمان در ای��ن گفت وگو با تبیین 
دیدگاه جمهوری اس��امی مبنی بر لزوم مشارکت همه 
کشور های منطقه در تامین ثبات و امنیت فراگیر به دور 
از دخال��ت بیگانگان و اجتن��اب از هرگونه تنش، ضمن 
اشاره به برخی تحرکات مشکوک و شیطنت های ایاالت 
متح��ده در منطقه، گفت که مس��ئولیت عواقب هرگونه 

ماجراجویی احتمالی بر عهده واشنگتن خواهد بود.
برخ��ی گمانه زنی ه��ا حاکی از این بود ک��ه پیام آمریکا 
برای ایران ش��امل تضمینی بوده اس��ت که از سوی این 
کش��ور هیچ گونه اقدام نظامی ضد ایران صورت نخواهد 
گرف��ت. این در حالی اس��ت که برخی اخب��ار حاکی از 
خروج زیردریای��ی جورجیای آمریکا و ناو های همراه آن 
از خلیج فارس و اس��تقرار آن ها در دریای عمان هستند، 
برخی ها هم می گفتند، آیا عراقچی حامل پیام مهمی از 

سوی ایران برای آمریکا بوده است؟
حمیدرضا دهقانی پوده، س��فیر جمهوری اسامی ایران 
در دوحه پس از سفر سیدعباس عراقچی معاون سیاسی 

وزیر امورخارجه ایران به قطر و دیدار با وزرای خارجه و 
دفاع قطر در توییتی این س��فر را بسیار مفید برشمرد و 
نوشت: سفر یک روزه سید عباس عراقچی معاون سیاسی 
وزیر امورخارجه کش��ورمان و دیدار با ش��یخ محمد بن 
عبدالرحم��ن و خال��د العطی��ه معاونان نخس��ت وزیر و 
وزیران خارجه و دفاع قطر، برای منطقه و دو کشور بسیار 
مفید بود. البته روابط ایران و قطر تنگاتنگ بوده است و 
پیش از این ۵ دی بود که حمیدرضا دهقانی پوده سفیر 
جمهوری اسامی ایران در دوحه با سرلشکر ستاد »سعد 
بن جاسم الخلیفی« رئیس پلیس امنیت قطر دیدار کرد. 
در این دی��دار، طرفین در خصوص راهکار های توس��عه 
همکاری و تعامات دو کشور با یکدیگر گفت وگو کردند، 
همچنین طرفین مشکات و مسائل برخی از هم وطنان 
ایرانی در قطر را مورد بررسی قرار دادند. سفیر ایران در 
دوحه پیش از این با برخی از مقامات قطری درخصوص 
توس��عه مناسبات تهران و دوحه و افزایش همکاری های 

دو کشور دیدار کرده بود.
علی شمخانی دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی جمهوری 
اس��امی ایران نیز عصر هش��تم دی م��اه در واکنش به 
افزای��ش تحرک ارت��ش آمریکا در منطق��ه در توئیترش 
نوش��ت ک��ه افزایش تح��رک ارتش آمری��کا در منطقه، 
نمایش��ی پدافندی و ناشی از ترس، به دلیل شرارت های 
گذشته اس��ت. این اقدامات، آنتروپی ناامنی را باال برده 
و موجب س��وء تفاهم های زیان بار می شود. دبیر شورای 
عال��ی امنیت ملی همچنین گف��ت که امنیت در منطقه 

تنها با خروج عوامل خارجی ضد ثبات محقق می شود.
س��عید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در 
نشس��ت هفتگی با خبرنگاران درباره تحرکات آمریکا در 
منطقه، گفت که ما به طور روشن گفته و هشدار داده ایم 
مس��ئولیت هرگونه توطئه چینی با آمریکاس��ت. برخی 
شیطنت ها را ش��نیده ایم به آمریکا و دوستان در منطقه 
پیام داده ایم که آمریکا در روز های پایانی حیات خود در 
کاخ س��فید دست به ماجراجویی جدیدی نزند. به دنبال 
تنش در منطقه نبوده و نیس��تیم. درباره دفاع از کش��ور 
ذره ای تردید نداریم، همه امتحان کرده اند و پاس��خ های 
ما را دیدند، امیدواریم عقایی که در واش��نگتن هستند 

تنش زدایی کنند. باشگاه خبرنگاران 

خطیب زاده: 

پیام وزیر خارجه قطر چه بود که عراقچی را در خصوص برجام با کسی مذاکره نداریم
به دوحه کشاند؟


