
 درخواست  برای آزادی تبعه ایرانی
 از زندان انگلیس

دبیر ســتاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران، از 
مخالفت دولت انگلیس بــا بازگرداندن تبعه ایرانی 
محبوس در زندان انگلیس انتقاد کرد و خواســتار 

آزادی فوری وی شد.
کاظــم غریــب آبــادی، معــاون امور بیــن المل 
قوه قضائیه و دبیر ســتاد حقوق بشر، ضمن انتقاد 
از مخالفت انگلیس بــا بازگردندان »ریچارد جان« 
تبعه ایرانی مســیحی، که در انگلیس زندانی است، 
گفت: این تبعه ایرانی که بنابر برخی ادعاهای وارده 
علیه وی حدود ۲۰ ســال اســت در زندان به سر 
می بــرد، اما حتی یک روز نیــز وی را به مرخصی 
نفرستاده اند و حتی برای معالجه بیماری، با اعزام او 
به بیمارستان تخصصی حفاظت شده نیز مخالفت 
شده اســت. غریب آبادی گفت: آقای جان به هیچ 
وجه از شــرایط مطلوبی در زندان برخوردار نیست 
و از دریافت خدمات پزشکی و سالمت نیز محروم 
است. هرچند وزارت امور خارجه کشورمان تاکنون 
پیگیری هایی برای بهبود شــرایط وی و بازگشــت 
به ایران انجام داده، اما متاســفانه طرف انگلیسی 
هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده است. دبیر 
ســتاد حقوق بشر کشــورمان در ادامه تاکید کرد: 
آقای جان به منظور آزاد شــدن از زندان و به امید 
دیپورت شــدن و بازگشــت به ایران حتی تابعیت 
انگلیســی را سالیان قبل از خود سلب نموده است، 
اما وزارت دادگستری انگلیس به بهانه اینکه آزادی 
وی می تواند برای جان اتباع انگلیســی خطرناک 
باشــد، با این درخواست مخالفت کرد. غریب آبادی 
با ابــراز تعجب از چنین تصمیمــی، گفت: معلوم 
نیست بعد از بازگرداندن وی به ایران، چگونه اتباع 
انگلیســی تهدید خواهند شد؟! اکنون این انگلیس 
است که جان این تبعه ایرانی را تهدید کرده است! 
معاون امور بین الملل قوه قضائیه در ادامه با اشاره 
به وضعیت نامساعد آقای جان، رفتار غیرانسانی با 
وی در زندان و همچنین حسن نیت اخیر ایران در 
قضیه دو ایرانــی محکوم دارای تابعیت مضاعف، از 
دولت انگلیس خواســت به تعهدات حقوق بشری 
خود پایبند باشد و هرچه سریع تر این تبعه ایرانی 

را آزاد و به ایران بازگرداند.  ایسنا

سفر هیئت عمانی به تهران
معاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امور خارجه 
ضمن ابراز خرســندی از به نتیجه رسیدن بسیاری 
از مصوبات کمیســیون مشــترک عمان، از حضور 

هیئت عمانی در ایران در هفته آینده خبر داد.
مهدی صفری در نشست ســتاد هماهنگی روابط 
اقتصادی خارجی با موضوع »کمیســیون مشترک 
اقتصــادی عمــان و پاکســتان« برقــراری پرواز 
مستقیم از عمان به رامسر، برپایی خط کشتیرانی 
مســافربری و کانتینری به مســقط و حل مسائل 
انرژی را از دســتاورد های مهم کمیسیون مشترک 
با عمان برشــمرد.برگزاری کمیســیون مشــترک 
اقتصادی با پاکســتان موضوع دیگری اســت که 
در این نشســت مطرح شــد. معاون دیپلماســی 
اقتصــادی وزارت امور خارجه راه تبــادل مالی با 
پاکســتان را تهاتر با محصوالت کشــاورزی اسالم 
 آباد برشــمرد و از آغاز صادرات سیب به این کشور 

خبر داد.  صدا و سیما

 عبور تجارت ایران و اروپا 
از ۲ میلیارد یورو 

تجارت ایران و اتحادیه اروپا در ۵ ماهه ۲۰۲۲ از ۲ 
میلیارد یورو گذشت و واردات اروپا از ایران در این 

دوره ۳۹ درصد رشد کرد.
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی پایگاه خبری 
یورو استات نشان می دهد تجارت ایران و ۲7 عضو 
اتحادیه اروپا با رشد 1۲ درصدی در ۵ ماهه نخست 
۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده 
اســت.مبادالت تجاری ایران و اتحادیــه اروپا در 
ماه های ژانویه تا می سال ۲۰۲1 بیش از 1 میلیارد 
و 84۵ میلیون یورو اعالم شده بود که این رقم در 
مدت مشابه امسال به ۲ میلیارد و 7۵ میلیون یورو 
افزایش یافته است.واردات اتحادیه اروپا از ایران در 
پنج ماهه نخست ۲۰۲۲ با افزایش ۳۹ درصدی در 
مقایســه با مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 
46۵ میلیون یورو رســیده است. در ماه های ژانویه 
تا می ســال قبل ۳۳۳ میلیون یــورو کاال از ایران 
توسط کشــورهای اروپایی وارد شده بود. صادرات 
اتحادیــه اروپا بــه ایران در ماه هــای ژانویه تا می 
امسال نیز 6 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل افزایش یافته و بــه 1 میلیارد و 61۰ میلیون 
یورو رســیده است. اتحادیه اروپا در پنج ماهه سال 
قبل 1 میلیــارد و ۵1۲ میلیون یورو کاال به ایران 

صادر کرده بود.  ایرنا

ایران بازیگر مهمی در منطقه است 
برهم صالح رئیــس جمهور عراق بر لزوم دســت 

یافتن به توافق هسته ای با ایران تاکید کرد.
صالح طی گفتگویی با شــبکه ســی ان ان تاکید 
کرد: ایران یکی از بازیگــران اصلی و تاثیرگذار در 
شرق آسیا اســت.وی ادامه داد: عراق مرز مشترک 
زیادی با ایران دارد و ما با ایران انواع روابط متقابل 
فرهنگی، اجتماعی، منافع امنیتی مشترک و غیره 
داریم، بنابراین روشن است که مسئله توافق هسته 
ای نــه تنها برای ما، بلکه بــرای منطقه و در واقع 
برای جهان نیز پیامدهایی به همراه دارد.وی افزود: 
هیچ راه حل نظامی برای این مســئله وجود ندارد. 
مــا برای پایان دادن به این معضل نیازمند راه حل 

دیپلماتیک هستیم.   العالم

اخبــــار گزارش

در ادامـه نقـش محوری جمهوری اسـالمی ایـران در تحقق 
امنیـت و ثبـات پایـدار بـر اسـاس همگرایـی همسـایگان 
نشسـت سـران رونـد آسـتانه دربـاره راحـل سیاسـی برای 
رفـع بحران سـوریه امـروز با حضور سـران ایران، روسـیه و 

برگـزار می گردد   ترکیـه 
جمهـوری اسـالمی ایران بویـژه در دولت سـیزدهم بر اصل 
همگرایـی منطقـه ای و گفت و گو برای رفع سـوء تفاهمات 
و بحـران هـا بـر اسـاس تعامـالت منطقـه ای تاکید داشـته 
اسـت کـه پذیرش میانجـی گری عـراق در روابط تهـران با 
سـعودی و قاهـره برگرفتـه از ایـن رویکـرد اسـت. در ادامه 
رویکـرد تعاملـی منطقـه ای ایـران که پیـش از این با سـفر 
وزیـر امور خارجه به روسـیه، ترکیه و سـوریه اجرایی شـده 
بـود، تهـران امـروز میزبـان مهمتریـن نشسـت منطقـه ای 
اسـت کـه با هدف بررسـی تحوالت سـوریه و کمک به حل 
بحران هـای ایـن کشـور و منطقه برگزار می شـود. نشسـتی 
کـه البتـه بـا حضـور وزیـر امـور خارجه سـوریه نیـز همراه 
اسـت. در ایـن چارچوب اردوغـان و پوتین روسـای جمهور 
ترکیـه و روسـیه به تهران سـفر کرده تا در کنـار جمهوری 
اسـالمی مثلـث حـل بحران هـای منطقه را تشـکیل دهند. 
در همیـن چارچـوب  حسـین امیرعبداللهیـان وزیـر امـور 
خارجـه جمهوری اسـالمی ایران در گفت وگویی در آسـتانه 
برگـزاری هفتمیـن نشسـت سـران رونـد آسـتانه در تهران 
گفت: نشسـت در شـرایطی برگزار می شـود کـه هدف مهم 
فرمـت آسـتانه کـه کاهـش تنـش در مناطـق درگیـری در 

سـوریه بـود را بتوانیم تثبیـت کنیم.
وی افـزود: در جریـان سـفری که اخیـرا به آنکارا و دمشـق 
بتوانیـم  داشـتم حامـل پیـام رئیـس جمهـور بـودم کـه 
بحرانـی کـه اکنون در حـوزه امنیتـی بین ترکیه و سـوریه 
بـه وجـود آمـده را مدیریـت کنیم. طـرف تـرک از احتمال 
وقـوع عملیـات نظامـی تا عمـق ۳۰ کیلومتری مرز سـوریه 
صحبـت می کنـد و مـا تـالش کردیـم از مسـیر سیاسـی 
ایـن بحـران و نگرانـی امنیتـی ترکیـه برطرف شـود.رئیس 
دسـتگاه دیپلماسـی یـادآور شـد: طبعـا در ایـن شـرایط 
حسـاس یکـی از موضوعات در دسـتورکار این اسـت که به 
جـای توسـل بـه جنـگ و آوارگی بیشـتر موج جدیـدی از 
مردم سـوریه بتوانیم از مسـیر سیاسـی به حل و فصل این 
موضـوع هم کمـک کنیم.وزیـر خارجه بیان کرد: بازگشـت 
آوارگان سـوری بـه منـازل و شـهرهای خودشـان، کمک به 
صلح و ثبات و امنیت در سـوریه از جمله موضوعاتی اسـت 

کـه در دسـتورکار این نشسـت سـه جانبه قـرار دارد.
در همیـن حـال خبرگـزاری فرانسـه بـا اشـاره به نشسـت 
ایـران، روسـیه و  مهـم تهـران میـان روسـای جمهـوری 
ترکیه نوشـت، این سـه کشـور قصـد دارند در این نشسـت 

دیدگاههـای خـود را دربـاره سـوریه هماهنـگ کننـد تا از 
تنـش بیشـتر در منطقـه جلوگیـری کننـد.در ایـن گزارش 
دارد،  ادامـه  اوکرایـن  اسـت، درحالیکـه جنـگ در  آمـده 
بـه  »والدیمیـر پوتیـن« رئیـس جمهـوری روسـیه فـردا 
تهـران سـفر می کنـد تا با همتایـان ایرانـی و ترکیه ای خود 
درباره بحران سـوریه رایزنی کند.هر سـه کشـور در سـوریه 
دارای منافـع هسـتند؛ ایران و روسـیه حامـی دولت قانونی 
دمشـق و ترکیه از مخالفان بشـار اسـد هسـتند.خبرگزاری 
فرانسـه با ایـن مقدمه افزود، نشسـت از ایـن جهت اهمیت 
دارد کـه دولـت ترکیـه و رجـب طیـب اردوغـان رئیـس 
جمهـور ایـن کشـور در تـدارک آغـاز یـک عملیـات ویـژه 
نظامـی در مناطـق شـمالی سـوریه اسـت.دولت ایـران کـه 
میزبـان ایـن نشسـت اسـت پیـش از ایـن دربـاره هرگونـه 
تنـش زایـی بـا آغاز ایـن عملیـات و افزایـش بـی ثباتی در 
سـوریه هشـدار داده است.براسـاس این گـزارش، دیدار روز 
سـه شـنبه همچنیـن باعث خواهد شـد که اردوغـان اولین 
دیـدار چهـره بـه چهره خـود را بـا رئیس جمهور روسـیه از 
زمـان آغاز عملیـات ویژه نظامی مسـکو در اوکرایـن برگزار 
کند.»والدیمیـر سـوتینکوف« یـک تحلیلگـر روس در ایـن 
زمینـه بـه خبرگـزاری فرانسـه گفتـه، نشسـت در تهـران 

تصادفـی نیسـت و برنامـه ریزی شـده اسـت.
در همین حال نشـریه »وال اسـتریت ژورنال« در یادداشتی 
آورده اسـت کـه »والدیمیـر پوتیـن« رئیس جمهور روسـیه 
در سـفر بـه غرب آسـیا به دنبـال انتقـال این پیام اسـت که 
جایـگاه کشـورش در سـطح جهانـی بابـت جنـگ اوکرایـن 
تغییری نکرده اسـت.وال اسـتریت ژورنـال می افزاید: »آقای 
پوتیـن به دنبـال تحکیـم روابط با روسـیه و ایـران به عنوان 
یکی از دشـمنان آمریکا اسـت. کشـوری که همانند روسـیه 

هـدف تحریم هـای آمریـکا قرار گرفتـه و به یکی از شـرکای 
تجـاری و نظامـی کلیـدی مسـکو تبدیـل شـده اسـت. بـه 
گفتـه مقامات اطالعاتـی آمریکا، در ماه هـای ژوئن و جوالی 
مقامـات روسـیه بـه ایـران سـفر کرده انـد تـا از پهپادهـای 
تهاجمـی سـاخت این کشـور بازدیـد کنند«. بـا وجود طرح 
ایـن ادعـا از سـوی آمریـکا، وزیـر امـور خارجـه ایـران در 
گفت وگـو با همتـای اوکراینـی، ادعای واشـنگتن را رد کرد.
الزم بـه ذکـر اسـت که ریاسـت جمهـوری ترکیه خبـر داد 
کـه رجب طیـب اردوغـان در سـفر دو روزه خود بـه تهران 
قصـد دارد دیـدار دوجانبـه ای نیـز با رئیس جمهور روسـیه 
داشـته باشـد.در همین حـال این سـفرها به توسـعه روابط 
اقتصـادی کشـورهای مذکـور بـا تهـران منجـر می شـود 
چنانکـه رییـس اتـاق بازرگانـی مشـترک ایـران و روسـیه 
گفـت: بـا اجـرای صحیـح تفاهم نامـه مالـی و بانکـی دو 
کشـور با تسـهیل تجارت آمارهـای تجـاری افزایش خواهد 
یافـت.وی گفت: بر اسـاس آمار اعالم شـده توسـط نماینده 
ایـران، گـردش مالـی و  بازرگانـی فدراسـیون روسـیه در 
تجـاری بیـن روسـیه و ایـران بـرای سـال ۲۰۲1 بـا رشـد 
81.7 درصـدی بـه 4.۰۳۵ میلیـارد دالر رسـید. در ایـن 
میـان در واکنـش بـه ادعـای ضـد ایرانـی غـرب نماینـده 
اتریـش در  ویـن  بین المللـی در  روسـیه در سـازمان های 
مقام هـای  عالی تریـن  تاکیـد کـرد کـه  توییتـری  پیامـی 
ایـران مدت هـا پیـش، بـه صراحـت تولید سـالح هسـته ای 
را رد کرده انـد. همچنیـن سـخنگوی کاخ ریاسـت جمهوری 
روسـیه گفـت کـه ایـن کشـور بـه همـراه ایـران بـه مـرور 
معاملـه بـا ارز دالر را کنـار خواهند گذاشـت.او با بیان اینکه 
ایـران دوسـت و شـریک روسـیه اسـت، گفـت: »در واقع ما 
بـرای روابـط خود و برای آنهـا اهمیت زیادی قائل هسـتیم 

و باعـث خوشـحالی اسـت کـه دو رئیـس جمهـور بـه طور 
دائـم در تماس هسـتند.«

مولـود  و  امیرعبداللهیـان  اسـت  حسـین  ذکـر  بـه  الزم 
چـاووش اوغلـو وزرای خارجه ایران و ترکیه درباره نشسـت 
تهـران تلفنـی گفت وگـو کردنـد. خبر دیگـر انکه صـادرات 
کشـورمان بـه ترکیـه در بهار امسـال با سـه میلیـون و 7۰ 
هـزار تـن کاال بـه ارزش یک میلیـارد و 7۳7 میلیـون دالر 
بـا رشـد ۳6۳ درصـدی در وزن و 1۹۲ درصـدی در ارزش، 
نسـبت بـه بهـار سـال قبـل همـراه بـوده اسـت.وی افـزود: 
حـدود 1۹ میلیـون و ۵۰۰ هـزار تـن کاال بـه ارزش 11.4 
میلیارد دالر بین ایران و ترکیه در سـال 14۰۰ تبادل شـد 
کـه نسـبت بـه سـال 1۳۹۹ بـا رشـد 7۳ درصـدی در وزن 
و 64 درصـدی در ارزش همـراه بـوده اسـت. از ایـن میـزان 
کاالی تبادل شـده 1۵.7 میلیون تن بـه ارزش 6.1 میلیارد 
دالر از ایـران بـه ترکیـه صـادر شـد و ۳.7 میلیـون تن کاال 
بـه ارزش ۵.۳ میلیـارد دالر هـم از ترکیـه بـه کشـورمان 
وارد شـده اسـت کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبل، 
14۰ درصـد  صـادرات بـه ترکیـه و ۲۰ درصـد واردات از 
ایـن کشـور به ایـران افزایش داشـته اسـت.وی با اشـاره به 
جایـگاه ترکیـه در تجارت خارجی کشـورمان گفـت: ترکیه 
هـم در واردات و هـم در صـادرات همـواره در بیـن چهـار 
شـریک اول ایـران بـوده و در سـال 14۰۰ نیـز 1۲ درصـد 
وزن و 11 درصـد ارزش کل تجـارت کشـورمان بـا دنیـا 

مربـوط بـه ترکیـه بوده اسـت. 
در ایـن میـان دفتر ریاسـت جمهـوری ترکیه از دیـدار آتی 
»رجـب طیـب اردوغـان« رئیس جمهـور ترکیه بـا همتای 
ایرانی خود در تهران و بررسـی مسـائل دوجانبه، منطقه ای 

و جهانـی خبر داد.
نکتـه قابـل توجـه آنکه خبرگزاری روسـی اسـپوتنیک خبر 
داد کـه قـرار اسـت وزیـر خارجـه سـوریه، بـه تهران سـفر 
کند.المقـداد در حالـی عـازم تهـران خواهـد شـد کـه قرار 
اسـت والدیمیـر پوتیـن رئیـس جمهـور روسـیه و رجـب 
طیـب اردوغـان رئیـس جمهـور ترکیه هـم به تهران سـفر 
کننـد. در کنـار برگزاری 18 دور نشسـت در چارچوب روند 
آسـتانه، تاکنـون 6 نشسـت  سـران ضامـن آسـتانه نیـز از 
سـال 1۳۹6 در روسـیه، ایران و ترکیه برگزار شـده اسـت. 
بـه طـور معمول در بیانیه های پایانی نشسـت های آسـتانه 
بـر لزوم حفظ حاکمیت، اسـتقالل و تمامیت ارضی سـوریه 
و ادامـه رونـد آتـش بـس، تدویـن قانـون اساسـی جدیـد 
سـوریه و ادامـه فعالیـت کمیتـه هـا در ایـن زمینـه، زمینه 
سـازی برای انتقال آوارگان این کشـور تاکیـد دارند و پیش 
بینـی مـی شـود کـه در بیانیه پایانی نشسـت هفتم سـران  

ایـن مـوارد مجـددا مـورد تاکید قـرار بگیرد.
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کمال خرازی رئیس شــورای راهبــردی روابط خارجی 
جمهوری اســالمی ایران در گفت و گو با شبکه الجزیره 
گفت که تنها راه برای حل بحران های منطقه تشــکیل 
مجمع گفتگوهای منطقه ای است و تهران در خصوص 
برنامه موشکی و سیاســت های منطقه ای خود با هیچ 

کس گفت وگو نخواهد کرد.
کمــال خرازی در گفت وگویی که به گفته الجزیره طی 
روزهای آینده به صورت کامل پخش خواهد شد، اظهار 
داشــت: از اظهارات عربســتان درباره دراز کردن دست 
دوستی به ایران اســتقبال می کنیم و آماده گفت و گو 
برای از سرگیری روابط با این کشور هستیم .به گفته وی 
ایران و عربستان دو کشور مهم در منطقه هستند و حل 
اختالفات آنها به یک تحول منطقه ای منجر خواهد شد 
.او گفت که صحبت دربــاره ناتوی خاورمیانه یک تفکر 
سطحی است و عربستان هم تاکید کرده که این موضوع 
مطرح نیســت .رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با 
بیان این که اسراییل در موضع ضعف قرار دارد و حمایت 
بایدن از اسراییل آنها را بزرگ نخواهد کرد ، تاکید کرد 
که حمله با امنیت ما از ســمت کشــورهای همسایه با 
پاسخ مســتقیم به این کشورها و اسراییل منجر خواهد 
شد .خرازی اضافه کرد که ما رزمایش های گسترده ای 
را با هدف حمله به عمق اســراییل در صورت حمله به 

تاسیسات هسته ای انجام داده ایم .
وزیر پیشین خارجه جمهوری اسالمی ایران در خصوص 

مذاکرات رفع تحریم هــم گفت که آمریکا درباره حفظ 
توافق هسته ای هیچ ضمانتی را ارایه نکرده است و این 
موضوع می تواند احتمــال هر توافقی را از بین ببرد .به 
گفتــه او اگر آژانس بین المللی انــرژی اتمی منصف و 

مستقل باشد حل اختالفات آسان است .
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی تنها راه حل برای 
بحران های منطقه را تشــکیل مجمــع گفت وگوهای 
منطقه ای برای حل اختالفات سیاسی و امنیتی دانست 
و تاکید کرد که قطر پیشنهادات مهمی را درباره گفتگوی 
منطقه ای ارایه کرده اســت و ما آمادگی خودمان را در 
این خصوص اعالم کرده ایم. ما برگزاری گفتگوی منطقه 
ای با حضور کشورهای مهم منطقه همچون عربستان ، 
ترکیه ، مصر و قطــر دعوت می کنیم .خرازی گفت که 
با هیچکس درباره برنامه های موشــکی و سیاست های 
منطقه ای خود گفت و گو نخواهیم کرد چرا که این امر 

به معنی تسلیم شدن است .
به گفته او گفتگوی مستقیم با واشنگتن زیر سایه دیوار 
بلند بی اعتمادی و سیاســت های آمریکا دشــوار است 
.خرازی درباره توانایی هسته ای کشور نیز گفت که طی 
فقط چند روز ما درصد اورانیوم غنی شده را از ۲۰ به 6۰ 
رساندیم و رساندن آن به ۹۰ درصد به سادگی انجام می 
شود. لذا بر هیچ کسی پوشیده نیست که ما توانایی فنی 
ســاخت بمب اتم را داریم اما تصمیمی در این خصوص 

نگرفته ایم.  العالم 

خرازی در گفتگو با الجزیره:

 مذاکره بر سر برنامه موشکی یعنی تسلیم
تحلیلگـر ارشـد مسـائل سیاسـی بـا اشـاره بـه بحـران 
انـرژی کـه غـرب بـا آن دسـت بـه گریبان اسـت، گفت 
آمریـکا اکنون در موقعیتی نیسـت که اوضاع را تشـدید 
کنـد و کار هوشـمندانه ای کـه می توانـد انجـام دهـد، 

دسـت یابی بـه توافـق بـا ایران اسـت.
»محمـد مرنـدی« تحلیلگر ارشـد سیاسـی و متخصص 
بـا  توافـق  بـه  مایـل  ایـران  گفـت  آمریـکا  مطالعـات 
کـه  کـرد  تأکیـد  همچنیـن  امـا  اسـت،  واشـنگتن 
آمریکایی هـا بایـد امتیازاتـی بدهنـد، زیـرا نمی تواننـد 
همـه چیـز را بـا هـم بخواهنـد. ایـن کارشـناس گفـت 
کـه ایـن خواسـته ها بـرآورده نشـده اسـت. در عـوض، 
رسـانه های غربـی مدعـی شـده اند کـه ایـن توافـق بـه 
دلیـل درخواسـت های ایـران بـرای حـذف نـام سـپاه 
تروریسـتی«  »سـازمان های  فهرسـت  از  پاسـداران 
آمریـکا به بن بسـت خـورده اسـت. مرندی توضیـح داد: 
ایـن موضـوع هرگـز پیش شـرطی بـرای ایـران نبـوده 
اسـت. از آن بـرای توجیـه سـنگ اندازی اسـتفاده شـده 
اسـت. آنچـه مطـرح بوده سـابقه اجـرای جزئـی و نقض 
را  آن  ایـران  کـه  آمریکاسـت، چیـزی  توسـط  برجـام 
غیرقابـل قبـول می دانـد و همچنین بی میلی واشـنگتن 
خصـوص  در  تحریم هایش.مرنـدی  برداشـتن  بـرای 
بحـران انـرژی که غـرب با آن روبروسـت هـم گفت که 
بخشـی از مشـکل می توانـد در سیاسـت داخلـی آمریکا 

یـا موقعیـت ضعیـف حـزب دموکـرات باشـد. 

بـه گفته این تحلیلگر مسـائل سیاسـی، در هـر صورت، 
آمریـکا در موقعیـت قـوی برای اقدام علیه ایران نیسـت 
و از ایـن رو بهتریـن گزینـه بـرای آن هـا دسـتیابی بـه 
یـک توافـق و ورود نفـت خـام ایران بـه بازار اروپاسـت.

مرنـدی اطمینـان داد: کمبود مشـتری وجود نـدارد. در 
حـال حاضـر ایـران نفـت بیشـتری را بـه قیمـت بـازار 
می فروشـد. بنابرایـن عملکـرد بسـیار خوبـی دارد. اگـر 
تحریم هـا برداشـته شـود، ایـران می توانـد تولیـد خـود 
را افزایـش دهـد.وی در بخـش دیگـری از اظهاراتش به 
گزارش هـا دربـاره ائتـالف هوایـی منطقـه ای بـا حضـور 
رژیـم صهیونیسـتی بـرای مقابلـه بـا ایـران اشـاره کرد 
و گفـت اطمینـان دارد کـه چنیـن چیـزی در صـورت 

وجـود نمی توانـد ایـران را بـه چالـش بکشـد.
مرنـدی اظهـار داشـت: هیـچ کشـور منطقـه ای وجـود 
تنهـا  دانسـت.  ایـران  رقیـب  را  آن  بتـوان  کـه  نـدارد 
رقیـب مـا آمریکا اسـت. اسـرائیل و عربسـتان سـعودی 
کوچـک و ضعیـف هسـتند. ایران پیشـرفته ترین کشـور 
تحلیلگـر  آسیاسـت.این  غـرب  در  نظامـی  لحـاظ  بـه 
نیسـت  موقعیتـی  در  اکنـون  آمریـکا  گفـت:  سیاسـی 
انجـام  را  کار  ایـن  اگـر  کنـد.  تشـدید  را  اوضـاع  کـه 
دهنـد، فقـط قیمت هـا )قیمـت انـرژی( را بـه سـقف 
کار  اسـت.  ایـران  نفـع  بـه  اتفاقـاً  کـه  می رسـانند 
اسـت.  توافـق  یـک  بـه  دسـتیابی  آن هـا   هوشـمندانه 

ما برای آن آماده ایم.  فارس

تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی:

آمریکا در موقعیتی نیست که اراده خود را دیکته کند

نشست سران روند آستانه درباره سوریه با حضور پوتین و اردوغان امروز در تهران برگزار می شود 

ایران نقطه پرگار همگرایی منطقه ای برای امنیت پایدار

ســخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اظهارات بایدن مبنی بر این که به ایران 
اجازه ســاخت بمب نمی دهد، گفت: بازار گرمی برای جلب رضایت رژیم آپارتاید 

اسرائیل با بمب هایی که ایران هیچگاه به دنبال آن نبوده است.
 ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در واکنش 
بــه اظهارات اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مبنی بر این که به ایران اجازه 
ساخت بمب اتمی نمی دهیم، در توئیتی نوشت: طنز دوران ما، آقای بایدن دقیقا 
در ســالگرد نخستین آزمایش اتمی آمریکا و پس از بازدید از رژیم قانون شکنی 
که خود ســالح های هسته ای مخفی دارد، تأکید می کند که »اجازه نخواهد داد« 
ایران بمب بسازد.وی افزود: بازار گرمی برای جلب رضایت رژیم آپارتاید اسرائیل 

با بمب هایی که ایران هیچگاه به دنبال آن نبوده است.
ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران به ادعاها و 
اتهامات منتشــر شده علیه کشورمان در طی سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا 
به منطقه غرب آســیا از جمله اظهارات وی در نشســت جده واکنش نشان داد و 
اظهارات او در نشست جده را، مردود و بی اساس خواند و افزود: این ادعاهای واهی، 

در راستای تداوم سیاست فتنه انگیزانه و تنش آفرین واشنگتن در منطقه است.
این دیپلمات ارشــد ایرانی با اشــاره به ســابقه آمریکا به عنوان اولین کشور به 
کارگیرنده بمب هســته ای، مداخله مســتمر در امور داخلی کشورهای منطقه، 
اشــغال و تجاوز نظامی، فروش انبوه سالح و ترویج نظامی گری در منطقه افزود: 

آمریکا بار دیگر با توســل به سیاست شکست خورده ایران هراسی، درصدد تنش 
آفرینی و بحران ســازی در منطقه برآمده است خبر دیگر آنکه »آویو کوخاوی« 
رئیس ســتاد کل رژیم صهیونیســتی در مراســم معارفه فرمانده جدید »بخش 
داخلی« ارتش صهیونیســتی، بار دیگر ادعا کرد کــه این رژیم طرح های نظامی 

برای هدف قرار دادن برنامه هسته ای ایران در دست دارد.
به نوشــته الجزیره، کوخاوی در لفاظی های ادامــه دار خود افزود: »گزینه نظامی 
علیه برنامه هســته ای ایران، واجب اخالقی است و ارتش اسرائیل با قدرت آماده 
حمله به ایران اســت و ما آماده هرنوع تحول و ســناریویی هســتیم. برای اقدام 
نظامی علیه ایران، برنامه های عملیاتی متنوع طراحی شــده و ضمن وجود منابع 
مالی فراوان، سالح های مناسب فراهم شده و کارهای اطالعاتی و آموزشی انجام 
شــده است.«همزمان با این سخنان، »مایکل کوریال« فرمانده فرماندهی مرکزی 
آمریکا )ســازمان تروریستی ســنتکام( نیز به سرزمین اشــغالی رفت و با آویو 
کوخــاوی دیدار کرد و دو طرف درباره تهدیداتی که علیه منافع آن ها در منطقه 

وجود دارد، گفت و گو کردند.
در ایــن میان وزیر امور خارجه عربســتان ســعودی تاکید کــرد که چیزی به 
اســم »ناتــوی عربی« وجود نــدارد و ریاض در پی ایجاد هیــچ ائتالفی با رژیم 
صهیونیستی در منطقه نیست.در این میان الپید نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
در اولین جلسه کابینه امنیتی این رژیم اعالم کرد، به رئیس جمهور آمریکا گفته 
که تل آویو در مواجهه با برنامه هســته ای ایران حــق کامل آزادی عمل را برای 

خود محفوظ می داند. 
محمدصادق فضلی مدیرکل غرب آســیا و شــمال آفریقای وزارت امور خارجه 
درباره ســفر بایدن به ســرزمین های اشغالی نوشت: کســی که گنبد آهنینش 
از شیشــه است، سرانجام ســنگ پرانی را خواهد دید. اشــغالگر در خانه سست 
عنکبوتیش آرامشــی به خود نخواهد دید. در این میان ســخنگوی ارتش رژیم 
صهیونیســتی تأکید کرد که این رژیم هرگز همه چیز را درباره روابط امنیتی با 
عربستان ســعودی فاش نخواهد کرد.وی مدعی شد که تل آویو و ریاض دشمن 
مشــترکی دارند و آن ایران است. این در حالی است که  دانی دنون سفیر سابق 
رژیم موقت صهیونیســتی در سازمان ملل متحد ســفر رئیس جمهور آمریکا به 
فلسطین اشغالی را شکســت خورده توصیف کرد.دنون در حساب توئیتری خود 
نوشــت که ســفر »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل شکست خورد و 

نخستین نشانه های این شکست نیز افتخار ایران به توان نظامی خود است.

 بازارگرمی »بایدن« 
برای جلب رضایت اشغالگران


