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اخبار
«سوچي» جايگزين «ژنو» ميشود؟

منابع آگاه حاضر در مذاکرات صلح سوريه
موسوم به «ژنو »8-سه شنبه (روز گذشته)
اعالم کردند که اســتفان دي ميســتورا
فرستاده ويژه سازمان ملل در امور سوريه
از معارضان اين کشــور خواسته است که
«واقع بين» باشند.
دي ميســتورا به معارضان گفته بود که
حمايت بين المللي را از دســت دادهاند و
بايد سقف مطالبات خود را پايين بياورند.
روزنامه «رأي اليوم» در ســر مقاله امروز
خود به اين مســئله پرداخت و نوشت که
«اگر بگوييم دي ميســتورا صريحترين
و عميقتريــن فهم ر از بحران ســوريه و
رخدادهاي مربوط به آن دارد ،مبالغه نکرده
ايم».

در ادامه آمده است:

روز گذشــته و در جريــان نشســت با
معارضان ،دي ميســتورا بسيار صريح بود
و از اين هيئت خواســت که خوب بدانند
حمايت بين المللي را از دســت دادهاند و
بايد با نگاه بازتري به رخدادهاي ميداني
بنگرند.
سخنراني توأم با خشم دي ميستورا بدين
سبب اســت که هيئت معارض همچنان
به بيانيه نشســت «رياض  »2پايبندند؛
بيانيهاي که در آن بر لزوم کنارهگيري بشار
اسد رئيس جمهور سوريه از قدرت آن هم
پيش از مرحله انتقالي تأکيد شده است.
همين ادعاها سبب شد که هيئت مذاکره
کننده دولتي سوريه بالفاصله مذاکرات را
ناتمام گذاشته و تأکيد کند زماني مذاکرات
را از سر خواهد گرفت که معارضان از اين
شرط دست بردارند.
معارضــان اين مطالبه خود را به قطعنامه
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مربوط ميدانند ولي دي ميستورا ميگويد
که در بيانيه ژنو هيچ مادهاي در خصوص
سرنوشت رئيس جمهور سوريه نيامده است
و اگر معارضان بر سر اين مسئله پافشاري
کنند ،ســبب خواهد شــد که ژنو از هم
پاشــيده و کنفرانس سوچي جايگزين آن
شود که در فوريه آتي با حضور نمايندگاني
از  35حزب و فراکســيون سوريه برگزار
خواهد شد.
آنچه معارضان سوري نميدانند اين است
کــه همپيمانان عرب آنهــا ديگر بحران
ســوريه را دغدغه اصلي خود نميدانند؛
عربستان که –ســواي بحرانهاي داخلي
خود -در جنگ يمن غرق شــده اســت.
قطر هم که نخســت معارضه سياسي و
سپس نظاميرا آغاز کرد ،اکنون دست به
گريبان بحران با کشورهاي عربي حاشيه
خليج (فارس) اســت که اين کشور را از
نظر اقتصادي و سياسي تحريم کردهاند و
متحمل خسارات مادي فراواني شده است.
دولت آمريکا نيز که از ســال  2011تا به
امروز  14ميليارد دالر براي «طرح» خود
در ســوريه هزينه کرده است ،به شکست
طرح خود در برابر ائتالف روسيه ،ايران و
ترکيه و ارتش سوريه و نيروهاي مقاومت
اذعان کرده و پذيرفته است که بشار اسد
تا انتخابات رياست جمهوري آتي در سال
 2021در قدرت باقي بماند .شــايد وي بر
اســاس قانون اساســي جديد که تدوين
خواهد شــد ،باز هم بتواند در قدرت باقي
بماند.
آيت اهلل نوريهمداني :قدس متعلق
به مسلمانان است

آيتاهلل حســين نوريهمدانــي در ديدار
جمعي از خانوادههاي شــهدا با اشــاره به
جامعيت نهجالبالغه اظهــار کرد :پس از
قرآن کريم کتابي به جامعيت نهجالبالغه
نداريــم و در اين کتاب خطبهها ،نامهها و
حکمتهاي امام علي (ع) آمده است .وي
ادامه داد :نخستين مرحله خودسازي براي
انسان خودشناسي است ،در خلقت آسمانها
و زمين ،نشانههاي خداشناسي براي انسان
وجــود دارد و او ميتواند با توجه کردن به
اين نشانهها به شناخت خدا برسد ،دنيا عالم
وسيعي است و هر کس بتواند اين دنيا را
بهتر بشناسد ،ميتواند گامهاي بيشتري را
در مسير خداشناسي بردارد .اين مرجع تقليد
افزود :هر انســاني حداقل سه مسؤوليت
دارد ،نخستين مسؤوليت خودسازي است
و انســان بايد با توجه به عالم خلقت ،خدا
را بهتر بشناســد ،رســول اکرم (ص) در
طول شب در کنار اســتراحت به عبادت
ميپرداخت .آيتاهلل نوريهمداني با اشاره
به نشانههاي خدا در دنيا اظهار کرد :رفت
و آمد روز و شب از نشانههاي نظم در اين
جهان اســت و چنين نظام منظميقطع ًا
خدايي دارد و بايد به اصول معينشده توسط
خداوند توجه کنيم .وي ادامه داد :نخستين
اصل بيانشده توسط خداوند ايمان است و
ما بايد به خدا ،معاد و نبوت ايمان داشــته
باشيم ،خداوند ميخواهد که انسانها ايمان
عميق داشته باشد تا زماني که ايمان نباشد،
معنويت به وجود نميآيد.

سردار سليماني وارد جنگي نشده که از آن پيروز خارج نشود

«عبدالباري عطوان» ،نويسنده سرشناس
عرب و ســردبير روزنامه فرامنطقهاي
«راي اليــوم» در يادداشــتي با عنوان
«ترامپ تير خالص را به فتنه طائفهاي
و پروژه جنگ شــيعه و ســني شليک
کرد» ،گفت ،ايران و ترکيه دو کشــور
غيرعربي بودند کــه برنده توطئهچيني
رئيسجمهور آمريکا در شناساندن قدس
به عنوان پايتخت اسرائيل شدند.
در اين يادداشــت آمده اســت« :دونالد
ترامــپ» ،رئيس جمهــور آمريکا با به
رسميت شناختن قدس اشغالي به عنوان
پايتخت رژيم اشغالگر اسرائيل ،متحدان
خود را از بين کشــورهاي عرب ســني
حاشــيه خليج فارس و همچنين مصر
که در محور موســوم به «ميانه روهاي
عرب» هســتند از پاي درآورد و فتيله
انتفاضهاي را روشــن کرد که چه بسا تا
چند ماه يا حتي چند سال ادامه داشته و
مقدمهاي براي جنگي منطقهاي باشد.
عطــوان نوشــت :قمار ترامــپ که با
اســتقبال گســترده بنيامين نتانياهو،
نخست وزير اسرائيل و البي يهودي در
واشنگتن همراه شد مهمترين متحدان
عرب آمريکا را به انزوا کشاند ،منظور ما
عربستان و مصر است و جايگاه دو کشور
ديگــر غير عربي يعني ايران و ترکيه را
ارتقا داد دو کشوري که در کشمکش بر
سر رهبري جهان اسالم و مرجعيتهاي
اسالميدر جبهه مقابل قرار دارند.
وقتي ژنرال «قاسم سليماني» ،فرمانده
سپاه پاســداران جمهوري اسالميايران
آشــکارا با فرماندهــان گردانهاي عز
الدين قسام شاخه نظاميجنبش حماس
و گروهانهاي قدس شاخه نظاميجنبش
جهاد اسالميتماس گرفته و بر آمادگي
ايران براي حمايــت جامع از نيروهاي
مقاومت در مقابله با اسرائيل تاکيد کرد
و سايتهاي ايراني تصاويري از ژنرال
سليماني را بر فراز قبه الصخره در قدس
اشــغالي و مرز لبنان و فلسطين منتشر
کردند اين يعني ايران قويترين متحد
فلسطينيان و انتفاضه آنها شده است آن
هم زماني که بيشتر رقباي عرب ايران
در حاشــيه خليج فارس سرگرم عادي
سازي روابط خود با اسرائيل و همدستي
با اقدام ترامپ در يهودي ســازي قدس
شريف هستند.

راي اليوم آورده اســت :ژنرال سليماني
در جنگــي ورود نکــرده مگر که پيروز
از آن بيرون آمده؛ در کردســتان عراق
مداخله کرد و همه پرسي جدايي آن از
عراق را ناکام گذاشت .در سوريه در کنار
ارتش ســوريه مبارزه کرده و در تسلط
مجدد دولت بر بيشتر نقاط اين کشور
مشارکت داشــت .الحشد الشعبي را در
عراق تاســيس کرد و به آنها قدرت داد
تا موصل و بيشتر ديگر شهرهاي عراق
را آزاد کننــد و هم اينک او به ســمت
فلسطين و قدس اشغالي نفوذ يافته آن
هم در شــرايطي که کشورهاي عربي
با پروار کردن ارتشهايشــان بي جهت
فخرفروشي ميکنند.

تشکيل جبهه جديد اسالميتوسط
ايران و ترکيه براي دفاع از قدس

نويســنده تاکيد کــرد :عربســتان به
تشــکيل ائتالفي از کشــورهاي عربي
اسالميسني ،براي رويارويي با گسترش
دايره نفوذ ايران و شيعيان دل بسته بود
اما مسأله کنوني قدس و پيامدهاي آن
ضربهاي قوي به ايــن زياده خواهيها
زد تا به آن نشــان بدهد که يک جبهه
اســاميمرکب از دو قــدرت بــزرگ
منطقهاي اسالميتاســيس شده که با
يکديگر در يک زمينــ ه غيرفرقهگرايي
يا مذهبي بــراي مقابله با اســرائيل و
همپيمان آن ،ترامپ متحد شــدند و آن
دو قدرت ،ترکيه ســني و ايران شيعي
است و کشــورهاي برادر مسيحي نيز

از آنها حمايــت ميکنند به گونهاي که
ماهيت مناقشــه را در منطقه به اصالت
واقعي خــود بازگرداندند به گونهاي که
مناقشــهاي متمدنانه در مقابله با رژيم
نژادپرست اسرائيل محسوب ميشود و
اين تحولي بزرگ اســت که اسرائيل و
متحدانش در ائتالف ميانهروهاي سني
روي آن حساب نکرده بودند.
راي اليــوم ادامه داد :مبــارزه با پروژه
نژادپرستانه شهرک سازيهاي اسرائيل
امروز در راس اولويتهاي محور ايران
و ترکيــه و متحدان عرب و مســلمان
آن اســت و ما اطمينــان داريم که که
اين اتفاق جديد و بيســابقه در بحث و
گفتوگوها ،سخنرانيها و بيانيه پاياني
اجالس سران کشورهاي اسالميبازتاب
خواهد داشت که از امروز چهارشنبه در
استانبول به دعوت رجب طيب اردوغان
برگزار ميشــود و چه بسا نقطه عطفي
تاريخي را تشکيل بدهد.

نزول ســطح حضور متحدان عرب
آمريکا در اجالس استانبول

عطوان اظهار داشت :موضوع قابل توجه
اين است که عربســتان خود را در اين
اجالس و فعاليتهاي آن منزوي کرده
وبا اعزام وزير اوقاف و امور اسالميخود
به اين اجالس در پايين ســطح ممکن
حضور پيدا کــرده و مصر نيز به حضور
ســامح شــکري ،وزير خارجه خود در
اجال س اکتفــا کرده که اين مســاله
نشــانه کاهش نقش دولتهاي مصر و

عربستان در مســالهاي است که همه
توجهات جهان اســام رابه سمت خود
جلب کــرده و آن هم يهودي ســازي
قدس شــريف و از بين بــردن ماهيت
عربي و اسالميآن با اقدام آمريکاست.
وي افزود :سيد حسن نصراهلل دبير کل
حــزب اهلل لبنان نيــز بالفاصله به اين
تحول راهبردي ملحق شــد و دوشنبه
شــب طي نطقي در جريــان تظاهرات
باشــکوه ضــد آمريکا و اســرائيل که
درضاحيــه جنوبي بيروت برگزار شــد،
گفت :حزب اهلل و متحدانش در منطقه
پــس از پيروزيهايي را کــه در ديگر
منطقه خاورميانه به دست آوردند( اشاره
غيرمستقيم به ســوريه ،عراق و يمن)
بار ديگر بر مســاله فلســطين متمرکز
ميشــوند؛ دبير کل حزب اهلل همچنين
خواهان وضع راهبــرد ميداني يکپارچه
براي مقابله با اسرائيل شد و به دنبال آن
مردم شعار «مرگ بر آمريکا»« ،مرگ بر
اسرائيل» و «آماده ايم ميليونها شهيد
تقديم قدس کنيم» سر ميدادند.
عطــوان تصريــح کــرد :مهمتريــن
دســتاوردي که راهبرد ايران در منطقه
حاصل کرد تشکيل نهادهايي نظاميبه
مــوازات ارتشهايي بود کــه ماهيتي
مردمــيو غيررســميدارد و ميتواند با
ورود به جنگهاي شــديد چريکي آنها
را به نفع خود يکســره کند ،نظير سپاه
پاســداران جمهوري اســاميايران و
الحشــد الشــعبي در عراق ،حزب اهلل

در لبنان و انصــار اهلل در يمن ،حماس
و جهاد اســاميدر فلسطين اشغالي به
ک مجهز
گونــهاي که آنها را با موشــ 
ميکند تا موازنه بازدارندگي در رويارويي
با دشــمناني که تا بن دندان مسلح به
تســليحات و هواپيماهــاي آمريکايي
هستند ،ايجاد کنند.
انتفاضه جديد شايد تا سالها ادامه يابد
راي اليوم آورده است :انتفاضه مردميکه
در قدس اشغالي کليد خورد و نتانياهو را
وادار به برچيدن گيتهاي الکترونيکي
مســجد االقصي کرد بــا تحقق کامل
خواستههايش خاتمه يافت اين انتفاضه
خودجــوش اما غيرنظام منــد بوده و از
حمايت خارجي منتفع نبود اما وضعيت
انتفاضه کنوني فرق ميکند چون مورد
حمايت بزرگ مردميدر کشورهاي عربي
و اسالميقرار دارد و نهادها و کشورهاي
منطقهاي اسالميبزرگي از آن حمايت
ميکنند که انتظــار ميرود براي مدتي
طوالتــي يعني ماهها يا ســالها ادامه
داشته باشــد .عطوان تاکيد کرد :اقدام
ترامپ جاي قدرداني دارد چون موجب
يکپارچگي جهان اسالم شده و ضربهاي
مرگبار به فتنه طائفهاي زده و متحدان
عرب آن را که با اسرائيل عادي سازي
کرده و اين رژيم را دوست و متحد خود
کردند منــزوي کرد و در نتيجه رهبري
جهان اســام از آنها سلب شده و نقش
آنها را به حاشيه کشاند و مهمتر از همه
اينها متحدان اسرائيلي را در دايره خطر
قرار داد به گونهاي که وحشت و نگراني
آنهــا را برانگيخته اســت .اين روزنامه
در پايان آورده اســت :استقبال با خشم
از هيــات بحريني در قدس اشــغالي و
بيرون رانده شدن آنها از سوي نگهبانان
مســجد االقصي و بسته شدن نوار غزه
به رويشان و تهديد درباره پرتاب کفش
به سمت آنها نشانه بروز انقالبي بزرگ
در افــکار عموميعربي و اســامييا
در اغلب آن اســت و پياميقدرتمند به
عادي سازي روابط با اسرائيل و حاميان
ترامپ و تصميم نژادپرستانه آن مخابره
ميکند ،اينکه در مرحله جديد جايي برا
آنها نيست ،اين مرحله ،مرحله مقاومت،
شــرافت و پيروزي مســاله فلسطين و
همه مســائل عادالنه کشورهاي عربي
و اسالمياست.

روحاني در نشست ويژه سران سازمان همکاري اسالمي:

فلسطين بايد به موضوع ا ّول جهان اسالم بازگردد

حســن روحاني رئيس جمهور کشــورمان امروز
(چهارشــنبه  22آذر) در نشست فوقالعاده سران
ي اسالمي» که
کشورهاي عضو «سازمان همکار 
با موضوع قدس شريف در ترکيه در حال برگزاري
است با قدرداني از اردوغان رئيس جمهور ترکيه
مهم اظهار داشت:
براي برگزاري اين نشســت ّ
موضوعي که باعث گردهمايي ما شده ،تبادل نظر
درباره فاجعه غمانگيز و زخم کهنه ا ّمت اسالم در
صد ســال گذشته است که با توطئه بالفور شروع
شد و اينک با اقدام ناصحيح و غير قانوني رئيس
جمهور آمريکا براي انتقال سفارت اين کشور به
شهر قدس شريف فصل جديدي در آن پديد آمده
است .روحاني با بيان اينکه امروز از قدس سخن
ميگوييم که اولين قبلهگاه مســلمانان و سومين
حــرم مقدس اسالمياســت و هويــت و اعتبار
فلسطين به آن شناخته ميشــود اظهار داشت:
انتفاظه مردم مجاهد فلسطين در روزهاي گذشته
عليه آمريکا و اشــغالگران صهيونيست يک بار
ديگر آشکار ساخت که فلسطينيان به طرحهاي
پوچ دل نبسته ،و بر خواسته بحق خود پافشاري
ميکنند .به گــزارش فارس ،رئيس جمهور ادامه
داد :خوشبختانه کشورهاي اسالميدر قبال رويکرد
دولت آمريکا نسبت به شهر قدس واکنشي سريع
از خود نشان دادند و تشکيل اين نشست معطوف
به قرائت درســت کشورهاي اســامياز اقدام
نادرست رئيس جمهور آمريکا است.
روحاني با بيان اينکه بايد از همه راههاي ممکن
مانع اجراي اين اقــدام غيرقانوني دولت آمريکا
شــويم اظهار داشــت :اما جاي طرح اين سؤال

وجــود دارد که چه عناصر و عواملي باعث شــد
رئيس جمهور آمريکا اينچنين گستاخانه حرمت
شــکني کنــد؟! وي افزود :به عقيــده من آنچه
بيــش از هر چيز ديگري محرک و مشــوق اين
تصميمگيــري بوده ،تالش برخــي براي ايجاد
ارتبــاط با رژيــم صهيونيســتي و هماهنگي و
همکاري با آن رژيم اســت کــه بجاي مقابله با
تهديدهاي صهيونيستها ،در همراهي با آمريکا
و رژيم صهيونيســتي ،نسخههايي را براي آينده
فلســطين تجويز ميکنند که در صورت عملي
شدن ،صهيونيســتها براي هميشه بر فلسطين
مسلط خواهند شد.
روحانــي ادامــه داد :امروز ديگر همــه ميدانند
که بزرگترين دشــمن يهوديان ،نه مسلمانان و
اعراب بلکه پروژه خطرناک صهيونيســم است.
ما مسلمانان و مســيحيان و يهوديان ،صاحبان
تاريخي اين منطقه هســتيم .اين صهيونيستها
هستند که در اين جمع غريبهاند و خود را بر اين
منطقه تحميل کردهاند؛ آنهايي که بذر تروريسم و
خشونتگرايي را از سالهاي آغازين قرن گذشته
به منطقه ما آوردند ،صهيونيستها هستند.
وي ،رژيم صهيونيستي را مسئول کشتار و آوارگي
فلســطينيان و بيحرمتي به مقدسات اسالميدر
طول چند دهه گذشته دانست و خاطرنشان کرد:
در تمامياين جنايات ،ايــاالت متحده آمريکا با
آن همراه ،و در شــوراي امنيت با وتوي خود آن
را حمايت کرد و در ارســال انواع سالح مخرب
براي جنگ افروز از هيچ تالشي فروگذار نکرد و
متأسفانه برخي آمريکا را در طول سالها مذاکره،

داور گرفتند و يا از آن حمايت خواســتند و دل در
گرو ميانجيگري آن سپردند.
رئيس جمهور با بيان اينکه اياالت متحده هيچگاه
ميانجي صادقي نبوده و نخواهد بود تصريح کرد:
اقدام اخير دولت آمريکا براي کســاني که هنوز
روزنه اميدي به ايفاي نقش مثبت آمريکا در حل
بحران فلسطين داشتند آشکارا روشن ساخت که
آمريکا تنها در پي منافع حداکثري صهيونيستها
اســت ،و احتراميبراي خواســتههاي مشــروع
فلسطينيان قائل نيســت .روحاني با بيان اينکه
براي مقابله با اين اقدامات ظالمانه و کوته نظرانه
ضرورت دارد اقدامات عملي را در سرلوحه برنامه
جمعي خــود قرار دهيم اظهار داشــت :ضروري
است تصميم اخير آمريکا در اعالم قدس شريف
بــه عنوان پايتخت رژيم صهيونيســتي و انتقال
سفارت خود به آنجا به شدت توسط اين اجالس
محکوم شود.
وي ،وحدت جهان اسالم در برابر رژيم صهيونيستي
را بســيار ضروري عنوان کرد و تصريح کرد :اگر
در برخي از مسائل با هم اختالف نظر داريم ،اما
در مــورد دفاع از قدس و آرمان فلســطين نبايد
اختالفي داشــته باشــيم .همه معضالت جهان
اســام از طريق گفتگو قابل حل اســت .تنها از
طريق وحدت اسالمياســت که بهتر ميتوان از
حقوق امت اسالم و قدس حمايت کنيم.
رئيــس جمهور با بيان اينکــه دولت آمريکا بايد
متوجه اين واقعيت بشود که جهان اسالم نسبت
به سرنوشــت فلسطين و قدس شريف بيتفاوت
نيست تصريح کرد :به ســخره گرفتن مصوبات

بينالمللي و نظرات اکثريت قريب به اتفاق جامعه
بينالمللــي در موضوع فلســطين ،بدون هزينه
سياسي نخواهد بود.
روحاني در بيان چهارمين پيشنهاد عملي خود در
مورد مقابله با اقدام آمريکا اظهار داشت :به طور
يکپارچــه موضع اصولي خود در مخالفت با اقدام
اخير آمريکا را در گفتگو با شرکاي آمريکا به ويژه
کشورهاي اروپايي مطرح و بر لزوم پايداري همه
کشورها در برابر تصميم اخير ترامپ تاکيد کنند.
وي بــا بيان اينکــه موضوع فلســطين بايد به
موضوع ا ّول جهان اســام برگردد خاطرنشــان
کرد :با شکست داعش در عراق و سوريه و لزوم
تداوم مبارزه با ديگر گروههاي تروريســتي ،نبايد
از خطرات رژيم صهيونيســتي از جمله زرادخانه
هســتهاي اين رژيم که ّ
کل جهان را مورد تهديد
قرار ميدهد غافل باشيم.
روحاني ،نقش سازمان ملل متحد به ويژه شوراي
امنيت و مجمع عموميآن در مخالفت با تصميم
اخيــر آمريکا را کليدي توصيــف کرد و تصريح
کرد :الزم است هيأتهاي نمايندگي کشورهاي
اسالميدر سازمان ملل به طور ف ّعال در مباحثات
شرکت نمايند .وي با بيان اينکه بايد تحرکات رژيم
صهيونيستي به طور مستمر مورد رصد قرار گيرد
و سازمان همکاري اسالميدر صورت نياز براي
اتخاذ تدابير الزم در سطح وزرا يا سران تشکيل
جلســه دهد اضافه کرد:جمهوري اسالميايران
آمادگي دارد با تک تک کشورهاي اسالميبراي
دفاع از قدس بــدون هيچگونه مالحظه و پيش
شرطي همکاري نمايد.

آيتاهللهاشميشاهرودي:

کشورهاي جهان از آمريکا نهراسند و از آن تبعيت نکنند

آيتاهللهاشميشاهرودي رئيس مجمع
تشخيص مصلحت نظام اشتفان شولتز
ســفير اتريــش در ايــران را به حضور
پذيرفت و پيرامون روابط دو کشــور و
مواضع جمهوري اســاميدر مســائل
منطقه و بينالملل گفتگو کرد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
در ديدار سفير اتريش ،با اشاره به سابقه
طوالني روابط دو کشور گفت :اميدواريم
روابط خــوب و داراي ســابقه تاريخي
دو کشــور ،در دوران مأموريت شما در
تهران ،در ابعاد مختلف به ويژه در امور
علمي ،فکري و مسائل مربوط به حقوق
انسانها و ملتها توسعه پيدا کند.
آيتاهللهاشميشاهرودي ،مواضع اتريش
را در مسائل بينالمللي عاقالنه و متين
توصيف کرد و گفــت :انتظار داريم دو

کشور از روابط خود در حل مسائل جهان
امروز و مشکالت منطقه از قبيل حرکات
گروههاي تروريستي استفاده کنند؛ چرا
که امروزه ترور و تروريسم جهان را دچار
مشکالت فراواني کرده است.
وي روابط اتريش با کشورهاي اسالميو
حضور انبوه مســلمانان در اين کشــور
اروپايي را ظرفيتي مناسب براي گسترش
روابط ارزيابي کرد و گفت :ميتوانيم از
اين فرصت براي معرفي اسالم ناب به
جاي قرائت نادرست و انحرافي استفاده
و با ايــن کار از ضرباتي که به حقيقت
اســام و آموزههاي آن وارد ميشــود،
جلوگيري کنيم.
آيتاهللهاشميشــاهرودي همچنين به
موضوع نفوذ جمهوري اسالميايران در
کشورهاي منطقه و در ميان مسلمانان
جهان اشاره کرد و گفت :استکبار جهاني
و برخي کشــورهاي منطقه در تالشند
با ارائه چهرهاي مخــدوش و انحرافي
از اسالم ناب ،زمينههاي اسالمهراسي

را در اروپا و ديگر کشــورها ايجاد کنند،
اما اين حقيقت براي مردم و مســئوالن
اروپايي روشــن اســت کــه در روش
جمهوري اسالميايران ،تعقل و رعايت
حقوق و اخالق جايــگاه ويژهاي دارد و
اسالم ناب ،اسالم تعقلي است ،نه اسالم
داعش و تروريستهاي تکفيري.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
در ادامه افزود :امروز به تجربه ثابت شده
است که هرجا جمهوري اسالميايران
ورود پيدا کرده ،حفظ حقوق انسانها و
اقليتها براي ما در اولويت قرار داشــته
اســت .در همين حال دشــمنان ما در
منطقه سياســتهاي ايرانهراســي را
دنبال ميکنند و حتي اتهام تروريســم
بودن را به افــراد و گروههايي ميزنند
که مانند مبارزان فلســطيني و حزباهلل
لبنان به دنبال حقوق حقه خود هستند.
حزب اهلل لبنان به دنبال برقراري امنيت
و آرامش در درون لبنان است اما تبليغات
مغرضانهاي از سوي برخي کشورها ،عليه

اين گروه و جمهوري اســاميصورت
گرفته کــه حقيقت نــدارد و اميدواريم
تبليغات مزورانه دشمن نتواند در ارتباط
ايران ،کشورهاي ديگر،تأثير گزارد.
آيتاهللهاشميشاهرودي با تأکيد بر اين
نکته که جمهوري اسالميايران همواره
از ملتها و حکومتهاي رســميو ملي
کشــورها حمايت کرده اســت گفت:
آمادگي داريم تا به هر کشوري که براي
حل مشــکالت خود از ما استمداد کند،
کمک کنيم؛ همانطــور که در عراق،
به برقرار شــدن دولت ملــي و آرامش
کمک کرديــم و در لبنان هم به دنبال
برقراري آرامش هســتيم و در يمن هم
اين آمادگي را داريم که برقراري آرامش
را پيگيري کنيم .البته برخي کشورهاي
منطقه که مورد حمايت آمريکا هستند،
در تالشــند تا امنيت و آرامش منطقه را
بر هم بزنند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
در ادامه با اشاره به اقدامات غيرمتعهدانه

آمريکا در برجام گفت :در توافق برجام،
جمهوري اسالميايران نشان داد که به
تعهدات خود پايبند اســت اما در طرف
مقابل در برخي موارد از جمله مســائل
پولي و بانکي ،خالف تعهدات عمل شد.
سيره جمهوري اســامي ،اقدام مبتني
بر اخالق و تعهدات اســت؛ چنان که با
وجود نقض عهدهاي متعدد از ســوي
طرف مقابل به برجام متعهد هستيم.
آيتاهللهاشميشــاهرودي روابــط
فرهنگي ،حقوقي ،دانشگاهي و علميرا
زمينــهاي مناســب براي گســترش
ارتباطات دو کشور خواند و گفت :اتريش
ميتوانــد در زمينههاي مختلف از قبيل
ســرمايهگذاري و مبــادالت بانکي با
ايران همکاري فعاالنه داشــته باشد .در
ســايه اين همکاريها و همکاريهاي
علمــيو فرهنگي ،ميتــوان در مقابل
افکار تروريستي و تخريبي که در جهان
مشــکالت فراواني را ايجاد کرده است،
روابطي پايدار را شکل داد.

اخبار
تصميم ترامپ درباره قدس ،آمريکا
را در انزوا قرار ميدهد

ناکاميعربستان در موضوع سعد حريري
جهت کسب امتياز از حزباهلل لبنان و خلع
سالح آن پس از پيروزي محور مقاومت
در برابر داعش در ســوريه و عراق ،کشته
شدن علي عبداهلل صالح و تغيير بازي به
نفع حوثيهاي يمن و توقف عربســتان
در اين کشور ،شکســت مثلث آمريکا-
عربستان -اسرائيل در مواجهه با مسئله
تروريسم و رفع مناقشــات منطقهاي و
قدرتگيــري محور مقاومــت با حضور
ي سرانجام بودن همهپرسي
ايران و نيز ب 
کردستان عراق که تامينکننده منافع رژيم
صهيونيستي در منطقه بود ،به اضافه خالء
رهبري تثبيت شــده در غرب آسيا و ...را
ميتوان از جمله داليلي برشمرد که آمريکا
را به سوي بازي با کارت فلسطين سوق
داده اســت .اعالم بيتالمقدس به عنوان
پايتخت رژيم صهيونيستي در عين فسخ
توافق بينالمللي هفتاد ساله ميان فلسطين
و ايــن رژيم نه تنها افــکار عموميرا در
مقابل امريکا و سياســتهاي کاخ سفيد
قرار داد بلکه کشــورهاي عرب منطقه،
ســازمان ملل و اتحاديه اروپا نيز در مقام
اپوزيسيون به رسميت شناختن موقعيت
جديد بيتالمقدس در مقابل آمريکا ظاهر
شدند ،اگرچه برخي بر اين نظرند که اقدام
ترامپ در جريان فلســطين با هماهنگي
عربســتان و مصر صورت گرفته است و
صرفا واکنشهاي جهاني و بيم شعلهور
شدن انتفاضه فلسطينيان اين کشورها را
به گرفتن موضع مخالف در مقابل آمريکا
واداشته است .با اين وجود اين اقدام موجب
شــد تا مسئله فلسطين پس از چند سال
رکود ،مجدد از حاشــيه به متن تحوالت
غرب آسيا بازگردد .در واقع تصميم ترامپ
در انتقال سفارت آمريکا به بيتالمقدس بر
مبناي دکترين دو ستونهاش در خاورميانه
بــوده اســت ،دکتريني که از يک ســو
خواهان بهبود روابط رژيم صهيونيستي با
کشــورهاي عرب منطقه بوده و از سوي
ديگر ايجاد چالــش فزاينده براي مهار و
کنترل نفوذ ايران در غرب آسيا را پيگيري
ميکند کــه در نهايت به ايجاد جبههاي
منطقهاي و فراگير عليه ايران بينجامد ،اما
در دوره پسا داعش اين دکترين (راهبرد)
به گزينهاي ضد راهبرد تبديل شده است.
در عين حال ترامپ در کمپين انتخاباتي
خود نيز قول داده بود که ســفارت آمريکا
را از تلآويو به بيتالمقدس منتقل کند.
قولي که رؤساي جمهوري پيشين آمريکا
به منظور جلوگيري از ايجاد هرگونه تنش
ميان دو طرف درگير از انجام آن خودداري
کرده بودند .البته برخــي تحليلگران بر
اين عقيدهاند که اعالم بيت المقدس به
عنوان پايتخت ابدي يهوديان از ســوي
ترامپ به پيروزي وي در انتخابات رياست
جمهوري ارتباط داشته که به واسطه البي
صهيونيستي محقق شده است ،لذا اقدام
اخير او اداي دين به رژيم صهيونيســتي
اســت .در عين حال عقبــه ايدئولوژيک
اوانجليســتها و نفوذ آنان بر کاخ سفيد
عامل مهميدر حمايت البي صهيونيستي
از ترامپ در جهت بازپسگيري «سرزمين
رســتاخيز» بوده است .پيشتر اين گفته
دوايت آيزنهاور که «انسان زيرک يا شجاع
روي ريل تاريخ دراز نميکشــد تا منتظر
بماند که قطار آينده از روي او بگذرد» از
تجاربسياسيدرمقولهسياستگذاريهاي
آمريکا به شمار ميرفت و نشان از تدوين
استراتژي بلندمدت اياالت متحده در قبال
دستيابي به منافعش در اقصي نقاط جهان
داشــت ،اما امروز خلف آيزنهاور ،دونالد
ترامپ ،مسيري معکوس در پيش گرفته
و برخــاف جريان تاريــخ ،حداقل صبر
محتاطانهاي را که متضمن کسب توسعه
و اجرايي کردن آن در گذر زمان اســت را
هم ندارد.
معاهداتبينالملليدستاويزغربيها
براي اعمال فشار بيشتر بر ايران

محمدحســين قديريابيانه با اشاره به
تعريــف دوگانه غرب از تروريســت و
ايجاد و حمايت گروههاي تروريســتي
در کنــار مقابله با نيروهــاي آزاديخواه
جهــان گفت :قطع ًا مــا تعريف غرب از
تروريسم را رد ميکنيم ،آنها نيروهاي
مقاومت را تروريســم و جنايتکارترين
نيروهاي تروريستي نظير داعش را غير
تروريستي و آزاديخواه قلمداد ميکنند.
وي ادامه داد :اين نکته بايد روشن شود
که طبق کنوانسيون مقابله با تأمين مالي
تروريســم ،چه کشــورهايي و با توجه
به چه دســتورالعملي ،حاميتروريســم
و چه نيروها يــا گروههايي داراي حق
مقاومت در برابر تجاوزان و چه نيروها يا
گروههايي با چه فعاليتهايي تروريست
قلمداد ميشوند .کارشناس ارشد مسائل
سياســي بيان کرد :متأســفانه آنچه ما
همواره شــاهد آن بوديم اين است که
پيوســتن ايران بــه معاهدههايي نظير
 NPTو حتي توافقهاي صورت گرفته
در برجام ،براي جمهوري اسالميايران
نتيجــه ا جز محدوديت بيشــتر و عدم
بهره بردن از مزاياي آن نداشــته است،
طرفهــاي غربي همواره اين معاهدات
را دستاويزي براي اعمال فشار بيشتر بر
اين مرزوبوم استفاده کردهاند.

