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چرا ریاض در حال اعزام نیروی نظامی بیشتر به عدن است؟

«طارق سالم» استاندار تعیین شده از سوی دولت نجات ملی یمن برای
«عدن» ،از اقدام عزبستان سعودی برای اعزام نیروهای بیشتر به این
استان خبر داد .به گزارش فارس ،وی در گفتوگو با پایگاه خبری «۲۶
سپتامبر» ،تصریح کرد که دولت سعودی ،شمار بیشتری از نیروهای
نظامی را به ســوی استان عدن روانه کرد.هدف از این اقدام ،تقویت
حضور نظامی عربستان سعودی و شکستن معادله موجود از طریق
حذف ابزارهای مصرفی خود در شورای انتقالی و حتی نیروهای دولت
مستعفی یمن و تقویت نقش شبهنظامیان عفاشی (اشاره به نیروهای

وابســته به «طارق العفاش» بــرادر زاده «علی عبداهلل
صالح» رئیس جمهوری پیشین یمن) و داعشی است.
اســتاندار عدن در ادامه توضیح داد :این نیروها با دهها
خودروی نظامی ،زرهی و نفربر از طریق بندر «شقره»
وارد منطقه «احور» شــدند و در حال حرکت به سوی
عدن هستند .اعزام این شمار نیرو به عدن در چنین زمان و شرایطی در
چارچوب اجرای برنامههای اشغالگر سعودی برای مرحله آتی صورت
میگیــرد .زیرا ریاض دیگر به ابزارهای قدیمی خود در عدن اعتماد

سیاسی
ندارد و میخواهد خود برای تبدیل عدن به مرکز نفوذ
اسرائیل در منطقه وارد عمل شود .سالم پیشبینی کرد
که در مرحله آتی همانگونه که اشغالگران برنامهریزی
کردهاند ،شرایط برای عدن و سایر مناطق تحت اشغال
ائتالف سعودی بیش از پیش به جهنم تبدیل شود به
همین دلیل از مردم عدن خواست تا در قبال خطرات فرارو و سرنوشت
شومی که برای آن نوشته شده ،هوشیار و آگاه باشند و مقابل این طرح
شوم تروریستی بایستند و آن را خنثی کنند.

یک یادداشت جنجالی در مورد غسال آیتاهلل مصباح باعث شد

جدل سنگین در اردوگاه اصولگرایان

> جبهه پایداری:توکلی مریض است
آفتاب یزد -گروه سیاسی :از ابتدا هم مشخص بود که
ادعای احمد توکلی در مورد غسال آیتاهلل مصباح جنجالی
به راه میاندازد.این جنجال اکنون به راه افتاده و چراغ آن را
اعضای جبهه پایداری روشن کرده اند.
محمدجواد ابطحی عضو جبهه پایداری میگوید با توجه
به وضعیت حاد بیماری پارکینسون احمد توکلی نمیتوان
درباره اظهارات ایشان انتظار خاصی داشت چرا که وضعیت
سالمتی مناسبی ندارد.
گفتنی است ،احمد توکلی ،عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام و حسین رجایی ،معاون ســازمان دیدهبان شفافیت و عدالت در
یادداشــت مشترکی ،مدعی شدهاند که «غسال آیتاهلل مصباح یزدی،
یک ابَربدهکار بانکی است که جنازههای روحانیون سرشناس را به خانه
خود میبرد و غسل میدهد ».غســال آیتاهلل مصباح یزدی از زمانی
برســر زبانها افتاد که کاظم صدیقی ،امام جمعه موقت تهران ،در یک
برنامه تلویزیونی به نقل از «غسال آیتاهلل مصباح» گفته بود موقع غسل،
میت چشمانش را گشوده و نگاهی مهربانانه به غسال انداخته است .این
ماجرا توســط صدیقی به عنوان «کرامت آیتاهلل مصباح» مطرح شد.
صدیقی بعدا مجبور شد بابت این اظهارات عذرخواهی کند.
حاال اما دوباره یادداشت احمد توکلی و حسین رجایی این غسال را در
مرکز توجه قرار داده است .غسالی که به ادعای احمد توکلی« ،یک کالن
سرمایهدار است که شبکه بزرگ و تو در تویی از ارتباطات با مسئوالن
عالی رتبه و روحانیون سرشــناس دارد» .توکلی همچنین اشاره کرده
اسناد این مسائل در بررسیهای مختلف در موسسه دیدهبان شفافیت
و عدالت موجود است.
> توکلی سالم نیست!

اکنون محمدجواد ابطحی ،عضو شورای مرکزی جبهه پایداری درباره این
یادداشت احمد توکلی گفته است :آقای توکلی مجموعهای در ارتباط با
شفافیت و این دست از مسائل دارد اما خود درگیر بیماری پارکینسون
است و در وضعیت سالمتی مناسبی نیست.
به گزارش اعتماد آنالین،نماینده مردم خمینیشهر در ادوار هفتم تا نهم
مجلس همچنین تاکید کرد :من معتقدم از نام ایشــان (احمد توکلی)
استفاده میشود و افرادی سایت و موسسه را از طرف او اداره میکنند؛
به هر حال با وضعیت و شــدت بیماری ،نمیتوان از آقای توکلی درباره
اظهاراتشان توقعی داشت.
وی درباره ادعای توکلی مبنی بر وجود اســناد در موسســه دیدهبان
شــفافیت و عدالت میگوید :اگر ایشان اسنادی دارند ارائه کنند ،ما که
با ایشــان تعارفی نداریم و بیشتر از آقای توکلی هم نگران نفوذ افراد با
چهرههای موجه در بین مسئوالن و چهرههای نظام هستیم و به خوبی
میدانیم که از ابتدای انقالب اسالمی مسئله نفوذ وجود داشته است.
عضو شــورای مرکزی جبهه پایداری با بیــان این مطلب که «فضای
رســانهای علیه آقای مصباح اســت تا بگویند غسال ایشان ثروتمند و
رانتخوار» است ،تاکید کرد :فرضا هم که باشد ،این مسئله چه ربطی
به آقای مصباح دارد؟
وی ادامه داد :باید ترس از نفوذ داشته باشیم تا از چهرههایی که خود را
به علما و مراجع و مسئوالن نزدیک میکنند ،مراقبت کنیم اما این مورد
به خصوص که بگویند غسال آیات مصباح یزدی و حقشناس رانتخوار
بوده و بدهکار بانکی است ،جریان مشکوکی به نظر میرسد.
ابطحی خاطرنشان کرد :غسل دادن و دفن میت واجب کفایی است و هر
کسی میتواند در صورتی که توان و علم این کار را داشته باشد – خواه
پولدار یا بیپول  -این کار را انجام دهد.
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با ابراز نگرانی از تقویت جو رسانهای
برای زیر ســوال بردن مصباح یزدی گفت :این جریان مشکوک است و
خود آقای توکلی باید در این زمینه پاسخ دهند منتها به واقع با وضعیت
سالمتی که درباره ایشــان میدانیم توقعی از ایشان نداریم اما باالخره
رسانهها باید با آقای توکلی تماس بگیرند و خواهان دریافت مستندات
این ادعا شوند تا ببینیم واقعیت مسئله چه چیزی بوده است.
ابطحی همچنین خاطرنشــان کرد :این روزهــا درد اصلی مملکت و
مطالبات مردم این مسائلی نیست که آقای توکلی به دنبال آن افتادهاند.
عالم مجاهد شدید
> هتک حرمت یک ِ

پس از ابطحی ،حمید رسایی وارد میدان شد.وی درباره یادداشت توکلی
نوشت:
 .۱در یادداشــت اول آقای توکلی بر اساس مقدمه کذب درباره آیتاهلل

> توکلی :پارکینسون تاثیری روی عقل ندارد

بعید به نظر میرسد جدل شکل گرفته
در اردوگاه اصولگرایــان با پاســخ دفتر
توکلی به پایان رسیده باشد.اصولگرایان
دو آتشــه معتقدند به آیتاهلل مصباح
توهین شده و اصولگرایان متعادل اظهار
میدارند باید از نفوذ افراد مشــکوک
در بین علما جلوگیری کرد.این داســتان
ادامه دارد!
مصباح ،تحلیلی بار میشد که یکی از نتایج آن این بود :آیتاهلل مصباح
یزدی هم از جمله علمایی بوده که با ثروتمندان ناشناس و ابر بدهکاران
بانکی ،ارتباط داشته است .همه استدالل توکلی برای متوجه کردن این
اتهام یک نکته بوده :غسال آقای حقشناس یک ابر بدهکار بانکی به نام ...
وغسل هم درمنزل وی انجام شده ،غسال آیتاهلل مصباح و آیتاهلل حق
شناس یک نفر بوده ،پس همان فرد ،غسال ایشان هم بوده و در منزل
او انجام شده ،پس این ابر بدهکار بانکی خودش را به آیتاهلل مصباح هم
نزدیک کرده بوده و مراوداتی داشته!
 .۲اتهامی که آقای توکلی متوجه مرحوم استاد کردند را تاکنون حتی
دشــمنان بیدین و بیانصاف هم ادعا نکرده بودند .پایکوبی رسانههای
معاند و هرزههای سیاسی با ادعای دروغ توکلی شروع شد .برای همین
دیروز قبل از تکذیب فرزند استاد که در رسانهها منتشر شد ،بنده با آقای
توکلی تماس گرفتم و مستندا ً به وی گفتم که نتیجهگیری و خبر شما
درباره غســال و محل غسل و داستان سرایی و نتیجهگیریتان درباره
آیتاهلل مصباح غلط است .غسال ایشان ،فرد مذکور نبوده و محل غسل
هم منزل آقای محمدی عراقــی (داماد آیتاهلل مصباح) بوده نه منزل
آن ابر بدهکار بانکی .آقای توکلی که درباره هر دو مورد تردید داشــت،
ســواالتی پرسید و پاسخش را شنید .تشکر کرد و گفت با فرزند استاد
تماس خواهد گرفت که البته تماس هم نگرفتند!
 .۳متاســفانه با اینکــه متوجه اصل داســتان و غلط بــودن اخبار و
برداشتهایش شــده بود اما نه تنها عذرخواهی نکرد که در یادداشت
دیگری ،طلبکارانه تاکید کرد که آنچه درباره آیتاهلل مصباح ادعا کرده،
"برگرفته" از البالی ســخنان آقای صدیقی بوده و سپس از مخاطب
خواسته بود که با طرح یک مسئله فرعی ،از اصل داستان غفلت نکنند
و "فریب نخورند".
 .۴با این یادداشــت مشخص شــد که وی در انتساب این اتهام زشت
به آیتاهلل مصباح یزدی ،صرفا به شــنیدهها و برداشتهای غلطش از
صحبت آقای صدیقی اکتفا کرده است .درحالی که معموال غسل میت
را دو نفر انجام میدهند .آقای صدیقی هم در صحبتش (که بعدا بابت
آن عذرخواهی کرد و آن را غیردقیق دانســت) از فرد غسال اسم نبرده.
پس نمیتوان از صحبت ایشان نتیجه گرفت که غسال آقای حقشناس
و آقای مصباح الزاما یک نفر (همان ابر بدهکار بانکی) بوده .منتها آقای
توکلی برای اثبات ادعای خودش (ارتباط ثروتمندان ناشناس با روحانیون
سرشناس) نیاز به مصداق تراشی داشته ،برای همین به گمان و خیال
متوسل شده تا آیتاهلل مصباح یزدی را هم به لیست اضافه کند!
 .5نکته قابل تامل دیگــر ،تفاوت برخورد آقای توکلی با آقای صدیقی
پس از اطالع از یک اشتباه است که یکی با التفات به خطایی که کرده،
صراحتا عذرخواهی میکند و دیگری ،عذرخواهی که نمیکند ،طلبکار
هم میشود .همین بزنگاههاست که بخشی از واقعیتهای درونی افراد را
نشان میدهد و خدا ما را عاقبت به خیر کند.
این نوع رفتارها و بیدقتیها البته در آقای توکلی سابقه دارد .در زمانی
که در مجلس برای مقابله با تحمیل ننگنامه برجام خون دل میخوردیم
و میجنگیدیــم و در برابر حمــات ناجوانمردانه روحانــی و اذنابش

پاپسنمیکشیدیم ،توکلی از برجام تعریف میکرد و پای
این ننگنامه را امضا کرد و بعدا که بوی تعفن برجام بلند
شد ،گفت :من برجام را نخوانده بودم و دفاع کردم!
در دولت دهم برای استیضاح وزیر خارجه وقت و رفتارهای
توهینآمیزی که در مجلس با رئیس جمهور وقت شــد،
رهبر معظم انقالب ،هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیونهای
مجلس نهم را احضار کردند و سخنان تند و بیسابقهای
(که هرگز علنی پخش نشــد) به آنهــا گفتند از جمله
فرمودنــد :با این قضایا دو جور میتوان برخورد کرد؛ یکی
عالججویانه و یکی کین ه ورزانه و بعد رو به آقای توکلی گفتند :رفتار شما
این نوع دوم است.
جناب توکلی! با ادعای دروغتان درباره مرحوم استاد و اصرار بر این گناه،
مصباح را خاموش نکردید ،آن عالم مجاهد در دوره حیاتش مظلوم بود و
روشنگر ،پس از ارتحالش هم مظلوم است و روشنگر .تعابیر رهبر معظم
انقالب در باره آن عالم بصیر در دوره حیات ایشان و پیام و نماز بیسابقه
رهبری بر بدن مطهر این عالم مجاهد ،یکی از صدها دلیل بر پاکی آن
عالم ربانی است.
شــما البته با ادعای کذبتان فقط ســبب هتک حرمت و دریدهگویی
عالم مجاه ِد انقالبی شدید و حتماً این چیزی نیست که
جماعتی به یک ِ
نزد خدای ناظر و عادل ،بیجواب بماند.
> پاسخ دفتر توکلی

پس از اظهارات ابطحی و رســایی دفتر احمد توکلی واکنش نشان داد.
دفتر وی با تکذیب ســخنان محمدجواد ابطحی توضیح داد۵۳« :سال
فعالیت سیاسی داشــتم و حاال میگویند یادداشــتی که نوشتهام از
ســوی من نوشته نشده اســت .همین جا اعالم میکنم من نویسنده
یادداشتهایی که به تازگی از سوی بنده منتشر شده هستم و بدون سند
و مدرک حرف نمیزنم».
دفتر احمد توکلی ،خاطرنشان کرد «:آقای ابطحی دچار یک سوءبرداشت
شــدند .بله ،آقای توکلی مبتال به بیماری پارکینسون هستند ،اما این
بیماری هیچ تاثیری روی قدرت عقل افراد نمیگذارد .این توهینی است
که آقای ابطحی نه تنها به آقای توکلی بلکه به تمامی افرادی که به نوعی
با این بیماری درگیر هستند ،روا داشتهاند.
یادداشت منتشرشده به نام آقای توکلی از سوی خود ایشان نوشته شده و
روی انتقاد اصلی این متن سمت روحانیونی است که «کاسبان» به آنها
نزدیک میشوند ،نه علمایی که این کاسبان ممکن است آنها را غسل
داده باشند .در این میان نه آیتاهلل مصباح و نه آیتاهلل حق شناس مورد
بحث نبودند ،هدف اصلی روحانیونی هستند که این تاجران برای نزدیک
شدن به آنها دســت به هر کاری میزنند؛ از جمله تشییع و تغسیل
روحانیون سرشناس و از جمله کرامت تراشی برای خودشان.
آقای توکلی در یادداشت خود نام هیچ فردی را نیاورده و عنوان ابربدهکار
بانکی کامال با سند و مدرک بوده است .تمامی قرائن از جمله صحبت
آقای صدیقی که ما به آن استناد کردیم خبر از نزدیکی این ابربدهکار
بانکی به روحانیون مورد بحث میداد و تمامی این اشتراکات به یک نفر
بازمیگشــت .ما برای این فرد پرونده موجود داریم و ایشان به استناد
این مدارک یک مفســد اقتصادی هستند .ما پرونده را به همراه تمامی
مســتندات و اطالعات برای دستگاههای نظارتی فرستادهایم ،اما هنوز
به قوه قضائیه نرسیده اســت .این فرد به بسیاری از روحانیون نزدیک
شده که این فرد را در لباس یک انسان باتقوا میبینند .این فرد درحال
سوءاستفاده از برخی روحانیون است .در پایان هم یکبار دیگر توضیح
میدهیم ،بیماری پارکینسون روی تفکر افراد تاثیر نمیگذارد و بیماری
احمد توکلی هم کامال با دارو مهار و کنترل شده است.
آقای رجایی معاون آموزشی دیده بان هستند .دو طرف در نوشتن این
متن تعامل داشــته و اگر افراد با ادبیات توکلی آشــنایی داشته باشند
میتوانند رگههایی از ادبیات توکلی را شناسایی کنند .حاشیههای ایجاد
شــده پس از انتشار یادداشت احمد توکلی نشان از این دارد که عدهای
میخواهند مســئله اصلی یادداشت به فراموشــی سپرده شود و افکار
عمومی منحرف شود».
> پایان ماجرا؟

بعید به نظر میرسد جدل شکل گرفته در اردوگاه اصولگرایان با پاسخ
دفتر توکلی به پایان رسیده باشد.اصولگرایان دو آتشه معتقدند به آیتاهلل
مصباح توهین شده و اصولگرایان متعادل اظهار میدارند باید از نفوذ افراد
مشکوک در بین علما جلوگیری کرد.این داستان ادامه دارد!

هانیزاده بیان کرد

احتمال باالی «آتشبس سیاسی» و کاهش تنش میان ایران و عربستان در عصر پساترامپ

حســن هانیزاده ،کارشــناس مسائل جهان اســام ،درباره آینده
تحوالت روابط و تعامالت کشــورهای عربی حــوزه خلیج فارس
ازجمله عربســتان با جمهوری اســامی ایران در عصر پساترامپ
گفت :سیاســتهای جو بایدن رئیسجمهور جدید ایاالت متحده
آمریکا تفاوتهای اساســی با دونالد ترامپ به ویــژه در ارتباط با
منطقه غرب آســیا و ایران دارد .ترامپ در ســال  ۲۰۱۸به صورت
یکجانبه از برجام خارج شد و تحریمهای ظالمانه و حداکثری علیه
ایران اعمال کرد .اکنون با حضور بایدن در قدرت احتمال بازگشت
آمریکا به برجام افزایش یافته و بازگشت به برجام ممکن است اعتبار
جهانی ازدســترفته این کشور را ترمیم کند و همینطور بخشی از
تحریمهای آمریکا در دوره ترامپ در این دوره لغو میشود.
بــه گزارش ایکنا ،وی ادامه داد :همین مســائل میتواند منطقه و
روابط کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس با ایران را دچار تغییر و
تحوالتی کند زیرا این کشورها از جمله عربستان از جمله مخالفان
برجام هستند و افزایش احتمال بازگشت آمریکا به برجام از همین
االن آنها را دچار نگرانیهای زیادی کرده است.
> پروندههای بایدن علیه عربستان

هانــیزاده بیان کرد :در مورد عربســتان باید گفــت دموکراتها
نگاه کام ً
ال متفاوتی به ســاختار قدرت در این کشــور نســبت به
جمهوریخواهــان دارند .بایدن قرار اســت پروندههای زیادی علیه
محمد بن ســلمان ارائه دهــد .از جمله اینها پرونــده حادثه ۱۱
ســپتامبر و خارج کردن  ۲۸صفحه از گزارش محرمانه کنگره در

این ارتباط اســت .در این گزارش محرمانه عربستان به صراحت به
دســت داشتن در وقوع حادثه  ۱۱ســپتامبر متهم شده و اگر این
اتفاق رخ دهد عربستان باید دهها میلیارد دالر غرامت به بازماندگان
این حادثه تروریســتی پرداخت کند .این کارشناس مسائل جهان
اسالم اظهار کرد :پرونده دیگر مسئله قتل دردناک جمال خاشقچی
روزنامهنگار برجسته و منتقد عربستانی است که شواهد و قرائن از
دستور مستقیم محمد بن سلمان برای قتل او حکایت دارد .خانواده
و فرزندان این روزنامهنگار در آمریکا هســتند و تابعیت آمریکایی
دارند و موضوع قتل پدرشــان را در دادگاه فــدرال آمریکا مطرح
کردهاند و ممکن اســت محمد بن ســلمان را به پای میز محاکمه
در آمریکا بکشاند.

> شانس کم بن سلمان برای باقی ماندن در قدرت

وی ابراز کرد :به نظر میرســد بایدن به دنبال آن است که محمد
بن ســلمان را از چرخه قدرت در عربستان خارج کند و محمد بن
نایف ،ولیعهد سابق ،را که در حصر خانگی است ،جایگزین محمد
بن سیلمان به عنوان ولیعهد جدید کند لذا به نظر میرسد عربستان
و محمد بن ســلمان آینده ســختی را در تعامل با تیم جو بایدن
خواهد داشت.
هانیزاده اظهار کرد :به همین دلیل عربســتان برای جلوگیری از
آسیبهای بیشتر روابط خود را با قطر بهبود بخشید و سیگنالهایی
را هم از طریق قطر برای ایران ارســال کرده که به نظر میرســد
واقعی نیست بلکه تاکتیکی است .عربستان تا زمانی که سیاستهای

منطقهای خود را تغییر ندهد و به دخالت خود در کشورهای منطقه
خاتمه ندهد نمیتواند رابطه متعادلی با ایران برقرار کند.
وی افزود :جنگ ظالمانه عربستان علیه یمن که تاکنون ۳۵۰میلیارد
دالر برای سعودی هزینه داشته نیز یکی از پروندههایی است که جو
بایدن درباره عربستان پیگیری میکند و اینها مجموعه پروندههایی
است که عربســتان را تحت فشــار قرار میدهد .تجربه هم ثابت
کرده هر گاه عربستان در انزوا قرار گرفته سعی کرده حاشیه امنی
برای خود ایجاد کند و در این راســتا ممکن است یک «آتشبس
سیاســی» و کاهش تنش میــان ریاض و تهــران در دوره بایدن
ایجاد شود.
> آینده روابط ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

هانیزاده در پاســخ به این ســؤال که آیا با این شرایط زمینههای
شــکلگیری گفتوگوهای منطقهای با محوریت ایران و عربستان
فراهم است ،گفت :اکنون فضا برای تعامل میان ایران و کشورهای
عربی حوزه خلیج فارس بهتر و مناســبتر اســت زیرا ترامپ چتر
حمایتی گستردهای برای عربستان و سایر کشورهای حوزه خلیج
فارس در مسیر تقابل و تخاصم با ایران ایجاد کرد که در دوره بایدن
این نوع حمایتها کاهش پیدا میکند .این کارشناس مسائل منطقه
تصریح کرد :بر این اساس این کشورها سعی میکنند برای یک دوره
چهار ساله دیگر سیاستهای خود را نسبت به ایران تعدیل کنند،
اما انتظار نمیرود روابط عربستان ،امارات و بحرین با ایران به سطح
قابل قبولی برسد.
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تشکر قطر از ایران و ترکیه

سخنگوی وزارت خارجه قطر از مواضع ایران و ترکیه تقدیر و تشکر کرد .به گزارش ایسنا
به نقل از اسپوتنیک عربی ،لولوه الخاطر ،سخنگوی وزارت خارجه قطر در گفتوگویی
تاکید کرد :روابط قطر با ایران و ترکیه عالی است و ما از کسانی که در زمان بحران
خلیج(فارس) و تحریم قطر در کنار ما ایستادند تقدیر و تشکر میکنیم و این مسئله برای
همه روشن است.

خبرتلگرامی
 Dســید عباس عراقچی معاون سیاسی
وزیر امور خارجه با وزیر امور خارجه کویت
دیدار و گفتگو کرد« .سید عباس عراقچی»
معاون سیاسی وزیر امور خارجه که در رأس
هیئتی به کویت سفر کرده است ،با شیخ
«احمد ناصر المحمــد الصباح» وزیر امور
خارجه کویت دیدار و گفتوگو کرد/.ایرنا
 Dجوزپه کونته نخســت وزیر ایتالیا روز
سهشــنبه به منظور به حداکثر رساندن
احتمال سپرده شدن ریاست دولت جدید
در این کشور با او ،از مقام خود کنارهگیری
کرد .کونته پیش از تقدیم رسمی درخواست
خود برای کنارهگیری به ســرجیو ماتارال
رئیس جمهوری ایتالیا ،با اعضای دولتش
نشستی برگزار کرد .کونته هفته گذشته

پس از آنکه ماتئو رنزی نخست وزیر سابق
ایتالیا با خــارج کردن حزب کوچک خود
موســوم به «ایتالیا ویوا» از ائتالف حاکم،
بحرانی سیاســی را در این کشور رقم زد،
از رای اعتماد مجلس و ســنا جان سالم
به در برد/.ایرنا
 Dالحشد الشعبی دو روز پس از یورش
تروریســتهای داعــش ،در عملیات
گستردهای پنج مخفیگاه آنها را در شرق
استان صالحالدین پاکسازی کرد .الحشد
الشــعبی عراق به همراه نیروهای ارتش
این کشور در منطقه «جزیره العیث» در
شرق استان صالحالدین ،چهار مخفیگاه و
یک تونل تروریستهای داعش را کشف و
منهدم کردند/.فارس

دیپلماسی
نشست مشترک ظریف و الوروف در مسکو

ظریف :ایران به «عمل» پاسخ میدهد نه به «حرف»

وزرای خارجه ایران و روسیه پس از دیدار و رایزنی
با یکدیگر نشســت مطبوعاتی مشترک برگزار
کردند .وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران
در این نشســت درخصوص برخی اعالم مواضع
اخیر از ســوی دولت جدید آمریکا ،با تاکید بر
اینکــه "ایران به عمل پاســخ خواهد داد نه به
حرف" ،گفت هر زمان که واشنگتن تحریمهای
غیرقانونی را متوقف کنــد ،تهران هم آمادگی
دارد به نحو مناسب پاسخ دهد .بهگزارش ایرنا،
محمدجواد ظریف که در مســکو به سر میبرد
گفــت :آنچه که از دولت جدیــد ایالت متحده
شــنیده ایم ،بیشــتر در حد صحبــت و اعالم
موضع بوده اما ما به عمل پاســخ خواهیم داد.
هر زمان که آمریکا تحریمهای غیرقانونی را که
برخالف برجام و بر خالف قطعنامه  ۲۲۳۱علیه
ایران اعمال کرده و کشــورهای قانون مدار را با
تحریمها مجازات کرده است ،متوقف کند ،ایران
هم آمادگی دارد به نحو مناسب پاسخ دهد.
ظریف با بیان این که ایران بر عکس واشنگتن
به مفاد برجام پایبند بوده اما دولت واشــنگتن
حتــی در دوره دولت اوباما به تعهداتش پایبند
نبوده اســت ،گفت :دولت جدید آمریکا تاکنون
فقط حرف زده و عمل نکرده است و طبق بیانات
رهبــر معظم انقالب در صــورت لغو تحریمها،
میتوان به برجام بازگشــت .وی با بیان اینکه
روابط ایران و روســیه اصیل و دوستانه است و
عمر این روابط از کل حیات آمریکا بیشتر است،
گفت :دو کشــور در خصوص بسیاری از مسائل
منطقــهای و بینالمللی از جمله افغانســتان،
سوریه ،یمن و قفقاز بسیار نزدیک به هم است.
ظریف با بیان اینکه روابط ایران و روسیه وابسته
به کسی نیست ،گفت :امریکا باید از ایجاد خلل
و مزاحمــت در روابط ایران و روســیه و دیگر
کشورها دست بردارد.
ظریــف همچنیــن از ثبت واکســن روســی
اســپوتنیک وی در ایران خبــر داد .وی گفت:
امیدواریم در آینده بتوانیم این واکســن را هم
خریداری کنیم و هم تولید مشترک آن را داشته
باشــیم .وزیر امور خارجه ایران درباره موضوع
قره باغ گفت :برای ایــران ،حل بحران قره باغ
از نظر امنیتــی ضروری بود .ظریف درخصوص
افغانســتان ،با اشاره به ســفر جاری هیئتی از
طالبان به ایران ،برضرورت همکاریها برای حل
مسائل افغانستان تاکید کرد.
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> الوروف :دربــاره ســاخت واحدهــای جدیــد
نیروگاه بوشهر گفتوگو کردیم

ســرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز
در این نشســت گفت :در دیدار با آقای ظریف
درباره ســاخت واحدهای جدید نیروگاه اتمی
بوشــهر گفتگو شــد .الوروف روابط تهران -
مسکو را دوســتانه توصیف کرد و گفت :ما در
همــه زمینهها با هم همــکاری میکنیم .وی
افزود بــا ظریف در مورد برنامههای ســاخت
واحدهای جدید در نیروگاه هســتهای بوشهر
گفتگو کردیم
الوروف گفت :روســیه امیدوار است ،آمریکا به
برجام بازگردد و این شرطی برای اجرای برجام
توسط ایران باشد.
وی افزود :روســیه به تالشهــای خود ادامه
خواهــد داد ،تــا در آیندهای نزدیــک ایران و
آمریکا به تعهدات خــود در قبال برجام بطور
کامل عمل کنند.
او همچنین گفت روابط روسیه و ایران مستقل
از "امیال" آمریکاست که تحریمهای غیرقانونی
وضع میکند.الوروف تاکید کرد :دولت ترامپ
کشــورهای دیگر را به نقض تعهداتشــان در
برجام تشــویق میکرد .همچنین روســیه با
کشــورهای دیگر برای جلوگیری از گسترش
سالحهای هستهای همکاری خواهد کرد
الوروف تصریــح کرد نشســت بعــدی فرمت
"آســتانه" با موضوع ســوریه قرار اســت ماه
فوریه در سوچی برگزار گردد.وزیر امور خارجه
روسیه گفت :مذاکرات با وزیر امور خارجه ایران
گفتگــوی توام با اعتماد بــود .ما روابط خوبی
داریم کــه به اجرای توافقهــای بین رهبران
ایران و روسیه کمک میکند.
وی با بیان اینکه پوتین و روحانی بطور منظم
با یکدیگر دیدار میکنند ،اظهار داشت:ســران
دو کشــور درخصوص مسائل مهم منطقهای و
بینالمللی با یکدیگر گفتگو میکنند.وزیر امور
خارجه روســیه ادامه داد :در این دیدار درباره
مســائل مختلف از جمله موضوعات اقتصادی،
حمل و نقل و انرژی گفت و کردیم.
الوروف بــا انتقاد از فروش گســترده ســاح
کشــورهای غربی و آمریکا به کشورهای عربی
خلیج فــارس افزود :توجه کنیم که  ۲۵درصد
سالحهای جهان به کشــورهای خلیج فارس
فروخته میشود.

تکرار موضع زیادهخواهانه پاریس درخصوص برجام

در ادامه گزافه گوییهای مقامات فرانسوی درباره توافق هستهای ،دفتر ریاست جمهوری
فرانسه خواستار بازگشت ایران به اجرای کامل برجام پیش از بازگشت آمریکا به این توافق
شد .به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه ،دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعالم
کرد که ایران باید پیش از بازگشت آمریکا به برجام به اجرای کامل تعهدات هستهایاش
ذیل این توافق بازگردد! وزیر امورخارجه فرانســه نیز طی روزهای گذشته این موضع
زیاده خواهانه پاریس را تکرار کرده و به لفاظی درباره توافق هستهای پرداخته است .این
موضعگیری فرانسه در حالی به طور مجدد از سوی این کشور مطرح شده است که این
آمریکا بود که با خروج یک جانبه خود از برجام و نقض این توافق بر سر راه اجرای کامل آن
مانع تراشی کرد و اجازه نداده است که ایران از منافع مورد انتظار از توافق بهره مند شود.
جمهوری اسالمی ایران نیز پس از این اقدامات آمریکا و قصور طرفهای اروپایی برجام در
پایبندی به تعهداتشان ،مطابق با متن برجام به طور گام به گام اجرای تعهدات هستهای
خود را کاهش داده است .اما مقامات کشورمان بارها تاکید کردهاند که این گامهای ایران
قابل بازگشت است و در صورت بازگشت آمریکا به ر فع کامل تحریم ها ،ایران نیز به اجرای
کامل تعهداتش ذیل توافق بازمیگردد.

|

گفتوگوی مرکل و بایدن درباره ایران

صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور آمریکا در تماسی تلفنی درباره مسائل مختلفی از جمله
ایران گفتوگو کردند .به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری دویچه وله ،استفن سیبرت
ســخنگوی دفتر آنگال مرکل صدر اعظم آلمان اعالم کرد که مرکل و جو بایدن رئیس
جمهور آمریکا در تماسی تلفنی به گفتگو درباره مسائل سیاست خارجی از جمله موضوع
افغانستان و ایران ،همچنین تجارت و تغییرات آب و هوایی پرداختند .سیبرت همچنین
گفت که مرکل آمادگی آلمان را برای قبول کردن مسئولیت در مدیریت وظایف بینالمللی
در کنار شرکای اروپایی و فرا اقیانوسیاش اعالم کرد.

بین الملل

اتحادیه اروپا تحریمها علیه ترکیه را به تعویق انداخت

یک مقام اتحادیه اروپا از تعویق تحریم ترکیه به دلیل
شروع مجدد مذاکرات رفع اختالف با یونان خبر داد.
به گــزارش فارس ،به دنبال ازســرگیری مذاکرات
ترکیه با یونــان ،منابع خبری از تعویق تحریمهای

اتحادیه اروپا علیه ترکیه خبر دادند .خبرنگار وبگاه
«میدل ایست آی» در این زمینه در توییتی نوشت
کــه اتحادیه اروپا به دلیل مذاکرات مثبت ترکیه با
یونان ،تحریم علیه آنکارا را به تعویق انداخت.

