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ً
الوروف :آمریکا ظاهرا قصد دارد همیشه در سوریه بماند

وزیر خارجه روسیه تأکید کرد شواهدی در اختیار دارد که نشان میدهد
ایاالتمتحدهقصدداردبهصورتدائمبهحضورغیرقانونیخوددرسوریه
ادامه دهد .به گزارش فارس به نقل از «اسپوتنیک»« ،سرگئی الوروف»
با تأکید بر قصد مسکو برای گفتوگو با واشنگتن در خصوص تصمیم
ایاالت متحده برای حضور دائمی در سوریه ،گفت« :ما اخیرا ً اطالعات
متفاوتی از چندین منابع دریافت کردهایم .ما در حال حاضر نمیتوانیم
این اطالعات را تأیید کنیم و میخواهیم مستقیماً از آمریکاییها این
مسئله را سؤال کنیم» .وی ادامه داد« :ظاهراً ،آنها تصمیم گرفتهاند

که هرگز سوریه را ترک نکنند حتی اگر تا نقطه نابودی
این کشور پیش رود» .وزیر خارجه روسیه همچنین در
واکنش به حمالت هوایی پنجشنبه شب گذشته ایاالت
متحده علیه نیروهای «الحشد الشعبی» در شرق سوریه
گفت که آمریکا تنها دقایقی قبل از این حمالت ،به ارتش
سوریه هشدار داد .الوروف در این خصوص گفت« :ارتش ما چهار تا پنج
دقیقه قبل از موعد (حمله) هشدار دریافت کرد» و نمیتوان این مسئله
را نادیده گرفت که «ایاالت متحده به صورت غیرقانونی و در تناقض با

سیاسی
تمامیهنجارهایقوانینبینالمللیازجملهقطعنامههای
شورای امنیت در خصوص آشــتی در جمهوری عربی
سوریه ،در قلمرو سوریه حضور دارد» .این دیپلمات روس
در ادامه گفت« :آنها همچنان با کارت جداییطلبی بازی
میکنند .آنها با استفاده از اهرم فشار خود به کشورهای
دیگر ،همچنان هرگونه تدارکاتی را حتی اگر کمکهای انساندوستانه
باشد ،مسدود میکنند ...در عین حال ،آنها به صورت غیرقانونی از منابع
هیدروکربنسوریهبهرهبرداریمیکنند».

اکبر ترکان:

فهمیدیم بین هاشمی و روحانی فاصله عمیقی وجود دارد

حیاتش خیلی والیتی را دوســت داشت و والیتی هم خیلی به ایشان
ارادتمند و عالقمند بود .نمیدانم چطور شد یک مرتبه آقای والیتی از
این رو به آن رو شد.

اکبر ترکان ،از نزدیکترین افراد به حســن روحانی در زمان تبلیغات
ریاست جمهوری سال  ۱۳۹۲به شــمار میرفت .از این جهت شاید
بتــوان بســیاری از ناگفتههای دولــت روحانی را از زبان او شــنید.
ناگفتههای ترکان البته به دولت روحانی محدود نیســت .او از دورانی
که به عنوان یک غیرنظامی وزیر دفاع شد تا زمان انتخابات جنجالی
 ۱۳۸۸ناگفته و خاطره دارد .در ادامه بخشهایی از گفتگوی انتخاب با
اکبر ترکان را میخوانید:

به نظرتان چرا؟
نمیدانم .چون واقعا آقای هاشمی ماها همه میدانستیم چقدر والیتی را
دوست دارد .در دولت باالخره هشت سال کنار هم بودند.

چطور شد که توانســتید در دولت آقای احمدینژاد دوام
بیاورید با توجه به اختالف فکری که ...
من پارس جنوبی بودم و کارم را ادامه میدادم.
هیچ درگیری و حواشی و نزاعی وجود نداشت؟
االن هم معتقدم هرکس رئیسجمهور اســت من باید نســبت به او،
شان ریاست جمهوری را رعایت کنم.
درگیری و نزاعی بین حضرتعالی و آقای دکتر احمدینژاد
وجود نداشت؟
به تدریج نقارهایی پیش آمد که موجب رنجش ایشان شد.
برایمان مثال میزنید؟
آقای دکتر احمدینژاد حوصلهشــان محدود بود مثال اگر در شــورای
اقتصاد بعضی وقتها شرکت میکردیم که من هم به لحاظ کارم گاهی
باید میرفتم و چیزهایی را ارائه میدادم ،ایشان وسط صحبتهای وزرای
دیگر قطع میکرد و میگفت بسه بسه .دیگر استنتاجشان کافی بود و
نظر میدادند که مثال من میگفتم نه شما باید حرفهای من را گوش
کنید بعد دستور بدهید .یک خرده به اصطالح اضافه گفتن بود اینکه به
اصطالح ایشان را...
یعنی نقد شما به رعایت آداب و ادب از طرف ایشان بود یا...
نه آقای احمدینژاد حوصله نمیکردند کسی که دعوت شده حرف بزند و
هر جا احساس میکردند گفتار او کافی است خودشان قطع میکردند و
جمعبندی میکردند .این چیزها بعضی وقتها باعث رنجش شد .من آن
موقع فکر میکردم در امور پارس جنوبی در نفت ،کار را بلدم .در نتیجه
بدون اینکه چیزی را به لحاظ فنی متقاعد شوم نمیپذیرفتم .این باعث
میشد گرفتاریهایی پیش بیاید.
پس کمکم به اینجا رسید که ایشان شما را عمال بازنشسته
کردند.
بله.
تا انتخابات  ۹۲که مجددا با آقای روحانی...
نه در سال  ۸۸که من بازنشسته شدم ،آقای روحانی من را دعوت کردند
به مرکز تحقیقات استراتژیک و آنجا مسئول پروژههای زیربنایی شدم.
مگر بازنشسته نشده بودید؟
چرا منتها آنجا با من قراردادی و ســاعتی کار میکردند .پژوهشهای
زیربنایی هم مال نفت و حملونقل بود .چون من قبال راه بودم ،یک دوره
هم دفاع و نفت بودم در نتیجه کارهای پژوهش زیربنایی را به من محول
فرمودند و من چهار سال آنجا بودم و با تیم مرکز تحقیقات استراتژیک
در ستاد انتخاباتی آقای روحانی آمدیم.
آقای دکتر ترکان ،تیمی که در مرکز تحقیقات استراتژیک
بود ،یک حلقه فکر کنم نهایتا  ۱۰-۱۵نفره بود .االن چقدر از آن
حلقه در دفتر رئیسجمهور هست؟ چون من از خیلیها شنیدهام
مثال آقایان آشــنا ،نهاوندیان و آقایان دیگر در مرکز تحقیقات
نبودند.
آقای آشنا بله نبود .بعضی از اینهایی که میگویید نبودند ولی محمود
واعظی معاون بود .نوبخت معاون بود .زمانینیا معاون بود.
نهاوندیان؟
نهاوندیان را بعضی جلسات دعوت میکردند .ولی عضو مرکز تحقیقات
نبود .اما مثال نعمتزاده ،شافعی و عیسی کالنتری بودند ،بچههایی که در
مرکز تحقیقات استراتژیک بودند...
مسئولیت داشتند؟
بله .مثال عیســی کالنتری در بخش کشــاورزی بود .شافعی در بخش
صنعت بود .یا رضا فروزش آنجا بود که البته رضا فروزش به دولت نیامد.
چه شد که در دولت یازدهم جریانی آمد که کمکم حلقه

اندیشه سیاســی آقای والیتی و روحانی با هم
زیاد زاویه ندارد .هنوز هم ندارد .یعنی آقای
روحانی اعتقادش به ابزار دیپلماســی و آقای
والیتی اعتقادش به استفاده از ابزار دیپلماسی
مشــابه هم اســت .مثال نمیتوانیم بگوییم
اشــخاص دیگری که صاحبنام هم هســتند
دیپلماسی را زائد میدانند و فکر میکنند با
سایر ابزارهای دیگر مثل ابزار نظامی و امنیتی،
اداره کشور ممکن است و ما ابزار دیپلماسی
را مهم نمیدانیم
نزدیک رئیسجمهور را تصاحب کردند .آقایان آشنا و نهاوندیان
اساسا ارتباطی نداشتند من شنیدم آقای نهاوندیان در ستاد آقای
والیتی بوده.
هم نهاوندیان و هم آشنا قابلیتهای فردی قابل توجه دارند .نهاوندیان
آدمی است علمی ،سوادش خوب است ،در پژوهشهای بازرگانی بوده.
از نظر علمی آدم برجستهای است .بعد اتاق بازرگانی هم که بود باعث شده
بود تجربیات خوبی کسب کند و آدم باسواد و باتجربه را آقای روحانی از
دست نمیدهد .آشنا هم به لحاظ فرهنگی آدم قویای است و سنجیده
و محکم حرف میزند .لذا اینها کمکهایی برای آقای روحانی بودند که
به طور طبیعی در کنارشان قرار گرفتند.
من میگویم حلقهای که ابتدای امر با ایشان بودند عمال در
ابتدای دولت به حاشیه رانده شدند.
نمیدانم .مثال چه کسانی؟
نمیدانم .مثال آقای نهاوندیان میدانم در ستاد آقای والیتی
بودند.
نهاوندیان به لحاظ علمی قوی است .چون اتاق هم بوده کار هم بلد است،
به طور طبیعی از او استفاده میشود.
گفته میشــود آقای نهاوندیان دنبال این بوده که وزارت
دیگری بــه او بدهند ولی بــه خاطر اینکه بحــث دوتابعیتی
داشتند و...
آن موقع این حرفها نبود.
یعنی فقط به خاطر وجه علمی ایشان...
و قابلیتهای حرفهایشــان .حاال چیز دیگری جای دیگری بوده من
نمیدانم .من چیزی که خودم میبینم میگویم.
چون من خیلی دیدم از ستادهای رقبا مثل آقای اسماعیلی
معاون مطبوعاتی ایشان یا آقای نهاوندیان ستاد والیتی و همراه
ایشان بودند .ولی اینها را یکباره در اختیار گرفتند.
اندیشه سیاسی آقای والیتی و روحانی با هم زیاد زاویه ندارد .هنوز هم
ندارد .یعنی آقای روحانی اعتقادش به ابزار دیپلماســی و آقای والیتی
اعتقادش به استفاده از ابزار دیپلماسی مشابه هم است .مثال نمیتوانیم
بگوییم اشــخاص دیگری که صاحبنام هم هستند دیپلماسی را زائد
میدانند و فکر میکنند با سایر ابزارهای دیگر مثل ابزار نظامی و امنیتی،
اداره کشور ممکن است و ما ابزار دیپلماسی را مهم نمیدانیم.
در حوزه دیپلماســی ممکن است اینگونه باشد ولی آقای
والیتی در بحث دانشــگاه آزاد بعد از فوت مرحوم رفسنجانی
نشــان دادند که خیلیها را حذف کردند ،نیروهای منتسب به
ایشان را .آیا آقای روحانی هم چنین مشخصههایی شبیه آقای
والیتی دارد؟
چیزی که من و شــما مشــاهده کردیم این است که آقای هاشمی در

اینکه کسی در هفتاد ســالگی اینقدر دچار چرخش شود
عجیب نیست؟
با عالقهای که آقای هاشمی به او داشت و عالقهای که او به آقای هاشمی
داشت ،مثال من خودم میگفتم چه موقعیت خوبی دارد که آقای هاشمی
اینقدر دوستش دارد .اما در دانشگاه آزاد نوساناتی اتفاق افتاد که برای ما
هم غیرمنتظره بود .یکهو هاشمیزدایی شد.
نه.

هاشمیزدایی در دولت روحانی وجود داشت؟

برای شما مثالی بزنم؟ خبر دارم که آقای هاشمی در ابتدای
دولت وقتــی از آقای روحانی وقت میخواســته ،آقای روحانی
میآمده .کمکم طوری میشود که ایشان وقت میدهد شما بیایید.
یعنی همین االن بیا .بعد به جایی میرسد که به شما خبر میدهم.
یعنی این فاصله آقای هاشمی و روحانی خیلی زیاد میشود.
من در این روابط اطالعاتم کم است.
و من اطالع دارم که آقای هاشــمی از آقای روحانی خیلی
ناراحــت بود هم به خاطر رویهای که پیــش گرفته بود هم به
خاطر...
البته ما همه تصورمان این بود که آقای روحانی یک هاشــمی است با
یک فاصله اندک.
ولی فهمیدید که نیست.
ولی بعد که فهمیدیم دیدیم که نه ،فاصله بیشتر از اندکی است که ما
فکرمیکنیم.
بله.

خیلی عمیقتر است.

میتوانید تفاوت هاشــمی و روحانــی را بفرمایید در چه
حوزهای است؟
آقای هاشمی رفسنجانی خیلی عملگرا بود .آقای روحانی هم عملگراست
ولی نه آنجور که هاشــمی بود .هاشمی در قدرت شنیدن برتریهایی
دارد که بینظیر اســت .یعنی بحث میشد که در دولت گاهی دستش
را میگذاشت زیر چانهاش و مدت زیادی حوصله میکرد تا همه حرف
بزنند .حرفهای همه را میشنید .قدرت شنیدن خیلی مهم است .آخر
ســر جمعبندی که میکرد هر کسی احساس میکرد حرف او شنیده
شده و در جمعبندی مورد توجه قرار گرفته .این استثناست .کمتر کسی
با چنین ظرفیتی از استنباط و جمعبندی و استنتاج در مسائل سیاسی
بوده.
تصدیق میفرمایید که دولت روحانی ،دولت هاشمی نبود؟
چون آنطور که در جامعه راه افتاده ...
بله دولت آقای روحانی تشابهاتی با دولت آقای هاشمی دارد ولی اینکه
فکر کنید این همان است ،اینطور نیست.
حرفهایی در جامعه زده میشود ،قبلتر بود و االن جدیتر
گفته میشود ،در مورد رفتار اعلیحضرتگونه آقای روحانی .مثال
میگفتند ایشان به وزرای خودش وقت نمیدهد .همین برخورد
که با آقای هاشمی عرض کردم که به قول معروف به ایشان دین
داشت و در انتخابات  ۹۲به رای و نظر آقای هاشمی مدیون بود.
ایــن اعلیحضرتی را تأیید میفرمایید که در رفتار آقای روحانی
هســت؟ و بعضا میگویند ،ببخشید این عبارت را به کار میبرم
تنبلگونه رفتار میکنند مثال ساعت  ۱۰-۱۱سر کار میروند .از
آن طرف کمتر کسی را میپذیرند و ساعت  ۸-۹شب به منزل
میروند .این رفتار اعلیحضرتگونه را میپذیرید؟
به نظرم در قضاوت زیادهروی شده .یه کمیاش هست ولی زیادهرویاش
اضافی اســت .از نگاه ،ســطح صحبت کردن و راه رفتن آقای روحانی
کمی چنین اســتنتاجهایی برمیآید .این نیست که قصد دارد این کار
را بکند ،اصال رفتار ،راه رفتن ،حرف زدن و نشســتنش در خصوصیات
خلقیاش است.

القدس العربی:

ادامه بحران ایران به زیان کشورهای حاشیه خلیج فارس است

شــفیق ناظم الغبرا در القدس العربی نوشت :به نظر میرسد وارد
مرحلــه انتظار برای اجرای سیاســتهای جدیــد آمریکا با بایدن
شــده ایم .راه جدیدی که ایاالت متحده بــا ایران پیش میگیرد،
نیازمند گشودن باب مذاکره میان این دو پس از چند سال تنش و
درگیری است .ایران امروز ،ایران سال  ۱۹۸۰نیست ،بلکه یک ایران
پراگماتیست و عملگراست که تالش میکند شرایط مالی و جهانی
خود را بهبود بخشــد .این بدان معناســت که تالش برای مذاکره،
بابهای مشخصی را میگشاید ،همانطور که سفر نیکسون در اوایل
دهه هفتاد ،باب تحوالت را در چین کمونیست ،گشود .چین از تمام
تحرکات کمونیستی و آزادی خواهانه در جهان حمایت کرده است،
از جمله جنگ ویتنام .اما گشایش آمریکا به روی چین ،گرایشهای
این کشــور را تا حد زیادی تغییــر داد و در پایان دهه هفتاد قرن
بیستم ،یک اصالح اقتصادی ســرمایه داری گسترده ،بدون تغییر
جوهره نظام کمونیستی چین ،ایجاد شد.
به گزارش انتخاب ،در ادامه این مطلب آمده است :محاصره و تحریم
ایران ،به ملت ایران آسیب رساند ،اما نتوانست نتایج مطلوب غرب را
محقق کند ،چرا که منافذ زیادی برای صادرات و واردات ایران وجود
دارد .با این حال ،ایرانی که در روابط خود با غرب فشار زیادی را احساس
میکند ،از هر فرصتی برای شکستن این اختناق استفاده میکند.

در مقابل ،سیاست جدید آمریکا ،به اندازه گذشته وابسته به انرژی
نیست و دلیل آن ،بینیازیاش از واردات نفت است .آمریکا به تدریج
از دخالت در درگیریهای خاورمیانه دست میکشد تا تمام تمرکز
خود را روی چین بگــذارد .از این رو ،آمریکا هرگز قبول نمیکند
که اســرائیل یا برخی دولتهای عربی حاشیه خلیج فارس ،برای
بازگشت واشنگتن به توافق هستهای و مذاکره با ایران شرط بگذارند.
برعکس ،ایاالت متحده از متحدان عرب خود میخواهد راه حلهای
میانه را در رابطه با ایران بپذیرند.
منطقه ما شــاهد کاهش نفوذ آمریکاست .برخی کشورهای عربی
روابط امنیتی با اسرائیل برقرار کردهاند تا خروج آمریکا از منطقه را
جبران کنند ،اما دولتهایی نظیر کویت ،قطر و عمان ،سیاستهای
عاقالنــهای در قبال ایران اتخاذ کرده اند .پس نه کویت و نه قطر و
نه عمان ،طرحی برای ائتالف با اسرائیل برای مقابله با ایران ندارند.
ایاالت متحده تصمیم به ممنوعیت فروش سالح به عربستان گرفته
و دیگر از ادامه جنگ یمن حمایت نمیکند.
درگیــری ایران با تعدادی از دولتهای خلیج فارس و نه تمام آنها،
به معنی به خطر افتادن امنیت منطقه است .ترس بزرگتر آن است
که ســرمایه گذاران بینالمللی از ســرمایهگذاری در خلیج فارس
خــودداری کنند .ایران هرگز از این موضوع نمیترســد؛ دلیل آن،

گستره جغرافیایی ،جمعیت و سپس نقش منطقه ای ،سیاستهای
هستهای و قدرت این کشــور برای به چالش کشیدن آمریکاست.
تعدادی از دولتهای منطقه زمان داشتند تا مشکالت خود با ایران
را حل کنند ،اما ترجیح دادند از قدرتهای بینالمللی و اســرائیل
برای تضعیف ایران استفاده کنند و آنها را برای حمله نظامی به این
کشــور ترغیب کنند .با این حال ،این اتفاق در دوره ترامپ رخ نداد
و در زمان بایدن هم بوقوع نمیپیوندد .مسیر برای راه حل میانه با
ایران هموار است ،اما ابتکار عمل در دست آمریکاست.
ایــران یک دولت و تمــدن ثابت در منطقه ماســت و در بدترین
تحریمها موفق بوده اســت ،بدین معنا ،عمال با وجود چالشهای
داخلی در این کشور ،نظام سیاسی ایران قادر به بقای طوالنی مدت
است .با تجربه ایران ،تحول در این کشور تنها با ایجاد فضای آرامش
و رشد اقتصادی و اصالح ،محقق میشود و این مهم تنها بعد از رفع
تحریمها دست یافتنی است؛ طوری که ایران احساس کند اصالح،
خطری برای آن ندارد.
پایــان درگیری با ایران یــا حداقل کنترل آن ،بــه نفع منطقه و
دولتهای عربی حاشــیه خلیج فارس اســت .امنیت خلیج فارس
نیازمند نظم جدیدی است که ایران هم در آن جای دارد و میتواند
از منافع متقابل دولتهای منطقه حمایت کند.
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 Dمنابــع خبری از تمرین مشــترک
نیروی دریایی یونان و ایاالت متحده در
بخشهایی از خلیج فارس خبر دادند .به
نوشته روزنامه «گریک ریپورتر» کشتی
گشــتزنی «یو اس جی سی سی مایوی»
آمریکا و ناوچه موشکانداز «هیدرا» از
یونان روز جمعه تمرین مشــترکی را در
آبهای خلیج فارس ،یکی از شلوغترین
آبراههای جهان برگزار کردند .این تمرین
که در منطقه اســتحفاظی ناوگان پنجم
دریایی آمریکا در منطقه صورت گرفت
شامل مانورهای پیشــرفته و تمرینات
ارتباطی و توانایی خدمه برای همکاری با
یکدیگر برگزار شد/ .فارس
« Dنیکوالی پاتروشــف» ،دبیر شورای
امنیت روســیه گفت که خروج اسامی
رهبران گروه طالبان از فهرســت سیاه
شــورای امنیت ســازمان ملل متحد تا

رســیدن به نتایج ملموس در مذاکرات
صلح ،پیش از وقت اســت .وزارت امور
خارجه افغانســتان اعالم کرد که دبیر
شورای امنیت روسیه این موضوع را در
دیدار با محمدحنیف اتمر ،وزیر این وزارت
در شهر مسکو ،پایتخت این کشور مطرح
کرده است/ .فارس
« Dسرگئی شویگو» ،وزیر دفاع روسیه
با «واگارشاک هاروتیونیان» ،وزیر دفاع
ارمنســتان درباره وضعیت قرهباغ و به
طور کل منطقه گفتوگو کرد .در بیانیه
وزارت دفاع روسیه آمده است« :دو طرف
در این گفتوگــو موضوع همکاریهای
دوجانبه ،وضعیت فعلی منطقه ،وضعیت
مراکز مسکونی که نیروهای حافظ صلح
روس در حال انجام ماموریت خود در این
مناطق هســتند و نیز برخی موضوعات
مهم را بررسی کردند».

بین الملل
فرماندهآمریکایی:

احتمال مرگ  ۱۵۰سرباز آمریکایی وجود داشت

ژنــرال فرانک مکنزی فرمانده ارشــد نیروهای
آمریکایی در خاورمیانه درمورد حمله موشــکی
سال گذشته ایران به پایگاه آمریکایی عیناالسد
عراق گفت :در صورت تخلیه نشدن این پایگاه،
ممکن بــود  ۲۰تا  ۳۰هواپیمــا و  ۱۵۰نیروی
آمریکایــی را در آن حمله از دســت دهیم .به
گزارش ایرنا به نقل از شــبکه سیبیاس نیوز،
زمانی که بخش اطالعاتی آمریکا ،آمادگی ایران
برای آن حمله موشــکی را شناســایی میکرد،
مکنزی زمان کافی برای تخلیه این پایگاه متشکل
از یک هزار نیرو و  ۵۰هواپیما را داشت .تارنمای
شبکه ســیبیاس آمریکا نوشت حمله موشک
سال گذشــته ایران به پایگاه نظامی عین االسد
متعلق به نیروهای آمریکایی در عراق ،بزرگترین
حمله موشکی بود که تاکنون علیه آمریکاییها
انجام شده است .یازده موشک ایران به این پایگاه
که تا قبل از حمله دو هزار نیروی آمریکایی در
آن مســتقر بود ،اصابت کرد .ژنرال مکنزی یک
سال بعد از حمله موشــکی ایران ،مدعی شده
اســت اگر در آن حمله نیروهای آمریکایی جان
خود را از دســت میدادند ،ما دســت به اقدام
تالفیجویانه میزدیم .ژنرال مکنزی در توصیف
شبی که این حمله روی داد ،گفت :اتفاقاتی رخ
میدهد که میتواند ما را به جنگ بکشــاند ،اگر
اقدام صحیحی انجام ندهیم .ایران حمله آن زمان
را به تالفی ترور ســردار قاسم سلیمانی فرمانده
شهید نیروی قدس انجام داد .این فرمانده عالی

گفت که ترامپ رئیــس جمهوری وقت آمریکا
دستور ترور سردار سلیمانی را صادر کرد ،زیرا وی
حمالت علیه آمریکاییها در عراق را برنامه ریزی
میکرد .ژنرال مکنزی مدعی شد :ما گزارشهای
اطالعاتی دریافت کردیم مبنی بر اینکه ســردار
قاسم سلیمانی جریانهای مختلف حمله علیه
نیروهای ما در عراق ،سفارت ما و پایگاههای ما در
آن کشور را احتماال در عرض چند ساعت و شاید
چند روز هدایت میکرد .وی تاکید کرد که اگر
آمریکاییها در جریان آن حمله کشته میشدند،
مــا برنامهای برای تالفی داشــتیم .این فرمانده
آمریکایــی افزود :آن حملــهای بود که مطمئنا
شــبیهاش را ندیده بــودهام و تجربــه نکردهام.
موشکهایشــان دقیق است .آنها تقریبا همان
جایــی را میزدند که قصد زدنش را داشــتند.
براســاس این گزارش ،در بیش از یکصد نیروی
آمریکایی که در معرض حمله عین االســد قرار
گرفتند ،آســیبهای مغزی شــدید ناشــی از
انفجارهای قوی موشــکهای ایران تشــخیص
داده شــد .اَلن جانسون ســرگرد ارتش آمریکا
نیز گفــت که هنوز ســردرد دارد ،گوشهایش
زنگ میزند و کابوس میبیند .وی نمیداند که
چطور زنده مانده است .به گفته منابع آمریکایی،
بیش از یکصد سرباز آمریکایی با وجود اینکه در
پیشرفتهترین سنگرهای زیرزمینی مخفی شده
بودند ،اما به دلیل شــدت بسیار باالی انفجارها،
دچار آسیبهای مغزی جدی شدند.

مکث

رایزنی قطر با سفرای تروئیکای اروپایی درباره برجام
وزیــر امور خارجه قطر در نشســتی در دوحه
پایتخت این کشــور با ســفیران کشــورهای
اروپایــی امضاکننــده برنامه جامــع اقدامات
مشــترک (برجــام) دربــاره روند بازگشــت
گفتوگوهای سیاسی و اجرای تعهدات طرفین
رایزنی کرد.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رســمی
قطر (قنــا) ،در این دیدار «شــیخ محمد بن
عبدالرحمــن آل ثانی» معاون نخســت وزیر
و وزیــر امور خارجه این کشــور با ســفیران
کشورهای اروپایی (انگلیس ،فرانسه و آلمان)
طرف برنامه جامع اقدام مشترک دیدار کرد.
معاون نخســت وزیر قطر در این نشســت بر
لزوم فعال کردن گفتگوها با جمهوری اسالمی
ایران برای بازگشت طرفها به برجام و اجرای
تعهدات از مسیر دیپلماتیک تاکید کرد .بر پایه
این گزارش ،در این نشست تازهترین تحوالت
در زمینه بازگرداندن مسیر دیپلماتیک و فعال
کردن گفتگوها بــرای اجرای تعهدات طرفین
در توافق نامه گروه  ۱+۵بررســی شــد .شیخ
محمد بن عبدالرحمــن آل ثانی همچنین بر
تالش جدی کشورش برای پیشبرد مذاکرات
به منظور بازگشــت همه طرفها به برجام و
موضع ثابت قطر در حمایت از دیپلماســی و
آمادگی دوحــه برای حمایــت از هر اقدامی
که موجب ثبات و امنیــت و صلح در منطقه

شــود ،تأکید کرد .این گفتگو در حالی انجام
شــد که وزارت امورخارجه قطر سهشنبه شب
گذشــته اعالم کرد« ،محمد بن عبدالرحمن»
وزیرخارجه این کشــور بــرای دومین بار در
روزهای گذشــته در خصوص ایران با «جیک
سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا گفتوگو
کرده است.
در ایــن گفتوگــوی تلفنی عالوه بــر ایران،
دیگر موضوعات مهم منطقهای از جمله عراق
و افغانســتان مورد بحث و بررسی قرار گرفته
است .خبرگزاری رســمی قطر  ۲۳بهمن ماه
نیز گزارش داده بود که بن عبدالرحمن در دو
گفتوگوی جداگانه با «رابرت مالی» نماینده
آمریکا در امور ایران و ســالیوان داشــته و در
آن بــر لزوم کاهش تنــش در ارتباط با توافق
هستهای با ایران تأکید کرده است.
وزیر امورخارجه قطــر همچنین گفته بود که
روابط این کشــور با ایران و آمریکا استراتژیک
اســت و دوحه با هر دو طرف ارتباط مســتمر
دارد .وی  ۲۲بهمن ماه نیز در کنفرانس خبری
با همتای اســپانیایی خود گفته بود که ایران
کشور همسایه [ما] است و آنچه در منطقه رخ
میدهد ،مستقیما بر ما تأثیر میگذارد« .مطلق
القحطانی» نماینده ویژه وزیر امورخارجه قطر
نیز اخیرا خبر داده که دوحه آماده اســت بین
ایران و عربستان سعودی وساطت کند.

تحلیل
محبعلی ،مقام پیشین وزارت خارجه:

توافق اخیر ایران با آژانس،کشور را از یک بحران دور کرد

یک دیپلمات پیشین کشورمان با اشاره به توافق
صورت گرفته بین ایران و آژانس بینالمللی انرژی
اتمــی گفت :این توافق کشــور را از یک بحران
زودهنگام خارج کرد .به گزارش ایســنا ،قاســم
محبعلی ،در ارتباط با توافق امضا شده بین ایران
و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در جریان ســفر
مدیرکل این آژانس به تهران در روزهای گذشته
اظهار کرد :دولت سعی کرد که با این توافق کشور
را از بحران ناشی از مصوبه مجلس دور کند چرا
که این موضوع میتوانست وضعیت در کشور را
پیچیدهتر و بحرانیتر کند.
وی با بیان اینکه با این توافق فرصتی برای بازگشت
به برجام و رفع تحریمها ایجاد شد ،ادامه داد :این
توافق یک دستاورد دیپلماتیک است چراکه کشور
را از یک بحران زودهنگام خارج کرد.
این دیپلمات پیشین کشورمان با اعتقاد بر این که
اگر هدف مصوبه اخیر مجلس رفع تحریمها بوده
است باید به این موضوع اشاره کرد که این مصوبه
در عمل نه تنها کمکی به رفع تحریمها نمیکند،
بلکه باعث افزایش آن میشود ،گفت :البته چون
مصوبه قانون مجلس بود ،دولت ،وزارت خارجه و
سازمان انرژی اتمی علیرغم مخالفت با آن خود را
ملزم به اجرای آن دانستند.

محبعلی با بیان اینکه دولت با هوشیاری توانست
از بحرانی که ممکن بود برای کشور ایجاد شود،
عبور کند در ارتباط با اهمیت مخابره شدن یک
صدا از کشور به عرصه بینالملل در مورد سیاست
خارجه کشور گفت :باید توجه داشت که مسئول
سیاســت خارجه کشــور رئیس جمهور و وزیر
خارجه هستند و این موضوع خیلی پیچیدهای
نیست و در همین چارچوب ضروری است دیگر
دستگاههایی که مسئولیتی در سیاست خارجی
کشور ندارند این نکته را بپذیرند.
این دیپلمات پیشین کشورمان تصریح کرد :تنها
کســانی که در برابر تصمیمات کشور در عرصه
سیاست خارجی مسئول و جوابگو هستند رئیس
جمهور و وزارت خارجه هستند و مناسب است
دیگر دستگاههایی که در این زمینه از نظر قانونی
مسئولیتی ندارند در این امر دخالت نکنند.
وی ادامه داد :اگر مجلس نیز طرحی را در ارتباط
با موضوع سیاست خارجی کشور مطرح میکند
باید حتما نظر کارشناسی وزارت خارجه را اخذ
کند ولی در مورد مصوبــه اخیر که در مجلس
تصویب شــد همان طور که وزارت خارجه خود
اعالم کرده است ،نظر کارشناسی این وزارتخانه
اخذ نشده بود.

