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دشمن برای 13 آبان برنامه دارد
رئیس ستاد هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکائی 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی گفت»دشمنان ما 
بــرای روز ۱۳ آبان ماموریت و برنامــه دارند و ما باید 
برای این روز برنامه ریزی دقیق کنیم و دچار روزمرگی 
نشویم.«به گزارش ایسنا، وحید جالل زاده در نشست 
هماهنگی برگزاری مراسم روز ۱۳ ابان بر مساله جهاد 
تبییــن تاکید و اضافه کــرد: »ما در بیــان مطالب و 
ارزش های بنیادین انقالب اسالمی متاسفانه زبان رسایی 
نداریم. هر چقدر که از عمر انقالب اسالمی می گذرد به 
دشمنی های آمریکا علیه ملت ایران هم اضافه می شود. 
وقتی حضرت آقا مســاله جهاد تبیین را به عنوان یک 
ماموریت برای نیروهای انقالبی مطرح می کنند، از جمله 
وظایف چنین ستادهایی پی گیری جهاد تبیین است. ما 
در حقوق بشر امریکایی نیز متاسفانه به چنین بلیه ای 
مبتال هستیم.« رئیس ستاد برگزاری روز ملی مبارزه با 
استکبار جهانی با اشاره به حوادث اخیر در کشورمان با 
بیان اینکه برگزاری روز ملی مبارزه با اســتکبار جهانی 
امســال حتما باید معطوف به این حوادث باشد گفت: 
»متاســفانه در روزهای اخیر در جمع دانشــگاهیان و 
علما و نمازگزاران مساجد حاضر می شدم وقتی درباره 
این حوادث صحبت می کردم با عدم آگاهی این اقشار 
مواجه می شــدم و این یک ضعف جدی اســت.«او در 
ادامه تصریح کرد: »روز ملی مبارزه با استکبار جهانی از 
ارزش های بنیادین ماست و از رویکردهای انقالب مبارزه 
با استبداد و استکبار است و در راس همه این ها آمریکا 
شــیطان بزرگ است و در راس مشکالت ۴۳ سال هم 
آمریکا قرار دارد. در سفری که به نیویورک برای شرکت 
در مجمع عمومی ساالنه ســازمان ملل همراه رئیس 
جمهور داشتم در جمع اندیشمندان و رسانه های غربی 
هر چند ســعی دارند خود را بی طرف نشان دهند اما 
نفرت و کینه از جمهوری اسالمی ایران در اینها تنیده 
شــده است و همچنان عقده تسخیر سفارت آمریکا در 
بطن و خون آمریکایی ها نهفته است، چون تابوی بزرگی 
و عظمت آمریکا را شکســت. هم چنین اقدام ایران در 
موشــک باران پایگاه عین االســد از جمله اقداماتی بود 
که بعد از جنگ جهانی دوم هیچ واحد سیاســی عضو 
سازمان ملل نتوانسته حتی یک تیر  به سمت پایگاه های 
آمریکایی شلیک کند. ممکن است گروه های چریکی و 
بی نام و نشــان حمالتی داشته باشند، اما در این سطح 
سابقه نداشته است. از این رو امسال با تالشی مضاعف 
باید به سمت برگزاری روز ملی مبارزه با استکبار جهانی 
برویم.«جالل زاده با بیان اینکــه در حول و حوش ۱۳ 
آبــان اتفاقاتی که معطوف به این روزهای اخیر اســت 
ممکن اســت واقع شــود و باید این را محاسبه کنیم 
اظهار کرد: »االن دانشــگاه ها آبستن حوادث هستند و 
دشــمن به مدارس ما طمع کرده است و از نمایندگی 
رهبری در دانشگاه ها، دانشــگاه و وزارت علوم، بسیج 
دانشــجویی و آموزش و پرورش و اتحادیه انجمن های 
اسالمی می خواهیم که امسال تالش و مجاهدت ویژه 
انجام دهند تا ۱۳ آبان ۱۴۰۱ را ماندگارتر کنیم.«عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید 
کرد دشــمنان ما برای این روز ماموریت و برنامه دارند 
و مــا باید برای این روز برنامه ریزی دقیق کنیم و دچار 

روزمرگی نشویم و ما از اصل مساله غافل نشویم.

مرندی: تحریم های جدید علیه ایران 
بی معنی است

مشــاور تیم مذاکره کننده هســته ای خاطر نشان کرد، 
آمریکا در حال حاضر سیاســت فشار حداکثری را علیه 
ایران اعمال کرده است، بنابراین وضع تحریم های جدید 
بی معنی خواهد بود.محمد مرندی، مشاور رسانه ای تیم 
مذاکره کننده هسته ای در گفت وگو با شبکه راشاتودی 
در پاسخ به سوالی درباره تحریم های جدید آمریکا علیه 
صادرات ایران و اینکه آیا این نشــان دهنده یک شکاف 
جدید در روابط تهران و واشنگتن است؟ گفت: »ایاالت 
متحده سیاست فشار حداکثری را علیه ایران اعمال کرده 
است و در واقع رئیس جمهور بایدن در حال دنبال کردن 
سیاست های دونالد ترامپ است. او تالش می کند تا فشار 
اقتصادی را تا حد امکان افزایش دهد، چیزی که به عموم 
مردم آســیب می زند.«او ادامه داد: »این سیاست آمریکا 
اســت و ایران به تحریم ها عادت کرده اســت. بنابراین، 
تحریم های جدید بی معنی هستند. این تحریم ها هیچ 
تاثیری بر صــادرات ایرانی ها ندارند.«مرندی اضافه کرد: 
»اما آمریکا تمام تالش خود را برای خفه کردن ایران به 
کار می گیرد. این کشور رسانه های فارسی زبان متعددی 
در اختیار دارد و به همراه متحدان اروپایی و عربســتان 
ســعودی پول زیادی را علیه ایران هزینه می کنند و در 
هفته های گذشته آشــکارا از مردم ایران می خواهند که 
دست به خشونت زده و به افسران پلیس حمله کنند.«او 
همچنین تصریح کرد: »این رسانه ها نیز اغلب در لندن 
مستقر هستند. ارتش سایبری آنها در آلبانی، فلسطین و 
عربستان به طور فعال از افراد خود می خواهند که به مردم 
خشــونت و چگونگی ساخت کوکتل مولوتف را آموزش 
می دهنــد. آنها مردم را به خشــونت دعوت می کنند.« 
مشــاور تیم مذاکره کننده تاکید کرد که این کشورها و 

آمریکا نیز هزینه این کارها را پرداخت می کنند.

 دیدار مهدی صفری با دستیار 
وزیر خارجه قطر

به گزارش ایسنا به نقل از وزارت خارجه قطر، محمد 
بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی، دســتیار وزیر خارجه 
قطر در امور منطقه ای با مهدی صفری، معاون وزیر 
خارجه ایــران در امور اقتصادی دیــدار و گفت وگو 
کرد.در این دیــدار درخصوص روابط دوجانبه تهران 
و دوحه و راه های گســترش آن ها به ویژه در زمینه 
ســرمایه گذاری و اقتصادی رایزنی شد. بر اساس این 
گــزارش، وزیران خارجه ایران و قطر نیز در خصوص 
روابــط دوجانبــه و آخرین تحوالت احیــای توافق 

هسته ای تلفنی گفت وگو کردند.

خبر

همدلی|  محسن رفیق: کشور ترکیه که در 
تقاطع ســه قاره مهم جهان قرار دارد، از دیرباز 
به شکل قابل توجهی تحت تاثیر تحوالت جهانی 
قرار داشــته اســت، با این حال سیاست¬های 
رئیس جمهور و حزب مســلط بر حاکمیت این 
کشــور، رویکردی از اهداف اقتدارگرایانه آن را 
در منطقــه هویدا کرده اســت. در همین حال، 
اردوغان ادعاهایی مبنی بر اینکه ترکیه در حال 
تجربه تغییر محور اســت، را رد و اعالم کرده که 
آنکارا بــا برقراری همزمــان روابط دیپلماتیک 
مختلف در جهان بر اســاس منافع ملی، در پی 
تقویت محور خود است. آنکارا اعالم کرده است 
که قصد ندارد تا درهای خود را ببندد، خود را از 
دنیای خارج منزوی کند و نظاره گر وقایع منطقه 
باشد، بلکه در پی آن است تا با اتخاذ یک رویکرد 
سازنده و فعال، ابتکار عمل را در حل مشکالت 

جهانی و منطقه ای در دست بگیرد.
در همین حال، رئیس جمهور ترکیه به تازگی در 
سخنرانی اخیر خود در پارلمان این کشور ادعا 
کرد: »ترکیه با وجود همه نوســانات اقتصادی، 
با در نظر گرفتن برابری قدرت خرید؛ همچنان 
یازدهمیــن اقتصاد بزرگ جهــان و چهارمین 
اقتصاد بزرگ در اروپا در سال ۲۰۲۱ بوده است. 
ترکیه یکی از کشورهایی بود که سریع ترین رشد 
را در گروه ۲۰ داشت، حتی زمانی که همه گیری 
کووید-۱۹ اقتصاد جهان را عمیقاً تکان داد. در 
همین حال، ترکیه به یکی از اولین کشــورهای 
جهان تبدیل شــده اســت که قادر به طراحی، 
تولید و صادرات محصوالت صنایع دفاعی خود 
از جمله محصوالت هواپیماهای بدون سرنشین، 
زمینی و دریایی و همچنین سخت افزار و نرم افزار 
است. این کشــور در مجموع ۵۴۰ میلیارد متر 
مکعب ذخایر گاز طبیعی در دریای سیاه کشف 
کرده و در پی آن اســت تا با سرمایه گذاری در 
تولید انرژی های داخلی و تجدیدپذیر به تدریج 

وابستگی خارجی خود را کاهش دهد.«
به گزارش آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس 
جمهور ترکیه در سخنرانی اخیر خود در پارلمان 
این کشور، گفت: »فضای عادی سازی دیپلماتیک 
برای پیشرفت در همسایگی ترکیه، خاورمیانه 
آغاز شــده اســت. روابط ما با امارات، عربستان 
سعودی و اســرائیل بر اساس منافع متقابل در 
حال توسعه اســت و روند مشابهی با مصر نیز 
در جریان است « او بار دیگر بر اهمیت موضوع 
فلسطین برای ترکیه تاکید کرد و گفت که آنکارا 

همیشه در کنار فلسطینی ها خواهد بود.
این در حالی است که چندی پیش، سخنگوی 
ریاســت جمهوری ترکیه تایید کــرد که آنکارا 
در حال رایزنی با تل آویــو درباره انتقال گاز به 
اروپا اســت. به گزارش ســایت النشره، ابراهیم 
کالین، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه 
در جمع خبرنــگاران فاش کرد: » قرار اســت 
هیئت های دو طرف ماه اکتبر نشســتی درباره 
این موضوع داشــته باشند.« کالین در پاسخ به 
ســوال خبرنگاران درخصوص مذاکرات با رژیم 
صهیونیســتی درخصوص انتقــال گاز به اروپا 
تاکید کرد: »این مذاکرات در دست انجام است.« 
سخنگوی ریاســت جمهوری ترکیه ماه مه انیز 
ظهار کرده بود که از شــرق دریــای مدیترانه 
می تواند جایگزین ســوخت روسیه به اتحادیه 
اروپا شود و آنکارا آماده است بخشی از این روند 
باشد. این در شرایطی است که اتحادیه اروپا به 
دنبال جایگزینی برای گاز روسیه است چرا که 
پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در 
تاریخ ۲۴ فوریه، تعهد داد که به وابستگی خود 

به سوخت روسیه پایان دهد.

از سوی دیگر اردوغان در سخنان اخیر خود در 
مجلس این کشور، حمایت خود را از آذربایجان 
اعالم و تاکید کرد که ترکیه به سهم خود برای 
تضمین صلح پایــدار در منطقه اقداماتی انجام 
می دهــد. او اظهار کرد: »ما از طریق نمایندگان 
ویژه ای که منصوب کرده ایم، اراده خود را برای 
ارتقای روابط خود با ارمنستان به سطح جدیدی 
نشــان داده ایم.« اردوغان بــه دیدار احتمالی با 
نیکول پاشــینیان، نخســت وزیر ارمنستان در 
پراگ پایتخت چک اشــاره کرد، جایی که قرار 
است نشســت جامعه سیاســی اروپا در اکتبر 
برگزار شود. اردوغان ادامه داد: »ترکیه به دنبال 
تشدید تنش با ســایر کشورها نیست و تسلیم 
نمی شــود.« او با بیان اینکه به عزت و حیثیت 
کشور لطمه ای وارد نمی کنیم، گفت: »ما قویاً با 
نگرش شرافتمندانه، صبور، مصمم و محتاطانه، 
از حقوق ترکیه در همه زمینه ها دفاع می کنیم.«

این در حالی اســت که ترکیه تالش کرده است 
که در محــور تنش¬¬های ایجاد شــده بین 
روسیه و اوکراین نیز نقش¬آفرینی داشته است. 
ترکیه پیشتر، با سازمان ملل، روسیه و اوکراین، 
توافقنامه ای را برای از سرگیری صادرات غالت 
از ســه بندر دریای سیاه اوکراین امضا کرده بود 
که پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در فوریه 
متوقف شد. اردوغان درباره جنگ جاری روسیه و 
اوکراین نیز گفت: »ترکیه صلح، گفتگو و داوری 
منصفانه را انتخاب کرده است. با توجه به روابط 
نزدیکی که با هر دو کشور داریم، ترجیح دادیم 
به جــای دامن زدن به آتش و ایجاد فتنه، برای 
پایان دادن به جنگ تالش کنیم. ســازمان ملل 
که به دلیل عدم کفایت در مواجهه با بحران های 
جهانی اعتبارش متزلزل شــده اســت، یکی از 
بزرگ ترین دســتاوردهای خود در ســال های 
اخیر را با این توافق حاصل تالش های فشــرده 

کشورمان دید.«
اردوغــان در این باره گفــت: »مبادله زندانیان 
اخیر بین روســیه و اوکراین تحت ابتکار آنکارا، 
دیپلماســی ترکیه را به یک مرحله بسیار باالتر 
رسانده اســت. در تماس های خود به مناسبت 
هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل، از 
دیدن سطحی که در سیاست خارجی ترکیه به 
دست آمده خرسندیم. ما شخصا شاهد بوده ایم 
که گام های کشورمان در بحران روسیه و اوکراین، 
مسئله مهاجرت، کمک های بشردوستانه، مبارزه 
با تروریسم و حفظ صلح، قدردانی همه جهان را 

به همراه داشته است.«
با ایــن وجود نبرد در اوکراین، مانع از ارتباطات 
نظامی ترکیه با روســیه نشده است. در همین 
زمینه، رئیس آژانــس صنایع دفاعی ترکیه روز 
شنبه اعالم کرد که اگر توافق درخصوص خرید 

جنگنده های اف-۱۶ ساخت آمریکا با شکست 
مواجه شود، ترکیه ممکن است خرید جت های 
جنگنده سوخوی ساخت روسیه را در نظر بگیرد. 
به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک، اســماعیل 
دمیــر، رئیس آژانس صنایــع دفاعی ترکیه به 
ســی ان ان ترک گفت: »اگر خرید جنگنده های 
اف-۱۶ ساخت ایاالت متحده آمریکا با شکست 
مواجه شود، جایگزین دیگری داریم و آن خرید 
جت های جنگنده ساخت روسیه است.« آمریکا 
پیش تر اعالمیه ای رســمی بــه ترکیه مبنی بر 
حذف این کشور از برنامه جنگنده های پیشرفته 
اف-۳۵ به خاطر خرید سامانه های دفاع هوایی 
اس-۴۰۰ روســیه ارســال کرد. واشنگتن این 
تفاهم نامه مشــترک در مورد جنگنده های اف-

۳۵ با ترکیه را لغو کرد و در عوض آن را با هفت 
شــریک باقی مانده در این پروژه یعنی انگلیس، 
ایتالیا، هلند، اســترالیا، دانمارک، کانادا و نروژ 
امضا کرد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری 
ترکیه متعاقبــا اعالم کرد که آمریکا آنکارا را به 
خریــد جنگنده هایی دیگر اما از نســل چهارم 
همچون جنگنده های اف-۱۶ دعوت کرده است. 
قرار است کنگره آمریکا با این مساله موافقت کند 
و وزارت امور خارجه آمریکا نیز برای تحقق این 
قرار داد در حال البی کردن است، تا قانون گذاران 
را متقاعد ســازد که این توافق به نفع واشنگتن 

است.
ترکیــه همچنین با افزایش ســاخت تجهیزات 
نظامی، افزایش صادرات این محصوالت را نیز در 
دستور کار خود قرار داده است. در همین زمینه، 
شــرکت ترکیه ای بایکار به تازگی ۲۰ پهپاد به 
امارات تحویل داد و در حال بررسی درخواست 
ساخت کارخانه تولید پهپاد در عربستان است. 
به گزارش وسیا الیوم، منابع آگاه گزارش دادند، 
شــرکت فناوری دفاعی ترکیه موسوم به بایکار، 
اوایل ماه جاری ۲۰ فروند پهپاد از نوع بیرق دار را 
به امارات تحویل داد و در حال بررسی درخواست 
ساخت کارخانه تولید پهپاد در عربستان است. 
در این راســتا، یک مقام ارشد ترکیه گفت که 
عربســتان نیز به دنبال خرید پهپادهای مسلح 
و ســاخت کارخانه ای برای تولید این نوع پهپاد 
است و شــرکت بایکار هم درخواست عربستان 
در مورد ساخت این کارخانه را بررسی می کند 
اما این یک تصمیم راهبردی برای رجب طیب 
اردوغــان، رئیس جمهور ترکیه اســت. این در 
حالی است که پس از تاثیر پهپادهای بیرق دار در 
درگیری ها در سوریه، اوکراین و لیبی، کشورهای 

مختلف به دنبال خرید آن هستند.
در همین حال، به گزارش ایسنا، آنکارا در مورد 
درخواست سوئد و فنالند برای پیوستن به ناتو 
اعالم کرده است که ترکیه اطمینان حاصل کرده 

است  که ناتو در سند راهبردی جدید خود که 
در مادرید به تصویب رسید، تروریسم را به عنوان 
یکی از تهدیدهای اصلی برای اتحاد عنوان کرده 
است و به همین دلیل، ترکیه تالش های سوئد 
و فنالند را برای انجام تعهدات شان به دقت زیر 
نظر دارد و تصمیم نهایی را پارلمان به نمایندگی 

از ملت ما اتخاذ خواهد کرد.
سوئد و فنالند در ماه ژوئن رسماً برای پیوستن 
به ناتو درخواســت دادند، تصمیمی که به دلیل 
جنگ روســیه علیه اوکراین اتخاذ شــد. با این 
حال، ترکیه به پیشــنهادهای عضویت اعتراض 
کرد و از این کشــورها به خاطــر مدارا و حتی 
حمایت از گروه های تروریستی، انتقاد کرد. یک 
یادداشت سه جانبه در نشست سران ناتو که در 
ژوئن بین کشورها امضا شــد، تصریح می کند 
که فنالند و ســوئد، پ.ک.ک و ی.پ.گ، شاخه 
ســوری پ. ک. ک، یا سازمان تروریستی فتح  را 

حمایت نخواهند کرد .
از سوی دیگر، ترکیه که بیش از ۷۰ سال عضو 
ناتو بوده، از اقدامات یونان در منطقه در ماه های 
اخیر، از جمله مسلح سازی جزایر نزدیک سواحل 
ترکیه که بر اساس تعهدات معاهده غیرنظامی 
شده اند، شــکایت کرده و گفته است که چنین 
اقداماتی تالش های حسن نیت این کشور را ناکام 
می گذارد. رئیس جمهور ترکیه با اشاره به جزیره 
مدیترانه شرقی، قبرس تاکید کرد که این جزیره 
محل زندگی دو دولت و مردم جداگانه اســت. 
اردوغان تاکیــد کرد که باید به انزوا و تحریم ها 
در این جزیره پایان داده شود و همه وعده ها در 
مورد به رسمیت شناختن بین المللی ترک های 
قبرس رعایت شود. او همچنین بر امتناع اخیر 
ترکیه از پذیرش تصمیم ایاالت متحده برای لغو 
تحریم تسلیحاتی قبرس یونانی نشین تاکید کرد 
و گفت: »تشــویق یونان و مسلح ساختن جزایر 
غیرنظامی در دریای اژه خالف عقل است. دنبال 
کردن سیاست تحریک و تنش در منطقه به نفع 
کسی نیست.« اردوغان از رهبری یونان خواست 
از تحریکاتی که این کشور و مردمش را به سوی 

فاجعه می کشد، خودداری کند.
اردوغان همچنین درباره مبارزه ترکیه با تروریسم 
گفته اســت که نیروهای امنیتی این کشور از 
جمله ارتــش و ســرویس های اطالعاتی برای 
مبارزه با تروریست ها سنگ تمام می گذارند. او 
گفــت: »ما ابزارها و قابلیت هایــی را در اختیار 
نیروهای امنیتی خود قرار دادیم که آنها را قادر 
می سازد تا ماموریت خود در مبارزه با تروریسم 
و حفاظت از کشــورمان در برابــر تهدیدهای 

منطقه ای و جهانی را انجام دهند.«
اردوغان تاکید کرد که راهبرد ترکیه برای حفظ 
صلح و امنیت، از بین بردن تهدیدها در سرچشمه 
آنها فراتر از مرزهای این کشور است. او ادامه داد: 
»ما این راهبرد را با گفتن اینکه ممکن اســت 
بــدون اعالم قبلی در شــب وارد شــویم، اجرا 
می کنیم. ترکیه به تالش های خود برای تخریب 
کریدوری که تروریست ها سعی در ساختن آن 
در امتداد مرز خود دارنــد، ادامه خواهد داد. از 
زمان آغاز عملیات برون مرزی ترکیه در سوریه 
در ســال ۲۰۱۶، تقریباً ۵۲۶۰۰۰ سوری آواره 
شده در ترکیه داوطلبانه به مناطق امن حاصله در 
کشورشان بازگشته اند. ما به عنوان کشوری که 
نزدیک به ۴۰ سال است با تروریسم می جنگیم و 
ده ها هزار کشته بر اثر تروریسم از دست داده ایم، 
در موقعیتی نیستیم که بتوانیم امتیاز بدهیم.« 
او با اشــاره به اعضای گروه تروریستی پ.ک.ک 
اضافه کرد: »با عملیات خود در سوریه و شمال 

عراق، خائنان تجزیه طلب را از کار انداختیم.«

ترکیه از تالش برای تاثیرگذاری بیشتر بر حوادث منطقه ای پرده برداشت 

عزم جزم اردوغان در کسب َسرَوری منطقه

همدلی| تعیین نهایی مرزهای دریایی لبنان با رژیم صهیونیستی 
کــه از اهمیت باالیی برای هر دو طرف برخوردار بوده و اکتشــاف 
منابع نفتی در آب-های بین این دو منطقه را تســهیل می کند، با 
میانجی¬گری آمریکا در حال پی گیری اســت. در همین زمینه، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته اعالم کرد که به دنبال 
پیشنهاد آمریکا، تل آویو جزئیات نهایی توافق نامه ترسیم مرزهای 
دریایی با لبنان را بررســی می کند. ریاســت جمهوری لبنان نیز 
اعالم کرد که میشــل عون، رئیس جمهور این کشور پیام کتبی از 
میانجی آمریکایی در خصوص پیشنهادات مربوط به تعیین مرزهای 
دریایی با رژیم صهیونیستی دریافت کرده استبه گزارش خبرگزاری 
اســپوتنیک، یائیر الپید، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جلسه 
دولت گفت: »جزئیات نهایی توافق نامه با لبنان را بررسی می کنیم و 
پس از انجام اصالحات قانونی، آن را در دولت به رأی می گذاریم.« 
او اضافه کرد: »چند روز پیش لبنان و ما در اسرائیل پیشنهاد آمریکا 
را در مورد پیش نویس توافق نامه ترســیم مرزهای دریایی دریافت 
کردیم. این پیشنهاد منافع امنیتی، سیاسی و اقتصادی اسرائیل را 
کامال حفظ می کند.« الپید با بیان اینکه امنیت را در شمال تقویت 
و نسبت به تولید گاز در میدان کاریش اقدام خواهیم کرد، مدعی 
شد: »هیچ مانعی برای توسعه یک میدان گازی دیگر در لبنان وجود 
ندارد، از طریق آن درآمدهایی که شایسته آن هستیم کسب می کنیم 
از طرفی هم این کار باعث می شــود ارتباط لبنان با ایران ضعیف، 
حزب اهلل محدود و امنیــت به منطقه برگردد.«پیش از این رئیس 
جمهوری لبنان گفته بود: »در آستانه بستن این پرونده به نفع لبنان 
هســتیم و به حق و حقوق مان دست خواهیم یافت.«با این وجود، 
رئیس سابق دستگاه اطالعات رژیم صهیونیستی درباره توافق تعیین 
مرزهای دریایی اذعان کرد که اساسا اسرائیل در مقایسه با لبنان از 
اســتانداردهای بیشتری شانه خالی کرده است. به گزارش روزنامه 

عبری زبان معاریو، آموس یادلین، رئیس ســابق دستگاه اطالعات 
رژیم صهیونیستی اظهار کرد: »استانداردهای توافق درباره تعیین 
مرزهای دریایی نه در اسرائیل و نه در لبنان منتشر نشدند و فرض 
نزدیک به واقعیت این است که سید حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل 
لبنان به هر آنچه می خواست، رسیده و به همین دلیل او احساس 
رضایت دارد.« یادلین در ادامه گفت: »با این حال مطمئن نیستم که 
شرایط این گونه بماند، امیدوارم دولت استانداردها را به مردم اعالم 
کند، فکر می کنم امکان دست یابی به توافقی که دو طرف از آن بهره 
ببرند و هر کدام منافع خود را تامین کنند، وجود دارد با این حال اگر 
توافقی هم میان اسرائیل و لبنان حاصل نشود، هرگز تعجب نخواهم 
کرد.« رئیس سابق دستگاه اطالعات رژیم صهیونیستی اضافه کرد: 
»ســخنرانی نصراهلل برای من این گونه به نظر رسید که او از متن 
توافق خبر دارد و آن را به عنوان دستاورد خود به مردم لبنان ارائه 
کرد، مسائل بســیار پیچیده ای وجود دارد که ما هنوز متوجه آنها 
نیســتیم، فکر می کنم این نکته اهمیت دارد که دو طرف به یک 
توافق دست یابند.«این مسؤول اسرائیلی در ادامه مدعی شد:»لبنان 
همانند هوا برای تنفس، به استخراج گاز از دریای مدیترانه نیاز دارد 
چرا که این کشــور از نظر اقتصادی در حال فروپاشی است و این 
تقریبا تنها فرصت موجود است و اسرائیل به صلح و اقدام نیاز دارد 
و شــاید این توافق از نفوذ ایران بکاهد، هر یــک از دو طرف باید 
چیزی را برای منفعت بسیار بزرگ تری کنار بگذارد و در این صورت 
وضعیت بُرد-بُرد است و در این مورد اطمینان دارم.«او اضافه کرد: 
» توافق با لبنان یک پیشرفت سیاسی نیز محسوب می شود، اما اگر 
در نهایت توافقی میان اسرائیل و لبنان به وجود نیامده و یک توافق 
غیر مستقیم میان دو طرف همراه با آمریکایی ها حاصل شود، هرگز 
غافلگیر نخواهم شــد.« یادلین در ادامه تکرار کرد: »مسائل بسیار 
پیچیده ای وجود دارد که هنوز متوجه آنها نیستیم تا بررسی کنیم 

آیا این توافق نامه خوب اســت یا بد اما اساسا اسرائیل در مقایسه با 
لبنان از استانداردهای بیشتری شانه خالی کرده، با این حال؛ امکان 
رسیدن به توافقی که همه از آنها استفاده کنند، وجود دارد.«رئیس 
سابق دستگاه اطالعات رژیم صهیونیستی در ادامه گفت: »اسرائیل 
نه فقط جزئیات توافقنامه را نمی دانند بلکه توجهی نیز به آن ندارند، 
زمانی که یائیر الپید، نخســتوزیر و یا بنی گانتس اعالم کردند که 
اســرائیل بر خالف اروپا از امنیت انرژی برخوردار است، مردم آن را 
ترجیح خواهند داد تا اینکه جنگی در شمال )اراضی اشغالی( علیه 
حزب اهلل وجود داشته باشــد و همه می دانند که آن هرگز جنگی 
آســان نخواهد بود و فکر می کنم موضع جنگ در نهایت به دادگاه 
عالی خواهد رسید زیرا در هر صورت زمان واقعی آن را تصمیم الپید 
برای پمپاژ گاز تعیین می کند.« این در شرایطی است که نخست وزیر 
سابق رژیم صهیونیستی اعالم کرد که نخست وزیر کنونی این رژیم 
تسلیم تهدیدات دبیرکل حزب اهلل لبنان شده است. به گزارش سایت 
النشره، بنیامین نتانیاهو گفت: »یائیر الپید، نخست وزیر اسرائیل به 
صورت شرم آوری تســلیم تهدیدات سید حسن نصراهلل، دبیرکل 
حزب اهلل لبنان شــد. ای شهروندان اســرائیل! الپید زمین دارای 
حاکمیتی را به همراه میدان گازی بزرگی که متعلق به شماست به 
حزب اهلل می دهد. او این کار را بدون مذاکره ای در کنست )پارلمان 
اسرائیل( و بدون همه پرسی انجام می دهد. الپید اختیار این را ندارد 
که اراضی »دارای حاکمیت« را به یک کشور دشمن تحویل بدهد.«

ترسیم مرزهای دریایی به نفع لبنان

سفیر ایران در باکو: 
 دشمنان، رویای تجزیه ایران را

 به گور خواهند برد
سفیر ایران در باکو اظهار کرد که دشمنان تاریخی ایران 
رویای تجزیه خاک پاک ایــران را تا گور با خود بردند 
اما تجزیه ایران را نخواهند دید.به گزارش ایســنا،  سید 
عباس موســوی در توییتی نوشت: »دشمنان تاریخی 
ایران همیشــه از بزرگی، عظمت و قدرت ایران واهمه 
داشته اند و آن  را در محافل شیطانی خود بارها بر زبان 
راندنــد که ایران بیش از حد بزرگ اســت. تجزیه این 
خاِک پاک، رویای همیشگی آنان بوده و هست؛ رویایی 
که تا گور با خود بردند، تجزیه اجسادشان را دیدند اما 

تجزیه ایران را نه.«

گفت وگوی برجامی وزیران خارجه 
ایران و قطر

وزارت خارجــه قطر در بیانیه ای اعالم کرد که شــیخ 
محمــد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیــر خارجه قطر با 
حســین امیرعبداللهیــان، وزیر خارجه ایــران تلفنی 
گفت وگــو کرد. در این گفت وگــو طرفین درخصوص 
روابط دوجانبــه و آخرین تحــوالت مذاکرات احیای 
برجام تبادل نظر کردند.به گزارش ایسنا، وزیر خارجه 
قطــر گفت که دوحه امیدوار بــه توافق ایران و آمریکا 
در راســتای احیای برجام و رسیدن به توافقی عادالنه 
برای تمام طرف ها است. او گفت که در این توافق باید 
نگرانی های تمام طرف ها در نظر گرفته شود و این امر 
در راســتای امنیت و ثبات منطقه خواهد بود.حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران اخیرا در گفت وگو با 
المانیتور گفت: »وقتی از تضمین صحبت می کنیم به 
رفتار آمریکا در توافق سال ۲۰۱۵ نگاه می کنیم. خروج 
ترامپ از برجام یک اقدام مغایر مقررات بین المللی بود. 
االن نیز با وضعیتی مواجه هستیم که طرف های مذاکره 
کننده آمریکایی به مــا می گویند هیچ تضمینی برای 
دولــت بعدی نمی دهیم. باالخــره در عرف و رویه های 
بین الملل وقتی توافقی امضا می شود، این قرارداد، توافق 
پایدار میان نظامهای سیاســی و حکومت ها است و نه 
دولت هایی که می آیند و می روند.«او ادامه داد: » ماه ها 
اســت که معاونم آقای دکتر باقری و همکارانم در وین 
مذاکره می کنند. ارتباطات زیادی خود من با طرف های 
مختلف در موضوع بازگشت به برجام دارم اما وقتی ما 
صحبت از ضمانت می کنیــم، طرف آمریکایی مذاکره 
ما، اظهار می دارد ما حداکثر تــا پایان دولت خودمان 
ضمانت خواهیم داد. این چه پیامی برای طرف های دیگر 
که عالقه مند هســتند بیایند و در ایران سرمایه گذاری 
کنند دارد. این رفتار، این پیام را به سرمایه گذار خارجی 
می دهد که وارد ایران نشوید، وقت زیادی ندارید. من در 
نشســت امنیتی مونیخ با برخی از مدیران شرکت های 
بزرگ، گفت وگو داشتم.«او اضافه کرد: »معاون اقتصادی 
من هم نشســت مفصلی با کمپانی های بزرگ عمدتا 
اروپایی در مونیخ داشت. همه آنها به ما می گفتند اگر 
مدت قراردادها کوتاه باشد ما نمی توانیم پروژه ای را در 
ایران اجرا کنیم. البتــه در مورد تضمین و طول مدت 
قراردادها ما پیشــرفت هایی را در تبادل پیام هایمان با 
آمریکایی ها در هفته های گذشته شاهدیم اما هنوز به 

نقطه مطلوب نرسیده ایم.«

ادعای سازمان ملل:
باقر نمازی ایران را ترک کرد

سخنگوی ســازمان ملل از آزادی سیامک نمازی خبر 
داد و مدعی شد که باقر نمازی نیز برای معالجه از ایران 
خارج شده اســت.به گزارش ایسنا، سخنگوی سازمان 
ملل در گفت وگو با رویترز مدعی شده است: »ایران به 
باقر نمازی اجازه داده تا برای معالجه به خارج از کشور 
برود. سیامک نمازی نیز از بازداشت آزاد شده است.«او 
تاکید کرد: »ما به تعامل با مقامات ایرانی ادامه خواهیم 
داد.« ســیامک و باقر نمازی چند ســال پیش به اتهام 
جاسوسی و همکاری با دولت آمریکا هرکدام به ۱۰ سال 

حبس محکوم شده بودند.

دیدار یک مسئول اطالعاتی اماراتی با 
مسئوالن انصاراهلل 

منابع یمنی از دیدار یک مســئول اطالعاتی اماراتی با 
اعضای انصاراهلل یمن در مسقط و خشم عربستان از این 
اقدام امارات خبر دادند.به گزارش ایسنا، به نقل از سایت 
روزنامه عربی۲۱، یک منبع دیپلماتیک عربی اعالم کرد: 
»هیئت یمنی که با مسئوالن انصاراهلل یمن در مسقط 
دیدار کرد با ریاســت علی الشامســی، معاون دبیرکل 
شورای عالی امنیت ملی امارات بود. این مسئول اماراتی 
به انصــاراهلل نگرانی خود را از تهدیــدات درباره حمله 
به شــرکت های نفتی در استان های جنوبی یمن ابالغ 
کرد.«سایت یمن نت اعالم کرد: »ابوظبی با مسئوالن 
آلمانی، فرانسوی و اتریشی برای حفاظت از تأسیسات 
گازی و استخراج گاز در استان های جنوبی یمن در برابر 
هرگونه حمالت به توافق رسیده است. ابوظبی نگرانی 
خود را درباره احتمال هدف گیری مجدد تأسیســات 
نفتی امارات یا حمله به کشتی های این کشور در دریای 
ســرخ به انصاراهلل اعالم و تأکید کــرد که آماده اجرای 
تمام خواســته های انصاراهلل در ازای توقف حمالت این 
جنبش است.«منبع مذکور اعالم کرد: »عربستان از این 
دیدارها آگاه است و نسبت به برخورد سازمان اطالعات 
امارات ابراز ناخرسندی کرد.« به گفته منابع پیش از این 
نیز مذاکراتی در ماه مارس میان انصاراهلل و طحنون بن 
زاید آل نهیان، مشاور امنیت ملی امارات به دنبال حمله 
انصاراهلل به ابوظبی برگزار شده بود.این سایت اعالم کرد: 
»شرکت های آمریکایی و فرانسوی در استان های جنوبی 
مثل شبوه، حضرموت و المهره برای استخراج نفت و گاز 
فعال هســتند. ابوظبی از حوثی ها خواست آتش بس را 
به مدت شش ماه تمدید کنند و در مقابل خواسته های 
آن ها را درباره پرداخت حقوق ها، بازگشــایی فرودگاه 

صنعا و بندر الحدیده برآورده خواهد کرد.«

خبر


