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ساعت یک و بیســت دقیقه بامداد 
یکشــنبه نیروهای ســپاه پاسداران 
همزمان با ساعتی که نیروهای آمریکایی 
دو سال قبل، سردار قاسم سلیمانی را به 
شهادت رسانده بودند، با شلیک ۱۲ فروند 
موشک بالستیک دوربرد به سمت اربیل 
عراق تالش کردند به اقــدام اخیر رژیم 
صهیونیستی در شهادت دو نیروی سپاه 

در سوریه »پاسخ کوبنده« ای بدهند.
آنگونه که در اطالعیه سپاه پاسداران 
ذکر شــده »در پی جنایات اخیر رژیم 
جعلی صهیونیستی و اعالن قبلی مبنی بر 
بی پاسخ نگذاردن جنایت ها و شرارت های 
این رژیم منحوس؛ مرکز راهبردی توطئه 
و شرارت صهیونیســت ها مورد هدف 
موشک های قدرتمند و نقطه زن سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی قرار گرفت.« 
اشاره سپاه پاسداران به حمله دوشنبه 
گذشته جنگنده های اسرائیل به حومه 
شهر دمشق در سوریه است که طی آن دو 
عضو سپاه به نام های مرتضی سعید نژاد و 
احسان کربالیی پور به شهادت رسید ند. 
ازآن ســو  دولت های آمریکا و عراق با رد 
اصابت موشک ها به مراکز صهیونیست  ها 
در اربیل عراق، اعالم کردند: »ساختمان 
جدید و در حال ســاخت کنسولگری 
آمریکا در اربیل، هدف حمله موشکی بوده 
است و ربطی به اسرائیل نداشته است.« 
ســکوت اســراییل اما در این خصوص 
معنادار شده است. رژیم صهیونیستی 
تا لحظه نگارش این گــزارش موضعی 
درخصــوص محل اصابت موشــک ها 

نداشته است. 
روایت های متفاوت از محل اصابت

روز گذشــته یکی از مقامات ارشد 
وزارت خارجــه آمریــکا در گفت وگو با 
شبکه الجزیره ضمن محکوم کردن حمله 
به کنســولگری آمریکا در اربیل گفت: 
»مقامات عراقی و ُکرد در حال بررســی 

این حادثه هستند.«
مقامــات عــراق و آمریــکا در ابتدا 
روایت هــای متفاوتی از ایــن حمله و 
خســارت های وارده ارائــه کردند. یک 
مقام ایاالت متحده به آسوشــیتدپرس 
گفت که هیچ آســیبی به هیــچ یک از 
تاسیسات دولتی این کشور در اربیل وارد 
نشده است و هیچ نشانه ای وجود ندارد 
که هدف ســاختمان کنسولگری بوده 
است که تازه ساز و در حال حاضر خالی 
از سکنه اســت. اما یک مقام عراقی در 
بغداد ابتدا اعالم کرد که چندین موشک 
به کنســولگری آمریکا اصابت کرده و 
هدف این حمله بوده است. اما ساعاتی 
بعد الوک غفاری، رئیس دفتر رسانه های 
خارجی کردستان عراق گفت که هیچ یک 
از موشک ها به تاسیسات آمریکا اصابت 
نکرده اما مناطــق اطراف محوطه مورد 

اصابت موشک ها قرار گرفته است.
خبرگزاری ایرنا در گزارشــی از آغاز 
به کار کمیته پیگیری خبر داد و به نقل 
از ستاد اطالع رسانی امنیتی، وعده ارائه 

جزئیات بیشتر از این حمله را داد.
 اما سایت خبری صابرین نیوز، وابسته 

به گروه های مقاومت عراق گزارش داد 
مرکز موساد در اربیل در معرض حمله 
موشکی قرار گرفته و گزارش  ها حاکی 
اســت که دو پایگاه ســازمان اطالعات 
و عملیــات ویژه )موســاد( ســازمان 
جاسوسی رژیم صهیونیستی در اربیل 

هدف موشک قرار گرفته  است.
رســانه های عراقی به نقل از منابع 
امنیتی  افزودند کــه این پایگاه ها مرکز 
پیشرفته آموزشــی بوده و هدف حمله 

موشک های بالستیک قرار گرفته است.
مقام های آمریکایی به سرعت ایران را 
عامل این حمالت اعالم کردند و روزنامه 
آمریکایی »وال استریت ژورنال« گزارش 
کرد کــه مقام هــای آمریکایی مدعی 
شده اند حمله موشکی بامداد یکشنبه 

که در مجاورت کنســولگری جدید در 
حال ساخت آمریکا در شمال عراق فرود 

آمد، از ایران نشأت گرفته است.
روزنامه وال استریت ژورنال همچنین 
گزارش کرد که مقام هــای آمریکایی 
گفته اند حمالت موشکی بامداد، انتقام 
حمالت هوایی روز دوشنبه هفته گذشته 

رژیم صهیونیستی در سوریه بوده است.
طبق این گــزارش، وزارت خارجه 
آمریکا با صدور بیانیه ای گفته اســت: 
»دولت عراق و دولت اقلیم کردســتان 
در حال بررســی این حادثه هستند. ما 
این حمله ظالمانه و نمایش خشونت را 
محکوم می کنیم.«خبرنگار الجزیره نیز 
گزارش داد این حمله موشکی، ساختمان 
جدید کنسولگری آمریکا در اربیل واقع در 
جاده »صالح الدین« را هدف قرار داده اما 
یک مقام دولتی آمریکا اعالم کرد هیچ 
شــواهدی وجود ندارد که نشــان دهد 
کنسولگری آمریکا در اربیل هدف حمله 

موشکی بوده است.
واکنش  های تند به حمالت 

موشکی ایران
همزمان با حمالت موشکی به اربیل، 

صابرین نیوز از پرواز شدید هواپیماهای 
آمریکایی در آسمان این منطقه خبر داد 
و اعالم کرد گیرنده های سامانه ناوبری 
نظارتی ADS-B در حریم هوایی اربیل 
که در زمینه ترافیــک هوایی تخصص 
دارد متوقف شد.خبرنگاران رسانه های 
آمریکایی نیز به نقل از وزارت امور خارجه 
آمریکا شنبه شب به وقت محلی ضمن 
محکوک کردن حمله به پایگاه نظامی 
این کشور در اربیل عراق گزارش دادند: 
»هیچ خسارت یا تلفاتی در هیچ یک از 
تاسیسات دولتی ایاالت متحده آمریکا 
بوجود نیامده اســت. این حادثه توسط 
دولت عراق و دولت اقلیم کردستان در 
حال بررسی است و شما را برای اظهارنظر 

به آن ها ارجاع می دهیم.«
وزارت امور خارجــه عراق نیز حمله 
موشــکی به اربیل را محکوم کرد و آن را 
»نقض آشکار حاکمیت عراق« خواند. 
مسرور بارزانی، نخست وزیر کردستان 
عراق هم در بیانیه ا ی گفت ما این»حمله 
تروریستی« را که چندین نقطه در اربیل را 
هدف قرار داده محکوم می کنیم. مصطفی 
کاظمی، نخســت وزیر عراق حمالت 
موشــکی به اربیل را »حمله به امنیت 
مردم عراق« دانست و در توییتی نوشت: 
»نیروهای امنیتی در حال تحقیق درباره 
این حمالت هستند. ما محکم جلو هر 
تهدیدی علیه مردم عراق می ایستیم.« 
برهم صالح، رئیس جمهــور عراق هم با 
اشــاره به تالش ها برای تشکیل دولت 
در عراق، زمــان انجام ایــن حمالت را 
»مشکوک« دانستازسوی دیگر، مقتدی 
صدر، روحانی پرنفوذ شیعه و رهبر جنبش 
صدر در عراق بعد از بیانیه سپاه پاسداران 
خواستار شکایت دولت عراق به سازمان 
ملل و همیــن طور اعتراض به ســفیر 
جمهوری اسالمی در بغداد شد. او هر گونه 
دخالت خارجی و حمله موشکی به عراق را 
محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی 
عراق  مقتدی صدر در گفت وگو با رهبران 
کردستان عراق بر سر تشکیل یک کمیته 
حقیقت یاب درباره ادعای حضور مراکز 
اسرائیلی در منطقه توافق کردند.شورای 
وزیران اقلیم کردستان نیز در بیانیه ای 
اعالم کرد که حمله موشــکی به بهانه 
هدف قراردادن یک مرکز اســرائیلی در 

نزدیکی کنســولگری آمریکا، مناطق 
مســکونی را هدف گرفته است. در این 
بیانیه از مجامع جهانی خواسته شده در 

برابر این حمله سکوت نکنند.
برخی رسانه های مقاومت عراقی نیز 
توئیت معنی دار آیت اهلل »ســید کاظم 
حائری« از مراجع عظام عراقی را منتشر 
کرده اند که تنها به این آیه شریفه اکتفا 

کرده است:»ان اهلل عزیز ذوانتقام«.
ترکیه نیز از اولین کشــورهایی بود 
که به این حمالت واکنش نشان داد. به 
گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، وزارت امور 
خارجه ترکیه با انتشار بیانیه ای، حمالت 
موشکی به شهر اربیل عراق را محکوم کرد 
.در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه آمده 
است: »حمالت موشــکی بامداد امروز 
به شهر اربیل عراق را محکوم می کنیم. 
چنین اقداماتی که منجر به برهم زدن 
صلح و ثبات در عراق می شــود به هیچ 

عنوان قابل پذیرش نیست.«
همزمان با اقدام ســپاه پاســداران 
گمانه زنی ها در مورد تأثیر این حمالت 
موشکی بر سرنوشــت برجام نیز قوت 
گرفت. هنوز تاثیر این اتفاق بر مذاکرات 
هســته ای و واکنش احتمالــی آمریکا 
مشخص نیست؛ اما قطعا بر پیچیده شدن 
مذاکرات احیای برجام تاثیرگذار خواهد 
بود. مذاکراتی که در دقیقه 90 با دخالت 
روسیه و ســایه جنگ اوکراین بر آن به 
حالت تعلیق درآمده است. باید منتظر 

واکنش های احتمالی ماند.

روایت ها از محل اصابت موشک های سپاه در اربیل مختلف است

تشکیل کمیته حقیقت یاب در  عراق
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مقتدی صدر در گفت وگو 
با رهبران کردستان عراق 
بر سر تشکیل یک کمیته 

حقیقت یاب درباره حضور 
مراکز اسرائیلی در منطقه 

توافق کردند

مقامات عراق و آمریکا در 
ابتدا روایت های متفاوتی 
از حمالت موشکی سپاه 
به اربیل و خسارت های 
وارده ارائه کردند. یک 
مقام ایاالت متحده به 

آسوشیتدپرس گفت که 
هیچ آسیبی به هیچ یک 
از تاسیسات دولتی این 

کشور در اربیل وارد نشده 
است و هیچ نشانه ای وجود 

ندارد که هدف ساختمان 
کنسولگری بوده است

اعظم ویسمه

 بدون اعالم زمان مشخص
 برای پیگیری مذاکرات؛

ایران گفت وگو با عربستان را 
موقتا تعلیق کرد

ایران به صورت یک طرفه گفت وگوها با عربستان 
سعودی را موقتا تعلیق کرده است .به گزارش ایسنا، 
در حالی که »فؤاد حســین« وزیر خارجه عراق در 
حاشــیه کنفرانس آنتالیا اعالم کــرده بود که دور 
پنجم گفت وگوهای ایران و عربستان سعودی روز 
چهارشــنبه در بغداد برگزار خواهد شد، خبرهای 
رسیده به نورنیوز حاکی اســت که ایران به صورت 
یک طرفه این گفت وگوها را موقتا تعلیق کرده است.

»فیصل بن فرحان« وزیر امور خارجه عربستان 
ســعودی نیز چند روز پیش از احتمال برگزاری دور 
پنجم مذاکرات با جمهوری اسالمی ایران خبر داده بود.

اگرچه ایران تاکنون زمان مشخصی را برای پیگیری 
گفت وگوها با عربســتان ســعودی اعالم نکرده اما 
خبرهای غیر رسمی حاکی از این بود که برای برگزاری 
دور پنجم گفتگوها میان ایران و عربستان سعودی در 

روز چهارشنبه هفته جاری توافق شده است.
    

انتصاب بهادری جهرمی 
به عنوان دبیر هیأت دولت

محمد مخبر بــا صدور حکمی علــی بهادری 
جهرمی را با حفظ سمت به عنوان دبیر هیئت دولت 
منصوب کرد.در متن حکم معاون اول رئیس جمهور 
آمده است: نظر به تعهد، شایستگی و تجربیات ارزنده 
و سوابق مفید، به موجب این حکم به استناد ماده ۱9 
آیین نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۱۳۶۸.9.۸  
جناب عالی را به ســمت »دبیر هیئــت دولت«، 
منصوب می نمایم. بهادری جهرمی آبان ماه امسال 
به عنوان سخنگو و رئیس شورای اطالع رسانی دولت 

منصوب شده بود.
    

 بررسی مذاکرات هسته ای
 در جلسه غیرعلنی مجلس

یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی از 
ارائه گزارش رئیس سازمان انرژی اتمی در خصوص 
تمام موضوعــات مطروحه پیرامــون مذاکرات 
هســته ای به نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

خبر داد.
به گزارش ایسنا، روح اهلل متفکر آزاد در حاشیه 
جلسه علنی دیروز مجلس با اشاره به جزئیات جلسه 
غیرعلنی صبح امروز نمایندگان با حضور اسالمی 
رئیس ســازمان انرژی اتمی کشــور، گفت که در 
این جلسه در خصوص موضوعات هسته ای بحث 
و تبادل نظر صورت گرفــت و نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی نیز نقطه نظرات خود را در این زمینه 

مطرح کردند. 
    

کشف بزرگ ترین شبکه 
جاسوسی رژیم صهیونیستی در 

آذربایجان غربی
مدیرکل اطالعات آذربایجان غربی گفت: طی 
یک ماه گذشته سربازان گمنام امام زمان )عج( به 
بزرگ ترین شبکه جاسوسی رژیم صهیونیستی در 
این استان ضربات سهمگینی وارد کردند.به گزارش 
خبر آنالین، مدیرکل اطالعــات آذربایجان غربی 
 شنبه شب در هفتمین نشست صمیمی با اصحاب 
رســانه و فعاالن فضای مجازی این استان افزود: 
این شبکه جاسوسی با اجیر کردن اراذل واوباش در 
تالش بود تا اقدامات خرابکارانه ای در داخل خاک 
ایران داشته باشد که با هوشیاری نیروهای امنیتی، 
این تهدیدات خنثی و ضربه الزم به شبکه وارد شد. 
وی ادامه داد: اراذل واوباش اجیرشده توسط سرویس 
جاسوسی رژیم صهیونیستی در این شبکه صرفاً به 
خاطر پول جذب آن شده و قصد خرابکاری داشتند.

    
آذری جهرمی:

  با دست خود 
به پای خود تیر نزنیم!

محمدجواد آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات 
نوشت: روز گذشته دولت سعودی، در جنایتی آشکار، 
۸۱ زندانی که بخش عمده ی آن ها را شیعیان بودند 
را گردن زد.هنوز هیچ عکس العملی؛ حتی در سطح 
تیتر دوم یا سوم مجموعه های بزرگ خبری دنیا حتی 
در نقل این جنایت بیان نشده است! و ما با آرمان های 
عدالت خواهانه مــان در این میان چــه کرده ایم؟ به 
گزارش جمــاران وی هم چنین خاطرنشــان کرده 
است: در دنیای موازی، به جای تالش برای تصویب 
طرح  صیانت، درخواست ۶ وزیر و دو نماینده مجلس 
بررسی شــده بود و امروز معترضین به این جنایت 
با ســاخت ویدئوها و پخش تصاویــر این مظلومین 
در یوتیوب و توییتر، دنیا را جلوی چشــم حاکمان 
ظالم ســعودی، تیره و تار کرده  بودند تا از ارزش ها و 
آرمان های خود در مقابل ظلم آشکار حاکمان سعودی 

صیانت کنند. با دست خود به پای خود تیر نزنیم!

روی موج کوتاه

دبیر شورایعالی فضای مجازی با بیان اینکه 
 طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی 
پختگی  الزم را ندارد، گفت: باتوجه به مخالفت 
 وســیع اجتماعی  و ســایر اشــکاالت، صالح 
نمی دانم که این طرح ادامه  پیدا کند . به گزارش 
مهر، ابوالحســن فیروزآبادی با تأکید بر اینکه 
درست است که مجلس اختیار دارد اما قطعاً اگر 
نظام تنظیم مقرراتی قرار باشد در مجلس پیاده 

شود، باید طرح آن از ســوی دولت ارائه شود، 
اضافه کرد: من اعتقاددارم با توجه به مخالفت 
وسیع اجتماعی که چه درست و چه غلط با این 
طرح شده است، در مجموع صالح نمی دانم که 
این طرح ادامه پیدا کند. بهتر اســت که دولت 
ورود کند.وی بابیان اینکه من معتقدم که نظام 
تنظیم مقررات فضای مجازی باید اصالح شود و 
بزرگ ترین مسئله ما در کشور مسئله حکمرانی 
فضای مجازی است، افزود: به رغم اینکه شکاف 
دیجیتالی در ایران بسیار وحشتناک است و ما 
در حوزه پهن باند، دسترسی و استطاعت و سواد 
فضای مجازی با شــکاف مواجه هستیم و باید 

این کاهش پیدا کند، اما بزرگ ترین مسئله ما 
در حال حاضر مسئله حکمرانی است.به گفته 
فیروزآبادی، این طرح وضــوح الزم و کافی را 
ندارد و نوعی ابهام دارد که ممکن اســت باعث 
شود آن کمیسیون عالی تنظیم مقررات که در 
طرح دیده شده، دچار مشکالتی در اجرا شود. 
مشکالتی که هم اکنون نیز با آن مواجه هستیم. 
چراکه وزارتخانه ها خود را مکلف به پیاده سازی 
نظام تنظیم مقررات فضای مجازی نمی دانند.

فیروزآبــادی گفت: به نظر نمی رســد با طرح 
صیانت مشکالت ما مرتفع شود و این طرح فقط 
باعث می شود که ما یک قانونی داشته باشیم 

که بر اساس آن بتوانیم از سازمان های دولتی 
شــکایت کنیم و اتفاق چندانــی نیافتد.دبیر 
شورای عالی فضای مجازی با تأکید بر اینکه اگر 
مجلس هم این طرح را به تصویب برساند ما باز 
هم نظر اصالحی می دهیم و همکاری می کنیم، 
خاطرنشان کرد: ما در تمامی موارد طرح صیانت 
ورود کردیم تا اشکاالت و آثار نامناسب نداشته 
باشد. ما در جهت رفع اشکال حرکت کردیم نه 
اینکه این طرحی باشد که ما حتماً به دنبال آن 

باشیم که به تصویب برسد.
وی افــزود: بــه نظــر مــن با توجــه به 
مخالفت هایی کــه درباره این طرح شــده و 

موضوع طرح که نظام تنظیم مقرراتی است، 
شاید بهتر باشــد دولت وارد چکش کاری آن 
شــود و چارچوب سیاســت گذاری آن را نیز 
شــورای عالی فضای مجازی مشخص کند و 
مجلس، درنهایت نظرات خود را اعمال کند؛ 
این پیشــنهاد ما اســت. تا اینکه بخواهیم در 
یک تناقض شــدید ملی، نظری را به کرسی 
بنشــانیم.دبیر شــورای عالی فضای مجازی 
بابیان اینکه مباحث حکمرانی بسیار حساس 
است و ما واجب تر می دانیم که موضوعاتی را 
که مشخص کردیم در آن حوزه ها قانون گذاری 
و تصمیم گیری کنیم، گفت: حوزه هایی مانند 
تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال، مالکیت 
معنوی و نحوه حضور شرکت ها در بازار سرمایه 
و نظام مالیاتی، ازجمله مواردی است که مردم 

به آن نیاز دارند و مفید است.

فیروزآبادی: طرح پختگی الزم را ندارد

 مخالفت صریح  دبیر شورای عالی فضای مجازی با طرح صیانت

خبر

یک  مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفت این 
کشور با روسیه درباره معافیت  از تحریم  برای تداوم 
روابط تجاری اش با ایــران در قالب برجام مذاکره 
نخواهد کرد.به گزارش ایســنا به نقل از روزنامه 
وال اســتریت ژورنال این روزنامه نوشته است که 
یک مقام ارشــد وزارت امور خارجه آمریکا در پی 
درخواست روسیه برای دریافت تضمینی کتبی 
از واشنگتن جهت مصون ماندن روابط اقتصادی-
تجاری اش با ایران از تحریم هــای آمریکا، گفته 
که آمریکا ]با مسکو[ برای حفظ توافق هسته ای 
درباره معافیت از تحریم هــای مربوط به اوکراین 
علیه روســیه مذاکره نخواهد کرد و در عوض، اگر 
کرملین از درخواست لحظه آخرش ]در مذاکرات 
وین[ عقب ننشــیند، تالش خواهد کرد توافقی 
جدید و بدون حضور روسیه انجام دهد.در پی به 
خطر افتادن یکی  از اهداف اصلی سیاست خارجی 
دولت جو بایدن که بازگشــت به توافق هسته ای 
بود، به گفته این مقام ارشــد وزارت امور خارجه 
آمریکا، مســکو یک هفته وقت دارد از خواستش 
برای دریافت ضمانت کتبی جهت معاف شــدن 

از تحریم های مربوط به اوکراین در زمینه روابط 
تجاری آتی مســکو با تهران، صرف نظر کند. به 
دنبال حمله روسیه به اوکراین و اعمال تحریم های 
اقتصادی توســط  وزارت خزانــه داری آمریکا بر 
اشخاص و نهادهای روسی، دور هشتم مذاکرات 
وین برای احیای توافق هسته ای با پیچیدگی هایی 
مواجه شده است.مذاکرات وین در حالی به دنبال 
تحوالت اخیر با وقفه مواجه شد که به گفته طرفین، 
پیش رفت های چشم گیری در آن ایجاد شده بود.

جوزپ بورل، مسئول سرویس سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده کمیسیون مشترک 
برجام در پیامی توییتری درباره مکث در مذاکرات 
وین گفته بود: به دلیل عوامل خارجی به مکث در 
گفتگوهای وین نیاز است. متن نهایی اساسا آماده 
و روی میز است. به عنوان هماهنگ کننده، من به 
همراه تیمم به ارتباط با همه اعضای برجام و ایاالت 
متحده برای غلبه بر وضعیت فعلی و توافق ادامه 
خواهم داد.سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
امور خارجه کشورمان هم تاکید کرده است: وقفه 
اعالم شــده در مذاکرات وین می تواند زمینه ساز 

حل  موضوعات باقی مانده و بازگشت نهایی باشد. 
دستیابی به  موفقیت در گفتگوها تمرکز اصلی همه 
طرف ها خواهد بود. هیچ عامل خارجی ای بر اراده 
مشترک ما برای حرکت به سمت یک توافق جمعی 
اثر نخواهد گذاشت.ســرگئی الوروف وزیر امور 
خارجه روسیه چند روز پیش درباره تحریم های 
اعمال شده آمریکا علیه روسیه در پی حمله این 
کشور به اوکراین گفته بود: ما تضمینی می خواهیم 
که این تحریم هــا به هیچ وجــه روابط تجاری-
اقتصادی و ســرمایه گذاری مقرر در برنامه جامع 
اقدام مشترک)برجام( را تحت تاثیر قرار نمی دهد.
او در این باره ادامه داد: ما خواستار تضمینی کتبی 
شده ایم که روند فعلی آغاز شده توسط آمریکا به 
هیچ وجه به حق ما برای تجارت، همکاری اقتصادی 
و سرمایه گذاری و همکاری نظامی-فنی آزاد و کامل 

با این کشور اسالمی]ایران[ آسیبی وارد نکند.
روسیه زیرمیز زد

این درحالی است که بسیاری این درخواست 
تضمین را چوب الی چرخ مذاکرات گذاشــتن 
عنوان کــرده اندوچنین بودکه دیــروز روزنامه 
جمهوری اسالمی دراین باره نوشت: در ماجرای 
هسته ای قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران 
را همه شــرق و غرب امضا کردنــد واال مخالفت 

مثال روسیه یا چین با قطعنامه می شد »وتو« که 
قطعنامه ای صادر نمی شد!آنچه باید بدان توجه 
داشت این اســت که بدانیم در عالم سیاست بین 
الملل، دوست دائم و دشمن دائم وجود ندارد. آنچه 
دایمی است منافع ملی و ضرورت توجه به آن است. 
ما هم براساس منافع ملی خود باید عمل می کنیم 
در همان راهبرِد »نه شــرقی، نه غربی«.تطهیر 
شرق - ولو ناظر به امروز و با نیِت خیر - به همان اندازه 
خطاست که کسی بخواهد آلودگی دست غرب را 
در دشمنی با ایران انکار کند. تطهیر غرب - ازسوی 
هرکه و با هر بیان که باشــد - هم به همان اندازه 
اشتباه است که کسی بخواهد موشک های اسکاد 
شــرق را نادیده انگارد که تا تهران رسید.این که 

امروز بخواهیم با روسیه و چین کار کنیم یک حرف 
است، اما تطهیر آنان حرفی دیگر. اولی در پارادایم 
منافع ملی به شرط تامین آن پسندیده است و یک 
واجب سیاسی، اما دومی خطایی راهبردی است 
و »تحریِف« واقعیت ها.زیر میز زدن روســیه در 
احیای برجام هم اظهرمن الشمس است هرچند 
برخی ها این را هم به حساب آمریکا می خواهند 
بنویسند. در جنگ روایت ها باید صادق بود. رمز 
پیروزی این است. در جهاد تبیین باید مؤمنانه به 
روشــنگری پرداخت. رسم جهاد صداقت ایمانی 
اســت. دفاع از حدود و ثغور فکری و معرفتی هم 
صداقتی همه جانبه اقتضا می کنــد. به این مهم 

اهتمام داشته باشیم.

آمریکا به مسکو درباره مذاکرات وین یک هفته فرصت داد

 احتمال توافق بدون روسیه 


