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شکست سیاست مذاکره

روزنامه خراس��ان در یادداشتی نوشت: 
حاکمان تل آویو برای اولین بار به خود این 
جرئت را داده اند تا دهها خانواده س��اکن 
در قدس شرقی را مجبور به ترک دیار خود کنند. به همین علت و ایضاً 
مخالفت این رژیم با برگزاری انتخابات در بیت المقدس ، درگیری های 

شدیدی میان آنان و فلسطینیان به وقوع پیوسته است.
گزاره مهم این اس��ت که بدانیم قدس شرقی توس��ط تمام کشورهای 
جهان و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل ، اشغالی تلقی شده 
و سیاست پاک سازی جمعیتی توسط رژیم صهیونیستی نقض صریح 
کنوانس��یون ژنو بوده که صدای اعتراض کش��ورهای غربی را نیز بلند 
کرده است. هدف اصلی صهیونیست  ها اعمال فشار و ایجاد تنگنا برای 
فلسطینی های ساکن قدس است تا مجبور به ترک خانه و کاشانه خود 
شوند. این سیاست دیرینه اکنون به نزدیک حرم مسجد االقصی رسیده 
و رژیم صهیونیس��تی با صدور حکم دادگاه این رژیم به فلسطینی های 
ساکن منطقه شیخ جراح در نزدیکی حرم یک ماه فرصت داده است تا 
خانه خود را ترک کنند تا صهیونیست های افراطی موسوم به حریدی ها 
در آنجا ساکن شوند و این در حالی است که همه این فلسطینی ها سند 
خانه های خود را در دست دارند. نکته دیگر اینکه ساکنان ساحل غربی 
رود اردن، در س��ال های گذش��ته به دولت محمود عباس برای تحقق 
خواسته های شان امید بسته بودند، اما تحوالت اخیر نشان داد سیاست 
مذاکره و روی خوش نش��ان دادن به صهیونیست ها از پیش شکست 
خورده است و جز ایجاد زمینه برای پیشروی بیشتر آنان ثمره ای در بر 
ندارد و تعرض به مس��جد االقصی و بیرون کردن فلسطینیان از قدس 

شرقی تحت تأثیر همین عقب نشینی ها ارزیابی می شود.
........................................................................................................................

اولویت اول انتخابات
روزنامه صبح نو در س��رمقاله خود نوشت: میزان 
مش��ارکت مردم در عرصه های سیاسی برای هر 
کش��وری از این جهت اهمیت دارد که به عنوان 
یک قدرت در فضای سیاسی مطرح می شود و در ایران اسالمی نیز در 
طول چهار دهه گذش��ته شاهد حضور و مش��ارکت پر قدرت مردم در 
انتخابات بوده ایم. در این دوره از انتخابات نیز همچون ادوار پیش��ین، 
رهبرانقالب بر مشارکت باال در انتخابات تأکید کردند و آن را در درجه 
اول اهمیت برش��مردند. هر چند که به واس��طه برخی ناکارآمدی  ها و 
مش��کالت اقتصادی که در دول��ت فعلی پیش  آم��ده، به عنوان نوعی 
اعتراض مسالمت  آمیز و بیان ناخشنودی از روند اداره امور، مشارکت 
متوس��ط و حتی رو به پایی��ن رأی دهندگان پیش بینی می ش��ود، اما 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا یکی از فرصت های 
کلیدی برای بازس��ازی سرمایه اجتماعی کشور اس��ت که باید زمینه 
مش��ارکت حداکثری م��ردم در انتخاب��ات فراهم ش��ود. همچنانکه 
رهبرانقالب در دیدار روز گذشته با دانش��جویان نیز تأکید کردند که 
»برخی اظهارات ممکن است از سر دلس��وزی باشد، اما نباید منجر به 
دلسرد کردن مردم از مشارکت در انتخابات شود.« مردم نیز باید بدانند 
انتخابگری و مشارکت در تعیین سرنوشت، از جمله حقوق شهروندی 
آنان است که باید از آن استفاده کرده و سرنوشت خود و کشورشان را 
برای چهار سال آینده مشخص کنند و با بی اعتنایی نسبت به انتخابات، 

باعث از بین رفتن این حق خواهند شد.
........................................................................................................................

افغانستان یک »حزب اهلل « می خواهد
روزنامه رسالت در یادداشتی با اشاره به 
شکل گیری و موفقیت های حزب اهلل 
لبن��ان در ر های��ی لبنان از اش��غال 
صهیونیست  ها نوشت: در یک دهه اخیر و با شروع ناآرامی  ها و باال رفتن 
سطح دخالت و تحریک خارجی، جریانات مشابهی در سایر کشورهای 
مسلمان منطقه شکل یافته که همگی در همین بازه زمانی کوتاه، منشأ 
تأثیر بسیار باالیی در کشورهای خود و حتی در سطح بین الملل بوده اند. 
حزب اهلل لبنان، اینک در منطقه چند برادر نوجوان پیدا کرده که بی شک 
آینده دفاع از مردم منطقه در دستان آنهاس��ت. حشدالشعبی عراق و 
بسیج مردمی سوریه تحت عنوان »نیروهای دفاع ملی«، در اخراج داعش 
و سایر گروه های تکفیری هم راستا با اسرائیل نقش اول را بازی کرده اند 
و حتی در مقاطعی در سوریه، مستقیماً با طرف اسرائیلی رودررو شده اند. 
انصاراهلل یمن نیز زائیده گروه دیگری به نام ش��باب المؤمنین است که 
رهبرش ۴۰ سال قبل به ایران آمد تا با اندیشه های سیاسی امام خمینی 
بیشتر آشنا شود. گروه های مقاومت فلسطینی هم، به ویژه آنهایی که در 
باریکه غزه مستقر هستند، با الهام از روحیه حزب اهلل و پیاده کردن مدل 
سیاسی، اجتماعی و نظامی آن عزت یافته اند و در دهه گذشته چندین بار 

در برابر تهاجم صهیونیست  ها ایستاده اند.
افغانس��تان، بیش از نیم قرن اس��ت که روی آرامش به خود ندیده و از 
تهاجم شوروی س��ابق، امریکا و درگیری های داخلی به شدت رنجور 
است. واضح اس��ت که تش��کیل دولت و س��ازوکارهای بوروکراتیک 
حکمرانی، هر چند ضرورت داشته، اما راه حل مشکل ثبات در افغانستان 
نبوده و نیست. تصاویر حمله گروه موهومی به نام داعش خوراسان به 
مدرسه دخترانه ای در منطقه شیعه نش��ین کابل، خواب را از چشمان 
انسان می گیرد. این حمالت، س��ابقه دار هم بوده و در یک سال و نیم 
گذشته، شدت یافته است. قدرت های خارجی هم اگر خود شریک این 
جنایات نباشند - که شواهدی برای این شراکت شوم وجود دارد- قطعاً 
برای مقابله با آن کاری نخواهند کرد. این ب��ار نوبت جوانان پرصالبت 
افغانستان است که اتفاقاً برخی از آنها، در س��وریه تحت عنوان لشکر 
فاطمیون جهاد کرده اند و آموزش دیده میدان رزم حاج قاسم سلیمانی 
هستند. مجاهدین افغانستان و همرزمان احمدشاه مسعود هم آماده 
این میدان  هس��تند. ثبات افغانس��تان، بیش از کمک های سیاسی و 
دیپلماتیک، در میدان و به دس��ت جوانان افغان رق��م خواهد خورد. 

افغانستان، یک »حزب اهلل « می خواهد.
........................................................................................................................
با ثبت نام کنندگان در انتخابات برخورد کنید!

روزنامه آفتاب یزد در یادداش��تی نوشت: 
مانند دوره های پیشین باز هم شاهد حضور 
افرادی هس��تیم که با ثبت نام ش��ان برای 
ریاس��ت جمهوری تا مدت ها خوراک و سوژه رس��انه  ها به خصوص 
فضای مجازی را فراهم می کنند. جالب اینجاست که این افراد آگاه 
به این موضوع هس��تند که تأیی��د صالحیت نمی ش��وند، اما باز هم 
می آیند و ثبت نام می کنند. از همی��ن رو چند دلیل را می توان برای 

حضور آنها مطرح کرد.
اول آنکه مس��ئوالن با این موضوع مش��کلی ندارند، زیرا بدین وسیله 
می خواهند بگویند انتخابات در ایران آزاد است و هر کس با هر شکل و 
تفکری می تواند در آن شرکت کند. دومین دلیل آن است که این افراد 
با اینکه می دانند تأیید صالحیت نمی شوند، اما فقط برای خودنمایی 
اعالم کاندیداتوری در ریاس��ت جمهوری می کنند. در واقع آنها برای 
آنکه تصاویرش��ان در تلویزیون و یا رس��انه  ها دیده شود، چنین کاری 
را می کنند، اما مهم  ترین نکته و سومین دلیل به سخره گرفتن برخی 
مسائل است. شاید این عده به این وسیله می خواهند بگویند که ریاست 
جمهوری مسئله آنقدر مهمی نیست و هر کسی می تواند این پست مهم 
را بر عهده بگیرد. این رفتارش��ان دهن کجی به قانون و مقررات است، 
بنابراین با توجه به این مسئله معتقدم که باید با این افراد برخورد صورت 
بگیرد و یا الاقل تصویری از این افراد در رسانه  ها منتشر نشود؛ چرا که 

این رفتار آنها از سوی دیگر موجب بدنامی خواهد شد.

با فرا رس�یدن رقابت ه�ای انتخاباتی به نظر 
می رس�د بحث برجام به عنوان یک موضوع 
در مناظرات مطرح ش�ود. ای�ن رقابت ها هر 
چقدر تش�دید گردد، به طور حت�م تأثیر آن 
بر کف خیابان بیشتر و الجرم منجر به ایجاد 
یک دو قطبی خواهد شد. دوقطبی که مورد 
نهی مقامات عالی رتبه کشور است و تجربه 
انتخابات های سال 92 و 96 نشان می دهد که 
در نهایت این ماجرا به نفع کشور نخواهد بود.

از ابت��دای ده��ه 9۰ شمس��ی و گس��ترش 
تحریم های یکجانبه و چند جانب��ه علیه ایران، 
سیاست خارجی همیشه ابزار جدی در جدال ها 
و رقابت های انتخاباتی بوده است. چه در سال 92 
و چه در سال 96 بخش مهمی از آرای مردم بین 
کاندیداهای مختلف بر سر همین موضع گیری 

تقسیم شده است.
در این میان هس��ته اصلی این مجادالت بحث 
برجام و نحوه رفتار دولت ه��ای منتخب با این 
توافقنامه است. اگرچه سیاست خارجی کشور 
در قالب شورای عالی امنیت ملی کشور تعیین 
می ش��ود و هیچ کس و یک نهاد یا یک دستگاه 
مس��ئولیت آن را بر عه��ده ندارد، ام��ا دولت با 
سیاست های خود می تواند نقش مهمی در آن 

داشته باشد.
با توج��ه ب��ه نظرس��نجی های اخی��ر برجام 
هم اکنون نی��ز عنصری مه��م در رقابت های 
انتخاباتی اس��ت. یکی از این نظرس��نجی ها 
متعلق به مرکز نظرس��نجی جهاد دانشگاهی 

»ایسپا« است.
براس��اس ای��ن نظرس��نجی، 32/8درص��د 
ش��رکت کنندگان اع��الم کرده اند که ش��رایط 
بعد از انتخابات ۱۴۰۰ بهتر می ش��ود و حدود 
۴5 درصد اعالم کرده اند ش��رایط بدتر می شود 
یا تغییر نمی کند. این در حالی اس��ت که ۴6/6 
درصد این افراد اعالم کرده اند که وضعیت بعد 
از برجام بهتر خواهد ش��د و 3۴/2 درصد بر این 
باورند که وضعیت بع��د از برجام بدون تغییر یا 

بدتر خواهد بود. 
ای��ن نظرس��نجی نش��ان می دهد ک��ه حتی 

سرنوش��ت برجام از نگاه مش��ارکت کنندگان 
نقش مهمی در تعیین سرنوشت کشور خواهد 
داش��ت تا انتخاباتی که قرار اس��ت در روزهای 

آینده برگزار شود.
اما س��ؤال اصلی اینجاس��ت ک��ه ن��گاه و نوع 
تحلیل کاندیدا ها نس��بت به برجام چه تأثیری 
در سرنوش��ت آنها و حتی این توافق هسته ای 

خواهد داشت.
   تجربه 92 و 96 پیش روی کنش�گران 

سیاسی ایران
واقعیت این اس��ت که هم اکن��ون و به صورت 
موازی با ثبت نام کاندیدا ها مذاکرات حساسی با 
حضور ایران و سایر کشورهای ۱+۴در شهر وین 
در حال برگزاری است که خواه ناخواه وضعیت 
آن تأثیر مهمی بر سرنوش��ت انتخابات کش��ور 

خواهد داشت.
البته هنوز روش��ن نیس��ت که سرنوش��ت این 
مذاکرات به کجا بینجامد و بحث بر سر برداشته 
ش��دن تحریم ها و مقاومت امریکا در مقابل لغو 
تمام تحریم ها به نتیجه رسیدن آن را با هاله ای 

از ابهام روبه رو کرده است. 
از س��وی دیگر با توج��ه به پای��ان یافتن توافق 
ایران و آژانس در 3 خرداد ماه رس��یدن به یک 
توافق و یا اعالم به نتیجه رس��یدن گفت وگو ها 
الزامی است. در ایران نیز با پایان یافتن بررسی 
صالحیت کاندیدا ها از همین تاریخ تبلیغات آنها 

نیز آغاز می شود.
به این ترتیب شکی نیست که نتیجه احتمالی 
این مذاکرات و حساسیت افکار عمومی تبدیل به 
موضوعی جدی برای بحث و تبادل نظر کاندیدا ها 
خواهد شد. در انتخابات سال 92 عماًل رقابت بر 
سر مذاکره و عدم مذاکره میدان را تبدیل به یک 

دو قطبی کرده بود.
در انتخابات س��ال 96 هم رقابت سنگینی بین 
طرفداران و منتقدان برجام به راه افتاد که البته 
منجر به بیان وعده های عجیب و غریب از جمله 
برداش��تن تمام تحریم ها همراه ش��د ، درست 
همان زمانی که ترامپ با وعده آتش زدن برجام 

به قدرت رسیده بود.

   دوقطبی بر سر برجام ممنوع
زمانی که مذاکرات برجام در سال 96 بین ایران 
و کشورهای غربی در جریان بود، یکی از نکات 
مهم مورد تأکید مقام معظم رهبری پیشگیری 
از ایجاد دو قطبی بر س��ر مذاکرات هسته ای در 
داخل جامعه به خصوص بین موافقان و مخالفان 

آن بوده است.
ایشان در خرداد ماه سال 97 و در جمع مسئوالن 
عالی رتبه نظام و در میانه منازعه خروج امریکا 
از برجام در نکته ای مهم و اساسی با پرهیز دادن 
»عناصر سیاس��ی، مدیریت��ی و مطبوعاتی« از 
س��رزنش یکدیگر درباره برج��ام تأکید کردند: 
نقد صحیح، منصفان��ه و عاقالنه ای��راد ندارد و 
مسئوالن هم باید به آنها توجه کنند، اما اهانت، 
هتک حرمت، اته��ام و ایجاد دوقطبی بر س��ر 
برجام نباید صورت گی��رد و وحدت و همزبانی 

نباید نقض شود.
ایش��ان حتی در یک مث��ال تاریخی ب��ه وقایع 
ابتدای انقالب اش��اره و تصریح کردند: در سال 
59، رئیس جمه��ور وقت جامع��ه را دوقطبی و 
مردم را به دو دسته مخالف و موافق تقسیم کرد 

که نباید این تجربه تکرار شود.
این موضع گیری ایشان تنها محدود به ماجرای 
برجام نبوده، بلکه سال های قبل نیز بر این نکته 
تأکید کرده اند که نباید این مسئله به عنوان یک 
ش��کاف در عرصه دو قطب��ی در جامعه تبدیل 
ش��ود. به نظر می رس��د که این راهکار رهبری 
عاقالنه تری��ن برخورد ممکن با این مس��ئله در 

عرصه انتخابات است.
با این ح��ال در طول رقابت های گذش��ته بار ها 
و بار ها این اصل مهم مورد خدش��ه قرار گرفته 
است. آن هم درست زمانی که قرار است مردم 
درخصوص سرنوشت سال های آینده این کشور 

تصمیم گیری کنند.
شاید جدی  ترین مثال برای این مسئله را بتوان 
در روزهای اخیر یافت؛ زمانی که هنوز مذاکرات 
در وین به نقطه نهایی خود نرسیده، عالی  ترین 
مقام دولت از نهایی ش��دن لغو تحریم ها سخن 

می گوید.

این بازی با اف��کار عمومی در م��ورد برجام به 
قدری جدی ش��ده ک��ه حتی برخ��ی مقامات 
خارج��ی در ای��ران را ب��ه صراف��ت اظهارنظر 

دراین باره انداخته است.
نمون��ه آن اظهارنظر اخیر س��فیر فرانس��ه در 
تهران پیرامون ب��ه نتیجه رس��یدن مذاکرات 
مربوط به احی��ای برجام تا پی��ش از انتخابات 
ریاست جمهوری در ایران است. او در گفت وگو 
با روزنامه »کار و کارگر « گفته ب��ود: »ما آقای 
ظری��ف را در اوج تنش های ای��ران و امریکا به 
اجالس جی 7 دعوت کردیم تا پنجره مذاکرات 
را باز نگه داریم و خوش��بختانه تا امروز پنجره 
مذاکرات بسته نشده اس��ت. در حال حاضر هم 
همین روند طی می شود و هدف هم این است که 
تا قبل از شروع انتخابات در ایران شاهد احیای 

کامل توافق هسته ای باشیم.«
البته موارد دیگ��ر همچون ب��اال و پایین بردن 
قیمت دالر و یا خروج ناگهان��ی کاال از گمرک 
جزو مواردی است که اگرچه نمی توان شواهد 
جدی در م��ورد انتخاباتی ب��ودن آن ذکر کرد، 
اما از هم اکنون بحث های ج��دی درباره جدی 
بودن چنین اتفاقاتی در فضای رسانه ای کشور 

مطرح شده است.
   سیاس�ت خارجی نباید به کف خیابان 

برسد 
نمی توان مطمئن بود که واقع��اً این آخرین بار 
است که یک موضوع در حوزه سیاست خارجی 
در حوزه سیاس��ی کشور مطرح می ش��ود و یا 
نه، اما نکته اصلی اینجاس��ت که آس��یب های 
این اتفاق بسیار بیش��تر از مزایای آن است. در 
حقیقت کشیده شدن بحث های جزیی سیاست 
خارجی به کف خیابان کشور را دچار مشکالتی 
می کند که دوقطبی شدن آن یکی از مهم  ترین 

نشانه های آن است.
نکته ای که در نهایت با نهی رهبرمعظم انقالب 
اسالمی روبه رو شده است تا تجربیات تلخ گذشته 

به خصوص در انتخابات ها تکرار نشود.
نگاهی به تجربیات کش��ورهای دیگ��ر در این 
حوزه نشان می دهد که عمده  مباحث اینچنینی 
در ح��وزه سیاس��ت خارج��ی در کارگروه  ها و 
اندیش��کده های مربوطه مورد بحث قرار گرفته 
و بعد برای تصمیم گیری ب��ه نهادهای مربوطه 
ارجاع می شوند و در این کشورها، صندوق رأی، 
به تصمیم گیرنده اصلی برای سیاست خارجی 
و امنیت ملی تبدیل نمی ش��ود. ع��الوه بر این 
ماهیت محرمانه و خاص این مذاکرات نیز دلیلی 
بر باز نشدن جزئیات آن در افکار عمومی است. 
البته این به معنای بی خبر ماندن افکار عمومی از 
نتایج این دیپلماسی نیست، اما باید این نظارت 

از طریق مسیرهای معقول صورت بگیرد.
با در نظر گرفتن هم��ه این موارد می توان گفت 
که تمام کاندیدا ها قبل از اینکه بخواهند موضع 
برج��ام را به عنوان ی��ک س��وژه داغ روی میز 
مناظرات و رقابت های انتخاباتی بگذارند، به این 
نکته باید توجه کنند که جدل و جدال غیرموجه 
بر سر این موضوع در نهایت منجر به آسیب به 

منافع ملی خواهد شد.
برج��ام موضوعی اس��ت که در نهای��ت باید در 
شورای عالی امنیت ملی و بر میز مذاکرات مورد 
توافق بگیرد و این تصمیم نیز باید با پشتیبانی 
کامل در داخل اجرایی شود. با دوقطبی کردن 
انتخاب��ات عماًل این مس��یر با مش��کل مواجه 
می ش��ود، هر چقدر که س��بب پیروزی یکی از 

طرف ها شود.

آیا باز هم تجربه سال های 92 و 96 تکرار می شود

 تیغ دو لبه برجام 
در دست کاندیداهای انتخاباتی

رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی: 
 سکوت درباره عامالن اقدام تروریستی

در افغانستان تهدیدی برای صلح منطقه است
رئی�س کمیته حق�وق بش�ر کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت 
خارج�ی مجلس ش�ورای اس�امی در نام�ه ای به رئی�س کمیته 
حق�وق بش�ر پارلم�ان اروپ�ا با اش�اره ب�ه حادث�ه تروریس�تی 
در افغانس�تان نوش�ت که هرگونه س�کوت و بی تحرک�ی جامعه 
بین الملل�ی ب�ه وی�ژه س�ازمان های منطق�ه ای و بین الملل�ی 
حق�وق بش�ری در قب�ال آم�ران و عامان ای�ن اق�دام مجرمانه 
تروریس�تی، تهدیدی جدی برای صل�ح و امنیت منطقه اس�ت.

به گزارش ایس��نا ، در نامه زه��ره الهیان به رئیس کمیته حقوق بش��ر 
آمده است:

همانگونه که مستحضرید؛ متأسفانه طی هفته های اخیر گسترش 
اقدامات هدفمند تروریستی در برخی مناطق افغانستان، باالخص 
حمله تروریس��تی به مدرس��ه  سیدالشهدا)ع( در ش��هر کابل که 
منجر به ش��هادت و جراحت جمع کثی��ری از دختران دانش آموز 
شد، حکایت از برنامه ریزی های ش��وم به منظور تشدید اختالفات 
قومی و مذهبی در افغانس��تان دارد. اقدامات جنایتکارانه عناصر 
س��ازمان یافته در ت��رور غیرنظامیان و م��ردم بی دف��اع و مظلوم 
افغانس��تان در حالی صورت می گیرد که این کشور درگیر برخی 

مسائل سیاسی داخلی می باشد.
مایلم به عنوان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسالمی تأکید 
نمایم، در چنین شرایطی مسئولیت جامعه جهانی ایجاب می کند که 
ملت افغانستان را مورد حمایت جدی خود قرار داده و در مقابله مؤثر با 

این قبیل اقدامات تروریستی و جنایتکارانه یاری رساند.
کمیته حقوق بش��ر مجلس ش��ورای اس��المی ضمن محکوم نمودن 
اینگونه اعمال مجرمانه و تروریستی که مصداق بارز نقض آشکار قوانین 
بین المللی، منشور س��ازمان ملل متحد و نادیده گرفتن مبانی انسانی 
و اخالقی و اصول مسلم حقوق بشر می باشد، تأکید می نماید، هرگونه 
سکوت و بی تحرکی جامعه بین المللی به ویژه سازمان های منطقه ای 
و بین المللی حقوق بشری در قبال آمران و عامالن این اقدام مجرمانه 
تروریستی،گستاخی بیشتر تروریس��م و ناامنی را رقم زده و تهدیدی 

جدی برای صلح و امنیت منطقه و بین المللی به شمار می رود.
در پایان از س��رکارعالی انتظار می رود در واکنش به اینگونه اقدامات 
ضدبشری که قلب هر انسان آزادیخواهی را جریحه دار می سازد، با اتخاذ 
اقدامات مش��ترک و جمعی در جهت جلوگیری از تکرار چنین فجایع 

تروریستی در سراسر جهان تالش نمایید.
فرصت را مغتنم شمرده، احترامات فائقه خویش را تقدیم می دارد.

........................................................................................................................
کارشناس مسائل سیاسی:
 پیروزی های »میدان«

عربستان را پای میز مذاکره کشانده است
یک کارشناس مسائل سیاسی تأکید کرد که دستاوردهای مقاومت 
یمن در مقابل تجاوزات سعودی  ها و همچنین عدم نتیجه گیری در 
جنگ، آنها را وادار کرده است که پشت میز مذاکره با ایران بنشینند.

احمد زارعان، کارشناس مسائل سیاسی در گفت وگو با مهر، در واکنش 
به تأیید برگزاری مذاکرات محرمانه بین ایران و عربس��تان، از س��وی 
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: سعودی  ها بیش از شش سال است 
که درگیر جنگ یمن شده اند و نه تنها نتیجه ای از این جنگ نگرفته اند، 
بلکه عمق استراتژیک آنها، فرودگاه ها، بنادر حساس و پاالیشگاه های 

آنها، در تیررس نیروهای مقاومت قرار گرفته است.
وی در ادامه افزود: از یکس��و دس��تاوردهای مقاومت یم��ن در مقابل 
تجاوزات سعودی  ها و افزایش تهدید علیه سعودی  ها و از سوی دیگر عدم 
نتیجه گیری سعودی  ها از این جنگ، آنها را وادار کرده است که پشت میز 
مذاکره بنشینند. سعودی  ها برای پایان بحران یمن چراغ سبز هایی نشان 
داده اند. از آن جهت که ایران بازیگر تعیین کننده در موضوعات مختلف 
منطقه ای و به ویژه پرونده یمن است، طبیعتاً تصمیم گرفتند مذاکره را 
با تعیین کننده  ترین بازیگر، برای یافتن راه حلی جهت پایان این بحران، 
آغاز کنند. زارعان با اشاره به موضع ضعیف سعودی  ها در منطقه گفت: 
اگر سعودی  ها مست قدرت باشند، هرگز پشت میز مذاکره نمی نشینند. 
در واقع طرف مقابل م��ا هر وقت دچار ضعف می ش��ود، به میز مذاکره 
تن می دهد. ما این مسئله را در بحران س��وریه نیز شاهد بودیم. وقتی 
معارضین پشت میز مذاکره نشستند که در موضع ضعف قرار گرفتند، 

بنابراین پرونده یمن و عربستان نیز به همین شکل خواهد بود.
وی همچنین درخصوص رفت��ار ایاالت متح��ده در خصوص ارتباط 
بین ایران و عربس��تان گفت: امریکایی  ها مس��ائلی در کل دنیا دارند 
و به دنبال این هس��تند که مسائل ش��ان را به نح��وی مدیریت کنند. 
سیاست های دولت قبلی امریکا در منطقه، بر مبنای ایران هراسی بود 
تا بتواند بر همین اساس، تسلیحات نظامی خود را به کشورهای حاشیه 
خلیج فارس بفروشد. این کارش��ناس حوزه سیاست خارجی در ادامه 
اضافه کرد: به نظر می رسد سیاست دولت جدید امریکا، بر تنش زدایی و 
حل و فصل مسائل هسته ای و همچنین مدیریت بحران های منطقه ای، 
به ویژه بحران یمن است. زارعان در ادامه تأکید کرد: قطعاً در همه  این 
روش ها، هدف اصلی امریکایی ها، به تعبیر خودش��ان، نرمالیزه کردن 
ایران، در نظام بین الملل اس��ت و با هم هیچ تفاوتی ندارند. همه اینها 
به دنبال کاهش منابع قدرت و مدیریت کنش ایران در سطح منطقه و 

فضای بین المللی هستند، اما روش های آنها متفاوت است.
........................................................................................................................

عضو کمیسیون امنیت ملی :
 کشورهای حوزه خلیج فارس 

از کاهش سطح روابط با ایران ضرر کردند
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است به رغم اینکه برخی 
کشورهای عربی روابط خود را با ایران تابع روابط با غربی  ها کردند، 
جمهوری اسامی هیچگاه درهای خود را به روی آنها نبسته است.

محمود عباس زاده مشکینی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به تمایل 
قطر و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس به برقراری ارتباط مستقیم 
با تهران گفت: به دنبال فش��ار حداکثری امریکا، کش��ورهای حاشیه 
خلیج فارس روابط خود را با ای��ران کاهش دادند، ام��ا در نهایت این 
موضوع که با پایان دوره ترامپ و شکست عربستان در یمن همراه شد، 
با شکست مواجه شد. نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای 
اس��المی ادامه داد: اکنون حتی امریکایی ها نیز به دنبال گفت وگو با 
ایران هستند، اما جمهوری اسالمی به علت بدعهدی ها در همه مسائل 
به خصوص برجام، ای��ن تقاضا را رده کرده اس��ت. وی در ادامه با ابراز 
تأسف از اینکه ارتباط کشورهای عربی با ایران، تابع نوع ارتباط غرب با 
ما شده بود، عنوان کرد: زمانی که خود امریکایی ها پشت در می ایستند 
و به دنبال مذاکره با ایران هستند، کشورهای هماهنگ با آنها نیز باید 
دنبال همین اتفاق بروند. عباس زاده مش��کینی ادامه داد: با این حال 
جمهوری اسالمی ایران هیچگاه درهای گفت وگو را به روی کشورهای 
عربی حوزه خلیج فارس و حتی عربس��تان نبسته و از برقراری ارتباط 
مجدد اس��تقبال می کند؛ چرا که این کاهش سطح روابط نیز تاکنون 

تنها به ضرر خود آنها تمام شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
در پایان خاطر نشان کرد: عربستان نیز بعد از گرفتاری هایی که در یمن 
برای خود درست کرده، اکنون به این نتیجه رسیده که مشکالت منطقه 

را صرفاً باید در منطقه حل کرد که کم هزینه  ترین راه است.

دفاعی

رئی�س س�تاد کل نیرو ه�ای مس�لح در 
پیام�ی با محک�وم ک�ردن جنای�ات اخیر 
رژیم صهیونیس�تی، ب�ر ض�رورت ایج�اد 
ی�ک ائت�اف راهب�ردی مقت�در ب�رای 
ح�ل مس�ئله فلس�طین تأکی�د و عنوان 
ک�رد ک�ه صهیونیس�ت های غاص�ب در 
ش�عله های آت�ش خش�م مق�دس جبهه 
مقاوم�ت اس�امی خواهن�د س�وخت.

به گزارش سپاه نیوز؛ سردار سرلشکر پاسدار 
محمد باق��ری، رئیس س��تاد کل نیرو های 
مس��لح در پیامی با محکوم کردن جنایات 
رژیم اش��غالگر قدس علیه فلسطینیان و به 
شهادت رس��یدن جمعی از مردم فلسطین 
در یورش نظامیان س��فاک صهیونیست به 
مسجداالقصی و س��ایر نقاط سرزمین های 
اش��غالی، ب��ر ض��رورت ایجاد ی��ک ائتالف 
راهبردی و واقعی مقت��در برای حل و فصل 

مسئله فلسطین تأکید کرد.
در این پیام آمده اس��ت: جنایات ددمنش��انه 
این روز ه��ای رژی��م س��فاک و کودک کش 
صهیونیس��تی در س��رزمین های اش��غالی 

و قدس ش��ریف و به خاک و خون کش��یدن 
تعداد پرش��ماری از م��ردم روزه دار مظلوم، 
بی گناه و مقاوم فلسطین، اندوه و تأثر شدید 
جهانیان به ویژه امت اس��المی را برانگیخته 
اس��ت. بی ش��ک اقدامات جنایتکارانه رژیم 
منحوس صهیونیستی منجر به اتحاد هر چه 
بیشتر ملت مظلوم فلس��طین و ایمان بیشتر 
به مقاومت و ایس��تادگی و قوی تر شدن برای 
پیروزی نهایی ش��ده اس��ت و در این مقطع 
زمان��ی ملت های مس��لمان و م��ردم مظلوم 
فلسطین، خباثت و خیانت برخی دولت های 
عربی در عادی س��ازی روابط با رژیم غاصب و 
کودک کش را هرگز فراموش نخواهند کرد. با 
گذشت 73 سال از اشغال سرزمین فلسطین 
و کشتار فلس��طینیان مظلوم، انتفاضه قدس 
روز به روز پرحرارت تر، پرشورتر و مقتدرتر از 
گذشته رو به س��وی آینده ای دارد که با پاک 
شدن سرزمین مقدس از لوث وجود منحوس 
صهیونیست های جبار و قاتل، ملت فلسطین 
پیروزی نهایی همراه با نصرت الهی را به آغوش 

خواهند کشید.

ستاد کل نیرو های مسلح اقدامات جنایتکارانه 
و تبهکاران��ه رژیم منحوس صهیونیس��تی را 
که منجر به ش��هادت، جراحت و بازداش��ت 
مردان و زنان و حتی کودکان مظلوم و بی دفاع 
فلس��طینی در مس��جداالقصی و دیگر نقاط 
سرزمین های اش��غالی شده اس��ت، محکوم 
نم��وده و با ابراز تأس��ف نس��بت به س��کوت 
مرگب��ار بس��یاری از مدعیان حقوق بش��ر و 
حمایت امریکای جنایتکار از این جنایت ها، 
آحاد مس��لمانان و دولت های اس��المی و نیز 
سازمان های منطقه ای و بین المللی متعهد به 
حقوق ملت  ها را به ایجاد یک ائتالف راهبردی 
و واقع��ی مقتدر ب��رای حل و فصل مس��ئله 
فلس��طین به عنوان مسئله مش��ترک جهان 
اسالم و پیشران وحدت و اتحاد مسلمین فرا 
می خواند تا با طراحی و اجرای گام های نافذ، 
مؤثر و تعیین کنن��ده، به رس��الت تاریخی و 
تکلیف ش��رعی و انس��انی خود در این عرصه 

عمل نمایند.
سرلش��کر باقری با تأکید بر این حقیقت که 
موازن��ه ق��درت در پرتوی گفتم��ان پرفروغ 

مقاوم��ت و انتفاض��ه و آنچ��ه هم این��ک در 
میدان ه��ای مقابله مجاه��دان و رزمندگان 
مقاومت فلسطینی در مصاف با رژیم جنایتکار 
صهیونیس��تی با حمالت پیوس��ته موشکی 
پدیدار شده، بیش از هر زمانی به نفع فلسطین 
تغییر یافته اس��ت؛ به رژیم صهیونیس��تی و 
حامیان منطقه ای و فرامنطقه ای آن به ویژه 
ش��یطان بزرگ و رژی��م تروریس��تی امریکا 
هشدار داده است که جبهه مقاومت اسالمی 
و ادامه دهندگان راه شهدای مقاومت، مسیر 
آزادی فلسطین و بیت المقدس و زوال قطعی 
رژیم صهیونیس��تی از جغرافی��ای منطقه و 
ارض مقدس را هموار کرده اند و ش��عله های 
آتش خش��م مقدس آنان س��رانجام حیات و 
حضور شیطانی این تبهکاران غاصب را به تل 
خاکستر تبدیل خواهد کرد. در پایان به عزم، 
اراده، صبر و بردباری خانواده های مکرم شهدا 
و مجروحین درود فرستاده و با عرض تبریک 
و تسلیت، ثبات قدم، توفیق و سربلندی آنان 
در نیل به آرمان بلند فلسطین و آزادی قدس 

شریف را از خداوند متعال مسئلت داریم.

رئیس ستاد کل نیرو های مسلح:

موازنه قدرت به نفع فلسطین تغییر یافته است

   گزارش خبری


