سرمقاله

رئیس  CIAدنبال ترور سردارسلیمانی بود

وزیر خزانهداری آمریکا مدعی شــد در حال همکاری با پکن بــرای قطع انتقال حداقلی
صادرات نفت ایران به چین است« .اســتیو منوچین» عنوان کرد :بخش عمده باقیمانده
خریدهای نفتی از ایران توسط چین انجام میشود .با مقامات چینی مذاکره کردم؛ آنها با
هیئتی برای مذاکره با ما و مقامات وزارت خارجه به آمریکا سفر کردند .آنها تمام خریدهای
نفتی شرکتهای دولتی را قطع کردند و ما در حال همکاری نزدیک با چینیها برای حصول
اطمینان در قطع تمام فعالیتهای نفتی بیشــتر هستیم .وی تهدید کرد که چین و حتی
کشورهای اروپایی ممکن است در مورد امور نفتی ایران با تحریمهای آمریکا مواجه شوند.

فرمانده انتظامی پایتخت،آخرین وضعیت امنیتی پایتخت را با توجه به برگزاری تجمعات
مطلوب ارزیابی کرد .سردار «حسین رحیمی» درخصوص آخرین وضعیت امنیتی پایتخت
اظهار داشت :وضعیت امنیتی پایتخت مطلوب است و هیچ مشکل خاصی نداریم .رئیس
پلیس پایتخت به حضور پررنگ مأموران پلیس به در پی حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی
پرداخت و ضمن تسلیت به خانوادههایی که عزیزانشــان را در این سانحه ناگوار از دست
دادهاند ،تصریح کرد :این عزیزان بدانند که مسئوالن نیروهای مسلح و ناجا خود را شریک
غم آنها میدانند؛ زیرا ما نیروهای مسلح پیشمرگ مردم و خادم ملت هستیم.

«نیویورکتایمز» در روایتی تازه درباره ترور ســردار سلیمانی نوشت که 18ماه برای این
ترور به صورت مخفیانه برنامهریزی شده بود .این نشــریه آمریکایی نوشت :رئیس CIA
بهشدت دنبال ترور سپهبد قاسم سلیمانی بود .او و «مارک اســپر» وزیر دفاع آمریکا،از
دو نقطه متفاوت در کشورشــان صحنههای ورود قاسمســلیمانی به بغداد و اســتقبال
ابومهدیالمهندس از او ،سپس سوار شــدن به خودرو را درحالیکه سه پهپاد آمریکایی
هر یک مجهز به چهار موشک هلفایر بر فراز موقعیت قرار گرفته بودند ،نظاره میکردند.
دستور شلیک از مقر فرماندهی سنتکام در دوحه ،پایتخت قطر داده شد.
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رهبرمعظمانقالب در دیدار با امیر قطر:

ملتهای منطقه دخالت بیگانگان
را قبول نمیکنند

تمام شایعهها درباره استعفای حداقل یکی از مقامهای عالیرتبه تکذیب شد

هیچکساستعفانمیدهد!
راحیل رحمانی /گروه سیاست

Rahil.Rahmani@gmail.com

پسلرزههای شدیدتر از زلزله همچنان
ادامه دارد .زلزلهای که ماجرای ســقوط
هواپیمای اوکراینی در آســمان تهران
بهوســیله پدافنــد هوایــی ایــران در
کشورمان به پا کرد و حتی دنیا را تکان
داد و حاال پسلرزهها یکی پس از دیگری
از راه میرسند.
یک کشور منتظر استعفای حداقل یک
فرمانده ،مدیر یا مســئول بود .سوانح و
حوادث طبیعی و غیرطبیعی در کشور
ما به عادتی روتین تبدیل شده است؛از
ســقوط هواپیما و آتشگرفتن قطار و
چپکردن اتوبــوس گرفته تــا زلزله،
سیل،گازگرفتگی ،حتی کشتهشدن بر
اثر صاعقه و پرت شدن در کانال آب و هر
اتفاق غیرمنتظره دیگری که تصورش را
بکنید .هیچوقت اما از «استعفا» خبری
نبوده و نیست .حسرت «استعفا» بر دل
مردم مانده است .هیچ مسئولی هیچوقت
در این کشور لزومی برکناررفتن به احترام
مردم و به هنگام وقوع حادثهای تلخ که
در اثر بیمســئولیتی ،کمکاری ،اشتباه
یا هرعنوان دیگری که بــر آن بگذاریم،
اتفاق افتــاده ،ندیده اســت .اینبار اما
عمق فاجعه آن قدر زیاد اســت و شدت
تراژیک بودن آن بهحدی باالســت که

جای هیــچ تردیدی برای مــردم باقی
نگذاشــت که اینبار دیگر حداقل یک
نفر اســتعفا میدهد .به جای مسئوالن
شاهد کنار رفتن مجریهای تلویزیون
و گویندههای رادیو و بازیگرهای سینما
از حضور در رسانه ملی یا جشنواره فیلم
فجر هستیم .آنها به نشانه اعتراض کنار
رفتهاند ،مســئوالن اما اخبار استعفای
خــود را قاطعانــه و بهشــدت تکذیب
میکنند! شامگاه یکشنبه بود که برخی
خبرگزاریها خبر از اســتعفای یکی از
مقامات عالیرتبه دولت دادند .ســایت
خبری «انتخــاب» حتی نام مســئول
مورد اشــاره را هم آورد و نوشــت که او
دبیر شــورای عالی امنیت ملی است که
برخی نزدیکانش به او پیشنهاد کردهاند.
با توجه به پرونده فساد مالی اطرافیانش
که وی را زیرسوال برده ،بهترین فرصت
است تا با اســتعفا ،در مقام یک مسئول
فداکار و مسئولیتپذیر از خود چهرهای
موجه بســازد و کنار برود .این ســایت
خبری نوشــت که «علی شــمخانی»
درحال بررســی این پیشــنهاد است و
چون قصد کاندیداتــوری در انتخابات
ریاســتجمهوری را دارد ،این استعفا را
بهمنزله پایان عمر فعالیت سیاسی خود
میبیند .بالفاصله در شبکههای اجتماعی
خبر استعفای شمخانی پیچید و حتی

«یاشار سلطانی» خبرنگاری که (ماجرای
ادعــای ساختوســازهای اطرافیــان
شمخانی ازجمله داماد او را بارها رسانهای
کرده) ،در واکنش بــه این خبر خطاب
به رئیسجمهــور در توئیتی نوشــت:
«کمترین کاری کــه روحانی باید بکند
عزل شمخانی و گرفتن فرصت نمایش از
اوست .همه میدانند شمخانی ،فرزندان
و خانوادهاش تا چه حد درگیر مســائل
اقتصادی هستند و مقصر در پنهانکاری
و دروغگویی به مردم ».کمی بعد اما خبر
از بیخوبن تکذیب شــد و جالب اینکه
کانال تلگرام ســایت «انتخاب» که این
خبر را با عنوان «خبر اختصاصی» خود
منتشر کرده بود ،این بار با تکذیب خبر
اختصاصی خود ،خبــر داد که خبری از
استعفای شمخانی نیست!
اما درکنار خبر استعفای شمخانی ،برخی
منابع خبری از اســتعفای قریبالوقوع
«اســحا قجهانگیری» ،معــاون اول
رئیسجمهور و «علی ربیعی» سخنگوی
دولت خبر دادند و نوشتند :احتمال دارد
در ساعات آینده استعفای یکی از مقامات
عالی رتبه رسانهای و تأیید شود.
درباره جهانگیری گفته شد که استعفای
او تقدیم شــده اما هنوز تأیید نشــده
اســت .این خبر نیز ساعتی بعد تکذیب
شــد و خبرگزاریها نوشتند که معاون

لی

اخ
د ماجرای سفیر انگلیس تازهترین دغدغه نمایندههای اصولگرای مجلس شده است

برخورد میکنید یا برخورد کنیم؟!

مجلس هنوز درگیر و دار دستگیری سفیر انگلیس در ایران است.
امیرعلی هاشمی /گروه سیاست
آقای سفیر که در تجمعات یکشنبه شب مردم تهران در اعتراض
A.Hashemi@gmail.com
به شلیک پدافند هوایی کشورمان به هواپیمای اوکراینی شرکت
کرده و دستگیر شده بود ،گفته که تنها برای ابراز همدردی با خانواده جانباختگان این سانحه هوایی به
میان تجمعکنندگان رفته بود و بازداشت او خالف قوانین دیپلماتیک بوده است .با این حال «فارس» در
توضیح علت بازداشت سفیر بریتانیا نوشت که او در حال فیلمبرداری و عکس گرفتن بوده و تماسهایی
هم با برخی افراد در خارج از کشور داشته است.
حسین شریعتمداری ،مدیرمسئول «کیهان» هم میگوید که «مک ایر» هنگام بازداشت از ترس سه بار
خودش را خیس کرده است« :سفیر انگلیس که میدانست دست به اقدام خطرناکی زده است به هنگام
دستگیری از شــدت ترس خودش را خیس کرد و درحالیکه به محل دیگری بیرون از تجمع یادشده
منتقل میشد ،بار دیگر خیس کردن او تکرار شد! اشاره به این ماجرای شرمآور برای تحقیر سفیر انگلیس
نیست؛ او حقیرتر از آن است که به تحقیر بیشتر وی نیازی باشد».
اما بحث سفیر در بهارستان همچنان داغ است .برخی نمایندگان خواهان برخورد جدی با انگلیس و سفیر
هستند« .علی ادیانی» عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی یکی از این نمایندگان
است که در جلسه روز گذشته مجلس تاکید کرد که وزارت خارجه نباید صرفاً به احضار سفیر انگلیس
بسنده کند بلکه باید برخوردی انقالبی با او داشته باشد.
ادیانی گفت :همانطورکه در اخبار آمده است سفیر انگلستان عالوه بر اعمال خط نفوذ در داخل ،جسارت
و پررویی را به حد اعلی رســانده و در عملیات میدانی در تجمعی غیرقانونی حضور پیدا کرده و توسط
دستگاه نظامی دستگیر شده است .این عضو فراکسیون والیی مجلس گفت :گویا روباه پیر هر روز بر این
ایران
باور اســت که قجریها و پهلویها در ایران حکومت میکنند؛ غافل از اینکه جمهوری اسالمی 
بیشه شیران و مجاهدان در راه خداست .وزارت خارجه باید با این رفتار خالف قواعد و حقوق بینالملل
سفیر انگلیس برخورد کند .همچنین یک عضو دیگر فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی
هم تاکید کرد که وزارت امورخارجه باید ظرف  ۲۴ساعت نسبت به اخراج سفیر انگلیس اقدام میکرد.
حجتاالسالم موسویالرگانی ،در تذکری شفاهی در جلسه علنی دیروز مجلس گفت :نتیجه دیپلماسی
خندهدار وزارت خارجه این است که سفیر انگلیس دست به چنین گستاخی در خاک ما میزند .براساس
اخبار ،ســفیر انگلیس در تهران درتجمعی غیرقانونی حضور یافته و اقدام به تهیه کلیپ کرده و توسط
نیروی انتظامی دستگیر شده است.
حاجیدلیگانی ادامه داد :انتظار میرفت وزارت خارجه ظرف ۲۴ساعت نسبت به اخراج ایشان اقدام کند.
اکنون وزارت خارجه باید این اقدام را انجام دهد؛ اگر وزیــر امورخارجه برخورد الزم را انجام ندهد ما با
ایشان برخورد خواهیم کرد.

رهبر جریان صدر و رئیس ائتالف الفتح عراق درخصوص حضور نظامیان آمریکایی در این کشور
رایزنی کردند.
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ادامه از صفحه یک ...
در وهله نخســت نیــز از وقوع چنیــن حادثه
دلخراشــی جلوگیری شــده بود .حال پرسش
اینجاست که کدام نهاد باید این تذکر را جدی
میگرفت و حاال باید نســبت به این بیتوجهی
پاسخگو باشد؟ از سوی دیگر سردار در سخنانش
تصریح داشت که به شــبکه پدافندی از جمله
همین ســامانه مذکور و خاطی اعالم میشود
که موشکهای کروزی به سمت کشور شلیک
شده اســت و در یکی ،دو مرحله تاکید میشود
این موشکهای کروز در مسیرند و آماده باشید.
تاکید بر شلیک موشــکهای کروز از سوی چه
نهادی داده شده و برمبنای چه اطالعاتی تاکید
شده است که این موشکها در مسیر هستند؟
هواپیمای اوکراینی از سوی سامانه ،موشک کروز
تشخیص داده میشود ،آیا این خطای تشخیصی
خطای انسانی بوده یا خطای ســامانه و در این
خطا تا چه اندازه ایجاد اخالل بیرونی در سامانه
گزاره قابلتوجهی است؟ پاسخ به این پرسشها
آنجا اهمیت ویژهتری پیدا میکند که این حادثه
دقیقا در زمان اوج درگیری میان آمریکا و ایران
و ساعاتی بعد از ســیلی ایران بر پایگاه نظامی
آمریکا حادث شد و قابل توجهتر اینکه از دقایق
ابتدایی حادثه تاکید بر اصابت موشک بر هواپیما
از سوی مقامی در پنتاگون داده شد و رسانههای
آمریکایی آن را با قاطعیت منتشر کردند.
بهرهبرداری اســتکبار جهانی از
سقوط هواپیما
ابهامات زیادی درباره گرا دادن حمله ،کشــته
شدن هموطنان در کرمان ،ســقوط هواپیما و
در نتیجه مقصرکردن سپاه و تخریب آن وجود
دارد .بررســی ها نشــان از آن دارد که شبکه
استکبار جهانی از همان ابتدا دست به کار شد.
خارجنشینهایی که از لحظه انتشار خبر شهادت
سردار سلیمانی به دست جنایتکاران آمریکایی
از سویی تالش کردند جنایت آمریکا را تطهیر
کنند و از ســوی دیگر به عملکرد این قهرمان
و ســرباز وطن تاختند تا به خیال خود خاک بر
خورشید بپاشند .حاال که سیلی عیناالسد بعد
از شگفتی از جمعیت گسترده مشتاقان سردار
سلیمانی آنها را در شــوک دوم فرو برده بود،
نیمهشب چهارشــنبه موتور رسانههایشان را
روشن کردند تا سیلی ایران را کمرنگ جلوه دهند
و از سوی دیگر حادثه دلخراش هواپیما نیز روحی
تازه بر پیکرشان دمید .دعوت به تجمع و آشوب
خیابانی با هدف زنده کردن اغتشاشهای آبانماه
و به بهانه سوگواری برای جانباختگان سقوط
هواپیمای اوکراینی ،برگ دیگری از ســناریوی
آمریکایی را آشــکار کرد .اکنــون فعالیتهای
دشمن در چند محور به راه افتاد ه است:
 .1مقصرتراشــی ،حمله به ســپاه و درخواست
استعفای ســردار حاجیزاده بهعنوان فرمانده
قهرمــان عملیــات عیناالســد( .درحالیکه
خودشــان هرگز بــرای هیچیــک از خطاها و
جرایمشان نه عذرخواستهاند ،نه مسئولیت خود
و زیرمجموعهشان را پذیرفته اند ،نه استعفا و)...
 .2هجمه به رهبر انقالب بهعنوان فرمانده کل
قوا.
 .3کوبیدن برطبل ســازش و القای این گزاره
که مقاومت راهچاره نیست و جنگ و خونریزی
نتیجه مقاومت است (نه سازش) و تکمیل پروژه
های مهار کشــور مثل تحمیــل نظارتهای
خارجی بر امور کشور (پذیرش  FATFو)...
 .4تخریب منطق مقاومت :جریان نفوذ داخلی
و همکاران براندازشان ،برای تشکیک و تخریب
«منطق مقاومت» تا اعتبارزدایی از نظام و تمام
دســتاوردهای ســپاه و نیروهای مسلح ،حتی
مجاهدتهای حاجقاســم ســلیمانی با هدف
کمکردن اعتبار ملی و منطقهای نماد مقاومت
نیز پیش خواهند رفت.
آنچه باید بدانیم
 .1حمله به ســپاه و تخریب و تضعیف
نیروهای مســلح با هدف تضعیف توان نظامی
کشــور در اوضاع تنشآلود و متشــنج کشور و
منطقه بزرگتریــن آرزوی آمریکاســت .این
خواســته اصلی دشمن اســت که توان نظامی
کشور را که ســد راه اصلی حمله به ایران است
تخریب کند.
 .2جریا نهــای داخلیکــه ساهاســت بــا
ناکارآمدی،با مانع شــدن بر سر هر اقدام مثبت
در کشور ،در واقع برانداز اصلی است ،نباید نقش
خود را در سقوط هواپیما و دیگر حوادث کتمان
کند .بر فعاالن انقالبی اســت که به روشنگری
درباره شبکه نفوذی بپردازد که در بحرانیترین
شرایط کشور نقش عقیم کردن نیروهای مسلح
و ســپاه را ایفا می کند .چنانکه در این ماجرا
ابهاماتی درباره نقش آنها وجود دارد .مثال چه
کســی مجوز پروازها را در شرایط جنگی صادر
کرده؟ چه کسی مسئول اختالل در تماس اپراتور
با مرکز بوده؟ چه کسی اعالم کرده موشک های
کروز به سمت کشور آمده و...
 .3بازخوانــی و یادآوری نقش شــبکه نفوذ در
حوادث مشابه درطول تاریخ انقالب ،از شهادت
شــهید رجایی و باهنر ،تا شــهادت شــهیدان
جهانآرا وفرماندهان خرمشهر ،تا شهادت شهید
بابایی و ..در روزهای سخت انقالب ضروری است.
 .4دستگیری سفیر انگلیس در ناآرامیهای شب
گذشته بعضی مناطق تهران ،توئیتهای حمایتی
ترامپ و برخی از ســناتورهای آمریکایی و نیز
مقامات اروپایی از اغتشاشگرها ،نشان از ورود
مستقیم دولت انگلیس و دیگر کشورهای غربی
در لیدری ،ساماندهی آشــوبها و برنامهریزی
میدانی آنان برای انتقام از جبهه مقاومت در کف
خیابانهای تهران دارد.

ادعای آمریکا درباره پشتکردن چین به ایران

مشکل امنیتی در تهران نداریم

اول اســتعفا نداده و با قوت به کار خود
ادامه میدهد .خبرگزاری «تســنیم»
همزمان با اوج گرفتن تأییدوتکذیبها
تالش کرد خیال همــه را راحت کند و
نوشت :کذب محض است و قرار نیست
کسی اســتعفا بدهد .درباره «ربیعی»
هم وضعیت به همین منوال بود؛ با این
تفاوت جزئی که دربــاره او کار حتی به
تکذیبیه نکشــید و ســخنگوی دولت
دیروز مقابــل خبرنگاران قــرار گرفت
و به پرســشهای آنها درباره ســقوط
بوئینگ پاسخ داد و گفت« :هیچ یک از

مقامات دولــت ازجمله رئیسجمهور تا
عصر جمعه از علت ســقوط هواپیمای
اوکراینی مطلع نبــود  .دولت «دروغ»
نگفت .حسنروحانی از زمانی که مطلع
شد ،تاکید داشت که ســریعاً به اطالع
مردم برســد .و تاکید سخنگو همچنان
بر اســتراتژی «بیخبری» دولتی است
که گویا رئیــس آن درهمهحال از همه
چیز بیخبر است؛ چه اعالم افزایش نرخ
بنزین باشد که صبح جمعه میفهمد و
چه شلیک خودی به مسافرهای خودی
که ظهر جمعه مطلع میشود!

دستگیری سفیرانگلیس چه داستان تازهای در رابطه تهران-لندن رقم می زند؟

لندن بهسمت واشنگتن غش میکند!

پایگاه خبری «بلومبرگ» در گزارشی درباره روابط ایران و انگلیس نوشت :بعد از بازداشت کوتاه سفیر انگلیس
در تهران  ،وزیر خارجه انگلیس به تندی به این اقدام واکنش نشان داد و مدعی شد که ایران در حال حرکت به
سمت «دولت مطرود» است.
این گزارش افزود :با این حال انگلیس از ســوی دیگر تالش میکند ایران را به توافق هســتهای ایران و 1+4
بازگرداند با وجود اینکه آمریکا متحد این کشور از این توافق خارج شده است .روز یکشنبه ،آلمان ،فرانسه و
انگلیس در بیانیهای مشترک بر تعهداتشان به برجام تاکید کردند.
«دومینیک راب» در بیانیهای اعالم کرد« :حکومت ایران در یک گذرگاه مهم است .این کشور میتواند با همه
انزوای سیاسی و اقتصادی به سمت یک دولت مطرود گام بردارد یا گامهایی برای کاهش تنشها و حرکت به
سمت یک مسیر دیپلماتیک گام بردارد».
در ادامه این گزارش آمده است :خود انگلیس نیز در یک گذرگاه مهم قرار دارد .چگونگی مدیریت مسئله ایران
و برجام نشان میدهد که «بوریسجانسون» نخستوزیر انگلیس چهقدر آماده است به سمت رئیسجمهور
آمریکا غش کند و در آستانه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از مواضع مشترک با کشورهای اروپایی و سیاستهای
قدیمی فاصله بگیرد«  .دونالدترامپ» در سال  2018از برجام خارج شد و از آن زمان تحریمهایی که به واسطه
توافق در قبال محدودیتهای برنامه هستهای ایران تعلیق شده بود را بازاعمال کرده است .این درحالی است
که کشورهای اروپایی طرف برجام همچنان تالش میکنند توافق ادامه داشته باشد.
این پایگاه آمریکایی در ادامه توضیح داد :انگلیس روابط طوالنی و پیچیدهای با ایران دارد ،جاییکه زمانی کنترل
نفت این کشور را در دست داشت .برخالف آمریکا که از سال  1980هیچ روابط رسمی با ایران ندارد .لندن در
تهران سفارت دارد و از سال  2015سفارت این کشور در تهران بعد از تعطیلی چهارساله بازگشایی شده است.
اما روابط میان تهران و لندن همچنان پرنوسان است؛ اگر ایرانیها آمریکا را شیطان بزرگ میدانند ،انگلیس
را شیطان کوچک لقب دادهاند .این موضوع در مراســم تشییع(سردار) قاسم سلیمانی نیز دیده شد وقتیکه
معترضان در خیابانها پرچمهای آمریکا ،اسرائیل و انگلیس را به آتش کشیدند.
این موضوع بعد از بازداشت سفیر لندن در تهران که به گفته ایرانیها در تجمعات غیرقانونی شرکت کرده بود
وارد مرحله دیگری نیز شده است.
در ادامه این گزارش آمده است :اکنون بهطورعمومی ،انگلیس درکنار دیگر کشورهای اروپایی توافق هستهای
را دنبال میکند و حتی بعد از تنش تازه بین تهران و واشــنگتن بعد از ترور سردار سلیمانی نیز مقامات ارشد
انگلیس تاکید کردهاند که برجام همچنان با دوام است.
با این وجود ،برخی منابع دیپلمانیک میگویند که در نشســت وزرای خارجه اتحادیه اروپا در روز جمعه در
بروکسل ،انگلیس در کنار لهستان قرار گرفته که جزو کشورهایی است که در اتحادیه اروپا بر سیاست آمریکا
در خروج از توافق هستهای اصرار میکند .برخی تحلیلگرها میگویند که بعد از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا
مواضع لندن بیشتر از قبل به سمت واشنگتن متمایل خواهد شد.

ولیعهد عربستان به شکل
ویژهای میزبان نخستوزیر ژاپن
بود .درواقع «محمدبنسلمان»
ولیعهد سعودی در یک چادر
سنتی که در استان «العال» واقع
در شمال غرب عربستان برپا
شده بود ،میزبان نخستوزیر
ژاپن بود؛ به شکلی که به
دلیل برودت هوا ،نخستوزیر
ژاپن یک عبای پشمی سنتی
عربستان را بر تن کرد.

حضرت آیتاله خامنهای ،رهبر معظم انقالب
اسالمی در دیدار با «شیختمیم بنحمدآل ثانی»
امیر قطر و هیئت همراه تأکید کردند :شرایط
کنونــی منطقه بیشازپیــش نیازمند تقویت
ارتباطات کشورهای منطقه و تأثیر نپذیرفتن
از القائات بیگانگان است.
رهبر معظم انقالب اسالمی فرمودند :جمهوری
اســامی ایــران بارها اعــام کــرده و آقای
رئیسجمهور هم صراحتاً گفته اســت ،ایران
آمــاده همکاریهای نزدیکتر با کشــورهای
منطقه است.
حضرت آیتالــه خامنهای ،شــرایط کنونی
منطقه را نامناسب دانستند و افزودند :علت این
وضعیت ،فسادانگیزی آمریکا و رفقای اوست و
تنها راه مقابله با آن هم تکیه بر همکاریهای
درونمنطقهای است.
ایشان با اشــاره به روابط سیاسی خوب ایران
و قطر خاطرنشان ســاختند :روابط اقتصادی
دو کشــور در سطح روابط سیاســی نیست و
باید همکاریهای ایــران و قطر در زمینههای
مشترک بیشازپیش گسترش یابد.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :البته برخی
بهخصوص آنهایی که از آن ســر دنیا به این
منطقه آمدهاند ،تمایل به گسترش همکاریهای
کشــورهای منطقه ندارند ولــی این موضوع
ربطی به آنهــا ندارد و کشــورها و ملتهای
منطقه،دیگر چنین تحکمها و دخالتهایی را
قبول نمیکنند.
در این دیدار که دکتر روحانی ،رئیسجمهور نیز
حضور داشت ،شیختمیم بنحمد آلثانی ،امیر
قطر در سخنانی با ابراز خرسندی فراوان از دیدار
با رهبر معظم انقالب اسالمی ،شرایط منطقه را
دشوار خواند و گفت :ما با صحبتهای جنابعالی
درخصوص لزوم افزایش همکاریهای منطقهای
کام ً
ال موافقیم و معتقدیــم باید گفتوگوهای
جامعی میان کشــورهای منطقه برگزار شود.
امیرقطر با اشــاره به مذاکرات خود در تهران
افزود :قرار بر این شــد کمیسیون مشترک دو
کشور ،حدود سه ماه دیگر در ایران برگزار شود و
امیدواریم روابط اقتصادی ایران و قطر به سطح
روابط سیاسی برسد .وی از حمایتها و مواضع
جمهوری اسالمی ایران در شرایط تحریم قطر
تشکر و قدردانی کرد.

گیشه بین الملل
سرفصل تازهای در سیاست عمان
که برای ایران مهم است

یک انتخاب غافلگیرکننده!

فــرح مرقــه در «رأیالیوم» نوشــت :نه تنها
جهان عرب ،بلکه تمام دنیــا پیامدهای فوت
پادشاه عمان «قابوسبنسعید» و تعیین پسر
عموی او «هیثمبنطارقآلسعید» ،بهعنوان
جانشــین قابوس را با دقت تحتنظر دارند و
همه نگرانند که نقش عمان در دیپلماسی پشت
پردهای که هیچ دولت دیگری توان ایفای آن را
نداشت،کمرنگ شود.
در ادامه این مطلب آمده است :عمل به وصیت
ســلطان قابوس درمورد تعیین جانشین ،این
امید را زنده نگه میدارد که پادشــاهی عمان
همچنان به نقش متفاوت خود در مقایســه با
دیگر دولتهای عربی ادامه خواهد داد.
با ایــن حال بــه نظر میرســد شــنیدن نام
هیثمبنطــارق ،بهعنــوان پادشــاه جدیــد
عمان،برای دولتهای مختلــف عربی و دیگر
دولتهای جهان ،غافلگیرکننــده بود؛ زیرا
وی فاصله زیادی از سیاســت دارد و بر همین
اساس ،برخی نگران هستند که پادشاهی عمان
تحت ســلطه و کنترل دیگر قدرتهای جهان
قرار گیرد.
اما به نظر میرســد هیثمبنطارق ،مانند پسر
عموی مرحوم خود ،پیشینه گرایش به مسائل
فرهنگی و حفظ میراث قدیمی را در کارنامهاش
دارد و در کنار این گرایش ،پیشینه دیپلماتیک
و سیاسی نیز دارد که میتواند او را برای اتخاذ
سیاستی مشابه «سلطان قابوس» آماده کند.
الزم به ذکر است سلطان قابوس که روز جمعه
در سن 79سالگی درگذشــت ،هیچ فرزندی
نداشــت؛ به همین دلیل ،پس از او تنها یکی از
پســر عموهایش میتوانند حکومت را به ارث
برند .امروز ،نگاهها متوجه دیپلماسی پنهان و
تالشهایی است که احتماالً برای جذب و جلب
نظر پادشاه جدید عمان میشود؛ بهویژه آنکه در
زمان حاضر «مسقط» در جبهههای متعددی از
جمله عربستان-حوثی ،به اضافه ایران-آمریکا،
فعال است.

