معادله

سخنگو

ترکیه از مصوبات آمریکا علیه ایران پیروی نمیکند

دیپلمات

آمریکا رابطه معقول ایران با سایر کشورها را هدف قرارداده

س��خنگوی وزارت خارجه ایران گف��ت :آمریکا رابطه معقول ایران با س��ایر
کشورها را هدف قرار داده است و میخواهد اجازه ندهد ایران تحوالت را با دیگر
کشورها به پیش ببرد.
بهرام قاسمی گفت :در چند روز گذشته ،عصبانیتی در کالم و زبان مقامات
امریکایی دیده می شود که هدف آن عالوه بر ایران هراسی و ایران آزاری ،هدف
قرار دادن رابطه معقول ایران با س��ایر کشورهاست و میخواهد اجازه ندهد که ایران
تحوالت و مسائل جدید را با دیگر کشورها به پیش ببرد.
وی افزود :صحبتهای مقامات امریکایی طی هفتههای اخیر ،ادامه س��ناریوی ایران
هراسی ،ایران گریزی و شاید بتوان گفت ایران آزاری است که از مدتها پیش آغاز شده
است و در جهت مغشوش کردن فضای بینالمللی و برای جلوگیری از ارتباط منطقی و
خبرگزاری صداوسیما
معقول جهان با ایران پیش میرود.

ی که به ترکی��ه آمده بود تا
وزی��ر خارجه ترکی��ه گفت :به هیئ��ت آمریکای 
درب��اره تحریمهای ای��ران مذاکره کند گفتی��م به مصوبات آمری��کا علیه ایران
نمیپیوندیم.
مول��ود چاووش اوغلو ب��ا بیان اینکه ما از ایران نفت و با ش��رایط مناس��ب
میخریم ،گفت :شما از راه دور سخن میگویید اما ما از آن پیروی نمیکنیم .به
آنها گفتیم که ما به این مصوبات نمیپیوندیم.
هفته گذش��ته هیئتی از آمریکا به ترکیه رفت تا با مقامات سیاس��ی و اقتصادی این
کش��ور درباره تحریمها علیه ایران صحبت کن��د .پیش از این مقامات ترکیه اعالم کرده
بودن��د که تصمیمات آمریکا علیه ایران را اش��تباه میدانند و به آن عمل نخواهند کرد.
؟گفتنی اس��ت ،چند روز پیش هیاتی آمریکایی به ترکیه س��فر کرد تا این کش��ور را به
محدود کردن روابط با تهران مجاب کند .مهر
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پرونـــــده

وقتی مقام سابق آمریکایی به ایستادگی ملت ایران اعتراف میکند

گروه دیپلماسی

ضعف مفرط رئیس جمهور پیر
وندی شرمن :ایرانیها تسلیم نمیشوند

تسنیم

معاون س��ابق وزی��ر خارجه
س جمهور این کش��ور
آمری��کا ،توئیت اخی��ر رئی 
علیه ایران را نشانه ضعف «دونالد ترامپ» خواند و
تأکید کرد ایرانیها تسلیم نخواهند شد.
دونالد ترام��پ ،رئیس جمه��وری آمریکا روز
یکشنبه با انتشار توییتی به سخنان رییس جمهور
کشورمان واکنش گستاخانهای نشان داد ،و گفت:
دیگر هرگز آمریکا را تهدید نکن ،در غیر اینصورت
پیامدهایی را خواهید دید که کمتر کسی در طول
تاریخ دیده است.
البته در ادامه توییت گس��تاخانه ترامپ آمده
بود؛ ما دیگر آن کش��وری نیس��تیم که س��خنان
ناخوش��ایندی که بوی مرگ و خشونت میدهد را
تحمل کنیم .مراقب باش!
نکته جالب اینجاست کلماتی که ترامپ برای
پاسخ به رئیس جمهوری کش��ورمان به کار برده
تقریبا ش��بیه همان واژگانی است که پیش از این
خطاب به کیم جونگ اونگ ،رهبر کره ش��مالی به
کار برده بود و البته وی توییت خود را با حرفهای
بزرگ نوشت تا بر هشدار آمیز بودن پیامش تاکید
کند.
رئی��س جمه��ور کش��ورمان روز یکش��نبه در
همایش روس��ای نمایندگیهای جمهوری اسالمی
ایران در خارج از کش��ور گفته بود« :امروز س��خن
گفت��ن ب��ا آمری��کا معنایی ج��ز تس��لیم و پایان
دستاوردهای ملت ندارد .آقای ترامپ! ما مرد شرف
و ضامن امنیت آبراه منطقه در طول تاریخ هستیم؛
با دم شیر بازی نکنید ،پشیمان کننده است».
س��خنان وقیحان��ه ترامپ ،در قب��ال اظهارات
اخیر رییس جمهور کشورمان در حالی مطرح شد
که بس��یاری از ناظران سیاسی بر این باورند؛ این
اظه��ارات نه تنه��ا از روی ضعف و ذل��ت در برابر
اقت��دار مل��ت ایران اس��ت بلکه بیش از گذش��ته
حقانیت نظام جمهوری اسالمی ایران و دروغگویی
نظام استکباری آمریکا را به دنیا اثبات شد.
ش��اید ترام��پ خود ندان��د که ای��ن اظهارات
وقیحانهاش موجب وح��دت بیش از بیش ایرانیان
خواهد ش��د ،وحدتی که بر اس��اس یک حقانیت

تاریخی است ،آمریکا بعد ازپیروزی انقالب اسالمی
دشمنی خود با ملت ایران را علنی و آشکار کرد و
از هیچ توطئه و نیرنگی در این 40س��ال کوتاهی
نکرد؛ روس��ای جمه��وری قلدر ت��ر از ترامپ نیز
برای ملت خطو نش��ان کش��یدند ،تحریم کردند و
همچنان جمهوری اس�لامی را تهدید میکنند اما
همه دستاوردهایشان هیچ بود.
آمریکاییه��ا حتی برای تعام�لات بینالمللی
خود احترامو حرمت قائل نیستند ولی ملت ایران
نشان داد برای عمل به تکالیف بینالمللی بیش از
تعهدات خود در برجام عمل کرده اما آنها همواره
دروغ میگویند و عهدش��کنانه صحبت میکنند و
سیاست توهینآمیزی را در پیش گرفتند.
پی��ش از روی کار آمدن ترامپ ش��اهد رفتار
خبیثان��ه آمریکا در برابر مل��ت ایران بودیم ،حتی

موانع سرنگونی نظام ایران
به روایت فارین پالسی
مجله آمریکایی فارین پالسی در گزارشی
ب�ازي رس�انه
دو عام��ل را ب��ه عنوان مان��ع اصلی عدم
سرنگونی نظام ایران برشمرد.
مجله آمریکایی فارین پالس��ی در گزارشی نوشت :از زمان
انقالب اس�لامی تا کنون همه دولت هایی که در آمریکا روی
کار آم��ده اند آرزوی تغییر رژیم در ایران را داش��ته اند اما هر
یک به نوعی روی این خواس��ته خود س��رپوش گذاش��ته اند.
مقامات دولت ترامپ از جمله جان بولتون که پیش از پیوستن
ب��ه کابینه نی��ز بر ضرورت تغییر رژیم در ایران پافش��اری می
ک��رد ،اکنون از ه��ر آنچه در توان دارد ب��رای بی ثبات کردن
رژیم تهران استفاده می کند.
این گ��زارش افزود :دولت آمریکا پ��س از خروج از توافق
هستهای ،تحریمها علیه ایران را از سرگرفته و تالش می کند
تا صادرات نفت ایران را نیز به صفر برساند .با توجه به کاهش

ی��ک مجل��ه آمریکای��ی در
راهبــــ�رد
گزارش��ی به بررسی سیاست
چین در قبال فشارهای آمریکا بر ایران پرداخت.
مجله فارین افرز در گزارش��ی نوش��ت :دونالد
ترامپ از توافق هس��تهای با ایران خارج ش��د و در
پی آن مایک پامپئ��و وزیر خارجه وی با این امید
که ایران را برای دستیابی به توافقی تازه و دلخواه
واش��نگتن به میز مذاکره بازگرداند ،راهبرد جدید
و س��ختگیرانه واش��نگتن در قبال ایران را تشریح
کرد .اکنون احی��ای کامل اقتصاد ایران و موفقیت
راهبرد دول��ت ترامپ درباره این کش��ور هر دو با
تردید همراه است.
در این گزارش آمده است :دولت ایران در خالل
دو دهه گذش��ته برای مقابله با انزوای بینالمللی،
روابط خود را با روسیه و چین گسترش داده است.
اکنون که واش��نگتن بار دیگر قصد دارد عرصه را
بر ایران تنگ تر کند ،دولت این کشور برای روابط
خود با چین اهمیت بیش��تری قائل خواهد ش��د.
چین اعالم کرده اس��ت به احتم��ال زیاد به خرید
نفت از ایران ادام��ه خواهد داد و همکاری تجاری

آماده مذاکره با ایران هستیم

نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در مصاحبهای جدید گفته در صورتی
که ایران پای میز مذاکره حاضر شود ،دولت ترامپ آماده گفتوگو با آن است.
نیکی هیلی در پاسخ به سؤال مجری برنامه درباره توئیت ترامپ علیه ایران
که خطاب به حجتاالس�لام «حس��ن روحانی» ،رئیسجمهور ایران نوشته شده
بود گفت :همانطور که میدانید ایران با لفظپردازی مشروعیت دست و پا کرده
یا مشروعیت دریافت کرده است.
وی گفت :آنها اروپاییها و س��ایر کشورهای دخیل در توافق هستهای را از کارهایی
که ممکن اس��ت انجام دهند ترساندهاند .ما خریدار این نیستیم .رئیسجمهور [ترامپ]
کاری ک��رد که بگوید ایاالت متح��ده را تهدید نکنید ،چون ما هم��ه تهدیدها را جدی
میگیریم و ش��ما نمیخواهید که ما بر اساس آنها اقدام کنیم .وی گفت[« :این توئیت]
ایران را سر جایش نشاند .خبرگزاری صدا و سیما

توافق نامه بینالمللی برجام نیز نتوانس��ت ماهیت
واقعی آمریکاییها را پنهان کند و از زمان اجرایی
ش��دن این توافق نامه شاهد بدعهدی آنها در قبال
ای��ران بودیم و و ب��ا روی کار آمدن رییس جمهور
جدید این گستاخی به نهایت خود رسید و خروج
آمریکا از برجام را رقم زد.
ناظران سیاس��ی معتقدند؛ ترامپ نش��ان داد
آمریکاییه��ا م��دام در ح��ال توطئه علی��ه نظام
مقدس جمهوری اسالمی ایران هستند و این نظام
اس��تکباری از هر امکانات و توانی برای بر هم زدن
توسعه ،ثبات وآرامش ایران هستند.
نظام اس��تکباری آمری��کا به دنب��ال حمایت
از نظامه��ای ارتجاع��ی ،تروریس��تها ،نظامهای
دیکتاتوری اس��ت و در مقابل نقش آفرینی مثبت
و اث��ر گذار ته��ران در موضوع س��وریه و عراق و

بی س��ابقه ارزش پول ایران ،فش��ار بر این کش��ور به اوج خود
رسیده و برخی از جمله طراحان سیاست خارجی در واشنگتن
از دولت می خواهند تا از فرصت فراهم آمده برای تغییر نظام
سیاسی ایران استفاده کند.
فارین پالسی ادامه داد :پامپئو ضمن دعوت از مردم ایران
برای مبارزه در راه تغییر رژیم کشور خود از تظاهرات اعتراض
آمیز علیه رژیم حمایت کرده است .اما باید توجه داشت که با
وجود ناآرامی ها در ایران ،نظام این کشور در آستانه سرنگونی
قرار ندارد.
این مجله آمریکایی نوش��ت :دو عامل بر تداوم نظام ایران
دالل��ت دارند .نخس��ت مقاومت این نظام در خالل  40س��ال
گذش��ته در برابر تحریم های فزاینده بی��ن المللی و آمریکا،
حت��ی در زمان های��ی که در زمینه تحریم ای��ران اجماع بین
المللی وجود داش��ت ،چه رسد به امروز که چنین اتفاق نظری
وجود ندارد و اروپا ،روس��یه و چین با تحریم های آمریکا علیه
ایران مخالفند .نکته دوم نبود جناح مخالف سازمان یافته برای
به چالش کشیدن نظام ایران است و به همین علت نارضایتی
ها و اعتراضات گذشته و اخیر راه به جایی نبرده است.

تارومارک��ردن تروریس��تهای تکفی��ری -وهابی
بهتری��ن گواه ب��رای حقانیت ای��ران در مبارزه با
تروریس��تها و تاکید بر حفظ استقالل و تمامیت
ارضی کشورهای منطقه و حتی جهان است.
به گفته مقام معظم رهبری ،آمریکا از دس��ت
ما عصبانی اس��ت و سنگر نخست در منطقه ایران
اس�لامی است و این امر سبب شده آمریکا به هیچ
یک از اهداف خود در منطقه نرسد.
حاال وندی ش��رمن نی��ز در واکنش به توئیت
اخی��ر رئیسجمه��ور این کش��ور درب��اره ایران و
تهدیداتی ک��ه مطرح کرده ب��ود ،تأکید کرد :این
توئی��ت بیش��تر از روی ضع��ف «دونال��د ترامپ»
منتشر شده و ایرانیها نیز قواعد بازی را به خوبی
میدانند و تسلیم نخواهند شد.
گویا مقامات آمریکای��ی نیز متوجه بلوفهای
ترامپ و البته عدم ش��ناخت او در قبال مقاومت و
ایستادگی ملت ایران شدهاند ،برای همین درک و
ش��ناخت از ملت ایران ،معتقدند این ملت در طی
40سال تسلیم زورگویی آمریکای مستکبر نشده
و از هم اکنون به بعد هم تسلیم نخواهد شد.
او در گفتوگو با ش��بکه «ان .بی .سی» تأکید
کرد« :توئیت اخیر دونالد ترامپ نوعی تالش برای
منحرف ک��ردن اذهان ب��ود .رئیسجمهور ایاالت
متحده بر این باور اس��ت که اگر حرفهای خود را
بلندتر بیان کند ،بلندتر نیز شنیده خواهد شد ،در
صورتی که همه میدانی��م در موارد جدی ،لحنی
مالیمت��ر و آرامتر نتیجه بهتری خواهد داش��ت...
ب��ه اعتقاد من رئیسجمهور ایاالت متحده س��عی
دارد ت��ا ایران را تحریک کرده و وارد یک درگیری
کند».

در ادام��ه این گزارش آمده اس��ت :باید توجه داش��ت که
سرنگونی نظام س��لطنتی در ایران پس از چندین دهه مبارزه
س��ازمان یافته و وجود رهب��ری کاریزماتیک همچون آیت اهلل
خمین��ی رخ داد .آیت اهلل خمینی به مدت پانزده س��ال علیه
ش��اه مبارزه ای س��ازمان یافته براه انداخته و با انتشار اعالمیه
و س��خنرانی به تبلیغ حکومت اس�لامی پرداخت و در س��ایه
چنین اقداماتی بود که در سراس��ر ایران در شهرها و روستاها
ش��بکه هایی از گروه های اس�لامگرا ایجاد ش��د و س��رانجام
قیامی سراس��ری با حمایت بازار به راه افتاد و نظام پادش��اهی
فروپاشید.
نش��ریه آمریکایی افزود :حتی در ص��ورت تغییر رژیم در
ایران که بعید می نماید ،احتمال اینکه گروه مورد نظر بولتون
و رودی جولیانی ،یعنی مجاهدین خلق (منافقین) قدرت را به
دست بگیرند ،بسیار ضعیف است .مجاهدین در ایران پایگاهی
ندارند و حت��ی اعضای آن به علت همکاری با صدام در خالل
جنگ و اقدامات تروریس��تی در ده��ه  1980در داخل ایران،
خائن به حساب می آیند.
فارین پالس��ی ادام��ه داد :ای��ن احتمال وج��ود دارد که

کش��ور درگیر جنگ داخلی ش��ود که نه فقط برای ایران بلکه
ب��رای منطقه نیز فاجع��ه بار خواهد بود .ه��م اکنون غرب در
باتالقهایی همچون عراق ،س��وریه و افغانستان فرورفته است.
نگرانی مردم ایران از تبدیل ش��دن کشورش��ان به کشورهای
همس��ایه ،از جمله عواملی است که باعث می شود تا آن ها از
تندروی علیه حکومت خودداری کنند.
مجله آمریکایی نوش��ت :ایرانیها یکبار انقالب کرده و در
پی آن هشت سال نیز جنگیده اند و مشکالت و مصائب این دو
رویداد هنوز از ذهن آن ها رخت برنبس��ته است .درست است
که تحمل مش��کالت اقتصادی دشوار اس��ت اما آنها ترجیح
میدهند که به جای آشفتگی اوضاع و تبدیل شدن به عراق و
سوریه ،از امنیت و نظم برخوردار باشند.
فارین پالس��ی در ادامه نوش��ت که گمان��ه دیگری که در
صورت براندازی در ایران وجود دارد ،افتادن قدرت به دس��ت
نظامیان است .این نشریه ادامه داد :با توجه به چنین مسایلی،
اگر فش��ارهای آمریکا در این به نتیجه مورد نظر واشنگتن نیز
منجر شود آنچه در ایران رخ خواهد داد برای آمریکا و اسرائیل
تسنیم
کابوسی بیش نخواهد بود.

آیا چین راهبرد ترامپ درباره ایران را به شکست میکشاند؟
پک��ن با ته��ران ،احتماال زمینه را ب��رای همکاری
دیگر کشورها نیز با تهران هموار خواهد کرد.
بر اس��اس این گزارش ،مقام��ات چین روابط
کش��ور خود با ایران را دارای پیشینه دو هزار ساله
میدانند اما سابقه روابط دو کشور در عصر حاضر،
به سالهای پایانی دوران پادشاهی در ایران بازمی
گردد .در س��ال  ،1978ه��وا گوفنگ ،رهبر حزب
کمونیس��ت چین نخس��تین رهبر کمونیست این
کش��ور بود که به تهران سفر کرد .گر چه چند ماه
پ��س از این دیدار بر اثر انقالب اس�لامی حکومت
محمد رضا شاه سرنگون شد اما دیدار هوا گوفنگ
از تهران ش��الوده روابطی میان دو کشور را فراهم
آورد که تا به امروز به گونه ای فزاینده ادامه داشته
است.
فاری��ن افرز ادام��ه داد :در پی پیروزی انقالب
اس�لامی ،هوا گوفنگ بابت دی��دارش از تهران در
زمان ش��اه ع��ذر خواهی و تمایل کش��ورش را به

گس��ترش مناس��بات اعالم کرد .درپ��ی ماجرای
گروگانگی��ری و آغاز ان��زوای بین الملل��ی ایران،
چین به عمده ترین تامین کننده جنگ افزار برای
ایران و به تدریج به بازیگری عمده در عرصه های
اقتصادی ،تجاری  ،نظامی و سیاس��ت خارجی این
کشور تبدیل شد.
مجل��ه آمریکای��ی اف��زود :در س��ال  2005با
تش��دید تحریمهای آمریکا و متحدان این کش��ور
علیه ایران در واکنش به برنامه هس��ته ای تهران،
چی��ن با اعطای کمک های اقتص��ادی ،حمایت از
تهران در ش��ورای امنیت س��ازمان مل��ل متحد و
حمای��ت نظامی از ای��ران ،تالش ه��ای آمریکا را
ب��رای در تنگنا قرار دادن این کش��ور خنثی کرد.
ایران برای چین ،کش��وری اس��ت که منبع عمده
تامین انرژی و بازاری بزرگ برای کاالهایی چینی
محس��وب میش��ود .موقعیت راهب��ردی ایران در
منطق��ه خاورمیان��ه از جمله دسترس��ی به خلیج

سرپرس��ت هیئ��ت مذاکرهکنن��ده آمریکا در
گفتوگوهای هستهای با ایران با انتقاد از اظهارات
اخی��ر «مای��ک پامپئو» وزی��ر خارج��ه آمریکا در
کتابخان��ه «رونالد ریگان» ،گف��ت« :پامپئو در این
جم��ع اظهاراتی را مط��رح کرد و به درخواس��ت
آزادی ریگان متوس��ل ش��د ،آن هم درست چند
روز قبل از اینک��ه رئیسجمهور آمریکا اعالم کند
ک��ه مجوزهای امنیتی منتقدان��ش را لغو میکند،
بنابراین ما نمیتوانیم دیگر مدعی این باش��یم که
ما الگوی آزادی هستیم».
ای��ن دیپلم��ات س��ابق آمریکایی ب��ا حالتی
تمس��خرآمیز اینطور ادام��ه داد که در حال حاضر
آمریکا رئیسجمهوری دارد که هرچند یک سری
روشها و برنامهها برای ایران و کره شمالی در سر
دارد ،اما هیچ اس��تراتژی کارب��ردی که در نهایت
نتیجهبخش باشد در اختیار ندارد.
معاون س��ابق وزارت خارجه آمریکا همچنین
تأکید کرد :ما درباره کرهش��مالی نیز شاهد خشم
و انتقادهای تند بودی��م و در نهایت تغییر رویهها
را نیز دیدی��م ،در حالی که بهتر بود نوعی ثبات و
دقت بیش��تری را ش��اهد میبودیم ...حاال نیز یک
پس��ر بچه مدرس��های را میبینیم ک��ه داد و قال
میکن��د و ژس��ت قدرتمند ب��ودن را میگیرد ،در
حال��ی که آنچه در واقعیت ب��ا آن مواجهیم ضعف
و عدم امنیت اس��ت ...ایران ای��ن را میبیند ،این
فرهنگی اس��ت مبنی بر اینکه یا مقاومت میکنید
و یا تس��لیم خواهید ش��د و آنها (ایرانیها) تسلیم
نخواهند شد و من به دونالد ترامپ گفته بودم که
آنها متوجه خواهند شد که بازی چیست.
ش��رمن در ادامه گفت :من موافق این مسئله
هس��تم ک��ه از حقوق بش��ر مردم ای��ران حمایت
ش��ود ...اما راه کم��ک به مردم ای��ران فقط توافق
هس��تهای بود ک��ه با لغو تحریمها ب��ه مردم ایران
کمک میکرد و در عین حال تضمینکننده امنیت
م��ا و امنیت جه��ان بود ...االن اص�لا نمیدانم که
رئیسجمه��ور ترامپ چه فکری در س��ر دارد که
اینگون��ه توئیتهایی را منتش��ر میکن��د اما آنچه
مسلم است هرگز نخواهد توانست به توافقی بهتر،
از همه لحاظ و بند به بند ،دست یابد.

فارس ،تنگه هرمز ،آس��یای مرکزی ،جنوب آس��یا
و اروپا ،برای چین که می خواهد نفوذ سیاس��ی و
اقتصادی خود را در این منطقه از جهان گسترش
دهد ،از اهمیت خاصی برخوردار است.
گ��زارش فوق نوش��ت :گر چه چین در س��ال
 2010از تحری��م های س��ازمان مل��ل علیه ایران
حمای��ت کرد اما از انزوای این کش��ور به نفع خود
س��ود ب��رد چون با خروج ش��رکت ه��ای غربی از
ایران ،میدان وسیعتری برای فعالیت شرکت های
چین��ی فراهم آمد .دولت ای��ران از ادامه همکاری
های چین در زمانی که به جز روس��یه هیچ کشور
دیگ��ری مایل به همکاری با تهران نبود اس��تقبال
کرد و دامنه تجارت و همکاریهای دو کش��ور در
پی اعالم ابتکار عمل موسوم به "یک کمر بند ،یک
جاده" از س��وی چین که ایران نقش مهمی در آن
بازی میکند ،بیش از پیش گسترش یافت.
در ای��ن گ��زارش آم��ده اس��ت :ام��ا ب��ا آغاز

گفتوگوه��ای هس��تهای در س��ال  2012روابط
تهران -پکن به علت بی عالقگی مصرف کنندگان
ایرانی به کاالهای کم کیفیت چینی و بی اعتمادی
برخی نخبگان سیاس��ی ایران به این کش��ور رو به
س��ردی گذاش��ت .اما با تش��دید تحریم های بین
الملل��ی علیه ایران این کش��ور چ��ارهای جز روی
آوردن به چین برای تامین نیازهای خود نداش��ت
ه��ر چند از ش��رایطی که چینی ها به این کش��ور
تحمیل می کردند از جمله اس��تفاده از نیروی کار
چینی و روند آهس��ته طرحه��ای عمرانی ناراضی
بودند و به همین علت در س��ال  2014قرار داد با
ش��رکت راه آهن چین را برای توسعه مترو تهران،
لغو کردند.
گفتوگوهای هستهای این فرصت را برای ایران
فراهم آورد تا منابع تامین نیازهای مادی و سیاسی
خود را به ویژه با کشورهای اروپایی گسترش دهد.
مجله آمریکایی نوشت :مردم ایران و زمامداران این
کش��ور عالقمن��د بودند تا روابط با غ��رب را بهبود
بخش��ند اما در عین حال می خواس��تند که روابط
با چین نیز حفظ شود .تسنیم
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اخبار
حمایت بحرین از توییت تهدیدآمیز ترامپ
علیه ایران

دولت بحرین در ادامه حمایت از هرگونه اقدامات
ضد ایرانی در س��طح بینالملل ،این بار نیز از سخنان
تهدیدآمی��ز رئیسجمهور آمری��کا علیه ایران حمایت
کرد.
هیأت وزیران بحرین که روز دوش��نبه (دیروز) به
ریاس��ت «خلیفه بن س��لمان آل خلیفه» نخستوزیر
بحری��ن و ب��ا حضور «س��لمان بن حم��د آل خلیفه»
ولیعهد این کش��ور برگزار ش��د ،از تهدیدات «دونالد
ترامپ» علیه ایران حمایت کرد.
هی��أت وزی��ران همچنی��ن اش��اره کردن��د ک��ه
«سیاس��تهای ایران اعم از برنامه هستهای و موشکی
و حمایت از گروههای افراطی و تُندرو در غرب آس��یا،
امنی��ت و ثب��ات منطقه را بر هم میزن��د و لذا هیأت
وزیران حمایت کامل خود از اس��تراتژی قاطع ترامپ
که با خطرات تروریس��م در منطق��ه مقابله و ثبات در
منطقه را تقویت میکند ،اعالم میدارد ».ایسنا

حکم دادگاه عالی نیویورک به بازگشت
یک نقش برجسته هخامنشی به ایران

دادگاه عالی نیویورک در حکمی اعالم کرد نقش
برجس��تهای که  ۸۰سال پیش از ایران به سرقت رفته
و اخیرا در آمریکا به حراج گذاش��ته ش��ده بود باید به
ایران بازگردد.
این نقش برجسته سنگی که یک سرباز پارسی را
به تصویر کش��یده ،در ماه اکتبر توسط بازپرسان دفتر
دادس��تان منطقه «منهتن» از نمایشگاهی در موسسه
«پارک اونیو آرموری» ،جایی که این نقش برجسته در
آن به مبلغ  ۱.۲میلیون دالر به فروش گذاش��ته شده
بود ،ضبط شده است .ایرنا

گزارش
مرکز ثقل استراتژی دولت ترامپ
درباره ایران« ،دروغ» است

یک پایگاه آمریکایی با تاکی��د بر اینکه «دروغ»،
هس��ته مرکزی سیاست دولت آمریکا در قبال ایران را
تش��کیل میدهد ،تصریح کرد« :دولت ترامپ در 18
م��اه اخیر به کرات نش��ان داده که علی��ه مردم ایران
است».
در حال��ی ک��ه واکنشه��ا به مواضع ض��د ایرانی
رئیسجمهور آمریکا و س��خنرانی سراس��ر ضد ایرانی
وزی��ر خارج��ه او ادام��ه دارد ،یک پای��گاه آمریکایی
یادداش��تی با این عنوان منتش��ر کرد :هسته مرکزی
سیاس��ت دولت ترامپ در قبال ایران را دروغ تشکیل
میدهد.
«امریک��ن کانزروتی��و» به قلم «دنیل لریس��ون»
یادداش��تی درباره دولت آمریکا در قبال ایران منتشر
کرده؛ یادداش��تی که در آن نویس��نده اذعان میکند،
«هسته مرکزی و اساسی سیاست دولت ترامپ درباره
ایران را دروغ تشکیل میدهد».
این تحلیلگر آمریکایی یادداش��ت خود را با اشاره
به س��خنرانی روز گذشته وزیر خارجه کشورش شروع
کرد و به یک بخش از سخنان او اشاره کرد
پامپئو در این بخش از سخنرانی خود مدعی شده
ب��ود« :با توجه ب��ه اعتراضها (در ایران) و  ۴۰س��ال
حکومت س��تمگرانه ،من پیامی برای مردم ایران دارم:
آمریکا صدای شما را میشنود ،آمریکا از شما حمایت
میکند ،آمریکا با شما است».
سردبیر ارش��د «امریکن کانزروتیو» در یادداشت
خود نوش��ت« :متن سخنرانی ش��ب گذشته (مایک)
پامپئ��و را خواندم و ب��ه این دروغ محوری سیاس��ت
دولت ترامپ درباره ایران رسیدم».
لریس��ون تاکید کرد« :در هیچ بخش از این پیام،
اصال حقیقتی وجود ندارد .اگر آمریکا میخواس��ت به
آنچه ایرانیها میگویند ،میخواهند و معتقد هستند
گوش دهد ،از توافق هستهای (برجام) خارج نمیشد،
تحریمها را برنمیگردان��د ،ورود ایرانیها به آمریکا را
من��ع نمیکرد و به دنبال بی ثبات کردن کشورش��ان
نبود».
وی ادام��ه داد« :این دولت ب��ه رغم مخالفتهای
اغل��ب ایرانیها ،در حال انجام همه این کارها اس��ت
اما با ای��ن حال ،رئیسجمهور (ترامپ) و دوس��تانش
آنچنان گس��تاخ هس��تند ک��ه وانمود کنن��د در کنار
مردم ایران هس��تند .اگ��ر آمریکا حامی م��ردم ایران
بود ،اینطور فعاالنه در حال تالش برای فقیر ،فرسوده
کردن و آسیب زدن به آنها نمیبود».
تحلیلگ��ر آمریکایی با اذعان ب��ه مواضع ضد ایرانی
واشنگتن نوشت :آمریکا در این  ۱۸ماهه به صورت مکرر
نش��ان داده که علیه مردم ایران است و دولت (ترامپ)
نشان داده که اهمیتی برای آنها قائل نیست .لریسون
یادداشت خود را اینطور به پایان میبرد« :خالصه دقیقتر
از روابط بین آمریکا و مردم ایران این اس��ت" :آمریکا به
ش��ما اهانت میکند ،آس��یب میزند ،آمریکا علیه شما
است ".مردم ایران از دخالت آمریکا در امور داخلی ایران
استقبال نخواهند کرد باشگاه خبرنگاران

