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امارات مدیون ایران است
عضو دفتر سیاسی جریان المرده لبنان با اشاره به 
حضور ام��ارات در تحریم نفتی ایران اعالم کرد، ایران 
در زمان حمله ص��دام از امارات عربی متحده حمایت 

کرد و ابوظبی مدیون تهران است.
ویرا یِمین گفت، مس��یرهای فرعی بسیاری وجود 
دارد که این امکان را به ایران می دهد تا از گذرگاه های 

غیررسمی برای صادرات نفت خود استفاده کند.
خانم یمین ادامه داد: از زمان جنگ رئیس جمهور 
پیشین عراق صدام  امارات عربی متحده شهری برای 
ای��ران بود )زیرا( ایران بود ک��ه از امارات در آن زمان 

حمایت کرد.
وی س��پس تصریح کرد: پانزده کش��ور همس��ایه 
ایران هستند که بیش��تر آنان خود را ملزم کرده اند تا 
روابطی خوب با ایران داش��ته باشند؛ حتی کشورهای 
)حاش��یه( خلیج )فارس( نیز با ای��ران روابط نزدیکی 
دارند و آمریکایی ها دیگر امکان مقابله با صحنه جدید 

دیگر ندارند.  صداوسیما 

 انتقاد برلین از سخت شدن کمک
به سیل زدگان ایرانی 
وزارت خارج��ه آلم��ان اع��الم ک��رده اس��ت که 
تحریم های آمریکا علیه ایران کمک های انسان دوستانه 
به قربانیان س��یل های اخیر در این کش��ور را دش��وار 

کرده است.
هفته نام��ه "اش��پیگل" در گزارش��ی نوش��ت: دو 
میلی��ون ایران��ی پیام��د فاجع��ه س��یل در ای��ران به 
کمک های انسان دوس��تانه نیاز دارند. دولت آلمان این 
انتقاد را به واشنگتن وارد کرده است که با تحریم های 
خود حمایت از آس��یب دیدگان این فاجعه را دش��وار 

کرده است.
وزارت امور خارجه آلمان در پاس��خ به درخواست 
"امی��د نوری پ��ور" از نمایندگان بلندپایه حزب س��بز 
آلم��ان این ط��ور توضیح داد که اساس��اً دولت آلمان 
درباره پرداخت های کمک دوس��تانه ب��ه ایران با توجه 
به سیاس��ت تحریمی آمری��کا در قبال ای��ران با یک 
موضع گی��ری محتاطان��ه ش��رکت ها و بانک ها مواجه 

است. 
آلمان اعالم ک��رد: برلین در مذاکرات تنگاتنگ با 

نمایندگان اقتصادی آلمان است.  مهر 

اخبار

 عدم واکنش ایران، ترامپ 
را جسور کرده است

روزنامه واشنگتن پس��ت در سرمقاله خود تشدید 
فش��ارهای اقتصادی به ایران را نتیج��ه عدم واکنش 
تهران در پاسخ به دور پیشین تحریم ها توصیف کرده 
و نوش��ته است که با این وجود ممکن است ایران این 

بار به تحریم های آمریکا پاسخ دهد.
هیأت سردبیری واشنگتن پست با اشاره به تالش 
دولت دونالد ترام��پ رئیس جمهور آمریکا برای ایجاد 
موازن��ه میان فش��ار به ای��ران و قیمت نف��ت در بازار 
جهانی، نوش��ته است که واش��نگتن پارسال با اعمال 
دور نخس��ت تحریم های نفت��ی و در عین حال صدور 
معافیت برای گروهی از واردکنندگان نفت ایران، این 
موازنه را به آزمون گذاش��ت و نهایتا هم اعالم کرد که 
ب��ا این تحریم ها توانس��ته ۱۰ میلی��ارد دالر از درآمد 

ساالنه ایران بکاهد.
این یادداشت می افزاید: »تهران، با وجود تهدیداتی 
ک��ه کرده بود، به این ضررها پاس��خی نداد و از خطوط 
قرمز ای��االت متحده عب��ور نکرد. دول��ت ]ترامپ[ که 
احتماال به واسطه این انفعال جسور شده، در حال تشدید 
این وضعیت اس��ت و تالش می کند با تهدید خریدارانی 
چون چین، هند، ترکیه، کره جنوبی و ژاپن به تحریم... 

باقی مانده صادرات نفت ایران را هم حذف کند.
به نوش��ته واشنگتن پس��ت، ترامپ ب��ر روی این 
احتمال قمار کرده است که ایران به جای آزمودن عزم 

ترامپ، بار دیگر این مجازات را هم به جان بخرد.
به عقیده نویس��ندگان، ممکن است مخالفت های 
جدی دموکرات ها و اروپایی ها با سیاس��ت های ترامپ 
ای��ران را تش��ویق کن��د که در ط��ول ۱۸ م��اه باقی 
مان��ده از دوره ترام��پ هم ب��ه امی��د روی کار آمدن 
رئیس جمهوری جدید در آمری��کا، در برجام بماند. با 
این وجود، این احتمال هم هست که ایران به اقدامات 
آمریکا پاسخ دهد، که در آن صورت ترامپ باید میان 
تحمل اقدامات ایران و حرکت به س��مت اقدام نظامی 

یکی را برگزیند.
واشنگتن پس��ت یک��ی از دالی��ل محتم��ل بودن 
درگیری را درخواست های ۱۲ گانه مایک پامپئو وزیر 
خارجه آمریکا از ایران توصیف کرده و نوش��ته اس��ت 
که این درخواس��ت ها در نبود ح��ل و فصل اختالفات 

منطقه ای، غیرواقع بینانه است.
ای��ن روزنامه در پایان هش��دار داده اس��ت که به 
نظر نمی رس��د دولت ترامپ به درستی ابعاد و تبعات 
احتمالی سیاستی را که در قبال ایران در پیش گرفته، 

درک کرده باشد.  باشگاه خبرنگاران 

گزارش

آمریکا آنقدر که فکر می کند قدرتمند نیست
تحلیلگ��ر برجس��ته آمریکایی تأکید کرد، گرچه در گذش��ته سیاس��ت های 
یکجانبه گرایی واش��نگتن با شکس��ت همراه بوده اس��ت با اینحال، دولت ترامپ 
همچنان در حال تکرار سیاس��ت های شکس��ت  خورده دولت های پیش��ین این 

کشور است.
اس��تفان والت در ابتدای یادداشت خود با طرح سواالتی نوشت: آمریکا به چه 

اندازه قدرتمند اس��ت؟ آیا همچنان قدرت تک قطبی اس��ت که قادر است اراده خود 
را ب��ر رقب��ا و همپیمانان و دولت های بی طرف تحمیل کن��د و آنها را در عین اکراه وادار 
به همراهی با سیاس��ت هایی کند که از نظر آنه��ا احمقانه، خطرناک و تقریباً در تضاد با 
منافعش��ان است؟ یا اینکه محدودیت های صریح و مهمی برای قدرت آمریکا وجود دارد 
که نش��ان می دهد که این کش��ور در تعیین اهداف و دنبال کردن آنها باید گزینشی تر و 

راهبردی تر وارد عمل شود؟ فارس 

معادله
حضور ایران در سوریه قانونی است

نماینده ویژه پوتین در امور سوریه تأکید کرد، تشکیل احتمالی گروه کاری 
درب��اره خروج نظامیان خارجی از س��وریه ارتباطی به حضور قانونی مش��اورین 
نظام��ی ایرانی ندارد و مقامات تهران به وعده خود درباره عدم حضور در مناطق 

مرزی بلندی های جوالن عمل کرده اند.
الکساندر الورنتیف اعالم کرد: مسکو امکان تشکیل گروه کاری درباره خروج 

نیروهای نظامی خارجی از خاک س��وریه را بعید نمی داند، ولی این مس��ئله ارتباطی 
به حضور نظامیان ایرانی ندارد.

وی در پاس��خ به س��ؤالی در ب��اره امکان تش��کیل چنین گروه کاری با مش��ارکت 
کشورهای همس��ایه سوریه، ازجمله اس��رائیل، توضیح داد: ما معتقدیم که چنین گروه 
کاری مس��لماً می تواند تش��کیل ش��ود، البته نه به منظور تأثیرگذاری یا کمک کردن به 

خروج نظامیان ایرانی از سوریه.  صداوسیما  

درحاشیه
اروپا هنوز نتوانسته  تعهدات برجامی خود را انجام دهند

س��فیر ایران در فرانسه خاطرنشان کرد: برجام نتیجه یک دیپلماسی موفق، 
کارآمد و اثرگذار در یک امر پیچیده و س��خت بود که اهمیت آن برای س��ازمان 
ملل متحد، اتحادیه اروپایی و ش��ورای امنیت به عنوان یک دس��تاورد تاریخی 

مشخص است.
بهرام قاسمی اظهار کرد: برجام یک دستاورد تاریخی و بسیار موثر بود که با 

تالش و مذاکرات طوالنی اعضای شورای امنیت و آلمان با ایران به نتیجه رسید و بار 
دیگر نش��ان داد که دیپلماس��ی، هنر فائق آمدن بر برخی مشکالت به منظور ممانعت از 
وقوع جنگ و تنش اس��ت. قاسمی افزود: متاسفانه شاهد هستیم این کشور ضمن تغییر 
رویکرد در مواجهه با مس��ائل جهانی و اتخاذ سیاس��ت یکجانبه گرایی نه تنها از برجام 
خارج ش��د بلکه در یک اقدام بی س��ابقه سایر کش��ورهای جهان را نیز تشویق به نقض 

تعهدات بین المللی می کند.  تسنیم 

دیپلمات
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ا

االهرام مصر تحلیل کرد؛
 سرانجام برجام در انتظار چین

روزنامه مصری االهرام در یادداشتی به قلم عبداهلل عبد  رس�انه الس��الم، با عنوان اف��ق جدید جنگ س��رد آمریکا )در ب�ازي 
تاری��خ ۲۴ آوری��ل(، تاکید کرد که ب��ه توافق های آمریکا با کش��ورهایی که 

خواهان گسترش نفوذ جهانی خود هستند، نمی توان اعتماد کرد.
در مقدمه این یادداش��ت آمده است: گرچه دونالد ترامپ، رئیس جمهور  
آمریکا از دوستی خود با رئیس جمهور چین و چشم انداز توافقنامه ای سخن 
گفته اس��ت که بحران تجارت بین دو کش��ور را به پای��ان خواهد برد، لیکن 
ش��واهد فراوان��ی وجود دارد که نش��ان می دهد که اختالفات آنها بیش��تر از 
اشتراک هایش��ان اس��ت و چه بسا بزودی جنگ س��رد بین آنها آغاز شود که 

خطرناک تر از جنگ سرد میان واشنگتن و مسکو باشد.
االهرام نوش��ت: صفحه شطرنجی که دو کشور آمریکا و روسیه به عنوان 
دو ابرق��درت درجه��ان روی آن رقاب��ت می کردن��د، هم اینک هم��ه دنیا را 
فراگرفته اس��ت و چین دیگر بازیکن کم اهمیت نیس��ت که واشنگتن از آن 
در برابر مس��کو استفاده کند یا  آن را تشویق کند که اصالحات سرمایه داری 
ایجاد کند به این امید که رشد اقتصادی منجر به بهبود معیشت و درخواست 
چینی ها برای مشارکت با حکومتشان در تصمیم گیری شود که این به معنای 

پایان دادن به نقش حزب کمونیست است.
نویس��نده افزود: اما آنچ��ه اتفاق افتاده بود، برعکس ب��ود؛ چین نه تنها 
از لحاظ اقتصادی توس��عه یافته بلکه به ُرنسانس��ی رسیده است که در طول 
تاریخ به این س��رعت و گس��تردگی اتفاق نیفتاده اس��ت. صدها میلیون نفر 
از فق��ر بی��رون آمده اند؛ چین از لحاظ علمی، ف��ن آوری، نظامی و حتی فضا 
رقابت دارد. مهم تر از همه، اقتدار حزب کمونیست تضعیف نشده است، بلکه 

افزایش یافته است.
االهرام نوش��ت: نفوذ پکن دیگر به همس��ایگانش یا حتی آس��یا محدود 
نمی ش��ود، بلکه ب��ه آفریقا و آمریکای التین گس��ترش یافت��ه و به اروپا هم 
رس��یده است تا  آنجا که اتحادیه اروپا نگران است چین اعضای این اتحادیه 
را از طریق طرح »یک راه یک کمربند« که مقدمه س��اخت امپراطوری چین 
است، برباید. مسیری که قرار است چین را از طریق شهرهای بندری جنوب 
ش��رق این کشور، ویتنام، اندونزی، هند، س��ریالنکا، آفریقای شرقی و آبراهه 

سوئز به اروپا برساند.
نویسنده چین، نوشت: آمریکا  از چین برای گشودن بازارهای خود دعوت 
کرد و س��پس وارد دوران ]ریاست جمهوری[ ترامپ شدیم که وی تعرفه های 
گمرکی سنگینی را بر محصوالت چینی اعمال کرد، به همراه اقداماتی دیگر 
مثل ممنوعیت ورود دانشگاهیان چینی به آمریکا به بهانه اینکه ممکن است 

اسرار تکنولوژی و نظامی توسط چینی ها به سرقت برود. فارس 

استاد دانش��کده حقوق و علوم  سیاسی دانش��گاه تهران با بیان نظ�����رگاه
این که قدرت، مقاومت و س��ازش ماهیت دومینویی 
دارند، گفت: اگر در نقطه ای س��ازش شود این فکر به 

دیگر نقاط و حوزه ها تسری می یابد.
ابراهیم متقی همزمان با سالگرد واقعه طبس در 
نشست علمی تخصصی ۴ دهه مواجهه ایران و آمریکا 
در سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق دانشگاه تهران با 
بیان این که در هر کش��وری ک��ه منافع و قدرت ملی 
خود را تحت الشعاع اراده قدرت های بزرگ قرار دهد 
)نظی��ر برجام ( وضعیت کنونی اجنتاب ناپذیر خواهد 
ب��ود، ادامه داد: براس��اس بحث های برجام از س��ال 
۲۰۱۳ من نقد مذاکره مرحله به مرحله داش��تم که 
این نقد براس��اس مولفه هایی چون نوع توافق الگوی 
کنشی مبنی بر سازش و آنچه که در روابط بین الملل 

خوانده ایم بود.
استاد دانش��کده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 
تهران گفت: یک س��ال و نیم گذش��ته »مرش��ایمر« 
در دانش��کده علوم سیاس��ی س��خنرانی داش��تند و 
عنوان کردند در کتاب »تراژدی سیاست قدرت های 
بزرگ« خود می گویند اگر شما در روابط با بازیگران 
منطق��ه ای و قدرت های بزرگ انعطاف نش��ان دهید 
و س��ازش کنید طرف مقابل ش��ما را ب��ه علت یک 
دیپلم��ات خ��وب تحس��ین نمی کن��د بلک��ه چنین 
می پندارد به علت ضعف دست به سازش زده اید پس 

مطالبات خود را بیشتر می کند.
متق��ی ب��ا بیان این ک��ه این در حالی اس��ت که 
شماری در کش��ور معتقدند که این جدال ها بیهوده 
است و نباید ادامه دار باشد، افزود: بنا بر باور این افراد 
باید هر چه زودتر این مس��أله حل ش��ود اما واقعیت 
این است سیاس��ت آمریکا یک سیاس��ت ساختاری 
اس��ت زمانی که ترامپ رئیس جمهور شد من عنوان 

کردم ترامپ آمریکای بدون روتوش است.
وی ب��ا بیان این ک��ه واقعیت ش��ناخت آمریکا و 
سیاست های آمریکا در ادبیات ترامپ است، در ادامه 

خاطرنش��ان کرد: »بیل کلینتون«، »ب��اراک اوباما« 
همگی در دوران ریاس��ت جمهوری ش��ان با روتوش 
مباحث را پیگیری می کردند به عنوان مثال مس��ایل 
حقوقی یا دیپلماتیک پیگیری می ش��د و به عبارتی 
می خواس��تند وانمود کنند با ایرانیان مشکلی ندارند 
حال آن که شدیدترین تحریم ها علیه ایران در دوران 

ریاست جمهوری باراک اوباما بود.
این اس��تاد دانش��کده حق��وق و علوم سیاس��ی 
دانش��گاه تهران با اش��اره به جو آمری��کا زده حاکم 
در فضای اجتماعی کش��ور گفت: در آخرین دوره از 
انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا همگی بشدت به 
دنبال آن بودند که »هیالری کلینتون« رئیس جمهور 
آمریکا ش��ود این در حالی است که بدترین تحریم ها 
با عن��وان تحریم های فلج کنن��ده در دوران اوباما بر 
ای��ران تحمیل ش��د اما ادبیات آن ها ب��ه گونه ای بود 
که همه عنوان می کردند ن��گاه جهان غرب به ایران 
همکاری جویانه اس��ت از این رو چرا عده ای در داخل 

کشور مقاومت می کنند.
متقی یادآور شد: واقعیت این است که »ترامپ«، 
»ری��گان«، »جورج ب��وش« پدر، »بی��ل کلینتون«، 
»جورج بوش« پسر، »باراک اوباما«و همگی سیاست 
واحدی دارند و می توان گفت در همه دوران و حتی 
در دوران دموکرات ها فش��ارهای اقتصادی، اجتماعی 
و امنیتی علیه ایران وجود داشته است. وی با اعتقاد 
به این که ترامپ کس��ی است که با آمدنش سیاست 
را از الیه های پنهان آمریکایی خارج کرد و در فضای 
آش��کار تصمیم گیری قرار داد، در ادام��ه افزود: این 
یعن��ی یک الگ��وی رفتاری با واقعیت های سیاس��ت 

آمریکا که مبتنی بر دیپلماسی اجباری است.
این اس��تاد دانش��کده حق��وق و علوم سیاس��ی 
دانش��گاه تهران با بی��ان این که سیاس��ت های ایران 
هیچ گاه سیاس��ت های تهاجمی نبوده است، افزود: با 
نقش��ه راه پمپئو درباره ایران که ۱۴ ش��رط گذاشته 

است اصاًل امکان مذاکره وجود ندارد.
متق��ی با بیان این که مباح��ث مربوط به نرمش 

قهرمانانه تالش��ی بود که از زمان دولت احمدی نژاد 
آغ��از و در دول��ت روحانی گس��ترش یاف��ت، گفت: 
مقام معظم رهبری بحثش��ان در این باره این بود که 
سیاس��ت های آمریکا قابل اعتماد نیس��ت پس شما 
هوشیار باشید و اگر می خواهید نرمشی داشته باشید 
در نظر داشته باشید که برای مملکت، آینده و اعتبار 

خود نتیجه بخش باشد.
وی ادام��ه داد: از ای��ن بی��ان در ادبی��ات روابط 
بین الملل به عنوان »مصالحه« یاد می ش��ود یعنی در 
قبال از دست دادن چیزی، چیزی را بدست آوردید. 
اما اگر چیزی را از دس��ت دادید و چیزی هم حاصل 
نش��د نام آن »سازش« اس��ت و تاریخ همواره نشان 
داده اس��ت که هر کش��وری که در وضعیت س��ازش 
باش��د باید در ادامه انعطاف های بیشتری نشان دهد 
که در نتیجه موجودیت خود را از دست خواهد داد.

این استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 
تهران خاطرنش��ان کرد: در تاریخ ۳ نمونه بارز از این 
م��وارد وجود دارد که از آن جمله »صدام حس��ین«، 
»قذاف��ی« و »عمرالبش��یر« بوده اس��ت از زمانی که 
صدام انعطاف پذیر ش��د و همه تأسیس��ات موشکی، 
شیمیایی و هس��ته ای خود را در اختیار غربی ها قرار 
داد و غربی ه��ا فهمیدند صدام حس��ین هیچ قابلیت 

دیگری ندارد به کشور وی حمله نظامی کردند.
وی افزود: مورد س��وم در دنیا »عمرالبش��یر« بود 
برخ��ی مجموعه ها با عمرالبش��یر کار کردن��د به ویژه 
عربس��تان که همواره عنوان می ک��رد ارتباط خود را با 
جمهوری اسالمی ایران حذف کنید و از برادران عرب 
خود حمایت کنی��د دکتر »س��لیمان پور« از مقامات 
وزارت خارجه عنوان کردند در دیداری با عمرالبشیر با 
اشاره به اختالف میان ایران و عربستان مطرح شد شما 
از کدام کش��ور حمایت می کنی��د او گفت جهان عرب 
عش��یره ای اس��ت مادران مان به ما آموختند اگر میان 
برادرت و پس��رعمویت درگیری ایجاد شد باید حامی 
برادرت باش��ی حت��ی اگر ناتنی باش��د و بدین ترتیب 
ش��د که از حوزه مقاومت جدا شدند در نتیجه در ابتدا 
نصف سودان را گرفتند سپس کودتا کردند و براساس 
آن حکم پیش��ین در ارتباط با نسل کش��ی داشتند در 

آینده ای نزدیک محاکمه هم می شود.  ایسنا 

هدی  دهقان  بذرافشان

hoda.bazrafshan@gmail.com

ناظران سیاسی بر این باورند؛  مصاحب��ه اخیر وزی��ر خارجه  پرون�����ده
کشورمان با برخی رس��انه های تندرو آمریکایی از 
جمله با فاکس نیوز توانس��ته موج آفرینی هایی در 
دیگر رسانه های منطقه و بین المللی و ملی ایجاد 
نمای��د و محم��د جواد ظری��ف در گفت وگو با این 
رسانه  ابهامات را رفع نموده و تالش کرده پاسخی 
به افزایش فش��ارهای ظالمان��ه امریکا و همپیمان 

آن بدهد.
وزیر خارجه کش��ورمان در حاش��یه س��فر به 
نیویورک در مصاحبه با رس��انه تندرو و منتسب به 
جمهوری خواهان برخی مواضع جمهوری اسالمی 
ای��ران را در قبال سیاس��ت های خصمان��ه آمریکا 
را ب��ا قاطعیت پاس��خ داده اس��ت، ظری��ف درباره 
مصاحب��ه اش با فاک��س نیوز عنوان ک��رد: فاکس 
نیوز رس��انه ای است که قس��متی از مردم آمریکا 
و کس��انی که با این دول��ت ارتباطات نزدیک تری 
دارند با این رس��انه مأنوس هستند و از این رسانه 

استفاده می کنند.
ظریف گفت وگویش با فاکس نیوز را به خاطر 
ارتب��اط با الیه ای از مردم آمریکا که طرفدار دولت 
ترام��پ هس��تند خوان��د و گفت: ای��ن تذکر داده 
می ش��د که مناف��ع آمریکا در حال قربانی ش��دن 
برای منافع اسرائیل و یک گروه جنگ طلب است. 
این واقعیت؛ موضوع جدیدی نیست، اما فضا را به 
قدری با تبلیغات و هوچی گری س��نگین کرده اند 
که بسیاری از کسانی که به این واقعیت باور دارند، 
جرأت این را ندارند که این واقعیت را به راحتی به 
زبان بیاورند. برای همین اس��ت که به زبان آوردن 
ای��ن واقعیات در این محیط هم الزم اس��ت و هم 
می تواند در شکس��تن این فض��ای اختناق خبری 

برخالف ادعای آزادی، موثر باشد.
وی همچنی��ن درباره خروج ای��ران از معاهده 
ان.پی.تیب��ه خبرگ��زاری ص��دا و س��یما گف��ت: 
انتخاب ه��ای جمه��وری اس��المی متعدد اس��ت، 
مقامات کش��ور در حال بررسی آن هستند، حسب 
اینکه چگونه اقدام شود انتخاب های متعددی است 
و آنچه مط��رح کردید، یعنی خ��روج از ان.پی.تی 

یکی از آنهاست.
وی درب��اره اینک��ه ای��ران دکت��رای عبور از 

تحریم ه��ا را دارد، عن��وان کرد: عب��ور از تحریم ها 
دش��واری هایی دارد، در ای��ن مس��یر ش��اید هیچ 
کش��وری به اندازه ایران به دلیل نیاز دارای تجربه 
نباشد و ان ش��اءاهلل با استفاده از این تجربیات و با 
اتکای به مردم میزان فش��ار این تحریم ها به مردم 

به حداقل خواهد رسید.
ظریف بیان کرد: جمهوری اس��المی با اتکا به 
مردم خود توانسته است از فشارها عبور کند و این 
بار هم مردم ایران برخالف همه فش��ارهای آمریکا 
از همیش��ه منس��جم تر و متحدتر حض��ور دارند؛ 
وظیفه ما به عنوان دولت این است که این فشارها 

را به حداقل برسانیم.
وزیر خارجه کش��ورمان همچنین گفت که به 
مسکو در قالب همکاری های دوجانبه سفر می کند 

و در برنامه هایش سفر به کره شمالی هم هست.
وزیر خارجه کشورمان با اعالم این خبر که در 
روزهای آینده به روس��یه برای مذاکرات دوجانبه 
س��فر می کند ب��ه اینس��تکس و مطالب��ات ایران 
از ط��رف اروپایی اش��اره کرد و گف��ت: اروپایی ها 
یکس��ال فرصت داشتند و متاس��فانه اقدام عملی 
نکردند؛ انتظار ما این اس��ت که نش��ان دهند این 
طور نیست و فکر نمی کنم فرصت زیادی برای آنها 
مانده باش��د. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین 
گفت: براس��اس ش��نیده ها برخ��الف اینکه ترامپ 
ش��رط اس��تخدام بولتون را ش��روع نکردن جنگ 
دیگری خواند، اما بولتون سیاست دیگری را دنبال 

می کند. 
ظری��ف تصریح کرد: در س��خنرانی بولتون در 
جلس��ه منافقین که 5۰ هزار دالر رس��ما برای آن 
پ��ول گرفت��ه و در برگه های مالیات��ی وی موجود 
است، می گوید س��ال آینده در ایران خواهیم بود. 
هفته گذش��ته هم پامپئ��و در اج��الس ایرانی ها، 
حتی اقدامات غیرقانونی برای سرنگونی جمهوری 

اسالمی ایران را رد نکرد.
وزی��ر خارجه کش��ورمان همچنی��ن گفت: ما 
۴۰ س��ال براساس نیاز با تحریم ها مقابله کردیم و 
دکترای مقابله با تحریم داریم. جمهوری اس��المی 
با اتکا به مردم توانس��ته است از فشارها عبور کند، 
این بار هم م��ردم ایران برخالف همه فش��ارهای 
آمریکا از همیش��ه منس��جم ت��ر و متحدتر حضور 
دارند و وظیفه ما به عنوان دولت این است که این 

فشارها را به حداقل برسانیم.
ظریف درباره پیش��نهاد تب��ادل زندانی ها بین 
ایران و آمریکا گفت: پاس��خی ک��ه وزارت خارجه 
آمریکا داد، نشان دهنده ذهنیت این دولت آمریکا 
اس��ت که در همه زمینه ها ادعا دارد و آن را فقط 
ب��رای تبلیغ��ات اس��تفاده می کند، بدانن��د اگر با 

کشورهایی که دنباله روی آنها هستند و با دستور 
با آنه��ا صحبت می کنن��د، با مردم ای��ران چنین 

برخوردی جواب نخواهد داد.
ظریف ب��ا بیان اینک��ه آزمای��ش گفت وگو با 
آمریکایی ها انجام شد، گفت: این مذاکرات در ابتدا 
به نتیجه رس��ید اما در نهایت آمریکایی ها نش��ان 
دادن��د طرف مذاک��ره قابل اعتمادی نیس��تند. در 
چنین شرایطی تنها راه باقی مانده برای جمهوری 
اس��المی، مقابل��ه با تحری��م ها اس��ت. کاری که 
می تواند توسط مردم و دولت و با اقدامات مختلف 
انجام ش��ود و نتیجه آن کاهش وابستگی به نفت، 
افزای��ش میزان درآمد غیر نفت��ی، تولید داخلی و 

صادرات غیر نفتی است.

جایگاه دیپلماسی عمومی باید ارتقا یابد
دکتر سید رضا صدرالحسینی کرشناس مسائل 
سیاست خارجی در خصوص تاثیر مصاحبه های اخیر 
وزیرخارجه کشورمان در مصاحبه با برخی رسانه های 
خارجی از جمله فاکس نیوز گفت: در مطالعه دقیق 
روش های اعالم مواضع کش��ورها ح��دود یک دهه 
است که مواضع سیاسی کشورها در قالب های نوین 
به س��مع و نظر خوانن��دگان و بینندگان منطقه ای 
و بین المللی می رس��د؛ این روش های نوین ش��امل 
مصاحبه با اصحاب رسانه و جراید، مصاحبه رو درو با 
خبرنگاران و استفاده از فضای مجازی و در سال های 

اخیر نوشتن توییت می باشد. 
وی اف��زود: البته س��فرهای دیپلماتیک و اعالم 
مواضع توس��ط بیانیه ها و س��خنرانی از تریبون های 
رسمی مجامع و سازمان های منطقه و بین المللی نیز 
از روش های متداولی است که از سالیان دور به عنوان 

اعالم مواضع کشورها از آنها بهره برده می شود. 
این اس��تاد دانش��گاه بیان داش��ت: جمهوری 

اس��المی ای��ران نیز از این روش ها به��ره می برد و 
یکی از روش های ابداع ش��ده توسط حضرت امام 
ره در زم��ان دفاع مقدس که امپراتوری رس��انه ای 
با رهبری آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیس��تی به 
دنب��ال انزوای ایران بودند، س��خنرانی های بود که 
معظ��م له بط��ور هفتگی با اقش��ار مختلف جامعه 
ایران در حسینه جماران ایراد می فرمودند و از این 
حسینیه بسیاری از مواضع رسمی و انقالبی ایران 
به سراسر جهان رسیده و باعث تحوالت منطقه ای 

و بین المللی می شد. 
وی بی��ان داش��ت: پ��س از رحلت ام��ام ره و 
پایان دفاع مق��دس بر اس��اس راهبردهای امام و 
رهبری توسعه شبکه های تلویزیونی و رادیویی در 
دس��تور کار قرار گرفت و بر همین اساس سازمان 
صداوسیمای ایران با تاسیس رادیو و تلویزیون های 
مختلفی که ب��ا زبان های گوناگون اصول و مواضع 
ایران را مطرح و تبیین می نمودند، توانست سلطه 
رسانه های بیگانه را شکسته و در کنار سخنگویان 
رسمی کش��ور مواضع رس��می جمهوری اسالمی 

ایران را به سراسر جهان مخابره نماید. 
این کارشناس مس��ائل سیاست خارجی بیان 
داش��ت: در این می��ان وزارت امورخارجه با تعیین 
و معرف��ی یکی از دیپلمات های ب��ا تجربه اقدام به 
اع��الم مواضع دولت ایران در امورات منطقه و بین 
المللی را انجام می داد که این ش��یوه  تاکنون نیز 
با فراز و نش��یب های خویش ادامه دارد، به موزات 
این اقدام  وزارای امورخارجه کش��ور در س��فرها، 
دیداره��ا و حض��ور در س��ازمان های مختلف بین 
الملل در مقابل اصحاب رس��انه ب��ه تببین مواضع 

کشور مشغول بوده و هستند. 
وی با اشاره به اینکه امروزه دیپلماسی عمومی 
یکی از کاربردی ترین س��الح های روابط کشورها 

محس��وب می گردد، اظهارداش��ت:  این سالح در 
دیپلماس��ی عمومی باالخ��ص وزارت امور خارجه 
مهمتری��ن نقش را ب��ازی می نماید و بس��یاری از 
کش��ورها ب��رای این بخش از دیپلماس��ی س��ازو 

کارهای ویژه ای تعیبن نمودند. 
صدرالحس��ینی یادآور ش��د؛ در طول 5س��ال 
گذش��ته بخش اعظم��ی از این مس��ئولیت مهم و 
کارس��از را نه دستگاه دیپلماس��ی ایران بلکه وزیر 
امورخارج��ه کش��ورملن عهده دار اس��ت، وی در 
مصاحبه ه��ای مختلف با خبرنگاران عموما خارجی 
در داخ��ل کش��ور و خ��ارج آن اق��دام ب��ه تبیین 
سیاست های خارجی کش��ور در امور جزئی و کلی 
می نماید؛ اخیرا نیز ایشان با انجام توییت این اقدام 
را گس��ترش داده و در فضای جنگ دیپلماس��ی از 
این س��الح نیز استفاده می نماید؛ البته انتظار افکار 
عمومی داخلی در م��واردی در این توییت ها اقناع 
نش��ده و منتظر اقدام��ات عملی و موثر دس��تگاه 

دیپلماسی می باشند. 
وی گف��ت: وزیر خارجه کش��وران در روزهای 
اخیر ک��ه جن��گ دیپلماس��ی از جان��ب مقامات 
آمریکایی گس��ترش روز افزونی پیدا کرده است با 
بعضی از خبرگزاری های آمریکایی که منتس��ب به 
تندروهای آمریکایی از جمله حزب جمهوری خواه 
می باش��د مصاحبه انجام داده است؛ چنانچه پایگاه 
خب��ری فاکس نیوز امریکا می باش��د که همیش��ه 
مواضع ضد ایرانی این خبرگزاری زبانزد رسانه های 

دیگر بوده است. 
صدرالحسینی خاطرنش��ان کرد: وزیر خارجه 
در ای��ن مصاحبه مطالبی را بیان نمودند توانس��ته 
موج آفرینی هایی در دیگر رسانه های منطقه و بین 
الملل��ی و ملی ایجاد نماید که ایش��ان با گفت وگو 
با خبرن��گاران دیگر ابهامات را رفع نموده و تالش 
کرده پاس��خی به افزایش فشارهای ظالمانه امریکا 

و همپیمان آن بدهد. 
این استاد دانشگاه گفت: در جمع بندی نهایی 
باید گفت امروز توپخانه رسانه ها دربسیاری  از موارد 
از س��الح های نظامیان موثر تر ب��وده و باید از این 
امکانات م��درن به خوبی بهره برد تا حقایق ناگفته 
و مواضع صریح جمهوری اس��المی ایران به گوش 
جهانیان برس��د و قضاوت های ناب��ه حق به حداقل 
تقلیل یابد؛ البته بی��ان حقایق و واقعیت های ایران 
در حوزه ه��ای گوناگون مخاطبی��ن جهانی فراوانی 
دارد ک��ه امید اس��ت با ارتقای جایگاه دیپلماس��ی 
عمومی کش��ور قس��متی از تحریم ه��ای ظالمانه و 
تصویرس��ازی های غیر واقعی مانند اسالم هراسی و 
ایران هراس��ی برآمده از توطئه های  نظام سلطه  بر 

طرف و باعث شکست توطئه های دشمن گردد.

بررسی ابعاد مصاحبه ظریف با رسانه تندروی فاکس نیوز شد: 

پاسخ به افزایش فشارهای ظالمانه آمریکا علیه ایران 

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی:
 قدرت، مقاومت و سازش ماهیتی دومینویی دارند


