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رایزنی سفیران ایران و فرانسه در بغداد 
برونو اوبر س��فیر فرانس��ه در بغداد ب��ا حضور در 
محل سفارت جمهوری اسالمی ایران در بغداد با ایرج 
مسجدی همتای ایرانی خود دیدار و گفت و گو کرد. 

این دی��دار همزمان با افزای��ش اقدامات تحریک 
آمی��ز و تهدی��دات آمریکا علیه کش��ورهای منطقه از 
جمله ایران و عراق و همچنین جوس��ازی واش��نگتن 
و برخی کش��ورهای عربی منطقه در خصوص افزایش 

تهدیدات و ناامنی در عراق صورت گرفته است. 
مسجدی نیز با برهم صالح رئیس جمهوری عراق 
دی��دار و درخصوص روابط دو جانبه و تحوالت منطقه 
گفت و گو کرده بود.  جاناتان ویلکس سفیر انگلیس در 
بغداد هم پیشتر با حضور در سفارت ایران در بغداد با 
مسجدی سفیر جمهوری اسالمی ایران در این کشور 
در خصوص مس��ائل مختلف منطقه ای بحث و تبادل 

نظر کرد.  صداوسیما 

ایران موضوع گفت وگوی وزرای خارجه 
چین و آمریکا

وزیر امور خارجه چی��ن و آمریکا در گفت وگویی 
تلفن��ی درباره ایران نی��ز رایزنی کردن��د که جزییات 
زیادی از آن در دس��ت نیس��ت اما وزی��ر امور خارجه 
چین در این گفت وگو ابراز امیدواری کرده اس��ت که 
درب��اره تنش های اخی��ر ایجاد ش��ده تمامی طرف ها 

خویشتن داری به خرج دهند.
بخش��ی از گفت وگ��وی تلفنی وزیر ام��ور خارجه 
جمهوری چین با مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا 
به ایران نیز اختصاص داش��ته اس��ت ک��ه در آن وزیر 
امور خارجه چین گفته امیدوار اس��ت تمامی طرف ها 
خویش��تن داری کنند و با عملکردی از روی احتیاط از 

گسترش دامنه تنش ها جلوگیری کنند.. ایسنا 

اخبار

 اسرائیل می خواهد مقاومت را 
به واکنش های احساسی وادار کند

س��فیر اس��بق ایران در لبنان و اردن گفت: رژیم 
صهیونیس��تی تالش می کند با ایجاد جنگ روانی هم 
نام ایران را بر س��ر زبان ها بیاورد و هم محور مقاومت 

را به واکنش های احساسی وادار کند.
احمد دس��تمالچیان ، با اشاره به حمالت موشکی 
رژیم صهیونیس��تی به برخی از مناطق س��وریه گفت: 
حمالت رژیم اشغالگر قدس به برخی از مناطق سوریه 
بیش��تر از آنکه جنبه امنیتی – نظامی داش��ته باشد، 
اقدامی با اهداف انحرافی بود تا موضوع انفجار تعدادی 
از کش��تی ها در بن��در الفجیره ام��ارات و حمالت به 
پاالیش��گاه های نفت در عربس��تان س��عودی را تحت 

الشعاع قرار دهد. 
وی ادام��ه داد: ماجرای بن��در الفجیره و حمالت به 
پاالیش��گاه های نفت درعربستان موج خبری پیدا کرده 
بودند و احتمال داش��ت بازاره��ای نفتی را بیش از پیش 
تحت تاثیر قرار دهند. به همین خاطر، اسرائیل با این اقدام 

انحرافی خود، تالش کرد تا افکارعمومی را منحرف کند.
این کارش��ناس مس��ائل س��وریه با بی��ان اینکه 
حمالت رژیم اش��غالگر قدس ب��ه مناطق و پایگاه های 
نظامی س��وری اقدام جدیدی نیس��ت، اظهار داشت: 
صهیونیس��ت ها قب��ال نیز به مواض��ع مختلف دولت و 
ارتش س��وریه حمله کرده بودند ک��ه البته با واکنش 

ارتش و سامانه پدافندی سوریه روبه رو می شدند. 
دس��تمالچیان افزود: در حمالت روز گذش��ته هم 
با آنکه پدافند س��وریه هنوز مجهز به س��امانه دفاعی 
اس–300 نش��ده و کماکان از سامانه پدافندی اس–
200 اس��تفاده می کند، توانست تعداد قابل توجهی از 

موشک های اسرائیل را منهدم کند. 
وی با بیان اینکه موشک های دفاعی اس–300 در 
س��وریه هنوز وارد فاز عملیاتی نشده اند، تصریح کرد: 
س��امانه اس– 300 تحت هماهنگی و کنترل روس ها 
قرار دارد. مس��ئله دیگری نیز که وجود دارد این است 
که روس ها به حمالت هوایی که از داخل خاک سوریه 
انجام ش��ود، پاسخ می دهند و به حمالتی که از سوی 

سرزمین های اشغالی انجام شود، واکنش نمی دهند. 
سفیر اس��بق ایران در لبنان و اردن درباره ادعای 
رژیم اش��غالگر قدس مبن��ی بر اینکه ب��ه پایگاه های 
نظامی ایران و حزب اهلل در س��وریه حمله کرده است 
هم گفت: اقدام اس��رائیل، تالشی برای انحراف اذهان 
نس��بت به تحوالت منطقه و اقدامات ایاالت متحده و 
بر سر زبان آوردن نام ایران است. نیروهای مستشاری 
ایران در س��وریه در منطقه یا پادگان خاصی مس��تقر 
نیس��تند که صهیونیست ها چه امروز و چه در گذشته 

بخواهند آنها را مورد هدف قرار دهند.
وی ب��ا تاکید بر اینکه اس��رائیل ت��الش می کند 
با ایج��اد جنگ روان��ی طرف های مقابل خ��ود را در 
مقاومت ب��ا واکنش ه��ای احساس��ی وادار کند، بیان 
کرد: این تالش ها، در حالی است که محور مقاومت با 
طراحی عملیات های حساب شده و دقیق، به اقدامات 
اشغالگران پاسخ می دهد. نمونه اخیر این مسئله را در 
حمله صهیونیست ها به غزه مشاهده کردید.  ایرنا

از نگاه دیگران 

دنبال جنگ نیستیم، اما از خود دفاع می کنیم
دیپلمات ارشد عربستان سعودی در یک نشست خبری بامدادی بار دیگر ایران 
را به حمایت از تروریسم و بی ثباتی در منطقه متهم کرد و مدعی شد که ریاض به 

دنبال جنگ نیست، اما در صورت لزوم از خود و منافعش »دفاع« می کند.
عادل الجبیر در این نشس��ت خبری با تکرار اتهامات همیش��گی عربس��تان 

س��عودی علیه جمهوری اس��المی ایران از جمله حمایت از تروریسم و دخالت در 
امور کشورهای عربی، مدعی شد که ریاض به دنبال »جنگ در منطقه« نیست.

وی گفت: عربستان سعودی خواهان جنگ در منطقه نیست و آن را دنبال نمی کند، 
اما اگر طرف دیگر جنگ را انتخاب کند، پادش��اهی س��عودی با تمام قدرت و قاطعیت 

واکنش نشان می دهد و از خود و منافعش دفاع می کند.
این مقام ارش��د س��عودی گفت: ب��ه ایران اج��ازه نمی دهیم به س��تیزه جویی علیه 

پادشاهی سعودی ادامه دهد.  مهر 

درحاشیه 
انتقاد حزب سبز آلمان از تعلل اروپا در راه اندازی اینستکس

یکی از نمایندگان پارلمان آلمان گفت که اروپایی ها اقدامات زیادی می توانند 
صورت دهند اما هیچ گامی بیشتری در راستای کانال مالی با ایران برنداشته اند.
امی��د نوری پوردرباره تحوالت غرب آس��یا و اقدامات آمریکا در منطقه و نیز 
راه اندازی کانال مالی با اروپا موس��وم به اینستکس موضع گیری کرد. وی گفت: 

خطر تنش هر روز افزایش می یابد و موارد زیادی برای نگرانی وجود دارد. 
وی گف��ت: من امیدوارم که دولت آلمان و اروپایی ها در زمینه مذاکره مس��تقیم 

می��ان تهران و واش��نگتن اقدام کنند. ای��ن تنها راه برای جلوگیری از تنش اس��ت. اگر 
قطری ها بتوانند در این زمینه نقش میانجی را ایفا کنند، بسیار خوب خواهد بود. بحران 
ب��ه صورت مس��تقیم متوجه آنها خواه��د بود اما در هر حال اروپایی ه��ا میانجی به دنیا 
آمده اند چرا که در زمینه تنش واش��نگتن آنها هم��واره با تهران مذاکره کرده اند.گفتنی 

است؛ هنوز اروپا به تعهداتش در برجام عمل نکرده است. فارس 

معادله
برخی به دنبال تخریب روابط اسالم آباد-تهران هستند

وزیر امور خارجه پاکس��تان در گفت وگو ب��ا اردو نیوز گفت: برخی قدرت ها 
به دنبال تخریب روابط بین ایران و پاکس��تان هس��تند و از کوچکترین مسائل و 

اختالفات بین دو کشور جهت این کار استفاده می کنند.
ش��اه محمود قریش��ی با ن��ام نبردن اس��امی این قدرت ها اع��الم کرد: این 

قدرت ها ایران را خطر بزرگی برای منطقه می دانند و می پندارند باید به هر شکل 
جلوی قدرت آن را بگیرند. وی افزود: کوش��ش های دشمنان ایران و پاکستان هرگز 

راه به جایی نخواهد برد و ما این را در مذاکرت دو جانبه در باالترین سطح به دشمنان 
نشان داده ایم.

گفتنی اس��ت چند روز قبل بس��یاری از رسانه های غربی به نقل از یکی از مسئوالن 
پاکس��تانی با بزرگنمایی خبر عدم همکاری پاکس��تان در تکمیل خط لوله صلح به علت 

فشارهای آمریکا سعی در ایجاد اختالف بین دو کشور را داشتند.  تسنیم 
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شیخ االسالم مطرح کرد
دربرابرآمریکاحرفومنطقجوابنمیدهد

یک کارش��ناس مسائل سیاس��ت خارجی، گفت: قدرت  نظام��ی، اقتصادی، فرهنگی و انس��جام داخلی کش��ور نظ�����رگاه
عوامل بازدارنده در برابر اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران هستند؛ چرا که 

در برابر آمریکا حرف و منطق جواب نمی دهد.
حس��ین شیخ االس��الم در مورد بیانات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر 
این که مذاکره با آمریکا س��م اس��ت و مذاکره با دولت کنونی این کشور سم 
مضاعف اس��ت، گف��ت: پس از پیروزی انقالب اس��المی، ای��ران و آمریکا در 
چندی��ن موضوع با یکدیگر مذاکره کردند ولی همواره این آمریکایی ها بودند 
که در برابر تعهدات خود عمل نکردند. برای مثال در سال های اولین انقالب 
اس��المی برای آزادی گروگان های آمریکایی مذاکراتی بین ایران و آمریکا در 
الجزایر انجام ش��د، در مورد ای��ن توافق نامه، ایران تعهدات خود را انجام داد، 
ول��ی آمریکایی ها به توافق خود عمل نکردند. آنه��ا در این توافق نامه متعهد 
ش��ده بودند که در امور داخلی ایران دخالت نکنند، ولی به تعهدات خود در 

این زمینه عمل نکردند.
این کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی با اش��اره به بخش دیگری از 
اقدامات خصمانه دولت آمریکا علیه ایران از جمله زدن هواپیمای مس��افری 
ایران و س��کوهای نفت��ی ایران در دوران جنگ تحمیلی، خاطر نش��ان کرد: 
نمون��ه آخ��ر مذاکرات ایران و آمریکا در بحث برجام ب��ود که دیدیم با تغییر 
دولت در این کشور دولت جدید به صورت یک طرفه از این توافق نامه خارج 

شد و به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرد.
وی با بیان این که از همان اول مذاکره با آمریکایی ها کاری درست نبوده 
اس��ت، ادامه داد: در س��ال ۱3۹2 بعد از انتخاب آق��ای روحانی در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری و ش��عارهایی که او داد، این فرصت فراهم ش��د که آقای 
روحانی به شعارهای خود عمل کنند و مذاکرات بین ایران و آمریکا در مورد 

بحث برجام صورت گیرد.
شیخ االس��الم با تاکید بر ظالمانه بودن ساختار آمریکا، اظهار کرد: براین 

اساس نمی توان به این ساختار اعتماد کرد. ایسنا 

یک روزنامه اردنی مطرح کرد: 
دالیلاطمینانایرانازعدموقوعجنگ

رس�انه روزنامه اردنی الدستور نوشت،  یک فتوای مرجع عالی ش��یعه ب�ازي 
درب��اره جهاد کفای��ی در عراق کافی بود تا الحش��د 
الشعبی با یکصد و پنجاه هزار مبارز مسلح حرفه ای 
تشکیل شود، آن وقت اگر همه مراجع شیعی فتوای 
جهاد عینی در دفاع از ایران سر دهند چه می شود؟

روزنامه الدستور اردن در یادداشتی به قلم عریب 
الرنت��اوی، ب��ا این عنوان که ته��ران از کجا این همه 
مطمئن اس��ت، دالیل اطمینان ای��ران از عدم وقوع 

جنگ را برشمرد.
نویس��نده آورده اس��ت: رهبران تهران اطمینان 
خود را از اینکه واشنگتن درصدد جنگ با کشورشان 
نیست کتمان نمی کنند و می گویند آمریکا به دنبال 
جنگ نیست و اگر هم بخواهد نمی تواند. این را رهبر 
ایران می گوید و در پی وی رهبران سیاسی و نظامی 

ایران هم همین جمله را تکرار می کنند.
وی اف��زود: ام��ا در عین ح��ال ایرانی ه��ا تاکید 
می کنند که برای هر جنگی آماده اند و واش��نگتن در 
جنگ ب��ا ایرانی ها چیزی را تجرب��ه خواهد کرد که 
در دو جنگ قبلی علیه افغانس��تان و عراق نیازموده 
اس��ت، ایران از کجا این همه مطمئن است؟ آیا واقعا 

از سر اطمینان یا از سر عناد و لجاجت است؟.
به عقیده الرنتاوی، درس��ت است که هر کشوری 
حت��ی اگر در معرض فروپاش��ی باش��د از اعتراف به 
چنین موضوعی خودداری می کند و ایران هم از این 
حیث مس��تثنی نیست، اما آنهایی که از نزدیک ناظر 
بر مواضع ایران هستند می دانند که این موضع ایران 

صرفا از س��ر لجاجت نیست بلکه تهران دو مجموعه 
علل و اسباب در اختیار دارد که هر کدام از آن برای 

درک چرایی اطمینان ایران کافی است.
الدس��تور آورده اس��ت: گروه اول ای��ن عوامل با 
واش��نگتن در ارتباط است، زیرا دولت ترامپ تمایلی 
به جنگ نداش��ته و برای آن آماده نیس��ت انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا نزدیک است و گزارش های 
پیاپ��ی حاکی از ضعف در آمادگی ارتش آمریکا برای 

ورود به جنگی تازه است.
ای��ن روزنامه ادامه داد: جنگ با ایران هم نیاز به 
یک ائتالف بی��ن المللی طویل و عریضی دارد که به 
نظر نمی رسد واش��نگتن در شرایطی که جامعه بین 
المللی به دنبال انتخاب گزینه جنگ نیست و تصمیم 
یکجانب��ه آمریکا ب��رای خروج از توافق هس��ته ای و 
تحمیل تحریم ه��ای جدید علیه ای��ران را نپذیرفته 
اس��ت بتواند به چنین ائتالف ضد ایرانی برای جنگ 

علیه ایران دست یابد.
نویس��نده تاکید کرد: عالوه بر آنچه گفته اس��ت 
ایران از نفوذ منطقه ای در کش��ورهای متعدد منطقه 
برخوردار اس��ت که این موضوع جنگ علیه ایران را 
ب��ه جنگ منطقه ای تمام عی��ار مبدل می کند که در 
آن حفظ منافع متحدان واش��نگتن در منطقه دشوار 
می ش��ود و بر مبنای همه این دالیل که گفته ش��د 
ته��ران اطمین��ان دارد که جنگ حداق��ل در آینده 

نزدیک قابل پیش بینی نیست.
الدستور نوش��ت: دس��ته دوم علل و عواملی که 
ایران را درباره عدم وقوع جنگ مطمئن ساخته است 
به خود این کش��ور مربوط می شود، مقامات تهران در 
ایج��اد یک زرادخانه نظامی که نادیده گرفتن کارایی 
آن دش��وار است، موفق عمل کرده اند. ایران متحدان، 

ش��رکا و طرفدارانی در کش��ورهای متع��دد دارد این 
کش��ور در وضعیت دفاع از خود است  یعنی در خاک 
خود وارد نبرد خواهد شد و نه همچون دهه های اخیر 
از طری��ق وکالی خ��ود جنگ کن��د و مهم تر از همه 
این ها این شاید آخرین نبرد جمهوری اسالمی یعنی 

آخرین نبرد یک دولت و کشور اصلی شیعه باشد.
ای��ن روزنامه اردن��ی افزود: سیاس��ت در تهران 
اگرچه نس��بتا از  مذهب و عقیده جداس��ت، اما این 
استقالل نسبی است و نظام جمهوری اسالمی ایران 
کامال عقیدتی است و چرخش کامل در مواضع ایران 
کار ساده ای نیس��ت که یک دفعه ای رخ دهد. کافی 
اس��ت به یاد آوریم که یک فتوای مرجع عالی شیعه 
درباره جهاد کفایی در عراق برای تش��کیل الحش��د 
الش��عبی با یکصد و پنجاه هزار مبارز  مس��لح حرفه 
ای کافی بود، آن وقت اگر همه مراجع شیعی فتوای 
جه��اد عینی س��ر دهند که انجام آن ب��ر هر کدام از 
مقلدانشان واجب می شود چه اتفاقی در ایران، عراق، 

لبنان، یمن و دیگر کشورها خواهد افتاد.
نویس��نده در پای��ان آورده اس��ت: نمی دانم آیا 
دولت ترامپ همه این پیچیدگی های جنگ را درک 
کرده اس��ت یا خیر؛ اما مطمئنم ک��ه ترامپ قبل از 
اینکه صدای زنگ تلفنش که ش��ماره آن را به رئیس 
جمهور س��وئیس داده اس��ت به ص��دا درآید خیلی 
منتظر خواهد نشس��ت تا صدای زنگ تلفن از تهران 
را برای درخواست مذاکره بشنود که به اعتقاد ما این 
اتفاق در دولت ترامپ نخواه��د افتاد حداقل در این 
دور اول ریاست جمهوری وی و اگر پیش بینی شود 
که برای دور دوم رئیس جمهور می شود شاید شاهد 
تغییر مواضع و اولویت ها باش��یم، هر که زنده باش��د 

خواهد دید.  فارس 

ادامه از صفحه اول
دونال��د ترامپ رئیس جمهور گس��تاخ آمریکا 
بعد از خروج از توافق هسته ای برجام، تحریم های 
متوقف ش��ده ذیل این توافق را احیا و تحریم های 
دیگری هم علیه ایران وضع کرده است. او امیدوار 
اس��ت از طریق تشدید فشارها علیه ایران به توافق 

جدیدی با این کشور دست پیدا کند.
حتی س��ران آمریکایی اخیراً حض��ور نظامی 
در خلی��ج فارس را افزای��ش داده اند چناچنه جان 
بولت��ون چندی پی��ش گفت پنتاگون ن��او آبراهام 
لینکل��ن را به منظور مقابله با ای��ران روانه آب های 
خلیج فارس کرده اس��ت. اندکی بعد، مشخص شد 
که اع��زام این ناو از قبل برنامه ریزی ش��ده بوده و 
بولت��ون قص��د بهره  ب��رداری از آن ب��رای افزایش 

فشارها علیه ایران داشته است.
دونال��د ترامپ بع��د از این اق��دام چندین بار 
ش��خصاً تأکید کرده که به دنب��ال درگیری نظامی 
با ایران نیس��ت و هدفی غیر از رس��یدن به توافق 
هس��ته ای جدید را دنب��ال نمی کند. رس��انه های 
آمریکا حتی گزارش داده اند او بابت تشدید تنش ها 

علیه ایران از جان بولتون عصبانی است.
تق��الی مذبوحان��ه مقامات کاخ س��فید برای 
تس��لیم کردن جمهوری اس��المی ای��ران درحالی 
همچنان ادامه دارد که مقامات کش��ورمان  تأکید 
کرده اند تس��لیم فش��ارهای دولت آمریکا نخواهند 
ش��د و با این کش��ور وارد مذاکره نخواهند ش��د. 
چناچن��ه مقام معظ��م رهبری هفته گذش��ته در 
بیاناتی تصریح کردند: گزینه قطعی ملت ایران در 
مواجهه با دش��من، مقاومت در همه زمینه هاست، 
چرا که مذاکره با دولت کنونی امریکا سّم مضاعف 
اس��ت، البته جنگی نخواهد ش��د بلک��ه برخورد، 
برخورد اراده هاس��ت و در این زمین��ه، اراده ملت 
ایران و نظام اس��المی قوی تر از دشمن است و به 

فضل الهی این بار هم پیروز خواهیم شد.
در همی��ن رابطه یک��ی از تحلیلگران معروف 
آلمانی با خطرناک ارزیابی کردن سیاس��ت ترامپ 
در قب��ال ایران گفت که آمریکا همه مخالفان خود 

را تروریست قلمداد می کند.

ت��ودن هوفر درباره ادع��ای آمریکا که ایران از 
تروریست ها حمایت می کند گفت: آمریکایی ها هر 
مخالف خود را تروریست می نامند. حزب اهلل لبنان 
گروهی اس��ت که در خارج هیچ کشوری را هدف 
حمله قرار نداده اس��ت. وقتی ش��ما هر مخالفی را 
متهم به تروریس��م کنید دیگ��ر نمی توانید با هیچ 

کس صحبت کنید.
این کارشناس برجسته آلمانی درباره موضوع 
ای��ران نیز گفت: سیاس��ت ترام��پ در قبال ایران 
بس��یار خطرناک اس��ت. ایران یک کش��ور سرفراز 
است و مردم آن پش��ت سر رهبری هستند، آن ها 
نمی خواهن��د از طرف آمریکا م��ورد آزار و اذیت و 

خشونت قرار گیرند.
وی همچنین تاکید ک��رد که بخش اعظمی از 
کشورهایی که ما حاال از آن ها شکایت داریم از طرف 

غرب حمایت شده اند. سیاستمداران و پادشاهانی که 
در غرب اعتبار ندارند از آمریکا پول می گیرند.

هوف��ر، گفت: ما در آلمان یک قانون اساس��ی 
داری��م که دقیق��ا به ما می گوید ک��ی اجازه داریم 
جنگ��ی را هدایت کنیم و از این رو ما همچنین در 
جنگ عراق که در س��ال 2003 آغاز شد مشارکت 
نکردیم چ��را که این جنگ یک تجاوز محس��وب 

شده و از نظر قوانین ما ممنوع بود.
وی در ادام��ه گف��ت: اما در افغانس��تان گفته 
می شود که از آزادی آلمان دفاع می شود و ما برای 
آزادی، دموکراسی و حقوق بشر مبارزه می کنیم و 
این واقعیت ندارد. در افغانستان این طور گفته نشد 
که این جنگ از دالیل جغرافیایی برای آمریکایی ها 
ش��کل گرف��ت چرا ک��ه از آنج��ا می توانس��تند بر 
چین و کل ش��رق تس��لط یابند. بلکه ما گفتیم که 

می خواهیم به دختربچه های افغانی کمک کنیم تا 
دوباره بتوانند به مدرسه بروند و وقتی امروز از یک 
سیاس��تمدار ) غربی( س��وال می شود که وضعیت 
دختر بچه های مدرسه ای افغان امروز چگونه است 
دقیقا در این باره اطالعی ندارند چرا که عالقه ای به 

این مسئله ندارند. این یک ریاکاری صرف بود.
وی با اش��اره به اینکه بس��یاری از جنگ هایی 
ک��ه آمریکا به راه انداخت��ه را تجربه کرده هچنین 
گفت که در حال حاضر من در سیاس��ت خارجی 

تجاوزکارانه آمریکا خطری بزرگ می بینم.
تودن هوفر در پاسخ به این پرسش که ترامپ 
می گوید داعش شکس��ت خورده است و آیا شما با 
ای��ن نظر موافقید گفت: نه اصال این طور نیس��ت. 
داعش یک ایدئولوژی اس��ت و ما نم��ی توانیم بر 
ایدئولوژی شلیک کنیم. این ایدئولوژی وحشتناک 
داعش مانند همه ایدئولوژی های تروریستی دیگر 
از طریق بی عدالتی های واقعی ایجاد ش��ده است. 
ما باید یک گروه تروریس��تی را با س��ختی، درایت 
و عقل و عدالت شکس��ت دهیم. ح��دود ۱5 هزار 
جنگنده داعش در دو کشور سوریه و عراق حضور 
دارند که از بین آن ها س��ه هزار نفر کش��ته ش��ده 
و بقیه هم ناپدید ش��ده ان��د و می توانند با عنوان 

دیگری دوباره به پا خیزند.

ایران تسلیم فشار نمی شود
از س��وی دیگ��ر یک مق��ام دولت فرانس��ه به 
بلومب��رگ گفته تصور دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمری��کا و برخی از مقام های دولت او از جمله جان 
بولتون، مش��اور امنیت ملی کاخ س��فید مبنی بر 
اینکه تشدید فشارهای اقتصادی سران ایران را به 

تسلیم وادار خواهد کرد، اشتباه است.
فئودور کوکیانوف، رئیس شورای سیاستگذاری 
خارجی و دفاعی روس��یه که به کرملین مش��اوره 
می دهد به خبرگزاری بلومبرگ گفت: ما ظرف دو 
سال و نیم گذشته رویکرد و تاکتیک های ترامپ را 
به خوبی مطالعه کرده ایم. او آدم جنگ طلبی نیست 

و دوست ندارد بجنگد.
وی اضاف��ه کرد: او دوس��ت دارد یک نمایش 

ق��درت ب��ه راه بین��دازد و از اهرم ه��ای اقتصادی 
اس��تفاده کند. تصورش این اس��ت ک��ه تحریم ها 

سرانجام ایران را وادار به مذاکره خواهد کرد.
همچنی��ن ای��ن پای��گاه خب��ری در ادامه به 
ناکامی های بخش جنگ طلب دولت آمریکا )مایک 
پامپئو، وزیر خارجه آمریکا و جان بولتون، مش��اور 
امنیت ملی کاخ س��فید( در جلب حمایت جامعه 
جهانی از مواضع دول��ت آمریکا و تحرکات نظامی 

اخیر این کشور علیه ایران اشاره کرده است.
در این گزارش آمده است: در سفر هفته گذشته 
مایکل پامپئو، وزیر خارجه آمریکا به بروکسل حمایت 
چندان��ی از مواضع آمریکا انجام نش��د و دولت های 
اروپایی بر تعهدشان به توافقی که ترامپ سال گذشته 
از آن خارج ش��د تأکید کردند. ی��ک منبع مطلع از 
رایزنی ه��ای پامپئو با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه می گوید چیزی از این سفر عاید پامپئو نشد. 
یک منبع دیگر که به کرملین نزدیک است هم گفت 
بی اعتمادی میان مس��کو و واشنگتن آن قدر عمیق 
است که امکان عقد هیچ توافق جداگانه ای میان دو 

کشور بر سر ایران وجود ندارد.
آمریکای��ی  قانونگ��ذار جمهوری خ��واه  ی��ک 
ادعاهای برخی اعض��ای جنگ طلب کنگره درباره 
ایران را رد کرده و از آنها بابت تحریف اطالعات در 

این خصوص انتقاد کرده است.
تام کات��ن، عضو مجلس س��نای آمریکا اخیراً 
در مصاحبه ای ادعا کرده ب��ود کمیته اطالعات در 
مجلس س��نا حداقل ظرف یک هفته اخیر به طور 
روزانه گزارش های منظمی دریافت کرده است که 
داللت بر وجود تهدیدهای جدی و متعدد در منطقه 

خلیج فارس و خاورمیانه از سوی ایران دارد
روبن گالگو، عضو مجل��س نمایندگان آمریکا 
در حس��اب توییتری خود از اق��دام برخی عناصر 
جنگ طل��ب در آمریکا در ارائه اطالعات نادرس��ت 
درباره ایران انتق��اد کرد. در واکنش به این ادعای 
کاتن نوش��ت: من هم همان گزارش هایی که کاتن 
دریاف��ت می کند را دریافت می کنم. او ش��دیداً در 
خصوص وضعیت جاری اغ��راق می کند تا ما را به 

سوی جنگ سوق دهد. فریب او را نخورید.

 اظهار نظر محافل سیاسی بین المللی 
در مورد فشار حداکثری آمریکا علیه ایران: 

تهرانتسلیمنمیشود

ش��ماری از رس��انه های چین  ضم��ن بازت��اب س��فر محمد راهب�����رد
جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اس��المی ایران 
ب��ه چین و دیدارش با وانگ ی��ی وزیر خارجه این 
کشور، اعالم کردند پکن در موضوع برجام از ایران 

حمایت می کند.
سی.س��ی.تی وی تلویزی��ون دولت��ی چین با 
اشاره به روابط خوب دو کشور خاطرنشان کرد که 
چین همواره اعالم کرده اس��ت از حقوق مشروع و 

مبادالت تجاری قانونی با ایران حراست می کند.
این گ��زارش می افزاید که وزی��ران خارجه دو 
کشور در مالقات خود درباره مسایل مهم منطقه ای 
و بی��ن الملل��ی از جمله درباره راه های گس��ترش 

همکاری های دوجانبه بحث و تبادل نظر کردند.
شینهوا، خبرگزاری رسمی چین هم به استناد 
س��خنان ظریف گفته است که اینکه ایران مسئول 
تش��دید تنش ه��ا و وضعیت فعلی نیس��ت تهران 
قصدی برای خروج از برجام نداشته و به تعهداتش 
پایبندی نش��ان داده و با چین و دیگر طرف ها در 

ارتباط بوده است.
این گزارش از قول وزیر خارجه ایران نوش��ته 

اس��ت ایران به دنبال جنگ نیست تهران امیدوار 
اس��ت منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز به عنوان 
یک گذرگاه مهم با ثبات باش��ند ایران با درایت با 

تنش ها برخورد می کند. 
روزنامه گلوبال تایمز از ارگان های حزب حاکم 
چین هم نوش��ت چین اعالم کرده است از حقوق 
مشروع ایران و منافع تهران بر اساس توافق هسته 

ای حراست می کند.
گ��زارش این روزنام��ه می افزای��د جمله فوق 
بخش��ی از اظهاراتی است که وزیر خارجه چین در 
مالق��ات همتای ایرانی عنوان کرده و گفته اس��ت 

چین قاطعانه با یکجانبه گرایی مخالف است.
گ��زارش تاکید می کند که نظ��ر چین و ایران 
درباره مخالفت با یکجانبه گرایی و پیشبرد فرایند 
چند جانبه گرایی یکسان است و در همین ارتباط 
هم طرفین با راهبردهای یکجانبه آمریکا مخالفت 

کرده اند.

روزنامه م��ردم ارگان ح��زب حاکم چین هم 
ای��ن خب��ر را بازتاب داده و آورده اس��ت که چین 
از پایبن��دی ایران به تعهداتش در چارچوب توافق 

هسته ای تقدیر کرده است.
گزارش می افزاید ک��ه چین مایل به همکاری 
با ای��ران برای اج��رای این توافقنامه اس��ت چین 
خواستار پیش��برد فرایند چند جانبه گرایی است 

و این را یک گرایش تاریخی می داند.
رادیو بی��ن المللی چین هم ضمن بازتاب این 
دیدار نوشته است وزیر خارجه چین در این دیدار 
گفته است: چین و ایران شرکای راهبردی یکدیگر 
در همه زمینه ها هس��تند و در شرایطی که شاهد 
تغییرات س��ریع در اوضاع بین المللی و منطقه ای 
هس��تیم، دو کش��ور نیازمند تقویت تبادل نظر و 

هماهنگی هستند.
گزارش به نقل از وانگ یی افزوده اس��ت: چین 
قاطعانه با تحریم یک جانبه و به اصطالح صالحیت 

قضای��ی فرام��رزی آمریکا مخالف اس��ت و با درک 
شرایط و نگرانی های کنونی ایران تمام تالش خود را 
برای حفظ برجام و حیثیت سازمان ملل و همچنین 
اصول اساسی روابط بین المللی به کار خواهد بست.

وزیر امور خارجه جمهوری اس��المی ایران که 
ب��ه منظور دیدار و گفت و گو با همتای چینی خود 
وارد این کشور ش��ده بود شامگاه شنبه پکن را به 
مقص��د تهران ترک کرد. ظری��ف در پکن با وانگ 
یی وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین دیدار و 
در خصوص مهمترین مسائل دوجانبه، منطقه ای و 

بین المللی گفت و گو و تبادل نظر کرد.
طرفی��ن در این دیدار ضم��ن تاکید بر روابط 
تاریخی و راهبردی دو کش��ور بر توسعه و تعمیق 
آن در حوزه ه��ای سیاس��ی، اقتص��ادی، تجاری، 
فرهنگی، انرژی، مبارزه با تروریس��م و سایر زمینه 

های مورد عالقه تاکید کردند.
وزیر امور خارجه چین برجام را دستاورد مهم 
دیپلماس��ی و نم��اد چند جانب��ه گرایی توصیف و 
ب��ا رد هرگونه یکجانبه گرای��ی، عزم چین را برای 
همکاری با ای��ران و جامعه جهانی برای حفظ این 

دستاورد مهم بین المللی یادآور شد.

تب��ادل نظ��ر در خصوص مهمتری��ن تحوالت 
منطقه ای از جمله در خلیج فارس، ش��مال آفریقا 
و آمری��کای التی��ن از دیگ��ر محوره��ای دو دور 

گفت گوی ظریف و وانگ یی بود.
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی پیش از س��فر به 
چین به کش��ورهای ژاپن، ترکمنستان و هند سفر 
کرده و پس از مذاکره با همتایان خود از این س��ه 

کشور، عازم پکن شده بود.
آخری��ن تح��والت برج��ام و اق��دام قانون��ی 
جمهوری اس��المی ایران برای مقابله با بد عهدی 
و قان��ون ش��کنی دولت آمریکا و ع��دم اقدام قابل 
قب��ول اروپایی ه��ا در اجرای برج��ام از محورهای 
اصلی گفت و گوهای ظریف با مقامات کش��ورهای 
ترکمنس��تان، هن��د و ژاپن بود که ط��ی آن وزیر 
امور خارجه کش��ورمان مواض��ع اصولی جمهوری 
اس��المی ایران را در این زمینه به تفصیل تشریح 
کرد. گفتنی است؛ به جز روسیه و چین سه کشور 
اروپایی انگلیس، آلمان و فرانس��ه در برجام تحت 
هی��چ ش��رایطی به تعه��دات خود در ای��ن توافق 
هس��ته ای عمل  نمی کنند و همچنان نیز در حال 

کارشکنی هستند.  ایرنا 

رسانه های چین:

 پکن در موضوع برجام از ایران حمایت می کند


