
درحالی وزیر خارجه آمریکا در پیامی به رد درخواستش برای 
س��فر به تهران از سوی مقامات کش��ورمان اشاره کرده است 
که ناظران سیاس��ی بر این باورند؛ به نظر می رس��د این اقدام 
اخیر دولتمردان عهد ش��کن آمریکایی نیز برای بازی با افکار 
عمومی ملت ایران بوده و پش��ت سر این درخواست رسانه ای 

دست چدنی آمریکا قرار دارد.
به تازگی وزیر خارجه آمریکا با انتش��ار پیامی در توئیتر اعالم 

کرد که ایران درخواست وی به تهران را رد کرده است.
مایک پمپئو، با انتش��ار پیامی در توئیتر، بخش��ی از مصاحبه 
خود با شبکه خبری بلومبرگ که خواستار سفر به تهران شده 
بود را منتشر کرد و نوشت: اخیرا پیشنهاد دادم به تهران سفر 

و به طور مستقیم با مردم ایران صحبت کنم.
وی همچنی��ن اع��الم کرده بود که م��ا از محمد جواد ظریف 
که ب��ه آمریکا می آی��د و از ح��ق آزادی بیان به��ره می برد، 
نمی ترسیم. آیا واقعیت ها در مورد ایران چنان بد است که به 
م��ن اجازه نمی دهند همین کار را در تهران انجام بدهم؟ چه 
خواهد شد اگر مردم واقعیت ها را بشنوند، نه به  صورت فیلتر 
شده و خالصه ش��ده؟ وی ادامه داد: همین قوانین برای بیش 
از ده دیپلمات ایرانی که نماینده این کش��ور در سازمان ملل 

هستند به همراه خانواده هایشان اعمال شده است.
سخنگوی دولت روز یکشنبه در در واکنش به پیشنهاد مایک 

پمپئو گفت، وی می تواند با مرضیه هاشمی مصاحبه کند.
دکتر سیدرضا صدرالحسینی در خصوص ادعای وزیر خارجه 
آمریکا مبنی بر موافقت نکردن س��فر وی به تهران از س��وی 
مقامات جمهوری اسالمی ایران گفت: با توجه به شکست های 
متعدد آمریکا در طول 40سال گذشته از ملت ایران عملیات 
چن��د وجهی و ترکیبی را این کش��ور بر علی��ه دولت و ملت 
ایران آغاز نموده است که یکی از پایه های اصلی این عملیات 
ترکیبی استمرار عملیات روانی به وسیله شایعه پراکنی، دروغ 
افکنی ارسال پیام های متناقض و متفاوت در موضوعاتی نسبتا 
ثابت و مظلوم نمایی رس��انه ای در چارچوب مصلحت سنجی 
و دلس��وزی برای ملت ایران ترقی خواهی و نمونه هایی از این 

دست را می توان نام برد. 
وی اف��زود: اخی��را با وج��ود محدودیت هایی که از گذش��ته 
ب��رای خبرنگاران جمهوری اس��المی ایران در س��ازمان ملل 
ایجاد نموده بود، برای س��فرهای وزیر امورخارجه کش��ورمان 
ب��ه نق��اط مختلف آمری��کا و محله های متع��دد در نیویورک 
محدودیت های��ی ایج��اد و اج��ازه گفت وگ��وی خبرن��گاران، 
تصویربرداران و اصحاب رس��انه و دعوت ایشان به دانشگاه ها، 

اندیشکده ها و مراکز علمی را به اجرا گذاشته است. 
این اس��تاد دانشگاه بیان داش��ت: از طرفی دیگر در چارچوب 
همان عملیات روانی پمپئو وزیر خارجه آمریکا اعالم آمادگی 

نم��وده که ب��ه ایران س��فر نماید و با 
خبرن��گاری در ای��ران مصاحب��ه کند 
از  و در ضم��ن عقده ه��ای خوی��ش 
شکس��ت های متعدد دولتش در طول 

40سال گذشته را ابراز نماید. 
صدرالحس��ینی گفت: حال سوال این 
اس��ت در طول دو سال و نیم گذشته 
صاح��ب  و  آمریکای��ی  دولتم��ردان 
منصب��ان کاخ س��فید در آمریکا چه 
موضوعی را می خواس��تند بیان کنند 
که تاکنون بیان نشده است و ضرورت 
دارد آن موضوعات با خبرنگاران ایرانی 

مطرح شود؟!
وی بیان داشت: به نظر می رسد پمپئو 
حرف جدی��دی برای گفت��ن ندارد و 
همه حرف ها و نیات شخصی و دولت 
خود را به وس��یله افزای��ش تحریم ها 
و جلوگی��ری از ورود اتب��اع ایرانی به 
آمری��کا گفته اس��ت؛ آیا مل��ت ایران 
قبل از لغو هم��ه تحریم های ظالمانه 
و  دارو  همچ��ون  نیازمندی های��ی  و 

تجهیزات پزش��کی و اقالم زیر بنایی و باز شدن حساب هالل 
احمر می تواند حرف های دولتم��ردان آمریکایی و و پمپئو را 
بش��نود؟ آیا به نظر نمی رسد سیاس��تمداران آمریکایی با این 
درخواس��ت که با عملکرد آنان در تناقض آش��کار است شان 
مل��ت ای��ران را رعایت نکردند؟ و پذیرش این درخواس��ت به 
مفهوم رس��میت بخش��یدن به مواضع ضد ایرانی کاخ سفید 

نیست؟
این کارش��ناس مسائل سیاس��ت خارجی اظهارداشت: سیل 
زدگان استان های خوزس��تان و گلستان در ماه های اخیر که 
چش��م به حمایت های مردمی هم وطن��ان خویش در آمریکا 

و همه انس��ان دوس��تان نق��اط مختلف جهان داش��تند چه 
حرف تازه ای می توانند از فرس��تاده دولت ک��ه آنان را از این 

کمک های انسان دوستانه محروم کرده داشته باشند؟
وی گفت: ملت ایران با وجود در زندان بودن هموطنان بی گناه 
خویش در زندان های آمریکا و بلوک شدن اموال ایران در این 
کش��ور چگونه می توانند اجازه دهند نماینده رسمی کشوری 
که این اقدامات را انجام داده اس��ت به ایران آمده و آزادانه با 

خبرنگارانش به گفت وگو بنشیند. 
وی اف��زود: ملت��ی که هنوز در غم از دس��ت دادن ش��هدای 
خویش در 8 س��ال جن��گ تحمیلی، تروره��ای ناجوانمردانه 
آمریکا  مورد حمایت  تروریس��ت های 
که امروز نیز ب��ا مقامات آمریکایی در 
رفت و آمد رسمی بوده و امثال بولتون 
و وکیل رسمی ترامپ در جلسات آنان 
س��خنرانی می نمایند و در هفته های 
گذشته در غم از دست دادن مسافران 
هواپیمای مس��افربری ایرانی توس��ط 
ناو وینس��ون آمریکایی مراسم یادبود 
برگزار کردند و بیمارانش��ان به دلیل 
کمبود بعضی از داروهای خاص متوفی 
شده اند چگونه می تواند میزبانی برای 
نماینده کش��وری جنایت��کار که همه 
ای��ن مصیبت ها را به بار آورده اس��ت 

باشد؟ 
صدرالحس��ینی در ادامه بیان داشت: 
وزیر ام��ور خارجه آمری��کا چگونه به 
خویش اجازه می دهد در شرایطی که 
به طور رس��می خود و رئیس جمهور 
کشورش ملت و دولت ایران را تهدید 
می نمای��د و نظ��ام برخاس��ته از آرای 
ملت را به بران��دازی تهدید می کند و 
در همین هفته های گذش��ته پهباد بدون جاسوسی خویش را 
به فضای ایران اعزام نموده اس��ت درخواست حضور در کشور 
ایران و مصاحبه با خبرنگاران را بنماید؛ آیا وی می تواند پاسخ 
ترور دانش��مندان هسته ای این کشور بدهد ؟ که ادعا می کند 

می تواند به سواالت خبرنگاران پاسخ دهد؟ 
وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد این اقدام اخیر دولتمردان 
عهد شکن آمریکایی نیز برای بازی با افکار عمومی ملت ایران 
بوده و پشت سر این درخواست رسانه ای دست چدنی آمریکا 

قرار دارد. 
 پشت پرده درخواست پمپئو برای سفر به ایران 

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس می 
گوید وزیر خارجه آمریکا طراح جنگ روانی است و صالحیت 

حضور در تهران را ندارد.

حش��مت اهلل فالحت با اش��اره به توئیت وزیر خارجه آمریکا 
مبنی براینکه پیش��نهاد س��فرش به تهران از سوی این ایران 
پذیرفته نش��د و این موضوع را با س��فر ظری��ف به نیویورک 
مقایس��ه کرد، گفت: وزیر امور خارجه ایران بر اساس معاهده 

مقر به نیویورک سفر کرده و می کند.
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس در 
توضی��ح معاهده مقر بیان داش��ت: زمان��ی در چند کنفرانس 
معاهده مقری طراحی و امضا ش��د تا س��ازمان ملل متحد در 
نیویورک قرار گیرد، زمانی که سازمان ملل بر اساس معاهده 
مق��ر در نیویورک تعریف ش��د قرار ش��د این ایال��ت تابعی از 

شرایط بین المللی باشد.
نماینده مردم اس��الم آباد غرب و داالهو در مجلس ش��ورای 
اس��المی ادامه داد: حتی دشمنان آمریکا می توانند براساس 
معاهده مقر برای حضور در س��ازمان ملل به نیویورک س��فر 
کنند. وی تاکید ک��رد: هیچ معاهده مقری برای تهران وجود 
ن��دارد که طب��ق آن پمپئو به ایران بیاید، آن هم کس��ی که 
نقش��ه های دشمنی اش برای ایرانی ها مش��خص و ثابت شده 
اس��ت. فالحت پیشه، با بیان اینکه س��فر ظریف به نیویورک 
قابل مقایسه با سفر پمپئو به تهران نیست، اظهار داشت: وزیر 
خارجه آمریکا اس��تاد جنگ روانی و طراح جنگ روانی علیه 
ایران اس��ت، موضوع س��فر به تهران نیز در قابل جنگ روانی 
مطرح ش��ده که باید گفت پمپئو صالحیت س��فر به تهران را 

ندارد.

5  چهارشنبه  9 مرداد1398  شماره 5084  دیپلمـاسی

دیدار مقام چینی با ظریف 
در دیدار وزیر امور بین الملل حزب کمونیس��ت چین 
با ظریف درباره مناسبات دوستانه 2 کشور و تحوالت 
نظام بین الملل از جمله سیاست یکجانبه گرایانه آمریکا 

بحث و تبادل نظر شد.
 در این دیدار با توجه به روابط دوس��تانه بین ایران و 
چی��ن در تمامی زمینه ها، به ویژه دیدارهای روس��ای 
جمهور 2 کش��ور در س��ال های اخیر و همچنین نگاه 
راهبردی مشترک 2 کشور در خصوص تحوالت نظام 
بین الملل از جمله سیاست یکجانبه گرایانه آمریکا در 
نق��ض قوانین و قواعد بین المللی و تالش این کش��ور 
ب��رای تحمی��ل هژمونی خود ب��ر جه��ان، مهمترین 
موضوعات و مس��ائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی 

مورد تبادل نظر قرار گرفت.
وزیر ام��ور بین الملل حزب کمونیس��ت چی��ن نیز با 
س��ید کمال خرازی رئیس ش��ورای راهب��ردی روابط 
خارجی دیدار و گفت وگو کرد. وی همچنین با اسحاق 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز دیدار کرده 

بود.  ایسنا 

اشتباه بزرگ ترامپ لیست باالبلند 
شروط برای ایران بود

نویس��نده معارض س��وری تاکید کرد ای��ران بخوبی 
توانس��ته از اش��تباهات دول��ت ترامپ به��ره برداری 
کرده و نقش��ه راه مذاکره با غرب را ضمن فسخ شروط 

دوازده گانه پامپئو تحمیل کند.
غ��ازی دحم��ان نوش��ته: دو طرف احتم��ال جنگ را 
پش��ت سر گذاش��ته اند و اتفاقات زیادی بعد از آن رخ 
داده؛ دیگر تهدید به اس��تفاده از این برگ علیه ایران، 
امکان پذیر نیست بلکه در عوض به یکی از نقاط ضعف 
آمریکا و غرب تبدیل ش��ده اس��ت. تمام ارزیابی های 
غربی می گوید، جن��گ گزینه ای انتحاری خواهد بود، 
نه برای ایران، بلکه برای خود غرب، نه به دلیل قدرت 
نظام��ی ای��ران و امکان وارد آمدن خس��اراتی فراتر از 
تحم��ل غرب، بلکه ب��ه این دلیل که س��رنگونی نظام 

ایران باعث ایجاد هرج ومرج در منطقه خواهد شد.
نویس��نده اف��زود: خطرناک تر اینکه جن��گ منجر به 
راه افتادن طوفان پناهندگی به س��مت اروپا می ش��ود 
در حال��ی که اروپایی ه��ا هنوز از عواق��ب پناهندگی 
س��وری ها خالصی نیافته اند، در این ص��ورت ایران را 
به جای یک مس��ئله خاورمیانه به یک مس��ئله غربی 
تبدیل می کنند. باراک اوباما، رئیس جمهور پیش��ین 
آمریکا ، باراک اوباما  این موضوع را زود متوجه شد و 
برای حل مش��کل غرب با ایران تالش کرد و به ایران 
برای تکمیل راه خود چراغ سبز نشان داد زیرا ایران را 

مشکلی در خاورمیانه دانست.
به عقیده دحمان تاریخچه بحران های بین المللی ثابت 
کرده اس��ت که تهدید س��پس عقب نشینی، سیاستی 
شکست خورده است و می تواند به دشمن فرصت دهد 
اس��تراتژی های مقابله با آن را تدوین کند. این اتفاقی 
اس��ت که برای ایران افتاد که به نظر می رس��د نقشه 
مذاکرات را بر اساس اشتباهات غرب ترسیم و تحمیل 
خواه��د کرد و آنها را در جه��ت تعامل با خود مجبور 

می کند در یک مسیر واحد قدم بردارند.
العرب��ی الجدید تاکید کرد: اش��تباه ج��دی که دولت 
دونال��د ترامپ رئیس جمهور آمریکا مرتکب ش��د این 
ب��ود که لیس��ت باال بلندی از ش��روط را ب��رای ایران 
گذاش��ت بدون اینکه مس��تلزمات کافی برای پذیرش 
مذاکره از سوی ایران را فراهم کند و بدون اینکه برای 
سطح امتیازدهی مطلوب ایران در لیست دوازده گانه 

شروط خود حد و حدودی تعیین کند.
به نوش��ته العربی الجدید ایران می داند که دیپلماسی 
غرب��ی در مذاکره با ایران و مدیریت بحران با آن ثابت 
اس��ت. غربی ها نگرانند که فش��ار بر ایران باعث شود 
جایگاه کس��انی که نویس��نده آنان را تن��درو خواند، 
تقویت، و کس��انی که آنان را میانه رو خواند، از مواضع 

تصمیم گیری دور شوند.
نویس��نده افزود که ایران توانسته این بازی را با روشی 
بس��یار هوش��مندانه انجام دهد یعنی با به کار گیری 
ش��یوه دامن زدن ب��ه تنش ها تا آمری��کا را به مذاکره 
بکش��اند و از بن بست ناشی از فش��ارهای حداکثری 

آمریکا خارج شود.
در پای��ان آمده اس��ت: آنچ��ه م��ا را در منطقه نگران 
می کند، آگاهی یافتن از خس��ارت هایی اس��ت که در 
پای��ان این درگیری به ما )عرب ها( وارد خواهد ش��د؛ 
جنگ��ی در کار نیس��ت و آمری��کا تنها با ب��رگ برنده 
اقتص��ادی و نه چیز دیگری وارد عرصه مذاکره خواهد 
ش��د. با تاکید بر اینک��ه مطمئنا مذاکرات بین طرفین 
محرمان��ه خواهد ب��ود تا برای دو طرف دس��تیابی به 
نتایجی رضایت بخش از طریق امتیازدهی های متقابل 
ممک��ن ش��ود و به راه حل��ی میانه دس��ت یابند، مثل 
چیزی که در مذاک��رات دوره اوباما اتفاق افتاد و بعدا 
معلوم ش��د تفاهم هایی محرمانه هم صورت گرفته که 
بر مبنای آن ایران نفوذ خود رادر س��وریه گس��ترش 

دهد. تسنیم  

اخبار

از نگاه دیگران 

گفتگو

ایران هسته مناقشات در منطقه است
نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور منطقه مدعی شد ایران هسته مناقشات 
در منطقه است نه مسئله اسرائیل-فلسطین. جیسون گرینبالت با حمایت دوباره از 
رژیم صهیونیستی مدعی شد: ایران هسته مناقشات در منطقه است. من مطمئن 
نیستم که مناقشه اسرائیل-فلسطین هرگز هسته اصلی مناقشات در منطقه بوده 

باشد. بی شک اکنون که این گونه نیست و رئیس جمهور )دونالد ترامپ( به سختی 
ت��الش می کند ت��ا برای حفاظت از همه متحدان ما نه تنها اس��رائیل بلکه عربس��تان 

س��عودی و امارات، در برابر راهی ایران بیابد. نماینده ویژه کاخ س��فید در ادامه اظهارات 
بی اساس خود گفت: فلسطینی ها نیز مانند هرکس دیگری تنها در برابر تهدید ایران قرار 
دارند. در حقیقت من می گویم موفقیت در )حل( مناقشه اسرائیل-فلسطین، کابوس ایران 
خواهد بود. آمریکا در آخرین اقدام خود علیه فلس��طین، طرحی تحت عنوان معامله قرن 

ارائه کرده است که اشغالگران صهیونیست را جسورتر کرد.  ایسنا 

وزارت خارجه ایران جنایت جدید عربستان در یمن را محکوم کرد
س��خنگوی وزارت امور خارجه حمله جنایتکاران��ه نیرو های ائتالف به رهبری 
عربستان سعودی را به بازاری در استان صعده، که منجر به شهادت و مجروح 
ش��دن ده ها نفر غیرنظامی شد، به شدت محکوم و ضمن اعالم انزجار شدید 
از اینگونه اقدامات وحشیانه و غیرانسانی، با مردم یمن بویژه خانواده قربانیان 
این حادثه، ابراز همدردی کرد. سیدعباس موسوی اضافه کرد: نیروهای نظامی 

مهاجم به یمن با گذش��ت بیش از چهارسال از آغاز جنگ ویرانگر، دست آوردی 
جز نابودی یمن نداش��ته اند و می خواهند شکس��ت های سیاسی و میدانی را با کشتار 

زن��ان و ک��ودکان و غیرنظامیان جبران کند. س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه با انتقاد از 
س��کوت جامعه بین المللی نس��بت به جنایات جنگی متجاوزین در یمن، افزود: آمریکا و 
بعضی کشورهای اروپایی با فروش سالح به متجاوزین در این گونه جنایات شریک بوده 

و باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.  صداوسیما

برخی به پیشنهاد پیمان عدم تعرض  پاسخ مثبت داده اند
س��فیر ایران در کویت ضمن قدردان��ی از تالش های امیر کویت برای آرام کردن 
اوضاع متش��نج منطقه، گفت که برخی کش��ورها به پیشنهاد ایران برای امضای 

پیمان عدم تعرض پاسخ مثبت داده اند. 
محمد ایرانی افزود: این پیش��نهاد »محمد جواد ظریف« وزیر خارجه ایران تنها 

مختص کویت نیست بلکه همه کشورهای منطقه را شامل می شود و ما پاسخ های 
مثبتی از برخی کش��ورها دریافت کردیم و منتظر پاسخ دیگر کشورها هستیم و باید 

بگویم که این طرح یکی از طرح های مهم در س��طح بین المللی اس��ت و اصل و اساسی 
برای حل بس��یاری از اختالفات و مشکالت موجود در منطقه خواهد بود. ایرانی تصریح 
کرد که ایران از هر گونه همکاری با کشورهای اسالمی استقبال می کند و تقویت روابط 

بین کشور و عراق را خیر و مصلحتی برای همه ملت های منطقه می داند.
  باشگاه خبرنگاران

نویس��نده مصری در القدس العربی نوشت، هدف آمریکا از 
فراخوان »آزادی کش��تیرانی« بین المللی در خلیج فارس، 

محاصره دریایی ایران است.
ابراهی��م نوار با این عن��وان که هدف از فراخ��وان )تأمین( 
آزادی کش��تیرانی در خلیج )فارس( محاصره دریایی ایران 
اس��ت تاکید ک��رد، محاصره دریایی ایران در س��ایه عوامل 

قدرت ایران امکان پذیر نیست.
در این یادداش��ت آمده اس��ت: مس��ئله تضمی��ن امنیت و 
آزادی کش��تیرانی در تنگه هرمز و خلیج عمان به پروژه ای 
تبدیل ش��ده اس��ت که از طریق آن دونال��د ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا برای دس��تیابی به دو هدف به طور همزمان 
ت��الش می کند. اوال از کش��ورهای ذینفع در خلیج )فارس( 
باج گیری کند و دوم محاصره دریایی غیر قانونی را بر ایران 
تحمیل کند. نخس��تین هدف به صراحت توسط ترامپ در 
توئی��ت ش��خصی آن در تاریخ 24 ژوئن 2019 بیان ش��ده 
بود، ک��ه در آن گفت: چین 91 درص��د، ژاپن 62 درصد و 
بسیاری از کش��ورهای دیگر هم به همین منوال نفت خود 
را از ای��ن تنگ��ه )هرمز( دریافت می کنن��د. به همین دلیل 
ما )سال هاس��ت( از این خطوط کشتیرانی برای کشورهای 
دیگ��ر در ازای هی��چ حفاظت می کنیم. همه این کش��ورها 
باید از کشتی های خودشان محافظت کنند. ما حتی نیازی 
نداری��م در این جا باش��یم... بخصوص ک��ه آمریکا به بزرگ 

ترین تولیدکننده نفت در جهان مبدل شده است.
به عقیده نویس��نده مصری، دونالد ترامپ از مس��ئله امنیت 
خلی��ج فارس ب��رای خلق ی��ک واقعیت و وضعیت دش��وار 
اس��تفاده می کند تا نیروهای خود را به منظور تحمیل یک 
محاصره دریایی به ایران اعزام کند و مطمئن شود که ایران 
ق��ادر به صادرات یک بش��که نفت خود نیس��ت آن هم در 
راستای جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران که از زمان خروج 
ترامپ از معاهده هس��ته ای آغاز شده و هدف از آن گرسنه 
نگاه داشتن و به زانو درآوردن ملت ایران و محروم کردن آن 

از برخورداری از مهم ترین ثروت ملی آن است.
القدس العربی افزود: ترامپ برای رسیدن به اهداف خود در 
ح��ال اجرای یک فراخوان دیپلماتیک بزرگ جهانی اس��ت 
تا کش��ورهای جهان را به ش��رکت در یک ائتالف نظامی به 
منظور انجام ماموریت تضمین امنیت و آزادی کشتیرانی در 
خلیج )فارس( متقاعد کند و یا اینکه آنها از نیروهای ایاالت 

متحده ک��ه می توانند نقش تامین امنیت در خلیج )فارس( 
را ایفا کنند، حمایت مالی کنند . این فراخوان توسط مایک 
پمپئو، وزیر امور خارجه، جان بولتون مش��اور امنیت ملی و 

مارک اسپر معاون وزیر دفاع آمریکا  انجام شده است.
ای��االت متح��ده در حال حاضر نقش فعل��ی خود در خلیج 
)فارس( را  بر اساس این منطق که به عنوان قدرت منحصر 
به فرد جهان ش��ناخته می ش��ود، ایفا می کند منطقی که از 
دوران پس از جنگ سرد  گسترش یافت، اما با واقعیت های 
فعل��ی جهان یعنی تقوی��ت قدرت چین و ت��الش اتحادیه 
اروپا برای بازگش��ت به عرصه سیاست جهانی به عنوان یک 
قدرت جهانی مس��تقل و قدرت نمایی روس��یه  و همچنین 
قدرت های در حال ظهور از کشورهای در حال توسعه مانند 

هند، برزیل، آفریقای جنوبی و دیگران مغایرت دارد.
منط��ق آمریکا مبتنی بر چند فاکتور قدرت اس��ت از جمله 
یک نیروی نظامی قلدر ش��امل فرماندهی مرکزی و ناوگان 
پنج��م و نیروی دریایی به فرماندهی ن��او هواپیمابر آبراهام 

لینکلن و  هواپیماهای جنگنده  اف 22 و اف 15 است.
منابع قدرت آمریکا همچنین شامل ظرفیت های قدرت های 
متحد آن نظیر عربس��تان و امارات اس��ت. اما قدرت آمریکا 
با تصمیم های یکجانبه و غیرمشروع آن تضعیف شده است 
و ت��ا کنون، قدرت های عمده جهانی مانند چین، روس��یه و 
اتحادیه اروپا از جمله آلمان، فرانسه و بریتانیا با تحریم علیه 

ایران مخالف بوده اند.
ت��ا کنون هیچ نش��انه امی��دوار کننده در م��ورد راه اندازی 
مکانیس��م مب��ادالت تج��اری اتحادیه اروپا با ای��ران وجود 
نداش��ته است. بنابراین پس از آن که ایران حسن نیت خود 
را در احترام به تعهداتش در طول یک سال کامل  از خروج 
آمریکا از برجام ثابت کرد، الزم است کلیه موضع خود را به 
نح��وی بازنگری کند که  منعک��س کننده منافع دراز مدت 
برنامه هس��ته ای ایران است. عوامل قدرت ایران در افزایش 
میزان غنی سازی اورانیوم و مقادیر تولید شده آن به حداقل 
س��طوحی است که قبل از توافق وجود داشت. ایران پس از 
هش��دار عمومی به کش��ورهای ش��ریک در توافق هسته ای 
اقدام به کاهش تعهدات برجامی کرد. ایران همچنین اعالم 
کرد که درصدد است سانتریفیوژهای پیشرفته در تاسیسات 

هسته ای بخصوص نیروگاه های اراک را مجددا فعال کند.
 تسنیم  

القدس العربی:
 هدف آزادی تردد دریایی آمریکا، محاصره دریایی ایران است

یک دیپلمات پیش��ین ایرانی گف��ت، محور مقاومت به ایده 
خ��ود برای تش��کیل جبهه نظامی واحد از ته��ران تا عراق، 
س��وریه، لبن��ان و فلس��طین عینیت بخش��یده و این رژیم 

صهیونیستی را نگران کرده است.
امیر موس��وی گفت: محور مقاومت آماده یک اش��اره برای 
ادب ک��ردن آمریکایی ها، اس��رائیلی ها و م��زدوران آنها در 
منطقه است؛ اسرائیل خود را در برابر جبهه ای واحد خواهد 

دید و درهای جهنم در مقابل این رژیم باز خواهد شد.
موس��وی در ادامه گفت: هیچ طرف��ی نمی تواند بار جنگی 
را متحمل ش��ود که ای��ران یک طرف آن باش��د؛ خطرات، 
هزین��ه و چالش های ای��ن جنگ زیاد اس��ت. آمریکا، اروپا 
و بوی��ژه بریتانی��ا برای هیچ جنگی با ایران آماده نیس��تند؛ 
همانگون��ه که آمریکا از هدف قرار گرفتن منافعش یا منافع 
دنباله هایش در منطقه می ترس��د. همه می دانند که تعرض 
به ایران آس��ان نیس��ت. تم��ام طرف های دش��من از جمله 
اس��رائیل کامال آگاه هس��تند که ایران ه��ر گونه تعرضی را 
پاس��خ می دهد و بزرگترین دلیل برای این موضوع اتفاقاتی 
اس��ت که در تنگ��ه هرمز و خلیح ف��ارس در روزهای اخیر 
رخ داد و س��اقط کردن پهپاد آمریکای��ی و توقیف نفتکش 

انگلیسی از جمله آنها بود.
موس��وی گفت، س��فر اخیر هیأتی از حماس ب��ه تهران در 
راس��تای بازتنظیم برگ ه��ای محور مقاوم��ت و قرار دادن 
مس��أله فلسطین به عنوان محور اساسی در منطقه با هدف 
هماهنگ��ی مواض��ع در تم��ام جبهه ها ص��ورت گرفت. این 
س��فری کامال موفق بود بویژه اینکه هیأت مذکور سه مورد 
راهبردی را از اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس با 
آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی ایران منتقل و تأکید 
کرد، در صورت وقوع جنگ میان ایران، رژیم صهیونیس��تی 
و آمریکا«؛ حماس برای هر رویارویی با رژیم صهیونیس��تی 

آماده است.
این دیپلمات پیش��ین ایرانی در باره تالش های انجام شده 
ب��رای بهبود رواب��ط حماس با دولت س��وریه عنوان کرد: با 
تالش های ایران و دیدار با مس��ؤوالن دولت سوریه و سران 
حماس، مرحله اول این روند آغاز ش��ده اس��ت؛ امید برای 
بازگشت حماس به سمت سوریه وجود دارد اما این موضوع 

نیازمند زمان است.
موس��وی در این رابطه گفت: تمام کش��ورهای امضا کننده 

توافق هس��ته ای –به جز آمریکا- تمایل به حفظ این توافق 
دارند زیرا می دانند که توافق خوبی است و در صورتی که از 

هم بپاشد چه اتفاقی رخ خواهد داد.
وی پیش بین��ی کرد کش��ورهای مذکور پیش��نهاد ایران را 
مورد بررس��ی قرار دهند؛ ایران گفته اگر آمریکا تحریم ها را 
لغو و جنگ اقتص��ادی علیه ایران را پایان دهد می تواند در 
مذاکرات اعضای باقی مانده در توافق هسته ای 4+1  شرکت 

کند نه به عنوان عضو جدید )5+1(.
موس��وی درباره پیش��نهاد انگلیس برای تش��کیل ائتالفی 
نظامی در تنگه هرمز گفت، جمهوری اسالمی ایران اینگونه 
س��اختارهای مداخله جویانه در منطقه را م��ردود می داند؛ 
اروپایی ه��ا با انگلیس در این خصوص متفق نیس��تند و به 
نظر می رس��د برخی کشورهای اروپایی شرط هایی مبنی بر 
عدم مش��ارکت مالی در این ائتالف و عدم رویارویی با ایران 

گذاشته اند.
وی گفت: کش��ورهای اروپایی از سیاست تنش زای بریتانیا 
در قبال ایران راضی نیستند، سیاستی که هم گام با سیاست 
آمریکاس��ت اگر نگویم که سیاست آمریکا در منطقه را اجرا 
می کن��د. وضعیت اقتصادی اروپ��ا و بریتانیا نیز اجازه تنش 
در س��طح تنگه هرمز را نمی دهد و  این پیش��نهاد انگلیس، 

پوششی برای شکست و ناتوانی بند در برابر ایران است.
وی درب��اره دی��دگاه ای��ران ب��رای مذاک��ره ب��ا آمریکا که 
اشاره هایی از سوی میانجی های عمانی، فرانسوی، سوئدی، 
قطری و عراقی به این موضوع شده، گفت:  آمریکایی ها فقط 
می خواهند با ایرانی ها بنش��ینند و عکس  یادگاری بگیرند و 
ایران مطلقا این امر را نمی پذیرد. جمهوری اسالمی ایران به 
شکلی واضح و صریح از آمریکا خواسته گام های اعتمادساز 
ب��ردارد، اعتم��ادی که بر اثر خروج دونال��د ترامپ از توافق 

هسته ای از بین رفت.
وی درباره تشکیل ائتالفی ش��امل ایران، سعودی و امارات 
گف��ت، این موضوع ابدا مطرح نیس��ت و ایران پیش��نهادی 
ب��رای ایج��اد »ترکیبی نظام��ی و امنیت��ی در منطقه« در 
ص��ورت توافق با امارات و س��عودی دارد. اگ��ر این توافق با 
امارات و سعودی حاصل شود این موضوع به تفاهم  هایی که 
در حال حاضر میان ایران و دیگر کش��ورهای منطقه مانند 
کویت، قطر، عراق و سلطنت نشین عمان وجود دارد، افزوده 

می شود.  فارس   

دیپلمات پیشین ایرانی مطرح کرد: 
تشکیل جبهه واحد نظامی از ایران تا فلسطین

ملت ایران برای دشمن فرش قرمز پهن نمی کند 
ارزیابی کارشناسان از واکنش ایران به ادعای سفر پمپئو: 

دکتر سیدرضا صدرالحسینی

حشمت هللا فالحت
آمری���کا  خارج���ه  ام���ور  وزی���ر 
اج���ازه  خوی���ش  ب���ه  چگون���ه 
می ده���د در ش���رایطی ک���ه به 
ط���ور رس���می خ���ود و رئی���س 
و  مل���ت  کش���ورش  جمه���ور 
دولت ایران را تهدید می نماید 
و نظام برخاسته از آرای ملت 
را ب���ه براندازی تهدید می کند 
و در همین هفته های گذشته 
پهباد بدون جاسوسی خویش 
را به فضای ایران اعزام نموده 
اس���ت درخواس���ت حضور در 
کش���ور ای���ران و مصاحب���ه ب���ا 

خبرنگاران را بنماید.


