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 ارسال پیام تهران به واشنگتن 
درباره حمالت به آرامکو

ای��ران در روز دوش��نبه یادداش��تی رس��می از طریق 
س��وییس به آمریکا ارس��ال ک��رد و در آن پیام اعالم 
کرد: اتفاق��ات آرامکو کار ایران نبوده و این موضوع را 

تکذیب می کنیم.
در این یادداش��ت آمده اس��ت: اگر اقدامی علیه ایران 
صورت گیرد بالفاصله با پاسخ ایران روبرو خواهد شد 

و دامنه آن محدود به منشاء تهدید نخواهد بود.
در پی این حمله غیرمنتظره که به افزایش بیش از 10 
درصدی بهای نف��ت در بازارهای جهانی منجر ش��ده، 
ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی در اظهارات خود تالش 
کرده ان��د که ای��ران را عامل حمله به تأسیس��ات نفتی 
عربستان معرفی کنند و اوضاع را به گونه ای جلوه دهند 
که ایران تهدیدی برای بازار نفت و اقتصاد جهانی است.

وزی��ر ام��ور خارجه جمهوری اس��المی ای��ران نیز در 
پیامی توئیتری در واکنش ب��ه ادعاهای مایک پامپئو 
وزی��ر امور خارجه آمریکا علیه ایران در ماجرای حمله 
به تأسیس��ات نفتی عربستان اعالم کرد: با شکست در 
سیاست "فشار  حداکثری"، پامپئو به سیاست "فریب 
حداکثری" روی آورده است. ایاالت متحده و اقمارش 
ب��ا این توهم که برتری تس��لیحاتی به پیروزی نظامی 
می انجامد، امروز در یمن گیر کرده اند. مقصر شناختن 
ایران، به این فاجعه پایان نخواهد بخشید.  ایسنا 

 واکنش ژاپن به دست داشتن ایران 
در حمله به آرامکو 

وزیر دفاع ژاپن اعالم کرد این کشور هیچ اطالعاتی که 
نشان دهد ایران در حمالت اخیر علیه تاسیسات نفتی 

عربستان دست داشته، مشاهده نکرده است.
تارو کونو گفت: ما هیچ اطالعاتی که نش��ان دهد کار 
ایران بوده نداری��م. معتقدیم حوثی های یمن با توجه 
به آنکه مس��ئولیت آن را بر عهده گرفته اند، این حمله 
را انج��ام داده ان��د. پس از عملیات پهپ��ادی انصار اهلل 
به تاسیس��ات نفتی عربستان مقامات آمریکایی تالش 
کردند تا انگش��ت اتهام را به سمت ایران نشانه بگیرند 
و ای��ن طور القاء کنن��د که این اقدام نم��ی تواند کار 

نیروهای انصار اهلل باشد.  ایسنا

اخبار

  ترامپ میلی به اقدام نظامی
در خاورمیانه ندارد

معتمدان رئیس جمهور آمریکا به یک رسانه آمریکایی 
گفته ان��د، دونالد ترامپ ب��ه دالیل مختلف از قبیل در 
پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری ۲0۲0، تمایلی 

به درگیری نظامی با ایران ندارد.
طبق گ��زارش پولیتیکو، معتم��دان و نزدیکان دونالد 
ترام��پ می گوین��د ک��ه رئیس جمهور آمریکا ش��اید 
ب��ه تندی و سرس��ختانه صحبت کند اما او به ش��دت 
در زمین��ه کش��اندن آمریکا به یک جن��گ جدید در 

خاورمیانه بی میل است.
چندین نفر از افرادی که به طور مرتب با رئیس جمهور 
آمری��کا صحبت می کنند، به پولیتیکو گفتند: ترامپ به 
دلیل اینکه خواهان پایبند مان��دن به وعده های کارزار 
انتخاباتی اش برای کاستن از درگیری های خارجی است، 

میلی به انجام یک اقدام نظامی در خاورمیانه ندارد.
طبق گزارش این رس��انه آمریکایی، طی 10 روز اخیر 
افرادی چون آبه شینزو نخست وزیر ژاپن، ریچارد گرنل 
سفیر آمریکا در آلمان و رند پال سناتور جمهوری خواه 
ب��ا ترامپ درب��اره ایران صحبت کردن��د و اکثر آنها از 
ترامپ خواستند که از خود خویشتنداری نشان دهد.

البته برخی دیگر از هم صحبت های ترامپ، خواس��تار 
آن ش��ده اند که آمریکا بخشی از یک پاسخ چندجانبه 

به حمله ادعایی ایران به عربستان سعودی بشود.
یک منبع نزدیک به کاخ س��فید به پولیتیکو گفت: هر 
چند میل طبیعی ترامپ این اس��ت که به ایران حمله 
نکن��د اما فش��ار بر آمریکا و ترامپ برای پاس��خ دادن 
)به حمله ادعایی ایران به عربس��تان سعودی( در حال 

اعمال شدن است.
یک مقام س��ابق آمریکایی معتقد اس��ت: او )ترامپ( 
دوست دارد که درباره یک بازی بزرگ صحبت کند و 
آن نوع از سیاست هایی را به نظر سرسختانه می رسند 
را دوس��ت دارد اما وقتی آن سیاس��ت ها وارد صحنه 
جهان واقعی می ش��ود، به اجرای این سیاست ها بسیار 

بی میل می شود.
پولیتیکو به س��راغ برخی دیپلمات ه��ای خارجی هم 
رفت��ه و نظر آنها را درباره چرایی محتاط بودن ترامپ 

در قبال ایران جویا شد.
به نظر این دیپلمات ها یکی از دالیل مهم این احتیاط، 
در پی��ش ب��ودن انتخابات ۲0۲0 ریاس��ت جمهوری 

آمریکا است.
یک دیپلمات اروپایی گفت: او )ترامپ ( کسی است که 
خواهان نش��ان دادن قدرت آمریکا است اما انتخابات 
ه��م در پیش اس��ت و آخرین چیزی ک��ه او می تواند 
خواستارش ش��ود، کش��اندن آمریکا به یک درگیری 

بلندمدت است.  تسنیم 

از نگاه دیگران 

واکنش انصاراهلل به اظهارات پوتین، روحانی و اردوغان 
رئیس کمیته عالی انقالب یمن اظهار داش��ت اظهارات روس��ای جمهوری ایران، 
ترکیه و روس��یه طی کنفرانس مطبوعاتی در آنکارا، بیانگر اجماع درباره موضوع 

بیهوده بودن جنگ یمن است.
محمد علی الحوثی در واکنش به صحبت های رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری 

ترکیه نوشت: اظهارات اردوغان با درک عمیق واقعیت مطرح شد و بیانگر موضع 
مثبت و درست او بود که به دور از نظریه های کارشناسان ائتالف متجاوز برای اهداف 

غیرواقعی مطرح شد که جز ویرانی و کشتار تعمدانه چیز دیگری به همراه ندارند.
الحوثی در توییت جداگانه ای در واکنش به اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 
نی��ز گفت: اظهارات رئیس جمهوری ایران، ترکیه و روس��یه بیانگر اجماع درباره موضوع 
بیهوده بودن جنگ است. سخنان آنها در کنفرانس مطبوعاتی معانی خاص خود را دارد 

و سخنانی پوچ نبوده بلکه مواضع محاسبه شده و ویژه است.  فارس 

مرد بیمار خاورمیانه نمی تواند دیگران را شماتت کند
مش��اور وزیر امور خارجه با اش��اره به ناکامی ریاض در حمله به یمن عنوان کرد: 
عربستان سعودی »مرد بیمار خاورمیانه« نمی تواند دیگران را به سبب افتضاحی 

که به راه انداخته شماتت کند.
بهزاد صابری با تشبیه حمله یمنی ها به تاسیسات نفتی سعودی به پرتاب سنگ 

از سوی داود )ع( به جالوت نوشت: پس از چندین سال حمام خون در یمن، داود 
یک سنگ نیرومند به سمت جالوت پرتاب کرد و به نظر می رسد که دست بر ماشه، 

آماده اقدامات بیش��تر است. وی افزوده است: عربستان س��عودی، مرد بیمار خاورمیانه، 
نمی تواند دیگران را به سبب افتضاحی که خود به راه انداخته است شماتت کند. درمان 
هنوز میسر است، اما فقط به شرطی که بیمار تجویز را بپذیرد. جنگ یمن را همین حاال 
پایان دهید. الزم به ذکر است، تزار روسیه در قرن نوزدهم امپراتوری رو به زوال عثمانی 

را مرد بیمار اروپا لقب داده بود.  باشگاه خبرنگاران 

برجام مرده و لندن هم باید از آن خارج شود
لیام فاکس، وزیر دفاع پیشین انگلیس گفته کشورش باید بپذیرد که برجام مرده 

و همانند دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از آن خارج شود. 
رس��انه های انگلیس گزارش داده اند آقای فاکس این اظهارات را در جریان یک 
س��خنرانی در یک اندیش��کده آمریکایی انجام دهد مطرح کرد، اما رس��انه ها به 

بخشی از متن سخنان آماده شده او برای این سخنرانی دست پیدا کرده اند. 
به نوش��ته روزنامه تلگراف، فاکس که تا م��اه جوالی در کابینه دولت انگلیس حضور 

داش��ت خواهد گفت که توافق هس��ته ای از ابتدا معیوب بوده و تالش های کش��ورهای 
اروپایی برای نجات آن بیهوده است. او همچنین تأکید کرده است: انگلیس باید از آمریکا 
پیروی کرده و سیاس��تی را در پیش بگیرد که صادرات نفت ایران را به صفر می رس��اند.

گفتنی اس��ت؛ کش��ورهای اروپایی تاکنون به هیچ کدام از تعداتشان د قبال برجام عمل 
نکرده اند.  تسنیم 

خاورشناس روس یادآور شد که رهبر انقالب اسالمی 
ایران به بحث ام��کان مذاکره مقامات تهران با طرف 
آمریکایی خاتمه داده و به درس��تی، هر نوع دیدار در 
ش��رایطی که تحریم های ضدایرانی اجرا می شوند را 

منتفی دانسته اند.
روزنام��ه نیزاویس��یمایا گازیتا، در تحلیلی نوش��ت: 
حضرت آیت اهلل علی خامنه ای رهبر انقالب اس��المی 
ای��ران، امکان دیدار دونالد ترامپ و حس��ن روحانی، 
روس��ای جمهور آمریکا و ایران را منتفی دانس��ته و  
تأکید ک��رد،  آمریکایی ها قبل از آنکه درباره مذاکره 
صحب��ت کنند، بای��د به اجرای تعه��دات خویش در 
چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( درباره 

برنامه هسته  ای ایران بازگردند.
رئی��س جمه��وری آمری��کا در اوای��ل م��اه ژوئن در 
مصاحب��ه ای از امکان دیدار با حس��ن روحانی بدون 
هیچ پیش ش��رطی برای بررسی مش��کالت موجود 
در روابط دو کش��ور س��خن گفت��ه و چنین دیداری 
در جریان نشس��ت مجمع عمومی س��ازمان ملل در 
نیویورک را بعید ندانس��ته ب��ود. ترامپ حتی مدعی 
شده که این ایرانی ها هستند که به مذاکره با مقامات 

واشنگتن مایلند.
رهبر انقالب اسالمی ایران که بر اساس قانون اساسی 
جمهوری اس��المی، حرف آخر در مس��ائل مربوط به 
سیاس��ت خارجی را می زند، روز سه ش��نبه قاطعانه 
اعالم کرد که سیاست اعمال فشار حداکثری بر ملت 
ایران هیچ نتیجه ای برای واشنگتن نداشته و مقامات 
جمه��وری اس��المی در این عقیده کام��اًل با یکدیگر 
متحد هس��تند که هیچ مذاکره ای با طرف آمریکایی 

در هیچ سطحی انجام نخواهد گرفت.
ایش��ان یادآور شدند که مذاکره با ترامپ به معنای آن 
خواهد بود که سیاست اعمال فشار حداکثری بر ایران 
که از س��وی واش��نگتن در پیش گرفته، موفقیت آمیز 
بوده اس��ت به همین دلیل مقامات رسمی جمهوری 
اس��المی از رئیس جمهور گرفته تا وزیر امور خارجه و 
دیگر مقامات در این مسئله با یکدیگر اتفاق نظر کامل 
دارند که ما هیچ مذاکره ای با آمریکا نخواهیم داشت، 
ن��ه به صورت دوجانبه و نه چن��د جانبه. رهبر انقالب 
اس��المی تأکید کرد، گفت وگو تنها در صورتی ممکن 
خواه��د بود که آمریکایی ها به اجرای تعهدات خویش 

در چارچوب توافق هسته ای با ایران بازگردند.
ایاالت متحده در ماه مه سال ۲018 با تصمیم دونالد 
ترامپ از توافق هس��ته ای ایران خارج ش��د و بعد از 
آن تحریم های اقتصادی ش��دیدی علیه تهران اعمال 
گردید. پس از گذش��ت یک سال، مقامات تهران در 
پاس��خ به این اقدام طرف آمریکایی به تدریج شروع 
ب��ه کاهش اج��رای تعه��دات داوطلبان��ه خویش در 

چارچوب برنامه جامع اقدام مش��ترک )برجام( کرده 
و به طرف های اروپایی هش��دار دادن��د تا در صورت 
عدم اجرای تعهداتشان این کاهش ادامه پیدا خواهد 
ک��رد. در حال حاض��ر مرحله س��وم کاهش تعهدات 
ایران مورد اجرا گذاشته شده و مرحله چهارم نیز در 

مرحله آماده سازی است.
ب��ه عقی��ده "والدیمیر س��اژین" کارش��ناس ارش��د 
مرک��ز مطالعات کش��ورهای خاورمیانه در موسس��ه 
شرق شناس��ی آکادمی علوم روس��یه، اظهارات رهبر 
انقالب اس��المی را می توان در واقع واکنش به انفجار 
در تاسیسات نفتی عربستان سعودی و اتهامات وارده 
ب��ه تهران از س��وی آمری��کا در این ب��اره تلقی کرد. 
وی اف��زود: »اگر بخواهیم درس��ت قضاوت کنیم این 
اتهامات که از س��وی مایک پامپئو، وزیر امور خارجه 
آمریکا به جمهوری اس��المی وارد ش��ده، بیشتر یک 
بهانه اس��ت و نه دلیل واقعی. و رهبر انقالب اسالمی 
ای��ران برخ��وردی قاطع با مس��ئله ام��کان برقراری 
تماس ها در باالترین س��طح با آمری��کا اتخاذ کرده و 
انجام ه��ر گونه مذاکره در ش��رایطی که تحریم های 

ضدایرانی اجرا می شوند را منتفی دانسته است.«
این کارشناس روس معتقد است، نیروهای بسیار زیادی 
هس��تند که ممکن است به در انفجار تاسیسات نفتی 
عربستان سعودی دست داش��ته باشند. امکان دست 
داشتن نیروهای آمریکایی با هدف افزایش قیمت نفت 
و همچنین متهم کردن ایران به دست داشتن در این 
حمله نیز وجود دارد. امکان اینکه موس��اد نیز در این 

ماجرا دست داشته باشد، بعید نیست.
در ایران هم بعید نمی دانند که اس��رائیلی ها که مایل 
هس��تند تا تنش در روابط واشنگتن و تهران افزایش 
پیدا کند، ممکن اس��ت در حمله به پاالیشگاه نفتی 

عربستان دست داشته باشند.
پیش از این، "کنس��تانتین کاساچوف" رئیس کمیته 
امور بین الملل ش��ورای فدراس��یون )سنای( روسیه 
در تفس��یر اتهامات وارده از سوی آمریکا علیه ایران 
در ای��ن باره که گوی��ا تهران با اس��تفاده از پهپاد به 
تاسیس��ات نفتی عربستان س��عودی حمله کرده، با 
یادآوری اینکه هی��چ دلیلی برای متهم کردن تهران 
در ای��ن حمله وجود ندارد، اف��زود: اکنون برای همه 
آش��کار ش��ده که ایران برای مقامات واش��نگتن به 
عن��وان یک هدف اصل��ی که هر اتف��اق بدی که در 
منطقه خاورمیانه بیفتد را به آن نسبت دهد، همیشه 
مطرح بوده و هست و این اتهام زنی نیز از قضیه ناشی 

می شود.
"عادل بی عش��قاگاچیف" عضو کمیته مسائل امنیتی 
دومای دولتی روس��یه نیز معتقد اس��ت که اتهامات 
وارده ب��ه تهران درباره حمله پهپادی به تاسیس��ات 

نفتی در عربس��تان که از س��وی مقام��ات آمریکایی 
مط��رح ش��ده، می توان��د تالش ب��رای ب��ه درگیری 
کش��اندن ای��ن دو نقش آفرین قدرتمن��د در منطقه 

خاورمیانه، یعنی ایران و عربستان باشد.
در همی��ن رابط��ه نیویورک تایمز به نق��ل از منابعی 
در خ��ود دول��ت ترامپ گزارش داده ب��ود که ترامپ 
به دنبال آغاز روند واقعی دیپلماتیک با ایران نیس��ت 
و برنام��ه ای ب��رای آن ندارد و صرف��اً از طریق طرح 
این موضوع به دنبال آن اس��ت ت��ا گام های تعهدات 
برجام��ی ای��ران را مهار کند. در همین راس��تا، چند 
ماه پیش روزنام��ه نیویورک تایمز به غیرواقعی بودن 
پیش��نهادات ترامپ برای مذاکره بدون پیش شرط« 
با ایران اذعان کرد و نوش��ت: ژست های ترامپ برای 

دیپلماسی چیزی بیش از نمایش نیست.
این روزنامه به نق��ل از منابعی در خود دولت ترامپ 
گزارش داده بود که ترامپ به دنبال آغاز روند واقعی 
دیپلماتیک با ایران نیست و برنامه ای برای آن ندارد 
و صرفاً از طریق طرح این موضوع به دنبال آن اس��ت 
تا گام های ایران برای کاستن از تعهدات برجامی اش 
را متوقف کند؛ از جمله ش��واهدی که نیویورک تایمز 
ب��رای غیرواقعی ب��ودن پیش��نهادهای ترامپ برای 
مذاکره اشاره کرده بود این بود که دولت ترامپ هیچ 
طرحی به عنوان مشوق برای متقاعد کردن ایران به 

مذاکره آماده نکرده است. 
البته گفت��ن اینکه آمری��کا برنامه ای ب��رای مذاکره 
ب��ه معنی داد و س��تد ندارد به معنی آن نیس��ت که 
این کش��ور ب��ه چنین مذاکره ای احتی��اج ندارد و به 
آن مش��تاق نیس��ت. به عکس، آمریکایی ها به چنین 
مذاکره ای و گفتن اینکه توانسته اند جمهوری اسالمی 

را پای میز مذاکره بکشانند، بسیار احتیاج دارند. 
دولت فعلی آمریکا در حال حاضر به چنین مذاکره ای 
بیش از هر زمان دیگر محتاج اس��ت. دونالد ترامپ در 
چن��د ماه اخیر ب��ه دلیل آنکه موفق نش��ده بر خالف 
وعده هایش جمهوری اسالمی را بعد از خروج از برجام 
پای می��ز مذاکره بیاورد و ای��ران هم کاهش تعهدات 
برجامی خودش را آغ��از کرده زیر رگبار انتقادها قرار 
گرفته. ش��دت فش��ارها و انتقادات روی او به اندازه ای 
بوده که او در هفته های گذشته مجبور شده برای پاسخ 
به منتقدان به توجیه ها و دروغ های جورواجور متوسل 
ش��د.  ترامپ یکبار گفته که ایرانی ها می خواهند به او 
زن��گ بزنند اما جان کری مانع می ش��ود، یکبار دیگر 
گفته که »امانوئل ماکرون« به ایرانی ها سیگنال اشتباه 
می ده��د، وگرنه آنها پای میز مذاکره می آمدند، یکبار 
دیگر گفت��ه که ایرانی ها مش��تاق مذاکره اند اما چون 
آدم های مغروری هس��تند، مانده اند چط��ور با او باب 

گفت وگو را باز کنند.   صداوسیما 

دیپلمات سعودی:
 نمی خواهیم در واکنش به حادثه آرامکو 

عجله کنیم
س��فیر عربس��تان س��عودی در لندن هرچند اتهام زنی به ای��ران در خصوص 
حمای��ت ای��ران از عملیات حمله به آرامکو را تکرار ک��رد، اما گفت ریاض به 

دنبال درگیری نظامی نیست.
خالد بن بندر آل س��عود در پاس��خ به این سؤال که آیا غرب آسیا در آستانه 
جنگی جدید قرار دارد، گفت: قطعا امیدوارم که اینطور نباش��د. ما هرگز در 

خاورمیانه دنبال درگیری نبوده ایم.
در واکن��ش به این جمله بن بندر، مجری بی. بی. س��ی به او یادآور ش��د که 
عربس��تان سعودی بیش از چهار سال اس��ت که در حال بمباران یمن است. 
س��فیر عربستان گفت: آن درگیری را ما ش��روع نکردیم. ما برای آرام کردن 
اوضاع وارد یمن ش��دیم. می دانم که برعکس ]واقعیت[ به نظر می رسد. هیچ 
درگیری ای وجود ندارد که درگیری خوبی باشد. مداخله ما در یمن با هدف 
احی��ای یک دولت منتخب دموکراتیک و با تأیید س��ازمان ملل متحد انجام 
شد. این احتمال وجود داشت که آنچه در یمن در جریان بود، بیش از پیش 

گسترش یابد.
مجری بی. بی. س��ی در ادامه با اش��اره به آمار باالی کشته های غیرنظامی در 
حمالت عربستان سعودی به یمن، این حمله را یک اشتباه فاجعه بار توصیف 
کرد. بن بندر گفت: »هرکس که بگوید از درگیری یا جنگ متأسف نیست، یا 
دارد به شما دروغ می گوید یا دیوانه است. ما احساس کردیم که باید مداخله 

کنیم، چون این کار را به نفع یمن می دانستیم.
او که کش��ورش در حمله به یمن صدها هزار یمنی را کشته و مجروح کرده 
و به گفته س��ازمان ملل »بزرگترین بحران انس��انی معاصر« را در این کشور 
رق��م زده، مدعی ش��د که ریاض مردم یمن را ب��رادر و فامیل خود می داند و 
به همین دلیل هم در این کش��ور مداخله کرده و نمی تواند این کش��ور را به 

حال خود رها کند.
در ادامه مصاحبه، از بن بندر در مورد حادثه حمله به پاالیشگاه بقیق و مجتمع 
نفتی »خریص« ش��رکت »آرامکو« سؤال شد. مسئولیت این حمله را ارتش و 
انصاراهلل یمن بر عهده گرفته و اعالم کرده اند که این اقدام پاسخی مشروع به 

حمالت بی وقفه عربستان سعودی به مناطق غیرنظامی یمن است.
با این وجود، س��فیر عربس��تان سعودی در این مورد گفت: قطعا این ]حمله[ 
با پش��تیبانی ایران انجام گرفته اس��ت. داریم تالش می کنیم که بیش از حد 
س��ریع واکنش نش��ان ندهیم، چراک��ه آخرین چیزی که ب��ه آن نیاز داریم، 

درگیری بیشتر در منطقه است.
او در مورد میزان خسارات وارده به صنعت نفت و پتروشیمی عربستان سعودی 
در نتیجه حمله اخیر، گفت: بقیق بیش از نیمی از نفتی را که ما در عربستان 
سعودی تولید می کنیم، پاالیش می کند. میزان پاالیش نفت این مجتمع شاید 
از کل نفتی که در دیگر نقاط منطقه تولید می شود، بیشتر باشد. این ضربه ای 

به جهان و اقتصاد جهان است، نه فقط عربستان سعودی.
در روزهای گذش��ته مقام های آمریکایی و سعودی تالش کرده اند تا از حادثه 
حمله به آرامکو به عنوان اهرمی برای افزایش فشار به جمهوری اسالمی ایران 
استفاده کنند. در همین چارچوب، واشنگتن و ریاض ایران را به نقش آفرینی 
مس��تقیم یا غیرمس��تقیم در این عملیات متهم کرده و مدعی شده  اند که در 

حال تصمیم گیری در مورد نحوه پاسخ به این حادثه هستند.
گفتنی اس��ت؛حمله پهبادی یمن در پی تجاوزات مکرر عربستان علیه مردم 
بی گناه یمن بوده اس��ت و هنوز هم ریاض از تجاوزگری دس��ت بر نمی دارد. 

 تسنیم 

گزارش

در حالی آمریکا تا این لحظه که این گزارش نگارش می ش��ود 
اعط��ای روادید به رئی��س جمهور کش��ورمان و هیات همراه 
خودداری کرده اس��ت ک��ه به باور ناظران سیاس��ی این رفتار 
مقامات آمریکایی رونمایی از چهره جدید این کدخدای قلدر و 
قبیح را مشخص می کند؛ رژیمی که در تداوم سیاست های ضد 
ایرانی، انواع تحریم های ظالمان��ه از هیچ تقالیی مذبوحانه ای 
فرو گذاری نکرده اس��ت و حاال با ن��دادن رودادید به مقامات 
جمه��وری اس��المی ایران برای ش��رکت در اج��الس عمومی 
سازمان ملل بار دیگر به جهان نشان داد که هیچ این رژیم نه 

از دموکراسی بویی برده است و نه از مشروعیت کافی.
رژیم��ی که تمام فتنه ها و آتش اف��روزی های منطقه از گور 
آن بلند می ش��ود، مولود داعش و دیگر گروه های تروریس��تی 
بوده اس��ت، دس��تش در خون مردم بیگناه یمن آلوده اس��ت، 
آرامش را از مردم و دولت افغانس��تان ربوده است، منطقه را به 
جوالنگاه تروریست ها و به جان هم انداختن کشورهای مستقر 
در آن تبدیل کرده اس��ت، از هیچ تقالیی برای جنگ افروزی 
در منطق��ه ف��رو گذاری نمی کن��د، عربس��تان را همچون گاو 
شیرده ای می داند که فقط شیرش را می دوشد و بس، از برجام 
بدون در نظر گرفتن مناس��بات این تواف��ق بین المللی خارج 
ش��د و به بهانه های واهی ملت ایران را زی��ر آماج تحریم های 
شدید قرار داده است و البته از طرفی تقاضای مذاکره و دیدار 

با مقامات ایرانی را مطرح می کند.
ح��اال برای ندادن روادید در س��فر به نیوی��ورک برای مقامات 
کش��ورمان دس��ت به کار شده اس��ت؛ اقدامی که کامال مغایر 
تمام مناس��بات بین المللی است و مشخص شد که این رژیم 
نامشروع حتی برای یک گفت وگوی کوتاه با مقامات ایران نیز 

مشروعیت ندارد!  
ب��ه آقای روحانی و هیات همراهش پیش��نهاد می کنیم با این 
اوصاف حتی اگر آمریکا در دقیقه نود نیز روادید برایتان صادر 
ک��رد بهتر از رفتن به نیویورک خودداری کنید که نرفتن بهتر 

از رفتن است.
چند روز مانده به برنامه سفر رسمی رئیس جمهور و وزیر امور 
خارجه به نیویورک برای ش��رکت در مجمع عمومی س��ازمان 
ملل متحد برخی شنیده ها حاکی آز آن است که هنوز روادید 

اعضای هیئت ایرانی از سوی دولت آمریکا صادر نشده است.
قرار اس��ت رئیس جمهور روحانی هفته آینده برای شرکت در 
اجالس��یه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر 
کن��د. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کش��ورمان نیز به 
روال معم��ول در این رویدار رئیس جمهور را همراهی کرده و 
بعض��ا تا چند چندین روز پس از بازگش��ت رئیس جمهور نیز 
برای انجام رایزنی های دیپلماتیک در مقر س��ازمان ملل متحد 

باقی می ماند.
حاال ش��نیده ها حاکی از آن اس��ت که هنوز ویزای هیئت ایرانی 
از س��وی دولت آمریکا صادر نش��ده و برنامه سفر رئیس جمهور 
به نیویرک تا این لحظه نهایی و قطعی نش��ده اس��ت و بررسی 
حضور یا عدم حضور حسن روحانی در این اجالسیه بار دیگر در 
دستور کار قرار گفته است و تأخیر دولت آمریکا در صدور روادید 
ممکن است باعث عدم حضور روحانی در این رویداد بین المللی 
و دیپلماتیک شود. گفتنی است وزارت خزانه داری دولت ایاالت 
متحده آمریکا در راس��تای سیاست فشار حداکثری خود از روز 

چهارشنبه دهم مرداد ماه محمد جواد ظریف وزیر خارجه و ارشد 
ترین دیپلمات کشورمان را نیز در فهرست تحریم های خود قرار 
داد. این اتفاق پس از آن افتاد که به گفته محمد جواد ظریف او 
درخواست دولت آمریکا برای مالقات با دونالد ترامپ را رد کرد.

بعدها مش��خص ش��د که یک س��ناتور آمریکای��ی در دیدار با 
ظریف)رن��د پال( از طرف ترامپ برای ظری��ف پیغام برده که 
با او دیدار کند و به او گفته در صورت رد این پیش��نهاد تا دو 

هفته دیگر تحریم خواهد شد.
در همان س��فر نی��ز دولت آمریکا در اقدام��ی غیر قانونی و بر 
خالف عرف دیپلماتیک محدودیت های بی س��ابقه و شدیدی 
را ب��رای تردد و اقامت ظری��ف و هیئت همراه او حتی اعضای 
دفتر نمایندگی ایران در س��ازمان ملل وضع کرد به نحوی که 
انها فقط مجاز به تردد از چند مسیر محدود و مشخص و ورود 

به چند ساختمان خاص هستند. 
اعض��ای دفتر نمایندگ��ی ایران و خانواده آنها نیز مش��مول این 
محدودیت ه��ای س��نگین حتی برای رفتن به مدرس��ه و مراکز 

درمانی هس��تند و باید برای هر تردد خارج از مسیر تعیین شده 
مجوز خ��اص دریافت کنند. اکنون نیز به نظر می رس��د دولت 
آمریکا با تعلل و ایجاد تاخیر در صدور ویزا بر ان اس��ت تا مانع 
حض��ور رئیس جمهور ایران وهیئت دیپلماتیک ایران در مجمع 
عمومی سازمان ملل هستند. رویدادی که آمریکایی ها از حضور 
ایران و توان اقناعی و دیپلماس��ی منطقی جمهوری اس��المی و 
تدثیرش بر افکار عمومی، فضای رسانه ای و دیپلماسی و سیاست 

دیگر کشورها با استفاده از این فرصت هراس دارند.
ترام��پ و مای��ک پمپئو وزیر خارجه او پ��س از اخرین حضور 
ظری��ف در نیویرک و س��ازمان ملل به اش��تیاق رس��انه های 
آمریکای��ی برای مصاحبه با وزیر خارجه ایران واکنش نش��ان 
داده و پمپئو خواستار مصاحبه با رسانه های ایرانی شده بود.

اکن��ون بای��د منتظر مان��د و دید آی��ا فش��ارها و تالش های 
دیپلماتیک می تواند مانع سنگ اندازی دولت آمریکا بر خالف 
قوانین سازمان ملل و عرف دیپلماتیک بر سر راه حضور رئیس 

جمهور و ظریف در مجمع عمومی سازمان ملل شود یا نه؟!

کارشناس روس بررسی کرد؛

پاسخ قاطع رهبر انقالب اسالمی به بهانه تراشی های آمریکا

قلدری کدخدا برای ندادن روادید به 
روحانی و تیم همراهش 

نرفتن بهتر از 
رفتن است


