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کشورمان میدانی برای جنگ علیه 
همسایگان نمی شود

وزیر دفاع عراق متذکر شد که عراق هرگز میدانی برای 
اقدام نظامی علیه کشورهای همسایه نخواهد بود.

نجاح الشمری گفت: سیاست دولت) بغداد( این است 
که اجازه ندهیم هیچ گونه تجاوزی از خاک کشورمان 
علیه کش��ورهای همسایه انجام شود، ما به عدم تجاوز 

به کشورهای همسایه متعهد هستیم.
وی افزود: تس��لیح ارتش عراق بر اس��اس قراردادها با 
کش��ورهای بزرگ انجام می ش��ود. ما در تسلیح دفاع 
هوایی ضعف داریم و باید س��امانه های دفاع هوایی را 
برای مقابله با تجاوزات هوایی، که کش��ورمان از سوی 

گروه های خارجی در معرض آنهاست، توسعه دهیم.
وزیر دفاع عراق در ادامه گفت: نیروهای امنیتی تحت 
نظ��ارت فرمانده کل نیروهای مس��لح هس��تند و هر 
 گونه تعرض به آنها تعرض به عراق به ش��مار می رود. 

 باشگاه خبرنگاران 

 کاهش تنش میان آمریکا و ایران
اولویت نخست فرانسه

وزیر خارجه فرانسه گفت که کاهش تنش میان واشنگتن 
و تهران اولویت نخست پاریس به شمار می آید.

ژان ای��و لودریان اضافه کرد: ایران باید به برنامه جامع 
اقدام مش��ترک بازگردد و مذاکرات گسترده ای با این 

کشور آغاز شود که شامل برنامه موشکی نیز باشد.
وزی��ر خارج��ه فرانس��ه همچنین گفت ک��ه حمله به 
تاسیسات نفتی آرامکوی عربستان سعودی یک نقطه 

تحول به شمار می آید.  ایسنا 

رایزنی برجامی موگرینی و گوترش
در آس��تانه نشس��ت  وزرای خارجه ایران و گروه ۴+۱ 
در حاش��یه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، دفتر 
فدریکا موگرینی مس��ؤول سیاس��ت خارجی اتحادیه 
اروپ��ا درباره دی��دار او با دبی��رکل س��ازمان ملل در 
نیوی��ورک بیانیه ص��ادر کرده و از رایزن��ی آنها درباره 

ایران خبر داده است.
فدری��کا موگرینی در آخرین حضور خود در نشس��ت 
مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان مسؤول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا، عصر یکشنبه به وقت نیویورک 
با دبیرکل این س��ازمان دیدار کرد. قرار اس��ت جوزف 
ب��ورل وزیر خارج��ه کنونی اس��پانیا اول نوامبر )دهم 

آبان( جانشین موگرینی شود.
طبق بیانیه دفتر مس��ؤول سیاس��ت خارجی اتحادیه 
اروپا، موگرینی به همراه فرانس تیمرمنس معاون اول 
رئیس کمیس��یون اروپا در آس��تانه هفتاد و چهارمین 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل با آنتونیو گوترش 

دبیرکل سازمان ملل دیدار کردند.
نماین��دگان اتحادی��ه اروپا در این دی��دار، بر عزم این 
نهاد برای تقویت مشارکت اس��تراتژیک اتحادیه اروپا 
با س��ازمان ملل تاکید و تصری��ح کردند: اتحادیه اروپا 
همچنان به رهبری کردن همکاری، حمایت و تقویت 

جندجانبه گرایی ادامه می دهد.  صداوسیما 

 واکنش چین به برگزاری رزمایش 
با ایران و روسیه

س��خنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به س��والی 
درب��اره رزمایش با ایران و روس��یه، بر تبادل همکاری 
نظامی بین نیروهای مس��لح چین و دیگر کش��ورهای 

جهان تاکید کرد.
وزارت خارجه چین در نشست خبری در همین رابطه 
واکنش نش��ان داد به طوری که گنگ شوانگ یکی از 
س��خنگویان وزارت خارج��ه چین از ت��داوم همکاری 

نظامی با کشورهای مختلف جهان سخن گفت.
یکی از خبرنگاران حاضر در این  نشس��ت خبری از این  
دیپلمات چینی پرس��ید: ایران این هفته اعالم کرد  که 
قص��د برگزاری رزمایش با روس��یه و چی��ن را دارد. در 
ص��ورت تایید این خبر دلیل ش��رکت چی��ن را در این 
رزمایش  توضیح دهید. وی در پاسخ گفت: آنچه می توانم 
به شما بگویم این است که نیروهای مسلح چین روابط 
معمول و تبادل تجربیات و همکاری را با نیروهای مسلح 
کشورهای دیگر حفظ می کند. برای توضیحات بیشتر به 

سخنگویان ارتش چین رجوع کنید.
این در حالی است که روزنامه چاینا مورنینگ پست در 
شماره خود به نقل از کارشناسان نوشت، این رزمایش 

نشانگر »حمایت چین از ایران است.  ایرنا 

تحریم جدید آمریکا جنگ روانی است
رئی��س کمیته ام��ور خارجی کمیس��یون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی مجلس ش��ورای اس��المی تحریم 
جدی��د آمریکا علیه ای��ران را در ادامه اقدامات آمریکا 
برای تروریسم اقتصادی توصیف کرد و گفت: این کار 

خالف قوانین بین المللی است.
کمال دهقانی گفت:  آمریکا از نظر تحریمی هر کاری از 
دستش برمی آمد را برخالف قواعد بین المللی انجام داد 
و تحریم اخیر هم با هدف انجام جنگ روانی در آس��تانه 
برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل انجام شد تا عالوه بر 
آن پاسخی به ناکامی های عربستان داده شود. وی گفت: 
آمریکا دیگر چیزی نمانده که بخواهد تحریم کند البته 
انتظار می رود دس��تگاه دیپلماسی ما با تالش بسیار در 

جهت خنثی کردن تحریم ها اقدام کند. ایسنا

اخبار

انگلیس ایران را به حمله به تأسیسات آرامکو متهم کرد
نخست وزیر انگلیس با حمایت از عربستان سعودی، ایران را به دخالت در حمالت 

هفته گذشته به تأسیسات نفتی عربستان متهم کرد.
بوریس جانس��ون اعالم کرد که ممکن اس��ت ارتش انگلیس در ائتالف کمک به 

تأمین امنیت عربستان در مقابل هرگونه تهاجم آتی مشارکت کند.
وی اینگونه توضیح داد که به احتمال بس��یار زیاد، ایران پش��ت حمله پهپادی و 

موش��کی ۱۴ س��پتامبر )23 شهریور ماه( به دو تأسیس��ات مهم نفتی عربستان بوده 
است. نخست وزیر انگلیس گفت که انگلیس تمایل دارد تا در خصوص این موضوع نقش 

پلی میان دوستان اروپایی و آمریکایی خود را ایفا کند.
اتهام زنی جدید نخس��ت وزیر انگلیس در حالی مطرح ش��ده است که آمریکا و عربستان 
س��عودی نیز پیش از این بدون ارائه هرگونه س��ند و شواهدی، ایران را عامل حمالت به 

تأسیسات آرامکو معرفی کرده بودند.  مهر 

هشدار ماکرون در خصوص اتهام زنی علیه ایران 
در پ��ی اتهاماتی که واش��نگتن، ری��اض و لندن علیه ایران در خصوص دس��ت 
داش��تن در حمله هفته گذشته به تأسیسات نفتی آرامکو عربستان وارد آوردند، 
رئیس جمهور فرانس��ه ا هش��دار داد که باید در خصوص اتهام زنی ها عجوالنه در 

مورد این حادثه محتاط بود.
امانوئ��ل ماک��رون چنین اظهارات��ی را بعد از آن مطرح کرد که بوریس جانس��ون 

نخس��ت وزیر انگلیس در مس��یر خود به سمت نشس��ت مجمع عموم سازمان ملل در 
نیویورک، در حمایت از عربستان سعودی مدعی شد که به احتمال بسیار زیاد، ایران پشت 
حمله ش��نبه هفته گذشته به دو تأسیسات نفتی شرکت آرامکو بوده است. وی همچنین 
در بخشی از مصاحبه خود در خصوص احتمال دیدار رؤسای جمهور ایران و آمریکا گفت: 
ش��انس دیدار میان رئیس جمهور )دونالد( ترامپ و حس��ن روحانی )رئیس جمهور ایران( 

قطعاً از زمان حمله نفتی عربستان سعودی، افزایش نیافته است.  فارس 

ایران نیازی به تأکیدهای مغرضانه دیگران ندارد
س��خنگوی وزارت خارجه در واکنش به قطعنام��ه پارلمان اروپایی گفت: رعایت 
حقوق بش��ر برای ایران از الزامات شرعی و قانونی و موضوعی در راستای امنیت 
ملی است که همواره بدان اهتمام ورزیده و برای رعایت آن نیازی به تاکیدهای 

مغرضانه و فرصت طلبانه دیگران ندارد.
سید عباس موسوی اظهار داشت: قطعنامه جانبدارانه، یک سویه، غیر واقع بینانه 

و ناامید کننده پارلمان اروپا در حالی علیه ایران به رای گذاش��ته می شود که ایاالت 
متحده آمریکا از طریق اعمال تروریسم اقتصادی علیه ایران، حقوق بیش از ۸۰ میلیون 
انس��ان را نقض می کند؛ مس��ئله ای که از س��وی نمایندگان پارلمان اروپا نادیده گرفته 
می ش��ود. وی صدور این قطعنامه را بیانگر نا آش��نایی نمایندگان جدید پارلمان اروپا با 
تحوالت جاری در ایران خواند که صرفا بر پایه استفاده از اطالعات نادرست و غیر موثق 

و برخی جوسازی های رسانه ای هدفمند، ایران را متهم کرده است.  تسنیم 

کارشناس مسائل غرب آس��یا گفت: کشورهای منطقه باید 
به درک مشترکی از تهدیدات واقعی و مصنوعی در منطقه 
دس��ت پیدا کنن��د و در این صورت آنها متوجه می ش��وند 
که ایران نه تنها تهدید نیس��ت بلک��ه بازوی ایجاد ثبات در 

منطقه است.
سعداهلل زارعی با بیان اینکه سیاست اصولی ایران در سطح 
منطقه بر اساس آموزه های قرآنی، گسترش اخوت، برادری 
و انجام همکاری مش��ترک در سطوح مختلف با کشورهای 
منطقه است، خاطرنشان کرد: متاسفانه شاهد آن هستیم که 
در طول سال های گذشته عوامل خارج از منطقه به گونه ای 
در امور منطقه دخالت کردند و این همزیس��تی مس��المت 

آمیز بین کشورهای منطقه را مخدوش کرده است.
این کارشناس مسائل خاورمیانه با بیان اینکه سیاست ایران 
برخورد قاطع  با عوامل ایجاد بی ثباتی در منطقه است و این 
سیاست باعث محدود شدن دخالت کشورهای فرامنطقه ای 

در امور منطقه ش��ده در بخش دیگری از صحبت های خود 
ادامه داد: ما علی االصول با عربستان مسئله ای نداریم و اگر 
مسئله ای پیش می آید به این خاطر است که عربستان تصور 
می کند حضور آمریکا در منطقه به نفع این کش��ور اس��ت و 
پای دولت واش��نگتن را به منطقه ب��از می کند. این ذهنیت 
باعث ش��ده که مس��ائل درون منطقه پیچیده تر ش��ود. در 
حالیکه ما تاکید داریم با عربستان یک سرنوشت داریم و اگر 
مداخله خارجی در منطقه نباشد سریعتر به توافق می رسیم 
وی وقوع تجزیه در کش��ورهای منطقه را در راس��تای منافع 
آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی دانست و افزود: اگر چرخ 
تجزی��ه در منطقه به حرکت درآید فقط یک منطقه را هدف 

نمی گیرد بلکه کل منطقه را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
زارعی خاطرنش��ان کرد: اگر این درک مشترک حاصل شود 
دیگر هیچ کش��وری در منطقه ،ایران را تهدیدی برای خود 

نمی داند.  رویداد رادیو 

سعداهلل زارعی:
همسایگان باید بدانند ایران بازوی امنیت و ثبات منطقه است

سایت رادیو آلمان در مطلبی با تأکید بر اینکه تنها راه برای 
پای��ان دادن به تنش های روزاف��زون در منطقه خلیج فارس 
اصالح سیاست خاورمیانه ای شکس��ت خورده آمریکا است، 
تالش های چهل س��اله ایاالت متحده برای ان��زوای ایران را 

شکست خورده دانست.
س��ایت رادیو آلمان در مطلبی نوش��ت: تنه��ا یک راه برای 
پای��ان دادن به درگیری ها و تنش ها در منطقه خلیج فارس 
وجود دارد و آن این اس��ت که سیاس��ت ن��اکام آمریکا در 
منطقه خاورمیانه باید اصالح ش��ود. این سیاس��ت ها نقش 

مهمی در اختالفات و تنش ها بین ریاض و تهران دارد.
نویس��نده در ادامه این مطلب نوش��ت: وقایع هفته گذشته 
در خاورمیان��ه بار دیگر گمانه زنی ها در این باره را که جنگ 
دیگری در منطقه در حال وقوع است تشدید کرد و در واقع 

این یک روند تشدید تنش های وحشتناک است.
در هفته اخیر برخی زیرساخت های مهم نفتی عربستان مورد 

حمله قرار گرفت. آمریکا ایران را متهم به دس��ت داشتن در 
این حمالت کرد در حالی که ایران هرگونه مشارکت در این 
اقدام را رد کرد. البته وزیر امور خارجه آمریکا از اقدام جنگی 
س��خن گفته و بر این عقیده اس��ت که می تواند اثر انگش��ت 

مقامات تهران را در این پرونده تشخیص دهد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر در واکنش به این 
مسئله حداکثر لفاظی را در پیش گرفت. البته ترامپ از تبدیل 
این جنگ س��ایه ای فعلی به یک رویارویی باز و آش��کار دوری 
می کن��د. وی خود را یک معامله گر بزرگ می داند که مخالفان 
آمریکا را با مخلوطی از تهدید و چاپلوسی بر سر میز می کشاند.

در بخ��ش دیگری از این مطلب آمده اس��ت: ایرانی ها حاال 
چندی��ن بار میزان تمایل آمریکا برای حفاظت از متحدانش 
را آزمایش کرده اند. س��عودی ها بای��د بدانند که این رئیس 
جمهور آمری��کا )دونالد ترامپ( در فض��ای تردید و دودلی 

می تواند آن ها را در شرایط خطر تنها بگذارد.  تسنیم 

رادیو آلمان:
تالش چهل ساله آمریکا برای انزوای تهران شکست خورده

نویس��نده مش��هور جهان عرب تأکی��د کرد که 
تصمی��م آمری��کا برای اع��زام صده��ا نظامی به 
عربس��تان س��عودی، ریاض و ابوظبی دو متحد 

دیرینه آمریکا را ناامیدتر کرده است.
عبدالباری عطوان با اش��اره ب��ه تصمیم آمریکا 
برای اعزام صدها نظامی به عربس��تان س��عودی 
نوشت که این تصمیم احتمال اقدام نظامی برای 
پاسخ به حمله به تأسیسات نفتی بقیق و خریص 
وابس��ته به آرامکو را کاهش داده است؛ حمله ای 
که زلزله ای بی س��ابقه در بازارهای انرژی و مالی 

در سطح جهان به وجود آورد.
عطوان در مقاله ای در روزنامه رأی الیوم با اشاره 
به این سخن مارک اس��پر وزیر دفاع آمریکا که 
گفت��ه بود اعزام این نظامیان بنا به درخواس��ت 
عربستان و امارات با هدف تقویت توانمندی های 
دفاع��ی، هوای��ی و موش��کی دو کش��ور صورت 
می گیرد، نوش��ت که این س��خنان اس��پر پیام 
رئیس جمهور آمریکا به مس��ئوالن س��عودی را 
تأیید می کند و آن پیام این بود که شما بجنگید 
ما از ش��ما حمایت خواهیم کرد... تعهدی برای 

حمای��ت از ش��ما نمی دهی��م... پرداخ��ت بهای 
حمای��ت بای��د مقدم باش��د و حمای��ت مجانی 

نخواهد بود.
وی می افزاید که این موضع آمریکا باعث تشدید 
ناامیدی عربس��تان و امارات از متحد آمریکایی 
خود خواهد ش��د چرا که س��ران سعودی انتظار 
نداش��تند آمری��کا به حمله به تأسیس��ات نفتی 
آن با اعزام صدها س��رباز پاس��خ دهد بلکه آن ها 
انتظار ش��لیک صدها موشک ها و پاسخ قاطع را 
به آنچه »تجاوز ایران« خوانده می شود، داشتند 
به گونه ای که به نابودی تأسیس��ات هسته ای یا 
نفتی و یا هر دوی آن منجر ش��ود، اما خواس��ته 
رهبران سعودی یک چیز است و آنچه ترامپ به 

دنبال آن است چیز دیگری است.
به گفته عطوان، زمانیک��ه ترامپ به صراحت به 
س��عودی ها می گوید ش��ما بجنگید و ما از شما 

حمایت می کنیم این بدان معناست که مأموریت 
پاس��خگویی بر عهده س��عودی ها و هواپیماهای 
مدرن آمریکایی است و ریاض به تنهایی مسئول 

هر گونه جنگ آتی علیه ایران خواهد بود.
نویسنده در ادامه می نویسند که مقامات سعودی 
ط��ی چند روز گذش��ته س��عی کردن��د حمله به 
تأسیس��ات نفتی را به یک »بح��ران بین المللی« 
تبدیل کنن��د و لذا تأکید می کردند که این حمله 
تنها عربس��تان و تأسیسات نفتی آن را هدف قرار 
نداده بلکه تأمین انرژی و نظام مالی جهانی را هدف 
گرفته است و لذا بایستی پاسخ به آن نیز جهانی و 

به ویژه از سمت آمریکا و کشورهای غربی باشد.
عطوان نوش��ت که ب��ا دقت و تأم��ل در حادثه 
حمل��ه به تأسیس��ات بقیق و واکنش ها نس��بت 
به آن دو نکته اساس��ی دیده می ش��ود: نخست: 
شکست سامانه دفاعی آمریکا اعم از موشک های 

پاتری��وت و رادارهای مدرن و پیش��رفته آن که 
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روس��یه نیز به 
این شکست اشاره کرده و از عربستان خواست تا 
از تجهیز به سالح های آمریکایی به تجهیز سالح 

روسی روی آورد.
دوم: شکست راهبرد آموزش و آمادگی نیروهای 
س��عودی، فرماندهان و ژنرال های آن ها توس��ط 
کارشناس��ان آمریکایی در دانشکده های نظامی 

آمریکایی وست پوینت.
عطوان با اش��اره به این دو نکته می نویس��د که 
اعزام صده��ا نظامی آمریکایی ب��رای نظارت بر 
مدیریت س��امانه های دفاعی عربستان سعودی، 
تالشی برای جبران این دو شکست و آرام کردن 
خشم سعودی هاست گرچه برخی اهداف جانبی 
نی��ز برای آمریکایی ه��ا دارد از جمله اینکه نهاد 
نظامی عربستان سعودی را ضعیف و ناتوان برای 

حمایت از این کشور نشان می دهد.
این نویسنده مشهور عرب همچنین طرح آمریکا 
برای س��وق دادن عربستان و امارات به جنگ با 
ایران را آنگونه که درباره عراق در زمان صدام در 

س��ال ۱۹۸۰ اتفاق افتاد، بعید ندانست و نوشت 
که در صورت تحقق این امر هر دو کشور تضعیف 
ش��ده و آمریکا بر ذخایر مال��ی عظیم و صنایع 

نفتی برای دهه های آتی، سیطره می یابد.
عطوان در ادامه با اشاره به ناکارآمدی تحریم های 
اقتص��ادی علیه ایران که با هدف وادار کردن آن 
به بازگش��ت به میز مذاکرات ص��ورت می گیرد، 
نوش��ت: ترامپ در باتالق واقعی گرفتار ش��ده و 
بحران با ایران ثابت کرد که او ببر کاغذی اس��ت 
و نتوانست ایران را به زانو درآورد، او حتی جرأت 
تهاجم به ونزوئال را ندارد و ترس��وتر از آن اس��ت 
که انتقام سرنگونی پهپاد آمریکایی بر فراز تنگه 
هرم��ز را بگیرد یا از متحدان س��عودی و اماراتی 
خود حمایت کند یا از توقیف نفتکش دوس��تان 
انگلیس��ی خود جلوگیری کند، نهایت کاری که 
آمریکا برای حفظ آبرو و س��رپوش گذاش��تن بر 
شکست هایش انجام می دهد، تحمیل تحریم هایی 
است که هزینه های سنگینی برای دولت آمریکا 
دارد و گذش��ته از آن این تحریم ها نیز شکس��ت 

خورده و نتایج عکس داشته است.  فارس 

گزارش

حس��ن روحان��ی در حالی دیروز برای ش��رکت 
در نشس��ت س��ازمان ملل به نیویورک رفت که 
برخی گمانه زنی ها و توییت ها از شرط و شروط 
تهران برای مذاکره ایران و آمریکا حکایت دارد. 
چناچنه مجری شبکه سی.ان.ان بعد از مصاحبه 
با ظریف گفت، وزی��ر خارجه ایران به من گفت 
ک��ه اگر ترامپ آن چیزهایی که ضروری اس��ت 
را انج��ام دهد روحانی در نیوی��ورک با او دیدار 

میکند.
کریس��تین امانپ��وردر حس��اب توئیت��ری خود 
نوش��ت: ظریف ام��روز به من گف��ت که رئیس 
جمهور روحانی حاضر اس��ت با )دونالد( ترامپ 
این هفت��ه در نیویورک دیدار کن��د، اگر ترامپ 
حاضر باش��د آن چیزهایی که ضروری اس��ت را 
انج��ام دهد؛ لغ��و تحریم ه��ا در ازای نظارتهای 
دائمی بر برنامه هس��ته ای ایران.وی در ادامه از 
قول ظریف نوش��ت: ش��اخه زیتون همواره روی 
میز اس��ت و ما یک بار دیگر آن را نشان دادیم. 
البته مصاحبه کامل ظریف با ش��بکه سی ان ان 

هنوز پخش نشده است.
ب��ا توجه به اینکه مق��ام معظم رهبری چند روز 
پیش ط��رح مجدد موض��وع مذاک��ره از جانب 
آمریکایی ه��ا را ی��ک ترفن��د با ه��دف تحمیل 
خواس��ته های خ��ود و اثبات تأثیرگذاری فش��ار 
حداکث��ری بر ای��ران توصیف و تاکی��د کردند؛ 
مس��ئوالن یک  ص��دا معتقدند که ب��ا آمریکا در 
هیچ س��طحی مذاک��ره نخواهد ش��د. از این رو 
مط��رح کردن مذاکره با آمریکا حتی با ش��رط و 
شروطی که واش��نگتن ثابت کرده به هیچ کدام 
ی��ک از تعهدات خود پایبند نیس��ت، کمی قابل 

تامل است.
ی��ا این توییت بر اس��اس تالش ب��رای اختالف 
افکنی و دوقطبی س��ازی میان مردم ایجاد شده 
یا چنین ش��رط گذاش��تن آقای ظری��ف واقعی 
اس��ت که باید گفت وقتی می دانیم آمریکا اصال 
قابل اعتماد نیست چرا باید حتی مذاکره با این 
رژیم اس��تکباری را منوط به شرط حذف شدن 

تحریم ها کنیم.
عباس ضیایی نیری کارش��ناس مسائل سیاست 
خارجی گفت: ش��اید اتاق فکر ایاالت متحده به 
این مرحله از درماندگی رس��یده که بعد از راهی 
کردن ش��ینزوآبه و یا مطرح شدن حرف دلشان 
توس��ط پلیس بد و اعمال تحریم های ظالمانه و 
به راه انداختن ش��وی نظام��ی در خلیج فارس، 
کریستین امانپور سنگ مفتی است که با گرفتن 
پالس از س��وی دولت آمریکا آخرین دلخوش��ی 
اربابان خود است در به حواشی کشاندن مقامات 

کشور.
وی افزود: س��خنان منتس��ب به محم��د جواد 
ظریف را کریس��تین امانپ��ور در صفحه توییتر 
خ��ود منتش��ر ک��رده و از قول وی بی��ان کرده 
ش��اخه زیتون همیشه از س��وی ایران روی میز 
قرار داش��ته و ما مجددا ب��ر آن تاکید می کنیم، 
صحبت ه��ای آق��ای ظری��ف در حال��ی صورت 
می گی��رد که هفته گذش��ته رهبر معظم انقالب 
ضمن رد هرگونه مذاکره ای ب��ا آمریکا فرمودند 
مقاومت در برابر سیاس��ت های فشار حداکثری 
دولت آمریکا پاس��خ ایران ب��ه اقدامات خصمانه 
آمریکاس��ت؛ ایش��ان فرمودند اگر آمریکا حرف 
خود را پ��س گرفته و توبه نم��وده و به معاهده 
هسته ای که خود بر خالف عرف بین الملل ان را 
نقض نموده بازگشت، آنگاه  در جمع کشورهای 
عض��و معاهده ق��ادر خواهن��د بود که ب��ا ایران 
گفت وگو کنند، در غیر اینصورت هیچ مذاکره ای 
در هیچ سطحی بین مقامات جمهوری اسالمی 
ای��ران و آمریکایی ه��ا روی نخواه��د افتاد نه در 

نیویورک و نه در هر نقطه دیگر.
وی گفت: حال ب��ا توجه به این تحلیل خبرنگار 
آمریکایی از سخنان تائید نشده وزیر امور خارجه 

کش��ورمان و همچنین سخنان دونالد ترامپ در 
تازه ترین اظهار نظر خود پیرامون احتمال دیدار 
ب��ا مقامات ایران��ی در مجمع عمومی س��ازمان 
ملل که بیان داش��ته هیچ چیزی کنار گذاش��ته 
نش��ده، اما من قصدی برای دیدار با ایران ندارم 
و به گونه ای این دیدار را محتمل ش��مرده است 
می توان گفت در این حواش��ی و فضاس��ازی که 
بع��د از ی��ک مصاحب��ه معمول ص��ورت گرفته 
سیاس��ت هایی زیرکانه خفته است که هوشیاری 

دوچندان مسئوالن کشور و همچنین آحاد ملت 
را می طلبد.

ای��ن کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارج��ی 
اظهارداش��ت: ترامپ اعالم داش��ته م��ا در حال 
انجام کارهای مخصوص خودمان در مورد ایران 
هستیم، البته پیشرفت های زیادی صورت گرفته 
و در روزه��ای آینده نیز اتفاقات بزرگ دیگر نیز 
روی خواه��د داد ک��ه این صحبت ه��ای ترامپ 
طبق عادت همیش��گی این ب��ه اصطالح دیوانه 

گزافه گوئی  و ایجاد س��وال در اذهان بین المللی 
بیش نیس��ت و امری عادی اس��ت که خروجی 
مطلوب را برای دشمنان کشور و انقالب نخواهد 
داش��ت، از طرفی کمی پیش نیز اعالم شده که 
نشس��ت وزیران خارجه انگلیس، فرانسه، آلمان، 
چین و روسیه با ایران قرار است روز چهارشنبه 
در نیوی��ورک صورت پذیرد و ظریف نیز ش��رط 
حض��ور آمریکا در این نشس��ت را پایان دادن به 
جن��گ اقتصادی علیه کش��ورمان عن��وان کرده 
و اف��زوده ک��ه آمریکایی ه��ا نمی توانند همزمان 
تروریس��م اقتصادی یا ب��ه قول دونال��د ترامپ 
جن��گ اقتص��ادی علیه ایران را ادام��ه بدهند و 
فشار حداکثری را دنبال کنند ودر عین حال نیز 

توقع داشته باشند پشت میز مذاکره بنشینند.
به ب��اور ضیایی نیری؛ از س��وی دیگر ریاس��ت 
جمهور ایران نیز پیش از سفر به نیویورک ابتکار 
صل��ح هرمز که  دو روزپی��ش  و در جریان رژه 
نیروهای مس��لح کش��ور به آن  اشاره شده بود را 
طرح ایران در س��ازمان مل��ل متحد اعالم نمود 
که مسلما هدف از این طرح صلح بلند مدت در 
منطقه با همکاری کشورهای خود منطقه است 
ن��ه متجاوزانی ک��ه به طنع غنیمت سالهاس��ت 
امنیت را از ای��ن منطقه دور کرده اند، این طرح 
درباره یک همکاری دسته جمعی درون منطقه 
خلیج تا ابد فارس است که انتظار است که همه 
کش��ورهای منطقه در این طرح حضور داش��ته 

باشند و امنیت را ابجاد نمایند.
وی گف��ت: طرحی ک��ه تنها در ح��وزه  امنیت 
خالصه نمی ش��ود و در مباحث اقتصادی و سایر 
مسائل نیز به آن پرداخته شده است، ظریف نیز 
در تشریح این طرح اظهار داشته که این ائتالفی 
برای صلح اس��ت به جای ائتالف��ی برای جنگ، 
ائتالفی برای جنگ به طرح ایاالت متحده برای 
دعوت و حضور نیروهای نظامی کش��ورها برای 
تامین امنی��ت خلیج فارس برمی گردد، اما طرح 
ابداعی ایران از ائتالف تمامی کشورهای منطقه 
ب��رای تامین امنیت خلیج ف��ارس و تنگه هرمز 
صحبت می کند و کش��ورهای عضو دائم شورای 
امنیت نیز می توانند امکان حضور در این ائتالف 

را داشته باشند.
ای��ن کارش��ناس مس��ائل  سیاس��ت خارج��ی 
بیان داش��ت: ح��ال با صحبت های انجام ش��ده 
توس��ط مقامات ایران��ی و آمریکایی و همچنین 
صحبت ه��ای مای��ک پمپئو ک��ه در مصاحبه ای 
اظهار داش��ته عالفمند اس��ت ت��ا صحبت های 
ظری��ف را گ��وش کن��د می توان نتیج��ه گرفت 
نظ��ر کریس��تین امانپور و اس��تداللی که وی از 
صحبت های آقای ظریف داشته یک نتیجه گیری 
شخصی و البته شارژ شده از سوی افکار تحمیل 
ش��ده به وی توس��ط مقامات آمریکائیست و که 
جدا از مش��اهده عکس العمل مقامات کشورمان 
سیاست های خود را نیز به شکلی دیگر پیگیری 
کنند و در صحنه داخلی و بین الملل ایران را نیز 

خواستار و متقاضی مذاکره اعالم کنند.
 وی گفت: از شکست هایی که در ادعاهای اخیر 
داش��تند مبنی ب��ر تماس تلفن��ی و مذاکره با و 
ب��دون پیش ش��رط بکاهند و وجه��ه خود را به 
گونه ای به تصویر بکش��ند که ایران نیز خس��ته 
ش��ده و اقدامات آنها نتیجه بخش بوده اس��ت و 
البته با بیان این توئیت س��عی کنند دو دستگی 
در افکار عمومی و همچنین مسئوالن ما داشته 
باش��ند که مسلما نیر آنها اینبار نیز خطا خواهد 
رف��ت و اینکه آنها چه برداش��تی از صحبت های 
مقامات ما می کنند به خودش��ان مربوط اس��ت 
مهم ذات و افکار مس��ئوالن کش��ورمان اس��ت 
ک��ه مطمئنا همراه با رهنموده��ای مقام معظم 
رهبری است. وی خاطرنش��ان کرد: شایان ذکر 
اس��ت با نگاه به آمریکایی ه��ا در می یابیم آنها با 
عادتی جدید و زش��ت افکار و ایده ها و توهمات 
خود را جای جرات حضور و امکان نقد و بررسی 
در دنی��ای واقع��ی به دنیای شیش��ه ای مجازی 
س��پرده اند تا ح��دی که عزل و نص��ب مقامات 
تیز در صفحه های ش��خصی اعالم میشود، خانم 
امانپور هم بهتر اس��ت همان حیطه شغلی خود 
را دنبال کند و از دخالت در اموری که مشخص 
اس��ت علم و سیاس��ت ان را ندارن��د بپرهیزد و 
استدالل های خود را برای شخص خود و روسای 

شبکه تلویزیونی سی.ان.ان نگاه دارد.

نقدی بر مصاحبه ظریف با سی.ان.ان:

لزوم هوشیاری مقامات ایران در برابر ترفندهای آمریکا 

عطوان: 
بحران ایران نشان داد ترامپ ببر کاغذی است

 ات���اق فک���ر ایاالت متح���ده به این 
مرحل���ه از درماندگ���ی رس���یده ک���ه 
بع���د از راهی کردن ش���ینزوآبه و یا 
مطرح ش���دن حرف دلشان توسط 
پلی���س ب���د و اعم���ال تحریم ه���ای 
ظالمان���ه و ب���ه راه انداختن ش���وی 
نظامی در خلیج فارس، کریستین 
امانپ���ور س���نگ مفت���ی اس���ت ک���ه 
ب���ا گرفت���ن پال���س از س���وی دولت 
آمری���کا آخرین دلخوش���ی اربابان 
خود است در به حواشی کشاندن 

مقامات کشور.


