
آمریکا سیاسِت اشتباه اعمال فشار علیه 
ایران را اصالح کند

س��خنگوی وزارت خارجه چین خواستار اصالح 
سیاست اش��تباه آمریکا در خصوص اعمال فشار 

حداکثری علیه ایران شد.
هوا چونیانگ در پاس��خ به س��والی در خصوص 
تعلی��ق پروژه تحقیقاتی یک ش��رکت روس��ی با 
تاسیس��ات غنی س��ازی فردو ایران، پ��س از لغو 
معافیت  تحریم ها از س��وی آمریکا، گفت: آمریکا 
ع��الوه بر خروج یک جانب��ه از برنامه جامع اقدام 
مش��ترک )برجام( و اعمال فش��ار حداکثری  بر 
ای��ران، طرف های باقی مان��ده در این توافق را به 

اعمال تحریم تهدید می کند.
وی همچنی��ن گف��ت ک��ه ای��ن گون��ه اقدامات 
یک جانبه آمریکا نه تنها اجرای برجام را به شدت 
به خطر می اندازد بلکه بحران در منطقه را تشدید 
می کند. این دیپلم��ات چینی افزود: ما معتقدیم 
که گفت وگو و مذاکره تنها راه کارآمد برای خروج 

از مسئله هسته ای ایران است. صداوسیما 

حمایت ایران از روند صلح به رهبری دولت 
افغانستان 

نماین��ده وی��ژه وزارت خارج��ه ای��ران در امور 
افغانس��تان گف��ت که تهران با احت��رام به قانون 
اساس��ی افغانس��تان از روند صلح ب��ه مالکیت و 

رهبری دولت این کشور حمایت می کند.
اشرف غنی با انتشار بیانیه ای در این باره به نوشت 
که در این دیدار طاهریان درباره سفر اخیر هیئت 

طالبان به تهران اطالع رسانی کرده است.
غنی در این دیدار تاکید کرد که صلح و ثبات در 
افغانستان به معنی تامین صلح و ثبات در منطقه 
است و دولت افغانس��تان تالش می کند تا صلح 

دائمی در این کشور تامین شود.  ایسنا 

اخبار

روابط تهران-بوداپست رو به رشد است
س��فیر جمهوری اس��المی ایران در مجارس��تان 
رواب��ط دوجانب��ه تهران و بوداپس��ت را بویژه در 
سال های اخیر در زمینه های سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی ،پارلمانی، علمی و دانشگاهی رو به رشد 

توصیف کرد.
غالمعل��ی رجب��ی ی��زدی در پای��ان ماموریتش 
در مجارس��تان، ضمن بیان ت��ازه ترین تحوالت 
در رواب��ط دوجانب��ه و فعالیت های انجام ش��ده 
در راس��تای تقویت و گس��ترش روابط در طول 
ماموریت خود در بوداپس��ت به محورها، اولویت 
ها و برنامه های س��فارت در زمینه های مختلف 
سیاس��ی، پارلمانی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و 

دانشگاهی اشاره کرد.
وی در ارزیابی  روابط دو جانبه ایران و مجارستان 
با اش��اره به روابط خوب دو کش��ور در زمینه های 
مختلف گفت:  اراده سیاس��ی دو کشور بر توسعه 
روابط استوار و تاثیر این امر در جنبه های مختلف 

روابط مشهود است.
رجب��ی ی��زدی همچنین به روابط دو کش��ور از 
لح��اظ اقتصادی اش��اره کرد و گفت: گس��ترش 
حج��م روابط تج��اری دوجانب��ه از ۳۲ میلیون 
دالر در س��ال ۲۰۱۵ به بی��ش از ۱۸۰ میلیون 
دالر در س��ال ۲۰۱۸ قابل توجه اس��ت.عالوه بر 
رش��د ۳ برابری حجم مبادالت دو کشور، میزان 
صادرات غیرنفتی ایران به مجارس��تان نیز رشد 

داشته است. 
س��فیر ایران در بوداپس��ت افزود: زمینه س��ازی 
صادرات نفت ایران به مجارستان و واردات محموله 
ه��ای نفتی این کش��ور از ایران نیز از رش��د قابل 
توجه ای برخ��وردار بوده و نق��ش تاثیرگذاری در 
افزایش حجم روابط تجاری دوجانبه داشته است.    
وی در خصوص همکاری های فرهنگی دو کشور 
نیز به برگزاری دوره های آموزش زبان فارس��ی در 
مجارس��تان اش��اره کرد و گفت: پیشینه تاریخی 
دو مل��ت ایران و مجارس��تان، اش��تراک فرهنگی 
دو کش��ور و عالقمندی مردم فرهنگ دوس��ت و 
فرهیخته مجارستان به فرهنگ، هنر و زبان فارسی 

تحقق این مهم را تسهیل کرده است.
رجبی یزدی در مهرماه ۱۳۹۵ به عنوان س��فیر 
جمهوری اس��المی ایران وارد بوداپس��ت شده و 
ماموری��ت وی در پای��ان آذرماه امس��ال خاتمه 

می یابد.  ایرنا 

از نگاه دیگران 

ابراز خرسندی پمپئو از عملکرد ایران 
وزیر امورخارجه آمریکا در واکنش به آزادی ش��هروند چینی– آمریکایی 
زندانی در ایران، نس��بت به عملکرد س��ازنده دولت ایران در این زمینه 

ابراز خرسندی کرد.
مایک پمپئو وزیر طی پیامی در حس��اب کاربری خود در توئیتر با اعالم 

خبر آزادی ژیو وانگ ش��هروند چینی– آمریکایی که به جرم جاسوسی در 
ایران در زندان به س��ر می برد، بار دیگر این ادع��ای واهی را تکرار کرد که او به 
اش��تباه سه سال زندانی بوده اس��ت. وی در این پیام با بیان اینکه ژیو وانگ به 
زودی به خان��ه بازمی گردد، افزود: ما تا زمانی که تمامی ش��هروندان آمریکایی 
زندان��ی در ایران و دیگر نقاط جهان را به آغوش عزیزانش��ان بازنگردانیم، از پا 

نخواهیم نشست. باشگاه خبرنگاران

مشکالت ایران ناشی از فشارهای اقتصادی آمریکا است
وزیر خارجه روس��یه با اش��اره به تحوالت جاری در ایران تاکید کرد که 
مش��کالت کنونی ایران ناشی از فشارها و تحریم های غیرقانونی آمریکا و 

تالش این کشور برای تحریک نارضایتی عمومی است.
س��رگئی الوروف گفت: ریش��ه مش��کالت ش��رایط اقتصادی-اجتماعی، 

نارضایتی مردم از امور و تالش برای یک زندگی بهتر است. دولت ایران باید 
به این مسائل پاسخ دهد اما من فکر می کنم این غیرمسئوالنه و غیرسازنده است 
که س��عی کنیم از این چیزهای طبیعی برای مسائل ژئوپولتیکی استفاده کنیم. 
مشکالت در ایران خیلی جدی و به شکل گسترده ای به دلیل تحریم های آمریکا 
هس��تند که به طور کامال غیرقانونی و به دلیل خروج غیرقانونی آمریکا از برجام 

تحمیل شده اند و از دیگران نیز می خواهد که این کار را انجام دهند.  فارس

فراموش نمی کنیم ایران آسمانش را روی ما گشود
وزیر امور خارجه قطر که از مذاکره کشورش با عربستان برای پایان دادن 
به بحران میان دو کش��ور خبر داد گفت، قطر به روابط حسن همجواری 

با ایران متعهد است.
محمد بن عبدالرحمن تأکید کرد که کشورش به روابط حسن همجواری 

ب��ا تهران متعهد اس��ت. این مقام قطری در حال��ی از حفظ روابط با ایران 
س��خن می گوید که پیشتر در زمان آغاز بحران، عربستان به شکل غیر رسمی، 
یکی از شروط از سرگیری روابط با دوحه را دوری از ایران ذکر کرده بود.  وزیر 
خارجه قطر گفت: قطر به داش��تن روابط بر اس��اس اصل حس��ن همجواری با 
تهران متعهد است و هرگز فراموش نمی کند که بعد از آغاز محاصره قطر توسط 

عربستان، بحرین و امارات ایران آسمانش را روی دوحه گشود. تسنیم

راز نشس��ت و برخاست دو روز پیش  هواپیمای جت 
فالکن سوئیسی در فرودگاه مهرآباد تهران، اعالم خبر 
آزادی مسعود س��لیمانی و انتقال ژیو وانگ جاسوس 

آمریکایی بوده است.
دیروز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه  کشورمان 
در توئیتی از آزادی دکتر مس��عود سلیمانی دانشمند 
ایرانی در بند آمریکایی ها خبر داد. وی در این توئیت 
از دولت س��وئیس بطور وی��ژه قدردانی کرد. خبرنگار 

مهر در این زمینه به جزئیاتی دست یافته است. 
بنابر این گزارش، روز جمعه حدود ساعت ۱۷ خانم تی 
ساقی مدیرکل خاورمیانه وزارت امورخارجه سوئیس، 
در س��فری از پیش اعالم نشده با یک هواپیمای جت 
فالک��ون اختصاص��ی از زوریخ وارد ف��رودگاه مهرآباد 
تهران ش��د و بالفاصله راهی جلس��ه با مدیران وزارت 
خارجه کش��ورمان ش��د. اگرچه از جزئیات مذاکرات 
خانم س��اقی خبری در دست نیس��ت اما بدون شک 
محور آن موضوع آزادی مس��عود س��لیمانی دانشمند 
ایران��ی دربند آمریکا و ژیو وانگ جاس��وس آمریکایی 
زندان��ی در ایران بود. مذاکراتی ک��ه اکنون در تهران 

مرحله آخر آن دنبال می شد. 
س��اعت ۶ صب��ح دبروز مدی��رکل خاورمیان��ه وزارت 
خارجه سوئیس در حالیکه ژیو وانگ را به همراه خود 

داشت، تهران را به مقصد زوریخ ترک کرد.
در همی��ن حال، دیروز یک هواپیم��ای ایرانی، تهران 
را به مقصد زرویخ ت��رک کرد درحالیکه محمد جواد 
ظریف وزیر خارجه و سیدعباس موسوی  رئیس مرکز 
دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه سرنشینان آن 
بودند تا مس��عود س��لیمانی را از مقامات سوئیس��ی 

تحویل بگیرند.
مسعود سلیمانی پژوهش��گر حوزه سلول های بنیادی 
و دانش��یار دانشگاه تربیت مدرس که جزو یک درصد 
دانش��مندان برتر جهان از حیث استنادهای علمی در 
مجالت معتبر علمی شناخته می شود. در تاریخ سوم 
آبان سال ۱۳۹۷ )بیست وپنجم اکتبر ۲۰۱۸( بود که 
دکتر مس��عود س��لیمانی به عنوان یکی از دانشمندان 
علوم پزشکی ترمیمی و هماتولوژی )خون شناسی( و 
همچنین نخبه تحسین ش��ده ایران��ی، بعد از ورود به 
فرودگاه ش��هر شیکاگو در ایاالت متحده با استفاده از 
ویزای معتبر توس��ط نیروهای امنیتی و پلیس فدرال 

این کشور )اف.بی.آی( بازداشت شد.
ژیو وانگ، ش��هروند آمریکایی چینی االصل سه سال 
قبل به جرم جاسوسی در ایران دستگیر و به ۱۰ سال 
حبس محکوم شد. کاخ سفید هم در بیانیه ای آزادی 

ژیو وانگ را تایید کرد.  .مهر 

جزئیاتی از آزادی مسعود سلیمانی
هی��أت ایران��ی روز جمع��ه ۱۵ آذر ماه در نشس��ت 
کمیس��یون مش��ترک برجام در وین، ب��ه صراحت به 
طرف های مقابل اع��الم کرد که تا زمانی راه حل هایی 
ب��رای برخورداری ای��ران از منافع برجام پیدا نش��ده 
و تحریم ه��ا لغو نش��ود، روند کاهش تعه��دات ادامه 

می یابد.
شهر وین جمعه )۱۵ آذر ماه( بار دیگر میزبان نشست 
کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و مدیران 
سیاسی وزارت خارجه های ایران و گروه ۱+۴ )آلمان،  

فرانسه، روسیه، چین و انگلیس( بود.
این چهاردهمین باری اس��ت که این نشست در وین 
در س��طح معاونان برگزار می ش��ود. پیش از این ۱۲ 
دور نشست عادی کمیس��یون و یک دور هم نشست 
فوق العاده برگزار ش��ده است. یازدهمین نشست این 
کمیس��یون ۱۵ اس��فند ۱۳۹۷ در وین و دوازدهمین 
نشس��ت نیز هفتم تیر ماه و نشس��ت ف��وق العاده نیز 
ششم مرداد ماه سال جاری در وین برگزار شده بود.

س��ید عباس عراقچی مع��اون سیاس��ی وزیر خارجه 
ای��ران و »هلگا اش��مید« معاون مس��ؤول سیاس��ت 
خارجی اتحادیه اروپا ریاس��ت این نشست را همچون 
قبل بر عهده داش��تند و بر خ��الف دوره های قبل که 
این نشس��ت در هتل پله کوبورگ ش��هر وین برگزار 

می ش��د، به خاطر اعطای مجوز به گروهی از هواداران 
گروهک ه��ای تجزیه طل��ب و ضدانقالب ب��ه منظور 
تجم��ع در برابر این هتل و ایج��اد اخالل و مزاحمت 
در روند برگزاری نشست، هیأت ایرانی تهدید به ترک 
محل مذاکرات و عدم ش��رکت در نشست کمیسیون 
مش��ترک کرد که نهایتا با پادرمیانی اتحادیه اروپایی 
به عنوان هماهنگ کننده کمیس��یون مشترک، محل 
برگزاری این نشست تغییر و نشست مذکور در محل 
نمایندگ��ی اتحادیه اروپا در وین برگزار و حدود س��ه 

ساعت به طول انجامید.
این دور از نشس��ت در حالی برگزار ش��د که یک ماه 
از ورود ایران ب��ه گام چهارم کاهش تعهدات برجامی 
در پی مصوبه ۱۸ اردیبهش��ت ماه سال جاری شورای 
عالی امنیت ملی می گذرد. سازمان انرژی اتمی ایران 
در راس��تای اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی و 
در پی دس��تور حس��ن روحانی رئیس جمهوری، ۱۵ 
آبان م��اه و در گام چهارم کاه��ش تعهدات برجامی، 
گازده��ی به س��انتریفیوژها در مجتمع غنی س��ازی 

شهید مسعود علیمحمدی )فردو( را آغاز کرد.
پس از آن بود که برخی مقامات اروپایی از جمله ژان 
ایو لودریان وزیر خارجه فرانس��ه تهدید به استفاده از 

مکانیسم ماشه کردند.   فارس 

نگاهی به نشست نسبتا پُر تنش وین

گزارش

دولتمردان آمریکا چه در دوره های قبل و چه در دولت 
کنونی، ادعایش��ان این بوده که تحریم ه��ا برای تنبیه 
حاکمیت و در راستای حمایت از مردم بوده و است؛ در 
حالی که بیش��ترین ضرر از این تحریم ها متوجه مردم 

بوده است.
س��ایت پلیتیکو خبر از این داده اس��ت که دس��تیاران 
ترام��پ در حال بررس��ی اطالعات دریافت��ی از ایرانیان 
در م��ورد اعتراضات اخیر هس��تند تا با تمس��ک به آنها 
تحریم های جدی��دی را علیه جمهوری اس��المی ایران 
اعم��ال کنند. تحریم واژه ای اس��ت که پ��س از انقالب 
اس��المی در ایران مردم با پوست، گوش��ت و استخوان 
خود احس��اس کرده اند و بسیاری از کمبودها و نارسایی 
ه��ای اقتص��ادی، سیاس��ی و اجتماع��ی، نتیجه همین 
تحریم هایی است که آمریکا از روزهای اول انقالب علیه 
مردم کش��ورمان اعمال کرده اس��ت. دولتمردان آمریکا 
چه در دوره های قبل و چه در دولت کنونی، ادعایش��ان 
این بوده که تحریم ها برای تنبیه حاکمیت و درراستای 
حمایت از مردم بوده و است؛ در حالی که بیشترین ضرر 
از این تحریم ها متوجه مردم بوده اس��ت. هر چند دروغ 
و مزوران��ه بودن چنین ادعایی، برای بس��یاری از مردم 
کش��ورمان آشکار اس��ت، ولی گفته های ناشی از خشم 
مقامات آمریکایی در گذشته و حال نشان داده است که 
تنه��ا هدف آنها ضربه به م��ردم بوده و چنانچه توان آن 
را داش��ته باش��ند، به چیزی کمتر از نابودی مردم ایران 

رضایت نمی دهند.
تهدید کاس��پار واینبرگر، وزیر اس��بق جنگ آمریکا در 
سال ۱۳۶۶ مبنی بر خشکاندن ریشه ایرانیان، فراموش 
شدنی نیست. تحریک رژیم صدام برای حمله به ایران و 
کشتار مردم بی دفاع کشورمان با پشتیبانی همه جانبه 
از آن رژیم و نهایتا ورود مس��تقیم به جنگ با ایران طی 
حمله به ناو موش��ک انداز جوشن و ناوشکن های سهند 
و س��بالن و حمله ی موش��کی به هواپیمای مسافربری 
کشورمان در آسمان آب های خلیج فارس و کشتن ۲۹۰ 
مسافر غیر نظامی شامل زن و مرد و کودک، همه نشانگر 
دشمنی آمریکا با مردم ایران است. هرچند دولت آمریکا 
برای سرپوش گذاش��تن بر جنایت سرنگونی هواپیمای 
مس��افربری، ابتدا مدعی شد که ناو وینسنس به اشتباه 
هواپیمای مورد نظر را یک هواپیمای جنگی تش��خیص 
داده و برای دفاع از خود به سوی آن شلیک کرده است، 
ول��ی اقدام بعدی دولت ریگان و اعطای نش��ان افتخار و 
ش��جاعت به فرمانده این ناو بخاطر این جنایت، واقعیت 

را آشکار ساخت.
دولت های آمریکا در جنایت علیه مردم ایران همه فعال 
ب��وده اند و فرقی بین جمهوری خ��واه و دمکرات نبوده 
اس��ت، آنها حتی به هی��چ یک از تعه��دات بین المللی 
خود در قبال ایران، پایبند نبوده اند. هر چند در قرارداد 
الجزای��ر تعهد دولت آمریکا، عدم دخالت در امور داخلی 
ای��ران بود، ولی روزی را نمی ت��وان یافت که این تعهد 
از س��وی دولتمردان آمریکایی نقض نشده باشد. آخرین 
نقض تعهدات از س��وی آمریکا به توافقنامه بین المللی 

برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مربوط می شود 
که ب��ا تصمیم ترام��پ در اردیبهش��ت ۱۳۹۷ مبنی بر 
خ��روج آمری��کا از برجام، صورت گرفت. ب��ا این خروج، 
آمری��کا سیاس��ت فش��ار حداکثری یا همان تروریس��م 
اقتص��ادی را علی��ه مردم کش��ورمان در پی��ش گرفته 
و مطاب��ق با آن ع��الوه بر بازگردان��دن تحریم های لغو 
شده به واس��طه برجام، تحریم های اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعی و کنسولی جدیدی را اعمال کرد که بیشترین 
فشار را روی مردم دارند. اعتیاد آمریکا به تحریم درمانی 
ندارد و توقفی بر آن مترتب نیس��ت، بطوریکه مالحظه 
ش��د پس از اعتراضات اخیر در ایران، دستیاران ترامپ 
به فک��ر اعمال تحریم ه��ای جدید افتاده ان��د که باری 
دیگ��ر بر دوش م��ردم اضافه کنند. جالب اس��ت که به 
زع��م خود و ب��ه اصطالح برای مقابله با س��رکوب مردم 
توس��ط حاکمیت، تحریمی اعمال می ش��ود که دودش 
به چش��م همان مردمی می رود که در نتیجه تروریس��م 
اقتصادی آمریکا در مضیقه شدید قرار گرفته اند و لب به 
اعتراض گشوده اند. البته وقتی ترامپ طبق اسالف خود 
با مردم ایران ضدیت دارد و همه آنها را تروریس��ت می 
خوان��د، یا پومپئو می گوید: ایران باید تصمیم بگیرد که 
آی��ا می خواهد مردمش غذا بخورن��د یا نه« و اضافه می 
کند: نفع ایران در حرف ش��نوی از آمریکا است و گرنه 
مردم ایران بهای آن را خواهند پرداخت؛ ذره ای شک و 
تردید در ادعای آنها مبنی بر حمایت از مردم کشورمان 
باق��ی نمی مان��د. بنابر پیام توئیتری وزی��ر امور خارجه 
کشورمان، پومپئو به واسطه سخنان اخیر خود بار دیگر 
اقرار می کند که تروریس��م اقتصادی آمریکا علیه ایران، 
برای گرسنگی دادن و در زمینه کمک های دارویی برای 

کشتن شهروندان بی گناه ما طراحی شده اند.
طب��ق این برآورد، رفت��ار آمریکا در قبال م��ردم ایران، 
چی��زی غیر از جنایت علیه بش��ریت ی��ا جنایت جنگی 

نیس��ت، به ط��وری که حتی بیماران صع��ب العالج نیز 
از این جنایت آمریکا در امان نبوده و جانش��ان به خطر 
افتاده اس��ت. ب��رای نمونه بنابر اعالم مس��ئولین ذیربط 
کش��ورمان، ۱۵ کودک مبتال به بیم��اری EB یا پروانه 
ای بخاطر تحری��م و عدم دریافت پانس��مان میپلکس، 
ج��ان خود را از دس��ت داده اند. جنایت علیه بش��ریت 
یا جنای��ت جنگی، تبلیغی از جانب مقامات کش��ورمان 
نیس��ت و ناظران بین المللی هم بر این امر اذعان دارند؛ 
به طوری که سارا لی ویتس��ون، مدیر بخش خاورمیانه 
س��ازمان دیده بان حقوق بش��ر، اقدام آمریکا در تحریم 
مردم ای��ران را جنایت جنگی توصیف کرد و در توئیتی 
نوش��ت: نهادهای متعدد حقوق بین الملل اس��تفاده از 
کمب��ود موادغذایی را به عنوان یک ابزار جنگی منع می 
کند. طبق معاهده رم که به تش��کیل دیوان بین المللی 

کیفری منجر شد، این یک جنایت جنگی است.
وی م��ی افزای��د: نمی توان برای دس��تیابی ب��ه اهداف 
سیاس��ی، غیرنظامیان را گرس��نگی داد. این یک تنبیه 

جمعی غیرقانونی است.
جنای��ات آمریکا ب��رای ضربه زدن به مردم کش��ورمان 
محدود به موارد فوق الذکر نبوده و لیست بلند باالیی را 
تشکیل می دهد که با شمارش به پایان نمی رسد. برای 
ضربه زنی به م��ردم ایران، گروه های تروریس��تی چون 
منافقی��ن که هزاران نفر از مردم ای��ران را به کام مرگ 
فرستاده اند، مقرب درگاه ش��ده و برای اقدامات بیشتر 
علیه کش��ورمان، تهییج می ش��وند. ایران بارها محاصره 
اقتصادی و نظامی ش��ده و کشورهای مرتجع عرب برای 
تشکیل ناتوی عربی علیه ایران، تشویق می شوند. بارها 
ن��اوگان جنگ��ی و نیروهای آمریکایی ب��ه منطقه خلیج 
فارس گس��یل ش��ده و ایران تهدید به حمله ی نظامی 
شده است. اخیرا هم طرح آمریکایی ائتالف دریایی علیه 

کشورمان در خلیج فارس به راه افتاده است.

در دش��منی آمریکا با مردم ایران هی��چ تردیدی وجود 
ندارد و آنچه دولتم��ردان آمریکایی در مورد حمایت از 
مردم کش��ورمان در مقابل حاکمیت، به زبان می آورند، 
دروغ و تزویری بیش نیس��ت. مردم فهیم کش��ورمان به 
خوبی از جنایات آمریکا علیه خود آگاهند و در سایه ی 
وفاداری و پشتیبانی آنها است که آمریکا نتوانسته است 
در هی��چ یک از توطئه های خ��ود علیه نظام جمهوری 
اس��المی ای��ران موفق ش��ود. آمریکا به درس��تی عامل 
ناکامی های خود را طی تمامی سال های پس از انقالب 
تشخیص داده و با سیاس��ت فشار حداکثری و تبلیغات 
وسیع به دنبال جدایی مردم از حاکمیت است. شایسته 
است به منظور خنثی سازی توطئه آمریکا و همپیمانان 
منطقه ای و اروپایی آن، حل مش��کالت معیشتی مردم 
در اولویت قرار گرفته و از اقدامات تفرقه انگیز جلوگیری 
ش��ود. جلب رضایت عمومی، اجتناب از برخورد خش��ن 
با اقش��ار کم درآمد که بیش��ترین ضربات را از تروریسم 
اقتصادی آمریکا متحمل ش��ده اند و توجیه آنها با ارائه  
اطالعات درس��ت، اعالم آش��تی ملی و به بازی گرفتن 
تمامی جناح ها و گروه هایی که دل بس��ته نظام اسالمی 
هس��تند، می تواند پایه های وفاق ملی و وحدت کلمه را 

هر چه بیشتر تقویت کند.
امروز متخصصی س��کاندار سیاست خارجی کشور است 
ک��ه بهترین عملکرد را در صحنه بین المل داش��ته، به 
طوری که او نیز همچون مردم کشورمان از سوی آمریکا 
تحریم شده است. او و همکاران دیپلمات او برای پیروزی 
در مقابل دش��منان کش��ورمان در عرصه بین المللی و 
جهانی نیاز به پش��تیبانی و حمای��ت تمامی ارکان نظام 
دارند. حمله به دس��تگاه و رئیس دیپلماس��ی و تضعیف 
آنها، نه تنها در راستای منافع ملی و امنیت ملی نیست، 
بلکه بهترین هدیه برای دش��منان قس��م خورده کشور، 
چون آمریکا، رژیم صهیونیستی و ریاض و ابوظبی است. 
رفت��ار منطقی و به دور از اه��داف جناحی و گروهی در 
قبال معاهدات یا کنوانس��یون های بین المللی، می تواند 
مانع از تشدید فش��ارهای روانی روی مردم کشور شود، 
برای نمونه، تایید الیحه دولت در خصوص اف.ای.تی.اف 
و سی.اف.تی که به تصویب نمایندگان مردم هم رسیده 
است، مانع از تشدید مشکالت اقتصادی کشور و وصول 

دشمنان کشورمان به اهداف پلید خود می شود.
کنار گذاش��تن تنگ نظری ه��ا در م��ورد کاندیداهای 
نمایندگ��ی ب��رای انتخابات پیش روی مجلس ش��ورای 
اس��المی، مش��ارکت حداکثری م��ردم را در پی خواهد 
داشت که پیام بس��یار قوی به دشمنان انقالب اسالمی 
خواهد بود. ب��ا این روند، آنها بار دیگر در خواهند یافت 
ک��ه نظام جمهوری اس��المی ایران همچون گذش��ته از 
پش��توانه قوی مردمی برخوردار بوده و آنها بار دیگر در 
اه��داف خود ناکام خواهند ش��د. قطعا بی توجهی به هر 
یک از م��وارد فوق الذکر و رفت��ار و گفتاری که موجب 
تفرقه میان نیروهای انقالب ش��ود، بهره برداری هر چه 
بیش��تر دشمنان را در راس��تای اهداف پلیدشان در پی 

خواهد داشت.  دیپلماسی ایرانی 

لزوم هوشیاری بیشتر نیروهای داخلی در مقابل رفتار مزورانه آمریکا

آنچه درباره تحریم های پیش روی کاخ سفید علیه ایران می توان گفت

دیپلماسیwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz یک شنبه  17 آذر 1398  شماره 5187 


