
از نظر آمریکا اکنون بهترین فرصت فشار 
حداکثری بر ایران است

کارشناس مس��ائل بین الملل گفت: از نظر مقامات 
کاخ سفید شرایط امروز برای فشار حداکثری علیه 
ایران، بس��یار بهتر از زمانی اس��ت که نفت شصت 

دالر بود.
فی��روز دولت آبادی با اش��اره به اظه��ارات مقامات 
کش��ور های مختلف مبنی بر لغو ی��ا حداقل تعلیق 
تحریم ها علیه ایران برای مباره با کرونا، گفت: این 
درخواست های بین المللی نتیجه ای نخواهد داشت 
و آمریکایی ه��ا جز در موارد غ��ذا و دارو آن هم به 
صورت خیلی محدود گشایش��ی در بحث تحریم ها 
ایج��اد نخواهند کرد. او اف��زود: از نظر مقامات کاخ 
سفید شرایط امروز برای فشار حداکثری علیه ایران، 
بسیار بهتر از زمانی است که نفت شصت دالر بود؛ 
بنابراین اظهارات مقامات کش��ور های مختلف برای 
لغو یا تعلیق تحریم ها علیه ایران بیش��تر از نتییجه 
بخش��ی، یک فعالیت سیاسی بس��یار محدود تلقی 

می شود و ما نباید به آن دلخوش باشیم.
دولت آبادی با اشاره به طرح بحث چند جانبه گرایی 
در صحنه بین الملل، توضیح داد: چند جانبه گرایی 
یکی از سناریو های نظم است؛ قائده اساسی در نظام 
بین الملل این اس��ت که اگر ایران از حوزه سیاست 
خارجی غرب خارج شود، نظم جهانی فرو می پاشد؛ 
ای��ن اتفاق پیش تر ه��م افتاده، با پی��روزی انقالب 
اسالمی نظم جنگ سرد دچار فرو پاشی شده و نظم 
جدید هم تا زمانی که روابط ایران و غرب مشخص 
نشود، شکل نگیرد و ایران به سیاست خارجی غرب 

بازنگردد، نظم جدید هم شکل نمی گیرد.
س��فیر اس��بق کش��ورمان در ترکیه اضافه ک��رد:، اما 
سناریو هایی که برای نظم تعریف می شود، متعدد است؛ 
یکی رهبری آمریکا بود که سناریو به سمت تک قطبی 
می رود که این اتفاق نیفتاد، زیرا واشنگتن ظرفیت این 
قضیه را ندارد و پیش بینی آنها اشتباه درآمد؛ سناریوی 
دوم مربوط به شکل گیری یک نظم چند جانبه بود که 
شامل رقابت و همکاری قطب های اساسی قدرت مانند 

اتحادیه اروپا، روسیه، چین و آمریکا بود.
او با بیان اینکه البته از نظر برخی هم ایران می تواند 
با ایجاد یکس��ری س��اختار جهت تنظیم مناسبات 
این پنج قطب باش��د، اما ش��کل نگرفت، اظهار کرد: 
س��ناریوی دیگر هم پیش بینی می ش��د که بلوک و 
رهب��ری کش��ور ها بتواند نظمی به این س��اختار در 
منطقه خودش��ان بدهد. دولت آب��ادی با بیان اینکه 
پراکندگ��ی قدرت هم نتوانس��ته نظمی را در جهان 
شکل دهد، تصریح کرد: دلیل عمده تمام این فقدان 
شکل گیری سناریو های نظم علیرغم اینکه هرکدام 
برای مدت کوتاهی ش��کل گرفته و توانسته اند نظم 
مسلط را شکل دهند، این است که چالش استراتژیک 

میان ایران و آمریکا هنوز حل نشده است.
این کارشناس مس��ائل بین الملل در پایان با بیان 
اینکه بزرگترین چالش استراتژی دنیا، میان تهران 
و واش��نگتن است، گفت: س��ایر چالش های موجود 
در دنی��ا، حت��ی چالش میان پکن- واش��نگتن که 
برخ��ی ت��الش می کنند به آن پر و ب��ال دهند، در 
حوزه تاکتیک اس��ت و نه اس��تراتژیک؛ بنابراین تا 
موضوع میان ایران و ایاالت متحده حل نشود، نظم 
جهانی شکل نمی گیرد و این نظریه هایی که مطرح 
می ش��ود، ارزش توجه نداشته و نظم نهایی پس از 
تعیین و تکلیف روابط می��ان ایران و آمریکا معین 

خواهد شد. باشگاه خبرنگاران

از نگاه دیگران  

 واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر 
به طور موقت متوقف شد

معاون س��ازمان ان��رژی اتمی اعالم ک��رد: نیروگاه 
اتمی بوشهر بر اس��اس برنامه ریزی فعالیت ساالنه 
به منظور تعویض سوخت، انجام بازرسی و تعمیرات 

دوره ای به طور موقت متوقف شد.
محمود جعف��ری معاون س��ازمان ان��رژی اتمی و 
مدیرعامل ش��رکت مادر تخصصی تولید و توس��عه 
ان��رژی اتمی ای��ران اعالم کرد: طب��ق برنامه ریزی 
انجام ش��ده و هماهنگ��ی صورت گرفته با ش��بکه 
سراس��ری برق کش��ور، فعالیت تولید برق نیروگاه 
اتم��ی بوش��هر به منظور انج��ام عملی��ات تعویض 
س��وخت س��الیانه نیروگاه، بازرس��ی ها و تعمیرات 
دوره ای از روز یکشنبه ۲۴ فروردین ماه سال جاری 
متوقف شد. معاون سازمان انرژی اتمی تأکید کرد: 
یک��ی از هدف های اجرای برنامه تعویض س��وخت 
در زم��ان کنونی این اس��ت که با ت��وکل به الطاف 
الهی، نیروگاه در اوج )پیک( مصرف برق کش��ور در 

تابستان در مدار تولید باشد.

خبر 

در پی شیوع کرونا در ایران کشورهای قطر، امارات 
متح��ده عربی، کویت و عمان در حاش��یه جنوبی 
خلیج فارس اقدام به ارسال کمک هایی به دولت و 

ملت ایران برای مبارزه با ویروس کرونا کردند.
در پی شیوع ویروس کرونا در ایران برخی کشورها 
از جمله چین و چندین کش��ور شامل همسایگان و 
دیگر کش��ورها اقدام به ارسال کمک های پزشکی و 
بهداشتی به ایران برای مقابله با این ویروس کردند.

در همی��ن خص��وص محمد کش��اورززاده س��فیر 
جمه��وری اس��المی ای��ران در چین در تش��ریح 
کمک های مردمی و دول��ت چین به ایران در پی 
ش��یوع ویروس کرونا عنوان ک��رد که تاکنون ۳۰ 
محموله کمک بهداشتی و درمانی از چین به ایران 

ارسال شده است.
از جمله کش��ورهای همسایه که در پی شیوع این 
بیماری اقدام به ارسال کمک به ایران کردند چند 
کشور حوزه جنوبی خلیج فارس بودند، قطر، امارات 
متحده عربی، کویت و اخیرا نیز عمان. براساس این 
گزارش، سفارت جمهوری اسالمی ایران در دوحه 
۲۶ اسفند از ارس��ال نخستین محموله کمک های 
بهداشتی کش��ور قطر به میزان بیش از پنج و نیم 

تن اقالم بهداشتی و درمانی به ایران خبر داد.
صندوق توسعه قطر )QFFD( در بیانیه ای اعالم 
ک��رده بود که قطر ب��ه  منظور حمای��ت از مقابله 
ایران با ویروس جدید کرونا »کووید-۱۹« به این 
کش��ور حدود ۶ تن بسته حاوی تجهیزات و لوازم 
پزش��کی ارس��ال و تأکید کرد که قطر به حمایت 
از تالش ه��ای بین المللی به منظور مقابله با کرونا 
ادامه خواهد داد. س��فارت جمهوری اسالمی ایران 
در دوح��ه همچنی��ن اول فروردین ماه از ارس��ال 
دومین محموله کمک ه��ای قطر خبر داد و اعالم 
کرد: هواپیمای حامل کمک های دولت قطر شامل 

هفت تن تجهیزات پزشکی و بهداشتی برای مقابله 
با ویروس کرونا از دوحه به تهران خبر داد.

س��فارت جمهوری اس��المی ایران در ابوظبی نیز 
۱۲ اس��فند م��اه اعالم ک��رد: با هم��کاری وزارت 
ام��ور خارجه ام��ارات عربی متح��ده، وزارت امور 
خارجه ایران و س��فارت جمهوری اس��المی ایران 
در ابوظبی، یک تیم از س��ازمان جهانی بهداش��ت 
ب��ا ۷.۵ تن تجهیزات پزش��کی ش��امل کیت های 
تش��خیص ویروس کرونا، ماس��ک و دستگاه های 
تنفس��ی و تجهیزاتی ب��ه ارزش ۳۰۰ هزار دالر با 

یک هواپیمای نظامی اماراتی راهی ایران شد.
خبرگزاری رس��می امارات متح��ده عربی نیز روز 
دوش��نبه ۲۶ اسفند ماه گزارش داد که این کشور 
دومی��ن محموله کمک های پزش��کی و امدادی را 
به ایران ارس��ال کرده اس��ت.بر همین اساس هم 
اداره کل اطالع رس��انی و امور س��خنگویی وزارت 
امور خارجه جمهوری اس��المی ای��ران نیز همان 
روز )دوشنبه( ۲۶ اسفند ماه اعالم کرد: بعدازظهر 
امروز )دوش��نبه( کمک های انساندوستانه امارات 
عربی متحده ش��امل ۳۲ تن تجهیزات پزش��کی و 
بهداش��تی به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا 
توسط دو فروند هواپیمای اماراتی از مبدا ابوظبی 

به ایران ارسال و تحویل کشورمان شد.
همچنین روز گذشته »ش��یخ عبداهلل بن زاید آل 
نهیان« وزیر خارجه و همکاری بین المللی امارات 
متح��ده عرب��ی در تم��اس تلفنی ب��ا محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اس��المی ایران 
بر همبس��تگی با دولت و مل��ت ایران در مبارزه با 

شیوع کرونا تاکید کرد.
 »شیخ احمد ناصر الجابر الصباح« وزیر امور خارجه 
کویت نیز سه ش��نبه ۲۷ اس��فند ماه در گفتگوی 
تلفن��ی با محمدج��واد ظریف وزیر ام��ور خارجه 

جمهوری اس��المی ایران ضمن اعالم همبس��تگی 
با دولت و ملت ایران در مبارزه با ش��یوع کرونا از 
کمک انسان دوستانه ۱۰ میلیون دالری کویت به 

ایران برای مقابله با کرونا خبر داد
عمان نیز در روزهای اخیر اقدام به ارسال کمک به 
ایران کرد. در همین خصوص محسن اسدی الری 
مدیرکل همکاری های بین المللی وزارت بهداشت با 
اشاره به ارسال اولین محموله کمک های  اهدایی از 
کشور عمان به ایران، اظهار داشت: اولین محموله 
اهدایی کشور عمان چهارشنبه شب ۲۰ فروردین 
وارد ایران و تحویل انبار جمعیت هالل احمر شده 
است و پس از شمارش و نظارت کمیته نظارت بر 
کمک های بین المللی، تحویل دانش��گاه های علوم  

پزشکی کشور خواهد شد.
در همی��ن خص��وص »محمد توتونچ��ی« معاون 
س��فیر جمهوری ایران در مس��قط اعالم کرد که 
اولی��ن محموله کمک ه��ای دولت عم��ان با یک 
پرواز کارگوی اختصاصی شامل ملزومات پزشکی 
بهداش��تی به وزن ۳۰ تن ب��رای مبارزه با ویروس 

کرونا تحویل مقامات وزارت بهداشت ایران شد.
گفتنی اس��ت پس از شیوع ویروس کرونا تعدادی از 
کشورهای دیگر اعم از همسایه و غیر همسایه از جمله 
ترکیه، ازبکس��تان، ترکمنستان،گرجستان، روسیه، 
ژاپن،ک��ره جنوبی، اتریش، انگلیس، فرانس��ه، آلمان 
و... اقدام به ارسال کمک هایی به ایران کرده یا اعالم 

کرده اند که این کمک ها به ایران ارسال خواهد شد.
در همی��ن خص��وص نیز س��ید عباس موس��وی 
سخنگوی وزارت خارجه ایران در اظهاراتی عنوان 
کرد که حدود ۳۰ کشور و سازمان های بین المللی 
و س��ازمان های مردم نهاد و حت��ی ایرانیان مقیم 
خارج از کشور در این مدت اقدام به ارسال کمک 

به ایران کرده اند. فارس  

سی  ان  ان مطرح کرد

  دولت ترامپ سد راه مقابله ایران 
با ویروس کرونا

شبکه خبری س��ی ان ان در گزارشی با موضوع کرونا در ایران اعالم کرد: 
درحال��ی که تمامی جهان درگیر همه گیری ویروس کرونا بوده و نیازمند 
به کمک های بین المللی هس��تند اما تحریم های آمریکا مانعی بر سر راه 
مقابله دولت ایران با این ویروس ش��ده بطوری ک��ه تهران دولت دونالد 

ترامپ را به تروریسم درمانی متهم می داند. 
س��ی  ان  ان روز یکشنبه در گزارشی درباره وضعیت شیوع ویروس کرونا 
در ایران و اقدامات این کشور برای مقابله با بیماری همه گیر افزود: ایران 
به ش��دت از س��وی آمریکا مورد تحریم قرار دارد و در این شرایط امکان 
کمک رس��انی به مردم ایران برای مقابله ب��ا همه گیری ویروس کرونا را 
دشوار ساخته است. به گزارش سی ان ان، کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
که قصد کمک به تهران را دارند امکان ارس��ال پول را نداش��ته زیرا نظام 
بانکی تحت تحریم اس��ت. این رس��انه آمریکایی ادامه داد: ایران برای از 
س��رگیری اقتصاد خود پس از عبور از همه گیری ویروس کرونا، نیازمند 
تزریق منابع مالی اس��ت و مبلغ درخواس��ت شده ایران از »صندوق بین 
المللی پول«  پنج میلیارد دالر اس��ت و تحقق پرداخت این وام به ایران 
نیز با وجود تحریم های آمریکا دش��وار اس��ت. س��ی ان ان افزود: تهران 

دولت دونالد ترامپ را متهم به »تروریسم درمانی« کرده است.
درهمی��ن حال دونال��د ترامپ، رییس جمهوری آمریکا در س��خنانی که  
مواضع دوگانه خود را در مورد ایران نشان می داد گفته بود: ما می توانیم 
به ایران در مبارزه با ویروس کرونا کمک کنیم. تنها نیاز است که مقامات 
تهران از ما این درخواس��ت را مطرح کنند. ما بهترین متخصصان جهان 
را داریم. ما عالقمند هس��تیم که به ایرانی ه��ا در مبارزه با ویروس کرونا 
کمک کنیم، اما این امر نیازمند آن است که آن ها از ما درخواست کمک 
کنند. در پاسخ به این سخنان، حسن روحانی رییس جمهوری ایران روز 
۱۴ اس��فند در جلس��ه هیات دولت گفته بود: متأسفانه آنهایی که حتی 
دارو و مواد غذایی را به روی مردم بس��تند و تحریم کردند، خبیثانه ترین 
اقدام را علیه ملت ایران در این ۲ سال انجام دادند؛ آنها هم آمدند با یک 
ماسک دلسوزی ظاهر ش��دند که ما هم می خواهیم به ملت ایران کمک 
کنیم؛ ش��ما اگر واقعاً راس��ت می گویید الاقل تحریم دارو را بردارید؛ این 

اولین قدم است. ایرنا 

گزارش

کارشناس مسائل آمریکا گفت: بعضی وقت ها رهبر انقالب 
درب��اره آمریکا نکاتی مطرح می کنند ک��ه برای من جالب 
است، معتقدم رهبری بهترین کارشناس مسائل آمریکا در 

ایران است.
ف��واد ایزدی ب��ا تأکید بر لزوم ارتق��ای مطالعات آمریکا در 
ایران به اهمیت تأثیرگذاری جمهوری اسالمی با استفاده از 
ابزار های مختلف در سطح افکار عمومی آمریکا اشاره کرد.

فؤاد ایزدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در برنامه »بدون 
توقف« در پاسخ به این سؤال که با وجود اندیشکده هایی که 
در آمریکا به طراحی س��اختار و برنامه ریزی بلندمدت برای 
این کش��ور می پردازند فکر نمی کنی��د موضوع افول آمریکا 
بازی است که خودش��ان راه انداختند« گفت: من مخالفم، 
چون درس��ت اس��ت که در آمریکا اندیشکده های مختلفی 
برای طراحی و برنامه ریزی آینده وجود دارد، ولی آن ها هم 
گاف می دهند، اشتباه می کنند و تصمیمات غلط می گیرند.

او ادامه داد: مثل همین اشغال عراق، حضورشان در سوریه، 
لبنان، افغانس��تان، چند اندیشکده در زمینه خاورمیانه هم 
دارند، ولی نتیجه فعالیت ش��ان این شکست هاس��ت، اتفاقا 
قش��ر های حزب الله��ی م��ا هم گاه��ی دچار این مش��کل 
می ش��وند چیزی ش��نیدند با نام فراماس��ون فکر می کنند 
یک اتاقی است، یک سری آدم می نشینند ساختار طراحی 
می کنند، رئیس جمهور انتخاب می کنند، همه چیز را آنجا 
برنامه ری��زی می کنن��د این ها را جدی نگیری��د، در آمریکا 

فراماسون داریم، ولی این ها هم خطا می کنند.
این پژوهش��گر حوزه بین الملل یادآور شد: دقت کنید نگاه 
حضرت امام )ره( به آمریکا نگاه خوبی بود اگر حضرت امام 
)ره( نگاهش به آمریکا ای��ن بود که این ها آدم های مخوف 
و برنامه ریزی هستند هیچ وقت نمی توانست انقالب کند و 
بگوی��د آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، یعنی ش��ناخت 
امام )ره( در س��طحی بود که متوجه ش��د می توان آمریکا 
را شکس��ت داد، حضرت آقا هم همین حالت را دارد بعضی 
وقت ه��ا مقام معظم رهب��ری درباره آمری��کا نکاتی مطرح 
می کنن��د که برای من جالب اس��ت یعنی چیزی را که من 
قبال می دانستم، ولی تحلیل درستی از آن نداشتم با بیانات 
ایش��ان متوجه می ش��وم، ادعای من این است که بهترین 

کارشناس مسائل آمریکا در ایران رهبری است.
مدیرعامل مجمع بین المللی اس��اتید مس��لمان دانشگاه ها 
در پاس��خ به این مطل��ب که »آمریکایی ه��ا از دموکرات و 
جمهوری خواه همه در دش��منی با ایران همس��و هس��تند 
همان طور که در ش��هادت س��ردار س��لیمانی با هم موافق 
بودند« اظهار کرد: اتفاقا ش��هادت س��ردار س��لیمانی یکی 

از ش��واهد افول آمریکاس��ت، شهادت ایش��ان یعنی اینکه 
هیچ یک از ابزار های س��نتی دولت آمریکا در منطقه غرب 
آس��یا کار نکرده، آن ها مس��تأصل شدند و هیچ راه دیگری 
نداش��تند غیر از اینکه این فرد را بکش��ند، یعنی ابزار های 
سنتی معمولی، ابزار های اقتصادی، فرهنگی و نفوذ سیاسی 
کار نکرده و با آنکه می دانس��تند این شهادت هزینه خواهد 

داشت، اما این کار را کردند.
ایزدی همچنی��ن اضافه کرد: معاون وزارت دفاع آمریکا در 
برنامه فرید ذکریا در س��ی ان ان اذع��ان کرد که اگر وزیر 
خارج��ه آمریکا فردا به بغداد س��فر کن��د و در بغداد به او 
ش��لیک کنند کس��ی نمی تواند اعتراض کند، یعنی آمریکا 
حمله به مقامات ارشدش را پذیرفته، سردار سلیمانی قبال 
هم شناسایی شده بود چرا حاال این کار را کردند، این نشانه 

افول است که غیر از ترور چاره دیگری نداشته باشید.
او با اشاره به اینکه رابطه ایران و آمریکا درست بشو نیست، 
تصریح کرد: استفاده از گزینه نظامی را آن ها در ذهن دارند، 
در تاری��خ آمریکا از زمانی که نظرس��نجی علمی بوده یعنی 
جنگ جهانی دوم به بعد هیچ جنگی را دولت آمریکا شروع 
نک��رده مگر اینکه اف��کار عمومی مردم هم��راه جنگ بوده 
باش��د، پس افکار عمومی برای ما از این جهت اهمیت پیدا 
می کند، چون ما در معرض این سیاست های آمریکا هستیم 

و اگر افکار عموم��ی اهمیت دارد، پس گروه های ضد جنگ 
در آمری��کا اهمیت پیدا می کنند، چ��ون صدای ما به گوش 
مردم آمریکا نمی رسد. مثال این پرس تی وی در آمریکا قابل 
دریافت نیس��ت و ابزار های دیگری هم که باید استفاده شود 

نشده دیپلماسی عمومی ایران در آمریکا ضعیف است.
این کارشناس سیاسی با تأکید بر اینکه گروه های ضد جنگ 
می توانند صدای ما در آمریکا باش��ند، عنوان کرد: مثال اگر 
بنده بروم آنج��ا از ایران دفاع کنم آن تأثیرگذاری را ندارد 
که فالن فرد و نه��اد آمریکایی دفاع کند، در همین برنامه 
سردار سلیمانی دیدید بعضی از این گروه ها که در چند ماه 
گذش��ته به ایران رفت و آمد داش��تند از ما بیشتر از سردار 
دف��اع کرده و این ت��رور را نقد کردند. چون در زمینه افکار 
عمومی در آمریکا دس��ت ما باز نیس��ت از همه ابزار ها باید 
استفاده ش��ود، یکی از مشکالتی که در ۶، ۵ سال گذشته 
داش��تیم این بوده که نگاه در حوزه سیاس��ت خارجی تک 
بعدی بوده و برخی فقط از ابزار مذاکره استفاده کردند که 
خیلی وقت ها هم جواب نداده اس��ت. مدیر مرکز پژوهشی 
سیاست خارجی و دیپلماس��ی دانشگاه تهران در پاسخ به 
این سؤال که »ما چه درسی از موضوع افول آمریکا می گ

او یادآور ش��د: در ایران خیلی از ساختار های موجود متأثر 
از س��اختار های آمریکایی است، دوس��تانی که در دانشگاه 

علوم اجتماعی یا سیاس��ی می خوانند می دانند که خیلی از 
کتاب هایی که تدریس می ش��ود یا ترجمه متون آمریکایی 
و یا متأثر از آن اس��ت، پس در حوزه های فکری و فرهنگی 
جامع��ه ما متأث��ر از آمریکاس��ت، در واقع با وج��ود اینکه 
خودش��ان به این اف��ول اذعان دارند م��ا رفتیم کتاب های 
آن ها را ترجمه کردیم، اما این مش��کل داخلی ماست و بعد 
هم رفتیم کتاب هایی را ترجمه کردیم که س��لطه آمریکا را 
تبیین می کند. ای��زدی ادامه داد: یعنی کتاب های انتقادی 
گروه ه��ای ضد جن��گ را هم ترجم��ه نکردیم، پس حضور 
آمریکایی ها با اینکه رسما چهل سال پیش در ایران متوقف 
شده، اما حضور فکری و فرهنگی شان ادامه پیدا کرده و به 
همین دلیل مطالعه آمریکا اهمیت پیدا می کند، در مواردی 
که سرش��ان به س��نگ می خورد آن ها را هم باید بفهمیم، 
چون س��اختار محیط های دانش��گاهی و غیر دانشگاهی ما 
اصالت��ا آمریکایی اس��ت، اگر از ضعف ه��ای آمریکا با خبر 
باش��یم همان تجربیات اش��تباه را دوباره در داخل کش��ور 
تکرار نمی کنیم. او همچنین تصریح کرد: اگر این را متوجه 
ش��ویم آن وقت ش��ناخت آمریکا برای ما اهمیت بیشتری 
پی��دا می کند و در این بحث هایی که داش��تیم مثل تقابل 
ایران و آمریکا اگر تصمیم بگیریم که می خواهیم با آمریکا 
دوست شویم اینجا هم نیاز به شناخت داریم، یک مشکلی 
که داریم این اس��ت که آمریکا در کشور ما خیلی شناخته 
ش��ده نیس��ت. یکی از دالئلی که توضیح افول آمریکا برای 
مخاطب ایرانی سخت می شود این است که آمریکا را محلی 
می دانند که قرار اس��ت الگوی ما باشد لذا نمی توانند قبول 
کنند س��اختار قدرت این کشور در حال افول است، از این 
جهت است که بحث مطالعات آمریکا باید ارتقاء پیدا کند.

این اس��تاد دانش��گاه در پایان با اش��اره به اینکه هر چقدر 
جامعه ایرانی بین المللی تر شود برای جمهوری اسالمی بهتر 
است، گفت: در غیر این صورت مخاطب ایرانی فرد آگاهی 
نسبت به وضعیت دنیا نمی شود، چون این مخاطب ممکن 
اس��ت با بی اعتمادی نسبت به رس��انه های داخلی به سراغ 
رس��انه های خارجی برود که آن ها هم به دنبال برجس��ته 
کردن مش��کالت اروپا و آمریکا نیستند، در این میان مثال 
کشور های عربی به دلیل تعداد بیشتر جمعیت و جغرافیای 
این زبان تعداد کانال های بیش��تری در اختیار داش��ته و از 
این جهت یک فرد تحصیل کرده عرب زبان دانش��ش نسبت 
به دنیا بیشتر از یک تحصیلکرده ایرانی است، جمعیتی که 
دانش بین المللی اش ضعیف است قابلیت مدیریت فکر پیدا 
نمی کند، پس هر چقدر دانش بین المللی مردم بیشتر باشد 

به نفع جمهوری اسالمی است. باشگاه خبرنگاران
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 مقام معظم رهبری بهترین کارشناس مسائل آمریکاست
ایزدی:

حمایت نماینده عراق از سفر قاآنی
نماینده پارلمان عراق با اش��اره به جزئیات روند انتخاب س��ه مامور تشکیل 
کابینه عراق پس از استعفای عبدالمهدی، از تاکید تهران و آیت اهلل سیستانی 
بر عدم دخالت بیگانگان در امور سیاست داخلی این کشور خبر داد. حسین 
فدعم با اشاره به طبیعی بودن سفرهای مقامات کشورهای مختلف از جمله 

مقامات نظامی آمریکای به عراق گفت: س��فر ]س��ردار[ قاآنی به عنوان یک 
فرمانده نظامی به عراق نیز کامال طبیعی است. من به عنوان کسی که از دیدارهای 

او با احزاب سیاسی عراق اطالع دارم، تاکید می کنم که وی در این دیدارها به وضوح 
یک پیام را ابالغ کرد. به گفته فدعم فرمانده سپاه قدس ایران در این سفر تاکید کرده 
اس��ت که جمهوری اس��المی ایران مطلقا در امور داخلی عراق و انتخاب نخست وزیر 
دخالت نخواهد کرد و این امر به احزاب سیاس��ی این کش��ور مربوط و است تهران با 
مخالف دخالت س��ایر طرف های بین المللی در این مسئله نیز مخالف است. اما درباره 

مبارزه با کرونا و هر مشکل امنیتی دیگری، به عراق کمک خواهد کرد.  فارس 

سربازان گمنام امام زمان)عج( در حفظ امنیت کشور موفق هستند
نایب رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اس��المی گفت: در منطقه پرآش��وب خاورمیانه علی رغم فشارهایی که 
آمریکا و غربی ها به ایران می آورند، سربازان گمنام امام زمان)عج( در 

حفظ امنیت کشور موفق بوده اند.
محم��د جواد جمال��ی نوبندگانی منیت  را یکی از حیاتی ترین مس��ائل 

کشور دانست و گفت: در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی کشورمان از جانب 
گروه وابسته ضرباتی را متحمل شد و ۱۷هزار نفر از مردم  ترور شدند.

جمالی نوبندگانی با اش��اره به تالش س��ربازان گمنام امام زمان )عج( در مقابله 
ب��ا اقدام��ات خرابکارانه گفت: ای��ن عزیزان ن��ه تنها در جهت مس��ائل نظامی 
و امنیت��ی بلک��ه در امنیت اجتماعی، اخالق��ی و  اقتصادی از جمل��ه مبارزه با 
 قاچاق و جاسوس��ی نیز عملکرد خوبی داش��ته و کارنامه عال��ی از  خود برجای 

گذاشته اند. خانه ملت

نخست وزیر قانونی عراق مورد حمایت است
س��فیر ای��ران در بغداد با بی��ان اینکه ایران به قانون و نظام سیاس��ی 
عراق احترام می گذارد، عنوان کرد: هر شخصیتی که در فرآیند قانونی 
و با رای اعتماد پارلمان این کش��ور به نخس��ت وزیری انتخاب ش��ود 
مورد حمایت ایران اس��ت. ایرج مسجدی در صفحه توئیترش نوشت: 

جمهوری اسالمی ایران به قانون و نظام سیاسی عراق احترام می گذارد 
و هر شخصیتی که در فرآیند قانونی و با رای اعتماد پارلمان این کشور به 

نخست وزیری انتخاب شود مورد حمایت ماست.
پیش��تر نیز س��خنگوی وزارت امور خارجه ایران در موضعی در خصوص معرفی 
نخس��ت وزیر جدید ع��راق گفت: جمهوری اس��المی ایران همواره از اس��تقالل، 
حاکمیت ملی، یکپارچگی ارضی و ثبات سیاس��ی در کشور عراق حمایت کرده و 
اتفاق نظر تمامی جریانات سیاس��ی عراق از طریق روندهای دموکراتیک را تنها 

مسیر برای حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات می داند.  تسنیم 

کدام یک از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به ایران کمک کردند؟


