
 ارسال 11 تن تجهیزات پزشکی 
به افغانستان

مقام��ات افغانس��تان از اه��دای کم��ک 11 تن��ی 
تجهیزات پزشکی از سوی جمهوری اسالمی ایران 

برای مبارزه با کرونا به کابل خبر دادند.
بهادر امینیان در مراس��می هدف از این کمک های 
ایران به افغانس��تان را حفاظ��ت از جان کارمندان 
درمانی که در خط نخس��ت مبارزه با ویروس کرونا 

قرار دارند، عنوان کرد.
وی تاکی��د کرد که این نخس��تین کمک های ایران 
به افغانس��تان نیست، بلکه تهران پس از این نیز به 

ادامه  کمک هایش به کابل متعهد است.
این کمک ها که شامل کیت های تشخیص ویروس 
کرونا، دس��تگاه های تنفس مصنوع��ی و لوازم آن، 
ماسک و مواد ضدعفونی می شود به وزارت بهداشت 

تحویل داده شده است. فارس

بازگشت بیش از 1۴۰۰ ایرانی از قطر 
به کشور

س��فارت جمهوری اسالمی ایران در دوحه با صدور 
اطالعی��ه ای  اعالم کرد که پس از ش��یوع بیماری 
کرونا در قطر و اتخاذ تمهیدات پیش��گیرانه در این 
کشور با دولت قطر جهت رفع مشکالت هموطنان 
عزیز اقدامات و پیگیری های الزم را به عمل آورده 
و خوش��بختانه دولت قط��ر نیز هم��کاری الزم را 

مبذول داشته است.
بر اس��اس این اطالعیه، در راستای تسهیل بازگشت 
هم میهنان عزیز به کش��ور با پیگیری های به عمل 
آمده تاکنون 9 مج��وز پروازی اخذ و بیش از 1400 
نفر از هموطنان به کشور باز گشته اند و پیگیری های 

الزم برای اخذ مجوزهای پروازی جدید ادامه دارد.
سفارت ایران افزود: در حال حاضر تعدادی زندانی 
ایران��ی در زندان های قطر وج��ود دارند که بخش 
کنس��ولی س��فارت تا پی��ش از بروز بح��ران کرونا 
درخواس��ت ه��ای آنان را ب��ه صورت مس��تقیم و 
مستمر پیگیری کرده اس��ت. با عنایت به اینکه به 
دلیل اقدامات پیش��گیرانه در زن��دان ها مالقات با 
زندانیان ممنوع می باش��د رسیدگی به درخواست 
ها و ش��رایط آنها از طرق الزم ص��ورت پذیرفته و 
موضوع عفو یا انتقال این افراد به کشور با مسئولین 

ذیربط قطری دنبال شده است. تسنیم 

استقبال محققان ایران و ترکیه از 
فراخوان طرح پژوهشی

رئیس سازمان پژوهش و فناوری ترکیه »توبیتاک« 
گف��ت: فراخوان مش��ترک این س��ازمان ب��ا مرکز 
همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم ایران 
مورد استقبال محققان و پژوهشگران دو کشور قرار 

گرفت.
به دنبال اعالم نخس��تین فراخوان طرح پژوهش��ی 
مش��ترک ترکی��ه و ای��ران در چارچ��وب برنام��ه 
 »2020  TUBITAK-MSRT Joint Call«
توسط سازمان پژوهش و فناوری ترکیه )توبیتاک( 
و مرک��ز همکاری های علم��ی و بین المللی وزارت 
عل��وم، تحقیق��ات و فن��اوری ایران بی��ش از 164 
طرح توس��ط محققان دو کش��ور ارسال شد که به 
گفته مسئولین ذی ربط این شمار مصداق استقبال 
پرش��ور از این فرخ��وان بوده و ل��زوم ادامه آن در 
آینده را نش��ان می دهد. پروفس��ور حسن ماندال، 
رئیس توبیتاک در رابطه با نحوه اس��تقبال و آینده 
این فراخ��وان که جوالی 2019 ب��ه طور همزمان 
در دو کش��ور اعالم ش��د، گفت: با اس��تقبال باالی 
پژوهش��گران ترک و ایرانی مواجه شدیم. در پایان 
مهل��ت آن از بین تمامی مراجع��ات، 134 پروژه با 
رعایت ضوابط ارس��ال ش��ده بودن��د. بدین ترتیب 
یک��ی از باالترین میزان مراجعه کننده به پروژه های 

مشترک توبیتاک رقم خورد. مهر 

دیدار سفیر ایران با وزیر جدید 
دارایی دولت عراق

ایرج مس��جدی، س��فیر ای��ران در بغ��داد، با علی 
عبداالمیر عالوی، وزیر جدی��د دارایی دولت عراق 

دیدار کرد.
مس��جدی در این دیدار  ضمن تبریک به مناسبت 
انتصاب وزیر جدید دارای��ی دولت عراق، دعوتنامه 
دژپس��ند، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان را 

تسلیم مشارالیه نمود.
 در این دیدار، طرفین راهکارهای توسعه مناسبات 

اقتصادی را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.
طرف عراقی ضمن تش��کر از دعوت همتای ایرانی 
خوی��ش، ابراز امیدواری نمود ت��ا در آینده نزدیک 
در راس هیات��ی تجاری - اقتص��ادی از ایران دیدار 

رسمی به عمل آورد.  صداوسیما 

اخبار

س��خنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه خواس��تار 
باز پس گیری همه دارایی خود در کره جنوبی هستیم، ابراز 
امیدواری کرد که این کش��ور روابط دیرین��ه خود با ایران را 

تحت تاثیر دخالت کشورهای ثالث، مخدوش نکند.
س��ید عباس موسوی در نشست خبری با خبرنگاران به سفر 
محسن بهاروند معاون امور حقوقی و بین المللی وزیر خارجه 
ایران به کابل اش��اره کرد و افزود: ب��ا توجه به اهمیت روابط 
همسایگی و سوءتفاهم ایجاد شده جا داشت هیأتی به کشور 
دوست و برادر افغانستان اعزام کنیم و اگر سوءتفاهمی بوده 
اس��ت همان جا حل ش��ود. هیأت با مقامات ارشد سیاسی و 
غیرسیاس��ی افغانستان دیدار داش��ت و نقطه نظرات آنها را 
ش��نید و به توافقاتی دس��ت یافتند و قرار ش��د اگر مدرک و 
سوءتفاهمی هست، بفرس��تند و ایران بررسی و حتما پاسخ 

می دهد.
وی گفت: آنچه مسلم است و به مقامات افغانستان اعالم شده 
اس��ت اینکه این اتفاق ضمن اینکه ناگوار بوده در خاک ایران 
رخ نداده و نیروهای ایرانی دخالتی در این خصوص نداشته اند. 
سخنگوی وزارت خارجه همچنین پیامی به مردم آمریکا به 
زبان انگلیسی قرائت کرد و گفت: دنیا صدای مظلومیت شما 
را ش��نیده و کنار شما ایستاده است. رژیم آمریکا خشونت و 
قلدری را همزم��ان در داخل و خارج از ایاالت متحده دنبال 

می  کند.

وی افزود: از صحنه های خش��ونت باری که این روزها پلیس 
آمریکا در پیش انظ��ار مردم جهان خلق می کند و بی محابا 
و با حداکثر خش��ونت مردمی را که به صورت مسالمت آمیز 
خواس��تار احترام و توقف خشونت هستند سرکوب می کند، 

بسیار متاسفیم.
سخنگوی وزارت خارجه خطاب به دولت و پلیس آمریکا نیز 
گفت: خش��ونت ها علیه مردم خود را متوقف کنید و بگذارید 
آنها نفس بکش��ند. موس��وی درباره پیام حضور نفتکش های 
ایران��ی در ونزوئال علیرغم تحریم ایران عن��وان کرد: آنچه از 
دید ایران اتفاق افتاده، یک تجارت مشروع و ساده بین المللی 
بوده که حق ایران و ونزوئالس��ت که از این حق برای آزادی 

تجارت برخوردار باشند.
وی گف��ت: آمریکایی ه��ا از آنجای��ی که به قل��دری و زیر پا 
گذاش��تن قوانین بین المللی عادت کردند، این را برنتابیدند 
و این مسئله برای ایران و ونزوئال اهمیت نداشت. چون ایران 
تحت هیچ تحریمی نیس��ت و آنچه آمری��کا انجام می دهد، 
تحریم غیرقانونی و یکجانبه است که دولت های دیگر موظف 
به اجرای آن نیستند. س��خنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید 
کرد: ما یک تجارت قانونی و مشروع بین 2 کشور انجام دادیم 
و این تجارت نشان داد ایران حق طبیعی خود می داند که از 
منافع خودش حتی در دوردست ها دفاع کند و این را با شدت 

و قدرت ادامه خواهد داد.

وی در پاس��خ به سؤالی درباره روابط وزارت خارجه و مجلس 
جدید و اظهارات قالیباف رئیس مجلس یازدهم درباره خسران 
بودن مذاکره نیز گفت: روابط ما با مجلس در چارچوب روابط 
بین قوا در جمهوری اسالمی ایران تعریف می شود. قوای سه 
گانه در جمهوری اس��المی ایران مستقل هستند و در عین 

استقالل از تعامل باالیی برخوردارند.
سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: آنچه برای وزارت خارجه 
و دولت مهم اس��ت، هم افزایی و همکاری همه قوا و نهادها 
برای پیش��برد منافع و امنیت ملی کشور است. قوه مقننه و 
مجلس وظایفی برعهده دارد و تکالیفی هم برعهده آنهاست 
که در چارچوب قانون اساسی، قطعا دولت و وزارت خارجه به 

آن تکالیف عمل خواهند کرد.
وی درب��اره عدم تمدید معافیت های مربوط به همکاری های 
هسته ای بین المللی با ایران از سوی آمریکا گفت: تحریم های 
آمری��کا علیه برنامه  هس��ته ای ما بودن��د و معافیت هایی که 
برای برخی کش��ورها داده بودند به ما ارتباطی نداش��ت و به 

کشورهایی که با ما همکاری می کردند، ارتباط داشت.
وی ادام��ه داد: برنامه هس��ته ای ما به طور کام��ل و با قوت 
ادامه یافته اس��ت و خللی احس��اس نمی کنیم، ولی در حال 
ارزیابی آثار فنی این موضوع هس��تیم که اگر اثری بر برنامه 
صلح آمیز هسته ای ایران بگذارد، طبیعتا با واکنش جدی تر ما 
مواجه خواهد ش��د. این تحریم ها علیه کشورهایی است که 
این همکاری را با ما داشتند انتظار داریم آن کشورها نسبت 
به قلدری جدید آمریکا واکنش الزم و مقتضی داشته باشند. 
موس��وی درباره ادعای مش��اور امنیت ملی کاخ سفید مبنی 
بر دخالت ایران، روس��یه و چین در ناآرامی های اخیر آمریکا 

گفت: کافر همه را به کیش خود پندارد،  اینجا مصداق دارد.
وی افزود: آن کش��وری که علیه منافع س��ایر کش��ورها و در 
امور داخلی س��ایر کشورها دخالت می کند و ابایی از بیان آن 

ندارد، دولت ایاالت متحده آمریکاست و اینگونه فرافکنی ها از 
شخصی چون آقای ترامپ بعید نیست و ایشان در اداره کشور 
و اقتصاد آمریکا شکس��ت خورده است. او در کنترل بیماری 
کرونا شکست خورده و همینطور دولتی را به جا گذاشته که 
به شدت اهل تبعیض نژادی است و اتفاقاتی که در شهرهای 
مختلف آمریکا رخ داده، نتیجه سال ها سرکوب و خفه کردن 
صداهای مردم اس��ت که االن از خف��ه کردن صداها به خفه 
کردن اتباع آمریکایی تبدیل شده است و طبیعی است جان 

این مردم به لب بیاید و اعتراض کنند.
موس��وی افزود: آقای ترامپ در این م��وارد چاره ای ندارد که 
به فرافکنی رو بیاورد و ایران و س��ایر کش��ورهای مس��تقلی 
که از دیدگاه ایش��ان با آنها زاوی��ه دارند را متهم می کند. ما 
هرگونه دخالت در امور داخلی آمریکا را رد و محکوم می کنیم 
ول��ی نمی توانیم از اتفاقاتی که در آمری��کا رخ می دهد، ابراز 
نگرانی و تأس��ف نکنیم. این دیپلمات ارش��د کشورمان ادامه 
داد: صحنه ه��ای خش��ونت آمیز و وحش��یانه ای که ما و دنیا 
در حال دیدن آن هس��تیم که آمریکایی ک��ه مدعی بوده و 
علیه کشورهای دیگر برخی مسائل را به رخ می کشیده االن 
وحشیانه ترین س��رکوب ها را علیه مردم خود به ویژه رنگین 
پوستان صورت می گیرد که به شدت مایه تاسف ما ناراحتی 
همه ماست. موسوی درباره تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا 
و همچنین وضعیت سیروس عسگری هم گفت: موضوع آقای 
عس��گری تمام شده اس��ت و احتمال می دهم ظرف دو سه 
روز آینده به کشور باز گردد. اگر مشکل پرواز و موانع دیگری 
نباشد انشاءاهلل به کشور برمی گردد. وی افزود: برای ما امنیت 
زندانی��ان ایرانی که در آمریکا و اروپا حضور دارند و ما آنها را 
گروگان تلقی می کنیم، بسیار مهم است و این رایزنی ها ادامه 
دارد. ما آماده هستیم که زندانیان را تبادل کنیم و آنها را به 

کشورمان بازگردانیم. فارس

گزارش

یک اندیش��کده آمریکایی می گوید پرتاب فضایی و حمالت 
موشکی اخیر ایران نشان می دهند که این کشور از آمریکا 
و متحدانش هراس��ی ندارد و قادر  است به سامانه های دفاع 

موشکی آنها نفوذ کند.
اندیش��کده آمریکایی مرکز صوفان در گزارش��ی به ارزیابی 
پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نور پرداخت و نوش��ت: پرتاب 
ماهواره توس��ط س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی که روز 
24 آوریل 2020 صورت گرفت، نش��ان می دهد که ش��اید 
ایران قصد دارد از قابلیت پرتاب فضایی در راس��تای اهداف 
نظامی بهره گیرد. فناوری پرتاب موش��کی و فضایی ایران 
طی س��ال های اخیر به میزان چشمگیری پیشرفت کرده و 
ایران را ب��ه یک قدرت منطقه ای روزاف��زون تبدیل نموده 
است. گسترش قابلیت های موشکی توانمند ایران بر توانایی 
این کش��ور در زمینه قدرت نمایی در خاورمیانه می افزاید. 
حمالت موشکی اخیر ایران نشان می دهند که این کشور از 
آمریکا و متحدانش هراسی ندارد و قادر است به سامانه های 

دفاع موشکی آنها نفوذ کند.
مخاطب��ان گرام��ی، محت��وا و ادعاه��ای مطرح ش��ده در 
این گ��زارش، صرفاً جه��ت تحلیل و بررس��ی رویکردها و 
دیدگاه های اندیشکده های غربی منتشر شده است و ادعاها 
و القائ��ات احتمال��ی این مطالب هرگز مورد تأیید مش��رق 

نیست.
در این گزارش آمده اس��ت: ایران همچنان دس��تاوردهای 
غیرمنتظره ای در حوزه تولید موش��ک های پیشرفته بومی 
و فناوری ه��ای پرت��اب فضایی مربوطه از خ��ود به نمایش 
می گذارد. این پیش��رفت ها موجب ش��ده اند ایران بیش از 
پیش به  عنوان یک قدرت منطقه ای مطرح شود. متأسفانه، 
توانمندی های ایران شاید به حدی رسیده اند که کاستن از 
گس��تره نفوذ راهبردی این کشور از طریق تحریم یا انزوای 

سیاس��ی اکنون دیگر کاری بس��یار س��خت و دشوار است. 
قابلیت موش��کی دوربرد ایران عامل مهمی در برنامه ریزی 
راهبردی این کش��ور به شمار می رود و نیروهای مسلح این 
کشور را قادر می سازد تا به جای تکیه به شبکه ای از عوامل 
نیابتی که به س��امانه های کوتاه برد تأمین شده توسط ایران 
مجهزند، از داخل خاک خود دست به حمالت تالفی جویانه 
بزنن��د. آمریکا و متحدانش در منطقه، از جمله اس��رائیل و 
کش��ورهای حوزه خلیج فارس، ارزیابی ش��ان این است که 
ای��ران به لطف قابلیت ه��ای هدایتی دقیق خ��ود می تواند 
س��امانه های دفاع موش��کی و راکتی آنها را اشباع نموده و 
به آنها نفوذ کند. این کش��ورها در راستای دفاع از خود در 
برابر حمالت موش��کی از طرف ایران و عوامل نیابتی اش به 

سامانه های دفاعی مذکور متکی اند.
این اندیش��کده آمریکای��ی در ادامه گزارش خود نوش��ت: 
جدیدتری��ن مورد از نمایش قابلیت ه��ای فنی ایران به روز 
24 آوری��ل 2020 مرب��وط می ش��ود. طی آن روز، س��پاه 
پاس��داران اعالم کرد که ماهواره نظامی نور را با استفاده از 
یک موشک سه مرحله ای سوخت جامد جدید به نام قاصد 

به مدار پرتاب کرده است.
اگرچه مقامات نظامی آمریکا این دستاورد را مردود شمرده 
و مدعی ش��دند ماهواره نور صرفاً یک »وبکم معلق« است 
و نمی توان��د اطالعات چندان��ی در اختیار ایران بگذارد، اما 
پرتاب مذکور کارشناس��ان آمریکایی و هم پیمان آمریکا را 
بار دیگر غافلگیر س��اخت و این کارشناس��ان در تالشند تا 

نیات و توانایی های ایران را ارزیابی کنند.
قصد و نیت ایران از آن جهت زیر سؤال رفت که این اولین 
بار بود که سپاه، و نه سازمان فضایی ایران، دست به پرتاب 
فضایی می زد. پرتاب مذک��ور نمایانگر قابلیت های فزاینده 
ایران در حوزه موشک های سوخت جامد بود. این موشک ها 

در مقایس��ه با س��امانه های س��وخت مایع نیازمند فرآیند 
آماده سازی و هش��دار زودهنگام کمتری هستند. مشارکت 
س��پاه که نیروی هوافضای آن مسئول برنامه موشکی ایران 
اس��ت، خیلی زود به این احتمال دامن زد که ایران تالش 
دارد یک موش��ک بالستیک قاره پیما )با بُرد 3400 مایل یا 
بیشتر( از طریق فناوری پرتاب فضایی طراحی کند. چنین 
کاری ناقض تعهدات غیررسمی سپاه مبنی بر عدم ساخت 
موشک با بُرد بیش از 1200 مایل است. مقامات آمریکایی 
پرت��اب مذک��ور را »تحریک آمیز« خواندند. ب��ا وجود این، 
برخی کارشناس��ان این تهدید را کم اهمیت ش��مردند. آنها 
معتقدند استفاده از فناوری پرتاب فضایی در راستای تولید 

موشک های بُرد بلند کار ساده و آسانی نیست.
در بخ��ش دیگ��ری از این گزارش آمده اس��ت: این پرتاب 
فضای��ی چند ماه پس از آن اتفاق افت��اد که ایران بیش از 
بیست موشک بالس��تیک بُرد متوسط از داخل خاک خود 
به سمت پایگاه عین االسد واقع در عراق شلیک کرد. پایگاه 
مذکور محل اس��تقرار نیروه��ای آمریاگرچه آمریکا در بدو 
امر هیچگونه تلفاتی اعالم نکرد، اماکا در عراق است. حمله 
مذک��ور به تالفی حمله روز 3 ژانوی��ه 2020 آمریکا که به 
ترور ]س��ردار[ قاسم س��لیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه 
صورت گرفت، با توجه به مسافت طوالنی طی شده توسط 
موشک ها دقیق تر از آن چیزی بود که انتظار می رفت. چند 
ساختمان در محل پایگاه در پی حمله مذکور ویران شدند 
و بعداً مش��خص شد که بیش از 100 نفر از پرسنل نظامی 
آمریکا در اثر شدت انفجارها دچار آسیب مغزی شده اند. قبل 
از آن نیز، موش��ک های کروز ایران روز 14 سپتامبر 2019 
به زیرساخت های حساس عربس��تان در بخش انرژی واقع 
در خریس و بقیق اصابت کردند و بواس��طه دقت باالیشان، 
آمریکا و کش��ورهای منطقه را بر آن داشتند تا در ارزیابی 

خ��ود از قابلیت های فناورانه نظامی ایران تجدیدنظر کنند. 
س��امانه های دفاع موشکی که توس��ط آمریکا و کشورهای 
حوزه خلیج فارس نصب، نگهداری، و به روزرسانی شده اند، 

هیچکدام از این حمالت را رهگیری نکردند.
مرک��ز صوف��ان در پایان اینگونه نتیجه گی��ری می کند که: 
حمالت موش��کی و پرتاب فضایی اخی��ر ایران دلیلی برای 
ارزیابی مجدد راهبرد موشکی ایران قلمداد می شوند. ایران 
در گذش��ته برای آنک��ه قدرت خود را ب��ه نمایش بگذارد، 
موش��ک های کوتاه برد بالستیک و کروز در اختیار متحدان 
و عوام��ل نیابتی خ��ود نظیر حزب اهلل لبن��ان و حوثی های 
یمن قرار داده اس��ت. کارشناس��ان تصورش��ان این اس��ت 
ک��ه ایران ترجیح می دهد از طری��ق عوامل نیابتی خود در 
منطقه دست به حمله موش��کی بزند، زیرا چنین حمالتی 
را می توان با دقت باال به اجرا گذاشت و ایران را از هرگونه 

تقصیر مصون دانست.
توانای��ی و تمایل فزاینده ایران در خصوص دس��ت زدن به 
حمالت موش��کی از داخل خاک خود نش��ان می دهند که 
قابلیت های این کش��ور در حوزه موشک های هدایت شونده 
به میزان چش��مگیری پیش��رفت کرده ان��د و اینکه ارزیابی 
ایران این اس��ت که این امر دشمنانش را از حمله به ایران 
بازداشته اس��ت. این قابلیت های ایران ش��اید نشان دهنده 
آن باش��ند که سامانه های دفاع موش��کی و راکتی ساخت 
آمریکا و اس��رائیل در راستای بی اثر ساختن تهدید ناشی از 
موش��ک ها و راکت های شلیک شده از طرف ایران و عوامل 
نیابتی اش دیگر کفایت نمی کنند. روشن است که سیاست 
فش��ار حداکثری آمریکا در قبال ایران مانع پیش��رفت های 
فناورانه چش��مگیر تهران نش��ده اس��ت، پیشرفت هایی که 
مؤید جایگاه ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای روزافزون 

هستند. مشرق 
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یک کارش��ناس روابط بین المل��ل گفت: برایان هوک 
می خواه��د در گس��ترش پروپاگاندای ض��د ایرانی با 
استفاده از دروغ های بزرگ، آمریکا را به ورطه سقوط 

و جنگ تمام عیار نزدیک نماید.
س��عید محم��دی، کارش��ناس روابط بی��ن الملل در 
یادداش��تی با عن��وان  گس��ترش ایده ه��ای مخرب 
نژادپرس��تانه در دولت ترامپ نوش��ت: برایان هوک، 
نماین��ده وزارت ام��ور خارجه آمری��کا در امور ایران 
در روزنامه نیویورک پس��ت با انتقاد ازعملکرد جاری 

فعالی��ت بخش فارس��ی صدای آمریکا گف��ت: درباره 
عملکرد صدای آمریکا به او دائما شکایت می شود. در 
این زمینه  از سنا خواسته مدیریت آژانس رسانه های 
جهانی ایاالت متحده را تعیین کند و در  صورتی که 
ش��رایط تغییر نکند، کنگره بای��د قطع بودجه بخش 

فارسی صدای آمریکا را در نظر بگیرد.
دو س��ئوال مهم  در باره این اظهار نظر برایان هوک" 
راج��ع ب��ه آنچه او ک��م کاری بخش فارس��ی صدای 
آمریکا علیه ایران نامیده " در ذهن متبادر می گردد؟ 
چه کس��انی به برایان هوک دسترس��ی دارند و دائما 
از ک��م کاری این رس��انه دولتی  نزد او ش��کایت می 
نمایند؟ چرا بریان هوک به این سطح از جنگ روانی 
و تبلیغات منفی این ش��بکه دولت��ی علیه ایران قانع 
نیست؟پاسخ مشخص است؟  برایان هوک با مقامات 
ض��د ایرانی و مس��ئولین س��ازمان های تروریس��تی 

ارتباط تنگاتنگ دارد . افرادی که دستش��ان به خون 
ملت ایران آغش��ته است و او مس��تقیما  از آنها برای 
تنظی��م فعالیت های تبلیغی دولت ترامپ علیه ایران 

دستور العمل و مستشاری دریافت می نماید.
برای��ان هوک به این س��طح از عملی��ات روانی متکی 
نیست چرا که او در پی ایجاد سازوکار جنگ تمام عیار 
تبلیغاتی مشابه سیستم گوبلز در آلمان نازی علیه ایران 
اس��ت. برایان هوک در واقع  می خواهد در گس��ترش 
پروپاگاندای ضد ایرانی با استفاده از دروغ های بزرگ، 
آمریکا را به ورطه س��قوط و جن��گ تمام عیار نزدیک 
نماید. برایان هوک با تزویر ، فریبکاری و به قصد گمراه 
نمودن افکار عمومی می خواهد با یک تیر چند نش��ان 
بزند؛اذهان عمومی مردم آمریکا را از واقعیت های حاکم 
در دولت این کش��ور دور کند، شاید بار دیگر از ترامپ 

یک قهرمان پوشالی بسازد. ایسنا 

یک اندیشکده آمریکایی: 

توانمندی های ایران به حدی رسیده  که تحریم دیگر کارساز نیست

شانس ترامپ برای پیروزی در انتخابات کاهش یافته است
استاد روابط خارجی و تجارت بین الملل دانشگاه هریسبرگ گفت: عدم مدیریت 
صحیح مقابله با ویروس کرونا، ریزش رخ داده در میان جمهوریخواهان وعدم 
سیاست خارجی موفق موجب شده تا شانس ترامپ برای پیروزی مجدد در 
انتخابات کاهش یابد. مهدی نوربخش اظهارداشت: جو بایدن نامزد دموکراتها 

در هفته های گذشته، براساس ارزیابی هایی که انجام شده، حدود 10 درصد از 
شانس بیشتری برای پیروزی نسبت به دونالد ترامپ برخوردار است.  بسیاری از 

مستقلین یعنی کسانی که نه طرفدار و عضو حزب دموکرات و نه طرفدار و عضو حزب 
جمهوریخواه هستند، به سمت بایدن گرایش پیدا کرده اند. نوربخش با اشاره به شرایط 
اقتصادی آمریکا خاطرنش��ان کرد: یک دلیل دیگر بر افزایش شانس پیروزی بایدن، 
آن است که بسیاری ازجمله شخص ترامپ فکر می کردند به خاطر شرایط اقتصادی 
که از دولت اوباما به ارث برده، جمهوریخواهان می توانند در س��ال 2020 نیز پیروز 

انتخابات باشند و موفق عمل کنند. ایرنا 

تبریک روزملی کرواسی از سوی ظریف 
وزیر امور خارجه با ارسال نامه ای به همتای کروات خود، روز ملی کرواسی 
را به او، دولت و ملت کرواس��ی تبریک گفت. در پیام محمد جواد ظریف 
به گردان گرلیچ رادمان آمده است: فرارسیدن 30 می روز ملی کرواسی 
را ب��ه جنابعالی، دولت و ملت کرواس��ی صمیمانه تبریک می گویم. وزیر 

امور خارجه در این پیام تصریح کرده اس��ت: امیدوارم در سایه تالش های 
صمیمانه و بهره گیری از ظرفیت های موجود، شاهد پیشرفت روزافزون روابط 

دوس��تانه میان جمهوری اسالمی ایران و کرواسی در عرصه های مختلف سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی باشیم. در پایان این پیام آمده است: از خداوند برای جنابعالی 
س��المتی و موفقیت و برای مردم کرواس��ی خوشبختی و سربلندی آرزو می کنم.  
حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی کشورمان نیز دیروز با ارسال پیامی خطاب 
به  زوران میالنوویچ رئیس جمهور کرواس��ی فرارس��یدن روز ملی کرواس��ی را به 

رئیس جمهور و مردم این کشور تبریک گفته بود. باشگاه خبرنگاران 

ارسال نفتکش ایران به ونزوئال خاری در چشم ترامپ بود
س��تون نویس تارنمای "فارن پالیسی این فاکس" گفت ارسال نفتکش 
ایران به ونزوئال خاری در چشم ترامپ بود که برخالف تحریم ها، وارد 
نیمکره غربی ش��دند. کان هالینن درباره عقب نش��ینی کاخ س��فید از 
توقیف نفتکش های ایرانی حامل سوخت برای ونزوئال افزود: مقام های 

آمریکایی می دانند که س��خنان آنها مبن��ای قانونی ندارد. این تحلیلگر 
مسایل بین الملل درباره اهمیت سیاسی ارسال نفتکش های سوخت توسط 

ایران به ونزوئال هم اظهار کرد: این کار گامی برای کاهش فشار محاصره ونزوئال 
است و فضای تنفس را به دولت مادورو می دهد. بنزین به شدت مورد نیاز مردم 
آن کشور است. این تحلیلگر مسایل سیاسی درباره چرایی بی اقدامی آمریکا علیه 
ای��ن نفتکش ها هم گفت: این کارعم��ال دزدی دریایی خواهد بود. به طور قانونی 
نمی توانند کش��تی را در آب های آزاد توقیف کنند. حق ندارند کشتی کشوری را 

که با آن درگیر جنگ نیستند، متوقف کنند. ایرنا 

 برایان هوک؛
 مامور گسترش پروپاگاندای 

ضد ایرانی 

 موسوی: 

 کره ای ها زحمت کشیدند! 
خواستار بازپس گیری  همه دارایی خود هستیم


